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 دعــــــــــــاء

ٌا رب ال تجعلنً أصاب بالغرور إذا نجحت، وال ''

بالٌأس إذا أخفقت، وذّكرنً أن اإلخفاق هو التجربة التً 

تؤدي إلى النجاح وإذا أعطٌتنً نجاحا، فال تأخذ 

تواضعً، وإذا أعطٌتنً تواضعا فال تأخذ اعتزازي 

 .''بكرامتً



 

ان ــرفـر وعــشك

. إلى أستاذي

 "الطيب بودربالة: "األستاذ الدكتور

 .األستاذ النابغة، والموسوعة الجامعة

. موسعا لنفسي، مفتحا ألفقيفلقد كان األستاذ مكمال لنقصي، 

. إلى أستاذي الذي تحّملني مدة طويلة برحابة صدر، ونفس كبيرة

 .تعلمت منك كثيرا، وما زلت... ستبقى أستاذي -

" روسو "« إن الذين علمونا أولى من االحترام من الذين ولدونا»

 .جعلك اهلل ذخرا لألجيال، وجعلك اهلل شامخا رغم تواضعك

 على خدمتك لهذا الوطن، وأدعو لك بالتوفيق لمواصلة هذا العمل، خدمة  وأشكرك
 .للجامعة الجزائرية، وللوطن الجزائر

 -أطال اهلل عمرك سيدي-« ال يشكر اهلل من لم يشكر الناس»

                                                      طالبك الوفي

                                                   الجمعي بن حركات

 



اإلهــــداء 
. أجلً إلى أمً التً ضحت بشبابها من

 "جون وسلً"« أمً هً النبع الذي أستمد منه أسمى مبادئ حٌاتً » 

ال توجد فً العالم وسادة أنعم من حضن األم، وال وردة أجمل من »
 ".شكسبٌر"«ثغرها

 الذي حرمت من حنانه" عمار"إلى روح والدي الشهٌد 

وإلى أرواح كل شهداء الثورة التحرٌرٌة المباركة، فال ٌسعنً إال أن أنحنً أمام 
 روحهم الطاهرة

، والتً تحملت أعباء كثٌرة من أجل أن ٌظهر هذا إلى زوجتً لصبرها وتفهمها
 البحث إلى الوجود

" أمٌنة هزار"، وحفٌدتً "محمد لمٌن"إلى عائلة ابنً 

 "مٌار" وحفٌدتً "زٌن العابدٌن"إلى عائلة ابنً 

" رسال، وأنور"إلى أبنائً 

ابن أختً، وعائلته الصغٌرة " شكري"إلى 

" ربعٌة"إلى عائلة أختً 

" عقٌلة"إلى روح أختً الفقٌدة 

إلى جمٌع األصدقاء األوفٌاء 

" عمً صالح"ال أنسى صاحب مكتبة 

على حسن اإلخراج والتوجٌه "لٌلى"إلى الكاتبة 

 .لكم جمٌعا عظٌم شكري وبالغ امتنانً، وإلى كل من شجعنً إلنجاز هذا البحث

الجمعً                                                                                
 بن حركات
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 :مقدمة

لقد كنت منذ صغري محبا لقراءة الروايات الجزائرية، فمن خبلليا اكتشفت 

أصالة وتجذر الرواية الجزائرية المتمثل في المتخيل الشعبي، واألسطوري 

والتناقضات االجتماعية، والرؤية التاريخية المتمثمة في حتمية انتصار قوى 

 ...التحرر والتطور، والعدالة، والطميعة الحزبية، والمناضل الثوري

من ىنا توصمت بعد تفكير عميق، وجاد إلى اختيار ىذا البحث الموسوم بـ 

مقاربة " الطاىر وطار"التشكيل الفني والرؤية الواقعية في الكتابة الروائية عند "

تحميمية، كما نضج ىذا االختيار، وتبمور في ذىني بعد معايشة بعض 

نما جاء لتضافر  اإلرىاصات، فاختيار الموضوع لم يكن عفويا، أو ارتجاليا، وا 

 .جممة من األسباب

في البداية وجدت نفسي مشدودا إلى فن الرواية، نتيجة تذوقي ليذا الفن، دون 

قراءة وتدريسا، " الرواية"الفنون النثرية األخرى، وىذا حفزني دخول ميدان فن 

مرزاق "و" عبد الحميد بن ىدوقة"وتحميبل، والسبب الثاني أنني قرأت روايات 

الطاىر "، و "رشيد بوجدرة"، و "واسيني األعرج"، و "إسماعيل غموقات"، و"بقطاش

 .، و أعجبت بيا، وأعدت قراءتيا لمرات عديدة"وطار
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، التي ىي عبارة عن رسائل ذات "الطاىر وطار"وقد انصب بحثي عمى روايات 

خصوصية من حيث المعرفة، والشكل، واألسموب، كما تستوحي تاريخ المجتمع، 

 .والمتخيل األسطوري لتنسج منو عوالم نوعية، وحكايات المتصوفة

فمقد غاص الروائي في الماضي، والحاضر، والمستقبل، فيو يعمو عمى الواقع القائم 

المحدود، ليبلمس الواقع المشحون بالمتعة والجمالية، وىذا باستخراج المعاني والدالالت، 

والمشاىد المعبرة عن مشاكل مجتمعو، وتشوقاتو، وعذاباتو، وىجاء الدكتاتوريات، 

 ."سارتر"واإلطاحة بيا، مقتربا من جممة 

 .«المثقف مسؤول عن كل طفل جائع في ىذا العالم» -

فيو الروائي الذي ترك جميوره، متميفا ينتظر أعمالو نظرا ألنو يأخذ موقفا جادا من  -

الولي الطاىر يرفع : "قضايا سياسية متعددة، وعمى سبيل المثال رواياتو الموسومة بـ

لقد "... والحوات والقصر"، "والولي الطاىر يعود إلى مقامو الزكي"، "يديو بالدعاء

عاش الروائي ىذه الروايات بصدق كما جاءت بعد والدة مكتممة النضج، مما ترك 

يقاعو  .القارئ يستمتع بالنص، ويتمذذ حسيا بنغمو، وا 

 .فكل إبداعاتو تخمصت من المباشرة التي تقتل اإلبداع

الطاىر "والسبب اآلخر ىو أن الروائي أحب اآلخر، وليس لغرض الشيرة عمما أن  -

، ليس مريضا بالنجومية ، فيو مضطر لكي يقدم الثمرات، وكأنو شجيرات "وطار

يتغذى بيا القارئ، ثم يمقي بنواتيا التي قد تطمع شجرة أخرى، فيو يستحدث التغيير 
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نحو األفضل ، واألمثل فيو يرفض، ويتألم، ويعشق منطمقا من منطمقات اشتراكية 

التي كان يؤمن بيا حتى النخاع، كما يتبلقى مع ىموم مجتمعو، فيو ليس كالذين 

 .ُيَطبَُّل ليم، ويحرق ليم البخور

 ": بشير خمف"ومن مواقفو الشجاعة في ىذا الشأن يقول عنو  -

لمشعر العربي لما زار " البابطين"من مواقفو التي حدثني عنيا شخصيا أن رئيس مؤسسة "

الجزائر ألول مرة، واحتفي بو من طرف السمطات العميا في البمد، في حفل كبير جدا، 

حضرتو وجوه ثقافية معروفة، وسياسية وجيت لو الدعوة كغيره من الوجوه الثقافية، رفض 

أين كان يقف الشعراء . وّلت إلى غير رجعة" العيد العباسي"الدعوة مبررا ذلك بأن أيام 

أمام الممك، أو األمير، أو السمطان يمدحونو بقصائد عصماء فيكافؤون بالعطايا، وأنا 

 .(1)"لست من ىؤالء الشعراء

 حين أسندت لجنة 1964، أنو في عام "سارتر"وىو بيذا الموقف يشبو الروائي الفرنسي 

فرفضيا، وكان برفضو ىذا " جان بول سارتر"جائزة اآلداب  إلى " نوبل"التحكيم لمؤسسة 

الذي ينضم إلى تاريخ " وسام الشرف"صدى ظّل يدوي تحت جمباب المؤسسة، فمقد رفض 

 .فرنسا، وقد قال بصريح العبارة معبرا عن ىذا الرفض

ليس في الوجود . قبل مماتو" سارتر"رفضت جائزة نوبل لآلداب، ألني أرفض تتويج "

كان " نوبل"فنان، وال كاتب وال شخص يستحق أن يتوج، وىو عمى قيد الحياة، إن جائزة 
                                                 

عداد    (مقال )وصداقة ربع قرن،" الطاىر وطار"مع سي : بشير، خمف(- 1) ، ىكذا تكمم الطاىر وطار، جمع واختيار وا 
 2011، المقام النقدي الرابع، مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع، الجزائر، "عمي مبلحي"وتقديم األستاذ الدكتور  

 .443: ، ص(ط-د)
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بوسعيا أن ترفعني عمى منصة عالية، والحال أني لم أنجز يومئذ بعد أشياء كثيرة، ولم 

أتمتع بحريتي قوال، وفعبل، ولم أتمم شروط التزامي فمو قبمت التتويج ألمسى كل ما أفعمو 

 .(1)"بعد ذلك تافيا، ألنو محكوم بفعل التتويج

لم يستطيع إال أن يكون جزائريا في ىمومو، " فالطاىر وطار"فيو يستحق أن يقرأ ،  -

وفي القضايا التي أثارتيا رواياتو، فيو ممّم بالشؤون التي تعني المجتمع الجزائري، 

وفي مرحمة ما بعد االستقبلل، فقد كان محتجا عمى الرأسمالية، واإلقطاعية التي 

عايشيا الشعب الجزائري إبان وجود االستعمار الفرنسي بأرض الروائي، ولقد أعاد 

ىذا الفن القصصي لدى الروائي قضايا الواقع، والدين، والتاريخ وفي العبلقات التي 

حكمت المجتمع في فترة تحولو العميق، كما استطاع الروائي أن يوفق بين مرجعيتو 

كما توخيت من ىذه الدراسة الكشف عن . التاريخية، وانفتاحو عمى قضايا الواقع

،  وتبيان مدى "التشكيل الفني، والرؤية الواقعية في الكتابة الروائية  مقاربة تحميمية"

تجذرىا في الواقع الجزائري، كما أتوخى الكشف عن استراتيجية الكتابة، التي اعتمدىا 

كما . الروائي لتبيان تمك الجدلية، التي تربط الشكل بالمضمون، والّصياغة بالمحتوى

أعجبت بمغة الروائي المميزة بألفاظيا وأساليبيا إلى جانب لغتو األسطورية التي 

 .غّطت جانبا ميما من أعمالو

 : واإلشكاليات المطروحة التي واجيتني ىي كالتالي -

                                                 

 .41: ، ص2014 جويمية 110، مجمة دبي الثقافية، العدد (مقال)األنا المبدعة، : عبد السبلم، المسدي(- 1)
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متابعة الخطاب الروائي الجزائري بالدراسة، وىذا من أجل معرفة ذاتنا المتميزة،  -

 .وترسيخ وجودنا باألدب

 ما ىي الخمفيات اإليديولوجية والثقافية التي تييكل ىذه الروايات؟ -

 ما مدى أصالتيا؟ -

 عن واقع المجتمع الجزائري؟" الطاىر وطار"ىل تعبر روايات  -

 ما مدى توفيق الروائي لمتعبير عن واقع تاريخي معقد؟ -

تمك بعض اإلشكاليات التي أطرحيا، والتي أسعى لئلجابة قدر المستطاع عمى بعضيا، 

إنيا جممة من التساؤالت التي تراكمت في ذىني، لما كانت رؤية البحث في مرحمة 

المخاض، فأردت أن أجسدىا في ميدان البحث فمعل ىذه الدراسة تكون اإلجابة عن 

 .بعضيا

نما حاولت االستعانة بجممة مناىج  - أما بالنسبة لممنيجية، فمم أتقيد بمنيج واحد، وا 

كمما تطمب األمر ذلك، بيدف تسميط أضواء متنوعة عمى الظاىرة األدبية واالستفادة 

من تضافر مناىج مكممة لبعضيا البعض، و ذلك حرصا عمى تحقيق مردودية أكبر، 

 .ويعني ىذا أنني استعنت بالدرجة األولى

المنيج "، و"المنيج السيكولوجي"، و"المنيج التحميمي"، و"المنيج االجتماعي"بـ 

 ".المنيج التاريخي"، و"المنيج المقارن"، و"النقدي
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فكل ىذه المناىج كونت لدي ما يسمى بالمنيج التكاممي، الذي اختير لدراسة قضايا 

روائية معقدة، ومتنوعة، وشائكة، حيث التعايش مع النص، وتحميمو، ومحاورتو بين 

ىذه المناىج، فقد رأيت أيضا أن ىذه المناىج مكممة لبعضيا البعض، وليس بينيا 

 .حواجز

 ".فخاتمة"، "وستة فصول"، "مقدمة"أما خطة البحث فيي تقوم عمى  -

ألسباب اختيار الموضوع، والقيمة العممية لمبحث، ثم طرحت " المقدمة"تعرضت في 

إشكالية الموضوع، التي حركت النصوص قيد المعالجة، وفتحتيا عمى عوالم ممكنة 

تعين عمى تفسير اإلشارات، والتذليل عمييا، والمنيجية المختارة إلنجاز البحث، 

 .واستعرضت الفصول المكونة لمبحث ثم الخاتمة

 ".الخصائص الجمالية بنية المغة واألسموب"بـ " الفصل األول"وقد عنونت  -

 : قسمت ىذا العنوان إلى عنصرين أساسيين

، حيث وضحت المغة التي "الخصائص الجمالية لبنية المغة"تحدثت في البداية عن  -

 :استخدميا الروائي، والمتمثمة في

المغة األصمية لمكتابة، والميجات، والموروث الشعبي، واألغاني الشعبية تأصيل  -

 .شخصيات الروائي، والكشف عن أعماقيا، والمغة األجنبية

تحدثت عن األسموب، وعن ". خصائص جمالية لبنية األسموب"بعدىا تحدثت عن  -

، "استعارة"،و" تشبيو"، من "المجاز"البطولية،وعن التعبيرية، وتحدثت أيضا عن 
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، "التشكيل الرمزي"، كما درست أيضا "الطباق" "المحسنات البديعية"، ومن "كناية"و

، أيضا لعبة األسماء، وداللتيا، وسيميائية الشخصيات والعناوين، ىذه "األسطوري"و

 "الطاىر وطار"الشخصيات التي تعتبر شرائح اجتماعية التي طغت عمى روايات 

، حيث "التناص"، تناولت فيو إستراتيجية "التشكيل الفني" "الفصل الثاني"درست في  -

قديما وحديثا، وبينت تناص الروائي مع الخطاب القرآني " التناص"حددت مفيوم 

 .وتناصو مع الموروث الشعبي

، تناولت "التزمين"، "التشكيل الزمني"فقد عرضت فيو لموضوع " الفصل الثالث"أما  -

فيو زمن مقاومة االستعمار، زمن المقاومة الثورية، الزمن الماضي، والزمن الحاضر، 

 .وزمن المستقبل وتناقضات الزمن الجديد، وزمن المتخيل الشعبي

، ووضحت المفيوم المغوي "شعرية الفضاء"بدراسة " الفصل الرابع"خّصصت أيضا  -

لمفضاء، والفضاء اصطبلحا، والمفيوم األدبي لمفضاء، مفيوم الفضاء في النقد 

العربي، وأىمية الفضاء، وكيفية تحديد الفضاء، بعدىا شرحت أنواع الفضاء، وقسمتو 

 : إلى قسمين

،وىذا األخير بينت مفيوم السجن "السجن"،"المقيى"المتمثل في : الفضاء المغلق -1

وداللتو، شعراء السجون في األدب العربي القديم، فرقت بين السجن، والمعتقل،أيضا 

 ".القصر"، و "الماخور"
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" الشوارع"، و"القرية"، و " الريف"فقد ركزت عمى : أما بالنسبة لمفضاء المفتوح -2

 .، فيدفي ىو تنويع الفضاء"جدلية الفضاء"، وختمت ىذا الفصل بـ"السوق"و

، التي تبناىا الروائي في كل "تمظيرات الواقعية"إلى " الفصل الخامس"عرضت في  -

فأنا أنجذب إلى ما ىو واقعي، وبّينت مدى التزام الروائي بمبادئ الرؤية . إبداعاتو

الواقعية، وأسسيا التي أسسيا رواد الواقعية في العالم، والظروف التاريخية 

واالجتماعية التي ولدت ىذا المذىب، كما أعتبر ىذه المدرسة حقيقية دون تزييف، 

الواقعية "، و"الواقعية االشتراكية"بـ " الطاىر وطار"كما أبرزت مدى تأثير الروائي 

، والتي من خبلليا كشفت عن التناقضات االجتماعية، ورؤية التاريخ المتمثل "النقدية

المناضل "في حتمية انتصار قوى التحرر، والتطور، والعدالة، والطميعة الحزبية، 

 .، والبطل الثوري، ورؤية تنبؤية تفاؤلية"الثوري

، والذي حّددت من خبللو مقاربة الشخصية "استراتيجية الشخصيات"بـ " الفصل السادس"وسم 

ميدت بمفاىيم أولية لمشخصية، انتقمت إلى أنواع الشخصية ، مفيوم شخصية . الروائية

تحدثت عن أنواع الشخصيات، التي  حددىا الروائي في رواياتو، " Heros"البطل في الرواية 

، "الزلزال"البطل في رواية " بولرواح"واقتصرت عمى بعض الشخصيات، مركزا عمى شخصية 

، ىذه الشخصية "زيدان"المتمثمة في شخصية " المثقف"، شخصية "الفبلح"أيضا شخصية 

حيث بّينت مدى وعي الشخصية المثقفة . بانتمائيا الطبقي، وصراعيا مع الواقع االجتماعي

 .من خبلل تضييق، وتيميش اآلخر ليا



 مقـــدمــــة

 

 ط
 

 ".الطاىر وطار" "ممحق عن سيرة ومسيرة الروائي"وختمت ىذا البحث بـ 

وينتيي البحث بخاتمة شممت النتائج التي توصمت إلييا، ولآلفاق المستقبمية التي فتحتيا 

ولئلسيامات العممية، واألكاديمية التي أنجزتيا، وىي حوصمة لكل ىذا الزخم النقدي 

كما حاولت بعممي ىذا أن أضيف شيئا إلى ما . المعرفي، الذي تكون من خبلل ىذا اإلنجاز

كتبو غيري من الباحثين في ىذا المجال معتمدا عمى المادة العممية من مصادر، ومراجع 

متنوعة قديمة، ومعاصرة، وعدد ال بأس بو من المقاالت، والدراسات التي نشرت في 

صفحات المجبلت، والجرائد، كما استفدت أيضا من المواقع، والّروابط اإللكترونية من أجل 

تنويع مصادر المعرفة، ومواكبة التطور العممي، والتكنولوجي، واستثماره فيما يخدم العمم، 

 .والمعرفة

 .فإن ىذا البحث يعترف بالفضل لما قدمو السابقون من جيود تبلمس ىذا الموضوع

وقد صادفتني صعوبات عدة أثناء مرحمة إنجاز البحث، وتتمثل في قّمة المراجع التي تحدثت 

عن موضوعي ىذا، فمكتباتنا تفتقر إلى الدراسات الحديثة في الرواية، ومع ذلك وبتوفيقي من 

اهلل سبحانو وتعالى، فقد حاولت إخراج ىذه الدراسة في صورة تقترب من إرضاء ضميري، 

 .رغم ما يشوب ىذا الموضوع من نقائص

 : حين قال" األصفياني"وقد صدق 



 مقـــدمــــة

 

 ي
 

رأيت أنو ال يكتب اإلنسان كتابا في يومو إاّل قال في غده لو ُغّير لكان أحسن، ولو زيد كذا "

لكان يستحسن، ولو قدم ىذا لكان أفضل، ولو ترك ىذا لكان أجمل، وىذا من أعظم العبر، 

 ".وىو دليل عمى استيبلء النقص عمى جممة البشر

كما أردت من خبلل ىذه الدراسة أن أقدم قميبل من الخدمة لؤلدب الجزائري خاصة، واألدب 

 .بصفة عامة

نما ىي محاولة جادة لئلسيام في شق طريق البحث،  وال أّدعي أنني أتيت بشيء جديد، وا 

ن قصرت فيكفي اجتيادي  .وىذا في مجال األدب الجزائري، فإن أصبت فذاك ما أرجوه، وا 

الذي " الطيب بودربالة: "وفي األخير أقدم شكري ، وامتناني ألستاذي الفاضل األستاذ الدكتور

أشرف عمى ىذا البحث منذ أن ابتدأ فكرة حتى انتيى إلى صورتو، وما كان ليتم ىذا البحث 

لوال توجييات األستاذ، والمربي الفاضل، الذي ُيعّد بحق أستاذ األجيال، إذ كان يمنحني كثيرا 

 .من وقتو يشجعني، ويعممني، ويرشدني، ويوجيني بتواضعو، والتي ىي من صفات العمماء

 .وىو أول أستاذ أرضعني متعة البحث العممي

 .فأنا أكن لو كل التقدير واالحترام

أطال اهلل عمرك سيدي، ودمت ذخرا لمجامعة الجزائرية، فإليو إيجابيات البحث، ولي سمبياتو 

 .فجزاه اهلل خير الجزاء



 مقـــدمــــة

 

 ك
 

كما أوجو شكري لمسادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة عن صبرىم عمى قراءة البحث 

وتصويب أخطائي، وقبوليم مناقشة ىذه األطروحة، وىي فرصة ثمينة أتمقى فييا مبلحظاتيم 

 .وتوجيياتيم، ونصائحيم الثمينة فجزاىم اهلل جميعا خير الجزاء
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 الخصائص الجمالية بنية المغة واألسموب: 
 :الخصائص الجمالية لبنية المغة-1

 المغة األصمية لمكتابة. 
 الميجات. 
 المكركث الشعبي. 
 األغاني الشعبية. 
 المغة األجنبية. 

 :الخصائص الجمالية لبنية األسموب-2
 األسمكب. 
 البطكلية. 
 التعبيرية. 
 المجاز. 

 التشبيو. 
 االستعارة. 
 الكناية. 

 المحسنات البديعية. 
 الطباؽ. 

 التشكيؿ الرمزم كاألسطكرم. 
 لعبة األسماء كداللتيا. 
 سيميائية الشخصيات. 
 سيميائية العناكيف. 

 كظائؼ العنكاف. 
 جماليات العنكاف. 
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 الخصائص الجمالية بنية المغة واألسموب: 
  الجمالية"مفهوم ومعنى:" 

ميًؽ . (الجماؿ)الجمالية مصدر صناعي مشتؽ مف  كالجماؿ في المغة ىك الحيسف في اىٍلخي
مىًؽ كأجمؿ في الطمب كالحساب رٌده . اتأد كاعتدؿ، فمـ يفرط، كالشيء جمعو عف تفرقو: كالخى

(1)حٌسنيا، ككٌثرىا: إلى الجممة، كالصنيعة
  

 :مصدر الجميؿ، كالفعؿ جمؿ، كقكلو عزكجؿ: كالجماؿ» 
مىاؿه ًحيفى تيًريحيكفى كًحيفى تىٍسرىحيكفى » ـٍ ًفييىا جى ، أم بياء، كحسف الجماؿ، الحسف يككف في «كلىكي

 .الفعؿ، كالخمؽ
إف اهلل جميؿ يحب : الجماؿ يقع عمى الصكر كالمعاني، كمنو الحديث": ابف األثير"قاؿ 

 .(2)"الجماؿ، أم حسف األفعاؿ كامؿ األكصاؼ
 :كما عرفو معجـ الفمسفة أنو

 .(3)«العمـ الذم يبحث في الجماؿ كالعاطفة التي يقذفيا فينا»
 .فيك(Le beau ) أما الجماؿ

ما يثير فينا إحساسا باالنتظاـ كالتناغـ كالكماؿ، كقد يككف ذلؾ في مشيد مف مشاىد » 
 .(4)«الطبيعة، أك في أثر فني مف صنع اإلنساف

 :مصطمح الجمالية، فيك يعني" سعيد عمكش"كقد تناكؿ الباحث 
تبحث في الخمفيات التشكيمية لئلنتاج األدبي، كالفني، كتختزؿ جميع : نزعة مثالية -1

 .عناصر العمؿ في جمالياتو
إلى االىتماـ بالمقاييس الجمالية بغض النظر عف الجكانب  (النزعة الجمالية)كترمي  -2

 .(الفف لمفف)األخبلقية انطبلقا مف مقكلة 

                                                 

: ص (ط-د)، (ت-د)، دار العمـ لمجميع بيركت، لبناف، (الجمؿ)، مادة 3القامكس المحيط، ج: ينظر، الفيركز أبادم- (1)
351. 

 .503: ، ص(ط-د)ىػ، 1300، الطبعة األميرية، بكالؽ، القاىرة (جمؿ)، مادة 1لساف العرب، المجمد: ابف منظكر(- 2)
 Didier, Julia: Dictionnaire de la philosophie (Esthetique)la rousse, 1964, p: 4.(3)  

 .87-86: ، ص،ص(ط-د)، 1979المعجـ األدبي، دار العمـ لممبلييف، بيركت، : عبد النكر، جبكر- (4)
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تساىـ  (جمالية نسبية)، بؿ (جمالية مطمقة)، إذ ال تكجد (جمالية)كينتج كؿ عصر  -3
 .(اإلبداعات األدبية، كالفنية/ الحضارات)فييا األجياؿ 

 (1)إلى إحساس المعاصريف (الجمالية)كلعؿ شرط كؿ إبداعية ىك بمكغ  -4
 :، فيرل أف"حسيف، جمعة"أما 

الجمالية باعتبارىا منيجا نقديا ال تنكفئ عمى الشكؿ لتتعرؼ إلى عناصره الخارجية "
المتعمقة بو فحسب، بؿ تسعى إلى إحداث التناغـ الجمالي الحقيقي بيف الشكؿ 

فاأللفاظ كالتراكيب، كالصكر كاإليقاع ليست مجرد أشكاؿ صكتية أك ...كالمضمكف
نما ىي أشكاؿ جمالية تختزف لغز الركح الجمالية األصيمة  صكر جمالية حسية، كا 

 .(2)"التي يتذكقيا الكعي الفردم، بعد معايشتيا إلصدار حكـ القيمة الجمالية
 :كالخبلصة التي نستخمصيا مف خبلؿ ىذه الدراسة أف

مف أبرز السمات الجمالية في الخطاب األدبي ما يتصؿ بما يطمؽ عميو مصطمح "
الذم يستكعب المنظكمة الجمالية لمخطاب  (السياؽ الجمالي)أك  (اإلطار الجمالي)

 .بجميع مككناتيا
القائـ عمى حسف االختيار، كالتركيب  (النظاـ)إلى جانب . مف الصكت إلى الداللة

كما يتكلد عف ذلؾ كمو مف مظاىر جمالية في الخطاب مف اتساؽ، كانسجاـ كتناسب 
في مستكيات الصكتية، كالمعجمية، كالتركيبية، كالداللية دكنما انفصاؿ بيف ...كتناغـ

 .(3)"الشكؿ كالمحتكل
 
 

                                                 

معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة، دار الكتاب المبناني، بيركت، لبناف، سكشك بريس، الدار : ينظر، سعيد، عمكش- (1)
 .63: ، ص1، ط1985البيضاء، المغرب، 

، دار النمير لمطباعة كالنشر (دراسة جمالية فكرية كأسمكبية )التقابؿ الجمالي في النص القرآني : حسيف، جمعة- (2)
 .71-70: ، ص، ص1، ط2005كالتكزيع، دمشؽ، سكريا، 

، مجمة عمـك المغة العربية كآدابيا، جامعة كادم سكؼ، (مقاؿ)الجمالية كأبعادىا في األدب كالمغة، : كماؿ، بف عمر- (3)
 .79، ص 2016،السنة جكيمية 9العدد 
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 المعنى المغوي لألسموب في المعاجم العربية. 
 :أف" لساف العرب"جاء في

السَّطر مف النخيؿ، ككؿ طريؽ ممتد فيك أسمكب، فاألسمكب الطريؽ، كالكجو كالمذىب، »
أخذ فبلف في أساليب مف : كيجمع أساليب، كاألسمكب الطريؽ تأخذ فيو كاألسمكب  الفف يقاؿ

 (1).«القكؿ، أم في أفانيف منو
، كآخر "أبي نكاس" كقد أتى أيضا في أشعار المتأخريف، كما في بيت مف قصيدة لػ 

 ".لمبحترم"
يىاشىةي  بويب" جى مػىًؽ صى  تذىىبي ًفي أسمكًب           بصائػؾ ًمٍف عى

ا ترينا ابوي مى  (2)إذا بدأت لنا أيٍسميكب شىٍكقي           رىأىٍينىا ًفي التَّصى
 في المغات األكركبية، فقد كرد في المعجـ األدبي لمغة "Style"أما أصؿ كممة األسمكب 

 .الفرنسية
انتقمت إلى المغات الغربية مف اليكنانية عف طريؽ " Style" إف كممة األسمكب» 

البلتينية،ككانت تعني الريشة، أك المثقب المستخدـ في الكتابة، كقد استخدمت ألكؿ مرة في 
ـ استخداما عاما، ككانت تعني كؿ أنكاع التعبير كالكبلـ، كبصفة 14الفرنسية في القرف 

 (3).«خاصة، فقد كانت تعني نمكذجا قانكنيا لمتقاضي

 :األسمكب تعريفا صكفيا بقكلو"Shopenhauer" "شكبينياكر"كما يعرؼ الفيمسكؼ األلماني 
 (4).«األسمكب ىك التعبير عف عكالـ الركح»

 : فاألسمكب يتضمف لغة الكاتب التي

                                                 

 .17: ، ص(ط-د)، ػ ق1300الطبعة األميرية، بكالؽ، القاىرة،- ، مادة أسمكب1لساف العرب،ج: ابف منظكر- (1)
 .17: ، مادة أسمكب، ص1ابف منظكر، لساف العرب، ج- (2)

)3(J.p de Reaunachais Daniel couty Alain Rey, dictionnaire de la littérature de langage 
française, Bordas, Paris, P: 684. 

، 1، ط2003، خالد محمكد جمعة، دار الفكر، دمشؽ، سكريا، (ترجمة)نحك نظرية أسمكبية لسانية، : فيمي، ساندريس- (4)
 .30: ص
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ىي كعاء الفكر، كىي كسيمة تكاصؿ بيف أفراد المجتمع، كمؤسساتو المختمفة، كتبادؿ »
، كاألفكار بينيا، فيي كالعممة في التبادؿ التجارم، فكمما كانت العممة قكية، المعمكمات

 .(1)«كمكحدة في الببلد، أصبح التبادؿ التجارم أيسر، كأكثر نشاطا
 :إذ يقول"  Goethe" "غوته"كما عرفه 

 .(2)«إف األسمكب عمكما ىك التعبير الدقيؽ عما في داخمو»
 ".األسمكب ىك الرجؿ: "فكؿ ركائي لغتو كأسمكبو، كقديما قيؿ

 .(3)«أسمكب الكاتب ىك الكاتب نفسو فكرا، كخمقا، كشخصية، كجكىرا، ككيانا »
 كتعتبر المغة أداة لنقؿ األفكار كالعكاطؼ ؼ

 (4)"المغة تعبر في جميع الحاالت عف المعرفة"

: كىي كسيمة لربط العبلقات بيف البشر لمعرفة حياة المجتمعات ال بد مف معرفة لغتيـ يقكؿ
 ":عز الديف إسماعيؿ"د 
تظؿ المغة دائما أكضح، كأقكل، كأدؿ ظاىرة تتجمع فييا كؿ سمات الكجو الحضارم الذم »

إذا أردت التعرؼ عمى اإلطار الحضارم لشعب مف : تعيشو األمة، كليس مبالغة أف يقاؿ
إذا صح ىذا المجاز يعيش - الشعكب في زمف مف األزماف، فادرس لغتو، كفي عركؽ المغة

 .(5)«العصر
 :كما تتضمف المغة

                                                 

 .20:، ص2015 ديسمبر 28 االثنيف، جريدة الخبر، يـك (مقاؿ)في اليـك العالمي لمغة العربية، :  حميش،عبد الحؽ- (1)
 .29:، ص1، ط2003، خالد محمكد جمعة، دار الفكر، دمشؽ، (ترجمة)،نحك نظرية أسمكبية لسانية :  ساندريس،فيمي- (2)
 .92: ، ص1، ط1979في فمسفة النقد، دار الشركؽ، بيركت، : زكي،نجيب محمكد-(3)
:  ص2014 نكفمبر 20 يـك الخميس ،، جريدة الخبر(مقاؿ)أىمية المغة في تككيف الشخصية الكطنية، : بكجدرة، رشيد- (4)

25. 
 3ط ،1981،بيركت، الشعر العربي المعاصر، قضاياه، كظكاىره الفنية، كالمعنكية، دار العكدة: إسماعيؿعز الديف، - (5)

 .175: ص
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رمكز الحاالت النفسية، ىي مادة لمفكر، فالصكت المغكم كظيفة عقمية ليا داللتيا عمى »
 .(1)«الكبلـ النفسي الداخمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .33: ، ص(ط-د)، 1973النقد األدبي الجديد، دار نيضة مصر، القاىرة، :  غنيمي، ىبلؿ،محمد- (1)
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 :المغة األصمية لمكتابة
نصكصو الركائية في فترة الثمانينيات، أم في فترة كاف فيو " الطاىر كطار"لقد كتب الركائي 
 .التأثر باالشتراكية

إف المكضكعات التي تطرؽ إلييا في نصكصو الركائية فرضت عميو المجكء إلى تبني أدكات 
لغكية معينة تؤدم ما يريد أف يبمغو لمقراء مف رؤل، كأفكار، كجماليات كحكؿ ىذا المفيـك 

 ":باختيف"تحدث 
اإلنساف ىك الذم يتكمـ، ككبلمو مكضكع لتشخيص لفظي أدبي، كليس خطاب المتكمـ في »

 .(1)«الركاية، مجرد خطاب منقكؿ، أك معاد إنتاجو، بؿ ىك بالذات مشخص بطريقة فنية
كلقد لجأ الركائي إلى تبني المغة األصمية لمكتابة في كتابتو، بحيث حافظ عمى كؿ مككنات 

نحكا، كصرفا، كتركيبا، كمعجما، كداللة، كىي لغة تختمؼ كؿ االختبلؼ عف لغة : ىذه المغة
 .القدماء مف حيث المعجـ، كالصياغة، كاألداء

لقد حاكؿ الركائي أف يتجذر في العبقرية العربية، كذلؾ باستحضار اآليات القرآنية ىذا ما 
، ىذه الركاية، التي تضمنت اآليات القرآنية كالتي جاءت عمى لساف "الزلزاؿ"نممسو في ركاية 

 ".بكاالركاح"
 .(2)«عمييـ المعنة في الميؿ إذا يغشى كالنيار إذا تجمى»

 :استمد ىذا مف قكلو
مَّى»  .(3)«كاىلَّمٍيًؿ ًإذىا يىٍغشىى كىاىٍلنَّيىاًر ًإذىا تىجى

  

                                                 

، 7985، العدد 2015 نكفمبر 28، جريدة الخبر يـك السبت (مقاؿ)،  الركايةطبيعة  الزمفطبيعة: حميد ،عبد القادر- (1)
 .22: ص
 .51: ، ص3، ط(ت-د)الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ، (ركاية)الزلزاؿ، : الطاىر، كطار- (2)
 .2-1: سكرة الميؿ، اآليتاف- (3)
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 لآليات القرآنية تبٌينو ىذه الشكاىد" الطاىر كطار"فتكظيؼ الركائي 
لعنة اهلل، الشيطاف الرجيـ، كلعنة اهلل الكسكاس الخناس، أعاد إلى أصبعي نفس الحركة »

 .(1)«التي طردتو بسببيا مف التعميـ، ترل ما كاف مصيره
 :استمد ىذا مف قكلو تعالى

ٍسكسي ًفي » نَّاًس الًَّذم ييكى ٍسكىاًس الخى ًمًؾ النَّاًس ًإلىًو النَّاًس ًمٍف شىرّْ اىٍلكى قيٍؿ أىعيكذي ًبرىبّْ اىٍلنَّاًس مى
ديكًر النَّاًس ًمفى الًجنًَّة كىالنَّاسً   .(2)«صي

 ككرد أيضا في الركاية نفسيا
بدؿ أف يركز خطبة الجمعة عمى التقكل، استغرؽ في شرح الزلزاؿ، كعظمتو، كذىكؿ »

المرضعة عما أرضعت، يـك حمكلو، ككضع كؿ ذات حمؿ حمميا، كظيكر الناس كأنيـ 
 .(3)«سكارل، كما ىـ بسكارل

 :ىذا التعبير مستمد مف اآليتيف
ٍكنىيىا تىٍذىىؿي كيؿُّ ميٍرًضعىةو عىمَّا » لىةى اىٍلسَّاعىًة شىيءه، عىًظيـه يىٍكـى تىرى ٍلزى ـٍ إوفَّ زى بَّكي يىا أىيُّيىا النَّاسي ًاتىقيكا رى

لىًكفَّ عىذىابى المىًو  ـٍ ًبسيكىارىل كى ا ىي مى تىرىل اىٍلنَّاسى سيكىارىل كى ٍممىيىا كى ٍمًؿ حى عي كيؿُّ ذىاًت حى تىضى عىٍت، كى أىٍرضى
 .(4)«شىًديده 

 .ككرد أيضا في الركاية نفسيا
الحمد هلل مرحبا بقضائو، كبرضائو إنَّا لقادركف عمى - الدنيا، الدنيا الغرارة الغدارة يا الشيخ»

 .(5)«أف نبٌدؿ خيرا منيـ، كما نحف بمسبكقيف
 :القرآني:كىذا مستمد مف النص

                                                 

 .18: ، ص(ركاية)الزلزاؿ، : الطاىر، كطار- (1)
 .6.......1: سكرة الناس، اآليات- (2)
 .20: ، ص(ركاية) الزلزاؿ، :الطاىر، كطار- (3)
 .2-1: سكرة الحج، اآليتاف- (4)
 .25: ، ص(ركاية)الزلزاؿ، : الطاىر، كطار- (5)
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ا نىٍحفي » مى ٍيرنا ًمٍنييـٍ كى مىى أىٌف نيبَّدّْؿى خى كفى عى ُي ـي ًبرىبّْ اىٍلمىشىاًرًؽ كاىٍلمىغىاًرًب ًإنَّا لىقىاًدرى فىبلى أيٍقًس
ٍسبيكًقيفى   .(1)«ًبمى

كلقد نيؿ الكاتب مف المعجـ القرآني، كىذا دليؿ عمى تأثره بالقرآف الكريـ، كالثقافة اإلسبلمية 
بكجو عاـ، مما أمده بزاد معرفي، كبتجذر كبير في الثقافة العربية اإلسبلمية، كمنو استطاع 

 .أف يتشبع بالقدرات الببلغية، كاألسمكبية، كالجمالية فمنو
، كيحمـ بو فيك منتيى الببلغة، كمستقبؿ الكتابة ميما كاف (الركائي)يتعمـ منو الشاعر، ك »

 .(2)«نكعيا كتاريخيا
لقد كاف القرآف الكريـ مصدرا رئيسا لثقافتو، فيعتبر الركائي مف حفظة القرآف الكريـ، الذم 

جمعية العمماء "فمقد درس في مدرسة أسستيا . حفظو في صباه، كىذا ما نراه مجسدا في آثاره
، كما يعٌد مف المنافحيف عف "عبد الحميد ابف باديس"- "الشريعة"، كدرس في معيد "المسمميف

األصالة العربية، ككؿ ما ىي مكركث ثقافي ألسباب سياسية ثقافية دينية، فيك مف خريجي 
، المعركفة عمى المستكل العربي بغرس الثقافة التقميدية، كيحافظ عمى المغة "جامع الزيتكنة"

 .التقميدية
 :فمقد رسخت لغة القرآف في ذىف الركائي مف حيث

 .المفردات، كالتراكيب، كالمصطمحات -
ىتؼ الجميع، يحيا اإلسبلـ تسقط . أعقبتيا ثانية، فثالثة. انبعثت زغركدة أطمقتيا فاطمة»

 .(3)«الرجعية
  

                                                 

 .41-40: ، اآليتافالمعارجسكرة - (1)
: ، ص1، ط1979 دار العكدة، بيركت، (مقاربة بنيكية تككينية)ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب،: محمد، بنيس- (2)

269. 
، 2، ط1982الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر ، (ركاية)زمف الحراشي، اؿالعشؽ كالمكت في : الطاىر، كطار- (3)

 .116: ص
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لى العركبة ينتسب ستظؿ داكية عالية، : إف صرخة اإلماـ بف باديس» شعب الجزائر مسمـ، كا 
 .(1)«حتٌى يـك الديف

 .يمي نحف عرب مسممكف، حٌب مف حب، ككره مف كره، كثر اهلل خيرؾ»
شعبنا ما يزاؿ، كالحمد هلل مسمما، يعطي رجاؿ الديف : يا بني. كثر اهلل خير أىؿ الخير -

 (2)«حؽ قدرتيـ
عمار بف "كما اتكأ الركائي عمى المرجعية التاريخية اإلسبلمية، فمقد استحضر شخصية 

 ".ياسر
اتكاء عمى المرجعي مف التاريخي اإلسبلمي، يطرح المؤلؼ إشكالية االتصاؿ » -

 .كاالنفصاؿ مع المكركث
. كتبقى المسافة قائمة بيف المرجعي، كالكاقعي في تأكيده إلشكالية االنتماء كاليكية

 الذم يمثؿ سمطة تمسؾ بأطراؼ عبلقات الدكلة «عمار بف ياسر»يستحضر شخصية 
 .(3)«اإلسبلمية

كقد اقتبس مف المخزكف الحضارم اإلسبلمي، حيث التجأ إلى التاريخ اإلسبلمي ككظؼ 
 ".أبي ذر العفارم "ك- كـر اهلل كجيو- عمي بف أبي طالب: "شخصيات مثؿ

 .كما استمد مف شخصية ىذا األخير الجانب اإلنساني
فالقرآف خير بياف، كأجمؿ قكؿ، كأبمغ كبلـ، صقؿ الذكؽ األدبي لدل الكاتب، كجعؿ 

 .األدباء يؤثركف أساليبو
كاليدؼ مف اقتباس شيء مف القرآف، كالحديث النبكم في الخطاب األدبي، ال يككف مف »

نما الغرض مف ذلؾ، ىك تأكيد الكبلـ، كتقكية المعنى،  قبيؿ التبرؾ، كتكشية الشكؿ، كا 

                                                 

 .117: ، ص(ركاية)العشؽ كالمكت في الزمف الحراشي، : الطاىر، كطار- (1)
 .124: ، ص(ركاية)العشؽ كالمكت في زمف الحراشي، : الطاىر، كطار- (2)
التناص في ركايات الطاىر، كطار، أطركحة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه العمـك في األدب الحديث  :  لحبارم،رقية- (3)

 .130:، ص2009-2008: قسـ المغة العربية كآدابيا، السنة الجامعية- ، جامعة الحاج لخضر، باتنة(مخطكط)      



 .الفصل األول                                 الخصائص الجمالية بنية اللغة واألسلوب
 

12 

 

ضفاء لكف مف القداسة عمى جانب مف صياغة ذلؾ الخطاب، لما في تمؾ النصكص  كا 
 .(1)«مف ىيبة، كتقديس في ذاكرة الجماعة

كقد اختار الكاتب استراتيجية الكتابة الكاقعية لغرض نشر األفكار االشتراكية، كنكعية 
قطاعات كاسعة مف الشرائح االجتماعية، ىذه االعتبارات كميا جعمتو يختار لغة كأساليب، 

 .كمصطمحات كرستيا كتابات الكاقعية االشتراكية في الجزائر، كفي العالـ
 .(2)«فأنا كاقعي أضفنا إلى االشتراكية كاقعية العالـ الثالث»
 .معاناة العماؿ، كالفبلحيف في حياتيـ اليكمية -
 . لقد تعشيت مع الشريؼ في دار عمي عبد القادر»

 ىنيئا لؾ لقد كرىنا المقركنة -
 .لـ نأكؿ شيئا ذا أىمية، كالعادة كسكسي بالماء الساخف، كالممح -
الكبلب ىذا أحسف أسمكب لتخريب الثكرة الزراعية، التجكيع، الكبلب حتى اإلنسانية  -

 .(3)«منعدمة فييـ
 .الطبقة العمالية- االشتراكية -
، مف أننا نقيـ أعراسا عقيمة كالطبقة "عرس بغؿ"كحٌسي كفناف يؤكد لي ما قمتو في ركايتي »

 .(4)«العاممة تمت خيانتيا مف طرؼ بكرجكازية غنية
 :األغنياء الفقراء -
إننا كما عرفنا أنفسنا مذخمقنا، الشيشاف عمى رؤكسنا تكاد تقطر كسخا البرانس ميميمة رثة، »

متداعية، كاألحذية مجرد قطع مف الجمد، أك المطاط تشيدىا أسبلؾ صدئة كاألكجو زرقاء 

                                                 

، جامعة الحاج لخضر (مخطكط) ،التناص كجمالياتو في الشعر الجزائرم المعاصر، بحث ماجستير:  مباركي،جماؿ- (1)
 .30:، ص2000-1999السنة الجامعية - باتنة

 .2001-4-16  في الندكة األدبية المسائية، مقر محافظة باتنة، يـك "الطاىر كطار "مف تصريحات- (2)
 .69:، ص(ركاية)العشؽ كالمكت في الزمف الحراشي، : الطاىر، كطار- (3)
                                                                     :، الككيت الرابط1996، 446مف حسف حظ الكاتب العربي أف لو امتداد تاريخي، مجمة العربي، ع : الطاىر، كطار- (4)

http://www.Aljazirah.com/Culture 

http://www.aljazirah.com/Culture
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كليس لنا مف .. كليس لنا مف الحاضر إال االنتظار. ليس لنا مف الماضي إال المآسي. جافة
 .(1)«نتآكؿ كالجراثيـ، كليس غير.. المستقبؿ إال المكت

" البلز"الحزب الشيكعي الجزائرم، الذم نجد أبطاؿ ركاية - االستغبلؿ–الثكرة البرجكازية  -
الطرح االيديكلكجي الذم تتبناه - (البلز- بعطكش- حمك- زيداف)يتبنكف ىذا المعتقد 
 . الجماىير الكادحة

 .(2)«ماذا يفعمكف بصدد ماذا ىـ اآلف... ىؤالء جماىير كادحة »
الذم يظير " زيداف "المنبثؽ مف أفكار " البلز"كما يتجسد ىذا التكجو مف خبلؿ بطؿ الركاية 

 .كراىيتو لؤلغنياء
ترل لماذا ىك أحمر؟ ألنو يشتغؿ بالسياسة، كيحقد عمى األغنياء؟ إذف فأنا بدكرم »

 .(3)«..أحمر
أسيـ إسياما فعاال " الطاىر كطار"نستطيع أف نخمص مف كراء ىذه الدراسة أف الركائي 

 .بكاسطة المغة التي كظفيا أنو ارتاد آفاقا كاسعة في تحريؾ الشعكر الكطني، كالقكمي
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  الجزائر،  الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، دار ابف رشد لمطباعة كالنشر،(ركاية)، "البلز: "الطاىر، كطار(- 1)
 .26-25: ، ص،ص4، ط1983

 .18:ص (ط-د)، 2007، مكفـ لمنشر، الجزائر، (ركاية) ،الشمعة كالدىاليز: الطاىر، كطار- (2)
 .97:، ص(ركاية) ،البلز: الطاىر، كطار- (3)
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 :المهجات
كاف االىتماـ الجديد بالميجات في نياية األربعينيات، كبداية الخمسينيات، كما يتجمى في 

 .بعض كتابات المشرؽ العربي
 .(1)«داللة عمى االىتماـ المتزايد بالكاقعية االشتراكية، سكاء في القصة، أك المسرح»

إف اليدؼ مف تكظيؼ الميجات في نطاؽ محدكد، كفي بعض الكتابات ىك السعي لمتعبير 
محمد "عف العمؽ الثقافي الشعبي، كحرارة الحياة في تدفقيا، كحيكيتيا كنظارتيا، كيعد األديب 

مف الذيف شجعكا عمى تكظيؼ الميجات بغية الكصكؿ إلى التأثير عمى " حسيف ىيكؿ
 :في قكلو" عبد المحسف طو بدر"قطاعات كاسعة مف جماىير القٌراء، كىذا ما عبر عنو 

 كال ينفي ىذا أف ىيكؿ أكؿ مف ميد الطريؽ، لمف بعده الستخداـ العامية كضركرة فنية »
، كما زاؿ أنصار استخداميا يحتجكف (...)كفتح بذلؾ مشكمة العامية، كالفصحى في الحكار 

 .(2)«بالضركرة الفنية
كظؼ ىك اآلخر العامية عمى ألسنة بعض الشخصيات " جبرا إبراىيـ"كما نجد أيضا الركائي 

 ".صيادكف في شارع ضيؽ"الشعبية في ركاية 
نما جريا كراء كاقعية الشخصية"  .(3)"ال عجزا كا 

كيبلحظ أف التعبير العامي قد بقي محافظا عمى خصكصيتو، كتراكيبو، رغـ اندماجو في 
 .التعبير الفصيح

ككضع آخر يمكف نعتو بالسياسي فالعمي الذيف استكلكا عمى بعض المؤسسات مثؿ كزارة »
الدفاع، كاإلذاعة كالتمفزة، كالقصر الجميكرم، كتمكنكا مف احتجاز عدد ال يستياف بو مف 

                                                 

،  1، ط1993اإلبداع القصصي عند يكسؼ إدريس، ترجمة، رفعة سبلـ، دار سعاد الصباح، :  شكيؾ،ـ كربر.ب- (1)
 .158:      ص

،   1963، دار المعارؼ، القاىرة، 1938-1870تطكر الركاية العربية الحديثة في مصر : عبد المحسف، طو بدر- (2)
 .337:، ص (ط-د)     

، دار الفكر لمنشر كالتكزيع،  1967-1939الكاقعية في الركاية الحديثة في ببلد الشاـ، :  الفيكمي،ابراىيـ حسيف- (3)
 .109:، ص(ط-د)، 1983     عماف، 
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المسؤكليف رىائف، ربما مف ضمنيـ سيادة الرئيس، أك عمى األقؿ السيدة المكقرة حرمو، يقكؿ 
 .ىؤالء العمي

 .(1)"العصفكر في يد مف زكل، كىك في أيدينا، كدكنو جميع المنايا -
 :كمثاؿ آخر -
الشعب الجزائرم عادة ما يقتصر في مثؿ ىذه الحاالت عف جممة كاحدة، ليا ثبلث » -

 :صيغ، فيك إما أف يقكؿ لؾ
 ىـ في ىـ كعدد ىنا، فيقكؿ ىكما في ىكما -

ما اف يقكؿ لؾ مكسى الحاج، ىك الحاج مكسى  .كا 
ما أف يقكؿ ىازئا المعاب حميدة، كالرشاـ حميدة، كالرساـ ىنا، تعني مف يقكؿ بتسجيؿ : كا 
 .(2)«حساب البلعبيف

كنبلحظ أف الميجة تحاكؿ أف ترتكز عمى فصيح الكبلـ، لتتعالؽ مع مرجعيتيف مختمفتيف، 
 .كلكنيما مكممتاف لبعضيما البعض، أسمكبا، كداللة، كرؤية، كجمالية

 .(3)«التفت إلى العمكج األمريكاف، ككانكا في حيص بيص، مف أمرىـ كما يقاؿ»
كقد اضطرت أمانة مؤتمر الشعب العاـ إلى إصدار بياف، أكدت فيو، أف الجماىيرية »

اخسر، كفارؽ كأف كممة طيزفي : العربية الكبرل طبقت حرفيا، المثؿ الشعبي الذم يقكؿ
 .(4)«أمريكا، كاف المقصكد منيا، طز مف عاد أمريكا، كبكؿ صفة ال طز بعد اليـك

 .(5) الحب ما نحبؾ، كالصبر ما نصبر عميؾ«يا ليتنا فارقنا»
 .(1)«مف يتفكرؾ يا الرغدة يـك العيد- إيو»

                                                 

كحدة  لمؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعيةاـ لمنشر، طبع ؼ، مك(ركاية)الكلي الطاىر يرفع يديو بالدعاء، : الطاىر، كطار- (1)
 .65:، ص(ط-د)، 2005الرغاية، الجزائر، 

 .70:، ص(ركاية) الطاىر يرفع يديو بالدعاء، الكلي: الطاىر، كطار- (2)
 .55:، ص(ركاية)الكلي الطاىر يرفع يديو بالدعاء، : الطاىر، كطار- (3)
 .72:، ص(ركاية)الكلي الطاىر يرفع يديو بالدعاء، : الطاىر، كطار- (4)
 .72:، ص(ركاية)الكلي الطاىر يرفع يديو بالدعاء، : الطاىر، كطار- (5)
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 .(2)«القدر القديمة كحدىا في بنة طعاميا: آه يا أخي، صدؽ المثؿ»
 .(3)"بعدما شاب، عمقكا لو الكتاب"
 .(4)"المذبكح مذبكح، لمعيد أك لعاشكراء"

 .ىذه الميجة العامية تعبر عف ثقافة شعبية، كما تجسد معاناة عالـ حثالة المجتمع
قمت ليا أف ابنيا قتؿ في مزبمة بكلفرايس، كأنيا خرجت في ثدييا، كفي ذراعيا ظمت تتشبث "

 .(5)"فما كاف منيـ إال أف قطعكا يدىا بالساطكر. بعمبة السرديف
كاعتبرىا لغة الصدؽ، " ياسيف"كمف الركائييف الذيف أعطكا اىتماما بالغا لميجة، الركائي كاتب 

 .فقد قاؿ عنيا أنيا
لغة الدٌكار كالحقؿ، لغة المعذبيف، لغة الذيف عطشكا، كجاعكا، فيي أكثر صدقا كأكثر " 

 (6)"جماال
كما نجد بعض الشعراء، استخدمكا بعض التراكيب، كاأللفاظ العامية، نزكال عند الكاقعية 

 .الفكرية، كالمغكية، فيؤالء الشعراء، الذيف كظفكا ىذه الميجة
 
 
لـ يكف في نيتيـ المساس بالمغة الفصحى، أك الحٌط منيا، بؿ كانت نيتيـ البحث عف تمؾ »

التعابير، التي ليا كاقعيا الشعرم، ككقعيا في النفس، ألف ارتباط الكممة بركح األداء الشعبي 
 .(1)«لمغة أكسبيا داللة معنكية، كشعكرية تتجاكز الداللة المباشرة

                                                                                                                                                         

،  2004، طبع المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، كحدة الرغاية، الجزائر، (ركاية)عرس بغؿ، : الطاىر، كطار- (1)
 .72:، ص(ط-د)       

 105:، ص(ركاية ) عرس بغؿ، :الطاىر، كطار- (2)
 .122:، ص(ركاية) عرس بغؿ، :الطاىر، كطار- (3)
 .145:، ص(ركاية) عرس بغؿ، :الطاىر، كطار- (4)
 .137،138: ، ص، ص(ركاية)الزلزاؿ، : الطاىر، كطار- (5)
:  ص،، ص1، ط1981لمبلييف، بيركت، ؿاألدب الجزائرم في رحاب الرفض، كالتحرير، دار العمـ :  سمماف،نكر-(6)

      488-489. 
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كظؼ لغة سميمة بعيدة كؿ البعد عف جزالة المغة " الطاىر، كطار"فمعظـ ركايات الكاتب 
العربية التقميدية، كقكتيا، اليدؼ منيا أساسا تبميغ الفكرة، كتحقيؽ التكاصؿ مع أكبر عدد 

يجعؿ »كالكاتب يخاطب الناس بما يفيمكف، كيخاطبيـ حسب عقكليـ فيك . ممكف مف القراء
 .(2)«منيا أداة طبيعية لمفيـ، كاإلفياـ، كالتعبير عف دكاخؿ النفس

فاستعماؿ المغة الفصيحة التقميدية، ربما يككف سببا في نفكرىـ مف ىذه النصكص مما يؤدم 
بالكاتب إلى الفشؿ في استراتيجية التكاصؿ األدبي، كالفكرم مع الجيؿ الذم يخاطبو، ىذا 
مف جية، كمف جية أخرل، فمغتو سيمة، ألنيا جاءت عمى أفكاه الناس العادييف، كالمعبرة 
أيضا عف الكضع، الذم عاشو الشعب الجزائرم البسيط، كبالتالي تعتبر ىذه المغة مجسدة 

 .لكاقع أليـ عاشو الشعب في تمؾ الفترة، كألف الكضع الشعبي
 .(3)«صرخة عالية تدعكنا إلى أف نستمع إلييا، كأف نتفيـ، كأف نتعاطؼ معيا»

، كظؼ لغة بسيطة، ىي لغة األكساط "البلز"في ركاية " حمك"فحيف استدرج الكاتب شخصية 
كقد حقؽ الكاتب . الشعبية، التي تنتمي إلييا ىذه الشخصية، بكؿ ما فييا مف بساطة كعفكية

بفضؿ ىذه المغة كاقعية ىذه الشخصية، كاستطاعت ىذه المغة أيضا أف تعبر كبعمؽ عف 
 .(4)؟"حمك"كاقع الطبقة االجتماعية، التي أفرزت شخصية 

الميجة العامية ككسيط لمتعبير األدبي، كتعاطفو مع الثكرة " الطاىر، كطار"لقد كظؼ الركائي 
 في أطركحتو" فيرترديـ"االشتراكية، كلقد حدد 

 "Hochs prache unddialekt im Ara bischen" 
 .سببيف لميؿ كتاب العرب ذكم االتجاىات االشتراكية إلى العامية

                                                                                                                                                         

 .438:، ص(ط-د)، 1975في األدب العباسي، الرؤية كالفف، دار النيضة العربية، بيركت، : إسماعيؿ ،عز الديف-(1)
 .109:، ص1، ط1966مشكبلت المغة العربية، دار النيار، بيركت، :  فريحة،أنيس-(2)
قصصنا الشعبي مف الركمانسية إلى الكاقعية، دار العكدة، بيركت، كدار الكتاب العربي، طرابمس، : إبراىيـ، نبيمة(- 3)

 .7: ، ص(ط-د)، 1979
، (مخطكط) ،الكاقعية في ركايات عبد الحميد بف ىدكقة، كالطاىر، كطار، رسالة ماجستير:  ىكارة،ينظر، سعيدة- (4)

 .187:، ص1984جامعة الجزائر، معيد المغة كاألدب العربي، السنة 
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ألنيـ يريدكف الكتابة لمشعب، كألف المغة الفصحى ربما ال تنطكم عمى األبعاد الثقافية »
 .(1)«كالدينية التي تتكافؽ معيـ، مثمما تتكافؽ مع المحافظيف

كاستخداـ الميجة العامية في الحكارات، كشيكع التعبيرات الشعبية في السرد ينسجماف بصكرة 
 .جمية مع الكاقعية االشتراكية

، بالميجة العامية، فمف الصعب استمياـ مفعـ بالقكة (الحكار)فالركائي يكرد الحديث المباشر 
فالتمازج . كالحيكية لحياة الناس العادييف، دكف إدخاؿ الحكارات المستمدة مف الميجة العامية

كقد " الطاىر كطار"بيف الميجة العامية، كالفصحى يجسد عمؽ النظرة الفنية عند الركائي 
 .لماذا تكظؼ الميجة العامية في ركاياتؾ فأجاب" يكسؼ إدريس"سئؿ مرة الركائي 

 (2)«إنني أميز بيف العامية، كالفصحى، بقدر ما تعبر كممة أكثر مف غيرىا عما أريد بدقة»
لقد ساعد الركائي المتمقي اكتشاؼ الحياة العامية، فيك لـ ييمؿ الميجة العامية، التي ىي 
لساف المجتمع بمختمؼ شرائحو، فيي تساعد عمى الحكار، كشيكع التعبيرات الشعبية في 

 ".السرد"
  

                                                 

، 1، ط1993 دار سعاد الصباح، ،اإلبداع القصصي عند يكسؼ إدريس، ترجمة، رفعت سبلـ: ـ كربر، شكيؾ-ب- (1)
 .161:ص
 .167:اإلبداع القصصي عند يكسؼ إدريس، ترجمة، رفعت سبلـ، ص: ـ كربر شكيؾ-ب-(2)
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 كىذه الغزارة في ثقافة الكاتب تدفعنا إلى االستنتاج بأف استعمالو لؤللفاظ العامية في السرد، »
نما لجأ إلى ذلؾ جريا كراء الكاقعية  .(1)«كالحكار، لـ يكف عجزا كا 

 فيي التي عبرت عف الحالة االجتماعية، كالمستكل الثقافي، كالفكرم السائد في تمؾ الفترة، 
كىي التي تككف العمؿ الفني، كعف طريقيا تنقؿ العكالـ الفكرية لممتمقي، فكظيفتيا تجسد 

المشاعر اإلنسانية، كفي تحريؾ الصكر الخيالية، التي تكشؼ عف االنفعاالت عمى اختبلؼ 
أشكاليا، كالتي عف طريقيا أيضا يتكغؿ القارئ في رسـ معالـ الركاية، مف خبلؿ العناصر 

 :المتمثمة في السرد
 .(كتقريب األحداث، كالكقائع إلى الذىف- العقدة- الزماف- المكاف- الشخصيات)
قصد تحقيؽ الصدؽ، كالكاقعية حتى تظير الشخصية في درجة كعييا، كتفكيرىا، ككبلميا »

 .(2)«بنفس الصكرة التي تظير عمييا في حياتيا اليكمية الكاقعية
لو مف دقة المبلحظة، كالحساسية " الطاىر، كطار"نخمص مف كراء ىذه الدراسة أف الركائي 

 .الشعبية ما مكنو أف ينقؿ مف الحياة ىذه الميجة العامية، في تراكيبيا، كحكميا، كأمثاليا
  

                                                 

، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، 1967-1939الكاقعية في الركاية الحديثة في ببلد الشاـ، :  حسيف الفيكمي،إبراىيـ-(1)
 .198:ص (ط-د)، 1983عماف، 

 .214:االلتزاـ في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ص:  طالب،أحمد-(2)
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 :الموروث الشعبي
لقد استخدـ الكاتب المكركث الشعبي، ككظفو باعتباره النكاة الصمبة الذم يرتكز عميو 

المتخيؿ الشعبي، كتمثيبلتو المختمفة لميكية، كاالختبلؼ كالعالـ، فيك يقؼ عمى أرضية 
صمبة، كعمى أرض متينة، فتجذر في الكاقع، كمستعص عمى االستئصاؿ رغـ الرياح العاتية، 

كأخطار االنجراؼ المختمفة، فيك ال يضحي بالشخصية األصيمة، كيرفض الذكباف في أفؽ 
 .ؼ" عرس بغؿ"مفتكح عمى كؿ المتاىات، يتجسد ىذا خاصة في ركاية 

تشـ رائحة الكاقع الذم يحاكؿ " عرس بغؿ"مف خبلؿ العنكاف الذم كضعو الكاتب لمركاية »
 مناسبة لو، في التراث الشعبي، ىك العرس الذم ال" عرس بغؿ"رصده في ىذه الركاية، ك 

كفي الركاية لو داللة خاصة، إنو الكسيمة التي تحافظ بكاسطتيا البكرجكازية عمى مكانتيا، 
 .(1)«كنفكذىا 

إف الثقافة الشعبية التي تككنت عمى مر األزمنة، كالعصكر أصبحت في النص تشكؿ 
 :المرجعية الثقافية، كاإليديكلكجية، فحسب الفيمسكؼ األلماني فيي

تمثؿ ركح األمة، كعمقيا الحقيقي، فمـ يعد البعض ليذه الثقافة إال ألنيا تبرز اليكية »
 .(2)«الحقيقية، كالعميقة لشعبنا

كما جعميا الركائي متجذرة في الكسط الشعبي، كمعبرة عف آمالو، كآالمو، كمعبرة عف 
تطمعاتو نحك الغد المشرؽ، كىي محاكلة لمربط بيف الثابت، كالمتحكؿ، بيف األصالة، 

نما عمى  كالحداثة، بيف قكل الماضي، كآفاؽ المستقبؿ، ذلؾ أف الثقافة ال تنبني عمى العدـ، كا 
المكركث الشعبي األصيؿ،  كعمى االستمرارية، كعمى ربط الماضي بالحاضر في إطار 

 .جدلية ديناميكية حية تنبض بالحياة، كتستشرؽ اآلفاؽ المستقبمية

                                                 

 .207:الكاقعية في ركايات عبد الحميد بف ىدكقة، كالطاىر، كطار، ص:  ىكارة،سعيدة- (1)
، جريدة (مقاؿ) ، اإليديكلكجيكاالنغبلؽالجزائريكف، كالمسألة المغكية عبر تاريخيـ بيف البرغماتية :  لكنيسي،رابح- (2)

 .21:، ص2015 سبتمبر 5الخبر، السبت 
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قد تأثرت بالذكؽ الشعبي تأثرا بينا يقطع بأف الظركؼ المكضكعية المختمفة كمنيا طبيعة »
العصر، كنكعية القارئ، كمككناتو الثقافية، كمكركثاتو االجتماعية أممت عمى الركائييف 

 .(1)«استمياـ األعماؿ الركائية الشعبية في إنتاجيـ
كلقد لعبت الثقافة الشعبية دكرا أساسيا في إمداد الخطابات اإليديكلكجية، كالسياسية، كالفكرية 

 . بما تحتاجو مف عناصر الشرعية، كالتقبؿ اإليديكلكجية، كاالجتماعي
فقد اقتضت مرحمة االستعمار في الجزائر أف يككف األدب الشعبي مضمكنا يدعك إلى إيقاظ »

 .(2)«الكعي الكطني، كالتمرد عمى اإلدارة األجنبية، كالدفاع عف خصكصية األمة
لـ ييمؿ القارئ مف خبلؿ ركاياتو، كلـ يتركو يتيو في أفكار " الطاىر، كطار"فالركائي 

 .فمسفية، كطبلسـ صعبة الفيـ بؿ
 يطالب بالضركرة المطمقة، ألف يساىـ القارئ مساىمة فعالة كاعية، بؿ خبلقة، كىذا ما »

 .(3)«يجعؿ مف الكتابة الركائية اختراعا دائما كمستمرا 
 :كتمثيبل لما قمناه سابقا، نكرد ما يمي

جاءت اعمـ أنيا ستجيئ، ال حذر مع القدر، اقتحـ الماء : في المساء رآىا بعينو ىتؼ»
 .(4)«يضرب بالقصبة، كاستخرجيا

 .(5)«الزيت مف الزيتكنة كالحكت مف البحر»
« احترمي قدرؾ يا امرأة»"

  

                                                 

، منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ، 1967-1870تطكر الركاية العربية الحديثة في ببلد الشاـ، :  السعافيفإبراىيـ،(- 1)
 .73:، ص(ط-د)، 1980 ،العراؽ

المكركث الشعبي في ركايات عبد الحميد بف ىدكقة، دار السبيؿ لمنشر كالتكزيع، الجزائر، :  بكسماحة،عبد الحميد- (2)
 .08:، ص(ط-د)، 2008

 .142:، ص(ط-د) (ت-د)  مصطفى، دار المعارؼ القاىرة،إبراىيـ ،نحك ركاية جديدة، ترجمة: قيي غرا،آالف ركب- (3)
 .207:، ص1، ط1984، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، (ركاية)الحكات كالقصر، : الطاىر، كطار- (4)
 .18:، ص(ركاية) ،الحكات كالقصر: الطاىر، كطار- (5)
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 .(1)«الفـ المغمؽ ال يدخمو الذباب»
ما أف يرسممكنا، الميـ أف ينزعكا عنا حالة المنزلة، بيف المنزلتيف » إما أف يمر كسكنا، كا 

 .«ىذه
 .(2) «الكمب األحمر يحسب نفسو مف العجكؿ» -
 «حضرة المستشار اشتراكي، يعطي المثؿ عمى أنو نزيو، كممتـز»" -
 .المسكيف غبي -
 .لكنو يضر بمصالح زمبلئو -
 .ربنا يعطي الفكؿ لمف ال أضراس لو -
 .مصائب قـك عند قـك فكائد -
يرميو السائؽ أماـ بيتو، ثـ يتحرر، يفعؿ بيا ما يشاء، تكفيو جكلة في األبيار أك في  -

 .حيدرة، ليجمع ربع راتبو
 .(3)"ال ينقص القرد سكل الكرد مجرد ميرج، بالمسرح أحد الصعاليؾ ساحة بكرسعيد -
 .(4)"أزرؽ عينيو ال تحرث كال تسرح عميو" -
 .(5)"الذئب يقكؿ المي تتمفتو اجريو" -

 ىذا البعد الشعبي يعطي نكية محمية لمخطاب، كيدمجو داخؿ الذىنية الشعبية
 .كقد كظفو الكاتب، ألنو ال يزاؿ يحرؾ مشاعر الجماىير، كيغذم حياتيا، كىكيتيا

                                                 

، 2004، طبع المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، كحدة الرغاية، الجزائر، (ركاية)تجربة في العشؽ، : الطاىر، كطار- (1)
 .101:، ص(ط-د)
 .101:، ص(ركاية)تجربة في العشؽ : الطاىر، كطار- (2)
 .114:، ص(ركاية)العشؽ، في تجربة : الطاىر، كطار- (3)
 .177:، ص(ركاية) ،البلز: الطاىر، كطار- (4)
 .195:، ص(ركاية)البلز، : الطاىر، كطار- (5)
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ىذه المكانة التي يحتميا المثؿ في الثقافات اإلنسانية، بصفة عامة، دالة عمى قكتو »
الكظيفية، كالتعبيرية، كالببلغية في ىذه الثقافات، كعمى حاجة اإلنساف إلى ضرب 

 .األمثاؿ لتحقيؽ عدة كظائؼ، ال يستغني عنيا المجتمع اإلنساني
كقد تختمؼ ىذه الكظائؼ مف مجتمع آلخر اختبلفا ظاىريا، لكنو في العمؽ كاحدة 
متماثمة في كؿ المجتمعات اقتضتيا مقامات تخاطبية اجتماعية، كسياقات تداكلية 

تبميغية، كاستدعتيا ظركؼ، كضركرات تاريخية ثقافية تختمؼ مف منطقة إلى أخرل، 
كلكنيا جميعا تتضافر عمى صكغ المثؿ، كتضمينو التجربة اإلنسانية الفريدة كالخاصة، 

 .(1)"بكؿ مجمكعة اجتماعية
فالخطاب الركائي يتكئ عمى ىذا الرصيد الشعبي، كيبعث فيو الحياة، ليجعمو محركا 

نما يرتكز عمى أصالتو . لؤلفكار كالسمككيات، كالرؤل ككأف الكاتب ال ينطمؽ مف العدـ، كا 
الشعبية، ليؤسس لرسالة سياسية كأدبية، يريد تبميغيا لمقارئ أمبل في إحداث تأثير في 

القراء، كتحقيؽ التكاصؿ الجدلي اإليجابي الفٌعاؿ، ككأف الكاتب يريد أف يبرىف بأنو عمى 
 .حؽ، كأف عبقرية التراث خير شاىد عمى ما يقكؿ

كمعركؼ أف الحكـ كاألمثاؿ مف إنتاج العقمية الشعبية، كىي تمثؿ زبدة التجارب 
 .اإلنسانية

 .(2)كما تعبر عف مكاقؼ كتجارب يريد مف خبلليا الركائي الكشؼ عف نفسية الشخصيات
فالمجكء إلييا يمد النص األدبي نزعة إنسانية تحقؽ التكاصؿ بيف األجياؿ، كاألحقاب 

 .الزمانية المختمفة

                                                 

 دار أبي رقراؽ لمطباعة ،األمثاؿ في القرآف الكريـ، دراسة مكضكعية، كأسمكبية: الصديؽ، بف محمد بف قاسـ بكعبلـ- (1)
 .41:، ص1، ط2008كالنشر، 

في القصة الجزائرية الحديثة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  دراسة منطؽ السرد :  عبد الحميد، بكرايك،ينظر- (2)
 .107:، ص(ط-د)، 1994
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كما أف األمثاؿ في ركايات كطار تباينت مف حيث اإليجاز، كالطكؿ تحقؽ المتعة »
الركحية، كالجمالية لمخطاب السردم، دكف إغفاؿ جانبيا الداللي المتمثؿ في إسقاط الكاقع 

 .(1)«االجتماعي، كالسياسي الجزائرم أثناء الثكرة كبعدىا
 : األغاني الشعبية

 :األغنية الشعبية حيث قاؿ" األخضر بف السائح"عرؼ الدكتكر 
األغنية ىي امتداد لممكاف تعبر عف نمط حياة معينة، كتعكس سمكؾ األفراد كعاداتيـ، »

طار جمالي  .(2)«كتقاليدىـ في نمكذج فني، كا 
 : حيف قاؿ" ىردر"كما عرفيا أيضا 

 .(3)"األغنية الشعبية أصكات الشعكب"
، التراث الشعبي، ىذا األخير، الذم يتضمف األغاني "الطاىر، كطار"لقد كظؼ الكاتب 

 :تقكؿ" سعيدة ىكارة " الشعبية، كالطقكس الدينية، كالعادات، كالتقاليد،  ىذا ما ترؾ
كشؼ عف كثير مف كنكزه الثرية لتأصيؿ شخصياتو، كربطيا بالكاقع أكثر، كما يحممو » -

 .(4)«مف شعر، كأغاف كطقكس دينية، كحفبلت شعبية، كأمثاؿ كنكت كعادات كتقاليد
عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، استخدـ " الحكات كالقصر"كما نجد الركائي في ركايتو 

 .صكرا رمزية مستكحاة مف األسطكرة
 .(5)«ىي المعادؿ الفني لمكاقع المتشابؾ" الحكات كالقصر"لقد كانت األسطكرة في ركاية » -
أيضا صكرا رمزية مستكحاة مف األسطكرة، كعمى سبيؿ المثاؿ، ال " البلز"كفي ركاية  -

 .الحصر، ىذه الفقرة، تجسد ذلؾ

                                                 

 .                                                  202: ، ص(ط-د)، (ت-د)الطاىر كطار ىكذا تكمـ، ىكذا كتب، دار اليدل، الجزائر، : زىرة، ديؾ(- 1)

 .185:، ص(ط_د)، 2013شعرية المكاف في الركاية العربية، دار التنكير، الجزائر، :  بف السائح،األخضر-(2)
 .113:منطؽ السرد، دراسة في القصة الجزائرية الحديثة، ص:  بكاريك،عبد الحميد-(3)
 .208:، ص(مخطكط)ىدكقة، كالطاىر، كطار، رسالة ماجستير بف الكاقعية في ركايات عبد الحميد :  ىكارة،سعيدة-(4)
 .212: ، كالطاىر كطار، صالكاقعية في ركايات عبد الحميد بف ىدكقة:  ىكارة،سعيدة-(5)
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ذا —ك تذكر.. كلـ يسألو، كتابع نجمة ىكت» - إذا ما ىك نجـ، فمف أجؿ رجـ الشيطاف كا 
 .(1)«قايد، أك غني شيير.. ما خسؼ القمر، فسيمكت عظيـ

كظؼ أيضا العادات، كالتقاليد المستمدة مف التراث الشعبي، كالتي تركت صدل عميقا في 
 .زيارة األكلياء: األكساط الشعبية مثؿ

كلياف، يعني، ىما سيدم بكسعيد، كسيدم محرز األكؿ تصكؼ . كاف في تكنس متصكفاف»
في قمة جبؿ، يحمؿ حتى اآلف اسمو، كالثاني تصكؼ بالمدينة حيث يتعرض يكميا لمئات 

 .كقعت بينيما مناظرة طريفة، حكؿ أفضؿ سبؿ التصكؼ. الزيارات
افتخر سيدم بكسعيد، بأنو ابتعد عف كؿ مغريات الحياة، كلـ يبؽ ىناؾ ما يحكؿ بينو، كبيف 

فرد عميو سيدم محرز، بأنو رغـ كؿ اغراءات الحياة رغـ زيارات المئات مف . كجو المحبكب
 .(2)«العذارل الفاتنات يكميا لمقامو، فإف كجو المحبكب لـ يتحجب عنو

 التصكؼ- الشعكذة- ممارسة السحر
 ونسبة معتقداتهم، "رجال الصوفية"، وصفة "التصوف"، وفي تأصيل مفهوم "صوفي"وردت في معاني كممة ،

 .وسموكياتهم إلى الدين
 :يورد القضية في مقدمته قائال" ابن خمدون"فنجد " صوفي"مسألة اشتقاق لفظة 

ومن قال . وال يشهد لهذا االسم اشتقاق من جهة العربية وال قياس، والظاهر أنه لقب-:  رحمه اهلل–وقال القشيري »
 .(3)«اشتقاقه من الصفاء، أو من الصفة، فبعيد من جهة القياس المغوي

 .يبنى التصوف عمى عدة خصال
  

                                                 

 .108:، ص(ركاية) ،البلز: الطاىر، كطار- (1)
 .166:، ص(ركاية)العشؽ كالمكت في الزمف الحراشي، : الطاىر، كطار- (2)
 المقدمة، ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب، كالبربر، كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف :عبد الرحمف، ابف خمدكف- (3)

 .504: ، ص1، ط2004األكبر، دار الفكر، لبناف، 
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السخاء والرضاء، والصبر، واإلشارة، والغربة، وليس الصوف، والسياحة، : التصوف مبني عمى ثمان خصال»
 . ف" الصف"نسبة إلى " الصوفي"معنى كممة .(1)«والفقر

قبالهم عميه، ووقوفهم بسرائرهم بين » سموا صوفية، ألنهم في الصف األول بين يدي اهلل جل وعز بارتفاع هممهم إليه وا 
 (2)«يديه

أف السمطانة اختمفت مع السمطاف في مسألة كضع السمكة . يقاؿ في أكساط أنصار الظبلـ"
ىؿ في البركة المكاجية لنافذتيا، أـ في البركة المكاجية لنافذة جبللتو، كأف األمراء، 

كالحاجب كرئيس الحرس، ككبير المستشاريف، كالغمماف، كالجكارم، كالبيمكانييف، كالقردة، 
حزب يناصر السمطانة، كآخر يدعك إلى إقامة بركة عامة لكؿ - تحزبكا إلى أربعة أحزاب

ما  أىؿ القصر كآخر يدعك إٌما إلى أكؿ السمكة، باعتبارىا سمكة، مثؿ باقي األسماؾ، كا 
 .بطردىا مف القصر باعتبارىا سمكة مسحكرة

يقاؿ في أكساط قرية الخطة، كخاصة لدل حاشية حكيميا، أف السمكة ما أف دخمت القصر، 
 .(3)"حتى تحكلت إلى عذراء فاتنة

، يتجسد ىذا *عالـ الحفبلت، مستخدما الفمكمكر- كظؼ الركائي في ركاياتو األعراس الشعبية
 :إذ نجد األغاني الشعبية مثؿ" عرس بغؿ"خاصة في ركايتو المعنكنة بػ

 .(4)«أحبابنا يا عيني، رحنا كراحكا عنا، كال حد منا اتينا عيني يا عيني»
 .(5)«طير يا المطير صحة ال يديؾ، ال تجرح كليدم لنغضب عميؾ »
 .(6)«أركاح أركاح ككي نشكفؾ نرتاح كيتغير حالي»

                                                 

 إسعاد عبد اليادم قنديؿ، مطابع األىراـ التجارية، ،كشؼ المحجكب، ترجمة: اليجكيرم، أبك الحسف عمي بف عثماف- (1)
 .235:، ص(ط-د)، 1974مصر، 

 2، ط1994 مكتبة الخانجي، القاىرة، ،التعرؼ لمذىب أىؿ التصكؼ:  البخارمإسحاؽ أبك بكر محمد بف ،الكبلباذم- (2)
 .10:، ص

 .131-130: ، ص، ص(ركاية)الحكات كالقصر، : الطاىر، كطار- (3)
*

 (علم الشعوب)، ومعناها بالعربٌة  (Volks Kunde)أصل تسمٌة فلكلور من اللغة األلمانٌة : الفلكلور 
 .، وهو إرث ورثناه عن أسالفنا من الثقافة(التراث)وكلمة فلكلور ٌقابلها باللغة العربٌة 

 .87:، ص(ركاية)عرس بغؿ، : الطاىر، كطار- (4)
 .113:، ص(ركاية)عرس بغؿ، : الطاىر، كطار- (5)
 .113:، ص(ركاية)عرس بغؿ، : الطاىر، كطار- (6)
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 .(1)«أحبابنا يا عيني رحنا كراحكا عنا، كال حد منا اتينا عيني يا عيني»
 .(2)«كاحبابنا يا عيني بالركح جاركا عمينا»
 .(3)«حالي مضركر يا بكطيبة عجؿ داكني»
« الناس تبات رقكد، كأنا النـك حراـ عمي. يا جارم يا حمكد يا جارم دبر عميا»"
 .(4)«يا عمي الخياط خيط لي جبة سكرية»
 .(5)«يا عيف الكرمة كاعطني األخبار...كارتفع أنيف القصبة»
كأنا كأنا قميمة الكالي، كأنا . كرفعت صكتيا، تمآل الفراغ الذم أحدثو سككت القصبة، كالبندير»

 .(6)«الكحدانية
 .(7)«ارتفعت نقرات البندير، صرخ المغني، ىاتكلي عكدم كلجامو. تبدلت نغمة القصبة»

كيظير أف الركائي أراد االستفادة مف األغاني الشعبية، التي يزخر بيا التراث الشعبي ىذا إف 
دؿ عمى شيء، فإنما يدؿ عمى طغياف الثقافة الشعبية، كما انتقى الركائي صكرا كثيرة مف 

التراث الشعبي، ىذا التراث الذم يتضمف ثراء، كعمقا، كاستطاع أف يدخمو في صميـ العمؿ 
 .األدبي، كما تعكد ىذه األغاني بالقارئ إلى الماضي البعيد

مرجعية تتعامؿ مع التراث بشيء مف التقديس، حيث يرل أىميا أف كؿ التراث إنما ىك »
 .(8)«مفيد، كال يجكز لمخمؼ أف يتنازؿ عنو

                                                 

 .112:، ص(ركاية)عرس بغؿ، : الطاىر، كطار- (1)
 .89:، ص(ركاية)عرس بغؿ، : الطاىر، كطار- (2)
 .74:، ص(ركاية)عرس بغؿ، : الطاىر، كطار- (3)
 .68:، ص(ركاية)عرس بغؿ، : الطاىر، كطار- (4)
 .66:، ص(ركاية)عرس بغؿ، : الطاىر، كطار- (5)
 .65:، ص(ركاية)عرس بغؿ، : الطاىر، كطار- (6)
 .49:، ص(ركاية)عرس بغؿ، : الطاىر، كطار- (7)
دراسات في الشعر الجزائرم المعاصر، الشعر كسياؽ المتغير الحضارم، دار اليدل، عيف :  بكقركرة،عمر أحمد-(8)

 .138:، ص(ط-د)، 2004مميمة، الجزائر، 
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 :المغة األجنبية
تضمنت النصكص الركائية، بعض العبارات المتعمقة بأسماء األعبلـ، كالمشاىير عند الكاتب 

، أقحميا لمتعبير عف مكاقؼ "البلز"، يتجمى ىذا خاصة في ركايتو المعنكنة "الطاىر، كطار"
 .معينة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 ".فرانسكا مكرياؾ" -
 ".تبريزديكيرك" -
 ."الككمكنة" -
 ".نابميكف" -
 ".فرانككر" -
 ".بيسماؾ" -
 ".تريتشار الثالث" -

إف استعماؿ األسماء، الفرنسية بالنسبة لؤلشخاص، يدؿ عمى مرحمة تاريخية معينة، كليككف 
الكاتب أكثر كاقعية، لجأ إلى استعماؿ ىذه األسماء الفرنسية، التي كانت داللتيا محددة ليذه 

 .الفترة التاريخية
 ".التكستر" -
 ".يكرؾ" -
 ".سارجاف" -
 ".ستيفاف" -
 ".مكريس" -
 ".آريكس" -
 ".سكزاف سانتكز" -
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الطاىر "ظاىرة تكظيؼ األسماء، كالعبارات الفرنسية، ليست مقتصرة فقط عند الركائي 
كاسيني "، بؿ نجد ىذه الظاىرة عند مجمكعة مف الركائييف الجزائرييف، فالركائي "كطار
 ".سيدة المقاـ"كظؼ ىك اآلخر بعض العبارات الفرنسية في ركايتو المعنكنة " األعرج

"Parfumee good lova (1).  
 .(2)"سكساف"
 .(3)"ككمندكس"
 .(4)"جاكميف"
 .(5)"كيميف"

، ىك اآلخر كظؼ "كحشة اليمامة"  في ركايتو المسماة "أميف الزاكم"كما نجد أيضا الركائي 
 عبارات فرنسية عمى سبيؿ المثاؿ

« Sont deux tiges d’une même racine (6).  
« Vive la vodka nationale (7).  
« Par définition » ( 8).  
« Le comité contre la torture (9).  

  

                                                 

، مكفـ لمنشر، طبع المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، كحدة الرغاية، الجزائر، (ركاية)سيدة المقاـ، :  األعرج،كاسيني(- 1)
. 32:، ص(ط-د)، 1997

 .84:، ص(ركاية)سيدة المقاـ، : كاسيني، األعرج- (2)
 .89:، ص(ركاية)سيدة المقاـ، : كاسيني، األعرج- (3)
 .95، ص(ركاية)سيدة المقاـ، : كاسيني، األعرج- (4)
 .101:، ص(ركاية)كاسيني، األعرج، سيدة المقاـ، - (5)
 هو كاتب وروائً جزائري شغله عالم األدب، والترجمة"تلمسان" فً 1956 نوفمبر 25" أمٌن الزاوي"ولد : أمٌن الزاوي ،. 

، بعد حصوله على شهادة الدكتوراه عن "وهران"كما عمل أستاذا للدراسات النقدٌة فً جامعة . ٌتقن عدة لغات الفرنسٌة واإلسبانٌة والعربٌة
له عشر رواٌات نصفها باللغة الفرنسٌة، ونصفها اآلخر باللغة العربٌة، إضافة إلى مجموعتٌن . صورة المثقف فً رواٌة المغرب العربً"

العاصمة، ٌكتب باللغتٌن العربٌة " الجزائر"مارس التدرٌس فً جامعة بارٌس، عمل سابقا مدٌرا للمكتبة الوطنٌة الجزائرٌة فً . قصصٌتٌن
 .عن منشورات االختالف" الملكة"والفرنسٌة، وآخر أعماله المكتوبة بالعربٌة رواٌة 

 .11:ص، (ط-د)، (ت-د)، الجزائر، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، (ركاية)كحشة اليمامة، :  الزاكم،أميف- (6)
 . 15:ص: المصدر نفسو- (7)
 .22:المصدر نفسو، ص- (8)
 .36:المصدر نفسو، ص- (9)
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« Les Voyous (1).  
«  Tu sais madame, vous n’êtes pas convainconte on n’y peut rien » (2).  

استخدـ كممات فرنسية ىك اآلخر، ىذه الكممات " الياشمي، سعيداني"نجد أيضا الركائي 
 :ليست حضارية، كلكنيا معبرة عف خصكصية مرحمة زمنية معينة، كمف بيف ىذه الكممات

 
  « Fellagas »                « Prévaut » 

« Bicot »                     «  Rouge 
« L’indochine »            « Rose » 

       « Philipe ville »            «  Moquette »            
                                                « Buldozer » 
كقد لجأ الكاتب إلى استعماؿ تعبير مكتكب بالمغة الفرنسية مباشرة، كبالخط البلتيني كما في 

 :ىذا المثاؿ
.«Hein ou sont les fellouzes » ( 3)  

 أم أيف ىـ الثكار؟- أيف ىـ الفبلقة؟ : كيقصد بو
 .كفي تعبير ثاف

« Tu gueules ou je te descends » (4)  
 أم ال تتكمـ، أك قتمتؾ

 كفي مثاؿ آخر
 « C’est fou, se que ça peut être con » ( 5)   

 .إنو مجنكف يمكف أف يشبو الحماقة: كيعني بو

                                                 

 .38: ص، (ط-د)، (ت-د)، الجزائر، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، (ركاية)كحشة اليمامة، :  الزاكم،أميف-(1)
 .45:المصدر نفسو، ص- (2)
 .132:، ص(ط-د) 1987، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، (ركاية)عمبلؽ قسنطينة، :  سعيداني،الياشمي- (3)
 .119:المصدر نفسو، ص- (4)
 .119:المصدر نفسو، ص- (5)
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 .فمقد
جزائرية لغة يستعمميا العاـ، كالخكاص، كنستعمميا نحف -  نصبت ىذه الدارجة الفرانكك»

 .(1)«المثقفكف بدكف كعي

                                                 

 .21:، ص2014 نكفمبر 27، جريدة الخبر، يـك (مقاؿ)" األساس...المغة : " بكجدرة،رشيد- (1)
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 :الجمالية لبنية األسموب الخصائص
إف األسمكب يعني مقدرة الكاتب عمى النسج، كالتأليؼ، كالتركيب، كصياغة الجمؿ كالعبارات، 
كالفقرات، فحقيقة أسمكب الكاتب شبيية إلى حد كبير بحقيقة المخرج السينمائي، الذم يرتب، 

 .كينظـ األدكات، كاإلمكانات، التي تكضع تحت تصرفو
كنعني باألسمكب الصكرة التعبيرية، التي يصكغ بيا الكاتب قصتو متضمنة المغة، »

كالعبارات، كالصكر البيانية، كالحكار، كما إلييا مف عناصر الصياغة، كفي ىذا األسمكب، 
 .(1)"تتجمى براعة القاص في العرض، كالتأثير

كيقـك أسمكب الكاتب عمى انتقاء العبارات السيمة البسيطة المكحية، كالمعبرة عف أفكار 
 .الشخصيات، كعف العكالـ، التي تزخر بيا نصكص الركاية

كالقارئ ال تجذبو الركاية ميما كاف مكضكعيا، أك مضمكنيا ميما، كمشكقا إذا ما جذبتو »
شخصياتيا، كذلؾ ألنو بحاجة إلى أف يتعاطؼ معيا، كيشعر بشعكرىا، ك يعيش نجاحاتيا 

خفاقاتيا، كأفراحيا كأحزانيا، فباألشخاص تحيا الركاية، كبيـ تتحرؾ  .(2)«كا 
ما نبلحظو بداية ىك طغياف الكصؼ عمى الكتابة، الذم تتحرؾ فيو الشخصيات، ككذلؾ 
عمى الحياة السيككلكجية، كاالجتماعية لؤلشخاص، كما ينصب أيضا عمى األحداث يقكؿ 

 ".محمد اليادم العامرم"
الكصؼ الجيد أداة فعالة يستخدمو القصاص، لخمؽ الجك المناسب، الذم ستجرم حكادث »

القصة، كبكاسطتو يدمج القارئ، كيجذبو إلى المتابعة، كتجعمو يعيش في قصتو، كىذا ىك 
 .(3)«مقياس جكدة القصة كنجاحيا

، حيث يمجأ في بداية كؿ "البلز"كقد بالغ الركائي كصؼ اإلطار الخارجي في أكلى ركاياتو 
فصؿ إلى كصؼ الديككر الخارجي، الذم تتحرؾ فيو الشخصيات، ككأنو يحرص كؿ 

                                                 

 .32:، ص(ط-د)، 1987دراسات في القصة العربية الحديثة، منشأة المعارؾ االسكندرية، :  زغمكؿ سبلـ،محمد-(1)
الجسد  في مرايا الذاكرة، الفف الركائي في ثبلثية أحبلـ مستغانمي، منشكرات ضفاؼ، بيركت، : تيـ  الشراؼ،منى- (2)

 .298:، ص1، ط2015
 .32:دراسات في القصة العربية الحديثة، ص:  زغمكؿ سبلـ،محمد- (3)
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الحرص عمى تزكيدنا بتفاصيؿ اإلطار الخارجي ليكىمنا بأف ما يجرم ليس مف ابتداع 
نما ىك الحقيقة بعينيا، ككمثاؿ عمى الكصؼ، الفقرة التالية  :الخياؿ، كا 

القرية كما خمفيا الركماف، تتأمؿ الجباؿ في كآبة ما تزاؿ، كالظبلـ تتطاكؿ كمما انحنت »
الشمس إجيادا، ككىنا، كالمارة، كالتجار الكاقفكف أماـ دكاكينيـ، يتفقدكف عقارب ساعاتيـ بيف 

الفينة، كاألخرل، كالحركة تقؿ شيئا فشيئا، بعد أف مؤلت عربات الجيش الطريؽ الرئيسي، 
 عائدة مغيرة دكناء، مف مياديف العمميات، كسط تعاليؽ تتسرب مف ىنا، كىناؾ

 خسارتيـ كبيرة اليـك -
 .(1)«كأنيـ راجعكف مف جنازة -

 :كما بالغ الركائي في استعماؿ النعكت لئليحاء بكاقع معيف مثؿ
يقؼ عمى رأس جرؼ بالغ العمك، ال يرل في األسفؿ سكل الضباب، يتمكف الضباب شيئا، »

فشيئا بمكف كردم، حتى يتجسد حريرا منفكشا، يغمض عينيو، كيمقي بنفسو ينحدر ببطء، 
كينحدر يسبح كما يحمك لو في بحر الحرير الكردم، ينزؿ، ينزؿ، ثـ يقرر أف يصعد، فيصعد 
يصعد كما يحمك لو، متحكما في حركاتو، يميؿ يمينا، يسارا يتحكؿ إلى حمامة بنية المكف في 

يتحكؿ المنحدر الذم يسبح فيو إلى كادم الرماؿ، فيركح يتأمؿ المياه . عنقيا قبلدة بيضاء
التي تندفع في المنحدر غير مبالية، بما يعترض سبيميا، كبما يجرم فكؽ ىناؾ في الماء، 
سمكات صغيرة ما تمبث أف تتحكؿ إلى مخمكقات صغيرة مجنحة تمرؽ مف الماء، كتطير 
نحكه، تمسؾ بيديو كتركح تراقصو في الفضاء الحريرم الكردم، فيظؿ ىنالؾ يناـ ليستيقظ 

 .(2)«دكف مكعد
  

                                                 

 .11:، ص(ركاية)البلز، : الطاىر، كطار- (1)
 .106:، ص(ركاية) ،الشمعة كالدىاليز: الطاىر، كطار- (2)
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كما نبلحظو في ىذه الركايات، ىك عمؽ الكصؼ، كعدـ اقتصاره عمى المبلمح الخارجية 
كما أف كصؼ . كىذا بالتكغؿ في كصؼ تداخؿ، كتشابؾ، كتأـز العبلقات االجتماعية

الشخصيات مف الناحية السيككلكجية لـ يبؽ سطحيا، بؿ قاـ بسير أغكارىا، ليحمؿ 
 .أحاسيسيا، كعكالميا الداخمي، التي تزخر بالحب، كالكره، كالخكؼ

عمى مستكل البنية الزمنية الطريقة الخطية المألكفة في " الشمعة كالدىاليز"كسرت ركاية »
- الماضي): الكتابة الركائية الجزائرية، كالعربية الحديثة عمكما المتمظيرة في الشكؿ التالي

، كتبييف ىذا المككف السردم عمى أشكاؿ متنكعة، كمختمفة انكسارية (المستقبؿ-الحاضر
 .(1)«تفككية تكشؼ عف رؤية فنية حديثة، كجديدة

فالشخصيات لـ تكصؼ أفقيا، كال سطحيا، بؿ قاـ الركائي الغكر في األعماؽ، كالنفاذ إلى 
 .عالـ النفس اإلنسانية، ىذا البحر المتبلطـ األمكاج

« أييا األصدقاء، يا أصيارم، أيتيا المتصكفكف العمى»
 .قاطعة العمى، لقد ازداد ىياجيـ لسماع صكت عمي الحكات

لك كانت لنا أعيف لبكيناؾ، لك كانت لنا سيكؼ الفتديناؾ، لك كنا نمؤل األرض لعرضنا " -
أنفسنا لمدكس، لك كٌنا ذبابا لعرضنا أركاحنا لمفناء، لك كنا حطبا الٍشتعمنا، لك كنا نارا 
 .(2)"ألنطفأنا، أما كنحف لسنا سكل متصكفة عمي، فبل يسعنا سكل الندب فيا أننا نندب

 :األسموب -
بالسيكلة، كالكضكح، كالدقة، كالحيكية، كالحركة، ىذه " الطاىر كطار"تمتاز لغة الركائي 

 .المكاصفات تركت الركائي يجمب القارئ ليعيش عالـ ركاياتو، كمف مميزات معجمو المغكم
 

  

                                                 

 .177:، ص(ط-د)، (ت-د)ار اليدل، الجزائر، ، ىكذا كتب، دالطاىر كطار، ىكذا تكمـ:  ديؾ،زىرة- (1)
 .136-135: ص، الحكات كالقصر، ص: الطاىر، كطار- (2)
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 :الحركية
زمف قصير، فمـ ينـ ليبل في مدينة " بكاالركاح"الزمف الذم قضاه : حركية الفعؿ] -1

، أك يدخؿ بيتا، فحالتو النفسية كانت مضطربة ىمو الكحيد البحث عف أحد "قسنطينة"
 .األقارب، فالركاية حافمة بالحركة

السيارة تقطع عنو - تكقؼ عف السير–داس قدمو شاب - تخمص منيا- دفعتو عجكز» -
 .«....طفؿ يمر مف بيف رجميو- الطريؽ

 .ىذه الحركة في السرد اقتضت كثرة األفعاؿ -
 .اىتـ بعبلمات الترقيـ، كىذا ما يساعد عمى فيـ النص -2
 .يكسبيا لكنا شعبيا...." تمميعة- تمسيحة"مثؿ : تبسيط لمفصحى، كتفصيح لمعامية -3
عف طريؽ المغة نقؿ لنا مشاعر الشخصيات، كأسمعنا صخبيـ، كضجيجيـ، سكاء  -4

 ".خمط ىذا المعب- حؽ ربي- خمط الحجر: "في المقيى مثؿ
األصكات مثؿ الركائح، كالمبلمح في : "أك في األسكاؽ الشعبية، كاألماكف العامة مثؿ -

 .كيؼ لـ انتبو لكؿ ىذا زمف االستعمار. قسنطينة ليا شخصيتيا
 .(1)"نصؼ مميكف عمى صخرة.المدينة فاضت بالبشر - المدينة تغيرت. ال -
 .ىذا يدؿ عمى أف الركائي عايش فعبل ىذه األماكف، ككصفيا كصفا دقيقا -

 :تكرار الحديث في الركاية خاصة اآلية القرآنية: التكرار -5
تذىؿ كؿ مرضعة عما أرضعت، كتضع كؿ ذات حمؿ حمميا، كترل الناس سكارل، كما "

 .(2)"ىـ بسكارل
 ".ابف خمدكف"أيضا مقكلة  -

  

                                                 

 .20: ، ص(ركاية)الزلزاؿ، : الطاىر، كطار- (1)
 .29: المصدر نفسو، ص(- 2)
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زلزلة الساعة شيء عظيـ تذىؿ كؿ مرضعة يبدك الناس في حالة »: عبلمات قياـ الساعة -
 .(1)«سكر كبير يخرجكف مف األجداث صراعا

 ".بكاالركاح، التي تتصؼ بالسر"ىذا التكرار جسده في شخصية  -
 "تكرار أيضا لمزلزاؿ في الركاية  -
 .(2)"يا سكاف مدينة قسنطينة، الزلزاؿ، الزلزاؿ يا آؿ بكاالركاح، الزلزاؿ، الزلزاؿ " -

 سيطرة الفكرة، كاالتساـ أحيانا بالمباشرة -6
 : استعماؿ أحرؼ الجر مثؿ -7

 . (3)يتممقكنو بالتظاىر بالدفاع عف دينو"
ىذا الكضكح ال يعكد إلى عدـ قدرة الركائي عمى التكثيؼ كالرمز : الكضكح كالمباشرة -8

كلكنو ينظر إلى الفف الركائي، بأنو يقـك بالتكعية االجتماعية، كيعتبره رسالة، كمعرفة 
يقدميا لمقارئ، كىذا الكضكح يترؾ القارئ البسيط الثقافة لفيـ ىذه الرسالة، التي يريد 

 .الركائي إيصاليا لمقارئ
جعؿ الركائي القارئ يستمتع بالمشاىد يسمع، كيرل، كيتذكؽ، كىذا بفضؿ : الوصف -9

 .التنكيع في الكصؼ
كصؼ شكارعيا الضيقة، كالساحات، كاألسكاؽ، كاألحياء " قسنطينة"فحيف كصؼ مدينة 

 ....".كالمقاىي ك المطاعـ كالجسكر
 "قسنطينة"فيك بيذا الكصؼ يريد أف يعرؼ القارئ بمعالـ مدينة 

عف طريؽ الكصؼ ترؾ الركائي القارئ يحس، باألماكف مرة بالضيؽ، كىذا حينما قاـ 
 .بكصؼ أزقة مدينة قسنطينة، أك بالثقؿ حيف كصؼ المباني الضخمة كالعمارات العالية
 .فيك بيذا الكصؼ الدقيؽ، يميؿ إلى التحديد الدقيؽ، فيثير بذكر مشاعر القراء العادييف

                                                 

 .55: ، ص(ركاية)،الزلزاؿ: الطاىر، كطار- (1)
 .49: المصدر نفسو، ص(- 2)
 .49: المصدر نفسو، ص(- 3)



 .الفصل األول                                 الخصائص الجمالية بنية اللغة واألسلوب
 

37 

 

قاـ بكصؼ دقيؽ لمشاعر الشخصيات، فمقد تعمؽ في كصؼ : كصؼ المشاعر-10
جعمو يمقت بشدة كؿ " بكاالركاح"مشاعرىـ، سكاء أفرادا أك جماعات، فحيف كصؼ مشاعر 

 .مف يبلقيو في الطريؽ، فنفسيتو كارىة، حاقدة، كما يحتدـ الصراع عف ىذه الشخصية
 .يستعمؿ الركائي جمبل قصيرة، يفصؿ بينيا بفاصمة، أك نقطة، أك نقطتيف-11
 .(1)[اىتـ الركائي بالمضمكف االجتماعي، كالعقائدم، أكثر مف اىتمامو بشئ آخر- 12

  

                                                 

الشخصية الدينية في ركايات الطاىر، كطار، دار الشركؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، : ينظر، بف جدك، مكسى- (1)
 .106-104-93-81: ص،، ص(ط-د)، 2008الجزائر، 
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كبيف " عمي الحكات"تخمؿ الحكار كثيرا مف المحاكرات كالمجادالت التي جرت بيف : الحوار
 :بعض الكفكد التي استقبمتو، كىك في طريقو إلى القصر مثؿ

 لقد انصرؼ أصحاب المشاكؿ، كلـ أبؽ إال أنا. أنا يا عمي الحكات صاحب ىدية لجبللتو»
 يكفي أف يككف في كؿ قرية كاحدا يحٌب جبللتو كيحٌب رعيتو -
 كما ىي ىديتؾ؟ -
 .(1)«تخطيط لتحكيؿ السمطة إلى جنة -
 : كقكلو -
 : سنعيرؾ جكادا يا عمي الحكات، قاؿ رئيس الكفد، فتساءؿ عمي الحكات» -
إنني في حاجة . كلـ الجكاد كحده؟ أال تثقكف في أنني سأعكد بسمكة أجمؿ مف األكلى -

 .إلى بغمة أيضا
 .(2)«الميـ أف تسرع كيتـ العرس في كقتو: نعيرؾ بغمة أيضا -

 .كتعتمد المحاكرات عمى الجمؿ القصيرة، كالجمؿ الفعمية
ستمتد القنكات كالشراييف في كامؿ السمطنة، كستحٌضر األشجار، كتتطاكؿ النباتات »

 .(3)«كتكثر الغبلؿ كالفكاكو كالثمار، كتنمك األسماؾ، كتعظـ

                                                 

 .43-42: ، ص،ص (ركاية)ت كالقصر، االحك: الطاىر، كطار- (1)
 179: ، ص(ركاية )الحكات كالقصر، : الطاىر، كطار- (2)
 43: ، ص(ركاية) ،الحكات كالقصر: الطاىر، كطار- (3)
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 :أسموب االحتمال -
 ".لعؿ"- "يظف"- "يظير"- "يبدك"مثؿ ]
. ذبح- لعمو. لعمو سمـ... رأل جبللتو في غاية الكعكؿ، إلقباؿ ىجـك األعداء، كال بعده»

 .(1)«لعمو طعف، لعمو سجف، لعمو خرج في المككب متخفيا
يغمب عمى أسمكب الركاية استعماؿ األلفاظ، : الدالالت األسطكرية، كالرمزية لؤللفاظ -

 كالكممات التي ليا عبلقة بالرمز، كفضاءاتو المختمفة
 : استخدامو لؤللفاظ التراثية -
 .(2)"السحساح"مثؿ  -
 .السحساح ىك المطر الشديد الذم يقشر كجو األرض -
 .(3)"الشعشعاني" -
 ىك الشيء المتفرؽ، أك النكر المنتشر: الشعشعاني -
ف شرا: "مثؿ: مأثكرات شعبية تراثية -  .(4)"الميـ حكالينا كال عمينا إف خيرا كا 
 كصؼ قرية التصكؼ: مثؿ: مصطمحات التصكؼ -
 . يا ركح اهلل ك آيتو–سجدكا » -
 «يا حبيب اهلل  -
 .شعرت بالتذاكب، الطاىرة النفس -
 نحف فقراء -
 *( 5 )[يا كليا مف أكلياء اهلل -

                                                 

 .77: ، ص(ركاية)الحكات كالقصر، : الطاىر، كطار- (1)
 168:، ص(ركاية)الحكات كالقصر، : الطاىر، كطار- (2)
 .177-153: ، ص، ص(ركاية)الحكات كالقصر، : الطاىر، كطار- (3)
 .83-32: ، ص،ص(ركاية)الحكات كالقصر، : الطاىر، كطار- (4)
 . 66-63-61: ، ص،ص(ركاية)الحكات كالقصر، : الطاىر، كطار- (5)
*

-390: ، ص، ص(ط-د)، 2010التناص التراثً فً الرواٌة الجزائرٌة، أنموذجا، عالم الكتب الحدٌث، أربد، األردن، : ٌنظر، سعٌد، سالم-  
391-392. 
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 :البطولية -
" كالعشؽ كالمكت في الزمف الحراشي"، "البلز"في ركايتي " الطاىر، كطار"لقد ركز الركائي 

عمى مكضكع الثكرة الجزائرية، كمٌجدىا، ىذا التمجيد لـ ينحصر عند الركائي فقط، بؿ نجده 
 ".إلياذة الجزائر"مف خبلؿ " مفدم زكريا"مجسدا أيضا في أشعار 

بلىليؾى ًفينىػػا  أىلىٍستى اىٍلًذم بىثى ًفينىا اىٍليىًقيػػػنا؟ ؿَّ جى ، جى  نيكفىٍمبىري

ًلمنٍَّصًر ريٍحنىا نىسيكؽي السًَّفينىػػا انىا  كى جو ًمٍف ًدمى مىى ليجى  سىبىٍحنىا عى

ٍمًبنىا اىٍلثَّاًئًريػػنىا نىٍصنىعي ًمٍف صي نيكرنا  كى ػري نىارنا كى ثيٍرنىا، نيفىجّْ كى
(1). 

، ىذه الركاية تكشؼ عف ركح "محمد ديب"لػ " الحريؽ"كما تجمى بكضكح أكثر في ركاية 
 . التضامف، كالتآزر لدل الفبلحيف، كما تصكر معاناتيـ المعيشية

 ..."الفبلح كذا، الفبلح كذا. الفبلح فظ غميظ. ما الفبلح إال بييمة. الفبلح رائحتو كريية"
إف كاف خبزنا أسكد، إف كانت . ذلؾ أنيـ يعيشكف عمى ظيكرنا كالقمؿ، ىذا ىك السبب (...)

يعاني الفقر،  (...)حياتنا سكداء، فإلييـ يرجع السبب في سكاد خبزنا، كسكاد حياتنا جميعا 
كيستقبؿ بجسده األمطار، كيتحمؿ الحر المحرؽ، كيكاد ألكاف القمؽ كالخكؼ، فكؿ ذلؾ 

 .(2)"قسمتو كؿ ذلؾ نصيب الذم كرثو عف أبائو
ىذه الثكرة جماعية شارؾ فييا الراعي ، كالفبلح، كثاركا ضد الظمـ، كالقمع، نممسو ىذا في ما 

 . مف استبداد، كطغياف، فمقد" بني بكببلف"عاشتو قرية 
 .(3)"تعٌصب لئلنساف العفكم العادم كالرعاة، كالفبلحيف، ىـ أبطاؿ قصصو اإليجابييف"

                                                 

 .70: ، ص2، ط1992إلياذة الجزائر، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، :  زكريا،مفدم- (1)
 .40-39: ، ترجمة الدكتكر سامي، الدركبي، دار الكحدة، بيركت، لبناف، ص، ص(ركاية)، الحريؽ: محمد، ديب- (2)
ردف، ألالنزعة اإلنسانية في شعر الرابطة القممية، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، ا: فضؿ، سالـ العيسى- (3)

 .59:، ص(ط-د)، 2006الطبعة العربية، 
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" جرميناؿ"، مثؿ ركاية "الكاقعية النقدية"ىذه البطكلية نجدىا كذلؾ في بعض الركايات 
« Germinal » زكال"الكاتب الفرنسي" «  Zola » الذم خمد ممحمة العماؿ الثائريف ضد ،

 .البرجكازية
فالتعذيب الذم عاشو الشعب الجزائرم مف قتؿ، كتعذيب، كاضطياد، كؿ ىذا تحكؿ إلى 
ممحمة بطكلية دالة عمى إيماف ىؤالء باستقبلؿ الجزائر، فمقد تضامف الشعب الجزائرم، 

كأصبح كرجؿ كاحد، يتجمى ىذا في المدف، كالمعتقبلت كما آمنكا بحتمية استقبلؿ الجزائر، 
، خير مثاؿ عمى ىذا، رغـ فقره إال أنو ساىـ في "البلز"في ركاية " قدكر"فيا ىي شخصية 

 .الثكرة، كقدـ إخبلصو كعربكف نضاؿ، كمحبة لمثكرة
رساليا إلى ...كمنذ الغد، بدأ العمؿ مع حمك" - شراء األدكية، كاألحذية، كالمكاد الغذائية، كا 

الفقير البئيس، يخرج المبلييف مف جيبو، بينما " حمك"ككـ ذىؿ حيف رأل ...حيث ال يدرم
عائمتو تتضرر جكعا، كلباسو ممزؽ رث كالعادة، بؿ كعممو الشاؽ لـ يتغير، كشعر بعطؼ 

كفيـ أكثر مف قبؿ إف الثكرة ، إف ىذا العمؿ الذم يقـك بو ...كاحتراـ، ليذا الصديؽ العجيب
، ككؿ الفقراء، كحتى ىك أخيرا عمؿ جاد عظيـ، ال بد أف يغير األكضاع فعبل كما "زيداف"

 .(1)"يقكؿ حمك، أكثر مف ذلؾ، شعر باحتقار الماؿ، الذم كاف يظف أنو سر الحياة
يبدك مف النصكص أف ىذه الممحمة البطكلية قد شارؾ فييا الجميع، شارؾ فييا األمي،  -

 ": عبد اهلل الركيبي"كالمثقؼ، كالمرأة، كالرجؿ، كالبطاؿ، يقكؿ 
ذلؾ أف الحماس، كالتعاطؼ مع الثكرة، كركح النضاؿ، دفع الكاتب لمتعبير عف نماذج " 

 .(2)"مختمفة مف أفراد الشعب

                                                 

 .51:، ص(ركاية) ،البلز: الطاىر، كطار- (1)
، (ط-د)، 1976تطكر النثر الجزائرم الحديث، معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة، : عبد اهلل، الركيبي- (2)

 .53:ص
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كبالمقابؿ نجد ىناؾ مف االنتيازييف، الذيف يتشدقكف بشعارات الثكرة، كجعمكىا كسجؿ تجارم 
يظيركنو كمما دعت الضركرة، لذلؾ كىـ يريدكف مف كراء ىذا تحقيؽ أطماعيـ، كمصالحيـ 

 .الشخصية
لعؿ ىذا اليأس المطبؽ مف إلتقاء الزمانيف، ما يجعمنا ال نيتـ إال بأنفسنا أنانييف نرضى " -

أف يتحكؿ شيداؤنا األعزاء، إلى مجرد بطاقات في جيكبنا نستظيرىا أماـ مكتب المنح، 
 .(1)"ثـ نطكييا مع درييمات في انتظار المنحة القادمة...مرة كؿ ثبلثة أشير

                                                 

 .9:، ص(ركاية)البلز، : الطاىر، كطار- (1)
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 :التعبيرية
أيضا التعبيرية، كاليدؼ منيا التأثير في مشاعر القارئ، " الطاىر كطار"لقد كظؼ الركائي 

كتحطيـ الجك السائد في المذىب الكبلسيكي، كحتى يترؾ القارئ أيضا يتأثر بيذه 
 .األحاسيس، كينسجـ مع الكاتب، كيدغدغ عكاطفو

فقد لحظت أف األدباء الجزائرييف مزجكا في كتاباتيـ، كفي كثير مف األحياف بيف " -
ثارة  الكاقعية، كالركمانسية، ألنيـ كانكا ييدفكف مف خبلؿ رسـ الكاقع، كعرض الحقائؽ كا 
براز الكاقع كما  مشاعر المتمقيف، كدغدغة عكاطفيـ إليقافيـ عمى حقيقة ما يعيشكنو، كا 

 .(1)"ىك، فنيضكا لمعمؿ، أك اإلسياـ في التغيير
عمي "، ك"فتياف القرية"كخير مشيد تعبيرم ىك ما كرد بشأف الحكار الذم دار بيف 

 . ، كنساء القرية بالثكرة، كالتضحية كما أصبح"الحكات
يعيش معيا لحظة مميئة بالكعي، كالمسؤكلية، فيحدثيا عف قضايا الكطف، كىمـك "

في نظر الرجؿ إلى درجة - النضاؿ مف أجؿ الحرية، كاالستقبلؿ، فترفع بذلؾ المرأة
 .(2)"المشاركة الجادة الكاعية

 :نزار قباني: كيقكؿ
ماماتو نىًطيريىىا  نىٍحكى السَّماًء، كىالىنايا كريحى ًصبػىػا  الشٍّْعر لىٍيسى حى

بىا ـٍ يىرًكبى الغىضى ا أىٍجبىفى الشّْعر ًإٍف لى  .(3)لىًكنىو غىضىب طىالىت أىظىػاًفره  مى
كيبدك أف الحب يبقى دكما مبلزما لكاجب، كال صراع بينيما، بؿ ىما يكمبلف بعضيما 

 .البعض

                                                 

، 2004- غرداية- ، المطبعة العربية1962-1925- السخرية في األدب الجزائرم الحديث: محمد ناصر، بكحجاـ- (1)
 .386:، ص(ط-د)
 .295: ، ص(ط-د)، (ت-د)التجديد في شعر الميجر، دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر، : أنس، داكد- (2)
 .425:، ص1، ط(ت-د)األعماؿ السياسية الكاممة، بيركت، الجزء الثالث، :  قباني،نزار- (3)
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لكف بمغني أف نساءىـ ىذه األياـ في ىياج كبير، إنيف لـ يعدف ينتظرف مركر الرجاؿ "
نما صرف يحممف السبلح، كينصبف الكمائف في الطرقات، لقد استكليف في  بقريتيف، كا 

 .(1)"المدة األخيرة عمى كككبة مف رجاؿ القصر الممثميف
 .كتعبيرية الحب ال تكتمؿ إال بتعبيرية التغني بالطبيعة

فقد كانت الطبيعة، كما تزاؿ ممجأ الغرباء الفاريف مف جحيـ الدنيا، كعذابيا يستبد القمؽ، "
كاليأس باإلنساف، كيشعر بغربة الركح، كالفكر، فبل يجد لو مخرجا إال في السياحة التي 

 .(2)"يحققيا لو ىذا اليركب إلى الطبيعة
 . ، كىي خارجة مف جناحيا"العنابية"كيتجمى ىذا أيضا مف خبلؿ ىتافات شخصية 

ىتفت العنابية، كىي خارجة مف جناحيا تتأبط ذراع خاتـ اليزية، كتتظاىر بالسكر حتى "
 .(3)"يا عيف الكرمة كأعطني األخبار...، كارتفع أنيف القصبة(...)يشدىا أكثر، فبل تقع 

، عندما تعرض "عبد الحميد بف ىدكقة"كىذا األسمكب نفسو، الذم كجدناه عند الركائي 
 . عند الراعي تمثؿ" النام"كعشقو لمغنـ كالطبيعة، فمكسيقى " رابح"لكصؼ الراعي 

يجد  (...)األداة التي تنفث مف خبلليا ما تجيش بو نفسو مف عكاطؼ، كأماؿ غامضة "
كيعبر عف طريقو، عف رغبتو في  (...)فيو متنفسا لمشاعر المراىقة، كالحزف الذم يغمره 

 .(4)"الثكرة عمى كضعو السيء
 :جبراف خميؿ جبراف: كىذه الظاىرة مف مبلمح التعبيرية المعيكدة، يقكؿ

  

                                                 

 .182:، ص(ركاية)الحكات كالقصر، : الطاىر، كطار- (1)
-د)، 1997جامعة باتنة،  ، منشكرات1962-1945الغربة كالحنيف في الشعر الجزائرم الحديث، : عمر، بكقركرة- (2)
 .77:، ص(ط
 .66-65: ، ص، ص(ركاية)عرس بغؿ، : الطاىر، كطار- (3)
 .104:منطؽ السرد دراسة في القصة الجزائرية الحديثة، ص: عبد الحميد، بكرايك- (4)
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مػػكد  أىٍعًطًني النَّام كىغىفّْ  فىاىٍلًغنىا ًسرُّ اىٍلخي
كأىًنيفي النَّام يىٍبقىػى  بىٍعدى أىٍف يىٍفنىى اىٍلكيجيكد

(1). 
فمقد ارتبط النام بالطبيعة، لما لو مف مميزات تستيكم السامع، كتتركو يستمتع، كيتمذذ لسماع 

 .أجمؿ األلحاف
إف ما يعرؼ عف أصكات النام أنيا قد ارتبطت بالريؼ، أك الخبلء حيث األفؽ المفتكح ال "

تصده الحكاجز ال تعكر صفكه الصخكب كلمنام صكت عذب ال يكاد يسمعو اإلنساف حتى 
 .(2)"يستمذه كيتكقؼ ليستمع إليو
 ".رشيد أيكب"كما نجد ىذه المبلمح عند 

فقد كاف عازفا، لذلؾ كاف اختياره لؤللفاظ يدؿ عمى ذكؽ مكسيقي، كمعرفة باآلالت، فأتى "
 .(3)"في شعره اإلنساني مكشحا بذكر الكمنجة، كالقيتارة 

استعانة الركائي بالمغة التعبيرية، تترؾ القارئ يحمؽ في عالـ الخياؿ، كتمفت انتباه القارئ، 
كما تدعكه إلى التأمؿ، كتتركو أيضا يحكـ عمى العمؿ الفني مف ناحية الجكدة، أك الرداءة، 

 .فالعمؿ األدبي يخضع لذكؽ الكاتب، كذكؽ القارئ
كؿ ركاية تبتكر نظاما خاصا بيا، كالقاعدة الكحيدة لمركاية ىي أف تككف عمبل فنيا متقنا كأف "

 .(4)"ترضي القارئ

                                                 

، 1994ؿ، بيركت، م جميؿ جبر دار الج،المجمكعة الكاممة لمؤلفات جبراف خميؿ جبراف، تقديـ: جبراف، خميؿ جبراف- (1)
 .425:، ص1ط
مدخؿ إلى عالـ الركاية الجزائرية، قراءة مفتاحية منيج تطبيقي، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، : شايؼ، عكاشة(- 2)

 .11: ص
 .211: اإلنسانية في شعر الرابطة القممية، صالنزعة: فصؿ سالـ، العيسى- (3)
 دارأفؽ التحكالت في الركاية العربية، دراسات كشيادات المؤسسة العربية لمدراسات، كالنشر، :  فيصؿ، كآخركف،دراج- (4)

 .38:، ص1، ط1998 األردف، المصرية العامة لمكتاب، مصر، ،الفنكف
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 :المجـــــــاز
 :تمهيد

 .تعرؼ الصكرة بأنيا 
حقيقة الشيء، كىيئتو، كعمى معنى صفتو، يقاؿ صكرة الفعؿ كذا، ككذا، أم ىيئتو، " 

 .(1)"كصكرة األمر كذا، ككذا، أم صفتو
 :أما في المعجـ الفمسفي فتعني

الشكؿ اليندسي المؤلؼ مف األبعاد التي تحٌدد بيا نيايات الجسـ، كصكرة الشمع المفرغ "
تدؿ عمى األكضاع الممحكظة في ىذه األجساـ ...في القالب، فيي شكمو اليندسي

 .(2)"كاالستدارة، كاالستقامة، كاالعكجاج
 :كما تعني

ذلؾ اإلحساس الذم يبقى في النفس، بعد زكاؿ المؤثر الخارجي، أك عكدة اإلحساس إلى "
 .(3)"الذىف، بعد غياب األشياء التي تثيرىا

 : كقد كرد ذكر الصكرة في القرآف الكريـ، حيث قاؿ تعالى
كَّبىؾى "  .(4)"فوي أىمّْ صيكرىةو مىا شىاءى رى

، في حيف أف "المجاز"، ك"االستعارة"، ك"التشبيو"فالصكرة لدل القدماء تقتصر عمى 
 ".عمي البطؿ"الصكرة الفنية عند المحدثيف كما كضحيا 

  

                                                 

 .473:، ص4، ج"صكر"لساف العرب، مادة : ابف منظكر- (1)
، (ط-د)1978المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية، الفرنسية، كاإلنجميزية، دار الكتاب المبناني، بيركت : جميؿ، صميبا- (2)

 .741:، ص1مج
 .744:المرجع نفسو، ص- (3)
 .8 :سكرة اإلنفطار، اآلية- (4)
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مف المجاز أصبل فتككف عبارات حقيقية االستعماؿ، كمع ذلؾ فيي تشكؿ ...كقد يخمك" -
 .(1)"صكرة دالة عمى خياؿ خصب

 .فيرل أف الصكرة تستعمؿ عادة" مصطفى ناصؼ: "أما -
لمداللة عمى كؿ ما لو صمة بالتعبير الحي، كتطمؽ أحيانا مرادفة لبلستعماؿ اإلستعارم " -

 .(2)"لمكممات 
 ":عز الديف إسماعيؿ أنيا"كقد عرفيا 

 .(3)"تركيبة عقمية تنتمي في جكىرىا إلى عالـ الفكر أكثر مف انتمائيا إلى عالـ الكاقع"
 .أنيا" جميؿ صميبا"كممكة التصكير مرتبطة ارتباطا كثيقا بممكة التخيؿ، فمقد عرفيا 

قكة مصكرة، أك قكة ممثمة تريؾ صكر األشياء الغائبة، فيتخيؿ لؾ أنيا حاضرة، كتسمى "
 .(4)"ىذه القكة بالمصكرة
 .مف ىنا فالصكرة

 .(5 )"ىي أداة الخياؿ، ككسيمتو اليامة التي يمارس بيا، كمف خبلؿ فعاليتو، كنشاطو"
 .كىي ال تؤدم كظيفتيا إال عف طريؽ

ذلؾ اإللياـ الذم يعتبر نضجا مفاجئا غير متكقع لكؿ ما قاـ بو الشاعر مف قراءات، "
 .(6)"كمشاىدات، كتأمبلت أك لما عاناه مف تحصيؿ، كتفكير

تمؾ ىي الممحة عف الصكرة الفنية، التي عف طريقيا تتحقؽ المتعة الذىنية، فالفف كسيمة 
 .مف كسائؿ التبميغ القائـ عمى عناصر جمالية لحمتيا الخياؿ، كاإلبداع

                                                 

الصكرة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجرم، درا األندلس لمطباعة، كالنشر، كالتكزيع، : عمي، البطؿ- (1)
 .362:، ص1980، 2ط
 .66:،  ص1ط، 1981اف،  لبف، العكدة بيركتدارالتفسير النفسي لؤلدب، : إسماعيؿ ،عز الديف- (2)
 .66:التفسير النفسي لؤلدب، ص: عز الديف، إسماعيؿ- (3)
 .261:المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية، الفرنسية، كاإلنجميزية، ص: جميؿ، صميبا- (4)
الببلغي عند العرب، دار التنكير لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، ، كالصكرة الفنية في التراث النقدم، : جابر عصفكر- (5)

 .202:ص، 2، ط1983
 .12:ص، 2، ط1981النشر كالتكزيع، كالصكرة األدبية، دار األندلس لمطباعة : مصطفى، ناصؼ- (6)
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كمف خبلؿ ىذا المدخؿ الذم أردتو أف يككف مبسطا لمفيـك الصكرة، كذلؾ لكي يككف 
، كالكقكؼ عمى "الطاىر كطار"مرتكزا أعتمد عميو في دراسة الصكر الفنية في ركايات 

 .منطمقاتيا، كأبعادىا الجمالية
اعتمد الركائي عمى تكليد الصكر الفنية المجازية، كاالستعارات، كالتشابيو، كما تضمنت 

معانيو الخياؿ، كاختيار المغة المناسبة المعبرة عف تجسيد األحاسيس الحافمة أيضا 
بالمعاني التخييمية، فالكتابة مرتبطة ارتباطا كثيقا بالكاتب، فيي تعبر عف أحاسيسو 

 .كمشاعره
فالكممة في الكتابة الفنية غير مستمدة مف معجـ المغة، كلكف مف معجـ الحاالت "

 .(1)"النفسية
 : حيث يقكؿ" البياف"بابا خاصا سماه " البياف كالتبييف"في كتابو " الجاحظ"فمقد أكرد 

البياف اسـ جامع لكؿ شيء كشؼ لؾ قناع المعنى، كىتؾ الحجاب دكف الضمير، حتى "
يقضي السامع إلى حقيقتو، كييجـ عمى محصكلو كائنا ما كاف ذلؾ البياف، كمف أم 
جنس كاف الدليؿ، ألف مدار األمر لمغاية التي يجرم القائؿ، كالسامع إنما ىك الفيـ، 
كاإلفياـ فبأم شيء بمغت اإلفياـ، كأكضحت عف المعنى، فذلؾ ىك البياف في ذلؾ 

 .(2)"المكضكع
 :كيتضمف البياف

 الكناية-  االستعارة- المجاز -
 .يقـك المجاز عند الببلغييف

 .(3)"الكممة المستعممة في غير ما ىي مكضكعة لو" -
 :، الذم يمتاز بػ"البياف"فرع مف فركع عمـ " المجاز"ك  -

                                                 

 .123:، ص(ط-د)، 1985الكتابة الفنية، منشكرات جركس برس، لبناف، طرابمس، : عساؼ، ساسيف- (1)
، (ط-د)، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، 1البياف كالتبييف، ج:  الجاحظ، عمر بف بحر،أبك عثماف- (2)

 .55:ص
، شرح كتعميؽ: السكاكي- (3)  .359: ، ص1، ط1983ر الكتب العممية، بيركت، ا نعيـ زرزكر، د،مفتاح العمـك
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 .اإليجاز في الكبلـ" -1
 .سيكلة مأخذه -2
 .شرؼ المعنى -3
 .تخير المفظ -4
 .(1)"صحة الطبع -5

، ألنو يرل أف األدب دكف مجاز، ال يعد أدبا يقكؿ "المجاز"بػ "الطاىر كطار"لقد كلع الركائي 
 ".ككلكردج"
الشعر مف غير المجاز يصبح كتمة جامدة، ذلؾ ألف الصكر المجازية جزء ضركرم مف "

 .(2)"الطاقة التي تمد الشعر بالحياة
في مقدمتو " ابف خمدكف"فالمجاز ضركرم التكظيؼ سكاء لمشاعر، أك الكاتب، ىذا ما جعؿ 

يعطي أىمية لممجاز، لما لو مف أثر خبلب، يتركو في نفسية القارئ، كمنو أيضا ينشأ الخياؿ 
 :الكاسع، كالتصكير الدقيؽ، فالمعاني المجازية ال يدركيا إال حٌسا قكيا، كخياال خصبا يقكؿ

ينتقي التراكيب الكافية بمقصكد الكبلـ، كيقع عمى الصكرة الصحيحة باعتبار اإلعراب "
كالبياف، فيرصيا فيو رصا، كما يفعؿ البناء في القالب، أك النساج في المنكاؿ، حتى يتسع 

القالب بحصكؿ التراكيب الكافية بمقصكد الكبلـ، كيقع عمى الصكرة الصحيحة، باعتبار ممكة 
 .(3)"المساف العربي

إلى استعارات، كالتشابيو، بيدؼ تحقيؽ نكع مف األدبية، " الطاىر كطار"لقد جنح الركائي 
كالجمالية الممتعة، فأراد أف ينقؿ لنا صكرا بعيدة عف الكصؼ الفكتكغرافي، فيك ال ينقؿ 

 .معالـ ظاىرة كما ىي في الكاقع، بؿ أراد أف يشكؿ ىذه الصكر تشكيبل جديدا

                                                 

 .75:البياف كالتبييف، ص:  عمر بف بحر الجاحظ،أبك عثماف- (1)
-د)  ، 1961ق، كنتذكقو، ترجمة، محمد إبراىيـ الشكش، مكتبة منيمنة، بيركت، ـالشعر كيؼ نفودرك، إليزابيت، - (2)
 .59: ، ص(ط
، 2، ط1996 دركيش الجكيدم، المكتبة العصرية، بيركت، ،المقدمة، تحقيؽ(: عبد الرحمف المغربي)ابف خمدكف- (3)

 .569:ص
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 :التشبيه -

التجأ إلى تكظيؼ التشبيو كشكؿ تعبيرم يساعده عمى تكضيح " الطاىر كطار"فالركائي 
الصكرة، كشحنيا بالصكر الجديدة، كقبؿ أف أشرع في دراسة الصكرة التشبييية لدل الركائي، 

 ".التشبيو"ال بأس أف نقؼ عف مفيـك 
 ":الجرجاني"فالتشبيو عند 

ىك محض مقارنة بيف طرفيف متمايزيف لبلشتراؾ بينيما في الصفة نفسيا أك في " -
 .(1)"مقتضى، كحكـ ليا

 ":ابف رشيؽ"كغير بعيد عف مفيـك ىذا التعريؼ يقكؿ  -
التشبيو صفة الشيء بما قاربو، كشاكمو مف جية كاحدة، أك جيات كثيرة، ال مف جميع " -

فكقكع التشبيو إنما ىك أبدا عمى األغراض ...جياتو، ألنو لك ناسبو مناسبة كمية لكاف إياه
 .(2)"ال عمى الجكىر

 ":قدامة بف جعفر"كفي ىذا المنكاؿ يقكؿ 
إف مف األمكر المعمكمة أف الشيء، ال يشبو الشيء بنفسو، كال بغيره مف كؿ الجيات إذا " -

كاف الشيئاف إذا تشابيا مف جميع الكجكه، كلـ يقع بينيما تغاير البتة اتحادا فصار االثناف 
 .(3)"كاحدا

 :في قكلو" أبك ىبلؿ العسكرم"كىك ما أكده  -
 .(4)"كلك أشبو الشيء مف جميع جياتو لكاف ىك ...ال يصح تشبيو الشيء بالشيء جممة" -

                                                 

، (ط-د)، (ت-د) محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاىرة، مصر، ،أسرار الببلغة، تحقيؽ: عبد القاىر، الجرجاني- (1)
 .88:ص
، بيركت، ، كضبط،، شرح1العمدة في نقد الشعر كتمحيصو، ج: ابف رشيؽ- (2) ، ص، 1، ط2003 عفيؼ نايؼ، خاطـك

 .242-241: ص
، 1، ط1980 محمد عبد المنعـ خفاجي، مكتبة الكمية األزىرية، القاىرة، ،نقد الشعر، تحقيؽ: قدامة، بف جعفر- (3)

 .107:ص
، 1981ة، مطبعة دار الكتاب العالمية، بيركت، ح مفيد قمي،تيف، الكتابة ك الشعر، تحقيؽعافالص: أبكىبلؿ، العسكرم- (4)
 .239:، ص3ط
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، لتأكيد عبلقة المقاربة ، "شبو"، "مثؿ"، كأف "الكاؼ: "بأدكات مثؿ" التشبيو"كيستعيف  -
 ":مصطفى ناصؼ"يقكؿ 

ف التشبيو ال يخرج المتشابيات مف أحكاميا " إف التشبيو يفيد الغيرية، ال العينية، كا 
 .(1)"كحدكدىا

كأداة التشبيو، فيي شائعة، كمف خبلؿ ىذه " الكاؼ" "الطاىر كطار"لقد اعتمد الركائي 
 :، بحيث"التشبيو"األداة أراد أف يبقي عمى تمايز طرفي 

ال تتداخؿ حدكدىما العممية، كالمنطقية، ألف نية، كصنع األداة، كالفصؿ بيف الطرفيف ال "
 .(2)"تنفصؿ بحاؿ عف جكىر المقارنة، التي يقـك عمييا مفيـك التشبيو

 .لذا فاالستعارة -
 (3)"تعتمد عمى ما في الكممة مف جمؿ، أك خصب كامف" -

 كلمتشبيو أىمية كبرل في أم أثر فني، كىك
 .(4)"مف األدكات البارزة في النص القرآني، كسمة أساسية في كؿ آياتو، كسكره"

في " الطاىر كطار" لدل الركائي" التشبيو"كانطبلقا مما تقدـ سأحاكؿ الكشؼ عف جمالية 
 قكلو عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر" التشبييات"ركاياتو، كالتي مف بيف ما جاء فييا مف حيكية 

كما أف ىناؾ رسكما كاريكاتكرية، تظير الرئيس األمريكي، فأرا يقرض كرقة مف فئة " -
 .(5)"األلؼ دكالر

 .(1)"الشباب ىنا شياطيف، فأعينيـ ال تنقطع عف شاشات البكرصات العالمية" -

                                                 

 .40: ، ص2، ط1981الصكرة األدبية، دار األندلس لمطباعة كالنشر كالتكزيع، :  ناصؼ،مصطفى- (1)
الصكرة الفنية في التراث النقدم، كالببلغي عند العرب، دار التنكير، لمطباعة كالنشر، بيركت، : جابر، عصفكر- (2)

 .174: ، ص(ط-د)، 1978
 .125: ، ص3، ط1983الصكرة األدبية، دار األندلس، بيركت، : مصطفى، ناصؼ- (3)
اتجاىات النقد العربي، كقضاياه في القرف الرابع اليجرم، كمدل تأثرىا بالقرآف، منشكرات جامعة : الطاىر، حميس- (4)

 .161:، ص(ط-د)، (ت-د)، باتنة، الجزائر
-د)، 2005، مكفـ لمنشر كالتكزيع، كحدة الرغاية، الجزائر، (ركاية)الكلي الطاىر يرفع يديو بالدعاء، : الطاىر، كطار- (5)
 .51-50: ، ص،ص(ط
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انطمؽ السيد الرئيس كالبرؽ، يستنير طريقة بقطتو الكفية التي كانت تسبقو، ككأنما " -
 .(2)"تدربت عمى العممية قبؿ اليـك

نظرتيـ إلينا أحادية تشبو نظرة السائح األكركبي الذم يركز مصكرتو عمى امرأتيف كاحدة " -
 .(3)"سافرة، كأخرل تمتؼ في المحاؼ، كالخمار

لقد أفسدكا عقمية ىؤالء الفبلحيف، المساكيف، كترككىـ ينطقكف كالببغاكات، بكبلـ ال " -
 .(4)"يفقيكف لو معنى

 .(5)"كقابمو يتمكل في ارتفاع كالثعباف" -
 .(6)"عيناىا الدعجاكاف، الكاسعتاف، المنتصبتاف في طرفي الكجو كأنيما الظبية" -
كخيؿ إلى البلز إنو في قطار بيف أحضاف أبيو، كىمد يتمذذ لسماع صكتو ىذه المرة " -

 .أقبمؾ يالبلز يا بني
 .(7)"كنت دائما أعمؽ عميؾ آماال كبرل...أننا أشقياء، كالكبلب -
تمتـ حمك، كىك يفكر في أياـ القرية اليادئة التي لـ يكف يظف أبدا أنيا ستنتيي بيذه " -

السرعة، كالتي ال يخطر ببالو بالمرة أف تعكد عمى شكميا في المستقبؿ ميما كاف بعيدا 
نما ألف األياـ  ليس ألف الحرب ال يعرؼ أحدا ما إذا كانت ستنتيي في يـك مف األياـ، كا 

الماضية بيدكئيا، كرتابتيا، كبساطتيا، كبؤسيا أيضا، أشبو ما تككف بالمستنقعات 
 .(8)"المتعفنة

                                                                                                                                                         

 .92:المصدر نفسو، ص- (1)
 .55:المصدر نفسو، ص- (2)
 .73:، ص(ركاية)العشؽ كالمكت في الزمف الحراشي، : الطاىر، كطار- (3)
 135:، ص(ركاية)زمف الحراشي، اؿالعشؽ كالمكت في : الطاىر، كطار- (4)
، 3 ط1984، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائرمجمكعة قصص سبكع، ألعكدكف ىذا امالشيداء : الطاىر، كطار- (5)

 .95:ص
 .134:، ص(ركاية)الشمعة كالدىاليز، : الطاىر، كطار- (6)
 .96:، ص(ركاية)البلز، : الطاىر، كطار- (7)
 .102:المصدر نفسو، ص- (8)
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كفي كؿ ... إنو يتذكر جيدا كيؼ كانت الطائرات تقذؼ مئات القنابؿ تنفجر ىنا، كىناؾ" -
مكاف، ككيؼ كاف ىك، ككؿ أفراد دكاره يتراكضكف في الحصائد كالمجانيف كالنيراف تمتيب 

 .(1)"مف تحتيـ، كمف فكقيـ
كالنتيجة التي نريد أف نصؿ إلييا ىي ميؿ الركائي إلى ىذه التشبييات، التي تساعده عمى 

تجسيد الصكرة بسيكلة تمكنو مف إيضاح المعنى، كتبميغو، لذلؾ يجب أف نكشؼ عما 
 .لمتشبيو

مف التحاـ بالعممية اإلبداعية التحاما يخمصو مف شبح التابعية التي ألصقتيا بو المباحث " -
الببلغية المقننة، فالتشبيو، كىك يصعد مف أغكار النفس، ليس عنصرا مستقبل يضاؼ 

 .(2)"إلى اإلبداع، بؿ ىك اإلبداع
 :خالصة القول

تمؾ ىي بعض الصكر التشبييية، التي أكردتيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، مف أجؿ  -
 ".الطاىر كطار" "في ركايات" التشبيو"تكضيح بعض جماليات 

                                                 

 .42:المصدر نفسو، ص- (1)
 .73:، ص(ط-د)، 2003شعرية المشيد في اإلبداع األدبي، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، :  مكنسي،حبيب- (2)
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 .اإلستعارة

 :تمهيد
السؤاؿ الذم يتبادر في أذىاننا ىؿ نجد في النقد العربي القديـ ما يجسد ليذا المفيـك الذم 

جابر "، لكي نجيب عف ىذا السؤاؿ نكرد القكؿ اآلتي لػ "االستعارة"يتكخاه المحدثكف في 
 ":عصفكر

الناقد العربي القديـ كاف مف المستحيؿ عميو أف يدرؾ شيئا مف ىذا ألنو يصدر عف مقكلة "
تبعا - كلكي يصح العمؿ الشعرم. أساسية مؤداىا أف الشعر صناعة ذىنية، أك تخييؿ عقمي

 .فبل بد مف المشابية، كالمناسبة، كمقاربة المجاز لمحقيقة- ليذه المقكلة
أما الحديث عف ذات الشاعر، فقد كاف في حكـ الممغى، ألف الناقد العربي بحكـ ظركؼ 
متعددة، لـ يكف ييتـ كثيرا لذات الشاعر، أك بكقع العالـ الخارجي عمييا، أك بقدراتيا عمى 

إعادة تشكيؿ األشياء، أك خمؽ عالـ خاصبيا، إنو ميتـ بالشعر ذاتو، كمعني بمدل تكافقو مع 
 .(1)"مقتضيات األحكاؿ الخارجية، كقكاعد الفيـ الثاقب

": السكاكي"كعمى كؿ فاالستعارة لدل القدامى، ىي امتداد لمتشبيو، فاالستعارة كما يراىا أيضا 
أف نذكر أحد طرفي التشبيو، كتريد بو اآلخر، مدعيا دخكؿ المشبو في جنس المشبو بو، "

 .(2)"داال عمى ذلؾ بإثبات لممشبو ما يخص المشبو بو
، إذ يرل االستعارة ىي" العمكم"كما يرل   :غير بعيد عف ىذا المفيـك

 .(3)"تصييرؾ الشيء بالشيء، كجعمؾ الشيء لمشيء ما ليس لو"
 .، كىك يعرؼ االستعارة"ابف رشيؽ"كىذا ما ذىب إليو 

  
                                                 

، الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند العرب، دار التنكير لمطباعة كالنشر، بيركت، : جابر، عصفكر- (1)
 .206-205: ص، ص، (ط-د) ،1978

 .58: ص، 2، ط1990مفتاح العمـك مكتبة الحمبي، القاىرة، : السكاكي- (2)
، (ط-د)، 1914دار المقتطؼ، مصر، ، 1 ج الطراز المتضمف ألسرار الببلغة، كعمـك حقائؽ اإلعجاز،:العمكم- (3)

 .198: ص
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 .(1)"كمنيـ مف يخرجيا مخرج التشبيو...مف يستعير لمشيء، ما ليس منو، كليس لو"
 .االستعارة فيك يرل بأنيا" عبد القاىر الجرجاني"كما عرؼ 

تشبيو الشيء بالشيء، فتدع أف تفصح بالتشبيو، كتظيره، كتجئ، إلى اسـ المشبو بو فتعيره "
فتدع ذلؾ كتقكؿ رأيت ... رأيت رجبل كاألسد في شجاعتو: المشبو، كتعيره عميو تريد أف تقكؿ

 .(2)"أسدا
 .االستعارة"كلمكقكؼ عمى جمالية 

ال بد لو مف تذكؽ لغكم، كمعايشة لممجاالت الداللية، كرمكزىا في كؿ جانب مف جكانب "
شعاع داللتيا ال  الحياة المادية كالفكرية، كالنفسية، ذلؾ أف إضاءة الكممة المستعارة، كا 

يكتشفاف إال لمف يعرؼ كيحس بأنيا ليست مف ىذا المحيط الذم حمت بو، كعند إدراؾ ىذه 
الحالة الداللية يتحقؽ عنصر المفاجأة كالمباغتة، مما يكسر األلفة، كالتتابع العادم لسمسمة 

 .(3)".الدالالت في السياؽ
اجتيد الركائي في ابتداع بعض االستعارات، التي ساعدتو عمى إيصاؿ بعض األفكار 

 .بطريقة ممتكية، كغير مباشرة، كتعتبر االستعارة العمكد الفقرم في النص األدبي
 :كما أف القرآف كاف في معظمو استعارات، كذلؾ ألسباب منيا"

 .تقريب الصكرة التخيمية إلى عالـ الحكاس -1
 .اإليجاز في التعبير -2
 .الييمنة عف طريؽ كؿ مدركات، كحكاس اإلنساف -3
 .إعطاء الفرصة لمعقؿ ليتمعف، كيستنبط -4

                                                 

: ، ص1، ط2003،  خاطـك بيركتعفيؼ نايؼ ،، شرح، كضبط 1 جالعمدة في نقد الشعر، كتمحيصو: ابف رشيؽ- (1)
225. 

، دار المعارؼ، بيركت،  في عمـ المعاني، عمؽ عميو محمد رشيد رضااإلعجازدالئؿ : عبد القاىر، الجرجاني- (2)
 .61-60: ، ص، ص3، ط2001لبناف،

، 2ط، 1996جماليات األسمكب الصكرة الفنية في األدب العربي، دار الفكر المعاصر، بيركت، لبناف، :  الداية،فايز- (3)
 .120-119: ص، ص
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عقد المقارنات، كالمكازنات بيف األطراؼ، كاألجزاء المككنة لئلنساف سكاء في عالمو  -5
 .(1)"المادم أك التخيمي

 .فكانت ىناؾ كمضات، كأخيمة دلت عمى قدرة الكاتب في التصكير
 .(2)"عندما تفقد الخكؼ يا مكالم، فأنت ما تفتأ تدعك خافي األلطاؼ أف ينجيؾ مما تخاؼ"

 نمدح معاكية، كنذمو"  -
 نقيـ المذاىب كنحطميا -
 .(3)"ننطمؽ مف السنة، كتنتيي إلى البدعة -
نحف ال شيء يربطنا بالماضي، ك أنتـ ال شيء يدفعكـ إلى المستقبؿ، كلـ يبؽ بيننا إال " -

رابط كاحد، ىك الحاضر ىذا الحاضر الذم أتعاكف، كزيداف أخي، ككؿ الفقراء عمى 
بعضكـ يتفرج، كالبعض اآلخر يعمؿ ...صنعو، كالذم تريدكف أنتـ أف تبقكا متفرجيف عميو

 .(4)"عمى عرقمتو كىدمو
كانت الحمية ...مقيى البيجة كاف في ذاكـ الزمف ككر المثقفيف مف كامؿ العمالة" -

 .الكطنية تنمك ىنا
 .(5)"كدقات الحجر تنبعث مف الداخؿ قكية -
الركائح قكية، رائحة التعفف تقطع أكصاؿ قمب المرء، رف في أذنو صكت الحضرم " -

 .(6)"المطربش حتى اليكاء امتصكه، كلـ يترككا في الجك إال رائحة أباطيـ
كمجتمع أشد تخمفا مف مجتمعات القركف ...قرف كقرابة النصؼ مف االستعمار المباشر" -

 .(7)"مجتمع رعكم ضارب في التأخر كاالنغبلؽ...مجتمع تطمسو البداكة...الكسطى
                                                 

 .146:ثرىا بالقرآف، صأاتجاىات النقد العربي كقضاياه في القرف الرابع اليجرم، كمدل ت: الطاىر، حميس- (1)
 .23:، ص(ركاية) ،الكلي الطاىر يرفع يديو بالدعاء: الطاىر، كطار- (2)
 .170:، ص(ركاية) ،الزلزاؿ: الطاىر، كطار- (3)
 .50:، ص(ركاية) ،البلز: الطاىر، كطار- (4)
 .89:المصدر نفسو، ص- (5)
 .22:المصدر نفسو، ص- (6)
 .109:المصدر نفسو، ص- (7)
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االستسبلـ المطمؽ ... تصكرنا الساذج، إنو كابف شيخ بمدية سابؽ، يككف أنجح مف غيره" -
 .(1)"لمكجة العفك العاـ عما سمؼ

 .فالخبلصة التي نستخمصيا مف خبلؿ ىذه األمثمة
إف الفف الرفيع ال يحد بالضركرة ركعتو في التصريح، بقدر ما يجدىا في التمميح، "

 .(2)"فالمباشرة ال ترفع مف قيمة العمؿ الفني بقدر ما تحط منيا

 .الكناية -
بيدؼ تجاكز األسمكب " الكناية"فإننا نجد أف الكاتب قد استعمؿ " االستعارة"إضافة إلى 

السطحي العقيـ، كتقكية المعنى، كتعميؽ اإليحاءات في ذىف القارئ، ك ىك يسعى أيضا إلى 
 .السمك بالقارئ إلى تمذذ الجماؿ الفني، كتذكقو

فإف قراءتنا الكاممة ليذا النص القصصي البسيط في ظاىره العميؽ في دالالتو البعيدة، "
 كشفت لنا عف كطار آخر مف أىـ صفاتو، تجاكز المغة اإليديكلكجية، كأسمكب الخطابة 

المباشرة التي عكدتنا عمييا بعض نصكص القصة في فترة سابقة مف تاريخ األدب القصصي 
 .(3)"الجزائرم

 المطيفة " الكنائية"أمثمة عف اإلشارات 
سكاىا برفؽ أماـ المنزؿ، مٌد يده إلى المذياع يغمقو، ثـ نزؿ، كبصره معمؽ إلى "

 كناية عف التركيز.(4)"الطكار
 . كناية عف أمريكا(5)"طز في األسمحة النككية، كفي مف يسعى إلييا، كحاشا مف يمتمكيا"

                                                 

، 1984المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، ، (مجمكعة قصص)سبكع، ألالشيداء، يعكدكف ىذا ا: الطاىر، كطار- (1)
 .160:، ص3ط
مدخؿ إلى عالـ الركاية الجزائرية، قراءة مفتاحية منيج تطبيقي، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، : شايؼ، عكاشة(- 2)

 .28: ص
، ىكذا تكمـ الطاىر، كطار، مقامات نقدية، (مقاؿ)لمطاىر كطار، " الذيف"اإلحاالت الرمزية في قصة : عبلؿ، سنقكقة- (3)

. 529:، ص(ط-د)، 2011كحكارات مختمفة، المقاـ النقدم الثالث، مؤسسة كنكز الحكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 
 .87:ص، (مجمكعة قصص) سبكع،ألالشيداء، يعكدكف ىذا ا: الطاىر، كطار- (4)
 .41:، ص(ركاية)الكلي الطاىر يرفع يديو بالدعاء، : الطاىر، كطار- (5)
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امتصكه ما يزيد عف —كما قاؿ، ىـ المتسبب الرئيسي في سقكط االتحاد السكفياتي العتيد" -
 .كناية عف االستغبلؿ. (1)"نصؼ قرف ثـ تحالفكا مع عدكىـ األمريكاف إلسقاطو

كناية عف تجاكز . (2)"كيذكر بأف كنيدم، تجاكز الخط األحمر في المعب بالحرب" -
 .الحدكد

لقد نسي الناس غضبيـ الذم أحدثتو فاجعة ىيركشيما، كلـ يطالب أحد باعتبار مف "  -
 كناية عف الخراب كالدمار. (3)"أمر بيا، مجرما في حؽ اإلنسانية

نحف ىنا، عرب ال ننتيي إلى عرب، كبربر ال ننتيي إلى بربر، كفينيقيكف ال ننتيي إلى " -
 .فنيقييف كبيزنطييف ال ننتيي إلى بيزنطييف عميؽ، عميؽ األخدكد

 .بايعنا أبا بكر في السقيفة، ثـ رحنا نيمس في آذاف عمي، كاألنصار -
 .بايعنا عمر، كقتمنا عمر -
 .نصبنا عثماف، كقتمنا عثماف -
 .بايعنا عميا مميكف مرة، كقتمناه مميكف مرة -
 .نمدح معاكية، كنذمو -
 .نقيـ المذاىب، كنحٌطميا -
 . كناية عف النفاؽ(4)"ننطمؽ مف الٌسنة، كننتيي إلى البدعة -
 ال يعطكنيـ العمؿ، كيعطكنيـ الدكاء، كالتعميـ. ىذا ىك إفساد الشعب. ىذا ىك النفاؽ"

إنيـ بيذا . ما سيككف دكر مف يتمكف مف ىذا الحي، مف دخكؿ الثانكية، أك الجامعة
الديف، كاألجياؿ يجمعكف بيف أبناء األغنياء كالفقراء في ثانكية أك جامعة كاحدة يخربكف 

                                                 

 .46:، ص(ركاية)الكلي الطاىر يرفع يديو بالدعاء، : الطاىر، كطار- (1)
 .30:المصدر نفسو، ص- (2)
 .48:المصدر نفسو، ص- (3)
 .170، ص (ركاية)الزلزاؿ، : الطاىر، كطار(- 4)



 .الفصل األول                                 الخصائص الجمالية بنية اللغة واألسلوب
 

60 

 

كيعطكنيـ معمكمات كاحدة، إنيـ يناقضكف إرادة اهلل، كيقفكف عرضة ليا، كيفسحكف 
  كناية عف االحتقار(1)المجاؿ إلى الخارج ليصدر أفكاره اليدامة إلينا

كانت إحدل شاحنات البمدية تحمؿ عمب مصبرات فاسدة، صكدرت مف مختمؼ " -
 .ىاجكج، كماجكج"المتاجر، ما أف أفرغت الشاحنة حمكلتيا، حتى ىجـ عمييا 

 .كما ىاجكج، كماجكج ىذا؟ -
ناث يحكمكف طكاؿ  - خمؽ كثير مف سكاف األككاخ، شيكخ، ككيكؿ، كأطفاؿ، ذككر، كا 

السنة حكؿ مزبمة بكلفرايس، يمتقطكف الفضبلت، كالمرميات، العظاـ التي يمقييا الناس، 
يعيدكف ىنالؾ طبخيا في الماء لتطمؽ ليـ رائحة األداـ، عالـ آخر ىنالؾ، بتجاره 

 .كسماسرتو
 ىذا في مزبمة بكلفرايس؟ -
 عمى بعد أربعة كمكمترات مف ىنا، ىنالؾ. نعـ

 . كناية عف الفقر المدقع(2)"انظر إلى األشباح تتحرؾ كسط الدخاف
رساليا إلى حيث " كمنذ الغد، بدأ العمؿ مع حمك شراء األدكية، كاألحذية، كالمكاد الغذائية، كا 

ككـ ذىؿ حيف رأل حمك الفقير البئيس يخرج المبلييف مف جيبو، بينما عائمتو ...ال يدرم
تتضرر جكعا، كلباسو ممزؽ رث كالعادة، بؿ كعممو الشاؽ لـ يتغير، كشعر بعطؼ، كاحتراـ 

كفيـ أكثر مف قبؿ، إف الثكرة، إف ىذا العمؿ، الذم يقـك بو حمك ... ليذا الصديؽ العجيب
كزيداف، ككؿ الفقراء، كحتى ىك أخيرا، عمؿ جاد عظيـ، ال بد أف يغير األكضاع فعبل، كما 

كناية عف (3)"يقكؿ حمك، أكثر مف ذلؾ، شعر باحتقار الماؿ، الذم كاف يظف أنو سر الحياة
 .االتحاد كالتعاكف

                                                 

 .157-156 :، ص، ص(ركاية)،الزلزاؿ: الطاىر، كطار- (1)
 .68: ، ص(ركاية) ،الزلزاؿ: الطاىر، كطار- (2)
 .51: ، ص(ركاية) ،البلز: الطاىر، كطار- (3)
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مف ذراعيو، كثمانية يستحثكنو " البلز"جندياف يجراف: كاف المككب قد اقترب مف المتجر"
السير بالمكمات، كالضرب بمؤخرات البنادؽ، بينما الدماء، تتطاير مف أنفو، ككجنتيو كجبيتو 

 .كناية عف االحتقار، كاالضطياد. (1)"كشفتيو، كىك يترنح تارة، كيقاـك أخرل
مغـر باألدبية ، كنحف " الطاىر كطار"، ىك أف الركائي "المجاز"كما يمكف أف أقكلو بشأف 

، فالمجاز عنده عبارة عف محاكلة القتحاـ حصكف "المجاز"نعرؼ أف األدبية ال تتحقؽ إال بػ 
 .األدبية المنيعة، كاحتبلؿ مكانة مرمكقة داخؿ ىذا الفضاء البلمحدكد، فكانت لغتو

تتجاكز النقؿ إلى اإلبداع، التصكير إلى الخمؽ، إنيا تبدع كاقعيا، كتخمؽ عالميا، كتحقؽ "
 .(2)بالتالي شعريتيا

كقد عزؼ األديب عف الصكر المألكفة، التي عيدناىا في التراث األدبي العربي، ليبتدع 
 .صكرا مأخكذة مف محيطو، كعصره

فكاقع المغة الركائية، ليس ىك كاقع الكاقع، إنو كاقع مف نكع خاص، كاقع تتحكـ فيو المغة "
كتضبط آليتو، حيث تصبح المغة كالدة تخمؽ كاقعيا بنفسيا، تخمؽ كاقعا ثالثا، ليس ىك الكاقع 
نما ىك كاقع يتسـ بتاريخية الكاقع، يمزج بيف الزماف كالمكاف، كما  المعيش، كال كاقع الركاية، كا 

 .(3)"أنو كاقع مشخص
نما ىي مقدرة الكاتب في ابتداع األشكاؿ "المجاز"غير أف األدبية الحقة ال يصنعيا  ، كا 
، كال في "االستعارة"فالعبقرية األدبية، ال تكمف ال في . المناسبة لمكضكعات يتحكـ فييا

إدريس "، ك إنما في ىذا الٌسر الدفيف، الذم يتحكـ في كيميائية الكتابة، ىذا ما جعؿ "الكناية"
 :، حيث قاؿ"الحكات كالقصر"يعمؽ عمى ركاية " بكديبة

                                                 

 .16: ، ص(ركاية)الطاىر، كطار، البلز، (- 1)
ات الحداثة، العدد متظافر الشعرم كاألساطيرم، قراءة في ركاية العشاء السفمي، لمحمد الشرقي، تجؿ: راكينية، الطاىر- (2)
 .79: ، ص1994- جكاف-3
 .109: ، ص1، ط2013صناعة المعنى قراءة في الركاية العربية المعاصرة، سجمماسة، مكناس، : محمد، يكب- (3)
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إف كطار يحاكؿ استعارة المغة الصكفية، التي تخرج عف المألكؼ ، كتتمرد عمى المساف " -
المعتاد لتدخؿ دىشة البياض الكامف بيف السطكر، لمعانقة المفازات الفضائية 

 .(1)"البلمحدكدة
 :مثؿ قكلو -
.. الصكفي يا سيدم، كمكالم، ال ييمو استرجاع ما فقد، كال تيمو معرفة ما عرؼ" -

 .الصكفي يجرم خمؼ البرؽ الكامض، الذم ينبعث في الشرؽ ليختفي في الغرب
 .يجرم الصكفي خمؼ البرؽ الكامض ليمسكو -
 .ليس لو الكقت الكافي، لمجرم خمؼ السبلحؼ -
 .الغبار يقؿ، بؿ إنو يخفت في ركابي كثيرة، كاألشباح تيدأ، ىؤالء قـك عتاة -
يقيف إنيـ غرباء، يجيمكف أف مف يتحصنكف ضدىـ عمي، إنيـ دخبلء عف السمطنة ما  -

 .(2)"في ذلؾ ريب
 :خالصة القول
كظؼ في ركاياتو التشبيو، ك االستعارة، كالكناية، ما يكضح أنو " الطاىر، كطار"إف الركائي 

أراد أف يقدـ صياغة جديدة لمقارئ، حتى يتذكؽ أكثر ىذا األسمكب، كما يحققو مف متعة فنية 
 .جمالية

كبما أف االستعارة نمط مف التشكيؿ الجديد لمعبلقات بيف األشياء عمى مستكل الكاقع، فإف "
الشيء نفسو قد أحدثتو االستعارة عمى مستكل المغة بتشكيؿ كشائج جديدة بيف عناصر 

 .(3 )..."الجممة الكاحدة ، مما يؤدم بيا إلى االنزياح عف دالالتيا الحقيقية، كالمألكؼ

                                                 

: ، ص1، ط2000الرؤية كالبنية في ركايات الطاىر، كطار، منشكرات جامعة منتكرم، قسنطينة، : إدريس، بكديبة- (1)
266 . 

 .166: ، ص(ركاية)الحكات كالقصر، : الطاىر، كطار(-2)
، جامعة الحاج (مخطكط) ،الدر الكقاد مف شعر بكر بف حماد، دراسة أسمكبية، رسالة ماجستير: جماؿ، سعادنة-(3)

 .135: ، ص2005، 2004: باتنة، السنة الجامعية: لخضر
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كما ابتكر الركائي صكرا استعارىا مف الكاقع، فيي تتضمف دالالت عميقة، حيث جسدىا بما 
 .يتماشى مع حبؾ المعاني الخيالية

فالخياؿ في االستعارة حيف يستعيف ببعض العناصر الحسية، إنما يريد مف كراء ذلؾ غاية "
 .(1)"أخرل ىي التسامي عمييا، كخمؽ مقكلة، أك عالـ خيالي بديؿ عنيا

إف "كألىمية األسمكب، فقد شبو تأثيره بتأثير السحر، حيث جاء في الحديث النبكم الشريؼ 
 :، كيعمؽ بف رشيؽ، عمى ىذا الحديث فيقكؿ"مف البياف لسحرا

ألف السحر يخيؿ لئلنساف ، ما -...صمى اهلل عميو كسمـ- قرف البياف بالسحر فصاحة منو"
لـ يكف لمطافتو، كحيمة صاحبو، ككذلؾ البياف يتصكر فيو الحؽ بصكرة الباطؿ، كالباطؿ 

 .(2)"بصكرة الحؽ لرقة معناه، كلطؼ مكقعو

                                                 

 .138: ، ص(ط-د)، (ت-د)  لبناف،الصكرة األدبية، دار األندلس، بيركت،: ناصؼ، مصطفى- (1)
 محي الديف عبد الحميد، دار الجيؿ، بيركت، ،، تحقيؽ1العمدة في محاسف الشعر كآدابو، كنقده، ج: ابف رشيؽ- (2)

 .27: ، ص4، ط1972لبناف، 
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 :المحسنات البديعية
 :الطباق -
 . يعتبر الطباؽ المغكم ظاىرة فنية بديعية استخدمت منذ القدـ، كىك -
مف المشترؾ ما يككف أحد المعنييف قيد ضد اآلخر، كىك ما يسمى بالتضاد، كىك نكع " -

 .(1)"مف االشراؾ ينشأ مف بعض عميو
 .فيك الجمع بيف الشيء كضده

 كظيفتو يثرم النص بالجرس المكسيقي لخمؽ جمالية خاصة، كما يحقؽ متعة في النص -
النمط -  في أحسف األحكاؿ–زينة لفظية، كال يتجاكز -  في أكثر األحياف–يتخذ "

 .(2)"البديعي الذم قد يؤدم كظيفة معنكنة
الجمع بيف كممة، كضدىا بغرض تقريب الفكرة " الطاىر كطار"فاستخداـ الركائي 

كتكضيحيا قديما قيؿ باألضداد تفسير األمكر، كتكضح المعنى، كتكشؼ عف التناقضات 
 .مف جية أخرل، كىا ىي األمثمة تكضح لنا ذلؾ

رفع الفأس حتى كاد يبلمس ظيره، أٌخر صدره، قدـ رجمو اليسرل، كأخر رجمو "
 .(3)"اليمنى

 .(4)"الحرب حرب، أكانت عادلة أـ جائرة، فيي كالحياة"
 .(5)"لكف في الشعر فضاءات أخرل أركع مف الحرب كمف السمـ، مف الحياة"

                                                 

 .9: ، ص(ط-د)، (ت-د)التضاد في ضكء المغات السامية، دار النيضة لمطباعة كالنشر، بيركت، :  كريـ،ربحي-(1)
: ، ص(ط-د)، 1996التضاد في النقد األدبي، منشكرات جامعة قاريكس، بنغازم، :  عمي سميماف، الساحمي،منى- (2 )

208. 
 .111: ، ص(ركاية)،الكلي الطاىر يعكد إلى مقامو الزكي: الطاىر، كطار- (3 )
 .118: المصدر نفسو، ص(- 4 )
 .118: المصدر نفسو، ص(- 5)
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كلد الساحؿ . كلد جميع الشياطيف كجميع المبلئكة، كجميع الجف، كلد البحر كالبر" 
األبيض، . كالسيؿ، كالتؿ كالصحراء، البربرم العربي، الفنيقي، الركماني، الكندالي

 .(1)"الزنجي، األصفر، كلد الحماقة ك الحكمة
ما أف نترسمؿ. قاؿ االشتراكيكف كفى" إما أف . قاؿ الرأسماليكف كفى. إما أف تتمركس، كا 

ما أف تقضكا عمينا نيائيا  .(2)"تحرركنا كا 
قاؿ البلئكيكف، تعممكف أبناء أصكؿ الديف في النيار، كتقدمكف ليـ في الميؿ األفبلـ " -

 .(3)"الغربية الخميعة الفاجرة
 .(4)"عميو المعنة في الميؿ إذا يغشى كالنيار إذا تجمى" -
نحف ال شيء يربطنا بالماضي، كأنتـ ال شيء يدفعكـ إلى المستقبؿ، كلـ يبؽ بيننا إال " -

 .(5)رابط كاحد ىك الحاضر
ليس المافيا بالذات، كليس أيضا الماسكنية، كلك أنو يتداخؿ معيما في بعض الشبكات، كلو "

 .(6 )..."تكاجد في كؿ تنظيـ سرم، أك عمني، سياسي أك اجتماعي، مدني، أك عسكرم
إف شئت الحؽ، فإف ىذه الظممة فتحت آفقا جديدا أماـ العراقييف، فبدؿ أف يقتمكا، كيمكتكا "

 .(7)..."يخرجكف األمريكاف ىكذا فردا فردا، كحتى جماعات
الكضع ىنا استقر بسرعة، إذ ما أف عاد النكر إلى الدنيا حتى ألقي القبض عمى ثمثي العمى "

حيث كاف ليا نصيبيا مف العمى يعممكف في . الجزائرييف فقد كانت السمطات ليـ بالمرصاد

                                                 

 .71: ، ص(ركاية) ،الشمعة كالدىاليز: الطاىر، كطار- (1)
 .79: ، ص(ركاية) الشمعة كالدىاليز،: الطاىر، كطار- (2 )
 .79: ، ص(ركاية) الشمعة كالدىاليز،: الطاىر، كطار- (3 )
 .122: ، ص(ركاية)الزلزاؿ، : الطاىر، كطار- (4 )
 .256: ، ص(ركاية)البلز،: الطاىر، كطار- (5)
 .54: ، ص(ركاية) ،يرفع يديو بالدعاءالكلي الطاىر : الطاىر، كطار- (6)
 .55المصدر نفسو، ص (- 7)
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، كالتي تمتد فركعيا إلى جميع المؤسسات اإلستراتيجية، (...)أجيزتيـ العسكرية، كالمدنية 
 .(1)"كغير اإلستراتيجية

بينت ىذه الثنائية مف خبلؿ ىذه الركايات مساحة جمالية، كفنية لمغة الركائي، كما برز ىذا 
المحسف البديعي، قدرتو كذكاؤه عمى إيصاؿ المعاني المراد، فبالتضاد تتضح المعاني في 

 .ذىف القارئ
 .(2)"لف نستطيع كضع الجامد في قاركرة إال إذا أذبناه، عكس أم سائؿ آخر"
ليس لمفقراء مف جية نظر الديف أم حؽ في الثركات عدا اإلحساف، التفضؿ، كالتكـر " 

 .(3)"كتبقى دائما اليد العميا خير مف اليد السفمى
 .(4)"في المفترؽ تكقؼ، كراح يطؿ يمنة كشماال"

استطاع أف يطمع القارئ عمى " الطاىر كطار"مف خبلؿ ىذه الدراسة نستخمص أف الركائي 
 .معمكمات لغكية، كفكرية، كثيرة كثقافة كاسعة في شتى المعارؼ لـ يكف يعرفيا مف قبؿ

كما تمتاز لغتو بالكثافة كالتركيز، فاأللفاظ دقيقة، فتطغى ثقافتو الكاسعة عمى ما يكتبو مف 
 .قصص، كركاياتو السردية

نما كجدتني غارقا في القراءات األدبية لما تتصؼ بو مف شعرية تعطي لمغة كجكدا "  كا 
تعبيريا مستقبل عف أصميا القامكسي، كما يتجمى في األساليب المجازية مف جماليات، 

شراؽ، تجعؿ القارئ يشـ رائحة الكممة  .كا 
 .(5)كيتذكؽ حبلكتيا مف خبلؿ التركيب الفني التمقائي الذم كضعت فيو

                                                 

 .77: المصدر نفسو، ص(-1 )
 .94، ص (مجمكعة قصص)الشيداء يعكدكف ىذا األسبكع، : الطاىر، كطار- (2 )
 .96: ، ص(مجمكعة قصص )،الشيداء يعكدكف ىذا األسبكع: الطاىر، كطار-(3)
 .97المصدر نفسو، ص (- 4 )
 .23: ، ص2013، 99، مجمة دبي الثقافية العدد (مقاؿ)عبد العزيز، المقالح، أسبكعاف في السرير، (- 5)
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 :التشكيل الرمزي واألسطوري
 :مدخل إلى األسطورة

 :المغة األسطورية
في القديـ حيف أراد اإلنساف أف يفيـ الككف أنتج األسطكرة، كحيف أراد أف يشرح القكانيف 

 .لتنظيـ حياتو استعاف باألسطكرة
 مف ىنا يتبادر إلى أذىاننا، كنطرح السؤاؿ ما مفيـك األسطكرة؟

 : األسطورة لغة_ 
السطر كالسطر ىك الصؼ مف الكتاب، كالشجر، : مف لساف العرب" س ط ر"كرد في مادة 

كالجمع مف كؿ ذلؾ أسطر، كأساطير يقاؿ بنى سطرا، كغرس سطرا  (...)كالنخيؿ، كنحكىا 
 الخط، كالكتابة، كىك في األصؿ مصدر:كالسطر 

سطارة بالكسر : األباطيؿ، كاألساطير: كاألساطير أحاديث ال نظاـ ليا كاحدتيا إسطار، كا 
 .(1)أتانا باألساطير: ألفيا، كسطر عمينا: كأسطكر، كأسطكرة بالضـ، كسطرىا

كقكلو " األكليف"كقد جاء ذكرىا في القرآف الكريـ تسع مرات بصيغة الجمع، مقركنة بمفظة 
مىٍيًو بيٍكرىةن كىأىًصيبلى »: تعالى قىاليكا أىسىاًطيري اىألىٍكًليفى اٍكتىتىبىيىا فىيوي تيٍمًمي عى  .(2)«كى

ًبؾى ًبمىٍجنيكفو » ا أىٍنتى ًبًنٍعمىًة رى كفى مى ا يىٍسطيري مى  .(3)« في كى كىاىٍلقىمىـً كى
 : األسطورة اصطالحا -

 تعريؼ األسطكرة" Saint Augustin"سانت أكغستيف" لقد حاكؿ القديس 
  

                                                 

 .363، ص 4، مجمدلساف العرب:  ابف منظكر ينظر،(-1)
 .5: سكرة الفرقاف، اآلية(- 2)
 .2-1: سكرة القمـ، األيتاف(- 3)
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أنا أعرؼ ما ىي، كلكف بشرط أال يسألني أحد عنيا، أما إذا سئمت كحاكلت أف أفسرىا فإني "
 .(1)"سأقع في حيرة

نستخمص مف ىذا التعريؼ، أف ىناؾ مشكمة تكاجو الباحثيف في تحديد مفيـك األسطكرة، 
فمعظـ الذيف تصدكا ليا بالدراسة مف عمماء االجتماع، كعمماء النفس، كفبلسفة، كمفكريف، 

كغيرىـ، تفرقكا بشأنيا شيعا، منيـ مف رفض التقيد بتعريؼ صريح، كمنيـ مف حاكؿ تعريفيا 
 .(2)بمضمكنيا، أك بالمقارنة مع أشكاؿ سردية أخرل تشبييا

 فإذا اعتبرنا األسطكرة
حكاية تقميدية، مقدسة، مؤلل بالخكارؽ التي ال يتقبميا العقؿ المنطقي، فيي أقرب ما تككف "

إلى الخرافة، لك ال أنيا مقدسة، أم أنيا محؿ اعتقاد، في حيف أف الخرافة ليست محؿ اعتقاد 
 .(3)"مف أحد ال مف الذم يقٌصيا، كيركييا، كال مف الذم ينصت إلييا

ف بدا لمبعض أف األسطكرة أقرب إلى الحكاية الشعبية، فإف ىذه األخيرة ال تتطرؽ كما - كا 
إلى مكضكعات الحياة الكبرل، كقضايا اإلنساف المصيرية، بؿ تقؼ عند - ىك شأف األسطكرة

ف حدث أف تداخمت الحدكد بيف الخرافة، .. حدكد الحياة اليكمية، كاألمكر الدنيكية العادية كا 
 .(4)"كالحكاية الشعبية فإف تبقى نسيجا متميزا

كقد يككف أبطاليا عادة مف اآللية، كأنصاؼ اآللية، أك مف البشر الذيف حبتيـ اآللية، 
 .جعمتيـ يتميزكف عف باقي جنسيـ

                                                 

 .11، ص 1، ط1996قامكس الخرافات كاألساطير، دار جركس برس، طرابمس، لبناف، : طاىر، بادنجكي- (1)
: ، ص(ط-د)، 2005مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية، كداللتيا، دار الفارابي، بيركت، :  عجينة، محمد،ينظر- (2)

64. 
 .24: مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية، كداللتيا، ص: محمد عجينة(- 3)
: ، ص13، ط2002مغامرة العقؿ األكلى، دار عبلء الديف، لمنشر كالتكزيع، كالترجمة، دمشؽ، :  فراس، السكاح،ينظر-(4)

21. 
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كلئف اتفؽ جؿ دارسي األساطير عمى أنيا مف نتاج الخياؿ البشرم الخبلؽ، فإنيـ يؤكدكف 
ف ليا عبلقة بالكاقع، أك الحقيقة، بؿ إنيا في نظر مبدعيا مف  عمى أنيا ليست مجرد كىـ، كا 

 .(1)الشعكب األقكاـ عيف الحقيقة
كيبقى السؤاؿ الذم دعا إلى نشكء األساطير غير معركؼ حتى اآلف، كما ال يعرؼ السبب 

 .(2)المباشر الذم دعا إلى تصديقيا، كاعتبارىا قصة حقيقية
تعكد عبلقة األسطكرة باألدب إلى أقدـ العصكر، الشتراكيما مف جية في المادة التبميغية أم 

ف اختمفت طبيعتيا بينيما، ثـ صدكرىما مف جية أخرل عف مصدر كاحد،  الكممة، حتى كا 
 .(3)أم المتخيؿ مع اختبلؼ في طبيعتو بينيما أيضا

حيث نجد الشعراء قد كظفكا في أشعارىـ، كمف " األسطكرة"فمقد اىتـ شعرنا المعاصر بفف 
ىذا إف دؿ عمى شيء، فإنما يدؿ " عشتار"، الذم كظؼ شخصية "الغمارم"بينيـ الشاعر 

 .عمى سعة اطبلع الشاعر عمى حضارات األمـ السابقة
مىا  ـه  كى مىا عىجى ٍضرىاء اليىكل العٍنًرٌم مىا عىرىبه كى ـي  (قىكميَّة)أىخى  في عيٍمًقيىا يىتىسَّكىعي اىٍلعىػػػدى
تىٍكبير ـي        كى ػػأى  يىٍكبيري اىٍلطىاعيكفى كاألىٍفييكف كالعيٍقػػـ..ًسكىاؾى مىسىافىةي يىٍمتىدي ًفي أىيىاًميىا اىٍلسى

ا كىانىتٍ  ًريؼ الدَّىر ..كتىٍبقىى ًمٍثمىمى ري ًفي خى ًُ اًص ُى الثَّػأرىا       ييحى  *(عىشتار)كى (مىٍيسيكننا)قىبىيبل يىٍنًشدي
ٍفمىًقي)ًبسىيؼو  ػػػار (عى ٍممنا كسيؼ اهلل أٍسمى شـ تىٍزرىع كىفَّو النَّارا     كيىٍحًسبي كٍىمىوي حي اىٍلكى

(4). 
 : في شعره، يقكؿ" السندباد"ىك اآلخر كظؼ أسطكرة " عثماف لكصيؼ"كنجد أيضا الشاعر 

اًشقنا كىافى يينىاًدم  عى

                                                 

 .13: مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية، كداللتيا، ص: ينظر، محمد، عجينة(- 1)
نظريات األسطكرة ، مجمة عالـ الفكر، كزارة اإلعبلـ، الككيت، المجمد الرابع كالعشركف، :  عيكف السكد: نزار،ينظر- (2)

 .213: ، ص1995ديسمبر، -أكتكبر-سبتمبر-العدداف األكؿ كالثاني، يكليك
النقد األسطكرم، كاألدب العربي الحديث، مجمة المغة العربية عف المجمس األعمى لمغة : حنكف عبد المجيد، ،ينظر- (3)

 .27: ، ص2005-14: العربية، الجزائر، العدد
 .إله الخصب والحب والجنس لدى سكان وادي الرافدٌن القدماء" عشتار- "(*)

، (ط-د)، 1986، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، (ديكاف)حديث الشمس كالذاكرة، : مصطفى محمد، الغمارم(- 4)
 .35: ص
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ادً   ًفي أىعىاصير اىٍلرَّمى
 كييعىاًني

نىافً   ًمٍف تىبىاًريًح اىٍلحى
 خٌموي يىمًبسي مىٍكجى اىٍلبىٍحًر كىاىٍلًريحي ًقنىاعه 

 كيىٍمًضي ًفي مىداىىا 
 *ًإنَّوي كىالًسٍندىبىادً 

يىاع يىٍغًكيًو الضَّ يىٍعشىؽي اىٍلبىٍحرى كى
(1). 

في قصيدتو المعنكنة بػ " سيزيؼ"ىك اآلخر كظؼ أسطكرة " حمرم بحرم"كما نجد الشاعر 
 ".سيزيؼي لـ يمت"

ٍر   ًسيًزيؼ يىحيىا ًفي نىًزيؼ الحجى
ٍبزنا يىاًبسىا  يىأىكيؿي خي

ٍكتنا يىاًبسنا  يىٍسمىعي صى
 .(2 )...يىٍصعىدي دىٍربنا

 
 

                                                 
 ٌمتاز بالرحالت المتعددة، ملٌئة بالمغامرات، والمتاعب": السندباد- "(*)

 .27: ، ص(ط-د)، 1988، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، (ديكاف)أعراس الممح، : عثماف، لكصيؼ(- 1)
، (ط-د)، 1981، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، (ديكاف)، "ما ذنب المسمار يا خشبة: "حمرم، بحرم(- 2)

 .103: ص
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 ":7"الرمز األسطوري العدد 
ىك إحالة القارئ عمى الخمفية األسطكرية، حيث كرد ذكر ىذا العدد في " 7"حضكر العدد 

 .كما انتقؿ ىذا العدد إلى النص اإلبداعي.اآليات القرآنية، كفي أساطير األمـ، كحضاراتيا
كيعد العدد سبعة أبرز محفزات النزكع األسطكرم في الركاية، كىك يتكاتر في تضاعيؼ "

السرد تكاترا يبدك معو مككنا أساسيا مف مككنات المحكي الركائي، بؿ رمزا تكاد تفقد الركاية 
 .(1)"بغيابو الكثير مف تراثيا الداللي

كما ترؾ ىذا العدد بأف ينفتح النص، كيحتمؿ القراءة، كامتزج أيضا العجيب بالكاقعي، كيمكف 
 .تبياف مكاطف ظيكر ذلؾ عمى مستكل النص الركائي

ارتبطت قداسة العدد سبعة لدل الركائي، داللة كاضحة تنـ عف مدل ارتباطو بالقرآف الكريـ، 
كعمى غرار باقي أطفاؿ ذلؾ الزمف درسكا بالمدرسة " الطاىر، كطار"حيث نجد الركائي 

 .القرآنية فكاف أثر ذلؾ كاضحا في أعمالو األدبية
 .فمقد ظيرت األسطكرة كتكرست عف طريؽ صكر ببلغية ميمة

 عميو السبلـ" يكسؼ"فمقد كرد العدد سبعة في القرآف الكريـ يتجمى ىذا في سكرة سيدنا 
 : قاؿ تعالى

رى » سىٍبعى سيٍنبيبلىتو خيٍضرو كىأيخى اؼه كى ًمؾي ًإًني أىرىل سىٍبعى بىقىرىاتو ًسمىافو يىٍأكيٍمييفَّ سىٍبعي ًعجى قىاؿى اىٍلمى  كى
كفى  ٍؤيىا تىٍعبيري ٍؤيىامى ًإٍف كيٍنتيـٍ ًلمري  .(2)«يىاًبسىاتو يىا أىيييىا اىٍلمىؤلي أىٍفتيكًني ًفي ري

  

                                                 

 .28: ، ص2001النزكع األسطكرم في الركاية العربية المعاصرة، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، : نضاؿ، الصالح- (1)
 43: سكرة يكسؼ ، األية - (2)
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 :كما كرد أيضا في قكلو تعالى
بَّةو أىٍنبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبؿى ًفي كيًؿ سيٍنبيمًة ًمائىةي » مىثىؿي اىٍلًذيفى ييٍنًفقيكفى أىٍمكىاليييـٍ ًفي سىًبيًؿ اهلل كىمىثًؿ حى

ًميـه  اًعؼي ًلمىٍف يىشىاءي كاهلل كىاًسعه عى بَّةو كاهلل ييضى  .(1)«حى
 .كقكلو تعالى أيضا في السمكات السبع

رى ىىٍؿ تىرىل » ٍمًؽ اىٍلرىٍحمىًف ًمٍف تىفىاكتو فىاٍرًجٍع اىٍلبىصى ا تىرىل ًفي خى مؽى سىٍبعي سىمىكاتو ًطبىاقنا مى الىذوم خى
 .(2)«ًمٍف فيتيكر

 : كقكلو عزكجؿ
ا فىتىرىل " اًنيةى أىيىاـو حيسيكمن ثىمى مىٍيًيـ سىٍبعى لىيىاؿو كى رىىىا عى اًتيىةو سىخى رو عى ٍرصى اده فىأيٍىًمكيكا ًبًريحو صى كأىمىا عى

اًكيىةو  ازي نىٍخؿو خى ٍرعىى كىأىنىييـ أىٍعجى  .(3)«اىٍلقىٍكـى ًفييىا صى
مىى اىٍلعىٍرًش اٍلرىٍحمىفي فىأىٍسأىٍؿ » ا ًفي ًستىًة أىيىاـو ثيـى ًإٍستىكىل عى ا بىٍينىييمى مى مىؽى اىٍلسىمىكىاًت كىاىألىٍرضى كى  اىٍلًذم خى

ًبيرنا  .(4)«ًبًو خى
في اليـك السابع، كيتكٌرر الرقـ بشكؿ الفت لبلنتباه في القرآف، حيث أنو قد ذكر حكالي أربعة 

كعشركف مرة، كمضمكف اآليات التي تعمؽ بيا تدكر حكؿ السمكات كالسنابؿ، كاألبقار، 
 .(5)كالسنيف، كالميالي، كالمثاني

كيتكرر أيضا عند المسمميف أثناء ممارستيـ لمطقكس الدينية، مثؿ الطكاؼ حكؿ الكعبة، 
 .سبعة أشكاط، كالسعي بيف الصفا كالمركة سبع مرات، كرجـ الشيطاف بسبع حصيات

كيكثر استعمالو أيضا أكثر مف غيره في المعتقدات الشعبية، كالممارسات الطقكسية السحرية 
المختمفة، التي تصارع معيا اإلماـ عمي كـر اهلل كجيو كاف ليا سبعة رؤكس كالساحر يطمب 

                                                 

 .261: سكرة البقرة اآلية- (1)
 .3: سكرة الممؾ، األية- (2)
 .7-6: سكرة الحاقة، األيتاف- (3)
 .59: سكرة الفرقاف اآلية- (4)
، 11، المجمد 21جكمفاتيح الغيب، تفسير الفخر الرازم ، المشتير بالتفسير الكبير، :  فخر الديف، الرازم،ينظر- (5)
 .214: ، ص(ط-د)، 1981، بيركت، لبناف،  كالتكزيع، دار الفكر لمطباعة كالنشر30ج
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مف المسحكر أف يتخطى مجمر البخكر سبع مرات حتى يخمصو مف السحر المصاب، كلكي 
 .تزكر الساحر أك الكلي قبؿ زفافيا سبعة أياـ.تنجك العركس الجميمة مف الحسد كالعيف

 .كما أف المرأة العاقر لكي تتخمص مف عقرىا تزكر الكلي سبعة أسابيع متتالية
كال زاؿ الكثير مف الناس يعتقدكف أف المياه المتدفقة مف باطف األرض بحماـ المسخكطيف  " 

حيث تقصد الكثير مف . ىي مياه مباركة، كمصدر رزؽ لمذرية، كعبلج العقـ لدل النساء
، كىي بناية قديمة ليا شكؿ دائرم، تجرم داخمو العديد مف السيكؿ "البقبايقة"العرائس منطقة 

المائية الساخنة، كتبعث ببخارىا داخؿ تمؾ البناية، فنجد النساء يقمف بسبع دكرات داخميا، 
ستنشاؽ بخارىا كسط درجة عالية، ككميف أمؿ في تيسير أمكرىف في اإلنجاب كنجد . كا 

العجائز في محيط تمؾ البناية يحممف العديد مف الحكايات، كالركايات بشأف بركة ذلؾ 
 .(1)"المكاف

 .كتتناكؿ عقاقير شعبية مستحضرة خصيصا لتمؾ المرأة كؿ سبعة أياـ
أف يساير العقمية الشعبية، كمعتقداتيا األسطكرية، بكصؼ سمككاتيا " كطار"كقد حرص " 

كتصرفاتيا مف خبلؿ تكظيؼ ىذا الرقـ إلحساسو باألثر السحرم، الذم يحدثو في الذىنية 
 . الشعبية العربية الجزائرية خصكصا، كالمشرقية عمكما

كتكظيؼ كطار لو في ىذه الركاية خاصة بيذه الكثرة دليؿ عمى مدل تأثيره السحرم ىذا 
 .(2)"عمى الخياؿ الشعبي دكف غيره

نجد عمي الحكات ينطمؽ مف قريتو اتجاه القصر حتى تككنت " الحكات كالقصر"كفي ركاية 
 .(3)فرقة مف سبعة شباف لنصرتو، كترغيب قرل السمطنة السبعة بنصرتو

                                                 

، جريدة الشركؽ يـك (مقاؿ)أسطكرة تحدثت بأف فارسا مغكارا تحدل األعراؼ، كتزكج مف شقيقتو، : نادية، طمحي(- 1)
 .8: ، ص5196، العدد 2016 أكت 22االثنيف 

، (ط-د)، 1987، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، (البلز)عناصر التراث الشعبي في : عبد المالؾ، مرتاض- (2)
 .26: ص
 .230: ، ص(ركاية)  الحكات كالقصر،،"الطاىر كطار "،ينظر- (3)
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في رحمتو الثالثة كاف يتككف مف سبعة أعضاء أك " عمي الحكات"كما أف الكفد الذم رافؽ 
 .(1)أفراد

 .(2)ككاف عدد الخطباء الذيف رحبكا بعمي الحكات أثناء مركره بقرية بني ىرار سبعة
 .(3)أيضا مراكز حراس القصر، التي كاف يجتازىا عمي الحكات كاف عددىا سبعة

 .فنجد أف ىذا العدد لو قيمة إنسانية في تاريخ كحضارات األمـ السابقة
 .، الذم حقؽ فيو الييكد كحدتيـ(سكيسرا)" بازؿ"تاريخ انعقاد مؤتمر  : 1897
 المشؤـك " كعد بمفكر"السنة التي تؤرخ لػ: 1917
 تاريخ ظيكر بكادر التفكير األممي في تقسيـ فمسطيف: 1947
تاريخ اندالع حرب الستة أياـ، التي ىـز فييا العرب، فرقـ سبعة نذير شـؤ عمى : 1967

 .العرب أجمعيف
استقى ىذا العدد األسطكرم، ككظفو في ركاياتو، كمنيا ركاية " الطاىر، كطار"فالركائي 

 .، إذ تجمى ىذا العدد عدة مرات، كذلؾ"الحكات كالقصر"
لما يحمميا ىذا العدد مف دالالت لو ارتباط كثيؽ باعتقادات شعبية، تظير خاصة في دكراف "

، كتردده عمى األماكف التي يعتقد فييا الشفاء سبعة مرات، "الكلي"المريض، حكؿ ضريح 
كفي انتشاره بكثرة في القصص الشعبية كالخرافية، كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى 

الدكر البارز، الذم يمعبو ىذا العدد في الذاكرة الشعبية، التي كاف رافدىا األكؿ الديف 
 .(4)"اإلسبلمي، الذم أعطى بدكره أىمية خاصة ليذا العدد

 : كقد جاء في الركاية

                                                 

 .242 ،239: ، ص، ص(ركاية)الحكات كالقصر، :  كطار، الطاىر،ينظر- (1)
 .81: ، ص(ركاية)الحكات كالقصر، :  كطار، الطاىر،ينظر- (2)
 .262، 128، 122: ، ص، ص(ركاية) ،الحكات كالقصر:  كطار، الطاىر،ينظر- (3)
، ن 1986الشخصية في الركاية الجزائرية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر ، :  بكيجرة،محمد بشير- (4)

 .125: ص
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إنيـ . يا عمي الحكات، ال فائدة مف التكقؼ في ىذه القرية، أك مف تكجيو السؤاؿ ألم أحد"
كميـ في ىذه القرية مصابكف بعاىة الشر، يأكمكف كال يشبعكف، يتحدثكف، كال يسمعكف، يأتكف 

 .المنكر، ك ال ينيكف عنو
ىذه قرية بني ىرار دعا عنيا نبي لـ يتمكف مف تبميغ رسالتو أال يسكنيا غير لقيط أثيـ ىرب 

 .(1)"مف قكمو فييا الرذائؿ السبع، كالعيكب السبع
 :يقكؿ أيضا

ما أف " إف تخدـ اليد اليمنى لحكات تقدـ بأجمؿ سمكة، ىدية لمسمطاف، فيذا معقكؿ جدا كا 
يترؾ حرا طميقا يتجكؿ في السمطنة، فيذا ما ليس بالمعقكؿ، خاصة كأف األمر يتعمؽ بعمي 

 .الحكات
عمي الحكات الخير الطيب ابف قرية التحفظ، عمي الحكات الذم عرؼ في القرل السبع، 
كخطب في كامؿ الساحات، كاستقبؿ بأقكاس النصر كالزغاريد، عمي الحكات الذم كىبو 

المتصكفكف عذرائيـ، كاستضافو األباة في مدينتيـ، عمي الحكات الذم رأت حركة أنصار 
 .(2)"الظبلـ أف يجعؿ منو سمطانا

 .كما يتجمى ىذا العدد أيضا في المتف الركائي
 .إنو الشر طبعا ما دكاء اإلىانة؟ إنو اإلىانة طبعا" ما دكاء الشر؟"»

 كالرد عف العدك، كال يككف إال بأسمكب العدك، مضاعفا سبعة مرات 
افتض بكارة . افتض بكارة عذراء لؾ. قتمؾ، اقتمو، أىانؾ مرة، أىنو عشريف مرة، أذلؾ أذلمػو

ف . سبعيف عذراء منو، لـ يفعؿ أم شيء إزاءؾ افعؿ تجاىمو كؿ منكر، قؿ لو، إنني ىنا، كا 
 .(3)"كؿ حركة منؾ تقابميا ألؼ مني

 " الحكات كالقصر"فالخبلصة التي نستخمصيا مف تكظيؼ ىذا الرقـ في ركاية 

                                                 

 .54: ، ص(ركاية) ،الحكات كالقصر:  كطار،الطاىر- (1)
 .141: المصدر نفسو، ص(-2)
 .235: المصدر نفسو، ص(- 3)
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إنيا ركاية تسترفد مف المكرث الثقافي العربي، كتؤكد أىمية العدد في تشييد متخيميا، كتؤكد "
 .(1)"أيضا رمزيتو 

عبد الحميد بف "، بؿ كظفو أيضا الركائي "الطاىر كطار"فالعدد سبعة لـ يكظؼ فقط عند 
 .في ركاياتو" ىدكقة

ابف "ال نحسب أف مف المصادفة العارضة، كال االتفاؽ العجيب أف يتكرر عدد سبعة لدل "
بؿ إننا نرل أف القاص كظؼ ىذا العدد الفمكمكرم، تكظيفا مقصكدا . زىاء أربعيف مرة" ىدكقة

، ذلؾ بأنو قد يككف أدرؾ أف ىذا الرقـ السحرم مشترؾ بيف عامة الشعكب عمى األرض 
تصطنعو في ثقافاتيا الشعبية، كفي معتقداتيا الدينية، كال سيما في بعض مراحؿ تاريخيا 

 .(2)"البدائي
 في ركايتو 7، الذم كٌظؼ ىك اآلخر العدد "كاسيني األعرج"كما نجد أيضا الركائي 

 "مصرح أحبلـ مريـ الكديعة"المكسكمة بػ 
يا مريـ يا كديعة مشتة سبعة خرجت مف مكجة تكسرت عمى صخكر الشط، سقط إخكتؾ " 

زكجة أبيؾ التي فتحت رجمييا لعمؾ، بعد أف انتحر الكالد عمى ...السبعة عمى مشارؼ البمدة 
طريقة سامكرام، كزج بنفسو داخؿ قرعة ىيدركج فارغة، ثـ سدىا عمى نفسو ىي سبب 

الثامف سيككف فأؿ شـؤ ظنكؾ طفبل آخر : التيمكة، بدؿ أف تمكح بالمغزؿ لكحت بالمنجؿ قالك
 .(3)"يا مريـ الكديعة، بينما عيكنيـ كانت تحمـ بطفمة تمآل عمييـ خرائب الفراغ

فيك إلو الخصب كالنماء عند المصرييف " أكزكريس"أسطكرة " الطاىر، كطار"كظؼ أيضا 
اإللو الشجع فيدفو السيطرة عمى كؿ شيء بطريقة غير " ست"يجسد الخير، بينما شقيقو 

 . أخبلقية، كقد تحدث كماؿ الحناكم عف ىذه األسطكرة التي تعتبر أشير األساطير القديمة

                                                 

 قراءة النص، بحث في شرط تذكؽ المحكي، دار الثقافة، مؤسسة لمنشر كالتكزيع، الدار البيضاء،: حمامةألحسف، - (1)
 .80: ، ص(ط-د) ،(ت-د)
 .229: ، ص4، ط2007القصة الجزائرية المعاصرة، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، الجزائر، : عبد المالؾ، مرتاض- (2)
 .18: ، ص(ط-د)، 1984، دار الحداثة، بيركت، لبناف، (ركاية)مصرع أحبلـ مريـ الكديعة، : كاسيني، األعرج(- 3)



 .الفصل األول                                 الخصائص الجمالية بنية اللغة واألسلوب
 

77 

 

قصة الصراع بيف "، أك "أكزكريس"ك " إزيس"أشير األساطير المصرية القديمة، أسطكرة "
 .(1)"الخير كالشر كىي قصة خالدة باقية تتكرر في كؿ ديف، كتتخمؿ كؿ عقيدة

عمي "المتمثمة في شخصية " الحكات كالقصر"كقد جسد ىذا الركائي ىذه األسطكرة في ركاية 
صياد بسيط يقطف في إحدل القرل السبع في المممكة، كىك األخ األصغر لثبلث " الحكات

 ".جابر"، ك"مسعكد"، ك"سعد"إخكة أشرارىـ 
 ".القصر"يمتاز بالطيبة كحبو لفعؿ الخير كالذم يريد أف يشمؿ جميع الناس بما فييـ 

عاش رحمة طكيمة، كشاقة، كقد اصطدـ مع إخكتو، الذيف خشكا أف يككف مجيئو إليو قصد 
 .نشر الخير فيو

عمي الحكات يتحرؾ بدافع الخير، كلكف القصر ال يتحرؾ إال بدافع الشر، إنيما يمثبلف في "
 .(2)"الجكىر نقيضيف

ىذا الشاب الطيب، الذم يممؾ ركحا طيبة، الرجؿ الشعبي البسيط، اليتيـ، الذم كاف يحمؿ 
 .أحبلـ الجماىير، حمؿ آماؿ المجتمعات، كآالميا

–اإلرادة  )نجد أف عمي الحكات يحافظ دكما عمى الصفات األساسية التي ميزتو منذ البداية "
 .(3)"فيبيف أنو يمثؿ طاقة ىائمة مستعدة لمتضحية باستمرار (حب الخير- العزيمة

فمف خبلؿ ما جسده الركائي اتجاه ىذا البطؿ، فيك ليس مثؿ إخكتو الذيف يممككف ركحا 
خبيثة، فالركائي يستحضر ىذه األسطكرة حتى يحيؿ القارئ إلى تمؾ األجكاء، كما أدخمت 

 .النص الركائي في كثير مف جكانبو، فضاء العجائبية
تحافظ الركاية في أغمب مقاطعيا عمى فضاء الغرابة، الذم يعد بنية جمالية ميمة في "

تأسيس الخطاب، كىذا الفضاء يظؿ يستمد ىذه المرجعية مف ظبلؿ األسطكرة التي تصبح 
 .(1)"ىي األخرل جزءا مف الشخصيات كاألحداث

                                                 

 .3: ، ص(ط-د)،(ت-د)أساطير فرعكنية، منشكرات المكتبة المصرية، صيدا، بيركت، :  الحناكم،كماؿ- (1)
 .66: ، ص(ط-د)، 2000الركاية كالتحكالت في الجزائر، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، : مخمكؼ، عامر-(2)
 .68: المرجع نفسو، ص(- 3)



 .الفصل األول                                 الخصائص الجمالية بنية اللغة واألسلوب
 

78 

 

كما تعدت الكاقع إلى خياؿ فني جميؿ، كما أعطت ىذه األسطكرة اإلغراء، كالتشكيؽ لمقارئ، 
بدؿ اإلعتماد عمى المباشرة، كبيذه األسطكرة كظؼ حكاية استمدىا مف المكركث اليكناني 

 .الذم أخذ مادتو مف التراث الماضي
فالركائي أراد أف يتعمؽ في الذاكرة اليكنانية، ليستحضر الحكاية العجيبة مف خبلؿ عممية 

 .التخييؿ
 : مثاؿ الشباب المستقيـ" عمي الحكات"كاف » 

كلع بالصيد منذ صباه، فمـ يكف يفارؽ الكادم يحمؿ قصبتو كعدتو، عمى كتفو، كيتسرب مع 
الشعاب قبؿ طمكع الشمس، كال يعكد إال بعد غركبيا، كأحيانا كثيرة، يبيت ىناؾ، يصطاد 

، كال ينقطع إال ليشكل سمكة جميمة يتغذل، أك يتعشى بيا طعامو مف الماء كما _ كامؿ اليـك
يترقبو كؿ سكاف القرية ليكزع عمييـ باسما صيده، ىذا سمكة، كذلؾ اثنتيف، كذاؾ _ يقاؿ
 .ثبلثة

 .لقد أكمنا جميعا مف سمؾ عمي الحكات
ىذا ما كاف يقكلو كؿ مف يتحدث عنو، حتى إف الناس نسكا كبائر إخكتو المصكص 

المجرميف، كلـ يعكدكا يذكركف ما كاف حديثيـ طيمة أشير منذ أربع سنكات خمت في أربعة 
 .كشؼ اليتامى األربعة عف مكاىب، ك إمكانيات كؿ منيـ. أياـ متتالية

 .عمي الحكات، عاد بكيسيف كبيريف مف السمؾ فتحيما في ساحة القرية ككقؼ بينيما مزىكا
حاكؿ . ككمما مربة أحد، كاقترب منو سألو عف عدد أفراد أسرتو، كأعطى لو مقدارا مف السمؾ

 .(2 )"أحد أف يدفع لو نقكدا، فغضب، كانتزع منو السمكات
رضي اهلل _ " عمي ابف ابي طالب"بشخصية اإلماـ " عمي الحكات"كلقد ارتبطت شخصية 

 _عنو

                                                                                                                                                         

: ، ص1، ط2013 الجديد، دار اآلماؿ، الرباط،  المغاربيبنية الحكاية في النص الركائي: عبد القادر، بف سالـ- (1)
162. 

 .18-17: ، ص، ص(ركاية)الحكات كالقصر، : الطاىر، كطار(- 2)
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 .(1)"فيك يحاكؿ أف يجانس بيف شخصياتو، كشخصية التاريخ "
مقدسة مف طرؼ مجتمعو نتيجة صفات يتحمى بيا، مما جعمتو ىذه " عمي الحكات"فشخصية 

 .الصفات محبكبا عند الجميع
  

                                                 

، مجمة عممية، جامعة كادم سكؼ، (مقاؿ)التناص الذاتي، عبر العتبات في ركاية الشمعة كالدىاليز، :  فتيحة،حسيني- (1)
 .68: ، ص2009العدد األكؿ، مارس، 



 .الفصل األول                                 الخصائص الجمالية بنية اللغة واألسلوب
 

80 

 

 .(1)" يا عمي الحكات كؿ القرل أحبتؾ كؿ الرعية أحبكؾ الجميع يتمنكف أف تككف منيـ"
 .كليا الكالء المطمؽ، كالطاعة العمياء

لقد نصبكؾ في قمكبيـ، كليا مف أكلياء اهلل، بؿ رسكؿ مف رسمو، بؿ إاله مف اآللية، أنت "
لييـ، لـ يستشيركؾ كعاجزكف عف مصارحتؾ،  كلييـ، كأنت نبٌييـ، كممكيـ، كسمطانيـ، كا 

 .(2)"احتفظكا بؾ في قمكبيـ حمما كبيرا، كسرا عظيما، الذنب ليس ذنبؾ، ك ال ذنبيـ أيضا
، ىذه الشخصية تحمؿ _رضي اهلل عنو_" عمي ابف أبي طالب"فيي مثؿ شخصية اإلماـ 

العمكييف، فيك عندىـ يتجسد في الرعد، كالبرؽ، كما حدث " الشيعة"أبعادا كدالالت عند 
 ".لعمي الحكات"
 .يقاؿ إنو مر في كضح الشمس دكف أف يراه أحد"

ظف الناس أنو زكبعة، ظنكا أنو ثعباف مشعر، يمتؼ في . تكٌكر مثؿ غمامة كاقتحـ الشكارع
 .الرماؿ، كيركب الريح السمـك

 .(3)"البعض لـ يتفطف قط لمزكبعة، بينما البعض استغرب حدكثيا في غير مكسميا
كـر اهلل كجيو يريد بيا المكانة المرمكقة التي بمغتيا " عمي"لعمو في تكظيؼ شخصية اإلماـ 

فتكظيؼ الركائي -  صمى اهلل عميو كسمـ–ىذه الشخصية في اإلسبلـ كمدل محبتيا لمرسكؿ 
ليذه الشخصية التي تحمؿ بعدا ركحيا، استثمرىا بكؿ حمكالتيا لتكضيح " الطاىر، كطار"

 .أبعاد تجربتيا الجيادية كاإليمانية كما أليو بعض غبلة الشيعة 
 .(4)"أفضؿ الخمؽ في اآلخرة كأعبلىـ منزلة في الجنة، كأفضؿ الخمؽ في الدنيا"

المكائد كاألىكاؿ مف طرؼ إخكتو، رغـ كؿ ىذا فقد قابميـ بالصبر " عمي الحكات"كما عانى 
 ؼ

                                                 

 .157، ص (ركاية)، الحكات كالقصر: الطاىر، كطار- (1)
 .66: المصدر نفسو، ص- (2)
 .57: المصدر نفسو، ص- (3)
 . 268: ، ص(ط-د)، (ت-د)،2فجر اإلسبلـ، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، ج: أحمد، أميف- (4)
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الحكات كالصياد رمز إلى الصبر، كالبحث في األعماؽ، كااللتذاذ بتجدد التجربة بيف كؿ "
 .(1)"صيد

 .الذيف حممكا لو الحقد كالكراىية
، أال أتعرض لكـ بسكء إطبلؽ" أنتـ إخكتي، أكال، كقبؿ كؿ شيء، فكيؼ لي . لقد عقدت العـز

 .كال شؾ أنكـ تبتـ، كلـ تبقكا شريريف مجرميف. أف أضركـ
 .ىذا كبلـ مغفميف يا عمي الحكات، عندما يتعمؽ األمر بالحكـ، تزكؿ االعتبارات كالعكاطؼ

 أسكتو إلى األبد، كقؿ ليـ أف يرمكه قرب قرية األعداء. يا سياؼ خذه
 .ىؿ ىـ لصكص يا عمي الحكات؟ -
 :سألو رئيس قرية األعداء، فأكمأ برأسو -
 .(2)"لصكص، لصكص، المصكص، قتمة مجرمكف -

عميو السبلـ مع إخكتو الذيف أرادكا قتمو، لك ال تدخؿ " يكسؼ"فيك بيذا يشبو معاناة سيدنا 
سيدنا "المعجزة الربانية التي منعتيـ مف ىذه الجريمة، كصدقت فيو اآليات التي صدقت في 

 "يكسؼ عميو السبلـ
، قىاؿى » اًلًحيفى ـٍ كتىكيكنيكا موفى بىٍعًدًه قىٍكمنا صى ـٍ كىٍجوي أىًبيكي ا يىٍخميك لىكي اهٍقتيميكا ييكسيؼى أىٍك اٍطرىحيكهى أىٍرضن

 .(3)«قىاًئؿ ًمٍنييـ الى تىٍقتيميكا ييكسيؼى كىأىٍلقيٍكهي ًفي ًغيىابىًت اىٍلجيبّْ يىٍمتىًقٍطوي بىٍعضي الًسيىارىًة ًإٍف كيٍنتيـٍ فىاًعًميفى 
 ".الحكات كالقصر"في ركايتو " الطاىر، كطار"نخمص مف كراء ىذا كمو أف الركائي 

، الذم كاف عبر رحبلتو المتكررة "عمي الحكات"أضفى مبلمح أسطكرية عمى شخصية بطمو "
يتطمع إلى التغيير غير مباؿ بالعناء الشديد، كال الجيد المبذكؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى ىدفو 

                                                 

 50-49: ، ص، ص1980، 988حكار مع الطاىر كطار، مجمة الحرية، بيركت، العدد، : بدر، ليانة- (1)
 .249- 248: ، ص، ص(ركاية) ،الحكات كالقصر:  كطار،الطاىر- (2)
 .10-9: سكرة يكسؼ، األيتاف- (3)
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الذم كمفو خسراف بعض أعضاء جسده، حتى بدا البطؿ عمي كمف يريد أف يتخطى مصيره 
 .(1)"كقدره في كاقع سيء يسحقو، كيقضي عمى منجزاتو

رجؿ يمتاز بالبراءة ،كحسف النية  حمؿ ىدايا لمسمطاف بعد " الحكات"كما نستقرئ أيضا أف 
 .نجاتو فيجازل بأبشع الجزاء مف طرؼ المجرميف الذيف يستكلكف عمى القصر

في ركاية الحكات كالقصر المجرمكف ىـ الذيف يستكلكف عمى القصر، كيعيثكف في القرل "
فسادا يياجمكف السكاف اآلمنيف فيقتمكف، كينيبكف، حتى الحكات الذم تدفع بو براءتو كحسف 
نيتو إلى أف يحمؿ إلييـ اليدايا احتفاء، كفرحا بنجاة السمطاف مف محاكلة االغتياؿ، كيجازل 

 .(2)"جزاء السينمار
التي تمتاز بالمكاصفات " أبك ذر الغفارم"كظؼ أيضا األسطكرة التي تتضمنيا شخصية 

، ىذا األخير اعتنؽ الشيكعية نتيجة "بك األركاح"أحد أقارب " عيسى بك األركاح"تشبو صفات 
أبك "لقد كقؼ عميو .  ظمـ عاشو العماؿ مف طرؼ المسيريف، الذيف قامكا بفصميـ عف عمميـ

 :مخاطبا إياه" ذر الغفارم
طريؽ اهلل أف تخدـ عباد اهلل، طريؽ اهلل أف تقاـك أعداء عباد اهلل، طريؽ اهلل أف تكافح "

 .(3)"االضطياد كاالستغبلؿ
أنو كاف متشبعا بالثقافة اإلغريقية في ركايتو " الطاىر، كطار"كما نممس أيضا الركائي 

 . فمقد كظؼ التمميح كالرمز ؼ" البلز"
األساطير مجرد مجازات ككنايات كضربا مف ضركب الرمز، كالتمميح، كاالستعارة، فقد أكد "

الذم عاش في القرف الخامس قبؿ الميبلد أف  " Empedocle" "أمييدكقيمكس"الفيمسكؼ 

                                                 

 .327: ، ص(ط-د)، 2013العجائبية في الركاية الجزائرية ، درا التنكير، الجزائر، :  عبلكم،الخامسة- (1)
 .20: ، ص(ط-د)، 2000الركاية كالتحكالت في الجزائر، مف منشكرات اتحاد الكتاب العرب، :  عامر،مخمكؼ- (2)
 .22: ، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:  كطار،طاىراؿ(- 3)
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" ىادس"ىي رمز اليكاء، ك" Heras" "ىيرا"ىك رمز النار كاإللية " Zeus" "زيكس"اإللو 
"Hades "  نيستيس"رمز األرض كاأللية" "Nestis"(1)"رمز الرطكبة. 

في ركايتو " أبا ذر الغفارم"كظؼ ىك اآلخر شخصية " كاسيني األعرج"نجد أيضا الركائي 
البشير "، فيذه الشخصية نفسيا ىي شخصية "فاجعة الميمة السابعة بعد األلؼ"المعنكنة بػ 
 .العائد مف الكيؼ" المكرسكي 

 .(2)"أقسـ أنو كجو رممة بنت رفيعة الغفارية"
، الذم ضاجع أمو دكف قصد كعف "أكديب"كما يتجمى ىذا أيضا في استحضار ألسطكرة 

أنو ضاجع خالتو عف عمـ، كدراية، فيك لـ يحتـر دـ "بعطكش"غير عمـ، في حيف نجد 
خيانة مع الجيش الفرنسي، خيانة ال يقدـ " بعطكش"القرابة، فيذا السمكؾ يعتبر خيانة قاـ بيا 

 .(3)عمييا أم إنساف
فيذه الشخصية مف خبلؿ ىذا العمؿ أنيا تجردت مف عاطفة دينية، كال عاطفة كطنية، فيك 

 .بيذا السمكؾ يعتبر حيكانا ال يختمؼ عنو في التفكير كال في الغريزة
البطؿ يخضع لتحكالت سحرية، كيقـك بأفعاؿ خارقة ىي انعكاس لرغبات، كأماف مكبكتة، "

 .(4)"تنطمؽ مف عقاليا بعيدا عف رقابة العقؿ
 .كمف المعجزات التي كظفيا الركائي في ركايتو

يقاؿ أف السمكة عندما أنزليا عمي الحكات راحت تصكت كاألفعى، كتخرج مف لسانيا "
شكاظا الزكرديا، الفعتيـ الحرارة الخارقة فكلكا ىاربيف، كمر عمي الحكات بسمكتو 

 .(1)"المسحكرة
                                                 

، يكليك، 2-1: ، العدداف24الككيت، المجمد  سطكرة، مجمة عالـ الفكر، كزارة اإلعبلـألنظريات ا:  عيكف السكد،نزار- (1)
 .213: ، ص1995سبتمبر، أكتكبر، ديسمبر، 

، دار االجتياد، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، (ركاية)فاجعة الميمة السابعة بعد األلؼ، : كاسيني، األعرج(- 2)
 .21..1: ، ص(ط-د)، 1983

الركاية العربية الجزائرية بيف الكاقعية كااللتزاـ، الدار العربية لمكتاب، الشركة الكطنية لمنشر :  محمد، مصايؼ،ينظر- (3)
 . 53: ، ص(ط-د)، 1983  الجزائر،كالتكزيع،

 .16: ، ص13، ط2002مغامرة العقؿ األكؿ، دار عبلء الديف، لمنشر كالتكزيع كالترجمة، دمشؽ، :  السكاح،فراح- (4)
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ضد السحرة يتجسد " مكسى عميو السبلـ"إلى معجزة دينية عاشيا سيدنا " األفعى"تحيمنا كممة 
 :ىذا في قكلو تعالى

تىيىا اىأليٍكلىى" ٍؼ سىنيًعيديىىا ًسيرى ٍذىىا كىالى تىخى يَّةه تىٍسعىى، قىاؿى خي " قىاؿى الىًقيىا يىا ميكسىى فىأىٍلقىاىىا فىًإذا ًىي حى
(2). 
يثي أىتىى" نىعيكا كىٍيدي سىاًحرو كىالى ييٍفًمحي اىٍلسىاًحري حى نىعيكا ًإنَّمىا صى ا ًفي يىًميًنؾى تىٍمقىٍؼ مىا صى  .(3)"كىأىٍلًقي مى

 .فمقد
عرؼ منذ القدـ كفي جميع الحضارات أف العدد سبعة يرتبط بالسحر، كاألشياء العجيبة "

 .(4)"كالخرافات، كىذا العدد ال يزاؿ حتى األف لغزا
حيث ضربت " الطاىر، كطار"ىناؾ عبلقة كطيدة بيف األسطكرة، كاألدب لدل الركائي 

 .بجذكرىا في ركاياتو
ال يمكف تفسيرىا إال كفؽ ىذا المنظكر األكثر كاقعية الذم " عمي الحكات"مف ىنا فأسطكرة "

 .(5)"ال يمغي الكاقع االجتماعي الذم أفرز ىذه األسطكرة، كغيرىا مف األساطير األخرل
فإذا كانت ركاياتو الكعاء الذم احتضف الكثير مف األساطير كحافظ عمييا، فمقد كانت ىذه 

 .األساطير المنبع األكؿ الذم استقى منو الركائي صكره كمكضكعاتو ؼ
تأخذ مف المكركث اإلنساني فالقارئ قد يستحضر أثناء " الحكات كالقصر"عممية األسطرة في "

إلخ، كلكف فييا " .. اإلسراء كالمعراج"أك قصة " بركميثيكس"القراءة جزاء سنيمار، أك أسطكرة 
 .(6)"تميزا مف المكركث، حتى أف القارئ يعيش عالما أسطكريا جديدا

                                                                                                                                                         

 59: ، ص(ركاية)، " القصر كالحكات ": كطار،الطاىر- (1)
 .21-20-19: سكرة طو، اآليات- (2)
 .69: ةسكرة طو، اآلم- (3)
 .21: ، ص2014 ديسمبر 8 االثنيفالعدد سبعة يطارد الفمسطينييف جريدة الخبر، يـك : صكفيا، منغكر- (4)
الطاىر كطار تجربة الكتابة الكاقعية الركاية نمكذجا، دراسة نقدية، المؤسسة الكطنية لمكتاب، :  األعرج،كاسيني- (5)

 .122-121: ، ص، ص(ط-د)، 1989الجزائر، 
، ص (ط-د)، 2000كتاب العرب، دمشؽ، اؿالركاية كالتحكالت في الجزائر، مف منشكرات إتحاد : مخمكؼ، عامر- (6)

70. 
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تجنب الركائي عمى امتداد ركاياتو تكظيؼ األساطير الغريبة، أك المبيمة فمقد ابتعد عف 
لى االحتجاب خمؼ األسطكرة الغامضة  .الغمكض كا 

 .أف التفكير األسطكرم أمر كاقع في المجتمع، كال يمكف التنكر لو كتجاكزه"
 .أف األسطكرة ىي البديؿ عف تحقؽ إنجازات حضارية، أك معجزات

 .(1)"أف في األسطكرة جانبا مف السعادة، كالجماؿ، كالشاعرية، لما فييا مف جماؿ 
فقد اثبت الركائي مف خبلؿ تكظيفو لؤلسطكرة أنو مكىكب، كيمتمؾ مكىبة إبداعية مكنتو مف 

 .كلكج عالـ األسطكرة، كالعكدة منو بنفائس، كدرر ثمينة
يمكف القكؿ أف األسطكرة قد ارتفعت بالركاية مف حرفية الكاقع إلى تجريدية تعمك عف الزماف "

 .كالمكاف، إال أف ىذا العمك ليس ميتافيزيقيا خداعا
فإذا كانت األسطكرة قد أدت كظيفتي التعبير، كالتفسير قديما، فؤلف التعبير كالتفسير كمييما 
كانا ضركرييف لئلنساف في مكاجية الطبيعة، كمف أجؿ السيطرة عمييا كامتبلكيا، كتطكيعيا 

 .(2)"لصالحو
، كشبيو "عمي الحكات"مبلمح أسطكرية عمى شخصية بطمو " الطاىر كطار"لقد أضفى 

األسطكرم، الذم أراد أف يتحدل مصيره، كيبقى أبد الدىر خالدا شأنو شأف " بجمجامش"
اآللية، كىك يريد مف كراء ىذا أف يضفي عمى النص جمالية إبداعية تدفع القارئ لتتبع 

أحداث ىذه القصة، كيبعد القارئ عمى النَّمطية الجاىزة تثقؿ ذىف القارئ، كتثقؿ أيضا كاىؿ 
 .النص

األسطكرم حيف شاء أف يتحدل المصير األزلي لئلنساف كحاكؿ أف " جمجامش"فما أشبيو بػ "
 .(3)"يناؿ الخمكد شأنو شأف اآللية

                                                 

: ، ص2، ط2009المرأة في الركاية الجزائرية، دار الشركؽ، لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، : صالح، مفقكدة(- 1)
347. 

 .70:، ص(ط-د)مخمكؼ عامر، الركاية كالتحكالت في الجزائر، منشكرات اتحاد العرب في الجزاءر، دمشؽ ، - (2)
أثر التراث الشعبي في الركاية العراقية الحديثة، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، : حمادم، صبرم مسمـ- (3)

 .115: ، ص1، ط1980
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 الذم كظؼ ىك اآلخر األسطكرة في ركايتو "كسيني األعرج"كىك بيذا يشبو الركائي 
الجزائرم، ىذه " األمير عبد القادر" الذم يحكي فييا سيرة.(1)"بكتاب األمير"المعنكنة 

الشخصية استعارىا مف التاريخ كأضفى عمييا مبلمح أسطكرية حتى يجذب القارئ لتتبع 
أحداث ىذه الركاية، كأضفى عمييا متعة جمالية عمى أحداث ىذه الركاية، كما يبعد القارئ 

 .عمى رتابة القالب الجاىز
، فقد استقى مف التراث اإلسبلمي "بالتفكؾ"في ركايتو المعنكنة " رشيد بكجدرة"كما يشبو أيضا 

القديـ شخصيات تاريخية، كعممية، كثقافية، حتى يضفي ىك اآلخر عمى نصو بعدا جماليا، 
 .كفنيا

كمف ثمة في تحديد عالمو الركائي الزاخر بشخصيات تاريخية كشجرة الدر، كطارؽ ابف "
زياد، كمكسى بف نصير ، كابف خمدكف ، كابف بطكطة كغيرىـ كفي اتخاذ التراث العربي 

 .(2)"اإلسبلمي مادة لتأمبلتو حكؿ التاريخ في ركاياتو
فقط بؿ كظفو الشاعر سميماف العيسى في " الطاىر، كطار"ففف األسطكرة لـ يكظفو الركائي 

 قصائده الشعرية، كمنيا ىذه األبيات
ـي  اذا أتعمَّـٍ ...أىتىٍعمى  مى

                                                 

 - نشأ في بيئة عائمية فقيرة،  " تممساف" كالية "سيدم بكجناف" بقرية 1954 أكت 8في :  األعرج،سينياكلد ك
كبعد نجاحو في البكالكريا انتقؿ إلى جامعة كىراف ، " بتممساف"تمقى تعميمو االبتدائي بمسقط رأسو، ثـ زاكؿ تعميمو الثانكم 

، حيث أحرز "متحصبل عمى شيادة الميسانس في األدب العربي، كاصؿ دراستو بجامعة دمشؽ1977التي تخرج منيا عاـ 
—20، ثـ الدكتكراه في "اتجاىات الركاية العربية في الجزائر" عف بحث يتناكؿ 1982-6-11عمى درجة الماجستير في 

 ."نظرية البطؿ مبلمحو في الركاية الجزائرية كالعربية" عف أطركحة تتناكؿ 6-1985
 ثـ أستاذا زائرا، كمشاركا ،ستاذا لؤلدب الحديثاشتغؿ أ، 1985كبعدىا عاد إلى الجزائر حيث التحؽ بجامعة الجزائر سنة 

بداعية، كأكاديمية، كصاحب نتاج إ، فيك ركائي، كقاص، كناقد، ذك اىتمامات 1994بعدة جامعات فرنسية ابتداء مف سنة 
 "...كتاب األمير"، "سيدة المقاـ: "، مف مؤلفاتوأدبي غزير

، 1، ط2004، مسالؾ أبكاب الحديد، منشكرات الفضاء الحر، (ركاية)" كتاب األمير: " كاسيني األعرج،ينظر- (1)
 .16-15-14: ص،ص

، 2002، جكاف 1، مجمة االختبلؼ، الجزائر، العدد (مقاؿ) ،رشيد بكجدرة أك المبدع الحر:  سعدم،إبراىيـ- (2)
 .22:  ص
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ـي أىًني عىرىًبي  أىتىٍعمى
ليّّ   كلىنىا تىاريخي أىزى

 تىاًريخ غىٌطى اىٍلمىٍعميكرة
 ًببيطيكاليًت كىاأليٍسطيكرىةً 
كـٍ  لىًكًني ًطٍفؿي مىٍحري
(1). 

 :حيث" ىابيؿ"في ركايتو " محمد ديب" كما كظفو 
التجأ إلى القصص األسطكرم لتفسير اإلشكاليات االجتماعية المعقدة تفسيرا جماليا، كذلؾ "

بالبكح لمشعب الجزائرم عما يشعر بو مف ىـ، كغـٌ، إزاء قيمة الجمالية، كاألخبلقية المتدىكرة 
فيك يحاكؿ أف ينقؿ ىذه القصص األسطكرية مف مضمكنيا الغيبي، إلى حياة القرف العشريف 

 .(2)"التي تخضع ألنظمة كقكانيف كضعية صارمة
نخمص مف كراء كمو أف الكاقعية االشتراكية ترتكز عمى األسطكرة، التي تضفي عمى النص 

" جنكيز"متعة جمالية كفنية تستيكم القارئ لتتبع األحداث، كىذا ما نستقرئو مف ركاية 
 .(3)" البيضاء"السفينة "السكفياتي المعنكنة بػ " إيتماتكؼ"

  الذم اتكأ عمى األسطكرة
إف األسطكرة لـ تستنفد كؿ طاقتيا اإلبداعية، فما تزاؿ حتى اآلف أعظـ الكاقعية االشتراكية "

 .(4)"ترتكز عمييا، كعمى األبعاد الجمالية التي يمكف أف تضفييا عمى اإلبداع
  

                                                 

: ، ص1، ط1968، دار اآلداب لمصغار، بيركت، لبناف، 1غنكا يا أطفاؿ، المجمكعة الكاممة، ج: سميماف، العيسى(- 1)
29. 
: ، ص(ط-د)، 2010د، األردف، بالتناص التراثي، الركاية الجزائرية، أنمكذجا، عالـ الكتب الحديث، أر: سعيد، سبلـ- (2)

334. 
 سعيد حكرانية، دار الفارابي، ، عبد اهلل حبة، تقديـ،، ترجمة(ركاية) ،السفينة البيضاء: اتكؼـايتجنكيز، : ينظر- (3)

 .1، ط1981بيركت، 
 .131: الطاىر كطار، تجربة الكتابة الكاقعية الركاية نمكذجا، دراسة نقدية، ص:  األعرج،سينياك- (4)
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 :لعبة األسماء وداللتها

لقد اكتشؼ النقد الحديث أف أسماء الشخصيات الكاردة في ٌاإلبداعات القصصية، كالركائية 
 .ليست اعتباطية، ذلؾ أنيا تخضع لرؤية فكرية ككاقعية

كالقصد باستعماؿ ىذه العبارات الشعبية ىك التعبير عف الحياة الكاقعية الخاصة لشخصيات "
 .(1)"الركاية، فيي نكع مما يسميو بعض النقاد بالكاقعية المغكية

يديكلكجية كفنية لدل الركائي  .كا 
فالركائي يمجأ إلى انتقاء بعض األسماء دكف غيرىا، ألنو يسعى إلى تقديـ رسالة فكرية 
كأدبية، فاألسماء ميمة في الركاية، ألنيا تحيمنا عمى دالالت، كرمزيات عميقة، فاسـ 
الشخصية يتبلحـ مع صفاتيا، كسمككياتيا، كال يكجد ىناؾ تناقضا بيف ىذه الصفات 

 .كاألسماء
إذ ال بد مف التزاـ األديب بالتكفيؽ بيف ما يمٌده مف معمكمات عامة عف الشخصية، كسمككيا "

ذا حدث عكس ىذا كاف التناقض، أك االضطراب كاف ذلؾ سقكطا فنيا، كدليؿ  الفني، كا 
 .(2)"ضعؼ الكاتب

كقد اشتيرت بعض الركايات العالمية، ك خمدت نتيجة ىذه األسماء التي فرضت نفسيا عمى 
ككذلؾ " فمكبير"رائعة الكاتب الفرنسي " ساالمبك"المستكل العالمي، فمف منا ال يتذكر اسـ 

 " .تكلستكم"رائعة الكاتب الركسي العبقرم " اناكارنيف"اسـ 
كقد أعطت الركاية الجزائرية أىمية كبيرة لؤلسماء، نمحظ ىذا لدل الركائييف الذيف كتبكا في 

 .الخمسينيات

                                                 

الركاية العربية الجزائرية الحديثة بيف الكاقعية كااللتزاـ، الدار العربية لمكتاب، الشركة الكطنية لمنشر : محمد، مصايؼ- (1)
 .53: ، ص(ط-د)، 1983كالتكزيع، ، الجزائر، 

 القرآنية منيجا، كأسس بنائيا، دار الشياب لمطباعة كالنشر، باتنة، في القصةخالد، أحمد أبك جندم، الجانب الفني - (2)
 .168: ، ص(ط-د)،(ت-د)الجزائر، 
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مثبل يستعمؿ أسماء مكحية في قصصو، التي تعتبر اإلرىاصات " رضا حكحك"فيذا الركائي 
 .األكلى لمكتابة الركائية الجزائرية المعاصرة

كنجد ىذه " ياسيف"، الذم ىك في ذات الكقت عنكاف ركاية الكاتب "نجمة"كال ننسى اسـ 
 .الخ"...محمد ديب"، "مكلكد معمرم" "مكلكد فرعكف"الظاىرة في ركايات الخمسينيات لدل 

فيذه الركايات حاممة ألسماء جزائرية تدؿ عمى األصالة كالعرقية، كاالنتماء الجزائرم العميؽ 
 .في مكاجية الركاية االستعمارية، التي تفضؿ استعماؿ األسماء األكركبية

ألنو يريدىا , قد اختار أسماء شخصياتو بعد تفكير عميؽ" الطاىر، كطار"كيبدك أف الركائي 
 .حاممة لرؤية، كلتصكر إبداعي متميزيف

كسنحاكؿ استعراض بعض األسماء لتبياف داللتيا الرمزية كالفنية لكف المجاؿ ال يتسع 
، لذلؾ سنقتصر عمى بعض "لمطاىر، كطار"لمتطرؽ لكؿ األسماء الكاردة في ركايات 

 .األسماء
 :سيميائية الشخصيات

الشخصية التي اقترفت الجرائـ في حؽ الطبقة الفقيرة، كبممسة فنية ": بكلركاح"شخصية 
استطاع الركائي أف يكشؼ عف شجع كنيـ إلى جمع الماؿ، رغـ أف زكجتو ال تنجب أطفاال، 
فيك حريص عمى تكديس الماؿ، الذم تحكؿ عنده إلى غاية،  فيك ال يمكت بسيكلة، يممؾ 

 .أركاحا متعددة
 ".بكاألركاح"إحدل معارؼ ": بالبام"

، كما يرمز إلى "قسنطينة"صاحب المطعـ الفخـ يرمز لسبللة البايات، التي تحكـ مدينة 
 .اإلقطاعية، التي كانت متفشية في ذلؾ العصر

لكف ىذه الشخصية تغيرت مكاصفاتيا بعد االستقبلؿ، فأصبحت شخصية عادية في لباسيا 
 .مثؿ بقية الطبقة الفقيرة
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تأمؿ صاحب الدعكة فألقاه شيخا بمحية كثة، كنظارات صغيرة شفافة، كعراقية بيضاء، "
مكسخة عمى رأسو كقميص ممزؽ مرقع عمى صدره، سركاؿ حككي في عجزه كبمغة متيرية 

 .في قدميو
غير أف سكاد الشعر خمفو . بمحمو كدمو" البام"قامتو قصيرة، كرأسو كبير، كصدره ضيؽ، بػ 

 .(1)" البياض، امتبلء البدف خمفو نتكء العظاـ، سبحاف مغير األحكاؿ
كيعني ىذا المفظ  (L’AS)البلز لفظ عامي محض، كىك نقؿ حرفي لمفظ الفرنسي ":البلز"- 

 .في العامية الجزائرية، الشخص ذك النزعة الشيطانية، أك الشخص الذم يتطير منو
أما في المعاجـ الفرنسية فإنو يدؿ عمى الشخص الذم يمتاز بتفكقو في مجاؿ ما، أك 

 .(2)الشخص الممزؽ الثياب، أك مف كاف زرم الييئة
 . عنكانا لركايتو" كطار"ىي المفردة التي اختارىا " البلز"
لفظة البلز لفظة جزائرية محمية مٌماال ينتمي إلى  لغة الضاد في أم كجو مف كجكه " 

 .(3)"االشتقاؽ كالكضع
شخصية منبكذة اجتماعيا، يمتاز بسمككات غير أخبلقية، أدخؿ السجف عدة مرات بسبب 

 .طيشو، فيي شخصية ممزقة ضائعة
 .مشاغب، يعتبر انسانا متمردا قمقا- الصخب- الشر: فمف مكاصفاتو

 .في صباه ال يفارؽ أبكاب كساحات المدارس"
يضرب ىذا كيختطؼ محفظة ذاؾ، كييدد اآلخر، إف لـ يسرؽ لو النقكد مف متجر أبيو أك 

 .(4)"الطعاـ مف مطبخ أمو

                                                 

 .24 :، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:  كطار،الطاىر- (1)
، 2009، 1، العدد(مقاؿ) مخبر كحدة التككيف كالبحث في نظرية القراءة كمناىجو، : عمي، رحماني،ينظر- (2)

 .186:  ص
: ، ص(ط-د)، 1987 معية، الجزائراعناصر التراث الشعبي في البلز، ديكاف المطبكعات الج: عبد المالؾ، مرتاض- (3)

110. 
 .27 :، ص(ركاية): البلز:  كطار،الطاىر- (4)
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 . يتمنى لو المكت" الشيخ الربيعي"ىذه المكاصفات تركت 
 .(1)"ىذا البلز تقكده دكرية إف شاء اهلل ىذه الضربة األخيرة، تريحنا، كتريح جميع خمؽ اهلل"

 كاف أيضا يسطك عمى المتاجر، كما كاف عربيدا 
مف السطك عمى المتاجر ليبل إلى الخمر إلى الحشيش إلى القمار، حتى بمغ معدؿ دخكلو "

 .(2)"السجف ثبلثيف مرة في الشير
 فيذه المكاصفات دفع ليا دفعا، ألـ تسمب أراضيو مف طرؼ االستعمار؟

 .أليس لو الحؽ في أف يعيش بكرامة في كطنو المسمكب
الشعب يعرؼ ماذا يريد، كيعرؼ لماذا يسمؾ ىذا السمكؾ " كالبلز"، -  إنساف–إف البلز"

المثير لبلنتباه إنو يشعر بكينكنتو عمى ىذه األرض، كبحياتو تدب في جنباتيا، كبكجكده 
األصيؿ ذم الجذكر العميقة بيف ظيرانييا إنو يحس بكمكف النار في أعماقو، كأنو بركاف 

ىادر ييدد باالنفجار الكبير فيك ليس كما يظنكف نسيا منسيا، أك امتدادا ألرض أخرل ليس 
لو فييا جذكر، كليس ليا في تربتو بذكر، بؿ ىك أصيؿ في أرضو التي يعيش عمييا، كمف 

 .حقو كشعب أف يعيش ككؿ شعكب األرض
 .(3)"لقد أرادكه لقيطا فمـ يكف ليـ ما أرادكا، كأرادكا أف يككف شرعيا فكاف لو ما أراد

 .شخصية منبكذة رفضيا المجتمع دكف شفقة، فيي محركمة مف حناف األب
 .فالركائي يريد أف يقدـ رسالة مف خبلؿ مكاصفات ىذه الشخصية أنيا

تدؿ عمى ىذا الشعب الذم طالما عانى الحرماف، كنبذ مف طرؼ اإلدارة االستعمارية "
 .(4)"كأعكانيا

 .لكنو عندما كبر أصبح مناضبل فاعبل في الثكرة

                                                 

 . 123: المصدر نفسو، ص- (1)
 .204: المصدر نفسو، ص- (2)
 .12: ، ص1، ط1995مكازيف نقدية في النص النثرم، المكتبة العصرية، بيركت، : صميمي ،يكسؼ- (3)
 .30: الركاية العربية الحديثة بيف الكاقعية كااللتزاـ، ص:  مصايؼ،محمد- (4)
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الماضي، كالحاضر، كالمستقبؿ، كىك المسيرة النضالية، فكؿ األعماؿ " البلز"بالمقابؿ يمثؿ 
 .التي قدميا ألجؿ تحقيؽ النظاـ االشتراكي

 .كىذا كمو تعبر عنو المغة السميمة الصحيحة التي أعطاىا الركائي ليذه الشخصية
كلغة البلز لغة سميمة فصيحة، إال ما يعثر عميو مف عبارات شعبية يحسف المؤلؼ "

ما يبقى في الكاد إال "استخداميا في المكاقؼ المناسبة، مثمما رأينا مف ترداد عبارة 
 .(1)"حجارك

 .ىذا األخير الذم يصمب مف أجؿ اآلخريف" المسيح"تشبو تضحيات " البلز"فتضحيات 
 :كما يحمؿ سمات عصره

اإليماف بالثكرة، يحمؿ ىـ الجماىير، كالتعبير عف - حب الكطف- التضحية- الشجاعة
كما يؤمف بتغيير الكاقع، كباستمرارية المنيج اإليديكلكجي، تمثؿ الطبقة . آماليا، كأحبلميا

كالتي تتبنى النظاـ " البركليتارية"العاممة كالطبقة المناضمة، التي تعبر عف الطبقة 
 ".االشتراكي

 .(2)"البلز كالشعب ىي كاحد- فيضامنو- آمف بيا بسرعة كالشعب، ألنيا كانت منو" 
نستخمص مف كراء ىذه الدراسة أف ىذه الشخصية جربت كؿ أنكاع الحياة كىمكميا، 

 .كمشاكميا، سجف، كعذب، كعاش بطكالت مختمفة في حياتو
 ":لساف العرب"ترمز لمسمطة، كالزعامة، فقد جاء في ": الكلي"] -
المتكلي ألمكر العالـ، كالخبلئؽ : كقيؿ . الكلي ىك الناصر: مف أسماء اهلل تعالى: كلي" -

 .(3)"كىك مالؾ األشياء جميعيا المتصرؼ فييا. الكلي: القائـ بيا، كمف أسمائو عزكجؿ
 :كما قد انطمؽ أيضا عمى اإلنساف لقكلو عزكجؿ -

                                                 

 .53: الركاية العربية الحديثة بيف الكاقعية كااللتزاـ، ص:  مصايؼ،محمد-(1)
 .30: المرجع نفسو،ص(- 2)
 .406 :لساف العرب، ص: ابف منظكر- (3)
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ـٍ أىٍكًليىاءي بعضو  " يي  .(1)"كىاىٍلميؤًمنيكفى كىاىٍلميٍؤًمنىاتي بىٍعضي

 . كما أخذت
 .(2)"النصرة كالتكلية، كقد أطمقيا تعالى عمى ذاتو اسما باإلطبلؽ :الكالية في القرآف معنى"

، "لمكلي"ينتمي إلى طبقة شعبية، كمقامو مقدس، لو داللة شعبية، إقامة النذكر ": الكلي" -
 .فيك استرضاء، كاستمالة

بعدا صكفيا، ألف النص مشحكف بمصطمحات صكفية، فالمفظة تحمؿ " الكلي"تحمؿ كممة  -
 .نعكتا دالة عمى النقاء، كالتقكل، كالعفة، كالنزاىة، كاالستقامة

الميدم "لمعكدة دالالت متعددة عند مجتمعات، كديانات مختمفة، فيناؾ عكدة ": يعكد" -
 .، كىك"المنتظر

يككف ظيكره مف إمارات الساعة "  صمى اهلل عميو كسمـ–رجؿ مصمح مف أمة محمد "
الكبرل يمؤل الدنيا قسطا كعدال، بعد أف ممئت جكرا، كظمما، كيجتمع بعيسى عميو السبلـ، 

 .(3)"بعد نزكلو، كيصمي عيسى خمفو
لمشاعر "  Lodyseé" "األكديسة"في ممحمة " أكديس"كما نجد في األدب اليكناني عكدة 

، ثـ معاقبة اآللية "طركادة"مف مصائب بعد عكدتو مف " أكديس"، كما عاناه "ىكميركس"
 "أثينا"لو، كلرفقائو إذ تاه، كتفرقت بو السبؿ، ككاد يفقد حياتو، لكال العناية اإلليية 

 ". أىؿ الكيؼ"كقد تككف عكدة دينية أشبو ما تككف بعكدة 
 .يستقرئ مف التاريخ المقدس، كالتاريخ األسطكرم" الطاىر، كطار"مف ىنا نجد الركائي 

 يحمؿ بعدا صكفيا دينيا فيك مكضع مكاني": المقاـ"
يكجد المقيـ فالتكبة مثبل ال كجكد ليا بمعزؿ عف التائب، بؿ التائب ىك " حقيقة معنكية" ك

 .(1)"الذم يحدثيا بإقامتو فييا
                                                 

 . 71: سكرة التكبة، األية-(1)
 .1231: ، ص1، ط1981، دندرة ، بيركت، ، (الحكمة في حدكد الحكمة) المعجـ الصكفي :سعاد، الحكيـ- (2)
 . 466: ، ص1، ط1985 معجـ لغة الفقياء، دار النفائس، :جي، كحامد صادؽ قيبية قمع محمد، ركاس- (3)



 .الفصل األول                                 الخصائص الجمالية بنية اللغة واألسلوب
 

94 

 

 .يحمؿ معنا ركحيا ك
باختصار شديد فإف المقاـ في التصكؼ مرتبة معينة معمكمة صفاتية يصؿ إلييا المريد "

 ."(2)أثناء مسيرتو في طريؽ اهلل، مف أجؿ الكصكؿ إلى رحاب الحضرة األقدسية
 " المقاـ"كبيذا يصبح 

ىك المكاف الرمز كالذم يحيؿ إلى إحاالت كاقعية كرمزية، كمنو ينطمؽ الكاتب باحثا في 
كجد صكفي عف كنو ليس لؤلشياء، بؿ يبحث عف اليقينات داخؿ زمف افتقدت فيو أك 

 .(3)"تكاد
ليست اعتباطية بؿ " الطاىر، كطار"نخمص مف كراء ىذا أف عممية العنكنة عند الركائي 

ىي قصدية كاعية، تخضع إلستراتيجية معينة قكاميا البحث عف التجديد سكاء في الشكؿ 
تصنؼ ضمف خارجيات النص، أك ما - بصفة عامة- أك المضمكف فرغـ أف العناكيف

، إال أف الطاىر كطار أبدل عناية في اختيار عنكاف "Seuils" "بالعتبات"اصطمح عميو 
ركايتو، إذ شحنو بجممة مف المعاني كالدالالت، كاإليحاءات جعمت منو بالفعؿ مؤشرا 

 .*[خارجيا أكليا كمفتاحا حقيقيا معمنا عف ىكية نصو
 : لدل المسمميف ىك" الكلي"خبلصة القكؿ أف 

مف تطيرت ركحو عف دنس الدنيا فاستقامت سيرتو كخمصت سريرتو ككاف عند الناس " -
 .(4)"كجييا، كعند اهلل مكرما لتقاه كصدؽ طاعتو

                                                                                                                                                         

 .932: ، ص1، ط1981/ ، دندرة، بيركت(الحكمة في حدكد الكممة)المعجـ الصكفي : سعاد، الحكيـ- (1)
،  (ط-د)، (ت-د) دراسة كتقييـ، مؤسسة اإلسراء، قسنطينة اإلسبلميةالحركات : مكسى ابف زيد الكيبلني- (2)

 .138: ص
، : اني، أرزقيددم- (3) : ، ص 2000 جكاف 6الكاقع كالداللة في ركاية الكلي الطاىر يعكد إلى مقامو الزكي، جريدة اليـك

21. 
*

 - أنمكذجا"الكلي الطاىر يعكد إلى مقامو الزكي"سيميائية العنكاف عند الطاىر كطار، ركاية : نعيمة فرطاس: ينظر 
 .91، 90، 89، 88، 87، 86، 85، 84:  القدس، ص، ص،، أكتكبر21 مجمة الثقافة العدد ،(مقاؿ)

 

 .1346: ، ص7، ط1991القامكس الجديد لمطبلب، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، :  كأخركف، بف ىادية،عمي- (4)
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ىذه " الكلي الطاىر يعكد إلى مقامو الزكي"إف الدالالت التي كظفيا الركائي في ركايتو 
، حيث "الطاىر كطار"تعطي صكرة كاضحة عف الثقافة الدينية التي تربى فييا الكاتب 

حفظ القرآف الكريـ، كنشأ في الزكايا، كالكتاتيب، فرغـ التكجو اليسارم الذم عرؼ بو إلى 
 .أف الخمفية الثقافية الدينية برزت بقكة في ىذه الركاية

 ": الحاج كياف" -
تعمـ بجامع الزيتكنة، اتيـ بجريمة القتؿ، كبعدىا اقتيد إلى " عرس بغؿ"شخصية في ركاية 

، كىذا االسـ يحمؿ عنكانا لمسجف، فالشخص الذم يدخؿ ىذا السجف يحكـ عميو "كياف"
 .إما بالمؤبد، أك بالقتؿ

تمصؽ بو تيمة القياـ بعممية إجرامية ىك في األساس برمء منيا يسبب لو ذلؾ أكثر مف "
 .(1)"عشريف سنة سجنا

ترمز لمطير باعتبارىا تعيش في الماء ك ىك " الحكات كالقصر"في ركاية ": "السمكة"
ترمز إلى تطيير القرل مف " السمكة"، ك "الحكات"عنصر الٌطير ، ىذه العبلقة بيف 

 الفساد 
أنا ال ييمني سكل سمكة كاحدة تزف سبعيف رطبل كبيا تسعة كتسعكف لكنا، تعيش في " 

الماء، مثمما تعيش في البر أحمميا حيف تتعب عمى كتفي كتحممني حيف أتعب عمى 
ظيرىا في النيار سمكة كفي الميؿ امرأة، إلى ما رأت خطرا يداىمني تحكلت إلى شبح، 

 .أك إلى رغبة تسكف الصدر
  

                                                 

. 102 :الطاىر كطار تجربة لمكتابة الكاقعية الركاية نمكذجا، دراسة نقدية، ص:  األعرج،كاسيني- (1)
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 .(1)"تعينني عمى قير أعداء جبللتو، كتساعد عمى الكصكؿ إليو

 ": الماخور"
ىذا المكاف تنتشر فيو السمككيات المنحرفة كتدىكر القيـ، كاألخبلؽ، ك المثؿ العميا، 
كفساد األخبلؽ يتجمى في الطمع، كالشجع، كانتشار اآلفات االجتماعية مثؿ المتاجرة 

 .بالجسد، كشرب الخمر
 .فيذه األسماء تمثؿ نصا ، كعمبل فنيا كمكقعا استراتيجيا ىاما

 .فالركائي بذؿ جيدا كبيرا الختيار ىذه العناكيف الساحرة فمقد أعطت بعدا جماليا معينا
في كضع الرمكز، التي اكتسبت رمزيتيا مف خبلؿ تضحياتيا " كطار"ىكذا يتناص " 
رمز المثقؼ " الشمعة"يساكم المسيح، يضحي فيصمب مف أجؿ اآلخريف، ك" فالبلز"

، فعمي كبعد شعبي رمزم يمتزج اسمو بحركة التاريخ (...)تحترؽ لتضيء اآلخريف 
 .(2)"فعمي تمفو تصكرات شعبية مفادىا الشجاعة كالنقاكة (...)يمتمؾ المبادئ االشتراكية 

كظفت أسماء ليا دالالتيا، كرمزيتيا فيي " الطاىر، كطار"كنخمص إلى القكؿ أف ركايات 
نما لتدؿ عمى رؤل ثقافية كفنية متميزة  .لـ تأت اعتباطا، كا 

 ذك أىمية بالغة في إنتاج دالالت جديدة كتكجيو القارئ، – كعتبة نصية –إف العنكاف "
كبمختمؼ كظائفو اإلغرائية، كالتأثيرية، كالجمالية كتأتي أىمية الكقكؼ عمى العنكاف مف 
ككنو أكؿ ما يصادفو المتمقي في طريقو إلى عالـ النص، كأكؿ عتبة يجتازىا، كىك يعبر 
إلى الغايات النصية العميقة كالمثيرة، كالمتعمقة عمى ذاتيا، إلى أف يقاربيا المتمقي بأدكاتو 

                                                 

 .109: ، ص(ركاية) ،الحكات كالقصر:  كطار،الطاىر- (1)
، مجمة عممية، جامعة كادم سكؼ (مقاؿ)التناص الذاتي عبر العتبات في ركاية الشمعة كالدىاليز، :  فتيحة،حسيني- (2)

 .61: ، ص2009، مارس األكؿالعدد 
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القرائية، ألف العنكاف يشكؿ مفتاحا جماليا لمنص، كبعضا مف استغبلقو، مف حيث كشؼ 
 .(1)"مستكره، كفضح مقاصده، كجبلء غمكضو

 . إف شبكة األسماء قد أسيمت بدكرىا في التشكيؿ الفني كالداللي لمنص الركائي، فيي
 .(2)"عبلمة ثقافية تعكس لممتمقي عالما اجتماعيا، أك كاقعٌيا عف طريؽ النص"

                                                 

 أكت 2، جريدة الشركؽ، الثبلثاء (مقاؿ)المكحة المكانية المتحركة، " لمزيكاني" "كاماراد"قراءة في ركاية : عبلكة، ككسة(- 1)
 .17: ، ص5176: ، العدد2016

2Leo H/Hoek, la Marque du titre (dispositifs Sémiotique d’une pratique textuelle, Mouton 
Publisher, the Hague), Paris, New Yourk; 1981, p: 28. 
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 :سيميائية العناوين -
 : سيميائية العنوان

 :مفهوم العنوان في المغة واالصطالح
 ".لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم" "العيف"كرد كتاب : في المغة -
المتقدمة في السير : عٌف لنا كذا يعف عنىننا، كعينكانا، أم أظير أمامنا كالعنيكف مف الٌدكاب" -
 .(1)"كعىنىٍنتي الكتاب أعنُّو عنِّا، كعنكٍيتي عنكنىةن، كعنكانا (...)

 ":عنكاف"عمى جذر كممة " لساف العرب"كيطمعنا 
، عنا، كعنيكننا : عٌف الشيء ، يىعف، كيعيفَّ عننا، كعينيكننا" ، كييعيفُّ ظير أمامؾ، كعٌف يىًعفُّ

 عنٍَّنتي الكتاب تعنينا، كعٌنيتو، تعنية إذا عنكنتو: كقاؿ المحياني
: ، كفي جبيتو عنكاف مف كثرة السجكد، أم أثر ، حكاه المحياني، كأتشد"ابف سيدة"قاؿ 

 .(2)"كركبة عنز مف عنكز بني نصر: كأشمط عنكاف بو مف سجكده
إف العنكاف يشمؿ عدة معاني، فباإلضافة إلى المعاني السابقة، فإنو يعني، أيضا البداية، 

 .أبك عبد اهلل محمد بف حامد"أك الرأس أك الناصية، يقكؿ 
 .(3)ركائح فضؿ دكنيا الًمٍسؾي كىالنَّدُّ : شممت مف العنكاف عند طمكعو

 :العنكاف اصطبلحا في المعاجـ العربية -
 .تقرأ في المعجـ الكسيط -
العنكاف معناه مف كظيفتو، ألف عنكاف الشيء دليمو، كتظير أىميتو مف كضعو في بداية " -

المصنؼ، أك غبلؼ الكتاب الخارجي، ألنو يقـك بإستراتيجية البكح، كالكشؼ عف 

                                                 

 عبد الحميد ىنداكم، منشكرات محمد عمي، بيضكف، دار الكتب ،العيف، ترتيب، كتحقيؽ: الجميؿ، بف أحمد الفراىيدم- (1)
 .243-242:  ص ،، ص1، ط2003، 3العممية، بيركت، لبناف، ج

 .452: لساف العرب، ص:  ابف منظكر،ينظر- (2)
 دار ، عبد اهلل بف حمد المنصكر، تحقيؽ، قرل الضيؼ: بف محمد بف عبيد اهلل بف سفياف بف قيس،عبد اهلل، ينظر(- 3)

. 290: ، ص1، ط1997، 4أضكاء الشمؼ، الرياض، ج
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العنكاف مف : المكضكع، الذم يتناكلو المتف، كالمجاؿ الذم ينتمي إليو، كقديما قيؿ
 .(1)"العناية

فالعنكاف ىك ما يستدؿ بو عمى الشيء، كىك الذم يكشؼ عف المتف، كالمضمكف، كىك  -
، كمدخؿ ليا  .مفتاح العمـك

 :في الدرس النقدم الحديث (اصطبلحا)فالعنكاف 
 "Leoh, Hoek" "ليكه ىكؾ" منظر العنكنة في الغرب 

، التي يمكف أف (...كممات، جمؿ)ىك مجمكعة مف العبلمات المسانية : "إذ عرفو بقكلو
تتصدر رأس كؿ نص لتعيٌنو، كتعٌرفو، كتبيف محتكاه العاـ، كتغرم الجميكر 

 .(2)"المستيدؼ
 :فيرل أف العنكاف" G .genette" "جيرار جينيت"أما 

عتبة نصية أكلى، كليس مف عتبات النص ما يمكف تجاكزه، كالعنكاف الجميؿ البلفت ىك "
 .(3)"الطعـ الذم يكقع القارئ في حبائؿ النص

 نستخمص مف ىذا أف العنكاف ىك سمطة النص، يسيـ في فؾ الغمكض
 :عنوان القصة

ال يختمؼ عنكاف القصة كثيرا عف عنكاف الركاية، غير أف عنكاف القصة يمكف أف يككف " -
عنكانا لمجمكعة قصصية، كأحيانا أخرل يمجأ الكاتب إلى عدـ اإلفصاح عف الجك العاـ 

                                                 

 ، 2، ط1972، 2المعجـ الكسيط، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، ج: إبراىيـ ، أنيس، كآخركف(- 1)
 .633: ص

)2(LeoHoek: La marque du titre, dispositifs, Sémiotique d’une pratique textuelle, Mouton 
publisher- the Hague, Paris, New york, 1981, p: 17. 

 Gerard genette: Seuils, Editions du Seuil, Paris, 1987, p 95.(3) 
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أقاصيص ثانية، مثمما )، ك (أقاصيص أكلى)لقصص المجمكعة، فيعمد إلى عنكنتيا ب 
 .(1)"نجد عند األديب سييؿ إدريس

ال يكضع عنكاف الركاية اعتباطا، أك عبثا عمى غبلؼ الركاية، بؿ ىك : عنكاف الركاية -
المفتاح اإلجرائي الذم يمدنا بمجمكعة مف المعاني التي تساعدنا في فؾ رمكز النص، "

 .(2)"كتسييؿ مأمكرية الدخكؿ في أغكاره، كتشعباتو الكعرة
 :يحقؽ العنكاف إذف

خصكصا إذا سممنا بأنو بو  يتـ "  Ch Grivel" "غريفؿ.ش" كما يقكؿ –كظيفة نصية " -
نما تؤطره خمفية ثقافية عامة، تحدد قصدية  الكلكج منو إلى النص، فبل يكضع اعتباطا، كا 

العنكاف، بمساعدة داللة تجريبية، كأخرل تاريخانية لكف قصيدتو الحقيقية ىي قصدية 
ف كانت ترتبط بكظيفتي اإليضاح كالحدكثية   .(3)"مراكغة، كا 

                                                 

سيميائية العنكاف في الشعر الجزائرم المعاصر، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه العمـك في األدب : لعمى، سعادة- (1)
 .149: ، ص2014باتنة، - الجزائرم، كمية اآلداب، كالمغات، قسـ المغة العربية، كآدابيا، جامعة الحاج لخضر

 .90: ص ،1997 مارس 25 مجمة، الككيت، مج ،السيميكطيقا كالعنكنة، عالـ الفكر: جميؿ، حمداكم- (2)
-97: ، ص،ص1992، 46: ، مجمة الكرمؿ، العدد(  العنكافاستراتيجية)النص المكازم لمركاية :  حميفي،شعيب- (3)

98. 
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 :وظائف العنوان
لـ يحصؿ اإلجماع في تحديد كظائؼ العنكاف، مثمما لـ يحصؿ اإلجماع أيضا، في  -

 .(1)ضبط تعريفو، كتحديد أنماطو، كىك الذم جعؿ ىذا الجياز تنعقد حكلو األىكاؿ النقدية
 .(2)"فالعنكاف بكصفو منطقة نصية رخكة، تتيح مكاجية النص كالتصادـ معو"

 :يحتكم أيضا
 .(3)"قكة نصية ألداء أدكار، ككظائؼ فريدة في سيميكطيقا االتصاؿ األدبي" -

 :إلى صياغة ثبلث كظائؼ لمعنكاف ىي"  Ch. Grivel" "شارؿ غريفؿ"لقد انتيى 
 تحديد ىكية العمؿ -
 تعييف مضمكنو -
 .(4)إبراز قيمتو -

 :جماليات العنوان
الحديث عف جماليات العنكاف يتفتح عمى فضاءات رحبة، ذلؾ أف الشعر بمزاجو الفريد 
ينتقؿ بطريقة ما بيف العالـ كاإلنساف، طريقة مشحكنة بنكية الحضارة، كطعـ الحقيقة، 

كركح الفف تكشؼ الحجب، كتستمطر الرؤل، كالخياالت مف أجؿ أف تجعؿ العالـ يعني 
شيئا عمى نحك يندفع فيو الشاعر بداللة مزاجو الشعرم إلى أف يتصالح مع العالـ، كمع 
ما كاف خاليا مف المعنى فيو، كيضطره إلى أف يككف ذا معنى، إلى أف يتمكف مف جعؿ 

العالـ  (يعرؼ)الصمت يجيب، كجعؿ البلكجكد مكجكدا، إنو عمؿ يأخذ عمى عاتقو أف 

                                                 

، 1، ط2007الخطاب المكازم لمقصيدة العربية المعاصرة، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، :  نبيؿ، منصر،ينظر- (1)
 .47: ص
 .47: ، ص1، ط2008شؤكف العبلمات مف التشقير إلى التأكيؿ، دار التككيف، دمشؽ، : خالد، حسيف- (2)
،  2007في نظرية العنكاف، مغامرة تأكيمية في شؤكف العتبة النصية، دار التككيف، دمشؽ، سكريا، : خالد، حسيف- (3)
 .97 :، ص(ط-د)

Gerard, genette: Seuils, Editions du Seuil, Paris, 1987, p : 80( 4 ) 
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عف طريؽ التأكيؿ، أك اإليضاح، أك البرىاف، كلكف مباشرة كما يعرؼ اإلنساف التفاح في 
 .(1)فمو

 " زلزؿ: "لغة في الصحاح": الزلزاؿ"
 .(الشدائد)زلزؿ اهلل األرض زلزلة زلزاال بالكسر، فتزلزلت ىي، كالزلزاؿ بالفتح االسـ، كالزالزؿ 

 .شدائده: أصابتو زالزؿ الدىر" زؿ"مادة : كفي أساس الببلغة
 .الببليا، كالشدائد، كاألىكاؿ: الزالزؿ": تاج العركس"كفي 
 .(2)الزالزؿ تعتبر الحركة الشديدة": لساف العرب"كفي 

 . يرمز إلى تغيير الكضع االجتماعي، كتغيير الذىنية السائدة في تمؾ الفترة
يرمز إلى أف الدنيا انتيت، يرمز إلى تغيير المفاىيـ، كاألخبلؽ، يرمز إلى نياية طبقة 

 .اإلقطاع، كمبلؾ األراضي
 كىي عنكاف الركاية مف تضعضع نفسية " كمف ىذا االستعماؿ ما تدؿ عميو كممة زلزاؿ"

 .(3)"اإلقطاعييف مف شدة الخكؼ مف تطبيؽ الثكرة الزراعية
خطاب عقيـ ال يساير فكر الشباب، الذم يتسـ بكعي " بك األركاح"الخطاب الذم حممو 

 .جديد
 .أدل إلى تصدع طبقة اإلقطاع، كتزلزؿ كياف أفرادىا

  

                                                 

ة لمتأليؼ، كالترجمة، كالنشر، ظالشعر كالتجربة، ترجمة، سممى الخضراء، الجيكسي، دار اليؽ:  أرشيبالد، مكميش،ينظر- (1)
 .18، 17، 16 : ص،، ص(ط-د)، 1963بيركت، 

 .52: ، ص(ط-د)، (ت-د)معجـ متف المغة، منشكرات دار مكتبة الحياة، بيركت، لبناف، :  محمد، رضا،ينظر- (2)
. 20: ، صكااللتزاـ الركاية العربية الحديثة بيف الكاقية :محمد، مصايؼ- (3)
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أك مغكال، أك أقباطا ىؤالء إما أف "ىؤالء ليسكا عربا، كليسكا بربرا ، كال حتى كنداال أك تتارا "
ما أف يككنكا ببل أصؿ كال فصؿ، كال  يككنكا ركسا سمطيـ اهلل عمى الببلد ليحطمكا مقكماتيا كا 

 .(1)"ديف أك ممة
الشمع ما تفرزه النحؿ، كتصنع منو بيكتيا، : "كرد في لساف العرب": الشمعة كالدىاليز"

 المسدسة، كتحفظ فيو عسميا
 .(2)سطع نكره: أشمع السراج

 .كالشمعة ىي كسيمة لئلنارة قديمة جدا، لـ تفقد أىميتيا مع مركر الزمف
 .فيك فارس معرب، كالجمع دىاليز، كىك المدخؿ بيف الباب كالدار": الدىاليز"أما 

 السرداب، القبك، الخندؽ: الدىميز
 .(3)منعطفاتيا، كأماكف لقاءاتيا الخفية: المقطاء، دىاليز السياسة: أبناء الدىميز

أكؿ ما يستكقفنا ىك ىذا العنكاف الرئيسي الذم اختاره الكاتب لركايتو، كىك يتألؼ مف كممتيف "
، الشمعة كىي تحمؿ داللة أدبية كاإلضاءة، "الشمعة كالدىاليز"يتكسطيما حرؼ عطؼ 

كالتضحية، ألنيا تحترؽ لتضيء عمى اآلخريف، كتظؿ الشمعة أحيانا تحمؿ داللة أخرل في 
الركاية، فيي لدل شخصية أخرل، الديف حيث ترل الشخصيات أف حؿ األزمة، ال يككف إال 

لى السمؼ الصالح، كأنو ال يصمح آخر ىذه األمة إال بما  بالرجكع إلى المنابع األكلى، كا 
 .صمح بو أكليا

فيي تجعمنا نستحضر ما يشبييا كالكيكؼ، كالمغارات، كالمتاىات، كتؤدم " الدىاليز"أما 
جميعيا إلى داللة أساسية ىي الظممة، ككثرة الدركب الممتكية، كبعث الرىبة، كالخكؼ، 

كالرعب، في نفسية اإلنساف، ككاف حضكر مفردة الدىميز مكثفة، كمكررة في نص الركاية، 

                                                 

 .41: ، ص(ركاية)، "الزلزاؿ: " كطار،الطاىر- (1)
 .161: ، ص(ع-ـ-ش)لساف العرب، مادة :  ابف منظكر،ينظر- (2)
 .201: ، ص(ط-د)، (ت-د) ،المصباح المنير، المكتبة العممية، بيركت:  الفيكمي، أحمد ابف محمد،ينظر- (3)
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كثنائية التضاد جاءت مجسدة . كاليدؼ مف كراء ذلؾ ىك تعميؽ االنفعاالت النفسية الحادة
 .(1)"جماليا مثيرا في المتمقي في الشمعة نقيض الدىاليز، كالدىاليز نقيض الشمعة

 ":المكت كالعشؽ في الزمف الحراشي" -
فراط: العشؽ  .ىك شدة التعمؽ بالشيء، العشؽ فيو مبالغة كا 

يرمز إلى إفراط المحبة كالتزاـ اليكل، كالعشؽ إلو الحب عند اإلغريؽ، فيك يتسـ بنفحة 
 .أسطكرية

قكة لطيفة تناقض الكره، كفي كؿ حاؿ رمز الرمكز، كأسطكرة األساطير، أك ىك الرمز "
 .(2)"نفسو متحققا، متجسدا، كالعشؽ إلو الحب عند اإلغريؽ

يفضح الركائي مف خبلؿ ىذا العنكاف لمركاية، مف خبلؿ شخصياتو كاقع ": عرس بغؿ" -
المجتمع، الذم أصبح أفراده مثؿ السمع تباع، كترمى فيذا المجتمع ال يحمؿ أخبلقا، كال 

 .قٌيما

                                                 

 مجمة ،(مقاؿ)، (مف متاىات التجريب إلى التجربة الصكفية)الطاىر كطار في الشمعة كالدىاليز :  بعمي،حفناكم- (1)
 .126: ، ص2007 الجزائر، ،27 مجمة ثقافية ، العدد ،التبييف

 .54: ، ص1، ط1996 دار الكتب العممية، بيركت، ،سطكريةألمعجـ المصطمحات ا:  أحمد خميؿ،خميؿ- (2)
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 :الفصـل الثـانـي

 .استراتيجية التناص
  التناص"مفهوم." 

 التناص في اللغة العربية. 

 التناص مع الخطاب القرآني. 

 التناص مع الموروث الشعبي. 

  التراثية–مفهوم التراث اللغة .- 

 المفهوم اللغوي للتراث. 

 المفهوم االصطالحي. 

 المفهوم الفني للتراث. 

 مفهوم التراث العربي اإلسالمي. 

 األمثال الشعبية. 

 التناص مع النثر القصصي. 

  جبران خليل جبران"التناص مع." 
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": التناص" مفهىم

: في اللغة العربية" التناص- " 

، ٗٚ ح٢ُ٘ء،" حُظ٘خٙ"  ّٚ ٜٜٗض حُلي٣غ؛ أ١ ٍكؼظٚ ا٠ُ : ٗوٍٞ.  ٝأظَٜٙ ٍكؼٖٚٓ ٗ

. ٛخكزٚ
(1 )

 

.حُىكْ حُوّٞ": حُظ٘خٙ " ٝ
( 2 )

 ك٢ ٌٓخٕ ٤ٟن، ٝطيحكؼْٜ ك٢ كِوش طـ٤ٔؼ٤ش ٝحكيس، ٜٝٗٚ حُٔظخع، رؼ٠ْٜ رؼ٠خ٠ٓخ٣وش 

.ؿؼَ رؼ٠ٚ كٞم رؼٞ
( 3)

 

.ٜٓيٍ حُلؼَ ػ٠ِ ُٕٝ طلخػَ حُٔ٘خًٍش ، ٝحُٔلخػِش حُظّؼيى٣ش" حُظ٘خٙ" ٝ
( 4)

 

ٚ٘ٓٝ :

 ٝٓ٘ٚ ،ٜٜٗض اًح ؿؼِض رؼ٠ٚ كٞم رؼٞ ، ٜٝٓ٘خ ٣ْٜٜ٘؛ أ١ حٓظوَؽ ٍأ٣ْٜ، ٣ٝظَٜٙ" 

ّٚ حُوَإٓ ،  ٍّ ظخَٛ ُلظٜخ ٝهٍٞ حُلوٜخء، ٗ ّٔ٘ش ؛ أ١ ٓخ ى ".ك٢ ح٧كٌخّػ٤ِٚ ٗٚ حُ
( 5)

 

كغ ، ٝح٩ظٜخٍ ك٢ ح٢ُ٘ء، ٓغ  ٝٛـك٢ حُِـش حُؼَر٤ش، " حُظ٘خٙ" رٌٜح كـ َّ حُٔ٘ظ٠ٜ ، ٝحُ

. حُٔ٘خًٍش ٝحُّي٫ُش حُٞحٟلش

ك٢ حُٔظ٤٘٤خص ، ً٘ظ٤ـش ١ز٤ؼش ٌُٜٙ حُؼٍٞس حُّ٘وي٣ش حُظ٢ " حُظ٘خٙ" ُوي ظَٜص ٗظ٣َش 

" حُز٣ٞ٤٘ش:" طؼظزَ طِي حُلظَس حُؼَٜ حٌُٛز٢ ُـ.ٍد، ٝحُظ٢ حٜٗزض ػ٠ِ حُّ٘ٚؽحؿظخكض حٍ

                                                           

 .483: ، ص2، ط1986، 3ف، ص، ج:  مقاييس المغة، مؤسسة الّرسالة، مادة معجـ:  ينظر، أحمد، بف فارس (1)
 .472:، ص(ط.د)، 1960معجـ متف المغة، بيركت، منشكرات دار مكتبة الحياة، :   ينظر، أحمد، رمضاف(2)
 .926: ص(ط-د) ،1989اسطنبكؿ، تركيا، دار العكدة، ، 1 ج،معجـ الكسيط:  مصطفى، كآخركف،  ينظر، إبراىيـ(3)
 مجمة الكحدة، الّسنة الّسادسة ،مع الشعر العربي مف قضايا الشعر المعاصر، التناص: ، عبد الكاحد ، لؤلؤةظر  يف(4)

 .14: ، ص1991، يكنيك، أغسطس، 83-82العدد 
 .442: ص، لساف العرب، مادة :  ابف منظكر(5)
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حُظ٢ طِِٔض ا٠ُ ًَ حُلوٍٞ حُٔؼَك٤ش، ٢ٛٝ طئٖٓ رخٗـ٬م حُ٘ٚ ػ٠ِ ٗلٔٚ ٌٓظل٤خ رٌحطٚ، 

ًظظ٣ٞؾ ٌُٜٙ " حُظ٘خٙ" رؼ٤يح ػٖ ٤َٓس حٌُخطذ، ٝر٤جظٚ، ٝى٣٘خ٤ٌ٤ٓش حُل٤خس، ٝظَٜص كٌَس 

. حُـٜٞى حُظّ٘ظ٣َ٤ش

" حُظؤػَ"، ٝ"حُٔؼخهلش"، ٝ"حُظؤػ٤َ"، ٝ"حُٜٔخىٍ"  ٓلخُٝش ُظـخُٝ كٌَس"حُظّ٘خٙ"ٝ

ّْ حُؼخُْ،"ٍهخصّٝحٍ" .  ٝحٓظ٤ؼخد ٌٛح ح٫ٗلـخٍ حُٔؼَك٢، ح١ٌُ ٓ

ٓزّخهش ا٠ُ حٓظؼٔخٍ ٌٛح « Julia, Kristiva »" ؿ٤ُٞخ ٣ًَٔظ٤لخ"  حُزِـخ٣ٍشهيسًٝخٗض حُ٘خ

.حُٜٔطِق، رؼي إٔ رٍِٞطٚ ك٢ ٓوخ٫طٜخ، ًٝظزٜخ
(1( )2) 

٣ًَٔظ٤لخ" ًٔخ طَٟ
*
ُٜخ ؿٌٍٝ ك٢ حُظخ٣ٍن ح٧ىر٢، طٔظي ػ٠ِ  "حُظّ٘خٙ"إٔ ظخَٛس "

:  رَ أٛزلض هخٗٞٗخ ؿ٣َٛٞخ ك٤ٜخ،حُٜ٘ٞٙ حُ٘ؼ٣َش حُلي٣ؼش

                                                           

 (1) julia , kristiva ; someiotike,recherches pour une semanalyzes paris,seuil,1974, p:11.  
 (2) Julia , Kristiva : la révolution du longage, politique, paris, seuil, 1974 , p : 11. 

*
أنتجت .1941-حزيراف-24ديبة بمغارية، مف مكاليد أ، كلسانيةفيمسكفة، كعالمة " :  julia , kristiva " "يفاتجكليا كريس" 

 كالتيميش، كالمسانيات، كنظرية األدب، كالنقد، كالتحميؿ ،"الّسيميائية"،"الّتناص"بيرا مف الكتب، كالمقاالت، التي تعالجؾ اعدد
سيمكف دم "كىي مؤسسة، كرئيسة لجنة جائزة".تاريخ الفف"كالنفسي، كالسيرة الذاتية، كالسياسية، كالثقافية، كتحميؿ الفف، 

 .1،ط1991شر، الدار البيضاء، فاؿ لؿبؽ،دار تك"فريد الّزاىي" لى العربيةإ، كقد ترجمو "عمـ الّنص:- "مف أىـ كتبيا" بكفكار
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حٓظٜخٙ، ٝك٢ ٗلْ ح٥ٕ ػزَ ٛيّ حُّٜ٘ٞٙ  اً ٢ٛ ٜٗٞٙ طظْ ٛ٘خػظٜخ ػزَ"

ٟخء حُٔظيحهَ ٤ٜٗخَّ، ٣ٌٖٝٔ حُظؼز٤َ ػٖ ًُي رؤٜٗخ طَحرطخص ٓظ٘خظَس، ًحص ١خرغ مح٧هَٟ َُ

".هطخر٢
(1 )

ىٝٓظٞ "ك٢ ىٍحٓظٚ ُـ " Bakh tine""٣ٖهضٖٓ رخ"حُظّ٘خٙ" "٣ًَٔظ٤لخ"ُٝوي حٓظٞكض 

" Dialogisme"، ٝحُلٞح٣ٍش"poly phonique"، ك٤ٖ ٟٝغ طؼيى٣ش ح٧ٛٞحص"٣ل٢ٌٔ٤

كظٚ َّ : ٝػ

اٗٚ أكي ٤ِٔٓحص حُّّ٘ٚ ح٧ٓخ٤ٓش، ٝحُظ٢ طل٤َ ػ٠ِ ٜٗٞٙ أهَٟ ٓخروش ػٜ٘خ أٝ ٓؼخَٛس " 

".ُٜخ
(2 )

: أٝ ٛٞ

ًُي حُظّلخػَ ح٢ُّٜ٘ ىحهَ حُّ٘ٚ حُٞحكي، ٝٛٞ حُي٤َُ ػ٠ِ ح٤ٌُل٤ش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُّ٘ٚ " 

".روَحءس حُظخ٣ٍن، ٝح٫ٗيٓخؽ ك٤ٚ
(3)

 

: ا٠ُ إٔ" ٣ًَٔظ٤لخ"ًٝٛزض 

ٓظٜ٘خىحص، ًَٝ ٗٚ ٛٞ حٓظٜخٙ ٝطل٣َٞ ٫ًَ ٗٚ ٣ظٌَ٘ ٖٓ ط٤ًَزش ك٤ٔلٔخث٤ش ٖٓ ح" 

".ٌُؼ٤َ ٖٓ ٜٗٞٙ أهَٟ
(4 )

ٗظخؿ٤ش، ٝطَكخ٫ ُِّٜ٘ٞٙ، ٝطيحه٬ ٤ٜٗخَّ، حطَٟ حُّ٘ٚ " ٣ًَٔظ٤لخ" ٝاًح ًخٗض 

٫ٍٕٝ " كبٕ ،رٞحٓطش ح٫ٓظٜخٙ، ٝحُظل٣َٞ ػزَ حُِـش، حُظ٢ ٢ٛ ٓخىس حُِٔخٕ

حُّ٘ٚ : ، ٣ٝ٘وِٚ ٖٓ ٓلٍٞ حُّ٘ٚ ا٠ُ ٓل٣ٍٝٞؼٔوٚحٓظطخع إٔ ٣طٍٞ ٌٛح حُٜٔطِق، "رخٍع

                                                           

 .79-78:، ص، ص2، ط1997اؿ، الدار البيضاء، ؽ فريد الّزاىي، دار تكب،عمـ النص، ترجمة:   جكليا، كريستيفيا(1)
 .215:،ص1،ط1985معجـ المصطمحات األسمكبية المعاصرة، دار الكتاب المبناني ، بيركت، :  عمكش،  سعيد(2)
، مكتبة اليمامة الّصحفية، 104، كتاب الرياض(النظرية، كالمنيج)-الّتناصية- الّتفاعؿ الّنصي:   نيمة، فيصؿ األحمد(3)

 .121:ص،(ط-د)، ىػ1423
 .12:ص ،2، ط2000نظريا، كتطبيقا، مؤسسة عمكف لمنشر كالتكزيع، عماف،" التناص":  أحمد، الزعبي(4)
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ّٕ ح٫ُٚ٘ ٜٗخث٤شكوٍٞ ػوخك٤ش، ٜٝٓخىٍ ٝحُوخٍة ٫ٗلظخكٚ ػ٠ِ آكخم،  ؿُٞٞؿ٤خ  "، كٜٞ ٣َٟ أ

".ًظخرخص
(1 )

 أ١ أٗٚ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ًظخرخص ًؼ٤َس، ٣ظَحًْ رؼ٠ٜخ كٞم رؼٞ، ٌٝٛٙ حٌُظخرخص ًحص 

 ًظخرش ٣ؼ٤يٜٓخىٍ ٓظ٘ٞػش طلظ٠ٖ ػوخكخص ٓظ٘ٞػش، ٝٓظيحهِش، ٫ ٣ٌٕٞ ٓئُل٤ٜخ ٟٓٞ ٗخٓن 

. ٗٚ ًخٕ كخَٟح رط٣َوش ٓخ، ٝأ١ ٗٚ ٛٞ ٤ٔٗؾ ٖٓ ح٫هظزخٓخص طوظِٜٗخ ًحًَس حُٔزيع

١ أٝ) ُـخص ػوخك٤ش ،حُّ٘ٚ ٓ٘ٔٞؽ طٔخٓخ ٖٓ ػيى ح٫هظزخٓخص، ٖٝٓ حَُٔحؿغ، ٖٝٓ ح٧ٛيحءف" 

. ٓخروش، أٝ ٓؼخَٛس طظـخُٝ حُّ٘ٚ ٖٓ ؿخٗذ ا٠ُ آهَ ك٢ طـ٤ٔٔش ٝحٓؼش (ُـش ٤ُٔض ًٌُي

، ح١ٌُ ٣ـٔي ٗلٔٚ ك٤ٚ ًَ ٗٚ، ٤ُْ ا٫ ط٘خٛخ ُ٘ٚ  "intertextuel"إ حُظّ٘خ٢ٛ

ػَ ك٤ٚ، ٛٞ أٓخ، أٝ ػٔخ ػَٔ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣وظ٢ِ رؤ١ أَٛ ُِ٘ٚ حُزلغ ػٖ ٣٘خر٤غ  آهَ،

ّٔٔش ٝٓغ  حٓظـخرش ٧ٓطٍٞس حُ٘ٔذ، كخ٫هظزخٓخص حُظ٢ ٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ ٗٚ ٓخ ٓـُٜٞش ػي٣ٔش حُ

". أٜٗخ حهظزخٓخص ر٬ ه٤ٖٓٞ،ًُي، ك٢ٜ ٓوَٝءس ٖٓ هزَ
(2)

 

، ٌُٖٝ ٖٓ ه٬ٍ "حُظّ٘خٙ" إٔ حٛظْ رو٠خ٣خ " رخهظ٤ٖ"  ٝهي ٓزن ُِ٘خهي ح٢َُٓٝ

ٝطؼيى ، "Dialogisme" "حُلٞح٣ٍش" طٍٜٞحص، ٝٓلخ٤ْٛ أهَٟ، كوي ٗظَ ُٔخ ٤ٔٔ٣ٚ

. ح٧ٛٞحص ك٢ حُّ٘ٚ حُٞحكي، كٜٞ ح١ٌُ ٟٝغ ح٩ٍٛخٛخص ح٠ُٝ٧ ٌُٜٙ حُ٘ظ٣َش

 ٓ٘ظ١َّ حُ٘وي حُـي٣ي ك٢ رٍِٞس آٜخٓخصطزَُ ٍ ٝحُٔزؼ٤٘٤خص، ، ٝؿخءص كظَس حُٔظ٤٘٤خص

 "٣ًَٔظ٤لخ"١ز٤ؼش حُلخٍد، ٖٝٓ ح٣ٌُٖ أٜٓٔٞح ك٢ ٌٛح حُظ٘ظ٤َ ٗـي "حُظّ٘خٙ" ٗظ٣َش

                                                           

 .128: ص،104، كتاب الرياض (النظرية، كالمنيج )-الّتناصية- الّتفاعؿ الّنصي:  نيمة، فيصؿ األحمد،  ينظر(1)
، كالمنظكر، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  :  محمد، خير البقاعي(2) ، 1998آفاؽ الّتناصية، المفيـك
 .69:،ص(د،ط)
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"ؿ٤٘ض"ٝ، "رخٍع"ٝ
*
"ٍكخط٤َ"  ٝ،

*
ٍٝؿْ ح٫هظ٬كخص حُِٔلٞظش ر٤ٖ ٓوظِق حُظٍٜٞحص،  

". حُظّ٘خٙ" ٫ إٔ حُ٘وخى ٣ِظوٕٞ ك٢ كٌَس ٓلخىٛخ إٔا

" ٣لظلع ر٣ِخىس حُٔؼ١٠٘ٛٞ ػ٤ِٔش طل٣َٞ ٝطٔؼ٤َ ػيس ٜٗٞٙ ٣وّٞ رٜخ ٗٚ ًَِٓ" 
(1)

 .

هي ٣ْٔ حٌَُ٘ أٝح٠ُٕٔٔٞ، أٝ حَُإ٣ش، ًَٝ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ٓـظٔؼش، ٝٛٞ ك٢ " حُظ٘خٙ"ٝ

. حُٜ٘خ٣ش ٣ل٤ِ٘خ رط٣َوش، أٝرؤهَٟ ػ٠ِ ًحًَس ح٧ىد، ًٝظخد حُل٤خس حُٔلظٞف

". حُظ٘خٙ"ك٢ ٓؼَٝ كي٣ؼٚ ػٖ " ٓلٔي كظخف: "٣وٍٞ

كخُظ٘خٙ، إً ُِ٘خػَ رٔؼخرش حُٜٞحء، ٝحُٔخء، ٝحُِٓخٕ، ٝحٌُٔخٕ ُ٪ٗٔخٕ، ك٬ ك٤خس ُٚ "

"ريٜٝٗٔخ، ٫ٝ ػ٤٘ش ُٚ هخٍؿٜٔخ
(2)

. 

ّٚ طَحػ٢، ؿخء ك٢ ٍٛٞس ط٬هق ، ٝطلخػَ ر٤ٖ ّٗٚ هي٣ْ، ٍ ًظخرش اػخىسٛٞ " حُظّ٘خٙ"  ٗ

، "كخُّ حُو١َخؿ٢٘" ٣ْٔ حُ٘ؼَ ك٢ ػَٜ ُْك٘ظ٤ـش ُؼيّ حُظلخػَ، ح١ٌُ. ّٝٗٚ ٓؼخَٛ

                                                           
*
ثركا في الحياة الثقافية، أ، كىك مف أىـ النقاد الذيف 1930ناقد فرنسي ، كلد سنة " Gerard jeanette"يتفجيرا ج 

، حيث حاكؿ أف يؤسس فييما 1969 الثاني سنة قبا، ثـ كت1966نشر كتابو األكؿ . كاألدبية في العالـ، كالسيما في أكركبا
 الثالث أكد عمى قنظريتو في الشعرية معتمدا بصكرة أساسية، عمى األساس الذم انطمؽ منو البنيكيكف كىك المغة، كفي كتاب

 .قاـ بعممية جذر لألعماؿ األدبية، التي تستند إلى أعماؿ أدبية أخرل (طركس)بواالخطاب السردم، كفي كت

*
أصدر " ككلكمبيا" باحث ألسني ، كناقد أدبي بنيكم أمريكي، كأستاذ في جامعة " Michael, Rifaterre" "ميشيؿ،ريفاتير 

 .1979عاـ " صناعة النص" ، أتبعو بكتاب1971عاـ " االسمكبية البنيكية" كتابو 

 أحمد ،مفيـك الّتناص في الخطاب النقدم الجديد، ترجمةكفي أصكؿ الخطاب النقدم، :  ترفيتاف، تكدكركؼ، كآخركف(1)
 .109:، ص(ط-د)، 1978ني، دار الشؤكف الثقافية، بغداد مالمد
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، (إستراتيجية التناص)تحميؿ الخطاب الشعرم : محمد، مفتاح  (2)

 .125: ، ص1، ط1992
، كتكفي سنة 1915 كداللي، كمنظر اجتماعي، كلد سنة ،فيمسكؼ فرنسي ، ناقد أدبي" roland Barthes" "ركال بارث*"

ما بعد "ك،"الماركسية" ك،"كالبنيكية" ثر في تطكر مدارس عدة أ، اتسعت أعمالو تشتمؿ حقكال فكرية عديدة، 1980
ما بعد "ك،"البنيكية" بيف " ركالف بارث"  تتكزع أعماؿ ."عمـ الداللة"  باإلضافة إلى تأثيره في تطكر ،"ةالكجكدم"ك"نيكيةباؿ

 ".البنيكية
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ٗؼَحء ػٖ  ٝحػظزَ ًُي ُؼيّ طلخػَ حُٜ٘ٞٙ حُلخَٟس،ٓغ حُّٜ٘ٞٙ حُٔخروش، كوخٍ ،طيٍٛٞ

. ػَٜٙ

 ، ٫ٝ ٖٓ ًٛذ ٌٓحٛزْٜ ك٢ طؤ٤َٛ ٖٓ ٗلخ ٗلٞ حُللٍٞكِْ ٣ٞؿي ك٤ْٜ ػ٠ِ ١ٍٞ ٌٛٙ حُٔيس " 

هَؿٞح رٌُي ػٖ ٤ٜٓغ فٓزخىة ح٬ٌُّ، ٝاكٌخّ ٟٝؼٚ، ٝحٗظوخء ٓٞحىٙ حُظ٢ ٣ـذ ٗلظٚ ٜٓ٘خ، 

ّ٘ؼَ ، ٝىهِٞح ك٢ ٓلٞ حُظٌِْ، ٌٛح  ٖٓ ح٧ٍٝ ًؼَس حُٔزيػ٤ٖ حُٔظوي٤ٖٓ ك٢ حَُػ٤َ  ػ٠ِحُ

"هيٓخثْٜ
(1)

 .

ٌّ ٖٓ ٣زو٠ أ٬ٓكٚ  . اٗظخؿٚ ح٩ريحػ٢ك٢  أك٤خءٌُٜٝح كخُٔزيع حُل

".رطَم ًؼ٤َس ٣ّٜق إٔ ٢ٔٔٗ رؼ٠ٜخ ٓزظٌَح، ٝرؼ٠ٜخ طو٤ِي٣خ" 
(2)

 

 كٜٞ رٌٜٙ ، كخُٔزيع ػ٘يٓخ ٣ِـؤ ا٠ُ حٓظل٠خٍ حُٜ٘ٞٙ حُوي٣ٔش، ٝحُٔخروش ُؼَٜٙ

هٌ ٓ٘ٚ أحُط٣َوش ٣ل٤َ حُوخٍة ا٠ُ ًحًَس ػوخك٤ش طؤِٛٚ ٬١٬ُع ػ٠ِ ٌٛح حُظَحع حُؼوخك٢ ح١ٌُ 

ّٚ حُٔزيع  ٝطـؼَ ٜٗٚ، ح١ٌُ ًخٕ ٓـِوخ ٜٗخ ،حُٔزيع، كٌٜٙ ح٤ٍٟ٧ش حُؼوخك٤ش طلَى أ٠٣خ ٗ

 . حٕى ٓلظٞكخ، ٖٓ ٛ٘خ

ًخٗض اريحػ٤ش، أٝ أحٍ حُ٘وي حُٔؼخَٛ ح٧ًؼَ كيحػش ػ٠ِ ط٤ًٞي إٔ أ٣ش ًظخرش ؿخىس ٓٞحء ىاٙ" 

ٗوي٣ش أٝ ٗظ٣َش، طلظَٝ هيٍح ٝحػ٤خ ٖٓ حُٔؼَكش ح٤٘ٔ٠ُش رٔخ ٓزوٜخ ٖٓ ٜٗٞٙ ، ٝط٤ًٞي 

إٔ حُ٘ٚ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص ١زو٤ش ٓوظِلش ػ٠ِ ػٍٜٞ طَٓزض ك٤ٚ ط٘خ٤ّٛخ حُٞحكي ػوذ 

".ح٥هَ
(3)

 

                                                           

، القرطاجني(1) بيركت،  ،اإلسالمي محمد الحبيب بف خكجة، دار الغرب ، األدباء تحقيؽجمنيج البمغاء، كسرا : حاـز
 .10:ص ،2، ط1989

 .105:،ص2،ط1981نظرية المعنى في النقد العربي ، دار األندلس، بيركت، :   مصطفى ، ناصؼ(2)
-د)، دار المعارؼ، االسكندرية، مصر، (قراءة في نص قديـ)نظرية فاعمية الّنصكص عند ابف خمدكف،:   الّسيد، فضؿ(3)
 .28:،ص(ط-د)،(ت
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َّ ًظخرش ٢ٛ اػخىس اٗظخؽ ًظخرش أهَٟ، ٫ٝ ّ"حُظّ٘خٙ" ٝ حٍ ٧ٕ ٣ٌٕٞ حُٔ٘ظؾ ٛٞ حُلخػَ ؽً

. ٝكيٙ

ّٚ ٛٞ اٗظخؽ ٓ٘ظؾ ًَإٔ" ٗ ."
(1 )

 ُٝوي أهٌص ؿٜٞى ح٤٤ٗ٬ٌُٖ٘، رٔلّٜٞ حٌُظخرش، ٝحػظزخٍ حُّ٘ٚ ٛٞ ٗظخؽ ٓ٘ظؾ، 

.  ٗظخؿ٤ش٫ٝح

٢، كل٢ ك٠خء ٗٚ ٓؼ٤ٖ طظوخ١غ، ٝطظ٘خك٠ ِٓلٞظخص ػي٣يس "  ّٜ طَكخٍ ُِٜ٘ٞٙ، ٝطيحهَ ٗ

".ٓوظطؼش ٖٓ ٜٗٞٙ أهَٟ
(2)

 

ّٕ حُّ٘ٚ ٓلخَٛ .  روطخرخص أهَٟ ٣ظلخٍٝ ٓؼٜخ ٛٞط٤خ، ٝأِٓٞر٤خ، ُٝـ٣ٞخح ًٔخ ٗـي أ

خ ٣ٌَ٘ كٞحٍحَ اً ٣وٍٞ" رخهظ٤ٖ" كوي ٫كع  ّٔ َّ هطخد ٣ظٌٕٞ ػ٠ِ ح٧هَ ٖٓ هطخر٤ٖ، ٓ ً ّٕ  :أ

ّٕ ح٧ِٓٞد ٛٞ ٍؿ٬ٕ ػ٠ِ ح٧هَ أٝ ريهش : ح٧ِٓٞد ٛٞ حَُؿَ، ٌُٖ رخٓظطخػظ٘خ حُوٍٞ"  ا

".أًؼَ حَُؿَ، ٝٓـٔٞػظٚ ح٫ؿظٔخػ٤ش
(3)

 

، ٢ٛٝ ٖٓ ٤ْٔٛ حُ٘وي (ٓٞص حُٔئُق)حٍُٜٔ٘ٞسهخُظٚ ّ" رخٍع" ًظذ 1968 ٝك٢ ٓ٘ش 

ِش ر٤ٖ ٣ٌٖٛ "حُظّ٘خٙ" ح٢ُ٘ٔ٧، كٜٞ ٣َر٢ حُِٜش ر٤ٜ٘خ، ٝر٤ٖ ٓلّٜٞ ّٜ ، ٣َٟٝ إٔ حُ

، ٣٘ظَ ا٠ُ حُّ٘ٚ ح٧ىر٢ "حُظّ٘خٙ"حُٜٔطِل٤ٖ، ٢ٛ ِٛش كظ٤ٔش ، كٖٔ ه٬ٍ ٓلٜٞٓٚ ػٖ 

ػ٠ِ أٗٚ أٓ٘خؽ ٖٓ ٛ٘خ، ٝٛ٘خى، ٜٓ٘ٞع ٖٓ ٓـٔٞػش ٜٗٞٙ ًؼ٤َس اّٗٚ ٣ِٓؾ ٖٓ 

 ػْ حُظؤ٤ُق ػ٠ِ ٗلٞ ،طَحًٔخص حهظِٗض ك٢ ػوَ حٌُخطذ، ػْ طلخػِض، ٝه٠ؼض ُؼ٤ِٔش ح٫ٗظوخء

. ٓؼ٤ٖ ؿي٣ي

                                                           

، كالمنظكر، الييئة المصرية العامة لمكتاب:   محمد خير، البقاعي(1) ، (ط-د)، 1998 القاىرة، ،آفاؽ التناصية، المفيـك
 .21:ص
 .21 :، ص2، ط1997 فريد الزاىي ، دار تكبقاؿ ، الّدار البيضاء، ،ترجمة، عمـ الّنص:   جكليا، كريستيفا(2)
 فخرم صالح ، المؤسسة العربية لمدراسات، كالنشر، ،(ترجمة ) ،ميخائيؿ باختيف، المبدأ الحكارم:   تريفيتاف، تكدكركؼ(3)

 . 124:،ص2، ط1996بيركت، 
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 ّٚ   ؿي٣ي ٣ٝ٘لَٜ ىٍٝ حٌُخطذ ك٢ حٓظؼٔخٍ حُٔؼخٍف حُٔوظِٗش ُي٣ٚ ٤ُؼ٤ي اٗظخؽ ٗ

ٓ٘ٔٞؽ ٖٓ ًظخرخص ٓخروش ُي٣ٚ، طيحهِض ك٢ ػوِٚ، ٝطلخٍٝص ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ رٌَ٘ ٗؼ١ٍٞ، أٝ 

ٛخكذ كٌَس ٓٞص حُٔئُق " ٫ٍٕٝ رخٍص " كي طؼز٤َؿ٤َ ٗؼ١ٍٞ، ٣ٝظلٍٞ حُٔئُق ػ٠ِ 

ح٠ُ ٗخٓن، أٝ ٓوِي، ٫ ىٍٝ ُٚ ٟٓٞ حُويٍس ػ٠ِ ه٢ِ، أٝ ط٤ًَذ ؿي٣ي ٌُِظخرخص هي٣ٔش 

ِش ر٤ٖ حُٔئُق، ٝحُّ٘ٚ ح٧ٍٝ؛ ّٜ  ٧ٕ حُوطخد ٓٞؿٞىس رخُلؼَ، ٝٛٞ رٌٜٙ حُٔوُٞش ٣َ٣ي هطغ حُ

 كخٌُظخرش ٝكيٛخ، ٢ٛ حُظ٢ ط٘ظؾ ح٧ىر٢ طظٌِْ ك٤ٚ حُِـش، ٤ُْٝ حُٔئُق ح١ٌُ ٣ؼظزَ ٓؼ٤ي ًظخرخص

ِّٔطش ُِوخٍة ح١ٌُ ٣ٔظِي ًحثوش ؿٔخ٤ُش، ٣ٝـٔغ ك٢ رٞطوش  حٌُظخرش، ٝٛٞ رٌٜح حُٔلّٜٞ، ٣ؼط٢ حُ

 .حٌُحص ٌَُ حٌُٔٞٗخص حُظ٢ طظؤُق حٌُظخرش ٜٓ٘خ؛ ٧ٕ

حٌُظخرش ُْ طؼي ٟٓٞؼخ ُظٔـ٤َ ح٧كيحع، أٝ ٓـخ٫ ُِظؼز٤َ، أٝ حٗؼٌخٓخ ٝؿيح٤ٗخ ُوي أٛزلض " 

ًخّ حُٜخثَ حُٔوِٕٝ ٖٓ ح٩ٗخٍحص، ٝح٫هظزخٓخص حُظ٢ كخُش حٌُظخرش  َّ طٔؼَ ًحط٢ هٞحٓٚ ٖٓ حُ

". ا٠ُ ٜٗٞٙ ٓظيحهِش حٍُٔٞٝعطؼيىص ٜٓخىٍٛخ، ك٤غ ٣ظلٍٞ حُظخ٣ٍن
(1)

 

" ػزي حُٔخُي َٓطخٝ"ك٢ ٓلّٜٞ حُ٘وي حُؼَر٢ حُوي٣ْ، ك٘ـي ىٍحٓش ُـ" حُظّ٘خٙ"أٓخ 

ف ٓلّٜٞ َّ َّٔهخص " حُظّ٘خٙ" ٣لخٍٝ إٔ ٣ؼزض ك٤ٜخ إٔ حُ٘وي حُؼَر٢ حُوي٣ْ ػ ٖٓ ه٬ٍ حُ

. حُ٘ؼ٣َش، ك٤وٍٞ ك٢ ٜٗخ٣ش حُّيٍحٓش

ًٔخ ٣زَٖٛ ػ٠ِ ًُي حٗظوخم حُٜٔطِق ٗلٔٚ، ٢ٛ طزخىٍ حُظؤػَ " حُظّ٘خ٤ٛش" إ"

ّٚ أىر٢ ٓخ، ٜٝٗٞٙ  أىر٤ش كٜخ  أهَٟٝحُؼ٬هخص ر٤ٖ ٗ َّ ، ٌٝٛٙ حُلٌَس ًخٕ حُ٘وي حُؼَر٢ ػ

َّٔهخص حُ٘ؼ٣َش ٓؼٔوشٓؼَكش ". طلض ٌَٗ حُ
(2 )

، ك٤غ ٣ؼظزَٛخ "ٛٞىر٤ٖ"، ٝ"٣ًَٔظ٤لخ"ػ٬ػش ٓؼخ٤٣َ ٖٓ " ٓلٔي ر٤ْ٘" ٣ٝٔظؼ٤َ

هٞح٤ٖٗ ٣و٤ْ رٜخ ىٍؿش حُٞػ٢، حُظ٢ طظلٌْ ك٢ هَحءس حُ٘ؼَحء حُٔـخٍرش ُِ٘ٚ حُـخثذ ك٢ 

                                                           

، (ط-د)، (ت-د)، اإلسكندرية، منشأة المعارؼ، (قراءة بنيكية)،  في نقد الّشعر المغكمالمدخؿ:   مصطفى، الّسعدني1))
 .19:ص
، 2 جركت،بيالمثؿ السائر في أدب الكاتب، كالشاعر، المطبعة المصرية، :  محي الديف، عبد الحميد،  محمد(2)

 .386:،ص(ط-د)،1990
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 ٝكّيى ػ٬ع آ٤ُخص ،ًؤىحس ٗوي٣ش ُوَحءس حُٔظٖ" حُظّ٘خٙ"ْٜٜٗٞٛ حُ٘ؼ٣َش، كخػظٔي ٓلّٜٞ 

، ٝحُط٣َوش "ح٫ٓظٜخٙ"، ٝحُؼخ٤ٗش "ح٫ؿظَحٍ"، ٝحُٔظٔؼِش ك٢ ٩ٗظخؽ حُٜ٘ٞٙ حُـخثزش

". حُلٞحٍ"ح٧ه٤َس  

ّ٘ؼَحء ٓغ حُّ٘ٚ " ح٫ؿظَحٍ"- » ٝٛٞ ح١ٌُ ٓخى ك٢ ػَٜ ح٫ٗلطخ١، ك٤غ طؼخَٓ حُ

حُـخثذ رٞػ٢ ٢ٌٗٞٓ، ٝأٛزق حُّ٘ٚ حُـخثذ ًٗٔٞؿخ ؿخٓيح ط٠ٔلَ ك٣ٞ٤ظٚ ٓغ ًَ اػخىس 

. ًظخرظٚ رٞػ٢ ٢ًِٞٓ

ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ؼ٤ي ك٤ٚ حُ٘خػَ ًظخرش حُّ٘ٚ، ٝكن ٓظطِزخص طخ٣ٍو٤ش ُْ ":  ح٫ٓظٜخٙ- "

٣ٌٖ ٣ؼ٤ٜ٘خ حُّ٘ٚ حُـخثذ ك٢ حَُٔكِش حُظ٢ ًظذ ك٤ٜخ، ٌٝٛح ٣ٔؼَ َٓكِش أػ٠ِ ٖٓ َٓكِش 

حُ٘ٚ حُـخثذ، ٝٛٞ حُوخٕٗٞ ح١ٌُ ٣٘طِن أٓخٓخ ٖٓ ح٩هَحٍ رؤ٤ٔٛش ٌٛح حُّ٘ٚ، ٝهيحٓظٚ، 

ك٤ظؼخَٓ، ٝا٣خٙ ًلًَش ، ٝطلٍٞ رل٤غ ٫ ٣٘ل٤خٕ ح٧َٛ ، رَ ٣ٔخٛٔخٕ ك٢ حٓظَٔحٍٙ ًـَٞٛ 

. هخرَ ُِظـيى

ٝٛٞ أػ٠ِ َٓكِش ٖٓ َٓكِش حُّ٘ٚ حُـخثذ، اً ٣ؼظٔي حُ٘وي حُٔئْٓ ":  حُلٞحٍ- "

ػ٠ِ أ٤ٍٟش ػ٤ِٔش ِٛزش، طلطْ ٓظخَٛ ح٫ٓظ٬٤د، ٜٓٔخ ًخٕ ٗٞػٜخ ، ٌِٝٗٚ، ٝكـٔٚ، ٫ 

ٍ ٣ـ٤َٙ، ٝرٌُي دحٍ ُظوي٣ْ ًَ حُٜ٘ٞٙ حُـخثزش، ٓغ حُلٞحٍ، كخُ٘خػَ ٫ ٣ظؤَٓ حُّ٘ٚ ، ؽّ

".٣ٌٕٞ حُلٞحٍ هَحءس ٗوي٣ش ػ٤ِٔش
(1)

 

ّ٘ؼَ ك٢ ٟٓٞٞع ٟك٢ ػَٝ حٌُه٤َس حُؼوخك٤ش، اٍ" ر٤ْ٘"  ٣ٝزيأ   "حُظّ٘خٙ" حٓظلخى حُ

: ك٢ حُٔـخ٫ص ح٥ط٤ش

                                                           

، 1979، دار العكدة ، بيركت، (مقاربة بنيكية تككينية)ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب، :   محمد، بنيس(1)
 .254-253:،ص،ص1ط
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ّ٘ؼ٣َش- 1» حًَس حُ ٌّ ّ٘ؼَ: حُ  ح٩ٗٔخ٢ٗ، ٓٞحء أًخٕ هي٣ٔخ، أّ كي٣ؼخ، ٣ٝ١وٜي رٜخ ؿ٤ٔغ حُ

 ٣ٝليى حُٔظٕٞ حُ٘ؼ٣َش حٌُخٓ٘ش ك٢ حُ٘ؼَ ، حُّيحٍؿشٝػَر٤خ، أّ أؿ٘ز٤خ رخُِـش حُلٜل٠، أ

:   ك٢س ًٜ٘ٞٙ ؿخثذ حُٔؼخَٛحُؼَر٢ حُٔـَر٢

. حُٔظٖ حُ٘ؼ١َ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ -1

. حُٔظٖ حُ٘ؼ١َ حُؼَر٢ حُوي٣ْ-2

. حُٔظٖ حُ٘ؼ١َ ح٧ٍٝٝر٢-3

. حُٔظٖ حُ٘ؼ١َ حُٔـَر٢-4

ٍحك٢ محٍُٔٞٝع ح٧ٓط١ٍٞ ، ٝحٍ- حُّ٘ٚ حُظخ٣ٍو٢- حُوَإٓ: حُل٠خٍس حُؼَر٤ش- 2

ٞك٤ش ّٜ  .ٝحُو٢ٜٜ، ٝحُٔؼخٍف حُؼ٤ِٔش، ٝحُلِٔل٤ش، ٝحُ

ٞك٢ ،  : حُل٠خٍس حُـَر٤شٙٝؿٞ- 3 ّٜ حُّ٘ٚ حُٔـَر٢ حٍُٔٞٝع حُظخ٣ٍن حُٔـَر٢ حُّ٘ٚ حُ

. ٣خص، ٝحُٔو٤يحص ٝٝحُلو٢ٜ، حُوَحكش، حَُٔ

. (حُ٘ٚ ح٧ىر٢ ح٫ٗظَح٢ً- حُلٌَ حُٞؿٞى١)هَحءس حُلٌَ :  ح٧ٍٝٝر٤ش حُؼوخكش-4

" حُٔؼخَٛحُٔـَر١٢ حٗيٓخؽ ح٬ٌُّ ح٢ٓٞ٤ُ ك٢ ٤ٔٗؾ حُّ٘ٚ حُ٘ؼَ: ح٬ٌُّ ح٢ٓٞ٤ُ- 5
( 1)

.
 

اً " حُظّ٘خٙ" ٜٓطِق  حٓظؼٔخٍحٓظؼٔخٍ ًِٔش حُظّيحهَ ح٢ُّٜ٘، ريٍ" ٓخ٢ٓ ٣ٞٓيحٕ" ٣ل٠َ

: ٣وٍٞ

خ ٣َطٌِ ك٢ ؿخٗزٚ ح٩ريحػ٢ ػ٠ِ اٍع ػ٤ٔن ٣َ٘ٔ ٓزيث٤خ "... ّٜ ٖٓ حػظزخٍ حُّ٘ٚ ح٧ىر٢ ٗ

خروش ػ٤ِٚ، ٣ٝظليى ػ٤ِٔخ ك٢ ٓـٔٞػش ٖٓ ٌٛؿ٤ٔغ  ّٔ  حُٜ٘ٞٙ ٤٘٣َ ٙحُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش حُ

                                                           

 .254-  253 :ص،ص ،المرجع نفسو  (1)
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 ٫ٞٛٝ ا٠ُ حُظ٤ِٔق، ح٫ٓظٜ٘خى٣ٔظٞك٤ٜخ رطَم ٗظ٠ّ ط٢٠ٔ ٖٓ ٣ٔظل٠َٛخ أٝ ا٤ُٜخ، أٝ 

".ٍَٓٝح رخُٔؼخٍٟش، أٝ حُٔلخًخس
(1)

 

 ":ػزي حُٔخُي َٓطخٝ"٣ٝوٍٞ

" ّٕ ّٚ " حُظّ٘خٙ"ا ًٔخ ٣زَٖٛ ػ٠ِ ًُي حٗظوخم حُٜٔطِق ٗلٔٚ ٛٞ طزخىٍ حُظؤػ٤َ ر٤ٖ ٗ

وش،  ّٔ أىر٢ ٓخ، ٜٝٗٞٙ أىر٤ش أهَٟ، ٌٝٛٙ حُلٌَس ًخٕ حُلٌَ حُؼَر٢ هي ػَكٜخ ٓؼَكش ٓؼ

َّٔهخص ح٧ىر٤شٌَٗ طلض  ".حُ
( 2)

 

: اً ٣وٍٞ" حُظّ٘خٙ"٣ٟٝٞق ٓلّٜٞ 

 " ّٕ  ٓخرن، ٝٗٚ كخَٟ ٩ٗظخؽ ٤ُْٙ حُظّ٘خٙ ك٢ طٍٜٞٗخ ا٫ كيٝع ػ٬هش طلخػ٤ِش ر٤ٖ 

٤ٔ٤ّٔخث٤٤ٖ، ٝكلع حُٜ٘ٞٙ، ٤ٔٗٝخٜٗخ ك٢  خروش ك٢ طٍٜٞ حُ ّٔ ّٚ ٫كن، كوَحءس حُٜ٘ٞٙ حُ ٗ

َّ ٓزيع ٜٓٔخ ٣ٌٖ ٗؤٗٚ، "حُظّ٘خ٤ٛش" طٍٜٞ حرٖ هِيٕٝ ٛٔخ أٓخّ كٌَس ، حُظ٢ ط٬ُّ ً

كخُٔوِٕٝ ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حُٔوَٝءس، أٝ حُٔللٞظش ح٤ُٔ٘ٔش ٖٓ هزَ، ٛٞ ح١ٌُ ٣ظلٌْ ؿخُزخ ك٢ 

". حٌُٔظٞد حُ٘ٚٛلش
(3)

 

خ  ّٓ ّٔئحٍ" ك٢ ًظخرٚ" ٓلٔي، ر٤ْ٘" أ : ٗـيٙ ٣طِن ػ٠ِ" كيحػش حُ

حُٜٔخؿَ ا٤ُٚ، ٝحُّ٘ٚ رخُ٘ٚ  حُ٘ٚ حُـخثذ ١ٜٓطِق ٛـَس حُّٜ٘ٞٙ، اً ٣ْٔ" حُظّ٘خٙ" "

ّٙ ك٢ ٗظَٙ ٛٞ ٗزٌش طِظو٢ ك٤ٜخ ػيس ٜٗٞٙ ٣ٜؼذ "حُلخَٟ رخُّ٘ٚ حُٜٔخؿَ، ٝ حُظّ٘خ

طلي٣يٛخ، اً ٣وظ٢ِ ك٤ٜخ حُلي٣غ رخُوي٣ْ، حُؼ٢ِٔ رخ٧ىر٢، ح٢ٓٞ٤ُ رخُوخٙ حٌُحط٢ 

خ ٣ـؼَ هَحءس حُّ٘ٚ حُ٘ؼ١َ، رؼ٤يس ًَ حُزؼي ػٖ حُ٘ظ٣َش ح٧كخى٣ش حُظ٢  ّٔ رخُٟٔٞٞػ٢، ٓ

                                                           

 مجمة الفكر العربي المعاصر، ،(مقاؿ) ،"التأكيؿ" "الّتناص"حكؿ النظرية المسانية في العربية،:   سامي، سكيداف(1)
 .108:، ص1988، السنة 59-58العدد
، 1 ج،الّتناّص، مجمة عالمات النادم األدبي الثقافي، بجدة" فكرة الّسرقات األدبية، كنظرية :   عبد المالؾ ، مرتاض(2)

 .71:، ص1991مام ، 1مج، 
 .92: المرجع نفسو،  ص  (3)
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 ًؼخَٓ ٓظٌخَٓ، ٝٓظخٛش ٫ طظؼخَٓ ٓؼٚ رٞػ٢ ٓخًؽ، ٫ ٣ويٍ ػ٠ِ حٌُ٘ق ػٖ هزخ٣خ حُّ٘ٚ

ٜٗخث٤ش طَهي طلض ٛٔظٚ ح٢ُٔٛٞ، ػ٬هخص ٣ٜؼذ ٓؼٜخ اىػخء حُوزٞ ػ٤ِٜخ ًخِٓش ك٢ 

حٛ٘ش ٖٓ حُٔزلغ حُؼ٢ِّٔ حَُٔكِش حَُحٛ٘ش ٖٓ حُٔزلغ حُؼ٢ِٔ  َّ ".حَُٔكِش حُ
(1 )

خ  ّٓ حٍ، ٓلٔي ك١ٌَ"أ ِّ ّٕ " حُـ : ك٤َٟ أ

ػْ ٓخ ُزغ إٔ حًظٔذ ط٣ٞ٘ؼخص، ٝطل٣َؼخص ػّيس ك٢ ح٫ٓظؼٔخٍ، ٝطٞكيص ٤ٛؾ ٓـخ٣َس ُٚ "...

٤ّٔخم، ح١ٌُ ٣َّى ك٤ٚ ٝحُوطخد ح١ٌُ  ا٠ُُلظخ، ٝإ حطـٜض ًِٜخ  طل٤َٜ ٓؼ٘خٙ رلٔذ حُ

".٣ظزؼٚ
(2)

 

ّٙ "إً  :خالصة القىل ٌٍّ٘حص، أٝ " كخُظّ٘خ ّْ حُّٜ٘ٞٙ ، أٝ حُ رٔلٜٞٓٚ حُّيه٤ن، ٫ ٣ؼ٢٘ ٟ

حُٔوخ١غ رؼ٠ٜخ ا٠ُ ؿخٗذ رؼٞ، ٌُٖٝ ٣ؼَٔ ػ٠ِ اىهخُٜخ ك٢ ٗزٌش ٖٓ حُؼ٬هخص حُل٤ّش، حُظ٢ 

. ػوخكش ٓؼ٤ّ٘ش، أٝ ػّيس ػوخكخص ٓظزخ٣٘شٍطَرطٜخ رؤٝٗخؽ ٓوظِلش 

:  مع الخطاب القرآني" التّناص"

ٝحث٢ " حُظّ٘خٙ "ه٬ٍ ٓلّٜٞ ٓؤظَٜ ٖٓ  َّ ٓغ ٍٝف " حُطخَٛ، ١ٝخٍ"، ٤ًق طلخػَ حُ

 ٤ًٝق حٓظطخع إٔ ٣ٔظؼ٤َ ٖٓ ح٣٥خص حُوَآ٤ٗش حُظ٢ أْٜٓ ٖٓ ه٬ُٜخ ك٢ هِن ،حُظَحع حُّي٢٘٣

ٝحث٢ أٗٚ حٓظطخع إٔ ٣ٔظؼَٔ ٌٛٙ ح٣٥خص حُوَآ٤ٗش، ىٗٚ ؿي١ َّ ، ُٝؼَ ٌٛح حُظّٞؿٚ ٖٓ هزَ حُ

، " ١ٝخٍ،حُطخَٛ" كٌٜح ٣يٍ ػٖ هَحءس ٝحػ٤ش، ٝٓظـٌٍس رخُظَحع حُي٢٘٣، كل٤٘ٔخ ٗوَأ ٍٝح٣خص

ٝحث٢،  َّ ٬ٗكع حٕ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ًخٕ ٓظ٘لٔخ، ٝٓؼ٤٘خ أٓخ٤ٓخ ٖٓ حُٜٔخىٍ حُظ٢ حٓظ٘طوٜخ حُ

ٌٝٛح ٣ؼٞى اٍ أٗٚ كلع حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٌٓ٘ ٗؼٞٓش أظخكَٙ، ًٔخ أٗٚ ٗ٘ؤ، ٝطَػَع ك٢ ر٤ض ػِْ، 

ٝى٣ٖ، كٌخٕ طل٤ِٜٚ ٗخرؼخ ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ًٔخ طظٌِٔ ػ٠ِ ٣ي أَٜٗ حُؼِٔخء، ٝحُلوٜخء، 

                                                           

 .26:ص ،2ط ،1988حداثة السؤاؿ، الدار البيضاء المغرب، المركز الثقافي العربي، بيركت، لبناف :   محمد، بنيس(1)
يتراؾ، لمطباعة، إالقارة،  (الخصائص الجمالية لمستكيات بناء النص) ،ليسانيات االختالؼ:   الجزار، محمد فكرم(2)

. 298:ص ،1، ط2001كالنشر كالتكزيع، 
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ٝحث٢ ٛ٘خ َٓؿؼ٤ش هَآ٤ٗش، ٝظلٜخ رٌَ٘ ٓزخَٗ رٞحٓطش ح٫هظزخّ  َّ ٣٥خص ٍَٝٓؿؼ٤ش حُ

 ك٢ حُلو٤وشحُوَآ٤ٗش، ٌٝٛح ح٢ُّٔ٘ ٖٓ ح٫ٓظل٠خٍ حُوخثْ ػ٠ِ حٓظِٜخّ ح٣٥خص حُوَآ٤ٗش، ٓخ ٛٞ 

 ّٙ ٝحث٢ ا٠ُ طٞؿ٤ٚ كٌَ حُوخٍة، ٝٗظَس ا٠ُ " ٟٓٞ َٟد ٖٓ حُظّ٘خ َّ ح٩ٗخ١ٍ، ٝػٔي ك٤ٚ حُ

ٝحكي، حُظ٢ َٜٗ ٜٓ٘خ َّ .  ٍحكي ٖٓ حُ

رٞٛلٚ هطخرخً ك٤٘خً ٣ظٔظغ رو٤ٜٛٞش ك٤٘ش، أٝ ٟٓٞٞػ٤ش طـؼِٚ هخر٬ أ٠٣خ ٬ُٓظ٤ؼخد، " 

 ّٚ ٝح٫ٓظٜخٙ، ٝحُظّٔخّ ٓغ ٜٗٞٙ أهَٟ ٫كوش، ٣٩ـخى ػ٬هش كٞح٣ٍش ر٤٘ٚ، ٝر٤ٖ ٗ

".ؿي٣ي، ٤ٌُٕٝٞ ُِ٘ٚ حُـي٣ي ٓٞهلخ ٓليىح اُحء ٌٛح ح٫ُظٔخّ
(1)

 

ؿَ:" كٌَِ ٍٝحث٢ ُـظٚ، ٝأِٓٞرٚ، ٝهي٣ٔخ ه٤َ َّ ". ح٧ِٓٞد ٛٞ حُ

".، ٝؿَٞٛحً، ٤ًٝخٗخً سهِوخ، ٝٗو٢ٜٝأِٓٞد حٌُخطذ ٛٞ حٌُخطذ ٗلٔٚ كٌَحً، " 
(2)

 

ٝحث٢ ًظذ ٜٗٞٛخً ك٢ حُؼٔخ٤ٗ٘خص؛ أ١ ك٢ كظَس ًخٕ ك٤ٚ حُظؤػَ رخ٫ٗظَح٤ًش  َّ ّٕ حُ ٫ٝ ٠ٔ٘ٗ أ

. ًز٤َح

ٝحث٤ش، كَٟض ػ٤ِٚ حُِـٞء ح٠ُ  َّ إ حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ططَم ا٤ُٜخ ك٢ ٜٗٞٛٚ حُ

. طز٢٘ أىٝحص ُـ٣ٞش ٓؼ٤ّ٘ش طئى١ ٓخ ٣َ٣ي إٔ ٣زِّـٚ ُِوَحء ٖٓ ٍإٟ، ٝأكٌخٍ، ٝؿٔخ٤ُخص

كِوي كخٍٝ حٌُخطذ إٔ ٣ظـٌٍ ك٢ حُؼزو٣َش حُؼَر٤ش، ًُٝي رخٓظل٠خٍ ح٣٥خص حُوَآ٤ٗش 

ٝحث٢، ٌٛح ح٧ه٤َ ح١ٌُ ٣ظطِغ ا٠ُ  َّ ٝح٧كخى٣غ حُ٘ز٣ٞش ح٣َُ٘لش، ٝرؼٜخ ك٢ ػ٘خ٣خ حُ٘ٚ حُ

 حُظ٤ًَز٤ش حُِـ٣ٞش ٣٥خص إًُٔٝي  طَه٤ش أرؼخىٙ حُِـ٣ٞش، ٝحُل٣ٌَش،ٍط٘خٛخطٚ، ٓغ حُ٘ٚ حُٔويّ 

.ٕ ح٣ٌَُْ ػ٠ِ أٍه٠ ٓٔظٟٞ ك٢ ح٧ِٓٞد، ٝأ٠٣خ ُظلـ٤َ ١خهخص ى٤ُ٫ش هخٛشآحُوَ
(3)

 

                                                           

 دار الجندم لمنشر كالتكزيع، القدس، ، ديمة الّسماف، أنمكذجا،الّركاية الفمسطينية، كالّتراث، ركاية :  سمير، الجندم(1)
 .45:،ص1، ط2011

 .92:،ص1،ط1979في فمسفة النقد، دار الشركؽ، بيركت، :   زكي، نجيب محمكد (2)
متى ككيؼ يقتبس الشاعر مف القرآف الكريـ، مجمة الفيصؿ، دار الفيصؿ الثقافية، :  مصطفى، رجب،  ينظر(3)

 .54:، ص2000سبتمبر،
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ٍّ "  ١ٝخٍ،حُطخَٛ" ٣ِْٝٔ حُوخٍة ٖٓ ٍٝح٣خص . ٙ حُوَآ٢َّٕٗ طٔخٓخ ٓزخَٗحً ٝؿ٤َ ٓزخَٗ ٓغ ح

ق حُط٣َٞ، ح١ٌُ ٣وق ػ٘ي ٓيهَ حُٜٔؼي، ػْ ػ٠ِ حُـَٔ "  ّٜ أُو٠ ٗظَس هخ١لش، ػ٠ِ حُ

رخٍ حُل٣ً٫ٞش، ػْ ػ٠ِ ح٧هيٝى حُؼظ٤ْ، ح١ٌُ ٣لَٜ ر٤ٖ ٟلظ٢ حَُٜ٘، فح٤٠ُّن حُٔؼِن رخٍ

هَس حُِٔٔخء ، حُٔظليٍس ٓغ ّٙ س ، ٝر٤ٖ ؿِء ًز٤َ ٜٓ٘خ، ػْ ػ٠ِ ح٣ٖٝ٣ٍوق كخؿِح ر٤ٖ حُٔي

".ؿخٗز٢ ح٧هيٝى
(1)

 

 ٝٛ٘خ َٟٗ طؤػَٙ حُٞحٟق رخُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ٝؿخء حُظؤػَ رخُِّلع حُٔٔظويّ، ٝحُٔؼ٠٘ 

ّْ حُٜخثَ ٖٓ ح٧ُلخظ،  ٝحث٢ ٣وق ػ٘ي ًُي حُٜ َّ حُٔوٜٞى أ٠٣خ، كخُٔظؤَٓ ك٢ هخّٓٞ حُ

. ُلٌَ حُز١ٍَ٘ٝحُظَح٤ًذ حُّي٤٘٣ش، كِوي ٝؿي ك٢ حُوَإٓ ه٤َ ٓٔظٞك٠، ٝأهٜذ ٓخىس 

حِص "  ًَ  ٍِ َلخُد ح٧ُْْهُيِٝى، حَُّ٘خ ْٛ ََ أَ ٍُٜٞى، هُظِ ْ٘ َٓ َٝ ٍي  ِٛ خ َٗ َٝ ُػِٞى،  ْٞ َٔ ُْ ِّ ح ْٞ َ٤ُْ ح َٝ ِٝؽ،  َُ ُْزُ حِص ح ًَ خِء  َٔ َّٔ حُ َٝ

 ْٕ ْْ ا٫َِّ أَ ُْٜ٘ ِٓ ٞح  ُٔ خ َٗوَ َٓ َٝ ٌُُٜٗٞى،   َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٕ رِخ خ ٣َْلَؼُِٞ َٓ ْْ َػ٠َِ  ُٛ َٝ ْْ َػ٤ََِْٜخ هُُؼٌٞى،  ُٛ ًْ هُِٞى  اِ َٞ ُْ ح

٤ِٜيٌ  َٗ ٢ٍْء  َٗ َِّل  ًُ ُ َػ٠َِ  َّ َٝ  ِٝ ٍْ ح٧َْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ ُِْي حُ ُٓ  َُُٚ ١ٌِ ٤ِي، حَُّ ِٔ َُْل ِِ ح ٣ِِ َُْؼ ِ ح ُ٘ٞح رِخاَّ ِٓ " ٣ُْئ
(2 )

: ٓظويّ أُلخظخ ٖٓ حُّ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ػ٘يٓخ ٣وٍٞحًٔخ 

ك٢ ٗظٞءحص ٝحُظٞحءحص طظوِِّٜخ أٗـخٍ، ٝؿ٤َحٕ، ٝطلّٞ كُٜٞخ كٔخٓخص ىً٘خء ٝٗخٛؼش طزيٝ " 

ٞف ّٜ ". رط٤جشف طٌٍٝٙ ١ٍ حُٔ٘لًٕٞخُ
(3)

  

 :٢ٛٝ ػزخٍس ٓٔظٔيس ٖٓ هُٞٚ طؼخ٠ُ

                                                           

 .14:، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:   الطاىر، كطار(1)
 .9-1:  سكرة البركج، اآليات(2)
 .15: ، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:   الطاىر، كطار(3)
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ُٕ ح"  ٌُٞ طَ َٝ ْزؼُِٞع،  َٔ ُْ ِٕ ح ح ََ ُْلَ خ ًَ  ُّ ُٕ حَُّ٘خ ٌُٞ َ٣ َّ ْٞ ٍَِػش، ٣َ ُْوَخ خ ح َٓ حَى  ٍَ خ أَْى َٓ َٝ ٍَِػشُ  ُْوَخ خ ح َٓ ٍَِػشُ،  ُْوَخ

ْٖ َهلَّْض  َٓ خ  َّٓ أَ َٝ ٤ٍَش  ِٟ ح ٍَ ٍش  َ٘ َٞ ك٢ِ ِػ٤ ٣ُُُِ٘ٚ كَُٜ ح َٞ َٓ ْٖ ػَوَُِْض  َٓ خ  َّٓ َ ِٕ، كَؤ ْ٘لُٞ َٔ ُْ ِٖ ح ْٜ ُِْؼ خ ًَ  ٍُ زَخ ـِ ُْ ح

٤َشٌ  ِٓ ٌٍ َكخ ْٚ، َٗخ َ٤ِٛ خ  َٓ حَى  ٍَ خ أَْى َٓ َٝ ٣َِٝشٌ،  ُٚ َٛخ ُّٓم
ُ ٣ُُُِ٘ٚ، كَؤ ح َٞ َٓ"

(1 )

ٝحث٢  َّ . ٣٦ُخص حُوَآ٤ٗش طز٤٘ٚ ٌٛٙ حُ٘ٞحٛي"  ١ٝخٍ،حُطخَٛ" كظٞظ٤ق حُ

٤ّ٘طخٕ حَُؿ٤ْ"  ّٖ - ُؼ٘ش ّ ، حُ ٛزؼ٢ ٗلْ حُلًَش حُظ٢ أّ ، أػخى ا٠ُ حُؼ٘ٚ ّ  حُٞٓٞحّ حُو

...".ٍٟٙ ٓخ ًخٕ ٤َٜٓص١َىطٚ رٔززٜخ حُظؼ٤ِْ، 
(2 )

ٝحث٢ ٖٓ طـَرظٚ حُل٤٘ش،  ح٣ٌَُٔش ٌٛح حُظّؼز٤َ ٓٔظٔي ٖٓ ح٣٥خص َّ ، ك٤غ حٓظِْٜ حُ

. ُّ٘ٚ حُّيحه٤ِشحٜٝٗٞٛٚ ح٩ريحػ٤ش، ُـش حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ٝآ٣خطٚ، ٝكلٞحٛخ، ِٝٓؿٜخ ك٢ ر٤٘ش 

ُّ ك٢ِ "  ِٞ ْٓ َٞ ُ١ٌِ ٣ ِّ، حَُّ َُْوَّ٘خ ِّ ح ح َٞ ْٓ َٞ ُْ َِّل ح َٗ  ْٖ ِٓ  ،ِّ ِٚ حَُّ٘خ ِّ، اَُِ ِِِي حَُّ٘خ َٓ  ،ِّ دِّل حَُّ٘خ ََ ًُ رِ َْ أَُػٞ هُ

 ِّ حَُّ٘خ َٝ َِّ٘ش  ـِ ُْ َٖ ح ِٓ  ،ِّ ٍِ حَُّ٘خ ُيٝ ُٛ "
(3)

 

ٝح٣ش ٗلٜٔخ َّ . ٍٝٝى أ٠٣خ ك٢ حُ

ىٍ إٔ ٣ًَِ ح٤ُ٘ن هطزش حُـٔؼش ػ٠ِ حُظّوٟٞ، حٓظـَم ك٢ َٗف حُُِِحٍ، ٝػظٔظٚ، د" 

خ أٍٟؼض، ٣ّٞ كُِٞٚ، ٟٝٝغ ًَ ًحِص  ّٔ كِٜٔخ ، ٝظٍٜٞ حُّ٘خّ كَٔ ًٍٝٛٞ حَُٟٔؼش ػ

".ًؤْٜٗ ٌٓخٍٟ، ٝٓخ ْٛ رٌٔخٍٟ
(4 )

: حٓظٔي ٌٛح ٖٓ هُٞٚ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ

 " ٌْ ٢ٌْء َػِظ٤ َٗ خَػِش  َّٔ َُشَ حُ َِ ُْ َُ  َّٕ ْْ اِ ٌُ رَّ ٍَ ُّ حطَّوُٞح  َخ حَُّ٘خ خ ،٣َخ أ٣َُّٜم َّٔ َؼٍش َػ ِٟ َْ ُٓ َُّم  ًُ  َُ َٛ ٌْ ََٜٗخ طَ ْٝ ََ َّ طَ ْٞ َ٣ 

 ِ حَد  َّ ٌَ َّٖ َػ ٌِ َُ َٝ  ٟ ٍَ خ ٌَ ُٔ ْْ رِ خ ُٛ َٓ َٝ  ٟ ٍَ خ ٌَ ُٓ  َّ ٟ حَُّ٘خ ََ طَ َٝ ََِٜخ  ْٔ ٍَ َك ْٔ حِص َك ًَ َُّم  ًُ ط٠ََُغ  َٝ َؼْض  َٟ ٍْ أَ

ِي٣يٌ  َٗ"
(5 )

                                                           

 .11-1:  سكرة القارعة، اآليات(1)
 .18:، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:   الطاىر، كطار(2)
 .6-1:   سكرة الناس، اآليات(3)
 20:، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:   الطاىر، كطار(4)
 .2-1:   سكرة الحج، اآليتاف(5)
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:  ٣و٠غ ٤ٓخم حُي٫٫ص ك٢ حُّ٘ٚ ٤َُٛي ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حُوَآ٤ٗش

٢ّ٘. حُّي٤ٗخ" اّٗخ ُوخىٍٕٝ ػ٠ِ ..حُلٔي ّا َٓكزخ رو٠خثٚ، ٝرَٟخثٚ. محُّي٤ٗخ حُـّيحٍس حُـّيحٍس ٣خ حُ

".إٔ ٗزيٍ ه٤َح ْٜٓ٘، ٝٓخ ٗلٖ رٔٔزٞه٤ٖ
(1)

  

:  ٌٛح ٣ظٔخ٠ٗ ٓغ هُٞٚ طؼخ٠ُ

ُٖ  ك٬َ" خ َْٗل َٓ َٝ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ ٍَ َه٤َْحً  ْٕ ُٗزَيِّل ، َػ٠َِ أَ َٕ ٝ ٍُ ٍِِد اَِّٗخ َُوَخِى خ ـَ َٔ ُْ ح َٝ ٍِِم  خ َ٘ َٔ ُْ دِّل ح ََ ُْ رِ ِٔ  أُْه

 َٖ زُٞه٤ِ ْٔ َٔ "رِ
(2 )

ٝحث٢ ٖٓ ٍٓٞٝػٚ  َّ  ػزَ ٓظ٘خٛخص طظَ ٓلٍٜٞس ك٢ طَؿٔش حُي٢٘٣ًٔخ حٓظٔي حُ

".رٞ ح٧ٍٝحف" ، ٝؿ٠زٚ حُٔـٔيس ك٢ ٗل٤ٔش ٝٓوطٚحٗلؼخ٫طٚ 
 

 أ٣ٖ هٔ٘ط٤٘ش .ُْ ٣زَن ٖٓ أِٜٛخ أكي ًٔخ ًخٕ. ُُُِض ُُِحُٜخ:أهٍٞ .هٔ٘ط٤٘ش حُلو٤و٤ش حٗظٜض " 

ٝكَ .ُُُِض ُُِحُٜخ .ٝرٖ ؿٍِٞ ٝرٖ ط٤ٌ٘ٞ ٝرٖ ًَحٍس؟ ُُُِض ُُِحُٜخ ٝ رخُلوٕٞ رخُزخ١

ّ٘ؼ٤َ، ". ، ٝر٤ٔ١ٖٞ، ٣ًَٝٞ حُل٤ٞحٗخص ٝحُ٘زخطخص ٝرُٞلٍٞٓلِٜخ هٔ٘ط٤٘ش رٞك٘خٍس  ٝرٞ حُ
(3 )

: ٌٛح ٣ظٔخ٠ٗ ٓغ هُٞٚ طؼخ٠ُ

ُٝ أَْػوَخََُٜخ "  ٍْ َؿِض ح٧َْ ََ أَْه َٝ حََُٜخ،  َِ ُْ ُِ  ُٝ ٍْ َُِِِض ح٧َْ ُْ ُُ ح  ًَ خََُٜخاِ َٓ  ُٕ خ َٔ ٍَ ح٩ٍّٗ " ٝهَخ
(4 ) 

ٝحث٢ حَُٔؿغ ٖٓ حُّ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ك٢ طلي٣ي ٓؼخُْ ُٖٓ حُِؼ٘ش ، كخُٔيهن   َّ ُوي حٓظَكي حُ

ٝحث٢ ١ َّ :  طل٠َ هُٞٚ طؼخ٠ُُِّ٘ٚ حُ

                                                           

 .25:، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:   الطاىر، كطار(1)
 .41-40:   سكرة المعارج، اآليتاف(2)
 .28:، ص(ركاية)الزلزاؿ :   الطاىر، كطار(3)
 .2-1:  سكرة الزلزلة ،اآليتاف(4)
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ػ٤ِْٜ حُِؼ٘ش ك٢ ح٤َُِ اًح ٣ـ٠٘ ٝحُّٜ٘خٍ اًح طـ٠ِ ، إ ًخٗٞح ٣ؼَكٕٞ ٓؼ٠٘ ُِؼيحُش ْٛ ح٣ٌُٖ " 

".٣وططٕٞ ٬ُٓظ٬٤ء ػ٠ِ أٍح٢ٟ حُّ٘خّ
( 1)

 

ْٗؼ٠َ"  ح٧ُْ َٝ  ََ ًَ ٌَّ خ َهََِن حُ َٓ َٝ  ،٠َِّ ـَ ح طَ ًَ ٍِ اِ َخ حَُّٜ٘ َٝ  ،٠َ٘ ـْ ح ٣َ ًَ َِ اِ ح٤َُِّْ َٝ"
(2)

  

ٝحث٢ رب٣َحى ٓظ٘خٛخص ى٤٘٣ش، ٣ـٔيٛخ ك٠ٍٞ ح٫ٗظٔخء ُِّي٣ٖ ح٢ٓ٬ٓ٩  َّ  كِوي ،٣ؼظٔي حُ

.  أُلخظ، ٝٓلَىحص حُّ٘ٚ حُوَآ٢ٗسأػخى ًظخد

حريأ ٖٓ ٛ٘خُي ٖٓ ح٧ٓلَ، ك٤غ ٫ ... ٢ِّٓ ػ٤ِْٜ ٤١َحَ أرخر٤َ ط٤َْٜٓ رلـخٍس ٖٓ ٓـ٤َ"

كق ٣ظٞحَٛ، ػْ حٛؼي ا٠ُ هِزٜخ ٝظَٜٙ ِّ . ٣ِحٍ حُ

".، ٫ٝ طيػْٜ ٣وَرٕٞ حُٔيٕ ٤ُ٘طِوٞح ٗلٞ حُزٞحى١...٣خ ٤ٓي١ ٤ٔٓي
(3 )

: ٣ظٔخ٣َ ٓغ هُٞٚ طؼخ٠ُ

ْْ ٤َْ١َحً " ِٜ ََ َػ٤َِْ َٓ ٍْ أَ َٝ  ، ٍَ ْْ ك٢ِ ط٤ِِ٠َْ ٤َْيُٛ ًَ  َْ َؼ ـْ َ٣ ْْ ، أََُ َِ ُْل٤ِ َلخِد ح ْٛ َ رُّمَي رِؤ ٍَ  ََ ٤َْق كََؼ ًَ  ََ ْْ طَ  أََُ

 ٍٍ ًُٞ ؤْ َٓ ٍق  ْٜ َؼ ًَ  ْْ َؼَُِٜ ـَ ، كَ ٍَ ٤ ِّـل ِٓ  ْٖ ِٓ ٍس  ٍَ خ ـَ ْْ رِِل ِٜ ٤ ِٓ َْ ََ  طَ  "أَرَخر٤ِ
(4)

 

٣ٔخ ٌِٗٚ ّه٤ٜي ك٢ حُظٌَُّ، ٫ٝ " ٬ٗكع ًٌُي طٞظ٤ق حُوطخد حُّي٢٘٣ ك٢ ٍٝح٣ظٚ ح٧ه٤َس

. ّى كٞحٍحص ٧كي حُ٘و٤ٜخصٍح٢٘ٔ٠ُّ، ًٔخ ؿخء ك٢ 

ّ٘ؼَحء حٌٌُد "  " طظليع ػٖ حُلّذ، ًٝل٠ ّ  حُ

َّ٘ ، ٣وخّ ٖٓ طِوخٙ ٗلٔٚ، ٤ٜ٣ٝزي ٖٓ ك٤غ ٫ طظٞهغ" ٝ  ّ٘ؼَ ًيػٞس حُ  ".ىػي ٓ٘ٚ، حُ
(5 )

 : ّ حٓظٔي ٖٓ هُٞٚ طؼخ٫٠ٌُٛح حُي
                                                           

 .51:، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:   الطاىر، كطار(1)
 .3-2-1:  سكرة الميؿ، اآليات(2)
 .47:، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:   الطاىر، كطار(3)
 .5- 1:   سكرة الفيؿ، اآليات(4)
  .124-108-104: ، ص،ص1، ط2010ضاء ، الحّر، ؼ منشكرات اؿ،(ركاية)، الّتذلؿفي قصيد :   الطاىر، كطار(5)
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َٕ ا٫َِ " خ ٫َ ٣َْلَؼُِٞ َٓ  َٕ ْْ ٣َوُُُٞٞ ُ أََّٜٗ َٝ  َٕ ٞ ُٔ ٤ِٜ حٍى ٣َ َٝ  َِ ًُ ْْ ك٢ِ  ُ ََ أََّٜٗ ْْ طَ ٕٝ أََُ ُٝ خ ـَ ُْ ُْ حَ َُ٘ؼَحُء ٣َظَّزُؼُٜ ُْ حَ َٝ

 َٖ ٣ ٌِ ُْ ُْ حَ ٤َْؼَِ َٓ َٝ ٞح  ُٔ خ ظََِ َٓ ْٖ رَْؼي ِٓ ٝح  َُ َٜ ْٗظَ حِ َٝ ح  ًَ ؼ٤ِ ًَ ٝح    َُ ًَ ًَ َٝ خَُِلخِص  َٜ ُْ ُِٞح حَ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ أَ ٣ ٌِ ُْ ح

 َٕ ْ٘وَِِزُٞ ْ٘وٍَِذ ٣َ ُٓ ٞح أ١َْ  ُٔ "ظََِ
(1)

 

ّٔخهَ ُِ٘خػَ ك٢ حُٔـظٔغ حُٔؼخَٛ، ٓغ أّٗٚ ك٢ حُؼَٜ   ٌٛح حُٔلّٜٞ ٣ـٔي حُٔٞهغ حُ

. حُـخ٢ِٛ، ًخٕ حُ٘خػَ ٣لظ٠ رؼ٘خ٣ش، ٌٝٓخٗش َٓٓٞهش ُيٟ حُلَى، ٝحُوز٤ِش

ٖٓ حُلَح٢ٗ" ٝك٢ ٍٝح٣ش ِّ ٖٓ ٍٓٞس " حُطخَٛ، ١ٝخٍ"  ٣ٔظِْٜ"حُؼ٘ن ٝحُٔٞص ك٢ حُ

. كٌَس ٗوخٕ حُ٘زخد حُٔئٖٓ ىحهَ حٌُٜق" حٌُٜق

 ".رؼخّرو٢ ك٢ رطٖ أٓٚ ػيس هَٕٝ ، ٫ طٔغ ٤ٖ٘ٓ، ٫  ح٬ُُ" 
(2 )

:  ٖٓ هُٞٚ طؼخ٠ُٓٔظٔيٌٝٛح 

َٖ َػَيىحً  " ٤ِ٘ ِٓ ِْٜق  ٌَ ُْ ْْ ك٢ِ ح ِٜ حِٗ ًَ ْرَ٘خ َػ٠َِ آ ََ " ك٠ََ
(3)

 

ْزَؼشٌ "  َٓ  َٕ ٣َوُُُٞٞ َٝ ٤ِْذ  ـَ ُْ ْؿٔخً رِخ ٍَ  ْْ ِْزُُٜ ًَ  ْْ ُٜ ُٓ خِى َٓ شٌ  َٔ ْٔ َٕ َه ٣َوُُُٞٞ َٝ  ْْ ِْزُُٜ ًَ  ْْ حرُِؼُٜ ٍَ َٕ ػ٬َػَشٌ  ٤َوُُُٞٞ َٓ

 ٫ َٝ َِٛحً  حًء ظَخ ََ ِٓ ْْ ا٫َِّ  ِٜ ٍِ ك٤ِ خ َٔ ٌَ ك٬َ طُ ْْ ا٫َِّ ه٤َِِ ُٜ ُٔ خ ٣َْؼَِ َٓ  ْْ ِٜ طِ ُْ رِِؼيَّ رِّل٢ أَْػَِ ٍَ  َْ ْْ هُ ِْزُُٜ ًَ  ْْ ُُٜ٘ ِٓ ػَخ َٝ

ْْ أََكيحً  ُْٜ٘ ِٓ  ْْ ِٜ ظَْلِض ك٤ِ ْٔ  "طَ
(4)

 

 ُِزخكؼش "١ٝخٍ ٓظؤػَح رخُوَإٓ: " ًظخد رؼ٘ٞحٕ" ٓوخٓخص"ٛيٍ ػٖ ٍٓ٘٘ٞحص  أه٤َح »

ٖٓ حُٜٔخىٍ ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ طـَرش   ٖٓ ه٬ُٚ إٔ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ٣ؼيّ صً٘ق" ػلخف ٤ٛل٢"

حَُٝحث٤ش ٓؼظزَس إٔ ًُي ؿخد ػٖ حُ٘وي رخٓظؼ٘خء رؼٞ حُٔوخ٫ص حُظ٢ ط٤َ٘ ا٠ُ ٝؿٞى " ١ٝخٍ"

" حُظ٘خٙ "ُذحُوَآ٢ٗ، ح١ٌُ ٛٞ " حُظ٘خٙ"حُي٢٘٣ ك٢ طـَرظٚ، ىٕٝ كَٜٛخ ك٢ " حُظ٘خٙ"

                                                           

 .667-666-665-664: سكرة الشعراء، اآليات  (1)
 ،2ط، 1982، الشركة الكطنية لمنشر، كالتكزيع، الجزائر، (ركاية)،العشؽ كالمكت في الزمف الحراشي: الطاىر، كطار(2)
 .12:ص
 .11:  سكرة الكيؼ، اآلية(3)
 .22:  سكرة الكيؼ، اآلية(4)
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ح٧ه٤َس، حُظ٢ " ١ٝخٍ"إٔ ػ٬ػ٤ش " ػلخف ٤ٛل٢"، ؿخء ك٢ ٓويٓش ًظخد ح٧ٓظخًس (...)حُي٢٘٣ 

ح٢ُُٞ " ٝ،"ح٢ُُٞ حُطخَٛ ٣ؼٞى ا٠ُ ٓوخٓٚ ح٢ًُِ"ٝ ،"ُحُ٘ٔغ، ٝحُيٛخ٢ُ"ط٠ْ ٍٝح٣خص 

". حُطخَٛ ٣َكغ ٣ي٣ٚ رخُيػخء

ٕ أحٓظؼَٔ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ٝأِٓٞرٚ رط٣َوش طٌَ٘ ظخَٛس ٫كظش طٔظلن " ١ٝخٍ"إ ف 

ٝاًح ًخٕ حُ٘وي طٞهق ه٬٤ِ ػ٘ي حُ٘و٤ٜخص حُي٤٘٣ش : "، ٝأٟخكض(...) ح٣ظٞهق ػ٘يٛخ حُ٘وي ٓؼٔن

 كبٕ حُظيحهَ ر٤ٖ ٜٗٞٙ حُؼ٬ػ٤ش ٝحُوَإٓ ،ًَ ٣ٌخى ٣ٌٕٞ ػ٤َٟخرٖ" ١ٝخٍ"ك٢ ٍٝح٣خص 

ح٣ٌَُْ ٓخ ُحٍ ٟٓٞٞػخ رٌَح ٍؿْ هٜٞرش أ٤ٍٟظٚ، ٝأٍؿؼض ًُي ا٠ُ إٔ حُ٘وخى ؿخُزخ ٓخ 

.«، طـِض ك٢ طـَرظٚ حَُٝحث٤شس١٢ٗػوخكش ٣ْ ًًٌٝخطذ ٣ٔخ١ٍ ٍؿْ أٗٚ " ١ٝخٍ"٣يٍٕٓٞ 
(1)

 

 ُوي كَٟض حُِـش حُؼَر٤ش ٗلٜٔخ ػ٠ِ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ًخٗٞح، أّ ًلخٍح، إٔ ٣ٌٕٞ ُْٜ طٌٝهخ 

٣ـٔي حُـٔخ٤ُش حُل٤٘ش  ""ح٤ُُٞي رٖ ٓـ٤َس"ُِوَإٓ ح٣ٌَُْ، ٝٓخ ك٤ٚ ٖٓ طؼز٤َ ؿٔخ٢ُ كٌٜح 

 :حُٔٞؿٞىس ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ك٤ٖ هخٍ

« ٝاٗٚ ٤ُؼِٞ، ٝٓخ ٣ؼ٠ِ ػ٤ُِٚط٬ٝسك٬ٝس، ٝإ ػ٤ِٚ ٍٝ  إ ُٚ » 
(2)

 

، ح١ٌُ حٓظؼخٕ رٔؼـٔٚ ٩ػَحء "حُطخَٛ، ١ٝخٍ" ٌٛح ٓخ ؿؼَ حَُٝحث٤ٕٞ، ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ 

حُظـَرش ح٩ريحػ٤ش، ٖٓ ك٤غ ط٤ٌِٜ٘خ حُل٢٘، كِوي َٜٗ ٖٓ ٓؼخ٤ٗٚ، ٝأِٓٞرٚ، ح٢ُ٘ء ح١ٌُ ؿؼَ 

ٍٝح٣خطٚ طز٤ٖ ٓيٟ ط٘زغ حَُٝحث٢ رخُؼوخكش حُوَآ٤ٗش، طـٔيص رؼٞ ٓظخَٛ ٌٛح حُظؤػَ ك٢ 

. ٓؼـٔٚ حُل٢٘

 ٝرخٓظويحٓٚ حُِلع حُوَآ٢ٗ ٛ٘خ ًخٕ ٓٞكوخ، ٝهيّ حُ٘ٚ حَُٝحث٢، ٝٓخػيص ٌٛٙ ح٧ُلخظ 

. حُوَآ٤ٗش ػ٠ِ ا٣ٜخٍ حُلٌَس رٌَ٘ ؿ٢ِ

 ًٔخ ٗـق حَُٝحث٢ ك٢ ىٓؾ ح٧ُلخظ حُوَآ٤ٗش ٟٖٔ ٤ٔٗـٜخ حُل٢٘ رط٣َوش ؿؼِظ٘خ ٌٗظ٘ق 

. إٔ ٛ٘خى طؼخُوخ اريحػ٤خ ٓغ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ رؼ٤يح ػٖ حُ٘٘خُ، ٝحُزظَ

                                                           

 ،يدة الخبررج"  كىمشكا عالقتو بالقرآف،ركائيا يساريا" كطارا"النقاد اعتبركا "في كتاب لألستاذة عفاؼ، صيفي، : ح،ع (1)
 .23 :، ثقافة، ص2015 مارس 24يـك الثالثاء 

 :، ص(ط.د)،(ت-د) القاىرة، ، إبراىيـ األبيارم، طبعة مصطفى الحمبي، تحقيؽ كضبط،1 ج،السيرة النبكية: ابف ىشاـ (2)
288. 
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 حٓظويّ حَُٝحث٢ أ٠٣خ ٓؼِٞٓخص ٗخرؼش ٖٓ هٜٚ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، كـخء طؼز٤َٙ ك٢ 

ٌٓخٗٚ ٝهيّ حُ٘ٚ حَُٔى١، ٝأػطخٙ ُهٔخ، ٝهٞس، ًٔخ أػطظٚ هٞس، ٝٓٔخكش ًز٤َس ٖٓ 

. ٍح٢ٓ ٝح٧ٛيحفّحٍ

 طـ٤ٔي حَُٝحث٢ ُِلع حُوَآ٢ٗ حُٔٔظٔي ٖٓ ح٣٥خص حًٌٍُٔٞس ٓخػي ًؼ٤َح ك٢ ا٣ٜخٍ 

. حُلٌَس، ٝهيّ حُ٘ٚ حَُٝحث٢ رٌَ٘ ًز٤َ، ًُٝي ربػَحء حُ٘ٚ، ٝطيػ٤ْ حُلٌَس

 ٝظق حَُٝحث٢ ح٣٥خص حُوَآ٤ٗش طٞظ٤لخ ٣َٛلخ ك٢ حُٔ٘خٓزخص حُظ٢ طٔظيػ٤ٜخ، رل٤غ 

. حٍطزطض رخُٔؼ٠٘ ُِلٌخ٣ش

 َٝٓؿؼ٤ش ٌٛٙ ح٣٥خص حُوَآ٤ٗش أػطض ُِٔؼ٠٘ ى٫ُش، ٝهٞس ك٢ ح٣٩لخء، كخُٜيف ٖٓ 

. طٞظ٤ق حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ُيٟ حَُٝحث٢ ٛٞ

 ٌُح ٗـيٙ ٣ٞظق ا٠ُ ؿخٗذ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ،حُظؤ٤ْٓ َُٝح٣ش ػَر٤ش هخُٜش ٓؼ٠٘، ٝٓز٠٘» 

ح٣َُٜق حُِـش حُوَآ٤ٗش ٓلَىحص، ٝطَح٤ًذ، ٝهٜخثٚ ك٤٘ش، ٝؿٔخ٤ُش، رل٤غ ظَٜ حػظٔخى 

حٌُخطذ ؿ٤ِخ ػ٠ِ ا٣وخع حُظَح٤ًذ حُوَآ٤ٗش، كـخءص ُـش حَُٔى ِِٓٔش ًحص ا٣وخع ٤ٓٞٓو٢ هِوظٚ 

.«حُـَٔ حُٔظٞحُٗش ٖٓ ؿٜش، ٝحػظٔخى حُلخِٛش حُوَآ٤ٗش ٖٓ ؿٜش أهَٟ
(1)

 

كِوي حٓظؼَٔ حَُٝحث٢ حُ٘ٚ حُي٢٘٣، كٜٞ ٓخىس هٜزش، ٍٝٓٞٝع ى٢٘٣ رخُؾ ح٧ػَ ًٔخ 

٣ؼي ٌٛح حٍُٔٞٝع حُي٢٘٣ ٍحكيح ٜٓٔخ ٖٓ ٍٝحكي، ٜٝٓخىٍ حُظـَرش حُل٤٘ش ُيٟ حَُٝحث٢ ٌٛح ٓخ 

. ؿؼِٚ ٣لـَ ١خهخطٚ حُي٤ُ٫ش

كخ٧رؼخى حُظ٘خ٤ٛش حُي٤٘٣ش طَحٝكض ر٤ٖ ح٫هظزخّ ُِ٘ٚ ًخ٬ٓ طخٍس، ٝح٩ٗخٍس ا٤ُٚ طخٍس 

. أهَٟ، ٤ًٝق ٫

 كٜٞ ىٓظٍٞ ٣َٗؼش، ٜٝٓ٘خؽ أٓش، ٣ٝٔؼَ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش طخؽ أىرٜخ، ٝهخّٓٞ ُـظٜخ »

ًٌَّ، ٝحُلٌَ، ٣ـي ك٤ٚ  ٝٓظَٜ ر٬ؿظٜخ، ٝك٠خٍطٜخ، ػْ كٞم ًُي ١خهظٚ ه٬هش ٖٓ حُ

                                                           

القراءة كالتجربة حكؿ التجريب في الخطاب الركائي الجديد بالمغرب، دار الثقافة، الدار البيضاء، : سعيد، يقطيف (1)
 .134: ، ص1، ط1985
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حٌُحًَٕٝ، ٝحُٔظلٌَٕٝ ُٔٔخص ٓٔخ٣ٝش طٜظي١ ُٜخ حُٔ٘خػَ، ٝطو٘ؼَ ٖٓ ٍٝػظٜخ حُـِٞى ًِٔخ 

.«طيرَص ٓؼخ٤ٜٗخ، ٝحٓظ٘ؼَص ؿ٬ُٜخ
(1) 

ُٚ ٓوِٕٝ ٛخثَ ٖٓ حُؼوخكش " حُطخَٛ، ١ٝخٍ" ِْٗٔ ٖٓ ٍٝحء ٌٛح ًِٚ إٔ حَُٝحث٢ 

ٝحُؼِّٞ، ٝحُٔؼخٍف، ٝٓـٔٞػش ًز٤َس ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حُٔٞؿٞىس ك٢ حٌُحًَس، ٍٝٓٞٝع ػوخك٢ 

، "ح٩ػخٍس"ٝ" حُظ٤ِٔق"، ٝ"حُظ٤ٔ٠ٖ"، ٝ"ح٫هظزخّ"ى٢٘٣، ٝظلٜخ ك٢ ٜٗٞٛٚ ٓؼظٔيح ػ٠ِ 

ًٔخ طؼخَٓ ٓغ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ريهش، ًًٝخء، كخٓظـَ ًؼ٤َح ٖٓ ٓلَىحطٚ، حُظ٢ أريٍ رٜخ ؿ٤َٛخ، 

هخّ أ٠٣خ رخٓظيػخء . ػْ ر٘خٛخ ك٢ حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ ر٘خء ٣ٞحكن ٓؼ٘خٛخ حُٞحٍى ك٢ حُوطخد حُوَآ٢ٗ

حٍُٔٞ، ٝحٓظ٤لخء ٠ُٕٔٔٞ ح٣٥خص حُوَآ٤ٗش، ٝٓيُُٜٞخ، أٝ كلٞحٛخ، أٝ حٓظؼخٍس ُزؼٞ 

. حُٔلَىحص، ٝحُظَح٤ًذ

 ُٝؼِٚ ٖٓ طل٤َٜ حُلخَٛ حُوٍٞ رؤٕ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٛٞ أكي أْٛ ٜٓخىٍ ح٣َُٝٔخص »

حُؼَر٤ش، كخ٧َٓ ٫ ٣لظخؽ ا٠ُ ر٤خٕ، ٗظَح ُِٔخىس حُو٤ٜٜش حُٔؼظزَس حُظ٢ ٍٝىص ك٤ٚ، ٢ٛٝ 

.«ٓخىس ط٘خُٝض هٜٚ ح٧ٗز٤خء، ٝأهٞحْٜٓ، ٝأهزخٍ ح٧ْٓ حُٔخروش
(2)

  

.  ٌٌٛح ٣ٔظو٢ حَُٝحث٢ ح٬ُٔٓق حُوَآ٤ٗش، ٣ٝوظخٍ ٓخ ٬٣ثْ أرؼخىٙ حُل٣ٌَش

ػزخٍس ػٖ " حُطخَٛ، ١ٝخٍ"ُيٟ حَُٝحث٢ " حُظ٘خٙ" ٗوِٚ ٖٓ ٍٝحء ٌٛح ًِٚ إٔ 

ُٞكش ك٤ٔلٔخث٤ش ططلق رخُٜ٘ٞٙ حَُٔؿؼ٤ش، حُٔٔظٔيس ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ٝٓيٟ ط٘زغ 

حَُٝحث٢ أ٠٣خ رظِي حَُٝف ح٤ٓ٬ٓ٩ش، كوي حٓظطخع إٔ ٣ٔظلًٞ ػ٠ِ ٓ٘خػَ حُوَحء ًٕٞ 

. ُٚ" حُظ٘خٙ"

 أػَ ؿٔخ٢ُ ك٤غ أِٓٞد حُوَإٓ ٛٞ ح٧ِٓٞد ح٧ٓؼَ ُِـش حُؼَر٤ش، ٝحطوخً رؼٞ » 

ٍٛٞٙ، ٝأٓخ٤ُزٚ ًٗٔٞؿخ ٠٣خف ٤ُِٜخؿش ح٧ىر٤ش، ٓٔخ ٣ٌٔزٜخ ٍٝٗوخ، ٝؿٔخ٫، ك٬٠ ػٖ 

                                                           

 .6: ، ص2، ط1969معجـ األلفاظ كاألعالـ القرآنية، دار الفكر العربي، القاىرة، : إبراىيـ، محمد إسماعيؿ (1)
 .73: ، ص1، ط2005، (األنكاع كالكظائؼ كالبنيات) ،السرد العربي القديـ: إبراىيـ، صحراكم(2)
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حُٜيف حُي٢٘٣، ح١ٌُ ٣ـؼَ حُظٞحَٛ ر٤ٖ حُوخٍة، ٝحٌُخطذ طٞح٬ٛ ه٬هخ، ُٔخ ٣ـٔغ ر٤ٜ٘ٔخ 

.«٤ٍٛيح ُحهَح، ٝطوي٣ْ حُوَإٓ، ٝحُظؤػَ رٔؼخ٤ٗٚ حُؼظ٤ٔش
(1)

 

ٖٓ ه٬ٍ ٍٝح٣خطٚ هيٍطٚ ػ٠ِ حٓظل٠خٍ ح٣٥خص " حُطخَٛ ١ٝخٍ" ُوي أػزض حَُٝحث٢ 

حُوَآ٤ٗش، ٝحُظَحع حُ٘ؼز٢، ٌٝٛح ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٗٚ كخَٟ ٣ظ٘خٙ ٓغ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٜ٘ٞٙ 

حٌُحثزش ك٤ٚ، ًٔخ ً٘لض ػٖ هيٍس حَُٝحث٢ ػ٠ِ  

 ط٣ٌٝذ حُليٝى ر٤ٖ حُؼزخٍحص حُٔظ٘خٛش ك٢ حُـِٔش حُٞحكيس، ػْ ك٢ حُلوَس حُٞحكيس، ٝأك٤خٗخ »

.«ك٢ حُؼزخٍس حُٞحكيس
(2)

 

                                                           

:  ص       ،(ط.د)، 1988دراسات في أدب مصر اإلسالمية، دار البياف لمطباعة كالنشر، :  عمي أحمد،غريب محمد(1)
118. 

 .340: ، ص1، ط2000، دار ىكمة، الجزائر، (ركاية) ، الحمـ كالفجيعةؽرادس: ، عز الديفكجيجال (2)
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: التناص مع المىروث الشعبي- 

": اللغة التراثية"مفهىم التراث - 

، أٍٟ ٖٓ "حُطخَٛ ١ٝخٍ"ك٢ ٍٝح٣خص " حُظَحع" هزَ حُوٞٝ ك٢ حُزلغ ػٖ طٞظ٤ق 

كظ٠ " ُٔخٕ حُؼَد"ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش، ًٔخ ٍٝى ك٢ " حُظَحع"ح١ٍَٝ٠ُ طؼ٣َق ٓلّٜٞ 

. َٜٗ ا٠ُ حُٔلّٜٞ حُلي٣غ ٌُِِٔش ُـش، ٝحٛط٬كخ

 :المفهىم اللغىي للتراث- 1

، ٝهي هِزض حُٞحٝ طخءح، ٝطؼ٢٘ ًِٔش "ٍٝع"ٖٓ حُـٌٍ حُِـ١ٞ " طَحع" ؿخءص ًِٔش 

ٓخ ٣ظًَٚ ح٩ٗٔخٕ رؼي ٓٞطٚ ٖٓ ٓخى٣خص، ٝٓؼ٣ٞ٘خص، ٌٝٛح ٓخ ٤ٔٔ٣ٚ حُ٘خّ ح٤ُّٞ " طَحع"

.ح٤َُٔحع
(1)

 

ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ رٔلٜٜٞٓخ حُٔؼ١ٞ٘، ٝحُٔخى١ كوي حكظوَ " طَحع" ٍٝٝىص ًِٔش 

روٞٓٚ، ٝطزخ٠ٛ رؤٗٚ ٍٝع حُٔـي، ٝحَُ٘ف ػْٜ٘، ك٤ٖ هخٍ ك٢ " ػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ"حُ٘خػَ 

: ٓؼِوظٚ

ُٖ ىَٝٗٚ كظ٠ّ ٣ز٤َ٘ـخ  ؼـــيٌّ  ُٗطَخِػـ َٓ َي هي ػِٔض  ـْ َٔ ْػَ٘خ حُ ٍَ َٝ

حه٣ََ٘خ  ٌّ َُ حُ ًُه ح ٗؼْ  ًَ ََ ٓ٘ـــٚ  ٤ُٛ ٍْػُض ٬ًِٜٜٓ ٝحُو٤ـ َٝ

٤َِٓ٘خ  ََ ًْ َِْ٘خ طَُحع ح٧َ ِٗ ْْ ـ ِٜ ــخ ؿ٤ًٔؼـــــخ  رِ ًٓ ٝػظَّخرًـخ ًِٝؼـٞ

ْظ٘ـَخ ر٤َ٘٘ــخ ِٓ َّٖ ػـٖ آرــخِء ٛــيم  ٝٗـٍٞػَُٜـخ اًح  ٍٝػ٘ـخُٛـ
(2)

 

:  َٓس ٝحكيس ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ" طَحع" ٝهي ٍٝى ًًَ ًِٔش 

َكَّلا َبْل ال ُتْكرُِموَن اْلَيِتيَم، َوال َتَحاضُّوَن َعَلى طََعاِم اْلِمْسِكيِن، َوتَْأُكُلوَن الت َُّراَث َأْكَّلً َلًما، َوُتِحبُّوَن اْلَماَل  »

.«ُ ّباً َ ّماً 
(3)

 

 
                                                           

 .125: لساف العرب مادة كرث، ص: ينظر، ابف منظكر (1)
 ، (ط.د)، 2004شرح المعمقات السبع، دار الكتاب العربي، بيركت، : الحسيف، بف الحسيف الزكزني(2)

 .120-119: ص، ص
 .20-19-18-17: اتسكرة الفجر، اآلم (3)
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خ"ٝحُٔوٜٞى روُٞٚ  ًّٔ ، ٛٞ حُـٔغ ر٤ٖ حُل٬ٍ، "حُِٓو١َ٘"،  ًٔخ ٣وٍٞ "أ٬ً ُ

.ٝحُلَحّ
(1) 

ك٤غ ًخٕ حُؼَد ك٢ حُـخ٤ِٛش ٣لظوَٕٝ حَُٔأس، ٫ٝ ٣ؼطٕٞ ُٜخ حُلن ٖٓ ح٤َُٔحع 

. ح١ٌُ طٔظلوٚ َٗػخ

ًخٗٞح ك٢ ؿخ٤ِٛظْٜ ٣ٔ٘ؼٕٞ ط٣ٍٞغ حُ٘ٔخء، ٝٛـخٍ ح٫ٝ٧ى، ك٤ؤًِٕٞ ٤ٜٗزْٜ، "

٫ ٣ؤًَ ح٤َُٔحع ا٫ ٖٓ ٣وخطَ، ٣ٝل٢ٔ كُٞس حُوّٞ، ًٝخٗٞح ٣ِٕٔٞ ؿٔغ ٓخ طًَٚ : ٣ٝوُٕٞٞ

. ح٤ُٔض ٖٓ ك٬ٍ، أٝ كَحّ، ٣َٝٔكٕٞ ك٢ اٗلخهٚ

ر٬ٍ رٖ "ٝٓٔخ ٍٝى ك٢ حُ٘ؼَ حُوي٣ْ هٍٞ ٓؼي رٖ ٗخٗذ، ٝٛٞ ٗخػَ ا٢ٓ٬ٓ ًخٕ 

: هي ٛيّ ىحٍٙ، ٧ٗٚ أٛخد ىٓخً ك٢ هّٞ"أر٢ رَىس 

حهِزَخ َٞ َُْؼ ِْ ٫َ ٣ُزَخ٢ُِ حَ ٣َِ ًَ حُع  ََ ١ٍِ كَبََِٜٗخ     طُ ٍِ َىح ْي ـَ ُْ َ ٞح رِخ ُٓ ْٕ طَََٜي ِ "كَب
(2)

 

: المفهىم االصطالحي- 2

: التراث

 ٛٞ ٓخ طَػٚ ح٧ؿ٤خٍ ح٬ُكوش ػٖ ح٧ؿ٤خٍ حُٔخروش ك٢ طخ٣ٍن هّٞ، أٝ ٗؼذ، أٝ أٓش، » 

ٖٓ ٓؤػٍٞ حُظوخ٤ُي، ٝحُؼخىحص، ٖٝٓ ٓ٘ـِحص حُؼوَ، ٝح٩ريحع ك٢ كوٍٞ حُؼِْ ٝحُلٌَ ٝح٧ىد، 

، كٜٞ ًحًَس حُ٘ؼٞد، صٝحُلٖ ػ٠ِ حهظ٬ف حُٟٔٞٞػخص، ٝح٧ػَحٝ، ٝح٧ٗٞحع، ٝح٫طـخٛخ

طٔظل٠َٙ حُؼوخكش حُٔخثيس، ٝطـٔيٙ أٗٔخ١ حُلٌَ، ٝحُِٔٞى، ٝطوظِٗٚ ٓ٘خهخص حُز٤جش، ٝطئِٛٚ 

.«ٓ٘خٛؾ حُظَر٤ش
(3)

 

رٔؼ٘خٙ حُؼخّ، ٛٞ ًَ ٓخ هِلٚ ُ٘خ حُِٔق ٖٓ أ٤ٗخء ٓخى٣ش، ٝٓؼ٣ٞ٘ش " حُظَحع" ٝػ٤ِٚ كبٕ 

. حٗظوِض ػزَ حُِٖٓ ٖٓ ؿ٤َ ا٠ُ ؿ٤َ

                                                           

 .543: ، ص(ط.د)، 1925، مطبعة البيية، القاىرة، مصر، 2الكشاؼ، ج:  محمكد بف عمر، الزمخشرم ينظر،(1)
، طباعة كنشر كتكزيع، بيركت، لبناف، : عبد السالـ، ىاركف  (2) التراث العربي، المركزم العربي لمثقافة كالعمـك
 .7: ، ص(ط-د)، (ت-د) 
 .371: ، ص1، ط1987، دار العمـ لممالييف، 1المعجـ المفصؿ في المغة، كاألدب، بيركت، ج: ميشاؿ، عاصي (3)
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ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧َٓ ا٠ُ " ح٤َُٔحع"ٝظِض ًِٔش حُظَحع ٓليٝىس ح٫ٓظؼٔخٍ ط٘ٞد ػٜ٘خ أهظٜخ "

: إٔ أ١َ ػ٤ِ٘خ ٌٛح حُؼَٜ حُلي٣غ، كٞؿيٗخ ٌٛٙ حٌُِٔش ط٤٘غ ر٤٘ٞع حُزلغ ػٖ حُٔخ٢ٟ

ٓخ٢ٟ حُظخ٣ٍن، ٝٓخ٢ٟ حُل٠خٍس، ٝحُلٖ، ٝح٥ىحد، ٝحُؼِْ، ٝحُوٜٚ، ًَٝ ٓخ ٣ٔض ا٠ُ 

"حُوي٣ْ
(1)

 

حُظَحع "ح٧ىر٢، ٝ" ٝحُظَحع"حُي٢٘٣، " حُظَحع"، ح١ٌُ ٗظؼخَٓ ٓؼٚ، كٜٞ "حُظَحع" أٓخ 

. ، كٜٞ ح١ٌُ ٣ٌَ٘ ًحًَس ح٧ٓش"حُ٘ؼز٢

: المفهىم الفني للتراث- 3

. ٝأٓخ حُٔلّٜٞ حُل٢٘ ُِظَحع

 ٛٞ ٓـٔٞع ح٩ٗظخؽ حُل١ٌَ، ٝحُل٠خ١ٍ، ٝحُظخ٣ٍو٢ ح١ٌُ ٍٝػظٚ ح٩ٗٔخ٤ٗش ؿٔؼخء، » 

ٝح١ٌُ ٣ظٔؼَ ك٢ ح٥ػخٍ حٌُٔظٞرش ٓٞحء ًخٗض أػ٣َش، أ١ كـ٣َش، أٝ ًخٗض ػ٠ِ ٌَٗ ًظذ، أٝ 

ِٓلخص، ٝٓخ ٣٘خرٜٜخ، ٢ٛٝ حُظ٢ كلظٜخ ُ٘خ حُظخ٣ٍن ًخِٓش، أٝ ٓزظٍٞس أٝ رٔؼ٠٘ آهَ ٓخ ٣ظؼِن 

رظَحع ح٧ٓش ٖٓ حُٔوط١ٞخص، ٖٝٓ حُِٞحثق حُل٤٘ش، حُظ٢ طزَُ ك٠خٍس ح٧ٓش، ٝطيٍ ػ٠ِ 

.«طَحػٜخ حُٔخ٢ٟ
(2) 

: مفهىم التراث العربي اإلسالمي- 4

 كٜٞ حُظَحع ح١ٌُ ٓـَ رخُؼَر٤ش، ٝحطوٌ ٖٓ ح٬ٓ٩ّ ٜٓ٘ـخ، ٝر٤ٖ ىٍحٓخطٚ ػ٠ِ » 

٣ٝلٌَ - ٙ- حُظؼ٤ِٔخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٣ظؤَٓ ك٤ٔخ ؿخء ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ٣ٝظزغ أكخى٣غ حٍَُٓٞ 

" حُظَحع حُؼَر٢"رٔخ ك٤ٚ ه٤َ ٤ُِِٖٔٔٔ هخٛش، ٝح٩ٗٔخ٤ٗش ػخٓش، ٣ٝٔـِٜخ ك٢ ًظذ ٢ٛ 

.«ح٢ٓ٬ٓ٩ حٌُٔظٞد
(3)

 

                                                           

 .8: التراث العربي، ص: عبد السالـ، ىاركف  (1)
 .13: ، ص1988التراث العربي اإلسالمي، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، : حسيف، محمد سميماف(2)
 .8: المرجع نفسو، ص(3)
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: األمثال الشعبية- 

 ":المثل"مفهىم - 

 ؿِٔش ٖٓ حُوٍٞ ٓوظطؼش ٖٓ ٬ًّ، أٝ َِٓٓش ر٘خطٜخ، ط٘وَ ٖٓٔ ٍٝىص ك٤ٚ »" حُٔؼَ "

.«رخ٤ُٜق ٤ٟؼض حُِزٖ: "ا٠ُ ٓ٘خرٜٚ ريٕٝ طـ٤٤َ، ٓؼَ
(1)

 

:  ٣ؤْ حُؼِٔخء ح٧ٓؼخٍ ا٠ُ ػ٬ػش أهٔخّ

ػزخٍس ٓٞؿِس، ٣ٔظلٜٔ٘خ حُ٘خّ ٬ٌٗ، ٠ٓٝٔٞٗخ ٝط٘ظَ٘ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ : المثل السائر- 1

٣ٝظ٘خهِٜخ حُوِق ػٖ حُِٔق ىٕٝ طـ٤٤َ، ٓظٔؼ٤ِٖ رٜخ ؿخُزخ ك٢ كخ٫ص ٓ٘خرٜش، ُٔخ َٟد ُٜخ 

. أ٬ٛ، ٝإ ؿَٜ ٌٛح ح٧َٛ" حُٔؼَ"ٖٓ 

ٝٛٞ َٓى ٝٛل٢، أٝ ه٢ٜٜ، أٝ ط٣َٜٞ ُظ٤ٟٞق ػٖ ٣َ١ن ط٘ز٤ٚ : المثل القياسي- 2

٢ٗء ر٢٘ء، ُظو٣َذ حُٔؼوٍٞ ا٠ُ حُٔلّٔٞ، ُـَٝ حُظؤى٣ذ، أٝ حُظ٣ٌٜذ، أٝ ح٠٣٩خف، أٝ 

. ؿ٤َ ًُي

هٜش ه٤َٜس ر٤ٔطش ٣ٍِٓش ؿخُزخ، ُٜخ ٓـِٟ ح٬ٛك٢، ٝهي طٌٕٞ ػ٠ِ : المثل الخرافي- 3

.أُٔ٘ش حُط٤َ، أٝ حُل٤ٞحٕ
( 2)

 

 ٣ٌٖٔ ػّي حُٔؼَ ػزخٍس، ٌُٜ٘خ ٓٞؿِس ٝهي طؤط٢ ػخ٤ٓش، أٝ كٜل٠ ططِن ك٢ كخُش » 

ٖٓ رخد حُٔٔخػِش، ٝحُٔ٘خرٜش، طلظ١ٞ ٌٛٙ ح٧ٓؼخٍ ػ٠ِ ػزَ، ٝػظخص  (اٗ٘خثٜخ)ط٘خرٚ كخُش 

ٝكٌْ، ٝطٔؼَ ٛٞص حُ٘ؼذ، ٤َٟٔٝٙ؛ ٧ٜٗخ حُو٣ِٖ حُل٢ ٌُٜح حُ٘ؼذ، ٢ٛٝ حُٔؼزَ حُل٢ 

ح٧ٓؼخٍ طؼي ػٜخٍس ؿٜي ح٧ٓش، ٝػٜخٍس كٌَٛخ،  (...)ػٖ طخ٣ٍن ٌٛح حُ٘ؼذ، ٝػوخكظٚ 

، ٢ٛٝ رٌى طٌَ٘ ُٞٗخ أىر٤خ -أك٤خٗخ- ٝٓـٔٞع طـخٍرٜخ، ٤ٛـض، ٝٛزض ك٢ هٞحُذ ٓخهَس

٣ٔظِي رٜٔش هخٛش ،ٝٓٔش هخٛش، ٧ٜٗخ طٌَ٘ ػٜخٍس، ٝه٬ٛش حُظـَرش ح٩ٗٔخ٤ٗش، 

.«ٝحُلٌٔش
(3)

 

                                                           

 .114: ، ص(ط.د)، (ت.د)، دار الفكر، بيركت، "مثؿ"، مادة 2المعجـ الكسيط، ج:  كآخركف،اتزمأحمد حسف، اؿ (1)
 .21: ، ص(ط.د)، 1995، بيركت، 1ميؿ، بديع يعقكب، مكسكعة أمثاؿ العرب، جإ ،ينظر (2)
 ،نشر كالتكزيع عمافلؿ، دار غيداء 1980- 1966مستكيات المغة السردية في الركاية العربية : سيمماجد عبد اهلل، الؽ (3)

 .109: ، ص1، ط2015
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ٓؤهًٞ ٖٓ حُٔؼخٍ، ٝٛٞ ًِٔش ط٣ٞٔش، ٣وخٍ ٌٛح ٓؼِٚ، ًٔخ ٣وخٍ ٌٛح ٣٘زٜٚ ٝك٢ " حُٔؼَ "

:  ٌٛح حُٔؼ٠٘، ٣وٍٞ   طؼخ٠ُ

«  َٕ ٞ ُٔ َُْؼخُِ خ ٣َْؼوَُِِٜخ ا٫َِّ ح َٓ َٝ  ِّ َِرَُٜخ َُِِّ٘خ ٠َْٗ ٍُ ؼَخ ْٓ َِْي ح٧َْ طِ َٝ»
(1)

 

: ، ٍٝٓٞس حُ٘لَ ح٣٥ش45-25: ٍٓٞس ارَح٤ْٛ، ح٣٥ظخٕ. 17: ٍٓٞس حَُػي، ح٣٥ش:  ٣٘ظَ

: ، ٍٝٓٞس حُلَهخٕ، ح٣٥ظخ35ٕ: ، ٍٝٓٞس حٍُ٘ٞ، ح٣٥ش48: ، ٍٝٓٞس ح٩َٓحء، ح٣٥ش74

. 21: ، ٍٝٓٞس حُلَ٘، ح٣٥ش9ٝ39

 أ١ إٔ   َٟد ُِ٘خّ أٓؼخ٫، ٝأٗزخٛخ، ٝكو٤وظٜخ، ٝٓخ ك٤ٜخ ٖٓ حُلٞحثي، حُظ٢ ٫ 

. ٣يًٍٜخ ا٫ حُؼِٔخء

 حُٜيف ٖٓ ًًَ ح٧ٓؼخٍ، ك٢ٜ طئػَ ك٢ حُ٘لّٞ، ٓؼَ طؤػ٤َ حُي٤َُ، ٝحُزَٛخٕ ك٢ 

حُؼوٍٞ، ك٘ـي إٔ أ١ ٓـظٔغ ٫ ٣وِٞ ٖٓ ح٧ٓؼخٍ حُ٘ؼز٤ش حُ٘خرؼش ٖٓ ك٤خطٚ، ًٔخ طؼظزَ ه٣َلش 

حُـٔخػش، ٝه٬ٛش طـَرظٜخ، ٝهزَطٜخ، ك٢ٜ طٔظخُ رؼزخٍس ٓوظَٜس، ُٝـش ٌٓؼلش ٓٞك٤ش
(2)

 

.ٝهي ٍٝىص ك٢ ًظخد حُظٍٞحس ٍٓٞس ًخِٓش رخْٓ ح٧ٓؼخٍ
( 3)

 

 ًٔخ ٢ٛ ػزخٍس ػٖ كٌْ ؿٔؼض ك٢ طؼخر٤َ طٔظخُ رخ٣٩ـخُ، ٝحُز٬ؿش، ٝحٌُٝم، كِوي 

إٔ ٣ؼزَ ػٖ حُؼوخكش حُ٘ؼز٤ش، ٣ٝـؼِٜخ ٓلَى " حُطخَٛ، ١ٝخٍ"كخٍٝ حَُٝحث٢ 

ٜٗٞٛٚ،ٍٝؿْ حٓظؼٔخُٚ ُِلٜل٠، كبٗٚ كَٙ ػ٠ِ رغ ٍٝف ح٧ٛخُش حُ٘ؼز٤ش ك٢ ٍٝح٣خطٚ  

رٜيف حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٝؿيحٕ حُ٘خّ ٖٓ ه٬ٍ أ٤ٗخثْٜ، " حُظ٘خٙ حُظَحػ٢" ك٤غ ٣ؤط٢ »

.«ٝك٤خطْٜ، ك٤لًَٞٗٚ، ٤ُزو٠ ح٫ُظٜخم أٗي، ٝأهٟٞ، ٤ُٝٔظَٔ ح٧ػَ ك٢ حُ٘لْ أًؼَ طٞٛـخ
(4)

 

 إ حُؼوخكش حُ٘ؼز٤ش، حُظ٢ طٌٞٗض ػ٠ِ َٓ ح٧ُٓ٘ش، ٝحُؼٍٜٞ، أٛزلض ك٢ حُ٘ٚ 

طٌَ٘ حَُٔؿؼ٤ش حُؼوخك٤ش، ٝح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤خ، ٣ِـؤ ا٤ُٜخ حٌُخطذ ٩ٟلخء حَُ٘ػ٤ش ػ٠ِ ًظخرظٜخ 

                                                           

 .43: سكرة العنكبكت، اآلية (1)
 1،ط2012دراسات في الركاية الجزائرية، كتناصيا مع األمثاؿ الشعبية،دار التنكير، الجزائر، : ينظر، سعيد، سالـ (2)

 .53- 52: ص، ص
 .612-610: لساف العرب، ص، ص: ابف منظكر: ينظر (3)
الركاية الفمسطينية كالتراث ركايات ديمة السماف، أنمكذجا، دار الجندم لمنشر كالتكزيع، الجزائر، : سمير، الجندم (4)

 .205: ، ص1، ط2011
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ٝؿؼِٜخ ٓظـٌٍس ك٢ حُٞحهغ حُٔل٢ِ، ٝٓؼزَس ػٖ ه٤ٜٛٞش حُو٤ْ، كخَُٝح٣ش رٍٜٞس ػخٓش 

.  ٌٝٛح ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٜخ

 هي طؤػَص رخٌُٝم حُ٘ؼز٢ طؤػَح ر٤٘خ ٣وطغ رؤٕ حُظَٝف حُٟٔٞٞػ٤ش حُٔوظِلش، ٜٝٓ٘خ ١ز٤ؼش »

حُؼَٜ، ٝٗٞػ٤ش حُوخٍة، ٌٝٓٞٗخطٚ حُؼوخك٤ش، ٍٝٓٞٝػخطٚ ح٫ؿظٔخػ٤ش أِٓض ػ٠ِ حَُٝحث٤٤ٖ 

.«حٓظِٜخّ ح٧ػٔخٍ حَُٝحث٤ش حُ٘ؼز٤ش ك٢ اٗظخؿْٜ
(1)

 

 طٍٞى حُؼوخكش حُ٘ؼز٤ش أ٠٣خ ُظٜزق كـش ىحٓـش، ٝرَٛخٗخ هخ١ؼخ ػ٠ِ ٜٓيحه٤ش 

حُوطخرخص ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش، ٝحُل٣ٌَش حُٔزؼٞػش ك٢ ػ٘خ٣خ حُٜ٘ٞٙ، ٌٝٛح رِـش ٝحٟلش، رؼ٤يس ػٖ 

. حُِـش حُل٤ٗٞش، ٝحُٜيف ٖٓ ٍٝحء ٌٛح ٛٞ حٍُٞٛٞ ا٠ُ أًزَ ػيى ٖٓ حُوَحء

" ك٘خ ٤ٓ٘ٚ"، ٝ"ٗـ٤ذ ٓللٞظ" ُوي طؼٞى حُوخٍة حُؼَر٢ ػ٠ِ حَُٝح٣خص حُٞحهؼ٤ش ُـ » 

، ٢ٛٝ ٍٝح٣خص طل٢ٌ كٌخ٣خص رِـش "رٖ ٛيٝهش"، ٝ"حُطخَٛ، ١ٝخٍ"، ٝ"٣ٞٓق اى٣ٍْ"ٝ

ر٤ٔطش، ٝحٟلش رؼ٤يس ػٖ حُِـش حُل٤ٗٞش حُٜٔزـش؛ ٧ٕ ٖٓ أٛيحكٜخ ح٧ٓخ٤ٓش حٍُٞٛٞ ا٠ُ 

أًزَ ػيى ٌٖٓٔ ٖٓ حُوَحء ٌُٜٞٗخ، طلَٔ ٍٓخُش حؿظٔخػ٤ش، ٝط٣َي طز٤ِـٜخ ا٠ُ حُٔـظٔغ، ٌُُي 

.«ًخٗض ٤ِٓٝش حُظز٤ِؾ ِٜٓش ك٢ ٓظ٘خٍٝ حُوخٍة حُز٢٤ٔ
(2)

 

ًٔخ أكيػض حُؼوخكش حُ٘ؼز٤ش رؼيٛخ حُطزو٢، ٝحُظ٢ ؿخءص ٗظ٤ـش ظَٝف حؿظٔخػ٤ش 

ُْ ٣َٜٔ حُوخٍة ٖٓ ه٬ٍ ٍٝح٣خطٚ، ُْٝ ٣ظًَٚ أ٠٣خ ٣ظ٤ٚ ك٢ أكٌخٍ " حُطخَٛ، ١ٝخٍ"كخَُٝحث٢ 

كِٔل٤ش، ٬١ْٝٓ ٛؼزش حُلْٜ، رَ  

 ٣طخُذ رخ٠ٍَُٝس حُٔطِوش، ٧ٕ ٣ٔخْٛ حُوخٍة ٓٔخٛٔش كؼخُش، ٝحػ٤ش، رَ ه٬هش، »

.«ٌٝٛح ٓخ ٣ـؼَ ٖٓ حٌُظخرش حَُٝحث٤ش حهظَحع ىحثْ، ٝٓٔظَٔ
(3)

 

                                                           

، منشكرات كزارة الثقافة، كاإلعالـ، 1967- 1870تطكر الركاية العربية الحديثة في بالد الشاـ، : إبراىيـ، السعافيف (1)
 .73: ، ص(ط.د)، 1980العراؽ، 

، 2002، جكاف، 1، مجمة االختالؼ، الجزائر، العدد(مقاؿ)ىاجس التمرد كالحداثة عند رشيد بكجدرة، : محمد، سارم (2)
 .31 :ص
: ، ص(ط.د)، 1985 إبراىيـ مصطفى، دار الكتاب المبناني، بيركت، ، ترجمة،نحك ركاية جديدة: آالف ركب، غرييو (3)

96. 
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ٍٗٞى ح٧ٓؼخٍ حُ٘ؼز٤ش، حُظ٢ ٝظلٜخ حَُٝحث٢ ك٢ ٍٝح٣خطٚ، ٝحُظ٢ ٖٓ ه٬ُٜخ حٓظطخع إٔ 

٣ٌ٘ق ػٖ ِٓٞى ٗو٤ٜخطٚ حَُٝحث٤ش، ٝػٖ حٗظٔخثٜخ حُطز٤ؼ٢، ًٔخ طؼٔن ك٢ أػٔخم حُز٤جش 

حُٔل٤ِش حُظ٢ ًخٕ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٜخ، كٌٜح حُؼٔن ٣ٌٖٔ ك٢ ؿٌٍٝ حُ٘و٤ٜخص، ٝك٢ ط٤ٟٞق 

. ٬ٓٓلٜخ، ٌٝٛح ػٖ ٣َ١ن حُلٞحٍ ح١ٌُ طٔظٔيٙ  ٖٓ حُ٘و٤ٜخص

.« ح٠ُِ ٓخ ػ٘يٕٝ ُلزخد ٣ٍِٝٝٙ ٬ٌُد»
(1)

 

.« هٚ حَُأّ ط٘٘ق حُؼَٝم»
(2) 

.« ٓخ ٣زو٠ ك٢ حُٞحى ؿ٤َ كـخٍٙ»
(3) (4)

 

.« ٖٓ ٠ُٝ ػ٠ِ حُـَس طؼذ»
(5)

 

 ٣َ٣ي ٖٓ ه٬ٍ طٞظ٤لٚ ٌُٜح حُٔؼَ، ػيّ حُؼٞىس ا٠ُ حُٔخ٢ٟ ٝحؿظَحٍٙ، كٌٜح ٣ظؼذ 

ح٩ٗٔخٕ رٔزذ ػٞىطٚ ٣ًٌَُخص حُٔخ٢ٟ، ك٤ظؤُْ ُٔخ أٛخرٚ، ًٔخ ٣لِٕ ُِٟٞغ ح١ٌُ آٍ ا٤ُٚ، 

. كٜٞ ٣٘ظوي حُلخَٟ، ح١ٌُ ٣ظ٘خهٞ ٓغ حُٔخ٢ٟ

.« ٢ً طـ٢ طـ٤زٜخ ٗؼَٙ، ٢ًٝ طَٝف طوطغ ٬َٓٓ»
(6)

 

.« حٓؤٍ ٓـَد ٫ طٔؤٍ حُطز٤ذ»
(7)

 

.« ىػخ١ٝ حُٞحُي٣ٖ ط٘لٌ ك٢ ح٠ُ٘خ٣خ»
(8)

 

.« حُ٘وخُش طـِذ ح٬ٌُد»
(9)

 

.« ٌٓرٞف ُِؼ٤ي ٝا٫ ُؼخٍٗٞحء»
(10)

 

                                                           

 .153: ، ص(ط.د)، 2007، مكفـ لمنشر، الجزائر، (ركاية) ،الشمعة كالدىاليز:  كطار،الطاىر (1)
 .158: ، ص(ركاية) ،الشمعة كالدىاليز: كطار، الطاىر (2)
 .23: ، ص (ركاية)العشؽ كالمكت في الزمف الحراشي، : كطار، ،الطاىر (3)
 .10: ص، (ركاية)الالز، :  كطار،الطاىر (4)
 .72: ، ص(ركاية) كالمكت في الزمف الحراشي، شؽالع:  كطار،الطاىر (5)
 .30: ، ص(ركاية) ،الالز:  كطار،الطاىر (6)
 .33:  نفسو، صالمصدر( 7)
 .81:  نفسو، صالمصدر( 8)
 .83:  نفسو، صالمصدر( 9)
 .116:  نفسو، صالمصدر( 10)
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.« حَُ٘ ٣ؼِْ حُٔوخ١ش، ٝحُؼ١َ ٣ؼِْ حُو٤خ١ش»
(1)

 

.« ٣وِق ػ٠ِ حُ٘ـَس، ٫ٝ ٣وِق ػ٠ِ هٜخٜٛخ»
(2)

 

.« ُٞ ًخٕ ٣لَع ٓخ رخػٞٙ»
(3)

 

.« ك٘خٕ حُيؿخؿش ر٬ ٍٟخػش»
(4)

 

.« ٖٓ ُْ ٣٘زغ ٖٓ حُوٜؼش ٫ ٣٘زغ ٖٓ ُلٜٔخ»
(5)

 

.« ًخُظز٤ذ ٫ ؿخٍ، ٫ٝ ه٣َذ»
(6)

 

.« ٓزش ٝٝح٫طٜخ كيٍٝ»
(7)

 

حهي رّ٘ٞ» َّ .« حهيٜٓخ ٣خ حُظَّخػْ ُِ٘خػْ، ًِٜخ ٣خ حُ
(8)

 

.« ح٣ُِض ٖٓ ح٣ُِظٞٗش، ٝحُلٞص ٖٓ حُزلَ»
(9) 

٣ؼزَ ػٖ كٌَس ح٫ٗظٜخ٣ُش، ك٘ـَس ح٣ُِظٕٞ ٫ طلظخؽ ا٠ُ ػَٔ كظ٠ طؼط٢ ػٔخٍح 

ٝحُلٞص ٖٓ حُزلَ، كخُلٞص ِٓي . كٌٌُي ح٫ٗظٜخ١ُ ٫ ٣زٌٍ ٌٛح ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٓزظـخٙ

. حُـ٤ٔغ، كٜٞ ٗز٤ٚ رخ٫ٗظٜخ١ُ ح١ٌُ ٣ٔظ٢ُٞ ػ٠ِ أٓٞحٍ حُ٘ؼذ، حُظ٢ ٢ٛ كن ُِـ٤ٔغ

.« ح٢ُِ أًَ هَكخٕ ُِ٘خّ، ٣ل٠َ هَكخٗٚ»
(10)

 

.« ِْٓ ٖٓ ٤١٘ي اًح ٓخ ؿخ رَٓش ٣ـ٢ ًٌٔخّ»
(11) 

                                                           

 .54:  نفسو، صالمصدر( 1)
 .66: ، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:  كطار،الطاىر (2)
 .105:  نفسو، صالمصدر( 3)
 .105:  نفسو، صالمصدر(  4)
 .163:  نفسو، صالمصدر( 5)
 .178: ، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:  كطار،الطاىر (6)
 .137: ، ص(ركاية)الشمعة كالدىاليز، :  كطار،الطاىر (7)
 .98: ، ص(ركاية)ؽ كالمكت في الزمف الحراشي، لعشا:  كطار،الطاىر (8)
 .18: ، ص2، ط1984، ، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر(ركاية)الحكات كالقصر، :  كطار،الطاىر (9)
، 2004اية، الجزائر، غطبع المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، كحدة الر (ركاية)تجربة في العشؽ، :  كطار،الطاىر (10)
 .77 :، ص(ط.د)
 .19: ، ص(ركاية)تجربة في العشؽ، :  كطار،الطاىر (11)
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. ح٫ػظٔخى ػ٠ِ حُظَحع حُٔل٢ِ، كٜٞ ٣ل٤ي آخ ك٢ ٛ٘غ حُويٍ، أٝ ك٢ ٛ٘غ حٌٌُٔخّ

٣َحى ٖٓ ٌٛح حُٔؼَ، حٕ حَُؿَ ٣ظِٝؽ ٖٓ ه٣َزش ُٚ، ك٢ٜ حُظ٢ طلخكع ػ٤ِٚ، ٝطٜٕٞ 

.  َٗكٚ

.« ر٤ض ٖٓ ُؿخؽ»
(1)

 

".ح٢ُِ ر٤ظٚ ٖٓ ُؿخؽ، ٓخ ٤َٓ٣ٖ حُ٘خّ رخُلـخٍس: "أِٛٚ ٛٞ
(2)

 

 ٓخ ». حُ٘وٚ ح٠ُؼ٤ق، ٫ ٣ظؼَٝ ُ٪ٗٔخٕ، ح١ٌُ ٫ ٣ٔظط٤غ ٓوخٝٓظٚ، ك٤ٔزذ ُٚ ح٠ٍَُ

غَ  ِٔ َٓ .«ٍحء ًٖٔ 
(3)

  

.  ح١ٌُ ٍأٟ ٤ٗجخ ٓخ رؼ٤٘٤ٚ، ٤ُْ ًخ١ٌُ ٓٔغ رؤ٤ًٗٚ

.« ٖٓ ٣ـذ ػٖ ح٧ٗظخٍ ٣٘ٔخٙ حُ٘خّ»
(4)

  

. ح١ٌُ ٫ طَحٙ حُؼ٤ٖ رخٓظَٔحٍ، ٫ ٣ظًٌَٙ أكي، ٣ٜٝزق رؼيٛخ ٤ٔ٘ٓخ

« ْٚ ٣َِْ .« حُِِّل٢ طَْظَِلَْظُٚ حْؿ
(5)

 

. ػيّ ط٤٤٠غ حُٞهض ك٢ حُ٘ظَ ا٠ُ حُوِق، كظ٠  ٫ ٣ظؼذ ح٩ٗٔخٕ ٗلٔٚ

.« كي٣غ ح٤َُِ ُريس ٣طِغ حُٜ٘خٍ طٌٝد»
(6)

 

  هي طٌٕٞ حُٔٞحػ٤ي ٬٤ُ، أٓخ ك٤ٖ ٣طِغ حُٜ٘خٍ، أٝ ٣ل٤ٖ ٝهض حُظ٘ل٤ٌ طظـ٤َ طِي 

. حُٔٞحػ٤ي؛ أ١ ٓخ حطلن ك٢ ح٤َُِ، ٣زيى رخُٜ٘خٍ

.« ح٢ُِّ أًَ هَكخٕ حُ٘خّ، ٣ل٠َ هَكخٗٚ»
(7)

 

. ح١ٌُ أًَ ؿٌحء حُ٘خّ، ػ٤ِٚ إٔ ٣ل٠َ ؿٌحءٙ

                                                           

 .34:  نفسو، صالمصدر( 1)
، الكتاب العربي، السعكدم، تيامة، جدة، المممكة العربية السعكدية، زاألمثاؿ الشعبية في مدف الحجا: أحمد، السباعي (2)

 .76: ، ص(ط.د)، 1981
 .41: ، ص(ركاية)العشؽ، في تجربة : الطاىر كطار (3)
 .61:  نفسو، صالمصدر(4)
 .70: صنفسو،  المصدر( 5)
 .70:  نفسو، صالمصدر(6)
 .77:  نفسو، صالمصدر(7)
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َّْ ػ٤ِي» ع ًِزي ٣ؼ َّٞ .« ؿ
(1)

 

ػٖ ح٩ٗٔخٕ حُِج٤ْ، كٜٞ ٣٘زٚ حٌُِذ اًح كَٓظٚ ٖٓ حُطؼخّ، : ٠٣َد ٌٛح حُٔؼَ

. ٝحَُ٘حد ٤ٓظزؼي

.« حُيحد ٣ًَذ ٫ٞٓٙ»
(2)

 

 ك٢ ح٧َٛ ٓخُي حُلٔخٍ ٛٞ ح١ٌُ ٣ًَزٚ، أٛزق رخُؼٌْ، حُلٔخٍ ٛٞ ح١ٌُ ٣ًَذ 

. ٛخكزٚ، حٗوِزض ح٣٥ش، ٠٣َٝد ٌٛح حُٔؼَ ػٖ حٗو٬د حُٔٞح٣ُٖ، ٝحهظ٬ٍ حُو٤ْ

.« حُلْ حُٔـِن ٫ ٣يهِٚ ًرخد»
(3)

 

 ىػٞس ٬ُُظِحّ رخُٜٔض، ٝح٫رظؼخى ػٖ حُؼَػَس، ٝإٔ ٫ ٣ظٌِْ حُ٘وٚ ك٢ أػَحٝ 

. حُ٘خّ كظ٠ ٫ ٣٘خُٚ ح٧ًٟ

 ٌٛح حُزؼي حُ٘ؼز٢ ٣ؼط٢ ٌٜٗش ٓل٤ِش ُِوطخد، ٣ٝيٓـٚ ىحهَ ح٤ٌُ٘ٛش حُ٘ؼز٤ش، ٝهي 

ٝظلٚ حٌُخطذ، ٧ٗٚ ٫ ٣ِحٍ ٣لَى ٓ٘خػَ حُـٔخ٤َٛ، ٣ٝـ١ٌ ك٤خطٜخ، ٣ٞٛٝظٜخ، كٞظ٤لظٜخ ك٢ 

« طٞؿ٤ٚ حُوخٍة أٝ طٞؿ٤ٜٚ ٝط٤ِٔظٚ»
(4)

، كخُوطخد حَُٝحث٢ ٣ظٌت ػ٠ِ ٌٛح ح٤َُٛي حُ٘ؼز٢، 

٣ٝزلغ ك٤ٚ حُل٤خس ٤ُـؼِٚ ٓلًَخ ٨ُكٌخٍ، ٝح٤ًُِٞٔخص، ٝحَُإٟ، ًٝؤٕ حٌُخطذ ٫ ٣٘طِن ٖٓ 

حُؼيّ، ٝاٗٔخ ٣َطٌِ ػ٠ِ أٛخُظٚ حُ٘ؼز٤ش، ٤ُئْٓ َُٓخُش ٤ٓخ٤ٓش، ٝأىر٤ش، ٣َ٣ي طز٤ِـٜخ ُِوخٍة 

أ٬ٓ ك٢ اكيحع طؤػ٤َ ك٢ حُوَحء، ٝطلو٤ن حُظٞحَٛ حُـي٢ُ ح٣٩ـخر٢ حُلؼخٍ، ًٝؤٕ حَُٝحث٢ 

. أ٠٣خ ٣َ٣ي إٔ ٣زَٖٛ رؤٗٚ ػ٠ِ كن، ٝإٔ ػزو٣َش حُظَحع ه٤َ ٗخٛي ػ٠ِ ٓخ ٣وٍٞ

  ٝٓؼَٝف إٔ حُلٌْ، ٝح٧ٓؼخٍ ٖٓ اٗظخؽ حُؼو٤ِش حُ٘ؼز٤ش، ٢ٛٝ طٔؼَ ُريس حُظـخٍد 

. ح٩ٗٔخ٤ٗش

                                                           

 .91: ، صالمصدر نفسو( 1)
 .92: نفسو، صالمصدر( 2)
 .93:  نفسو، صالمصدر( 3)
 .139: ، ص(ط.د)، 1997شعرية الركاية الفانتاستيكية، المجمس األعمى لمثقافة، الرباط، : شعيب، حميفي (4)
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 ًٔخ طؼزَ ػٖ ٓٞحهق، ٝطـخٍد ٣َ٣ي ٖٓ ه٬ُٜخ حَُٝحث٢ حٌُ٘ق ػٖ ٗل٤ٔش 

.حُ٘و٤ٜخص
(1)

  

" حُطخَٛ ١ٝخٍ"كخُٔؼَ ٣وخ١ذ ؿ٤ٔغ حَُ٘حثق، كٜٞ ٫ ٣وظَٜ ػ٠ِ كجش ٓؼ٤٘ش، ٌُُي كـ 

.٣ظ٘خٙ ٓؼٚ؛ ٧ٗٚ ٣ؼٌْ ك٤خس حُٔـظٔغ، ًٔخ ٣ؼٌْ كِٔلش طل٤ٌَٙ
( 2)

 

ٌٗظ٘ق إٔ ٛ٘خى ٗؼٍٞح، ٝاكٔخٓخ ه٣ٞخ ٣َر٢ حٌُخطذ " حُظ٘خٛخص" ٖٝٓ ه٬ٍ ٌٛٙ 

رٔل٤طٚ، كخٗظٔخإٙ ُِطزوش حُلو٤َس ؿؼِٚ ٠٣غ ٣يٙ ػ٠ِ حُٔ٘خًَ ح٫ؿظٔخػ٤ش، حُظ٢ طَٛن 

حُ٘ؼذ، ٝٛٞ ٣ٔؼَ أ٠٣خ طٞح٬ٛ ٓغ ٗوٞٙ حُوٜش رلْٜ ًِٓٞخطٜخ، ُٝـظٜخ، كٌٜٙ حُظ٘خٛخص 

حُٔٔظ٘ظـش ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ ح٧ٓؼخٍ، طؼظزَ ٗويح ٤ًِٞٓخ، ٣َ٣ي حٌُخطذ إٔ ٣ويٓٚ ُِوخٍة ُٔلخٍرش 

ٌٛٙ حًُِٔٞخص حُي٤ٗجش، حُظ٢ ٫ طويّ حُؼٍٞس، ٫ٝ طلخكع ػ٠ِ ٌٓظٔزخطٜخ، كٜٞ ٣وخ١ذ 

:  حُـٔخ٤َٛ رخُِـش حُظ٢ طلٜٜٔخ، ٝحُظ٢ طؼزَ ػٜ٘خ رٜيم، ٝرخُظخ٢ُ

 ُْ ٣َى حُٔؼَ ك٢ حَُٝح٣ش ٠٤ُل٢ ٛخُش ؿٔخ٤ُش كلٔذ، أٝ ٖٓ أؿَ حُظ٣ٞ٘غ ك٢ ٓوخٓخص »

.«ٝٓٔظ٣ٞخص حُوطخد حَُٔى١، رَ ؿخء أ٠٣خ ػَٜ٘ح كخػ٬، ٝٓئػَح ك٢ حُلي٣غ حَُٝحث٢
(3)

 

٣ظ٘خٙ ًحط٤خ ًٌُي ك٢ طَى٣ي حُٔؼَ، ًٔخ ٣ظ٘خٙ ك٢ ٓلظٞحٙ " حُطخَٛ، ١ٝخٍ" كـ

ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٢، ٝٛٞ حُلي٣غ ػٖ ح٫ٗظٜخ٣ُش، ًٝ٘لٜخ رخػظزخٍ إٔ ً٘ق حُلو٤وش، ٓؼ٘خٙ حُظـ٤٤َ، 

ٝحُظـ٤٤َ حٌُخٗق ٝحَُحكٞ ٣ؼي ٖٓ أكؼخٍ حُؼٍٞس، حَُحكٞ أْٛ ٝٓخثَ حُؼٍٞس ٝٛٞ ٖٓ أْٛ 

.ٝٓخثِٜخ
( 4)

 

 كٌٜٙ ح٧ٓؼخٍ حُظ٢ ؿٔيٛخ حٌُخطذ ك٢ ٍٝح٣خطٚ، ٢ٛ كـش ِٓلش طلَٟٜخ حُو٤ْ حُؼوخك٤ش 

.  ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ُِ٘و٤ٜش ح٤٘١ُٞش، ٝرخُظخ٢ُ طؼظزَ

                                                           

منطؽ السرد، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، : يك عبد الحميد، بكرا،ينظر (1)
. 107 :، ص1994

 .68: عناصر التراث الشعبي في ركاية الالز، ص: ينظر، عبد المالؾ، مرتاض (2)
عداد(مقاؿ) ىكذا تكمـ الطاىر كطار، :عمي، مالحي(3) ، المقاـ النقدم الرابع، كنكز  مالحيعمي. د. أ.، جمع، كاختيار، كا 

 .526: ، ص(ط.د)، 2011الحكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 
 ، 1، ط1981األدب الجزائرم في رحاب الرفض كالتحرير، دار العمـ لممالييف، بيركت، :  سمماف، نكر،ينظر (4)

 .250: ص
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 ٓوِٝٗخ ٓؼَك٤خ ٖٓ حٍُٔٞٝع حُ٘ؼز٢ ٖٓ حٓظَٔح٣ٍش، ٝكَٙ ك٢ ٍْٓ أرؼخى ٓٔظ٣ٞخص »

حُظل٤ٌَ، ٝحُٔٞحؿٜش ػ٘ي حُلخػَ، ٣ٝز٤ٖ أ٠٣خ ػٔن ح٣ُٜٞش، ح١ٌُ طٞٓؼٚ حُظوخ٤ُي ٝح٧ػَحف 

.«ح٫ؿظٔخػ٤ش
(1)

 

 ٗوَ حَُٝحث٢ ٌُٜٙ ح٧ٓؼخٍ حُ٘ؼز٤ش رخُِٜـش حُؼخ٤ٓش ىٕٝ طل٣َق، ٣ٜزق أًؼَ اه٘خػخ 

. ُِوخٍة، كخُٟٞغ حُ٘ؼز٢

« ٛٞ َٛهش ػخ٤ُش طيػٞٗخ ا٠ُ إٔ ٗٔظٔغ ا٤ُٜخ، ٝإٔ ٗظلٜٜٔخ ٝإٔ ٗظؼخ١ق ٓؼٜخ»
(2)

  

كِوي أؿخى حَُٝحث٢ ك٢ ط٤ٔ٠ٖ حُ٘ٚ رٌٜٙ ح٧ٓؼخٍ حُ٘ؼز٤ش ٓخ هَد ُـظٚ ٖٓ حُٞحهغ، ك٤غ حطٌؤ 

ًؼ٤َح ك٢ ٗوَ أكٌخٍٙ ُِوخٍة ٓؼظٔيح ػ٠ِ ٌٛٙ ح٧ٓؼخٍ حُ٘ؼز٤ش، ٌٛح ٣ئى١ ا٠ُ ٣َ١ن َٜٓ 

. ٖٓ هي٣ْ ٓلٌٍح" حُـخكع"ُزِٞؽ ؿخ٣ظٚ، ٖٓ ٛ٘خ أٗخٍ 

 اًح ٓٔؼض ر٘خىٍس ٖٓ ٗٞحىٍ حُؼٞحّ، ِٝٓلش ٖٓ ِٓق حُل٘ٞس حُطؼخّ، كب٣خى إٔ طٔظؼَٔ ك٤ٜخ » 

ح٩ػَحد حٝ طظو٤َ ُٜخ ُلظخ كٔ٘خ، أٝ طـؼَ ُٜخ ٖٓ ك٤ي ٓلَؿخ ٣َٓخ، كبٕ ًحى ٣لٔي ح٩ٓظخع 

.«رٜخ ٣ٝوَؿٜخ ٖٓ ٍٛٞطٜخ، ٖٝٓ ح١ٌُ أ٣ٍيص ُٚ، ٣ٌٝٛذ حٓظطخرظْٜ، ٝحٓظ٬ٔكْٜ ُٜخ
(3)

 

 ٝأؿِذ حُٜ٘ٞٙ حُظَحػ٤ش حُ٘ؼز٤ش، ٢ٛ ٖٓ ح٧ٓؼخٍ حُ٘ؼز٤ش، حُظ٢ حٓظٔيص ٖٓ ٝحهغ 

حُل٤خس حُ٘ؼز٤ش حُـِحث٣َش، كظٞظ٤ق ٌٛح حُِٔلٞظ ٣وَد حُظـَرش حَُٝحث٤ش ُِوخٍة، ٝحُٔظِو٢ 

ًٔخ ٝظق ٌٛٙ ح٧ٓؼخٍ حُ٘ؼز٤ش حُٜيف ٜٓ٘خ حُظ٤ِٔق حُل٢٘ . ٣ٝلَى ٓوِٕٝ حٌُحًَس حُ٘ؼز٤ش

كظ٠ ٣ٔظٔظغ حُوخٍة رٌٜٙ ح٧ٓؼخٍ، ٝحٓظو٬ٙ ى٫٫ص ح٧ٓؼخٍ حُ٘ؼز٤ش، ٝٓيٟ حٗٔـخٜٓخ ٓغ 

ٓٞحهق حُ٘و٤ٜخص حُ٘خ١وش رٜخ، ٝٓيٟ طٞظ٤لٜخ ك٢ ٠ٕٓٔٞ حَُٝح٣خص، ٝٓيٟ ٓٔخٛٔظٜخ ك٢ 

. طؼ٤ٔن ى٫ُظٜخ ح٣َُِٓش، ٝٓخ ٓيٟ ٓخ أٟخكظٚ ٖٓ ه٤ْ ؿٔخ٤ُش، ٝك٤٘ش

                                                           

، في األدب الحديث : رقية، لحبارم(1) التناص في ركايات الطاىر كطار، أطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه في العمـك
 .148: ، ص2009-2008: ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعية(مخطكط)
، 1979قصصنا الشعبي مف الركمانسية إلى الكاقعية، دار العكدة، بيركت، دار الكتاب العربي، طرابمس، : إبراىيـ، نبيمة(2)
 .7: ، ص(ط.د)
 .145: البياف كالتبييف، ص: الجاحظ(3)
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 إ حٓظويحّ حُٔؼَ، ٝطـ٤ِخطٚ ك٢ حَُٝح٣ش، ًخٕ ٣ٔظ٘ي ا٠ُ كو٤وش إٔ حُٔؼَ طؼ٤ٖ ر٤ٖ » 

حُ٘خّ ك٢ ىٝحهِْٜ، طلًَٚ ىٝحكغ ٗل٤ٔش ٩ٗزخع ٍؿزش ٓلظيٓش ك٢ ًٖٛ حُ٘و٤ٜش ُِٔوخٍرش 

.«ر٤ٖ حُليع حَُٝحث٢، ٝحُٔؼَ
(1)

 

، ك٤غ طَحٝكض ر٤ٖ حُظ٤ٔ٠ٖ حٌُخَٓ، ٝحُٔزخَٗ ُ٘ٚ "ح٧ٓؼخٍ" ُوي حٓظؼَٔ حَُٝحث٢ 

حُٔؼَ، أٝ حَُٔحٝكش ر٤ٖ ح٣٩لخء، ٝحُظ٤ِٔق، أٝ ح٣٩ـخُ، ٝٛٞ رٌٜح ٣َٜ٘ ٖٓ ًحًَطٚ، ٝطَحًْ 

حُل٫ٞٔص حُؼوخك٤ش، ك٬٠ ػٖ حُزَحػش حُلخثوش ك٢ ر٘خء ػزخٍحطٚ، ًٔخ أىص ٌٛٙ ح٧ٓؼخٍ ىٍٝح 

أٓخ٤ٓخ ك٢ ُز٘ش حُ٘ٚ حَُٝحث٢ ح١ٌُ ٣ِهَ رٍٔٞٝع أىر٢ ؿ٢٘ رٌُ٘ٞ ٗل٤ٔش، ٝهي ٝكن 

حُٔزخَٗ ك٢ طٞظ٤لٚ ٨ُٓؼخٍ، ٌٛح إ ىٍ ػ٠ِ ٢ٗء، كبٗٔخ " حُظ٘خٙ"حَُٝحث٢ طٞك٤وخ ؿ٤يح ك٢ 

٣يٍ ػ٠ِ طـَرظٚ حُوخٛش، ٌٛح ٖٓ ؿٜش، ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ ح٩ريحع ٝح٫رظٌخٍ ك٢ طٞظ٤ق 

حُ٘ٚ، ٝٛٞ رٌٜح ٣ِ٣ي ػَحءٙ، ٣ٝٞٓغ أكوٚ ػٖ ٣َ١ن حُـٔخ٤ُش حُظ٢ كووٜخ حَُٝحث٢، 

": ٍؿخء ؿخٍٝى١"٣وٍٞ

.« كخُـٔخ٤ُش ٢ٛ ػِْ حُلٖ» 
(2)

  

كٌٜٙ ح٧ٓؼخٍ كِٔض ؿٞحٗذ ا٣ـخر٤ش، ٝه٤ٔخ اٗٔخ٤ٗش أؿ٘ض حُظـَرش ح٩ريحػ٤ش، ٝؿيص 

.  ٤ِٓٝش ُِظؼز٤َ ػٖ كِٔلظٚ، ٝٗظَطٚ ُِل٤خس

 ٖٝٓ ٛ٘خ أٛزلض ح٧ٓؼخٍ رطز٤ؼظٜخ حُٔٞؿِس ٌٛٙ ٓٞحء ٖٓ ك٤غ حُِلع، أٝ ٖٓ ك٤غ »

حُٔؼ٠٘ طـ١َ ػ٠ِ أكٞحٙ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘خّ، ٝط٘ظَ٘ ر٤ْٜ٘، ٝهي طلطٖ حٌُظّخد، ٝحَُٝحث٤ٕٞ 

٤ٔٛ٧ش ٌٛح حُ٘ٞع ح٧ىر٢ ك٠ٔ٘ٞٙ اريحػخطْٜ، ٝأىٓـٞٙ رـٞحٍ ر٤٘خص ٍٝح٣خطْٜ، ًُٝي ٌُِ٘ق 

ػٖ ِٓٞى حُ٘و٤ٜخص، ٝػٖ حٗظٔخثٜخ حُطزو٢، ِٝٗٝػٜخ حُل١ٌَ ك٢ ٍٛٞس ٓ٘خؿخس، 

.«ُٝٓٞٗٞٞؽ ىحه٢ِ، أٝ ك٢ ٌَٗ كٞحٍ ػخى١ ٓغ ٗلٜٔخ، أٝ ٓغ حُـ٤َ
(3)

 

                                                           

، دار غيداء لمنشر كالتكزيع، 1988- 1966مستكيات المغة السردية في الركاية العربية : ماجد عبد اهلل، القيسي ( 1)
 .114: ، ص1، ط2015عماف، 

2- Garaudy, Roger : Esthétique, et invention du future. P: 7.  
 . 296:  الركاية الجزائرية أنمكذجا، ص فيالتناص التراثي: سعيد، سالـ (3)
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ُوي حٓظطخع حَُٝحث٢ إٔ ٣ظآٍُ رظ٘خٛٚ ٓغ حُٔؼَ رٔخ ٣٘ٔـْ، ٝططِؼخطٚ، ٍٝإحٙ طيٍ ػ٠ِ 

ػوخكش حَُٝحث٢، ٝٛلش ح٬١ػٚ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٙ حَُٔؿؼ٤ش، ٝحُظَحع حُ٘ؼز٢، ؿؼِض ٜٗٞٛٚ 

. ٤ِٓجش رخُظ٤ٔ٠٘خص حُظ٘خ٤ٛش

كظٞظ٤لٚ ٨ُٓؼخٍ ىحُش ػ٠ِ ح٫ٓظ٤ؼخد ٝح٫ٓظؼٔخٍ، كل٢ ٌٛٙ حُ٘ٔخًؽ ٖٓ ح٧ٓؼِش ٣َى 

أًؼَ ُلع حُٔؼَ ػخ٤ٓخ هخُٜخ، ٍٝؿْ ٌٛح كبٕ حُوخٍة ٫ ٣لْ ط٘خكَح ر٤ٖ ٜٜٗٞٛخ، ٝطَٜ 

حُوٜش ٫ ٖٓ ك٤غ حهظ٬ف ٓٔظٟٞ حُِـش ر٤ٖ ػخ٢ٓ، ٝك٤ٜق، ٫ٝ ٖٓ ك٤غ حطٔخم ٌٛٙ 

. حُٜ٘ٞٙ ٓغ ٤ٓخم حُوٜش

أػخٗض ٌٛٙ ح٧ٓؼخٍ حَُٝحث٢ ػ٠ِ ٍْٓ ٗوٞٛٚ، ٝط٤ٔ٘ش أكيحع هٜٜٚ، ًٔخ إٔ ك٢ 

حٗظوخُٚ ٖٓ ُـش حَُٔى حُٔزخَٗ ا٠ُ ٜٗٞٙ ٌٛٙ ح٧ٓؼخٍ، ٓٔخ ٣ؼَٔ ػ٠ِ طل٣َي حَُٔى 

ٝحًظٔخرٚ ى٣٘خ٤ٌ٤ٓش طيكغ حَُِٔ ػٖ حُوخٍة، ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ هٜخثٚ ؿٔخ٤ُش ٛٞط٤ش ٤ٓٞٓٝو٤ش 

ؿؼِض حُٜ٘ٞٙ طِهَ رل٤ٞ ٖٓ حُـٔخ٤ُخص، ٝطٔخػي ٌٛٙ ح٧ٓؼخٍ أ٠٣خ رخُظٞحَٛ، ٓغ 

. طَحع ػ٤ٔن ٓظٔؼ٬ ك٢ ٜٗٞٙ ٌٛٙ ح٧ٓؼخٍ

طزخ٣٘ض ٖٓ ك٤غ ح٣٩ـخُ، ٝحُطٍٞ، طلون " ١ٝخٍ" ًٔخ حٕ ح٧ٓؼخٍ ك٢ ٍٝح٣خص »

حُٔظؼش حَُٝك٤ش، ٝحُـٔخ٤ُش ُِوطخد حَُٔى١، ىٕٝ اؿلخٍ ؿخٗزٜخ حُي٢ُ٫ حُٔظٔؼَ ك٢ آوخ١ 

.«حُٞحهغ ح٫ؿظٔخػ٢، ٝح٤ُٔخ٢ٓ حُـِحث١َ أػ٘خء حُؼٍٞس، ٝرؼيٛخ
(1)

 

                                                           

، مجمة كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية (مقاؿ)ركايات الطاىر كطار بيف قيكد األدلجة، كحداثية الكتابة، : نكرة، بعيك (1)
 .184: ، ص2012، السنة 32الرباط، جامعة محمد الخامس، العدد 
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: حُو٬ٛش حُظ٢ ٗٔظوِٜٜخ ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٓؼخٍ أٜٗخ

. طٔظخُ رب٣وخع ٤ٓٞٓو٢، ٝٓؼ٠٘ ى٢ُ٫- 

حٓظٔيص ٌٛٙ ح٧ٓؼخٍ حُ٘ؼز٤ش ٖٓ أػٔخم حُز٤جش حُ٘ؼز٤ش، ًٔخ ططلق رخُٔو٣َش ٝح٫ٓظِٜحء - 

ٝطٌ٘ق ًؼ٤َح ٖٓ حُؼ٤ٞد، ٝحُؼٍٞحص حُظ٢ طزيٝ ك٢ ِٓٞى حُ٘و٤ٜخص، ٝك٢ كي٣ؼٜخ 

. ٝكٞحٍٛخ

. طٔظخُ رخ٣٩ـخُ ك٢ ح٧ُلخظ، ٝحُيهش ك٢ حُٔؼخ٢ٗ، حُظ٢ طٔظٔي ٖٓ طـَرش حُـٔخػش- 

ٗ٘ؤص ٌٛٙ ح٧ٓؼخٍ حُ٘ؼز٤ش ٖٓ طِحٝؽ حُِـش حُلٜل٠ رخُِٜـش حُؼخ٤ٓش حُيحٍؿش، حُظ٢ ٫ - 

طوظِق ػٖ حُلٜل٠، ا٫ ك٢ رؼٞ ٓؼخ٢ٗ رؼٞ حُٔلَىحص، ًٔخ إٔ ٓؼظٜٔخ ػخ٤ٓش ىحٍؿش، 

. ٣ٌؼَ طيحُٜٝخ ك٢ ٓ٘طوش حَُ٘م حُـِحث١َ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ

ٓ٘وُٞش كَك٤خ، ٤ُٝٔض " حُطخَٛ ١ٝخٍ"إ أؿِذ ح٧ٓؼخٍ حُ٘ؼز٤ش حُظ٢ ٝظلٜخ حَُٝحث٢ - 

.ٓؼيُش ك٢ أِٜٛخ ٖٓ ك٤غ حُِلع، ٝحُٔؼ٠٘
( 1)

 

:  ٝٗٔظوِٚ ٖٓ ىٍحٓظ٘خ ٨ُٓؼخٍ

 إٔ ح٩ًؼخٍ ٖٓ َٟد ح٧ٓؼخٍ، ٝحُظ٘ز٤ٚ ك٢ حُوَإٓ، ٝؿ٤َٙ ٣ئػَ ك٢  حُ٘لّٞ طؤػ٤َح ٓؼَ »

طؤػ٤َ حُي٤َُ، ٝحُزَٛخٕ ك٢ حُؼوٍٞ، ٌُُي أٛزق ٫ ٣وِٞ أ١ ٓـظٔغ ٖٓ ح٧ٓؼخٍ حُ٘خرؼش ٖٓ 

ك٤خطٚ حُظ٢ ط٤ِٔٙ ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔـظٔؼخص حُز٣َ٘ش ح٧هَٟ، حُظ٢ ٢ٛ ٓلظخف ٍث٢ٔ٤ 

٫ًظ٘خف ٗو٤ٜظٚ ػزَٛخ ك٢ َٓكِش ٤ُ٘ٓش ٓليىس،ك٢ٜ ٗظ٤ـش ه٣َلش حُـٔخػش ٝه٬ٛش 

.«هزَطٜخ، ٝٓلٍٜٞ طـَرظٜخ ك٢ ػزخٍحص ٓٞؿِس، ُٝـش ٌٓؼلش ٓٞك٤ش
(2)

      

                                                           

 1،ط2012دراسات في الركاية الجزائرية، كتناصيا مع األمثاؿ الشعبية،دار التنكير، الجزائر، :  سعيد، سالـ،ينظر (1)
 .191- 190: ص، ص

، ص (ط.د)، 2010الركاية الجزائرية أنمكذجا، عالـ الكتب الحديث، أربد، األردف، في التناص التراثي، : سعيد، سالـ (2)
296. 



الفصل الثاني                                                         استراتيجية التناص  

 

145 

 

: التناص مع النثر القصصي

": جبران خليل جبران"التناص مع - 

" حُ٘ز٢"ك٢ ٍٝح٣ظٚ " ؿزَحٕ ه٤َِ ؿزَحٕ"٣ظ٘خٙ ٓغ " حُطخَٛ ١ٝخٍ" ٗـي حَُٝحث٢

: ٣ٜؼي حُظِش ٤َُٟ ٓخ كُٞٚ" ٜٓطل٠"كزطَ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٣يػ٠ 

كوخ ا٢٘ٗ هي طِٔوض .  اٗٚ ٣ـِْ ٝك٤يح ػ٠ِ هٔش حُـزَ، ٣ٝ٘ظَ ا٠ُ أٓلَ ػ٠ِ ٓي٣٘ظ٘خ»

حُـزخٍ، َٝٓص ك٢ ح٧ٓخًٖ حُوخ٤ٛش حُٜٔـٍٞس ٧ٗٚ ٤ًق أٓظط٤غ إٔ أٍحًْ ٖٓ ىٕٝ حٍطلخع 

.«...ٗخٛن، أٝ ٖٓ رؼي ٓخكن
( 1)

 

٣ؼِٞ ٛٞ ح٥هَ حُٜٔ٘ش، ٤َُٟ حُ٘زخد " ػ٢ِ" "حُلٞحص ٝحُوَٜ" ٝرطَ ٍٝح٣ش 

. ٝح٤ُ٘ٞم، ٝحُ٘ٔخء

.« ك٤ٖ حػظ٠ِ حُٜٔ٘ش ٝؿي ٗلٔٚ ك٢ ٟٝغ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ ح٬ُٔكظش أًؼَ»
(2)

 

٣ـِْ رـخٗزٚ حُ٘زخد، ٝح٤ُ٘ٞم، ٝحُ٘ٔخء "حُ٘ز٢"ك٢ ٍٝح٣ش " ٜٓطل٠" ٗـي أ٠٣خ إٔ 

. ٣ظـخًد ٓؼْٜ أ١َحف حُلي٣غ، ًٔخ ٣ؼـذ رٚ أَٛ حُو٣َش كَك٤ٖ ٓٔظز٣َٖ٘ رويٝٓٚ

 ٝٓخ إ ىهَ حُٔي٣٘ش، كظ٠ طـَٜٔ كُٞٚ ؿ٤ٔغ حُ٘خّ، ٝأهٌٝح ٤ٜ٣لٕٞ رٚ ك٢ ٛٞص ٝحكي »

٫ طٌٛذ رؼ٤يح ػ٘خ، كبٗي ح٩َٗحم، ٝحُظ٤َٜس ك٢ ٟٞث٘خ : ٝٝهق أٓخٓٚ ٤ٗٞم حُٔي٣٘ش هخث٤ِٖ

حُوخكض حُٔوظَد ٖٓ حُـَٝد، ٝإٔ ٗزخري حُل٤خٝ ٝٛز٘خ أك٬ٓخ ٗلِْ رٜخ كِٔض ؿ٣َزخ ر٤٘٘خ، 

.«٫ٝ ٟؼ٤لخ ػ٘يٗخ
(3)

 

، كوي حُظق ٛٞ ح٥هَ كُٞٚ حُـ٤ٔغ ٤ِِٜٖٓ، "ػ٢ِ حُلٞحص" كٌٜٙ حٍُٜٞس ط٘زٚ ٍٛٞس 

: ٝكَك٤ٖ رٔويٓٚ

.« حُظق حٌُٔخٕ كُٞٚ ًؤٕ أػظْ طـٔغ ٜٗيطٚ ٓخكش حُو٣َش» 
(4)

  

                                                           

ص،  (ط.د)، (ت.د) السيد حسف عيد، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر، ،، ترجمة(ركاية)النبي، : جبراف، خميؿ جبراف (1)
 .155- 154: ص
 .82: ، ص(ركاية)الحكات كالقصر، : الطاىر، كطار (2)
 .92- 91: ، ص، ص(ركاية)النبي، : جبراف، خميؿ جبراف (3)
 .31: ، ص(ركاية)الحكات كالقصر، : الطاىر، كطار (4)
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.  كٌٜٙ حٍُٜٞس طظٌٍَ ػ٘ي ًَ ه٣َش ٣َٔ رٜخ

. ، ٝٛٞ ٣ٌ٘ق ػٖ ػزٞى٣ش أَٛ حُو٣َش أٓخّ ٤ٓيْٛ"ٜٓطل٠" ٝؿخء ك٢ هٍٞ 

 ١خُٔخ ٍأ٣ظٌْ ٓخؿي٣ٖ ػ٠ِ ًٍزٌْ أٓخّ أرٞحد حُٔي٣٘ش، ٝأٗظْ رٌُي أٗزٚ رخُؼز٤ي ح٣ٌُٖ ٣ظٌُِٕٞ »

.«حُـزخٍ، ٣ٔيكٞٗٚ، ٣ٝ٘٘يٕٝ ُٚ ٝٛٞ ٣لَٔ ح٤ُٔق ك٢ ٍهخرْٜ... أٓخّ ٤ٓيْٛ
(1)

 

، ك٤غ ٣ؤَٓٙ كَحّ حَُٔحًِ رؤٕ ٢٘ٔ٣، ٝٛٞ "ػ٢ِ حُلٞحص" ٌٛح حُٜٔ٘ي ٣ظٌٍَ ػ٘ي 

ٓ٘ل٢٘ حَُأّ  

.«ٖٓ ٛ٘خ ٣زيأ حُٔؼ٢ كزٞح... ٖٓ ٛ٘خ ٣زيأ ح٤َُٔ حٗل٘خء...  ػْ أَٓٝٙ رخ٤َُٔ ٓطؤ١ؤ حَُأّ»
(2)

 

أٟل٠ ١خرغ حُظ٘خإّ ػٖ ٣َ١ن آُش حُ٘خ١ ٧ىحء " ؿزَحٕ ه٤َِ ؿزَحٕ" ًٔخ ٗـي إٔ 

. حُيٍٝ حُل٢٘ حُـٔخ٢ُ

٫ طؼزَ أُلخٗٚ ػٖ حُظ٘خإّ، رَ طظؼخ٠ُ أُلخٗٚ طي٣ٍـ٤خ " ١ٝخٍ" ٗخ١" ك٢ ك٤ٖ ٗـي إٔ 

. ُِظول٤ق ٖٓ ؿٞ حُظ٘خإّ

... ٣ٝظِٟٞ ٝطلَٔ ٝؿ٘ظخٙ ٝطلَٔ...  ًخٕ ٛخكذ حُ٘خ١، ٫ ٣ؼِف كلٔذ، اٗٔخ ٣ظٌحٝد»

.«٣ؼخ٢ٗ آ٫ّ ار٬ؽ حُ٘خّ ٤ٗجخ... ًٝخٕ ٣ؼخ٢ٗ 
(3)

 

، حُظ٢ هَؿض ٖٓ ٓؼزيٛخ حُٔويّ أػ٘خء ٍَٓٝ "ح٤ُٔظَح" ٝك٢ ط٘خٙ آهَ ٗـي حَُحٛزش 

. طؤَٓ ك٤ٜخ رَهش" ٜٓطل٠"

 ٗظَ ٜٓطل٠ ا٤ُٜخ ٤ِٓخ ٝرَهش ٓظ٘خ٤ٛش؛ ٧ٜٗخ ٢ٛ حُظ٢ رلؼض ػ٘ٚ ٝآٓ٘ض رٚ ػ٘يٓخ ًخٕ »

.«٣ٞٓخ ك٢ ٓي٣٘ظْٜ
(4)

 

  

                                                           

 .121: ، ص(ركاية)النبي، : جبراف، خميؿ جبراف (1)
 .127- 126: ، ص، ص(ركاية)الحكات كالقصر، : الطاىر، كطار (2)
 .232- 231:  ص، ص،(ركاية)الحكات كالقصر، : الطاىر، كطار (3)
 .92: ، ص(ركاية)النبي، : جبراف، خميؿ جبراف (4)
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ّٖ ُٚ ح٫كظَحّ، ٝحُظوي٣ْ ك٢ٜ رٌٜٙ " ح٤ُٔظَح"كٖٔ ه٬ٍ ٌٛح حُٜٔ٘ي ٗٔظوَة إٔ حَُحٛزش  طٌ

، كظ٘ظَى حَُٔأطخٕ ك٢ "حُلٞحص ٝحُوَٜ"حُٔؼخِٓش ط٘زٚ ػٌٍحء ه٣َش حُظٜٞف ك٢ ٍٝح٣ش 

. حُطَّٜ، ٝحُؼ٣ٌٍش، ًٔخ ٗـي حٗظٔخءٛٔخ ا٠ُ أَٓس حُظٜٞف، ٝحُؼزخىس، ٝكؼَ حُو٤َ

" حُ٘ز٢"هَأ ٍٝح٣ش " حُطخَٛ ١ٝخٍ"كخُو٬ٛش حُظ٢ ٗٔظوِٜٜخ ٖٓ ٍٝحء ٌٛح ًِٚ إٔ حَُٝحث٢ 

"ؿزَحٕ ه٤َِ ؿزَحٕ"ُـ 
*

 .  ٖٓ ه٬ٍ أكيحػٜخ" حُظ٘خٙ" كؤػـذ رٜخ، ٖٝٓ ٛ٘خ ؿخء 

 

 

  

                                                           
*
، سافر إلى الكاليات "بيركت"تعمـ في مدرسة الحكمة " بمبناف" في بشرل 1883 جانفي 6يـك " كلد جبراف خميؿ جبراف  

ىكل األدب كالرسـ، ككتب بعض القصص، كقميال مف . 1920" نيكيكرؾ"انتخب عميدا لمرابطة القممية في . 1894المتحدة 
 مات بداء 1931، كىي مف أحسف كتبو، ترجـ إلى العربية عدة ترجمات، كفي عاـ "النبي"النظـ، ككتب باإلنجميزية ركاية 

". بشرل"الّسؿ، كنقمت رفاتو إلى كطنو لبناف، كدفف في قريتو 
 ، (ط.د)، 1964جبراف خميؿ جبراف كآثاره، دار الرابطة الثقافة، زحمة، لبناف، :  نبيؿ، كرامة،ينظرلمزيد مف التفاصيؿ، 

 .10-7: ص، ص
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 :(التزمين)التشكيل الزمني 

 :مفهوم الزمن

ُطِرَحت إشكالية الزمن منذ القديم، واحتار اإلنسان في مواقفو من الزمن الذي ال : الزمن

يقير، ألنو ثابت من ثوابت الحياة، وقد سعى األدباء، والفبلسفة إلى التعامل مع الزمن بطرق 

 .شتى

وذىبوا في ذلك مذاىب مختمفة، وقد تداخمت التصورات حول الزمن، وتشعبت باختبلف 

 .الرؤى، والمرجعيات، والخمفيات

 : فقال" الزمن"في كتابو عن ماىية " Stephen Hawking" "ستيفن ىوكنج"فمقد تساءل 

 .(1)«ما ىو الزمن؟ ىل تيار لنير يظل ينساب أبدا حامبل كل أحبلمنا، أو مسار سكة حديد»

اليوناني بالنير الدائم الجريان، والذي ال يستطيع اإلنسان " Heraclite" "ىير قميط"كما مثمو 

 .أن يسبح فيو مرتين

 .(2)"ألن مياىا أخرى تسيل باستمرار "

 ".Morphologie du Roman" "مورفولوجية الرواية"وفي كتابو 

 الزمن موجودا " Gandido Gollégoperez" "كانديدو بيريث جاييجو" " يعتبر 

قيل أن يكون إيعازا، أو نظاما، أو عبلمة تظير في السرد في تمك المحظة المحددة في تمك "

 .(1)"الغرفة
                                                 

، مارس 291: ، عالم المعرفة، ترجمة، مصطفى إبراىيم فيمي، العدد(مقال)الكون في قشرة جوز، : ستيفن، ىوكنج- (1)
 .35: ، ص2003

 .109: ، ص(ط-د)، 1964نشأة الفكر الفمسفي عند اليونان، منشأة المعارف، اإلسكندرية، : عمي، النشار- (2)
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في تعالقو مع اإلنسان، ومع الحياة، ومع " الزمن"وقد عالجت الفمسفة الحديثة قضية 

" ىيدجر"التحوالت االجتماعية، والثقافية، والحضارية، وقد أفرد لو الفيمسوف األلماني الكبير 

والذي يعّد لدى البعض أىم كتاب فمسفي في القرن " اإلنسان والزمن"كتابا خاصا عنونو بـ 

، وتوظيفو "الزمن"العشرين، وما ييمنا بالدرجة األولى ىو استغبلل األدباء عمى عنصر 

 .انطبلقا من األبعاد السيكولوجية، والتاريخية ، والخيالية، والوجودية، والحضارية

، وأن يؤسس عميو جماليات، ورؤى، وأفكار، "الزمن"وقد استطاع الروائي أن يستغل 

بداعات  .وا 

.  ويبقى الزمن ذلك المجيول الكبير، ألن الزمن لصيق باإلنسان، ويعيشو بكل جوارحو

وأحاسيسو، ومشاعره، وكأنو يجري في عروقو مجرى الدم، ومن مكوناتو البيولوجية، بحيث 

 .يستعصي عمى اإلنسان شرحو، ومفيمتو، وفيمو بكل موضوعية

إن عبلقة اإلنسان بالزمن عبلقة حميمية، مباشرة، بحيث يصعب عميو إيجاد مسافة نقدية 

 .معرفية، فالمعايشة مع الزمن ضمنية، وال شعورية

 :ىذه اإلشكالية بقولو" أغستين "وقد لخص القديس 

 .(2)"إن لم يسألني أحد عنو، فأنا أعرفو، أما أن أشرحو فبل أستطيع "

                                                                                                                                                         

من كتاب مورفولوجية الرواية، الفضاء الروائي اقتراب سوسيولوجي، ترجمة، محمد أبو : كانديدو بيريث، جاييجو- (1)
 .62: ، ص(ط-د)، 1993العطاء مجمة فصول، العدد الثاني، صيف، 

 
 .06: ، ص(ط-د)، 1998بناء الزمن في الرواية المعاصرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، : عبد الرحمن، مبروك- (2)
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وىذه الحيرة الميتافيزيقية تعبير عن القمق الوجودي لئلنسان أمام مجيول الزمن، وأمام 

 .المصير، وأمام القدر المحتوم

 : إلى نفي وجود الزمن يقول" برتران روسل"وقد ذىب بعض الفبلسفة مثل 

ىل الماضي موجود؟ كبل ، ىل المستقبل موجود؟ كبل الحاضر إذا وحده موجود، غير أنو "

 .(1)"ال يوجد ضمن الحاضر فوات زمني بالمرة، إذن فالزمن غير موجود

ويعد القرن التاسع عشر بداية ظيور الرواية بمفيوميا الفني الحديث، حيث استطاع 

الروائيون التحرر من الزمن األسطوري البتداع زمن اجتماعي، يجذر الرواية في التناقضات 

 .االجتماعية، والثقافية

 . فظيور الرواية مرتبط بظيور الزمن االجتماعي الممتحم بالزمن السيكولوجي

وفق منظومة لغوية معينة، تعتمد الترتيب، والتتابع، والتواتر بغية التعبير عن الواقع الحياتي "

 .(2)"المعيش، وفق الزمن الواقعي أو السيكولوجي

وتحرر السرد الروائي، والقصصي من زمن الخرافة، والحكايات الشعبية ليتخذ من زمن الحياة 

 .اليومية، وزمن الحوليات متكأ لو

إنو زمن الواقع بكل تناقضاتو، وصراعاتو إنو زمن الرواية كممحمة بورجوازية ، كما يراىا 

 :يقول ىذا األخير" جورج لوكاتش"

                                                 

الزمن في األدب، ترجمة، أسعد رزوق، مراجعة، العويضي الوكيل، مؤسسة سجل العرب، القاىرة، : ىانز، ميرىوف- (1)
 .12:، ص(ط-د)، 1972

: ، ص(ط-د)، 1998بناء الزمن في الرواية المعاصرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، : مراد، عبد الرحمن مبروك- (2)
10 . 
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الرواية ىي النوع األدبي األكثر نموذجية لممجتمع البورجوازي، وقد تكون ىناك أعمال أدبية "

من العصور القديمة، أو الوسيطة، أو من الشرق ليا أكثر من صمة قربى واحدة بالرواية، 

لكن السمات النموذجية لمرواية ال تظير إلى حيز الوجود إلى بعد أن أضحت الرواية الشكل 

التعبيري لممجتمع البورجوازي ، من جية أخرى ، فإنيا في الرواية تمثل عمى أوفى وجو، 

وأكثر نموذجية جميع التناقضات النوعية لممجتمع البورجوازي، وخبلفا ألشكال أخرى أمكن 

لمتطور البورجوازي أن يكيفيا، ويعيد صياغتيا ألغراضو، نظير الدراما عمى سبيل المثال، 

فإن التغيرات التي أدخمتيا الرواية عمى األشكال العامة لمقصة تغيرات جذرية لمغاية تبيح لنا 

 . (1)"الحديث ىنا عن شكل جديد، نموذجي لممجتمع البورجوازي

فالرواية في القرن التاسع عشر طبعت بطابع األزمنة الحديثة، التي فجرتيا 

 .الرأسمالية، وتتعامل الرواية مع الزمن بطرق عدة، وأشكال مختمفة

فالرواية التقميدية التي ىيمنت عمى القرن التاسع عشر كانت تتعامل مع الزمن، وفق 

 .التصور الواقعي

 .فالزمن عندىا زمن تسمسمي اطرادي، خطي، يؤخذ مسارا شبييا بمسار الحياة

ىناك بداية ونياية، تبدأ الرواية من نقطة، وتنتيي في نقطة، وما بين البداية، والنياية يكون 

المسار الروائي، الذي يخضع لمتطور ، واالنتقال من حالة إلى حالة، فأصبحت الرواية، 

 .وكأنيا تؤرخ لحياة الشخصيات، التي تبعث فييا الحياة

                                                 

، 1979الرواية كممحمة بورجوازية، ترجمة، جورج طرابيشي، دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت، : جورج، لوكانش- (1)
 .26-25: ، ص، ص(ط-د)
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فالزمن ليس خطا مستقيما ينساب من أفق المستقبل ويصب في الماضي، بل ىو حركة "

عادة اإلنتاج، وليذا لن يكون في الزمن الثقافي أي مستقبل إال  دائرية من العودة، والتكرار، وا 

 . (1)"بوصفو ماضيا محموال عمى جية المستقبل

غير أن ىذا التصور لمزمن بدأ يتغير من القرن العشرين عمى يد كبار ممثمي الرواية 

مثبل، واإلنجميز  (فولكنر)الجديدة، وبرزت إلى الوجود نماذج روائية جديدة لدى األمريكان 

وتغير التعامل مع . رواد الرواية الجديدة (بروست)، والفرنسيين (جويس، فرجينيا، وولف)

نما يخضع لتصور  الزمن، الذي كسرت وتيرتو، بحيث أصبح ال يخضع لمتسمسل التاريخي، وا 

 .لولبي، دائري، ىاجسي

 .فالزمن الروائي أضحى زمن الذاكرة، وزمان الحياة السيكولوجية

 .من تأثير كبير عمى تصورات الزمن الجديد" فرويد"وال يخفى ىنا ما لـ 

أيما تأثير، بحيث " كاتب يسين"، لـ "نجمة"في رواية " لمزمن"وقد أثر ىذا التصور الجديد 

تداخمت األزمنة فيما بينيا، وأصبح من المستحيل رسم المسار الزمني الموضوعي لحركة 

 .الشخصيات، وترابط األحداث، إنو زمن الذاكرة الجريحة، وزمن عنف التاريخ

 .(2)"فالتاريخ قد يصنع األماكن، وينحتيا، أما األماكن فتصنع التاريخ، والبشر معا"

                                                 

ندوة الفمسفة، وسؤال المستقبل بالمكتبة الوطنية، الفبلسفة يبحثون عن مكانة ليم في عالم الثقافة، : حميد، عبد القادر- (1)
 .21: ، ص2014 نوفمبر 27، جريدة الخبر، الخميس (مقال)
الجسد في مرايا الذاكرة، الفن الروائي في ثبلثية أحبلم مستغانمي، منشورات ضفاف، بيروت، : منى، الشرافي تيم- (2)

 .324: ، ص1، ط2015
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ىو زمن تاريخي، يصب في " الطاىر وطار"إن الزمن الذي سيطر عمى روايات 

مفيوم الزمن لدى مؤسسي الرواية التقميدية في القرن التاسع عشر، وقد تمسك الروائي 

 .بمنطق السرد الذي ىيمن عمى كل اإلبداعات

 .ىناك عرض واضح لمزمن، يقوم عمى مبدأ الديناميكية" الطاىر وطار"ففي روايات 

فأحداث الروايات، وتسمسميا، وتحوالتيا المختمفة تخضع لمبدإ السببية، لذلك جاءت 

 .ىذه الروايات وفية لمواقعية

ىي امتداد لمروايات الواقعية التي ظيرت في فترة " الطاىر، وطار"فروايات 

وكل المؤشرات واألحداث التي جرت في ". عبد الحميد بن ىدوقة"السبعينيات لدى 

بداية الثمانينيات تدل عمى استمرارية المنيج االشتراكي، وعمى بقاء الجزائر وفية 

 .لمتوجيات االشتراكية في مجال االقتصاد والسياسة، والثقافة
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 .(1)ثقافة وطنية ثورية عممية: وقد كان الشعار المعمول بو في مجال الثقافة ىو التالي

في ىذا المناخ الثقافي والسياسي، وىو متأثر بيذه التوجيات، " الطاىر، وطار"لقد كتب 
 .والمعتقدات اإليديولوجية

أمين الزاوي، أن الخمسينيات، والستينيات، والسبعينيات كانت عبارة عن سنوات "يعتقد "
الخطاب اإليديولوجي الذي قابمو عمى المستوى الخطاب األدبي، والشعر الحماسي ورافقتو 

 .(2)"األغنية السياسية
ويبدو أنو سعى ليكون منسجما مع متطمبات الخطاب السياسي الرسمي المييمن عمى وسائل 

 .اإلعبلم، وعمى النشاطات الثقافية السائدة في بداية الثمانينيات

فكل خطاب أدبي يعتبر شكبل من أشكال التعبير الذي يفترض وجود طبقة، أو طبقات  "

 .(3)"اجتماعية يعبر عن ايديولوجيتيا، وتطمعاتيا

يعيش االستقبلل، ثم يرجع بذاكرتو إلى " البلز"في كتابو " الطاىر، وطار"لقد جعل الروائي 

أحد " قدور"عيد الثورة، فالروائي يضعنا أمام حالة حاضرة تتحدث عن لحظة ماضية إنو 

 ".قدور"، والد "الشيخ الربيعي"أبطال الرواية، واالنتقال إلى الماضي يتم عبر ذكريات 

عمق الشيخ الربيعي في نفسو، عمى ما التقطت أذناه من تأوىات شخصين يقفان أمامو، "

إننا كما .. وعجوز، وأرمل تقفان إلى جنبو، ثم سرح بصره الذابل في الّصف الطويل أمامو

عرفنا أنفسنا، مذ خمقنا، الشيشان عمى رؤوسنا تكاد تقطر وسخا، البرانس ميميمة رثة، 

                                                 

 .1976ينظر، الميثاق الوطني لسنة - (1)
" ندوة الفمسفة وسؤال المستقبل بالمكتبة الوطنية الفبلسفة يبحثون عن مكانة ليم في عالم الثقافة : "حميد، عبد القادر- (2)
 .21: ، ص2014 نوفمبر ، 27، جريدة الخبر، يوم الخميس (مقال)
، 1991، سبتمبر 05أم سعد والجسر المفتوح، مجمة دراسات سيميائية أدبية لسانية، المغرب، العدد : المراكشي، عمر- (3)

 .68: ص
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متداعية، واألحذية مجرد قطع من الجمد، أو المطاط تشدىا أسبلك صدئة، واألوجو زرقاء 

وليس لنا .. وليس لنا من الحاضر إال االنتظار.. ليس لنا من الماضي إال المآسي.. جافة

 ...  نتآكل كالجراثيم، وليس غير .. من المستقبل إال الموت

 .كنت وحدك عشرة رجال.. اهلل يرحمك يا السبع.. إيو إيو  -

 :قطع صوت عجوز خواطره -

 : ودفع إلى أن ييمس -

 .ويوسع عميك. اهلل يرحمك يا قدور يا ولدي -

 .ومؤل صوت ىادر من خارج القاعة -

 .ما يبقى في الواد غير حجاره -

 ..فراح الشيخ الربيعي يتمتم -

 ..قدور ابني استشيد معو. البلز المسكين" : البلز"ىذا  -

 .(1)"استشيد في طريقو بو إلى الحدود -

 :ونستطيع أن نقسم الزمن إلى ثبلث فترات

 : زمن مقاومة االستعمار-1

ركز الكاتب عمى معاناة الفبلحين قبل الثورة، فمقد عانوا من الفقر، والجيل، والظمم 

واالضطياد، من طرف االستعمار الفرنسي الذي استغل فقرىم، وجيميم، ما جعل الروائي 

 .يصف بإسياب ىذه المعاناة
                                                 

 .10، 9: ، ص، ص(رواية)البلز، : الطاىر، وطار- (1)
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قد يطول الكفاح حتى يفتقر .. إلى ما بعد االستقبلل بسنوات.. لقد ذىبت بعيد ا بعيدا" 

لكن بعد الحرب العالمية، من افتقر ومن .. الجميع، وال تبقى في الجزائر إال طبقة واحد

الحروب تقضي .. ؟ افتقر المزارعون وأصحاب الصناعات والعمال، وأثرى التجار..اغتنى

 .(1)"عمى طبقات، وتخمق طبقات أشد ظمإ لبلستغبلل وأكثر انتيازية 

الذي ال يبتعد " محمد ديب"والكاتب عمى غرار بعض الروائيين الجزائريين، من أمثال، 

كثيرا عن مرحمة ما قبل الثورة، فيو يكتفي بيذه المرحمة الممتدة من الحرب العالمية 

 .الثانية إلى ثورة نوفمبر

وقد ركزت اإلبداعات الثقافية الجزائرية من قصص، وروايات، ولقد صدر مؤخرا كتابا لـ 

 ".السينما وحرب التحرير"بعنوان " أحمد بجاوي"

وىو كتاب يعطي القارئ ثقافة عامة واسعة في ىذا المجال بسبب اعتماده عمى توثيق "
 .(2)"موسع
، ركزت عمى ىذه المرحمة الحاسمة في تاريخ "ألخضر حمينة" "وقائع سنين الجمر"وأفبلم 

 .1945 ما ي 8الجزائر، وتبدأ بأحداث 

 "نجمة"في روايتو المعنونة بـ " كاتب يسين"ىذه األحداث، التي جسدىا أيضا الروائي 

                                                 

 .162: المصدر نفسو، ص- (1)
يمتقي قراءه اليوم بمكتبة الشياب " أحمد بجاوي" "السينما وحرب التحرير: "صدر لو كتاب بعنوان: حميد، عبد القادر- (2)

 .23: ، ص2014 ديسمير، 9، جريدة الخبر يوم الثبلثاء (مقال)بالعاصمة، 
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عبلمة من عبلمات الثورة التي جاءت " نجمة""ويبقى التداخل، والتجزئة في رواية "»

 التي حصرت بثمة من واليات الوطن، وتحولت إلى 1945_ ماي- 8كمحصمة لمجازر 

 .(1)«استعارة لباقي الواليات

 .(البلز"وىذا واضح أيضا في رواية  )والتي زلزلت اإلنسان الجزائري 

 :قالوا إنو لن يبقى غير الصح (ثمانية ماي)حتى في " 

 ..وفي الواقع لم يبق إال الفرنسيس

إنو يتذكر جيدا كيف كانت الطائرات، تقذف مئات القنابل تنفجر ىنا، وىناك، في كل 

مكان، وكيف كان ىو، وكل أفراد دّواره يتراكضون في الحصائد كالمجانين، والنيران 

 ..تمتيب من تحتيم، ومن فوقيم

ذلك الحمار المسكين كان واقفا يحاول فيم ما يجري حولو، مرت طائرة منخفضة .. آه

ظل المسكين واقفا لحظات، .. حبل أحمر كنت أراه .. رشتو بحبل من الرصاص..فوقو

 .(2)"ولما حاول أن يتقدم انشطر إلى اثنين

والسبب الذي جعل الروائي يتحدث بإسياب عن ىذه المرحمة، ىو تأكده بشرارة الثورة 

 .التي بدأت مبلمحيا تبرز في األفق، وتصبح الثورة بعدىا حتمية بادية لمعيان

ىذا الوليد، آه الجزائر، ىذا الوليد ال يزال في الميد، بل ال يزال جنينا، نطفة في أحشاء "

التاريخ، يكتمل نموه، ويولد، ويرضع، ويحبو، ويسقط مرات، ومرات، ثم ينيض عمى 
                                                 

نظمو " كاتب يسين"كاتب يسين تأثر بالقرآن، وليس بالثقافة الغربية، ممتقى وطني حول كتابات : المكي، أم السعد- (1)
 .21: ، ص2014 أكتوبر، 28قسم المغة الفرنسية ، جامعة قالمة، جريدة الخبر، الثبلثاء 

 .42: ، ص(رواية)البلز، : الطاىر، وطار- (2)
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قدميو، يمشي عمى الجدران، يقف معتدال، يسقط، وينيض، ويجرح من جبيتو، ويسيل 

إذ ذاك يثب، ويجري، وسيظل طيمة .. الدم من أنفو، وتتورم شفتاه، حتى تشتد عضبلتو

من يدري أي عذاب يمحقو أثناء .. سنوات طفبل صغيرا، سيظل ببل منطق زمنا طويبل

 .(1)"مرحمة المراىقة

، فإننا نجد أن حياة الشقاوة التي يعيشيا الشباب، أدت بيم إلى النزوح "الزلزال"وفي رواية 

 .من الريف إلى المدينة ليمتحقوا بجيوش الفقراء، والمعوزين

 ىل تشتري يا عمي؟" -

التفت فوجد شابا في السادسة عشر، يرتدي بدلة متيرئة زرقاء، يحمل عود سّمار فيو  -

 .تأممو ، ولم يجب عمى سؤالو. خمسة رؤوس من السَّمطة

 أتشتري يا خويا؟ -

 .سألو شيخ ىرم، يحمل في ذراعو صندوق ورق فيو أكياس نيمونية مآلى بالنقيع

 .وكل شيء منسجم مع بعضو في مدينة التناقضات ىذه. يبيع النقيع في الصيف

 . (2)"ىيا اشتري مّني، حتى أتمم ىذه األكياس ألجني ثمن عشائي_ 

إن ىذا الزمن لجأ إليو الروائي لتبيان مخاض الثورة العسير، الذي أعقب الحرب العالمية 

الذي بدأ " رواية الحريق"إلى ىذه الوضعية في " محمد ديب"ويرمز الروائي . الثانية

 .يشتعل في كل مكان

                                                 

 .109: المصدر نفسو، ص- (1)
 .53-52: ، ص،ص(رواية)الزلزال، : الطاىر، وطار- (2)
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 .(1)"بوصفو حركة الوجود في المكان"

لذا في الزمن يأتي عمى األخضر واليابس، إنو البركان الجارف، الذي تقف عميو الجزائر 

 .قبل اشتعالو، وانطبلق الحمم التي فيو

إنيا الثورة الكامنة في أعماق الشعب الجزائري، الذي عانى من ويبلت االستعمار، يتجسد 

 .من الظمم، والقير، والعذاب" حميد سراج"ىذا في معاناة 

خرج في بطء من البئر السوداء، التي كان غاطسا فييا، وأدرك أخيرا ما كان قائما في "

 .رأسو من ىرج ،ومرج

كان يحس . زنزانة مظممة: فتح عينيو، ونظر إلى حالو. لقد عذبوه بينما كان مغشيا عميو

رغم يقظتو من النوم، أن ىناك طبقات مجاورة من الفكر الذي أخذ ينبجس في داخمو، ال 

تزال غافية، ىذه الطبقات وحدىا كانت تحتفظ بذكر التعذيب، الذي انطبع عمى جسمو 

. وضع يده عمى ظيره، فأدرك أنو عريان حتى الخصرين. في تشوش عظيم وكأنو احتراق

 .(2)"تخطر أمام عينيو" عمر"وانقضت لحظة، فإذا بصورة 

 :زمن المقاومة الثورية

لقد كانت الثورة الجزائرية شعبية شارك فييا الجميع، فيناك مقاومة في الجبال قام بيا 

فيذا الّسير الجارف ال يستطيع . الفبلحون، وىناك مقاومة في المدن قام بيا الفدائيون

                                                 

، 40الزمن النحوي، مجمة الفكر العربي المعاصر، مجمة العموم اإلنسانية والحضارية، بيروت، العدد : ماكد، المطمبي- (1)
 .82: ، ص1986

 .114: ، ص(ط-د)، (ت-د)، ترجمة، سامي الدروبي، دار الوحدة، بيروت، لبنان، (رواية)الحريق، : محمد، ديب- (2)
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االستعمار أن يقف ضده، فيو زخم شعبي شارك فيو الجميع، وال يمكن ألحد أن يقف في 

 .وجيو، وأن يتحّداه، ميما اعتراه، من صعوبات

يقين، إن كل واحد منا يتوقع نيارا كبيرا : لم سارعت إلى ىذه الصخرة دون أن أشعر"

الطائرات المقنبمة ، المدافع الرامية، الرشاشات البلىثة، الكتائب المتطمعة لبلستيبلء عمى 

 .كل شبر في أرض المعركة

، تحتم أن يتوقع المرء كل االحتماالت "زيدان"ىذه الميمة المشحونة، الّدسمة كما يقول سي 

 .(1)"لكن ىذه القمة وعرة، ويتطمب حصارىا بضعة أيام..لطالما حدث ذلك 

ىو طغيان روح التفاؤل رغم " الطاىر وطار" والشيء الذي نستقرئو لدى الروائي 

فقط، بل " الطاىر، وطار"الصعوبات التي عاشيا، ىذا التفاؤل لم ينحصر لدى الروائي 

 .نجده عند معظم الروائيين الجزائريين، الذين جعميم يكتبون بحماس كبير

في معظم نيايات رواياتو، يضعنا أمام خاتمة مفتوحة عمى التفاؤل التاريخي غير " 

المفتعل، التي تفرضيا طبيعة مجريات األحداث، والوقائع، ويفرضيا المنطق التاريخي، 

 .(2)"الذي يتحكم في جوىر حركة ىذه األحداث

لقد تحول الزمن إلى زمن أسطوري، أصبح بعيدا كل البعد عن الواقع التاريخي ربما 

طمعا لمشيرة، أو إتباعا إليديولوجية معينة تتماشى مع األطماع الشخصية ىذا ما يفسر 

                                                 

 .147: ، ص(رواية)البلز، : الطاىر، وطار- (1)
 .535: اتجاىات الرواية العربية في الجزائر، ص: واسيني، األعرج- (2)
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صعوبة كتابة تاريخ الثورة، ألنو ينظر إليو وكأنو تاريخ مقدس يصعب التّقرب منو، أو 

 . المساس بمحتواه

 ".محمد ساري"فإن الكتابة عن الثورة حسب "

نما  ال يجب أن تكون بوقا إليديولوجية ظرفية طمعا في الشيرة، وحظوة وسائل اإلعبلم، وا 

االقتراب من ىذه السنوات المأساوية لقراءتيا عمى حقيقتيا المعقدة، وتقديم نصوص أدبية 

من شأنيا أن تكون ىي المرآة التي سترى األجيال المقبمة عبرىا ىذه الثورة، مثمما يمكن 

 .(1)" مالروولوركا" ، و "ىمنغواي"لنا أن نقرأ الحرب األىمية اإلسبانية عبر نصوص 

ىكذا تحول الزمن في الرواية الجزائرية، لدى بعض الروائيين من الزمن التاريخي إلى 

الزمن األسطوري، أي الزمن المنطمق، الذي ال يحتاج إلى تحديد مؤشرات تاريخية معينة، 

، الذي فوض أسطورية زمن الثورة، وذلك بفكو، "الطاىر وطار"ويعود الفضل إلى الروائي 

عادة بنائو من جديد، وفق التصور الماركسي، والجدلي لمتاريخ  .وا 

الذي كان يتبناه في بداية مشواره " الماركسي"بقي مشدودا إلى الخطاب اإليديولوجي -"

وىذا الموقف يؤكد لنا بأن الطاىر وطار ال زال يؤمن بأن الخطاب الروائي ىو . الفني

 .(2)"الجنس األنسب لنقل صراعات المجتمع أكثر من غيره من األجناس األدبية األخرى

                                                 

ممتقى الثورة في األدب العربي يستحضر الذاكرة األدبية ، ممتقى نظمتو كمية اآلداب والمغات بجامعة : ع، حميد- (1)
 .21: ، ص2014 نوفمبر 29السبت : ، جريدة الخبر يوم2الجزائر 

، ىكذا (مقاربة في رواية الشمعة والدىاليز)الثابت اإليديولوجي في الكتابة الروائية عند الطاىر وطار : وذناني، بوداود- (2)
مقامات نقدية وحوارات مختمفة ، المقام النقدي األول، مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع، الجزائر، - تكمم الطاىر وطار

 .204: ص
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أن يخضع تصوره لمزمن، لمفيوم الديمومة عند " الطاىر، وطار"وقد حاول الكاتب 

، أي أن المحظة الزمنية التي تعيشيا الشخصيات مرتبطة عضويا بما قبميا وما "برجسون"

بعدىا في إطار الديمومة، واالستمرارية، وقدم األحداث من خبلل تصور جدلي يجمع بين 

 .الماضي، والحاضر، والمستقبل

 :الزمن الماضي

 :أما الماضي، أو بما يعرف باالسترجاع، وىو

 .(1)"يروي لمقارئ فيما بعد ما قد وقع من قبل"

 :تمخصو ىذه الفقرة

ازدادت النياشين في صدر ِحّدك، وازدادت مرتبتو وارتفع رأسو، بيد أن األرض اقتسميا "

 .معو المعمرون

حافظ عمى أرض أبيو، وعمى بعض . لكن كان عظيما. أبي لم يبمغ عظمة أبيو، وجده

النياشين في صدره، وعندما عاد من حرب الشام، ألبسوه برنسا أحمرا، ونصبوه قائدا، 

 .وبقي الوحيد الذي يممك أرضا وسط المعمرين

لقد : يا بني عائمة بولرواح عظيمة، عظيمة بالجاه ، والمال، لكن بقيت فييا خدشة_ 

 .(2)"نقصيا العمم، التفقو في الدين والمغة، وغير ذلك

                                                 

، 2، ط1990الشعرية، ترجمة، شكري المنحوت، ورجاء بن سبلمة، دار توبقال، الدار البيضاء، : ترفيتان، تودوروف- (1)
 .48: ص
 .173_172: ، ص،ص(رواية)الزلزال، : الطاىر، وطار- (2)
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إلى الماضي ليسترجع مرحمة عاشيا والده، " الزلزال"في ىذا المقطع يعود بطل رواية 

يحيمنا عمى أحداث سابقة عمى الزمن الحاضر، حاضر السرد، " فاالسترجاع"وبالتالي، 

والمؤشرات " récit analeptique" "السرد االسترجاعي"وفي ىذه الحالة يسمى السرد بـ 

، ىي صيغة األفعال الدالة عمى الزمن "االسترجاعي"المسانية الدالة عمى ىذا السرد 

 .الماضي

 ...".حافظ عمى أرض أبيو... كان عظيما - " 

 :الزمن الحاضر

 :أما الحاضر فتتضمنو ىذه الفقرة

. الحق إنو تأخر. سيكون حدثا عظيما، مثل اندالع الثورة، أو الحصول عمى االستقبلل-"

انظر إلى . تأخر تسع سنوات كاممة بعد االستقبلل، ولم يتحقق أي عمل في ىذا المجال

ىذا الخمق، إنيم ىاربون من الريف، حيث البطالة، والجوع، والمرض، والجيل، واهلل وحق 

ربي إنيم في التل، وفي األوراس، وسوق أىراس، وتبسة، ال يزالون عمى ما كانوا عميو 

 .(1)"منذ عدة قرون

  

                                                 

 .207: المصدر نفسو، ص- (1)



 (التزمين)الفصل الثالث                                                                 التشكيل الزمني 

 

166 

 

 :الزمن المستقبل

 ".زيدان"المستقبل يتجسد في قول الكاتب عمى لسان شخصية  -

 .. الصح ىو الحق" -

... وىذه الببلد ليس فييا حقن لكن سيأتي يوم، وال يبقى في الواد إال الحجارة، إال الصح

إال الحق، يخرج الفرنسيون، يفقر األغنياء، وينعدمون، ينام جميع الناس عمى الشبع، نقرأ 

 .نتعمم العربية، والرومية، بما فييا اإلنكميزية، واأللمانية والروسية. كمنا

 .الشانبيط، والخوجة، والقائد، والشرطي منا- يصبح الحاكم من عندنا -

 .(1)"نصير فاىمين، نظيفين، جميمين، محترمين، كالفرنسيس

 .من خبلل ىذا النص يتضح مفيوم الكاتب لمثورة، ورؤاه المستقبمية أيضا" -

 :فالنص يبدأ بالجممة الفعمية -

 "يفقر األغنياء، ينام جميع الناس عمى الشبع: "يخرج الفرنسيون، تمييا جمل فعمية أخرى -

المستقبل الذي . تبدأ الجمل بأفعال المضارع المميئة بالحركة، والمبشرة بالمستقبل اآلتي -

لكن الكاتب ال يتوقف عند ىذه الفكرة . يحمل معو تباشر النصر، عندما يخرج الفرنسيون

، أي أن الثورة ستحرر فئات الشعب من االستعمار، "يفقر األغنياء"فالجممة تمييا جممة 

وتأتي الجممة الثالثة التي تحمل في مدلوليا، معنى . وتحررىا أيضا من استغبلل األغنياء

التحرر الحقيقي كما يراه الكاتب، التحرر الذي يحقق الشبع لجميع الناس وليس لفئة عمى 

 .أخرى
                                                 

 .43: ، ص(رواية)البلز، : الطاىر، وطار- (1)
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وفي الجمل الفعمية األخرى يضم الكاتب صوتو إلى أصوات فئات الشعب األخرى عندما  -

ففي ىاتين الجممتين يتوحد الكاتب مع من ". نصير فاىمين"، "نقرأ كمنا"يستعمل الفعل 

يكتب ليم، يعتبر نفسو واحدا من بين مبليين الجزائريين المستغمين يريد أن يتحقق النصر 

 .(1)"كي يتعمم، ويتطور، ويتفتح عمى الثقافات األخرى شأنو في ذلك شأن بقية الناس

 :تناقضات الزمن الجديد -

يتأسس النص عمى استحضار الزمن المقدس، والبدئي، وىو زمن االستقبلل لتوظيفو  -

يديولوجيا وجماليا، ألن الرواية مشدودة في ىذه الفترة إلى تمجيد الثورة، وتسجيل  دراميا، وا 

بطوالتيا، واالحتفاظ بيذه الممحمة عمى مستوى المتخيل، وعمى مستوى الذاكرة، وعمى 

تتجذر داخل مرحمة حاسمة ىي مرحمة " الزلزال"فرواية . مستوى الممارسة السياسية

التحوالت االشتراكية التي عرفتيا الجزائر غداة االستقبلل، وىي تحاول أن تبمور عمى 

مستوى المتخيل ىذا الصراع الكبير الذي وضع قوى التغيير، والتطور، والتوجو 

االشتراكي في مواجية المتشبثين بالماضي، وباإلقطاع، وبالييمنة الرأسمالية، وقد لقيت 

االصبلحات الثورية مقاومة شرسة من طرف القوى الرجعية، التي كانت قد تحالفت مع 

االستعمار، التي قضت عمييا الثورة، ولكنيا حاولت بعد االستقبلل أن تعيد الكرة من 

جديد، مستغمة الدين، وجيل الطبقات الشعبية وانتيازية بعض المسؤولين في الدولة، كما 

إلى توظيف زمن االستقبلل، فالرواية تحكي " الزلزال"تبين النصوص ذلك سعت رواية 

ديمقراطية التعميم والتصنيع، الذي فتح مجاالت واسعة أمام الطبقة الفقيرة، لكي تعمل، 
                                                 

 .104، 103: الواقعية في روايات، عبد الحميد بن ىدوقة، والطاىر، وطار، ص، ص: سعيدة، ىوارة- (1)
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وتتخمص من الفقر المدقع، الذي كانت تعيشو في الماضي، يتجسد ىذا في شخصية 

، وىي شخصية انتيازية إجرامية، يريد أن يستعين بأحد أقاربو، لكي ال تأخذ "بواألرواح"

الدولة أراضيو، وحتى يستطيع  فرض قمعو، وىيمنتو عمى الجميع، فمقد وقف في وجو 

مشروع الثورة الزراعية، ويحاول عرقمتو بالتّحايل، كما ثار ضد التعميم المجاني، الذي 

 .مس جميع شرائح المجتمع، بعد أن كان محصورا في طبقة يمثميا

ففي ىذه الرواية يضع الروائي أصبعو عمى الصراعات الطبقية، والمتفشية في المجتمع 

الجزائري، الذي تمخصو فترة السبعينيات، بكل ما تحمل ىذه الصراعات من إيجابيات، 

 .وسمبيات

فمقد ميدت نظريا لمثورة الزراعية، ورسمت صورة االقطاع، وىو يتياوى أمام زحف الثورة " -

 .(1)"القوي، وحبست نبض المبّلكين الكبار عندما سمعوا بمشروع الثورة الزراعية

إن كل القرائن تشير إلى زمن أحداث ىذه الرواية في فترة السبعينيات، فترة التحوالت 

 :االشتراكية، التي عاشتيا الجزائر، والتي تتمثل في شعار الثورات الثبلث

 .الثقافية- الزراعية- الصناعية -

وىي مرحمة الشروع في تطبيق الثورة الزراعية التي ىي بدون شك مرحمة ازدىار "  -

 .(2)"البومدينية

                                                 

 .135: الواقعية في روايات عبد الحميد بن ىدوقة، والطاىر، وطار، ص: سعيدة، ىوارة- (1)
ما تبقى من سيرة األخضر حمروش، الواقعية االشتراكية، القرار والواقع، مجمة المساءلة، اتحاد : فاسي، مصطفى- (2)

 .86: ، ص1991، 1الكتاب الجزائريين، العدد 
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، التي رسم الروائي من "العشق والموت في الزمن الحراشي"كما نجد أيضا في رواية  -

خبلليا صورة واضحة لواقع الجزائر المعاصر، وىذا بتحسين مستوى حياة الناس من 

خبلل لجان التطوع، التي كانت تشرح لمفبلحين مشروع الثورة الزراعية، والعراقيل التي 

 .كانت تواجو ىذا المشروع، من طرف الطبقة االقطاعية

مع أن أباه يممك قطعة صغيرة من األرض، يحرث نصفيا، ويربي في النصف اآلخر " -

إال أنيا جعمت - كما يؤكد أبوه. بقرة، وشوييات، فإنو فرح كثيرا بالثورة الزراعية، ال لشيء

 .(1)"أغنياء المدينة، ينكفؤون، ويفقدون سيطرتيم عمى الريف

وبالمقابل فقد كشف عن معاناة الطبقة الكادحة في فترة االستقبلل وعن التوزيع غير العادل 

 :لؤلراضي الزراعية

إن ىؤالء الفبلحين ال يممكون من صفة الفبلح سوى االسم، فيم في الحقيقة ليسوا سوى " -

أجراء موسميين، الذين ينطمقون من المغاور، والجبال، في السيول، والسيوب، بحثا عن 

 .(2)"أي عمل، وبما أنيم ريفيون، فقد أطمقت عمييم ىذه التسمية

ولقد تحدث أيضا في زمن االستقبلل عن العمال، الذين يشتغمون في مؤسسة حكومية 

نفطية، التي تسيطر عمييا شخصيات انتيازية إجرامية، والتي يشرفون عمييا، ويستحوذون 

عمى خيراتيا، بينما يقوم العمال بخدمة ىؤالء، مقابل قوتيم، وقوت عياليم فيي محرومة من 

 .خيرات كثيرة، تنعم  بيا فئات أخرى من المجتمع

                                                 

 .104: ، ص(رواية)العشق والموت في الزمن الحراشي، : الطاىر، وطار- (1)
 .35: ، ص(رواية)العشق والموت في الزمن الحراشي، : الطاىر، وطار- (2)
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 إن الخسارة مست حتى شركة النفط، يا عباد اهلل كيف تخسر؟"

 الزيت من الزيتونة، والحوت من –تستخرج من قاع الصحراء مادة تبيعيا، ومع ذلك تخسر 

البحر وال رأسمال، ومع ذلك الخسارة مبلزمة، لوال اإلىمال، لوال السرقات، لوال التيريب، لوال 

 .(1)"التبذير باسم االشتراكية، لما كانت شركاتنا تخسر أبدا

فمقد كان الشعب الجزائري إبان االستقبلل يحتفل بإنجازات عظيمة، بالمقابل ىناك فئة أخرى 

، وبقدر ما كانت الفرحة عظيمة، كانت األنانية أعظم وأن "األنا"غريبة مندسة طغى عمييا 

الذي استولت عميو " مفدي زكريا"نوفمبر الذي أنجب الثورة، قد خانو زمن االستقبلل فيا ىو 

 .الحسرة، واأللم بعد االستقبلل جسد معاناة الشعب الفقير التي ىي آالمو، وأحزانو

 َأَنا َحَطْمُت ِمْزَىِري اَل َتَسْمِني         َوَسَمْوُت ِابِتَساَمِتي اَل َتُمْمِني

 .(2)َغاَض َنْبُع النَّشيد واْنَقَطَع َاْلَوْحُي      وَضاَع اْلِغَنا َوأْغَفى َاْلَمْغَنى

ن الثورة قد انحرفت عن نيج الشيداء  ن الثورة قد انتيت، وأن زمن الرجال قد وّلى ، وا  وا 

 ":مفدي زكريا"ويكفي أن نذكر البيتين لمشاعر 

      َأَمْمُيوٌن ِمَن َاْلشَُّيَداِء ِبَأْرِض           ِلَتْنَسِكُب َاْلُخَموُر ِبَيا ِاْنِسَكاًبا

 .(3)            َأَأْرُض الثَّورة اْلُكْبـَرى؟ َوَحَشــَد ِإَلى َاآْلَثَـاِم َيْنَصبُّ ِاْنِصَباَبا

 :زمن المتخيل الشعبي -

                                                 

 .113: المصدر نفسو، ص- (1)
 .19: ، ص(ط-د)، 1984الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، : صالح، خرفي- (2)
 .228-227: ، ص، ص2، ط(ت-د)مفدي زكريا جمعية التراث، غرداية، : محمد، ناصر بوحجام- (3)
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غنية بالثقافة الشعبية، وقد تكون ىي العامل األساسي في نجاح " الطاىر وطار"إن روايات 

ذلك أن المتخيل الشعبي، ىو الذي يزود الكاتب باألصالة ، . التجربة الروائية عند الكاتب

 .والعمق الثقافي

 .(1)"بل الشعب الجزائري ىو الذي كتبيا" البلز"أنا لم أكتب  "

" البلز" "الولي الطاىر يعود إلى مقامو الزكي"،"الحوات والقصر"، "عرس بغل"ففي رواياتو 

أعطى ليذا التراث الشعبي، والمتمثل في المعتقدات الشعبية من األساطير، والسحر، ...

 .إلخ...واالعتقاد بالجن

وقد بين الباحثون أن الرواية تنحدر من الكرنفالية، فيي الوريث الشرعي لمحفبلت الشعبية، 

وبقيت الرواية متصمة بأصميا، الذي يمّدىا بما تحتاج إليو من أصالة، وتجذر، وعمق، 

فالتراث الشعبي يمعب دورا ىاما في تطوير األحداث، وعن طريقو يتطور البناء الفني 

 .لمرواية، كما يمثل شخصيات الرواية

يكون األديب قد أفسح المجال أمام التراث الشعبي، ليقوم بدوره في تطوير الحدث، " 

ويكون أساسا ىاما يقوم عميو تطور البناء الفني في الرواية، يوصف ىذا التراث بأنو 

 .(2)"يمثل ثقافة شخصيات الرواية، واألساس الذي تقوم عميو المعامبلت بينيا

                                                 

 .124: دار اليدى، الجزائر، ص.. الطاىر، وطار، ىكذا تكمم ىكذا كتب: زىرة، ديك- (1)
: ، ص1994منطق السرد في القصة الجزائرية الحديثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : عبد الحميد، بورايو- (2)

103. 
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حاضر، مما جعل الكتابة الروائية متجذرة " الطاىر، وطار"فالزمن الثقافي عند الروائي 

في العمق، وقد ربح ىذا البعد، الذي يضمن العبقرية اإلبداعية، وما زالت الرواية حتى 

لى الفكر األسطوري، الذي رافق الوجود اإلنساني  .يومنا ىذا تحّن أصوليا الشعبية، وا 

يؤكد ىذا الطرح عمى أن الفكر األسطوري ممك مشاع لكل البشرية، إذ لم يقتصر عمى " -

ثقافة دون أخرى، وال حضارة دون سواىا، إال أن المعرفة بالتراث األسطوري تبقى ىي 

الفيصل، بين ذيوع أساطير معينة، وانتشارىا دون أخرى بفضل المعارف التي تناولت 

 .(1)"األسطورة، أو المجاالت التي تجمى فييا الفكر األسطوري كاألدب، والفنون 

كما استطاع التراث الشعبي أن يسيم في تنمية الرواية العربية، والسمو بيا إلى العالمية، 

 .كما يعتبر

 التراث الشعبي مصدرا ثريا يغرف منو الكّتاب، والشعراء، وخاصة منيم أولئك الذين يمثل"

ىذا التراث جزءا ىاما من ثقافتيم، كما أسيم في تكوين خياليم، ولغتيم، وىم يدرجون وأصبح 

 .(2)"مصدرا يستوحونو الصور، ويستميمونو بأدواتو الفنية في كتاباتيم

نما وظف المنظور اإليديولوجي " الزمن"لم يستخدم الروائي   إطارا جامدا لؤلحداث، وا 

 .و تشظى بين ماض، وحاضر، ومستقبل مع التحميل

                                                 

، ىكذا تكمم الطاىر، وطار، مقامات "الحوات و القصر"مبلمح األساطير الشرقية في رواية : عبد الحكيم، منصوري- (1)
 .323: نقدية وحوارات مختمفة، المقام، النقدي األول، كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع، الجزائر، ص

 .103: منطق السرد في القصة الجزائرية الحديثة، ص: بورايوعبد الحميد، - (2)
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" الطاىر وطار"، الذي يكشف من خبلليا الروائي "الشمعة والدىاليز"نستشف ىذا في رواية 

عن مرحمة تاريخية، واجتماعية، مع بداية التسعينات، فيو يوضح عبلقة الماضي بالحاضر، 

 .ويحدد صراع األجيال

، التي تزامنت مع االنقبلب السياسي الذي عرفو المجتمع "الشمعة والدىاليز""تنقل رواية "

تحاول . ، ذلك الواقع الجديد بكل تناقضاتو الجديدة1988-10-5الجزائري بعد أحداث 

الرواية البحث عن المسببات، والمرجعيات التاريخية التي أوصمت اإلنسان الجزائري المتحول 

 .(1)"الستمرار إلى اتخاذ العنف كوسيمة لموصول إلى السمطة

، فمقد وظف التقنيات السردية الزمنية "الزمن"ومبتعدا عن المفيوم الجامد الطبيعي لمفيوم 

 .وأحسن توظيفيا في المبنى الحكائي إلضفاء الحيوية عمى النص الروائي

وظف الحركة من التاريخ إلى المستقبل االشتراكي، الذي يؤمن بو الروائي، فيو يحمل ىذا 

المستقبل عمى أساس الماضي، وىو بيذا يريد فرض الواقعية االشتراكية، التي يريد أيضا من 

خبلليا إصبلح ىذا المجتمع قدر المستطاع، وىذه ميمة األدب الواقعي االشتراكي، الذي 

 .يسمط الضوء عمى مشاكل المجتمع، ويريد معالجتيا، كما يكشف عن معاناة الطبقة الكادحة

فبل ىي خرافية تأتي من عوامل مجيولة بعيدة، وال ىي فوق طبيعية تخترق الشروط "

 (2)".األساسية في الوجود

                                                 

 .169: الطاىر، وطار، ىكذا تكمم، ىكذا كتب، ص: زىرة، ديك- (1)
، 2010بنية السرد العربي، منشورات االختبلف، والدار العربية لمعموم ناشرون، الجزائر، وبيروت، : معتصم، محمد- (2)
 .29: ، ص1ط
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إذن فالزمن يعتبر الركيزة األساسية في العمل الروائي، فسرد األحداث يتم إال في مجرى 

والزمن الروائي ال ينحصر في عدد الساعات، واأليام والسنين، بل ىو الزمن الذي . الزمن

 .يصنعو الروائي، كما تتداخل األزمنة بين الماضي البعيد، والماضي القريب

 .مرتبطا باألحداث، والشخصيات، والمكان" الزمن"كما نجد 

 :إلى قسمين" الزمن"كما ينقسم 

 الزمن الوقتي -1

زمن األحبلم، زمن الذكريات، زمن الحرب، زمن األلم مثمما عاشو : الزمن النفسي -2

 .مع إخوتو" عمي الحوات"

عمي "إنيم يمتقون قبل كل شيء في ضرورة المواجية، وال مخرج غير المواجية مواجية "

لمقصر تبدأ سميمة، عاطفية ساذجة، ولكن التجربة تشحذ وعيو، ووعي اآلخرين " الحوات

تدريجيا، إلى أن تتخذ القرى، وتتوصل إلى ىدم القصر واالنتقام من المجرمين، الذين ليسوا 

 (1)"في نياية األمر سوى إخوتو

 .زمن الفرح

 

                                                 

: ، ص(ط-د)، 2000الرواية والتحوالت في الجزائر، من منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق، : مخموف، عامر- (1)
27. 
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 .أهمٌة الفضاء -

 .كٌفٌة تحدٌد الفضاء -
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 :الفضاء المغلق -1

 المقهى. 

 السجن. 

 .مفهوم السجن، ودالالته -1

 .شعراء السجون فً األدب القدٌم -2

 .الفرق بٌن السجن والمعتقل -3
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 :الفضاء المفتوح -2

 الرٌف. 

 القرٌة. 

 الشوارع واألسواق. 

 .جدلٌة الفضاء -
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: شعرية الفضاء- 1

 . المكاف ىك اسـ مشتؽ يدؿ عمى ذاتو:المفهوم المغوي لمفضاء

 كالكينكنة ىي الخمؽ المكجكد، كالماثؿ لمعياف الذم يمكف ك لفظ المكاف مصدر لفعؿ الكينكنة،" 
 (1 )"تحٌسسو، كتممسو

": ابن منظور" ويقول 

ال خمؽ، كال تككف، ال تحرؾ؛ أم مات، كالكائنة، األمر : تقكؿ العرب ال كاف.. الككف، الحدث" 

أحدثو، فحدث، كالمكاف، كالمكانة كاحد، ألنو مكضكع الكينكنة، الشيء : الحادث، ككٌكنو، فتكٌكف

 (2 )"فيو كالمكاف ىك المكضع

 لمشيء  كالمكاف المكضع

مىٍتوي فىاىٍنٍتٍبٍذٍت ًبًو مىكىاننا قىًصيًّا»: قاؿ تعالى مى  (3 )«فىحى

:  كيقاؿ

كمكف الشيء قكم، كمتف كرسخ، فيك مكاف . ارتفع، كصار ذا منزلة (عند األمير)مكف مكانة "
 (4 )"كتمكف المكاف، كبو رسخت قدمو، الممكنة، القكة

                                                 

. 169: ، ص 1، ط2008الزماف كالمكاف في الشعر الجاىمي، عالـ الكتب الحديثة، الجزائر، :  فكغالي، باديس (1)
. 3960: ص ، 5ج، (لساف العرب) ،(الفضؿ جماؿ الديف ابف مكـر):  ابف منظكر (2)
   .22: سكرة مريـ، اآلية(3)
، 1، ط2002، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، األردف، (النقد-التأكيؿ-التعبير)عبقرية الصكرة، كالمكاف :  طاىر، عبد المسمـ (4)

. 22: ص 
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: كباختصار

ركبو، كألؼ بيف : الشيء، أخرجو مف العدـ إلى الكجكد، كككف الشيء: ككف، تككيف اهلل" 

 (1 )"أجزائو

 :الفضاء اصطالحا

. فيك تحديد، مكضع، كتبصر، ككصؼ، كما يعد الفضاء جمالية مف جماليات الكتابات الركائية

نما يؤدم دكرا حيكيا "  فيك كصؼ ال يقتصر عمى اإلطار الجغرافي، الذم تقع فيو الحكادث، كا 

 (2 )"في مستكل الفيـ، كالتفسير، كالقراءة النقدية

: المفهوم األدبي لمفضاء -

: بأنو" يوري لوثمان "يعرفو

مجمكعة األشياء المتجانسة مف الظكاىر، كالحاالت، كالكظائؼ، كاألشكاؿ، كالصكر كالدالالت " 

االمتداد، : المتغيرة، التي تقـك بينيا عبلقات شبيية بالعبلقات المكانية المألكفة العادية مثؿ

 (3 )"كالمسافة

 ":غاستون باشالر" عرفو أيضا

                                                 

. 170: الزماف كالمكاف في الشعر الجاىمي، ص :  فكغالي، باديس (1)
. 33 32: ، ص، ص 1، ط2000لفضاء السردم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ا:  النجمي، حسف (2)
. 175:  الجاىمي، ص الشعرالزماف كالمكاف في :  فكغالي، باديس (3)
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المكاف في الفف ليس مكانا ىندسيا محايدا، خاضعا لقياس مساحات األراضي، بؿ ىك مكاف " 

عاشو األديب كتجربتو، كالمكاف ال يعيش عمى أراضي، بؿ يعيش داخؿ جيازنا العصبي، لك 

 (1 )"عدنا إليو في الظبلـ، فمسكؼ نعرؼ طريقنا إليو

ىذا األخير "  Space"أما المصطمح الشائع، كالمتداكؿ في النقد الغربي، فيك مصطمح الحيز 

: ىك" غريماس" عند 

الشيء المبني المحتكل عمى عناصر متقطعة انطبلقا مف أف تككف حبل الستمراريتو كيمكف أف " 

 (2 )"يدرس ىذا الشيء المبني مف كجية نظر ىندسية خالصة

: مفهوم الفضاء في النقد العربي

عدـ االىتماـ بالفضاء كعنصر أساسي مف عناصر البناء الفني في النقد العربي، إال في 

مف النقاد العرب الذيف اىتمكا بالفضاء، حيث قاـ " غالب ىمسا" منتصؼ القرف العشريف، كيعتبر 

جماليات "، إذ نقمو إلى العربية بعنكاف "جاستكف باشبلر" لػ " شعرية الفضاء"بترجمة كتاب 

". الفضاء

في " الفضاء"، الذم عالج مسألة "حميد لحمداني" كمف النقاد العرب الذيف اىتمكا بالفضاء 

. دراساتو النقدية التطبيقية
                                                 

 الحميد ابف ىدكقة، محاضرات بعنكاف الجازية كالدراكيش بيف  عبدقراءات كدراسات نقدية في أدب:  عبد الناصر، مباركية (1)
. 14: ، ص (ط-د)، (ت-د) كجمالية المكاف، ،التراث السردم الركائي

. 142: ، ص1993في نظرية الركاية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، :  عبد المالؾ، مرتاض (2)
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: ىك" عبد المالك مرتاض" فالفضاء عند 

كؿ ما عنى حيزا جغرافيا حقيقيا مف حيث نطمؽ الحيز في حد ذاتو عمى كؿ فضائي خرافي، " 

أك أسطكرم، أك كؿ ما يند عمى المكاف المحسكس، كالخطكط، كاألبعاد، كاألحجاـ، كاألثقاؿ، 

 (1 )"األشجار، كاألنيار:كاألشياء المجسمة مثؿ

. يدؿ عمى ما ىك جغرافي" الفضاء"، كيرل أف "الحيز" ك"الفضاء"ثـ فرؽ بيف 

أما الحيز فيدؿ عمى ما ىك غير ذلؾ في النص، كيعني بو الحيز النصي، المشكؿ مف سرد، " 

 (2 )"ككصؼ، كحكار

بيف الفضاء الكاقعي، كالفضاء الذم يكظفو القصاص، حيث " سمر ركحي، الفيصؿ " كقد فرؽ

: يقكؿ

ىك المكاف المفظي المتخيؿ؛ أم المكاف الذم صنعتو المغة انصياعا ألغراض التخيؿ الركائي، " 
 (3 )"كحاجاتو

:  الفضاء الركائي حيث قالت أنو"سيزا قاسـ" في حيف عرفت 

 (4 )"مكانا خياليا لو مقكماتو الخاصة، كأبعاده المتميزة" 

                                                 

. 77: ، ص1993 ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ،تحميؿ الخطاب السردم:  عبد المالؾ، مرتاض (1)
. 77:  المرجع نفسو، ص (2)
. 27: ، ص(ط-د)، 1995بناء الركاية العربية السكرية، اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، :  سمر ركحي، الفيصؿ (3)
، 2004بناء الركاية، دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفكظ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، : سيزا، فاصؿ قاسـ (4)
 . 74: ، ص(ط- د)
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: "حسن بحراوي" ويرى 

أف المكاف عبارة عف شبكة مف العبلقات، ككجيات النظر التي تنسجـ، كترتبط فيما بينيا " 

لتشيد الفضاء الركائي الذم ستجرم فيو األحداث، فالمكاف باعتباره مككنا أساسيا يشكؿ عنصرا 

ميما في البناء الركائي، ينظـ بنفس الدقة، كالكيفية التي تنظـ بيا العناصر األخرل في الركاية، 

لذلؾ فيك يؤثر فييا، كيقكم مف نفكذىا، كبنييا العامة، إضافة إلى أف المكاف يعبر عف مقاصد 

 (1 )"المؤلؼ

 : بأنو"الفضاء"انطبلقا مف ىذه التعريفات سنتبنى مصطمح 

كأم ركف آخر مف أركاف " العمؿ"، بؿ يؤدم دكره في ال يشكؿ المكاف الكعائي لمركائي فحسب" 

 (2)"الركاية

                                                 

. 32: ، ص (ط-د)، 1995بنية الشكؿ الركائي، المركز الثقافي العربي، بيركت،:  حسف، بحراكم (1)
 ،1، ط1978المجمس الكطني لمثقافة الكطنية كاآلداب، - بحث في تقنيات السرد- في نظرية الركاية:  عبد المالؾ، مرتاض (2)

. 132: ص
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: أهمية الفضاء

 لمفضاء أىمية بالغة في الركاية، كالقصة، كالمسرحية، فيك يقـك بتصكير الشخصيات،  -

: أىمية الفضاء حيث قاؿ" غالب ىمسا" كتبياف األحداث، كفي ىذا المفيـك يكضح 

ىك المساحة التي تحدث فييا األحداث، كتنفصؿ بكاسطتيا الشخصيات، بعضيا عف بعض، " 

. (1)"كىي تفصؿ القارئ عف عالـ الركاية فتنقمو مف مكاف آلخر، ليتعرؼ عمى أماكف شتى

لذا ال نستطيع أف نجرد الفضاء، كنعزلو عف بقية العناصر السردية، بؿ يككف مؤثرا في الخطاب 

. السردم

عمى أف المكاف يستمـز كجكد أحداث تقع فيو، فإنو يحمؿ إلينا خطابا قاطعا حكؿ عبلقة الحدث "

بالمكاف الركائي، حينما يرتبط الحدث ربطا ديالكتيكيا باألمكنة، فبل تكجد أحداث، ال تكجد 

. (2)"أمكنة

                                                 

، الجزائر، :  خميؿ، إبراىيـ (1) . 131: ، ص1، ط2010بنية النص الركائي، الدار العربية لمعمـك
 .32: بنية الشكؿ الركائي، ص: حسف، بحراكم  (2)
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: كيفية تحديد الفضاء- 

 كالتطبيؽ، فمـ ،لقد اىتمت الٌدراسات األدبية بالفضاء، كاىتمت بو اىتماما بالغا مف حيث المفيـك

( 1).تكف النظرة حٌسية، بؿ تجٌسد حقيقة الشخصيات، التي تفسرىا طبيعة المكاف

ف كجدت، فإف القارئ بخيالو يستطيع أف يقـك بكصؼ  فاألحداث ال تجرم في مكاف كاحد، كا 

". ميشاؿ بكتكر"أشياء أخرل، كفي ىذا الصدد يقكؿ 

ذا ما بدا أٌف اكبحسب معرفتي، ال كجكد لرك»- ية تجرم جميع أحداثيا في مكاف كاحد منفرد، كا 

رحمة "ىذه الحاؿ في كتاب كماكف أخرل، أالٌركاية تجرم في مكاف كاحد خمقنا أكىاما، تنقمنا إلى 

إٌف حكادث الركاية تجرم كٌميا مبدئيا في غرفة كاحدة، " كزافيو دكميستر" لػ "في جكانب غرفتي

( 2 )«.لى أماكف أخرل، مف خبلؿ كصؼ أثاث الغرفة، كتاريخياإغير أٌف القارئ ينتقؿ 

 كقد ،كال بيدَّ مف الٌركائي أف يفصؿ الفضاء، كيصكره تصكيرا دقيقا، كيحسف استغبللو في التعبير

: ىذا المفيـك في قكلو" لحمداني حميد"جسَّد 

مف الممكف أف يصير لممكاف دكر داخؿ الركاية، إذا أحسف الراكم، استغبللو إذ قد يحٌكؿ - »

( 3).«لى أداة لمٌتعبير عف مكقؼ األبطاؿ مف العالـإعنصر المكاف 

                                                 

)1( Jean Paul, Goldenstein: Pour lire le romen Gombloux. Paris.1985. p : 94.  
 .61: ص، 2ط, 1992، منشكرات عكيدات، ، (فريد أنطكنيكس) ، ترجمة،بحكث في الركاية الجديدة: بكتكر، ميشاؿ (2)
 ،3 ط2000بنية الذص السردم، المركز الثقافي العربي، لمطباعة، كالنشر، كالتكزيع، بيركت، ، : لحمداني، حميد (3)

 .70:  ص
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 :أنواع الفضاء- 

 :بيف ثبلثة أنكاع المكاف، كىي" غالب ىمسا"لقد ميز 

  فػ :المكان المجازي-1

ىك أقرب إلى االفتراض، ىك مجرد فضاء، تقع أك تدكر فيو الحكادث، مثؿ خشبة مسرح »

( 1 )«.يتحرؾ فكقيا الممثمكف

 : المكان الهندسي -2

ذ يحذؼ كؿ الٌصفات ذات الطابع التقييمي، كيكثر إيتخذ الركائي حياد الميندس، 

( 2)المعمكمات التفصيمية

                                                 

 .133:  الركائي، صالنص بنية :خميؿ، إبراىيـ (1)
،  1، ط1987الفف الركائي عند غادة السماف، دار المعارؼ لمطباعة كالنشر، تكنس، :  عبد العزيزسييؿينظر،  (2)

 .47: ص
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  : -المكان األليف-مكان العيش  -3

كىك المكاف الذم يستطيع أف يثير لدل القارئ ذاكرة مكانو ىك، فيك مكاف عاش الٌركائي 

 .(1)فيو، ثـ انتقؿ منو ليعيش فيو، بعد أف ابتعد عنو

: كىناؾ مف قٌسـ المكاف إلى قسميف

 كىي : أمكنة مركزية -1

 بدكر ميـ في الٌركاية، يتجٌمى في التأثير المتبادؿ ـالتي تقع فييا أحداث كبيرة، كتقك» 

( 2 ).«بينيما، كبيف الشخصيات مف جية، كبينيا، كبيف األحداث مف جية أخرل

 : أمكنة ثانوية -2

لٌركاية، كلكٌنيا تقٌدـ لمقارئ مجاال كاسعا، ليتعرؼ عمى سمكؾ افبل تقـك بدكر ميـ في  »

( 3 ).«الشخصيات، كنفسياتيـ، كىي تعرض في الركاية مف دكف كصؼ كاسع، أك دقيؽ

: كيمكننا أف نمٌيز بيف نكعيف مف األماكف، ىناؾ أماكف مغمقة، كأماكف مفتكحة

                                                 

 .133: بنية النص الركائي، ص: ينظر، خميؿ، إبراىيـ (1)
 ، لعبد الرحمف منيؼ، مكتبة المجتمع العربي لمنشر(مدف الممح)البنية الركائية في ركاية األخدكد : القكاسمة، محمد عبد اهلل (2)

 .92: ، ص1، ط2009كلمتكزيع، 
 . 92: ، صالمرجع نفسو( 3)
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 : األماكن المغمقة -1

 عنيا أماكف أخرل، كككنيا عكىي أماكف اإلقامة االختيارية كالمنزؿ، كالككخ، كقد تتفر

مغمقة فقد يككف منزال فاخرا، غرفة كبيرة، أك صغيرة، فميس ألحداثيا عبلقة بصغر، أك كبر 

( 1)المكاف

 : األماكن المفتوحة -2

 الحياة، ألنيا مسرح نيرتتحكـ في األماكف المفتكحة الشخصيات، كتجرم في خضميا 

لحركة الشخصيات، كتنقبلتيا، كتمثؿ الفضاءات، التي تجد فييا الشخصيات نفسيا كمما 

غادرت أماكف إقامتيا الثٌابتة، مثؿ الشكارع، كاألحياء، كالمٌحطات، كأماكف لقاء الناس خارج 

( 2).بيكتيـ كالمحبلت كالمقاىي

حيف " قدامة بف جعفر"ال يمكننا أف نتصكر ركاية دكف كصؼ لممكاف، لقد عٌرفو : المكان- 

 : قاؿ

( 3)«.إٌنما ىك ذكر الشيء كما فيو مف األحكاؿ، كالييئات-»

                                                 

 .40: ص، (د،ط)، 1995بنية الشكؿ الركائي، المركز الثقافي العربي، بيركت، ، : ينظر، حسف، بحراكم (1)
 .40: ينظر، المرجع نفسو، ص( 2)
 .104-103: ، ص، ص(مدف الممح" )األخدكد"البنية الركائية في ركاية : القكاسمة، مجد عبد اهلل (3)
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كبشكؿ عاـ، فإٌف الكصؼ لكف مف ألكاف التصكير، لكنو تصكير بالكممات، تقـك فيو العناصر 

المرئية لمعالـ الخارجي مف أشكاؿ، كألكاف، كظبلؿ، كالعناصر غير المرئية مف أصكات 

( 1).كركائح

: كال يمكننا أف نتصكر ركاية دكف حدث فػ

المكاف ليس مجرد كعاء خارجي، أك شيء ثانكم، بؿ ىك الكعاء، الذم تزداد قيمتو كمما كاف -»

متداخبل بالعمؿ الفٌني، كاألعماؿ الٌركائية التي تحسف استخداـ جغرافية الٌزمف كتعطيو أبعاده 

( 2 )«.لمختارة بقصديةاالممتمئة بالمعاني الفمسفية، كالفكرية 

، فالعبلقة إذف عضكية "الزمكاف"ا، ىي عبارة ـلى ابتداع عبارة تجمع بينوإلذلؾ لجأ بعض النقاد 

. ف نجد ركاية خالية مف اإلشارة إلى المكافأبينيما، كيستحيؿ عمينا 

( 3)«إٌف المكاف ىك العمكد الفقرم الذم يربط أجزاء الركاية ببعضيا البعض»

ىك اإلطار، أك الحٌيز، أك الفضاء، – بعض الٌنقاد يفضؿ استعماؿ كممة الفضاء - كالمكاف 

الذم تتحٌرؾ فيو الشخصيات، كالفضاء يتأرجح بيف األمكنة الصغرل، كاألمكنة الكبرل، بيف 

. األمكنة المفتكحة، كاألمكنة المغمقة، بيف األمكنة الٌسعيدة، كاألمكنة الٌتعسة
                                                 

 .104-103: ، ص، صينظر، المرجع نفسو( 1)
  ،1 ط،2000منشكرات جامعة منتكرم، قسنطينة،"  كطار،الطاىر"الرؤية ك البنية في ركايات : إدريس، بكديبة (2)

 .186: ص
المكاف في الركاية العربية مف الركاية العربية كاقع كآفاؽ، مف تأليؼ مجمكعة مف النقاد العرب، دار ابف رشد : غالب، ىمسا (3)

 .210: ، ص1، ط1981لمطباعة كالنشر، بيركت، 
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يبدك المكاف كما لك كاف خٌزانا حقيقيا لؤلفكار كالمشاعر كالحدكس، حيث تنشأ بيف اإلنساف -»

( 1)«.كالمكاف عبلقة متبادلة يؤثر فييا كؿ طرؼ عمى اآلخر

فيناؾ رؤل، كطرؽ كثيرة في التعامؿ مع المكاف الٌركائي، كما يتعٌدل المكاف حدكده اليندسية، 

. كالطكبكغرافية ليشمؿ أبعاد إنسانية

ٌنما يتشٌكؿ -» فالمكاف القصصي، ليس ىك المكاف الكاقعي، أك المساحة الجغرافية المحٌددة، كا 

( 2)«.غ في قالب لغكماباإلضافة إلى صفاتو الفيزيقية مف عبلقات مجٌردة تص

 كالفصكؿ، ،كىناؾ ما يسمَّى بالفضاء النصي، كنقصد بو مادية، كتكزيع مككناتو عمى األكراؽ

: ، بما يمي"مالؾ مرتاضعبد اؿ"كنقصد بالمكاف ىنا ما يعرفو 

( 3)«.ذلؾ بأٌف المكاف لدينا، ىك كؿ ما عنى حٌيزا جغرافٌيا حقيقيا» 

                                                 

 .33: لشكؿ الٌركائي، صاية ف ب:حسف، بحراكم (1)
، 3 النقد األدبي، المجمد السادس، العدد ،مجمة فصكؿ، (مقاؿ)، "ترابيا زعفراف"تشكيؿ فضاء الٌنص في : داؿ، عثماففعا( 2)

 .163: الييئة المصرية العامة لمكتاب، ص
، ديكاف المطبكعات "زقاؽ المدؽ"تحميؿ الخطاب الٌسردم، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لركاية : عبد المالؾ، مرتاض (3)

 .245: ، ص1995الجامعية، الجزائر، 
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: أنواع الفضاء

: الفضاء المغمق- 1

: المقهى

": محمود درويش" قال 

القيكة ال تشرب عمى عجؿ، القيكة أخت الكقت تحتسى عمى ميؿ، القيكة صكت المذاؽ، " 

 (1)"صكت الرائحة، القيكة تأمؿ، كتغمغؿ في النفس، كفي الذكريات

ٍمٍيمىافى اىٍلًعٍيسىى : كقاىؿى سي

ا  ٍقيىانىا اىٍليىرمى الى تىٍبرىٍح مى

تىى اىٍلسَّأىمىا  أىٍىكىل ًفيًو حى

ا .. أىٍىكىاهي  ـٍ يىؾي ميٍزدىًحمى أىلى

ًجر  ًبالىميٍرىىًؽ ًمٍثًمي كالضَّ

ًرميكا ًإالَّ اىألىلىمىاء.. كًبمىٍف حي
(2)  

:  مكانا يرتاده فئات مختمفة مف المكاطنيف فيك"المقيى"يعتبر 
                                                 

، 4889، جريدة الخبر، العدد (مقاؿ) ،مف إنتاج األفكار إلى النميمة السياسية.. مقاىي النخبة، كالمثقفيف:  منصر، زىية (1)
. 19: ، ص2015 أكتكبر 17يـك السبت 

 .346: ، ص1، ط1980شعر سميماف، العيسى، المجمد األكؿ، دار الشكرل، بيركت،   (2)
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 (1)"المكاف المصغر لعالمنا يضج بكؿ ما تحتكم الدنيا" 

، كال يكتفي دكره في تقديـ  يمعب دكرا اجتماعيا أساسيا في الجزائر"المقيى"كمف المعركؼ أف 

. القيكة، كالمشركبات لمزبائف، الذيف يترددكف عميو

" الشام"، ك"القيكة"لممقاىي تاريخ في الذاكرة الشعبية، فيي ليست فقط مجرد مكاف الحتساء " 

لكنيا قد تتعدل ذلؾ لتتحكؿ إلى مكاف لصناعة الرأم كالتخطيط فكثيرة ىي الثكرات، كالحركات 

األدبية التي كلدت، كتمت إدارتيا مف المقاىي ليذا قد نجد عمى مر العصكر مقاىي خاصة 

 (2)"بالمثقفيف، كالنخبة، كالفنانيف، كالثكار، كمقاىي خاصة بالعامة مف الناس

، حيث "النادم"لو دكر اجتماعي، كثقافي متميز، كدكره الياـ يجعمو يشبو " المقيى "إف

الشعبية، حيث كانكا يناقشكف المسائؿ األدبية " المقاىي"كجدكا المتعة في التردد عمى  " 

 (3)"بحماس

 المقاىي في الجزائر نظرا ألىميتيا الثقافية، كلدكر الفئة المثقفة، التي تتردد عمييا تحكلت بعض

. إلى نكادم ثقافية حقيقية

                                                 

 ، 1، ط1994جماليات المكاف في الركاية العربية، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، :  النابمسي، شاكر (1)
. 196: ص
، 4889، جريدة الخبر، العدد (مقاؿ) ،مف إنتاج األفكار إلى النميمة السياسية.. مقاىي النخبة، كالمثقفيف:  زىية، منصر (2)

. 19: ، ص2015 أكتكبر 17يـك السبت 
 رفعت سبلـ، دار سعاد الصباح، الككيت، ، كتقديـ،اإلبداع القصصي عند يكسؼ إدريس، ترجمة: ـ كربر، شكيؾ. ب (3)

. 24: ،ص1، ط1993
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يمعب المقيى كحيز في النصكص السردية الجديدة البؤرة المركزية في تنامي األحداث كتفعيؿ " 

مسار السرد، حيث يغدك المكاف المفضؿ في ثقافة الجيؿ الجديد لتبادؿ اآلراء، كمناقشة األفكار، 

حتى إنو أصبح المتنفس الذم تناقش فيو كبريات القضايا بسطحية في البداية، ثـ سرعاف ما 

 (1)"تتحكؿ إلى مؤشر لتغيرات، قد تمس الكضع العاـ، كاألشخاص

 كقد بقيت الذاكرة الشعبية، حتى يكمنا ىذا تتذكر ىذه المقاىي العريقة التي ارتبطت حياتيا

بتاريخ الجزائر، ك 

 (2)"مدل تأثير المكاف في األشخاص كالدكر الذم يمعبو في تفعيؿ الذاكرة" 

 الياـ، الذم اضطمعت بو المقاىي خبلؿ الفترة الدكر الثقافي"  كطار،الطاىر"كقد سجؿ 

االستدمارية، فمـ تكف مكاف قمار، كمخدرات، فيك فضاء تقصده الشخصيات لمتنفيس 

. كالصراعات النفسية

مقيى البيجة كاف في ذاكـ الزمف ككر المثقفيف مف كامؿ العمالة، ال يشعر الغريب، الذم "

. يدخمو إال كالٌنادؿ يقؼ عند رأسو ىامسنا

 .ثمف مشركبؾ مدفكع -

                                                 

. 132: ، ص1، ط2013بنية الحكاية في النص الركائي المغاربي الجديد، دار األماف، الرباط، :  عبد القادر، بف سالـ (1)
، 2015الجسد في مرايا الذاكرة، الفف الركائي في ثبلثية أحبلـ مستغانمي، منشكرات ضفاؼ، بيركت، : منى، الشرافي تيـ (2)
.  322: ، ص1ط
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 كمف دفعو؟ -

 .قسنطيني حر يأبى أف يعمف عف نفسو -

. (1)"كانت البكرجكازية الصغيرة تعمف عف نفسيا مف ىنا. كانت الحمية الكطنية، تنمك ىنا

كاف المقيى في تمؾ الفترة يعد البيت الثاني لئلنساف الجزائرم، حيث يمتقي بأصدقائو 

. كأحبائو، كىك مكاف لمراحة، كالتخفيؼ مف عناء النيار

المكاف الحميـ رمز االنتماء، كاالحتكاء اإلنساني، مكاف الطمأنينة، الذم يعد في أحد " -

 .(2)"تجمياتو أمكميا

، الذم استطاع أف يمتص تعبو إثر المعاناة التي "بكاألركاح"ىذا ما نممسو في شخصية 

عاشيا، كىك يبحث عف أحد أفراد عائمتو، فالمقيى بالنسبة ليذه الشخصية ىك مكاف 

لمنشاط الطبيعي، فيي تمارس حريتيا، كما يعٌد ىذا المكاف بالنسبة ليذه الشخصية حيزا 

. لمذكريات الجميمة، فالمقيى مكاف جذاب يساعد اإلنساف عمى االستقرار

 .(3)"يقطع الشاعر نحك النيج المقابؿ قاصدا مقيى البيجة الستراحة خاطفة" -

. إلخ...ىك الممعب، كالنادم، كدار السينما: إنو كؿ شيء بالنسبة لمجزائرم
                                                 

 .39: ، ص(ركاية)الزلزاؿ، : الطاىر، كطار  (1)
-د)، 1999مضمرات النص كالخطاب، دراسة في عالـ جبرا إبراىيـ جبرا، اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، : سميماف، حسيف  (2)
 .305: ، ص(ط
 .38: ، ص(ركاية)الزلزاؿ، : الطاىر، كطار  (3)
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 .(1)"قابمو مقيى مغمؽ في الطابؽ األكؿ ينبعث منو ضجيج البلعبيف، كدقات الحجر" -

عمى المقيى باعتباره الفضاء، الذم تمتقي فيو الشخصيات " الزلزاؿ"كقد ركزت ركاية 

إف الكعي الثكرم بدأ يتنامى في ىذا الفضاء المتميز، الذم يحمؿ كؿ . الرئيسية

. التناقضات االجتماعية

يبقى المقيى مف األمكنة األكثر استيدافا في كؿ حركة ثكرية، كاحتجاجية، ألنو المكاف " 

األنسب، الذم يصب عميو الغضب مف األكضاع، كيظؿ أبدا فضاء لضخ شحنات الرفض 

المكبكتة في صدكر الناس في تمؾ المجتمعات، التي تمنع فييا حرية القكؿ، كحرية الفعؿ، 

. (2)"كيصادر كؿ رأم

تأثر بالركايات الجزائرية، التي تجعؿ مف المقيى فضاء " الطاىر، كطار"كيبدك أف الركائي 

يختار ىك اآلخر المقيى " البزاة"في ركاية " مرزاؽ بقطاش"فيا ىك . لمتحكؿ االجتماعي، كالٌدرامي

مكانا يمتقي فيو المجاىدكف، كفي ىذا المكاف تناقش أمكر الثكرة بسرية تامة، كفيو تعطى 

تعميمات لمشعب مف طرؼ الثكار، كتعتبر ىذه التعميمات السرية الصادرة مف المقيى، كالتي 

. (3)تعتبر مف بيف أسباب نجاح الثكرة

                                                 

 .48: ، ص(ركاية)الزلزاؿ، : الطاىر، كطار  (1)
، 1995، جامعة الجزائر، السنة الجامعية (مخطكط)المدينة في الركاية الجزائرية العربية، رسالة ماجستير، :  قرطي، خميفة (2)

 .244: ص
 .152: ، ص(ط-د)، (ت-د)، الشركة الكطنية لمنشر، كالتكزيع، الجزائر، (ركاية)البزاة، : ينظر، مرزاؽ، بقطاش  (3)
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أف ىناؾ أعماال فدائية قاـ بيا " رشيد بكجدرة"لػ " فكضى األشياء"كما تستقرئ أيضا مف ركاية 

. الفدائيكف داخؿ ىذه المقيى، التي يتردد عمييا األكركبيكف

. (1)"ككاف ىذا المقيى لثبلثيف عاما مضت قد تحطـ تحطما ىائبل بتفجير قنبمة ضاربة ناسفة"

" الشراع كالعاصفة"في ركايتو المكسكمة بػ" حنا مينة"قاـ الركائي  (المقيى)كمف خبلؿ ىذا المكاف 

حيث كصؼ الحياة السياسية في تمؾ الفترة، حيث بدأت االضطرابات إثر مطالبة الشعب 

. بالجبلء

ارتفع شعار جبلء القكات األجنبية، أك الثكرة في كؿ مكاف كبدت الببلد في غمياف سياسي "...

شمؿ المعاىد، كالمساجد، كالنكادم، كالمقاىي، كالشكارع، كاألحياء، كاحتدـ النقاش مجددا بيف 

. (2)"أنصار الحككمة، كمعارضييا

، أنو جعؿ المقيى "ناركنكر"في ركايتو المعنكنة بػ "  عبد المالؾ مرتاض"كما نجد أيضا الركائي 

كمكاف اجتماعي يمتقي فيو الناس مف مختمؼ أعمارىـ، كمستكياتيـ الثقافية، كالعممية لمخكض 

في القضايا الميٌمة، كىي في ىذه المرحمة كؿ ما تعمؽ بالقضية الكطنية، ككاف ذلؾ عف طريؽ 

الحكار، كالنقاش المثمر بيف األفراد، لذلؾ صكرت الركاية أىمية المقيى في حياة البطؿ، إذ كثيرا 

، كمضمكنو ضركرة "عمر"، "سعيد"ما كاف يرتاده، كمف ذلؾ ما كجدناه مف حكار طكيؿ بيف 

                                                 

 .11: ، ص(ط-د)، 1997، دار بكشاف، الجزائر، (ركاية)فكضى األشياء، : رشيد، بكجدرة  (1)
 .31: ، ص(ط-د)، 1977، دار اآلداب، بيركت، (ركاية)الشراع كالعاصفة، : حنا، مينة(2)
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اتخاذ خطكة في العمؿ الثكرم، كىك حمؿ السبلح، كااللتحاؽ بالمجاىديف، كالذم امتد حكالي إلى 

. (1)سبع سنكات

. ، الذم جعؿ ىك اآلخر"نجيب محفكظ"كمف الركائييف أيضا 

المقيى مكانا منعطفا لمنطمقاتو الرؤيكية، حينما جعمو مكانا لتفريغ فكرة معينة أراد أف يدرجيا "

ضمنيا في كبلمو، أك جعمو رمزا لمكحدة الكطنية، حيث اجتماع األبطاؿ فيو مف خبلؿ التنظيـ 

. (2)"السرم لكضع الخطط

المقيى مكانا لمقاءات الكثيرة بيف المناضميف، كمع مركر " الطاىر، كطار"لقد جعؿ الركائي 

الكقت تنامى الكعي النضالي لدل الشباب الجزائرم، بفضؿ احتكاكيا بالكاقع المرير مف جية، 

. كبالشخصيات الكاعية، التي تبث فييـ الكعي الثكرم

انتزع شرعية مكانتو، ككنو يرتبط بالذاكرة الثكرية لمجزائر عندما  (مقيى بالعاصمة)ميمؾ بار -"

"  ياسؼ سعدم"، تحت قيادة 1956عممية فدائية عاـ " زىرة ظريؼ بيطاط"نفذت فيو المجاىدة 

                                                 

تحكالت الخطاب الركائي لدل عبد المالؾ مرتاض، مف خبلؿ األعماؿ السردية الكاممة، رسالة : ينظر، سييمة، جحيش  (1)
 .193: ، ص2015-2014، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعية (مخطكط)دكتكراه، 

 .119: ، ص1، ط2013شعرية الفضاء الركائي عند جماؿ الغيطاني، دار العيف لمنشر، القاىرة، : عزكز، عمي اسماعيؿ  (2)
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انتقاما لمجزرة ارتكبيا الككلكف في القصبة، ليدخؿ المقيى بعده التاريخي ككاحد مف أبرز 

. (1)المقاىي، التي يرتادىا المثقفكف، كأبناء الطبقات المتكسطة

كفي ىذا المكاف تدكر مناقشات حاٌدة، كحٌية بيف المتمرديف عميو، كما تصؿ لمشخصيات أنباء 

. مف مختمؼ جيات القطر تخبرىـ عف بطكالت الثكرة، كعف اليزائـ المتكررة التي يتمقاىا العدك

 .(2)"كانت الحمية الكطنية تنمك ىنا، كانت البرجكازية تعمف عف نفسيا ىنا"

ففيو تتـٌ عممية تجنيد . أصبح لممقيى عبارة عف قاعدة خمفية تٌزكد الثكار بما يحتاجكف إليو

األعضاء الجدد، كفيو يتنسـٌ الفدائيكف أخبار العدك، كفيو ترٌكج الثكرة ألخبارىا، كتكاصميا مع 

 .الشرائح االجتماعية المختمفة

كقد اكتسب المقيى بعد فترة معنى النضاؿ، حيث كانت تتـ فيو التخطيطات النضالية الٌسرية، "

 .(3)كغالبا ما كاف يغمؽ المقيى لمجرد شبية بسيطة

دكره الثكرم المنكط بو؛ ألنو عيٌنة حية اختزلت " الطاىر كطار" لدل الركائي " المقيى"لقد أدل 

إنو فضاء التطيير، حيث يتحقؽ التكاصؿ بمفيكمو الكاسع، كتزكؿ . فييا كؿ الشرائح االجتماعية

في . المكبكتات، كيتحرر اإلنساف مف العقد، كاليمـك التي يعاني منيا في البيت، كفي العمؿ
                                                 

، 4889، جريدة الخبر، العدد (مقاؿ)مف إنتاج األفكار إلى النميمة السياسية، .. مقاىي النخبة، كالمثقفيف:  زىية، منصر  (1)
 .19: ، ص2015-  أكتكبر17يـك السبت 

 .39: ، ص(ركاية)الزلزاؿ، : الطاىر، كطار  (2)
، ديكاف المطبكعات الجامعية، 1976-1931االلتزاـ في القصة القصيرة الجزائرية في الفترة ما بيف : أحمد، طالب  (3)

 .68: ، ص1989الجزائر، 
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، لينسى آالمو، كمآسيو، كيحقؽ نكعا مف التكازف "استراحة الجندم" المقيى يعيش الجزائرم 

 السيككلكجي، كالكجكدم 

قابمو مقيى معمؽ في الطابؽ األكؿ، ينبعث منو ضجيج البلعبيف، كدقات الحجر، كتمتـ " 

 (1)".مقيى االنشراح" عندما قرأ الفتة عبارة 

 حيث *"عبد الحميد بف ىدكقة" لػ " ريح الجنكب" في ركاية " لممقيى" الجديدة كنممس الكظيفة

تعرضت رسالة المقيى إلى ىزات عنيفة، إذ أصبح المقيى مقصد الشباب الضائع، الذم يعيش 

" قتؿ الكقت" حياة البطالة كالقمار، كالتيو، شباب ببل ىدؼ كببل رسالة، كغدا المقيى فضاء لػ 

كما يقاؿ، كما أصبح المكاف الكحيد لمشخصيات التي أصبحت تحس بالغربة،  كاالضطياد، 

إنو مؤشر خطير عمى . فيك مرادؼ لمذكريات المؤلمة، إنيا جزائر البطالة، كالكسؿ، كالخنكع

 (2)تدىكر األكضاع االجتماعية ينذر بأزمات كبيرة، بدأت تمكح في األفؽ

                                                 

. 48: ، ص(ركاية) ،الزلزاؿ: الطاىر، كطار (1)
 

*
 دزض تانًعٓد اندايعٙ تًدُٚح 1925ظُح " تسج تٕعسٚسٚح"ٔالٚح " انًُصٕزج"تثهدج " عثد انسًٛد تٍ ْدٔقح"ٔند :  عثد انسًٛد تٍ ْدٔقح 

. ، ٔقد كرة انكراتح يثكسا"فسَعا"كًا دزض انفسَعٛح تثهدذّ، ٔتـ ". تدايع انصٚرَٕح"ٔ، "قعُطُٛح"

ٔقصص أخسٖ، ٔيدًٕعح يٍ انشعس انُثس٘ "  انكاذة"، ٔ "األشعح انعثعح"، ٔ "ظالل خصائسٚح: "ٔنّ كرة عدٚدج يُٓا ثالز يدًٕعاخ قصصٛح

: ، ٔنّ زٔاٚاخ يُٓا"األزٔاذ انشاغسج"

" زٚر اندُٕب"

ٔ " َٓاٚح األيط"

ٔ "تاٌ انصثر"

، ٔ "انداشٚح ٔاندزأٚش"

" غدا ٕٚو خدٚد"

. 1996ذٕفٙ ظُح 

: ، ص، ص5، ط(ت-د)، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، (ركاية) ،ريح الجنكب:  عبد الحميد، بف ىدكقة، ينظر (2)
112-113-114-115. 
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عبر عنو أيضا " عيف الرماد" ، الذم يعيشو سكاف مدينة  كالتدنيس، كاالنحراؼ،إف ىذا الضياع

". الرماد الذم غسؿ الماء"في ركايتو المعنكنة بػ " عز الديف جبلكجي" الركائي 

كعاكده اليدكء، كىك يتجو صكب مقيى الحي العتيؽ الذم عششت حكلو المقاىي الحديثة " 

... كقؼ عند الباب يتفرس في الكجكه الغارقة في بحر القمار، كقد عمتيا سحب الدخاف (...)

 (1)"معممكف، متقاعدكف، كخماركف، كخريجك سجكف... شباب، كيكؿ، شيكخ

، فسمككاتيـ مدنسة، كما " عيف الرماد" مف خبلؿ ىذا الكصؼ يعكس سمككيات سكاف "فالمقيى"

إنو مأكل الطاقات المعطمة التي .عند ىؤالء مكانا لعصابة، كتجار المخدرات" المقيى"يمثؿ 

يعبر ىك اآلخر عف حياة أغمبية الفبلحيف " محمد الٌديب" فيا ىك . كبمتيا الحياة بعد االستقبلؿ

. العاطميف عف العمؿ، يدفعيـ القمؽ، كالبطالة إلى قتؿ الكقت في مقيى

كلـ يكف ىناؾ سكل منككدم حظ مساكيف، كرعاع ال ممجأ ليـ، كسكل فبلحيف ىجركا الريؼ، "

. تتعرؼ إلييـ مف كجكه قاسية التقاطيع مكتكبة بنيراف الشمس متغضنة متجمدة عمى نحك عميؽ

ككاف ىؤالء، كأكلئؾ يعنكف نفس المنيؿ مف الشقاء، ككاف كؿ مف ىذه الكائنات يجرجر نفسو 

 (2)".في ىذا المكاف، كأم مف ىذه الكراسي العرجاء غير المجدية

                                                 

. 45: ، ص1، ط2005، دار المتكف، الجزائر، (ركاية) ،الرماد الذم غسؿ الماء: جبلكجي،  عز الديف (1)
. 10: ، ص (ط-د)، 1964، ترجمة، أحمد عربية، مؤسسة المعارؼ، بيركت، (ركاية) ،في المقيى:  محمد، ديب (2)
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في ىذا الفضاء تمكت القيـ، كتشٌؿ إدارة الشباب، كيتدىكر المجتمع، فبل نسمع مف داخميا إال 

. ، كال تكشؼ مف كراء ىذه الجمسات إال ما تنـ عف أصحابيا الفقراءالنقد

كعندما تطكؿ الجمسات في المقيى، كتنبع المكاضيع مف أطراؼ كاحدة ال تتغير، كبالتالي تنبع " 

 (1)"مكاضيع فقيرة، فاألكيد أنيا ال تتسـ إال باالنتقادية

 إلى التفاعؿ مع األمكنة التي قلقد استطاع الركائي أف يقنع القارئ بكاقعية األماكف، كأف يدفع

 فييا األحداث، فيذه األماكف تختمؼ حسب الشخصيات، التي جسدت ىذه األحداث، فيي جرت

. شخصيات تتحرؾ بحثا عف دؼء المكاف لتمؤل كيانيا البشرم، كىذا يعني

أف اإلنساف مف خبلؿ حركتو في المكاف، يقـك برسـ جماليات ىذا المكاف، كالمكاف بدكف  " 

 (2)".اإلنساف عبارة عف قطعة مف الجماد، ال حياة، كال ركح فييا

                                                 

،  (ط-د)، 1985أزمة المثقؼ التكنسي المعاصر مف خبلؿ القصة، الشركة التكنسية لمتكزيع، :  الحفناكم، الماجرم (1)
. 89: ص 

، 1ط، 1994  بيركت،جماليات المكاف في الركاية العربية، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،:  شاكر، النابمسي (2)
. 96: ص 



انفصم انساتع                                                                      شعسٚح انفضاء  
 

201 

 

: السجن-

: تهال مفهوم السجن ودال-

 قيؿ ، كلذاإف كممة السجف عند العرب، تعني الحبس، إذ أٌف فعؿ سجف، يسجنو سجنا حبسا

. لـ يبثوكسجف اليـٌ إذا أضمره، 

( 1)المحبس- بالكسر–كالسِّجف 

" عميو السبلـ" "يكسؼ"كقد استخدـ القرآف الكريـ كممة السجف عمى لساف سيدنا 

  .(2)«قىاؿى رىبِّ السٍِّجفي أىحىبُّب ًإلىيَّ ًممَّا يىٍدعيكنىًني ًإلىٍيوً »

. كىك مصدر- بفتح الٌسيف–السجف : كقرئ

: كفي الحديث الشريؼ

( 3)«.ما شيء أحٌؽ بطكؿ سجف مف لساف»

. تقرأ فتحا عمى المصدر، ككسرا عمى المكضع، كصاحبو سٌجاف: فكممة الٌسجف

                                                 

 .203: لساف العرب، ص: ينظر، ابف منظكر (1)
. 33:  سكرة يكسؼ، اآلية (2)
فصؿ الٌسيف مف ، (ط-د)ق، 1306، دار مكتبة الحياة، 9تاج العركس مف جكاىر القامكس، ج: محمد، مرتضى الزبيدم (3)

 .باب النكف



انفصم انساتع                                                                      شعسٚح انفضاء  
 

202 

 

، إذا خٌيسكا اإلبؿ، كمنعكىا الٌرعي، كحبسكىا لمٌنحر، "مٌخيسا"ككانت العرب قديما تسمى الٌسجف 

الٌسجف، كىك مكضع :  كالمخيس،كلذا قالكا خاس بو خكسا، غدرتو، كالخٌيس، الغـٌ، كالضبلؿ

( 1)التذليؿ

مكاف ذٌؿ، كىكاف، كعبكدية، إذ أف الٌسجيف عندىـ لـ يكف : كبيذا يككف الٌسجف في مفيـك العرب

ٌسجف أرادكا بو، أنو آؿ ؿربؽ فبلف في ا: خيرنا مف الحيكاف الضعيؼ المسالـ، المقيد، فإذا قالكا

( 2)إلى ذلة البييمة المشدكدة مف عنقيا بحبؿ

 القٌد، :، كأسير فتعني عندىـ، األسار، كاألسرة"أسر"، أٌما كممة "سجف"ىذا بالنسبة لكممة 

. الٌشٌد، كمنو سمي أسير؛ ألنو يشٌد بالقدٌ : كاألسر

 كيقاؿ أسارل بفتح اليمزة، كضميا، كيقاؿ أيضا .. أسر قتبو؛ أم شٌده : كالعرب تقكؿ

( 3)"أسراء في الجمع"

                                                 

 .193: ، ص مف جكاىر القامكستاج العركس: محمد، مرتضى الزبيدمينظر، ( 1)
: ص، (ط-د)، 1985األسر كالٌسجف في شعر العرب، مؤسسة عمـك القرآف، دمشؽ، بيركت، : ينظر، أحمد مختار، البرزة (2)

22. 
 .107: ص، (ط-د)، 1979 عبد السبلـ ىاركف، دار الفكر، ،معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ: ارس، بف زكرياءؼأحمد  (3)
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سمب الحرية، كتعطيؿ : فكممات الٌسجف، كالحبس، كاألسر عند العرب تعني شيئا كاحدا ىك

دار الٌذٌؿ : أسير، ككؿ أسير سجيف، مٌما جعؿ ىذه الكممات تعني: الحركة، فكؿ محبكس

( 1).كاليكاف، كقطع بيف الٌسجيف، كالحياة الحٌرة

.  فنجد"العصر العباسي" كممة السجف، إال في دكلـ تستقؿ كممة األسر، عف

لفظة أسير بدأت تختص بالذيف يؤخذكف حربا، كالٌسجيف، أك الحبيس، ىك مف تعتقمو -»

 .(2)«السمطة

. أٌما اإلقامة الجبرية،تعني سمب الحرية، كتعطيؿ الحركة

ألٌف المرء إذا حيؿ بينو، كبيف التصرؼ الحر اإلرادم، كلك كاف مطمؽ اليديف مفسكحا لو في -»

سيادة اإلنساف عمى ذاتو، : األرض، فإٌنو يشعر أنو ال يممؾ نفسو، إذ المسألة أكال، كأخيرا مسألة

( 3)«.مف غير أف يككف ألحد مشاركة في ىذه الٌسيادة

ففي البادية كما تذكر أشعارىـ، :  فيي تختمؼ بيف المدينة، كالبادية،كأٌما الٌسجكف عند العرب

الحفر العميقة، الشبيية بالبئر، ككانت ىذه الحفر : كانكا يسجنكف أسراىـ في سجكف متنكعة منيا

                                                 

 .24-23: األسر كالٌسجف في شعر العرب، ص،ص: حمد مختار، البرزةأينظر،  (1)
 .25: األسر كالٌسجف في شعر العرب، ص:  مختار، البرزة،أحمد (2)
-1954 شعراء جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، كفاألبعاد المكضكعية، كالخصائص الفنية، في سج: محمد، زغينة (3)

 .17: ص، (ط-د)، (ت-د)الجزائر، ، نكميديا لمطباعة، كالنشر، كالتكزيع، 1962
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 كىك ما يصفو لنا الشاعر الجاىمي ،تكحي بالخكؼ، كاليمع لما فييا مف نتانة، كزكاجر، كىكاـ

: سرأ، لما "عكؼ بف عطٌية"

فىػػ مىى أىًخيؾى معبد  كاىٍلعىاًمًرم يىقيكديهي ًبصى ٍرتى عى ادو ػىىبلَّ كىرى

ـً  طىيٍر عىكىادً ملىًكٍف تركتو ًفي عى اًمعىة كى ( 1)مًؽ قىٍعًرىىا  زىٍجري اىٍلخى

كمنيا كذلؾ زرائب الحيكانات، إذ كاف العرب في البادية يحبسكف أسراىـ جماعيا فييا، كىـ 

" قيس بف الحدادية"باألصفاد خكفا مف اليرب، كتنكيبل بيـ، كما يبدك في قكؿ - األسرل-مغمكف 

: في العصر الجاىمي، حيث قاؿ

ٌمؿ ًريؽي اىٍلميحى ابىيـ ًمٍنيىا حى ا  أىصى ًضيرًة بىٍعدىمى ابي اىٍلحى تىدىارىكىت أىٍصحى
(2 )

كقد يحبس األسير في الخيمة مشدكدنا بالٌسبلسؿ، كاألغبلؿ، مكككال إلى حراسة النساء، مثمما 

: في أسره حيف قاؿ" عبد يغكث بف كقاص الحارثي"حدث لػ 

اًنيا ـٍ تىرى قىٍبًمي أىًسيرنا يىمى ة عىٍبشىًميىة  كىأىفى لى ؾي ًمنِّي شىٍيخى تىٍضحى كى
(3 )

                                                 

 .10 :، ص(د،ط)، (ت-د)األغاني، بكالؽ، مصر، :  األصفيانيجينظر، أبك الفر (1)
 .33: األغاني، ص:  األصفيانيجينظر، أبك الفر (2)
 .33: األغاني، ص:  األصفيانيجينظر، أبك الفر (3)
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 فاألسير يحبس ،الٌسجكف، كالقرل، كاألرياؼ، كانت عبارة عف مرابط الحيكانات، أما في المدف

سر جمع كبير مف كأفي حصف البحريف، كفيو قيتؿ، " طرفة بف العبد"في حصف، كقد حبس 

( 1).، كضرب رقاب أكثرىـ"الٌشقر"في حصف " بني تميـ"فرساف 

يسجف بعض المناكئيف - صمى اهلل عميو كسمـ-أما في العصر اإلسبلمي، فقد كاف الرسكؿ 

في البيكت، كالمساجد، ككانكا ال يربطكف بالٌسبلسؿ، كاألغبلؿ، كما ىك الٌشأف عند : لئلسبلـ

ٌنما بالحباؿ، كمف ذلؾ حبس أسرل  " بنت الحارث"في دار " بني قريضة"العرب الجاىمييف، كا 

، ككاف بعض -صمى اهلل عميو كسمـ-في حجرة مف حجره " سييؿ بف عمرك"األنصارية، كحبس 

إذ كاف مف أسر منيـ أسيرا يحتفظ بو في - رضي اهلل عنيـ-األسرل يسجنكف عند الصحابة 

  (2).بيتو

: شعراء الّسجون في األدب العربي القديم- 

إٌف المتصٌفح لدكاكيف الٌشعراء، ككتب الٌسيرة، كاألخبار، يجد الٌركائع التي قيمت كراء القضباف، 

 ألف الٌشعر كاف يجرم عمى ألسنة ،عرة مف جٌراء األلـ، كالعذاباكتمخضت بيا النفكس الٌش 

                                                 

 .32: األغاني، ص:  األصفيانيجينظر، أبك الفر (1)
، (ط-د)، (ت-د)، كضبط، إبراىيـ األبيارم، طبعة مصطفى الحمبي، القاىرة، تحقيؽ، 1جالٌسيرة النبكية، : ينظر، ابف ىشاـ (2)

 .252-251: ص، ص
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الشعراء، كاألسرل، حامبل غربتيـ، معبِّرنا عف ظركؼ حياتيـ، كعف أسمى معاني الحٌب، كالشكؽ 

( 1 ).إلى الكطف، كعف أعمى درجات التعٌمؽ، كالتمٌسؾ بو

كمف أىـ ىؤالء الشعراء، الذيف قضكا نحبيـ في الٌسجكف مف جٌراء الحركب، كالغارات القبمية 

: اليمجية، كتعسؼ األمراء في العصر الجاىمي

قيس بف "، ك"عكؼ بف عطية"، ك"المنخؿ اليشكرم"ك " عدم بف زيد العبادم"،ك" طرفة بف العبد"

كغيرىـ كثير، إذ أٌف ما جاءنا مف أخبار األسر، كأشعاره، يدكر حكؿ الشعراء " ... الحدادية

الفرساف، كالنابييف، كىك مقدار ضئيؿ ألمة كثيرة العدد، كالقبائؿ كالحركب، كاألسر بيف صفكفيا 

 (2).عظيـ

. كبيذا يككف الٌسجف في مفيـك العرب

. مكاف ذؿ، كىكاف، كعبكدية- 

. إذ أف السجيف عندىـ

                                                 

: ، ص1980الكطف في الشعر العربي، مديرية الكتب، كالمطبكعات، منشكرات جامعية، حمب، : ينظر، كىيب، طنكسي (1)
377. 

: ، ص(ط-د)، 1985لقرآف، دمشؽ، بيركت، ااألسر كالسجف في شعر العرب، مؤسسة عمـك : ينظر، أحمد مختار، البرزة (2)
409. 
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ربؽ فبلف في الٌسجف أرادكا بو، : لـ يكف خيرا مف الحيكاف الضعيؼ المسالـ، المقٌيد، فإذا قالكا»

( 1)«.أٌنو آؿ إلى ذٌلة البييمة المشدكدة مف عنقيا بحبؿ

: الفرق بين السجن، والمعتقل- 

، لـ يستعمؿ عند العرب القدامى كثيرا، إذ كانكا يستعممكف األسرل، "المعتقؿ"إف مصطمح 

. كالٌسجف، كالحبس

( 2)حبسو: لو كاعتقموعؽٌ ف حاجتو، يعقمو، كعقمو، كتععقمو : أٌما لفظ اعتقؿ، فقد استعمؿ كالتالي

كلكف أثناء الثكرة التحريرية الكبرل في الجزائر، عادت لو مكانتو المغكية، كالمعنكية، إذا أصبح 

. يعني الحبس، أك الٌسجف، كىك نكع خاص، إذ يطمؽ عمى مكاف يجمع فيو الناس، كتقيد حرياتو

( 3).كأطمؽ أثناء الثكرة التحريرية عمى المكاف، الذم كاف الفرنسيكف يعتقمكف فيو الكطنييف

. ، فيك مكاف يخضع فيو اإلنساف لعقكبة تقٌيد فيو حريتو لفترة زمنية محدكدة"المعتقؿ"أما 

                                                 

:  ص،(ط-د) ،1985أزمة المثقؼ التكنسي المعاصر، مف خبلؿ القٌصة، الشركة التكنسية لمتكزيع، : الحفناكم، الماجرم (1)
89. 
 .203: لساف العرب، ص: ينظر، ابف منظكر (2)
المعجـ المكسكعي لمصطمحات الثكرة الجزائرية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، :  مرتاض، عبد المالؾ،ينظر (3)

 .112: ، ص1983
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كالمعتقؿ عبارة عف مكاف جاىز، كاف يستعمؿ لغرض مف أغراض الحياة االجتماعية أك -»

العسكرية، كالمدارس، كالمعسكرات، كبعض الحصكف، كقد يككف خياما في الصحراء، محاطة 

( 1)«.بأنكاع مختمفة مف الحكاجز، كالعس، ككؿ ما يمنع المعتقميف مف اليرب

، كىذا األخير يككف أرحـ لئلنساف؛ ألنو ال يتعرض "المعتقؿ"، ك"الٌسجف"كلكف يكجد فرؽ بيف 

إضافة إلى ىذا فالمعتقبلت . لعقكبات صارمة، بينما السجف عقكبتو تككف قاسية نفسيا، كجسديا

اٌل في كقت الحرب، أك في مجاؿ الٌصراعات الٌسياسية، تتحكـ فيو الظركؼ الٌسياسية إال تظير 

. المحمية، كالدكلية، كزكاليا يككف بزكاؿ الحركب، كالصراعات

كلعؿ الفرؽ بيف الٌسجكف، كالمعتقبلت، يكمف في أٌف السجكف قديمة قدـ الحضارات بينما -»

المعتقبلت ال تظير إاٌل في الحركب، كالصراع بيف الٌدكؿ، كفييا يحشر الناس مف جميع 

 السياسية، كاالجتماعية، كتزكؿ المعتقبلت بزكاؿ الحركب، كالفتف كالقبلقؿ، ىذا مف االتجاىات

أما المعتقؿ فيك رىف . ناحية، كمف ناحية ثانية، فإٌف الٌسجف يتمتع باالستقبلؿ اإلدارم كالمالي

الظركؼ، كيككف تابعا لمجيش، أك رجاؿ الٌدرؾ، أك الشرطة، كتتحٌكـ فيو الظركؼ السياسية، 

( 2)«.كالمحمية ك الدكلية

                                                 

لجامعية، ا السنة ،(مخطكط) ،، رسالة ماجستير1962-1954شعر الٌسجكف، كالمعتقبلت في الجزائر، : محمد، زغينة (1)
 .17: ، جامعة باتنة، الجزائر، ص1989-1990

 .42: ، ص1987،  السنة 87، مجمة أكؿ نكفمبر، العدد (مقاؿ)، المعتقبلت في الجزائر: محمد الطاىر، عزكم (2)
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كقد اتبعت فرنسا عدة سياسات لقمع الجزائرييف، كردع محاكالت التمرد، كالثكرة، كقد شيدت 

كىي لـ تكتؼ بيذا، بؿ كانت تبعث بالثكار الجزائرييف . السجكف في مختمؼ الجيات مف الجزائر

ىذه المستعمرة الفرنسية حيث يحكـ عمييـ باألشغاؿ الٌشاقة، .  الجديدة*"كاليدكنيا"إلى سجف 

 .كحيث يمكت كثير منيـ

ت إلييا فرنسا أثناء الثكرة لجأ، كىي ظاىرة "المعتقؿ"، نجد كذلؾ ظاىرة "الٌسجف"إلى جانب 

. الجزائرية؛ ألٌف الٌسجكف أصبحت غير قادرة عمى استيعاب ىذه األعداد اليائمة مف الجزائرييف

. ت فرنسا كقتيا المعتقبلت، كالمحتشدات قصد القضاء عمى الثكرة الجزائرية فػعفابتد

أىـ ما يمٌيز الٌسجف، كالمنفى أٌنيما منع كمصادرة لمحرية منع كٌمي بالنسبة لمٌسجيف، كجزئي -»

بالنسبة لممنفى، فالٌسجيف، كىك كراء القضباف، كالمنفى، كىك كراء الحدكد، أك خارج مدينتو، 

  (1)«.كمكاف عيشو

 كتعذيب، ، يجرم في السجف مف استنطاؽ مافي كصؼ"  كطار،الطاىر"كلقد أسيب الٌركائي 

ىانة، لقد تفٌنف االستدمار في ابتكار أبشع أدكات التعذيب، كأخطرىا، فأسمكبو شنيع، كصكر  كا 

                                                 
*
، اظرقس فٛٓا انثسٚطإٌَٛ، ٔانفسَعٌٕٛ أثُاء "أٔقٛإَظٛا"ْٙ إقهٛى ذاتع نفسَعا ٚقع فٙ " Nouvelle calédonie"كانٛدَٔٛا انددٚدج تانفسَعٛح :  كانٛدَٔٛا 

 فٙ ٕٚنٕٛ 219246، عدد ظكآَا 1864كاَد يعرعًسج خصائٛح ألزتعح عقٕد، تعد - 1853انُصف األٔل يٍ انقسٌ انراظع عشس، ٔايرهكرٓا فسَعا فٙ 

". َٕيٛا" عاصًرٓا 2006

. 2019، إنٗ 2015: يٍ انًرٕقع أٌ ذسصم عهٗ اظرقالنٓا خالل انفرسج يٍ

. نإلزرالل انفسَعٙ" انًقساَٙ"، تعد يقأيح انشٛخ 19ٚقٛى تٓا عدد يٍ اندصائسٍٚٛ، انرٍٚ ُٚسدزٌٔ يٍ انًُفٍٛٛ يٍ اندصائس فٙ انقسٌ 

، رسالة دكتكراه "(1962-1830)" الفرنسي، االحتبلؿأدب السجكف كالمنافي في الجزائر، فترة : يحي الشيخ، صالح (1)
 .118-117: ، جامعة الجزائر، ص،ص1993ة الجامعية سف، اؿ(مخطكط)
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التعذيب، كاآلالـ ال تكصؼ فسٌخر جبلديف مينتيـ الًجمد، كالٌسمخ، فيك لـ يكتؼ بيذا بؿ تعدل 

. إلى استخداـ

أسمكب االستنطاؽ لمعرفة أسرار الثكرة كمخططاتيا، ك لممارسة اإلذالؿ الذم قد يفت في -»

، فإف حياة الٌسجف، مع ذلؾ مفعمة بالمنغصات كالمكاره التي يعيشيا (...)عضد الثكرة 

( 1)«.المساجيف

. كيعتبر التعذيب كصمة عار في جبيف فرنسا، كتطرح اليـك بحٌدة ىذه الجرائـ ضد اإلنسانية

. التي ارتكبيا جبٌلدك فرنسا في الجزائر

اطت المثاـ عف جرائـ ـنبلحظ في المدة األخيرة أف كسائؿ اإلعبلـ في فرنسا، كفي الجزائر قد أ»

كقد صدـ الضمير اإلنساني . تعذيب بشعة ارتكبيا بعض سفاحي الجيش الفرنسي في الجزائر

مف جٌراء ىذه التصريحات التي أدلى بيا بعض مرتكبي ىذه الجرائـ، كتبيف بما ال يدع مجاال 

 الفرنسي الجيشظاىرة مؤسساتية يقـك بيا كاف إٌنما كلمٌشٌؾ أف التعذيب لـ يكف ظاىرة استثنائية، 

في الجزائر بمباركة، كتزكية الحككمة الفرنسية عمى أكسع نطاؽ، يحتكيو ىذا الكتاب 

، كما "الٌشركؽ اليكمية"في مقاؿ نشره في جريدة " محمد عباس"، الذم تحٌدث عنو "أكساريس"

لبثت ىذه المكجة مف ردكد األفعاؿ أف أخرجت جبٌلديف كبارنا مف جحكرىـ أمثاؿ الجنراليف 

، بأنو كاف يمارس التعذيب، بؿ القتؿ خارج القانكف "أكساريس"فقد اعترؼ " شميت"، ك"أكساريس"

                                                 

 .137: ، ص(1962-1830)آداب السجكف كالمنافي في الجزائر، فترة االحتبلؿ الفرنسي، : يحي الشيخ، صالح (1)
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، ك "ابف مييدم: "الشييديف" انتحار"كساىمت اعترافاتو في إسقاط أكذكبة ! فرديا، كجماعيا

رميا " ابف مييدم"فقد اعترؼ بأٌنو أشرؼ شخصيا عمى تصفية القائد األسير ".. بكمنجؿ"

عمي "، كتمت تصفية المحامي "سيدم مكسى"بالرصاص بمزرعة أحد المستكطنيف بضكاحي 

(1)«في ظركؼ مماثمة، بعد ذلؾ" بكمنجؿ
 

 الشعب الجزائرم التٌيار الكيربائي، كمف جممة أدكات التعذيب التي استخدميا المستدمر في حؽٌ 

، كيزداد ىذا التعذيب كمما طاؿ ، كغطس الرؤكس في الماء، حيث ينقطع التنفسكحرؽ األجساـ

  .االستجكاب

إيصاؿ التٌيار الكيربائي باألجزاء الحٌساسة، كالغطس في الماء القذر، كالمشي فكؽ المسامير » 

 (2)«.حفاة، كحرؽ الجسـ بآلة الٌتمحيـ، كاإلجبلس فكؽ الٌزجاجات، كالضرب بشتى الكسائؿ

لى األماكف المخٌصصة إكبيذا التعذيب تخكر قكاىـ عف آخرىا، فتؤخذ تمؾ الجثث اليامدة جٌرا 

، الذم "البلز"ليـ، كبعد مٌدة تعاد الكٌرة بنفس الطريقة، دكف ممؿ، أك شفقة، كما حدث ىذا مع 

. ذاؽ مف كيبلت الٌتعذيب، الذم سيمِّط عميو بقسكة شديدة داخؿ الٌسجف

منذ ألقي عمٌي القبض، كأنا أشعر بأٌنني ىنا ... كعندما كلج القاعة، كباغتتو الظممة، فٌكر -»

. في ىذه القاعة بداية، كنياية كؿ شيء... 
                                                 

 جكيمية 19: ، نشر يـك الخميس(الجزائر)، جريدة الٌشركؽ، جريدة يكمية (مقاؿ) ،التعذيب إٌباف ثكرة التحرير: "محمد، عباس (1)
 .11: ، ص213: ، العدد2001

 .137: ، ص(1962-1830)أدب السجكف كالمنافي في الجزائر، فترة اإلحتبلؿ الفرنسي : يحي الشيخ، صالح (2)
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ما أف أنيرت األضكاء حٌتى جٌردكه مف الثٌياب، كأكثقكه بأسبلؾ نحاسية، كقذفكا بو فكؽ منضدة 

... كانيمككا يجمدكنو  خشبية ثبتت عمى سطحيا مسامير حاٌدة،

الغطس في الماء مع ... ىذه العممية األكلى، إف لـ أعترؼ أثناءىا، تمتيا مباشرة العممية الثانية 

ف لـ أعترؼ أثناءىا، جاءت العممية الشاقة ... الكيرباء  . اقتبلع األظافر... كا 

تمٌكل متألما، كزأر مف أعماقو 

. آم.. آم - 

يِّؿ إليو أٌف ما يؤلمو أكثر ىك اقتبلع األظافر، تصٌكر ىذه العممية البشعة كحاكؿ أف يصمت،  كخي

. (1)«...أم أمر .. كأغمض عينيو، أجيد نفسو ليفكر في أمر آخر 

، تشبو معاناة "ناركنكر"، فبطؿ ركايتو "عبد المالؾ مرتاض"فيذه القساكة جسدىا أيضا الركائي 

. ، حيث أضحى جسده"البلز"

محدد بالدـ السائؿ، كالمتجمد، األحمر، كاألسكد، ىذا إيبلـ فكؽ طاقة االحتماؿ، كما تشاء اآلف "

كؿ ...مف الخدكش، كالخطكط األفقية، كالعمكدية، كالمائمة، كالمنحرفة، كالدائرية، كالمتقاطعة

 .(2)"األشكاؿ اليندسية ارتمت في جمؾ المدمى

                                                 

 .79-78: ، ص، ص(ركاية) ،البٌلز: الطاىر، كطار (1)
، منشكرات، مختبر السرد الغربي، جامعة منتكرم، قسنطينة، 1األعماؿ السردية الكاممة، حيزية، ج:  عبد المالؾ، مرتاض (2)

 .642: ، ص2012
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 "الٌسجاف" إلى "المدير"مف أيف تأتي تمؾ الٌرحمة، كالٌميكنة؟ كقمكبيـ مميئة بالحقد، كالبغض، فمف 

إلى الحارس كٌميـ فيض مف الشٌر، الذم يتطاير مف تمؾ األعيف الثٌاقبة التي تتمٌنى المكت، 

. كاليبلؾ ألصحاب الحٌؽ الشرعييف

إٌف أغمب معامبلت إدارة السجكف، كحٌراسيا، كالقائميف عمييا مطبكعة بطابع الحقد، كاإلىانة، -»

( 1).«كاإلذالؿ

 فيك في ،فالمستعمر بقساكتو ىذه، يشبو الكحش حيف ينقٌض عمى فريستو، كيمتيميا عف آخرىا

إجرامو، ال يميز بيف الطفؿ، كالشيخ، كالعجكز، كالمرأة، كميـ سكاء في قانكنو، كمف بيف 

( 2):"اإللياذة"في " مفدم زكرياء"لشعراء، الذيف كصفكا لنا ىذه الكحشية الشاعر ا

ًميػػػبل   ديكا فضمنىا كالجى حى ـٍ جى كى فىكىافى اىٍلًحسىابي عىًسيرنا طىًكيػػبلن        كى

قيكا ًباىٍلمييىاًجػػػػًر ذيالًّ   ـٍ أىٍلحى كى ـى اىٍلكًتيػبلى        كى فىذىاؽى اىٍلعىذىابى اىألىًليػػ

مىػػ ـي ًسًتيفى قيصى عى ا ًمي   اػٍيفى ػفىيىا عى ٍيًش يىذيكبي غى اًئحي جى الى ػػػفىضى

رىعيكا، فىأىقيٍمنىا اىٍلدًَّلي ـ  ػا زىاًرعى اىٍلمىٍكتى ًفي أىٍرًضوً ػكىمى  الى  ػػىيميكا زى

                                                 

، رسالة دكتكراه 1962-1830أدب الٌسجكف، كالمنافي في الجزائر فترة االحتبلؿ الفرنسي، : يحي الشيخ، صالح (1)
. 140: ، جامعة الجزائر، ص1993: ، السنة الجامعية(مخطكط)

 
. ، تضامنا مع كفاح شعبيـ1961 ديسمبر 11: شارة إلى الجزائرييف الذيف تظاىركا في باريس رجاال، كنساءن، كأطفاال يـكإ( 2)

 .، كماتكا غرقنا"الٌسيف"ك ألقت الشرطة الفرنسية بالكثيرمنيـ في نير 
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امى  حى ـٍ قىذىفيكا ًمٍف ضى ٍؿ اىٍلًسً ٌ يفى كى نىعيكا اىٍلمىٍذىىؿى اىٍلميٍستىًحي               ا؟ ػسى ـٍ صى كى الى ػكى

ـٍ ًمٍف قىًتي ٍؿ ًفي اىٍلمىنىاًجـً كى سى مىٍيًو اىٍلتُّبرىابى اىٍلثًَّقي       ؿو  ػػكى الى ػػػأىىىاليكا عى

ـٍ ًفي سيجيكًف ًفرٍنسى  كى ؿً       ا بىًرمءه  ػػكى ( 1)ػيبلى ػًمف اىلدَّاًر كىاىٍلغىٍدًر عىاشى عى

لـ يشًؼ السجف غميؿ حقد االستدمار، بؿ راح يينٌكع في جرمو لممساجيف، فتفٌنف في تعذيب 

الجسـ، قبؿ الٌركح بشٌتى الكسائؿ، كأنكاع التٌنكيؿ، كاالنتقاـ، فمـ يترؾ بابا مف أبكاب التعذيب إال 

بتجاعيد الٌشقاء، كنزع األظافر،  ... قكشة األجساـ الضعيفة النحيفة المفؾكمارسو عمى تؿ

كاألسناف بالكبلليب، أك كضع األجساـ في مياه ساخنة، ذات درجات عالية يتطاير منيا ما تبقى 

. مف لحـ

قاؿ ).. ؼكقد تنتيي دكف أف أعتر... لـ تنتًو العممية األكلى بعد .. لكف ىذا العذاب -»

. كما قد تنتيي العممية الثانية، كال أعترؼ أيضا... (البٌلز

. ال أطيؽ ذلؾ أبدنا.. أم .. لكف اقتبلع األظافر 

..  ككؿ ألكاف العذاب ،إنني ضعيؼ النفس، منذ ايلقي عمٌي القبض، كأنا أعيش كسط ىذه القاعة

نا يختمؼ بيف كاحد، كآخر، فمف يشٌككف فيو مجرد قالتعذيب  (...)كنت أعيشيا بنٌية االعتراؼ 

أٌما مف يككنكف عمى يقيف مف .. نتياء العمميات الثبلث االشٌؾ سرعاف ما ييأسكف منو، بمجرد 

                                                 

 .79: ، ص2 المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، ط،إلياذة الجزائر:  زكرياء،مفدم (1)
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...  في المعركة، فمف يمٌمكا تعذيبو، حتى يعترؼ، أك يمكت قأمره، مثمي، أك مثؿ مف يأسركف

سأراه منبطحا عمى ىذه المنضدة كالثكر،  (...)كغالبا ما يعترؼ قبؿ أف يمكت إاٌل القمة النادرة 

( 1)«.دف الٌسياط المبتمة، كالجراح المممحةؿعاريا، تخٌزه المسامير الحادة، كتمسع جمده اؿٌ 

تجاه الٌسجناء، لـ يتكقؼ عند ىذا الحٌد، بؿ زٌجكا بيـ في دىاليز تحت األرض، افتفٌنف المستدمر 

 . إلحباط معنكياتيـ أكثر، فأكثر

. الذم عانى ىك اآلخر مف" محمد ديب"لػ " الحريؽ"في ركاية " حميد سراج"كمف بيف ىؤالء 

قسكة الزنزانة القطيعة، ككجكه الحراس الحالكة، كالجدراف الرمادية، كرائحة النتف، كالرطكبة التي "

تمؤل دىاليز السجف، كصيحات السجناء، كأناتيـ النافذة الصغيرة المثقكبة في الجدار السميؾ، 

. (2)"كالكحدة الكئيبة

.  يمقكف األمريف، فالٌنيار، كالميؿ سكاء عندىـ الحيطاف مظممة، كالطعاـ نادر كمافالسجناء

كانت تككل جباىيـ، كبطكنيـ نارا، كتقمع أظافرىـ، بالكبلليب، كيضربكف بالسياط، كيعذبكف - »

بالكيرباء، كيبصؽ في أفكاىيـ، كعمى كجكىيـ إلى أشياء أخرل، يستحي مف ذكرىا، كتقشعر 

( 3)«.منيا األبداف، كتعافاىا األنفس، كتأباىا اإلنسانية

                                                 

 .87-86-85: ، ص، ص(ركاية) ،زالاؿ: الطاىر، كطار (1)
 .50: ، ص(ط-د)، (ت-د)، ترجمة، سامي الدركبي، دار الكحدة، بيركت، لبناف، (ركاية)الحريؽ، : محمد، ديب( 2)
 .56: ص، (ط-د)، 1973 التكنسية لمنشر، ارمحمكد المسعدم، ككتابو الٌسد، الدٌ : صمكد، نكر الديف (3)
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، "لمفبلقة"إٌف االستدمار الفرنسي يسعى إلى تضيؽ الخناؽ عمى الثكرة، كيرل في مساعدتو 

. كالمجاىديف جرحا ال يغتفر، فيجب أف يعاقب بالقتؿ، أك الٌسجف

كيعتبر الٌسجف أيضا مف الفضاءات، التي تكتسي داللة عميقة لدل األدباء نظرا لدكره الحاسـ 

كفي الٌسجف يكتشؼ اإلنساف أف أغمى شيء . في تشكيؿ اإلنساف، كصياغتو صياغة خاصة

. فقده ىك الحرية؛ ألف حقيقة األشياء العزيزة ال تعرؼ إاٌل مف خبلؿ الحرماف، كالغياب



انفصم انساتع                                                                      شعسٚح انفضاء  
 

217 

 

ذا كانت حرية اإلنساف ىي جكىر كجكده، كالقيمة األساسية لحياتو فإٌف الٌسجف ىك استيبلب -» كا 

ىدارليذه الحٌرية، كبالتالي فيك استيبلب لمكجكد،   .(1)«. الحياةكا 

كتجربة السجف مف أعمؽ التجارب اإلنسانية، حيث يكتشؼ حقيقتو، كحقيقة األشياء كحقيقة 

. الحياة، كفيو يعتزؿ اإلنساف، كينفرد بنفسو، كيرحؿ إلى أغكار النفس اإلنسانية

نقطة انتقاؿ مف الحرية إلى العزلة، كمف العالـ إلى الذات، فما أف تطأ قدما السجيف عتبة "

. (2)"السجف حتى تبدأ سمسمة عذابو التي ال تنتيي

 لمسجيف في رتابة،  بالنسبة ذلؾ أٌف الٌزمف في ىذا الفضاء، ىك الزمف الٌدائرم؛ ألٌف الحياة تتكٌرر

.  كالجديد بالنسبة لو يتمثؿ في الرحيؿ، كؿ مٌرة إلى عالـ الٌذاكرة، ترسـ حفرياتو.كانتظاـ

لماذا ال يغٌيركف .. ككاد يستغرؽ في التفكير، لكال تسارع الجمدات العنيفة بالٌسياط المبتٌمة -»

. مكاقع سياطيـ، كحاكؿ أف يتمممؿ، فشعر بالمسامير تنفذ إلى عظامو

.. فجسدم لـ يعٌد يحٌس الٌضربات مف كثرة ما تمقاىا .. آه ىذه المسامير الٌمعينة، لكالىا لتحممت 

 .آم.. آم -

.. ألتحمؿ ..تحرضيـ أكثر .. ة أالٌصراخ ال يخفؼ الكط. ال

                                                 

دراسات في ركايات نجيب محفكظ، الٌدار التكنسية لمنشر، المؤسسة الكطنية لمكتاب، تكنس، الجزائر، : مصطفى، تكاتي (1)
 .88: ص، (ط-د)، 1986

 .81: ، ص(ط-د)، 1994السجف السياسي في الركاية العربية، طرابمس، لبناف، : سمر ركحي، الفيصؿ( 2)
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( 1)«.ألفكر في أمكر أبعد

إٌف حياة االجترار، كالتكرار، كالحفر في أعماؽ الٌذات، فتجربتو تجربة خصبة كثرية، تجعؿ مف 

. ، الذم ىك اآلخر تحٌدل األسى، كاأللـ"المتنبي"يحتكيو ىذا قكؿ . اإلنساف العادم رجبل عظيما

طىٍنتى ؿً ؾي  مىكًت نىٍفسي ميٍعتىػػػًرؼه ؿٍ ٍف أىيُّبيىا اىٍلسٍِّجفي كىٍيؼى ًشٍئتى فىقىٍد  كى

ػػوي  ٍنقىصي ـٍ يىكيٍف اىٍلدُّبٌر سىاكػػػػفي الصُّب            لىٍك كىافى سىكىنىامى ًفيؾى مى ( 2)ؼدلى

كالتاريخ حافؿ بنماذج العظماء، الذيف شٌكميـ الٌسجف، كجعؿ منيـ عبقريات خالدة فمعظـ 

. إالٌسياسييف، كاألبطاؿ كميـ ذاقكا عذاب الٌسجف، كاكتككا بناره، كلكنيـ صمدكا عمى المبد

 (3)"أف السجف لـ يعد عارنا أف يدخمو امرؤ في ىذه األياـ " زىكر"لذلؾ فبل غرابة أف تزعـ "

. دخمكا الٌتاريخ مف أكسع أبكابوكما 

يكيميكس )كقد احتفظ التاريخ بعباقرة أليمتيـ الٌسجكف، بما لـ يميـ غيرىـ خارجيا، فيذا -»

بكؿ ) تحت أعكاد المشانؽ، كأجمؿ ما أبدعو ، يعيش في ضمير الناس، بما أبدعو(خكتشيؾ

أبك العبلء ) كلـ يكف ...مف شعر كاف ما نظمو في زنازيف المحتؿ اليتمرم قبؿ إعدامو (إلكار

نيكف في م، كيقضي المعتقمكف الفمسط"رسالة الغفراف"جاىبل بأٌنو سيقتؿ بالٌسـٌ حيف أبدع  (المعرم
                                                 

 .79: ، ص(ركاية) البلز،: الطاىر، كطار(1)
، (ط-د) ،(د،ت)، دار الكتاب العربي بيركت، 3ديكاف، شرح عبد الٌرحمف البرقكقي، الجزء: أبك الطيب، المتنبي (2)

 .24:  ص
 .53: ، ص(ركاية)الدار الكبيرة، : محمد، ديب(3)
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، ما يبدعكنو مف رسكمات، "إلى النكر"زنازيف االحتبلؿ االسرائيمي بقية أعمارىـ في تيريب 

( 1)«.كحياكة، كشعر، كقٌصة عمى ما تيٌسر ليـ مف كرؽ، أك خرؽ

 كعصر التٌنكير ،كالٌسجف يرتبط كذلؾ بالمثقؼ المستنير، الذم ال يقبؿ بالٌسمطة الٌسياسية الظالمة

. يمدنا بنمكذج ىذا المثقؼ، الذم يثكر عمى استبداد الحكـ، كعمى ظبلمية الكنيسة

 كجعؿ العمـ ،العمـ قبسة مف نكر اهلل، كقد خمؽ اهلل النكر كشافا مبصرا كاٌلدنا لمحرارة، كالقكة-»

ا لمٌشٌر يكٌلد في النفكس حرارة، كفي الرؤكس شيامة، العمـ نكر، حضاؼمثمو كٌضاحا لمخير، 

بغضو مالمستبد كما يبغض العمـ لنتائجو  (...) ظبلـ، كمف طبيعة الٌنكر تبديد الظبلـ كالجيؿ

( 2)«لذاتو، ألف العمـ سمطاف أقكل مف كؿ سمطاف

كذلؾ نجد أٌف بعض ركايات االستقبلؿ تيعير أىمية كبيرة لسجف المثقؼ، كقمعو مف طرؼ 

 .السمطة

كمف البدييي أف تصكر الركايات التي تعكس ىذه المكاقؼ، معاناة المثقؼ في ىذه الرقعة مف "

األرض، مف تمؾ الممارسات، كما جٌره عميو رفضو مف عكاقب كخيمة، كاف أبرزىا المحاكمات، 

                                                 

 .103: ص، (ط-د)، 1994شعر مفدم زكرياء، دراسة كتقكيـ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، : حكاس، برم (1)
مصارع االستعباد، طبع المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، كحدة الرغاية، ك- طبائع االستبداد، : عبد الرحمف، الككاكبي (2)

 .43-42-41: ص، ص، (ط-د)، 1991الجزائر، النشر الثاني، 
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كالسجكف، كألكاف العذاب، التي ذاقيا في الزنزانات، كقاعات التعذيب عمى أيدم جبلدم 

. (1)"النظاـ

كالحقيقة أف ىذه السجكف ما ىي إال . كفضاء السجف، ىك فضاء التعذيب بكؿ أشكالو، كأنكاعو

صكرة مصغرة لسجف أكبر تمثمو الجزائر كميا، ألف االستدمار كنظاـ استعبادم يعتبر الجزائرييف 

. عبيدا يعيشكف داخؿ السجف الكبير

أف المستدمر لـ يستطع تحقيؽ ىدفو مف التسجيف فقد أصبح ىذا الفضاء " الطاىر كطار"كيبيف 

مدرسة تعمـ الكطنية، كتغذم المقاكمة، كتكٌكف الثكرييف، كتخرج العظماء، كالعباقرة، كتصنع 

. االستقبلؿ

". الطاىر، كطار"فميس السجف لدل الركائي 

فضاء انفراديا منفصبل معزكال عف العالـ، كالناس، بؿ مكاف الكصؿ، كالفصؿ، كالتكاصؿ مع "

اآلخريف أشقاء كانكا، أـ أصدقاء، كأحٌبة يتسامركف يتككنكف، كيتمقكف دركسا في الكطنية مما 

جعؿ مف السجف بالرغـ مف طبكغرافيتو، كانغبلقيتو مكانا منفتحا يتجاكز فيو السجيف عالـ 

(2)"السجناء ليخمؽ في عكالـ الحرية، كالناس
 

                                                 

، 1995: ، جامعة الجزائر، السنة الجامعية(مخطكط)المدينة في الركاية الجزائرية العربية، رسالة ماجستير، : قرطي، خميفة( 1)
 .235: ص
 .185-184: ، ص، ص1، ط2011الفضاء الركائي في أعماؿ سحر خميفة، مطبعة آنفك، برانت، فاس، : عمرك، كناكم( 2)
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إف النظاـ االستدمارم كاف مخطئا، ألف ما أخذ بالقكة، ال يسترجع إال بالقكة، كيقابؿ بالمثؿ، 

فالسجف كٌلد رجاال مناضميف عازميف عمى مكاصمة المشكار رغـ التضحيات، فمقد أضحى 

. السجف

. (1)"فرصة لبلتصاؿ، كاالحتكاؾ، كاستكماؿ التجربة النضالية "

كما تكلدت لدييـ ركح التغني بالثكرة، كاإلشادة بيا، رغـ التنكيؿ، بالحديد، كالكي بالنار لـ ينقص 

. مف عزيمتيـ، كشجاعتيـ

السجف فمعمو المكاف األكثر تعبيرا عف قناعة اإلنساف الجزائرم بحتمية االنتصار عمى قكل " 

كأف السجف ليس إال الرمز الخالد لطمكح اإلنساف الجزائرم، كحرصو  (...)الظمـ، كالطغياف 

 (2)"عمى دخكؿ المجد مف بابو الكاسع

، غير آبييف بما يحدث ليـ، رغـ تمؾ األسكار كما نظـ الشعراء قصائد داخؿ تمؾ الزنزانات

مفدم "المحاصرة، كرغـ البطش، كالكي، كاأللـ، كما إلى ذلؾ مف كسائؿ التعذيب ىا ىك الشاعر 

. يصكر لنا ىذه اآلالـ، كالمعاناة" زكريا

مىؽي  ـٍ شيدٍَّت ًبًو اىٍلحى ، أى ، بىابيؾى ميٍنغىًمؽه                     يىا ًسٍجفي ٍفتيكحه كى سىيَّافي ًعٍنًدم مى

                                                 

، 1999الشخصية، المركز الثقافي العربي، بيركت، لبناف، المغرب - الزمف- الفضاء-بنية الشكؿ الركائي: حسف، بحراكم( 1)
 .26: ، ص1ط
 الثقافة، تصدرىا كزارة الثقافة مجمة، 1962-1954المكاف كداللتو في الشعر الجزائرم إباف ثكرة التحرير : أحمد، حيدكش (2)

. 129: ، ص1994أكتكبر - ، سبتمبر104الجزائر، السنة التاسعة عشرة، العدد 
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اًزفي اىٍلنَّاًر يىٍكًكيًني فىأىٍصطىًفؽي  ـٍ خى بلَّدي يىٍميىًبي                      أى ـٍ اىٍلسِّيىاطي ًبيىا اىٍلجى أى

ـٍ أىٍسقىى فىاٍنشىرؽ ٍف شىنىى مىنىاًبعىوي                    أىٍلقىى ًإلىى اىٍلقىٍعًر، أى كىاىٍلحىٍكضي كىاً 
(1) 

أف يصؼ لنا إىانة السجيف، ككيؼ عاش االضطراب النفسي " الطاىر، كطار"كلقد استطاع 

داخؿ السجف، الذم ىك فضاء المكت، ال تسمع فيو غير األصكات المتقطعة القادمة مف عالـ 

. الرعب، كأف القمع في ىذا السجف مارد جٌبار يدكس ببل ىكادة عمى كؿ مف يحمـ بعالـ أفضؿ

. خذكه" 

 لـ ينتظر البلز أف تخرجو الدكرية عنكة، بؿ كبدكف أم تفكير مسبؽ، اتجو إلى الباب كيداه ما 

تزاالف عمى كضعيما، كراح يحث الخطى نحك قاعة التعذيب، األمر الذم اضطر المبلـز إلى 

. أف يخاطبو ساخرا

ف أثقمت خطاؾ- . ال عميؾ، لف يفكتؾ نصيبؾ، كا 

منذ ألقي عمي القبض، كأنا أشعر بأنني ىنا في ... كعندما كلج القاعة، كباغتتو الظممة، فكر 

. (2)"ىذه القاعة، بداية، كنياية كؿ شيء

عباس : "كالسجف مكاف مغمؽ حزيف تغطيو الجدراف، كما يككف بعيدا عف العالـ، كفي ىذا يقكؿ

": محمكد العقاد
                                                 

. 18: ص، 2، ط1972الميب المقدس، منشكرات كزارة التعميـ األصمي، كالشؤكف الدينية، الجزائر، :  زكرياء،مفدم (1)
 .78، ص، (ركاية) البلز،: الطاىر، كطار (2)
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الحؽ أف فكرة السجف عتيقة جٌدا ظيرت في تاريخ اإلنساف قبؿ أف تظير فكرة العقاب "

. لئلصبلح، كالكقاية االجتماعية بآالؼ السنيف

فقد كاف السجف في بداية األمر مكانا العتقاؿ األسرل، أك المحكـك عمييـ بالمكت ثـ أصبح 

. (1)"مكانا لمتخمص مف بعض المغضكب عمييـ، أك الكاقفيف في طريؽ ذكم السمطاف

" الضحؾ" في ركايتو المعنكنة بػ " غالبا ىمسا"فيذه المكاصفات التي ذكرتيا، قاـ بكصفيا أيضا 

(1970 )

  

                                                 

 .119: ، ص(ط-د)، (ت-د)عالـ السدكد كالقيكد، المكتبة العصرية، : عباس، محمكد العقاد( 1)
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: الماخور

بدأت القيـ اإلنسانية، كالركحية تنحدر تدريجيا، كىذا أدل بطبيعة الحاؿ إلى انتشار السمككيات 

، "الماخكر"المنحرفة، كتدىكر القيـ، كاألخبلؽ، كالمثؿ العميا، ىذه المكاصفات التي انعكست في

كما " الماخكر"جرت في ىذا المكاف، الذم يمتاز باالتساع، فػ " عرس بغؿ"فمعظـ أحداث ركاية

يحتكم ستة أبكاب، كبو عشركف غرفة، كىك بيذا االتساع يريد أف " الطاىر كطار" كصفو الركائي

. يضخـ الصكرة في ذىف القارئ، كما يرمز ىذا المكاف إلى فضاء القير، كاالستبداد

فالماخكر ليس مقصكدا في ذاتو، كلكنو صكرة ليذا المجتمع المترامي األطراؼ الذم رغـ " 

سعتو، لـ يستطع أف يشعر بساكنيو بذلؾ، بؿ عمى العكس، فقد كاف يضيؽ عمييـ الخناؽ، 

كبأساليب مختمفة ليسد كؿ متنفس يمكف أف يستنشقكا منو نسمات ىكاء فيشعركف بكجكده 

كآدمييف، ككمكاطنيف ليـ حقكؽ، كعمييـ كاجبات، كاف يمارس عمييـ فعؿ القير كمما حاكلكا أف 

يتجيكا بأبصارىـ إلى فكؽ فيمتصيـ حتى يظمكا ممتصقيف باألسفؿ، فيقـك بذلؾ مقاـ الجاذبية 

 (1)".األرضية كمما غفمت عف دكرىا

                                                 

السنة - باتنة-، جامعة الحاج لخضر(خطكطـ )،بنية المكاف في ركايات الطاىر كطار، رسالة ماجستير: سعيدة، بف بكزة (1)
. 64: ، ص2001- 2000: الجامعية
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كفساد األخبلؽ، كالقيـ يتجمى في الجشع، كالطمع، كانتشار اآلفات االجتماعية مثؿ شرب 

صكرا " الطاىر كطار"د الركائي حشالخمر، كالمتاجرة بالجسد، فعف طريؽ شخصيات الركاية 

 .اعخدمختمفة مف ضركب النفاؽ، كاؿ

يسرع . يذىب مباشرة إلى الحماـ تأتي الثانية عشرة. تككف الساعة العاشرة، أك العاشرة كالنصؼ" 

يصمي عددا غير محدكد مف ركعات منفردات قبؿ صبلة الظير، يصمي الظير . إلى المسجد

جماعة، يتناكؿ المصحؼ، يضعو أمامو، ينطمؽ في الترتيؿ، يرتؿ اآلية عمى قراءة، ثـ يعيدىا 

يتعشى تمرا، ثـ . عمى قراءة أخرل، حتى يرتميا عمى كؿ القراءات، ال يتكقؼ إال ألداء الصمكات

يكاصؿ حتى الفجر يغفك قميبل، ثـ يستأنؼ بعد الصبح، حتى ترتفع الشمس، يغادر الجماعة 

. التي تحمقت حكلو يمر عمى لٌباف، يأكؿ تمرا، كلبنا، ثـ ينطمؽ نحك الماخكر

. الحاج كياف جاء-

. جاء بييئة جديدة- 

. النكر يشع مف كجو الحاج كياف- 

أيف كانت يا الحاج كياف؟ - 

أما كنت عند زكجتؾ، كأطفالؾ؟ - 

أحقا كنت عالما مف عمماء جامع الزيتكنة؟ - 
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كيؼ تمكنت مف النجاة مف كياف؟ - 

كىؿ كانت العنابية تستحؽ كؿ ذلؾ؟ - 

في تمؾ الساعة، عادة ما يككف المحؿ خاليا، إاٌل مف النساء المنيكات، يجمس في البيك حكؿ 

منضدة يأتيو حمكد بقيكة تركية مرة، يتسابقف في االقتراب منو كىف يتجاذبف المقاعد، كيمطرنو 

باألسئمة، يمد الحاج كياف يده إلى جيبو عندما يكتمؿ جمعيف يستخرج رزمة الحمكل، يمسكيا ك 

. (1)"يركح يتأمميف، بينما يمزمف ىف الصمت

ذاكرة "في ركايتيا المعنكنة " الماخكر"  كظفت ىذا المكاف*"أحبلـ مستغانمي"كما نجد الركائية 

". خالد"فيي تسميو بالدار المغمقة، كما تصفو كصفا دقيقا حيث تقكؿ عمى لساف " الجسد

يرتادىا " دار مغمقة"تتكقؼ فجأة خطكاتي أماـ جدراف بيت ال يشبو بيكتا أخرل ىنا كانت أكبر "

. كأسكاؽ مختمفة. ككاف ليا ثبلثة أبكاب تؤدم إلى شكارع. الرجاؿ

لقد كانت في الكاقع دار مغمقة مشرعة مدركسة ليدخؿ إلييا الرجاؿ مف أية جية، يخرجكا منيا 

. مف أم جية أخرل

                                                 

 .71-70: ، ص، ص(ركاية) عرس بغؿ،: الطاىر، كطار (1)
*
اظرسعاَا كثٛسا " ًْعاخ"عًهد أزالو فٙ اإلذاعح انٕطُٛح يًا خهق نٓا شٓسج كشاعسج إذ القٗ تسَايدٓا . كاذثح ٔزٔائٛح خصائسٚح:  أزالو يعرغاًَٙ 

. يٍ طسف انًعرًعٍٛ

. إنٗ فسَعا فٙ انعثعُٛٛاخ" أزالو"اَرقهد 

". انعستٌٕ"َاند شٓادج دكرٕزاِ يٍ خايعح 

". ذاكسج اندعد" عٍ زٔاٚرٓا 1998عاو " َدٛة يسفٕظ"ْٔٙ زائصج عهٗ خائصج " تٛسٔخ"ذقطٍ زانٛا فٙ 

" عهٛك انهٓفح"دٕٚاٌ شعس٘ تعُٕاٌ " - األظٕد ٚهٛق تك"ٌ "عاتس ظسٚس- "ذاكسج اندعد-  كراتح فٙ نسظح عس1972٘" عهٗ يسفئ األٚاو: "يٍ يؤنفاذٓا

2014. 
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كاف الرجاؿ يؤمكنيا مف كؿ صكب، ىريا مف المدف، كالقرل المجاكرة التي ال ممذات فييا، كال " 

نساء، ككانت النساء الجميبلت، كالبائسات، يأتيف أيضا مف كؿ المدف المجاكرة ليختفيف خمؼ 

. (1 )..."ىذه الجدراف المصفرة

. نستقرئ مف ىذه الفقرة البيكت المتخصصة لممتعة الجسدية بطريقة قانكنية

نذالة الطبقة البكرجكازية، ىذه الطبقة الحقيرة، كالجاىمة، كالطفيمية، التي " الحاج كياف" يمثؿ كما

كفعبل فإف ىذا الشخصية بأعماليا . تمتص دماء الشعب، بطريقة ميكيافيمية، لتنيب كؿ شيء

الدنيئة، تككف قد تجردت مف إنسانيتيا، كأصبحت ىميا الكحيد ىك إشباع غرائزىا، كلك عمى 

حساب اآلخريف، كما نجدىا أيضا تسٌير الفتيات لصالحيا بالمكر، كالدىاء، فيـ كالدمية في يده، 

. كما تمثؿ الطبقة البكرجكازية التي تحتقر الطبقة الفقيرة، كىي تمثؿ الطبقة االنتيازية

. ىذا أنت يا الحاج كياف. آه" 

. أنت صاحبة األمر اليـك. ىناؾ رزمة الحمكل كٌزعييا. نعـ أنا اليـك االثنيف-

. أنا مريضة. أعطيا لكاحدة مف العاىرات. ال حمكل، كال صاحبة األمر، كال عمييـ يحزنكف- 

. حالي مضركر يا بكطيبة عجؿ داكني- 

                                                 

، (ط-د)، 1993، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، كحدة الرغاية، الجزائر، (ركاية)ذاكرة الجسد، : أحبلـ، مستغانمي( 1)
 .370: ص
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. ما كاف يميؽ بأحد أف يمس بكرامة الحاج كياف. ضحكت النساء ضحكة مرة. صدحت عمجية

. المرأة ىبمت بحؽ

. احترت في تكزيعيا. ىاتيا ىنا- 

حتى . حتى الحاج كياف فيميا. فيميا الجميع. تجرأت الكىرانية، كانتزعت رزمة الحمكل-

 (1)"العنابية، التي استشعرت حجـ فعمتيا، فراحت تتحدث عف عبارات اعتذارا

تبيف االزدكاجية التي يعيشيا المجتمع الجزائرم، الذم يتأرجح بيف نظاميف " عرس بغؿ"كركاية 

 . معاكسيف، فالنظاـ األكؿ يتمثؿ في البكرجكازية، كالنظاـ الثاني يتمثؿ في االشتراكية

                                                 

. 74: ، ص(ركاية) ،عرس بغؿ: الطاىر كطار (1)
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: القصر

"  جرت األحداث في ىذا المكاف مف خبللو " الحكات كالقصر"أما في ركاية 

كاف القصر فيو محؿ أسرار، كغرائب عمى نحك ما . تنبئ عف عجائبية تذكر بماض سحيؽ"

نجده في ألؼ ليمة كليمة، كما شابييا، ألف كطار ال ينقؿ الحكاية بعينيا كال يكرر مجمكعة 

حكايات بقدر ما ينشئ حكاية أخرل، لعميا تمنح مف مصادر حكائية متعددة، كلكف لتتميز 

 (1)" عنيا، كتختمؼ

عيكب االيديكلكجية، المتمثمة  في الرأسمالية االقطاعية " الطاىر، كطار"كمف خبللو يفضح 

مستعمبل ىذا األخير أساليب الترغيب كالترىيب االستمالة، " السمطاف"يتجسد ىذا في مكاصفات 

. كالتيديد كالتخكيؼ

كجبللتو أعمـ بشؤكف الرعية مف الرعية إنو منحكت . جبللتو فكؽ كؿ تقدير، فكؽ كؿ خطإ " 

. (2)"مف السماء السابعة بيد ربانية، كامتؤل في القصر بركح مف الٌرب

 فعف طريؽ ىذه الشخصية حشد الركائي صكرا مختمفة مف ضركب النفاؽ كالخداع، كالزيؼ، 

. كاالنتيازية، فيي بمثابة الخفاش الذم ال يعيش إال في الظبلـ

                                                 

،  1، ط2005تكظيؼ التراث في الركاية الجزائرية، منشكرات دار األديب، كىراف، الجزائر، : مخمكؼ، عامر( 1)
 .163: ص
 .54: ، ص(ركاية) الحكات كالقصر،: الطاىر، كطار (2)
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القصر أقيـ في البدء عمى مطاردة المصكص، ثـ تحكؿ شيئا، فشيئا حتى صار ككرا ليـ، "

. ينطمقكف منو لمنيش، ثـ يعكدكف

كاف القصر مصدرا ألمف الرعية، فتحكؿ إلى مصدر رعب، كذعر نحف ىنا نقيـ حياة، ال ذات 

فييا، نحف ننجز األكجب فاألكجب، مستنجديف بكؿ العبقريات التي تتكفر في السمطنة، كال تجد 

المجاؿ لتحقيؽ مخترعاتيا كؿ العمماء كؿ االنبياء، كؿ الرسؿ، الذيف نجك مف فتؾ القصر ىربكا 

إلينا، إننا بصدد إنجاز أعظـ ما طمح إليو الناس منذ كانكا، إذا ما نجحنا في ذلؾ استغنت 

 (1)"البشرية عف جميع السبلطيف كالقصكر

. كىك بيذه المكاصفات

يفضح كطار عيكب ىذه االيديكلكجية الرأسمالية االقطاعية، فيضعنا أماـ كاقع طبقي حاد ال " 

تحكلكا إلى قتمة، كقطاع الطرؽ، كاستغمكا خضكع، " عمي"تنفع فيو حتى القرابة الدمكية، فإخكة 

ببطشيـ كسيمتيـ الكحيدة لمكصكؿ إلى فكؽ  (السمطة)كخنكع اىؿ القرية ليصمكا إلى القصر 

كالتبرجز السريع فرغبتيـ في تحقيؽ ذلؾ أنستيـ عبلقة القرابة، كاألخكة التي تجمعيـ بعمي 

الحكات، فاستعممكا معو أكثر الكسائؿ الكحشية كالفاشية فكحدتيا المصالح كانت تحدد تصرفات 

. (2)"األشخاص كأخبلقياتيـ

                                                 

. 114: ، ص(ركاية) ،ت كالقصراالحك: كطار، الطاىر (1)
. 67: بنية المكاف في ركايات الطاىر كطار، ص:  بف بكزة، سعيدة (2)
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كقد اكتفينا ببعض األماكف ىيمنت . إف المجاؿ ال يتسع إليراد كؿ األماكف الكاردة في الركايات

. عمى النصكص، كفرضت دالالتيا االجتماعية، كاإليديكلكجية، كالثقافية

فعمى مستكل المضمكف نجد أف كطار في ركاياتو كاف يحاكؿ أف يؤصؿ لمفكر االشتراكي، " 

ألنو يرل أف النظاـ االشتراكي كحده القادر عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية، التي تتكؽ إلييا 

الشعكب المستضعفة كقد عمؿ ما بكسعو إلبراز الرأسمالية بصكرة بشعة ليحيؿ مف جانب آخر 

. (1)"إلى محاسف االشتراكية بطريقة غير مباشرة

. كقد بيٌنا أف المكاف ليس حياديا، كأف اإلنساف ىك في الحقيقة مف صنع المكاف

" قؿ لي أيف تعيش أقكؿ لؾ مف أنت"

". كقديما اعتقد مككتسكيك. إف اإلنساف يخضع لحتمية صارمة، ىي حتمية المكاف

. إف اإلنساف مف صنع الجغرافيا، ليس مف صنع التاريخ ؼ

اإلنساف مكاف لمكعي، يختزؿ عبر الكعي األمكنة كميا ابتداء مف األمكنة الصغرل كاألمكنة "

. (2)"الككف"الكبرل، المألكفة، كانتياء بالمكاف المطمؽ 

                                                 

. 165: المرجع نفسو، ص (1)
 .12: ، ص1، ط1997قضايا المكاف الركائي في األدب المعاصر، دار شرقيات، القاىرة، : صبلح، صالح( 2)
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 :خبلصة القكؿ -

لقد نجح الركائي في إقناع القارئ بكاقعية األمكنة فتصكيره لؤلماكف في ركاياتو كانت  -

 .حقيقية، ككاقعية يمكف ألم كاف معاينتيا

نما ىي أماكف كاقعية، ييدؼ مف خبلليا إلى  فالكصؼ ليذه األماكف ليس جماليا فحسب، كا 

نقد ظكاىر كثيرة، كىذا عف طريؽ الكصؼ الذم يخضع لتفكير الشخصيات، كحاالتيا 

النفسية، فيذه األمكنة لـ تشكؿ إطار سمبيا جامدا، فيي 

ال أصبح كتمة " كأم شخصية أخرل، بحيث أف يككف عامبل، كفعاال، كبناء في الركاية كا 

مف ىنا كاف المكاف يمقب في بعض الركايات الرشيقة . شحمية، ال تضيؼ لمركاية إال الترىؿ

. (1)"دكر البطكلة، كليس عنصر البطالة

بؿ جسدت دكاخؿ الشخصيات، كما ساىمت ىذه األمكنة في التعبير عف كجية نظر 

. الشخصيات كطريقة تفكيرىا

كيعتبر المكاف مف أبرز أركاف العمؿ الركائي، فيك العمكد الفقرم، الذم بكاسطتو تربط 

. أحداث الركاية، كعف طريقو تبرز الشخصيات، كتتضح األحداث

                                                 

،  1، ط2010شعرية الفضاء الركائي عند جماؿ الغيطاني، دار العيف لمنشر، القاىرة، : عزكز، عمي إسماعيؿ( 1)
 .168: ص



انفصم انساتع                                                                      شعسٚح انفضاء  
 

233 

 

فيصبح نكعا مف القدر، إنو يمسؾ بشخصياتو، كأحداثو، كال يدع ليا ىامشا محدكدا بحرية "

. (1)"الحركة

كمف المعركؼ أف الكصؼ الدقيؽ كالمفضؿ يعد مف أىـ مظاىر الكاقعية، فمقد لجأ الركائي إلى 

: كصؼ األماكف

القصر، كصفا - الماخكر- ثنائية الفضاء- السجف- المقيى- الريؼ، القرية، الشكارع، السكاؽ

، أحس "الطاىر كطار"دقيقا تجسد الجزئية أكثر أىمية مف الكمية، كال جداؿ في أف الركائي 

. بقيمة الحياة الجزائرية سكاء أكانت في الريؼ، أك في المدينة

كليذا يصبح المكاف عبارة عف سنفكنية يمتزج فييا القبح الطبيعي بالجماؿ الفني كتحد لمقيـ 

". الطاىر، كطار"الجمالية لدل الركائي 

فالركائي ال يصؼ كصفا فكتكغرافيا شبييا بآلة التصكير، فيك ليس كاتبا مخادعا، كمراكغا كفي 

: مقارنا بيف الفناف الكاقعي، كالفناف المبدع" جي دم مكبيساف"ىذا يقكؿ 

إف الكاقعي إف كاف فنانا حقا لف يذىب إلى عرض الحياة في صكرة فكتكغرافية ساذجة، كلكنو " 

فإنني أعتقد أف  (...)سيذىب إلى عرض صكرة أكثر حقيقية، كحيكية، ككماال مف الحقيقة نفسيا

 (2)"الكاقعييف المكىكبيف يجب أف يسمك باإلييامييف

                                                 

 .212: ، ص1، ط1981الركاية العربية كاقع كآفاؽ، دار ابف رشد لمطباعة كالنشر دكف مكاف، : مجمكعة مف الباحثيف( 1)
. 105: ، ص (ط-د)، 1985بناء الركاية، دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفكظ، دار التنكير، : سيزا، قاسـ (2)
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: الفضاء المفتوح-

: الريف

في كصؼ لمريؼ فإذا كاف ىذا " يكسؼ إدريس" عف الركائي " الطاىر كطار" يختمؼ الركائي 

: األخير فد كصفو بػ

فقرات بشاعرية تتغنى بجماؿ الريؼ المصرم، كىك جماؿ يتبدل في الميؿ بالذات عندما " 

تسترخي الدنيا، بعد حرارة النيار الحارقة، كينسدؿ عمى الحقكؿ المقمرة غمكض بييج، كتصحك 

، كيستمعكف إلى ما يركيو فصحاؤىـ مف "الٌسامر" آنئذ يسمر الناس في . قكل اإلنساف الخيالية

 (1)حكاية طكيمة

: كما نجد أف

 (2)"قد أعمف حربا عمى المدينة مفضبل العيش في األرياؼ كاالرتماء في أحضانيا" تكلستكم"»

استطاع مف خبللو أف يجسد مأساة الفبلح الجزائرم، فمقد " الطاىر، كطار" غير أف الركائي

عانى كثيرا قبؿ، كأثناء الثكرة التحريرية الكبرل مف االستدمار الفرنسي الذم أخذ أرضو بالقكة، 

مف ىنا تكلدت المأساة التي كانت شديدة الكطأة في نفكس الفبلحيف، فيي أغمبية مستضعفة، 

                                                 

، دار سعاد الصباح، الككيت، (ترجمة كتقديـ رفعت سبلـ)اإلبداع القصصي عند يكسؼ إدريس، : ـ كربر، شكيؾ. ب (1)
. 124: ، ص1، ط1993

. 166: ، ص1، ط2011الفضاء الركائي في أعماؿ سحر خميفة، مطبعة آنفك برانت، فاس، :  عمرك، كناكم (2)
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يجسد " الطاىر كطار"ميمشة سياسيا، كالتابعة اقتصاديا، كالمشكىة تاريخيا، ىذا ما ترؾ الركائي 

. ىذه المأساة في ركاياتو

في كؿ مكاف ... إنو يتذكر جيدا كيؼ كانت الطائرات تقذؼ مئات القنابؿ تنفجر ىنا، كىناؾ" 

ككيؼ كاف ىك، ككؿ أفراد دكاره يتراكضكف في الحصائد كالمجانيف، كالنيراف تمتيب مف تحتيـ، 

.. كمف فكقيـ

.. ذلؾ الحمار المسكيف، كاف كاقفا يحاكؿ فيـ ما يجرم حكلو، مرت طائرة منخفضة فكقو.. آه

ظؿ المسكيف كاقفا لحظات، كلما حاكؿ أف .. حبؿ أحمر كنت أراه.. رشتو بحبؿ مف الرصاص

 (1)"يتقدـ انشطر إلى اثنيف

 الريؼ مسرحا ألحداث الركاية، حيث عانى سكانو الظمـ الذم فرضو االستعمار لقد اتخذ الركائي

مف خبلؿ احتبللو ألراضيو، فيذا الظمـ لـ يأت مف االستدمار فقط، بؿ نجد اإلقطاعية ىي 

. األخرل فرضت كجكدىا ضد ىذه الطبقة

نرل بك لركاح كأمثالو يناقشكف القضية مف الناحية الدينية كال يكدكف أف يمتفتكا إلى الكاقع " 

. (2)"البئيس الذم يعيشو العماؿ الجزائريكف في الريؼ

. فنجد الركائي عبر شخصيات الركاية قاـ بتجسيد األحداث المأساكية لسكاف الريؼ
                                                 

. 42: ، ص(ركاية) ،البلز: الطاىر، كطار (1)
الركاية العربية الحديثة بيف الكاقعية كااللتزاـ، الدار العربية لمكتاب، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، : محمد، مصايؼ (2)

. 72: ، ص(ط-د)، 1983الجزائر، 
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فمقد اىتز اىتزازا عنيفا أماـ ىذا الكاقع المٌر، الذم يعيش فيو الفبلح، كمنو كصؼ معاناتو مف 

خبلؿ ىذه األماكف الجرداء، التي ال تسمف، كال تغني مف جكع، فيي أماكف صعبة الكلكج، 

كقاسية، إنو فضاء المنبكذيف، الذيف يصارعكف الحياة مف أجؿ لقمة العيش، ككصفو ىذا 

.  يتطابؽ، كحياة الفبلحيف، كحاالتيـ النفسية

يرل أف الكضع الذم أصبح " حمك" كساد بينيما صمت طكيؿ، كانا أثناءه يفكراف في الجبرية، " 

عميو الناس، مف فقر، كبؤس، كعرم، كجيؿ، كمرض، كظمـ، كجكر، يجبرىـ عمى العمؿ مف 

. أجؿ التخمص منو

كىذا العمؿ ليس سكل الثكرة، ليس سكل التمرد عمى األسياد، عمى كؿ شيء، عمى ىؤالء 

لـ يفيمكا، كال يريدكف أف يفيمكا إال أمرا كاحدا ىك "- زيداف" األسياد، الذيف يقكؿ أخكه 

بؿ تقتضي أف ال يككف ألم .. مصمحتيـ التي تتعارض مع مصالح جميع الناس.. مصمحتيـ

.. أحد عداىـ مصمحة ما

 (1)"زيداف" ىكذا خمقكا، كما يقكؿ

كقد انصب تصكير الكاتب عمى الديككر المككف لفضاء الريؼ، فقد صكر البيت الخاكم الذم 

ال يحكم إال الجكع كالفقر، كما صكر الطبيعة بحقكليا الجرداء، كمرتفعاتيا العقيمة، فيك بيذا، 

فيك لـ يتغف بالريؼ، " نائب في األرياؼ" في ركايتو المعنكنة " تكفيؽ الحكيـ" يشبو الركائي
                                                 

. 49، 48: ، ص، ص(ركاية)  البلز،الطاىر، كطار، (1)
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" كجمالو، بؿ صكره، كىك في حالة سخط مف فقر، كجكع، حيث جسدا ىذا في بطؿ الركاية 

شاب كتب عميو أف يعيش بيف الفئراف، كالصراصير، كبيف الجيؿ " نائب

ىذا الشاب الذم جاء مف العاصمة منذ أياـ حيث األنكار، كالمبلىي، كالضجيج، إنو اآلف ال " 

يكاد يرل غير مباف قميمة أكثرىا متيدـ، غير ىذه الجحكر المسقفة بحطب القطف كالذره يأكم 

إلييا الفبلحكف، إنيا في لكنيا األغبر األسمر لكف الطيف، كالسماد، كفضبلت البيائـ، كفي 

مبعثرة عمى بسيط المزارع، لكأنيا ىي نفسيا قطعاف مف " عزبا"ك" كفكرا" تكدسيا كتجمعيا 

ىذه القطعاف مف البيكت التي تعيش في بطكنيا ديداف مف . الماشية، مرسمة في الغيطاف

الفبلحيف، كالمساكيف، ىي كؿ ما تقع عميو العيف في ىذه البقاع، كيزيد في كربو ىذا السككف 

الذم ييبط البمدة مف الغركب، فبل يسمع غير حكار الجامكس، كنبح الكبلب، كنييؽ الحمير 

  (1)"كنحيب السكاقي، كالشكاديؼ، كالكناسات كأصكات بعض األعيرة النارية

ىك الفضاء المأساكم لو دكر أساسي في دفع " الطاىر كطار"كالفضاء المصكر لدل الركائي 

فالفضاء ىنا ليس حياديا، إذ يسيـ في تشكيؿ معمارية السرد الدرامي، . التأـز الدرامي إلى األماـ

. كما أصبح الفضاء شخصية تتحرؾ في اتجاه التغيير، كالتمرد كالثكرة فيك

                                                 

  .61: ، ص(ط-د)، (ت-د)، مكتبة اآلداب بالجاميز، القاىرة، (ركاية) ،يكميات نائب في األرياؼ: تكفيؽ، الحكيـ (1)
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أداة التعبير التي عف طريقيا يشخص المؤلؼ، الكاتب، المكاف كيجعؿ منو كيانا ماديا  " 

 (1)"مممكسا نابضا بالحياة

أخرل أف شعرية الفضاء حاضرة، بحيث استطاع أف يضفي إيحاءات كأبعادا نبلحظ مف جية 

رمزية عميقة، عمى ىذا الفضاء الياـ في الركاية الجزائرية الحديثة، فقد يمجأ الركائي الختيار 

حيث يتحرؾ البطؿ فكؽ رقعة " الزلزاؿ"أمكنة خيالية، كأسطكرية، ىذا ما نممسو في ركاية 

جغرافية محددة، كمرسكمة بدقة، غير أف ىذا االنغبلؽ الفضائي قد ينفتح عبر التداعيات، 

كالتصكرات الخيالية، التي تكٌسر الجدراف السميكة، كتمنح البطؿ فسحة لكلكج حيز متخيؿ، 

كمنفتح عمى آفاؽ كاسعة مستحضرة عبر أحبلـ اليقظة، التي تقير الكاقع، كتعطي لممكاف أبعاده 

 (2 ).الحية

فالخبلصة التي نستخمصيا مف ىذا الكصؼ، أنو فضاء معادم، أك عدائي ىك فضاء الكراىية، 

. كالصراع

. (3)"ال يمكف دراستو إال في سياؽ المكضكعات الممتيبة انفعاليا، كالصكر الكابكسية"

                                                 

. 164: بنية النص الركائي، ص: خميؿ، إبراىيـ (1)
2 -Golden Stein,jp,pour lire le roman A.Duclot Brusclles,1985,p : 90.  

، 1984جماليات المكاف، ترجمة، غالب، ىمسا، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، : غاستكف، باشبلر( 3)
 .31: ، ص2ط
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: القرية

مقتنعيف بمعيشتيـ، يعيشكف حياة بسيطة " محمد حسيف ىيكؿ"  إذا كاف أىؿ القرية عند الركائي 

. دكف قمؽ كتذمر، ىـ راضكف بمستكل معيشتيـ

". ىيكؿ" قرية  " 

ال يشكك كال يتذمر كال  (...)الفبلح فييا يعيش حياة العبيد.  قرية ببل مشاكؿ ىادئة صبكرة كادعة

 (1)"يقمؽ، ال شكؽ لو كال حمـ، كتمة جامدة صماء متشابية مف الكدح، كالصبر في نفس الكقت

ذا كانت   (2)"القرية في عرؼ الركمانسييف مكطف العشاؽ، كالطير كجماؿ الطبيعة"كا 

، "عبد الحميد بف ىدكقة" ك" الطاىر كطار"فيي عكس ذلؾ عند الركائييف الجزائرييف أمثاؿ 

أثناء " عبد الحميد بف ىدكقة" فنجد أىؿ القرية عند الركائي . كغيرىـ" عبد المالؾ مرتاض"ك

االستقبلؿ يعانكف مف انعداـ المرافؽ الضركرية لمحياة، فبل طبيب كال عمؿ، كال ماء ىذا ما 

. الذم بيف لنا ىذه المعاناة " الحاج قكيدر"نستقرئو مف كبلـ  

أحد سكاف القرية نبو في بعض أحاديثو إلى العبلقة العضكية بيف الماء، " الحاج قكيدر"حتى أف 

لى أف كمية الماء في القرية ال تكفي حتى لمشرب  (1)كبيف النظافة، كا 

                                                 

. 66: ، ص3، ط1983الركائي كاألرض، دار المعارؼ، القاىرة، : عبد المحسف، طو بدر (1)
، 1983العرب، دمشؽ، الكتاب ركايات تحت المجير، دراسة نيكض، الركاية في سكريا، منشكرات اتحاد : الخطيب، حساـ (2)
. 50: ، ص(ط-د)



انفصم انساتع                                                                      شعسٚح انفضاء  
 

240 

 

المكت كالحياة، " نفيسة" تمتاز القرية بالحياة الركتينية، كبالمكت البطئ، فمقد تساكل عند 

. فكبلىما شيء كاحد

جدراف أربعة، كسقؼ مف خشب، : قد تككف يقظة المكتى في أجداثيـ تشبو يقظتي ىذه" 

 (2)"أكاد أختنؽ مف ىذا السككت، كىذا الصمت. كصمت

عف حياة أىؿ القرية فيـ مكتى نتيجة انعداـ الحركة كالحياة فييا تحتكيو ىذه " نفيسة"كما عبرت 

".  رحمة" المكاصفات كبلـ العجكز 

 (3)"نأكؿ القكت كنستناك المكت" 

ارتبط أىؿ القرية بعادات كتقاليد قديمة، ال تتماشى مع ركح العصر، يتجسد ىذا في تفكير 

كؿ أسبكع، ككضع األككاب الفخارية عمى قبر " المقبرة" حيث التزمت بزيارة" رحمة"العجكز 

ف قامت " رحمة"زكجيا، فيذه األعماؿ تركت العجكز  تمتـز بيا، كتمنعيا اإلتياف بشيء جديد، كا 

. بو فيي عاقة لمعادات كالتقاليد التي كانت مجسدة في ذلؾ العصر

إضافة إلى ىذا عدـ كجكد قابمية لمعمؿ، فأىؿ القرية ال تكجد لدييـ رغبة في العمؿ، بؿ انصرفكا 

. في ىذا الشأف" نفيسة"كىي تتحدث مع " رحمة" إلى القيؿ كالقاؿ، يتضمنو ىذا كبلـ العجكز

                                                                                                                                                              

. 79: ، ص5، ط(ت-د)، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، (ركاية) ، ريح الجنكب: عبد الحميد، بف ىدكقة،ينظر (1)
. 158: المصدر نفسو، ص (2)
. 17، 16: المصدر نفسو، ص، ص  (3)
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لست أدرم لمف تبنى ىذه المساجد؟ الناس ال يصمكف، كال يعممكف، فمنذ االستقبلؿ كىـ ال " 

 (1)"يعرفكف إال القيؿ كالقاؿ

 ىي التي تركت أىؿ القرية ال يتطكركف، كبيذه الذىنيات سمحت لئلقطاعية فيذه المكاصفات

الجزائرية أف تبسط نفكذىا في عيد االستعمار، كلـ تكتؼ بيذا، بؿ استمرت ىذه المعاناة بعد 

. االستقبلؿ

فالقرية عند ىؤالء قبؿ، كأثناء الثكرة كانت محطة، كتجسيدا لمعاناة الفبلحيف الجزائرييف، الذيف 

. عانكا مف كيبلت االستعمار الفرنسي

القرية كما خمفيا الركماف، تتأمؿ الجباؿ في كآبة ما تزاؿ، كالظبلؿ تتطاكؿ كمما انحنت " 

الشمس إجيادا ككىنا، كالمارة، كالتجار الكاقفكف أماـ دكاكينيـ، يتفقدكف عقارب ساعاتيـ بينة 

الفينة، كاألخرل، كالحركة تقؿ شيئا فشيئا، بعد أف مؤلت عربات الجيش، الطريؽ الرئيسي، عائدة 

. مغبرة دكناء، مف مياديف العمميات، كسط تعاليؽ، تتسرب مف ىنا كىناؾ

. خسارتيـ كبيرة اليـك-

 (2)"كأنيـ راجعكف مف جنازة-

                                                 

. 13: المصدر نفسو، ص (1)
. 11: ، ص(ركاية) البلز،: الطاىر، كطار (2)



انفصم انساتع                                                                      شعسٚح انفضاء  
 

242 

 

الذم يجسد معاناة " البلز"، يتمثؿ ىذا في شخصة لقد استمد الفبلحكف مف القرية النضاؿ كالثكرة

ىذه المعاناة ال تنحصر فقط عند . أىؿ القرية فمقد عانى الكثير مف قسكة، كبشاعة االضطياد

الذم كافح ىك اآلخر مف أجؿ أف يتغير نمط المعيشة، " حمك"، بؿ تعدت عند شخصية "البلز"

. لكنو يعكد إلى قريتو كال يجد ما يأكمو

الذم طالما داعبتو األحبلـ في رؤية الحياة " حمك"كمثؿ ىذا يمكف أف يقاؿ بالقياس إلى " 

تتغير، يخرج إلى الجبؿ كيكافح، كيستميت، فإذا بو يعكد إلى القرية عاطبل ال يجد حتى العمؿ 

 (1)"الذم يعكؿ بو أكالده

،  القرية ذىنية ينقصيا الكثير مف الكعي، كالخكؼ كىي بسيطة متكاضعةأىؿكما سيطر عمى 

. كرغـ كؿ ىذا فيي طمكحة تحمؿ قيما تتمثؿ في الشعكر باألصالة، كاالنتماء التاريخي كالثقافي

كما استطاعت أف تفكر في إيجاد اآلليات الناجحة لتحسيف أكضاعيـ المعيشية، كىذا لمقضاء 

عمى االستدمار، الذم سمب أراضييـ كنيب خيراتيـ، فمقد لكثكا بكحشيتيـ ىكاءىـ، كمزركعاتيـ، 

كماءىـ، كما استحكذكا عمى أراضييـ الخصبة، كطردكىـ إلى األراضي الجبمية المشككة، 

. فالقرية

ما زالت عمى بساطتيا البدائية، ساجدة لمجباؿ كما تركيا األقدمكف، متأممة الجماؿ في كآبة، "

 (1)"كالفرنسيكف يصركف عمى أنيا فرنسية، كأف سكانيا الجزائرييف فرنسيكف
                                                 

. 51: الركاية العربية الجزائرية الحديثة بيف الكاقعية كااللتزاـ، ص: محمد، مصايؼ (1)
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ماال كبيرة في تحرير البمد مف المحتؿ الغاصب، كفعبل آ" البلز"ىذا ما جعؿ الركائي يعمؽ عمى 

يقـك ىذا الشاب بتحمؿ مسؤكليتو التاريخية أثناء الثكرة، بعد أف كاف يتحمى بصفات شريرة، ىا 

ىي شخصيتو تغيرت، كاستطاع أف يندمج مع الثكرة، كيصبح عضكا فعاال فييا بعد استبلمو 

. المشعؿ مف الجيؿ السابؽ الذم ميد لمثكرة

الذم اشتير بسكء السمكؾ، كعرؼ بميمو إلى األذاية كالشر، ثـ حسنت حالتو بعد ذلؾ، " فالبلز"»

 (2)"كدخؿ في الثكرة مف بابيا الكاسع، كعثر عمى أبيو بفضؿ مشاركتو في ىذه الثكرة

. فيي شخصية نامية، كىذا في االتجاه السميـ كالصحيح باختصار فػ

. (3)"كممة البلز شعبية، فيك تعبير عف كجداف ركحي "

، كالذم يمثمو  في ثبلثيتو"محمد ديب" كما بنيت ىذه الشخصية كفؽ النمكذج الذم قدمو  

لـ يكمؿ مساره اتجاه ىذه الشخصية، كجعميا حبيسة فترة " محمد ديب"، غير أف "عمر" الشاب

. ما قبؿ الثكرة

.. كيقشعر بدنو، كيبمع ريقو، كيدفع صدره إلى األماـ" 

.. ؟ يا البلز...كالبلز

                                                                                                                                                              

. 09: ، ص1، ط1995مكازيف نقدية في النص النثرم، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت، : يكسؼ، صميمي (1)
. 50: الركاية العربية الجزائرية الحديثة بيف الكاقع كااللتزاـ، ص: محمد، مصايؼ (2)
. 125: ، ص(ت-د)، (ط-د)ىكذا كتب، دار اليدل، الجزائر، .. الطاىر كطار ىكذا تكمـ: زىرة، ديؾ (3)
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العصبيكف ..ال ال.. العصبيكف يمكف أف يصبركا ألم شيء إال لمتعذيب.. إنو في التعذيب اآلف

. أكثر الناس صبرا عمى التعذيب، ألنيـ يستعذبكف التحدم

 (1)"كؿ حياتو قضاىا في التحدم.. يا البلز

: إف الشخصية الركائية لدل الركائي مرتبطة بزماف، كمكاف معينيف

فبل ىي خرافية تأتي مف عكالـ مجيكلة بعيدة، كال ىي فكؽ طبيعية، تخترؽ الشركط األساسية " 

في الكجكد؛ أم الزماف، كالمكاف، كالتدرج في العمر، كاالحتكاـ إليو، كالكجكد في مكاف نقيـ فيو، 

كتنصير في تربتو، كتكتسب منو لغتيا، كصفاتيا كسمككيا، كعبلقاتيا االجتماعية، كأنماط 

 (2)"تفكيرىا

التي كانت تعيش في القرية، " الطاىر كطار"نخمص مف كراء ىذا كمو أف شخصيات الركائي 

ىك اآلخر، الذم كافح مف أجؿ " حمك"عانت الكثير مف كحشية االستعمار، فيا ىي شخصية 

كطنو، يتمنى مف كراء ىذا أف الحياة ستتغير، لكنو تفاجأ في نياية األمر، حيث أنو لـ يجد 

. عمبل يسٌديو رمؽ عائمتو

                                                 

. 19- 18: ، ص،ص (ركاية)،البلز: الطاىر، كطار (1)
، 1ط، 2010بنية السرد العربي، منشكرات االختبلؼ كالدار العربية لمعمـك ناشركف، الجزائر، بيركت، : معتصـ، محمد (2)

. 29: ص
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الذم طالما داعبتو األحبلـ في رؤية الحياة " حمك"كمثؿ ىذا يمكف أف يقاؿ بالقياس إلى " 

تتغير، يخرج إلى الجبؿ، كيكافح، كيستميت، فإذا بو يعكد إلى القرية عاطبل ال يجد حتى العمؿ 

 (1)"الذم يعكؿ بو أكالده

                                                 

. 73: الركاية العربية الجزائرية الحديثة بيف الكاقعية كااللتزاـ، ص: محمد، مصايؼ (1)
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: الشوارع واألسواق

، ال تنحصر "السكؽ"لقد ركز الركائيكف الجزائريكف عمى جمالية، كسيميائية ىذا الفضاء، فكظيفة 

. في البيع، كالشراء، بؿ ينسج الناس فيما بينيـ عبلقات حميمة

كما يعتبر فضاءا ثقافيا، كاجتماعيا، كاقتصاديا، فيك يحتكم عمى شرائح اجتماعية مختمفة، كبيذا 

. يعبر عف كاقعيتيـ، كحياتيـ الشعبية

: صكرا لمسكؽ تتماشى مع ىذا التصكر" الطاىر، كطار"كيقدـ لنا الركائي 

أربعة شكارع كبرل تدفع، كتبتمع الساحة، كتبتمع كتدفع، - تغمي تمكج- الدنيا تغمي تمكج"»

العربات اليدكية نازلة بصناديؽ . العربات ىاربة، الصفكؼ الطكيمة في انتظار الشاحنات

، "مسيد"الخضر، كالغبلؿ المباعة، تتقدـ الشيكخ، كالعجائز، كاألطفاؿ فتحرر منحدرة نحك سيدم 

(1)صدؽ اهلل العظيـ" يخرجكف مف األحداث سراعا كأنيـ إلى نصب يكفضكف " " الحامة"أك 
 

الذم قدـ لنا ىك اآلخر صكرا تتماشى مع " كاسيني األعرج"كىك بيذا الكصؼ يشبو الركائي 

: لمتسكؽ حيث يقكؿ" الطاىر، كطار"كصؼ الركائي 

منقسمة إلى . ىي المدينة اآلف تتسرب مف بيف أصابعنا كحبات رمؿ تستبيحيا أقداـ القتمة"

: قسميف

                                                 

  .52: ، ص(ركاية) ،الزلزاؿ: الطاىر كطار(1)
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. الباعة الجكالكف البيارات اليندية، كسكؽ الذىب التركية. القصبة القديمة بأسكاقيا الشعبية

البكابات القديمة، كضريح سيدم . الخرازكف، الحدادكف صانعكا األحذية الصغار. الٌسباككف

عبد الرحمف الثعالبي، كبقايا أبكاب، كفتحات الجيكش االنكشارية التي كانت تغمؽ الشكارع 

الباعة الجكالكف منظفكا الحياء الضيقة الطيبكف كىـ . الشكايكف. كمما نزلت إلى المدينة

 .(1)"يدفعكف حميرىـ في الممرات الضيقة

يحاكؿ تقديـ صكرة حية عف حياة الناس، كالكضع االجتماعي " الطاىر، كطار"كالركائي 

المتدني، كىـ في السكؽ حيث يتسابقكف إلى المزابؿ لجمع بقايا القمامات فيناؾ أيضا 

كصؼ لمركائح، التي تٌبيف معاناة الفقراء في حياتيـ اليكمية، مف خبلؿ ىذه الركائح التي 

. تنبعث مف السكؽ

كاجيتو قافمة مف الركائح، استنشؽ رائحة أدمغة مشكية، ثـ رائحة قشكر ثمر الصبار، ثـ " -

رائحة بكؿ، ثـ رائحة عقاقير كيمياكية، ثـ رائحة عطر، ثـ رائحة آباط، ثـ رائحة أقداـ نتنة، 

حاكؿ أف يمٌر فكجد الطريؽ . تمايؿ يسارا فرٌده آخر- دفعو أحدىـ بكتفو مف جنبو األيمف

 .(2)"مسدكدا

 :فكانت الركائح الكسيمة التي عبر عنيا الكاتب اتجاه ىذه الطبقة الكادحة

                                                 

ف 1997، مكفـ لمنشر، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، كحدة الرغاية، الجزائر،  (ركاية)سيدة المقاـ، :  كاسيني، األعرج(1)
 .35-34: ، ص، ص2ط
  .70: ، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:  كطار،الطاىر(2)
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. (رائحة آباط- أقداـ نتنة- رائحة بكؿ)

الذيف ال يحدكف قطعة " محمد ديب"لػ " الدار الكبيرة"كىك بيذا الكصؼ يشبو معاناة أفراد ركاية 

. خبز لسد رمقيـ

كىكذا تبمغ أزمة الخبز مداىا عند ىذه األسرة، التي كانت تعيش في كسط المدينة، معظـ "

سكانيا معمركف فرنسيكف، أتك إلييا فأخذكا غمتيا، كاستعبدكا أصحابيا، حتى أمسى مقدار نعمة 

. (1)"أغمبيـ متكقفا عمى بقايا زبالة ىؤالء الطغاة

. متشبثا بو" بك األركاح"كبالمقابؿ نممس حنينا لمماضي، الذم كاف 

ىنا كاف " أكماؿ"، حيث ثانكية "كراما"يبتدئ حيث ينتيي شارع - ىذا الشارع فرنسا سابقا" 

 .الحب، كالغراـ، كالحبكر، كالمرح يشع مف عيكف الغادات األكركبيات، كاإلسرائيميات

. (2)"ىنا ما كانت تنقطع ركائح عطر الياسميف، كعطر حمـ الذىب، كعطر المباف

فيك بيذا يسترجع ذكرياتو الماضية مف خبلؿ السكؽ، ىذه الذكريات التي كاف يحٌف إلييا في 

: عيد االستدمار الفرنسي نممس ىذا في

. (عطر الٌمباف- عطر حمـ الذىب- عطر الياسميف- ىنا كاف الحبٌ )

                                                 

: مدخؿ إلى عالـ الركاية الجزائرية، قراءة مفتاحية منيج تطبيقي، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ص: شايؼ، عكاشة( 1)
11. 
  .35: ، ص(ركاية) ،الزلزاؿ: الطاىر كطار(2)
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. مف خبلؿ ىذه العبارات نخمص أنو كاف متشبثا بالماضي، معاديا لعيد االستقبلؿ

إلى جانب الركائح أشار الكاتب إلى األصكات، التي كانت منبعثة مف السكؽ، كالتي تعبر 

. عف خاصية الفضاء

اصطخبت أصكات المتسكليف في أذنيو، بينما اقتحمت أنفو رائحة التراب منبعثة مف " -

أجساميـ، إلى جانب رائحة شكاء رأس، كزالبية حامضة مقبلة عدة مرات، إلى جانب 

 .عطر ياسميف، إلى جانب قشكر ثمرة الصبار

ليا شخصيتيا، كيؼ لـ انتبو، لكؿ ىذا : األصكات مثؿ الركائح، كالمبلمح في قسنطينة -

 .(1)"زمف االستعمار

غير أف . كالسمككيات المختمفة، كؿ ىذا ييدؼ إلى إضفاء جكا كاقعيا عمى ىذا الفضاء

الركائي ال يكتفي بيذا الكصؼ الفكتكغرافي، بؿ يتعداه إلى بث خطابات مختمفة تقـك 

كىذه الخطابات الشعبية، تعبر عف مأساة الشرائح االجتماعية الفقيرة، . عمى الحكارية

. فحقيقة الشعب تكمف في ىذه الخطابات، ألف السكؽ يمثؿ لب المجتمع الجزائرم الفقير

 .ىؿ تشترم يا عمي؟" -

                                                 

  .20: ، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:  كطار،الطاىر(1)
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التفت فكجد شابا في السادسة عشرة، يرتدم بدلو متيرئة، زرقاء يحمؿ عكد سمار، فيو 

. تأممو، كلـ يجب عمى سؤالو. خمسة رؤكس مف السَّمطة

 أتشترم يا خكيا؟ -

، يحمؿ في ذراعو صندكؽ كرؽ فيو أكياس نيمكنية مآلل بالنقيع .  سألو شيخ ىـر

. كؿ شيء منسجـ مع بعضو في مدينة التناقضات ىذه. يبيع النقيع في الصيؼ

. ىيا اشترم مني، حتى أتمـ ىذه األكياس ألجني ثمف عشائي، كعشاء عجكزتي

. قررت اليـك إف ربحت ثبلث دينارات، أف أشترم مكس حبلقة، المكس القديمة رميتيا اليـك

. (1)"ستة أشير، كأنا أحمؽ بيا، لـ تعد تقص حتى الزبدة

في ركايتيا " أحبلـ مستغانمي"فيذا الكصؼ الفكتكغرافي لمسكؽ نجده أيضا عند الركائية 

سِّدي معاناة فقراء المدينة، كىـ يرتدكف مبلبس حزينة"ذاكرة الجسد" . ، كالتي تيجى

تصؼ الناس في ىذه الشكارع كىـ ببدالتيـ الرمادية الحزينة عمى تشابييا كمجمكع النساء " 

الذم ...الممتحفات بالسكاد كأفكاج الناس المزدحمة عمى المساجد، كما تصؼ الجكع الجنسي 

                                                 

  .53-52: ، ص، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:  كطار،الطاىر(1)
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يحممو شبابيا كشاباتيا، كىـ يعانكف مف فائض رجكلة كطاقة جنسية ال يدركف ما يفعمكف 

 .(1)"بيا

ذا كاف السكؽ ىك منبع الثكرة التحريرية في الركايات المنصٌبة عمى الثكرة، فإننا نجده يمثؿ  كا 

". بك الركاح"إنو السكؽ الذم زلزؿ شخصية . المادة الخامة، التي تصنع الثكرة االشتراكية

 ".ديؾ ركمي سميف يا عمي"» -

 .فريؾ رمضاف -

 .عمبة جبف دانماركي يا بكيا -

 .الركض العاطر. الحصف الحصيف -

 .سمسمة ذىبية ثمانية عشرة قيراطا -

 .يا غزالة، يا غزالة اركبي معي السيارة -

 .اذىب يا سافؿ -

  ما بؾ؟أم بيض انكسر -

 .الكبلـ المرصع فقد المذاؽ كالحرؼ البراؽ ضيع الحدة -

                                                 

. 159، ص (ط-د)، 2013 الجزائر، ،شعرية المكاف في الركاية العربية، دار التنكير:  بف السائح،األخضر (1)
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انبعث الصكت مف متجر الراديكىات، كاألسطكانات، يجمجؿ في نيرة مغربية متكجعة،  -

 "عبد المجيد بك األركاح"كاختمطت األمكر عند الشيخ 

اسأؿ تاجرا مف . كميـ لصكص، كقطاع الطرؽ. إذا ما سألت عممكا أني غريب، كتبعكني -

 .التجار

ترككا رعي األغناـ . ىؤالء متسكلكف، كليسكا تجار. يا حسرتاه عمى التجار الحقيقييف

كالعصي، كىجمكا عمى المدف يحتمكف متاجرىا، كمساكنيا، كيتزكجكف بناتيا كيعمنكف أنفسيـ 

. (1)"في المرتبة، كالمينة، كالكظيؼ الذم يخطر بباليـ

تغيرت داللتو السابقة، كالمتعمقة بالثكرة كأصبح يرمز " الطاىر، كطار"إف السكؽ عند 

. لبلنقبلب الجديد، الذم أحدثو التحكؿ االشتراكي في أذىاف الناس

عطاء األكلكية لمقيمة المضمكنية " غير أف التركيز عمى كظيفة األدب االجتماعية، كا 

مردهي الفمسفة االشتراكية التي كجدت أرضية خصبة في البمداف الثائرة لمتحرر مف 

االستعمار، كالتي تطمح شعكبيا في الكقت نفسو إلى تحقيؽ الحرية، كالعدالة االجتماعية 

 .(2)"منذ العشرينيات عمى األقؿ

                                                 

. 202، 201: ، ص، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:  كطار،الطاىر(1)
. 11:  ص،(ط-د) ،2000الركاية كالتحكالت في الجزائر، مف منشكرات اتحاد كتاب العرب، دمشؽ، :  عامر،مخمكؼ (2)
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فإذا كاف السكؽ يمثؿ في السابؽ الخطر األكبر عمى مصالح االستدمار، فإنو يمثؿ في 

 .عيد االستقبلؿ الحميؼ الطبيعي لمثكرة االشتراكية في مكاجية االقطاع كالبكرجكازية

" بكاألركاح"إف السكؽ قد أطاح في السابؽ بالمعمر، كىا ىك يطيح اليـك باإلقطاعي 

في تجسيده لػ " الطاىر كطار"فعمؽ بداخمو زلزاال قكيا عنيفا، كىذا ما عبر عنو 

 .ؼ" الزلزاؿ " 

الزلزاؿ فكرة ىك المحظة التي تسبؽ عممية التغيير الكبرل، إنو كمضة في نفس "

. (1)"المعترض لعممية التغيير سكاء أكاف فردا، أك جماعة، أك آلة 

                                                 

 سبتمبر 19أك كاقعا جريدة النصر، منبر الثقافة، ...الزلزاؿ فكرة: حديث مع الطاىر، كطار، تحت عنكاف: عبلكة، كىبي( 1)
 .7: ، ص1973
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 : الفضاءجدلية

لقد عاش المستدمر حياة رخاء كنعيـ، أما الشعب الجزائرم فعاش في فقر مدقع، كما يقؼ 

الجزائرم مسمكبا كمندىشا أماـ األحياء األكركبية، التي كانت ىادئة، تغمرىا األنكار، كالعطكر 

" الطاىر كطار"مف كؿ جية، حيث يقؼ المرء حائرا أماـ ىذه المكاصفات، التي رسميا الركائي 

. ليذه األماكف

فمـ يكف الجزائريكف أنذاؾ مف فرص الحياة القدر المتكافئ، مع ما كاف لؤلكركبييف، ككانت " 

ىذه الفكارؽ تبدأ مف السكف ذاتو، فبينما كاف لؤلكركبييف أحياء ال يسمح العرب بأف يشارككىـ 

فييا، نجد ىؤالء كقد انزككا في أحياء قديمة فقيرة تفتقد إلى كثير مف ظركؼ الحياة المعاصرة، 

 (1)"التي يتمتع بيا األكركبيكف كحدىـ

 في ىذه األحياء، فيي في نظر الجزائرم حمـ صعب المناؿ، ال يحققو إال ذك حظ فالسكف

. عظيـ

. حقا بدأت أنسى المدينة"

المدينة انقمبت رأسا عمى عقب، زمف الفرنسييف، كانت ىادئة بشكؿ ممفت . ال، الحؽ، الحؽ

لمنظر تدب الحياة فييا مع مطمع النيار ركيدا، ركيدا، كتزدىر بيف العاشرة، كمنتصؼ النيار، 

                                                 

 ،1995، جامعة الجزائر، السنة الجامعية، (مخطكط)المدينة في الركاية الجزائرية العربية، رسالة ماجيستير : قرطي، خميفة (1)
. 44:ص
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ثـ تخفت فجأة، حتى الساعة الثالثة، لتستأنؼ تصاعدىا، حتى تشتد بيف الخامسة، كالتاسعة 

عندما يغادر التبلميذ المدارس، كالثانكيات، كالمعاىد، كتتألؽ األنكار، كتنطمؽ العطكر مف 

. (1)"الغابات األكركبيات كاإلسرائيميات البٌلئي يمؤلف الشكارع كالحكريات بيجة، كحبكرا

أما األحياء العربية، فيي مف بقايا البنايات العربية التقميدية، حيث صكر لنا الشكارع كاألزقة 

. تستنشؽ منيا القذارة مف خبلؿ ركائح التعفف، كىذا نظرا لضيؽ ىذه األزقة، ككثرة المحبلت بيا

صيادكف "ىك اآلخر في ركايتو المعنكنة " جبرا ابراىيـ جبرا"كتتسع المكحة عندما يتحكؿ الكاتب 

. ، حيث صكر لنا الحياة االجتماعية في بغداد مف زكايا عدة"في شارع ضيؽ

 األحياء الشعبية الغارقة في الفقر -

 .كالبذخ الذم تعيش فيو الطبقة اإلقطاعية المترفة -

 .(2)كعرض صكر أخرل لبيت الدعارة، كالمقاىي الشعبية، كالحمامات العمكمية -

ىذه المكاصفات تستقرئ منيا الدالالت التي تكحي بيا، فاالكتظاظ ناتج مف النزكح الريفي، 

 .كمف سار عمى تفكيره" بكاألركاح"ىذا النزكح الذم فرضتو اإلقطاعية، التي كاف يدعك إلييا 

                                                 

. 12: ، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:  كطار،الطاىر (1)
-140-22: ، ص،ص(ط-د)، 1974، دار اآلداب، بيركت، (ركاية)صيادكف في شارع ضيؽ، :  ينظر، جبرا خميؿ، جبرا(2)

141. 
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، "الضحؾ"في ركايتو المعنكنة بػ " غالب ىمسا"فيذه المكاصفات التي ذكرتيا، قاـ بكصفيا أيضا 

1970. 

 (...)رائحة كركد ميتة، كأجساد بشرية في حجرات مغمقة  (...)فجأة أخذت أشـ رائحة بغداد "

تأخذ القادـ إلييا مف القمب، تعجنو، ثـ تعيد تركيبو، حتى ليصعب عميو أف يتعرؼ عمى نفسو 

. (1)"جمد قاس خشف: ىذه ىي بغداد (...)

، كأمثالو يريدكف مف ىذه الطبقة الفقيرة أف يترككا أراضييـ لمطبقة السالفة، "بك األركاح"ؼ 

. ، ك أمثالو استغبلؿ ىذه األراضي الشاسعة"بك الركاح"كيتمركزكا في المدينة، حتى يستطيع 

التفت إلى اليميف، رائحة الدخاف، الريح غريبة مزبمة بكلفرايس، . غمرت أنفو رائحتاف متمايزتاف" 

سكؽ . األشباح الشيطانية، في غمياف، كسطيا رائحة التعفف. تشتعؿ في اطمئناف، كىدكء

في انتظار . في األسفؿ تحت الساحة العربات الشاحنة رابضة فييا. الخضر، كالغبلؿ بالجممة

إفراغيا، أك بشحنيا ىذه عبلمة أخرل عمى أف المدينة، مرتبطة بغيرىا فكؽ السكؽ الساحة 

 (2)"الكبرل بشمسياتيا الزاىية، كبمقاعدىا المختمفة األلكاف، كبمناضدىا المتغايرة الصنع

                                                 

،  1، ط1974جماليات المكاف في الركاية العربية، المؤسسة العربية لمدراسات، كالنشر، بيركت، :  شاكر، النابمسي(1)
 .11: ص
 
 50: ، ص(ركاية) الزلزاؿ،: الطاىر، كطار(2)
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إف األحياء الفقيرة تحكم فضاء الفقر، كالتسكؿ، كالبطالة، ككؿ اآلفات االجتماعية فالمعاناة ال 

 ، تتكقؼ عند ىذا الحد، بؿ ينبعث مف ىذه األحياء الفقيرة الظمـ، كالقمؽ، كاالضطياد، كالتشاـؤ

. كاالضطراب

. تمسيحة، أك تمميعة لحذائؾ.ىٌيا.بابا- "

. (قاؿ بك األركاح)دعني . اغرب عف كجيي. ال-

عمى صبي في الثالثة عشرة حافي القدميف، ممزؽ السركاؿ " بك األركاح"عبد المجيد "رد الشيخ 

، عيناه زرقاكاف، كجيو جميؿ شعره "غيفارة"عميو مريكؿ باىت رسمت في صدره، كظيره صكرة 

... عمى كتفيو، أصفر المع

 (...)لك كاف كلدم، أللبستو الدمقس، كالديباج 

. دينار فقط يا عمتي، تمسيحة متقنة-

ابتسامة ذا بمة، سرعاف ما تحكلت " عبد المجيد بك األركاح" ابتسـ الشيخ. أعاد الصبي عرضو- 

: إلى تكشيرة عندما تقدـ الصبي منو، كزمجر

 (1)"اغرب عف كجيي. مسحكـ اهلل مف أرضو الطيبة يا نسؿ اإلثـ، كالرجس

                                                 

. 62: ، ص(ركاية) ،الزلزاؿ: الطاىر كطار (1)
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إف الحياة تزخر بالنشاط، كالحيكية، ألف قمب الحياة التجارية، كاالقتصادية تكمناف في المدينة 

. بالنسبة لمجزائرييف

المتاجر في أماكنيا بنفس البضاعة التي . الرصيؼ كما كاف باعة ثمرة الصبار في أماكنيـ" 

.. يا عيف الكرمة كاعطني األخبار.. يرفع صكتو مف ىناؾ" عيسى جرمكني.. " تتخصص بيا

طير يا لمطير شحاذ –السانية، كالبئر، كالناعكرة، كالشيخ الكرد مف ىنالؾ - كالفرقاني منا

. (1)"كالباعة المتجكلكف، ينتقمكف كالسحاب مف مكضع آلخر.. السكاكيف في مكضعو

 عمى ثنائية قائمةفضاء األحياء العربية يتنافر كيتناقض كميو مع األحياء األكركبية، إنيا 

. التنافر، كاإلقصاء، كالتضاد، كال يمكف أبدا أف تؤدم إلى التكامؿ، أك التعايش

بالبام في أياـ عزتو، كعظمتو محاطا بجماعة مف كبار كالية قسنطينة الكبرل باشاغاكات " 

أنكار ثرية ضخمة تتؤلأل، منعكسة عمى مبلعؽ .. كآغاكات، كقياد، كنكاب، كمكظفيف ساميف

. (2)"الفضة، ككؤكس البمكر، كمزىريات النحاس

 األكركبية، ليس اليدؼ منو تقديـ صكرة عف المظاىر كاألحياءإف كصؼ األحياء العربية، 

.  ما ييدؼ إلى تبياف استحالة تحقيؽ التكافؽ بيف الفضائييفالخارجية لمحياة االجتماعية، بقدر

                                                 

. 21: ، ص(ركاية)، الزلزاؿ: الطاىر كطار (1)
  .27: ، ص(ركاية) ،الزلزاؿ:  كطار،الطاىر(2)
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ادريس " فالداللة االجتماعية، كالثقافية لفضاء المدينة كاضحة كىذا ما يعبر عنو األديب 

". بكديبة

كىكذا يصبح المكاف في النص ىك العمكد الفقرم، الذم يشد أطراؼ المدينة المترامية، كذلؾ " 

 (1)"عبر مجمكعة مف الثنائيات المتناقضة

فالكصؼ، الذم قدمو لؤلحياء األكركبية، كاألحياء العربية إنو كصؼ عميؽ يتجاكز مجاؿ 

البصر، فيك قريب عف الرؤية العميقة، كقريب أيضا عف الخياؿ المبدع، كاإلدراؾ الباطني 

: لؤلشياء، ألف

                                                 

، 1ط، 2000الرؤية كالبنية في ركايات الطاىر كطار، منشكرات جامعة منتكرم قسنطينة، الجزائر، : إدريس، بكديبة (1)
 .182:ص
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فيناؾ مكاف في الحس، كمكاف ... المكاف عجينة قابمة لمتشكؿ حسب رغبة، أك حركة الزماف" 

 (1)"في الذىف

: خالصة القول

تصكير انعكاس الظركؼ السياسية، التي عاشتيا الطبقة الفقيرة، " الطاىر، كطار"لقد قاـ الركائي 

كالتي ركز عمييا الكاتب الضكء بشدة، كلـ يقؼ عند السطح، كلقد حرص عمى حشد التفاصيؿ 

. الكثيرة، اليدؼ منيا تصكير الكاقع بدقة

كلعمو كاف لحركات التحرر دكر كبير في حمؿ األديب عمى االلتزاـ بقضايا أمتو إذ ال خير " 

في أديب يتمذذ بالعيش في برجو العاجي بينما أمتو تئف تحت نير االستعمار، أك ترزخ تحت 

 (2)"كطأة الفقر، كالجيؿ، كالمرض، كاالستغبلؿ البشع

                                                 

، دار المسيرة، بيركت، : عمي، شمؽ (1) . 24: ، ص1، ط1979نجيب محفكظ في مجيكلو المعمـك
. 10، ص (د،ط)، 2000ف منشكرات اتحاد كتاب العرب، دمشؽ، ـالركاية كالتحكالت في الجزائر، : مخمكؼ، عامر (2)
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 :الفصل الخامس

 .تمظهرات الواقعية

 

 .الواقعية النقدية، والواقعية االشتراكية -

 .المناضل الثوري- الطليعة الحزبية -

 .البطل الثوري -

 :. تفاؤلية–رؤية تنبؤية  -
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 :تمظهرات الواقعية -

 :الواقعية النقدية، والواقعية االشتراكية -

 : في العصر الحديث، وقد عرفيا المعجـ الروسي بأنيا" الواقعية االشتراكية "لقد ظيرت

 ."منيج فني يتمثؿ جوىره في االنعكاس الصادؽ المحدد تاريخيا لمواقع في تطوره الثوري"

مف الفناف أف " الواقعية االشتراكية" أي في مسيرة المجتمع نحو الشيوعية وتقتضي  " 

يحقؽ بوعي ىدفا معينا، ىو تربية اإلنساف بروح الشيوعية، والعوف الفعاؿ في التحوؿ 

الثوري لمواقع بوسائؿ فنية، وبناء مجتمع جديد، والنضاؿ مف أجؿ السبلـ، والديمقراطية، 

واالشتراكية، وصياغة اإلنساف الجديد الذي يتمثؿ فيو تناسؽ الثراء اإليديولوجي، والجماؿ 

 .(1)"الروحي، والكماؿ الجسماني

تنطمؽ مف موقؼ " فالواقعية االشتراكية"، "الماركسية"كما ارتبط ىذا المذىب باإليديولوجية 

 :إيديولوجي، فيي ليست

، بمعنى أنيا ...(موقؼ)وال ىي مذىب أدبي محدود بؿ ىي ... طريقة فنية إبداعية "

النتاج األدبي، والنقدي لمكتاب، واألدباء، والفنانيف المنطمقيف مف موقؼ ماركسي، ومف 

 .(2 )..."موقع الطبقة العاممة، ومف موقع التفكير االشتراكي بشكؿ عاـ

كما تحقؽ الرواية الواقعية االشتراكية توغميا في قضايا الشعب، وىذا عف طريؽ خطابيا 

 ":لويس أراغوف"البسيط اليادؼ يقوؿ 
                                                 

 .84: ، ص2، ط1980منيج الواقعية في اإلبداع األدبي، دار المعارؼ، :  صبلح، فضؿ(-1)
 .183: ، ص3، ط1990األدب الجديد والثورة، دار الفارابي، بيروت، لبناف، :  محمد، دكروب(-2)
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لف تجد الواقعية االشتراكية قيمتيا العالمية، إال إذا غاصت في أعماؽ الواقع الخاص "

 .(1)"الذي تنتمي إليو

كما ظيرت الواقعية في منتصؼ القرف التاسع عشر، وذلؾ حينما صدرت مجمة أدبية 

، وكتبت فييا مقاالت تحت ىذا االسـ، عمى يد كاتب قصصي يدعى "الواقعية"تحمؿ اسـ 

 .(2)"سامفموري"

بعدىا أصبحت تمثؿ حركة أدبية فكرية فنية، وجاءت الواقعية كرد فعؿ عمى المثالية 

 .وعمى التيار الرومانسي، الذي غالى في الخياؿ، وفي اليروب مف الواقع

كانت تيتـ بالحديث عف الطبقات الغنية والمشيورة، - مثبل- فالرواية المثالية، أو الرومانسية"

ناظرة إلى عواـ الشعب عمى أنيـ مجرد ىمؿ رعاع، كما كانت المغة التي يكتب بيا األدب 

ليا قياساتيا، وأبنيتيا التي ال يجوز الخروج عمييا، وذلؾ عمى عكس " كبلسيكية "–لغة 

الرواية الواقعية، التي حرصت عمى االىتماـ بالتفاصيؿ الصغيرة، واالتجاه نحو الطبقات 

الشعبية، ووصؼ ظواىر الحياة الحسية، ورفض عالـ األوىاـ المصنوع، وعدـ االحتفاء 

 .(3)"بالصنعة المغوية، أي االكتفاء بالنثر العادي الذي يقترب مف لغة عامة الناس

لكف تبمور التيار الواقعي في ىذه الفترة، ال يعني غياب بعض مكوناتو، وأشكالو في 

 .الماضي

                                                 

، 2000، آيار، 349، مجمة الموقؼ األدبي، دمشؽ، العدد (مقاؿ)وقفة مع كتاب الواقعية االشتراكية، :  ماجدة، حمود(-1)
 .40: ص
 .13: منيج الواقعية في اإلبداع األدبي، ص:  ينظر، صبلح، فضؿ(-2)
 .62: ، ص1، ط2005الرواية المصرية في ضوء المناىج النقدية، مكتبة اآلداب، القاىرة، :  وجيو يعقوب، السيد(-3)
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إف المتأمؿ لحفريات اآلداب والفنوف . ذلؾ أف جذور الواقعية ضاربة في أعماؽ التاريخ

اإلنسانية يجد أف كؿ ىذه اإلبداعات مرتبطة بشكؿ، أو بآخر بالواقعية ألف الواقعية تعني 

 .(1)الحياة في زخميا، وتناقضاتيا، وتنوعيا، وتشكبلتيا المختمفة

إف الخياؿ الجارؼ ال يتأسس عمى الفراغ، . إّف كؿ الكتابات تتضمف بعض عناصر الواقعية

نما يكوف متجذرا في الواقع، ومعبرا عنو، ويقوؿ   :في ىذا المجاؿ" جورج لوكاتش"وا 

والواقع أف ىناؾ حقيقة أساسية . كؿ ألواف الكتابة ال بد أف تتضمف قدرا معينا مف الواقعية"

وىي أف الواقعية ليست أسموبا واحدا مف بيف أساليب أخرى، إنيا أساس األدب، : مرىونة بيذا

وكؿ األساليب، حتى تمؾ األساليب التي تبدو متعارضة أشد التعارض مع الواقعية، تنشأ 

 .(2)"منيا، أو ترتبط بيا ارتباطا لو داللتو

ويعتبر النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر، العصر الذىبي لمواقعية، ونذكر منيـ عمى 

، "ستانداؿ"، *"Flaubert"، "فموبير"، *"Balzac" "بمزاؾ"سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

"Stendhal"* ،"دوماباساف" ،"Demaupassant"* ،"زوال" ،"Zola" * ديكنز"،  في فرنسا "

                                                 

 .11: ف ص1، ط1974المصادر التاريخية لمواقعية، دار الحقيقة، بيروت، :  ينظر، بوريس، ستشكوؼ(-1)
، 1981، (ط-د) مصر، القاىرة،  ،معنى الواقعية المعاصرة، ترجمة، أميف العيوطي، دار المعارؼ:  جورج، لوكاتش(-2)

 .59-58: ص، ص
*

 "Honorie de Balzac" "هنري دي بلزاك" 
إنتاجه الغزٌر من . مؤسس الواقعٌة فً األدب األوروبً" فلوبٌر"، وٌعتبر مع 1850 آب 18، وتوفً فً 1799روائً فرنسً، ولد فً أٌار 

بمثابة بانوراما المجتمع الفرنسً، كما كان من رواد األدب " بلزاك"، وكان "الكومٌدٌا اإلنسانٌة"الرواٌات، والقصص، ٌسمى فً مجموعة 
 .الفرنسً فً القرن التاسع عشر فً الفترة التً أعقبت سقوط نابلٌون وكان روائٌا، وكاتبا مسرحٌا، وناقدا أدبٌا، وفنٌا

*
 "Gustave Floubert" "غوستاف فلوبٌر " 

، درس الحقوق، ولكنه عكف على التألٌف األدبً، وهو كاتب زاوج بٌن واقعٌته، وبٌن مٌله 1880، وتوفً سنة 1821هو روائً فرنسً، ولد سنة 
المثل األعلى للكاتب الموضوعً، " فلوبٌر "وٌعتبر ". أنطونٌو" "تجربة القدٌس"، "ساالمبو"، "مدام بوفاري: "ومن أشهر رواٌاته.الرومانطٌقً

 .الذي ٌكتب بأسلوب دقٌق، وٌختار اللفظ المناسب والعبارة المالئمة
*

 "Marie Henri Beyle" ستندال" 
، تخلد اسمه كأب للرواٌة النفسٌة، ألنه 1842 وتوفً سنة 1787، ولد سنة "هنري بابل"هو روائً فرنسً من القرن التاسع عشر، اسمه الحقٌقً 

 .من األوائل من اعتنوا بإبراز الحاالت النفسٌة ألبطاله
*

 ":Emile Zola"إمٌل زوال  



 الفصل الخامس                                                                        تمظهرات الواقعية

 

266 

 

"Dickens"* ،"وشريداف" ،"Charidon* " تولستوي"في إنجمترا، و" ،"Tolstoi"* ،

 و *"Georg lukacs" "جورج لوكاتش"في روسيا، و " Dostouvsky"، "دستيوفسكي"

 *"Maxim guorki"  " مكسيـ غوركي"

ذا كاف الكاتب  قد وضع األسس النظرية لممذىب " Victor Hygo"، "فيكتور ىيجو"وا 

" بمزاؾ"فإف الكاتب الفرنسي الواقعي ". كرومويؿ"الرومانسي في المقدمة، التي كتبيا لمسرحية 

 .يعد أحد المبشريف بالحركة الواقعية

 .(1)"بحيث كشفت كتاباتو عف وعي إيديولوجي يخدـ قضايا العماؿ الكادحيف "

كما وضع المبادئ، والقواعد، التي تحكـ ىذا التيار في المقدمة، التي كتبيا لروايتو الشييرة 

، وتعد ىذه المقدمة بيانا نظريا 1948-1829، والتي كتبيا ما بيف "الكوميديا اإلنسانية"

                                                                                                                                                         
، وخالل سنوات حٌاته األولى، كتب العدٌد من المقاالت، والقصص القصٌرة، وأربع مسرحٌات، 1840هو كاتب فرنسً ولد فً بارٌس عام 
، نصبته كزعٌم لمنهج الطبٌعة فً فرنسا، "زوال"، كما أن أعمال "روما"لورداث ثالثة مدن، " "الجرثومً"وثالث رواٌات، ومن أشهر رواٌاته 

 .واستوحت األوبرا بعض أعماله
*

 ":Charles john Huffam Dickens" "شارل دٌكنز" 

تمٌز أسلوبه بالدعابة، . ، ٌعد بإجماع النقاد من أعظم الروائٌٌن اإلنجلٌز فً العصر الفكتوري1870، وتوفً سنة 1812روائً إنجلٌزي، ولد سنة 
 ".قصة مدٌنتٌن"، "أولٌفر توٌست: "والسخرٌة الالذعة صور جانبا من حٌاة الفقراء، ومن أشهر أعماله

*
 ":Tolstoi" "تولستوي" 

 .1910ن وتوفً سنة 1828من عمالقة الروائٌٌن الروس فً القرن التاسع عشر، والبعض ٌعدونه من أعظم الروائٌٌن على اإلطالق، ولد سنة 
 .روائٌا ومصلحا اجتماعٌان وداعٌة سالم، ومفكرا أخالقٌا" تولستوي"كان 

وهما تتربعان على قمة األدب الواقعً، ألنهما تغطٌان صورة واقعٌة للحٌاة الروسٌة فً تلك " كارنٌنا"و " الحرب والسالم: "أشهر أعماله رواٌتً
 الحقبة الزمنٌة

*
 ":Dostouvsky" "دستوفسكً" 

 أعماله كان لها أثر عمٌق، ودائم على األدب القرن 1881، وتوفً سنة 1821من أكبر الكتاب الروس، ومن أفضل الكتاب العالمٌٌن، ولد سنة 
العشرٌن شخصٌاته الروائٌة دائما فً أقصى حاالت الٌأس، وعلى حافة الهاوٌة، ورواٌاته تحوي فهما عمٌقا للنفس البشرٌة، كما تقدم تحلٌال ثاقبا 

 .للحالة السٌاسٌة واالجتماعٌة، والروحٌة كروسٌا فً ذلك الوقت
*

 ":Victor Marie Hugo" فٌكتور هٌجو" 
متعدد المواهب فقد كان له إسهامات فً كتابة الشعر، والمسرحٌات، والرواٌات، " هٌجو "1885، وتوفً سنة 1802هو كاتب فرنسً، ولد سنة 

، "البؤساء: "والمقاالت، كما كان نشٌطا فً مجال حقوق اإلنسان، وكان من أعمدة الحركة الرومانسٌة فً فرنسا، ومن أشهر أعماله الروائٌة
 ". األحدب نوتردام"
*

 ":Georg lukacs" "جورج لوكاتش" 
: ، ٌعده معظم الدارسٌن مؤسس الماركسٌة الغربٌة، أسهم بأفكاره1971، وتوفً سنة 1885فٌلسوف، وكاتب وناقد أدبً مجري، ولد سنة 

 .فً الفلسفة الماركسٌة، والنظرٌة الماركسٌة، وكان نقده األدبً مؤثرا فً الواقعٌة، فً الرواٌة باعتبارها نوعا أدبٌا" الوعً الطبقً"و "التشٌق"
*

 .1936، وتوفً سنة 1868أدٌب وناشط سٌاسً، ماركسً روسً، ولد سنة : مكسٌم غوركً 
هو مؤسس مدرسة الواقعٌة االشتراكٌة، التً تجسد النظرة الماركسٌة، حٌث ٌرى أن األدب مبنً على النشاط االقتصادي فً نشأته، ونموه ، 

 ".نذٌر العاصفة"، ومسرحٌة الحضٌض، وقصٌدة أنشودة "الطفولة"و " األم: "وتطوره، ومن أهم أعماله رواٌتً

، مجمة الرواسي، العدد الثالث عشر، ذو القعدة (مقاؿ)اإليديولوجيا وقضايا الفكر، واألدب، :  الطيب، بودربالة(-1)
 .56: ، الجزائر، ص1996ىػ، أفريؿ 1416
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أب الواقعية في فرنسا، إلى حد أنيا تنسب إليو " بمزاؾ"مؤسسا لممذىب الواقعي، كما يعتبر 

 .(1)في كثير مف األحياف، فيقاؿ مثاؿ واقعية بمزاكية

وقد ظيرت الواقعية كما أشرنا سابقا، بفعؿ تناقضات المجتمع الرأسمالي وانتشار الفمسفة 

 .المادية، وتقيقر سيطرة الكنيسة، وتحقؽ تطورات عممية في مختمؼ المجاالت

فيناؾ ظروؼ اقتصادية، وثقافية، وتاريخية تعقدت فيما بينيا . لـ تنبع الواقعية مف الفراغ" 

 .(2)"لتفرز لنا أسموبا تفرز منيج الواقعية االشتراكية

والواقعية ىي محاولة لتصوير الواقع االجتماعي، بتناقضاتو المختمفة تصويرا وفيَّا عف طريؽ 

 .استعماؿ أسموب واقعي شفاؼ

                                                 

-د)،1985البطؿ في القصة التونسية حتى االستقبلؿ، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، :  ينظر، مصطفى، فاسي(-1)
 .309: ، ص(ط
الطاىر، وطار، تجربة الكتابة الواقعية، الرواية، نموذجا دراسة نقدية، المؤسسة الوطنية لمكتاب، :  واسيني، األعرج(-2)

 .9: ، ص(ط-د)، 1989الجزائر، 
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والواقعيوف بعامة ال يحبوف المبالغة في العناية باألسموب، ألنو وسيمة ال غاية واألىمية كميا "

  (1")لممنطؽ، ولمطريقة التي تسود ترتيب األحداث، والتعبير عنيا

 .بتغيير يعبر عف الدراسات العميقة، والوعي الحقيقي بالواقعية" جورج لوكاتش"ويمدنا 

ىي نزوع إلى تصوير المشكبلت الرئيسية لموجود االجتماعي، والبشري في صورة مخمصة "

  .(2)"لمحقيقة وصادقة مع الواقع االجتماعي، واإلنساني بشكؿ نموذجي، وفني موح

وقد سعى الواقعيوف إلى تصوير مجتمعاتيـ بكؿ موضوعية بعيدا عف الذاتية واالنفعاالت 

 .الرومانسية، والتشنج العاطفي، فاألديب

يقدـ الواقع بطريقة أمينة، ويأخذ بعيف االعتبار معطيات الحياة مف خبلؿ المبلحظة، وابتعاد "

  .(3)"الكاتب عف الذات، وأىوائيا بقدر اإلمكاف

كما أراد الواقعيوف أف يكونوا مرآة عاكسة لما يجري في الحياة االجتماعية مف أفراح، وأتراح 

وقد ركزوا بصفة خاصة عمى الوضع المأساوي الذي يعيشو المجتمع . مف سعادة، وشقاء

 .نتيجة تدىور أوضاع الطبقات الفقيرة و

النقد الماركسي ال يقص عمينا قصة مسمية، بؿ ىو يقص عمينا صراع البشر لتحرير  "

  .(4)"أنفسيـ مف أنواع محددة مف االستغبلؿ، والقير

                                                 

 .396: ، ص(ط-د)، 1983األدب المقارف، دار العودة، بيروت، :  محمد غنيمي، ىبلؿ(-1)
-د)، 1972دراسات في الواقعية األوروبية، ترجمة، أمير اسكندر، الييئة المصرية العامة لمكتاب، : جورج، لوكاتش- (2)
 .22: ، ص(ط
 .4: ، ص"الطاىر، وطار"، و "عبد الحميد بف ىدوقة"الواقعية في روايات : سعيدة، ىوارة- (3)
، العدد 05، الماركسية والنقد األدبي، مجمة فصوؿ القاىرة، المجمد عدد "تيري إيجمتوف"تقديـ لكتاب : جابر، عصفور- (4)

 .50: ، ص1985، أفريؿ 03
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 :فموبير"وقد حرصوا كؿ الحرص عمى أف يبقوا موضوعييف في نظرتيـ لممجتمع، يقوؿ 
أعتقد أف الفف العظيـ ال بّد ...إف الفناف ليس لو الحؽ في أف يعبر عف رأيو اتجاه أي شيء "

وأف يكوف عمميا غير شخصي، إنني ال أريد جبًّا، وال بغًضا وال رحمة، وال غيظا، ألـ يئف 

األواف بعد، كي يدخؿ العدؿ في الفف؟ إف عدـ التحيز في الوصؼ ال بد إذف أف يصؿ إلى 

 .(1)"مرتبة القانوف الجميؿ؟

ىناؾ أنواع كثيرة مف الواقعية، مثؿ الواقعية النقدية، الواقعية االشتراكية، الواقعية السحرية، 

 .إلخ...الواقعية الجديدة

 : الواقعية النقدية

مكسيـ "في إنجازات فنية، حيث طورت الجنس الروائي يعبر " الواقعية النقدية"لقد أسيمت 

 :عف ذلؾ بقولو" غوركي

 .إننا ال نرفض بأية حاؿ الميمة العظمى التي قامت بيا الواقعية النقدية"

 .(2)"ونقدر إلى أبعد مدى المكاسب التي حصمت عمييا في مجاؿ الصياغة وفف الكممة

لقد ساىمت الواقعية النقدية لمكشؼ عف عيوب المجتمع، وما يعيشو مف متناقضات كما 

عبرت عف قضايا إنسانية في عصرىا وساىمت إسياما إيجابيا، وتقدميا مف لدف أصحابيا 

 .لمنفاذ إلى مشكبلت المجتمع

  

                                                 

 .134: منيج الواقعية في اإلبداع األدبي، ص: صبلح، فضؿ- (1)
 173: ، ص(ط-د)، 1973الواقعية والفف، ترجمة، أسعد، حميـ، دار القمـ، بيروت، : أرنست، فيشر- (2)



 الفصل الخامس                                                                        تمظهرات الواقعية

 

270 

 

أف ميمة األديب ليست ىي مسح الواقع، وتسجيمو، بؿ ىي اقتناص ما في ىذا الواقع مف "

 .(1)"سمات إنسانية مشتركة، ونقمو إلى صوره تحفظ لو الخمود

 لقد عاشت أوروبا في القرف التاسع عشر أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية، فاستطاع 

ىؤالء األدباء أف يجسدوا ىذه األزمات، كما كشفوا عف سموكيات نظاـ اإلقطاع، الذي 

ىذا ما جعؿ السمطة الحاكمة تقؼ موقفا سمبيا اتجاه . استحوذ عمى ممتمكات المجتمع الفقير

 .ىؤالء

، إنيا واقعية تصطدـ مباشرة، "مداـ بوفاري"فيذا فموبير يتعرض لممحاكمة بعد أف نشر كتابو 

 ":مصطفى فاسى"مع مقومات الشرعية البورجوازية، يقوؿ 

ومف ىنا راح الواقعيوف يصوروف اآلفات الموجودة في الواقع، والسرور االجتماعية كما ىي، "

مما جعؿ االتجاه الواقعي يتعرض لكثير مف النقد، وخاصة نقد اإلباحة في األعماؿ األدبية، 

، بعد صدور 1857حوكـ أخبلقيا عاـ " فموبير"وعدـ احتراـ الجانب األخبلقي، حتى أف 

 .(2)"ماداـ بوفاري"روايتو 

لقد عانى الفرد الفقير معاناة كثيرة مف طرؼ الرأسمالية، فاستطاعت الواقعية النقدية أف 

 .تكشؼ عف انييار القيـ اإليجابية، التي كاف يتحمى بيا المجتمع الفقير آنذاؾ

إننا كما عرفنا أنفسنا، منذ خمقنا، الشيشاف عمى رؤوسنا تكاد تقطر وسخا، البرانس ميميمة "

رثة، متداعية، واألحذية مجرد قطع مف الجمد، أو المطاط تشيدىا أسبلؾ صدئة، واألوجو 
                                                 

القصة المصرية وصورة المجتمع الحديث مف أوائؿ القرف العشريف، إلى قياـ الحرب العالمية : عبد الحميد، إبراىيـ- (1)
 .225: ، ص1، ط1973الثانية، دار المعارؼ، مصر، 

 .315: البطؿ في القصة التونسية حتى االستقبلؿ، ص: مصطفى، فاسي- (2)
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... وليس لنا مف الحاضر إال االنتظار... ليس لنا مف الماضي إال المآسي.. الزرقاء جافة

 . (1 )..."وليس لنا مف المستقبؿ إال الموت، نتآكؿ كالجراثيـ وليس غير

كما استطاعت الواقعية النقدية أف تكشؼ عف عيوب النظاـ الرأسمالي، الذي كاف يستغؿ 

 .األطفاؿ، والشيوخ، والنساء

 ؟"ىؿ تشتري يا عمي"» -

التفت فوجد شابا في السادسة عشرة، يرتدي بدلة متيرئة زرقاء، يحمؿ عود سمار فيو خمسة 

 .تأممو، ولـ يجب عمى سؤالو. رؤوس مف السمطة

 أتشتري يا خويا؟ -

، يحمؿ في ذراعو صندوؽ ورؽ، فيو أكياس نيمونية مؤلى بالنقيع  .سألو شيخ ىـر

 .كؿ شيء منسجـ مع بعضو في مدينة التناقضات ىذه. يبيع النقيع في الصيؼ

قررت اليـو . ىيا اشتر مّني، حتى أتمـ ىذه األكياس ألجني ثمف عشائي، وعشاء عجوزتي

ستة أشير، . الموس القديمة رميتيا اليـو. أف ربحت ثبلثة دينارات، أف أشتري موس حبلقة

 .(2)"لـ تعد تقص حتى الزبدة. وأنا أحمؽ بيا

عبرت الواقعية أيضا بصدؽ، استطاعت أف تنقد، وتكشؼ عيوب الواقع البورجوازي، 

 .وتقـو بفضحو

                                                 

 .10: ، ص(رواية)البلز، : الطاىر، وطار- (1)
 .53-52: ، ص،ص(رواية)الزلزاؿ، : الطاىر، وطار- (2)
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الفف الواقعي حيف يقدـ صورة صادقة عف الحياة، فإنو بشكؿ حتمي سيكوف ناقدا لمواقع "

 .(1)"البورجوازي، فالتصوير الصادؽ، يعني التعرية ليذا المجتمع، وفضحو

لقد ولدت الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، وىي تحمؿ ميسـ الواقعية، وىذا شيء طبيعي، 

فإنو ال ينتظر مف األدباء الجزائرييف، الذيف يرزخوف تحت نير االستدمار أف يتغنوا بالطبيعة 

 :الفاتنة، وبالورود الجميمة، بؿ

 .(2)"ىو الذي يتنبأ بالمستقبؿ عف طريؽ دراسة الواقع ونقده (في نظرىـ)األديب العظيـ "

لقد صور الروائيوف معاناة الفبلح الجزائري، وسكاف األحياء الفقيرة تصويرا دقيقا نجد ىذا 

، *"يسيف"، كاتب "مولود فرعوف: "بوضوح، مع اختبلؼ الرؤى اإليديولوجية، والفنية عند

 .*"محمد ديب"

ذا كانت واقعية  ، ترتبط أساسا بالواقعية النقدية فإف واقعية "مولود معمري"، و "مولود فرعوف"وا 

 .شديدة الصمة بالواقعية االشتراكية" محمد ديب"

 .ىكذا تحدث كومندار" -

                                                 

 .24: ، ص(ط-د)، 1979الواقعية في الرواية السورية، دار البعث الجديدة، دمشؽ، : الّسماؽ، فيصؿ- (1)
 .130: ، ص1، ط1977مع نجيب محفوظ، دار الجيؿ، بيروت، : عطية، أحمد محمد- (2)
*

إلتحق بالمدرسة الفرنسٌة، وزاول تعلمه حتى . بعد فترة قصٌرة تردد أثناءها على المدرسة القرآنٌة. 1929 أوت 6ولد بقسنطٌنة فً : كاتب ٌسٌن 
 .1948الثامن من شهر ماي 

، Nedjma "1956"التً جدت فً ذلك التارٌخ واقع االستعمار، وكان لذلك أبعد األثر فً كتاباته، ومنها " سطٌف"اكتشف من خالله حوادث 
 .1970" ذو النعل المطاطً" ، و 1966" المضلع الكوكبً"و "1959مجموعة مسرحٌات "، "دائرة القصاص"
*

مات والده وهو لم ٌتجاوز الحادٌة عشر من عمره، .  بتلمسان فً عائلة غنٌة ثم أفقرت1920 جوٌلٌة 21فً " محمد دٌب"ولد : محمد، دٌب 
ثم الكتابة . بالحدود المغربٌة الجزائرٌة (زوج بغال) بدأ حٌاته العملٌة معلما فً قرٌة 1939وفً عام  . فانتقل إلى وجدة بالمغرب لٌواصل تعلٌمه

، والتً تنبأ فٌها بمخاض الثورة، فتطرده السلطات االستعمارٌة من الجزائر 1952" الدار الكبٌرة"وقد صدرت له أول رواٌة بعنوان . فً الصحف
   .1963وفً عهد االستقالل تمنحه الدولة الجزائرٌة الجائزة التقدٌرٌة لآلداب، وهذا سنة . 1959

  ولمزٌد من المعلومات"غفوة حواء"ومن آخر ما اصدره، رواٌته الحادٌة عشر بعنوان 
Jean De jeux : Dictionnaire des Auteur Maghribins, pp : 96-98. 

 .33-29: ، ص،ص1990، جانفً 1، العدد (الجزائر)مع محمد دٌب، الرواٌة : جٌاللً خالص
 .1977عام " هابٌل"الرواٌة باللغة الفرنسٌة سماها " محمد دٌب"طبع  -

Mohamed, Dib : Hobel, éd du seuil, Paris, France ; 1977. 

 .1986، دار الجٌل للطباعة، والنشر، دمشق، سورٌا، "أمٌن الزاوي"ترجمها إلى اللغة العربٌة 
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منذ مائة سنة ! فاعمـ إذف أنو بني بوببلف األدنى كمو. ما قيمة عشرة أكواخ: تقوؿ لنفسؾ

، لـ يكف أحد ىنا البتة، ذلؾ أف بني بويبلف لـ يكف لو (ربما أكثر مف ذلؾ، وربما أقؿ)

اسأؿ شيوخ القرية، يقولوف لؾ أنيـ جاؤوا إلى ىذا المكاف يستقروف فيو واحد بعد . وجود

أما قبؿ ذلؾ فكاف لمفبلحيف حقوؿ شعير، وبساتيف تيف، وغياض ذرة، وجنائف . واحد

منذ تمؾ المحظة أصبح يقاؿ عف الفبلح . خضر، وكرـو زيتوف، ثـ انتزع منيـ ىذا كمو

أنو كسوؿ، وأنو يترؾ األرض لمقصب، والعناب، ونخيؿ المقؿ، وأنو عاجز مف صنع أي 

آه ما كاف أحذقيـ في تجريد ىؤالء ! شيء نظيؼ منتج، وىذه مزايا الحضارة يا بني

 .(1)"الفبلحيف مف كؿ شيء في سبيؿ مصمحتيـ وفي سبيؿ الحضارة

استطاع مف خبلؿ حكايات، وأغاني أمو أف يعبر " كاتب يسيف"فيا ىو الروائي الجزائري 

 .بكؿ صدؽ وواقعية عف المجتمع الجزائري، إباف وجود االستعمار الفرنسي

مف الثقافة الغربية، وقالت " يسيف"أي تأثير وافد عمى كاتب " سيموف"ورفضت األستاذة "

إف كتاباتو نابضة بكبلـ أمو، وحكاياتيا، وأغانييا، وقربو منيا فيي تعبر حقيقة عف 

التي استقاىا منيا قبؿ كؿ شيء، ثـ بالشعر الممحوف باألسطورة، وحتى " األـ"الثقافة 

ىو الذي أثر في األدب " يسيف"مجرد الشبو، ال يمكف، بؿ إف ما حصؿ ىو أف كاتب 

 .(2)الغربي، فكانت أفكاره، ومعانيو تتمازج بيف النار، والجنوف األدبي

                                                 

 .66: ، ص(ط-د)، دار الوحدة، بيروت، لبناف، (ترجمة الدكتور سامي الدروبي)، (رواية)الحريؽ، : محمد، ديب- (1)
 أكتوبر 28، جريدة الخبر، يـو الثبلثاء (مقاؿ)كاتب يسيف تأثر بالقرآف، وليس بالثقافة الغربية : مكي، أـ السعد- (2)

 .21: ، ص2014
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عف معاناة طبقة المحروميف مجسدا في ذلؾ أسس، ومبادئ " يسيف"كما عبر كاتب 

 االشتراكية ومدافعا بحؽ عف الفقراء، والمعوزيف

 .(1)"كاف اشتراكيا ضد الظمـ، كاف مناصرا لمفقراء والطبقات الكادحة" -

منيج " الطاىر وطار"، و "عبد الحميد بف ىدوقة"ومع ظيور فترة السبعينيات، اختار كؿ مف 

الواقعية االشتراكية الستيعاب التناقضات االجتماعية الجزائرية، ولبمورة رؤية اشتراكية تقدمية 

 .تدافع عف اتجاه االشتراكي، وتناىض قوى اإلقطاع، والبرجوازية

لكف الرواية الجزائرية منذ السبعينيات تبلمس الواقع، وتغوص فيو، وتنخرط في تقميد "- 

عريؽ لمواقعية منذ الطاىر وطار، وبف ىدوقة، أعتقد أف الجيؿ الثاني مف أمثاؿ واسيني 

األعرج، ومحمد ساري، ومرزاؽ بقطاش، وأميف الزاوي، وغيرىـ واصموا عمى درب المؤسسيف 

 .(2)"لخوض غمار التجربة العميقة في مقاربة الواقع والتاريخ

في رواياتو بالمنيج الواقعي، ويبدو ذلؾ مف خبلؿ تناصو " الطاىر وطار"وقد تأثر الروائي 

 ".عبد الحميد بف ىدوقة"، و"محمد ديب"مع روايات 

 :لكف السؤاؿ المطروح ىو اآلتي

 في كتابة رواياتو؟" الطاىر وطار"ما ىي الواقعية التي تبناىا الروائي  -

                                                 

. 2016 أفريؿ 23، جريدة الشروؽ، السبت (حوار أجري مع شقيقتو فضيمة)قصة حياة كاتب يسيف : زىية، منصر- (1)
 . 15: ، ص5078العدد 

 جانفي 28يـو األربعاء : ، جريدة الخبر(مقاؿ)تيميش الكاتب يدفعو إلى االنغبلؽ عمى ذاتو، : حميد، عبد القادر- (2)
 .21: ، ص2015
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الواقعية االشتراكية فيو يرى بأنيا ظيرت في الديانات " الطاىر وطار"لقد مجد الروائي 

، وقد تجسدت "أبو ذر الغفاري"السماوية مف عيد المسيح، إلى عيد اإلسبلـ، والتي تبناىا 

 عمى يد مجموعة مف المناضميف الذيف 19، و 18عدالتيا في الواقع بصورة جمية منذ القرف 

تشبعوا بالواقعية االشتراكية، ومف خبلليا كشؼ عف معاناة الفقراء وعبر بواقعية، وصدؽ عف 

 .ىذه المعاناة التي عاشيا الشعب الجزائري بصورة عامة ضد االستدمار

 .، ويتضمف ىذا الحوار"نور اليدى، غولي"وىذا ما نستشفو مف خبلؿ الحوار، الذي حاورتو 

النظرية االشتراكية جاءت تثبيتا لنظريات قديمة، لكؿ ما أتى بو المصمحوف األوائؿ، "

ما ناد بو أبو ذر الغفاري، لكؿ ما فعمو القرامطة، وما طمب بو الزنج، . المسيح، اإلسبلـ

، 18وىي العدالة االجتماعية التي اقترحت مف جديد في القرف ... وحتى ثورة العبيد في روما

 .(1)" عمى يد كارؿ ماركس، انجمز، لينيف، ومجموعة مف المناضميف19و 

رغـ االنسجاـ بيف الواقعية النقدية، والواقعية االشتراكية، لكف ىناؾ بعض الفروؽ التي تفضؿ 

 .بيف الواقعيتيف، فالقارئ المدقؽ، والناقد المتمكف ىو الذي يكشؼ بوضوح عف ىذه الفروؽ

ولعؿ الفرؽ بيف الواقعية النقدية، والواقعية االشتراكية كما يراه نقادىا، يكمف في أف " -

الكاتب الواقعي النقدي، حيف يحاوؿ أف يصؼ االشتراكية، ال بد أف يأتي واصفا ليا مف 

أما الواقعية االشتراكية، فيي تختمؼ عف الواقعية النقدية، ال مف حيث أنيا تقـو . الخارج

عمى منظور اشتراكي محدد فحسب، ولكف أيضا مف حيث أنيا تستخدـ ىذا المنظور في 

                                                 

المقاـ النقدي الرابع، مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع، : حوار أجري مع الروائي الطاىر، وطار: عمي، مبلحي- (1)
 .82: ، ص2011ىػ، 1432
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وصؼ القوى التي تعمؿ في سبيؿ االشتراكية مف الداخؿ، فالمجتمع االشتراكي يرى 

كوحدة مستقمة، ال مجرد إحباط لممجتمع الرأسمالي، أو مبلذ مف مشكبلتو كما في حالة 

 .(1)"أولئؾ الواقعييف النقدييف، الذيف وصموا إلى أقرب نقطة العتناؽ االشتراكية

 :وتتجمى الواقعية االشتراكية في مجاالت عديدة منيا

الصراع الذي تقـو عميو الواقعية االشتراكية ىو بيف الشريحة : التناقضات االجتماعية

االجتماعية الفقيرة التي وقفت في مواجية المستعمر، عكس الرواية البرجوازية التي تيتـ 

وتكشؼ عف الصراع القائـ بيف األفراد، فيو صراع ميتافيزيقي ، سيكولوجي، فيو يعيد كؿ 

 .البعد عف ارتباط اجتماعي

 . فالواقعية االشتراكية تسعى إلى توضيح

، وتبيف مظاىر اإلنتيازية، (العماؿ)األثر السيء لؤلدب البرجوازي عمى البروليتاريا "

والطائفية، وتدعوا األدباء، والفنانيف كي يرسموا صورة دقيقة لواقع الصراع الطبقي في العالـ، 

 .(2)"ويسيموا في تشكيؿ الضمير الطبقي لدى المستغميف

فالشعب ىو مف الطبقة المحرومة، ىذا الحرماف الذي بسببو نضجت الثورة، وجعؿ ىذه 

 .الطبقة تقؼ وقفة متراصة ضد المستعمر، الذي ىو مف إقرارات النظاـ الرأسمالي

 : يقوؿ أحمد طالب

                                                 

، منشورات وزارة الثقافة، واإلعبلـ، 1967-1870تطور الرواية العربية الحديثة في ببلد الشاـ، : إبراىيـ، السعافيف- (1)
 .378-377: ، ص، ص(ط-د)، 1980العراؽ، 

، 1968، عبد المنعـ الخفني، مكتبة األنجمو المصرية، (ترجمة)دور األدب والفف في االشتراكية، : كارؿ، ماركس- (2)
 .13: ، ص(ط-د)
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إف اإلحساس بالظمـ ىو النغمة المسموعة في أغمب القصص، ولعمو يمثؿ الخميرة األساسية "

 .(1)"التي أنضجت الثورة

لقد فرض المستعمر قوانينو الجائرة موظفا أبشع أساليبو الوحشية المتمثمة في الحديد، والنار، 

ما جعؿ الشعب الجزائري في المدف، واألرياؼ يقؼ صفا واحدا ضد المحتؿ، ضد الطبقة 

 .البورجوازية، التي أخذت األراضي مف الفبلح الجزائري

يكشؼ عف ىذا الصراع في رواياتو، ويبيف لنا تكتؿ " الطاىر، وطار"ىذا ما جعؿ الروائي، 

 .طبقة الفقراء سواء في الريؼ، أو في المدف ضد ىذا المستعمر

جندياف يجراف البلز مف ذراعيو، وثمانية يستحثونو : كاف الموكب قد اقترب مف المتجر"

السير، بالمكمات، والضرب، بمؤخرات البنادؽ، بينما الدماء تتطاير مف أنفو، ووجنتيو، 

وجبيتو، وشفتيو، وىو يترنح تارة، ويقاـو أخرى، صابا سيبل مف األلفاظ الدعرة، شاتما العنا 

 ...الرب، وعباده

  

                                                 

، ديواف المطبوعات 1976-1931االلتزاـ في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة في الفترة ما بيف : أحمد، طالب- (1)
 .54: ، ص1989الجامعية، الجزائر، 
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الذي ظؿ لحظة يراقب كؿ حركات " قدور"المنظر عاد بالنسبة لجميع المشاىديف، عدا 

 .(1)"البلز، ويقمب كؿ كممة يتفوه بيا، إلى أف بمغ الموكب باب متجره

إف اغتصاب األرض مف طرؼ البورجوازييف، أدى حتما إلى فقر مدقع عاشو الشعب 

 .الجزائري

قيوتؾ عمي، . اشتغمت في مسجد األمير عبد القادر، ثـ وقعت مشاكؿ، وأدخمونا السجف"

أنا . أنا أسكف قريبا مف ىنا. أريد أف أسألؾ. ولو أف اليد قصيرة، والعيف بصيرة. قيوتؾ عمي

الحؽ، أنا عاطؿ عف الشغؿ، وفي حاجة إلى نصؼ لتر . وزوجتي، وبناتي، وأخت زوجتي

بناتي واحدة في . ستفرح بناتي، وزوجتي وأختيا. ىيا تشرب قيوة في منزلي. مف الزيت

العشريف، وأخرى في التاسعة عشرة، وأخرى في السابعة عشرة، أما أخت زوجتي ففي الثانية، 

 .والعشريف

الطبيب يطمب، والصيدلي . ؟ ىذه متطمبات الحياة!ماذا بوسعنا أف نفعؿ يا أخي -

يطمب، وىذه كراسة، وذلؾ حذاء، وىذا نور، وىذه قارورة غاز، وىذا خبز، وممح، و 

قيوتؾ عمي، " العري يعمـ الخياطة" ، و"الشر يعمـ السقاطة. "زيت، وما إلى ذلؾ

 .(2)"قيوتؾ عمي

فالصراع يضع الطبقات الجزائرية المعدومة في مواجية البورجوازييف، الذيف يممكوف كؿ 

 .شيء

                                                 

 .16: ، ص(رواية)البلز، : الطاىر، وطار- (1)
 .54: ، ص(رواية)الزلزاؿ، : الطاىر، وطار- (2)
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 .(1)"طبقة رأسمالية تممؾ أدوات اإلنتاج، وطبقة عاممة ال تممؾ إال قوت عمميا"- 

فمقد دافع الفرد الجزائري عف أرضو التي أخذىا منو المستعمر، فاألرض في نظر الجزائري 

تحمؿ دالالت تعبر عف الشخصية الجزائرية، كما تغير عف االنتماء، واألصالة مف ىنا تولد 

الصراع في مواجية اآلخر سواء أكاف اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، والذي أراد المستعمر أف 

 .يشوه ىذه المقومات الخاصة بالفرد الجزائري

نقؿ صورا مف الجزائر الحية التي كاد االحتبلؿ أف يمسحيا، أو يقضي عمييا بحضارة "

 .(2)"بديمة، وبثقافة دخيمة

لقد اخذ الشعب الجزائري استقبللو، لكف ىذا االستقبلؿ ولد طبقة انتيازية ىدفيا االستحواذ 

عمى خيرات الببلد بطريقة أو بأخرى، فيي ال تؤمف بقيـ الثورة، وال بتضحية الشعب الجزائري 

 .التي قدميا كعربوف التضحية لمحصوؿ عمى استقبللو

وتصورت ىذه الجماىير أف االستعمار ىو سبب الببلء، وأنيا سوؼ تنعـ بحياة حرة كريمة "

ولكف خيبة األمؿ الشديدة سيطرت عمى النفوس، عندما رحمت جيوش االحتبلؿ، . بعد رحيمو

وتولى السمطة رجاالت مف أبناء الببلد تسمطو عمى رقاب العباد، وفتحوا السجوف، ومارسو 

 .(3)"العسؼ واإلرىاب في صور ال تقؿ قسوة كما كاف يفعمو المستعمروف

 .تعكس الصراع الجديد الذي ظير في فترة االستقبلؿ" الزلزاؿ"فيا ىي رواية 
                                                 

 .185: ، ص3، ط1983مقدمة في نظرية األدب، دار العودة بيروت، : عبد المنعـ، تميمة- (1)
 ، 1، ط1981األدب الجزائري في رحاب الرفض، والتحرير، دار العمـ لممبلييف، بيروت، : نور، سمماف- (2)

 .429: ص
، دار الفكر والنشر والتوزيع، 1967- 1939الواقعية في الرواية الحديثة في ببلد الشاـ، : إبراىيـ حسيف، الفيومي- (3)

 .106: ، ص(ط-د)، 1983عماف، 
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الذي كاف يتعاوف في وقت الثورة مع االستدمار، ثـ " بو األرواح"يمثؿ ىذه الطبقة الخطيرة 

سعى في عيد االستقبلؿ ليحكـ قبضتو عمى مصير الببلد، ويستولي عمى أرض استفاد منيا 

 .أثناء االحتبلؿ، واستغؿ أىميا استغبلال فاحشا، فيو يرمز إلى صراع طبقي بيف الفبلحيف

، التي رسمت "ذاكرة الجسد"أيضا عف ىذا في رواياتيا " أحبلـ مستغانمي"كما عبرت الروائية 

مف خبلليا صورا لغوية زاخرة بالوصؼ المباشر، والتصوير اإليحائي ألولئؾ الذيف ال يؤمنوف 

 .بتاريخ الثورة

التاريخ ال يكتب عمى سبورة، ...  الوطف ال يرسـ بالطباشير والحب ال يكتب بطبلء األظافر"

 .(1)"بيد تمسؾ طباشير، وأخرى تمسؾ ممحاة 

جسدىا الروائي مف الناحية النفسية، أنيا عاشت حالة مف االنييار، " بو األرواح"فشخصية 

 .واليأس، أي أنيا لـ تمت، وبقيت حية، أي أف خطرىا ما زاؿ قائما

إنيـ وصموا . سروالي. حذائي. لقد قذفت قميصي. (قاؿ بو الرواح)لقد قذفت سترتي "  -

 .قبؿ أف أقذؼ بنفسي

 .يا سكاف قسنطينة. يا سيدي راشد -

 .يا بو األرواح -

 .(2)"ىتؼ األطفاؿ، في حيف كانت الشرطة تمقي عميو القبض، وتمنعو مف االنتحار -

                                                 

 .280: ، ص29، ط2013، دار اآلداب، بيروت، (رواية)ذاكرة الجسد، : أحبلـ، مستغانمي- (1)
 .223: ، ص(رواية)الزلزاؿ، : الطاىر، وطار- (2)
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، حيث قاـ بعمميات خارقة، وقد نجا بأعجوبة "البلز"كما نممس ىذا الصراع في شخصية 

مف خبلؿ العمميات، فمقد تحمؿ الجوع والبرد والظمـ، فيو يرمز إلى الشعب الكادح 

 .والمضطيد الذي عاش تحت نير العبودية

إف الفردية ال تعني شيء، والحياة الحقيقية ىي الحياة التي يتبنى فييا الفرد مشكمة "

 .(1)"الجماعة، ويكوف مستعدا ألف يخوض المعارؾ، ويبذؿ الروح في سبيميا

 :وىو مف خبلؿ ىذه المعاناة أراد أف يدافع عف الثورة التي ىي عبارة عف

أو ىي ... التحوؿ المفاجئ لمحالة االقتصادية أو الثقافية، أو األخبلقية في مجتمع ما"

كذلؾ ىي التغير ... االضطراب المفاجئ والعارض والذي يحدث نتيجة حدث غير عادي

المفاجئ، والعنيؼ في البنية السياسية، أو االجتماعية لمحكومة التي تكوف عادة شعبية 

"(2). 

 .ولكي يحقؽ العدالة مف خبلؿ جياده، حتى تعـ العدالة االجتماعية في ظؿ االشتراكية

، لذلؾ لجأ (...)يحمؿ قيـ الشعوب التي ترزخ تحت العبودية و االستغبلؿ " البلز"أف "

المؤلؼ إلى الخطاب المباشر التفسيري ليقوؿ لنا بأف البلز يمثؿ الشعوب المضطيدة في 

 .(3)"العالـ الثالث 

 :رؤية التاريخ تتمثل في حتمية انتصار قوى التحرر، والتطور والعدالة

                                                 

 .264: ، ص1967- 1939الواقعية في الرواية الحديثة في ببلد الشاـ، : إبراىيـ حسيف، الفيومي- (1)
 .212: ، ص1997، برداس، "الروس"القاموس الفرنسي، - (2)
، ىكذا تكمـ (مقاؿ)طبيعة الصراع في رواية العشؽ والموت في الزمف الحراشي، لمطاىر وطار، : محمد، ساري- (3)

 .367: الطاىر وطار، ص
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 .تعتبر

الواقعية االشتراكية ىي المذىب الرسمي في ميداف الفف الساري في االتحاد "

السوفياتي، والدوؿ التي تخضع لقيادتو السياسية، وقد عرؼ ىذا المذىب وجوده 

الفعمي في لقاء الكتاب السوفييت الذي انعقد بموسكو في أوت في السنة الرابعة 

 .(1)"والثبلثيف بعد التسعمائة واأللؼ

 .فالواقعية االشتراكية ال تؤمف بالصدفة والعفوية والحظ

ذا كاف الروائي الحرية في اختيار الموضوع الذي يريد، ليجسدوه رؤيتو لمواقع فبل بد أف " وا 

تكوف رؤيتو متكاممة، يرى فييا القوى المتصارعة عمى ساحتو، ويدرؾ بعمؽ تناقضات 

ىذا الواقع، مما يقتضيو بالضرورة أف يواجو ىذا الواقع بموضوعية بعيدة عف فرض 

الذات عمى الموضوع، أو الخطابية، ونبرة الوعظ، واإلرشاد أو اليروب إلى عوالـ خيالية 

تعج بالسحرة والجف، والمغامرات وتبشر بالجف دوف رصيد مف الواقع، ىذا كمو ينأى بيا 

 .(2)"عف الواقعية الفنية

، بعد دراستو "ماركس"لقد تبنى األدباء االشتراكيوف ايديولوجية، التي كاف يؤمف بيا 

لمتاريخ اإلنساني، منذ الحياة البدائية، مرورا بالنظاـ اإلقطاعي، فالنظاـ الرأسمالي وصوال 

إلى الواقعية االشتراكية التي تؤمف بأف التاريخ يخضع لقواعد ىذه القواعد التي تحتوي 

عمى رؤية إيديولوجية ماركسية فالتاريخ في نظرىـ ىو مسار نحو التحرر، والتخمص مف 
                                                 

1 (-Encyclopédie univers, Salis Socialiste, J, Berger et H. Daniel Corpus (15), P 706. 

 .40:  ، ص1967-1939الواقعية في الرواية الحديثة في ببلد الشاـ، : إبراىيـ حسيف، الفيومي(- 2)
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العبودية التي يتبناىا النظاـ اإلقطاعي، ىذا ما أدى إلى انتصار الطبقة الكادحة ضد 

 .الطبقة الرأسمالية

فإف الواقعية االشتراكية ظيرت في الوقت الذي بدأت فيو البرجوازية تتفسخ وتدمر "

مفسحة المجاؿ لبروز قوة جديدة تبمورت في ظؿ المجتمع الرأسمالي وىي الطبقة الشغيمة 

العاممة بمختمؼ المعامؿ، والمصانع في القارة األوروبية عندما بدأت تعي واقعيا المرير 

 .(1)تحت سياط أرباب العمؿ، ووطأة اآللة التي ال ترحـ

في رواياتو بانتصار الطبقة الفقيرة، والكادحة ضد قوى " الطاىر، وطار"لقد آمف الروائي 

االستغبلؿ، نتيجة التناقضات االجتماعية التي عاشتيا الطبقة الضعيفة والمستغمة ىذه 

 :الطبقة لـ يسيطر عمييا الجمود

ال تيـ العزيمة إذا كاف ىناؾ إصرار عمى الكفاح، والمسار الروائي ما ىو إال وسيمة 

 .لمبرىنة عمى صحة ىذا التصور

يقاؿ أف دموع عمي الحوات أغرقت القصر في فيضاف وأف جدراف القصر، وكؿ " »

صخوره، تحولت إلى ممح، وراحت تذوب وتذوب فما أف فقأ الحراس عيني عمى الحوات 

حتى انيار كؿ شيء، ونجا عمي الحوات بفضؿ السمكة التي حممتو عمى ظيرىا وىربت 

، الميـ في كؿ حكاية عمي الحوات، الميـ أكثر مف أي شيء، أف الحقيقة (...)بو، 

                                                 

 .9: الواقعية في روايات عبد الحميد بف ىدوقة، الطاىر وطار، ص: سعيدة، ىوارة(- 1)
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تجمت، وأف أعداء عمي الحوات لـ يستطيعوا أف يمنعوه مف التعبير عف الخير الذي جاء 

 .(1)"يسـ العصر بو

 .تبيف لنا كيفية التحاؽ الفبلحيف بالثورة" البلز"فرواية 

إلى نوع مف التفاؤؿ فيما يتعمؽ بتكتؿ الكادحيف وعمميـ " البلز"انقمب في نياية رواية "

 .(2)"عمى تحقيؽ مطالبيـ غير مبالييف بأية عقبة قد تقؼ في طريقيـ

كما تعرضت الرواية لتشكؿ وعي الفبلحيف الثوري، فنجد أف ىؤالء عف طريؽ التحضير، 

واالستعداد والقيادة وعف طريؽ اإلطار التنظيمي يمتحقوف بساحة القتاؿ، فيذا الوعي 

 .يتماشى وقواعد الواقعية االشتراكية

 .فشخصية البطؿ، وصورتو المثالية قد اختفت بعد أف قضت الواقعية

عمى شخصية البطؿ كفرد يستقطب الكاتب لذاتو، وتظؿ الشخصيات األخرى مجرد "

 .(3)"أشباح ىزيمة ميمتيا زيادة اإلقناع بو، وتوضيح سجاياه

شخصية نامية التي سعت بكؿ الوسائؿ لتمتحؽ " البلز"ولقد جعؿ الروائي مف شخصية 

بالثورة، التي تفرض قواعدىا الصارمة عمى كؿ المترشحيف لبللتحاؽ بيا، كما رصدت 

 .ىذه الشخصية الكفاح البطولي ألبناء الشعب

                                                 

 .268-267: ، ص،ص(رواية)الحوات والقصر، : الطاىر، وطار(- 1)
 االلتزاـ، الدار العربية لمكتاب، الشركة الوطنية لمنشر ة والرواية العربية الجزائرية الحديثة بيف الواقعي: محمد، مصايؼ- (2)

 .82: ، ص(ط_د)، 1983والتوزيع، الجزائر، 
 .85: ، ص(ط-د)، 1991الواقعية في الرواية العربية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، :  حسف، عبد اهللمحمد- (3)
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تعكسيا حركة الجماىير وباعتبارىا الشعب كمبدإ خبلؽ يوجو األحداث تكتسب بالضرورة "

السمات المميزة لديمقراطية رفيعة وليذا ىي تتناوؿ بوصفيا فنا ثوريا حقيقيا، الظواىر 

 .(1)"التقدمية الجديدة التي تتجمى في وعي الجماىير الشعبية ووعي العامؿ

  فالروائي تبنى الكتابة السياسية

العشؽ والموت في "و اإليديولوجية الماركسية، ىذا ما نممسو بصورة واضحة في رواية  -

 ".الزمف الحراشي

 ".العشؽ والموت في الزمف الحراشي" "البلز"أما الجزء الثاني مف "  -

 فيو استمرار الماضي في االختبلؼ والصراع، لكنو ينطمؽ مف الحاضر مف حممة 

تطوعية طبلبية مع الفبلحيف في ظؿ االشتراكية التي يتحمس ليا الكاتب، ىذا التواصؿ 

الشيخ الربيعي، سي بعطوش حمو، )أبقى عمى بعض الشخصيات مف الجزء األوؿ 

، مع جيؿ جديد مف الشباب الذي يؤمف بعضو باالشتراكية جميمة بمقاسـ اليامنة،   (البلز

 .(2 )"(ثرية، الشريؼ، عبد القادر

 :خالصة القول

أنيا تنـ عف إيديولوجية الكاتب، وعمؽ " الطاىر، وطار"يمكف أف نقوؿ عف روايات 

، "عبد الفتاح عثماف"ثقافتو ووعيو بحقيقة الواقعية االشتراكية، وىذا ما خمص إليو الناقد 

 ":الطاىر، وطار" حيف قاؿ عف الروائي
                                                 

 .222: ، ص1، ط1974المصادر التاريخية لمواقعية، دار الحقيقة، بيروت، : سوتشكوؼ، بوريس(- 1)
، (مقاؿ)الديني واإليديولوجي في الرواية الجزائرية المعاصرة، روايات الطاىر وطار، أنموذجا : الصالح، خرفيمحمد، - (2)

 .287-286: ىكذا تكمـ الطاىر وطار، ص، ص
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في ىذا ينسجـ مع اتجاىو الماركسي الذي فرض عمى  [وىو]ينتصر لمتيار الشيوعي " 

 .(1)"، وجعؿ شخصياتو تنطؽ بأفكار(العشؽ والموت في الزمف الحراشي)الرواية 

ىذا المنظور االيديولوجي ىو الرؤية الفكرية، التي تحكـ روايات الطاىر وطار وىذه 

الرؤية خاصة بالروائي، فمقد مررىا عبر الشخصيات بطريقة تجعميا دائما ىي السائدة 

في األحداث الروائية، فتصارع الشخصيات فيما بينيا يجسده ىذا التصارع وجيات 

 ".الطاىر، وطار"النظر، وفي األخير تكوف الغمبة كتمؾ الرؤية التي يتبناىا 

 .(2)"الشكؿ الروائي ال يستطيع إال أف يحتضف تناقضات المجتمع الذي يرسمو "

  

                                                 

، الييئة المصرية العامة لمكتاب، "دراسة تحميمية فنية"الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع، : عبد الفتاح، عثماف(- 1)
 .129: ، ص1، ط1993مصر، 

 .19: ، ص1، ط1993تشكؿ المكونات الروائية، البلذقية، دار الحوار، : مصطفى، المويقف(- 2)
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 - :المناضل الثوري _ الطميعة الحزبية 

قواعد صارمة تبنى عمييا " jdannov" "جدانوؼ"لقد وضع األديب الناقد السوفياتي 

واألديب الواقعي . الواقعية االشتراكية وكؿ خروج تعرض صاحبيا لمقمع واالضطياد

االشتراكي يتبنى الخط االيديولوجي، الذي يتضمنو الحزب، مف تنظيمات سياسية ونقابية، 

التي تحتوي الحركات الجماىرية عمى خبلؼ الواقعية النقدية، التي تتضمف في جوىرىا 

 .الصراعات، والتناقضات دوف إعطاء أىمية ليذه الحركات الجماىرية

رواياتو في بداية السبعينيات حيث كانت الجزائر " الطاىر، وطار"وقد كتب الروائي 

ويبدو أف الكاتب ". وحدة العمؿ"، "وحدة الفكر"خاضعة لسمطة الحزب الواحد الذي فرض 

متشبعا بإيديولوجية ىذا الحزب ساعيا لتطبيؽ تعميماتو، وتوجيياتو اإليديولوجية والفنية 

 . في مجاؿ األدب

في اتجاىيا العاـ، كما يتضح مف خبلؿ التحميؿ لؤلحداث " الزلزاؿ"ىذه ىي رواية "

ومناقشة المواقؼ والمحاورات العديدة التي صاحبتيا، ويحس القارئ منذ الصفحات 

األولى أف الطاىر وطار انطمؽ مف اقتناع مبدئي تمثؿ في أف ظروؼ الجزائر كبمد 

تقدمي قاـ بثورة التحرير تفرض عمى حكومتيا أف تتخذ الرؤية االشتراكية أساسا لسياستيا 

وىو أف الطبقة العمالية في الجزائر مف النضج، بحيث  (...)االقتصادية واالجتماعية 

 .(1)"تستطيع القياـ برسالتيا التاريخية في إطار الرؤية االشتراكية اآلنفة الذكر بنجاح 

                                                 

 االلتزاـ، الدار العربية لمكتاب، الشركة الوطنية لمنشر ة والرواية العربية الجزائرية الحديثة بيف الواقعي: محمد، مصايؼ- (1)
 .76: ، ص(ط-د)، 1983والتوزيع، الجزائر، 
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، "الميثاؽ الوطني"إف الكاتب ينيؿ في كتاباتو مف رؤية سياسة ثقافية رسمية التي حددىا 

 .، وروجت ليا وسائؿ اإلعبلـ المختمفة"وبيانات جبية التحرير الوطني"

. إف خطاباتو األدبية ما ىي إال امتداد لمخطابات السياسية، التي تروج ليا السمطة الحاكمة

وىذا يفسر الغياب الكمي لدى الكاتب ألي موقؼ نقدي لمخطاب الرسمي، لذلؾ أضحت 

كتاباتو األدبية، تمجيدا، وترويجا لرؤية إيديولوجيا صاغتيا أجيزة حزبية تتموقع في أعمى 

 .سمـ السمطة

ىناؾ نوع مف األدباء الممتزميف الذيف يؤمنوف بااللتزاـ، ولكنيـ يرفضوف فكرة اإللزاـ، وفكرة "

 .طبقية األدب

 .، في ىذا المجاؿ"عبد اهلل الركيبي"ويرى الناقد 

، فيو أدب وثيؽ الصمة بالقيـ  أف األدب الممـز ىو أدب ايديولوجي صرؼ، أما األدب الممتـز

اإلنسانية، وقد واكب تاريخ الفكر منذ العصور القديمة، منذ بدايتو، كنشاط فكري إنساني، 

وبما أنو صادر عف أغوار النفس البشرية السحيقة، فيو موجو لئلنساف ذاتو لمتعبير عف 

وقد اشترط في ىذا األدب أف يكوف حرا ال تعتوريو تبعية حكـ أو . طبائعو، وآمالو، وتطمعاتو

 .(1)"سمطة

وظاىرة خضوع الكاتب لخط الحزب الرسمي ظاىرة نممسيا بصفة خاصة في بمداف أوروبا 

الشرقية، في عيد الستالينية، حيث كانت تسود الواقعية االشتراكية كمذىب رسمي مطبؽ 

                                                 

 .21: ص، 1976-1931االلتزاـ في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة، في الفترة ما بيف : أحمد، طالب- (1)
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عمى االنجازات األدبية، والفكرية، والفنية، وكانت عممية إخضاع األدب إلى التوجو 

 .اإليديولوجي الرسمي مف جممة األسباب ، التي أضرت باألدب  في ىذه البمداف

قد تمكنت  (تمؾ التي تبمورت خارج البمداف االشتراكية)إف الواقعية االشتراكية المعارضة، أي

مف السمو باإلبداع األدبي إلى مصاؼ اآلداب العالمية الحقة، ونذكر ىنا عمى سبيؿ المثاؿ 

الذي يعتبر مؤسس ىذا المذىب ، ولقد وجد إنتاجو صدى في " غوركي"ال الحصر، كتابات 

تعتبر مف األعماؿ التي أسست ليذا المذىب أدبيا، يقوؿ عنيا " األـ"روسيا، وخارجيا فرواية 

 ":جورج لوكاتش"الناقد المجري 

ذات صمة وثيقة بكونيا تتخطى الشعور " األـ"إف األىمية األدبية الكبرى ألعماؿ أدبية مثؿ " 

 .(1)"البرجوازي بالحياة مف ناحية المادة، ومف ناحية الشكؿ

عف تجربتو النضالية لمتخمص مف سيطرة القيصرية " غوركي"كما دلتنا السيرة الذاتية لػ 

 :الظالمة، وىذا باألقواؿ، واألفعاؿ

كاف ليا أثر سياسي كبير في عممية التحريض الشعبي _ مثبل_ فمسرحية الحضيض " -

 .(2)"والتييئة لمتمرد، والثورة عمى النظاـ القيصري الجائر

 .إلخ."..غوركا"، و"ناظـ حكمت"و"  نيرودا"و" محمد ديب"و" أرجوف"، و "مايا كوفسكي"و

                                                 

 نايؼ بموز، المؤسسة الجامعية لمدراسات، والنشر، والتوزيع، ،، ترجمة األوروبيةدراسات في الواقعية: جورج، لوكاتش- (1)
 .70: ، ص3، ط1985بيروت، 

– ، أبريؿ 31، المجمد 4: ، العدد(الكويت) ، عالـ الفكر،(مقاؿ) الحضيض وأبطاؿ غوركي الجدد،: عطية، العقاد- (2)
 .54: ، ص2003يونيو 
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تمثؿ نموذجا " الحريؽ"وعندما نعود إلى البدايات األولى لمرواية الجزائرية، فإننا نجد رواية 

متعاطفا مع الحزب الشيوعي الجزائري، " محمد ديب"وقد كاف وقتيا . لمواقعية االشتراكية

، كما يبينو سياؽ النص، "حميد سراج"ومتشبعا بالفكر الماركسي، ويمثؿ المناضؿ الثوري 

األممية االشتراكية، فيو ينشط في إطار انتمائو لمحركة الشيوعية داخؿ الجزائر، وخارجيا 

 .بعيدا عف أي انتماء حزبي ضيؽ

. التي قادىا حتى النصر" حزب جبية التحرير الوطني"وقامت الثورة الجزائرية بفضؿ 

لتشكؿ وعي الفبلحيف الثوري، فنجد أف ىؤالء عف طريؽ " البلز"فمقد تعرضت رواية 

التحضير، واالستعداد، والقيادة، وبإطار تنظيمي ينضموف إلى ساحة القتاؿ، فيذه الطفرة 

الذي عاش " البلز"تنسجـ، وقواعد الواقعية االشتراكية، فمقد جعؿ الروائي مف شخصية 

سكيرا، عربيدا، لقيطا، إلى شخصية مجاىد فاعؿ في الثورة ، فيشترؾ في عمميات فدائية 

 .ليتخمص مف ظمـ االستعمار

صراخ في "يساير بطؿ أميف في رواية معنونة بػ " الطاىر، وطار"وىو بيذا نجد الروائي 

الذي يبحث ىذا البطؿ عف نياية الظمـ المستعمر، " جبرا ابراىيـ جبرا"لمروائي " ليؿ طويؿ

 .وبداية لبلستقبلؿ

ما ىي إال فترة قصيرة، حتى كانت شوارع المدينة تمتد أمامي وتتشعب تمآلىا جموع "

الناس، ولـ يكف مف العسير عمي، حيف حدقت في عيونيـ، أف أدرؾ أف الكثيريف منيـ 
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كانوا ىائميف عمى وجوىيـ، كما كنت ىائما لسنتيف مديدتيف يبحثوف عف نياية لميؿ 

 .(1)"طويؿ، وبداية لحياة جديدة

حيف شاىد ىذا األخير " البلز"التي تأثرت، بمعاناة، وقمع " قدور"كما نجد أيضا شخصية 

كيؼ يعاممو المستدمر، فمقد قاـ ىذا األخير بضربو، والدماء تتطاير مف أنفو، وشفتيو، 

الرسالة ، " قدور"ووجنتيو، وىو يترنخ تارة، ويقاـو أخرى، فمف خبلؿ ىذا القمع فيـ 

وأصبح مف مشاركي الثورة تاركا وراءه أموالو، وتحوؿ إلى مجاىد يريد التضحية مف أجؿ 

 .الوطف

 :قاؿ قدور في سره، ثـ رفع صوتو"

نعـ نعـ، يجب أف ال أرجع إلى القرية، أريد أف ألتحؽ بالجبؿ معكـ، أريد أف أكوف جنديا  -

ببندقيتي أقتؿ العسكر، وأقـو بعمميات، وأدافع عف نفسي لقد انتيى كؿ أمؿ في القرية ... 

 .، ويجب أف ال أعود إلييا

... كاف مندفعا، يتحدث عمى غير عادتو، بسرعة ، وبانفعاؿ، مع ذلؾ صمت فجأة 

 .(2)" وأغمض عينيو 

بعد أف خاف وطنو في " بعطوش"ىذا الوعي الثوري نجده أيضا قد تجسد في شخصية 

، وأصبح ىو اآلخر عضوا فاعبل في " ...حمو"، و "قدور"، و "البلز"السابؽ، التحـ مع 

مجاؿ الثورة، كما استطاع أف يغير الواقع لصالح الثورة االشتراكية، ولصالح الفكر 

                                                 

 .95: ، ص2، ط1974 إتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، ،(رواية) صراخ في ليؿ طويؿ،: راب جإبراىيـرا، بج- (1)
 .70: ، ص(رواية)البلز، : الطاىر، وطار- (2)
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، ىذه الشخصية المتشبعة بيذا الفكر، والمنظرة "زيداف"الشيوعي، الذي تبنتو شخصية 

 .أيضا لمثورة التحريرية

إنيا الئقة بالفقراء والمساكيف، وضد األغنياء، وكبار المبلؾ، المجاىدوف " يقوؿ زيداف "

كميـ مف الفقراء والمساكيف، وكؿ ليمة نذبح عددا كبيرا مف األغنياء ألنيـ ضدنا، ضد 

 .الثورة

 .(1).."يكتفوف بمنع اإلعانة عنا، بؿ يشوف بنا العدو

كما ترى ىذه الشخصية أف الشيوعية ىي المخرج الوحيد لمفقراء، والمساكيف مف ظمـ 

 ."البورجوازية ، واإلقطاعية 

.. ننظر إلى العدو نظرة واحدة.. نقاتؿ جنبا إلى جنب، ونتحمؿ نفس المشاؽ.. ال فرؽ "  -

آراؤه دائما صائبة ، وأحكامو سميمة .. فقط زيداف يفكر أحسف مني، أحسف منا جميعا،

معنا بعض المتعمميف . ربما السبب في ذلؾ أنو متعمـ بينما أنا أميّ .. وتنبؤاتو صادقة 

 .مثمو، ولكنو يفكر أحسف منيـ

إذا كاف ىذا ألنو أحمر ، فيجب أف نحمر كمنا، يجب أف تحمر الثورة كميا لتفكر تفكيرا 

 .(2)"سميما، وتصدر أحكاما صحيحة

فالشخصيات مف منظور الواقعية االشتراكية، يجب أف تخضع لمحزب الطبلئعي الذي 

 .يقود الحركة النضالية فالحزب ىو النظاـ، وىو الثورة

                                                 

 .106: ، ص(رواية) ،البلز: الطاىر، وطار- (1)
 .106: ، ص(رواية)  البلز،:الطاىر، وطار- (2)
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الكاتب مجند ىنا لمدفاع عف خط . كما ىو الشأف بالنسبة لكتاب الواقعية االشتراكية"

الحزب في كؿ إبداعاتو، والممارسة األدبية تخضع لقوالب جاىزة، ولمبادئ مقننة ال يجوز 

 .(1)"الخروج عنيا

يعبر عف آماؿ، وتطمعات المجتمع الجزائري، فيو لـ يكف " الطاىر، وطار"فالروائي 

معزوال عف طبقات الشعب، ولـ يعد ذلؾ األديب الذي يجمس في برجو العاجي، ولكنو 

 .كاف أكثر التحاما بمعاناة العماؿ

ليست اتجاىا فنيا جماليا، تتميز بتقنية  ("الطاىر، وطار"التي تبناىا الروائي )فالواقعية 

خاصة في التعبير، إنما ىي اتجاه فكري رؤيوي خاص، يستند إلى معطيات الواقع 

الموضوعي في التفكير، ويبتعد عف الغيبية الميتافيزيقية في التفسير، والتحميؿ، 

 .(2)واالستنتاج

ىو الذي يحقؽ ىذا التضامف وااللتحاـ ولذلؾ " الواقعية االشتراكية"واألديب الجيد في مفيـو 

 . إحدى ناقدات ىذا االتجاه" ماريا أنطونينا ماكيوكشي: "تقوؿ

إف المثقؼ العضوي ىو المثقؼ الذي تكوف عبلقتو مع الطبقة الثورية ينبوع تفكير مشترؾ "

 .(3)" الفكر الحر"فميس ىو ذلؾ النرجسي الفرداني المحمؽ عمى أجنحة 

  
                                                 

، ذو القعدة 13 اإليديولوجية وقضايا الفكر واألدب، مجمة الرواسي تربوية ثقافية، العدد :الطيب ، بودربالة- (1)
 .55: ، ص1996 ىػ، أفريؿ 1416 
-د)، 1970الفف واألدب، منشورات المكتب التجاري لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، سنة :  ميشاؿ عاصي،ينظر- (2)
 .202-201: ، ص، ص(ط
 .30: ، ص2، ط1991يديولوجية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الاألدب وا: عمار، بمحسف- (3)
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 :البطل الثوري

يكوف البطؿ الثوري في روايات الواقعية االشتراكية مف الطبقة المضطيدة، نتيجة معاناتو، 

 .وقمعو مف طرؼ النظاـ اإلقطاعي، فمقد قضت الواقعية

عمى شخصية البطؿ كفرد يستقطب الكاتب لذاتو وتظؿ الشخصيات األخرى مجرد أشباح "

 .(1)"ىزيمة ميمتيا زيادة اإلقناع بو، وتوضيح سجاياه 

نجد كتاب الواقعية االشتراكية خاصة في أوروبا الشرقية خبلؿ النظاـ االشتراكي يستمدوف 

أبطاليـ مف الطبقة الفقيرة، والسبب يعود أف ىؤالء عانوا مف الظمـ والقير، كما يؤمنوف 

 .بقضايا شعوبيـ ويدافعوف عنيا، ويمتحموف بالثورة، وحركة التغيير االشتراكي

والعكس نجده في البمداف الرأسمالية التي تمجد الفرد، صاحب الماؿ، والنفوذ، فيـ ال يؤمنوف 

 .بقضايا شعوبيـ لذلؾ عرفت الواقعية االشتراكية بأنيا

طريقة فنية تفترض تصوير الواقع تصويرا صادقا محددا تاريخيا مف خبلؿ تطوره الثوري "

 .(2)"بيدؼ تربية الكادحيف تربية اشتراكية

إف الشخصيات التي عانت مف البؤس، والفقر، واالستغبلؿ، ترتمي عفويا وآليا في  

حيث نجد الفبلحيف، وحثالة " البلز"أحضاف الثورة ، وىذا ما نبلحظو بوضوح في رواية 

                                                 

 .85: ، ص(ط-د)، 1991الواقعية في الرواية العربية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، : محمد حسف، عبد اهلل- (1)
، 1979، نوفمبر ،  دمشؽ213 مجمة المعرفة، العدد ،(مقاؿ) ، التطور التاريخي لمفيـو الواقعية: فيصؿ، سماؽ- (2)

 .102: ص
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إنيا طبقات تغذي الثورة وتبث فييا روح األمؿ . البروليتارية يمتحقوف دوف تردد بالثورة

 .والحياة ، والمستقبؿ

ىي أف يولد األطفاؿ ثـ يكبروا كما تولد السنبمة مف األرض ، ثـ تطوؿ، " االشتراكية "

دوف أف يأكميا فأر الحقؿ أو الجراد، أو كما يفعؿ المرض باألوالد، االشتراكية ىي أف 

قامة رجؿ ورأس إنساف، فبل يضطر أف يحني قامتو أماـ الظالميف : يكوف لكؿ فبلح منا

 .مف المستغميف، أو يطرؽ برأسو ذليبل أماـ األسياد اإلقطاعييف

االشتراكية ىي أف ينعـ الفبلح بالدؼء في بيتو كؿ مساء، وفي حياتو، جميع أياـ حياتو، 

 .(1)"فبل يرتجؼ في بيتو مف البرد، وفي حياتو خوفا مف الظمـ

ال تكتفي بالمشاركة مف الخارج كشاىد لسرد " الطاىر، وطار"والبطؿ في روايات 

األحداث والروايات وتفسيرىا، وتأويميا مف وجية نظر معينة، إنو البطؿ الجماعي، الذي 

 .يشارؾ بفعالية في تغيير العالـ

ويتجسد البعد االشتراكي مف خبلؿ التركيز عمى الروح الجماعية التي تسود األحداث، "

 .(2)"فالمظاىرات كانت جماعية، وأغمب المشتركيف فييا مف الفقراء

                                                 

 .93: ، ص(ط-د)، 1960ر الطميعة، بيروت، ا، د(رواية)متى يعود المطر، : ديب، نحويأ(- 1)
، دار الفكر لمنشر والتوزيع، 1967_ 1939إبراىيـ، حسيف الفيومي، الواقعية في الرواية الحديثة في ببلد الشاـ، - (2)

. 249: ، ص(ط-د)، 1983عماف، 
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ويجب توفر شروط معينة ليكوف البطؿ موسوما بالواقعية االشتراكية، ومف جممة ىذه 

المواصفات أف يكوف متحميا بروح التضحية، وأف يذوب في الجماعة، فالبطؿ اإليجابي 

 .يتحرر مف غرائزه وأنانيتو، ودائرتو الضيقة

، قد صيغوا وفؽ "حمو"، "قدور"، "البلز"مف أمثاؿ " الروائي الطاىر، وطار"إف أبطاؿ 

نموذجا معينا وىو نموذج البطؿ الشجاع المقداـ، المنضبط الواعي، والحامؿ لمقيـ 

 .التضحية- الشجاعة- الصمود- اإليثار: اإلنسانية  الحقيقية مثؿ

التي تعبر عادة عف االغتراب )ويقـو ىذا النموذج عمى التضحية بالحياة السيكولوجية 

لصالح الحياة االجتماعية، حيث يتـ التواصؿ الحقيقي مع الشرائح  (والقمؽ الميتافيزيقي

وقد يموت البطؿ في الواقعية االشتراكية، ولكف موتو بعث وانتصار لمطبقة التي . الفقيرة

 . ينتمي إلييا

لقد جاء ىذا التحوؿ التدريجي في مواقؼ الشخصيات مف خبلؿ تصوير حركة الواقع "

بصدؽ فني بعيد عف االفتعاؿ، يسنده إيماف الكاتب العميؽ بضرورة الثورة وحتمية 

 ."(1)انتصارىا

وتقـو األحداث بطريقة معينة بحيث يكوف موت البطؿ يوحي بما ال يدع مجاال لمشؾ 

 .باالنتصار

                                                 

، دار الفكر لمنشر والتوزيع ، 1967_ 1939،الواقعية في الرواية الحديثة في ببلد الشاـ : ابراىيـ، حسيف الفيومي- (1)
 .310: ، ص(ط-د)، 1983عماف، 
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ودعت الواقعية االشتراكية في صورتيا األولى إلى ضرورة ارتباط مجاؿ الكاتب لعالـ "

الكادحيف الذيف يمثموف قوى المستقبؿ كما دعت إلى نظرة إلى الواقع أكثر إيجابية، 

 .(1)"وتفاؤؿ

 - :  تفاؤلية–رؤية تنبؤية

أنو يؤمف باإلنساف الذي يغير الفساد المتفشي في " غوركي"فمف خبلؿ قراءتنا لمؤلفات 

 .الذي " غوغوؿ"الواقع، وعف طريقو تتحقؽ العدالة اإلنسانية، كما لـ يكف يائسا شأف 

كاف يساوره األمؿ في أف اإللو سيصمح يوما مف األشكاؿ القبيحة، وسيخرج مف وسط "

ىذا الجحيـ مبلئكة مف اإلقطاعييف المستنيريف، فيحرروف الفبلح، وينشروف العدالة، ويعـ 

 .(2)"الدنيا السبلـ، والرحمة

كاف يثؽ في إيماف الشعوب عف طريؽ الكممة المشحونة " غوركي"بؿ العكس مف ذلؾ ؼ 

 .باإلرادة في تغيير الواقع االستبدادي، وتجسيدىا في ميداف الواقع

منذ أف بدأ يعي العالـ المحيط بو يؤمف بأف تغيير الوضعية التعيسة التي يعيش " غوركي"

 ."(3)فييا الشعب الروسي تقع عمى عاتؽ ىذا الشعب

 .تعد ظاىرة التفاؤؿ مف المبادئ األساسية لمواقعية االشتراكية 

 :يقوؿ الدكتور محمد مندور

                                                 

 .22: ، ص3، ط1983الروائي واألرض ، دار المعارؼ، القاىرة، :  طو بدر،عبد المحسف- (1)
، 1968- جويمية- ، جواف7مجمة المجاىد الثقافي، الجزائر، العدد ، (مقاؿ)األدبي ، " غوركي"طريؽ : محمد، سعيد- (2)

 .69: ص
 . 70: ص،(مقاؿ)طريؽ غوركي األدبي، : محمد، سعيد-(3)
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ف . إف أدبيـ أدب ىادؼ إلى تغميب عامؿ الخير، والثقة باإلنساف وقدرتو " ف واقعيتيـ وا  وا 

كانت تتخذ مضمونيا مف حياة عامة الشعب، ومشاكمو إال أف روحيا روح متفائمة تؤمف 

بإيجابية اإلنساف، وقدرتو عمى أف يأتي بالخير، وأف يضحي في سبيمو بكؿ شيء في 

 .(1)" غير يأس وال تشاـؤ وال مرارة مسرفة

ونجد أف الماركسية التي ىي بمثابة المرجعية الفمسفية، واإليديولوجية لمواقعية االشتراكية 

لتاريخ " تحميؿ ماركس"تحتوي في ثنايا أسسيا فكرة التفاؤؿ، والثقة بالمستقبؿ، ألف 

المجتمعات اإلنسانية أدى بو إلى اإليماف بأف ديناميكية التاريخ ستؤدي حتما إلى انتصار 

 انتصار كميا ونيائيا عمى البرجوازية، وسيطرة النظاـ الشيوعي عمى العالـ *البروليتاريا

 .كمو باعتباره نياية لسمسمة الصراعات اإلنسانية

وقد أدى ىاجس اإليديولوجيا بالماركسييف إلى تبني إستراتيجية سياسية، وفكرية وفمسفية، "

يديولوجيا لمواجية ما يسمى عندىـ بييمنة اإليديولوجيا السائدة  أي اإليديولوجيا )وا 

ويظف الماركسيوف أف العائؽ الرئيسي النتشار الوعي الطبقي الثوري لدى  (البرجوازية

 .(2)"العماؿ الكادحيف ىو إيديولوجية الطبقة الحاكمة

 .لذلؾ نجد الواقعية االشتراكية محممة بروح التفاؤؿ

                                                 

 10: ، ص(ط-د)، (ت-د)  القاىرة، نيضة مصر، داراألدب ومذاىبو،: مندورمحمد، - (1)
*

ٌشٌر فٌه إلى " فرٌدرٌك أنجلز"، و "كارل ماركس"مصطلح ظهر فً القرن التاسع عشر ضمن كتاب بٌان الحزب الشٌوعً لـ : البرولٌتارٌا 
وهً الطبقة التً ال تملك أي وسٌلة انتاج، وتعٌش من بٌع مجهودها العضلً، ... الطبقة التً ستتولد بعد تحول االقتصاد إلى مستوى احتقاري

 .والفكري

 .44: اإليديولوجية وقضايا الفكر واألدب، ص: الطيب، بودربالة- (2)
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وزاوية االيديولوجية الشيوعية التي يتحمى فييا بقسط معتدؿ مف التفاؤؿ، والنظرة "

 .(1)"اإليجابية إلى المستقبؿ

 .والثقة في ديناميكية الحياة واإليماف بمصير زاىر ومشرؽ لئلنسانية

رغـ االضطياد ، والمعاناة، " الطاىر، وطار"وروح التفاؤؿ ىي المسيطرة عمى روايات 

 .والمآسي التي عاشيا الشعب الجزائري 

كما غمب التفاؤؿ عمى ىذه الروايات، وجاء نابعا مف الرؤية الشاممة لمواقع وااللتزاـ "

بالنضاؿ القومي الطبقي، والفيـ العممي لحركة التاريخ، والقوى المتصارعة، وحتمية 

 .(2)"انتصار القوى التقدمية، ما دامت تعمؿ بإخبلص في سبيؿ تحقيؽ مثميا

تسمط عميو أقصى ألواف التعذيب، ولكف لـ يفقد لحظة " البلز"بطؿ في رواية " فيذا البلز

واحدة إيمانو بعدالة القضية، وبحتمية االنتصار، بؿ كاف ثائرا متمردا منتقما مف جبلديو، 

 .ولـ يكف ذليبل مستكينا ألمر الواقع

الثقة في العمؿ الثوري نجد أنو حتى في أحمؾ " الطاىر وطار"وقد وظؼ الروائي 

 .الفترات، وأقصاىا ال يتسرب أدنى شؾ لدى البطؿ في االنتصار

لقد بدأت الرواية بالتفاؤؿ ، فالثورة قائمة في الدور، والجباؿ، والناس مقبموف عمييا، "

مشجعوف لمساعي الثوار، وانتيت بنياية تفاؤلية أيضا فقد استيقظ الوطف المتشكؿ في 

صورة البلز، وانتصر عمى أعدائو األقرباء منو، ولـ يعد ىناؾ مف شيء مستقببل إال 

                                                 

 .54: الرواية العربية الجزائرية الحديثة بيف الواقعية وااللتزاـ، ص: محمد، مصايؼ- (1)
 .308: ، ص(1967- 1939 )،الواقعية في الرواية الحديثة في ببلد الشاـ: ابراىيـ، حسيف الفيومي- (2)
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االستمرار في نيج االشتراكية المناصرة لمعماؿ والفقراء، والفبلحيف، المضادة لمخونة، 

 .(1)"والدجاليف مف اإلقطاعييف، والسمفييف

لربط روح التفاؤؿ لدى الشخصيات، وبما يجري في " الطاىر وطار"وقد سعى الروائي 

 .العالـ مف تصّد لقوى التقدـ، والتحرر لقوى الييمنة، واالستغبلؿ متأثرا بذلؾ بروح التفاؤؿ

استمر كتاب الواقعية االشتراكية مف خبلؿ التزاميـ السياسي في تصوير صراع "

الطبقات، وتركيز الضوء عمى طبقات السفح، واإلشادة ببطوالتيـ في التصدي 

 .(2)"لممستعمريف، واإلقطاعييف، وحمفائيـ

، وقد "الحريؽ"في " بني بوببلف"في فبلحي " حميد سراج" والتي بثيا المناضؿ الثوري 

، فمقد فتح انتفاضة الفبلحيف عمى الحركة الثورية "حميد سراج"مثؿ " حمو"استطاع 

تبيف كيفية التحاؽ الفبلحيف بالثورة، كما تعرضت الرواية لتشكؿ " البلز"العالمية، فرواية 

وعي الفبلحيف الثوري، فنجد ىؤالء عف طريؽ التحضير، واالستعداد والقيادة، وعف طريؽ 

اإلطار التنظيمي يمتحقوف بساحة القتاؿ، فيذا الوعي يتماشى ، وقواعد الواقعية 

ىي أف ينمو الزرع فنجده نحف الفبلحيف ألنفسنا ...االشتراكية يا أبناء عمي" االشتراكية 

 .(3)"ما دمنا نحف الذيف وضعنا بأنفسنا بدوره في خطوط الفبلحة

                                                 

الجزائر العاصمة، - المتخيؿ والسمطة في عبلقة الرواية الجزائرية بالسمطة ، منشورات االختبلؼ: عبلؿ، سنقوقة- (1)
 .168: ، ص1، ط2000جواف 

 .4-3: ، ص،ص(1967-1939)الواقعية في الرواية الحديثة في ببلد الشاـ، : إبراىيـ، حسيف الفيومي(- 2)
 .54: ، ص(رواية)متى يعود المطر، : أديب، نحوي(- 3)
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شخصية نامية التي سعت بكؿ الوسائؿ لتمتحؽ " البلز"ولقد جعؿ الروائي مف شخصية 

بالثورة، التي تفرض قواعدىا الصارمة عمى كؿ المترشحيف االلتحاؽ بيا، كما رصدت 

الكفاح البطولي ألبناء الشعب، فالثورة ال تنحصر في التخمص مف " حمو"شخصية 

 :االستعمار بؿ تتعدى إلى مجاالت أخرى، تقوؿ ىذه الشخصية

 .تتمثؿ الثورة في أف يخرج الفرنسيوف، ويفقر األغنياء، ويناـ جميع الناس عمى شبع"

 .نقرأ كمنا، نتعمـ العربية، والرومية بما فييا اإلنجميزية، واأللمانية، والروسية

 يصبح الحاكـ مف عندنا الشانبيط، والخوجة، والقائد، والشرطي منا نصير فاىميف نظفيف 

 ..(1)"جميميف محترميف كالفرنسييف

وقد قدـ الروائي لنا معادال موضوعيا مف . حتى الطبيعة، فإنيا سخرت لبعث روح التفاؤؿ

التي لـ تخؿ مف بعض الموحات " البلز"خبلؿ وصفو لمطبيعة، وىذا مف خبلؿ رواية 

الرومانسية، والتي تعرض بعض مظاىر الطبيعة في صورة حالمة، حيث يقؼ وقفة عاشؽ 

 .لمطبيعة مسحورا بجماليا

الفصوؿ تتعاقب وتتتالى، والسبخة تظؿ تفرز األمبلح، والبراعـ واألوحاؿ حتى   "

تتحوؿ إلى أرض خصبة غناء تعانؽ فييا البراعـ، وزىور الربيع، والصيؼ معا، ألنيا لـ تعد 

طفيميات تنغص الممح، وألف الممح انتيى لعقو الوليد في صباه، وعندما اشتد عوده                                

جمعو، واختزنو في أكياس، ألنو في حاجة إلى األرض يمرح عمييا،                       

                                                 

 .43: ، ص(رواية)البلز : الطاىر وطار- (1)
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ويزىو، ألنو يحب البراعـ، والزىور، ألنو في حاجة إلى األرض النقية الصافية، األرض 

 .(1)المثمرة، ألنو اكتسب المنطؽ

 :فيو بيذا الوصؼ لجماؿ الطبيعة يشبو بطبل القصة الموسومة بػ

، حيث قاـ الكاتب ىو اآلخر بوصؼ جماؿ "عبد اهلل الركيبي"لػ " اإلنساف والجبؿ"

 .الطبيعة ومدى حبيما ليا

وكانت الشمس تغمر الكوف بأشعتيا ...وجمسا تحت شجرة سرو متيذلة األغصاف"

 ...الذىبية، فبدت الشجرة بعينييا، وكأنيا عروس تتخطر في ثيابيا القشيبة

 .وقطع ىنا الصمت الحفيؼ الذي راف عمييما

 !.أتحبيف شجر السرو؟...إنيا مثؿ العروس تماما ...ما أجمؿ ىذه الشجرة -

 ..إنني أحب كؿ منظر جميؿ...إنو جميؿ المنظر

 ..أقصد حياة الجبؿ...ولكف الجبؿ ىؿ تحبينو

أشجاره، غاباتو، طيوره، ليمو، ضياءه، ...صخوره...إنني أحب كؿ شيء في الجبؿ

بؿ ىو حياة أخرى غير الحياة التي يحياىا في المدف .. حيواناتو إف الجبؿ عالـ آخر

 .(2)"والقرى

                                                 

 110، ص (رواية) ،البلز: الطاىر وطار- (1)
 ، 2، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر، ط(مجموعة قصص)نفوس ثائرة، : عبد اهلل، ركيبي(- 2)

 .104-103: ص، ص
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، الذي تغنى ىو اآلخر بالريؼ الذي "محمد العيد آؿ خميفة"كما يشبو أيضا الشاعر 

انبير بجمالو، ووضحو لنا مف خبلؿ وصفو لمنسيـ العميؿ، والحقوؿ المزركشة باأللواف 

 .الزاىية، ىذا الجماؿ الذي انعكس عمى نفسيتو

 َىَزتؾ لِمشَّْعِر َجنَّاٌت َوَأْشَواٌؽ                   وَعاَوَدْتَؾ َحَساَسات َوَأْذَواؽٌ 

وُض َصَفاؽُ   َحبتؾ في الّريِؼ ُكؿ َاْلَكاِئَنات بو                َاْلريح َعاِزَفة والرَّ

 .(1)َوالحْقُؿ ُمْحَتِفُؿ األْشجاِر مف َطَرٍب                تْشُدو َوَتْيُفو ِبِو َوْرٌؽ َوَأْوَراؽُ 

إنو تطمع لتحقيؽ إنجازات كبرى في المستقبؿ، ألف التفاؤؿ الساذج، الذي ال يؤدي إلى 

اعتبار الكاتب منو وسيمة لخدمة فكرة معينة عف "العمؿ، والتعبير، والتضحية ال معنى لو، 

 .(2)"اإلنساف ال لمجرد تسمية غرضيا الوحيد المتعة والجماؿ 

فالتفاؤؿ الحقيقي ىو الذي يرتبط بإرادة التغيير والعزيمة، التي ال تفؿ، واإلرادة التي ال 

 .إنو المستقبؿ المشرؽ، الذي يتطمب مف اإلنساف أف يصنعو بتضحياتو، وبإرادتو. تقير

والميـ في كؿ حكاية عمي الحوات، الميـ أكثر مف كؿ شيء، أّف الحقيقة تجمت، وأف "

أعداء عمي الحوات لـ يستطيعوا أف يمنعوه مف التعبير عف الخير الذي جاء يسـ العصر 

 .(3)"بو

رواياتو عمى " الطاىر وطار"ومف الكممات الدالة عمى التفاؤؿ التي عنوف بيا الروائي 

 ".الشمعة والدىاليز"سبيؿ المثاؿ ال الحصر 
                                                 

 .97: ، ص5، ط2007شاعر الجزائر محمد العيد آؿ خميفة، دار الرائد لمكتاب، الجزائر، : أبو القاسـ، سعد اهلل(- 1)
 .58: ، ص2، ط1984معجـ المصطمحات العربية في المغة واألدب، مكتبة لبناف، : مجدي، وىبة، كامؿ الميندس(-2)
 .268: ، ص(رواية) ،الحوات والقصر:  وطار،الطاىر- (3)
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 .(1)لعب، مزح، طرب، وضحؾ، وىي المادة المحترقة المنيرة: مف شموع، مشمعة": الشمعة"

 .السراج، سطع نوره: أشمع، يشمع، إشماعا

 .ما تفرزه النحؿ، وتصنع منو بيوتا المسدسة (1: شمعة

 .(2)قضيب مف مادة دىنية، تتوسطو فتيمة، يستضاء بو (2       

 .والشمعة ىي وسيمة لئلنارة قديمة جدا، لـ تفقد أىميتيا مع مرور الزمف

 : أيضا" الشمعة"و معنى لفظ 

لتحمؿ داللة النور والفرح، واالنفراج، والصبر أيضا، لتكوف عبلمة دالة عمى أف "

الحياة ال يمكف أف تسير دائما في نفؽ مظمـ، إذ ال بّد مف النور الكاشؼ المبدّد ليذا الّسواد، 

 .(3)"الذي يمآل التاريخ الوطني، ولذلؾ تكررت المفظة كثيرا في نص الرواية

 .كما تعبر عف المثقؼ، الذي يؤمف بتغيير الواقع، وتحقيؽ المبادئ االشتراكية

 .(4)"وتقؼ الدىاليز رمزا لصورة التاريخ المظمـ في الماضي أو الحاضر"

 .مدخؿ مف الباب، والدار": الدىاليز"

  

                                                 

 ،1960، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبناف، 3معجـ متف المغة العربية، مجمد : ينظر، محمد، رضا(- 1)
 .371: ، ص(ط-د) 
، المعجـ العربي (- 2) ينظر، جماعة مف كبار المغوييف العرب، بتكميؼ مف المنظمة العربية لمتربية، والثقافة، والعمـو

 .702: ، ص(ط-د)، (ت-د)، (الروس)األساسي، 
المتخيؿ، والسمطة في عبلقة الرواية الجزائرية بالسمطة السياسية، منشورات االختبلؼ، الجزائر، جواف : عبلؿ، سنقوقة(- 3)

 .175: ، ص1، ط2007
 .172: المتخيؿ والسمطة في عبلقة الرواية الجزائرية بالسمطة السياسية، ص: عبلؿ، سنقوقة(- 4)
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 .(1)منعطفاتيا وأماكف لقاءاتيا الخفية: مسمؾ طويؿ، ضيؽ، دىاليز السياسة

أما الدىاليز فيذه المفظة فارسية معربة، والجمع دىاليز، وىو المدخؿ بيف الباب، 

 والدار

 .السرداب، القبو، الخندؽ: الدىميز

 .المقطاء: أبناء الدىاليز

 .(2)منعطفاتيا، وأماكف لقاءاتيا الخفية: دىاليز السياسة

 :روح التفاؤؿ ىذه نممسيا لدى الروائي في رواياتو: الشمعة

 .ىي المادة المحترقة المنيرة، وىي خيط النور: فالشمعة

 .ىي النور، اإلضاءة، التوىج، االستنارة: فالشمعة في النص الروائي

 .(3)"إذا أردتـ أف تستضيئوا فعمى اليميف (...)الشمعات عمى اليميف "

 .(4)"اإلضاءة....دور الشمعة ىو اإلضاءة"

 .(5)"وعدتؾ كبيرة يا سيدي راشد شمعة، بؿ عمبة الشمع "

كانت عدة شمعات توقد، وتوضع في أواني مف طرؼ نساء في مختمؼ األعمار يمتحفف " 

 .(6)".كميف بالبياض، ويتشكمف مع الشمعات في حمقة حوؿ الشجرة

                                                 

 .466: ، ص(الروس)المعجـ العربي األساسي، : ينظر(- 1)
 .201: ، ص(ط-د)، (ت-د)المصباح المنير، المكتبة العممية، بيروت، : ينظر، الفيومي، أحمد بف محمد(- 2)
 .243: ، ص(رواية) ،البلز:  وطار،الطاىر- (3)
 .244: ، ص(رواية) ،البلز:  وطار،الطاىر- (4)
 .133، ص (رواية) ،الزلزاؿ:  وطار،الطاىر- (5)
 .83: العشؽ والموت في زمف الحراشي، ص:  وطار،الطاىر- (6)
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اإلنسانية في ظمميا األخيرة، والظمـ أييا األخ الكريـ، ىي الميالي الثبلث األخيرة مف "

 .(1)"القمر، وشمعتيا الوحيدة في انتظار إىبلؿ اليبلؿ مف جديد ىي اإلسبلـ

فحضور الشمعة فيو الدفعة اإليجابية لتشكيؿ األحداث وفؽ السائد، والمعروؼ لدى الذاكرة " -

الجماعية، حتى كأنو جزء مف معمار تكامؿ الفكرة بيف النصوص الروائية بدالالت أقرب ما 

 .(2)"تكوف إلى التصوير المباشر لمراىف المفرغ مف كثافة الفكرة وامتدادىا

 :أيضا" الشمعة"ومعنى لفظة 

لتحمؿ داللة النور والفرح، واالنفراج، والصبر أيضا، لتكوف عبلمة دالة عمى أف الحياة ال "

يمكف أف تسير دائما في نفؽ مظمـ، إذ ال بد مف النور الكاشؼ المبدد ليذا السواد، الذي 

 . (3)"يمؤل التاريخ الوطني، ولذلؾ تكررت المفظة كثيرا في نص الرواية

 .كما تعبر عف المثقؼ، الذي يؤمف بتغيير الواقع، وتحقيؽ المبادئ االشتراكية

 .(4)"وتقؼ الدىاليز رمزا لصورة التاريخ المظمـ سواء في الماضي، أو الحاضر"

خاصة عند األطفاؿ، الذيف يضحكوف مف " الزلزاؿ"روح التفاؤؿ ىذه نممسيا في رواية 

 ".بولرواح"أعماقيـ عمى 

 صاح بأعمى صوتو" -
                                                 

 .14 :، ص(رواية)الشمعة والدىاليز، :  وطار،الطاىر- (1)
 .149 :التناص في روايات الطاىر وطار، ص:  لحباري،رقية- (2)
 ، 1، ط2007منشورات االختبلؼ، جواف، " المتخيؿ، والسمطة في عبلقة الرواية الجزائرية بالسمطة السياسية: عبلؿ، سنقوقة(-3)

 .175: ص
 .172: ، ص"المتخيؿ، والسمطة في عبلقة الرواية الجزائرية بالسمطة السياسية: عبلؿ، سنقوقة(-4)



 الفصل الخامس                                                                        تمظهرات الواقعية

 

307 

 

 أيف أنا؟ أيف أنا؟ -
 :فأجابو األطفاؿ بصوت واحد

 .(1)"في جسر الشياطيف. في جسر الشياطيف -

والبطؿ المتفائؿ يبث ىذه الروح لبقية الشخصيات، ليبعث فييـ روح األمؿ، والثقة 

 .الذي ال يقبؿ التقزيـ، فيو المنقذ" الولي"بالنفس، يتجسد ىذا في شخصية 

 .(2)"ىدفي أف ألج القصر، أخمص الجميع، وأستعيد المقاـ" -

" قدور"، لقد استطاع "البلز"روح التفاؤؿ مييمنة كذلؾ مف البداية، إلى النياية في رواية 

، التي كانت تكبؿ الشباب، واستطاع في النياية أف يبث في  أف يقضي عمى روح التشاـؤ

روحيـ إرادة التغيير، و روح التفاؤؿ بالمستقبؿ، فكاف االنتصار في النياية لصالح ىذا 

 .في روح الشباب" قدور"األمؿ، الذي غرسو 

ابتسـ سي الفرحي وىو يصافح قدور، وتذكر أف آحمزي قد أصدر إليو مثؿ ىذا األمر، " -

فكؿ الشباف الذيف جندىـ قدور مروا عمى ىذا الطريؽ، وىذه .. أكثر مف خمسيف مرة

البغمة التي سيمتطييا اآلف تعودت أف تحمؿ عمى ظيرىا مف حيف آلخر شخصا ثانيا، 

 .(3)"وقد جاءت اليـو خصيصا لتنتظر أحدىـ

، ولكف ليفتح الباب عمى آفاؽ غير محدودة "الزلزاؿ"وقد يموت البطؿ كما رأينا في نياية  -

ال يعني تشاؤما، ويأسا ولكف يعني انتصارا " بولرواح"إف موت . لؤلمؿ، ولحتمية االنتصار
                                                 

. 209: ، ص(رواية) ،الزلزاؿ:  وطار،الطاىر- (1)
 ، (ط-د)، 2005، موفـ لمنشر والتوزيع، الجزائر، (رواية) ،الولي الطاىر يرفع يديو بالدعاء:  وطار،الطاىر- (2)

 .143: ص
 .36، ص (رواية) ،البلز:  وطار،الطاىر- (3)
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لمقضية المقدسة المتمثمة في االشتراكية، وبعثا جديدا لمحياة في كياف األمة المنتصرة، 

 :فالروائي قد

انطمؽ مف اقتناع مبدئي تمثؿ في أف ظروؼ الجزائر كبمد تقدمي قاـ بثورة تحريرية " -

تفرض عمى حكومتيا أف تتخذ الرواية االشتراكية أساسا لسياستيا االقتصادية 

واالجتماعية، وىذا المبدأ الذي يؤمف بو المؤلؼ إيمانا قويا ىو الذي جعمو ينطمؽ مف 

اقتناع آخر، وىو أف الطبقة العمالية في الجزائر مف النضج اليـو بحيث تستطيع القياـ 

و أف البرجوازية الجزائرية قد أيقنت أف ....برسالتيا التاريخية في إطار الرؤية االشتراكية

 .(1)"الوقت لـ يعد مواتيا لموقوؼ في طريؽ المسيرة االشتراكية

" محمد، ديب"روح التفاؤؿ نجدىا في جؿ الروايات المكتوبة بالعربية، فيا ىو الروائي  -

 .يستنطؽ شخصياتو بعبارة راسخة في أذىانيـ ويؤمنوف بيا أشد اإليماف

 .(2)"ال ييمنا أف يطوؿ الميؿ، ما داـ الصبح طالعا ال محالة" -

 

  

                                                 

الرواية الجزائرية العربية بيف الواقعية، وااللتزاـ، الدار العربية لمكتاب الشركة الوطنية لمكتاب، : محمد، مصايؼ- (1)
 .77-76: ، ص ص1983الجزائر، 

 .128: ، ترجمة، سامي الدروبي، ص(رواية)الحريؽ، : محمد، ديب(-2)
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 .، التي كتبيا في السبعينات"الطاىر، وطار"وىي السمة الغالبة عمى روايات 

العشؽ والموت في "معمقة عمى روح التفاؤؿ، التي تشيع في رواية " سعيدة ىوارة" تقوؿ 

 ".لمطاىر وطار" الزمف الحراشي

وتحمؿ المغة الموظفة في النص السابؽ دالالت كثيرة، فيي تتسـ بالتأمؿ واليدوء، بالرغـ " -

مما فييا مف إصرار، وتشع باألمؿ، والتفاؤؿ بالرغـ مما يتخمؿ بعض مقاطعيا مف ألـ، 

 . ويأس

 .(1)"وقد حقؽ الكاتب عف طريؽ ىذه المغة واقعية شخصية فاطنة، وربطيا بأرض الواقع -

لعبد المالؾ مرتاض، التي انتيت ىي األخرى بروح " الخنازير"كما نجد أيضا نياية رواية 

 ".عبد الفتاح عثماف"التفاؤؿ، والتي قاؿ عنيا 

لقد كانت واقعيتو نقدية، متفائمة شأنيا في ذلؾ شأف الواقعية االشتراكية التي تؤمف " -

بحتمية انتصار الطبقة الكادحة، وسقوط الطبقة الرجعية، ميما تحصنت، واختفت وراء 

 .(2)"األقنعة، وحققت بعض االنتصار

  

                                                 

 .203: الواقعية في روايات عبد الحميد بف ىدوقة، والطاىر وطار، ص:  ىوارة،سعيدة- (1)
الرواية العربية الجزائرية، ورؤية الواقع، دراسة تحميمية فنية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، : عبد الفتاح، عثماف- (2)

 .197 : ص،(ط-د) ،1993
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أف يترجـ تفاؤلو في كتاباتو، فيو يبعث عمى الحمـ " الطاىر، وطار"فمقد شاء الروائي  -

ويغرس في نفسية المواطف العربي النضاؿ، والثورة عمى واقعو، أو عمى األقؿ، محاولة معرفة 

 .خبايا ىذا الواقع عف طريؽ التغيير، والبناء، واليقظة ؼ

الروائي الطاىر وطار بقي متشبثا برؤية تفاؤلية أقاميا عمى مبادئ الفكر االشتراكي، " -

الذي يحقؽ العدالة لكؿ البشر، والمناىض لمفردانية، والظمـ، والتمييز االجتماعي، لذلؾ نجده 

يمجأ إلى عوالـ غير واقعية يمتمس فييا طيارة النفس اإلنسانية باحثا عف مصدر الحب 

الولي " النقي، داعيا اهلل أف ينجي العباد مف كوارث عمى وشؾ أف تقع وخاصة في روايتو

 .(1)"يا كاؼ األلطاؼ نجنا مما نخاؼ" الطاىر يرفع يديو بالدعاء

 .بمنيج الواقعية االشتراكية" الطاىر، وطار"مما سبؽ يتضح مدى تشبع الروائي 

 :فمقد جعؿ مف

الواقعية التي ترفض اإلغراؽ في الخياؿ، واإلسراؼ في أوىامو المجنحة، وىي نزوع إلى "

تصوير المشكبلت الرئيسة لموجود االجتماعي، والبشري في صورة مخمصة لمحقيقة، وصادقة 

 .(2)"مع الواقع االجتماعي، واإلنساف بشكؿ نمطي، وفني

وتعتبر رواياتو  امتدادات .  لقد تأثر بيا شكبل، ومضمونا، مبني ومعنى، رؤية، وتعبيرا

 : التي عبر عنيا كؿ مف. لكتابات الواقعية االشتراكية

                                                 

 والعمـو اإلنسانية اآلداب، مجمة كمية (مقاؿ) ، وطار بيف قيود األدلجة، وحداثية الكتابة،روايات الطاىر: ، بعيونورة(- 1)
 .181: ، ص 201232الرباط، جامعة محمد الخامس العدد 

 .41: ، ص1، ط1993تشكؿ المكونات الروائية، البلذقية، دار الحوار، :  مصطفى، الحويقف(-2)
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وقد ساعد المناخ السياسي في بداية . ، وغيرىـ"محمد ديب" و*"عبد الحميد بف ىدوقة"

عمى ابتداع روايات تستميـ رؤاىا مف الخطاب الرسمي المستند " الطاىر وطار"السبعينيات 

 .إلى سياسة الحزب الواحد، عمى غرار البمداف االشتراكية، قبؿ انييار القطب االشتراكي

فالتفاؤؿ ىذا سببو أف الروائييف الجزائرييف شنوا حممة واعية ضد النظاـ الرأسمالي، والذي بني 

 .أساسا عمى القمع، واالضطياد لطبقة البروليتارية

الشيداء يعودوف ىذا : " الذي عرفناه في قصص" الطاىر، وطار: "والروائي الجزائري"

 .وغيرىا"...عرس بغؿ"، "الزلزاؿ"، و"الحوات والقصر: "، وروايات"األسبوع

وكؿ ....تعّده الروائي األكثر التصاقا، وحميمية بالقضايا التي ليا صمة وثيقة بشعبو وأمتو

أعمالو الصادرة تنطمؽ مف ىذه األرضية، وتصّب في ىدؼ ساـ ىو الدفاع عف اإلنساف، 

 .(1)"واحتراـ حريتو، وأمنو، وعيشو

كما آمنوا بحياة التفاؤؿ رغـ المضايقات، التي ىي مف صنع الطبقة البرجوازية التي ضعفت 

 .أماـ قوة الجماىير الكادحة، التي أصبحت تؤمف بالعدالة والحرية

                                                 

، وبػ "قسنطينة"، درس بالمعيد الجامعي بػ 1925والية برج بوعريريج سنة " المنصورة"ولد ببمدة : عبد الحميد بف ىدوقة* 
 .وقد بدأ الكتابة مبكرا. كما درس الفرنسية ببمدتو، وبفرنسا" جامع الزيتونة"

ومجموعة مف " الكاتب وقص أخرى"و " األشعة السبعة"و " ظبلؿ جزائرية: "ولو كتب عديدة منيا ثبلث مجموعات قصصية
 :، ولو روايات منيا"األرواح الشاغرة"الشعر النثري 

 ".غد يـو جديد"، "الجازية والدراويش"و " باف الصبح"، "نياية األمس"و " ريح الجنوب""
، ىكذا تكمـ الطاىر وطار، المقاـ الندي (مقاؿ)أسطورة السرد برؤية معاصرة، : الطاىر، وطار: حسب اهلل، يحي(- 1)

 .473: الرابع، ص
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فيذه الروح الوثابة الصادقة المؤمنة بالحياة، والمتفائمة بيا، رغـ كؿ الصعاب والمشقات، تطؿ "

عمينا قوية باسمة، مشيعة بالخير، والمحبة، في كؿ ما نقرأ مف األدب الجزائري، وأف األدب 

 .(1)"الجزائري ينحو نحو تحرير اإلنساف

استطعنا أف نقرأ الواقع، ونتفيـ حقيقتو ألنو " الطاىر، وطار"مف خبلؿ قراءتنا لروايات  -

اعتمد عمى تقنية الوصؼ الدقيؽ، وليس عمى نقؿ الواقع اآللي الخاضع لقوالب نمطية 

 .جاىزة

فالواقعية في األدب، في كؿ أحواليا، ومظاىرىا، يجب أف تكوف مرتبطة قبؿ كؿ شيء "

فالواقعية الفوتوغرافية قد ال تعني إال . بالفف، مغرقة مف معينو، مستنيرة بشعاعو الغامر

صورة ممسوخة لمواقع الفني المنتظر مف أي كاتب يبدع كتابة أدبية تتطمع إلى التخمي 

 .(2)"ببعض ىذه المواصفات الفنية

صراحة إلى ضرورة استفادة المؤلفيف " سييؿ إدريس"وانطبلقا مف ىذا فمقد دعا الدكتور 

 :الروائييف العرب مف الواقعية االشتراكية في قولو

وليس القصد أف نستورد مفيـو الواقعية االشتراكية ألدبنا العربي كما ىي طبؽ األصؿ، بؿ " -

القصد أف نسترشد بتجربتيـ، وأف نرى إلييـ كيؼ وضعوا الواقعية االشتراكية موضع 

                                                 

 .98: ، ص(ط-د)، 1965عمى ىامش األدب العربي، مكتبة الشرؽ، حمب، : سالـ، جورج(- 1)
 ،4، ط2007القصة الجزائرية المعاصرة، دار الغرب لمنشر والتوزيع، الجزائر، :  عبد المالؾ، مرتاض(-2)

 .282:  ص
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، وكيؼ نقموا أدبيـ  مف حيّز االنفعاؿ الذاتي المحض، ومف نطاؽ ...التطبيؽ العممي

 .(1)"الخياؿ، والتأمؿ المجرديف إلى حقوؿ النشاط اإلنساني

فيـ األدب الواقعي، الذي يعبر عف " الطاىر وطار"نستخمص مف وراء ىذا كمو أف الروائي  -

الشخصية الجزائرية فيما حرفيا جعمو يحرص عمى أف يحشد الكثير مما يشاىده في 

 .الحارات، وفي بيوت الفقراء، ومما تزدحـ بو الحياة الخارجية

أف المؤلؼ اتبع أسموبا واقعيا حادا في عرض األحداث، فيو قمما يكتفي باإلشارة إلى ما "

 .(2)"يقع، بؿ يأتي إال أف يسمي األشياء بأسمائيا

وىذا االلتزاـ الحرفي بالواقعية جعمو يكتب كثيرا مف الروايات لتوضيح، وتجسيد المشكبلت  -

 .اليومية المعيشة

وقد نشأ عف ذلؾ أف ازداد التصاؽ الرواية العربية بالواقع وتضاعؼ اىتماميا بحركة "  -

 .(3)" المجتمع في ممارستة اليومية لوجوده

عبر عف رؤية عميقة لمواقع، حيث قدـ لنا أحداثا تعكس ىذا " الطاىر، وطار"فالروائي  -

 .الواقع بعيدا عف السطحية، كما صّور بدقة متناقضات الحياة

                                                 

لمدكتور ماجد عبلء الديف، دار الجيؿ لمطباعة والنشر، " األقصوصة السوفيتية المعاصرة"عف كتاب : سييؿ إدريس-(1)
 . 105 :، ص1، ط1983

  .44: الرواية العربية الجزائرية الحديثة بيف الواقعية وااللتزاـ، ص: محمد، مصايؼ(-2)
-د)، 1988مفيـو الزمف ودالالتو في الرواية العربية المعاصرة، الدار العربية لمكتاب، طرابمس، :  عبد الصمد، زايد(-3)
 .67: ، ص(ط
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نما يعنينا أف يقع عمى " - وال ييمنا أف يقدـ الكاتب دقائؽ ما يعرضو في صورة فوتوغرافية، وا 

كؿ ما ىو جوىري، بحيث تكتسب التجربة اإلنسانية، التي يعرضيا، خصوصيتيا، 

 .(1)"وأصالتيا التي تجعميا متفردة بيف التجارب األخرى

 

 

                                                 

 .33: الروائي، واألرض، ص: عبد المحسف، طو بدر(-  1)
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 :الفصل السادس

 .استراتيجية الشخصيات

 .المدخل -

 .مقاربة الشخصية الروائية -

 .مفاهيم أولية -

 أنواع الشخصية -

 ".Héros"مفهوم شخصية البطل في الرواية  -

 .أشكال تقديم الشخصية -

 . أسلوب تصويري -1

 أسلوب استبطاني -2

 .أسلوب تقريري -3

 .(التصوير الكاريكاتوري)" بواألرواح" -

 .الفالح -

 ".زيدان"شخصية المثقف  -

 .تحديد مفهوم المثقف -

 .مستويات المثقف -



 الفصل السادس                                                    استراتيجية الشخصيات
 

318 

 

 : المدخل

 :مقاربة الشخصية الروائية -

 : مفاهيم أولية

 " ألبورت"من الصعب أن نحدد مفيوم الشخصية، فيي مسألة نسبية، فقد أحصى 

"Alport "  الىوتي"ما يقارب خمسين تعريفا، فبعض ىذه المعاني " الشخصية"في كتابو" ،

 .(1)"اجتماعي"، وبعضيا اآلخر "سيكولوجي"وبعضيا 

، وفي الفرنسية "Personality"أن لفظة الشخصية في اإلنجميزية " ألبورت"يرى 

"Personnalité" وفي األلمانية ،"PersonalishKeit" تشبو إلى حد بعيد ،"Personalitas "

 .(2)في المغة الالتينية في العصور الوسطى

يعني القناع، ولقد ارتبط ىذا المفظ " Persona"أما في الالتينية القديمة، فمقد كان لفظ 

بالمسرح اليوناني، ليذا اعتاد ممثمو الرومان، واليونان في العصور القديمة عمى ارتداء 

 .(3)أقنعة عمى وجوىيم لكي يعطوا انطباعا بالدور الذي يقومون بو

عمى الممثل تارة، وعمى األشخاص تارة أخرى " بروسنا"وبمرور الوقت أصبح يطمق لفظ 

 .عمى أساس أن الدنيا في حد ذاتيا ليست سوى مسرحا كبيرا، والناس جميعا ممثمون

ويعتبر الفيزيولوجيون أن اإلفرازات الغددية، ذات تأثير بالغ عمى نوعية الشخصية 

 . وطباعيا
                                                 

 .45: ، ص(ؽ-د)، (د-د)عٍكىنىجٍخ انشخظٍخ، داس انُهؼخ انؼشثٍخ، انقبهشح، : عٍذ يذًذ، غٍُى، ٌُظش(- 1)
 .45: انًشجغ َفغه، صٌنظر، -(2)
 .45: انًشجغ َفغه، ص، ٌُظش(-3)
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وأطمق عمى الغدد الصماء .. الشخصية حسب النشاط اليرموني لدييا" برمان"وقد صنف "

اسم غدد المصير، ذلك أن نشاط ىذه الغدد ىو الذي يطبع الشخصية، ويوجييا ناحية 

 .(1)"الخير والشر

اإلنسان كائن "وقد اىتم عمماء االجتماع بالشخصية كذلك، واعتمدوا عمى المقولة الشييرة 

 ".اجتماعي بطبعو

 .ومن ىنا فإن الشخصية في نظرىم ىي انعكاس لممجتمع

كما اىتم عمماء النفس بالشخصية، إذ خّصوىا بتعريفات عديدة، مركزين عمى الجانب 

، مع ...والرغبات- واالنفعاالت- والدوافع- والتفكير- والتعمم- كاإلدراك:  السيكولوجي

 .مراعاة الفروق الفردية التي تميز األشخاص عن بعضيم بعض

 كما لعب الروائي دورا تاريخيا تارة، ودور المرشد تارة أخرى

 .(2)"وتبعا لذلك صار اإلنسان االجتماعي المادة الرئيسية في تقديم الشخصيات"

: لقد أعطى الروائيون التقميديون عناية خاصة لرسم مالمح الشخصية، والتفنن في وصفيا

 (الوجو- الشعر- العينان- القامة- وصف الشكل)

  

                                                 

 .268: ، ص(ؽ-د)، (د-د)ػهى انُفظ انؼبو، داس انًؼشفخ انجبيؼٍخ، اإلعكُذسٌخ، : ػجبط يذًىد، ػىع(-1)
2
) Pierre claudes, et yeves Reuter le personnage, Paris, puf, coll, quesais je1

ere
publication, 

1998, P: 8 
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 .(1)(فرح-حزن-يأس- أمل): والوصف الداخمي

 :عرفت الشخصية تقسيمات عدة: أنواع الشخصية

 "les personnages Ronds" "الشخصية المدورة"تصنيف  -

 "les personnages plats"  " الشخصية المسطحة"و

في كتابو مظاىر " EMForster" ىذا التقسيم يعود إلى الروائي، والناقد اإلنجميزي

، حيث خصص صفحات عديدة لدراسة "Aspects of the novel"الّرواية الجديدة 

 .(2)الفرق بين الشخصية المدورة، والشخصية المسطحة

  ".Héros:"مفهوم شخصية البطل في الرواية-

لقد كانت فكرة البطل قديمة، حيث كان البطل األسطوري خاضعا لممصير الذي تمميو 

 .عميو اآللية،  وىذا 

رساء جسر بين العالم اإلنساني، والعالم اإلليي"  .(3)بإقامة رابط بين اإلنسان والمقدس، وا 

 :تنقسم نفسية البطل إلى قسمين

 نفسية خّيرة نبيمة تحب العدالة، والتسامح-

 ونفسية شريرة تكره الحق، وتزىق الباطل-

                                                 
1
) Pierre claudes, et yeves Reuter de personage, Paris, puf, coll, quesais je1

ere
publication, 

1998, P: 11-12. 

 
2(Roland , Bourneuf ,  et Réal quellet, l’univers du Roman, Tunis, ceres, 1998, p : 194 
3
Pierre claudes, et yeves Reuter le personnage, P: 8. 
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وىو بطل يفتقر إلى صفات " Anti protagoniste" ولقد ظير مصطمح البطل الضد

النّبل، والسّمو في الحياة، وىو أيضا بطل أحمق، وشرير، وغبي، وفاسد، ومخادع، أحيانا 

أخرى، وتسمى الشخصية الرافضة، المرفوضة، وليا أىمية في سير حركة أحداث 

 .(1)القصة، بحيث يقوي الصراع، ويجعمو في قمة التأزم

ونتيجة ظيور الثورة الصناعية التي حولت الروائي إلى بطل مأزوم، حيث يتوسط لمبطل 

 .كال من البطمين اإليجابي، و السمبي حيث" problimatique Héros"اإلشكالي

يكتفي بالرغبة في األحالم، والتغيير دون أن يتعدى ىذه الرغبة إلى مجال العمل "

فيو بطل نظري، ال عممي، وىو غالبا ما يكتفي باإلشارة إلى الخطإ  (...)والممارسة 

 .(2)"دون أن يشارك في إزالتو

 : والبطل اإلشكالي نموذجان

تثقف في الغرب مباشرة، وعاد إلى الوطن لينير، ويطور مجتمعو، : إشكالي حضاري -1

 .فتراوحت مثاقفتو بين اليزيمة، واالنتصار

 .(3)وىو الذي درس ثقافة الغرب في وطنو عن طريق القراءة أو الترجمة: إشكالي ثوري -2

 .واإلشكالي الثوري نماذج

 .(4)          فمنو من تقاعد بعد الثورة، ومنو من انتحر

                                                 

 .21: ، ص1، ؽ1996انشواٌخ انغٍبعٍخ، داس انُشش نهجبيؼبد انًظشٌخ، يظش، : ؽه، واديٌنظر، -(1)
، 1، ؽ1992انجطم اإلشكبنً فً انشواٌخ انؼشثٍخ انًؼبطشح، األهبنً نهطجبػخ، وانُشش وانتىصٌغ، ديشق، : يذًذ، ػضاو(-2)

 .11-10: ص،ص
 (يخطىؽ)يبجغتٍش،رسالة –يقبسثخ عًٍٍبئٍخ- اعتشاتٍجٍخ انشخظٍبد فً سواٌخ راكشح انجغذ: آيبل، ثىػطٍؾ ٌُظش،(- 3)

 .26: ، ص2002-2001: فً األدة انؼشثً انذذٌج، كهٍخ األدة وانهغخ انؼشثٍخ، جبيؼخ انذبد نخؼش، ثبتُخ، انغُخ
 .92: انجطم االشكبنً فً انشواٌخ انؼشثٍخ انًؼبطشح، ص: يذًذ، ػضاو: ٌُظش(- 4)
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ومنو من باءت محاوالتو في التغيير والتثوير بالفشل، فقّرر اليجرة إلى أوربا حيث الحضارة 

 .(1)التي كافح من أجل نقل مظاىرىا إلى بالده

 :أشكال تقديم الشخصية

 : يعتمد عمى ثالثة أشكال

 : أسموب تصويري-1

يرسم الروائي فيو الشخصية من خالل حركتيا، وفعميا، وصراعيا مع ذاتيا، أو مع "

غيرىا راصدا نموىا من خالل الوقائع واألحداث، حيث يعطي االىتمام األكبر لمعالم 

 .(2)"الخارجي

 : أسموب استبطاني-2

التي  (تيار الوعي)يمج فيو الراوي العالم الداخمي لمشخصية الروائية كما في روايات " 

تعود جذورىا إلى كشوفات عمم النفس الحديث، حيث تعتمد ىذه الروايات عمى تقنية 

 .(3)"االستنباط، والمناجاة، والمونولوج الداخمي لمشخصية

  

                                                 

 .121: انًشجغ َفغه، ص، ٌُظش(-1)
 .18-17: ، ص،ص(ؽ-د)، 2005شؼشٌخ انخطبة انغشدي، يُشىساد اتذبد كتبة انؼشة، ديشق، : يذًذ، ػضاو(-2)
 .18: انًشجغ َفغه، ص(-3)
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 : أسموب تقريري-3

يقوم فيو الروائي بتقديم الشخصية الروائية من خالل وصف أحواليا، وعواطفيا، وأفكارىا، "

بحيث يحدد مالمحيا العامة، ويقدم أفعاليا بأسموب الحكاية، ويعمق عمى األحداث 

 .(1)"ويحمميا

 .(التصوير الكاريكاتوري)" بواألرواح"

 شيخ في حوالي الستين من العمر، قصير القامة، منتفخ البطن

فالشخصية البرجوازية ينبغي أن تكون بدينة في نظر المؤلف، وىذه البدانة إنما ىي  " 

 .(2)"أثر من آثار النعمة، وقّمة التفكير، وموت الضمير، وبالدة اإلحساس

 .فيو ال يمشي كسائر الناس، بل يتدحرج

تدافع يحرك قدميو في خطوط متقاطعة، وصدره وعجزه في حركة لولبية، ورأسو يرسم "

 .(3)"تارة نصف دائرة، وأخرى دائرة كاممة بينما ذراعاه تطوقان بطنو

 يمبس بذلة محترمة، حذاء أسود المع، يمتمك سيارة، عصبي سرعان ما يتطاير الشر من 

 .عينيو

 :دينار فقط يا عمي، تمسيحة متقنة" -

ابتسم الشيخ عبد المجيد بواألرواح ابتسامة ذابمة، سرعان ما تحولت .أعاد الصبي عرضو -

 .إلى تكشيرة عندما تقدم الصبي منو، وزمجر
                                                 

 .18: انًشجغ َفغه، ص(-1)
انشواٌخ انؼشثٍخ انجضائشٌخ انذذٌخخ ثٍٍ انىاقؼٍخ واالنتضاو، انششكخ انىؽٍُخ نهُشش وانتىصٌغ، انجضائش، : يذًذ، يظبٌف(- 2)

 .83: ، ص(ؽ-د)، 1983
 .21:  ، ص(سواٌخ)انضنضال، : انطبهش، وؽبس(-3)



 الفصل السادس                                                    استراتيجية الشخصيات
 

324 

 

 .(1)"أغرب عن وجيي. مسحكم اهلل من أرضو الطيبة، يا نسل اإلثم، والرجس

وحيد أبويو، تزوج مبكرا، وىو في سن الخامسة عشر، من طفمة ذات تسع سنوات تتممذ عمى يد 

، انتقل إلى جامع الزيتونة بتونس، وتخرج بعد عدة سنوات من "عبد الحميد ابن باديس"الشيخ 

الدراسة، ليكون بعد ذلك مصدر عز، وفخر لمعائمة بما اكتسبو من عمم، ولكن عممو ىذا 

بقاء لموضع، ألن ىذا األخير في صالحو، وبعد االستقالل تعددت وظائفو من فالح،  استقرار، وا 

 .إلى أستاذ، ومدير ثانوية

 ".مدير ثانوية بالجزائر العاصمة، وعالم في الدين، والنحو، والصرف"»

 .(2)«ألم تسمع بي قبل اليوم

نشأ في أسرة " تونس"في البداية، وبعدىا بالعاصمة، بعدما عاد من " قسنطينة"عاش بمدينة 

إقطاعية وحشية يتمثل ىذا في والده الذي يحمل حقدا، وكراىية لمشعب الجزائري الذي ينظر إليو 

مجرد عبيد، وخدم، بل توصل حقده، وقساوتو أن ينظر إلى الطبقة الفقيرة بمثابة أحجار يمر 

 .عمييا

ولم تكن البرجوازية في بواألرواح شيئا طارئا جرت إليو التحوالت االجتماعية التي حدثت أثناء "

الثورة، بل كانت برجوازيتو شيئا متوارثا عرف بو أبوه، وجده، قبل أن يعرف بو ىو، فأبوه كما 

يقول بواألرواح نفسو إال أنو كان ال يرى باقي الجزائريين إال خدما وعبيدا، وأحجار واد ال تصمح 

 .(3)"إال أن تمر فوقيا

                                                 

 .62: ، ص(سواٌخ)انضنضال، : انطبهش، وؽبس(- 1)
 .105: ، ص(سواٌخ)انضنضال، : انطبهش، وؽبس(-2)
 .66: انشواٌخ انؼشثٍخ انجضائشٌخ انذذٌخخ، ثٍٍ انىاقؼٍخ واالنتضاو، ص: يذًذ، يظبٌف(- 3)
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مجرمة وخائنة، يحكي تفاصيل خيانة أجداده، وتعامميم مع االستعمار، وشذوذىم الجنسي، فاألب 

زنى بزوجة ابنو، واالبن زنى ىو اآلخر بزوجة أبيو، كما يعتبر نذير شؤم عمى جميع أفراد أسرتو 

 .دفنيم جميعا، وبقي بعدىم

 .رأس البومة: زوجة أبي الثانية، كانت تقول عني" 

كل مولود في البيت يموت، كل . وجو النحس، منذ برز إلى الحياة برزت معو اآلالم

أكل رأس زوجتو، ورأس أخيو، ورأس زوجة أخيو، ثم ىا ىو يأكل . زوجة يتزوج عمييا

 ".كالتبيب ال جار، وال قريب"سيأكل كل رأس كل من في البيت، ويبقى وحده . رأس أبيو

 .(1)"خراب بيت بواألرواح سيكون عمى يده

 .رجل مجرم، قتل زوجة أبيو، بعد أن زنى بيا

. ارتميت عمييا، انبيرت، استسممت، ازرورق وجييا، وارتسمت أثار أصابعي في عنقيا"

 .(2).."دفناىا

ريح "في رواية " عابد ابن القاضي"تشبو إقطاعية " الزلزال"في رواية " بواألرواح"فإقطاعية 

، فيما ال يقفان عند حدودية االستيالء عمى األراضي، "عبد الحميد بن ىدوقة"لـ " الجنوب

رأيو عمى زوجتو، " عابد ابن القاضي"بل شممت امتالك اإلنسان، حيث نقرأ كيف يفرض 

 .وكيف تصبح جزءا من ممتمكات زوجيا اإلقطاعي، فيو يقرر مصيرىا في مكانيا

                                                 

 .178: ، ص(سواٌخ)انضنضال، : انطبهش، وؽبس(- 1)
 .179-178: انًظذس َفغه، ص، ص(-2)
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المرأة ضحية الظمم االجتماعي، والتقاليد التي حوليا إلى مخموق فاقد اإلرادة، دون اإلشارة "

 .(1)"إلى كونيا قوة حية

كما يريد أيضا التحكم في مصير ابنتو، التي يريد أن يزوجيا من رئيس البمدية، حتى 

 . يحافظ عمى ممكيتو لؤلرض

فابن القاضي في ريح الجنوب يستخدم كل الحيل، والوسائل ليحتفظ بممكيتو لؤلرض وينظر "

بالروح نفسيا إلى ما عداىا، لذلك يريد أن يتصرف بابنتو كما يشاء من أجل أن يمنعيا من 

حتى يتمكن من إنقاض ممكيتو من " مالك"مواصمة دراستيا، وليزوجيا من رئيس البمدية 

 .(2)"عممية التأميم 

األرواح "المعنونة بـ " جبران خميل جبران"في قصص " خميل الكافر"كما تشبو أيضا إقطاعية 

 ".المتمردة

بين أولئك الفالحين حنو رؤوسيم إيجابا، كأن القوى العقمية قد " عباس"إن تكمم الشيخ "

ن غضب ارتجفوا جزعا وتبددوا من أمام . انتدبتو ممثال ليا، واتخذت لسانو ترجمانا عنيا وا 

 مثمما تتراكض أوراق الخريف أمام الرياح. وجيو

                                                 

 .148: االنتضاو فً انقظخ انقظٍشح انجضائشٌخ انًؼبطشح، دٌىاٌ انًطجىػبد انجبيؼٍخ ، انجضائش، ص:  أدًذ، ؽبنت(-1)
 .25: ، ص(ؽ-د)، 2000انشواٌخ وانتذىالد فً انجضائش، يُشىساد اتذبد كتبة انؼشة، ديشق، : يخهىف، ػبيش(- 2)
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ن صفع خد رجل منيم ظل ذلك الرجل جامدا صامتا كأن الضربة قد أتت من السماء،  وا 

ن تبّسم لرجل آخر قال الجميع ما . فمن الكفر أن يتجاسر، أو يرفع عينيو ليرى من أنزليا وا 

 .(1)"أسعده فتى رضي عنو الشيخ عباس

من المرأة، يتزوج، ييجر، يقتل، يرفض أن تكون المرأة " بواألرواح"نفس الموقف يقفو 

 .إنسانا

 .(2)"ىيا. أنت انزعي الحذاء األيمن وأنت األيسر"

ينتمي إلى عائمة عريقة في مدينة . يرفض أن يكون ليا وجود مستقل، يقف ضد حريتيا

 .، كما نشأ في أسرة عميمة لالستعمار الفرنسي" قسنطينة"

وضعت النساء أحمالين، . ورث عن أبيو النياشين، والزعامة، واألرض. جده كان عظيما"

 .وامتؤلت المنطقة بالرجال القادرين عمى حمل السالح من جديد

سمح . تمردوا، وىربوا إلى الجبال. قرر الفرنسيون أن يجندوىم ليغزو بيم المغرب، وتونس

 .جدك جيشا، وغزاىم مات من مات، وسمم من سمم، وىاجر إلى المشرق من ىاجر

بيد أن األرض اقتسميا . ازدادت النياشين في صدر جدك، وازدادت مرتبتو، وارتفع رأسو

لكن كان عظيما حافظ عمى أرض أبيو، . أبي لم يبمغ عظمة أبيو، وجده. معو المعمرون

                                                 

: ، ص(ؽ-د)، (د-د)، انًكتجخ األدثٍخ، ثٍشود، نجُبٌ، (يجًىػخ قظض)األسواح انًتًشدح، : ججشاٌ، خهٍم ججشاٌ(- 1)

66. 
 .220: ، ص(سواٌخ)انضنضال، : انطبهش، وؽبس(- 2)
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وعمى بعض النياشين في صدره، وعندما عاد من حرب الشام ألبسوه برنسا أحمرا، ونصبوه 

 .(1)"وبقي الوحيد الذي يممك أرضا وسط المعمرين. قايدا

كما تعتبر ىذه الشخصية، شخصية انتيازية إجرامية، يريد أن يستعين بأحد أقاربو، لكي ال 

تأخذ الدولة أراضيو خوفا من تأميميا، وقد بحث عنيم بعد االستقالل، بعدما انقطعت صمتو 

 .يبحث عنيم" بواألرواح"فيذا اإلصالح الزراعي ىو الذي ترك . بيم، قبل الثورة

ال فرق عنده بين ممكية األرض، وممكية الثانوية التي يديرىا، لذلك " عبد المجيد بواألرواح"»

يعارض كل ما ال يناسب عقميتو وتدبيره، وخاصة الشبان، ويستعمل كل الوسائل والحيل 

 .(2)"عمى الصعيدين الفكري والعممي لمتيرب من التأميم

وحتى يستطيع فرض قمعو وىيمنتو عمى الجميع، فمقد وقف في وجو مشروع الثورة 

الزراعية، ألن ىذا األخير سيؤمم أراضيو، كما حاول عرقمتو بالتحايل، فيي شخصية أنانية 

مفرطة، تممك كراىية لآلخرين، والحقد عمييم، ولقد بمغ بو الحقد أنو يتمنى أن يصيب 

 .وساكنييا" قسنطينة"مدينة " الزلزال"

عابد بن "يشبو تفكير " بو األرواح"وىو بيذا التفكير اإلقطاعي الذي عشعش في ذىن 

الذي استخدم ىو اآلخر عدة " عبد الحميد بن ىدوقة"لـ " ريح الجنوب"في رواية " القاضي

 .حيل لينجو من ىول الزلزال الذي سيحل بأراضيو

                                                 

 .173-172: ، ص،ص(سواٌخ)انضنضال، : انطبهش، وؽبس(- 1)
 .25: انشواٌخ وانتذىالد فً انجضائش، ص: يخهىف، ػبيش(- 2)
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بذل كل ما في " عابد بن القاضي"كصديقو الشيخ " بو األرواح"تؤكد الرواية أن الشيخ "

وسعو لمواجية ىول الزلزال، وحاول أن يتيرب من عواقبو بالمجوء إلى حيل قانونية تجعمو 

 .(1)"ينجو من مخالب الزلزال

 . كما يضع مصمحتو الشخصية فوق كل االعتبارات

ثارتو في كل مناسبة ال مكانية حدوث زلزال يصيب "بواألرواح"كما يتضح من تأكيدات " ، وا 

قسنطينة التي كان يعرفيا قبل ظيور االشتراكية، ويود أن تظل كما عرفيا محافظة عمى 

 .(2)"تقاليدىا وطرق عيشيا بالرغم من الظروف القاسية التي تعيشيا الطبقة العمالية

كما ثار ضد التعميم المجاني، الذي مّس جميع شرائح المجتمع، بعد أن كان محصورا في 

طبقة يمثميا، فمقد كره ىذا العالج، حيث كان المستشفى حكرا عمى االقطاعيين، تحول إلى 

 .ممك لمشعب الفقير

والتعميم الذي يسوي بين الفقير، والغني، واإلنسان العادي والسيد الشريف، فيو يثور عمى 

ديمقراطية التعميم التي تتيح الفرصة البن الفالح، كي يتعمم مع ابن الغني، ويرفض أن 

 .تتصنع البالد

يناقضون إرادة اهلل ويقفون عرضة ليا، ويفسحون المجال إلى  (الفقراء واألغنياء)" يجمعون"

 .(3)"الخارج ليصدر أفكاره اليدامة إلينا

 .، ولم ييضمو"بواألرواح"ىذا التغيير لم يرض 
                                                 

مدخل إلى عالم الرواٌة الجزائرٌة، قراءة مفتاحٌة منهج تطبٌقً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، : شاٌف، عكاشة- (1)
 .23: الجزائر، ص

 .77: انشواٌخ انؼشثٍخ انجضائشٌخ انذذٌخخ ثٍٍ انىاقؼٍخ واالنتضاو، ص: يذًذ، يظبٌف(- 2)
 .157: ، ص(سواٌخ)انضنضال، : انطبهش، وؽبس(- 3)
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 .(1)"اليوة الطبقية بمغت حدا لن تمتقي فيو طبقة بأخرى إال عمى أنقاض األخرى" 

فمن خالل ىذه الشخصية يضع الروائي أصبعو عمى الصراعات الطبقية، والمتفشية في 

 .المجتمع الجزائري، الذي تمخصو فترة السبعينيات، والثمانينيات

شخصية تنشر القمع، ألنو يمثل سمطة متجبرة ظالمة تستبد بالطبقة " بواألرواح"إن شخصية 

 .الفقيرة، وقد وصل بو األمر المساس بشرف بعض النساء

السجن، وحكم عميو " حسن جبل"، الذي أدخل "األغا"وىو بيذا يشبو غطرسة 

متى يعود "باإلعدام، والسبب أنو دافع عن شرفو، يتجمى ىذا في رواية موسومة بـ 

 " .أديب نحوي" لـ " المطر

بخيزرانتو يستنفر النساء، واألطفال والشيوخ أيام الحصاد، دون أن يرعى " كان األغا" 

يسوق أىالي القرى كالقطيع، لينحنوا وراء الحاصدين ويمتقطوا . حرمة، أو يحترم شيبة

خيزرانتو إلى وجييا، " األغا"رفع ... كانت امرأتي حبمى في شيرىا األخير. السنابل

وسمعت صوتيا، فيرعت إلييا ...أنا داخمة عميك ياأغا: فصرخت فيو، وىي تميث من الحر

وحق - يا حضرة المستشار: - قمت لو. ولفظ الحاكم حكمو باإلعدام... وفي يدي المنجل

اهلل، وتراب والدي إني ما كنت أقصد االعتداء عميو، بل تيديده فقط ليرفع الضرب عن 

إال بجرح بسيط، فقد حكمني " األغا"ومع إني لم أصب . زوجتي، ولكن المستشار لم يصدق

 .(2)"باإلعدام

                                                 

 .56: ، ص1996، 1، يجهخ انخقبفخ وانخىسح، انؼذد (يقبل)ثىادس انىػً انطجقً فً انشواٌخ، : انطبهش، وؽبس(-1)
 .312: ، ص(ؽ-د)، 1960، داس انطهٍؼخ، ثٍشود، (سواٌخ)يتى ٌؼىد انًطش، : أدٌت، َذىي(-2)
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، وتحالفيم مع السمطة السياسية الفرنسية الحاكمة، "األغاوات"لقد جسد لنا ىذا الحادث قير 

يمان الفالحين بالثورة لمواجية ىذين العدوين المتسببين في التآمر عمى حرية الشعب  وا 

 .بصفة عامة

وكونو عميل فرنسا جعمو يعبث باإلصالح الزراعي، فمقد تحولت السمطة بين أيدي ظالمة 

 .إلى إيديولوجية قمعية كرست الظمم واالضطياد" بواألرواح"أمثال 

" بو األرواح"اتجاه شخصية " الطاىر، وطار"فمعمى ىذه المواصفات التي جسدىا الروائي 

" السائح الحبيب"لمروائي " السنابل"في القصة المعنونة بـ " سي الحاج قدور"تشبو مواصفات 

بوفاة خادمو لم يتأثر بالحدث مثمما ىز الجماعة، التي كان " السي الحاج قدور"عندما سمع 

يعمل معيا الخادم المتوفي، والتي وقفت ىذه الجماعة تتدبر كيف تساعد أىل زميميم، إال 

 عامميم بمعاممة خشنة قطع تفكيرىم بكالمو " الحاج"أن 

 .(1)"اهلل يرحمو ىيا لمخدمة"

التيار االنتيازي، الذي استولى عمى األراضي الفالحية، قبل وبعد " بواألرواح"ويمثل 

 . االستقالل

ىذه ىي االنتيازية الحقة في أسمى صورىا فبو األرواح يراعي مصمحتو دائما، يراعييا حين "

إن الرجل . يمنع، ويراعييا حين يعطي، ويتظاىر بالكرم من أجل الحفاظ عمى ىذه المصمحة

                                                 

 .22: ، ص1976، جىاٌ، 33، يجهخ أيبل، انجضائش، انؼذد(قظخ)انغُبثم، : انغبئخ، انذجٍت(- 1)
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االنتيازي مستعد لمتكيف حسب الظروف، وال يأخذ بعين االعتبار في كل تصرفاتو إال 

 .(1)"الحفاظ عمى مصمحتو في كل اإلحاالت 

وسعى في النيب والسمب، والقضاء عمى مقومات الثورة، ومقدساتيا عن طريق المكر، 

 :والنفاق، كما استطاعت ىذه الشخصية، وأمثاليا أن

يغيروا جمودىم، وينقضون كالغربان عمى كل نبتة، وخبزة، فينتزعونيا ألنفسيم، وبذلك "

اكتظت بطون بعض الناس بالشبع، بينما التصقت بطون غيرىم من شدة الجوع، لقد تسمط 

 .(2)"الخنازير عمى أقدار الناس

وقد استطاع ىذا التيار أن يصل إلى أن يتبوأ منصبا بعد االستقالل، ويوجو مقاليد األمور 

 .الوجية التي يراىا تتماشى مع مصالحو

عبد "لـ " نياية األمس"في رواية " بن صخري"كما يذكرنا الروائي بيذه الشخصية، شخصية 

 ".الحميد بن ىدوقة

تمثل البطل السمبي، الذي تزخر بو الرواية الممتزمة منذ بداية " بواألرواح"إن شخصية 

 .السبعينيات

كما يمثل نذالة السمطة السياسية في العالم الثالث، ىذه السمطة الحقيرة والجاىمة والطفيمية، التي 

تمتص دماء الشعب بطريقة ميكيافيمية لتنيب كل شيء، وفعال فإن ىذه الشخصية بأعماليا 

الدنيئة يكون قد تجّرد من إنسانيتو، وأصبح ىمو الوحيد بسط نفوذه عمى الطبقة الفقيرة، والتحكم 

                                                 

 .64: انشواٌخ انؼشثٍخ انجضائشٌخ  انذذٌخخ ثٍٍ انىاقؼٍخ واالنتضاو، ص: يذًذ، يظبٌف(- 1)
انشواٌخ انؼشثٍخ انجضائشٌخ، وسؤٌخ انىاقغ، دساعخ تذهٍهٍخ فٍُخ، انهٍئخ انًظشٌخ انؼبيخ نهكتبة، : ػجذ انفتبح، ػخًبٌ(-2)

 .187: ، ص(ؽ-د)، 1993
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اإلقطاعي مالك األرض التي " األغا"وىو بيذا يشبو نزاع . في رقابيا، والّدىاء، والتيديد

: بمغادرة األرض، وىذا في رواية موسومة ب" حسن"باألجر حيث يأمر " حسن جبل"يستزرعيا 

 ".أديب نحوي"لـ " متى يعود المطر"

 انسحب؟ ولكن إلى أين؟ ألم أولد في ىذه األرض منذ أكثر من عشرين سنة؟ "... »

ألم يسقيا أبي وجدي من قبمي بعرقيما، ودموعيما، حتى ارتوت، وأصبحت تنتج الغالل؟ ىذه 

الغالل التي كان األغا، ووكيمو يتصرفان بيا وفق أىوائيما دون أن يبال إال ما يمسك الرمق، 

لى أين؟  .(1)..."من تعب بيا، وأخرجيا سنبمة سنبمة، وحبة حبة؟ كيف أخرج إذن؟ وا 

لى العيد االستعماري و  وىذه الشخصية تمثل أذناب االستعمار، الذين بقوا يحنون إلى فرنسا، وا 

ليس ساخطا عمى مشروع الثورة الزراعية فحسب، بل ىو حاقد عمى كل ما نفعمو " بو األرواح"

 .منذ االستقالل

ونحن ماذا نفعل؟ نحتشد فوقيا، الصخرة المتناوبة، نكدس الزيت، والسكر، و الصابون، والقيوة "

والدقيق، ونمد ونمد، ونبيع ما ال يباع، ونشتري ما ال ُيشترى، يشرف بعضنا في الميل، ونبيع 

 .(2)"لبعضنا في الصباح، نمعب الدومينو، ونصمي ونؤذن، ونبني المساجد ونطبل ونزمر

وىم يحتقرون الطبقة الفقيرة، وكل ما يمت بصمة إلى الثورة، والقيم الوطنية، وبطشو جعمو 

 .يعادي ىذه الطبقة، ويناصبو العداء

                                                 

 .312: ، ص(ؽ-د)، 1960، داس انطهٍؼخ، ثٍشود، (سواٌخ)يتى ٌؼىد انًطش، :  أدٌت، َذىي(-1)
 .169: ، ص(سواٌخ)انضنضال، : انطبهش، وؽبس(- 2)
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" أرزقي" حيث يحن بطميا *"مولود معمري"لـ " السبات العادل"وىو بيذا الحنين يشبو بطل رواية 

 :في الصفحات األولى من الرواية لممستعمر الفرنسي، والمدينة الفرنسية قائال

القوي : لم يكن لدينا قبل مجئ الفرنسيين أطباء، وال طرقات، وال مدارس كنا نعيش كالحيوانات"

 .(1)"منا يأكل الضعيف

 .وعن طريق المكر والخداع تسمل إلى منصب حساس، حيث أصبح بعد االستقالل مدير ثانوية

 .شخصية عنيفة، حادة قاسية، فيو يعيش التوتر، وانفصام في الشخصية، حقد وسخط وشتم

. لن يدخل الجنة ساكن من أىل الحي... عمق خمفيما الشيخ عبد المجيد، وظل لحظات يفكر"

. حتى النار لن تدخموىا. لن تقبل لكم صالة، أو صيام، أو عبادة، ولن يوثق لكم في دين

ستعاممون كالحيوانات، والحشرات، وليس لدى اهلل، أو مالئكتو، وزبانيتو، وقت ليضيعوه في 

التفكير في أمثالكم بعضكم يحشر مع الذئاب، وبعضكم مع الكالب، وأطفالكم مع القطط، 

 .والجديان خسئتما تتحدثان عن الحكومة، وتثنيان عمييا

واحد معجب بمعمل المحركات، وآخر بمسجد األمير عبد القادر، وآخر لست أدري بماذا، 

ربما بالنقابات، أو بالشيوعية، أو بالسجون، عندما تكونون في الصحراء عين صالح أو 

                                                 
*

 .روائً وباحث أمازٌغً جزائري فً اللٌسانٌات األمازٌغٌة: مولود معمري 
للدراسة، كما درس " الرباط"، انتقل فً الثانٌة عشرة من عمره إلى مدٌنة (القبائل الكبرى)، فً أٌت ٌنً "تاوٌرت" بـ 1917 دٌسمبر 28ولد فً 

 .1962" الجزائر"، وفً جامعة "المدٌة" فً 1947، مارس مهنة التعلٌم ابتداء، من سنة "بارٌس"بـ 
 .(المغرب)" بوجدة"حٌن عاد من ملتقى " بعٌن الدفلى" فً حادث مرور 1989توفً فً شهر فبراٌر من سنة 

 .1979ٌعتبر رئٌسا لألكادٌمٌة البربرٌة ببارٌس حتى 
 ".األفٌون والعصا"و " غفوة العادل"، "الربوة المنسٌة: "من مؤلفاته

 "محند أومحند"كما جمع ونشر قصائد الشاعر القبائلً 
1
)- Mouloud Mammeri : Le Sommeil du juste, Alger plon, Sned, 1955, p :8. 
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أدرار، أو في صخور اليقار، اعطوا رأيكم في الحكومة أييا النعساء، يا من تجمبون السخط 

 .(1)"عمى األغنياء، بوجودكم، وبثرثرتكم أيضا

، تعبر عن التمزق، اإلحساس بالغربة، حقد، وكراىية لمطبقة الكادحة، جعمو "خسئتما"فمفظة 

 ..."الذئاب والكالب"يقارنيا بالحيوانات 

 .أما من حيث المغة فكممة ساخطا عمى المجتمع الجزائري

نكدس الزيت، والسكر، والصابون . نحن ماذا نفعل؟ نحتشد فوقيا، الصخرة المتناوبة "

والقيوة و الدقيق، ونمد ونمد، ونبيع ما ال يباع، ونشتري ما ال ُيشترى، يشرف بعضنا في 

الميل ونبيع لبعضنا في الصباح، نمعب الدومينو ونصمي ونؤذن ونبني المساجد ونطبل 

 .(2)"ونزمر

 ".السخط- التعساء- الكالب- الذئاب-يحشر "

فيذه األلفاظ تعبر عن القساوة، وىي مشحونة بالحقد، والكراىية، فمن خالليا أيضا نستقرئ 

 . كان ساخطا عمى المجتمع الجزائري" بو األرواح "أن 

 .شخصية منيارة نفسيا -

حاربيا " ابن باديس "ينتمي إلى عالم المشعوذين، يؤمن باألولياء، واألضرحة، مع أن 

 .ويّضر الناس، بأضرار ىذا االعتقاد، أيضا ىي شخصية جاىمة، وساذجة

                                                 

 .154: ، ص(سواٌخ)انضنضال، : انطبهش، وؽبس(- 1)
 .169: ، ص(سواٌخ)انضنضال، : انًظذس َفغه(- 2)
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يفسر ىذه " بو األرواح"وجعل االشتراكية بذلك تفشل في أىم مبدإ تقوم عميو عمى أن "... 

االجراءات االشتراكية في بعض األحيان تفسيرا ساذجا غريبا، وىو أن المقصود بالتأميم، 

بو "وتوزيع األراضي، ليس ىو األرض ذاتيا، بل ىو أصحاب ىذه األرض من أمثال 

 .(1)"األرواح

 .يستنجد بأولياء قسنطينة، ليغيروا من أحوالو، كما يستغل الدين لمصمحتو الشخصية

ولو كانت ىذه المصمحة عمى حساب آالم، ومعاناة اآلخرين، فسموكاتو، وتفكيره 

 .وتصرفاتو، ال تمت بصمة تكوينو الديني، حيث تاجر بالقيم األخالقية والدينية

حركيا بيم، وبفسقيم، ...قل كممتك...يا صاحب البرىان يا سيدي راشد"... 

 ...وفجورىم

 ...الزلزال الحقيقي إحساس، كيف لم يتيقظ اإلحساس بالزلزال في نفسي سوى اآلن؟

 .(2)..."كيف استطاع االحساس بالزلزال أن يموت في نفس بالباي وسط ىذا الجو

كما يستخدم بعض النصوص الدينية، التي كانت تستغميا الطبقة اإلقطاعية من أجل 

 .إعطاء الشرعية، لما كانت تمتمكو

قرأنا العمم الشريف، وجالسنا العمماء، وكافحنا مع الشيخ بن باديس تغمده اهلل برحمتو " -

 .الواسعة، وتفقينا في المذاىب األربعة، ولم نعثر عمى ىذا المنكر

 .(3)..."الشيء لمن يممكو، والتمميك وارد في القرآن الكريم. ال -

                                                 

 .76-75: انشواٌخ انؼشثٍخ انجضائشٌخ انذذٌخخ ثٍٍ انىاقؼٍخ واالنتضاو، ص،ص: يذًذ، يظبٌف(- 1)
 .35: ، ص(سواٌخ)انضنضال، : انطبهش، وؽبس (- 2)
 .13: انًظذس َفغه، ص(-3)
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، "بواألرواح"وىو مواجية : الصراع الخارجي: الصراع الذي يتمثل في" بواألرواح"يعيش 

غيره يتحرك إلنقاذ ممتمكاتو الزراعية الواسعة، وىو بيذا يشبو تفكير االقطاعية الروسية 

 .القيصرية، فاألرض في نظر ىؤالء

 .(1)"ارتقاء إلى مصاف الرسل واألنبياء"

يرى العالم يتغير من حولو، والحياة تمّر، ال يستطيع فعل شيء، ال : الصراع الداخمي

 .يستطيع أن يوقف ىذه الحركة التي ال تسير لصالحو

التقدم، ويقف ضد حركة التطور التي يعيشيا المجتمع، وقد جعمو عقيما " بواألرواح"يرفض "

ال ينجب، وال يخمف نسال بعده بالرغم من تعدد زوجاتو، ليظير موقفو الجامد من الحياة، 

 .(2)وتعفنو الذي سينتيي ال محالة، ولن يستمر بعده

 .يممك عقمية دينية متخمفة، تؤمن بالخرافات إلى درجة اإليمان بوجود صاحب الدابة

ابدأ يا صاحب الدابة سكان قسنطينة الجدد، الذين يثقمون كاىل صخرتيا، ويتسببون في "

 .(3)"ابدأ بكل صاحب بدعة يا صاحب الّدابة. زلزاليا

وسيمة لممحافظة عمى المنزلة االجتماعية التي يتحمى بيا في " بواألرواح"أما الدين في مفيوم 

 .وسط مجتمعو، فيو يتظاىر بالتقوى، والخوف من اهلل

                                                 

 .136: انًظذس َفغه، ص(-1)
 .44: ،ص1975، جشٌذح انخىسح انغىسٌخ، (يقبل)انضنضال، آخش سغجخ فً راكشح انًبػً، : ػبدل، أدٌت، أغب(- 2)
 .52: ، ص(سواٌخ)انضنضال، : انطبهش، وؽبس(- 3)
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ال حول وال قوة إال باهلل . خسئت يا لعين يا كمب ابن الكمب، يا ديوثا أتقول ىذا الكالم لي أنا"

أنا شيخ الستين، وحافظ كالم اهلل، وخريج الزيتونة يقال مثل ىذا الكالم في مدينة ابن . لي

 .(1)"باديس، ويوم الجمعة أال تبت يديكم

 .يؤمن أيضا بالطرقية، وبأصحاب البدع

ابدأ من ىناك من األسفل حيث ال يزال الزحف يتواصل، ثم اصعد إلى قمبيا وظيره يا "

 ...سيدي مسيد

وال تتركيم يخربون المدن لينطمقوا نحو البوادي، سمط الخصي عمى رجاليم والعقم عمى 

 .(2)"نسائيم، حتى ينقرض نسميم، وال يمكث إال النسل الصالح

شخصية انتيازية يتظاىر بحبو لموطن، يتظاىر بالكرم، يستغل الفرص من أجل االستيالء 

عمى اآلخر، فكمما طمب منو جار، أو قريب أن يقرضو مال يشترط عميو شرطا، ىو أن 

يضع أرضو ضمانا ليذا القرض، وفي األخير حين ال يرد القرض يغتصبيا بقوة القانون 

 ".بواألرواح"الذي يؤمن بو 

ىذه ىي االنتيازية الحقة في أسمى صورىا، فبواألرواح يراعي مصمحتو دائما يراعييا حين "

يمنع، ويراعييا حين يعطي، ويتظاىر بالكرم من أجل الحفاظ عمى ىذه المصمحة، إن الرجل 

 .االنتيازي مستعد لمتكيف حسب الظروف

 .(3)"وال يأخذ بعين االعتبار في كل تصرفاتو إال الحفاظ عمى مصمحتو في كل الحاالت

                                                 

 .55-54: انًظذس َفغه، ص، ص(-1)
 .47: انًظذس َفغه، ص(-2)
 .64: انشواٌخ انؼشثٍخ انجضائشٌخ  انذذٌخخ ثٍٍ انىاقؼٍخ واالنتضاو، ص: يذًذ، يظبٌف(- 3)
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يحمل أيضا حقدا وكراىية لمطبقة الفقيرة، فيو ال يريد معالجة الفقير في القطاع الصحي تابع 

 .لمحكومة

ذا مرض يعالج بثمن " لماذا ال يتكاثر ىذا الشعب ما دام يأكل ويشرب وال يعمل شيئا، وا 

 .(1)"زىيد

فالخالصة التي نريد أن نصل إلييا من خالل دراستنا ليذه الشخصية أنيا شخصية ارتكبت 

 الجرائم في حق الطبقة الفقيرة فيي ال تموت بسيولة، تحاول االنتحار، ىذا

 ما أدى بيا النزول إلى الجسر المعمق لكي ينتحر

أطفال المدينة كميم يتجمعون عند مدخل الجسر ابن باديس أيضا معيم يبغون أرضي، "

 .(2)"بعضيم في لباس مدني، وبعضيم في لباس عسكرية...يريدون انتزاع أرضي مني 

 .بعدما أصيب بالجنون

 .(3)"الجنون ىنا يشير إلى المعقولية الفكر اإلقطاعي"

ولكنو ال يموت فيذه الشخصية تممك أرواًحا متعددة، فاالنتحار تقيقر لمفكر االقطاعي، 

وتراجعو أمام األفكار الجديدة، فيي شخصية جامدة، وغير متطورة، ومتوقفة عن النمو، فيو 

 .يريد أن يظل الريف عمى حالو

وممكية األرض ال تأتي لكل واحد كالموىبة والذكاء، كالعبقرية واألرض أرض ليس إال وأن  "

 (1 )".تبقى المدينة يسكنيا األخيار
                                                 

 .74: ، ص(سواٌخ)انضنضال، : انطبهش، وؽبس(- 1)
 .223-221: انًظذس َفغه، ص، ص(-2)
، 46، يجهخ أيبل، وصاسح انخقبفخ واالػالٌ، انجضائش، انؼذد (يقبل)انجؼذ االجتًبػً فً سواٌخ انضنضال، : عبسي، يذًذ(- 3)

 .19: ص
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استمده من واقعو المعيشي، فيو الذي صنعو معتمدا عمى " بواألرواح"فالواقع الذي عاشو 

 .الخمفية التاريخية المستمدة من القضايا الفكرية التي كان يؤمن بيا

فالواقع يبني الشخوص، والشخوص يحركون الواقع، ويغيرونو، و إدراك ىذه العالقة "

الدياليكتيكية بين الواقع، والذات اإلنسانية القادرة عمى العطاء ىو إدراك لمبررات وجود الفن 

ففي المعرفة كما في الفن، ال يحصل اإلنسان عمى الحقيقة جاىزة، فيو الذي . التاريخية

فالخمفية . يصنع الحقيقة الجديدة، التي تدفع البراعم الصغيرة إلى النمو عمى شجرة الحقيقة

يجسد بشكل جد واضح " بواألرواح"التاريخية، والطبقية لمشخصية ىي التي تمدد سموكيا ف 

 .(2)"ىذه األطروحة الفكرية النظرية، التي تجد تبريرىا في التطبيق

 :التي" ديبي كوكس"وأخيرا مات عقيما، ىذا العقم الذي يمثل رمزا عند المستشرقة اإلنجميزية 

دليل عمى أن الطبقة التي يمثميا بال مستقبل، وأن سمطتو آيمة " بواألرواح"ترى أن عقم "»

 .(3)"لمنياية، بل يدل عمى عقمو عمى أنو ينتمي إلى عالم ينتمي إلى الماضي

تساير تصرفات " بواألرواح"نستطيع أن نستقرئ من وراء ىذا كمو أن معامالت وسموكات 

 " حنا مينة"لمروائي " بالشراع والعاصفة"في روايتو الموسومة " ابراىيم بك فاخر "شخصية 

 ...عدو ال يقل شره عن األتراك بل شره أعظم" ابراىيم بك فاخر"

                                                                                                                                                         

 .136: ، ص(سواٌخ)انضنضال، : انطبهش،وؽبس(- 1)
، هكزا تكهى انطبهش وؽبس، انًقبو انُقذي األول، يؤعغخ (يقبل)انضنضال جذل اإلخظبة، وانؼقى، : واعًٍُ، األػشد(- 2)

 .216-215: ، ص،ص2011كُىص انذكًخ، نهُشش وانتىصٌغ، 
3
Cox, Debbie : The novels of the taharwattar : command or critique Research in African 

literatures 28, 

http :Sherpa bluK130 01The novels of tahar wattar.pdf 
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األتراك يسمبون الناس حريتيم، وابراىيم بك، وأمثالو من األغنياء الجشعين يسمبونيم خبزىم، 

 ."(1)الخبز، والحرية، ىل يستطيع اإلنسان أن يعيش بدونيما؟

في رواية معنونة بـ " الحاج عمر"وىو بيذه التصرفات والسموكات يشبو شخصية االقطاعي 

 .(2)"إدريس بوذيبة"لـ " حين يبرعم الرفض"

نقول أيضا عن ىذه الشخصية أنو رسم حول نفسو ىالة من الوقار المزيف، يقمع الفالحين، 

ويدوس عن كرامتيم، فيي شخصية مستغمة، منافقة، تمتاز أيضا بالخداع واألنانية، والزيف، 

 .والعداء لموطن والثورة

 .(3)"إنيا العقمية اإلقطاعية الجامدة المتخمفة التي تريد أن تجري في اتجاه يعاكس النير" 

، فيي "عالوة بوجادي"لـ " عين الحجر"بطل رواية " سميماني"نجد شبيا واضحا بين كل من 

 .شخصية اقطاعية اتخذت الفالحين عبيدا

يجب أن يعامموا بكل شدة، وكل التحقير حتى يضمون شاعرين بقيمتيم الحقيقية، وأنيم ال "

يختمفون عن البيائم سوى في أنيم أقدر عمى نكران الجميل، وعمى الخداع، والكذب، 

.(4)"والمماطمة

                                                 

 .242: ، ص(ؽ-د)، 1969، يكتجخ سًٌىٌ انجذٌذح، ثٍشود، (سواٌخ)انششاع وانؼبطفخ، : دُب، يٍُخ(- 1)
، 1، ؽ(د-د)، انششكخ انىؽٍُخ نهُشش وانتىصٌغ، انجضائش (سواٌخ)دٍٍ ٌجشػى انشفغ، : إدسٌظ، ثىرٌجخ، ٌُظش(- 2)

 .24-23-22-21: ص،ص
 .43: ، ص(ؽ-د)، 2000انشواٌخ وانتذىالد فً انجضائش، يُشىساد اتذبد انكتبة انؼشة، : يخهىف، ػبيش(- 3)
 .173: ، ص(ؽ-د)، 1988، انًؤعغخ انىؽٍُخ نهكتبة، انجضائش، (سواٌخ)ػٍٍ انذجش، :  ػالوح، ثىجبدي(- 4)
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 :الفالح

، وتعاستو، وشقائو، ومن بين الروائيين الذين "الفالح"لقد تعرض الروائيون العرب إلى بؤس 

 :حين قال" زينب"في روايتو المعنونة بـ " محمد حسين ىيكل"جسدوا ىذه المعاناة الروائي 

لم أكتب ىذه الرواية إال لتكون عبرة لمقارئ، ودرسا من دروس الحياة يستفيدون من ورائو "  -

أبناء وطني العزيز بوجو عام، والفالحون بوجو خاص، والذي دفعني إلى نسج بردىا 

بالشكل الذي فيو، ما رأيت الفالح عميو من التعاسة والشقاء، وما ىو منغمس فيو من 

 .(1)"الجيل الدامس حتى إني جعمت مقر الحادثة قرية من قرى الفالحين

كما وصف لنا الفالح حين يعود من عممو مساء، وىو منيوك القوى، ال يجد أيضا ما  -

 .يأكل

 إن رجع إلى بيتو ميدود القوى منيوكا الغبا، فيطعم زقوما –ويرجع في المساء " -

وعمقما، ثم يرتمي عمى مياد ليس أقل خشونة من األرض التي تنام عمييا الدواب، وقل أن 

يجد دثاره، ويحيط بو في قاعتو الضيقة عن يمينو، ويساره، وفوق رأسو، وتحت رجميو 

 .(2)"الكثيرون من نتاجو، وأىمو، ومن فوقيم سقف واط تكاد تصمو أيدييم وىم نيام

ىو اآلخر إلى معاناة الفالح الجزائري، حيث كان " الطاىر وطار"كما تعرض الروائي  -

يسكن قمم الجبال، ويحرث األراضي الجرداء بعد أن اغتصبت أراضييم من طرف 

 ".الكولون"

                                                 

 .5، 4: ، ص،ص(ؽ-د)، 1963، يكتجخ انُهؼخ انقبهشح، (سواٌخ)صٌُت ،: يذًذ، دغٍٍ هٍكم(-1)
 .68: انًظذس َفغه، ص(-2)
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وفي معسكر الفالحين يقف أصحاب الممكيات الصغيرة الذين يزرعون األرض بعرقيم، " -

 .(1)"يكدحون، وال يكادون يجدون رغيف العيش

 .فالروائي يقدم صورة مأساوية عن الريف الجزائري قبل الثورة، وأثناء الثورة

فرواية الالز تمدنا بصورة قاتمة، وسوداوية عن معاناة فالحي الريف، حيث الفقر المدقع، 

وصعوبة الحياة، وعقم األرض القاحمة التي أجبرت الفالحين عمى العيش فييا، ألن 

المستعمر طردىم من أراضييم السيمية الخصبة، واغتصبيا منيم، فأصبحوا يعيشون في 

 .مناطق جبمية عديمة الفائدة

عمق الشيخ الربيعي في نفسو، عمى ما التقطتا أذناه، من تأوىات شيخين يقفان أمامو، " 

إننا كما .. وعجوز، وأرمل تقفان إلى جنبو، ثم سرح بصره الذابل في الصف الطويل أمامو

عرفنا أنفسنا مذ خمقنا، الشيشان عمى رؤوسنا تكاد تقطر وسخا، البرانس ميميمة، رثة، 

متداعية، واألحذية مجرد قطع من الجمد أو المطاط تشدىا أسالك صدئة، واألوجو زرقاء 

وليس .. وليس لنا من الحاضر إال االنتظار .. ليس لنا من الماضي إال المآسي.. جافة

 .(2")...نتآكل كالجراثيم وليس غير .. لنا من المستقبل إال الموت

كما عبر رواد الرواية الجزائرية بكل واقعية، عن معاناة الفالح الجزائري إبان االستعمار 

 .الفرنسي

                                                 

 .143: ، ص3، ؽ1983انشوائً واألسع، داس انًؼبسف، انقبهشح، : ػجذ انًذغٍ، ؽه ثذس(- 1)
 .10-9: ، ص، ص (سواٌخ)انالص،: انطبهش، وؽبس(- 2)
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حيث قام المستعمر بنشر األمية في أوساط الفالحين، وىذا بتعميم الجيل، حتى يستطيع أن 

 .يتحكم فيو

ولعل المحتل األجنبي ىو المسؤول األول عن ىذا الوضع بتدعيمو األمية لنشر الجيل، "

والتخمف، وبذلك يتاح لو استغالل تمك الفئة العريضة حسب أىدافو االستعمارية الرامية إلى 

 .(1)"تحقيق عدة أغراض من بينيا توفير اليد العاممة بأقل األثمان

كما قدموا تصويرا حيا عن مأساة الفالحين، فالمعاناة لم تقتصر لدى ىؤالء، بل تعدت إلى 

سكان األحياء الفقيرة في المدن الجزائرية، نجد ىذا بوضوح مع اختالف الرؤى اإليديولوجية، 

 ".كاتب يسين"، "محمد ديب"، "مولود معمري"، " مولود فرعون"والفنية، عند 

كما حدد الّروائي الصراع القائم بين الشرائح االجتماعية الفقيرة من جية، وقوى االستعمار 

 .من جية أخرى ف

البؤس الذي يصبح فيما بعد ىو المحرك لممد الجماىيري، فالوعي يتحدد تاريخيا، بتحدد "

 .(2)"الواقع الطبقي، وليس العكس

ويصبح الشعب المستعمر، وكأنو طبقة اجتماعية بروليتارية يقف في مواجية المستعمر الذي 

 .يشكل الطبقة البرجوازية ذلك أن النظام االستعماري، ىو من إفرازات النظام الرأسمالي

فالفالح يكون طبقة المحرومين والمستغمين، وىو يقف كطبقة واحدة متراصة ضد األوروبيين 

 : الذين يمثمون المستعمر، والرأسمالي، والمعمر يقول أحمد طالب
                                                 

 دٌىاٌ انًطجىػبد انجبيؼٍخ، 1976- 1931االنتضاو فً انقظخ انقظٍشح انجضائشٌخ انًؼبطشح، يب ثٍٍ : أدًذ، ؽبنت(-1)

 .109: انجضائش، ص
، هكزا تكهى انطبهش وؽبس، انًقبو انُقذي األول، كُىص (يقبل)انضنضال جذل اإلخظبة وانؼقى، : واعًٍُ، األػشد(-2)

 .212: انذكًخ، ص
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إن اإلحساس بالظمم ىو النغمة المسموعة في أغمب القصص، ولعمو يمثل الخميرة األساسية "

 .(1)"التي انضجت الثورة

يجعل طبقة الفالحين يقفون صفا واحدا في مواجية " الالز"إن الصراع القائم في رواية 

المحتل، الذي اغتصب األراضي، وشّرد الجزائريين، وسمط عمييم حربا شعواء، ال تبقى وال 

 .تذر

.. يقين، إن كل واحد منا يتوقع نيارا كبيرا..لم سارعت إلى ىذه الصخرة دون أن أشعر " -

الطائرات المقنبمة، المدافع الرامية، الرشاشات الالىثة، الكتائب المتطمعة لالستيالء عمى كل 

 : ىذه الميمة المشحونة، الدسمة، كما يقول سي زيدان.. شبر في أرض المعركة

ولكن ىذه القمة وعرة، .. لطالما حدث ذلك...تحتم أن يتوقع المرء كل االحتماالت "

 .(2)"ويتطمب حصارىا بضعة أيام

والمواجية تأخذ أشكاال، فيي تقوم عمى رفض المحتل، وقوانينو الجائرة، وشرعيتو، التي 

 .فرضيا بالحديد، والنار عمى الجزائريين

فالناس في ىذه البالد طينة كريمة، قموبيم ال تزال سميمة لم تشبيا شائبة، كل ما كابدنا من "

 .(3)"بؤس، وشقاء لم يفسدنا إننا لم نخفض رؤوسنا في يوم من األيام، فمن نخفضيا اليوم

إن اغتصاب األرض من طرف االستعمار االستيطاني في الجزائر أدى حتما إلى رد فعل 

 . ومقاومة مسمحة

                                                 

 .54: ، ص1976-1931االنتضاو فً انقظخ انجضائشٌخ انًؼبطشح، فً انفتشح يب ثٍٍ : أدًذ، ؽبنت(-1)
 .147: ، ص (سواٌخ)انالص، : انطبهش، وؽبس(- 2)
 .32: ، ص(ؽ-د)ٌ (د-د)، تشجًخ عبيً انذسوثً، داس انىدذح، ثٍشود، نجُبٌ، (سواٌخ)انذشٌق، : يذًذ، دٌت(- 3)
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 : قال قدور في سره، ثم رفع صوتو"

.. نعم نعم يجب أن ال أرجع إلى القرية، أريد أن ألتحق بالجبل معكم، أريد أن أكون جنديا

ببندقيتي أقتل العسكر، وأقوم بعمميات، وأدافع عن نفسي، لقد انتيى كل أمل في القرية، 

 .(1)"ويجب أن ال أعود إلييا

 .فالصراع يضع الفالحين المعدومين في مواجية االستعمار الذي يممك كل شيء

 .(2)طبقة رأسمالية تممك أدوات اإلنتاج، وطبقة عاممة ال تممك إال قوة عمميا"

فمناط الصراع، ىو األرض، فالفالح الجزائري يصارع من أجل أرضو، التي اغتصبيا منو 

، الذي ىو محتل بكاممو من أقصاه (وطنو)المستعمر، ويصارع من أجل أرضو الكبيرة، أي 

 :حيث" لمشرقاوي"إلى أقصاه وىو بيذا يشبو الفالح في رواية األرض 

 .(3)"أبرز تعمق الفالح بأرضو وحرصو عمييا، ودفاعو عنيا" 

فالدفاع عن األرض، ىو دفاع عن الذات المسموبة، وعن أرض األجداد وعن ىوية وأصالة، 

 . وانتماء

فاألرض مصدر الرزق، والحياة في القرية، من يتعرض لؤلرض، يتعرض لمصدر رزق "

 .(4)"الفالح، وحياتو، وحين تتعرض األرض لمخطر، ييب الفالح لدفع الخطر عنيا

فالصراع مع االستعمار صراع شامل ومطمق، يضع األنا في مواجية اآلخر، اقتصاديا، 

 .واجتماعيا، وسياسيا
                                                 

 .70: ، ص(سواٌخ)انالص، :  انطبهش، وؽبس(-1)
 .185: ، ص3، ؽ1983يقذيخ فً َظشٌخ األدة، داس انؼىدح، ثٍشود، : ػجذ انًُؼى، تهًٍخ(- 2)
 .136: ، ص3، ؽ1983انشوائً واألسع، داس انًؼبسف، انقبهشح، : ػجذ انًذغٍ، ؽه ثذس(- 3)
 .147: انًشجغ َفغه، ص(-4)
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 ": نور سممان"فالروائي يقول 

نقل صورا من الجزائر الحية التي كاد االحتالل أن يمسخيا، أو يقضي عمييا بحضارة "

 .(1)"بديمة، وبثقافة دخيمة

أن يجعل الفالحين يتصارعون مع بعضيم البعض، ألن " الطاىر، وطار"وقد رفض الروائي 

األولوية تتمثل في مقاومة المحتل، بل تشدىم الروح الجماعية، التي كانت تشمل الريف 

 .الجزائري، أي التعاون، والتكامل فيما بينيم

  

                                                 

 .429: ، ص1، ؽ1981األدة انجضائشي، فً سدبة انشفغ، وانتذشس، داس انؼهى نهًالٌٍٍ، ثٍشود، : َىس، عهًبٌ(- 1)
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ترتفع المعاول، تنزل بحركة رتيبة، تصطدم بين اآلونة واألخرى بالحجارة، فيسمع ليا رنين "

كالموسيقى الالزمة، الحرارة مرتفعة، العرق يتصبب ترتفع المعاول، تنزل ومع االرتفاع، 

 .(1)"والنزول شييق، وزفير، ثم لحظات راحة 

ن وجدت تناقضات داخمية فيي تناقضات ثانوية، وليست أساسية في الظروف االستعمارية  وا 

وىذا يتماشى مع الرؤية اإليديولوجية التي تحكم الثورة الجزائرية، حتى أن تسمية جبية 

تفيد ىذا االلتحام بين كل أبناء الجزائر ليم ىدف واحد، ىو تحرير " التحرير الوطني"

 .الجزائر

جبية التحرير الوطني ليست كبقية األحزاب، كما أنيا ليست من المنظمات القائمة عمى "

 ...التناقض مع تشكيالت سياسية أخرى

إنيا آذنت بزوال األحزاب األخرى، وأحدثت انقالبا تاما .. ولم تمارس المزايدة السياسية

 (2)"بالنسبة لمفكرة المعيودة لدى الناس حول الكفاح الشرعي ضد االستعمار

إن الحرص عمى وحدة الفالحين، واتحادىم أثناء الكفاح التحريري أصبح مطمبا مقدسا، لذلك 

فرغم تصدي الشعب كمو لالحتالل، إال أن الفالحين والعمال ."ذابت الفروق، والتناقضات

يشكمون العنصر المخمص الذي يكافح عن إيمان بقضيتو، ال من أجل غاية خصية شأن 

 .(3)"الطبقة البرجوازية، أو من أجل منصب يتواله، شأن طبقة السياسيين االنتيازيين

                                                 

 .14: ، ص1976َىفًجش  25جشٌذح انشؼت األعجىػً ، ، (يقبل)انجذج ػٍ صيٍ يب، :  دشص هللا، يذًذ(-1)
 دُفً ثٍ ػٍغى، انًؤعغخ انىؽٍُخ نهكتبة، انجضائش،، (تشجًخ)انجضائش األيخ وانًجتًغ، : األششف، يظطفى(- 2)

 .167: ، ص(ؽ-د)، (د-د) 
، داس انفكش وانُشش وانتىصٌغ، 1967- 1939. انىاقؼٍخ فً انشواٌخ انذذٌخخ فً ثالد انشبو: اثشاهٍى، دغٍٍ انفٍىيً(- 3)

 .235: ، ص(ؽ-د)، 1983ػًبٌ، 
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إن الشخصيات التي عانت من البؤس، والفقر، واالستغالل ترتمي عفويا، وآليا في أحضان 

، حيث نجد الفالحين، وحثالة البروليتارية "الالز"الثورة، وىذا ما نالحظو بوضوح في رواية 

يمتحقون دون تردد بالثورة، إنيا طبقات تغذي الثورة، وتبث فييا روح األمل، والحياة 

في الرواية رغم االضطياد، والمعاناة، والمآسي التي عاشيا " الالز"فيذا البطل . والمستقبل

الشعب الجزائري تسمط عميو أقصى ألوان العذاب، ولكن لم يفقد لحظة واحدة إيمانو بعدالة 

 .القضية، وبحتمية االنتصار

لم يكتف االستعمار باالستيالء عمى المدن، بل امتدت سطوتو إلى الريف، فالفالحون الذين 

انتزعت منيم أراضييم بالقوة، وبتحايل القانون، فإنيم وجدوا أنفسيم عائشين عمى األراضي 

الجرداء، أو في الجبال، ومنيم من التحق بالمدينة لينظم إلى جيوش العاطمين والفقراء، الذين 

 .يقتاتون عمى فتاة األوروبيين

مشاىد عن ىذا الخطاب القمعي الذي " الالز"في رواية " الطاىر، وطار"يعرض الروائي 

 .يعبر بصدق عن مأساة الفالحين

 ..قالوا إنو لن يبقى غير الصح (ثمانية ماي)حتى في "

 ..وفي الواقع لم يبق إال الفرنسيس

 ..إنو يتذكر جيدا كيف كانت الطائرات تقذف مئات القنابل تنفجر ىنا وىناك
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في كل مكان، وكيف كان ىو، وكل أفراد دواره يتراكضون في الحصائد كالمجانين والنيران 

 ..تمتيب من تحتيم، ومن فوقيم

ذلك الحمار المسكين، كان واقفا يحاول فيم ما يجري حولو، مرت طائرة منخفضة .. آه 

ظل المسكين واقفا لحظات، ولما .. حبل أحمر كنت أراه.. رشتو بحبل من الرصاص.. فوقو

 .(1)" حاول أن يتقدم انشطر إلى اثنين

إن المنطق الذي اتبعو االستعمار في استيالئو عمى األراضي استولى عمييا باسم قوانين 

 .تفكيك الممكية الجماعية، التي تقوم عمى ممكية العروش ألراضي مشتركة

عانتنا ال يجوز لكم أن تساوموننا في " نحن متطوعون جئنا لنعينكم، إذا لم تقبموا تطوعنا، وا 

 .(2)"حياتنا وعقائدنا

وما دام الفالحون الذين يستثمرون ىذه األراضي، ال يمتمكون وثائق فردية تثبت حيازتيم ليا، 

، إذ صادر *فإنيا اعتبرت ممكية تابعة لمدولة، كما استعمل المستعمر سالح الحبوس

األراضي التابعة لموقف، ومنحيا لممعمرين بثمن رمزي كما استولى عمييا بحجة المنفعة 

 .العامة

                                                 

 .42: ، ص(سواٌخ)انالص، : انطبهش، وؽبس(- 1)
 .222: انًظذس َفغه، ص(-2)
*

 .، والجمع أحباس، حبوس(اسم)حُبٌس : الحابوس 
 .أمالك األحباس، أمالك موقوفة لوجه هللا، أرض، أو دكاكٌن، أو دور مدٌرٌة األحباس، إدارة مسؤولة عن تسٌٌر أمالك األوقاف: أمالك الُحبس
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إن ىؤالء الفالحين ال يممكون من صفة الفالح سوى االسم، فيم في الحقيقة ليسوا سوى "

أجراء موسيميين الذين ينطمقون من المغاور، والجبال في السيول، والسيوب بحثا عن أي 

 .(1)"عمل، وبما أنيم ريفيون فقد أطمقت عمييم ىذه التسمية

لى حيازتيا من طرف  وكل ىذه االجراءات القمعية أدت إلى تفكيك ممكية الجزائريين، وا 

 .االستعمار

 .ىناك عالقة حميمة تربط األرض بالفالح

لنا بالدنا ىي الحقيقة التي عمى الجزائري أن يعترف بيا، فيو يتميز عن غيره من البشر "

بوجوده في رقعة جغرافية ىي ممك لو، وعمى ىذه الرقعة يعيش أناس ليم كيانيم، وىويتيم 

الثقافية، والدينية، والتاريخية، والحضارية، واألرض ىي العنصر الضروري لبناء مجتمع، أو 

 .(2)"باألحرى بناء حضارة

بأن " الطاىر وطار"فمما أخذت ىذه األرض انتيت قصة الحياة لديو، فيي إشارة من الروائي 

الشعب الجزائري أحب أرضو، وال يمكنو إيجاد أرض بديمة عن أرضو، فيو إحساس صادر 

 .من أعماق الوجدان ىذا اإلحساس الذي تفجر غيظا وكرىا

سينطمق قطارنا ذات يوم إن شاء اهلل الرحمن الرحيم، وسيرفس كل البرجوازيين والرجعيين يا "

 (3)."عمي عبد القادر ال تنساىم

                                                 

 .35: ، ص(سواٌخ)انؼشق وانًىد فً انضيٍ انذشاشً، : الطاهر، وطار- (1)
-139: ، ص، ص4، ؽ1987، ػجذ انظجىس شبهٍٍ، داس انفكش، ديشق، (تشجًخ)ششوؽ انُهؼخ، : يبنك، ثٍ َجً(-2)

140. 
 .33: ، ص(سواٌخ)انؼشق وانًىد فً انضيٍ انذشاشً،: انطبهش، وؽبس(- 3)
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فمن خالل تالحم الفالحين يطالعنا الروائي أن الثورة شارك فييا الجميع، فيي لم تنطمق من 

 .الفردية بمجرد تصوير بطولة فرد، أو بطولة أسطورية، أو خيالية كما نجدىا في

األدب البرجوازي الذي يصور اإلنسان عاشقا لمعنف، والتمرد، وذلك حبا لمتفوق، ودون "

 (1)"مصوغات واقعية، أو موضوعية

كما بين الروائي ىجوم القوات الفرنسية عمى الريف من خالل األعمال الوحشية التي ارتكبيا 

 .في حق األبرياء

 ...وتيتز أعصابو، وتتقمص عضالتو وتضطرب خطاه، وتتقاذف قدماه"

 ..ىذه ىي الحياة، حين ينتيي شيئا يبدأ شيئا آخر ينتيي الّسمم لتبدأ الحرب

 ..الميل والنيار، ينتيي أحدىما ليخمفو اآلخر

 ..انتيى وجودي في القرية، ليخمفو وجود آخر في مكان آخر

 ..وال ربما ليخمقو العدم

 ..ويقشعر بدنو، ويبمع ريقو، ويدفع صدره إلى األمام

العصبيون يمكن أن يصبروا ألي شيء، إال .. إنو في التعذيب اآلن ... ؟ يا الالز"..الالز"و

 (2)"العصبيون أكثر الناس صبرا عمى التعذيب، ألنيم يستعذبون التحدي.. ال ال .. لمتعذيب

 إنيا سياسة الحديد والنار، وسياسة األرض المحروقة التي اتبعيا االستعمار ضد الفالح 

 .محاولة منو القضاء عمى الثورة

                                                 

 .49: ، ص(ؽ-د)، 1975ػذَبٌ يذَبح، داس اثٍ خهذوٌ، ثٍشود،  انىاقؼٍخ االشتشاكٍخ، تشجًخ،-: ي-غشويىف(- 1)
 .18: ، ص(سواٌخ )انالص،: انطبهش، وؽبس(- 2)
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والمستعمرون والغرباء درجوا مذ وطئت أقداميم البالد عمى قير ىذا الفالح وامتصاص "

 .دمائو وكانوا يمجؤون إلى كل الوسائل، مرة بالضرب، وأخرى بإشاعة أفكار سامة

 (1)"بل إن بعضيم كان يضرب الفالحين لمجرد المذة

كما اعتمدت الطبقة االقطاعية التي ورثت األراضي من االستعمار عمى أسموب التخويف 

والترىيب لمفالح، بعد أن اختارت الدولة بعد االستقالل المنيج االشتراكي لبناء مجتمع 

 .متحضر

ولم تجد الدولة الجزائرية بدا في اختيار المنيج االشتراكي نظاما إيديولوجيا وفكريا، وثقافيا "

 .سبيال لتحقيق مشروع بناء مجتمع متحضر، وعصري

شعب انغمس في الفقر " الالز"فاالشتراكية تميق بيذا الشعب، كما قال زيدان بطل رواية 

 (2)"والجيل والظمم االجتماعي انغماسا

لقد عانى الفالح الجزائري من بطش االستعمار، وقساوتو، لقد اغتصبت كل أراضيو فمقد 

ىو اآلخر " عبد المالك مرتاض"أضاع أرضو، التي مصدر قوتو وقوت أوالده فمقد جسد لنا 

معاناة سكان الربوة العالية، فمقد عانى ىؤالء من . (3)"صوت الكيف"كل ىذا في روايتو 

ولم . بطش، ووحشية االستعمار، الذي اغتصب أراضييم بالقوة، واستغميم أبشع االستغالل

 .يكتف، االستعمار بيذا بل أساء لمفالح أيما إساءة

                                                 

انقظخ انًظشٌخ وطىسح انًجتًغ انذذٌج يٍ أوائم انقشٌ انؼششٌٍ، إنى قٍبو انذشة انؼبنًٍخ : ػجذ انذًٍذ، اثشاهٍى(- 1)

 .61: ، ص1، ؽ1973انخبٍَخ، داس انًؼبسف ثًظش، 
 ، داس انغشة نهُشش وانتىصٌغ، انجضائش، (انطبهش وؽبس)انجذج ػٍ انزاد نهشواٌخ انجضائشٌخ، : دكٍى، أويقشاٌ(- 2)

 .78: ، ص(ؽ-د)، (د-د)
 .12-11-10: ، ص، ص1، ؽ1986، داس انذذاحخ، ثٍشود، نجُبٌ، (سواٌخ)طىد انكهف، : ػجذ انًبنك، يشتبع(- 3)
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فمم يبق منو إال ىيكل جامد من العادات والتقاليد، التي حافظت عمى الرمق األخير من "

 (1)"الحياة، ولم يبق لو أثر لمثقافة 

 .فيي مرارة وظمم شبيية

 (2)"معيشة الكالب عمى حد تعبير حمو"

يبرز ىو اآلخر مدى االضطياد، والذل " لقمتان من شعير"في قصتو " أحمد منور"كما نجد 

فيا (3)"المكي"المذين كانا منصبين عمى الفالح الجزائري، وىذا الذل منصب عمى شخصية 

 تعتبر دليال قاطعا عن وحشية *"أبي القاسم سعد اهلل"لـ " القرية التي احترقت"ىي قصيدة 

 المستعمر، فيي تجسد صوت الموت والخراب

ُرونَه    ىَهكَهذَها يَهنْنتَهصِص
  ويَهُعوُدونَه نَهشَهاوَهى

ون نَهيَهاشين وأَهلْنقَهاب اَهلْنُبُطولة يْنُث يجرُّ   حَه
ُرونَه                                 ىَهكَهذَها يَهنْنتَهصِص

تَهُقونَه اَهألَهبْنرِصيَهاء   يَهشْن
رابَه    ويَهُصبُّونَه الخَه

رَهادِص    كَهاَهلْنجَه
                                                 

 .22: دُفً ثٍ ػٍغى، ص، (تشجًخ)انجضائش األيخ وانًجتًغ، : يظطفى، األششف(- 1)
 .26: ، ص(سواٌخ)انالص،: انطبهش، وؽبس(- 2)
: ، ص(ؽ-د)، 1990انقظخ انجضائشٌخ انًؼبطشح، انًؤعغخ انىؽٍُخ نهكتبة، انجضائش، : ػجذ انًبنك، يشتبع ٌُظش،(- 3)

23. 
*

 . نشأ فً عائلة فقٌرة جدا بسٌطة، ومتدٌنة1930سنة " بوادي سوف" قمار"ولد أبو القاسم سعد هللا ببلدٌة : أبو القاسم، سعد هللا 

". أمرٌكا"بـ " مٌنٌسوتا"ودار العلوم بالقاهرة، وجامعة " بتونس"أحد علماء الجزائر وهو مناضل، مؤرخ بدرجة مفكر، درس فً  جامع الزٌتونة 
 .ودرس فً الجزائر، وفً عدد من جامعات العالم ألف ما ٌقارب األربعٌن عنوانا فً التارٌخ، السٌر والتراجم، التحقٌق، الترجمة

كتب فً جرٌدة " بالقاهرة"، وهو ما ٌزال طالبا "جبهة التحرٌر الوطنً"انخرط فً " جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن"ترعرع وسط أقطاب 
 ".فً الخمسٌنات" البصائر"

، وبلجان إصالح التربٌة، "بالقاهرة"كان عضوا نشطا، وفعاال فً عمل الحركة الطالبٌة الجزائرٌة إبان االحتالل، عضو بمجمع اللغة العربٌة 
 .هو أول جزائري حصل على شهادة دكتوراه فً التارٌخ. والتعلٌم

 ".التارٌخ الثقافً الجزائري: "من أهم مؤلفاته
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فيِصنَه    كَهاَهلْنتَّتتَهارِص اَهلزَّتاحِص
  ويَهُعوُدونَه ُسكَهارَهى
افِصرِصينَه  يد اَهلْنظَّت َه   بِصنَهشِص
 يَها لَهُيمْن مِصنْن ُجبَهنَهاء

(1) 

نستقرئ من ىذه الدراسة أن الذي ال يممك أرضا في القرية محكوم عميو بالموت، والذي ال 

يممك أرضا ال يممك مصدرا ثابتا لمرزق، ال شرف لو، وال شرف لجائع مذلول، وميان 

 .ومسحوق كرامتو ميدرة، وشرفو مداس

  

                                                 

 .220: ، ص(ؽ-د)، 1985انًؤعغخ انىؽٍُخ نهكتبة، انجضائش، - انضيٍ األخؼش: أثى انقبعى، عؼذ هللا(-1)
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 ":زيدان"شخصية المثقف 

 :تحديد مفهوم المثقف

رجل ثقف قائما بو، " ابن السكيت "وقال . ثقف الشيء ثقفا، وثقوفة": "لسان العرب" ورد في 

 .ويقال ثقف الشيء، وىو سرعة التعمم، حاذقا

بِص : "قال تعالى رْن  .(1)"فَهإِصمَّتا تَهثْنقَهفَهنَّتُيمْن فِصي اَهلْنحَه

خاصمة جالده : ثاقفو مثقافة، وثقافا. فيو ثقيف: ثقافة: ثقف: أما في المعجم الوسيط

 .(2)ثقف الشيء أقام المعوج منو، سواه. بالسالح، والعبو إظيار لمميارة

األول حسي، : تتضمن معنيين (ثقف)ومما نستقرئو من ىذه المادة المعجمية أن كممة 

 :والثاني ذىني تجريدي، فأما المضمون الحسي فقد استخدم في جانبين ىما

األشياء الجامدة كالسيف، والرمح، فقد استخدم العرب كممة ثقف بمعنى قوم اعوجاجو،  -1

 .واشتقوا الثقافة كمينة  لمعمل بالسيف، وسموا صاحبيا المثقاف

الداللة عمى الميارة في القتال، فالرجل يوصف بالثقف، إذا كان جيد الحذر في المعركة،  -2

 . وسريع الطعن

أما المضمون الذىني لمادة ثقف، فتفيد الفطنة، والذكاء، وسرعة التعمم، فالرجل المثقف من 

كان فطنا، سريع الذكاء، ومما ال شك فيو أنو توجد عالقة بين المضمونين تتحدد بالمقابمة 

 .ىو الميارة في القتال، ويقابمو الميارة في الفيم: بين المعنيين األول

                                                 

 .362: ، ص10لسان العرب، ج: ابن منظور-(1)
 .77: صالمعجم الوسٌط، : إثشاهٍى، أٍَظ و آخشوٌ ٌُظش،(- 2)
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 .(1)فيو استقامة الرمح، ويقابمو  استقامة الرجل المثقف:  وأما الثاني

 .ولقد أثار تعريف المثقف جدال في أوساط الباحثين، وتعود صعوبة تعريفو إلى أن المثقفين

 ال يشكمون طبقة مستقمة قائمة بذاتيا، بل يتغمغمون في الطبقات المكونة لممجتمع "

 .(2)""ويتحركون بحرية عمى سمم المجتمع صعودا، وىبوطا

 :وىناك من يرى أن المثقفين فريقان

وىو من يكسب حياتو بواسطة عمل ذىني، من أستاذ، إلى الموظف : المثقفون العاديون -

 .وىذا ىو االستعمال الواسع لكممة المثقفين

وىم الذين يسعون إلى نشر الثقافة بين الجماىير الواسعة : أما المثقفون بالمعنى الخاص -

 .من الناس كالمدرسين، والّصحفيين، ورجال السينما، إلى تكوين فئة المثقفين العاديين

أن المثقفين العاديين ال بد ليم من : فمن خالل ىذا التحميل نستخمص حقيقة ميمة، وىي

تسميح أنفسيم بثقافة عامة واسعة، ومتخصصة عميقة، إلى جانب استيعابيم لحقل واسع 

 .(3)التجارب االجتماعية والذاتية

 .أما معيار الثقافة

و التي كانت تدل في القرن الثامن عشر ميالدي عمى الشخص المتعمم القادر عمى "

استعمال معرفتو في تيذيب ذوقو وتسديد حكمو، وترفيو عيشو، وبيذا المعنى أصبح لمثقافة 

 .(1)"أبعادا تتجاوز حدود المعرفة
                                                 

، يُشىساد اتذبد كتبة انؼشة، (يقبل)شخظٍخ انًخقف فً انشواٌخ انؼشثٍخ انغىسٌخ، : يذًذ سٌبع، وتبس، ٌُظش(- 1)

 .12: ، ص1999
 .13: انًشجغ َفغه، ص(-2)
 .202-201: ، ص،ص1، ؽ1967دساعبد فً انخقبفخ انىؽٍُخ، داس انطهٍؼخ، ثٍشود، : أَىس، ػجذ انًبنك، ٌُظش(-3)
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 :فينظر إلييا عمى أساس أنيا" مالك بن نبي"أما 

مجموعة من الصفات الخمقية التي يمقاىا الفرد منذ والدتو كرأس مالو أولي في الوسط الذي "

 .(2)"ولد فيو، وىي أيضا المحيط الذي يعكس حضارة معينة 

 : مستويات المثقف -

ينظر بعض الباحثين إلى المثقف عمى أنو ذلك اإلنسان الذي تمقى تعميما : الشهادة العممية-1

منظما كالمدرسة، وحاز نتيجة ذلك شيادة عممية، وبناء عميو، فإنيم فئة تخصصت في عمم 

 .من العموم، تميزت أحكاميم المبنية عمى التأمل، والمعرفة، والمدركات الحسية

وىنا ال يقتصر مفيوميا الحائز عمى الشيادة العممية، بل ثمة نمط آخر : الخبرة الذاتية-2

تتشكل ثقافتو من خبرة الحياة اليومية، ويتمثل ىذا النمط من المثقفين بأن المثقف يظل 

 .(3)أسير واقع حياة مجتمعو، كما أنو ال يعاني من االغتراب الثقافي

ىناك تعريفات نظرت لممثقف من خالل الدور، الذي يقوم بو، وحددت في ضوئو فيما إذا 

 ".غرامشي"كان اإلنسان يستحق أن يوصف بالمثقف أوال، ومن ىنا يرى 

إن جميع البشر مثقفون مع االستدراك بأن جميع البشر ال يمارسون وظيفة المثقفين في "

 .(4)"المجتمع

                                                                                                                                                         

 .81: ، ص1، ؽ1989انًؼجى األدثً، داس انؼهى نهًالٌٍٍ، ثٍشود، : ججىس، ػجذ انُىس(- 1)
، 4، ؽ2004، ػجذ انظجىس، شبهٍٍ، داس انفكش انًؼبطش، ديشق، عىسٌب، (تشجًخ)يشكالد انذؼبسح، : يبنك، ثٍ َجً(-2)

 .89: ص
، يُشىساد اتذبد كتبة انؼشة، (يقبل)شخظٍخ انًخقف فً انشواٌخ انؼشثٍخ انغىسٌخ، : يذًذ سٌبع، وتبس، ٌُظش(- 3)

 .14-13: ، ص، ص1991
 .15: انًشجغ َفغه، ص(-4)
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، يحول الكالم إلى الفعل، والنظرية إلى "المثقف"من خالل ىذه التعريفات نستقرئ أن 

الممارسة، ليتمكن من تغيير عقمية المجتمع، وىذا إلى األفضل، كما تعّود الثقافة اإلنسان 

بأن يحتكم لمعقل، والمنطق، بدل األىواء، والمصالح الذاتية، كما يجدد المثقف ثقافتو 

 .باستمرار، ألن تخمف الثقافة ينفي دور المثقف

نشا زيدان فقيرا رقيق المشاعر، شديد الحساسية، فمواصفاتو أنو طويل، وأسمر المون، ذقنو 

طويل، وجبيتو عريضة، وأنفو طويل، وفمو مستطيل، وعينيو سوداوين، فيذا التصوير يجسد 

 .مالمح ىذه الشخصية

ىو ىو بوجيو األسمر المائل إلى .. ىو ىو بطولو الفارع، إنو ينحني حتى ال يالمس السقف"

الزرقة، وذقنو الطويل، وجبيتو العريضة المخددة، وأنفو الطويل الحاد، وفمو المستطيل كأنو 

بدون شفتين، وعينيو السوداوين العميقتين الجادتين، الرىيبتين، كأنيا سجن، أو سور روماني 

 (1)"ىزم بعناده الدىر

، وساعدتو في التعميم، حيث عممتو القراءة والكتابة، كما نشأت بينيما "سوزان"تعمم عمى يد 

 .صداقة

 (2)"ىنا يعممون القراءة والكتابة، لن تمر ثالثة أشير حتى تجد نفسك شخصا آخر"

عن سر عبقريتو، فالّسر يكمن في عالقتو بالمرأة التي أوصمتو إلى " روسو"فيو بيذا يشبو 

 .مكانة مرموقة

                                                 

 .58: ، ص(سواٌخ)انالص،: انطبهش، وؽبس(- 1)
 .205: ، ص(سواٌخ)انالص،: انطبهش، وؽبس(- 2)
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شيئا ميمال إلى أن امتين الموسيقى فعرفتو بالنساء، وأوصمتو النساء إلى " روسو"لقد ظل "

 (1)."مكانة مرموقة في المجتمع

، ويدور "عبد السالم العجيمي"لمدكتور " رصيف العذراء السوداء"كما يشبو أيضا بطل رواية 

يسافر إلى باريس طمبا لمعمم، ويغرق في " عباس"موضوعيا حول شاب عراقي مترف اسمو 

كؤوس الخمر، ويقضي الميالي في أحضان الباريسيات العاىرات إلى أن يمتقي بالفتاة 

التي تتحول بو عن حياة الالىية، فيقرأ اإلنجيل والقرآن ويراجع قيمو السابقة " ماريا"السويدية 

 (2)من جديد

 . فيي شخصية مثقفة

فزيدان المثقف خريج الجامعة الشعبية، تبنى الشيوعية كإيديولوجية، وفكرة وىذا تحت تأثير "

 .(3)"سوزان

 .عنصر فّعال، حي، وحكيم

ولوال حكمة زيدان ونظره البعيد في القضايا السياسية الثورية، ولوال اشفاقو عمى ابنو أن "

خطتو في " الالز"يموت قبل أن يتمتع باألبوة الجديدة التي طالما حمم بيا، لوال كل ذلك لنفذ 

 .(4)"قتل الضابط ولكان ألحداث الرواية اتجاه آخر

                                                 

 .125: ، ص(ؽ-د)، 1969يذًذ دغٍٍ هٍكم، دٍبته وتشاحه األدثً، يكتجخ انُهؼخ، انقبهشح، : ؽه ػًشاٌ، وادي(- 1)
 ، (ؽ-د)، 1960، داس انطهٍؼخ، ثٍشود، (سواٌخ)سطٍف انؼزساء انغىداء، : ػجذ انغالو، انؼجٍهً، ٌُظش(- 2)

 .48_41-38-11: ص،ص
 .204-203: ، ص، ص(سواٌخ)انالص، : انطبهش، وؽبس(- 3)
 .29: انشواٌخ انؼشثٍخ انجضائشٌخ انذذٌخخ ثٍٍ انىاقؼٍخ واالنتضاو، ص: يذًذ، يظبٌف(- 4)
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المثقف الثوري في تغيير " زيدان"متحرك، ومحرك داخل المجتمع أثناء الثورة، حيث حاول 

شخصية المسؤول السياسي، ومعمم القرآن الذي كانت المعتقدات الخاطئة تطغى عمى فكره 

 .وتغرقو في الشعوذة

 (1)"%40بذلت قصارى جيدي ألنفخ فيو الروح الطبقية، وقد تطور بنسبة "

 .كماحاول أن يغير طريقة تفكيره

 .(2)"عممت عمى تطويره حتى أصبح يخجل من نفسو كمما تذكر تراىاتو"

 .يحمل رؤى مستقبمية واضحة، يؤمن باإليديولوجية الشيوعية

أن الشيوعية ليست رداء تنزعو في الوقت الذي تشاء، وأنيا عقيدة تقوم أول ما تقوم عمى "

 .(3)"االقتناع المدرك لمحياة

والتي يعتبرىا أصالتو، ورمز وجوده، رجل أحمر يكره الطبقة اإلقطاعية، ويحتقرىم، شخصية 

 .بطولية، فيو الذي قاد المسيرات النضالية، وخطط ليا، وحشد الجماىير لخوض الصراع

  

                                                 

 .173: ، ص(سواٌخ)انالص،: انطبهش، وؽبس(- 1)
 .174: ، ص(سواٌخ)انالص،: انطبهش، وؽبس(- 2)
 .105: ، ص(سواٌخ)انالص،: انطبهش، وؽبس(- 3)
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 .(1)"إنك الوحيد الذي يحتقر األغنياء ويسبيم"

يدعو إلى العدالة االجتماعية، فيو يسوي بين الغني، والفقير، يتضمنو ىذا الحوار الذي جرى 

 ".الالز"، وابنو "زيدان"بين 

 .(2)"ترى ىل الشيوعية شيء محرم، مثل الخمر، والزنى، والسرقة، والخيانة"

بعدىا عاد إلى الجزائر، والتحق بالثورة، " موسكو"وبـ " فرنسا"يممك ثقافة عسكرية، تدرب بـ 

 .وأصبح قائدا ساىم بثقافتو العسكرية في تكوين عدد من المناضمين

، فيي شخصية مثقفة تحتوي "محمد حسين ىيكل"لـ " زينب"في رواية " حامد"فيو يشبو 

مشاعر اإلصالح، سافر ىو اآلخر إلى الغرب، واطمع عمى ثقافتو، ومؤلفات مفكرين 

 .األحرار

وعيا إيديولوجيا عميقا متميزا ناضجا يعتمد عمى التأمل، والتحميل، والمقارنة " زيدان "يممك 

 .فيي

 .(3)"تمثل طموح الشعب ورغبتو في أن تعكس ىذه الشخصية آمالو"

 .قرأ بعض األعمال األدبية، والسياسية، ىذه الثقافة أثرت لو تجربة أدبية، وسياسية

وتحميمو لبعض األعمال األدبية التي قرأىا أو لقضايا سياسية عامة أفرزتيا الثورة الوطنية "

 .(4)"وىي المناقشات التي أجراىا مع نفسو من خالل مونولوجات داخمية 

                                                 

 .67: ، ص(سواٌخ)انالص، : انطبهش، وؽبس(- 1)
 .106: ، ص(سواٌخ)انالص، : انطبهش، وؽبس(- 2)
أحش انتشاث انشؼجً فً انشواٌخ انؼشاقٍخ انذذٌخخ، انًؤعغخ انؼشثٍخ نهذساعبد وانُشش، ثٍشود، : دًبدي طجشي، يغهى(-3)

 .129: ، ص1، ؽ1980
 ، 185،انجالؽ،  انؼذد (يقبل)انطبهش وؽبس، طفذخ يٍ تبسٌخ انخىسح ،، (سواٌخ )انالص،: جىسد، ساعً(- 4)

 .7: ، ص1975 -7- 28ٌىو 
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وجوده في الثورة نابع من صدقو لوطنو، وجزائريتو، وقد لعب دورا كبيرا في الثورة، حيث كان 

 .يممك وعيا سياسيا وايديولوجيا

نموذج " زيدان"معظم شخوص الرواية الشعبيين يحممون بالوصول إلى ما وصل إليو "

 .(1)"اإلنسان الثوري الممتزم المرتبط بقضيتو

فيو ال يرى الثورة مجرد حمل السالح إنما العممية تتمثل في تغيير الواقع الفاسد، من خالل 

 .تعزيزه لمروح الوطنية التي يمتمكيا

اإلنسان الذي وجد نفسو يواجو حربا فرضت عميو فكان ال بد لو أن .. اإلنسان الجزائري "

ألن ...يتخذ منيا موقفا، وكان موقفو منيا أن يناضل ويكافح حتى يحقق كرامتو كإنسان

 .اإلنسان دون كرامة ال يعني شيئا

بعدم الرضى عن .. ىو اإلحساس.. فالذي يجمع بين ىذه األفراد ىو النضال، ىو الثورة

 .(2)"الواقع الكريو، وبالتالي ىو الطموح إلى الحياة أفضل، ومستقبل سعيد

 . كما قام باستنياض اليمم، ورأب الصدع في كيان المجتمع إلنجاح الثورة

إنما نقوم بميام .. حسنا يا رمضان إننا ىنا ال نحمل رتبا عسكرية، وال نستعمميا كذلك"

ومسؤوليات أنا شخصيا ضد الرتب في الجيش الثوري، ألنيا تحدث انفصاال بين مناضمين، 

ىل تفيم؟ ينبغي .. ال يربطيم بالكفاح سوى اإليمان المشترك بتحرير الوطن وتعديل الحياة

                                                 

انطبهش وؽبس تجشثخ انكتبثخ انىاقؼٍخ انشواٌخ ًَىرجب دساعخ َقذٌخ، انًؤعغخ انىؽٍُخ نهكتبة، : واعًٍُ، األػشد(-1)

 .53: ، ص(ؽ-د)، 1989انجضائش، 
 .23: ، ص2، انششكخ انىؽٍُخ نهُشش وانتىصٌغ، انجضائش، ؽ(يجًىػخ قظض)َفىط حبئشح، : ػجذ هللا، سكٍجً(- 2)
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وبعد ذلك .. أمامك أوال ميمة التعود عمى حياتنا.. أن تغير من بدلتك، وأن تبدو مثمنا

 .(1)"ستتطور األمور بطبيعتيا، ىل تفيم؟

 .يؤمن باالشتراكية كعقيدة

ولم تجد الدولة الجزائرية بّدا في اختيار المنيج االشتراكي نظاما ايديولوجيا وفكريا وثقافيا "

سبيال لتحقيق مشروع بناء مجتمع متحضر، وعصري، فاالشتراكية تميق بيذا الشعب كما قال 

 .(2)"شعب انغمس في الفقر والجيل، والظمم االجتماعي انغماسا" بطل رواية الالز" زيدان"

 .مشاركتو في الثورة جاءت نتيجة وعي سياسي، حيث كان متحديا لمجميع

يوم التحقت بالثورة، لم أستشر أحدا، ال الحزب، وال غيره، رغم أنني عضوا في المجنة "

 .(3)"المركزية

كما حاول إقناع أىمو لاللتحاق بالثورة رغم ظروف أسرتو التي عانت الكثير من ويالت 

 .ىو الذي تولى شؤونيا" حمو"االستعمار، فمم يتحمل مسؤوليتيا كأب بل ترك األمر ألخيو 

الرجل السياسي الممتزم ىو األن رب أسرة، وأب لسبعة أطفال لكنو يترك أمرىم " فزيدان"»

بالمرض، والضياع، عاجزا عن فيم السياسة التي تيمك " زيدان"يتيم " حمو"و" حمو"ألخيو 

لكن العمل السياسي كان ضرورة وطنية في ذلك السجن الكبير الذي " زيدان"رجال مثل 

                                                 

 .161: ، ص(سواٌخ )انالص،: انطبهش، وؽبس(- 1)
 ،(د-د)، داس انغشة نهُشش وانتىصٌغ، (انطبهش وؽبس)دكٍى، أويقشاٌ، انجذج ػٍ انزاد فً انشواٌخ انجضائشٌخ، (- 2)

 .103: ، ص(ؽ-د) 
 .203: ، ص(سواٌخ)انالص،: انطبهش، وؽبس(- 3)
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فرضتو فرنسا عمى الجزائر حتى وصل إلى مرحمة تنظيم الناس في صفوف الثورة، وتييئتيم 

 .(1)"لاللتحاق بالمقاتمين في الجبال

ولكن البعض لم يستطع اقناعيم، ألنيم ال يممكون ثقافة، وبالتالي من الصعب مخاطبتيم 

بمغة السياسيين لغرس الثورة في قموبيم، وتجنيدىم في صفوف المجاىدين، وىذا لمقضاء عمى 

المستعمر، فيي شخصية متحركة، وباحثة عن التغيير، كما أضفى الروائي عمى الشخصية 

 : وعيا سياسيا

نشأ ريفيا، فالحا، ذىن الفالح أيضا مغمق، عندما تجود عميو االرض  (قدور )كونو" 

 .(2)"بالحبوب، ال يفكر في انفاقو إال في األعراس، والخصومات

 .كما يممك لغة سياسية رفيعة المستوى

إن رصيدىم المغوي ضعيف فيم ال يستطيعون التعبير عما يخطر بأذىانيم إال بصعوبة "

 .(3)"شديدة وبكممة واحدة ىم بدائيون بالمقياس األنثروبولوجي

فيم ال يممكون ثقافة سياسية، وبالتالي من الصعب مخاطبتيم بمغة السياسيين، وىذا لغرس 
 .الثورة في قموبيم، وتجنيدىم في صفوف المجاىدين لمقضاء عمى المستعمر

لو كانت األغمبية، أو حتى النصف من العمال، لكانت الميمة سيمة، لكنت أعرف كيف "

 أخاطبيم، كيف أقتحم قموبيم و عقوليم ، أما وىم خميط من التجار، و العاطمين

  

                                                 

 .13: يىاصٌٍ َقذٌخ فً انُض انُخشي ، ص: ٌىعف، طًٍهً(- 1)
 .59: ، ص(سواٌخ)انالص، : انطبهش، وؽبس(- 2)
-د)، 1971انفكش، وانخىسح، يذبػشاد نهتؼشف ػهى انفكش اإلعاليً، داس انُشش، انجضائش، : يذًذ، انؼشثً، ونذ خهٍفخ(-3)

 .90: ، ص(ؽ
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 .(1)«فمن يتصوروا ما أريد أن أصوره (...) والمزارعين ،والعسكريين 

كان لو موقفا إيجابيا من رفاقو، يحمل مواقفيم، وآراءىم، وتصرفاتيم، كان واعيا بالتمييز 

العنصري كانت لو غيرة اتجاه وطنو، فيو يريد أن يضم عددا ال بأس بو لمساعدتو في 

 .الثورة، وىذا عن طريق الوعي السياسي الذي يمتمكو

منذ خمس سنوات وىو بيذه الرتبة، لو كان ىذا الشاب أوروبيا لرقي إلى رتبة مالزم أول "

، وأضاف يجب أن يكون "زيدان"فكر .. أبوه من متقاعدي الحرب العالمية األولى..عمى األقل

واعيا كل الوعي بيذا التمييز العنصري، حتى ينفصل نيائيا عن الحنين إلى الجيش 

كميم كل ىذه البراعم يجب .. آه.. ينبغي أن أىتم بو أكثر، وأعمق وعيو الطبقي.. النظامي

يجب أن يتخمصوا جميعا من كل البذور الفاسدة، التي .. أن تتفتح في جو ذىني صافي 

التي يخيرىا " الجبية"، وقادة "زيدان"وفي األخير تشتد الخالفات السياسية بين . (2)"تعمق بيم

قادتيا إما باالندماج فييا، أو التخمي عن حزبو، أو القبول بتمثيل حكم اإلعدام فيختار 

فالذبح . الموقف األخير، وفي النياية يذبح مع مجموعة من رفاقو، وىو يردد النشيد األممي

" األلماني"اتجاه ىذه الشخصية، بل نجد أيضا ذبح " الطاىر وطار"ال نحصر عند الروائي 

 *" رشيد بوجدرة"عند 
                                                 

 .161: ، ص(سواٌخ)انالص، : انطبهش، وؽبس(- 1)
 .160: ، ص(سواٌخ)انالص، : انطبهش، وؽبس(- 2)
*

نشأ فً عائلة غنٌة تعلم بمسقط رأسه، ودرس المرحلة " عٌن البٌضاء" بمدٌنة 1941 سبتمبر 5ٌوم "ولد الروائً رشٌد بوجدرة : رشٌد بوجدرة-  
 ".بمعهد الصادقٌة" تونس"الثانوٌة فً 

 بمهمة فً 1959سنة " جبهة التحرٌر الوطنً"مزدوج اللغة، الشًء الذي ٌفسر جمعة بٌن الثقافتٌن الغربٌة، والعربٌة خالل الثورة التحررٌة كلفته 
 .، بحثا عن السالح"إسبانٌا"، وبعد ذلك فً "الفٌتنام"، و"الصٌن"، و"موسكو"الحدود الشرقٌة ثم بأخرى فً 

 ".الّسربون" تحصل على لٌسانس الفلسفة من جامعة 1965فً سنة 
 :أول عمل إبداعً نشره، دٌوان شعري بعنوان: من مؤلفاته: مؤلفاته

 .1965سنة " حتى ال تستمر فً النوم"
، 1979سنة " ألف عام وعام من الحنٌن"، رواٌة "الحلزون" كتبها فً سن السابعة والعشرٌن أٌضا رواٌة 1969سنة " التطلٌق"كتب رواٌة بعنوان 

 ".غبلاير غارسٌا ماركٌز"والتً نلمس فٌها تأثرا بٌنا بـ مائة عام من العزلة 
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 .(1)"التفكك"في روايتو المعنونة بـ 

واسيني األعرج "لـ" األخضر حمروش"ما تبقى من سيرة "في رواية " األخضر حمروش"وذبح 

 نستقرئ من ىذا أن ىذه الشخصية كانت متشبعة بمبادئ ومنيج الحزب الذي ينتمي (2)"

 .إليو، لقد قدمت ىذه الشخصية ثمنا لمبادئيا

كبطل مأساوي، انتيى بو المصير إلى مقصمة " زيدان"وبشكل عام فإن الروائي قدم لنا "

الذبح، مع ما يرافق ىذا الفعل المثير انسانيا، من صور البطولة الصامتة المؤكدة عمى 

 .(3)"الشجاعة، التضحية، الثبات إلخ: بعض القيم مثل

حضورا " العشق والموت في الزمن الحراشي"كما حضرت ىذه الشخصية في الجزء الثاني 

بالنسبة لمطمبة التقدميين،  (التاريخية )أسطوريا إذ شكمت ىذه الشخصية المرجعية الثورية 

، وتعيشو وجدانيا،  وكانت تيذي "زيدان"التي كانت دائما تتذكر اسم " جميمة"وخاصة الفتاة 

 .كمما تذكرت ىذا البطل

سافكو ..لعل حياتي قد اختمطت بعمم .. ومثل كل حياة عابرة .. زيدان.. زيدان.. زيدان ".. 

 .(4)"وبمثابة ميراث خمف جراحي.. زيدان.. زيدان.. زيدان.. الدماء قتموا وىمي 

                                                                                                                                                         
، تمتزج بٌن التحلٌل النفسً، والماركسٌة، بٌن التارٌخ، والحٌاة الٌومٌة 1986، ومعركة الزقاق سنة 1981سنة " ضربة جزاء"ألف رواٌة بعنوان 
 .2001سنة " االفتتان"كتب رواٌة بعنوان 

-105: ن ص، ص(ط-د)، (ت-د)، ، انششكخ انىؽٍُخ نهُشش وانتىصٌغ، انجضائش(سواٌخ)انتفكك، : سشٍذ ثىجذسح، ٌُظش(- 1)
106-107. 

 ، (ط-د)، (ت-د)، ، داس انجشيق(سواٌخ)يب تجقى يٍ عٍشح األخؼش دًشوػ، : واعًٍُ، األػشد، ٌُظش(- 2)
 .97-96: ص

 ،1، ؽ2000انشؤٌخ وانجٍُخ فً سواٌبد انطبهش، وؽبس، يُشىساد، جبيؼخ يُتىسي، قغُطٍُخ، : إدسٌظ، ثىدٌجخ(- 3)

 .63: ص
 .42: ، ص(سواٌخ)انؼشق وانًىد فً انضيٍ انذشاشً،: انطبهش، وؽبس(- 4)
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قوية قيرت الظروف التي كانت تعاني منيا، تريد االنتصار والتفوق مثميا " جميمة"فشخصية 

 .، الذي ىو اآلخر تحّدى الّصعاب"زيدان"األعمى ىو 

إنك يا جميمة منتصرة، قيرت الظروف والمحيط والذات، انعتقت تماما حتى بمغت حد "

النضال من أجل إعتاق غيرك، إعتاق الجزائريين من ىيمنة اإلقطاع، وتسمط االستغالليين، 

إعتاق اإلنسان الجزائري من الظمم، والتعسف، مناضمة، إنك مناضمة رقيقة يا جميمة، واحدة 

من قميمة ليا الشجاعة الكافية لترافع عن بقر عقيدتيا بال تردد وال خوف وال خجل أية شعبية 

 .(1)"ثورية زراعية أية شعبية تسقط الرجعية أية شعبية ثورة اشتراكية

في مجموعة قصصية المعنونة بـ " عايدة"أيضا شخصية المناضمة " زيدان"كما تشبو شخصية 

، ىذه الشخصية التي تمتاز بالنضال الذي آمنت بو فكرا "لمطاىر، وطار" "الطعنات"رواية 

حساسا  .وا 

 ":ياسمينة"لـ " عايدة"قالت المناضمة 

أنا ال أشتغل في السياسة، إن ىذا منطق بورجوازي، إنما فقط أناضل، ولكي يبمغ المرء "

ينبغي ... درجة النضال، ينبغي أن يعرف أوال لماذا يناضل، أن يقتنع بعقمو، وعاطفتو مًعا،

أن تبدئي من األول، من األساس انطالقا من إدراك أن الحياة غير مرتبة، ويجب أن ترتب 

 .(2)"عمى الوضع الذي يالئم جميع الناس بال استثناء

                                                 

 .40: ، ص(سواٌخ)انؼشق وانًىد فً انضيٍ انذشاشً، : انطبهش، وؽبس(- 1)

 ، (ؽ-د)، 1969، انششكخ انىؽٍُخ نهُشش وانتىصٌغ، انجضائش، (يجًىػخ قظض)انطؼُبد، : انطبهش، وؽبس(- 2)

 .103: ص



 الفصل السادس                                                    استراتيجية الشخصيات
 

369 

 

كان يؤمن بالديمقراطية، ويجسدىا في سموكاتو اتجاه جنوده، كان مخمصا بمواقفو في إطار 

 .االيديولوجية الشيوعية، يتحمى بالصمود، والعمل من أجل تغيير الحياة

إذا كان زيدان اإلنسان يممك كل ىذه الصفات القيادية، التي جعمتو موضع ثقة مجموعتو، "

وجعمت فرنسا تتيمو بأنو وراء جميع العمميات الموجعة التي استيدفت وجودىا كما جعمت 

 .(1)"الناس ينسبون إليو أمر تنظيم وتوجيو جميع الشباب لاللتحاق بالثورة 

تبنى الحركة الشيوعية بناءا عمميا، حيث درس العموم التي توصي بيا، كما استطاع أن يتعمم 

من التسيير، و القيادة، كما اطمع عمى تاريخ الحركة الشيوعية الفرنسية، والروسية، حتى قال 

 .عنو ضابط فرنسي

تدرب في صفوفنا، و تثقف في مدارسنا .. يقين أن األحمر المعين ىو الذي يخطط ليم"

 .(2)"وسبقتنا إليو موسكو

يريد أيضا أن يغير مستوى معيشة الفقراء، التي حرمت من الحياة الكريمة قرابة قرن ونصف 

 .قرن من الزمان، كما آمن بحزبو، وبإيديولوجيتو، وأعجب بأىدافو

مثال في االرتباط الحقيقي بالطبقة الكادحة بالنضال الدؤوب في سبيل " زيدان"ىكذا يضرب "

توعيتيا، وقد تأتى لو كل ذلك عن طريق إدراكو لمشروط الموضوعية التي تحكم عقمية 

 .(3)"األشخاص الذين يتعامل معيم 

                                                 

 .14: ، ص1، ؽ1995يىاصٌٍ َقذٌخ فً انُض انُخشي، انًكتجخ انؼظشٌخ، طٍذا، ثٍشود، : ٌىعف، طًٍهً(- 1)
 .84: ، ص(سواٌخ)انالص،: انطبهش، وؽبس(- 2)
 يُطق انغشد دساعبد فً انقظخ انجضائشٌخ انذذٌخخ، دٌىاٌ انًطجىػبد انجبيؼٍخ، انجضائش، : ػجذ انذًٍذ، ثىساٌى(- 3)

 .114: ص
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تعد شخصية المثقف من أبرز الشخصيات التي اتجو الروائيون إلى تبيان صوتيا داخل 

 .كتاباتيم الروائية، إلى درجة أصبحت شخصية المثقف تشكل

 .(1)"واحدة من الشخصيات الرئيسية التي ىيمنت عمى الرواية العربية"

تشبو شخصية " زيدان"الخالصة التي نستخمصيا من خالل ىذه الدراسة أن شخصية 

الذي يثور، ويحرر المدينة من بطش " الذباب"في روايتو المعنونة بـ " سارتر"بطل " كاورست"

الحاكم، فيطرد الذباب، ويخمص الشعب من االحساس بالظمم، ذلك اإلحساس الذي أفسد 

نظرا الحتوائو عمى " زيدان"حياتيم، وأحاليا إلى ذكريات مع أمواتيم، وىناك قوى تريد أن تبيد 

 .أفكار ثورية

يقين أن األحمر المعين ىو الذي يخطط ليم ، تدرب في صفوفنا ، وتثقف في مدارسنا، "

 .(2)"وسبقتنا إليو موسكو

حيث أن فكرة الثورة " محمد ديب"لـ " الحريق"في رواية " حميد سراج"كما يشبو أيضا شخصية 

، منذ راح يكثف الفالحين حولو ويناشدىم التضامن ضد "حميد سراج"بدأت تظير عند 

حميد "وقد نجحت مبادرة . المعمرين، الذين ما انفكوا يستغمون عرقيم مقابل أجور زىيدة

في الحريق، إذ استطاع أن يحتوي عمى نفوس الفالحين، الذين ثاروا في األخير ضد " سراج

 .(3)القمع والتسمط

                                                 

إَه َذاء انجُىة، قشاءح فً األدة، وانشواٌخ، داس انًُتخت انؼشثً نهذساعبد وانُشش وانتىصٌغ، ثٍشود، : غغبٌ، صٌبدح(-1)

 .135: ، ص1، ؽ1995
 .84: ، ص(سواٌخ)انالص،: انطبهش، وؽبس(- 2)
 .178: ، تشجًخ، عبيً انذسوثً، ص(سواٌخ)ٌُظش، يذًذ، دٌت، انذشٌق، (- 3)



 الفصل السادس                                                    استراتيجية الشخصيات
 

371 

 

إنيا شخصية عاشت القضايا التي آمنت بيا حتى النخاع، وضحت بحياتيا من أجل ىذه 

 .القضايا رغم تعقد الواقع، وضبابيتو

زيدان يضع نفسو، وتجربتو كميا تحت تصرف ىذه الثورة، إضافة إلى خبرتو النضالية مع "

مع أنو كان بإمكانو . العمم أن التحاقو بصفوف جبية التحرير الوطني كان بمحض إرادتو

لكن تاريخو الطبقي، ونزوعو الثوري كان دائما يدفعانو إلى األمام . طبعا أن ال يمتحق أبدا

ويمنعانو من خيانة وطنو، وثورتو التي اتيم ىو ورفاقو الذين كانوا يكونون تجمعا أمميا 

 .(1)"يتفانى من أجل مبادئو االشتراكية 

إنيا شخصية نموذجية تتمثل في وعييا الجاد بواقعيا، وتناقضات ىذا الواقع الذي عاشتو، 

عبد اهلل "لـ " اختار الطريق"وبإيمانيا العميق بالقضية التي تبنتيا، وىو بيذا يشبو بطل قصة 

 .الذي ىو اآلخر آمن بالقضية، التي كان يدافع عنيا، وضحى من أجميا" الركيبي

 .(2)"فما أجدره بالخمود..طريق الحرية..حقا لقد اختار الطريق الصحيح..لقد استشيد البشير"

 وبسموكاتيا المتماشية مع ما تؤمن بو، وعمميا الدؤوب في سبيل تحقيق القضية التي كافح 

كان عمى المثقف فيو أن يكون ضد النظرة البورجوازية العدمية اآلفمة لمعالم، "... من أجميا 

 .(3)"وأن يحتضن قضية اإلنسان الطبقية مؤمنا بالثورة

 فيي 

                                                 

انطبهش، وؽبس، تجشثخ انكتبثخ انىاقؼٍخ انشواٌخ ًَىرجب، دساعخ َقذٌخ، انًؤعغخ انىؽٍُخ نهكتبة، :  واعًٍُ، األػشد(-1)

 .37: ، ص(ؽ-د)، 1989انجضائش، 
 .93: ، ص2، انششكخ انىؽٍُخ نهُشش وانتىصٌغ، انجضائش، ؽ(يجًىػخ قظض)َفىط حبئشح، : ػجذ هللا انشكٍجً(- 2)

، يجهخ االختالف، (يقبل)دىل انكبتت انفشَغً آنجٍشكبيً، تجشثخ انخهق اناليجذي فً طذشاء انؼبنى، : أدًذ، دنٍبًَ(- 3)

 .40: ، ص2002 –جىاٌ - 1انؼذد 
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 .(1)"تمثل طموح الشعب ورغبتو في أن تعكس ىذه الشخصية آمالو" 

تصويرا دقيقا، " زيدان"بقدرتو الفنية أن يصور شخصية " الطاىر وطار"لقد استطاع الروائي 
نسانيا، وروحا  وواقعيا، كما أضفى عمى ىذه الشخصية روحا بطولية، وزخما ثوريا، وا 

 .(2)ممحمية
ىموم الحياة، ومشاكميا، عاش بطوالت مختمفة " زيدان"لقد عاشت شخصية : خالصة القول

 .في حياتو
ومات أخيرا من أجل ىدف سام، ومات في أثناء تحقيق غاية نبيمة يشرفو الموت ألجميا، " 

ن كان اإلنسان ال بد ميتا في النياية  .(3)"وا 

                                                 

أحش انتشاث انشؼجً فً انشواٌخ انؼشاقٍخ انذذٌخخ، انًؤعغخ انؼشثٍخ نهذساعبد وانُشش، ثٍشود، : دًبدي، طجشي يغهى(-1)

 .129: ، ص1، ؽ1980
 5: .إثشاهٍى يظطفى، وتقذٌى نىٌظ ػىع، ص، (تشجًخ)َذى سواٌخ جذٌذح، :  آالٌ سوة، غشٌٍه، ٌُظش(- 2)
، مجلة (مقال)تبدأ الحرب بنداء الحرٌة، إرنست همنغواي، أحب إلى حد الجنون وحارب حتى الموت، : نور، أحمد- (3)

 .25: ، ص2013، 99دبً الثقافٌة، العدد 
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 :خاتمة

الطاىر، "التشكيل الفني والرؤية الواقعية في الكتابة الروائية عند "ىذا البحث الموسوم بـ 

محاولة متواضعة بذلت جيدا لرصد النتائج التي توصمت إلييا، "- مقاربة تحميمية"وطار

، وكنت شغوفا لقراءتيا، كما قمت بتسميط "الطاىر، وطار"فقد عشت مع روايات 

 .األضواء عمييا، ودراستيا

نما ىو جيد متواضع، وقد وصمت من  ال أدعي أنني أتيت بما لم يأت بو األوائل، وا 

 :خالل بحثي ىذا إلى النتائج المتمثمة في

، أسيم "الطاىر وطار"لقد درست الخصائص الجمالية بنية المغة واألسموب، فالروائي 

إسياما فعاال بواسطة المغة، التي وظفيا، كما ارتاد آفاقا واسعة في تحريك الشعور 

الوطني، والقومي، فالروائي لو من دقة المالحظة، والحساسية الشعبية ما مكنو أن ينقل 

 .من الحياة ىذه الميجة العامية في تراكيبيا، وحكميا، وأمثاليا

فالخطاب الروائي لدى الروائي يتكئ عمى الرصيد الشعبي، ويبعث فيو الحياة ليجعمو 

نما يرتكز عمى  محركا لألفكار، والسموكيات، والرؤى، وكأن الكاتب ال ينطمق من العدم، وا 

أصالتو الشعبية، ليؤسس رسالة سياسية، وأدبية يريد تبميغيا لمقارئ أمال في إحداث تأثير 

في القّراء، وتحقيق التواصل الجدلي اإليجابي الفعال، وكأن الكاتب يريد أن يبرىن بأنو 

فقد آمن الروائي بأن الرواية ابن . عمى حق، وأن عبقرية التراث خير شاىد عمى ما يقول

التاريخ، والتراث، أي بمثابة عقد، وقران بينيما، فالروائي استطاع أن يطمع : ألبوين
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القارئ عمى معمومات لغوية، وفكرية كثيرة، وثقافة واسعة في شتى المعارف، لم يكن 

يعرفيا من قبل، كما تمتاز لغتو بالكثافة، والتركيز، فاأللفاظ دقيقة، فقد طغت ثقافتو 

الواسعة عمى ما كتبو من قصص، ورواياتو السردية، فيو يرى أن المغة تتسع لكل صورة، 

ومعنى ، وفكرة، وخيال، كما توكأ الروائي عمى التشكيل الرمزي، واألسطوري، حتى يحيل 

القارئ إلى تمك األجواء، كما أدخمت النص الروائي في كثير من جوانبو فضاء العجائبية، 

تعدت الواقع إلى خيال فني جميل، لقد أعطت ىذه األسطورة اإلغراق، والتشويق لمقارئ 

فيو من خالل ىذا . من خالل توظيفو لمقرآن الكريم، والتراث اإلسالمي، والثقافة اإلغريقية

التوظيف يضفي عمى النص جمالية ابداعية تدفع القارئ لتتبع أحداث ىذه القصص، 

 .ويبعده عمى النمطية الجاىزة تثقل ذىنو، وتثقل أيضا كاىل النص

أما بالنسبة لألسماء التي وظفيا الروائي في رواياتو تمثل نصا، وعمال فنيا، وموقعا 

استراتيجيا ىاما، فقد بذل جيدا كبيرا الختيار ىذه العناوين الساحرة، فمقد أعطت بعدا 

 .جماليا ، وفنيا

ضمت أسماء ليا دالالتيا، ورمزيتيا، فيي لم تأت اعتباطا، " الطاىر، وطار" فروايات 

نما لتدل عمى رؤى ثقافية، وفنية متميزة  .وا 

 .قد أسيمت بدورىا في التشكيل الفني، والداللي لمنص الروائي" لعبة األسماء" إن

لو مخزون ىائل من الثقافة، والعموم، والمعارف، ومجموعة كبيرة " الطاىر، وطار"الروائي 

من النصوص الموجودة في الذاكرة، وموروث ثقافي ديني وظفيا في نصوصو الموجودة 
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، فمقد تعامل مع النص القرآني بدقة، وذكاء، فاستغل كثيرا اآليات، "التناص"معتمدا عمى 

والمفردات التي أبدل بيا غيرىا، ثم بناىا في النص النثري بناء يوافق معناىا الوارد في 

الخطاب القرآني، كما قام أيضا باستدعاء السور، واستيحاء لمضمون اآليات القرآنية، 

ومدلوليا، أو فحواىا، أو استعارة لبعض المفردات، والتراكيب نخمص من وراء ىذا أن 

، عبارة عن لوحة فسيفسائية تطفح بالنصوص "الطاىر وطار"لدى الروائي " التناص"

 .المرجعية المستمدة من القرآن الكريم، ومدى تشبع الروائي أيضا بتمك الروح اإلسالمية

، أي أن "التزمين"أن ُيخضع تصوره لمتشكيل الزمني " الطاىر وطار"حاول الروائي 

المحظة الزمنية التي عاشتيا الشخصيات مرتبطة عضويا بما قبميا، وما بعدىا في إطار 

الديمومة، واالستمرارية، وقدم األحداث من خالل تصور جدلي يجمع بين الماضي، 

نما وظف  والحاضر، والمستقبل، فالروائي لم يستخدم الزمن إطارا جامدًا لألحداث، وا 

 .المنظور اإليديولوجي، وتشظى بين ماض، وحاضر ، ومستقبل مع التحميل

لقد نجح الروائي في إقناع القارئ بواقعية األمكنة، فتصويره لألماكن في رواياتو كانت 

 .حقيقية، وواقعية يمكن ألي كان معاينتيا

نما ىي أماكن واقعية ييدف من خالليا  فالوصف ليذه األماكن ليس جماليا فحسب، وا 

إلى نقد ظواىر كثيرة، وىذا عن طريق الوصف، الذي يخضع لتفكير الشخصيات، 

وحاالتيا النفسية، فيذه األماكن لم تشكل إطارا سمبيا جامدا، بل جسدت دواخل 

الشخصيات، كما ساىمت ىذه األمكنة في التعبير عن وجية نظرا لشخصيات، وطريقة 
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، من أبرز أركان العمل الروائي، "الطاىر، وطار"لدى الروائي " المكان"تفكيرىا، ويعتبر 

فيو العمود الفقري، الذي بواسطتو تربط أحداث الروايات، وعن طريقو تبرز الشخصيات، 

 .وتتضح األحداث

لقد " بالمنيج االشتراكي"، أنو تأثر "الطاىر، وطار"لقد اتضح من خالل دراستنا لروايات 

تأثر بو شكال، مضمونا، مبنى، ومعنى، رؤية، وتعبيرا، وقد ساعد المناخ السياسي في 

، عمى ابتداع روايات تستميم رؤاىا من الخطاب "الطاىر، وطار"بداية السبعينيات 

الرسمي المستند إلى سياسة الحزب الواحد عمى غرار البمدان االشتراكية، قبل انييار 

القطب االشتراكي، فيو منحاز لمطبقة العاممة التي يريد أن يحقق حريتيا الوطنية، 

واالجتماعية، فمقد استميم من التاريخ بعض موضوعاتو، مصورا أحداثو العظام، 

ومستخمصا منو العبر، والعظات، ومسقطا عميو الواقع اآلني، وناقدا لممستقبل مستشرفا 

 .مالمحو

، "الزلزال"في رواية " بو األرواح"أما بالنسبة لمشخصيات فقد ركزت عمى شخصية 

فالروائي يضع أصبعو عمى الصراعات الطبقية المتفشية في المجتمع الجزائر، الذي 

 .تمخصو فترة السبعينيات والثمانينيات

شخصية تنشر القمع، ألنو يمثل سمطة متجبرة ظالمة تستبد بالطبقة " بواألرواح"شخصية 

الفقيرة، وقد وصل بيا األمر المساس بشرف بعض النساء، وكونو عميل فرنسا جعمو 

إلى " بو األرواح"يعبث باإلصالح الزراعي، فمقد تحولت السمطة بين أيد ظالمة أمثال 
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إيديولوجية قمعية كرست الظمم، واالضطياد شخصية يحاصرىا الواقع ، فيدفعيا الحنين 

إلى ماض مفقود اعتمدت الطبقة اإلقطاعية، التي ورثت األراضي من االستعمار عمى 

أسموب التخويف، والترىيب ضد الفالح، فمقد عانى ىذا األخير من بطش االستعمار 

وقساوتو، لقد اغتصبت كل أراضيو، فمقد ضاعت أرضو، التي مصدر قوتو، وقوت 

 . أوالده، ولم يكتف االستعمار بيذا،بل أساء لمفالح أيّما إساءة

 

ضد النظام االستعماري، وآمن بأن الذي ال يممك في القرية أرضا " الفالح"فمقد ثار 

محكوم عميو بالضياع، والموت، والذي ال يممك أرضا، ال يممك مصدرا ثابتا لمرزق، ال 

 .كرامة لو، وال كرامة لجائع مذلول، وميان، ومسحوق، كرامتو ميدرة، وشرفة مداس

ولكنو لن يتمالك أن يشعر بعطف، وحب ليؤالء األشخاص الذين جردوا من وسائل "

الحياة الكريمة، فأعمنوا الثورة، والتمرد ال حّبا في الثورة والتمرد، ولكنيا الوسيمة الوحيدة 

 .(1)"التي يممكونيا

فيي شخصية مثقفة، عاشت القضايا التي آمنت بيا حتى " زيدان"أما بالنسبة لشخصية 

. النخاع، وضحت بحياتيا من أجل القضايا التي تؤمن بيا رغم تعقد الواقع، وضبابيتو

إنيا شخصية نموذجية تتمثل في وعييا الجاد بواقعيا، وتناقضاتو، ىذا الواقع الذي عاشتو 

بإيمانيا العميق، بالقضية التي تبناىا، وسموكاتيا المتماشية، مع ما تؤمن بو،  وعمميا 

 .الدؤوب في سبيل تحقيق القضية التي كافح من أجميا
                                                           

 .11: ، ص2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط(مجموعة قصص)نفوس ثائرة، : عبد هللا، ركيبي- (1)
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التشكيل الفني "ويبقى مجال الفتح لمدارسين، ولمباحثين في ىذه الدراسة الموسومة بـ 

أما أنا فأتمنى -" مقاربة تحميمية- والرؤية الواقعية في الكتابة الروائية عند الطاىر وطار

 .أن أنال أجر المجتيد، الذي بذل جيدا متواضعا

وال أدعي أن ىذه النتائج التي وصمت إلييا ىي نتائج نيائية، بل ىي آفاق مستقبمية تدفع 

النقاد، والقراء، والدارسين لتسميط األضواء عمى ىذه الروايات، أكثر، حتى تكون زادا 

الطاىر، "معرفيا لألدب الجزائري بصفة خاصة، واألدب العالمي بصفة عامة، ألن 

يدل عمى الجزائر، وحتى يعود بعد رحيمو أكثر عنفوانا، فالكاتب ال يكتب إال "" وطار

ليقرأ، يحس ما نحس، ويشفق مما نشفق منو، فمقد اتسعت حدقة الروائي المبدع، وتعددت 

 .زوايا رؤيتو، وتنوع المنظورات التي تبناىا
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 :صادرالم

 ثشٚا٠خ ؽفـ، ػٓ ػبفُ ثبٌشعُ اٌؼضّبٟٔ، ؽشوخ اٌمذط ٌٍزقذ٠شٖ ؽبسع القرآن الكريم

 659691/06 – 65936057اٌمب٘شح، د - عٛ٘ش اٌذساعخ

: باللغة العربية- (أ
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 . 2، ه1982ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، 

، اٌّإعغخ اٌٛه١ٕخ ٌٍىزبة، اٌغضائش، (سٚا٠خ)اٌؾٛاد ٚاٌمقش، : اٌطب٘ش، ٚهبس- 20

 . 1، ه1984

، (د-د)، اٌؾشوخ اٌٛه١ٕخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، (سٚا٠خ)اٌضٌضاي، : اٌطب٘ش، ٚهبس- 30

 . 3ه

، 2007ئش،ا، ِٛفُ ٌٍٕؾش، اٌغض(سٚا٠خ)اٌؾّؼخ ٚاٌذ٘ب١ٌض، : اٌطب٘ش، ٚهبس- 40

. (ه- د) 

اٌؾٙذاء ٠ؼٛدْٚ ٘زا األعجٛع، ِغّٛػخ لقـ، اٌّإعغخ اٌٛه١ٕخ : اٌطب٘ش، ٚهبس- 50

. 3، ه1984ٌٍىزبة، اٌغضائش، 

اٌطؼٕبد، ِغّٛػخ لقـ، اٌؾشوخ اٌٛه١ٕخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، : اٌطب٘ش، ٚهبس- 60

 .103، ؿ (ه- د )، 1969

، اٌؾشوخ اٌٛه١ٕخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، داس اثٓ (سٚا٠خ)اٌالص، : اٌطب٘ش، ٚهبس- 70

 . 4، ه1983سؽذ ٌٍطجبػخ، ٚإٌؾش، اٌغضائش، 

، ِٛفُ ٌٍٕؾش، هجغ اٌّإعغخ (سٚا٠خ)اٌٌٟٛ اٌطب٘ش ٠شفغ ٠ذ٠ٗ ثبٌذػبء، : اٌطب٘ش، ٚهبس- 80

. (ه- د)، 2005اٌٛه١ٕخ ٌٍفْٕٛ اٌّطجؼ١خ، ٚؽذح اٌشغب٠خ، اٌغضائش، 
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، ِٛفُ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ٚؽذح (سٚا٠خ)اٌٌٟٛ اٌطب٘ش ٠شفغ ٠ذ٠ٗ ثبٌذػبء، : اٌطب٘ش، ٚهبس- 90

. (ه- د)، 2005اٌشغب٠خ، اٌغضائش، 
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. (ه- د)، 2004اٌشغب٠خ، اٌغضائش، 

. 1، ه2010، ِٕؾٛساد اٌفنبء، اٌؾّش،(سٚا٠خ)لق١ذح فٟ اٌززًٌ، : اٌطب٘ش، ٚهبس- 12

، اٌّإعغخ اٌٛه١ٕخ ٌٍفْٕٛ اٌّطجؼ١خ، ٚؽذح (سٚا٠خ)راوشح اٌغغذ، : أؽالَ ِغزغبّٟٔ- 13

. (ه- د)، 1993اٌشغب٠خ، اٌغضائش، 
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 :المراجع العربية والمترجمة

: اٌىزت- (أ
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اٌطب٘ش ٚهبس، عّغ ٚاخز١بس، ٚئػذاد، ػٍٟ ِالؽٟ، اٌّمبَ إٌمذٞ اٌشاثغ، وٕٛص اٌؾىّخ 

 .(ه- د )، 2011ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، 

اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ، ط، داس ئعجبس اٌزشاس اٌؼشثٟ، : أثٛ ػضّبْ ػّش ثٓ ثؾش، اٌغبؽع- 16

. (ه- د )ث١شٚس، ٌجٕبْ، 

اٌقٕبػز١ٓ، اٌىزبثخ ٚاٌؾؼش، رؾم١ك ِف١ذ ل١ّؾخ، ِطجؼخ داس : أثٛ ٘الي، اٌؼغىشٞ- 17

. 3، ه1981اٌىزبة اٌؼب١ٌّخ، ث١شٚد 

د )، (د- د )، داس اٌفىش، ث١شٚد، 2اٌّؼغُ اٌٛع١و، ط: أؽّذ ؽغٓ، اٌض٠بد، ٚآخشْٚ- 18

 .(ه- 

ِؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ، رؾم١ك، ػجذ اٌغالَ ٘بسْٚ، داس اٌفىش، : أؽّذ فبسط، ثٓ صوش٠بء- 19

 .(ه- د )، 1979

األعش ٚاٌغغٓ فٟ ؽؼش اٌؼشة، ِإعغخ ػٍَٛ اٌمشآْ، دِؾك، : أؽّذ ِخزبس، اٌجشصح- 20

 .  (ه- د )، 1985ث١شٚد، 

ٔظش٠ب، ٚرطج١م١ب، ِإعغخ ػّْٛ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، " اٌزٕبؿ: "أؽّذ، اٌضػجٟ- 21

 .2، ه2000
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األِضبي اٌؾؼج١خ فٟ ِذْ اٌؾغبص، اٌىزبة اٌؼشثٟ، اٌغؼٛدٞ،رٙبِخ، : أؽّذ، اٌغجبػٟ- 22

 .(د، ه)، 1981عذح، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، 

- د )، (د- د )،       2فغش اإلعالَ، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، ط: أؽّذ، أ١ِٓ- 23

. (ه

 .2، ه1986، 3ِؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ، ِإعغخ اٌشعبٌخ، ط: أؽّذ، ثٓ فبسط- 24

- د )، 1960ِؼغُ ِزٓ اٌٍغخ، ث١شٚد، ِٕؾٛساد داس ِىزجخ اٌؾ١بح، : أؽّذ، سِنبْ- 25

 .(ه

-االٌزضاَ فٟ اٌمقخ اٌمق١شح اٌغضائش٠خ اٌّؼبفشح فٟ اٌفزشح ِب ث١ٓ : أؽّذ، هبٌت- 26

 .1989، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش، 1976- 1931

االٌزضاَ فٟ اٌمقخ اٌمق١شح اٌغضائش٠خ اٌّؼبفشح، فٟ اٌفزشح ِب ث١ٓ : أؽّذ، هبٌت- 27

. 1989، اٌغضائش، 1976 – 1931

اٌطب٘ش "ثشط اٌىزبثخ اٌؼبٌٟ، ِإعغخ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ فٟ اٌغضائش : أؽّذ، ػٍٟ ٘الي- 28

٘ىزا رىٍُ اٌطب٘ش ٚهبس، عّغ ٚاخز١بس، ٚئػذاد، ػٍٟ ِالؽٟ، اٌّمبَ إٌمذٞ اٌشاثغ، "ٚهبس

 .(د، ه)، 2011وٕٛص اٌؾىّخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، 

اٌشؤ٠خ ٚاٌج١ٕخ فٟ سٚا٠بد اٌطب٘ش، ٚهبس، ِٕؾٛساد عبِؼخ ِٕزٛسٞ، : ئدس٠ظ، ثٛد٠جخ- 29

. 1، ه2000لغٕط١ٕخ، 

اٌؾؼش ٚاٌزغشثخ، رشعّخ، عٍّٝ اٌخنشاء، اٌغ١ٛعزٟ، داس ا١ٌمنخ : أسؽ١جبٌذ، ِى١ٍؼ- 30

. (ه- د )، 1963ٌٍزأ١ٌف، ٚاٌزشعّخ ٚإٌؾش، ث١شٚد، 

 .(ه- د )،1973اٌٛالؼ١خ ٚاٌفٓ، رشعّخ، أعؼذ ؽ١ٍُ، داس اٌمٍُ، ث١شٚد، : أسٔغذ، ف١ؾش- 31

، 2013ؽؼش٠خ اٌّىبْ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ، داس اٌز٠ٕٛش، اٌغضائش، : األخنش، ثٓ اٌؾبئغ- 32

. (ه- د )
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، ؽٕفٟ ثٓ ػ١غٝ، اٌّإعغخ (رشعّخ)اٌغضائش األِخ ٚاٌّغزّغ، : األؽشف، ِقطفٝ- 33

 .(د، ه)، (د، د)اٌٛه١ٕخ ٌٍىزبة، اٌغضائش، 

ٔؾٛ سٚا٠خ عذ٠ذح، رشعّخ، اثشا١ُ٘ ِقطفٝ، ٚرمذ٠ُ، ٠ٌٛظ، : آالف سٚة، غشا١٠ٗ- 34

. (ه- د )، (د- د )ػٛك، داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح، 

 (اٌخقبئـ اٌغّب١ٌخ ٌّغز٠ٛبد ثٕبء إٌـ)ٌغب١ٔبد االخزالف : اٌغضاس، ِؾّذ فىشٞ- 35

 .1، ه2001اٌمبسح، ئ٠زشان، ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، 

اٌؼ١ٓ، رشر١ت، ٚرؾم١ك، ػجذ اٌؾ١ّذ ٕ٘ذاٚٞ، ِٕؾٛساد : اٌغ١ًٍ، ثٓ أؽّذ اٌفشا١٘ذٞ- 36

. 1، ه2003، 3ِؾّذ ػٍٟ، ث١نْٛ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، ط

ؽشػ اٌّؼٍمبد اٌغجغ، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ، ث١شٚد، : اٌؾغ١ٓ، ثٓ اٌؾغ١ٓ اٌضٚصٟٔ- 37

 .(د، ه)، 2004

أصِخ اٌّضمف اٌزٛٔغٟ، اٌّؼبفش ِٓ خالي اٌمقخ، اٌؾشوخ : اٌؾفٕبٚٞ، اٌّبعشٞ- 38

 .(د، ه)، 1985اٌزٛٔغ١خ ٌٍزٛص٠غ،

 -د )، 2013اٌخبِغخ، ػالٚٞ، اٌؼغبئج١خ فٟ اٌشٚا٠خ اٌغضائش٠خ، داس اٌز٠ٕٛش، اٌغضائش، - 39

. (ه

سٚا٠بد رؾذ اٌّغٙش، دساعخ ٔٙٛك، اٌشٚا٠خ فٟ عٛس٠ب، ِٕؾٛساد : اٌخط١ت، ؽغبَ- 40

 .(د، ه)، 1983ارؾبد اٌىزبة اٌؼشة، دِؾك، 

رفغ١ش اٌفخش اٌشاصٞ، اٌّؾزٙش ثبٌزفغ١ش اٌىج١ش، ِٚفبر١ؼ اٌغ١ت، : اٌشاصٞ، فخش اٌذ٠ٓ- 41

. (ه- د )،1981، داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، 30، ط11اٌّغٍذ 

ِفزبػ اٌؼٍَٛ، ؽشػ ٚرؼ١ٍك ٚٔؼ١ُ صسصٚس، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد، : اٌغىبوٟ- 42

. 1، ه1983
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د، )، 1979اٌٛالؼ١خ فٟ اٌشٚا٠خ اٌغٛس٠خ، داس اٌجؼش اٌغذ٠ذح، دِؾك، : اٌّغّبق، ف١قً- 43

 .  (ه

، داس (لشاءح فٟ ٔـ لذ٠ُ)ٔظش٠خ فبػ١ٍخ إٌقٛؿ ػٕذ اثٓ خٍذْٚ، : اٌّغ١ذ، فنً- 44

 .(د، ه)، (د، د)اٌّؼبسف، االعىٕذس٠خ، ِقش، 

األِضبي فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، دساعخ ِٛمٛػ١خ، : اٌقذ٠ك، ثٓ ِؾّذ ثٓ لبعُ ثٛػالَ- 45

. 1،ه2008ٚأعٍٛث١خ، داس أثٟ سلشاق ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، 

ارغب٘بد إٌمذ اٌؼشثٟ، ٚلنب٠بٖ فٟ اٌمشْ اٌشاثغ اٌٙغشٞ، ِٚذٜ : اٌطب٘ش، ؽ١ٍظ- 46

. (ه- د )، (د- د )رأصش٘ب ثبٌمشآْ، ِٕؾٛساد عبِؼخ ثبرٕخ، اٌغضائش، 

، داس اٌّمزطف، 1اٌطشاص اٌّزنّٓ ألعشاس اٌجالغخ، ٚػٍَٛ ؽمبئك اإلػغبص ط: اٌؼٍٛٞ- 47

. (ه- د )، 1914ِقش، 

 .(ه- د)، (د- د)اٌّقجبػ ا١ٌّٕش، اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد، : اٌغ١ِٟٛ، أؽّذ ثٓ ِؾّذ- 48

- د)، داس اٌؼٍُ ٌٍغ١ّغ، ث١شٚد، ٌجٕبْ،                3اٌمبِٛط اٌّؾ١و،ط: اٌف١شٚص أثبدٞ- 49

 (.ه- د)، (د

 .1997ثٛسداط، - (السٚط): اٌمبِٛط، اٌفشٔغٟ- 50

، ٌؼجذ اٌشؽّبْ (ِذْ اٌٍّؼ)اٌج١ٕخ اٌشٚائ١خ فٟ سٚا٠خ األخذٚد، : اٌمٛاعّخ، ِؾّذ ػجذ هللا- 51

 .1، ه١ِٕ2009ف، ِىزجخ اٌّغزّغ اٌؼشثٟ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، 

اٌزؼشف ٌّز٘ت أً٘ اٌزقٛف، ِىزجخ : اٌىالثبرٞ أثٛثىش ِؾّذ ثٓ اعؾبق اٌجخبسٞ- 52

. 2، ه1994اٌخبٔغٟ، اٌمب٘شح، 

ح ِٓ وجبس اٌٍغ١٠ٛٓ اٌؼشة، ع، رأ١ٌف ٚئػذاد عّب(السٚط)اٌّؼغُ اٌؼشثٟ األعبعٟ - 53

 .ثزى١ٍف ِٓ إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزشث١خ، ٚاٌضمبفخ، ٚاٌؼٍَٛ

 .1976ا١ٌّضبق اٌٛهٕٟ ٌغٕخ - 54
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اٌفنبء اٌغشدٞ، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ، اٌذاس اٌج١نبء، اٌّغشة، : إٌغّٟ، ؽغ١ٓ- 55

 .1، ه2000

اٌؾؼش و١ف ٔفّٙٗ، ٚٔززاٚلٗ، رشعُ، ِؾّذ اثشا١ُ٘ اٌؾٛػ، ِىزجخ : ئ١ٌضاث١ذ، دسٚ- 56

. (ه- د )، ١ِٕ1961ّٕخ، ث١شٚد، 

 .(د، ه)، 1995، 1ِٛعٛػخ أِضبي اٌؼشة، ط: ئ١ًِ، ثذ٠غ ٠ؼمٛة- 57

د )، (د- د )اٌزغذ٠ذ فٟ ؽؼش اٌّٙغش، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، : أٔظ، داٚد- 58

. (ه- 

 .1، ه1967دساعبد فٟ اٌضمبفخ اٌٛه١ٕخ، داس اٌط١ٍؼخ، ث١شٚد، : أٔٛس، ػجذ اٌّبٌه- 59

. 1، ه1966ِؾىالد اٌٍغخ اٌؼشث١خ، داس إٌٙبس، ث١شٚد، : أ١ٔظ، فش٠ؾخ- 60

، (ِمبي)ئس٘بفبد اٌزؾٛي ِٓ اٌمقخ ئٌٝ اٌشٚا٠خ، أّٔٛرط اٌطب٘ش، ٚهبس : ئ٠بد، ٔقبس- 61

٘ىزا رىٍُ اٌطب٘ش ٚهبس، عّغ ٚاخز١بس، ٚئػذاد، ػٍٟ ِالؽٟ، اٌّمبَ إٌمذٞ اٌشاثغ، ؿ 

485. 

اإلثذاع اٌمق١قٟ ػٕذ ٠ٛعف ئدس٠ظ، رشعّخ، سفؼخ عالَ، داس : َ، وشثش ؽ٠ٛه.ة- 62

. 1، ه1993عؼبد اٌقجبػ، 

، ٘ىزا رىٍُ اٌطب٘ش (ِمبي)، ِٚقبدلخ سثغ لشْ، "اٌطب٘ش ٚهبس"ِغ عٟ : ثؾ١ش، خٍف- 63

ٚهبس، عّغ ٚاخز١بس، ٚئػذاد، ػٍٟ ِالؽٟ، اٌّمبَ إٌمذٞ اٌشاثغ، وٕٛص اٌؾىّخ ٌٍٕؾش 

 .(د، ه)، 2011ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، 

اٌؾخق١خ اٌذ١ٕ٠خ فٟ سٚا٠بد اٌطب٘ش ٚاٌطبس، داس اٌؾشٚق ٌٍطجبػخ، : ثٓ عذٚد، ِٛعٝ- 64

. (ه- د )، 2008ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، 

اٌؼّذح فٟ ٔمذ اٌؾؼش ٚرّؾ١قٗ، ط، ؽشػ ٚمجو ػف١ف ٔب٠ف، خبهَٛ، : ثٓ، سؽ١ك- 65

.  ، ه2003ث١شٚد، 
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، ِٕؾٛساد (فش٠ذ أٔط١ٔٛٛط)ثؾٛس فٟ اٌشٚا٠خ اٌغذ٠ذح، رشعّخ، :ثٛرٛس، ١ِؾبي- 66

 .2، ه1992ػ٠ٛذاد، 

 .1، ه1974اٌّقبدس اٌزبس٠خ١خ ٌٍٛالؼ١خ، داس اٌؾم١مخ، ث١شٚد، : ثٛس٠ظ، عزؾىٛف- 67

فٟ أفٛي اٌخطبة إٌمذٞ، ِٚفَٙٛ اٌزٕبؿ فٟ : رشف١زبْ، رٛدٚسٚف، ٚآخشْٚ- 68

 .(د، ه)، 1978اٌخطبة إٌمذٞ اٌغذ٠ذ، رشعّخ، أؽّذ، اٌّذ٠ٕٟ، داس اٌؾإْٚ اٌضمبف١خ، ثغذاد، 

اٌؾؼش٠خ، رشعّخ، ؽىشٞ إٌّؾٛد، ٚسعبء ثٓ عالِخ، داس : رشف١زبْ، هٛدٚسٚف- 69

 .2، ه1990رٛثمبي، اٌذاس اٌج١نبء، 

١ِخبئ١ً ثخز١ٓ، اٌّجذأ اٌؾٛاسٞ، رشعّخ، فخشٞ فبٌؼ، : رشف١زبْ، هٛدٚسٚف- 70

 .2، ه1996اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد، ٚإٌؾش، ث١شٚد، 

اٌقٛسح اٌف١ٕخ فٟ اٌزشاس إٌمذٞ، ٚاٌجالغٟ ػٕذ اٌؼشة، داس اٌز٠ٕٛش : عبثش، ػقفٛس- 71

. 1، ه1983ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، ث١شٚد، 

 فشاع فٟ ١ًٌ ه٠ًٛ، ارؾبد اٌىزبة اٌؼشة، دِؾك،: عجشا اثشا١ُ٘، عجشا- 72

 .2، ه1994

اٌّغّٛػخ اٌىبٍِخ ٌّإٌفبد عجشاْ خ١ًٍ عجشاْ، رمذ٠ُ ع١ًّ : عجشاْ، خ١ًٍ عجشاْ- 73

. 1، ه1994عجش، داس اٌغ١ً، ث١شٚد، 

 .1، ه1989اٌّؼغُ األدثٟ، داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ث١شٚد، : عجٛس، ػجذ إٌٛس- 74

عّبػخ ِٓ وجبس اٌٍغ١٠ٛٓ اٌؼشة ثزى١ٍف ِٓ إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزشث١خ، ٚاٌضمبفخ، ٚاٌؼٍَٛ - 75

 .(ه- د)، (د- د)، (السٚط)اٌّؼغُ اٌؼشثٟ األعبعٟ 

اٌّؼغُ اٌفٍغفٟ ثبألٌفبظ اٌؼشث١خ، اٌفشٔغ١خ، ٚاإلٔغ١ٍض٠خ، داس اٌىزبة : ع١ًّ، ف١ٍجب- 76

. (ه- د )، 1978اٌٍجٕبٟٔ، ث١شٚد، 
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دساعبد فٟ اٌٛالؼ١خ ، رشعّخ، ٔب٠ف ثٍٛص، اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ : عٛسط، ٌٛوبرؼ- 77

 .3، ه1985ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، ث١شٚد، 

دساعبد فٟ اٌٛالؼ١خ األٚسٚث١خ، رشعّخ، أ١ِش اعىٕذس، ا١ٌٙئخ : عٛسط، ٌٛوبرؼ- 78

 .(ه- د )، 1972اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، 

ِؼٕٝ اٌٛالؼ١خ اٌّؼبفشح، رشعّخ، أ١ِٓ اٌؼ١ٛهٟ، داس اٌّؼبسف، : عٛسط، ٌٛوبرؼ- 79

 .(ه- د )، 1981ِقش اٌمب٘شح، 

، 1997ػٍُ إٌـ، رشعّخ، فشٞ اٌضاٟ٘، داس رٛثمبي، اٌذاس اٌج١نبء، : ع١ٌٛب، وشعز١ف١ب- 80

 .2ه

ِٕٙظ اٌجٍغبء، عشاط األدثبء، رؾم١ك، ِؾّذ اٌؾج١ت ثٓ خٛعخ، داس : ؽبصَ، اٌمشهبعٕٟ- 81

 .2اٌغشة اإلعالِٟ، ث١شٚد، ه

، 2003ؽؼش٠خ اٌّؾٙذ فٟ اإلثذاع األدثٟ، داس اٌغشة ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، : ؽج١ت، ِٛٔغٟ- 82

. (ه- د )

، ٘ىزا رىٍُ (ِمبي)اٌطب٘ش ٚهبس أعطٛسح اٌغشد ثشؤ٠خ ِؼبفشح، : ؽغت هللا، ٠ؾٟ- 83

اٌطب٘ش ٚهبس، ِمبِب ٔمذ٠خ، ٚؽٛاساد ِخزبسح، اٌّمبَ إٌمذٞ اٌشاثغ، ِإعغخ وٕٛص اٌؾىّخ 

 .2011-  ٘ـ 1432ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، 

، ٘ىزا رىٍُ (ِمبي)اٌطب٘ش ٚهبس أعطٛسح اٌغشد ثشؤ٠خ ِؼبفشح، : ؽغت هللا، ٠ؾٟ- 84

 .اٌطب٘ش ٚهبس

 ،1995ث١ٕخ اٌؾىً اٌشٚائٟ، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ، ث١شٚد، : ؽغٓ، ثؾشاٚٞ- 85

 .(ه- د )

دساعخ عّب١ٌخ فىش٠خ ٚأعٍٛث١خ، داس )اٌزمبثً اٌغّبٌٟ فٟ إٌـ اٌمشآٟٔ : ؽغ١ٓ، عّؼخ- 86

 .1،ه 2005ا١ٌّٕش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، دِؾك، عٛس٠ب، 
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اٌزشاس اٌؼشثٟ اإلعالِٟ، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش، : ؽغ١ٓ، ِؾّذ ع١ٍّبْ- 87

1988. 

، داس اٌغشة ٌٍٕؾش (اٌطب٘ش ٚهبس)اٌجؾش ػٓ اٌزاد ٌٍشٚا٠خ اٌغضائش٠خ : ؽى١ُ، أِٚمشاْ- 88

 .(ه- د )، (د- د )ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، 

أصش اٌزشاس اٌؾؼجٟ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشال١خ اٌؾذ٠ضخ، اٌّإعغخ : ؽّبدٞ، فجشٞ ِغٍُ- 89

. 1 ه1980اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش، ث١شٚد، 

ؽؼش ِفذٞ صوش٠بء، دساعخ ٚرم٠ُٛ، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، : ؽٛاط، ثشٞ- 90

 .(ه- د )، 1994اٌغضائش، 

اٌغبٔت اٌفٕٟ فٟ اٌمقخ اٌمشآ١ٔخ ِٕٙغب، ٚأعظ ثٕبئٙب، داس : خبٌذ، أؽّذ أثٛ عٕذٞ- 91

. (ه- د )، (د- د )اٌؾٙبة ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، ثبرٕخ، اٌغضائش، 

، 2008ؽإْٚ اٌؼالِبد ِٓ اٌزؾم١ش ئٌٝ اٌزأ٠ًٚ، داس اٌز٠ٍٛٓ، دِؾك، : خبٌذ، ؽغ١ٓ- 92

. 1ه

فٟ ٔظش٠خ اٌؼٕٛاْ، ِغبِشح رأ١ٍ٠ٚخ فٟ ؽإْٚ اٌؼزجخ إٌق١خ، داس اٌزى٠ٛٓ، : خبٌذ، ؽغ١ٓ- 93

. (ه- د )، 2007دِؾك، عٛس٠ب، 

، 1996ِؼغُ اٌّقطٍؾبد األعطٛس٠خ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد : خ١ًٍ، أؽّذ خ١ًٍ- 94

. 1ه

 .1، ه2010ث١ٕخ إٌـ اٌشٚائٟ، اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ، اٌغضائش، : خ١ً، ئثشا١ُ٘- 95

أفك اٌزؾٛالد فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ، دساعبد ٚؽٙبداد، : دساط، ف١قً، ٚآخشْٚ- 96

اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد، ٚإٌؾش، داس اٌفْٕٛ، األسدْ، اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، ِقش، 

. 1، ه1998
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رظبفش اٌؾؼشٞ، ٚاألعبه١شٞ، لشاءح فٟ سٚا٠خ اٌؼؾبء اٌغفٍٟ، ٌّؾّذ : سا١ٕ٠ٚخ، اٌطب٘ش- 97

. 1994 عٛاْ، 3اٌؾشلٟ، رغ١ٍبد اٌؾذاصخ، اٌؼذد 

اٌزنبد فٟ مٛء اٌٍغبد اٌغب١ِخ، داس إٌٙنخ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، ث١شٚد، : سثؾٟ، وش٠ُ- 98

. (ه- د )، (د- د )

. 1، ه1979فٟ فٍغفخ إٌمذ، داس اٌؾشٚق، ث١شٚد، : صوٟ، ٔغ١ت ِؾّٛد- 99

، (د- د )اٌطب٘ش ٚاٌطبس ٘ىزا رىٍُ، ٘ىزا  أوزت، داس اٌٙذٜ، اٌغضائش، : ص٘شح، د٠ه- 100

. (ه- د )

 .(ه- د)، 1965ػٍٝ ٘بِؼ األدة اٌؼشثٟ، ِىزجخ اٌؾشق، ؽٍت، : عبٌُ، عٛسط- 101

، 1981، دٔذسح، ث١شٚد، (اٌؾىّخ فٟ ؽذٚد اٌؾىّخ)اٌّؼغُ اٌقٛفٟ : عؼبد، اٌؾى١ُ- 102

. 1ه

اٌزٕبؿ اٌزشاصٟ فٟ اٌشٚا٠خ اٌغضائش٠خ أّٔٛرعب، ػبٌُ اٌىزت اٌؾذ٠ضخ، : عؼ١ذ، عالَ-103

. (ه- د ) ، 2010أسثذ، األسدْ، 

دساعبد فٟ اٌشٚا٠خ اٌغضائش٠خ، ٚرٕبفٙب ِغ األِضبي اٌؾؼج١خ، داس : عؼ١ذ، عالَ- 104

 .1، ه2012اٌز٠ٕٛش، اٌغضائش، 

ِؼغُ اٌّقطٍؾبد األدث١خ اٌّؼبفشح، داس اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ، ث١شٚد، : عؼ١ذ، ػٍٛػ- 105

 .1، ه1985ٌجٕبْ، عٛؽٛ ثش٠ظ، اٌذاس اٌج١نبء، اٌّغشة، 

ِؼغُ اٌّقطٍؾبد األعٍٛث١خ اٌّؼبفشح، داس اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ، : عؼ١ذ، ػٍٛػ- 106

 .1، ه1985ث١شٚد،

اٌمشاءح ٚاٌزغشثخ ؽٛي اٌزغش٠ت فٟ اٌخطبة اٌشٚائٟ اٌغذ٠ذ ثبٌّغشة، : عؼ١ذ، ٠مط١ٓ- 107

 .1، ه1985داس اٌضمبفخ، اٌذاس اٌج١نبء، 
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األدة اٌغضائشٞ فٟ سؽبة اٌشفل ٚاٌزؾش٠ش، داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، : عٍّبْ، ٔٛس- 108

 .1، ه1981ث١شٚد، 

ِنّشاد إٌـ ٚاٌخطبة، دساعخ فٟ ػبٌُ عجشا اثشا١ُ٘ عجشا، ارؾبد : ع١ٍّبْ ؽغ١ٓ- 109

 .(ه- د )، 1999اٌىزبة اٌؼشة، دِؾك، 

، داس ا٢داة ٌٍقغبس، 1غٕٛا ٠ب أهفبي، اٌّغّٛػخ اٌىبٍِخ، ط: ع١ٍّبْ، اٌؼ١غٝ- 110

 .1، ه1968ث١شٚد، ٌجٕبْ، 

 .2003عّب١ٌبد ٚؽٛاغً سٚائ١خ، ارؾبد وزبة اٌؼشة، دِؾك، : ع١ٍّبْ، ٔج١ً- 111

، 1994اٌغغٓ اٌغ١بعٟ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ، هشاثٍظ، ٌجٕبْ، : عّش سٚؽٟ، اٌف١قً- 112

 .(ه- د )

ثٕبء اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ اٌغٛس٠خ، ارؾبد اٌىزبة اٌؼشة، دِؾك، : عّش سٚؽٟ، اٌف١قً- 113

 .(ه- د )، 1995

اٌشٚا٠خ اٌفٍغط١ٕ١خ،  ٚاٌزشاس، سٚا٠خ د٠ّخ اٌغّبْ، أّٔٛرعب، داس : ع١ّش، اٌغٕذٞ- 114

 .1، ه2011اٌغٕذٞ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌمذط، 

ػٓ وزبة، األلقٛفخ اٌغٛف١ز١خ اٌّؼبفشحّ، ٌٍذوزٛس ِبعذ، ػالء : ع١ًٙ، ئدس٠ظ- 115

 .1، ه1983اٌذ٠ٓ، داس اٌغ١ً ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، 

 .1، ه1974اٌّقبئش اٌزبس٠خ١خ ٌٍٛالؼ١خ، داس اٌؾم١مخ، ث١شٚد، : عٛرغىٛف، ثٛس٠ظ- 116

- د )،(د- د )ع١ىٌٛٛع١خ اٌؾخق١خ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، : ع١ذ ِؾذ، غ١ُٕ- 117

 .(ه

ثٕب اٌشٚا٠خ، دساعخ ِمبسٔخ فٟ صالص١خ ٔغ١ت ِؾفٛظ، ا١ٌٙئخ : ع١ضا، فبفً لبعُ- 118

 .(ه- د )، 2004اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح، 
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ثٕبء اٌشٚا٠خ، دساعخ ِمبسٔخ فٟ صالص١خ ٔغ١ت ِؾفٛظ، داس اٌز٠ٕٛش، : ع١ضا، لبعُ- 119

 .(ه- د )، 1985

عّب١ٌبد اٌّىبْ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ، اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد : ؽبوش، إٌبثٍغٟ- 120

 .1، ه1994ٚإٌؾش، ث١شٚد، 

ِذخً ئٌٝ ػبٌُ اٌشٚا٠خ اٌغضائش٠خ، لشاءح ِفزبؽ١خ ِٕٙظ رطج١مٟ، : ؽب٠ف، ػىبؽخ- 121

 .د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش

اٌفٓ اٌشٚائٟ ػٕذ غبدح اٌغّبْ، داس اٌّؼبسف ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، : ؽج١ً، ػجذ اٌؼض٠ض- 122

 . 1، ه1987رٛٔظ، 

 .1، ه1980اٌّغٍذ األٚي، داس اٌؾٛسٜ، ث١شٚد، : ؽؼش، ع١ٍّبْ، اٌؼ١غٝ- 123

، 1997ؽؼش٠خ اٌشٚا٠خ اٌفبٔزبعز١ى١خ، اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍضمبفخ، اٌشثبه، : ؽؼ١ت، ؽ١ٍفٟ- 124

 .(ه- د )

، 1984اٌؾؼش اٌغضائشٞ اٌؾذ٠ش، اٌّإعغخ اٌٛه١ٕخٌٍىزبة، اٌغضائش، : فبٌؼ،خشفٟ- 125

 .(ه- د )

لنب٠ب اٌّىبْ اٌشٚائٟ فٟ األدة اٌّؼبفش، داس ؽشل١بد، اٌمب٘شح : فالػ، فبٌؼ- 126

 .1، ه1997

ِٕٙظ اٌٛالؼ١خ فٟ اإلثذاع األدثٟ، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، : فالػ، فنً- 127

 .(ه- د )، 1968

 .2، ه1980ِٕٙظ اٌٛالؼ١خ فٟ اإلثذاع األدثٟ، داس اٌّؼبسف، : فالػ، فنً- 128

- د )،1973ِؾّذ اٌّغؼذٞ، ٚوزبثخ اٌّغذ، اٌذاس اٌزٛٔغ١خ ٌٍٕؾش، : فّٛد، ٔٛس اٌذ٠ٓ- 129

 .(ه
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، 1996اٌخشافبد ٚاألعبه١ش، داس عشٚط ثشط، هشاثٍظ، ٌجٕبْ، : هب٘ش، ثبد ٔغىٟ- 130

. 1ه

ِؾّذ ؽغ١ٓ ١٘ىً، ؽ١برٗ ٚرشاصٗ األدثٟ، ِىزجخ إٌٙنخ، اٌمب٘شح، : هٗ ػّشاْ، ٚادٞ- 131

 .(د، ه)، 1969

 .1، ه1996اٌشٚا٠خ اٌغ١بع١خ، داس إٌؾش ٌٍغبِؼبد اٌّقش٠خ، ِقش : هٗ، ٚادٞ- 132

، (د- د )ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ، داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ، اإلعىٕذس٠خ،: ػجبط ِؾّٛد، ػٛك- 133

 .(ه- د )

 .(ه- د )، (د- د )ػبٌُ اٌغذٚد، ٚاٌم١ٛد، اٌىزجخ اٌؼقش٠خ، : ػجبط، ِؾّٛد اٌؼمبد- 134

٘ىزا " اٌؾٛاد ٚاٌمقش"ِالِؼ األعبه١ش اٌؾشل١خ فٟ سٚا٠خ : ػجذ اٌؾى١ُ، ِٕقٛسٞ- 135

 ٚؽٛادس ِخزٍفخ، اٌّمبَ إٌمذٞ األٚي، وٕٛص اٌؾىّخ – ِمبِبد ٔمذ٠خ –رىٍُ اٌطب٘ش ٚهبس 

 .ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش

اٌمقخ اٌّقش٠خ ٚفٛسح اٌّغزّغ اٌؾذ٠ش ِٓ أٚائً اٌمشْ : ػجذ اٌؾ١ّذ، اثشا١ُ٘- 136

 .1، ه1973اٌؼؾش٠ٓ، ئٌٝ ل١بَ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ، داس اٌّؼبسف ثّقش، 

ِٕطك اٌغشد دساع١خ فٟ  اٌمقخ اٌغضائش٠خ اٌؾذ٠ضخ، د٠ٛاْ : ػجذ اٌؾ١ّذ، ثٛسا٠ٛ- 137

. (ه- د )، 1994اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش، 

اٌّٛسٚس اٌؾؼجٟ فٟ سٚا٠بد ػجذ اٌؾ١ّذ ٘ذٚلخ، داس اٌغج١ً : ػجذ اٌؾ١ّذ، ثٛعّبؽخ- 138

. (ه- د )، 2008ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، 

اٌّمذِخ، د٠ٛاْ اٌّجزذأ ٚاٌخجش فٟ ربس٠خ اٌؼشة، ٚاٌجشثش، : ػجذ اٌشؽّٓ، اثٓ خٍذْٚ- 139

. 1، ه2004ِٚٓ ػقشُ٘ ِٓ رٚٞ اٌؾأْ األوجش، داس اٌفىش، ٌجٕبْ، 

هجبئغ االعزجذاد ِٚقبسع االعزؼجبد، هجغ اٌّإعغخ اٌٛه١ٕخ : ػجذ اٌشؽّٓ، اٌىٛاوجٟ- 140

 .(ه- د )، 1991ٌٍفْٕٛ اٌّطجؼ١خ، ٚؽذح اٌشغب٠خ، اٌغضائش، إٌؾش اٌضبٟٔ، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

440 
 

ثٕبء اٌضِٓ فٟ اٌشٚا٠خ اٌّؼبفشح، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ : ػجذ اٌشؽّٓ، ِجشٚن- 141

 .(ه- د )، 1998ٌٍىزبة، 

اٌزشاس اٌؼشثٟ، اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌٍضمبفخ، ٚاٌؼٍَٛ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، : ػجذ اٌغالَ، ٘بسْٚ- 142

 .(ه- د )، (د- د )

 .1988ِفَٙٛ اٌضِٓ ٚدالٌزٗ، اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍىزبة، هشاثٍظ، : ػجذ اٌقّذ، صا٠ذ- 143

، "دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ف١ٕخ"اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ اٌغضائش٠خ، ٚسؤ٠خ اٌٛالغ : ػجذ اٌفزبػ، ػضّبْ- 144

 .1، ه1993ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، ِقش، 

اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ اٌغضائش٠خ، ٚسؤ٠خ اٌٛالغ، دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ، ف١ٕخ، : ػجذ اٌفزبػ، ػضّبْ- 145

 .(د، ه)، 1993ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، 

ث١ٕخ اٌؾىب٠خ فٟ إٌـ اٌشٚائٟ اٌّغبسثٟ اٌغذ٠ذ، داس األِبْ، : ػجذ اٌمبدس، ثٓ عبٌُ- 146

 .1، ه2013اٌشثبه، 

أعشاس اٌجالغخ، رؾم١ك، ِؾّذ ؽبوش، ِىزجخ اٌخبٔغٟ، اٌمب٘شح، : ػجذ اٌمب٘ش، اٌغشعبٟٔ- 147

. (ه- د )، (د- د )ِقش، 

دالئً اإلػغبص فٟ ػٍُ اٌّؼبٟٔ، ػٍك ػ١ٍٗ ِؾّذ سؽ١ذ سمب، : ػجذ اٌمب٘ش، اٌغشؽبٟٔ- 148

. 3، ه2001داس اٌّؼبسف، ث١شٚد، ٌجٕبْ، 

رطٛس إٌضش اٌغضائشٞ اٌؾذ٠ش، ِؼٙذ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ، : ػجذ هللا، اٌشو١جٟ- 149

. (ه- د )، 1976

لشٜ اٌن١ف، رؾم١ك، ػجذ هللا ثٓ : ػجذ هللا، ثٓ ِؾّذ ثٓ ػج١ذ هللا ثٓ عف١بْ ثٓ ل١ظ- 150

. 1، ه1997، 4ؽّذ إٌّقٛس، داس أمٛاء اٌؾٍف، اٌش٠بك، ط

اٌمقخ اٌغضائش٠خ اٌّؼبفشح، داس اٌغشة ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، : ػجذ اٌّبٌه، ِشربك- 151

. 4، ه2007اٌغضائش، 
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اٌّؼغُ اٌّٛعٛػٟ ٌّقطٍؾبد اٌضٛسح اٌغضائش٠خ، د٠ٛاْ : ػجذ اٌّبٌه، ِشربك- 152

 .1983اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش، 

رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌغشدٞ، د٠ٛأبٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش، : ػجذ اٌّبٌه، ِشربك- 153

 .1993اٌغضائش، 

رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌغشدٞ، ِؼبٌغخ رفى١ى١خ ع١ّ١بئ١خ ِشوجخ ٌشٚا٠خ : ػجذ اٌّبٌه، ِشربك- 154

 .1995، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش، "صلبق اٌّذق" 

، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد، (اٌالص)ػٕبفش اٌزشاس اٌؾؼجٟ فٟ : ػجذ اٌّبٌه، ِشربك- 155

. (ه- د )، 1984اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش، 

اٌّغٍظ اٌٛهٟ - ثؾش فٟ رم١ٕبد اٌغشد: فٟ ٔظش٠خ اٌشٚا٠خ: ػجذ اٌّبٌه، ِشربك- 156

 .1، ه1978ٌٍضمبفخ اٌٛه١ٕخ ٚا٢داة، 

فٟ ٔظش٠خ اٌشٚا٠خ، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش، : ػجذ اٌّبٌه، ِشربك- 157

1993. 

 .3، ه1983اٌشٚائٟ ٚاالسك، داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح، : ػجذ اٌّؾغٓ، هٗ ثذس- 158

، داس 1938 - 1870رطٛس اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ اٌؾذ٠ضخ فٟ ِقش : ػجذ اٌّؾغٓ، هٗ ثذس- 159

. 1، ه1963اٌّؼبسف، اٌمب٘شح، 

، داس اٌؾشٚق (إٌمذ- اٌزأ٠ًٚ - اٌزؼج١ش )ػجمش٠خ اٌقٛسح، ٚاٌّىبْ : ػجذ اٌّغٍُ، هب٘ش- 160

 .1، ه2002ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، األسدْ، 

 .3،ه1983ِمذِخ فٟ ٔظش٠خ االدة، داس اٌؼٛدح، ث١شٚد، : ػجذ إٌّؼُ، ر١ٍّخ- 161

 .3، ه1983ِمذِخ فٟ ٔظش٠خ األدة، داس اٌؼٛدح، ث١شٚد، : ػجذ إٌّؼُ، ر١ٍّخ- 162
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لشاءاد ٚدساعبد ٔمذ٠خ فٟ أدة ػجذ اٌؾ١ّذ ثٓ ٘ذٚلخ، : ػجذ إٌبفش، ِجبسو١خ- 163

- د )ِؾبمشاد ثؼٕٛاْ اٌغبص٠خ ٚاٌذسا٠ٚؼ ث١ٓ اٌزشاس اٌغشدٞ اٌشٚائٟ، ٚعّب١ٌخ اٌّىبْ، 

 (.ه- د )، (د

 .(ه- د)، 1979اٌّؼغُ االدثٟ، داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ث١شٚد، : ػجذ إٌٛس، ع١ٛس- 164

. 1، ه1981اٌزفغ١ش إٌفغٟ ٌألدة، داس اٌؼٛدح ث١شٚد، ٌجٕبْ، : ػض اٌذ٠ٓ، اعّبػ١ً- 165

اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش، لنب٠بٖ، ٚظٛا٘شٖ اٌف١ٕخ، ٚاٌّؼ٠ٕٛخ، : ػض اٌذ٠ٓ، اعّبػ١ً- 166

. 3، ه1981داس اٌؼٛدح، ث١شٚد، 

فٟ األدة اٌؼجبعٟ، اٌشؤ٠خ ٚاٌفٓ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، ث١شٚد، : ػض اٌذ٠ٓ، اعّبػ١ً- 167

. (ه- د )، 1975

ؽؼش٠خ اٌفنبء اٌشٚائٟ ػٕذ عّبي اٌغ١طبٟٔ، داس اٌؼ١ٓ ٌٍٕؾش، : ػضٚص، ػٍٟ اعّبػ١ً- 168

 .1، ه2013اٌمب٘شح، 

ؽؼش٠خ اٌمنبء اٌشٚائٟ ػٕذ عّبي اٌغ١طبٟٔ، داس اٌؼ١ٓ ٌٍٕؾش، : ػضٚص، ػٍٟ اعّبػ١ً- 169

 .1، ه2010اٌمب٘شح، 

د )، 1985اٌىزبثخ اٌف١ٕخ، ِٕؾٛساد عشٚط ثشط، ٌجٕبْ، هشاثٍظ، : ػغبف، عبع١ٓ- 170

. (ه- 

 .1، ه1977ِغ ٔغ١ت ِؾفٛظ، داس اٌغ١ً، ث١شٚد، : ػط١خ، أؽّذ ِؾّذ- 171

ٌٍطب٘ش، ٚهبس، ٘ىزا رىٍُ " اٌز٠ٓ"اإلؽبالد اٌشِض٠خ فٟ لقخ : ػالي، عٕمٛلخ- 172

اٌطب٘ش، ٚهبس، ِمبِبد ٔمذ٠خ ٚؽٛاساد ِخزٍفخ، اٌّمبَ إٌمذٞ اٌضبٌش، ِإعغخ وٕٛص اٌؾىّخ 

. (ه- د )، 2011ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش،

اٌّزخ١ً ٚاٌغٍطخ فٟ ػاللخ اٌشٚا٠خ اٌغضائش٠خ ثبٌغٍطخ ع١بع١خ، : ػالي، عٕمٛلخ- 173

 .1، ه2000ِٕؾٛساد االخزالف، اٌغضائش، عٛاْ، 
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اٌقٛسح فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ ؽزٝ أؽش اٌمشْ اٌضبٟٔ اٌٙغشٞ، داس األٔذٌظ : ػٍٟ، اٌجطً- 174

. 2، ه1980ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، 

، 1964ٔؾأح اٌفىش اٌفٍغفٟ ػٕذ ا١ٌٛٔبْ، ِٕؾأح اٌّؼبسف، االعىٕذس٠خ، : ػٍٟ، إٌؾبس- 175

 .(ه- د )

اٌمبِٛط اٌغذ٠ذ ٌٍطالة، اٌّإعغخ اٌٛه١ٕخ ٌٍىزبة، : ػٍٟ، ثٓ ٘بد٠خ ٚآخشْٚ- 176

. 7، ه1991اٌغضائش،

 .1، ه1979ٔغ١ت ِؾفٛظ فٟ ِغٌٙٛٗ اٌّؼٍَٛ، داس اٌّغ١شح، ث١شٚد، : ػٍٟ، ؽٍك- 177

ؽٛاس أعشٞ ِغ اٌشٚائٟ اٌطب٘ش، ٚهبس ٘ىزا ٠ىٍُ اٌطب٘ش ٚهبس، : ػٍٟ، ِالؽٟ- 178

 .2011٘ـ اٌّمبَ إٌمذٞ اٌشاثغ، 1432ِإعغخ وٕٛص اٌؾىّخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، 

ػٍٟ ِالؽٟ، . د- أ. عّغ ٚاخز١بس، ٚئػذاد: ٘ىزا رىٍُ اٌطب٘ش ٚهبس: ػٍٟ، ِالؽٟ- 179

 ، 2011اٌّمبَ إٌمذٞ اٌشاثغ، وٕٛص اٌؾىّخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، 

 .(ه- د )

، 1991األدة ٚاأل٠ذ٠ٌٛٛع١ب، ِطجؼخ إٌغبػ اٌغذ٠ذح، اٌذاس اٌج١نبء، : ػّبس، ثٍؾغٓ- 180

 .2ه

األدة ٚاأل٠ذ٠ٌٛٛع١ب، ِطجؼخ إٌغبػ اٌغذ٠ذح، اٌذاس اٌج١نبء، اٌغضائش، : ػّبس، ثٍؾغٓ- 181

 .2، ه1991

دساعبد فٟ اٌؾؼش اٌغضائشٞ اٌّؼبفش، اٌؾؼش ٚع١بق اٌّزغ١ش : ػّش أؽّذ ثٛلشٚسح- 182

. (ه- د )،2004اٌؾنبسٞ، داس اٌٙذٜ، ػ١ٓ ١ٍٍِخ، اٌغضائش، 

، 1962 – 1945اٌغشثخ ٚاٌؾ١ٕٓ فٟ اٌؾؼش اٌغضائشٞ اٌؾذ٠ش، : ػّش أؽّذ، ثٛلشٚسح- 183

. (ه- د )، 1997ِٕؾٛساد عبِؼخ ثبرٕخ، 
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اٌفنبء اٌشٚائٟ فٟ أػّبي عؾش خ١ٍفخ، ِطجؼخ آٔفٛ، ثشأذ، فبط، : ػّشٚ، وٕبٚٞ- 184

 .1، ه2011

عّب١ٌبد اٌّىبْ، رشعّخ، غبٌت، ٍ٘غب، اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ : غبعزْٛ، ثبؽالس- 185

 .2، ه1984ٌٍذساعبد ٚإٌؾش  ٚاٌزٛص٠غ، ث١شٚد، 

اٌّىبْ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ ِٓ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ ٚالغ ٚآفبق، ِٓ رأ١ٌف : غبٌت، ٍ٘غب- 186

 .1، ه1981ِغّٛػخ ِٓ إٌمبد اٌؼشة، داس اثٓ سؽذ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، ث١شٚد، 

اٌٛالؼ١خ االؽزشاو١خ، رشعّخ، ػذٔبْ ِذٔبح، داس اثٓ خٍذْٚ، ث١شٚد، . غشِٚٛف، ٞ- 187

 .(ه- د )، 1975

دساعبد فٟ أدة ِقش اإلعال١ِخ، داس اٌج١بْ ٌٍطجبػخ : غش٠ت ِؾّذ، ػٍٟ أؽّذ- 188

 .(ه- د )، 1988ٚإٌؾش، 

ئٔٗ ٔذاء اٌغٕٛة، لشاءح فٟ األدة، ٚاٌشٚا٠خ، داس إٌّزخت اٌؼشثٟ : غغبْ، ص٠بدح- 189

 .1، ه1995ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، ث١شٚد، 

عّب١ٌبد األعٍٛة اٌقٛسح اٌف١ٕخ فٟ األدة اٌؼشثٟ، داس اٌفىش اٌّؼبفش، : فب٠ض، اٌذا٠خ- 190

. 2، ه1996ث١شٚد، ٌجٕبْ، 

ِغبِشح اٌؼمً األٚي، داس ػالء اٌذ٠ٓ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ٚاٌزشعّخ، : فشاػ، اٌغٛاػ- 191

. 13، ه2002دِؾك، 

إٌضػخ اإلٔغب١ٔخ فٟ ؽؼش اٌشاثطخ اٌؼ١ٍّخ، داس ا١ٌبصٚسٞ اٌؼ١ٍّخ : فنً، عبٌُ اٌؼ١غٟ- 192

. (ه- د )، 2006ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، األسدْ، اٌطجؼخ اٌؼشث١خ، 

اٌضِبْ ٚاٌّىبْ فٟ اٌؾؼش اٌغبٍٟ٘، ػبٌُ اٌىزت اٌؾذ٠ضخ، اٌغضائش، : فٛغبٌٟ، ثبد٠ظ- 193

 .1، ه2008
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- د )،1979اٌٛالؼ١خ فٟ اٌشٚا٠خ اٌغٛس٠خ، داس اٌجؼش اٌغذ٠ذح، دِؾك، : ف١قً، اٌؾّبق- 194

 .(ه

ٔؾٛ ٔظش٠خ أعٍٛث١خ ٌغب١ٔخ، رشعّخ، خبٌذ ِؾّٛد عّؼخ، داس اٌفىش، : ف١ٍٟ، عبٔذس٠ظ- 195

. 1، ه2003دِؾك، عٛس٠ب، 

ٔمذ اٌؾؼش، رؾم١ك، ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ خفبعٟ، ِىزجخ اٌى١ٍخ األص٘ش٠خ، : لذاِخ، ثٓ عؼفش- 196

. 1، ه1980اٌمب٘شح، 

دٚس األدة ٚاٌفٓ فٟ االؽزشاو١خ، رشعّخ، ػجذ إٌّؼُ اٌؾفٕٟ، ِىزجخ : وبسي، ِبسوظ- 197

 .(ه- د)، 1968األٔغٍٛ ِقش٠خ، 

- د )أعبه١ش فشػ١ٔٛخ، ِٕؾٛساد اٌّىزجخ اٌّقش٠خ، ف١ذا، ث١شٚد، : وّبي، اٌؾٕبٚٞ- 198

(. ه- د )، (د

لشاءح إٌـ، ثؾ١ش فٟ ؽشه رزٚق اٌّؾىٟ، داس اٌضمبفخ ، ِإعغغخ : ٌؾغٓ، أؽّبِخ- 199

. (ه- د )، (د- د )ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌذاس اٌج١نبء، 

ث١ٕخ إٌـ اٌغشدٞ، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ، ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش : ٌؾّذأٟ، ؽ١ّذ- 200

 .3، ه2000ٚاٌزٛص٠غ، ث١شٚد، 

ِؾب٘ذ ِٓ ع١شح األد٠ت هب٘ش ٚهبس فٟ ِذاخٍخ ٌٗ ػٓ رغشثزٙب : َ، ع، أٚصغٍخ- 201

اإلثذاػ١خ ثغبِؼخ اٌغضائش، ٘ىزا رىٍُ اٌطب٘ش ٚهبس، عّغ ٚاخز١بس، ٚئػذاد، ػٍٟ ِالؽٟ، 

 .(ه- د )،2011اٌّمبَ إٌمذٞ اٌشاثغ، وٕٛص اٌؾىّخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، 

،اس 1980 - 1966ِغز٠ٛبد اٌٍغخ اٌّغشد٠خ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ : ِبعذ ػجذ هللا، اٌم١غٟ- 202

 . 1، ه2015غ١ذاء، ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، 

ؽشٚه إٌٙنخ، رشعّخ، ػجذ اٌقجٛس ؽب١٘ٓ، داس اٌفىش، دِؾك، : ِبٌه، ثٓ ٔجٟ- 203

 .4، ه1987
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ِؾىالد اٌؾنبسح، رشعّخ، ػجذ اٌقجٛس ؽب١٘ٓ، داس اٌفىش اٌّؼبفش، : ِبٌه، ثٓ ٔجٟ- 204

 .4، ه2004دِؾك، عٛس٠ب، 

ِؼغُ اٌّقطٍؾبد اٌؼشث١خ فٟ اٌٍغخ ٚاألدة، ِىزجخ : ِغذٞ، ٚ٘جخ، وبًِ إٌّٙذط- 205

 .2، ه1984ٌجٕبْ، 

ِؼغُ اٌّقطٍؾبد اٌؼشث١خ فٟ اٌٍغخ ٚاألدة، ِىزجخ : ِغذٞ، ٚ٘جخ، وبًِ، إٌّٙذط- 206

. 2، ه1984ٌجٕبْ، 

اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ ٚالغ ٚآفبق، داس اثٓ سؽذ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، : ِغّٛػخ ِٓ اٌجبؽض١ٓ- 207

 .1، ه1981دْٚ ِىبْ، 

اٌذ٠ٕٟ ٚاإل٠ذ٠ٌٛٛعٟ فٟ اٌشٚا٠خ اٌغضائش٠خ اٌّؼبفشح، : ِؾّذ اٌقبٌؼ، خشفٟ- 208

 .، ٘ىزا رىٍُ اٌطب٘ش ٚهبس(ِمبي)سٚا٠بد اٌطب٘ش ٚهبس ّٔٛرعب، 

اٌفىش ٚاٌضٛسح، ِؾبمشاد ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌفىش اإلعالِٟ، : ِؾّذ اٌؼشثٟ، ٌٚذ خ١ٍفخ- 209
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اٌٛالؼ١خ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، : ِؾّذ ؽغٓ، ػجذ هللا- 211

 .(ه- د )، 1991

، 1985ِؼغُ ٌغخ اٌفمٙبء، داس إٌفبئظ، : ِؾّذ سٚاط لٍؼخ عٟ، ٚؽبِذ فبدق ل١ج١ٟ- 212

. 1ه
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، ٘ىزا رىٍُ اٌطب٘ش ٚهبس، عّغ ٚاخز١بس، ٚئػذاد، ػٍٟ (ِمبي)اٌطب٘ش ٚهبس أّٔٛرعب، 

 .(ه- د )، 2011ِالؽٟ، اٌّمبَ إٌمذٞ اٌشاثغ، وٕٛص اٌؾىّخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، 
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. (ه- د )، 2004اٌّطجؼخ اٌؼشث١خ غشدا٠خ، 
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، ِٕؾٛساد داس ِىزجخ اٌؾ١بح، 3ِؼغُ ِزٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّغٍذ : ِؾّذ، سمب- 222
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 .، ٘ىزا رىٍُ اٌطب٘ش ٚهبس(ِمبي)ٚهبس، 
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اٌّضً اٌغبئش فٟ أدة اٌىبرت، ٚاٌؾبػش، اٌّطجؼخ : ِؾّذ، ِؾٟ اٌذ٠ٓ، ػجذ اٌؾ١ّذ- 233

 .(ه- د )، 1990، 2اٌّقش٠خ، ث١شٚد،ط
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 .1، ه1992اٌؼشثٟ، اٌذاس اٌج١نبء، اٌّغشة، 
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. 1، ه1979ظب٘شح اٌؾؼش اٌّؼبفش فٟ اٌّغشة، داس اٌؼٛدح، ث١شٚد، : ِؾّذ، ٔج١ظ- 240

، ِىٕب، حعغً ِبطفٕبػخ اٌّؼٕٝ لشاءح فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ اٌّؼبفشح، : ِؾّذ، ٠ٛة- 241

. 1، ه2013
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رٛظ١ف اٌزشاس فٟ اٌشٚا٠خ اٌغضائش٠خ، ِٕؾٛساد داس األد٠ت، : ِخٍٛف، ػبِش- 244
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 .(ه- د )، (د- د )اإلعىٕذس٠خ 
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ث١ٕخ اٌّغشد اٌؼشثٟ، ِٕؾٛساد االخزالف، ٚاٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ، : ِؼزقُ، ِؾّذ- 253

 .1، ه2010ٔبؽشْٚ، اٌغضائش، ٚث١شٚد،

. 2، ه1992ئ١ٌبرح اٌغضائش، اٌّإعغخ اٌٛه١ٕخ ٌٍىزبة، اٌغضائش، : ِفذٞ، صوش٠ب- 254

اٌٍٙت اٌّمذط، ِٕؾٛساد ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ األفٍٟ، ٚاٌؾإْٚ اٌذ١ٕ٠خ، : ِفذٞ، صوش٠بء- 255
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. 1، ه2015مفبف، ث١شٚد، 
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 .1، ه2015ِٕؾٛساد، مفبف، ث١شٚد، 
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. (ه- د )، 1996ثٕغبصٞ، 
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 .(ه- د )

اٌخطبة اٌّٛاصٞ ٌٍمق١ذح اٌؼشث١خ اٌّؼبفشح، داس رٛثمبي ٌٍٕؾش، اٌذاس : ٔج١ً، ِٕقش- 265

. 1، ه2007اٌج١نبء، 

. 1، ه(د- د )األػّبي اٌغ١بع١خ اٌىبٍِخ، ث١شٚد، اٌغضء اٌضبٌش، : ٔضاس، لجبٟٔ- 266

إٌضٚػ األعطٛسٞ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ اٌّؼبفشح، ِٕؾٛساد ارؾبد : ٔنبي، اٌقبٌؼ- 267

. 2001اٌىزبة اٌؼشة،
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، ِغٍخ فقٛي، إٌمذ (ِمبي)، "رشاثٙب صػفشاْ"رؾى١ً فنبء إٌـ فٟ : ػٕذاي، ػضّبْ- 29
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، ِغٍخ االخزالف، (ِمبي)٘بعظ اٌزّشد ٚاٌؾذاصخ ػٕذ سؽ١ذ ثٛعذسح، : ِؾّذ، عبسٞ- 39

. 2002 عٛاْ، 1اٌغضائش، اٌؼذد

، 7، ِغٍذ اٌّغب٘ذ اٌضمبفٟ، اٌغضائش، اٌؼذد (ِمبي)هش٠ك غٛسوٟ األدثٟ، : ِؾّذ، عؼ١ذ- 40

. 1968عٛاْ، ع١ٌٛخ، 
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، 7هش٠ك غٛسوٟ األدثٟ، ِغٍخ اٌّغب٘ذ اٌضمبفٟ، اٌغضائش، اٌؼذد : ِؾّذ، عؼ١ذ- 41 ّْ ، عٛا

. 1968ع١ٍ٠ٛخ 

ِزٝ ٚو١ف ٠مزجظ اٌؾبػش ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ِغٍخ اٌف١قً، داس : ِقطفٝ، سعت- 42

. 2000اٌف١قً اٌضمبفٟ، عجزّجش، 

، ِغٍخ ػبٌُ اٌفىش، ٚصاسح اإلػالَ، (ِمبي)ٔظش٠بد األعطٛسح، : ٔضاس، ػ١ْٛ اٌغٛد- 43

- أوزٛثش- عجزّجش- األٚي، ٚاٌضبٟٔ، ١ٌٛ٠ٛ: اٌى٠ٛذ، اٌّغٍذ اٌشاثغ ٚاٌؼؾشْٚ، اٌؼذداْ

. 1995د٠غّجش، 

ع١ّ١بئ١خ اٌؼٕٛاْ ػٕذ اٌطب٘ش ٚاٌطبس، سٚا٠خ اٌٌٛٝ اٌطب٘ش ٠ؼٛد ئٌٝ : ٔؼ١ّخ، فشهبط- 44

. ، أوزٛثش، اٌمذط21، ِغٍخ اٌضمبفخ، اٌؼذد(ِمبي)ِمبِٗ اٌضوٟ أّٔٛرعب، 

رج١أ اٌؾشة ثٕذاء اٌؾش٠خ ئسٔغزٙٛٔغٛاٞ، أؽت ئٌٝ ِذ اٌغْٕٛ، ٚأؽبسة : ٔٛس، أؽّذ- 45

.  2013، 99: ، ِغٍخ دثٟ اٌضمبف١خ، اٌؼذد(ِمبي)ؽزٝ اٌّٛد، 

، ِغٍخ (ِمبي)سٚا٠بد اٌطب٘ش ٚهبس ث١ٓ ل١ٛد األدٌغخ، ٚعذا١ٔخ اٌىزبثخ، : ٔٛسح، ثؼ١ٛ- 46

. 2632/20و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ، اٌشثبه، عبِؼخ ِؾّذ اٌخبِظ، اٌؼذد 

، ِغٍخ (ِمبي)سٚا٠بد اٌطب٘ش ٚهبس ث١ٓ ل١ٛد األدٌغخ، ٚؽذاص١خ اٌىزبثخ، : ٔٛسح، ثؼ١ٛ- 47

. 2012، اٌغٕخ 32و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ، اٌشثبه، عبِؼخ ِؾّذ اٌخبِظ، اٌؼذد 

: الجرائد- (د

01- A .Djafri : théâtre national, la général d’allaz, el watan, -

culture dimanche, 27 décembre 2015, culture.        02 

، األعجٛع (ؽٛاس ِغ اٌطب٘ش ٚهبس)األدة اٌغضائش، ِٚٛاوجخ اٌضٛسح، : اثٓ ػجذ هللا، ثٍمبعُ 

. 1978 ٔٛفّجش 3- 65اٌضمبفٟ، هشاثٍظ اٌؼذد 
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 17- 2357اٌمقخ اٌؼشث١خ فٟ اٌغضائش، عش٠ذح اٌؾؼت، اٌغضائش، اٌؼذد : اٌطب٘ش، ٚهبس- 03

. 1970ع١ٍ٠ٛخ 

وبرت ٠غ١ٓ رأصش ثبٌمشآْ، ١ٌٚظ ثبٌضمبفخ اٌغشث١خ، ٍِزمٝ ٚهٕٟ ؽٛي : اٌّىٟ، أَ اٌغؼذ- 04

، عبِؼخ لبٌّخ، عش٠ذح اٌخجش، اٌضالصبء (ِمبي)ٔظّٗ لغُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ " وبرت ٠غ١ٓ"وزبة، 

. 2014 أوزٛثش 28

٘بٔخ، ٚاٌزؾ٠ٛٗ، الاس٠غ١خ ال  ٌٍزمذ٠ظ، ٚال ياٌت" ٚهبس"فٟ روش : ثٛػالَ، سِنبْ- 05

. 2015 أٚد 24، عش٠ذح اٌؾشٚق االص١ٕٓ (ِمبي)

٠غبس٠ب، ّٚ٘ؾٛا " ٚهبسا" إٌمبد اػزجشٚا"فٟ وزبة ٌألعبرزح ػفبفٟ، ف١فٟ، : ػ، ع- 06

. ، صمبفخ2015 ِبسط 24ػاللزٗ ثبٌمشآْ، عش٠ذح اٌخجش ٠َٛ اٌضالصبء 

 ٔٛفّجش، 25، عش٠ذح اٌؾؼت األعجٛػٟ، (ِمبي)اٌجؾش ػٓ صِٓ ِب، : ؽشص هللا، ِؾّذ- 07

1976 .

، عش٠ذح اٌخجش، (ِمبي)ر١ّٙؼ اٌىبرت ٠ذفؼٗ ئٌٝ االٔغالق ػٍٝ رارٗ، : ؽ١ّذ، ػجذ اٌمبدس- 08

. 2015 عبٔفٟ ٠28َٛ األسثؼبء 

، أؽّذ ثغٛاٞ "اٌغ١ّٕب ٚؽشة اٌزؾش٠ش: " فذسرٗ وزبة ثؼٕٛاْ: ؽ١ّذ، ػجذ اٌمبدس- 09

 د٠غّجش 9، عش٠ذح اٌخجش ٠َٛ اٌضالصبء (ِمبي)٠ٍزمٟ لشاءٖ ا١ٌَٛ ثّىزجخ اٌؾٙبة ثبٌؼبفّخ، 

2014 .

، ٠َٛ (ِمبي)، عش٠ذح اٌخجش، (ِمبي)هج١ؼخ اٌضِٓ، هج١ؼخ اٌشٚا٠خ، : ؽ١ّذ، ػجذ اٌمبدس- 10

. 2015 ٔٛفّجش 28اٌغجذ 

ٔذٚح اٌفٍغفخ، ٚعإاي اٌّغزمجً ثبٌّىزجخ اٌٛه١ٕخ، اٌفالعفخ ٠جؾضْٛ ػٓ : ؽ١ّذ، ػجذ اٌمبدس- 11

. 2014 ٔٛفّجش 27، عش٠ذح اٌخجش، اٌخ١ّظ (ِمبي)ِىبٔخ ٌُٙ فٟ ػبٌُ اٌضمبفخ، 

« اٌٌٟٛ اٌطب٘ش ٠ؼٛد ئٌٝ ِمبِٗ اٌضوٟ»اٌٛالغ ٚاٌذالٌخ فٟ سٚا٠خ : د٠ذأٟ، أسصلٟ- 12

. 2000 عٛاْ 6، عش٠ذح ا١ٌَٛ، (ِمبي)
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اٌغضائش٠ْٛ، ٚاٌّغأٌخ اٌٍغ٠ٛخ غ١ش ربس٠خُٙ ث١ٓ اٌجشغّبر١خ، ٚاالٔغالق : ساثؼ، ١ٌٔٛغٟ- 13

. 2015 عجزّجش 5، عش٠ذح اٌخجش، اٌغجذ (ِمبي)اإل٠ذ٠ٌٛٛعٟ 

. 2014 ٔٛفّجش 27، عش٠ذح اٌخجش ٠َٛ (ِمبي)األعبط، ... اٌٍغخ: "سؽ١ذ، ثٛعذسح- 14

، عش٠ذح اٌخجش ٠َٛ (ِمبي)أ١ّ٘خ اٌٍغخ فٟ رى٠ٛٓ اٌؾخق١خ اٌٛه١ٕخ، : سؽ١ذ، ثٛعذسح- 15

. 2014 ٔٛفّجش 20اٌخ١ّظ 

 أٚد ٠ِٛب ٚه١ٕب ٌٍشٚا٠خ، 20فٟ اٌزوشٜ اٌغبدعخ ٌشؽ١ٍٗ دػٛاد ٌغؼً : ص١٘خ، َ- 16

، عش٠ذح (ِمبي)اٌزؾى١ً ِؾفٛظ ِبٌٛ ٠ىؾف ٚف١خ اٌطب٘ش، ٚهبس األخ١شح فٟ عجً ؽٕٛح، 

. 16:، ؿ5188، اٌؼذد 2016 أٚد 14اٌؾشٚق األؽذ 

، عش٠ذح (ؽٛاس أعشٞ ِغ ؽم١مزٗ فن١ٍخ)لقخ ؽ١بح وبرت ٠غ١ٓ : ص١٘خ، ِٕقش- 17

. 5078اٌؼذد . 2013 أفش٠ً، 23اٌؾشٚق، اٌغجذ 

، (ِمبي)ِٓ ئٔزبط األفىبس ئٌٝ ا١ٌّّٕخ اٌغ١بع١خ، .. ِمبٟ٘ إٌخجخ، اٌّضمف١ٓ: ص١٘خ، ِٕقش- 18

. 2015 أوزٛثش 17 اٌغجذ 2 ٠َٛ 4889عش٠ذح اٌخجش، اٌؼذد 

 8عش٠ذح اٌخجش، ٠َٛ االص١ٕٓ  (ِمبي)اٌؼذد عجؼخ ٠طبسد اٌفٍغط١١ٕ١ٓ : فٛف١ب، ِٕغٛس- 19

. 2014د٠غّجش 

، ٍِزمٝ (ِمبي)ٍِزمٝ اٌضٛسح فٟ األدة اٌؼشثٟ ٠غزؾنش اٌزاوشح األدث١خ : ع، ؽ١ّذ- 20

. 2014 ٔٛفّجش 29ٔظّزٗ و١ٍخ ا٢داة ٚاٌٍغبد ثغبِؼخ اٌغضائش عش٠ذح اٌخجش ٠َٛ اٌغجذ 

، عش٠ذح اٌخجش، ٠َٛ اإلص١ٕٓ (ِمبي)فٟ ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌٍغخ اٌؼشث١خ، : ػجذ اٌؾك، ؽ١ّؼ- 21

. 2015 د٠غّجش 28

، عش٠ذح (ِمبي)، اٌٍٛؽخ اٌّىب١ٔخ اٌّزؾشوخ، "وبِبس٠بد"لشاءح فٟ سٚا٠خ : ػالٚح، وٛعخ- 22

. 5176:  اٌؼذد2016اٌؾشٚق، اٌضالصبء أٚد 
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، (ِمبي)أٚ ٚالؼب .. اٌضٌضاي فىشح: ؽذ٠ش ِغ اٌطب٘ش ٚهبس، رؾذ ػٕٛاْ: ػالٚح، ٟٚ٘- 23

. 1973 د٠غّجش، 19عش٠ذح إٌقش، ِٕجش اٌضمبفخ، 

، عش٠ذح اٌؾشٚق، اٌغضائش (ِمبي)، "اٌزؼز٠ت ئثبْ صٛسح اٌزؾش٠ش: "ِؾّذ، ػجبط- 24

. 213 اٌؼذد 2001 ع١ٍ٠ٛخ 19، ٠َٛ اٌخ١ّظ (ِمبي)

، عش٠ذح اٌخجش، (ِمبي)وبرت ٠بع١ٓ رأصش ثبٌٌمشآْ، ١ٌٚظ ثبٌضمبفخ اٌغشث١خ، : ِىٟ، أَ اٌغؼذ- 25

. 2014 أوزٛثش ٠28َٛ اٌضالصبء 

أعطٛسح رؾذ٠ش ثأْ فبسعب ِغٛاسا رؾذٜ األػشاف ٚرضٚط ِٓ ؽم١مزٗ، : ٔبد٠خ، هٍؾٟ- 26

. 5196: ، اٌؼذد2016 أٚد 22، عش٠ذح اٌؾشٚق، ٠َٛ االص١ٕٓ (ِمبي)

 :الملتقيات - (هـ

أصِخ اٌخطبة اإل٠ذ٠ٌٛٛعٟ فٟ اٌشٚا٠خ اٌغضائش٠خ، أٚ اٌجؾش ػٓ اٌّشعؼ١خ : ع١ٍُ، ثزمخ- 01

، أػّبي (ِمبي)ِمبسثخ فٟ اإلؽىب١ٌخ اٌفىش٠خ اٌطب٘ش ٚهبس ّٔٛرعب، )اٌؾنبس٠خ اٌٛامؾخ 

 17 – 16اٌٍّزمٝ اٌٛهٕٟ اٌضبٟٔ األدة اٌغضائشٞ ث١ٓ خطبة األصِخ، ٚٚػٟ اٌىزبثخ، ٠ِٟٛ 

 .، اٌّشوض اٌغبِؼٟ ثبٌٛادٞ، لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب2009ِبسط، 

 :مه تصريحاته- (و

 - 16اٌطب٘ش، ٚهبس فٟ إٌذٚح األدث١خ اٌّغبئ١خ، ِمش ِؾبفظخ ثبرٕخ، ٠َٛ : ِٓ رقش٠ؾبد- 01

4 -2016. 
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 :اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ-(ص

01- http :\\ www.aljazirah.com /culture. 

02- http :\\ sherpa bluk /130/01 the novels of Tahar wattar.pdf. 

03- http :\\ www, libyamwriters club.com/ arab. 

04- http :\\ www, dam, org / es bon. 

05- http :\\ www. Diwanalarab / spip, php. 

06- http :\\ www. Khayma .com / watter. 
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 سيرة ومسيرة للروائي 

"الطاهر، وطار"  
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 ".الطاىر وطار"سيرة ومسيرة لمروائي 

 مؤلفاتو- نشأتو–مولده 

بالشرق الجزائري، " سوق أىراس"بـ " مداوروش" بقرية 1936عام " الطاىر وطار"ولد الروائي 

" الشيخ حني"، وأول من تعمم عمى يديو "جمعية العمماء المسممين"تعمم في مدرسة أسستيا 

 :، حيث قال"وادي سوف"بـ " قمار"ابن مدينة 

ابن مدينة " الشيخ حني"أول أستاذ أرضعني شيد المغة العربية، وعموميا في مسقط رأسي "

 .(1)"أين نشأت ، وترعرعت" مداوروش"في مدرسة العمماء ببمدية " قمار"

 .(2)الرابعة عشر عاما ولم يتعمم المغة العربية إال في سن متأخرة، حوالي

 :عاش فقيرا، وما قالو في ىذا الشأن

 .(3)"أنا ابن بادية لم أر الكيرباء إال بعد سنوات، ولم أتكمم العربية إال بعد زمن"

، وبمباس يعكس قرية الجزائر، جزائر األعماق، واألصالة "بيري"وكمظير يميزه دون غيره 

، حيث اطمع عمى األدب العربي "قسنطينة"بـ " عبد الحميد ابن باديس"درس في معيد الشريعة 

القصة "، وتعرف عمى فن "جامع الزيتونة "، ودرس بـ "تونس"الحديث، بعدىا رحل إلى 

 .(4)، وكتب محاوالتو األولى، ونشرىا ىناك"القصيرة

                                                 

، هكذا تكلم الطاهر وطار، جمع واختٌار، وإعداد (مقال)، وصداقة ربع قرن، "الطاهر وطار"مع سً : بشٌر، خلف- (1)
 .438: ، ص(ط-د)، 2011الجزائر،د علً مالحً، المقام النقدي الرابع، كنوز الحكمة للنشر والتوزٌع،-أ-وتقدٌم

، 103، شعارنا ال إكراه فً الرأي، المجلة الثقافٌة، ع "الطاهر وطار"الكاتب والروائً : ٌنظر، محمود، أبو بكر- (2)
 .2005أفرٌل 

 .http://www.Aljazirah,com, Culture:                                                     على الرابط

 .2001-4-16من تصرٌحاته فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة، (- 3)
، 103، شعارنا ال إكراه فً الرأي، المجلة الثقافٌة، ع"الطاهر وطار"الكاتب والروائً: ٌنظر، محمود، أبو بكر- (4)

 . http://www.Aljazirah,com, Culture:                                        . على الرابط. 2005أفرٌل، 

http://www.aljazirah,comv/
http://www.aljazirah,comv/
http://www.aljazirah,comv/
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كان شديد االرتباط بخصوصية المجتمع الجزائري، وتاريخو النضالي، ومكوناتو التراثية عاد  -

جبية "، وانضم لصفوف الثورة، حيث أصبح عضوا في صفوف 1956إلى أرض الوطن عام 

 .، وعّين مديرا لإلذاعة الجزائرية"األحرار" جريدة 1962، وأسس عام "التحرير الوطني

 .(1)"الالز"، بروايتو األولى 1974بدأ التأليف الروائي مع الطبع عام  -

والتي تعد سردا لمصراع الذي عاشتو الثورة، واستمر إبداعو إلى أن تجاوز عشرة أعمال  -

جبية "روائية، إضافة إلى القصة القصيرة، ومسرحية، ومقاالت صحفية، سحب عضويتو من 

 .(2)1977عام " التحرير الوطني

، بمقر حّولو من مخزن قديم لممواد الغذائية أيام النظام 1989عام " الجاحظية"أسس جمعية 

االشتراكي، إلى مؤسسة ثقافية ذات فاعمية، وأصبحت من األماكن التي تشد إلييا الرحال عند 

 .(3)"العاصمة"زيارة 

 .(4)يحرص عمى تنظيم المقاءات الثقافية بيا، وكان من قبل ينظميا في بيتو

 .(5)إضافة إلى ذلك، فيو متقن لمتقنيات الحديثة في التجارة، واإلعالم، والرصافة

 

 :مؤلفاتو

                                                 

، أفرٌل، 103، شعارنا ال إكراه فً الرأي، المجلة الثقافٌة، ع"الطاهر وطار"الكاتب والروائً: ٌنظر، محمود، أبو بكر-(1)
                                                                 .http://www.Aljazirah,com,Culture   :على الرابط .2005

 .2001-4-16من تصرٌحاته فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة، - (2)
 :على الرابط. ،راهب فً دٌر الجاحظٌة نادي القلم اللٌبً"الطاهر وطار: " شوار،ٌنظر، الخٌر- (3)

http://www.libyamwriters club.com/Arab. 

 :على الرابط. ، فً دٌر الجاحظٌة، نادي القلم اللٌبً"الطاهر وطار: "ٌنظر، الخٌر، شوار- (4)
http://www.libyamwriters club.com/Arab. 

 .2001-4-16من تصرٌحاته فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة، -(5)

http://www.aljazirah,com,culture/
http://www.libyam/
http://www.libyam/
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تجربتو السردية في أوائل الستينيات، حيث كتب مجموعتو القصصية " الطاىر وطار"بدأ 

، وبعدىا بعشر سنوات، 1961التي نشرىا في تونس عام " دخان من قمبي"األولى بعنوان 

، كما أصدر في 1971عام " الطعنات"أصدر مجموعتو القصصية الثانية في الجزائر بعنوان 

 ".الشيداء يعودون ىذا األسبوع"، أصدر رواية بعنوان 1974، وفي عام "رمانة"العام نفسو 

 :ومن أىم رواياتو، التي ترجمت إلى المغة اإلنجميزية

تعد أول رواية نشرىا، تعالج الصراعات اإليديولوجية خالل حرب : 1974عام '' الالز'' رواية 

" محمد بورحمة"قام الكاتب . التحرير، ودور الشيوعيين، والمثقفين بسبب انتماءاتيم اإليديولوجية

حيث قام بعممية مقارنة بين " يحي بن عمار"إلى مسرحية، ومخرجيا " الالز"في نقل رواية 

أيضا بين الثورة ...الثورة الجزائرية، واالستعمار الفرنسي، وبين الثورة اإلسبانية، والكورية

 .(1)األمريكية، والفيتنامية

 .(2)"تعد حسب النقاد إحدى ثالث روايات مفصمية في تاريخ األدب الجزائري " -

أنو تفاعل مع كثير من النصوص األدبية العربية، و األجنبية، وأنو " الطاىر وطار"يذكر " 

" إرنست ىمينجواي"وتعمم من . التمعن في الشقاء، والبؤس اإلنساني" مكسيم غوركي"تعمم من 

 .حدة العاطفة الممحمية، والنظرة الشاممة لممحيط المادي

 .(3)”فقد تعمم منو توظيف األدب في األغراض السياسية" برناردشو"وأما 

                                                 
1 - )ٌنظر  A.Djafri : theatre National Algerien , la général d’allaz, el watan, culture, dimanche, 

27 Décembre 2015, culture, p : 15. 
(
2
 .09، ص (ط-د)، (ت-د)الطاهر وطار هكذا تكلم، هكذا كتب، دار الهدى، الجزائر: زهرة دٌك-(

 

 ..385-384: التناص التراثً فً الرواٌة الجزائرٌة أنموذجا، ص، ص: سعٌد، سالم- (3)



 "الطاهر وطار"سيرة ومسيرة للروائي :                                                       الملحق

 

379 

 

 :أما الروايات التي ألفيا فيي -

 .1974عام " الالز"رواية  -

 "Earthquake"                                          .1974عام " الزلزال"رواية  -

  .                   ”El Hawat wa Alkassir”1975عام " الحوات والقصر"رواية  -

                                 ”Mule’s wedding » 1978عام " عرس بغل"رواية  -

 .1979عام " العشق والموت في الزمن الحراشي"رواية  -

  1996The candle and the Darkcorridors"عام " الشمعة والدىاليز"رواية  -

 1971عام " رمانة"

 Al waliyaoudila Makamihi Ezzaki "  "1999" الولي الطاىر يعود إلى مقامو الزكي" -

 .2005عام " الولي الطاىر يرفع يديو بالدعاء" -

 :الصحف التي أسسيا -

 .، وىي أول أسبوعية في الجزائر"قسنطينة" بمدينة 1962سنة " األحرار"صحيفة  -

 .العاصمة" بالجزائر "1963سنة " الجماىير"صحيفة  -

 .، وىي أسبوعية1973الشعب سنة "صحيفة  -

 

 

 :الجمعيات
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. ، لنشر الثقافة، والدفاع عن المغة العربية 1989لمثقافة أسسيا عام " الجاحظية"الجمعية  -

أمينيا، وىو من المثقفين القالئل، الذين بقوا أوفياء لروحيا، حيث كان " يوسف سبتي"ويعتبر 

الطاىر "التي كانت تصدرىا الجمعية بانتظام، وكان "التبيين"مكمفا بالنشاطات الثقافية، وبمجمة 

 يعّول عميو في تسيير أمور الجمعية، واإلشراف عمى نشاطاتيا الثقافية" وطار

 :أثناء فترة مرضو األخير" الجاحظية"ومما قالو في تصريحاتو الصحفية عن 

الجاحظية اآلن صارت تجمع بين كل التيارات من فرانكوفونيين، ومعربين وفييا األطباء، " -

كما أننا سنعمل ...والمحامون، ناضمنا كثيرا من أجل الجاحظية، التي ال أفكر اآلن إال فييا

مستقبال عمى تطويرىا أكثر، فأكثر، وسنعقد عما قريب مؤتمرا جامعا لنقف عند اإلنجازات، 

 .(1)"ودراسة سبل تطوير الجمعية

 .2005لمشعر سنة " مفدي زكريا"أسست الجمعية جائزة  -

لمرواية لتكون توأما لجائزة الشعر، ألجل تطوير التجربة " الياشمي سعيداني"أسس جائزة  -

 .الروائية في دول المغرب العربي، ودعم األصوات الشابة

 .1990سنة " القصيدة"، و"التبيين"ترأس مجمتي  -

 :ترجمت أعمالو إلى عديد من المغات

البرتغالية، وحتى العبرية، منحت لو - الروسية- اإلسبانية- األلمانية- اإلنجميزية- الفرنسية

 :جوائز عديدة منيا

 .2005عام " اليونسكو"جائزة منظمة األمم لمتربية، والثقافة، والعموم  -

                                                 

 .08: ، ص(ط-د)، (ت-د)الطاهر، وطار، هكذا تكلم، هكذا كتب، دار الهدى، الجزائر، : زهرة، دٌك-(1)
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 .2005وجائزة الشارقة لخدمة الثقافة العربية عام 

 .(1)2010الثقافية لمقصة، والرواية عام " سمطان بن عمي العويس"وجائزة مؤسسة 

 :عن أعمالو" الطاىر وطار"أىم ما قالو الروائي  -

 .(2)"أومن باآلخر ميما اختمفت معو، وأقر بوجوده"

ليست لي أي عداوة مع المؤمنين اإلسالميين، أو غير إسالميين، قضيتي ىي الطبقة "

 .(3)"العاممة

 .(4)"فأنا واقعي أضفنا إلى االشتراكية واقعية العالم الثالث"

من أننا نقيم أعراسا عقيمة، والطبقة " عرس بغل"وحسي كفنان يؤكد لي ما قمتو في روايتي "

 .(5)"العاممة، تمت خيانتيا من طرف بورجوازية غنية

 ومن ثم

فموضوعي يعبر عن مدى صدق اإلنسان الثائر عمى وضعو، ومدى استمراره في الصدق مع "

واألجيال ال تصنع مجتمعا حسب مواصفات ...، فالثورة تبدأ عندما يحتاجيا اإلنسان(...)ذاتو 

 .(6)"معينة، حاولوا ذلك في االتحاد السوفياتي، وفشمت التجربة

                                                 

 .19: ، ص(ط-د)، (ت-د)الطاهر، وطار، هكذا تكلم، هكذا كتب، دار الهدى، الجزائر، : ٌنظر، زهرة، دٌك- (1)

 2006، 1007زاوٌة منفرجة، جرٌدة األسبوع األدبً، ع : سهٌل، الشعار- (2)
 :الرابط

http://www.aww.dam,org/esbon. 

 .2008الطاهر وطار، ال رغبة لً فً الحدٌث عن تجربتً، مجلة دٌوان العرب، : كمال، الرباحً(- 3)
 :الرابط

http://www.diwanalarab, com/Spip.php. 

 .2001-4-16من تصرٌحاته فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة، (- 4)

 ، الكوٌت1996، 446من حسن حظ الكاتب العربً، أن له امتداد تارٌخً، مجلة العربً، ع : الطاهر، وطار-(5)
 :الرابط

http://www,Aljazirah.com/culture. 

 .2005، 103، شعارنا ال إكراه فً الراي، المجلة الثقافٌة، ع"الطاهر، وطار"الكاتب والروائً : محمود، أبو بكر(- 6)

http://www.diwana/
http://www,aljazirah.com/culture
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ونشأت بظاىرة العنف، ...فأنا قارئ جيد لمتاريخ بالذات لإلسالم، ولكل الحركات التي ظيرت" 

 .(1)"ولجوء الحركات اإلسالمية المتطرفة لمعنف، قبل عشرين عاما من اآلن

لم أصمت إطالقا، فقد قمت إنني كديمقراطي، وكمناضل سياسي، رفضت إلغاء االنتخابات " 

 .(2)"التي فاز بيا اإلسالميون، وأرفض التعسف في حق الشباب

 .(3)"أنا طرف فاعل ضد الرجعيين، والمتعصبين، أكانوا يستعممون الفرنسية، أو العربية"

اكتشفت ربما أسئ إلى الطاىر وطار ...الكتابة شبو رجس، لم أكتب حرفا واحدا في بيتي" 

 .(4)"، واألب، ىذا الجو يحب أن يضل بعيدا عن الرجس"الزوج"

شبو العالمية التي بمغتيا كتاباتي أضفت عمى كاىمي عبئا جديدا، فبعد أن كنت أسأل ىل "

ألم يفسد نصي ىذا : أستطيع قراءة النص، الذي أنا بصدد إبداعو عمى ابنتي، صرت أتساءل

 .(5)"أو اليند" "أو كوريا"، "فيتنام"أخالق طفل في 

وأنا كل يوم أكتب ذىنيا معظم أبطالي أصدقائي، وال فرق بين عممي العادي، وعممي " -

 (6)".اإلبداعي

                                                                                                                                                         

 http://www,Aljazirah.com/culture:                                                                     الرابط

 .شعارنا ال إكراه فً الرأي" الطاهر، وطار"الكاتب والروائً : محمود، أبو بكر-(1)
 http://www,Aljazirah.com/culture:                                                                     الرابط

 ، الكوٌت1996، 446من حسن حظ الكاتب العربً، أن له امتداد تارٌخً، مجلة العربً، ع : الطاهر، وطار-(2)
 http://www,Aljazirah.com/culture:                                                                     الرابط

        http://www.Khayma.com/watte .وهو ٌتسلم جائزة الشارقة للثقافة الغربٌة            : كلمة الطاهر، وطار-(3)

 .2001-4-16من تصرٌحاته فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة، -  (4)
http://www.Khayma.com/watter 

 الطاهر وطار لن ألتزم بالوصفة التً ٌتوجب علٌنا تقدٌمها للقارئ الفرنسً: أحمد، خضر-(5)
 http://www.Khayma.com/watter:                                                                     الرابط

               

 

 

 .2001-4-16من تصرٌحاته  فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة، -(6)

http://www,aljazirah.com/culture
http://www,aljazirah.com/culture
http://www,aljazirah.com/culture
http://www,aljazirah.com/culture
http://www,aljazirah.com/culture
http://www,aljazirah.com/culture
http://www.khayma.com/watte
http://www.khayma.com/watter
http://www.khayma.com/watter
http://www.khayma.com/watter
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فالعممية اإلبداعية في مجمميا لغة، وحركات، حوارا، وسردا ىي من تأليفي أنا، وبالتالي ىي " -

 .(1)"ترجمتي الفنية لمواقع الذي بيرني

 .(2)"أكتب سياسة، فكرا، إيديولوجيا، ال أتجنب حديث ما ىو فكري، ولم أىاجم اإلسالم وال مرة" -

وال أعتبر نفسي كاتبا ...وعمى الرغم من ذلك ال أرضى عن كتاباتي، وعن كتابات اآلخرين" -

 :إال في حالتين

 .عندما أجمس، وأكتب -

 (3)"وعندما أتمقى النسخة األولى -

أنني أعد قبرا شبييا بقبور - الموقع اإللكتروني- وأشعر، وأنا أنيمك في إعداد ىذا المزار-"

إنني عندما أكتب أفعل ذلك ألتوحد مع ...الفراعنة، الغاية منو، أن أتواصل مع اآلخرين

 .(5)"فأنا إحدى ىبات التاريخ ليذا البمد. "(4)"الكون

الثورة ليست عاصفة ىوجاء تقتمع األشجار، وتخرب السدود، وتحطم القرميد إنما غيث "

سحساح بحرف الطحالب، واألغصان اليشيمة، ويغذي العروق الحية لتزىر الحياة، وتخصب، 

 ...وتثمر

 .(1)"الثورة التي ال تتخذ المثقفين الثوريين سمادا ليا ستظل تسير عرجاء

                                                 

 الطاهر وطار، لن ألتزم بالوصفة التً ٌتوجب علٌنا تقدٌمها للقارئ الفرنسً: أحمد، خضر-(1)
 .http://www.Khayma.com/watter:                                                                      الرابط

 .2001-4-16من تصرٌحاته  فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة، - (2)

 .2001-4-16من تصرٌحاته فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة، - (3)

 كلمة افتتح بها موقعه اإللكترونً- (4)
 .http://www.Khayma.com/watter:                                                                      الرابط

 .2001-4-16من تصرٌحاته فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة، - (5)

http://www.khayma.com/watter
http://www.khayma.com/watter
http://www.khayma.com/watter
http://www.khayma.com/watter
http://www.khayma.com/watter
http://www.khayma.com/watter
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 :ومما قالو أيضا
 .(2)"الحداثة كانت قدري، ولم يمميا عمي أحد"

 .(3)"ال أكتب بماء الذىب، ولست بائع كالم يجري وراء الدوالر" 

 .(4)"وسأكون شقيا لو قال التاريخ أني عارضت الديمقراطية...أنا مسرور كوني لم أخطئ"

نما ىي ترمز إما لمعدالة أو " أن المرأة في كل إنتاجي أصبحت ال تمثل المرأة في حد ذاتيا، وا 

 .(5)"لألمة، أو القضية، أو حتى لمثورة

وبحكم أنني كاتب مناضل، يدفعني النضال إلى الكتابة قبل أي شيء، آخر فإني كثيرا ما "

أعطي مفاتيح مكشوفة لرموزي حتى ال أبقى كاتب النخبة، أو كاتبا يعتمد عمى تفيم األجيال 

 .(6)"القادمة ألعمالو

 موضحا سبب لجوئو إلى الالمعقول 1984ذات يوم من سنة " الطاىر وطار"تساءل 
 :الكتابة بقولو.في
 .(7)"فبأي شيء أعبر عن الالمعقول، إذا لم أوظف الالمعقول نفسو"

                                                                                                                                                         

هكذا أتكلم الطاهر وطار، جمع ( مقال)إرهاصات التحول من القصة إلى الرواٌة أنموذج الطاهر وطار : إٌاد، نصار- (1)
، (ط-د)، 2011علً مالحً، المقام النقدي الرابع، كنوز الحكمة، للنشر والتوزٌع، الجزائر، -د-أ-واختٌار، وإعداد، وتقدٌم

 .485: ص

 .21، ص (ط-د)، (ت-د)الطاهر وطار، هكذا تكلم، هكذا كتب، درا الهدى، : زهرة، دٌك-(2)

 .27: المرجع نفسه، ص- (3)

مقاربة )أزمة الخطاب اإلٌدٌولوجً فً الرواٌة الجزائرٌة أو البحث عن المرجعٌة الحضارٌة الواضحة، : سلٌم، بتقة- (4)
، أعمال الملتقى الوطنً الثانً، األدب الجزائري بٌن خطاب األزمة، (مقال)، (فً اإلشكالٌة الفكرٌة الطاهر وطار نموذجا

  المركز الجامعً بالوادي، قسم اللغة العربٌة وآدابها، 2009 مارس، 17-16ووعً الكتابة، ٌومً 
 .284: ص

 .4:، ص1970، جوٌلٌة 17-2357القصة العربٌة فً الجزائر، جرٌدة الشعب، الجزائر، العدد : الطاهر، وطار- (5)

، مجلة الحرٌة، (حوار مع الطاهر، وطار)الثورة التحرٌرٌة تؤدي إلى رفض األشكال التقلٌدٌة فً األدب، : بدر، لٌانة- (6)
 .50-49: ، ص،ص1889-1988بٌروت، 

 .13: ، ص2003جمالٌات وشواغل روائٌة، اتحاد كتاب العرب، دمشق، : سلٌمان، نبٌل- .(7)
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أنا أعتبر نفسي ثالث ثالثة وّقعوا عمى وثيقة استقالل الجزائر عن فرنسا بكتابتي بالمغة "

العربية، فاألمير عبد القادر الجزائري حّرر الذات الجزائرية من آثار المستعمر الفرنسي، 

وبومدين أسس الدولة الجزائرية الحديثة، وأنا وقعت عمى وثيقة اإلستقالل الثقافي عن 

 .(1)"فرنسا

 :ما قالو عن فن الكتابة

فالكتابة عندي عممية فنية، وىي معايشة، ومعاناة، وحب، واىتزازات وأخيمة، وأوىام، وليست " -

كما أن الكتابة بالنسبة إلي ىي ىواية،  (...)صنعة ينتج عنيا كتابة رواية كل شير مثال 

أكتب حينما أعايش حاالت فنية غامرة، . حيث ال أكتب باستمرار يوميا، أو شيريا، أو سنويا

وعديدة، عندما أمتمئ، وأحس بأن روحي ضاقت، وغالبا ما تنتابني حاالت معاناة في الربيع، 

وأواخر فصل الشتاء، حيث يستولي عمي شبو أزمة روحية، وفي شير أوت أعتكف عمى صب 

 .(2)"ما امتألت بو روحي

لقد اتجيت لكتابة الرواية في الخمسينيات، وكان زادي قراءة طويمة، وعريضة، ومعرفة، " -

ودراية بقواعد، وأصول الممحمة، والتراجيديا، والدراما من اإلغريق إلى اإلنجميز، إلى 

أكتبيا عن ..أنا ال أكتب الرواية تناصا..الكالسيكية الروسية إلى االتجاه األمريكي، والفرنسي

                                                 

 .8، العدد 1988 فبراٌر 15مجلة القاهرة، : الطاهر، وطار- (1)

مشاهد من سٌرة األدٌب الطاهر، وطار، فً مداخلة له عن تجربتها اإلبداعٌة، بجامعة الجزائر، هكذا : ع، أوزغلة.م- (2)
د علً مالحً، المقام النقدي، الرابع، كنوز الحكمة للنشر ، -تكلم الطاهر وطار، جمع، واختٌار، وإعداد وتقدٌم، أ

 .455: ، ص(ط-د)، 2011والتوزٌع، الجزائر، 
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وألوم زمالئي في العالم العربي أنيم يكتبون دون االرتباط بأصول الفن . وعي، ودراية

 .(1)"الروائي

يذكر الطاىر وطار أنو تفاعل مع كثير من النصوص األدبية العربية واألجنبية، وأنو تعمم "

وتعمم من . التمعن في الشقاء والبؤس اإلنساني" Maxime Gorki" "مكسيم غوركي"من 

حدة العاطفة الممحمية، والنظرة الشاممة "  Erneste Hemingway" "إرنست ىيمنجواي"

فقد تعمم منو توظيف األدب في " Bernard show" "برناردشو"لممحيط المادي، وأما 

 .(2)"األغراض السياسية

ومن ىنا فأعتبر نفسي مجموعة مدارس، إن جاز ىذا التعبير، ومع ذلك أعتقد أن لي "

 .(3)"شخصيتي المستقمة

  

                                                 

 .32، ص (ط-د)، (ت-د)الطاهر، وطار، هكذا تكلم، هكذا كتب، دار الهدى، الجزائر، : زهرة، دٌك- (1)

 .385-384: التناص التراثً فً الرواٌة الجزائرٌة، أنموذجا، ص، ص: سعٌد، سالم- (2)

، األسبوع الثقافً، طرابلس، العدد (حوار مع الطاهر وطار)األدب الجزائري، ومواكبة الثورة : ابن عبد هللا، بلقاسم- (3)
 .1978- نوفمبر- 3 65
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 :ما قالو عن توظيف التراث -

أىمية التراث في إبداعي الروائي ميمة جدا، ألنيا تعكس نوعا من األصالة الفكرية، "

والوجدانية التاريخية، غير المتناقضتين، مع منظوري الماركسي، غير المعادي بدوره، 

 .(1)"وبالضرورة لمدين اإلسالمي، والقيم العربية

 :ما قالو عن المثقف الجزائري -

ن وضع المثقف " - إن مصطفى كاتب بالنسبة إلّي، ىو وضعنا جميعا، إننا في غير مواقعنا، وا 

وضع المثقف ...في الثورة التحريرية، وفي التييئة ليا، وفي المعارك، التي جرت في السمطة

ورغم وزنو ذاك ...، كذلك الذي ظل يستغل كموظف بسيط في اإلذاعة"مفدي زكريا"ىو وضع 

الذي نعرف جميعا، لم يكمف ال بمكتبة وطنية، وال بوزارة، وال استشارة في وزارة الثقافة، حتى 

، وال لوم "الحسن الثاني"و" محمد الخامس"،و" بورقيبة"إنو اضطر ليجرة البمد، وراح يمدح 

 .(2)"عميو، فمكره أخاك ال بطل كما يقال

 .(3)"يصف وطار نفسو بالمناضل المحترف، والكاتب الياوي"

 ..مشروعي أساسا يقوم عمى تحرير اليوية الجزائرية، لتصبح عربية إسالمية بربرية"

                                                 

 .55: ، ص(ط-د)، (ت-د)الطاهر وطار، هكذا تكلم، هكذا كتب، دار الهدى، الجزائر، : زهرة، دٌك-(1)

مشاهد من سٌرة األدٌب الطاهر وطار، فً مداخلة له عن تجربته اإلبداعٌة، بجامعة الجزائر، هكذا : م، ع، أوزغلة- (2)
علً مالحً، المقام النقدي، الرابع، كنوز الحكمة للنشر والتوزٌع، - د-أ.أتكلم الطاهر وطار، جمع، واختٌار، وإعداد وتقدٌم

 .459: ، ص(ط-د)، 2011الجزائر، 

، هكذا تكلم (مقال)، "الطاهر، وطار"برج الكتابة العالً، مؤسسة الرواٌة العربٌة فً الجزائر : أحمد، علً هالل- (3)
 .463: د علً مالحً، المقام النقدي الرابع، ص-الطاهر وطار، جمع واختٌار، إعداد وتقدٌم، أ
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لألسف لم نتحرر ثقافيا في فترة االستقالل، ولم يكن لدينا األدب بالمفيوم الحديث، والثقافة 

الحداثية في السابق، أي وجوب تصحيح مفيوم الثقافة، وكذلك تحرير المثقف الجزائري من 

 .(1)"التعصب

 ":الطاىر وطار"مواقف 

 ":بشير خمف: "ومن مواقفو يقول

لمشعر العربي لما زار " " البابطين"من مواقفو التي حدثني عنيا شخصيا، أن رئيس مؤسسة "

الجزائر ألول مرة، واحتفي بو من طرف السمطات العميا في البمد، في حفل كبير جدا حضرتو 

وجوه ثقافية معروفة، وسياسية وجيت لو دعوة كغيره من الوجوه الثقافية رفض الدعوة، مبررا 

أين كان يقف الشعراء أمام الممك، أو . ذلك بأن أيام العيد العباسي ولت إلى غير رجعة

األمير، أو السمطان يمدحونو بقصائد عصماء فيكافؤون بالعطايا، وأنا لست من ىؤالء 

 .(2)"الشعراء

  

                                                 

 .463: المرجع نفسه، ص- (1)

، هكذا تكلم الطاهر وطار، جمع، واختٌار، وإعداد، (مقال)، وصداقة ربع قرن، "الطاهر وطار"مع سً : بشٌر، خلف- (2)
 ،(ط-د)، 2011علً مالحً، المقام النقدي الرابع، كنوز الحكمة للنشر، والتوزٌع، الجزائر، -د-أ–وتقدٌم 
 .443 ص 
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 ":الطاىر وطار"ما قيل عن  -

وطار جمع بين الفعل الثوري مبكرا، وبين األدب، والصحافة المكتوبة، وبين اإلعالم بشقيو " 

التقميدي، والحديث، وبين الثقافة كمثقف عضوي متجذر في المجتمعين النخبوي، والشعبي 

رواياتو الكالسيكية ذاكرة جزائرية متميزة، ورؤية أكدت صحتيا بعض  (...)عمى السواء

الذي مات معتزا ببدويتو، كان يقمي الحوت، ويطبع، " وطار"، (...)األحداث، والتطورات 

وينشر، ويوجو، ويكتب، ويصمح كل أنواع العطب في الجاحظية األولى من نوعيا في العالم 

 .العربي

الراحل البدوي استنطق الكومبيوتر، وخالفو مع اإلسالميين، لم يكن مرادفا لمحقد اإليديولوجي 

محدوديتو، " أدرغاموران"المبطن، أو المكشوف من خالل حداثة حمل المفكر الكبير 

 .(1)"وتناقضاتو، وطابعو الالىوتي الجديد

 ": محمد سمماوي"قال رئيس اتحاد الكتاب المصريين 

إن وطار كان كاتبا عربيا من طراز خاص عبر عن تجربتو بطريقة خاصة، كونو الكاتب " 

أن " السمماوي"الجزائري األول، الذي استخدم المغة العربية في كتاباتو اإلبداعية، وأعمن 

 .(2)"نجيب محفوظ"من أقوى المرشحين لمفوز بجائزة " الطاىر وطار"

  

                                                 

، جرٌدة الشروق، ٌوم (مقال)البارٌسٌة ال للتقدٌس، وال لإلهانة، والتشوٌه، " وطار"فً ذكرى : بوعالم، رمضان- (1)
 .7: ، ص2015 أوت 24االثنٌن 

 .19: ، ص(ط-د)،(ت-د)الطاهر وطار، هكذا تكلم، هكذا كتب، درا الهدى، الجزائر، : زهرة، دٌك-(2)
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اعتبر رائدا لألدب الواقعي بتأثيره عمى اآلخر من أجل نقل " الرواية الجزائرية" أب"لقب بـ" -

 .(1)"الواقع إلى مستوى الحمم

 :عفاف صيفي"ومما قالتو الباحثة  -

عفاف "متأثرا بالقرآن لمباحثة " وطار"كتاب بعنوان " مقامات"أخيرا صدر عن منشورات "  -

" وطار"، كشفت من خاللو أن القرآن الكريم، يعد من المصادر األساسية في تجربة "صيفي

الروائية معتبرة أن ذلك غاب عن النقد، باستثناء بعض المقاالت التي تشير إلى وجود 

الديني " التناص"القرآني الذي ىو لب " التناص"الديني في تجربتو، دون حصرىا في " التناص"

األخيرة، التي تضم " وطار"أن ثالثية " عفاف صيفي"جاء في مقدمة كتاب األستاذة  (...)

الولي يرفع يديو "، و"الولي الطاىر يعود إلى مقامو الزكي"، و "الشمعة، والدىاليز"روايات 

استثمر القرآن الكريم، وأسموبو بطريقة تشكل ظاىرة الفتة تستحق أن " وطار"فإن " بالدعاء

ذا كان النقد توقف قميال عند الشخصيات الدينية (...)يتوقف عندىا نقد معمقا  ، وأضافت، وا 

بشكل يكاد يكون عرضيا، فإن التداخل بين نصوص الثالثية، والقرآن " وطار"في روايات 

الكريم ما زال موضوعا بكرا، رغم خصوبة أرضيتو، وأرجعت ذلك إلى أن النقاد غالبا ما 

 .(2)"، ككاتب يساري، رغم أنو ذو ثقافة يمينية تجّمت في تجربتو الروائية"وطار"يدرسون 

 ":عادل األسطة": "الدكتور"وما قالو  -

                                                 

 .19: المرجع نفسه، ص- (1)

جرٌدة "روائٌا ٌسارٌا وهمشوا عالقته بالقرآن، " وطار"النقاد اعتبروا " عفاف صٌفً"فً كتاب األستاذة : ح،ع- (2)
 .23: ثقافة ، ص- 2015 مارس 24ٌوم الثالثاء " الخبر
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من أبرز كّتاب الرواية العربية في القرن " الطاىر، وطار" "عادل األسطة"يعتبر الدكتور "

" غسان كنفاني"، و"إميل حبيبي"، و"الطيب صالح"، و"نجيب محفوظ"العشرين مثمو مثل 

أعتبر ىؤالء آبائي : وغيرىم، ممن عبروا برواياتيم عن مجتمعيم، الدين انتموا إليو، وأضاف

 .(1)"الروائيين، الذين تتممذت عمى نصوصيم

 ":الطاىر وطار"عن " ويكيبديا"وما قالتو موسوعة 

بأنو أحد الروائيين ما بعد الكولونياليين الجزائريين الذين "" الطاىر وطار" "ويكيبديا"عرفت " -

رصدوا تحركات المجتمع الجزائري، وتحوالتو السياسية، والثقافية، واالجتماعية، وخاصة في 

 .(2)"الزلزال"، و "الالز"روايتيو 

في بعض " الطاىر"الذي رافق عمي " محفوظ مالو"وفي ذكرى رحيمو يتحدث الفنان التشكيمي 

 :أيامو، خاصة في مصيفو بناحية شنوة، حيث يكشف عن سر ارتباطو بالجبل فيقول

، وسألتو كيف ترى نفسك في ىذا الجبل يا "الطاىر، وطار"التقيت مع ىذا العبقري الجزائري "

 ترى؟

.. جزء منك: إن ىذا الجبل ىو جزء من رواياتي، فسألتو مرة ثانية فقمت لو: فأجابني وقال

 كيف؟

 ...ىذه المرة، اكتفى باالبتسامة، ذات معنى عميق دون شك

                                                 

 .258، ص (ط-د)الطاهر، وطار، هكذا تكلم، هكذا كتب، دار الهدى، الجزائر، : زهرة، دٌك-(1)

 .112: ، ص1، ط2011دار مٌم للنشر، الجزائر، - دراسة- فصول فً األدب المقارن: مدٌحة، عتٌق- (2)
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إن ىناك سرا بين الطاىر وطار، والجبل، والشجر، والحجر، ولغة : فقمت في نفسي

 .البحر

 .وفيمت من الطاىر وطار أن لو سرا كبيرا مع جبل شنوة

فجبل شنوة بالنسبة لمطاىر وطار حديث حميم، ويرى الطاىر، وطار أنو ليس جبال 

فحسب، بل إن ىذا الجبل بالنسبة إليو في خيالو، وبعد نظره أم حنون، يذىب إلييا، 

أمي دائما معي، فتعطيو قوة جبارة، : ويجمس في أحضانيا، ويضحك، ويبتسم ويقول

وبعدا في السياسة، والثقافة وفي اإلنسان الصالح البسيط، وغيره، وفي جميع مجاالت 

يتكمم مع البسطاء، ويساعدىم، فيم   (...)الحياة، وىكذا ىو الطاىر وطار، كما عرفتو 

يحبونو حّبا كبيرا بصفتو األب، أو األخ الكبير، فرأيت الطاىر وطار وسط ىذا المكان 

الساحر ممموء بالقوة العظيمة، والجمال األخاذ، ورأيت في ىذا اإلنسان أنو من أبسط 

 .(1 )..."البسطاء في ىذا الكون، تماما مثمما أرى فالحا بسيطا يعشق األرض

 :ما قالو الدكتور سيد أحمد، النساج

 .(2)"ال أحد عمى اإلطالق يشك في أن الطاىر وطار مثقف ومناضل وطني ونزيو"

 :ما قالو معظم المستشرقين -

يمكن القول في رأي معظم المستشرقين ساىم مع قمة من أدباء الجزائر، والبالد العربية " -

االرتقاء بثقافتنا، ولغتنا العربية إلى العالمية، بينما ضاع آخرون من الباحثين عن العالمية 
                                                 

 أوت ٌوما وطنٌا للرواٌة محفوظ مالو، ٌكشف وصٌة الطاهر 20فً الذكرى السادسة لرحٌله دعوات لجعل : زهٌة، م- (1)
 .16: ، ص5188، العدد 2016 أوت 14، جرٌدة الشروق، األحد (مقال)وطار األخٌرة فً جبل شنوة، 

، 1981 أكتوبر 2، العدد، 2، مجلة فصول، المجلد (مقال)الطاهر، وطار، الرواٌة الجزائرٌة، : سٌد، احمد، النساج- (2)
 .260: ص
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بمسان اآلخر، فقد بعضيم في نياية المطاف حقوق األنا عمييم، أي صدق، وموضوعية 

 .(1)"التعبير عن تجربة الوطن في بعدىا اإلنساني، وبقوا ثقافيا عمى ىامش اآلخر

 :وفاتو

بابتعاده قدر اإلمكان عن الجدل، والسجالت االستفزازية، التي كثيرا ما يكون " وطار"عرف " -

أكبر الكتاب ضحية ليا، وبقدر ما أحب الجزائر، فإن الجزائر أحبتو، إذا قدر اهلل أن يموت 

في الجزائر، وليس في فرنسا، التي عالج فييا طويال، الجزائر التي لم يغادرىا حتى في األيام 

العصيبة، التي مرت بيا في التسعينات، وكمما كان يخرج من البيت كانت زوجتو تعتقد أنو لن 

 .(2)"لكنو عاش حتى يرى الوطن، وىو يستعيد عافيتو- يعود

، "وطار"، مات 2010 أوت 13ىـ، الموافق لـ 1431 رمضان 3لقد رحل الروائي يوم الجمعة  -

، وأجازك عما قدمت لمفكر "الطاىر وطار"اإلبداع، رحمك اهلل يا " وطار"الجسد، وسيبقى 

 .والثقافة العربية

رحم اهلل الولي الطاىر يوم عاد إلى مقامو الزكي، وعندما رفع يديو بالدعاء، ويوم أن كتب " -

 .(3)"قصيدة في التذلل"وصيتو األخيرة 

                                                 

 .113: ، ص1، ط2011دار مٌم للنشر، الجزائر، ، - دراسة- فصول فً األدب المقارن: مدٌحة، عتٌق- (1)

، هكذا تكلم الطاهر وطار، جمع واختٌار وإعداد، (مقال)وصداقة ربع قرن، " الطاهر وطار"مع سً : بشٌر، خلف- (2)
 .445: ، ص(ط-د)، 2011علً مالحً، المقام النقدي الرابع، كنوز الحكمة للنشر والتوزٌع الجزائر، -د-أ-وتقدٌم

، هكذا تكلم الطاهر وطار، جمع واختٌار، (مقال)الطاهر وطار، أو عندما تغتال السٌاسة المثقفٌن، : أبو جرة، سلطانً-(3)
 ، 2011علً مالحً، المقام النقدي الرابع، كنوز الحكمة للنشر والتوزٌع، الجزائر، - د-أ-وإعداد وتقدٌم

 .452: ، ص(ط-د)
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الطاىر "الشمس، " الطاىر وطار"الذي غاب، ىو الشخص، أو الظل، أما " الطاىر وطار" -

الرأي، فيو حياة ممتدة، متجددة، فيو الواىب الموىوب فتراثك - الفكر- الموقف" وطار

 .الروائي ممك لمشعوب، وامتداد لمتاريخ اإلنساني
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 :التلخيص

، وأعجبت بيا، ولقد اكتشفت من خالل ىذه "الطاىر، وطار"قرأت روايات 

القراءة أن روايات الكاتب تنّم عن أصالة، ورؤية تاريخية، ومدى تجذرىا في 

 .المتخيل الشعبي واألسطوري

 :من ىنا توصمت إلى اختيار ىذا البحث الموسوم بـ

"      -الطاىر وطار"التشكيل الفني والرؤية الواقعية في الكتابة الروائية عند "

 -.مقاربة تحميمية

 ".خاتمة"، و"ستة فصول"، ثم "مقدمة"أما خطة البحث، فيي تقوم عمى 

تعرضت في المقدمة ألسباب اختيار الموضوع، ولمقيمة العممية لمبحث، ثم  -

طرحت إشكالية الموضوع، والمنيجية المختارة إلنجاز البحث، واستعرضت 

 .لفصول المكونة لمبحث، ثم الخاتمة

" الخصائص الجمالية بنية المغة واألسموب"بـ " الفصل األول"فمقد عنونت  -

 ":الخصائص الجمالية لبنية األسموب"تحدثت في البداية عن 

 :وضحت المغة التي استخدميا الروائي، والمتمثمة في -
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المغة األصمية لمكتابة، والميجات، والموروث الشعبي، واألغاني الشعبية، 

تأصيل شخصيات الروائي، والكشف عن أعماقيا، والمغة األجنبية، بعدىا 

 ".خصائص جمالية لبنية األسموب"تحدثت عن 

 ".المجاز"تحدثت عن األسموب، وعن البطولية، وعن التعبير، وتحدثت عن 

 .كما درست أيضا التشكيل الرمزي، واألسطوري

 .أيضا، لعبة األسماء، وداللتيا، وسيميائية الشخصيات، والعناوين

، "التناص"التشكيل الفني، تناولت فيو إستراتيجية " الفصل الثاني"درست في 

 ، وبينت تناص الروائي مع "l’intertextualité"تعرضت لمفيوم التناص 

 .الخطاب القرآني، وتناصو مع الموروث الشعبي

" التزمين"، "التشكيل الزمني"، فقد عرضت فيو لموضوع "الفصل الثالث"أّما 

تناولت فيو زمن مقاومة االستعمار، زمن المقاومة الثورية، الذي يتضمن 

الزمن الماضي، والزمن الحاضر، والزمن المستقبل، وتناقضات الزمن 

 .الجديد، وزمن المتخيل الشعبي

، وضحت مفيوم الفضاء "شعرية الفضاء"، لدراسة "الفصل الرابع"خصصت 

 :وقسمتو إلى قسمين
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، "الماخور"، "السجن"، "المقيى"المتمثل في : الفضاء المغلق -1

 ".القصر"

 :للفضاء المفتوحأما بالنسبة  -2

 ".السوق"، و"الشوارع"، "القرية"، و "الريف"فقد ركزت عمى 

 ".جدلية الفضاء"وختمت ىذا الفصل بـ 

إلى تمظيرات الواقعية، التي تبناىا الروائي " الفصل الخامس"عرضت في 

في كل إبداعاتو، وبّينت مدى التزام األديب بمبادئ، وأسس الرؤية الواقعية 

الطاىر، "التي أسسيا رواد الواقعية في العالم، كما أبرزت مدى تأثر الروائي 

بمبادئ الواقعية االشتراكية، التي كانت مييمنة في الرواية الجزائرية " وطار

 .طيمة السبعينيات، والثمانينيات من القرن العشرين

والتي من خالليا كشفت عن التناقضات االجتماعية، ورؤية التاريخ المتمثمة 

 .في حتمية انتصار قوى التحرر، والتطور، والعدالة، والطميعة الحزبية

 .المناضل الثوري، والبطل الثوري، ورؤية تنبؤية تفاؤلية -

، مّيدت بمفاىيم أولية "إستراتيجية الشخصيات"بـ " الفصل السادس"وسم  -

، التي حددىا الروائي في "الشخصيات"لمشخصية، تحدثت عن أنواع 
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 –رواياتو، واقتصرت عمى بعض الشخصيات مركزا عمى شخصية        

شخصية "- الفالح- "، أيضا شخصية"الزلزال"البطل في رواية - بواألرواح

 ".زيدان"المثقف المتمثمة في شخصية 

" الطاىر وطار" ممحق عن سيرة ومسيرة الروائي"وختمت ىذا البحث بـ  -

وينتيي البحث بخاتمة شممت النتائج التي توصمت إلييا، ولآلفاق المستقبمية 

لإلسيامات العممية، واألكاديمية التي أنجزتيا، وىي حوصمة لكل ىذا الزخم 

 .النقدي المعرفي

فيذه النتائج ليست خالصة لمبحث، بقدر ما ىي دعوة لفتح األبواب الثقافية  -

لمنقاد، والدارسين بتسميط الضوء أكثر عمى ىذه الروايات، وىذا بالبحث 

 .والتّنقيب عن مضامينيا، ألنيا تمثل األدب الوطني

نما حاولت االستعانة  - أما بخصوص المنيجية، فمم أتقيد بمنيج واحد، وا 

بجممة مناىج، كمما تطمب األمر ذلك، بيدف تسميط أضواء متنوعة عمى 

الظاىرة األدبية، واالستفادة من تضافر مناىج مكممة لبعضيا البعض، وذلك 

حرصا عمى تحقيق مردودية أكبر، ويعني ىذا أنني استعنت بالدرجة األولى 
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، و "المنيج السيكولوجي"، و "والمنيج التحميمي"، "المنيج االجتماعي"بـ 

 ".المنيج التاريخي"، و "المنيج المقارن" ، و "المنيج النقدي"

فكل ىذه المناىج كّونت لدي ما يسمى بالمنيج التكاممي، الذي اختير  -

 .لدراسة قضايا روائية معقدة، ومتنوعة، وشائكة
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Résumé : 

J’ai lu les ouvres de « Tahar Wattar » et j’ai apprécié son authenticité 

et son génie créateur. Cette ouvre riche et féconde révèle un ancrage 

profond dans l’imaginaire populaire original, à travers la libération 

des mythes, des légendes, des contes et de la tradition orale. Cet 

engouement pour les écrits de « Wattar » m’a encouragé à choisir 

pour sujet de thèse l’intitulé suivant : 

« Elaboration esthétique et vision réaliste dans l’écriture romanesque 

de « Tahar Wattar ». Approche analytique ». 

S’agissant du plan de recherche, il est articulé à partir d’une 

introduction suivie de six chapitres et d’une conclusion. J’ai essayé 

dans l’introduction d’expliquer les raisons du choix et la valeur 

scientifique du sujet. J’ai également montré l’importance de la 

problématique proposée et la valeur scientifique de la méthodologie 

pour la réalisation de l’étude. J’ai passé aussi en revue le plan de la 

thèse et son cheminement logique. 
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 J’ai intitulé le premier chapitre : « caractéristiques esthétique 

structure de la langue et du style ». 

J’ai développé d’abord la question des caractéristiques esthétiques 

de la structure de la langue, en expliquant la nature de la langue 

utilisée dans le roman, qui est une langue qui relève du dialecte, des 

idiomes, des chansons populaires, et de l’héritage populaire dans son 

ensemble. L’utilisation des langues renvoie au statut personnages qui 

sont identifiés à partir de leurs expressions linguistiques et de leurs 

parlers. Les langues étrangères et les idiolectes sont exploités par le 

texte par souci j’authenticité et de réalisme. 

J’ai examiné aussi la question du style que reflète le souffle épique et 

héroïque. Le vocabulaire utilise renvoie aux univers mythiques, 

métaphoriques, symbolique et imaginatifs. 

Nous avons jugé utile également d’étudier le jeu des titres dans une 

perspective sémiologique et anthropologique. Il s’agit aussi 

d’analyser l’onomastique littéraire, c’est-a-dire la signification des 

noms propres dans le texte. Le deuxième chapitre est consacré à 
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l’organisation ésthétique. J’ai essayé d’analyser le rôle important de 

l’intertextualité dans la production , et dans l’organisation du texte. 

L’intertextualité se manifeste à travers la réactivation du rapport 

avec le coran, la tradition islamique et la culture populaire. 

Le troisième chapitre est destiné à la question du temps dans 

l’écriture romanesque : le temps ancien, le temps présent, et le 

temps futur. Il s’agit d’un temps dominant, celui qui instaure le 

mythe de la révolution et au temps obsessionnel. 

Le quatrième chapitre est consacré à la poétique de l’espace. 

Il s’articule en deux sections : l’espace clos et l’espace ouvert. Le 

premier se manifeste à travers la maison, la prison le palais, le café, 

etc. Le second est reflété par les rues, le marché, les pants, le village, 

etc. Le cinquième chapitre tente d’examiner les expressions du 

réalisme et son déploiement dans l’architecture du texte. L’auteur 

adhère pleinement à la doctrine du réalisme socialiste tout en lui 

imprimant un cachet personnel imposé par la spécificité algérienne. 
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L’écrivain adhère pleinement à l’idéologie socialiste des années 

soixante- dix, qui rattache l’écrivain aux exigences culturelles et 

politiques d’une décennie plein de promesses, et de rêves de 

progrès. Le modèles réaliste socialiste de ce moment la avec tout ce 

qu’il implique comme thèmes impose une vision du monde socialiste, 

une idéologie révolutionnaire, un optimisme et une écriture 

transparente. Le sixième chapitre s’intéresse à la stratégie des 

personnages : Il y a la toute une typologie des personnages centraux 

et des personnages secondaires. Les héros sont reportais entre héros 

positifs (fellah, révolutionnaires, enfants et héros négatifs (traitres, 

colons, soldats français).J’ai conclu cette étude par la présentation du 

parcours de l’écrivain, dans ses différentes phases. 

Il s’agit de retracer l’itinéraire de l’écrivain dans ses différentes 

phases. La thèse s’achève par une conclusion qui condense et résume 

les résultats aux quels a abouti la recherche. Elle esquisse également 

les perspectives d’avenir en invitant les chercheurs à développer 

d’autres perspectives de l’œuvre qui demeurent méconnues. J’ai 

essayé d’exploiter différentes méthodes par parvenir aux résultats 
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exomptés mais quelque soient les résultats, ce travail demeure un 

effort et une tentative pour déchiffrer l’univers romanesque de cet 

autant original et prolifique.   
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Introduction : 

Since my child hood, I was fond of reading Algerian novels through 

which I discovered its originality, depth of the popular and legendary 

Imagination, in addition to the social contradictions and the historical 

vision that imposes the glory of freedom, development, justice, the 

vanguard party and the revolutionary combatant. 

I have finally, after thinking deeply, chosen this research entitled The 

Artistically Forming and the Realistic vision in "Tahar Wattar"’s works. 

An Analytic Approach. This choice was not done randomly but due to 

many reasons. 

At first, I was attracted by the art of the novel, what pushed me to 

enter its domain through reading, teaching and analyzing. 

The second reason is that I read novels of "Abdelhamid Benhadouga", 

"Merzak Baktache", "Smail Amoukat", "Wassini El Aeredj"," Rachid 

Boujedra" and "Tahar Watar" that I liked so much and read for many 

times. 

My research is about the novels of "Tahar Wattar", which are special 

letters in knowledge, form, style and they are inspired from the 

history of society. 

The novelist went back to the past, the present and the future to 

touch the beautiful and joyfiel reality to extract the meanings and the 

expressive scenes of this society’s problems and to critics and destroy 

the dictatorship approaching of Sartre: 

"Cultivated person is responsible for every hungry child in the world". 

This novelist attracted his audience because of this seriousness 

towards the different political matters. For example, his novel 

entitled: 
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الحوات "و " الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"و" الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء"

 "والقصر

The other reason is that the novelist loved the other and never 

sought for the fame but for the change to the best. He believed in 

socialism . 

Unlike others, he worried about his society. 

Concerning this, Bachir « Khalaf Said » about him : 

One of his positions he told me about, when the President of « El 

Babitin » institution of visited poetry Algeria, important people 

invited him but he refused to come saying that during the Abbasi 

period, poets used to praise the king, Prince or Sultan and they 

received gifts, but I’m not like them. 

In this situation he resembles the French novelist « Sartre » in 1964, 

when « John Paul Sartre » was given the Nobel Price and he refused. 

He also refused « The Honor Medal » that goes to the French History. 

He said : « I refused the Nobel Price because I refuse to be crowned 

before my death. 

There is no artist, writer or any other person who deserves to be 

crowned when he alive. The Nobel Price was able to take me high but 

I haven’t yet done big things and haven’t take benefit of my freedom. 

So if I accept to be crowned, I will make all my deeds invaluable ». 

« Tahar Wattar » was no one but a real Algerian, he was concerned 

with his society, and after the independence he was against the 

colonist, the capitalism and the Feudalism. His novels express the 

reality, the religion and the history in addition to the relationships in 

the Society he could also balance his historical reference and the 

openness on his society’s reality Through this study, I seek to 

discover the artistic forming and the realistic vision in the Algerian 
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Society. I also want to discover the strategy of writing that the 

novelist used . 

I also liked his language and style. 

The problematic of my study is : 

- Studying the Algerian novelist speech to discover our own. 

- What are the ideological and cultural references that make 

these novels ? 

- How original It Is? 

- Do the novels « Tahar Wattar » express the reality of the 

Algerian Society? 

- To What extent was the novelist able to express the complex 

historical reality? 

- I will try to answer these problematic of this study by trying to 

answer the great deal of questions that came to my mind. 

For the methodology, I didn’t restrict the study to one method but i 

tried to mix many methods to use the best of each and to reach 

better results. I used the social method, the analytical, the 

psychological, the critical method, the comparative method and the 

historical method. 

All the previous methods work to gather to form what we call the 

integrated method which is used to study complex novels, and to 

analyses theme. In fact all the methods accomplish each other. 

Concerning my plan, it’s formed of an introduction, six chapters and a 

conclusion. 

 In the introduction, I explained my reasons to choose this 

subject of study in addition to its scientific value, and then comes the 

problematic which directs and explains the texts treated. 
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Then comes the method of the study, and finally the chapters of the 

study and the conclusion. 

The first chapter is entitled: the aesthetical characteristics, the 

structure of the language and the style. I divided this title into two 

parts: 

First, I talked about the aesthetical characteristics of the language 

structure according to the novelist. 

It includes: the original language of writing, the dialects, the popular 

heritage, songs and the foreign language. 

Then, I talked about the aesthetical characteristics of the style 

structure including the metaphor, the comparison, and the antithesis. 

I also studied the symbolic and the legendary formation, the game of 

nouns and their meaning, characters and titles, those characters 

represents the society told in the novels of « Tahar Wattar ». 

In the second chapter, I studied the artistic formation; the strategy of 

intersexuality, I defined it in the past and now. I clarified the 

intersexuality of the novelist with the Quoranic discourse and the 

popular heritage. 

I exposed, in the third chapter, the temporal formation, symbolism. I 

dealt with the era of colonist, the revolutionary battle, the 

contradictions of the new era and the popular imagination. 

The fourth chapter was dedicated for the poetic study of the space, 

the linguistic study of the space, the literary definition and the 

importance of space and its two types which are : 

The closed space, like « the café », jail. 

I defined the word « Jail », I dealt with jail poets in the old Arab 

literature. 
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Concerning the open space, I focused on the countryside, the village, 

the streets and the market. I finished this chapter with the space 

depute. 

In the fifth chapter, I exposed the realistic manifestation that the 

novelist adopted in all his creations, I’m attracted with all what is 

realistic, I also showed how strict was the novelist in sticking to the 

realistic vision and its basics and the pioneers of realism in the world, 

the historical and social circumstances in which realism. 

Emerged. I showed to what extent the novelist was 

Influenced with realism (social) and critical socialism. 

The sixth chapter was about « the strategy of characters, I started 

with preliminary concepts of the character, I passed to the types of 

personality, the definition of the hero’s character in the novel. I 

talked about the types of personality that exists in the novel like the 

hero in the novel « Earthquake » , «  Boularwah », also the character 

of « the farmer », «  Zidane », the cultivated one. 

I Concluded my proposal with biography of the novelist « Tahar 

Wattar ». 

Finally, there is a conclusion which includes the results reached and 

the future prospects that I opened in addition to the scientific and 

academic contributions in my research. I also tried to add something 

new to what was written before by others in this field. I used many 

sources, references articles, studies; magazines and newspapers. 

I also used many websites as a reference to vary the knowledge and 

be updated. 

This research is great full to everyone who has worked on these 

topics before. 
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I also faced many difficulties when preparing this research, like the 

few refries dealing with the same topic. I did my best to bring this 

research to the light. 

I tried to contribute in the Algerian literature in special and literature 

in general. 

I leave the rest for the readers to discover «Tahar Wattar » writings, 

because he entered history through popular memory. 

This history must know him and make the audience know him as 

well, because he is a cultivated novelist who represents the values 

and principles of socialism. 

I am not pretending I have brought something new but it is just a 

serious trial to contribute in rifting the way of research in the domain 

of Algerian literature. If I’m true so I am, if not it would be enough to 

try. 

Finally, I would like to thank Mr. « Tayeb Bouderbala » for being my 

supervisor for giving me advice, time and courage, may god bless 

him. 

I would also like to thank the members of the commission for being 

patient when reading my work, correcting the mistakes and 

discussing my proposal. It’s just a wonderful opportunity to receive 

their observations and directions god bless them all. 

 

 

 

 

  


