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 مقدمة: 

تعد الروا�ة من أكثر النتاجات اإلبداع�ة اإلنسان�ة حداثة وتعقیدا، ال بوصفها توجها  

فحسب، بل كوعي یختزل وسائط أخرى  تقلید�ةألشكال التتقید �ه ا امالكتا�ة ال یتقید �في 

 وغیر متوقع وٕانتاج تواصل مغایر ،والتشكیل األدب�ة، تت�ح له فرصا أوسع لل�حثغیر اللغة 

 .لدى المتلقین للسائد والمألوف

 الجزائر�ةاستعانت الروا�ة عامة، و من الوسائط المهمة التي  االموروث الشعبي واحدو  

�مفرداته لتحقیق الفرادة والتمیز، من حیث هو مادة نوع�ة، تتوفر على معنى مرهون  ،خاصة

قابل�ة من ثمة ، و كانوالمان الزم لعتبتي "التجاوز"خاص�ة  بنوع�ة اإلنتاج والتلقي، مما �منحه

 .الجدیدةاإلبداع�ة الروائ�ة ضمن اإلستراتیج�ة  "جندمااال"

بداء الرأي التي تسمح بإ ،في األدب الجزائري المعاصر رب الروائ�ة الرائدةومن التجا  

لوعي اإلنساني الذي مظاهر ا ةصدار تجاه المادة الشعب�ة الموروثة،  وخلق تصور معین،

من جهة  ٕاظهارها كوحدات فن�ة جمال�ة مؤثرة في دینام�ة النص الروائي، و أبدعها من جهة

حداثي فردي اإلنشاء، یخضع لقواعد  هم الصلة الوث�قة بین ما هومحاولة ف اأ�ض، و ثان�ة

 مع الروائي تطالعنا تجر�ة االستثناء ،هو جمعي ممتد في الزمن ، و بین ماالتشكیل الكتابي

"واسیني األعرج"، الذي ال �ستهدف من وراء هذا التقاطع تأصیل التعبیر الروائي  الجزائري 

ث أن تستقر حتى ال تلبفي لغته وثقافته ومجتمعه، ألن فعل اإلبداع لد�ه حق�قة غیر ثابتة، 

�سعى ف�ه إلى إعادة عماده القارئ سائال و�احثا، �القدر الذي  مختلفا وجوداتخلق لنفسها 

الحدث  �خاصةة للمعمار الروائي، و ونلعناصر السرد�ة الرئ�س�ة المكاص�اغة ه�كلة و 

�ما  ا �ما یتماشى وحرك�ة الروا�ة،إنتاجهبوصفها أ�قونات متغیرة �عاد  والشخص�ة والمكان،

الذي لم �ستنفذ �عد  -الطاهر رواین�ة  ال�احث الجزائري  كما یرى  -النص المفتوح  هي

 عناصر جدته، ولم یبلغ حدود تشكله النهائي.
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الص�غة التي  في، و ؟لل�حث في حق�قة هذا التالقح ناوتأس�سا على ما تقدم انطلق 

 الت�این هذا استطاع المبدع وفق هلو  .رةوالطرفان یتمتعان �حساس�ة مغایخاصة  ؟أوجدته

أم أنه كسب  ؟ن �فقد أي طرف منهما وجوده الخاصدون أ ،الجمع بین الفردي والجماعي

خط�ة تلقي في ظل إشكال�ات خاصة  ؟في مقابل خسارة التلقي الواسع رهان التحدیث/التجدید

  .فعل تقادم الزمن�رتا�ة القراءة المنظمة و  المنتج الجمعي،

سافة م توجد رى، سؤاُل: هلن، كما �طفح إلى السطح ،هذه التعاقب وعلى وتیرة

إن وجدت،  آخر،؟ و ةالراهن الفرد�ة مثیلتهاالماض�ة و الجمع�ة حق�ق�ة بین التجر�ة اإلنسان�ة 

 ؟. تدعم هذه األسئلة مسوغات أخرى لل�حث أهمها:  مداهاطب�عتها و   عن

تلعب دورا رائدا في تشكیل النسیج الثقافي العام، مركز�ة ث الشعبي كق�مة مورو إظهار ال -

مستوى ما �سمى  طر�قة التعامل مع مكوناتها إلىاالرتفاع � وتفترض تستدعي االهتمام

، �عد أن �ات من المسلم �ه أن النظام الثقافي والحضاري العام، إنما هو �الحداثة والمعاصرة

، إذ لم �عد ومتغیراتها المتعددالمختلفة فاعل المت�ادل بین األنساق الثقاف�ة تحالة من ال

ل�عید عن المنطق العلمي ، سمة ممیزة للوعي الجمعي االموروث الشعبي، وفق هذا التقدیر

، ، بل اخترق كافة مجاالت الح�اة الحدیثةوجدان�ة الضحلةالتفسیرات الأو حب�س  ،السل�م

 .وأص�ح عنصرا فاعال فیها

ثیر من الروائ�ة عند واسیني األعرج، التي تثیر الك�ة تجر من خصوص�ة ال اإبراز �عض -

وقادرة على استثمار كل الوسائط المعرف�ة  فن�ة وجمال�ة مبتكرة، باألسئلة ال�احثة عن مسار 

 (والعر�ي)الجزائري  حركة الواقعوتستط�ع رصد  على اختالف انتماءاتها وت�این أقانینها،

  راهنا في آن معا.

في توظیف الموروث الشعبي  �طر�قة مستقلة األكاد�م�ة المخصصة لل�حثقلة الدراسات  -

، ومساحته هذا التوظیف �الق�اس مع حجم، ، و الروا�ة الواسین�ة تحدیدافي الروا�ة الجزائر�ة
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وال تزال  أثرت ،األدیبهذا  المسیرة الروائ�ة لدى فيت نوع�ة نقالمن  هذا التوظیف وما حققه

 -في حدود اطالعنا  -�استثناء ما وجدناه  .الروائي المحلي والعر�ي والعالمي المشهد تثري 

حاولنا االستفادة منها في رصد  �عض المؤلفات،مضمنة في  جاءت عر��ة دراساتمن 

 : ذكر أهمهان مغامرة الحوار بین الروا�ة الواسین�ة و�ین الموروث الشعبي،

جزئ�ة من  وقف في لمحمد ر�اض وتار، الذي كتاب "توظیف التراث في الروا�ة العر��ة" -

لكتاب ألف لیلة ولیلة  �ة العر��ة المعاصرةئالروا �عض النصوص توظیفعند  الفصل األول

التي خضعت للدراسة  تلك الروا�ات ، ومننتمي إلى حقل المسرودات الحكائ�ة الشعب�ةالذي ی

حیث تطرق لواسیني األعرج،  الما�ة" رمل -روا�ة "فاجعة اللیلة السا�عة �عد األلف ،والتحلیل

ة على مستوى النص القد�م إعادة استثمار البن�ة اله�كل�ة لل�الي العر��ة فكرة"وتار" إلى 

  .، وحدود المفارقةالجدید، من حیث أوجه االئتالف

وا�ة والتراث السردي" التي خصص الفصل الثالث منها، للخوض سعید �قطین "الر  دراسة -

" السیرة"ب ،تغر��ة صالح بن عامر الزوفري" -الروائي الموسوم ب"نوار اللوز في تعلق النص

  الشعب�ة. كنوع سردي له مالمحه

دراسات في  -كتا�ه "منطق السرد من اجزءأفرد عبد الحمید بورایو  ذاتها، الروا�ة وعن -

انتقل لدراسة  لدراسة حیز النص ومفات�ح الولوج للروا�ة (أوال)، ثم ،"القصة الجزائر�ة الحدیثة

نظام األمكنة بین الصفات المتجانسة والق�م الخالف�ة (ثان�ا)، وختم الدراسة �الحدیث عن 

 النص طب�عة العالقة بینما ة عن سؤال: ، في إطار اإلجا�الزمن وق�مته الرمز�ة (ثالثا)

  . والتقالید الفن�ة للقصص الشعبي الملحمي والخرافي؟ الروائي،

 عنوان "توظیف التراث في الروا�ة الجزائر�ة� مخلوف عامر الذي قدمه �ضاف إلیها ال�حث -

 الشعبيومنه  ،تراث�عضا من مالمح ال ، حیث تت�ع")�حث في الروا�ة المكتو�ة �العر��ة (

ألم "هي:  - جانب أخرى لكتاب آخر�نإلى  -في خمس نصوص روائ�ة للكاتب ،المحلي
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رمل "، و"نوار اللوز"، و"سیرة لخضر حمروشما ت�قى من "، و"الكتا�ة عن أحزان المنفى

  .  "الما�ة، وسیدة المقام

قد أضاءت جان�ا من الظاهرة، �التركیز على  وعلى الرغم من أن هذه الدراسات    

 ،الظاهرة هتشغلي لحیز الذاغیر أن  ظیف حینا، وشكل التوظیف حینا آخر،مضمون التو 

، وحجمها وعددها الدراسات تلكطب�عة � مقروناإجماال، واسیني  في كتا�ات األعرجوما تزال 

حدیث والمعاصر، أو إشكال�ة  خصوص�ة المسألة التراث�ة في الفكر العر�ي ال ا�ضاف إلیه

رغ�ة متأبدة  إلى ،أ�ضا، واستنادا ،لتراث" على حد تعبیر سعید �قطین"من أجل وعي جدید �ا

ها في مرحلة إن اختبرنا عنف، خاصة �عد نفي تمرس لغة النصوص المجبولة على الكتما

وسع نطاق تلك التجر�ة إلى مجال الكتا�ة الروائ�ة عامة، وفعل الكتا�ة الماجستیر، وأردنا أن ن

 ،لدى كاتب عجن نتاجه �مادة تلك النصوص العص�ة على االست�عاب -خاصة  -الروائ�ة 

لموروث ا في مسألة توظیف امستمر  �قي ال�حث�أن تُ أس�اب كفیلة جم�عها معط�ات أو 

جاء لذلك ، سرعة اإلبداع لدى هذا الروائيمتجددا وسر�عا ، الشعبي في الروا�ة الواسین�ة

 -ث الشعبي في اإلبداع الروائي الجزائري "المورو  في هذا اإلطار، وقد حمل عنوان: ث�حال

  .واسیني األعرج أنموذجا"

أمام شساعة المتن الروائي الواسیني  ووع�ا منا �مزالق التعم�م والت�اس الرؤ�ا، 

، هي النصوص األكثر تمثال شكل مصادر هذا ال�حثتي تال صوصفإن الن وتشاكله،

برز معها وعبرها الموروث الشعبي مكونا أساس�ا من مكونات متن حیث  ،في رأینا للظاهرة

تغر��ة صالح  -نوار اللوزو النص الروائي ومبناه، وهي: ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش، 

المخطوطة و ، 1/2رمل الما�ة  -فاجعة اللیلة السا�عة �عد األلفو بن عامر الزرفري، 

 �ة: تالخطة اآل ى هذه النصوص وفقعمل علال على رأینا�ة، جملك�ة آراب�ا، وقد استقر الشرقو 
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  موروث الشعبيفصل األول: الروا�ة وقضا�ا الال

بي، من ث الشعو مور القة المفترضة بین الروا�ة والفي مواجهة طب�عة الع �مثا�ة توطئة   

ٕاشكال�ة الماه�ة ، ثم في مفهوم الروا�ة و قسامهث الشعبي وأمورو خالل ال�حث في مفهوم ال

والتي تحفر عم�قا في  اس المتخللة، �عدها توقفنا عند العالقة الجامعة بینهما،واألجن

في  ل�حث في طب�عة هذه العالقة ومداهال ثم انتقلنا، عامة الجنس الروائيجیولوج�ا نشأة 

ومرحلة اإلبداع،  اإلت�اعإلى مرحلتین: مرحلة  همناوقس ،النصوص الروائ�ة العر��ةنماذج من 

ین، والمرحلة األولى �شكل أخص، على كتاب عبد توقد كان أكثر اعتمادنا لبناء المرحل

) في ط�عته 1938-1870الحدیثة في مصر(المحسن طه بدر "تطور الروا�ة العر��ة 

)"، 1967-1870الثان�ة، وكتاب إبراه�م السعافین "تطور الروا�ة العر��ة في �الد الشام (

وكتاب محمود حامد شوكت "مقومات القصة العر��ة الحدیثة في مصر (�حث تار�خي 

ذه المرحلة النماذج الروائ�ة الصادرة في ه العثور على �سبب صعو�ةارن)"، وتحلیلي مق

، ثم إن هذه الكتب تعد من أرقى األ�حاث تار�خ التألیف الروائي العر�ي مة منالزمن�ة المتقد

 .میهادها العلم�ة األكاد�م�ة، التي رصدت عالقة الروا�ة العر��ة �الموروث الشعبي في

ووفق مقولة الق�اس، تطرقنا إلى أثر التراث الشعبي في تشكیل المتن الروائي 

من تار�خ الروا�ة  ومت�اعدة عبر نماذج روائ�ة  تنتمي إلى فترات زمن�ة مت�اینة ،الجزائري 

مقتضب واختتمنا الفصل �حدیث  تمظهرات الظاهرة في كل نموذج،محاولین رصد  ،المحل�ة

ضعناه تحت عنوان "واسیني األعرج: بین و و  ،عن فعل الكتا�ة الروائ�ة لدى واسیني األعرج

وكیف استطاع إنشاء خط  ،دیبنتحسس من خالله مسیرة األ ،تزام"فتنة اإلبداع وسنة االل

 .تشیید نصوصه الروائ�ة من أجل اللحظة الراهنةواصل بین الروح والذاكرة و 
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 حدث الروائيسردي الشعبي للال تشكیل البنائيال الفصل الثاني:

رمل  -وقد كانت المتون اإلحال�ة في بنائه هي: روا�ة فاجعة اللیلة السا�عة �عد األلف 

نص ثالث�ة �مثا�ة  يهما جملك�ة آراب�ا، �، وروا�ة المخطوطة الشرق�ة، وروا�ة 1/2الما�ة 

من خالل محاورة  ،الروائ�ة في بناء األحداث لقد�مةالكاتب التقالید السرد�ة ا �سترد ف�ه ،واحد

 الثقافةمسرود في  من حیث هو  مصدر من المصادر التأس�س�ة ،نص ألف لیلة ولیلة

القص سرد مظاهر التطابق واالختالف بین بن�ة ، ومحاولة استطالع ة الموروثةالشعب�

على حد تعبیر  -، انطالقا من فكرة الشكل التقلیدي (القد�م والجدید) في النصین )وداللته(

من ناح�ة أخرى فقد كان الحدث أما من ناح�ة،  ال �ضیق �ع�قر�ة الروائي –النقاد أحد 

را إلیها من و ، منظالثالثة ةواسین�كیل الخطاب الروائي للنصوص العنصرا  جوهر�ا في تش

، شساعة الحدث وث�اته والذي �حاكي في أهمیته وامتداده حیث تموضعها الزمني/التار�خي،

 . �مقدود�مومته في النص ال

 للشخص�ة الروائ�ة  الشعبي : المكون الثقافيالفصل الثالث

، )"تغر��ة صالح بن عامر الزوفري ( نوار اللوز" نصانكببنا ف�ه على مقار�ة قد و  

 الشعبي من خالل ال�حث في المكون الثقافي "ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش"ونص 

  ةالفن�  حولها كل العناصر الروائ�ةتلتم بؤرة مركز�ة  حیث تعتبر الشخص�ة، ،للشخص�ات

 ،شكالت ثقاف�ةمن تصورات وعادات وتقالید ومُ  �ما تحملهو  ،من جهة نیوائین الر یداخل العمل

وفیها ، من جهة ثان�ة والتأثیر في النفوس وتمتلك قابل�ة الرسوخ ،أكبر تستط�ع القول �حر�ة

 ص�غة بن�ة تقصيوهذا ، من جهة أخرى  یتجلى الواقعي �كل حیث�اته ول�س خارج ترس�ماتها

 من الوجداني إلى المعرفي. االنتقال
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 الروائي  فضاء المكان الشعبي الفصل الرا�ع:

ل�ة على مستوى اعالمكان بوصفه عنصرا مشترك الف علىنا هتماما  صبوف�ه ان 

، وارتأینا تقس�م الخارطة المكان�ة إلى قسمین أساسیین، السا�قة النصوص الروائ�ة الخمسة

من  ه هذه الواقع�ةوما تخلف الواقعي،�عنى القسم األول �فضاء المكان الشعبي في �عده 

روایتي "نوار اللوز"  ،المقار�ة والتحلیل ا، لذلك كان نموذج�الداللي والق�مي حم�م�ة حبلى

المكان اإلطالق أو  فكرة  كانت، أما القسم الثاني فقد و"ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش"

منطلقنا في رسم خارطة  -المخ�ال الشعبيجد لها منا�ع وامتدادات في التي ن -طلقالم

على مستوى نصوص  في توالدها وال تمایزها ثاحدتناسب وطب�عة األی �مامكان الروائي، ال

 .  الثالث�ة (الفاجعة، المخطوطة، الجملك�ة)

تعرض أهم ما  ،الخاتمة موجزة وكما هو حال األ�حاث العلم�ة األكاد�م�ة فقد جاءت  

ما الست�عاب  ،نقیبد تفتح مجاالت أخرى لل�حث والتالدراسة من نتائج، قإل�ه  تتوصل

 المحلي مكونات التراث الشعبي� في عالقتها، و من جهة من قضا�ا الروا�ة الجزائر�ة تطرحه

  .من جهة ثان�ة الموروث

ل�حث، فتقوم على تحري تمظهرات تحلیل النصوص محل اأما عن طر�قتنا في  

ث الشعبي داخل النص الروائي، ومساحة الحضور، وطرائق توظیف عناصره في و ر مو ال

الدالالت الناتجة هذا التوظیف في  ثم متا�عةكان الروائي، الحدث والشخص�ة والم :بناء

و�عض  ،ج البینوي التكو�نيى المنهال�حث عل أتك، لذلك اصلتها �األطروحة المركز�ة للنص

بین المكون التراثي الشعبي والعناصر  المناهج األخرى كلما استدعت الضرورة، للمقار�ة

  .الروائ�ة المعاصرة

فع آ�ات الشكر والعرفان لألستاذ ر أض سوى أن في نها�ة هذا العر  وأنا يوال �سعن 

، ودقته في قراءة لصبره، وتواضعه، وأخالقه العال�ةمحمد العید تاورته الدكتور الفاضل 
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 ة،حال�ال ال�حث في صورتههذا خراج إل نالكان دلیالذي  والمعرفي ، ورصیده العلميال�حث

 ستحسان.التي نتمنى أن تلقى القبول واال

على جهودهم ونصائحهم الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة  األساتذة شكر كما ال �فوتنا 

التي ستضیف لهذا ال�حث ما فاته، والشكر موصول �االحترام إلى جامعة اإلخوة  ،العلم�ة

ال�حث واللغة العر��ة على احتضان وقسم اآلداب  وعمادة كل�ة اآلداب واللغات، منتوري،

 . من قر�ب أو �عید في إنجاز ال�حث كل من ساعدناو  ؛طوال فترة اإلنجازوصاحبته 

 واالمتنان خالص التقدیر إلى الجم�ع                                                      

 والحمد هلل رب العالمین.                                                           

                        مةـ�ری                                                             
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 الشعيب  الروایة و قضا� املوروث

 
 
 

 I-                                       الشعيب: املفهوم و أ�قسام  الرتاث 
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 : تمهید

 من القرن  في النصف الثاني ،ودراسة احث� منذ بدا�ة تناوله ،الشعبي موروث�مثل ال

 فقدالمعرف�ة العامة، طا�ع إشكالي في الح�اة الفكر�ة و  اهذا، سؤاال ذ التاسع عشر إلى یومنا

ات المقار�عددت في شأنه التصورات النظر�ة و ت، و دارسینالال�احثین و  نم الكثیر استقطب اهتمام

على كانة مركز�ة في جم�ع القطاعات، و حاز مشاع استعماله في أكثر من مجال، و و ، جرائ�ةاإل

   .الفروعاألصعدة و  كافة

یتمتع �ه من  �سبب ما ،العنا�ةا االهتمام و ذكل ه الشعبي موروثال ستقطب�جرم أن ال و 

ٕامكانات تجعل منه حقال خص�ا تأتلف ف�ه عناصر خصوص�ة، ولما یتوفر له من وسائط و 

اإلمكانات  من بین تلكو  عط�ات الوجود اإلنساني المتغایرة.تتفاعل ضمن وسعه م، و الح�اة

دعت إلى ضرورة ال�حث في ث الجمعي، و مورو عدت على لفت االنت�اه لمواد الالوسائل التي ساو 

 خصائصه التي تمیزه عن سائر المنجزات اإلنسان�ة األخرى نذكر:  ��انو  مكوناته،

 .امصادرهوتنوع  ضخامة مادته، -

 �ةابلقو  ،�فعل ما یتمتع �ه من مرونة المكان،الزمان و  تيلعتب -�كثیر من النضج  -تجاوزه  -

 .المعط�ات الحضار�ة التي تتبدل ج�ال �عد جیل مع نسجامااللتجدد و ل

قدرته على االنصهار و ، الم�ادینالحقول و في جم�ع  /المختلفينوعلفرض وجوده ا قدرته على -

 .تها وس�اقاتها المختلفة في آن واحدداخل أنسج

 .المعاصرةاتصاله اتصاال م�اشرا ووث�قا �قضا�ا الحداثة و  -
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 لراهنةا الیوم�ة الح�اة –التطور التكنولوجي الرغم من المدن�ة و على  –في العمیق  تأثیره -

فعال على تأثیره الو  ، بلتمثالتهم الذهن�ة، وسلوكاتهم الفرد�ة والجمع�ة، و والجماعات للشعوب

 .المجتمعاتلتلك الشعوب و  العام الحضاري الحراك الثقافي واالجتماعي، و 

متزج داخل حم جم�ع المجاالت، واقتقد ا -وفق ما سبق  - الشعبي ثمورو كان ال ٕاذاو 

 �صفة خاصة عند ةمتوقف ،نه سجل حضورا ثور�ا في المجال اإلبداعي األدبيإ، فالعامةس�اقاتها 

�سبب ، الفن�ة األخرى األنواع األدب�ة و  شكل الیوم قطب رحى تدور حولهالذي �ات � ،فن الروا�ة

مر هو أماعات، و الجة على تمثیل المرجع�ات الفكر�ة والنفس�ة واالجتماع�ة للشعوب و الفائق قدرته

 .همن القترابأو ا ،تحق�قه التقلید�ةلم تستطع األنواع األدب�ة 

ناولت وت ،اتها الدق�قةوجزئ�المتنوعة تفص�التها ب الح�اة الشعب�ة قدمت الروا�ةقد ل

 اتعاملت معهو ، تلك التفص�الت لیهات عنبنالتي ا موروث الشعبيعناصر ال رو�ة�استفاضة و 

فكان لها أن انتهكت ، امصادرهمجاالتها و عن تنوع  ناجمال �االندهاشو  اإلعجاب� و�اتعامال مش

األمكنة المسكونة بهاجس  مزقت سد�مو  ،حرمة المسكوت عنه، وفضت �كارة األزمنة المطلقة

�حمل  صراع األعراف،و الم�ادئ ل كالمزایدة على في دوامة الصراع و  اهمعو  االنس�ان، لتندرج به

 متأصلة في الوجودراسخة و  ق�م نع في النها�ة كشف�ي ذال ،لتجدداو  داخله بذور الوعيب

    .اإلنساني

مؤجل  ك�انا، حدیث أدب�ابوصفها شكال  هم طب�عة العالقة بین الروا�ةال شك أن فو 

كان، موصفه عنصرا متعال�ا عن الز ب يالموروث الشعب�ین و  ،لرغ�ةاو  ون نالتحقق، یتمتع �الج

 ة التي استطاعتمحاولة معرفة الك�ف�، و النماءوالمرونة و ان مؤجل الموت، یتمتع �االمتالء �ك

 ، وأتقنت فن التواصل معهتضار�سه الحادةالض�قة و  هالرحیل عبر ممرات ،عن طر�قهاالروا�ة 
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ا، هال�س�طة في ظاهر  ،ار هذه التجر�ةمغقبل خوض  انیتحتم علی في آن معا، إلصغاء إل�هوا

 ال�حث في: ،عالقاتهاة في تفرعاتها و كالمتشا�و 

 .المفهوم واألقسام من حیث موروث الشعبيال -

 .زئ�ق�ة المفهومإشكال�ة الماه�ة، و  من حیثة الروا� -

هو جمعي  ، و بین ماالتشكیلحداثي فردي اإلنشاء و  ما هو الجامعة بینهما، أي بینالعالقة  -

�الصعو�ات ، واضعة �الحس�ان أن السیر في فحص هذه العالقة محفوف متد في الزمنم

 .والمخاطر التي ترجع إلى طب�عة الروا�ة والموروث الشعبي على حد سواء
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I– األقسام: المفهوم و الشعبي التراث  

م�س القوا، التي تدل في كتب اآلثار، و ""ورث من " هو لفظة مأخوذةتراثاألصل في "

داد واآل�اء في األبناء آثر األجممتداد السلف في الخلف، واستمرار االلغو�ة العر��ة القد�مة، على 

. التراث: ما یخلفه الرجل لورثته�عض قدما... و  نه: ورثه �عضنا عتوارثنا« ك:ـكقولاألحفاد. و 

اإلرث في المیراث في المال و . والورُث و رثالمیراث: ما وٌ راث و تالوالتاء ف�ه بدل الواو. والورث و 

 ).2(» شرف الفعال التي یرثها األبناء عن اآل�اءاآل�اء و  مفاخر:« هو الحسب. و )1(»الَحسب 

الماد�ة التي یخلفها مرة واحدة �معنى التركة المال�ة/ يفي النص القرآن وردت كلمة "تراث"و  

راث الدین جاءت �ما �فید می، و )3(﴾ امّ راث أكًال لَّ ون التُّ تأكلُ و  ﴿في قوله تعالى: ،لورثته میتال

وٕاّني خفُت  ﴿دعائه إ�اه:عل�ه السالم، و إخ�ارا عن النبي زكر�ا  ،في قوله عز جالله الثقافةو 

رائي وكانت امرأتي عاقرا  من آل �عقوبَ  �رثُ یرثني و  دنك ول�اهب لي من لَّ ف الموالي من وَّ

، الجاهو  الملك دون المالو  میراث العلم، والنبوة، والفضیلة، �قصد إلىو  )4(رض�ا ﴾ رب واجعلهُ 

 .)5(ورث أموالهاتألن األنب�اء ال 

، "المفهوم االصطالحي لكلمة "تراث فقد اختلف ال�احثون في تحدید العصر الحدیثأما في      

 بتعدد التصورات والمحددات، التي تتعدد اتر�فمع الركام الهائل من التع االختالف �تأكدو 

النظر إلى طب�عة التراث، ووظ�فته، ق منها في نطلالمعاییر التي یُ تت�این بت�این ، و الرؤى و 

                                                            
مادة (ورث). ،2004، )3(ط ،15، مجدار صادر، لبنان ،ابن منظور: لسان العرب -) 1)  
،والتوز�ع روالنش الرشاد للط�اعةمكت�ة  ، المضامین)،رح الجزائري (دراسة في األشكال و إدر�س قرورة: التراث في المس -) 2)  

.27، ص2009)، 1(طالجزائر،  
.19قرآن كر�م: سورة الفجر، آ�ة  -) 3)  
.05/06�ة ، آمر�مقرآن كر�م: سورة  -) 4)  
ــد الموجـودالزمخشـري: الكشــاف فـي حقائــق غوامـض التنز�ـل وعیــون األقاو�ــل فــي وجــوه التأو�ل، تحقیـق عادل أحمد عب -) 5) 

.07، ص1998)، 1(ط، 1وعلي معوض، مكت�ة العب�كان، الر�اض، ج   
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ب�عة الماه�ة انتقلت من ال�حث في طحین  ،اللغوي  معناهاانزاحت الكلمة عن  �عد أن ،مجاالتهو 

 .  واالنتماء التخلقوي، إلى ال�حث في زمن�ة المعن�عدیها المادي و  في

حسین "التعر�ف الذي قدمه نتوقف عند، هذا المضمار يي تصب فمن بین التعر�فات التو     

ما خلفه السلف للخلف من ماد�ات التراث �معناه الواسع هو « یرى أن:حیث  ،محمد سل�مان"

:« هقول" في "حسن حنفيا ذهب إل�هممع ذا المفهوم قارب هت�و  )،1(»نوعها معنو�ات أ�ا كانو 

 .)2(»التراث هو كل ما وصل إلینا من الماضي داخل الحضارة السائدة 

ي ممتد عبر حقب التراث شكل أو نمط روح« أن: "إدر�س قرورة" نفسه، یرى  الس�اقفي و 

رة من �شمل جملة كبی ،األسالفزمن�ة طو�لة، جمعي شارك ف�ه مجموع األجداد واآل�اء و 

الت�ارات الفكر�ة، العدید من و  جماع�ة،لنشاطات اإلنسان�ة فرد�ة كانت أو التراكمات لمختلف ا

 .)3(»ٕان تناقضت أح�انا ة واالقتصاد�ة، و الس�اس�ة، و الثقاف�و 

 التراث واقد اختزل ،ٕادر�س قرورة، و حسن حنفي، و ذا كان كل من حسین محمد سل�مانوإ 

في الوجود، فإن  ا عن األج�ال التي س�قتناا ورثناه تار�خ�ــم بوصفه ،ماضيال نيفي �عده الزم

لدینا من ما تراكم  على أن التراث -ي جل ما كت�ه عن التراث ــــف -" یؤكد عابد الجابري  محمد"

وهمومها  ،الح�اة المعاصرة �ظروفها االجتماع�ة المعقدة له فاعل�ة التأثیر فيو  ،ةالماض� ةزمناأل

من ل ما هو حاضر فینا أو معنا كو اث هر تال «دد:ـص�قول الجابري في هذا ال .المعرف�ة الجدیدة

                                                            
ر،(دط)،ــ، الجزائةـامعیات الجــدیوان المطبوع مقارنة)،ة و ـة تار�خیــي (دراسـي اإلسالمـلعر�ان:التراث اــد سل�مـن محمــحسی -) 1) 

.13ص(دت)،   
)،5ط( لبنان، ،والتوز�ع المؤسسة الجامع�ة للدراسات والنشرد (موقفنا من التراث القد�م)، ـراث والتجدیـي: التـن حنفـحس -) 2) 

13، ص 2005  
.31المضامین )، صح الجزائري ( دراسة في األشكال و إدر�س قرورة: التراث في المسر  -) 3) 
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الماضي « ه:نإ�معنى ، )1(»ا، سواء القر�ب أم ال�عید ني غیر ضأو مااضینا الماضي، سواء م

ل�س كل  "الماضي" أن ، من منطلق)2(» هف�ال متداخالتطوري، موصوال �الحاضر و  في �عده

هو تلك النقطة  ماضي،، إنما الالتخلف، أو الماضي ردیف الرداءة و انتهى أوانهما مضى و 

االحتفاظ االرت�اط �الماضي و  المبدع الذي یرغب فيعلى مة شاسعة، و المضیئة في مساحة معت

من الماضي  ومن هنا �ص�ح التراث جزء. )3(مضیئةك النقطة العناصره، ال�حث عن تل�

رافدا ضرور�ا إلفادة الحاضر واستكشاف  «ث النشأة والتكو�ن، و(المضيء) من حی

 .)4(»المستقبل

ى إل مدارسهمالدارسین على اختالف تخصصاتهم و  دفع �الكثیر من الشيء الذي

تحدید على ضرورة بلورة وجهات النظر ف�ه، و التأكید التراث، و  وال�حث في االستمرار في الحدیث

سجل حافظ لتجارب اإلنسان ، ألن التراث معا اآلنيالتار�خي و  �هفي �عد آل�ات التواصل معه

 واألزمنةالرصید الحضاري الذي �منح األمكنة ، و وق�مه، والحامي لمعتقداته تهونضاال

  .هو�تها والموجودات

�مكننا الخروج بتعر�ف  ،و�ین ما هو آني/حاضر ،ٕاذا جمعنا بین ما هو تار�خي/ماضيو 

الذي یورث من جیل إلى  -المعنوي المادي و  -لفظة تطلق على الشيء  هفبوص ،�س�ط للتراث

                                                            
،1991)، 1(ط ،ربــ، المغانـــي العر�ي، لبنــز الثقافــالمرك ت)،مناقشاوالحداثة (دراسات و  محمد عابد الجابري: التراث -) 1) 
.23ص  
ةــدیث، جامعــحم والــر األدب العر�ي القدیــورات مخبـمنش ،دیثـري الحـر الجزائـي الشعـراث فـالت و: توظیفـة بو�عیـبوجمع -) 2)  

  .09، ص2007، )1ط( ،رعنا�ة، الجزائ مختار،�اجــي  
ـة للكتـــاب، العام ةـة المصر�ـالهیئ، ولــة فصــ، مجل»راث ـا آدون�س للتـ�ي رؤ ـول فـالثابت و التح« د: ـو ز�ـد أبـر حامـنص -) 3) 

.244، ص1980أكتو�ر ،1ع ،1مجمصر،   
 .13بوجمعة بو�عیو: توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث، ص -)4(
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وصناعة  تأثیر في الحاضرال فاعل�ةله خرى، و ة زمن�ة إلى مرحلة زمن�ة أمرحل منجیل، و 

 .المستقبل

تراث و  تفید ت�عا للوصف الالحق علیها فنقول: تراث إنساني،و  -عادة  -تطلق الكلمة و 

ما ا هو التراث الشعبي؟ و الدراسة. فمهذا األخیر عل�ه مدار ، و تراث شعبيو  تراث دیني،و  أدبي،

 ه؟.هي أقسام

 الشعبي:  ثتراال مفهوم -1

ٕان تمایزت عي مع بدا�ة القرن التاسع عشر، و االهتمام الفعلي �مواد الموروث الجم بدأ

اختلفت ت�عا لذلك و  ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى، مام ودوافعه من مجتمع إلى آخر،أس�اب االهت

خالف ، إال أن النقطة الوحیدة التي ال المصطلحمن جانب�ه المتصلین �المفهوم و دالالته و  عان�هم

الشعبي بواقع تكو�نه المتمیز، �عتبر عنصرا أساس�ا في تشكیل الهو�ة  وثور أن الم حولها،

 عما حققه الفرد الشعبي من رقي فكري  أص�ال اتعبیر للثقافة التي ینتمي إلیها، بل و  العامة

 ال�قاء.  حضاري، عبر نضاله الطو�ل من أجلو 

 المحاكاة و المثال أوأالمنقول �شكل رئ�سي عن طر�ق الكلمة « التراث الشعبي هو:و 

و�نتقل تلقائ�ا، أو عن وعي  �نتقل بینهم �شكل غیر رسميناس و ذلك الذي ینشأ بین ال ././.

 ،)1(»�طورونه لیناسب حاجاتهم اغته بین حین وآخر، و �عیدون ص�و�قبله الناس دون تحقق، و 

بل  /.../ المناس�اتالعادات والتقالید واألز�اء والطقوس المختلفة في كل شيء «  �متد ل�شمل

                                                            
. 70، ص2001 (دط)، ،رواالجتماع�ة، مصال�حوث اإلنسان�ة عین للدراسات و  دمة في الفلكلور،أحمد علي مرسى: مق -) 1)  
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/.../ بل یتسع ل�شمل  عالقاتهم الیوم�ةو  یتسع ل�شمل سلوك�ات األفراد في ح�اتهم الیوم�ة

 ).1(» سلوك�ات األفراد مع أنفسهم

�أن التراث  قولهد الحمید بورایو"، في "عبحدید في عدة نقاط مع ما طرحه تیتقاطع هذا ال

        ت والتصورات والق�م المعتقداالفن�ة والجمال�ة و كال التعبیر أشمجموع الرموز و  :«الشعبي هو

األنماط السلوك�ة التي تتوارثها األج�ال، و �ستمر والتقالید و  األعرافو المعاییر والتقن�ات و 

 إسناد، و استمرار وظائفها القد�مة أو وجودها في المجتمع �حكم تك�فها مع األوضاع الجدیدة

 .)2(»وظائف جدیدة لها 

مصطلح التراث الشعبي مصطلح و  «"فاروق خورشید":الشأن، أ�ضا، �قول  وفي هذا

القول�ة التي ري، وال�قا�ا السلوك�ة و شامل نطلقه لنعني �ه عالما متشا�كا من الموروث الحضا

 .)3(»�قیت عبر التار�خ 

�عناصرها وأشكالها المتنوعة ، اد�ة والروح�ةلمالمه او اإلنسان الشعبي وهو ینسج عو 

ابیر من فنون القول ینسجها طرزا ونماذج، و�بدع لها الضوا�ط، بل الشروح والتع «والمتشا�كة، 

 تعبیر�ة فيالمهاراته ة و قدراته الفكر�ُتبرز  التي الممارسات، من )4(»غیرها داء و والتشكیل واأل

  . وجوده المتفردتحقیق و  ،ذاته تمثیل

                                                            
.13، ص2002 (دط)، النشر، مصر،دار الوفاء لدن�ا الط�اعة و  دیث،الشعبي في األدب الححلمي بدیر: أثر التراث  -) 1)  
يـى الوطنـة للملتقـة السادسـدوة الفكر�ـرات النـن ( محاضـا الوطـقضایي و ـوروث الشعبـرون: المـو وآخـد بورایـــد الحمیــعب -) 2)  

  .09، ص2006 ،(دط) الجزائر،اإلبداع، منشورات را�طة الفكر و ، )الشعبي للمـوروث
 .12، ص1992)، 1ط( دار الشروق، لبنان،ي، فاروق خورشید: الموروث الشعب -)3(

 ت،ـالكو� اآلداب،ون و ــي للفنــس الوطنـر، المجلــم الفكــة عالـ، مجل»رـم المعاصـالعالة و ـورات الشعبیـالمأث« ح: ـدي صالـشر  -)4(
 .81، ص1972 ،1ع، 3مـج
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اول فر�ق الشعب�ة، ح الممارسات العمل�ةو المنتجات اإلنسان�ة ووسط هذا الركام الهائل من     

تصنیف ث الشعبي و و ر مو وجي، تقس�م مواد الرواد ال�حث األنثرو�ولن و و من العلماء والفولكلور�

 ، �ما یتناسب وطب�عة كل مادة.اوعاتهموض

 

  ث الشعبي:تراأقسام ال -2

في الحلقة الدراس�ة لعلم االجتماع الر�في في مصر، التي نظمها قدم "محمد الجوهري" 

 وثور لم، تقس�ما ر�اع�ا لمواد ا1970الجنائ�ة سنة مركز القومي لل�حوث االجتماع�ة و ال

      :)1(على النحو اآلتيجاء  ،الشعبي

 الشعب�ة.ارف ـالمعالمعتقدات و  -

 التقــالید الشعب�ة.ــــــادات و العـــــــــ -

 فنون المحاكـــاة.األدب الشعبي و  -

 الثقافة الماد�ة.الفنون الشعب�ة و  -

 :المعارف الشعب�ةالمعتقدات و  -2-1

أصعب األنواع الفولكلور�ة في التناول وأدقها في الدراسة الشعب�ة تعتبر المعتقدات 

و�ین كل  في كل مكان،(ثان�ا) موجودة و  ،خبیئة في صدور معتقدیها ألنها (أوال)والتحلیل، 

 الثقاف�ة حتى تلك التي تخضع في ح�اتها وفكرها لألسلوب المستو�اتو  ،الط�قات االجتماع�ة

                                                            
 )،17( ، الكتابسلسلة علم االجتماع المعاصر ا الثقافي)،محمد الجوهري: علم الفلكلور (دراسة في األنثرو�ولوج�ینظر  -)1(

.40، ص2004)، 6ط( ،1ج، ـرمص  
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في وسمها  )1(ي دورا أساس�اتتشكل �صورة یلعب فیها الخ�ال الفرد(ثالثا)  ، وألنهاالعلمي

 .�م�سمه الخاص

تقد الشعب�ة، فتععتقاد�ة التي تترسب في الذهن�ة كل األمشاج اال هي الشعب�ة المعتقداتو

انات، وفي َبركة ي �عض األشجار والحیو الضر في األحجار المنصو�ة، كما تعتقد فالنفع و 

كما  الالمنظورة،المنظورة و  الظواهر الطب�ع�ةوالعفار�ت، و  في الجن، و )2(ضرحةاأل، و األول�اء

وغیرها من  ،الرؤى و  األحالم،و  الكلمات،و  ،األعدادوفي  ،الطالسمو  ،السحر تعتقد في فاعل�ة

، ح�اةا ال�قضا�ما یتصل ف� اإلنسان الشعبينظر على وجهة  عتقاد�ة التي تدلالعناصر اال

 .الوجود من حولهو 

اهم في تسو  ،ا شعب ماهالتي یخترع صناعاتالحرف و �ال تتصلف الشعب�ة المعارفأما 

 .الیوم�ة ح�اتهشؤون ت�سیر 

 الشعب�ة: التقالیدالعادات و  -2-2

وع/الجنس، ـالنالمكان، و ان و متمع الذي ُتمارس ف�ه، من حیث الز المجترت�ط �ظروف و 

أشكاال  یدالعادات والتقال تتخذو  .)3( حسب آالف العوامل األخرى الح�اة، و  النظرة إلىوالدین، و 

ح�اة اإلنسان جاالت التي تمارس فیها، حیث تشمل تتنوع وظائفها بتنوع الموصورا متعددة، و 

االجتماع�ة أو الفرد في  د، الزواج، الوفاة)، وح�اتهدورة الح�اة (الم�الالبیولوج�ة أو عادات 
                                                            

 )، دار20( الدراسة العلم�ة للمعتقدات الشعب�ة، سلسلة علم االجتماع المعاصر، الكتاب: وآخرون  محمد الجوهري ینظر  -)2(
.                                                                       42، ص1978 ، (دط)،1ج ع، مصر،الكتــاب للتوز�

       
  (2 وانـــدی )،ق"دــاق المــة "زقــة لروایـة مركبــ�ائیة س�مــمعالجة تفك�كیردي (ــاب السـل الخطــاض: تحلیــلك مرتد المــر عبــینظ -)

.78، ص2008 ،(دط) ،الجزائر الجامع�ة، المطبوعـات  
 (3  ر،ــ، الجزائةــورات وزارة الثقافــمنش ة،ــن هدوقـد بـد الحمیـات عبـي روایـي فـوروث الشعبـة: المـد بوسماحـد الحمیـر عبـینظ -)

.12ص  ،2008 (دط)،  
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المجتمع المحلي (العالقات األسر�ة، المراس�م االجتماع�ة، الالئق وغیر الالئق اجتماع�ا، فض 

ت واألع�اد المرت�طة بدورة النزاعات، الروتین الیومي،..)، كما وتشمل مجاالت الزمن أو العادا

 . )1(اد الدین�ة، األع�اد القوم�ة، المواسم الزراع�ة)(األع� العام

       رف على أنهاعَ تُ و  ،العامة للجماعات الشعب�ة التقالید تمس الح�اةالعادات و  لما كانتو 

 :)3(أنها الرئ�س�ة هاسمات منف .)2(» ظاهرة أساس�ة من ظواهر الح�اة االجتماع�ة اإلنسان�ة «

إلى  تظهر العادةما نإ اجتماع�ة خاصة �فرد معین، و  عادةفعل اجتماعي، فل�ست هناك  -

 .أو تحفزه علیها ،�أتي أفعاال تتطلبها الجماعةجود حیث یرت�ط الفرد �اآلخر�ن، و الو 

ق أن أوضح "ر�ل" أن السلوك یتحول سب، وقد �غذیهارثة أو مرتكزة إلى تراث یدعمها و متوا -

  من ثمة �كتسب سلطانا.، و �نموو ما یثبت من خالل عدة أج�ال، و�توسع إلى عادة عند

 .الدائم االمتثال االجتماعي، و الصارمة تتطلب الطاعةمع�ار�ة، وظاهرة قوة  -

هو الدلیل على الق�مة  ،هذا االرت�اط بزمان أو مكان محددمعینة، و وأمكنة  مرت�طة �مواعید -

  .اإلنساني الوظ�ف�ة العال�ة التي تتمتع بها العادات في المجتمع

رت�اطها �مواقف وأحداث معینة في ال وظائفها، ومتنوعة أشد التنوع�النظر إلى تعدد متعددة،  -

   .اتد والمجتمعافر ح�اة األ

 :األدب الشعبي -2-3

                                                            
.55/56/57/58ینظر محمد الجوهري: علم الفلكلور، ص -) 1)  
.25ص، المرجع السابق -) 2)  
.54/55ینظر المرجع نفسه، ص ص -) 3) 
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عند القمة یوجد األدب  الهرم، فة الجماهر�ة �سفحل الدارس "عبد الحمید یونس" للثقا�مث

الشعبي فهو ذلك الذي �ستط�ع أن  أما األدبعند القاعدة یوجد األدب العامي، و  الرسمي،

 دا ــــدة صاعــن القاعـي مـــع أن یرتقــطیأو ذلك الذي �ست أل السفح كله،مخلص من القمة ها�طا ل�ی

�كل ما للفن من إمكان�ات فن :« ، ألنه كما ترى "نبیلة إبراه�م" )1( منتشرا على السطحو 

جماعة، نحو الهو في الوقت نفسه فن یوجه الفرد الذي �ع�ش في إطار ، و تصو�ر�ةلغو�ة و 

 .)2(»نظامها الذي اصطلحت عل�ه تماسكها و وحدتها و 

ب الشعبي العر�ي األد، و فا أكثر تحدیدا لألدب الشعبيف�قدم تعر� أما "فاروق خورشید"

ورثتها المجتمع�ة، التي ل�ة والفكر�ة و مجموعة العطاءات القو  هو :«على وجه الخصوص، �قوله

الجز�رة العر��ة،  ا منم تخرج نسواء منها م، )3(»وتدین �اإلسالم العر��ة  التي تتكلم الشعوب

 .أخرى  وحضارات تلك الوافدة علیها من ثقافات أو

حاول ال�احثون منذ  ، فقدواألشكال الص�غ األدب الشعبي متنوعة عطاءاتلما كانت و      

، تمهیدا �مشخصاته شكلكل أن �فردوا ، و األدب�ةأشكال التعبیر الشعب�ة ، الس�ما هاحصر  البدا�ة

: المثل، واللغز، والنكتة، أبرز هذه األنماط واألشكاللعل و  ،)4( تفسیر داللتهه و لفهم طب�عت

�ضاف إلیها �عض األشكال األخرى، التي ، األغن�ةالحكا�ة الشعب�ة، و واألسطورة، والخرافة، و 

 .�ةكالسیرة الشعب�ة �النس�ة للشعوب العر� عن غیرها، الثقافات اإلنسان�ة تمیز �عض

                                                            
ت)،(د ،(دط)، مصر، و المصر�ةـة األنجلـالمكتب )،ه ـمضمونو  هـي (مفهومـي العر�ـي: األدب الشعبـنود ذهــر محمــینظ -) 1)  
.54ص  
.03، ص1981)، 3ط، (التوز�ع، مصرألدب الشعبي، دار غر�ب للط�اعة والنشر و نبیلة إبراه�م: أشكال التعبیر في ا -) 2)  
.08، ص1991)، 1ط( فاروق خورشید: عالم األدب الشعبي العجیب، دار الشروق، مصر، لبنان، -) 3)  
.11، ص1995 )،5ط( ،رراه�م: سیرة األمیرة ذات الهمة (دراسة مقارنة)، المكت�ة األكاد�م�ة، مصینظر نبیلة إب -) 4)  
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ها تتفق من أدب شعبي آخر، فإنإلى أدب شعبي  من اختلفت هذه األشكال التعبیر�ة وٕان 

ألحداث الهامة في تار�خه، ل یلتسجو  «شعب من الشعوب،  حیث هي تعبیر صادق عن ح�اة

ة هذا هي �اختصار حكا�، أو )1(»ه األصیلة وتقالیده وآلرائلمجتمع مالمح الظواهر و  وتصو�ر

 .ر هذا الروتینكسدوره اإلبداعي في الیوم�ة، و  روتین الح�اةخالل  الشعب

والجماع�ة، واقع�ة، هي: العراقة، والممیزات رئ�س�ة  ةعأر� عامة لألدب الشعبيو  

 :)2( األخرى  الفنون الشعب�ةو  داخل مع المعارفالتو 

فوق سطح  ناظهور اإلنس اتصاال م�اشرا بتار�خ إن تار�خ األدب الشعبي متصللعراقة: ا -

كل هذه و�كى، وانتحب، وتصارع، وصرع،... غنى، ورقص، الذي األرض، هذا اإلنسان

 هذا الرصید، ،األدبيالثقافي و فشكلت رصیده  ة،الخاصا �طر�قته دهالعواطف خلاالنفعاالت و 

األدب الشعبي و  �الثقافة الشعب�ة، ا اتفق الدارسون على تسمیتههو م ادي والمعنوي،�شق�ه الم

الذي �حفظ للشعوب هو�تها،  ،، فهو الوعاء الفنيأشكاله الشائعة جزء ال یتجزأ من هذه الثقافة�

 الحدیثة.على مسیرتها الحضار�ة القد�مة و  حيالالشاهد و 

، وهو یزخر اكیف �كون األدب الشعبي واقع� سؤال: لعل أول ما یت�ادر إلى األذهان الواقع�ة: -

ورائي؟. إن ماالالعجیب من الصور واألخیلة، و��حث في المیتافیز�قي و �و  ،�الغر�ب من الرموز

ما هي إال قراءة شعب�ة  ،العجیبعالم األدب الشعبي بها ة التي �عج العناصر السحر�و  الرموز

ها �عبر ف�ه متنز  �جعل من فنون القول الشعب�ةاه الفرد الشعبي و�حلم بتغییره، و لواقع مر�ر �ح�

                                                            
، (دط) ر،ــزائة، الجــات الجامعیــوان المطبوعــدی ي،ـــل العر�ـــة ذات األصــالجزائر� ةـــة الشعبیـــش: القصــى قر�ــن لیلــروزلی -)1(

.10،  ص2007  
،1998 ،(دط) ر،ــة، الجزائـات الجامعیـان المطبوعو ــدی ق،ـة والتطبیــن النظر�ـي بیــدي: األدب الشعبــر محمد سعیـینظ -) 2) 
�عدها. ومـا 16ص   
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ذي نسجام الروحي داخل العالم المعقد الاالن�ة خلق نوع من السالم الداخلي، و ب ،حلمعن هذا ال

 .�ع�ش ف�ه

آمال لكل أحاس�س وآالم و جماع�ة اإلبداع الشعبي تتمثل في صورته الشاملة إن الجماع�ة:  -

 إلى نزعة االنتماء ع، ومرد ذلكفكل فرد �حس نفسه مترجما في هذا اإلبدا  ،وطموحاتها الشعوب

و�هب  فراحها،�فرح أل، و �حزن ألحزان الجماعة بها المبدع الشعبي األول، فهو زتمیالتي ی

  �رسم خطابها. ، یتكلم لغتها و التصاقا عضو�ا بها املتصق�ح�ا  ،رد الظلم عنهالنصرتها، و�

فكر�ا �حتوي �ظل األدب الشعبي وعاء ثقاف�ا و تداخل األدب الشعبي مع الفنون األخرى:  -

یتقاطع  التي، غیرها من ألوان المعرفةوالدین، والسحر، والمعتقدات، والتار�خ، والفلسفة و اللغة، 

كل ، األمر الذي جعل منه أرضا خص�ة تطأها �حتو�ها في الوقت نفسهمعها �أخذ منها و 

عنصرا مناس�ا التجاهها  -على األقل  -ألنها وجدت بین ثنا�اه  ،األدب�ةاأللسن�ة و الدراسات 

  المعرفي. 

  :الثقافة الماد�ةالفنون الشعب�ة و  -2-4

ومن أبرز  ة،الشعب� والق�م الجمال�ة الذوق  تعبر عنف الفنون الشعب�ةعن أما ف

 المصاح�ة لألغاني، أوالموس�قى الشعب�ة  -: لتي تعالج ضمن قسم الفنون الموضوعات ا

الرقص الشعبي سواء المرت�ط و  -ت والص�حات، أو لإلنشاد والسیر.بتهااللال المصاح�ة

وفنون  -الرقص الخاص �فئات وط�قات محددة. ، أو المرت�ط �المعتقدات، أو �المناس�ات

أدرجها تشكیل التي و غیرها من فنون ال ،التشكیل الشعبي كاألز�اء، والحلي، واألشغال الیدو�ة

 .ا�ه (علم الفلكلور) تحت هذا البندفي كت الجوهري 
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ارت�اطا وث�قا  ةمرت�ط أكثر فروع التراث الشعبي أهم�ة، ألنها منف الثقافة الماد�ةوأما 

من  بيلفرد الشعكل ما �صنعه ا بوصفها�ة الیوم�ة لإلنسان الشعبي، م�اشرا �االحت�اجات الح�اتو 

الثقافة الماد�ة هي ح�اته. أو �مفهوم آخر:  تطو�ر علىساعده ت أدوات ومعدات وصناعات

أي ، صورتها النفع�ة/االستهالك�ةإلى  واد األول�ة من صورتها الطب�ع�ة الخاملمعمل�ة تحو�ل ا

 داخل الح�اة العامة لإلنسان. -مجموعة من الوظائف  أو  –ؤدي وظ�فة لت

ه، أقسامف أنواعه و اختالث الشعبي على مورو ال ، أنا العرضننتهي إل�ه �عد هذما و 

لألصالة  ة األساس�ةدالقاع، بل و واصفات الثقافة التي أنتجتهمسجل أمین �حفظ خصائص و 

�حیث تأخذ أ�عادها في  جماعات الفعال�ة لهذه األصالة،و�فترض أن نوفر كأفراد و  ،العراقةو 

موروث النظر في الال من خالل إعادة إ ذلكال یتحقق على المستقبل، و  فتح نافذةت، و رالحاض

 .  العامةاإلنسان�ة الحضار�ة وحضورها المتمیز في الح�اة  الفاعل، كق�مة لها دورها الشعبي

II-  األجناس المتخللةالروا�ة: إشكال�ة الماه�ة و(*) 

التي قدمها الناقد  ،��ةالعر  ترجمةأثناء قراءة ال المالحظة األولى التي نسجلهاعل ل

لقاض�ة ا ةال�اختین� رؤ�ةلك الت ،)میخائیل �اختین (الخطاب الروائي لكتاب "محمد برادة" الروائيو 

الروا�ة هي الجنس « :حین �قول، تكو�نهفي  كتمللجنس التعبیري الوحید الغیر مالروا�ة ا �أن

 .)1»( یزال غیر مكتمل وال ،األدبي الوحید الذي یوجد في صیرورة

، لمستقرةبوصفها جنسا له تقالیده الفن�ة والجمال�ة ا ال ،تركز الرؤ�ة ال�اختین�ة على الروا�ة

وكسر النمطي  ،ألوفاوز المـالتنامي في تجقدرته على الحركة و  جنسا تتبدى إانما �اعت�ارهو 

                                                            
ن: ـل �اختیـمیخائینعني �األجناس المتخللة إدخال أجناس فن�ة أخرى (أدب�ة أو غیـر أدبیـة) إلـى الجسـد الروائـي. ینظـر  -(*)

.16، ص7198 )،1ط( ،رحمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوز�ع، مصاب الروائي، تر مـالخط  
المرجع نفسه، ص ن. -) 1) 
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خالل االنفتاح  ، منوالغیر�ة االختالفالتنوع و  السعي نحو نماذج جدیدة من، و المتواضع عل�ه

 ،النصي شیید معمارهافي ت سواألجناواع واستثمار كل األنالصور، على كل األبن�ة واألسالیب و 

، والنص المأزوم، وجامع النص، والخطاب النص الغولهجین، و إلى حد تسمیتها �النص ال

منعرجاته إلى عت�ات طیها لعت�ة الواقع �كل تفاصیله و في تخ، و اتهاخطا�تعدد لغاتها و الخل�ط في 

، المردودةالحكا�ات هشة و ال وقائعتجعل من ال متوقعة الوجود، تتكشف على عوالم غیر أخرى،

، �منح المتلقي مساحة أوسع يإبداعفعل إلى  خط�ةءة التحول القراللتوتر والقلق، و  ح�ة رمصاد

 .لقول والممارسةمن حر�ة ا

 ،عالقات متشا�كةو  ،ةدتقس�مات معق ابناء ذ -وفق المنظور هذا  -لما كانت الروا�ة و   

الغر�ي، ة قرون في العالم جه أكثر من ثالث�مض على نض « لمحیث  ،هزال لحداثتال یمادام و 

�مكن  ةنقد� تقالید أو ظام�ة،ن ةفتقد أل��، )1(»نصف قرن في عالمنا العر�ي رن و وال أكثر من ق

رفض التقنین « س�اسة  �نتهجو  ،(أوال) تحكم صیرورته م نواظو  نفي وضع أقانی ااالستناد علیه

ال جدیدة، أو بواسطة دمج بواسطة اختراع أشك أو ،متثال�ة سواء بواسطة المحاكاةواال

كان �ص�ح من الصعو�ة �م فوضى المالزمة لطب�عته،وسط هذه الفإنه ، (ثان�ا) )2(»األنواع

، )3(هم "برنار فالیت"على رأسر أن المشتغلین �الروا�ة و غی .ض�طه ضمن تعر�ف كلي جاهز

 یخرج عن نظر�تین اثنتین هما:ال  هاوجدوا أن تعر�ف

مع ظهور المجتو�مها من خالل عقد الصلة بینها و�ین الملحمة و تذهب إلى تقنظر�ة  -

وصوال إلى و  ،مرورا بجورج لوكاتش الدارسون منذ هیجل،لیها النقاد و التي ركن إالبرجوازي، و 
                                                            

  (1 (دط)، ا،ـر�رب، سو ـاب العـاد الكتـورات اتحـي )، منشـن الروائــي الفــة فــات تطب�قیــة ( دراســا الروایــات: مرایــادل فر�جــع -)
.08ص، 2000  

.58، ص1998 (دط)، المجلس األعلى للثقافة، الكو�ت، واالس مارتن: نظر�ات السرد الحدیثة، تر ح�اة جاسم محمد، -) 2)  
دار و،ـد بورایـد الحمیــعبــر ي)، تــل األدبـرة للتحلیـات المعاصـیج و التقنـى المناهـل إلـة (مدخـالروایت: ـار فالیــر برنـینظ -) 3) 

  .09/10، ص ص2002 ،(دط)الجزائر،  الحكمـة،
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" "ملحمة بورجواز�ة «بوصفها أي الروا�ة:  مان مع �عض التفر�عات والتنو�عات،لوس�ان غولد

قضا حادا غدا الفرد �ع�ش تناانسجامها واتساقها، و  الكل�ة"ف�ه "جاءت لتعبر عن واقع جدید فقدت 

كما  -هو تقو�م و  .)1(»�ین العالم المح�ط �ه من جهة ثان�ة بینه و�ین نفسه من جهة، و�ینه و 

ن فقدت الملحمة �عد أالتطورات الحاصلة الیوم، خاصة ال یتالءم و  -عبد الملك مرتاض  یرى 

طعت الروا�ة تحولت إلى تراث إنساني لم �عد �مارسه أحد، في المقابل قمبررات وجودها، و 

 .)2( أص�ح الجنسان أ�عد ما �كونان عن �عضهماسلم التطور واالزدهار، و  خطوات ج�ارة في

وفي هذا ، خمة لهااالمت الغیر األدب�ةو  أما النظر�ة الثان�ة فتعارض الروا�ة �األجناس األدب�ة -

أن الروا�ة هي نتاج امتزاج األنواع جم�عها التي ُوجدت :« "میخائیل �اختین"�قول  اإلطار

وتعمل على تغییرها �ما  ك�ف�اتها،على أدواتها و  ترددتستعیر تقن�اتها وتستولي دون  ،)3(»قبلها

تتضمن في ذاتها مبدأ كل « بل  ال تقف عند هذا الحد، و الجمال�ةو  �ةالفن أغراضهایتناسب و 

الشعر، والمسرح،  :عناصر ؤثثهت عالمالحال هذه �ة و ، فتص�ح الروا)4(» التحو�الت الممكنة

من أجل  شعب العر�ضة،منتجات جماهیر الو  السینما، والقصة، والموس�قى، والنحت، والرسم، و 

 تكتالته.ُتمثل العالم في صراعاته و  ،ء رؤى بنا

یجسد البن�ات االجتماع�ة :« كونه لخطاب الروائي عن الخطاب الشعري في یختلف ا

فاعل مع العالم االجتماعي خلقه لعالم اجتماعي یت�عده النثري، و  ل�شكل أجلى من خال

                                                            
 (1 ة اآلدابیـــــلة واآلداب، كـــــــاللغي ــــاب فـــــن الشبـــــحثیة ال�اـــورات مجموعـــمنش ي،ــن الروائــــة الفــب: حوار�ــد الحسیـد الحمیـعب -)

.06، ص2007 (دط)، اإلنسان�ة، مكناس، المغرب، والعلــوم  
المجلــس وراتـــ)، منش240ة (ــم المعرفــ)، سلسلة عالالملك مرتاض: في نظر�ة الروا�ة (�حث في تقن�ات السردینظر عبد  -) 2) 

.28، ص1998د�سمبر   ،اآلداب، الكو�ت، (دط)للثقافة والفنون و  الوطني   
ر،ـــات والنشــــسة للدراــــة العر�یـــح، المؤسســـالري صـــر فخــــت )،واري ــــدأ الحــــن (المبــــل �اختیــــمیخائیودوروف: ـــــان تــــــــتزفیت -) 3)  

   .163، ص1996 )،2ط( ألردن،ا ،لفارسلبنـــــان، دار ا
.13، ص1200 ،)1(ط تر عبد الكبیر الشرقاوي، دار تو�قال، المغرب، نظر�ة الروا�ة،دخل إلى بییر شارت�ه: م -) 4)  
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إال أن تلك النثر�ة تقف في أحایین كثیرة عاجزة �ال َحراك أمام �عض األوضاع  ،)1(»المعاش

سوى ال�حث عن  اً ُبد فال یجد الروائيفضاءاتها الزمكان�ة، و جتماع�ة المأزومة �شخوصها اال

 تلكم الشعوري المحمول في ذات زخلیوازي في قوته اًا شعور�ا زخمیتحمل معادل لغوي 

 ص�خلتحیث تعمل على  الذود عن ذلك، في ل�س هناك أفضل من اللغة الشعر�ة، و �اناتالكا

ة وثائق�ال عن تحید بهاو ، )2(»الغث�انملل و التي تعني ال« من رتا�ة اللغة النثر�ة  الروا�ة

، تساعد )3(»ُتوقف الحدث لتفسح المجال للخ�ال المجنح لخلق صور خ�ال�ة  « عندما ة،جامدال

. هنا تلتقي الروا�ة التحجر أومن العفن  �حم�هنفسا حارا  وتمنحه، الروائي على تكثیف العالم

 . أطروحاتها وتتماس معه لصالح �الشعر

وث�قة معه من غائرة �الفن المسرحي، وعقدت الصالت وارت�طت الروا�ة في عالقة حم�مة و     

تا�عة المسرود ل�س قرائ�ا معلى التصور و  « ن�حمل المتلقی ) الذيلوجفن الد�ا( ستثمارخالل ا

 تأثیث إعادةفي  ،)4(»ال�صر  ٕانما یذهبون إلى استثمار عنصرفقط، ول�س عبر الذاكرة فقط، و 

التي  ،ملء الفراغات المح�طة �الشخوصو ، إ�قاعها وصوتها المسموع الحركات منحو  ،األمكنة

، ، الشيء الذي �ساعد على جذب انت�اه القارئ لوصف�ةالمساحات الواسعة للمشاهد اُتخلفها 

   .االبتكارو  �دفعه نحو المشاركةو 

أختها أن القصة هي أم الروا�ة و " والقصة القصیرة، یرى "سعید �قطینفي العالقة بین الروا�ة و    

ا�ة ال �مكنها أن تتشكل إال من "رحم" القصة القصیرة فهي أمها ألن الرو «  ،في الوقت نفسه

                                                            
.140، ص2006 ،)3(ط ،ز الثقافي العر�ي، لبنان، المغربالنص والس�اق)، المركالنص الروائي ( انفتاحید �قطین: سع -) 1)  
ا،(دط)، ــــ�رب، سور ــــاب العــاد الكتـــورات إتحــشـمن ة)،ــة العر�یــالروایي ـــاالت فـــمقص (ــى النـــق إلــــالطر�ن: ـــان حسیـــسل�م -) 2) 

.66، ص1997  
.210ص ،2001 )،1ط( ة والنشر والتوز�ع، سور�ا،ـوار للط�اعـدار الح، ةـات الروائیــل المكونـن : تشكـمو�قى ـالمصطف -) 3)  
، 2002 (دط)، ورات وزارة الثقافة، األردن،ـ)، منشاـــي األردن نموذجـــة فـــــالروایي (ـــالروائاء ـــدة: الفضـــــم مراشـــالرحید ــــعب -) 4) 
.280ص  
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األخوة عالقة األمومة و  و�مكن تلمس .)1(»هي أختها عندما تستقل كل منهما بذاتها جنس�ا، و 

ا �صدران من جنس واحد هو "، فكالهمجوانب كثیرة أهمها "الجنسمن التي تجمع بین الفنین، 

ونقصد �المحكي  /.../فعل الحكي المنتج للمحكي« "، الذي �عني من جملة ما �عن�ه:"السرد

ضا من �ل أه السارد، بجالسردي الذي ینت ن الخطابـالذي ال یتكون فقط م ص السرديالن

 .)2(»السارد �ستشهد �ه الكالم الذي یلفظه "الممثلون" و 

�اعت�ارها جنسا سا�قا علیها في  -ٕان كانت قد استلهمت من القصة و غیر أن الروا�ة 

تها، فلذة السرد الروائي عنصر السرد هذا، فإن الفرق بینهما �قع في لذة السرد ذا -الوجود 

 "صالح صالحوضح "یكما  ،والمدة الزمن�ة حجمالث تفوق لذة السرد القصصي، من حیتختلف و 

إن أي نص قصیر �ستط�ع أن �غري المتلقي �التعامل معه زمنا ضئ�ال یتناسب مع « :�قوله

حجمه، لكن عندما �ستط�ع نص طو�ل كالروا�ة أن تستمر في اجتذاب المتلقي أ�اما، أو ر�ما 

في األسر في اإلطار الجمـالي و نص قدرة نوع�ة مختلفة على الشد و ، فمعنى ذلك أن لهذا الأكبر

حقها  تسلبها أ�ضامتعة الحكي وسحره، و  تسلب الروا�ة القصة القصیرة هكذا ،)3(»غیره أ�ضا 

، تاركة إ�اها خلفها �قطین سعید على حد تعبیر "لهادافعة رافعة و "، �صفتها الظهورفي الر�ادة و 

 .یها�صعب تقف  اللحاق بخطى جاهدة ُتحاول

، فقد استفادت من الفنون الجمیلة السا�قة األنواع األدب�ة منكما استفادت الروا�ة و 

تو�ة المكسائل االتصال الحدیثة المسموعة و ، وتأثرت أ�ما تأثر بو وس�قى، النحت،...)(الرسم، الم

                                                            
لجزائر،دود )، دار األمان، المغرب، منشورات االختالف، اـود و الحـدة ( الوجـة العر��ة الجدیـا الروایـن: قضایـد �قطیـسعی -) 1)  

.49ص، 2012 )،1ط( لبنان،للعلوم ناشرون،  لعر��ةالدار ا  
 (2  ،(دط) ا،ـــرب، سور�ـــاب العـــاد الكتــورات إتحـ)، منشةـا النص (دراسـي و قضایــل الخطاب األدبـیار: تحلـادر شرشـد القـعب -)

. 62ص، 2006   
  (3 )،1(ط ،ربــــــان، المغــــي، لبنـــي العر�ـــالثقافز ــــ)، المركةـــة السردیــــر اللغــر عبـــا واآلخـــر (األنــرد اآلخــــ: سـحالح صالــص -)

.08، ص 2003  
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ئق، و�ناء الفرض�ات، ي الحقافي تقص الطر�قة العلم�ة افي �عض جوانبه تحرتو لمرئ�ة، او 

، بن�ة تحقیق الطرح والتقد�م أسالیبالمادة السرد�ة و  أسانیدفي جمع و ، رصد الحجج والبراهینو 

 ٕاسقاط تهم من قبیل العبث�ةو  العلم�ة،و  الموضوع�ةبر قدر ممكن من اإلیهام �الدقة و أك

في مة جدار�ة ضخ ، الشيء الذي جعل من الروا�ةالالجدوى التي قد تطال �عض نصوصهاو 

 .وممتدة صوب كل االتجاهات ،صورهافي مة فخ متنوعة في ألوانها ورموزها، حجمها،

ي، وٕان ث الجمعمورو ت الوغیر �عید عن مبدأ األخذ والتركیب، استجلبت الروا�ة مكونا 

بدا�ة نشوءها بوصفها  وملت الروا�ة فيعُ  �مة، حیثبینهما قد - كما نوه �اختین - كانت الصلة

اإلنسان الیوم�ة، عن ح�اة یتألف في تركی�ه  من أحداث خارقة تحدث �عیدا « أد�ا عام�ا 

، ثم تطورت الروا�ة )1(»الهدف منها في الدرجة األولى هو التسل�ة و  وواقعها الذي تع�شه،

الشعبي، فلم تعد كومة من األعاجیب، أو سلسلة من  وثور وع�ا �مواد الموأص�حت أكثر 

حاولت بل النها�ة، البدا�ة و المغامرات الفرد�ة �قوم بها ال�طل الخارق عبر خط زمني مرسوم 

مهارات جدیدة، أعطت الخطاب الجمعي �عدا �اغة معط�اته وفق آل�ات مبتكرة و إعادة ص جاهدة

رفعته من مستوى وعي العامة إلى مستوى ال�قاء في ظل تزاحم الخطا�ات، و  �ضمن له ،جدیدا

 وعي النخ�ة.

في التعرف إلى مهارة االرتداد إلى الخلف، وجمع رماد  يتأتي محاولت من هذه الزاو�ةو 

الروائي، من  نصات فن�ة مؤثرة في دینام�ة الا كوحدالكتمان، وٕاظهاره النصوص المجبولة على

 .شتغاله في المنجز الروائي المحليآل�ات ا، و ث الشعبيمورو توظیف ال في تقنیــات خالل ال�حث

 وغاتهاالحدیثة في مسة في تار�خها، و صیلاأل العالقة تت�ع مسار هذهب وقبل ذلك نحن مطالبون 

                                                            
.10ص، 2001 (دط)، منشورات إتحاد الكتاب العرب، سور�ا، )،محمد شاهین: آفاق الروا�ة (الُبن�ة والمؤثرات -) 1)  
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، الجمع�ة ت اإلنسان�ةبین المستثمرا الجامعة : ما العالقةتيالسؤال اآلطرح  من خالل ،وآل�اتها

   ؟الجمعي لموروثاي والتداخل بین الروا�ة و التالق نقاط ما هي أو  .؟والنتاج الفردي الحدیث

 

III-  ؟ العالقةالشعبي: ما  موروثالالروا�ة و 

   خطاب الروائي قلیلة،الا�ه بین الخطاب التراثي الشعبي و للوهلة األولى مفاصل التش تبدو 

الذي  التركیب السردي العامو  ،قا لنظام الوقائع في الخطابینر�ما معدومة، غیر أن تعق�ا دق� أو

 حقل واحد. ا فيمیجعلنا نضعه �حكم هذا النظام،

ة، حیث لغر��في التر�ة ا الروائي الفن ل األولى لتأس�سالتقارب إلى المراح رتعود جذو و  

 األولى نشأتها حلا، أن الروا�ة في مر توجهاتهمعلى تنوع لغاتهم و  مؤرخو األدبالنقاد و �عترف 

أهم�ة، و  ت أوجه هذا التأثیر قوة وحجمااختلفشق�ه الشفوي والمدون، و � ،تأثرت �الموروث الشعبي

 أدواتها،الروا�ة  أن امتلكت تحولت �عد ،الدارسیننظر من وجهة  ومماثلة تقلید ظرة فقد بدأت ن

 إلى ،الكیفكم و ال وحققت تطورات هائلة على صعیدوصاغت وجودها المستقل والمتفرد، 

دیثة، وصوال مع صدور أولى النصوص الروائ�ة الح وتشكیل وٕاعادة خلق ،ستلهاماإستراتیج�ة 

 .الیومإلى أرقى أشكالها 

بل  النسب،أو جنسا عدم�ا مجهول الهو�ة و فا مفاجئا، كشهذه فالروا�ة ل�ست الحال إذن و  

هو ما نتقصاه في ورها في عمق التار�خ اإلنساني، و تقالید قد�مة ضار�ة بجذهي ولیدة أعراف و 

ن ال�حث في أصول الروا�ة هو قبل كل شيء �حث في أصول إ« میخائیل �اختین   قول

أي الفلكلور العام المشترك بین كل  -)، سواء تعلق األمر �فلكلور ما قبل الط�قات 1(»الفلكلور

                                                            
.19حوار�ة الفن الروائي، ص عبد الحمید الحسیب: -) 1)  
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على مستوى فلكلور  ي سادت في المرحلة الرومان�ة، أوفي الروا�ة القد�مة الت - عط�قات المجتم

�التحدید �ص�ح الفلكلور مادة من هنا )، و 1(مع ظهور الروا�ة الحدیثة  ،ما �عد ظهور الط�قات

 القةالع و�مكن رصد هذه  .في آن معا تختلف عنهو تأخذ منه  ،الروا�ة تشكیل هو�ة في جوهر�ة

 : عدة زوا�ا من

عبر  «یتمنى المبدع/اإلنسان في المرو�ات الشعب�ة والنصوص الروائ�ة ف :الموضوعأو  الفكرة -

تقترب المسافة  ، هنا)2(»ح كامل الشر بوضو ما �مكن ف�ه التمییز بین الخیر و مراحل ح�اته عال

 ،، تحت بند أنه مهما اختلفت الحكا�ةالمتخیل الروائيالشعبي و  روثمما ین�غي بین المو  �أكثر

الحكا�ة األم، حكا�ة الصراع األزلي الذي  صل/المبتدئ،فهي تأخذنا طواع�ة أو مجبر�ن إلى األ

ٕان الشر، و الخیر و مي إلى مفهو ه علة وجودیرجع ال�احثون  داخل عالم لما یزاو  ،سانخاضه اإلن

ر كل �شی ،ممكنبین �سعى حثیثا نحو عالم اختلفت المتضادات، فكال الخطاتبدلت المسم�ات و 

الذي �فضي كل ما ف�ه إلى مز�د  ،الكائنالعالم  خالف ، علىالخیرو  ما ف�ه إلى مز�د من الحب

 .من المعاناة والشر

، فإن القط�عة بینهما فكیرالتبین �قع في مستوى واحد من حتى ال ندعي أن كال الخطاو  

تمتلك مهارة الفصل بین الواقعي عن عقل�ة  الروائي �صدر، ففي طب�عة الرؤ�ة ذاتها تتبدى

 اإلبداع�ة الذهن�ة الشعب�ة ، �المقابل ال تبدول �عضها عن �عضلم مستقلعواوتأسس  تخیل،موال

 متكامال، �شكل كذلك، فهي تنظر إلى العالم �صفته كال -من وجهة نظر ال�حوث الفلكلور�ة  –

لتشیر  تتداخلبتدع، و ما هو متخیل مُ الحدود بین ما هو واقعي موجود، و  ف�ه تلتغينسقا واحدا 

 .إلى شيء واحد

                                                            
.19، ص2002، (دط) ب، سور�ا،منشورات إتحاد الكتاب العر  الروا�ة،حنا عبود: من تار�خ ینظر  -)2(  

  (2)-  م�الن كوندیرا: فن الروا�ة، تر بدر الدین عرودكي، األهالي للط�اعة والنشر و التوز�ع، سور�ا، (ط1)، 1999، ص15.
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صورة معقدة  ،عامة، والمرو�ات الحكائ�ة الشعب�ة خاصة ث الشعبيلمورو �مثل ا بناء الحدث: -

واإلنسان في عالقاته  ،الموتو  ،تأمالتها عن الح�اةو  ،ق�مهاو  ،معتقداتهاو  ،عن ح�اة الشعوب

 ةالصور في جمع  ت�ع الراوي الشعبي�و  ،)1( مع غیره من الكائناتع نفسه و المعنو�ة مالماد�ة و 

على حكا�ة نمط�ة قوم ت، التي )2("ديستطرااالستعراض اال" عدة آل�ات نذكر منها آل�ة هاتركیبو 

تنتهي التي  - في آن معا والمتصلة -المنفصلة  المغامراتمن نها مجموعة تتناسل م ،احدةو 

 ،واإلضافة التقد�م والتأخیرعمل�ات � االنفصال سمحف� ،األسئلة یثیر التوتر و�خلق إلى ما

 .�ستمر في التدفق إال ما النها�ة من الزمنأمام نص مفتوح  �ضعك السؤالو 

حقل للحوادث أسمى « ، ورلمعظم قضا�ا العصها حامال أدب�ا �وصفو  أما الروا�ة 

س �عض فتتأس ،)3(» أسمى بیئة ُت�حث فیها الطر�قة التي تظهر لنا فیها الحق�قةالحس�ة، و 

من بدا�ة النص إلى نهایته،  المتسلسل�قراءتها وفق المنوال التعاقبي �سمح  على بناء نصوصها

ا وفق هذه القراءة، ترتیبه من ثمة، و هعلى حد من فصولها كل فصل قراءة كما نستط�ع أ�ضا

في استقالل أجزائه، الحكائ�ة الشعب�ة  لسرد�ةل�ات امن نظام المتوا �بقر  مفككنص  إزاءكون فن

أن الروائي �كتب طیلة ح�اته القارئ  فیها �عتقدوانفتاحه على كل النها�ات، إلى الدرجة التي 

 .لكن �عناو�ن مت�اینة ،ةواحد روا�ة

 على ةنها السرد�و مت �عض ق�ام في المحكي الشعبيلئن كانت الروا�ة تتقاطع مع و  

المبدع  يء من االختالف بین الخطابین، فأمانه ثمة شأسلوب االسترسال المتدفق، فالحق أ

                                                            
، دار قلـــم، مـإبراهی ةــتر نبیل ،ا)ــــا، فنیتهــــج دراستهـــــمناها، ـــــ(نشأتهة ـة الخرافیــــن: الحكایــر الیـــون دیـــك فــر فر�دیر�ـــینظ -) 1) 

.96/70، ص ص1973)، 1لبنان، (ط  
راساتدالمؤسسة الجامع�ة لل ي)،ـاألدب الشعبورة و ـة واألسطـد والقصـي النقـرات فـة النص (نظـرب: أولیـالل حـر طـینظ -) 2) 

.   54، ص1999)، 1(ط ،والنشر، لبنان   
،1986 )،3ط(م�شال بوتور: �حوث في الروا�ة الجدیدة، تر فر�د أنطونیوس، منشورات عو�دات، لبنان، �ار�س،  -) 3)  
.07ص   
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إلمكاناته الفن�ة في العرض، واستجا�ة ة استجا� العرض يف یلجأ إلى هذا األسلوبف الشعبي

 من خالله إلى توس�عإلى  یهدفروائي فالكاتب ال أما ،للمسرود الشعبي لخاص�ة التداول الشفوي 

 .التأو�لو  دائرة القراءة

ه تلك الشخص�ات تشاركالموروث الشعبي، و تقع الروا�ة على خط تماس مع  الشخص�ات: -

صف فت من حم�م�ة الواقع الشيء الكثیر،التي فیها والنماذج اإلنسان�ة المألوفة، القد�مة الطراز، 

               فتكون صورة مصغرة للعالم  « ممارساتها االجتماع�ة،و  وعوائدها، ،أخالقها، و مال�سهاأشكالها، و 

 .الذي نع�ش ف�ه )1(»الواقعي 

 في ص�غتها المسرود الشعبي تش�ه شخص�ات �اتص�شخ )أ�ضا( تستنجد الروا�ةقد و   

تبدل بتبدل المواقف وهیئاتها التي ت ،مالمحها تعیینعن  �سكت الراوي الجمعيالهالم�ة، التي 

 ،)2( للتحدث �حر�ة التي تترك مساحة أوسع رمز�ةال �عادتلك األنماط ذات األ وأ ،لمقاصدوا

 في عزلته المعاصر نتحكي قصة اإلنساو  ،عن معط�ات العصر الراهن دون تحفظ، ریتعبوال

 .واغترا�ه

البن�ة الروائ�ة یتحدد « �عتبر الزمن عنصرا جوهر�ا في تشكیل النص الروائي، فَشكُل  :زمنال -

توهم القارئ بواقع�ة د ق، التي )3(»في النصبل یتبلور معتمدا على شكل البن�ة الزمن�ة 

تخرج الروا�ة إلى تشك�الت زمن�ة أخرى  قدو  تكثر اإلشارات الزمن�ة المحددة، ، حیثاألحداث

ألوف، لتغامر في قلب المستقبل، وتستشرف آفاق المطلق تكسر كرنولوج�ا الزمن اآلني الم«

                                                            
.  83صي تقن�ات السرد)، عبد الملك مرتاض: في نظر�ة الروا�ة (�حث ف -) 1) 
.55ینظر طالل حرب: أول�ة النص، ص -) 2) 

. 17ص ، 2005، )1ط(عال�ة محمود صالح: البناء السردي في روا�ات إل�اس خوري، أزمنة للنش والتوز�ع، األردن،  -)3(  
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زمن القصص الشعبي الذي في خطیته �ش�ه الزمن األول ف .)1(»السرمدي والمحتمل والغر�ب و 

بینما یلتحق الثاني بزمن الحكا�ات ماعات، الجو  لألفراد /الواقع�ةیروي تفاصیل الح�اة الیوم�ة

، ةیتخطى األ�عاد الزمن�ة الثالث المطلق، الذي يالزمنالبناء  الخراف�ة واألساطیر، التي تقوم على

 .ئلة الصع�ةساألتحت طائلة  والمتلقي التي تضع النص ،على كل االحتماالت احمنفت

ال �عقل وجود « ، إذ على فضاء المكان قلناه عن الفضاء الزماني �صدقما و  المكان: -

 كینونة)، بل إن كل 2(»د شخص�ات دون مكان �حتو�ها مكان تقع ف�ه، أو وجو "أحداث" دون 

الشفوي الشعبي المسرود الروا�ة و  زخرتو  .حكم وجودها المادي�أ�عاد مكان�ة ت ةتهنمر 

وتبتعد عنه تارة  ،األود�ةو ، والغا�ات، اقع تارة كالبیوتالتي تقترب من الو  �المشاهدات المكان�ة

�كل ما في الخ�ال «  ،�قدر انجذاب الخ�ال نحوهاع أو تضیق ، قد تتسمبهمةأخرى نحو أح�از 

المكان المادي، لكنه بد�ال  حیزا ال �حمل صفات «، بوصفها، ألن مجاله الذاكرة)3(»من تحیز 

له �تحو تخطي الجغرافي الملموس، و عد على الذي �سا )، یتصف �االتساع الالمتناهي4»(عنه 

 .ر�استمرا وقوانینها ة تعید تشكیل مفاه�مهامرن إلى مساحة

                                                            
 لثقافة،، مجلة ا»ي) الطاهر وطار أنموذجاــه الزكــى مقامــود إلــر �عــي الطاهــة (الولـة عجائبیــو روایـنح« ول:ـون البتـعرج -)4(

. 109، ص2009أكتو�ر ،21ع ،الجزائر وزارة الثقافة،و  إصدارات   
ارات ـعالم، اإلمة واإلــرة الثقافــإصدارات دائ ،لقصیرةي القصة العر��ة اـف» انـاء المكــفض« اء ــل: بنــد إسماعیــد السیـمحم -)1(

.17، ص2002 )،1(ط ،العر��ة المتحدة   
.31ص ،1984 )،2(ط ،، لبنانردراسات والنشامع�ة للالمؤسسة الج غاستون �اشالر: جمال�ات المكان، تر غالب هلسا، -) 3) 
،1984 ،(دط) ر،ـة، الجزائـات الجامعیـوان المطبوعـة)، دیـة الجزائر�ـي القصـة فـرد (دراسـق السـو: منطـد بورایــد الحمیــعب -) 4) 
.90ص  
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خل�طا من  جاءتفقد  سیلتها المشافهة،و  المرو�ات الشعب�ة الموروثة لما كانت اللغة: -

بین التراكیب  )1( وانعدام الترا�ط ،اإلسهابو  ،التكراروالحوار الم�اشر، و  ،المخاط�ةو  ،اإلطناب

   األحوال العامة التي تروى فیها الحكا�ة.  تتناسب و التي  ،ةغیرها من األوضاع اللغو�، و الجملو 

هللا  كما �سم�ه عبد "اللغوي المفتوح"تقترض الروا�ة من المرو�ات الشفو�ة األسلوب  

تجتمع  لغة من خالل من التلقي واحدمستوى التي تستهدف  مع�ار�ةإبراه�م، مبتعدة عن اللغة ال

من  من المقروئ�ة ممكن تحقیق أكبر قدر أجل من ص�غالو  ،الطرائقو  ،األسالیب كل في نطاقها

 .من جهة ثان�ة ه على المجازفةٕاج�ار و بل القارئ  تحفیزو  جهة،

أنها ، و ارت�اط الروا�ة �المسرود الجمعي ال أن ُنؤكد على�ناء على ما تقدم ال �سعنا إو  

ٕان ، و لحظة البداءة األولى انالتي بدأها اإلنس طي واالنسجامستكمال لفعال�ات التخا (أي الروا�ة)

من  ،هو ما سنستمر في توض�حه، و المعط�اتواألمكنة و  �اختالف األزمنة طرائقال ختلفتا

 اعالقتهو  -لعالميمكانته في المنجز الروائي ا له كنص -خالل ال�حث في الروا�ة العر��ة 

 .رصد التحوالت ، ثمالبدا�اتأي الخوض في تار�خ  ،�الموروث الشعبي

IV- ث الشعبي في الروا�ة العر��ةو ر مو حضور ال: 

عبر مراحل تطورها في الثقافة العر��ة، فإنها و  الروا�ةلنشوء  ةالفعل� ةقطالناال تأ�ًا كان 

�استثمار  إمااخل المشهد الروائي العالمي، دحاولت إبداع خصوص�ة روائ�ة عر��ة المختلفة 

 .ناالثنیالمزاوجة بین � ٕاما، و ها العر�يتراث عادة النظر فيبإ أو منجزات اآلخر الغر�ي،

                                                            
  ز الثقافي العر�ي،ركٕاعادة تفسیر النشأة)، الماري و ـاالستعماب ــك الخطــة (تفكیــدیثة الحــة العر�یــم: السردیــد هللا إبراهیــعب -)4(

. 93، ص2003 )،1ط( ،لبنان، المغرب  
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 يذ ائياإلفادة من عناصره في بناء نص رو ، و العر�يالتراث  القة مععالت اتخذقد و  

ن: اتجاه اهتم ممثلوه �مواد التراث األدبي ااتجاه مضمونه،ممیز في شكله و عر�ي طا�ع 

أهم من "فن المقامة"  ،في مجال الحكي الفص�حالعر�ي ، ولم یجدوا في تار�خ التراث الرسمي

 .)1(لمحاكاته والنسج على منواله 

 ،أس�اب ، لعدةشعبيال األدبي التراثمواد االتجاه الثاني فقد تأثر رواده �أصحاب أما 

 ):2(هما ،نقطتین أساسیتینُیجملها إبراه�م السعافین في 

ه المتنوعة، كاألمثال، والقصص، والحكا�ا، فنونشعبي و ب الدالمؤلفین على األو  الكتابإطالع  -

 استقراره في وجدانهم وعقولهم.والسیر، وتعلقهم �ه، و 

أغراها �متا�عته، ألنه �عبر عن مناحي بهذا التراث، الذي شاق العامة و  تصال جمهور القراءا -
 الح�اة أصدق تعبیر. 

سبب ظهور مالمح من التراث الشعبي في الروا�ات  ،عبد المحسن طه بدر بینما ُیرجع

، كان غر��ة �ة من نصوص روائ�ةاللغة العر� إلى قلرجم أو نُ إلى أن جل ما تُ  ىالعر��ة األول

) في ال�الد س�ادة الروا�ة الخ�ال�ة (الرومانس لشعبي منه إلى الفن الروائي، نتیجةأقرب إلى الفن ا

 ).3(في بنیته الشكل�ة ش�ه إلى حد �عید المرو�ات الشعب�ة � ، وهو نمطتلك الفترةالغر��ة في 

                                                            
(دط)، ور�ا،اب العرب، سـاد الكتـورات إتحـ، منشرةـة المعاصـة العر�یـي الروایـفراث ـف التـار: توظیـاض وتـد ر�ـر محمـینظ -) 1) 

.27، ص 2002  
ر، ـة والتصو�ــف للط�اعـة إیــمؤسس ،)1967 -8701ام (ــالد الشــي بــة فــة العر�یــور الروایـتط ن:ـم السعافیـر إبراهیـینظ -)1(
.23/24(دت)، ص ص (دط)، ،انـنـلب  

،1968)، 2دار المعارف، مصر، (ط )،1938 -1870ي مصر (ـة فـــة الحدیثـــور الروایــدر: تطـــه بـــن طـــد المحســــعب-) 3) 
  .131ص
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 حرب حز�ران ت�قىلكن  أما بواعث التوظیف وعوامله فقد أجملها (وتار) في عدة نقاط،

الرت�اطها  «أقوى تلك البواعث ، عموما من وجهة نظر المشتغلین �الروا�ة العر��ة )1967(

مرحلتین إلى  التوظیف استنادا إلى هذه الرؤ�ة �مكن تقس�م عمل�ةو  .)1(»�قض�ة الهو�ة 

، أما المرحلة الثان�ة فهي تراثلعناصر ال شكليل، أو مرحلة التوظیف ااإلت�اع""مرحلة  :أساسیتین

  ، كاآلتي:لمكوناته اإلبداعي المقصودالتوظیف أو  اإلبداع"،"مرحلة 

  ت�اع:مرحلة اال  -1

لتأس�س الفن  ،ولىالصادرة في المرحلة األ -على كثرتها  - تأغلب الروا�ا تلونت

الشعبي  �ألوان التراث ،بتعبیر (وتار) �سمى �المرحلة الجنین�ةأو ما  ،الروائي في ال�الد العر��ة

 إدارة الحوار وطر�قة لشخص�اتاطب�عة األحداث وتطورها، والعقدة وطر�قة بنائها، و  من حیث

 المتون  سائرا في سیرنا الشعب�ة و حأصال واض اهنجد ل نتفحصهاالتي حالما و ، ف�ما بینها

 على مجموعة من المعاییر أهمها: تنبي ، حیثلحكائ�ة الموروثةا

حیث �قوم الروائي بتقد�م سلسة من األحداث والوقائع،  في عرض األحداثالغر�ب: العجیب و  -

في سیر  سبب والنتیجةوقانون ال، صح�حتفسیر العقلي الللالتي ال تخضع ، المتشا�كةعجی�ة و ال

 ئ�ة، الذي �ستند على عنصر المفاجمبدأ المصادفات الغر�لكنها تخضع لها، و انبثاقاألحداث و 

�قوم متنها السردي على الغر�ب في نقل من أفضل النماذج الروائ�ة التي . و الخرافيو  والمحتمل

ب "در الصدف في غرائ روا�ة فرنس�س مراش ،آخر سردي إلى مسار سردياألحداث من مسار 

والعالقات المعقدة  ،الغرائبو  ،المغامراتو  ،حكمت الصدفة ، التي1872الصادرة سنة  ،الصدف"

                                                            
الف، ،معجب العدوانــي: المــوروث وصناعــة الروایــة (مؤثــرات وتمثیـالت)، منشــورات الضفــاف، لبنـــان، منشـورات االخت -) 1) 

.     12، ص2013 )،1(ط األمان، المغرب،دار  الجزائر  
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أین ال ، )1( لیلةي ألف لیلة و الحكي في ل�ال�ش�ه  �ما ،المتنوعة تطور األحداث وانبثاقهاو 

 .الحدیث السابقج�ا من أكثر عُ ح، إال لتستأنف حك�ا آخر تتوقف شهرزاد عن الكالم الم�ا

�المآمرات،  الراوي  �ستعین وحتى ال تتوقف عجلة السرد،السحر: التوسل �الحیل والدس�سة و  -

وزرع  ،الشخص�اتبین تفر�ق الفي  كهنةأعمال الو  �حتال �السحردسائس، و الو�صطنع الحیل و 

 تحقیق النجاةو  المآزق  من األمثلة الجیدة على استخدام السحر في الخالص من الفتن بینها، و 

�طل روا�ة  "راغب"، استعمال عني �قاء السرد ما �قي ال�طل ح�ات التي للشخص�ة ال�طلة،

السحر للخروج من  -1879إلى1878 من ُنشرت مسلسلة - لسل�م �طرس ال�ستاني "سلمى"

 نقاذإل ،ها الراوي الشعبي في أغلب األح�انالمثلى التي یلجأ إلی ، وهي الوسیلة)2السجن (

        . �طلال الشخص�ة

ما �حدث  أو نبوءة على غرار ،حلمعلى  أبوابها الروا�ة تفتحقد و  النبوءات:األحالم والرؤى و  -

حیث  ،�صفة خاصة (واألساطیر) اتعلى مستوى الخرافصفة عامة، و � األدب الشعبي في 

إلى التي تبرز كموضوعات أساس�ة داخل الحكا�ة الخراف�ة  ،التجاربتنتمي الكثیر من الصور و «

 ،      بنبوءة كاهنراود ال�طل، أو  فتفتتح الحكا�ة �حلم )،3(» الرؤى الشبیهة �األحالماألحالم، و 

، حینما 1882الصادرة سنة  ""أن�س هو ما تعاملت معه روا�ة نعمان القساطليو  عراف، أو رؤ�ا

 ).4�ستجد من أحداث (س�اجتماعها مع أن�س تمهیدا لما  ،تحلم أن�سة �طلة الروا�ة

الرائدة، ف�عد كل  العر��ة روا�اتفي ال النها�ة النمط�ةشكل النها�ة السعیدة تالنها�ة السعیدة:  -

تزدهر و  و�عم السالم، ،تتحقق العدالةو  ،ینتصر الخیر مشكالت العو�صة التي �صعب حلها،ال

                                                            
. 86)، ص1967-1870ینظر إبراه�م السعافین: تطور الروا�ة العر��ة الحدیثة في �الد الشام ( -) 1)  
.89، صالمرجع السابقینظر  -) 2)  
.101صاهج دراستها، فنیتها)، فر�دیر�ك فون دیر الین: الحكا�ة الخراف�ة (نشأتها، من -) 3)  
.95)، ص1967-1870ینظر إبراه�م السعافین: تطور الروا�ة العر��ة الحدیثة في �الد الشام ( -) 4)  
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منتصرا من حرب الدراو�ش في  ،محمود خیرتل "الفتاة الر�ف�ة"�عود �طل روا�ة هكذا ، ال�الد

بین یدي خطیبها عو�س، ثم  ص حبیبته من�خل، لتالمجازفاتو  ل�قوم ب�عض المغامرات ،السودان

الناس هي الروا�ة بزواج فاطمة من حبیبها، و تنتو جاد الحق،  �قوم �القضاء على عدوه اللدود

ال یرتضي سماع یها الذوق الشعبي، و التي تمرس علذاتها هي النها�ة و  )،1فرحون مست�شرون (

 .غیرها

تعلیق على األحداث التوقف عند نقطة معینة للو  ،أو تعطیل السرد مقاطعة هوو التضمین:  -

 لإلى القارئ من أج مفضوحو  م�اشر التوجه �شكلعبر  أو ،أشكال مختلفة من التعبیر األدبي�

 هو الحال، كما ما بخصوص قض�ة وجهة نظر الكاتب أو من أجل إبراز ،تزو�ده �المعلومات

خطب، الاألقوال المأثورة، والحكم، و ، و فعادة ما �حضر الشعر مثال، الشعب�ة ةعلى مستوى السیر 

 ،)2ما سواها من أنواع سرد�ة أو خبر�ة �مكن أن تتولد منها(و  النبو�ة، حادیثاألو  رسائل،الو 

، أو الثالث" المال"الدین والعلم و أنطوان تعتبر روا�ة فرح و  تقد�م النص�حة.لأو  أو رأي لدعم فكرة

 ،من أشهر األمثلة على ذلك، فقد ضمن الكاتب روایته أب�اتا من الشعر، 1903سنة  ةدر اصال

وردت على شكل شواهد على كالم �عض الشخص�ات، كاستشهاد الشیخ الرئ�س �شعر المرئ 

 ).3الق�س (

ق، �مثالن الخیر المطل عالقة غرام�ة بین حبیبین علىالروا�ة غال�ا ما تتأسس العقدة:  -

في طر�قهما العدید  لكن سعادتهما ال تكتمل إال �عد أن تقفها، و أنقا�متلكان أنبل الصفات و و 

عن  ذجا �ارزانمو  ما كت�ه جورجي ز�دان �عتبرو  المكائد.العوائق، وُتحاك ضدهما المآمرات و  نم

                                                            
.157)، ص1938 -1870العر��ة الحدیثة في مصر (ینظر عبد المحسن طه بدر: تطور الروا�ة  -) 1)  
  (2 )،1(ط ،نان، المغربلثقافي العر�ي، لبن: قال الراوي (البن�ات الحكائ�ة في السیرة الشعب�ة)، المركز اـد �قطیــر سعیـینظ -)

.327، ص 1997  
.33ینظر محمد ر�اض وتار: توظیف التراث في الروا�ة العر��ة المعاصرة، ص -) 3)  
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�حق�ة تار�خ�ة قوامها اثنین، قسم تار�خي مقید  روا�اته إلى قسمین، حیث ینقسم الموضوع في هذا

 متأثر �القصص الشعبي التقلیدي، الثاني غرامي خ�الي، و صراع بین مذهبین س�اسیین أو دینیین

ت�ع مسیرتهم حتى ��حكي الكاتب قصة فتح العرب لمصر، و  "آرمانوسة المصر�ة"ففي 

 اللذان تحول بینهما )،1(المس�ح�ة البن قائد الروم اإلسكندر�ة، تقابلها قصة حب آرمانوسة 

 .ناالعاشق لتقي�و  ،واجزالح فتزول ،الحوائل، حتى �شرف الموضوع التار�خي على نهایته

تعیین اخت�ار الشخص�ات و  ى�ناء العقدة علو  ،وال شك أن ُیؤثر تركیب األحداثالشخص�ات:  -

ادمة من عمق حل قمن الشخص�ات، ترت نواعلى ثالثة أقوامها، حیث نعثر في األغلب األعم ع

 ر ال�طولة، أو أداء أدوار ثانو�ة:دو  موزعة ألداء ،المختلفة أشكاله�القصص الشعبي 

 �الكمال الخلقي تتمتع ،قاخیرا مطل تكون  فقد والمثال، المجرد تقترب من :الشخص�ات الرئ�س�ة •

واصفا  سل�م ال�ستاني . �قولالمرو�ات الشعب�ة األخ�ار في �طالاألصورة �ما یوازي  قيوالُخل

�حورها  جل!سنها الطیور وتخكانت فاتنة تغرد لمحاو  «على نمط الوصف الشعبي: "نةفات"

، وتشمل شرا مطلقا قد تكون . و )2(»خورصألطافها (!) أصلب ال، وتشعر بداللها و الب�ض الحور

عاني من التشوه الجسدي ما ت غال�او  ،)في القص الشعبي (األ�طال األشرار ال�طلةأعداء ال�طل و 

 .والروحي، ونتحسسه قبل البدء من أسمائها

إلى: شخص�ات  تنقسمف فأما المساعدة ،ةر ومنها الماك ة: ومنها المساعدالشخص�ات الثانو�ة •

مثل شخص�ة "دعة" في روا�ة  وتهب إلى نصرته والدفاع عنه،الخیر،  خیرة تساعد ال�طلثانو�ة 

                                                            
ار الفكر د، ارن)ــي مقـي وتحلیلـث تار�خـر (�حـي مصـة فــة الحدیثــیة العر�ـات القصــت: مقومــد شوكــود حامــمحمینظــر  -)3(

.91/92ص ص، 1974 (دط)، مصر، للط�اعة،  الجیل العر�ي، دار  
ن ــال عــ. نق111/112)، ص ص1967-1870ام (ــالد الشـــي بــة فـــة الحدیثـــة العر�یـــور الروایـــن: تطـــم السعافیــإبراهی – )1(

و ما �عدها. 31:  فاتنة، صال�ستاني مــسلی   
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     ، فتمثل القسم الثاني)1(في روا�ة "بنت العصر" "شخص�ة "جمیلةأما  "الفتاة األمینة وأمها"،

، التي تساند الشخص�ات الرئ�س�ة الشر�رة، وتساعدها في حدود شر�رةال أو الشخص�ات الثانو�ة

 .ما �سمح �ه الكاتب

    ،عني الشخص�ة التي تعمل مع جم�ع األطرافتالتي  الماكرة أما الشخص�ات الثانو�ة

مكائد ة في الخالص من لحة الشخص�ة، فقد تساعد الحبیب والحبی�أو التي تعمل وفق المص

 الخیرة ختطاف ال�طلةلرئ�سي في نجاح ال�طل الشر�ر في ار، كما قد تكون السبب الشر�ا ال�طل

كشخص�ة أم ، )2( الخد�عةتهن المكر و تمو  ،الكید "العجوز" التي تحترف وتمثل ،والزواج منها

الذي انتقل �كل  ،من الشخص�ات نوعهذا ال، )3( لفر�دة عط�ة ""بین عرشینخدیجة في روا�ة 

إلى المتون  الشعب�ة القصص�ة من المتون  حینا آخر المتناقضةو حینا،  المتعددة مالمحه وصوره

 .األولىالعر��ة  الروائ�ة

عنصر ثراء مدى عمق و الحق�ة على وعي كامل �في العموم لم �كن كتاب تلك و  

 واحدة، فبدت شكلانحصرت الشخص�ات في ، ففي رأي السعافین ناهغو  الشخص�ة الروائ�ة

على مستوى أ�ضا،  وهو ما رصدته نبیلة إبراه�م، تنامیها،مدة ال تتطور بتطور األحداث و جا

تحتفظ الشخص�ة حتى نهایتها، كما و  حكا�ةافظ على الشر من بدا�ة الشر�ر �حلفا األدب الشعبي

صیبها من تحول فیتم أما ما قد � ،على الرغم من تعرضها للحدث نفسه وطیبتها الخیرة �سذاجتها

 تلب�ة ألغراض المبدع ،دون تمهید مسبقو  ،من النق�ض إلى النق�ضو  ،دفعة واحدة

بل هي مجرد دمى �حركها  ،ال تفعل وفقا إلرادتهاو  ،الشخص�ات ال تتكلم بلسانهاف ،)4(ومقاصده

                                                            
. 115، صنفسهینظر المرجع  -) 1) 
.308(دت)، ص  (دط)، دار المعارف، مصر، ینظر سهیر القلماوي: ألف لیلة و لیلة، -) 2)  
.115)، ص1967-1870في �الد الشام (ینظر إبراه�م السعافین: تطور الروا�ة العر��ة الحدیثة  -) 3) 
.88/89/90ینظر نبیلة إبراه�م: أشكال التعبیر في األدب الشعبي، ص -) 4) 
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هو  )1("السرد التقر�ري "كان  ، لذلكأفكارهتقول ما یتناسب ومعتقداته و لتعبر عن آرائه، و لالكاتب 

 متشابهة مشاهد الحب، والحرب، والموت، والثورةفیها  تبدوف ،الفضلى للعرض والتصو�ر الوسیلة

 ى كما هو الحال على مستــــو  الظروفو  اختلفت المواقف ٕانو  ،)2(في قوتها متساو�ة، و في شكلها

"غادة ما جاء في روا�ة  الروائي من الشواهد الجیدة في السرد التقر�ري للحدثو  .المسرود الشعبي

 .�صف المأزق الذي وقعت ف�ه ال�طلة )3(مین ناصر الدینأل �صرى"

بإعطاء لمحة شواغل الشخص�ات وأفكارها، و�كتفي �اهتمام كبیر الروائي ال یولي  الحوار: -

�غیب الحوار وتص�ح زاو�ة الرؤ�ا حادة  لذلك ،مالمحها الجسد�ةعامة عن أحوالها النفس�ة و 

 الحوار ف�أتي لصور أكثر عمقا وداللة،تخلو من التحلیل والتفسیر، اللذان �ساعدان على جعل ا

�كتفي  حین لحوار�ة في المرو�ات الشعب�ة،غیر ذي أهم�ة �ش�ه إلى حد �عید المشاهد ا، و ا�اهت

ل�س وفق ، و ا لمقاصد الحكي وغا�اتهص�اغته وفقاوي الجمعي بنقل كالم الشخص�ات و الر 

�أتي في مستوى  «فالحوار  ،لمتون الروائ�ة الرائدةهذا ما �میز جل او  ،متطل�ات الشخص�ة

 .)4(»المؤلف ال في مستوى الشخص�ة 

عمل�ة تش�ه  ،عمل�ة عنونة الروا�ات من خالل النماذج الروائ�ة المقدمة نالحظ أن العنونة: -

القصة الشعب�ة أو الخرافة �أسماء  عنون العنونة على مستوى القصص الشعبي، إذ عادة ما ت

 .، أو الحدث الرئ�سي فیهاأ�طالها

                                                            
.117)، ص1967-1870ینظر إبراه�م السعافین: تطور الروا�ة العر��ة الحدیثة في �الد الشام ( -) 1) 
.90، صنبیلة إبراه�م: أشكال التعبیر في األدب الشعبي ینظر -) 2) 
رـن ناصــــن أمیـــال عــ. نق119)، ص1967-1870إبراه�م السعافین: تطور الروا�ة العر��ة الحدیثة في �الد الشام (ینظر  -) 3)  

.52ص  �صرى،غادة  الدین:  
.122، صنفسه المرجع -) 4) 
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-على تنوعه وكثرته  –وفق ما قدمه  ،قةالروا�ات الالح تحافظمهما �كن من أمر فقد و  

وفق ما ف على النمط السابق من التألیف، عافین ومحسن طه بدر،للدراسة والتحلیل إبراه�م الس

المطاردات، موعة من المغامرات، والمآمرات، و مج ع�ارة عنالروا�ات  تجاءال�احثان، له أشار 

التي عرفت ، ، تأتي لخدمة العقدة المركز�ة للروا�ةخ�الالوالمصادفات التي �غذیها السحر و 

فإنها لم تعد المتحكم  ،الغرام�ة، والتي وٕان حافظت على وجودهاأشكاال أخرى غیر العقدة 

، ول�س قد �ساعد في تحدید مصائر �عض الشخص�ات االرئ�سي في األحداث، بل صارت جزء

دوره انحصر في مهمة  أن إال ،مساحة أوسع احتلوٕان أما الحوار  تحدید مصیر الروا�ة ككل،

حینما �عجز الروائي عن إقامة  ،اهد المت�اعدةسد الثغرات بین المشو  ،الر�ط بین األحداث

 الصالت بینها.

ث الشعبي، و ر مو العناصر مختلفا في توظیف  اعرفت الروا�ة العر��ة �عد ذلك مسار  

ما �عد مرحلة  حاول الكتاب حیث ،الفن�ةالدارسون �الروا�ة خاصة �عد ظهور ما �سم�ه النقاد و 

ألحداث والشخص�ات ضمن منطق الواقع وضع اتقل�ص مساحة العجیب والخارق، و  التأس�س

 توظیفعن طر�ق  ،لتراث الشعبيالسلبي ل تأثیرال أو �معنى آخر التخلص من المعقول إنسان�ا،و 

 �أهم�ة التراث الشعبي في الحفاظ على الهو�ة الوعيٕاعادة تشكیلها من جدید، نتیجة عناصره و 

 ، لذلك)1(ته من تقدم من جهة أخرى ز ما أحر و  �سبب تأثرهم �الروا�ة الغر��ةمن جهة، و  القوم�ة

الغن�ة في  الح�ات�ة امظاهرهو  ،المتنوعة ا�شخوصه ،المحل�ةالشعب�ة ة البیئ على زیركوقع الت

  .من أجل تشیید نص روائي بنكهة عر��ة متمیزة الدالة جزئ�اتهاو  ،تفاصیلها

 وثور لعناصر المر المتمیز إلى حد ما الحضو لتطور و حتى نتمكن من تمثیل هذا او 

في الفترة الممتدة ما تقع توار�خ تأل�فها  حاولنا تت�ع مقاصد اشتغاله في نماذج روائ�ة ،الجمعي

                                                            
.33ینظر محمد ر�اض وتار: توظیف التراث في الروا�ة العر��ة المعاصرة، ص -) 1) 
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ع مئة وألف، لنؤكد اختالف طرق ستون تسوقبیل العام س�عة و  ،روا�ة فن�ة بین ظهور أول

 بنصوص الحق�ة التأس�س�ة.مقارنة  ،أشكال توظیف المادة التراث�ةو 

�شیر أغلب ال�احثین أن البدا�ة الفعل�ة للروا�ة الفن�ة في : روا�ة "ز�نب" الشعب�ة فيالبیئة  -

 هالروائي الذي قدم ممثلة في النص المصري على وجه التحدید،و  ،عامة الحدیث األدب العر�ي

من طور الترف�ه الروا�ة ] �انتقلت بها [أي « إذ  ،"ز�نب"محمد حسنین ه�كل تحت عنوان 

لوب من أسعن تجر�ة إنسان�ة مصر�ة صم�مة. و أو التهذیب الخلقي، إلى التعبیر  التسل�ةو 

، نتیجة )1(»الصنعة، إلى النثر العادي الذي یخلو من الصنعة المقامة الذي �عتمد التأنق و 

لم تقطع الصالت بینها و�ین في الوقت نفسه و  ،الفن�ة الجدیدة تقن�اتهاو  الغر��ة تأثرها �الروا�ة

من حیث الجغراف�ا سواء ، مادة للمحكي الروائي المحل�ة ل البیئةجع من خالل ،الجمعيمأثور ال

والتركی�ة الهندس�ة )، 2( وصف الطب�عة الخال�ة التي ُتمیز الر�ف المصري  عن طر�ق الطب�ع�ة

وأخالق الناس،  ي تصعد الطر�ق العامرة �المارةوه ،كوصفه لبیت ز�نب ،لبنیته المعمار�ة

وغیرها من التفاصیل التي تعج ، )3( اع�ة، وعوائدهماالجتم وعالقاتهم ،معتقداتهمو  وسلوكاتهم،

 .بها الح�اة الشعب�ة المصر�ة

 اله�كل العام للروا�ة،�حیث تبدوا ممتزجة و  تلك التفاصیل،حاول ه�كل أن یدمج  وقد 

 آرائه تجاهو  ،لنها�ة إلى توصیل أفكار الكاتبؤدي في اوت ،تالمس واقع الح�اة الشعب�ة المصر�ةو 

 .، وعلى رأسها قض�ة المرأةقضا�ا مجتمعه

                                                            
،دار الفكر العر�ي )،1967ة إلى سنة ــة الثانیـرب العالمیــذ الحــر (منــي مصــة فــة العر�یـات الروایــاتجاهد: ـشف�ع السی -) 1) 

06، ص 1996)، 3(ط مصر،  
.117، ص2002 (دط)، ، الجزائر،دار النف�س ه�كل: ز�نب (روا�ة)، محمد حسنین ینظر -) 2) 
.168، و ص50/51، ص ص مرجع نفسهال ینظر -) 3)  
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"حدیث في  لل�طلة طه حسین حتفظ�"حدیث القصر المسحور":  ةالشخص�ة الشعب�ة في روا� -

     هيها ف ،المثال�ة التي تمرس علیها المخ�ال الشعبي للمرأة �الصورة الشاعر�ة "القصر المسحور

ثاث الذي �سمونه ٕاذا هي مستلق�ة على هذا األ...، و طلقة األسار�ر �اسمة مشرقة الوجه «

ا مائدة صغیرة قد أثقلته وضعت قر��ا منهئد و وقد كثرت من حولها الوسا الكرسي الطو�ل،

أستط�ع أن أشبهه إال هي تمنحنا یدا صغیرة رش�قة...، ثم نسمع صوتا ال الصحف والمجالت، و 

في  الروائ�ةشخص�ة ال تحد. ت)1(»نح�ال في حوض من المرمر �ر الماء حین یتساقط هادئار بخ

ى أتنو  ن إطارها الخرافي،ع، لكنها تخرج القصص الشعبي ة األنثى في�شخص�مالمحها 

 �ة �قدر ما تظهر متك�فة مع معط�اتفال تبدو شاذة أو غر� المطلق،و �أهدافها عن المثالي 

، مما �منحها )2(» حر�ة الفكر « إشكال�ة وأهمها، معبرة عن مشاكله وهمومه، العصر الجدیدة

 .العصر�ةو  هو�تها الواقع�ة

 أسطورة "وادي العذارى" لمیخائیل نع�مة على "لقاء"تقوم روا�ة : لقاء"" في روا�ة  األسطورة -

إذا  ،فهمها صعب�التي الشائكة، وهي من القضا�ا الفلسف�ة  )،3( عبر عن فكرة تناسخ األرواحتل

 .وتوصیل الفكرة ستغالق،اال، فكانت األسطورة منفذا لفك �طر�قة أخرى  الكاتب طرحهاما 

 "أوالد حارتنا" ة نجیب محفوظانخرطت روا�:كال التعبیر الشعبي في روا�ة "أوالد حارتنا"أش -

في البیئة الشعب�ة المحل�ة، مما جعلها حیزا مناس�ا الستدعاء أشكال التعبیر في  إلى النخاع

 ،نصلل الجو العامو  ناسبتی من المصداق�ة اضفاء جان�إل ،غیر متكلف نحوعلى  األدب الشعبي

الدالة على  (مثال) ةل الشعب�امثاأل استخدامفشاع ، للشخص�ات مستوى الثقافي�ما یتناسب والو 

                                                            
. نقال عن: روا�ة القصر المسحور 199/200محمود حامد شوكت: مقومات القصة العر��ة الحدیثة في مصر، ص ص  -)4(
).1936دار النشر (   

.193، صالسابق المرجع -) 2) 
.246ینظر إبراه�م السعافین: تطور الروا�ة العر��ة الحدیثة في �الد الشام، ص  -) 3) 
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شارة إلى الحالة االجتماع�ة المزر�ة التي لإل ،)1»( الید قصیرةالعین �صیرة و  «من قبیل  العجز

 .المحروسة یتخ�ط فیها سكان

"رجال في عرض غسان كنفاني في روایته  :ا�ة "رجال في الشمس"الق�م الجمع�ة في رو  -

 ، وكیفد�ه من ظلم واضطهاقاصما �و  إلى الح�اة االجتماع�ة لإلنسان الفلسطیني،الشمس" 

، غیر أنه ینتهي إلى الفشل والمنشأ األصل التخلي عنو  الرحیل،في رغ�ة التتعاظم بداخله 

ق�مه ال ، والصالح العام و )2(مجموع یرت�ط �صالح ال فردح اللألن صا ،الموتبل  ،الض�اعو 

 لى استرداد القض�ة، وقد جسدت الروا�ة الفكرةالعمل عو  ،حقق إال عن طر�ق التشبث �األرضتت

اختناقا في  ماتواالذین  « ،أبو ق�س، وأسعد، ومروان الرجال الثالثةالذي آل إل�ه مصیر ال عبر

ال  ،صماء، لتجد جثثهم نهایتها في ركام مز�لة صحراو�ة خزان الجح�م على الحدود الكو�ت�ة

"لماذا لم تدقوا  عجزهم عن الصراخ و�سائلهمصوت أبي الخیزران وهو �عاتب الموتى إال تسمع 

 .)3(»"جدران الخزان؟ لماذا لم تقرعوا جدران الخزان؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ 

 مرحلة اإلبداع:  -2

انتقلت من مرحلة التأثر  ،�ة للنصوص الرائدةالروائ�ة التال ال مر�ة في أن النصوص

ٕاعادة ص�اغة و  هذا الموروث، إلى مرحلة توظیف ،�طرق التألیف في القصص الشعبي الموروث

لها ، غیر أن ذلك ال �عني وعیها العمیق �التراث كق�مة س�اق  العصرو  �ما یتوافق مكوناته

معط�ات شروط و  ٕانما نتیجة اندفاع قومي أذكتهو   حضورها المتمیز داخل النسیج الثقافي العام،

                                                            
 )،1(ط ر،ــمص ع،ــر والتوز�ــراك للنشــوظ، إیتـــــب محفــــات نجیــــروایي ــــراث فــــف التـــان: توظیــــسل�مد ــي محمـــد شوفــــسعی -)3(

.186نجیب محفوظ: أوالد حارتنا، ص  عن نقال .339ص ،2000  
.317إبراه�م السعافین: تطور الروا�ة العر��ة الحدیثة في �الد الشام، ص -) 2) 

اد ــورات إتحــنشم ة العر��ة)،ـــــي الروایـــه فـــتجل�اتاسة ألشكال القمع و القبیلة (در رضوان: محنة الذات بین السلطة و  محمد -)2(
.53، ص2002(دط)،  العرب، سور�ا، ابـــالكت   
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التي وقعت فیها  من األخطاءها وقعت في الكثیر ن، فالمتأمل لهذه المتون �الحظ أةفتر تلك ال

ح�ان في كثیر من األ ،التعبیر في آن معا، حیث لم تتجاوزحیث التشكیل و من  ،الروا�ات الرائدة

داخل هذا  والمعاني المخبوءةاالنتقال إلى الدالالت الحافة و ، للعناصر التراث�ة الداللة الظاهرة

العر��ة حاضرا  الح�اة ثیرها الواضح فيإبرازه كقوة لها تأ من ثمة، و المعقد اإلنسانيالنتاج 

 مستق�ال.و 

العرب إلى إعادة  الروائییندفعت �الكثیر من  ،ةوخ�منتائجها الو  67إال أن نكسة حز�ران 

یرقى بنصوصهم إلى مصاف العالم�ة من جهة، و�ظهر  جدید، ظورمن منث مورو قراءة هذا ال

كل نص منها  ، بتعبیر سعید �قطین،من خالل تعلقوذلك  هم من جهة أخرى،اتإبداع خصوص�ة

الذي نال  "ألف لیلة و لیلة" نصو  ن،حكا�ات الحیواو  ،السیرة الشعب�ةنص ك بنص سردي قد�م

-متقفین في ذلك أثر محمد ر�اض وتار  –وقع اخت�ارنا ، فكان أن مالنصیب األوفر من االهتما

من  وي أقالمهاتعا تر ینبو  ،�اتحكاالتلك القصص و  صیرتالتي  الروائ�ة، �عض العناو�نعلى 

 .رفةسیوله الجا

عندها نص ألف  توقفحفوظ روایته عند النقطة التي �فتتح نجیب م: "ألف لیلةل�الي "روا�ة  -

 �نطلق في سرده الجدیدعلى عفو شهر�ار ومحبته ورضاه، و شهرزاد ، �عد أن حصلت لیلة ولیلة

» الوجود أغمض ما في الوجود  «، مخاط�ا النفس:مما یخبؤه الوجود من أسرار الملك �قلق

للملك شهر�ار موجهة الكالم  عدم مسامحتها شهرزاد حینما تعلن ،اعااندفالسرد قوة و  یزداد)، 1(

ي الجر�مة.. كم من عذراء قتلت، وكم من تقي ورع أهلك، لم یبق في لكن الجر�مة ه « :ألبیها

دام�ة أدت إلى تغییر  اأحداث ،رع�ةحاكما و  ،المملكة �عدها دخلت ،)2(»..المملكة إال المنافقون 

  عن التخلي الرغ�ة في إلى درجة  خوفهو  ،هقزادت في تعمیق حیرة الملك وقلو  قلوب،الالنفوس و 
                                                            

.04(دت)، ص (دط)، ،دار مصر للط�اعة، مصر لیلة،نجیب محفوظ: ل�الي ألف  -) 1)  
.06نفسه، ص رجعالم -) 2)  
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الحكا�ات  مجموعة منتظمة من في ) �احثا عن الخالص1(»الولد العرش والجاه والمرأة و  «

مبدأ "على  ستند� ذيال، في بنیتها اله�كل�ة القائمة على التوالد لیلةل�الي ألف لیلة و حكا�ات  تش�ه

شهر�ار الل�الي  استمرار، من خالل /العفوتأجیل عمل�ة القتل"، الذي �عمل كمحفز لالعجیب

في الروا�ة إلى طرح  "لعجیبا" السؤال: كیف كان ذلك؟، بینما یؤدي في طرح العر��ة القد�مة

 ،ن ورائها إدانة الواقعهي الص�غة التي یر�د نجیب مو )، 2(: لماذا �حدث هذا؟السؤال التالي

الحكا�ة تكرار  « ، و�ص�غة الحاضر یتكرر الیوم ،ما حدث �ص�غة الماضيالتأكید على أن و 

من هنا �كون نجیب محفوظ قد أعاد إح�اء ل�الي ألف لیلة و  .كما تقول شهرزاد )3»(آ�ة صدقها 

الزمكان، �ستوعب قضا�ا الحاضر، و�رسم صورة  جعلها نصا ُمنعتقا من سطوة، بدیدمن ج

  لمستقبل. ل

حاكما  هاني الراهب في إدانة الحاضرفي الحقل ذاته �ستمر : ألف لیلة ولیلتان""روا�ة  -

المجتمع الدمشقي و  "ألف لیلة و لیلة"من خالل تلك المقابلة التي أحدثها بین مجتمع  محكومینو 

على أنها  هاعنوانالتي �شیر  ،لیلتان"روا�ة "ألف لیلة و  في 1967قبل هز�مة حز�ران من العام 

لتفرقة تبرز ا ، حیثنامیالمضو  لها في البن�ة لمواز�ةا�الي السا�قة علیها في الزمان، و امتداد لل

فالحین الو عمال، ال�ین والنفوذ، و  السماسرة ذوي الجاهاالجتماع�ة بین التجار، وض�اط الج�ش، و 

تحكمهم مجموعة من العقائد و الذین تمع، الط�قة األقل حظا داخل المج إلى الذین ینتمون 

في مما یخلق ، والشعوذة، واالستسالم للقضاء والقدر التقالید تن�ع من إ�مان دفین �السحر،و 

داخل اآلخر األكثر قوة  ستغاللاال رغ�ة وتنمي)، 4(في االستكانة والتواكلنفوسهم الرغ�ة 

                                                            
.263نفسه، ص رجعالم -) 1)  

، 2006 )،1ط(،ینظر سعید �قطین: الروا�ة و التراث السردي (من أجل وعي جدید �التراث)، رؤ�ة للنشر والتوز�ع، مصر -)4(
.71/72ص ص    

.117نجیب محفوظ: ل�الي ألف لیلة، ص  -) 3)  
.66ینظر محمد ر�اض وتار: توظیف التراث في الروا�ة العر��ة المعاصرة، ص -) 4)  
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التي تسعى إلى ترسیخ و  ،العر�ي لوطنالسلطة الحاكمة في ا�حدث على مستوى ما وهو  ونفوذا،

 .ل�الدوأبرز ما فیها حقهم في ا ،لحجب الرع�ة عن المطال�ة �الحقوق  والدیني، الخرافي

 استخدم إمیل حبیبي موتیف: "الوقائع الغر��ة في اختفاء سعید أبي النحس المتشائل"روا�ة  -

الذي ال �عرف ال�طل كنهه إال �عد أن  "ال�حث عن الشيء المفقود"أو  "ال�حث عن الكنز"

افي خر في القص ال، و "ل�الي ألف لیلة ولیلة"خداما في تالمت�فات اسهو من أكثر و  )،1(�فقده

مرحلتین مختلفتین من مراحل النضال الفلسطیني ضد  للتعبیر عن وذلك ،ومامالشعبي ع

 ): 2االحتالل اإلسرائیلي المستبد (

ممثال �العجوز الفلسطین�ة "ثر�ا  ،القبول �األمر الواقعستسالم والتخلي عن القض�ة و مرحلة اال -

�عد أن عجزت عن استرداد  ،عادت لتسف الثرى في مخ�م الوحدات التي ،عبد القادر مقبول"

  . الذي خ�أته في جدار منزلها القد�م ،الكنز/المجوهرات

مرحلة النضال المسلح ممثلة �الطالب "والء" واثنین من رفاق المدرسة، الذین رفضوا  -

لمشیئة االحتالل الصهیوني، من خالل ال�حث عن الكنز الحق�قي/المقاومة المسلحة، االنص�اع 

حول ومن هنا �الذات استطاع إمیل أن � مقتنعین أن ما أخذ �السالح ال �سترد إال �السالح.

 من التخییل نص خ�الي عجیب، إلى نص مقروء ضمن نوع آخرالموروث من  النص الحكائي

 یهتم �الواقع.

                                                            
.87ینظر نبیلة إبراه�م: أشكال التعبیر في األدب الشعبي، ص -) 1)  
.56/57ینظر محمد ر�اض وتار: توظیف التراث في الروا�ة العر��ة المعاصرة، ص ص -) 2) 
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زرقاء و "سلطان النوم مؤنس الرزاز في روایته �ستعیر و  :سلطان النوم وزرقاء ال�مامة""روا�ة  -

التخلص من  من أجل ،)1("السحر�ة األداة"الحكي العجائبي ت�مة أو موتیف ال�مامة" من 

 الوطن العر�ي،/من قبل سكان مدینة الضاد ة�طلال ت لها الشخص�ةتعرض تيالمضا�قات ال

ما   �حلكي �ص ،ال ینتمي إلى عالم الناس الخارقین/عالم الروا�ة ،كائنا/إنسانا شاذا ابوصفه

مقبوال من القارئ الذي هیئ لتقبل الجدید الذي س�طرأ على ین من مارد المص�اح دطل�ه عالء ال

یر السرد الحكائي، وقل�ه ی�موجبها تغ  parowdiaالتي تحاكي محاكاة ساخرة  ،الحكا�ة األصل�ة

 .)2( له نق�ضه عن طر�ق سل�ه خاصیته الممیزةإلى 

منه  ،داعمة له التحدیث ظلت لص�قة بتراثهارغم التطور و  ضح أن الروا�ة العر��ةذا یتكه

ن الروا�ة إحیث ، و نحو التفرد بالدؤو في سعیها  خصائصهاتها و استلهمت الكثیر من سما

  ا من عناصر المدونة عنصرا المع �اتت الروا�ة الجزائر�ة �شكل مخصوصو  ،عامةالمغار��ة 

 لمشرقياعن النموذج الغر�ي و نز�اح أو المنظومة الروائ�ة العر��ة، فقد حاولت هي األخرى اال

إعادة  عقیدة راسخة �ضرورةو  ،احة فن�ة جدیدة تنبثق من وعي عمیقسعت نحو خلق مسمعا، و 

مطمورة ف�ه، �ما هو رصید معرفي ٕابراز عناصر القوة ال، و المحلي ث الجمعيمورو النظر في ال

تضفي علیها طا�ع ینها �استراتیج�ات نص�ة محل�ة تهجو  ،الروا�ة ثقافي �ساهم في تبییئو 

 . زالخصوص�ة والتمی

 VII- :أثر التراث الشعبي في تشكیل الروا�ة الجزائر�ة 

 متمیزإلى حین تمكنها من خلق حیز أص�ح تار�خ الروا�ة الجزائر�ة منذ نشأتها األولى  

ومتداوال في الكثیر من ا �ة، معروفالعالمالروائ�ة العر��ة و  الكم الهائل من اإلصدارات وسط
                                                            

 ،ربـن، المغــــلمتحدین اـــــة للناشر�ـــــیة المغر�ـــــــم، الشركـــراهیــة إبــر نبیلـــــة، تـــــــة الخرافـــــروب: مرفولوجیــــر بـــــر فالد�میــــینظ -)2(
. 49، ص1986 )،1(ط   

.76/77ینظر محمد ر�اض وتار: توظیف التراث في الروا�ة العر��ة المعاصرة، ص ص -)1(   
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 ،ضوح إلى الطر�ق الطو�لةأشارت بو  التيلعلم�ة على اختالف تصن�فاتها، و الوثائق االكتب و 

 . في سبیل خلق تلك المساحة من التمیز الجزائر�ة العر��ة التي قطعتها الروا�ة

حول  األعرج (واسیني) ال�حث األنطولوجي الذي أجراه كما جاء في المسیرة تنطلقو 

 ،طر�قة كتابتهماحجمهما و  في ن �قار�ان الجنس الروائياللذی ،الروا�ة المحل�ة �النصین الشعبیین

لألمیر مصطفى بن  اإلشت�اق"حكا�ة العشاق في الحب و و" آلبولیوس "الحمار الذهبي"هما: و 

عناصر السرد  - إلى حد كبیر -هي األخرى  تتوافر فیها نصوص روائ�ة إلى جانب ،إبراه�م

ألحمد رضا حوحو،  غادة أم القرى": "على التواليجاءت  ،في ص�غته الحدیثة القصصي

 "صوت الغرام" لمحمدووالطالب المنكوب" لعبد المجید الشافعي، "الحر�ق" لنور الدین بوجدرة، 

 .)1( خواءات تقدر بر�ع قرن من الب�اض تفصل بینها ،المن�ع

ظهور أول روا�ة تأصیل�ة/فن�ة � ،تتضاءل �عدها مساحات الخواء مع مطلع الس�عین�ات

الذي النص الروائي الثاني، و � مرورا ،"ر�ح الجنوب"لكاتبها عبد الحمید بن هدوقة تحت عنوان 

، وحیث )2(محمد عرعارل ح"الر�ا"ما ال تذروه  ثم روا�ة، للطاهر وطار الالز"" جاء تحت عنوان

 .)3(كان الحداثي الروائي �غذي هذا الظهور

لغو�ا تستدرك نقصا كم�ا وق�م�ا و  «استطاعت الروا�ة الجزائر�ة في السنوات الالحقة أن و 

هزت ك�اناتها، بل أص�حت جزءا من وا�ة كل النقائص التي لحقت بها و تجاوزت الر و  ،مهوال

جر�ب /.../ سواء من الناح�ة العدد�ة أو البنیو�ة أو من حیث جرأة تالروا�ة العر��ة �امت�از 

                                                            
ء اــالفض س)،ــالتأسی ةـمحن -1ة ــة التأس�سیـة الجزائر�ــا الروایــة (أنطولوجیـینظر واسیني األعرج: مجمع النصوص الغائب -) 1)  

  . 04/05، ص ص 2007أكتو�ر  (دط)، لجزائر،الحــر، ا
اءـالفض ي)،ــل الروائــالتأصی -2ة ــة التأس�سیــینظر واسیني األعرج: مجمع النصوص الغائ�ة (أنطولوج�ا الروا�ة الجزائر� -) 2) 

     .وما �عدها 22 ، ص2007أكتو�ر (دط)،  ،الجزائرالحر 
وما �عدها. 56، ص2003 (دط)،،إتحاد الكتاب العرب، سور�ا منشورات نبیل سل�مان: جمال�ات وشواغل روائ�ة، ینظر -) 3) 
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ناح�ة المخ�ال القادم من �عید والذي یتداخل ف�ه األیدیولوجي  مناألشكال السرد�ة الجدیدة، و 

 ر القراءمن قبلهم جمهو و  ،)1»( فرض الذات على النقادوالح�اتي مما یؤهله للغنى و  الثقافيو 

 .ینالمتا�عو 

وحتى ال  ی�عث ال�حث على الملل،ال�حث في هذا التار�خ حتى ال �صدد  تلس تما دمو  

�ة الجزائر�ة إلى صم�م التجر�ة الروائ م�اشرة توجهال ت، آثر أ�ضا االجترارو  واجه خطر التكرارأ

قض�ة أثر التراث  الخوض فيمن خالل  ،�موروثها الجمعي رةالمضمعالقتها الصر�حة و  في

 ،ثالته العمل�ة الظاهرةاالقتراب من تمالجزائر�ة ذات اللسان العر�ي، و  الروا�ةالشعبي في تشكیل 

رفع الخطاب كخطوة أول�ة، من شأنها  ،التأصیل�ة ظ�فتهبوظائف أخرى غیر و  ضطلعجعله �ب

        من خالل  ،من الفاعل�ة نحو آفاق جدیدة�ه  ة االتجاهمن ثمو  ،إلى السطح الشعبي من القعر

وق إلى المفارقة تقوم على المساجلة والمجادلة وتتإعادة إنتاجه والنظر إل�ه من زاو�ة جدیدة  «

 . من مقومات الحداثة اأساس� اُمقومه حیلتُ في خطوة ثان�ة،  )2(»عبر المعارضة 

اآلل�ات التي یتم بواسطتها و  الغا�ات إال �ال�حث في الك�ف�اتو ال تتحقق هذه المطالب و  

 هذا التوظیف مساحةو ؟ المحلي في المنجز الروائي الثقافيالفكري و  المخزون توظیف هذا 

الجمال�ة الناجمة األ�عاد الفن�ة و ثم ال�حث في  ؟مداهمن ثمة استخالص قوة التأثیر و ، و وحجمه

حیث �قوم في الكثیر  ،وظ�فة فن�ة جمال�ة �الدرجة األولى والتراث ذال س�ما و  ،عن هذا التوظیف

 ،)3(» اصر الفن�ة التي غال�ا ما ُتفلت من ید الكاتب أثناء الكتا�ةبتعو�ض العن « من األحوال

 . الروائي الجزائري  ث الشعبي في الُمنجزمورو ال تمظهراتال�حث في  عمل علىأي ال

                                                            
.06محنة التأس�س)، ص  -1واسیني األعرج: مجمع النصوص الغائ�ة (أنطولوج�ا الروا�ة الجزائر�ة التأس�س�ة  –)  1) 
تونـس،   ر،ـة والنشــرب العر�ي، تقد�م محمود طرشونة، المغار��ة للط�اعـي المغــة فــات الروایــة: اتجاهـة بن جمعـبوشوش  -) 2) 
.429، ص1999 ،)1(ط  

الثقاف�ة،�ة و ا االجتماعــي األنثرو�ولوجیــي لل�حث فــز الوطنــآل)، المركــة و المــري (التجر�ــوش: األدب الجزائـــر �ایــجعف -)2 ) 
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  ث الشعبي في الروا�ة الجزائر�ة:مورو تمظهرات ال -1

الرائجة  �ةالتعبیر  هأشكالو  ،عيجمث الو ر مو �عناصر ال ث االستعانةمورو نعني بتمظهرات الو 

 ،یو�ا أو دالل�ا، بنكل م�اشر أو غیر م�اشردراجها �شإ الح�اة العامة لإلنسان الشعبي، و  في

 .العامضمن النسیج الروائي 

الصادرة في فترة  الروائ�ة على النصوص ،مالحقة هذه التمظهراتكزنا اهتمامنا، لوقد ر   

، حتى نستط�ع مالحقة ج من كل فترةذخالل اخت�ار نمو  ، منهاالفترات التال�ة علیو  الس�عین�ات

 .كلما تقدمنا في الزمنالفرق 

القلیلة التي نالت شهرة  الجزائر�ة من الروا�ات الطاهر وطار"الالز" لمؤلفها  تعتبر :الالز -

كافة  حظیت �عنا�ة ال�احثین علىات، و �العالم�ة في فترة الس�عینر��ة و واسعة في األوساط الع

 .والدراسة والنقد الترجمة صعید األصعدة، خاصة على 

الذي عالجته شأنها في ذلك  ،في موضوعها بلح�ا الطاهرنظر  من وجهةشهرتها  كمنت الو  

 ٕان خالفه، و )1( ، بل �سبب إغراقها في المحل�ةفي تلك الفترة شأن العدید من الروا�ات الجزائر�ة

ال یرى فیها الذي  على تصر�حات مؤلف الروا�ة نفسه،بناء ، موسى بن جدو في هذا التوجه

 .)2( وٕان حملت �عض السمات الشعب�ة ،روا�ة شعب�ة

                                                                                                                                                                                                 
.  68الجزائــر، (دط)، (دت)، ص  

،  2000 ،الجزائر (دط)، التبیین/الجاحظ�ة، منشورات ینظر الطاهر بلح�ا: التراث الشعبي في الروا�ة الجزائر�ة، –)  1)  
.61ص  
،2008 الجزائر، (دط)، منشورات وزارة الثقافة، طار،خص�ة الدین�ة في روا�ات الطاهر و ینظر موسى بن جدو: الش -) 2) 
.231ص  
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في ثور�ة أیدیولوج�ة، تظهر ثور�تها  ،أراد الطاهر وطار أن تكون روایته األولى فقد 

أیدیولوج�ا ، أما )1(األحداث التحر�ر�ة، واإلطار الزماني الذي اختاره المؤلف لهذه األحداث

تحدث في جرأة عن حین ، ةالوطن� �ةثورة التحر�ر قادة الخطا�ا مضادا ل بوصفها فتظهر

في حق عناصر  ةر رجاالت الثو  �عض التي ارتكبها ،نسان�ةاإلغیر الممارسات التجاوزات و 

البورجواز�ة ( أیدیولوج�اجتماع�ا و افكر�ا و  متجانسةال ا غیرم�فعل انتماءاته الحزب الشیوعي،

رفقاء و  لحركة التقدم�ة الشیوع�ة ممثلة بز�دانا، و هومر�دو سي مسعود  الهجینة ممثلة �الشیخ

 .)2( )النضال

�حدد وجهة الثورة ل�س القوى « أن الذي  مفادهوطار الروا�ة �حكم ق�مي  الطاهر نهي�ُ و  

ل�س القوى المرت�طة �االستعمار [المحتل ، و المرت�طة �الماضي اإلقطاعي [البرجواز�ة الهجینة]

 بل العكس من ذلك فالذین یبنون المستقبل هم الفقراء الذین ُیناضلون من أجل تجسیدالفرنسي] 

 . )3(»تحاول الرجع�ة تشو�هه  الذي ]الالزالمستقبل [هذا 

المخلص، صانع  ،تماع�افئة المستضعفین اج ،ولما كان الكاتب یرى في هذه الفئة
من  إل�صال من غیرهاأكثر جاهز�ة في ا �اني المستقبل، فقد استعان بتول�فات فن�ةالحاضر، و 

الفئة، وعما تعان�ه من قهر واستبداد، من  صدق هذهو   ن �ساطةتعبیر عمن أجل ال التراكیب
 األمثال الشعب�ة امنه ، خاصةةالتعبیر�ة المتعدد �أشكاله التراث الشعبي المحلي خالل العودة إلى

أقرب في و  أقدر أنواع األدب الشعبي على تصو�ر العالقات االجتماع�ة المعقدة« بوصفها 

                                                            
الجماهیر�ة اب،ــة للكتــدار العر�یـــال زام)،ــة وااللتــن الواقعیــة (بیــة الحدیثـــة الجزائر�ـــة العر�یـــالروایف: ــد مصایــر محمـــینظ -) 1) 

.26، ص1993 (دط)، الجزائر، والتوز�ع، ، الشركة الوطن�ة للنشرالعر��ة اللیب�ة/ تونس  

ةـت المؤسسمنشورا التار�خ�ة والواقع المع�ش (دراسة في المضمون)،الجدل�ة  –إبراه�م ع�اس: الروا�ة المغار��ةینظــر  -) 2) 
   .22/23، ص ص 2002 (دط)، ،واإلشهار، الجزائر النشرلإلنجاز و  ةـــالوطنی

ة)،ـــالجزائر�ة ــــة للروایـــة و الجمالیـــول التار�خیـــــي األصـــث فــر (�حــــواسیني األعرج: اتجاهات الروا�ة العر��ة في الجزائ -) 3) 
.504، ص1986 (دط)، ،الجزائر للكتاب،المؤســسة الوطن�ة   
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 احتلت مساحة نص�ة وقد .المتشا�كة قضا�ا الوجودو  ،)1(»التعبیر عن التناقضات الح�ات�ة 
أكثرها و  أبرزها كان مثال، )29( عشر�نتسعة و بلغ عددها ال إذالمتن الروائي،  مساحة ُمعتبرة من

 رددته العدید من الذي، و )2»( ي غیر حجارهوادا ی�قى فالم«  القائل: المثل الشعبي تواترا
  عشرة مرة. الثالث �طل الروا�ة، الذي ردده ُقرا�ةوالالز حمو، و  ،ز�دان من مثل الشخص�ات

          الس�اقجدیدة تتناسب و ُ�حمله دالالت  المثلفي كل مرة �ستعین فیها المؤلف بهذا و 

تطو�ر  «و �ساهم من جهة أخرى في  ،من جهة یرغب في دعمها أو ترسیخهاأو الفكرة التي 

غناء التجر�ة الح�ات�ة ألفراد الكشف عن ذهن�ات الشخص�ات، وفي إ  الحدث الروائي، وفي

  .)3(»الروا�ة، وفي الداللة على البیئة المحل�ة 

الذي ُنشر في ط�عته و  ""ر�ح الجنوبالموسوم ب منذ صدور نصه األول و �ان الص�ح:  -

من أوائل  عبد الحمید بن هدوقة ن�ة للنشر، ُ�عد الروائيعن الشركة الوط 1971األولى سنة 

 امعتقداتهو  ،اأ�عادهالجزائر�ة الر�ف�ة �كل مظاهرها و األسرة  ح�اةالكتاب الذین التفتوا فن�ا إلى 

 السلبي فیها، عن النهيو  ،بهدف التعر�ف بها ،)4الشعب�ة ال�عیدة عن المنطق العقلي السل�م(

 .األصالةمصدر من مصادر و  ،هو�ةرمز ال بوصفه ،إلیجابي منهاا� حتفاظالاو 

، فتأتي اهتمامه �مواد الموروث الشعبي المحلي بن هدوقة متا�عاعبد الحمید  �ستمرو 

 ،ؤكد ذلك وتلح عل�هلتُ  1980ة التي صدرت في ط�عتها األولى سنو  ""�ان الص�ح ته الثان�ةروای

أنماط السلوك الشعبي متن الروائي الكثیر من العوائد، والتقالید، والفنون، و حیث تجتمع داخل ال

                                                            
،1990 (دط)، ،رـــــاب، الجزائــــة للكتـــة الوطنیـــسالمؤس التلي بن الشیخ: منطلقات التفكیر في األدب الشعبي الجزائري، -) 1) 
.155ص  

.44، ص2007 (دط)، ،موفم للنشر، الجزائر وا�ة)،الطاهر وطار: الالز (ر  -)  2)  
.111عبد الحمید بورایو: منطق السرد، ص -) 3) 

.180، صحدیثة (بین الواقع�ة و االلتزام)محمد مصایف: الروا�ة العر��ة الجزائر�ة الینظر  -)2(   
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ما لمرأة و قض�ة اك حل�ة،الم االجتماع�ةو الثقاف�ة الس�اس�ة و  لتطرح جملة من القضا�االمت�اینة، 

  .ها الذكوري مجتمع ظلم اجتماعي داخلو  ،قهر نفسي من هما تجا�و  ،من معاناة جسد�ة تح�اه

للحمام  هازفافبل لیلة ق ة العروسجزائر�ة المتوارثة منذ أج�ال متعاق�ة ز�ار من العوائد الو 

منذ لحظة  تبدأ ما �صاحب ذلك من طقوس خاصة، و األح�اب، رفقة األهل واألقارب و شعبيال

ن العروس "دن�ا" ابنة ب هو حالا كمین وصولها إلى مقصورة العرائس، الحمام إلى حدخولها إلى 

  .التي تته�أ لدخول ح�اة جدیدة )1( عبد الجلیل

س�طرة  منو  ،أع�اء الح�اة عالما خاصا تتملص ف�ه المرأة الجزائر�ة من ُ�شكل هذا المكان

 تتحول عادةف .�حر�ة أكبرتتصرف و  قولتطلق العنان لنفسها فت، و في شؤونها الرجلتدخل و 

ؤى سرب منه الكاتب الكثیر من األفكار والر فضاء روائ�ا ممتازا �ُ  ،بهذا المفهوم ،ز�ارة الحمام

  .الح�اة الداخل�ة للمرأة الجزائر�ة المسكوت عنها في

ل�فتح حدیثا آخر عن  استغالل هذه المناس�ة، ال �كتفي الكاتب عند هذا الحد بل �حاولو 

ما تحمله من و  القطع المعدن�ة الثمینة،و  المجوهراتو  الحلي� لتز�نالجزائر�ات في ا اءعادة النس

عن تلك المكانة االجتماع�ة، فضال الذوق و  ، فهي دلیلة الشعب�ةعدالالت في وعي الجما

رمز الس�طرة و  ،صبرهنو  اعتزاز عن قوتهنو  زاحم في وجوههن معلنة في فخرالتي تت الوشوم

ضخم «  ة الحمام كانت تحلي رقبتها بوشممالك ف�ا�ة ،القدرة على تسی�سهاالتحكم في األمور و و 

على الوشم قالدة ذهب�ة غل�ظة. أقصى ال�سار في شكل عقد عر�ض. و  من أقصى ال�مین إلى

الجزء تتفرع عنها سالسل صغیرة، برؤوسها میدال�ات من قطع العشر�ن فرنكا النابلیون�ة، تغطي 

على قرطین على شكل هاللین خصیبین./../ و علقت في أذنیها األعلى من صدرها العاري.

لحیتها في الوسط من الشفة السفلى إلى الذقن وشما في شكل صلیب مزدوج یتقلص طوله كلما 

                                                            
.65، ص 1991 )،3(ط ،ص�ح (روا�ة)، دار اآلداب، لبنانعبد الحمید بن هدوقة: �ان ال -) 1)  
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ضحكت المرأة /.../ كما كانت حركة ذراعیها تحدث ضجة من الرنین �ال انقطاع، لما طوقهما 

س�عة أساور في كل  عدتها نع�مة ب�ة من عضالت الكر�عتین إلى المعصمین!من أساور ذه

من النوع العر�ض! في أصا�عها تزاحمت مجموعة من الخواتم التي تدل على ق�مة مرتفعة  ع،ذرا 

  .)1(» �ال ذوق 

 تختص �الطعام شعب�ة عوائدأخالق و  من مجموعة كبیرة بین دفتي الروا�ة نجدكما و 

 ا الكاتبُیز�ن به التي غیرها من العاداتو  ،وتنظ�مها وعمارتها تأثیث المنازلو  وُطرق إعداده،

بتعد ا التيرد في روا�ة ر�ح الجنوب، عكس ما و  في غیر إسراف أو مغاالة، على الروائي نصه

حشر �عض سبب الم�الغة في رص و � ،فیها عن المحور أو المحاور األساس�ة للروا�ة المؤلف

في وصف طر�قة إعداد "الزمیتة" من طرف  هستطرادكا ،الشعب�ة التفاصیلو  ،الخرافاتو  ،األوهام

عن مكانة الدجاج  هدیث، أو في ح)2( رغم حالتها الصح�ة السیئةللراعي "را�ح"،  العجوز "رحمة"

التي ال تدعوا إلیها  الم�الغاتو  غیرها من االستطراداتو  )،3( الجزائر�ة في ح�اة المرأة الر�ف�ة

 ةاالجتماع� ودالالته ،من ق�مته الثقاف�ة جزءفي إطارها   �فقد التراث الشعبيو  ،الضرورة

 . واإلنسان�ة

نقلة نوع�ة في عمل�ة  ،�عتبر ما حدث على مستوى النص الثاني �الذات من هذه الزاو�ةو 

 حتى صیره میزة تمیز كتا�اته ،�ههو المولع و ، توظیف عناصر الموروث المحلي لدى الكاتب

 .عن سائر الكتا�ات اإلبداع�ة األخرى 

ه أن تضعنا وجها لوج ،من خالل هذا العنوان أرادت الروائ�ة زهور ون�سي  الغول:لونجة و  -

ه ف�یختلط  إلى عالم ،عبر الذاكرة المنس�ةلى الوراء و تعود بنا إ حین ،أمام عالم واسع من التخییل
                                                            

.63، ص رجع السابقالم -) 1) 
.145/146، ص ص2012 (دط)، ،دار القص�ة للنشر، الجزائر عبد الحمید بن هدوقة: ر�ح الجنوب (روا�ة)،ینظر  -) 2) 
.254نفسه، ص جعر مالینظر  -) 3)  
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من خالل الحكا�ة الشعب�ة ذات الطا�ع الخرافي، هذا النمط الذي تقتصر روایته  لواقع،السحر �ا

"عبد الحمید بورایو" براو�ات  على النساء، أو كما �سمیهنال�الد المغار��ة عموما في الجزائر، و 

ا المأثورات الشعب�ة الدین�ة"، البیوت كقسم من أقسام الرواة المحترفین، إلى جانب المداحین "مؤدو 

حور �تمبتقد�م المرأة ك�طلة، و  « هذا النمط من القص تمیزو� .)1القوالین "رواة الشعر الشعبي"(و 

الش�اب تتمتع �، )2(» یهاتكون المرأة طرفا أساس�ا فحوادث مسارها السردي حول مغامرات و 

أجناس الجن من  ما تكون عرضة لالختطاف من الغ�الن، وهي جنسوعادة  ،كاءالذالنضارة، و و 

، الدماء تهوى سفكتتغذى بلحم ال�شر و  /.../ تخرج على الناس إذا كانوا وحدانا« األشرار 

تقذف ل�الي أعراسهن، و  ال تتورع عن اختطاف الفت�ات الجم�التو تتلذذ �االعتداد على األرواح، و 

 ). 3(»دوهن إلى أهلیهن أبدا بهن في أعماق اآل�ار، حیث ال تعی

زهور تروي هكذا أ�ضا ، و المخ�ال الشعبي يف "الغول"و "لونجة" اصورت هكذا ترتسم

"لونجة مل�كة  و العجیب بین ذلك الش�ه - �طل من أ�طال الروا�ة -ن�سي على لسان كمال و 

الفتاة الجمیلة التي ال �مكن أن �صل إلیها أحد، ألنها تسكن قصرا عظ�ما، « تلك ، بنت الغول"

          لغول الذي ما هو إال والدها، الذي ، ا)4(»ه، تناطح السحاب، هو قصر الغول عال�ة أبراج

ال �سیر كسائر له جناحان، �طیر و سرق أمها الجمیلة، في یوم من األ�ام، على جواد أب�ض « 

                                                            
سامة للنشر والط�اعة دار أالتجل�ات)، ا، و ــخ، والقضایـــة (التار�ـــة الجزائر�ــــة الشعبیـــي الثقافـــو: فـــد بورایـــد الحمیـــر عبـــینظ -)1(
. 63، ص2006 (دط)، ،التوز�ع، الجزائرو    

�ات الشفو�ةعبد الحمید بورایو: ال�طل الملحمي وال�طلة الضح�ة في األدب الشفوي الجزائري (دراسات حول خطاب المرو  -) 2)  
.115/116، ص ص 1998 (دط)، ،المطبوعات الجامع�ة، الجزائر دیوان، الشكل، الداللة) ،األداء-  

المؤسسة ة من األساطیر و المعتقدات العر��ة القد�مة)،ـة لمجموعــرب (دراســـد العــا عنــاض: المیثولوجیـــك مرتــد المالعبــ –)  3)  
. 26/27، ص ص1989 (دط)،، الجزائر ،الوطن�ة للكتاب  

.221، ص1993 )،1(ط ،إتحاد الكتاب العرب، سور�ا الغول (روا�ة)، منشوراتلونجة و  :زهور ون�سي –)  4)  
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تزوجها دون رضاها، فقد وضعت له ابنة جمیلة  ألنهعنها، و تزوجها، تزوجها غص�ا و  الج�اد،

 .)1(» مثلها، وال تشبهه في شيء

هو الزمن الموحش، الذي أ�قاها حب�سة الفقر، والوحدة، واأللم، والعجز، ف غول مل�كة أما 

 . )2»(البركة ف�كملكن األم ... « ن الطبیب أن المولود بخیرحینما أعل ،، وأخیرا الموتالمرضو 

ال  �سة الُظلمةظلت حب ٕان كانت األولى قدو  ،لكن ،واحد ن لوجعاوجهمل�كة لونجة و 

 - ةالجدید ةالولید -، "نوارة" "المعاناة "مل�كة من رحم ُولد األمل فقدإلى النور سب�ال،  تستط�ع

تودع زمنا موحشا عاشته مل�كة/األم رفقة كل الجزائر�ین أ�ام الحرب والجوع والوهن، التي 

ت المشرقة في جزائر االستقالل، البدا�ا، و كل النها�ات السعیدة ،نون سُ تحكي ف�ما ت�قى من و 

 ،قاموا الحد �َشرع آخرأو  ،أنفسهم للقتل -الیوم - الذین نذروا أولئك ،ریتذك تر�د هي في ذلكو 

سیول دم العذب لم (لن) ما دامت  ،، أن الوطن �اق�اتعید زمن البداءة األولى ن�ة قوانین مدَ و 

                       .سب�ال تعرف إلى الجفاف

تئت ت�حث التي ما ف ،أحالم مستغانمي�مثل النص الثالث في تجر�ة الروائ�ة عابر سر�ر:  -

مهزلة وطن �ضمر حر�قا لكل من ینتسب "من خاللها تستكمل بواسطتها و  عن أدوات جدیدة

 أجل إنتاج نصاألصالة من الحداثة و تواصل بین  جسور أقامت ، حیث" على حد تعبیرهاإل�ه

 أقل ما ُ�مكن أن ُ�قال عنها شاعر�ةالمزج بین لغة  ذلك عن طر�ق، و المكونات متجانسشمولي و 

الذي استحال على یدي  ،الجمعي الموروث مكونات�ین "لذیذة" حدود اللذة الموجعة، و  لغة

  ها المغتر�ة.فصولتجمع بین رام�ة كل�ة تحكم مضمون الروا�ة، و الكات�ة وحدة د

                                                            
.222نفسه، ص  رجعالم –)  1)  
. 210، صالسابق جعر الم –)  2) 
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 فصل السا�ع، إلى ال)129/130(ص الفصل الخامس ، إلى)19(ص فصل األولالفمنذ 

 /ح�اة،، نتحسس ذلك الخ�ط الرف�ع الذي ُ�عید ال�طل "مراد" إلى الحبی�ة)211/212/213(ص

من  ،أضوائها المعتمةو  في فتنة �ار�س الموحشةكلما غاص  ،/الجزائرالوطن /قسنطینة،المدینة

خارج المرجعي للقراءة  بدا�ة النص ومنتهاه، ومؤشر قوي  تعتبر التي ،"الزندالي"خالل رقصة 

تكون لها أن التي تكاد  والمتوقع، تآزرها في أداة وظ�فتها السرد�ة هذه، أغن�ة من تلك األغن�ات

      ):1( جسدو  رائحة

                           ي ـــــــــــــــــــرامهي غْ  ُقسمطینهْ ي            ــى كالمنبدَ �اسم هللا                

                                  نْ ــــــــَوالــــــــــدیـــــــــــــــــــــالي          إنتـــــــــــــــَي وَ ــنـــــــــــــــامنتفكرك فـــــــي مْ                

 انوح          رح�ة الصوف قلبي مجروح على السو�قة ن�كي و               

  القنطــــــــــــــــــرة           رحت یــــــــــــــــا الز�ن خسارة�اب الــــــــــــواد و               

 ،أحالم مستغانميو  ،زهور ون�سيو  ،عبد الحمید بن هدوقةو  ،طاركل من الطاهر و  رفقةو  

 ،المحلي لتراث الشعبيافي  روا�اته، �مهمة تجذیر اآلخرهو  الروائي واسیني األعرج، �ضطلع

االستلهام والنحت في أصال�ه سب�ال إلث�ات (أوال)، والتأكید (تال�ا) على حالة إبداع�ة  معه و�غدو

 مشحونة �المتعة واأللم، تدفع المتلقي نحو االنخراط في ترف الكتا�ة دون خوف أو حذر، ألن

سحر  خسرقبل أن ی ،أمام مكاشفات جدیدة ال تتوقف حتى تضعه/المغامرة الواسین�ة ال�اخ�ة

تقع بین فتنة اإلبداع  ،)2(»تشكیلها جاءت أعماله متجددة في أسلو�ها ولغتها و ف  « ،الحكا�ة

                                                            
عابر سر�ر هي . و 130، ص 2003 )،2(ط مي، لبنان،أحالم مستغانمي: عابر سر�ر (روا�ة)، منشورات أحالم مستغان -)1(

.الحواسفوضى ، و ن ثالثیتها: ذاكرة الجسدالجزء الثالث م   
جامع�ة (منشورة)،  كمال الر�احي: الكتا�ة الروائ�ة عند واسیني األعرج (قراءة في التشكیل الروائي لحارسة الظالل)، رسالة -)2(

.18، ص2005منو�ة، تونس، جامعة اإلنسان�ات، كل�ة اآلداب والفنون و   
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 أن كیف استمرت �اق�ة دون فكیف تحققت هذه العالقة في النص الواسیني، و  .وُسنة االلتزام

�ادة الوثن والرغ�ة في الحلول والتبخر داخل ع�الماضو�ة و  «تضع كاتبها في قفص االتهام 

ا ذات تلو�ن محلي، ق�اسومتنوعة فإنها ت�قى محدودة و  جمال�ة، مهما بدت ثر�ةهو�ة ثقاف�ة و 

 .)1(» اتساع فضاءات السرد اإلنسانيبثراء وتنوع و 

 سیني األعرج بین فتنة اإلبداع و ُسنة اإللتزام: او  -2

 ،"واسیني األعرج" في الكتا�ةالروائي  العمق حتى فتنة الورق انغمسر و في شهوة الحب 

غیر محكومة  مدونة ضخمة�نا أن �مدو نقاشا، و  أسئلة الساحة األدب�ة والنقد�ةمأل � استطاع أنو 

، و�حطم جم�ع المكرور السائد یتجاوزرا أخذ ُمص .والتلقي القراءة في محددةأو رؤ�ة فكر�ة آل�ة �

نخرط في �، و واالنتصارات المفرغة من محتواها ،المت�ق�ة من أزمنة الخوف صنامواأل الطابوهات

  .دون توقف االحتماالت العدیدةو  ،لع�ة المجازفات الخطرة

"البوا�ة  �الهواجسمثقل و  ،�اغتم مع عنوان ات�في مطلع الثمانین بدأ "األعرج" رحلته

وأطفأ  ،الروا�ة المشرق�ة النظر عنحول  "،ائع من أوجاع رجل غامر صوب ال�حروق -الزرقاء 

مع نصه الصادم "نوار اللوز  أحدثته بتفوق ثم  ،صدر �عدها عدة عناو�ن أكدت الفرق ل� ،بر�قها

لمفاه�م وق�م ظلت تغذي  ،ةجدید تحامال معه تصورا، تغر��ة صالح بن عامر الزوفري " -

الهالل�ة، والمرحلة  بنص السیرة الشعب�ة هتعلق من خالل المخ�ال العر�ي طیلة األزمنة الماض�ة

 و�الك�ف�ة نفسها �الدرس والتحلیل.قفته أقالم النقاد والدارسین تلف التي استوعبت تغر�بتهم تحدیدا،

                                                            
مال مؤتمــــر، أع»ـات و حــــــــوار الخطا�ات) (ملتقى العالمــــشعر�ة الكتا�ة الروائ�ة عند واسیني األعـــرج « الطاهر رواین�ة:  -) 1) 

ة ــة العر�یـــم اللغـــة، قســـود درا�ســــممحداد و ـــل حـــر نبیـــراف وتحر�ـــ)، إش2008وزـــتم 24-22ر (ـــع عشـــلساباالنقد الدولي 
، 1مج ،العالمي للنشر والتوز�ع، األردنالتوز�ع، جدار للكتاب و  ردن، عالم الكتب الحدیث للنشریرموك، األال آدابها، جامعةو 

 .673، ص2009 ،)1(ط
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وس�طا جیدا لكشف التار�خ الوطني  ،المختلفة وأقسامه �فروعه المحلي الموروث الجمعي كان

  . "لخضر حمروشما ت�قى من سیرة " الموالي نصالمغیب، مع ال

"فاجعة  صدور روا�ةمع  تهامفرداختلف وسائلها و تو  الواسین�ة مع التمیز، عركةمالتستمر 

استطاع و  ،لیلة"الذي حاور ف�ه نص "ألف لیلة و  "1/2رمل الما�ة  – اللیلة السا�عة �عد األلف

لما أنجزه مغایر  من التألیف، جدید مطبتقد�م ن ،�خلق االختالفو  �قلب المواز�ن بجدارة أن

 .المشتغلین على هذا النص من ،ثقافاتهمعلى تعدد أصولهم و  ن و لروائیا

 االذي �عتبر جزء ،"المخطوطة الشرق�ة" على الوتیرة نفسها مع نص "األعرج" حافظو  

بین النصین، ألنه یدرك أنه ال توجد  الفاصلة من المسافة على الرغم نص الفاجعةلمكمال ل

 . الزمن الراهنحكا�ات الماضي و الزمن حكا�ات بین مسافة حق�ق�ة 

عري ت ،ذاكرة الماءو حارسة الظالل، و تأتي �عدها ثالثة نصوص متتا�عة سیدة المقام، 

اإلجا�ات حق�قة  ال�حث في و  ،اعته من خالل طرح األسئلة الممنوعةكشف فضتالواقع و 

صفحات روا�ة "سیدة من�عثا من بین سوى �قا�ا �حة الشیخ "َغُفور" فیها سمع ال ت ،شوهةمال

، كیف الحال �ا هو ینشد " أنا من جفاك كو�تیني، ولفي مر�م، كیف الحال �ا ال�اه�ة..المقام"، و 

صارت شعارا وطن�ا على  ةتغر�دوتجیب روا�ة "حارسة الظالل" ب ،"ال�اه�ة..، كیف الحال؟!

 .خالص"أزدم القدام و روح وما تشوفش مراك. " ُمقننالغیر  أ�ام الذ�ح لسان كل مواطن جزائري 

 حبتنت"هي ، و "ذاكرة الماء" ُ�غمض عین�ه على وجه "نواره" ة�طل روا�ب ي دفعالذ الشعار

ب الحدیدي �كل ما أوتي من �عد أن أوصد ال�ا، وت�حث عن مكان لها داخل مستشفى المجانین"

       المدخل".ما كاین حتى واحد عند "تأكد أن و تسلح �القنبلة المسیلة للدموع، خوف، و 
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 ،ُجملك�ة آراب�ا"" روا�ة في ،لخوفاالبتذال، و االرفض واالحتجاج على القمع، و  �ستمر

معه حكا�ة جدیدة أطول �دأت و ، نهزاماتهاو  ر كان من الصعب تت�ع إخفاقاتها آخزمن التي دخلت

                      .من جدید دل�الي العر��ة إلى الوجو مجتمع ال أعادت، من قرن وأقَصر من كلمة

في المدونة و  ،شكلت نقطة مضیئة في مسیرة األعرجوٕالى جانب العناو�ن السا�قة التي 

استولت فیها العناو�ن، التي  من قائمة طو�لة نعثر علىالعالم�ة �شكل عام، ة و الروائ�ة العر��

واحدا من  الموروث الشعبي المحلي التي ی�قى الممكنات،الوسائط و الروا�ة الواسین�ة على كل 

إطار  روث الشعبي منألن الكاتب یخرج �المو . اإلبداع على مستواهاوفتن  ،أقوى سنن االلتزام

على  ، على حد تعبیره،صرامُ  ،ال�حث عن الهو�ة التي �اتت معروفة لدى الجمهورو  ،التأصیل

كتسب وا ،ید المحل�ةكون قد خرج من ق� ،المحلي المتوارث �مجرد دخوله في النسق العام أن

إنتاجه من خالل  إعادة نحو ، و�نطلقْندثر الَرسملَتغت الحدود واإصفة العالم�ة، خاصة �عد أن 

 الذاكرة التار�خ�ة الجمع�ة من، أي تمر�ره مستوى وعي العامة إلى مستوى وعي الخاصة من نقله

حدث، ال :الرئ�س�ةكیل العناصر الروائ�ة تشواالستعانة �مكوناته في ، إلى الذاكرة المختلقة الحدیثة

ام التطب�قي على في المق سنركز الحدیث ،هذه الرؤ�ة إلىو�االستناد  لمكان.او الشخص�ة، و 

 التال�ة:  المحاور

روا�ة "فاجعة اللیلة السا�عة �عد األلف  :التشكیل البنائي السردي الشعبي للحدث الروائي في -

الحاكم �أمره،  أسرار -ا اب�َ آرَ  ةُ ك�َ روا�ة "ُجملُ طوطة الشرق�ة"، و روا�ة "المخ، و "1/2رمل الما�ة  -

 من جاورهم من ذوي السلطان األكبر". و  البر�رملك ملوك العرب والعجم و 

تغر��ة صالح بن عامر  -روا�ة "نوار اللوز :في الروائ�ة اتللشخص�الشعبي المكون الثقافي  -

 . روا�ة "ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش"و  الزوفري"،
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، "الجملك�ةو ، المخطوطةو الفاجعة، الثالث�ة " :في المالمح التراث�ة الشعب�ة للمكان الروائي -

 . "من سیرة لخضر حمروش ما ت�قىوروا�ة "، "نوار اللوزوروا�ة "



 

 

 الفصل الثاين
 ل�دث الروايئالرسدي الشعيب ل التشكيل البنايئ 

 
              I- القدمي: ٔألف لی� و لی� الرسدي النص 

           II-  ا�طوطة الرشقية، و )، 1/2اجلدید: رمل املایة (النص الرسدي 

  مجلكية أٓرابیاو               
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 : تمهید
على غرار قصص "ألف  نسجت خیوطها التي ،النصوص الروائ�ة العر��ةكثیرة هي 

 عظ�ما ،فن�او  فكر�ا ،اإنسان�ٕارثا و  ،)1(»العر��ة  سفر من أسفار األمة« بوصفها  ،لیلة"لیلة و 

 تزخر المكت�ة العر��ة حیث، أصولها تعددالمجتمعات ال�شر�ة على اختالف أعراقها و  لدى

 ، وجدت ف�ه خ�ارا جمال�اأقطار عر��ة مختلفةمن جنس�ات و  متنوعة، لمؤلفینناو�ن ع�

، المفاه�م المغلوطةنموذجا نقد�ا جیدا یدحض و  ،ُیلزم المبدع �الغرف من یناب�عه ،خص�ا

، الهو�ة مقوالت �حث عنالرحلة  المفلسة، أثناءالردیئة و  كل األیدیولوج�ات ضد ن الثورةعل�ُ و 

 ،المتعسفة ت�ع�ةال سقوطها في فخو  ،العر��ة في عالم تفسخ الذات الحر�ةو ، النتماءوالوطن، وا

 الصح�حالفهم ر إلى عناصر التجر�ة الحق�ق�ة، و ، تفتق�س�طة تظل هذه التجارب إال أن

  .الشعبي لجوهر النص التراثي

الوعي �التراث أن  التجارب، إلى تلكسبب فشل الكثیر من  سعید �قطین رجع�ُ و  

عاجزا ألنه  «  ، كانإلى الیوم عصر النهضة منذ ف�ه، الخوضالعودة إل�ه و الجمعي و 

یتأسس على قاعدة "اإلحساس �التأخر" كعقدة تار�خ�ة، بدل أن نعي بها، كنا نمارس "السلب" 

تحكمها ر اعتزاز" للحیلولة دون تسر�ها و تجاهها، مع السعي إلى تقد�م التراث �اعت�اره "مصد

ن أن طى للذات "حصانة" نسب�ة لإلحساس بذاتیتها، لكنه كان حاجزا دو فینا. هذا "السلب" أع

ٕادخال و موما، ، الشيء الذي جعل عمل�ة توظیف التراث ع)2(»ترى الذات ذاتها الحق�ق�ة 

 أو الت�مات العناصر، �فقد هذه خصوصا نصوص الروائ�ةال العناصر الشعب�ة على مستوى 

 الروا�ات معها تغدواو  ،حمة �القوة، مقصودة في ذاتها، فتظهر مقتلقائیتهاتها و عب�ة مرونشال

  ./األشكالرزالطُ متنافر األلوان و ال نسیجال� أش�ه

                                                            
 (دط)، ، سور�ا،منشورات إتحاد الكتاب العرب سحر السرد�ة العر��ة (دراسات)،داود سلمان الشو�لي: ألف لیلة ولیلة و  -)1(

.10، ص2000   
 .41، ص1997 )،1(ط ،لبنان، المغرب، المركز الثقافي العر�ي ي)،الخبر (مقدمة للسرد العر�سعید �قطین: الكالم و  -)2(
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الساحة األدب�ة  في واسیني األعرج الجزائري  طرحه الروائي ما كان في المقابل

غیر الغر�ب و  �ه حالة من التوازن لق منه و تخَ تَ  ،جر�ئا) ُمغایرا و العالم�ةوالنقد�ة العر��ة (و 

ودة زمن متقار�ة في الجُ ة في الدنصوص مت�اع ةثالث من خالل ،ةر الفكو  مسبوق بین الشكلال

رمل الما�ة  - منذ نصه األول "فاجعة اللیلة السا�عة �عد األلفاستطاع الكاتب و  والفرادة، فقد

تلقین نصا أن �منح جمهور الم ،التوظیفستلهام و مفهومي االتصور مغایر لوعبر  ،"1/2

دخل بجزئه الثاني الذي حمل عنوان "المخطوطة داع النص القد�م، و مستوى إب� جدیدا

�صورة أكثر  استمرالغائرة، و  )األم النص( هم�اشرة مع تضاع�ففي عالقة ح�ة و  الشرق�ة"

�ستعیر التقن�ة  ،"حكا�ات لیلة الل�الي – ملك�ة آراب�اتصالحا في نصه الثالث "جُ حم�م�ة و 

، للروا�ةالقض�ة المركز�ة  صالحصب في �لكن وفق نمط  مختلف  ،ذاتها السرد�ة القد�مة

 تغیرتو  ،ٕان ت�اینت العناو�نو  ،تكاو�نها وحدة ال �مكن فصم تینسا�قلتشكل رفقة الروایتین ال

  .تبدل األج�اللتغیر الزمان و ت�عا  ،متطل�اتهاقوانین اللع�ة و 

حرارة  «القراءة التي تتحقق معها  اثر ُمؤ  ،عن الحلول السهلة واسینيابتعد األعرج إذن     

ترف االنط�اع  حیث یتحقق ،�ةشهرزادالل�الي ال في فراتو  طشر  ،)1(»ألق الدهشة الكشف و 

متدفقا  للنص، بل �ستمر حاضرا ذي ال ینتهي �انتهاء لحظة القراءة األولى، الالحاد الجمالي

 ،، واخت�ار طاقاتهالنص السردي القد�م دهالیزنحو اقتحام  (األعرج) همما حفز  ،ةمع كل قراء

أن السرد القد�م ما هو إال مشروع كتا�ة  ،على حد تعبیره ،ؤكدیجدید،  قالبتقد�مه في  قبل

  .إنتاجا وتلق�ا عقل�ات وآل�ات أكثر تطورا ونضجا إلى، �حتاج (فقط) جدیدة

السابق، النص  الالحق على صالن ك�ف�ة اشتغال ال�حث في تومن هنا �الذات ارتأی

اإلجا�ة عن  ةاولمن خالل مح ،الروائيالسرد  الحكائي لصالحالسرد  إنتاج ةعادإ  �ة�فوفي ك

  :رئ�سیتین على نقطتین از فیهمیركتال  ، �قعسؤالین

                                                            
الجدید  ابــالكت ر)، دارــالشعو  ردــي الســة فــراءات نقدیــة (قــاألدبی وصــل النصــدي: تحلیــح هو�ــصالم و ـد هللا إبراهیـعب -) 1) 

.103، ص1998، لبنان )،1، (طالمتحدة  
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البن�ة القصص�ة عن طر�ق تحدید  ،اله�كل التنظ�مي للنص القد�م نكشف في األولى عن -

ما یواز�ه على مستوى ، و حوادثها تشعبو  ،حلقاتهك�ف�ة تناسل و  ،لیلةلكتاب ألف لیلة و 

دثي للنص التغییرات، أي استجالء التركیب الحالنصوص الولیدة من حیث الثوابت و 

، السردي د البناءجانبته للنص الرحم على صعیمدى مضارعته أو مالثاني/النص الروائي، و 

 .وهو المقصد والمبتغى، وجوهر ال�حث في هذا الفصل

 إمكاناته الدالل�ة عن إماطة اللثام من خاللثم في خصوص�ة هذا البناء كإنتاج�ة وداللة  -

 نحن إزاءخاصة و  ،ألیدیولوج�ةوا النفس�ة،و  ،نتاج الق�م االجتماع�ةعلى مستوى إ (الرا�ضة)

 .حسا�ات تحتاج إلى سلم عددي جدید، و جدیدة�مواثیق هن مرت حاضر
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I-لیلةالقد�م: ألف لیلة و  السردي النص 

أكثر ، و المنظر�نو  القراء جمهور شعب�ة لدىألف لیلة ولیلة النص األكثر شهرة و 

منذ ظهور ، فة العر��ة والعالم�ةالنقد�و  في األوساط األدب�ةمتا�عة و المتون السرد�ة رواجا 

ال  ،سلسلة طو�لةبدأت  ،على ید أنطوان جاالن 1704 لل�الي سنة األولى الترجمة الفرنس�ة

التي تدور  ،لمتعددةاوالحكا�ات المختلفة و  ،الترجماتو  ،من الط�عات ،تزال مستمرة إلى الیوم

 ،         من ترجمة تخلو لغة من لغات العالم ال ، حیث)1(الكتاب "األسطورة" جم�عها في فلك

 .أو أكثر للكتاب ،أو ترجمتین

 ،متنوعة في إنجلتراحضارات و  ،أد�اء ینتمون إلى ثقافات كان مصدر إلهامفقد  

في العصر  معها ُأدرج إلى الدرجة التي كا الالتین�ة،��لدان أمر و  ،روس�او  ،ٕاس�ان�او  ،ألمان�او 

الرحالة البر�طاني  هذكر  كتب العشرة األكثر انتشارا، فضال عماضمن ال �كتوري بإنجلتراالف

هي العمل الكالس�كي األجنبي  ،بترجمة "إدوارد لین" "لیلةألف لیلة و "من أن دوجالس سلدن 

إ�ستون "لنشر كتب االقتناء  ،أنتخب من قبل أهم دار األعظم �عد الكتاب المقدس، كما وقد

 . �أسره )2الم (كتاب في الع مئة األمر�ك�ة كواحد من أهم "برس

لثامن القرن ا خالل ،وفلسفته المجتمع األور�ي جوهر فكر أ�ضا ل�ُمس امتد تأثیرهو 

الحضور في تكو�ن  -جون لمبیرمن وجهة نظر  - الید الطولى لهكان ، حیث عشر

األفكار  عالوة على قدرته على تغییرلمرأة األور��ة في ذلك القرن، ل المتمیزة شخص�ةوال

هذا المفهوم  ، فقد تحولالحب لدى �عض األد�اء والدارسینب�عض المفاه�م، كمفهوم  المتعلقة

�علو على  كل  قانونا طب�ع�المتعة الحق�ق�ة، و إلى مصدر ل "لیلةألف لیلة و  نص" ظهور�

، �عد أن كان في نظر ق ذاته�ین تحقیشري و بین الكائن ال� حول، التي تالنصائحو  الحواجز

                                                            
، رـــمص ة اآلداب،ــمكتب ارن)،ــي األدب المقــة فـاآلداب العالم�ة (دراسة و ـألف لیلة ولیل –لروا�ة األم ماهر ال�طوطي: ا -)1(

 . 64، ص2005 )،1(ط
 . 13/14المرجع نفسه، ص ص -)2(
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 ، (د�كارت) عقل�ا محسوب النتائج ، أو شعورا(راسین) من ألوان الضعفلونا  ال�عض منهم

التي كانت ال  ،القد�مة )1( یخضع للتقالید الكالس�ك�ة -من وجهة نظر كورني - إحساس أو

  .ذاكآنحركة المجتمع األور�ي  حكمتزال ت

خاصة �عد ظهور أول نسخة  ،المبدعین العربتأثیرها الكبیر على األد�اء و عن عدا 

تحتوي على و  )،1824-1818(كانت �كلكتا الهند�ة خالل األعوام و  ،عر��ة مطبوعة لل�الي

 صدور ط�عة كلكتا الثان�ة في أر�عإلى حین  العر��ة ، توالت �عدها الط�عاتلیلة فقط مائتي

إلى  هي أقرب ما تكون و  )،1842-1839( خالل األعوام ول�ام ماكناتن بتحر�ر ،مجلدات

اإلقصاء و  ،التهم�شو  ،اإلهمال الكتاب ، �عد أن عانى)2(لیلة الط�عة الكاملة أللف لیلة و 

لها موقع مهمش ، العامة في الثقافة العر��ة« وبوصفه أد�ا  للعامة،  ،ردحا طو�ال من الزمن

  .)3(» الهو�ةعلى مستوى الفعل والتار�خ والوعي و 

تعددت في لغاتهم، بل ترجمتها إلى إلى مواطنهم و  الل�الي ن بنقللم �كتف ال�احثو و 

مرحلة  ، أین دخل الكتابالتاسع عشر، خاصة مع بدا�ة القرن الدراساتو  األ�حاث اشأنه

ا في شكال جدیدعن التصنیف، و  انصا خارج بوصفهمنظورا إل�ه  ،)4( التحلیلالدراسة و 

 ى تعقید بنائي فني خاص،وي علطین اقصص� عمالالكتا�ة یجمع بین التثقیف والترف�ه، و 

 فرصة لل�احث حت�ی، مما )5( ال یخضع لشروط إنتاجه أو اعت�اره نصأنه  فضال عن

و ثقاف�ة أو أیدیولوج�ا أ، دون أن یجد نفسه حب�س خلف�ة فكر�ة الخوض في أكثر من اتجاه

                                                            
 :نـال عــ. نق157، ص 1996 )،3(ط،ر الحدیث، مصرـدار الفك ق)،ــطبیالتة و ــظر�ارن (النـــ: األدب المقشـد دو�ـأحم -)1(

les milles et nuit, traduction d’Arabe Galland. Introdution  
  .67اآلداب العالم�ة، صألف لیلة ولیلة و  –طوطي: الروا�ة األم ماهر ال� -)2(
 .  93یثة، صعبد هللا إبراه�م: السرد�ة العر��ة الحد -)3(
 .158ص ،(النظر�ة والتطبیق) أحمد دو�ش: األدب المقارن  -)4(
، 2005 ،)1(ط ،اــع، سور�ـر والتوز�ـوار للنشـدار الح ة"،ــة ولیلـف لیلـلـص "أــي نـل فــة المتخیــبنی :نــى مو�قــمصطفال -)5(

 .143ص
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 ال ر�ب إلى �حث مستقل،�صدد دراسة هذه االتجاهات، ألنها تحتاج و ٕان كنا لسنا . و معینة

 .برزاألنكتفي �اإلشارة إلى س ،لكتاب یتطور بتطور مدارس ال�حثااالهتمام بهذا خاصة و 

الل�الي ووجدوا أن  مراحل تطوره،و  ظهوره تار�خفي أصل الكتاب و ال�عض فقد �حث  

قصص قد�م جدا نقل  :عصورثالثة ثالثة حضارات و  توزع عبرت ،من حیث مواطن األصل

، والقصد منه التسل�ة، والنوع الم�الغاتوهذا نوعان، نوع ف�ه الخ�ال و  عن فارس أو الهند

قصص آخر حمل ، و بینةجذوره الهند�ة ، و العظمى هو الغالب�ةو  ،العبرةالثاني جاء للموعظة و 

أولهم ، و �رجع زمنه إلى الخلفاء، و أبرز ما �میزه الدینو  ،الطا�ع اإلسالمي االلون العر�ي ذ

یرجع إلى أصل مصري �صور الح�اة  ،هو األحدثو  ،الرشید، وأن قصصا ثالثاهارون 

 .)1(االجتماع�ة فیها 

 وي، فألسلوبامن خالل أسلوب الر  األصلین الفارسي والهنديو�مكن استجالء  

في  بینا یبدو ،)2(»جمع أطراف القصة في س�اق واحد  « �متاز �القدرة على الذيالفارسي 

فیتجلى الهندي  بو ، أما األسلالقصة اإلطار�ما بین القصص المضمنة و وحدة الخ�ط الناظم ف

من القصاص لكي ینجح في خلق  براعةیتطلب « على مستوى القصص الفرعي الذي 

 ).3(»ص الفرع�ة ضمن إطار قصة أساس�ة المواقف التي تحتمل إدماج القص

وهناك من ر�ط أصل اإلنشاء �أصل التسم�ة، خاصة والكتاب ال �ضم ألف حكا�ة 

وحكا�ة، فقد قدم لیتمان، على سبیل التمثیل ال الحصر، تفسیرا تار�خ�ا للقض�ة، حیث یرى 

"ألف وواحد" مستورد من الثقاف�ة الترك�ة، وتدل كلمة "بن بر"، وهو تركیب شائع في  أن الرقم

                                                            
 .  15سهیر القلماوي: ألف لیلة ولیلة، صینظر  -)1(
الشعر القصصي)، دار النهضة العر��ة (دراسات في نظر�ة األدب و لمقارن : في األدب ا محمد عبد السالم كفافي  -)2(

 .555(دت)، ص (دط)، ،�اعة والنشر، لبنانللط
 .المرجع نفسه، ص ن -)3(
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واحد" على ما ال �حصى، مما ُیؤكد قوة الفرض الذي یر�ط اها "ألف و اللغة الترك�ة، ومعن

 ).1عنوان "ألف لیلة ولیلة" �العصر التركي (

منا ما د العلمي المتین،ى األساس فتقر إلت ،احتمال حضم اتالتقدیر  هت هذكان ٕانو  

 ال لألصلو  ،هنديصل اللأل قد�مة الالنسخ ال على -سهیر القلماوي  كما تقول - م نعثرل

 زمنال تحمل تار�خا أو توق�عا �حدد  أ�ضا النسخ الموجودة ما دامتو أو التركي،  ،الفارسي

جل  لذلك جنحت ا �المخاطر،محفوف مسألة األصولی�قى الجزم في ، سوهو�ته صاحبها

 ،في عصور لل�الي ةصور  نه توجدأ االعتقاد الدراسات في هذا المضمار إلىاأل�حاث و 

من خالل هذا و ا لكأننّ ، و )2( ، تركت آثارها واضحة في هذا الكتابمتعددة أمزجةو  ،وثقافات

 ، �ما تحمله الكلمة من تفر�عات."الزمن"تداع�اته المتواترة في  له ا،ممتد انص نواجهالتقدیر 

، األصل فیها رصد الكتاب من حیث عدد الل�الي فقد آثر خرال�عض اآل أما

أمام الت�این  ،سس جمعهاأو  طر�قة ترتیبهاوفي  ،والمضاف، وتار�خ اإلضافة، ونوعها، ومداها

كما  - قصص في نسخ�عض ال وجود درجة إلى أح�انا الذي �صلالنسخ، و  الشدید بین

 في نسخ أخرى.الكامل غ�ابها و  -نوهت القلماوي (سهیر) 

فإما أن تكون اإلضافة  :إلى وسائل ثالث هذه الز�ادات ،اعموم، ن ال�احثو  عزى  قدو 

على نسق ما  یدلف جدیؤ  ٕاما أن، و هناك في كتب األدب�حث عنه هنا و یُ  من تألیف سابق

 ح�اةو  ، ل�منح الل�الي نفسإاما أن ُ�مد في مادة القصة الموجودة ف�هأتى في الكتاب، و 

 األحوال المساس �التركیب البنیوي في أي حال من  ال تعني ةالز�ادكانت ، فإن )3(أطول

 -الخرافي على وجه الخصوص و  - هي میزة القص الشعبي ، و الداللي العام للحكا�ة النواةو 

 الحكا�ةأن  �عد مالحظة ،فالتر أندرسن الذي استنتجه ،لذي �ستند إلى قانون "الحق الذاتي"ا

                                                            
 .160، ص(النظر�ة والتطبیق) أحمد دو�ش: األدب المقارن ینظر  -)1(
 .14ص سهیر القلماوي: ألف لیلة ولیلة،ینظر  -)2(
 ما �عدها.و  93، ص ینظر المرجع نفسه -)3(



 الفصل الثاني........................................................... التشكیل البنائي السردي الشعبي للحدث الروائي

76 
 

، )1(»في عمومها كما هي غیر متغیرة، بل هي تظل هكذا أحقا�ا زمن�ة طو�لة  « تظل

لم یجدوا  ،"لیلةألف لیلة و "أن دارسي كتاب  -كما یرى عبد هللا إبراه�م  -ذلك و�رهان 

�ق بین داللته، دون أن �ضطروا إلى التفر جالء الخیوط الرا�طة بین بنیته و است« صعو�ة في 

 .)2»(خصائص �ق�ة الحلقات التي أض�فت إل�ه خصائص النواة األولى، و 

داخل  ومظاهر الترف والُعجب ،الشعب�ة الصورواستطرادا رصد فر�ق من الدارسین 

 وأخ�ار الساسة وأر�اب الدولة وأع�انها، وغیرها من العناصر التي صیرت الل�الي ل�الي،ال

، وٕارثا ثقاف�ا وحضار�ا شامال، تتكشف �ائدةخ�ار األمم النصا تار�خ�ا قیدت على صفحاته أ

تمث�ال ح�ا لواقع الح�اة بل و  ،تلك األممبواسطته ومن خالله الُنظم التي حكمت ح�اة 

الحكا�ات الح�اة حكا�ات، و  « ، مادامتالعقائد�ة إلنسان تلك الفتراتو  النفس�ة،و  االجتماع�ة،

 .تار�خ ما س�كون �الذاكرة، والواقع، و ء �الح�اة، احتفاء االحتفا، و )3(» احتفاء �الح�اة

فشهرزاد راو�ة الل�الي، التي غامرت  ،المبدعینجهة نظر النقاد و و لروعة من أما مدار ا

 ال�احثینأثارت إعجاب  أدب�ة أسطورة ، فتحولت إلىفعل �طولة المغامرة �ح�اتها، حینما تغدوا

الخ�ال  ینبوعا �فجر ،من حوادث�غدو كل ما �ح�ط بها شخص�ة عالم�ة ، و القراءو  المؤلفینو 

امرأة واحدة بل كانت ألف «  األمر واقع، ألنها لم تكن في اإلنسان�ة )4( الخصب في اآلداب

�ار �عضا من تحد�ه لبني جنسها، امرأة، في كل قصة كانت تنزع من شخص�ة شهر امرأة و 

الحق�قة ل�ست ثابتة ثبوت «  عه أنتقنو ، )5»(تضع مكانه �عضا من تحدیها لبني جنسه و 

                                                            
 .157ا، مناهج دراستها، فنیتها)، صفردر�ش فون دیرالین: الحكا�ة الخراف�ة (نشأته -)1(
كز النشر الجامعي، كل�ة مر  دالالتها)،ي أشكال تأصیل الروا�ة العر��ة و فوزي الزمرلي: شعرّ�ة الروا�ة العر�ّ�ة (�حث ف -)2(

 .44، ص2009 )،3(ط ،سسانّ�ات، جامعة منو�ة، توناإلناآلداب والفنون و 
)، 1(ط ،ة)، المركز الثقافي العر�ي، لبنان، المغربالروا�ة العر��تأو�ل التار�خ (نظر�ة الروا�ة و  ف�صل دراج: الروا�ة و -)3(

 .  228، ص2004
 .86، ص 1995 )،1(ط ،، لبنانلآلداب المقارنة، دار الجیمحمد الُتونجي: ا -)4(
 )،1(ط ،المركز الثقافي العر�ي، لبنان، المغرب ة)،المتخف�ة (قراءات في الحكا�ة الشعب��اسین النصیر: المساحة  -)5(

 .141، ص1995
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موعد اقتراب اللیلة التي تنقضي �ضح�ة، بل إنها متّغیرة تغّیر حاالتنا الشعور�ة من حكا�ة 

في حالة تغّیر مستمر حتى في  إلى حكا�ة، أي أّن الوعي �الحق�قة ل�س شیئا جامدا، بل أّنه

مغایرا  نهجا ،األهداف الكبرى بلوغ ل في رحلتها الشاقة وانتهجت .)1(» داخل الشخص الواحد

، لذاك بدت مترق�ا لما س�حدث ،حدث اممأخوذا � الملك على �قيیُ  ،تركیبوالفي المزج 

لسرد�ة ذات الجذور المختلفة /../ ش�كة تجم�ع�ة معقدة من الوحدات ا « الل�الي األلف وواحد

الحب، حكا�ات اصر هي مز�ج من السیر الشعب�ة، و عن ،ضمت في إطارها الخرافي

عملت ، )2(»الجن، واإلسرائیل�ات، وقصص الحیوان، و األخ�اریني، واألسفار، و القصص الدو 

والس�اق الثقافي  طب�عة اللغة،من حیث نوع�ة األسالیب، و  الصلة بینها ماحكإ علىشهرزاد 

، �صفتها مجموعة واحدةلحمة حتى �اتت  ،حفل بهاتالتي  الفكرةو  نتمي إل�ه،الق�مي الذي تو 

 ،ا�سهل المرور أمامه )3( ساذجة �س�طة االحتماالت المرك�ة الخص�ة، ال مجرد "تول�فة"من 

  .خلف أثرا �الغاتُ دون أن 

 طرق  رصدو  ،اله�كل التنظ�مي العام للكتاب عمل�ة تفك�ك من خالل ستنتجهوهذا ما ن

تركیب  ،�اله�كل التنظ�مي أو البناء العام لنص الل�الي نعني، و هقصصالجمع بین  وسائلو 

�التركیب  تهفي عالقو  ،ه في نسق بناء الحدث وتطورهتأثیر و  ،الوحدات السرد�ة داخل النص

ما دام هناك نظام في العمل األدبي « أنه  رى األولی، ، إ�مانا منا برأیینالداللي للنص

ذي �صلها �أحد فال توجد وحدة ضائعة على اإلطالق. مهما كان الحبل ال ]�مختلف تجل�اته[

ن القول القصصي قائم ما یتألف م« كل  أن أما الثاني فیجد، )4(»طو�ال  مستو�ات الحكا�ة

 ىمعناه علفإن أ�ة وظ�فة،  أداءاستعصى على ما بدا شیئا تافها ال ق�مة له، و مههناك، و 

                                                            
 .44ص د شاهین: آفاق الروا�ة (البن�ة والمؤثرات)،محم -)1(
  .88صه�م: السرد�ة العر��ة الحدیثة، عبد هللا إبرا  -)2(
 .268، ص2003 (دط)، ،المصر�ة العامة للكتاب، مصرالهیئة  صالح فضل: نظر�ة البنائ�ة في النقد األدبي، -)3(
 .247المرجع نفسه، ص  -)4(



 الفصل الثاني........................................................... التشكیل البنائي السردي الشعبي للحدث الروائي

78 
 

أصل كل إبداع/خلق،  ،ي جهة نظر و ، والعبث، من )1(» الالجدوى األقل �ص�ح هو العبث و 

   . مكمن اإلجادة ف�هو 

 ناصر الر�ط بین أجزائه: عو  القد�مالسردي اله�كل التنظ�مي للنص -1

، ى خر األ الشعبي سائر أنماط القص �ش�ه (ظاهر�ا)كتاب الل�الي ه�كال بنائ�ا  یتخذ

السرد �افتتاح�ة، تكون �مثا�ة التمهید أو المقدمة، لما س�حدث، یتم فیها تقد�م «  یبتدئحیث 

الغرض ها و أس�اب مأساتبیین مشكلتها و تسیدور العمل حولها، و ئ�س�ة التي الشخص�ات الر 

على مضمار  -مه�أة  -وضعها �عد ذلك لیلة �عد أخرى، و  ن سوق أحداثهام

 .)2(»األحداث

ستهل الحكا�ة عادة ما ت، فةالشعب� داخل المنظومة القصص�ةمتعارف عل�ه تقلید 

 ، �ش�ه حالة االستقرار)3»(نسبي مجموع عالقات تتمتع �استقرار « شكل تُ  ،بوضع�ة أول�ة

الحاجة شعور � السعادة الخالصةیلي  .مع بدا�ة الحكي التي كان علیها قصر الملك شهر�ار

 )4(»الحدث الذي ُتر�ط إل�ه الصورة التي تقدمها الوضع�ة البدئ�ة  «هو:، و قصالن أو

شدیدة �رغ�ة و  ،شهر�ار �اشت�اقه ألخ�ه األصغر شاه زمان�حس الملك ف ،�الحوادث القادمة

          ة، بوصفهول�عالقات المشكلة للوضع�ة األخلخلة ال ساهم في� �عقبها اضطراب في لقائه،

، )5(» ، مما یخلق حالة فقدان للتوازن تغییر �صیب إحدى هذه العالقات على األقل« 

الذي تأكد ثالث مرات  ،"الزوج�ة في فعل "الخ�انة الملك شهر�ار كا�ةح على مستوى  تجسدت

ه التثلیث على خ�انة الصب�ة للعفر�ت)، وما �مثل (خ�انة زوجة األخ ألخ�ه، خ�انة زوجته له،
                                                            

 .، ص نالسابقالمرجع  -)1(
 .361صسعید شوفي محمد سل�مان: توظیف التراث في روا�ات نجیب محفوظ،  -)2(
 وكلیلة  لحكا�ات من "ألف لیلة ولیلة نماذج تطب�ق�ة (دراسة –اب السردي ـي للخطـل الس�م�ائـو: التحلیـعبد الحمید بورای -)3(

ادات ـــر عـــورات مخبـمنش ن)،ـك الحز�مالب و ـة والثعلـة، الحمامـة المطوقـت، الحمامـر�العفاد و ـار، الصیـلك شهر�ـالم –ة" ــودمن
 . 08(دت)، ص (دط)،التوز�ع، الجزائر،عبي �الجزائر، دار الغرب للنشر و أشكال التعبیر الشو 
 .40یر بروب: مرفولوج�ة الخرافة، صفالد�م -)4(
 .08عبد الحمید بورایو: التحلیل الس�م�ائي للخطاب السردي، ص -)5(
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یدعو « تكراره مرتین أو أكثر أن ذكر الحدث و  عن اعد ،ینالشعبی وعيالصعید التجر�ة و 

 )،1(»نه في توصیل مضمو دالالت زائدة عن مجرد الرغ�ة إلى تغر�ب الحدث وٕاثارة قضا�ا و 

في  اهمةمن طرف إحدى الشخص�ات المس مضاد إلى إحداث رد فعل يء الذي یؤديالش

ت الخطاب هذا المشتغلین في مجال سرد�اجمهور اإلنشائیین و  بناء العالقات األول�ة، �سمي

ییر العالقات المذكورة تغو  « تحو�ل ألنه یؤدي إلى ،"التحول"الصنف الوظائفي ب

حیث ینغلق القصص  أو النها�ة السعیدة، حالة من التوازن الفر�د نحوو�تجه بها ، )2(»أعاله

على �عض الص�غ التعبیر�ة المعروفة، التي تشیر إلى معنى  ،اله�مختلف أشك ،الشعبي

معمر مخرب القصور و مشترك، �فید أن الجم�ع (عاش في ع�شة رض�ة إلى أن أدركهم 

  . القبور)

، لكنه ال �قود إلى "القتل"و "زواج"ال يفي فعلالتحول على مستوى نص الل�الي تمثل و�

 ،نحو اضطراب ثان الحاصل على مستوى العالقات األول�ة التحول �قود النها�ة السعیدة، بل

ل شخص�ة جدیدة إلى �فعل دخو  المملكة،في ح�اة الملك و  �ساعد على إحداث تحول جدید

من  الوضع الجدید/الطارئ  تغییر ثم ،تقی�م التي تعمل على شهرزادهي مضمار السرد، 

 ق السرد علىغلفي  ساهم�مما  خالل إعادة ض�ط العالقة الجامعة بین السلطة والرع�ة،

 ،مجموع الحكا�ات الحافَّة ، �فعلتش�ه حالة االستقرار األول�ة ،النهائياالستقرار من حالة 

، یرتد التتا�ع إلى حداث، عندئذتتا�عا زمن�ا في اتجاه واحد، حتى قرب نها�ة األ« التي تتا�ع 

 ،ص عل�ه في المقدمةاست�فاء غرض نُ « و  ،)3(»/ �عد تمام عظة الحكا�ات البدا�ات /..

  .)4»(هو صرف الملك عن عمل الشر بواسطة تلهیته �الحدیث و 

                                                            
 ه وادي،ـم طـا)، تقدیــه نموذجـــد ظلــــذي فقــــل الــرة (الرجــة المعاصــة العر�یـي الروایـرد فــردي: السـم الكــد الرحیـعب -)1(

 .318، ص2006 )،1(ط ،اآلداب، مصر  ةـمكتب
 .95فالد�میر بروب: مرفولوج�ة الخرافة، ص -)2(
 .361توظیف التراث في روا�ات نجیب محفوظ، ص :سعید شوقي محمد سل�مان -)3(
  .92سهیر القلماوي: ألف لیلة و لیلة، ص -)4(
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ما تالها من ، و نالملك شاه زما هأخ�و  شهر�ار لملكاحكا�ة  ن علىالدارسو  �طلق 

مصطلح الحكا�ة ، ه في الزواجتتحقیق رغب عن هوز�ر مرحلة عجز  إلى صوالو  ،حوادث

هي �مثا�ة فاتحة مّمهدة لظهور حكا�ة ف، منطلقه�اعت�ارها مبتدأ الحدیث و  ،)1( المفتتح

 .النصعلة وجود  كانت التي، )2( مؤّطرة لحكا�ات شهرزاد

مصطلح  تمییزا لها عن الحكا�ة المفتتح التأطیر�ة المؤطرة أو ى القصةعل طلق�ُ و  

ة أطر، �ضم �عضها �عضًا «  بوصفها ،الحكا�ة اإلطار�ة الكبرى  ، )3(»إطار مركَّب من عدَّ

الص�غة السرد�ة المؤطرة للنص األم، �اعت�اره نواة الحكا�ات  « تلك هي أو �معنى آخر

ل�ا تتا «تالى تو ، �ةالمضمونو  �ةالشكل من الناحیتین هتتألف على نسق التي ،)4»( الفرع�ة

 استوى فلو غیَّرنا مواقع الفصوص السرد�ة لما  ،منطق�ا ال �مكن قل�ه أو إعادة ترتی�ه

 . )5(»القّص 

لحكا�ة اأو  الوساطة تجدر اإلشارة إلى أن هناك من الدارسین من �ستعین �مصطلحو 

مهمة ال�حث عن  وز�ره، التي تبدأ بتوكیل الملك شهر�ار شهرزادللتدلیل على قصة  الوس�طة

التي �سوق الراوي و  ،الزواج من الملك قراراتخاذها و  ،روس إلى حین ظهور شهرزادع

، دندان على لسان الوز�ر "الحمار و صاحب الزرعالثور و "األول/البدئي في خضمها قصة 

حل، بینما تحمل الذا مغ�ة اللجوء إلى ه دو في ظاهرها ثني عن الزواج، وتحذیر منتب التيو 

 .ٕاتمام هذا الزواجو االرت�اط ضرورة في �اطنها إیذانا رسم�ا �

                                                            
 . 11سحر السرد�ة العر��ة، صشو�لي: ألف لیلة و لیلة و داود سلمان ال -)1(
 .40شعر�ة الروا�ة العر��ة (�حث في أشكال تأصیل الروا�ة العر��ة و داللتها)، ص فوزي الزمرلي: -)2(
 . 36ص المرجع نفسه،  -)3(
 . 206المصطفى مو�قن: بن�ة المتخیل في نص "ألف لیلة و لیلة"، ص  -)4(
 ـةي ألف لیلـة فــة والداللـالبنی زول:ـوري غـجب ل فر�ـا نــال عـ. نق46/47ة، ص صـة العر�یـفوزي الزمرلي: شعر�ة الروای -)5(

 .87، ص1994، شتاء 4ع، 12مجولیلة، فصول، 
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وتر�ط بینهما،  الختام�ةا بین الوضعیتین االفتتاح�ة و م تقع ألنها �الوساطةوسمیت  

عن طر�ق  اب الحاصل في ح�اة السلطان والمملكةتهدف إلى القضاء على االضطر و 

ح كفة ى األحداث وتوجه مصیر الشخص�ات، وترجالتي تؤثر على مجر  التحو�الت المنجزة،

من  )1�حل محل نظام سابق أص�ح غیر محتمل( -من وجهة نظر غر�ماس  -نظام جدید 

 .تعني الد�مومة والتحولالدائر�ة و  ئري،شكله الدا من ناح�ة أخرى  تمنح السردو  كما ،ناح�ة

   قصص تتحد في غرض ما تمهیدا لمجموعة من ال« بدورها  الصغرى  األطر تعتبر

        عرضها«�تم و  ،)3( المضمنة أو تسمى الحكا�ات التضمین�ة )،2»(أو في صفة ما 

أو تقد�مها كجواب عن سلوكات �شر�ة قد تكون أقل أو أكثر َوقعًا مما وقع للملك 

مقتض�ات الحكي  وأمقامات  �حسب ،مساحتها) ضیق(أو ت تسعالتي قد تو  ،)4»(شهر�ار

 .دواع�هو 

، "خارج الس�اق ت�ااحكال"�سمى  نمط آخر من القص الحكا�ة المضمنة عنیتفرع 

      ما جاء في الحكا�ة المضمنة حینا، �دعمو  ا �علل�قدر م ،ألنه ال �فید الحكا�ة اإلطار

بتعجب الشخص�ات المروي « ینتهي عادة  ، لذلكحینا آخر )5( و ل�طیل في زمن الل�اليأ

المروي له خارجها، [ن]قصد شهر�ار، فتمسك شهرزاد �الخ�ط الناظم بین في الحكا�ة، و لهم 

ما هذا و « قولها:  من خالل تمهد �أخرى أعجب منها،، و )6(»الحكا�ة الكبرى المنته�ة 

الملك إلى تأجیل قرار قتلها إلى حین سماع �مما یدفع  )،7(»�أعجب من حكا�ة (...)

 هللا ال أقتلها حتى أسمع �ق�ة حدیثهاو في نفسه قال الملكف « ،الجدیدة طارالحكا�ة اإل

                                                            
 .29عبد الحمید بورایو: التحلیل الس�م�ائي للخطاب السردي، ص -)1(
  .101سهیر القلماوي: ألف لیلة و لیلة، ص -)2(
 .12سحر السرد�ة العر��ة، صة و لیلداود سلمان الشو�لي: ألف لیلة و  -)3(
 .206لیلة"، صبن�ة المتخیل في نص "ألف لیلة و  فى مو�قن:المصط -)4(
 ، ص ن.نفسهالمرجع  -)5(
 .62التراث السردي (من أجل وعي جدید �التراث)، ص سعید �قطین: الروا�ة و  -)6(
 .120، ص 2005 )،4، (ط1ج ،م للنشر، الجزائرلیلة، تقد�م مز�ان فرحاني، موفألف لیلة و  -)7(
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اإل�ادة التملك و  لفعل الحكي على فعل« ع�ارة تحمل بین ط�اتها انتصار معلن  .)1»(

كه للمعلومة �فعل امتال« أقوى من سلطة المسرود له  ها هنا ، ألن سلطة الّسارد)2(»

 عرضه، �ناء على ما تقدم. و )3(»ك�فا (جزئ�ات المسرود)، وإلمكان�ة التصرف فیها كما و 

 لي: التاالترتیب وفق  "لیلة لیلة وألف "لكتاب  اله�كل التنظ�مي العام �مكن تحدید

  .الحكا�ة المفتتح -

 .الحكا�ة اإلطار الكبرى  -

 .الصغرى  �ةالحكا�ات اإلطار  -

 ./المضمنةالحكا�ات التضمین�ة -

                 الحكا�ات خارج الس�اق. -

في مؤلفه "ألف لیلة ولیلة وسحر السرد�ة  قد عرض ال�احث داود سلمان الشو�ليو 

التي و  حكا�ة واحدة، لدن الحكا�ات من توالد حول فكرة الجیدةالكثیر من األمثلة  )4(العر��ة" 

على مبدأي التناوب  ات �قومحكا�ف�عض ال تختلف بناها التركیب�ة من حكا�ة إلى أخرى، 

، الحلالقمة/وصوال إلى  امتصاعد اهرم� شكال التضمین داخل التضمین، مما �منحهاو 

�صعب تفك�كها، كحكا�ة  رك�ةبنائ�ة م ه�اكلذات  ، و�عضها معقدةالعفر�ت"الص�اد و  كحكا�ة

لد فیها الحكا�ة الواحدة من األخرى اتتو  ،كبمر العنقودي اله�كل الذات  البنات"الحمال و "

�مكن تقس�مها إلى عدة أقسام متناظرة/مستقلة  ى خر ، وأوامتدادها خیوط عنقود العنب كتولد

سواء من حیث شكل الشخص�ات (المظهر، المضمون، االخت�ارات،..)، أو من تشابهة مو 

                                                            
 .56ص، 3ج نفسه، جعر الم -)1(
 .165لیلة، ص: بن�ة المتخیل في نص ألف لیلة و المصطفى مو�قن -)2(
ة ــدار العر�یــر، الـالف، الجزائـورات االختــمنش ات)،ــالبنیف و ــواع والوظائـــم (األنــي القدیــرد العر�ـــالس راوي:ــم صحـإبراهی -)3(

 .160، ص2008)، 1، لبنان، (طناشرون للعلوم 
 وما �عدها. 17سحر السرد�ة العر��ة، صداود سلمان الشو�لي: ألف لیلة ولیلة و  ینظر -)4(
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 ، ومنها الذي القمر الزمان ابن الملك شهرمان""حكا�ة ك وتسلسلها،حیث تركیب الوقائع 

من  ،ته بذاتهاعید بناء ذ�تمتع بخاص�ة سرد�ة تجعله یغیر أنه  خضع للتقس�م المتناظر،ی

، ومن ، أو مبدأ التداخل السردي التراكميعتماد مبدأ التداخل السردي التضمینيا خالل 

أش�ه ببناء  وفق هاذین المبدأینتظهر التي  الدین"،النماذج الموضحة حكا�ة "حاسب كر�م 

 الوقت في�عض معنى وداللة، و  ، ومستقل �عضها عنمتراكمة اتموحد یتكون من عدة ط�ق

 أي أن  ،مبناها ومعناها الدالین لحكا�ة اإلطارحتى �عطي ا، یتخذ شكله الموحد نفسه

الذي  على الحدث الحدث فیها تركبی الحكا�ة تتكون من مجموعة من األحداث الجزئ�ة،

 )إخراجو�ختلف عنهما من خالل إدخال (أو  ،الحدث الذي یل�هتركیب �دخل في و  ،قبله

 .)الزمانجدیدة، أو تغییر المكان (أو عناصر  )حذفأو إضافة (أو  ة أو أكثر،شخص�

ال تمثل  ،على كثرتها ،ها ال�احث داود سلمان الشو�ليالتي عرض النماذج وٕان كانت

ات نو�عوجدنا ت ،األعجو�ة، إذ كلما توغلنا �اتجاه العمق األشكال الموجودة داخل الكتابل ك

قاطع تال، فعبر التوالد و بللكتااله�كل�ة البن�ة السرد�ة  نوعتغنى و  تؤكد شكل�ة متعددة،

قصة تسلمك  في تناغم فر�د التضمین تارة أخرى، تمضي الحكا�ةوالتناوب تارة، والتداخل و 

ج �شخص�ات تنتمي إلى كل العصور والتوار�خ �عجو وسط  إلى قصة ثان�ة إلى ثالثة،

متراصة جن�ا إلى وتفاصیل متالحمة و  ،الخوارق ، وعوالم خ�ال�ة �مألها السحر و األمكنةو 

 على قصصه عاضدتو  ،شكلهمعه وحیدا في  �كاد �كون  ،ختلفاإ�قاعا م النص تمنح ،جنب

  .فیها تعدد وجهات النظرو  ،قضا�اهاختالف من رغم ال

 على المستوى  طافحة /آل�اتوشائج عن طر�ق يصالتكافل القص�تم هذا التعاضد و و 

 شيء بإضفاء، تسمح الداخلي/ العمیقه نسیجفي  متأصلةالخارجي للنص، وأخرى وث�قة و 

ومن أبرز تلك  .من المرونة والسالسة على النص، وتمنح المتلقي نفسا أطول للمتا�عة

 اآلل�ات والوشائج: 
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وما تستدع�ه من أحداث  ،�ة والزمن�ةمكانال تهاتنتقال في شهرزاد استندت الع�ارات اللغو�ة: -

"هذا ما ها ع�ارة أهم ،غو�ة التي تفید هذا االنتقال�عض الع�ارات الل وشخص�ات مختلفة، على

تنهي محكیها بینما ، )"(.. كان من أمرأما ما " تلیها، في العادة، ع�ارةو  ،)"كان من أمر (..

ع�ارة "بلغني أیها  أما .هللا أعلم") على التمام ومن حدیث (.. نتهى إلینااهذا آخر ما "و  �القول

تواري وراءها التكثیف، و تتصف �اإل�حائ�ة و  داة سرد�ةأ« فتعتبر )"، (..نالملك السعید أ

السردي الكامن في أفض�ة لم ُتعرف. ألنها توشك أن تكشف ذلك الغطاء عوالم لم تكشف، و 

 ،في سماع المز�د ، تثیر رغ�ة الملك)1(»القا�ع في غ�ا�ات الخ�ال المجنح غیب الذاكرة، و 

فتجیب  ،أعذ�ه"دیثك وأحسنه وأطی�ه و "ما أحلى ح (دن�ازاد) �قولها األخت الصغرى  تذكیها

 .أ�قاني الملك"إن عشت و  ،دثكم �ه اللیلة المقبلةأین هذا مما سوف أح"و  شهرزاد

هي الغالب�ة و  ،في اللیلة السا�قة شهرزاد إعادة الجملة التي سكتت عندهاب وذلك التكرار: -

 في حكا�ة "الوز�ر�ن التي فیها ذكر أن�س الجل�س" شهرزاد فقد أدرك ،صالعظمى في الن

أما تعلمین أن وراءنا هذا العدو  «لزوجته  "الفضل بن خاقان" الص�اح على حدیث الوز�ر

 )،2(» قال لهمع هذا األمر تقدم إلى السلطان و الذي �قال له المعین بن ساوي ومتى س

بلغني أیها  «:�قولها ،في اللیلة الموال�ة ت�اشر شهرزاد حدیثهام الم�اح، و فسكتت عن الكال

متى اءنا عدو �قال له معین بن ساوي و أن ور الملك السعید أن الوز�ر قال لزوجته أما تعلمین 

  . )3(» قال له أن وز�رك الذي یزعم أنه �ح�ك (...)ع بهذا األمر تقدم إلى السلطان و سم

ل�الي األلف هي األخرى على الر�ط بین ال تمن الوسائل التي ساعدو  التأطیر والتضمین: -

 التشتت �سبب كثرة التنقالت التأطیر النص حمىه�كل الكتاب في حد ذاته، فقد   ،واحدةو 

شكلها  ي الصورة�عط الذي طاراإلأقرب ما �كون إلى  فكان، ةالحدث�و  ةالزمن�و  ةالمكان�

 الكبرى  �ةالحكا�ة اإلطار  فقد حافظت .، دون أن �حجب تفاصیلها الصغیرةالجمیل والثابت
                                                            

 . 171عبد الملك مرتاض: في نظر�ة الروا�ة (�حث في تقن�ات السرد)، ص -)1(
 .187، ص1جألف لیلة و لیلة،  -)2(
 .نفسه، ص ن جعالمر  -)3(
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التفاصیل/الحكا�ات، وجعلها ى توالد تلك علعمل التضمین ، بینما لل�الي الواحد صوتال على

       .الحكا�ة الكبرى  أي ،)1(»مشدودة لحكي شهرزاد  « في الوقت ذاته

تحمل  ، التيأو األنا الواحدة واحدالراوي ال فكرةالكلي للنص  لتأطیرا �عزز وحدة الراوي: -

ل�ست و  )2ة (المرو� حدوثة�ین األفهي مجرد وس�ط بینه و  ،المتلقي على التصدیق �ما حدث

ُمَبّلغة لما وصل « /شهرزاد ةالراو� ، تص�ح"بلغني" الص�غة ممن خالل استخداف ،طرفا فیها

ال تعدوا ف، )3(»ك الحكا�ات إلى علمها من الحكي عن غیرها، إذ ل�ست هي منشئة تل

 مهمتها (والحالة هذه) حدود تنسیق وتنظ�م الحكا�ات �ما یتناسب ومنطق القص وغا�اته،

 ،)4( قصص ح�اتهاتروي سیرها و  التي من الرواة إلى طائفة "اعلم" التي تحیلص�غة  تزكیها

لذلك أشار مؤرخو ألف لیلة ولیلة  ،موضوع الروا�ة معاو  الراوي  هو ف�كون الحاكي/السارد

في آن معا، لیجسد الغ�اب لیؤكدوا تلك الح�اد�ة، و  مدونیها للراوي المحوري/شهرزاد �ضمیرو 

كل من یجوز أن و  ،اآلخرون و  ،وأنتهم ،نحنو  ،هوال«  بوصفه عنها،�ذود و  كل الضمائر

 .)5(» �حیوا على صورة ما

 ،في الر�ط بین حلقاته ومنعها من االنفراط )6(�العجائبي كما و�توسل النص  العجائب�ة: -

الثابت ف ،شرطا ضرور�ا في الحكا�اتعنصرا أساس�ا و  لم �كن التشو�قأدركنا أن إذا خاصة 

 شيء من في الكثرة المطلقة من القصص ال یدل على - نظر سهیر القلماوي  من وجهة -

                                                            
.236صالمصطفى مو�قن: بن�ة المتخیل في نص "ألف لیلة ولیلة"،  -) 1) 

 .178/179عبد الملك مرتاض: في نظر�ة الروا�ة، ص ص  -)2(
 .162المصطفى مو�قن: بن�ة المتخیل في نص "ألف لیلة و لیلة"، ص -)3(
 .المرجع نفسه، ص ن -)4(
 .192عبد الملك مرتاض، في نظر�ة الروا�ة، ص -)5(
والعجائبي هو التردد الذي ُ�حسه كائن ال �عرف غیر القوانین الطب�ع�ة، ف�ما یواجه حدثا فوق طب�عي حسب الظاهر.  -)6(

شرق�ات للنشر  تزفیتن تودوروف: مدخل إلى األدب العجائبي، ترجمة الصدیق بوعالم، مراجعة محمد برادة، دارینظر 
 وما �عدها. 44، ص1994 )،1(ط ،والتوز�ع، مصر
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، حیث یخلق العجب في مثل هذه الحاالت عالقات تواصل مستمرة )1( هذا التشو�ق

 تحد�و  بل، ة�الموجودات الطب�ع منطقعارض � ، دون أنالوحدات القصص�ة بینرصینة و 

ضفاء جانب من إ من أجل  ،العالمةفي رحم النص ح�ة التفاصیل  مع واقع�ة�سالسة 

 .المصداق�ة ی�قى مرغو�ا ف�ه من لدن المتلقي

   :القد�م السردي اله�كل الداللي للنص-2

تاقوا إلى بدور الحكمة في إصالح الملوك، و  حكماء آمنوا« وألن حافظوا الل�الي وهم   

الم�اشرة للملوك تؤدي النص�حة « )، أدركوا أن 2»(تخل�ص الناس من قهر النظم الس�اس�ة 

رَّعوا بنصوص سرد�ة لحجب تلك ذت« ، فقد )3»(إلى الموت أو إلى ما ال ُتحمد عق�اه 

ر النص إنهاء رحلة ظاه اإن بد)، ف4»(األهداف من دون أن �طمسوا جم�ع المنافذ إلیها 

صوب ا به االتجاهو  ،اإلنسان�ة مصادر القوة في الذاتنطالق في رحلة ال�حث عن االو ، الدم

د افر التي تعیق مسار تطور األالتصورات الفاسدة ثورة على كل الق�م و  �اطنهو  ،الفعل

، فإن الغائر ف�ه تكر�س  لتلك ٕاحالل أخرى محلهاالسعي من أجل إقصاءها و المجتمعات، و و 

  .الق�م وتأصیل لها

االجتماعي الذي حق�قة الفساد األخالقي و صنعت الل�الي الشهرزاد�ة ملكا أ�صر لقد   

الخطر الذي أ�صر حین  اخترق هذا اإلنجاز وتحول عنه، لكنه �ظالله على السلطنة، ألقى

، مخلفة أثرا /الفعلتط�ع القولوأنها تس ،أدرك قوة العامة �عد أن �ات یهدد السلطة في ذاتها، 

 .�الغا

                                                            
 .30. 199لیلة، صسهیر القلماوي: ألف لیلة و ینظر  -)1(
 .119فوزي الزمرلي: شعر�ة الروا�ة العر��ة، ص  -)2(
 .156لیلة، ص: بن�ة المتخیل في نص ألف لیلة و المصطفى مو�قن -)3(
 .119فوزي الزمرلى: شعر�ة الروا�ة العر��ة، ص -)4(
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ر من وجهة نظ -تص�ح عمل�ة تطهیر المجتمع حول الحكا�ة مسارها و من هنا تُ و 

 حقها فيو  من مظاهر الشر إلزام�ة، حتى ال تعي العامة قدرتها على التأثیر، -السلطة 

تر��ة  ه فيقصر و ، حجم شهر�ار دور شهرزاد، والقر�نة النص�ة حین السلطةعلى  االنتفاض

مي حینما نهزاة ذكور، وكرست هي نزوعها االالتي شاءت األقدار أن �كونوا ثالث األبناء

تكر�سا للسلطة  «بوصفها ، ومن هنا �الذات تتحول شهرزاد .الذكران فضلت مصلحة هؤالء

 .إلى رمز من رموز القمع واالستبداد �انتهاء الل�الي، )1»(امتدادا لها الشهر�ار�ة، و 

كما الحظه  - الذي أوجدها  ألن الزمن �عد، م تنتهلنالحظ أن الحكا�ة  وٕان كنا 

التي  ،�عسر التكهن بنهایتهغیر معروف البدا�ة و  ،مفتوح الجهتین كان زمنا الزمن�ا -غیرنا 

مصنوعة ال هيإال لت�عد ش�ح الموت عنها، و  ال لشيء بوكة،سغیر ممشوشة و  ،ُتركت مبتورة

كلما  ،ذاكرتها فجائع نمط�ة تدق ناقوس الخطرتغفو في لحظات المستحیلة، و من عبق ال

دیثة �أت لها عدة عمل ح�عي شرع�ة التغییر، وهُ  مغایر �منظور / قراءتهاأعیدت كتابتها

وهو ما . القد�م �عد لم �كشف عنها النص التراثي ،مخبوءةتمتلك القدرة على استجالء حقائق 

 . (النص الجدید)اللحظة السرد�ة الثان�ة  على مستوى  عل�هسنعمل 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .213، ص2009 )،2(ط ،رات وزارة الثقافة، الجزائرمنشو صالح مفقودة: المرأة في الروا�ة الجزائر�ة،  -)1(
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II- جملك�ة آراب�ا، المخطوطة الشرق�ة، 1/2رمل الما�ةالجدید: السردي النص 

 توصیف النص:  -1

 على ،التركیب�ةم في بنیتها الحدث�ة و و تق ،روائ�ة نصوص ةالنص الجدید ثالث ضم� 

وحمل  ،جاء في جزأین منها األول ،القد�م الشعبي التراثي نصلل الحدثيو  النسق البنائي

رمل "الجزء األول حیث �عتبر  ،"1/2رمل الما�ة  فاجعة اللیلة السا�عة �عد األلف" عنوان

من  - یجب بدأ أو ، ألن العدّ "2"رمل الما�ة  مقدمة للجزء الثانيال�مثا�ة التمهید و  "1 الما�ة

هر التجر�ة الروائ�ة ، بوصفه جو هذا الجزء (الثاني) عیبدأ م أن -جهة نظر مجتمع الروا�ة 

یز�د عن الثالثین معص�ة التي أشعلت فتیل الكتا�ة لدى األعرج (واسیني) لما الالثالث�ة، و 

میزنا عر��ة ت �ةصصفة متأصلة فینا، وخا غدا حتى الجم�ع على الجبنها تمرس خالل ،عاما

 عن �اقي الموجودات.

الكتاب األول من مكاشفات  ،"1رمل الما�ة  -"فاجعة اللیلة السا�عة �عد األلف  تعد 

ثمان�ة  متنها السردي من�تكون ، و (بتعبیر الكاتب) ممال�ك الموت العاشق الذي تن�أ �سقوط

س�قت لیلة العذاب ، تروي تفاصیل الل�الي الستة التي المضمون و  حمة الشكلفصول متال

حیث تبدأ ال�اخ�ة في الفصل األول من الجزء األول في النص الجدید من حیث  األخیرة،

اإلقامة ساكنیها تحت اضعة و قت الدن�ا أبوابها، ، حین غلَّ انتهى كل شيء في النص القد�م

 عن سرد ال تتوقف الل�الي الستو  والنار، جح�مالنخرط الجم�ع في صلب یكي ل الجبر�ة،

الجزء الثاني (فاجعة اللیلة السا�عة �عد  من عشر سادسمواجعها إال عند حدود الفصل ال

لیلة اللعنة  في سرد تفاصیل اللیلة السا�عة �عد األلف، ، لیبدأ الكاتب)2رمل الما�ة  -األلف 

تخطى فیها الزمن كل  التي ،اللیلة السا�عة �عد األلف ،كل النها�ات المخ�فةل�أس و وا

كل أنواع  ،�التقدیر األرضي ،العشر�نساعاته األر�عة و  في ارتك�م معقولة،الغیر الممكنات 

 قبل أن تكنس وجوه الخراب الذاكرة، الموت الذي اكتسح كل شيء،و  الب�واالست الجر�مة
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 همهمات الرجلآخر و  ،ةالمهموم ةشید المور�سك�اناأل أنغام على�نسحب ال�حر نحو الفراغ و 

  .وهزائمها غرناطةالقادم من أدخنة  المجنون 

أ �أهوال یوم من مكاشفات العاشق الذي تن�الكتاب الثاني  "2 - رمل الما�ة" تعتبرو 

التي ز�نت األمل  شعلةو فعلى الرغم من النور الذي أضاء المدینة،  ،ن أوانه �عدق�امة لم �ح

في ، و أش�اء كثیرة ألوانها أح�انا غیر واضحة في األفقف، (بتعبیر الكاتب) وجوه االنتظار

بلون القطران في سماء مدینة الحرائق  امخلفة خیوط أح�ان أخرى تنسحب إلى الوراء

تنذر �أ�ام شدة أكبر وأعظم من شدة أولئك الذین مروا ، آمدوكال" -ا "نومید العذا�ات األبد�ةو 

التي نبدأ في تقصي ما فاتنا من و ، �عیدب زمن ل�سفوق أجسادنا وعقولنا وحواسنا العشر منذ 

 ."المخطوطة الشرق�ة"الذي حمل عنوان  في النص الثاني عذا�اتها

وأكثرها بدائ�ة  ،�أعنف أشكال األبجد�ات المنس�ة ي دون ذال المخطوطة الشرق�ة النص

ما أعقبها و  ،)1007اللیلة ( لیلة الل�الي جح�م المئة األخیرة من جزاءاأل تفاصیل وهمج�ة،

الذي شیده األجداد األوائل أصحاب األ�ادي  أعادت التار�خ ،ت ومسوخاتفظاعا من

 . تسكن قلو�ا نهمة تحلم �حالوة السلطانتشوهات و خلفه من خواء ، وما الب�ضاء

خص ما جاء لّ �حمل عنوانا فرع�ا یُ  ،كل قسم منها من أر�عة أقسامة المخطوطوتتألف 

ٕانما كل واحد صل الذي یل�ه، و ن الفكل فصل ع استقاللدون أن �عني هذا التقس�م  ،ف�ه

 رثن سنة لیملك انتظر خمسی راكحِ ، �شذ عن �قین�ات التصو�ر التقلیديبتدرج منها یرصد 

 .خرا�ا

الذي  ،(المل�اني) الطاغ�ة التي شنهاغیر المعلنة القسم األّول عن الحرب  و�روي  

ا ومیدَ نُ  رُ اثَ دِ انْ " ت إلىنتهوا ،مصائرهاوص�ا على تار�خها و نصبته ، و اإلرادة الشعب�ة صنعته

 اِب تَ الكِ  یلُ اِص فَ تَ " من خالل هااندثار قصة  القسم الثاني التي یروي المدینة ، "الْ وكَ دُ آمْ 
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 ،/المل�انيالذي �قف شاهدا ح�ا على إخفاقات الرجل الطاغ�ة ،كتاب األحزان ،"عِ ائِ الضَّ 

  .سقوطه الحر في فخ السلطانو 

ساهمت في تشیید القسمین  الحقائق الموجعةو  المكتظة بدهشة الموت، المكاشفات هذه

ن یختزالن �قین الور�ث الشرعي نوح ولد المل�اني، ذو القرنین عالمات یاللذ الثالث والرا�ع

ا ة (البدیل الجدید عن مدینة نومیدأن مشیخة أمادرور اإلسالم��األلوه�ة والخوف والخراب، 

المندثرة) ال تنقاد إال �السحر والخرافة واألسطورة والدین، والمز�د من حكا�ات الدجال الذي 

 تار�خ �ضاعة ال �مسسها الكساد، وال تفسدها عفونة الزمن، ألن س�أتي في آخر الزمان،

نتهي في قلب النار، حیث ستضمحل یمع لحظة الخوف األولى، وس صالحیتها أبدي، بدأ

         كل الك�انات (نهائ�ا) في عمق المجهول.

 – 2011صدر في ط�عته األولى عن منشورات الجمل سنة  - أما النص الثالث

لنظام الذي أقره شهر�ار بن المقتدر إثر تنصی�ه تشوهات انقاء ووضوحا عن نسخة أكثر ف

 استعاض عن النظامین ، حینىیته األولالفي و  المواجعواجع و الف�الد  رأس خراب على

 النظام الجمهوري  في(بتعبیر كاتبها) ه رأى ، ألن�مختصرهما "الجملكي" ،الملكيو  الجمهوري 

، المفطور�ن على الفوضى متى ما أت�حت لهم الفرص ،لناس مثل ناسه اعد صالح�لم نظاما 

یت�ح   في حین ،ایتهاعَ المسؤول عن رِ و  ،�ال�ا ملته الرع�ةو  �اتت نظاما جائرافقد الملك�ة أما 

�ة ی�قى مرغو�ا ف�ه لدى الناس، و�خلق مساحة من التدبر هامشا من الحر  ام الجملكيالنظ

  .من أولي األمر ماالتفكر للحكو 

وحك�مها الذي له األسماء كلها حتى فقد حقه في االنتماء إلى  هاحاكمو  جملك�ة آرابَ�ا

لذي غامر النص الذي �فترض أن �ستكمل ف�ه الكاتب رحلة نوح ولد المل�اني  ا ،جنس ال�شر

ا ال�ائدة لبناء مشیخة آمادرور اإلسالم�ة الجدیدة، لكنه �فاجئ صوب ال�حر �اتجاه نومید

�ما یتزامن  ،)1007في صلب جح�م لیلة الل�الي (اللیلة  �ه من جدید یزج  المتلقي حین

، التي جرت في النصف األول من شهر النار، من المستمیتة العر��ة الجماهیر�ة والثورات
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عقوال  ل�ساء)، 2011�دا�ة األلف�ة الثالثة (الثان�ة و یرة، في نها�ة األلف�ة سنة الخروج األخ

 ،في مستودع الذاكرة الجدد األنب�اءالذي سیخلفه  ،اإلرث الجدید �غزوها الب�اض والغ�اب عن

كلما اجتاح القلب  ،تختبر عواطفناقبل أن تتحول مع مرور الزمن إلى شتات لحظات طارئة 

  .لم �كن لنا أصالإلى وجود  حنین

الظلمة وانتهت  على تعنوانا، تفتح ر فصال �س�عة عشرالنص من س�عة عشیتألف 

ألن  ،أو هكذا نقول مجازا ،"خاتمة لل�الي" ترفلهاو  ،"مقام الل�الي" هاتصدر یفي الفراغ، 

 خلفت، ال�ائدةا اب�َ على حد تعبیر قوال جملك�ة آرَ  ،األكثر ی�اساال�ا�س و  العاصفة التي كنست

حل نهائ�ا، لم تضمفإنها  سوادها،وٕان خف  وظلمة ،معم�ة لأل�صار ،ناصعة مغسولة شمسا

 في الظل.  بل أوجدت لنفسها أمكنة أخرى 

             الجدید: السردي اله�كل التنظ�مي للنص -2

 1/2رمل الما�ة  األول: النص -2-1

حدودها ارسة الح�اة في مم، و العزلةو  زمن القمعقیل عن الزمن المیت،  دیرا قألن كثو 

من الرحالت  كغیرها رمل الما�ة رحلةلم تكن ف ،یتوقف القول ف�ه على جدید مل، و لض�قةا

ٕانما ، و ب�ة األمكنة المقدسةجاذ ، �اتجاهمكان المدنسمن جح�م ال تنطلق التي الروائ�ة،

، ورطو�ة السجون، وعقم من جح�م محاكم التفت�شف�ه انطلقت  اتخذت مسارا مغایرا،

مدینة و  ،�م األرض الی�ابجح السواد، وانتهت إلىوخوائها الذي ینغلق على الموت و الصحراء 

أنها  الرواةو  العارفون الحكماء و  ، التي قال عنها"ا آمدوكالنومید" مدینة ،المستح�الت الممكنة

وفجرا ملیئا �الورد  /ونهد العذارى /.. /زهر ال�ساتین /.. « ال�عیدة كانت في التوار�خ

، أما )1»(صدر حبیبته في غفوة الذهول الذي �ش�ه غ�مة النائم على  جالبنفسو واألقحوان 

ص�ح د�ا�ات ترعرع حتى أو  ،المعدن الذي نما كثیراال األسمنت المسلح و یبق إ«  الیوم فلم
                                                            

  ك،ـمیاب، الفو ـة للكتـة الوطنیـالمؤسس ة)،ــ(روای 1/2ة ــل المایـرم –ف ـد األلـة �عـة السا�عـة اللیلـرج: فاجعــي األعــواسین -)1(
 .124، ص 1993 (دط)، ،دار االجتهاد، الجزائر



 الفصل الثاني........................................................... التشكیل البنائي السردي الشعبي للحدث الروائي

92 
 

أسلحة ��ة تخترق كل فجر عذر�ة السماء والغیوم البنفسج�ة. و طائرات حر تمأل الشوارع رع�ا، و 

 .)1(»العمر في لحظة البرق یدو�ة صغیرة تنزع 

حفیده، شهر�ار بن المقتدر صنو شهر�ار و  كل شيء بدأ في اللحظة التي أراد فیها 

 :المتعاق�ة أن ینهي زحف اللیلة السا�عة �عد األلف، لیلة الفواجع

 جحود المحكومین.و  ،ا طغ�ان الحكامأفسدهو  ،التي أحرقتها األحقاد "المدینة"فاجعة  -

الذي ال تلمسه نار جهنم،  ،بن المقتدرأقسمت برأس الحك�م شهر�ار  التي "دن�ازاد"فاجعة  -

خوفا على  "شهر�ار" عن ملكها "شهرزاد" دا�ة الغوا�ة أختها التي خ�أتها الحق�قة أنها ستروي 

  .لیلة حظهامن الجواري متى تحین  تنتظر كغیرها ،فضلت العودة إلى الحرملكح�اتها، و 

الذي أدخل ابن المقتدر في تفاصیل حكا�ة لم �كن مه�أ الهبیل،  (*)"المور�سكي"اجعة ف -

 لسماعها، ألنها كانت الحكا�ة الف�صل التي صنعت كل شيء في ح�اته ال�اق�ة. 

 .�شرته التي لم تكن له أبداو  ،دفاجعة "الحك�م" نفسه الذي عذبته طو�ال عیون ابنه الوحی -

ن مختلفیال�قاعین اإلر�طت بین كانت �مثا�ة الحكا�ة المفتتح التي تمیزة وصلة مُ 

 الهز�مةو  أعطت للموت (النص القد�م والنص الجدید)، ووفرت عناصر تالقیهما األكید، حین

 دد ُورثاء الدم اللق�ط، لم �كونوا مبتكر�نُحججا أخرى للمقاومة، ال لشيء إال ألن القتلة الجُ 

متهالك، ومرت�ك  �فعل صدفة هار�ة من تار�خف ،أغب�اءن، �قدر ما كانوا مقلدین یمبدع

ظلت عالقة  ،حلق مرارة صغیرةالإلى  التي �مكن تصو�بها �سهولة، أعادوا أغالطهو  �أكاذی�ه

 سردفي  "دن�ازاد"بدأت  ، حینأخرى أر�عة قرون)في روا�ات كثر من ثالثة قرون (و أل ف�ه

                                                            
 .، ص ن السابق المصدر -)1(

مصطلح خاص �مسلمي األندلس �عد  غالب�ة اآلراء على أنهااجتمعت  إس�ان�ة، لفظة مور�سكوسأو "ال يالمور�سك-(*)
ن إلى التعنیف والظلم، وصودرت و ث تعرض المسلمتار�خ سقوط آخر معقل من معاقل األندلس (غرناطة)، حی 1492

-1492مأساة األندلسّیین (ح�اوي: سقوط غرناطة و جمال �. ینظر جم�ع حقوقهم حتى حقهم في ممارسة شعائرهم الدین�ة
 .43(دت)، ص (دط)، ،ردار هومه، الجزائم)، 1610
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 ل�شیر المور�سكيحكا�ة ا تعتبر التيو  األلف للحك�م شهر�ار بن المقتدر،�عد  تلل�الي السا

كل القاعدة األساس�ة التي بني علیها النص تشو  ،�ة اإلطار�ة الكبرى التي تجمعهاالحكا

ة رواة ألسن على ،متشاكلة ومت�اعدة ،وعة من الحكا�ات الفرع�ةتتناسل منها مجم ،الفاجعة

  .اإلطار الداخلي للحكا�ة ضمن ولمروي له متعدد ،متعددین

على  "رمل الما�ة -فاجعة اللیلة السا�عة �عد األلف"على هذا األساس تحافظ روا�ة و 

الل التوالد المستمر من خ على سر الد�مومة ف�هو  ،"ألف لیلة و لیلة"اله�كل التأطیري لنص 

من حدة المروي له و و  ،مرو�هق لعلى فكرة الراوي المفار و  ،ةمن جه هذاالفرع�ة للحكا�ات 

�عد  الي الستالل� حكا�اتالمروي الكل�ة ( �مكن رصد المشاهدة التأطیر�ةو  .جهة ثان�ة

 للرواة:  تياآلوفق النمط التراتبي  ،له شهر�ار بن المقتدر) المروي و  ،الراوي دن�ازادو  األلف،

 ال�شیر یروي حكایته. -

 الراعي یروي قصة ال�شیر. -

 الخضر. الراعي یروي قصة سیدنا -

 الراعي یروي قصة  سیدي عبد الرحمن المجذوب. -

 الرجل صاحب اللح�ة الب�ضاء یروي قصة ال�شیر. -

 ال�شیر یروي قصة حمود اإلشبیلي. -

 ال�شیر یروي قصة الشیخ العجوز و زوجته. -

 ال�شیر یروي قصة المارانوس المقتول. -

 ال�شیر یروي قصة الشیخ الز�ري مع زمنیر. -

 یروي قصة مقتل الصبي ابن القوال. ال�شیر -
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 ال�شیر یروي قصة صلب الشیخ النینوي. -

 ال�شیر یروي قصة المعتضد. -

 ال�شیر یروي قصة صلب الحالج. -

 المجذوب یروي قصة ال�شیر. -

 صة عمي الطاووس.المجذوب یروي ق -

    ال�شیر یروي قصة قتل شهر�ار بن المقتدر لوالده و تول�ه العرش. -

 یروي قصة بوزان القلعي. �وشامار  -

 مر�وشا تروي قصة ال�شیر. -

 المجذوب یروي قصة ابن رشد.  -

منعرجا آخر مع بدا�ة الفصل الثالث عشر من الجزء الثاني، حیث �ظهر  تأخذ الحكا�ة

ال  بن المقتدرالكالم إلى شهر�ار  مح�الإلى السطح بوضوح،  /الشاهدلراوي البدئيصوت ا

روایته  حركة لألحداث من خاللم�صفته شخص�ة فاعلة و  �صفته مروي له سلبي، بل

زعزعة قوانینه و  ،صرا أساس�ا في قلب مواز�ن النصعن ستشكل ،مجموعة من القصصل

  :الراسخة

 یروي قصة محمد الصغیر. شهر�ار -

 یروي قصة قتل والدته. شهر�ار -

 یروي قصة قتله لوالده. شهر�ار -

 قصة قتله للمحض�ات العشرة. شهر�ار -
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 الطبري.و  ،والشبلي ،شهر�ار یروي قصته مع الحالج -

بوصفها مروي لها، حیث تستأنف الراو�ة تستعید �عدها شخص�ة شهر�ار موقعها األول 

لتنهي هذه المرة حكا�ة  لكن ،حاضر الحكا�ة فترة من الزمندن�ازاد حدیثها �عد أن غابت عن 

 حك�م لبطحكا�ة "معروف السكافي" ممتثلة ل ،في النص القد�م �عد األلفاللیلة الواحدة 

 جملك�ةال صفو حكا�ة المور�سكي الذي عكر بجنونه  كف عن روا�ةأن ت� جم�ع الموجودات،

 لم �كشف عنها النص حق�قة ، واالستظهاراألبدي، وممتثلة لحق�قة أخرى تستحق ال�عث 

ئا آخر، بلعته شهرزاد في حدث، هنا، كذلك، كان شیالذي  «، ألن الشعبي القد�م التراثي

رع�ا. عین على نها�ة الحكا�ة على رأسها. فعیناها كانتا ترتجفان  خوفا خ�أتهقلبها و 

 .)1(»كان ینام كل لیلة على حجر شهر�ار.أخرى على السیف الذي خاتمتها، و و 

الملك معروف "لحكا�ة  ،المخالفة للنها�ة التي سطرتها شهرزادالجدیدة و النها�ة  عطيت

، النص الجدید نفسا أو هامشا أوسع ل�صنع وجوده النص القد�م على مستوى  "اإلسكافي

 . عن النص الرحم المختلفو  المتمیز

د ق حكا�ة (حكا�ة الملك معروف)،فإن كانت النها�ة السعیدة للشخص�ات داخل ال

فإن  ،(شهرزاد، شهر�ار، الرع�ة) ها القصصيص�ات خارج مجالخالشإنقاذ  ساعدت على

انتهت حیث ، ق النها�ة المأساو�ة لمعروف اإلسكافي في النص الولید قد صنعت الفار 

تل الملك شهر�ار بن المقتدر على ید ابنه قُ  ، فقدلموتإلى ا�الشخص�ات المدیرة لدفة الحكم 

 فقد ألقى طو�ال، لم تدم ، لكن والیتهوحاكما جدیدا للمملكة ب مار�شاالً الذي نص، قمر الزمان

قبل أن ُ�فاجأ �الفرقة  ،بنفسه في سرداب األسود الجائعة �عد حاالت ال�أس التي انتابته

األنثو�ة  �حاستهاأدركت  �ازاد فقدأما دن .)2(روالعلماء وهم �قتحمون القص ،االنتحار�ة األولى

فخرجت مسرعة، �اتجاه  ،م ترد أن تكون ضح�ة مطلقاول ،هىنتاالحادة، أن كل شيء قد 

                                                            
 .455، ص فاجعة اللیلة السا�عة �عد األلف -)1(
 .461/462المصدر نفسه، ص ص -)2(
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شهر�ار بن  مؤرخ ،الجنرال األصدقاء الشمالیین والمؤرخو  وللحاش�ة طائرة مخصصة لها

الوز�ر  على لسان وقد جاءت هذه النها�ة .)1( نالوالد البیولوجي لقمر الزماو المقتدر 

 .)عمي الطاووس(المخلوع 

الكبرى، الحكا�ة اإلطار  من شخص�ات ةالشخص�ات ال�اق��ة �عود النص ل�ضع نها 

حین �ات صانعا لتفاصیلها، ألن الجم�ع  التي فجرتها "دن�ازاد"، حكا�ة ال�شیر المور�سكي

  :في الب�اض لنصغرق ا، قبل أن �ملك الراوي البدئي مر�وشا الحكي�ُ 

 حكا�ة موت المجذوب.مر�وشا تروي  -

    حكا�ة عودة ال�شیر إلى الكهف الذي خرج منه. مر�وشا تروي  -

فاجعة اللیلة السا�عة �عد  -1/2نالحظ �عد استقراء البن�ة العامة لروا�ة "رمل الما�ة  

 :لیلة"، من خاللجغراف�ة النص القد�م "ألف لیلة و األلف"، َتحزب النص الجدید إلى 

 اءطو ناوعلى المور�سكي"، لة �حكا�ة "ال�شیر المحافظة على نمط الحكا�ة اإلطار، ممث -

من مثل:  التي یرو�ها رواة متعددون  ،على مجموعة من الحكا�ات الداخل�ة بدوره لتأطیرا

اختالف المروي وهي حكا�ات على تعدد رواتها و  ،ال�شیر، المجذوب، الراعي، مار�وشا...

اسكة األجزاء، متناغمة تملتشكل بن�ة م الحكا�ة اإلطار الكبرى، تتوحد معتذوب و  ،مله

، كما �صلب الوحدة األساس�ة التي انبثقت عنها ،نها�اتها، ترت�ط بدا�اتها و الصوراألشكال و 

، وٕان هو الحال على صعید النص السردي القد�م، الذي تظل یناب�عه تصب في مجرى واحد

  .طالت بها المسافات

ممثالن �شخص�ة دن�ازاد، وشخص�ة شهر�ار بن  ،االلتزام بوحدة "الراوي" و"المروي له" -

 صنو شهر�ار الل�الي القد�مة. ،المقتدر

                                                            
 .480/481/482، صالسابقالمصدر  -)1(
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مو في رحم الثورة والتمرد، ب ینحزّ تَ تحزب األعرج لنسق البناء الحدثي العتیق،  لكنو  

 �قي على اإل�قاع المتوثب�أبى إال أن ی، و توار�خ المزورةلل االستكانة ، أومهادنةو�رفض ال

، التي تفصل بینهماوالتردد صر مسافة الخوف �ختو  ،ةماالقدللعالقة الح�ة بین المعاصرة و 

المحرك الرئ�سي ة هي المحتوى األساسي للروا�ة، وموضوعها المركزي، و ألن الحق�ق

التقالید ال�ال�ة و  ،للموضوع المركزي للروا�ة، أي الحق�قة، هو تحط�م كل الموروثات الصل�ة

تحم�ه من  ألنها ، ال لشيء سوى الوجدان العر�ي أثناء رحلة المل�ارالعقل و  علیهاالتي ُجبل 

 :، فكان أن عمل الكاتب علىالخطر

"معروف  لحكا�ةلقة �النها�ة السعیدة عن الوحدة السرد�ة األخیرة، المتع االستغناءحذف أو  -

 آخر صناعة تار�خو  ،مضى ترم�م تار�خبن�ة  ،أخرى غیر متوقعةاستبدالها �و  االسكافي"،

 . ى والذاكرةذكر الأمكنة منزوعة أزمنة �كر، و �

 ،التي كانت علیها شهرزاد الل�الي القد�مة ،متى ما فقدت صفة الح�اد والتبل�غ أزاح دن�ازاد -

مما �عني فقدان المقول الدنیزادي جان�ا كبیرا من  ،حیث أص�حت طرفا في الحكا�ة

واستبدلها �مر�وشا التي تنتمي إلى النشید اإلنساني  ،)87المصداق�ة (ینظر الفصل ص

الذي كلما اعتقد الجم�ع أنه مات، قام من رماده لیؤكد �أن الح�اة مستمرة وتستحق  ،العظ�م

 . عاش على حد تعبیر الكاتبأن تُ 

 ،)1(القد�مالتأطیر�ة للنص ایتین الداخل�ة و عرج (واسیني) قد حافظ على البدٕان كان األو 

تعطي قصص الفرع�ة) العقد المتناثرة، و جمع ح�ات (الالتي ت ،بوصف الثان�ة وساطة العقد

 استمرار فعل الحكي، و�التالي استمرارتعمل األولى على و  للروا�ة، وراسخا قواما متماسكا

تدفق الغز�ر �سبب الو  ،في الكثیر من األح�انو  ،إال أننا نالحظ أنه ،التخییل السردي تعةم

المفاجئ عن ، والخروج المتكرر و اتستطراداالي في فخ سقوط الراو الفرع�ة، و  للحكا�ات

                                                            
 ـيقافز الثــاض، المركـي، الر�ـادي األدبـالن ة)،ـل الداللـات تشكـلیة آلـي (مقار�ـص الروائـة النـي: بدایـد العدوانـأحمینظـر  -)1(

 .29، ص2011 )،1(ط ،العر�ي، لبنان، المغرب
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�ع الحاصل �ما �ش�ه التجم ،نصركز�ة التي �عتنقها اللحساب القض�ة الم يمضمار السردال

 تبتعدجعلها التوازن واالنتظام، و  فقد الروا�ة)، أ79نظر الفصل صعلى مستوى النص األم (ی

�سلب القارئ/ المتلقي حقه  تشا�كا، مماتص�ح أكثر تعقیدا و و  عن روح التناغم واالنسجام،

عاجزا  ،التفاصیلو  ،واألسماء ،�الكثیر من المعلومات محاصرألنه  ،اإلصغاءالمتا�عة و  في

 .تجاهمن ا أكثرعلى  مفتوح، و شاسع سرديمشهد  أمام عن احتواء األحداث،

  المخطوطة الشرق�ةالنص الثاني:  -2-2

كهف) في محنته وخوفه وهذ�انه،  داخل المكان (ال غلق النص األول من� المتلقيو 

 روائیتینأمام لحظتین  یجد نفسه، حر في صمته وزرقتهال�فتتح النص الثاني على �و 

هي  ، ولحظة ثان�ةالجماليجنونها التجر�بي و  ،فكر�ةصراعاتها ال، لحظة أول�ة �كل متمایزتین

اله�كل  لتمث التي ،"نوح ولد المل�اني" األمیر قصة أكثر صفاء ونضجا، تنقل وتصور

  .الذي یجمع أحداث الروا�ة من مبتدئها إلى منتهاها ،العام طاراإلو 

سرد�ة كبرى، �فصل  )أو وحدات شاهد(م ط�قاتمن أر�عة  العام اإلطار تأسسو�

 ط�قةتحتضن كل  .نوع�ة تض�ط تفاصیلها او�ن�انتخاب عن -فصال ظاهر�ا  -بینها الكاتب 

 ته.نیافي كل� اله�كل الروائيتخدم  ،القصص األخرى الط�قات/منها مجموعة من 

  أمدوكال-نومیدا ندثاراالقسم األول: -

ف�ه، ألنه �حیل على اسم المدینة في روا�ة (رمل  جاء ب�عض ما عنوانهیوحي  الذي 

  .)1هامش الروا�ة استمرار للیلة نفسها (المخطوطة كما جاء على و )، 1/2الما�ة 

-نومیدا  جملك�ةأرض  علىتستكمل ما حدث  ،ة أجزاءست�ستغرق هذا القسم 

، اندثار ال�شیر المور�سكي داخل الكهفو  ،�عد است�الء العمال على القصر ،أمدوكال

                                                            
 .09، هامش ص 2006 (دط)، ،، سور�ارمدى للثقافة والنشدار ال ،(روا�ة) واسیني األعرج: المخطوطة الشرق�ة -)1(
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على شكل مونولوج  رو�ها الشخص�ة ال�طلة نوح ولد المل�انيتالنص على الب�اض، و انغالق و 

 :هي �تألف هذا القسم من ثالث قصص متضمنة. و )1أو حوار داخلي (

 .مع المرأة التي �كاها حتى تالشى سواد عین�ه قصة ع�سى الجرمولي -

ن حقائق الذي خط كتا�ا �كشف ما خفي م ،"مجهول الهو�ة"الرحمن الرجل قصة عبد  -

 . في عهد المل�اني "الجملك�ة" مدینةشتعاالت التي مست الكل اإل صور�الدن�ا، و 

األولى، مرورا بتفاصیل مخططه الكبیر  الم�الدلحظة ، منذ المل�اني مع السلطانقصة  -

أمدوكال -ا نومید وتحول ،هاللحظات األخیرة من ح�ات وصوال إلىللوصول إلى سدة الحكم، 

رجل الصدق  )،حكا�ة "نوارة لهبیلة بنت ز�نب" أم نوح (األصلي تنسل منها .إلى رماد

 ابنهو  ،شهر�ار بن المقتدر �عد سقوط حكم ُأختیر �اإلجماع حاكما لل�الد الذي ،واألمانة

لذي لطالما ظل نوح �طرحه: ا ،السؤال الممجوجذلك ، وتختصر إجا�ة قمر الزمانالمار�شال 

  .انتظار إلى أ�شع األجو�ة، وأكثرها عنفا وقسوةمن أبي؟ لینتهي السؤال �عد طول 

ائع-   القسم الثاني: تفاصیل الكتاب الضَّ

قالید السرد�ة تالعبر أر�عة أبواب، أعادت  هاتفاصیلتوزعت  أجزاء، �عةس �تكون منو 

 اءةقر � ،بوصفه الراوي  ،صاحب اللح�ة الب�ضاء الحك�م الشیخبدأ ی ، حیثالقد�مة في القص

 ،أوسكار :فهم المروي لهم أما ،المروي  ، كتاب المدینة/مصنف عبد الرحمن يجاء  فما 

عرض  ما �أتيوف�  .من ص�ادي آمادرور الزرقاء ا�عضو  ،سقراطو  ،نوح ولد المل�انيو 

 لمحتوى كل �اب:

 

 
                                                            

، للنشر والتوز�ع، األردن دار غیداء الكات�ة الجزائر�ة (دراسة نقد�ة)،فر�دة إبراه�م بن موسى: زمن المحنة في سرد  -)1(
 .106، ص2012)، 1(ط
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  �اب األنفاق: -1

 ات،إ�ادما أعقبها من و  ،بواسطة مر�وما (مار�وشا) المدینة كتابقصة تهر�ب  أو

كل ضد  عيالجماواإلعدام  السحلتفاصیل عمل�ات ، و علماءالشنها المل�اني ضد العمال و 

د جسده �سهولة،  بل كان الم یرد أن ی�الذي  ،عبد الرحمن على رأسهمالخارجین عن النظام و 

أكبر  بل، )1(»�حمل ضده أكثر من الحقد  «�فكر في الشكل النموذجي لقتله، ألنه 

المدینة"، الذي دون الجزء الثمین من "كتاب  ،سرار المخطوط الشرقيأل ، وهو امتالكهاألحقاد

 .تار�خ الصح�ح للمل�انيال عل�ه

 : �اب األقواس -2

 تسم�م) نوح (األصلي)، والتدابیرعد وفاة (�روي قصة تولي المل�اني للحكم �الن�ا�ة، �و 

فرقة "كتائب تأس�س أهمها و ، االحتراز�ة التي اتخذها في الخفاء السري لضمان دوام السلطان

  :هما ،الس�اق ن عنین خارجتیقصت من القصة اإلطار�ة الصغرى، تنبجسو . الظالم"

 ، والذي یتلخص فيعالم المل�اني األنثى في قصة المل�اني مع جنس النساء أو مفهوم -

األولى في مطحنة  ابنته�، فقد رمى الموتاالنتهاء إلى : إنجاب ولي العهد ثم نقطتین

أخذها أحد عبیده  ،�عد أن أنجبت له ولداف، أما زوجته هبألسنة ل نحودفع �الثان�ة الكاشیر، و 

من رأسها الصغیر ثم ضر�ها على الحائط اإلسمنتي المشقق �كل قوة حتى انشق « األقو�اء 

ة، ممزوجة دوائر لزجمشكال خطوطا سور�ال�ة متقاطعة و  �دأ مخها یرتسمعلى اثنین و دماغها 

 ). 2(» �حمرة مخثرة ثم تهاوت مثل الكتلة الحدید�ة

، وتلخص مبدأ "الد�مقراط�ة والقصاص"، الذي أقره زوجهاقصة أستاذة الر�اضة البدن�ة و  -

 ، فقد تم �موجب القانون الجدیدالنومید�ة في الجملك�ةاألخالقي المل�اني لمنع انتشار الفساد 

                                                            
 .214، صواسیني األعرج: المخطوطة الشرق�ةینظر  -)1(
 .234، ص نفسه رالمصد -)2(
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ٕان و حتى الطبول لم تدق، الجنس مع زوجها، ألن الدفوف و ها تجر�م األستاذة على ممارست

         .كان الدفتر العائلي الذي یثبت زواجهما موجود

 �اب المدینة:  -3

معالم تنتفي معها ، و ى التي بدأت تتهاوى مدنها الواحدة تلوى األخر دولة الدین قصة  أو

، فمدینة "بر�ز�نا" أ�ادتها كتائب تحل محلها أمادرور الزرقاء (حضر موت)، و أمدوكالا نومید

مسیرة كسالة السلم�ة، �سبب مس" أحرقت "قطا�سبب انتفاضة السكان، وعن آخرها الظالم 

األخرى لكن   أغرقت هي "كوفرا" الصغیرةودم ال�شري، "البر�دة" فقد غرقت في حمم من ال أما

ینة الخواء والرمل یر�ن" مدالز�ت المغلي، بینما "بسیل من م�اه الحمم والمجاري و في 

حاصرتها  أن د �عرف ما وقع لها حتى الیوم، �عدالشعر، فال أحر والنساء الجم�الت و خالصو 

أما �ق�ة المدن فقد غرقت في �حر من المجاعة،  )،1مدة تجاوزت السنة ( كتائب الظالم

رمالها العدواني من وجهة  زحفوالمرض، واألو�ئة الفتاكة، والصحراء التي ال �مكن إ�قاف 

ة "أطلس التي كانت تحت إمر  ،إال من خالل استعادة مدینة "الز�ت" نظر المل�اني،

  .الظواهري"

 بوصفها قصة تمهید�ة ،زمن مضى قبل �روي عبد الرحمن قصة مدینة الز�تو  

/الوحدة األخیر من كتاب األحزانبین ال�اب الثالث وال�اب وصل كهمزة  تعمل ،(مضمنة)

قصة الصراع الذي تحكي ، و قد جرت أحداثها في عهد نوح (األصلي)السرد�ة الثان�ة، و 

برحیل عبد الرحمن،   انتهى وقد، عبد الرحمن)الرفقاء (المل�اني و  بین هذا األخیر عاشه

  .مؤامراته الخف�ة المتالك رقاب الخلقدا في مجابهة حقد المل�اني، و قاء نوح وحی�و 

 

 

                                                            
 .246/247، ص ص السابق المصدر -)1(
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  ات:ال�ائسة أو �اب ال�قا�ا من الن�ّ �اب التخط�طات  -4

ب، مرورا �الحرب �محرقة الكت وما تضمنته من أحداث: تبدأ موت المل�انيقصة 

-ا جانب، ثم سقوط نومیدبإ�عاز من األصدقاء األ /مدینة الز�ت،مدینةالالمضن�ة ضد 

المدینة غیر اإلنساني على �سبب العدوان  ،تحت ضر�ات قوات التحالفآمدوكال واندثارها 

وانتهت (ولد المل�اني)،  نوح الصغیر صوال عند حادثة سرقة/إنقاذو ، الصغیرة/ مدینة الز�ت

ت أطرافه الواحدة تلوى ُسرقزعت جلدة وجهه عن آخرها، و نُ  حیثقتل المل�اني،  �مشهد القتل،

ُحز رأسه عن جسده، قبل أن ینتزع أحد األخرى، وُ�قرت �طنه، وُأقتلع ذكره وخصیت�ه، و 

فقسمه على  ثم �ضر�ه �كل قوةرجاالت كتائب الظالم  شاقورا كان یتدلى من خاصرته، 

        .الذي تخلق منه )1(تستقر عیناه على الفراغ قبل أن ، اثنین

      االنتظار على الحاّفةالقسم الثالث:  -

ال ار)، حیث تمر األ�ام بدون ذهول و (الحكا�ة اإلط �عود النص إلى حاضر السرد

 - الكاذ�ةو  –مارسة طقوسه الیوم�ة، المتشابهة نوح ولد المل�اني منهمك في مو دهشة، 

مع كل هذا �شعر �أن شيء قد یوم قل�ال مثل الحائط القد�م، و  دون كلل، یتآكل كلو  �انتظام

 .تغیر

 لى قصتین، تنتمي القصةإ زمن�ا هافصل، �مكننا ءخمسة أجزا�تكون القسم الثالث من و 

الصغیر إلى القفر األزرق  حقبل وصول نو  ،فاجعة الزمن الماضياألولى إلى  اإلطار�ة

 ،و�دأ في الس�الن قطرة قطرة من الذاكرة،آت�ا دحرج الزمن ال�عید ت حیث (آمادرور الزرقاء)،

  كما رأتها عینا نوح الصغیرتان. ،قصة سقوط الجملك�ة النومید�ةیروي 

عدة تتشعب إلى و  ،الثان�ة فتعلن انتمائها إلى فاجعة الزمن الحاضراإلطار�ة أما القصة 

أو لتشیر إلى  ،لتدفع السرد إلى األمام في معظمها تأتي ،خارجة عن الس�اق قصص 

                                                            
 .269/270/271، ص السابق رالمصد -)1(
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. وفي العموم �مكن ض�ط المسار معینة تخدم أهدافا محددة داخل المتن الروائيدالالت 

 :يكاآلت الصغرى السردي للقصة اإلطار�ة 

كرى، الذین كانوا �حتفظون بها للذ ،أوسكار یروي قصة جمع أعضاء المل�اني من الناس -

 الرجل.قصة  في ةأصیل عناصربوصفها 

 كان.�نوح یروي قصته مع الفت�ات (الفنانات) الراغ�ات في الذهاب إلى سفینة المار  -

 نوح یروي قصة مقتل ع�سى الجرمولي. -

 المرأة التي سمیت على اسمها.سارة تروي قصة  -

 .، وتؤكد أصولها الیهود�ةإحدى الفنانات تروي قصة سارة -

التي تحتل أسفل نهدها األ�سر،  الوشوم عن، و جذورهاعن طفولتها و  :سارة تروي قصتها -

 كان)، وعن أس�اب �قائها على متن السفینة�قصة صعودها إلى سفینة األحالم (المار و 

 .(استثناء) مدة س�عة سنوات

 المنتظر را�ات الفاطميالقسم الرا�ع:  -

إشار�ة، تفید في وصف  ق�مة س�میولوج�ة، أو « ةالفرع�تشكل العناو�ن الرئ�س�ة و  

هو ما یتحقق على مستوى القسم الرا�ع من خالل عنوان "را�ات الفاطمي ، و )1»(النص ذاته

إلى  "تالرا�الفظة " نتسبت إذ، تحمل دالالت مت�اینة یتكون من ثالثة ألفاظ ، الذيالمنتظر"

مفاه�م راسخة في ق�م و إلى  �عضها �حیل ، حیثوالشروحات المعانينافر حقل لغوي مت

نصر، وهي أ�ضا ، فالرا�ات دلیل القوة وشارة ال، وال�عض اآلخر متأصل في السلباإلیجاب

 .رمز الضعف واالستسالم، وٕاعالن الهز�مة

                                                            
   ،(دط) ثالة للنشر، الجزائر، تطب�ق�ة في الشعر العر�ي (نحو تأصیل منهج في النقد التطب�قي)،عثمان بدري: دراسات  -)1(

 .48، ص1989النشر، القاهرة، و اإلبداع األدبي، دار الفكر للدراسات . نقال عن محمد العبد: اللغة و 39، ص2009
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األصول التي  بین عنتَ  إذ ،انتماءاتها الروا�ة فقد حسمت "الفاطمي"، فظةل أما عن 

�ش�ه في طلعته ، والصد�قین سلیل األنب�اء نوح ولد المل�انيف ،ةال�طل الشخص�ة نحدر منهات

الذي حكت عنه كتب األولین  ،عظمطلعة فاطمة الزهراء النوران�ة بنت الرسول األ« البه�ة 

 ، )1»(ه له أحد �لم ینتو 

تنتفي ف�ه الفوضى  ،�عث جدیدا�ة �دمنتظر" إلى نها�ة و "ال لثةفظة الثاللا ترمز بینما

الظلم، و�تحقق العدل والمساواة بین بني ال�شر، استنادا إلى فكرة المهدي �نتهي و 

لدى كل الجماعات اإلنسان�ة التي تتعرض  و نظیراالمنتظر/المخلص، التي نجد لها مسوغا أ

 . لكل أشكال العنف والمصادرة

�ة تنفلت ة داللمحمال �حزم ،مرجینبین التركیب  �قف ،المتناقضة أمام هذه الق�مإذن و 

 ،النص ینغلق على االحتمالخاصة و  سد�م�ة،، وتزداد تعقیدا و المعنى المألوفمن  قاموس 

حیث �غیب القص التضمیني، و�قل ا القسم، اله�كل التنظ�مي لهذ الشيء الذي ینعكس على

 فيشكل الحلقة األخیرة ت ،ثالثة أجزاء یتكون من ، إذ نجدههعدد األجزاء الداخلة في تشكیل

 االستعدادات ، تلخص التحضیرات و قصة األمیر نوح ولد المل�اني القصة اإلطار�ة الكبرى،

     .غلب علیها الطا�ع الدیني المغلف �الكثیر من الوهم والخرافة ، وقدإلى یوم العودة الكبرى 

�عد استعراض األقسام األر�عة للمخطوطة الشرق�ة من حیث نسق بناء الحدث و 

حدود البلغ  قد لتشكیل القد�م (الل�الي العر��ة)،لالروائي، نستنتج أن الكاتب في استدراجه 

 درجات متفاوتةاالستخدامات، و�طرق مختلفة، و ف�مز�د من ، معاینة وال�حثالالقصوى من 

ف�ه على  حافظ الذي الوقت فينصا مختلفا عن النص القد�م،  بنا ،من االستلهام والتوظیف

وفي  �قف بینهما سوى حاجز الزمن. ال هان لكائن واحد،نهما، وكأنهما وجصالت القرا�ة بی

  :ما یلي توض�ُح ذلك

                                                            
 .435واسیني األعرج: المخطوطة الشرق�ة، ص -)1(
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، التفر�ععامة للنص القد�م من خالل مبدأي التأطیر و حافظ النص الجدید على البن�ة ال -

حیث نعثر على حكا�ة إطار كبرى أو حكا�ة األمیر نوح ولد المل�اني التي توازي حكا�ة 

من  وحدات سرد�ة ل�الي القد�مة، تتولد عنها أر�عةشهرزاد مع الملك شهر�ار على صعید ال

حكا�ات مجموعة من الصنف الحكا�ات اإلطار�ة الصغرى، التي تتكون هي األخرى من 

 أو الفرع�ة. مضمنةال

تضمین حكا�ة أو أكثر في صلب  «والذي �عني  ،استخدام تقن�ة تداخل السرد التضمیني -

 على مستوى الوحدة ، و�قع)1(»حكا�ة المفتتح أو حكا�ات اإلطار وكذلك حكا�ات التضمین 

 ،مجموعة من الحكا�ات خارج الس�اق على هاعتمد الروائي في بنائ ة من النص، فقدالثالث

�سعى النص إلى ترسیخها،  ل تفاصیلها إلى رؤى وأفكاركحكا�ة سارة التي تشیر ك

على خالف على ظهر سفینة المار�كان  لمدة طو�لة ت، مكثیهود�ة األصل فالشخص�ة

لحدث  ته�أأن الشخص�ة ت هدها األ�سر وشوم تدل على�حتل أسفل نو زم�التها الفنانات، 

كل الظروف الموات�ة لوال�ة نوح  لتهیئةسعیها المتواصل عظ�م، شخصته الروا�ة من خالل 

  . ةالتي تعرف أسراره وتوار�خه الماض�من الزنج�ة مر�یته ولد المل�اني، أولها التخلص 

القائمة على  التحوالت الزمن�ة أو متوال�ات التغیر على المحور الزمني، فكرة ظ علىافحال -

ة القد�م ةالعر�� اتدو سر مفي ال )2»(الخطاب الزمني النموذجي  « �عتبر التعاقب الذيمبدأ 

، في األغلب ةحكا�ات المخطوطة الشرق�تمتد  حیث والشعب�ة على وجه الدقة، ،عموما

 ،وفق وتیرة زمن�ة خط�ة، صوب المستقبلعبر الحاضر متجهة  من الماضي عاقبوتت األعم،

 . في الزمن �عضمعطوف �عضها على و  ،مترا�طة تبدوا الحكا�ات في س�اقها

                                                            
 .39الشو�لي: ألف لیلة ولیلة وسحر السرد�ة العر��ة، صداود سلمان  -)1(
ع، ـر والتوز�ـة للنشــة)، دار الرایـــمونتاجی راءةــة (قـات المقارنـوء الشعر�َّ ـي ضـاس األدب�َّة فــرة: األجنــن المناصــز الدیـــع -)2(

 .  245، ص2010 )،1(ط ،األردن
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ما جاء على  توافق التيو  ،من الروا�ة ثانيالتي وردت في القسم ال والعنونة فكرة التبو�ب -

�اب  وعات أو المحتو�ات القصص�ةفرد ل�عض الموض، حیث أُ "لیلةألف لیلة و " ل�الي مستوى 

الش�اطین المسجونین في القماقم من عهد ا، من ذلك (حكا�ات في شأن الجن و یتعلق به

 سل�مان عل�ه السالم)، و (ما حكاه األصمعي لهارون الرشید من أخ�ار النساء وأشعارهن). 

إلى حد ش�ه ت يتال ،للروا�ةعلى األقسام األر�عة  تي مورستة التجزيء والترق�م العمل� -

فكل جزء في النص الجدید  �عید عمل�ة تقس�م الحكا�ات العر��ة القد�مة إلى ل�ال وترق�مها،

 ى مستوى النص القد�م.�ساوي لیلة عل

من مثل قصة  لیلة، ء/جز  على امتداد أكثر منداخل كل قسم  الواحدة الحكا�ة عرض -

) إلى غا�ة الجزء IIالتي تبدأ من الجزء (في القسم األول، و  مع السلطان (السلطة) المل�اني

)IV تتر�ع على مساحة ست صفحات -) على طولها مثال()، بینما تحتل قصة سارة - 

، فقد تعرض الحكا�ة ، وهو ما �حدث على مستوى النص القد�مثالثال القسم ) منVالجزء (

هذا عن وجوه التطابق بین النصین، أما  .عدة ل�الي متالحقة، وقد تروى في لیلة واحدة عبر

 مكن االختالف بینهما ف�قع في: 

�الوصلة على أو ما وسمناه  ،غ�اب االفتتاح�ة على مستوى روا�ة المخطوطة الشرق�ة -

 ، والحكا�ة المفتتح على مستوى نص ألف لیلة ولیلة. 1/2 –مستوى نص رمل الما�ة 

(والنص الجدید األول)،  ى مستوى النص القد�مي الحظناه علغ�اب الغموض والتعقید الذ -

 .الخ�ط الناظم بینها التقاطمعها  وتشعبها إلى الدرجة التي �صعب من حیث تداخل الحكا�ات

حافظت الل�الي الجدیدة/المخطوطة الشرق�ة على فكرة التتا�ع الزمني لألحداث/الحكا�ات،  -

إال أنها تختلف عند قرب نها�ة النص، عنها عند نها�ة الحكا�ات في الل�الي القد�مة، حیث 

، التي نفهم منها عودة السرد إلى )1(»یرتد التتا�ع إلى البدا�ات ل�سم الزمن �الدائر�ة  «

                                                            
، 361صمحمد سل�مان: توظیف التراث في روا�ات نجیب محفوظ،  يسعید شوف -) 1) 
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األول�ة، أي وضع�ة التوازن الفر�د للحكا�ة، في المقابل تنزاح الل�الي الجدید عن  الوضع�ة

 مسارها الدائري، حین تنغلق على االنتظار، واالنتظار نافذة مشرعة على كل النها�ات. 

�غیب المروي له على مستوى النص المخطوط، والممثل �شخص�ة شهر�ار على مستوى  -

الي الفاجعة الجدیدة، ألن الشخص�ة التي تلعب هذا الدور لم ترتسم ل�الي الفاجعة القد�مة ول�

 ،عالمات استفهام ول أن المخطوطة نص استشرافي �طرحمالمحها �عد، مما یدفعنا إلى الق

 .   ستطفو إلى السطح مع األلف�ة الجدیدة/النص الثالث

    املك�ة آراب�َ جُ النص الثالث:  -2-3

إلى حدود التشاكل بین التركی�ة البنائ�ة  عت�اتها األولى ذمن "جملك�ة آراب�ا" صرحت

-جملك�ة آراب�ا جاء على الغالف الخارجي للروا�ة ( ، فقداألول والثالث للنص والحدث�ة

والتي كلما تقدم المتلقي في القراءة یزدادا  ،، اللیلة السا�عة �عد األلفحكا�ات لیلة الل�الي)

 اليخاتمة الل� في على أنها اللیلة نفسها راوي الصدفةتوغال في جح�مها، ل�صطدم بإصرار 

فاجعة  بها ُ�قصد«  ، وهو �شرح المقصود من "لیلة الفاجعة القاس�ة" في الهامش:الجملك�ة

اللیلة السا�عة �عد األلف، التي شكلت مرجع هذا النص األساسي الذي استقى الكاتب بنیته 

  .)1»( ومرنا حتى الیمنها. لیلة ال تزال مستمرة منذ أر�عة عشر ق

النص األول، وكنا  شذوذها وخوفها وقلقها في ناا�ات ذاتها التي سبر إذن هي الحك 

د  على صعی في النص الثاني، وقبلها عشنا حكمتها ومحركاتها هافصول أهمعلى  هوداش

 .أرض جملك�ة آراب�ا من جدید على  عاود الظهورالنص القد�م، تُ 

من  یتوقف الجزء األخیر الصلب الذي ال ینجب غیر الی�اس، على هذا االمتدادف 

الذي �شیر إلى أن  "مقام الل�الي"ب راوي البدئيالراوي الصدفة/ �صدرهاالتي ، الروائ�ة ال�اخ�ة

                                                            
من جاورهم من ذوي السلطان والبر�ر، و العجم الحاكم �أمره، ملك ملوك العرب و  واسیني األعرج: جملك�ة آراب�ا (أسرار -)1(

 . 653صهامش ، 2011 )،1(ط ،دنشورات الجمل، لبنان، �غدام حكا�ات لیلة الل�الي)، -األكبر 
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ما سیرو�ه هو الحق�قة، وال شيء آخر سوى الحق�قة كما لمسها، أو كما روتها المخطوطات 

عنوانا �حمل  �س�عة عشر ،) فصال17( عبر س�عة عشر تفاصیلهاوزع ی قبل أن ،الضائعة

، تضع القارئ قاب قوسین أو أدنى من الداللة العامة للنص/النصوص شحنات دالل�ة قو�ة

اإلطار�ة الكبرى (حكا�ة  إطار صغرى، تأتي لتدعم الحكا�ة یتألف كل منها من قصة ،الجدید

  .إلموّرو)ال�شیر 

 عبء أولها :ثقیلة �كل ما �حمله من أع�اء ،التي ال تنام حكا�ةذاكرة ال�شیر إلموّرو  

تعني الداخلین تحت سلطان مس�حي، " و Mauri" المشتقة من ماوري "Moro" مورو التسم�ة

المعنى  وهو، )1(تي التصقت �كل عر�ي أو مسلم تا�ع ال ثم تطورت إلى مورو اإلس�ان�ة

عبء ف ثانیهاأما  .الذي تحمله كلمة المور�سكي التي التصقت ب�طل الفاجعة نفسه التحقیري 

جاورهم من ذوي  البر�ر، ومنم �أمره ملك ملوك العرب والعجم و "الحاك أسرار الحكم في دولة 

من الكهف إلى حین عودته إل�ه مرة ثان�ة،  لحظة الخروج األولى"، منذ السلطان األكبر

فیها "دن�ازاد" دور الراوي المفارق لمرو�ه (مع تتقمص التي  ،الكبرى �ة اإلطار بوصفها الحكا

وعة من متنصهر في صلبها مج .و�لعب شهر�ار بن المقتدر دور المروي له بدا�ة النص)،

�مكن تت�ع مسار . و سنة رواة متعددین لمروي له متعددالحكا�ات المضمنة، تأتي على أل

 :يتآلاكعلى مستوى النص الجملكي  السرد الروائي

واو الحق (حرف الفقراء الذي تآمر الجم�ع لحذفه من اآل�ة  :(واو الحق) الفصل األول -

 :ف�هو  ،)من سورة التو�ة 34

 ال�شیر یروي قصته. -

 روي قصة الحالج.ال�شیر ی  -

                                                            
 الونشر�سي:  . نقال عن حسین مؤنس: مقال حول فتوى 43مأساة األندلسیین، صجمال �ح�اوي: سقوط غرناطة و  -)1(

 -1957مدر�د "آسنى المتاجر ف�من غلب على دینه من النصارى و لم یهاجر"، صح�فة �معهد الدراسات اإلسالم�ة، 
 .139، ص1/2ع
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    روي قصة ابن رشد. ال�شیر ی -

 روي قصة أبو ذر الغفاري.ال�شیر ی -

 روي قصة أهل الكهف.ال�شیر ی -

على من عاد �عد ثالثة قرون، قطع خاللها النار والقفار،  الفصل الثاني (إلت�اس الرؤ�ا): -

إلى نوع من أنواع راب�ا الطی�ة التي تحول فیها الحمار آواختار في النها�ة أن یرتاح في أرض 

    :الغزالن. وف�ه

 الراعي یروي قصة سیدنا الخضر. -

 المجذوب.عبد الرحمن الراعي یروي قصة  -

 الراعي یروي قصة مار�وشا. -

، على الرغم من ا�ة، وال تتوقف عن االمتدادحینما تتلون الحك الفصل الثالث (مرا�ا الت�ه): -

   :ة. وف�هوحش�ة األسئلة المر�ك

 الراعي یروي قصة ال�شیر. -

 العالم صاحب اللح�ة الب�ضاء یروي قصة ال�شیر. -

التي خرج منها ال�شیر إلمورو  /السفینةأو رحلة األرمادة الفصل الرا�ع (نداء الماء): -

 :خله انطفأ في أعماق ال�حر. وف�هموت، لكن كل شيء بدامنتصرا على ال

 الس�عة یروون قصة ال�شیر. المدینة علماء -

 ال�شیر یروي قصة جده. -

 ال�شیر یروي قصة محمد الصغیر. -
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 أحد الرجال یروي قصة المارانوس. -

 یروي قصة ال�شیر. العلماء الس�عةأصغر  -

 -الذي ال �ظلم وال یرحم -موعد مرور سیدنا الخضر  الفصل الخامس (إشارات الفناء): -

 لتطهیر المدینة من آثامها. و�تضمن: 

 ال�شیر یروي قصة زمنیر. -

 ال�شیر یروي قصة أحد القوالین. -

 ال�شیر یروي قصة محمد الصغیر. -

 القوال الجدید.جد ال�شیر یروي قصة  -

القوس الذي رسم نها�ة الحالج، وتركه معلقا  الفصل السادس (محنة القوس السري): -

     :المس�ح �حدق في عیون هللا. وف�هك

 ال�شیر یروي قصة الشیخ النینوي. -

 یروي قصة أبو ز�د ال�سطامي.ال�شیر  -

 دن�ا تروي قصة قطر الندى. -

 ال�شیر یروي قصة الحالج. -

 ال�شیر یروي قصة محمد الصغیر. -

الذي خ�أ أسرار كل المخنث والمحروم من صهد الحب  الفصل السا�ع (الك�س األسود): -

 :ومكاشفاته العذ�ة. وف�ه

 المجذوب یروي قصة ال�شیر. -
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 المجذوب یروي قصة عمي الطاووس. -

الحق�قة التي  أو الحق�قة التي تغیرت أو هي �صدد ذلك، �قین الشمس):الفصل الثامن (  -

 :یرها أو لم یرد أن یراها. وف�ه كانت قر��ة من الحاكم �أمره مثل نفسه، ولكنه لم

 أجداده.ال�شیر یروي قصة الحاكم �أمره و  -

 ال�شیر یروي قصة طارق بن ز�اد البر�ري. -

التي خ�أتها دا�ة الغوا�ة  ،الذي �عرف الحق�قةلسان دن�ازاد  الفصل التاسع (لسان األفعى): -

 :" خوفا من الموت. وف�هشهرزاد"

 تروي قصة معروف اإلسكافي. زاددن�ا -

 یروي قصة بوز�ان القلعي. ال�شیر -

 المجذوب یروي قصة دن�ازاد مع الحاكم �أمره.  -

 الحاكم �أمره.المجذوب یروي قصة دن�ازاد و  -

التي تحتاج موتا قر�ان�ا �عید  ،األرض الی�اب آراب�ا):الفصل العاشر (إبتسموا...أنتم في  -

 :  �اة إلى شوارعها وأح�ائها. وف�هالح

 مار�وشا تروي قصة بني كلبون. -

موه؟ خفى؟ تُ ؤجل؟ تُ ال تردم، تُ  ،الحكا�ة ال تموت الفصل الحادي عشر (سحر ال�اخ�ة): -

 :لكنها تظل قائمة. وف�ه

 ال�شیر یروي قصة محمد الصغیر. -

 وي قصة ابن رشد.ال�شیر یر  -
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 مار�وشا تروي قصتها. -

المناظرة التلفز�ون�ة التي فقد �سببها الحاكم �عزه  الفصل الثاني عشر (عت�ات الجنة): -

 :تى إمكان�ة أن �سعد �ملكه. وف�هح ،وأمره كل شيء

 مار�وشا تروي قصة عبد الرحمن المجذوب. -

 ال�شیر یروي قصته. -

قمر الزمان التي لطالما عذبت عیونه و�شرته السوداء  عشر (فرخ الوراق): ثالثالفصل ال -

 :قینا أنها لم تكن له أبدا. وف�هأمره، ألنه �علم �الحاكم �

 .الحاكم �أمره یروي قصته -

حیث ال �مكن أن ینتهي ال�شیر  الفصل الرا�ع عشر (هو لم �مت... و لكن ش�ه لهم): -

 : عشقها ولم یرها. وف�هخوم مدینة سر الحكا�ة عند ت

 مار�وشا تروي قصة ال�شیر. -

 مار�وشا تروي قصة المجذوب. -

 ال�شیر یروي قصته. -

اللیلة التي تسقط فیها كل األقنعة، و�تكشف وجه  الفصل الخامس عشر (منتهى اللیلة): -

 :وف�هن للكارثة تار�خها القد�م. معلنة أ ،الحق�قة ال�شع عندما تتعرى دن�ازاد عن آخرها

 الحاكم �أمره یروي قصة والده. -

 دن�ازاد تروي قصة معروف اإلسكافي. -
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واالنه�ار  ،أو تار�خ سقوط قصر عز�رة الفصل السادس عشر (أ�ام الشدة الكبرى): -

  :ائي للنظام الحاكم من الداخل. وف�هالنه

 أمه دن�ازاد.ي الطاووس یروي قصة قمر الزمان و عم - 

المسالك التي اشتهى ال�شیر إلمورو عبورها منذ  (مسالك العبور):الفصل السا�ع عشر  -

    :كال الهالم�ة تجتاح دماغه. وف�هبدأت الر�اح واألش

 ال�شیر المور�سكي (إلمورو). قصةفة �قفل دراوي الص -

 : خاتمة الل�الي -

أقاص�صها الموغلة في ، و المواجع المستحیلةلیلة الفواجع و  �عد راوي الصدفة ینتهي

  :الق�ح، تلخص كل ذلك األلم و والوحشة إلى قناعات الشراسة

م تفرغ كل لو  ن اللیلة ما تزال مستمرة في الزمن،، ألمما حدث هو جزء ضئیل رواهأن ما  -

صنعه الحرمان  ،للسلطان أبدي ظمأ ألن الوجوه الجدیدة بها ،ما في جعبتها من غضب وحقد

  . نتظاراالصقله و  والكراه�ة، والخوف

والعشرات من: إبر  ،مئات�ضعة و  ،�ضعة آالف /القناعة�ضاف إلى هذه التركة الثقیلة -

، الشخص�ة الصورو  ،سنان، والخیوط الملونة، وال�طاقاتاألالخ�اطة، واألزرار، والنظارات، و 

كتب تنتمي إلى فئة الكتب  عشرو أخرى لم �ستطع تحدید وظ�فتها،  قطعو  ،..القطع النقد�ةو 

إال أن واحدا من كل هذه  األمیركي، التي تدخل صاحبها سجنا �ش�ه سجن "ألكاتراس"

ال عنوان كان كف�ال مجرد كتاب �ال غالف و  ،م�قا في الذاكرةَحفر ع ،الحمولة الثقیلة

 .كارث�ة دخول السجن لمدة خمس سنوات ،منه "االقتراب"

 :أن الحكا�ة �قینُ و  ،مسح األرضس من شدة االنحناء و قو �عده ظهر مفوق كل هذا و و  -

 . ألنها عین الذاكرة التي ال تنام ،الذي ینتمي إل�ه الوحیدة الحر�ةو  هي مساحة الحق
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�عد استقراء البن�ة العامة للنص الجملكي، �مكن عرض نقاط التالقي واالختالف بینه  

 و�ین نص ألف لیلة ولیلة كالتالي: 

الل�الي" الذي �شیر ف�ه راوي الصدفة/الراوي البدئي، �ستهل الكاتب النص �ما أسماه "مقام  -

هم من القوالین، ر مكاشفات من عاش ، ألنه�طابق الحق�قة�أن المروي/حكا�ات لیلة الل�الي، 

المتمرس على القول، الذي یروي التار�خ وسیر  «القوال كما جاء في هامش الروا�ة هو و 

األولین �طر�قته الشعب�ة، في األسواق والساحات العامة والمقاهي القد�مة، وكثیرا ما �كون 

لي ستوى الل�ا، �ما ینسجم مع ما جاء على م)1(»مناقضا للحقائق التار�خ�ة المرسخة �القوة 

�شیر �أن ما الجزء األول، و  الذي یتصدر االستهاللاإلحالة أو العر��ة القد�مة من خالل 

اعتراف �شرع�ة ما  �مثا�ة صك« كان والذي ، ي هو حدیث األولین وعبرة لآلخر�نسیرو 

    . )2(»س�قوله النص 

ث على ددون تقس�مها إلى أجزاء كما ح ،الفصول /عنونةعنونةالتعلق �فكرة �ما یف أما -

كل فصل أو لنقل كل مرحلة  جعل ،الثاني/المخطوطةالنص و  /الفاجعةمستوى النص األول

 سرد�ة نواة أو متوال�ة ا�ة اإلطار الكبرى)، ع�ارة عنمن مراحل حكا�ة ال�شیر إلمورو (الحك

في تلك الز�ادات التي سقطت  مانتحسسهاللذان صل، ، تسمح �اإلضافة والو مستقلة بذاتها

دون أن ، لكن جملك�ةالنص الالحق/ال، وتم استدراكها في /الفاجعةمن رحم النص السابق

صورة متكاملة، متناسقة العوالم �حیث تبدو ال ،للنص �عني ذلك المساس �البن�ة األساس�ة

�الص�غة نفسها تستمد الل�الي القد�مة نسغ ة، و تلك األنو� عجم متى ما أراد المتلقي ،والتكاو�ن

  .، وقوامها الثابت في آن معاال�قاء واالستمرار�ة

مساحة أو هامشا أوسع  الحك�م ابن المقتدر�ة المروي له/شخص النص الجدید منح -

ما لم تستطع قوله  حینما منحه الحق في قول للظهور، وأخرجه من دائرة التلقي السلبي،

                                                            
.07واسیني األعرج: جملك�ة آراب�ا، هامش ص -) 1) 

 .147ص صطفى مو�قن: بن�ة المتخیل في نص "ألف لیلة ولیلة"،الم -)2(
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 ر أغوارهابوس ةمما سمح لنا �الدنو أكثر من الشخص� ،في شخصه الشخص�ات األخرى 

 .، و�تكشف تار�خ األجداد األوائلالسلطة المه�منة، والتي من خلفها تتضح صورة العم�قة

من دائرة التبل�غ إلى دائرة الفعل من خالل  دن�ازادأخرج النص الجملكي شخص�ة الراوي/ -

محاولتها قتل الحك�م شهر�ار بن المقتدر، أو في اتخاذها سلوك الخالص الفردي عن طر�ق 

 لتوغل أكثر�ا �سمح لنامما  ،القد�مة الفرار على خالف الراوي/شهرزاد على مستوى الل�الي

 . اختراق حم�میتها، و ودهالیزها في مسارب الجملك�ة

وٕان كان المؤلف قد حذف الوحدة السرد�ة األخیرة في النص األول/الفاجعة  -

، فإن محاولة ض�ط النها�ة على النها�ة والثاني/المخطوطة من خالل ترك النص مبتور

حتى وٕان جاءت مر�كة أ�قت على هامش  - من خالل نها�ةمستوى النص الثالث/الجملك�ة 

 القادم س�كون لصالح الط�قات المظلومة. أن الزمن (مبدئ�ا) تعلن  -من االحتمال 

، من حیث لل�الي القد�مة وتبتعد عنهاتفارق خاتمة الل�الي الجدیدة، خاتمة ا ومن هنا

عن ثقافة تعي الثان�ة صدر ت لتغییر، بینمالتعنیف ال اأن الثان�ة تتبنى ثقافة النقد ال الثورة، وا

 .الذي ال یتحقق إال من خالل االنتفاض ،شرع�ة التغییر وحق االنتماء

عن األس�اب التي  نا األوللاؤ س نعاود ،الجملكي نختتم الحدیث عن النصوقبل أن 

عقب مرور قرا�ة الثالثین  فاجعةاألول/ال النص عرج واسیني) إلى إعادة كتا�ةدفعت (األ

، بوعودها ال�اعثة على ةزمن الثورات العر��ة الجدید ؟�الذات زمنولماذا في هذا ال ،عاما

صوب نومیدا  ولد المل�انيان حري �ه أن �ستكمل رحلة نوح ك يذال وقتفي ال؟ األمل

الذي ال یدري و ، دلم �كتبوا تار�خهم الجدید �ع یننوح �مثل األنب�اء الجدد الذ ألنهل  ،ال�ائدة

أم أنه س�كتفي �عدة عمله القد�مة؟ أم  ؟جدید ذخیرة سرد�ة الكاتب إن كان �حتاج منه

في  ،صنع النها�ة التي یرتضیهاتنحى متخل�ا عن حقه في الكتا�ة لصالح المتلقي، ل (ر�ما)أنه
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في كل مناحیها  الجدیدة الح�اة العر��ة طمح إلى تبن�هاط�ة والتعدد، الذي تمبدأ الد�مقر  ظل

 .؟الیوم

  :الجدیدالسردي اله�كل الداللي للنص  -3

ي امتداد الماضي ف لیلة) في توظ�فها أللف لیلة و ألعرج (واسینيا ثالث�ةتشكل  

للنص  التركیب البنائي من حیث  أوال ،على أصعدة عدة الحاضر، والحكائي في الروائي

فمن كل نص یتولد نص آخر، ینمو  « ،التمددوالتناسل و والد كما الحظنا على الت القد�م القائم

 ثان�ا دون إشاحة النظر ،)1»(الس�ك إلى أن �شكل نسیجا محكم الح�ك و  �تطورو�كبر، و 

لزعزعة البن�ات  اتاتخاذها كأساس، و هذه النصوص/الحكا�ات طرحها�ات التي تعن اإلشكال

 .ةقد�مات الالهشة في المجتمع

أنتج سردا ال ائي �قدر غیر �سیر في ألف لیلة ولیلة، و غاص الرو  على هذا األساسو 

�ین �الدم والنار، و  أقاص�صه وأخ�اره جتسنُ  ، الذيلماضينكاد نفرق ف�ه بین ما حدث في ا

انطالقا من  ،ةقو الفینا �و  بنا الذي امتد الزمن األول/الماضيكرر تفاصیل الحاضر الذي �

 بین تفاصیله، �شع�یولد مع الموت و  دكتاتور �الوراثة، الفرد العر�ي إلى�حول  تكو�ن جیني

 امتالكه أحق�ةو  ،حول شرع�ة السلطان �الصراع تصالل�س م من وجهة نظره  ألن األمر

في  الراسخة تقالیده المحافظة علىو  البدائ�ة، طقوسه ٕانما یتعداه إلى ممارسة، و الوصول إل�هو 

  .أدق مظاهرها

إلى المعتمة  سكن دهالیزهو  ،الذي جلل النص القد�مالموت  عاود �الذات من هنا

الخوف  ، �عد أن تخطى حاجزص الجدید من رأسه حتى أخمص قدم�هَعرى النو  ،الظهور

  .المؤسسة الروائ�ة لصالح عمل، و�ات �ةسلطو�المن المؤسسة 

                                                            
، 2013(دط)،  لنشر والتوز�ع، الجزائر،دار أبو األنوار ل، آمال مالي: تجل�ات شهرزاد في الشعر الجزائري المعاصر -)1(

 . 107ص
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ت �استدراج شخص�ات التي تكفل ،ق أختها دن�ازادنطشهرزاد واأنفاس  الكاتب مكتفقد 

)، 1»(التخی�م �عیدا عن السلطان صفة االنتفاضة ضد الملك، و  «تحكمها  ،ومتخیلة تار�خ�ة

فضاعات  تعر�ة، و ةالرسم� ر�خواالتوالمسكوت عنه في  على محاكمة المغیب قدرةال تمتلكو 

في مناضرة ، وأدخلتها التي ال ُتخلف في القلب غیر الخواء�كل أشكالها،  ،المراق�ة الذات�ة

�ار الل�الي الجدیدة (وكل مع شخص�ات �اعت األرض �من علیها، بهدف حمل شهر  ح�ة

عر�ي) على االستماع إلى الحق�قة، واالعتراف �كل الجرائم واالنتهاكات التي  شهر�ار

من خالل إجراء �عض  حكا�ةالفي ارتكبها، قبل أن تتحول دن�ازاد إلى شخص�ة مشاركة 

ده شهر�ار الذي أع ة والمقام في ب�اني التأبین والتنصیبالتي مست اللغ ة،التعد�الت الشكل�

، مما أدى إلى تغییر مجر�ات جسده فر�سة الموس البوسعادي بن المقتدر قبل أن �ص�ح

 السرد وقلب الحكا�ة رأسا على عقب.

 نا والنحنانتماء إلى األ وأشد قوة،بدت في الفصول األولى أكثر دن�ازاد وٕان ف 

حاولة إعادة التار�خ �كشف الحقائق التي خ�أتها دا�ة الغوا�ة شهرزاد، مُ ، حیث تكفلت الجمع�ة

أن ال تنتهي النها�ة الطب�ع�ة التي انتهت إلیها شهرزاد  أصرت فإنها قد إلى مساره الصح�ح،

وسائر �طالت الحكا�ات الشعب�ة والخراف�ة، وٕانما اختارت مسلكا مختلفا، وصنعت لنفسها 

فها لم �كن شخص السلطان، �قدر ما كان طموحا جارفا نحو أ�ضا نها�ة أخرى، ألن هد

ر�ى على ت الذي ،الور�ث الهجین "قمر الزمان" جسد سرد�ا في شخص�ةطموح ت، عرشه

، قبل أن ینتهي هو اآلخر إلى الموت، ل�منح الروائي ومن خلفه جمهور القراء خ�ائث الملك

  .شیئا من األمل

ُحمى و  مأزق الالنها�ة على )المخطوط والجملكيالجدید ( النصفي  انفتح أمللكنه 

�ظهور آخر النصابین الذي  ،كلضد الو  كلال معملحمي  صراع وسط ،ال�طوالت الجماع�ة

جمدت  أر�اح وهم�ة�امت�ازات و  االنتهاز�ینو  جهلة�قنع ال�كمل الحكا�ة بجلد �ارد، و س

                                                            
 .188واسیني األعرج: جملك�ة آراب�ا، ص -)1(
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كل وسائل بوك، وتو�تر، و  ، التي بدأت مع ش�اب الفا�ساأللف میلرحلة ممهدا ل ،نسانیتهمإ

أنتجت في و  علت سقف الطموحات، ، التيوهم�ةال ، وثورات ر��ع آراب�االسوشل مید�ا الحدیثة

 ،أصحاب فكر د�مقراط�ة المخالفة ) منهم%2تمثل نس�ة (شطاء، من النُ  ج�ال النها�ة

شجاعة  متلكت المت�ق�ة )%98(، والشكل�ة االنتصاراتو  ،الفارغةالفوضو�ة الممارسات و 

سؤال ال ذلك إلى السطح ت، أعادضخمة بهزائم عدتَ  ، التيخ�صةر الزایدات مالثقافة الفرار، و 

 ."ماذا �عد اآلن؟" المر�ك:

التي رواها ذلك  ،الهبیل حكا�ة المور�سكيتتجاوز ولد دالالت قص�ة یسؤال ممجوج 

 ي�ق�ُ ، و من عمق الت�ه الكائن الذي یتساءل أح�انا إن كان إنسانا حق�قة أم مجرد لغة هار�ة

�سیر في و الحدیث متواصال �عید المتلقي إلى النص األول، فالثاني، فالثالث وهكذا دوال�ك، 

 فرضه توا معها التالعب الالمنطقي الذي دغ�حیث �حركة دائ�ة ال تتوقف إال لتبدأ من جدید، 

بذور داخله ب تنموطولي تجدد � الكتا�ة الجدیدة، والتوازي والتداخل بین الواقعي والمتخیل،

 .للتردد واإلحجامتسالم االس، و والتمرد ضد المماثلةالوعي 

وائ�ة المحل�ة تؤكد خصوص�ة التجر�ة الر  ،استثنائ�ةالیوم أمام ملحمة  إذن فالمتلقي 

في ، ةالعر�� لجزائر�ة�ة االروافي تمیز التكشف حجم و ، موروث الشعبيفي معانقتها لل

تجلت براعة الكاتب في حیث ، ةشعب�ال حكائ�ةال التنظ�م�ة للمرو�اتالبنى ثمار ستا

عن قدرة غیر�ة  أ�انت، و والتفاعل االیجابي مع ُمشكالتها لل�الي العر��ة القد�مةاستحضار ا

، من خالل تشك�الت فن�ة متنوعة لمتواشجةااعدة و المت�على التقاط تفاصیلها المتقاطعة و 

الرداءة  نصوصه المرتدة إلى الخلف الوقائع، تنفي عناألحداث و ومبتكرة من حیث بنائ�ة 

 ،من جهة ذاته حقللا لعلى الرغم من انتمائه وتمنحها مساحة أوسع لإلبداع والخلق ،الفتورو 

 . من جهة ثان�ة من الزمن معتبرة على رقعة اامتدادهو 
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الكتا�ة على غیر منوال المحفوفة �التجر�ب و  المغامرة الفن�ةالتنوع الجمالي و  ٕان كانو 

استطاع أن �حافظ على بل  للروا�ة،عن القض�ة األساس�ة  الكاتب تنازلعني ال ت سابق،

الذي �ساوق في تخومه وحیث�اته واقع  ،رصد الراهنفي  والزاخرة العال�ةالدالل�ة وتیرتها 

حاضر ال وقضا�ا ،�التار�خ الكاتب وعي یؤكد، كارث�ة، لكن �شكل أكثر قساوة و الل�الي األم

 .اإلبداع�ةه وطموحات مواقفه وآرائه الفكر�ةمع  تقاطعوعي ی ورهانات المستقبل، ،شكال�اتهوإ 

وال تتوقف ال�اخ�ة عند حدود البناء الحدثي، بل تستمر �صورة أكثر تجل�ا ووع�ا، من 

 الشخص�ات الروائ�ة علىفي رسم مالمح  ةالمحل� ةالشعب� ةالثقاف اتمكوناستعارة خالل 

وروا�ة "ما ت�قى من سیرة  ،تغر��ة صالح بن عامر الزوفري" -مستوى روا�ة "نوار اللوز

 .  ، التي سنعمل على استخصابها في الفصل الثالثلخضر حمروش"



 
 
 

 

 الفصل الثالث
 للشخصیة الروائیة  الشعيب املكون الثقايف
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 تمهید: 

رسم االختالف، وكید الهو�ة (هو�ته الروائ�ة)، و ال یزال األعرج (واسیني) یتوق إلى ت

(الحدث، الشخص�ة،  ث�مات األساس�ة الداخلة في تكو�ن النص الروائيالإعادة إنتاج عبر 

 هاتونم(رمل الما�ة و  ر تواصل بین ثالث�ة الزمن الصلب، فإذا كان قد مد جسو الفضاء)

 مصدر من مصادرا هو نص �م )ألف لیلة و لیلة(نص )، و "الجملك�ةالمخطوطة و " التكمیل�ة

ث دتشكیل الح من أجل ،المخ�ال الشعبي، ومن�ع أصیل �غذي الذاكرة و ةالشعب� الثقافة

"نوار في رواتي خالف�ا عنصرا مؤسسا و  الشخص�ة فقد أراد أن تكون  دالل�ا،و الروائي فن�ا 

 حیث أنها  ،"مات�قى من سیرة لخضر حمروش"و ،الزوفري"تغر��ة صالح بن عامر  -اللوز 

ت في مقدمة اهتماماتها ] بناء الشخص�ا�شكل خاص نوار اللوزعني ال�احث بتضع [« 

ّ�ة للشخوص في �عدیها التار�خي الجماعلى إبراز الّتكو�نات الفردّ�ة، و تعمل عالفن�ة، و 

 ،حجم الحیز النصيالطرد�ة بین حجم الحیز الزمني و  ، فضال عن العالقة)1»(الحاضر و 

 . كلما وقع التركیز على الشخص�ة

أثار )، 2أسالیب شتى (لطامح إلى الوجود، �طرق و لشخص�ة هذا الكائن الخ�الي اا

إیراد قائمة  ،عبر مسیرتهمنذ بدایته و  ،، إذ من الممكنالجداليمن االهتمام المت�این و كثیرا 

تجاه الروائي االوتطور بتنوع وتتطور، التي تتنوع التصن�فات و  التعر�فات طو�لة جدا من

التعرف على مفهوم الشخص�ة في « ، إلى الدرجة التي �صعب معها النقدي الذي یتناولهاو 

 .هذا )3»(إطاره "الد�اكروني" 

                                                            
 .140السرد (دراسة في القصة الجزائر�ة الحدیثة)، صعبد الحمید بورایو: منطق  -)1(
الروا�ة)، ن�ة في نماذج من القصة القصیرة و الم�اه المختالة (توظیف األغثائر ز�ن الدین: قارب األغن�ات و ینظر  -)2(

 .62ص، 2001منشورات إتحاد الكتاب العرب، سور�ا، (دط)، 
، دار الرائد للكتاب، الجزائر، سردي في ضوء ال�عد األیدیولوجي)ص ال: الروا�ة المغار��ة (تشكل الن إبراه�م ع�اس -)3(

 .344، ص2005)، 1(ط
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خضوعا تاما لمفهوم  «خاضعا  اعنصر  ابوصفه ،منذ التحدید اآلرسطي لهاف 

أین احتلت الشخص�ة الروائ�ة موقع  ،القرن التاسع عشرروا�ات مرورا ب ،)1(»الحدث

ظهور البرجواز�ة األور��ة تصاعد ق�مة الفرد في هذه الحق�ة التار�خ�ة [« الصدارة، �سبب 

انعكاس ، و )2(»دوره الفاعل في حركة المجتمع ، و الفرد�ة،...إلخ]م التحرر، و مناداتها �ق�و 

)، زمن�اال إلى الروا�ات الجدیدة (، وصو في كتا�ات هذا القرن  مال�ةذلك على الرؤى الفن�ة الج

على ع�شها وحدها دون مساندة من  قوة إبداعها تعتمدیبدع الكاتب الشخص�ة، و  « حیث

إحساسي أن :« �قول إل�اس خوري في حوار لمجلة الطر�ق في هذا اإلطارو  .)3(»أحد

 -ها هنا -[دون أن تكون ال�طولة  أ�طاله�تذكرون تب �ص�ح أدی�ا حین ینساه الناس و الكا

ٕان تمایزت و  -الروائ�ة  الشخص�ة تص�حل ،)4(» حكرا على الشخص�ة المحور�ة/الرئ�س�ة]

الخطاب الّروائي قوامه « المكون الذي �منح  - ااألنظمة التي تقعدهو  االقوانین التي تؤطره

 .)5»(الذي �سوغ تسمیته (�الروا�ة)

، ألن في غ�اب هذا التجلي ةالروائ� العوالمر المعقول، أن نبني من غی عل�ه �ص�حو  

 من جهة، ،)6»(الشخص�ة فیها ُتشكل بؤرة مركز�ة ال �مكن تجاوزها أو تجاوز مركز�تها « 

في غ�اب ثقافة  ل معهالتعامو  ،قبول أ�ضا إدراك هذا السندمغیر ال ثان�ة فمنجهة  منأما 

لكنها تلتقي �ما هو و  «على أساس الكلمات فحسب،  ال تنهض، ألن الشخص�ة كینونتهتحدد 

     ، إنها )7(»لخ�ما هو أدبي،..افلسفي، و �ما هو ثقافي و �ما هو اجتماعي، و س�كولوجي، 

                                                            
 )،1(ط الشخص�ة)، المركز الثقافي العر�ي، لبنان، المغرب، -الزمن -حسن �حراوي: بن�ة الشكل الروائي (الفضاء -)1(

 .208، ص1990
 .345في ضوء ال�عد األیدیولوجي)، صإبراه�م ع�اس: الروا�ة المغار��ة (تشكل النص السردي  -)2(
 . 121عال�ة محمود صالح: البناء السردي في روا�ات إل�اس خوري، ص -)3(
 .المرجع نفسه، ص ن -)4(
 .100(مقاالت في الروا�ة العر��ة)، ص سل�مان ُحَسین: الطر�ق إلى النص -)5(
 .100صالح صالح: سرد اآلخر، ص -)6(
، 1999 )،1(ط ،ي (مقار�ة نظر�ة)، مط�عة األمن�ة، المغربدراسة النص الروائ عبد العالي بوطیب: مستو�ات -)7(

 .49ص
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ثقافي عضوي بیئي و  -�الضرورة  ال�س متجانس -مركب إنساني اجتماعي، �حكمه اّتساق « 

 ،الجنسجسد�ة و البن�ة التحت "العضوي" المالمح الشكل�ة والنفس�ة، و  شامل، فتنضوي 

ما االنتماء القومي والعرقي، و  التار�خ�ةالعناصر الجغراف�ة و  تنضوي تحت "البیئي" مجملو 

 األعرافكامل كتلة الق�م والمعارف والعادات والتقالید و  «، أما الثقافي ف�شكل )1(»إلى ذلك 

 .)2(»الشخص�ة �مقادیر متفاوتة من كل منها التي تتضافر لط�ع 

ي الت والممارسات ،والتقالید، واألعراف ،الق�م والمعارف إلى الفصل، هذا في ،نر�دو  

و�ساطة عبر  العواطف، وتنتقل �عفو�ةتلهب الحواس و  ،تصدر �شكل عفوي من روح الشعب

طر�ق المشافهة  إلى جیل آخر، عنمن جیل و  ى،ومن مجموعة إلى أخر  ،المكانالزمان و 

 مامجموع أو  )،3( ةأو إدار  ،أو جهاز ،التقلید، دون تدخل أو تحكم من سلطةالمحاكاة و و 

 ،صادرهامو  ،لغتهاو  ،�منطقها "الثقافة الشعب�ة"ب الفولكلور�ون  صطلح عل�ه الدارسون ا

 هرم على قمة ة المتر�عةأو ثقافة النخ� ،عن الثقافة العل�ا ومقاصدها التي تختلف ،اأشكالهو 

على  ،القضاء علیهاو  یرة التي أبدعت في إقصاء األولى، هذه األخالترات�ات الط�ق�ة للثقافة

عتبر األساس التحتي للبناء الثقافي العام، ناه�ك عن دورها الفاعل في ت الرغم من أنها

ص�اغة الثقافة المستقبل�ة سواء على مستوى الدور الراهن، أو على مستوى الدور الممكن 

فواصل بین المفرد والمجموع،  «أنه ال توجد � تؤمنثقافة جماع�ة، ، ال لشيء إال أنها )4(

 .)5(»الصوت الجماعي القائم ف�ه وال بین مضمون القول و الجمهور، و�ین اإلنشاد و 

                                                            
  .100صالح صالح: سرد اآلخر، ص -)1(
 .المرجع نفسه، ص ن -)2(
 (دط)، ،ناد�ا للط�اعة والنشر واإلعالن والتوز�ع، فلسطین ،ر�ف كناعنة: دراسات في الثقافة والتراث والهو�ةینظر ش -)3(

 .47، ص2011
 .24ینظر المرجع نفسه، ص -)4(
، 2015 )،1(ط ،رؤ�ة للنشر والتوز�ع، مصر، اءة سوسیو ثقاف�ة)هو�دا صالح: الهامش االجتماعي في األدب (قر  -)5(

 .136ص
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اصة خ ،المفاه�مالمصطلحات و  ها مثل الشخص�ة فوضىني مثلُ اتع الثقافة الشعب�ةو 

 مصطلحان "،الشعب"و "الثقافة"هما  في بنیتها الكل�ة،ن ین مندمغ�بین عنصر هي تجمع و 

االجتماع�ة واألیدیولوج�ة الظروف  عن�عیدا  است�عبها�حمالن دالالت ومعان ال �مكن 

ش�كة مفهومات�ة قد تمتد بنا إلى أ�عد مما مما �ضعنا في مجابهة  مح�طة بها،ال والحضار�ة

 نر�د.

یرد في هذه الدراسة  الذي المفهومف المختلفة،تفاد�ا للوقوع في متاهة التخر�جات و  

صوصة �الناس في ح�اتهم ثقافة مخ«  الشعب�ةلثقافة افي الذي یرى  یندرج في إطار التصور

، أو ر�ما �ع�ارة أكثر ردءا لل�س، الثقافة الشعب�ة هي )1(»ممارساتهم العمل�ة الیوم�ة و 

نتعرف من خاللها  « التي ،الشعبي أسلوب ح�اة اإلنسانالمفهوم الذي یوازي في كل�انیته 

، وط�ائعهم، التي تتجلى )2(» سلوكاتهمس�ة أفراد المجتمع، وفكرهم، وأخالقهم، و على نف

الفن�ة وممارساتهم العمل�ة، مجمل نشاطاتهم و  ،معتقداتهم، وعاداتهم، وتقالیدهم فيواضحة 

 .الماد�ةو  روح�ةإلش�اع حاجاته ال الفرد الشعبي التي أوجدها

 �كر جمال�ةو  �ةكر فخطا�ات  ،الروح�ة والعمل�ةالممارسات  وجد األعرج في هذهوقد 

في الماضي  حضور كاملة عنح�ة و تعطي صورة ، و والمتواضع عل�ه النموذجيتنأى عن 

 ارت�اطا أكثر �التالي فهيو  ،واقعي �كل مستو�اته ال خارج ترس�ماتهاال تجلىیفیها و  ،الحاضر

حضور الطرف المغیب في التار�خ «تأكید بإبراز و  �قضیته المحور�ة المتصلة من غیرها

المصاغ ألهداف الظاهر (األحداثي) و أغرقه المؤرخون في المعنى « الذي  ،)3»( الوطني

                                                            
، 2015، خر�ف 31، مجلة الثقافة الشعب�ة، ال�حر�ن، ع»الالماديالثقافة الشعب�ة بین المادي و : «عاطف عط�ة -)1(

 .14ص
 .105، ص2009خز لآلخر)، دار الهدى، الجزائر، (دط)، : وقفات فكر�ة (حوار مع الذات..و خلف�شیر  -)2(
إتحاد  منشورات، مون الروا�ة المكتو�ة �العر��ة)التحوالت في الجزائر (دراسات نقد�ة في مضمخلوف عامر: الروا�ة و  -)3(

 .60، ص2000 (دط)، ،الكتاب العرب، سور�ا
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الوجه األساسي للثقافة  التعرف على� مما �سمح ،)1(»ل�ست الحق�قة محددها الوحید 

اطي، القائم على فرد�ة السلطة، وغ�اب الحوار في طا�عها الالد�مقر « (الس�اس�ة) الموروثة 

 ،من جهة ثان�ة ،�ما قد �حققو  من جهة،هذا  )2»(صدور قوانین التعامل من طرف واحد و 

في رصد الفني  آخر ومزاج مغایر ن�ة األعرج (واسیني) المس�قة في إنتاج نص له منطق

 ،تعبیر نبیل سل�مانب ،سحرهارمز�ة ال�ساطة و  إلىاإلنصات  والداللي، أین حاول الكاتب

�ضرب بجذوره  ستوالد اإلجا�ات من رحم جوهر إنساني،او  )،3الذي �كونه تعقیدها الخاص(

 الموروث الثقافي الشعبي: في عمق

حتى في ، و عواطفهاو  ،أفكارهاو  ،مالمحهابیئتها، و  مغرقة �الشعب�ة في شخص�ات عبر :أوال 

 تفاصیلال س�میولوج�ا ىإلشكل لمسات فن�ة مركزة تستند  تظهر في ،ممارساتها الحم�مة

الستحضار  -كما �قول �ارت روالن  – بوصفها المكان الحق ،(الشعب�ة) الیوم�ة الح�ات�ة

غال�ا ما ینحصر  ال عالقة لها �مفهوم الشخص�ة الشعب�ة الذيو  ،استدعاء الدالالتالمعاني و 

ي تفوق الطب�عة ال�شر�ة بإمكان�اتها الت ،الخراف�ة في النماذج األسطور�ة، أو النماذج

المستلهمة للتراث  العر��ة وائ�ةالر  المتون  الكثیر من على مستوى كما هو حاصل  ،المحدودة

�ة ها تنتمي �كل مكوناتها الفكر ألن«  ،اتشخص�ال، إنما نطلق صفة الشعب�ة على الشعبي

 تنطق �كل ما �مثله موروث اإلنسان الشعبيبیئة الشعب�ة /ــــــــــــــــ/ و الوالسلوك�ة إلى الجماعة و 

  .الثقافي همنبت ، تكشف عن)4»(ممارسات من أدب ومعتقدات و 

                                                            
ة دار األلمع� ،أسئلة الذات والمجتمع)، تقد�م سعید بوطاجین(ي الروائي العر�ي ن: المحكآخرو عمار بن طو�ال و  -)1(

 .232، ص2014 )،1(ط ،رللنشر والتوز�ع، الجزائ
 . 161عبد الحمید بورایو: منطق السرد (دراسات في القصة الجزائر�ة الحدیثة)،  -)2(
، 1985 )،1(ط ،دار الحوار للنشر والتوز�ع، سور�ا، �ة العر��ة)الرواالعالم (دراسات في نبیل سل�مان: َوعي الّذات وَ  -)3(

 .100ص
 ،یثة، المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر، لبنانأثر التراث الشعبي في الروا�ة العراق�ة الحد :صبري مسلم حمادي -)4(

 .136(دت)، ص (دط)،
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ة الشعب�ة فن من الفنون الضار�ة في عمق الثقافك(*) السیرة الشعب�ة� م�اشرة صلة ر�ط :ثان�ا 

ما ت�قى من سیرة العنوان الرئ�سي لروا�ة "  مرة عن طر�ق صیلة،المشكل لهو�تها األ، و العر��ة

 ،"نوار اللوز" الثان�ة روا�ةلل )الروا�ة وفاتحة( العنوان الفرعي مرة عبرلخضر حمروش"، و 

صالح بن عامر الزوفري"، ر��ة" "تغ شیدت، ل)*(*�ةالهالل التغر��ةإلى  قودنا م�اشرةتي تال

الرؤ�ة الثقاف�ة الراسخة، التي توحد المجموع داخل الواحد، من خالل من هذا الفن  مستهدفا

الحس الروحي والفكري المشترك، والذاكرة الفرد�ة التي تحمل نفس خصائص الذاكرة 

      ، �اإلضافة إلى استغالل فكرة ال�طولة )، وال تعمل إال ضمن نسقها العام1الجماع�ة (

في خلود  بل إنتطلعاتها، شكل انعكاسا لرؤ�ة الجماعة و �ُ لذي او ، أو النموذج ال�طولي

   .كمجموع )2( لجماعةخلوده، خلود ل

ة المغلفة دخرات الذاكرة الجمع�م ، إلى جانبالمشترك �ناء على الحس الجمعيو  

الشعب�ة �كل تقاطعاتها الذي تحوزه الثقافة  لتجر�ة واالعتقاد،�الكثیر من الصدق، صدق ا

ُمحملة �الكثیر من االنز�احات وال، وعبر المعط�ات الحم�م�ة للفئات المنس�ة ،امتداداتهاو 

                                                            
 ةــة فنیـــة (دراســـرة الشعبیــمحمود ذهني: فن كتا�ة السیو فاروق خورشید  ینظر :من أجل اإلحاطة �المفهوم والمحموالت -(*)
صبري مسلم حمادي: أثر التراث . 252، ص1980 )،2(ط ت اقرأ، لبنان،منشورا ،ة للسیرة الشعب�ة عنترة بن شداد)نقد�

عند العرب یوسف إسماعیل: الرؤ�ة الشعب�ة في الخطاب الملحمي ، 62/63وا�ة العراق�ة الحدیثة، ص صالشعبي في الر 
 .13ص ،2004 (دط)، ،لعرب، سور�امنشورات إتحاد الكتاب ا ،دراسة تطب�ق�ة) –ت الهمة أنموذجا (سیرة األمیرة ذا

راث)، ــد �التــي جدیــالتراث السردي (من أجل وعسعید �قطین: الروا�ة و  من أجل استجالء المفهوم والتار�خ ینظر -)*(*
، ص 2010 )،1(ط ،عالم الكتب الحدیث، األردن (الروا�ة الجزائر�ة أنموذجا)،سعید سالم: التناص التراثي . 88ص

)، الهیئة العامة 156سلسلة مكت�ة الدراسات الشعب�ة ( ،الحافظ: دراسات في األدب الشعبي إبراه�م عبد. 403/404
تقد�م أمین  ،شعبيمید یونس: الهالل�ة في التار�خ واألدب العبد الح. 57، ص2013 )،1(ط ر الثقافة، مصر،لقصو 

 .ما �عدهاو  102، ص1956 (دط)، ، مط�عة جامعة القاهرة، مصر،الخولى
منشورات  ،راسة في علم اجتماع النص األدبي)سام�ة إدر�س: تمثیل الصراع الرمزي في الروا�ة الجزائر�ة (دینظر  -)1(

 .103/104، ص ص2015 )،1(ط ،رات الضفاف، لبنانمنشو الجزائر، االختالف، 
 ،عالم الكتب الحدیث، األردن ،ات نص�ة في تجل�ات ال�طل الشعبي)الشعر (دراسنظر إبراه�م أحمد ملحم: التراث و ی -)2(

 .34، ص2010 )،1(ط
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ك ، تتحر ااختلق األعرج شخوص للقوى المه�منة، ممارساتهافي لغتها و والخطا�ات المضادة 

  .ثقاف�ة تسم النص �م�سمها الخاصضمن ش�كة مفاه�م�ة 

قراءة  :بدا�ة نهدف من خالل هذا الفصل ،استنادا إلى المعط�ات النظر�ة السا�قةو 

 التأو�لالمساءلة و  قراءة إمكان�ةمن ثمة إعطاء الو الداخل�ة،  هاعوالماست�احة نز�احات و هذه اال

تحقیق المسعى األساسي لل�حث الذي یرنو إلى التأكید  :ثم، �ة تفجیر الدالالت المضمرة�غ

 ا، بل إرثض�قة الدالالت ،األ�عادمعدومة  خرساء ل�ست شواهد منتجات العامةعلى أن 

بنا ممتدة  - �كل أ�عادها االجتماع�ة والحضار�ة - �عبر عن مراحل زمن�ة اوثقاف� احضار�

 :التالي المخطط على هذا األساس سنعمل وفقو  .فیناو 

 .والشخص�ات حداثاألتوصیف الروایتین من خالل تسل�ط الضوء على أبرز  -

معتقداتها أهم عوائدها و  ندالوقوف ع عبر ،للشخص�ات الشعب�ة ةالثقاف� استقراء المكونات -

 .انعكاساتها على البنى الدالل�ة للنص، و ممارسةفكرا و  ،طقوسها الح�ات�ةو 
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I- توصیف الروایتین:  

قد واكبت و  ،مست الح�اة في جم�ع قطاعاتها واسعة تحوالت االستقالل جزائرت عرف 

آثارها في ت في المرحلة األولى عن الثورة و ف�عد أن عبر «  ،التحوالتالروا�ة الجزائر�ة هذه 

�ة لتعبر عن الح�اة االجتماع�ة والتطلعات الس�اس�ة جماهیر الشعب، عادت في المرحلة الثان

صالح بن عامر " �اخت�ار هذه التطلعات األعرج سدجوقد )، 1(»الحضار�ة لهذه الجماهیر و 

یتعرض لعنف متعدد  الذي ،عيالجمكنموذج لإلنسان ، "نوار اللوز" في روا�ة "الزوفري 

غر�ة توازي في تضاع�فها ، االغترابو  التجر�ماإلقصاء و �عاني ، و شكال واالمتداداتاأل

  .ثقافة التي �حملهاال غر�ة ،حدتهاو 

التهدید، تتجلى ماه�ة ، وصنوف المصادرة والمنع و إلقصاء والتهم�شعلى إ�قاع اف

حي  منو  مسیردا، بلدةحیث تنام  على هامش الحدود الجزائر�ة المغر��ة، والحرمانفقر ال

عنف ما و  ،وقسوة الواقع ةذاكر الندخل سیرة صالح بن عامر الزوفري بثقل �الذات البرار�ك 

إلى مهرب على الحدود الثورة التحر�ر�ة صفوف من مجاهد في ف، حقائقمن  انهتطرح

 غطاء القانون لم �عد له (في النها�ة) مكان حتى في البؤستحت و  الجزائر�ة المغر��ة،

  .جن)لسَ (ا

نص�ة شاشعة تز�د عن  س روا�ة "نوار اللوز" على جغراف�ا�ین المسارات الثالثة تتأسو 

ها ، �مكن توز�عالشخص�اتاألسماء و  �قائمة طو�لة منصفحة)، و  376ة صفحة (الثالثمائ

رجال الجمارك والمخبر�ین ب خطاب السلطة ممثال خطا�ات:بین رؤ�تین لنوعین من ال

اب طخطاب الشعب أو الخ، و حاكملخطاب السم االناطقین الرسمیین �ا ،موظفي البلد�ةو 

المندرج تحت خانة المحكوم  صوت الشعب ،صالح بن عامر الزوفري   ، ممثال فيالمضاد

 .من حیث هو مجموع الط�قات الخاضعة  الشعب .(عل�ه)

                                                            
 .311)، صااللتزامو جزائر�ة الحدیثة (بین الواقع�ة محمد مصایف: الروا�ة العر��ة ال -)1(
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تبدأ بتفاصیل و  حدد األعرج البنى المركز�ة للروا�ة،� اإل�قاع�ة نفسهاعلى الوتیرة و 

 ذي أفقدهال الزوفري بن عامر صالح  ،ألول) تع�شها الشخص�ة الرئ�س�ة(الفصل ا صغیرة

مبرزة  تزداد هذه التفاصیل قتامة. الثقافي حقه في الح�اة الكر�مةه االجتماعي و ؤ انتما

" الذي �حدد /الفصل الثانيناس لبرار�ك" :مع الفصول الثالثة المت�ق�ة مرجعیتها الجمع�ة

 ،�شي بتورط الروا�ة في تفاصیل الح�اة الشعب�ة لإلنسان الجزائري ، و جغراف�ا االنتماء

معان منصهر �عضها في  ة" الذي �قوم على ثالث/الفصل الثالثو"احتفاالت موت غیر معلن

ح الجمع�ة للجماعة التي هي معان تشیر إلى الرو و  «ر�ة الس: الطقوس والغ�اب و هي �عض

اقف تحكمها المعتقدات هي مو الروا�ة في مواقفها من الح�اة والموت، و  ینتمي إلیها شخوص

قافي الجمعي المليء الالوعي الجمعي المترسب من التار�خ الثالخراف�ة والتفكیر األسطوري، و 

" /الفصل الرا�عصهیل الج�اد المتع�ة"و�انا، أح )1(»العناصر السلب�ة �التناقضات واألسرار و 

 ةنها�ال�مثل السجن و االنكسار، ه الموت و سیج� مشوه،راك ال�طل داخل مشهد رصد حالذي ی

  .سواها ةالحاكم عر��ةالعقل�ة ال ال ترتضي التي

ستفادة من في االحقه صالح بن عامر الزوفري  ، تبخسسلطة االستقالل تٕان كانو   

"ما ت�قى من سیرة لخضر "، فإن �طل روا�ة Elément dangereuxبوصفه ،منجزات الثورة

فطومة بنت الولي سیدي عبد هللا قط ولد موح لم�اصي الكالیدوني، و ع�سى ال حمروش"

�ح�ا حیث بوصفه عم�ال خائنا،  ، لكنالتهم�شو ذات اإلقصاء  هو اآلخر بونخالت، �عاني

 صفحة) 270[مقارنة �حجم معانتهم] تساوي مساحة نص�ة ض�قة وعلى ( رفقة كل الفقراء

المساوة فهما القاعدة، أما العدالة و  االغتصاب (�كل أشكاله)وسط واقع آسن �ات ف�ه الفساد و 

  ثناء.االست

�قا�ا صور ": هي اللوعةعامرة �الشجن و ثالثة أقسام  إلى مترديیتشظى هذا الواقع ال

، واالنكسار �االنهزام�ةتوطن الشعور  أقسام ،"األخیرةآالم الرقصة و" ،"الموت بجرأةو" ،"قد�مة

                                                            
 .141الجزائر�ة الحدیثة)، صعبد الحمید بورایو: منطق السرد (دراسات في القصة  -)1(
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بدا�ة االنحدار االجتماعي الذي وقع في « كاتبها  بتعبیر تراجیديي لحمإطار م  فيجسد تو 

     الجزائر حتى أوصل التجر�ة االجتماع�ة فیها إلى أفقها المسدود الذي أّدى إلى انتفاضة

   .)1(»�كّل مأساتها 1988كتو�ر أ 5

األول  الحاضر،مشتتة بین الماضي و  كرحلة صالح الزوفري  تبدو رحلة ع�سى القط 

جاهد "لخضر رفیق الكفاح المل هالذي اختزله في جر�مة ذ�حو  ،ماض�ه زمن ثورة التحر�ر بین

ال یختلف اضره الذي ال یبرح هذا الماضي، و حو ، لشیوعیته ،الثورة حمروش" �أوامر من قادة

 زمن الغبن أص�ح له مالمح وطن�ة. ن، سوى في أعنه في شيء

د�مقراطي تنعدم ف�ه كل استحقاقات المجتمع  حاضر ال هو اآلخر الثاني ف�ع�ش أما  

ماضي �متد قرون  إلى الوراء و  ،ماضي فیتأرجح بین زمن النضال الثوري ال أما .المدني الحر

اب د�سرحان، و  ، واألمیر الحسن بنالهالل�ة  زمن الجاز�ة م�الدي) (القرن الحادي عشر

إلى  سري في عروقنا� ههو الزمن األصل الذي ال یزال نسغالزغبي، و أبو ز�د الهاللي، و 

هو ما و  .ولتحالوالتشاكل دون  ،تستمر في التوالد دون تطور حكا�اته ،أبديزمن  ،یومنا هذا

مطال�ة � تنشطر إلى ثالثة مستو�ات متداخلة، تبدأ ، التيعبرت عنه فاتحة "نوار اللوز"

ٕان كانت و  -ن أي تشا�ه بین وقائع الروا�ة أل ني هالل،قراءة سیرة بازل قل�ال و القارئ �التن

قبیل القصد  فهو من أو دولة، أو قبیلة ،عشیرة أو ،شخص و�ین ح�اة أي -من نسج الخ�ال 

 ال الصدفة. 

 

 

 
                                                            

، ص 2012 )،1(ط ،دار التنو�ر، الجزائر ،عب�ةتناصها مع األمثال الش: دراسات في الروا�ة الجزائر�ة و سعید سالم -)1(
، جوان 29ع ، مجلة المسار المغر�ي (الجزائر) »قراءة النص الملحمي الروائي«. نقال عن عبد هللا بن قر�ن: 47/48ص

 .65، ص1989
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 إغاثة األمة في كشف لمقر�زي انص ب االستشهاد  من خالل التطابق والقصد�تأكد و 

�الناس من جوع  أن ما ، و�ُنص على)1( التناصات التوث�ق�ة إطار المندرج ضمنو  الغمة،

 . غفلتهم عن النظر في مصالح الع�ادسوى سوء تدبیر الزعماء والحكام، و  ،�ؤسو 

نموذجا ح�ا للمشهد الدرامي/الدموي في عالقات الحاكم «  شكلتالتي  بهذه االفتتاح�ة

التي تؤطره، رؤ�ة الرؤ�ة  عنو  الحیز الذي یتحرك ف�ه،عن  صح النص، �ف)2»( �شع�ه

صور العنف والتمییز بین و ، أشكال المهادنةعلى كل  "الثورة"لك ثقافة على خطاب �مت تتكئ

، على مخزون الذاكرة الجمع�ة تستند في تكو�نها شخص�ات �صدر عن ،أفراد المجتمع الواحد

عالئقه اإلنسان�ة و  ،، والفكر�ة، والثقاف�ةالوجدان�ةو  ،السلوك�ةو  ،الدین�ةومشكَّالت هذا المخزون 

  .الشدیدة التعقید

II- اتللشخص� الشعبي المكون الثقافي: 

شعب�ة �ین تول�فة ثقاف�ة ثابتا، و  تي تشكل مع�ارا واسین�اال ثقلةبین اللغة الروائ�ة الم 

ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش"، "روا�ةشخص�ات روا�ة "نوار اللوز" و  رهتمظخاصة، ت

، لكنها حدوده ال �مكنها أن توجد أو تتحقق خارج، من حیث متواصلقصاء الإللكترسیخ 

االهتداء عبر شروخه  من المتلقي ، �مكنخروج عنهى أمامنا في اآلن نفسه كانز�اح و تتجل

، في عطائها الثقافي متمثالل�ة تخبر عن عمق وجودها اإلنساني إلى أكوان دال ،فجواتهو 

ت في طور الذي ت ،الحضاري جتماعي و االاسي و عن عمق المأزق الس�الذي �كشف بدوره 

  .عبر مراحل التار�خ الوطني المرف صناعته جم�ع األطرا

، سوف ةمتشع�و  ةمیدانه واسعالشعبي ممتدة، و  عطاء الثقافيت أطراف اللما كانو    

شخص�ات  ورصد تمثالته وتأثیره في تكو�ن ،�ساعد على تت�عه نعرض له وفق تصنیف

                                                            
)،1(ط ،بــدیدار األ ،ة �العر��ة)ــة المكتو�ـــي الروایــث فــة (�حــة الجزائر�ـــي الروایـــراث فـــف التـــر: توظیـــوف عامــمخل -) 1) 

.192، ص2005  
 .114، ص2007، 2، ع23، مجلة جامعة دمشق، سور�ا، مج»التجر�بالروا�ة و «حسن عل�ان:  -)2(
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هو التصنیف الر�اعي الذي كنا قد أشرنا إل�ه في الفصل األول من و  ،ینعملین الروائیال

األدب الشعبي، والمعتقدات والمعارف الشعب�ة، والعادات والتقالید الشعب�ة، : كاآلتي الدراسة

 والفنون الشعب�ة والثقافة الماد�ة.

 األدب الشعبي: -1

مظهرا و  عي،ممن دعائم التراث الج أساس�ة دعامةة الشعب� ة�األدب اتالمنتجشكل ت 

تعبر عن أخالق�اتها وتجسم نضالها الطو�ل من أجل  « ،�ارزا في ح�اة الجماعة الشعب�ة

من  ا واستمرارهامسوغات وجوده ستقيت ،)1»(وتصور تطلعاتها لبناء مستقبل أفضل  ،ال�قاء

حقق �المشكالت واألحالم، و  دوحتتحیث  ،الجمع�ةالتعبیر عن الذاتیتین الفرد�ة و  على اقدرته

صورة كاملة عن  بياألدب الشع ىأعطقد و  .)2( الفرد توازنه من خالل اندماجه في الكل

، كان أبرزها على تمایزة األشكال واألنماطنصهار من خالل قوالب فن�ة ماالهذا التالحم و 

 .الخرافي الشعبي القصو  مثل الشعبي،ال: مصادر الدراسةستوى م

  األمثال الشعب�ة: -1-1

على �قاء في المجتمع عموما، و أكثر األشكال التعبیر�ة رواجا و  الشعبي من مثلال دع� 

  طر�قة تفكیر في الوقت نفسه، فكرة و كونه  ماعات الشعب�ة خصوصا، من منطلقالج نطاق

ماعة إلى طر�قة تفكیر ألنه یوضح نظرة الجیلخص تجر�ة عاشتها الجماعة، و  فكرة ألنه «

ولوج�ا التي تحكم األیدی كس�عو ، )3»(ما تؤمن �ه من معتقدات ما �مر بها من تجارب، و 

        �عمل على�اإلضافة إلى أنه  )،4(ق�مهاساهم في تشكیل أنماط اتجاهاتها و توعیها، و 

                                                            
 .13، ص1989 (دط)، ،سة الوطن�ة للكتاب، الجزائرالمؤس، األدب (دراسات أدب�ة)ا النقد و عمار�ة �الل: شظا� -)1(
دراسة  –ینظر یوسف إسماعیل: الرؤ�ا الشعب�ة في الخطاب الملحمي عند العرب (سیرة األمیرة ذات الهمة أنموذجا  -)2(

 .61تطب�ق�ة)، ص
إصدارات وزارة ، �من�ة (دراسة في التفاعل النصي)إبراه�م أبو طالب: الموروثات الشعب�ة القصص�ة في الروا�ة ال -)3(

 .54، ص2004 (دط)، ،الس�احة، الجمهور�ة ال�من�ةالثقافة و 
 .148ثقاف�ة)، ص هو�دا صالح: الهامش االجتماعي في األدب (قراءة سوسیو -)4(
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األوضاع الحضار�ة  «�كشف عن و  )،1(»المثل العل�اد الوجدان والط�اع والعادات و توحی« 

)، 2»(ستهلكوها د المستعملون لألمثال ومابها األفر الق�م التي یؤمن والقیود االجتماع�ة و 

حتى )، 3»(األج�ال ث�ات على مدلوله على مر العصور و ال�متاز �الد�مومة و  «لذالك فهو 

وهو ما  ،)4لفة (الصوت الواضح لمكوناته الثقاف�ة المختضمیر الشعبي  للمجتمع، و �ات ال

على   كل واحدة منهما التي تحتوي  ،"نوار اللوز"و ""ما ت�قى على مستوى روایتي نتلمسه �شدة

 الجزائري  إلنسانا تعكس تجارب عاشهاو  ،، تختزن خبراتمثال نر�عیاأل �ز�د عن�قارب و ما 

      .ح�اتهعبر مراحل 

، المثل الروائیین النصین على مستوى  االمعالتي كان حضورها  الشعب�ة من األمثالو  

 روا�ة "ما ت�قى" تردد على مستوى  مرات أر�ع القائل "أخدم �ا التاعس للناعس"، ف�معدل

في  �معدل مرة واحدة و ، )ة �ص�غة "أعمل �ا الفایق للراقد"مر و  (ثالث مرات بهذه الص�غه،

السبل لكسب المال یها المرء كل في الحاالت التي یلج ف عادة �ضربو روا�ة "نوار اللوز"، 

ر�ما  ،خص آخرإلى ش العناءإنفاقه، لیتحول �عد هذا الجهد و  الحرص على عدموجمعه، و 

  .بذل قضى جل ح�اته دون أي

نسجت الروا�ة على وقع الحمولة الدالل�ة واللغة الرامزة للمثل (المغزى)، حكا�ة  

�عد أن رأت  مر�رالكا�ة المن�ع، لتأسس حضورها جدیدة قد تختلف كل االختالف عن الح

تكرار ولعل  ،المسطرة غا�اتهاالستقالل عن أهدافه المرسومة، و الشخوص النضال�ة نكوص 

                                                            
 .148/149، ص ص السابقالمرجع  -)1(
دار  ،في الجزائر)عبد الحمید بورایو: األدب الشعبي الجزائري (دراسة ألشكال اآلداء في الفنون التعبیر�ة الشعب�ة  -)2(

 . 62، ص2007 (دط)، ،القص�ة للنشر، الجزائر
 ، خر�ف31، مجلة الثقافة الشعب�ة، ال�حر�ن، ع»األغاني الشعب�ة في الروا�ة ال�من�ةاألمثال و «صادق السلمي:  -)3(

 .55، ص2015
 .149الهامش االجتماعي في األدب (قراءة سوسیو ثقاف�ة)، ص  :ینظر هو�دا صالح -)4(
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 من جهة ثان�ة، )1»(الخیر اللي طاح على كلب راقد « التعبیر �المثل المثل من جهة، و 

  .و�عضدها �عزز هذه الداللة

  واقع اجتماعي ما هو إالمتش�ع بثقافة التهم�ش واإلقصاء، و ففي ظل واقع س�اسي  

وهو في  ع�سىى القط، �طل روا�ة "ما ت�قى" �سوق ثا على الغث�ان، نسخة أكثر رداءة و�ع

ا�ه...أخدم �ا التاعس « ، هذا المثل خترق الذاكرةیصوت ال�ارود حالة من الشجن العالي، و 

نیل في سبیل حمروش رفقة لخضر  والتضح�ة نضالاللیختزل سنوات  )،2(»للناعس 

مدیر التعاون�ة  را�حو  طایب الشنافة، موسى ولد القاید�أتي الحاج المختار الشار�ة، و ل الحر�ة،

مشاركتهم الفعل�ة في الثورة ، و المشكوك في نضالهم )الكا�س را�ح لخدمات (أومتعددة ا

  الحر�ة.جزات هذه الثورة زمن االستقالل و ل�ستفیدوا من من المسلحة،

واقتصاد�ا وحتى  انقسام الدشرة اجتماع�اعن  المثل كشف�و�ناء على هذه الداللة  

حاضرا، اجتماع�ا والمهمشة  ،ماد�اوالفقیرة  ،، الط�قة المناضلة ماض�اإلى ط�قتین تار�خ�ا

ومشروع�ة  ،وأبرزها حق اإلدارة لك كل مزا�ا وحقوق الط�قات المترفة،وط�قة الخونة التي تمت

 ها، و�عبر عن مدى وعیاألولى ط�قةالأحق�ة  من جهة أخرى إلى �ؤسس، و من جهة السلطة

من خالل إیراد المثل على لسان الشخص�ة ال�طلة، التي  بهذا الحق - حدود ثقافتهافي  -

     .تنتمي �كل مقوماتها وظروفها إلى هذه الط�قة

 

 

 

                                                            
 .18، ص1989 (دط)، ،دار الجرمق، سور�ا، (روا�ة)واسیني األعرج: ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش  -)1(
 .12المصدر نفسه، ص -)2(
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كبن�ة تحمل ، فالمثل االستلهامو  للوحيصالح�ة المثل خصو�ة و  ثبت الحكا�ة الجدیدةتُ 

عموما ال یتعامل مع هذه  فاعلیته، ألن المبدعترمیز تستجیب إلى طب�عة الس�اق و طا�ع ال

التشكیل، �قدر ما یتعامل اهزة، غیر قابلة إلعادة التخلق و كمقوالت ج التعبیرات الرمز�ةالبنى و 

 تكثیف  استطاع المثل الشعبي لذلك، )1(ز و الرم هذه مع مختلف الهواجس الحاملة لدالالت

بن�ة ال قرب المتلقي منع�ارة، و  �أبلغ صورة وأقصر، الخاص والعام �اتواقع الشخص

  .كبیرإلى حد  االستقاللما �عد  لجزائر ،والتار�خ�ة واالقتصاد�ة االجتماع�ة

وتجهر روا�ة "نوار اللوز" منذ البدا�ة �االنتماء الثقافي للشخص�ة ال�طلة من خالل 

 تؤكد ذلك حینما أن وما تلبثلفظة "الزوفري" الملتصقة �اسمها، صالح بن عامر الزوفري، 

 ورات لهاتصعن شخص�ة متش�عة �موروثها المحلي، زاخرة �اإلشارات إلى أفكار و تكشف 

مثل الشعبي الدالة استخدام الشخص�ة ال�طلة لل اإلشارات. ومن تلك الشعب�ة  في الثقافةأصوال

وهو �عزي صد�قه رومل القهواجي في وفاة ابنه العر�ي  ،)2»( الب""هللا غالب �ا الط «

ن ر من القلق والتوتر انكسار الرجال�كثی المثل برصاص رجال الجمارك، ل�ستوعب

ت مع درج ، و�م�ط اللثام عن تركی�ة عقل�ةالقهر�ة السلطة ضعفهما، واستسالمهما لمشیئةو 

 العقل ، ألن)، وتغییرها حلم ال �مكن االقتراب منه3( على أسطرة وث�ات الوقائع تقادم الزمن

في جوهره على مجموعة من الصور الذهن�ة التي كونها المجتمع في خ�ال  ینبني العر�ي

تتمثل في قدرته « المخ�ال الجمعي"أفراده، ومشكلة هذه الصور، أو ما �قع تحت مسمى "

  . )4»(على فرض بن�ة فكر�ة شمول�ة معقدة تح�س العقول داخل س�اق ثقافي مغلق ومحدود 

                                                            
، 1981 )،3(ط ،العودة، لبنان دار ،وظواهره الفن�ة والمعنو�ة)الشعر العر�ي المعاصر (قضا�اه  عز الدین إسماعیل: -)1(

 .198ص
 .190نوار اللوز، ص -)2(
 )،1(ط )، دار الساقي، لبنان،17ة (سلسلة �حوث اجتماع�، فة العر��ة أمام تحد�ات التغییرینظر تركي الحمد: الثقا -)3(

 .32/33، ص ص1993
الدار  (فلسفة المعنى بین نظام الخطاب وشروط الثقافة)،أنساق الثقافة تاح أحمد یوسف: لسان�ات الخطاب و عبد الف -)4(

 .215، ص2010 )،1(ط ،منشورات االختالف، الجزائرلبنان، العر��ة للعلوم ناشرون، 
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ولعل هذا االنكسار واالستسالم تخلق مع الشخص�ات حتى �ات مصدرا من مصادر  

في الذهن�ة الشعب�ة �مفهوم  هطارت�ال، طة الحاكمةلالس� نظم عالقتهایي ذلتشر�ع الا

�فسر واقع األمور في الحاضر والمستقبل، و�فضي المشروع�ة على « "المكتوب" الذي 

التفاوت في توز�ع المكانة االجتماع�ة والجاه بین األفراد كواقع خاضع لإلرادة اإلله�ة، 

ستمرار على فاإلنسان المؤمن "�المكتوب" ل�س هو من �قبل �مشیئة هللا فقط، إنما �عمل �ا

في  ترى الحاملة لهذه الرؤ�ة، الشخص�ات و )، 1»(تكییف أعماله لتسایر هذه المشیئة اإلله�ة 

 اإلله�ة،امتداد للسلطة  ، على اختالف أنماطهم التراتب�ة،ألمرولي اأ السلطة الوص�ة أو في

و�كرس النزوع االستسالمي لدى الجماعات  الذي شيءال، )2(»ظل هللا في األرض  «أو

الحق في االستمرار�ة والتجذر من  في ذاتها �منح السلطةو  من ناح�ة، الخاضعة لهذه السلطة

ال�طلة لشخص�ة ل المواقف المستكینة قد جسد المنطوق الروائي ذلك من خالل. و أخرى  ناح�ة

كان السبب في فقدان فقد  ،هر�ةالق طةسلللالوجه الممثل  ،الس�ایبي تجاه ما تسبب لها ف�ه

 لحاجة ط�طما الذي عمق إحساسهزوجته، والسبب أ�ضا في دخوله بوردیل اصالح البنه و 

 . ، والسبب في دخوله السجن مع نها�ة الروا�ة�االنكسار والرفض

كان المثل "هللا غالب �ا الطالب" �حایث واقع الشخص�ات المهادن والمستكین ٕان و 

، فإن شخص�ات روا�ة "ما ت�قى سیرة لخضر حمروش" في "نوار اللوز"تجاه الظلم والقمع 

في سعیها نحو تحقیق  ،في ثقافتها الشعب�ة الموروثة ،تحاول استثمار العناصر اإلیجاب�ة

 ،وتفعیل دورها في الح�اة االجتماع�ة والس�اس�ة في فترة ما �عد االستقالل ،حضورها المستقل

سائل ال�حث المتواصل عن الو السعي الحثیث و  «هو و  ،"السبوب"من خالل  مفهوم وذلك 

أو تثبیتا  ،المرامي سواء كانت هذه المرامي خلقا ألوضاع جدیدةوالسبل لتحقیق األهداف و 

                                                            
، 2006 (دط)، رب، إفر�ق�ا الشرق، المغرب،دراسة سوسیولوج�ة للتدین �المغ –المجتمع عبد الغني مندیب: الدین و  -)1(

 .64ص
.177ص ،سعید �قطین: قضا�ا الروا�ة العر��ة الجدید (الوجود والحدود) -) 2) 
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من األمثال الشعب�ة التي تدعو إلى ضرورة  مجموعة یتضح ذلك عبر، )1(» ألوضاع قد�مة

اللي �حب "نذكر منها المثل الشعبي القائل  ،األهدافالتماس األس�اب لتحقیق المرامي و 

ع�سى القط ولد لم�اصي في معرض  " الذي جاء على لسانلعسل، �صبر لقر�ص النحل

�قول  ،لو �الدمو  و مصمم على معانقتهاالتي ه ،حدیثه عن حقه المسلوب في األرض

على أشواك السدرة "اللي �حب العسل ال یهم إذا جرجرتنا سنق�ض على شعرها و :« ع�سى

 ).2( »�صبر لقر�ص النحل" 

�شحن المثل برمز�ة س�اس�ة متصلة �طب�عة النظام الحاكم �عد االستقالل، الذي 

في منها المشاركة  الفقیرة، الس�ما الشخص�اتمارس كل أشكال اله�منة واالست�عاد ضد 

ع�سى الجتماع الذي جمع بین ل اومحاول رد هذه األخیرة الظلم عنها من خالالتحر�ر، 

، لص�اغة قائمة المطالب قبل عرضها في االجتماع التنس�قي دینوكل المضطه ،القط

وغیرها  السد، وقض�ة التعو�ضات،مشروع و  ،مصیر مشروع القر�ة النموذج�ة معرفة وضرورة

القوة تارة من القضا�ا التي استطاعت السلطة تغطیتها تارة عن طر�ق المماطلة، أو �استخدام 

 . أخرى 

ها إ�مان عمیق �أن "الج�عان إذا است�قظ فحالته صع�ة"، لذلك ولعل قوة السلطة مرد

 لة لحل كل المشكالت العو�صة."جوع كل�ك یت�عك" وسی من المثل الشعبي السلطة تتخذ

 ،)3(»جوع كل�ك یت�عك..بهذا یؤمنون.. «�قول ع�سى القط واصفا المختار الشار�ة وأت�اعه:

متداوال في مناطق المغرب العر�ي الكبیر، التي خضعت  )، ظل4المثل فرنسي في أصوله (و 

 التدخل الفرنسي المسلح. للحما�ة، أو

                                                            
 .95، صعبد الغني مندیب: الدین والمجتمع -)1(
 .18/19، ص صما ت�قى من سیرة لخضر حمروش -)2(
 .45، صالمصدر نفسه -)3(
 .64، ص2000 )،1(ط ،ت�ة السالم الجدیدة، المغربإدر�س دادون: األمثال الشعب�ة المغر��ة، مكینظر  -)4(
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بواقع�ة ترجم ، و تار�خا ال یزال فاعال في الحاضر "جوع كل�ك یت�عك" المثلصاغ 

لشخص�ات التي افإذا �حثنا في تار�خ ، الغاصة �األخطاء �ةالتأس�سالمرحلة  وحرف�ة عال�ة

شخص�ات منحرفة تستتر خلف  لوجدناها ،ٕاخضاع الخصمإلحكام الس�طرة و  نهجاذ المثل تتخ

في لغة الثوار عهد  ني "وي وي"أو ب ،"القوم�ة"تصنف ضمن قائمة الخونة، أوتار�خ مز�ف، و 

مستواه و  من جهة، و�تناسب الءهؤ  س�اسة لخصلمثل یاواستعانة ع�سى القط � .االحتالل

من  في التعبیر عن المفاه�م المجردة ،لتمثیلطق التفكیر القائم على التجر�ة وامنالثقافي، و 

   .جهة أخرى 

، بل فحسب ةجتماع�االاألوضاع و  ةالس�اس� لقیودا وال تفصح األمثال الشعب�ة عن

نوار ، فإن كان صالح بن عامر في "نقل الحالة النفس�ة للشخص�ات نجدها وس�طا جیدا في

هو عائد إلى البیت �عد تشی�ع و  "عاش ما كسب مات ما خلى"، یتلفظ �المثل الشعبي اللوز"

 عن حالةلمغدور، بل كان كنا�ة مرة ل يمع�شالمستوى الجثمان العر�ي، ال ل�عبر عن تدني 

أزمة التحوالت الشمول�ة التي  التي تع�شها الشخص�ة في ظل ،والالكینونة الوحدة والعجز من

 أخالق�اتهوسننه و  بواقعها  ةعن مستوى وعي الشخص� وأ�ان شهدتها الجزائر �عد االستقالل،

 داخل مق �شكل مزري كلما توغلنا أكثر�حمل صدى النكسار شامل یتع ، وعيالجدیدة

  . الجسد الروائي

 الشعب�ة: القصة الخراف�ة-1-2

واقع الح�اة  میزت الواقعي، �سبب المفارقات العجی�ة التيامتداد الحكائي في إن  

الجزائر�ة �عید ثورة التحر�ر الوطن�ة، دفعت �الكثیر من كتاب الروا�ة الجزائر�ة إلى استدعاء 

 مخزون الثقافة الشعب�ة من القصص الخراف�ة  الشعب�ة لرسم هذه المقار�ة.



 الفصل الثالث.................................................................المكون الثقافي الشعبي للشخص�ة الروائ�ة

139 
 

 اجتهد ال�احثون فيو م، شعوب منذ القدالعرفته  ،عالميالحكا�ة الخراف�ة إبداع جمالي و  

 ،من ناح�ة مقارنة �األنواع األخرى  )1(خصائص محددة دراسته �سبب احتفاظه �شكل فني و 

معقدة عن ح�اة الشعوب األولى، ومعتقداتها وأفكارها عن  ورةصمن ناح�ة ثان�ة عطي �و 

 .الح�اةهذه صلة ب كل ما له، و )2الحیوان (الح�اة والموت واإلنسان و 

من مصادر  الثقافات، أس�اب وجودهعلى مر العصور واختالف األزمنة و  ستمدا وقد

السحر�ة الطقوس الرؤى، و نسان الشعبي كاألحالم و ذات صلة وث�قة �الح�اة الروح�ة لإل

، مما أدى إلى تنوع )3(التقالید القد�مة والشعائر الالمعقولة، والمعتقدات الدین�ة، والعادات و 

 .رمصادهذه ال بتنوع  ،أشكالهو  موضوعاته

 تعددت من ثقافة المجتمع الجزائري، األكبرجزء الو�شكل النص الخرافي الشعبي 

، وقد أدى هذا )4(المعاییر المعتمدة في التصنیف انتشاره، وتنوعت أنماطه بتنوع عوامل

بواقع الح�اة الیوم�ة لإلنسان الشعبي الجزائري إلى توظیف  نتاارت�اط الروای التنوع إلى جانب

، ي للشخص�اتوجدانالو  النفسيالمركب عن �انة اإل تاستطاع التي ،نماطاأل تلك الكثیر من

هذه الوفرة الحكائ�ة  .على النصین ةالصادق ةواقع�التضفي نوعا من  ةمحل� نكهة تضفأو 

ا إلى بؤر تنضح من من خاللهااستحال النص تركیزنا نحو حكایتین دون سواهما، تحول

 ة الس�عة"، وحكا�ة "لونجة". ت، هما حكا�ة "ودعة مشت�الداللي والق�مي

 

 

                                                            
الجزائر،  (دط)، رات وزارة الثقافة،منشو  في منطقة �سكرة (دراسة میدان�ة)،ینظر عبد الحمید بورایو: القصص الشعبي  -)1(

 .128/129، ص ص2007
 .69/70فر�دیر�ك فون دیر الین: الحكا�ة الخراف�ة (نشأتها، مناهج دراستها، فنیتها)، تر نبیلة إبراه�م، ص ص -)2(
 .146/147/148المرجع نفسه، ص -)3(
 .وما �عدها 162ت األصل العر�ي، صروزلین لیلى قر�ش: القصة الشعب�ة الجزائر�ة ذا -)4(
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 �ستحضر ع�سى القط خرافةفعلى صعید روا�ة "ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش"  

- ق الشرق الجزائري في �عض مناط *)(خاوتها الس�عة"أو "ودعة و  -"ودعة مشتتة الس�عة" 

�ة غزو جسد زوجته رو�شدة، ظة التي یتذكر فیها محاولة شیخ النار المختار الشار في اللح،

دة..ذ�حها من أرعب كل بنات البل..�ابنتهما فعله الشیخ الهبري، « عدم إقدامه على فعل و 

ري..قح�ة �صرخ.."�ا و�لي..فض�حة أوالد الهباألذن حتى األذن، وخرج برأسها یجوب القر�ة و 

قیل ف�ما �عد أن الطفلة لم تكن حامال..فقد أجبرت على أكل نبتة لعشیرة..." و مرغت أنف ا

ا نفس هي تقر��ت أخوتها اللواتي كن �غرن منها ومن جمالها..و تنفخ ال�طن من طرف زوجا

ة.." آه كم كان غب�ا ذلك أنا صغیر عن "ودعة مشتتة الس�عالحكا�ة التي كنت أسمعها و 

، وهي ت�كي ظلما، �عود إلى حالته الطب�ع�ة، الدم �سیل �طنهاابنته و هو یذ�ح الرجل و 

عشیرة داخل أعماق اللحم ال�شري /.../ وأنا متأكد لو �عثت الطفلة و  الخنجر �غوص ببرودةو 

ن �أتوه من نفس ٕاذا كان ال بد أن یرتكبوه، فلقدموا على ارتكاب نفس الحماقة..و الهبري، فلن �

لراشدة.لكني في اللحظة الحاسمة أدركت أني كنت  ها قد قد �عثت زوجاالطرق القد�مة..و 

 ).1»(كذلك أبدا..لن أكون .لم أذ�ح راشدة ألني لست مثلهم و غب�ا.

ت �ما تحمله من دالالخرافة "ودعة مشتتة الس�عة" ل إن استحضار الشخص�ة ال�طلة 

آل�ة   ك ،وفق المنطق الخرافي الشعبي ،زاخرة، اخت�ار نموذجي لعدة أس�اب، فالحكا�ة تعمل

انه�ار الق�م ي المتمثل في االنحراف الخلقي، و لقضاء على القلق االجتماعمن آل�ات ا

 ى قوة من قوى الض�ط االجتماعيإل /الذ�ححیث یتحول القتل الجوهر�ة داخل المجتمع،

سر�ة/اإلنسان�ة داخل قانونا �حكم العالقات األ، و (استعرنا التعبیر من سام�ة حسن الساعاتي)

 أو عدم شرع�ة هذا القانون. ،، �غض النظر عن شرع�ةالشعب�ةالجماعات 

                                                            
تطبیق –الحكا�ة الخراف�ة في ضوء المنهج البنوي «حكا�ة مضمنة في حكا�ة "األخ مع أخته": ینظر كر�مة نوادر�ة:  -)*(

، رسالة ماجستیر (غ م)، جامعة الشیخ العر�ي »الخراف�ة في منطقة قالمةنموذج تودوروف على مجموعة من الحكا�ات 
 .189/190، ص2009/2010الت�سي، ت�سة، الجزائر، 

 .186ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش، ص -)1(
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لتزمه ادلل على هذا الرفض من خالل الموقف الذي �و  ،رفضه ال�طلی القانون الذي 

زوجته، وفي هذا الموقف رفض وتقو�ض  غتصابا على إثر حادثة محاولة المختار الشار�ة 

ناح�ة، أما من  هذا منومحاولة زحزحتها من أماكنها  ،مظاهر السلب�ة للتراث الشعبياللكل 

الالمعقول الخرافي منطق الالتي تستند على  ،الكاتب من وراء هذه الحكا�ة ناح�ة أخرى یر�د

     بوصفهاز�ة، السلطة المركإلشارة إلى امتداد هذا المنطق إلى ا ض�ط حركة المجتمع، في

االجتماعي الذي تخضع السلطة لق�مه انعكاس للمجتمع وامتداد للمخ�ال  «

وسیلتها لوأد كل محاوالت  ،الذ�ح والسجن واالغتصاب ، حیث �ص�ح)1»(األیدیولوج�ة

، لذلك ثان�ا االرتطام برموزها أوال، وتعز�ز الشعور �الدون�ة والضآلة أمام ما تمتلكه من قوة

" عن الدفاع" فعلة، وأدخلها السجن لمدة خمسة سنوات �سبب جرم النص الشخص�ة ال�طل

  .اهشرف

تراث ، �عتبر العصب الحكائي المنسل من "نوار اللوز" أما على صعید النص الثاني

، ركیزة أساس�ة في البناء الدرامي العام، (*)"االمتمثل في قصة "لونجالذاكرة الشعب�ة المحل�ة، و 

صالح بن عامر الزوفري �صورة هذه المرأة  ،خص�ة ال�طلةالوعي الشیتعلق وعي و  حیث

 .حكا�ةالو   الواقع

                                                            
 .89سام�ة إدر�س: تمثیل الصراع الرمزي في الروا�ة الجزائر�ة (دراسة في علم اجتماع النص األدبي)، ص -)1(
�سند دور ال�طولة لشخص�ة « "لونجا" أو "زونجا" أو "لونجا بنت الغول" تنتمي إلى القصص الخرافي الخالص، الذي  -)*(

عتداءات، تنجح في النها�ة من مؤنثة: ال تكون هي الم�ادرة والمقررة للفعل ال�طولي وٕانما تكون ضح�ة لسلسلة من اال
. حكمتها وأخالقها وصبرها، وقد سماها بروب "ال�طلة الضح�ة" نعتاق من حاالت االضطهاد التي تتعرض لها �فضلاال

 في الفنون التعبیر�ة الشعب�ة في الجزائر)، األداءعبد الحمید بورایو: األدب الشعبي الجزائري (دراسة ألشكال ینظر 
 .145ص
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ص�غ مختلفة داخل الكون الروائي، �و  ،تموقعت القصة في مناطق متغایرةقد و   

       ه شعور �الرغ�ة في لقائها المستحیلكلما اجتاحفجاءت في ص�غة أغن�ة یرددها ال�طل 

 ).1»(سالفك نطلع. دلي لي ..  شعرتك خ�الة.. لونجا �ا لونجا  «

كأنها جزء ال �مكن فصمه عن �اقي على القصة مندمغة في صلب النص، و نعثر و  

. كیف [الس�ایبي] في أعماقي كنت أر�د أن أشتمهندمت. :«  �قول صالح األجزاء األخرى، 

أنت و  �اء تطلب الكحل �ا لونجا تصوري؟العم /../ جارك یدفن میته؟و �قبل القلب العرس 

الناس �مرون برج الموت تدلین شعرك للغادي والرائح عله یلتفت آلالمك و ي موضوعة ف

 . )2(» ال یلتفت نحوك أحد.ء و �محاذاتك كالبلدا

 الح�اة،ات األ�عاد الرمز�ة واإلشار�ة الملیئة �الموت و تلتقي لونجا الحكا�ة الخراف�ة ذ

مدمنة على التفكیر التي تح�ا ح�اة غر��ة وسط غ�الن �شر�ة ، بلونجا الشخص�ة الروائ�ة

 ،تع بجمال المرأة الق�ائل�ة اآلسرالتي تتم، وهي األرملة عرضة كانت فقد .وري الذك هانصفب

ة، من رجال الدشر  ماغیرهو  ،لمالحقات �اسین أحمر العینین، وشهوات الحاج المختار الشار�ة

واج�ا وجود�ا �حقق  ،من وجهة نظر الشخص�ة ال�طلة ،حمایتها والذود عنهامهمة وتص�ح 

تحمل في أحشائها لذة ال�قاء ألنها  ،فلونجا الروا�ة رمز االستمرار�ة ،كینونته كفرد وكمجموع

الخارقة، والنور الذي بدأ یدخل محاجر عیون موتى بني هالل، جنین صالح الذي س�كون 

-اء الفقر ومن �مثلهم من  د صالحنقاء ساللة الضمیر الحي، و�ه ومن خالله س�ستر قمة 

 المسلو�ة من طرف مغتصبي ال�الد. (هم) حقوقه –بوصفه نموذج القر�ة ال�طولي 

 -بتحفظ  -�قودنا التكو�ن الثقافي لل�طل إلى االعتقاد  ر�ما، ٕان ابتعدنا خطوة أخرى و 

إلى فكرة النماذج العل�ا أو الصور البدئ�ة كما  أن هذه الصورة تعود في منا�عها األولى

                                                            
 .91نوار اللوز، ص -)1(
 .176/177، ص صنفسهالمصدر  -)2(
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   )،1الشعبي في الالوعي ( اإلنسان بهاونغ (كارل غوستاف) التي �حتفظ �سمیها ی

�ة، ألن یتحول إلى مسألة وجود ، من وجهة نظر شعب�ة،الصورالمساس بهذه الرموز و و 

مرتهن ب�قاء هذه الرموز  ،بل وتار�خ الجماعة التي ینتمي إلیها ،تار�خهوجوده وثقافته و 

، لذلك �عرض صالح الح�اة والوجود إ�قاء على رمز�ةألن في �قائها ، صامدة ونا�ضة �الح�اة

 .في سبیل عدم االقتراب من لونجا ،ح�اته للموت أثناء شجاره مع �اسین

یتحرك �اعت�اره جزءا من التكو�ن الثقافي  قص الخرافين الإ�مكن القول  عل�هو 

ما  الراهن من خاللعن قضا�ا التعبیر تصال �الواقع و للشخص�ة، التي كانت تحاول اال

عمل  ومن ثمةلم �كن مقحما على الشخص�ة أو زائدا �القوة. و ، تحمله من قصص وحكا�ا

ل نقل المعنى من ع حدودها، من خالوسو  ةالروائ� تجر�ةغناء الا الشعبي على  قصصال

        .المستوى الرمزي إلى المستوى الواقعي

 المعارف الشعب�ة:المعتقدات و  -2

 المعتقدات الشعب�ة: -2-1

من البناء الفوقي  أص�ال اجزء المجرد من المعرفة العلم�ة، �مثل الفكر الخرافي 

 المعارف،و  األفكارأساسه شیدت الكثیر من التصورات و ، فعلى يالروحي لإلنسان الجمعو 

 ،واالقتصادي، االجتماعي الصعید�شه على ع�و  ،مارسهما �التي نجد لها معادال موضوع�ا ف�

أبرزها  ،من أنماط التفكیر الخرافي �صور شتى ن موضع الدراسة یزدحماناالنصو  .والنفسي

التي  العفار�ت،، وفي الجن والغ�الن و واألحالم لدعواتا ، وفيماتالمقاو  في األول�اء دعتقااال

حدود ثقافتها في  - تعبر، و شخص�اتلح�اة الروح�ة والنفس�ة للجوانب واسعة من اتغطي 

                                                            
ز دراسات الوحدة العر��ة، مرك ،االتجاهات والحركات في الشعر العر�ي الحدیثمى الخضراء الجیوسي: ینظر سل -)1(

 .756، ص 2001 )،1(ط ،لبنان
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دعوة الستمرار الح�اة  «فوق هذا  هي، و مح�طها الغامضتك�فها مع  سبل عن - ووعیها

 ).1(» تسخیرهاومحاولة لفهمها و 

 :واألضرحة االعتقاد في األول�اء -2-1-1

 في من أكثر المعتقدات الشعب�ة تأثیراالتعلق �أضرحتهم و  ،االعتقاد في األول�اء �شكل 

الجزائر�ة على المجتمعات العر��ة عامة، والمغار��ة و  السلوك�ة لإلنسان فيالبن�ة الذهن�ة و 

ازدهر في بیئة فكر�ة لعبت فیها الطرق الصوف�ة دورا أساس�ا في تهیئة  وجه الخصوص،

 الطرق الصوف�ة في الجزائر خ المناسب لظهور عقیدة الوال�ة وانتشارها، وقد بدأتالمنا

أفكارها االنتشار بین األوساط  لتعرف ،منذ نها�ة القرن الحادي عشر م�الدي �الظهور

لهذه  من المنتمینترفین الشعب�ة عن طر�ق دعاة الطرق الدین�ة، أو �فضل الرواة المح

�ة السا�قة على مجيء اإلسالم، حقل الوثن« فتمتد إلى  جذور هذا االعتقادأما )، 2الطرق(

  .)3»(رقعة ممارسته اتساع ذا األخیر من نمو هذا االعتقاد و م �منع التوحید الصارم لهول

التوحید اإلسالمي المفرط،  نالقاضي �أ إدموند دوتي أير ورد مندیب (عبد الغني) �و 

سب�ا رئ�س�ا في هذا كان نین، المؤمالتي تجمع بین هللا و الذي ألغیت �موج�ه كل الروا�ط 

األدوار التحرر�ة «  ، حیث یرى أنإل�ه إدوارد مونتي ذهب، و�ضیف ما )4(االنتشارالنمو و 

الخارج�ة مایتها من كل المخاطر الداخل�ة و حء [الصالحین] لفائدة جماعاتهم و التي لعبها هؤال

   .، كانت العنصر األساسي الذي تستند عل�ه ظاهرة تبجیل األول�اء)5»(التي تهددها 

                                                            
(قراءة في المكونات واألصول)،  ینظر كاملي بلحاج: أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العر��ة المعاصرة -)1(

 .121/122، ص ص2004منشورات إتحاد الكتاب العرب، سور�ا، (دط)، 
 .127ینظر عبد الحمید بورایو: األدب الشعبي الجزائري، ص -)2(
 .22المجتمع، صعبد الغني مندیب: الدین و  -)3(
 .32ینظر المرجع نفسه، ص -)4(
 .34المرجع  نفسه، ص -)5(
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یر كبیر اعتقادا في الشخص الذي یخصه أفراد المجتمع المحلي بتقد« الولي هو و 

طاقة روح�ة « الكرامة ، و )1(»�ظنون أنه من أصحاب الكرامات عمق إ�مانه وتقواه، و 

ء /../ وتتمحور هذه القدرات األول�ا�ة یهبها هللا لع�اده القد�سین و مصحو�ة �قدرات إعجاز 

أو إغاثة الملهوف من  عجاز�ة غال�ا حول إنصاف المظلومین أو شفاء المرضى،اإل

 .)2(»عونهم على إنجاز ما �طمحون إل�ه ل�سطاء، و الضعفاء، وتحقیق أمن�ات ا

ناء إلى ب ون یلجئ، لذلك الولي حتى �عد وفاته قدرات و�عتقد الناس في استمرار 

الصالحین، فالطاقة أو القوة الروح�ة المؤثرة للولي تنتقل من  ألول�اء هللا ضرحةاألالمقامات و 

م�اركة،  أو الشجرة المجاورة للمقام الولي �عد وفاته إلى األشخاص واألش�اء، ف�ص�ح الحجر

 تبإقامة احتفاال )، أو3و�طمح الزوار إلى نیل هذه البركة �مالمسة الحجر أو الشجرة (

 .التي تشكل طقوسیتها لها قوانینهاالتقرب، وهي احتفاالت 

داخل المدونة الروائ�ة ولیدة  والتصورات الكثیر من المفاه�م بدوه�منة تَ أمام هذه ال 

سلوكات الشخص�ات،  تها فيخلفالتي  القو�ة هثار اآلن وتقدم صورة واضحة عبل هذه الثقافة، 

كوم في غالبیته حجم التأثیر وقوته مح رهم، ومواقفهم الح�ات�ة المتنوعة. إال أنوطرائق تفكی

لحمایتها من المخاطر  « �أول�ائها ستمسكت �عض الشخص�اتبنوع من الجدل، ف�قدر ما ا

، كان ال�عض �مانها الخاص �قدراتهمإ، وعبرت عن )4(»الداخل�ة والخارج�ة التي تهددها 

 �مان بدأ ینهار شیئا فشیئا، من حیث لم �عد �قینا راسخا. اآلخر �شیر إلى أن هذا اإل

الموقف الداعم من خالل روا�ة "ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش" وتشخص 

 . �قول ع�سىكل الوسطاءمقامات  شخص�ة رو�شدة التي حامت بزوجها ع�سى المعلول

                                                            
)، 139الشعب�ة (سلسلة الدراسات  ة فلكلور�ة في الشخص�ة المصر�ة)،القد�سین (دراسعائشة سكر: موالد األول�اء و  -)1(

 . 24، ص2011 (دط)، ،العامة لقصور الثقافة، مصر منشورات الهیئة
 .25، صنفسهالمرجع  -)2(
 .، ص ننفسهالمرجع  -)3(

.153عبد الغني مندیب: الدین والمجتمع، ص -) 4) 
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زاو�ة المسخوطین، زاو�ة أول�اء هللا والصالحین.. حامت بي كالطائر الجر�ح كل«  القط

في األخیر  /../ ر�ي..حمام بوحجر؟؟؟ سیدي ابن عمرو..سیدي علي..سیدي بوجنان..حمام

وشكرت كل األول�اء والصالحین،  ذ�حت راشدة معزة سوداء، /../ نهضت من فراشي /../ 

 .)1»(الذین �كتبون على خط الرمل، والحروز..و 

التواطئ عن طر�ق شخص�ة صالح بن عامر  لهذا فتمثل روا�ة "نوار اللوز" أما 

كانت السبب األوحد في عدم قدرته على ول�اء والصالحین رى أن "دعاوي" األالذي ی ،الزوفري 

یبدو أني �الفعل سلیل العائلة المخص�ة التي سلط علیها سیدي عبد القادر « اإلنجاب، �قول:

حقتنا دعاوي األول�اء الج�الني أ�شع دعواته. سیدي عبد القادر الج�الني والع�اذ �اهلل. ل

حینما یتدخل المتخیل الروائي  إلى التالشي، ستؤول هذه الرؤ�ة لكن ).2»( والصالحین

 . المنتظر صالح ولیدبوتحمل لونجا  ،ل�سقط هذه الدعوات

بینما تت�ع شخص�ة ع�سى القط منذ اللحظات السرد�ة األولى سوءات هذه المعتقدات، 

المت�قي من مقام نخلة الجذع وكیف تحولت إلى أش�اء سامة تنخر العقول وتسیبها، فقد سقط 

فقط سقطت �عض  «، لكن القر�ة لم تختف، لح سیدي عبد القادر بونخالتالصا الولي

، و�زداد )3»(..�عیدا األمطار،..ودوى الرعد، لكن یوم الساعة داخل هذه البلدة ظل �عیدا

كشف  المستمرة في ي ب�طالن هذه المعتقدات من خالل محاوالت ع�سىوعالو  ،الرفضرهان 

اتخذ من مقام الول�ة اللة حموشة الكائن وسط أراض�ه أالعیب المختار الشار�ة، الذي 

  .، وسیلة لالحتفاظ بهذه األراضي)4(المؤممة 

قبورهم لتحقیق یجد أن فكرة استغالل األول�اء و  لعل ال�احث في تار�خ الجزائرو 

االحتالل الفرنسي للجزائر، حیث  تمتد إلى زمن ح االست�طان�ة، لها جذورها التيالمصال
                                                            

 .105/106ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش، ص -)1(
 .26، صنوار اللوز -)2(
 .32/33حمروش، صما ت�قى من سیرة لخضر  -)3(
 . 30المصدر نفسه، ص -)4(
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تقوم على الثقافة  ،السلطات المستعمرة في بدا�ة االحتالل على إثنوغراف�ا عسكر�ةاعتمدت 

قد ومن ثمة الس�طرة عل�ه، و  ،للتمكن من مواجهته ،المجتمعالشعب�ة في محاولة لفهم طب�عة 

للجماعات الصوف�ة، ومعتقداتها المتصلة �األول�اء  الممارسات الشعائر�ةفازت الطرق الدین�ة و 

تقد�سا من نها من أكثر المعتقدات أل)، 1( االهتمامالنصیب األوفر من ال�حث و رحتهم �أضو 

وفق رؤ�ة جدیدة  ،هو ما استغله الكاتب محاوال إعادة طرح هذا المعتقد، و طرف األهالي

ادة إلى تلم�حات ح�حمل بین ط�اته و ، ةیتجلى من خاللها فساد هذه الق�م الثقاف�ة المتوارث

معانها في تكر�س الدیني االست�طان�ة نفسها، من خالل إ س�اسةال انتهاج سلطة االستقالل

 .الخرافي، لصرف الجموع الشعب�ة عن المطال�ة �حقوقها المسلو�ةو 

 :الغ�النو  االعتقاد في الجن -2-1-2

ت، ألنها الغ�الن �عدا أساس�ا في التكو�ن الثقافي للشخص�ا�شكل االعتقاد في الجن و  

الم المجهول الذي �س�طر شغفها �العو  ،وتعبیر صادق عن خوفهاجزء أصیل من ذاكرتها، 

   ).2( �فوقها في قدراتها وٕامكان�اتهاعلیها، و 

)، یتمتع 3الجن في االعتقاد الشعبي مجتمع شب�ه في تركی�ه �المجتمع اإلنساني(و 

�فقده ، أو �حل بجسد اإلنسان و �ستط�ع أن �سكنرة على التشكل في هیئات كثیرة، و �المقد

على حد  والبیوت العامرة  ،الخال�ةوالقفار  ،كما وتصیب لعنتها الحیوانات)، 4(وا�ه ص

 سواء. 

جن على مساكنة اإلنسان في �قدرات ال الراسخ اإل�مان الجواني عزز هذا�ما  لعلو  

القرآن  فيت ورد تلك النصوص التيفي كل الموجودات المح�طة �ه، و  سمه، و�یته،ج
                                                            

 .08/09/10ینظر عبد الحمید بورایو: األدب الشعبي الجزائري، ص -)1(
 .49ص ،ورشید: عالم األدب الشعبي العجیبینظر فاروق خ -)2(
 .08، ص2000 )،1(ط ،دار الشروق، مصر، لبنان ،رق ینظر سل�مان مظهر: أساطیر الش -)3(
 -أحاجي  - حكا�ات -محاضرات في األدب الشعبي الجزائري (مع ملحق بنصوص مختارة قصصمحمد ع�الن:  -)4(

 . 74، ص2013(دط)،  ،1ج، م للنشر والتوز�ع، الجزائردار العلو  نوادر شعب�ة)، -أمثال 
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 تنزاح في ٕان كانتك عقل�ة دین�ة �الدرجة األولى، و الشعبي �متلاإلنسان الكر�م، خاصة و 

رت عنه هو ما عب، و معتقداتها عن مفهوم صح�ح الدین (اإلسالم الفقهي)ها و مسلمات �عض

في ، و الجنقدرات �شكل دقیق، فاعتقدت في  "ما ت�قى"روا�ة "نوار اللوز" و  يروایتشخص�ات 

 .جم�ع شؤون ح�اتهافي تحكمت وكالمها، و  ذاكرتهات مساحة واسعة من الغ�الن التي التهم

 كتجسید« جاءت  ،�عدا في الزمنأكثرها ثبوتا و ألفكار و كرة من أقدم اف (*)الغولو 

من عطاء الخیر  الذي یتحول ،للخوف اإلنساني الكامن في أعماق اإلنسان من أخ�ه اإلنسان

العمل من أجل االستئثار بها لى من العمل من أجل بناء الح�اة إإلى عطاء األذى والشر، و 

 .)1(»ابتالعها لنفسه وحده مهما أحدث من شرور و أضرار و 

كرة الذللي یخیبوصفها جزء من التار�خ الت نى الذي سبق، فإن فكرة الغول�المع

في كسر  اورغبته التطور،في المغایرة و  احقه شخص�ات�سلب ال الشعب�ة، تمثل نسقا قمع�ا

قد كشفت الشخص�ات عن هذا النسق و  جماال.فضاءات أكثر نضارة و النفالت نحو االقیود و 

الحاضر الذي �حاكي في مزاجیته  من خالل إضفائها صفة التغول (= التحول) على الزمن

على المكان (البلد�ة) الذي ، و ٕاذا �كیت آكلك زمن الغولة الذي إذا ضحكت آكلك و  ،دمو�تهو 

  �اعلى الدنو بل ، لسلطة إذا أر�د منها الرضوخ الحكومة التي تمتلك هذه او  ،تحتله السلطة

 . )2(�كل من علیها

شخص�ات إلخفاء ضعفها وفقرها، �عض الل "األمان"أما الجن فقد كانت صمام 

عائلة لونجا على مستوى روا�ة ووسیلة لتعلیل هزائمها أما سطوة النفوذ والمال، فقد استخدمت 

                                                            
ب�ضة من ان ولد في من أبناء الج ابنتغول، أو المتوحش، أو حیوان توحد فتوحش و  الغول: إما صنف من اإلنسان -)*(

ینظر فاروق . ما رؤى تحدثها كواكب في حركتهاإ هم الناس المستوحشون في القفار والغ�الن، و ٕاما خ�ال تو ب�ضات زوجه، و 
 .156خورشید: عالم األدب الشعبي العجیب، ص

 .163المرجع نفسه، ص -)1(
 ..110ص ، و232ص ، و70ص ، و34ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش، ص -)2(
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الذي  ،على الزواج من إمام القر�ة "الفتاة" همإرغام لتبر�ر )1( "نوار اللوز" قصة الجن بلحمر

�كبرها سنا، لكنه من الوجهاء. أما رو�شدة  القادمة من روا�ة "ما ت�قى من سیرة لخضر 

استعدادها للتخلي عن منزلها، الذي ال  حمروش"، فتبدي نزوعها االستسالمي من خالل

تمتلك مأوى غیره، خوفا على ولیدها الجدید "كر�مو" من تأثیر الدار المسكونة �الجن 

 )، �عد أن اختبرت هذا األذى مع الطفل األول.2( والعفار�ت

بواقع تكو�نها الثقافي الشعبي  -تبني الشخص�ات توحد المعنى، تعدد الصور و  خلفو 

إیجاد مسوغات للتعا�ش  السعي نحوو  ،�الهز�مة المر�ر حساسالخالص من ذلك اإلجسر  -

االنكسارات التي حتمال تلك الهزائم و اتمكنه من  ،لتخذیر الذهن �قوة وسیلة فعالةو معها، 

 التي ،مشاهدكثیرا من ال هذه الصور �تهجى الكاتب من، و �عانیها على أكثر من صعید

 .الممتد في عمق الوراء "الفكر" آسن، تغزوه العناصر السلب�ة منقع واتجاه  مواقفهتختزن 

 :دعوات واألحالماالعتقاد في ال -2-1-3

غ�اب المنطق العقلي السل�م للمعرفة �األمور العلم�ة، و  ،الحس الشعبي في ظل افتقار 

العالم دراك الوسیلة الوحیدة إل ،الرؤى الحلم�ةو  دعواتتفسیر الوقائع واألحداث، كانت الفي 

 . تغییرتحقیق الته الفاعلة لأداو بل ، حیث�اته حلیلتو 

فلك  الموضوعات التي تدور فيدي علي التوناني أغلب المحك�ات و ة سیدعو أطرت  

منذ  ارت�ط فقدللنص،  من خاللها النول السرديتدفق بها و  حیث روا�ة "نوار اللوز"،

على الرغم من تأكید ف ة،دعو بهذه ال المركز�ة �ةصمصیر الشخ )،3( الصفحات األولى للروا�ة

دم لعناصر  المشابهة راجع إلى مشكلة عناصر دمه األط�اء أن فشل صالح في اإلخصاب
                                                            

 .352اللوز، صنوار  -)3(
 .82، صما ت�قى من سیرة لخضر حمروشینظر  -)1(
 .14/15/19/25/41/90/102/103/235/236/292/293/321/324/355ینظر نوار اللوز، ص   -)2(

هي تتخذ في تعبیر عن متمن�اتها العدوان�ة، و تعتمد على إمكان�اتها الخاصة في ال قصدي للضرر،ال سببال :اللعنة -(*)
 .22المجتمع، صعبد الغني مندیب: الدین و ینظر . ألهم شكال شفو�ا عدوان�ا م�اشرا الغالب ا
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كانت  ،التونانيعلي سیدي  (*)لعنة أن، إال أن صالح یؤمن إ�مانا قاطعا �زوجته المسیرد�ة

 سرد�ة فياللغة ال التي تتمظهر على مستوى ، و السبب الرئ�سي وراء عدم قدرته على اإلنجاب

، أو في "لحقتنا دعاوي الشر" التي یلفظها ال�طل في كل مرة یتذكر فیها عجزه عن اإلخصاب

بوصفه  ،اللحظات التي �ستفز فیها الكاتب عجزه كلما اتصل الحدیث بدوره داخل القر�ة

  .المخلصال�طل 

، أي بوصفه،  )1مذعورا ( الذي أفاق صالح بن عامرحلم ال وعلى نحو مماثل شكل   

 )،2لدالالت ال تحصل إال بتأو�ل رموزها وصورها المرئ�ة في المنام ( حامال انص الحلم

برصاص الس�ایبي، وأعوانه  إصا�ة الحصان (لزرق)أحداث وتأتي  منعرجا حاسما في ح�اته،

  ،)3(»لمالصور والرموز التي مألت الح تلكتفسیرا واقع�ا ل «لتص�ح ، من رجال الجمارك

قرار الزواج من لونجا، وقرار التخلي عن مهنة المجازفات الخطرة  ال�طل على إثرها و�تخذ

    السد.� ، والعمل(التهر�ب)

واألفكار التي  الرموز �عضب "من سیرة حمروش "ما ت�قى بینما ترت�ط األحالم في

  فقد  ا إلى مطلب الخالص والتجدد،هظلت تس�طر على العقل والوجدان الشعبي، وتحیل جم�ع

یتنفس الجم�ع سة، و الحقوق المسلو� تردسحیث  ،األجدادلزمن الذي روى عنه الطالع و اارت�ط 

القمر، واتخاذه  دورةل �اكتما ،طموحاتهو لن یجبر أحد على خنق أحالمه �حر�ة مطلقة، و 

، �اكتمال دورة القمرفي ذهن الشخص�ات المثالي الزمن  )، ولعل ارت�اط4( شكل برتقالة

(التي  لمعاودة إنتاج الح�اة الكون�ة ذلك اإلرث الطقوسي الذي أنتجه اإلنسان القد�مإلى یرجع 

                                                            
 .337ینظر نوار اللوز، ص -)1(
، منشورات االختالف، الجزائر لبنان، الدار العر��ة للعلوم ناشرون،، السرد العر�ي (مفاه�م وتجل�ات)سعید �قطین:  -)2(

 .200، ص2012)، 1(ط
 .47عالم األدب الشعبي العجیب، ص ینظر فاروق خورشید، -)3(
 .120، وص86، وص75ینظر ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش، ص -)4(
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 لم �ستعمل �عد نقي، وخلق زمن جدید و من جدید كانت متخیلة تحت شكل مدار دائري)

 .، كلما اشتد الزمن الحاضر قسوة وعنجه�ةالجمع�ة الواهمة یتسرب من الذاكرةوالذي  ،)1(

 أذهان الشخص�ات في  - شعب�ةنظر  من وجهة  - ددالتجو الخالص  حلم لم یرت�طو 

مجيء أین �كون الوجود في أقصى درجات الكمال الكون�ة، بل یتعلق أ�ضا � ،�الزمن القدسي

�مأل األرض و  ،)2(الظلم الذي �ع�شونه یخلصهم من واقع القهر و  الذي المهدي المنتظر

في مأثورات و  عموما، )3( الجماعاتوالفكرة موجودة عند معظم األمم و  .ٕا�ماناعدال و 

)، 4(اإلسالم�ة خصوصا لمنظومة الفكر�ةالجماعات الش�ع�ة (الش�عة اإلثني عشر�ة) في ا

د، وحاجة ملحة اضطهاما تعان�ه هذه األخیرة من قمع و  انتشرت في األوساط الشعب�ة �سببو 

 ،عن مواقفها حین تتحول الشخص�ات ،زمالر  ذا�كسر ه ها. غیر أن المتخیلفي تغییر واقع

..األمر متوقف علینا وعلى هذه اللحظة )المهدي (�ا دین الرب «وتعلن ردتها على االنتظار 

 ألنال لشيء إال )، 5(»، علیها أن تمر مثقلة ب�صماتناالتي تفر من أیدینا كح�ات الرمل

   .والعمل عطالة الفكرحتى العمق في ترسیخ  متواطئ المهدي

، تفاصیلهاالخالفي لهو الحضور النوعي و  داتقما نسجله �عد استعراض هذه المعتو 

التفاني في تكر�سه من د و قأمام س�طرة المعتف ،وتعرضها للنقد والنقض من طرف حاملیها

دفعنا إلى شروطه، مما یال تتقید �قوانینه و  نجدها، للعملینالشخص�ات المركز�ة طرف 

 إان ظل محافظور آخر ال صلة له �قدسیته، حتى و ندرج ضمن منظی دالمعتق التفكیر في أن

                                                            
 )،1(ط دار دمشق للط�اعة والنشر والتوز�ع، سور�ا، ،ینظر مرس�ا إل�اد: المقدس والمدنس، تر عبد الهادي ع�اس -)1(

 . 61/62، ص ص1988
 . 147في الروا�ة العراق�ة الحدیثة، صینظر صبري مسلم حمادي: أثر التراث الشعبي  -)2(
المؤسسة الجامع�ة للدراسات والنشر  ،�كخطابها الملحمي في عصر الممالطالل حرب: بن�ة السیرة الشعب�ة و ینظر  -)3(

 .348، ص1999 )،1(ط ،والتوز�ع، لبنان
 .209/210، ص ص1997 )،2(ط ،دار الشروق، مصر، لبنان ،ميینظر محمد عمارة: ت�ارات الفكر اإلسال -)4(
 .11�قى من سیرة لخضر حمروش، صما ت ینظر -)5(
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مقاومة  درجة التي تش�ه فيو  ،اواقعهب الشخص�ات ، إنما هو توسع صوري لعالقةیهاعل

 .�معتقداتها الروائ�ة عالقة الشخص�ات ،اخوف المزمن من تغییره، والأوضاعه المترد�ة

الثقافي  منبتالعن  تنمتأس�سا على ما سبق تتحول المعتقدات من عناصر تكو�ن�ة و  

معنى النصین، فمن خلفها تق�ع  مبنى و  علیها �قوم شخص�ات، إلى مكونات جوهر�ةلل

 حجم المأساة التي �ع�شها المجتمع. برها تتجلىوعللكاتب،  قف الواع�ةالموا

 المعارف الشعب�ة: -2-2

 �ةسالیب العالجاألأبرز و یندرج الطب الشعبي ضمن دائرة المعارف الشعب�ة،  

�عتمد  «الذي  ،"األسلوب الدوائي التي لجأ إلیها صالح ولونجا في روا�ة "نوار اللوز"، الشعب�ة

حصان (لزرق) ال لعالج)، 1(» العسل والز�وتعلى األعشاب والحشائش والم�اة الساخنة و 

یرة دقیق أوراق المارمان، وكم�ة كبفمن خالل القلیل من برصاصة في صدره،  تهباأص �سبب

  .استطاع صالح الس�طرة على الوضع ،)2الن�اتات ال�ا�سة(من مختلف العقاقیر الشعب�ة و 

واستنادا إلى ثقافة تؤمن إ�مانا خالصا �السحر، تعتمد شخص�ات روا�ة "ما ت�قى من  

السحر التعاطفي �اط العالج�ة األقرب إلى ما �سمى على �عض األنملخضر حمروش" سیرة 

 الحمراء الخرق الب�ضاء والسوداء و فآالف  ،)3( أو سحر المحاكاة القائم على مبدأ التشا�ه

، خاصة ىضص مر اشختعود أل ،)4( اللة حموشة الحضر�ةالتي أص�حت تغطي مقام 

حیث  الجزائر�ة،�عض المناطق الشعب�ة  الرضع، وهي عادة منتشرة فيالمرضى من األطفال 

                                                            
، ص ص 2005 )،1(ط ،دار المعرفة، لبنان، شعب�ة)أحمد ز�اد مح�ك: من التراث الشعبي (دراسة تحلیل�ة للحكا�ة ال -)1(

227/228. 
 .وما �عدها 334ینظر نوار اللوز، ص -)2(
 ،2000الهیئة المصر�ة للكتاب، مصر، (دط)،  الذهبي، تر فوزي العنتیل،ینظر ج�مس فر�زر: المختار من الغصن  -)3(

 و ما �عدها. 117ص
 .158ینظر ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش، ص -)4(



 الفصل الثالث.................................................................المكون الثقافي الشعبي للشخص�ة الروائ�ة

153 
 

، و�رمیها �غادر ، ینتقل المرض إلیهاالتي تحمل عرق المر�ض �عتقد أن المال�س أو الخرق 

   .المرض جسد المر�ض

الثاني، كمؤشرات دالة على انخراط من النص من النص األول و  �عمل الشاهد

طرائق تفكیره و اجتماع�ا �شخوصه  الشخص�ات في صم�م ثقافتها، �ما یجعل منهما عالما

�شخصها السرد �شفاء  ،لهذه الثقافة "قبول"جة بنظرة یوحي بواقع�ة ممزو �ما و  ،سلوكاتهو 

، حینما �شیر ع�سى القط على "رفض" �نظرةو لزرق وعودته إلى الح�اة في النص األول، 

اللة  مقامي كانت تطحن آالف المرات أتر�ة مستوى النص الثاني، إلى أن األرجل الت

  .، قد خفت كثیراحموشة

 التقالید الشعب�ة:العادات و  -3

دي وظ�فتها تتغیر بتغیرها، لتؤ و  التقالید �الح�اة االجتماع�ة لألفراد،ترت�ط العادات و  

ن في مجال المأثورات الشعب�ة و وقد صنفها المتخصص .احت�اجاتها�حسب طب�عة المرحلة و 

العادات المتصلة و  ت دورة العام،، عاداالح�اةعادات دورة مسارات هي:  ةضمن ثالث

 �العالقات االجتماع�ة (عالقات الفرد الشعبي داخل مجتمعه المحلي).

  عادات دورة الح�اة: -3-1

الشعبي على �ة في دورة ح�اة اإلنسان عامة، و محطات رئ�س ةاحتفى الروائي بثالث 

هذا من  تمیزها عن سائر العوائد األخرى  ،طقوس خاصةمن تقالید و  لها مال ،وجه التحدید

       التي تؤسس لها من ناح�ة ثان�ة،المضامین ناح�ة، واستجا�ة لطب�عة الشخص�ات و 

 .، وعادات الزواجعادات الوفاة، و عادات الم�الد :هيو 

اث تمارس عادات الم�الد نفوذا ظاهرا في مجمل األحد ففي روا�ة "نوار اللوز" 

وقد اختزلناها في ، ةال�طلالشخص�ة عاني منها تالروائ�ة، الرت�اطها �عقدة الخصاء التي 
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في أجواء  )1(وهي تستقبل ولید صالح  ةشخصیتین، شخص�ة القابلة الشعب�ة حنا ع�ش

ت نطفأولود ووالدته، حم�م�ة امغلفها الكثیر من الحم�م�ة والحب والخوف على الشعب�ة �

مشهد  وسط ،خبر صالح عن وفاة زوجته وابنه، وهي تسب�طار الغزوات القابلة في ى یدعل

�كل برود قالت: أنتم ): « 102() إلى الصفحة 98( حةامتد من الصفی�عث على الغث�ان 

من تجیوا تت�اكون؟ زوجتك �ا سیدي موش. ت�اتوا تخدموا في األوالد و الفالحین قاع ما تتعل

خلق هللا. غدا تأتي الشرطة للتحقیق في الحادث. كما �موت كل  - ك�فاش ماتت؟ -ماتت.

 ).2» (خالص ش�عت؟ 

ن على ما فیهما من تنافر حاد، مجرد تشكیل فني تان الصور الم �كن اخت�ار هات 

تقالیده �عاداته و  التراث الثقافي الشعبي قدرة غیر�ة في استلهام�ألجل إبداع نص یرهص 

 الحضار�ةار تعبر عن قسوة الق�م أفكو  رؤى طرح ٕانما أراد �ه ، و صیلاالتفممعنة في ال

هي  ما ، وتوغلها في كل المسارات، ألن مصدرها واحد، فشخص�ة قابلة المستشفىالجدیدة

 .الفاسدة التي صنعت تلك الق�مصورة مصغرة عن السلطة 

و�ستمر الروائي في محایثة الواقع بوسائل تناسب الوعي الثقافي للشخص�ات، فال یجد  

�قول صالح بن  وأعمق، من عادة "ندب الوجه" لشحذ قوله الروائي في الحزن واأللم. أقوى 

لحظة دفن العر�ي  �كل زخمها المادي والمعنوي، لحور�ة عامر محاوال نقل الحالة النفس�ة

كان شعرها یتمرغ على األتر�ة واألوحال. تمسح وجهها �أظافرها فترتسم على  «المقتول غدرا 

الندب الدام�ة، تتمرغ. تطلب من السماء أن تتحول الحكا�ة إلى مجرد كذ�ة خدیها عالمات 

  ).  3»(أو كابوس سرعان ما ینكشح 

                                                            
 .233/234/235، ص ینظر نوار اللوز -)1(
 وما �عدها. 98نفسه، ص رالمصد -)2(
 .169المصدر نفسه، ص -)3(
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الذي �أتي  ،الزواج عادات حمروش" روا�ة "ما ت�قى من سیرة لخضر ستثمرن تحی في 

محددة في الوقت برى، التي یراها األفراد مؤشرة و على رأس االرت�اطات االجتماع�ة الك« 

والتقالید ، من خالل صور شتى تتسرب منها الطقوس )1»(نفسه لحظهم في هذه الدن�ا 

�قدر ما  ،ستخدمها الروا�ة في لحظات سرد�ة ال �كون الفرح طرفا فیهاتالشعب�ة القد�مة، و 

 د فيتهج، وتالماضي وتكشف فضاعاته الزمن تلتقفها الشخص�ات من الذاكرة المنس�ة لتجرم

ففي الوقت الذي یهوي ف�ه  .أكثر تصالحا و�عثا على التفاؤل زمن آخر حاللإل آن معا

الثورة، یتذكر  تمن �عض رجاال بإ�عازع�سى القط على رق�ة صد�قه لخضر قاصدا ذ�حها، 

بدأ األوالد یتكورون كل  « �عدهاالتي و  ،الرغ�ة والره�ةلیلة زفافه �كل عاداتها ال�اعثة على 

�منح المعنى لوجوده بل لوجود أكبر، �ما  ، أوالده من)2(» ي، تذكرتهم فست�قظ في ضعفسنة

التي تودعها جموع الفقراء أحالمها وطموحاتها في الع�ش الكر�م، وهو ما الفت�ة هم الك�انات 

       .یتجسد و�تمثل على طول النص

 عادات دورة العام: -3-2

الموسم�ة، إال أن اإللماحات التي المناس�ات لكاتب على ذكر األع�اد الدین�ة و لم �أت ا 

، انطالقا من عنوانها، وما یتناسل داخلها من أحداث تغص بها صفحات روا�ة "نوار اللوز"

 مارسها النسل اإلح�اء التي طقوس ال�عث و � ر�طهاكن �م ،ف�اضة بإشارات ،أفكارومظاهر و 

الیوم من أجل إعادة  الشخص�اتمارسها ت، و ماض�ا من أجل �عث الح�اة من جدید األول

 . األدرانمن و�عثه خال�ا ، وتطهیر الواقع نسان�ة �كل قطاعاتهااإل �عث الح�اة

 امعلن أبوا�ه نصغلق ال�، قبل أن ئيوار العالم ال لغةهذه الحالة الطقس�ة في  تجلىتو   

 الخصو�ة إلى جنین لونجا :ال�عث واإلح�اءإلى معنى  مفردة فیهاكل التي تحیل ، و )3(بدایته

                                                            
 .109المجتمع، صعبد الغني مندیب: الدین و  -)1(
 .40/41ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش، ص ص -)2(
 .وما �عدها 367، صنوار اللوزینظر  -)3(



 الفصل الثالث.................................................................المكون الثقافي الشعبي للشخص�ة الروائ�ة

156 
 

التي تخضع  )(�ما فیها الموجودات اآلدم�ة إلى الطب�عة الح�ة نوار اللوزر ازهأو  ،والد�مومة

الذي ارتسم فجأة في عرض السماء، رمز االختالف والتنوع في  قزحقوس ، و والنماء للتحول

ما ت�قى من سیرة لخضر م�مون الشما�مي في روا�ة " موقف . �ضاف إلیهاتجانسه وانسجامه

 .آخر من وجوه الثورة (=التغییر) اوجه بوصفه )،1حمروش" من الحاج المختار الشار�ة (

 تنزع �فاعل�ة التغییر (=التحول،، و ةمقهور ال الط�قاتآمال و  جم�عها مرادفات تحایث أحالم 

    .التشكیلإعادة الخلق و  نحوالتجدد، التخصیب) 

  في المجتمع المحلي: الفرد -3-3

ضمن إطار ثقافي له أعرافه ونوام�سه التي تط�ع سلوكاته، وتسهل نسان حرك اإلتی 

ن �المادة و السلوكات، ووفق ما عینه المهتم من تلكتك�فه مع ذاته ومع مح�طه العام، و 

�عضها یتعلق هو غیر الئق �مجه الذوق العام، و  اما هو الئق اجتماع�ا، و )، م2الفلكلور�ة (

ما و  ،اني یتصل بروتین الح�اة الیوم�ةال�عض الثاع�ة، و �العالقات األسر�ة والمراس�م االجتم

خضم تفاعلها مع جسد مقومات الجماعة الشعب�ة في إلى ذلك من األنماط السلوك�ة التي ت

سنركز  ،الكونان الروائ�ان في أقان�مهاوانخراط  ،وأمام شساعة الرقعة ال�حث�ة .عالمها المع�ش

الئق اجتماع�ا، الغیر االجتماع�ة، والالئق و  مراس�ماهتمامنا على ثالثة عناصر هي: ال

 العالقات األسر�ة الشعب�ة.و 

 المراس�م االجتماع�ة: -3-3-1

 ،التي أقرها العرف االجتماعي الشعبي السلوكاتمن العادات و  كثیرال� عج النصان� 

جزءا �ات و ملتصقة بجلد الشخص دتبوأفاد أن الخروج عنها یوجب اإلقصاء من المجموع، ف

آداء واجب التعز�ة في األحزان والمآتم،  كضرورة ة،تركیبتها النفس�ة والذهن� أص�ال من

یختزل  من روا�ة "نوار اللوز"طع لعل المقالمناس�ات السعیدة، و األعراس و  واجب التهنئة فيو 
                                                            

 ما �عدها.و  268�قى من سیرة لخضر حمروش، ص ینظر ما ت -)1(
 .57/58، ص ص1ینظر محمد الجوهري: علم الفلكلور، ج -)2(
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رأى كل الفقراء ی�كون على الرغم من أن ناس البرار�ك، من كانوا هم دائما ناس :«... ذلك

ام . في كل شيء یختلفون. یتقاتلون. یتذا�حون. تسیل دماؤهم هدرا. و لكنهم أ�البرار�ك

 .)1(» الموت و األعراس ینسون كل شيء

، والدفاع عن الضعفاء من النساء وك�ار السن ،�اإلضافة إلى واجب ع�ادة المرضى 

التي ال تزال ، مظاهر التالحم  والتكافل االجتماعي، وغیرها من وٕاغاثة المنكو�ین والفقراء

تحتفظ �حرارتها داخل األوساط الشعب�ة، مما عمق اإلحساس �الترا�ط واأللفة، وأعطى 

الشخص�ات �عدها اإلنساني الواقعي، من حیث ال �مكن إدراكه إال في إطار عالقاتها 

 .االجتماع�ة

 الئق اجتماع�ا:الغیر الالئق و  -3-3-2

، للتصورات الذهن�ة المنبثقة عن ثقافة ما « ترجمانا عمل�اولما كان السلوك انعكاسا و  

 قدف)، 2(» من ثم الحكم عل�ه بناء على كل ذلكالمح�ط، و  المحددة لدرجة إدراك العالمو 

(سیدي)  "سي"الوللمرأة،  "اللة"أخالق�ات الثقافة الشعب�ة �حاملیها إلى استخدام لفظتي دفعت 

 عن المعن�ان �حسب  نتاالروای عبرتوقد ، تارة أخرى  خوفا وره�ةو  تارة، تقدیراللرجل احتراما و 

حماد، السي  : السي مختار، السي صالح، السيالموقف الموجودة ف�هو  ،طب�عة كل شخص�ة

 الطیب، اللة سیتي، اللة لونجا، اللة مر�م الروخا،...إلخ. 

األخالق�ات، �ظهر من خالل هذه الق�م و �عدل عن على النق�ض نجد ما ینزاح و و  

تحولت مع تقادم الزمن إلى ما �ش�ه سنها الشارع الشعبي الجزائري، و  التي�عض السلوكات 

الصفات التي ل�ة، ممثلة في تلك النعوت و القانون أو المواضعة داخل األوساط الشعب�ة المح

لسمات زاخرة �الدالالت المعبرة عن ا التي ال تبدوو تص�غها الشخص�ات �عضها على �عض، 

                                                            
 .170نوار اللوز، ص -)1(
 .55العر��ة أمام تحد�ات التغییر، صینظر تركي الحمد: الثقافة  -)2(
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، ممارس ما هو واقعي فقط، بل تعمل على اإلعالء من شأنالماد�ة للشخص�ات الروح�ة و 

      وجودها األصیل.و  ، بتعبیر مرتاض،حتمالیتهاامما �حقق للشخص�ة 

التي "الزوفري" لفظة فبإ�قاع غر�ب �قرن الكاتب في روا�ة "نوار اللوز"، اسم �طله ب 

 �ال�عد النفسي المأزوم شي، معنى �)1(» الرجل الوحید الذي ال زوجة وال بیت له «تعني 

وأخالقه التي تجلت على مستوى  انعكس �صورة سلب�ة على سلوكاتهوالذي  للشخص�ة،

 نیها، ألتراكماته عل�خ و نحس بثقل التار كما و  الروا�ة في معاقرته الخمر ومضاجعته للنساء،

  ).2»(ون�الي لوضع�ة كان لها ما یبررها في ظروف العهد الكو «  "الزوفري "

، لم تمنع الكاتب نفسي واجتماعيفیها من شذوذ ٕان كانت صفة الزوفري على ما و  

إلى الصالح، یتجلى  �حیل فصالح الذي، التي تبدوا معللة أ�ضا، اال�طل صالح من تسم�ة

وكل الفقراء  ،العر�يو  ،والقهواجي ،ا�ة، فدفاعه المستمیت عن لونجاكذلك داخل الرو 

ستقالل، �قف شاهدا على مكاسب اال الجدیدة حقهم فيتبخس السلطة المناضلین الذین و 

 نبل أخالقه. شهامته و 

من عدة جوانب  لعل هذه االزدواج�ة األخالق�ة لها ما یبررها على مستوى النصو  

وظائفه الخارقة، أ�طال �ا �حاكي في كماله و وذجمنفالكاتب لم یرد �طال ، وأطراف

أو ما  ،التي درج علیها المخ�ال الجمعي المثال�ة ، الصورةالقصص الخ�ال�ة) و 3المالحم(

، �متلك وع�ا یجهر ایجاب�ا�طال بل أراد  ألفه المتلقي على مستوى الروا�ات التقلید�ة،

في آمالها في صد أي خطر، و و  « الجماعة التي ینتسب إلیها، طموحات �مثلو ، �المطال�ة

                                                            
 .25/26ینظر نوار اللوز، ص ص -)1(
 .170مخلوف عامر: توظیف التراث في الروا�ة الجزائر�ة (�حث في الروا�ة المكتو�ة �العر��ة)، ص  -)2(
دیوان  ،المدق")ائ�ة مرك�ة لروا�ة "زقاق ینظر عبد الملك مرتاض: تحلیل الخطاب السردي (معالجة تفك�ك�ة س�م� -)3(
 .126، ص2008 (دط)، ،لمطبوعات الجامع�ة، الجزائرا
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 الحي اإلنساني وجودهینفي عنه  دون أن )،1»(الخالص مما هي ف�ه من ضائقات 

 . �أغالطه وتصرفاته الردیئة

وأما إذا ابتعدنا �التسم�ة قل�ال متجهین صوب الشاغل المركزي للنص، وهو كشف 

، من الط�قات الخانعة الفقیرة لفئاتتجاه ا )حاضرا(الممارسات القمع�ة للسلطة المه�منة 

ات، ور�طنا الصلة من هذه الفئ /الثائر�ه األخالقي للمختلفالتشو اإلقصاء و س ثقافة �وتكر 

، )الماضي(بینها و�ین المعاني التي تمحورت حولها في عهد السلطة االستعمار�ة في 

 على استمرار الماضي في الحاضر.نلخص إلى ما �مكن عده إصرار من الروائي 

ونستشف هذا اإلصرار أ�ضا من خالل شخص�ة الحاج المختار في روا�ة "ما ت�قى 

 )،2(�طنه المنتفخ و ، �كنى �مختار الشار�ة �سبب سمنتهالذي  حمروش"،من سیرة لخضر 

المثال الحي لكل  فهو، منه ولدت رجة التي �عتقد فیها أن القذارةرة، إلى الد�كل الصفات القذ

الق�ات وأخاالختالس بد�ال عن سنن و  الذین جعلوا من الخبث ،طةمن رجاالت السل الفاسقین

ا الق�ح محاوالت المختار الشار�ة المستمیتة لعل أقوى تمثالت هذالثقافة التي �مثلونها، و 

  للقضاء على الشخص�ة ال�طلة،ع�سى القط، رمز الوعي والثورة داخل النص.

  العالقات األسر�ة: -3-3-3

مط من الموروث، �قوم على تقو�ة سلطة �استمرار بن اظل الفرد الشعبي محكوم 

، ومن ثمة كانت العالقات األسر�ة من )3ته المتمیزة (العائلة، أكثر من التأكید على إراد

هذه  جل قد تمحورتالتي حرص الفرد الشعبي على دعمها، و أكثر الروا�ط االجتماع�ة 

المشرف القائد الروحي و « لبیئة الشعب�ة العالقات حول شخص�ة األب/الزوج الذي �مثل في ا

األسرة والحفاظ على تماسك أفرادها، و�تمتع �اإلرادة القو�ة، وال تقبل أوامره على تسییر شؤون 

                                                            
 .59الشعر (دراسة نص�ة في تجل�ات ال�طل الشعبي)، صإبراه�م أحمد ملحم: التراث و  -)1(
 .209، وص168، صما ت�قى من سیرة لخضر حمروشینظر  -)2(
 .44ید بن هدوقة، صینظر عبد الحمید بوسماحة: الموروث الشعبي في روا�ات عبد الحم -)3(
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ته ي كرسذصور التال و)، وه1»(�عتبر من خرج عنها متمردا على سلطته النقض، و 

الشخص�ات األبو�ة المتش�عة �الثقافة الشعب�ة على مستوى روا�ة "نوار اللوز"، كشخص�ة 

في تحط�م كل القیود، التي تقضي  )2(الت ابنه ال�كايالذي حاول وأد محاو حماد الزع�مي 

على مستوى النص الحاج المختار الشار�ة ب�قائه حب�س روتین الح�اة التقلید�ة، و�رفض 

  .ألنه الوصي على قراراتهاإال ال لشيء ، )3(تزو�ج ابنته نب�ة من م�مون الشما�مي الثاني

أة خرجت المر  دالرجل والمرأة، فقأما على صعید العالقة األسر�ة الجامعة بین   

ت المرأة/الزوجة العر��ة إن كان، فالتي رسمتها الثقافة الجمع�ة الواسین�ة عن أدوارها التقلید�ة

ني حالة من التعسف تعا على وجه الخصوص مستودعا للعیوب، الجزائر�ةعموما و 

لآلخر الرجل، فإنها القهر�ة )، من طرف السلطة 4(�سلط علیها ضوء "العیب"واالضطهاد، و 

رمز أكثر منها كائنا تا�عا للرجل « روا�ات األعرج واسیني، فهي مغایرة في تبدو مختلفة و 

فیها  ترفض التي ،الكاتب داخل العالمین الروائیین الكثیر من النماذج و�قدم .)5(»ظالله و 

على مكانتها بوصفها ركنا أساس�ا من أركان العائلة، فال  تحافظالوصا�ة، و /الرمز المرأة

لإلقصاء والتهم�ش من طرف  في "نوار اللوز" تتعرض المسیرد�ة زوجة صالح بن عامر

تلتقي الصورة في داللتها العامة، ، و لها المستمر في االحتفاظ �أجنتهازوجها، �سبب فش

التي احتواها سیرة لخضر حمروش"، �صورة المرأة الزوجة رو�شدة في روا�ة "ما ت�قى من 

وفي غتصاب من طرف الحاج المختار الشار�ة، االزوجها ع�سى القط �عد تعرضها لمحاولة 

تركه وحیدا رفقة تلك و� �صوت غیر م�حوح زوجها �الرحیل،احتفاظها بث�اتها، حینما هددت 

                                                            
 .37، صالسابقالمرجع  -)1(
 .59ینظر نوار اللوز، ص -)2(
 .64صو  ،53ینظر ما ت�قى من سیرة  لخضر حمروش، ص -)3(
عر��ة للعلوم الدار ال، مرد في روا�ات فضیلة الفاروق هاجس التینظر عبد الرحمن تبرماسین وآخرون: السرد و  -)4(

 .26، ص2012 )،1(ط ،ناشرون، لبنان
 .138صالح مفقودة: المرأة في الروا�ة الجزائر�ة، ص -)5(
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وهو  ).1»(وجهي تدبر أمرك...سأه�م على سأتركك غدا، و «...وحة عن آخرها، األفواه المفت

حیث توجه أصا�ع االتهام للمرأة  ،عن المتواضع عل�ه في األوساط الشعب�ة سلوك یبتعد

 صوتها وتتعرض لكل أشكال التعنیف والقمع. و�حجب ،(الضح�ة) في مثل هذه الحاالت

فقد أقدمت قادرة في أسوأ الحاالت على اتخاذ القرار، تستمر المرأة الواسین�ة قو�ة، و و  

ى خ�انها على فراش على قتل زوجها، الذي أمعن في إذاللها، من خالل إصراره علالروخا 

 الزوج�ة. 

على اعت�ار أن التار�خ  لعل المرأة النموذج التي ترفض السلطة الذكور�ة المتعسفة،و 

فض التي ر وجه من وجوه الإال )، ما هي 2( الثقافة یرجحان كفة اله�منة لصالح هذه السلطةو 

 التي یرى فیهاو مستو�اتها، "السلطة" القمع�ة �كل أنساقها و  األعرج واسیني تجاه�مارسها 

امتدادا طب�ع�ا لسلطة واحدة هي سلطة المركز/السلطة الحاكمة، التي خلقت  �الدرجة األولى

من السلطة (أ�ا  �عمل على تعمیق اإلحساس �الره�ة ،زائفا عر��ام الزمن وع�ا شعب�ا بتقاد

  .)3(التخلص منها وأعدم القدرة على القضاء علیها كانت طب�عتها)، و 

لذكور�ة (األب، الزوج، إلحاحه على ضرورة تحر�ر المرأة من السلطة ا الروائي فيو  

اإلعالء من إلى تكر�سها و  سبق إصرار، عن ، أودون إدراك منهر�ما سعى  ،المجتمع)

ما تعبیر ، و هالا الكاتب خلقهی حرة �حسب المساحة التي ، فهي على أقصى تقدیرشأنها

، )4»(من حین آلخر نشتاق إلى أحضان امرأة أكبر من مح�ة زوجاتنا..« ع�سى القائل أنه:

                                                            
 .109ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش، ص -)1(
 . 84هاجس التمرد في روا�ات فضیلة الفاروق، صعبد الرحمن تبرماسین وآخرون: السرد و ینظر  -)2(
أعمال المؤتمر الدولي  -السلطة(�حوث علم�ة محكمة في الكتا�ة و  السلطةینظر رواین�ة الطاهر وآخرون: الكتا�ة و  -)3(

فة دار كنوز المعر  ة المتعددة التخصصات، الرشید�ة)،جامعة موالي إسماعیل، مكناس، الكل� 2014مارس  14-12الثالث 
 .340، ص2015 )،1(ط ،للنشر والتوز�ع، األردن

 .27ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش، ص -)4(
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ى قلیل من سو  تحت غطاء الحب،وما امتهان المرأة الواسین�ة لل�غاء، وممارستها الجنس 

             دفع إلى تعز�ز هذه الفكرة.ی كثیر

 الثقافة الماد�ة:الفنون الشعب�ة و  -4

  الفنون الشعب�ة: -4-1

 األغن�ة الشعب�ة: -4-1-1

ماض�ا  -فنون التعبیر انتشارا  من أكثربدا�ة �مكن القول أن األغن�ة الشعب�ة  

عبر عنها اإلنسان الشعبي إذ ل�س هناك مناس�ة إال و «  ب�ة،في األوساط الشع -حاضرا و 

أمام أحداث ال �ملك لها «  أكانت مناس�ات سعیدة كالزواج، أو حتى)، سواء 1(»�األغاني

 ). 2»(انه�ار المنجزات التي بناها ردا وال دفعا كالموت و 

منظومة من خالل اإلطار العام للتقالید واألعراف، و مكانتها المرموقة األغن�ة تكتسي و  

           قادرة على التعبیر عن الوجدان الجماعي، للمجتمع الذي تصدر عنه،الق�م الخلق�ة 

 وممیزاتها موضوعاتمادتها و  تستوحا فقد ، لذلكداخل هذا المجتمع )3أو اإلنسان الكلي(

طة تعانق في �ساطتها تلك ��سها لغت جاءتح�اة الشعب�ة لهذا اإلنسان، فمن تفاصیل ال

 تتمیزو�ا عادة �الرقص والتصفیق، و مصحتجاو�ا انفعال�ا أثیرة إلى القلب، تحقق  ،الح�اة

لجأ مؤدیها إلى  ما ٕاذاسیرورة بین الناس، و ر لتكون أكثر علوقا في الذاكرة و �القص نصوصها

اإلطالة، فإنه �حرص على تحقیق ضرب من التنو�ع المقطعي، دون إخالل �البن�ة اللحن�ة 

 . )4( لألغن�ة، أو �التوازي اإل�قاعي فیها

                                                            
 .47م أبوطالب: الموروثات الشعب�ة القصص�ة في الروا�ة ال�من�ة، صإبراه� -)1(
 .23الشعر، صإبراه�م أحمد ملحم: التراث و  -)2(
 .22ینظر المرجع نفسه، ص -)3(
 .40نفسه، ص ینظر المرجع -)4(
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السمات تعتبر األغن�ة الشعب�ة واحدة من أقوى اآلل�ات التي استلها واستنادا إلى هذه  

لت فوذها القوي على حركة السرد، وشكالكاتب من عمق التراث الشعبي المحلي، ومارست ن

 نس�ة عال�ة من منطوق الشخص�ات.

وأبرز تلك الموضوعات  ،هاموضوعات تنوعبتعددت وظائفها ففي روا�ة "نوار اللوز" 

الحالة النفس�ة والوجدان�ة التعبیر عن وظ�فة  ،هو الحب، وأهم الوظائف التي انضوت تحتها

له على البناء المعماري ترص�عا خاصا، یجع « ، ووظ�فة تبییئ�ة حین أضفتللشخص�ات

فها هي الشخص�ة  .)1»( المحل�ة هو ما �ط�ع النص بخاص�ةأكثر قر�ا من أجواء الشعب، و 

ال�طلة العامرة �الحب والحنین، تستدعي ذكرى اللحظات المستحیلة التي جمعتها بلونجا 

ى عادة �البندیر مصحوب دالتي تؤ و  ،"آه �اناري. �ا ناري"البر�ر�ة من خالل أهزوجة 

التبن، . إذا طلبت آه �ا ناري. �اناري «  وتقول كلماتها: ،)2( لمجموعةل�التصف�قات الرتی�ة 

 .)3(»ٕاذا طلبت فراش، �قلبي نغط�ك �ا ناري �ا ناري عیني نعط�ك. و 

الحاجة ط�طما صاح�ة و  مع بین صالحجالذي ومعان�ه تختلف تفاصیل الحب و  

ال یتخطى رغ�ة « ،ذا "حب"كه ، لتعبر عن(*)الماخور، فال نجد إال أغاني الشیخة الرمیتي

صدره على قلبي. �ایتین حبیبي.أنا و : « األغن�ةتقول ). 4(»الجسد في التحقق (=الجنس)

 .)5»( قل�ه �قل�ه

                                                            
 . 177بلح�ا الطاهر: التراث الشعبي في الروا�ة الجزائر�ة، ص -)1(
 .170، صالمرجع نفسهینظر  -)2(
 .36/37نوار اللوز، ص ص -)3(
شهیرات  ى�األغاني الشعب�ة الماجنة، واحدمغن�ة شعب�ة في الغرب الجزائري، یرت�ط اسمها  «الشیخة الرمیتي  -)*(

 .171بلح�ا الطاهر: التراث الشعبي في الروا�ة الجزائر�ة، هامش ص». (الراي)

 .233هو�دا صالح: الهامش االجتماعي في األدب، ص -)4(
 .127نوار اللوز، ص -)5(
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عالمات االستفهام، ومعها تبرز و�ین النمط األول والثاني من الغناء، تظهر  

عامر الزوفري تنشد الروح في النمط ضمارات، فإن كانت الشخص�ة ال�طلة صالح بن اإل

و�ین  التي جمعت بینه تفاصیل المجاسدة، فإنها تمعن في وصف األول، والجسد في الثاني

لشعب�ة، �كل أخالق�ات الثقافة ا في أكثر من موضع، النص ، كما یومضالمستمسكة لونجا

المتملصة من كل القیود التي تفرضها تلك  ،ط�طما ة التي جمعته �الحاجةوتظل العالق

تحوالت واسعة مست البن�ات االجتماع�ة   وجود ینم عنالشيء الذي  قید الصمت، ،الثقافة

 .جاورة تناقضهام أخرى عن بدا�ة ظهور بن�ات تعلن ، و والثقاف�ة الموروثة

ئة امالستین �عد الثالثو حتلت الصفحة الثان�ة اأما أغن�ة "راري �ا بنتي راْر" التي   

من خالل  لخصتفقد للنص الروائي،  (*)، فكانت �مثا�ة "اإلرصاد"من عمر الروا�ة )362(

 :مستقبلهاو  ،حاضرهاو  ،الشخص�ات تار�خمقاطع  ةثالث

راري �ا  ��ان النهار.غدا �غیب اللیل/ و  نبني لك دار.غدا �فرج ر�ي/ و . راري �ا بنتي رار« 

 راري �ا بنتي رار اللي ما كاله البر فینا، كالته النار. أحنا صغار.�الدنا كبیرة/ و بنتي رار، 

غدا .  نكسر القید. راري �ا بنتي رارنركب بو�ركات/ و   .ل�عیدنطیر ندیر الجناح/ و  غدا

 ). 1»(��ان النهار..�غیب اللیل/ و 

، فقد احتفت مقاصدهایها المختلفة في دالالتها و ٕان عجت روا�ة "نوار اللوز" �أغانو    

ه �عنصر�ن تأ�ضا، بل ور�ط الشعبي فنى من سیرة لخضر حمروش" بهذا الروا�ة "ما ت�ق

قد �طول و  الموس�قى الشعب�ان).مل، وهما (الرقص و ت�منحان الصورة شكلها المكمهمین 

اختالف أصول األغاني المدرجة في ي ضرب األمثلة على تنوع الطبوع و الحدیث إذا أوغلنا ف

          صب في مجرى داللي واحدت ،اهتنوع على هاأنالنص، خاصة �عد أن أدركنا 
                                                            

و�لة أو الروا�ة قبل انتهائها، ج قصة صغیرة في القصة الطاخدمها أندري جید للداللة على إدر اإلرصاد: كلمة است -)*(
الم�اه ثائر ز�ن الدین: قارب األغن�ات و المرآة التي تنعكس فیها هذه القصة الكبیرة. ینظر ون �مثا�ة التلخ�ص لها، و تكو 

 .79/80الروا�ة)، ص صن�ة في نماذج من القصة القصیرة و غالمخاتلة (توظیف األ
 .362نوار اللوز، ص -)1(
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من خالل ا قصاهنتسهي الدالالت ذاتها التي ، و االكتشافات الواع�ةعنف و  صادرةالم عنوانه:

 .ردءا للتكرار ،فقطالرقص فن 

 الرقص الشعبي: -4-1-2

غ�اب التعبیر عن الجسد إنما �مثل إقصاء أحد تمثالت الذات، و  «�عتبر الجسد  

تهم�ش للذات فإقصاء الجسد إنما تخذ من الجسد تموضعا لها لتسكنه، التي ت ،لكینونة الذات

افة الشعب�ة الجسد �كل مكوناته وعناصره قد ترجمت الثق، و )1(» مسبب الهتزاز كینونتهاو 

أسطورة، واقعا و و في الفعل والسلوك، و�ثته في الكالم وفي المعتقد، فظهر مع�شا ومتخ�ال، 

ت الجسد تجل�االرقص أقوى  التي �عدو  ،)2( الطقوس االحتفال�ةرسات و كما ظهر في المما

م�ادئه األخالق�ة وق�مه  �عبر عنو  �حمل تار�خه، ،تكاو�نه الماد�ة والمعنو�ة، �كشف عن فیها

 ما حدث العالم من حوله، على غرارو  خراآلصعید األنا و  عن عالقاته المعقدة علىالذات�ة، و 

تعلن الروا�ة منذ صفحاتها حیث  ،روا�ة "مات�قى من سیرة لخضر حمروش" على مستوى 

الروائي من  ذ�الرقص الشعبي، قبل أن یتخ ع�سى القط  هوس الشخص�ة ال�طلةاألولى عن 

، مرتكزا فن�ا لبناء الفصل الكثیرة مستلزماتهاتفاصیلها و ب ،الروخاو الرقصة التي جمعت ال�طل 

 انبذ العنف واإلقصاء، ودعوته الحامل ألطروحتها في والسند، بل الثاني والثالث من الروا�ة

أحد أبرز العالمات الدالة على مدى تأثیر الرقص في و  ،خ المكذوبح�ح التار�إلى تص

 .الثقاف�ة هو�تها تمثیلو  ،الشخص�ات مالمح تشكیل

وقع ضر�ات البندیر والقص�ة والقلوز، وصوت  رائحة الوالئم والموالد، وعلى علىف

، )3(» عراس واألفراحطقس شعبي �أتي ناطقا في الكالم العادي عن األ «ال�ارود �ما هو

ه الشعب�ة التي ض�ع و تمرس الوجفي دأ ع�سى القط یبحین  ،یتفتح السرد على الماضي
                                                            

 .231هو�دا صالح: الهامش االجتماعي في األدب، ص -)1(
عالم الكتب الحدیث، ، لة (�حث في أنثرو�ولوج�ا الجسد)الدالالمرجع و  –وا�ة العر��ة الحدیثة ینظر جمال بوطیب: الر  -)2(

 .55، ص2013، )1، (طاألردن
 .147ینظر بلح�ا الطاهر: التراث الشعبي في الروا�ة الجزائر�ة، ص  -)3(
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نحن نعرف كل  « الماضي السبب األوحد في تخلقهما اللذان كان مالمحها الفقر والحرمان،

الحكا�ة، �مختلف لعبها..قد�مة..توضأنا مرغمین بتفاهاتها..انحنینا لها..كم مرة علمونا �ا 

 .)1( ».أن غسل األ�ادي، وتقبیلها ص�انة من المذلة..وغسلناهاسیدي المختار.

بوصفه واحدا من العناصر المهمة  ،�ارتفاع صوت البراح ،یزداد الوعي حدة واأللم قوة

كل  تص�حازد�اد التصفیق والزغار�د، �و  ،)2في الفرقة الفن�ة، �قوم بدور اإلعالمي(

  عنيتالتي  التصرفات الردیئة التي ال �مكن ممارستها لحظات الوعي تحت بند (الحشومة)،

فقط عدم الخروج عن الصورة التي من المنتظر أن �ضع فیها المرء نفسه إزاء اآلخر�ن  «

اغترابها، وما �ضطرم الجمع�ة تدرك الذات ومعها ، مقبولة )3»("ممن �ق�م لهم االعت�ار"

صرخ ع�سى وهو �أكل األرض �أقدامه..األتر�ة تحته تندب عذاب  «بداخلها من غضب 

اللحظة /../ �قهقه عیونه حمراء..مخ�فة..ی�حث عن األش�اء ال�عیدة التي اعتقلها أبناء 

، �حاول أن �فجر الخوف الكامن �الداخل مع اللحظات )4(»الكالب قبل أن نراها ونفرح بها 

، بل ها�ة، نها�ة الرقصةنالالبندق�ة في الهواء ل�طلق رصاصة الفرد�ة/األخیرة، حینما یرفع 

ا، معلنا نها�ة زمن الغبن القمع ماض�ا وحاضر نها�ة المختار الشار�ة رمز الذل والمهانة و 

           ،فعلت �ا ع�سى..جئت تقتله"قتلتني �ا أحمق..ماذا  «تصرخ الروخا  والع�ش المضني،

 ).5»(جئت تقتلني..هرب.."  أم

من الرقص الشعبي زخمه  �ستعیر الالكاتب  نالحظ من خالل المقبوسات السا�قة أن

المادي/الحركي فقط، بل �ستثمر الزخم المعنوي الذي ین�عث آت�ا من عمق التار�خ ال�ائد، 

مواسم معینة من ه اإلنسان األول، في مناس�ات و بوصفه (أي الرقص) طقسا مقدسا مارس

                                                            
.147ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش، ص -) 1) 

 .147ینظر عبد الحمید بورایو: منطق السرد، ص -)2(
 .64عبد المغني مندیب: الدین و المجتمع، ص -)3(
 .259ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش، ص  -)4(
 . 262، صالمصدر نفسه -)5(
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�ظهر لحظات الوجع استمر صهده حارا، و  سزال الطق)، و 1أجل الحفاظ على الكون ح�ا(

 رغ�ة الذات اإلنسان�ة الجمع�ة في االنتفاض ضد واقع آسن صنعته العقول الردیئة. الغبن و و 

تورط ع�سى القط، إال أن و  فعلى الرغم من انتهاء الرقصة الشعب�ة بإصا�ة الروخا

 مع نها�ة الروا�ة، �عتبر وجها من وجوه  مواقف الشخص�ات حدث على مستوى  لذيا بدلالت

وقو�در،  ،والسي جلول ،في الشما�مي، وعبد الواحد ممثال ،ییرالصحوة والنزوع نحو التغ

بؤرة مركز�ة تلملمت حولها نثارات  الروخا وع�سى القط،الرقصة التي جمعت  فأص�حت

ولیدة هذا السند سرد�ة لتنجز الحكا�ة األصل في الروا�ة، بل إن كل العناصر الروائ�ة 

 .، بتعبیر �قطین (سعید)الخالفي للتواصل

التي بدت ي صنع هو�ة النص، و رئ�سي فكبیر و  شكل� السند الجدید ساهم هكذا

إلبداع الروائي لمز�د من الخلق آفاقا جدیدة أمام ا منجزها �أنفاس منعشة، فتحتمختلفة قالت 

 ،المخبوءةاته التخییل، مؤكدة في ذات الوقت على أن التراث الشعبي لم �ستنفذ كل طاقو 

 .التقاعسخلف جدران اإلهمال و 

 األلعاب الشعب�ة: -4-1-3

اب الشعب�ة، كرمز من رموز الصدفة أن �أتي الكاتب على ذكر األلع قبیلل�س من 

ضاء على روتین الح�اة الماض�ة، التسل�ة الشعب�ان، التي كان لها دورها الفعال في القالفن و 

، مادامت في الزمن الحاضرجماعات الشعب�ة ال تزال تمارس حضورها القوي في ح�اة الو 

  .القر�ة هي اإلطار المكاني العام الذي �حتضن الشخص�ات على مستوى الروایتین

عن الوظ�فة األساس�ة  ،في الروایتین محل الفحص ،نزاحاقد ٕان كان الكاتب و  

هذا  جعلها تنأى عنو  المتعة والفرح، مصدرا من مصادر ،تكما قل ،لأللعاب بوصفها

لوحید الحرمان التي �ع�شها سكان القر�ة، فهي المهرب االغرض، لتبین حاالت البؤس و 

                                                            
 .192نبیلة إبراه�م: أشكال التعبیر في األدب الشعبي، ص -)1(
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تال�ة اإلخفاقات المت« �التدر�ج �عد ال�طالة التي تكفلت �قتلهم لش�ابها للتكیف مع الفقر و 

) في تحقیق أهدافها 1» (فشل الس�اسة االشتراك�ة لمشار�ع النمو االقتصادي واالجتماعي، و 

 .المرسومة

) 09تتجلى هذه المعاني في المشهد الذي عقد له األعرج (واسیني) زهاء التسع (و   

(الكارطا)، على اعت�ار أنها  هم یلعبون و  عن الح�اة، حات، لمجموعة من الش�اب العاطلصف

بین جیل الش�اب، ولها من الطقوس والتقالید ما  انتشارابین أكثر األلعاب الشعب�ة  واحدة من

 الشاهد:  �قول من طرف الالعبین. ام تر حاال�ستوجب 

 واحد للراس".«.."

 "ال..ال �ا حبیبي، كمش یدك، أعطیني خمسة.."-

 عشرة.." "تق�أ كل شيء..عشرة..خ�ط �ا الرشام-

 "رقدتها �ا بوحالسة خو�ا؟؟.."-

 زرع الصح ینبت �ا ولد ل�الد.."ا"ال ترقاد و ال هم �حزنون..-

الجو العام..�قتلون الوقت لحظة الهم القاس�ة في لعب الكارطة /ـــــــــــــ/ ال�حث عن التسل�ة  وه

لة تخرجنا من هذا الكاذ�ة..هكذا، نجد أنفسنا بین أمر�ن..أن نخسر وقتنا في ال�حث عن وسی

عن هذه اللحظات المتكررة على نفس الوتیرة..أو نسلم األمر �ال�حث الزمن الضیق، و 

 .)2»(دعاوي الشر..�ات الكاذ�ة. الكارطا..و التسل

، تق�ع معاناة بوحالسة، تستقطب المتعةتلك الحركات والصرخات التي خلف   

، لع�ة الملفات جمعتهم بهم اللع�ة األكبر ن��ونو�رة، وآخر و الرقاد،  معمرو ، الشما�ميو 
                                                            

منشورات  الدار العر��ة للعلوم ناشرون، لبنان،، نساق الغیر�ة في السرد العر�ي)(أدولین شرف الدین: الفتنة واآلخرمج -)1(
 .110، ص2012 )،1(ط ،راالختالف، الجزائ

 .47/48، ص صروشما ت�قى من سیرة لخضر حم -)2(
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ة الهز�لة التي الح�ا، و ةالقر�ة النموذج�و التعو�ضات، و  ،لمؤممةاألراضي االشائكة، ملف 

 .�ع�شها سكان قر�ة

 فنون التشكیل الشعبي: -4-1-4

استعماالته الخارج�ة، ال س�ما ما و  الشخص�ات وع احت�اجاتتتنوع بتن ،متنوعةكثیرة و  

 تقف أدلة شاخصة عن الهو�ة الثقاف�ة التيوالمأكل، وأدوات التز�ن، و یتعلق منها �المل�س، 

مع  في رصد هذه الهو�ة للشخص�ة الجمع�ة، وتراثها الممتد عبر الزمان والمكان. ونبدأ

توقعات تستجیب لمتطل�ات وق�م وقوانین و « ها الوقائ�ة ، فهي إلى جانب وظ�فتالمال�س

االقتصادي )، وتومئ عن المستوى االجتماعي و 1(» المجتمع أو الثقافة التي تستعمل فیها

من و "نوار اللوز" ت شخص�ات روا�ة "ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش" لمرتدیها، فإذا كان

بناطیل الممزقة، واألحذ�ة المطاط�ة الو  ،المعاطف الخشنةو  ،الجال�ة ترتديالرجال، 

 عملها المضني،عوزها و ، تلتصق بجلودها معلنة عن )2((البومنتل)، والبرنوس الو�ري 

الع�اءات  �عتمدوي النسالعنصر  فإن ،للشخص�ات على الوضع المادي المزري  اومؤشر 

واللثام لحجب منطقة  ،الرأس ةتغط�الفوالرة  لو ، )السوداء والب�ضاء(والمال�ة  ،الفضفاضة

  .، والتشر�ع األخالقي الذي �حكم المرأة في المناطق الر�ف�ة الشعب�ةدلیل الحشمة )،3(الوجه 

لجلب جیوب رواد الماخور  ،األل�سة األكثر عر�ا �ناتهاتفضل الحاجة ط�طما و بینما 

الذي كشف جم�ع تقاس�م جسد  ،الفستان البرتقالي القصیرف ، الكائن �مدینة سیدي بلع�اس

المرأة  ثورةظهر �ُ ال ، ، والتصق بجلدها حتى �ات ط�قة من ط�قاته)4(الجالل�ة دون استثناء

ما یتناسب وطب�عة وضعها (الحضاري) على كل تقالید الثقافة الشعب�ة، � التي تسكن المدینة

                                                            
 .197الهو�ة، صوالتراث و شر�ف كناعنة: دراسات في الثقافة  -)1(
 . 81، وص63، وص47و�نظر نوار اللوز، ص .177، وص79ص ر ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش،ینظ -)2(
 .168، وص160و�نظر نوار اللوز، ص .172، ص86ص ، ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش ینظر -)3(
 .117، صت�قى من سیرة لخضر حمروشما ینظر  -)4(
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 ظهور�سبب  ،، �قدر ما �شیر إلى الفساد األخالقي الذي �ات یهدد المجتمع المحليالجدید

   ق�م غر��ة صنعها الفقر.

الذي كان �فتك �سكان القر�ة  ،واألخالقي تمثل األل�سة رموزا للخراب االقتصاديإذن  

�بین عن و  مرك�اتها،والعطالة التي مست كافة حواسها و ، الكبرى  هامدنى و�متد إل المنس�ة

من دائرة الح�اة �التقس�ط خراجهم إمحاولة  ،جغراف�ا اجتماع�ة حشرت الجم�ع في الزاو�ة

 . اإلنسان�ة

التي تعد عنصرا مكمال  ز�نة،ون التطرق إلى أدوات الال �مكن الحدیث عن األز�اء دو  

عنصرا حاسما ومصدرا وحیدا « ، حیث �مثل المظهر لنساءال س�ما �النس�ة ل ،مظهر العاملل

، عناصرأورد الروائي �عض ال قد، و األنثو�ة )1(»في كثیر من األح�ان، لجاذب�ة الشخص�ة 

ن كل م «وص ــــالر�ف�ة على الخصلمرأة الشعب�ة عامة، و فكرة نفور ا آخذا �عین االعت�ار

أدوات ز�نتها �الشكل الذي یتعارض مع أحوال ة �مظهرها، و المغاالة في �ي العنااإلسراف ف

شعر و ، فتظهر لونجا �عینیها المكتحلة كحال سودان�ا داكنا ي إلیها،ـــي تنتمــالت) 2(»الجماعة 

عناصر تشیر على ، )3(السواك الصحراوي �عطر فمها و ، دو�ةبة ال�اء الورقتلونه الحن

  .كفیلة �أن تجعل الموت ینحرف عن معناه األصلي المستوى المع�شي ال�س�ط، لكنها

 )4(جوهرها المجسدو  ،مبدأ األش�اء األساسيالتجمع، و ن الذهب رمز الكثافة و لما كاو  

من جهة أخرى،  )5»(رمز الثروة، وسبب البؤس  «ومادة مزدوجة الداللة بوصفه ، من جهة

في الثقافة  طلي األسنان �الذهبقرنها �عادة ل� ،هذه الدالالتفقد حاول الكاتب استغالل 

                                                            
 .275الشخص�ة)، ص -الزمن -حسن �حراوي: بن�ة الشكل الروائي (الفضاء -)1(
 .181عبد الحمید بوسماحة: الموروث الشعبي في روا�ات عبد الحمید بن هدوقة، ص -)2(
 .37/38/39ینظر نوار اللوز، ص -)3(
ع�ة للدراسات المؤسسة الجام، أنساقها)، تر مص�اح الصمد–یرها أساط -ینظر جیلبیر دوران: األنثرو�ولوج�ا (رموزها -)4(

 .241، ص2006)، 3(ط، والنشر والتوز�ع، لبنان
 .142، صالمرجع نفسه -)5(
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وفي قدرته على استثمار كل مؤكدا في كل مرة انخراط النص في المحل�ة، ، الشعب�ة

فقد تجسد المعنى ل صراع ط�قي بدأ في التخلق منذ عهد الثورة، تمثیالعناصر الموروثة، ل

أي األول من خالل شخص�ة المختار الشار�ة رمز السلطة في الزمن الحاضر، بوصفها 

عن سائر الشخص�ات �أسنانها ، حینما میزها السلطة مبتدأ األش�اء ومنتهاها في ال�الد

بجسد  ،الشما�مي على غیر العادة كلن حینما ، وتجلى المعنى الثانيداللة اله�منة ،الذهب�ة

   )، �سب محاولة انتزاع سنه المذه�ة.1( �عد ذ�حه -رمز السلطة ماض�ا - أحد القوم�ة

أخرى غیر  دالالتألدوات الز�نة س وظائف غیر الوظائف الوقائ�ة، و للمال�ٕان كان و  

تنظ�م العالقات بیولوج�ة، تتعلق أخرى غیر الوظ�فة البالجمال�ة، فلألطعمة وظائف  داللةال

العائلة، كما ت�ط منذ الصغر �الوالدین و االجتماع�ة بین أبناء الجماعة الواحدة، فالطعام یر 

و�تخطى أح�انا هذه  ،)2( األفراح واألقراحالمشحونة �العواطف كاألع�اد و ات یرت�ط �المناس�

یتبدى ذلك واضحا من خالل األنواع الموجودة كما  المعاني إلى معاني أخرى أكثر عمقا،

من األط�اق و الذي �عتبر ، "نوار اللوز"في روا�ة  الكسكسيك على قلتها في الروایتین،

الجزائر�ة، �حضر �طرق وك�ف�ات متنوعة، تتناسب وطب�عة التي تمیز المائدة  التقلید�ة

أحضرته لونجا إلى الحالة الماد�ة لألسرة، فكان الكسكسي �الحلیب الفائر هو ما المناس�ة و 

 تهاقدر و  ال یتناسبالذي  ،على ذراعه ذي خلفته سكین �اسین، �عد الجرح الغائر الصالح

، �صالح اطب�عة العالقة التي تجمعهو  -رف دون تط -فحسب، إنما  یتماشى  الشرائ�ة

ث �مثل األنموذج األول للغذاء، �النظر إلى الق�مة األنثرو�ولوج�ة لعنصر الحلیب، حی

هي معاني تتحقق في شخص�ة ). و 3(حنان الملذات المستعادةوجوهر الحم�م�ة األموم�ة، و 

 ،یرتوي من حلیب ثدییهاالتي لم ، فهي حنان األمومة الغائ�ة الفتاة التي أحبها صالح الونج

                                                            
 .36ینظر ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش، ص -)1(
 .203ینظر شر�ف كناعنة: دراسات في الثقافة و التراث و الهو�ة، ص -)2(
 .235/236أنساقها)، ص ص–أساطیرها  -وران: األنثرو�ولوج�ا (رموزهاینظر جیلبیر د -)3(
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اللتان كالومض الجاز�ة، الهار�ة التي جمعته �المسیرد�ة و النشوة �ستعید لحظات  معهاو 

    .كأنهما لم تكونا یوماو  ،راحتا

ننظر إل�ه التي �ساهم الطعام في إظهارها، و النفس�ة، تجاوز العت�ة االقتصاد�ة و �و 

مكونا هاما �ساعد على تماسكهم عام) عنصرا را�طا بین األفراد، و بوصفه (أي الط

من خالل الموت الذي اختارته  الفكرة على ترمیز  روا�ة "نوار اللوز"تعمل  ، )1(الثقافي

العر�ي، تعبیرا عن هتكها لشخص�ة الحاجة ط�طما المدیرة ألكبر ماخور في منطقة المغرب 

)، 2قدمه للكومندار(القواعد الثقاف�ة للمجموعة التي تنتمي إلیها، فالطعام الذي تللق�م و 

كفیلة إلخراجها عن اإلطار ز�نتها الغر��ة عن تقالیدها الموروثة، كانت �اإلضافة إلى ل�اسها و 

ضعتها ف�ه الشخص�ة ال�طلة (صالح الزوفري)، �عد أن كانت في زمن ل�س ب�عید الذي و 

مذبوحة في نص، ثم بإخراجها من الكون الروائي برمته، حیث وجدت ى عهرها) امرأة و (عل

      نفصال. اال، لشد أزر الرفض و خرجة سیدي بلع�اس

العت�ار�ن: یتعلق األول  ى الخمرالتركیز األكبر علوقع أما �النس�ة للشراب فقد   

، على اعت�اره (أي الخمر) من بین على مستوى الروایتین �الحالة النفس�ة للشخص�ات

تغییر ا�ط وجداني بین المشاركین ف�ه، و ر  إیجاد «في المشرو�ات التي تتمحور الغا�ة منها 

�حتسي الروج لینسى وجع الفقد،  )، فصالح بن عامر الزوفري 3(»واقع اإلنسان األل�م 

ع�سى �شرب الر�كار متناس�ا جوع أبنائه، والروخا تشاركه الشرب حتى تنسى الظروف التي و 

للشخص�ات، إذا ما أدركنا  ةتدهور أما الثاني فیتصل �الحالة االجتماع�ة المصیرتها مومسا، 

�كثر انتشارها في األوساط الشعب�ة الفقیرة،  (الر�كار والروج) من الخمر أن هذه النوع�ة

ثمة  و �سبب أثمانها الزهیدة، وقدرتها على تحقیق رغ�ة التملص من أع�اء الح�اة التع�سة، 

   . داخل النصین، وتحصل المشاركةالصورة  تتوحد
                                                            

 .175المجتمع)، صي الروائي العر�ي (أسئلة الذات و آخرون: المحكس بن علي و ینظر لون� -)1(
 .115، وص112ینظر نوار اللوز، ص -)2(
 .238، صأنساقها)–أساطیرها  -(رموزها جیلبیر دوران: األنثرو�ولوج�ا -)3(
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 :الثقافة الماد�ة -4-2

في الروایتین، المز�د من الضوء على المكون الثقافي الماد�ة  تلقي عناصر الثقافة 

الحرف الشعب�ة، ألنها المعدات المنزل�ة و �ما ما یتصل منها �أدوات العمل و ات، ال س�للشخص

اإلنسان الموجود وراءها، اإلنسان الذي �ستخدمها و �عتمد « تكشف في جوهرها عن

د�كور  وآالت النسیج الصغیرة ،الرحى الشعب�ةو  ،المهار�سو  ،المجامرو  ،التنانیرف)، 1»(علیها

المتمیز في الح�اة الثقاف�ة و یجذر الشخص�ات في الح�اة الشعب�ة، و�صوغ وجودها األصیل 

من حولها، وفوق هذا یبین عن  /الخامالعامة، و�ؤكد قدرتها على استثمار عناصر الوجود

 آداء وظ�فة تنو�ر�ة أو توض�ح�ة تخصقدرة غیر�ة في االستمرار �عطاء، فضال عن 

  .للنص ةد الحضار�ا�عللشخص�ات، واأل االجتماع�ة الوضع�ة

داة التي ئ�ة، حري بنا أن نشیر إلى األقبل أن نبرح المكون الثقافي للشخص�ة الرواو  

وهي  ،الطقوسكل هذه الممارسات و بها شرعت األفكار، و و كل هذه الصور بها ت صنع

ال  )، مثلما2( اللغة، هذا الك�ان الذي ال �حقق وجوده الفعلي، إال إذا كان العالم حاضرا ف�ه

الذي  القالب«  ظل لغة تقوله، ألنها الروائي خاصة، إال فيود عامة، و �مكن أن یتشكل الوج

في صورة ماد�ة محسوسة، و�نقل من خالله رؤ�ته  د رؤ�ته�جس�صب ف�ه الروائي أفكاره، و 

إلى شروط الموروث  ،هالحال هذو  ،لذلك فقد استجابت اللغة)، 3»(األش�اء من حوله للناس و 

تركت أثرا في مرك�ات البناء الروائي، ال س�ما على مستوى لغة الجمعي وآل�اته المتعددة، و 

  .مشاهدهجل الحوار، الذي صنعت الدارجة الجزائر�ة 

 

                                                            
 .63محمد الجوهري: علم الفولكلور، ص -)1(
شروط الثقافة)، المعنى بین نظام الخطاب و ینظر عبد الفتاح أحمد یوسف: لسان�ات الخطاب و أنساق الثقافة (فلسفة  -)2(

 .51ص
نة، ، مجلة العلوم اإلنسان�ة، جامعة منتوري، قسنطی»تقن�ات اللغة في مجال الروا�ة األدب�ة « محمد العید تاورته:  -)3(

 .52، ص2004، جوان 21الجزائر، ع
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 اللغة العام�ة: -5

، �ما صحى حقوقهاارجة الجزائر�ة إلى الروایتین، وقاسمت الفالد -إذن -انتقلت  

قد و  ،هتقالیدو  هدعوائ، و هقصصرافي، والمتزاحم �عالم الشخص�ات اآلهل �الخیتساوق و 

الحوار معبرا عن ، فجاء التي جمعت بین الشخص�ات مشاهد الحوار�ةتجسدت حاضرة في ال

ة ع�اراته المنتهكحمل ن�ض الشارع اآلسن �ألفاظه، و � للشخص�ات،ثقافي الالحضاري و اإلرث 

 لك قبل كل هذا ذاكرة مضرجة �الدم.م�في أح�ان كثیرة لقانون العرف والدین، و 

موح � ي جمع صالح الزوفري ، من روا�ة "نوار اللوز"، الذالحواري  �قول الشاهد 

 :البلد�ةدار ب ي مكتب هذا األخیرف ،لكتاتبي

 القلب عاي. ص�اح الخیر �ا السي موح.آي..و آي.. «

 ص�اح الخیر �ا �ا�ا صالح. زارتنا بركة.

 هذه قلعة و إال دار الحكومة؟   /.../

غیر مفتوحة للناس. الزم �فكرون قلعة. بنا�ة جمیلة لكنها ثقیلة و أنا نفسي ما نح�ش هذه ال

 متحف.في بناء دار بلد�ة أخرى و �حولون هذه إلى 

يء إال في السرقة. خلها كما هي وٕاال ستمر من هنا یوما وتجد هاذو؟ فاشلین في كل ش

  propriété privéeكلمة صغیرة معلقة:الكالب عند ال�اب والس�ارات السوداء واألطفال و 

هي بلد�ة ال �ستط�ع أحد أن �مسسها. ما علیهش نتحمل لة. و مثلما فعلو ب�قا�ا أمالك الدو 

 /../ثقلها.

. الكثیر منهم ساعدوهم عت�ار للمجاهدین القدماءبدأوا  بإعادة االعندي لك أخ�ار سارة 

�الدراهم لبناء مراكز س�اح�ة على الشواطئ و مقاه و فنادق و حمامات بخار�ة، و س�ارات.   

/.../ 
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ی�ادلون عظام الشهداء �الفالت  آخر واحد فیهم اآلن عمره ستین سنه. واش �اقي لهم؟ ها هم

�حاسبون ناسا اعتمادا صور �ا موح ولیدي؟ یرفعون ناسا و التجارات المر�حة. تلمقاهي و وا

 /../على الملفات التي خلفها االستعمار؟ 

تصور �ا �ا�ا صالح، الس�ایبي، الغني، سلیل الق�اد و القوم�ة ساعدوه هو بدوره و استفاد 

بن عامر الزوفري لحظة و هو أكثر من غیره �قانون إعادة االعت�ار للمجاهدین. فكر صالح 

�حاول أن ینسى ما سمعه:  ما راحش ناخذ من وقتك. قل لي �ا ولیدي هل اسمي مقید على 

قائمة المستفیدین من أراضي الثورة الزراع�ة؟   أنا قلت لك �ا موح اللي �ص�ح عل�ك، �ص�ح 

 على الخیر. 

 اسمك مقید /.../ أنا نفسي شفت اسمك.

 دي.هللا �كثر خیرك �ا ولی

 و إذا كانت تهمك قض�ة إعادة االعت�ار، فسجل اسمك.

ال عرقي و دمي أكبر من الحمامات و الفالت و العمارات. هللا غالب هذه تر��ة و ما عندنا 

 ). 1»( ما ندیر معها

تالحم الحاصل بین اللغة ذلك ال و لر�ما أوردنا الشاهد الحواري، على طوله، إلجالء 

الفصحى  أو عوان بینهما، هي اللغة الوسطى الدارجة، و لغة ثالثةة هجة العام�لالالفصحى و 

ن العام�ة التي تأخذ من الفصحى انتشارها ومإلعراب كما �سمیها محمود ذهني، و المسقطة ل

المتناثرة  كل المشاهد الحوار�ة من جهة أخرى  ألنه یختزل، و من جهة، هذا الدارجة �ساطتها

عن لل�طل، و  المزر�ة واالقتصاد�ةالحالة االجتماع�ة  الكاشفة عنبین صفحات الروا�ة، و 

إال منطق النار  ال تعرف، التي الجدیدة ، وعن السلطةالمر�ر غداة االستعمار تار�خه الثوري 

 سم. منطقا للح ،العنفو 
                                                            

 .وما �عدها 255نوار اللوز، ص -)1(
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لحوار الذي دار بین مجموعة من ا قد كانعلى مستوى النص الثاني ف أما 

جعلتها تعبر عن القضا�ا  ،ات�للشخص الثقاف�ة التركی�ة أن �كشف ،)1(الشخص�ات

دفع بوحالسة إلى  ما الحس الشعبي العام،و  بلغة فیها من الحرارة ،والشائكة المصیر�ة

الذي �میز أعراس المترفین من  فرقاني القسنطینيالتنتمي إلى  ،شعب�ة �مطلع أغن�ةاالستعانة 

"إذا طاح اللیل و�ن ن�اتوا..فوق فراش حر�ر  الوجهاء وأصحاب الجاه، و التي تقول كلماتها 

مكانا حتى  اءالفقر أمثاله من "، ل�عبر عن الحالة النق�ض، الحالة التي ال یجد فیها ومخداتوا

: تجل�ة الدالالت المركز�ة، بل الدور الذي أراده الكاتب، وهو اللغة تؤدي، ومن ثمة في الفقر

          . منها تماما المركزي اختزالها إلى و 

، فقد أراد الشخص�ة الروائ�ةو  بناء الحدثتالف في ٕان كان األعرج قد توخى االخو   

بإدراكها  ف�ة األمكنة الشعب�ة التي نبدأأن یخلق خصوص�ة الفضاء الروائي أ�ضا، عبر جغرا

"ما وروا�ة  ،في روا�ة "نوار اللوز" �ما تش�عه من واقع�ةو  حم�م�ة،تحمله من  من خالل ما

ألفض�ة الرؤ�ة الشعب�ة ل رجوهمعها إلى بها و نرتد ، و سیرة لخضر حمروش"ت�قى من 

رمل  -في نصوص الثالث�ة "فاجعة اللیلة السا�عة �عد األلف المطلقة أ�عادهافي  المكان�ة 

في  إجالئههو ما سنعمل على و "، و"المخطوطة الشرق�ة"، و"جملك�ة آراب�ا". 1/2الما�ة

 الفصل الرا�ع.   

  

     

 

                                                            
 .67/68ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش، ص ص -)1(



 

  
 

  الفصل الرابع 
 الروايئ فضاء املاكن الشعيب

 
I- ارطة املدونة املاكنیة يف روایة: نوار اللوز، وما تبقى من سرية خلرض محروش� 

II- )و ا�طوطة الرشقية، ومجلكية  1/2�ارطة املدونة املاكنیة يف روایة: رمل املایة،(

 أٓرابیا
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 تمهید:

للنشاط  تطرق دراسة، سوف لن نلمكان الروائي، ومقار�ته تحل�ال و لنا ناولفي تإن  

 (*)المؤلفاتفي الكثیر من المصادر و التنظیري الذي مورس في شأنه، فقد جرت اإلحالة إل�ه 

، �استثناء اإلشارة إلى المفهوم تطبیقالتنظیر و ال من ناحیتي النص الروائيدراسة لتي عنیت با

معطى �صري یتعین بوصفه   هو المكانني عل�ه مقار�تنا لهذا العنصر، و المركزي الذي سنب

، �سهل له ث�اته القابل�ة امحسوسو  اثابت اعنصر « أي �اعت�اره ، المؤثثاتبترس�م الحدود و 

مع  المتواصلة لهذا الثابت في العالقةو ، )1»(مستقر أو متحرك لإلدراك من طرف كائن 

�كل ما تحمله من أفكار وانفعاالت، وُمَشكالت ثقاف�ة، مؤثرا فیها  التي تخترقه الشخص�ات

انغمارها ال عبر انفعال الذات بتقاس�مه، و ألن المكان ال یراكم تفاصیله إ« متأثرا بها، و 

 الوجود الحي للشخص�ات قر�ن �غدوا إنهف ]لذلك[بلحظات الفرح و البؤس في س�اقه، 

ثم في مساهمته الفعالة في  ،)2(»منازعها الثقاف�ة التي تقطنه، ونتاج ط�ائعها وق�مها و /.../

نغالق، من حیث االنفتاح واال المختلفة التشك�الت المكان�ة«  ا، ألنهو األحداث ود�مومتنم

تسهم في تشكیل انط�اعات محددة، غیر ذلك، واالنخفاض و و والضیق واالتساع، والعل

ساعد ]ت[حداث، وتمهید لما سیلحق من أعلى العمل ]ت[و /.../ اإل�حاء بتوتر حدثي ماو 

تتخذ فیها الصالت  ، إلى الدرجة التي)3(»[ها] ةفي وقوع أحداث �عینها تتناسب مع طب�ع

مدونة المكان�ة الولعل  الفصل بینهما.مظهرا �صعب معه  ،بین الحدث ومكان وقوعه

ما ت�قى و  وهي: نوار اللوز، المتحققة على مستوى النصوص المزمع دراستها في هذا الفصل

                                                            
من الدراسات العر��ة التي تناولت مصطلح فضاء المكان نشیر إلى دراسة: حمید لحمیداني "بن�ة النص السردي من  -(*)

الروا�ة"، وعبد منظور النقد األدبي، وحسن نجمي "شعر�ة الفضاء"، وحسن �حراوي "بن�ة الشكل الروائي"، وسیزا قاسم "بناء 
 الملك مرتاض "في نظر�ة الروا�ة".

 عالم الكتب الحدیث، األردن،العنف (دراسة سوسیونص�ة في الروا�ة الجزائر�ة المعاصرة)، الشر�ف حبیلة: الروا�ة و  -)1(
 .22، ص2010، )1(ط
 .186اآلخر (أنساق الغیر�ة في السرد العر�ي)، صنظر شرف الدین مجدولین: الفتنة و ی -)2(
 .106/107ینظر أحمد العدواني: بدا�ة النص الروائي (مقار�ة آلل�ات تشكل الداللة)، ص -)3(
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جملك�ة طة الشرق�ة، و والمخطو  �عد األلف، السا�عةفاجعة اللیلة و من سیرة لخضر حمروش، 

 تلح عل�ه: ذلك و  تبرز ،آراب�ا

الكاتب الفصل ، ففي روا�ة "نوار اللوز" یدشن مكانال الخمس عبر ندخل الروا�ات حیث أوال:

لح بن عامر الزوفري، �مشهد شاعري الزم حالة ال�قظة المتثاقلة للشخص�ة ال�طلة صا األول

حائط بیته هو �فتح عین�ه المتعبتین بتكاسل، على إثر حلم جمیل یخرج من بین شقوق و 

 رة لخضر حمروش" منذفي روا�ة "ما ت�قى من سی كد حضور�ة المكانتتأو  ،)1الهرم (

وهو یواصل سیره متدحرجا في أحد األزقة المظلمة، �أت�ه  ،ل�طل ع�سى القطاألول ل لظهورا

أما على مستوى  .)2من �عید صوت األغن�ة الجمیلة التي سكنت القلب منذ األزمنة األولى(

تعینة (القلعة، والحقول المسیجة، ان في حدوده المالنص األول من الثالث�ة، َفینطق المك

أسوار المدینة، والح�طان الهرمة  التي كانت تدفع أمواج السواحل الرومان�ة)، والبراري، و 

األحداث الممتدة في الزمن، �كون  كضرورة تستدعیهاو  ،)3�أحداث اللیلة السا�عة �عد األلف(

المكان الذي تنطلق منه أحداث روا�ة "المخطوطة  )4(الساحل المنسي �مائه الرمادي

ا حددت على نحو مَ و  .وأعرافه اتساعه تواز�ه في توطئة لظهور أفض�ة مكان�ة ،الشرق�ة"

�قدم الراوي في نص "جملك�ة آراب�ا" أجواء  ،موقع المكان البدا�ة في "الفاجعة و"المخطوطة"

 ترهص، مؤثثاته وأسواء من حیث مساحته  للروا�ة، مدهشة للمكان منذ الصفحات األولى

التي ستجري ف�ه، حیث اعتمد في نقل صورة الصالة التي توجد  حداثطب�عة األ�(ظاهر�ا) 

كن ، فكل ما جاء من تفاصیل �مةالسمع�و  ةوالشم� ةال�صر� متعة المشاهدةازاد على بها دن�

ن المكسوة �كتان الح�طاف ،واألصوات الروائحعن طر�ق األحجام واأللوان و  رصد انتماءاته

قط�فة �الد السند، تمتص انكسارات الضوء الخف�فة التي كانت تأتي من كل المخمل الهندي و 

                                                            
 .11ینظر نوار اللوز، ص -)1(
 . 09ینظر ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش، ص -)2(
 .05ینظر فاجعة اللیلة السا�عة �عد األلف، ص -)3(
 .12) ینظر المخطوطة الشرق�ة، ص4(
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 من قرن، ز�دأالساعة الحائط�ة الذهب�ة الكبیرة المعلقة في نفس المكان منذ ، و جوانب الصالة

ض�فت وضع�ة ٕاذا ما ألوى في عمق المدفأة األلمان�ة، و هس�س األوراق التي كانت تتو 

هي تتمدد �كل طولها على فراش الغوا�ة العر�ض، المعطر �ماء الزهر و  ،الشخص�ة (دن�ازاد)

تكتمل بذلك عناصر الصورة  ،)1( حر�رهصوفه و بنعومة وال�اسمین وورد الرمان، تتحسس 

 . والجسدي الروحي ترفإحساسا �ال قارئ تمنح الو  ،المكان�ة

المكانة نفسها وز تحكما تحوز األمكنة مكانة �ارزة على صعید مداخل الروا�ات، و  ثان�ا:

فقد استمد الكاتب عنوان الفصل الثاني "ناس  ،للنصوص العناو�ن الداخل�ة على صعید

 سلوكاتفي هیئة و  تجلى الذي ،الرديءن طقوس الع�ش اللوز" م لبرار�ك" من روا�ة "نوار

-ا ة الشرق�ة" �ع�ارة "اندثار نومیداألول من "المخطوط سم القسموُ ، و كان ذلك المكانس

، نص فاجعة اللیلة السا�عة �عد األلفمدینة شهر�ار بن المقتدر في هو اسم و  ،أمدوكال "

حضور المكان في أما  ا.امتداد للیلة نفسه -على هامشها كما جاء -التي تعد المخطوطة و 

في صنع  شیر إلى أن المكان عنصر مشاركالعنوان الرئ�سي لروا�ة "جملك�ة آراب�ا"، �

المستهدف �السرد منذ ضحنا في الفصل الثاني من ال�حث) و (كما سبق و  هاألحداث �اعت�ار 

ل ثالثة فصول داخل الروا�ة (الفص، ناه�ك عن امتداد البن�ة المكان�ة في البدا�ة

10،12،17.(     

 �حیث، ومقاصده التعبیر عن أفكار الروائيا في رائددورا  ةد المكان�ا�عكان لألو كما  ثالثا:

، �ما وطقوسه هومشكالت هذاكرتمؤثثاته و  له يكانم لكل مشهد إطار المدونة الروائ�ة خلقت

ت األمكنة في نصي ، فقد تعرضحال الشخص�ة معهو  قع في نطاقه،التي ت واألحداثیتماشى 

ازي حالة التقز�م �ما یو  ،التضییقى من سیرة لخضر حمروش" للتحج�م و "ما ت�ق"نوار اللوز" و

ة �الواقع الموضوعي للشخص�ات، ملتصق ةكندت األمبالتي تع�شها الشخص�ات، ف والتهم�ش

حیث نعثر االجتماع�ة التي تحكمها، الثقاف�ة و ة للمنظومة ، خاضعلنفس�ةحاملة لهمومها ا
                                                            

 .16/17ا، ص صینظر جملك�ة آراب� -)1(



 الفصل الرا�ع..............................................................................فضاء المكان الشعبي الروائي

181 
 

 ،الشعب�ة تحتضن المشاعر المشتركة بین أفراد الجماعة يالت المقاهي واألسواق الشعب�ة على

التي ال تصنع الذات الجمع�ة  واطئةبیوت الالكما ونعثر على البرار�ك و  ،)1( ومواقفها العامة

النا�عة من خصوص�ة  )2(»الصور ذات الطا�ع األسطوري والخرافي  «داخل حدودها 

تجعل األمكنة ذات الطا�ع الشعبي على فقرها من حم�م�ة ، بل �ما تخلقه االثقافة التي تحمله

حقال خص�ا للداللي، وهو ما نتغ�اه من دراسة فضاء المكان الشعبي على مستوى روا�ة "ما 

في المقابل أفضت طب�عة الحوادث في  ت�قى من سیرة لخضر حمروش" وروا�ة "نوار اللوز".

هتها الشعب�ة لقرو�ة بنكالثالث�ة إلى د�كور جغرافي جدید، طمست ف�ه معالم الح�اة ا

الصورة المكان�ة التي فطرت علیها الذات العر��ة إلى  أكثر اودن ،�س�طةة الالتقلید� تفاصیلهاو 

 ،ال�حارو  ،المدنو  ،قصورالو  شاسعة،المساحات ال ىجلتت حیث ،لهااالجمع�ة وتملكت خ�

الذي انبثق عنه الوجود  ،حم األمالر فضاءات السترداد األصول و  ال بوصفها ،والقالع

، بل من وجوده اإلنساني المتمیزذاكرته و تمثل جزء من ، و في تار�خ ماالعر��ة ة الكینونو 

 السلطة المركز�ة فیها. الظفر � راع حول األحق�ة، أحق�ةلصلحیث هي بؤر 

من "مات�قى على صعید روایتي "نوار اللوز" و المكان�ة لرؤ�ةولعل االختالف البین في ا را�عا:

الشيء الذي  ،مختلفتین تیننصوص الثالث�ة، قد أفرز بنیتین مكانیو  ،سیرة لخضر حمروش"

عبر مرحلتین: المرحلة األولى تعالج خارطة المدونة المكان�ة یدفعنا إلى تنضید هذه المفارقة 

في عالقتها  الشخص�ات انسجامها معت�قى" في  "ماروا�ة نوار اللوز" و المتعلقة بروا�ة "

، أما ، وف�ما یتولد عنها من حم�م�ة تجلي األ�عاد الدالل�ة للنصینالم�اشرة  �الواقع المع�ش

 عالقتها �صیرورة األحداثطو�وغراف�ا المكان في الثالث�ة و المرحلة الثان�ة فتخص 

انتهت إلى التماثل مع س، و انطلقت من المكان في مظهره الحسي الملمو حین ، د�مومتهاو 

في الموروث الثقافي الشعبي،  معانيا �حمله اإلطالق من �كل م ،كانللمالص�غة المطلقة 

 .  وتفتح المستغلق داخل النص (الثالث�ة) ،و�ما ینتجه من دالالت تضيء المعتم
                                                            

.147عبد الحمید بورایو: منطق السرد، صینظر  -) 1) 
، ص ن.نفسه المرجع -) 2) 
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I- ما ت�قى""نوار اللوز" و :مكان�ة في روایتيخارطة المدونة ال" 

 :اإلطار المكاني العام-1

وٕان شمل النصان  ،عل�ه انعل�ه و�نغلق نا�فتتح النص إطارا مركز�ا شكلت القر�ة 

على  المكثف للشخص�ات، إذا ما الحظنا الحضور الدائم و فضاء المدینة فإنه ی�قى هامش�ا

وأثر في مسار ح�اتها،  في تكو�نهاالذي ساهم  المجال الحیوي  وفه القر�ة،فضاء  مستوى 

 لتكون ف�ما �عد، جسادهاأها و عقولوصاغ مفاه�مها وأفكارها، ورسخ تقالیدها وأعرافها، وصقل 

قوة داعمة  ،عل بینهما (القر�ة/الشخص�ات)التفا قادرة على تحمل طب�عته القاس�ة، مما صیر

  .لبناء الداللي للروایتینل

�حسب ما ورد في  ، وتبدوفي روا�ة "نوار اللوز" ا كجغراف�ا مركز�ةمسیرد قر�ة تظهر  

 قوامه الف�الت الضخمةو  ،في الجهة الشرق�ة األول �قع ،النص مقسمة إلى قسمین متعارضین

التي تمثل القسم الثاني  ،ةالبرار�ك الغر�� أراضي التي بدأت تأكل شیئا فشیئا البنا�ات العال�ةو 

مصنف مكان�ا إلى أن المجتمع المسیردي � اإلخ�ار قد أراد الكاتب بهذه القسمةو  ،ر�ةقمن ال

 ،ن)و ن والرعاة والمناضلو ن صالح ومن معه (الفقراء والفالح، فبینما �سكضتینر اعفئتین مت

الوحل، �عانون البؤس لتنك و بیوت ا ،من الذین ساهموا �شكل م�اشر في صنع االستقالل

والشقاء، �ستولي الس�ایبي ومن معه من أ�اطرة السرقة والنهب (الشومب�طات والقوادون 

 . تحق�قه في دوراالستقالل دون أن �كون لهم والجندرمة) على مكتس�ات 

أحق�ة سكان القطب الثاني في  الكاتب یؤكدف ،مستوى آخر من هذا التقس�مفي أما 

الصورة الطو�وغراف�ة للجهة  النظر في تفاصیل أمعنالجهة الشرق�ة، و  أهمل حین المكان، 

ومن خالل  ،ةناح�من  �اتالشخصتظهر و  تتكشف األحداث �ة، ففي مساحتها الض�قةالغر�

، إذا ما نظرنا إلى الق�مة أو الموقع تتشكل الصورة الكاملة للقر�ة من ناح�ة أخرى  تضاع�فها

ع القر�ة في جهتها الغر��ة على الحدود الجزائر�ة المغر��ة، االستراتیجي لهذه الجهة، حیث تق



 الفصل الرا�ع..............................................................................فضاء المكان الشعبي الروائي

183 
 

وفي الشخص�ات،  حركة مع هذه الحركة تزدهرو ، ر حركة التهر�بازده�ساعد على ا مما

 �ضائعه المهر�ة، تظهر مالافعبر تنقالت ال�طل حازدهارها تبدأ مالمح القر�ة في التشكل، 

ر بین الفقر الذي انتش ةائحور  ،الز�الة أكوامو  ،اإلهمالوصور األزقة المظلمة، األح�اء و 

 ،تتكشف الممارسات القمع�ة للسلطةو  ،االجتماع�ة تتعرى وضع�ة سكان مسیرداو  ،الزوا�ا

اسمه مدینة سیدي بلع�اس، التي لم  ،نحو أفق آخرممارسات تدفع ال�طل إلى االنتقال 

نفس�ا أكثر واقعا اجتماع�ا و ، بل تجلت رحابتها وجمال معمارها تتوقف العین الراصدة عند

في ماخور  عالمهاالمدینة �كل م ختزلتا نحیرداءة من الواقع النفسي واالجتماعي للقر�ة، 

 الحاجة ط�طما.

عبر خلف�ة  الشخص�ة ال�طلة قارئ تت�ع الی ،من وٕالى القر�ة اإل�ابو  في رحلة الذهابو   

شخص�ة الى مرت علیها، بل یر وال القرى التي  ،الطر�ق الذي سلكته ایرى فیه ، المةمظل

وود�انها  ،حدود السر�ةطرق الك  ،المتع�ة تها الذاكرة�از مكان�ة أخرى اختزنتتحرك ضمن أح

 أو غرفة التحقیق ، والمخفر�الموت ت جم�عهااقترنالتي طفاتها، وسب�طار الغزوات و ومنع

خلفه ، وما المشینة لممارساتوا المركز�ة حقها في الكینونةبوصفها مكانا تمارس ف�ه السلطة 

ر�ط ت التي فض�ةاأل غیرها منو ، على الشخص�ةوخ�مة نفس�ة وجسد�ة  آثرهذا الحق من 

  .یذود فیها واحدهما عن اآلخرحالة من التوحد،  معلنة عن ،تعیده إلیهاقر�ة و �ال ال�طل

لألحداث وملتقى مسرحا  ةقر�ة مسیرد ،في روا�ة "نوار اللوز" ،وٕان اختار األعرج 

الفضاء الروائي في "ما ت�قى من  ، فإن، وشغلت المدینة الحیز الهامشي منهالشخص�اتا

طرفاها: القر�ة والمدینة، غیر أن  ،یخضع هو اآلخر لبن�ة ثنائ�ة ،سیرة لخضر حمروش"

 اسمها، تعتبر المكان المه�من على مدى فصول الروا�ة، الروا�ة قطسالقر�ة أو الدشرة التي تُ 

ساعد على إبراز نمط العالقات و��مارس تأثیره العمیق علیها، �ستقطب الشخص�ات، و 

 من حیث تفاوتوٕان كان هناك  ما قلص حظوظ المدینة في الظهور.م القائمة ف�ما بینها،

 عالم الروا�ة. سمطا�ع المعاناة الذي �في تجسید  یتساو�ان ، فإن المكانینالحضور
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        ترد ورودا هز�ال ، التيهندس�ةال األشكال �عضو�حضر فضاء القر�ة مقترنا ب

الذي ال  فالزقاق المظلم، منزلها الشخصيمن (وٕالى) الشخص�ة ال�طلة  صاحبأو مستعجال �

األول إلى عالم المعاناة، والسبیل  المدخلهو  تسمع ف�ه إال أنین أسالك الكهر�اء العت�قة،

 خلف هوامش القر�ة، طر�ق المقبرة. المرم�ة داره عن الوحیدة التي تفصل ال�طل ع�سى القط

، ال�س�ط الشعبي مكونات تمنح المكان طا�عه الر�في�كاتب هذه المسافة �ق�س الو  

حیث تجثم المساكن المتفرقة هنا وهناك،  ،كر�مالع�ش ال دنى متطل�اتلى افتقاره ألوتبرهن ع

�عض نوافذها الصغیرة تن�عث من  ها..فوقیل مرت كأن حوافر الخ«  بیوت صغیرة واطئة

أضواء هز�لة.. تذكر �الكائنات الحشر�ة التي تع�ش داخلها، متكدسة كال�ضاعة المعدة 

/ـــــــــــــــ/ هذه البلدة هي هي.منذ أن تركها  للشحن..تتآكل كال�عوض ف�ما بینها جوعا

والتبن  وحل�قلیل من الطین والرة من الحجارة تماسكت ف�ما بینها االستعمار..أكوام صغی

  .)1»(صغیرة..عاد�ة جدا..جدا..وروث األ�قار..مغارات 

عبر المر�رة (طر�ق صغیرة) ندخل بیت ع�سى القط، و  المعدم، لد�كوروسط هذا ا

ومن خالل  ،لفاقة، نتحسسها في هندسته ومكوناتهامكان تتعمق ف�ه مظاهر الفقر و 

، )2»(أص�حت كاألسالك..، مططها الجوع حتى مخلوقات �شر�ة عار�ة كالدود األحمر«

 .تحت بند الواجب/الخ�ار اإلج�اري  ال�قاء ىعل أرغمته

، النها�ة المأساو�ة وٕان كانت المر�رة منطلق الرحلة، فإنها مبتدأ الطر�ق نحو النها�ة

من أ�سط  ةالطر�ق خال�كانت  ،ا یوحي بهذه النها�ة�عد المبدع �عطیها ولكي ،للشخص�ات

رات، اذو م یبق غیر القلخالئق هللا، حتى القطط التي تعودت أن تمأل األزقة غابت، و 

 الفراغ الموحش التي تفاصیل والح�طان المخرمة، ،الحشرات الدق�قةو  ،الروائح الكر�هةو 

                                                            
 .28، صما ت�قى من سیرة لخضر حمروش -)1(
 .73نفسه، ص المصدر -)2(
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أمام دار  الواقعة ،ة المخصصة للرقصساحال القارة أوصاحبت ال�طل وهو في طر�قه إلى 

     . (عرس ولد الروم�ة) العرس

الخاطفة للمدن (وهران، وسیدي بلع�اس، صورة الالمعاناة تأتي و ر الفق لتأبیدو  

 ،ماضي الشخص�ات المخیف والمؤلم الكشف عن ةف�تؤدي وظ ،غر��ة وشاذة رساي)اوم

ألن المعرفة �ماضي المكان والوعي �ه، تأتي عادة من  ،وانكساراته حاضرتعلل انتكاسات الو 

�غ�ة الكشف عن منطق�ة  ،خالل حاجة حاضر المكان المؤدي إلى مستقبله إلى ذلك

ف�ما تت�حه ، هافی تسارع وتیرة الع�شو  هافي انفتاحوهران ال�اه�ة  وظ�فة تحددفت )،1(األش�اء

التي تأكل لحم هؤالء الج�اع �التقس�ط  ،مارسايمدینة لطابور الج�اع من فرص االنتقال إلى 

 أما سیدي بلع�اس .یوما �عد یوم و�شكل مدروس، من خالل تصعید عقو�ة الفقر واالحت�اج

 ال�شر�ة من مخلفاتالمكان مو�وء تمارس ف�ه ف ،التي كانت تسمیها فرنسا �ار�س الصغیرة

وى طر�ق حي طقوس الع�ش الرديء، فالشخص�ات ال تعرف منها س أتعس ،رحلة الماضي

 احدا من أقوى تجل�اته.�عتبر الجسد األنثوي و ، والذي الیهود�ةصطبل االبوردیل المؤدي إلى 

الض�قة المخصصة للمدینة في "ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش"،  رقعةال ٕان كانتو  

ال  ،النصین داخل من مساحة القر�ة حوزهأمام ما ت وكذلك األمر �النس�ة لروا�ة "نوار اللوز"،

كة الشخص�ات وسط عن طر�ق متا�عة حر  إال، للقر�ةلدور الفاعل االستدالل على ا� تسمح

االنط�اعات التي �مكن أن الفرع�ة المكونة لجغراف�ة المكان اإلطار، و األمكنة  الداخل، أي

  تخلفها في بناء مضمون النصین.

 

 

  

                                                            
 .234/234ینظر إبراه�م ع�اس: الروا�ة المغار��ة (تشكل النص السردي في ضوء ال�عد األیدیولوجي)، ص ص -)1(
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 األمكنة الفرع�ة:-2

تتوحد صورة المكان اإلطار (القر�ة)، �صورة األماكن الفرع�ة المشكلة لجغرافیته  

، �ما عو فر ال ني انتقال هذا الضیق إلىاتعالعامة، فاألولى تتحدد �ضیق مجالها، والثان�ة 

 ،الشعب�ة الموروثة هوق�م )اإلطار(المكان  تقالیدصرامة كامنة في  من ه هذا االنتقالحمل�

 حاول استجالء. وفي ما یلي نتعید إنتاج الذات الجمع�ة �استمرار ،حم�م�ةه من جل�ما ی�و 

وتیرة الحركة اإلنسان�ة التي  وفق األمكنة الفرع�ة التي شكلت الفضاء المكاني العامأبرز 

العالقة الجذور�ة بین « �مرتكز  استدالال ،وتمأله بوعیها وأحوالها النفس�ة ،تخترق سكونه

 . هذه العالقة المردود�ة النص�ة التي تحققها سع�ا خلفو  )،1»(المكان واإلنسان

 البیوت: -2-1

دائما عن حاجته إلى إقرار وجوده، والبرهنة على كینونته من خالل « �علن اإلنسان   

 )،2»(اإلقامة في مكان ثابت، سع�ا وراء رغ�ة متأصلة في االستقرار وطلب األمن للذات 

تصدر البیوت لر�ما تو  ،قوة أو ضعف عالقة اإلنسان �هحسب المكان � هذا وتتراتب أهم�ة

 ،االستقرار تلك رغ�ةتحق�قا لوأكثرها  صلة �اإلنسان الترتیب، وتعتبر من أكثر األمكنة قمة

       والحد الق�مي الذي تر�ى  ،التار�خ واألصالة« ، فهو )3»( بیت اإلنسان امتداد له« ألن 

الممارسات التي تمتاز توج�ه  ، یتممن جهة أخرى  انغالقه، و�النظر إلى من جهة )4»( عل�ه

                                                            
 .44الشخص�ة)، ص -الزمن -�حراوي: بن�ة الشكل الروائي (الفضاءحسن  - )1(
 .53المرجع نفسه، ص -)2(
المرفأ ال�عید)، تقد�م حنا مینه، سلسلة  –الدقل  –مهدي عبیدي: جمال�ات المكان في ثالث�ة حنا مینه (حكا�ة �حار  -)3(

 .50، ص2011 (دط)، ب، سور�ا،)، منشورات الهیئة العامة السور�ة للكتا12دراسات في األدب العر�ي (
(دط)،   محمد نجیب التالوي: وجهة النظر في روا�ات األصوات العر��ة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سور�ا، -)4(

 .127، ص2000
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، مما )1( و�ساعد على انفتاح أوسع وأكبر على الزمن، زال عن العالمـم واالنعت�طا�ع التك

من الح�اة الداخل�ة لإلنسان، والتعرف على تعالقات الماضي والحاضر، أكثر �عني االقتراب 

 . وطموحات المستقبل

لم �عد البیت في الخطاب «  بین الشخص و�یته، االندماغو في ظل هذا الترا�ط و 

دون أن تتجاوز الحضر الروائي ركنا من الجدران تز�نه مجموعة من األثاث، �صفها بدقة 

ال �أخذ معناه وداللته الشاملة إال بإدراج « بل �ات المسكن  ،ذي یخترقهاال )2(» اإلنساني

المنعكس على و وٕابراز مقدار االنسجام أو التنافر بینهما،  ،صورة عن الساكن الذي �قطنه

على مستوى نص "نوار  حو وضبهو ما نتحسسه و  )،3(» جم�ع مكوناتههیئة المكان نفسه و 

على  ،و�یت صالح بن عامر (ال�طل) على وجه التخص�ص ،اللوز"، حیث تتر�ع البیوت

 ،روا�ة وتنتهي بجوارهمنه تبدأ الف مقارنة �األفض�ة المكان�ة األخرى، ،مساحة نص�ة معتبرة

عن عزل قراءتها �مال �مكن التي  إخفاقات الحاضر كشفتتف�ه  ،آهل �المتناقضاتفضاء 

لمقاومة حقها في ا ات، وفوق ذلك هو حیز یتحقق في ض�قه الوجود، وتعي الذماضيال هزائم

 ،الممعنة في الوحشة ا�ات الحكا�ة ذاتها التي یرو�ها الكاتب، و�نسج عبر تفاصیلهوالتغییر، ف

داخل هذا الكون القضا�ا والدالالت هذه  كشفتتفكیف  .التي یتقصاهاالقضا�ا الجوهر�ة 

 أ�عاد تصم�مهو  ،"البراكة" (أوال) اسم البیتفیدنا �ه � اهنتصغر مالمشید من الصغر، 

  .، ومحتو�اته (را�عا)، وموقعه (ثالثا)(ثان�ا) يهندسال

 لسقوطا هالك نحوالذي یت ،الفضاء البیتيالمقاطع المجزأة ینبني معمار على وتیرة  

 ،سكنه الشخصيم میها ال�طل صالح بن عامر الزوفري،كما �سبراكة الف لكنه ال �سقط أبدا،

                                                            
، أعمال ملتقى إشكال�ات األدب في »البن�ة المكان�ة في روا�ة "كراف الخطا�ا" دراسة س�م�ائ�ة « ینظر صالح ولعة:  -)1(

، منشورات مخبر األدب العام والمقارن، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة، 2005إبر�ل  26/27/28الجزائر، أ�ام 
 .79/80ص ، ص2006 (دط)، جامعة �اجي مختار، عنا�ة، الجزائر،

 .205الشر�ف حبیلة: بن�ة الخطاب الروائي، ص -)2(
 .54حسن �حراوي: بن�ة الشكل الروائي، ص -)3(
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معتقدات البلدة التي ال تكسرها هزائم األعداء  «تغزوه  موقع ،أحد مقامات مسیردا �قع ق�الة

رغم  وقدرتها على المقاومة ة البراكة�عزز د�موم )، الشيء الذي1»(المتكررة والزمن الصعب 

 احلمر  جذورها إلى تدتم ذاكرة، و مخصوصة ثقافة�رسخ االنط�اع �أن للبیت و ، ةهشأجزائها ال

  .خ الوطني�تار المظلمة في 

أعواد القصب القد�مة وشجیرات المارمار  كون منمالالسقف  من ونستشف ذلك

حمل التي تجد في هرمة الح�طان وال الفائتة، واألخشاب التي سرقت من الغا�ة أ�ام الحروب

العر�ي التار�خ  ین�عث نحی ،ثقال أكبر ،تز�د على حمولتها الثقیلةو ، العت�قة ا�مكوناته السقف

 التي ال تنفك ،ممثال في طیف الجاز�ة أخت الحسن بن سرحان ،من الحائط المنشق ال�ائد

�ؤس نجد، في تجر أتعاب �الد المغرب و قبل أن تعود على أعقابها،  « الح�طان كالنور تشق

لمكان داللة التواصل مع الماضي ا، مما �عطي )2»( كفها لجام عودها الذي ال یتعب

ضمن یجت العقل الجمعي النمط�ة التي ستحط�م الصورة ضرورة �دعو إلى ، و �عیدالالعر�ي 

 . السلطةي ال�طولة و تتعلق �مفهوم ،منظومة من الق�م المستقرة

�العتاقة  لخشب�ةا اتسمت النوافذ وحتى یتبدى البیت أكثر انسجاما ووحدة، 

شاهدا « ، وكانت م�اشرة د االستقاللی�ع المسروقة من ثكنة عسكر�ةأما �ا�ه  )،3(والقدامة

�فعل م�اه  ،�شقوقها التي تزداد اتساعا كل سنةفتتصف �الخشونة و  أ�ام الدمار ،علن�ا على 

كأنه عاش عبر « و ،معها �ص�حلبیت و من قدم ا تز�د هذه األخیر ،)4( الغز�رة الشتاء

البرد والفقر، و�ع�ش  وطأةساكنه مقاومته للشتاء، و�قاسمه  �شارك )،5»( القرون الماض�ة

                                                            
 .21، صنوار اللوز -)1(
 .11المصدر نفسه، ص -)2(
 .95نفسه،ص ینظر المصدر -)3(
 .30ینظر المصدر نفسه، ص -)4(
 .63، ص: جمال�ات المكان، تر غالب هلساغاستون �اشالر -)5(
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، على حد تعبیر غاستون ض�ع مالمحها عالم الشتاء خارج البیتمعه سمات األلفة التي 

 .�اشالر

تبدأ مؤثثاتها الداخل�ة  غرفة هي كل مجال المسكن الطو�وغرافي، على ال�ابتنغلق  

ها الدالالت التي خلقالذو�ان في في الظهور تدر�ج�ا متجهة �كل ما تحمله من زخم صوب 

األرض�ة المتسخة و�قا�ا  « ، تطالعناإلى الداخل�مجرد الولوج ف للبراكة، �عد الهندسيال

�ة الفارغة ورائحة النبیذ األحمر. الكل�ة شطی�ا تنام مغمضة العینین في طبق الخمر الزجاجات 

الخبز، ملتفة على نفسها كالثع�ان. القطة لم �عد �سمع إال ترترتها وحركتها الروتین�ة بین 

  .)1»(وفاة المسیرد�ة، �شعر �فراغ غ�ابها  رجل�ه. ألول مرة، منذ

اغمة في خرابها مع مصیر متن وتشتت أغراضهصورة المكان في فوضاه إن 

 ، انتهىفانتهاء ر�ة البیت/المسیرد�ة إلى الموت كانت تمنح البیت نظامه،التي  الشخص�ة

 معه والمؤثثات ق األش�اءخلُ تَ و  ،)2(» البدء لكل ممارساتنا الیوم�ةصفة « الوعي الذي �منح 

، �حیل )3(»ا ل�س ضمن نظام بل ضمن نظام عائلي أخذ وضعهوت ،واقعا وجود�ا جدیدا« 

ولتقر�ب المعنى نستدل �ما جاء  .ئا لهذا الوعي/المرأة محتم�ا �حضورهالج البیت �من ف�ه

ــــــــ/ عندما كانت المسیرد�ة على قید الح�اة، كانت الدار أكثر تنظ�ما /ـــــ« على لسان ال�طل 

 .)4(»حین أفتح عیناي مع نجمة الفجر أفاجأ �القهوة جاهزة و�وجه المسیرد�ة مبتسما دوما 

غاستون  مثلما عبر(من نومها  اتهیوقظ مكونالرتیب في تنظ�م البیت  المرأة إن عمل

من خالله مختلفة، وفي بر�قها واختالفها، یتجدد البیت  نحها بر�قها الذي تبدو�م�اشالر)، و 

، وتبدأ الحیوات تزدهر الح�اة اإلنسان�ة/العائل�ة داخله، و�غ�ابها یبدأ بر�ق المكان في األفولو 

  .التي تعمره في االضمحالل

                                                            
 .24نوار اللوز، ص  -)1(
 .82غاستون �اشالر: جمال�ات المكان، ص -)2(
 .83نفسه، ص المرجع -)3(
 .25اللوز، صنوار  -)4(
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تاركا آثاره واضحة على  بل یتسرب ،ال یتوقف الخراب عند المظاهر الخارج�ة للبیتو  

 الزوفر�ةعادت  ، فقدذاك الفقد جراءشها الشخص�ة ال�طلة �الحالة الوجدان�ة التي تع

فتح تتإحساس  ،وٕاحساسه �االغترابمؤكدة على عزلته  ،)1»(ببرودتها وقسوتها ووحشیتها «

�قول ، األمالمرأة/ �صورة مكنة أخرى تلتقي فیها صورة المرأة/الزوجةأ على الذاكرة سطوته في

 حین أجوع أتذكرك �عمقوسط متاعب الوحدة أتذكرك.صدقیني �ا المسیرد�ة أني « صالح 

ا أتذكر طفولتي /.../ أتذكرك اآلن �ا ابنة سید الرجال واللة النساء مثلما أتذكر وحنان، مثلم

             ).2(» زان أبي وقبیلتهاالتي ورثت أحأمي 

ل�ست نا�عة من الحنین إلى الطفولة، بل هي  « أعالهالمجتزأ  الصورة فيولعل 

التي تجسد الرحم األول الذي  األمكانت ، فلئن )3(» التي تمتلكها موضوعة بواقع�ة الحما�ة

 حتضنالذي �(على حد تعبیر �اشالر) ل كون األو هو الوالبیت  یتخلق منه الوجود اإلنساني،

(األم/بیت الطفولة)، وثنائ�ة  ذه الثنائ�اتفإن ثمة ما یوحد بین ه، و�شكله هذا الوجود

یتملك الشخص�ة ال�طلة لدى ، وهو الشعور �الحما�ة، الذي (الزوجة/ بیت الزوج�ة)

لشخص�ة لبیت ها الوفر ی شهوةإلى  "االحتماء"تحول ی ،ا التالصقو�ناء على هذ ،استحضارهما

التي  القسوة لحظات حتى في أشد فتنتهال تنفك تستسلم لف ،عبر مراحل ح�اتها هالتي تسكن

ه ألدنى افتقار ، و هعلى مالزمة الفقر لتفاصیلعلى الرغم  البیت أص�حلذلك  ،تع�شها داخله

التي تمنحه هامشا من الطمأنینة  ،المساحة الكون�ة الوحیدة ،مستلزمات الع�ش ال�س�ط

  . واالستقرار

 ونتعرف على أش�ائه المحسوسة الشعبي البیتونواصل تجم�ع صورة الفضاء 

الشخص�ة  بها التي تمر الحاالت والتحوالتاعتمادا على التي تستمر في التدفق  ،(األثاث)

�عكس األثاث الذي فرش �ه المنزل مجموعة من الق�م االجتماع�ة الماد�ة  «، فعادة ما ال�طلة
                                                            

 .26، صالسابقالمصدر  -)1(
 .ن نفسه، ص المصدر -)2(
 .67غاستون �اشالر: جمال�ات المكان، ص -)3(



 الفصل الرا�ع..............................................................................فضاء المكان الشعبي الروائي

191 
 

عندما یختار الكاتب عناصر «لذلك  )،1(»والجمال�ة ذات الدالالت االجتماع�ة الخاصة

نسب�ا مرموزاته  االم و�سمیها، تتحدد لنالمكان التي تشكل خیوط االرت�اط بینه و�ین الع

 ).2»(ودالالتها النفس�ة والفن�ة والحضار�ة، وتتوضح المرامي االجتماع�ة للخطاب 

إن لم نقل  ،األثاث من ولعل أول مالحظة نسجلها بهذا الخصوص خلو البیت 

في  ة، واألحذ�ة والقش الموضوعواألغط�ة القد�مة )،3(الفراش ، �استثناء اإلشارة إلىانعدامه

تلجأ إل�ه حین تشعر  ت (الكل�ة، القطة، الفئران)، مخ�أالحیوانا والتي تتخذها ،زوا�ا البیت

الحیوانات) أي ( �ال�طل وزوجته قر�بین من �عضهما ال�عض لحظة صدق وحم�م�ة، بوصفها

 هض�ق تقاسم ساكن�ه أص�ال من الد�كور األبدي لهذا النوع من البیوت (البرار�ك)، اجزء

، التي تجعل من العالم، كال واحدا مكان�عضا من ثقافة هذا الوتحمل بوجودها  وانحصاره،

  .بناسه وحیواناته وكل موجوداته

عادات  تحتمي تحت صالبتهاف ة من الفراش،ان�تمثل القطعة الث وسادة التيالأما 

وقت الفجر التي یوقدها  ،عل�ة الشمة الورق�ة ولفافات سجارة الشعرة ،وطقوسه السر�ة ال�طل

ذابلة ونورها شاحب « على الرغم من أن الفتیلة  ،المص�اح الز�تي القا�ع عند رأسهعلى نار 

 ،مواك�ة البیت لنمط الح�اة الحدیثةلى عدم ع أوال داللةك، )4(» نحو زرقة تحتضر �میل

كقر�نة ماد�ة على  ثان�او  ،الحضاري لإلنسانمن التار�خ  ماض�ة اتلفتر  وسیلة�سبب انتماء 

على ثراء البیت  وفرة الضوء وكثافته /../ قر�نة ماد�ة« إذا ما كانت  ،انعدامهفقر البیت و 

الشخص�ة  التي تمارسها واالنعزال الة الهروبكمؤشر عن ح ثالثا، و )5»( وارتقائه المادي

 یز�د حالة ،من خالل الزمن الذي �مارس ف�ه ال�طل تلك العادات داخل هذا الفضاء المغلق
                                                            

 .102، ص2004 (دط)، هیئة الكتاب، مصر، سیزا قاسم: بناء الروا�ة (دراسة مقارنة في "ثالث�ة" نجیب محفوظ)، -)1(
اب ـاد الكتــإتح وراتــمنش ي)،ــرا الروائـم جبـرا إبراهیـم جبـي عالـة فـاب (دراسـرات النص والخطـن: مضمـان حسیـسل�م -)2(

 .21، ص1999 (دط)، ،رب، سور�اـالع
 .24ینظر نوار اللوز، ص -)3(
 .22المصدر نفسه، ص -)4(
 .51حسن �حراوي: بن�ة الشكل الروائي، ص -)5(
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�الشعور المثالي الذي تثیره الخمر، فنعثر بین ركام  من تعم�قها من خالل االستعانة الكاتب

 والتي استحالت المالذ اآلمن ،التي تمأل الدار الروج و�قا�ا النبیذ المعتققناني   األش�اء على

 عالي إحساسفي  هما �اآلخرواحد�متزج ف ،وتفترس المكان م ال�طلاألحزان التي تقتح من

منه ب لتتسر  ،مواجهة ذلك الحزن والخواء ها من أجلینشق الحائط فیالتي  إلى الدرجة

فضاء البیتي) من التبرؤ من خوائه، (ال�طل/ال یتمكن كل منهماف، ل الومضمثالجاز�ة 

 .األسرار� زاخرال هعالمو�سمح بدخول 

ة من الفراش �الداللة وتصوغ ق�مها عبر ما تسح�ه معها من ان�وكما تف�ض القطعة الث

شخص�ة النسائ�ة ال ، �فعل ظهور) مفعمة �الدالالت1(" البورا�ح"أش�اء، تبدو القطعة الرا�عة 

التي تحكم  ق�م واألعرافه من إشارات عن الوما یتولد عن ،على مستوى البیت(لونجا) الثالثة 

سلوك المحدود�ة « مما یؤدي إلى  ،)2(» وعالقاتها ال�شر�ة الملتحمة ا�سبب ض�قه « القر�ة

  .وانحصاره )3»( الفردي

 تغرزوتلك الرغ�ة التي  ،الفضاء القروي بها  التي یهدد ،القمع والرفض حت وطأةتف

من مكان ی�ارك عالقتهما  لونجا وصالح بن عامرال تجد  ،الشخصیتان جنونها في جسد

ا ولونجا تخبر ال�طل عن حملهلكینونة، أص�ح �عني ا الذي ،البیتفضاء المرفوضة سوى 

، من حالة الخصاء والعقم إلى حالة الخصب واالمتالء ینتقل البیتو�موجب ذلك  ،�طفله

الممارسة العمل�ة لهذا إلى  الوعي على المستوى الفكري من حالة  ةال�طل تقل الشخص�ةتو 

        . ح�اتهاتغییر  السعي نحو من خالل ،الوعي

  وتفاصیله ال�س�طة ،الحظ أن كل مستلزمات البیتنمن خالل القرائن السا�قة إذن و 

فضاء هذا ال تنتظم داخل والحضار�ة الق�م االجتماع�ة والثقاف�ةتكشف عن قائمة طو�لة من 
                                                            

 .246، صنوار اللوزینظر  -)1(
، 2006 ،)1(ط دار الثقافة، المغرب، والجنون (دراسات في طب�عة الكتا�ة األدب�ة)،علي القاسمي: الحب واإلبداع  -)2(

 .220ص 
 .123عبد الحمید بورایو: منطق السرد، ص -)3(
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وتدني  ،، حیث تنطق مكونات البیت �انعدام مقومات الع�ش الكر�مالمشید من الصغر

لتشكل  ،حسوسةأش�ائه الم فيأثر الزمن تبین عن ، و ال�طلة للشخص�ة المستوى االجتماعي

الحالة  نعيساألش�اء تلك تضاعیف وٕاذا أمعنا اإلصغاء إلى  .بیتلالحضاري لالثقافي و  ال�عد

المكان ارس كل أنواع الهروب من قسوة تم إذ داخل هذا الكون  ،ال�طلة للشخص�ةالنفس�ة 

النساء  ظهور ولعل ،الیوم�ة لح�اةاالذي أص�ح مثقال �السلب�ات ومنغصات ، القر�ةالخارجي/

ال�طل في  تجذیر ومحاولة كل واحدة منهن ،)الجاز�ة ،ولونجا ،المسیرد�ة(الثالث 

 ،والثالثة �صفتها الذاكرة والوعي الجمعي ،والثان�ة �حملها ،ولى بزواجها منهاألالمكان/البیت: 

  . بیتلل لمؤثرى الدور ادلیل عل ،الذي �عطي الشخص�ة حقها في االستمرار

ن عالقات یوطوت ،ره الوظ�في في بناء مضمون النصودو  البیتي وتزداد ق�مة المكان

وهي: رح�ة  ءات الجزئ�ة المكملة لمعماره،التواشج السا�قة من خالل  الملحقات أو الفضا

 واإلسطبل. ،التبن

  التبن:رح�ة -2-1-1

إلى  التي كلما وردت في النص تشیر، هذه الع�ارة �حادثة التبن""ارت�ط فضاء الرح�ة 

الشخص�ة التي أكسبته مالمحه الجدیدة، وصیرته من  ٕالىو  ،�ه المكان امتألالحدث الذي 

، وتفاصیل اللحظة التي مرت والروائح العطرة �الدفءفضاء �ارد وعفن إلى فضاء مفعم 

ا جمع صالح بن عامر بلونجالذي الحم�مي تتلخص حادثة التبن في ذلك اللقاء كالبرق. و 

وكأنهما یختبران تجر�ة الوجود ألول مرة،  الذي تملكهما، عارمالحساس واإل ،)1( الق�ائل�ة

  .بتعبیر الكاتب خاصة وهما الجسدان المتكلسان الموح�ان �الهجران

یخلو من أ�ة جمال�ة، إال  المكان �ستشعر القارئ وحواسه تتحسس فضاء الرح�ة أن

ذاته، بمستقال �ح�ا تجعل كل جزء من مكوناته  رك�ةبن�ة معلى �ساطته وفقره  ستحیلأنه �

                                                            
 .36/37/38/39ینظر نوار اللوز، ص  -)1(
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قبل ، و�لمس و�رى و�شم و�تذكر المتلقي �سمع في الرح�ةف ،في نطاقه شخص�ةحركة ال �فعل

 او�كشف أثره ال�صوغ وجوده أن �شرع في تجم�ع كل ما تخلفه هذه الحواس من حم�م�ة،

 تعمل كجدران ،)1(الحشائش الشتو�ة العال�ة المح�طة �الرح�ة ف ،تشیید معمار�ة النصفي 

من الخارج بتقالیده الصارمة، محتم�ة �ما  والجزع لحظات الخوفتتجاوز الذات في ظلها 

الداخل المليء  واالتجاه صوب �ةعتهذه ال�تخطي و  م�م�ة وألفة.تحققه تلك الجدران من ح

عمق اإلحساس �الفقد واالحت�اج الذي تعان�ه  ه منیخف� �عي المتلقي ما ،والرغ�ة حب�ال

الهو�ة �فقدان  حادة اعرشم ما یخف�ه منبل الشخصیتان على المستوى االجتماعي والنفسي، 

 .�كل تجل�اته إلى الخارج  االنتماءحق و 

رائحة األتر�ة المن�عثة من المكان، الروائح ذكرى  تشخص الروا�ة ذلك من خاللو  

لى شفرة إبل حولتها ، إخمادهاالتي لم تستطع قسوته  )،2( والتبن الغامل والحناء البدو�ة

، فحین �ستعید صالح /لونجااألنثوي  حضورالتواصل�ة بین الشخص�ة ال�طلة (صالح) و�ین 

لما �شعر �ه من وكأنه انعكاس حق�قي لروحه، و  ،�ستشعر دفء المكان ،ذكر�ات الروائح

 ،تمل�ه عل�ه تلك الرغ�ةجل استعادة كل ما تفاصیله الساذجة من أ تماهي داخلفي ال رغ�ة

إلى دفق  �ض�ع في دهالیزه صوت الح�اة ،جسد أخرسلك الشعور الذي حوله من في عودة ذ

أص�حت  على هذا األساسو  وشغف. من حب في ظل ما منحه شعوري مفعم �العطاء

 من خاللوتأبیدها �سعى ال�طل على امتالك كل تفاصیله  اء للذكرى والذاكرةفض ةائحالر 

(حیث نجدها موزعة على كامل الجسد النصي)، رتحاالتها افي متا�عتها في أدق اإلمعان 

ب عن هذا ار تغوتحر�را له من اإلحساس الجارف �االحت�اج واال ،ردءا لذلك الشعور �الفقد

  العالم.

                                                            
 .38، صالسابقینظر المصدر  -)1(
 .، ص ننفسه ینظر المصدر -)2(
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مواء ترجم ی هذا الفراغ، حیثالتي مألت والحالة نفسها تتجلى مع الصوت والحركة 

كغر�ق ملتصق « لونجا كقطة صغیرة تحت ثقل ال�طل، وحركاتها العن�فة وهي تتشبث �ظهره 

رتفع في �عض ما �عن�ه صورة من صور االحت�اج الذي ی)، 1»( �آخر قشة من سفینة غرقت

ة، وهو ما یجعل (ال�قاء واالستمرار�ة) التي ال توفرها غیر الرجول الوجودإلى مستوى ق�م 

المكان/الرح�ة یتجاوز معناه المألوف، ل�ص�ح مفهوما یتصل ب�حث األنوثة عن قوى لتحقیق 

تأملت « رصدتها حواس ال�طل  كما ،عار�ة التفاصیل ظلت لونجاوجودها واستمراره، لذلك 

ع�اءتك مطو�ة عدة ط�ات حتى  .التبن. عار�ة كنت ما تزالین ممدة علىجسدك لحظة. 

ان�عاثها من � تحاول اإلحساس، )2»(الصدر. نهداك نافران ولم تكوني تأبهین �أي شيء 

 .جدید

، إلى مستوى آخر من التحلیل المكان من زاو�ة أخرى وارتفعنا بجزئ�اتهأما إذا تلقفنا 

، فالكثیر من األحداث محطة ممیزة في صنع حاضر الروا�ة التبن رح�ةلوجدنا أن فضاء 

التي انضوت في ظل الحاضر الروائي كان مصدرها فضاء الذاكرة والذكرى المن�عثة من هذا 

 وطأةمن  ا�عد حادثة التبن، حررته استثنائ�ةشخص�ة ال�طلة أصیبت �ظروف المكان، فال

صوب تعر�تها وهجائها  اودفعت به اإلحساس �فجائع�ة الهزائم المكرورة (ماض�ا وحاضرا)،

حمل  ا التغییر،وال�حث عن البدائل المناس�ة لتجنبها (مستق�ال)، ولعل من أحد تجل�ات هذ

 حكا�ة الغولة التي �فقه الجم�ع تفاصیلها،  تفككو  ،نبوءة سیدي علي التوناني وطسقو  ،لونجا

وتستعید  ،التي تتطلع الجماعات المقهورة إلیها ،كل الرموز الوهم�ة معها تفككت�تفككها و 

  . ةواعدال قاتهااطبزوالها 

 

 

                                                            
 .39، صالسابقالمصدر  -)1(
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  : طبلاإلس-2-1-2

العناصر التي  من خالل طبلسالحما�ة واالحت�اج حینما ندخل اإلنستكمل ق�م  

ممثلة في الخرق ال�ال�ة،  هة قاس�ة مع الموت،أحاطت �الحصان لزرق وهو في مواج

صالح و  ي لونجا البر�ر�ة، ممثال فاني على مستوى المكانالحضور اإلنسو  ال�طان�ة القد�مة،و 

والتي تكاتفت جم�عها إل�قاء العود بو�ركات (كما �سم�ه ال�طل) �عیدا  ،ي بن عامر الزوفر 

 عن عیون الموت. 

طبل تحاكي /اإلستجر�ة المكان و�إحالة هذه المكونات إلى حمولتها الدالل�ة یبدو أن 

  - ال�طل في سب�طار/مستشفى الغزوات أو تضارع في قوتها تجر�ة االنتظار التي عا�شها

تحیل في أعماقها إلى محاولة و ، لقوما رافقها من خوف وق -سنتناوله تفص�ال في إ�انه 

ولیدها  حقها في حما�ةممارسة استرداد ذلك الزمن الذي عجزت ف�ه الشخص�ة ال�طلة عن 

تكشف عن  طبلأخرى فإن رمز�ة اإلس جهةأما من  من جهة، من انتهاكات السلطة التعسف�ة

وما  ق�م الخصب، والنماء، والحركة، والد�مومة الغائ�ة عن بیت صالح بن عامر الزوفري،

، إال وجه من وجوه دون سواها) 1(» ساكن ممدد �ع�اء كطفل مر�ض «حضور صورة لزرق 

لونجا وصالح) ( أنه و�انتقال الشخصیتانذلك الغ�اب، ولعل الشيء الذي �عزز هذا التوجه 

طبل، كما دلت عل�ه المسافة القصیرة التي قطعها ال�طل متنقال الواقع �محاذاة اإلسإلى البیت 

ف لونجا �حملها، الذي �عد إیذانا طبل إلحضار ال�طان�ة القد�مة، تعتر سبین البیت واإل

مشار�عها ونمط ح�اتها  وتغیر ،یرات شاملة ستمس ح�اة الشخص�ة ال�طلة�حدوث تغ

من أهم الفضاءات التي مما یدفعنا إلى القول أن البیت وما تفرع عنه من أمكنة  .وأحالمها

درة على الوحیدة القا الحم�مة ، فهو العالقةي آن معافي الشخص�ة وتأثرت بها ف أثرت

 كما سنوضح في حینه. وا�ة،األمكنة المبثوثة في عضد الر ، مقارنة �عالقتها مع الد�مومة
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، قاطنیها، بیت القابلة حنا ع�شة�لتها الوطیدة صمن البیوت التي ال تختلف في  ولعل

�ا هللا. عجوز  «البیت وصاحبته  اصف، �قول صالح واا لثقافتها ومعتقداتهامكان شیدته وفق

موه..موه..موه...هذا صوت �قرتها الحمراء التي ../ الزرقاء/مصنوعة من أحجار الود�ان 

، أنها اآلن وراء �قرتها، ملتصقة /../تى �انت كل عظامها./../ أقسم �اهللح تخرمت مثلها

، تلتقط الروث بنهم، لتعود �ه �عد فترة وجیزة وتلصقه على -درعیتها بذیلها، في یدها ال�سرى 

دفأ �ه. من یدخل بیتها یخال الروث الحائط الداخلي حتى یی�س لتشعل �ه النار أو تت

ول حنا ع�شة الملتصق �الح�طان، أسمنًتا مسلًحا �كسو الح�طان درءا لألمطار الموسم�ة. تق

عل �سرعة و�سخن ت�ش .. والجمر �الدراهم-�اطل -./ في الشتاء الوقید هي خیر القائلین/.و 

 ). 1»(م الذي ی�اع غال�ا حین یجمد ال �فرق بین نار الوقید ونار الفحوالجسد  /../جیدا.

، التي ی�عث إن االنط�اع األول المتعلق �المكان یبدوا لنا من خالل ح�طان البیت

مكوناته، وتنم عن حالة الفقر والعوز التي  وٕادراكعلى القرف والقلق لدى دخوله  وصفها

الصراع  إلى نوع من في جانبها اآلخر تع�شها الشخص�ة في حدوده، لكن هذه الح�طان تحیل

، و�ین الزمن �متغیراته المتالحقة (الفحم)، هذه قید)و تجار�ه المتراكمة (البین المكان ب

قوة  من ،ث�اته وقدرته على المقاومة أن، مؤكدة بیتهاالعجوز  ستئصالفي االمتغیرات لم تفلح 

 . تهشید الثقافة التيوفاعل�ة 

الروائح ذي لم �كن ذكر أما االنط�اع الثاني فیتجسد من خالل حوش البیت ال

، الغاز، والمازوت، والخمائر الجرذان ةئحار ( غیر المتناسقة في انتماءاتهاو  )2(الكر�هة

مئزاز والرغ�ة في االشو على الخوف  ةال�اعث لعفونةوا العشوائ�ة�شعورا  ُتخلفالتي و  )،المعتقة

�مكن االستغناء عن تلك دسا قصدا، إذ من الم �كن مقصودا لذاته بل بد ،نقولمفارقة المكان، 

تفاصیل موت زوجة ال�طل الذي یروي  ،دون اإلخالل �المشهد العام التفاصیل الردیئة

                                                            
 .44/45، ص صالمصدر السابق -)1(
 .95المصدر نفسه، ص -)2(



 الفصل الرا�ع..............................................................................فضاء المكان الشعبي الروائي

198 
 

(المسیرد�ة)، وولیدها في سب�طار/مستشفى الغزوات، مما یدفعنا للتساؤل عن حق�قة البیت 

أص�ح التي  إلى الدرجة مكوناته، هل هي حكا�ة الفقر الذي عمر طو�الالذي ینقل لنا صالح 

فیها جزء أص�ال من تركی�ة القر�ة اآلدم�ة؟ أم أنه إیذان �حالة الخوف واالشمئزاز التي 

وتش�ه إلى حد �عید اإلحساس المتولد لدى  ؟السب�طار هاستنتاب الشخص�ة ال�طلة لدى ولوج

 الكر�هتان؟ )الموتالخواء (و  لعبث�ةا، فكالهما تن�عث منه رائحة حنا ع�شة ولوج حوش بیت

ومثله بیت القابلة، والحالة هذه، �فترض دالالت الم�الد  ،المستشفىفضاء رغم من أن على ال

 . ، وهو ما سنالحقه تحل�ال في إ�انهالعكسل�س ، و ا وتعم�قهاهثمین�عمل على توالح�اة، و 

و�االنتقال إلى البیوت الواقعة على مستوى دشرة روا�ة "ما ت�قى من سیرة لخضر 

التي انزاحت في و  البیوت التي تقلبت فیها الشخص�ة ال�طلة،نقف �القرب من حمروش"، 

ها األساس�ة (الحما�ة)، وتحولت فوظائعن المادي، و الهندسي من األح�ان عن مفهومها  كثیر

 ذكر�ات الشخص�ةذاكرة و إلى ك�انات ح�ة لها هو�تها وذاكرتها الخاصة، �سبب إتحادها ب

 ارها وانفعاالتها.وأفك ال�طلة،

ع�سى القط أو قبوه المظلم في التجلي، �مجرد إشعال القندیل الز�تي، حیث  بیت یبدأ 

الدار ض�قة، كأ�ام الحشر..ض�قة أكثر مما كانت عل�ه..رائحة اإلسطبل التي تزكم .«.تظهر 

..ما تزال �قع دمها مرسومة األنوف..الحشرات الدق�قة التي لفظت أنفاسها على ح�طان الدار

هنا �كبر رة، ك�فما أتفق /.../ في ش�ه خطوط وأشكال سر�ال�ة م�عث على  الجدران المهترئة،

الجم�ع/.../ ونحن؟؟..قبل أن نصیر آ�اء ههنا تر�ینا..أطفال، في البؤس عشنا 

كأسنان الدب�ة..ماذا فعلنا؟؟؟./.../ الوادي والموسى  نا/.../ لیواجهنا �عدها واقع حادوترعرع

 ).1»(ن آخرها..الحاد..والرأس مقطوع والعین مفتوحة ع

تراءى «  :أكثر إ�الماوواقع  ،أل�موفضح ماض  و�ستمر المكان في تحر�ض الذاكرة 

له السقف واطئا �كاد یلمس رأسه، أو �سقط على هذه المخلوقات الصغیرة التي تنام في 
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معظم األ�ام على جوعها..حتى األخشاب التي سرقت ل�ال زمن االستعمار، قد �طالب بها 

.. سكنتها السوسة الغل�ظة ومختلف المخلوقات العجی�ة التي تتساقط ذات یوم حراس الغا�ة

من حین آلخر، و�الض�ط لحظات األكل �عض المرات نأكلها بدون أن ندري..وٕاذا صادف 

 ). 1(»وأن رأیناها ننزعها ونواصل التهامنا للقمة السوداء..

في اإلخ�ار عن  الدار ؤثثاتلجهات، وموتواصل ح�طان البیت المخرمة من كل ا

انت�ه مرة أخرى إلى فراش الذي تمتد عل�ه مخلوقات �شر�ة :« هو�تها الملت�سة بهو�ة قاطنیها

عار�ة كالدود األحمر، مططها الجوع  حتى أص�حت كاألسالك /.../ كان الفراش هز�ال 

وشاح�ا كوجه امرأة عجوز..شعر برغ�ة في ال�كاء عال�ا، عال�ا حتى تسمعه جم�ع خالئق 

..عدل الفراش..غطى الصغار واحدا واحدا..سمع فوق رأسه أصواتا جافة..رفع عین�ه ثم هللا

أحناهما بتثاقل..تذكر أنه صوت األخشاب، حین تبدأ في تفك�ك خیوطها العت�قة التي تر�طها 

مع �عض..فالصوت ل�س جدیدا..وٕانما لحظة االكتشاف، اكتشاف وجه آخر للبؤس والشقاء 

على رأسه ور�قات (المارمان) ال�ا�سة السوداء التي كانت تغطي  هي الجدیدة..تساقطت

�عضا من فجوات السقف والفراغات التي تتركها األخشاب غیر المستق�مة، واألتر�ة 

  ).2(»ء..السودا

      تدل المقبوسات السا�قة على أن الشخص�ة ال�طلة تع�ش وضعا واحدا في زمنین

زمن  زمن األول،أو مرحلتین �فترض أنهما مختلفتین، فالمكان �قف شاهدا على بؤس ال

، حیث كان حز الرقاب خ�ارا أوحد للجم�ع، وممارسة الع�ش في أتعس المواقف االستعمار

غیر المعاییر ولم تتبدل لم تتف ،�مارس الدور ذاته الیوملحین یتعلق األمر �كن أو ال تكن، 

بل بوصفه سمة بوصفه امتدادا آل�ا عن زمنه األول،  ال ،المنصوص عل�همالمح البؤس 

ولعل  .مراریجادها وخلقها �استعلى إ العمر (عمر ال�طل)، تظافرت األمكنة/البیوتلمراحل 

                                                            
 .72، صالسابقالمصدر  -)1(
 .73المصدر نفسه، ص -)2(
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و�صر  یؤكد هذه الداللة ،ةمبرز لمالمح بیت ال�طل أ�ام طفول) ال255الشاهد من الصفحة (

    .علیها

حینما نكتشف أن الدار التي �سكنها الیوم  ،والشقاء شدة وقسوةتزداد مالمح البؤس و 

الدار الثان�ة  )، تعتبر1سكر(الخر�ة الخال�ة �القرب من كرطي الع والواقعة في ،رفقة أطفاله

 ةعن زوجته من محاول الدفاع ، �سبب تهمةالتي انتقل إلیها ال�طل �عد خروجه من السجن

تعود ملكیته إلى  إسطبل األول، وهو البیت مستوى على ار الشار�ة اغتصابها المخت

الحظ الم. و أن اإلسطبل �ما �حو�ه من حیوانات وأناس جزء من أمالكه رأىالذي  ،المغتصب

ما �مكن أن یتخیله اعته، �ووض /البیتاالسطبلتعین في اإلشارة إلى قذارة أن الكاتب ال �س

قذارة  في وصف ى لل�شر، بل �ستعیرالمتلقي من صور یتحول فیها مأوى للحیوانات إلى مأو 

  ./المالكدور التكلم عنه /المكانهیئة مالكه، ل�سند لهالمكان وق�حه من قذارة وق�ح أخالق و 

رتقي إلى تو  ،المألوف اتجاوز معناهت في هاتین الروایتین البیوترحلة  وٕاذا كانت

إل�ه ، فإن الفضاء الثاني الذي ینتقل ، والق�ح والفقردالالت التحقق وال�قاءمعاني تتصل ب

 .طغى ف�ه روح الجماعة، بتعبیر بورایو، ومواقفها العامة، ت�طالنال

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .202، صالسابقینظر المصدر  -)1(



 الفصل الرا�ع..............................................................................فضاء المكان الشعبي الروائي

201 
 

  المقهى:-2-2

في خانة أماكن االنتقال  تراوح بین االنفتاح واالنغالق، �قع مرةی ان مزدوجمك 

�غص  االخت�ار�ة، وفي مرات أخرى یدخل ضمن قائمة األماكن االنتقال�ة اإلج�ار�ة،

�ستوعب الجم�ع، و�حتوي الجم�ع دون شروط مس�قة، ودون « �قطاعات واسعة من الناس 

حیث رمزا للحر�ة الفكر�ة، ورمزا للحر�ة االجتماع�ة، « مما یجعله  )،1»(مواعید مس�قة 

 ، متى ما �شاء، و�الطر�قة التي �شاء.)2»(�ستط�ع اإلنسان أن �قول ما �شاء 

م في إشاعة همن الواقع المتردي من حوله ل�سا« �ستمد، في األغلب األعم، وجوده 

تتحدد ومنه  )،3(»النزعة الهرو��ة التي تروم االنفالت من ق�ضة الیومي والفكاك من أسره 

�مز�د من قوة  مداد الفردإ كان لتصر�ف فترات الفراغ و م« من حیث هو  وظ�فته األصل�ة

كتسب �ل ،ةالوظ�ف�أداء هذه  رج عنخقد یو  )،4(» االحتمال لمواجهة رتا�ة الح�اة الیوم�ة

 ىلذلك �كتسي فضاء المقه ورؤى مرتاد�ه، ،انتماءاتو  ،هموم�اختالف  تعینوظائف جدیدة ت

، الس�ما إذا اتخذ الروائي من العمل الروائيل منه فضاء خالقا في بناء تجع ،دالالت متنوعة

الوحید لسكان القرى  ألحداث العمل، بوصف المقهى المالذالقر�ة اإلطار المكاني العام 

، وهو ما تبدى الیوم�ة الخالص من منغصات الح�اة، و العالقاتٕاقامة و واألر�اف للتجمع، 

مروش"، الذي أسهم �شكل �ارز على مستوى مقهى روا�ة "ما ت�قى من سیرة لخضر ح

 في نقل الواقع النفسي واالجتماعي المتردي ألهالي دشرة ع�سى القطال مساهمة فعالة 

من بؤرة للفقر �موجب هذا الوعي ، وتحول في تشكل الوعي لدیهم بل كان سب�ا ،فحسب

 .وضرورة استردادها ،وك�ف�ة ،والثرثرة والممارسات الردیئة، إلى بؤرة للتعرف على الحقوق 

                                                            
، 1994 )،1(ط ،��ة للدراسات والنشر، لبنانالروا�ة العر��ة، المؤسسة العر شاكر النابلسي: جمال�ات المكان في  -)1(

 .119ص
 .73جمال�ات المكان في ثالث�ة حنا مینه، ص مهدي عبیدي: -)2(
 .92حسن �حراوي: بن�ة الشكل الروائي،ص -)3(
 .ص ن نفسه، رجعالم -)4(
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من  مشار�همالذین اختلفت  ،ونبدأ �التعرف على المقهى بدا�ة من خالل روادها

من  ون ، �حتم�عض األطفال الذین �قضون ل�الیهم في العراءو ش�اب عاطلون، و ن، و فالح

الروائح المن�عثة من  ثم من ة.دومینو والكارطالبلعب  ،المضطرمة قسوة و�أساحظات الل

التي اجتاحت أنف الشخص�ة ال�طلة لدى و الصالة التي تعد كل مجال المكان الطو�وغرافي، 

زرعت عیني في كل أرجاء الصالة ..اقتحمت أنفي رائحة أعقاب «  ، �قولها المكانولوج

السجائر التي تمأل األرض�ة المتسخة مع األتر�ة وروائح األرجل، المن�عثة من األحذ�ة..رائحة 

البول التي تأتي من النافذة المشرعة..فالحائط الخلفي للمقهى الذي تسلقته نافذة صغیرة، 

وغیر خاف ما یتضمنه تعبیر "النافذة المشرعة" )، 1»(ق لطلشعب�ة في الهواء ا أص�ح مبولة

�شاعة الحائط  تهاجسدووعي الذات �الخارج وفضاعاته، التي انفتاح الرؤ�ا  تعني من داللة

 الذي تحول إلى مبولة.

"دقات" الشمة الصغیرة مثل كرات األز�ال، التي تهندسها «  هعلقت � أما السطح فقد

ناك؟؟؟..ب�ساطة، واحد من الذین �أكلهم زمن العطالة، وما الخناف�س/.../كیف وصلت ه

ستقراء او� .)2(»لقة إلى السقف، فالتصقت �ه كعأكثرهم، نزعها من تحت شفته ثم دحرجها 

�المعاناة، و�حیل إلى نوع من التماثل الخفي بین ال�عد المادي  �غصالشاهد نالحظ أنه 

، و�وحد بینهما، ألنهما تصرفات ز�ائنه عة�شا أس�ابو  ،و�شاعته فقرهأس�اب للمكان في 

   /البؤس.واحدنبثقان من رحم ی

 �الهموم الذات�ة للشخص�ات،تتصل المكان أكثر فأكثر نصطدم �أحادیث  ستغواراو� 

ل حو  حدیثا جانب�ا مع الشخص�ة ال�طلة كما هي الحال مع م�مون الشما�مي الذي فتح

أحادیث أخرى تخرج و  )،3( وعن استمرار والدها في رفض ارت�اطهما ،موضوع عالقته بنب�ة

 والتشاورش للنقا بؤرةا المقهى إلى لتصب في بوتقة الجماعي، وتتحول معه لفرديعن دائرة ا
                                                            

 47/48، ص صما ت�قى من سیرة لخضر حمروش -)1(
 .48نفسه، ص رالمصد -)2(
 .53ینظر المصدر نفسه، ص -)3(
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القر�ة و  ،قض�ة المحصول صائر الفقراء من أهالي القر�ة،حول القضا�ا الجوهر�ة التي تمس م

تحاول السلطة المه�منة  وغیرها من القضا�ا الغامضة التي، وقض�ة التعو�ضات، النموذج�ة

 . تغطیتها �األكاذیب والخرافات المطعمة �الدیني، الذي �منع الفرد الجمعي من االنتفاض

یدفع ، بل �حجم دور العقلالمكان على ض�قه وقذارته ال  تكشف القضا�ا السا�قة أن

ینهض كعنصر فاعل من ثمة و ، السكانتخ�ط فیها یللمشاكل التي  نحو ال�حث عن حلول �ه

و�برز التفاعل االجتماعي القائم بین  ، وتغییر حاضرها اء العام للدشرةضفي إعادة تشكیل الف

  أفرادها.

عن  ده قد مارس وظائف أخرى تأنىو�االنتقال إلى مقهى روا�ة "نوار اللوز" نج

األدوار التي لعبتها مقهى "ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش"، حیث كانت مكانا للصراعات 

رسم رداد الذاكرة والتار�خ، و الرخ�صة، ومسرحا الستوحل الخالفات القد�مة، وتناقل الشائعات 

 البن�ة الهندس�ة للمقهى لى، نعرج أوال عوظائفوقبل الخوض في هذه ال .معاناة الحاضر

 .سكانهامصائر الذي رسم تار�خ القر�ة و ، وموقعها اومكوناته

الهندسة المعمار�ة ألح�اء الجهة و  ،في ه�كلها الماديمقهى "نوار اللوز"  نسجمت 

، خه التلیدتصارع تار� التي "،عمي رومل"أو  "السي احمیدا القهواجي"فهي براكة  الغر��ة،

 في كل مرة �الف�ضان �كاملها �هدد القر�ةو  ح�طانها الهشة، وتصارع وادي متوحش یهدد

وصوت "الشیخة  المحضرة على الببور،القهوة و  الشاي  رائحة هاتن�عث من ،ص�فا وشتاء

كراسي المصنوعة من خشب ال�انبو الرقیق، فنجدها، كعادة جم�ع الطاوالت و الأما  الرمیتي"،

تستقطب الرواد ، )1( المقاهي الشعب�ة، منتشرة في فوضى تح�ط �المجال الخارجي للبراكة

 .ال�ائدو عن الیومي  اتهمثرثر وطل�اتهم المختلفة، و 

                                                            
 .181/182/187/188/191، ص صنوار اللوزینظر  -)1(
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محتشدا �كل أنواع  �اسین انطالق صوتإال � هذه الصورة خرج المكان عنیوال 

�ما �شیر إلى نیته في افتعال  ،لونجاو  ة ضد القهواجي وابنه المتوفىوالتصرفات الردیئ الشتائم

�سبب رفضه العمل مع  -المدافع الشرعي عن الثالثة  - نه صالحالمقصود م ،عراك

) 195العراك الذي بدأ من الصفحة (ذلك  واحدا من أزالمه،الذي �عتبر �اسین  ،الس�ایبي

 .بن عامر صالح تحت رحمة سكینة  ة �اسینورق� ،)207نتهى عند الصفحة (او 

الثرثرة  وأ ،الشتائمت�ادل و  ،بؤرة للمشاحنات في ظاهره ى قر�ة مسیردانالحظ أن مقه 

واألفواه المكمومة ألهل البرار�ك  ،ى اإلرادة المسلو�ةشیر إل� �اطنه ن، إال أوتناقل الشائعات

على  « جرأدركنا أن ال أحد من الحاضر�ن تأمام �طش السلطة وجبروتها، خاصة إذا ما أ

، "اللوز نوار"أن نعد قر�ة لذلك �مكن  ،)1»( كل واحد خاف في النها�ة على نفسهالكالم. 

، ولعل عقمالبنظام سلطوي مستبد ال یتقن سوى حرفة االجتماع�ة المحكومة رمزا للجغراف�ا 

 .ة قوانینهوغلظ هذا النظامقسوة  شخصنحن �صدد ولوجه � الفضاء الذي

 السوق الشعبي: -2-3

من أبرز فضاءات التجمع المشحونة بدینام�ة الحركة، �سبب  تعد األسواق الشعب�ة 

 التجار�ة :نجز ذلك عبر وظائفه المتعددة�تصال والتواصل بین جموع الناس، و فاعل�ة اال

 بناء ( واالجتماع�ة )،آخر المستجدات واألخ�ارو  البراح( واإلعالم�ة (الب�ع والشراء)،

ولكنه قد �شذ عن هذه والترفیه�ة (حكا�ات القوالون وأحج�اتهم)، ، )جدیدةالنسان�ة اإلعالقات ال

�مها كل صنوف وتعل ،نسان�ةفضاء لهدم الذات، وهدر نصیبها من اإل إلى الوظائف و�تحول

مخترقا  لوج سوق روا�ة "نوار اللوز" یبدو، فمع و لهالقوى القهر�ة  اقتحام االنحراف، �سبب

من خالل  ال تدخر جهدا في إحالل وجودها �القوة�كل عالمات السلطة واله�منة، التي 

الحركة المفاجئة لرجاالت الجمارك (الدیوانه)، یجو�ون السوق، وال یتوانون عن احتجاز 

ات مطارد وقد أفصحت الروا�ة عن هذا من خالل متاعب الفقراء متى ما سنحت الفرصة،
                                                            

 .201، صالسابقالمصدر  -)1(
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 الشخص�ة السوق ضاء لذلك لم �منح ف .)1( لصالح، ومنعه من عرض �ضائعه النمس

، �قدر ما عمقت إحساسها �االنهزام�ة الصوت والتصرفو  رفاه�ة اإلحساس �حر�ة الحركة

 أنهاو  ،مطمئنة تهابیإلى العودة  رغبتها في من جهة أخرى  ولم تحقق من جهة، والضآلة

لى إ لتفكیر في خ�ار الهروبإلى ا ادفعه الشيء الذي ،دائرة الجوع خارج آخرلیوم  تح�اس

ل�حث عن لحظات من السعادة الهار�ة مع ول، نغصاتمال كل هذه بلع�اس للتحرر منسیدي 

 504 س�ارة بواسطةهذا االنتقال  تحقق، و�صاح�ة أكبر ماخور في المنطقة ،الحاجة ط�طما

أمكنة أخرى،  من خاللبوصفها مكانا متحركا نزور  ،فمل�ال  للسائق عبد الكر�م -بوجو

صالح الزوفري، الذي ارتدت �ه  حدث مع مثلما ،بین الركاب�ادلة ها األحادیث المتحرضت

غزوات"، �سترجع ال مستشفى لحاضرة، ودخلنا معهالذاكرة زمنا غیر �عید عن اللحظة ا

قض�ة عن مصیر عبد الكر�م  ، �عد أن استثاره سؤالالذي صخب �أحداثهتفاصیل المكان 

 .المسیرد�ةزوجته موت 

 : المستشفى -2-4

المستشفى بواقع الوظ�فة التي أوجدته على ترم�م ما حطمته األمكنة واألزمنة �عمل   

�صنع الراحة النفس�ة، و�قدم العالج األمثل لمختلف  ،ملجأ كل مر�ض«  فهو ،داخل اإلنسان

البیت أو الشارع أو المدینة ف�ه �ستشعر األمراض، ال یجد المر�ض في سواه حال سواء أكان 

الشفاء �حكي همومه وأحالمه وآماله، ماض�ه وحاضره ومستقبله االطمئنان، و�أمل في 

 الوجود.  ، وف�ه تتخلق حیوات جدیدة إلى)2(»المترقب، �عري ف�ه نفسه شعورا منه �األمن 

الغیر  اوتحركاته من خالل أسئلة الشخص�ة ال�طلة"نوار اللوز" روا�ة مستشفى  تعینی 

والتي لم تجد لها جوا�ا إال من خالل الممرضة المداومة، والتي تحاكي في تقاط�ع  ،مستقرة

كانت عیناها صغیرتین وشرستین ومدورتین كعیني « وجهها وجسدها الجواب الذي تحمله:

                                                            
 .73/74، ص صالسابق رالمصد -)1(
 .238الشر�ف حبیلة: بن�ة الخطاب الروائي (دراسة في روا�ات نجیب الك�الني)، ص -)2(



 الفصل الرا�ع..............................................................................فضاء المكان الشعبي الروائي

206 
 

بومة /.../ كانتا �اردتین كهذا الیوم.یداها تنامان بهدوء في جیبي ل�اسها األب�ض. رائحة 

/.../ التفتت نحوي. �كل برود  زاو�ة من زوا�ا جسدها �عث من كلاألدو�ة التي كانت تن

یوا تت�اكون؟ زوجتك أنتم الفالحین قاع ما تتعلموش. ت�اتو تخدموا في األوالد ومن تج قالت:

 ).1»(غدا تأتي الشرطة للتحقیق في الحادث.خالص ش�عت؟ /../ �ا سیدي ماتت

من ق�مها األخالق�ة قطعة قطعة، وٕا�الما عندما تتعرى المستشفى و�زداد المشهد تأزما 

�أخرى تجمعت في القاعة التي توجد في أقصى الزاو�ة، والتي اقتحمها صالح  وتستبدلها

كانت رجال المسیرد�ة ما تزاالن مفتوحتین عن «لیرى أ�شع ما �مكن أن �حدث له یوما ما، 

ض الكلي. دماء على األرض.�قا�ا أصا�ع دق�قة آخرهما. عیناها مفتوحتان، �غزوهما الب�ا

الصغیر مفصولة عن جسده.�طنه مفتوحة.أمعاء لطفل سقط اللحظة من رحم موجوع.رأس 

تمتد من تحت السر�ر حتى فتحة ال�اب.رجالن صغیرتان ما تزال فیهما الح�اة، الدم یجري 

التي ازرورقت فیهما أو على األقل هكذا بدا لي. تناسیت كل شيء.هززت المسیرد�ة 

 ). 2(»شفتاها.على فتحتي أنفها تجمد دم أسود كالقطران كانت �اردة كقطعة خشب 

واقع مثخن أداة لتعر�ة  ارفة بإشارات تجعل منهو�ستمر الروائي في ملء فضاء الغ

ى لها أوكارا حت انتهاكات السلطة وامتدادها، حیث تبنيوسیلة لكشف �الالمعنى والعبث�ة، و 

أن تحاول « ، الممرضة، التي رجتها المسیرد�ة عبر أصغر أذنابها قداسة األمكنة أكثر في

معها. فهي تعرف جیدا لحظة والدتها. لكن الممرضة قد انزلقت إلى الخارج، وسدت ال�اب 

وراءها بإحكام شدید.النوافذ كانت مشرعة.أخرجت المسیرد�ة رأس الطفل بیدیها حتى أغمي 

، لحظة قبل أن تسبل جفنیها إلى األبد. هكذا �قولون.وجدت علیها. وحین فتحت عینیها

دماء وأصا�ع تردح تحت السر�ر وعظاما صغیرة ومحاجر العیون فارغة. الرأس 

مثقو�ة.األمعاء الدق�قة تمتد من سر�رها حتى مدخل ال�اب. ثم فوجئت �قطط هرمة تتآكل 

                                                            
 .98نوار اللوز، ص -)1(
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لتجمع  �ها وأن تقوم من مكانهاعند قدمیها و�صرخاتها اللیل�ة المقرفة. حاولت عبثا أن تضر 

هكذا �قدم األعرج  ).1(» شتات صغیرها. حین أدركوها، كانت قد نزفت حتى الموت

مستشفى الغزوات رمزا للموت والتعسف، حیث كل شيء �ستغرق مستسلما على نحو مثیر 

  .�انه�اراتها الق�م�ة الفاجعة ،ل التار�خ الوطني، منخرطا في مرحلة من مراحشمئزازلال

 ،ة �الذاتاللحظة النص� هذه ، وفيالمفارقة الصورة بهذهولر�ما حضور فضاء المستشفى 

، �وء �كل صنوف العهر والفسادالماخور المو  فضاء الشخص�ة ال�طلة ارت�اد یبررلجاء 

 صالح.  ع�شها�التي  والرفض فزعمع حالة ال استجا�ة أكثر تعاطفاول�حقق 

  الماخور/الحوش: -2-5

، �سبب تقالیده وق�مه العر�ي المكروه والمرفوض في العرف االجتماعيالمكان  

ی�ة �شكل جزءا أص�ال من الترك أنه، على الرغم من والمتواضع عل�هالمغایرة للسائد 

 هجانة التي تسم مجتمعاتنا�عد فضاء الماخور رمزا لل الكبرى، لذلك العر��ة مدنناالمعمار�ة ل

 رقة في الدیني واألخالقي.االغ

، والس�اس�ة، هو�تها االجتماع�ة من حیث غیر متجانسة �قعة الماخورفضاء �تبدى و  

متأل �معاني العهر والفجور والممارسات المنحرفة لكل المضطرمین ت، ةائد�ة، والفكر�والعق

تراب ، أو الراغبین في التحرر من اإلحساس القاسي �االغرغ�ة في الجنس وشهوة الجسد

 . ن في مواجهة الخواءالواقفیومرتعا لكل أولئك ، مجتمعاتهموالوحشة داخل 

من سیرة لخضر حمروش"، حیث الذكورة  سمات تتجلى في ماخور روا�ة "ما ت�قى 

محمومة إلى حدودها القصوى، بینما تطمح األنوثة للتخلص تمارس التلذذ �مرافقة الرغ�ة ال

ضیق (القر�ة) ال �سوده إال ل فضاء من القسوة التي حاصرتها �الفقر والرفض واإلح�اط داخ

وهي التي صیرها  - الصورة الموقف، التي أتت الروخاخالل ، و�جسد النص ذلك من الق�ح
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 -سیدي بلع�اس� رمواخیالدعارة �شكل رسمي وحر في أحد ال الرفض والفقر مومسا تمارس

مترهال �شكل مقزز) ، رغ فیها القادم (إقطاع�ا شرهااللحظة التي أف ذمن على تحسس نتوءاتها

الروخا وصد�قتها (مر�م  رأتینأموال الفقراء في حجر ال�اطرونة (صاح�ة الماخور)، وقاد الم

أن تنام مع كل�ه  أمرألولى لسر�ره، والثان�ة ) إلى داره الواسعة، حیث اختار االشیخة الجن�ة

شیئا فشیئا، لتكتمل �موت الفتاة  األلماني الضخم، ثم تبدأ تفاصیل الصورة في التدفق

  ).1»(حین أرادوا فصلها عن الكلب..خرج الرحم كامال بدمه..وق�حه..ورائحته..«..

�حرف�ة  قلینمشهد على الرغم من وقوعه خارج نطاق الماخور، إال أنه إن جسامة ال

 ئه �مكن معها سوى الدفاع عن نساهذا األخیر وعفونته إلى الدرجة التي الفساد  عال�ة

المرأة، وتحجب  ظلموطن ، التي تُ الموروثة تقالیدهضح�ة مجتمع فاسد �أخالقه و  التي كنال

أكثر من خمس ردمت في السجن  حقها في الثأر لكرامتها، ال س�ما إذا أدركنا أن الروخا قد

  تعاني الوحشة واإلح�اط، �سبب إقدامها على قتل زوجها الخائن. سنوات،

أقان�م تسم ماخور روا�ة "ما ت�قى من سیرة لخضر  واإلح�اط لفقر والرفضٕاذا كان او 

"نوار اللوز"، والكائن  حمروش"، فإن كل ما كان �ح�ط �ماخور الحاجة ط�طما في روا�ة

یق مر في الدرب الض« التقزز ع�اس ی�عث على االشمئزاز و �فالج اللفت في سیدي بل

ن له �اب بوردیل الزاو�ة المظلمة، �ا، في ./ في منعطف الدرب/. المؤدي إلى فالج اللفت 

إلى أنفه رائحة خاصة بهذه الزاو�ة.عطور ممزوج بدم الح�ض  تتسر� /الحاجة ط�طما/..

مامات الترك�ة وأصوات الشیخاتواآل�اط والصابون وال )، ملت�سة �معاني الرفض 2(» حَّ

صداء الخشب .مد یده.دق �قوة.سمع أا /../بوردیل الحاجة ط�طم �ان له �اب«.. والطرد

أطلت الجافة/../انتا�ه الملل وهو ینتظر فتح ال�اب/../أعاد الدق من جدید، و�عنف أكبر.
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 تشیر لما قرائن )،1»(الطیف.الج�الل�ة [ابنة ط�طما]..."� /../ ألدوار العل�اامرأة من ا

، من طرف صاح�ة الماخور من إلغاء وٕاهمال وتغر�ب الشخص�ة ال�طلة (صالح) تكابدهس

محاوال تجر�ب ، تفي �احة البی مبنفسها عند ال�اب أ تحرص على استق�اله التي كانتوهي 

وهو واقف �قلب خ�االته وسط الساحة  ،تصرفاتهاكل االحتماالت التي �مكن أن تبرر 

الحظ وجوها نسائ�ة جدیدة، صوت فقد الحركة غیر عاد�ة،  بدتحیث  ،كجندي مهزوم

"الكبدة.الحرور المشوي.الكاطو.الروج"، الورود عند مدخل ط�طما اآلمر من الصالون القد�م 

ه تدعو  وهي ،قبل أن �فاجئه صوت الجالل�ة الدار، تتسلق الدرج �كامله حتى الطابق األعلى،

دخل حتى الركن. جلس على « إلى غرفتها التي تختلف كل االختالف عن غرفة أمها 

؟ /.../الحائط مغطى �صور لوان.�اهسداري كبیر.التصقت عیناه �الح�طان و�الملصقات واأل

الممثالت والنساء العار�ات، والرجال، واألزواج الذي �مارسون الجنس في أشكال 

وهي تنزع كل ما  ،قبل أن تسلب الج�الل�ة ما ت�قى منه ،سلبت صالح عین�ه )،2(»مختلفة

ابها كانت تستفزه؟ ر�ما؟ أو ر�ما كانت �كل �ساطة تغیر ث�« �غطي جسدها قطعة قطعة 

)، ال س�ما �عد دخول 3»(؟ شعر صالح بنفسه داخل أجواء لم تكن له.وتناست وجوده نهائ�ا

حیث تأكد من خالل كالمها وتصرفاتها أنه ل�س هو المقصود بهذه  ،الحاجة ط�طما الغرفة

س�أتي �عد ر�ع ساعة وما زالت الفوضى؟ �سرعة شو�ة.الكوموندار �ا « الضجة والتحضیرات 

، وعدها �الزواج والرحیل إلى عسكري متقاعد طیب القلب ،)4(»لى.�ما مش من وا

  .العاصمة

الصورة التي رأیناها  تشي المقاطع السرد�ة السا�قة �اختالف صورة المرأة/المومس عن

أكثر انسجاما مع المكان  ، إذ تغدوا"ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش" ماخور على صعید

                                                            
 .109، صالسابقالمصدر  -)1(
 .116، صنفسهالمصدر  -)2(
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في  هاستثمار طاقات بل تسعى إلى، عفونته نتبدي رغ�ة في التملص م ف�ه، ال المتموضعة

وثة، األن فلكالذكورة إلى  فلكن مالماخور یخرج  وعلى هذا األساس .ح�اة أفضلتحقیق 

 والمقاوم�الدفاعي  أى عن االنهزامي والهرو�ي، وتتسلححیث تكتسي األش�اء معان أخرى، تن

مثخن ال هاواقعو  ،هاجتمعاتالذي أنتجته م ،الخواء الروحيال كنها من مجابهة كل أشكالذي �م

 ،للذكوري  بدالالت الطرد والتعسف اتصال فضاء الماخور من جهة ثان�ة ولعل .�المتناقضات

لدى الشخص�ة الذكور�ة التي مورس ضدها هذا النمط التعنیف قد ولد شعورا حاد �الفقد 

هما و ، صالح بن عامر ذاكرة مااستدعته لذانال انمن خالل الفضاء ، نتت�ع تجل�اتهواإللغاء

  فضاء المخفر وفضاء السجن.

 والسجن: المخفر  -2-6

محددات  ، واستعراضوالمحكوم تنعكس ف�ه العالقة الحق�ق�ة بین الحاكم مكان المخفر 

. �قول صالح �عد إلقاء برز الفرق بین الطرفینیعلى مستوى نص "نوار اللوز"  هذه العالقة

عل�ه، رفقة العر�ي، وهما �حاوالن تهر�ب �عض ال�ضائع على الحدود، واقت�ادهما من الق�ض 

بتنا في المخفر نرتعد من شدة البرد  :«مقبل النمس إلى غرفة التحق�قات �موجب هذا الجر 

حتى ساعة متأخرة من اللیل. نظر إلینا النمس �عیون شرسة ودمو�ة كعیني غراب. اللیلة 

 /../ام؟ لیلتكم �ا أوالد الحر 

 أعطونا �طان�ة للنوم.البرد قاتل.

 /../؟ سيوهل تظنني خادمك �ا السي صالح حتى تأمرني؟ ثمة �موت قا

: الیوم نوري لك خبثك �ا وجه النحس. نادى احمیدا أحضر لي تمتم النمس وهو �فرك ید�ه

 الجم�ع، ثم انزلق )1(»�عرف �أن الناس ل�سوا ن�اما...ملف هذا الكلب.الیوم نكمل معه، ل

 ، �قول النمس:الملفات التي تعود إلى عهد االستعمارحیث تق�ع  ،نحو مكتب الوثائق السر�ة
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هذا ملفك من وقت فرنسا. تعرف ماذا كتبوا عل�ه./.../اقرأ �ا صالح، �ا زع�م أوالد بن « 

 ما رأي �طلنا الكبیر؟  Elément très dangereuxعامر؟ ال تر�د؟ إذن سأتولى أنا القراءة

 بوه ألني كنت فعال عنصرا خطیرا على وجودهم. كت

 ُسجنت �ا صالح. َقتلت. فأنت �كل �ساطة مجرم خطیر.

 كانت الحرب وكنت أدافع عن هذه التر�ة /.../ في لحظة ما كدت أفقد صوابي، لكني خفت

 المحاكمة ، �عدها،، ولم تستمر)1(»ثم إن السید یل�س حكوم�ا. ././ من الت�عات القانون�ة

 قعو و�، ال�ضاعة حجز�عد  ،قبل أن �طوي النمس الملف مسجال كافة المالحظات ،طو�ال

   . من المخفر على وقع التهدید جان�خر ، و التقر�رعلى ن االمجرم

ن مشحونة �الغضب اسا�قة أن العالقة بین الطرفنالحظ من خالل المقبوسات ال 

على المتهمین من  وجسد�ا ضغطا نفس�اوالكراه�ة المت�ادلة، تمارس فیها السلطة الحاكمة 

خال�ا من أي  الم یزدحم المكان �األش�اء، بل بدلمقرراتها، لذا  أجل إج�ارهم على اإلذعان

 ،الفارغة لتمألها المشاعر القاس�ة التي ألقت �ظاللها على المكان ، تاركا المساحاتمؤثثات

من  �عد مواجهته بتهمه أ�ام الغبن ،الحفكان �اردا �ش�ه البرودة التي احتلت جسد وقلب ص

هؤالء القتلة الذین جاؤوا �اسم الثورة  �أن على نداء خفيمن جهة ثان�ة ، وتنطوي جهة

 ، �صنعون موتهم وموتنا، وموت هذا الوطن �أیدیهم.التحر�روالشهداء و 

الذي  فإن فضاء السجن ،لتواصلا وانعدام ،واالستالبللقمع  ولئن كان المخفر رمز 

ن محل الدراسة، ال یخرج عن هذه الرمز�ة بل �عمل ان الروائ�ایتردد ذكره على مستوى النص

لهدم الذات وسحقها وتعل�مها الجر�مة، إضافة  فضاء « هعلى تأكیدها والذود عنها، بوصف

یتحول من العالم  فضاء إقامة جبر�ة في شروط عقاب�ة صارمة، تجعل النز�لإلى كونه 

وعاداته، وتثقل كاهل النز�ل �اإللزامات العالم الذاتي، وتحول ق�مه الخارجي إلى 
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نسخة مكررة تندرج ضمن مكونات الفضاء « �تحول �موجبها إلىو  )،1.»(والمحظورات

تبدأ سلسلة العذا�ات التي ال  «جین هذا العالم ومع ولوج الس )،2»(المغلق لعالم السجن 

، كما هو حال )3(»تنتهي إال �اإلفراج عن السجین، وأح�انا تظل مالزمة له لمدة طو�لة.

، حیث ال نعثر على جغراف�ا في روا�ة"ما ت�قى من سیرة لخر حمروش" ةال�طلالشخص�ة 

خالل  نفقه طب�عتها منوٕانما تصف لوائحه الصارمة، أو  ،هندس�ة تجسم السجن وه�اكله

، اللح�ة والشعر الطو�الن، الل�اس الممزق، الجسد هو�ة نفس�ة وجسد�ة مشوهةخروجها 

(محاولة مضاجعة  و إهدار كرامته الندم على عدم قتل المتسبب في سجنه المتسخ، وٕاحساُس 

من  خرج ألنه ،شيء سوى لال  ه،زمتستمر في مالس� ،)من طرف المختار الشار�ة زوجته

من تعساء هذه المغتصب  األراضي الواسعة التي أخذها لیتحول إلى مجرد خادم في السجن 

، تنتظر من �سد جوع وجوهها وأبدانها فقرصورة الخالئق ال�شر�ة التي مزق التالحقه  ،البلدة

السجن كع�سى یتصیر ف إلى الذات، متجها ،في التفككیبدأ انغالق السجن  . من هناا�طونه

كلما ازداد التي تزداد تكشفا ، واللوائح اإلج�ار�ة الالنهائ�ة المحظورات� ازدحامهض�قه و في 

  .النها�ة �اتجاهوسیرا  ،التنقیب عمقا

 األمل، ف�مثل أكثر األمكنة إ�حاء �أما السجن على مستوى النص الثاني "نوار اللوز"

 ةنا�ضمعادال موضوع�ا لألمكنة البوصفه  تجلى ، فقدعلى الرغم من قساوته والتحول

�الطاقات القادرة على تحقیق  ة، والمفعمالرغ�ة في ح�اة أكثر أمنا واستقراراالتغییر و  يعا�مس

إذ یدفع دخول الشخص�ة ال�طلة، صالح الزوفري، السجن إلى التخلي عن ه المساعي، هذ

ونجا من ، كما یدفعه إلى تصح�ح عالقته بلوال�حث عن سبل أخرى للع�ش ،مهنة التهر�ب

خاصة وهي تحمل بین أحشائها المولود الذي  ،ه �الزواج منها �عد مغادرته السجنخالل قرار 

                                                            
 .103عال�ة محمود صالح: البناء السردي في روا�ات إل�اس خوري، ص -)1(
 .56حسن �حراوي: بن�ة الشكل الروائي، ص -)2(
 .103عال�ة محمود صالح: البناء السردي في روا�ات إل�اس خوري، ص -)3(
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اتهلي في روحك في  /../ عندما أعود، نتزوج رسم�ا ونلتحق �السد «انتظره عمرا من الزمن:

  ).1(»اللي ف�ك.التحقي �شغلك إذا شئت وسألحق �ك فور خروجي من السجن.

الماخور المشكلة و المستشفى، و السوق، و المقهى، و البیت،  السجن وقبله ٕالى جانبو  

 دورهاتمارس الكثیر من األمكنة الجزئ�ة األخرى  ،الروائیین لنصینللخارطة المكان�ة داخل ا

أخرى في تعمیق اإلحساس  وتتضافرللشخص�ات،  الحما�ة روتوفی في زرع وتعز�ز األمل

 .�الظلم والمرارة لدیها

  أمكنة أخرى: -2-7

      ، المقبرةن، یتالتي نتقصى حضورها الملفت على مستوى الروای ألمكنةومن تلك ا

على وجود اإلنسان في الكون، إنها الث�ات في مواجهة حركة المكان الشاهد  «أو

 لثقاف�ة، وتتقوض التكتالت، وتلتغيفي حدوده الفروقات االجتماع�ة وا تذوب )،2»(الزمن

المطل على كل على المرتفع تقع المقبرة التي الشیخ البختاوي  يسمر�ما لذلك � ،تحز�اتال

واالختالف  ، لسمة التنوع)3( في نص "نوار اللوز" �المدینةالهضاب المجاورة لقر�ة مسیردا 

أجناسها  تنوع الخالئق على تؤمهاالجغراف�ا التي  التي تجمعهما، فالمقبرة كالمدینة، هي

والمكان الذي �مكن أن �حتوي كل هؤالء في اللحظة الزمن�ة توجهاتهم من ناح�ة،  اختالفو 

من مشاعر وأوجاع للنفس  ه�طقوس الموت وما تجل�«  ذاتها من ناح�ة ثان�ة، الرت�اطه

. جاء في ، حیث تتوحد األرواح، وتفنى الخالفات وتمحي الصراعات واألحقاد)4(»ال�شر�ة 

هم دائما  من أن ناس البرار�ك، مذ كانوا رأى كل الفقراء ی�كون على الرغم« الشاهد النصي:

لكنهم أ�ام تذا�حون. تسیل دماؤهم هدرا. و ی . في كل شيء یختلفون. یتقاتلون.ناس البرار�ك

                                                            
 .367نوار اللوز، ص -)1(
 .104ردي في روا�ات إل�اس خوري، صعال�ة محمود صالح: البناء الس -)2(
 .168وص 96نوار اللوز، ص -)3(
عمري بنو هاشم: التجر�ب في الروا�ة المغار��ة (الرهان على منجزات الروا�ة العالم�ة)، منشورات دار األمان،  -)4(

 .75(دت)، ص، (دط) المغرب،
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التوحد والتالحم حینما یتعالى صوت الندب �ما  و�زداد ،)1(»ینسون كل شيء. /../الموت 

النسوة التي ش�عت جثة العر�ي إلى من�عثا من أفواه لترتیل في قوته وتناغم أصواته،  �ش�ه ا

  .داخل غ�مة حزن مظلمة �كل مكوناتهاالقر�ة  غرق تو  ،مثواه األخیر

على الرغم من أن معظم ما تردد في المقبرة من مظاهر یرت�ط �المألوف والواقعي و 

في حاالت الموت والفقد، إال أن �عضها اآلخر �حیل أ�ضا إلى معاني، تفارق مرجع�اتها 

على قداسة المكان والموقف، لتعني نق�ضه المدنس والهش، فالمقابر لم تعد مسكنا الدالة 

في  نا لألسرار والجرائم القذرة التي ترتكبها السلطة عن سبق إصرار وترصددفبل م ،للموتى

تنام في عظام ظهره ثالث « كانت حیث  ،حق الفقراء، فقد مات العر�ي في سجنه

ي أن ینقل ابنه إلى المستشفى قالو له إن هذه قض�ة رصاصات قاتلة. حین طلب القهواج

 ). 2(»وأن عل�ه أن یذهب إلى العاصمة �طلب إذنا. ،خارجة عن إدارة السجن

، حیث ر روا�ة "ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش"قبو والوظ�فة نفسها تتحقق في 

 اهو�ته، امن أهم ممتلكاته لشخص�ة (لخضر)جرد ف�ه ایبدوا القبر أكثر عزلة وعماء، ت

ت كان ا، والمدللة على أنها، ولحظة وفاتها، وتار�خ م�الدهاالمتفردة التي یختزلها اسمه

في االنتماء إلى جغراف�ة  اسلب حقهبل تفي لحظة من لحظات الزمن ال�شري،  موجودة

في حفرة ض�قة كانت قد أعدت سلفا في أحد الود�ان «  تردما ألنه "مقبرة"،

الذي لم یجد وسیلة سوى الذ�ح في  ،داراة أسرار العنف الثوري من أجل م)، 3»(المهجورة..

وما �قاء حلم ع�سى في بناء  ،الشخص�ةهذه ها تعالج الخطیئة (من جهة نظره) التي ارتكب

قبر علني للخضر حب�س الرغ�ة والذاكرة، إال عالمة شاخصة على وجود تار�خ دامي �سیجه 

  . العص�ة على االست�عاب محل االنتظار، ی�قى حلم الكشف عن تفاصیله الصمت والز�ف

                                                            
 .170نوار اللوز، ص -)1(
 .165، صنفسهالمصدر  -)2(
 .13سیرة لخضر حمروش، صما ت�قى من  -)3(
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القهر السلطوي في   المعبرة عنو  أ�ضا واحدة من الفضاءات الطاردةالبلد�ة وتشكل 

التفت وراءه..�ان له �اب البلد�ة الذي تق�أهم «  روا�ة "ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش"

والتخو�ف  رفضال ، وتحمل الع�ارة كل عالمات)1»(جم�عا، قبل لحظات، مشرعا كفم الغول.

استدعاء رمز من رموز التراث وما الذي �مارسه المكان في حق ال�سطاء من أهل الدشرة، 

واستخدام الفعل "تق�أهم"  في آن معا، وال�شاعة التعسف�ة الشعبي (الغول) الذي �شیر إلى القوة

 واالستبداد.  مخترق �كل آل�ات القمعالإال دلیل على أن المكان  ،لرفض �القوةفعل االموازي ل

نجده ال �حید  ،و�تت�ع حضور المكان/البلد�ة على مستوى النص الثاني "نوار اللوز"

، والتي سنحاول تجم�عها في أكثر المكونات وضوحا في الروا�ة عن هذه الدالالت والمعاني

 وهما:

المكان  الذین شیدوا هذا/../ �ان له �اب البلد�ة عال�ا وهو تحته كالذ�ا�ة. « �اب البلد�ة -

فعلو ذلك عمدا �حیث أن المرء عندما یواجه البنا�ة �شعر �صغره أمام مؤسسة الدولة و�دخل 

 .)2.»(المكان مهزوما ومجردا من كل سالح المناوشة وقا�ال لكل ما �قترح عل�ه

�م ف�ه قَ الذي �ُ  ،مكتبال في البنا�ة، التي كانت تحتل المكان األبرز )3(صورة نابلیون  -

  .زمن الغبن والمرارة ،التضح�ة المبذول في سبیل هذا الوطنمقدار 

 على استمرار الص�غة التعسف�ة ار�ة مؤشرإن اإل�قاء على رموز السلطة االستعم

الزمن معهما  �مارسإلى الدرجة التي  وامتدادها في الحاضر، لسلطةهذه ال والقمع�ة

لم �ستعمل �عد  لتعاود م�الد زمن نقيالمقدسة، التي ال تنتهي دورته الملحم�ة (السلطتین) 

، فذلك الماضي له خضع في حركتها إلى منطق االرتداد(على حد تعبیر مرس�ا إل�اد)، بل ت

                                                            
 .10، صالسابقالمصدر  -)1(
 .254نوار اللوز، ص -)2(
 .263/264نفسه، ص ص المصدر -)3(
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حاضرا موجودا  نه ماض�ا من حیث المؤثثات وال�عد المادي للمكان،كو  ،حق�قة الحضور

 .والم�ادئ الق�مومتجذرا من حیث 

أكثر  المقامات ن، فإ)1( �عدا آخر روح�ا ط�هقد �ع ال�عد المادي للمكان وٕان كان 

الذي �ح�ا خارج نطاق  )2»(للطقوسي  مجال«  بوصفها ،األفض�ة المكان�ة تحق�قا لهذا ال�عد

ما  كلوالسلطة التي تتفنن في تحو�ل  ،األسطورة والحلم تفاصیله تصوغ ،الزمن والتار�خ

 واالستبداد الوحیدة القادرة على الد�مومة، العالقة أي إلى "دین" إله�ةإلى ُمنزالت  �ح�ط �ه

روا�ة "ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش"  مع شخص�ات كما هو الحال ،�كل المخلوقات

الصالحین، والتي أكثرها تأثیرا في خلق حرك�ة السرد، مقام "اللة و التي تعج �مقامات األول�اء 

الحكا�ا آالف  حاك حولهتذي وال، �أراضي الحاج الشار�ة المؤممة الكائن حموشة الحضر�ة"

هو عدم االقتراب أو المساس بتلك  ،تصب جم�عها في معین واحدوالقصص، لكنها 

سطوة ال �مكن ردعها �األدلة العقل�ة والنقل�ة، ألن  /المقاملمكانا. مما �منح األراضي

الحقة ال عبر العصوراستمرت �اق�ة و  ،تمتد إلى زمن البداءة األول ، في األصل،سطوته

 .وسلطاتها المتعاق�ة، التي سعت إلى تكر�سها

ن تكون ، والتي تأكد أنها أ�عد من أمدونةخارطة المدونة المكان�ة لل وقبل مغادرتنا

ها اتوز رممك�انات نا�ضة �الح�اة تمتلك تار�خها و هي وٕانما  ،ه�اكل وأشكال هندس�ة صماء

البد من اإلشارة إلى نمط آخر من األمكنة یختلف نقول تقو�ضها �سهولة، التي ال �مكن  

 ، إنه الصورة أكثر توهجا وصفاءعن األنماط المذكورة، وله من الفاعل�ة والتأثیر ما یجعل 

  .الوادي

 

 
                                                            

 .19ینظر سل�مان حسین: مضمرات النص والخطاب (دراسة في عالم جبرا إبراه�م جبرا الروائي)، ص -)1(
 .75عمري بنو هاشم: التجر�ب في الروا�ة المغار��ة، ص -)2(
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 :الوادي -2-8

 لئنف ،الفاعل�ة والتأثیر مركزي ال ،مشي الحضورالها ،فضا الوادي أو الخارج الطب�عي 

�حاضر السرد في روا�ة "ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش"، إال  الوجود غیر مرتهن كان

التي تتسع الشخص�ة ال�طلة  أنه فضاء متجدد حیوي �كتسب حركیته من الذاكرة، ذاكرة 

و�تل�س األش�اء  ،ا، یتسرب كالماء في كل تفاصیلهتتمطط للحفاظ عل�ه حاضرا ال �موتو 

القمع  هاع�ضالتي مالمح الوطن  ،، ألنه �سترجع الماضي التع�سفیز�دها عر�ا وق�حا

 "لصد�قه "لخضر ذ�ح ع�سى القط مشهد�المكان فقد ارت�ط  ،واألوامر التي تقتل من الداخل

كل الزوا�ا التي وطأتها  اخترق  وقد ،)1(بتحر�ض من �عض رجاالت الثورة، لشیوعیته 

، وانفعاالتهاها في أفكار  ، وتحكمح�اتها لحظات ال�طلة، وكان حاضرا في كل الشخص�ة

 ذلك المكان في د�مومتهومواقفها من  هامن عذا�ات ،فاعل�ة التغییر، تغییر مصیرها تستمد

 .ئيرواالجسد ال طولعلى  بوضوحجلى ت، كما وجنائز�ته

إطار األمكنة المعاد�ة  أما على صعید روا�ة "نوار اللوز" فیدخل الوادي في 

ارت�ط  مكان خطیر وكارثي،فضاء العراء القاحل من أشكال الح�اة، ، أ�ضا للشخص�ات

ألراضي القر�ة  (والمهلك) الشر�ان المغذي، بوصفه والخوف ، والجوع،بدالالت الموت

و�نبوعا للحكا�ات الخراف�ة  ،مكانا زاخرا �المعتقدات ، من جهة، و�وصفه)2( الزراع�ة

ككل القفار التي �سكنها  ،التي تغذي الذاكرة الجمع�ة منذ األزمنة األولى ،والقصص العجی�ة

، من المجهول الذي یختلف عنهم في الماه�ة والوجود صنع بدهشة تفاصیل خوفهمتالخواء، 

عجزهم هزائمهم و �ستخدمها الناس إلخفاء و والیوم أص�حت حكا�ات لمداراة جرائم السلطة، 

�ا اللة �قولون إنه حاول  -«.. صد كل من �قف في طر�قهاعن مجابهة آلة القمع التي تح

قطع الوادي المسكون �اللیل، فسقط في مائه.وطئ على ابن الجن األزرق، فأقسم أن �فن�ه 

                                                            
 .129، وص81ت�قى من سیرة لخضر حمروش، صما  -)1(

 .293صو  ، 289صو  ،44و ص  ،276نوار اللوز، ص -(2)
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�ا أختي؟ ال جن أحمر وأصفر.النمس وجماعته ر�ي یجیب له  -مثلما أفنى العر�ي ابنه. 

  ).1(»لقَّا�ة تاخذه.

روایتي "نوار اللوز"  طا�عه السكوني والوحشي على مستوى  و�قودنا المكان القفري في

لوجه قرا�ة  ،و"مات�قى من سیرة لخضر حمروش" صوب المدونة المكان�ة لنصوص الثالث�ة

 .بینهما

II- :خارطة المدونة المكان�ة في نصوص الثالث�ة 

الجملك�ة) و المخطوطة، و (الفاجعة،  ةعندما نتحسس الخارطة المكان�ة للنصوص الثالث 

 وال تعینةس، ممن منطلقها وحتى نهایتها، بوصفها نصا واحدا، نواجه جغراف�ا استثنائ�ة الملم

خها العذري، ورا�عة �ادر تار وأخرى واهمة، وثالثة بدائ�ة التكو�ن لم تغ ُمدركة، مناطق نهائ�ة

لتي توحي ، ال مكان وكل األمكنة الفتض اإلنسان �كارتها وشكلها �مقتضى الضرورة والحاا

الذي یتضاءل صوب مساحة  المعتم، )2( �معنى من معاني اإلطالق المفضي إلى الشسوع

متناه�ة في الصغر هي النقطة المضیئة، حیث هناك دائما منفذ �منح الحالة د�مومتها 

تكرر معها األحداث �شكل مزر، واألحداث حر�تها، لكنه �قلص هذه الحر�ة إلى درجة ت

ال�حر المنسي،  وأ، كهفال وأرمها حقها في النها�ة، حیث تنغلق دائما على الب�اض، و�ح

، وتولد العوالم الممكنة القائمة على ترقب الفضاءات القفر�ة التي تجلب الدهشة، وتخلق الهلع

)، والتي تتناثر عبر محور تار�خي �متد 3( الفزع والهالك، وحصول ما �ستفز الحزن والقلق

عقدة، نجد قرا�ة خف�ة بینها والسحیق معا، وتنسج صورها وتقاط�عها من أشكال م إلى الراهن

نحو وشساعتها  في خوائها و�ین مفردات العوالم المرتدة إلى أول الخلق، تلك التي تنزاح

 الخرافي واألسطوري، وكأنهما تنسلخان من رحم واحد.

                                                            
 .161/162، ص صالسابقالمصدر  -)1(
 .319، ص2013 (دط)، ،ئر�ة، دار التنو�ر، الجزائرینظر الخامسة عالوي: العجائب�ة في الروا�ة الجزا -)2(
 .249الحكائ�ة في السیرة الشعب�ة)، صینظر سعید �قطین: قال الراوي (البن�ات  -)3(
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ونستعیر التعبیر من  -سنحاول بناء أنطولوج�ا  وأمام خارطة االستثناء واإلطالق 

من الصورة الهندس�ة، ونستكمل  المكان انطالقا - الر جمال�ات المكانكتاب غاستون �اش

�ق�ة �اإلصغاء إلى الخراب الذي حل �المكان، كموضوع قابل للتحدیق، ألن المكان المطلق لا

         لي فال كالم، وال فعل في هذا المقطع الجما absolusمثله مثل الموس�قى المطلقة « 

  ).1(»كامیرا تلتقط، ور�شة ترسم �صمت تام وال حركة، إنما هناك عدسة 

من  امبینهلما  الثالث،النص األول و  النص نبل البدء تجدر بنا اإلشارة إلى أوق

عن البن�ة المكان�ة للنص ر الحدیث ، سنقتصالشخص�ات والمكانو  الحدث من حیث تطابق

على  إلى حد ما نتقاالت المكان�ةاال وضوح بلتكرار، و�سبل اتالف� -الجملك�ة  –الثالث 

المكاني الممیز  �عدمن ناح�ة ثان�ة و�النظر إلى الأما هذا من ناح�ة،  مستوى النص الثالث

على  كتفي �الضغط الناعمأبى التصنیف أو المعالجة التقلید�ة التي قد تض�ع ألقه، سن�ي ذال

  .  آخر ، مؤجلین الحفر الغائر إلى �حثعناصره

عبر فضاء أسطوري �حكم أطراف  ،ندخل دهالیز التار�خ وذاكرة المغیب ف�هحیث  

محور الثقل في  تشكل مدینة نومید�ا أمدوكالالمدونة الروائ�ة  �سمى جملك�ة آراب�ا، والتي 

المدینة/الوطن التي تلتم حولها �اقي مقاطعات الجملك�ة، مدینة ال تفرق  ،ةنصوصها الثالث

غیر الدم والمرارة، مكان شیدته خلفها  ةركات الجم�ع ، بل تحصدها�كرهمن حبها و بین من �

ت في حضرته نوام�س الزمن، و�ات توحدف ،ومتطل�ات الحاضر ، والذاكرة،قوانین التار�خ

 تار�خ والراهن وجهین لعملة واحدة. ال

على مستوى نص الجملك�ة من خالل  المدینة التموز�ة، إن صحت المقار�ة، تظهر

كقصر عز�زة ومؤثثاته ال�اعثة على  مجموعة من األمكنة منها ما ینتمي إلى حاضر السرد

كمدینة غرناطة، وغرفة التعذیب، والصراط  ، ومنها ما تستدع�ه الذاكرة وتخلقه األحداثالقلق

في  ها تجدؤ ها أبناة/الوطن التي �عثر فالمدین ،أما على مستوى نص المخطوطة المستق�م.
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ضر ال�حث عن أشالئها من جدید، �عد أن انسحبت إلى أكبر أجزائها آمادرور الزرقاء (ح

ال�حر المنسي، والمصفاة أبرز مشكالتها شكل فیها �عض الروا�ات)، والتي موت في �

  المكان�ة.

 ":حكا�ات لیلة الل�الي -المكان في روا�ة "جملك�ة آراب�افضاء  -1

�شكل  « الذي الواقع في زاو�ة من زوا�ا شاطئ ال�حر الواسع عز�زة قصر�شكل  

را ما یإلى ش�ه جز�رة. ولهذا كثجزء كبیر من جملك�ة آراب�ا حتى حولتها بنصف دائرة  تحوط 

الحدائق ب]«[والمحاط ،)1»(أطلق علیها �عض المؤرخین القدامى، اسم الجز�رات أو الجزائر.

 )،2»(، مشكلة نجمة سداس�ة.الس�عه] ا �اتجاه بوا�ات [الملك�ة التي تنتهي كل طرقاته

، التي بدأت دن�ازاد في سرد تفاصیلها، وتطوف "ال�شیر إلمورو"حكا�ة  أحداث نطلقم

نهاء إلتعاود االستقرار في حاضر القصر محاولة  ،بذاكرتها (ذاكرة الحكا�ة) في عدة أماكن

 . لى الحكا�ة)إتفاصیلها (والهاء تعود 

ولعلنا ونحن نحاول استجماع أشالء القصر بین الصفحات الست مائة والتسعة 

التي جمعت بین الحاكم �أمره وعزه  ةواسعال الغرفة/الصالةأثاث والخمسین نتوقف عند 

جانب الح�طان المكسوة �كتان المخمل الهندي وقط�فة  إلىف "دن�ازاد"و "شهر�ار بن المقتدر"

والمزهر�ة الهند�ة، والزر��ة  ،العر�ض، والمدفأة األلمان�ة الجدیدةالغوا�ة �الد السند، وفراش 

وصحن التمر  أكوار�وم األسماك،الفارس�ة الغال�ة، وطاوالت وكراسي لو�س السا�ع عشر، 

 العداوات،المتعددة و  ات�ة االنتماءظالمتش وغیرها من المؤثثات ،والحلیب، وزجاجة الوسكي

كل  )3(».كثر من قرن أالمعلقة في نفس المكان منذ  «الذهب�ة  تستقطب الساعة الحائط�ة

                                                            
  .202جملك�ة آراب�ا، ص -)1(
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ودخولها  ،األحداث وتتحول مع تقدم السرد مصدرا أساس�ا في تغیر ،اهتمام الشخصیتین

 .مسارات لم ُتعد لها مس�قا

. لم یر إال [شهر�ار] فجأة رفع رأسه« مكانها تاركة الب�اض  فعند مغادرة الساعة 

 مكنة (ال�عیدة والقر��ة)نترك ذاكرة األ ،)1»(الفارغ الذي ارتسم ق�الته.الب�اض ومكان الساعة 

ي حسا�ات الحبر (الصفحات)، مسافة خمس مائة وواحد وستین ف التي استبدت �النص

لمر، وندخل وسط د�كور من حسا�ات الزمن ا ا)نعشرة قر  أر�عةر�ما أو ( وثالثمائة سنة

قاسم ف�ه الكفَّان الواقف في الزاو�ة وراء الستائر، دور ال�طولة تالتراجید�ا الشكسبیر�ة، الذي ی

ها، تحت الوسادة الموضوعة على حدة «مع  السكین البوسعادي الذي �قسم الشعرة إن مسَّ

 غط�ة الیونان�ة،، �األفي أدق تفاصیله«  ، والمحضر)2»( سر�ر اللیلة األخیرة، لیلة الل�الي

بلعته تار�خ  تبدى، حیث ی)3»(واألفرشة الهند�ة، والرسومات الفارس�ة، ووسائد �الد السند. 

تتخذ معه األحداث منعرجا غیر الذي  ،، و�ختبئ في عمقه سر فجائيشهرزاد ألف لیلة ولیلة

(المار�شال الذي لم یخض  قمر الزمانعهد  كانت عل�ه، حیث تقوم دن�ازاد �قتل الحك�م معلنه

انتهى  والذي الذي أعطى �مجیئه الشرارة األولى للجنون المعمم، إال الحروب الوهم�ة)،

خنة الكث�فة والنیران وراء األد ، واختفاء المدینة، ونها�ة السلطانه، وانه�ار قصر عز�زة�مقتل

 . ولم تبق غیر الخراب ،التي أكلت كل شيء

ة إلى مز ار ال صماء إلى معین �ف�ض �الدالالت قطعة فقد انتقلت الساعة منإذن 

لتي لم تمحها القرون، الص�غة المطلقة للتداول او  طب�عة السلطة االستبداد�ة العر��ة المتوارثة،

ور�ما تكون أكثر قسوة  ،و�دا�ة أخرى ر�ما تختلف ،ا بزوال تلك القرون نیذاإ ها إالؤ وما واختفا

  .التي كتبت فیها الروا�ةالمبهمة  التار�خ�ة المرحلة یل إلیهاتح كما، ودمو�ة

                                                            
 .561، صالسابقالمصدر  -)1(
 .564نفسه، ص المصدر -)2(
 .570المصدر نفسه، ص -)3(



 الفصل الرا�ع..............................................................................فضاء المكان الشعبي الروائي

222 
 

الذي وال یتوقف حضور الغرفة أو الصالة العر�ضة عند هذا الحد، بل كانت المكان 

م تفاصیل انه�ار القصر، فهي أش�ه �اإلطار الذي یلمل ىلاحتضن كل األمكنة السا�قة ع

لعذا�ات  معبرا ،والمطلة على ال�حر، حیث كانت نوافذها الواسعة المختزنة في الذاكرة األمكنة

 . الممتدة في الزمن ال�اخ�ة

 حصرها، أحدستطع �ى تلك اللحظة التي لم عل نفتحا أول مكان الكهف"�عتبر "و 

عد تحول المدینة/الجملك�ة إال �عن التدفق اللحظة التي انفتحت على المستحیل، ولم تتوقف 

(الذي نتقصى حضوره في الفصلین األول والسا�ع  كهفال ضیقمن فعلى الرغم  .إلى رماد

األزمنة التي نحتتها  نالتي تؤكد أ ،وح�طانه المتآكلة ومحدود�ة مساحته عشر من الروا�ة)

 ظل عالقا علىالذي  المزمن للكواب�س والخوف كان مجاورا للجح�م، شرع ظلمته لكنه انتهت،

الشخص�ة ال�طلة (ال�شیر إلمورو) من كل  احاصر ، مالحافة الفاصلة بین الوهم والحق�قة

المحرق، وأسواق  صهد صحراء الر�ذة طر�قه الجهات، �أتیها مندفعا �شكل متواتر، �حمل في

وعذا�ات المدینة  ،لمیر�اأَ  شواطئوأصداء محاكم التفت�ش المقدس، و  ،وحي الب�از�ن ،غرناطة

رتیب �قینها، �عد الخروج و�عید تس�ستجمع صفو أحداثها  ولة، وغیرها من األماكن التيالمجه

ماض�ا  جملك�ة آراب�ا) یختبر في رحابها عذا�ات األمكنةصوب المدینة (متجها ، همن

�عد أن أفرغت ذاكرته من ح�اتها (أمكنتها)، وتحولت  ،الكهفقبل أن �عود إلى  ،وحاضرا

غیر هذه المغارة  االنتماء إلى أي مكان فضر ت ،دماغه إلى مجرد صندوق من العظام المیتة

      بوصفه َعود إلى الفترة العذراء من التار�خ ال�شري،  وفي العودة إل�ه، ،التي �سمیها "كهفا"

 ،، قبل أن تهندس ید اإلنسان الطب�عة ال�كر)1»( المأوى الطب�عي األول لوظ�فة السكنى« 

 .أزمنتها وتشكل

صداها رجع ، و�تردد ال�عید التي تنتمي إلى  عذا�ات الماضي الكثیرة ومن األمكنة

عشق ال�طل شوارعها الملتو�ة الض�قة، و�نا�اتها  التيأم المدن " ة"غرناط ،حادا في الذاكرة
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لكنها لم تترك له سوى الخ�ار وه، وشمسها الص�اح�ة القلقة، المكتظة �الوج الواطئة، وأسواقها

  .)1(»ل�حر، ووراءك محاكم الموت المقدس في غرناطة: أمامك ا«..الموت  وأبین الموت 

حجرة مظلمة  «ختبر معها أولى صنوف العذاب من خالل امحاكم التفت�ش التي 

قائمة التهم المنسو�ة  ، دبجت على مستواها)2(» وض�قة جدا ال اختالف بینها و�ین القبر

  . قاس�ة و�شعةالمعدة ألغراض  ،)3(غرفة التعذیب"" إل�ه، والتي كانت كفیلة بإدخاله

الذي  "ال�حر"اختار طر�ق  ،ى المشوهة لمحاكم التفت�ش المقدسوأمام الذاكرة والذكر  

ص�ح األمل معه في الوصول وأ ،اقترنت صورته �صورة الموتفقد  ،تطرفالم �كن أقل قسوة و 

من على ظهر األرمادة (السفینة)  �سبب الحرب التي خاضها ة األخرى مفقودا،إلى العدو 

یبتذل ف�ه وهو أنذل مكان « الصراط المستق�م" في "قذف �ه  ،ناح�ة، وألنه حین انتهى منه

)، 4(»القراصنة األتراك الناس و�حرمونهم من حق النوم �حر�ة حتى داخل نعومة الموت.

 ،والنفا�ات ،الظلمةاألصوات المخ�فة، و مكان �قع تحت أنفاق ال�حر المتالطمة، تؤثثه 

 �فقد اإلنسان مع، حیث الزوا�ا كلجراء الم�اه التي تسر�ت إلى  ،والرطو�ة الملیئة �العفونة

له أسبوع  قبل أن �حددوا كل ما له صلة �العالم الخارجي لبني ال�شر، هذا المجموع،

الذي استعار  ا�ع،یوم السالس�ما في ال الذي واجه ف�ه حاالت متعددة للموت،عترافات اال

مسودة "صحراء"  وهو جح�مه من جح�م المكان المقفر من كل  أشكال الح�اة الذي تم ف�ه،

 .مأل خوائها سوى الطیور الكاسرةالصخور ال �

التي فقد معها ال�قین �األش�اء والموجودات،  استمرت �عدها رحلة السحل والتنكیل 

لكنه لم �فقد إحساسه �الزمن، حیث �شیر إلى الیوم السا�ع �عد السا�ع، الذي تمت ف�ه عمل�ة 

، ولر�ما لمستق�م �اتجاه الكهف أو المغارةمجموعة من الملثمین من الصراط ا من طرف نقلته
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، ألن الوعي رسیخها في ذاكرة الشخص�ةحجم المعاناة وت كان هذا ال�قین الزمني لمضاعفة

 .�الزمن �عني الوعي �حركة الوجود من حولنا

نالحظ �عد استقراء هذه المشاهدات أن األمكنة التي كدستها الذاكرة مجبولة على  

والمعاناة، تتمیز �القسوة وكل ما فیها �حمل الضغینة إلى الشخص�ة التي ظلت  الرفض

وحش�ة ال ، وهي في �شاعتها تش�ه أو تقارب األمكنةإ�اها هامسكونة برعبها حتى �عد مفارقت

تتمیز �العمى (وفق الرؤ�ة و  تحفر عم�قا في جیولوج�ا المخ�ال الجمعي، ال�كر التي

، فتولد ، وتمتلك القدرة على إ�ادة اإلنسان وتدمیرهالمیثولوج�ة كما �عبر حسین خالد حسین)

لذلك اتخذت السجون في النص صورة غیر مألوفة، ، واالشمئزاز �الخوف والجزع دائما شعورا

 ،فیها منافذ للتواصل مع العالم الخارجيلكن  ،ض�قة وجرداءفهي ل�ست كالسجون االعت�اد�ة 

النز�ل  نها ت�عث فيلك حتى وٕان لم تعدو أن تكون نوافذ تسیجها القض�ان الحدید�ة،

            الحركة  مجال للتنفس أو ال بل هي حفر تحت األرض إحساسا �الكینونة، (السجین) 

وذهن�ا وجسد�ا من  انفس�ا خرا� تعاني تخرج منها الشخص�ات منهكة ومنتهكة، النوم، أو

هات متعددة، وتمددها تجامسارها في ا كما وتنعكس على مجرى األحداث وتحول ،جهة

وٕان  ،ا إلى سجن، التي یتحول كل مكان فیهجملك�ة آراب�ا اإلطار جغراف�اال لتطال كل أمكنة

 ختلف الشكل والمسمى من جهة ثان�ة.ا

لذي یخترق  �عض األمكنة التي تنتمي إلى الماضي القر�ب، ا ونتحرى ذلك من خالل 

الحق  همولم �عد ل م،أفواه ممتكُ قیدت فیها حركة الناس و التي  "شوارعال"، كحاضر ال�اخ�ة

، دفن موتاهم من أجل لمرور سیدنا الخضر هو الیوم الموالي ،في التجمهر إال یوما واحدا

یبدأ على الساعة السادسة ص�احا لینتهي في « الذي  "السوق "بیوم ف�ما �عد دمج  قدو 

السادسة مساء.المسافة الوحیدة التي �سترجع فیها الناس الماضي والحاضر في اللحظة 

�فقد السوق والشارع �موجب  ومنه. )1(»نفسها و�سرعة قبل أن تنفتح علیهم عیون العسس.
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ارس حضورها متحررة بوصفهما أماكن مفتوحة تم ووظائفهما، خصائصهماهذه الفرامانات 

والحركة واتساع الرؤ�ا  الفعل ، مما �سمح �حر�ةالمغلقة كنةممن قیود الشكل الهندسي لأل

وٕان دل  ود،الدائرة الض�قة (الذات) ومعانقة الوجحدود وتجددها، و�التالي االنطالق خارج 

ودلیل آخر على حجم  ،وخوفها من جهةخفاقات السلطة ء فإنه یرمز إلى إعلى شي ذلك

انغالق المكان  أن فضال عن .ي حق مواطنیها من جهة ثان�ةفاالستبداد الذي تمارسه 

 وهو ما ة وسكانها،اإل�حاء بوقوع أحداث معینة تتناسب ووضع المدین المفتوح �عمل على

اللحظة الوحیدة « نستكمل ما ورد في المقبوس السابق حول یوم التجمهر  نلمحه جل�ا حینما

التي تر�ط القلب �القلب، والصدر �الصدر، وتدفع �العیون المشدوهة إلى ال�حث عن منفذ 

  . )1(»للخالص من أهوال مدینة، هم أنشأوها بدمائهم..

، وٕان بدى ظاهر�ا السجن �طالعنا مكان ال یخرج عن هذا المفهوم وغیر �عید عن

التي نقل " /السجن"الغرفةممثال في  ،للشخص�ة ال�طلة �ار بن المقتدرمنحه شهر ترفا جملك�ا 

الموصدة، التي تسمى  ةالعزلة التأدیب�ة التي قضاها في الحفر أكد أن ت �عد أن إلیها ال�شیر،

 ،وروائحها الكر�هة ،متهاعت�شاعة  سبر"، و سجنا" جملك�ة آراب�ا في عرف المكان األم

له اق ردعه عمالة لتكن كفی لم ،انالسلط عظمةأولي لخت�ار اك ، وأصوات حشراتها وجرذانها

ألبت و ، التي جمعت بینه و�ین الحاكم �أمره ،التلفز�ون�ة الكارث�ة المقابلةالمناظرة أو في 

 ،والخوف والقلقكراه مكان مسرحي یتجاوز صفات اإلإلى �حتاج  إن الحاكم الیوم إذ، الرع�ة

الحفر  في مكان ف�ه من العجز ما ال یوجد له نظیر الحفر والسرادیب، االتي توحي به

و حتى في الموت، �عد أن نصحه أصدقاؤه الشمالیون �عدم قتله ألنه سیتحول إلى أ الموصدة

مبهمة والتي تحتاج إلى إعادة نظر) من معاني ال(شهید األمة، وما تحمله هذه الصورة 

سة والطهر والعظمة في نفوس جموع الفقراء والمظلومین، منذ أن سطر المخ�ال الجمعي القدا

 .مفهوم "ال�طولة الشعب�ة"

                                                            
 .251، صالسابق المصدر -)1(
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 غرف الفنادق الفخمةتجهیزات والتي فیها الشيء الكثیر من  "/السجنقاعة"الفكانت  

غرفة د حفرة في سجن، بل فهي لم تع ،انتمائها الجدیدأو من حیث  ،الد�كور حیث سواء من

 ز�ائن «م:فه جناءالس ماءسأ)، أو من حیث 1»(في المركز الوطني إلعادة التأهیل « 

)، أما �النس�ة للزائر�ن فقد The Guest )«2وأص�حت الكلمة اإلنجلیز�ة هي الطاغ�ة 

 آرائهم في المكان. لإلدالء � )3»( الكتاب المذهب «خصت لهم إدارة المركز

، تقدم للز�ون (ال�شیر) كلما أقراص برتقال�ة اللون �ضاف إلى هذا السخاء الحاتمي 

(كما تأكد ف�ما �عد)  ل�س لها أي مضاعفات جانب�ة سوى أن ،رغب في شرب كأس من الماء

الذاكرة التي ستكشف السر المبتور في جملك�ة  ،متناولها (ال�شیر) بدأ �فقد شیئا فشیئا ذاكرته

جدا التي  �عیدةالعوالم الماكن و األ ذاكرة إنها ،النار والخی�ة التي ورثت إال الخوف والضغائن

غرناطة، إشبیل�ا، قرط�ة، وشوارعها األحداث ذاتها ( عمرت زوا�اهاو  ،نفسهسبرت المنطق 

والبهتان، ودفعت بها نحو  ال�اطل ثوب هاتل�سوأ القداسة خلعت عنها ثوبف ،)�غداد،..

التالشي والموت، و�موتها طمست الحقائق وردم التار�خ. هذا هو إذن العجز الذي لن 

و�ستحیل الوجود فارغا من  ،�ستط�ع المرء له مقاومة، الذاكرة عندما تتالشى تغیب الكینونة

  المعنى. 

 

 

 

 

                                                            
 .521، صالسابقالمصدر  -)1(
 .صدر نفسه، ص نالم -)2(
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 المكان في روا�ة "المخطوطة الشرق�ة":فضاء  -2

الروا�ة منذ القراءة األولى في المكان اإلطار مدینة آمادرور الزرقاء (حضر تضعنا  

 المدینة ،الجملك�ة)عاصمة ( آمدوكال ال�ائدة -أكبر مدن نومید�ا موت في روا�ات أخرى)

 حاضر موت؟ اسمها.حضر في خرابها « تحمل والوجوه، واألشكال األفعال برتا�ة المكتظة

 تطوري  نسق وفق ،وتنظ�مه بنائه إعادة على تساعد حیو�ة عناصر إلى �فتقد ،)1(»مّیت.

 ومشروع ،االنتظار لسنوات وخضوعه المكان، طو�وغراف�ا أن إذ لمحدودیته، مغایرا وجها �عطي

 الخمسین قرا�ة منذ تحق�قه المل�اني) ولد نوح (األمیر ال�طلة الشخص�ة تحاول الذي االنفصال

 إل�ه وانتهاء عود ثم المصفاة، إلى ومنه مستلزماته)، (�كل ال�حر يف المدینة اختزل عاما،

 .(ال�حر)

  :ال�حر-2-1

 كان البدء في « األولى الصفحة منذ القارئ  على �طل ومخرجها، الروا�ة مدخل ال�حر 

 )،2»(والدهشة. الذهول وكان فالهواء، الفضاء، ثم ال�حر، كان البدء في الزرقة. وكانت اللون،

 فنجده وصناعتها، �األحداث إندماغه تأكید على الروا�ة تكف ال كما ،عرضه في السرد وانتهى

 صفحة. وستین وواحد مائة ر�عاأل طول على الممتدة فضاءاتها في شبر كل �حتل

 �العزلة اإلحساس یورث معا، آن في والحم�مة المعاد�ة األمكنة خصائص �كتسي 

 ألنه ،واألمل الدفء على و��عث والخواء، ع،واالبتال الموت، �معاني الرت�اطه والقلق، وال�أس

 نوحب ألقى يالذ المعبر كان قدو  والبوح، والتجلي، والمتعة، مال،والج الحب، بدالالت �قترن 

 عن �عدهوأ ،"الزرقاء آمادرور" منه زرقته �ستمد الذي ،قفرمال الر�ع في ال�طلة) (الشخص�ة

  آمدوكال). - نومید�ا (سلطان جدا منه قر��ا كان الذي سلطانال

                                                            
 .20/21المخطوطة الشرق�ة، ص ص -)1(
 .11المصدر نفسه، ص -)2(
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 فیها خاطب عاما، خمسین طیلة و�قینه ماتهتهو� احتضن الذي المكان هو ال�حرو 

 وكان وانتظاراته، ص�احاته أودعه ،ال�حر سوى  �سمعه أحد ال حیث وأحزانه، أحالمه بثه ته،زرق

 �ألوان المملوء المقفر الخالء ذلك من للنجاة الوحیدة فرصته أ�ضا هوو  ، الدفینة هسرار أل اموطن

  المسروق. السلطان ستردادال ،المفرطة والزرقة الرماد

 التي والنفي التغییب لعنة من والخالص ،الكبرى  العودة لیوم �ستعد وهو نوح �قول

 آمدوكال-نومید�ا أعید مني.لن المسروقة مدني �اتجاه والموج ال�حر ال�حر. ..أعبر«تالحقه:

 الناس كل فیها �مس تعدد�ة. دستور�ة، مشیخة جدید. طراز من نظاما سأبني ولكني الح�اة إلى

  .)1(»وطنا. ستصیر ولكنها مقاطعة أو مدینة تصیر لن التي آمادرور اإلمام.مشیخة إال

 یخافف ،"عالمة" إل�ه ینتسب وما ف�ه ما كل ،مطلقا وجودا ذلك �عد ال�حر و�ستحیل

 سطح الجائعة سالنوار  تنقر وعندما ،"عالمة ال�حار صمت وراء" ألن ،صمته آمادرور ص�ادي

 ،�شغف ال�عید، الزمن منذ تظرون و�ن ،"شؤم عالمة األمر وراء �كون  أن البدف" البوم و�نعق مائه

 حقائق من خفي ما و�كشف" ،والزرع الضرع ینجي الذي الكتاب "،مته"عال ال�حر �قذف أن

 ."الدن�ا

 "عالمة" أو ،)2(»الزرقة هذه عالمة « أ�ضا فهي الفوضى، من النظام مبدعة سارة أما 

 سیدي �ا أنت" المل�اني ولد لنوح تقول وهي وممارسة قوال هتقل� كفت ما التي ،المفقود السلطان

  ."آخر شیئا ول�س حاكما لتكون  ولدت

 أ�ضا هو نوح كان فقد داخله، المض�ع ملكه أحیت التي ال�حر عالمة سارة كانت وٕان

 الرجل ذلك ا�اتعذ �سترجعون  وهم ،حق�قتها آمادرور سكان ىوع ذيال ، "ال�حر هذا عالمة"

 ةقفر ( نوح ظل داجتهاال من وأخرى  ،والسخر�ة اإلهمال من سنوات عقب الفراغ، هذا نزوله منذ

 وكل ال�حر داخل ترتسم التي  (العالمات األضالیل ابتكار على بجد فیها �عمل )هأصدقائ
                                                            

 .442، صالسابقالمصدر  -)1(
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 (شرع�ة جدیدة شرع�ة وٕاكسا�ه ،الخالي الر�ع ص�ادي لتخدیر )له المنتم�ة الفضاءات

 من للذر�ة المنجي اإلمامو  األمجاد، ضائع لهم س�عید الذي المهدي نهأ� قناعهمإ و  ،السلطان)

 إتمام على سلطانهم مساعدة �اتت ثمة ومن .السماو�ة الكتب عنه تحدثت الذي ،الطوفان یوم

 ومحاولة جهة، من ،ال�حر هذا داخل إنقاذه �مكن ما ذنقاإل ،ضرورة اآلجال، أقرب في سفینته

  .أخرى  جهة من النبي هذا حق في ارتكبوها التي ذنو�هم عن لتكفیرل

 اصانع ال�حر كان التي األحداث �شساعة مقارنة ضئیلة المقدمة القرائن هذه كانت وٕان

 فضاءال ح�ازنا « فكرة ستغلا الكاتب أن على للتدلیل كاف�ة تعتبر أنها إال ،عبره ُمنجزة أو لها،

 اعتقادنا في كانت التي )،1(».الجغرافي  للفضاء انح�ازه من أكثر الخرافي، للفضاء ال�حري 

 جمع�ةال الذاكرة في �حوز الذي ،ال�حر لفضاء �الدالالت مةالمفع الصورة هذه رسم في منطلقه

 ال�قین. غلفها� التي ،األخ�ار من العجیبو  الخرافات موطن فهو خاصة، مكانة

 أن على شك �غال�ه ال دل�ال كانت ،النها�ة نقطة عند النص سیجت التي الع�ارة ولعل 

 الحالة �طابق مقصودا، كان بل مجان�ا �كن لم ،أخرى  جغراف�ا أ�ة عن بد�ال ال�حر خت�ارا

 �اتجاه أمادرور �غادر وهو یتذكر، ال نوح هو فها وفكرة. وشخص�ات حدثا للروا�ة العامة

 اللي الغاشي «المدینتین: �عمرون  الذین الناس عن أوسكار قاله ما سوى  ،آمدوكال– نومید�ا

  .)2.»( والدین واألسطورة والخرافة �السحر إال ینقاد ال ق�متك.فهو �عرف ال وهناك، هنا

 المكان�ة رداتالمف على �ظاللها يلقت بل سوم،الرُ  هذه عند تتوقف ال الصورة كانت إن و

 ،ال�طل لسان على �أتي كما المنسي الساحل وأ "الساحل" نذكر ومنها ،ال�حر �فضاء المتصلة

 ،الص�ادین أصوات إال سكونه یبدد ال الموت، فراغات في المرمي االمتداد ذلك �صف وهو

  .شؤومةمال والنوارس ،الغر�انو 

                                                            
 نبیل حمدي الشاهد: العجائبي في السرد العر�ي القد�م (مائة لیلة ولیلة والحكا�ات العجی�ة واألخ�ار الغر��ة نموذجا)، -)1(

 .312، ص2012 )،1(ط ،األردنراق للنشر والتوز�ع، الو 
 .460/461المخطوطة الشرق�ة، ص ص -)2(
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 افهأطر  على تظهر تفتأ ما كانت التي الب�انات تلك المهجور الساحل �میز ما أن غیر

 اظهوره عمل�ة س�قت "عالمة"، بوصفه األخیر الب�ان س�ماال عاما، خمسین طیلة الواسعة

 األساس هذا وعلى نوح. السلطان حول الناس تأیید جمعت التي ،المخ�فة العالمات من الكثیر

 الحدث صیرورة دعم في �ساعدل التكمیلي، الوجود ائرةد من تخرجه معنو�ة ق�مة المكان �كتسي

  تكر�سها. إلى النص �سعى التي الفكرة �اتجاه

 المهجور، المكان تشكیل عناصر من مهما عنصرا نوح  "سفینة" تعتبر نفسها و�الك�ف�ة

 كما القد�مة، نوح « سفینة شكل تستعید التي دس�ةالهن بنیتها خالل من للحدث داعما وعنصرا

 ید على اكتملت أن �عد خصوصا )1»(والقرآن. والتوراة العت�قة ال�ابل�ة األلواح وصفتها

 أعقب وقد نوح. اسمه الذي الرجل هذا تجاه الكثیرة ذنو�هم من التخفیف �حاولون  وهم الص�ادین

 �شر�ة دائرة « شكل على الناس واجتمع الحول�ة، والخراف والسوداء، الحمراء العجول ذ�ح ذلك

ُطوا واسعة،  المتنوعة الطقوس�ة الرقصات تأد�ة في و�دؤوا حولها، النیران وأشَعُلوا السفینة، وَحوَّ

 تبدأ أن قبل )،2»(ألحرفها. النیران أحرقت أو الماء في محیت التي الكتب أمجاد مسترجعین

 حالة قهر على قادرة �عضالت المر�دین، من بخارا س�عون  أوال ..فصعد« الركوب، عمل�ات

 المجاورة العل�ا الطوابق �احتالل [العاهرات]/../فقمن الفنانات صعدت ذاتها/../ثم ال�أس

 رسالح من فوج دخل النادرة.ثم واألفرشة �القاط�فا هیئت التي المل�اني ولد نوح لمقصورة

 األساس�ة الزوا�ا احتلوا والذین الحدیثة �األسلحة مدججین نفرا س�عین من یتكون  الذي الخاص

 األطفال من زوجا ید�ه بین واحد كل جماعات، جماعات �أتون  الناس بدأ السفینة.�عدها في

 �ا /../ البراح وصوت المطر وابل تحت سنوات، والس�ع الخمس بین ما أعمارهم تتراوح

 الطوفان.من قبل ستقلع الصالحة، الذر�ة منقذة نوح الخیر.سفینة سمع إال تسمعوا ما السامعین

 سینفد ولكنه متعب األوان.نوح فوات قبل األمان سفینة إلى فلیرسلهم الصغار أبنائه إنقاذ یر�د

                                                            
 .426، صالسابق المصدر -)1(
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 عل�ه سبق من إال واهلك ثنین، زوجین كل من فیها احمل إرادته."وقلنا یتجاوز الذي هللا أمر

   ).1»(العظ�م". هللا القلیل.صدق إال معه آمن وما آمن ومن القول

 �الدین الطافحةو  ،�المكان ةح�طالم الروحان�ة الحالة أن أعاله المقبوسات تشیر 

 بین شرعیته تكرس التي القداسة من الكثیر نوح) الرحیل (حدث الحدث على تضفي سلطان،وال

 الطقوس �ستدعي بل للسفینة، الهندس�ة �البن�ة الكاتب �كتفي فال خانعة،ال القطعان جموع

 البداءة أ�ام همع نستعید كأنناول الوجود، إلح�اء األول اإلنسان �مارسها التي ال�ائدة االحتفال�ة

 وتطورت العصور ختلفتا وٕان ،عنها والذود إحاللها على القاهرة السلطة تتضافر التي ،ولىاأل

 الرع�ة تغر�ب في لإلمعان  السلطة ید في ومؤثرة فاعلة قوة والخرافي يالدین ی�قى ،حیثاألزمنة

  واقعها. عن

 والخلخلة ،الممتدة واألزمنة ،قواما لها نمسك ال التي الهالم�ة األحداث هذه ولر�ما

 في تضاع�فها على نق�ض ال لتيا ،للمكان والمعمار�ة االسم�ة البن�ة مستوى  على الحاصلة

 وحشیتها في ال�كر الفضاءات �اتجاه المیل ذلكو  ،ناح�ة من میو ال الس�اس�ة الجغراف�ة خارطة

 األزمنة عبر العر�ي اإلنسان �عانیها ،والقمع التغییب من حالة عن لتعبر جاءت وحم�میتها،

  .المتعاق�ة واألمكنة

 التي "القلعة" الزرقاء آمادرور مدینة تشیید على تقوم التي المكان�ة المفردات منو 

 الروائي وسمها وقد ،للسكن صالحة ت�قى حتى المستمر للترم�م تخضعو  والزنج�ة، نوح �سكنها

 لم لذلك واحدة،  مكان�ة رسالة وتحمل التكمیلي، د�كوره من ألنها ال�حر، �قلعة النص نها�ة في

 التوجه هذا تدعم أنها إال ،نادرة إشارات في إال ،تار�خها أو مؤثثاتها أو هندستها ذكر على �أت

 وتثر�ه.

                                                            
 .431، صالسابق المصدر -)1(
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 واالستحمام، الراحة « ألغراض نوح) األمیر (والد المل�اني عهد في القلعة شیدت فقد 

 اندثرت ولكنها الدافئ. الشاطئ من وجزءا المجاورة، الحقول كل التهم كبیر، �س�اج وحوطت

 �مولدات مسیرة نهاولك كهر�اء، توجد د/../الال�ال أكلت التي المدمرة الحرب منذ اإلهمال �فعل

 السرد، حاضر في القلعة هاتلعب التي الجدیدة واألدوار یتناسب �ما )،1(»متعددة ألش�اء تصلح

 النفط اندثر أن �عد  (المرجان)، والكوراي المخدرات  تهر�ب عبره یتم الذي المنفذ تعتبر حیث

 .كثیرا تغري  ال�الد تعد ولم ،الغازو  المشتعل والز�ت ال�الد هذه من

 ذكر على جاء حیث ،المسروقة مدنه صوب نوح انطلق منها التي الغرفة إلى وألمح 

 سر�ره، مقابل النوم غرفة حائط على �علقها أن على وأصرت لنوح، سارة أهدتها التي "اللوحة"

 تفاصیلها وعن .الفجر" تقطف "غاال عنوان وتحمل دالي سلفادورل واللوحة الطب�عي، مكانها

 الممتلئ غاال جسد سوى  شیئا أرى  ال السر�ر مقابل المعلقة اللوحة تأملت كلما:«..نوح �قول

 �شعرها مدهشة كانت الالمعة.صورتها �شرتها على المنكسرة الشمس�ة واأللوان والنور �الفرح

 إلى بخزرتها تندفع ش�اكهم.كانت تصل�ح في المنهمكین الص�ادین أمام عار�ة وهي الذهبي

 مع للدن�ا الجمیل ظهرها تعطي وهي �استقامة تقف ال�حر، سوى  ف�ه شيء ال أفق �اتجاه األمام

 .)2(»اعت�اد�ة. غیر حركة لجسدها �عطي الذي ظهرها، عل�اء في خفیف اعوجاج

 و�جرأتها، المدهش، غاال جسدب مواضع) عدة في السرد ألمح (كما سارة تتمتعو  

 ومجده نوح سلطان �ق�ع حیث ،ال�حر عن ظهورها منذ ح�ش لم الذي ونظرها ،و�طموحاتها

 عذر�ة �مثل الذي الفجر سارة تقطف حیث ،اللوحة عنوان سطوته في �حاكي طموح الداثر،

 ،نوح سلطان إال هو ما سارة وفجر ،األولى و�دائیتها و�قینها الدن�ا صفاء ،والموجودات الوجود

 المكان/الغرفة، ألتم التي الثان�ة طعةالق خالل من الناعمتین یدیها على یرتسم أبد الذي

 السلطان. رموز من رمزا األخرى  هي واستحالت

                                                            
 .30، صالسابق المصدر -)1(
 .344نفسه، ص المصدر -)2(
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 إنسانا ل�كون  نفسه یهیئ وهو ،المل�اني ولد نوح صورة الكبیرة" المرآةاحتضنت" فقد

 جسده وكست ،،الصین�ة الدم�ة �ش�ه �ات حتى �المساحیق وجهه سارة ز�نت أن �عد ،عظ�ما

 �ال�اقوت مطرز « قد�م عر��ا برنوسا وضعت ظهره وعلى ، المتادور أل�سة �ش�ه ناري  بل�اس

 قمتها من تنسدل غامقة، تلمسان�ة حمراء شاش�ة� الرأس وختمت ،» المسحوق  والذهب والمرجان

 .السوداء الخیوط من مجموعة

 امتألت التي الصورة خلف ارتسم فقد وراءها، تخبئه ف�ما المرا�ا سحر كان لماو  

 المرآة أمام « ومستقبله ،الجدیدة وتفاصیله ماض�ه، ال�ائدة، العر��ة واإلمامة سلطانال بدالالت

 رأى المتحف. داخل عظامه �عض ثم المتناثرة وأعضاءه والده رأى تتداخل. وهي األشكال رأى

 هي و سارة رأى السلطان. وحب األرجل وتقبیل الطاعة على ید�ه على سینشئها التي الذر�ة

 وتمس الق�ائل تشعل نارا .رأىوالطمأنینة الهناء في بدأه ما یواصلون  النمل �عدد ورثاء بتنج

 .)1(»رأسه..

 ومدنا، وتار�خا شعو�ا العر��ة للسلطة النمط�ة الحالة إلى تحیل اإللماحات هذه ولعل

 ونبدأ الذاكرة، عبر إح�ائها الكاتب أعاد التي آمدوكال"– "نومید�ا ال�ائدة المدینة مع أكثر تبدت

 الذي المكان ،"المصفاة" إلى المؤدي الطر�ق خالل من التنم�ط هذا مظاهر أولى مالحقة في

 الزمان قمر حكم سقوط �عد ،المل�اني حكم إ�ان آمدوكال– نومید�ا مدینة إلى خالله من سنعبر

  والثالث). (األول النصین في

   المصفاة:-2-2

 ،المهجور الساحل على المنتظر المخطوط ظهور مع المصفاة تجاه�ا الرحلة بدأت 

 المصفاة دهالیز عن مفصلةال خطةال� المتعلقة الصفحة من مكررة نسخ ،رماله على وانتشرت

 الشرق  كتاب« أو المخطوط صاحب ح�ا الرحمن عبد ف�ه دفن الذي المكان وهي ،القد�مة

                                                            
 .434، صالسابق المصدر -)1(



 الفصل الرا�ع..............................................................................فضاء المكان الشعبي الروائي

234 
 

 تار�خ یروي  الذي )،1.»(یدالول وضعف الحامل عسر .األفراح ومدافن األحزان كتاب...العالي

 إلى عادتأ  دكتاتور�ة إلى تحولوت الشعب، �اسم وارتقت فقیرة، ولأص من نبتت التي الق�ادة

 .المنقرضة البداوة تقالید كل الدن�ا

 حرارة تزداد التي ورمالها المتشابهة �صفرتها الصحراء تغزوه طر�ق المصفاة وطر�ق 

 توغال الص�ادین) من و�عضا أوسكار رأسهم وعلى (أصدقائه ومرافق�ه نوح ازداد كلما وان�ساطا

 -نومید�ا أ�ادت التي القاس�ة الحرب خلفته الذي الخراب على تسع�و  نفتحی فضاء فیها،

 قول في مفیدا مختصرا له نجد ر�ما ،نهائ�ا معالمها وض�عت )الواسعة ومقاطعاتها( آمدوكال

 عن م�ادة تبدو كانت علیها، مررنا لتيا الدن�ا « المخ�فة مشاهداته یختزل وهو ،نوح

 �االختناق شعورا نع�قها یخلف التي ،)2»(الناعقة.. الغر�ان سوى  للح�اة أثر آخرها./../ال

 تحت لواقعا المكان/المصفاة حدود في ستجري  التي األحداث �طب�عة و�نبئ المعزول، والموت

 الغامضة واألش�اء ر�توالكب المازرت ورائحة « المعدني الدرج عبر وندخله األرض،

  البؤرة عند إال اامتداده یتوقف لم التي ،الحجر�ة جهنم ومعابر أنفاق نحو )،3»(والخوف

 خشب�ة دراجأ على انفتح ،خشبي �اب تحتها �كون  أن �فترض حیث األعلى، من المضیئة

 المدینة تار�خ أدق �شكل أو ،"المدینة "كتاب  أمام معه ومن نوح وضعت األعماق، نحو تنحدر

 مكان�ة هندسة بوصفها المدینة تحضر لم لذلك ،قرون  س�عة منذ انقرض زمن دخلت تيال

                 األنموذج المدینة فكرة عن تصورا �قدم كوعي بل ،األحداث فیها تجري  طب�ع�ة وجغراف�ا

 وتحكمها المحروقات، ثقافة صنعتها التي تلك األسماء، مختلفةال واحدةال ،النمط�ة المدینة أو

 تنتهج  خارج�ة لمنظومة تخضع ألنها والممارسة، االنتماء مستوى  على متطا�قة قمع�ة أنظمة

 یهدد لمن واإلزالة والتدمیر المحو س�اسةو  ال�الد، في نصیبها �حفظ لمن الحما�ة إستراتیج�ة

 .جدید من صناعتها أو إنتاجها إعادة ثمة ومن مصالح،ال هذه

                                                            
 .151، صابقسالالمصدر  -)1(
 .158صالمصدر نفسه،  -)2(
 .178، صنفسهالمصدر  -)3(
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 عنها تحدثت التي الفارغ" "الفضاء فكرة من تصوراتها من الكثیر في تقترب س�اسة وهي

 مع تحالفها خالل من ذلك یتم حیث مغایرة، ورؤ�ة مختلفة معاییر وفق لكن )،1الصهیون�ة(

 كان التي الز�ت، دینةوم آمدوكال – نومید�ا بین الحال هو كما أخرى، ضد مدینة أو ةعمقاط

 في التخلق مظاهر أولى تتجلى ،جدید من الوجود إلى خراجهاإ  محاولةو  ،ریدمالت مصیرها

  .الناس على والیته صاحبت التي واألحداث المل�اني، ولد نوح األمیر

 مستوى  على مكان�ة ُبنى من اخترناه ما أن نذكر أن بنا حري  الفصل نختتم أن وقبل

 مقارنة وقراءة، إحصاء الض�قة حدوده في ی�قى الثالث�ة) (نصوص الثان�ة الروائ�ة المجموعة

 لل�حث أوسع مجاال تتطلب والتي الحاد، الرمزي  النزوع ذات المطلقة المكان�ة �التمظهرات

  والتحري.

 فیها دارت التي المكان�ة البن�ة أن القول إلى نخلص أن �مكن تقدم ما على ساوتأس�

 األولى المختلفة، �انتماءاتها الخمسة، الروائ�ة النماذج ص�اتشخ إطارها في وتحركت األحداث

 ،والالتعیین اإلطالق نحو تنزع رامزة والثان�ة ،المع�ش الشعبي عيالواق نحو تنزع شفافة منها

 الكاتب رام ما الست�عاب مجاال القارئ/المتلقي �منح ،واحد وعي عن �صدران ماكلیه أن غیر

  .والمجان�ة الم�اشرة عن �عیدة مختلفة، ورؤ�ة فن�ة �طر�قة ،إ�اه تبل�غه

                                                            
 .87ینظر عال�ة محمود صالح: البناء السردي في روا�ات إل�اس خوري، ص -)1(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ــــةــــــــ�ات�م
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 خاتمة: 

 : اآلت�ة ختزلها في النقاطن ،إلى جملة من النتائج ناصلخال�حث هذا وفي نها�ة 

شكل التراث الشعبي مرجع�ة أساس�ة في تشیید المعمار الروائي الواسیني، في جنوحه نحو  -

التجدید األدواتي، القائم على إستراتیج�ة العدول واالنحراف، وٕانتاج حساس�ة مغایرة للكتا�ة، 

 تخلق الرغ�ة في كسر نمط�ة التلقي المهادن، وتفتح آفاقا جدیدة للقراءة والتأو�ل.

، برزت المادة الشعب�ة الموروثة، كآل�ة أو كخطاب إستراتیج�ة االنز�اح والعدول تلك وفقو  -

نوعي قابل لالستثمار المعرفي والفني الجمالي المتجدد، لما �ملكه من طاقات تعبیر�ة ودالل�ة 

جدیدة، تختلف �اختالف الرؤ�ة، وُت�قي على ، كفیلة �استحداث مساحات روائ�ة (ثاو�ة)

 .كتا�ة الثان�ةروائي ضمن دائرة الالنص ال

جدد الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر في فعال�ات المادة نستنادا إلى النقطتین السا�قتین، وا -

من  �قول سعید �قطین) (كما الشعب�ة الموروثة، بوعي مغایر �فترض أدوات وأسئلة جدیدة

 زاو�تي اإلبداع (والنقد) في آن معا.

، دراسةمدونة الروائ�ة قید ال�حث والوتتجلى �عض من مالمح الوعي الجدید مع نصوص ال -

، حیث عمل األعرج والمكان هي الحدث والشخص�ة أساس�ة روائ�ة عناصر ةعبر ثالث

  (واسیني) على: 

 نصممثلة في  ،التأطیر والتضمین آلیتيعلى  ة، القائمتراث�ةالالسرد�ة البن�ة استثمار  -

، وقدرته على ، من أجل إعطاء الحدث الروائي سیولته"ألف لیلة ولیلة" الل�الي العر��ة القد�مة

 وظیفخالل ت التخطي والتجاوز، �ما تمنحه اآللیتان من إمكانات لتوس�ع النص الروائي من

 ةالسرد� الحركةی�قي على ا وفق منظور شمولي، ماض�ا وحاضر  المغیب والمسكوت عنه

  .متوث�ة
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و�ط�عه وال یتوقف النص الجدید عند حدود ذلك بل �عمل على توس�ع مفهوم التأطیر 

فكرة النها�ة  �طا�ع التحدیث، �التخلي عن الترتیب النمطي (بدا�ة/وسط/نها�ة) من خالل

، الجملك�ة)لنص األول من الثالث�ة (كتا�ة ا حین أعاد الروائي دهشةال تصنع المفتوحة، التي

أن �فقد النص ألقه  ، دون في ثبوته وتكرره بن�ة تقو�ض الرؤ�ة الجمع�ة القائمة على التماثل

 .على الكتا�ةللمتلقي �الكتا�ة  مشحونا �الب�اض الذي �سمح الوجودي، بل �قي

 مكتظة �الق�م الجمع�ةالشخص�ات ظهر �عید إنتاج نفسه �استمرار، تطقوسي  واقعأمام و  -

ب المتلقي وتسحختراق�ة، التي تخصب القول الروائي وتمنحه مزاجه المغایر، اال احمولتهو 

، لكن وفق آل�ات مختلفة تنتج ةالموروثالمحل�ة  ثقافة الشعب�ةالمكونات  �اتجاهشیئا فشیئا 

اندماغ من خالل ذلك واضحا  ، و�بدوها الشكل الجدید (الروا�ة)دالالت جدیدة �صنع

ما "و "نوار اللوز" تيیفي روا من أجزائه األصیلة االعناصر التراث�ة في النص بوصفها جزء

تلقي الوٕان كان هذا المسلك قد یخلق إشكاال یتصل �عمل�ة  ،من سیرة لخضر حمروش" ت�قى

 .الشعبي الجزائري  الموروث� لغیر العارفین

روا�ة "نوار  شخص�ات الذي عبرت عنه ،وقلقهاة وفوضاها ومن قاموس الح�اة الشعب� -

المطلق المنفتح على األ�عاد الحدث ومن ، "ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش"روا�ة اللوز" و 

، یتشكل (رمل الما�ة، والمخطوطة، والجملك�ة) نصوص الثالث�ة، الذي ص�غ ةة الثالثالزمن�

 األ�عاد الواقع�ة الح�ة معذي  الذي ینطلق من المؤطر المحدود فضاء المكان الروائي

، ثم یتعدى المساحة التي �شغلها لینشئ مجاالت أخرى، تتأتى من العالقات ن األولیننصیال

وق�مه  ه�موجوداتمع المكان  بواقع تكو�نها الثقافي الشعبي المتمیز التي تخلقها الشخص�ات

 األمكنة من رتا�ة الواقع�ة حمتمن الحم�م�ة  ، مما أدى إلى خلق نوعوانشغاالته وذاكرته

 .العمیق ها الدالليها �عدت، ومنحالح�ة

الثالث�ة معبرا في شساعته  نصوصفضاء المكان على مستوى جاء  في المقابل 

و�نم عن است�عاب عمیق �عتمد على صوره، � وانتماءاته وٕاطالقه عن ال معقول�ة الواقع الذي
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أفقا آخر للفهم والتشكیل، یؤدى إلى إعطاء  ،من منظور شعبي ،إكساب فكرة اإلطالق

 . أو ذات ال�عد الواحد طا�ع التعدد�ة واالختالف ،المتجانسة األفض�ة

ال�حث أن ننوه �الحضور القوي والملفت لعناصر  في هذا المقام من وحري بنا

من  انتخبناهما ننوه كذلك إلى أن الموروث الشعبي في عالم الكتا�ة الروائ�ة الواسین�ة، وأن 

 تجر�ة الكاتب ما ت�قى منأن مجرد عینة للتمثیل ال الحصر، و  كتا�ات واسیني األعرج هو

غز�ر �حتاج إلى دراسات أكثر عمقا وكثافة، خاصة والمادة الشعب�ة الموروثة تتوفر على 

، ومرهون في وجوده بنوع�ة التلقي، �اإلضافة إلى أن الكون الروائي معنى قابل لإلدراك

تلقي، �اعت�اره عت�ة عامرة �الثقافي والمعرفي روط هو اآلخر في وجوده بنوع�ة السیني مشالوا

تحافظ على  ،والفني، تبتغي تجاوز السائد، وتعمل على استشراف عوالم روائ�ة جدیدة زاخرة

 . العام لقول والمساهمة في الفعل الحضاري اإلنسانياحقها في 



 
 

 
 املص�ادر واملراج�ع فهرس
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 المصادر والمراجعفهرس 

 قرآن كر�م، روا�ة ورش.

 :مدونة ال�حث -أوال

 :األعرج واسیني -*

البر�ر ، ومن جاورهم الحاكم �أمره، ملك ملوك العرب والعجم و  أسرار –جملك�ة آراب�ا  -1

 (روا�ة)، منشورات الجمل، لبنان، �غداد، -من ذوي السلطان األعظم (حكا�ات لیلة الل�الي) 

 .2011 )،1(ط

اب، المؤسسة الوطن�ة للكت (روا�ة)، 1/2رمل الما�ة  -فاجعة اللیلة السا�عة �عد األلف  -2

  .1993 ،(دط) ،دار االجتهاد، الجزائر

 .1989 ،(دط) دار الجرمق، سور�ا،ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش (روا�ة)،  -3

 .2006 ،(دط) ،سور�ا�ة (روا�ة)، دار المدى للثقافة والنشر، المخطوطة الشرق -4

 ،رؤ�ة للنشر والتوز�ع، مصر ر الزوفري (روا�ة)،تغر��ة صالح بن عام –نوار اللوز  -5

 .2012 ،)1(ط

 :العر��ة الكتب -ثان�ا

 ،)3(ط دار الفكر الحدیث، مصر، التطبیق)،دب المقارن (النظر�ة و : األدو�شأحمد  -6

1996. 

دار المعرفة،  (دراسة تحلیل�ة للحكا�ة الشعب�ة)،: من التراث الشعبي ز�اد مح�كأحمد  -7

 .2005، )1(ط لبنان،
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االجتماع�ة، دمة في الفلكلور، عین للدراسات وال�حوث اإلنسان�ة و : مقمرسىأحمد علي  -8

 .2001 (دط)، مصر،

النادي األدبي،  : بدا�ة النص الروائي (مقار�ة آلل�ات تشكل الداللة)،العدوانيأحمد  -9

 .2011 ،)1(ط المركز الثقافي العر�ي، المغرب، لبنان، ،الر�اض

 )،2(ط منشورات أحالم مستغانمي، لبنان،عابر سر�ر (روا�ة)،  :مستغانميأحالم  -10

2003. 

دار أبو األنوار للنشر  لمعاصر،: تجل�ات شهرزاد في الشعر الجزائري اماليمال أ -11

 .2013(دط)،  التوز�ع، الجزائر،و 

 ،)4(ط، 1ج ،موفم للنشر، الجزائر ،فرحانيلیلة (حكا�ات)، تقد�م مز�ان ألف لیلة و  -12

2005. 

 دار الكتاب الحدیث، مصر، الشخص�ة في تغر��ة بني هالل،: س�م�ائ�ة فزاري  أمینة -13

  .2011 )،1(ط

عالم  : التراث والشعر (دراسة نص�ة في تجل�ات ال�طل الشعبي)،أحمد ملحمإبراه�م  -14

 .2010)، 1(ط األردن،الكتب الحدیث، 

مؤسسة  )،1967- 1870السعافین: تطور الروا�ة العر��ة في �الد الشام (إبراه�م  -15

  (دت). (دط)، النشر، لبنان،إیف للط�اعة و 

منشورات  ر�ي القد�م (األنواع والوظائف والبن�ات)،: السرد العصحراوي إبراه�م  -16

 .2008)، 1(ط الدار العر��ة للعلوم ناشرون، لبنان، ،الجزائر االختالف،

: الموروثات الشعب�ة القصص�ة في الروا�ة ال�من�ة (دراسة في التفاعل أبو طالبإبراه�م  -17

 .2004 (دط)، الس�احة، الجمهور�ة ال�من�ة،إصدارات وزارة الثقافة و  النصي)،
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 :ع�اسإبراه�م  -*

تشكل النص السردي في ضوء ال�عد األیدیولوجي، دار الرائد  –الروا�ة المغار��ة  -18

 .  2005)، 1للكتاب، الجزائر، (ط

الواقع المع�ش (دراسة في المضمون)، منشورات دل�ة التار�خ�ة و الج -الروا�ة المغار��ة  -19

 . 2002 (دط)، اإلشهار، الجزائر،مؤسسة الوطن�ة لالنجاز والنشر و ال

: دراسات في األدب الشعبي، سلسلة مكت�ة الدراسات الشعب�ة عبد الحافظإبراه�م  -20

 . 2013، )1(ط )، الهیئة العامة لقصور الثقافة، مصر،156(

 ،)1(ط مكت�ة السالم الجدیدة، المغرب، : األمثال الشعب�ة المغر��ة،دادون إدر�س  -21

2000.  

مكت�ة  المضامین)،و اسة في األشكال : التراث في المسرح الجزائري (در قرورةإدر�س  -22

 .2009 ،)1(ط ،الرشاد للط�اعة والنشر والتوز�ع، الجزائر

 ،دار الهدى، الجزائر: وقفات فكر�ة (حوار مع الذات..وخز لآلخر)، خلف�شیر  -23

 .2009 ،(دط)

لجاحظ�ة، منشورات التبیین/ا اث الشعبي في الروا�ة الجزائر�ة،: التر بلح�ا الطاهر -24

 .2000، (دط) ،الجزائر

ورات مخبر األدب منش ف التراث الشعر الجزائري الحدیث،: توظیبو�عیوبوجمعة  -25

 .2007 ،)1(ط الحدیث، جامعة �اجي مختار، عنا�ة، الجزائر،العر�ي القد�م و 

: اتجاهات الروا�ة في المغرب العر�ي، تقد�م محمود طرشونة، بن جمعةبوشوشة  -26

 .1999 ،)1(ط المغار��ة للط�اعة والنشر،
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)، دار 17سلسلة �حوث اجتماع�ة ( : الثقافة العر��ة أمام تحد�ات التغییر،تركي الحمد -27

  .1993 ،)1(ط الساقي، لبنان،

المؤسسة الوطن�ة  : منطلقات التفكیر في األدب الشعبي الجزائري،بن الشیخالتلي  -28

 .1990 (دط)، للكتاب، الجزائر،

ب�ة في نماذج األغن�ات والم�اه المختالة (توظیف األغن�ة الشع: قارب ز�ن الدینثائر  -29

  .2001 (دط)، الروا�ة)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سور�ا،من القصة القصیرة و 

�ایوش: األدب الجزائري (التجر�ة والمآل)، المركز الوطني لل�حث  عفرج –30

 (دت). (دط)، الثقاف�ة، الجزائر،واألنثرو�ولوج�ا االجتماع�ة و 

�حث في أنثرو�ولوج�ا  -: الروا�ة العر��ة الحدیثة ( المرجع و الداللة بوطیبجمال  -31

 .2013 ،)1(ط ،الكتب الحدیث، األردنالجسد)، عالم 

م)، دار هومه،  1610 - 1492مأساة األندلسیین (جمال �ح�اوي: سقوط غرناطة و  -32

 (دت). (دط)، الجزائر،

المركز الثقافي  الشخص�ة)، -الزمن -الروائي (الفضاء  : بن�ة الشكل�حراوي حسن  -33

 . 1990 ،)1(ط العر�ي، لبنان، المغرب،

 المؤسسة الجامع�ة للدراسات التجدید (موقفنا من التراث القد�م)،: التراث و يحنفحسن  -34

 .2005 ،)5، (طوالنشر والتوز�ع، لبنان

مقارنة)، دیوان (دراسة تار�خ�ة و لعر�ي اإلسالمي : التراث اسل�مانحسین محمد  -35

  (دت). (دط)،، المطبوعات الجامع�ة، الجزائر

النشر، دار الوفاء لدن�ا الط�اعة و  دیث،: أثر التراث الشعبي في األدب الحبدیرحلمي  -36

 . 2002 ،(دط) مصر،
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 .2002 (دط)، : من تار�خ الروا�ة، منشورات اتحاد كتاب العرب، سور�ا،حنا عبود -37

 .2013 (دط)، : العجائب�ة في الروا�ة الجزائر�ة، دار التنو�ر، الجزائر،ي عالو  الخامسة -38

منشورات لیلة وسحر السرد�ة العر��ة (دراسات)، ألف لیلة و  :لشو�ليا داود سلمان -39

 .2000 (دط)،تحاد الكتاب العرب، سور�ا، إ

دیوان المطبوعات  العر�ي،: القصة الشعب�ة الجزائر�ة ذات األصل قر�شروزلین لیلى  -40

 .2007 (دط)، الجامع�ة، الجزائر،

لتأو�ل، الزمخشري: الكشاف في حقائق غوامض التنز�ل وعیون األقاو�ل في وجوه ا -41

)، 1، (ط1ج ت�ة العب�كان، الر�اض،مك أحمد عبد الموجود  وعلي معوض،تحقیق عادل 

1998.  

، )1(ط منشورات اتحاد الكتاب العرب، سور�ا،الغول (روا�ة)، : لونجا و يزهور ون�س -42

1993. 

تمثیل الصراع الرمزي في الروا�ة الجزائر�ة (دراسات في علم اجتماع  :إدر�سسام�ة  -43

 .2015 ،)1(ط منشورات الضفاف، لبنان، ،الجزائر منشورات االختالف،األدبي)،  

 :سالمسعید  -*

 ،)1(ط أنموذجا)، عالم الكتب الحدیث، األردن،التناص التراثي (الروا�ة الجزائر�ة  -44

2010 . 

 ،دار التنو�ر، الجزائر دراسات في الروا�ة الجزائر�ة وتناصها مع األمثال الشعب�ة، -45

 . 2012 ،)1(ط

إیتراك للنشر  ا�ات نجیب محفوظ،سعید شوفي محمد سل�مان: توظیف التراث في رو   -46

 .2000)، 1(ط التوز�ع، مصر،و 
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 :�قطینسعید  -*

 الثقافي العر�ي، لبنان، المغرب، المركز الس�اق)،انفتاح النص الروائي (النص و  -47

 .2006 ،)3(ط

 التوز�ع، مصر،وعي جدید �التراث)، رؤ�ة للنشر و (من أجل  التراث السرديالروا�ة و  -48

 .2006 )،1(ط

منشورات  لبنان، الدار العر��ة للعلوم ناشرون، تجل�ات)،السرد العر�ي (مفاه�م و  -49

 . 2012)، 1(ط االختالف، الجزائر،

قال الراوي (البن�ات الحكائ�ة في السیرة الشعب�ة)، المركز الثقافي الغر�ي، لبنان،  -50

 . 1997، )1(ط المغرب،

منشورات  المغرب، الحدود)، دار األمان،روا�ة العر��ة الجدیدة (الوجود و قضا�ا ال -51

 . 2012 ،)1(ط لبنان،العر��ة للعلوم ناشرون، االختالف، الجزائر، الدار 

)، 1(ط الثقافي العر�ي، لبنان، المغرب، الخبر (مقدمة للسرد العر�ي)، المركزالكالم و  -52

1997. 

مركز  جیوسي: االتجاهات والحركات في الشعر العر�ي الحدیث،ال سلمى خضراء -53

 . 2001 ،)1(ط ،سات الوحدة العر��ة، لبناندرا

 :حسینسل�مان  -* 

منشورات اتحاد الكتاب العرب،  الطر�ق إلى النص (مقاالت في الروا�ة العر��ة)، -54

 . 1997 (دط)، ، سور�ا
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مضمرات النص و الخطاب (دراسة في عالم جبرا إبراه�م جبرا الروائي)، اتحاد الكتاب  -55

 .1999 (دط)، العرب، سور�ا،

 .2000)، 1(ط الشروق، مصر، لبنان،دار  سل�مان مظهر: أساطیر الشرق، -56

 (دط)، (دت). لیلة، دار المعارف، مصر،سهیر القلماوي: ألف لیلة و  -57

: بناء الروا�ة (دراسة مقارنة في "ثالث�ة" نجیب محفوظ)، هیئة الكتاب، قاسمسیزا  -58

  .2004 (دط)، مصر،

العر��ة للدراسات  ��ة، المؤسسة: جمال�ات المكان في الروا�ة العر النابلسيشاكر  -59

 .1994)، 1(ط ن،النشر، لبناو 

العنف (دراسة سوسیو نص�ة في الروا�ة الجزائر�ة المعاصرة)، حبیلة: الروا�ة و الشر�ف  -60

 . 2010 ،)1(ط عالم الكتب الحدیث، األردن،

ناد�ا للط�اعة والنشر واإلعالم  عنة: دراسات في الثقافة والتراث والهو�ة،كنا شر�ف -61

 .2011 (دط)، �ع، فلسطین،التوز و 

: اتجاهات الروا�ة العر��ة في مصر (منذ الحرب العالم�ة الثان�ة إلى سنة السیدشف�ع  -62

 .1996 ،)3(ط دار الفكر العر�ي، مصر،  )،1967

المؤسسة العر��ة  بي في الروا�ة العراق�ة الحدیثة،: أثر التراث الشعمسلم حماديصبري  -63

 (دت). (دط)، لبنان،النشر، للدراسات و 

  . 2003)، 1(ط : سرد اآلخر، المركز الثقافي العر�ي، لبنان، المغرب،صالحصالح  -64

 الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، مصر، : نظر�ة البنائ�ة في النقد األدبي،فضلصالح  -65

 .2003 (دط)،
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)، 2(ط ، الجزائر،الثقافةمنشورات وزارة  : المرأة في الروا�ة الجزائر�ة،صالح مفقودة -66

2009. 

 ب:حر طالل  -*

أول�ة النص (نظرات في النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعبي)، المؤسسة الجامع�ة  -67

 . 1999)، 1للدراسات والنشر والتوز�ع، لبنان، (ط

المؤسسة الجامع�ة  �ك،خطابها الملحمي في عصر الممالبن�ة السیرة الشعب�ة و  -68

 . 1999 ،)1(ط نشر والتوز�ع، لبنان،للدراسات وال

 .2007 (دط)، موفم للنشر، الجزائر، : الالز (روا�ة)،روطاالطاهر  -69

 ر�ة)،القد�سین (دراسة فولكلور�ة في الشخص�ة المص: موالد األول�اء و رسكعائشة  -70

 (دط)، )، منشورات الهیئة العامة لقصور الثقافة، مصر،139سلسلة الدراسات الشعب�ة (

2011. 

: مرا�ا الروا�ة (دراسات تطب�ق�ة في الفن الروائي)، منشورات اتحاد فر�جاتعادل  -71

 .2000 (دط)، الكتاب العرب، سور�ا،

التوز�ع، أزمنة للنشر و  اء السردي في روا�ات إل�اس خوري،: البنمحمود صالحعال�ة  -72

 .2005)، 1(ط األردن،

الشعر العر�ي (نحو تأصیل منهج في النقد بدري: دراسات تطب�ق�ة في  عثمان -73

 . 2009(دط)،  التطب�قي)، ثالة للنشر، الجزائر،

مونتاج�ة)، : األجناس األدب�ة في ضوء الشعر�ات المقارنة (قراءة المناصرةعز الدین  -74

 .2010)، 1التوز�ع، األردن، (طدار الرا�ة للنشر و 
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 دار الشعر العر�ي المعاصر (قضا�اه وظواهره الفن�ة والمعنو�ة)، :إسماعیلعز الدین  -75

 .1981 ،)3(ط العودة، لبنان،

 بورایو: عبد الحمید  -*

منطق السرد (دراسة في القصة الجزائر�ة الحدیثة)، دیوان المطبوعات الجامع�ة،  -76

 .1984(دط)،  الجزائر،

ي الجزائري (دراسات حول خطاب ال�طلة الضح�ة في األدب الشفو ال�طل الملحمي و  -77

 (دط)،ر، یوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائد اآلداء ، الشكل، الداللة)، ،و�ةالمرو�ات الشف

1998 . 

والط�اعة  أسامة للنشر دار فة الشعب�ة الجزائر�ة (التار�خ والقضا�ا والتجل�ات)،في الثقا -78

 . 2006 ،(دط) ،والتوز�ع، الجزائر

داء في الفنون التعبیر�ة الشعب�ة في الجزائري (دراسة ألشكال األ لشعبياألدب ا -79

 . 2007(دط)،  الجزائر)، دار القص�ة للنشر، الجزائر،

 ،منشورات وزارة الثقافة، الجزائرالقصص الشعبي في منطقة �سكرة (دراسة میدان�ة)،  -80

 . 2007  ،(دط)

ة (دراسة لحكا�ات من "ألف لیلة �نماذج تطب�ق -التحلیل الس�م�ائي للخطاب السردي  -81

ر�ت، الحمامة المطوقة، الحمامة العفالملك شهر�ار، الص�اد و  -ولیلة" و"كلیلة ودمنة" 

ي في الجزائر، دار أشكال التعبیر الشعبمنشورات مخبر عادات و مالك الحز�ن)، والثعلب و 

 (دط)، (دت).  التوز�ع، الجزائر،الغرب للنشر و 
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قضا�ا الوطن (محاضرات الندوة وآخرون: الموروث الشعبي و  بورایوعبد الحمید  -82

 اإلبداع، الجزائر،ت را�طة الفكر و الفكر�ة السادسة للملتقى الوطني للموروث الشعبي)، منشورا

 .2006 ، (دط)

 : هدوقةبن  عبد الحمید -*

 .1991)، 3(ط �ان الص�ح (روا�ة)، دار اآلداب، لبنان، -83

 .2012 (دط)، دار القص�ة للنشر، الجزائر،ر�ح الجنوب (روا�ة)،  -84

: الموروث الشعبي في روا�ات عبد الحمید بن هدوقة، منشورات بوسماحةعبد الحمید  -85

 . 2008وزارة الثقافة، الجزائر، (دط)، 

ة من ال�احثین الش�اب في منشورات مجموع : حوار�ة الفن الروائي،الحسیبعبد الحمید  -86

 .2007 (دط)،العلوم اإلنسان�ة، مكناس، المغرب، اآلداب و اللغة واآلداب، كل�ة 

مط�عة  ألدب الشعبي، تقد�م أمین الخولي،ایونس: الهالل�ة في التار�خ و  الحمید عبد -87

 .1956 (دط)، جامعة القاهرة، مصر،

هاجس التمرد في روا�ات فضیلة الفاروق، تبرماسین وآخرون: السرد و عبد الرحمن  -88

 .2012)، 1للعلوم ناشرون، لبنان، (طالدار العر��ة 

: السرد في الروا�ة العر��ة المعاصرة (الرجل الذي فقد ظله الكرديعبد الرح�م  -89

 .2006 ،)1داب، مصر، (طمكت�ة اآل نموذجا)، تقد�م طه وادي،

: الفضاء الروائي (الروا�ة في األردن نموذجا)، منشورات وزارة مراشدةعبد الرح�م  -90

  .2002 (دط)، ألردن،الثقافة، ا
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بوطیب: مستو�ات دراسة النص السردي (مقار�ة نظر�ة)، مط�عة األمن�ة، عبد العالي  -91

 . 1999)، 1المغرب، (ط

المجتمع (دراسة سوسیولوج�ة للتدین �المغرب)، إفر�ق�ا عبد الغني مندیب: الدین و  -92

 .2006الشرق، (دط)، 

فلسفة المعنى بین نظام أنساق الثقافة (الخطاب و : لسان�ات أحمد یوسف عبد الفتاح -93

 ،الجزائر نشورات االختالف،م ،لبنان شروط الثقافة)، الدار العر��ة للعلوم ناشرون،الخطاب و 

 .2010 ،)1(ط

منشورات اتحاد  قضا�ا النص (دراسة)،تحلیل الخطاب األدبي و : شرشارعبد القادر  -94

 .2006 (دط)، الكتاب العرب، سور�ا،

دار  )،1938-1870العر��ة الحدیثة في مصر ( : تطور الروا�ةطه بدرعبد المحسن  -95

 . 1968 )،2(ط مصر، المعارف،

ٕاعادة تفسیر یثة ( تفك�ك الخطاب االستعماري و : السرد�ة العر��ة الحدعبد هللا إبراه�م -96

 . 2003 ،)1(ط ،ز الثقافي العر�ي، لبنان، المغربالنشأة)، المرك

ألدب�ة (قراءات نقد�ة في السرد : تحلیل النصوص اهو�دي إبراه�م وصالحعبد هللا  -97

 .1998، )1(ط لمتحدة، لبنان،الشعر)، دار الكتاب الجدید او 

 عبد الملك مرتاض:  -*

دیوان  مرك�ة لروا�ة "زقاق المدق")، (معالجة تفك�ك�ة س�م�ائ�ة السرديتحلیل الخطاب  -98

 . 2008 (دط)، لجزائر،المطبوعات الجامع�ة، ا

)، منشورات 240في نظر�ة الروا�ة (�حث في تقن�ات السرد)، سلسلة عالم المعرفة ( -99

 . 1998د�سمبر  (دط)، اآلداب، الكو�ت،لمجلس الوطني للثقافة والفنون و ا
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المعتقدات العر��ة القد�مة)، رب (دراسة لمجموعة من األساطیر و المیثولوج�ا عند الع -100

 .1989الوطن�ة للكتاب، الجزائر، (دط)،  المؤسسة

الجنون (دراسات في طب�عة الكتا�ة األدب�ة)، دار علي القاسمي: الحب واإلبداع و  -101

 .2006 ،)1الثقافة، المغرب، (ط

ي الروائي العر�ي (أسئلة الذات وآخرون: المحك بن عليلون�س و  عمار بن طو�ال -102

 .2014 ،)1(ط التوز�ع، الجزائر،بوطاجین، دار األلمع�ة للنشر و  المجتمع)، تقد�م سعیدو 

: التجر�ب في الروا�ة مغار��ة (الرهان على منجزات الروا�ة بنو هاشمعمري  -103

 (دت). ،(دط) منشورات دار األمان، المغرب، العالم�ة)،

 ،للكتاب، الجزائرالمؤسسة الوطن�ة األدب (دراسة أدب�ة)، �الل: شظا�ا النقد و عمار�ة  -104

 .1989، (دط)

 :خورشیدفاروق  -*

 . 1991 ،)1(ط مصر، لبنان، عالم األدب الشعبي العجیب، -105

  .1992 ،)1(ط ،دار الشروق، لبنان الموروث الشعبي، -106

للسیرة  : فن كتا�ة السیرة الشعب�ة (دراسة فن�ة نقد�ةذهنيمحمود خورشید و فاروق  -107

 . 1980 ،)2(ط منشورات اقرأ، لبنان، الشعب�ة عنترة بن شداد)،

دار : زمن المحنة في سرد الكتا�ة الجزائر�ة (دراسة نقد�ة)، إبراه�م بن موسىفر�دة  -108

 . 2012 ،)1(ط التوز�ع، األردن،غیداء للنشر و 

الثقافي  العر��ة)، المركزالروا�ة تأو�ل التار�خ (نظر�ة الروا�ة و : الروا�ة و دراجف�صل  -109

 . 2004)، 1(ط العر�ي، لبنان، المغرب،
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ي أشكال تأصیل الروا�ة العر��ة : شعر�ة الروا�ة العر��ة (�حث فيالزملفوزي  -110

 ز النشر الجامعي، كل�ة اآلداب والفنون واإلنسان�ات، جامعة منو�ة، تونس،مرك داللتها)،و 

  .2009 ،)3(ط

ة المعاصرة (قراءة في التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العر��: أثر بلحاجكاملي  -111

 . 2004 ،(دط) ،شورات اتحاد الكتاب العرب، سور�امن، األصول)المكونات و 

اآلخر (أنساق الغیر�ة في السرد العر�ي)، الدار شرف الدین: الفتنة و ماجدولین  -112

 .2012)، 1(ط الجزائر،العر��ة للعلوم ناشرون، لبنان، منشورات االختالف، 

داب العالم�ة (دراسة في األدب لیلة ولیلة واآلألف  –ال�طوطي: الروا�ة األم ماهر  -113

 . 2005 ،)1(ط مكت�ة اآلداب، مصر،  المقارن)،

 .1995 ،)1(ط دار الجیل، لبنان، لتونجي: اآلداب المقارنة،امحمد  -114

سلسلة علم  األنثرو�ولوج�ا الثقاف�ة)،ة في : علم الفلكلور (دراسالجوهري محمد  -115

 . 2004)، 6(ط، 1ج )، مصر،17جتماع المعاصر (الكتاباال

، سلسلة علم االجتماع اسة العلم�ة للمعتقدات الشعب�ةالدر : وآخرون  الجوهري محمد  -116

 .1978 (دط)،، 1ج الكتاب للتوز�ع، مصر، )، دار20المعاصر، الكتاب (

 .2007 (دط)، موفم للنشر، الجزائر، (روا�ة)، : ز�نبه�كلحسنین محمد  -117

القبیلة (دراسة ألشكال القمع و تجل�اته في رضوان: محنة الذات بین السلطة و محمد  -118

 .2002 (دط)،الروا�ة العر��ة)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سور�ا، 

ات الجامع�ة، التطبیق)، دیوان المطبوعسعیدي: األدب الشعبي (بین النظر�ة و محمد  -119

 .1998 (دط)، الجزائر،
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إصدارات  القصیرة، في القصة العر��ة» فضاء المكان«ل: بناء إسماعی محمد السید -120

 . 2002)، 1(ط اإلعالم، اإلمارات العر��ة المتحدة،دار الثقافة و 

 (دط)، اتحاد الكتاب العرب، سور�ا، المؤثرات)،: آفاق الروا�ة (البن�ة و شاهینمحمد  -121

2001. 

الثقافي العر�ي،  مناقشات)، المركزالجابري: التراث والحداثة (دراسات و محمد عابد  -122

 . 1991، )1(ط لبنان، المغرب،

الشعر دراسات في نظر�ة األدب و : في األدب المقارن (كفافيمحمد عبد السالم  -123

 (دت).  (دط)، النشر، لبنان،و دار النهضة العر��ة للط�اعة  القصصي)،

 .1997 )،2(ط دار الشروق، مصر، لبنان، : ت�ارات الفكر اإلسالمي،عمارةمحمد  -124

ة: : محاضرات في األدب الشعبي الجزائري (مع ملحق بنصوص مختار ع�النمحمد  -125

، التوز�ع، الجزائردار العلوم للنشر و  شعب�ة)، نوادر -أمثال -أحاجي-حكا�ات -قصص

 .2013 (دط)،، 1ج

االلتزام)، الدار جزائر�ة الحدیثة (بین الواقع�ة و : الروا�ة العر��ة المصایفمحمد  -126

 .1983 (دط)، ز�ع، تونس/لیب�ا، الجزائر،و التللكتاب، الشركة الوطن�ة للنشر و  العر��ة

منشورات اتحاد  لنظر في روا�ات األصوات العر��ة،: وجهة االتالوي محمد نجیب  -127

  .2000 ،(دط) الكتاب العرب، سور�ا،

: توظیف التراث في الروا�ة العر��ة المعاصرة، منشورات اتحاد وتارمحمد ر�اض  -128

  .2002 (دط)، الكتاب العرب، سور�ا،

ة الحدیثة في مصر (�حث تار�خي : مقومات القصة العر��شوكتمحمود حامد  -129

 .1974 (دط)، تحلیلي مقارن)، دار الفكر العر�ي، دار الجیل للط�اعة، مصر،و 
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المكت�ة األنجلو  مضمونه)،ذهني: األدب الشعبي العر�ي (مفهومه و محمود  -130

 (دت).  (دط)، المصر�ة، مصر،

 :عامرمخلوف  -*

المكتو�ة �العر��ة)، منشورات توظیف التراث في الروا�ة الجزائر�ة (�حث في الروا�ة  -131

 .2005)، 1(ط األدیب، الجزائر، دار

 مون الروا�ة المكتو�ة �العر��ة)،الجزائر (دراسات نقد�ة في مضالتحوالت في الروا�ة و  -132

   . 2000 (دط)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سور�ا،

 : مو�قنالمصطفى  -*

التوز�ع، سور�ا، دار الحوار للط�اعة والنشر و  ة ولیلة"،بن�ة المتخیل في نص "ألف لیل -133

 .2005 )،1(ط

 )،1(ط الروائ�ة، دار الحوار للط�اعة والنشر والتوز�ع، سور�ا، تشكل المكونات -134

2001. 

معجب العدواني: الموروث وصناعة الروا�ة (مؤثرات وتمث�الت)، منشورات ضفاف،  -135

  .2013)، 1لبنان، منشورات االختالف، الجزائر، دار األمان، المغرب، (ط

 .2004 ،)3(ط، 15مج  ،دار صادر، لبنان ابن منظور: لسان العرب، -136

المرفأ  –الدقل –في ثالث�ة حنا مینه (حكا�ة �حار : جمال�ات المكانعبیديمهدي  -137

)، منشورات الهیئة العامة 12سلسلة دراسات في األدب العر�ي ( ال�عید)، تقد�م حنا مینه،

  . 2011 (دط)، السور�ة للكتاب، سور�ا،
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روا�ات الطاهر طار، منشورات وزارة الثقافة، : الشخص�ة الدین�ة في بن جدوموسى  -138

 .2008الجزائر، (دط)، 

 سل�مان:نبیل  -*

جمال�ات وشواغل روائ�ة (دراسة)، منشورات إتحاد الكتاب العرب، سور�ا، (دط)،  -139

2003.   

 التوز�ع، سور�ا،دار الحوار للنشر و العالم (دراسات في الروا�ة العر��ة)، َوعي الّذات وَ  -140

  .1985 ،)1(ط

سرد العر�ي القد�م (مائة لیلة ولیلة والحكا�ات : العجائبي في الالشاهدنبیل حمدي  -141

 . 2012)، 1التوز�ع، األردن، (طالوراق للنشر و  األخ�ار الغر��ة نموذجا)،العجی�ة و 

 : إبراه�منبیلة  -*

، وز�ع، مصرالتدار غر�ب للط�اعة والنشر و ، ألدب الشعبيأشكال التعبیر في ا -142

 .1981، )3(ط

 .  1995، )5(ط المكت�ة األكاد�م�ة، مصر،سیرة األمیرة ذات الهمة (دراسة مقارنة)،  -143

 (دت). (دط)، دار مصر للط�اعة، مصر، : ل�الي ألف لیلة (روا�ة)،محفوظنجیب  -144

 رؤ�ة للنشر : الهامش االجتماعي في األدب (قراءة سوسیو ثقاف�ة)،صالحهو�دا  -145

 . 2015 ،)1(ط التوز�ع، مصر،و 

 : األعرجواسیني  -*

 محنة التأس�س)، -1ر�ة التأس�س�ة مجمع النصوص الغائ�ة (أنطولوج�ا الروا�ة الجزائ -146

 . 2007أكتو�ر  (دط)،، الفضاء الحر، الجزائر
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التأصیل  -2ر�ة التأس�س�ة مجمع النصوص الغائ�ة (أنطولوج�ا الروا�ة الجزائ -147

 .2007أكتو�ر  (دط)،، الفضاء الحر، الجزائر )،الروائي

الجمال�ة للروا�ة زائر (�حث في األصول التار�خ�ة و اتجاهات الروا�ة العر��ة في الج -148

 . 1986 (دط)، المؤسسة الوطن�ة للكتاب، الجزائر، الجزائر�ة)،

لثقافي ا المركز �ة (قراءات في الحكا�ة الشعب�ة)،: المساحة المتخفالنصیر�اسین  -149

 . 1995 ،)1(ط العر�ي، لینان، المغرب،

: الرؤ�ة الشعب�ة في الخطاب الملحمي عند العرب (سیرة األمیرة لإسماعییوسف  -150

، (دط) لكتاب العرب، سور�ا،منشورات اتحاد ا دراسة تطب�ق�ة)، -ذات الهمة أنموذجا 

2004. 

 الكتب المترجمة: ثالثا  -

التقن�ات المعاصرة للتحلیل األدبي)، تر (مدخل إلى المناهج و فالیت: الروا�ة  دبرنار  -151

 .2002)، طبورایو، دار الحكمة، الجزائر، (دعبد الحمید 

: مدخل إلى نظر�ة الروا�ة، تر عبد الكبیر الشرقاوي، دار تو�قال، شارت�هبییر  -152

 .2001)، 1المغرب، (ط

 : طودوروفتزفیتان  -*

العجائبي، تر الصدیق بوعالم، مراجعة محمد برادة، دار شرق�ات مدخل إلى األدب  -153 

 .1994)، 1التوز�ع، مصر، (طو  للنشر

المؤسسة العر��ة للدراسات  میخائیل �اختین (المبدأ الحواري)، تر فخري صالح، -154

 .1996)، 2النشر، دار الفارس للنشر و التوز�ع، لبنان، األردن، (طو 
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 أنساقها)، تر مص�اح الصمد، -أساطیرها  -و�ولوج�ا (رموزها : األنثر دورانجیلبیر  -155

 .2006)، 3التوز�ع، لبنان، (طالمؤسسة الجامع�ة للدراسات والنشر و 

: المختار من الغصن الذهبي، تر فوزي العنتیل، الهیئة المصر�ة فر�زرج�مس  -156

  .2000العامة للكتاب، مصر، (دط)، 

لسا، المؤسسة العر��ة للدراسات المكان، تر غالب ه: جمال�ات �اشالرغاستون  -157

 .1984)، 2التوز�ع، لبنان، (طو النشر و 

: الحكا�ة الخراف�ة (نشأتها، مناهج دراستها، فنیتها)، تر نبیلة فون دیر الینفر�دیر�ك  -158

  . 1973)، 1إبراه�م، دار قلم، لبنان، (ط

إبراه�م الخطیب، الشركة المغر��ة للناشر�ن : مرفولوج�ة الخرافة، تر بروبفالد�میر  -159

 .1986)، 1المتحدین، المغرب، (ط

دار دمشق للط�اعة والنشر  الهادي ع�اس،، تر عبد مارس�ا إل�اد: المقدس والمدنس -160

 . 1988)، 1(ط، والتوز�ع، سور�ا

والنشر حمد برادة، دار الفكر للدراسات : الخطاب الروائي، تر م�اختینمیخائیل  -161

 .1987)، 1التوز�ع، مصر، (طو 

 

دات، : �حوث في الروا�ة الجدیدة، تر فر�د أنطونیوس، منشورات عو�بوتورم�شال  -162

  . 1986)، 3لبنان، �ار�س، (ط

الدین عرودكي، األهالي للط�اعة والنشر : فن الروا�ة، تر بدر كوندیرام�الن  -163

  . 1999)، 1التوز�ع، سور�ا، (طو 
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: نظر�ات السرد الحدیثة، تر ح�اة جاسم محمد، المجلس األعلى للثقافة، مارتنوالس  -164

 .1998الكو�ت، (دط)، 

 المجالت العلم�ة المحكمة:  -را�عا

 .2015، خر�ف 31مجلة الثقافة الشعب�ة، ال�حر�ن، ع -165

 .2009، أكتو�ر 21مجلة الثقافة، الجزائر، ع -166

 . 2007، 2، ع23مجلة جامعة دمشق، سور�ا، مج  -167

 . 1972، 1، ع3عالم الفكر، الكو�ت، مج مجلة  -168

  . 2004، جوان 21ع ،مجلة العلوم اإلنسان�ة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر -169

  .1980، أكتو�ر 1، ع1مجلة فصول، مصر، مج  -170

 الرسائل الجامع�ة:  -خامسا

الحكا�ة الخراف�ة في ضوء المنهج البنوي (تطبیق نموذج : « نوادر�ةكر�مة  -171

، رسالة ماجستیر (غ »طودوروف على مجموعة من الحكا�ات الخراف�ة في منطقة قالمة) 

اإلنسان�ة،  كل�ة اآلداب واللغات والعلوم االجتماع�ة و اللغة العر��ة، و  قسم اآلداب منشورة)،

 .2009/2010ة، الجزائر، جامعة الشیخ العر�ي الت�سي، ت�س

الكتا�ة الروائ�ة عند واسیني األعرج (قراءة في التشكیل الروائي : « الر�احيكمال  -172

اإلنسان�ات، جامعة دكتوراه (منشورة)، كل�ة اآلداب والفنون و ، رسالة »لحارسة الظالل) 

 . 2005منو�ة، تونس، 
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 المؤتمرات: أعمال الملتق�ات و  -سادسا

)، 2005إبر�ل  26/27/28األدب في الجزائر (أ�ام  ملتقى إشكال�اتأعمال  -173

االجتماع�ة، جامعة العام والمقارن، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة و  منشورات مخبر األدب

 . 2006�اجي مختار، عنا�ة، الجزائر، 

جامعة موالي إسماعیل،  2014مارس  14 -12أعمال المؤتمر الدولي الثالث  -174

 دار كنوز المعرفة للنشر والتوز�ع، األردن، الكل�ة المتعددة التخصصات، الرشید�ة)، مكناس،

 .2015 ،)1(ط

، إشراف 1)، مج2008تموز  24/ 22أعمال مؤتمر النقد الدولي السا�ع عشر ( -175

آدابها، جامعة الیرموك، األردن، عالم داد و محمود درا�سة، قسم اللغة و تحر�ر نبیل حو 

)، 1للنشر والتوز�ع، األردن، (طالتوز�ع، جدار للكتاب العالمي و الكتب الحدیث للنشر 

2009 . 
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 ملخص ال�حث

هذا ال�حث في إطار دراسة العالقة الجامعة بین الموروث الشعبي واإلبداع الروائي 

الجزائري، بوصفه (الموروث الشعبي) مادة ح�ة تحمل زخما معرف�ا وفن�ا جمال�ا، یتجدد 

  .الروائ�ةبتجدد الرؤ�ة 

على مستوى النص الروائي في  الناهضة الست�عاب التحوالت اطى جاهز �أتي ، ومع 
 مختلف تجل�اتها، من خالل طرح مجموعة من التساؤالت حول: 

فردي التألیف حداثي التشكیل، و�خضع لقواعد الحرف ة الجامعة بین ما هو طب�عة العالق -
 ؟. امتداداتهاو  عالقةعن حدود ال؟ و  ي الزمنالجمعي الممتد ف اإلبداع ، و�ین الكتابي

عن الص�غة التي استطاع بها الروائي الجمع بین الفردي والجماعي دون أن �فقد أحدهما و  -
 عن أشكالها وصورها ؟. و وجوده الخاص؟ 

هل كسب الروائي رهان التحدیث في مقابل خسارة التلقي الواسع، خاصة في ظل و  -
 عب�ة الموروثة ؟. إشكال�ات تلقي المادة الش

 أثر اإلجا�ة في خمسة نصوص تنتمي إلى مدونة االستثناء والدهشة، مع تواقتفی 
 ، وهي: الروائي الجزائري واسیني األعرج

 نوار اللوز (تغر��ة صالح بن عامر الزوفري). - 

 ما ت�قى من سیرة لخضر حمروش. - 

 ).1/2فاجعة اللیلة السا�عة �عد األلف (رمل الما�ة  -

 المخطوطة الشرق�ة. -

 جملك�ة آراب�ا. -

أن الموروث الشعبي، �كل أقسامه وفروعه، قد شكل مرجع�ة أساس�ة في تشیید  تاعتقد
معمارها الروائي، واضطلع بوظائف أخرى تنأى عن الوظ�فة التأصیل�ة، من خالل قدرة 

كق�مة لها  غیر�ة على االستلهام والتوظیف انتهت إلى إبراز المادة الشعب�ة الموروثة،
 .حضورها الدینامي والفعال في خدمة القصد الروائي
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Résumé : 

Cette recherche se situe dans le cadre de l’étude de la relation existant entre 

le patrimoine populaire et la créativité romanesque algérienne, en considérant ce 

patrimoine comme étant une matière vivante portant une abondance cognitive, 

artistique et esthétiques, se renouvelant à travers la vision romanesque, et étant 

une donnée prête à comprendre les changements révolutionnaires au sein du 

texte romanesque à travers toutes ses manifestations, en posant un ensemble 

d’interrogations portant sur :  

- La nature de la relation existant entre ce qui est écriture et nouveauté et ce 

qui va à l’encontre de l’écriture et croise la nouveauté. Ainsi que sur les 

limites et la portée de ce croisement ;  

- La formule selon laquelle le romancier a pu associer l’individuel et le 

collectif sans pour autant faire perdre à l’un ou à l’autre sa propre 

existence, ses formes et ses images ;  

- Le romancier a-t-il gagné le défi du renouveau face à la perte d’une 

réception plus large dans la lumière des problématiques de la recevabilité 

de la matière populaire du patrimoine ?  

Nous avons essayé de répondre à ces interrogations à travers cinq textes 

faisant partie du corpus de l’exception et l’étonnement avec Ouassini LAREDJ, 

à savoir :  

- Les fleurs de l’amandier (Taghria Salah Benamar Ezoufari) ; 

- Ce qui reste de la biographie de Lakhdar Hamrouche ; 

- La calamité de la mille et septième nuit (Raml Elmaya 1/2) ; 

- Le manuscrit oriental ; 

- Djamlakia Arabia.  

Nous croyons que le patrimoine populaire, avec toutes ses parties et 

subdivisions, forme une référence fondamentale dans l’édification romanesque 
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et a pris sur lui d’autres tâches s’éloignant de la fonction intégriste, à travers une 

capacité d’inspiration et de mise en ouvre qui a abouti à la démonstration de la 

matière du patrimoine populaire en tant que valeur ayant sa propre présence 

dynamique et efficiente servant le but romanesque.  
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Abstract: 

This research is part of a study of the relation linking between the popular 

heritage and the Algerian novelist creativity. The popular heritage is a living 

material that carries a cognitive and artistic momentum; it is rejuvenated by the 

renewal of the narrative vision, and is ready to assimilate the imminent 

transformations at the level of the narrative text in their various manifestations. 

Through posing a set of questions about: 

- The nature of the universal relation between what is of individual authorship 

and of modern formation, which is subject to the rules of the written character, 

and between the popular collective creativity through time? and the limits of the 

relation and its extensions? 

- And the formula by which the novelist could combine between the individual 

and the collective without losing each one’s own existence? about the forms and 

images of this formula? 

- Did the novelist win the challenge of modernization in return for the loss of 

widespread reception, especially in light of the problems of receiving the 

inherited popular material? 

We have attempted to reach an answer in five texts belonging to the unique 

corpora and surprise, by the Algerian novelist Wacini Laredj, namely:  

 - Nuwwar al-Lawz -Almond Blossoms-(The epic journey of Saleh bin Amer 

Al-Zoufri). 

 - The remainder of the biography of Lakhdar Hamroushe. 

- Faji'at al-Layla al-Sabi'a ba'd al-Alf, Raml al-Maya 1/2 (The Disaster of the 

Seventh Night after the One Thousand Night, Raml al-Maya, 1/2).  

- al-Makhtuta al-Sharqiyya - The eastern manuscript. 

- Jumlukiat Arabia- The Republic Kingdom of Arabia. 

 We assumed that the popular heritage, in all its sections and branches, has 

become a fundamental reference in the construction of the novelist architecture. 
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It carried out other functions that diverge from the original function that put 

foundations of art in the environment through an exceptional ability for 

inspiration and employment; and led to bringing out the inherited popular 

material as a value with its dynamic and effective presence in the service of 

narrative intent. 
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