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 االشتغال عمييا تعد الرواية من أكثر األجناس األدبية استيعابا لمواقع ومتغيراتو، وليذا بات  
بمثابة وعاء فيي  ل إن الرواية ديوان العرب الحديث،ا لمغاية حتى قيا ميمً حديثً  عنيا الحديثو 
األجناس وزت في عالقاتيا تجا ، حيثفي صراعو مع واقعو وتاريخو إلنساناصب فيو أفكار ت  

 ىذه األنساق المعرفية المتفاعمة وضمنبينيا وبين شتى الحقول المعرفية،  ومّدت جسورا األدبية
 ومتمّيزاً  ياً التي عرفت حضورا قوّ ، التمثالت الواقعية يأتي "التاريخ" بوصفو منظومة من األحداث و

بدورىا عن  غفلوالنصوص الروائية النسائية التي لم ت النصوص اإلبداعية عموما، في متون
من ذلك في األدب  ، ولنااانتباه النقاد إليي ياتين الفّنية، وىذا ما شدّ بنّ  استثمارىا وتوظيفيا داخل

الجزائري أمثمة كثيرة ولعل أشيرىا ما تجمى في رواية "بعيدا عن المدينة" ل "أسيا جبار" التي 
اشتغمت عمى التاريخ اإلسالمي في سرد حكايتيا، إذ عاد النقاد إلى مرجعيتيا وتبّينوا آليات اشتغال 

من المقاربات النقدية  كان ليا نصيب وافر حيث تمك الحمولة التاريخية في مسار سردىا،
المعاصرة وىذا ما جعمنا نتجاوزىا ونخوض في تجارب روائية أخرى استثمرت غير التاريخ 

 .الجزائري ىو التاريخ، أال و اإلسالمي

فتح المجال واسعا أمام كثير من األسئمة فّنيا إن العودة إلى التاريخ ومساءلتو، توعميو ف
 القراء بفّنيتو يجذب متخيل الشعوب واألمم من خالل عمل فّنيف عمى تاريخ نتعرّ ا وثقافيا، فإذا كن

لى أي  ؟فكيف تتموضع الحمولة التاريخية في ىذا المتن  مدىوما ىي عالقة الرواية بالتاريخ؟ وا 
 وما ىي اآلليات الفّنية التي استحضر بيا ؟يالتاريخفي استيعاب الواقع  الجنس األدبييسيم ىذا 

 ؟.الماضي التاريخي ىذا

ذا كانت  األسئمة التي تشمل إشكالية بحثنا حول الحمولة التاريخية وآليات اشتغاليا  ىذهوا 
استيعاب تقوم ىذه الروايات عمى  إذ روايات نسائية لكاتبات جزائريات، فقد وقع اختيارنا عمى ثالث

ومع ازدياد الوعي بالحاضر يزداد االىتمام  استشراف المستقبل واحتضان الماضيالحاضر و 
بالزمن إلى  الماضي ىي عودة  ية الوطنية، ليذا فإن العودة مات اليو ما من مقو  التاريخ، كّونو مقوّ ب
إلى الرواية بصفة عامة  ميمنا من أيضا ارنانبع اختي كما، ى التاريخ في امتداده نحو الحاضرإل
، والذي فرض فييا الجزائر حضور تاريخل ناتممسىو  أكثر وما استيوانا ،تاريخية بصورة خاصةوال
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توظيفو داخل الرواية، وىذا بالنظر إلى التفاوت الذي لفت انتباىنا عمينا تساؤالت عن استراتيجيات 
 ، والذي صاغو الروائي بفعل استناده إلى عامل التخييل.الحقيقي اريخبين األحداث كما نسجيا الت

ونيسي" و"بحر الصمت" ل"ياسمينة  تتمثل ىذه الروايات في :"لونجة والغول" ل"زىور
صالح" عمما أنيما لم يصنفا ضمن الروايات التاريخية لكننا نرى بأن الحمولة المحتواة في المسار 

وندخميما ضمن المتخيل التاريخي، وزدنا  لمروايتين ىي تاريخ الثورة الجزائرية التحريرية السردي
، وتعود روايات التاريخية الحديثة الصدورعمييما رواية "الرايس" ل"ىاجر قويدري" وىي من ال

 أسباب اختيار ىذه الروايات إلى النقاط اآلتية:

إىمال الكتابة النسائية عامة، وتصحيح المقولة التي مفادىا أن المرأة ال تتجاوز ذاتيا في  -
الكاتبة الحمولة التاريخية في كتابتين لنبّين كيف تعاممت المرأة  عن آليات تجسيدتيا، فبحثنا كتاب

 مع التاريخ.

إلى جة والغول" الروائية "زىور ونيسي" في روايتيا "لون عمدت حيث التاريخ؛ر استحضاختالف ا -
ألنيا ابنة  في شكل متخيل دون االعتماد عمى توثيق تاريخي تاريخ الثورة الجزائريةاستحضار 

 ية المغتصبةاسترجاع الحر ة إصرارىا عمى الجياد والكفاح من أجل برز في نصيا شدّ ، إذ الثورة
 ىي األخرى مت"، إذ قامتروائية "ياسمينة صالح" في روايتيا "بحر الصإلى ال بالنسبة واألمر نفسو

من جيل  يانبة "زىور ونيسي"، كوّ ة عن كتايا بطريقة مختمفتاريخ الثورة الجزائرية ولكنّ  استحضارب
 الذاكرة الجماعية. االستقالل واعتمدت في متخيميا عمى التوثيق الذي حفظتو

 في الزمن العثماني الجزائر تاريخإلى عادت فييا فقد  "ىاجر قويدري"رواية "الرايس" ل أما 
صّورت لنا ف تركية،الرشيفات األمعتمدة عمى توثيقيا من  م1111م إلى غاية 1971من الفترة 

 "حميدو بن عمي"الصراعات والدسائس القائمة في تمك الفترة، مع سردىا سيرة الشخصية التاريخية 
تي" لونجة والغول" يوالشك أن استياللنا بتحميل روا .البحري الجزائري لألسطول ن رايسالذي كا

وقد  اموليس  لطبيعة التاريخ المتعاطي فيي إلى أسبقية صدور الروايتين يرجع ذلك و"بحر الصمت"
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 الروائي اشى مع قواعد الفنّ ة تتمقامت ىذه األعمال الثالثة بصياغة التاريخ الجزائري بطريقة فّني
 السردي. التي أخرجت التاريخ  من دائرة اليقين إلى دائرة المتخيل

والمتخيل في  / التاريخإلى توضيح العالقة بين الواقع نيدف من خالل ىذه الدراسة
شتغالو في التاريخي وآليات ا الماضي ميامتسا، كما نسعى إلى البحث في تقنيات ثالثةالنصوص ال

 . مة لمتاريخ الجزائريباألحداث التاريخية والشخصيات المفع   اتالروائيوما مدى تأثر  ،سرد الروائيال

المقاربة  استندنا إلىساسية إللمام بيذا الموضوع والوقوف عمى نقاطو األسعيًا منا إلى ا
كما اعتمدنا عمى منظورات  ،الموضوعاتية أثناء معالجتنا لمتيمة التي جسدتيا النصوص الثالثة

معطيات نصية تخدم التحميل  القراءة القائمة عمى التأويل بما ت تيحو من إمكاناتسيمياء 
ألنو يستحيل ، االستعانة بمختمف اآلليات لدراستوت موضوع اقتضفطبيعة ال ،وتعززه الموضوعاتي

 .ق منيج ما تطبيقًا تامًا في دراسة النص األدبييتطب

، وبدأناه بتمييٍد جعمنا عنوانو من ىذه الرؤية قسمنا البحث إلى ثالثة فصول انطالقا
ى لمكتابة األولحاولنا أن نبرز فيو اإلرىاصات  "الحضور التاريخي في الكتابة النسائية العربية"،

 وّظفة لمتاريخ. الم   العربية النسائية

ب "الخطاب التاريخي  هعنوناتحديد الجياز المفاىيمي، و ل الفصل األولنا في ورجع
المفاىيم  فيو بعض ناالتنظيري ليذه الدراسة، إذ تناوللجانب تطرقنا فيو إلى ايمو"، وقد ومفاى

التاريخ الجديد، عمم  ،)التاريخ، فمسفة التاريخ تية:لدالالت اآلاالصطالحية لمكشف عن اوالتحديدات 
ين الرواية والتاريخ، كما تحدثنا في المبحث التاريخ(، والتي كانت منطمقات لمتفكير في العالقة ب

ثم عالقة  السرد بنوعيو)التاريخي والخيالي(تطرقنا فيو إلى مفيوم ي عن "السرد والتاريخ"، و الثان
تاريخي في السرد اشتغال الماضي ال لفصل أشرنا إلى آلياتبالتاريخ، وفي آخر ا السرد الروائي

 . ووميكانيزمات الروائي

قمنا بتحديد آليات اشتغال  "، حيثالثورة تاريخفصل الثاني ب "متخيل كتابة ووسمنا ال
روايتي "لونجة والغول" ل"زىور ونيسي"، و"بحر الصمت" ل"ياسمينة  في المتخيل التاريخ الثوري
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ن عمى آلية "الرمز" الذي برز من خالل جممة من العناصر إذ استوقفنا النصي صالح"،
 لذاكرة"، وثنائية" الذات واآلخر"السردية)الشخصيات، الزمن، المكان(، ثم آلية "الحوار" و"خطاب ا

 ىذه األخيرة التي ال تخمو منيا النصوص المتعاطية لمتاريخ.

جر "ىا مع الروائيةالعثماني  ة الحكمطيم تاريخ الجزائرلحمولة  الفصل الثالثوانتقمنا في 
 فتناولنا فيو أشكال "،في الزمن العثماني لة تاريخ الجزائرقويدري" ووسمناه ب "تجميات حمو 

ثم  الحدث التاريخي في المتن الروائيالعثماني وطرائق توظيف  في الزمن تاريخ الجزائرتمظيرات 
تاريخية" التي جاءت الوالشخصيات المفترضة "شبو  لشخصية التاريخية "حميدو بن عمي"دراسة ا

 الجاىزة المكتممة البناء.الستكمال مشروع الشخصيات 

رفية التي أسفرت عنيا جممة من النتائج واالستنتاجات المعب فجاءت خاتمة البحثأما 
  .الدراسة

طبيعة الموضوع التي فرضت عمينا الرجوع في كثير من  ،ناالصعوبات التي واجيتومن 
ميا وطريقة بنائيا فّنيا وصناعة متخيّ  األحيان إلى المرجعية التاريخية ليذه الروايات لتتبع تمظيراتيا

صعوبة ، وأيضا لنتمكن من خالل الزاد المعرفي المكتسب من تأويل طريقة توظيف التاريخ الروائي
التي تتماشى  ،يرىاوغ..مدونات أخرى من مختمف األجناس األدبية كالمسرح والقصة.العثور عمى 

ذا ل ،يا عمى تقتصر عمى الرواية فقطنالذي يشمل الكتابة النسائية كوّ روحة طمع طبيعة عنوان األ
تبة الجزائرية لمتاريخ في شتى االكتوظيف  فيذا راجع لندرة ،الرواية فقط ا إلى مقاربةاضطررن

يشمل كل األجناس األدبية  الذي يتسم بالعمومية و  خمال بين العنوانف ما خمّ  األدبية جناساأل
 .  فقط متن األطروحة الذي اقتصر عمى الروايةو 

وحتى تتحقق غاية البحث، فقد أفادتنا بعض الدراسات والمراجع التي اىتمت بالتأطير العام 
  :يأتي في الساحة األدبية العربية ما الذي يجمع بين الرواية والتاريخ التخييمي والواقعي، ومن أىميا

"الرواية والتاريخ" ل"نضال الشمالي"، "الرواية والتاريخ" ل"عبد السالم أقممون"، "الرواية وتأويل 
التاريخ" ل"فيصل دراج"، "بنية الشكل الروائي" ل"حسن بحراوي"، "بنية النص السردي" ل"حميد 
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ة والتراث السردي" ل"سعيد النص الروائي"، "الرواي لحميداني"، "تحميل الخطاب الروائي"، "انفتاح
يقطين"، كما اعتمدنا عمى المراجع األجنبية وبالخصوص المترجمة منيا إلى العربية والمتمثمة في: 

التصوير في السرد القصصي"، "الزمان –الحبكة والسرد التاريخي"، "الزمان السرد  -"الزمان والسرد
 .الخ...ريكور"، و"الرواية والتاريخ" ل"جورج لوكاش"، الزمان المروي" ل"بول–والسرد 

الفاضمة الدكتورة "نبيمة زويش"، التي تفضمت  ناتقدم بالشكر الجزيل ألستاذتنوفي األخير 
التي  ناقشةشكر المجنة الم  نمشاق قراءتو وتصويبو، كما  تباإلشراف عمى ىذا البحث وتحمم

 نافما من قصد، واهلل من وراء القصد، فمو عميّ  ناأخطأ . فإنستفيد من مالحظاتيا لتقويم البحثنس
  ما أنعم ولو الشكر عمى ما أسدى.

 ونسأل اهلل التوفيق
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المغة ىي معبر الذات إلى الوجود، فيي األداة التي تستعين بيا الكاتبة لمتعبير عن كل  إن  
تسعى  يصبح التأمل في المغة الروائية النسائية تأماًل في تجربة وجودية، ور بداخميا، ومن ثميد ما

عن طريق ولوج عالم المغة والثقافة والمجتمع، وتغيير تشك التيا التاريخية التي الذات إلى إثبات 
ال يكاد يتكمم إال  صمتًا، أو صوتًا تابعًا وفي مرتبة أدنى  جعمت من الصوت النسائي صوتًا خافتا

تصوير ل ىا المغة كوسيمةباتخاذ فراحت المرأة الكاتبة تقتحم عوالم الفن و اإلبداع من صوت الذكر،
في بعض األحايين، فأصبح إبداعيا حرية وانطالقا نحو عوالم تخترقيا طموحاتيا وآماليا وآالميا 

 الذات المبدعة لتمرر عبرىا منظوماتيا القيمية والجمالية.

 المرجعية المحور األساس في ل الذكوري التميد، أو لنقلمركز المتخي   تزال المرأة كانت وما 
ليا تنحصر وتتأرجح بين الصورتين الفنيتين  -الرجل-إذ كانت معظم كتابتو  ة الذكورية،يالكتاب

 فكير الضيق والمحدود بمثابة محف زالنمطيتين المرأة "المالك" أو المرأة "الشيطانة"، إذ عد  ىذا الت
ت مع الواقع بكل أبعاده تعامم؛ فى أنماطوتالستثارة قدرات المرأة المبدعة واختراقيا عوالم اإلبداع بش

ية عن ففجرت المسكوت عنو وكشفت بطريقة فن   دًا وصورا مغايرة  لما كانت عميو؛لترسم لذاتيا أبعا
ة بتجاوزىا تمك في الذاكرة العربي استطاعت خرق ما تراكممختمف أوضاعيا وقضاياىا، حيث 

 .وأصبحت من صفاتيا مرأة التي كانت سائدةالنظرة الدونية إلى ال

أن تقتحم ميادين متنوعة، وأن تخوض مجاالت مختمفة، فعالجت إذًا  استطاعت المرأة 
ما جعل ياسية، ثقافية، تاريخية،...الخ. : اجتماعية، اقتصادية، سقضايا مختمف شرائح المجتمع من

 األحداث الواقعية والخيالية جل حديثيا عن ذاتيا بل تمكنت من إعادة نسج كتابتيا ال تقتصر عمى
 إلى العالمرجعيات الثقافية بما يجعل الكتابة تتجاوز الذات، وتتحول إلى  خطاب موجو ثيل الموتم
ما يتخمل ىذا األخير من  من رغمعمى الال يفتأ يتطمع إلى التواصل والعيش المشترك  الذي

أصبحت  "ل فيقول شروخات وتصدعات ونزوع نحو الغطرسة، يصف "عبد اهلل ابراىيم" ىذا التحو  
الرواية إلى جانب وظائفيا التخيمية والتمثيمية واإليحائية أداة بحث بيا يمكن استكشاف العالم 
والتاريخ واإلنسان لم تعد نصًا خاماًل يحتاج إلى تنشيط دائم، لقد انطوت عمى قدرة خاصة حينما 

كثير  صبح العالم بأجمعو موضوعيا بل إنيا فيأوضعت نفسيا في خضم التوتر الثقافي العام، ف
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فقد أصبحت الرواية وسيمة لتصوير وقائع العالم ، 1من نماذجيا قد أصبحت ىي موضوعًا لنفسيا"
ثبات وجودىا، فحممت  عبر عنمرأة الكاتبة التي تإلى ال ومرآتو، ومالذًا بالنسبة توقيا إلى التحرر وا 

ممجأ المرأة  الروايةوحاتيا وآماليا، فكانت وآالميا وصورت كذلك طم قضية المرأة ومعاناتيا بذلك
تيا تتسم بالصدق وااللتزام وطرح القضايا امعظم كتاب ا لتصوير كل ما يحيط بيا، لذا كانتومرجعي

 عمى ية. ولعل ما نصبو إليو ىو وضع عالمة تنصيصالمنوطة بيا إلى جانب تحقيق المتعة الفن  
تي الكاتبات الال أعمال مام بكاملندعي اإلليد الكتابة التاريخية، ونحن ال دالكتابة النسائية وبالتح

، فحسبنا فقط أن نتناول بعض النصوص التي في متون نصوصين لتاريخ واستحضرنوعالجن ا
تراتيجيات األخرى لتشكيل الحمولة تعاطت التاريخ مستندة في ذلك إلى عامل التخييل واالس

 .التاريخية وفق منظور نسائي يميزىا

االنطالقة الفعمية لمكتابة النسائية العربية كانت في عصر النيضة، عصر التنوير  إن   
إذ عرف ىذا األخير يقظة فكرية نسائية من خالل المساىمات اإلبداعية لمعديد من  ؛واالنفتاح

نشأت عمييا  حيث استطاعت الكاتبة العربية أن تخمع ثوب القيم والعادات والتقاليد التي المبدعات،
نما عن التمث الت االجتماعية اريخيا الطويل، في ت ما جعل كتابتيا ال تعبر عن ذاتيا فقط، وا 

 والثقافية والسياسية والتاريخية المفروضة عمييا.

أول رواية " ىي زسن العواقب" ل"زينب فوايقر العديد من النقاد والناقدات بأن رواية "ح 
ت بمثابة دافع ، ألنيا عد  بة الروائية النسائية الحقاً تأثير بالغ في الكتا نسائية عربية، وقد كان ليا

قوي إلطالق صرخة ىذه األخيرة، وخروجيا من بوتقة الصمت التي وسمت حياتيا اإلبداعية بشكل 
  .2قسري إلى الولوج في عالم اإلبداع باإلفصاح عن كل ما ىو مخفي

ضت من بمبنان، فعر  "عامر"واية عمى أحداث تاريخية بجبل وقد رك زت الروائية في ىذه الر  
سمسة من الصراعات بين األمير "شكيب" أحد أمراء الدروز وابن عمو "تامر" بسبب خالليا 

                                                           
 -قراءات مغربية–الجزائرية اليوية والتخييل في الرواية السحرية: التاريخ وسرد اليوية،  إدريس الخضراوي، البطاقة - 1

 .88، ص2008، 1رابطة أىل القمم، ط
 .19، ص2011المغرب،  د ط، برانت، -العربية، مطبعة آنفونورة الجرموني، الشخصية في متخيل الرواية النسائية  - 2
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 تنافسيما في حب ابنة عميما "فارعة"، وتنتيي القصة نياية سعيدة، بعد العديد من المغامرات
صالة السياسية التي ة واألالقائمة عمى الصدفة اىتمت فييا الكاتبة بتصوير الحياة والشيامة العربي

كان يتمتع بيا العرب. وقد وظ فت أسموبًا يمزج بين النثر البسيط والمسجوع وىو يشبو إلى حد كبير 
من حيث اعتمادىا ، ثرت بكتابتو الروائية إلى حد بعيدأسموب "سميم البستاني"، كما أنيا تأ

اقعية لمخالف السياسي والعاطفي القارئ يجد الصورة الو ف، 1الخطف والتحايل المغامرات وأحداث
تشابو أسماء الشخصيات بين الزعيمين، والذي أسيبت في شرحو كتب التاريخ، باإلضافة إلى 

 .2شخصيات القصة الحقيقية مع

الحكائية، إال  أن  الكاتبات مادتين اي استقت منيتادر الرئيسة الالمصمن  التاريخ د  ع   
تجمع بين  توظيفو يختمف من كاتبة إلى أخرى، فنجد الروائية "لبيبة ىاشم" في روايتيا "قمب الرجل"

يًا ال تقريريا تسجيميًا، وقد لقيت ىذه األخيرة ، فتوظيفيا لمتاريخ كان تاريخا فن  التاريخ والتسمية والترفيو
ن بعض االستحسان من قبل "محمد يوسف نجم" الذي يرى  " بأن الحكاية قوية محكمة السرد، وا 
ت قفميمودرامية، وىي عالوة عمى ذلك و كانت تعتمد عمى عنصر الصدفة وتكثر فييا المبالغات ال

تقن، وىو من أجمل األساليب القصصية في في معالجة العواطف العميقة، فأسموبيا جميل، م
فالروائية ، 3ىذه الفترة، وقد تخمصت فيو الكاتبة من الوعظ واالستطراد إلى النصائح واإلرشادات"

يدل عمى عالم ، وىذا األخرى البنائية التسمية ومختمف العناصربين التاريخ و  زج"لبيبة ىاشم" تم
األولى عمى مستوى التخييل؛ بمعنى أن الكاتب حين يكتب ال الكتابة الروائية الذي يقوم بالدرجة 

مخيمتو، من صور تخص  ىذا الواقع  يتعامل مباشرة مع الواقع، بل مع ما يرتسم في ذىنو، أو في
وىذه الصور المرتسمة ىي صور مفيومية تعادل معاني، أو تشكل معاني، ألنيا أو تمثمو وتعنيو، 

ب ليا، في إطار ليس ىو إطار الواقع ذاتو، وكذلك ضمن صور مرتسمة، من موقع رؤية الكات
فعممية الكتابة  .عالقات الواقع نفسيا الكاتب ذلك،عالقات أخرى ليست ىي تماما، حتى ولو توخى 

                                                           
 .20ص المرجع السابق،  - 1
جمعة، التاريخ العاممي والرواية العربية األولى "زينب فوار"، مقال الكتروني، نقال عن  وضاح -2

، تاريخ  www .google.com،محرك البحث:www.bintjbeil.com/A/araa/011008_waddah.ltmlالموقع:
 .01، ص18:10، الساعة:2018جانفي03الزيارة: 

 .22النسائية العربية، صنورة الجرموني، الشخصية في متخيل الرواية  - 3
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فعل ممارسة النشاط ب غير الجاىز الذي يرتسم أوليا في الذىن عممية صياغة ىذا المفيومىي 
 .1التعبيري

م ل" لبيبة 1904"، ورواية "قمب الرجل" زم ل"زينب فوا1895إن رواية "حسن العواقب"  
أخرى، فرواية و  ا متفاوت بين روايةمحضور التاريخي فييالىاشم" من الروايات التاريخية، إال  أن 

اعي واقعي يعالج قصة متو في قالب اجتم"حسن العواقب" استمدت مادتيا الخام من التاريخ وقد  
ما جعل التاريخ فييا ي اإلبداعي . أما رواية "قمب الرجل" فغمب عمى تاريخيتيا الطابع الفن  حب

المكو ن  بيمإلى تغ ينحو منحًى آخر؛ يعني الخروج من بوتقة التسجيل والتقرير لؤلحداث التاريخية
 ر نسبيًا.االستطيقي وىيمنتو في النص وىذا ما جعميا تتميز ببنائيا الفن ي المتطو  

لعربية كانت مغايرة لما ىي لمكتابة النسائية ا إلشارة إليو أن اإلرىاصات األولىوما تجدر ا 
كو ن معظم ضوعات معينة ومحددة في آن معًا، اليوم، ألن كتابتيا كانت مقتصرة عمى مو عميو 

 رن المرأة"ألنين صو  ن عاجزات عن امتالك وعي حقيقي بالواقع النسائي تمك الفترة بقي   روائيات
فظمت بذلك النصوص النسائية ، 2كما صورىا الرجل، إذ استعرن نفس القوالب النمطية" تماماً 

ما جعميا تنحاز إلى خصوصية التجربة الذكورية الذكور،  الكتابيا ماألولى حبيسة الحدود التي رس
خالل تمك  لروائيةتجربة المرأة ا يزيم وتبتعد نوعا ما عن خصوصية التجربة النسائية، ولعل أىم ما

فمعظم كتابات ، 3"حرصيا الشديد عمى إسماع صوتيا داخل مجتمع يتجاىل حضورىا" ىو الفترة
 تيدف إلى إثبات وجودىا في مجتمع يغي بيا وييمش حقوقيا، في  المرأة في مرحمتيا األولى كانت

بدايتيا  يا فيتمجتمع كانت الييمنة الذكورية ىي السمطة الرائدة والمسيطرة، لذلك اتسمت كتاب
يسمح ليا بممارسة دورىا في  بالرضوخ لؤلعراف والقيم الرائجة في المجتمع األبوي المتسمط الذي ال

لة قبار صوتيا وتناسي حقيقة ىويتيا األنثوية عمى خالف االمتيازات المخو  إ الحياة، بل يعمل عمى
 لمجنس اآلخر الذكوري.

                                                           
 .20، ص1999، بيروت، 2يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج البنوي، دار الفارابي، ط - 1
 .24الجرموني، الشخصية في متخيل الرواية النسائية العربية، صنورة  - 2
 .          المرجع نفسو، الصفحة نفسيا - 3
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عناء المرأة العربية  وعمق نقمت برىافةشكال السردية التي إن الرواية النسائية من األ
قيا إلى التحرر من بوتقة وصو رت عذابيا وفي أحيان أخرى آماليا وطموحاتيا وكذلك تو   وصراعيا

متيا. وتصبح الرواية بيذا الشكل أقرب في الذاكرة العربية ومخي   ةسبار  كانت العادات والتقاليد التي
" GEORG LUKACS ج لوكاتش"جور رسم حياتيا وتصويرىا، ما جعل شكال السردية إلى األ

ن ذلك بصورة نيا ممحمة بورجوازية؛ أي أنيا تمس جميع شرائح المجتمع سواء أكايسم الرواية بأ
 باتخاذ صورة خارجة عن الواقع مخالفة لو. واقعية مطابقة لو، أم

لمية، فالواقع ىو مجتمعات العاحداث التي تجري في الباألاقترنت الرواية في أغمب األحيان 
ىذا  كيفية حضوراألدبي المتخيل، وليذا كان سؤال النقد عن منص البد منو لقاعدة الخيال، و 

فن يتين  لنقل طريقتين ، والمالحظ أنو يتخذ منحيين عمى مستوى اإلبداع الروائي، أوالواقع/التاريخ
 صورة حضوره في شكمين:بعاده الواقعية والمتخيمة، وتتجسد في  كيفية حضوره بأ

المشكمة لمنص  حداث عامة تتعاضد في بنائيا مختمف العناصر: ىو صورة أالشكل األول"
صورة الحكاية  طل واحد يعكس كل  عمى ب كيز منصبًّافي مثل ىذه الروايات ال يكون التر الروائي، و 

 الشخصيات في بناء حدث الرواية العام. ساسية لمرواية، بل تشترك جميعاأل

حداث ل، فتكون أيمثمو الراوي أو البط ىو شكل السيرة الذاتية، والذي عادة ما الشكل الثاني:
ساسية لمرواية ولكي تعتبر حكايتو النواة األ الرواية كميا تدور حول شخصية الراوي أو البطل، الذي

 أو راوي بذلك، وىو عادة ما يكون ال التاريخ في النص الروائي البد من فاعل يقوم يتحقق حضور
 ة داللية، فيو ذكار ولمتاريخ وظيفاالستبحداث محايثة لزمن الحكي أو الشخصية  بوساطة سرد أ

ن كان معروفا في الرواية التاريخية، فإنو في الر و   أحياناً  ، ومباشراً واية الحديثة يبدو خفي ًا أحياناً ا 
ول الستثمار التاريخ في نصوصين ئيات اتخذن الشكل األأن معظم الروا والجدير بالذكر .1"أخرى

قصاء والتيميش الذي اإل وكذلك ،بصورة عامة هالمشو   ما يشغل بالين ىو تاريخ المرأة العتبار أن  

                                                           
أسئمة الحداثة في -لواسيني األعرج من التاريخ إلى السرد، مداخالت ممتقى الرواية الرابع رشيد قريبع، "كتاب األمير"  - 1

 (.61، 60، ص ص )2008، منشورات رابطة أىل القمم، د ط، سطيف/الجزائر، -الرواية الجزائرية 
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تابة التاريخ عند لك المقام المالئم األولى ىي ، لذا جاءت الصورةوارتحمت تينما حم  يالحقيا أ
 .المرأة

المشرق، فكانت مقارنة بشقيقتيا في  ،بالمغة العربيةالرواية الجزائرية المكتوبة تأخر ظيور 
المواتي استعرن لسان اآلخر الفرنسية ىي األولى لمبروز، ومن بين الروائيات الرواية المكتوبة بالمغة 

 الخ....آسيا جبار مقدم، : ميساء باي، مميكةنجد الروائية ع كتابتينو ر في مش

 ينقض   استفزازياً مشروعا ينحو منحًى  "سيا جبارعند "آ يعتبر مشروع الكتابة بالمغة الفرنسية
في توظيفو إلى المادة جنبية األولى( ويستند المألوف، ويسعى إلى تنبي لغة اآلخر) المغة األ عمى

 ه األرضيةذن سعد وابن ىشام...الخ(، ومن ىوطبقات اب المرجعية:)تفاسير القرآن كالطبري،
مرجعيات أسس و  عمى ومبنيةنيا مؤسسة ترقى إلى الشك لكو  شف القارئ أن ىذه المرجعية ال تيك

 تاريخية يشيد التاريخ ليا.

سرد :" أميات الكتب اإلسالمية والمتمثمة في انطمقت إذًا في بنائيا لمعممية السردية من 
لكاتبة مبدعة ، وعمى ىذا النحو اتضح لمقارئ أن ا1الطبري، والبالذري، وابن ىشام، وابن سعد"

نيا تعتمد  ليا اعمأ المتاريخ، ألن السند الذي بنت عميي الخاص مفيومياومؤرخة في آن واحد، كو 
 محكوم ومطمع عمى نافذة ذات مرجعية في التاريخ اإلسالمي. ةالسردي

يجاد فجوات ومنافذ تسممت عبرىا التاريخية لم تمنع الروائية من إ ولكن ىذه المرجعيات
ن كل باحث التساؤل حول مصير ىذه الثغرات ومن ىنا تأتي رواية" بعيدا عن قضايا تتطمب م

بكل أشكالو. إذًا  " محاولة تخطي ىذه العتبات بإضافة نوعية يمتزج فييا الخيال بالتاريخيالمدينة
ثى ومصيرىا، أو لنقل إنيا تروم ثمة ما أخفتو أقالم المؤرخين والرواة من مسائل تتعمق بقدر األن

 ريخ) تيميش المرأة عمى حساب العنصرإبداعية تناقش المسألة التي بقيت عائقا أمام التا النتفاضة
 الذكوري(.

                                                           
شكالية عالقة التاريخ باألدب في رواية "بعيدا عن  - 1 المدينة المنورة" آلسيا جبار، عبد القادر شرشار، سؤال اليوية وا 

 .06ص ،2011، برج بوعريريج، عبد الحميد بن ىدوقة أعمال الممتقى الدولي الثالث عشر لمرواية
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تعد "آسيا جبار" من الروائيات الجزائريات المواتي رفعن شعار التمرد والرفض اتجاه 
من قمميا االستغالل الذي مارسو التاريخ عبر مسيرتو الزمنية، وىي تمك الروائية  التي جعمت 

السيال وسيمة لتصنع  من عالم األدب سبياًل يقتدي بو كل قارئ يبحث عن ضالتو، حيث صدرت 
م أثناء الثورة la soif "1957ال تتجاوز العشرين سنة موسومة ب"العطش ىيأول رواية ليا و 

عتو برواية ىز  كيان نقاد النقد الفرنسي، ثم أتب ي صارخ من العمرالتحريرية، وكان ليذا المشروع دو  
"، إال  أن ىذا المشروع الروائي السردي لم ينل حظو الوافر في les impatients "القمقون ثانية

لم تسمح بالترويج لو العمل، نتيجة   ،الساحة األدبية الجزائرية، إذ نضج في أرض غير خصبة
ن الحديث الثورة الجزائرية، فكيف يمك ء بسبب ظروفه في وقت مضطرب انغمس فيو القراإصدار 

 عن حرية المرأة وغواية الجسد والبالد تخوض في حرب ضارمة ال تترك لممبدع مجااًل يتنفس فيو.

 ستراتيجيةاعمييا الروائية نصيا السردي "بعيدا عن المدينة" ىي  بنت التي ستراتيجيةاالإن 
الذي طغى عمى  الحافل سالميمثل في التاريخ اإلالتناص؛ أي استحضار النص الغائب المت

فتح "عمى ىذه التقنية بمثابة كتابة تجديدية لمتاريخ، ألنيا تقوم  الرواية من أوليا إلى آخرىا، وتعد  
مجال لممحاورة والتفاعل بين النص والنصوص األخرى المستحضرة من الثقافة والشعر والتاريخ 

في الوقت نفسو قراءة ، وتطرح 1"وغيرىا بغية خمق وحدة نصية خاصة جديدة الداللة والسياق
 .مثالي عميقة تبقى مستعصية عمى كل قارئ أريب

 اليدم" التأرجح فييا بين عمميتين ية يتمالمتمعن في ىذه الرواية يجدىا لوحة فن  إن  
ية تسعى إلى االنطالق من النص األول ن الروائخرى، أل؛ أي نص ينجز عبر نصوص أ2والبناء"

 تتخمى عن ما يمكن أن يصنع خمالً  في الوقت نفسوو  حكيياذ منو ما يمكن أن تؤسس عميو لتأخ
 مراجعةلتحصيل المصداقية الواقعية ب ي نصيا المتخيل من مصادر تاريخيةفي النص وىي تستق

                                                           
، الجزائر، 1الكتاب الجزائريين، ط اتحاد، منشورات - دراسة -وسيمة بوسيس، بين المنظور والمنثور في شعرية الرواية - 1

 .200، ص2009
شكالية عالقة التاريخ باألدب في رواية "بعيدا عن المدينة المنورة" آلسيا جباعبد القادر  - 2 ، رشرشار، سؤال اليوية وا 
 .02ص
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 انطالقا من النص األول ليوجو المنقح الذي يبني لمعطياتوكل قضية حساسة؛ أي أنيا تمعب دور 
 .يكون التخييل السمة الغالبة عميو يةالمبني عمى آفاق مستقبمالثاني النص 

خذ بدون وعي، والحديث ال يصنع بدون قديم، إذًا استثمار يؤ  القديم التميد الالشك أن 
مياتو ىو ىدم لما ىو شاذ محر ف، يخمو من االجتياد، ىذا القديم في بعض مواضعو والتخمي عن ك

 خير ىو الذي يجسد لمقارئ كيف تتم عممية اليدم والبناء.األ

عبت الفترة األولى من تاريخ أن الكاتبة اجتيدت واستو  بينلمرواية ي إن السياق التاريخي
وكان ىذا االجتياد في صياغة محبوكة الخمفاء إلى آخر  المحمديةانطالقا من البعثة  اإلسالم

اليوية  إثباتة في وقد كانت رغبتيا ممح   ،االستيعاب دل عمى قوةي وىذا ،معاً في آن  ومتماسكة
من  األوائل، لتصنع اإلسالميين والمحققيننيا انطمقت من مصنفات المؤرخين والرواة كو   اإلسالمية

 ي إبداعي.خطابا تمرديا يتمرد عمى ىذه الشرعية بخطاب فن   األخيرىذا 

ن الروائية كو  أخرى يشتغل النص عمييا،  ستراتيجيةاسبق يعثر القارئ عمى  عمى ما ماداً تاع
 لكونين ال يمكنين القيامالسردي إلى تخوم أرحب تجسد صوت الكتابة النسائية،   باإلبداعتدفع 

التي تواجييا وتواجو كل تتحدى العراقيل خذ ىي مسؤولية التعبير عنين، فبفعل الكتابة لذلك تت
 لنص. فقارئ ابتقنية التخييل لتفصح عن كل معاناة المرأة وقضاياىا في ذلك ةستعينالنساء، م

نص خيوط كاتب الالخيال الذي من خاللو يرسم لنا في استثمار  وبراعتيا قوة الكاتبةيستشف مدى 
، ألن ىذا الخيال منظار يصبغ بو التاريخ ليعطي لنا وجيا آخر ليذا األخير بمثابة نوكو  نصو، 

ي أقحمتيا في نصيا، التي كانت تنوعية ترسم لنا معالم الشخصيات ال إلضافةاستخدمتو الكاتبة 
يا ذلك الحكم التعسفية التي سن   األحكاموالخضوع لتمك  القبول تحدي،بين مصيرين التمرد وال تتراوح

غفميا الخطاب فيي حقيقة أ ،ياتدقيقفييا و  رى الروائية أن ىذه الحقيقة يجب إعادة النظرالجائر، وت
 وارى المؤرخون التراب عمييا وصارت من المسكوت عنو، لذا استحضرت ىذا النص الرسمي و

 . الغائب بغية معرفة حقيقة ىذا المنسي



 مدخل: الحضور التاريخي في الكتابة النسائية العربية

 

15 
 

ية ن تقيم لؤلدب الجزائري مقاما خارج الجزائر وتستعيد لمثقافة الجزائر استطاعت بوعييا أ
اليوية  لى طمسالرسالة لآلخر الذي سعى إ إبالغ ، مفادىامكانيا المغتصب وبمغة المستعمر

من التاريخ   بات الجزائريات الفرونكفونيات المواتي جعمنالكاتمن  "آسيا جبار"الجزائرية وتغييبيا، ف
إذ يمنح مشروعية وجوده بعيدا عن المدينة" " معمارية نصيا السردي لبناء القديم القاعدة األساسية

يم، مثل الطبقات الكبرى البن القد اإلسالميمن عمل بحثي في بطون كتب التاريخ "التاريخي 
 التي يشيد التاريخ ليا. ،1ن ىشام"، وتاريخ الطبري، وسيرة ابسعد

لتخييل الذي يضفي عمى ىذا لى عامل القديم في الرواية بفعل استنادىا إتستثمر التاريخ ا 
سيج خطاب روائي ى، وتاريخ يخترعو نتاريخ قد ول  ن اوج بيية متميزة، حيت تز صورة فن   الماضي

ت القائمة بينيم حول والخالفاوفاة الرسول)ص( متخيل، فالروائية استيمت نصيا بالحديث عن 
ة وحرمانيا من ويتوالىا، وكذلك قضية تيميش المرأمن يحظى بالخالفة قضية دفنو، ومرد ذلك ىو 

نما  ماملغرض طرح الماضي التاريخي ألم يكن  يامشروع روايتف حقوقيا، القراء وقمب صفحاتو، وا 
 ة، قراءة الحاضر التاريخي، متفحصمشروع إعادة قراءة التاريخ، قراءة نقدية، واعية"ىو 

 .، ومن ثم إعادة كتابتو2"لمماضي التاريخي

حداث، إذ كانت عن التجريد والمباشرة في نقل األ استعانت بتقنية الرمز، لتبتعدكما 
سالم إسالم الحق، إ عن السمطة الدينية وىي سمطة اإلسالم،لمدينة" تحمل طابعا رمزيا لمتعبير "ا

التي  خالفاتال انقمبت األمور بسبب نو بعد وفاتوأ الرسول)ص(، إال  المساواة والعدل في عيد 
وليذا ترى الروائية "آسيا  سالم،تعاليم اإل بعض عن بين الصحابة، ما أبعد فئة من الناس وقعت

 "بعيدا عن تعاليم اإلسالم". جبار" أنيا يمكن ليا استبدال عتبة العنوان بعتبة مقصودة وىي 

اريخ ومدى التخييل والت تتعمق بالكتابة والتاريخ أو بشكل أدق   سئمةجممة أ يثير النص
، باعتمادىا عمى عامل التخييل الفن ي ستراتيجية توظيفو في القالب الروائيقاطع بينيما وكذلك االت

                                                           
ل الممتقى الدولي أعما-ينة" آلسيا جبار، مجمة الخطابعادة كتابة التاريخ في رواية: "بعيدا من المدحسان راشدي، إ - 1

، منشورات مخبر تحميل 2013نوفمبر  09،10،11 : أيام، المنعقد16العددتجربة الكتابة عند آسيا جبار، الثامن حول 
 .11الخطاب، تيزي وزو/الجزائر، ص

 . الصفحة نفسيا ،المرجع نفسو - 2
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الذي يمعب دورا أساسا في رأب الذاكرة الجماعية ذلك أنيا تريد أن تجعل من الخطاب الروائي أداة 
ليو، فيو جزء من نطل منو ونعيد بناء ماٍض مؤلم رغم أننا ننتسب إص لرسم فضاء مخصو 

ديرة في طياتيا تيمة فكرية ج وبيذا الطرح تحمل الرواية نات ىويتنا.ن من مكو  ذاكرتنا، ومكو  
ماضينا قراءة واعية عميقة ال سطحية عابرة، حتى نبني حاضرنا ونخدم  باالىتمام مفادىا قراءة

البحث عن الحقيقة وكشف  يعني تاريخا؛ و، سواء أكان دينا أموتبجيم الماضي تقديس مستقبمنا، ال
 .1زيفيا واستنطاق المسكوت عنو

اختيار خطاب حكائي يتقاطع فيو  لرواية "بعيدا عن المدينة" بقصدية ةيالمعبة السردتشي 
 سالمي القديمف المستور والمزيف في التاريخ اإلكشل ريخ، وقد جعمت الروائية نصياالحكي بالتا

تسجل  لخطاب الروائي وتعمن عن شعرية اوىذا ما جعل روايتيا تنحاز عن خط الرواية الكالسيكية 
ة التاريخية الجديدة، ففي ن نسمييا بالروايؤسس بو لحركة روائية جديدة يمكن أبو شكال مختمفا ت

من التعديل في  ءبشيولكن  وضعية بالمعنى السارترينرى أن روايتيا ىي رواية  االتجاهىذا 
جون بول "لخصوصية عالقة الكتابة عند الروائية، ألن التاريخية التي يفرضيا  المنظور تبعا

  لقوي لمكتابة تنتج عن وعي الكاتبفي الكاتب ىي الدافع ا "JHON PAUL SARTREسارتر
نتارساء التاريخي الذي يكون أكثر قوة وتيعبر عنو باإل الفرد عموما بالتاريخ، وىو ماأو  جا أثيرا وا 

اث التاريخية التي تروم األحد تعود التاريخية القريبة منو، بينماحداث لكاتب باألا عندما يرتبط ىذا
ي، وىو التاريخ الذي مالسلى لمتاريخ اإلو التاريخ القديم البعيد العيود األإلى  اإلشارة إلييا الكاتبة
 .2ن نطمق عميو "تاريخ الميراث"يمكن أ

حداث التاريخية عمى تقنية الموزاة؛ بموازنتيا الدقيقة بين استحضارىا لؤلفي كما حرصت 
القديم  اإلسالميطالع القارئ المعاصر عمى التاريخ فتقنية التاريخية تريد منيا إ يل؛التاريخية والتخي
 بمسحة استطيقية األحداثىذه باستنادىا إلى تقنية التخييل التي تعمل عمى كسو  ومعرفة خباياه

فن ية، فيرى الناقد المغربي "أحمد بوحسن" أن الرواية التاريخية في تعامميا مع التاريخ البد ليا أن 

                                                           
 .17ص ،ينظر: المرجع السابق - 1
 (.19، 18، ص ص)المرجع نفسو ينظر: - 2
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تقنية مركبة وشبو متوازية في الوقت نفسو؛ مركبة لما فييا "تعتمد عمى ىذه التقنية التي تعتبر 
ض غير متكافئ من تداخل بين السرد الروائي والسرد التاريخي، وشبو متوازية لما فييا من عر 

 المشيود ليا في كتب التاريخ؛ كانت مى الوثائق التاريخيةفاعتمدت ع ،1"لبعض المحظات التاريخية
ياتيا صحداثيا تتفق حوليا كتب السير والتاريخ، كما كانت معظم شخمعظم شخصيات الرواية وأ

نوعة المرجعيات: شخصيات ذات مرجعية تاريخية، شخصيات ذات مرجعية تنسائية وم
 .لخ... ا،ثقافية)فكرية(، شخصيات ذات مرجعية تخييمية

ىو فعل الروائية كراوي ضمن  ؛السردي "بعيدا عن المدينة" وظيفة الحكي عيافي مشرو برز 
 ة تعد من البنى الصغرى في ىيكلفي ىذه الروايحركة التاريخ الجامدة في بطون الكتب، فالحكاية 

والفكري لمرواية ككل باعتبارىا  يإضفاء البعد الجمال في اساسالخطاب الروائي من جية، وعنصرا أ
خرى، والتي يتميز كل منيا نـنماط النصية المعروفة األ( من بين األtype textuelنمطا نصيا)"

أن يييمن عمييا الوصف، التفسير  ، فيمكن2بييمنة مممح من مالمح الوظائف المغوية فيو"
 الخ. الشرح، الحجاج، الحوار...

، ومن حياة اإلسالمية معظم أحداثيا من الوقائع التاريخيةقد استمدت الروائية وعميو ف
 تنادىا إلى مجموعة مصادر تاريخيةاس ة تاريخية واقعية، وقوام ذلك التأليف ىوشخصيات نسائي

 سالمي القديم كماثائقية الممثمة لفترة التاريخ اإليمكن التأكد منيا في عالم الكتابة التاريخية الو  حيث
يجمع تمك  ييميوالمتنوعة عمى الكاتبة أن تبحث عن شكل صوغي تخ بةىذه المادة المتشع  تفرض 
يبعده عن التاريخ الحداثي ويرتبط في  ياً فن   ي يعطي لذلك التاريخ بعداً في سرد روائي فن  المادة 

المدينة" يشكل عيدا عن بك الصوغ الروائي التخييمي، ونص "ية يخمقيا ذلالوقت نفسو بمسافة فن  
يخ يتماىى مع التار  داً معق   ن تقتحم سردا روائياً في كتابتيا ألنيا حاولت أ مرحمة روائية ناضجة
عمى  تركيزىا كان كما، لحكائية من الماضي البعيدستقت مادتيا ااجدًا، ف والمتخيل بشكل بارز

                                                           
والتخييل في  اليوية ،مسالك أبواب الحديد" لواسيني األعرج أحمد بوحسن، الروائي والتاريخي في رواية "كتاب األمير: - 1

 .09 ص ،2008 ،1، رابطة أىل القمم، ط-قراءات مغربية -الرواية الجزائرية
 .26حسان راشدي، إعادة كتابة التاريخ في رواية: "بعيدا من المدينة" آلسيا جبار، ص - 2
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صياع والقبول لسمطة االنتحرر، و الخطاب النسائي الذي سمك مسمكين: الرفض والتحدي من أجل ال
 اآلخر/السمطة الذكورية.

يدا ج تطمب من الروائيةف وقوي، ما مكث   ي حضورفي عمميا الفن   التاريخيحضور ملكان 
اإلسالمية  الثقافةاإللمام بطمب منيا تد، كما بيذا الماضي المعق   السردي مضنيا بغية تأثيث نصيا

 .تخدم طبيعة سردىا حداث التيالقديمة، والوعي الفكري في انتقاء األ

فمم تكن الرواية ذات بعد تاريخي  يخي في نصيا كان بقصديتيايتضح لنا أن حضور التار 
ة فيو برز م ،لتاريخيتجمى فييا بوضوح تقاطع الحكي با جديدة نما ىي رواية تاريخية، وا   فحسب

وتحدي جميع جل حريتيا ذي كان يالحقيا وكفاحيا ألالتيميش المعاناة المرأة وآالميا جراء 
في مشاركة ال ىا الفع  ر و  د عادة االعتبار لصورة المرأة و، فاستثمار التاريخ كان مقصودًا إلصعابيا

الرجل في مختمف قضاياه. ولعل تجاوزنا ليذا العمل السردي واختيار أعمال سردية أخرى لمدراسة 
نيا من اوا الرجوع إلى الدراسات السابقة حتى تم تناوليا بكثرة وليذا اكتفينا بألعمال التي لتحميل، كو 

          ال نقع في التكرار والبحث في نصوص أخرى.



 ل:الفصـــل األو  
 هيمهمفاريخي و تاطاب الخال

 فة التاريخ إلى التاريخ الجديدمفهوم التاريخ من فلس المبحث األول:

 مفهوم التاريخ -1-1
 فلسفة التاريخ -1-2
 التاريخ الجديد -1-3

 علم التاريخ -1-4

 التاريخ والسرد المبحث الثاني: 

 السرد التاريخي -2-1

 السرد الخيالي -2-2

 لسرد الروائي التخييلي والتاريخا -3- 2                 

 تغال التاريخ في السردآليات اش - 3               
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 مفيوم التاريخ من فمسفة التاريخ إلى التاريخ الجديد: -1
عمى  أك ىك دكامة الراىف كاستمراريتو، كاف لزامان  رلما كاف الماضي جزءان مف الحاض

عتباره سجبلن حامبلن لممكركث الماضكم خو كمدركان لو تماـ اإلدراؾ، الاإلنساف أف يككف كاعيان بتاري
حيائوعادة بناء الماضى إلفكر اإلنساني؛ فيك يسعلم كمجسدان لمكاقع المتحرؾ كخزانان  إاٌل  ي البشرم كا 

يكمان محددان الذم يبدك لمكىمة األكلى مفا ىك طبيعة ىذا "الماضي البشرم" نأف المشكؿ الذم يصادف
يف أبو. فالتساعو كتشعٌ  البحث ك التساؤؿ نجد أنفسنا ال نستطيع أف نممح لو حدكدان  كدقيقان، لكف بعد

الممكؾ؟ ك  أـ في تاريخ السادة  ؟كجكدهالماضي البشرم؟ ىؿ يكمف في الكعي اإلنساني ل يتجسد ىذا
  ما ىك مفيـك التاريخ إذان؟.   ك بحذافيره؟  ك كمو البشرية ماضيالطبقات؟ أـ في  بعض أـ في تاريخ

 مفيوم التاريخ: -1-1
في القرنيف نت تعني ، التي كا"Istoria" مف الكممة اليكنانية القديمة"التاريخ" كممة اشتٌقت   

، أال كىي معرفة الببلد كالعادات السادس كالخامس قبؿ الميبلد البحث عف األشياء الجديرة بالمعرفة
مقتصرة عمى  "Istoria "كالمؤسسات السياسية المعاصرة أك الماضية. كسرعاف ما أصبحت  كممة 

ك الجدير  اريخ بمعناه الشائع.كلد تعبير التمعرفة األحداث التي رافقت نمك ىذه الظكاىر، كبذلؾ 
مف الظكاىر  بمعنى السرد المنظـ لمجمكعة"Istoria بالذكر أف "أرسطك" قد استعمؿ كممة "

غير ذلؾ، كال يزاؿ ىذا  عمى ذلؾ السرد كفقا لمتسمسؿ الزمني أـ جاءالطبيعية، سكاء جاء 
الكممة بمعنى البحث عف  "التاريخ الطبيعي" كقد أخد الركماف تمؾ االستعماؿ شائعا فيما نسميو

"" تعبيرنا فنيان لـ تتبدؿ حركفو بانتقالو إلى المغة Historiaاألشياء الجديرة بالمعرفة، كظمت كممة  
 .1البلتينية
ي اث التدعمى مطمؽ مجرل األح" HEARNSHAWتدؿ كممة التاريخ في قكؿ "ىرنشك 
ـ ماضي ريخ" تعني بكجو عا، كمف ثـ صارت كممة "التا2الشعكب ااألبطاؿ أك تصنعي ايصنعي

 متعاقبة في زمف مضى.الث حدااألاإلنساف، أك سمسمة مف 

                                                           
، ص 2000، الرياض،1اسماعيؿ أحمد، مصادر التاريخ الحديث كمناىج البحث فيو، الناشر مكتبة العبيكاف، ط - 1

 (.102، 101ص)
 .08، ص1973قاىرة، ىرنشك، عمـ التاريخ، تر كتح: عبد الحميد العبادم، د ط، ال - 2
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 ايمت األجياؿ في تككينيي أسالت ية،الماض األحداث التاريخ ىك أفٌ  "ىرنشك"ييفيـ مف قكؿ      
   .اكصنعي

 في ثبلثة مستكيات مف المعاني: "التاريخ" مف منظكر األكركبييف لفظ يستعمؿ
 ؿ: أف التاريخ يمكف أف يعرفنا بماضي البشرية كمو كما حدث.المستكل األك "

نساف كصؼ الماضي كتفسيره، كىذه المحاكلة تبذؿ يعني محاكلة اإل المستكل الثاني: أف التاريخ
 لمكشؼ عف األشياء الميمة في الماضي عمى أساس مف شكاىد جزئية ماضية.

ذا كانت ىذه الظاىرة حديثة لمتاريخ؛ أم دراس المستكل الثالث: الدراسة المنيجية ة التاريخ كعمـ، كا 
تقررت في جامعات غرب أكربا كأمريكا الشمالية في القرف التاسع عشر فقط، كبذلؾ تأخرت تأخرا 

أنيا لـ تكف كذلؾ  ، إالٌ 1"كبيرا عف دراسات الفمسفة كالمغات القديمة كالرياضيات كالعمـك الطبيعية
م اليجر  عترفا بو، ككاف يدرس منذ القرف الثالثمك  ا كاف مقررممعة إلى العرب، ألػف التاريخ بالنسب

   )التاسع الميبلدم( لضركرتو لتفسير القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ كمعرفة رجاؿ السند.
  في المستكل األكؿ يرتبط ونككٌ كعمـ التاريخ، الطرح إلى التفريؽ بيف التاريخ  يقكدنا ىذا     

تخذ معناه في ية فقط؛ أم أنو يبحث عف كؿ ما يخص ماضي اإلنساف، ك بالمسيرة اإلنساني
ية. أما في المستكل الكشؼ باالستعانة بالشكاىد الماضآخر ىك التفسير ك  المستكل الثاني منحى

 وف عف طبيعتثي"عمـ"، فيذه الصفة حديثة لتضارب آراء العمماء كالباحؾ فدراسة التاريخ األخير 
نو غير قابؿ لممعاينة كالتحميؿ، كما أف االختبار كالتجربة ككٌ ممية عنو، فيناؾ مف ينفي صفة الع

ال يمكف استخبلص قكانيف عممية ثابتة منو  فإنو أمراف غير ممكنيف في الدراسة التاريخية كبالتالي
 مياء، كليذا استبعدكا سمو العممية عنو.يالك كما ىك الحاؿ في الرياضيات ك

نوع من أنواع السرود، سرد  " بأنو التاريخ " PAUL RICOEUR"بكؿ ريككر يعرؼ
بيذا يغدك ، 2واقعي مقارنة مع سرود أسطورية تخيمية تحيل عمى أفعال الناس في الماضي"

                                                           
 (.103، 102اسماعيؿ أحمد، مصادر التاريخ الحديث كمناىج البحث فيو، ص ص) - 1

2 -Paul Ricoeur, Du texte à l’action(Essais d’herméneutique), Edition du seuil, Paris, 
1986,p.176. 
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 1التاريخ نكعان مف أنكاع السرد أك ممفكظان مف الممفكظات السردية يسرد أفعاؿ الناس الماضية
كده، كيجعؿ ليذا الكجكد قيمة؛ فإف ىذا الكجكد اإلنساف ىك الكائف الكحيد الذم يحس بحاضره بكجف

مف  عدٌ إذ يي  ا،خاصن  ان يؤسس لتاريخيتو كذاكرتو عبر أبعاد زمكانية تعطي لمتاريخ ككتابتو كسرده طابع
أىـ العمـك التي تسعى إلى اكتشاؼ ماىية اإلنساف ككينكنتو مف الماضي إلى المستقبؿ فيك 

"إنو ذاكرة الشعوب والمجتمعات "  JOHN DEWEYاكتشاؼ إنساني عمى حد قكؿ "جكف ديكم
، فالتاريخ ىك ذاكرة المجتمع كالشعكب كالتفريط فيو يمكف أف يعٌرض مجتمعان 2ودليل وجودىا"

يضيء الذاكرة كيساعدىا عمى  اإلصابة بالعمى الحضارم، فيك الذمبكاممو إلى فقداف الذاكرة ك 
"يتحول إلى ذاكرة جماعية تسعى إلى تخزين تصحيح أخطائيا كال يخفى أف التاريخ بيذا المعنى 

معارف ومعطيات الماضي أو ما ُيعتقد أنو ىو الماضي نفسو، ليكون استذكاره نوعًا من التغمب 
فاستيعاب  ،3عمى الُمضيِّ أي أن تتحول ىذه الذاكرة إلى ديمومة نصّية متعالية عمى الزمان"

كٌكنو ال يقـك عمى استعادة الماضي  ،4نيالتاريخ ىك الشرط المسبؽ كالمممكس لفيـ الحاضر اآل
نٌ  "تجريد الحدث التاريخي من قيود الزمان ما يقـك عمى فقط أك إعادة تسجيمو عمى أكراؽ جديدة، كا 

رؤية المستقبل والمكان ونقمو وتعديتو ليتمّكن اإلنسان من اإلفادة منو في التعامل مع الحاضر و 
حي من خاللو كبيذا تصبح كظيفة  ،5"اء لو في وجدان الحاضروبمعنى آخر ىو بعث لمماضي وا 

 التاريخ اعتبارية.
فاإلحالة  ،6إعادة تفعيل الفكر الماضي في عقل المؤرخ"ىو  " تاريخأف ال "بكؿ ريككر" رلي

 اندثاره عف طريؽ آثاره كمخمفاتو التاريخية تيدؼ ىنا إلى إعادة بناء ما حدث في الماضي رغـ

                                                           
 .53،  ص2014الجزائر، ، 1جنات بمخف، السرد التاريخي عند بكؿ ريككر، منشكرات االختبلؼ، ط - 1
 .13المرجع نفسو، ص - 2
، 2010، 1، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط-سمطاف الحكاية كحكاية السمطاف -عبد السبلـ أقممكف، الركاية كالتاريخ - 3
 .35ص
، 2005 جكرج لككاش، الركاية التاريخية، تر: صالح جكاد الكاظـ، المجمس األعمى لمثقافة، د ط، القاىرة،ينظر:  - 4
 . 15ص

 (.36، 35عبد السبلـ أقممكف، الركاية كالتاريخ، ص ص ) - 5
، 2006، 1، تر: سعيد الغانمي، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط3، ج-الزماف المركم -بكؿ ريككر، الزماف كالسرد - 6
 .216ص
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ف ككٌ ضو في امتداد مستمر نحك الحاضر؛ ماضي فقط بؿ ىك ماكلكف التاريخ ال يتكقؼ في ال
حاضر اإلنسانية كمستقبميا ىك في كثير مف جكانبو نتاج عكامؿ كتطٌكرات تاريخية أٌدت إلى ما 

اع كالمشكبلت تمؾ األكضفنحف بحاجة إلى فيـ إرىاصات نحف فيو مف أكضاع كمشكبلت، لذا 
ليس   -التاريخ -، ألنو1"الماضي الذي ىو الحاضر "ىولذا نجد مكضكعو  باالستعانة بالماضي،

ف اإلنساف ال يستطيع أف يرل ما نتيت، بؿ ىك الحاضر المعيش، حيث إمجرد أحداث مضت كا
 عف النظر في التاريخ مف جيةحدث في الماضي، كلكنو يستطيع أف يستحضر ما حدث إذا أمٌ 
اٌل بفيـ الماضي، كفيـ الماضي كدرس الحاضر بعمؽ مف جية أخرل، ففيـ الحاضر ال يتحقؽ إ

جراء مقارنة بيف ما كاف كما ىك كائف، كبيف ما حدث  ال يتحقؽ إاٌل بفيـ الحاضر كاالىتماـ بو كا 
الحاضر( عبلقة جدلية  كبلىما يستدعي اآلخر لفيمو  -كما يحدث، فالعبلقة إذان بيف )الماضي

 . 2كاستيعابو
كاحد، فكؿ باحث ككؿ مؤرخ يربطو بزاكية  مفيـك التاريخ ال يستقر عمى مفيكـو الشؾ أف 

يحمؿ في طياتو اصطبلحات عدة نجده  فإننا معينة، فإذا تمعٌنا في المنظكر الغكلدماني لمتاريخ
منيا: التحكؿ، السيركرة التاريخية، سيركرة التبنيف، الصيركرة، االنتقاالت...الخ، كىي نذكر 

ك الحركة كالتغير، فالتاريخ في منظكره بالغ اصطبلحات تمتقي بمجمميا حكؿ محكر داللي كاحد ى
  لمفكر، سكاء أثناء تصكره لمذات الداللة كذلؾ لما يكتنفو مف أىمية خاصة في تحريؾ أفكار ا

كتقـك  سيركرة حدثية تنتج عف سمككات دالة تجرم داخؿ الكاقع فيك ،3أثناء تصكره لمكاقع كالكقائعأك 
أكانت سياسية أـ كقائع التي تجرم داخؿ العالـ، سكاء يتشكؿ مف كؿ البإنجازىا ذات جماعية، ك 
" في قكلو ىذا  LUCIEN GOLDMANغكلدمافلكسياف ، يينٌكه "4ثقافية اقتصادية أـ اجتماعية أـ

مدل أىمية الذات الجماعية في صنع التاريخ، باعتبار الذكات الفردية ال تصنع إاٌل التاريخ ب

                                                           
 .38، ص1992، بيركت، 1عبد اهلل العركم، مفيـك التاريخ، المركز الثقافي العربي، ط - 1
، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، د -دراسة -ينظر: محمد رياض كتار، تكظيؼ التراث في الركاية العربية المعاصرة - 2

 (.85، 84ص ص ) 2002ط، دمشؽ، 
،  1، رؤية لمنشر كالتكزيع، ط-اآلليات كالخمفية اإليبيستيمكلكجية -ينظر: يكسؼ األنطاكي، سكسيكلكجيا األدب  - 3

 .  215، ص2009القاىرة، 
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا.  - 4
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رؤيات الحمة كمبينة، كىذه الرؤيات قد تككف في بعض الناقص المنفرط الذم يحتاج دائما إلى 
األحياف غير مكتممة األصالة، كذلؾ إذا انتيت إلى مجمكعات محدكدة األفؽ، كىذا ينزع عف 

، كىذا يدؿ في 1نو مبنيان بكاسطة مجمكعةإيجابية ككٌ  إيجابيتو أك يمنحو فقطالتاريخ بعضا مف 
 العمؽ عمى أنو تاريخ غير كامؿ.      

تصنعو الذات  لمتاريخ، أف التاريخ األصمي ىك ماغكلدماف" لكسياف نفيـ مف تعريؼ "     
الجماعية الممٌيزة، كتقٌؿ أصالتو كمما اتجو كانحدر نحك الفردانية؛ يعني التبلحـ كاالجتماع ىما مف 

 التاريخ األصمي. سمتي
" جماعات معينة من عمى  أف التاريخ بمعناه المقصكد قاصر بناءن عمى ما سبؽ يتضح لنا  

 2البشر، تمك الجماعات التي استطاعت في أحد أدوار حياتيا أن تؤدي رسالة ما في ىذا العالم"
يشاطر رأم بعض المؤرخيف ٌناع التاريخ  مف فيذا الرأم ي ذكم التعميبلت البطكلية، إذ يركف أف صي

غمب عمى أعدائيا ويثّبت " عظماء الرجال، فالفرد العظيم عندىم يقود أمَتو ويجمع شمميا ويتىـ
 الذم يضع بصمتو في التاريخ دكر اإلنساف الرائد يدؿ عمى، فيذا 3دعائم ممكيا ويخمق حضارَتيا"

أما الجماعات البشرية األخرل)البعيدة عف العمراف الحضرم الراقي( كالينكد الحمر كزنكج الككنغك 
 عف ماضييـ يتناقمكنيا فيما بينيـيات كسكاف أكسترالية األصمييف كاألسكيمك، فإف ليـ ببل ريب ركا

كربما تأثركا بمجاكرييـ كأٌثر مجاكركىـ فييـ، كلكف ليس ليـ "تاريخ" يصؿ بيف حضارتيـ كبيف 
ىذا  فالتاريخ بحسب ،4حضارات العالـ المتمديف أك يفرض ليـ مكانة في تطكر االجتماع اإلنساني

   يا، كليا صدل في الكاقع االجتماعي.  بالنخبة المثٌقفة التي أٌدت رسالت المفيـك مرتبطه 
 االقتصادية)ات تتقاطع فييا كؿ القطاعلمتاريخ  النظرة الغكلدمانيةنستنتج مما سبؽ أف      

كر أك ينحرؼ الخ(، فتاريخ قطاع معيف ال يتط. االجتماعية، الثقافية، اإلبداعية، السياسية..
ر القطاع االقتصادم مثبل باستقبلؿ عف باقي القطاعات إذ البد مف عممية تبادؿ التأثير، فتطكٌ 

                                                           
 .219ينظر: المرجع السابؽ، ص - 1
 .06،  ص1984، -لبناف -عمر فركخ، كممة في تعميؿ التاريخ، دار العمـ لممبلييف، د ط، بيركت - 2
 (.17، 16المرجع نفسو، ص ص) - 3
 .06المرجع نفسو، ص - 4
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غكلدماف" لمتاريخ يمكف أف لكسياف  يؤثر عمى القطاع الثقافي اإلبداعي كالعكس صحيح. فنظرة "
 نجمميا في النقاط اآلتية:

يا كصراعاتيا، فالتاريخ يصنعو مجيكد األساس األنطكلكجي لمتاريخ ىك الذات في تفاعبلت" -
المجمكعات اإلنسانية مف أجؿ الحصكؿ عمى مجمكع متجانس كداؿ مف اإلجابات عف 

 القضايا التي تطرحيا عمييـ عبلقاتيـ مع العالـ المحتضف.
كؿ كاقعة اجتماعية تعتبر تاريخية كالعكس، كينتج عف ىذا أف التاريخ الفعمي ىك التاريخ  -

 السكسيكلكجيا الحقة ىي السكسيكلكجيا التاريخية.السكسيكلكجي، ك 
 تطكر قطاع معيف يتأثر بتطكر القطاعات األخرل،  كىي أيضا تتأثر بو. -
التاريخ تسمسمي بالرغـ مف أنو قد ينطبع بالتقدـ أك باالنحراؼ، التقدـ بطبيعة الحاؿ باتجاه  -

ىي الكجكد اإلنساني في  فالبداية األساسية لمتاريخ، 1"القيـ األصمية أك االنحراؼ عنيا
 كاقعو مع الصراعات التي يكاجييا فيو. 

 نجدهف"  ROLAND BARTHأما إذا تحدثنا عف الخطاب التاريخي مف  منظكر" ركالف بارت
فتح آفاقا جديدة استثنائية، ليس فقط باستفادتو مف الجيديف المساني كالشكبلني كتحكيميما إلى  قد

بؿ ألنو سباؽ إلى فتح أبكاب جديدة لمنقد لممعاصر، فإليو يعكد مدرسة بنكية متكاممة األنساؽ، 
الفضؿ في فتح أبكاب السرديات عمى حقكؿ معرفية متنكعة، كما كٌسع منظكر السميكلكجيا عمى 
عبلمات الحياة كشفرات الثقافة الكاسعة كالمتنكعة، إذ اقتحـ حكزة معرفية جديدة تخص الخطاب 

 التاريخي. 
كالف بارت" بشكؿ أساس عمى الخطاب الكبلسيكي، كسبب ذلؾ كٌكف انصٌبت  محاكلة "ر 

الخطاب التاريخي شبييا باألدب الكاقعي الذم يعمؿ عمى تفكيكو كفيـ طرؽ انبنائو، فانتظـ 
ؼ"ركالف بارت" كعادتو سباؽ دائما إلى فتح ، 2"التمفظ والممفوظ والداللة"طركحاتو في ثبلثة أبعاد 

ندرج محاكلتو ىذه ضمف سعي أكبر إلى تأسيس لسانيات جديدة أبكاب معرفية جديدة، إذ ت
لمخطاب، تتجاكز ما قاـ عميو الدرس المساني مف لسانيات محدكدة ىي لسانيات الجممة، فيذه 

                                                           
 (.217، 216، ص ص)-يات كالخمفية اإليبيستيمكلكجيةاآلل-يكسؼ األنطاكي، سكسيكلكجيا األدب  - 1
 .21عبد السبلـ أقممكف، الركاية كالتاريخ، ص - 2
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المسانيات الجديدة تحٌكلت في مشركعو إلى تقنيات معرفية مكٌسعة قاـ بتطبيقيا عمى نصكص 
ذا نجده في اصة تتجمى في شكؿ ركاية أك تاريخ، لر منطقية محكمة، تجعؿ منيا جمبل كبيرة مت
 الذم بنكمٌ اليستنطؽ الدالالت، كخبرة  الذم مسانيالتعاممو مع الخطاب التاريخي يستغؿ خبرة 

يحٌمؿ العبلقات، إذ حٌدد صنفيف مف العبلقات الكاصمة في الخطاب التاريخي تقـك بضبط قضية 
 التمفظ:

 : les embrayeurs d’écouteواصالت سماعية" -
تبرز الكاصبلت السماعية في ذات الكقت الحدث المقدَّـ، فعؿ المبمّْغ، كبلـ المتمفّْظ، فداخؿ ىذا 
الصنؼ األخير يدمج كؿ إحالة عمى سماع المؤرخ عندما يستقبؿ معطىن خارج خطابو ليقكلو بعد 

 لشياداتالتي تبيّْف المصادر، كا ذلؾ، كبذلؾ نحصؿ عمى كؿ المصطمحات أك أجزاء الخطاب
 كحاضر المؤرخ، كتجربتو الخاصة.

 :les embrayeurs d’organisationواصالت التنظيم  -
كاصبلت التنظيـ عبارة عف عبلمات صريحة تيعيّْف حركة التمفظ، كتقـك بتنظيـ تدٌفقو بالنظر 

بالكجكد إلى المادة المتمىٌفظىة، كتكمف أىمية ىذه العناصر التنظيمية الكاصمة في إثارة أسئمة ترتبط 
، كىي بذلؾ تبيّْف عدـ التناظر 1"المشترؾ لزمنيف: زمف المؤرخ)زمف التمفُّظ(، كزمف المادة المتمىٌفظىة
 كغياب تكازو صاـر بيف زمف الكاتب كزمف األحداث المحكية.    

"ابف خمدكف" مؤٌسس فمسفة التاريخ في "مقدمتو"، إذ كاف غرضو مف كضع "عمـ العمراف"  يعتبر
يو ب"عمـ االجتماع" الذم عبر مف خبللو عف فمسفتو التاريخية ىك أف يجعؿ منو معياران أك ما يسم

صحيحان يتحرل بو المؤرخكف طريؽ الصدؽ كالصكاب فيما يقكلكنو، لذلؾ يرل أف فيـ التاريخ يقـك 
 ية: جتماعي المستمد مف العكامؿ اآلتأساسان عمى التعميؿ اال

 الجغرافية(:العامل الطبيعي )البيئة الطبيعية  - أ
إف لممكقع الجغرافي أثران بالغان في حياة البشر التي يحيكنيا، فأىؿ الشماؿ عادة يختمفكف   

نفسو  كاألمر ،عف أصحاب الجنكب كالكسط، إذ يتسمكف بالحضارة كالتمدف مقارنة بأىؿ الجنكب
ر( أثر فيبالنسبة إلى  تككيف  طبيعة األرض )ساحؿ، داخؿ، سيؿ أك جبؿ، مف بادية أك حىضى

                                                           
 .22المرجع السابؽ، ص - 1



 مفاىيمو كالتاريخي  ابطػؿ األكؿ: الخصػػلفا

 

27 
 

حياتيـ كرقٌييـ فمكؿ قطر عادات كسمات تصبح مع الزمف كبالتدريج خصائص بارزة تفصؿ كؿ 
 قطر عف آخر.

 عامل العصبية  )البيئة الحياتية(: - ب
العصبية شعكر جماعة مف البشر بأنيـ كىحدة جنسية تحمميـ عمى التراٌص الجتناء المنافع  

 تيا فكىحدة المصمحة داخؿ أفراد المجتمع الكاحد. كدرء األخطار، كظاىرىا كىحدة النسب أما حقيق
 عامل العمران )البيئة االجتماعية(: -ت
المجتمع كائف حي ينشأ كيتطكر ثـ ينقرض، ككؿ مجتمع ينشأ في البداكة ثـ ينتقؿ انتقاال   

ا بطيئا إلى الحضارة، كنحف ال نممح ىذا التطكر كاالزدىار الذم يطرأ عميو، إاٌل إذا استمر في ىذ
 النمك كأصبح الفرؽ بارزان بيف ما كاف عميو ك الكضع الذم آؿ إليو.

 العامل النفسي )البيئة الروحية(: -ث
المباينة تميؿ إلى التقميد كأخرل إلى  ينقسـ أفراد المجتمع حسب رغباتو إلى قسميف: فئة

عمى أفرادىا، يتقٌيد الفرد )المخالفة(، ففي أياـ األمف كاالستقرار كقكة الكازع كتماـ سيطرة أفراد األمة 
بما تعتقده الجماعة كتعٌده مف المثؿ العميا، فبل يخالؼ أحد مذىب  الجماعة حتى في األمكر 
اليسيرة كالسمكؾ الذم قد يضر الفرد. أما في أياـ االضطراب فيكثر الطمكح الفردم كيحاكؿ نفر 

مف المحككميف يعمدكف إلى مخالفة مف أىؿ المجتمع أف ينفمتكا مف قيكد مجتمعيـ، ثـ إف األقكياء 
 الحاكميف إذا ضعؼ أكلئؾ الحاكمكف. 

 العامل المادي )أحوال المعاش(: -ج
مكف بيا لكسب س تختمؼ باختبلؼ األعماؿ التي يقك يرل "ابف خمدكف" أف حياة النا 

 معاشيـ، باعتبار العمؿ اإلنساني ىك أساس الكسب. 
 عامل الزمن )الحتمية في التاريخ(: -ح
يرل "ابف خمدكف" أف طبيعة العمراف كأحكاؿ االجتماع اإلنساني تخمؽ شبيا كبيرا في حياة        

البشرية، ككأٌف التاريخ يعيد نفسو، فالبيئة المحيطة باإلنساف تفرض عميو نكعا مف اإللزامية 
في حيف نجد  كاالستمرارية، لككف بيئتو الجغرافية تيكسبو كراثة طبيعية ك تقصير تطكره إلى حد بعيد،
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التي تصبح الحقا سمات فاصمة  1بيئتو البشرية  تيكسبو كراثة اجتماعية تتألؼ مف العادات كالتقاليد
 بيف كؿ قطر.

االكتفاء بعامؿ  يتضح لنا أف العكامؿ التي تؤٌثر في سير التاريخ كفيمو كثيرة، فبل يجكز      
 .كاحد منيا عند تعميؿ التاريخ كتفسيره

"ابف خمدكف" لمتاريخ معارض  أف تعريؼبحثنا عف مفيـك "التاريخ" نبلحظ مف خبلؿ 
" قمبا كقالبا، فإذا ما رجعنا إلى تصنيفو لمعمـك نجده يحصر التاريخ في BACONلتعريؼ "بيككف

ثبلثة تصنيفات ىي: التاريخ كىك عمـ الذاكرة، الشعر كىك عمـ المخٌيمة، الفمسفة كىي عمـ العقؿ 
، فالتاريخ ىك  ىذه العمـك الثبلثة ىي عبارة عف مراحؿ متتالية يجتازىا العقؿ في تككيف العمـك

تجميع العمـك كالشعر ىك تنظيـ ليا كالفمسفة ىي العممية العقمية التركيبية، ففي نطاؽ التفكير بعمـ 
الطبيعة يأتي التاريخ ثـ الشعر ثـ الفمسفة، إلى الذاكرة يرجع التاريخ المدني منو كالطبيعي كيندرج 

حت ىذا األخير تاريخ عجائب المخمكقات كتاريخ الفنكف كالصنائع، عمما أف التاريخ يتعارض مع ت
الشعر ألف مكضكع التاريخ الكاقعي كمكضكع الشعر الكىمي، كما يتعارض مع الفمسفة ألف 

 .2مكضكعو الجزئي كمكضعيا الكمي، آلتو الخياؿ كآلتيا العقؿ
عبلـ ، فقد استعممت بمعنى اإلستة معافأك خمسة  عند العرب تأخذ كممة التاريخ  
يو ما كقع خبلؿ ىذا و، مضافا إليإل كتاريخ شيء مف األشياء قد يدؿ عمى كقتو الذم ينتيي بالكقت

عنى: أمجاد القـك كخبلصة التراث العربي اإلسبلمي بم ث ككقائع. كاستعممت فيالكقت مف أحدا
ميكجرافيا( كمف ذلؾ تاريخ نى تراجـ الرجاؿ)ببفبلف تاريخ قكمو، كاستعممت بمع فيقاؿ: شمائميـ
طبرم كابف األثير كالذىبي كاستعممت بمعنى ركاية أخبار الماضي، كعناكيف: تاريخ ال الطبرم
 ل ذلؾ في التاريخ أك تاريخ العرباليـك أيضا بمعنى: مسيرة البشر، فيقاؿ: جر كتستعمؿ  كغيرىـ

 إلى حد بعيد عمىكرم العرب معظـ مفقد اتفؽ ، ف3كتابة التاريخ كدراستو ىكما تستعمؿ بمعن

                                                           
 (.15، 14، 13، 12عمر فركخ، كممة في تعميؿ التاريخ، ص ص)ينظر:  - 1
 .137، ص2006زيع، د ط، القاىرة، أمؿ مبركؾ، الفمسفة الحديثة، الدار المصرية السعكدية لمطباعة كالنشر كالتك  - 2
 .101المرجع نفسو، ص  - 3
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"حقيقة ، مثمما كرد في مقدمة "ابف خمدكف"، يقكؿ 1" عمم الخبر أو فن األخبار"التاريخ اعتبار 
الذي ىو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران  أنو خبر عن االجتماع اإلنساني التاريخ

عمى بعض،  ت وأصناف التغمبات لمبشر بعضيمالتأنس والعصبيا من األحوال مثل: التوحش و
وما ينشأ عن ذلك  من الممك والدول ومراتبيا، وما ينتحمو البشر بأعماليم ومساعييم من 

 2ث في ذلك العمران بطبيعتو من األحوال"دالكسب والمعاش والعموم والصنائع، وسائر ما يح
 ديدحدث فييا مف تغييرو كتجؿ ما ىا، ككخبرنا عف مسيرة الحياة البشرية كمسار يي  فالتاريخ ىك الذم

 سجؿ مسيرتو البشرية كالمصدر األساس لمعرفتو. عتبرإذ يي  نساف،فيك ال ينفصؿ عف اإل
يرل أغمب المؤرخيف أف المعنى العاـ لكممة تاريخ ىك ماضي اإلنساف، لكف بعض  

ي تقع في الحاضر المؤرخيف يرل أف ىذه الكممة تعني تمؾ األحداث التي كقعت في الماضي، كالت
نما ىك 3كالتي يمكف أف تقع في المستقبؿ " عمم ، فالتاريخ إذان ليس مقترنا بماضي البشرية فقط كا 

، فيذا العمـ ال يبسط سمطانو عمى الماضي 4"اإلنسان في وضعو وأحوالو المتغيرة دائمًا وأبداً 
ٌنما الماضي في امتداد مستمر لمحياة، فيك عمـ تطٌكر اإلنس اف ببل انقطاع عمى مدل لكحده كا 

"يدركو ويفيمو، وأن يمقي عميو األضواء في مختمف المراحل الزماف، إذ يعدك كراءه محاكال أف 
المتتابعة التي مر بيا، ويتجو نحوىا ويدأب عمى المرور بيا وطييا في طيات التاريخ؛ أي إنو 

 .     5رحمة اإلنسان عبر الزمان"
 يقسمو إلى قسميف:فو لمتاريخ مع "ابف خمدكف" ك يتفؽ "عبد اهلل العركم" في تعري

ت عميو حتى المحظة ؿ التي عرفيا الككف كمرٌ االتاريخ العاـ: ىك مجمكع األحك " -
 .الراىنة

 ا.الممثؿ النظرم لمحرفة كميباعتباره التاريخ المحفكظ: ىك مجمؿ ما يعرفو المؤرخ،  -

                                                           
، فمسفة التاريخ، دار الكممة لمنشر كالتكزيع، ط - 1  .11، ص2005، مصر،1ينظر: عبد الرزاؽ قسـك
 .46ابف خمدكف، مقٌدمة، ص -2

، 1993إلسكندرية، ، ا2جماؿ محمكد حجر، عادؿ حسف غنيـ، في منيج البحث التاريخي، دار المعرفة الجامعية، ط - 3
 .21ص

 .102اسماعيؿ أحمد، مصادر التاريخ الحديث كمناىج البحث فيو، ص - 4
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. - 5
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كل المذككر كأنو ال مذككر سكل يعقدىا بيف النكعيف يخمص إلى أنو ال تاريخ س ففي مقارنة
 ، كعميو فالتاريخ تاريخ البشر بالبشر كلمبشر.1"البشرم

ث مف كجية نظر المؤرخ ىي دراسة األحداث، أك األحداث نفسيا، كاألحدابارتبط التاريخ 
في  كؿ ما يطرأ مف تغيير عمى حياة البشر، أك باألحرل كؿ ما يطرأ مف تغييرو عمى األرض أك

فيفيـ مف ىذا أف  .2تغييرالدث ىك باإلنساف، كأحداث التاريخ ىي تغيرات، كالح الككف متصبلن 
، كالتغٌيرات كليدة الزماف فيذا يعني ث ىي نفسيا التغٌيراتاألحداث، كاألحداىك التاريخ في جكىره 

الزمف كلو تأثير عمى حياة  عمى أف التاريخ ىك الزماف، كيككف عمؿ المؤرخ دراسة كؿ تغيير طرأ
بة ألف اإلنساف ا نجدىا متشعٌ ث التي تتعمؽ بحياة البشر فحتمن كلكف إذا تحدثنا عف األحدا ر،البش

تاريخ عمى تمؾ ال في تحديد اقتصر بعض المؤرخيف لذا في حد ذاتو كائف ذك نشاطات متعددة،
 .3وحدوث الموتان" األحداث السياسية البارزة فقط من تعاقب الحكام ونشوب المعارك"

الذم يربط التاريخ باألحداث، يجده يركز عمى ماضي اإلنساف  األكؿ لتعريؼا الناظر في
نما يشمؿ  كحده، أك حكاية ما نضبت كطكاىا الزمف، كلكف التاريخ ال يقتصر عمى الماضي فقط كا 

" مجموعة األحداث التي وقعت في المستقبؿ(، فيك يعني -الحاضر-لثبلثة) الماضيكؿ األبعاد ا
كاألمر  4ذلك وفي ضوئو بما سوف يقع مستقبال" عمى ىدياليا، ثم التنبؤ لتي تقع حالماضي، وا

مجموع وقائع التجربة " والذم يرل في " MICHEL FOUCAULTلدل "ميشاؿ فككك نفسو
ألننا حيف ندرس  ،5اإلنسانية أي ما يجري من أحداث في الحياة سواء كان ماضيا أو حاضرا"

 عميو ثرا داالن ال شيء يزكؿ مف الحياة كال يترؾ أنو أل ،الماضي ندرس الحاضر كالمستقبؿ معان 

                                                           
، المغرب، 5المفاىيـ كاألصكؿ(، المركز الثقافي العربي، ط -2، األلفاظ كالمذاىب -1)عبد اهلل العركم، مفيـك التاريخ - 1

 .34، ص2012
 
 .05ركخ، كممة في تعميؿ التاريخ، صينظر: عمر ف - 2
 .05المرجع نفسو، ص - 3
 (.105، 104اسماعيؿ أحمد، مصادر التاريخ الحديث كمناىج البحث فيو، ص ص) - 4
"الركاية العربية الذاكرة  -محمد بف محمد الخبك، تشكيؿ التاريخ في النص الركائي، أبحاث ممتقى الباحة األدبي - 5

 .234، ص1،2013ؤسسة االنتشار العربي، ط، م05، العدد-كالتاريخ"
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شعب مصر القديمة الزاؿ حيا في كياف شعب ذلؾ الحضارة المصرية القديمة فكخٌير دليؿ عمى 
 مصر الراىف.

عمى دراسة الماضي فقط، ألف تكسع العمـك في شتى مناحي  ان نصبملـ يعد إذان التاريخ  
ديدة لممعرفة التاريخية ال تقتصر عمى الماضي كحده، بؿ أخذت الحياة فتح أماـ المؤرخيف آفاقا ج

ظير مف ثـ  تجاه)الحاضر( حتى أدخمتو في حيز تخصصيا، كلدراسات التاريخية تتكسع كتمتد باا
يسمى  ما نسميو بالتاريخ المعاصر كأكثر مف ىذا تخطي التاريخ المعاصر إلى تاريخ اليـك أك ما

مان عمى المؤرخ أف يسبؽ الحاضر كيتطٌمع إلى المستقبؿ كيحاكؿ بالتاريخ الجارم، بؿ أصبح لزا
بالخبر، فيرل  والباحثيف مف يربط مف لكف، 1اكتشاؼ آفاقو كىذا ما يسمى بالتاريخ االستطبلعي

عالم عن الحادثات "ليس عمما بالكاقع، بؿ ىك  وأن معرفة بخبر عن الواقع، لكونو إخبار وا 
أحكاؿ الطكائؼ، العادات كالتقاليد، الميف كالحرؼ التي تمتيف، كما فالتاريخ يخبرنا عف  ،2الماضية"

"فن يبحث عن وقائع التاريخ ر ؛ أم أنو يمس كؿ شرائح المجتمع، باختصار جرل مف تطٌكر كتغي
   في األزماف الغابرة.جرل بحث عف كؿ ما ؛ أم ي3"الزمان

جموعة األحداث والوقائع ، أو م"حكاية عن الماضيالتاريخ في أبسط تعاريفو أنو  تبريع
ل والتفسير والتأثير، وىي أحداث ووقائع تترك اإلنسانية التي مضت وانتيت؛ لكنيا قابمة لمتحوّ 

بصماتيا وآثارىا في الحاضر والمستقبل، وتسيم في تشكيل السموك اإلنساني عامة والفعل 
يس بماض ذم حدكد ثابتة ية كلكنو لكقائع الماضيعني أنو يمثؿ ال ؛4"اإلبداعي ومنو األدب خاصة

نو يترؾ بصمات كآثار في الراىف/الحاضر ككٌ  في امتداد مستمر، كمعينة، فيك ماضو 

                                                           
، دار الكتب -دراسة تحميمية في فمسفة التاريخ التأممية كالنقدية -ينظر: ىاشـ يحي المبلح، المفٌصؿ في فمسفة التاريخ - 1

 . 37، ص2012، لبناف، 2العممية، ط
، دار الطميعة -صكؿ صناعة التأريخ العربيمقدّْمة في أ -ينظر: عزيز العظمة، الكتابة التاريخية كالمعرفة التاريخية - 2

 .12، ص1995لبناف،  -، بيركت2لمطباعة كالنشر، ط
 المرجع نفسو،  الصفحة نفسيا. - 3
 . 145، ص2005، بيركت، 1عزيز شكرم ماضي، في نظرية األدب، المؤسسة الكطنية لمدراسات كالنشر، ط - 4



 مفاىيمو كالتاريخي  ابطػؿ األكؿ: الخصػػلفا

 

32 
 

استدعاء الزمانية لمتفكير بالوجود، ليس الوجود الفردي  التاريخانية" تككف بيذا ،كالغد/المستقبؿ
 . ة زمنيةكر عمى صير  فالتاريخ مفيـك حركي قائـ 1بل الوجود االجتماعي"

؛ يعني ما كقع في "ما حدث"، ففي بدايتو اقتصر فقط عمى اإلنساف حياة بتطٌكر تاريخال تطٌكر     
باتساع الحضارة أصبح العقؿ أكثر تطمعا  كاتساعو الزمف الماضي، ثـ بعد نضج الخياؿ اإلنساني
يعرؼ ، فانقمب ثانية إلى ذلؾ الذم حدث كأراد أف إلى اإلحاطة بمظاىر الكجكد المادية كالركحية

، كارتقى العقؿ اإلنساني كأحاط بكثير مف مظاىر الكجكد كأدرؾ أف لكؿ شيء في "كيف حدث"
، كىكذا ارتقى مف دكر بدائي كاف "لماذا حدث"، فأراد أف يعرؼ ذلؾ الذم حدث كعمبلن  العالـ أسبابان 

قيا شامبل  ة فأصبح فيو عمما منطبالعمـ كالحضار  ؿ اإلنساف محدكدا كقاصرا إلى دكر زاهو فيو خيا
  .2قريبا إلى ذلؾأك 

نجده يتكٌكف مف: لغة كخطاب ف -الخطاب التاريخي-أما عندما ننتقؿ إلى عالمو التككيني
نجازه بإنات كجكد جانب صناعي في ىذا الخطاب يضطمع كحدث كمؤرخ، تفترض ىذه المككٌ 

ىا، كما تفترض المؤرخ السارد، فيذا األخير يعمؿ عمى تكضيب األحداث كتنظيميا كمراقبة ظيكر 
معطيات الحدث بالنظر إلى كجكدىا في الضكء أك الظؿ التاريخي؛ مما يعني أف الكاقعة بيف يدم 

 امسنكد اخطابي اف األكلى مجيكدككٌ الكاقع التاريخي،  يدم الصناعة التاريخية ىي غير الكاقعة بيف
 3سجاة في رحـ الغيب خمفت آثاران ا، كالثانية كقائع ما أك شفكيِّ بمنظكر ككعي فردييف إلخراجيا كتابيِّ 

ك مطابقتيا أحداث التي يمكف التحقؽ منيا األك سرد أ لى الحقيقةإفكمما كاف الكاقع التاريخي مياال 
كيعكد ذلؾ إلى صانعي الحرفة فإذا كاف  بداع،لصؽ بالتخييؿ كاإلأع كانت الركاية التاريخية ائلمكق

في  جناسيكأ خطابي فالمؤرخ عنصرخياؿ الكاتب،  فإف الركاية مف نسيجالتاريخ مف عمؿ المؤرخ 
ف مف تصنيؼ التاريخ في خانة أجناسية يحرؾ جممة مف الكظائؼ تمكّْ  الكقت نفسو؛ أجناسي ألنو

لعالـ كاقعي مسنكد بميثاؽ لمتمقي يجعؿ محيط التمقي  كاقعيان  عندما يككف ساردان  زة، كىك خطابيمتميّْ 

                                                           
 .101جنات بمخف، السرد التاريخي عند بكؿ ريككر، ص - 1
 .06ينظر: عمر فركخ، كممة في تعميؿ التاريخ، ص - 2
 .20المرجع نفسو، ص - 3
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ساسية لمسرد رل "عبد السبلـ أقممكف" أف المستكيات األىك سرد كاقعي، كي يتقبؿ خطابو بما
 :ما يأتيالتاريخي تتمثؿ في

 المستوى األول، المؤرخ الشخص والعالم الخارجي: -
يرتبط ىذا المستكل بالجانب البيكغرافي لممؤرخ الشخص قبؿ انخراطو في عممية السرد   

رجي ىك عالمو اآلني الذم يعيش فيو التاريخي باعتباره شخصية كاقعية مف لحـ كدـ. كالعالـ الخا
 مجالو الحاضف لتجربتو. كيفكيتأثر بكاقعو 

 توى الثاني، المؤرخ السارد والعالم السردي:المس -
عف تحكير المادة  ـ الخيالي، فالمؤرخ السارد مسؤكؿىذا العالـ كسط بيف الكاقع الحي كالعال

  كالعالـ السردم شبو كاقعي. الحقيقية بمنظكر سردم.
 ستوى الثالث، المؤرخ المثالي والعالم الحقيقي:الم -

، إلى عالـ يان العالـ الحقيقي ىك عالـ كاقعي يشتغؿ عميو المؤرخ ليحٌكلو بعد أف صار خفٌ 
إنو الكاقع الحقيقي تتجمى فيو األحداث كما كقعت أك كما يفترض أنيا كقعت، ثـ تصبح  منظكر،
رخ المثالي ىك المؤرخ المفترض معرفتو تفاصيؿ . كالمؤ الدالة عميو حداث مف المحفكظاتىذه األ

الكاقع  عف فيذا العالـ كسط بيف الغيب كالشيكد، فيك غيب لغيابو ،1كؿ ذلؾ الكاقع الحقيقي
 الة عميو.دث باعتبار آثاره الدٌ المنظكر بعد حدكثو، كىك ح

ف ذكرنا تعميؿ فسبؽ أ مف مناحو عدة، خ كاستيعابو ييستكجب عمينا تفسيرهفيـ التاريال مناص أف 
يرل أف إدراكو مف  فبلسفةال في حيف نجد مف مد مف عكامؿ عدة،المستى  االجتماعي "ابف خمدكف"

، كنفر "OSWALD SPENGLERمرشبنكأكزكلد أالبيكلكجي أمثاؿ " يعكد إلى التعميؿ الطبيعي
 فكلتير GIAMBATTISTA VICOكفيكجيكمبتستا  أمثاؿ) بالتعميؿ الفمسفي آخر يربط فيمو

VOLTAIRE،  ىيجؿفريديريؾ FRIEDRICH HEGELأغكست ككنت ،AUGUSTE 
COMTE )، يركف أف فيمو يقـك عمى معرفة أثر العكامؿ االقتصادية في سير التاريخ  كآخركف

  DANIEL RICARDOكاردك، دانياؿ ري THOMAS MALTHUSأمثاؿ) تكماس مالثكس
آخر يرل أف  انفر اني، كنجد كمنيـ مف يربطو بالجانب النفس (KARL MARX كارؿ ماركس

                                                           
 .25ينظر: عبد السبلـ أقممكف، الركاية كالتاريخ، ص - 1
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أف "ابف  ، كما تجدر اإلشارة إليو)التعميؿ التركيبي( ىذه المستكيات كؿ ـالبد مف تبلح الستيعابو 
في القرف  كأكؿ مف أٌلؼ في "فمسفة التاريخ" ائؿ الذيف اىتمكا بتعميؿ التاريخخمدكف" مف األك 

متو قبؿ ف، كال اٌطمع الغربيكف عمى مقدٌ ـ(، كلكف العرب لـ يتبعكا  تعميمو في ذلؾ الحي14-ق08)
  ـ.19القرف التاسع عشر 

 :فمسفة التاريخ -1-2  
فيـ التاريخ كدراستو كفؽ مناىج  التي ترـك الدراسات اإلنسانية مف فركع إف فمسفة التاريخ فرع

فيي بشكؿ عاـ تبحث في  ،استقرت أبعادىا كاتضحت منذ القرف الثامف عشر إذ العمـ كالعقؿ،
مؿ المؤثرة في اقائع التاريخية بنظرة فمسفية تأممية فتسعى إلى البحث في األحداث التاريخية كالعك الك 

بالكشؼ  ؛نمكر األمـ كتطكٌ تإلى استنباط القكانيف العامة التي بمكجبيا ت أيضان  كما تيدؼ سيرىا،
مف كؿ  عف مسكغات الرقي الحضارم. فيي إذا البحث في التاريخ بمنطؽ عقمي فمسفي كتنقيتو

  .وكال تتماشى مع منطؽ العقؿ مع شكائب األساطير كالخرافات كاألكىاـ التي ال تتفؽ
مف األكائؿ الذيف اىتمكا بتعميؿ التاريخ، كأكؿ مف أٌلؼ في  مما ال شؾ فيو أف "ابف خمدكف

ع ـ(، كلكف العرب لـ يتبعكا  تعميمو في ذلؾ الحيف، كال اٌطم14-ق08"فمسفة التاريخ" في القرف )
 التاريخية وـ، فكانت نقطة االنطبلؽ في فمسفت19متو قبؿ القرف التاسع عشر الغربيكف عمى مقدٌ 

عمى أخبار عن األيام  دفي ظاىره ال يزي" التاريخ، يقكؿ كالظاىر في باطفالتتمثؿ في تمييزه بيف 
ادئيا وتعميل لمكائنات ومب ،وتحقيق وفي باطنو نظر والسوابق من القرون األول... ،والدول

فيو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأّن  ،دقيق، وعمم بكيفيات الوقائع وأسبابيا عميق
 كتتضمف عبارة "ابف خمدكف" جانبيف:، 1يعدَّ في عموميا وخميق"

 أف فمسفة التاريخ تتجاكز السرد كالحشد لؤلخبار دكف ربط بينيا." -
 .2"ة التاريخ تيدؼ إلى التعميؿفأف فمس -

 سفة التاريخ قائمة عمى مبدأيف أساسيف:لذلؾ نجد فم
                                                           

 (.06، 05ابف خمدكف، المقدمة، ص ص) - 1
ص  ، ص1994أحمد محمكد صبحي، في فمسفة التاريخ، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، د ط، بيركت،  - 2
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 الكمية: - أ
مف األحداث الثقافية الي ال  كيقصد بيا أٌف فيمسكؼ التاريخ يرفض أف يككف التاريخ ركامان   

نو يمثؿ كحدة عضكية مترابطة أساس أيربطيا نظاـ كال ىدؼ، إنو يسعى لفيـ التاريخ عمى 
كقائعو ف يخ ىي التكامؿ بيف أجزائو كالترابط بيكمف ثـ فإف نقطة البدء في فمسفة التار  ،جزاءألا

"ال تقف عند عصر نيا ، لككٌ 1نسانيةئلنو تاريخ عالمي شامؿ لأساس أإلى فيـ التاريخ عمى  كصكال
نما تضم العالم كمو في إطار واحد من الماضي السحيق حتى  معين وال تكتفي بمجتمع خاص وا 

 2يقتنع بذلك إنما يمتد تفسيره إلى المستقبل" قد ال المحظة التي يدّون فييا الفيمسوف نظريتو، بل
كبذلؾ يشعر فيمسكؼ التاريخ بأنو قد أكجد الكحدة بيف األشتات كالنظاـ في العماء كالمعنى فيما 

 .يبدك ال معنى لو، كيككف قد تجاكز الكقائع الجزئية إلى التاريخ العالمي
كال  ،بينياأشتاتان ال رابط ك  ضيا فكؽ بعضتتراكـ بع فيك إذان يرفض أف يككف التاريخ أككامان  

فيك ينفي أف يككف مسار التاريخ  مف المصادفات العمياء، فكضى أك كذلؾ عماءن  يقبؿ أف يككف
 3""كشارع ميده الشيطان بحطام من القيم "MAX WEBERعمى حد تعبير "ماكس فيبر

كمف  ياكتحقيق ية بيف األجزاءالكحدة العضك  عف ففيمسكؼ التاريخ يسعى بالدرجة األكلى إلى البحث
ىك تحقيؽ التكامؿ بيف األجزاء كالترابط بيف الكقائع  يةفمسفة التاريخالثـ يككف اليدؼ المنشكد في 

 يسمى بالتاريخ العالمي. كالتكصؿ إلى ما
 العمية: -ب

ىي السبب المحرؾ لؤلحداث بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، كمف ثـ فإف التعميؿ التاريخي  
اكلة استكشاؼ عمة األحداث الماضية مف خبلؿ التعرؼ عمى السبب أك األسباب التي أٌدت ىك مح
 د المؤرخ عادة في بحثو عف األسباب بالكقائع الجزئية كيمتـز بحدكدع تمؾ األحداث، كيتقيٌ ك إلى كق

                                                           
 .  07ىاشـ يحي المبلح، المفٌصؿ في فمسفة التاريخ، ص - 1
 .124أحمد محمكد صبحي، في فمسفة التاريخ، ص - 2
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. - 3
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الزماف كالمكاف الذم كقعت فيو تمؾ الكقائع، فمنيج المؤرخ في تعميؿ األحداث منيج تجريبي 
 .1مقكالت الزماف كالمكافبد ريخي يتقيٌ تا

إٌف التعميؿ التاريخي يختمؼ عف التعميؿ في فمسفة التاريخ، فاألكؿ تجريبي بعدم؛ أم أف  
المؤرخ يستخمص األسباب بعد دراسة منيجية تفصيمية لمكاقعة التاريخية مكضكع دراستو، أما الثاني 

" BENEDETTO CROCEكركتشةنديتك بف فمسفة التاريخ عمى حد تعبير "ككٌ تأممي قبمي ف
فتعميؿ التاريخ تعميبلن فمسفيان بدأ مع نيضة الفكر اليكناني ، 2اكتقرير  أكثر منيا تسجيبل اكتركيب اتأليف

 منذ القرف السادس قبؿ الميبلد، كلكنو كاف في تمؾ اآلكنة تعميبل سطحيا فقط.
 فيكو":جيومبتستا مفيوم التاريخ عند " -أ

بعد "ابف خمدكف" بثبلثة قركف أك تزيد فكتب كتابا في فمسفة التاريخ  اليك" اإليطكجاء "في
، ثـ حاكؿ درس المجتمع سماه "العمـ الجديد"، ذكر فيو أف البيئة االجتماعية مف صنع اإلنساف

كثيرة كيأخذ بالتعميؿ  غير أنو ظؿ يتقٌبؿ خرافات ،اإلنساني ليستنبط منو أيسيسنا لفيـ التاريخ
خ تتعاقب كفؽ التاري ثأحدامف الكقائع إلى االعتقاد بأف رفو عف استقراء التاريخ ما صالبلىكتي 

ك" يرل أف فيـ التاريخ يتكقؼ عمى إدراؾ البيئة ؼ"فيك ،3مبادئ أكلية يجب عمينا التسميـ بيا
مع أخذ التعميؿ البلىكتي بعيف االعتبار كىذا ما أخرجو مف  االجتماعية التي يعيش فييا الفرد

 .االعتقادات البلىكتيةب التسميـ إلى كاقعنطاؽ ال
ينطمؽ "فيكك" في تفكيره الفمسفي مف منطمؽ مثالي، لذلؾ قاؿ عنو "كركتشو" أنو مف قماشة 

" كليس مف قماشة "بيككف"، إذ اعترؼ ىك في سيرتو الذاتية أنو تأثر بالتفكير PLATON"أفبلطكف
 ويأخذ في تعميمف  يفبلطكنألمف التصكر ا دةتمسمتو لمتاريخ جنجد معال ، لذلؾ4الفمسفي األفبلطكني

ساس الفمسفي في تفسير أحداث التاريخ، لذلؾ كاف يقكؿ األتباره عاب يبالتعميؿ البلىكت يلتاريخا
؛ يعني أف اإللو ىك الذم 5"نسانيةن أفالطون اإلليي يؤكد بأن العناية توجو سير الشؤون اإل إ"

                                                           
 .07ىاشـ يحي المبلح، المفٌصؿ في فمسفة التاريخ، ص - 1
 .126أحمد محمكد صبحي، في فمسفة التاريخ، ص - 2
 .19كممة في تعميؿ التاريخ، ص عمر فركخ، - 3
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ره اإللو، أك كما يقكؿ رضية لما قدٌ رة أيذا المنظكر صك خ بير شؤكف البشرية كميا، كيصبح التار يسيٌ 
ؼ"فيكك" ، 1"مسرحية أّلفيا اهلل ويمثميا اإلنسان"" SAINT AUGUSTINأكغسطيفساف القديس "

طريقة غير كاضحة كب حداث التاريخ،فسير أليية استخداما كاسعا في تاية اإلاستخدـ فكرة العن
عتقاد كالتركيز عمى الجانب إلى االتقراء التاريخ مف الكقائع ما صرفو عف اسم كتدعك إلى االرتباؾ،

ثـ راح يصنؼ العناية  .الديني كالتسميـ بو، مما جعؿ فمسفتو التاريخية بعيدة عف المتطمبات العممية
التاريخ الدنيوي لشعوب األرض ب :"عناية عامة ىي عناية غير مباشرة تتصلاإلليية إلى صنفيف

 هى، وتتميز ىذه العناية في اعتقادمق بالتاريخ المقدس لمييود والنصار وعناية خاصة تتع ،كافة
"فيكو" بمثابة استثناء من إذ عّده  بأنيا عناية إليية مباشرة، اتصال مباشر بين اهلل وشعبو،

 .قاديةتألسباب اع فيو خارج إطار المناقشة كالبحث يكثـ فكمف  ،2"التاريخ العالم لإلنسانية
" باتخاذه المنيج الرياضي RENE DESCARTESديكارتركني لقد عارض "فيكك" "

 سبيبل لممعرفة الحقة، فحاكؿ أف يثبت أف لكؿ عمـ منيجو، فما يصح في مجاؿ الرياضيات ال
دعا إلى استخداـ المنيج التجريبي فقد نسانية، لذا ـك االجتماعية كاإليصح بالضركرة في مجاؿ العم

يع ـ احتماالت لفيـ الفٌعاليات اإلنسانية أكثر عمقا مما يستطالستطاعتو أف يقدفي دراسة التاريخ 
، أما في 3كذلؾ ألف ظكاىر الطبيعة ليست مف صنع اإلنساف أف يقدمو في فيـ عالـ الطبيعة

فالمكضكع ىك اإلنساف حيث يدرس المؤرخ تعبيرات اإلرادة اإلنسانية كمف ثـ يستطيع  التاريخ
، فيك ينظر إلى 4نساف كأف يفيميا كأف يتآلؼ معياأفعاؿ اإل المؤرخ مف خبلؿ إنسانيتو أف يستكعب

اعية ؛ يعنى أف أحداث الحالة االجتم5التاريخ بكصفو نشأة الجماعات اإلنسانية كأنظمتيا كتطٌكرىا
يعطي األكلكية الكاممة لمعناية اإلليية في تدبير األحداث  نفسو الكقت مف صنع اإلنساف ذاتو كفي 

  .كىذا ىك التناقض الذم كقع فيو "فيكك" ىاكتسيير  التاريخية
  

                                                           
 .166أحمد محمكد صبحي، في فمسفة التاريخ، ص - 1
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 "فولتير": في الفمسفة العقالنية لدى مفيوم التاريخ -ب
إذ  -بعد ابف خمدكف-استعمؿ مصطمح "فمسفة التاريخ" جاء "فكلتير" الفرنسي فكاف أكؿ مف

مف كرائو ىك دراسة التاريخ مف كجية نظر الفيمسكؼ؛ أم دراسة عقمية ناقدة ترفض  كاف القصد
ؾ إاٌل اىتماما يسيرا الخرافات كتنقح التاريخ مف األساطير كالمبالغات، إذ لـ يعر الممكؾ كالمعار 

عنى دراسة التاريخ ليست أككاما مترامية مف المعارؾ الحربية أك المعاىدات السياسية دكف م باعتباره
، فيك يرمي إلى تعديؿ طبيعة الدراسة التاريخية مف التاريخ السياسي كالعسكرم إلى فمسفة  مفيـك

جؿ اإلنساني مف الجيؿ كالخرافة مف أ الحضارة، فما يسعى إليو التاريخ النقدم ىك تحرير الفكر
ىك أىـ مف  في تكسيع دراسة التاريخ لما ر، في حيف نجد فمسفة الحضارة ترغبنشر الحرية كالتنكي

 .1أخبار المعارؾ كالممكؾ
 تعد نقطة االنطبلؽ في فمسفة التاريخ لدل "فكلتير" مف استنكاره أف يككف التاريخ أككامان 

مية الناقدة ألخيرة إلى ما يسمى العممية العقمترامية مف المعارؾ كاألحداث دكف أف تخضع ىذه ا
شتغؿ عميو ىك تعديؿ طبيعة فأىـ ما االشؾ، الرافضة لكؿ ركاية غير مقبكلة لدل العقؿ أك محتممة 

لى تحرير الفكر إ ىالدراسة التاريخية؛ أم نقد كؿ ركايات ال تتفؽ مع العقؿ كالكاقع، فيك يسع
جؿ نشر الكعي الفكرم كالحس التاريخي كأف يتسع أساطير مف األاإلنساني مف العبكدية كالخرافة ك 

كالمعارؾ إلى تتبع سير العقؿ البشرم ممثبل في شتى عمؽ مف أخبار الممكؾ أالتاريخ لما ىك أعـ ك 
 مظاىر النشاط اإلنساني.

ه في سير التاريخ كأنكر العناية اآلليية فيو، كلـ يعر الممكؾ ر ك باإلنساف كد"فكلتير" اىتـ 
كالمعارؾ إاٌل اىتماما يسيرا، في حيف أكلى العناية بالجانب الحضارم مف الحياة، كيرل أف األمـ 

ف تدريج في أدكار تاريخيا المختمفة، مف الجيؿ كالخرافة إلى العمـ كالتفكير، إاٌل أنو لـ يبٌ تنتقؿ بال
 ث التاريخ تتعاقب اتفاقا. أحدانظاـ أك قانكف، العتقاده أف  ؿ عمىذلؾ االنتقاؿ كالتحكٌ 

مصطمح "فمسفة التاريخ" لـ يكف لجدر اإلشارة إليو أف "فكلتير" مف خبلؿ استخدامو كما ت  
قصد منو إنشاء فرعان مف فركع الدراسات الفمسفية أك التاريخية المستقبؿ بذاتو مف حيث مباحثو ال

نٌ  لى ضركرة استخداـ منطؽ الفمسفة)العقبلني( في دراسة إو المؤرخيف ما أراد أف ينبٌ كمقٌكماتو، كا 
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ت كأساطير ككؿ التاريخ مف أجؿ نقد الركايات كاألخبار التاريخية كتنقيتيا مما دخؿ فييا مف خرافا
التاريخ  عمى كضركرتيا فمسفةالتطبيؽ كجكبية مٌح عمى فيك ي، 1يتفؽ مع حكـ العقؿ كالكاقع ما ال

ال ينبغي أن يكتب التاريخ ، يقكؿ" السياسية كمحاكلة تتبع العقؿ البشرم مف كراء تدٌفؽ الحكادث
ستبعاد األساطير يعني ا؛ 2ىت األساطير التاريخ عند كل الشعوب"سوى الفالسفة، لقد شوّ 

 . التاريخ أحداث في نقؿ استبعادان كميان  كالخرافات
ف ليا كجكد، فعمى العكس المبادئ التي قامت عمييا فمسفة التاريخ لـ يك فكال يعني ىذا أ 

نساني بكجكد اإلنساف، كمف الصعب أف نمفي مؤلفات إلجد في الفكر اكٌكف التفمسؼ كي مف ذلؾ، 
مساىمات المفكريف في ىذا  بعض ذات صمة بالتاريخ لذا نجد فمسفية لرؤ تخمك تمامان مف أبعاد ك 

 س أغسطيفي، القدARISTOTEؿ ظيكر المصطمح كشيكعو أمثاؿ: أفبلطكف، أرسطكبالمجاؿ ق
 JOHN ف لكؾك ، جNICOLAS MACHIAVELىميكافيمينيككال عبد الرحماف ابف خمدكف، 

LOCKEجاف بكداف ، JEAN BODINفيكك، مكنتسكيك ،MONTESQUIEU. 
لقد كانت فمسفة "فكلتير" عقمية نقدية أكثر منيا تأممية، كلعؿ ذلؾ يعكد إلى العصر الذم  

عصر كانت فيو الفمسفة ذات سيادة عقمية تجريبية مادية ترفض  ،عاش فيو "عصر التنكير"
طبيعية الفمسفات التأممية كاألفكار الميتافيزيقيا ككذلؾ التعميبلت البلىكتية، كتيتـ بالعمـك ال

التي تسعى إلى التغيير كالتجديد في  الفاحصة كالتجريبية كتؤمف حؽ اإليماف بالفمسفة العقبلنية
، فيك 3مع إطبلقيا العناف الكامؿ لمعقؿ في التفكير حكؿ كؿ قضايا اإلنساف ،شتى مناحي الحياة

 مى االستفادة منولذكاء والقدرة عيتسم با ن المؤرخ من عالج الماضي عالجاً مكِّ "أن العقل يُ يرل 
كيضيؼ إلى ، 4السياسة في الحاضر من العمل لخمق عالم أفضل أمام اإلنسان" كما يمكن رجل

"فحيث يكون العقل قادرا عمى طرد ظالم الجيل واألىواء  مكانة العقؿ في التقكيـ التاريخي قائبل
لتاريخ تدىورا والغيبيات وأحقاد التعصب يتم التقدم نحو الكمال. ومن ثم فإن أكثر عصور ا

وركودا... ىو العصر الوسيط حيث الحرب التي أثارىا التعصب األعمى من البابوات ورجال 
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فعصر "فكلتير" ىك عصر ، 1دت عن تمك الحروب"الكنيسة، وحيث الفظائع المشينة التي تولّ 
 التنكير أيف تغمب فيو العقؿ عمى كؿ الخرافات كاألساطير كالبدع التي كانت سائدة آنذاؾ.

لقد اىتـ "فكلتير" بدراسة فمسفة الحضارة أيضان؛ أم تتبع سير العقؿ البشرم في شتى  
ف بدت ىذه الدعكة  مظاىر الحضارة اإلنسانية، مف خبلؿ دراسة منجزاتو في العمـ كالفف كاألدب كا 

ف يجؿ اىتمامات المؤرخ تمألكفة لدل القارئ المعاصر لكنيا لـ تكف كذلؾ في عصره، أيف كان
 أخبار الكنيسة كالممكؾ كالمعارؾ. عمى منصبة

 :يةييجممفيوم التاريخ في الفمسفة ال -ج
ما يسمى بالتاريخ العاـ؛ يعني التاريخ الكمي أك في دراستو الفمسفية عمى ؿ" "ىيجارتكز 

ي كالمبلحظات العامة متاريخ الجزئي القكملره الحضارم، فمـ يعر االىتماـ تاريخ اإلنساف كتطكٌ 
كليذا بدأ بفحص المناىج المختمفة التي يمكف أف يكتب بيا التاريخ كحصرىا في  .حكؿ التاريخ

فالتاريخ األصمي  التاريخ األصمي، التاريخ النظرم، التاريخ الفمسفي(. :)ثبلثة أنكاع كالمتمثمة في
 ايراه أمامو أك م إذ ينقؿ ما ىك ذلؾ التاريخ الذم يكتبو المؤرخ، كىك يعيش أصؿ األحداث كمنبعيا

كخير مثاؿ عمى ذلؾ ما كتبو المؤرخ "عبد الرحماف الجبرتي" عف تاريخ سمعو مف اآلخريف كما ىك 
ال يعيش األحداث  فيقصد بو التاريخ الذم يكتبو المؤرخ كىك . أما التاريخ النظرم ـ1798القاىرة

نما يتجاكز العصر الذم يعيش كي يؤرخ لعصر آخر؛ أم أنو  تمؾ نتمي إلىال ي التي يركييا كا 
، باعتبار كالعقؿ التاريخ الفمسفي يعني بو دراسة التاريخ مف خبلؿ الفكر حيف نجد . فيالفترة

  .2التاريخ الحقيقي ال يبدأ إاٌل مع ظيكر الكعي
نيا تسعى إلى تصكير الكاقع كٌ إٌف التاريخ األصمي يماثؿ إلى أبعد الحدكد الركاية الكاقعية، لك    
ع نحك مستقبؿ أكثر إشراقا أك ليدؼ تثبيتو كالمحافظة تطمغييره كالكما ىك، إما لغرض ت شالمعي

ب فيو الحضكر كالمشاىدة لؤلحداث يضاىي الركاية النظرم الذم يغيعميو، في حيف نجد التاريخ 
أما التاريخ الفمسفي فيك  التاريخية التي ىي األخرل عكدة إلى الماضي كفؽ استراتيجيات معينة.
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انت تعتمد عمى التي ك أف المجتمعات األكلىب، كىذا يكحي كالكعي الفكر دراسة التاريخ مف خبلؿ
، ألف مثاليتو في فمسفة التاريخ -حسب منظكر ىيجؿ -األساطير ال تككف جزءا مف تاريخ اإلنساف

 يئاً تاريخ ال تعني شن فمسفة ال"أ يرل المركزم في الحياة كالتاريخ لذا تقـك عمى اإليماف بدكر الفكر
يميزه عن  نسان، فيو ماالتاريخ من خالل الفكر، والواقع أن الفكر جوىري لإل راسة آخر سوى د

رادتنا بقدر ما تكون بشرا  الحيوان، فالفكر عنصر ضروري مالزم لإلحساس والمعرفة والتعقل، وا 
معيا وىي تتأمل التاريخ، ىي  أن الفكرة الوحيدة التي تجمبيا الفمسفة"كيضيؼ  1عمى الحقيقة"

 بالتالي لبسيطة عن العقل، التي تقول إن العقل يسيطر عمى العالم، وأن تاريخ العالم،الفكرة ا
مجال التاريخ بما ىو لحدس واإلقناع ىو مجرد فرض في أمامنا بوصفو مسارا عقميا ىذا ا يتمثل
 حداثيا كي الف أف الدراسة التاريخية تتطمب التحقؽ مى ىذا الفرض ىك أ، فالبرىنة عم2تاريخ"
ىو أنو ينبغي عمينا أن "ال يتيو الناس عف الحقيقة، ك أف الشرط األكؿ الذم ينبغي مراعاتو يضؿ ك 
إلى دكر المؤرخ كشدة حرصو عمى  شيرؼ"ىيجؿ " ىنا ي ،3ىو تاريخي" مانة كل مانتبنى بأ

 المؤرخ ال فيرل أ ونأف ذلؾ ليس باألمر اليسير أل الٌ األمانة العممية في نقؿ األحداث التاريخية إ
لعادي المحايد الذي يؤمن ويجير فحتى المؤرخ ايتجرد مف ميكلو الفكرية كىك ينظر إلى الماضي "

مة إليو، ليس سمبيا عمى لممعطيات المقدّ  نو يقف موقف التمقي البحت، ويستسمم تماماً بأ
لظواىر الماثمة بممارستو لقدراتو الفكرية فيو يأتي بمقوالت معو، ويرى ا يتعمق طالق فيمااإل
يجؿ" ليست مثالية ف مثالية "ىأب كىذا يكحي ،4مام رؤيتو العقمية من خالل ىذه الوسائط وحدىا"أ

نما ىي مثالية تاريخية لى عالـ ماركحانية تنتمي إ الكاقع ترتبط ب كراء الطبيعة)الميتافيزيقيا( كا 
نٌ عف الكاقع أ اخارج ليس شيئاكبيذا يككف المثالي إذان  ،5ونالمممكس كتمتـز بقكاني ما ك عف التاريخ كا 

 .ىيجؿ"   نية الداخمية لمتاريخ بحسب مثالية "ىك العقبل
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لقد أشار "ىيجؿ" إلى إشكالية التاريخ األصمي في نقؿ األحداث كتدكينيا، ألف كتابة التاريخ  
صؿ أكما كقعت في  دقيقان  ف ينقميا نقبلن كما ىك ليس باألمر اليسير لكٌكف المؤرخ ال يستطيع أ

قؿ كؿ ف ينكأ شيءيمكف لفرد كاحد أف يرل كؿ  مف ميكلو، كما اليستطيع التجرد  ال ذالحادثة إ
ح عمى األمانة العممية يم"ىيجؿ"  لذلؾ نجد شيء فحتمان تغيب عنو أحداث أخرل في أماكف أخرل.

صمي نو عند دراسة الركايات التي أكردتيا كتب التاريخ األفي نقؿ األحداث التاريخية، فيك يرل أ
ساطير واألقاصيص الشعرية، والتراث الشعبي، ألنيا ليست إاّل صورا د من استبعاد األ"الب

ييا تماما... لى األمم التي لم يستيقظ وعثم فيي تنتمي إغامضة معتمة من فيم التاريخ، ومن 
لـ تصؿ إلى مرحمة النضج  كالخرافات التي تؤمف باألساطيرفاألمـ  ،1"رادتولما كانت عميو وما أ

 يدؿ عمى سطكرم، كىذاىك خرافي أ ىك حقيقي كاقعي كبيف مام كالكعي التاـ لتمٌيز بيف ما الفكر 
عمى الدقة المكضكعية في دراسة الماضي، مع شديد الحرص  "ىيجؿ" ، لذلؾ نجددكر العقؿ غياب

لذلؾ يصر  ،حداث الماضكية كما كقعت في الماضي تمامان عجز المؤرخ عف نقؿ األبكعيو الكامؿ 
د سطكرم الذم لـ يبمغ بعلرافضة لمتمييز بيف التاريخي كاألالعقمية الناقدة كا القدرةخداـ عمى است

غامضة معتمة في فيـ  صكران  الٌ ذركتو مف النضج كالكعي، ألف األساطير عمى حد تعبيره ماىي إ
 التاريخ.

ر ال يقؼ عند عص -التاريخ النظرم–إف المؤرخ في النمط الثاني مف الكتابة التاريخية 
نما يقـك بجمع المادة ينقؿ األحداث التاريخية التي عاصرىا أك شاىدىا بنفسو، كا   زمانو، كال

إلى اختبلؼ طريقة  ىذا حسب طريقة استيقائو ليا، كبالتالي يؤدمالتاريخية ثـ يبكبيا كيصنفيا 
بو، إاٌل  سمكبو في عرض الكقائع، كتفسيره لبكاعثيا، فمكؿ مؤرخ طابعة الخاص الذم يتميزالمؤرخ كأ

بلؼ المؤرخيف في طريقة الكتابة ف أىـ ما يتسـ بو التاريخ النظرم بصرؼ النظر عف اختأ
يمكف  فبل ،2روح ثقافة العصر الذي يؤرخ لو" يستطيع تقمص "أن المؤرخ ال ىك كأساليبيا،

" كما يقكؿ "ىيجؿ 3ا ابن عصره، وربيب زمانو"نّ مِ  ألن كال" لئلنساف أف يعيش مرة أخرل الماضي
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"سوف يبدو وكأنو  فإف المؤرخ النظرم في ىذه الحالة .في فمسفة الحؽ كنياية فمسفة التاريخ
-يتعسف في ذكر الوقائع التاريخية ألنو يسقط أفكار عصره ومصطمحاتو، ولغتو، وثقافتو

كليذا يظير بكضكح أف الركايات التي ، 1العصور الغابرة" عمى ىو باختصار يسقط روح عصره
بالحقيقة  ثران يبدك متأ فكار عصره أكثر ممابأ فيبدك متأثران  مثؿ ركح عصره الذم يؤرخ لويركييا ال ت
 التاريخية.

ذ تتسـ كميا ، إنكاع معينةفي كتابة التاريخ الى أ -خ النظرمالتاري -تتفرع الطريقة الثانية
يف بحيث يكتب عف عصر لـ يعش أحداثو، كمف ب بسمة كاحدة ىي تجاكز المؤرخ لحدكد عصره،

 ي:أتي ه األنكاع ماىذ
باستخبلص العبر، فيك يدرس التاريخ ال بقصد  ان ساسالذم ييتـ أ التاريخ العممي)البرجماتي(: -أ

نما اليدؼ المنشكد منو ىك  تفسيره أك الكشؼ عف العكامؿ التي تتحكـ في سير األحداث كا 
  .2ىفالماضي التي يمكف االستفادة منيا في العصر الرا مف استخبلص  الدركس

نما  يعرض "ال إف ىذا المكف مف ألكاف الكتابة التاريخية التاريخ النقدي: -ب وقائع التاريخ نفسو وا 
، وبيان مدى حقيقتيا يعرض الروايات التاريخية المختمفة لكي يقوم بفحصيا ودراستيا ونقدىا

لى الكشؼ فيسعى إتمفة كتبت في فترة كاحدة، ف الباحث يقـك بنقد ركايات مخيعني أ؛ 3ومعقوليتيا"
ف ىذا أكضح "ىيجؿ" أ ما، كياك الخمك مف المعقكلية فيككذلؾ عدـ الدقة أعف مدل المبالغة، 

لمانيا، إذ كجو انتقادا شديدا إلى أسمكب المؤرخيف في أ كبركزان  كثر شيكعان مف الكتابة كاف أ النمط
ذريعة "عاليا  خير نقدان األفي استخداـ النقد حتى غدا ىذا سرافيـ األلماف في دراسة التاريخ إل

 فك ، أما الفرنسي4وحى ليم بيا خياليم العابث"دس وقائع مضادة لمتاريخ أالتاريخ وذلك ب لتشويو
صالة كثيرة تجمع بيف األ أعماال ـيمبتقديفقد برعكا في ىذا المكف مف الكتابة  كما يقكؿ "ىيجؿ"

 كالعمؽ كالنظرة الصائبة.
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فيك  ؛كالعمكميةا الجزئية نمط مف الكتابة خاصيتيف متعارضتيف ىميحمؿ ىذا ال تاريخ األفكار: -ج
أم أنو  جزء مف ىذا التاريخ؛ عف مانٌ بما ىك إنساف كا   نسافيتحدث عف تاريخ اإل نو الجزئي أل

الخ. إاٌل . في : الديف أك الفف أك القانكف.. كاحدة مف شرائح التاريخ، كالمتمثمة مثبلن ييتـ بشريحة 
  حديثو مثبل عف قانكف بمد معيفنو ال يخكصص في طياتو صفة العمكمية ألـ كيحمؿ أنو يتس

نما يتحدث بصكرة عامة) القانكف مراحؿ ازدىاره، أك الديف في عصكره البدائية كا   الفف في أكجٌ أك 
البدائية حتى العصر الراىف(، فالمؤرخ في ىذا المكف  ، الديف مف مراحموبصفة عامة، الفف عمكمان 

صيمة أـ نظرية( إلى )سكاء أكانت أ مثؿ مرحمة انتقاؿ مف الكتابة التجريبية لمتاريخمف الكتابة ي
 .1الكتابة الفمسفية
دراسة التاريخ عمى طريقة المؤرخيف في البحث عف الكقائع  إلى ال تسعى التاريخية ةالفمسف

 مكضكع فككٌ رة كصفية لما حصؿ في الماضي، التاريخية كجمع المعمكمات بغية تركيب صك 
أ  يبد ال "رض، فإف التاريخ بمنظكر "ىيجؿى األالتاريخ ىك الحياة البشرية في امتدادىا الزمني عم

ف اجزا عف التعرؼ عمى ذاتو، فبلبد أنساف متحدا مع الطبيعة عفي المراحؿ التي يككف فييا اإل
ت طكيمة حيث يصبح كاعيا بنفسو حتى كلك ظؿ ىذا الكعي معتما لمغاية لفترابينفصؿ عف الطبيعة 

، ففمسفة التاريخ إذان ىي دراسة التاريخ مف خبلؿ الفكر ألف التاريخ ىك تاريخ اإلنساف 2مف التاريخ
 .كالفكر جكىرم بالنسبة إليو

تقـك فمسفة "ىيجؿ" في دراسة الكقائع التاريخية عمى تفسير التاريخ تفسيران تتجمى فيو حركة  
رس التاريخ ىي تجمبيا الفمسفة معيا كىي تد الكحيدة التياف، كذلؾ ألف الفكرة الركح العاقمة في الزم

يخ العالم يمثل أمامنا بوصفو مسارا ن تار إالعقل يسيطر عمى العالم، ن إ" الفكرة التي تقكؿ
 لممعطيات التاريخية ، فالفكر في حالة دراسة الكقائع التاريخية ينبغي أف يككف تابعان 3عقميا"

نيا تنتمي الى عالـ ككٌ خبلؼ ذلؾ،  سفةممر في الفاأل أف يفمستخمصا مف كقائع التاريخ، في ح
فة في ىذه الحالة تسير في شارة إلى عالـ الكاقع، فكأف الفمسكار التي تنتج نفسيا بنفسيا دكف إفاأل
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ح ليا بدراسة التاريخ فسوف تذىب إلى لطريق الدراسة التاريخية ولو سم مضاد تماماً "طريؽ 
تسعى لتجعؿ  ثـ ،1فكار التي خمفتيا بطريقة قبمية"جموعة من األوقائع التاريخ وفي رأسيا م

التاريخية عمى  عمال والظواىر"األحداث  واألفؽ مع ىذه األفكار المسبقة كترغـ أحداث التاريخ تتد
فيذه الرؤية السطحية لمفمسفة التاريخانية ىي ، 2"الدخول في ىذه األفكار الجاىزة، الُمعّدة من قبل

 صمي كالنظرم.ف التاريخ الفمسفي ال التاريخ األجؿ" يخصص معظـ حديثو ع"ىي تجعمالتي 
كيرل  ف سائر المخمكقاتمفيك الخاصية التي تميزه  ،نسافاإل إلى إف الفكر جكىرم بالنسبة 

يمكف اعتبار كؿ  الفيو مف فكر، ك  مف حيث ما الٌ ىك إنساني ال يككف كذلؾ إ "ىيجؿ" أف كؿ ما
 مما يتعذر عمى المؤرخ استيعابيا كفيميا، فبل تعتبر، حداثتو أنيا أأعماؿ اإلنساف طكاؿ حيا

فمسفية مسبقة  فكاريعني ىذا إقحاـ أ نو ىك مف يحكـ التاريخ كال، ألمؿ فييا العقؿإذا اكت الٌ أحداثا إ
العقؿ يحتؿ مكانة مركزية في الفمسفة كالكاقع أف  .عمى عمـ التاريخ الذم ينبغي أف يظؿ تجريبيا

بذاتو فيك  العقؿ الذم يحكـ التاريخ عقؿ كاعيضان؛ يعني أف أة ألنو جكىر الطبيعة كالتاريخ الييجمي
 اضر.لحاإلنساف في الماضي كما يفعمو في ا وعمى كعي بما فعم

 أك ما يسميو بالكعي  "ىيجؿ" ىك الركح أك العقؿالمنطمؽ الفمسفي لتفسير التاريخ عند إف  
 الييجمية، فما طبيعة الركح، أك ماىية العقؿ؟. ف نتساءؿ عف طبيعة الفكرةكلنا أ

 ثؿ في المادةملمباشر ليا كالمتإف "ىيجؿ " في حديثو عف طبيعة الركح استعاف بالضد ا
نساف تي تتحقؽ بكجكد اإلذا كانت ماىيتيا ىي الثقؿ فإف ماىية العقؿ ىي الحرية، ىذه األخيرة الفإ

 خارج ذاتؾ كىذا ما  شيءتعتمد في كجكدؾ عمى   ال بلن تككف مستق بمقدار ما نت حرككعيو، فأ
 .-التحديد الذاتي- 3يسميو بالكعي الذاتي

 الٌ تيا خارجية، أما الركح فبل تكجد إذا كانت المادة مؤلفة مف ذرات منفصمة فإف كحدإ
كحدة ليا خارج ذاتيا، كمف ىنا نفيـ أف  ف الا داخمية، ألالتالي تككف كحدتيبكاسطة الحرية كب

كما يضبط مقدار  -االستقبلؿ–يسمى بالتحديد الذاتي  الذاتي أك ما يقصد بالحرية التعييف"ىيجؿ" 
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يعني ال تعتمد في كجكدىا عمى شيء خارج  ؛تككف الذات مستقمة استقبلال تامان  الحرية بقدر ما
تقمة فالركح المس يـ في بمكرة ذاتيا كنمكىا،ال تس شياء الخارجيةف مختمؼ األال يعني أ ذاتيا، كىذا

التي تعتمد عمى ذاتيا فقط فبلبد أف تككف ىي الذات كالمكضكع في آف كاحد، كىذا ما يطمؽ ىي 
فيتحقؽ العقؿ في  ،رؾ العالـ الخارجيالكعي الذاتي أك الكعي الذم يعي نفسو حيف يد "ىيجؿ" عميو

جانب  من تاريخ العالم سوى صراع"نساف معقكال، كليس حيف يصبح اإل الخارج بطريقة مكضكعية
لى قمة أم المرحمة التي تصؿ فييا الذات إ ؛1الروح لكي تصل إلى... مرحمة الوعي الذاتي"

 -ىيجؿ-ه عالـ، الذم ىك في منظكر تاـ لتاريخ ال قبلليتيا كبالتالي تككف عمى كعيحريتيا كاست
ىك  فيك يرل أف التاريخ ،2"كي تصل إلى وعي بذاتيا... لكي تكون حرةمسار تكافح فيو الروح ل"

ىك الذم  ال الجزئي كمسعاه ىك تحقيؽ التعييف الذاتي لمحرية، كتحقيؽ الذات تاريخ الكؿ المجرد
 شيءىي  عف طريؽ ضدىا فماىية الركح الٌ تتحقؽ إ ف الفكرة الينبغي أف يحدث في التاريخ، كما أ

ليا مف حكٌ آخر ي ف الركح تحتاج إلى عامؿيا، كما أذات كجكد الذات ألجؿمجرد كعاـ ككمي؛ يعني 
ىذا األخير الذم يسيـ بدكره في صنع األحداث  لى التحقيؽ كىك العامؿ اإلرادماإلمكاف إ
 التاريخية.
 فنجد أف ف الكسائؿ التي يستخدميا العقؿ لكي يتحقؽ ىي الكسائؿ التاريخية المممكسةإ

 الصكرة التي يتحقؽ فييا الركح أك العقؿ ىي الدكلة بكصفيا الكؿ األخبلقي.
ف التاريخ ىيجؿ" في فمسفتو التاريخية خيالي بعيد عف الكاقع فيك يتخيؿ أ" فإالقكؿ  ايمكنن

 نسانية في سير التاريخ.يقيـ كزنا لمعاطفة اإل كالعقؿ، كما أنو ال يجرم كفؽ المنطؽ
 يسمى بالتاريخ الشامؿ لمعالـ التاريخ الكمي أك ماب"ىيجؿ" في فمسفتو التاريخانية اىتـ 

ة( فمـ يعر اىتماما كلك قية القديمة، الحضارة اليكنانية كالركمانية، األمـ الجرمانيالحضارات الشر )
"مجموعة من التأمالت ، إذ يرل أف التاريخ الفمسفي لمعالـ ليس المقصكد منو متاريخ الجزئيليسيران 

ة فأكؿ مف أطمؽ فكر ، 3حول التاريخ أممتيا دراسة وثائقو...، بل المقصود تاريخ العالم نفسو"
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" في بحثو "فكرة التاريخ الشامؿ مف EMMANUEL KANT"تاريخ شمكلي" ىك " ايمنكيؿ كانط
زاكية السياسة الككنية" كفيو يسمي الذم يقـك بيذه الميمة بالفيمسكؼ المؤرخ، فيك فيمسكؼ لتمييزه 

 ادر عمى استيعاب تاريخ كؿ العصكرمؤرخ ألنو ق كىك ميـ في القضايا اإلنسانية  بيف ما
مع المستقبؿ في كحدة منطقية  شركع الكانطي لكتابة تاريخ شامؿ يجمع الماضي مع الحاضرفالم

انتقؿ إلى "ىيجؿ" كىي الشمكلية التي يعتبرىا "بكؿ ريككر" مستحيمة، فكيؼ يمكف الجمع بيف أركاح 
 ، لذلؾ نجد "بكؿ ريككر" ينفي كميانية "ىيجؿ" لمتاريخ، يقكؿ1أمـ مختمفة في ركح كاحدة كمية

ينا عنو ىو موقع عمل ىيجل نفسو، فنحن لم نعد نبحث عن "وميما كان نقدنا جائرا، فإن ما تخمّ 
فشمكلية فيـ التاريخ ، 2"مكتمالً  ليو التفكير بتاريخ العمم بوصفو كالً إاألساس الذي يمكن استنادا 

قامة تاريخ مستحيمة ككىمية لذلؾ يرل "بكؿ ريككر" كجكبية التخمي عف مكقع "ىيجؿ" في محاكلتو إ
اسة التاريخ العالمي لمبشرية بدر فمناداتو ، مع الماضي مع الحاضر مع المستقبؿجيشامؿ لمركح 

 MARXنجمكماركس أ" قد كصؼ، ففبلسفةانتقادات عدة مف قبؿ بعض المفكريف كال تالق
ANGELO"  يقيمون أبنية ضخمة ال تمّكن المادة التاريخية من تحقيقيا فبلسفة التاريخ بأنيـ"

 د "كركتشة" أيضا ير  ونفسكفي الصدد ، 3ومثميم كمثل من يريد تشييد برج إيفل بأحجار قميمة"
ىو جزئي وما ىو محدود ونرفض ما ال نستطيع أن نممكو، وال  " نحن ال نعرف إاّل ماعمييـ قائبل:

ما المطمق الالمحدود في"إن فمسفة التاريخ بحث عن  كيضيؼ 4نممكو ألننا ال نستطيع أن نحدده"
ىو محصور محدود، إن فالسفة التاريخ يمتمسون الالنيائية في المتناىي و"المفارق" في 

ففبلسفة التاريخ يريدكف أف  5الواقعي إذ يمتمسون العالمية والشمول فيما ىو محصور مقصور"
يٌطمعكا عمى تاريخ العالـ كسر مساره في صفحات، فكيؼ يتأتى لجيد فرد كاحد أف يعرؼ تاريخ 

"فمسفة التاريخ لكؿ المجتمعات في كؿ األزماف، إف  ، ففي تأريخيـ العالمي يضعكف تاريخان العالـ
ن فالسفة التاريخ يطمبون كشف النقاب عن التصميم الذي يقوم  مزيج من التصور والخيال وا 
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" CHARLES OMANكىذا ما جعؿ "تشارلز أكماف، 1عميو تاريخ العالم من البداية إلى النياية"
ستركا كجييـ الفاضح بتفصيبلت الكقائع ييـ أعداء التاريخ البلجئكف إلى التعميـ ليصفيـ بأن

يمتمسكنو مف خصائص العصكر الماضية حسبما  مسبقان  فمسفيان  التاريخية ثـ ىـ يقيمكف تركيبان 
عيف مدٌ  مكحدان  منطقيان  ، إنيـ يستخمصكف مف سمسمة مف الكقائع المضطربة المتباعدة شيئان مكنويتخيٌ 
ـ أك التطكر أك العصر المشرؽ كلكي يدعمكف تصكراتيـ يمتمسكف مف اريخ غاية سمكىا التقدٌ لمت

يـ، أما ما ال يتفؽ مع تصكراتيـ فإنيـ يتجاىمكنو أك يعمنكف عدـ جى جى سجبلت الماضي أدلة تبلئـ حي 
        .2جدكاه

 مفيوم التاريخ عند "أوغست كونت": -د
 )التفكيريحة لمحياة اإلنسانية ال تمكن بالالىوت المعرفة الصح"أكغست ككنت" أف "يرل 

فالمتمعف  ،3وال بالماورائية )التفكير المجّرد(، بل بمالحظة البيئة االجتماعية واالختبار"الديني( 
لبلنطبلقة الييجمية التي ترتكز في فمسفتيا عمى  في قكلو يجد أف انطبلقتو الفمسفية مخالفة تمامان 

د بإطبلقيا العناف الكامؿ لدكر العقؿ المطمؽ أك ما يسميو بمبدأ الحرية التفكير الماكرائي المجر 
سقاطيا الجانب االجتماعي الحر  ككذلؾ اىتماميا البارز بالديف باعتباره المنيج العاـ لمتقدـ، كا 

ككذلؾ  العناية الكاممة لمعمـك الطبيعية"ككنت"  يكلي في صنع أحداث التاريخ. في حيفإسقاطا كميان 
أحداث التاريخ حتى نسب إليو قكمو تأسيس "عمـ االجتماع" كلقد  ي نسجبيئة االجتماعية فدكر ال

"إن ف ييٍكجد مذىبان كاضح المعالـ لمنظاـ االجتماعي كلفيـ التاريخ لما قاؿأ حاكؿ في دراستو لمتاريخ
كلممجتمع أيضا أطكار تتعاقب عمى منيج ، 4المجتمع كائن عضوي ينشأ ويتطور ثم ينقرض"

ف مخ صكص قميؿ الشذكذ، ككؿ مجتمع البد أف يمر بيذه المراحؿ كميا بالتدريج كالترتيب، كا 
 :يأتي أخرل، كتتمثؿ ىذه األطكار فيمااختمفت مٌدتيا بيف أمة ك 

سطكرية خرافية مة أبمرح مرَّ  قد ف كؿ مجتمع قبؿ أف ينمك كيتطكرأ يرل "ككنت" الطور األول: -
 دة، كىي مرحمة مؤقتة.أيف كانت األساطير كاألكىاـ سائ
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الذم حاكلت فيو اإلنسانية  -دكر التجريد الفكرم- ىك الطكر الماكرائي المجردالطور الثاني:  -
ضة الخرافات كاألكىاـ، كأف ترجع مظاىر الطبيعة إلى أسباب مرككزة في األشياء بأف تتحرر مف ق

 نفسيا ال إلى عكامؿ غيبية.
باعتباره طكر االستقرار الذم  الذم يبرز فيو الدكر العممي، كىك الطكر اإليجابيالطور الثالث:  -

يتخمى فيو العقؿ عف أكىامو كأخيمتو كيتسامى فكؽ عالـ الطبيعة فيدرؾ حينئذ بالتفكير أكثر مما 
يقع في نطاؽ إدراكو، فيقصر نظره عمى ما يقع في  يدرؾ بالحس. فيصبح العقؿ مدركا حدكده كما

ىذا النطاؽ مف  يقع خارجا م أما التجريبية كنتائجيا،عمى العمـك  ىذا النطاؽ أم
 ليا اىتماما مطمقا يركتية فبل يعالماكرائيات)المطمقة أك المثالية أك الخيالية( كمف الغيبيات البلى

كلتعاقب أحداث التاريخ عند "ككنت" قكانيف ليست عمى كؿ حاؿ تجريبية، بؿ ىي قكانيف عقمية 
أف تؤدم إلى مف الممكف فس األسباب يعني ن ؛1يعية كاجتماعيةاجيا مف قكانيف طبيمكف استنت
 نفس النتائج.

كانت صحيحة لدراسة المجتمع كأساسا  -الطكر الثالث-ف إيجابية "ككنت" إيمكننا القكؿ  
صالحا لفيـ التاريخ، إاٌل أنو لـ يكف كاسع العمـ بالتاريخ، إذ لـ يتمكف مف معالجتو معالجة شاممة 

فنجده في تعميمو التاريخي تمادل  ة،أسس التعميؿ التي اقترحيا أمثمة صائبة كافي أك أف يقدـ عمى
 .2كثيرا في الجانب النظرم رغـ أف قصده كاف كضع قكانيف لمحياة الطبيعية ككذلؾ االجتماعية

 :يةماركسال المادية مفيوم التاريخ في الفمسفة -ه
كلكنو  عة النفكذ في الجامعات األلمانيةسالتي كانت كا بالفمسفة الييجمية "كارؿ ماركس" تأثر

نما  يالكتيؾ( كربطو بالفمسفة الماديةأخذ عنيا منطقيا الجدلي )الد لـ يأخذ عنيا جكىرىا)المثالية( كا 
"الفكرة ونقيضيا والمركب كفيميا كىي  في تفسير حركة التاريخ ةعناصر الجدؿ الثبلث فأخذ

ـ المادم الذم تتجسد فيو بكضكح الجدلية المادية كليست ىك العال العالـ الحقيقييرل أف ، 3بينيما"
عمؿ عمى إعادة تفسير المنطؽ الديالكتيكي المثالي الذم جاء بو قد الجدلية الفكرية، لذلؾ نجده 
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الت "ىيجؿ" فحٌكلو مف تفسير مثالي يعنى بعالـ الفكر كالركح إلى تفسير مادم يركز عمى التحكٌ 
 يدم ىك المسٌير الرئيس فباعتبار العامؿ االقتصا ،1المادم لممجتمعالمادية في النظاـ االقتصادم 

ىو الذي يخمق  "النشاط المادي لإلنسانف لككٌ  سير حركة التاريخ، كالتاريخ نفسو ىك األعماؿ،
 ادئ كىك مابد األفكار كالمكمف ىذه الصبلت االجتماعية تتكلٌ  ،2المجتمع أو الصالت االجتماعية"

 المادم لمتاريخ.يطمؽ عميو التفسير 
ثر العكامؿ المادية في خمؽ الكفاح الطبقي، باعتبار أشار "كارؿ ماركس" إلى ألقد   

، كما أف العكامؿ المادية ال تفيـ إاٌل في ضكء 3"ذاتو كفاح بين الطبقات المتفاوتة التاريخ في حد"
ألف الممكية الخاصة مقكالت التاريخ فبل يكفي بياف  أثر الممكية الخاصة عمى النظاـ السياسي، 

ما تتغير في كؿ حقبة تاريخية في سمسمة مف العبلقات االجتماعية المختمفة، كذلؾ العكامؿ إنٌ 
نتاج قكانيف ر العاـ الذم تنبثؽ عنو مكارد اإلنتاج... فميست مكارد اإلفيي تشكؿ اإلطا ةالجغرافي

ؼ"كارؿ  ،4و بسائر قكل اإلنتاجثابتة دائما كلكنيا تتغير كفقا لحياة اإلنساف في مجتمعو كعبلقت
تطبيقيا عمى مناىج الطبيعية ال يمكف لفا ،ماركس" عمى كعي باختبلؼ طبيعة المناىج كماىيتيا

عة عف عالـ الطبي مختمؼ الت فيك إذان يرات كالتحكٌ ينساف عالـ التغإلف عالـ اكٌ كالدراسات اإلنسانية 
تو في تفسير التاريخ نظرية المادية التاريخية لذلؾ أطمؽ عمى نظري ،الذم يتسـ بالتجريب كاالختبار

عتبر ماديتو في تفسير التاريخ عممية دقيقة كما ت عف مختمؼ النظريات المادية األخرل برازىاإل
كاالستنباط كالتجربة ككذلؾ  ةالعممي في البحث عف طريؽ المبلحظ خطكات المنيج ىالعتماده عم
 االستقراء.
إلصبلح شؤكف المجتمع  المادم مف الحياة ىك شرط مسبؽ باـ بالجانمتكما يرل أف االى 

مطمقة  اشتراكيةقات فييا( ثم إلى طب )ال " الرأسمالية إلى اشتراكية اجتماعيةككذلؾ االنتقاؿ مف 
حٌمت االشتراكية المطمقة بيف مختمؼ الطبقات حتما سيككف الدكر النيائي  ما ، فإذا5دولة فييا(" )ال
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لغاء مصادر االستغبلؿ كالتفاكت االجتماعي إ مىمح عاىية عامة. فيك يلممجتمع ىك العيش في رف
إلى خمؽ مجتمع تسكد  كؿيؤ  نتاج ممكا لممجتمع، كتحقيؽ ىذا اليدؼ المنشكدمف خبلؿ جعؿ اإل

 كما ،الكتيكية الماديةيىدؼ الد بالتالي يتحقؽفيو العدالة كالمساكاة كتختفي فيو الطبقية الخانقة ك 
 ثر الديف في السير المادمأكميا  كلى فيك يستبعدألبالدرجة ا االتاريخية عممانينجده في ماديتو 

ثره البميغ عمى مختمؼ الطبقات التي ال تستطيع الخركج مف بكتقة االعتقادات أل ، نظران لمتاريخ
 مؿ رضا خيالية ككىمية في آف كاحد لذلؾ نجد دعكتو معادية لمديف.اـ عك تقدٌ  ، ككنياالدينية

بالعكامؿ االقتصادية التي تؤثر في سيركرة  كثيقان  التفسير المادم لمتاريخ ارتباطان يرتبط   
نما ينظر  لييا مف حيث عبلقتيا إالحركة التاريخية، فيك ال ينظر إلى المادة  بمفيكميا المجرد، كا 

فالنظرية  ،يا لصالح خدمتولبلغتسنساف ككيؼ يمكف اساف فيدرس عبلقة مكارد الطبيعة باإلاإلنب
ثاره عمى المجتمع فضال عن محاولتيا تسميط آنظام الممكية و  تفسير لىإ ى"تسع الماركسية

عف أثر العكامؿ  تتغاضىكما ال  ،1فراد"نتاج بين األالدخل وثمرات اإل  توزيع الضوء عمى وسائل
 كامؿ االجتماعية كالسياسية...الخاالقتصادم مف أثر الع بالخارجية في تقديـ يد العكف لمجان

ساس ره ىي األك فيذا يعني أف البنية االقتصادية في منظ كير البنية االقتصادية كبمكرتيا.طلت
 بنية األخرل لممجتمع كالعكس نفسور فيو يؤثر في األلتككيف تاريخ أم مجتمع، فأم تطكٌ  جكىرمال

لسفمي ول ا"ببناء ذي طابقين، يمثل الطابق األ  بيف أنظمة المجتمع ةئمالذؾ نجده شبو العبلقة الق
والسياسي  منو النظام االقتصادي بكل تكويناتو، ويمثل الطابع العموي، النظام االجتماعي

لى إق السفمي فالبد أن يؤدي ذلك وبالضرورة بر في الطايوالثقافي والديني وغيره فإذا حصل تغي
يك يستبعد لمفيكمو لمعامؿ االقتصادم في سير التاريخ كتفسيره ف كفقان  ،2تغيير في الطابق العموي"

أحداث التاريخ  سياسية ك...الخ، في صنعك ماعية تاجاألخرل مف:  ة العكامؿمما مساى نكعا
 ماركس" كارؿ" نظرة تصادم، كىذا ال يعني أفقالبشرم بإعطائو األكلكية الكاممة لمعامؿ المادم اال

ـ فيو العامؿ تباع المدرسة الماركسية، ففي الكقت الذم قدأكانت أحادية الجانب كما فعؿ معظـ 
 تياكأىمي بدكر العكامؿ األخرل قرٌ أ، بصفتو عامبل جكىريا في تطكر تاريخ البشرية االقتصادم
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سكاء أكانت تمؾ العكامؿ سياسية أـ اجتماعية أـ ثقافية أـ ركحية. لقد أكضح "إنجمز" أف تفسير 
دة كلكنيا ىي صعبة كمعقٌ بكؿ تعقيداتيا كتشابكيا عممية  إلى ىذه العكامؿ جميعان  التاريخ استنادان 

.أما التخمي عف الجكانب األخرل كاالعتماد عمى الجانب المادم 1العممية الصحيحة كالمنتجة
حداث األكشامؿ لفيـ أعمؽ  إلى تفسير ذلؾ يؤكؿ فمف هفي دراسة التاريخ كتفسير  كحده االقتصادم
بالذكر أف أتباع المدرسية  فحسب. كالجديرا اقتصادي ككف ىذا التفسير تفسيران يمف ثـ ك  الماضكية

 -االقتصادم انبالج-ف فقطدكا عمى جانب محدد كمعيمالماركسية في فمسفتيـ التاريخانية اعت
لفيـ  كغير مستكؼو  اباعتباره المحرؾ األساس ألحداث التاريخ، كىذا ما جعؿ تفسيرىـ لمتاريخ ناقص

 حركة التاريخ البشرم.  
ضداد في التطبيؽ التاريخي لفكرة صراع األ ىك صراع الطبقات عند "كارؿ ماركس" إفٌ  

قد حصره في صراع الطبقات في إطار النظاـ  "ماركس"المنطؽ الجدلي عند "ىيجؿ"، إاٌل أف 
لغاء الطبقات في النياية بينما تصكره "ىيجؿ" صراعا إاالقتصادم لممجتمع مف أجؿ الكصكؿ إلى 

 .2بيف الشعكب مف أجؿ الكصكؿ إلى الحرية عبر الدكلة
اؿ في تغيير تاريخ المجتمع رىا الفعٌ ك ية كدتىمية البنية التحأ مدل ماركس" كارؿ"أدرؾ 

نادل بو  تاريخ المجتمعات عكس ما فكتطكيره، فمـ ييمؿ أثر البنية الفكقية كمساىماتيا في تككي
عمى العامؿ االقتصادم كحده دكف مشاركة العكامؿ  ـأصحاب المدرسة الماركسية بتركيزىبعض 

 "ماركس"اجتماعية كسياسية كثقافية كركحية في كتابة تاريخ الشعكب، ؼ :مف تياكفعالي خرلاأل
فالتفسير  ،المجتمع في شتى مجاالتومدل فعالية الجانب االقتصادم في تطكير  دراؾيدرؾ تماـ اإل

فراد أتصادم كالصراع الطبقي الذم يخمقو بيف قدكر العامؿ اال برزالمادم الجدلي الماركسي ي
كي يعيش المجتمع في رفاىية  ئوكفنا اؿ ىذا الصراعك ز ة عمى دعكتو ممحٌ  كانتلذلؾ  ،المجتمع

ك قانكف التناقض كىكذا أ أمطمقة كاشتراكية حرة بتبلشي الصراع الطبقي القائـ في ذاتو عمى مبد
 ىذا اليدؼ ناضؿ جؿ تحقيؽأمف ، ك لى نياية التاريخ بحسب النظرية الماركسيةإيصؿ المجتمع 

 نو لـ يتمكف مف ذلؾ.أ الٌ إ ماركس" كارؿ"
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مف العكامؿ المؤثرة في حركة التاريخ إلى جانب  ميمان  عامبلن  العامؿ االقتصادم عدٌ ي
 نظر كثير مف الفبلسفة كالمفكريف اجتماعية، كسياسية كدينية كثقافية في :خرل مفالعكامؿ األ

 كارؿ" ارتكز لذلؾ. الجة كافية شاممةيعالجو مع ير التاريخ كالسيصمح في تف فالعامؿ الكاحد ال
ؿ االقتصادم باعتباره العامؿ المركزم في سير أحداث التاريخ، كاعتبار معمى العا ماركس"

يؤدم ىذا التغيير إلى ستغيير في البنية السفمية حتما  الجكانب األخرل ثانكية جزئية، فإذا حدث
مة لمشكٌ اأجحؼ في حؽ العناصر األخرل  ونإكىنا يمكننا القكؿ  ىاكازدىار البنية العمكية  تطٌكر

  يمكف تفسير التاريخ كفيمو.  ياكتكامملتاريخ البشرية، فبترابط مختمؼ المجاالت 
 :ةيالتوينب الحضارية مفيوم التاريخ في الفمسفة -و

ا ىتمك مف المفكريف المعاصريف الذيف ا "ARNOLD TOYNBEيعتبر "أرنكلد تكينبي
االىتمام بتاريخ " مبادئ التي تنص عمييا دراستو ىيكأىـ ال ضاريان ح تفسيران  التاريخ بتفسير

الحضارة، التوّفر عمى تاريخ اليونان قديمًا وحديثًا، الميل إلى اعتبار التاريخ في مجراه العالمي 
في دراستو التاريخية عمى دراسة  ارتكز؛ 1"ريو السياسية واإلقميمية الضّيقةالواسع ال في مجا
 فيضارتيا بمغت العدد الكاحد كالعشر ، ميعمنان أف الدكؿ التي نجحت في تحقيؽ حتاريخ الحضارات

ًلما ليا مف خصائص حضارية متنكعة مما يجعميا صالحة لمدراسة. أما المجتمعات البدائية التي 
الدراسات التاريخية  حصمت عمى قسط ضئيؿ مف الحضارة فبل يرل أنيا صالحة لمدراسة في حقؿ

قمة نسبة المنتسبيف إلييا ككذلؾ انحصارىا في مناطؽ جغرافية  :منيا سباب معينةأ إلى كيرجع ذلؾ
ـ في دراسة مقارنة 1915ضٌيقة النطاؽ نكعا ما، كلقد شرع ثبلثة مف عمماء األجناس عاـ 

 ر جمع معمكمات كافية عنيالتي تيسلممجتمعات البدائية، إذ اقتصركا فقط عمى تمؾ المجتمعات ا
أما المجتمعات البدائية التي قد  مجتمعان اليزاؿ معظميا قائما حتى اآلف. 250فأمكنيـ تسجيؿ

الزمف عمييا منذ أف استقاـ اإلنساف بشرا سكيا فإنو مف المستحيؿ  اثـ عف في الكجكد فعبلن  ظيرت
 . 2تككيف أم رأم عنيا بسبب كثرتيا ككذلؾ غياب اآلثار كالمعمكمات التي تساعد عمى دراستيا
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نبي" عف االختبلؼ الجكىرم بيف المجتمعات البدائية كالحضارية، ككيؼ تنتقؿ يتساءؿ "تكي
المجتمعات مف حالة الرككد إلى الحركة الدافعة التي تمتاز بيا المجتمعات السائرة في طريؽ 

 الذم قاد الحياة البشرية إلى الحركة بعد الرككد؟. التطكر الحضارم، فما
 هسيان ىك عمدة تعميؿ التاريخ عندحطاطيا عنصران أسايبرز "تكينبي" سبب رقي الحضارة كان

 الذم تنبني عميو الحضارات كتتطكرأال كىك عنصر "التحدم كاالستجابة" باعتباره المحكر الرئيس 
 ذة التي تأخو يرفض اآلراء التي ترجع رقي المجتمعات كحضارتيا إلى النظرية العنصريفإنلذا 

مجتمع مف المجتمعات إلى اآلراء التي ترجع تحضر  ي أيضان معيار الجنس بعيف االعتبار، كما ينف
ن كانت بال، فيي 1نظرية البيئة ريب أعظم العوامل  "ليست السبب الكمي في التشكيل الثقافي... وا 
يمكن تحديده وتجدر اإلشارة إليو بالحرف)س( الكم  يزال ىناك عامل ال و ماتأثيرًا... فإنّ 

ن لم يكن)س( أعظم ع  2امل تأثيرًا في المسألة، فإنو بالتأكيد أعظميا أىمية"المجيول...وا 
فكاضح إذان أف بدء الحضارات حسب "تكينبي" لـ يكف نتيجة العكامؿ البيكلكجية أك البيئة الجغرافية 

 نتيجة نكع ما مف التفاعؿ بينيا جميعان. مف المحتمؿ أف يككفكؿ تعمؿ بمفردىا، ف
ليست فكرة جديدة مف  (Chellenge and Responseإف فكرة "التحدم كاالستجابة")

 ابتكارات "تكينبي" فقد سبقو فييا "كند ككد ريد" في كتابو "استشياد اإلنساف" الذم طبع ألكؿ مرة
في  "THOMSـ كأعيد طبعو مرات عديدة، ككذلؾ العالـ االجتماعي األمريكي "تكماس1876سنة 

ست"، إاٌل أف فضؿ " في كتابو "فاك GOETHEمفيكمو عف "األزمة"، كما تحدث عنيا "جكتة
فيا تكظيفان كاسعان في الفكرة كأف يكظٌ  ىذه أنو قد استطاع أف يستثمرىك "تكينبي" في ىذا المجاؿ 

 .3دراسة نشأة الحضارات كتحمميا
، فيرل أف ر مسألة نشكء الحضارات كتدىكرىاانطبلقا مف ىذه الفكرة حاكؿ "تكينبي" أف يفس

 تحدم مشكبلت المتعاقبة عمييا، فكمما تمكف المجتمع مفىا يعكد إلى قدرتيا عمى تحدم الءارتقا
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في  نٌكه إلى الشركط الكاجب تكٌفرىا أنو أجدر باالرتقاء كالتحضر. كما كانت استجابتو عراقيمو
 التحدم كي ييكلّْد استجابة ناجحة. فيؿ كمما اشتٌدت صرامة التحدم ارتقى مستكل االستجابة؟.

 أف تستثير في النياية تي تتسـ بشدة صرامتيا، يمكفال ي" أف بعض التحدياتيرل "تكينب
االستجابة المثمى، فكمما  ينبغي التطرؼ في صرامتيا، ألف التحدم األقصى لف يبرز دائمان  الكف كل

كاف تحدم اإلنساف متكسطان كمما كانت استجابتو متكسطة كناجحة في آف كاحد كىذا ما أطمؽ 
كعمى  عف استثارة الطرؼ المتحدَّل مثبلن قد يعجز فقصكر التحدم ؛1عميو اسـ الكسط الذىبي

العبلقة بيف التحدم  تككف أف أفضؿ تحدَّل يعنيالعكس يحطـ إفراط التحدم ركح الطرؼ المي 
 حقؽي بمقدار ما يككف التحدم مكافئان لبلستجابة ية متكازنة، فبمقدار مال عبلقة تكافؤ تحدَّ كالمي 
نو كي تكاصؿ حضارة مف الحضارات االرتقاء كالتقدـ أف ، كال يعني ىذا أمثؿاأل كالرقي تحضرال

 ذم كاجييـ في كقت مف األكقات فقطينجح أفرادىا المبدعكف في تقديـ استجابة ناجحة لمتحدم ال
التحدي األمثل ليس ىو ذلك التحدي الذي  "ألنبؿ البد أف تككف ىذه العممية مستمرة كمتكاصمة 

لينجز استجابة ناجحة بمفردىا، ولكن ذلك التحدي األمثل  يقتصر عمى استثارة الطرف الُمتحدَّى
يشتمل عمى كمية الحركة التي تحمل الطرف الُمتحّدى خطوة أبعد من استجابة ناجحة ا ىو م

حّمت  بمفردىا؛ تحممو من مرحمة استكمال االستجابة إلى مرحمة صراع جديد، من مشكمة واحدة
ف افاليف كاليانج مصطمح، 2ة اليانج كرة أخرى"حالة الين إلى حال إلى مواجية أخرى أي من

 ف استعمميما "تكينبي" لمداللة عمى السككف)اليف( كالحركة)اليانج(.اصينيي
يا في نفسيا فحسب، لكن يحدث االرتقاء كقتما تصبح االستجابة لتحدو معيف ال ناجحة

ارتقاء حضارة مف ال يرجع  -تكينبي-، لذلؾ نجدهيقابؿ استجابة ناجحة ر تحديا إضافيان ثيتست
 خذ عادة شكؿ غزك الشعكب المجاكرةالحضارات إلى سيطرتيا المتزايدة عمى البيئة البشرية التي تت

عمى البيئة المادية، تعبر عف نفسيا بتحسينات في األسمكب التكنكلكجي  كال السيطرة المتزايدة
رتقاء الحقيقي، فإن التوسع "ال تعتبر قاعدة مناسبة لقياس اال ىاتيف الظاىرتيف  تا، فكم3المادم
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حسنات تبدي الت التكنولوجي الحربي عادة ىو نتيجة نزعة حربية تعتبر بدورىا قرينة لمتدىور وال
فقكاـ التقدـ ، 1البتة بينيا وبين االرتقاء الصحيح" شيء أو ال التكنولوجية... سوى ارتباط قميل

من خالل  لتغمب عمى الحواجز المادية...ا " الحقيقي في نظره يتـ عبر عممية التسامي، كيعني بيا
 منذ اآلن وصاعدًا داخمية أكثر إطالق طاقات المجتمع من عقاليا لتستجيب لمتحديات التي تغدو

يرجع ارتقاء الحضارات كتقدميا إلى  ؼ"تكينبي"، 2أعظم منيا مادية" منيا خارجية، روحانية
كالتدبير العقمي  فضؿ إليامياتدبير أمكرىا بقدرات األفراد الداخمية اإلبداعية، كمدل قدرتيا عمى 

 أيضان  كما يمح منيج في تسيير األمكر الخارجية كاالستجابة الكاممة لمتحديات التي تكاجييا.المي 
اؿ في تحريؾ حالة اليانج بيف أفراد عمى ضركرة التفاعؿ كاالحتكاؾ االجتماعي الذم يسيـ بدكر فعٌ 

، فمنيا تتصبلف بعبلقة المجتمع بالفرد فتيمتيف الييف التقميديتجؾ نجده يرفض رأم الك للذ ،المجتمع
"المجتمع كائنًا حيًا، وما كتعتبر األخرل  3"المجتمع مجرد حشد من ذرات ىي األفراد"مف تعتبر 

كما رأل ، 4أو خاليا في المجتمع الذي ينتسبون إليو" أعضاءً  األفراد إاّل أجزاء منو، ال يدركون إالّ 
" في القرف التاسع عشر ك"أكزكلد أشبنكمر" في HERBERT SPENCERنسركؿ مف "ىربرت سب

كف القرف العشريف. ؼ"تكينبي" ال يتفؽ مع ىؤالء الذيف يتنكركف لمكانة الفرد في المجتمع كيعدٌ 
مجرد حشد مف ذرات ىي األفراد، فكبل الرأييف ال يقدـ لنا التفسير ك ىك أ عضكيان  المجتمع كائنان 

 "المجتمع عبارة عن نظام لمعالقات بين األفراد، والذلؾ ألف الصحيح لعبلقة األفراد بالمجتمع ك 
فراد ف أفمما يكك ، 5الحقيقي إاّل بتفاعميا مع رفاقيا" ئنات البشرية أن تحقق وجودىاايتأتى لمك

قيؽ رضية لتحمؿ كألمع يككف المجتمع ميدانان  حتمان  ابعضدائـ ببعضيـ  احتكاؾالمجتمع عمى 
ىنا يستعيف ك يـ مصدر الفعؿ كجميع أسباب االرتقاء تنبعث منيـ، ف، ككنياألفراد المبدع رغبات

"من العبث االعتقاد بأن التقدم  " التي ترل أنوBERGSON"تكينبي" بتحميبلت "برجسكف
االجتماعي يأخذ مكانة بنفسو تدريجيا بفضل حالة المجتمع الروحية إبان فترة معينة من 
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نو حقا قفزة إلى األمام، ال إاّل عندما يحزم المجتمع أمره لمقيام بتجربة، وىذا يعني  تتم تاريخو، وا 
قل، ألن تصيبو رّجات سو باإليمان، أو ىيأ نفسو عمى األأن المجتمع ال بد وأنو قد سمح لنف

فيؤالء األفراد الذيف ينبعثكف لقيادة مجتمعاتيـ في طريؽ ، 1شخص ما" وىذه الرّجات يحدثيا دائماً 
جاالن عادييف، فبكسعيـ إنجاز ما يظنو غيرىـ مف المعجزات فمثؿ التقدـ ىـ أعظـ مف كٌكنيـ ر 

فبفضؿ التطكر الداخمي  ،2"عباقرة بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى المجازي فحسب" ىؤالء األفراد
لمشخصية أمكنت الكائنات البشرية مف إنجاز أعماؿ االبتداع في ميداف الفعؿ الخارجي الذم يقـك 

البشرية كتحضرىا، كيستعيف مرة أخرل "تكينبي" بطركحات "برجسكف" في عميو ارتقاء المجتمعات 
النزعات الصكفية الذيف عٌدىـ "برجسكف" ىـ  اإلبداع الحضارم الذم يقـك بو ذكتكضيح عممية 

" ... لقد أحسن الصوفي العظيم بأن الحقيقة تتدفق عميو من بأصميـ العبقريات المبدعة، فيقكؿ
تعالى في تكييف  إلى استكمال مشيئتو -بمعاونة اهلل لو-وتنحو رغبتونبعيا كأنيا قوة جارفة، 

فحديث "تكينبي" عف عممية اإلبداع لدل األفراد المميميف ذكم ، 3وفقا إلرادتو" األنواع البشرية
ي الذم ينزؿ عمى حديث الكتب الدينية المقدسة عف ظاىرة الكحي اإللي قرب مفالنزعات الصكفية يى 

"تفسير ديني  بأنو النيائي لمتاريخ "تكينبي"كىذا ما جعؿ "كيد جيرم" يصؼ تفسير  األنبياء كالرسؿ
 كٌكنو يرجع نكعا ما قدرات األفراد المبدعيف إلى عممية الكحي كاإللياـ.  4في جوىره"

 الصكفية ىـ باألصؿ عباقرة اتإف ميؿ "تكينبي" إلى التفسير الديني كاعتبار ذكم النزع
لسامية، فيذا االنحياز إلى الجانب الديني كاألخذ باإلرادة اإلليية في دراسة باألحرل الشخصيات اأك 

تفسيرًا الىوتيًا ال عالقة لو بالتفسير العممي ، ىك ما جعؿ تفسيره لمتاريخ "ةاألحداث التاريخي
ز ىذا المأخذ دعكتو المٌمحة إلى ديانة رباعية لحؿ أزمة العالـ كمما عزٌ ، 5التجريبي لمتاريخ"

  ة، كعميو فإف التاريخ بالنظرة التكينبية الفمسفية ىك التحدم كاالستجابة.ريالحضا
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مقكالت فمسفة التاريخ عف مقكالت التاريخ اختبلفا جكىريان فمقد استبدلت الكمية  إذان  تختمؼ
-ت الكحدةكراء الزماف كالمكاف كحمٌ  بالفردية كتجاكزت فمسفة التاريخ مقكلتي الزماف كالمكاف إلى ما

ي إلى االختبلؼ في طبيعة حتما يقكد ىذا االختبلؼ المصطمح، ك 1محؿ الكثرة -نية العمةكحدا
  .الدراسة بينيما

لما كاف التعميؿ في التاريخ يتزايد بتزايد األحداث كتفاقميا بؿ قد يثبت المؤرخ لمحادثة 
مممكسة، فيـ  غات أك العمؿ، أما فبلسفة التاريخ فميست مادتيـ كقائعسكٌ الكاحدة مجمكعة مف المي 

نت عمة كاحدة ال افي تعميميـ عمى كحدانية العمة، كلما ك أيضان  مدكفتا يعمك يضعكف الكقائع جانبان 
"ثغرة تتعمق بعصر ما كقائع التاريخ فإف ىؤالء الفبلسفة يحاكلكف سد الثغرات  تصمح لتفسير جميع

 ال التاريخ كان ولما بل،بالمستق تتصل وثغرة ،قبل التاريخ يسدىا نظرا لجيمو بو بفرض تعسفي
 لذلؾ التاريخ، كقائع جميع لتفسير تصمح ال العمة فكحدانية ،2ؤات"ببتن يسدىا فإنو بالمستقبل يتعمق

 إلى الذكر سبيؿ عمى رشينف مؿ،الع سائر مختزليف عمة اعتبركه مسبقان  التاريخ فبلسفة ادعاء كاف

 عمة كفؽ القيامة يـك وتنياي إلى تويبدا مف الكاقع ضمنامت كاف الذم الديني أكغسطيف" ساف" يؿتعم

 كأيضا -بذاتيا كعييا عف تعبر التي ىي الركح– ميتافيزيقيا شعريا جانبا اتخذ الذم "ىيجؿ"  ثـ ،كاحدة

 أتنب حيث السحيؽ الماضي في كلىألا البدائية المجتمعات نفسيا العمةب رفسٌ  الذم ماكس" كارؿ"
 المستقبؿ. في طبقيالبل المجتمع في ممثبل رضياأل بالفردكس

 الكقائع متجاكزان  حمؽكيي  كالمكاف الزماف يتجاكز مفارقان  مبدأن  أيضا -ريخالتا فبلسفة– يعيدٌ  كما

 الترنسندنتالية المبادئ تمتمس كما التاريخ، كقائع صميـ في كامف المفارؽ المبدأ ىذا أف عكفيدٌ  ثـ

                                                           
 . 125محمكد صبحي، في فمسفة التاريخ، صأحمد  - 1
 .127، صالمرجع نفسو - 2
 -  الترنسندنتالية TRANSCENDENTALISM: أكاخر في تأثير ليا أصبح إذ الفمسفة،  ىذه رائد إمرسكف" كالدك يعتبر"رالؼ 

 منيما مشتقة ىي كال ،كالمبلحظة الخبرة في محصكرة ليست المعرفة بأف االعتقاد عمى قامت كقد ـ،19كالقرف ـ18 القرف

 أف  الفمسفة ىذه عميو تنص كما  الخبرة، مف تنبثؽ المعرفة أف عمى تنص التي التجريبية الفمسفة بيذا عارضت كقد كحدىما،

 فقط، الركح عالـ في تكمف الحقيقة فإف المتعالية لمفمسفة كطبقا الفرد، لعكاطؼ الحر التطكر في يكمف اإلنسانية المشكبلت حؿ

 الطبيعة عالـ عف  عمميـ يكسبكف كالناس الركح، لعالـ ثانية انعكاسات أك ظكاىر إالٌ  ىك ما الطبيعة عالـ في المرء حظويبل فما

 فمسفة أصحاب عرفو الذم العقؿ سمي أخرل، قكة خبلؿ مف الركح عالـ عف عمميـ يكسبكف كلكنيـ كفيميـ حكاسيـ خبلؿ مف
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 المحسكسة كاألحداث ممكسةمال الكقائع في مسكنيايمت التاريخ فبلسفة كلكف المجرد الفكر في المفارقة

 .1التاريخ في
 التاريخ دراسة أف أك مكضكع ذات غير أنيا تعني ال التاريخ لفمسفة المكجية االنتقادات ىذه إفٌ 

 فمسفة نجد كلذا عنيا، قاصر ىك بؿ بيا التاريخ يتعمؽ ال مجاالت ليذه ألف عنيا، تستغني أف يمكف

 المتتالية المتراكمة التاريخ لوقائع تجعل إذ المؤرخين، لدى القصور ىذا عويضت إلى "تسعى التاريخ

 اإلنسان تقيم نياإف الحاضر، في قائمة مشكمة من كروتشو الحظ كما تبدأ إذ وىي ومغزى، معنى

 عن غريبا يجعمو غوصا السحيق الماضي أعماق يف  يغوص ال ثم ومن بو، وتربطو فيو دائما

نما كحدىـ، المؤرخيف قصكر تعكض ال تاريخال ففمسفة ،2حاضره"  الفبلسفة قصكر لمعالجة تسعى كا 

 جرداتمال عالـ في يحمقكف يجعميـ الذم مراآل التجريد إلى يميمكف الفبلسفة ألف كذلؾ أيضا،

 كحمميـ الكاقع، عالـ إلى الفبلسفة شد عمى تعمؿ التاريخ فمسفة فإف ثـ كمف الكاقع، عالـ عف كيفصميـ

 الحكمة الفمسفة مف يمتمس فالتاريخ ،3التاريخ كقائع عمى المجردة ةالعام أحكاميـ تأسيس عمى

 ىذه نرجع فأ الن مكفكي ،اآلخر يخدـ فكبلىما الكاقعية منو تمتمس الفمسفة حيف في كالمغزل

 التاريخ عمـ ضمف دراجياإ تعذر ككذلؾ بيا المؤرخيف اعتراؼ صعكبة لىإ يياعم ةالمنصبٌ  االنتقادات

 فيو الدراسة طبيعة لىإ ذلؾ كدكيع عنيا عاجز ىك بؿ بيا، التاريخ يتعمؽ ال مجاالت التاريخ اسةفمدر 

 الكقائع كثرة في غارؽ أنو يشعر حتى األحداث مف كمتتالية ةكممترا أككاـ أماـ مؤرخال يضع فيك

 حد ىعم يصبح حتى قكيان  ان شدٌ  الماضي إلى يشٌده أخرل جية كمف ليا، حصر ال التي كاألحداث

 الحاضر. عف غريبا بو فتوأل لشدة غريبا "ديكارت" تعبير
 شبيية بحالة يصاب الحاضر عمى احتفاالن دكف الماضي كطأة تحت يعيش مالذ فالمؤرخ

 كالءه يمنح الذم العقؿ آفة أم التاريخ"؛ "داء كصؼ الحالة ىذه عمى نيتشة"" أطمؽ كقد بالمرض،

 إف افاإلنس لفكر اإلبداعية الحالة ألف كالمبدع، المستقؿ يرالتفك عمى قدرتو قدفيفٌ  لمماضي الكامؿ
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 المحظة مع بطبيعتيا رضةامتع التاريخية الحالة إذ عنو، تنفصؿ أف فبلبد الماضي، حصيمة مف أفادت

 كبيذا ،1األماـ إلى المجيكؿ لىإ خطكة األخيرة بينما الكراء، إلى الماضي إلى تشد ىذه االبتكارية،

 بو تتحرؾ الذم المعنى أك الحكمة اكتشاؼ ىك "فكلتير" تعبير حد عمى لتاريخا فمسفة ىدؼ يككف

 كمغزلن  معنىن  إلعطائيا التاريخ في الكامف القصكر تعكض إذان  فيي ،2تحقيقو أجؿ مف التاريخ أحداث

 ال ثـ كمف بو كتربطو الحاضر دكامة في دائما اإلنساف تقيـ كما كالمتتالية، المتراكمة التاريخية لمكقائع
 فتجعؿ لمستقبؿا لىإ ـالدائ عياتطمٌ  في التاريخ لؼاتخ فيي السحيؽ، الماضي أعماؽ في تغكص

 FRIEDRICHنيتشة فريدريؾ" أسماه مما فمحصٌ  فيك ثـ كمف الماضي، عبءب  ينكء ال اإلنساف

NIETZSCHE" التاريخ". "داء  
ف فبلسفة التاريخ في تفسيرىـ لمتاريخ ينطمقكف مف أفكارىـ أ ما سبؽنستشؼ مف خبلؿ 

حؿ مشاكؿ أزمتيـ المعاصرة، ثـ يسخركف التاريخ كمو ماضيو كحاضره بؿ كمستقبمو مف المسٌبقة ل
سيطر الكنيسة عمى الدكلة فكانت أفكاره عف ف ت"ساف أغسطيف" أأراد أجؿ تأييد أفكارىـ، فمثبل 

المدينتيف، كاألمر نفسو بالنسبة مدينة اهلل كمدينة األرض كسخر كؿ الحضارات القديمة لتكائـ ىتيف 
فكرة ميتافيزيقية سيطرت عميو ىي تعبير الركح  تأييد "ىيجؿ" الذم سخر التاريخ كمو مف أجؿلى إ

ر التاريخ بتركيزه كاعتماده عمى الجانب "كارؿ ماركس" الذم فسٌ كذلؾ ، ك  حريتياك  كعييا عف
أفكارىـ فتفسيرىـ لمتاريخ كاف مف أجؿ تأييد كالدكر الذم يمعبو في تطٌكر األمـ كرقييا.  االقتصادم
 في التفسير الفمسفي لمتاريخ. األساس كالرئيس كلى، فكانت في المنطمؽالمسبقة األ

ما يسمى ب"فمسفة التاريخ"، كظيرت ظير فكار التي نادل بيا الفبلسفة األ ففي ضكء ىذه
فمقد كانت معظـ فمسفتيـ تأممية، خاصة ما  ىدافيا،أالعديد مف األعماؿ التي تعبر عف منطمقاتيا ك 

مر" ك"تكينبي" كمف نط" ك"ىيجؿ" ك"كارؿ ماكس" ك"أشبنك" ك"كاHERDERفي كتابات "ىردر ظير
 ويمثل " فيم سير التاريخ ككل، وذلك إلثبات أن لمتاريخ وحدةككاف ىدفيا ىك سار عمى منيجيـ،

ذ الظاىرة، واالنحرافات التفكك من بالرغم كمية خطة  عمى الضوء إلقاء أمكننا الخطة فيم استطعنا وا 

-ىؤالء ادعى وقد العقل... مع تتفق طريقة يتبع التاريخ أن نعرف أن وكذلك الوقائع، سير لتفاصي
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 -ونوبيكت الذي التاريخ-وأن التاريخ، باطن تفيم في بصيرتيم يستخدمون أنيم -التأمميون الكتاب
 في العقؿ بصيرة عمى ـالعتمادى ،1العاممون" المؤرخون يكتبو الذي التاريخ من وقيمة عمقاً  أكثر

 كفيمو. التاريخ باطف تفسير
 عمى  إف تعدد مصطمح "التاريخ" كتنكع مفيكمو جعؿ كؿ باحث يربطو بزاكية معينة، كلكف  
ف المشتغميف إلتاريخ، إاٌل أنو يمكننا القكؿ ىذه االختبلفات المفيكمية المتشٌعبة لمصطمح ا مف رغـال

وصف النشاط اإلنساني البشرية ك "عميو اشترككا في نقطة بحث كاحدة ىي العكدة إلى ماضي 
جاء  ا كؿ فيمسكؼ يتناكلو مف بعد معيف، فيذا التاريخ المعٌقد  جعؿ أيض2عمى مر الزمن وتحميمو"

ماركس" تفسير "كارؿ  جاء مذىب "ىيجؿ" بعدان ميتافيزيقيا اتساقان مع سائر فمسفتو، في حيف
في بعدان اقتصاديا لسائر آرائيما  حامبل " لمتاريخFRIEDRICH ENGLESإنجمزفريدريؾ ك"

الفمسفة المادية، كنظر "أشبنكمر" إلى التاريخ اإلنساني نظرتو إلى كائف عضكم فجاءت نظريتو 
ما ذات بعد بيكلكجي، أما "أرنكلد تكينبي" في دراستو لمتاريخ فيرل أف التحدم كاالستجابة ىما 

   التاريخ البشرم. فيصنعا
 التاريخ الجديد: -1-2

؛ يرـك إلى التجديد كالتحديث في شتى الحقكؿ ان ددٌ كمج ان طميعي ان يعتبر التاريخ الجديد عمم
نما أيضان المعرفية، فيك لـ يزعزع مجاؿ ال مجاؿ العمـك اإلنسانية تاريخ التقميدم فحسب، كا 

في األحداث ، ذلؾ ألف إعادة التفكير أك باألحرل كؿ الحقكؿ المعرفية كاالجتماعية الجديدة
ئة كاالىتماـ بعمـك الناس كبالفئات االجتماعية التي إرىاصات التاريخ البطيكاألزمات بعبلقة مع 

تفضيؿ تاريخ الكاقع أيضا ك ، 3ف االىتماـ بالشخصيات البارزةتمثؿ المحرؾ األساسي لمتاريخ أكثر م
ناتيا المادية كالذىنية عمى األخبار التافية التي تمؤل يكميا كاجيات المممكس لمحياة اليكمية بمككٌ 

ة تاريخ المعارؾ كاالجتماعات الدكليلتو البالغة ف التاريخ التقميدم يكلي عنايكافإذا  الزائمة. الصحؼ
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يخ الجديد يكلي اىتمامو فإف التار  ...ك نتخابية كالبطكالت الحربيةكالجدؿ البرلماني كالحمبلت اال
اٌل جتماعية إستحؽ مكانا في الذاكرة االترل أف تاريخ المعارؾ كالحركب ال كي ،فرد العادملم البالغ 
، فيك ال 1رىاالتأثير العميؽ فييا كفي تطكٌ في في الكشؼ عف بنية المجتمعات أك  كرد اف ليإذا كا

صة التقميدم الذم يندس تحت طائمة مختمؼ العمـك كخا رعية عمى أم منتكج تاريخييضفي الش
 كعمـ السياسية كعمـ االقتصاد ك...الخ. كعمـ االجتماع
زكايا معينة اف في مختمؼ مجاالتو، كال يقتصر ـ بو اإلنسالتاريخ الجديد بكؿ ما يقك ييتـ 

 تاريخا شمكليا ككميا يطالب بتغيير جذرم لكامؿ مجاالت التاريخ. عدلدراستيا، فيك ي
 :عمم التاريخ -1-3

يقتضي البحث في الخطاب التاريخي تكفقان أكليِّا لرصد حدكد العممية فيو، كذلؾ بغية الكعي  
ي إنتاج ىذا الخطاب، كعيان يتجاكز نسبة مف الحتميات التي ترل فيو باألطر المعرفية المتحكمة ف
 وكرغبات اإلنساف تصب فيو أفكار يقة في مقابؿ الركاية التي تعٌد كعاءخطابان سحريان إلنتاج الحق

لمكاقع كمتغيراتو  ، باعتبارىا أكثر األجناس األدبية استيعابان في صراعو مع كاقعو كمحيطو وكأحاسيس
لمغاية حتى قيؿ إف الركاية ديكاف  ميمان  حديثان  دبيلحديث اليـك عف ىذا الجنس األحتى بات ا

بكضعيتيف خطابيتيف متمايزتيف دكف الحاجة إلى  ، إذ يستتبع ىذا االعتبار إقرارالحديث بالعر 
التعالؽ الكامف بيف الركاية كالتاريخ ىك أكبر مف مجرد تماس لمكقؼ النقدم حياليما، فمراجعة ا

ية كاحدة، قبؿ أف يمتاز الصنفاف ٌي؛ بؿ ثمة مف يشي بأف النسغ السردم لمكتابتيف يطكم ىك كقائع
، كمع ىذا التمايز تبقى أنكية ماضو مشترؾ مترسبة في جينيالكجيا الخطابيف ابعضف بعضيما م

 مف العمـك القائمة عمـ السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىؿ التاريخك  .2تطفك معالميا بيف الفينة كاألخرل
ذا كاف عممان فما ىي حدكد العممية فيو؟ كما ىي المقاييس التي نعتٌد بيا  بذاتيا أـ فف مف الفنكف؟ كا 

 .بعممية مكضكع معيف؟
تضاربت اآلراء حكؿ عٌممية التاريخ كفٌنيتو فمنيـ مف يعتبره مف العمـك القائمة بذاتيا كمنيـ   

( أعمف عاـ 1861-1927)" Bury لبيكر "الشيير  اإلنجميزم مف يعٌده مف الفنكف، فالمؤرخ
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نجد أف الفبلسفة الطبيعييف قد انبركا مف ناحية  بينما، 1كثر وال أقل"أ" أن التاريخ عمم ال  1903
، أما فكؽ العمـ بكثير األدب رجاؿ يعتبره أف التاريخ أقؿ مف العمـ بكثير، في حيفثانية ليثبتكا 

مؼ عف مادة العمـك التي يشتغمكف بيا، مف حيث يركف أف مادة التاريخ تختفالفبلسفة الطبيعيكف 
 ايف كقائع التاريخ معاينة مباشرةنيا غير ثابتة كال قابمة لمتجديد، كأنو ليس مف المتيسر أف تعككٌ 
ف غير ممكنيف في الدراسة التاريخية، كأف كؿ كاقعة مف كقائع التاريخ ية أمر ف االختبار كالتجربككٌ 

و مف أجؿ ذلؾ ال يتأتى تقسيـ الكقائع عمى كجو الدقة، كال يمكف أف المسمـ بيا قائمة بذاتيا، كأن
كفقا ليذا المنظكر ال  .2نصؿ في التاريخ إلى شيء مف قبيؿ التعميـ أك القكانيف العممية الثابتة

  يمكف لمتاريخ  أف يككف معرفة تجريبية محضة. 
لعمـك اإلنسانية كذلؾ ألف ف المناىج التجريبية فشمت كلك نسبيا في ميداف ايمكننا القكؿ إ

ف الظكاىر الطبيعية عالـ اإلنساف يختمؼ عف عالـ الطبيعة، كككف الظكاىر التاريخية تختمؼ ع
" أن يرشح لمدراسة ية ال يمكف مبلحظتيا مباشرة، فبل يمكف إذان لمتاريخ ث ماضادحأباعتبارىا 

ي تقضي بأن نفس العمة تؤدي العممية، ألن الحتمية التي ىي مبدأ أساسي في عموم المادة والت
إلى نفس المعمول يبدو أنيا ال تنطبق عمى التاريخ؛ مادامت  الحادثة التاريخية إذا مضت لن 

كان من  -مثال-تعود، حتى إذا توصل المؤرخ مثال إلى إيجاد بعض الروابط بين عوامل الحرب
ل إلى القوانين، وبالتالي التعسف أن يعتبرىا قانونا ثابتا، فاستحالة التجريب يحول دون الوصو

 و مف الصعب أف تتـ ىذه الخصائص، فإنٌ إلى كنظرا  .3إلى مرحمة التنبؤ بمستقبل الحادثة"
دراسة التاريخ بروح عممية نزيية ذلك ألن المؤرخ في نياية المطاف إنسان، فالمبالغة في جعل "

و ظواىره الخاصة التي التاريخ عمما من نفس طبيعة العموم األخرى، سيقضي عميو كعمم خاص ل
  ة تنصيصفالتاريخ يضع عبلم، 4تبقى ظواىر إنسانية قام بيا إنسان ويدرسيا إنسان"

عمى لغز اإلنساف الذم أيشكؿ فيمو مف خبلؿ زاكية عبلقتو  كيسمطو باألحرل يمقي ضكءهأك 
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" إنو عمى حد قكؿ "جكف ديكم اإنساني ابماضيو كحاضره كمستقبمو، كبيذا يصبح التاريخ اكتشاف
 كدليؿ كجكدىا. ذاكرة الشعكب 
فيو ال ريب  ممكان عمما أم غير عأالتاريخ سواء " إلى أف  في حكارىـرجاؿ األدب يذىب 

ال يعطينا من التاريخ سوى العظام المعروقة اليابسة، وأنو  بالغا ما بمغ فن من الفنون، وأن العمم
 ياة فييا، فإذا ما أحياىا الخيالوبعث الحريد نشر تمك العظام ال مندوحة عن خيال الشاعر إذا أُ 

حرير حتى تبرز في الثوب الالئق بيا، وتعرض بحيث تصبح النِ  فيي بحاجة إلى براعة الكاتب
وىم يقولون فوق ىذا أن ما يتصف بو رجل العمم من حياد جاف ال  قوة فعالة في عالمنا ىذا.

فرجاؿ األدب  .1ون النفوس الحساسة"محل لو. وال يمكن أن يطاق في مقام المؤرخ المعني بشؤ 
في سد الثغرات بيف األحداث، كما  الكاممة ككف المؤرخ لو القدرة يعتبركف التاريخ فنان مف الفنكف،

 .     كركنكلكجيان  دكران ىامان في تحبيؾ األحداث كتنظيميا ككذلؾ ترتيبيا ترتيبا تسمسميان  أيضا يمعب
نو فف مف الفنكف، ففي فاتحة أكصؼ التاريخ ب يتفؽ " ابف خمدكف" مع رجاؿ األدب حكؿ

" إن فن التاريخ من الفنون التي تتداوليا  األمم واألجيال، وتشّد إليو بقكلو  مقدمتو عٌرؼ التاريخ
الركائب والرحال، وتسمو إلى معرفتو السوقة و األغفال، وتتنافس فيو المموك واألقيال، ويتساوى 

في ظاىره ال يزيد عمى أخبار عن األيام والدول، والسوابق من في فيمو العمماء والجيال، إذ ىو 
 غّصيا االحتفالالقرون األول، تنّمق ليا األقوال، وتصّرف فييا األمثال، وتطرف بيا األندية إذا 

، وعّمروا وتؤدي ليا شأن الخميقة كيف تقّمبت بيا األحوال، واتسع لمدول النطاق فييا والمجال
رتحال، وحان منيم الزوال، وفي باطنو نظر وتحقيق، وتعميل لمكائنات األرض حتى نادى بيم اال 

وجدير  لحكمة عريقومبادئيا دقيق، وعمم بكيفيات الوقائع وأسبابيا عميق فيو لذلك أصيل في ا
يتضح مف قكؿ "ابف خمدكف" الكظيفة التي يقـك بيا التاريخ في ، 2"بأّن يعد في  عموميا وخميق 

، ككذلؾ الكشؼ عف مسٌكغات الحكادث كتحميميا، فيك رىاتطكٌ  اؿ األكلى كالبحث عف تككيف األجي
 في المفيـك العربي ىي أعمى مراتب العمـ. ةكالحكم ،أصيؿ في الحكمة عريؽ
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الجدير بالذكر أف "ابف خمدكف" عاد فعقد فصبل عف فائدة عمـ التاريخ سماه " في فضؿ ك  
رض لممؤرخيف مف المغالط كاألكىاـ كذكر شيء مف عمـ التاريخ كتحقيؽ مذاىبو ك اإللماع لما يعٌ 

، أسٌ  س مرحمة جديدة مف التفكير المنيجي أسبابيا"، فبعدما أدرج التاريخ في سمؾ الفنكف ال العمـك
لمتاريخ، ككقؼ عمى نظرة متمٌيزة لـ تكف متاحة قبؿ جيكده، فحاكؿ أف ينكه إلى حدكد دقيقة تفصؿ 

بيف ما ىك حقائؽ ككقائع، كما ىك خياؿ كأكىاـ، فسعى جاىدا بيف ما ىك تاريخي كما ىك حكائي، 
تحؽ التاريخ بمممكة الكاقع، كترحؿ الركاية إلى مممكة فيملسد ىذه الثغرات ليعرؼ كؿ فف طريقو، 

:" اعمم أن فّن التاريخ فّن ، كنص "ابف خمدكف" يكضح لنا حدكد عممية التاريخ يقكؿوكعالم الخياؿ
د شريف الغاية إذ ىو يوقفنا عمى أحوال الماضيين من األمم  في عزيز المذىب جّم الفوائ

أخالقيم، واألنبياء في سيرىم، والمموك في دوليم وسياستيم، حتى تتم فائدة االقتداء في ذلك 
لمن يرومو في أصول الدين والدنيا، فيو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر 

يتضح لنا مف خبلؿ ، 1ق وينكبان بو عن المزالت والمغالط"وتثبت يفضيان بصاحبيما إلى الح
كتناقؿ  ؾنص "ابف خمدكف" أىمية الػتأريخ في استحضار صكر الماضييف مف األنبياء كالممك قراءتنا 

 تو في التقكيـ السياسي كاألخبلقياآلداب كالثقافات عبر عصكر عديدة كمختمفة، كما يحدد كظيف
السياسة كطبيعة العمراف كسير البمداف كطرؽ انتظاـ الحكـ فييا أم معرفة أصكؿ العادة كقكاعد 

كما قادت إليو منيجيات الحكـ مف نتائج كانعكاسات عمى مختمؼ المرافؽ، كيبيف أيضا دكر 
يؿ ىذه الكظائؼ الجمة التي يقـك بيا التاريخ كالتحمإلى  في تكعية الفرد كتكجييو، كنظرا األخبلؽ

. كيضيؼ ماضالمنيجي القٌيـ لؤلحداث ال ية ىك ما جعؿ "ابف خمدكف" يدرجو ضمف سمؾ العمـك
"إن األخبار إذا اعتمد فييا عمى مجرد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة  أيضا

وطبيعة العمران واألحوال في االجتماع اإلنساني، وال قيس الغائب منيا بالشاىد والحاضر 
ر ومزّلة القدم والحيد عن جادة الصدق. وكثيرا ما وقع بالذاىب فربما لم يؤمن فييا من العثو 

لممؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع العتمادىم فييا عمى مجرد 
أو سمينًا لم يعرضوىا عمى أصوليا وال قاسوىا بأشباىيا وال سبروىا بمعيار الحكمة  النقل غثّاً 

في  ىواوا عن الحق وتار فضمّ احكيم النظر والبصيرة في األخبوالوقوف عمى طبائع الكائنات وت
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ما في إحصاء األعداد من األموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات إذ بيداء الوىم والغمط سيّ 
يتجمى في ، 1ىي مظّنة الكذب ومطية اليذر، وال بد من رّدىا إلى األصول وعرضيا عمى القواعد"

 نية لعمـ التاريخ، كما يشترطو في المؤرخ مف مؤىبلت عممية كفٌنيةىذا النص خبلصة الرؤية الخمدك 
لكتابة التاريخ بعد تمحيصة، كسرد الكقائع كاألحداث عمى نحك يخمٍّصيا مف المغالط كاألكىاـ؛ كىي 
ىذا الركاـ مف الحكايات التي التبست بالكتابة التاريخية، كظيرت في مصادر كثيرة لدل المؤرخيف 

 ركنو حكيا متٌمما لكقائع التاريخؿ ىؤالء بكجو عاـ كانكا يحتفظكف في متكنيـ بما يكالمفسريف، كلع
  .2بينما يراه "ابف خمدكف" غمطان ككىمان 

اختمؼ العمماء كالباحثكف حكؿ طبيعة التاريخ ككضعو بصفة العمـ أك نفييا عنو، كمنيـ مف 
ائع التاريخية لممشاىدة والفحص "إخضاع الوقيرل أف التاريخ  ليس عمما، ألنو ليس مف المتيسر 

فالتاريخ في نظر ىؤالء ، 3واالختبار والتجربة واستخالص النتائج والتوصل إلى القوانين العممية"
ال يمكف أف يككف عمما ألنو عاجز عف إخضاع الكقائع التاريخية لما يخضعيا العمـ مف المعاينة 

 عممية ثابتة مف التاريخ كما ىك الحاؿ في كالمشاىدة كالفحص، كبالتالي ال يمكف استخبلص قكانيف
نو مف الفنكف ككٌ  اأما رجاؿ األدب فيعتبركف التاريخ فن .عمـ الكيمياء كالفيزياءك العمـك الطبيعية

ف يركف أف التاريخ عمـ، لكنو ليس عمـ يكثير مف األحياف. في حيف نجد آخر يستعيف بالخياؿ في 
فمؾ عمـ معاينة كمباشرة، كلكنو عمـ نقد كتحقيؽ يقـك عمى تجربة كاختبار كعمـ الكيمياء، كليس كال

 .4الدراسة كالبحث عف الحقيقة كااللتزاـ بالمكضكعية
ف الكصكؿ عا عمى التاريخ صفة العمـ، لعجزه كاف بعض الفبلسفة الطبيعييف قد أنكرك  ذاا  ك  

ف أف لمتاريخ قكانينو ، فقد رأل بعض المفكريإلى التعميمات أك ما يسمى بالقكانيف العممية الثابتة
الديف مف  عمماء القانكف اإلليي الذم يقكؿ بوالطبيعية، كحاكلكا البحث عف ىذه القكانيف، فيناؾ 

المسيحييف، كىناؾ نظرية التطكر كالتقدـ، كأيضا آراء الفيمسكؼ رجاؿ الديف مف المسمميف ك 
يكر قكانيف كعادات كنظـ " الذم يرل أف التاريخ يعتمد عمى مشيئة اإلنساف، فظالفرنسي "بكدف
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ؾ كذلجديدة كميا مف صنع اإلنساف، كىذا القانكف يثبت أنو ليس ىناؾ انحطاط بؿ رقي تدريجي، ك 
" المذيف قاال بفعالية العكامؿ الطبيعية في تسيير التاريخ، ككذلؾ نظرية  رآراء "مكنتسيكيك" ك"فكلتي

 . 1تيـ في تفسير التاريخى نظر سابقا إل "ك "تكينبي"، فقد أشرنا ك "كارؿ ماركس ""ىيجؿ
" مف أبرز العمماء الذيف أصٌركا عمى كجكد Draperالعالـ األمريكي "دربيركما يعد أيضا  

قكانيف طبيعية لمتاريخ ففي كتابو "تاريخ تطكر أكركبا الفكرم" يمثؿ المجتمع بالفرد، كيرل أف التقدـ 
اة الفرد ما ىي إال حياة مصغرة مف حياة االجتماعي خاضع لقكانيف طبيعية كالنمك الجسماني، فحي

 .2الشعب، كاالثناف ليما نفس المراحؿ
تشٌعب النقاش حكؿ عممية التاريخ كفٌنيتو، خاصة بعد فشؿ المنيج التأممي كالتجريبي في  

 بحث عف قكالب أخرل تحتكم التاريخ، إذ استمر البمكغ فمسفة تاريخ تنقؿ الحقائؽ التاريخية بأمانة
نو ككٌ أبرز المناىج الممٌيزة لدراستو، ذا األخير ذركتو في المناىج األدبية، باعتبارىا حتى كجد ى

يقـك أساسان عمى المغة باعتبارىا رداء الفكر كالعقمية التي تتبلبس مع كؿ الظكاىر اإلدراكية 
" تجربة تاريخية ىي منذ األصل تجربة لسانية تمثل ذاكرة اإلنسانية الجماعية لئلنساف، فكؿ

أتمنيا الناس عمى تاريخيم فتستجيب حاممة سجل حضارات األمم، لكأن فيم األحداث التاريخية ي
في بنيتو ىو مساءلة لظاىرة المغة ووقف عمييا بما ىي مأوى اإلنسان حسب تعبير 

فالتاريخ يستحضر ، 3بل ىي شكمو ومحتواه أو قل ىي غايتو ووسيمتو" Heideggerىايدغر
فيي  خر، كألف التجربة التاريخية كذلؾاألداة األكلى بامتياز لمتكاصؿ مع اآل بكاسطة المغة باعتبارىا

"بالضرورة ترتبط  باآلخر الذي غدا في عرف كثير من الفالسفة المعاصرين بنية لغوية من حيث 
قابميتيا لمدرس والتحميل لذلك تصبح العممية التأريخية بنظر ىؤالء خطابا سرديا يستحضر 

فالتاريخ ، 4لحاضر ليس واقعيا عن طريق التجريب بل خياليا عن طريق السرد"الماضي في آنية ا
   جياتو.يية في آنية الحاضر كفؽ آليات الخطاب كاستراتالماضنية لغكية يستحضر الكقائع إذان ب
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أنو مف الصعب أف يعتبر التاريخ عممان، الختبلؼ خصائصو  "Paul Veyneيرل "بكؿ فيف 
، كفي غياب ىذه الخصائص العممية ال يمكننا أف نقـك بأكثر مف عف خصائص العمـك البحتة

ركاية التاريخ ككؿ ما نستطيعو ىك أف نجعؿ منو عمـ اجتماع عاـ، كىذا ما يكضحو في قكلو 
"يحرم التاريخ من العممية، فالمؤرخ يعرف بالتجربة أنو إذا حاول أن يعمم صورة تفسيرية بسيطة 

ار. باختصار التفسير التاريخي ال يسير عمى دروب مرسومة ويجعل منيا نظرية فالصورة تني
  "S .W.JEVONSس.جيفنز ك."باحث ال إلى كاألمر نفسو بالنسبة، 1مسبقا ويمكن تعميميا"

 ؼكيضي 2"بالمعنى الصحيح من السخف أن نفكر في التاريخ عمى أنو عمم"أنو الذم يرل 
لمفيـك  كفقان ، 3مى الدليل واالستنباط""إن العمم ىو كل معرفة تقوم ع" T.H.HUXLEY"ىكسمي 
 .يعد مف العمـك أف لمتاريخ يمكف ال وفإن "جيفنز"

معرفة ركعيت فييا كؿ ف ،4"كل معرفة معقولة فيي عمم"" إٌف A.HILLؿ يقكؿ" الكسندر ى
"وظيفة العمم أف  "KARL.PEARSON، كيضيؼ" كارؿ بيرسكفة تعد عممان األكضاع الصحيح

ككفقا لمفيكميا لمعمميو ىؿ يدرج . 5تنحصر في تقسيم الوقائع، ومعرفة تتابعيا، وأىميتيا النسبية"
التاريخ في خانة العمـ أـ ال؟ ككيؼ تتجسد العممية في خطاب تتكسطو الكتابة كينحجب فيو 

ضكع معيف؟ كماذا الحدث، فما ىي إذان حدكد العممية في التاريخ؟ كبأم مقياس نعتٌد بعممية مك 
   ينبغي أف يحققو التاريخ حتى يعتبر عممان؟.

مماال شؾ فيو أف المكضكعية ىي المفتاح األثير إلزالة ىذا المبس، فيككف إدراؾ المكضكع 
ىو موضوعي يجب أن يكون  "إن ما اككسيمة تحقيقو عمم انو عمميغير متأثر بالذات كأىكائيا، ككٌ 

قل من فكر إلى آخر. وبما تين نأل ن يكون قابال ب أبالتالي يجمشتركا بين كثير من العقول، و 
 ممزمون باستخالص النتيجة التاليةفإننا  أن ىذا االنتقال ال يمكن أن يتم إاّل بواسطة الكالم...
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القيمة المكضكعية لمعمـ فإف  عففإذا ما تساءلنا ، 1لوال الكالم)=المغة( لما كانت الموضوعية"
العمم يمّكننا من معرفة طبيعة األشياء في حقيقتيا بل إنو يعني... ىل "السؤال ال يعني ىل 

ىذا ما يجعمنا نسائؿ ، 2بإمكان العمم أن يكشف لنا عن العالقات الحقيقية التي تقوم بين األشياء"
كي يعٌد عممان، لكف بما أف  عمييا التاريخ عف العممية التي ينشدىا، كالمعايير التي يجب أف يتكئ

 -الماضي البشرم -ىك إعادة إحياء الماضي البشرم، فكيؼ لو ذلؾ؟ ككف ىذا األخيرالتاريخ 
لو، ككذلؾ صعكبة الكقكؼ عمى تعريؼ  كاالتساع، بحيث ال يمكف كضع حدكديتسـ بالبلمحدكدية 

جامع مانع لمتاريخ، فيذا العسر المنيجي لمتاريخانية ىك الذم أٌدل إلى الخكض في متاىاتيا 
 إلى حقيقتيا. كمحاكلة الكصكؿ

لظكاىر كيحاكؿ العمـ ىك الكشؼ عف حقيقة األشياء، كالتاريخ يبحث عف أسباب تسمسؿ ا
، ككذلؾ تعميميا تعميبل يقبمو العقؿ، كلكف ىذا ال يفضي إلى كضع القكانيف ابعضربطيا إلى بعضيا 

كمف ىنا ال يستطيع الثابتة، ألف المؤرخ ال يجرد األحداث، كالتاريخ يتناكؿ أحداثا مستقمة كمتعددة 
أـ غير ذلؾ؟. يجيبنا "المكرد  ميس عامة شاممة. فيؿ التاريخ عمـالمؤرخ أف يستخمص منيا نكا

:"العمم اجتماع طائفة كبيرة من الوقائع المتشابية  أكتف" بنفي صفة العممية عف التاريخ يقكؿ
ى وجو اليقين من ا وحدة عامة عمى ىيئة مبدأ أو قانون يمّكننا عممبحيث تنشأ عن اجتماعي

إف نفي صفة العممية عف ، 3نة"التنبؤ بحدوث وقائع مشابية لموقائع المذكورة في ظروف معيّ 
التاريخ  يعكد إلى اختبلفو عف العمـك الطبيعية الدقيقة، فالتاريخ ليس مف العمـك اليقينية كلكنو مف 

اف ال يمكف قياسيا كال كصفيا ككؿ العمـك اإلنسانية غير دقيقة ألف حياة اإلنس العمـك اإلنسانية
مف  عممان  بالدقة نفسيا التي نستطيعيا في العمـك الكصفية، كلكف ىذا ال يمنع التاريخ مف كٌكنو

ثمة في الحقائؽ كالمتمٌ  كشؼ عف نكع معيف مف الحقائؽال إلى يسعى ا ألنوالعمـك القائمة بذاتي
المؤرخ في بحثو يترؾ ىكاه خمؼ ف، في ذلؾ آليات مكضكعية عممية متخذان  ية،اإلنسانية الماض

"إن التاريخ  يقكؿ ىرنشك"  "جكرجظيره كيحتذم الخطكات المنيجية المكضكعية، كىذا ما جعؿ  

                                                           
 .10أقممكف، الركاية كالتاريخ، ص عبد السبلـ - 1
 .11، صنفسو المرجع - 2
 .11ىرنشك، عمـ التاريخ، ص - 3



 مفاىيمو كالتاريخي  ابطػؿ األكؿ: الخصػػلفا

 

70 
 

ن كان ال يمكن اعتباره عمما يقينً  النبات  ي، وحتى عممنحو ما تعتبر اآلليات والبصريات عمىا وا 
مى أقل تقدير بشبو قوي جدا من ووظائف األعضاء، إال أنو من حيث طرائقو ونتائجو آخذ ع

ؼ"ىرنشك" يعتبر التاريخ عمما مف حيث ، 1العموم المذكورة، مما يجيز لنا أن ننحمو اسم العمم"
حداث األكالتغاضي عف كؿ ، حداث التاريخية كالمقارنة بينيابيؾ األحفي ت يستخدميااآلليات التي 

 ايحتذييا التاريخ في دراسة الماضي جعؿ كثير ؽ، فيذه المعايير التي تتفؽ مع الكاقع كالمنط ال التي
ش من قبل يبطة التي يقيميا بين الماضي المع"الرامف الباحثيف يدرجو ضمف سمؾ العمـك ككذلؾ 

عدم انحصار أساس المادة التاريخية بالوثيقة بل بالسؤال  مس ومؤرخ اليوم، وكذلكألأناس ا
فالتاريخ لـ ، 2منطقية في التحقيق التاريخي"المطروح من قبل المؤرخ الذي تعود لو األولوية ال

نما يقـك عمى أساس المقارنة  كالتحقيؽ، كما يستغني كالنقد  يعد مقتصرا عمى نقؿ األخبار فقط، كا 
، فيك إذان العمـ 3ساطير كالسير الشعبية كالمبلحـألعف الكقائع التاريخية األخرل المتمثمة في ا أيضا

سواء في  ة التي تتعمق بما بذلتو اإلنسانية من جيود منذ كانت،"اإلجابة عن األسئمالذم يحاكؿ 
قتصادية أم االجتماعية أم الثقافية أم الفّنية، فالتاريخ يعرض أمامنا النواحي السياسية أم اال

جازاتو  ، فالتاريخ إذان 4"ثمرات العقل اإلنساني من عمم وأدب وفن ىك البحث عف جيكد اإلنساف كا 
  . في الماضي

 LUCIEN " ك"لكسيف فيفرMARC BLOCH ؾبزعامة "مارؾ بمك مدرسة الحكلياتتسعى  
FEBVRE ك"فرديناف بركدؿ "FERNAND BRUADEL "5 إلى تحكيؿ الكتابة التاريخية إلى ،

ن تحويل حقل دراسي ما إلى عمم يشترط االبتعاد عما ىو قصصي واستنادا إلى ىذه  "عمم وا 
حقل يطمح لدرجة الدقة العممية ىو دليل قاطع عمى  النظرية، فإن العناية بالسرد داخل أي

                                                           
 .138، صالمرجع السابؽ - 1
 .93، ص2008لبناف،  -، بيركت1، طالفارابيرفيؽ رضا صيداكم، الركاية العربية بيف الكاقع كالتخييؿ، دار  - 2
 .94ينظر: المرجع نفسو، ص - 3
 .125حمد، مصادر التاريخ الحديث كمناىج البحث فيو، صإسماعيؿ أ - 4
 -  اعتبار التاريخ عمما قائما ىك مدرسة الحكليات : مدرسة فرنسية أسسيا مارؾ بمكؾ كلكسيف فيفر، أىـ ما تنص عميو

 بذاتو.
 .480ؿ في فمسفة التاريخ، ص ىاشـ يحي المبلح، المفصٌ  - 5
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مثمو مثل أي عمم، الخطوة األولى في تحويمو إلى عمم ىو فرزه عن سطورية والتاريخ طبيعتو األ
عمى يمٌح " Michel Foucault"ميشاؿ فككك نجد لذلؾ أك غربمتو مف شكائب السرد.، 1القصة"

ىك قصصي أك ركائي أك خيالي كااللتفات إلى  ضركرة ابتعاد التاريخ عف األسطكرة كعف كؿ ما
 اربكرم في التاريخ ال التاريخ، باعتالعمـ، كبناءن عمى ذلؾ، فيك كما يرل قد حارب الجانب األسط

لممعارؾ كالممكؾ كالسمككيات بؿ ىك تأريخ  اريختأعنده ليس  ونتأريخا لمحقيقة، ككٌ  ىذا األخير
بط فعال لكوني قتمت أسطورة التاريخ تمك األسطورة التي إنني مغتكىذا ما جعمو يقكؿ " ،2لمحقيقة

يتيمونني بقتميا، فيذا بالضبط ما كنت أريد قتمو ال التاريخ بشكل عام، لكن قتل التاريخ كما 
ؼ"ميشاؿ فككك" يمٌح عمى ضركرة  تحرر التاريخ مف كؿ ، 3يفيمو الفالسفة ىو ما أسعى لقتمو"

 التي تخدـ التاريخ.المكضكعية  كالعممية ب ىك قصصي كيتصؿ ىك أسطكرم ككؿ ما ما
 يشؽ طريقيف: وجعؿ مضمار كتابت نيتوإف تفاكت اآلراء كتباينيا عف عممية التاريخ كفٌ  

ج ذكأصحاب النمك  Annalesالطريؽ األكؿ الذم اختارتو مدرسة الحكليات" -
 الشامؿ كىك أف يظؿ التاريخ عمما.

ؿ التاريخ إلى مجمكعة في أف يحكٌ الطريؽ الثاني ىك الذم يقترحو السردكيكف  -
 .4"قصص ال عبلقة ليا بالعمـ

عمى المدرستيف )الحكليات ك السردكية(، بإىماؿ األكلى لمسرد كافتتاف " يرد "بكؿ ريككر
 MICHEL DEط الذم اقترحو "ميشاؿ دكسارتككسالثانية بو، كما أنو لـ يرض بالحؿ ال

CERTEAU فالتاريخ عند  حدىما عممي كاآلخر سردم،ف أا" كأتباعو بأف يككف لمتاريخ كجي
مف نكع خاص كسردية التاريخ ال تمغي كظيفتو المزدكجة، فيك  ، لكنو سردىؤالء عبارة عف سرد

دة كىكذا فحسب كاقع ما كخياؿ سردم ألنو نتاج كظائؼ معقٌ  معرفة عممية ألنو ينتج حقائؽ حكؿ
 .1اكسرد اعممالذم ينسؽ األضداد يككف التاريخ  النسؽ األككسيمكرم

                                                           
 (.115، 114ريككر، ص ص ) جنات بمخف، السرد التاريخي عند بكؿ - 1
 .115، صنفسو المرجع - 2
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. - 3
 .113المرجع نفسو، ص - 4
 - .األككسيمكر: مصطمح استعممو "ميشاؿ دك سارتك" لمداللة عمى تزاكج األضداد 
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" لحل ىذه المشكمة ال أوّد يحدد "بكؿ ريككر" مكقفو مف النسؽ األككسيمكرم قائبل 
االستسالم إلى الحل السيل الذي يتشّبث بالقول إن التاريخ مبحث غامض، نصفو أدب ونصفو 
اآلخر عمم، وأن ابستمولوجيا التاريخ ال تستطيع إال أن تسجل ىذه الحالة آسفة... ىذه 

ف ، 2ائية السيمة ال تتوافق مع طموحي"االنتق إاٌل أف "بكؿ ريككر" ال حؿ لو إال ىذا الحؿ الكسط كا 
 طريقة متفاكتة نكعا ما.اف بك

نٌ  حاكرلـ يؼ"بكؿ ريكك"  ما جادؿ أيضا أفكار مدرسة الحكليات كالمدرسة السردكية فقط، كا 
، كىذا ما بة التاريخ ككتاية القصةكتا فالذيف يدعكف إلى مماثمة تامة بي المفكريف األنغمكساكسكنيف

" أتاح لنا مفيوم أكثر صقال لمحبكة كسمو "بكؿ ريككر" باألسمكب الساذج قائبل 
من الضروري أوال في  التاريخية...بإعادة دمج التاريخ الالحدثي في الحقل السردي، لكن كان

بستمولوجية التي ال تحبذ ح القراءة السردية الساذجة لمتاريخ، تقديم المشكمة داخل الحالة اإلطر 
ؼ" بكؿ ريككر" يرل أف خطأ ىؤالء ىك الدمج ، 3عالقة مباشرة وفورية بين التاريخ والسرد"

المباشر كالمماثؿ لمتاريخ كالقصة، حتى انصير التاريخ كذاب في طيات السرد كلـ يعد لو كجكد إاٌل 
مباشر، لذلؾ نجده يقكؿ إف  مف خبلؿ السرد، فاإلحالة حسبو يجب أف تككف عمى نحك أمثكلي غير

أطركحتي تنأل عف أطركحتيف؛ األكلى التي ترل في انسحاب السرد التاريخي نفيا ألم ارتباط بيف 
السرد كالتاريخ، كاألطركحة األخرل التي تؤسس بيف التاريخ كالسرد عبلقة مباشرة ال تختمؼ عف 

إثبات عالقة استمداد غير " ، كىذا ما جعؿ أطركحتي ترتكز عمى4كجنسو  العبلقة بيف نكعو 
 عبلقة تطابؽ كتماثؿ تاـ. يعني أف تككف عبلقة ترابط التاريخ بالسرد غير مباشرة كال، 5مباشرة"

أف التاريخ عمـ كفف كفمسفة، فيك عمـ حيث إنو قائـ عمى أساس صحيح  ما سبؽنستنتج م
كمناقشتيا كالحكـ  كعمى قاعدة منيجية مكضكعية في البحث كالتفكير كقراءة المصادر األصمية

                                                                                                                                                                                     
 (.114، 113، ص ص )المرجع السابؽ - 1
، الجزء األكؿ، تر: سعيد الغانمي كفبلح رحيـ، مرا: جكرج -الحبكة كالسرد التاريخي -ماف كالسردبكؿ ريككر، الز  - 2

 .148، ص2006لبناف،  -، بيركت1زيناتي، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط
 .356المرجع نفسو، ص - 3
 .148، صينظر: المرجع نفسو  - 4
 (.149، 148المرجع نفسو، ص ص)  - 5
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عمييا، ككذلؾ مف ناحية المنيج فالمؤرخ يمضي في دراستو ساعيا إلى تكخي الحقيقة، طارحان كراء 
ظيره كؿ ىكل نفسو، ككؿ افتراض سابؽ، كما لو القدرة العالية عمى التصنيؼ كالتبكيب كحسف 

 عددة كمعرفة مكاد كثيرةثقافات متالعرض. كىك فف كفمسفة ألنو يستمـز مف المؤرخ أف يككف مممان ب
فالعمـ المجرد ال يمكف أف يعطينا عف الماضي التاريخي سكل عظامو النخرة، فبلبد مف االستعانة 
بخياؿ المؤرخ لكي يكسك تمؾ العظاـ لحمان كيحيميا إلى شيء ينبض بالحياة كضركرم عنده القدرة 

 . 1عمى  المغة كالتعبير كحسف التصكير
كانت مف كجية نظر الفبلسفة بصفة  كعمميتو التاريخ فيـكلم يذه اآلراء كالتحديداتف

 مغايران لما قٌدمو الفبلسفة ىنجده يتخذ منحفاممة الركائي لو، خاصة، أما إذا تحدثنا عف التاريخ كمع
"يعيد دمج الماضي مع لحظة فالركائي في نصو اإلبداعي يتعامؿ معو تعامبلن ركائيان فنيان، إذ 

لى وقفة جمالية خاصة تقمب التاريخ، فتجعمو الكتابة، فيتحول الم اضي التاريخي إلى إبداع وا 
، فالتاريخ استطاع أف يشكؿ مرجعان معرفيان في 2ديمومة حضارية متواصمة في كيان البشر"

"أن يرسم الخطابات األدبية، إذ أصبح معرفة ضركرية في كعي الكاتب فبل ينجح في عممو دكف 
اعي ُيمّكنو من وضع رؤية مستقبمية لنصو الروائي، ولن يتاح ىذا حتى بعدًا تاريخيًا لعممو اإلبد

يدرك الكاتب الوضعية التاريخية لروح العصر، من خالل تفاعل الذات مع سمسمة التغّيرات 
االجتماعية والسياسية التي تكشف عن طبيعة األفراد والمجتمعات بمعنى معرفة الروائي لوضعو 

يحقق عمى مستوى السرد فاعمية الرواية المستميمة لمتاريخ، إذ داخل منظومة التاريخ ىو ما 
 3تتحول الشخصيات واألحداث واألماكن ومظاىر العصر ومختمف القوى االجتماعية المييمنة"

 . و تختزؿ منك  ، تقتات فالتاريخ ىك المصدر األساس لمركاية التاريخية، تنبني عميو حكائيا 
 :السرد والتاريخ -2

المعاصر المتأمؿ في المشيد الفكرم كالفمسفي لمقرف الكاحد كالعشريف، مدل يدرؾ القارئ 
لغاء الحدكد بيف حقكؿ معرفية مختمفة؛ إذ أمكف الجمع تداخؿ المفاىيـ كتشعٌ  ب النظريات، بؿ كا 

                                                           
 .117ؿ أحمد، مصادر التاريخ الحديث كمناىج البحث فيو، صسماعيا ينظر: - 1
، أطركحة -أنمكذجا رطاركايات الطاىر ك  -عبد الرزاؽ بف دحماف، الرؤية التاريخية في الركاية الجزائرية المعاصرة - 2

 .09ص ،2013/2013دكتكراه، قسـ المغة العربية كآدابيا، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 .05نفسو، ص المرجع - 3
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نجدىا تمتقي عمى مستكل المناىج ككذا المضاميف  ،بيف تخصصات كثيرة رغـ التفاكت البارز بينيا
 التاريخ بالسرد.  التقاءخير دليؿ عمى ذلؾ كالمكضكعات. ك 

 :السرد التاريخي -2-2
أكليما السرد  :ينطمؽ "بكؿ ريككر" في فمسفتو السردية مف تقسيـ السرد إلى شقيف بارزيف

 السركد األخرل أنماطب قارنةم اكاقعي اسرد يعتبره كثانييما السرد التاريخي الذم ،الخيالي القصصي
 ابتكارلسرد القصصي التخييمي الذم يرـك حقيقي تاريخي يتميز عف اإنشاء سرد  إلى يسعى نوكٌ ك

 .Fictionيقـك عمى أساس التخييؿ سرد إييامي تمكييي
ىك و األـ عالكبلـ فيو عف العالـ، مكضك ريخي ىك ذلؾ االختصاص الذم يدكر السرد التا

قؿ العمـك اإلنسانية ككاقع في ح ،دسر ىك اإلنساف، فيك كاقع مف جية في دائرة منطقة لسانية بما 
أف تباعدا ما بينو كبيف أصناؼ أخرل مف ما نيىما سمتاف مف شأف ك بما ىك سرد عف اإلنسا

نساف خية في جكىرىا صياغة سردية تطمح إلى إعادة تشكيؿ عالـ اإلالمعرفة، إف المعرفة التاري
ف صياغة الحدث ؾ أمات الممفكظ السردم كال شبمقكٌ  د صمة الممفكظ التاريخيىنا تتكطٌ ، ك الغابر

 .1التاريخي في إطار مفيكمي سردم يضفي عميو سماتو العامة كالخاصة
فالسرد لـ يبدع في التاريخ فحسب، إٌنما أبدع في مختمؼ االختصاصات؛ كٌكف كؿ 

 كؿ نص ميما كاف مجاؿ اىتمامو الخطابات تشتغؿ عميو، فيك األداة المغكية التي تتمظير في
ادة بناء تجربة القارئ واقعيا بوساطة تفعيل الماضي وتشكيمو ولكن في "إعفالسرد التاريخي ىك 

يقكؿ "بكؿ  ، بيذا يغدك التاريخ نكعا مف أنكاع السركد يسرد أفعاؿ الناس الماضكية،2قالب سردي"
إن التاريخ  نوع من أنواع السرود، فيو سرد واقعي مقارنة مع سرود " ا الصددريككر" في ىذ

، فالسرد التاريخي ىك إعادة تشكيؿ 3"عى إلعادة بناء الماضي اإلنسانيأسطورية تخييمية، يس
 م.مف خبلؿ تحميؿ مضامينو كمحتكياتو كتقديمو في قالب سرد كتأثيثو الماضي

                                                           
 ، مركز النشر الجامعي-بحث في المرجعيات -الذاتية في األدب العربي الحديث جميمة الطريطر، مقٌكمات السيرة - 1

 .193ص ،2004مؤسسة سعيداف لمنشر، د ط، تكنس، 
2 - Paul Ricoeur, Réflexion faite, p75. 
3 - Paul Ricoeur, Du texte à l’action, p176. 
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 ياضيبحث عف م سرد التاريخي ىك سرد كاقعي ماضكم؛كفقا لممنظكر الريككرم فإف ال
عادة النظر فيو، فكمماف لمعياريف رئيسيينساف مع أخذه التحميؿ كالمقارنة اإل كان السرد " دراستو كا 

 من واقعيتيا أي مطابقتيا لموقائعالتاريخي ميااًل إلى الحقيقة وسرد األحداث التي يمكن التحقق 
فالسرد يضفي عمى التاريخ بعض  ،1كانت الرواية التاريخية ألصق بالتخييل واإلبداع السردي"

 ميزاتو كتقنياتو.
بإمكان الرواية أن تستقبل موادًا تاريخية لتشييد كيان "كف" أنو يرل "عبد السبلـ أقمم

ما يحتاجو من مواد روائية ليشّيد كيانًا سرديا  بإمكان التاريخ أن يستقبلسردي دااًل فّنيًا، ويكون 
التاريخي، ىذا األخير  يسمى بالسرد ، فالعبلقة التبادلية بيف الركاية كالتاريخ أنتجت ما2دااًل تاريخيًا"

 النص التاريخي يقدم سارداً " إذ نجدفي قالب سردم،  كتأثيثو الذم يقـك عمى إعادة بناء الماضي
بكمّية عالمة الحكائي، فيو يقّدم ويؤخر ويرتب أوضاع الحكاية حسب ما تقتضيو اإلحاطة  عارفاً 

بطرح  النص ، حيث يقـك3التاريخية بعناصر الواقعة، لتحقيق إشباع سردي مقنع بالنسبة لمقارئ"
 الحقائؽ التاريخية  بطرؽ فٌنية لممتمقييف.

تيف: فإما أف يحضر تتأتى طبيعة حضكر النص التاريخي في السرد الركائي عمى طريق
خارج السياؽ النصي، حيث يأتي في مقدمة الركاية، أك في مقدمة األجزاء كاألقساـ أك في 

 يؽ المعمكمات التاريخية التي يدكرثحداثيا ككذلؾ لتك ، لغرض التمييد لمكضكع الركاية كأاليكامش
حكليا السرد الركائي إلقناع القارئ بصدؽ المعمكمات التاريخية المسركدة. أما داخؿ السياؽ 

ية سردية ؼ شكميف، فإما أف يحافظ عمى بنيتو؛ يرد عمى شكؿ بنالنصي، فيأخذ الشكؿ المكظٌ 
ما أمستقمة محصكرة بيف قكسي ف يتماىى بالسرد الركائي ف صغيرتيف كيستقؿ عف األصؿ، كا 

 .4كيصير جزءان منو
ف التاريخي في النص يتميز السرد التاريخي عف السرد الركائي، بي فكمما ارتفعت "يمنة المككٍّ

نسبة المادة التاريخية، اضطر الروائي إلى التقييد باألحداث الحقيقية والشخصيات واألمكنة 
                                                           

 .159، ص2012، الرباط،1، الدار العربية لمعمـك ناشركف، ط-الكجكد كالحدكد  -سعيد يقطيف، قضايا الركاية العربية - 1
 .102مكف، الركاية كالتاريخ، صعبد السبلـ أقم - 2
 .84المرجع نفسو، ص - 3
 .89، ص-دراسة-محمد رياض كتار، تكظيؼ التراث في الركاية العربية المعاصرة، - 4
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 بجممة خصائص أيضان  يتسـ ، كما1الروائية" واألزمنة وضعفت في الوقت نفسو قدرتو التخيمية
مضى كانتيى، مراعاة  شيءنيا ي، سرد األحداث عمى أىيمنة صيغة الفعؿ الماضمنيا:  تميٍّزه

فإذا  .2اركة الراكم/ المؤرخ في األحداثعدـ مشمني لؤلحداث، ىيمنة ضمير الغائب، التسمسؿ الز 
فإف السرد الركائي ينفتح عمى مختمؼ  حداثلؤل كاف السرد التاريخي يييمف عميو السرد الماضكم

 يخضع ه، كما نجدليتنبأ طمع إلى المستقبؿلمحاضر كيت مستمران  فيجعؿ الماضي امتدادان  األزمنة
د بالتعاقب الكركنكلكجي عمى خبلؼ السرد الركائي التخييمي الذم ال يتقيٌ  يأحداثو لمتسمسؿ الزمن

 خمؽ فردية الرؤية في النص، في حيفيسيـ في   ف عمييا ضمير الغائب الذميمكال ييالزمني 
ما يات  كتقديميا مف زكايا متعددة، كعة  الكتناه أعماؽ الشخصنتركائي  ضمائر مالعمؿ ال يقحـ

يصطدـ العمؿ الركائي  يجعمو يتسـ بالتعددية نتيجة كجكد ركاة متعدديف في النص السردم. كىكذا
فتح بذلؾ يختمؼ الفنكف األدبية كخصكصا فف الركاية ك بقيكد التاريخ الصارمة، الذم يتعالؽ مع م

 بابان مف أبكاب الثقافة التاريخية. 
 :السرد الخيالي -2-3

تمؾ النصكص األدبية التي تنأل  في منطمقاتيا  يرل "بكؿ ريككر" أف السرد الخيالي ىك
فو قائبل قعية، يعرٌ يعيد تشكيؿ تجربة القارئ بكاسطة كسائؿ ال كا الفكرية كالتعبيرية عف الكاقعية، فيك

أنا أحصر مصطمح قصص خيالي بتمك اإلبداعات األدبية التي ليس ليا طموح السرد في إنشاء "
التي تتكئ عمى عامؿ التخييؿ في انبنائيا  النصكصمف  ، فالسرد الخيالي يشمؿ كؿ3سرد حقيقي"

 مأساة...الخ. القصة، الركاية، الحكاية الشعبية، الممحمة، الممياة، ال :االنصي، مف بيني
 :مفيوم التخييل السردي - أ

يعتبر التخييؿ ركيزة العمؿ السردم اإلبداعي، فيك مف يتكفؿ بسٌد كثير مف الفجكات  التي 
يخمفيا الكاقع أك يتسبب بيا، كٌكنو يقـك عمى المخادعة كاإليياـ الفٌني؛ عف طريؽ إعادة تشكيؿ 

( ىك Fictionف استخدـ مصطمح التخييؿ)المعاني في صكرة مبتكرة غير مألكفة مف قبؿ. كأكؿ م
                                                           

 .70، ص-سمر ركحي الفيصؿ، الركاية العربية البناء كالرؤيا  - 1
 .73ص ،-دراسة -محمد رياض كتار، تكظيؼ التراث في الركاية العربية المعاصرة، - 2
، 1دار الكتاب الجديد المتحدة، ط ، تر: فبلح رحيـ،2ج ،-التصكير في السرد القصصي -ريككر، الزماف كالسرد بكؿ - 3
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مفيوم المحاكاة الذي يعكس بصورة واضحة التجربة اإلنسانية في عالقتيا " " مف خبلؿ"أرسطك
ساسية لمقاربة ىذه التجربة وىي تعيد أرسطو من ىذا المفيوم المبنة األ مع الواقع، وقد جعل

ؿ المفيـك األرسطي ح لنا مف خبل، يتض1إنتاج الواقع بطرق مختمفة تتفاوت سموًا وانحطاطا"
تتجمى في مختمؼ  ساسية في إعادة بناء التجربة اإلنسانية  كالتي يمكف أفو الكسيمة األأنٌ لمتخييؿ 

، ىذا األخير الذم تمعب فيو الركاية ذلؾ في المجاؿ الشعرم أـ النثرم األجناس األدبية سكاء أكاف
نادىا إلى عامؿ التخييؿ الذم يضفي عمى النص مسحة دكران بارزان في محاكاة الكاقع اإلنساني باست

 استطيقية.
أعني بالتخييل القصصي السرد "كف كنعاف" في حد التخييؿ السردم تقكؿ" شمكميت ريم

"بالكيفية التي يختمف فييا التخييل عن النصوص  ، كما تقترح تعريفو2المترابط لألحداث التخييمية"
، وعكس ىذا األخير يمثل التخييل القصصي النثر التفسيرياألدبية األخرى كالشعر الغنائي أو 

، ؼ"شمكميت" تشترط في التخييؿ القصصي ترابط األحداث كتعاقبيا؛ أم تشكيؿ 3تعاقب األحداث"
، كىذا ما دعا إليو "بكؿ كمتكاممة دالةكحدة سجاـ كالتآلؼ مما يجعمو نص سردم إبداعي يتسـ باالن

يو التاريخي/الكاقعي كالخيالي القصصي يقـك عمى أساس كاحد ىك السرد بنكع أفٌ  هريككر" باعتبار 
 تجعؿ منيا حكاية تامة)بداية، كسط، التي تمعب دكرا رئيسان في تحبيؾ األحداث المسركدة ك الحبكة

 نياية( في قالب  حكائي محبكؾ.
نية محيط معرفي ممتد األطراف تتحرك فيو الذاكرة اإلنسا"يعٌرؼ "سعيد جبار" التخييؿ بأنو 

لتبدع من خاللو ما تعتقد أنو يالمس الحقيقة من بعض جوانبيا، وترى فيو نموذجا لما تطمح 
، فالتخييؿ  ىك مبلذ المبدع كممجأه، إذ يمرر مف خبللو ما يريد قكلو في 4إليو وترغب في تحقيقو"

، كالتاريخ عمى كجو الخصكص الذم مسة يرـك مف خبللو مبل شأف التجربة اإلنسانية عمى العمـك

                                                           
، 1بحث في بعض األنساؽ الداللية في السرد العربي، منشكرات االختبلؼ، ط -سعيد جبار، مف السردية إلى التخييمية - 1

 (.41، 40، ص ص )2012الجزائر، 
، 1، تر: لحسف أحمامة، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ط-الشعرية المعاصرة -شمكميت ريمكف كنعاف، التخييؿ القصصي - 2

 .10، ص1995
 .11المرجع نفسو، ص - 3
 .61بحث في بعض األنساؽ الداللية في السرد العربي، ص -سعيد جبار، مف السردية إلى التخييمية - 4
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التخييؿ السردم الكسيمة األكثر تحررا  ف المستكر عنو/ المخفي، كبيذا يصبحالحقيقة كالكشؼ ع
 الكاقعي الذم يعمؿ عمى طٌي بعض األحداث خبلؼإلى معرفة مكامف الحقيقة عمى كتكقان 
ة وعممية من فأوفر فمس"" يعتبره رسطكحو، كىذا ما جعؿ "أكفقا لما يتناسب كمصال ياكتضميم

ما بما نّ التخييمي ال يعنى بما حدث فحسب وا  ريخ لتعمقو بالحقائق العامة، وألن السرد التا
 لمتأكيؿ كاإلحالة. نص مفتكح قابؿألٌنو  ،1يحدث"

، كىذا يدؿ عمى طبيعة السرد 2قصة مضّممة كتبت نثرا""" الركاية بأنيا LITTREيعٌرؼ "ليترم
لة التطابؽ بيف عالـ التخييؿ كعالـ الكاقع، بؿ ، يمغي معادافتراضيان  التخييمي الذم يركم عالمان 
اٌل فبلDénotation nulleكيحيميا إلى درجة الصفر)  داعي لمحديث عف عالميف متطابقيف (، كا 

إذا كاف العالـ األكؿ ىك مجرد نسخة عف العالـ الثاني يحاكيو كيعيد إنتاج عناصره عمى حد تعبير 
 ج صنفيف أساسييف لمتخييؿ في النص السردم الفٌني:. كىذا يقكدنا إلى استنتا3"سعيد بنكراد"
 الصنف األول:" -

يركم التخييؿ في ىذا النكع عالمان افتراضيان ممكنان، يتداخؿ مع الكاقع كلكنو ليس ىك الكاقع 
عينو، كاألحداث المسركدة في ثبلثية "محمد ديب") الدار الكبيرة، الحريؽ، النكؿ( أك "الزيني 

 ني" أك "بعيدا عف المدينة" ؿ"أسيا جبار".بركات" ؿ"جماؿ الغيطا
 الصنف الثاني: -

ؿ شخصية يركم التخييؿ في ىذا النمط عالما افتراضيا عجائبيا غير ممكف، كتحكٌ 
 دكثوحيث المنطؽ أمر مستحيؿ ح "غريغكرم" إلى حشرة كبيرة في ركاية المسخ "لكافكا" فيذا مف

يستمد عناصر مادتو  الحكائية األكلى مف مرجع اقع، كلكنو رغـ ذلؾ كال عبلقة لو بالحقيقة كالك 
الكاقع ىك قاعدة التخييؿ، فالعكالـ النصية المتخيَّمة تستمد  ألف  ،4"كاقعي مادم )شخص/حشرة(

                                                           
 .07، ص2005رار التخييؿ الركائي، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، د ط، دمشؽ، نبيؿ سميماف، أس - 1
، جامعة محمد بكضياؼ 10عبد الغاني بف الشيخ، التخييؿ الركائي كخدع التٌمكيو السردم، مجمة اآلداب، العدد  - 2

 .149المسيمة/ الجزائر، ص
 .149المرجع نفسو، ص - 3
 154المرجع نفسو، ص - 4
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حسكسة، إاٌل أف لمعكالـ النصية الحرية الكاممة في إعادة ترنيمة ممادتيا الخاـ مف العكالـ الكاقعية ال
 كجذب المتمقي.المادة كتشكيميا قصد التأثير 

النص، فمف  ى البحث عف نكايا الكاتب كمقصديةإل يقكدنا الحديث عف التخييؿ السردمإف 
 JOHNنكايا الكاتب، أمثاؿ "جكىف سارؿ  إلى الباحثيف مف يرل أف التخييؿ يرجع بالدرجة األكلى

SEARLE قصودةالمغالطة دون وجود نّية مشيء أو المجوء إلى "تمويو " الذم يقٌر باستحالة 
، ؼ" جكىف" يرجع التخييؿ إلى 1ذا كان الخطاب تخييال أو غير تخييل"نو ال يمكن إثبات ما إفإ

خاصية إلثبات  معياران  نكايا الكاتب لغياب ما يثبت ذلؾ في التركيبة النصية، فيذا الرأم ال يعدٌ 
بي ىك ما يمكف في الخطاب، فالفكر كالكعي الذم يتشكؿ عند قراءة األثر األد ياأك نفيالتخييؿ 

لتحديد صفة التخييؿ أك انعداميا في النص، ككذلؾ الجانب الشكمي كالكظيفة  اتخاذه معياران 
يف ىي التي تشرؼ عمى إنتاج نص النص، فكؿ ىذه التقنيات كالقكان الجمالية التي يخمقيا ىذا

 تخييمي.
يك يرل أٌف قصد في آف كاحد، ف رأيان مخالفان كمعارضان  في ىذا الصدد "نجد ؿ"بكؿ ريككر

الخطاب  المؤلؼ كمعنى النص يكفاف عف التطابؽ كالتمازج في الخطاب المكتكب، عمى خبلؼ
يو المتكمـ فيو القصد الذاتي لممتكمـ كمعنى الخطاب، بحيث يصير فيـ ما يعن الشفكم الذم يتداخؿ

ؤلؼ حتما يككف . أما في الخطاب المكتكب فإف القصد الذىني لممكما يعنيو الخطاب أمران كاحدان 
عنيو المؤلؼ عما يعنيو النص، كبالتالي تفمت ى المفظي لمنص، كفصؿ ما كاف يمنفصبل عف المعن

كظيفة النص مف األفؽ المحدكد الذم يعيشو مؤلفو، كفي ىذه الحاؿ يصبح النص أكثر أىمية مما 
 .2كاف يقصده المؤلؼ حيف كتبو

؛ ألف المعنى النصي قد يؿ النصيينفي قصدية المؤلؼ في خمؽ التخي  ؼ"بكؿ ريككر"
ير الذم آخر غير القصدية الذىنية لممؤلؼ كذلؾ بفتح آفاؽ التأكيؿ النصي، ىذا األخ ىن ينحك منح

                                                           
 .149، صالسابؽالمرجع  - 1
، تر: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي/ الدار البيضاء، -الخطاب كفائض المعنى -بكؿ ريككر، نظرية التأكيؿ - 2
 .61، ص2006، المغرب، 2ط
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يحاءات متنكٌ يسيـ بدكره في إعطاء قراء ما يخمؽ فٌعالية التخييؿ في النصكص عة ات عديدة كا 
 السردية اإلبداعية.

الشتغالو  فإف خطاب التخييؿ سينشأ بشكؿ أك بآخر، عمى المغة، ي أساسان نينب النصبما أف 
إذ (  intrigueكمف أبرزىا الحبكة الفٌنية)ا التي تنتج النص السردم الفٌني عمى قكانيف المغة كتقنياتي

ما يجعؿ الخطاب دية كاستحضار أدكات أسمكبية شتى يعمد الكاتب إلى استخداـ تقنيات سر 
نجد "بكؿ ريككر" يرل أف  طاب الذم يخمك مف التخييؿ، لذازا كؿ التمييز عف الخالتخييمي متميٌ 

الخطاب السردي ال يعكس فقط، أو يدّون تدوينا سمبيا وحسب، عالمًا مصنوعًا سمفًا، بل ينشئ "
أم أنو يعيد بناء األحداث  ؛1المادة المعطاة في اإلدراك والتأمل ويطّوعيا ويخمق منيا شيئا جديدا"

 تخييؿ.بفعؿ استناده إلى عامؿ ال
 إلى االبتكار؛ فيبتكر عمد فيو مبدعويإبداعي  ؿك بالدرجة األكلى عمىفالتخييؿ السردم  

تأخيرىا حسب ما تقتضيو طبيعة  كأشخصياتو كأزمنتو كأمكنتو ككذلؾ أحداثو التي يقـك  بتقديميا 
 قصد التمكيو كاإليياـ.  نصو
 :الرواية التاريخيةمفيوم  - ب
يدؿ عمى العبلقة  ، فيذا2"عميق خيالية خيااًل ذات طابع تاريخي" قصة ؼ الركاية بأنيا تيعر  

 النبنائيافالتاريخ ىك األرضية الخصبة لمركاية التاريخية،  الجامعة كالرابطة بيف التاريخ كالركاية،
كتتصرؼ فيو كما تضيؼ أحيانا عميو، إاٌل أنيا تقٌدمو بطريقة  وتقتات منو تختزل حكائيا عميو؛

 ية. إبداعية فنٌ 
 كالنقاد ليا ؼ"جكرج كجيات نظر الباحثيفبتعٌدد  كتنكعت،الركاية التاريخية مفاىيـ  تعٌددت     

"رواية تثير الحاضر ويعيشيا المعاصرون بوصفيا  يصفيا بأنيا" GEORG LUKACSلككاش

                                                           
، 1999، 1، تر: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، ط-فمسفة بكؿ ريككر  -ديقيد ككرد، الكجكد كالزماف كالسرد - 1
  .200ص

 .69، ص-دراسة  –محمد رياض كتار، تكظيؼ التراث في الركاية العربية المعاصرة  - 2
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لككاش" يقدـ ىذا التكصيؼ لمركاية التاريخية في معرض حديثو عف ؼ"، 1تاريخيم السابق بالذات"
 مقارننا إياىا بأعماؿ "كلتر سككت". منزكني" المخطكبات" ة الكاتب اإليطاليركاي

ما يجعؿ التاريخ ىك مزيج مف الركاية كالحقيقة  القراء إلى عالـو  الركاية التاريخية تجذب 
حينا، كنافذة يطؿ منيا القارئ عمى تاريخو العريؽ، كأف ىذا المصدر مرتبط بكجكد اإلنساف، ألنو 

 يف الماضي كالحاضر كال سبيؿ لمخركج مف ىذه الثنائية.كائف يعيش ب
"أن ما ييم في الرواية التاريخية ليس إعادة سرد األحداث  كفي سياؽ آخر يقكؿ

 التاريخية الكبيرة، بل اإليقاظ الشعري لمناس الذين برزوا في تمك األحداث، وما ييم ىو أن نعيش
ي أَدت بيم إلى أن يفكروا ويشعروا ويتصرفوا كما مرة أخرى الدوافع االجتماعية  واإلنسانية الت

 .2فعموا ذلك تماما في الواقع التاريخي"
لدل "لككاش " ىي تفاعؿ بيف الركح التاريخية كاألنكاع األدبية، تفاعبل  ية التاريخيةإف الركا      

 .3يعكس ما خفي سابقا كما غمض الحقا
القارئ منيا قيمة الكعي التاريخي الذم عمى  كمف ىنا يشير " لككاش" إلى نقطة ميمة يفيـ    

الكاتب أف يككف عمى دراية تامة في بمكرتو كاستثماره لؤلفكار التاريخية، ألف العكدة إلى الماضي 
نما عكدة يككف فييا التأمؿ كالتصنيؼ مف الشركط  حسب "لككاش" ليست عكدة اعتباطية كا 

كالتاريخ بالنسبة لنا ىك ككمة مف المعارؼ فيو ما األساسية التي عمى كاتب الركاية أف يتحمى بيا، 
ىك عاـ كما ىك خاص، فيو ما ىك جزئي )ثانكم( كما ىك كمي)رئيسي(، لذلؾ عمينا أف نككف عند 

 عمى البصمات التاريخية البارزة التركيزبحسف ظف "لككاش" كنقـك في أعمالنا اإلبداعية 
 الشخصيات، األحداث/ الكقائع(. )

"تتناول القصة  " الركاية التاريخية بقكلوALFRED SHEPPARDفرد شيبارد" ألكيعرؼ    
التاريخية الماضي بصورة خيالية. يتمتع الروائي بقدرات واسعة يستطيع معيا تجاوز حدود 
التاريخ، لكن عمى شرط أن ال يستقر ىناك لفترة طويمة إاَل إذا كان الخيال يمثل جزًءا من البناء 
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ماضي بغية ال إلى ؤكد أف الركاية التاريخية عكدة، كىذا التعريؼ ي1اريخ"الذي سيستقر فيو الت
إعادة إنتاجو مجددا إنتاجا يتجاكز حدكد التاريخ تجاكزا محدكدا تبرز فيو أىداؼ المجكء إلى ىذا 

 .2المكف مف األدب
فمنو يشكؿ التاريخ في الركايات الحديثة كالمعاصرة المكٌكف الرئيس في المتف الحكائي،      

ما ف المكضكعات كالشخصيات كاألحداث يستقي المبدع/ الركائي مادتو الحكائية التي تشمؿ كؿ م
عمى التشخيص واالستنطاق خارج االفتراضات المسبقة التي  ن روائي قادر"مكوّ يعني أف التاريخ 

إعادة كتابة . فالركاية التاريخية ليست 3)قد( تستدعييا إمكانات الكتابة والقراءة عمى حد السواء"
نما إعادة تدكيف الماضي عمى نحك جمالي فني يعني أنيا " ال تنتسخو بل تجري عميو  التاريخ، كا 

ضروبا من التحويل حتى ُتخرج منو خطاًبا جديدًا لو مواصفات خاصة، ورسالة تختمف اختالفا 
تاريخية ليست ف الركاية اليكضح لنا أ ىذا ،4جذريا عن الرسالة التي جاء التاريخ مضطمعا بيا"

نما العكدة إليو كفؽ آليات كاستراتيجياالنقؿ الحرفي  الركائي يتمتع ف ككٌ ت فنية إبداعية، لمتاريخ، كا 
ما ييسر لو الكثير مف العقبات، فيك غير مقٌيد بمرجعية ماضكية سابقة؛ فبل بحرية غير محدكدة 

نما يقـك بإعادة تشكيميا ك  ،ينقؿ األحداث نقبل حرفيا كيسجميا ية ترنيميا بإضفاء صبغة كمسحة فنٌ كا 
   عمييا.

"تعتبر تاريخية فيرل أف الركاية التاريخية " JONATHAN FIELDأما "جكناثاف فيمد  
. ك"فيمد" عندما يشترط إلحداث لكف 5عندما تقّدم تواريخ وأشخاًصا وأحداثًا يمكن التعرض إلييم"

ا كأحداثن  ا فإنما يعرض المكاد المشٌكمة لمركاية التاريخية اسمو " الركاية التاريخية" تكاريخان كأشخاصن
" تعريفا لمركاية التاريخية باعتبارىا STODDARD. كيقدـ "ستكدارد6دكف طرح شركط ليذا التشٌكؿ

                                                           
، 1997، آذار، 40محمد نجيب لفتة، كلتر سككت كالركاية التاريخية، المجمة الثقافية، الجامعة األردنية، العدد -1

 .185ص
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يرٌكز عمى فٌنية العمؿ فيك  ،1"سجال لحياة األشخاص أو لعواطفيم تحت بعض الظروف التاريخية"
ث التاريخية مف ىنا أكىناؾ، كمف حداحفيا األة األشخاص تي أكثر مف تاريخيتو، فالركاية سجؿ لحيا

بحكـ عكدتيا إلى الماضي سكاء أكاف قريبا أـ بعيدا كثير مف الركايات تاريخية  ىذا التعريؼ تصبح
 .  2فحتمان ستذكر الظركؼ التاريخية المؤثرة في حياة الشخص كالمكجية لؤلحداث

أف يتحمى بيا في إبداعو ة التي عمى الكاتب األمانة التاريخييشترط صاحب ىذا التعريؼ 
ف التاريخ مكثكؽ لو أحداث كشخصيات مخٌمدة عمى مر العصكر، إذنا ىك سجؿ كثائقي ككٌ السردم، 

ف ككٌ ذم يعترم القارئ أثناء القراءة، تحريفو أثناء كتابة الركاية، كىذا تفاديا لمتناقض ال يجب ال
لذلؾ عمى التاريخ مرآة ينظر فييا القارئ لفيـ ماضيو، ك ف رئ كسيطا بيف الماضي كالحاضر كألالقا

غة صب يذه الكثائؽل طيعالكقت نفسو يجكز لو أف يىذا النقؿ، كفي  فيالكاتب أف يككف حذرنا 
حداث التي ال تعني بالضركرة تحريؼ األ الخياليةك  الفنية سردية ممزكجة بكؿ قكالب السرد

  كتغييرىا.
"تمثل أي شكل سردي يقدم وصفا دقيقا ية التاريخية " أف الركاWISTER ريرل "كيست

ـ لنا كصفا دقيقا )قصة، ركاية،...الخ(، يقدٌ  سرد أف كؿ مف تعريفويتضح ، 3لحياة بعض األجيال"
، ألف المادة ىك األمر الذم أٌكده غيره مف الباحثيفة تاريخية ك لحياة بعض الشعكب ىك بمثابة ركاي
نٌ المركية مف مصادر التاريخ ال تك  ما التاريخ مادة جد فقط في الركاية كجنس أدبي معترؼ بو كا 

 .  أعماؿ إبداعية مف أجناس أدبية مختمفةى مستكل متشٌظية تكٌزعت عم
"تحاول إعادة تركيب الحياة الركاية التاريخية لديو ىي كؿ ركاية " فBUCHANأما " بيككف

دة أف تختص بفترة تاريخية محدٌ  ية البد أف الركاية التاريخ فيك يرل ،4في فترة من فترات التاريخ"
يا مكحينا بعيدنا عف سطكة ية إلعادة إظيار ىذه الفترة إظيارنا فنٌ يعمؿ فييا الكاتب أدكاتو الفنٌ 

 . 5الكثائقية
                                                           

 .185محمد نجيب لفتة، كلتر سككت كالركاية التاريخية، ص -1
 .113نضاؿ الشمالي، الركاية كالتاريخ، ص -2
 .185محمد نجيب لفتة، كلتر سككت كالركاية التاريخية، ص -3
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. -4
 (.114، 113نضاؿ الشمالي، الركاية كالتاريخ، ص ص) -5



 مفاىيمو كالتاريخي  ابطػؿ األكؿ: الخصػػلفا

 

84 
 

دة مف نممح أيضا في رأم "بيككف" أف الركاية التاريخية ىي التي تقؼ عند فترة زمنية محدٌ  
ىا مف غير مؾ خاصية معينة تتميز بيا عف مف مراحؿ التاريخ تمتالتاريخ مع العمـ أف كؿ مرحمة 

الفترات، لذلؾ يدعك إلى إعادة تركيب الحياة في فترة معينة مف فترات التاريخ، كىك بمثابة إحياء 
اإلغريؽ لحركبيـ كرٌد االعتبار إلى الفترة التي طمسيا النسياف كخير مثاؿ عمى ذلؾ تمجيد 

 .كأبطاليـ
"ينيض عمى أساس مادة تاريخية، ولكنيا تقّدم وفق قواعد خية عمؿ فٌني الركاية التاري

الخطاب الروائي )القائم عمى البعد التخييمي ميما كان واقعيا أو حقيقيا(، وىذا التخييل ىو الذي 
، فيذا النمط مف الركاية يستكعب التاريخ كيعيد عرضو 1يجعميا مختمفة عن الخطاب التاريخي"

"أوليا مرجعية حقيقية متصمة ما يعتمد في بنائو عمى مرجعيتيف أساسيتيف بطريقة خيالية. ك
فإن  دث الروائي،بالحدث التاريخي)الحكاية( وثانييا مرجعية تخيمية )روائية( مقترنة بالح

نبلحظ أف صاحب المقكلة يربط  ،2المرجعية األولى نفعية والمرجعية الثانية مرجعية جمالية"
ساس أف القصة ر جنيت" بيف الحكاية كالقصة عمى أز "جيراة بينما يميٌ الحدث التاريخي بالحكاي

ىي مجمكع األحداث بينما الحكاية ىي القصة المركية)المحكية(، يربط المرجعية التخيمية بمصطمح 
ركائية بدؿ حكائية، عمما أننا نكافؽ عمى مصطمح ركائية بحكمو يحيؿ إلى معنى الجنس األدبي 

 التخييمي.
ركاية التاريخية آليات إنتاج النص الركائي ضمف خطاب التاريخ المكٌظؼ عبر ال تستحضر

تشكيبلت سردية مختمفة تقرأ الماضي بشيء مف التمٌيز كالتفرد بغية إنتاجو مجددا/ تستحضر 
 التاريخ بتصرؼ. 
"تتناول عادات بعض يرل أف الركاية التاريخية ىي تمؾ الركاية التي ف" BAKERأما "بيكر

اختصاره إاٌل أنو يغمب فٌنية الركاية  مف رغـعمى ال. كىذا التعريؼ 3كتوبة بمغة حديثة"الناس م
التاريخية عمى تاريخيتيا، فالتاريخ مادة يشكميا الركائي بمغتو الفنية الحديثة مركزا عمى ما سكت 
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ز عف التميٌ ال يكفؿ ليا عنو التاريخ، فيذا التعريؼ يقٌدـ ىدفا مف أىداؼ كتابة الركاية التاريخية 
 . 1كثير مف الركايات التي تشترؾ معيا فيما طرح

أف الركاية التاريخية تمتمؾ شركطنا عمى كاتبيا أف يتحمى بيا، كمف بيف ىذه ب ر"ينكه "بيك
بمغة حديثة كعميو أف يقصي مف مادتو  الشركط العكدة إلى العادات كالتقاليد التي خٌمدت تراثيا

 .ي كاف األكلكف يمارسكنياشية التالمعرفية المغات اليام
 

ىي إعادة بناء خيالية لمماضي تتناول "ركاية التاريخية ال فيرل أف أما "محمد نجيب لفتة"       
، ىذا التعريؼ يطرح ثبلثة تحديدات لمركاية 2أساسًا حياة جمع من الناس وعاداتيم وتقاليدىم"

الحكاية، كثانييا  إذ الماضي ىك أصؿ ية؛ة كجية ماضالتاريخية؛ أكليا أف كجية الركاية التاريخي
أما ثالثيا فيك أف مادتيا حياة مجمكعة مف الناس  أف آليتيا إعادة بناء التصكر عف الماضي،

ضمف فترة زمنية معينة يمتازكف بجممة مف العادات كالتقاليد، كما يفتقر إليو ىذا التعريؼ ىك 
الركائي عمى ما ىك  بؿ يككف عمؿ  يةبمجريات الماضي األساستأكيد عمى ضركرة عدـ العبث ال

خيالي ال يتعارض مع الكاقعي، إضافة إلى أف ىذا التعريؼ ينطبؽ عمى كثير مف الركايات غير 
 .   3التاريخية التي تتكجو إلى الماضي القريب لعرض أحداثو

من  "إعادة بناء حقبةيرمي إلى  ان سردي سعيد يقطيف" الركاية التاريخية عمبلن "يعتبر  في حيف
الناظر إلى ، ف4الماضي بطريقة تخييمية حيث تتداخل شخصيات تاريخية مع شخصيات متخيمة "

 !ال ـى لتي عمى الكاتب أف يتحمى بيا، لً ا ة إلى اإللماـ بالمعرفة التاريخيةريؼ يجد دعكة قكيالتع اىذ
مى التي ة المثفيك قارئ التاريخ كىاضمو في شتى ميادينو، إذنا الشؾ أنو صاحب العممية اإلبداعي

بأف الكاتب الذم ينقؿ  فيقطيف" فيـ في فحكل كبلميـ يقكلك "سعيد ك يمكح إلييا "محمد نجيب لفتة"
المجكء إلى الصبغة الخيالية التي  بداع السردم، ك ما عمى ناقمو إالٌ التاريخ حرفيا يسيء إلى اإل

 تضع  التاريخ عمى طبؽ مف المتعة كالقراءة.
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 ـ 20ـ كبداية القرف19القرف ت تأسيسيا في آكاخرفي بدايا العربية يةالركاية التاريخكيصفت 
مف الخطابية أك عمى سيطرة الطابع  شيءحيؿ عمى سطكة المؤلؼ كعمى بطابع الجفاؼ المغكم المي 

التعميمي كعدـ االشتغاؿ عمى الشخصية الركائية اشتغاال سيككلكجيا أك فمسفيا...الخ، كلعؿ ىذه 
ف الركايات األخرل ككٌ التي اتخذت التاريخ مكضكعا ليا، عمى الركايات  السمات لـ تقتصر فقط

ارتبطت كذلؾ  -زمف النيضة –مف غرامية كاجتماعية كفمسفية، الصادرة في زمف انتقالي  ،عمكما
بأىداؼ تنكيرية ذات طابع تعميمي، كما ارتبطت بخضكعيا النسبي إلى لغة منٌمقة تعكس كجيا مف 

كذلؾ  1بالديف، انطبلقا مف قدسية المغة العربية أف المساس بالمغة مساسفكرم يرل كجكه تراث 
الركايات التاريخية  انتك. تماشى مع ركح العصرتمييف المغة لتل مى الرغـ مف الدعكات النيضكية ع

ف كاف غرضيا قائمان عمى ك البستاني" ك"فرح أنطكف" كآخر  األكلى التي كتبيا "جكرجي زيداف" ك"سميـ
غناء المجتمع بالمعمومات التاريخية والعممية  عاصريف نحكتكجيو الم "أحداث التاريخ األساسية وا 

فكاف مسعاىـ مف نصكصيـ التاريخية  ،2وتقديم الدروس المعنوية لممثقفين والعامة من الناس"
 الماضي كالحاضر كاالعتبار منيا، ألف التاريخ المقارنة بيف أحداثب كتكجييو صبلح المجتمعإ ىك

متد في الزمف يكصؿ بيف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ تمبية لضركرات الحاضر كاحتياجاتو م نص
 اآلنية.

 التاريخ الركاية التاريخية ليست تاريخان، كلكنيا تتعامؿ معيرل "سمر ركحي الفيصؿ" أف  
الحدكد  ؿ ىذه، أكٌ األخرل ة، ىي قيكد ليا ال تعرفيا الركاية الفٌنيكىذا التعامؿ يفرض عمييا حدكدان 

 كتب التاريخمخمصة لطبيعتيا الفٌنية كال تتحكؿ إلى كتاب مف  التاريخية كالقيكد أف تبقى الركاية
دكف أف تتبلعب  دكف أف تحٌكر فيو، كثالثيا أف تنتقي مف التاريخ كثانييا أف تستعير مف التاريخ

سيخ مفيـك دقيؽ لمركاية بسياقو كحقائقو كدالالتو، كلربما ال تكفي ىذه األمكر الثبلثة كحدىا لتر 
كثيرة لبلستعارة مف التاريخ الحقيقي دكف أف يخرجكا  ف الركائييف يممككف إمكاناتألالتاريخية، ذلؾ 

مف ألكاف الركاية التاريخية، بحيث تبرز  ـ القارئ لكنان ماتطرح أ عف األمكر الثبلثة، ككؿ إمكانية 
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إلى معيار يقاس بو المكف أك درجتو في الركاية نيف ىذه األلكاف، كتحكيميا الحاجة إلى نكع مف تقٌ 
  .1التاريخية

الحقيقي كانصياعو لمعبة التخييؿ  ف الركاية التاريخية ىي ذكباف التاريخإكؿ القنستطيع 
 فرضو طبيعة الحضكرت، كىذا االختبلؼ آخر إلى ، فالتعامؿ معو يختمؼ مف مبدعالركائية
اضطر أك ضعيفان، فكمما ارتفعت نسبة المادة التاريخية  إذا ما كاف مكثٌفان أك متكسطان  التاريخي

كضعفت في الكقت نفسو  الركائي إلى التقٌيد باألحداث الحقيقية كالشخصيات كاألمكنة كاألزمنة
معركؼ "نجده عمى سبيؿ الذكر في كتابات "جكرجي زيداف" ك كىذا ما قدرتو التخييمية الركائية،

إذ قٌدمكا مادتيـ التاريخية  كاضحة مباشرة كجعمكىا تشمؿ  مي"األرناؤكط" ك"سمطاف بف محمد القاس
يضٌيؽ الخناؽ عمى المتخيَّؿ، فبل كاقعي ال، فتغميب السرد ر بناءنصكصيـ كقٌيدكا أنفسيـ بعناص

ذا استي  ٌمت ىذه العناصر الفٌنية يترؾ لو فرصة ابتداع األحداث كاألزمنة كاألمكنة كالشخصيات، كا 
 .الييكؿ العاـ لمركاية غير فمف يبقىيؿ مف التخي
ة ستعار لمالكمية ب استحافظ عمى قدرتيا التخييمية أك تتنازؿ عف بعضيا بح ذا يعني أنيايف 

تككف المسحة االستيطيقية ىي الميٌيمف النصي كبالتالي  معيا الفٌني تعامميال ان كتبع ،لماضيا مف
 -التبئيرات -بؿ ىي مصدر لمرؤلنيا ذات مرجعية فٌنية ككٌ  لمعرفة التاريخ، مصدران  ليستفيي 

"نص تسجيمي لمتاريخ رفد التاريخ  "رفيؼ رضا صيداكم" ا، فيي عمى حد تعبيربي الفٌنية الخاصة
ي استثمار المادة في ؛2"يا أحداث التاريخ عبر ترتيبيا وتأويميا تحكي فنّ  الحقيقي بمادة متخيمة

     .الحكائية مف الماضي كتكظيفيا في قالب إبداعي فٌني  
" معا مانعا لمركاية التاريخية فييبناءن عمى ما سبؽ يقدـ الباحث "نضاؿ الشمالي" تعريفا جا  

غل عمى خطاب تاريخي مثبت سابق عميو انشغاال أفقيا، يحاول إعادة إنتاجو تشخطاب أدبي ي
روائيا، ضمن معطيات آنية، ال تتعارض مع المعطيات األساسية لمخطاب التاريخي. وانشغاال 

 تماما تفسيريا أو تعميميا أسيا عندما تحاول إتمام المشيد التاريخي من وجية نظر المؤلف إر 
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ىي العمكد الفقرم فالمادة التاريخية ، 1أو استذكارية أو استشرافية" إسقاطيةتصحيحا، لغايات أو 
 .الركاية التاريخية  الذم تتكئ عميو

 و يجد فييا مبلذهحمتو األدبية كأنٌ الركاية التاريخية ىي جسر يعبره المبدع في مسار ر 
ف بكؿ األلكاف الثقافية)الفكلكمكرية يدؿ عمى أف ذاكرة اإلنساف ىي الماضي الميمكٌ كىذا  كحكمتو،

اكاالجتماعية...الخ(، إذان تبقى الركاية التاريخية  ية فيي بمثابة لكحة فنٌ  ، كقائع التاريخل أنمكذجن
ه مف جديد عمى شكؿ مشيد كاضح يككف ءر، كيعيد بناليفيـ ما خمؼ السطك  ينظر إلييا الناظر
 مة البشرية.أقرب إلى المخيٌ 

 :السرد الروائي التخييمي والتاريخ -2-4
أف أكؿ كىمة  مف إف الحديث عف الركاية كالتاريخ ىك حديث عف المتخٌيؿ كالكاقعي، فيبدك 

ا مييسؤاؿ التخييؿ، كثانا مالنظر فييا يقكد إلى سؤاليف: أكلي فعامالعبلقة بينيما شائكة، كلكف إ
ىي إذان  الف يسيراف في خطيف متكازييف، كيممكاف إجابتيف مختمفتيف. فماافيذاف السؤ  ةسؤاؿ الحقيق

جمع نمطيف  ؟ كىؿ يمكفالتاريخىك  طبيعة الشراكة الرابطة بيف الركاية كنكع آخر مف فنكف القكؿ
 .الركاية؟ التاريخ كىي حدكد إمكانية التبلقي بيف  كما متباينيف في جسد كاحد؟

لغاء  ،ب النظرياتالقارئ المعاصر حؽ اإلدراؾ مدل تداخؿ المفاىيـ كتشعٌ يدرؾ   بؿ كا 
قي تالحدكد بيف حقكؿ معرفية مختمفة بحيث أصبحت تخصصات كثيرة رغـ التفاكت البارز بينيا تم

 التقاء ، كخير دليؿ عمى ذلؾايضأليس عمى مستكل المناىج فحسب بؿ عمى مستكل المكضكعات 
 .الركائي السردبالتاريخ 
بدكره  ىذا األخير تنحاز الركاية المعاصرة إلى اختيار التاريخ كمادة لمشراكة الفٌنية، فيسيـ 

في تحريض عممية القراءة النقدية كاستنطاؽ الكظائؼ كالدالالت أكثر مف األبعاد األخرل، فباإلثارة 
 التكزيع المنيجي، يتحقؽ ىدفاف أساسياف:المعرفية ليذه الشراكة كما تقتضيو عمى مستكل 

 ؿ أف يخضع آلليات التشغيؿ الجديدأكالن: فيـ ىذا العنصر الشريؾ خطابان ككظيفة، قب" - أ
 ضمف سياؽ اإلنتاجية الركائية.
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ناء مسمؾ خاص بالقراءة يجعميا ذات صمة كثيقة بالبعد النفعي؛ دكف أف ب ثانيان: - ب
 لذم ىك شرط طبيعي لكؿ قراءة أدبية.ا ،1"يعني ذلؾ التضحية بالبعد الجمالي

ف اإلسسيمٌٍيت أحيانا كثير  فإذا ما كانت ركايات بعينيا كترفعو  طيقيتة بالشعرية، تغمب المككّْ
كتبرز ذاتيا الفٌنية أكثر مف ارتباطيا  ئيبناحيف تحتفؿ بنسقيا ال ؛إلى مستكل مييمف نٌصي

مف خبلؿ  اختارت أف تبئر الدالالت كالمعانيبالمكضكع، فإف الركاية عند ارتباطيا بالتاريخ تككف 
 .2في اإلنتاج الركائي أكثر مف غيره ف النزكع الداللي أصيبلككٌ تكسيط الشرط الفٌني 

 األخير األرضية الخصبة النبنائياتستمد مادتيا الحكائية مف التاريخ، فيككف ىذا الركاية 
 ؽ الكامف بينيما، فنجد أٌف كبلىما يشترؾ في:فاألخذ كالعطاء القائـ بينيما يقكدنا إلى معرفة التعال

 التكرار السردي: -
ي يتـ مف خبللو تفعيؿ الحدث الماض المنيج الذم "Paul Ricoeur يسمي "بكؿ ريككر

"الميمة  باسـ التكرار السردم الذم يصفو بأنو فعؿ تأسيس جديد لما دشف مف قبؿ، إذ يقكؿ
يفيـ مف قكلو أف ، 3توازن إلى فكرة التراث المتداول"األساسية لمفيوم التكرار ىي إعادة تأسيس ال

 .4عادة بناء حدث ماضي في قالب جديد ىك السردإالتكرار السردم ىك 
أسبقية القدر  ىذا األخير يخالؼ "بكؿ ريككر" "ىايدغر" في تحميمو لمتاريخانية، إذ يبرز فييا

ىي أف التاريخانية حيف  في ،داخؿ الكجكد الفردم يافيختزل الشخصي عمى المصير الجماعي
تتعمؽ ميمة فأما في حكايات اليكية السردية  .االستحكاذ الجماعي عمى شبكة الممارسات التاريخية

أك مف الذات إلى الذات، في  السرد بتبياف المصير الفردم؛ أم االنتقاؿ يككف مف الفرد إلى الفرد
 رمف المصير الفردم إلى المصي ةجتماعيى ابنالالمركيات الكبرل ذات  يككف االنتقاؿ في حيف

 فيي  ىاكنقد كلىخطابات الدرجة األكصؼ  خطابات مف الدرجة الثانية تقـك عمى يانٌ ، ألالجماعي
  كالثقافية ؿ نسيج الحياة االجتماعيةكلى التي تشكٌ ف تصكغ سرديا بعض ممارسات الدرجة األأتريد 

جد ف مؤسسة المجتمع كالتي تكرر ما كي كيبلت التي تككٌ أك الشارحة ىي التأفالمركيات الكبرل 
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ف تصكغ التجربة التاريخية عف طريؽ التكرار يد أفيي تر  ،كفسنك ماأك كيكجد لكي نككف ما كنا 
كىذا ما  لممركيات الكبرل كيؿأت بأنو لمتكرار السردم يمكف ترجمتو "ريككر"بكؿ كيؿ أفت السردم

ال ينبغي االنغبلؽ  وائرة الذاتية المغمقة، فحسبكفيا لد ينتقد المشركع اليايدغرم الذم ظؿٌ   وجعم
كيمو تعتمد عمى مصادر جماعية مف جية، كمف جية أخرل أطرؽ بناء السرد كت فعمى الذات أل

ف سرد الذات يعني سردىا لآلخر المختمؼ عنيا فالسرد بيذا المفيـك ىك صكرة مف صكر فإ
 .1خراالعتراؼ باآل

، بؿ ىك حصيمة رد سؤاؿ يقع داخؿ تخـك الكجكد الفردمليس مجبيذا المفيـك يككف التاريخ 
 ، لذلؾ يمحٌ اطابع جماعي كليس فردي اات كبعدىا، كبيذا يصبح التكرار ذتراث ممتد قبؿ كجكد الذ

فيي يف ينجمي المخفي كيتكشؼ المستكر، أضركرة العكدة إلى المركيات الكبرل  عمىبكؿ ريككر" "
 نيا تعيد تفعيؿ األصكؿ المفقكدةكىي كبرل أل ،ؿبدا مف قألنيا تكرر ما كاف مكجك  تكرار سردم

ساس يندرج في كركاية مف خبلؿ فعؿ التكرار السردم الذم ىك باأل كبيذا يمتقي التاريخ مع السرد
الذم  رإال مف خبلؿ التكرا الحديث عف تاريخ معاد أك حدث ماضخانة المسركدات كال يمكننا 

 .2يصبح عنصرا جكىريا في التاريخ
أف ليذه األخيرة عنصريف بارزيف تتجمى إاٌل االنتماء إلى مممكة السرد، الركاية كالتاريخ  قتسـت
 بيما:

 المسرود: -
 بمختمؼ تنكيعاتيا كقائع الماضي في نكع ركائي كالركاية كىك في التاريخ كقائع الماضي، كىك

عف  لمتاريخ أف يكؼَّ  ، كالتبادؿ بيف الركاية كالتاريخ حاصؿ في مستكل المسركد، حيث يمكفأيضا
 مر بالماضي السحيؽاألؽ عندما يتعمٌ  كالتخريؼ كيكالتكثيؽ، كيكتفي بالح المشاىدة كالمعاينة

كالمعاينة  ةالركاية مسركد التاريخ مستعينة بالمشاىد ؽ كقد تستعيرمٍ كالحديث عف قصة الخى 
 .3ؽثيكالتك 
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 السارد: -
لمجنس، كينتج عف عدـ التمييز  ثؿكالمؤرخ المم التمييز بيف المؤرخ الشخص البد مف

 مغالطات كثيرة.
، فعندما تتكجو الركاية بدكرىا إلى أحداث مبدأ اإلفادة كاالعتبار في التاريخ أيضا الركاية تماثؿ

 التاريخف ،المخفي لفيـ ىذا المستكر نكية الفعؿ الزمني كعف سيركرات أخرلأالماضي كىي تفتش 
قراءتيا في الحاضر في زمف القراءة الزمف اآلني، كيككف أحداث كقعت في الماضي، لكف  إذان 

 نو يضيء الذاكرة كيساعدىا عمى تصحيح أخطائيالككٌ  اليدؼ منيا ىك استخبلص الدركس كالعبر
فادة كاالعتبار إلا لغرض عمالمجت حشرائتمس تعالج قضايا  إذ لركايةا إلى بالنسبة كاألمر نفسو

معمِّم لمبشرية وليس قصة لمتسمية في أيام  أنو التاريخ" في "عمر فركخ" يرل . فإذا كافمنيا
" فنحن نرى أن الرواية ال  ل كذلؾ في الركاية، فيجيب قائبل"عبد السبلـ أقممكف" ير  فإف ،1الشتاء"

فكبلىما  2بشرية مع ذلك وبواسطتو"مم لنيا معمِّ يغّض منيا أن تكون لمتسمية في ليالي الشتاء أل 
 .يخدـ اآلخر

منح فرصة استقباؿ المادة التاريخية  إمكانية يضا عف ىذا التكاشج الكائف بينيماأينتج  كما
مكاد  ما يحتاجو مف ف يستفيدأيضا أ ، كباستطاعة التاريخيان تشييد كياف سردم داؿ فنٌ غرض لمركاية ل

 .ركائية لتشييد كياف داؿ تاريخيان 
الخياؿ كتخاريؼ األساطير، كلك تعقبنا  لفات تاريخية عربية أللفيناىا تعٌج بحكاياتؤى فمك تعقبنا مي 

، كمعنى ىذا أف 3ةكدالركايات أللفيناىا تعٌج بالكقائع التاريخية كاألعبلـ المشيكرة كاألحداث المشي
التاريخ ىك الركاية  أف ، كال يعني ىذاطبيعة االحتكاء المتبادؿ طبيعة نسقية ال مجاؿ إلنكارىا

ا قكية كمتينة فيي ليست عبلقة ىكية كتطابؽ تاـ بقدر ما كالركاية ىي تاريخ فميما كانت عبلقتيم
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"فالرواية ز الركاية كالتاريخ ميٌ ، فيذا التبادؿ ضركرم كحيكم يي 1"عالقة تداخل وتبادل وظيفيىي "
في حاجة إلى معالم ومعايير تاريخية. والتاريخ بدوره ال يستغني عن الرواية أو السرد ىي تاريخ 

ثبات  قى ىناؾ فجكة بيف التاريخ ب" يرل أنو تاٌل أف "بكؿ ريككرإ ،2عمة حدوثو"في تجميع أحداثو وا 
ك فجوة بين التفسير السردي والتفسير التاريخي فجوة ىي البحث لتبقى ىنا" ، يقكؿكركاية كالسرد
عمى أنو نوع من جنس  يفعل غالي كذلك، ىذه الفجوة تمنعنا من النظر إلى التاريخ كما بوصفو
ا نعيشو كبيف ما نحكيو يككف ىناؾ تباعد حتى كلك كاف ضئيبل، كىذا التباعد ىك فبيف م، 3القصة"

لكائف ، كلكف ىذا ال ينفي التقاطع ااالذم يحافظ عمى كينكنة التاريخ ككجكديتو فيبقى التاريخ تاريخ
ىو ما كان يقمقني أكثر...  ، فأٌكد عميو "بكؿ ريككر" قائبل"الركائي السردمبيف التفسير التاريخي ك 

بعاده عن السرد العكدة إلى  ضركرةيذه المشكمة لحؿ ك، كيرل 4"فكرة انفصال التفسير التاريخي وا 
يثيره  "رريكك  بكؿؼ" الذم اتخذه بصدد دراسة العمـ الغاليمي كالنيكتني، "Husserlمنيج "ىكسرؿ 

عرضت  "األزمة"، وحين "عدت إلى منيج ىوسرل في كتابو يقكؿ بصدد دراسة العمـك التاريخية،
ىناك ن ن أنفسي عمى منيج التساؤل االسترجاعي واالشتقاق االسترجاعي ىذا، حاولت أن أبي  

كالخكض في متاىات  ،5المستوى التفسيري لمتاريخ... وبين السرد" ة انتقالية فيما بينمنطق
 يةيخلتار ا المعرفة يقكد إلى البحث في قصدية -كالتاريخي الركائي السردم-التفسير لكبل النمطيف

الذي يشكل  noeticوبيا أشير إلى معنى تعقل القصد الخالص" فيجيبنا "بكؿ ريككر" قائبل
الطبيعة التاريخية لمتاريخ ويمنعيا من الذوبان في أنواع المعرفة األخرى التي ُيقرن التاريخ بيا 

 لتاريخ تاريخان التاريخ إلى الحقؿ السردم ال يمغي طبيعتو التاريخية فيبقى ا فانتماء ،6قران مصالح"
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التبادؿ ك  فما يجمع بينيما ىك التداخؿ ،ا كانت عبلقتو كطيدة بالسردمميما كاف سرديا كمي
 أك ينصير يذكب في طيات السرد بلف القصدية وتطبيععمى يحافظ دائما  -التاريخ-كٌكنوالكظيفي، 

 .فيو
تبلؼ الحقيقة ، فمـ يكف لقصد إكلعؿ تكسؿ الركاية بالتاريخ كاف لغرض تعميمو كترسيخو

يـ في يضمف إقباؿ القراء عميو سائغان، ما يسالتاريخية في غرض الحكي، بؿ إحياؤىا عمى نحك 
تحفيز العممية القرائية الفاحصة بالكشؼ عف ما ىك مستكر كمعرفة ما ىك مزيؼ كلبلعتبار 

 الحاضر  م بالتاريخ بوصفو خمفية"يزداد االىتماالكعي بالحاضر  ازديادكٌكف  ،كاإلفادة أيضا
تاريخ الحاضر، وتسيم الرواية بوصفيا إحدى أدوات تصوير التاريخ األكثر تفصيال وصدقا في أو 

بمثابة مرآة لو، إذ يستحضر بكاسطة المغة  -الركاية-فيي، 1استجالء ما حدث في التاريخ"
ترتبط  باعتبارىا األداة األكلى لمتكاصؿ مع اآلخر كألف التجربة التاريخية كذلؾ فيي بالضركرة

"بنية لغوية من حيث قابميتيا لمدرس باآلخر الذم غدا في عرؼ كثير مف الفبلسفة المعاصريف 
والتحميل لذلك تصبح العممية التأريخية  بنظر ىؤالء خطابا سرديا يستحضر الماضي في آنية 

ربة فيشتركاف إذان في التج، 2خياليا عن طريق السرد" الحاضر ليس واقعيا عن طريق التجريب بل
 المسانية كالمممكة السردية.

؛ يعني يسبقو الكبلـ)القكؿ( كالفعؿ)الحدث( كتأتي أىميتو في 3فالسرد ىك كبلـ حكؿ فعؿ ما
. ؼ"بكؿ ريككر"  لخص رحمتو الفكرية كالفمسفية في مصطمح نو يحتكييما معان ككٌ  المحظة األخيرة 
خـ، أستطيع الفعؿ ىك مراجعة ممؼ ؛ أستطيع الكبلـ يعني مراجعة ممؼ المغة الض "أنا استطيع"

الفعؿ اإلرادم كالفعؿ، أستطيع القص يعني استعدت الزمف كالقص، كفقا ليذا الترتيب اليرمي 
لقدرات اإلنساف تحتؿ القدرة عمى الكبلـ المرتبة األكلى: فيك فعؿ األشياء بالكممات، ثـ القدرة عمى 

                                                           
 .05جكرج لككاش، الركاية التاريخية، ص - 1
 .15جنات بمخف، السرد التاريخي عند بكؿ ريككر، ص - 2
 .43المرجع نفسو، ص - 3
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في المرتبة الثالثة كاألخيرة تأتي القدرة عمى  العمؿ كالفعؿ المرتبة الثانية: فيك جعؿ حدث يحدث.
 .1القص كالسرد باعتبار ىذا األخير ىك القدرة عمى قكؿ شيء حدث

نيا ممتقى المحظات األخرل، فإذا كانت نظرية في ككٌ  -السرد-تأتي إذان أىمية المحظة األخيرة
شكؿ بيذا الصدد نقطة الفعؿ تحتؿ منزلة الكسيط بيف نظرية النص كنظرية التاريخ، فإف السرد ي

فؽ ألالمقاء بيف نظرية النص نظرية الفعؿ كنظرية التاريخ، ألف التركيب السردم يعمؿ عمى ا
 .2النصي كالفعؿ اإلنساني ىك ما يحاكيو السرد كأخيرا فالسرد يركم تاريخان 

ساس ألا المحكر خيرألإذ شٌكؿ ىذا ا ،يركم تاريخان، تاريخ مف؟. تاريخ اإلنساف الركائي فالسرد
جاىدة فانصب اىتماميما عمى مسيرتو البشرية، فسعت الركاية  -الركاية كالتاريخ–لكبل النمطيف 

 لتاريخ فكاف شديد الحرص عمى عالموا إلى إلى ترصده في كؿ مراحؿ حياتو، كاألمر نفسو بالنسبة
عادة لى إإ ، فيذا ما يجعمنا نقكؿ أف الركاية كالتاريخ في جكىرىما صياغة سردية تطمحالنياسي

مات الممفوظ د صمة الممفوظ التاريخي بمقوّ "تتوطّ  ، ىناأيضان  تشكيؿ عالـ اإلنساف الغابر كاآلني
السردي وال شك أن صياغة الحدث التاريخي في إطار مفيومي سردي يضفي عميو سماتو 

اصفان رصد عالـ اإلنساف ك تفي  الركاية أىمية كقد تنبو "جكرج لككاش" إلى  .3العامة والخاصة"
ينحت  "أقممكف ـعبد السبل"كنجد  4الطريق الذي يقود اإلنسان إلى التعرف عمى نفسو"ب" إياىا

"إن المحتوى الدال في الرواية التاريخية، ىو الطريق األمثل ليتعرف  عمى ىذا القكؿ قائبل
الركائي كالتاريخ ركاية عمى حد تعبير  اكبيذا تصبح الركاية تاريخ ،5المجتمع العربي عمى نفسو"

ماذا يفعل ": عندما سيئؿ عف التاريخ الذم يثيره كركائي، ثـ تابع قائبل المغربي "بنسالـ حميش"
 6ناك مؤرخون ينجحون في فن الحكي والسرد أكثر من غيرىم"يالمؤرخ سوى أنو يروي، ف

 مف كؿ نصالذم يجعؿ  نسانية  يبقى ىك المعيارالممتؼ حكؿ الزمانية اإلفالمنظكر التاريخي 

                                                           
 .43المرجع السابؽ، صينظر:  - 1
 .44المرجع نفسو، ص - 2
 .193، ص-بحث في المرجعيات -ية في األدب العربي الحديثجميمة الطريطر، مقٌكمات السيرة الذات - 3
 .06عبد السبلـ أقممكف، الركاية كالتاريخ، ص - 4
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. - 5
 .121رفيؼ رضا صيداكم، الركاية العربية بيف الكاقع كالتخييؿ، ص - 6
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نقؿ كألف التاريخ قابؿ ألف يي  ركاية، السيما أف بداعي ركاية تاريخية كما يجعؿ مف التاريخركائي إ
  .1ييركل بما يسمح بفيـ الحاضر كالتكاصؿ معو

 الحبكة: -
مف أكجو التداخؿ بيف الركاية كالتاريخ، فنجد "بكؿ ريككر" ينطمؽ مف مفيكمو  اتعد الحبكة كجي

الذم  "mythosكيحدد "أرسطك" ىذا التركيب المفظي بمصطمح " .لمحبكة مف المفيـك األرسطي
 كىي االنتقاء يا،ككصمفعاؿ المنجزة كيعني بالميتكس تجميع األ أك الحبكة سطكرةيمكف ترجمتو باأل

 .2حداث المسركدة التي تجعؿ منيا حكاية تامة في قالب حكائي محبكؾكترتيب األ
 الترتيب كالتنظيـ ليا ية يقـك بعممية االنتقاء ككذلؾضفي نقمو لؤلحداث التاريخية المافالمؤرخ 

يرجع إلى تراثو كيمسكو كينتقي منو ما حيث فيقـك بالرجكع األصمي الصريح إلى إمكانيات الكجكد؛ 
كاتب الركاية التاريخية فيك يستثمر مف دل يناسبو كمف ثـ ييقٌدمو ميمٌنيجاي كدقيقان، كاألمر نفسو ل

فيمتقياف إذان في ميمة  .بو حتى يصبح نصا سرديا محكمانصو ثـ يرتٌ الماضي ما يخدـ طبيعة 
لى ترتيب إ كبلىما ىبحيث تصبح ميمة المؤرخ مثؿ ميمة الركائي فيسع الفرز كالتنظيـ لؤلحداث،

فالمؤرخ يعالج " األسباب بالنتائج بطريقة تحبيكية، مافيي فاخاص يربطال ىمااألحداث كفؽ تصكر 
، 3"وبناءً  سموباً أفكار والمشاعر ليجتمع األدب والتاريخ يعالج األديب األحداث والوقائع كما األ
"فإذا كان لمحبكة دور توسيطي في  مف خبلؿ الحبكة يجتمع الخطاباف التاريخي كالركائييكذا ف

ت والمتفرق، فإنيا تقوم بالدور نفسو في التاريخ أي تجمع بناء القصة من خالل جمع المتشتّ 
  بيف الركاية كالتاريخ. عنصر كسيط فالتحبيؾ، 4المتفرقة في قالب القصة" األحداث التاريخية
-التاريخ شبو قصصي كيككف التاريخ شبو تاريخي كما أف -ف القصص شبوإنستطيع القكؿ 

قصصي لما يضع حضكر األحداث أما عيكف القارئ عف طريؽ إضافات سردية حية. كيككف 
ة المركية كقائع ماضية كف األحداث غير الكاقعيتاريخي بمقدار ما تك -السرد القصصي شبو

صكت السردم الذم يخاطب القارئ، كبيذا تشبو األحداث الماضية كتشبو القصص إلى ال بالنسبة
                                                           

 (.122، 121المرجع السابؽ، ص ص ) ينظر: - 1
 (.61، 60لتاريخي عند بكؿ ريككر، ص ص )جنات بمخف، السرد ا - 2
 .69المرجع نفسو، ص - 3
 .72المرجع نفسو، ص - 4
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شبو تاريخية تضفي عمى الماضي –التاريخ، كالعبلقة فضبل عف ذلؾ دائرية. فالقصص بصفتيا 
 .1حفة أدبيةصبغة الحيكية التي تجعؿ مف كتاب عظيـ في التاريخ ت

 نقاط فاصمة بينيما أنو تكجد إالٌ  كالخطاب الركائي ؿ الكائف بيف الخطاب التاريخيخادرغـ الت
 :ذكرن كمف بيف ىذه النقاط

األحداث في التاريخ ال يحكميا منطؽ خاص كالذم نجده في الركاية، بؿ إف الزمف  -
طاب الركائي، فالذم التاريخي ىك الذم يحددىا كىذا ما يميز الخطاب التاريخي عف الخ

ييـ األكؿ ىك األحداث التي ينبغي تسجيميا أك نقميا، أما في الخطاب السردم فإف الحدث 
 ايرتبط ارتباطا كثيقا بغيره كفؽ منطؽ خاص، فإذا كاف الزمف في الخطاب التاريخي تسمسمي

 .2فإنو في الخطاب الركائي دائرم اكركنكلكجي
ف، فالحدث في الخطاب التاريخي كاقعي، أما الحدث طبيعة األحداث مختمفة بيف الخطابي -

في الخطاب السردم فيك خيالي مف إبداع الركائي كمف ثمة فالركائي أكثر حرية مف 
 .3يالمؤرخ كما أف المؤرخ أكثر كاقعية مف الركائ

 في الكثائؽ كالشيادات ةكاقع ممثميي الفمرجعية الركائي ىي الخياؿ، أما مرجعية المؤرخ إف 
عف الجانب االنتقائي في جمع الكثائؽ كالمحافظة عمييا كالعكدة  ؿريككر" يرل أنو ميما قي بكؿ"ؼ

لكؿ  اإليديكلكجيةليا، أك حكؿ عبلقتيا باألسئمة التي يطرحيا المؤرخكف عمييا، أك حتى المضاميف 
  .4فاصبل بيف التاريخ كالقصص ىذه المناكرات، فإف المجكء إلى الكثائؽ يرسـ خطان 

حيث  "قضايا الركاية العربية الجديدة" لفوار أيضا إلى ىذه النقطة "سعيد يقطيف" في مؤى كما أش
 السرد "فكمما كانىي الحقيقة كالخياؿ،  -يالتاريخي كالركائ-صمة بيف الخطابيفجعؿ السمة الفا

ع مياال إلى الحقيقة وسرد األحداث التي يمكن التحقق من واقعيتيا أي مطابقتيا لموقائ يالتاريخ
الركاية التاريخية مف عمؿ  كما أف، 5كانت الرواية التاريخية ألصق بالتخييل واإلبداع السردي"

                                                           
 (.287، 286، ص ص)-الزماف المركم-بكؿ ريككر، الزماف كالسرد - 1
 .264، ص2005، بيركت، 4سعيد يقطيف، تحميؿ الخطاب الركائي، المركز الثقافي العربي /الدار البيضاء،  ط - 2
 .63السرد التاريخي عند بكؿ ريككر، صجنات بمخف،  - 3
 .212، ص-الزماف المركم–بكؿ ريككر، الزماف كالسرد  - 4
 .159، ص-الكجكد كالحدكد -سعيد يقطيف، قضايا الركاية العربية الجديدة - 5
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بدك ف تبدك فيو أك ينبغي أيالتاريخ مف عمؿ المؤرخ  أف الركائي تبدك فييا الذاتية كالخياؿ، في حيف
فالركائي في  .1فيو المكضكعية كالكاقعية كىما مف عناصر التككيف الرئيسة في العرض التاريخي

ات، كٌكنو غير مف العقب اغير محدكدة مما يييسر لو كثير  مطمقة كتابتو لمركاية التاريخية يتمتع بحرية
نما يقـك مقٌيد بمرجعية ماض ية سابقة؛ أم نقؿ األحداث كما كقعت أك كما يفترض أنيا كقعت كا 

نما يضفي عمييا صبغة فنٌ نقبل حرفيا ك  يايقـك بنقم ، كالياكتشكيم بإعادة ترنيمة ىذه المادة   يةا 
 ةياألحداث الماضنقؿ  نجد المؤرخ يسعى بالدرجة األكلى إلى ذلؾ ، في مقابؿقيةتيطيسمسحة اأك 

تبقى محاكلتو تقريبية فميما  ذلؾ ، إاٌل أنو ميما حاكؿكأمانة صدؽكؿ كالتعامؿ معيا ب ياكتسجيم
 فخ ث أخرل كىذا ما يكقعو فيما يسمىتغيب عنو أحدا فحتمان  تاريخية معينة أحداثنقؿ ف مف تمكٌ 

 يفسد منيجو العممي. مما ك االختيار ء أاالنتقا
مناص أف المؤرخ كالركائي يتقاطعاف في نقطة العكدة إلى الماضي، إاٌل أف كؿ كاحد منيما  ال

ية، فإذا كاف ىدؼ المؤرخ ىك مبلمسة عف اآلخر مف خبلؿ عكدتيما الماض لو مسعى متبايف
كالعقكؿ، بجذب القارئ  سسعى الركائي ىك مبلمسة الجماؿ كالتأثير في النفك الحقيقة فإف م

 فالمؤرخ يقدميا مف خبلؿ التقرير معمكمات متباينة في الكيفية،ك  اأحداث فكبلىما يقدماف ،كتشكيقو
أم نقؿ األحداث كما يفترض أنيا كقعت، كالركائي يصكغيا مف خبلؿ التصكير؛ أم أنو يقـك 

يضفي عمييا صبغة جمالية  ممكتو اإلبداعية حسب يعني ونسيج صنع خيال مف األحداث بنسج
ماضينا عف  يزكداننا بخبرات عميقةإذ إلى خدمة اإلنساف كتنكيره  معان  يما ييدفافإاٌل أنية، فنٌ 

 . 2كحاضرنا كمستقبمنا
و إليو بن خرل )الفنية، الشعرية...(، إذحسان تاريخيان يتميز عف باقي اإلحساسات األالمؤرخ يممؾ 

" باعتباره المكىبة التي يتمتع بيا HANS GEORGE GADAMARغادمير رججك  نسىا"
"فأن نممك حسا تاريخيا ىو أن نقير السذاجة الطبيعية المؤرخ كدكف ىذا الحس ال يعد مؤرخا 

                                                           
ينظر: جماؿ محمكد حجر، بيف الركاية التاريخية كركاية التاريخ، مقاؿ الكتركني نقبل عف  - 1

، عمى 05/12/2017تاريخ الزيارة ، www.googl.comمحرؾ البحث: ،www.ahram.org.egالمكقع
 .01، ص18:00الساعة:

، محرؾ wehda.alwehda.gov.sy ينظر: عزيز نصار، الركاية التاريخية، مقاؿ الكتركني نقبل عف المكقع: - 2
 .01، ص14:32، الساعة:04/12/2017، تاريخ الزيارة:www.googl.comالبحث:
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التي تجعمنا نحاكم الماضي تبعا لمقاييس بدييية لحياتنا الراىنة...، أن نممك حسا تاريخيا معناه 
ي الذي يمتد متالزما مع الحياة التي نحياىا والتي عشناىا من فق التاريخي األأن نفكر صراحة ف

فالحس التاريخي ىك حس كاقعي عشناه مف قبؿ في الماضي كنعيشو في الكقت الراىف، إنو ، 1قبل"
نساف ككجكديتو بإحداثو اإل في أفؽ الحاضر، كىذا ما يحقؽ كينكنة كذكبانو انصيار أفؽ الماضي

"بكؿ ريككر"  ، فالمؤرخ كما يرلرضالحافقيا في كأ ت في الماضيفؽ الذابيف أنكع مف التفاعؿ 
الخضكع ليذا المنيج ألف  لؤلحداث الماضية، مدكف كمقرر مسجؿكليس مجرد  محمؿ فاحص كناقد

"متابعة التراث بصورة ساذجة أو االستسالم إلى حقائق عريقة متفق عمييا، فالوعي يرفض 
فمـ يعد ، 2ريا بالنسبة إلى كل ما يسمم لو عبر التراث"يتخذ موقفا تفكي -وعي تاريخي-الحديث ك

تيو مف الماضي، كلكف بتفكيره يعيد كضعو في يأالحس أك الكعي التاريخي ينصير لمصكت الذم 
 السياؽ الذم يجدر فيو.

ىكذا تبدك العبلقة بيف الركاية كالتاريخ عبلقة بيف حقيقتيف فٌنية كمكضكعية، كىاتاف الحقيقتاف 
سؤاؿ التخييؿ يضع المؤلؼ في لبكس ف نيما تسير في خطٍّ مكاز لآلخر،ف مادامت كؿّّ  متجتمعا ال

رضي فييا باستعماؿ الشكؿ الركائي في تقديـ المادة التاريخية، كىذا  الركائي مف المحظة التي
بيا ي بأساليية احتمالية، تعٌبر عف صدقيا الفنٌ حقيقة فنٌ الشكؿ الركائي شكؿ تخييمي إبداعي، يقدّْـ 

 ىك معركؼ في النقد األدبي قناع كالتأثير، كىي كسائؿ أسمكبية كمامعركفة: اإلمتاع كاإلالثبلثة ال
رض األمانة لبكس المؤرخ كىذا المبكس يفخ فيستدعي مف المؤلؼ لبكسان آخر، ىك أما سؤاؿ التاري

ذاالعممية في تقديـ الح كاف المؤرخ مضطرا  قيقة المكضكعية، كسردا مباشرا ال أثر لمتخييؿ فيو، كا 
ف مخٌيمتو تستند إلى فإ ،استعماؿ مخٌيمتو في ترميـ بعض الثغرات في الحقائؽ التاريخية إلى أحيانا

كالدالالت العامة كالخاصة  متو منسجمان بحيث يبدك الترميـ الذم تنيض بو مخيٌ  ي،سياؽ تاريخ
 .3ىي حاؿ مخٌيمة الركائيلممرحمة التاريخية. كمف ثـ تبدك مخٌيمتو مقٌيدة ليست مطمقة كما 

                                                           
، تر: محمد شكقي الزيف، منشكرات االختبلؼ، -األصكؿ.المبادئ.األىداؼ -س غيكرغ غادامير، فمسفة التأكيؿ ىان - 1
 (.149، 148، ص ص)2006، الجزائر، 2ط
 .149المرجع نفسو، ص - 2
 (.65، 64ص ص ) ، -مقاربات نقدية-ء كالرؤياينظر: سمر ركحي الفيصؿ، الركاية العربية البنا - 3
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الكاجب لبكس الركائي ف لبس ما تكجب عميو لبس المبكسيف؛ فإذافكاتب الركاية التاريخية ي
بسط  أ بداع، كالتخييؿ فيكاإلالتخييؿ  الركاية، كىي ينصاع لمرجعية األدبي الفٌني يحتـ عميو أف

 عبلقات كفي زماف معيف كمكاف محدديات ك شخصث ك داأحع مجتمع ركائي ذم ىك ابتدا صكره
ذا لبس لمرجعية التاريخ، كىي الحقيقة أف ينصاع و بمزمالتاريخي ي لبكس المؤرخ فالكاجب كا 

ى قتبك نية الجمع بيف الجنسيف مستعصية كبيذا تصبح إمكا المكضكعية لمكاقع الذم يؤرخ لو،
 ؽ فالتاريخ تاريخ كالركاية ركاية.قة تماثؿ كتطابعبل ما عبلقة تبادؿ كظيفي اليالعبلقة الرابطة بين

كٌكف ، ىنو ليس ىك الركاية مضمكنان كمعنكلك ىسمكبان كمبنأفالتاريخ أقرب إلى الركاية  
 يخ يؤخذ بحقيقتو المكضكعية كزمنوالتاريخي في الركاية يؤخذ بدالالتو العامة كرؤياه كقيمو، كالتار 

 كمف ثـ فالركاية ال ،كالتاريخ خارج الركاية حقيقي مكضكعي التاريخي في الركاية احتمالي فٌني،
فالعبلقة  .ا حقبلف مختمفاف، جمالي كمعرفيمألني تنكب عف التاريخ كال ينكب التاريخ عف الركاية،

  .1كتبادؿ  الجامعة بينيما عبلقة اشتقاؽ
 :تغال التاريخ في السردآليات اش -3

ه مف ، فتختمؼ آليات استثمار كمتنكعة دةات متعدٌ كفقا آللي الركائي يشتغؿ التاريخ في السرد
في النص، فمف خبلؿ قراءتنا ذلؾ إلى اختبلؼ المعطى التاريخي المستغؿ  كيعكدآخر،  إلى كاتب
حاكلنا أف نقؼ عمى أىـ اآلليات  ركايات جزائرية) لكنجة كالغكؿ، بحر الصمت، الرايس( لثبلث

دة في ىذه مالسرد الركائي، كمف بيف اآلليات المعتية التي استحضر بيا النص التاريخي في فنٌ ال
 النصكص الثبلثة نجد:

 آلية الرمز: - أ
بغية  كذلؾ لحجب المعنى الظاىرم، ية التي يستعيرىا الركائيليات الفنٌ لرمز مف أىـ اآليعتبر ا
 المعبر الكحيد إذان  يكو النص، فشاؼ المعنى الباطني الذم يركمالقارئ كمحاكلتو استك إعماؿ ذىف

كز حدكد العقؿ، ليذا يعتبره دة الخيالية التي تتجايمكف مف خبللو إيصاؿ الداللة البلمحدٌ  مالذ
التعبير عنو بغيره، فيو أفضل طريقة ممكنة لمتعبير  عن وسيمة إدراك ما ال يستطاع " "يكنج"

                                                           
 .86رجع السابؽ، صالم ينظر: - 1
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حيث  ،1شيء ال يوجد لو معادل لفظي، ىو بديل من شيء يصعب أو يستحيل تناولو في ذاتو"
يككف قادرا  حسيان  ؼ معيف يختار شكبلن ككسيمة يعبر بيا عف حالة شعكرية إزاء مكق الكاتبذه يتخ

كٌكنو  ،2، أك خمؽ بديؿ مكضكعي يعادلياعمى التعبير عف الحالة أك نقميا مف الداخؿ إلى الخارج
 عمى اإليحاء كاالبتعاد عف التصريح كالمباشرة.يقـك 

تحيط باإلنساف كبسمككاتو مف جية، كىي ال تخرج مف فالرمكز ىي أفعاؿ كأحداث  كممارسات 
إلضمار معانيو النصية الظاىرة يبتكرىا كاتب الركاية  3أخرل عف كٌكنيا مبتكرات إنسانيةجية 

 ه المعنى المضمر)المخفي(. انارئ يقـك بعمميات تأكيمية الستككجعؿ الق
ؿ"ياسمينة  بحر الصمت"ك" غكؿ" ؿ"زىكر كنيسي"ىذه اآللية في ركايتي "لكنجة كالبرزت 
ة مف خبلؿ العتب ذلؾ كيتجمى السردية؛ ىامختمؼ عناصر  "زىكر كنيسي" فياستغمتيا د قصالح"، ف

ا التي جعمتيا تحمؿ رمكزا ثـ شخصياتيالنصية األكلى)العنكاف( الذم كاف يحمؿ رمزا تاريخيا، 
ـ تصرح مباشرة بالفترة الزمف فمرمزية المكاف ك أيضان منيا رمز الثكرة، كرمز الكطف. ك عديدة 

 التاريخية التي غطتيا الركاية.
نات أما ركاية "بحر الصمت" ؿ"ياسمينة صالح" فاستغمت ىذه اآللية في عنصر كاحد مف مككٌ 

ال كىك عنصر الشخصيات؛ فنجد "جميمة" الشخصية الرئيسة ترمز إلى الكطف الجزائرم السرد، أ
 .ةالتطبيقي الحقان في المقاربة نراهالجريح أثناء االحتبلؿ الفرنسي، كىذا ما س

 آلية الحوار: - ب
مختمؼ أفراد  مع كاصؿحقيؽ التتالتي يستعيف بيا الكائف البشرم ليعد الحكار مف أبرز الكسائؿ 

 بين طرفين أو أطراف عدة لعرض وجيات النظر بينيم حول مسألة متنازع "حديث المجتمع، فيك
ؿ الكبلـ بينيما بطريقة اك تد و، يتـ في4جة مناسبة"ى حل مناسب، أو نتيصل إلعمييا، بقصد التو 

                                                           
 .153، ص1991، بيركت، 2مصطفى ناصؼ، الصكرة األدبية، دار األندلس، ط - 1
، 1983نعيـ اليافي، تطكر الصكرة الفٌنية في الشعر العربي الحديث، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، د ط، دمشؽ،  - 2
 .279ص

 .83جنات بمخف، السرد التاريخي عند بكؿ ريككر، ص - 3
، 3، مركز الممؾ عبد العزيز لمحكار الكطني، ط-آدابو كمنطمقاتو كتربية األبناء عميو –س الديف، الحكار محمد شم - 4

 .14، ص2010الرياض، 
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ضرب من " ، فيك؛ يعني المراجعة في الكبلـ أف يقـك عمى أساس التفاىـ كبطريقة مؤدبةمتكافئة
 .كمف ثمة فيك كاحد مف بيف ضركب األدب كأحد أساليبو، 1ألدب الرفيع وأسموب من أساليبو"ا

 ثنائية الذات واآلخر: - ت
ىك مكجكد خارج الذات  كؿ ما ىك نقيض )األنا/الذات(؛ فيك رهفي أبسط صك إف اآلخر 
يبرز  عبلقة بينيما تبلزمية فكجكد األنا يقتضي كجكد اآلخر، ككبلىمالاك عنيا،  المدركة كمستقؿ

عمى  حضور اآلخر، ويبدو أن ىذا التالزم -تمقائيا -يعيستد" كاستخداـ أم منيمااآلخر 
 أن ل كل منيما، ذلكعة اآللية التي يتم وفقا ليا تشكّ المستوى المفاىيمي ىو تعبير عن طبي

صورة  -كما أن صورة اآلخر تعكس بمعنى ما "الذات" ال تتكون بمعزل عن صورة اآلخر، صورة
اؿ عف اآلخر، ذلؾ أف تعريفيا ال يتـ في إلى األنا/ الذات في انفصالنظر  ، فبل يمكف2لمذات"

ن تعرف إاّل "ال يمكن لمذات أ خر، كبمعنى آخرقتيا باآلجميع األحكاؿ إاٌل بالنظر إلى طبيعة عبل
فالذات واآلخر ندان  فالذات بمعزل عن اآلخر كيان فارغ وتجريد ال معنى لو،، بالرجوع إلى اآلخر

فاألنا ، 3ا عن اآلخر في المعيش الفردي أو الجماعي لمواقع اإلنساني"مال ينفصل الواحد مني
االختبلؼ بينيما أساسو كجكد أحدىما فبل يككف اآلخر آخرا إاٌل ك  دىا مف كينكنة اآلخر،تثبت كجك 

 .بكجكد األنا، الثنائية التي تؤسس لممعنى
 خطاب الذاكرة التاريخية: - ث

رجع "بكؿ يتطمب حفظ التاريخ كتدكينو عمؿ الذاكرة كحتى يضبط مفيـك الذاكرة التاريخية يى 
فتعني  anamnesisذكرل، أما الكممة  تعني لدم mnéméريككر" إلى جذكرىا اليكنانية، الكممة 

لمطمب يسمى عادة استذكار، تفكر، استرجاع، كىكذا  امكضكع، فالذكرل 4أني أبحث عف الذكرل
تقع عمى ك  مفقكدة كتككف ضركرة البحث عنيا مرة مكجكدة كمرة تككف فإف الذكرل ىي التي

                                                           
مصطفى فاضؿ كريـ الخفاجي، عقيؿ محمد صالح، مفيـك الحكار مع اآلخر كأىميتو في الفكر اإلنساني، مجمة مركز  - 1

 .87، ص2017، 04لعدد ، ا07بابؿ لمدراسات اإلنسانية، المجمد
عبد القادر شرشار، كتابة اآلخر في الركاية المعاصرة، مجمة الخمدكنية، العدد التجريبي، نشر ابف خمدكف،  - 2

 .147، ص2005تممساف/الجزائر، 
 .149، بيركت، ص1إلياس خكرم، باب الشمس، دار اآلداب، ط - 3
 .127جنات بمخف، السرد التاريخي عند بكؿ ريككر، ص - 4
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ف يضع نفسو في البحث عف أك ألية، فإف  يتذكر المرء يعني أف يمتمؾ ذكرل اك مفترقات داللية كتد
 .1ذكره

لنسؽ  االسترجاعيآليات تمثؿ الماضي كاستحضاره، ىذا التمثؿ  يحيؿ مفيـك الذاكرة إلى
تكصيؼ المؤرخ في الذاكرة البشرية، فالذاكرة ب شامبلن  يستدعي حفران  رات الرمزيةالذىنيات كالتصك 

س، أو ما اضي في أذىان الن"ما تبقى من الما" تمثؿ Pierre Noraالفرنسي "بيير نكرا 
يختزؿ مسيرة مف الذكريات الفردية  ، فيي مكركث ذىني2يتصورونو بخصوص ىذا الماضي"

 بلت المجتمعية.كالجماعية التي تغذم التمثٌ 
 المتخيل التاريخي:  - ج

يسعى المؤرخ إلى إعادة  بناء الماضي كفقا لقكاعد مكضكعية كمناىج عممية، في حيف يستقي 
مي عمى الخاـ مف الماضي كتشتغؿ كفؽ رؤية شاممة ككنية يتغمب فييا الجانب التخيي الركائي مادتو

 ومصباحا يضيء التاريخ عبر انفتاحيا عميو، فيجعمنا نرى وقائع"التاريخي، فتككف الركاية 
، كىذا بفضؿ المتخيؿ الذم يمعب دكرا 3وأحداثو ومشاىده من منظورات متباينة وزوايا متعددة"

ءة الحقائؽ التاريخية المعتمة كالكشؼ عف المستكر كالزيؼ منيا، لذا نجد الكاتب بالغا في إضا
المعاصر حريصا عمى العكدة الماضكية كاستثمار المتكف التاريخية في النصكص السردية لغاية 

 في مكاجية الحاضر. استكشاؼ الحاضر كفيمو كجعؿ الماضي سندان 
 الحرفي لؤلحداث مف التكظيؼ التكثيقي كالنقؿ فالمتخيؿ التاريخي يبعد الحقائؽ التاريخية

تككيف دالالت تاريخية حديثة عمى السرد التاريخي البد أف يبادر باء التخييؿ ، فإضفالتاريخية
االت كجدانية قمقة تجو حالنص، كمف ثـ تتحكؿ الركاية إلى تكرط معرفي تن يستخمصيا القارئ مف

                                                           
لبناف،  -، بيركت1، تر كتع: جكرج زيناتي، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط-الذاكرة، التاريخ، النسياف -بكؿ ريككر، - 1

 .32، ص2009
حفريات في الذات المغربية المقيكرة بمكف -مكالم عبد الحكيـ الزاكم، جدؿ التاريخ كالذاكرة في األسطكغرافيا المغربية - 2

 .05لممؤتمرات كالدراسات، ص، شبكة ضياء -السياسة
، كرقمة/الجزائر، 19، مجمة األثر، العدد-االستدعاء كالداللة –أحمد بقار، الركاية كالتاريخ عند "كاسيني األعرج"  - 3

 . 112، ص2014
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كمف  ،كذا تبنى المعرفة التاريخية داخؿ الركايةنص داخمي كنص خارجي، كى ،فتتماكج  بيف نصي
 .1ريخ الرسمي كالعاـاثـ يقكؿ السرد ما لـ يقمو الت

 الحدث التاريخي:  - ح
 بدكف يعتبر الحدث العمكد الفقرم الذم ينبني عميو العمؿ الركائي، فبل يمكف تصكر ركاية

يـ في صنع لتي تسا التحكٌ زة لكؿ التالحركة المحفٌ أحداث كأفعاؿ سردية، باعتبار ىذه األخيرة 
ن قل حجمو يشكل حدثا،" األحداث، فيي بمعنى كل  االنتقال من حالة إلى أخرى، وكل تحول، وا 

لكون البنية السردية تعنى بثالثية  من حالة إلى أخرى، ونظراً  اما يمثل حركة أو تغيير 
رىا، وترتبط غي أو بآخر معفيذا يجعل األحداث تتداخل بشكل  )الشخصيات، الزمان، المكان(،

التي  اء عمى نوع خاص من األحداثاألحداث حيث يجري تصور القارئ بن ارتباطا وثيقا بتنامي
، كىنا تنجح 2"وما حدث فعال انتظاره، إذ يحدث تنافر بين ما يتوقع القارئ حدوثو، تصطدم أفق

 األحداث بامتياز.
تصارات المتعاقبة التي عاشيا فاألحداث التاريخية ىي جممة مف المكاقؼ كاالنكسارات كاالن

ى جمالية يا يخرجيا مف بكتقة التسجيؿ إلالفرد في الماضي، ثـ يقـك كاتب الركاية بسردىا سردا فنٌ 
يدفع  احاالت الشخصيات كمشاعرىا، كىك م يسيـ في رسـ اىك ميتو، فالحدث النص السردم كفنٌ 

كيجب أيضا أف تتكفر فيو العناصر  يشترط فيو بداية ككسط كنيايةك  بالركاية إلى بمكغ ذركتيا،
فالكاتب لو مطمق معيار أو شكل معين لبناء الحدث...  ليس ىناك"و نو، إاٌل أنكاألجزاء التي تزيٌ 

ميم أن تكون البداية الساخنة تقوم بعممية منيا، لكن ال الحرية في اختيار المحظة التي يبدأ
ألجؿ استيعاب ، 3القارئ لممرحمة اآلتية" يأ ذىنوفييا يي جذب القارئ، وىذا ما يسمى المقدمة،

 مضامينيا كفيميا جيدا.

                                                           
ة دراس -عبد الرزاؽ بف دحماف، الرؤية التاريخية في الركاية الجزائرية المعاصرة "ركايات الطاىر كطار أنمكذجا" - 1

 .18، ص-تحميمية تفكيكية
، 2000، دار الحكمة، -عربي ، إنجميزم، فرنسي -ينظر: رشيد بف مالؾ، قامكس التحميؿ السيميائي لمنصكص  - 2
 .72ص

 .05، ص10حسف شكندل، آزاده كريـ، رؤية إلى العناصر الركائية، مجمة فصمية دراسات األدب المعاصر، العدد - 3
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أف يككف ب ممـز وتبلئـ طبيعة نصو، لكن حداث التاريخية التيؤلل فالركائي حر في اختياره
قتيا، فيجب أف يككف عممو متكازيا حداث التاريخية فبل يخرجيا مف حقيصادقا في معاممتو مع األ

تككف الركاية تسجيبل  ية عمييا حتى الضفاء المسحة الفنٌ مع إ ؽ األحداثيعني يحافظ عمى صد
 لمحدث التاريخي.

 الشخصية التاريخية: - خ
يصعب  فإنو اريخية كشيدتيا، لذاالتبر الشخصية التاريخية شخصية كاقعية عاشت األحداث تعت

ف يقؼ ع أمعينة أثبتيا التاريخ، فبل يستطي اشركط نيا تفرض عميو، ككٌ عمى الركائي التعامؿ معيا
الفة بحؽ الشخصيات التاريخية تفقد العمؿ مصداقيتو عمى مستكل أماميا إاٌل مطيعا، فأم مخ

في فخ  مف الكتاب ا، كىذا ما يكقع كثير 1مطالب بأف يكفييا حقيا التاريخيفيك  لذا الحكاية،
اريخية جزءا ولما كانت الشخصية التبية العمؿ الركائي. يقكؿ "فكرستر" "ص مف أديقمّْ  التسجيؿ مما

أن  إذ البد ليذه الشخصية يا تقمل من حرية الفنان الروائي،جزأ من المادة التاريخية، فإنّ تال ي
، وذلك حتى ال يكون ثمة بوصفيا شخصية عاشت في حقبة زمنيةالمميز ليا  تحتفظ بالقدر
انت لذا ك ،2"عموما، والروائية المأخوذة عنيابين الشخصيتين التاريخية  تصادم وتنافر

ريخية امف حدة الشخصيات الت ؼتخفيكمرجعيتو بغية ال الشخصيات المتخيمة ىي مبلذ الركائي
ا من "كتب التاريخ وأحداثو، ويكون موضوعيا مقتبسمف كالتي يستكحييا  المرجعية الثابتة اتذ

ع مختمف ركات والثورات التاريخية لمشعوب مأصحاب الحسير القادة ورجال الدين، أو 
لذا يجد كاتب الركاية التاريخية صعكبة في كضع لمستو عمى الشخصية التاريخية التي ، 3أجناسيا"
  كٌظفيا.

 الشخصية المفترضة "شبو تاريخية": -د
 ص كفي الكقت نفسو تقمٌ  معينة عمى الركائي، اشركط ف الشخصية التاريخية تفرضبما أ

 دة المعالـ صيات الجاىزة كالمحدٌ مف قيكد الشخيستعيف بنمط آخر بغية التحرر  ، لذا نجدهحريتو
                                                           

 .130كالتاريخ، صنضاؿ الشمالي، الركاية  - 1
 المرجع  نفسو، الصفحة نفسيا. - 2
نادر أحمد عبد الخالؽ، الشخصية الركائية بيف عمى أحمد باكثير كنجيب الكيبلني، العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع،  - 3
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 نشاطيا فيي حرة كىدفو األسمى؛ إذ ال قيكد تحدٌ  همة التي تعد مبلذأال كىي الشخصيات المتخيٌ 
 .ا أرادمكيف مياتتصرؼ عمى سجيتيا يشكٌ 

يمة مكممة لمشركع كضعو الركائي كأراد إتمامو ىي شخصية متخ "تاريخيةالشبو "ية صإف الشخ
يست لال تحدىا مرجعية كال تقيدىا نصكص التاريخ القديمة فيي  ات التيمف خبلؿ ىذه الشخصي

ٌنما ىي كليدة تمازج األفكار كتبمكرىا عمى نحك خاصكليدتيـ ئي حينما يستعيف بيذا ركالفا، 1، كا 
الرسمي  كشؼ عف الشخصيات التاريخية التي لـ يحالفيا الحظ لمحضكر في التاريخالنمط يسعى لم

كؿ ، كىذا ما يحا2ين لمتاريخ غائبون في أغمب األحيان"الصناع الحقيقي "أن لاألكاديمي، فيك ير 
قي في طي ريخية البطمة منيا ما باىتمامو، ألف الشخصيات التا وركاية التاريخية أف يكليلكاتب ا

 المقصاة.ماف كأصبحت مف الشخصيات الكت
 تعدد الضمائر: - ذ

يـ في تشكيؿ بنية النص يثة، تسعاصر عمى تقنيات سردية حدالميشتغؿ النص الركائي 
عاصرة في متكنيا النصية ىك مكجماليتو، كلعؿ مف أبرز التقنيات الحديثة التي تقحميا الركاية ال

 تعدد الضمائر) الغائب، المتكمـ، المخاطب(.
 اعنصر عبلمات النصية التي تؤكد  حضكره إف حضكر ضمير المتكمـ في النص يمثؿ أكؿ ال

، أما إذابة الفكارؽ الزمنية ىشة عمىضافة إلى كظيفتو السردية كقدرتو المدإلفي األحداث، با فاعبل
يك الضمير الذم يتكارل خمفو الركائي، كمف ثـ تككف لو الحرية المطمقة في طرح فضمير الغائب 

يممح القارئ تدخمو بصفة مباشرة، فيك األكثر حضكرا في اتو كتقديـ أرائو لمقارئ دكف أف تصكر 
 في النص. نجد حضكرهما المخاطب الذم قمٌ  خبلؼ ضميرعمى  ئيةالنصكص الركا

 تعدد الرواة: - ر
سمكبية في عممية الصيغ التعبيرية كالتقنيات األ ساليب صياغة النص الركائي، كتتنكعأ دتتعد

عاتقو مسؤكلية  لتنكع العبلقة بيف الراكم كالذم تمقى عمى آخر تبعاإلى ركائي السرد مف عمؿ 
نٌ  يس الراكم صكتا مجردا ينيض بالسردالقص الركائي، فم ، مداليلاءه ر و "شكل  ما ىكفحسب كا 

                                                           
 .233نضاؿ الشمالي، الركاية كالتاريخ، ص - 1
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مرتبط بكاتب يحمل ىموما معينة، ويعيش في بيئة ثقافية وحضارية يتأثر  -بصفتو شكال–وىو 
ف يككف لو اسـ فيو أ كما ال يشترط ،1فييا أثر" أن يكون لو -من خالل فعل الكتابة -بيا ويحاول

وت أو يستعين بضمير ما يصوغ بوساطتو المروي، وتتجو عناية السردية "بص، فقد يكتفي معيف
برؤيتو تجاه العالم  بما فيو من أحداث ووقائع، وتعنى ن بوصفو منتجا لممرويإلى ىذا المكوِّ 

 .كمكقفو منو، 2الذي يكونو السرد " لالمتخيّ 
بينيـ  ار فيماكدؿ األفككذلؾ تبا ،راء ككجيات النظرفي النص يحيؿ إلى تعدد اآل الركاة فتعدد

آخر، فمف الكتاب مف يككؿ ميمة السرد إلى في النص مف كاتب  كتختمؼ طبيعة حضكر الراكم
 جمكعة مف الركاة.نصو تتناكبو م كحيد، كمنيـ مف يجعؿ لراكو 
 :تداخل األجناس - ز

استطاعت الركاية العربية الحديثة كالمعاصرة أف تغٌير طريقة التعامؿ مع مكٌكنات الخطاب 
السردم كتكسر الحدكد بيف مختمؼ األجناس كاألنكاع األدبية التي تتداخؿ كتتضافر لتشكؿ بنية 

نات الخطاب الركائي مف مككّْ  اأساسي انمككّْ  الرمزية الركاية، باإلضافة إلى االشتغاؿ عمى المغة
مع احتفى النص الركائي بمختمؼ األنكاع األدبية مف: أناشيد كشعر شعبي كتناصات  الحداثي

ثة، كما ( الذم كاف لو دكر بارز في الركاية الحديخالتارياث)مختمؼ النصكص، كبالخصكص التر 
ككصايا ك...الخ، كأقحمتيا في النص استثمرت أيضا مختمؼ األجناس النثرية مف رسائؿ كخطب 

بة التي كانت سائدة في اكسر النمطية السردية كالرتلالسردم لتحقيؽ غايات ككظائؼ معينة، ك 
 .3صكص التقميديةالن

، فيي الكتاب الشؾ أف تخمؿ مختمؼ األجناس األدبية في العمؿ الركائي، ىك لخدمة مقصدية
"ليست سوى ، فيي ف أفكارىـ ككؿ ما يختمج في صدكرىـخبلليا يخرجك  مف مصب إبداعاتيـ التي

 ليا مميزاتيا وقوانينيا الخاصة وىي تحتوي عمى فصول ومجموعات ينتظم صيغ فنية عامة
                                                           

العمـك اإلنسانية -كة، البكليفكنية في الركاية العربية "يكسؼ القعيد" أنمكذجا، مجمة دراساتسمية سميماف الشكاب - 1
 .81، ص2010، األردف، 01،العدد37، المجمد-كاالجتماعية

 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. - 2
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كع المناسب لينظـ ، فكؿ ركائي يختار الن1خالليا اإلنتاج الفكري عمى ما فييا من اختالف وتعقيد"
دبي كفقا لقكانينو ، مع بناء ىذا النكع األاج مكبكتاتوشكؿ الذم يساعده عمى إخر ملإبداعو كفقا 

 لذلؾ فإفببل لمدراسة كالتحميؿ، عمييا كتصبح نكعا قا االخاصة بو، لتصير ىذه األشكاؿ متفق
األجناس، األسر...الخ، التي تعرف في التاريخ ، الكائنات، األنواع األدبية تشبو إلى حد ما"

الطبيعي بأنيا مجموعة من األفراد تتفق في األوصاف بحيث يمكن وضع كل مجموعة تحت اسم 
خاص وفي الوقت نفسو تنفصل عن المجموعات األخرى لما ليا من صفات ال تتفق مع صفاتيا 

يبنيو عمى سماتو الخاصة  نكاع األدبيةمف األ اينمع ايقحـ في نصو نكع في، فالركائي ح2خاصة"ال
 ف خصائص النكع اآلخر.مميزه كي ي ،بو

 الزمن التاريخي: - س
ال كجكد لحدث  ذ، إ؛ يعني بالضركرة كضع الزمف في الحسبافإف الحديث عف سرد أحداث ما 

زمف فالزمف كما ك تعيش خارج ىذا الشخصية تتحرؾ أ، كما أنو ال كجكد لدخارج إطار زمني محدٌ 
وتحت أي حيثما نكون  يقتفي آثارنا حيثما وضعنا الخطى، بل حيثما استقر بنا النوى، بل"قيؿ 

، كىك 4يك العمكد الفقرم لكؿ عمؿ أدبيف ،3"شكل، وعبر أي حال، فالزمن كأنو ىو وجودنا نفسو
 مية التي حظي بيا ىىذه األإلى تمقي، كنظرا ث كالشخصيات لدل المدمف يعمؽ اإلحساس بالح

 في الحكي بيف مستكيف لمزمف: ف يميزكفينجد الباحثفإننا 
الحاؿ يخضع زمف  ذافي ى زمف القصة: ىك زمف كقكع األحداث المركية في القصة، -

 .)الكركنكلكجي(القصة لمتتابع المنطقي
 . 5م يحكييا كىك زمف المحكي؛ أزمف السرد: ىك الزمف الذم يقدـ مف خبللو السارد القصة -

                                                           
 .22البي سي فنسنت، نظرية األنكاع األدبية، تر: حسف عكف، مطبعة ركاياؿ، د ط، اإلسكندرية، ص - 1
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 لذم تتالى فيو األحداث دكف تقديـبالزمف الحقيقي)الكاقعي( ا مف القصة ىك ما يسمىفز 
ـ أك يؤخر ىك الذم يكسر فيو زمف القصة كيمكف لمسارد  أف يقدٌ  تأخير، بينما زمف الحكايةأك 

ألف أحداث التاريخ  لحقيقيالزمف اىك  األمر الذم ينتج عنو المفارقات الزمنية كليذا فزمف القصة
دىا التعييف الزمني أكؿ حدث كثاني حدث ك... كيتغير عندما يتصرؼ في ترتيبو الحقيقي يحدٌ 

نسبية الذاتية والتوزيع غير المتساوي لألىمية وعدم االنتظام عمى "بال يتصؼالسارد، كمف ثمة 
لمنطقي ألنو زمف طكلي الذم يتسـ بالتسمسؿ الكركنكلكجي ا، 1"يالنقيض من الزمان الموضوع

 ضر.في اتجاه مستقيـ كىدفو ىك تأسيس عبلقة بيف الماضي كالحا سيري
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ل"زىور ونيسي" و"بحر الصمت"  "لونجة والغول" طبيعة الرمز التاريخي في روايتي -1
 :ل"ياسمينة صالح"

الوعي النقدي بالرمز كوسيمة  إلى بداية األدب نفسو، لكفاستخداـ الرمز في األدب يعود 
 اً كبير  اً ر ، حيث طرأ تطوّ 1 بظيور المدرسة الفرنسية أدبية فّعالة، لـ يتبمور حتى القرف التاسع عشر

 نساني الفكري والثقافي والمعرفيإذ أصبح وسيمة تعبير عف مختمؼ أوجو النشاط اإلو عمى مفيوم
"يستعمل المتكمم الرمز في كالمو فيما يريد طيو عن كافة الناس واإلفضاء بو إلى بعضيم  حيث

من فيجعل لمكممة أو الحرف اسما من أسماء الطير أو الوحش أو سائر األجناس، أو حرفا 
 و، فيكون ذلك قوال مفيوما بينيمامع عمى ذلك الموضع الذي يريد إفيامحروف المعجم، ويط  
تستدعي مف القارئ بذؿ جيد لمكشؼ عف الداللة  إلى عبلمة وقد يتحوؿ، 2مرموزا عن غيرىما"

 .المقصودة

ميا ص، وذلؾ ألسباب كثيرة أيمجأ الكاتب إلى التعبير عف واقعو بطريقة غير مباشرة وفّنية
قاىرة تعود إما لمسمطاف الذي يقير  في ظروؼ اعدـ القدرة عمى التعبير الصريح عف بعض القضاي

ارية خوفا مف كشؼ أمره وسياستو وغير ذلؾ مف ستعملظروؼ ا أوويمثؿ خطرا عميو  المبدع
عبير بغية الت يمجؤوف إليوالذي  ىـمبلذالمبدعيف لمتخفي وراء حجاب الرمز، فيو األمور التي تدفع ب

، فكانتوالتنفيس عف واقعيـ المأزـو و في صدورىـ  يختمج عف كؿ ما رضية الرواية األ الميزـو
و في طي الكتماف حتى لتوظيفو وتجسيده؛ فعبروا عف المسكوت عنو وما أغفمو التاريخ وترك المثمى
مة يتوارى خمفو اإلنساف المعاصر المطحوف بمختمؼ األحداث اليومية عا اً قناع -الرمز-صار

تحويؿ والتاريخية خاصة، ىذه األخيرة التي ينيؿ منيا شخوصو وأحداثو وأمكنتو وأزمنتو مع 
ومف  عناصرىا إلى حكايات رمزية تحكي عف الراىف مف خبلؿ االستحضار الكثيؼ لمماضي.

نبدأ بتحميؿ ما ورد  رموز عديدة ناتقفاستو  و"بحر الصمت" " لونجة والغوؿ"خبلؿ قراءتنا لروايتي
  .مستوى عناوينياعمى 

                                                           
 .13، ص1982د ط، القاىرة،  ارس المسرحية المعاصرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب،نياد صميحة، المد - 1
 (.62، 61، ص ص )1979قدامة بف جعفر، نقد النثر، تح: كماؿ مصطفى، مكتبة الخانجي، د ط، القاىرة،  - 2



 الفصؿ الثاني: متخيؿ كتابة تاريخ الثورة
 

111 
 

 رمزية العنوان: -1-1

بداعي بقصد خفي ب توظيؼ الرمز في عنواف العمؿ اإلحدث أف يفضؿ بعض الكتاي 
مت" تخيؿ، وىكذا كاف شأف مدونتينا "لونجة والغوؿ" و"بحر الصلوج العالـ الميكتشفو القارئ بعد و 

 .بتحميؿ العنواف األوؿ لننتقؿ بعد ذلؾ لمعنواف الثاني وسنبدأ

 رمزية "لونجة والغول": - أ

 "الغوؿ" "لونجة" واسـ الوحشأسطوري  بيف اسـ عمـجمعت رواية "لونجة والغوؿ" في عنوانيا 
ترى  بلقة عنؼ، فالغوؿ الوحش ال يمكف أفسطوري ىي عالتي تجمعيما في األصؿ األ والعبلقة

ياىا وتقدـ لمقارئ مف تعبر عف رؤ  الرمزية قصدية مف الكاتبة كيتعد ىذه منو لونجة الخير، وليذا 
الرمز في الكشؼ عف حقائؽ  متيا عف الوطف والمستعِمر ليسيـمت في مخيّ البداية الصورة التي تشكّ 

وىذا مف ميزات الفف األصيؿ لواقع والعبلقات الخفية والمتضادة أحيانا إليصاؿ المعنى المقصود، ا
 ز ونموذجيىو متمي   ير ماال يسعى إلى مجرد نسخ األشياء وظواىر الحياة،...إنو يظ"فيو

وعمى ىذا األساس انبنت الحكاية عمى ، 1ر الواقع"ويكتشف عن االتجاىات في عممية تطو  
 اتجاىيف متضاديف اتجاه لونجة واتجاه الغوؿ.

 تفاعمية النصية بيف النص والقارئإف حضور الرمز في المتف النصي يخمؽ ما يسمى بال
بد أف تكوف لو ذخيرة معرفية ومخزوف ثقافي عميؽ كي يصؿ وليتمكف ىذا األخير مف فؾ شفراتو ال

مع إضاءة المناطؽ الغامضة في النص  ، ومف ثـ يتمكف مفى مرحمة الفيـ والتفسير والتأويؿإل
لفاظيا التي انتقتيا عف وعي وىي ت الكاتبة لنصيا أف يكوف مشفرا بأو، وقد أرادبناء معنى جديد ل

ليو تذىب إ فسير مانو مف تكّ ي سيميممؾ المخزوف المعرفي الذ تدرؾ أف القارئ الذي وجيتو إليو
  وتأويمو.

                                                           
قضايا العصر"، منشورات ميخائيؿ خرايجينكو، األدب ونمذجة الواقع، تر: عادؿ العامؿ، مقاؿ ضمف كتاب "األدب و  - 1

 .33، ص1981وزارة الثقافة واإلعبلـ، د ط، العراؽ، 
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 ائمة بالدرجة األولى عمى اإليحاءق ""لونجة والغوؿي العتبة النصية أف طبيعة الرمز فنرى 
مع التوسع في األفؽ الفكري  والتكثيؼ، واالختزاؿ المفظي، وكذلؾ االبتعاد عف المباشرة والتقريرية

المضمرة  ، حيث يدعونا ىذا العنواف إلى الكشؼ عف الدالالت الضمنيةاإليحائيضاء والمعرفي والف
وذلؾ بتجاوز ظاىر  استكناه المعنى الخفي الذي أودعتو الروائية دوف المعنى المغوي المباشربغية 

راء النص)خفاياه/باطنو(، حيث يقـو القارئ بعممية ردـ الفجوات/الثغرات التي و  النص إلى ما
 النص.  يخمفيا

إف البحث عف المعنى المضمر/الخفي الذي يحممو العنواف ىو الذي يخمؽ ما يسمى  
" WOLFGANG IZERيزروالتجاوب الذي يدعو إليو كؿ مف "فولفغانغ ابالتفاعمية النصية 

"، فالكشؼ عف المناطؽ الغامضة في HANS ROBERT JAUSS ياوسىانز روبرت و"
عطائو بعدًا ومعنىتسيـ في اآلف ذا العنواف ىو مف الميكانيزمات التي ألف  جديداً  تو في إضاءتو وا 

دة مراوغة يحتاج إلى قراءات متعدّ يسمـ نفسو طواعية وببساطة ويسر فيو ذو طبيعة  الرمز ال
ويدعوه إلى كشف  ،" يفرض عمى القارئ قراءة واعيةكناه مدلوالتو، ألنوتاسلة ومتعمقة لمحاو 

لى  دعو إلى المساىمة في فكرة المؤلف، إذن القارئ مالمعاني الخفية في غوصو عمييا وا 
فميس  ا خالقة، تقرب القارئ من المقروءمالقاتو في تفكيره، وىذه القراءة الواعية المسماة الحق

وتحميؿ  1ثر الرمزي الحقيقي"، بينما األ -الرمز-ئ مدلول الصورةالمطموب فقط أن)يحرز( القار 
 الرموز والكشؼ عف أبنيتيا.

ف األوؿ "لونجة" ىو اسـ عمـ ب عنواف رواية "لونجة والغوؿ" مف مكو  يترك  نيف: المكو 
عمى لساف  قوؿفت في المجتمع الجزائري، تحكي عنو الحكايات الشعبية المتداولة افتراضي أسطوري

التي  عنيا جداتنا، تمك الفتاة الجميمةتمك التي تحكي  " أتدرين من ىي لونجة بنت الغول؟:ياراوي
يمكن أن يصل إلييا أحد، ألنيا تسكن قصرا عظيما، عالية أبراجو، تناطح السحاب، ىو قصر ال 

                                                           
 .10، ص1981، 1ىنري بير، األدب الرمزي، تر وتح: ىنري زغيب، عويدات لمنشر والطباعة، ط  - 1
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تتوقؼ عند الحكاية الشعبية التي  "لونجة" في ىذا النص  ال لكف الداللة الضمنية ؿ، 1الغول..."
نّ   -ببلريب–ما ترمي إلى دالالت مضمرة وعميقة، ألف قواـ الرمز وجمالو قائـ يروييا الجميع وا 

 فبلشؾ أف استعانة الروائية برمزية "لونجة" في ىذا النص؛ 2"عمى عمقو وعمى عظمة الفكر فيو"
والتي  لموطف/الجزائر الواسعة والشامخة جباليا ىو معادؿ موضوعيالذي يروي أحداث الثورة 

  .يطمع فييا كؿ غوؿ وقد استولت عمييا فرنسا وأرادتيا لنفسيا

عف الجزائر وفرنسا وقد كشؼ  مجأ إلى الرمز تعبيراً لكاتبة تولكف قد يقاؿ: ما الذي جعؿ ا 
لفرنسا ىي زىو ونيسي" " رادتياولعؿ الصورة األبشع التي أ التاريخ عف عبلقة مستعَمر بمستعِمر

  التي جعمتيا تستوحي الرمز مف متخيؿ أسطورة الغوؿ.

فيو  لجزائر أما الغوؿ"لونجة" إلى اقائـ عمى اإليحاء، إذ توحي  "لونجة والغول"عنواف إف 
سمب حرية الفرد الجزائري وتشريده، وبيذا يكوف اإليحاء مف االحتبلؿ الفرنسي الذي سعى إلى 

أف وظيفة الرمز التي يرمي إلييا ىذا العنواف  تشؼنس وبالتالي فإننا بالرمز، السمات المصيقة جداً 
يحائية بوصفيا تعب يرا غير مباشر عن النواحي "وظيفة ال تقريرية وال وصفية بل إيمائية وا 
اإلثارة النفسية ال عن طريق  النفسية وصمة بين الذات واألشياء تتولد فييا المشاعر عن طريق

نو ما وراء المعنى الظاىري والغور في باطالبحث ع -اإليحاء-فيو إذاً ؛ 3التسمية والتصريح"
  .وأعماقو

العنواف في  وعنى الباطني الذي يحممإف القارئ لنص "لونجة والغوؿ" يدرؾ تماـ اإلدراؾ الم 
 صورت لنا الكاتبة غطرسة االحتبلؿ الفرنسي ومظالمو ، حيثطياتو، فيو عنواف ذو أبعاد تاريخية

اغتصاب حقوؽ الفرد إلى ىذا األخير الذي سعى  " الغوؿ"شفي صورة الحيواف الوح وجسدتو
 مف خبلؿ بد الفرنسي بالغوؿتالمس بةالكات ، وتتضح لنا الرؤية أكثر مف  مماثمةوأراضيو الجزائري

                                                           
خاصة وزارة  زىور ونيسي، لونجة والغوؿ، المجمد األوؿ )الرواية، المسرح(، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، طبعة - 1

 .277، ص2009المجاىديف، الجزائر، 
 .46، ص1988محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارؼ، د ط، مصر، - 2
 .41المرجع نفسو، ص - 3
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:" تكمم الرجال قميال، وكأنيم يصدرون قرارا البد من إتمام الروائي الذي يقوؿ فيو ىذا المقطع
إجراءاتو، في ىذا الظرف بالذات، إنيم أدرى بمصمحة األبناء والبنات في ىذا الزمن الغول، قرأوا 

فزمف الغوؿ ىو زمف االحتبلؿ ، 1 اتفاق،..."شروط وال ال الفاتحة، بعدىا أصبح الزواج كامال،
، زمف الجيؿ زمف شروخات اليوية وتصدعيا ،زمف نيب الممتمكات وسمبيا، الفرنسي لمجزائر

فكؿ ىذه المظالـ والمآسي التي عاشيا المجتمع ، .... والجور، زمف التشتت العائمي وتشرده، زمف
دالالت عميقة رغـ  في طياتيا تحمؿ، لكنيا مختزلة وموجزة مفظةعبرت عنيا الكاتبة بالجزائري 

وأفكارىا قصد التعبير عف أحاسيسيا  )الغوؿ(  الرمزية ت بيذه المفظةاقتصادىا واختزاليا، فاستعان
عندما  "CHARLES CHADWICK "تشارلز تشادويؾبطريقة غير مباشرة، ولعؿ ىذا ما أراده 

لتعبير عن األفكار والعواطف، ليس بوصفيا " فن اعمى أساس أنو الة لمرمزتحدث عف القيمة الفعّ 
مباشرة، وال بشرحيا من خالل مقارنات صريحة وبصورة ممموسة، ولكن بالتمميح إلى ما يمكن 

وذلك بإعادة خمقيا في ذىن  أن تكون عميو صورة الواقع المناسب ليذه األفكار والعواطف،
مباشرة يا العبارات التستوف فالروائية لـ، 2القارئ من خالل استخدام رموز غير مشروطة"

عما مفّ  ستعمر الغاشـ، لذلؾ أرادت مف عنوانيا أف يكوف رمزياالم والصريحة لمتعبير عف صورة
مباشر عف النواحي النفسية المستترة، التي غير  اتعبير و اإليحاءات، وبيذا يكوف الرمز بالدالالت 
الصمة بيف الذات واألشياء، حيث تتولد  عمى أدائيا في داللتيا الوضعية، باعتبارهالمغة ال تقوى 

 .3طريؽ التسمية والتصريحالمشاعر عف طريؽ اإلثارة النفسية ال عف 

إف استحضار الرمز في البوابة األولى لمنص داللة عمى القوة والحركة و الرغبة في  
االستمرار رغـ التأزمات والضغوطات، وخير دليؿ عمى ذلؾ اقتراف لفظة "الغوؿ" في النص 

، يقوؿ الفرنسيالوجود باالستمرارية والرغبة في  مواصمة الحياة  رغـ قساوتيا وصعابيا بسبب 
 م إجراءاتو، في ىذا الظرف بالذاتتكمم الرجال قميال، وكأنيم يصدرون قرارا البد من إتما" الراوي:

                                                           
 .233زىور ونيسي، لونجة والغوؿ، ص - 1
، ص ص 1992لعامة لمكتاب، د ط، القاىرة، تشارلز تشادويؾ، الرمزية، تر: نسيـ يوسؼ إبراىيـ، الييئة المصرية ا - 2
(41،42.) 

 .398محمد غنيمي ىبلؿ، األدب المقارف، ص - 3
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الزواج  إنيم أدرى بمصمحة األبناء والبنات في ىذا الزمن الغول، قرأوا الفاتحة، بعدىا أصبح
ي باستمرارية الحياة مسار الحكاية ىو قصة الزواج التي توحف ،1كامال، ال شروط وال اتفاق،..."

ة في تجاوز قير الغوؿ الذي يريد التحكـ في مسرى فالزواج ىو الدليؿ عمى االستمرارية كرغب
 الحياة.

نّ لمعنى الذي يحممو الغوؿ اب مباشرة في نصيا السردي الكاتبة لـ تصرح  ما احتوتو ببعد وا 
يجعؿ القارئ يبحث عف داللتو األصمية  المضمرة ومعانييا  رمزي تاريخي؛ ىذا األخير الذي

اإليحائية، فقد كاف ذلؾ قصدا منيا كي توىـ القارئ في خدع السرد، كما أف المجوء إليو ليس 
نما كّونو األداة المثمى لموصو   ؿ إلى المعانينتيجة عجز المساف عف التعبير المغوي المباشر وا 

بالتالي فالرمز والمشاعر واليواجس التي تعجز المغة التقريرية المباشرة عف إدراكيا والتعبير عنيا و 
 .ءخرجيا مف بوتقة المحدودية إلى العمؽ واإليحاي

إضافة إلى البعد الفّني الذي يخمقو الرمز التاريخي لمعنواف، فإنو يضفي عميو أيضا قابمية  
"ىكذا يمد النسق الرمزي الفعل بسياق وصفي وقبل أن تكون الرموز عرضة  القراءة والتأويؿ

الت ترتبط ارتباطا داخميا بفعل ما، بيذه الطريقة تضفي الرمزية مقروئية و لمتأويل فيي تمثل مؤ 
 ز نوعاف حسب التصنيؼ الريكوري:و باعتبار أف الرم، 2أولية عمى الفعل"

 .لخفي()االمضمر نممسيا مف المعنىرموز ضمنية:  -
 .3نممسيا مباشرة مف القراءة الحرفيةرموز صريحة:  -

فالصياغات الرمزية لمعنواف ىي حوامؿ لعناصر زمنية أكثر دقة، تنبع منيا مباشرة قابمية   
 زمف االحتبلؿ الفرنسي عنواف كشؼ لنا عف الفترة الزمنية التي تغطييا الرواية وىولالتأويؿ، فا

  لمفتاح الرئيس لفتح آفاؽ النص وتأويمو.، وبيذا يكوف العنواف المجزائر

                                                           
 .233زىور ونيسي، لونجة والغوؿ، ص - 1
 .104، ص-الحبكة والسرد التاريخي -بوؿ ريكور، الزماف والسرد - 2
 .84ينظر: جنات بمخف، السرد التاريخي عند بوؿ ريكور، ص - 3
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"إذا كنت أتحدث بمزيد  "بوؿ ريكور" التمييز بيف الرموز الضمنية والصريحة، يقوؿحاوؿ 
من الدقة عن الوساطة الرمزية، فذلك لمتمييز في الرموز ذات الطبيعة الثقافية، بين الرموز التي 

قبل أن تنفصل الكميات الرمزية المستقمة  لىموز التي تشكل داللتيا األو ر وال ،تكمن وراء الفعل
 يةبيذا المعنى نستطيع أن نتحدث عن رمز  ،القائمة عمى الكالم أو الكتابة عن المستوى العممي

عنواف الرواية يندرج ضمف وعميو ف، 1مستقمة" وأصريحة  ية ضمنية أو كامنة في مقابل رمز 
إلييا مف خبلؿ المعنى الذي تضمنو  خية التي يرميالرمزية الضمنية، إذ برزت األبعاد الفّنية والتاري

الزمنية، وىذا ما نستشفو مف بو اقتران دننواف الرمزي يصبح دقيقا عالع سابقا أف النص، وكما أشرنا
ىي مميكة تتزوج بأسموب بسيط جدا جدا، فيل ىذا ىو  :" ىايقوؿ الراوي خبلؿ ىذا المقطع،

في الكشؼ  اما فّعااليفالزمف يسيـ إس ىو الزواج،..."،؟ نعم، في ىذا الزمن الغول، ىذا الزواج
فترة التاريخية التي يغطييا عف مغزى العنواف ومضمونو، كما يستطيع أف يوجينا مباشرة إلى ال

قد أّكدت العبلقة الرمزية بيف لونجة /الجزائر  والقارئ ليذه الرواية يبلحظ أف الكاتبة النص،
إلى االستيبلء عمى الجزائر، وقد صاغت سردىا في بنية سرد المسموبة والغوؿ/فرنسا التي سعت 

مكرر ليروي السارد ما حدث مرة واحدة عدة مرات لتؤكد عف اجتماع صورة الزواج بصورة محاولة 
كمما تحدثت عف ىذا "الغوؿ" إاّل وأوردتو في سياؽ "الزواج"  التحرر واالستمرار في الحياة، وليذا

عف السبلح واآلالت األخرى  لممستعمر الفرنسي بطريقة مخالفة ئرالجزا مواجيةدليؿ عمى وىذا 
لذي يمثؿ ىذا االسـ االستعاري وا )االحتبلؿ الفرنسي(التي يستعيف بيا المجاىد، فجعمت "الغوؿ"

الغوؿ يعمؿ ف بما فييا  رمز الخصوبة )الجزائر(قابمو الحياة، "لونجة"تالحيواف المرعب والوحش 
التي تعني رمز النمو  )الجزائر(صورة الفرد الجزائري وزواليا و"لونجة"عمى التقتيؿ لغرض محو 

 الزواج باعتبار، عمى كؿ "لونجات" النص يتضح ذلؾ أكثر مف إصرار الكاتبة والسعي لمبقاء،
 وال ينقطع نسؿ الجزائر د األجياؿالحؿ األوحد لموطف واألنسب لممرأة؛ كي يتكاثر النسؿ وتتصاع

ف ط فحرب الجزائر كانت عبر أجياؿ ألف الغوؿ استولى  اؿ زمف االستعمار،ويستمر النضاؿ وا 
خراف وبالتالي تتوارث االجياؿ الثورة إلعمييا لمدة قرف ونصؼ قر  جو مف األرض سقاط العدو وا 

بسبب  االكاتبة أحيانا واجب مفيـو يرتبط بتواصؿ بذرة الحياة تعده ما يحممو مفالمغتصبة، فالزواج ب
                                                           

 .103، ص-الحبكة والسرد التاريخي -الزماف والسرد بوؿ ريكور، - 1
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إن الزمن صعب لمغاية، وكل من لو بنات  :"...إنو واجب،روتو، يقوؿ الراويمظالـ الغوؿ وجب
 1عمى شرفين من طرف جنود االستعمار" االعتداءسارع لتزويجين، أليس ذلك أحسن من 

إلى  ىاأبناءتدعو  يتحقيؽ النصر والتستمرار والساعية إلى االؼ"لونجة" تمثؿ الجزائر الراغبة في 
:" البد من ممارسة يو ىما الحؿ األنسب لتحقيؽ الحرية والنصر، يقوؿ الراالزواج والجياد باعتبار 

، ونالحياة، حتى المجاىدون في الجبال يتزوجون، حيث المناطق محررة، يعيشون، ويتزوج
ويتصمون بأىالييم، إن ذلك يجعل نفسيم طويال، لمقتال والثورة، لالستمرار في ىذه الحرب حتى 

  بكؿ مظالمو. أما "الغوؿ" فيو االحتبلؿ الفرنسي، 2..."النصر، وميما طالت األعوام

، فيو بمثابة الموجو الرئيس إف لمعنواف سمطة غريبة يمارسيا عمى النص والقارئ معاً  
ونوايا الكاتب، فقد تختمؼ داللة العنواف  تومقصدي لنوع القراءة المبلئمة لو بحثا عف دلمنص، والمحدّ 
فيا يا النص وتكوف العناويف رمزية ال تتطابؽ تطابقا حر ة التي يرومالقارئ عف الدالل التي يستشفيا

نما تكوف مّفعمة ألسماء:  يحائية، فمنيا ما يكوف حامبلاإلدالالت بال مع المتف النصي وا 
ذا ما عدنا إلى عنواف روايتنا  ...الخ.، حيواف،شخصيات، مكاف، زماف، ألواف يتركب  نجدهفإننا وا 

عامة الناس، والتي  يتداولياي تمؾ الخرافة الشعبية الت بنا إلى عودا يمف لفظتيف مرموزتيف، كم
ك التي ...أنت لونجة بنت الغول؟ تم:"راويالسردي، يقوؿ ال لنصافي نياية الراوي ؿ"مميكة"  ىاروا

لييا أحد، ألنيا تسكن قصرا يصل إ تاة الجميمة، التي ال يمكن أنتحكي عنيا جداتنا، تمك الف
 أبراجو، تناطح السحاب، ىو قصر الغول... عاليةبعيدا عظيمًا، 

 يصل إلييا أحد؟ فميكن... لكن لماذا ال -
 لييا أحد، ألن أباىا ىو الغول نفسو يا مميكة...ال يصل إ -
 وتقولين أنيا جميمة جدا، كيف يمكن ذلك وىي ابنة الغول؟... -

                                                           
 .235زىور ونيسي، لونجة والغوؿ، ص - 1
 .223المصدر نفسو، ص - 2



 الفصؿ الثاني: متخيؿ كتابة تاريخ الثورة
 

118 
 

عمى  ن األيامأميا الجميمة، في يوم م الغول سرق إن ن، يقولوحسناتريدين أن تعرفي؟  -
 اد، وتزوجيا، تزوجيا غصبا عنيايسير كسائر الجي جواد أبيض لو جناحان، يطير وال

 .1شيء..." وألنو تزوجيا دون رضاىا، فقد وضعت لو ابنة جميمة مثميا، وال تشبيو في

وما نستشفو مف ىذا المقطع أف عنواف روايتنا يتعالؽ مع ىذه الحكاية الشعبية، فيو تناص 
 فنوا"عمع  "عنواف الحكاية" التركيب المساني المغوي مف حيث ؽبداللة المسانية لتطامف حيث ال

تناص مضموناتي لما تحممو ىذه الحكاية الشعبية مف أبعاد عميقة  ، وفي الوقت نفسو"الرواية
 "لونجة"ؼنطمقنا مف الفكرة التي يتبناىا المقطع ا؛ فإذا ما الرواية نصواألمر نفسو بالنسبة ل الغور،

ة ال يبدأ دخمنا في سيرورة داللييذا ييا فالتي سرؽ الغوؿ أميا وتزوجيا غصبا عن تمؾ الفتاة الجميمة
نما تجعؿ القارئ يرتد إلى المضمر مف دالالت تأويميا مف حدود العبلمة /الموضوع األ ولى وا 

لتي منية اؿ تجربتو الضمعرفيا شكّ  اارتبطت بحكايات سابقة ال يدركيا إاّل مف كاف يممؾ مخزون
ميائية التأويمية وال تتوقؼ إال عند حدود المؤوؿ النيائي الذي يوجد تتسع مف خبلليا السيرورة الس

سست لعبلقة أيقونية بيف لونجة اصية أفي متف الحكاية المروية وجذورىا األسطورية كخمفية تن
"الغوؿ" سرؽ حرية  في صورة سدأف االحتبلؿ الفرنسي والذي ج   والغوؿ والجزائر وفرنسا وتأويمو

وضعت لو ابنة ": يقوؿثـ  الشعب الجزائري وآمالو غصبا عف إرادتو وبدوف عذر أو مسوغ منطقي،
ميما حاوؿ المستعمر الفرنسي تمزيؽ ىوية الفرد الجزائري  ؛ يعني2جميمة،... وال تشبو في شيء"

ال في في لغتو و ال ال في دينو و  ال يشبو الفرد الفرنسي الجزائري( )الفردراميو، فيوإاّل أنو لـ يحقؽ م
 ف وطف آخر.ا مز وطنالتي تمي يويةال معالـ كؿ

يستقي عنونتو الرمزية مف بنية نصية تتحدد في  لونجة والغوؿ" ولما كاف النص الروائي"
ة المتداولة عمى ألسنة يالخراف الحكاية ، وبالخصوص في تمؾنطاؽ ما يعرؼ باآلداب الشعبية

 سياسية تاريخية،: مف أبعادا الموروث الثقافي الشعبي الجزائري، بما فيي لنافيا التي خمّ الجميع 
نية نصية سابقة من ب "يتفاعل معاجتماعية،...الخ، فإف ىذا النص الروائي باعتباره نصا الحقا 
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ؽ، وبالتالي فالتفاعؿ القائـ فالنص البلحؽ يتواشج مع النص الساب، 1خالل عممية التعمق النصي"
الروائي التخييمي والنص الحكائي الخرافي ىو تفاعؿ معماري؛ مف حيث البوابة األولى بيف النص 

التأويمية "العنواف" وفي الوقت نفسو مف حيث األبعاد  لمنص والمتمثؿ في العتبة النصية الرئيسة
  ويكوف البعد التأويمي التي ترمي إلييا الحكاية ويرمي إلييا النص أيضاً  اتيةمضمونلا

أبعاد داللية متنوعة  مف )الرواية، الحكاية( مماثبل مضمونيا لما يحممو كؿ مف الجنسيفيمايلكبل
 ورمزية في الوقت نفسو.

"العنواف" والبعد التأويمي المضموني  تتـ إذًا عمى صعيد يفالنص الؽ في ىذيففعممية التع
 ياً فو لشعبية تتناقؿ شفي كيفية تقديـ المادة الحكائية، فإذا كانت الحكاية ا فيما، ويختمفايلكبل

ما في طريقة تقديـ المادة الحكائية بحضور الراوي والمروي لو، فإف النص الروائي يختمؼ عنو 
، ومف ثـ يكوف لمنص ونسجو يجعؿ النص األوؿ يتميز عف الثاني مف حيث آليات تقديـ النص

 (ةالثاني)الحكاية الشعبييحمؿ الثورة في حيف  )موضوعة(تيمة )الرواية( أبعاد تاريخية لتناولوؿاألو 
  أسطورية خرافية. اأبعاد

وتتميز بمجموعة مف الخصائص والمواصفات  بعضاً  تختمؼ التفاعبلت النصية عف بعضيا
مف مادة حكائية الدقيقة وىي تتجسد في حضور نص وبنيات نصية أي نص تخييمي مكّوف 

لقرآف الكريـ، مف الحكايات مستحضرة مف التراث، مف الشعر، مف ا وطريقة لمحكي وبنيات نصية
صرفية يتضمنيا النص الروائي  ا، وبيذا تكوف المناصات صيغ2المروية ومف أشكاؿ السرد الشعبية

، تختمؼ عنيا في طبيعتيا 3"بنية نصية تأتي موازية أو مجاورة لبنية النص األصمية" في شكؿ
ما بيف النص والمناص، كما المماثمة القائمة في أف تعكس جوانب االختبلؼ أو ؼ ألجؿوىي توظّ 

    . 4المفارقة النصية يؽلتحق أيضاً  توظؼ
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تمثؿ صورة الجزائر  ""لونجة ألف "لونجة والغوؿ" عمى تقنية التضاد، رواية كما ينبني عنواف
يمثؿ صورة المستعمر الفرنسي وفي اآلف ذاتو ف" الغوؿ" وفي الوقت نفسو تعني الجماؿ والبياء، أما

 التي تتسـ  إسقاطيا صورة الجزائر في الفتاة الجميمةف ،حش، القبح ، البلجماؿالو  عني الحيوافي
 اوحشي انو حيوان"الغوؿ" الذي ىو مجرد مف كؿ ىذه الصفات كوّ  تضاد مع  فيي والودّ  باإلنسانية

 .اومرعب

 فالمفارقة إذًا تتجمى في التضاد الداللي بيف المفظتيف، ونمثميا في الخطاطة اآلتية:

 

  

 وحش قبيح                       ≠                  الفتاة الجميمة          

   

 القبح            ≠                                  الجمال             

                     

 العالقة تضادية )عالقة صراع(                         

 الة ىي التي تعمؿ عمى تحفيز فعؿالتي تخفييا بنية العنواف الد المضمرة إف الطاقة الداللية
ممعنى الداللي ل فمف خبلؿ قراءتنا بدا لنا أف مسار الحكاية ينحو منحى دالليا مغايراالقراءة، 

في ا ألف ثنائية المفظتيف قد اقترنت قببل بداللة شعبية اكتسبت المتوقع مف القراءة السطحية لمعنواف،
لموروث الحكائي القديـ وتداولو القراء قببل بمفيـو صار مخزونا متوارثا ال يمكف لمف مسارىما في ا

ظؿ التجربة  يعرؼ قصة "لونجة والغوؿ" أف ال يقؼ عند حديو وأف ال تكوف قراءتو موجية في
  رة السميائية لمعبلمتيف المتضادتيف لونجة/ الغوؿ.لمسيرو  الضمنية السابقة التي تؤسس

 الغوؿ لونجة
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عف المعنى المضمر الذي يحممو العنواف يدرؾ القارئ تماـ اإلدراؾ  مف خبلؿ البحث
إلييا، فيتضح لنا أف  ياروموكذلؾ المقصدية التي ي انبنى عميياية المرجعية)التاريخية( التي الخمف

القبح الرعب و  كؿ صور "الغوؿ" الذي يمثؿ لخصب، عمى خبلؼ"لونجة" رمز الوطف، رمز النمو وا
براز تجسيد مظالـ الفرنسييف و  رضغل كاف الكاتبة بمثؿ ىذه المفارقة والبشاعة، فاستعانة مدى ا 

يا العبارات المغوية المباشرة  لمتعبير عف ـ عمى الفرد الجزائري، إذ لـ توفقساوتي شيتيـ وحو 
وال  غطرسة المستعمر الفرنسي وشناعتو، فآثرت الرمز في صورة الحيواف الوحشي الذي ال عقؿ لو

 عمى فعؿ كؿ شيء. درقاوعي لو فيو 

التي  الدعامة روحيا و د  في تكويف المفارقة إذ ع   التضاد مف العناصر األساسيةيعتبر 
يف لمنص، المعنى ترتكز عمييا، فيو أساس المفارقات التي مف خبلليا يكتشؼ القارئ معنيّ 

 عماقو.الظاىري المباشر والمعنى الضمني الخفي الذي يدرؾ مف خبلؿ الغور في كنو النص وأ

ىي المراوغة والتبلعب الفكري  يفة التي تخدميا المفارقة في عنواف الروايةالشؾ أف الوظ
الدال عن  تعبير"وليذا قواميا  ،بيف الكبلـ المذكور والمعنى المراد العتمادىا عمى التضاد الظاىر
والمعنى ، فالقارئ مطالب باستنباط المعنى المضمر 1اقضا معو"نمدلول يخفي مدلواًل آخر مت

"بالخيط الذي  ، وىذا يقتضي مف الكاتب مدهالعنواف االكتفاء بالوقوؼ عند ظاىر ـالمقصود وعد
ة ب، فالمفارقة لع2"عمى اكتشاف المستوى الكامن الذي يقف عمى بعد من المستوى األول يعينو

 الخفيقصد إعماؿ ذىف القارئ وجعمو يبحث عف المعنى  والتموي لغوية ماىرة تسعى لممراوغة و
حكاية الثورة عمى المستعمر فيي والظاىر عمى مستوى المحتوى، حيث ال يمكف أف يخفى مسار 

ئ حتى ال تختمط عميو تفاعبلت النص مع رزة في مقاطع كثيرة وكأف السارد يريد توجيو القار با
ديث قدـ متخيؿ الثورة التحريرية مف خبلؿ أدوار بعض الشخصيات وقد بدأ الحالحكاية الشعبية في

نضج مف جية ومعنى عنيا مف خبلؿ شخصية "رشيد" واسمو كبطاقة داللية يحمؿ معنى الرشد/ال
خرى، فيو مف أرشد والده "سي محمد" لطريؽ الجياد عندما أخبر أسرتو بأنو الدليؿ مف جية أ
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 :" أبي أريد أنف الشرطة الفرنسية تبحث عنو مف ذلؾ قولو بالمجاىديف في الجبؿ أل سيمتحؽ
 .بأمر ميم.. أعممك

إنني مطارد في المدينة، وستبدأ الشرطة في غادر المنزل الميمة... ولن أرجع...سأ-
، يسرد ىذا السارد 1بين أيدييم اآلن..." الذي ىو البحث عني ىذه الميمة، إذا اعترف صديقي

عي ر والو د بعد أف بدأت مبلمح التغييجيوؿ حكاية الثورة الجزائرية والتحاؽ أبناء شعبيا بالجياالم
حت لو المؤلفة مرة أخرى عمى لساف األمر الذي لمّ  ،الثوري تظير عمى حياة كؿ فرد في المجتمع

عمى وجوه الناس تخفي  لوثة من الحركة)...( ىاالت صابتيمناس أ:" وكأن الساردىا وىو يقوؿ 
 .2الكثير من المعمومات)...( لقد تغيرت األوضاع"

مباشر عمى لساف بعض  ح بشكؿوى التمميح بؿ يطر حد متخيؿ الثورة عند مست وال يقؼ
سرتو ومات شييدا بواجب أ صديؽ "محمد" الذي التـز شخصيات النص مف ذلؾ ما قالو "سحنوف"

دوف أف يكوف مف بيف المجاىديف وىي الفكرة التي مررتيا المؤلفة فشيداء الجزائر ليسوا مف 
فييا)شيداء  معركة لـ ينوا المشاركة شييدا في المجاىديف فقط وىناؾ مف المواطنيف مف مات

مر الذي يتضح مف خطاب األ انفجار قنبمة ميناء الجزائر التي راح ضحيتيا، واستشيد فييا محمد(
:"إن الثورة ال تحتاج كل المواطنين لمغادرة مدنيم والصعود لمجبال، بل الثورة ىي التي  "سحنوف"

، إف مسار 3ة، في األحياء ، وفي البيوت"يجب أن تكون في كل مكان، في المدينة، في القري
بأسماء معروفة فقط بؿ  بطوالت الرواية متخيؿ عف الثورة  التي يؤرخ ليا عمى أساس أنيا ال تحكي

ف لـ يمتحؽ بالجبؿ  يتجاوز تاريخيا ذلؾ ليعـ كؿ أبناء الجزائر فجميعيـ شارؾ في الثورة حتى وا 
:" ىا ىو يذا يقوؿ "سحنوف" لصديقو "محمد" ألنيا عمت كؿ الوطف ومست كؿ أفراد الشعب ول

، ويقصد بخطابو 4بيتك يا سي محمد، يتحدث عن الثورة والجياد، وينتج، ويصدر المجاىدين..."
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"لكؿ واجب رجالو" كما  ألف اإلشارة إلى ابنو "الرشيد" الذي التحؽ بالجبؿ بينما بقي والده مع أسرتو
  عمى لساف المؤلفة. در قاليا السا

مف خبلؿ   إالّ  تحقيؽ اليدؼ المرجو منو "لونجة والغوؿ"رواية  عنواف ف لقارئال يمك
التي تساعد عمى استنباط  يحاءاتفتو الكاتبة في متنيا النصي، مف خبلؿ اإلاستعانتو بما خمّ 

، فيمجأ الكاتب إلى ىذه اآللية بغية تفادي التعبير المباشر والتقريرية في سرد دالمعنى المرا
 من دائرة المباشرة والسمطة االنفالتقصد إعانتيا عمى "ية لنت الكاتبة بيذه اآلااستعا لذاألحداث، 

ضفاء إ دور بالغ في الضدية لممفارقة ف، فقد كا1والدخول في آفاق الضبابية الجمالية والشفافية"
 دةاأللفاظ المناسبة والمتضا ضؼ إلى ذلؾ حسف اختيارأعمى العنواف  ستطيقيةية االمسحة الفنّ لا

 ، إذاً بالوطف مماثمة المستعمر الفرنسي بالغوؿ لما  يسببو ىذا األخير مف دمار وخراب مف خبلؿ
ا آخر عمى حد تعبير "ميويؾ" في قولو عف صاحب المفارقة شيئا ويخفي يئالعنواف ىنا يقوؿ ش

ور "يقول شيئا لكنو في الحقيقة يقول شيئا مختمفا تماما، وضحية المفارقة مطمئن أن األمإنو
 رقة تبرز لنا التماثؿ افالمف ،2ىي عمى ما تبدو عميو وال يحس أنيا في الحقيقة مختمفة"

ىذا العنواف مفارقة لفظية  حيث يحمؿمضمونيا،  ف لغويا وأسموبيا واالختبلؼ بيف البنيتيّ أو 
( بحالق ≠)الجماؿ ع المفظة الثانية)الغوؿ( م)لونجة( تضاد  األولى لفظةفانية في آف واحد؛ مو ومض

رمز الحب  ىنت المفظة األولايما تختمؼ عف األخرى، فإذا كياللة المضمونية لكبلدكما أف ال
 ير فإف الثانية رمز الخوؼ والوجؿكؿ ما يحممو الوطف مف رموز الخو الخصوبة والنماء  والعطاء،

مفاد  فألنا  تضح ياالستعمار، ف يخمفياسي التي آوالسمب، التغطرس واالستيطاف، كؿ الم يبالن
، والغوؿ رمز رزائجبيف لونجة رمز ال الكائف المفارقة في ىذا العنواف ىو إبراز االختبلؼ الجمي

االستعارة في ىذا التوظيؼ إذ استدعت عبلمة  تقنية ىعم كما اعتمدت أيضاً  االحتبلؿ الفرنسي،
 .يتور وح دلفر حقوؽ الطمس  المفترس، الذي سعىمميزة ودالة لفرنسا وىي الغوؿ الحيواف الوحشي 
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إذًا تتجمى لنا بوضوح طبيعة الرمز التاريخي في ىذا العنواف مف خبلؿ الثنائية 
ّظفت ، حيثحيواف وحشي غير عاقؿ( ≠الغوؿ()حيواف عاقؿ ≠الضدية)لونجة  ىذه التقنية بغية و 

سيد ولتج النص مف خبلؿ السياؽ الذي يتبناهوالداللة التي يكتسبيا في  براز جمالية الرمز التاريخيإ
 يقوؿ ما يجب أف يكوف عميو الحاؿ، لذاالضدية، تعرية لمواقع واستشراؼ  الصراع القائـ بيف الثنائية

يميز صور التقابل  ما خصأ "إن"عثماف حشبلؼ" عف الوظيفة التي تصنعيا الثنائيات الضدية 
قد ف ،1سانية"ذب والتوتر الناتج عن تناطح كتمتين أو نزعتين في اإلنجاوالتنافر ىو الصراع، والت

واالستعمار  )لونجة(تصوير الصراع القائـ بيف الجزائر الدور البالغ في تقنية الثنائية الضديةكاف ل
  .)الغوؿ(الفرنسي 

 الحكائي ف عتبة العنواف التي تناصت مع مسار حكاية تعود جذورىا لمموروثشؾ أال 
واختطفيا ألنو كاف  مع الغوؿ فيياالجميمة التي ط ةاالقديـ الذي يحكي قصة لونجة الفت الجزائري

شأنو في ذلؾ شأف فرنسا التي أرادت أف تنتزع الجزائر الجميمة مف أبنائيا وتسمبيـ كؿ يريدىا لنفسو 
 .و مع لونجةجميؿ فييا لنفسيا كانت تماما مثؿ الغوؿ وسموك

 :"بحر الصمت"رمزية  -ب

 ى كغيرىا مف المبدعيف عنوانايدرؾ القارئ لرواية "ياسمينة صالح" أنيا اختارت ىي األخر 
بالغرض  فة ألنيا رأت في وضع عنواف بمغة تقريرية مباشرة ما كاف ليفييحمؿ أبعادا داللية مكثّ 

 .ة في متف مسار الحكايةضمنوالمقصدية الم

ف عنواف الرواية مف لفظتيف وىو كداؿ لغوي جممة اسمية بسيطة وال يمكف لمقارئ أف تكو  
ذا أخذنا الجممة ف المعجمية ألنيما لف تفضي إلى يكتفي بداللة المفظتي مف حيث داللة معينة، وا 

المشبو بو  والداللة الببلغية لتبيف أف العنواف كتركيب ببلغي تشبيو بميغ مقموب أضافت الكاتبة في
فيمكف لمقارئ أف يسأؿ أف وجو  وقد يبدو التشبيو غير متجانس إلى المشبو وتقديره" الصمت بحر"

عماقو وكميا حركة ولو صمت يخفي حياة في أ"الصمت" و"البحر" عمما أف ىدوء البحر  الشبو بيف

                                                           
 .121، ص1999عثماف حشبلؼ، التراث والتجديد في شعر السياب، منشورات التبييف الجاحظية، د ط، الجزائر،  - 1



 الفصؿ الثاني: متخيؿ كتابة تاريخ الثورة
 

125 
 

غاص في أعماقو أف يسمع أصوات كائناتو ألدرؾ أف صمت البحر  كاف بإمكاف اإلنساف الذي
ظاىر وباطنو غير ذلؾ، وربما ىو حاؿ ىذه الرواية التي تنضوي عمى حكاية تاريخ شعب، تاريخ 

مف خبلؿ الذاكرة، وقد  االبنةيضمر ويسكت عف حقيقة باحت بيا  الذي كاف لسعيد"االبطؿ "سي 
لكف لممؤلفة قصيدة شعرية حرة يبدو مف خبلؿ كمماتيا أنيا  يغيب عمى القارئ تأويؿ ىذا العنواف

تعبر فييا عف الفكرة نفسيا التي قصدتيا عندما وضعت ىذا العنواف وسنحاوؿ أف نستشيد بمقطع 
 .يؿ الذي يمكف أف يدركو القارئنبرر التأو منيا ل

لقتيا الكاتبة في ندوة صحفية وقد وقعت عمييا التي أ تحمؿ القصيدة  عنواف " سامحونا" 
 صدفة بينما كنت أبحث عف أخبار الكاتبة في شبكة األنترنيت قالت فييا:

 " نحن الذين سكتنا دىرا ونطقنا شرا...

 ئا...نحن الذين عبرنا الكممات كميا كي ال نقول شي

 اليوم نستيقظ )...( أييا الطالعون من الصمت...

 ضبون...الثائرون...الرائعوناالصارخون بالشيادة...الغ

 م استدراجنا إلى ىذا المدى المفتوحاستطعتكيف 

 صمتنا البائس... )...(معمى دمك

 .1ق دفن الشيداء"البائس كي ندفنكم كما يمتوجودنا 

ة لكممة صمت وتواتر المعنى نفسو في ألفاظ أخرى يظير مف متف القصيدة تكرار الكاتب
تحيؿ القارئ إلى داللتو فالحديث عف الصمت الذي خيـ عمى حقيقة الثورة والشيداء والمجاىديف 
الحقيقيف الذيف ثاروا فعبل في وجو فرنسا ولعؿ قصيدة "ياسمينة صالح" نص موازي لمرواية ألف 

ة الجزائرية وتاريخييا الذي سكت ولـ يحدث ولـ يحفظ قرأتيما تكشؼ عف متف متشابو يتعمؽ بالثور 
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و صمت البحر الذي يعج في أعماقو بحياة ال بشيكؿ وقائعيا وأحداثيا وليذا كاف ذلؾ الصمت 
  يعرفيا إاّل مف غاص في أعماقو كما غاصت الكاتبة في أعماؽ الذاكرة. 

    رمزية الشخصيات: -1-2

في بنية السرد بحيث ال يمكف تصور رواية بدوف  اً أساس يعتبر عنصر الشخصية عنصراً  
وما مف شؾ أف أغمب النقاد  ،1"ربة الروائيةمحور التجالتشخيص ىو "شخصيات ومف ثـ كاف 

نصر الحيوي الذي يضطمع الع"الروائي فيي  العمؿ ىمية الدور الذي تقـو بو داخؿاتفقوا عمى أ
فبفضميا تتاح فرصة التعبير لمنتج ، 2"تترابط وتتكامل في مجرى الحكي فعال التيبمختمف األ

النص عف كؿ ما يمور بداخمو؛ أي أنو يجعؿ مف ىذه األطراؼ الحكائية/ الشخصيات وسيمة 
الذي يسعى  ألنيا الوسيمة التي تمثؿ المشروع السردي لمتعبير عف مشاعره وأحاسيسو وأفكاره

 بؿ توظيفيا وتجسيدىاقة؛ فيي عبارة عف كائنات ورقي في متخيؿ تكوف شخصياتو المبدع لتمثيمو
  مف المعاني والدالالت، ثـ يقـو خالي في مسار حكائي تكوف في شكؿ فراغ داللي أو بياض

يمنحيا  ما  دي ألبسة خاصةتبالحياة وتر  جعميا حية تنبضفت تزويدىا بمختمؼ البطاقات الدالليةب
  .ى المستوى النصيعموجودا وحرية 

بمختمؼ الشخصيات و"ياسمينة صالح" في مسار حكايتييما  يسي""زىور ون فعانت الكاتبتاتاس 
يرمز إلى الثورة، باعتبار ىذه  كاف يا ما كاف يرمز إلى الوطف ومنيا مامنف ،فيالنصي امييلبناء متن
 3"معممًا بارزًا في تاريخ الحركة الوطنية، بل إن يا تشكل أكبر منعرج في تاريخ الجزائر"األخيرة 

تشكل تراثًا يستند إليو األدباء ويستوحون منو كتاباتيم...إذ يستحضر " صبحتنفسو أ وفي الوقت
بين الكتمة الوطنية من الجزائريين والكتمة االستعمارية من  الكاتب الحرب بوصفيا صراعاً 

وعميو يبدو جميا انبناء النص عمى برنامجيف سرديف تشكبل مف مجموع مف ممفوظات  ،4الفرنسيين"
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التحوؿ تحولت فييما مجموعة مف ذوات الحالة إلى ذوات تحوؿ حيف تقرأ مسار وممفوظات  الحالة
كثر حضورا في النص كانت في حالة " الشخصية األمميكة"عمى أف  "لونجة والغوؿ"الحكاية 

رمز  وجعمتيا الساردة رمزا لمجزائر التي تريد االنفصاؿ عف ىذا الغوؿ اتصاؿ بمعاناة االستعمار
بيف عدد كبير مف الشخصياف نذكر منيا  كؿ شبكة مف العبلقات التي تجمعالمستعمر وعميو تتش

دوار أساس " وغيرىـ مف الممثميف الذيف ارتبطوا بأة الثورية"المرأو "خالتي البيجة"ابنة مميكة و "نوارة"
عمى مستوى المسار  عف المستعمر واالتصاؿ بالحرية والتحوؿ الذي يحدث مسارىا ىو انفصاؿ

 يرورة داللية مؤوليا النيائيإلى س شخصياتو رموزا امتؤلت بدالالت تحيؿ القارئالسردي تكوف 
 التحرر أو التخمص مف المستعمر)الغوؿ(.

 روايةأخذت حيزًا كبيرا في  الشخصية الرئيسة التي ىي شخصية "مميكة" لقد سبؽ الذكر أف
 ارة" التي تحمؿكذلؾ ابنتيا "نوّ و  ،والتي تمثؿ صورة "الجزائر" زمف االحتبلؿ الفرنسي"لونجة والغوؿ" 

أما  مثمتيما "خالتي البيجة" و"المرأة الثورية" فذيم، ثـ نموذجيف ثورييف النفسيا ةالداللة الرمزي أيضاً 
ى الجزائر المحتمة والتي إل نجد شخصية "جميمة" التي ترمز ىي أيضاً ف"بحر الصمت"  في رواية

  رعاية والحفظ.تحتاج إلى ال

 :طنالمرأة رمز الو  - أ

كداؿ  تجمع بينيا رمز الجزائر المحتمة المقيورةعبلمة لقد جعمت الروائية شخصية "مميكة" 
سوية التي وجدت فيو مخرجا لمتعبير عف الحالة المأاري كمدلوؿ متواصؿ عبلقة القير االستعم

تغمتو الوطف إباف الثورة التحريرية، باعتباره)رمز المرأة( معادال موضوعيا لموطف؛ حيث اس يعيشيا
 الحاسمة. العصيبة ع المأزـو في تمؾ الفترةلتجسيد ذلؾ الواق

ف اختمفت  عممًا أف رمز المرأة كثيرا ما شاع منذ القدـ وفي مختمؼ األجناس األدبية حتى وا 
، غير أنو ارتبط في األعراؼ االجتماعية باألوطاف، فالوطف أـ والوطف الطرؽ ووجيات النظر إليو
اتضحت فرد يسعى إلى تحقيؽ االنتماء والتمسؾ باليوية الخاصة، وليذا حبيبة والوطف مبلذ كؿ 

ف توحد د تكوف نشيدا تحاوؿ الكاتبة فيو أالتي تكا في نياية مسار الحكاية التاريخية رمزية "مميكة"
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 بيف بطمتيا التي ظمت تحافظ عمى ىويتيا والجزائر التي قاومت االستعمار الفرنسي طواؿ مائة
 فوا بل ىي لونجة، مميكة أو لونجةنت يا مميكة، عأ:"ىذه الفتاة ىي  يقوؿ الراوي، عاما وثبلثيف

 ل مرة من رحم العذاب والجمالفي الزمان والمكان، وتولدان ك كالىما واحد يا مميكة، تتكرران
 .1"...لتدخال كل مرة عالم الخمود،

كثر مما يغريو بأف أ ارمز ا ري القارئ كثيرا بأف ينظر إلييىذا المستوى يغفي  "مميكة"وجود  إف
 ، فيي تمثؿلجزائر المغتصبةبصمة لرمزية ا ال تمت شخصية ثانوية عابرة)سطحية(يعامميا 

ي عمى الكاتب بطريقة اعتباطية تتوارد أو تأت طبيعة الرموز الف ،2"الجزائر التائية زمن االستعمار"
 تتماشى مع ويحرص عمى أفينتقييا بعناية  و يستقي عناصر رموزه حيث، قصدية تمقائية بؿ

 .يريد التعبير عنو مع الموقؼ الذي ؽفاتجربتو االنفعالية وتتو 

يـ في ذلؾ وتحب كؿ مف يس تغيير،بال دائماً  كثيرا بمصيرىا الفردي فيي تحمـ "مميكة"ال تيتـ 
 في سبيؿ ببلده ناضؿ الذي "حمد"أ، فنجدىا تزوجت واستقراره خص التغيير الذي يمس الوطفوباأل
تحرير الببلد  استشيدوا في سبيؿيف نو مف المناضميف الذى استشيد وزاد حبو في قمبيا ألحت

ا رفضت ولكنيا تتراجع مبعد "كماؿ. ثـ تزوجت مف أخية "وتحميؽ شعبو في فضاء الحرية والسبلـ
 لتزامو الوطني ورغبتو في الصعود إلى الجبؿ، وىكذاعمف اتقترف بو ألنو أبسرعة دوف ضغوط و 

بعد تضاؤل المسافة الفاصمة بين العالمين  الشخصية عالم الحب والوطن في ذات يتوحد"
نية، وىذا يؤدي إلى الداللي الذي أدى إلى امتزاج لونو بمون القضية الوط بواسطة التجاوز
 ،3"من الذاتية إلى تقمص اليموم الوطنية واإلصرار عمى الحب والوفاء لموطن انتقال الشخصية
لى الرغبة في الحياة واالستمرار فييا، وىذا حاؿ الجزائر التي تدعو شعبيا إ مزر فالزواج مرتيف ي
 النصر واالستقبلؿ. يحقؽ كفاح في سبيميا حتىلإلى النضاؿ وا
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ت التي ءاضًا مف اإليحافكار الموحية التي تفتح لمقارئ فيّ مف خبلؿ  األ الرمز في النصيتجسد 
ر النص، بؿ يتجاوزه إلى مستوى أوسع ألنو يرتبط داللة بسيطة يحيؿ غمييا ظاى عند تنتيي ال

فالقصة  يسردىا الكاتب شعب كامؿ، وعميو يدرؾ القارئ الحمولة التاريخية المضمرة التي ربمصي
 ما ىي قصة الجزائرالمروية ليست قصة ىذه البطمة كشخصية منتيية الداللة ببطاقتيا الداللية، إنّ 

ض االستعمار فتحوؿ في مساراتو إلى رموز يدركيا كوطف خاض مسار ثورة كاف خمفيا شعب رف
 ساىمة في فكرة المؤلفالقارئ مدعو إلى الم إذاً " ،القارئ الذي يحفظ في ذاكرتو تاريخ الجزائر

لى مالقاتو في تفكيره، وىذه القراءة الواعية المسماة الحق  ا خالقة، تقرب القارئ من المقروءوا 
 1، بينما األثر الرمزي الحقيقي"-الرمز-دلول الصورةفميس المطموب فقط أن)يحرز( القارئ م

 وتحميؿ الرموز والكشؼ عف أبيتيا.

 سردييف طعيفقمف خبلؿ م إالّ في النص  كشخصية رامزة لمجزائر المقيورة "مميكة"لـ تبرز 
نّ  ،فقط األثر الرمزي كما يقوؿ"ىنري  حضورىا الرمزي مف خبلؿ الحرص عمى ما تممسناوا 
 التأويمي ذات البعد الرمزية كانت قائمة عمى األفكار الموحية فطبيعتيا "HENRI PIERREبير
عن طريق  -"تركيبا لفظيا، أساسو اإليحاء" TINDAL"تنداؿ ا يراهم، ألف الرمز كاإليحائيو 

دة بين يمكن تحديده، بحيث تتخطى عناصره المفظية كل حدود التقرير، موح   بما ال -المشابية
خبلؿ  إاّل مف المأزومةلمجزائر  ارمز "مميكة"  يستوعب القارئ شخصية بلف ،2أمشاج الشعور والفكر"

، ألف جماؿ الرمز قائـ ببل ريب عميقةات التي يحوييا النص والتي تحتاج إلى قراء الموحية األفكار
مرامييا  مف خبلؿ ية ؿ"مميكة"الداللة الرمز  شؼونست .3ة الفكر فيو"موعمى عظ عمى عمقو"

 ا، وخير دليؿ عمى ذلؾ تغيير قرارىا اتجاه "كماؿ" الذي رفضت الزواج منوتيسموكاو  وتصرفاتيا
أنو قد تغير وأضحى  ترىولكف سرعاف ما تتنازؿ عف قراراتيا ألنو انخرط ضمف صفوؼ الثوار، ف

مدى قربو مف المقاومة ىو ا لديي شيءكبر في الخبلص مف العدو فمعيار كؿ أقرب إلى حمميا األ
تطمب مف شعبيا الوفاء واإلخبلص حتى بموغ اليدؼ  لجزائر التييدؿ عمى ا وىذاه، و بعدالوطنية أ

                                                           
 .10ىنري بير، األدب الرمزي، ص - 1
 .41محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص - 2
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ليس بوصفيا مباشرة،  ؼ" فن التعبير عن األفكار والعواطيصير الرمز ، وبيذه الطريقة المنشود
وال بشرحيا من خالل مقارنات صريحة وبصورة ممموسة، ولكن بالتمميح إلى ما يمكن أن تكون 

المناسب ليذه األفكار والعواطف، وذلك بإعادة خمقيا في ذىن القارئ من عميو صورة الواقع 
فيو إذًا طريقة في األداء الفّني تعتمد عمى اإليحاء باألفكار ، 1خالل استخدام رموز غير مشروطة"

ف البعد الداللي المقصود ليس بالموضوع الغريب ي يجد القارئ نفسو مشاركا فييا ألالت والمشاعر
  .عنو

، المستسممة في منياتلتي تتوسؿ إلى حريتيا بالحمـ واألا رمز الجزائر المقيورةىي  "ةمميك"
جميا رغـ المآسي ىا إلى النضاؿ ألأبناءالتي تدعو و  أخرى أحاييف بعض األحاييف، الحالمة الثائرة

"مميكة"  شخصيةف مف خبلؿ ما ذكرناهو  ،الفرنسي الغاشـ اجييا جراء المستعمروالمحف التي تو 
ال تثبت عمى حال واحد ضمن أحداث الحكاية المفترضة، إذ نرى أن "متنامية  رمزية صيةشخ

 ل عميوكانت عميو في الماضي وما تعو   ىناك اختالفا روحيا وفكريا وانقالبا نفسيا داخميا بين ما
، فيي الحالمة والساعية إلى 2طرأ عمييا من تغييرات طوال مسيرة األحداث" الحاضر أو ما في
 ؽ االستقبلؿ.تحقي

 مميكة اسمعي يا:" يقوؿ الراويوتبرز لنا شخصية "مميكة" الرمزية في مقطع آخر مف النص، 
 عنك البرد، ويبعد عنك شبح الموت من شعاع النور درعا يرد أوصتنا الجنيات أن ننسج لصدرك

آلية  وعندئذ ستنزل ...والضياع، أوصتنا المالئكة أن نحممك عمى أجنحة الريح لرياض الجنة،
 رمز لميزيمة، ثم ترتمي عمى قدميكك ظفائرىا، وتحل الحرب إلى األرض، وتنحني أمامك كأمة  

األلفاظ  يبدو مف خبلؿ ، 3.."نت الحرية.يا باألريج وتصبحين ساعتيا ألتغسميا بالطيب، وتمسح
 ىذا المقطع أف السارد ينتقؿ في خطابو إلى المستوى األسطوري وذلؾ لحضورالمنتقاة في 

                                                           
 (.41،42تشارلز تشادويؾ، الرمزية، ص ص ) - 1
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لجنيات" ا"خصيات مغايرة في بطاقتيا الداللية لبطاقات الشخصيات السابقة الذكر، وىي ش
 مميكة وتغدو ىي الحرية. " لتتحوؿ صورةآلية الحرب" "المبلئكة"

 ختمؼ عف صورتو الواقعيةإلى عالـ متخيؿ م لوكما يستوقفنا المقطع السابؽ مف حيث تحوّ 
ويرد عنيا البرد، وال يمكف أف تحيؿ ىذه  "مميكة"ي يحمي السابقة فصار "شعاع النور" ىو الدرع الذ

خطاب ، فالصورة لغير المجاىديف الذيف يناضموف في سبيؿ الحرية ويتحولوف عندىا ألشعة نور
دينامية  سماء ما يدؿ عمىلغمبة األفعاؿ عمى األ ة والرغبة في االستمراركبالحر  ميئاً م الراوي كاف

ة محال ف االستقبلؿ البالقوة وأ الّ يسترجع إ خذ بالقوة الداللة أنو ما أ  جؿ توليد قة مف أالنص المتدفّ 
لحث عمى معاني عدة منيا ا الذي يحمؿ في طياتو "اسمعي"مر بفعؿ أ مقطعو ولذلؾ بدأ ،منو

 واجب وفرض عمى كؿ مواطف.ىو  الجياد والرغبة في االستقبلؿ ألف الكفاح 

" ركيزة ، فييرؤيتو، والتعبير عف إحساسو بواقعو إف الشخصية الرمزية وسيمة الكاتب لتجسيد
ن ديناميكية الحياة ساسية في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا وعالروائي األ
لغرض إبياـ  توظيؼ الشخصية الرمزية الموحيةمف  ةمسعى الروائي لـ يكفلذا ، 1وتفاعالتيا"

نّ ا  ئ إلى أبعد الحدود من خالل فك شفرة الرموزار "أن يسمو بالق ما مفادهلنص وجعمو غامضا وا 
مولة ت الح، حيث جسد2"سابقا وحديثا برز لنا حال الوطنوحل الغموض، ومن ناحية أخرى أن ي

 في صورة الجزائرالتاريخية في الثورة التي خاضيا أبناء الجزائر نساًء ورجااًل وليذا رسمت 
ة عف فقدىا ألقرب الناس إلييا، بدًء بأخييا الناتج حالة التأـز " التي كانت تعيشمميكة" شخصية

ثـ عاشت الحيرة  ،ذلؾ مفاجئا ليـ فوكا سرةف أوؿ مف التحؽ بالمجاىديف في األالذي كا "رشيد"
الذي غمرىا بعطفو وحنانو واضطر ىو اآلخر لبللتحاؽ بالجبؿ  "أحمد"نفسيا والتأـز مع زوجيا 

  .ممبيا نداء الوطف بعد أف كشؼ أمره في القصبة

                                                           
النذير بولمعالي، صورة اآلخر في الرواية الفمسطينية "وداع مع األصيؿ" لفتحية محمود الباتع أنموذجا، أعماؿ الممتقى  - 1
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التي تؤسس لممتخيؿ التاريخي أي  حداثاأل في أىـ -مميكة -ةيمز يـ الشخصية المركزية الر تس    
خوانيف بآبائيف وا  فئات المجتمع، فنساء الجزائر ضحيف  الجزائر التي تشارؾ فييا كؿ قصة ثورة

 بنائيا.عمى نضاؿ أ ابنة القصبة التي يشيد التاريخ "مميكة"وأزواجيف وىو حاؿ 

 مع غيرىا مف الشخصيات وبيذا الجو تخمؽ الكاتبة لشخصياتيا دورا فعاالً  مميكة"" رتتحاو 
حيانا يتخمؿ المونولوج صوت )مميكة( لتفصح عف المكبوتات عؿ حركة السرد ديناميكية)حية(، وأيج

ية ىامة قيمة كبيرة جدا وتقنية فن   الرمز آللية "صارعمى ذلؾ  وبناءً  ،التي تختمج في صدرىا
في  فييا بينحصر ىدف الكات ة خصوصا والتي اللطرح القضايا المتعمقة بالمرأخدم صبحت تستأ

بيا  يرمز كأف ،1"آخر لشيءبل يتخذىا رمزا  أثناء تصويره ليا أو المادي فقطالجانب الحسي 
تتبايف وتختمؼ نوعيتيا   -الكاتب-ايأف الرموز التي يستخدم و الوطف أو الثورة عمماً إلى الحرية أ

 يخدميا النص. يمة التيحسب الت

مميكة" وغيرىا مف التي خمقتيا الكاتبة بيف شخصية " يبدو مف خبلؿ شبكة العبلقات
فراده وىو األمر الذي لـ ع بكافة أالشخصيات أنيا تسعى إلى تعرية تاريخ الثورة كما عايشو المجتم

 معايشة أفراد المجتمعيركز عميو التاريخ ألنو ال يرى فييا الحدث التاريخي الذي يجب تسجيمو، ف
حداث التاريخية لكنو ال يخص أحداثا بعينيا فالبطولة الثورة ىنا ألحداث الثورة يدخؿ ضمف كمية األ
سرة الجزائرية كنواة صغرى زت المؤلفة عمى عبلقة الثورة باألىي بطولة كؿ المجتمع وليذا ركّ 

 وبالمجتمع كنواة كبرى.

صورة  ىي أيضاً  التي ترسـ لنا زية "نّوارة"لنص في آخر صفحاتو عف رميكشؼ لنا ا  
يسقييا بماء الحب، وعطر  وتبقى لمعاشق نو ارة، يسقييا كل لحظة، ...:"اويالجزائر، يقوؿ الر 

يا ىذه المرة، سقيت بشالالت ارة ال تذبل أبدا، وال قدرة ألحد عمى قطفيا من جديد، إن  الحياة، نو  
 ارة" ىذا "مميكة" تموت أثناء والدتيا البنتيا "نوّ ؼ ،2"...مرجانية، تجمعت من كبد الزمن العصي  

 سيثور مجاىدوف آخروف ، فإف استشيد بعض مف ثوارىا فحتماً دليؿ عمى بقاء الجزائر وخمودىا
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حاممة لرمز الجزائر التي ال  في ىذا المقطع "نوارة"ؼ ية،ترة االستعمار الف في تمؾمة دورىـ لمواص
حقو  شعبيا ظؿ صامدا مجاىدا حتى ناؿفوحشيتو،  مر الفرنسي وتستسمـ أبدا رغـ قساوة المستع

 يرة التي يتعطش إلييا كؿ مستعَمر، واختيار أسماء الشخصياتخوظفر بالنصر والحرية، ىذه األ
النسائية في ذاتو كاف مف الرموز التي اعتمدتيا الكاتبة وذلؾ ألنيا رأت فييا مدلوالت مشحونة 

إلى أيقونات  جزائريات ذكرىف التاريخ وحّوليف يا أسماء لمجاىداتأصبل بدالالت تاريخية ذلؾ أن
لى الصفات نفسيا التي عرفت بيا تمؾ المجاىدات وكمما سميت غيرىف بأسمائيف تحيؿ مباشرة إ

المتخيؿ الثوري ىي مميكة  "مميكة"ليو ىي عبلقة التطابؽ ؼبما تحيؿ إ يقونةنت عبلقة األكا
ونة المجاىدة ... وليذا استوحت الكاتبة مف األسماء الحقيقية يق" ىي أيضا أنوارة"و الجزائر

لت بأسمائيا إلى رموز تحيؿ القارئ إلى دالالت مضمرة ال لممجاىدات الجزائريات شخصيات تحوّ 
أسماء مجاىدات وشييدات الثورة  تنكشؼ لكؿ قارئ يعرؼيصرح بيا عمى سطح النص لكنيا 

  .التحريرية

، فيي رمز الوطف رمز الخمود اإليحائيةعمة بمختمؽ الطاقات ارة" مفّ "نوّ شخصية  ةجعمت الكاتب
... ال تذبل وال تموت "ار مف جماؿ ساحر وروائح عبقة، يقوؿ الراوي:رمز الجماؿ لما يحممو النوّ 

ىي أكسير الخمود الجزائر  "نوارة"ؼ ،1"،...النوارتفنى كسائر  أبدا، نوارة تحمل أكسير الخمود، ال
شعبيا  لـ الفرنسييف وغطرستيـ فإف استشيدمظا ستبقى صامدة مجابية تزوؿ وال تفنى، التي ال

يرمي إليو النص مف خبلؿ رمزية  فحتما ستثور ناشئة أخرى لمدفاع عف حرية الوطف، وىذا ما
طنو و  ةملخد الوفيّ  المخمصشعبيا ب القوية عني الجزائر"، ىذه األخيرة التي تنوارة"وابنتيا  "مميكة"

 قدرة ألحد عمى قطفيا من جديد تذبل أبدًا، وال نوارة ال :"آخر اونضيؼ مقطع فيي نوارة الخمد.
فيذا يوحي إلى أف  ،2"...يا ىذه المرة سقيت بشالالت مرجانية، تجمعت من كبد الزمن العصي  ن  إ

احتبلليا مى عمى قطفيا مف جديد؛ يعني ال استطاعة لممستعمر الفرنسي عقدرة ألحد  الجزائر ال
رض العصية عمى مف أقوى الشعوب وأعظميا، فيي "األف شعبيا واغتصابيا مف جديد أل

 عمى لساف الراوي. ه البلزمة التي طالما ترددت عدة مرات، ىذاالمتبلؾ"
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 مّثمت صورة الجزائر في شخصيتيقد "لونجة والغوؿ"  فإذا كانت "زىور ونيسي" في روايتيا 
جسدت صورة  ياسمينة صالح" ىي األخرىل"بحر الصمت" " إف رواية"مميكة" وابنتيا "نوارة" ف

، حيث كاف الرمز في نصيا مف أبرز اآلليات الفّنية التي انبنى الجزائر في شخصية "جميمة"
 موضوعيا لصورة الوطف، تعبيرا عف الحالة  المرأة معادالمف صورة  ، فجعمت-النص-اعميي

ئرية عمؿ عمى طمس اليوية الجزا فرنسي، ىذا األخير الذيال والوضع الذي آؿ إليو جراء المستعمر
ولة التاريخية الرمزية التي نيا تدرؾ الحملبطة حكايتيا أل ولعميا اختارت اسـ "جميمة" ومحوىا،

لت التاريخي بمسارىا نساء حوّ  يوالت جميمة بوحيرد"اسـ "جميمة" الذي ارتبط بالبطمة "ىا احتوا
ف اسـ البطمة لـ يكف اعتباطيا بؿ ومف ثمة يمكف أف يدرؾ القارئ أ الجزائر إلى جميبلت الجزائر

اسميا ياض داللي ؼ" جميمة" قد خّمد بانتقتو المؤلفة مف بيف أسماء العمـ ألنو ال يدخؿ النص ب
  ؿ اسميا إلى عبلمة رمزية تاريخية.التاريخ وبذلؾ تحوّ 

ريح الذي يحتاج لقد كانت شخصية "جميمة" في نص "بحر الصمت" رمز الوطف الج 
إلى  لمرعاية والعشؽ الدائـ، فتنافس عمييا كؿ مف "الرشيد" و"سي السعيد" وكؿ منيـ يطمح ويسعى

  سمى معاني الحياةأل الجمالي فإف لو داللة شمولية فوز بحبيا، فرمز المرأة عمى غرار طابعوال
تغبلليا لمتعبير عف الكثير اس مف نت الروائيةمكّ تالمشاعر واألحاسيس الرقيقة التي كما أنو يمثؿ 

كا بيا مف القضايا المتعمقة بالوطف، يقوؿ "سي السعيد" عف صورة "جميمة" التي كاف "الرشيد" متمسّ 
كم يجب أن يقطع الر جال من أميال . ىو غال ميرك يا سيدتي.. م  ك  :" ل  خة بالدماءوىي ممطّ 

 ورتك الممط خة بدمو أفجعتنيقا، صضحية أكثر منو عاش ليبمغوا ساحة وجودك؟ كان "الرشيد"
كان "الرشيد" عمى حافة الموت، بيده صورتك، يتأمميا . كأنيا أعادتني إلى بداياتي القديمة..
ضع ىذه مع بقية .. وضع الصورة بيدي وىمس بصعوبة: لممر ة األخيرة وكنت عمى وشك البكاء

 .1أشيائي، أوصيك أن تحمميا إلى.. العاصمة إن...."

 دليؿ عمى شدة حبو ؿ"جميمة" الوطفما ىو إاّل  بالصورة والموت يصارعو، "الرشيد" فتمسؾ
يا، فإذا كانت المرأة/الرمز قد اتخذت رض الجزائرية، الحرية، التي يجب الكفاح والجياد ألجمألا
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نسانية عظيمة ولعؿ مرد ذلؾ  راد أف يعبر عف قضية إأرمز الحب الذي يمجأ إليو كؿ كاتب كمما 
رقى المشاعر التي يعيشيا اإلنساف والتي يمكف أف تتحوؿ تي ىي مف أالحب ال إلى قيمة مشاعر

العاشؽ مرىونة بمعشوقو والوطف غالبا ما يتحوؿ إلى معشوؽ وال يمكف  حياةإلى عشؽ وتصبح 
"المير" وغبلئو  لمحبيو أف يتخموا عنو ويضحوف ألجمو بأرواحيـ، وليذا رّكزت الروائية عمى فكرة

صفة الحسناء التي  إذاً  فقد أخذ الوطف ،لوطف وصعوبة الكفاح لبموغ النصرلتعبر عف صورة ا
، فكاف "الرشيد" مف بيف يتسابؽ نحوىا الرجاؿ حامميف أرواحيـ عمى أكفيـ ميرا في سبيؿ تحريرىا

الضحايا الذيف استشيدوا مف أجؿ "جميمة" الوطف، مف أجؿ "جميمة" النصر واالستقبلؿ، يقوؿ 
جال الذين أحبوك رقم من ماليين الر  . شيد" ضحية من ضحاياك سيدتي..:" كان "الر الراوي

ىؤالء كم يم، استشيدوا ألجل إثبات . وجنونيم وما ممكت أيمانيم...فأعطوك حياتيم..  بجنون،
أنت كل التناقضات التي صنعت . الجرح.. الوطن/ الموت/ الغرور/ الحمم/ حبيم لك. أنت المرأة/

 .1وقت حبيبة لغيري.."منك حبيبتي، وفي نفس ال

المبيمة  إف آلية الرمز طريقة تتناسب لتوصيؼ الحاالت النفسية واألحاسيس المفرطة أو
استعانت بالرمز بغية تصوير حالتيا النفسية واألحاسيس  "ياسمينة صالح" فالروائية ،2الغامضة
"لم : لسعيد"، يقوؿ"سي ا ، والذي جاء عمى لساف الراويمف عشؽ وحب لوطنيا تكّنيا يالت المفرطة

أنا، ولم يحبوه كما أحببتو أنا... لم يعرفوه كما عرفتو ... يعرفوا الرجال وجيك الحقيقي سيدتي
لني من رجل عادي إلى رجل وطني  .3عمى طريقتك، وثوري عمى طريقتو..." -وجيك الذي حو 

فو حياتو ؿ الذي تعر إف مشاعر الحب ىي التي تتحكـ في العاشؽ وتكوف مسؤولة عمى التحوّ 
 .وليذا تحوؿ كؿ محبي الجزائر وعشاقيا إلى وطنييف وثوار مستعدوف لمموت مف أجميا

يبدو مف خبلؿ بعض المقاطع التي تخفت فييا حركة السرد ألنيا تقترف بمشاىد أقرب لموصؼ 
 لغة السرد والحوار إلى لغة الشعرمنيا لمسرد، إف الكاتبة تريد بسط داللة الرمز وترتقي بو مف 

                                                           
 .85المصدر السابؽ، ص - 1
 .05، ص2006وظ، مجمة المغة العربية وآدابيا، العدد الثالث، جواد اصغري، الرمزية في أدب نجيب محف - 2
 .57ياسمينة صالح، بحر الصمت، ص - 3



 الفصؿ الثاني: متخيؿ كتابة تاريخ الثورة
 

136 
 

 كأنيا تسعى إلشراكو في الحالة النفسيةتبلمس مف خبلليا عواطؼ القارئ، و  تضفي عميو شاعريةف
 التي تعبر عنيا تمؾ الشخصيات مف ذلؾ مثبل:

 " كنت حبيبتي األولى.. سيدة قمبي     

 المرأة/التحدي/الوطن/األم/الحياة..      

 ال مكان لمعشق بعدك وال رائحة لمنيار دون صوتك       

 .1كنت أنيار وأنا أتذكر أنني عشت ألجمك ولن أعيش بعدك"      

 كنت ساحة لمقتال.. لمموتى.. لمشيداء :"ويضيؼ

 كنت مدينتي المكتظة باألحزان والمطالب والمظاىرات.. كنت معبدا لمصالة    

 .2...كنت المرأة/الوطن/الحب.."   

 يحيؿ مباشرة إلى المؤنث الذي "نبلحظ في ىذا المقطع ىيمنة ضمير المخاَطب "أنتِ 
المقطع ال يقصد المرأة كعمـ لو ميزاتو الخاصة مف جسد وروح وقامة، ولكنيا في الحقيقة تحيؿ ف

إلى الوطف الذي استحاؿ منبعًا لمحب والذي استغرؽ كياف الكاتبة وذاتيا، وىذا لما يحويو الرمز مف 
وما يمكف  أف تحممو لغة الشعر عندما  ير مف األلفاظ المباشرة والصريحة،دالالت ومعاف أقوى بكث
 يتعمؽ األمر بالعشؽ.

 ف الواقع وانتقالو إلى مابعاد ذىف القارئ عإفاالستعانة بالرمز في النص السردي ىو قصد 
فالرمز يبتعد)ينفر( مف التقريرية واإلشارة  ،3بعده حتى يصؿ مف خبلؿ ىذه العممية إلى جوىر الفكر

ب يتوارد عمى الكات قد متعة النص وجاذبيتو ولذلؾ نجده في النص الالمباشرة، ألف التقريرية تف
فحيف يستقي عناصر رموزه ينتقييا  محض إرادة الكاتب واختياره، بطريقة اعتباطية/تمقائية بؿ ىو
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بعناية ويختارىا بحرص كي تتساوى مع تجربتو االنفعالية وتتوافؽ مع الموقؼ الذي يريد التعبير 
   عنو.

التي جعمتيا  "ياسمينة صالح" الروائية رمزية ة الروائية "زىور ونيسي" تختمؼ عفوعمية فرمزي
مف جيؿ  "زىور ونيسي؛ ؼ"وىذا يعود إلى اختبلؼ جيؿ الكاتبتيف ،والعشؽ ةتجسد في صورة المرأت

مف زاوية نظر  في نصيا افجسدتي الخيبات واآلالـ التي مر بيا الفرد الجزائري عاشتو  الثورة
عش تمؾ والسبلـ فمـ ت ةجيؿ االستقبلؿ الذي ينعـ بالحري مففيي  "ياسمينة صالح" اأم ،مغايرة

 الذي عرؼ بعد االستقبلؿ عمى رمزيتيا الحب والعشؽ ىمات الحربية لذلؾ طغز الخيبات واأل
لتتوفر في كتابات جيؿ ما قبؿ االستقبلؿ ألنو  تكف وكأنيا تعايش الثورة بشاعرية ورومانسية لـ

 الحرب.عايش أىواؿ 

 المرأة رمز الثورة: - ب

تحارب بيا  الروائي، وحم ميا مضامين وأفكار"نماذج خمقيا الثورية  الرمزية تعتبر الشخصية
 سمبيات الواقع، قصد االنتقال بيذا الواقع من حالة االنغالق إلى حالة أخرى أكثر تفتحاً 

نسانية، ومف ثـ فإف ىذه ، 1ومن ظروف السيطرة والكبت إلى ظروف الحرية والمساواة" وا 
نساف الذي رفض شتى أنواع العبودية االستعمارية، فكاف عميو أف ينبذىا الشخصية ىي ذلؾ اإل

 .2فضؿ بعد االستقبلؿأ رفض بعض العادات والتقاليد المضرة وطالب بغد   ويثور عمييا،

رة يا كانت حمقة ميمة مف حمقات ثو التحرير ستكوف ىي نقطة بداية، ألنومف ىنا فإف ثورة  
مف  اً بأفكار واتجاىات نابعة أساس لذي استطاع بفضميا أف يخرج مف األنقاضىذا الشعب، ا

العممية التطييرية التي كانت نتيجة حتمية لمعاناة نفسية واجتماعية، خبلؿ مدة االحتبلؿ 
، وىي العممية   التي أدت إلى إذكاء العمؿ الثوريمصحوبيف بوعي شعبي كاف ينمو يوما بعد يـو
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كؿ ما يعز عمى النفس مف  مقدما بسخاء كؿ ما يممؾ وباذال الشعب ييب دفعة واحدة، توجعم
 .1أمواؿ وخيرة أبناء كانوا معينا لـ ينضب استمد منو الروائيوف شخصياتيـ الثورية

بل صورة رمزييف مثّْ  نموذجيف وقفتنا عمى "لونجة والغوؿ" مف خبلؿ قراءتنا لمسار حكاية  
التي أّرخت لمتخيؿ الثورة في  الروايات جؿاط الشخصيات التي لـ تتعود مف أنم وىما لثورة،ا

، ولعؿ الظاىر يرجع إلى جنس الكاتبة في حد ذاتو حيث تعود القارئ الجزائري عمى عمييا الجزائر
في رواية "البلز" لمطاىر وطار حيث  خصيات رجالية مثمما ىو الحاؿ مثبلتبئير البطولة في ش
جؿ وتحضر المرأة كباقي الشخصيات التابعة أو الثانوية التي تكوف ظبل يركز عمى بطولة الر 

ترجع لمشخصيات  " زىور ونيسي"لمرجؿ وكأنيا خمفية ألدواره فتغيب أدوارىا وىا ىنا الكاتبة 
النسائية قيمتيف بأدوارىف التي ربما لـ تتغير كثيرا، لكف زاوية النظر إلييف اختمفت ور د  لممرأة 

لتي ذكرتيا وجودىا في مسار النضاؿ في تاريخ الثورة الجزائرية، فاألسماء القميمة ا الجزائرية حؽ
وري خمقف في المتخيؿ الثّ  جميمة بوحيرد ومميكة مداـ وحسيبة ونوارة...(:)الحافظة التاريخية مثؿ

وحسيبات ونوارات كثيرات سكت عنيف التاريخ وغيبتيـ الروايات التي كتبيا الرجؿ  جميبلت
في المرأة الجزائرية التي لـ تكف مجرد  يف لموجود األقبلـ النسائية التي أرادت أف تعيد النظروأعادت
ف كانت مشاركتيفبؿ ؿ لمرج ظؿ بتسبيؿ أرواح  كانت طرفا مشاركا في الثورة التحريرية حتى وا 

خوانيفآبائيف وأبنائيف  ت لفأغير صوت الرجؿ الذي  أصوتا ثوريةاستحضرت وأزواجيف، وليذا  وا 
جعمت مف الجنس اآلخر/ األنثى البؤرة  متونيا النصية، حيث ستحضاره فيمعظـ الروايات ا

لييا تعود،الثوري الرجؿ وساندتو  التي ساعدت يتمثؿ النموذج األوؿ في المرأة ة منيا تنطمؽ الثورة وا 
واصميا يا دوف االلتحاؽ بالجبؿ مثؿ "خالتي البيجة" التي كانت وسيطا بيف توكانت معو مف موقع

 اىديف ويتحدثف عف الثوار والثورةبيف المجاىديف وأفراد المجتمع مف يأتوف باألخبار ألسر المج
تي ويمكف أف ينضوي تحت ىذا النموذج األوؿ المرأة التي تشارؾ بأقرب الناس إلييا "مميكة" ال

في  حديث عنياأغفمنا الو.... و  "محمد" و "كماؿ" شيد" ثـ زوجيياعرفت الثورة مع رحيؿ أخييا "ر 
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متو "المرأة ىذا المقاـ ألننا سبؽ وأف أشرنا إلييا في رمزية الوطف، أما النموذج الثاني فقد مثّ 
  الثورية".

 النموذج األول: -

 "خالتي البيجة"، والتي كانت تمتمؾ المواصفات اآلتية:النموذج األوؿ في صورة  يتمثؿ

خبليا المقاومة، طويمة القامة معتدلة في إحدى  وأيضا امرأة طالؽ، عاممة في حماـ الحي -
وىذا ما جعؿ مصدر األخبار أبيض وتنتعؿ قبقابا مف ببلستيؾ،  االظير، شعر طويؿ، تمبس حايك

إال  في الوقت الالزم يا ابنتي  أجيء:" أنا ال في صفوفيـ وىذا ما يثبتو المقطع الثوار يّدرجونيا
 ن إال  حيث األخبار، حيث األحداثي ال أكووكل من عرفني من الناس يؤكد ذلك، لكن عيبي أنن

 . 1"...حياتي ال أترك لالستقرار والسكون فرصة في حيث المتغيرات،

لقد كانت "خالتي البيجة" رمزا لمثورة، ومنبعا لؤلخبار مما جعؿ الثوار يستثمروف مواىبيا  
زور "مميكة" ثبلث في الرواية ت اويستغمونيا لتواجدىا بيف التجمعات ولتسريب األخبار، فنجدى

 مرات:

 في المرة األولى: -

 أنيا ستأتييا بأخبار عف الزوج الغائب، تقوؿبإلى "مميكة" وطمأنتيا  "البيجةأتت "خالتي  
 ك بخبر زوجك، ميما كان نوع الخبرال تجزعي ىكذا يا ابنتي، واىتمي بجنينك، سآتي ل:" ليا

 .2".شيء..صحيح أن معارفي غير مجاىدين، لكنيم يعرفون كل 

 في المرة الثانية:  -

مؿ في شيرىا التاسع  باستشياد مميكة" الحاتي" البيجة" ميمومة حزينة لتخبر "أتت "خال
:" ؿ"مميكة" ، فالمجاىدوف ال يكثروف الكبلـ، تقوؿفيو لمشؾ مجاؿ ولتؤكد ليا أف الخبر ال زوجيا
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ن الكممة مرتين، وقد قالوا يعيدو س الان الرجال متأكدون من ذلك، إن ىؤالء النكال يا ابنتي، إ
إن ذلك حصل مباشرة بعد مغادرتو البيت بشير واحد، في أول معركة شارك فييا، إنيم قميمو 

خرى، أىم من ىذه ، وكأن وراءىم أشغال أر، مستعجمونمالثرثرة يا ابنتي، وكالميم كأنو أوا
يا بأنيا ستتقاضى منحة مالية ومة ؿ"مميكة" أخبرتلرسالة المشؤ ، وبعد تبميغيا ا1األخبار التعسة..."

 .2ا في ذلك مثل عائالت الشيداء جميعا..."يرسميا لك المجاىدون، مثمي:" بعد أياـ قبلئؿ

 في المرة الثالثة: -

دىا بأخبار حاسمة فمـ تزوّ  بنفسيا لياؼ لمرة إلى "مميكة" لتعر  أتت "خالتي البيجة" ىذه ا
 جماؿ زواج، ثيا الحياتية، مفادأحسرد  المجيء قية األخبار السابقة، فقد كاف غرضيا مف مثؿ ب

عني لكن  وزوجي الثاني لم يرد االستغناء ،:" كنت جميمة مثمك يا مميكة، تقوؿطبلؽ،...الخ
لى إ وكدنا نيجر المدينة را وأحبتو أكثر،ي، وأحبني كثضغوط العائمة ىي التي غمبتو وغمبتني

ن تمك الضغوط، ولكنني في آخر لنعيش في ىناء بعيدا عمدينة أخرى، نيرب بجبنا 
لحظة...رفضت اليجرة، وأرغمتو عمى عدم التنكر ألىمو، ورجوتو أن يطمقني ويحقق رغبتيم في 

مرتيف الطبلؽ  ما سبب ليا  كانت عقيماً  "خالتي البيجة"ؼ، 3"خرى غير عاقر...أ التزوج من
، تشوفك يا متعد  الجندي خو :" ايتيا ثـ تدندف بمحف حزيف خافتوتتوقؼ فجأة عف سرد حك يش عمي 

 .4"...فرنسا وتقتمك بالغدرة...الجندي خويا

 ف تجعؿ مف "خالتي البيجة"، استطاعت الثورة أانطبلقا مف المواصفات التي تتسـ بيا   
وجدت في ذلؾ راحة كبيرة ىذه الخصائص كفاءة وظفتيا في العمؿ الثوري، توظيفًا كبيرًا، وبالتالي 

يا يلإص بسبب الظروؼ التي عاشتيا، فاالنخراط في صفوؼ الثوار بالنسبة ا بالنقىشعور وتعويضا ل
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حساس بالكينونة والوجود، إنو إحساس بالفاعمية ألنيا أصبحت عضوا دائما في  ىو شعور وا 
 المقاومة وليا شيادات تثبت ذلؾ.

ونجاح " خالتي البيجة" يدؿ عمى قدرة الثوار ووعييـ مف خبلؿ حسف تقسيميـ ومعرفة   
مجرد وسيمة دعائية لنقؿ األخبار، بؿ ئمة، فمـ تعد ستخداـ الشخص في المقاـ والوظيفة المبلا

وفي الوقت نفسو اكتسبت الخبرة والمعرفة،  لدييا شيادات تثبت ذلؾ لت إلى مناضمة حقيقيةتحوّ 
 مزا لمثورة والجياد مف أجؿ استرجاع حرية الوطف المغتصبة.ر تعد وبيذا 

 النموذج الثاني: -

، والتي التي خاضت المعارؾ مثميا مثؿ الرجؿ "المرأة الثورية"في  جوذىذا النم مثؿيت 
 تية: المواصفات اآل تمتمؾ

موضوع  بار أخييا "رشيد"، وقبؿ أف تمجلتخبرىا عف أخ إلى "مميكة"، "المرأة الثوريةأتت "
تمتحف)بحايك( أبيض  :"... امرأة شابة،اإلخبار قّدـ لنا الراوي المواصفات التي تتميز بيا، يقوؿ

مثل جميع نساء العاصمة، وتنتعل حذاًء أسود دون كعب، سرعان ما نزعت الخمار عن وجو 
" المرأة الثورية"مميكة" بأنيا أخبرت "ومف ثـ  .1جميل، وشعر مقصوص أسود، وفم مبتسم..."

مستشفيات :" رشيد بخير، وىو يسمم عميكم، إنو في أحد وأتتيا بأخبار عف أخييا "رشيد"، تقوؿ
 زوجياو كما أخبرتيا عف حياتيا .2الحدود يعالج من جروح أصابتو إثر مشاركتو في معركة..."

بثأر زوجيا  بؿ ىو ثأر عاـ  بالمقصمة، غير أف التحاقيا بصفوؼ الثوار ليس أخذاً  استشيد الذي
الرغبة تاريخ وكذلؾ الحس الثوري، و وعي الشخصية  بال ىعميؿ حرية الوطف،  وىذا يدؿ في سب

فإنو يبدأ من  ،من عممي ىذا ىو الثأر كما تقولينإذا كان اليدف :" في استقبلؿ الوطف، تقوؿ
 استشيد قبل ذلك بخراطة 1445وعمي في أحداث سنة زمن بعيد جدا، فقد استشيد والدي 

بقدر ما ىو  حقد أو ني ال أعتقد أنو ثأربكثير جدي ألمي في ثورة )الزعاطشة( بالجنوب لكن
بمجرد أن يتحقق  يي، حتما، كل ذلكتنقنا في وطننا وحريتنا، وسيمن أجل الحق. حكفاح 
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ب، إن الحرب فرضت ر إننا شعب يحب السالم ويكره الحنصرنا، ونسترد حريتنا فوق أرضنا، 
 الذي أخذ بالقوة ال يسترجع إاّل بالقوة. فالشيء، فالجياد ىو سبيؿ االستقبلؿ 1عمينا فرضا،...."

خبر ، وتطبيعياً  أف ما تقـو بو أمرًا خارقًا لمعادة ، بؿ تعده أمراً  أة الثوريةالمر ال تعتبر 
ال  ل كل شبر في الوطن، وىذا:"إن الكفاح يشم ؿ، تقو وعدـ معرفتيا لزوجيا الكفاح" عف مميكة"

 يدري عن ىذا شيئا، إال  إذا جمعيم الكفاح في مكان واحد، لفترة معينة، ألنيم حتما سيفترقون
الثانية، وزوجك ربما يكون في والية  زوجك شيئا، ألنني من الوالية عن ممعأال أنا فولذلك 

 اؿ في تحرير الوطفعّ فىف الر و عف المجاىدات ودأيضًا كما تخبرىا  .2..."أخرى، إن الواليات سبع
إنني لست وحدي، فما أكثر المجاىدات، في الجبال، والمكافحات في المدن، نعم إنين :" تقوؿ

ي عدة عمميات فدائية واعية، مشاركة فامرأة ثورية  فيي ،3"...دًا، وال يتعرف عميين أحدكثيرات ج
انخرطت في تنظيم الثورة، وشاركت في  :"...ى الجبؿ، وىذا ما تؤكده في قولياقبؿ صعودىا إل

إحدى العمميات الفدائية بالمدينة، وعندما قبض عمى زميمي في العممية عذب كثيرا لكنو لم يذكر 
لتحاق الشرطة، فأمرت با مي، عرفت ذلك فيما بعد، لكنني طبعا أصبحت متابعة من طرفاس
 .4"...الجبلب

الخارجي  ىماالشخصيتيف ىو معرفة مظير  ىـ مف عرض ىذه  المواصفات لكمتااألفميس 
"مظير المناضل ال يوحي في الغالب بشيء محدد فالشكل الذي  فعمى العكس مف ذلؾ، ألف

الروائية من حيث المالمح والمظير الخارجي ليست لو أىمية في بناء يتخذه في المتون 
ّنما كاف مسعانا مف استعراض مواصفات الشخصيتيف ىو إبراز الفرؽ الكامف بيني، 5الشخصية" ا موا 

  وىذا ما سنراه الحقا. أيضاً  ونقاط اشتراكيما
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مة والرامزة في الوقت المتخيّ مف الشخصيات الثورية  "خالتي البيجة"و "المرأة الثورية"إف 
ؿ عمى مثؿ ىذه يخي، فالرواية تعوّ عمة بالحس الثوري والوعي التار ، فيي مفّ "الثورة"إلى  نفسو

 ل المشيد وتصنعو أحيانا  كثيرة، فيي شخصيات تكمالشخصيات لمتحرك بيا دون قيد أو شرط"
؛ كّونيا 1نيا شخصيات تولد أنى شاءت وتموت أنى شاءت، وال شروط مسبقة تتحكم بيا"إ

شخصيات متخّيمة  فميست بتاريخية لذا ال تحّدىا أية مرجعية  فيي مف صنع نسيج خياؿ الكاتب 
 .لبيا كما يشاءيقوّ 

بشكل " ىذا الجانب مف الميارة واإلتقاف نابععمى الرامزة لمثورة  بناء الشخصياتال شؾ أف 
شخصية "الشخصية  ىذه ، كما تعد2"ةاسي من حرية الراوي الذي يشكميا دون قيود مسبقأس

نيا ال تحدىا مرجعية  مكممة لمشروع وضعو الروائي وأراد إتمامو من خالل ىذه الشخصيات، لكو 
يا وليدة تمازج األفكار وتبمورىا عمى وليدتيم، إن   تدىا نصوص التاريخ القديمة فيي ليسوال تقي  

ارب بيا سمبيات الواقع، خمقيا الروائي، وحم ميا مضامين وأفكار تح"، فيي نماذج 3نحو خاص"
نسانية، ومن ظروف  قصد االنتقال بيذا الواقع من حالة االنغالق إلى حالة أخرى أكثر تفتحا وا 

نساف الذي رفض شتى أنواع ذلؾ اإل "، فيي4السيطرة والكبت إلى ظروف الحرية والمساواة"
 .ف عميو أف ينبذىا ويثور عميياالعبودية االستعمارية، فكا

تمييز بيف ، كاف لم)الرامزة لمثورة(دي في استثماره ليذا النمط مف الشخصياتإف النص السر 
لحس الثوري اال تعني بالضرورة امتالك  ثناء الثورة التحريرية، والمرأة الثورية، فاألولىالمرأة أ"

الثورة بغير وعي، وقد تتعرض لالضطياد من طرف  أو الروح الثورية، فقد تسيم في
انخرطت في صفوف الثورة لتعمل مع  التي رأة الثورية فيي الواعيةالمستعمرين، أما الم
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فالنص يعالج  ،1"االستقالل ديضا كل امرأة ثائرة عمى الوضع حتى بع، كما تعني أالمجاىدين
(، باعتبار ىذه الفترة مف أبرز 1962-1954قضية المرأة الثورية في تمؾ الفترة العصيبة الحاسمة)

 ريخ الجزائري.المراحؿ  وأعظميا في التا

مف خبلؿ وقوفنا عمى مواصفات المرأتيف الثوريتيف، نحاوؿ أف نبرز عناصر اشتراؾ 
  المرأتيف وكذلؾ نقاط اختبلفيما:

 أوجو التشابو: -

مما يساعد عمى التفرغ  يما)خالتي البيجة مطمقة، المرأة الثورية أرممة(االرتباط األسري لكمتي عدـ -
 .لمجياد

 الحس الثوري. -

 ظيفة اإلخباريةالو  -

 أوجو االختالف: -

"المرأة الثورية" عبية معروفة لدى الجميع، عمى خبلؼ خالتي البيجة معمومة االسـ، فيي ش -
 فيي تتسـ بالسرية والخفاء. االسـ مجيولة

خالتي البيجة التي تمتيف  تصاليا المباشر بالثوار عمى خبلؼالمرأة الثورية مجاىدة حقيقية ال -
 ة إلى خدمة الثوار ومعاونتيـ.إضاف مينة أخرى

غير  "خالتي البيجة"المرأة الثورية متعممة، مثقفة، واعية بأمور الجياد والمجاىديف عمى خبلؼ  -
 :"إنيم مالئكة ديف، تقوؿىالتي ترتسـ في ذىنيا عف المجا متعممة، وخير دليؿ عمى ذلؾ الصورةال

، يصطاد فريستو من يصبح نسرا وكل واحد منيم ،يسكنون قمم الجبال القريبة من السحب
مم الشامخة ة كالنسر يعيش فال يرضى بغير القعالي، ويحمق في الفضاءات العداء كالنسراأل
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فتظل  ر أي حيوان آخر عمى الوصول لجثتو،، وال يقدبديال، وعندما يموت، يموت ميتة النسور
 .1لك بمحميا، ودميا، ومالمحيا إلى أبد اآلبدين..."جثتو كذ

، كانتا ا واحدةماّل أف ىدفيما واحد ووظيفتي، إالكائنة بيف الشخصيتيف ختبلفاترغـ اال
ببلغ "يتوفر تمتمكاف الحس الثوري والوعي التاريخي الذي بيا، كانتا  الجميع تسعياف لنقؿ األخبار وا 

ليم مما يجعمو يستقطب عقو  الناس وسبيال إلى تنوير قضايا عميو المناضل ويضعو في خدمة
 فكمتا، 2ضمن شبكة العالقات" ميز الذي يضطمع بوم بفضل ىذا الدور المعجابيوا  اىتماميم 
 .فراد المجتمعأ في تنويرسمتا بالوعي النضالي الثوري الذي يسيـ المرأتيف اتّ 

قدرتيما عمى ، إلى الرمزييف انجذاب باقي شخصيات الرواية إلى ىذيف النموذجيفيرجع 
إفادتيـ بأخبار الثورة والثوار، فمـ يكف كذلؾ ، و وفي أعماقاالستحواذ عمى مشاعر الفرد والتوغؿ 

الروايات األخرى التي تجعؿ منو  ف عمى خبلؼالدور البالغ في تقديـ الشخصيتيلممظير الجسماني 
 3مصدره"و  "منبع االنجذاب اإلخبار في ىذا النمط مف الشخصيات ىو رة االىتماـ واالنجذاب، فبؤ 
 امخاِطبارىا خالتي البيجة" باعتب" فوظيفة، التفاعؿ بيف أفراد المجتمعتتـ عممية التواصؿ و  بفضموف

الثوار والمجاىديف، فنجدىا  أخبار عف اإلببلغية(؛ فيي تبمغ وتنقؿ )الوظيفة اإلخبارية/ىي اإلخبار
 :" ال تجزعي ىكذا يا ابنتي"مميكة" بأنيا ستأتييا بأخبار عف زوجيا، تقوؿ في ىذا المقطع َتِعد

نوع الخبر، صحيح أن معارفي غير  كان زوجك، ميماجنينك، سآتي لك بخبر واىتمي ب
فراد يجة" دور الوسيط بيف المجاىديف وألعبت "خالتي الب ،4...."شيءمجاىدين، لكنيم يعرفون كل 

المجتمع المدنييف، وىؤالء الوسطاء قد وجدوا في الثورة التحريرية وقد كاف ليـ شأف كبير ألنيـ  
وار مف نشر بوظيفتيـ التي يمكف أف توصؼ بأنيا تواصمية، حيث مّكف ىؤالء الث ساعدوا الثوار

 .نجاز مياميـأخبارىـ وساعدوىـ في إ
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تي يتجسد سس الومف األ القصد والغرض مف التخاطب بصفة عامة، يشكؿ اإلخبار
حدد في خبار بمفيـو التواصؿ الذي يتبواسطتيا الفكر وينتقؿ إلى المتمقي، حيث يمتقي مفيـو اإل

 حسبإيصاؿ الخبر َطب؛ وىو بيف المتكمـ والمخاالنمط الخاص لمعبلقة الداخمية 
ـ يكف عمى دراية بيا مسبقا، كما يجب " بمعنى تزويد المخاطَب بمعارؼ وأدلة لDCCROT"ديكرو

أف تكوف)المعمومات  أي؛ 1ب"تزويد المخاط ب بمعمومات مفادىا خدمة المخاط  "عمى المخاِطب 
ميغي تزويد باإلخباري الت يشترط في الخطابف  ؛خادمة لمسياؽ المتداوؿ بيف الطرفيف/األخبار( 

مات الزمة وتخدـ الغرض)المقصدية(، وقد كانت "خالتي البيجة" القائمة بيذا الدور المخاطب بمعمو 
شيد" فت بو المرأة المجيولة التي جاءت بأخبار "ر م  وكانت وظيفتيا إخبارية، وىو الدور نفسو الذي ك  

:" رشيد بخير، وىو يسمم عميكم، إنو في أحد مستشفيات الحدود يعالج من جروح مف ذلؾ قوليا 
يقوؿ  البيجة"، خر  يثبت لنا وظيفة "خالتيآ ا، ونضيؼ مقطع2".أصابتو إثر مشاركتو في معركة..

 :" ابتسمت مميكة عندما دخمت خالتي البيجة:الراوي 

 جئت في وقتك يا خالتي... -
ني من الناس  يؤكد ذلك، لكن إال  في الوقت الالزم يا ابنتي، وكل من عرف جيءأأنا ال  -

لالستقرار  ال أترك خبار، حيث األحداث، حيث المتغيرات،ون إال  حيث األعيبي أنني ال أك
 ضحكت مميكة، أنيا لم تعد تخاف من أخبار خالتي...والسكون فرصة في حياتي

فوظيفتيما نقؿ األخبار ، 3تشياد أبييا ثم زوجيا"البيجة، بعد أن تكرمت عمييا بخبر اس
 في خطاطة بسيطة: ؾوتبميغيا لمسامع، ونمثؿ ذل
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 المخاَطب  إخبارية المخاِطب 

 

     

    

في الوظيفة اإلخبارية، لقد كانت ىذه األخيرة   "المرأة الثورية"و "خالتي البيجة"تشترؾ  إذاً  
خبار عف أخبار الثورة والثوار ولغاية وصوؿ األخبار لعامة بغية اإلببلغ واإلدية مف الروائية قص

 .شيا الوطف جراء االستعمار الفرنسييدركوا األزمات والمعارؾ التي عا الناس، حتى

في مقاصد الشخصيتيف "خالتي البيجة" و"المرأة الثورية" يقتضي إظيار أنماط  الخوضإف 
 ف األخبار المتناقمة بيف الطرفيفالمخاَطب؛ أي الكشؼ عالتوافؽ الضمني بيف المخاِطب و 

ف كوّ ، ني عمييا النصينب إببلغيةوفي الوقت ذاتو مقاصد  باعتبارىا موضع اشتراؾ الشخصيتيف
 بغية تحقيؽ الوظيفة التواصمية واإلخبارية في آف واحد. واإلفصاح تمجأ إلى التصريح يماتمقصدي

تكشؼ عف تعامؿ المتكمـ مع المستمع  ستراتيجيةاي البحث عف مقصدية الكبلـ ىالشؾ أف 
بيف المتكمـ والمستمع ويظير  ستراتيجية التعامؿبينيما، ونستشيد بمقطع يبرز لنا اوكيفية التواصؿ 

ن الكفاح :" عفوا إ، تقوؿ المرأة الثورية"مميكة"و "المرأة الثورية"في الحوار الذي قاـ بيف  جمياً  ذلؾ
لفترة  مكان واحد ذا جمعيم الكفاح فيوىذا ال يدري عن ىذا شيئا إال إالوطن يشمل كل شبر في 

عمم عن زوجك شيئا ألنني لم أعرفو، فقد جئت من لك فأنا ال أمعينة، ألنيم حتما سيفترقون، ولذ

 مليكة الرسالة خالتي البهجة

 خالتي البهجة

رإلخباا  

ة الثوريةأالمر  
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كنت  لو سبع، ىذا كثير، ، وزوجك ربما يكون في والية أخرى، إن الواليات سبع...الثانية الوالية
 1أيضا مجاىدات..." تني أية قوة من ذلك، ىاىن، النساءقت بو، ولما منعاللتح غير حامل،

ستراتيجية المخاِطب في تعاممو مع ا لنا كشؼ" يمميكة"و "المرأة الثورية"الخطاب القائـ بيف إف 
الثورة وطريقة الجياد ر ، ؼ"مميكة" غير واعية بأمو ؿ األمور التي يزّودىا لوالمخاَطب الذي يجي

جاء لغرض إزالة اإلبياـ بوساطة الشرح  ب)المرأة الثورية(فتدخؿ المخاطِ  لجباؿ،والكفاح في ا
اّل يبقى الخطاب موروالتفسير كي تستوعب األ تكوف عممية التواصؿ  ، ومف ثـلدييا مبتوراً  وا 

ر المفيد بأكبر قدر مف في منح المستمع أو المتمقي الخب وتتمخص قصدية اإلخبار متفاعمة،
 2"إيصال غرض المتكمم ومقصوده إلى السامع" ىوالغرض مف الكبلـ  الي يكوفالمعمومات وبالت

" إن المتكمم يجب أن يعطي المعمومات الالزمة عن موضوع الخطاب، " ذلؾ فيقوؿديكرو"ويحدد 
 "المرأة الثورية"ضح في الحوار السابؽ بيف توىذا ما ا ،3والتي من شأنيا أن تنفع الخطاب"

ومعمومات نافعة ؿ"مميكة" لـ تكف عمى عمـ  اً أف تعطي أخبار  "لمرأة الثوريةا"، إذ حاولت "مميكة"و
تالي تكوف وظيفة لكما حرصت عمى التفسير والشرح كي تزيؿ الغموض الذي راودىا، وبا بيا،

 إخبار المتمقي بأمور كاف يجيميا. يالمتكمـ ىنا ى

دليؿ عمى قدرة ة وتتمتع بيا، الرمزي التي تحققيا الشخصيات إف القدرة اإلخبارية التبميغية 
الكاتبة عمى تحريؾ خيوط الحدث الروائي، باعتبار المؤلؼ ىو المسؤوؿ الرئيس عمى تفعيؿ 

الفاعل الرئيس في الخطاب، فالقدرة عمى اإلذعان لقواعد المغة "فيو إذًا الحدث الروائي وتطويره، 
يستعمل المرسل الكفاءة التواصمية التالعب بيا ىي كفاءة تواصمية، وعندما أو  وقيودىا أو خرقيا

 ليؤثر عمى سموك اآلخرين، ويحقق المرسل ىذه التأثيرات عبر التالعب واستغالل القواعد

                                                           
 .209المصدر السابؽ، ص - 1

، 1، بيت الحكمة، ط-دراسة تطبيقية-خميفة بوجادي، في المسانيات التداولية مقاربة بيف التداولية والشعر - 2
 .16، ص2012سطيؼ/الجزائر، 

3 - O.Dccrot :Dire et ne pas dire,p204. 
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 ، فالمقصدية اإلخبارية لممتكمـ1"واالستثناءات، وبذلك فإنو يشير في خطابو إلى معنى اجتماعي
فحصول االقتناع بالخبر " دىا ترغيبيافإذا كاف مفا ،اأو ترىيبي اترغيبيإما في النص تتخذ منحييف: 

السردي لدى المستمع ال يكون إال  بعد مطابقة القول الحجاجي لفعل صاحبو باعتباره دليال 
ف كانت ترىيبية، فنجد 2"ووحجة مادية  تنسحب عمى المتكمم وتزكي موقف إلى "المتكمـ يسعى ، وا 

عمد إلى تحقيق غرضو، بإصدار وىو ي أو تركو ولو مكروىا، شيءإخبار المخاط ب عمى فعل 
لة لو  أوامر بتوسط ألفاظ وعبارات لغوية تنبني عمى االستعالء المستمد من السمطة المخو 

مجبر عمى تنفيذ أوامر في ىذه الحالة  فالمخاَطب ، 3"بطريقة مشروعة أو غير مشروعة
 .المخاِطب

حيث  يةإلخبار اات لتوصيؿ مقاصد الشخصي تعتمد الكاتبة عمى الخطاب السردي الحواري
 في إحداث عممية التفاعؿ واالحتكاؾ بيف مختمؼ األطراؼ الحكائية بارز كاف ليذه األخيرة أثر

الجزائري، ىذا  ورة الوعي التاريخيمف حوار يمثؿ ص جزءاً  الرمزيتيف الشخصيتيف اف خطابك ولقد
 منو الكاتبة مسرحا لبناء أحداثيا.األخير الذي جعمت 

؛ أي يمكننا اتبميغي اتواصمي اف خطابثورية الواردة عمى لساف الشخصيتيتتضمف األخبار ال
، كما تسيـ المقاصد اإلخبارية في 4سردية  في توصيل مقاصد الشخصيات"ا الم"اختزال وظيفتي

المبلئمة  ستراتيجيةاالبأخذه  ويتقصدممع مراعاة المرسؿ كيفية التعبير عف ه بمورة الحدث وتطوير 

                                                           
، 1، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط-لغوية تداوليةمقاربة -عبد اليادي بف ظافر الشيري، استراتيجيات الخطاب - 1

 (.226،227، ص ص )2003لبناف، -بيروت
عبد السبلـ عشير، عندما نتواصؿ نغير مقاربة تداولية معرفية آللية التواصؿ والحجاج، أفريقيا الشرؽ الدار البيضاء،  - 2

 .134، ص2006المغرب، 
 .218، ص2004نقدي، الدار البيضاء/دار أفريقيا الشرؽ، د ط، المغرب، حساف الباىي، الحوار ومنيجية التفكير ال - 3
  ف ورد في ىذا المقاـ، فيذا مبلحظة: سنقـو بدراسة آليات الحوار في النص السردي" لونجة والغوؿ" في مبحث آخر وا 

 يعود إلى الكاتبة التي جعمت مف آلية الحوار العممية المثمى لتحقيؽ مقاصد الشخصيات.
جدؿ التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ، منشورات كمية اآلداب والعمـو -ظر: محمد مشباؿ، الببلغة و والسردين - 4

 .52، ص2010اإلنسانية، جامعة عبد الممؾ السعدي، د ط، تطواف المغرب، 
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األطراؼ في تحقيؽ االنسجاـ والتفاعؿ بيف مختمؼ  اىنا تتحدد وظيفتيومف  .1لنقؿ خطابو
سواء أكانت مباشرة أـ  ابمعرفة عناصرى الحكائية/الشخصيات بما يخدـ السياؽ، وتتضح أكثر

 ضمنية.

لقد جسدت لنا الروائية "زىور ونيسي" صورة الثورة في النموذجيف الثوريف)المرأة الثورية/  
 ريخية التي تجيميا باقي الشخصياتالمعرفة التابويدىا ليذيف النموذجيف خالتي البيجة( مع تز 

فيـ القارئ مف استعانة الكاتبة ، كما يونضاؿ فكانتا رمز الثورة بكؿ ما فييا مف كفاح وجياد
إلى مختمؼ  يصاؿ حقائؽ الوعي التاريخيغرض إلدى الشخصيتيف أنو ب بارستراتيجية اإلخبا

التسجيؿ أو النقؿ عف التوثيؽ و  قدمتو لنا بطريقة إبداعية تخييمية بعيداً  القراء، ىذا األخير الذي
عمى أحداث وليذا كاف حديثنا عف التاريخ المتخيؿ الذي يجد فيو القارئ المطمع  ،الحرفي لمتاريخ

و"ياسمينة  " زىور ونيسي"يخ وكتبتياالثورة التحريرية الجزائرية وقائعيا وأحداثيا كما ذكرىا التار 
فالحمولة المضمنة في مسار الحكايتيف ىي  " وغيرىـ مف مبدعيف في قالب متخيؿ وعميوصالح

 .يةوردىا ليس مؤرخا ولـ يستعف بالوثائؽ التاريخحمولة تاريخية لكف الذي أ

التاريخية ىي التي جعمت المبدعتيف تخمقاف شخصيات ببطاقة داللية تحيؿ  ولعؿ الوقائع 
 ، حيث ترمي الروائيتيفيفة الشخصيات بطريقة مباشرة وصريحةإلى المقصدية الثورية فتظير وظ

وىي  صريحات مختمفة عمى لساف الشخصياتإلى اإلدالء بت -وظيفة الشخصيات-بواسطتيا
مرتكزًا أساسيا لبّث التي تمتد داخؿ النص عبر مسار الحكاية، وشّكمت بذلؾ  الوظيفة اإلخبارية

 لجزائرية وتفاصيؿ أحداثيا. الثورة ا ا الخاصة عفما وتصوراتيمأفكارى

يا في إثارة العقوؿ مف غفوتيا، وتوحيد قوتالثوري والوعي التاريخي  الحس امتبلؾ يسيـ 
  مف تدمير وغزو بسبب المستعمر الفرنسي. ى ما يدور حولياإل لعمؿ جميؿ، وكذلؾ تنبيييا

 

                                                           
، 1لطميعة، ط، تر: سيؼ الديف دغفوس، دار ا-عمـ جديد لمتواصؿ-ينظر: آف روبوؿ، جاؾ موشبلر، التداولية اليـو - 1

 .180، ص2003بيروت، 
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 رمزية الزمن: -1-3

مف استراتيجيات ومواقع ذات دالالت يتشّكؿ الزمف داخؿ العمؿ الروائي "لونجة والغوؿ" ض
مف الماضي  ، تمرر الروائية مف خبلليا حاالت شعورية تعيد النظر في الواقع انطبلقاإيحائية

والشؾ أف الرواية المشتغمة عمى التاريخ ليا وقعيا المتمّيز والخاص في اإلمساؾ بعنصر الزمف 
بعاد التاريخية والمعرفية، فما يؤسس عالـ الذي يعّد معممًا حيويًا في إنتاج النص السردي ذي األ

الكتابة ىو تجربة النص الزمنية، بمعنى دخوؿ فضاء الزمف في متاىات تاريخية تجمع بدورىا 
تجربة "، ألف 1يا أو فيمياعا عمى مدارات يصعب فكّ يا متوزّ عناصر ىامة تجعؿ الزمف متشظّ 
ن أفقيا ىو العالم المتخيل الذي ىو عمى اعتبار أ(،fictiveالزمن تؤخذ أوال كتجربة متخيمة)

لى إينفتح الزمف التاريخي عمى الزمف السردي  وينتقؿ مف الزمف المنغمؽ  ثـ ومف ،2عالم النص"
 ف عالـ النص يقتضي فتح العمؿ الروائي عمى العالـ الخارجي الذي يرمي إليوألالمنفتح ذلؾ 

 .الكاتب

نّ  اه مسار الحكايةطبالزمف التاريخي الذي غ "زىور ونيسي"لـ تصرح  ما كاف زمنا رمزيا وا 
مم الرجال قميال، وكأنيم يصدرون قرارا :" تكلراويقوؿ اة، يراءة الواعية والمتأنييفيـ مف خبلؿ الق

في ىذا  البد من إتمام إجراءاتو، في ىذا الظرف بالذات، إنيم أدرى بمصمحة األبناء والبنات
سي في أرض الجزائر وسعيو الحثيث المستعمر الفرن، فزمف الغوؿ ىو زمف تواجد 3الزمن الغول"

وظيفة الرمز في إضمار المعنى الظاىري  ، ومف ىنا تتضح لنامحو اليوية الجزائرية وطمسياإلى 
تكناه المعنى الباطني قصد إعماؿ ذىف القارئ وجعمو يقرأ النص قراءات عديدة وعميقة بغية اس

نّ  و النص، فيو ال يسمـ نفسو طواعيةالذي يروم عميو قراءة واعية، ويدعوه إلى "يفرض ما لمقارئ وا 
 .ما وراء النص)خفاياه( ،4كشف المعاني الخفية"

                                                           
عبد الرزاؽ بف دحماف، الرؤية التاريخية في الرواية الجزائرية المعاصرة "روايات الطاىر وطار أنموذجا" دراسة تحميمية  - 1

 .28تفكيكية، ص
 .45، ص2001، المغرب، 2، المركز الثقافي العربي، ط-النص والسياؽ –سعيد يقطيف، انفتاح النص الروائي  - 2
 .233زىور ونيسي، لونجة والغوؿ، ص - 3
 . 10ىنري بير، األدب الرمزي، ص- 4
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:" ىا ىي مميكة تتزوج وؿ الراويمزية الزمف التاريخي، يقفيو ر  برزيآخر،  ونستشيد بمقطع
 .1ل ىذا ىو الزواج؟ نعم في ىذا الزمن الغول،..."بأسموب بسيط جدا جدا، في

قصد البحث عف المعاني الباطنية بنة بآلية الرمز لتغطية الزمف التاريخي ىو إف االستعا
ي قائمة ببل ريب عمى عمقو ز ملنص وكشؼ كنييا، ألف جمالية التعبير الر لؤلحداث التي يحوييا ا

في خمؽ التفاعؿ بيف القارئ والنص ومف ثـ التجاوب يجعمو عامبًل فّعااًل  ما، وعظمة الفكر فيو
 فالقارئ بعد القراءة العميقة ألحداث النص يستشؼ ياضات التي خمفيا التاريخ،بال عو ومؿءم

المعنى الخفي الذي يحممو "زمف الغوؿ"، فيو زمف تسّيد السمطة الفرنسية وفرض ىيمنتيا عمى 
 وممارسة مختمؼ طرؽ االستعباد وأنواع القمع عمى شعب الجزائر. الجزائر

فإننا ريخي في رواية "بحر الصمت" ؿ "ياسمينة صالح" أما إذا تحدثنا عف آلية الزمف التا
كانت مؤشرات الزمف واضحة وبادية  نجدىا تعمد إلى توقيع األحداث التاريخية بتواريخ زمنية، فقد

.. 1457:" أفكر في تمك الصائفة الساخنة من شير أوت سنة سردىا النصي، يقوؿ الراوي في
وىي سنة  يحمؿ المقطع قرينة زمنية .2"،...ألنوفأفكر في رائحة البارود التي كانت تزكم ا

صبغة ا مف تاريخ الثورة الجزائرية لكنيا تم ّفو بفي ىذا المقطع حدث تستحضر الروائيةـ حيث 1957
دعت عمى ، إذ استواإلبداع سـ بالتخييؿيتّ  قة التسجيؿ إلى عالـ الرواية الذيفّنية أخرجتو مف بوت

 ـ1957اريخية بحكـ انتمائيا لسنة "متخيمة" ليا مرجعية ت يةريختاالمساحة السرد شخصيات شبو 
وىؤالء ىـ الذيف س ردت حكايتيـ في ىذا المتف  د ىذا التاريخ ولـ يذكره التاريخفكـ مف جزائري شي
 .المتخيؿ التاريخي

دو بياطع مع الحدث التاريخي الحقيقي فمسار الحكاية المتخيؿ يتق البلفت لبلنتباه أفلكف 
حالة تفاعؿ بيف الحقيقي والمتخيؿ يحث يحضر الحدث المؤرخ والمسجؿ في ممفات النص في 

"ماي" الربيع  :" أتذكر جيدا ذلك الشير،ييقوؿ الراو تاريخ الثورة التحريرية في مسار الحكاية، ف
لوان، ىو نفسو "ماي" الذي تحمل ذاكرتو عمى م الطبيعة المغمسة في فسيفساء األ الموشح بأحال

                                                           
 .234زىور ونيسي، لونجة والغوؿ، ص - 1
 .19ياسمينة صالح، بحر الصمت، ص - 2
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ن "قالمة"، "خراطة"، "سطيف"، ليست مجرد مدن ان شعب كامل.. ذاكرة وطن تشيد أحز عاتقيا أ
 كان مثيرا ذلك الشير بقدر ما ىي عشق حميم عمى ضفة بحر تسكنو حورية خالدة.. لشد ما

التاريخية المكتظة باألحداث، باألسماء  والشيداء، ولم يكن ممكنا  حقيبتو بطاكان يأتي متأ
لى قرينة تاريخية زمنية سارد القارئ إيحيؿ ال .1لم يكن ممكنا الحياد إزاءه..."تجاىمو بعدئذ، مثمما 

، وليذا طت بمرحمة حاسمة في تاريخ الثورةوالتي ارتبـ  1945ىي شير ماي الذي شيد مجزرة 
ح عمى أحداث تاريخية ية توسع مسار الحكاية ألنيا تنفتيثري النص بحمولة تاريخفإف المقطع 

واليات جزائرية وتحيؿ إلى خمفيات خروج  القتؿ الجماعي الذي كاف في عدة رةأخرى منيا مجز 
سا عمى ألمانيا ومشاركة ، انتصار فرنالشعب في مظاىراتو فرحا بانتياء الحرب العالمية الثانية

وعدىا بإعطاء الحرية لمجزائرييف كؿ ىذه المعطيات التاريخية  ،زائر في حربيا ضد ألمانياأبناء الج
 نة كحمولة تاريخية.مفي جمؿ بسيطة يمكف لمقارئ أف يدركيا ألنيا مض ناىالحضالتي 

في تاريخ الثورة  جدا حساسةـ مركز الثورة الجزائرية، فيي مرحمة 1945ماي  08تعد فترة 
 ة "خراطة". قالمة" مف خسائر بشرية وكذلؾ منطق"سطيؼ" و" منطقتالما شيدتو  الجزائرية

ؿ" و"بحر الصمػت" يمكف أف نحصره بيف "لونجة والغو  روايتا توفالزمف التاريخي الذي غطّ 
ليما  فـ(، إذ وظفتا األحداث الثورية مع إضفاء الصبغة الفّنية عمييا، كما كا1962 ـ و1945)

  نساف الحالي.ينطبؽ عمى واقع اإل تحريؾ الزمف التاريخي وجعمو زمنا حاضرا  القدرة العالية عمى

 رمزية المكان: -1-4

كاف عنصرا أساسا في بنية السرد، بحيث ال يمكف تصور رواية بدوف مكاف، فبل الم يعد
 وجوده في مكاف وزماف معيف، ونظرا إلى وجود ألحداث خارج المكاف، ذلؾ أف كؿ حدث يأخذ 

 الروائي العمود الفقري الذي يربط أجزاء النص"عتبره "مرشد أحمد" ، فقد ااألىمية التي يكتنفيا
، فبل 2الذي يسم األشخاص واألحداث الروائية في العمق ويدل عمييا" وببعضيا البعض، وى

                                                           
 .39المصدر السابؽ، ص - 1
حاث في المغة واألدب أب-نصيرة زوزو، بناء المكاف المفتوح في رواية "طوؽ الياسميف" لواسيني األعرج، مجمة المخبر - 2

 . 22، ص2012، بسكرة/الجزائر، 08، العدد-الجزائري
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توقيؼ فنجده أحيانا يقـو ب ،ا/ال واقعيايمكف لكاتب الرواية االستغناء عنو ميما كانت طبيعتو واقعي
 قاتيا بما يجاورىا، ما يدؿ عفالمكانية وفي عبل حركة الزمف ليمتقط حركة األشياء في امتداداتيا

نتحدث  نبو كما يجوز لنا أ التي تربطوتب لممكان، وعن العالقات النفسية العميقة الكا حس  "
ن يرى أ وفي مكانين...أ ن يرى الشيء الواحد مكرراً و لالمتداد المكاني الذي يدفعو أل عن معايشت

طبيعة المكاف في رواية حيث نجد  .1زمنة مختمفة..."الشيء الواحد في زمانين مختمفين أو أ
 .تاريخية واقعية مكنة" مستقرة وثابتة، فأغمبيا يحيؿ إلى مرجع واحد وثابت فيي أالغوؿلونجة و "

 رضية الخصبة التي حاولت الكاتبة مف" األلونجة والغوؿ" التاريخي في نص يمثؿ المكاف
ماكف الواقعية مسرحا لضبط متنيا النصي، فنجدىا خبلليا بناء نصيا السردي ساعية إلى اتخاذ األ

لو أي طاقة إيحائية تحوّ عف مختمؼ مواقفيا فبل تكسبو  بداللتو العادية لتعبر -المكاف-دعيوتتارة تس
مف داللتو الطبيعية المعروؼ  رة أخرى تجردهبالداللة، وتا مف مجرد فضاء مكاني إلى رمز مشعّ 

ما حسب  القوية فتوظفو يحاءات والدالالتعما باإلبداللة جديدة حيث تصبح رمزا مفّ  بيا، وتشحنو
 ؛فحسب بتوظيؼ رمز المكاف التاريخي الجزائري اكتفت الكاتبةقد فيقتضيو سياؽ النص وطبيعتو، 

الرموز المكانية في النص  ؿو يصادفنا أيويتيا إذ حنينيا لوطنيا وشدة ارتباطيا ب داللة عمى
 القصبة"."رمز  السردي

ري في يس قي صداىايتو وبإلى نيا بداية مسار الحكايةكبيرًا منذ حيزًا  "القصبة"لقد شغمت 
يدؿ عمى وىذا   وتشير إلييا،اد تخمو صفحة مف صفحات الرواية إالّ تك ، إذ الكؿ مستويات سردىا

 اإلبداعي، يقوؿ الراوي السردي في نصيا مركزية غدا بؤرة أساسية الذي المكاني أىمية ىذا الرمز
ان، سقط الجسم كمو من ىذه :"عندما سقطت النقطة البيضاء في يوم حزين يتيم من أيام الزم

القارة، وأظممت كل األرجاء والدروب فييا، وعندما نيضت في يوم سعيد عمالق من أيام الزمن، 
حتى  فييا، وبزغ الفجر مشقشقا مشعاً  كل األرجاء والدروب نيض الجسم كمو، وسرت الحياة في

                                                           
 .160نبيمة ابراىيـ، فف القصة بيف النظرية والتطبيؽ، مكتبة غريب، د ط، ص - 1



 الفصؿ الثاني: متخيؿ كتابة تاريخ الثورة
 

155 
 

ة البيضاء ىي القصبة فالنقط ،1"االنبيار، ليشرب خمرا حتى الثمالة بعد ليل طويل طويل...
 .سكينةالستقرار و االمؿ و األ دالالت ىذا األخير مف موالجزائرية العريقة الغارقة في البياض لما يحم

 معتمدا لغة وصفية مجازية أسيمت  في النص الرمزي الراوي المكاف التاريخييستحضر 
مى وجو ع الرمزي بصورة عامة والمكاف التاريخي جمالية عمى النصضفاء مسحة في إ

" أن نصف دون أن  السرد تقنية حتمية ال مناص منيا إذ يمكف، ألف الوصؼ في الخصوص
يـ لسرد حميمية ألنو يسفعبلقة الوصؼ با ،2دون أن نصف" أن نسرد اً يمكن أبد نسرد ولكن ال

يصادفو المتمقي ي كذلؾ الكشؼ عف المبيـ والغامض الذحداث وبمورتيا و بقدر فّعاؿ في نمو األ
واألحياز  الطبيعية المناظر" الوصؼ بوظيفتو السردية حتى يشمؿفبل ينيض  خطاب السردي،في ال

ف األمكنة ووص والمطر، والشمس، والقمر، والميل وما فيو من ظالم؛الخارجية: كالريح، 
 والسيول حياء والساحات؛ ووصف األمكنة الطبيعية كالجبالالحضرية كالشوارع، واأل

زا ألنيا تفضؿ لغة الذي خصت بو المبدعة "القصبة" يبدو مميّ  وصؼاللكف ، 3واألنيار،..."
عمى  قوؿت وليذا ،المجازية فيي تنطمؽ مف صورة القصبة كنقطة بيضاء تكوف بمثابة نقطة البداية

 جوىرة بين البكر السمراء، تبدأ الرؤية منيا وتنتيي إلييا،ج نقطة بيضاء في :"... لساف راوييا
األرجاء الظاىرة والمخفية، وتنير دروب األدغال جبين، وتضيء تزين ال افة بموريةشف

  .4"والصحاري

"ليس إحياء  الروائييف ىدفو الرئيس يد مفحضار الرمز التاريخي مف قبؿ العداستالشؾ أف 
م حضاري يفيد في النيوض بعالقات الماضي فحسب، بل وجعمو فاعاًل في الحاضر كعنصر تقد  

ية من خالل قراءة جديدة ؤدي وظيفة وداللتو جمالية وفكر جديدة لتحقيق غاية شعرية ت
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التاريخ بأحداثو كتابة ىذا  د منيا إعادةواية التي تتعاطى التاريخ ليس القصالر  ألف، 1لمتاريخ"
يكوف المتخيؿ التاريخي كحمولة يمؤل المبدع مف خبلليا  التاريخ كفيؿ بيذا، بينما، فووقائعو

التداخؿ بيف المغوي والتاريخي إضافة نصية جديدة بفيكوف ىذا  ،يخالفراغات الي لـ يسجميا التار 
  لتبرز المفارقة بيف الماضي والراىف ولتؤسس لممكاف التاريخي الذي ال ينفصؿ عف تاريخ األمة.

فالمكاف التاريخي ىو مكاف شاىد عمى وقوع األحداث التاريخية والثورية فيو، حيث 
حساس مة اليوية لدى المجتمع، وتعمق اإلتضاعفت أز  كمما" في النص تتضاعؼ أىمية حضوره

ارتباطيم  زرضيم، يتعز  االقتالع من ذواتيم، والغربة في أبضياع الوطن وبقدر ما يحس الكتاب ب
، أو تصوير أوطان حممية من خالل جيدىم في بناء مدن متخيمة بالمغةبالشخصية ويتكاثف 

مف التاريخ الساكف إلى التاريخ المتحرؾ، فالروائي مة تنقؿ الحدث سردية متخيّ  بحركية، 2التاريخ"
يدرؾ تماـ اإلدراؾ استحالة عودة الماضي وتشّكؿ التاريخ كما كاف في وقت سابؽ، فيو يسافر إلى 

فالرواية تقدـ ، في النص الماضي عبر المكاف، ويتكئ عمى المكاف ليجعمو مكّونا سرديا بنائيا ميماً 
عالتيا اتفالذي يتم وفق قوانين ب وتعتمد عمى التشكيل المرك "بناًء فنيًا لممكان الزماني،

حيث يتـ ىذا البناء ، 3الخاصة، يؤدي إلى الخروج من دائرة الزمن المغمق إلى نيايات مفتوحة"
 تاب عمى تخصيبيا وبث حركية اإلبداع فييا.بوساطة المغة التي يعمؿ الك  

داخؿ الرواية، فالمكاف في نتاج المعنى إما في مي دوراً  تورمزي يمعب المكاف التاريخي و
الرواية المعاصرة لـ يعد مجرد إطار تزييني لؤلحداث، بؿ ىو عنصر أساسي يتداخؿ مع العناصر 

ساسية يطرح مف خبلليا الروائي جممة أ األخرى ويشارؾ في خمؽ مدار النص، حتى أصبح قضية
ىميتو في أ أتىتت، لذا 4ر المعيشمف األسئمة، والمشكبلت التي تتعمؽ براىف اإلنساف والحاض

 نات الروائية األخرىستغناء عنو لتداخمو مع المكوّ كف االيم العنصر الذي ال نوالرواية مف كوّ 
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يتحدد وجودىا إاّل بوجود المكاف، ويكتسب  ال لعناصروكؿ ىذه ا ،والزمف ثكالشخصيات واألحدا
"ال يوجد مكان خاص بالرواية، فكل  نومشروعية وجوده في الرواية مف أ الرمزي المكاف التاريخي

 لذا اتخذت ،1ئي"ي مكانا خاضعا لطبيعة الفن الرواأ األماكن صالحة ألن تكون مكانا نصياً 
اتسـ باالستقرار والثبات فمـ ذ وتأثيثيا، إ حداثيالبناء أ مسرحاً  )القصبة(الكاتبة مف المكاف التاريخي

برز سمات الرواية العربية ىذه السمة مف أ تعد ئيا في النص، حيثعشوا عفويا أو تناوبي
وير قضايا المجتمع مكاف التاريخي واستدعائو، قصد تصالمعاصرة التي تمجأ إلى توظيؼ ال

 تشيد اكّوني )القصبة(سكانو وليذا اختارت الكاتبة  والتعبير كذلؾ عف ىمومو وتاريخ وأوضاعو
 . ات فييعاألحداث التي وق

مكاف مى القصبة كىا عضواءطت الكاتبة أي النص بؿ سمّ مكانية فلـ تتعدد الرموز ال
، تضرب قدماه نقطة بيضاء في رأس شامخ:" زائرية، يقوؿ الراويالج شيد أحداث الثورة تاريخي

األمكنة الجزائرية تمجأ إلى إحداث تداخؿ في  فمـ ،2"في عمق التاريخ، والحضارات البائدة والقادمة
  .وراتريخية شيدت نشوب عدة ثتا رغـ وجود عدة أمكنة التاريخية

 مسو غأو  قسريا دوف مبرر فّني الروائي ال يقحـ التاريخ في المكاف أو المكاف في التاريخإف   
" كل مكان يحمل تاريخًا... ومن البدييي أن اإلنسان ال يرث في المكان ما موضوعي، بؿ إف 

ىذا اإلرث كل أقسام  تتساوى في وال يمثمو من ظرف فقط، بل يرث كذلك ىذا التاريخ الذي يمفو،
ساس ما اضطمعت بو من ميمات وما شاىدتو من أحداث كان بل تتفاوت وتتفاضل عمى أمال

 ، فالقصبة مكاف تاريخي اضطمع بعدة ميمات وكاف مقر اجتماعيـ.3تختمف قدرا وقيمة"

التاريخ وب وعقيدتيا كؿ مكاف لو حمولتو التاريخية وذاكرتو الجماعية مرتبطة بفكر األمة
وتترجـ مشاعرىا، إذ اكتسبت األمة الجزائرية تمثؿ ذاكرة  العاـ لئلنسانية، فالنقطة البيضاء)القصبة(

                                                           
 .150المرجع السابؽ، ص - 1
 .129، صونيسي، لونجة والغوؿ زىور - 2
 (.151،152محمد الصالح خرفي، جماليات المكاف في الشعر الجزائري المعاصر، ص ص ) - 3



 الفصؿ الثاني: متخيؿ كتابة تاريخ الثورة
 

158 
 

التي تربطيـ ببعضيـ  العبلقات االجتماعية واإلنسانية المتشابكة عف صفة التاريخية كما كشفت
 الشخصيات. جؿ ، فكانت المأوى الذي تمجأ إليوابعض

 تذكر الماضي، فيغدو الماضي حاضرا ر المكاف التاريخي يإف الكاتب الذي يستحض 
ليذا  صورة لييا ليرسـتي ينتمي إفيتوالى الحضور والغياب وىو يعيد النظر في تاريخ جماعتو ال

المكاف وتترسخ في ذاكرة الجماعة مف خبلؿ تمقي القارئ ليذه الحموالت التاريخية التي تشكمت 
 داخؿ النص.

ؿ الزمف، ألف ليذا األخير كاف التاريخي مرتبط بالدرجة األولى بعامفيو أف الم مما الشؾ 
 تستميم الزمن، وتتشكل عبره ،" تجربة سردية تتكئ عمى المكانالدور الكبير في تشكيمو، فكؿ 

تسايره وتحاول تجاوزه في اآلن ذاتو، وألن الزمن مرتبط بالمكان فيو يشكل المحور األساسي 
فالروائية في استحضارىا ليذا النمط المكاني لـ تكتؼ ، 1تاريخيو" في تناول المكان واستقراء

ثيره في حركية األمة والتاريخ العربي أبل لتبرز قيمتو، وت"بالذكر الحرفي لو وتزييف النص بو 
بقي القارئ مرتبطا بتاريخو المجيد،... ويجعمو حافزًا لو وقابال لمتجديد مرة واإلسالمي، ولت  

إلى  )المكاف(مف خبللو بوعي ودراية مف الكاتبة، فمـ تسع مكاف في ىذا النصمزية الفر ، 2ثانية"
ّنما إلعادة بناء األحداث التاريخية التي وقعت فيو وتحديثيا في نفوس  جعمو ديكورا تزيينيًا لمنص  وا 

 .القراء، ألف المكاف التاريخي في حقيقتو عبارة عف ىوية تاريخية مادية ماثمة لمعياف

والتفاعؿ الوجداني  الرمزية لسردي الروائي في إعادة تشكيؿ األمكنة التاريخيةالنص ايسيـ 
 معيا، وتعريؼ الجيؿ الجديد بيا وجعميا عبلمات لمكتاب ليتناولوىا ويكتبوا عنيا بشكؿ مغاير ألف

 ممارسة الواعية لمفنانلي، يتجدد عبر االبناء الفن   "المكان شأنو شأن أي عنصر من عناصر
اء خارجيا مرئيا، وال حيز محدد المساحة، وال تركيبا من غرف وأسيجة، بل ىو كيان فيو ليس بن
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وما ، 1والظممة" من الفعل المغير والمحتوي عمى تاريخ ما، والمضخمة أبعاده بتواريخ الضوء
 عمى الكاتب إاّل أف يعيد الحياة إليو مف جديد.

وقناع ضمف سياؽ الوعي  تحّوؿ المكاف التاريخي في نص "لونجة والغوؿ" إلى رمز 
 ىو قصدز نمط المكاني الراملالتاريخي، فيو ذاكرة رامزة، وال شؾ أف الكاتب الذي يستعيف با

اليروب من واقعو ليسقط عميو رؤاه التي يخشى معالجتيا، ومن ىنا يتحول المكان إلى رمز و "
المكان تقنية  قناع يخفي المباشرة، ويسمح لفكر المبدع أن يتسرب من خاللو، وقد يكون

مستقبمية يتجاوز بيا المبدع مكانو وواقعو فيصعد إلى السماء وقد ينزل إلى  أعماق األرض 
فالكتاب يتفاوتوف في توظيفيـ لمرمز ، 2،بل ينسرب من خاللو أو ينقده" ليبث الرمز نفسو وييرب

المتوخاة ومرجعياتيـ ىدافيـ أ تيـ باألمكنة التاريخية بناًء عمىاي التاريخي، عمى حسب قناعنالمكا
الباحث "عثماف حشبلؼ" أف الغاية مف توظيؼ يرى  ية، لذاالتاريخية وما يممكونو مف قدرات فنّ 

نما ىو مصيرنا الذي نممحو الرمز التاريخي  "ليس حقيقتو المدوية في ذلك السياق الماضوي، وا 
الخاصة موصولة  بالتحديد من خاللو في الحاضر، فنحن نطالع في الرمز التاريخي تجربتنا

نطالع في الرمز مصير البشرية وتجربتيا "، ومف ىذه الخصوصية 3"بتجارب أسالفنا في الماضي
الخاص بالعام، واآلني  دمج ي دائما مثل ىذه القدرة عمىالعامة، إن لمرمز الفن   اإلنسانية

لمكاف التاريخي إلى توظيؼ ا  فعودة الكاتبة، 4"المجيولق، والمحدود المعموم بالالمحدود بالمطم
براز لمذات الجزائريي ثفي البناء الحد عوض توظيؼ ، 5"ة"داللة عمى التشبث باألرض وبالجذور وا 

كما  "النقطة البيضاء"بعيدة عف الخصوصية التاريخية الجزائرية، فالعودة إلى "القصبة" أو  زو مر 
سترجاع الماضي الذي وال تاريخيا المجيد الثريالذكرى و  غرض إحياء النص كاف ب يرمز ليا في

تعيد تشكيؿ التاريخ وفؽ رؤيتيا وحاجتيا النفسية وكأف الكاتبة كاف واقعا في ذلؾ المكاف التميد، 
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ؿ خيط الوصؿ بيف الماضي والحاضر تطعيـ النص بذخيرتيا المعرفية والثقافية لتشكّ كذلؾ و 
فمـ  ياة األوليف واألسبلؼي، وينبض بحالماضي التاريخ موفالمكاف التاريخي الرمزي يختزف في داخ

يستحضر في النص مف خبلؿ البعد الجغرافي فحسب بؿ ينظر إليو عمى أنو كائف ينبض بالحياة 
" خمق المعنى داخل الرواية وال يـ فيألنو يس حداث التاريخيةويختزف في داخمو ما مضى مف األ

ر المكان إلى أداة لمتعبير نصيكون دائما تابعًا أو سمبيا بل إنو أحيانا يمكن لمروائي أن يحول ع
القدرة عمى خمؽ المعنى، وال تقؼ  الرمزي فمممكاف التاريخي، 1األبطال من العالم" فقعن مو 

ىميتو عند مستوى تشكيؿ البنية النصية، بؿ تتجاوز ذلؾ إلى مستوى الداللة التي يحددىا التمظير أ
ى كؿ عنصر مف العناصر التي تدخؿ المغوي لمنص الروائي، والداللة األدبية ال تقتصر عمى معن

في تشكيؿ البنية النصية، وال عمى شبكة العبلقات المتبادلة بينيما، بؿ أف تشمؿ طريقة أدائيا 
 .2لوظائفيا، وكيفية انتظاميا في السياؽ الذي وردت فيو

"لونجة والغوؿ بالمكاف التاريخي وكانت اإلشارة إليو  صرحت الكاتبة في مسار حكاية
بحيث ضمنت سردىا مقاطع قريرية غير رمزية، إذ استعانت بآلية فّنية مغايرة لتقنية الرمز مباشرة ت

، يقوؿ ويضفي مسحة استطيقية عمى النص األذف تأنس لو حدث نغماً ي   الشعر الشعبي  الذيمف 
 :" أنا القصبة...الراوي

 يسموني البيجة، ويسموني زينة البمدان...

 األريام... عذراء بين األبكار، وريمة بين

 بيضاء تتالال كي رغوة الموج، مكسر جواىر...

 3الحرية حمميم وزيادة، وشيخيم عبد الرحمن..."... 

                                                           
 .70دي، صحميد لحمداني، بنية النص السر  - 1
جوادي ىنية، صورة المكاف ودالالتو في روايات واسيني األعرج، أطروحة دكتوراه، قسـ المغة العربية وآدابيا، جامعة  - 2

 .77، ص2012/2013محمد خيضر بسكرة، 
 (.150، 149زىور ونيسي، لونجة والغوؿ، ص ص ) - 3
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المكاف التاريخي باسمو دوف إشارة رمزية أو إيحاء لو؛ لـ يرؽ أف يكوف  الكاتبة استدعت
ا القصدية رمزًا، بؿ يكتفي بأداء وظيفة لسانية في النص فقط وتحضر في سياؽ النص بداللتي

شحنة اإليحائية التي لوح دوف إعماؿ الذىف ألنيا تفتقر إلى االتي تتسنى لمقارئ بوض ،1واإلدراكية
الشعبي الذي رسخ فضاء القصبة في  شتغمت عمى مستوى التناص مع الشعرتصيرىا رمزا، وا

 ذىنيات كؿ الجزائرييف.

لحدوس حيث تنشأ بين اإلنسان خزانا حقيقيا لؤلفكار والمشاعر وا" يالمكاف التاريخ يعتبر
، إذ نجد في ىذا النص وحدة المكاف 2"ادلة يؤثر كل طرف فييا عمى اآلخروالمكان عالقة متب

ا بسبب نفسي اوتأزم اوقمق اثوري االتاريخي "القصبة" ونرى فييا شخصيات الرواية تعيش اضطراب
 إباف االحتبلؿ، ولعؿ جزائريوواضح أف "القصبة" رمز لواقع الفرد ال ،الفرنسي طغياف المستعمر

وىذا ، ةاأللفيتسـ ب اقديم اتميد ا، كّونو مكانحداث الروائيةلبناء األ امكان "القصبة"مف اختيار ؼ دالي
رجع دواعي توظيؼ المكاف أ حيث "GASTON BACHELARD باشبلر  "غاستوف نّوه إليو ما

األماكف األخرى وكذلؾ  عمى خبلؼ ى األلفة التي يتميز بياالتاريخي القديـ في النص السردي إل
 فيو وجود المناضميفمقر اجتماعيـ  و  أيضاً  نولكوّ و ، 3فرادماف في نفوس األآما يبعثو مف طمأنينة و 

والقصبة  ،جؿ استرجاع الحرية المغتصبةوتحريضيـ عمى القتاؿ مف أة في الجياد ورغبتيـ الممحّ 
ة في االستمرار ال بيتسموف بالحركة والرغ فأناسيا تخمؽ وعيا وحسا ثوريا اللتقاء الناس فييا بكثرة، 

 الجمود والركود.

الشخصية وتجري في إطاره  الذي تتحرؾ فيو باستعراض المكاف في ىذه الرواية الراويقاـ 
 غير أف درجة التأطير وقيمتو تختمؼ اوؿ كؿ جزئياتيايتن ماكف وصفاً األحداث بحيث توصؼ األ

 روائي آلخر. مف

                                                           
، 2004، ليبيا، 1دار الكتاب الجديدة المتحدة، طينظر: محمد يونس عمي، مقدمة في عممي الداللة والتخاطب،  - 1
 .79ص

 .31حسف بحراوي، بنية الشكؿ الروائي، ص  - 2
، ص 1984، 2ينظر: غاستوف باشبلر، جماليات المكاف، تر: غالب ىمسى، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر، ط - 3
31. 
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في  رو، إذ استحضعت مشاعرىـ اتجاىوتنوّ  ،التاريخي رؤى الكتاب لممكافوىكذا تعّددت 
 التاريخية عت األنماط المكانيةتنوّ  فمف الروايات ما خرى،وانتقمت دالالتو مف داللة إلى أالنص 

جؿ كتابة متميزة تستفيد مف الماضي ّكز عمى مكاف معيف ومحدد، كؿ ذلؾ مف أر  فييا ومنيا ما
التاريخي الرمزي قبؿ أف يتعامؿ معو الكتاب عمى أنو فضاء نصي وطريقة والحاضر، فالمكاف 

ساسية التي انبنى ص، ىو النص بحد ذاتو والركيزة األتشكيمية إلضفاء أكثر الدالالت عمى الن
  عمييا.

نما  أما طبيعة المكاف الرمزي في رواية "بحر الصمت" ؿ "ياسمينة صالح" فمـ يكف مرموزا وا 
اشرة وصريحة، لذا تجاوزنا دراستو في ىذا المقاـ، فقد كانت روايتيا تحمؿ أماكف كانت إشارتيا مب

، ولعؿ الروايات المتعاطية لمتاريخ تشترؾ الخالبحر، الجبؿ، البيت، المستشفى،..... :عديدة مثؿ
في مكاف واحد ىو "الجبؿ" الذي كاف مبلذ المجاىديف ومأواىـ، فمف خبللو عرؼ "سي السعيد" 

الذ كل الفارين من التعسف :" الجبال مالسارد قطاعي قيمة الثورة وعظمة الجياد، يقوؿالرجؿ اإل
تجاوزتني األحداث  :"يضيؼ، 1ولم أكن أختمف عن أحد من الرفاق في حنينو لبيتو وأىمو" والقير
جبال صنعت وجو الوطن.. لم تكن  منذ غادرت نحو دوار "سيدي منصور"، ومن ثم نحوجدا 

سوى في الكارثة والفجيعة وكانت الحرب آنذاك ىي المركز الذي التقت فيو كل الجبال لتمتقي 
  .2الجبال..."

 الحوار الثوري وىاجس اليوية: -2

رد ىو لحمة العمؿ إذا كاف الحوار ىو العمود الفقري الذي تنبني عميو المسرحية، فإف الس
جوانب  من من الحدث أو جانباً  اتب جزءاً و يصور بيا الكريقة التي يصف أالط" الروائي ألّنو

مممحا من المالمح الخارجية لمشخصية أو قد يتوغل و المكان المذين يدور فييما، أو الزمان أ
خواطر نفسية أو حديث خاص مع  إلى األعماق ليصف عالميا الداخمي وما يدور فيو من

                                                           
 .70ياسمينة صالح، بحر الصمت، ص - 1
 .69المصدر نفسو، ص - 2
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ينظم أحداثو "الذي نو ىو وىو ال يقتصر عمى ىذه األدوار بؿ يضيؼ إلييا كوّ  ،1الذات"
، لقد شّكمت تيمة 2وشخصياتو وبالتالي فضاءاتو وأزمنتو ومن ثم انتسابو إلى الخطاب أو المبنى"

"الثورة" السمة البارزة في جؿ حوارات الشخصيات الحكائية  فغدت البؤرة األساسية التي انبنى 
نفسو الحوض الذي  وىا موضوعيم التاريخي وفي الوقتفاتخذ"بالثورة عمييا، إذ اىتـ الروائيوف 
بيا التطمعات التي كانوا يقرأون  بو يصوغون الفضاءات والشخصيات، ينيمون منو األحداث و

ن طميعة التغيير الثقافي والمجتمعي، وأن ينقل ، تمك ميمة أدب انتدب نفسو أن يكوحاضرىم
يـ الحوار في نقؿ األحداث لى أي مدى أس، فإ3الحس الغالب عمى ىواجس الناس"

  وكيؼ اشتغمت الحمولة التاريخية عبر حوار الشخصيات؟ ؟)الخطاب الثوري(يةالثور 

 آلية الحوار: -2-1 

يعد الحوار دعامة التواصؿ البشري، فيو ظاىرة إنسانية رافقتو منذ وجوده عمى سطح 
األرض وضرورة حتمية حتى يحقؽ تواصمو االجتماعي ويثبت وجوده اإلنساني، فاإلنساف اجتماعي 

لو  التي تحقؽاألساسية  نفسو، لذا كاف الحوار الوسيمة  ىواالنطواء عم  يمكف لو االنعزاؿبطبعو فبل
رائو وأفكاره ومشاعره وأحاسيسو فضمو تتاح لو فرصة التعبير عف آالتواصؿ والتفاعؿ مع غيره، فب

 كؿ ما يجوؿ في خاطره.و 

اإلنساني فبل يمكف  ؿ التواصؿإلى الوجود، وأبرز وسيمة مف وسائ الحوار ىو معبر الذات
و ضرورة إنسانية تقتضييا حياة اإلنساف الواعية اليادفة؛ فيذا ال يعني أف ألن ء عنواالستغنا

بأشكاؿ شتى مف أدوات  نفسو محاطاً  يجد اإلنسافب، فالتواصؿ البشري يقتصر عمى الحوار فحس
مصطمحات كثيرة ما نعت بوكثيرا نظريات االتصاؿ الحديثة بالحوار، اىتمت  ، ليذاالتواصؿ

                                                           
 .40، ص1993، القاىرة، 2طو وادي، دراسات في نقد الرواية، دار المعارؼ، ط - 1
 .410، ص1996، الرباط، 1ط أحمد فرشوخ، جمالية النص الروائي، دار األماف لمنشر والتوزيع، - 2
الحداثة في الرواية يوسؼ ناوري، الرواية الجزائرية وعي الثورة وأسئمة التحديث، مداخبلت ممتقى الرواية الرابع "أسئمة  - 3

 . 45، ص2008الجزائرية"،  رابطة أىؿ القمـ سطيؼ، 
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في مجمميا إلى حقؿ  يا تنميف كانت تتفاوت معانييا دالليا، فإنّ والتفاعؿ والمحادثة، وا   كالتخاطب
  التي ينبني عمييا. المثمى األداة تعتبر المغة، و 1شمؿ أسموب الحواري التواصؿ الذي

مرسؿ حضور ال ة في أي نص إبداعي يقتضي بالضرورةبأجو و  أسئمةحوار عمى ال انبناء إف
 ائمة عمى مجموعة أسئمة والمرسؿ إليو)المتمقي(، حيث نجد بعض المقاطع الحوارية في النص ق

مختمؼ ف ببلغة ىذا المقطع تتمثؿ في اعتباره إجابات عف ومف ىنا فإأجوبة في الوقت نفسو، و 
فمف خبلؿ الحوار الذي جرى بيف عمي األسئمة التي راودت مختمؼ الشخصيات الحكائية، 

 :يكتشؼ القارئ قرائف دقيقة تحيمو إلى حمولة تاريخية صريحة مف ذلؾ " وبقية الشخصيات"سحنوف

 ىل ىي الثورة عمى الفرنسيين...؟" -
 ىل ىو األمير عبد القادر يظير من جديد...؟ -
 الخامس من أوت جديدة...؟ ىل ىي حوادث -
 أخرى...؟ 1445ىل ىي حوادث الثامن ماي  -
 باء...؟ىل ىو الجياد الذي تكمم عنو اآل -
 ولكن من أين لنا بالجيش والعتاد والسالح...؟ -
فقر، وىم خدم لكن الفرنسيين ىم األقوى، واألغنى، والسادة والعرب ىم األضعف، واأل و -

 .2أولئك وعبيدىم..."

مت مجموعة مف األلفاظ التي شكّ  معظـ الشخصيات وردت عمى ألسنة التساؤالت التياحتوت 
 ة، الفرنسييف، األمير عبد القادرالثور :)ب التاريخي مف ذلؾلمكشؼ عف الخطا كممات مفاتيح

معيا لتشكؿ حقبل حيث يمكف ج ماي، الجيش، العتاد، السبلح...( 08أوت، حوادث  05حوادث
ما يختمج في صدور شخصياتو  كؿ وي عفالنا الر  قد كشؼمعجميا دالليا لمثورة التحريرية، ف

 .مكنونات الشخصيات األخير الذي أسيـ في الولوج إلىاساطة الحوار الداخمي المونولوجي، ىذا بو 

                                                           
أحمد زاوي، بنية المغة الحوارية في روايات محمد مفبلح، أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، المغات والفنوف قسـ المغة  - 1

 .12، ص2014/2015العربية وآدابيا، جامعة وىراف، 
 .168زىور ونيسي، لونجة والغوؿ، ص  - 2
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برز تقنيات اإلبداع السردي، ولو أىميتو في مف أ monologueيعد الحوار الداخمي  
"النواحي النفسية والشعورية التي تختمج في األعماق الباطنية الكشؼ عف شخصية الكاتب و

يكة" في قرارة نفسيا، تتساءؿ عف مم" في النص مف خبلؿ حديث تبرز ىذه اآللية ،1لمشخصية"
ذلك في نفسيا، لقد تصورت  قالت مميكة :"د والوضع الذي آؿ إليو، يقوؿ الراويزوجيا المجاى

ن المجاىدين يختمفون عن الناس اآلخرين، وأن زوجيا بعد أن أصبح مجاىدا، صار دائمًا أ
 صنع الناس صنعًا آخرمن شأنو أن يإنسانا آخر، يختمف عما كان عميو من قبل، إن الجياد 

ليم إلى صورة أحسن وأفضل يقولبيم كما يشاء، إلى صورة أخرى، غير التي كانوا عمييا، يبد
  .2وأقدس"

مميكة" اىديف في مخيمة الشخصية الرئيسة "يستحضر الراوي في ىذا المقطع صورة المج
"أحمد"  مييا زوجياتتساءؿ عف الصورة التي سيكوف ع "مميكة"، حيث نجد طة الحوار الذاتيابواس

ذاكرتيا كبلـ  وتسترجع ،إذا ما طرأ عمييـ تغيير أـ ال؟ ،والمجاىديف بعدما صعدوا إلى الجبؿ
:"إنيم مالئكة، يسكنون قمم الجبال  جاىديف، تقوؿم"خالتي البيجة" التي حدثتيا عف صورة ال

النسر، ويحمق القريبة من السحب، وكل واحد منيم يصبح نسرا، يصطاد فريستو من األعداء ك
 يموت بديال، وعندما يموت القمم الشامخة في الفضاءات العالية كالنسر يعيش، فال يرضى بغير

 ودميا يقدر أي حيوان آخر عمى الوصول لجثتو، فتظل جثتو كذلك بمحميا، ميتة النسور، وال
 .3ومالمحيا إلى األبد اآلبدين..."

"مميكة" وتصوراتيا عف  ف اعتقاداتيؤدي ىذا الحوار وظيفة سردية ميمة ىي الكشؼ ع
س األف مف شأف الجياد أف يغير النأنيـ يختمفوف عف الناس اآلخريف  المجاىديف، كانت تظف

اد ىذه األفكار إلى ذىنيا وتتساءؿ عما إذا كاف زوجيا قد قولبو الجي تبادرت، فويقولبيـ كما يشاء
" وما يختمج مميكة"ما يدور في ذىف  ا عمىوصنع لو صنعا آخر أـ ال؟، فيذه التقنية الفّنية وقفتن

                                                           
، القاىرة، 2السيد محمد ديب، فف الرواية في المممكة العربية السعودية بيف النشأة والتطور، المكتبة األزىرية لمتراث، ط - 1

 .274، ص1995
 .209زىور ونيسي، لونجة والغوؿ، ص - 2
 المصدر نفسو، الصفحة نفسيا. - 3
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ىو شخصي، وفردي... ويمقي األضواء الكاشفة  يعبر عن كل ما "المونولوج فأل في صدرىا،
ا رد، ألنييا مراقبة مف طرؼ السا، وما نمحظو في ىذه اآللية أنّ 1لمشخوص"  عمى الحياة الداخمية

 . 2ايويراقب امتصؽ بالسرد مف جية وألف السارد يشرؼ عمييت

إلى كشؼ الستار الذي تتوارى وراءه الشخصيات الحكائية، ففي كؿ  الداخمي يسعى الحوار 
ر، ومف المعاني المختمجة في الصد مف خبلؿ ذلؾ مرة تتحدث الشخصية مع ذاتيا، يفيـ القارئ

إلى لية الكيفية التي مف خبلليا ينفذ الروائي إلى عمؽ الشخصيات، جية أخرى تبيف لنا ىذه اآل
عطي لمقارئ ممخصا عف طراؼ الحكائية التي تر عمى باقي األعتبر وسيمة لتوزيع الحواجانب ذلؾ ت
تريح النفس مف ىذا  نسانية العالقة في الصدور، ولتفريغيا يأتي الكاتب بيذه التقنية التيالمعاناة اإل
 الضيؽ.

ترؾ لمشخصية أف تعبر ؿ المونولوج أىـ المكّونات السردية، وفيو ينزوي الكاتب جانبا لييشكّ  
وعة منيا: كشؼ خبايا وظائؼ متن في النص عف كؿ ما يدور في خمدىا)داخميا(، كما نجده يحقؽ

ف تصرح بيا يمكف أ وأفكار مدفونة ال ريح بما ينتابيا مف ىواجس ووساوسوالتص ذات الشخصية
سية، والحقيقة في ىذا إاّل في لحظة معينة؛ كأف تعبر عف مشاكميا وتأـز حالتيا نتيجة الظروؼ القا

واتيا بكؿ عف ذ كمو يعود إلى فضؿ الروائي الذي يتيح فرصة التعبير لمسارد وشخصياتو أف تتحدث
ية سردية تمكف الشخصية مف الحوار مع نفسيا، يتيح ليا استخداـ حرية، والمونولوج بوصفو بنّ 

عناه أف المونولوج حوار م ، وىذا3مفرديف المحيميف إلى ذات واحدةوالمخاطب ال ضميري المتكمـ
 أحادي يكوف فيو الشخص متكمما ومتمقيا في الوقت نفسو.

فالمونولوج الداخمي ىو التكنيؾ المستخدـ في القصص بغية تقديـ المحتوى النفسي 
الجوانب الميمة مف حياة الشخصية وتفكيرىا  ضاءةإلأيضًا  ، و4مشخصية والعمميات النفسية لدييال

السرد يتخذ مف ىذه التقنية وسيمة تسيـ في العصر ألف  أليديولوجياتوشعورىا ومدى وعييا 
                                                           

 .48، ص2010ر العربية لمعمـو ناشروف، د ط، ، الدا-دراسة –ينظر: خميؿ ابراىيـ، بنية النص الروائي  - 1
 .230أحمد زاوي، بنية المغة الحوارية في روايات محمد مفبلح، ص - 2
 .228، صينظر: المرجع نفسو - 3
 .59روبرت ىمفري، تيار الوعي في الرواية الحديثة، ص - 4
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بكثرة عند كتاب الرواية الواقعية  اية لغة الخطاب الروائي، ونجد ىذا النمط الحواري بارز تشكيؿ بنّ 
ألنيـ يؤمنوف بفكرة إفساح المجاؿ لمشخصية وتركيا تتحدث عف ذاتيا لتخبرنا يـ لو يولوف العناية ف

 أنو إاّل أف المبلحظ في ىذا النص في خمدىا، فتعبر بكؿ حرية عف مشاكميا وىموميا،عما يدور 
ـ ييتـ كثيرا بيذا النوع مف الحوار، وكأف الكاتبة تريد اإلفصاح والكبلـ المباشر العمني بدؿ ل

  خوالجيا. ذوات الشخصيات و المونولوج الذي يطمعنا عمى

نجد الحوار  يانصكثّفو الروائية في ت لـ الحوار الداخمي الذي آلية جانب إلى
 لحدث النصي ونموه، بغية اإلفصاحالة في بمورة االذي اتخذتو كوسيمة فعّ  (dialogue)الخارجي

ويسمح بطريقة مباشرة بنقؿ آراء  كّونو يقـو بيف طرفيف أو أكثرة؛ التصريح بوقائع الثورة الجزائريو 
والسعي بيا نحو حمقات جديدة، فالحوار الذي  في بناء األحداث وتطويرىاو  األطراؼ المتحاورة 

يثبتو "رشيد" في قولو  وىذا ما ،جرى بيف "سي محمد"  وابنو "رشيد" ييدؼ إلى خمؽ وعي جديد
إن الثورة تحتاج الشباب ليجاىدوا  مثمك؟ كال... أبي، حماالً  عمل ياتريدني أن أ:" ماذا ألبيو

اء، ويتحسروا عمى الزمان، إن المعركة اليوم، ويدخموا المعارك، ال ليحصموا عمى الخبز والم
آالمنا، وىو ستعمر، إنو السبب في كل مآسينا و الم إنيا مع ليست مع الخبز ولقمة العيش،

 .1إنني ال خيار لي في األمر...تركتكم بالسالمة..." مصدرىا، والبد أن نقضي عمى المصدر، ثم

يجعؿ القارئ يفيـ مباشرة أف الكاتبة لـ "رشيد"  إف الحوار الذي دار بيف "سي محمد" وابنو
نما وّظفتو تمقائيا  تورد ىذا المقطع اعتباطا أو لغاية معينة، حيث يرمي الراوي مف خبللو إلى زرع وا 

الشباب الحس الثوري والوعي التاريخي، كما يبرز لنا في الوقت نفسو الوعي التاريخي الذي يمتمكو 
نما سعييـ  الجزائري مف خبلؿ شخصية "رشيد"، فمـ يعد ىميـ الوحيد ىو إسكات جوعيـ ورمقيـ وا 

صيا ىذا واسترجاع حريتيـ، فالكاتبة في ن خراج المستعمر الفرنسيكبر ىو الجياد والكفاح إلاأل
ىذا المقطع الحواري إلى ، كما ييدؼ 2تتعامل مع التاريخ بوصفو جزءا من وعي الشخصيات""

                                                           
 (.185،186زىور ونيسي، لونجة والغوؿ، ص ص ) - 1
 .85، ص-دراسة –التراث في الرواية العربية المعاصرة  محمد رياض وتار، توظيؼ - 2
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فبل مناص أف  ،1مة والكشف عن طبيعتيا وموقفيا""الشخصية المناضعف  تكويف صورة وأنموذج
معرفة  غرضب في النص غاية الروائية مف خبلؿ عودتيا الماضوية وتجسيد الحوارات الثورية

لثوري واإلفادة كيـ الحس االحقيقة واكتشاؼ المجيوؿ وتوعية الناشئة بماضييـ التاريخي، بغية امتبل
لى يتسرب إليو، لذا البد من العودة إى الحاضر و الماضي يمتد إل" ية، ألفمف األحداث الماض
معان النظر فيو، إذا أالماضي التاريخي،  ، فالوعي 2ردنا أن نفيم حقيقة الحاضر المعيش"وا 

عمى معظـ حوارات الرواية، وذلؾ بغية االعتبار واإلفادة منو،  ىو السمة البارزة الثوري التاريخي
 ة إلى الماضي.دو الع في بناء مستقبؿ جديد مف خبلؿواالنطبلؽ 

عمى واقع الفرد الجزائري إباف الثورة ا مع القارئ مف خبلليثوريا يطّ  تعد ىذه الرواية أنموذجاً 
سئمة متعددة المقاصد والمرامي، كما تعبر عف مقاصد أخرى تكوف ا أالتحريرية، إذ تحددت فيي

إلى  " لصاحب خطاب ما، وعميو فإف ساطة الرمزالييا بو مضمنة في ثنايا الخطاب حيث يممح إ
 3جانب مقاصده التواصمية من كل قول ينتجو مقصدا تواصميا إجماليا يتعمق بمجموع خطابو"

لتحرير الببلد  دافر س األفي نف الحس الثوري والوعي التاريخي إيقاظمقاصد الروائية في تجمت 
يا في النضاؿ ضد بنفس عمما أنيا كانت مجاىدة وشاركت وتحميؽ شعبو في فضاء الحرية والسبلـ،

 .فرنسا

خصوصية تجعمو يقؼ وسطا بيف الرواية  "لونجة والغوؿ" يكتسب النص السردي
والمسرحية، فالحوار فييا يزيد عف حجـ الحوار الروائي ويقؿ عف الحوار المسرحي الذي يستغرؽ 

 ودث وبمورتسيـ بشكؿ واضح في تطوير الحفاعمة في النص وأ اأدى أدوار  حيث ،مسرحية كاممة

                                                           
، مجمة كمية العمـو -دراسة تحميمية–ينظر: بساـ خمؼ سميماف، الحوار في رواية اإلعصار والمئذنة لعماد الديف خميؿ  - 1

 .04، ص2013، 13اإلسبلمية، المجمد السابع، العدد
 .84، ص-دراسة –بية المعاصرة محمد رياض وتار، توظيؼ التراث في الرواية العر  - 2
، تر: سيؼ الديف دغفوس، محمد الشيباني، مرا: لطيؼ -عمـ جديد لمتواصؿ-آف روبوؿ، جاؾ موشبلر، التداولية اليـو - 3

 (.182، 181، ص ص )2003، بيروت، 1زيتوني، دار الطميعة لمنشر والتوزيع، ط
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 1شخصياتيا وتمضي بيا في الصراع" كوسيمة تكشف بيا عن" اتخذتو الكاتبة فقد ذلؾضؼ إلى أ
 وأداة لنقؿ خطابيا.

إف الحوار الذي دار بيف "عمي سحنوف" وبقية الشخصيات، جعؿ منو الراوي معبرا لمدخوؿ 
قاطع  يو.في حوار مع مختمؼ الشخصيات، وذلؾ بغية إفادتيا بحقيقة المستعمر الفرنسي ومرام

 سحنوف الجميع قائبل:

، شيءرغم أن ىذا المذياع المعين، لم يذكر كل  ة،جماع عظيم ىذا الذي نسمعو ياأمر " -
 إال  بجزء قميل من الحقيقة... إنو ال يصرح

 من الذي ال يفصح عن الحقيقة..؟ -
 الذين يتحدثون في المذياع يا أىبل... -
و ىو ما يمميو عمييم الحكام، والحكام ىم أنا لم أقل أنيم ليسوا عربا، ولكن ما يقولون -

نيم متعممين، ويحممون يم، العرب فييا موظفون ال غير، أل الفرنسيون، واإلذاعة إذاعت
 .2شيادات..."

نيا مف مسرحة األحداث التي يبدو أف لجوء الكاتبة إلى الحوار واستخدامو بشكؿ مكّثؼ قد مكّ 
في كسر الرتابة السردية والممؿ الذي  لوقت نفسوا في يسيـ تمكف القارئ مف التفاعؿ معيا ألنو

في توسيع أفؽ توقع القارئ مما يعطي لو القدرة  ماً ، وىذا يمعب دورا مي3يولد جراء استطالة السرد
فالقارئ ىنا يحتؿ المرتبة الوسطية  باط انفعاالت الشخصيات المتحاورة؛نعمى التخييؿ أكثر، واست
 يحتؿ قمة اليـر في عممية التمقي وبناء المعنى. أو باألحرى بيف منتج النص والنص

                                                           
 .410كتبة األنجمو مصرية، صالجوس أجري، فف كتابة المسرحية، تر: دريني خشبة، م - 1
 .167زىور ونيسي، لونجة والغوؿ، ص - 2
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 في خمؽ االحتكاؾ الرؤى الفكرية، كما يمعب دورا فعاالً  الحوار الممسرح في استجبلءيسيـ 
امض الذي يراود يزيؿ الستار عف المبيـ والغ فإنو لى ذلؾضؼ إأبيف مختمؼ األطراؼ الحكائية، 

 ببلغ الرسالة.ا  ى في تحقيؽ التواصؿ و التالي يصير األداة المثممختمؼ الشخصيات وب

الحوار  خصائص السابؽ الذي دار بيف "سحنوف" وبقية الشخصيات الحواركما نممح في 
جميا مف خبلؿ حوار "عمي سحنوف" الشخصية المثقفة، وبقية  ذلؾ برزالتعميمي اليادؼ و 
ة العبارة التي جاءت عف طريؽ بنيقد وقع التمييد لبلنتقاؿ إلى ىذا األسموب المتحاوريف معو، و 

، ثـ في لغة المتحاوريف ىذه المرة وبالتالي في أسموب ؟..تساؤال: مف الذي ال يفصح عف الحقيقة
يدؿ عمى عدـ المعرفة والرغبة فييا بطرح السؤاؿ وانتظار وىذا  مماثؿ لما يحممو مف تساؤؿ

عمى التساؤؿ بيف شؼ لنا المغزى الحواري مف خبلؿ التخاطب الذي كاف مبنيا اإلجابة، فك  
:" الذين ما وفكرا، مف خبلؿ قولوأقؿ منو عم كانوا حاوريو الذيفالمثقفة "عمي سحنوف" ومالشخصية 

ا، ولكن ما يقولونو ىو ما يمميو بنيم ليسوا عر يتحدثون في المذياع يا أىبل ...أنا لم أقل أ
موظفون ال غير، ألنيم  واإلذاعة إذاعتيم، العرب فييا عمييم الحكام، والحكام ىم الفرنسيون،

وبالتالي فإف تنوع حاوريو، فمغة "سحنوف" مختمفة عف لغة م ،1ن، ويحممون شيادات..."تعمموم
  .2بمثابة قاعدة يقـو عمييا الخطاب يبدو المغات  وليس وحدة لغة مشتركة معيارية، ىو ما

 يد":آخر دار بيف "رشيد" ووالده" سي محمد"، يقوؿ "رش حواري نستشيد بمقطعو   

  ...إنني مطارد في المدينة، وستبدأ الشرطة في البحث عني ىذه الميمة،" -
 ونطق األب مكمال جممة ابنو،...: -
شاء اهلل، فما لم تستطع أن  ستصعد إلى الجبل، أليس كذلك؟ تذىب لممجاىدين، ما -

كنت أتصور  ة، أردت أن تقوم بو مع المجاىدين،اتعممو معي، وتعينني بو عمى ىم الحي

                                                           
 .167زىور ونيسي، لونجة والغوؿ، ص - 1
 .69ميخائيؿ باختيف، الخطاب الروائي، ص - 2
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نك وجدت عمال، وأنك ستكفيني مؤونة نفسك، وتساعدني في ستقول لي: أ أنك
 .1"مصاريف إخوتك...

وصعوبة العيش التي ، فبينما يعري رأي األب حالة الفقر يا نظر مختمفةالحوار عف زوايكشؼ 
بف مف زاوية نظر أخرى أف المعركة ننا حوار االمكّ ب أفراد المجتمع الجزائري، يمغكاف يواجييا أ

كبرى التي اضطر لخوضيا الجزائري ليست معركة مع الفقر مف أجؿ لقمة العيش بؿ ىي معركة ال
فقير الشعب وعيشو المزري ألنيا استولت عمى كؿ خيرات الببلد في ت مع فرنسا التي كانت السبب

ويضيؼ األب ردا إلى كبلـ ابنو بنبرة تبدو فييا السخرية التي تكشؼ مف جية  عت شعبيا.وجوّ 
عف الحياة  وتخؿ   مجاىديف ألف في ذلؾ تضحية كبرىعف مدى عظمة قرار االلتحاؽ بالى أخر 

نطق األب مكمال جممة ابنو  ...:"الموت في سبيؿ الحياة األفضؿ لآلخر ومف ذلؾ قولو لمواجية
خوف... مشيرا بيده بميجة فييا حدة مضافة ونظرة عينو فييا من االستيزاء الطاغي عمى ال

صنعون بشاب ال يستطيع العمل حتى سيماذا  ا سيصنع بك المجاىدون...؟وماذ لمسخرية...
كحمال في الميناء...؟ يحممونك عمى ظيورىم في األحراش والوديان، وييدىدونك ساعة النوم؟ 
ماذا سيصنع بك المجاىدون يا ولد؟ وىل كل واحد يستطيع أن يصبح مجاىدا...؟ إن الجياد لم 

معينين، وقفوا أنفسيم عميو، فال عائالت ليم وال زوجات، وال  يخمق ألمثالك...بل خمق لرجال
ية لممجاىد ألنو يتحدث عف ابنو ف األب يقدـ بطاقة دالليتجمى لمقارئ أ، 2"أوالد، وال مسؤوليات...

نفسو لمجياد ترؾ عائمتو لـ يتزوج ولـ يتحمؿ مسؤوليات  وواقؼ رشيد" الذي لـ يفكر في حياتو"
الحوار إلى الكشؼ عف المكاف الذي  أيضا ىذا يسعى اكم ،لتحاؽ بالجبؿأخرى غير النضاؿ واال

ن "لكشف عنصري الزمان والمكامف أبرز اآلليات التي يستعاف بيا  هسيغادر إليو "رشيد"، باعتبار 
يعمؿ عمى تسخيف األحداث وتقديميا، فبفضؿ نو ، ولكوّ 3"بوصفيما إطارًا لمحدث والشخصية

ليو ىو "الصعود " المغادرة إرشيد"دركنا المكاف الذي يريد " ووالده أيدرش"التحاور الذي جرى بيف 
 جياد والنضاؿ.إلى ال القارئ أنو زمف الثورة والسعي إلى الجبؿ" وفي الوقت نفسو يدرؾ

                                                           
 .167زىور ونيسي، لونجة والغوؿ، ص - 1
 .183، صنفسوالمصدر  - 2
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كما يتخمؿ ىذا المقطع تقنية السخرية لتعطي لمقارئ وصفا دقيقا النفعاالت الشخصية 
مشيرا بيده بميجة فييا حدة  ستيزاء الطاغي عمى الخوؼ،وحركتيا:) ونظرة عينيو فييا مف اال

ؼ عمى المشيد مما يسيؿ عمى القارئ التعرّ  ،(الخمضافة لمسخرية، إف الجياد لـ يخمؽ ألمثالؾ،...
ة  وانفعاالت الشخصية وىذه الطريقة في تقديـ الحوار تحقؽ المشيدية في السرد بدال مف الحكائي

يضا عمى خطابيا الذي يختمؼ عف خطاب مى الشخصية وشاىد أيتعرؼ القارئ عومف خبلؿ ذلؾ 
ىذه التقنية قدرة الكاتب  كما تتطمب ،مة عف الشخصية المتحدثةاآلخريف وتتكوف لديو فكرة متكام

  عبر مستويات مسار الحكاية. عمى حسف توزيع الحوار

ح الذي يعتمد عمى مسر تيج تقنية الحوار الم  نيؿ الحوارات، فمف الروائييف مف تتعّدد صيغ نق
يستعيف بالحوار الموصوؼ ومنيـ مف يعمد إلى  تبادؿ الحوار المباشر بيف الطرفيف، ومنيـ مف

شارية " الوظيفة اإلىماه األخيرة بيف وظيفتيف متمايزتيف وغيرىا، إذ تربط ىذ "قاؿ" صيغة القوؿ
صية القائمة بالفعل شارية تومئ عن طريق الضمير إلى الشخوالوظيفة التصريحية، فالوظيفة اإل

وىذا  ،1مفوظ"الكالمي، تتناول فيو ما يتعمق بيوية المتكمم ووجوده وبخاصة عالقة التمفظ والم
ن ىذه الوظيفة ( لمقارئ، لكو  (fonction idéologiqueيديولوجية وظيفة إ"مف أجؿ إعطاء 

  صية البطلن بصدد تحميل شخبمثابة خطاب تفسيري أو تأويمي يمجأ إليو الراوي عندما يكو
يفة التصريحية فإنيا تصرح بفعؿ الكبلـ وبتعدد لوظأما ا ،2"حدث اجتماعي أو سياسي معينأو 

 .3طبيعتو

إلى أف إعادة إنتاج خطاب الشخصيات " GERARD GENETTE ينّوه "جيرار جنيت  
ت ممقاة بانتاج خطالتاريخ والسيرة الذاتية أف تعيد إض في اؼ باختبلؼ األنماط السردية؛ فيفتر يختم

نتاج خطابات ة واألقصوصة أف تتظاىر بإعادة إوالرواية والخراف مةفعبًل، ويفترض في الممح
ع الخيالي وغير الخيالي، فإذا ما إنتاج حوار)خطاب( الشخصيات يتصؿ بالطاب ، فإعادة4مختمفة

                                                           
 .178مويفف المصطفى، تشكؿ المكّونات الروائية، ص  - 1
 .95، ص2002، الجزائر، 1بوعمي كحاؿ، معجـ مصطمحات السرد، عالـ الكتب لمنشر والتوزيع، ط - 2
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 ياوخطابات الشخصيات اقترنت بالتاريخ فإنيا حتما تمتـز األمانة والموضوعية في نقؿ حوار
رغـ  ،آخر ية كالرواية مثبل فإنيا تتخذ منحىتعمؽ األمر بمختمؼ األجناس األدبالتاريخية، أما إذا 

 تحافظ عمى المعايير سعي الرواية التاريخية إلى نقؿ األحداث التاريخية الواقعة، إاّل أنيا ال
في قالب ا تتشكؿ ضمف عالـ متخيؿ ويكوف التاريخي مضمف أو متناص األساسية لنقمو، ألني

 وىذا ما يحقؽ لذة القراءة ومتعتيا. الفني الجماليا ىبعدء الرواية يسيـ في إعطا تطيقي جمالياس

الشخصيات  )حوار(مادتو الخاـ مف الثورة يسعى إلى بناء أقواؿ "لونجة والغوؿ" نصينيؿ 
فخمقت شخصيات  الكاتبة بالثقافة التاريخية والوعي الثوري، يدؿ عمى تشبعّ مة وىذا الثورية المتخيّ 

ثارة جوانبو الخفية ورصد النص وا  دتيا بوعي تاريخي جعمتيا تتوافؽ مع فكرة ج خياليا وزوّ مف نس
نيا جعمتيا أي أ ؛بقوة االندفاع والرغبة في خدمة استقبلؿ الوطف تسمتّ كما ا عبلقاتو الداخمية

شأنيا أن تحقق قراءة من "كيذه  ةلثوري والوعي التاريخي، وال شؾ في أف محاولعمة بالحس امفّ 
الواقع الرؤيوي االستشرافي الذي ينبغي أن يكون كما تتوخاه الرؤية اإلبداعية  تستقرئبنائية 

 يتجل إال  كعالمة أو سمة حاضرا في أبجديات البعث المرتقب لمواقع اليوتوبي المنتظر الذي لم
ي التي تكي ف تابة ىوالكتابة ىي التي تضفي عميو معنى وتحولو إلى فضاء داللي، ألن الك

ة في النص ال يحس القارئ أنيا مصنوعة مخترعة، وىذا در رات الواا، فالحو 1الواقع وليس العكس"
و صادر وكأنّ  شديدة توظيؼ الخطاب الثوري بفطنةمّكنيا مف ما عود إلى معايشتيا ألحداث الثورة ي

 فعبل عنيا.

خبلليا تمرير خيوطيا وطرح أفكارىا لقد كاف الحوار اآللية المثمى التي حاولت الكاتبة مف 
 ويتجاوزه وتبادليا بيف القراء، إذ ترى أف الوعي التاريخي الذي تمتمكو البد أف يتخطى فكر الفرد

كي تبقى حية مدركة  العقوؿ ف تتسرب إلى جميعالحقائؽ التاريخية محجوزة، البد أحتى ال تبقى 
يفصح عنو، ومف أبرز الحوارات التي مّثمت  لدى الجميع، وال تظير قيمة الوعي التاريخي ما لـ

وتشجعت "المرأة الثورية" و"مميكة"، يقوؿ الراوي:"  الحوار الذي دار بيف الثوري الوعي التاريخي
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مميكة، محاولة أن ترتفع بعقميا إلى مستوى ىذه المرأة الفذة الحاممة لخبر الخير عن أخييا 
 رشيد، قالت وكأنيا تخاطب نفسيا:

 إذن، أنت تثأرين لزوجك الشييد بالمقصمة...إنو الثأر  -
 ثأر قديم جدا، جدا... الثأر، كال، إنو وفي ىذه الحالة، -
 كيف ذلك؟ لم أفيم... -
إذا كان اليدف من عممي ىذا ىو الثأر كما تقولين، فإنو يبدأ من زمن بعيد جدا، فقد  -

جدي بخراطة، واستشيد قبل ذلك بكثير 1445استشيد والدي وعمي في أحداث سنة
ألمي في ثورة )الزعاطشة(بالجنوب، لكنني ال أعتقد أنو ثأر أو حقد، بقدر ما ىو كفاح 
من أجل الحق، حقنا في وطننا وحريتنا، وسينتيي، حتما، كل ذلك، بمجرد أن يتحقق 
نصرنا، ونسترد حريتنا فرق أرضنا، إننا شعب يحب السمم ويكره الحرب، إن الحرب 

 ...فرضت عمينا فرضا ىل تفيمين؟
 .1"يبدو أنني لم أفيم، ولكن ىل سنعيش حتى تنتيي الحرب، ونرى النصر... -

ؿ"مميكة"  ، ألنيا تعمـ التاريخرية" في ىذا المقطع إلى راو  ثافولت شخصية "المرأة الثو لقد تح
ائع التاريخ إاّل أف ليا ير واعية بوق" شخصية غمميكة"التي كانت تجيؿ أمور الثورة والكفاح، ؼ

اث األحدواعية بأمور الثورة  و أما "المرأة الثورية"  فيي شخصية مثقفة و  لمّمحة في معرفتيا،االرغبة 
"مميكة" وتخبرىا بأف الكفاح في سبيؿ الوطف ليس ؿ فتحاوؿ إببلغ رسالتيا التي تجري في تمؾ الفترة

نّ  لنمط مف افيذا  وعندما تنتيي الحرب تنتيي ميمتيـ،ما ىو واجب عمى كؿ مواطف جزائري ثأرا وا 
يف ما ر ؛ بسبب جيؿ أحد المتحاو 2ف غير متكافئةالطرفي بيف كّوف العبلقةالحوار ىو حوار تعميمي؛ 

جيؿ األمور التي تسردىا عمييا ت"مميكة" مف فئة غير مثقفة  يعممو اآلخر فالطرؼ المتحاور األوؿ
صية التي تعمـ إلى والمعارؼ مف الشخ "المرأة الثورية" المثقفة الواعية وبذلؾ تنتقؿ األخبار

 الشخصية التي تجيؿ فتتعمـ منيا ذلؾ.

                                                           
 (.212، 211زىور ونيسي، لونجة والغوؿ، ص ص ) - 1
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"مميكة" و"المرأة الثورية" بعض المواقؼ التاريخية  ذي جرى بيفلنا الحوار السابؽ ال ظيركما ي  
بخراطة، وكذلؾ ما حدث في ثورة  1945واألحداث التي مست الشعب الجزائري في سنة 

حداث التاريخية الماضوية ىا ىذا إلى استرجاع األدؼ مف حوار الزعاطشة بالجنوب، فالروائية تي
"العمل الروائي موازاة إبداعية فنية  يكوف قصد تعميـ التاريخ وترسيخو في الذاكرة الجماعية، وبيذا

الواقعي التسجيمي  النقل تخييمية لمواقع والتاريخ، موازاة فاعمة؛ بمعنى أنيا ال تقتصر عمى
ن   ، فالنص الروائي 1لك البحث في حمول ومأزق الكائن في المكان"ما تنزع إضافة إلى ذلمحوادث وا 

ف كاف تصوير ىذا األخير يختمؼ مف كاتب تاب آخر، فمف الكّ إلى  وجد ليصور الواقع والتاريخ، وا 
 و وثيقة تسجيمية، ومنيـ مف يجعمو متماىيا مع السرد التخييمينّ أمف يجعؿ التاريخ في نصوصو وك

ة لفيـ حقيقة الحاضر المعيش ألف الماضي يمتد إلى الحاضر فالعودة إلى الماضي ضروري
ع أن "يستطيرى ما حدث في الماضي ولكنو ويتسرب إليو، فصحيح أف اإلنساف ال يستطيع أف ي

يستحضر ما حدث إذا أمعن النظر في التاريخ من جية، ودرس الحاضر بعمق من جية أخرى، 
ال  بفيم الحاضر واالىتمام يم الماضي ال يتحقق إألن فيم الحاضر ال يتحقق إال  بفيم الماضي وف

جراء مقارنة بين ما كان اإلنساف لو حاضر ، ف2يحدث" وما ىو كائن، وبين ما حدث وما بو وا 
حوارات األطراؼ  ر األحداث التاريخية بواساطةيعيشو، ولو تاريخ يحيا بو، والبد لمرواية أف تستحض

"لونحة والغوؿ" مف  فرواية ر عنيا أحسف تعبير.يتعبالو  الجماعية الحكائية لترسيخيا في الذاكرة
وتحاوؿ  ـ الفرد الجزائري إباف الثورة التحريرية فيي تصورىاعاتقيا ىمو  الروايات التي حممت عمى

اؿ الذي مارسو الفرد الجزائري ط األضواء عمييا وتعالجيا وتكشؼ لنا عف الدور الفعّ أف تسم  
 السترجاع حريتو.

عمى تعميـ بعض الحقائؽ لحرص الكاتبة  آخر يخدـ اليدؼ التعميمي احوار  في النص ونجد
:" اعذريني، كيف أصبحت "مميكة" و"المرأة الثورية"، تقوؿ مميكة قاـ الحوار بيفالتاريخية، حيث 

 مجاىدة؟
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األمر بسيط جدًا، انخرطت في تنظيم الثورة، وشاركت في إحدى العمميات الفدائية  -
ض عمي زميمي في العممية عذب كثيرا لكنو لم يذكر اسمي، عرفت بالمدينة، وعندما قب

تحاق ال لفأمرت با ذلك فيما بعد، لكنني طبعا أصبحت متابعة من طرف الشرطة،
 .1بالجبل..."

دور المعمـ الذي يعرؼ كنو الحقائؽ التاريخية، أما "مميكة" فبل  "المرأة الثورية"شخصية تمثؿ 
الجياد، لذا نجدىا تتساءؿ عف الجياد وتطرح عمييا سؤاؿ كيؼ  تفقو شيئا مف التاريخ وال معنى

 ايتعميم اً أصبحت مجاىدة؟، فكانت تتعمـ منيا وتستفيد مف أخبارىا وىذا ما جعؿ ىذا الحوار حوار 
:" كانت مميكة تنظر لممرأة، وعيناىا تشعان ""مميكة مف خبلؿ شخصية المقطع وىذا ما يؤكده

في المعرفة دليؿ  "مميكة"فرغبة  ،2ت لدييا شيية الفضول،..."ببريق اإلعجاب والدىشة وتفتح
دىا بمعمومات وأخبار لـ تكف عمى عمـ ووعي بيا لذلؾ عمى دور "المرأة الثورية" التي كانت تزوّ 

 كانت نظراتيا إلييا نظرة المتعطش الظمآف إلى المعرفة.

فكرية أيضًا، ؼ"مميكة" يبرز لنا ىذا المقطع اختبلؼ الصوتيف مف الناحية المعرفية وال 
 فيي إذاً  ،واعيةو ليا مثقفة  اومرشد امعممجياد والمرأة الثورية باعتبارىا غير واعية بأمور الكفاح وال

وىذه التباينات  ،مثقؼالثؿ في "مميكة" الصوت غير متختمؼ عف الصوت االجتماعي اآلخر والمت
 )المساني(ويغمالتي مّيزت التعدد ال تيف ىيالشخصي لخمفية الثقافية لكمتافاتكمميف، الصوتية بيف الم

 إيديولوجياتالذي برز بوضوح مف خبلؿ الحوار الذي يحمؿ في طياتو ، ىذا األخير بينيما
ذا كاف الشعر يتولد فإ الذي يتكمـ وكبلمو الشخصيات ولغتيا الخاصة ألف قواـ الرواية ىو المتكمـ

فيذا الخطاب ، 3ة عضويا بمغتيا المتعددة الصوت، فإف الرواية تظير ممتحمالمغة ذاتياوينحدر مف 
يقاظ مور الثورةبأالحواري خطاب ىادؼ؛ يرمي إلى التوعية  الحس الثوري في نفوس الشخوص  وا 

ميز المبادئ الواردة في النص ىي التي ت ومثؿ ىذه عمى الجياد والسعي لتحقيؽ النصر، والحث
  ضمف صفوؼ المجاىديف. كانتنيا كتابات "زىور ونيسي" وىذا يعود إلى كوّ 
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المبلمح الفكرية لشخصية "المرأة الثورية"؛ فنجد ىذه  ا يكشؼ لنا ىذا المقطع الحواريكم
األخيرة تقدـ نفسيا لمموضوع معبرة بصدؽ عف أفكارىا ومشاعرىا ومواقفيا مف غير تدخؿ مف 

 اتو وتطوير مواقفياتقديـ شخصي فو بكثرة بغيةالراوي الذي استعمؿ ىذا النوع مف الحوار وقد وظّ 
فعاؿ الرواية بما يضفيو مف حيوية وحركة عمى المشيد سيـ ىذا النمط الحواري في تجسيد أكما ي

 التحاور بيف شخصيتيف ااًل مف خبلؿ عبلقةالسردي، إذ يعطي لمشخصيات حضورا متميزا وفعّ 
ذي يريد رير الخطاب التمب صورىا، و يسمح لويا المبدع وتميّ ثر فتوىـ بواقعية األحداث كما تخأكأو 

كسر رتابة السرد أو لينقؿ الحدث إلى مستوى آخر إببلغو بوساطة الشخصيات بما سمح لو ب
 .1عف تفاعؿ عناصر البنية السرديةيكشؼ فيو 

و أكثر، إذ يتطمب الفعؿ ورد الفعؿ مف أجؿ غاية ىو تفاعؿ بيف طرفيف أ الخارجي إف الحوار
 حواري مف النص يرمي إلى اإلقناع ، ونستشيد بمقطع2و حجاجيةقناعية أو تواصمية أإخبارية أو إ

 "سي محمد" و" سحنوف"، يقوؿ الراوي:  فمف خبلؿ الحوار الذي دار بي

وأصحابو، وما يمكن أن تفعمو أنت بخدمة ىذه األسرة يساوي أىم  إن لكل واجب رجالو،" -
 .الواجبات التي يأمر بيا المجاىدون المواطنين من أمثالك

قال لو صاحبو سحنون، وىو يودعو ذات مساء، دون أن يذكر أين ىو ذاىب ىكذا 
 سوى:

 نمتقي بخير إن شاء اهلل وطالت األعمار... -

بل الثورة ىي التي  تحتاج كل المواطنين لمغادرة مدنيم والصعود لمجبال، إن الثورة ال 
 وت.يجب أن تكون في كل مكان، في المدينة، في القرية، في األحياء، في البي

ياد، وينتج، ويصدر وىا ىو بيتك يا سي محمد، يتحدث عن الثورة والج -
 .1المجاىدين..."
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خرى تتحاور بمعية تتجسد مع شخصيات الرواية وتارة أ المبلحظ في ىذه الحوارات يجدىا تارة
اتب لكية، بغية تحقيؽ التفاعؿ الحواري وتبميغ اضو الكاتب الحقيقي بيذه الميمة الفنّ السارد الذي فوّ 

 و ىذا، ليس ألجؿ المتعة والتسميةرسالتو التي زّودىا لمسارد ويكوف ىدؼ الكاتب مف خبلؿ خطاب
 بؿ لعرض آرائو وأفكاره وفمسفتو التاريخية.

 عف احتياجات الثورة "سي محمد" عف حقيقة الثورة ويقنعونوف" يريد أف يبمغ رسالتو ؿؼ "سح
فالوظيفة التي يخدميا ىذا  جبؿ بدوف عمـ ووعي.لمغادرة إلى الفيي تحتاج إلى وعي أكثر مف ا

 .2ع ىو تطوير الحدث واإلببلغ عنوالمقط

استخدمت الكاتبة تقنية/آلية الحوار الخارجي لنقؿ المشاىد واألحداث الثورية التي تريد التكمـ 
 وائية، وتارة أخرى بيف شخصيتيف عنيا، وىذه الحوارات نجدىا أحيانا بيف الراوي والشخصية الر 

، حيث قارئ/المتمقياألحداث الثورية إلى الؿ ونق ابعضر بغية تبادؿ األفكار مع بعضيـ أكثأو 
تظير ىذه اآللية بوضوح مف خبلؿ توزيع الكاتبة المحكـ لممستويات السردية وربط بعضيا ببعض 

 دتكما اعتمالحدث الذي يمي اآلخر،  في بدايتيا ونيايتيا ويخمؽ ذلؾ رغبة لدى القارئ في معرفة
في تنشيط الحدث السردي، إذ قامت بتوزيع محاور  االفعّ  اعمى تقنية التسمسؿ التي نجد ليا أثر 

الوحدة الحكائية حسب وقوعيا في الزماف، أو حسب عبلقتيا بالشخصيات، فجعمت حواراتيا تتسـ 
 بالترابط المنطقي.

ة التعبير عف كؿ ما وعميو فإف الحوار الخارجي يعمؿ عمى فتح المجاؿ لممتحاوريف، فيي فرص
في خاطرىـ، والفضؿ في ىذه الفرصة المتاحة يعود إلى الروائي الذي ينزوي بعيدا عف  يجوؿ

رتابة السرد ليفتح مجااًل آخر  الطرفيف المتحاوريف، إذًا فالكاتب مف خبلؿ ما قاـ بو يكوف قد كسر
 مسرحة األحداث التي تقـو عمى الحوار.قرب لاأل

فترة التي العمى توظيؼ أحداث التاريخ الثوري خصوصا تاريخ  تبة منصباً لقد كاف اىتماـ الكا
 )الحوارات(ف تنقؿ واقع تمؾ الفترة مف خبلؿ الخطاباتا الثورة التحريرية وأرادت بذلؾ أاندلعت فيي
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ه في ىذا النص الذي تعاطى تاريخ بلفت لبلنتباالثورية القائمة بيف مختمؼ الشخصيات، إاّل أف ال
يا ة شاركت في الثورة بؿ جعمت توظيففمـ تستعر شخصيات تاريخي، يؤرخ ألحداثو لـالثورة 

نص الرواية متماىيا مع  توظيفيا لمثورة كما كاف وموقفيا، لؤلحداث الثورية وفؽ رؤاىا الخاصة
أو تاريخ استقبلليا فمـ نعثر في الجزائر  ية لمثورة فيالتاريخ األحداث فمـ تستحضر التخييمي،
ى تناص الرواية مؤشرات تدؿ عمب نصوص تاريخية متناصة أو مضمنة كاستشيادات  مىالرواية ع
ـ ولكنيا وظفت 1945ماي  08في صورتو الكمية فيي لـ تعر مثبل لمتأريخ ألحداث  مع التاريخ

 ىذا التاريخ كعبلمة عمى المرجعية التاريخية لما سردتو مف أحداث في روايتيا.

نّ  كحقائؽ مسجمة في سجبلت التاريخ ثوري كما كافية التاريخ الئالروالـ تصور  ما صورتو وا 
الغوؿ" لونجة و فنص "لمتاريخ الذي لـ ينقؿ في سجبلتو كؿ األحداث،  موقفيا ورؤيتيا الخاصةمف 
نّ  مف النصوص التي لـ تحمؿ الخطاب السردي بنصوص تاريخية محضة ىو مف النصوص  ماوا 

في "لونجة  تبيناهجزءا منو، وىذا ما  تيمي حتى أصبحالتخيمع  يةالتاريخ التي تماىت األحداث
التي  فيو يستخدـ ثقافتو شيءحداث عمى لساف الراوي المحيط بكؿ معظـ األ حيث تسرد والغوؿ"

فييا أحداث الثورة التحريرية وبخاصة ألف الروائية مف المجاىدات المواتي شاركف فييا، وعميو فيي 
في  في األحداث المروية لتتحوؿ بذلؾ لسارد تاريخ تماىى ومشارؾتروي ما عايشتو كشاىد عياف 

 تاريخ إما بوصفيا شاىدة عميياالسرد الروائي يصبح كبلـ الشخصية الروائية التي تسرد أحداث ال
  .1معت عمى أحداث التاريخشخصية محققة اطّ  ما بوصفياوا  

كاف مركزًا عمى الحوارات ا وتنسيقيف تنظيـ التيمة الروائية عند" زىور ونيسي" يمكننا القوؿ إ 
المباشرة، فشخصياتيا ال تخمؽ  مف حوليا مناطؽ شاسعة ومشبعة وىذا ما جعؿ أسموبيا ولغتيا 

بالروايات التي تعاطت  نةواضحة وبسيطة، فكتابتيا لمتاريخ كانت سردية مباشرة تقريرية مقار 
الرواية أف يتحمى بيا خاصة  ؽ ولـ تذكر التواريخ، فكؿ ىذه األمور عمى كاتبالتاريخ، فمـ توثّ 

 حداثيا مف تاريخ الثورة أو أي تاريخ.أعندما تكوف الرواية مستقية 
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 :ثنائية الذات واآلخر -2-2

تمثؿ إشكالية الذات/اليوية في الجزائر أحد اإلشكاالت األساسية التي شغمت الكاتب 
زت حيث تميّ  ،ة الكولونياليةالجزائري وال تزاؿ ارتباطا بالبعد التاريخي الذي يعود إلى المرحم

ىذا األخير  باعتبار اآلخر،رسـ معالـ عمى قضية اليوية و  اباشتغالي ةالجزائريالنصوص الروائية 
حسم الفكر الغربي المعاصر "و وذاتيتو، وقد قضاء عمى كؿ مبلمح ىويتإلى السعى الخصـ الذي 

طرح مسألة اليوية بعيدا عن  د أنو لم يعد باإلمكانفي النظر إلى مسألة اليوية عندما أك  
ممغاة في النصوص السردية  الوحدة واالنسجاـ ، فبالكاد تكوف قضية1االختالف والمغايرة"

 .اإلبداعية

الجزائرية إلى استحضار سياقيف بارزيف  في الرواية واآلخر" "الذات يقودنا الحديث عف تيمة
 ر كؿ مف الذات واآلخر، وىماؿ صو بشكؿ كبير في تشكّ  يما أثر كبير عمييا، وساىمال فكا

"سياق الثورة والشيداء المرتبط بالفترة االستعمارية وما بعدىا، وسياق اإلرىاب الذي يحيل عمى 
اع مزدوج؛ مف جية مع فاألوؿ يتأسس عمى صر  ؛2"-العشرية السوداء-تسعينات القرن الماضي

ومف جية أخرى مع اآلخر  ي،الغريب، لو ىويتو المستقمة وىو المستعمر الفرنس اآلخر البعيد
ف كاف أحيانا حركياً و  بخيرات الثورة  نفردالم المشتركة، لكنو اليوية الواحدة يذو  القريب  امتيازاتيا، وا 
 اآلخرأو  فالقاتؿ والضحية جزء مف الذات الصراع فيو داخمي،فأما السياؽ الثاني زمف الثورة.  خائناً 
 .3ىو عيف الذات بمغة "بوؿ ريكور" الذي

في نصيا ىو النمط األوؿ مف السياؽ وبالتحديد "زىور ونيسي"  لنمط الذي تبّنتو الكاتبةاإف 
لبعيد والغريب)المستعمر الفرنسي( الثورة، إذ يتعمؽ األمر بيوية مأزومة وقمقة بسبب اآلخر ااسياؽ 

لضائعة أما النمط الذي اتخذتو الروائية "ياسمينة صالح" ىو النمط الثاني أيف صّورت فيو الذات ا
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نما  )صراع داخمي(، وىذا ال يعني أف الروائية تغاضت عف رسـ صورة اآلخر في مسار حكايتيا، وا 
 ة "زىور ونيسي" وىذا يعود إلى اختبلؼ جيؿ الكاتبتيف.المؤلف لكتابة كانت نظرتيا مغايرة

 ـيت في انفصاؿ عف اآلخر، ذلؾ أف تعريفيا ال الجزائرية ال يمكف النظر إلى األنا/الذات
يمكن لمذات أن  ال"ى طبيعة عبلقتيا باآلخر، وبمعنى آخر أنو في جميع األحواؿ إاّل بالنظر إل

بمعزل عن اآلخر كيان فارغ وتجريد ال معنى لو، فالذات  تعرف إال  بالرجوع إلى اآلخر، فالذات
ا عن اآلخر في المعيش الفردي أو الجماعي لمواقع مواآلخر ندان ال ينفصل الواحد مني

نا األ، ولكف المتصؿ بيعوؿ عمى صورة اآلخر نا في نصوفالكاتب في رسـ صورة األ ،1نساني"اإل 
 عبلقة صراع وجداؿ.و بو الذي تجمع

جراء  اومعاناتي المأزومة في نصيا صورة الذات "زىور ونيسي" الكاتبة لنا رتلقد صوّ 
ا ما عبرت عنو في ، وىذاآلخر)الواجد الفرنسي( الذي عمؿ عمى طمس معالـ ىويتيا ومحوىا

فمتى كان كتاب اهلل مصدرا لمرزق، الميم إال  عند كتاب الحروز  ...:"الراوي النص، يقوؿ
فيو بمغة المستعمر، التعامل، والمعامالت، واإلدارات والمدارس، والحياة  والرقيات، في زمن كل ما

تقنيا ضمن خبزا أ سية، ومن تعمميا ضمن الخبز، ومنفي جميع مجاالتيا، لغة الخبز ىي الفرن
إلى طمس  ، سعى المستعمر الفرنسي2عداىا فيو لآلخرة..." لغة الدنيا، لغة الحياة، وما أبيض،

ـ المغة الذي يثبت االنتماء، حيث كاف التعميـ في تمؾ الفترة معالـ اليوية الجزائرية وباألخص مقو  
تقنيا ضمف لقمة العيش فمف أ مصدر الرزؽ كما يقوؿ النص، فيي لغة الخبز أو بالمغة الفرنسية،

فراد المجتمع العنصرية و التشتت بيف أ سيـ في خمؽوكؿ ىذا أ ومف زاغ عنيا عاش الذؿ واليواف،
المجتمع إذا عاش حقبة احتبلؿ وأزمات سياسية واجتماعية حتمًا ستترعرع فيو ألف الواحد. 

ماتو واإلذعاف المجتمع ومقو  دئ باتالي سيؤوؿ  ذلؾ إلى ىدـ م، وبال3اإليديولوجيات والعنصرية
ميا المغة مف خبلؿ جع)اآلخر( الفرنسية  ليو السمطاتاآلخر ومطالبو، وىذا ما رمت إ ألوامر

                                                           
 .149، ص1إلياس خوري، باب الشمس، دار اآلداب، بيروت، ط - 1
 .151الغوؿ، صزىور ونيسي، لونجة و  - 2
" لسميح قاسـ، أعماؿ الممتقى الدولي  - 3 عبد الرحماف زايد قيوش، صورة اآلنا واآلخر في رواية "الصورة األخيرة في األلبـو

 .183، ص2011الثالث عشر لمرواية"عبد الحميد بف ىدوقة، مديرية الثقافة لوالية برج بوعريريج/الجزائر، 



 الفصؿ الثاني: متخيؿ كتابة تاريخ الثورة
 

182 
 

 مر الفرنسييف، يقوؿواعانيـ ألذبلـ الجزائرييف وا  ساست المقطع يثبت ىذا و الفرنسية ىي لغة الخبز.
ل ىذا الخير، ىذه العظمة الطبيعية، وك بيم، وكل:" لقد تعودوا أن كل ىذا الجمال المحيط الراوي

ن"غزوا وأف بأقداره بشر غيرىم، بشر إنما يممكو، ويتصر   ، فاألنا1خذوا وامتمكوا...غزاة محتمو 
ـ رغـ قسميف منذ أف وطأ المحتؿ الفرنسي أرض الجزائر؛ منقسمة الجزائرية  بيف الرافض والمقاو 

 ىذا ال والقبوؿ بالعمؿ لدييـ، ولكف ة ومصالحياعف لمسمطات الفرنسيبيف المذّ قوتيا ونفوذىا، و 
نّ  فبل سبؿ  صدت في وجييا، قد ما ألف سبؿ الخبلصيعني أف الذات الجزائرية خائنة لوطنيا وا 

:"...كانوا يبدون ف وجوه اآلخريف، يقوؿ الراويزىـ مخرى سوى العمؿ معيـ ومسحة الحزف تميّ أ
م ال حق ليم في الحياة، إال  في ىذا المنظور الضيق وكأنيم ورثوا كل ىموم الدنيا وأحزانيا، وأني

تصرفات مرحة، لكنو كان دائما مرحا قصير العمر،  يبديو بعضيم من المتشائم المستسمم رغم ما
سطحيا، بعيدا عن أن يحرك شيئا في أعماق نفوسيم، أو يزيل بشكل واضح تمك المسحة 

مؿ في الميناء لدى الفرنسييف ىو لمحفاظ عمى فالقبوؿ بالع ،2م،...."نة الساكنة في حناياىالحزي
 حياة الذات ال غير.

إف الحيرة والقمؽ وضبابية المستقبؿ والخوؼ واألذى كميا عبلمات صارت بادية عمى 
يا وأحاديثيا وىمساتيا الداخمية، خاصة بعد مثمما ىي بادية وظاىرة في حواراتالذوات الجزائرية/ 

وكذلؾ الجباؿ، وىذه المرة  فرنسية في مختمؼ القرى والمداشر،لالحصار الذي قامت بو السمطات ا
      ...تتمقى الذات/األنا الجزائرية ىذا الخبر مف صندوؽ العجب كما سماه الراوي في النص، يقوؿ:"

 إن مجموعة من الرجال...

 ماذا سم اىم المذياع؟...  -
 سم اىم قطاع الطرق... -

 يجيب أحد الرجال رفاقو مذكرا بزىو:
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 وا عمى الدوائر الحكومية بالسالحوعة من قطاع الطرق، تحصنوا بالجبال، وىجممجم -
 ىجمة فككت صفوف الحكام، وزرعت فييا الرعب...

حس بجدية العممية .. وقائد الدرك، بعد أن أقالوا: إن)المير( اختبأ في دورة المياه. -
مدينة ليرسل احتمى بمكتبو، ورفض الخروج مدعيا أنو يحاول االتصال بالحاكم في ال

 شيءتعزيزاتو، أما صاحب المزرعة، فقد سم م نفسو لمرجال، متوسال أن يأخذوا كل 
 .1ويبقوا عمى حياتو وحياة أسرتو"

مستوعبة لما الواعية، والغير التظير األنا في ىذا المقطع في صورة الذات المسحوقة الغير 
ظر الجواب الذي يحدد العبلقة بيف األنا وليذا كانت أسئمة الثورة تنت مستقببل األحداث ستؤوؿ إليو

 :واآلخر مف ذلؾ

 "ىل ىي الثورة عمى الفرنسيين...؟ -
 ىل ىو األمير عبد القادر يظير من جديد..؟ -
 ىل ىي حوادث الخامس من أوت جديدة...؟ -
 أخرى...؟1445ىل ىي حوادث الثامن ماي  -
 ىل ىو الجياد الذي تكمم عنو اآلباء...؟ -
 ش والعتاد والسالح...؟".ولكن من أين لنا بالجي -
تقصف المدن يا أىبل؟ عمييا أن إن كانت قوية حقا، أن تقصف الجبال  .....ولماذا -

  .2..."التي يحتمي بيا المجاىدون، الذين يضربونيا، وأشعموا الثورة ضدىا

بعيدة عف الحقيقة فقد  التي راودت الذوات الجزائرية لـ تكف أبداً  فيذه التساؤالت والتنبؤات
وىذا  األحداث في كثير مف جيات الوطفأرض الجزائر إذ انتشرت  تطاعت فرنسا أف تتربع عمىاس

في المدن، حرب  واندلعت حرب بين السكان العرب والفرنسيين :"...،ما يؤكده النص، يقوؿ الراوي
ليق اليومية عمى األحداث، ولم يكن اعوالتمميحات، حرب الت باردة، سالحيا العيون واإلشارات
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يدرون أن الحرب ستعم، وبعد وقت قصير بالسالح، وسرا وعالنية، وأن العداء السافر  جميعال
شيء ميما كانت سيستفحل، وأن البراكين التي طال خمودىا ستنفجر انفجارا يأخذ في طريقو كل 

 .1قيمتو..."

 تعبير عف رؤيتيا لمواقع الجزائريما تطرحو الكاتبة في نصيا عمى لساف الراوي ىو  إفّ 
ف لنا ارتباطيا بو الجزائري، وفي اآلف ذاتو يبي   خذ مساره في أوساط المجتمعوالوعي الذي بدأ يأ

يمكف فصؿ أحداث الرواية عف  وجدانيا وفكريا مف خبلؿ الوعي الذي بدأ ينمو بينيـ، بحيث ال
"ليس  نو"سيد النساج" الذي يرى أ تاريخ الشعب الجزائري وحاضره، وىذا ما يتفؽ مع رؤية الباحث

ىناك من ىو أقدر من الروائي عمى تصوير الفترات الصعبة والحرجة والمتناقضة في حياة 
رادوا التعر ف إلى مراحل إلييا إذا أ الشعوب، وىي لذلك تبمغ عند البعض حدا يجعميم يستندون

 وسيسحاوأ وورغباتالكاتب عاء الذي تصب فيو أفكار ألف النص الروائي ىو الو ، 2"تاريخية برمتيا
  .3في صراعو مع واقعو ومحيطو

حة ألفكار اآلخر الخاطئة حّ الواعية المص نالنا النص في بعض مقاطعو صورة األ قّدـ 
والمغموطة، التي عمؿ عمى نشرىا بيف أفراد المجتمع، يتضح ذلؾ عمى لساف الراوي في ىذا 

ماكن عمميم، ومقاىييم تحرك مع الرجال أينما حموا، في أ ساد في المدينة جو جديد،:" المقطع
خبار أكثر، ومعرفة تفاصيل كونيا، وتنافس الناس في معرفة األالتي يرتادونيا، وطرقيم التي يسم

عرف  و األحداث بدقة، والحوادث التي تحصل كل يوم، بل كل ساعة، في كل أنحاء البالد...
أن بالدىم كبيرة  الناس أسماء مدن وقرى وجبال، لم يكونوا يعرفوىا من قبل، وأدركوا فجأة

:"... ؿ الساردكما بدأت الذات الجزائرية تحس بوجودىا وحقوقيا في العيش، يقو ، 4وشاسعة..."
شعور بالوجود، شعور حتى بالحياة، ونوع الحياة، واستفسار دائم يطرح اختيارات، اختيارات بين 
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باطيم وارت كاتيمسمو األشياء، اختيارات متوقعة لجميع الناس، سوف تغير من حياتيم، وتشكل 
دأ بفقد أدركت الذوات الجزائرية معنى الطموح وبدأت تؤمف بم، 1وعالقاتيم تشكيال جديدا..."

 التفاؤؿ الثوري الذي كاف يردده الراوي في جميع األزمات.

كثر، ونفيـ عبلقتنا باآلخر وتجمياتو يجوز لنا أف نتساءؿ مف ىو تتضح لنا الرؤية أحتى  
وكيؼ تجمت صورتو في  أـ ىو مشروع الصديؽ المحتمؿ؟ المتربص بنا؟اآلخر؟ ىؿ ىو العدو 

 الرواية؟.

فرنسي بكؿ مظالمو ىو المستعمر ال الثورية مناص أف اآلخر في الرواية الجزائرية ال  
 في صورتيف صورة اآلخر مستويات سردىا تسقط في بعض نصيا في ةونفوذه، حيث نجد الكاتب

جاك(، إنو  )مسيو ...:"و لمجميع في أسى وحسرة، يقوؿ الساردديب فالذي كا جاؾ""السيد صورة 
ربما ليست في شدة  ..لمرجال، وكأنو يعاني من أسًى وحسرة ما. أجنبي أيضًا، ولكن يبدو

 صاحب شركة الميناء ر الفرنسيالمعم، و 2"أساىم ولكنيا حتما، حسرة إنسانية...حسرتيم أو 
و شركات عدة في أرض الجزائر كما كاف يمتمؾ مساحات يوؿ االسـ، معمـو الغاية، فقد كانت لمج

شاسعة مف أجود األراضي الزراعية في سيوؿ متيجة، فقد كانت صورتو مغمورة لدى الذوات 
لذلك تجد الرجال العاممين وبينيم  :"مو المقطعما يدعّ  رية التي كانت تعمؿ في شركتو، وىذاالجزائ

وجد  عوا عنو، عن حياتو، عن أبيو وجدهالكبير(، سممحمد ال يعرفون لو وجيا سوى أنو)المعمم 
عن  أبيو، المدفونين في مقبرة األجانب، عن القصور التي يممكيا، عن السيارات، عن الخيل،

مل بتجارتو إال  مع أبناء عمومتو وراء البحر، وأن لو الكممة الخدم والحشم، عن أنو ال يتعا
، أن إحدى بناتو أحبت شابا عربيا، يعمل سائسا اً المسموعة عند الحكام ىنا وىناك، سمعوا أيض

لخيول والدىا، فما كان من أبييا، إال  أن دب ر لو حادث سيارة، وتخمص منو، ليبعث ابنتو بعدىا 
فصورة اآلخر التي تجمت في ىذا  .1553تستجم في أوروبا، لتنسى ىذه النزوة الخطيئة..."

الية أوامره كانت مدركة لدى مجيولة، لكف فعّ كانت  التي )المعمـ الكبير( المقطع ىي صورة
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الصاغي الذي ينفذ أوامره وال  )األنا الجمعي(الجميع، فيو اآلمر الناىي والحاكـ والفرد الجزائري
 يستداف ليا بظير.

مف العماؿ، مما  اليو وفدياسة المعمر الفرنسي "المعمـ الكبير" استطاعت أف تجذب إإف س 
،... إن لو من اإلمكانيات واآلليات :"في األرض المحتمة، يقوؿ الراويأىمو عمى إنجاح مشروعاتو 

عطييم أكثر مما يعطي لمصمحتو، حتى البشر، العمال، كان ي شيءالحديثة ما يسخر كل 
ل يوميا، أمام باب مكتب التشغيل الخاص جال تتسو  ن، األمر الذي جعل األفواج من الر اآلخري

 اج فالبديل موجود، وموجود كل يومأبدا في التمرد واالحتج عنده، ال تفكر بو، متمسكة بالعمل
 لنا الذات الجزائرية غير الواعيةقّدـ ي ي، فيذا المقطع السرد1"لم يضر سوى نفسو... ومن تمرد

مكات الشعب تمف ميزات اآلخر الذي ينيب مم، وىذه والساعية لتحقيؽ مآرب العيش فحسب
حقوقو، فيصير ىمو الوحيد واألوحد ىو البحث عف  ويسمبيا منو ثـ في األخير يحرمو مف كؿ

"سياسة ييا سياسة اآلخر ىي مالتي تقـو ع مبادئال مف مكسب الرزؽ لسد الرمؽ والجوع، ألف
فالمعمر  ،2تجييل عمى كافة المستويات"الالتذويب القومي، والتمزيق الطائفي والعائمي، وسياسة 

 .عمؿ في شركتو وتذويبو بأسعار مغريةالفرنسي عمؿ عمى إغراء الذات الجزائرية بال

ىا مف رات التي طرأت عمى مستواأما شخصية "السيد جاؾ" فقد رصدت لنا الكاتبة التغيّ  
خبلؿ إبراز مشاعرىا اإلنسانية التي تتنافى مع كؿ اإلدعاءات التي استقرت في وعييا، فشأنو شأف 

ز والطبقية التي كاف يعيشيا في األوساط تقريبا، فيو أيضا كاف يعاني مف التميي الذوات الجزائرية
 الفرنسية، لذلؾ كانت معاممتو لمذوات الجزائرية معاممة إنسانية.

 متناقضتيف تجسد في صورتيف "لونجة والغوؿ" روايةاآلخر في ف يمكننا القوؿ إ 
الذوات  عميو صورة)المعمـ الكبير( صاحب الشركة المعمر الذي كانت أوامره قاسية ولـ تتعرؼ

 شيءيؤمف إاّل بالقوة والسيطرة عمى كؿ  الفرض عمييا، فيو إاّل مف خبلؿ األوامر التي تلجزائرية ا
يعنيو سوى سمب األراضي ونيبيا مف أيدي العزؿ فيو إذا  دوف مراعاة لممشاعر اإلنسانية فبل
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 اً وف في شركتو وال يعرفوف لو وجياستعبلء وتعاليو واضح عمى العماؿ الذيف يعمم صاحب نظرة
 كاف إنسانيا مع األنا الجزائرية )مسيو جاؾ( الذي يقـو عمى أعمالو)المعمـ الكبير( والذي وصورة

ثروات الوطف وصورة صورة العدو المتربص ب بالتالي نخمص إلى أف اآلخر اتخذ صورتيفو 
أو اإلنساني بكؿ ما يحمؿ مف معاني في  عاطؼ المشفؽ عمييـ مشروع الصديؽ المحتمؿتالم

 .الفرنسي المستعمر المنظور

الشؾ أف الشعور بالنصر والتفاؤؿ في تحقيؽ االستقبلؿ ىي سمات تطبع عمى كتابات جيؿ 
 "ياسمينة صالح" تنتمي إلى ىذا الجيؿ المفعـ بالطموح ف الكاتبةاالستقبلؿ الذي ينعـ بالحرية، ولكوّ 

بل جديدة في حقول ال نبت الوطن سنا:" االستقالل الذي أصورت ذلؾ في نصيا، يقوؿ الراوي فقد
االستقالل الذي كنت سأسميو نصرا لو كنت رجال أقل انكسارا وفجيعة.. كان  تياب من الموت..

البد لوطن كيذا أن ينفض تراكمات زمن فاسد ليخرج من شرنقة الوقت إلى الضوء.. كان البد 
رباروس" وطاوالت لمشيداء أن يغن وا "قسما بالنازالت الماحقات" دون أن يرتعبوا من مقاصل "ب

ؿ حقبل معجميا دالليا يحتوي المقطع عمى مجموعة مف األلفاظ التي تشكّ  ،1التعذيب في "سركاجي"
النصراالستقبلؿ، سنابؿ جديدة، حقوؿ، الضوء،...(  التغمب عمى العدو واسترداد الحرية:) يحيؿ إلى

قبلؿ الذيف لـ يعايشوا االست وما ىذه إاّل ميزة كتاب جيؿ األمؿ والطمأنية في النفوسفكميا تزرع 
لشيداء، بل تجوز عمى األحياء.. ىا :" الدموع ال تجوز عمى اويضيؼ .اوخيباتي آالـ الثورة

إذا كانت الروائية ف .2المدينة تستقبل النيار بتاريخ صنعو الرشيد ورفاقو، وىا أنت  ىا ىنا.."
رة الذات الجزائرية المأزومة لتجسيد صو  في مسار حكايتيا "زىور ونيسي" أفردت مساحة كبيرة

 ئية "ياسمينة صالح" عمى خبلؼ ذلؾوالمقيورة، وأيضا الصراع الذي تواجيو مع اآلخر فإف الروا
بمنظور جيؿ االستقبلؿ الذي ينعـ بالحرية  يث تحدثت عف الذات الجزائرية جراء الثورة ولكفح

:"... الحرب وسيمة مثمى ، يقوؿ الساردواالستقرار، فطبع عمى مسار حكايتيا النظرة التفاؤلية لمثورة
قيمة يفيميا الرجال في كيفية حمميم السالح .. الستعادة قيمة مفقودة في زمن االحتالل
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وتمك وسيمة فعالة لتحديد نسبة الوطنية في  معركة يخرجون منيا شيداء..ودخوليم إلى ساحة 
 .1تيم...."دم كل واحد منيم، والحال أنيم كانوا يتنافسون في إثبات وطني  

احتوى المقطع الذي ورد عمى لساف السارد" سي السعيد" مجموعة مف األلفاظ التي شّكمت 
كممات مفاتيح لمكشؼ عف الطابع التفاؤلي في خطابو التاريخي:) الوطنية، شيداء، التنافس، فعّالة 

 تحقيؽ النصر. ؿ حقبل دالليا يحيؿ إلى الرغبة في مواجية العدو والسعي إلى استعادة،...( لتشكّ 

:"إننا  ، يقوؿ السارد"بحر الصمت"عمى مستوى مسار حكاية  إف النصر ىو السمة التي طغت
نا نا ىنا عظيم ىو القدر الذي اختار ننا نقاتل ألجل ذلك، ووجودننتصر يا صديقي، ال تنسى أ

 2رك"المشت اقد نختمف من حيث الفكر أو الرأي، ولكن الجزائر ىي قاسمن ميمة كيذه.. ألداء
خالصا تسقط العمدة... الحرب التي لم تكن ية وا  :"... ىا الحرب التي مؤلت الناس وطن  يضيؼ 

لتسمح بوجوده أصال ىكذا، بمنتيى الشدة، تبدو الحرب مصم مة، ال تجيد التفاوض مع من 
 .3بالخونة" تصفيم 

، ليذا قبلؿؿ ما بعد االستكميا صفات جي والرغبة في االستمرار الشؾ أف التفاؤؿ والعشؽ
:" قبمك كنت ، يقوؿ الساردوعشقيا بحب المرأة اقترنحب الثورة م "ياسمينة صالح"لروائية جعمت ا

تني عاقال محشورا في دوج حتى الوطن اكتشفتو بك/ فيك.. رجال عاقال، وبعدك صرت مجنونا..
 فاؤلية فيلقد طغت النظرة الت .4ؤمن بيا"اىيم لم أكن أوحشرتني الثورة في مف الدفاع عنو..

مثبل، التي كاف ليا  الخيانةك ال يعني أف الروائية تغاضت عف أمور أخرىىذا لكف اية و مسار الحك
ضائعة اليوية التي األنا الجزائرية  حضور بارز في أوساط المجتمع الجزائري بعد االستقبلؿ وأيضا

يد" الذي اعترؼ و "سي قدور" و" سي السع "حمزة" رضخت لمطامع الفرنسييف وثرواتيـ كشخصية
:" يا إليي، أيعقل أن تكون عدة مرات بنذالتو وقذارتو بعدما حّولو الجياد إلى وطني ثائر، يقوؿ
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ل السي السعيد اإلقطاعي الفاسد إ ، وبطل باسم الجبيةالحقيقة ىكذا؟ أن يتحو   لى ثائر قومي 
:" ويضيؼ، 1."الظروف التي صنعت قدور ىي نفسيا التي جعمتني وريثا وحيدا لثروة فاسدة.

رت مع الزمن، صارت تحمل بذلة رسمية أعرف أنني كنت نذال أيضا، ولكن... النذالة تطو  
 .2وحقيبة ديبموماسية.. صارت النذالة حضارية.."

لقد زرعت الكاتبة في نفوس شخصياتيا الروح الوطنية والحس الثوري، فاستردت بعض 
التي عرفت التاريخ  "سي السعيد" شخصيةالشخصيات ىويتيا وصارت مف المناضميف األحرار، ك

 لمنضاؿ والكفاح في سبيؿ تحقيؽ الحرية واالستقبلؿ، يقوؿ المناضؿ "عمر" الذي كاف رمز بفضؿ
..""سي السعيد" :" ويضيؼ 3:"... قبل عمر كنت رجال عاديا وبعده أصبحت مناضال.. ثم كنت أنت 

ل "عمر" من مجرد لقاء إلى تاريخ كامل قا  .4د إلى االنقالب..."مع ذلك، تحو 

 القد كانت رؤية الكاتبتيف  لمثورة متباينة، والشؾ أف ذلؾ  يرجع إلى الظروؼ التي مرت
بيما، فاألولى)زىور ونيسي( مف جيؿ الثورة واألزمات والتقمبات فشيدت ذلؾ وجسدتو في نصيا 

ؿ الذي ينعـ بالحرية مف جيؿ االستقبلفكما وقع أو كما ينبغي أف يقع، أما الثانية)ياسمينة صالح( 
والنصر ما جعؿ ىذه السمة بارزة بشدة في متنيا النصي، فيي لـ تعش الثورة والخيبات لذلؾ طغى 

 تحقيؽ النصر. النظرة التفاؤلية لمحياة والسعي إلى عمى أحداثيا 

يعانيو مف كاف فيي صورة حية عف واقع الفرد الجزائري وما  -لونجة والغوؿ –أما رواية   
ظمـ عمى يد االحتبلؿ الفرنسي؛ فقد صّورت الكاتبة حالة األسر الجزائرية وما لحقيا مف قير و 

التشتت والدمار، ونجحت في تصوير ما يمارسو الجنود الفرنسيوف بأسمحتيـ الفتاكة ضد الجزائرييف 
العزؿ، وما يكابده المجاىدوف األبطاؿ لصد ىجمات العدو ورد مكائدىـ، وبالتالي بعد جيودىـ 

 لمضنية والمرىقة تمكف الثوار مف استرجاع الحرية المغتصبة وتحقيؽ النصر واالستقبلؿ.ا
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  :"لونجة والغول" روايةية الصراع بين األنا واآلخر في جدل - أ

"الجدال والصراع قائمة عمى  مسار الحكاية يالتي تربط بيف األنا واآلخر ف إف طبيعة العبلقة
ن  المتعدد النواحي، فيو ال يقتصر عمى  نب االجتماعي اما يشمل أيضا الجالجانب السياسي، وا 

ى سعى لمحو مقّوـ مف ل، فالمستعمر الفرنسي في محاوالتو األو 1والعممي والثقافي والحضاري"
مات األ تبار ىذه األخيرة ع، با-المغة العربية -مة، المعبر عف آالميا وآماليا، المساف العربيمقو 

:" رمزا لميوية الجزائرية، يقوؿ الساردنيا رد الجزائري، وكذلؾ كوّ مف أبرز وسائؿ التواصؿ بيف الف
 حرموا من كل ذلك الرغبة في الفيم كبيرة، والتعطش لممعرفة ال يرويو ما يأتي من األيام، لقد

دتيم عمى  فحتى تمك المدارس القرآنية المتواضعة، والتي فتحت عقول أبائيم وأجدادىم، وعو 
غمقت، وشم عت أبوابيا، فمم يكن ليم حظ فييا، والمدارس األخرى في استعمال الحرف العربي، أ

المدينة، كانت مقاعدىا من حظ أبناء الموظفين واألطباء والمحامين من الجزائريين، والذين لم 
ون كثيرا يم، ومظيرىم، ونمط حياتيم، بل كانوا يعممزي   يكن ييميم التمييز عن الفرنسيين، في

ىي  فرنسيةالذات الجزائرية وجعؿ المغة ال ، فاآلخر عمؿ عمى فرنسة2"...زلمقضاء عمى ىذا التميي
الجزائرية إاّل ، وما عمى األنا رات والمدارس ولغة الحياة في جميع مجاالتياادالمغة الرسمية لغة اإل
ؿ الكثيرة، يقو  ذلؾ مف خبلؿ التغني بالمغة العربية عف تاريخ األجداد وبطوالتيـالمواجية والرّد عمى 

:" رجل ليس كالرجال، قضى معظم عمره في السجن، فقط ألنو كان يقول شعرا ضد السارد
االستعمار، شعر شعبي يدندن بو كل مرة، لكن الناس في القرية فضحوه حين أعجبوا بشعرة 

الصراع مع اآلخر ، فقد كاف 3ىذا، فحفظوه، ورددوه، ثم بدأوا يتناقمونو من قرية إلى قرية"
 .اضاريح اثقافي اصراع

في المجاىديف الثوار، وكؿ مف لو  ة)األنا الجمعي(الروائية صورة الذات الجزائريجسدت   
 ؿ، المرأة الثورية، خالتي البيجةمثاؿ: رشيد، أحمد، كماثوري رغب في الصعود إلى الجبؿ، أ حس

ضمف  تدرجيـ أما باقي الشخصيات التي تتحدث عف الثورة والثوار دوف مد يد العوف ليـ فيي ال
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رغـ  أنيا تمتمؾ الحس الثوري بداخميا  الذات الجزائرية الواعية، فيي تعتبرىا تعيسة وغير مسؤولة
ؿ مسؤولية المعيش. حيث ترى أف تستطيع االنضماـ لصفوؼ الثوار لقساوة الظروؼ وتحمّ  ولكف ال

 لقمة العيشتو ال السعي لتحقيؽ المسؤولية األولى ىي الدفاع عف الوطف والكفاح السترجاع حري
إلى الجبؿ ليمتحؽ  صعودالب وليذا نجدىا تذـ شخصية "سي محمد" والد "رشيد" عندما عيره

ليستشيد، لينال ىذه الشيادة  شيء يفعل أي :"...استشيد، رغم أنو لمبالمجاىديف، يقوؿ الراوي
ولده لحظة، أنو أخطأ مع  التي ناليا غيره بأعمال كبيرة، ببطوالت،...مات دون أن يدرك ولو

رشيد، عندما عيره بصعوده إلى الجبل ليمتحق بالمجاىدين، عيره ألنو اكتشف حقيقة الحياة 
 1يدري لماذا مات، ولماذا قتموه،...." قبمو، ولم يستسمم لمظروف مثمو...مات محمد وىو ال

ـ لممعمر الفرنسي)المعم و"مميكة" كاف يعمؿ في الميناء في شركة الصيد ؼ"سي محمد" والد "رشيد"
، دمثا، يطيع رئيسو األجنبي دوف أي اعتراض أو حتى شعور الكبير(، فكاف عامبل مطيعا

ال  النقد و التجريح، فمثؿ ىذه الذات بالميانة، مطيعا حتى وىو يتمقى اإلىانات أو مبلحظات
نم اممثمة لمجزائر وال شييدة في سبيؿ الوطف، ألني برىا الكاتبة ذاتاً تتع ا لـ تضح مف أجؿ وطنيا وا 

في سبيؿ الوطف ضحت مف أجؿ سد رمقيا، وبالتالي أذعنت لقوة الفرنسييف وجبروتيـ، فاالستشياد 
لتعيش، حبذا لو أكل  الثورة التي تأكل، :"تشياد، وىذا ما يدعمو النصىو أرقى مراتب االس

 العالم اآلخر عدوا أبناؤىا قبل أن يؤكموا، وقام كل واحد بواجبو كما ينبغي، أخذ معو إلى 
ولم تذىب روحو ىدرًا، اليوم فقط بعد  اثنين، قبل أن يسقط، ىكذا يكون قد مات عمى حق،أو 

الثوار  فالروائية تبجؿ ،2أصحابو إلى البحث عن الشيادة..." سبقو اموتو ربما يدرك محمد، لماذ
 ع الحس الثوري والوطنيؾ بغية زر لوارتباطيا بو وكذ يدؿ عمى شدة حنينيا لوطنياوجيدىـ، وىذا 

في نفوس الناشئة، واالعتبار أيضا مف ماضييـ واستخراج العبرة النافعة منو واالستفادة منيا في 
 الحاضر.

ياحتد الصراع بيف الفرنسييف)اآلخر( والجزائرييف)األنا(، بدأت االنفجارات ي    يا بيف سمع دو 
الرصيف  ىزىم كما ىز  ، ت الدنيا حوليم، انفجارا عنيفاً انفجر  :"النص مختمؼ أفراد المجتمع، يقوؿ
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ضاعت الوجوه وسط  الذي كانوا عميو، والمستودعات ومخازن البضائع، وكل ما حوليم...
ليو أف الكاتبة لـ تحدد صورة شارة إاإل ، مما تجدر1"الدخان والنيران المندلعة وتوالت االنفجارات...

المعمـ )الفرنسي  "السيد جاؾ"، والمعمر عمى غرار شخصية محّددة اآلخر في شخصيات معينة
ات والعقيدة الذ "الذي يخالف أف اآلخر في ىذا النص ىو فيـ إذاً فن صاحب شركة الصيد، (الكبير

معو محكومة بالتصادم والمواجية انطالقا من والثقافة، اآلخر ىو المستعمر الفرنسي، فالعالقة 
فاستطاعت أف  ،2ل"وبالماضي الكولونيالي الثقي نظرة مسبقة لمفرنسي وىي محكومة بالتاريخ

يرية إذ تجمت في ندالع الثورة التحر اتصور لنا الصراع القائـ بيف الجزائري والمحتؿ الفرنسي إباف 
حة في تأثرىا باألحداث الثورية ورغبتيا المم  إلى ويعود ذلؾ  ،توعنصرياآلخر و  قسوةالرواية مبلمح 

 و الذات الجزائرية.تتصوير ىذا الواقع المأسوي الذي عاش

:" يقولون إن أحد زعماء يت أبنائو، يقوؿ الراويسعى اآلخر إلى تقسيـ الوطف وتشت ماك
ليم  الثورة قام من طاولة المفاوضات الن االستعمار أراد أن يقسم البالد إلى شمال وجنوب، قال

 :لوه عن سبب مغادرتو لطاولة المفاوضاتالزعيم بعد أن سأ

ة ال داعي إلتمام المفاوضات، إننا وفد واحد، إنني من مواليد الجنوب، وفي ىذه الحال 
لون واحد، وكميا يمثل ثورة واحدة، ودماء اىل الجنوب ال تتميز عن دماء أىل الشمال، ليا 

 .3..."، من أجل حرية واحدة، لشعب واحدسالت إلنسان واحد

 غير(القائـ بيف المجاىديف)األنا( والفرنسييف)المف خبلؿ تصويره لمصراع  النصأف  الشؾ 
"استجالب  ألف المسعى مف إعادة كتابة تاريخ الثورة ىو ،يرمي إلى اإلفادة واالعتبار مف ذلؾ

كاف غرض نص "لونجة والغوؿ لذلؾ ، 4أمثال منافعيا لمحاضر، ودرء أمثال مضارىا عن الحاضر"
ت ورصد تقمبا ية ىو أخذ العبرة مف تمؾ التجارب"مف خبلؿ وقوفو عمى األحداث الثورية الماض
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نتاج 1"أن التاريخ نفسو قابل لكي يتحول إلى خامات إلنتاج العبرة"الزماف، ومعنى ىذا  ، وا 
 االعتبار في النص الروائي التخييمي ىو أحد السمات البارزة لمرواية التي تتعاطى التاريخ الثوري.

والمقيورة مف طرؼ اآلخر عمى رسـ صورة الذات الجزائرية المأزومة  يتوقؼ النص لـ 
نّ مستعمر ال والمطالبة  الراغبة في استرجاع حريتياو  الذات الواعية  أيضاً  ما جسد لناالفرنسي، وا 

:" وتمر األيام كئيبة بالحزن تارة، واجية لجبروت اآلخر وغطرستو، يقوؿ الساردباالستقبلؿ، والم  
ل يوم صداء قريبة وبعيدة، في أن المجاىدين يكسبون كشرقة باألمل تارة أخرى، تتخمميا أوم

 ئب إلى أىمووأنيم في طريقيم إلى النصر، ولم يبق إال  القميل، ويرجع كل غا حربيم مع)فرنسا(
، فالمقطع يترجـ لنا أمؿ الكاتبة في النصر واالستقبلؿ وكذلؾ ثقتيا في 2وكل حي إلى حيو،..."

 تبارىـ مفاتيح الحرية واالستقبلؿ.المجاىديف باع

ما مّيز كتابات الجيؿ  في النصر واالستقبلؿ ىي أبرزطموح إف الدعوة إلى الجياد وال 
يالب ست"رفض الخضوع لال مبدأ التي تجسد في متونيا النصيةونيسي"  "زىور أمثاؿاألوؿ 

عكس النفور مف السمطة وما  الذي الجيؿ الثاني بعد السبعينيات ، عمى خبلؼ3االستعماري"
 بما يخدـ قوى القائميف عمييا غداة االستقبلؿ وتنميطوحاولتو باستمرار مف تنظيـ فاعمية المجتمع 

 .ومصالحيـ

الجزائري وانحرافو ية الفرد اغو بمجيودات جمة ل قاـ اآلخر في مسار حكاية "لونجة والغوؿ" 
ؿ ليـ ذلؾ مف خبلؿ النق كبارييات ومسارح الغناء؛ حيث يس ركمجوئو إلى ال إلى أمور أخرى

أف الوعي الذي  يمتقياف، إالّ  ات الجزائرية والثورة اثناف الأف الذبالمجاف حتى يوىـ الرأي العاـ 
:"باألمس القريب ضائعا ال فائدة منو، يقوؿ السارد  جيدا بو اآلخر جعؿ ما يقـو )األنا(اتسمت بو

مظاىرات شعبية  ،...ينادون بحرية البالد، كميم، كميم، الماليين فيخرج الناس جميعا فقط
 اس من برامج التسمية، مسارح غناءواحد،...رغم ما وضع لمنواحد، صوت  وكأنو رجل عارمة
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اّل دليؿ عمى ىو إ ما  الفكري إف رسـ الذات بيذا الوعي والنضج ،1مجان..."بالكبارييات، نقل 
واعية حوج ما يكوف إلى شخصيات أعمى الحاضر الذي ىو إسقاط تاريخ ىؤالء  رغبة الروائييف

 خي لمثورة مجرد إعادة ما حدثييكوف التسريد التار ال وبيذا ، 2واجو الظمـ وتقؼ بوجو الظالميفت
خبلؿ إسقاط أحداث الماضي عمى الحاضر  بؿ ىو دروس وعبر، يمكف اإلفادة منيا مف وانقضى

"إعادة بناء ، لذا نجد الرواية الجزائرية سعت باستمرار إلى 3رؤية ىذا األخير في ضوء الماضيب
تماد عمى عباال التشكيل فضاءاتي تمك التي اختارتيا مجاالً  المرحمة التاريخية التي عاشتيا أو

فيو صورة الصراع القائـ بيف  ةرز بّ م ، ىذا األخير الذي تناولتو أغمب الروايات4المعطى التاريخي"
  .شخصياتخر(، وىذا ما جعمو مدار الحدث وبناء النا والغير)اآلاأل

 النص وىذا ما يؤكده ىدفيا، ؿ إلىوتص أف تحقؽ نصرىا الذات الجزائرية استطاعت 
قبال الفرج،...": ذلؾ في نياية  لىما أشارت إك ،5"تباشير الفجر بدأت تموح بانفراج األزمة، وا 

"...نوارة  المستقمة الخالدة الجزائر )الذات(لية الرمز، حيث كانت "نوارة" ترمز إلىروايتيا مستعينة بآ
زائرية التي ال الذات الج صورةأيضًا  ىي "وارةن"، ؼ6بدا، وال قدرة ألحد عمى قطفيا"ال تذبل أ

األدب الجزائري المكتوب بالعربية "بيذا يمكف أف ندرج ىذا النص ضمف خر، و تستسمـ لجبروت اآل
المتسارعة،... يستمد شرعيتو من ىول الحدث أكثر مما ألحداث حرب التحرير  الذي كان تابعاً 

ستمد رض التخييؿ والمصدر األساس الذي ية أ، حيث غدت الثور 7عتيا الفنية"يستمدىا من طبي
 منو.

لتاريخ الثورة الصراع القائـ بيف األنا  اكتابتيمتخيؿ "لونجة والغوؿ" مف خبلؿ صورت رواية 
دت األنا الجزائرية جسّ فقد "ياسمينة صالح"  مة تارة والمنتصرة تارة أخرى، أماالجزائرية الميزو 
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ؿ، دوف أف تولي العناية البالغة لموضع الذي كاف يعيشو المنتصرة والتي ترغب دوما في االستقبل
نما النصر والشعور بتحقيؽ االستقبلؿ  الفرد الجزائري مف أزمات وخيبات إباف الثورة التحريرية وا 

مف خبلؿ قوؿ "سي السعيد" عندما أرادوا منع القافمة طبع الوصؼ الحدثي، وىذا ما يتضح ي
غمرني الموت :" ، يقوؿأىالييـ ومساندتيـة والسبلح لتدعيـ الفرنسية التي كانت محممة بالمؤون

تشب ث بالرشاش الذي كان في حوزتي وأطمق النار عمى ىدف بدا أودون أن أدري وجدت نفسي 
نني شعرت لحظتيا أن أوالحال  ،كانت تجربتي مع المعارك ال تعدو كونيا سطحية كبيرا وميم ًا..

المزمن، وضغينتي  ك المكان الذي قتمت فيو خوفيالتاريخ يبدأ من تمك المحظة، ومن ذل
واستسممت لقدر الرشاش المصوب باتجاه عدوي وعدو الرشيد كل الجزائريين الذين جرحت 

 .1"..كرامتيم

 خطاب الذاكرة: -2-3

إف استخداـ الذاكرة يتطمب تدخؿ التاريخ ألنو محرؾ البحث، فالتاريخ ليس حمقة أحداث  
الحقائؽ التاريخية ولكف ىو تفسير لحالة اإلنساف الذي ىو كائف زمني ماضية أو إجمااًل لرؤية 

وشبكة مف الذاكرة التاريخية والنسياف، فميس مف قبيؿ الصدفة أف تكوف ىناؾ عبلقة بيف الذاكرة 
 .2والتاريخ

فيو  " إلى زمف الثورة الجزائرية، زمف يتقاطعتعود بنا رواية "بحر الصمت" ؿ"ياسمينة صالح 
 عماؽ التاريخ وفي اآلف ذاتوفخطاب الذاكرة ىو خطاب يغوص في أ بالذاكرة ويحتؾ بيا.التاريخ 

" فالذاكرة ىي ىذا الجسر ألنو يقتحـ المسكوت عنو ويكشؼ المستور بميونة، وبالتاليخطاب مقنع 
ن األشياء، ويطمق العنان لمحديث دون قيد أو شرط، تستحضر الذي يكسر الحواجز بي المتين

 لمتداوؿ والتمقي. فترفع عنو الحذر ليصبح مباحاً  ،3وشيو بزي الخيال"التاريخ فت
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ريتيا المرىفة، ساس مف ىذا الروغاف الذي تتمع بو الذاكرة بالنظر إلى شعّ وعمى أ  
سعت مداراتيا يزة، وقدرتيا عمى الجمع بيف المتناقضات واألزماف المتباعدة، اتّ وجماليتيا الممّ 

 .1بح ذاكرة جماعية تترصد الوقائع واألحداثلتجاوز الذات مف أجؿ أف تص

زمنة االنسياب عبر األغية فتح المجاؿ أماـ ئية "ياسمينة صالح" بيذه اآللية باستعانت الروا 
خية الثورية في الذاكرة الجماعية األحداث التاري ىذه ، وألجؿ حفظالمختمفة والفضاءات المتعددة

 سةلشير "ماي" الربيع الموشح بأحالم الطبيعة المغم  :" أتذكر جيدا ذلك االراوي عمى لساف قوؿت
ىو نفسو "ماي" الذي تحمل ذاكرتو عمى عاتقيا أحزان شعب كامل.. ذاكرة  سيفساء األلوان،في ف

ىي عشق حميم عمى  وطن تشيد أن "قالمة"، "خراطة"، "سطيف"، ليست مجرد مدن بقدر ما
حقيبتو  يأتي متأبطاً  نذلك الشير، كاكان مثيرا  ضف ة بحر تسكنو حورية خالدة.. لشد ما

التاريخية المكتظة باألحداث، باألسماء والشيداء، ولم يكن ممكنا تجاىمو بعدئذ، مثمما لم يكن 
  .2ممكنا الحياد إزاءه.."

ماي  08ترة اسمة في تاريخ الجزائر أال و ىي فالمقطع إلى فترة تاريخية ح ىذا يعود بنا 
التي شيدتيا واليتا "سطيؼ" و"قالمة"  داث التاريخية في الجزائرالتي تعد مف أبرز األح 1945

 المبلييف مف الجزائرييف فييا مركز الثورة الجزائرية، إذ استشيد ىذه الفترةر باعتبا "خراطة"ومنطقة 
ورد في سجبلت التاريخ  لـ تنقؿ ما ىذا المقطع في مف أجؿ استرجاع الحرية المغتصبة، فالذاكرة

حية  ىذه األحداث الذاكرة الجماعية كي تبقىفي  خما اعتمدت عمى ما ترسّ نّ وا   ثمف وقائع وأحدا
نيا حوض الكائف الذي الذاكرة في حفظ الماضي كوّ  تتجسد وظيفةومدركة لدى الجميع، وبيذا 

تتجمع فيو كؿ الصور العقمية والفعمية والماضية والحاضرة، فيي عصب التاريخ الذي يحضر فيو 
 .3الغياب
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ىي ذاكرة جماعية باألساس، إذ يجب عمى  اكرة التاريخية حسب المنظور الريكوريإف الذ 
 ، لذلؾ نجده ال يقتصرالذاكرة الفردية أف تنسجـ مع الذاكرة الجماعية؛ أي أف تكوف ذاكرة مشتركة

مف أفكار عالـ  نطمقاً تحميؿ الذاكرة الجماعية م  لافي دراستو عمى الذاكرة الشخصية، بؿ يتناوؿ ب
االجتماعي "الذاكرة الجماعية" و"األطر تماع الفرنسي"موريس ىالبفاكس" صاحب كتابي االج

"نسب الذاكرة إلى كيان جماعي يسميو ذ اعترؼ "بوؿ ريكور" بفضؿ ىذا العالـ الذي لمذاكرة"، إ
نو الركيزة األساسية لمعرفة التبايف ، وتتجمى أىمية ىذا المفيـو في كوّ 1المجموعة أو المجتمع"

الذاكرة التاريخية مف جية أخرى، وىذا ما أشار أو  ئـ بيف الذاكرة الجماعية مف جية، والتاريخالقا
 " في كتابو" الذاكرة والتاريخ" حيث مّيز بيف الذاكرتيف باعتبار PIERRE NORA إليو "بيير نورا

 ات واعية أو غير واعية لتجربة معيشة الذاكرة الجماعية ىي صورة ذكرى أو مجموعة ذكري
رث اط وثيؽ اإلحساس بالماضي... و إذات ارتب مشّبعة بحمولة أسطورية، قواميا ىوية جماعيةأو 

 الستعماؿ وأداة نضاؿ وسمطة. وعمى العكس مف ذلؾاغير قابؿ لمتصرؼ، وفي الوقت ذاتو سيؿ 
 .2فإف الذاكرة التاريخية ىي الذاكرة الجماعية لجماعة المؤرخيف

 المجتمع ألحداث الثورة الجزائرية بحر الصمت" ذاكرةلقد جسدت الروائية في نصيا " 
فكر في تمك الصائفة الساخنة :"أ الراويوىذا ما يتضح في قوؿ  ،1957 سنة فاسترجعت أحداث

.. أفكر في رائحة البارود التي كانت تزكم األنوف، يتظاىرون 1457من شير أوت سنة 
كان يصنع يوميات القرية، فيبدو اليدوء  اوكل م والكالم، لالشيء.. كان اليواء يفوح بارودا،با

بذاك الذي يسبق العاصفة.. والحكايات تغزل ثوب القرية بالحرب وبطولة  ومريبا، مخيفا، أشب
، فأحداث 3السالح.." عاديين، فصاروا أبطاال بمجرد حمميم رجاالكانوا باألمس فقط، الذين  الثوار
، ولكف ما يمفت مصادر وكتب التاريخليا  وتشيد ةىي أحداث بارزة في تاريخ الثورة الجزائري1957
وفضمت عمييا الحافظة/ الذاكرة الجماعية وليذا  المرجعية التي اعتمدتيا أنيا لـ تكف انتباىنا
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حداث التاريخية، وأما بقية المقطع دالة عمى األـ كعبلمة 1957نبلحظ أنيا تكتفي بذكر سنة 
كميات التي ترتبط كاحتماؿ وكممكنات يمثؿ الؿ ضمف ؿ ال صمة لو بالحقائؽ الدقيقة ويدخفمتخيّ 

رائحة البارود عندما تكوف المواجية بيف المجاىديف  تمؾ األحداث ومف ثمة فبلبد أف تنتشر
 وعساكر فرنسا.

إلى خطاب الذاكرة بغية إعادة إحياء األحداث التاريخية التي  "بحر الصمت" رواية تستندا
وجدت الذاكرة مبلذىا حيث  الفرنسي، جراء المستعمر وأّثرت فيو عاشيا الفرد الجزائري وتأثر بيا

  المجتمع لطرح مختمؼ القضايا وكؿ اليمـو التي تمس الجنس األدبي األمثؿ افي الرواية باعتبارى
 ىذه األحداث وترسيخيا في ذاكرة المجتمع.كؿ  حفظ ل وعاءبمثابة  فيي

متخّيمة تشبو في بطاقتيا الداللية  ثورية قامت الروائية في نصيا بخمؽ عدة شخصيات
ومف بيف شخصيات تاريخية ويمكف اعتبارىا شخصيات مرجعية ألنيا تمثيؿ لشخوص واقعييف، 

تمثؿ دعامة أساسية لمفعؿ السردي باعتبارىا شخصية التي شخصية "سي السعيد" ىذه الشخصيات 
اية االستذكار يكوف بعض مقاطع الرو إذ نجد في  والسرد عمى حد سواء، فاعمة في األحداث

كان قد مضى عامان عمى التحاقي بالثورة.. عامان  ..1460أذكر  بداية عام  :"يقوؿ، بواسطتيا
تعممت خالليما معنى البقاء عمى اليامش.. كان الجبل قاعدة مقدسة ينطمق منيا الثوار باتجاه 

نديا مقاتال.. بل مجرد لم أكن ج الشيادة تمنحيم شرفا أسمى من البطولة.. كنت ثوريا متقاعدا..
يعيد "سي السعيد" إلى ذاكرتو عاـ انخراطو في ،  1ضمن كتيبة يقودىا رجل يدعى "الرشيد"مشارك 

:" الوجود بالنسبة لي صفوؼ الثورة بعدما كاف إقطاعيا وصار مناضبل بفضؿ المعمـ" عمر"، يقوؿ
ي، إلى رجل يقضي أكثر ل من الرجل اإلقطاعي االنتياز تحو  ساق تاريخي كي أ ىو القدر الذي

فالمعمـ "عمر" كاف مف أبرز المناضميف  الذيف يسعوف لزرع الحس  ،2أوقاتو في مصاحبة المعمم"
الثوري والوطني في النفوس، فبفضمو انخرط "سي السعيد" ضمف صفوؼ المجاىديف فأصبح مف 

 السابؽ الذكرالمقطع ف .ألجؿ استقبلؿ الوطف المكافحيف األحرار الذيف يكافحوف في الجباؿ
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لكف مف موقفيف مختمفيف؛ فإذا  نفسيا ذاكرتيف متوازيتيف تقدماف التجربة النضالية يستوقفنا أماـ
 قطاعية االنتيازية في بداية مسارىا فإف شخصيةخصية "سي السعيد" مف الشخصيات اإلكانت ش

ثميما و جد في ، ومرمز الثورة والنضاؿ فيي "سي السعيد""عمر" شخصية نضالية مخالفة لشخصية 
 .المجتمع الجزائري ومف نموذجيما يمكف تشكيؿ شخصيات بمرجعية اجتماعية

"سي السعيد" بيف ماض  مميء  التحّوالت والتقمبات التي عرفتيا شخصيةالروائية قّدمت لنا  
عـ بالحركة والرغبة في خدمة الوطف الستقبللو وتحقيؽ حرية بالوحدة واالنتيازية إلى حاضر مفّ 

تعيسا في قرية معدمة جعمت من الثورة سوطا  رجال :" لم أكن سعيدا قط.. كنتيقوؿ شعبو،
النذالة  قوميا.. وجعمت من السوط قانونا فوق الجميع.. أعرف أنني كنت نذال أيضا، ولكن...

تطورت مع الزمن، صارت حتى تحمل بذلة رسمية وحقيبة ديبموماسية.. صارت النذالة 
"سي السعيد" وىي تعيش في ذلؾ الماضي كفعؿ واقعي كاف يسير  ، فمسار شخصية1حضارية.."

باتو صارت الت الزمف وتقمّ في االتجاه المخالؼ والمعاكس لطموح الذاكرة الجزائرية، ولكف بتحوّ 
من مجرد لقاء إلى  "عمر"ل :" مع ذلك، تحو  شخصية ثورية ومناضمة بفعؿ شخصية المعمـ، يقوؿ

 .2كنت أشعر منذ أول لقاء بو أنني سوف أدفع الثمن باىضًا" تاريخ كامل قاد إلى االنقالب..

إف ىذه الصورة التي ينسجيا صوت "سي السعيد" عبر الذاكرة مف خبلؿ الماضي وعبلقتو  
واحد صورة أخرى تنسجيا ذاكرة الكاتبة وىي تتأمؿ شخصية "سي السعيد"  بالحاضر، ترافقو في آف

 ؛رة  قوة حيوية قادرة عمى الجمع بيف المتناقضاتذاكمل ىنا كوفوي ،تكيؼ كانت وكيؼ أصبح
ذاكرتو الذاتية  ما يخدـ عمى غيره وفقا طفبعدما كاف ىدؼ "سي السعيد" ىو التباىي بثرواتو والتسمّ 

، وىذا يعني ىو الكفاح في سبيؿ الوطف وتحقيؽ ىدؼ الذاكرة الجماعية صار ىدفو فقط الشخصية
اوز كّونيا ذاكرة فردية لذات تستحضر ماضييا، فيي تمثؿ ذاكرة توظفيا الكاتبة تتج أف الذاكرة التي

جماعية تسترجع األحداث الثورية لممجتمع الجزائري أو تؤسس ليذا الشعور الجماعي لمجتمع 
 يرغب في الحرية واالستقبلؿ.
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وىو  ة، ماضي الثورة الجزائرينص "بحر الصمت" بيف الماضي القريبتتحرؾ الذاكرة في  
، وكأف الكاتبة تقارف بيف جيؿ الثورة الذي كاف لوطف جراء االستعمار الفرنسي  لوات ايستعيد ذكري

الناشئ الذي البد عميو ىو أيضا أف يمتمؾ ىذا  مفعما بالحس الثوري النضالي والجيؿ الصاعد
خطاب الذاكرة في النص لـ يكف اختياريا بؿ كاف  في ذاكرتو، فحضور الحس ويحفظ تاريخو

ىي الوحيدة التي يمكنيا أف تعيد إنتاج مبلمح واقع أصبحت مف خصائصو ضروريا ألنيا 
نة، بؿ ىي نتيجة تراكمات وترسبات مبلمح ليست وليدة المحظة الراى واالنشطاراتيات التشظّ 

، والتي تعكس في مراحميا 1ة عمى تجسيد ىذه الصورة الماضويةوحدىا ىي القادر  الماضي، فالذاكرة
 لتقمبات التي يمر بيا المجتمع.المختمفة التحّوالت وا

تجاه التاريخ، باعتبار ىذا دورىا إف دور التاريخ تجاه الذاكرة أساسي، ال يقؿ أىمية عف  
لى ما وراء كؿ ذكرى فعمية، بؿ إ وسيع الذاكرة الجماعيةتب فقط يسمح األخير ىو االمتياز الذي ال

وتغمؽ نفسيا عمى  نكمش عمى ذاتحيف تونقدىا وتكذيبيا مجموعة معينة كذلؾ بتصحيح ذاكرة 
 .2بيا إلى درجة التعامي عف معاناة جماعات أخرى آالميا الخاصة

بيف مختمؼ األزمنة والتواريخ  بانسيابيةو  ب الذاكرة االنتقاؿ بسرعة مذىمة يستطيع خطا 
رة في بالتالي فإف األزمنة المتعددة تتوحد عبر الذاكو ، ات الميمة في راىف الجزائر وماضييوالمحطا

، يسمح ليا بوضع صور مف أزمنة مختمفة بجانب بعضيا ومقارنتيا الستخبلص زمف واحد
:" المؤتمؼ والمختمؼ بينيا، ويكوف ذلؾ مف خبلؿ آلية االسترجاع التي يقـو بيا بطؿ الرواية، يقوؿ

سنة النكسات في حياتي، بينما كانت سنة الزحف النضالي الكاسح لبموغ حمم  1460كانت سنة 
بأخبار المعارك التي  ثوار في الحرية والنصر.. أتذكر شير حزيران، كانت الحرب عادة ثورية،ال

 .3كانت تغمر الثوار بمزيد من الغرور والص البة.."
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ات التي يذاكرتو سنوات الستين مف خبلؿ "بحر الصمت""سي السعيد" بطؿ رواية يسترجع 
وطف وتحميؽ شعبو في فضاء الحرية رض الترجاع أكانت غامرة بالنضاؿ والكفاح ألجؿ اس

وشؾ  عمى ماضي الثورة الجزائرية وىي ي السعيد" تتحرؾ في الماضي القريب"س والسبلـ، فذاكرة
 .باالستقبلؿ الظفر

يعمؿ النص السردي الروائي عمى نقؿ األحداث التي وقعت في زمف معيف، إذ يتـ  
حيف استرجاعيا في الحاضر يقـو التخييؿ يا، و بلؿ الذاكرة التي اختزنتيا تمقائاستدعاؤىا مف خ

زمف -بتنسيؽ تفاصيؿ األحداث وجزئياتيا المبعثرة، ومف البدييي أف تكوف عممية االسترجاع 
ضات التي خّمفتيا الذاكرة في عممياتيا االنتقائية ماداـ الحدث يضيع في امميئة بالبي -الكتابة

ذاكرة، ىذه األخيرة التي تنمحي مسالكيا التاريخ ليبقى عمى شكؿ مف أشكاؿ الوعي بو داخؿ ال
 .1مة لتولد مسالؾ جديدة عوضا عنياالعصبية القدي

إف مفيـو الذاكرة حسب المنظور الريكوري يقودنا إلى مفاىيـ ومصطمحات متنوعة منيا:  
الخ، حيث يعتبر التاريخ دعامتيا فيي  ...االسترجاع، االستذكار، التفكر، االستحضار، التداعي

الرابطة بيف التاريخ و الوطيدة ، ونظرا ليذه العبلقة متخيؿ شكؿ فيع إلى كتابة التاريخ مف تدف
الذاكرة في ارتباطيا بمجاؿ التاريخ، حيث ىتماما بالغا إلى المؤرخ" جاؾ لوغوؼ" افقد اىتـ والذاكرة 

رىا يرى أف الذاكرة ىي قدرة الفرد أو الجماعة عمى تخزيف أفعاؿ ومعمومات ماضية ثـ استحضا
ريخ، إذ يربط كؿ افبلسفة اليوناف الذيف عارضوا بيف الذاكرة والت ، عمى خبلؼ2لسبب مف األسباب

 مف "أفبلطوف" و"أرسطو" الذاكرة بالنفس وجانبيا الروحي فيروف أنيا غير خاضعة لمزمف.

في النص الروائي ىو رغبة مف الكاتب، قصد التعبير عف  الشؾ أف حضور خطاب الذاكرة 
، فمف واجب الكاتب أف يبقى داث التاريخية التي عاشيالمجتمع واسترجاع أبرز األحقضايا ا

رسالتو الجوىرية ال تكمف في مسايرة مستمزمات  فوىمومو، غير أ جا في مجتمعو متأثرا بآالموممند
ف يستحضر اكرة وترشيدىا فبل ينفع المجتمع أالذاكرة المجتمعية بقدر ما تكمف في توجيو ىذه الذ

                                                           
 .17، ص-رىانات التخييؿ والتجنيس -عبد اهلل شطاح، خطاب الذاكرة - 1
 http://journals.openedition.org/insaniyat/11729نقبل عف الموقع:  - 2
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نّ  انيا جزءريات الماضوية التاريخية قصد التغني بيا لكوّ الذك منيا ىو  ما المسعىمف ىويتو، وا 
 في خدمة المستقبؿ. االعتبار واإلفادة منيا

كانت الحرب وسيمة  :"يقوؿ حضر صورة الحرب وقيمة الجياد فيوستكاف "سي السعيد" ي
 الر جال في كيفية حمميم السالح مثمى الستعادة قيمة مفقودة في زمن االحتالل.. قيمة يفيميا

ودخوليم إلى ساحة معركة يخرجون منيا شيداء.. وتمك وسيمة فاعمة لتحديد نسبة الوطنية في 
دم كل واحد منيم، والحال أنيم كانوا يتنافسون في إثبات وطنيتيم، ولتبيض ماضييم وغسل 

لوطنية التي تحدد مف خبلؿ ا يطرح ىذا المقطع مف خبلؿ التذكر إشكالية، 1جرائميم القديمة.."
الفاعمة في الجياد الية الحرب واالستشياد ألجمو، فتتحدد ىوية الشخص بقدرتو المشاركة في فعّ 
مف مرجعية تاريخية وتعمف انتماءىا إلى زمف الثورة  النص يمتح كينونتولكوف  ومحاربة اآلخر

مف المتخيؿ الثوري، بيذا المعنى الجزائرية، فالكاتبة تراىف عمى بناء ىويتيا المتخيمة انطبلقا 
طبلؽ العناف لمتعبير عف كؿ ما يدور في األذىاف/المخيمة، فمـ تعد  اتصبح الذاكرة مبلذ لممتخيؿ وا 

نّ  الرواية عمبلً  ما ىي أنساؽ المضمرات يجري أدبيا فحسب، لما تنطوي عميو مف جمالية، وا 
 تشييدىا عمى مرأى التاريخ.

ة تأبى أف تفارؽ التاريخ ويمتنع التاريخ مف مفارقتيا، ألف روايإف رواية "بحر الصمت"  
 متخيبلً  ثورياً  في نصيا تاريخاً  الحدث مستمر في التاريخ وفي الذاكرة معًا، فالكاتبة تستحضر

خراج المستعمر الفرنسي وبيف المعارضيف المقاوميف بكؿ قواىـ إل بيف مسترجعة فيو صورة الثورة
ج مع الفرنسييف واالستفادة مف خيراتيـ، والذيف يصفيـ النص بالخونة لمثورة الجزائرية واالندما

، وصورت الكاتبة نماذج مختمفة مف شخصيات خائنة لمبادئ الثورة ونخص بالذكر والَحْرَكة
ومع ذلك كان :" كان "حمزة" كمبا قذرا في بالط الكولونيل، ، يقوؿ الراويو" قدور" شخصية "حمزة"

ليس عمى الفرنسيين الذين اغتصبوا أم و منذ بإمكانو أن يكون سيدا ) يؤمن في قرارة نفسو أنو
فكان  ادجار" بعموديتيا ذات يوم.." دا عمى قرية وعدهن عاما كما تقول الحكاية( بل سي  عشري
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ي إلى فرنسا أكثر من أي شيء تميحاول أن يغير صورتو في عيني" ادجار" عبر اقتناعو أنو ين
 .1ىو أكثر من والء شرعي متجدد يؤديو لمفرنسيين أنفسيم.." آخر، وأن منصب العمدة ما

عندما يمجأ الكاتب إلى التذكر، يكوف خاضعا لسطوة الذاكرة وجبروتيا واختياراتيا الخاضعة  
إلى منطؽ سيكولوجي بالدرجة األولى مما يضطره إلى مؤل فراغاتيا عف طريؽ التخييؿ 

ر، وقد تنشأ ىذه الصورة الذىنية عن عممية "تتولد عنيا الصو اعي كعممية ذىنية االسترج
ما يجعؿ الذاكرة ، 2استرجاع اإلحساسات في حالة غيبة األشياء التي استثارت ىذه اإلحساسات"

لى تفتقر إ ،ي انفعالية ورمزية أحياناجماعية في أكانت فردية أـيييمف عمييا الطابع الذاتي سواء 
رادية عمى تضخيـ الوقائع وتقزيميا وفؽ حاجيات ال إنيا تعمؿ بكيفية إرادية و كوّ جياز مفاىيمي 

ما صورة عف ماض متخيؿ وقع استحضاره إالمحظة ورىانات السياؽ المجتمعي ومف ثـ تبقى مجرد 
في صورة مقدسة لغرض التمجيد أو في صورة مخالفة لكشؼ الزيؼ والمستور عنو. أما التاريخ في 

في آف واحد، ترتيب التاريخ بعبارة "لوسياف فيفر"  يقـو عمى معايير موضوعية ومنيجيةف معالجتو
عادة صياغة ليذا الماضي، انطبلقا  عادة كتابة، صياغة وا  عادة بناء، كتابة وا  عمى عممية بناء وا 

 .3غؿ بالتحميؿ والتأويؿ والنقدمف سمسة عمميات منيجية متداخمة، فتشت

مضموف الثورة  اكرة تستحضريمثؿ نص "بحر الصمت" ذاكرة الراوي والمجتمع معًا،  فيي ذ 
خيرة التي تسيـ في بناء حاضر ، ىذه األالجزائرية أبرز األحداث التاريخية التي تحمؿ في طياتيا

الذاكرة أكثر وقعا مف التاريخ بالقياس عمى درجة تأثيرىا ف ا،ومستقبمو مف خبلؿ العودة إلييالمجتمع 
جيؿ  ف أحكاـ مسبقة موروثة جيبًل عفعمى أوساط عامة الناس، مع ما تختزنو ذاكرة ىؤالء م

 ا عف ظرفية تاريخية معينة.ومعبر  فاعبل اباعتبارىا عنصر 

عمى أساس خطاب الذاكرة  "بحر الصمت"وعميو فإف آليات اشتغاؿ التاريخ قد قامت في 
عايشيو مف جية ويتوارثو الجيؿ البلحؽ ح معروفا بيف م  بوتتداولو ليص الجماعية التي تحفظ التاريخ

                                                           
 .10، صالمصدر السابؽ - 1
 .17، ص-رىانات التخييؿ والتجنيس -عبد اهلل شطاح، خطاب الذاكرة - 2
المقيورة ينظر: موالي عبد الحكيـ الزاوي، جدؿ التاريخ والذاكرة في األسطوغرافيا المغربية حفريات في الذات المغربية  - 3
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ف الساردة لـ تكسجبلت التاريخ بقدر ما يعوؿ عمى الذكرة وليذا  ر الرواية والسرد الذي ال يعتمدعب
تاريخ والدىا، وكاف ىو المعني بفعؿ الثورة ومثمت البنت التي ورثت  ىي مف استرجعت أحداث

    ألنو في مسار الحكاية يسترجع أحداثا عاشيا وكاف بطميا. التذكر
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 "الرايس": أشكال تمظيرات التاريخ في رواية -1

 حيث ،نجاز اإلبداعيز والخصوصية عمى مستوى اإلبالتمي   تتميز الكتابة النسائية الجزائرية
ىا ضواءسم طت أ قد نجد معظم الكتابات النسائية العربية عمى العموم والجزائرية عمى الخصوص

"ىاجر و المو،خر ومظالذات و تأزماتيا جراء اآلعمى ثنائية الذات واآلخر، ورسمت لنا معاناة 
لتي كان لنا األوضاع االجتماعية والسياسية ا ني صور ئالالكاتبات الجزائريات ال واحدة من قويدري"

تاريخية المرحمة ىذه التعود بنا إلى مبراطورية العثمانية، فمة حكم اإلييعيشيا الفرد الجزائري ط
والغور فييا، فمقد أعادتنا إلى فترة حكم  ياالروايات عمى اقتحام تتعود جل التي لم المدى بعيدةال

 جعمت شخصيتيا المحوريةالصراعات التي شيدتيا ىذه الفترة، كما جسدت لنا و  العثمانيين لمجزائر
 إيصاليات لمتعريف بيا ألجل صيا" التي تناوبت مختمف الشخبن عمي "حميدو تاريخية شخصية

مرحمة الكتابة الراىنة التي تستند إلى تخييل الواقع وتخطتيا إلى مرحمة  تجاوزتف إلى أذىان القراء،
 اإلمبراطوريةزمن تسي د   التاريخ وذلك بالعودة إلى مرحمة تاريخية غابرة ىي جديدة ىي تخييل

 .إليالة الجزائريةية  وحكميا لالعثمان

  "الرايس": رواية تجميات المتخيل التاريخي في -1-1

ايس" متنو الحكائي من التاريخ العثماني، مسمطا أضواءه عمى "الر  يستمد النص السردي 
عمي"، ومن ىذا المنطمق شخصية تاريخية بارزة في تمك المرحمة أال وىي شخصية "حميدو بن 

تتبع سيرة الشخص "التي يغدو فييا  الغيرية، ن ندرج ىذا النص ضمن رواية السيرةيمكن لنا أ
... بحيث تصبح السيرة بؤرة كتابة ينونة فردية أو جماعيةتؤرخ لكنحو مالحقة بطولة  سعياً 

الختيار رحمة الشخص من حيث ىي حافز لتقديم موضوع  التخييل التاريخي بوصفو تشخيصاً 
يتفاعل فيو  داً معق   ن تقتحم سردا روائياً "ىاجر قويدري" من خالليا أ الروائية ، وقد حاولت1الحكاية"

ثمانية مرحمة حكم اإلمبراطورية الع –مرحمة ميمة في تاريخ الجزائر ي، بالعودة إلى التاريخي والفن  
براز أىم  "حميدو بن عمي"تشكيل مسار شخصية ، لم(1815-م1791وبالتحديد من فترة ) – وا 

ه يرت بيا ىذأبرز األحداث التاريخية التي اشت   استوقفنا النص عندكما  ازاتو البحرية.إنج
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عمى واحدة من أكبر القطع البحرية لألسطول البرتغالي التي ستولي ت أن تالشخصية؛ إذ استطاع
 -بفاريتو  -عمي طاطار –وىذا ما يثبتو النص عمى لسان الراوي  ،سماىا التاريخ ب"البرتغالية"

لقد فقدنا تسعة بحارة في ىذه المعركة، لكننا عدنا بأكبر غنيمة عرفيا دفتر الغنائم،  :"...يقول
ىل تتذكر ": "، ويضيف "حميدو1مدفعا، والكثير من  الذخيرة البحرية" 44قرابة ثالثمائة أسير، و

عندما وشى بي عبد اهلل عند الداي وقال لو إن حميدو قد حطم السنبك ألنك لم تمنحو السفينة 
الحربية التي غنميا، ىل تذكر؟ .. سوف آخذ ىذه الفرقاطة ىنا في البحر ولن أنتظر أن يمنحيا 

نصفيا، سوف أسمييا لماضية وأنا أبحث عن فرقاطة حربية تنصفني وأطوال الفترة ا لي أحد،
 .2البرتغيزة"

تتجمى جماليات المتخيل في ىذا الحدث التاريخي من خالل حوارات الشخصية التاريخية 
بفاريتو"، فمشاركة الشخصية المتخيمة الحدث  -مع الشخصية المفترضة "عمي طاطار "حميدو"

ز سمات الرواية المعاصرة التي تتقن ىو من أبر  ،التاريخية الصانعة لوالتاريخي مع الشخصية 
وغة بين التاريخي والفن ي مع حفاظيا عمى جوىر الحدث الواقعي/ التاريخي وعدم تحريفو اميارة المر 

 تزييفو. أو

نص "الرايس"، أو لنقل ىو عموده  في لسمة البارزةالحضور القوي لمتاريخ ىو ا الشك أن
و، فيعود األحداث التاريخية التي شيدتيا مصادر التاريخ وكتب  تجسد ذلك من خالل ثالفقري؛ حي

لمدينة وىران والمرسى الكبير، وىذا ما  اإلسبان، وغزو رمع الجزائ الدانمركبنا النص إلى حرب 
:" أخبرونا في الطريق أننا نتجو إلى ميناء أرزيو "، يقولبفاريتو -عمي طاطار" جاء عمى لسان

ىذا، لم تكن تعني  أكن أبالي بكل سنحارب اإلسبان ونطردىم من وىران والمرسى الكبير، لم وأننا
 .3ة أسئمة أخرى إلى رأسي المثقل"لي الكممات شيئا ولم أكن أريد إضاف
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يا لم تزيف ، إال أن  ايفن   اأدبي اجنسية الرواية والمحافظة عمى جنسيا عمى الرغم من فن    
تشيد ليا مصادر التاريخ وكتبو، فقد كانت كتابة "قويدري" تتمتع بالموازنة الحقيقة التاريخية التي 

حدث التاريخي بوساطة فتقديم الي الذي يطبع النص، بين الحقيقة التاريخية الواقعية والتخييل الفن  
ية ويخرج من بوتقة "بفاريتو" ىو ما جعل ىذا الحدث الواقعي يتسم بالفن   شخصية مصطنعة

برز اإلشكاالت التي يعاني منيا كاتب لعل ىذه السمة ىي من أالمباشر لمتاريخ، و  التسجيل والنقل
 طغيان التخييل الذي يخرجرتبكا بين مأزق التأريخ لألحداث أو الرواية التاريخية؛ حيث نجده يقع م

تكون كتابتو متوازنة بين التاريخي  األمثل  أناتب كال، ومن ثم كان عمى األحداث من واقعيتيا
 ي الخيالي.اقعي والفن  الو 

نطمق من مرجعية نو يتابة التاريخية مسار صعب التجاوز؛ ألإن الخوض في مسار الك
، وىذا العامل يجعل تقديم األحداث كما وقعت ال كما ينبغي أن تقعك ؛د بياقي  ية البد من التماض

ن م مجبرا عمى توظيف الحدث دون تزييفو الروائي و ترنيمفي إعادة الكاممة لو الحرية  اأو تحريفو وا 
 ية جديدةفن  مى تقنيات ية مع المحافظة عمى مصداقيتو، وذلك باعتماده عوفق رؤاه الفن   وتشكيمو 
ت نفسو؛ مركبة لما فييا من تداخل بين السرد متوازية في الوقالمركبة وشبو القنية تال"برزىا أ

متكافئ لبعض األحداث ن عرض غير ا فييا مالروائي والسرد التاريخي، وشبو متوازية لم
 من خالل تعالق األحداث التاريخية مع األحداث الروائية الفن ية. ،1التاريخية"

ىو ما يجعل الرواية التاريخية  السردي النص التاريخي مع النص الروائي داخلإن ت
تتنازعيا مرجعيتان؛ األولى حقيقية متصمة بالحدث التاريخي، والثانية مرجعية تخييمية مقترنة 

المرجعية بالحدث الروائي، وتمبية المرجعية األولى يعني تحقيق المصداقية الوثائقية وتنفيذ متطمبات 
 وىدف 2ب الرواية التاريخيةالمصداقيتين ىو مطم ية، وتحقيقداقية الفن  الثانية يعني تحقيق المص

 ن ذاتواآلى تحقيق المصداقيتين التاريخية والفن ية في ائية "ىاجر قويدري" التي تسعى إلالرو 
قدرة تخييمية  و عميقة ولتحقيق الغرضين البد لكاتب الرواية التاريخية أن يتسمح بذخيرة تاريخية

                                                           
: مسالك أبواب الحديد" لواسيني األعرج، ضمن كتاب اليوية  ، الروائي والتاريخي في رواية "كتاب األميرأحمد بوحسن - 1

 .09، ص2008، 1، رابطة أىل القمم، ط-قراءات مغربية -والتخييل في الرواية الجزائرية
 (.212، 211نضال الشمالي، الرواية والتاريخ، ص ص) - 2
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كما سبق الذكر مسار محفوف  الكتابة التاريخيةومطمبو، فإبداعية ليوفي كال الغرضين حقو 
 أن نتساءل عن طبيعة ىذه الكتابة مونة العواقب، ومن ىنا يحق لناومجازفة غير مض بالمخاطر

ن ؟لمحقيقة التاريخية بالتخييل األدبي أن يكون وفياً  لكاتب الرواية التاريخية المتسمح فكيف يمكن ، وا 
ت نفسو ال ينبغي لمنص الروائي أن قو ، وفي الصيصة الفن الروائيىو خ كان التاريخ المتخيل

ىذا  نبو ، إذقيتو حسب "جورج لوكاتش"اصدميكون تزييفا لمتاريخ الواقعي، بل يجب عميو أن يحفظ 
تابة الرواية أمينة لمحدث التاريخي وأن يتقيد صاحبيا بشروط ك لى ضرورة أن تكون الروايةإ األخير

لطبيعتيا الفّنية وال تتحول إلى كتاب من كتب التاريخ، وكذلك  "أن تبقى مخمصةالتاريخية، فعمييا 
أن تستعين من التاريخ دون أن تحّور فيو وأن تنتقي منو دون أن تتالعب بسياقو وحقائقو 

ال   دبي فياأل و الجنس؛ يعني مراعاة خصائص النوع أ1ودالالتو"  توظيف المادة التاريخية وا 
إلى كتاب من كي ال تتحول ية لياتيا الفن  فعمييا أن تبقى حريصة عمى آ تأريخًا،أصبحت الرواية 

منظومة من األحداث والتمثالت لواقع قائم، متجو نحو  يمثل ىذا األخير ، لكو نكتب التاريخ
ت لواقع ممكن، متجو األحداث والتمثال الماضي، في حين يكاد التاريخي يكون أيضا منظومة من

وىذا ما يجعل المسافة بين الواقع القائم والواقع الممكن تماثل المسافة التي يختزليا  نحو المستقبل
لى القول بأنو ليست سؤال الكتابة بين الحقيقة واالحتمال، مما قد يدعو إلى تقديم فرضية تقود إ

عالم ولكن تأويالت ت ىناك حقيقة لمليسحداث وعميو ىناك أحداث ولكن فقط خطابات حول األ
 .2لم فقطلمعا

من األحداث التي تبدو تاريخية ال محالة ولكنيا ال  ةاستحضر بعض الساردين مجموع
تحتاج بالضرورة إلى توثيق يثبت صحتيا ألنيا تدخل في سرد الحدث الممكن والذي ال يحتاج إلى 

شخصا قدموا عمى  11أحيطكم عمما بأنني استممت  :"حجة ودليل من ذلك قول أحد الساردين
اطة مفتاح الجياد من درمنجمير، كان قد أرسميم الباب العالي لمجياد في سبيل اهلل ظير فرق
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صحة جيدة وأعمارىم ال تتجاوز ب قد كشف عمييم حكيم الميناء وىم ورفع الراية العثمانية، كما 
 .1سنة"55ال

عن اإليالة الجزائرية لمدفاع فرار األشقياء الذين أرسموا إلى يروي لنا ىذا المقطع قصة 
يقحم التاريخ في متنو ويستند إليو بوساطة عامل التخييل  ، فالنصالعثمانية الدين اإلسالمي والدولة

الذي يسيم  في قول ما لم يقمو التاريخ ويكشف عن المستور عنو ويساعد أيضا عمى خمق 
، ثم عياً واق تصورات جمالية يقترب بيا القارئ من الزمان والمكان، بل يجد لتخييمو وجودا وكياناً 

د في تمظيراتو البحث وراء األحداث السياسية واالجتماعية وغيرىا، لمحاولة فيم وتمثل الواقع المعق  
ية ترى من ثقوبو الوقائع الماض خمف لعبة السرد الروائي العميقة جدًا، ومن ثم يصبح التاريخ شفافا

 عية التيوكذلك األحداث الواق حداث السرديةداث التاريخية واألالمضمرة وتتضح العالقة بين األح
يبرز صحة ىذا  يا التاريخ اىتمامو، كقضية الفرار مثال، فالقارئ لمتاريخ العثماني يجد مايول لم

خيرة لمدول الف الدول العربية و تكاتميا مع اإلمبراطورية العثمانية ومساعدة ىذه األالحدث من تح
التاريخية  باألحداث ال  اليامشية وال يصرح إبعض الحقائق  العربية والمسممة لكن التاريخ يجيل

 .الكبرى والعظيمة

نا ال نشعر رغم من بسط التاريخ سمطتو عمى لغة الرواية وأحداثيا وحواراتيا، إال  أنالعمى 
قارئ استنباط الحدود ي عمى الدرجة يستعصو فن ي إلى ى ىو تاريخي ومابالفجوة/الثغرة بين ما 

يقول التاريخ  سردياً  نا نصاً يكو  ل يما يتعالقان وينصيران معاً النص، بل إن  ا في شاكمة ميالفاصمة بين
 منحى آخر في النص يدل عمى طبيعة المادة التاريخية التي تتخذ، وىذا ية ال تأريخيةطريقة فن  ب

الذي  -السرد الروائي- "من مستوى الوثيقة بالمعنى التاريخي إلى مستوى النصفنجدىا تنتقل 
 لمقارئ. 2لتخييل وفتح آفاق التصورات"ا يساعد عمى

 كبيراً  وجيداً  متاريخمعرفة الكاتب ل يتطمب الحضور التاريخي في النصال مناص أن 
ااًل ودااًل يخدم القصد الروائي بعد فع   مقصودا وأيضا انتقاءً  ،األحداثو لتأثيث النص بالوثائق 
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ئقة ومرىقة لمروائي الكتابة عن التاريخ شالذا تعد  سي،اريخي واالجتماعي والديني والسياالقصد الت
 امعين الة الكشف عن مقاصدىا يتطمب قدر تاريخية ومحاو ؛ ألن تتبع خيوط الرواية الوالقارئ أيضا

 في توسيع وعي القارئ ف والمصادر المعتمدة، وكل ىذه األمور تسيممن المعرفة بالتاريخ الموظ  
ا لم يتحدث م  خييمي الذي يتيح الفرصة لمكشف عالت وذلك عن طريق لعبة السرد الروائي ،وتطويره

عنو السرد التاريخي، وكذلك إخضاع المسممات التاريخية لممساءلة والتنقيب وكل ىذا بفضل 
 يا يبعده عن التأريخ والتوثيق.التخييل التي تعطي لمحدث التاريخي بعدا فن   ستراتيجيةا

ية بين الواقعي والتخييمي، فمم يطغ عميو الفن  غة و راايس" ىو المز نص "الر  ولكن الذي يمي    
ن   حداث التاريخية مع الروائية وتمبيسيا سج األنما كان لممزاوجة دور بالغ في التوثيق الحدثي، وا 

 قضايا التاريخية بروح جدية صارمةالروائية أن تعالج ال أيضاً  كما استطاعت التخييمي. الفني   الزي  
ويتجمى ذلك من خالل لغتيا القوية والمتينة التي كانت تخرج من صمب الوقائع التاريخية وترائب 
السرد التاريخي، خاصة أثناء تصويرىا لمدسائس والصراعات التي كانت تحاك بين الدايات من 
أجل الوصول إلى السمطة وتحقيق النفوذ، وخير مثال عمى ذلك خطة الخزناجي "حسن" الذي 

:" كان يقول الراويمان" وسعيو الحثيث لتوليو الحكم، الداي "محمد بن عثحكم  إلى إسقاط ييدف 
الخزناجي حسن، يعرف ماذا يريد جيدا، ويسير وفق خطة محبوكة بإحكام وخبث شديدين، إذ 

مك التيطري وقسنطينة ومعسكر وشيوخ القبائل الموالين لو، يأرسل بعد ذلك في إحضار حاكم با
الداي محمد بن عثمان يريد محادثتيم في أمر عاجل، كان اجتماعا وىميا حضره  حيث زعم بأن

 في خطبة كذلك قائد اليولداش الذي أخمى بوعده ألغا السباىية ليخرجوا ويقولوا لسكان اإليالة
باشا دايا عمى بمسجد بتشين، أنيم ينقمون وصية الداي بأمانة ويبايعون حسن  الجمعة صالة

 .1يالة الجزائر"إ

جل التي كانت قائمة بين الدايات من أتصور لنا الروائية في ىذا المقطع الصراعات 
السمطة وفرض السيطرة عمى الغير، وباستنادىا إلى عامل التخييل الذي يعمل عمى نقل تمك 

تاريخ شفافا خمف المعبة السردية ، يغدو المستوى التأريخ إلى مستوى التخييلوالوثائق من  األحداث
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التاريخ العام  اولم يعمن عني مقارئ الوقائع التاريخية المخفية التي بقيت في طي الكتمانوتبرز ل
ات التاريخ الجزائري العثماني وتجسيد الصراع وتحبيك ولكي تتمكن الروائية من تأليف الرسمي،

تسير  ي مستويات مختمفة من التوازياتنية لجأت إلى تنبة الماضوالدسائس القائمة في تمك الحقب
دة العالقات المعق   لوقت نفسو تعد توازيات منفتحة الستجالئياإلى جنب خالل السرد، وفي ا جنباً 

ىذا التأليف الروائي  ة أيضا، كما فرضالحكائي وتفرضيا الوقائع التاريخيا الصوغ التي يفرضي
 بعة وثالثينأر 34ية إلى حيث قسمت الروافي السرد عمى الطريقة االنسيابية؛ من التناوب  نوعاً 

الذاكرة التاريخية  ىحديث يتم فيو توزيع السرد وتوجييو، وينفتح عم ففي كل سبعة رواة 07حديثا و
ميدو بن الرايس "حواقع وتاريخ  بشكل خاص، كما اتخذت من البحر األرضية الخصبة لتجسيد

ن مل طابع الحرب المقدسة لدى المسممييح كان نشاط البحرية آنذاك ، حيثورسمو ي"عم
ي لإلمبراطورية العثمانية رزق والعمود الفقر الوالمسحيين عمى السواء، كما كانت طائفة الرياس مورد 

 .ىجماتيموصد  األوروبيينالغزاة  دور الذي يؤدونو في رد  نظرا إلى ال

بداعية نوع من التدرج في السرد ونوع من التقسيم المحكم والمالحظ في ىذه التوليفة اإل
حداث م وتمتو أ1791األول المؤرخ ب سنة الذي كان يراعي التتابع التاريخي؛ إذ استيمت حديثيا 

داث يتواكب مع التسمسل الزمني لألحداث فبدت حجعمت تطو ر األحيث  م1815ى إلى غاية أخر 
ن  حداث تسير وفق التراتب الزمني، فماأل ما انفتحت م تقتصر الرواية عمى التسريد التاريخي فحسب وا 
الصياغة ما أدى بيذه وعاطفية وأخالقية ومكانية،  اجتماعيةى توازيات أخرى موضوعاتية عم

ع التاريخية وشحنيا بالمتخيل الكامن في المغة السردية ولعبتيا سريد الوقائ"بتالحكائية إلى القيام 
وجعل السرد يتجزأ ويتشظى  ، بتنسيمياالتاريخية من جية أخرى وبفك بعض المفاصلمن جية، 

ولغات دقيقة تنفذ إلى أعماق المشاعر اإلنسانية وأحاسيسيا  اليطول أوضاعا وأماكن وأشخاص
ما يجعل السرد مرآة ، 1وتنبش في جيوب ميممة في الذاكرة والتاريخ واألشخاص والمواقف"

  لمتاريخ.
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إذ اقتحمت  ية جديدة بغية التأريخ لشخصية "حميدو بن عمي"ة فن  لقد استعانت الروائية بتقني
 برازىا لمقارئ المعاصراة في تقديم الشخصية التاريخية وا  عالم التجريب واستفادت من تعدد الرو 

درة عمى استيعاب ذلك البناء اتكون ىذه األخيرة ىي الق آلية تعدد الرواة، قدولعل اعتمادىا عمى 
إلى ذلك  يانصة ومحدودة المعالم، لذلك لم تسمك في لشخصية جاىز  وذلك الصوغ الحكائي

يزىا عمى األحداث الكبرى التي االختيار الكالسيكي التقميدي في تقديم شخصية البطل؛ بترك
بعد الحداثة، كما نظ ر ليا النقد التاريخي  رواية ما ما حاولت تمثل بعض خصائصن  ، وا  وتخدم

في تعامميم الجديد مع التاريخ  و"ىايدن وايت" ول ريكور" و"بول فين"بي، أمثال "باألمريكي واألورو 
 يمي. وىذا ما جسدتويريخي/الواقعي والسرد الروائي التخمن خالل سعييم إلى التقريب بين السرد التا

ن تقدم سردا روائيا جديدا ورواية تاريخية مختمفة عن حاولت أإذ "ىاجر قويدري" في نصيا  الروائية
وسعييم إلى  اة في التأريخ لمشخصية التاريخيةلتاريخية الكالسيكية من خالل تناوب الرو الرواية ا

في الواقع والمعتمة عن المناطق المجيولة  ع واألحداث والوثائق التاريخية لمكشفدفع الوقائ
 ي، كل ذلك وفق صوغ حكائي يسمح لمتخييل أن ينفتح أكثر عمى العوالم اإلنسانية.الماض

نحس بذلك،  اللرايس"حميدو بن عمي" من التاريخ إلى السرد يتم بطريقة سمسمة إن انتقال ا
وجود الروائية في النص، فيو وجود يتجمى  في كيفية تحرك "حميدو"، وفي األمور  سحكماال ن

المحيطة بو وفي تصرفات الشخصيات األخرى، فالقارئ لمنص يشعر بالتيو والضياع ضمن 
باألحداث  مميء فيو نص ،يالتمييز بين ما ىو تاريخي و ما ىو فن  متاىات التاريخ ويصعب عميو 

األسرار التي رافقت "حميدو" في عالم البحر، ومغامراتو البطولية، فمم يكن يكشف لنا  ، إذالتاريخية
أن الروائية لم ما موضوع السرد ومحوره لذلك نحس ك"حميدو" فاعال وال قائما بالسرد بل كان دائ

"حميدو"  وار يدور غالبا عن شخصية الرايسواضحا وواحدا إال أن مجرى الحطال تضع لنصيا ب
أن  بوساطة الرواة السبعة الذين يقومون بوصفو وتتبع حركاتو واستنطاق مشاعره، وكأن النص يريد

 يصل بنا إلى عنوان آخر قد يكون "الرايس حميدو بن عمي في نظر اآلخرين".

أم غير ذلك فإن كتابتو تنيض  ا، سواء أكان تاريخيالكاتب حين يعمد إلى كتابة نص معين
في أو  لواقع، بل مع ما يرتسم في ذىنوعمى مستوى التخييل؛ ألنو حين يكتب ال يتعامل مباشرة مع ا
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المرتسمة ىي صور مفيومية  وتعنيو، وىذه الصور من صور تخص ىذا الواقع  أو تمثمو مخيمتو
ليس ىو  طاررؤية الكاتب ليا، في إ مرتسمة من موقعألنيا صور  ل معاني،تعادل معاني أو تشك  

 1حتى لو توخى الكاتب ذلك  ذاتو، وكذلك ضمن عالقات أخرى ليست ىي تماما إطار الواقع
مع التاريخ العثماني فميما سعت إلى نقل ذلك  ائية "ىاجر قويدري"الرو تتعامل  وبيذه الطريقة 

  التخييمية وتتعامل معو من موقع رؤيتيا. الواقع البعيد فإن يا حتما ستضفي عميو لمستيا

الستيالء عمى ا " والمتمثل فيحميدو"وبالعودة إلى الحدث التاريخي الذي اشتير بو الرايس 
 الفن ي بالزخرف الواقعي في تأثيث الحدث بارزاً  اً ر و سفينة برتغالية وأخرى أمريكية، نجد لممتخيل د

كما تعمل  الذي لم ينقل بطريقة جافة سرد الحدثأو حكي ييمي؛ فيظير ذلك من خالل عممية التخ
فيو الروح  فتنفخ  ه مرة أخرىالحدث ينبعث من جديد وتعيد إحياء -الروائية-التاريخ بل جعمتكتب 
موب بأس تناولوأيضًا و  ،ضار شخصيات من صنع الخيال وجعميا تتفاعل وتتحاور مع الحدثباستح
:" غنمت فرقاطة الرايس حميدو أكثر. يقول الراوي يجعل القارئ يتشوق إلى معرفة الحدث راق

 .2فرنك" 58445افرا ويقدر المنتوج ك 44سفينة برتغالية محممة بالفحم والقمح، عمى متنيا 

 19مارة البحرية الجزائرية في بداية القرن ده عمى إ" وتسي  حميدو" الرايس لقد كان صعود
الية التي استولى البرتغ ةنابميون لمحكم، فالسفين ومجيءعشر يتزامن مع قيام الثورة الفرنسية التاسع 

وتتجمى النص اسم "البرتغيزة"، األسطول البرتغالي والتي أطمق عمييا  كبر سفنعمييا كانت من أ
ة ومشاركتيا الحدث مع الشخصيات مياليات المتخيل من خالل إقحام الروائية شخصيات متخفع  

عممية غنائم "يحي المديمي" يتدخل في مشاركة الحدث ويقوم بالتاريخية الصانعة لو، فنجد خوجة ال
حدث التاريخي يخرج ىي التي تجعل ال "، وكل ىذه اإلكسسواراتحميدو"ميا تدوين الغنائم التي غن  

 ن االستطيقي الجماليالمكو   ان عمييتسجيل إلى عالم الرواية التي يييمتوثيق والمن محدودية ال
وظيفتيا التوثيقية والوصفية، وتؤدي "وساطة السرد الروائي تنقطع عن مة بالمادة التاريخية المتشك  ف

وظيفة جمالية ورمزية، فالتخييل التاريخي ال يحيل عمى حقائق الماضي، وال يقررىا وال يروج 

                                                           
 .20يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي، ص  - 1
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عمة بين السرد افقة المتالألحداثو، وىو نتاج الع يستوحييا بوصفيا ركائز مفسرة ماليا، إنّ 
وبيذا يكون . 1يما"وقائع، ولكنو تركيب ثالث مختمف عنم بالوالتاريخ المدعّ  ز بالخيال،المعزّ 

لكشف د متعة القراءة ولذة ايول   وىذا ماتخييميًا  ياا فن  ية زي  في إلباس الوقائع الماض مميتخييل دور مل
 يا النسيان.التي طمس أسرار الماضيعن 

مام مثمى في فتح أبواب التأويل أ ي لمتاريخ  وظيفةفن  لويض ار إن لممراوغة السردية والت
اء الظاىري واستنطاق الباطني ر ما يجعمو يبحث عن المعنى الماو لو؛  لتصوراتفاق االقارئ وخمق آ
ضية التي يكون التعامل مع مدونة تاريخية جافة سجمت األحداث المنقضية/الماال منو، وعميو 

نيا مضت، بل يكون التعامل مع نص بعث فيو الخيال الحياة التي صارت مفرغة من الحياة أل
" الروائي إلى  تخييل أحداث تاريخية يل التاريخي يجنح فيو التخيف ،عبر الزمن الماضي انطفأت

والتخييل ينشغل  فالحكي ينطمق من كميات المادة التاريخية، ممكنة في إطار تاريخي حقيقي،
 يعمدف، 2يخ ىنا يبدأ حين تنتيي الرواية"وجزئيات، فالتار  تفاصيل طار منبإنتاج ما يمأل ذلك اإل

في فتح باب التأويل لمقارئ  ما يجعل ىذا األخير يسيم ي لمتاريخ،الفن   تقنية التمويو الروائي إلى
 ا، بغية  استجالء الصدق التاريخيالمسكوت عنيو  فةلبحث عن األحداث المزي  بو إلى ا ويدفع

التي  فكرةالاس ىذا التاريخ ة من التاريخ وفي الوقت نفسو ىو إلبىو انطالق إذاً  فالتخييل التاريخي
تحققة سمفا "أخذ المادة التاريخية المتأويل التاريخ فيو يا. أما يطرحيا الروائي وينطمق من

يخدم مقاصدىم، فنقرأ  و الموضوع التاريخي وتأويميا بماواالشتغال عمى الحدث أو الشخصية أ
خيا ن من منظور الروائي الذي يوجو القارئ نحو أحداث أو صفات لشخصيات تاريتأريخا ولك

ر فييامختمف عما عيده المتمقي؛ أي أ ل يسائميا ويحاور بعض قضاياىا فربما حوّ و  نو يحوِّ
؛ فكالىما "التخييل التاريخي" و"تأويل التاريخ" انطالقيما من مصدر 3"واليامش متناً  المتن ىامشاً 
ية والطابع الجمالي الذي التخييل التاريخي المسحة الفن   يظير في "التاريخ"؛ فإذا كانواحد ىو 

                                                           
 .05، ص-اإلمبراطورية، التجربة االستعماريةالتخيل التاريخي، السرد، -ينظر: عبد اهلل ابراىيم،  - 1
آمنة بمعمى، الرواية الجزائرية بين تخي ل التاريخ وتأويمو، أبحاث ممتقى الباحة األدبي الخامس "الرواية العربية الذاكرة  - 2
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يحو ره حسب رؤاه وأفكاره يغطي الحدث التاريخي ، فإن تأويمو يقوم عمى أساس حرية المؤلف الذي 
تمف فيو يأ ييل التاريخي وتأويمو، لتشييد نصرواية "الرايس" بين التخ فقد جمعت الخاصة،

براز حركة ي عمى شكل انعطافات فن ية وتحوالت أسموبية تفضي إلى إريخي/الواقعي بالروائي الفن  التا
 التجريب الدؤوبة التي جعمت من تفاعل التاريخ والرواية موضوعا ليا.

ن تستقي من رواية أفالنص التاريخي نص سابق، والرواية نص الحق، ومن ثم استطاعت ال
كشفيا عن المستور  لم يقمو من خالل لتقول التاريخ وما مجاالً قة وتتخذىا المرجعية الساب
المرجعية التخييمية لى تمأل الفجوات التي يخمفيا التاريخ من خالل استنادىا إو  ،والمسكوت عنو

يا التاريخ. فالروائي التي ترك والبياضات ال الثغراتمكاست ة ىوحداث المتخيمىذه األ فيكون مفاد
حياءىا عمى نحو تبدو فيو ىذه  يستثمرىا من التاريخ  ثم يعيد بناءىايستعين بالمادة التي  وا 

جا في مندر  ىذا األخيرخطاب ومكممة لو، و لكن يبقى  مشروع التاريخيمل مةمة متمحداث المتخي  األ
نّ حقل التخييل، ألن الرواية  ما ىي "من خالل حواريتيا ال يمكن أن تكون إعادة كتابة لمتاريخ، وا 

خرى تسيم جميعا في بناء الكون التخييمي فيو العنصر التاريخي مع عناصر أر أتون ينصي
ال  و وتدوينو لتاريخ االتاريخية ليست إعادة نقل  الروايةف ؛1لمرواية" ية ية الفن  ستغيب فييا المصداقفا 

عادة بعثو من جديد، فيي استثماروتصبح تاريخاً   ممزوج ، فيي طريقة أخرى الستيعابو وا 
ية كمية تضيف صورة فنّ " بت عن التاريخ، فما ىي إال  ي  واستكماالت يفترض أنيا غ  توضيحات ب

لتي قد تكون ، ا2الفني"بداع اإل البعد العاطفي الوجداني بعدا ثالثا تدخل من خاللو عناصر
 صرامة المنيجية التاريخية، وتصبح بيذا المفيومحدة  مرغوبة في مثل ىذا السياق جماليا، لكسر

رييا كثير نيا نصوص خداع يعتيتعامل معيا المتمقي عمى أ phéno- textesتامة  "نصوصاً 
حداث التاريخية نشاطيا األألول مرة قراءة حيوية تستعيد بوساطتيا  ىامن النقصان، وكأنو يقرأ

 وسيرورتيا التأويمية. ،3الداللي المفتوح"

                                                           
 .150، ص2008، تونس، 1، دار المعرفة لمنشر، ط-دراسات في تخيل المرجعي -الرواية والتاريخمحمد القاضي،  - 1
 .211نضال الشمالي، الرواية والتاريخ، ص - 2
يحاءات الغيرية في رواية "األمير" لواسيني األعرج، مجمة التواصل، العدد - 3 ، 29أحمد يوسف، الشرط التاريخي وا 
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 فنيًا، وىذا ما يبرزه ىذا المقطعتجاورًا  ايس" عمى مجاورة التاريخي بالروائي"الر   عممت رواية
":"...، لو حدث لي شيء في البحر فال تأخذوني إلى اليابسة، قل ليم يا عميمو أن يقول "حميدو

القارئ  ؛ إنيرموا بي في عمق البحر، حتى أتناغم مع السكينة وأشفى من ىذا العالم الصاخب"
 مطمحو البحر عالم السكينة واليدوء، وكذلكلسيرة "حميدو بن عمي" يجد حبو الشديد والعميق لعالم 

عالم البحر عمى عالم اليابسة لما يتسم بو العالم  وضيملتف في رمي جثمانو في قعر البحر، األسمى
محاورة فن ية؛ إذ  تاريخمالروائية ل محاورة ىذا المقطع نستشف خالل مناألول من ىدوء وطمأنينة، ف

حدث تعالق بين السرد ومن ثم ت  وشخصيات وأزمنة وأمكنة،  أحداث حويو منستعير منو ما يت
حيائو في إعادة بعث الحدث دهيقمدور المؤرخ أو ت ياتقمصئي التخييمي مع ريخي والسرد الرواالتا  وا 

تمزم إحداث تغييرات في ولتحويل السرد التاريخي إلى سرد روائي يس ،ولكن بطريقتيا الخاصة
 :تتمثل ىذه الخصائص فيما يأتي الخصائص المميزة لمسرد التاريخي، و

 .ىيمنة صيغة الفعل الماضي" -
 .مضى وانتيى سرد األحداث عمى أنيا شيء -
 .حداثل الزمني لألمراعاة التسمس -
 .ىيمنة ضمير الغائب -
 .1"حداث التاريخيةفي األ عدم مشاركة الراوي المؤرخ -

من الخطاب التاريخي إلى الخطاب  ،انزياحا "الرايس"رواية  مارست المنطمق ومن ىذا  
ا ز النص الروائي ويقوم مقاميية تمي  آليات فن  الروائي، إذ تخمت عن آليات كتابة التاريخ واحتفت ب

 يبخالل التجر التي تبعده عن نصوص تسجيل التاريخ وذلك  محكي روائي تخييمي لو خصوصياتو
ومشاركة  وكذلك تعدد الضمائرفي نقل الشخصية التاريخية إلى أذىان القراء  تعدد الرواةو 

إعادة ترنيمة الحدث  ضف إلى ذلكأيخية الحدث مع الشخصيات المتخيمة، الشخصية التار 
 استثمرت المادة التاريخية استثمارا فنياً يا ما يدل عمى أن  يديولوجيتيا، توافق مع إي وتشكيمو ليالماض
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 استكشاف"من خالل  ارتدادىا إلى الماضيفتتضح الغاية من  ،رمزية جمالية وأعطتيا صوراً 
ذ تستثمر فييا إلمقيم الميدورة صوغا جماليا،  عادة صوغطاقات التعبير وينابيع المعنى وا  

ثمر ستالوعي التاريخي الم وبيذا يمارس، 1دوات الحجاجية والحبائك الوصفية"اآلليات السردية واأل
 "ميدو"ح في شخصية  يظير ذلك بالتحديدو  ،مةنسانية الخالدة القي  بعث القيم اإلي النص عممية ف

 التي كانت أنموذجا لمعدل والبطولة. التاريخية

تحرى ئية ال تالروا تي  تركيا التاريخ، لذا نجدالفراغات ال المتخيل دورا بالغا في ملءيمعب 
ن   كوت عنو والكشف عن استنطاق المس جلما تتحرك من أمعاينة الوقائع بصدقيا أو كذبيا، وا 

ي اأمام القوات الفرنسية وبالتحديد في فترة حكم الد وضعفيا يالةت إلى تيور اإلاألسباب التي أد  
مزدىرة، واالمتيازات التي تمنح إلييم في  :" كما كانت تجارة الييوديقول الراوي ،"مصطفى باشا"

نجميز تحالفوا الداي بالخصوص إلى درجة أن اإل  كل مرة ضاعفت من حقد الكثيرين عمييم وعمى
بمغوا الباب العالي التمرد حتى يتخمصون منو، كما أنيم أىذه المرة مع أغا السباييية ويريدون 

لنا ىذا المقطع  يبين، 2أن الداي مصطفى باشا لن يعمن الحرب عمى فرنسا ميما بمغت التيديدات"
فرنسيين ألجل تحقيق مصالحو الشخصية ال ألجل خدمة نفاق الداي "مصطفى باشا" وتعاممو مع ال

ىي  ياأن   ،يالةر اإلغات تيو  مى مسو  يالة وشعبيا، ومن ىذا المنطمق تريد الروائية أن تطمعنا عاإل
واإلخفاقات  زماتاأل ر اآلني وما ىذهضر وضع الوطن في الحاتيو   إلى تنفسيا األسباب التي أد  
خدمة األنا)النفس( ال  في الممٍّحة ة ورغبتيمسيطرة الحكام المظمم إال  نتيجة التي يعاني منيا الشعب

 ى قول ما ال يستطيع التاريخ قولو الرواية إل عدفويتضح ذلك من خالل  .)الشعب( الغير اآلخر
يا وكشفوتعريتيا ية الماض الحقائقاستكناه  ما غمبة المتخيل عمى الوقائع التاريخية إال  ألجلو 

ير ينتمي مغا عادة تشكيمو وفق منظورالماضي وا   يتم النزوع نحو التأويل واستدعاء حيثلمقارئ 
 ية.إلى أزمنة حديثة ال ماض
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حياء حقبة زمنية من التخييمي، من أجل إالجمع بين التاريخ والسرد الروائي قامت الروائية ب
، ويمكن لنا أن الفترةشخصية في تمك  من العثماني، واستحضار تاريخ أبرزتاريخ الجزائر في الز 

لييا النصوص السردية مثمما لشخصيات المسكوت عنيا فمم تتطرق إمن ا "حميدو"نعد شخصية 
نصوص شيدت حضورىا في التاريخ الرسمي وكذا ال ت الشخصيات التاريخية األخرى التيتناول

صل إعادة ىو في األ ن إعادة بناء تاريخ شخصية "حميدو" وتمثيمو سردياإ السردية بشتى أنواعيا،
"التحبيك والتأليف الروائي  بطريقة ما في الحاضر، حيث يمعبتفعيمو وبنائو بوصفو استمرارية 

دورا أساسيا وحاسما في رسم معالم عالم واقعي لم يعد قائما إاّل من خالل الوثائق والمرويات 
ق التخييل الذي يحفر في ، ويتم ذلك عن طري1"رويات الخيالية والصور النموذجيةالتاريخية والم

 الذاكرة التاريخية.

من تشييد عالم  نوحكائية  تمك   وآليات فن ية ايس" عمى استراتيجياتنبنى النص السردي "الر  ا
 مع النص الروائي التخييمي وينصير مرجعية ليتماىىمتخيل ينزاح من المعطى التاريخي كحقيقة 

عمى  شتغال ىذا األخير، الصمي السابقلمتاريخ األال مكم   النصي "حميدو"تاريخ شخصية  ويغدو
إلييا مستوى الخيال والرؤية الذاتية لممبدع وعميو تصبح الحقيقة التاريخية لبنة أساسية يضيف 

فتتحول الشخصية التاريخية إلى شخصية مرجعية تمثل الواقع وال تنقمو كما ىو ألن  المبدع رؤياه
 فو الواقع التاريخي.خم   يعطي ليذا المتخيل قدرة استكمال ماما  ،المبدع يضيف إليو من نسج خيالو

 ليو والرجوع ؛ إذ يعود إ / التاريخ ىو منطمق المتخيل وفي الوقت نفسو محل العودةن الواقعإ
ذا كان التار "كشف الحقيقة  دفع بالعمل الروائي نحوالروائي بصور وخياالت جديدة ت يخ كما وا 

ما فعمتو البشرية وأن الرواية ينبغي أن تقول  الّ يقول إ ال -Mart Robertارت روبير م – يقول
نو ال و مع أحداث الواقع لكو  تعاممدل عمى حرية العالم الروائي في يوىذا ؛ 2ما تتمنى وما تحمم بو"

كشف الحقيقة التاريخية عن طريق  عالم أخرى ىوب، فيو إذا بطريقة أو معينةوفواصل  حدود تق يده
يخ المطروح في المتون الروائية ما ىو إال  وسيمة لبموغ ن التار ، ألالتأويلوالنزوع إلى  التخييل لياتآ

                                                           
 .19الطاىر رواينية، الروائي والتاريخي في رواية "األمير"، ص - 1
، تيزي 2آمنة بمعمى، المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختمف، دار األمل لمطباعة والنشر والتوزيع، ط  - 2
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تصفح وىو ي لغاز المطروحة في ساحة النصغايات عديدة وتقصي حقائق معينة عن طريق فك األ
زعزعة ن وظيفة المتخيل تكمن في سان تصرفات معينة فإوالتاريخ يكرّ  " فإذا كان الواقع التاريخ

ل ليس محاولة إجرائية ي وبالتالي فالمتخيّ ما يكرس لمحاولة خمق التوازن عمى المستوى الفنّ 
نما ىو منطمق إ نو يمتمك قوانين ثابتةلمتحميل أل  يديولوجي في الكتابة حتى في فترة واحدة وا 
التي يرمي من خالليا  يديولوجية الروائيما إن  وجاىزة وا   خييل ال تحكمو قوانين ثابتةفالت، 1"والقراءة

المغايرة التي  قراءةبالفلما كان سائدا في السوسيوثقافية،  اء فكر جديد ومغايرإلى إعادة القراءة وبن
 من وراء السرد التخييمي المقصدية البحتة لىريخية المألوفة يصل القارئ إالحوادث التاتتجاوز 

وفق آليات تجعل  ك المعطى التاريخيأن تحر استطاعت قد الروائية "ىاجر قويدري" وبيذا تكون 
من العمل الروائي مدعاة لمتأويل، وتكشف أيضًا عن أبرز األحداث التاريخية وصانعييا، ومن ثم 

لألبطال من عالقات عاطفية  فكار السريةمعا عمى كل شيء حتى األطّ "م   ن نصيا الروائييكو 
 شخصية عمى أسرار "ايسالر  "النص السردي  ، حيث استوقفنا2"يخص األنا واجتماعية وكل ما

عتماد عمى ل باالالمتخي   ي فَعل رف بيا، وفي ىذا المقامالتاريخية التي ع   وأبرز بطوالتيا "حميدو"
 رئالقا و محل استيالل الرواية بغية استشعارتتوثيق الذي جعمالمصنفات التاريخية وقميل من ال

 .إمكانية ىدم الحواجز والموانعلمتخييل من  بالمصداقية التاريخية بما

بيا التاريخ وطمسيا الحقائق التي غي   بعض مى معرفة" أطمعنا عالرايس"فالتخييمي في رواية 
ن الحكام، فالرواية حاولت أو  النسيان، وأىميا الدسائس والمؤامرات التي كانت تحاك بين الدايات

حساس رتيا بكل عمقوصو   سكوت عنياحداث التاريخية المرفع الستار عن ىذه األت استوقفتنا ، فوا 
عمى  كيان الذاتيطة وفرض المجل كسب السأ من بين الحكاموالمؤامرات والقتال  االغتياالتعمى 
خبار بعدىا مؤكدة قتل نفتالي بوشناق، وىو الفعل الذي تمكن بو جاءتنا األ :"يقول الراوي، اآلخر

مصطفى باشا حتى يتخمصوا منو ىو  الداي قصرمن كسب تأييد الجميع؛ فانطمقوا إلى  اليولداش
نيم عمى استسالمو وتنازلو عن العرش؛ إال أنو قدم ليم سبحتو داللة أيضا، وعمى الرغم من أ
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بجثتو في شوارع القصبة كذلك قتموا الكثير من الييود ولم تيدأ األمور إلى غاية قتموه ونكموا 
وكذلك مقتل "خير الدين" ابن  ،1لة الدزائر"ياجديدا عمى إ حمد باشا داياً تنصيب أغا السباىية أ

نياية خير :" ، يقول الراويالداي "حسن باشا" بطريقة وحشية من أجل  تحقيق النفوذ والسيطرة
اليروب سريعا إلى  وصي روحي ىذه المرة بوجوبالدين المفجعة جعمتني أتذكر السيد عمي وأ

 .2خر..."مكان آ

د والصراعات التي كانت قائمة بين الحكام، من أجل التسي  لقد صورت لنا الكاتبة الدسائس 
صورة ىذه الرواية ، فقد كانت بو داي اإليالة ال غيرتع يتم اشخصي ايالة وجعميا ممكوالتحكم في اإل
وسائل  نموالخداع والقتل كان المكر  أثناء فترة حكم العثمانيين، حيث يالة الجزائريةواقعية عن اإل

 اآلتي مقطعالو األمر الذي أدى إلى تفشي الصراع بين الحكام العثمانيين،  لى السمطةالوصول إ
":" كيف يمكن لكم فعل "عبد اهلل ، يقول"وحميد"و  "عبد اهلل"بين  ي كان قائملنا الصراع الذ زيبر 

الكم من رياس البحر، ىل يمكن أن رج الوغد؟ لقد قتل أخي وقتل خيرةكيف تستمعون ليذا  ذلك؟
 .3خرى بالقميل من الياقوت والزمرد"خدعكم مرة أي

، فمم يخبرنا التاريخ يا التاريخغفمأحداث التاريخية الجزئية التي رسم لنا ىذا المقطع األ
ن   كبرى ما سمط أضواءه عمى األحداث البالوشايات والصراعات الداخمية بين الحكام و...الخ، وا 

لرواية وال تزال العالم الشاسع ت اليذا كان نة معينة من المجتمع،التي تخدم السادة أو عي  العظمى 
لذا  الخ،.اجتماعية سياسية ثقافية عاطفية.. ا كانت طبيعتيامحدود لطرح كل القضايا ميمالغير 

تزرع فيو قراءتو و  ية جمالية تجذب القارئ إلىفن   نجدىا تقوم بذكر ما أىممو التاريخ وتقديمو بطريقة
عادة ، وىذا ألجل إعنيا المؤرخون التي كثيرا ما تغاضى رةمالحقائق المض لذة البحث والكشف عن

 بؤ بمستقبل سميم.االعتبار منو لبناء حاضر جديد وتنبناء الحاضر انطالقا من الماضي و 
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كغيره من الشخصيات التاريخية التي تركت  "حميدو"فإذا كان التاريخ لم ينصف شخصية 
عباس،  األمير عبد القادر، عبد الحميد  فرحاتأمثال)  الرسمي الجزائريبصمتيا في سجل التاريخ 

ىا عميو أضواء خيا وبطوليا حيث سمطتخالقيا وتاري"  أنصفتو أالرايس"فإن رواية  ،(ابن باديس 
:"بعد ذىابك مباشرة قام  ""حميدو تو في تأديب الثورة، يقولبطوال وأبرزت وأزاحت عنو الستار

ة ر، وجعمني عمى رأس أسطول حربي مكون من ستالداي أحمد باشا بتقميدي رتبة أميرال البح
ديب الثورة التي قامت سفن، ثم طمب مني في نفس اليوم أن أبحر إلى سواحل جيجل وأقوم بتأ

 ر رايسا لمبحرن صالى أ"حميدو" في مناصبو كيف كان إ ع رقيطيبرز لنا ىذا المق، 1"ك...ىنا
إلمكانياتو العالية و  في وقت وجيز نظرا" في مناصبو البحرية حميدو"رقي  فالتاريخ يشيد عمى

ه البالغ في تحقيق ر و " ودحميدو"ومقطع آخر يبين لنا بطولة تو المأىولة في تأديب الثورات، اقدر 
أنني لم  الّ كامل السفن إ قمت باسترجاع :" ...، يقولاالنتصارات والشيم اإلنسانية التي يتسم بيا

خني أمام بالمدفعية لكن الداي وبّ  دمنا يحرم قصفيمن ىؤالء من لحمنا و لعباد إلحق الضرر باأ
 .2أحضر لو رأس ابن األحرش" نني لمالبحارة أل 

عطاء  مصداقية ألجل إريخية ومصادرىا الرسمية ىو ل عمى الحقائق التان انبناء المتخي  إ
قائد  "حميدو"ومن ثم يصير المتخيل واقعا والواقع متخيال، فمقد صور لنا النص السردي  األحداث

نجده في النص يكافح بفكره وعقمو ويعاني ف ،عادلبقيم إنسانية وفكر منطقي  امتسمح البحر بطال
 ظمم الدايات وجشعيم. جراء خانقة معاناة داخمية

سبان، وىذا ما ورية، جياده ضد اإلالرواية بطوالت الرايس "حميدو" الث لنا استحضرت كما
نو يجاىد في ، إإنو في وىران ولم يتمكن من الحضور:" ، تقولن الراوية "مريم"اجاء عمى لس

 .3ن شاء اهلل"دعوا لو بالنصر إسبان، فاسبيل اهلل، يحارب اإل
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ا عن جنازة "، وىذا ما جعمو غائبحميدو"إن الجياد وخدمة اإليالة ىما من األوليات لدى 
جيل جديد يماثل  منيا لتكوينأبيو، واستحضار الروائية لمثل ىذا النمط من الشخصيات ىو رغبة 

 ولعل ىذه الشخصيات البطمة، ر لمثلقفتالقاتم الذي ي التي يحتاجيا ىذا الحاضرىذه الشخصيات 
لى ما وربما يعود ذلك إسمات الرواية الجزائرية الحديثة التوغل في توظيف التاريخ ىو من أبرز 

"يعد دخول ىذا المنطمق ومن ات وأزمات، في ىذا الزمن الحاضر من انقالب وتعيشو تشيده الجزائر
بشتى  أفكاره إلى القارئ د إيصاليائري مغامرة من الكاتب الذي ير لى النص الروائي الجز التاريخ إ
فقت الروائية  ،1الوسائل" باعتبار الرواية أبرز األجناس األدبية وأقربيا إلى الواقع اإلنساني، ولقد و 

التي  )حميدو بن عمي(تاريخ ىذه الشخصية ما يخصفي وبالتحديد لى القارئفي إيصال أفكارىا إ
ومن ثم يستطيع  جديد، منوبعثيا ا من خالل إعادة إحيائييا عنت الغبار نفض، فطمسيا النسيان

ست الرواية التاريخية لي، ألن يةالفن   تونظر فسيرا ورؤية جديدة لمتاريخ من خالل ن يخمق تأ الروائي
موزىا والقصد من بيان ر لالمعروفة ولكن  ياتوحداث الماضي أو لسرد شخصلنقل أ م َخوَصَصة
ديب وسيمة لخمق بالنسبة لممؤرخ فإنيا بالنسبة لألكانت الحقيقة التاريخية غاية " كتابتيا، فإذا
ن يعيد صياغة في أ -والفنان بشكل عام–ية جديدة، ومن ىنا تأتي حرية الكاتب حقيقة فنّ 

ي مثمما يؤكد في ذلك بداع الفنّ نو روح اإلي لكوّ الحقيقة التاريخية بما يجعميا تحقق الصدق الفنّ 
لصدق التاريخي في النص الروائي ألن ىذا ا ىمية مني أكثر أالصدق الفن   نلكو   .2غمب النقاد"أ

ذا استمر الخيال في إ ال  وال يمكن لو أن يستمر إ ر بالخيالذا تأط  إ ال  يثبت وجوده إ خير الاأل
 لكل نص إبداعي. 3"قوة سحرية تركيبية"تو باعتباره في بني كينونتو فيو أصيل
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حداث التاريخية بغية تمديدىا وتركيبيا بالتخييل، فقد أضافت وىكذا استميمت الروائية األ
تاريخ الذي سكت عنو المؤرخون عمى الحوارات التاريخية الكثير من المخيالية السردية واستنطقت ال

ول التاريخ  مع التخييمي وجعل ىذا األخير في خدمة األ، وذلك وفق عممية تذويب تاباتيمفي ك
  خرى.ايين أد تكون ذاتية أحيانا وموضوعية أحمل عديدة قعنو لعوا المسكوت

 توظيف أحداث التاريخ: -1-5

 الرواية تجمى من خالل الماىية، فكل منيماي ن الروائيةتوظيف أحداث التاريخ في المتو إن 
خطاب وخطاب سردي عمى وجو الخصوص ، وكالىما 1الخبر"رضعا من ثدي واحد ىو "التاريخ و 
التاريخ  ينطمق ساس في المقابلة نص تخييمي باألعالقة كل منيما بالمرجع؛ فالرواين اختمفا في وا  

ا والرواية نصا الحقا تستمد مادتيا قية واقعية ثابتة، باعتبار ىذا األخير مادة منجزة سابمن مرجع
 ىم الروافد السردية القريبة منيا.أالخام من التاريخ باعتباره 

في النص الروائي  وحضوره  التاريخ أىم أشكال تمثالت حدد الباحث المغربي "جميل حمداوي"
 :2ة أنماط أربع فيا إلىصن   إذ

 وزير غرناطة" ل"عبد اليادي بوطالب"." رواية التوثيق التاريخي -1
 ".جورجي زيدان"روايات  ي لمتاريخرواية التشويق الفن   -2
، و"مجنون الحكم" و"العالمة" "جمال الغيطاني"ل "الزيني بركاترواية التخييل التاريخي " -3

ل"رضوى  "ثية غرناطة"، و"ثالتوفيق " ل"أحمدى، و"جارات أبي موس"سالم بنحميش"ل
 عاشور"
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العربية ذات الطرح التاريخي عمى المستوى  الرواية ذات البعد التاريخي كل الروايات -4
" نبيل سميمان"يات " وروادفنا الماضي"وخاصة  "عبد الكريم غالب"المرجعي كروايات 

 ."نجيب محفوظ"وروايات 

 الروائية يتفاعل التاريخي مع الفن ي في رواية "الرايس" وينتجا نصا سرديا متكامال، حيث اتخذت
ر ليا بعض النقاد وأن نظ   سبق ت متنوعةاستندت إلى آلياو ، التاريخ العثماني مادة لروايتيا

ي في المتن النص /التاريخيتجسيد الواقعي ، ومن بين الذين أشاروا إلى ميكانيزماتوالباحثين
" محمد رياض وتار"، "نضال الشمالي"، "ىايدن وايت"، "بول فين"، "بول ريكور"نجد:  الروائي

 "الرواية والتاريخ" مجموعة من نضال الشمال" في مؤلفوالباحث " ذكرلقد  ...الخ."،سعيد يقطين"
النص الروائي وىي  ىية التي يعتمدىا الروائي لنقل الخطاب التاريخي إليجيات/التقنيات الفن  اتستر اال

 :1كاآلتي

كناه تاستدعاء الوقائع والشخصيات التاريخية: وفي ىذه الطريقة تتوسل الرواية بالتاريخ الس -
فالوقائع في ىذه  "تالحاضر فيو، ونجد مثل ىذا النمط في رواية "جمال الغيطاني" الزيني بركا

 الرواية عكست الحاضر المعيش.
إيجاد مناخ تاريخي تضطمع فيو شخصيات غير تاريخية ثم يخصصيا التاريخ بالدقة التي  -

مة، ألجل مناقشة فترة زمنية ة نصا بأعمال متخي  تخصص بيا الشخصيات التاريخية المثب
 "رضوى عاشور"ل ثية غرناطة"ىذا في رواية "ثال محددة الستخالص العبر والغايات، ونجد

 ."زياد قاسم"ل "الزوبعة" ورواية
روائية وتتدخل الاستحضار نوع سردي قديم بوصفو شكال، واعتماده منطمقا إلنجاز المادة  -

 شكال السرد أو أنماطو أو لغاتولقديم في الخطاب، فتبرز من خالل أبعض قواعد النوع ا
 ."جمال الغيطاني"" لالصبابة والوجد "رسالة في كما يظير ذلك في رواية طرائقوأو 

لناس الذين عاشوا حداث من خالل انعكاسيا عمى اى نمطية السرد التاريخي قراءة األالتغمب عم -
 في تمك الفترة.
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بت قوياء في الوقت الذي غي  ن ىذا التاريخ كتبو الحكام واألعدم الميل إلى التاريخ الرسمي، أل -
 .واحد وعميو فيو تاريخ من طرفىت و  و ش  وجيات النظر األخرى أ

 استنطاق الرواية ما أىممو التاريخ.  -

ص التاريخي في ار" طريقتين أساسيتين إلدخال النفي حين يحدد الباحث "محمد رياض وت
 :1الرواية

حيث نجد الحدث التاريخي يتخذ ثالثة أشكال، فإما أن يأتي النص  خارج السياق النصي: -أ
 في : التاريخي

 .روايةمة الدمق -

 .قساماأل مقدمة األجزاء و -

 .ىوامش الرواية -

 يأخذ النص التاريخي داخل السياق النصي شكمين أىميما: داخل السياق النصي: -ب

 .أن يحافظ عمى بنيتو وشكمو -

 .منو ن يتماىى بالسرد الروائي ويصبح جزءاً أ -

 وطرائق بصور التاريخ أحداث توظيف يقوم عمى "الرايس" النص الروائيا سبق، فإن وانطالقا مم
 كاآلتي:تمثيميا  كنويم مختمفة

 الطريقة األولى: -1

يي بمثابة تمييد ، فخبار في مطمع العمل الروائي بقمم المؤرخوىي سرد مجموعة من األ
تاريخي  "ىاجر قويدري" نصيا بحدث استيمت الروائية إذ ،2تاريخية ستشتغل عمييا الروايةت مجريال

                                                           
 (.72، 71، ص ص )-دراسة –محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة  - 1
 .212نضال الشمالي، الرواية والتاريخ، ص - 2
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شقيا في قرية  58طمب األىالي من الحاكم إبعاد :" مصادر التاريخ، يقول النصلو حضوره في 
من أجل الجياد في سبيل الدين اإلسالمي  درمنجمير الكائنة بجزيرة قبرص إلى إيالة الجزائر

 .1والدولة العثمانية ومن أجل إصالح نفوسيم"

 "من مجموعة األرشيفات التركية"

تاريخي اتخذ شكل الوثيقة، ىذه األخيرة التي تنبني عمييا ة نصيا بحدث الروائي تستيل
، التي يرمي من خالليا 2حداث الرواية، وقد سمى "جورجي زيدان" ىذا المقطع ب "فذلكة تاريخية"أ

اثيا من مصدر حدوضع القارئ في السياق التاريخي ألحداث الرواية تمييدا النطالق أالكاتب إلى 
 إلى المصداقية في سرد األحداث. واقعي/تاريخي يحيل

 باعتباره ةركية، والذي استيمت بو الروائيفي المحفوظات الت قمن ىذا الحدث الموث   اً وانطالق
ك تب بمغة أول عالمة تحيل القارئ إلى المرجعية التي استقت منيا الروائية تمك المعمومة وقد 

عممية  -لمتاريخ اوحرفي امباشر  نقال نيان أن نسمييا "سردية تاريخية"، لكو  إخبارية مباشرة يمك
ير المعمومة التاريخية دون تصرفواضح المعالم، يقوم عمى عرض  -التسجيل ، ومن فييا أو تحو 

االستشياد  لموىمة األولى عن طريقيصال الفكرة الروائي قد حقق مبتغاه من خالل إ يكون ثم 
 يذا النص التاريخي.المباشر ب

اإلحالة إلى المرجع الذي استقت منو الروائية إلى غاية قصدتيا وىي إضفاء  يرمي حضور
 رد الروائيعمومات التاريخية التي يدور حوليا الستوثيق المل" صفة التاريخي عمى روايتيا وذلك

"ىاجر  وىذا ما قامت بو الروائية 3بيدف إقناع القارئ بصدق المعمومات التاريخية المسرودة"
بغية إقناع القارئ بمصداقية األحداث  بحدث تاريخي في مطمع الرواية قويدري" إذ استشيدت

حيد حتى ال ت ،ستراتيجية سردية صارمة وحرصت عمى ضبط المادة التاريخيةت ااتبع، فالمسرودة
 .ومنطقيا خيةيولية الموضوعية التار عن معق

                                                           
 .05ىاجر قويدري، الرايس، ص - 1
  .212والتاريخ، صنضال الشمالي، الرواية  - 2
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رشيفات والمحفوظات ىي األ " بمرحمةريكوريسمييا "بول ما كإن الوثيقة التاريخية أو 
ف، بجعل األولى رشيبين الشيادة واأل زمي   فقد. 1"لحظة الدخول في الكتابة لعممية كتابة التاريخ"

 الثانية المتمثمة في األرشيف فيو كتابة، ولو ما يثبت وجودهليو ونسمعو، و ، نصغي إاشفوي اخطاب
ن الوثيقة لوثيقة في طريقة اشتغال المؤرخ وأدواتو ألاىمية ، وتتجمى أ2في مصادر التاريخ وكتبو
نيا سي األرشيفات سوى قيمة نسبية ألت، لذلك ال تكسومؤس   بحث ومييأتليست معطى بل شيء مس
 .3ثائقيين ثم المؤرخينئية الو كم فيو إجراتبقى موقعا اجتماعيا تتح

ىم ثيقة ألمو  "كروتشيو ودبن"ولعل تعريف  ،في التاريخ فالوثيقة ىي وسيمة البحث العممي
ن " يعني بعض المؤرخيف فيقولالعروي" ىذا التعري وقد تبنى "عبد اهلل ،عمى اإلطالق تعريف

رسائل الديبموماسية، الخ. والشك دارية والات والعقود العدلية والقرارات اإلعادة المعاىدوثائق بال
جية ثانية تمثل شيادات عن نجازات الماضي، ولكنيا من أن ىذه  تمثل من جية بقايا من إ

خبار المروية تكتسي أن تضاف إلى أقوال الشيود، كما أن األ واقع، ومن ىذا المنظور يجب
 4رد كونيا رواية بقيمتيا كشيادة"نيا تحتفظ بمجنين ميما استخففنا بيا كروايات فإوجيين اث

لتاريخ غير وليس ا"الفيم مرا لتوسيع آفاق المعرفة و وىكذا سيظل استغالل الوثائق التاريخية مست
 حداث، ليذا"تأكيد واقعية الحكي وحقيقة األما في ا يمعب التوثيق دورا ميكم .5"استثمار الوثائق

رتيا مصادر نو مادة الحكي، بنية اختزالية وفّ لى كوّ ل التاريخ في ىذه الرواية باإلضافة إشكّ 
واقع أنتجو التخييل، ألن مفاد حضور النصوص  ال  ، ولكن ىذه الواقعية ما ىي إ6تاريخية متنوعة"

                                                           
 .252، ص-الذاكرة، التاريخ، النسيان-بول ريكور،  - 1
 ينظر: المرجع نفسو، الصفحة نفسيا.  - 2
 الكتروني نقال عن الموقع:محمد حبيدة، قراءة في كتاب)الذاكرة، التاريخ، النسيان( لبول ريكور، مقال  -3

http://ribatalkoutoub.com/?p=843:محرك البحث ،www.google.com :20/09/2018، تاريخ الزيارة ،
 .03، ص08:48الساعة:

 .81عبد اهلل العروي، مفيوم التاريخ، الجزء األول، ص - 4
، الجزائر، 03االتجاه الوضعي في التاريخ عند ر. ج كولنجوود، مجمة دراسات فمسفية، العدد خديجة زتيمي، عقم  - 5
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قحاميا في سياق روائي ىو لغرض تعزيز التوليد الرو  ائي بشواىد التاريخ، حتى يكون التاريخية وا 
ناء عمى بعد وىمي أو تخييمي مكانيات تأويل ىذا التشخيص بحاء متعمقا بحقائق الواقع وينفي إياإل

 .1محض

حقيقتو  واحدة، جاءت في مقدمة الرواية، وىو نص لوقة عمى وثي "الرايس"اعتمد نص 
الحاكم  ىالي من:" طمب األوأصحابو، بحيث يمكن التحقق منو في أصولو المحفوظة، يقول النص

الجياد في الجزائر من أجل  ير الكائنة بجزيرة قبرص إلى إيالةرمنجمشيقا في قرية د 58إبعاد 
 .2نفوسيم" ن أجل إصالحسبيل الدين اإلسالمي والدولة العثمانية وم

 "من  مجموعة األرشيفات التركية"

 الذي انبنت عميو أحداث النص، حيث العمود الفقري ىية التاريخية الشك أن ىذه الوثيق
الذي يساعد فيو  -السرد الروائي -من مستوى التوثيق إلى مستوى النصقامت الروائية بنقميا 

بل يجد لتخييمو وجودا  ،القارئ من الزمان والمكانالتخييل عمى خمق تصورات جمالية يقترب بيا 
حداث السياسية واالجتماعية وغيرىا، لمحاولة فيم الواقع ء األثم الذىاب بعيدا ورا .وكيانا واقعيا

تاريخية  الحميمية والعميقة جدا، ألن السرد الروائي عندما يصوغ حكايةفي تمظيراتو  وتمثمو دالمعق  
أحيانا التاريخ ولكنو يكشف ميمالتو ومنسياتو، وأحيانا ليبدد شكوكو و ال يختزل  بطريقة ناجحة،

الوقائع واألحداث  ، ويخرج التخييل عن معقوليتو التي تحرفيسقط في المحضور التاريخي
 .3التاريخية

تأثيث ، من خالل التخييل إلى مستوى النص من مستوى التأريخفي يظير انتقال الوثيقة 
عمى تطويع المادة  دالة الخطوات ىي مؤشرات يذهفالخيال، صنع  النص بشخصيات من

 .التاريخية

                                                           
 .221، ص المرجع السابق - 1
 .05ىاجر قويدري، الرايس، ص - 2
 .16، الروائي والتاريخي في رواية "كتاب األمير: مسالك أبواب الحديد" لواسيني األعرج، صأحمد بوحسن - 3
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 شقيا من قرية خمسين 50رسال ينطمق النص من الحدث التاريخي المتمثل في إ
 انية، حيثسالمي والدولة العثممن أجل الجياد في سبيل الدين اإل ،إلى إيالة الجزائر "درمنجمير"

 قام أغمبإذ  صورت لنا الرواية رحمة سفر األشقياء والتمرد الذي قاموا بو في منتصف الطريق،
اقتاده إلى قبطان السفينة  ، ألنفمم يتمكن من ذلك األشقياء بالفرار والعودة إلى قريتيم، إال  "بفاريتو"

 .وطمب منو أن يرسم لو خريطة بحرية القيادة غرفة

الذين  اشقي من بين الخمسين ا"بفاريتو" الممقب ب"عمي طاطار" واحد"شخصية كانت  لقد
 من ا"بفاريتو" واحد كانبعممية االختيار و  "حميدو" مقايم وصولالة الجزائر، وبعد يأرسموا إلى إ
 وضربا شبعو لكماً في وكيل الحرج" السيد عمي" الذي أ نكاية ه، وذلكوقع عميو اختيار  نالرجال الذي
 أسيمت في إخراج األحداث بة نصيا ىي التي نت بيا الكاتالتي زي   اإلكسسواراتىذه  والشك أن
 ى مستوى النص.من نمطية التوثيق إل التاريخية

عمى انصيار الوثيقة  واضح داللي إن تناوب الرواة عمى سرد أحداث الرواية، ىو مؤشر
تقوم كل  عة أحاديث؛مجمو  مقسما إلى الذي كان ىذا األخير ،التاريخية بالمتن الروائي التخييمي

ينة، تارة تتقاطع مع غيرىا من األحاديث وتارة أخرى تختمف عنيا، حداث معشخصية بسرد أ
 عثماني، والصراعات والدسائسبعد اكتماليا قصة تحكي لنا عن واقع الجزائر في العيد الل لتشك  

 تحاك بين الدايات من أجل السمطة. التي كانت

ايات التاريخية رو لكاي القو   لم يكن ليا الحضور "الرايس"أن الوثيقة في نص والجدير بالذكر 
واسيني "ل "ير"األم ابكتو  ،"جورجي زيدان"ل مثل رواية" الحجاج بن يوسف الثقفي" األخرى

عبد الرحمان منيف". فمو تقصينا "أرض السواد" ل"، و"سالم بنحميش"ل "مجنون الحكم"األعرج"، و
لوجدناىا ماثمة في مطمع الرواية فحسب، فمم يكن نصيا دتيا الروائية في نصيا مالوثائق التي اعت

ل ولذة القراءة. ولكن عمى النص يسيم في قتل متعة التخيييا ألن طغيان ةييخما بالوثائق التار مدع  
لى الحكم العثماني اعتمدت عمى منظومة مرجعية تعود إ ن الكاتبة قدالذي البد أن نشير إليو ىو أ

ى الماضي واستثمار التاريخ سواء أكان قريبا يتعمق بحرب لأن الرجوع إ عمماً  ،(م1815م، 1791)
كل ظاىرة غالبة ن يش"يكاد أا يضرب بجذوره في أعماق التاريخ العربي اإلسالمي م بعيدالتحرير أ
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العالقة بين شكالية وىو ما يعيد طرح إ، 1ن بالمغة العربية في الجزائر"ة المكتوبتيفي الرواية والقص
، وذلك بالبحث عن الكائن بينيما لى استنباط التداخلي، مما يدفعنا إي الواقعي والروائي الفن  خالتاري

تي: لماذا االندفاع يستوجب عمينا طرح التساؤل اآل ىنا ، ومندواعي استحضار التاريخ في النص
 .يشغل قمم الروائي وبالو؟ ما نحو الماضي؟ أال يوجد في الحاضر

ولعل  إيديولوجية الكاتبة وقناعاتيا، أن دواعي توثيق التاريخ والرجوع إليو، يعود إلى الشك
ر لغرض عمى الحاض البعيد الماضي ىذا ىو إسقاط مسعى الروائية من عودتيا إلى الماضي

  إيجابية أم سمبية. االستفادة من تجاربو سواء أكانت

إلى نسق  الصرف التاريخي مستوى التوثيقمن لت تحو  "الرايس"  وعميو فإن الوثيقة في رواية
سياقا جديدا يكون إدراجو فيو أكثر " -التوثيق-ما يعطي لوئي، بداع رواجمالي فن ي ينتج عنو إ

المتحكمة في الوعي الكاتب وفي السارد الذي  ييف ،2"حيوية وداللة من النقل التاريخي الجامد
 .ائي كموجعميا منطمقا لمسرد ولمعمل الرو 

 الثانية: الطريقة -5

ى خاتمة تاريخية تجعل المتمقي محتاجا إل  حداث في ىذه الطريقة بطريقة متصاعدةتدار األ
ي في تمازجو بالصدق تحسم الموقف وتكشف النياية، وفي مثل ىذه الحال يبمغ الصدق الفن  

راءة ق في ، وخير مثال عمى ذلك ما آلت إليو أحداث الرواية، فكمما توغمنا3التاريخي مرحمة متقدمة
"محمد  حداث تتصاعد نحو نتيجة واحدة، أعمن عمييا داي الجزائرصفحات الرواية نرى وتيرة األ

ذا كنت ن" قائالابن عثم :" إن جئت بوصفك عدوا فنحن مستعدون، وتستطيع أن تبدأ القصف، وا 
 .4تريد عقد معاىدة فوجود غاليوطات تفجير ال لزوم ليا في كتابة العقود"

                                                           
، منشورات اتحاد -دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية –مخموف عامر، الرواية والتحوالت في الجزائر  - 1

 .55، ص2000الكتاب العرب، د ط، دمشق، 
 رواية والتاريخ، صعبد السالم أقممون، ال - 2
 .222نضال الشمالي، الرواية والتاريخ، ص - 3
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الدانمركي ميرال الجزائري "محمد بن عثمان" من األ المقطع ردة فعل الداييبرز لنا ىذا 
الذي يضم  أسطولو رياس البحر، فجي ز موال والبضائع التي انتزعيا منيم"قاييس"، بعد مطالبتو باأل

ستعد داي ربع ناقالت، ثم اأربع سفن حربية في كل واحدة سبعين مدفعا وغاليوطة تفجير وأ
حسم و  الذكر بقالدانمركي بالقرار الساميرال عثمان" فأرسل قنصل فرنسا ليخبر األالجزائر"محمد بن 

ن كان البد لمتاريخ أ محتومة ةنياي لىإ لو الموقف إزاء تصرفاتو، وبيذا تكون الرواية قد وصمت
" وداي "قاييس الدانمركيميرال وتيرة األحداث تتصاعد بين األ يحسميا وبطريقة مباشرة؛ إذ إن

ل تو، وقد تمثل ذلك بالمقاء التاريخي بين قنص"محمد بن عثمان" إلى أن يصل التحدي ذرو  الجزائر
إذ  بطريقة تخييمية؛ دث التاريخيالح ىذا ت الروائية باستثمارفرنسا واألميرال الدانمركي، حيث قام

في ىا التاريخ، فمم تستطرد والدانمرك التي شيدتحدثت عن االستعدادات الحربية بين الجزائر 
درك مباشرة الحدث التاريخي ويصل إلى نياية عالن عن موقف داي الجزائر، وجعمت المتمقي ياإل
  لمطموبة الستكمال المشيد والموقف.حداث المتوقعة وااأل

بل ما ييمو ىو الحدث فيصرح بو  حاسيسيابمشاعر الشخصيات وأال يأبو التاريخ إن 
ن ما  ،فيو حشويس" وقراراتو بدون إطالة في الكالم أو الدانمركي "قايميرال مباشرة وينقل موقف األ وا 

 ، وبيذا يكون الحدث قد1الداي أن ميناء الجزائر محاصر" :" أخبر، قائالرأيو مباشرةعمن عن أ
 لى النتيجة المحتومة والحاسمة التي يحرص القارئ عمى معرفتيا.وصل إ

   :الطريقة الثالثة -3

فيكون لممتخيل حضوره المميز  حساب التاريخي تماما،عمى الفن ي  في ىذه الطريقة ينتصر
خيرة التي تسيم بدورىا في كسر رتابة في إبراز أحاسيس الشخصيات وعالقاتيا الغرامية، ىذه األ

الذي يبذلو  لى عالم الحب والغرام بعد الجيد المضنيريخي، حيث تنقل الروائية القارئ إالتا السرد
التي تكسر نمطية الخطاب  قصصىذه ال بخمقفسيره، فتأتي العثماني وتلفيم وقائع التاريخ 

لى آليات خالل قراءتو العميقة ألحداث الماضي، فتعمد إ د القارئ مناو التاريخي والممل الذي ير 
سعدون  :" تذكرت سيتا عندما جاءقحام ىذه المقاطع السردية الترفييية، يقول الراويية مختمفة إلفن  

                                                           
 .27المصدر السابق، ص - 1
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صبحت وكيال لمحرج، لم أسألو عن سيتا ني أنأن  وصمتو أخبار بأ بعد زاير؛لزيارتي في ميناء الد
 وج بعد، قمت لو سريعًا.نيا لم تتز وحده أخبرني أ

 .ال يعقل أنيا تنتظرني، أنا لم أعدىا بشيء" -

، فنجدىا تحاور الناس وحدتو الرواية بالقصص الغرامية لكسر صرامة التاريختستعين 
ىم فرصة التعبير عن مشاعر دنى اىتمام، فأتاحت ليم الذين لم يول ليم التاريخ أ العاديين البسطاء

المثال السابق الذكر الذي يروي لنا  في ثبات وجودىم بحكاياتيم البسيطة، مثمما رأيناوأحاسيسيم وا  
لى مرفأ صيدا ثم انتقمت من أجل " التي جاءت من أرمينيا إسيتا"و" السيد عمي"قصة وكيل الحرج 

ة التخييمية التي تحدث حداث الجزئيوغيرىا من األ الدزاير لمعيش بالقرب من حبيبيا. ا إلىحبي
ع الذي كان يعيشو مع عائمتو قد" من الفقر المدرمنجمير" قرية "بفاريتو" في كمعاناة عنيا النص

حبيبة وكيل الحرج "السيد  الدين" الذي قام بذبح "سيتا"وكذلك قصة "خير ، صة حبو مع "ليندا"وق
 نكاية فيو. "عمي

إذ  "حميدو"مع  "مريم"في النص قصة  لقصص الخيالية التي كان ليا حضور قويومن ا 
 "حميدو"ليا حيزا كبيرا، مما جعميا بؤرة اىتمام القارئ، إذ يحس بآالميا وعذابيا جراء غياب  أفردت
 بالفتاة العانس. دون أمل إلى أن صارت تمقب هظر تت مريم تنل في البحر، ثم ظم  المطو  

 حداث التاريخيةية عمى حساب األباألحداث التخييمية الفن   مؤث ثاففي ىذه الحالة نجد النص   
 رىا من القصص الترفيييةقصص الحب والغرام، وغي قصص االنتقام، الروائية ، فأقحمتالواقعية
 رىايليا نصيب في بناء أحداث الرواية وتطو كان ا مك، تتماشى وتتآلف مع أحداث الواقع وجعمتيا

عمييا النص دون أن يخل ذلك بجوىر األحداث  انبنىالتي  جاءت الستكمال القصة الرئيسةقد ف
 .يةضالما

      الطريقة الرابعة: -4

 وائي؛ أي أن حضورىا الة التاريخية عالة عمى السياق الر في ىذه الطريقة تكون المعموم
يسيم كثيرا في بناء الرواية بل ىو تبرع من المؤلف /الراوي في غير محمو الستكمال ىدف قصد 
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 الدانمركي برام العقدذلك خطاب وكيل الحرج االسترجاعي أثناء إ، وخير مثال عمى 1إليو المؤلف
ألول مرة، قادما من مرفأ صيدا، كان  عشرين سنة دخمت ميناء الدزاير :" قبليقول مع الجزائر،

ضوا معاىداتيم مع الجزائر، فسمحوا لسفن ىمبورغ بالتجول تحت رايتيم الدانمركيون قد نق
مان الذي كان ، لم يشأ الداي محمد بن عثا شيئاو متاجرة في البحر المتوسط من دون أن يدفعوال

ورة إبقاء السمم مع ر ض تي تصر عمىبأوامر الباب العالي والمور، التقيد قويا ويممك زمام األ
 .2"، فكانت الحربالدانمرك

ية خيالية مع عميو صبغة فن   فيضالتاريخي وتحدث الئية في ىذه الحالة توظف الروا
ن ميثاق العيد مع الجزائر في نقض الدانمركيي عمى جوىر الحدث التاريخي، المتمثل محافظتيا

ن يدفعوا آتاوات البحر األبيض المتوسط دون أ غ بالتجول والمتاجرة فيوالسماح لسفن ىمبور 
قرابة العثمانية في تمك الفترة، اتفاق مع الجزائر برموا معاىدة أقد ن كانوا و الدانمركيف التجول،
ىو داي الجزائر في تمك الحقبة، فطمب من  وكان " بابا محمد بن عثمان" م،1770اتيالسبعين

شروط جديدة وىددوا بقصف الجزائر  الدانمركيونرض ما فدالدانمركيين زيادة المبمغ السنوي بع
يثبتو النص  ، ومن ثم باءت محاولتيم بالفشل، وىذا ماة إذا لم يوافقوا عمى ىذه الشروطالعاصم

 .3تسمى بذلك"":" لقد كانوا يحاربون األسماك وكنت أن عثمان"محمد ب الداي عمى لسان

 م في البحر، فأضاع الدانمركيون ذخيرتيمع الجزائر الدانمركيةالحرب لقد باءت بالفشل 
"الحاج سالمي" وأسطولو الذي لم يسمح لألميرال بالتقدم مترا واحدا في  رايسوكان النصر لشرف ال

 البحر.

 حداث التيبعض األالسياق، بل ىو إضاءة خارجية ل دث ال يحتاج إليوطبيعة ىذا الحإن 
اإلكسسوارات من خالل  ياً ا فن  النص ألبسو زي  ؤرخ، ولكن أنو كتب بقمم الم من رغمعمى الحصمت 

ن يقحم مثل ىذا ن الراوي ىو مبيا التاريخ، وفي الحقيقة أالتي لم يكت الخارجية والحوارات الفرعية

                                                           
 .223نضال الشمالي، الرواية والتاريخ، ص - 1
 .26، صىاجر قويدري، الرايس - 2
 .28، صالمصدر نفسو - 3
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 " يستمتع بيذه االستذكاراتالسيد عمي"وكان وكيل الحرج  لسان الشخصية السرد التاريخي عمى
بل اإليقاظ  ،ية الكبيرةدة سرد الوقائع الماضاريخية ليس إعاالتاريخية، ألن ما ييم في الرواية الت

و أن نعيش مرة أخرى الدوافع ى ييم حداث ومارزوا في تمك األب نالحسي والشعوري لمناس الذي
ذلك تماما في فكروا ويشعروا ويتصرفوا كما فعموا ت بيم إلى أن ياالجتماعية واإلنسانية التي أد  

سباب التي كانت وراء التاريخية أن تحدد في الماضي األ عمى الرواية أن اكم ،1القانون التاريخي
من خالليا وأحدثت ىذا  بطيء رت بشكلو  التي تط الصيرورةبعد ذلك، وأيضا رسم  ما حدث

 .2الواقع

نصيا  حداث المالئمة لطبيعةثمارىا التاريخي واختيارىا لألتختمف الرواية العربية في است
أوليما "ي النص السردي تتراوح بين نمطينفة فحداث التاريخية الموظ  فنجد عمى العموم طبيعة األ

لمستوى الداخمي، ويتعرض أحداث السقوط، حيث يعم الظمم واالستغالل، وتنتشر الفتن عمى ا
وض النيعداء واليزائم عمى المستوى الخارجي، أما ثانييما فيو أحداث المجتمع إلى ىجمات األ

رواية و  ،3عداء"مجتمع، ويحقق الشعب النصر عمى األفراد الحيث يعم العدل والمساواة بين أ
حت أحداثيا بين السقوط والنيوض؛ إذ تجم ت او طين في نص واحد، فتر مرت كال النثماست "الرايس"

ت سندا خرى، كما كانمبراطوريات األالعثمانية مقارنة باإل اإلمبراطوريةفي قوة  أحداث النيوض
مة عمى وجو الخصوص، واتضح ذلك من خالل إمدادىا يد العون العموم والمسم ىلمدول العربية عم
والدول األخرى. أما أحداث السقوط والتي ىجمات البرتغال  ومساعدتيا عمى صدلإليالة الجزائرية 

السمطة والمكائد جل الداخمي الذي كان قائما بين الحكام من أ نبدأ بالصراعفيعميا الظمم والجور؛ 
مصطفى "الداي  توضح ذلك، كمقتل ثمة كثيرة من النصملبعض، وأيدونيا بعضيم يك االتي كانو 

الدسائس وخيانة الدايات لإليالة باشا"، و"خير الدين" ابن الداي "حسن باشا"،...الخ. ناىيك عن 
 صة في فترة حكم الدايلسقوطيا في يد الفرنسيين، وخا مما أدى بيا إلى الفشل والتمييد ليا مسبقا

 الدانمركيتينالخزينة فمس واحد منذ غنيمة السفينتين :" لم يدخل باشا"، يقول الراوي"مصطفى 
                                                           

 .46جورج لوكاش، الرواية التاريخية، ص - 1
 .225نضال الشمالي، الرواية والتاريخ، ص - 2
 .75، ص-دراسة  –محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة  - 3



عثمانيفي الزمن التاريخ الجزائر تجميات حمولة  الفصل الثالث:  

 

236 
 

وعمى الرغم من أن الدولة لطابع العثماني، والتي كانت إحداىما تحمل قطعا ذىبية مختومة با
اليجوم عمى  موعديديدا شديد الميجة تأمر فييا الداي مصطفى باشا بإعادة القطع أرسمت ت
ن النقود ال تحمل طبيعة داي أرسل إليو برسالة يؤكد فييا أمرة أخرى إاّل أن ال الدانمركيةالسفن 

 .1ير ممزم بإعادتيا"الصبغة العثمانية، وأنو غ

م م( بعد1805 -م1798فترة حكم الداي "مصطفى باشا" والتي دامت سبع سنوات)ات سمت 
ضعف واالنييار الدزاير إلى ال مع الدولة العمية، مما آل بإيالة خالفاتومن بسبب االستقرار والأل
:" قمت لمداي وأنا وىذا ما يثبتو النص عمى لسان الباشكاتب "يحي المديمي"، يقول أثناء تسي ده،

 أكتب ما يمميو عمّي:

 .ةالخالف مع الدولة العميّ  يفيدنا قد ال -

 لم يأبو لألمر وقال ساخطا: إاّل أنو

   ."2التشكوبيأعطييم  -

رنسيين الف مأما الة الحقاي" ىو الذي مي د الطريق لسقوط اإلمصطفى باشا"إن تيور الداي 
 جاء فيو: رسال بندقامت الدولة العمية بإ حيث

الفرنسي  لسطواألبيض المتوسط لمياجمة األ لى البحر"سترسل روسيا من طرفيا أسطواًل إ
فإذا شيدت السفن  ولتتجول السفن الجزائرية مجتمعة،عداء فرنسا، نجميز أباالتفاق مع اإل 

 .3الفرنسية، عمييا بمياجمتيا بكل شجاعة وبسالة"

لفة حاالفرمان)القرار( لمدول المت لقد حرصت الدولة العمية عمى إرسال نسخ عديدة من ىذا
عمى عدم وقوعو في يد العدو)فرنسا(، إال  أن الداي  أيضا تكما حرص ،العثمانية اإلمبراطوريةمع 

                                                           
 (.134،135ىاجر قويدري، الرايس، ص ص ) - 1
 - .التشكوبي: ىو عشب البحر الذي يعمق في الشباك عندما ال يكون ىناك صيد جيد 
 .135ص ىاجر قويدري، الرايس، - 2
 .139المصدر نفسو، ص - 3
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:" ومع ذلك لم يحرك "مصطفى باشا" كان يتعامل مع الفرنسيين، فمم يحرك ساكنا، يقول الراوي
الداي ساكنا، ظل ممتزما لمعاىداتو مع فرنسا، ولم يشأ أن يغضب أصدقاءه، مع أن السمطان 

 .1بردة و واله أمير أمراء الدزاير"و  سميم الثالث قد أرسل إليو سيفا وريشة مرصعة

حكم  ستقرار الذي سادأحداث تاريخية تدل عمى الال فت الروائية "ىاجر قويدري"لقد وظ  
تحقيق األىداف الشخصية س، خيانة الوطن والسعي إلى العثمانيين، من ظمم وجور، مكائد ودسائ

و اليوم من انتكاسات وظمم الدولة ما الروائية تريد أن تقول أن ما نعيش. فالخاصة ال لخدمة العامة
، فالفوضى 2امتدادا لمتاريخ العربي في جانبو المظمم؛ جانب القير واالستغالل والتسمط""ىو إال  

ىي نفسيا الفوضى التي تالحق الدول العربية في  "مصطفى باشا"ي االتي سادت في فترة حكم الد
في الحاضر فنفس  رالزمن الحاضر، وكأن التاريخ يعيد نفسو، فما حدث في الماضي يستم

 األسباب تؤدي إلى نفس النتائج.

 في الماضي ىي صورة مماثمة لصورة حكام الدول صورة الداي "مصطفى باشا"الشك أن 
 يضمل الشعب يالتو وعميل مع القوات الفرنسيةإل نا" خائباشمصطفى "فالداي  ،اليوم العربية

 عميو حتى يتخمصو ويتمردون نجميز تتحالف مع أغا السبايييةويزي ف الحقائق، وىذا ما جعل اإل
ي مصطفى باشا لن يعمن الحرب عمى اكما أنيم أبمغوا الباب العالي أن الد :"...منو، يقول الراوي

 .3"ما بمغت التيديداتفرنسا مي

 خيرة بندا آخر لداياي والدولة العمية، أرسمت ىذه األوبعد المفاوضات والخالفات بين الد
ىذا المقطع عمى لسان الباشكاتب  إعالنو الحرب عمى فرنسا، وىذا ما يدعموعمى  ح فيوتم   الجزائر

                                                           
 .139، صالمصدر السابق - 1
 .75، ص-دراسة –محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة  - 2
 -  السباىين: فرقة عسكرية عثمانية، وىي فرقة من الفرسان تأتي في الدرجة الثانية بعد اإلنكشارية، كانت تتشكل أساسا

 المتحصمين عمى أراض من الدولة مقابل تعيدىم بإمداد الدولة بفرسان عند الحاجة.من اإلقطاعيين 
 .140ىاجر قويدري، الرايس، ص  - 3
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منا أن نعمن الحرب عمى فرنسا  دالقابجي باشي وتريلقد أرسمت األستانة -:"يحي مديمي"، يقول"
 بشكل قطعي.

 امتثل ألوامرىم يبدو أنو ال مفر من ذلك. امتثل يا موالي... -
أن تذىب اآلن وتقوم بسجن القنصل الفرنسي مولتدو ومن معو، وتطمئنيم سرا عميك أجل،  -

 .1ق سراحيم فور ذىاب القابجي باشي"أنني سوف أطم

 نشا" تشبو قامة مموك وحكام ىذا العصر الراى"مصطفى با كم الداياحالقامة  الشك أن
مك والسمطة، فالعودة إلى الماضي التاريخي الستحضار مثل ىذه الذي ساد فيو التغطرس وحب التم

 حاضر اآلنياألحداث المظممة ىو لمداللة عمى االمتداد الماضوي في جانبو المظمم في ال
 حسن وضع من الماضي.فالحاضر ليس بأفضل وأ

و سمبية تخضع لشروط مالءمتيا لمعصر اختيار حقبة تاريخية بعينيا إيجابية كانت أ نإ
 اريخخرى اخترقيا التبحقبة أ قياسا ال  فيو، فال حقبة جديرة باالنتساب إلى التاريخ إ الذي استرجعت

 لى آخر الالتاريخ يظير في أزمنة انتقال اإلنسان من شرط يعرفو إفنصرا كبيرا أو ىزيمة مدوية، 
وقد يتجمى االنتقال في  عتقد أنو وصل إليو.يصل إلى ما أ يظل حيث كان وال يعرفو تماما، فال

ن زمن نسان الباحث عبقدر ما يستظير أيضا في تقويض اإلنسان لزمن ضاق بو تقويض اإل
د راكا لحقبة الحقة، ذلك أن الد حقبة تاريخية مرجعً و، ىو ما يحد  يي شكمولعل ىذا االنتقال ف -جديد

 .2يخ إليوالتار ال يحتاج التاريخ، وال يحتاج 

 ية من جشع، ظمم، خيانة، قتل، مكررغم طغيان األحداث السمبية عمى أحداث الروا
 تاريخ العربينفاق،...الخ، إال  أن الروائية لم  تحرم نصيا من مقاطع سردية مشرقة وني رة في ال

حيث كانت شخصية "حميدو" األنموذج األمثل لتصوير البطل العادل، القو ي والشجاع، يقول وكيل 
":"... شربت الماء وغسمت وجيي وعرفت أنني بحاجة شديدة إلى األفيون حتى الحرج" مصدق

                                                           
 - األستانة: عتبة السمطان أو عتبة الحكومة 
 .141ىاجر قويدري، الرايس، ص - 1
 .261فيصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ، ص - 2
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أتمكن من نسيان كل ذلك الوجع... لكنني في النياية غفوت جالسا عمى الباب، أحرس بناتي 
 ي الذي كاد يضيع مني.وأحرس عقم

 .فجأة تحرك الباب، ارتعبت ونيضت مفجوعا

 ، ال تخف.عميك...أنا حميدو ال -

حضوره ثم مشاداتو العنيفة مع الحراس، لقد قام بكسر الباب وأخرجني أنا وعائمتي ثم  استغربت
 قام عدد من البحارة التابعين لو بتطويق طريق سيرنا نحو أول زورق صادفنا ركبنا بعد ذلك

 .1سفينة حميدو..."

أرسل إليو  الذي ""مصطفى باشا وعائمتو من القذر بإنقاذ وكيل الحرج "مصدق" "حميدو"قام 
ان "حميدو" البطل ، فكليقضي فييا شيوتو ة من بناتودأحد حراسو، طالبا منو أن يرسل لو واح

االستعانة بمثل ىذه الوحدات ، ولعل و وساعده عمى الخروج من اإليالةالذي أنقذه من براثنالشجاع 
تأتي في إطار الذات التي تعاني انكسار  الجوانب اإليجابية في التاريخ العربي السردية الدالة عمى

، فاإلشادة باألحداث 2الحاضر، إلى استعادة الماضي المجيد، واستبدالو بالحاضر القاتمالحمم في 
ىذه  لىذه الفترة في الراىن، والتحمي بمثعودة  اإليجابية ىو رغبة الذات/األنا فيالتاريخية 

 الحميدة التي البد لكل إنسان أن يتسم بيا. و  يمةاألخالق النب

 ا الزمن الراىنإلعادة بعثو في ىذمشرقة لتمجيد ىذا الماضي و رواية األحداث اللااحتوت 
ىذا الحاضر غرض إسقاط يو بالذي ىو أحوج إلى مثل ىذه القيم، أما استثمار األحداث المظممة ف

نطالقا من استدراك األخطاء ا إصالح األناإلى  القاتم عمى الماضي المماثل لو ومن ثم السعي
 .نفسيا تؤدي إلى النتائج نفسيا األسباب، ألن اية وعدم الوقوع فييا الحقالماض
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 بناء الشخصية التاريخية -1-3

، بحيث ال يمكن تصور رواية بدون ة العمل الروائيفي بني اساستعتبر الشخصية عنصرا أ
من شك أن أغمب النقاد  ، وما1"التشخيص ىو محور التجربة الروائية"شخصيات ومن ثم كان 

العنصر الحيوي الذي " قوم بو داخل العمل الروائي، فيياتفقوا عمى أىمية الدور الذي ت والباحثين
ر ، فبفضميا تتاح فرصة التعبي2يضطمع بمختمف األفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى الحكي"

طرح كذلك لمتعبير عن أحاسيسو وعواطفو و  وسيمةفيتخذىا  لمنتج النص عن كل ما يمور بداخمو؛
واقعية  نماذج نياكو   مجبرا عمى توظيفياصاحب الرواية التاريخية  أفكاره ورؤاه وىذا ما يجعل

 عاشت الحدث وشيدت وقوعو.

  "حميدو بن عمي": شخصية الرايس - أ

صفة عامة وكاتب ب الرواية بتاالتعامل مع الشخصية التاريخية تعامال صعبا ومرىقا لك إن
بصورة خاصة؛ ألنيا تدخل إلى العمل الروائي بحقيبة مالبس جاىزة ال يمكن  الرواية التاريخية

توظيفيا  ، وكذلك3بالصورة المرسومة عنيا ليا يدة ليا ال عالقةعنيا أو اقتراح مالبس جد إبعادىا
 ، فيذا النوع4ي لم تشترك فيياحداث التي اشتركت فييا وتمك التالذي يحتاج إلى وعي كامل باأل

ولكن  بيا ية سابقة البد من التقي دك مرجعية ماضمنو يمتمن حرية الروائي؛ أل من الشخصيات يحد  
تجاوز ذلك ويعيد فحسب بل ت تقتصر عمى تسجيل أحداث التاريخ الروائيىذا ال يعني أن ميمة 

يديو  يؤمن بيا وأىدافا يريد الوصول إلييا  ماً لوجيتو التي تعكس قي  الصياغة وفق ظروف العصر وا 
ألن التاريخ معطى موضوعي في الماضي، قائم ىناك، ولكنو متغير، إننا في كل عصر نفيم "
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ل كمما توافرت الماضي فيما جديدا من خالل التغييرات الباقية لنا، ويكون فيمنا لمماضي أفض
 .شبيية بما كان في الماضي 1"شروط موضوعية في الحاضر

فيي  طابع خاص؛ وليا حورية في نص"االرايس"تعتبر شخصية" حميدو بن عمي" شخصية م
حداث ت عمى معظم المسارات السردية واألسيطر إذ  لشخصيات األخرى،األكثر حضورا مقارنة با

في تشغيل كثير من الحقول  بارزاً  ، وأنجزت دوراً ةالحكائي استأثرت بكثير من المقاطع، "فالروائية
 في موضوع الرواية. 2ضوع تبئير بارز"الداللية، كما أنيا شّكمت مو 

، فيي العنصر اعمية في بناء الرواية التاريخيةنات السردية فالشخصية ىي أكثر المكو  إن 
نات األخرى، باعتباالوحيد الذي ت رىا الرابط الذي يجمع باقي البنى تقاطع عنده العناصر والمكو 

 .والمكان انزمالسردية في الرواية، فمن خالليا يبرز الحدث ويتشكل ال

"حميدو بن عمي"  البطل التاريخي سيرة و تسرد لناأحاديثنجد  "الرايس" نصوبالعودة إلى   
عمييا أحداث الرواية، ف"حميدو" البطل الذي ال يروي كثيرا  الشخصية المحورية التي انبنت

 ولع بالبحر منذ الصغرري األصل، ونعرف حكايتو من مرويات اآلخرين عنو، فيو شاب جزائ
ون و، كما كان من األبطال األفذاذ الذين يرد  و الذي ال يقدر عمى مفارقتو وتركوجعمو منفاه وموطن

كانت لو الرغبة المم حة في  تيم عن السواحل الجزائرية، حيثجماالغزاة األوروبيين ويصد ون ى
استطاع أن فآنذاك المصدر الرئيس لخزينة الدولة  تعد كانت ، ىذه األخيرة التيكسب الغنائم

  إحداىما برتغالية وأخرى أمريكية. يستولي عمى سفينتين

عمى تاريخ ىذه  يائضو ، وتسميط اتبة إلى الماضي التاريخيولعل الغاية المدركة من لجوء الك
كتبت عنيا النصوص السردية التخييمية ىو قصد إعادة بعث تاريخيا من ، التي قم ما الشخصية

وجدان الكاتبة وربما أيضا  القضايا المسكوت عنيا،جديد كي ال يبقى في طي الكتمان ومن 
حساسيا بأن شخصيتيا التاريخية بدأت تضمحل وتغيب صورتيا عند الجميع، ومن ث م كان ىدفيا وا 
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وبعث الروح فييا ، 1"الستعادة الذات الضائعة"الرئيس من استحضار شخصية الرايس "حميدو" ىو 
لتستمر ويدوم وجودىا بين القراء، وىذا ما دفعيا لفتح سجالت الماضي البعيد بغية إيجاد حل 

عطائيا فرصة ن لمأزقيا وا  ىذا األخير يسيم بدور خالق في إعادة  الحضور في النص الروائي، كو 
 .ددة بين القراءاإلحياء والبعث من خالل القراءة المتج

النمط من  ليذا في زمام السرد، فيو المستثمر المتصرف /متحكمالشك أن الروائي ىو ال
وحركاتيا وأقواليا فعاليا عمى صمة وثيقة بشخوصو وعارفا بكل أ الشخصيات التاريخية، فكمما كان

، ألنيا مستوحاة من مجازفة صعبة التجاوزيعد  ياامل معأن التعتظام، إال  الناسم عممو بالتناسق و ات
سير القادة ورجال الدين، أو أصحاب وأحداثو، ويكون موضوعيا مقتبسا من ب التاريخ "كت

ي شخصيات جاىزة محددة في ،2ريخية لمشعوب مع مختمف أجناسيا"الحركات والثورات التا
"إلى  يقمل من حرية الروائي، ومن ثم تقوده ا وحضورىا في التاريخ الرسمي، مماليا وجودى المعالم،

مى اختالق شخصيات من وىذا ما يجبره ع، 3مصيرىا ىي كما حسم قبل مئات وعشرات السنين"
 المرجعية الثابتة. ذاتتخفيف من قيد الشخصيات بغية ال صنع خيالو

تتحاور مع الشخصيات المتخيمة ىو وجعميا  الروائي النصية في ية التاريخإن إقحام الشخص
حرص ىذا ال يعني أن الروائي يغفل عمى لكن و  ،الذي يسيم في تغيير حركاتيا وأفعاليا

 .الخصوصية التاريخية المميزة ليا

رة عمى الحدث الروائي طمية تحتل شخصية "حميدو" بؤرة اىتمام الشخصيات، فيي المسيط
تيا إلى غاية وفاتيا في ، إذ قدم لنا النص مراحل نمو ىذه الشخصية من طفولمراحل مسار الحكاية

أينما كان عاشقا "، عندما كان قاطنا في "يس ر" حميدو"ية بتقديم طفولة فاستيمت الروائ البحر؛
خرى بسبب انتشار مرض الطاعون، كما صورت لنا لى الدزاير وعودتو مرة ألمريم، ثم رحيمو إ
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 سنة13و إلى عالم البحر في سن ال تتجاوز الي، ثم توجالتي كان يتعممياحرفة الخياطة 
 .والبطوالت البحرية التي حققيا في ظرف وجيز

"حميدو" في تحريك الحدث النصي وتفعيمو، وفاعميتيا واضحة  تبرز وظيفة الشخصية التاريخية
نحو  بيافع د، إذ تياصانعة األحداث وخالقتل مساحات المحكي الروائي، فيي في أدائيا من خال

لى الرواة السبعة إ رواية التي يسعىالتيمة/الموضوعة الرئيسة لم ل في النصتشك   ، حيثاألمام
ما يجعميا مركز اىتمام الشخصيات الروائية األخرى والرواة عمى إضاءة جوانبيا والتفاعل معيا 

 السواء.

 صياتمع غيرىا من الشخ تحاور اعتيادي وت مع المواقف بشكل ميدو"شخصية "حتعاممت 
ل المونولوج صوت ىذه تخمالسرد ديناميكية)حية(، وأحيانا  جعل حركةال، دور فع  فكان ليا 

بيا  تصرحلمكبوتات التي منو جميع ا تخرجخير موردا آخر ىذا األ الشخصية، فكان
مسبقا تعامل مع ىذه الشخصيات وكأن الروائية تعمم ة التخييل في الىنا تظير وظيف الشخصيات

 بأن تفعيل الحدث السردي ال يتم إال  بالضغط عمى الضمير الداخمي لمشخصيات.

المحطات التاريخية   ىممى ألى شبابيا مركزة عدو" من طفولتيا إالروائية سيرة "حمي تستثمر ا
مقة في استكمال التي تمنح ليا الحرية المطستراتيجية التخييل في ذلك إلى ا ، مستندةالتي شيدتيا

امرات التي عاشيا "حميدو" في البحر، لينا المواقف والمغالتاريخ، فنقمت إ وات التي خمفياالفج
نيا لميتجربة التكوّ " بطريقة تجعل القارئ يعيش مة ن التاريخي لمشخصيات التاريخية الميمة، وا 

رون بمظير الممثمين الفعميين ليم تجعميم يظياعالكاتب من ذلك الوقت فصاعدا، أن يترك أف
يا يرتقي فن   عمييا طابعا لى عامل التخييل الذي يضفيذلك باالستناد إو  ،1ليذه األزمات التاريخية"

قة يالتعامل مع الوقائع التاريخية بطر داعي ويتحاشى في الوقت نفسو ببيا إلى مستوى العمل اإل
نياتسجيمية من الواقع يستميم عوالمو  فالتخييل" ن قيمة الوظيفة األدبية لمروايةتضعف م ، كو 
، ومن في صورة يعتقد المرسل أنيا النموذج الذي يجب أن يكون عميولى إعادة بنائو ويقصد إ
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 تو رواية، وىذا ما جسد1ثم فإن عوالم التخييل تتداخل فييا الكيانات التخييمية والكيانات الواقعية"
رسم صورة "حميدو" فاستحضرت  جلات التاريخية بالتخييمية ألنالمكو   ات فييتعالق "الرايس"، حيث
النص الروائي  مية تخداعتمادىا عمى المؤلفات التاريخية مع طبعيا بمسحة فن   لسيرتو من خال

مختمف  اب الذاكرة الذي كان يسترجعوخطمن أبرزىا  المختمفة يةاعتمادىا عمى اآلليات الفن  ب وذلك
 ة طرد  "حميدو" من ميناء الدزايرالرواة، ومثال عمى ذلك استرجاع وكيل الحرج "مصدق" لحادث

 زيو، ومنع من العودة إلى الدزايرطرد حميدو من ميناء الجزائر وأرسل إلى أر :" قبل سنوات يقول
 عمي الذي أراد قطع رأسو". غير أن ىذه العقوبة لم ترض وكيل الحرج السيد

يسعى إلى  "يدوحم"فإذا كان  عالقة "حميدو" بوكيل الحرج "السيد عمي" ىي عالقة صراع؛ إن
ستيالء عمى ثروات ىمو الوحيد ىو جمع الغنائم واال فإن "السيد عمي"ككل،  اشعبيمة اإليالة و خد

 . ط عمى الغيرشأن كل الدايات في تمك الفترة فيدفيم ىو جمع المال والتسم   غيره، فشأنو

ارتكز عمييا نص ىم المرتكزات التي أ من لقد سبق الذكر بأن التاريخ الجزائري العثماني ىو
محطات "حميدو" التاريخية، و لعل أىم محطاتو التاريخية التي ، حيث أبرز لنا ىذا األخير "الرايس"

 :يما يأت ىي عندىا استوقفنا النص

حبو الشديد  سباني، حيث أبان فييا "حميدو"عن اإليالة الجزائرية ضد الغزو اإلمرحمة الدفاع  -
:" إنو في وىران، ولن يتمكن وىذا ما جاء عمى لسان "مريم"، تقولفي الدفاع عن وطنو،  وشجاعتو

 2، فادعوا لو بالنصر إن شاء اهلل"من الحضور إنو يجاىد في سبيل اهلل، يحارب اإلسبان

التي أثبتت وجودىا في التاريخ، وأثبت  من الشخصيات التاريخية البطمة "حميدو"إن 
ىو داللة عمى  لجنازة أبيو هر و حضعدم ف ي،في العالم الروائي الفن   االروائي مرة أخرى وجودى

الروائية  فدنده قبل الخاصة، ومن ىنا يتضح ىية العامة عو قضية الغزو االسباني فأولشتغالو با
لموقف التاريخي ة، ألن ما ييم الكاتب في توظيفو الشخصية التاريخية أو امن ىذه الداللة الرمزي
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"داللة الموقف، ألن ريخ الصحيح، ولكن داللة الشخصية أو ذاتيا، وال التا ليس الشخصية في حد
قابمية لمتأويل والتفسير ىي التي يستغميا الكاتب لمتعبير عن شخصية التاريخية بما تحممو من ال

نماالتوظيف التاريخي في وعي الكاتب لمتاريخأىمية  نفال تكم ،1واقعو وواقع عصره" ن تكم ، وا 
المقطع ف وتفسيره.التأويمية ألجل فيمو  ودالالت استغاللكيفية توسيع دائرة التاريخ و باألساس في 

لمشجاعة والوفاء وفي الوقت  ا، باعتباره رمز السابق الذكر يبرز لنا الداللة الرمزية لشخصية "حميدو"
ييم ، وكأن ما الذي غي بو عن جنازة أبيو الجبار البطولي و موقفوإلى  نظرا رمز النضال نفسو

القارئ عمى مواقفو وبطوالتو ومن ثم االحتذاء  إطالع الروائي من استثمار الشخصية التاريخية ىو
لى الماضي واستثمار مثل ىذا النمط من ، فالرجوع إبيذه النماذج التي كان ليا تاريخ مشرق وني ر

ج األمثل ذلنمو ىذا ا اء بمثلحفيز ىذا الجيل الجديد عمى االقتدت شخصيات ىو رغبة الكاتبة فيال
 الذي يخدم نفسو ووطنو في وقت واحد.

النص نموذج البطل العادل عمى لذات المظمومة؛ لقد اتخذت شخصية "حميدو" في الدفاع عن ا -
يمي" والداي دميحي ال"الباشكاتب "السيد عمي"، و  الشخصيات األخرى كوكيل الحرج خالف
ىميا الوحيد واألوحد ىو  الشخصيات كان...الخ، فكل ىذه الداي "أحمد باشا"و  فى باشا""مصط

بيا، أما "حميدو" فقد كان البطل العادل والشجاع فال مة اإليالة وشعدالسمطة وتحقيق النفوذ دون خ
يل الحرج "مصدق" من وحشية الداي نقاذه لبنات وكيرضى بالذل والجور، وخير مثال عمى ذلك إ

:"...، لقد تمادى تو، يقول الراويي فييا شيو إرسال أحد بناتو ليقض منو بباشا" الذي طم "مصطفى
 مصطفى باشا من انتقامو مني وجاء رسولو ليقول لي بكل وقاحة:

 .2إن موالي الداي يريدك أن ترسل لو واحدة من بناتك" -

العثمانية، فقد أضعف المراحل في تاريخ الجزائر ىي  لداي "مصطفى باشا"إن فترة حكم ا
في حيرة شديدة ووجل  "مصدق" أوامره، مما جعل وكيل الحرجال يمكن عصيان و  اكان عنيد جد
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غفوت جالسا  ":"...إلى أن جاء "حميدو" وأنقذه من ىذا المأزق، يقول وكيل الحرج" مصدقكبير 
فجأة تحرك الباب، ارتعبت ن يضيع مني أحرس بناتي وأحرس عقمي الذي كاد أ عمى الباب؛
 .جوعاونيضت مف

 أنا حميدو، ال تخف. ال عميك... -

استغربت حضوره ثم مشاداتو العنيفة عمى الحراس، لقد قام بكسر الباب وأخرجني أنا وعائمتي ثم 
 .1أول زورق صادفنا" طريق سيرنا نحو قام عدد من البحارة التابعين لو بتطويق

لم يكن خائفا من  "حميدو" أن تو، إال  ي "مصطفى باشا" وقو  اعمى الرغم من جبروت الد
": لم يشأ حميدو أن نبقى مصدقرات الداي أثناء سماعو لخبر فرار وكيل الحرج وعائمتو، يقول "قرا

في مرفأ اسكندرونة ولو بضع يوم، لقد كان راضيا عمى أقدم عميو ولم يكن خائفا من مصير 
 .2محتوم ينتظره في الدزاير"

 تمجيد الماضي والحنين إليو، ىربا من و بغرضروائية بيذا النموذج العادل، ىإن استعانة ال
الحكام  وىذا واقع الدول العربية التي تعاني من ظمم ،3قاتم يفتقر إلى حاكم عادل حاضر  

 وجبروتيم، فيم يسعون لخدمة مصالحيم الشخصية ال المصالح العامة التي تخدم الشعب والوطن.

لمعنى  ارمز  الذي يحمل "حميدو" البطل التاريخي ل المقاطع السابقة الذكر، يكونفمن خال
رمز المناضل الفدائي : بدالالت رمزية عدة منيا ، فقد كانت شخصيتو مف عمةاإلنسانيةمن المعاني 

دل الذي يدافع عن الحق وكل مظموم ميما بمغ ذلك االذي يجاىد من أجل وطنو وشعبو، ورمز الع
 د ذلك في طيبتو وشفقتو عمى اآلخراإلنسانية ويتجس اإلنسان بأسمى معانيدرجة الخطورة، ورمز 

لى الثروة الوصول إنك ل بيا الجميع من أجل  "سيتا" التي وخير مثال عمى ذلك شفقتو عمى جثة
اتفقوا كما  ديمي" و"مزيان" و"إقزيرا"التي كانت تحت قبرىا، إذ استخرجيا ىذه المرة كل من "يحي الم
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الباب فوجدىم أخرجوا جثة "سيتا" وجعموىا  حتى دق "حميدو" بعض،عمى تقسيم الثروة بعضيم مع 
جنب، فعاتبيم عمى تصرفاتيم المشينة، ثم خرج إلى الجامع ليحضر النعش، يقول  مركونة عمى

تتبعوني جميعا بعد ردم ىذه الحفرة، ىل حقا تريدون  :"سوف أذىب وأدفنيا وأريدكم أن "دو"حمي
 .1عار عميكم جميعا"عمي، وىي تحت حرمة قبر،  ثروة سيد

في سياق السرود الروائية يأتي بدافع الكشف  ا فإن استحضار شخصية البطل العادلوىكذ 
ظيار تقاعس األعن القطيعة بين جيل األحفاد وجيل األجداد،  حمل رسالة األجداد من حفاد عن وا 

رة وتسجيال مذاكن الوعي بالتاريخ ليس حفظا لوأيضا لخدمة الوظيفة االعتبارية، أل ،2جية أخرى
ن   اب الحاضر وتفسيره يعما إعماال لمتفكير، واستنتاجا لمعبرة والعظة، وامتالك المؤىل الستلمحدث، وا 

 .3ومآالتو وعواقبو والتنبؤ بتداعياتو

وأخرى  "البرتغيزة"تولي عمى سفينة برتغالية سماىا ميدو" أن يساستطاع "ح مرحمة الظفر، لقد -
":" كانت الفرقاطة  بفاريتو -"، وىذا ما يثبتو النص في قول "عمي طاطارأمريكية سماىا"المريكانة

اية اقترابيا النيائي منا، كان حميدو يستدرجيا إلى غالبرتغالية تتبعنا وبذات السرعة إلى 
تباعا، السواحل الدزيرية حتى ال تتمكن من المقاومة... احتدمت المعركة، وبدأنا نطمق المدفعية 

ل والصعود إلى الفرقاطة، ومن ثم السيطرة عمى قيادة الفرقاطة. لقد من التسم كما تمكن رجالنا
بأكبر غنيمة عرفيا دفتر الغنائم، قرابة ثالثمائة  فقدنا تسعة بحارة في ىذه المعركة، لكننا عدنا

 .4عا، والكثير من الذخيرة الحربية"مدف 44أسير و

الجزئية التخييمية، نستشف أن رواية  ث باألحداثالمؤث   ينطالقا من ىذا الحدث التاريخاو 
الحدث الواقعي بصبغة فن ية مع  بطبع ىذاشر لمتاريخ وذلك باالمعمى التوظيف الرايس حرصت 

عمال العربية التي توسمت بالتاريخ من األ ث، وبيذا تكون رواية "الرايس"محافظتيا عمى جوىر الحد
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ستجدة في تنحت طرائق م مكاناتوالبحث عن إثراء قيميا الرمزية، لتشييد التجربة التخييمية وإل
 ىاقضاياو  عصرىا استوعبت مشاكل إذا تاريخية إال   فال تكون الرواية ،1ائيةكالسرد والكتابة الح

فانصبت مشاغميا عمى القضايا  ،أن تجسده في متنيا الحكائي" الرايس"رواية  تلو حا ماوىذا 
السمطة  من أجلالسياسية واالجتماعية التي سادت في الزمن العثماني وكذا الصراعات الحادة 

الذي يشيد المؤامرات والمكائد من أجل تحقيق الكيان الحاضر  الزمن نفسو في واألمر والحكم
ريخ من أجل التعايش لى التان إذا كانت عودة الكتاب والروائييوبي ،الذاتي وتيميش اآلخر)الشعب(

 ث في القديم حلّ ية، وكمما أوغل الباحية فنّ ن الحديث عن القديم يمكن من رؤ "أل  مع الواقع
 . التي تعيق المجتمع 2قات"ؤية العصر والقضاء عمى المعوّ وأمكن ر  ،طالسمو وفك رموزه

حكم  البارزة في تاريخائية اختارت ليذا العمل الروائي أىم األحداث ن الرو ومن المالحظ أ
 حداثأعادت تركيب األم، إذ 1815م إلى غاية 1791ة لمجزائر من فترة يعثمانالاإلمبراطورية 
السبعة يحكي  حاديث الرواة، فجعمت كل حديث من أوموزعة توزيعا تسمسميا سمسة بطريقة فن ية

بن عمي" وتاريخ الجزائر ل حكاية كاممة لتاريخ "حميدو من قصة ما لتكتمل بعدىا وتشك   امعين اجزء
  العثمانية ككل.

رؤية  ىو، الروائية من استعانتيا بشخصية تاريخية عادلة "حميدو بن عمي" الشك أن ىدف
العدل بين  إلنصاف ونشرإلى ااآلخر في عين الذات)حميدو(، ىذا األخير الذي يسعى جاىدا 

ميا الوحيد ىو حب الشخصيات التاريخية األخرى التي كان ى عمى خالف مختمف طبقات المجتمع
ولعل غاية الروائية من إقحام الشخصيات التاريخية . اإليالة فرادوفرض السيطرة عمى بقية أ التممك

براز دورىا التار و  في المتن الروائي إيجاد حمول لمستعصيات الزمن الراىن وعدم  ىو المشين يخيا 
عى بدوره إلى نشر ومن ىنا يتضح لنا أكثر دور الكاتبة التوعوي الذي يس، نفسو الوقوع في المأزق
خرى ويفرض سمطتو عمى أن يعود مرة أ همجتمع وعدم السماح لمتاريخ المشو  ال الوعي بين أفراد

 الضعيف.
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يا؛ أي أنيا تبقى أسيرة الرواية بأنيا ال تحيل عمى ذاتتتميز الشخصية التاريخية في 
فيي جاىزة  ،1بمعزل عن مشاركة القارئ الذي ال يجد قاسما مشتركا بينو وبينياتاريخيتيا، وتظل 

ىذا ال يعني أن الروائي ال يتعامل معيا لى العالم الروائي التخييمي، و ولوجيا إبل د دة المعالم قومح
مع محافظتو عمى  التخييمية لمساتو الفن ية يضفي عمييا من فيو ،بل عمى العكس من ذلك فن يا

 ، باعتبار الرواية أكبر وأوسع من التاريخ فييما لم يقمو التاريخ النص يقولمن ثم و  ،قيتيامصدا
 .، وفي الوقت نفسو يقرب المسافات بين العالم2خطاب يقول العالم""

ساسية في الخطاب الروائي، إذ بميمة أ ورية تنيض" ىي شخصية مححميدو"شخصية إن 
 واية، فعمييايتوقف عمييا فيم التجربة المطروحة في الر "باىتمام كبير من طرف السارد،  تحظى

، واإللمام بو، وىكذا تتضح أىمية الشخصية 3نحاول فيم مضمون العمل الروائي"نعتمد حين 
 اطاغي حضورا "يمنحيا ، مماالحدث وبمورتو صنع المحورية والدور الكبير الذي تضطمع بو في

فقد  4فقط" الساردوليس  األخرىالشخصيات  اىتماممركز  متفوقة، وىذا ما يجعميا وتحظى بمكانة
 كاتو وتتبع خطواتورصد حر السبعة الذين يسعون إلى  ؤرة اىتمام الرواةبحميدو" شخصية "كانت 

ية تتماشى مع طبيعة الرواية التاريخية، ألن ، ودالالت فن  اخاص اكتسبت في النص طابعكما أنيا ا
التاريخي تتغير طبيعتيا بمجرد دخوليا في شبكة من العالقات الشخصية المرجعية ذات الطابع 

 وجودىا التاريخي. حق ذاتو، ومن ثم تصبح تابعة لمنص رغمالالمكتسبة من النص ال

 ةأدبي ي روايةتاريخية، في ات تاريخية وأحداثشخصيا تن تناول"الرايس" وا  وعميو فرواية 
الخطاب السردي، مستفيدة من آليات النص بمغة تجاوزت الخطاب التاريخي إلى  تكتب ةز متمي  

إلى تقديم قراءة جديدة  ىذه األخيرة ز الرواية، فسعتالسردي الذي يبرز تمك الجمالية التي تمي  
لمشخصية التاريخية بمستويات معرفية مختمفة عن التناول التاريخي الصرف، الذي ال تسعى 
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لى السرد مسؤولية إخراج المسكوت عنو منيجيتو وخطابو من مالمسة ىذه المستويات، وليذا يتو 
مع الشخصية  فيو مساءلة لمتاريخ، وحوارب التاريخ وفي أعماق خطاب الذات، في ثنايا خطا

   . 1شكاالتوكتنازىا الداللي لمساءلة العصر وا  الستنطاقيا من جية واستميام رمزيتيا وا

 أن من الروائي، فعميوكبيرا  ووعيا" تتطمب جيدا الشخصية التاريخية"تابة رواية كالشك أن 
ألنيا تفرض  ،النمط من الشخصيات لصعوبة التعامل مع ىذا عميقة ذخيرة تاريخيةب يتسمح

قحام جعل ىذا األخير مجبرا عمى إما  من حرية الروائي، بحضورىا في العمل الروائي طوقا يحد  
و حرية ي تعطي لالشخصيات المفترضة الت أال وىي ،ىالمتخفيف من قي د نمط آخر من الشخصيات

  .عن آرائو وأفكاره المطمقة التعبير

 الشخصية التاريخية المفترضة: -ب

مة مالذ الروائي وىدفو األسمى، فيي شخصيات مصطنعة ال مرجعية تخي  الم الشخصيةتعد 
ك ألنيا ال تمتمروائي كيفما أراد؛ ميا الحرة تتصرف عمى سجيتيا يشك   تحدىا وال قيود تتقي د بيا

ن   واقعياً  وجوداً   ما ىي إنتاج روائي تخييمي تدل عميو التعبيرات المستخدمة في الرواية.وا 

" أن الشخصيات الحكائية عبارة عن كائنات PHILIPPE HAMOUNيرى "فيميب ىامون
تكسبيا المبدعة بطاقة  شيئا عندمامتأل شيئا فت ثم يا تدخل النص ببياض دالليورقية ومعنى ذلك أن

  .2شيئا حتى نياية النصفداللية عمى مدى مسار الحكاية ويكتشفيا القارئ شيئا 

مة لمشروع وضعو الروائي وأراد إن الشخصية المتخيمة في الرواية التاريخية شخصية مكم  
يخ ىا مرجعية وال تقيدىا نصوص التار إتمامو من خالل ىذه الشخصيات، فيذه الشخصيات ال تحد  
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الشك أن استعانة ف ،1القديمة فيي ليست وليدتيم إنيا وليدة تمازج األفكار وتبمورىا عمى نحو خاص
فك قي د الشخصيات الجاىزة ط من الشخصيات "شبو تاريخية" ىو الروائية "ىاجر قويدري" بيذا النم

 ي:في النص السردي، ومن أبرزىا ما يأت "التاريخية" التي تفرض حدود التعامل معيا

 بفاريتو "عمي طاطار": -

الرواية، فإذا أردنا التعرف عمى مالمح ىذه  "بفاريتو" المتخيمة من أبرز شخصياتتعد شخصية 
الشخصية وصفاتيا وخصائصيا البد من رصد ما تقوم بو من أفعال، وما تقولو الشخصيات 

بعاد الخارجية إبراز األ" تغاضت عن ىاجر قويدري"فالروائية  ا تقولو ىي بذاتيا،األخرى عنيا، أو م
عمى قضية طرح األفكار أكثر من اىتماميا باألبعاد ىا زة لشخصيتيا، وىذا يدل عمى تركيز الممي  

والدور الذي تقوم بو، وىذا ما  ىو الفكرة يخيةالتار  الرواية ييم في الخارجية لمشخصية، ألن ما
فمنذ الصفحة  بقراءة الرواية ف عمييا مرىوناصفاتيا، بل تترك التعر جعميا تتجاىل مالمحيا و 

الروائية نصيا،  التي ختمت فييا 192السابعة التي ظيرت فييا الشخصية أول مرة حتى الصفحة 
ييا من خالل أفعاليا وما عم مباشرا ليا، بل جعمت القارئ يتعرف خارجيا يقدم وصفا لم نجد ما

 خرى عنيا.تقدمو الشخصيات األ

في قرية تو يروي لنا قص ، إذ"عمي طاطار-بفاريتو "حديثو عن  يستيل النص السردي "الرايس"
كانت عائمتو قد ، فلمدقع الذي كان يعيشو ىو وعائمتووالفقر ا الكائنة بجزيرة قبرص "درمنجمير"

وظل  ب الصيد التي كان ينظفيامراك تعيش عمى بيع السمك الذي يجمعو والده كل صباح من بقايا
مو يمتينيا، فاتخذت أ أية مينة الصيد فمم يجد والدهمر عمى ىذا الحال إلى أن توقفت سفن األ

كتمت غيضي  :"لكن أبي أتى بسمة أخرى، وأمي ظمت متسولة. ، يقولمينة لسد الرمقالتسول 
 .2،..."بقيت أراقب تسوليا كمما جاء أبي بالسمة الفارغة وبدأت أفيم أنو الفقر،

وتفعيمو؛ فيو من بين الرواة  يالحدث النصفي تحريك  بارزاً  دوراً  "بفاريتو"تمعب شخصية 
إذ طرحت الروائية من  ،بن عمي" ية الرئيسة "حميدوة الذين يتناوبون الحديث لتقديم الشخصالسبع
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شبو نفسي، تغيرت :" أصبح اسمي عمي طاطار ولم أعد أواالنتماء، يقولإشكالية اليوية  خالليا
ألبستي، مالمحي، لغتي،  شيء في.عرفني من قبل. تبدل كل من أن يتوقع أحد ما يثر أك يراً ثك
 شراعا ال يعرف غير الشمس والريح أصبحت مغروسا في عرض البحر، تى حزني من الداخل،ح

يخفق قمبو ولكن ليس من أجمو، بل من أجل أن تتقدم السفينة، وكنت كذلك، تتقدم األيام من 
 .1"عمري وأنا ىنا ال أعرفني

األكثر بروزا في النص، كما  ، فييتحتل شخصية "بفاريتو" مكانة عظيمة في رواية "الرايس"
ن تعكس من خالليا رؤيتيا لطبيعة العالقة أ الروائية أرادت ،"حميدو"إلى أقرب الشخصيات  كانت

قام رياس لى الجزائر إ بعد وصوليمف الحقا بالصداقة واألخوة،سمت ات   والتي ،األجنبيبين العربي و 
نكاية  "بفاريتو"عمى  "حميدو"شقياء، فوقع اختيار الرايس يؤالء األالبحر بعممية االنتقاء واالختيار ل

مل عندما سمع تغيرت مالمح حميدو بالكا "...يقول ،ونكيم" الذي قام بتالسيد عمي"في وكيل الحرج 
:" ويضيف .2اختياره الوحيد..."م أعد أفيم شيئا عندما صرت أنا اسم وكيل الحرج السيد عمي، ول

بي ىذا منذ عرف ىذه المدينة ال تحبني، وأنيا ستصفعني كمما واتتيا الفرصة، لقد فعمت كنت أ
ول لقاء بنا، وىا ىي اآلن تزج بي إلى السجن وتقول إني كنت شريك ركالت وكيل الحرج في أ

د وضعني وكيل الحرج في لق ،حطيم السنبك، ال أعرف من أين أتوا بيذه التفاىاتحميدو في ت
ال دليل عمى ا ىو إم "بفاريتو"ل "حميدو"اختيار ف .3نة لوحدي وطمب مني قول الحقيقة"زنزا

 مدى شجع وكيل الحرج وظممو الشديد لمضعفاء اإلدراكيدرك تمام  "حميدو"ف وشجاعتو إنصافو
 ذا وقع اختياره عميو.ل

 باألحرىو سارد الجزء التاريخي منيا أ دور ميم في الرواية حيث كان لقد كان ل"بفاريتو"
عدد  يتراوحإذ  ،والرواية جاءت عمى لسان أحاديثفمعظم "، حميدو"البطل الثاني لمرواية بعد الرايس 

 "تتكشف لنا تدريجيا خالل القصةمن الشخصيات التي  فيو .أحاديثأحاديثو في النص عشرة 
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إذ  ،1"ثدواحلتفاعميا المستمر مع ىذه ال يجةعادة نتىا ويكون تطّور ، ثيادار حو بتطوّ طور وتت
 كيف صارو  وخير مثال عمى ذلك كيف كان سابقا .عياتفاعميا موتتغير بسبب  تتأثر بيا

ال يزال  :"... عندما وطأت قدماي درج السفينة سّددت لو لكمة قوية جعمتو ييوي أرضًا...يقول
 نتن ىوالعاىرة، خادم العثمانيين الر من ذلك ابن ثاء تغسل وجيو، يستحق أكمغشيا عميو والدم

، ببذلتو العثمانية يترصدني، منذ سنتين وىو األشقياءء الذي وشى بي وجعمني  في عدد ىؤال
ن، حتى صرت كالمتسول، لوال تمك المشاجرات كاماتي ويضايقني في كل المقرفة، يتابع كل تحرك

 .2"عوز محتمالتي كنت أؤجر عمييا من حين إلى آخر والتي أنقذت رمقي من 

 الذين اما جعمو من بين الخمسين شقيفي السابق،  المشين "بفاريتو"المقطع سموك  ىذا لنا يبرز
 سالمي.دين اإلإلصالح نفوسيم والدفاع عن ال الجزائرية أرسموا إلى اإليالة

ذلك من  يتضحالبحر، و  ة التي أكسبيا إياهىذه األخير لمشجاعة والبطولة،  ارمز  الحقا صارو 
:" كان البد من حساب مسافة إطالق ، يقول"حميدو"خالل بطوالتو البحرية مع رايس البحر 

كان يتوجب أيضا معرفة قدرات العدو ال نرمي بذخيرتنا إلى البحر، كما المدفعية جيدا حتى 
 أن السفينة تجارية وال تحتوي إالوحساب مدفعيتو، أخبرنا النوتي  الذي كان فوق لوح األشرعة 

 .3متيا، جعمني ذلك أطمئن وأراىن عمى نصر أكيد"عمى مدفعيتين في مقدّ 

الصفات البطولية التي يتمتع بيا  ىو لمداللة عمى "بفاريتو"دور ىذا الموقف من ن صالشك أ
قراءة  كما تتضح ىذه البطولة والشيامة كمما تقدم القارئ فيمن شجاعة وقدرة عمى االنتصار، 

 "بفاريتو"لى إ "أرسل الداي "أحمد باشا" وكيل الحرجمثال عمى ذلك لما خير ، و الرواية صفحات
أبمغني أن الداي أحمد و  :"...تو، يقول بفاريتوطالبا منو ذخيرة أخرى، وىذا يدل عمى بطولتو وقو  

 "بفاريتو"، فيذه فرصة 4"وأبحر من أجل الظفر بغنائم جديدة باشا يريدني أن أقود سنبكا مجيزا
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بالقرب من مضيق جبل طارق،  يترصد السفن التي تبحروبدأ ، وبطولتو مرة أخرىإلثبات وجوده 
 ويل، ولكنني تحصمت في النياية عمىت ترصد سفن األمريكان، انتظرت لوقت ط:" وبدأيقول

 .1أسيرا" 11سفينة فرنسية صغيرة تحمل تبغ ىافانا عمى متنيا 

كثر فقد كان في ىذه الحالة األ ،داياتلتو في قموب الحكام واوكل ىذه البطوالت رفعت من مكان
 بطل.إلى ، وقد تحول "حميدو بن عمي"فطنة وبطولة بعد الرايس 

 وكيل الحرج "السيد عمي": -

ظيوره  و، فقد كانيلإمن خالل أفعالو ونظرة اآلخرين  "السيد عمي" صورة وكيل الحرج تظير
 ، وما بين ىذهواحد وخمسون 51فحةوانتيى دوره في الص 24أربعة وعشرون فحةاألول في الص

فعالو وتصرفاتو التي تكشف شخصيتو، فوكيل الحرج "السيد عمي" الصفحات تتضح الكثير من أ
ود كما كان العدو المد وجمع الغنائم، سوى النفوذ والسمطة كان من الشخصيات التي ال ييميا

 د بن عثمان ىذا السماءالداي محم فأنا ممزم بتقديم التقرير إلى حضرة :"...، يقول"بفاريتو"ل
اب الذي لم يأت عمى ذكره قبطان السفينة في دفتر الميناء ا حدثتني الوشاية، لقد وجدنا الشوكم

 "بفاريتو"شاب القابع في غرفة القيادة ىو لفا، 2ة بحرية"خريط قابعا في غرفة القيادة يقوم بنسخ
 لو سخن ينطمب منو أف ،مسر في الوكذلك موىبتو  فطنتوقبطان السفينة نظرا إلى  وقد احتفظ بو
ثمينة  ةكانت ىذه فرصو  ، وبعد مرور الوقت اكتشف "السيد عمي" سر قبطان السفينةخريطة بحرية

:"... أرسمت نوتيا صغيرا صائمة كي ال يفشي سره، يقول ةمئ منو طمبو لكسب غنيمة أخرى فل
 ليخبر القبطان بقراري، وكان قرارا يحوي كممتين ال غير:

 .3صائمة"مئة  -
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م لو ىذا قد  إذ  ،"محمد بن عثمان"لمداي  امطيع القد كان وكيل الحرج "السيد عمي" خادم
تو  ،األخير القوة التي يحتاج إلييا ففرض سمطتو عمى اآلخر الضعيف وأثبت وجوده بمالو وقو 

:" يقول "بفاريتو" إذ أشبعو ضربا ه األول بى ذلك لقاؤ ال عمثوغطرستو ال بفطنتو ودىائو،  وخير م
 ىل أنت لص، أم بحار. ماذا كنت تفعل أمام تمك الخريطة البحرية؟؟ –

أيضا فشعرت بالغيظ والسخط الكبير عميو والحقيقة أنو لم يكن السبب الوحيد  لم يجبن 
ليو لكمات و كان الحمقة األخيرة التي جعمتني أثور. سددت إفي تذمري الشديد تمك الميمة إاّل أن

 .1عمى األرض وصرت أركمو بكل قوتي" بو جع كل شيء، ثم رميتعنيفة جمعت فييا و 

لقد كان لشخصية "السيد عمي" دور فاعل في صناعة األحداث وتفعيميا، فكمما تعمق 
شخصية "السيد عمي"  شخصيةفىذه الشخصية وجشعيا،  لقارئ في القراءة تتكشف لو وحشيةا

بقوة الدايات وتحالفيا معيم، وبيذه السمطة  قاسية متغطرسة تحكم الناس بالخوف، وتتسمط عمييم
" دايا صبح " حسن باشاا عمى الناس لما أريد، ولكن توقفت سمطتيحقيق كل ما توالقوة استطاعت ت

خير الدين، إن وصول والدك إلى الحكم، يعني  :" ياالسجن، يقولو في ج بعمى اإليالة، ومن ثم ز  
جحيمك قادم لكنني ىنا وفي ىذه الزنزانة تيرب، ألن  ، يجدر بك أنأنك سوف تشقى أكثر

وصمت إلى  وال حتى التفكير بمصير اآلخرين... لقد ،المظممة ال يميق بمقامي إسداء النصائح
 .2بت الوجع وارتويت..."شر  نقطة النياية، لقد

 بطريقة غير مباشرة" السيد عمي" تعرض أن شخصية وكيل الحرج ىنا ىو ما نستشفو  
سواء أكانت ىذه  حداثوخصائصيا من خالل مشاركتيا في األإلى سماتيا  قارئ يتعرفلفا

المشاركة إيجابية أم سمبية، إيجابية من حيث التطور باألحداث في االتجاه اإليجابي الذي يدعو 
 .إليو النص، أو التطور السمبي في االتجاه المعاكس
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 وكيل الحرج "مصدق": -

متفاعمة مع األحداث ت بد ثبارز في الرواية، حيحضور  "مصدق"وكيل الحرج شخصية كان ل
التي  كان ليا تأثير في الشخصيات ر، كمار وتتطو  التي تحيط بيا، وبفعميا بدأت األحداث تتغي  

ا وتفاعمت معيا، فيي عكس شخصية "السيد عمي" الذي كان ىمو الوحيد ىو جمع ارتبطت بي
كان يحمل معاني اإلنسانية ويتسم بالعدل  "مصدق" فوكيل الحرجالغنائم وفرض سمطتو عمى الغير، 

غاية إلى  52من الصفحة في قراراتو والمين والطيبة في معاممة اآلخر، إذ برز حضوره في النص 
وىذا ما يؤكده في قولو  "،سيد عمي"المم يكن ييمو المال والنيب والفضة مثل . ف126الصفحة
لى حيث أردت أن أىرب بعائمتي إ خرشيء آ ل من ىنا فحسب لم يكن ييمنيتوق لمرحي:"كنت أ

 .1يصبحون ىم ثروتي، ولم أحزن ال عمى ذىب وال عمى فضة..."

المفترضة في النص ىو لمتخمص من عبء  ن استثمار الشخصيات التاريخيةالشك أ
نيا شخصيات عاشت وقائع  التاريخ الشخصيات التاريخية التي تفرض شروط التعامل معيا، كو 

 الشخصياتوكتبو، لذا كانت  التاريخمصادر في  ومثبتة الجماعية حاضرة في الذاكرة، فيي حداثووأ
التي يخمفيا  البياضات ملء، ألنيا تسيم في وىدفو األسمى المتخيمة الالمرجعية مالذ الروائي

 .قصص التخييميةابة السردية من خالل تفعيل مختمف الكسر الرتتالتاريخ و 

من  أساسيمن الميارة واإلتقان نابع بشكل  ىذا الجانب الشخصيات المتخي مة عمى انبناءإن 
 في زمام السردية تتحكم فييا، فيي المتصرفة ية ماضميا دون قيود ومرجعحرية الروائية التي تشك  

 دوار المختمفة التيالشخصيات لما وصمت إلينا ىذه األحداث واأل فموال الخيال الذي صبغت بو
"لمتحرك بيا دون فالرواية تستثمر ىذه الشخصيات ، خمقيا ىذه الشخصيات المفترضة يمت فيأس

نى كثيرة، إنيا شخصيات تولد أ وتصنعو أحيانا ل المشيديات تكمو شرط، فيي شخصقيد أ
ن ائية من خالليا أاستطاعت الرو  ، لذابقة تتحكم فيياوال شروط مس، 2"شاءت وتموت أنى شاءت

صراعات عمى الحياة الماضية بكل ما تحممو من  مكتمال، فبفضميا أطمعتنامال روائيا تنجز ع
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يقمو  ويقول النص ما لم لعبة السرد ومن ثم يصير السرد التاريخي شفافا خمفات، ومواجيات وأزم
ىذا ما تحاول الرواية التاريخية أن حيان، و "الصناع الحقيقيين غائبون في أغمب األألن  التاريخ

مًا في تأثيث مي دوراً  ؤديي تستراتيجية التخييل التوذلك باستنادىا إلى ا ،1ه"تتصدى لو وتتوال
المتخيمة التي تكمل مشروع  عن طريق خمق الشخصيات ياثغراتاألحداث التاريخية وسد 

أو أداة تثري  "وظيفةالمفترضة بوصفيا  ، ومن ثم تتحقق ميمة الشخصياتالشخصيات التاريخية
رة دقيقة صو ىا باعتبار  ،2"المعالم اإلنسانية في ذاكرة المتمقي عمى مدى بعيدوترسم  عالم الرواية
 .الواقع أو قريبة من

 أشكال حضور الشخصيات التاريخية: -ت

محددة سمفا في  دالالت وأدوار عمىىي شخصيات مرجعية تحيل  الشخصيات التاريخية
ودالالتيا مرتبطا بدرجة استيعابو ليذه الثقافة والمجتمع، بحيث يكون إدراك القارئ مضامينيا 

ي انبنت في مجموعة العناصر السردية الت "الرايس" التاريخية في روايةتمثمت المرجعية إذ  .3الثقافة
 تو الرواية وأيضاالزمن الذي غط   األحداث التي حركت الفعل النصي، وكذا عمييا الرواية من خالل

 ا"أحمد باشو"، "مصطفى باشاو"، "حسن باشا"الداي ك احتوتيادة التي ات التاريخية المتعد  الشخصي
، وتبقى أسيرة  الزمن الذي ا"ال تحيل إاّل عمى ذاتي...الخ، فيي شخصيات مرجعية "عمر باشا"و

ر األحداث، بل ىي شخصيات مكتممة النمو، ال تتبدل وال و بتط وريا ال تتطوجدت فيو، إنّ 
 "باشا مصطفى"نيا التاريخ ، فما ىو معروف عن الداي دو   ، حيث استحضرتيا الروائية كما4تتغير"

  ةالقالب الروائي، ولكن بطريقة تخييمية ال تسجيمي عن فترة حكمو من تيور وضعف ىو ما جسده
 يا.سبتو خارج النص من تاريخفالشخصيات التاريخية تدخل النص بامتالء داللي اكت
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التعامل مع الشخصيات التاريخية، فنجدىا مرة ابتكرت الروائية "ىاجر قويدري" غير طريقة في 
تستحضرىا بذكر االسم فحسب، ومرة أخرى تجعميا تتفاعل وتتحاور مع الشخصيات الروائية 

في  بالفعل الذي اشتيرت بو أخرى خية، ومرةاألخرى قصد تحقيق التكامل الفن ي لمرواية التاري
 ولمتوضيح  أكثر نستشيد من النص: ،تاريخييا

 عاء باالسم:االستد -

إذ استحضرت ، 1تاريخية في سياق السرد الروائيىذه اآللية عمى ذكر اسم الشخصية ال تقوم
:" المقطعو ، وىذا ما يثبتمحمد الكبير"" من بينيا شخصية الباي ء لشخصيات تاريخيةأسماالروائية 

لمحاق بأسطول ي بذىابيم إلى ميناء أرزيو الم أشأ أن أثقل كاىمي بحكاية أخرى، لقد أمر الد
ومثل ىذه األسماء ذات ، 2من قبضة اإلسبان..."لكبير من أجل تحرير مدينة وىران الباي محمد ا

 المرجعية التاريخية تسيم في التوثيق التاريخي لمرواية.

نتقنية غير فع   ية أنيالما نمحظو في ىذه اآل  ال الشخصية المستحضرة ال تتفاعل و  الة، لكو 
نما حضورىا دحما يسيم في تحريك ال النصية األخرىتتحاور مع الشخصيات  كان ث النصي، وا 

 .عابرا

:" سم، يقول الراويل آخر، أين يتجمى فيو حضور الشخصية التاريخية باالثاونستشيد بم 
كان بوشناق صديقا مقربا من الداي مصطفى باشا، وال أفيم ما ىي سمطتو عميو، حتى يجعمو 

 .3مشيره األول واألخير..."

ل في ىذا المقطع حضورا عابرا، إذ لم يفع  "مصطفى باشا" لقد كان حضور الشخصية التاريخية 
ن ما جاء ، وكأن الروائية في ىذا المقطع تريد أن تطمعنا براز عالقة "بوشناق" بوإل حضوره الحدث وا 

 عمى معرفة شخصية  جديدة من خالل شخصية سبق وأن تصادفنا معيا في النص.
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 لقول:االستدعاء با -

كثيرا ما عمد الروائيون ة، فيا الرواية التاريخيتعتبر ىذه اآللية من أبرز اآلليات التي تعتمد عمي
قوال الشييرة التي تحتل مركزا كبيرا في ثقافة إلى سرد أقوال الشخصيات التاريخية، وال سيما تمك األ

من آليات تجريبية  ىذه األخيرة في الرواية المعاصرة لما تحويو االقراء، وبرزت ىذه اآللية كثير 
رواية "حوبة ورحمة ستخدمت ىذه التقنية في نصوصيا جديدة، ومن بين الروايات الجزائرية التي ا

و قوال شخصيات، إذ عمد فييا إلى استحضار أ"الدين جالوجي عز"البحث عن الميدي المنتظر" ل
، "عبد الحميد ابن باديسو"، "فرحات عباس"كشخصية  حواراتياالتاريخية وبرز ذلك من خالل 

، إذ استحضر في عرج"ل"واسيني األ لميمة السابعة بعد األلف"وكذلك روايتي "األمير" و"فاجعة ا
 الغفاري" رألمير عبد القادر"، وفي الثانية أقوال "أبي ذقوال شخصية "االرواية األولى أ

فإما ، د أقوال الشخصيات التاريخيةطريقتين لسر ...الخ. وما تجدر اإلشارة إليو أن ىناك الحالج"،و"
صيص، ننا يستخدم الكاتب الترىا، كما ىي في األصل التاريخي وىالسرد بحذافي في أن ترد"

ما أن ترد أ فيضع كالم الشخصية التاريخية ا متداخمة مع السرد قواليبين قوسين صغيرين، وا 
، ونستشيد بمثال من رواية 1"ما قالتو الشخصية التاريخية يق الراوي الذي يسردالروائي عن طر 

الداي "مصطفى  ع الخطاب الروائي التخييمي لخطابأين تماىى فيو الخطاب التاريخي م "الرايس"
تذىب اآلن وتقوم بسجن القنصل الفرنسي مولتدو ومن معو،  أجل عميك أن -:"باشا"، يقول

 .2وتطمئنيم سرا أنني سوف أطمق سراحيم فور ذىاب القابجي باشي"

لفرنسي عميل الفرنسيين، وكان عامال مميدا لدخول المستعمر ا "مصطفى باشا"لقد كان الداي 
أمام القوات الفرنسية، مما جعل فترة حكمو من أضعف الفترات التي  ئر، وضعفياأرض الجزا

 عرفتيا الجزائر العثمانية.
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 االستدعاء بالفعل: -

من النص  وأمثمة كثيرة ،1الشخصية التاريخية تعتمد ىذه اآللية عمى ذكر فعل ما اشتيرت بو
ام ما قذلك  مثاليا التاريخية التي اشتيرت بيا، و أفعاللنا حضور الشخصيات من خالل أىم تبرز 

جميع الدول فرض أتاوات عمى ب قام ، حيثفي فترة حكمو لإليالة الجزائرية بو الداي "أحمد باشا"
ثارة :"... تربطيا عالقة باإليالة، يقول الراوي التي الداي أحمد باشا سميط جدا ويحب الحروب وا 

، بعدما مع العالم أجمع الحرج أن اإليالة أصبحت في حالة حرب المشاكل، كما أخبرني وكيل
 عنا معيا معامالت تجارية وسياسيةالضريبة عمى كل الدول التي تجمطالب الداي الجديد برفع 

 .2يء"إنو يريد المال ال غير وال ييمو بعد ذلك ش

ى ما ستؤول إليو الفرنسية، وال ييميم إل لقد كان معظم حكام اإليالة خونة، يتعاممون مع القوات
عمى مجموعة من الدول التي كانت كثيرة ضرائب فرض في فترة حكمو  "أحمد باشا" فالداي اإليالة،

صراع حاد مع إلى يا حكمو تتسم بالفوضى، مما آل ب جعل فترة، وىذا ما اإليالة تتعامل معيا
  مختمف الدول.

من الجميع، ودليل ذلك األتاوات التي فرضيا عمى جميع  جشعاً  الداي "أحمد باشا" أكثركان 
:" فمم يرتح أحد خالل فترة تزداد سوءًا، يقول الراوي  األخرى الدول، مما جعل عالقتو بالدول

فمم ، 3وال حتى القرويون الذين أثقل كاىميم بالضرائب" حكمو، ال رياس البحر وال اإلنكشاريون
:" لقد تخمص جيش اإلنكشارية يقول الراوي، إلى أن تخمص جيش اإلنكشارية منوتتوقف غطرستو 

صر ثم الممرات والصالونات اجم القصر خمسمائة جندي طوقوا القحمد باشا، حيث ىمن الداي أ
 عبر السقف، لكنيم أطمقوا عميو النار وىو يستعد ي محاوال اليروبالدا عندىا فرّ  الداخمية.

 .4لمقفز، ثم قطعوا رأسو وجروا جثتو في المدينة"
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" في الصباح اقتحم السنبك حراس :"بفاريتو"يقول مع الفرنسيين، تو مقطع آخر يبرز لنا معاممو 
الفرنسي لى القنصل قصر أحمد باشا الذي بدوره سممني إالداي كبموني في ىدوء وحمموني إلى 

 وىو يقول:

 .ىا ىو المذنب الذي اعترض طريق سفينتكم -

أن يضحي بي أحدىم بيذه  قبل وجو ىذا الداي ولم أتخيل يوماً  لم أكن قد رأيت من
 لطريقة، ثم نظر إلّي الداي مجددا:ا

 .1"؟ألم تعمم بمعاىدة الصمح بيني وبين فرنسا -

ن بحاكم آخر، لكن يسقط حاكم ويستعائرية، ففي كل مرة لحكام اإليالة الجزا والحال نفسو
 نفسيا التي يسعون إلى تحقيقيا و المرامينفسيا جميعا المطامع ففي جوىر الحكام،  اإلشكال

لغنائم، واالستيالء عمى فيدفيم الوحيد ىو خدمة المصالح الشخصية وجمع أكبر عدد ممكن من ا
. ومثال م بالنزاىة واإلنصافيتس عادل شخصكل  خرين الضعفاء والسعي لمقضاء عمىثروات اآل

القضاء عمى الرايس سعى إلى حيث عمى ذلك، لما تولى الداي "عمي خوجة الغسال" الحكم، 
":"... لكن ما سوف يأتي و النص عمى لسان الرواي "عمي طاطار"حميدو" ونفيو، وىذا ما يثبت

يقوم بو ىو نفي أسوء بكثير، ألن الداي الجديد كان اسمو عمي خوجة الغسال. وأول ما سوف 
 .2حميدو فور اعتالئو العرش"

ركت اإليالة الجزائرية جة الغسال" األولى غسل الموتى، فت  الداي "عمي خو  كانت مينة
:"...، طوال تل، يقول الراوين ق  ألى ى العارمة والخراب في فترة حكمو إوالبحر لو، فسادت الفوض

حالنا إلى غاية وصول أخبار عن مقتل الداي عمي خوجة الغسال،  أشير كاممة ظل ىذاربعة أ
 .3اي الحاج عمي باشا مقاليد الحكم"واستالم الد
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أنو لم يخيب ظن "حميدو"  مي باشا" مختمفا عن سابقيو، إال  "الحاج ع دلم يكن الداي الجدي
:" لم يقول الراوي، "عمي خوجة الغسال" الداي وبعث بالفعل في طمبو بعدما كان منفيا من طرف

فجاء األسطول كامال إلى  يخيب الداي الحاج عمي باشا ظن حميدو، وبعث بالفعل في طمبو...
 .1طنجة من أجل حميدو..."

مختمف عن و ن" الحاج عمي باشا" ىو أمن قبل الداي الجديد "ميدوعني عودة "حولكن ال ت
ن   ،سابقيو يطمب كمما حل  بالميناء " حميدو"، حيث كان يضغط عمى ما كان مماثال لمحكام األوائلوا 
  .والحصول عمى غنائم جديدة مرة  كل اإلبحار منو

"محمد  ت من أجل السمطة، ومن ثم جاء داي جديدتوالت المكائد داخل اإليالة والصراعا
س " الذي لم يمكث في منصبو سوى سبعة عشر يوما، وكل ىذه الدسائس والمكائد جعمت الراياباش

 "":لمداي الجديد "محمد باشا سطول فيبوح بذلك جيراً عن األ حميدو يطمب االنفصال

متزما بكل ىذه السفن إنيا تعيقني كثيرا، لو أنك يا موالي تخمصني من ىذا ال أريد أن أبقى م -
 .2الحمل"

العظيم نتيجة طمبو االنفصال عن  بتحطيم رمز اإليالة "حميدو"الداي الجديد  لقد اتيم  
الذين ال ييميم سوى جمع الغنائم والثروات،  ق التحكم بكل ىؤالء الحكاماألسطول، فيو لم يط

لى الفشل آل باألسطول الجزائري إ ، وىذا مارالصراعات التي تزداد بحدة وباستمرا نتيجة وأيضا
 يالة.الصراعات الداخمية في اإلنتيجة االنقسامات و  ،وعدم قدرتو عمى الظفر بغنيمة واحدة

 "حميدو بن عمي": مقاربة المتخيل في بناء الشخصية التاريخية الرايس -ث

ل الصيغة تشك   األساسية لمنص الروائي، حيث البنية دت التقنيات السردية في صياغةتعد  
حداث التأثير في الذىني والجما االنطباعنات المركزية في إعطاء أحد المكو   ورواية ، 1المتمقيلي، وا 
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تعدد الضمائر المتكممة في  ظاىرة اعتمدت ظاىرة جديدة في الكتابة الروائية العربية، ىي "الرايس"
منحت ىذه السمة ، حيث بيا ضمير المتكمم والغائب والمخاطضمائر متنوعة منالنص فأقحمت 

 متعددة لقراءة النص وبنيتو الحكائية. جمالية األسموب السردي، وأبعاداً 

مستور الال شك أن كل رواية تاريخية تقوم بعممية الحفر في ذاكرة التاريخ، بغية استقصاء 
ية ف من التاريخ، ومن ىنا  نستشف أن الرواية ميما سعت إلى تحقيق المتعة الفن  المزي   عنو وكذا

أن لجاىزة المكتممة البناء، رغم فإنيا ال تغفل عن تحري الحقيقة التاريخية من خالل الشخصية ا
نّ حضورىا في العمل الروائي  ما يحدث التغيير في عالقتيا "ال يحدث في تكوينيا أي تغيير، وا 

يا معينة أثبت اليا شروط ، ألن2بالشخصيات األخرى فحسب، أما تصرفاتيا فميا دائما طابع واحد"
فأي مخالفة بحق الشخصيات التاريخية  مطيعا، ال  ريخ، فال يستطيع الروائي أن يقف أماميا إالتا

ي تغيير لمرواية لم نمحظ أ "حميدو" باعتباره بطالً ف ،3تفقد العمل مصداقيتو عمى مستوى الحكاية
صية المكتممة كوسيمة لمتعبير عن ت الروائية ىذه الشخمأو تطور في شخصيتو، حيث استخد

يديولوجيتيا أىدافيا ورؤاىا الفكرية لتقف من خالل ذلك عمى أىم أسباب تدىور األوضاع  وا 
تراك لإليالة الجزائرية، كما لسياسية في مرحمة حكم الدايات األوكذا العوامل البحرية وا االجتماعية

دت السبيل لدخول القوات الفرنسية لمجزائر، وأيضا دسائس ي مي  سو غات التاستوقفنا النص عن الم
ة وفرض النفوذ. ولكي تفسح المجال لبروز ىذه اإليديولوجية  جل السمطوصراعات الدايات من أ

لى الشخصيات التاريخية لجأت إحداث و لمواقع التخييمي حتى يتالحم ويأتمف مع األوتفسح المجال 
حداث التاريخية ة الجاىزة وقيودىا، ومن قوالب األتقنيات من شأنيا أن تحررىا من أسر الشخصي

 .التسجيل والنقل الحرفي المباشر لمتاريخجنب الوقوع في مأزق تتكي 
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فة لمنطق السرد ة الموظ  ييخأن تخضع الشخصية التار  "ىاجر قويدري" استطاعت الروائية
تقديميا بثالث  خصية روائية كأي شخصية أخرى، وذلك عن طريقفتصبح ش الروائي وخصائصو،
 .1مير المتكمممير المخاطب أو ضم بوساطة ضمير الغائب أو ضطرائق، فإما أن تقد  

 استخدام ضمير الغائب: -

رايس لحداث وتقديم شخصية الروائية مجموعة من الرواة، لتتولى ميمة سرد األلقد اختارت ا
يخبرنا عن شخصية "مصدق" الذي يقوم بدوره ىذه المرة و عمي"، ومن بين ىؤالء الرواة  "حميدو بن

باسمو، ال أفيم ما الذي فعمو حتى وصل حميدو فاتحا، كان الجميع ييتف :" "حميدو"، يقول
 امن جنوة أثناء مرورىم نتييستحق كل ىذه الحفاوة، لقد قام بطرد سفينتين حربيتين قادم

جبل طارق. لم يكن يممك العدة لممواجية فاختار ترىيبيما  ن نحوانتا متوجيتيكبسواحل وىران، 
 .2ومنعيما من المرور..."

سرد األحداث المتعمقة بشخصية "حميدو" ويتخذ دور المؤرخ في التأريخ  "مصدق"يتولى الراوي 
تقديم الشخصية التاريخية عن  في السرد يسيم فيستخدام ضمير الغائب اث تاريخي واقعي، فدلح

مقي الذي ئما لدى المتر غريبة عنيا، وىذا يعني أن التجني عمى الحقيقة يبقى احتماال قاوجية نظ
 .3مة عن الشخصية التاريخيةالمقد  ومات ة المعميراوده الشك حول صح

في ىذه الحالة حرية كبيرة في نقل خطاب الغير، ويماىيو مع كالمو بحيث يمتمك الراوي 
وتتراجع ىذه الييمنة والسمطة  ،يصبح من الصعب الكشف عن مدى الصدق في نقمو خطاب الغير

 .4المتكمم" -بصوتيا ضمير "األناطاب الشخصيات عندىا تتكمم ىذه األخيرة والتدخل في خ

عمي  -آخر ميمة السرد نيابة عن "حميدو"، يقول "بفاريتو قطع آخر يتولى فيو راو  مونستشيد ب
 .1صدر الداي حكما بقطع رأسو..."أ":"...، لقد ىرب حميدو إلى وىران بعد أن -طاطار
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قصة الحكم الذي أسقط عمى "حميدو" جراء التيمة الموجية إليو، حيث  "بفاريتو"يروي لنا 
ن   اتيموه ما السبب الوحيد ىو عدم بأنو السبب في قتل أربعة أرواح، فمم يكن ىو السبب في ذلك وا 

حقد الدفين بين الرايس ونظرا إلى ال ة إلرساء السفينة في ميناء ىارون.زمالتوفر اإلمكانيات ال
قام :" حميدو وأخبره أن إلى الداي ىذا األخير وشى بوفقد  ، لذلكارتو "عبد اهلل"وأحد بح "ودحمي"

بذلك عمدا وقد خطط لتحطيم السنبك ولم يشأ أن يربطو في مرسى ىارون؛ رغم إمكانية ذلك 
بشيادة كامل البحارة وأراد أن ينتقم من حضرتكم عندما رفضتم أن تعطوه السفينة النابولية التي 

 .2فضمتم أن تمحق باألسطول الحربي"يرين، و غنميا منذ ش

بساطة استخدامو؛ فيو من الوسائل إلى  راجع مبة ضمير الغائب وىيمنتو في النصلعل غ
، وكذلك امو من قبل الراويند استخدلما يتسم بو من ليونة ووضوح ع ،السردية البسيطة االستخدام

القناع الذي " تأثير ذاتية المؤلف عميو، فيو بمثابة وذلك بنقمو لمجريات األحداث دونبالموضوعية 
يتموقع خمفو الراوي)الكاتب( حتى يتمكن من تقديم أفكاره وتصوراتو دون أن يتدخل بصفة 

بشكل بارز في الشكل السردي القديم الذي  تجمى بساطة استخدام ىذا الضميركما ت .3مباشرة"
نو الضم سيد تجسده حكايات "ألف ليمة وليمة" فيو يمة المثمى التي يتخذىا الروائي الوسائر، كو 

يصاليا تمرير أفكارهل  لقارئ.إلى ا وا 

ضميري)المتكمم والمخاطب(؛ ضمير الغائب بدرجة عالية مقارنة بيمجأ الروائي إلى استثمار 
يديولوجيتو في النص دون تبني إلحرية التعبير عن آرائو وأفكاره، وكذلك  ألنو المالذ الذي يجد فيو

ية صمة بالحديث وال تربطو أ نو مجرد راو  ى أمام القارئ، حيث يتعامل مع األحداث كأن يتعر أ
 ة السرد فحسب.موالعمل السردي، ىو موكل بمي
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عمى لسان و ضمير الغائب، والذي جاء ىذه المرة يبرز في ولمتوضيح أكثر نستعين بمثال آخر
إنو يجاىد في سبيل اهلل، يحارب  :" إنو في وىران، ولن يتمكن من الحضور،تقول ،"مريم"

 .1ادعوا لو بالنصر، إن شاء اهلل"اإلسبان ف

مكان تواجد "حميدو"، كما تعمل سبب غيابو عن جنازة أبيو الشتغالو  "مريم"تستحضر لنا 
في خدمتو، كما يمعب  تو المم حةرغبوطنو و يدل عمى حبو الشديد لبالجياد ومحاربة اإلسبان، وىذا 
بارزا في تعريف القارئ ببطوالت "حميدو" التاريخية وكذلك  دورا ضمير الغائب في ىذا المقطع
 .شجاعتو العالية في محاربة العدو

اإلدراك مدى ىيمنة ضمير الغائب عمى الضمائر القارئ لمنص السردي "الرايس" تمام يدرك 
لك اوقد أرجع الباحث الجزائري "عبد الم "األنا".ولعل ذلك مخافة من الوقوع في فخ  خرى،األ

 :2من األسباب أىميا لضمير في النصوص السردية إلى جممةشيوع ىذا اسبب مرتاض" 

  أنو وسيمة صالحة ألن يتوارى وراءىا السارد فيمرر ما يشاء من أفكار وأيديولوجيات. -
يجر إلى سوء فيم العمل جنب اصطناع ضمير الغائب الكاتب السقوط في فخ األنا الذي قد ي -

 .السردي
قل؛ الحكي من الوجية الظاىرة عمى األ منزمن الحكاية عن ز  يفصل اصطناع ضمير الغائب -

غة العربية يرتبط بالفعل السردي العربي "كان" الذي يحيل عمى ن "اليو" في الموذلك حيث إ
 .زمن سابق عمى زمن الكتابة

مجرد حاك يحكي، ال ثم الكذب، بجعمو الغائب في النص يحمي السارد من إ اصطناع ضمير -
قد يتولد عن ىذا االعتبار انفصال النص عن ناصو؛ وذلك مؤلف يؤلف، أو مبدع يبدع. و 

 عممو من سوائو. ما سمعو أو بحكم أنو مجرد وسيط أدبي ينقل لمقارئ
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شخصياتو وأحداث عممو السردي استعمال ضمير الغائب يتيح لمكاتب الروائي أن يعرف عن  -
 .كل شيء

و، ويجعل المتمقي واقعا تحت  يفصل ضمير الغائب - النص السردي فصال عن ناصو الذي نص 
 ية، التي المغة أداتيا والشخصيات ممثالت فييا.عبة الفن  مال

قاد الغربيين حديثا عن ضمير من أبرز الن"  "عبد المالك مرتاض" أن "روالن بارثيرى 
لمرواية؛ إنو معادل بمنزلة العقد الممتاز  "إن اليو يأتي في العمل الروائي" ويقولilو،الغائب "ى

الغائب يعتور الرواية  فيو يدل عمى الفعل الروائي وينجزه؛ إذ من دون ضمير لمزمن السردي؛
فيو  نفسو،منيا و ز ، فكأن "اليو" البارتي ىو الرواية نفسيا، بل كأن  1الدمار" حّل بيا االخور، بل ربم

 و.يلإالدال عميو والدافع المنشط لمسرد وفاعمو، وأيضًا 

؛ أي أن حقيقتيا ال امالزمة لذاتي كمو أن ىوية الشخصية الحكائية ليست يضاف إلى ىذا
ما تحيل في تتمتع باستقالل كامل داخل النص الحكائي، ألن بعض الضمائر التي تحيل عمييا إن  

وخير مثال عمى  ،عمى ما ىو ضد الشخصية " BENVENISTE كد بنفنيستالحقيقة، كما يؤ 
ألن  ،2"عن الالشخصية شكال لفظيا وظيفتو أن يعبر"ليس إال   يو في نظره، فذلك "ضمير الغائب"

خرون عن الشخصية اآل عما يراهليقدم صورة مغايرة  انو أن يتدخل بذخيرتو الثقافيةالقارئ بإمك
 الحكائية.

إلى الفصل بين ما مضى وما ىو  الغائب في السرد الروائي يؤديير وعميو فإن استخدام ضم
حاضر، وبناء عميو تصبح الشخصية التاريخية شخصية منتمية إلى زمن مضى دون رجعة، زمن 

 .3ع عن الحاضر انقطاعا كامالمنقط
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 استخدام ضمير المتكمم: -

 ، ىذا األخير الذي يسيم"ضمير الغائب"يمو لمشخصية التاريخية باستعمال يقوم المؤرخ في تقد
الروائي مع يتفاعل وتقديميا من وجية نظر غريبة عنيا، في حين في تغييب الشخصية  بدوره

الشخصية التاريخية تقدم نفسيا  يجعلالمتكمم، المخاطب(، و  مختمف الضمائر من )الغائب،
الذي يسمح ليا أن تتحاور وتتفاعل مع  "المتكمم -األنا" ضمير يااستخدامببنفسيا؛ يعني 

ية شأنيا شأن الشخصيات المصطنعة في النص رواية، وىذا ما يجعميا شخصية روائشخصيات ال
 الروائي.

 الروائي، وىي تتحدث بضمير المتكمم، يقول ظيرت شخصية الرايس "حميدو" في السرد
أن تنسي الداي مصطفى باشا ما أن أتمكن من إيجاد غنيمة كبيرة من شأنيا  عميّ  :"...""حميدو

 .1أقدمت عميو معك"

يا ىي صن استخدام ضمير المتكمم يؤدي بالشخصية التاريخية إلى قول ما يخال شك أ
ي الداي مثل في إيجاد غنيمة ترضيخبرنا عن ىدفو المت "حميدو"، وال يعمم بو الراوي، فشخصياً 

كان  وعائمتو، لذلك"مصدق"  الحرج لفعمي بخطة فرار وكيل"مصطفى باشا"، ألنو ىو القائم ا
سرد ما ال يعرفو أحد الضغط عمى ىذه الشخصية واستنطاقيا مالئما ومبدأ السرد الروائي؛ فيو 

 في رحمة فرارىما إلى إسكندرونة / ما الذي قام بو "حميدو" مع "مصدق"الراوي نفسوغيره ويجيمو 
ستخدام ضمير الغائب، ألنو استطاعتو االسابق يوحي إلى عدم  قبوسمفغياب الراوي في المقطع ال

 يجيل كثيرا من المعمومات التي ال يعرفيا إال  صاحب القصة نفسو.

من شأنو أن  زمن مضى دون رجعة، فإن ضمير المتكمم إذا كان ضمير الغائب يحيل إلى
الزمن  يقرب بين الزمنيين، الماضي والحاضر، ويجعل الشخصية التاريخية شخصية حية تغادر

مع شخصيتيا  "ىاجر قويدري" ةقامت بو الروائي ، وىذا ما2ضي لتعيش في الحاضر من جديدالما
البعيد وتحيى مرة أخرى في النص الحاضر لتعبر عن ذاتيا  مانيايا تغادر ز ، حيث جعمتالتاريخية
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أردت أن ترسمني حتى أرسميا لمريم، :"ربما  ""حميدو ه ىذا المقطع، يقولد، وىذا ما يؤكبذاتيا
 كد أنني لن أفعل، كما أنني متأكد أنني لن أتزوجيا وأنني ضّيعت حياتيا بالكامل.لكنني متأ

يا أكثر من روحي ومع كل ىذا ال وأنا في داخمي أحبّ  إنيا ال تستحق ذلك، أجيل لماذا أفعل
كبيرة، من الصعب أن أجد نفسي منساقا خمف  بيا. كل ما حدث ىو ورطة يمكنني الزواج
ج وتربية األوالد وأنا غائب كبير عن البيت. الزواج يعني أن أكون عمى اليابسة حكايات الزوا

 .1مري في ىذا األمر منذ زمن طويل"كثر، وأنا قد حسمت أأترك البحر لوقت أ لوقت أكثر وأن

باستخدامو ضمير المتكمم "األنا"، الذي قمما ونجد حضوره  " قصة حبو ل"مريم"حميدو"يسرد لنا 
ه عمييا لعدم قدرتو عمى الزواج في النص؛ إذ أخبرنا عن شدة حبو لخطيبتو "مريم " وكذلك تحسر 

ابسة وتكوين أسرة، التي تحتاج بحر، فيصعب عميو العيش في اليميا، فيو أعطى حياتو وروحو لمن
 بحر أو أكثر.الكبيرة مثل مسؤولية ى مسؤولية إل

وتركو يروي عن الحب العميق بينيا،  حبو ل"مريم" حكاية فقد سمح لو الراوي أن يسرد أطوار 
من  لو الفرصة ألن يخرج ما في داخمو والمعاناة المؤلمة التي جمبيا إياه ىذا الحب، كما أتيحت

عن آالمو  أحاسيس وعواطف والغوص في أعماق نفسو حيث ال يستطيع التاريخ أن يصل، فيفصح
 من خالل المشاىد الحوارية الموجودة في الرواية.  ووعواطف

من خالل استنطاق الشخصية التاريخية ودفعيا إلى  إن الغاية الفن ية التي تحققيا ىذه اآللية
، وخير مثال عمى ذلك ما تقولو 2قريب بين الماضي والحاضر"ن والت"كسر حاجز الزم الكالم، ىو

وتتفاعل مع  لتعيش في الحاضر من ماضييا البعيد تغادر التي  شخصية الرايس "حميدو بن عمي"
 اع الروائي.نحيا وجودا وحرية عمى مستوى اإلبدما يم ية،مختمف شخصيات الروا

في تحقيق المتعة الفن ية والجمالية لمنص الروائي، من خالل االبتعاد عن  ىذه اآللية سيمما تك
 السرد السيري "السيرة الغيرية" لألحداث التاريخية وأيضا االبتعاد عنآلية التسجيل والنقل الحرفي 

وطرح أفكارىا والتعبير عن مشاعرىا وأحاسيسيا ىو الذي يجعميا  التاريخية الشخصيةفاستنطاق 
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بد لكل ية التي التأريخية، وفي الوقت نفسو يجعل النص الروائي حافظا ومتمسكا بآلياتو الفن  فن ية ال 
 تخييمي أن يتحمى بيا. نص

الزمنية والتقريب بين  عمى إذابة الفروق المتكمم" لو القدرة العاليةلقد سمف الذكر أن ضمير "
الزمنين)الماضي/الحاضر(، فكأن السرد بيذا الضمير ينطمق من الحاضر نحو الوراء. ومن 

 ي:يأت جمالياتو التي يتسم بيا ما

 .المؤلف دمج الحكاية المسرودة أو األحدوثة المروية في روح" -
 .جعل المتمقي يمتصق بالعمل الروائي ويتعمق بو أكثر -
 .لكو ن مرجعية "األنا" جوانيةإحالتو عمى الذات،  -
لمسرد  افي أعماق النفس البشرية وسبر أغوارىا، باعتباره ضمير  قدرتو العالية عمى التوغل -

 .1"المناجاتي

الكشف عن أعماقيا وار الشخصية و كمم في سبر أغضمير المتونظرا لمقدرة العالية التي يممكيا 
الشديد  اوحبي اتفصح لنا عن أمانيي الشخصية التاريخية "حميدو" ا، فإنبداخميومعرفة ما يجول 

"...، لو حدث لي شيء في البحر فال ":عمي طاطار -مخاطبا "بفاريتو" يقول "حميدو لعالم البحر،
قل ليم يا عميمو أن يرموا بي في عمق البحر، حتى أتناغم مع السكينة  ذوني إلى اليابسة،تأخ

 .2خب"وأشفى من ىذا العالم الصا

يا وما يدور عماقمكشف عن أ"حميدو" ىو ل نطاق الشخصية التاريخيةالروائية من است فدإن ى
 يجد أن ارئ لسيرتوعن أمنياتو، عن شدة حبو لمبحر وسكينتو، فالق "حميدو" في خمدىا، إذ أطمعنا

ية التقنتتضح وظيفة ىذه  و في البحر، وفاتو أوصى أن يرموا بجثتو ، فقبلاألماني حقيقيةىذه 
العالقة في  يا وسيمة لتفريغ المعاناةوكأن   أكثر من خالل إفصاح الشخصية عما يختمج في صدرىا

 .الصدور

                                                           
 .159، ص-بحث في تقنيات السرد –عبد الممك مرتاض، في نظرية الرواية  - 1
 .112ىاجر قويدري، الرايس، ص - 2
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 استخدام ضمير المخاطب: -

ميشال "نعيا ىم الغربيون وبالتحديد طر من اصوأشي ،تعتبر ىذه اآللية من أحدث اآلليات  
ا عن عمة استخدام ىذ مصرحاً  "la modificationالتحويل "في روايتو  "M. BUTORبيتور

فإنو كان عمى  :"لما كان األمر يتعمق باستعادة الوعي، الضمير في العمل السردي قائال
أن أعمد إلى اصطناع مناجاة تكون أدنى  كان عمّي إذاً  و ."jeالشخصية الروائية أن ال تقول "

 leبين ضمير المتكمم وضمير الغياب. إن األنت " من الشخصية نفسيا في شكل يقع وسطاً 
vousبيا المغة في  " يتيح لي توصيف وضع الشخصية من وجية، ورصد الكيفية التي تولد

يأتي ىذا الضمير في المرتبة الثالثة واألخيرة، وىو األقل ورودا في نص  .1جية أخراة"و نفسيا من 
 يتجو تارة نحو الماضي القريب ب، فيو متشع  بعيد يتسم بالتعقيد والطولية إلى حد "، حيثالرايس"

تتجاذبو جميع األزمنة وكأن ىذا المستقبل القريب؛ أي يتقدم ويمتف إلى الوراء، لذا  ووأخرى نح
بين ضمير الغائب والمتكمم، فيو يقع بين بين، يتنازعو الغياب  وسيطاً  الضمير يأتي استعمالو

 .2شيودي المماثل في ضمير المتكممر الالمجسد في ضمير الغياب، ويتجاذبو الحضو 

 دار بين وكيل الحرج" السيد عمي" ىذه اآللية في النص من خالل الحوار الذي لنا تبرز
 ال أسمح لك بالبقاء ىنا أكثر من ثالثة أيام. أنت  :" و"حميدو"، يقول وكيل الحرج مخاطبا "حميدو

 .3تعرف عقوبتك جيدا، لوال وفاة والدك لما تركت ىذا السنبك يرسو ىنا أبدا"

ث عنو دالذي تح ي،ق البوليس"السيد عمي" في ىذا الموقف دور المحق لقد اتخذ وكيل الحرج
، فوكيل 4المتعمقة بشخص ما ليواجيو بيا يقوم بجمع كل المعمومات " إذ Michel.B"ميشال بيتور

إذا مكث  بالعقوبة التي تمحق ب"حميدو" فيو واعيالحرج بصفتو وكيال لمشؤون الخارجية والبحرية 

                                                           
 .197، ص-معالجة تفكيكية سيمائي ة مرك بة لرواية "زقاق المدق" -عبد الممك مرتاض، تحميل الخطاب السردي   - 1
، رسالة -مقاربة نصية نظرية تطبيقية في آليات المحكي –، سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد الطاىر رواينية - 2

 (.189، 188، ص ص )2000دكتوراه، قسم المغة العربية وآدابيا، الجزائر، 
 .38ىاجر قويدري، الرايس، ص - 3
 .78، ص-ةدراس –محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة  - 4
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نتو والتقميل من شأنو سعى من خالل تحقيقو ىذا إلى إداي أنو ذلك ضف إلىأ ،أكثر من ثالثة أيام
 أمام بحارتو.

فصاح عن وي اإليخدم غرضين: أوليما رفض الرااستخدام ضمير المخاطب في النص إن 
اإلدالء بو، وثانييما كذب المتكمم أو محاولتو إخفاء  ىالكالم المتعمق بالشخصية، أو عدم قدرتو عم

 .1معرفتو ما حدث لو شيء ما أو عدم

:" لقد ضيعت عمى نفسك منصب قائال "حميدو" "عمي طاطارفي ىذا المقطع " يخاطب
يتضح لنا من خالل ىذا المقطع رغبة  .2مكانو؟"داي الجديد خاف أن تأخذ الداي، يبدو أن ال

منصب الداي، وفي الوقت نفسو يكشف لنا   ضي ع " لماميدوة فعل "ح"عمي طاطار" في معرفة رد  
في غطرسة الدايات ورغبتيم المخيفة في استالمو ليذا المنصب، نظرًا إلى  عن عدم رغبتو
 .جميع أفراد اإليالةض سمطتيم عمى فر أيضًا ، و كثيرة غنائمالحصول عمى 

الخدمة في لو أنك تقبل ب :""جون جاكسون" مع "حميدو"، يقول ريستوقفنا مرة أخرى حوا
 .3ون ىذا مكسبا كبيرا لنا"البحرية األمريكية، سيك

استفزاز  إال   خدمة البحرية األمريكية، ما ىوة "جون جاكسون" بقبول "حميدو" بالإن مطالب
ولة األمريكية الكافرة، ألن من أبرز مبادئو الدفاع عن الذي ال يرضى بالخدمة مع الد "حميدو"ل

، وكأن ضمير المبادئ األخرى التي تخصيا سالمي، باعتباره عمود اإليالة، ثم الدفاع عنالدين اإل
 ية.دفع الشخصية إلى المواجمن ثم  ة الفعل والمخاطب يستخدم لمعرفة رد  

المتكمم، المخاطب(، في العمل الروائي ما ىي إال  آلية  الضمائر)الغائب،وعمية فإن تعددية 
 إلبعاد ، وفي الوقت نفسو وسيمةووتزييننصو يستعين بيا الروائي المعاصر لبناء  جديدة يةفن  

تتفاعل مع جعميا تتحاور و ، ومن ثم الشخصية التاريخية عن فخ التسجيل والنقل الحرفي لمتاريخ
 .ا مكتمال ومحافظا عمى المرجعيتين التاريخية والفن يةمما ينتج نصا روائي روائيةباقي الشخصيات ال

                                                           
 .78المرجع السابق، ص - 1
 .177ىاجر قويدري، الرايس، ص - 2
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 التاريخي في النص:آليات  تفعيل الخطاب  -5

يستعين الروائي بآليات فن ية متعد دة ومتباينة، بغية إدماج النص التاريخي مع النص الروائي 
عادة إنتاجو بشكل آخر ربما يمفت النظر  ، لما في النص الروائي إليو أكثر من األولالتخييمي، وا 

من مراوغة وتمويو تسمح باإللماع إلى المقصود دون ذكره صراحة. ومن اآلليات التي استثمرتيا 
 ي: التاريخي مع الروائي ما يأت الروائية لصير الحدث

 تعدد الرواة: -5-1

ت الخاصة لحاالقد يكتسي الراوي شيرة معادلة لشيرة المؤلف، أو تفوق ذلك في بعض ا
ىشام" في مقامات  عيسى بن"ي حكايات "ألف ليمة وليمة"، وكذلك والنادرة، مثمما رأينا في راو 

 اليمذاني، إذ نجد ليذين الراويين مكانة بارزة في المناخ الثقافي العربي، بل يمكن أن نذىب إلى
 مؤلفييا. مما حجب الكالم عن بارزاً  بعد من ذلك، فنقول أن لمكانتيما حضوراً أ

ج خيال الكاتب ولكنو يحظى بدور مة ومصطنعة؛ فيي من نسالراوي شخصية متخي  إن 
بوظائف  أيضاً  يقومكما سم الشخصيات، وير  دثوافيو من يروي الح؛ رئيس في بنية العمل الروائي

. ولكنو ال يكتسي ىذا الدور الشرح والوصف والتقويم مما يفرض ىيمنتو عمى عممية الروايةالسرد و 
نما نجده في بعض الحاالت يتخذ  بغية فسح المجال  ، وذلكدرجة في العمل الروائي أقلدائما وا 

 .1ات لتعبر بذاتيا عن ذاتيالمشخصي

ا حرية القول أساليب وجماليات مختمفة، وأيضيا منحي الرواة في الرواية تعددالشك أن 
كاية فيو عبر نوافذ سردية تطل ة؛ إذ تتوزع الحضم مجموعة من الروا "الرايس"فنص  والمساواة،

منيا سبعة أصوات أو أحاديث كاممة، تحاول كل منيا بدرجات متفاوتة إعادة تشكيل جزء من 
 قصة الرايس "حميدو بن عمي".

                                                           
خميل الموسى، "دفاتر الزفتية" بين السرد المشيدي وتعدد الرواة "رواية جوالنية"، مجمة جامعة دمشق، عدد  -  1

 .193، ص2013خاص)الجوالن(، دمشق،
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المحرك الرئيس  فيم شاركة في أحداثيا،بوجود فعمي كشخصيات م "الرايس"ع رواة رواية تيتم
ىذا الحضور  حد منيم وتتباين أدوارىم، حيث يتراوحإذ تتفاوت درجة حضور كل وا دث النصي،لمح

وبعممية  وضعتو الشخصيات التاريخيةمشروع ة لمم  تَ مة الصانعة لمحدث والم  بين الشخصيات المتخي  
و نتوقف عمى وظيفة الرواة الموكمين بميمة سرد سيرة الشخصية التاريخية "حميدئية بسيطة إحصا

 بن عمي".

 عمي طاطار": –الراوي األول "بفاريتو  -

إذ احتل مكانة بارزة من ، سرد األحداثلالموكل الرئيس  "بفاريتو" ىو راوي الرواية األولإن 
الشخصية ب ءه الروائية لتروي لنا كل ما يتعمقا، فيو القناع الذي تتوارى ور بداية النص إلى نيايتو

 التاريخية "حميدو".

الية ، مما يدل عمى فع  األنا/ المتكمم "بفاريتو" الراوي المشارك يوق ع عمى روايتو بضميرلقد كان 
ستحوذ ا وبمورتو، إذ الحدث النصي في تحريك بارز ورد ىذا لحضوره كان في النص، كما دوره

 -حديث بفاريتو"د حضوره في عشرة أحاديث؛ الحديث األول ، فقد تجسعمى معظم أحاديث الرواية
كبر وىو شخصية مشاركة لما كان "بفاريتو" الراوي األو  "،1791مارس –ابن الخفة  -طاطارعمي 
كبر من ىذه الرواية، فإنو روى أحداثا رئيسة وأخرى قد سمح لنفسو بأن يروي القسم األ حداثاألفي 

، وكيف قع الذي كان يعاني منو" والفقر المد  بسرد قصة حياتو في قرية "درمنجمير ثانوية، فقام أوالً 
ثم يميو  اإليالة. لة الجزائرية لمدفاع عن الدين اإلسالمي والجياد في سبيلاإليا إلى تم إرسالو

وما نمحظو في  ،"1792أوت  -التعازي -بفاريتو -حديث عمي طاطار الحديث الثاني المعنون ب"
إلى لما وصل  "بفاريتو"ن "عمي طاطار" بدال من "بفاريتو" ألىذا الحديث أن الروائية استيمتو ب

يقتصر حديثو  "بفاريتو"يث نجد دخرى وغير اسمو، وفي ىذا الحنتحل شخصية أيالة الجزائرية ااإل
نسمع بوفاة والد حميدو، إاّل بعد  لم :""حميدو"، يقول والد "محاج عميمة "لعمى التعازي المقد  

عرف أن حضور مراسم الدفن ميمة جدا وىي العزاء الوحيد الذي يجعمنا مرور ثالثة أيام، كنت أ
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بقوة  نصدق أمر الوفاة، لم أشأ التدخل في حزنو، لكنو نزل إلى حيث المجدفين، وصار يجدف
 .1حتى وصمنا ميناء الدزائر"

" 1797جانفي -مر البحر -بفاريتو -رب" حديث عمي طاطا الموسوم أما الحديث الثالث
في  في البحر والعراقيل التي صادفتيم أثناء إرساء السفينة "حميدو"مغامراتو مع الرايس  يروي فيوف

ه إلى قصة فرار  األربعة ، وأيضاً البحارة وفاة  جراء "حميدو"التيمة التي ألصقت بو  ،"ىارون" ءمينا
 أناهلل" لداي اإليالة وأخبره وشاية "عبد ي حكم قطع رأسو، بسبب ار الدوىران بعد أن أصد

ىارون؛ رغم لسنبك ولم يشأ أن يربطو في مرسى حميدو قام بذلك عمدا وقد خطط لتحطيم ا:"
م من حضرتكم عندما رفضتم أن تعطوه السفينة أن ينتق امل البحارة وأرادإمكانية ذلك بشيادة ك

 .2"النابولية التي غنميا منذ شيرين، وفضمتم أن تمحق باألسطول الحربي

" 1798مارس -لى البحرالعودة إ -عمي طاطار –عنوان "حديث بفاريتو  يحمل الحديث الرابع
عرفت في طريقي أن الداي :"بعدما كان منفيا، يقوللى البحر " وعودتو إحميدو"يروي فيو قصة ف

صرارىا عمى  ، كما يروي فيو أيضاً 3حسن باشا قد عفا عمى حميدو..." عودة مطالب الدايات وا 
 -عمي طاطار -الظفر بغنائم جديدة. أما الحديث الخامس الموسوم ب" حديث بفاريتو "حميدو"

أن لم يشأ البحر  يروي فيو معاناة "حميدو" وحبو الشديد ل"مريم" التيف ،"1798جوان -السكينة
 -برتغيزةال -بفاريتو -يميو الحديث السادس المعنون ب" حديث عمي طاطاريجمع بينيما. ثم 

غنم سفينة من بين أكبر  حيثالتاريخية،  "حميدو"غنيمة  حكاية عن يروي فيوف، "1799رس ما
لقد فقدنا تسعة بحارة في ىذه المعركة، لكننا عدنا بأكبر غنيمة  :"سطول البرتغالي، يقولسفن األ
 .4مدفعا، والكثير من الذخيرة الحربية" 44دفتر الغنائم، قرابة ثالثمائة أسير، و عرفيا

                                                           
 .37ىاجر قويدري، الرايس، ص - 1
 .68المصدر نفسو، ص - 2
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 .133المصدر نفسو، ص - 4
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، يقوم "1806مارس  -رسائل ليندا -حديث بفاريتوالسابع، الذي يحمل عنوان "في الحديث أما 
رية "درمنجمير" بيا الطفولي العذري الذي نما في قبوصف عالقتو ب"ليندا" ووصفيا ووصف ح

خمسة  15ي دام د الغياب الذبعوبالتحديد في كنيسة "بناجيا"، ثم وصف يوم العودة إلى قريتو 
، يقول ت محور الروايةكانالتي  "وحميد"الحديث عن شخصية  عن ىضسنة، ودون أن يتغاعشر 
 .1من رسم حميدو، خبأت الرسمة عنو وفكرت في مريم..." اً أخير تمكنت  :" لقد

، وما "1807فيفري  -االداي أحمد باش -حديث عمي طاطاروفي الحديث الثامن الموسوم ب"
 ةوحافظت الروائي الحديث ىذا من ريتو" أسقطتأن تسمية "بفا تجدر اإلشارة إليو في ىذا الحديث

و الجميمة التي ذكريات" ألجل "ليندا" و درمنجمير"لى ن عودتو إر" فقط، ألعمى تسمية "عمي طاطا
"ليندا" تخمت عنو وتزوجت من  حتى حبيبتو الطفوليةاندثرت، فقد تغي ر كل شيء  وتربطو بقريت
اإليالة التي ضع و و  أيضًا في ىذا الحديث عن غطرسة الداي "أحمد باشا" يروي كما  رجل آخر.

الدول  صبحت في حالة حرب مع العالم أجمع، بعدما طالب الداي الجديد برفع الضريبة عمى كلأ
من  لى باليك الشرق" الذي أرسمو الداي الجديد في ميمة إحميدو" التي تجمع بينيما عالقة، وقصة

 األحرش.ابن  أجل كبت عصيان

يروي  ،"1808أكتوبر  -الداي عمي خوجة الغسال -"حديث عمي طاطارأما الحديث التاسع 
 وبعده "حمد باشااالنكشارية من الداي "أالدسائس والصراعات بين الدايات وكيفية تخمص  فيو قصة

إذ يعوزىا البغض  جدا مضطربة "دويمح"يميو الداي "عمي خوجة الغسال" الذي كانت عالقتو ب
حديث عمي " الذي يحمل عنوانىو الحديث العاشر  "بفاريتو"والحقد و...الخ. وآخر حديث ل

غات تحطيم اإليالة، وتوالي المكائد من اغتيال مسو   فيو رويي ،"1814ماي  -المنحوس –طاطار 
نعتون الداي سقوط اإليالة الجزائرية مما جعل معظم سكانيا يكذلك دايات أخرى، و  وزوقتل وبر 

 الجديد "عمر باشا" بالمنحوس.

المكانة المركزية بين الرواة، إذ روى لنا بعض األحداث التاريخية، كغنائم  "بفاريتو" لقد كان ل
الصراعات والدسائس التي كانت تحاك بين التي شيد ليا التاريخ، وكذلك  وبطوالتو "حميدو"الرايس 

                                                           
 .159المصدر السابق، ص - 1
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، وبصورة عامة رسم لنا واقع اإليالة الجزائرية في من أجل السمطة وفرض الكيان الذاتي الدايات
 ضعفيا.وأسباب  ثمانيعالعيد ال

 الراوي الثاني "مريم": -

أحاديث، جعمت الروائية الحديث األول يحمل  07سبعة  في النص فيبرز حضور "مريم"  لقد
)المولود ، تروي فيو قصة مريم الصغيرة "1791مارس  -مريم الصغيرة –عنوان "حديث مريم 

"حميدو" وشدة اشتياقيا  بن عمتياال ضا قصة حبيا الطفوليالجديد( ابنة أخييا "مزيان"، وتروي أي
" 1992أوت  -الحمى –لو بعدما رحل إلى الدزاير. في الحديث الثاني المعنون ب"حديث مريم 

ظنا منيا حضور  لسماعيا ىذا الخبر المحزنلشديدة وفرحتيا ا "حميدو"تروي فيو حدث وفاة والد 
ما بيو، يا  لم يأت لجنازة أ، ولكن لسوء حظتوزة أبيو وفرصتيا الوحيدة لرؤي" لتشييع جناحميدو"

 ولن يتمكن من الحضور :" إنو في وىران"حميدو"، تقول عن سبب غياب بالحمى يا تصابجعم
. أما الحديث الثالث 1بالنصر إن شاء اهلل"إنو يجاىد في سبيل اهلل، يحارب اإلسبان، فادعوا لو 

، حيث بدأت مريم بتجييز مالبسيا "1797جانفي  -جياز العروس -الموسوم ب "حديث مريم
لييا كي يتموا مراسم الزواج ولكن لبحر ويرجع إيمل من ا "حميدو"وتحضير نفسيا نفسيا لعل 

ن الشديد لوحدىا. ثم االشتياق والحز ركيا تتخبط في محن نييا وت" لم يستجب لرغبتيا وأمحميدو"
تروي فيو قصتيا إذ "، 1799فيفري  -المنزل الجديد -يميو الحديث الرابع المعنون ب" حديث مريم

األمر يحدث "، و حميدو"ن تسكنو وىي عروس تحمم أبعد أن اشترى بيتا جديدا، وكانت  "حميدو"و
 -تالية -حمل عنوان "حديث مريمألمانييا. والحديث الخامس ي "حميدو" لم يستجبإذ  نفسو

من  "نتالي"، ومعاناتيا الشديدة وزواجو الجديد مع "مزيان"خييا ، تروي  فيو قصة أ"1799سبتمبر
" 1806ماي -الزواج –، أما الحديث السادس المعنون ب" حديث مريم طول غياب "حميدو" عنيا

غيمة الحزن عمى صدرىا  وتنقشع "حميدو"من ا خير " ستتزوج أمريم"ن لموىمة األولى يخال أ فالقارئ
 "مريم"ج وليست ن مريم الصغيرة ىي المعنية بالزواأ القارئ لكن بعد إتمام قراءة الحديث يجدو 

حمل عنوان "حديث يوفي الحديث السابع الذي  ."حميدو" تبقى تعاني من فراق، و "حميدو"خطيبة 
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ن منو قبل أ ، إذ طمبتدة "حميدو"تروي فيو قصة وفاة وال ،"1815جوان–عروس البحر  -مريم
 سنة وبعدىا فقدت بصرىا.42تزوج بيا بعد أن بمغت  ومن ثم ،"مريم"تمفظ أنفاسيا أن يتزوج ب

 الراوي الثالث وكيل الحرج "السيد عمي": -

الحديث  حضوره في حديثين، ، برز"الرايس"رواية لوكيل الحرج" السيد عمي" ىو ثالث راوي 
قصة  فيو يروي "،1791مارس -المصوص –األول يحمل عنوان" حديث وكيل الحرج السيد عمي 

مانية ثجل الجياد في سبيل الدين اإلسالمي والدولة العمن أ وا إلى اإليالةمرسالذين أ اين شقيالخمس
يقوم "حميدو" بعممية االختيار ليؤالء األشقياء  إلى الدزائر وبعد وصوليم ،ومن أجل إصالح نفوسيم

. منذ المقاء األول ولكماً  أشبعو ضرباً  سيد عمي" إذويقع اختياره عمى "بفاريتو" غريم وكيل الحرج "ال
يروي فيو ف"، 1793أوت  -قطعة جميد –أما الحديث الثاني الموسوم ب "وكيل الحرج السيد عمي 

يا مع مختمف الحكام مما أدى بو إلى الزج في السجن، ف قصة سجنو والدسائس التي كان يقيم
ما جعل عالقتو الغنائم وفرض سمطتو عمى الضعيف  ىمو الوحيد ىو جمع كان جشعاً  "السيد عمي"

 عالقة صراع ومواجية. "حميدو"ب

 الراوي الرابع وكيل الحرج "مصدق": -

 يث األول "حديث وكيلدعة أحاديث، الح"مصدق" في النص في أرب وكيل الحرج برز حضور
وعودة  وي فيو قصة وفاة "سيد عمي"،ر ، ي"1795جانفي  -عزاء سيد عمي –الحرج مصدق 

 وصل حميدو فاتحا، كان الجميع ييتف باسمو...:" يقول ،منفياً  نإلى الجزائر بعدما كا "حميدو"
ذه القصة ى مرورىما بسواحل وىران... لقد قام بطرد سفينتين حربين قادمتان من جنوة أثناء

التي شغمت الدنيا، وسمعت بيا كل سفن البحر المتوسط، جعل منيا خير الدين نصرا كبيرا أمام 
والده الداي حسن باشا، الذي أمر في الحال باستقدامو إلى الجزائر العاصمة ومنحة سنكبا ىو 

 .1ي"األفضل في كامل األسطول الجزائر 
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يروي ف"، 1797جانفي  –العفو عمى حميدو  -أما الحديث الثاني "حديث وكيل الحرج مصدق
 "حميدو":" لم يعثر قائد اليولداش عمى و، يقولجراء التيمة التي ألصقت ب "حميدو"فيو قصة فرار 

 في منزلو بالقصبة السفمى، وال تمكن من المحاق بو في البحر، لكنو ألقى القبض عمى مساعده
وبعدىا   .1دو"الداي شخصيا ميمة التحقيق معو، ومعرفة مكان حمي اطار. لقد أوكمنيط عمي

ربعة ألأيضا فدية الرجال ا فييا العفو، كما أرسليطمب  "حسن باشا"رسالة لمداي  "حميدو"أرسل 
. وفي "حميدو"، وفي األخير عفا عنو الداي واكتشف حقيقة الحادثة وأثبت براءة في ذمتو الذين ىم

 يروي، "1798مارس  -بيت سيد عمي –الحديث الثالث الموسوم ب" حديث وكيل الحرج مصدق 
خزناجي "حسن" منصب ق "سيد عمي" فبعد تولي ال" مع وكيل الحرج السابحسن باشا"قصة الداي 

 -ممتمكات وكيل الحرج السابق. أما الحديث الرابع" حديث وكيل الحرج مصدق الداي قام بحجز
، "مصطفى باشا"سكندرونة بسبب طغيان الداي إلى إفيو قصة فراره يروي ف، "1799مارس -الفرار

وحشية  نقاذه منل "حميدو" إلء شيوتو فييا، ثم تدخ  حيث طمب منو أن يسمم لو إحدى بناتو لقضا
كان يجول في خاطري طيمة الرحمة، وجو ىذا النورس  :" كل ما، يقول مصدقوغطرستو الداي

 .2وبناتي من فم الوجع وطار بنا إلى شاطئ األمان"زوجتي  الذي خطفني مع

 الراوي الخامس "تاالر": -

جانفي  -حبيبتي سيتا -"حديث تاالر الحديث األول، ضور الراوية "تاالر" في حديثينبرز ح
من  "الدزاير"ى " ثم إلصيدا"لى " إرمينياي سافرت من "أالت "سيتا"قصة أختيا ، تروي فيو "1797

تروي فيو ف ،"1798مارس  -زىراب -أجل حبيا ل"سيد عمي". أما الحديث الثاني "حديث تاالر
بيا في  العمل ميمتيا التجسسية التي ك مفت قصتيا، فكانت تعمل في تطريز الثياب وتغطي بيذا

:" بعد وقت قميل جعمني جورج أعمل لصالح األمريكان، أجمع بيوت الشخصيات السياسية، تقول
 .3مومات من نساء القنصل البريطاني وأخبره بكامل التفاصيل..."المع
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 الراوي السادس خوجة الغنائم "يحي المديمي": -

في النص من خالل  ""يحي المديمي خوجة الغنائمبرز حضور الراوي السادس لرواية "الرايس" 
 -1798جانفي -خضرة صيدا -ث، الحديث األول "حديث خوجة الغنائم يحي المديمياديستة أح

والصراعات الحادة من أجل  "سيد عمي" قصة ثروة وكيل الحرج يروي فيو، عزاء خير الدين"
شدة  عن يروي فيوف"، 1798مارس –أما الحديث الثاني "الال نورية الراشباطية  .الحصول عمييا

أعرف :" ال ل"يحي المديمي"، يقول "سيد عمي"بيت  "مصدق"ميدو" لما باع وكيل الحرج "حغضب 
سيد عمي، لقد صار يضرب  لماذا ثارت ثائرة حميدو، عندما عمم أن وكيل الحرج قد باعني بيت

 .1منذ وقت طويل" يريد البيت األرض برجميو ويقول إنو كان

 ي يرو  "،1799جوان -الداي مصطفى باشا -"حديث الباشكاتب يحي مديمي في الحديث الثالث
ات العالم، ويصدق عمى لغعني المكمف بكتابة الرسائل بكل ب "الباشكاتب"؛ يصاستالمو لمن قصة

وضع اإليالة جراء حكم الداي  ىذا الحديثفي  أيضا روىيويرفض ما ال يروقو، كما ما يحمو لو 
 -الكافر إقزيرا -"مصطفى باشا". أما الحديث الرابع المعنون ب"حديث الباشكاتب يحي المديمي

أكبر سفن األسطول  باعتبارىا ،سفينة برتغالية "حميدو" لما غنميروي فيو قصة ف ،"1799سبتمبر
يضرب كل ىذه  :" ... وعندما وصمت الميناء عرفت أن الرايس أحمد الزميرلييقول ،البرتغالي

 .2ييا خير كثير"حميدو قد غنم فرقاطة برتغالية عم المدفعية ألن

يروي في ىذا ف ،"1805 -أوت -الزىر والقمر -المديمي "حديث يحي الحديث الخامسأما 
، وأيضا مع ثروة وكيل الحرج السابق "حميدو"قصة كذلك و  عصيان الذي ألم  باإليالة،الحديث عن ال

أما الحديث السادس الموسوم ب" حديث يحي  قصة إقالتو من منصب "خوجة الغنائم و"الباشكاتب".
 "حميدو"، وقصة "صطفى باشام"قصة مقتل الداي  ويروي فيف، "1806جوان  -إسكندرونة -مديمي

 ثناء غيابو.و أن يطمعو عن العصيان الذي حدث أالذي طمب من
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 الراوي السابع "جون جاكسون": -

في ثالثة  برز حضوره في النصبع واألخير لرواية "الرايس"، راوي السال"جون جاكسون" ىو اإن 
ف"جون جاكسون" ىو "، 1800فيفري  -تاالر –حديث جون جاكسون أحاديث، الحديث األول "
أما الحديث الثاني  قصة العدوان اإلنجميزي مع األمريكي. في ىذا الحديث أمريكي األصل يروي لنا
وتركو لعالم البحر  "حميدو"يروي فيو قصة ف ،"1809جانفي -الحرب -"حديث جون جاكسون

:" الغنائم، يقولمن  حة عمى الحصول عمى قدر كبيرورغباتيم المم   الحكام إصرار بعدما مل  من
خبرا رائعا جدا،  لحساب الداي، كان ذلك فرحت كثيرا ألن حميدو ترك البحر، ولم يعد يعمل

 .1وخاصة أنني عممت أن البحرية األمريكية قد أعمنت الحرب عمى شمال إفريقيا..."

يروي قصة  ،"1815مارس -تاالر سام ابن -الثالث" حديث جون جاكسون الحديثوفي   
لجزائري واستعداد البحرية األمريكية بقيادة "ستيفن ونغرس عمى ضرب األسطول اموافقة الك

وال قمب لو، لعمني  إنو رجل بارد لماذا يختارون ستيفن ليذه الميمة،:" وال أفيم "، يقولرتو ديكا
 .2أخاف عمى حميدو"

 -البحركان يحمل عنوان "حديث في ورد في آخر صفحة الرواية أما الحديث األخير الذ  
بعد أن قصفتيم مدفعية ة صديقو عمي طاطار :" انتيى حميدو برفق"، يقول النص1815خريف 

إاّل أنو رمى بجثة حميدو في البحر، كما كان  ، ورغم كل جراح عمي طاطاررتو ستيفن ديكا
 .3يشتيي"

نعرف قصتو من مرويات  ، الذي"حميدو"لقد تناوب الرواة السبعة عمى سرد قصة البطل  
عشرة 10يعادل  ة في النص؛ أي ماالشاسع من احتل الرقعة ، وكان الراوي "بفاريتو"ناآلخري
 اث حكايتيم وحكاية البطل "حميدو"اسية يتعاقب الرواة السبعة عمى سرد أحدوبنبرة حادة وق أحاديث

سرد الوضع الذي مرت بو إال  ونجد حضوره بارزا فيو، كما قاموا أيضًا ب الذي ال يخمو حديث
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ما  اعات ودسائس وكل، وما تشيده من صر اإلمبراطورية العثمانيةاإليالة الجزائرية في زمن حكم 
ل ن الرواية تقوم عمى سردين اثنين؛ سرد سيرة البطبيا من خراب وفوضى، وىذا يعني أ م  أل

 القصة الكبرى"ما جعل ائرية طمية حكم العثمانيين، مة الجز يال، وسرد وضع اإلالتاريخي "حميدو"
فراغ العمل  ليا لدواعي البحث عن التنويع لملءالضامة أصال، والقصة الصغرى جزءا تابعا 

" سيرتو وبطوالتو التاريخية وحبو حميدو بن عمي"القصة الضامة ىي حكاية الرايس ؛ ف1"األدبي
ة كذلك التفاني في خدمة اإليالة ومواجية ظمم الدايات وجورىم. أما القصالبحر و  الشديد لعالم

لبعض من ا بعضيم صراعات الدايات من أجل الحكم والمكائد التي يكيدوني فتتجسد في الصغرى
دون  يعيشيا الفرد في تمك الفترة، التيواالجتماعية وكذلك األوضاع السياسية  ،وتآمر واغتيال قتل

 " لمريم و"تاالر"حميدو"قصة حب كنت بيا النص القصص الغرامية التي زي   أيضاً  أن ننسى
 الخ. ..."السيد عمي"وكيل الحرج "ل "سيتا"و "زىراب"ل

إلى الحكاية الصغرى وىذا  واة، ليعودبعة إلى تعميق الحكاية الكبرى الضاميعمد الرواة الس
ما  يجعل النص الروائي منفتحا ط الحدثي وكسر الرتابة السردية، من أجل خمق االنسجام والتراب

ىو اخل األزمنة ، ولعل تدم1815م إلى غاية 1791من ة ابتداء يددمتنوعة وأزمنة ع أحداثعمى 
ي نحياه اضي البعيد والحاضر الراىن الذقصد الكشف عن التطابق بين الم في ةرغبة من الروائي

ومن ىنا تصدق عبارة  ،ذور ىذا الحاضر في أعماق الماضي البعيدوكأنيا تبحث عن ج اليوم
، وىذا ىو مغزى الروائية "ىاجر نفسيا تؤدي إلى النتائجنفسيا األسباب ف"وكأن التاريخ يعيد نفسو"، 

والحال نفسو بسبب ذلك،  قويدري" من خالل تصوير الصراعات الماضوية وما آلت إليو اإليالة
 اليوم ما آلت إليو دول الوطن العربي.

ن  إن  ىو رغبة من الروائية في ما تعدد الرواة في سرد األحداث لم يكن تمقائيا اعتباطيا، وا 
من ينبشون في أعماق  ، فكأن ىؤالء الرواة ىمومتباينة ةة وطرح رؤى متنوعتحقيق أىداف عديد

يتشكل استنادا إلى قناعات "ق الوىم عند المتمقي ويجعمو يعم   التاريخ الجزائري العثماني، ما
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 ضيالبعوتأويمو أحيانا  و ليا، ثم تفسيرهألحداث والوقائع وعالقتو بيا وترتيبل الراوي، فمنظوره
 1تجعل وىم المتمقي يتضاعف فيما يخص طبيعة تمك األحداث ىل ىي تاريخية أم متخيمة؟"

النصوص  عمى خالف المعاصرةو  الحديثة الرواية أبرز سمات التجريب في من فتعدد الرواة يعد
كثر مما يكون ىو العميم بدواخل الشخصيات أوحيد، و  راو  ل التقميدية التي كانت توكل ميمة السرد

عمى  اً ييمنم الصوت الواحدرى ليتكمم عمى لسانيا، مما جعل خنفسيا، وينوبيا تارة أتعرفو ىي عن 
"مسرحة الرواية ضرورة حة عمى كانت دعوة "ىنري جيمس" المم   ومن ثم بينة الرواية الكالسيكية

والخروج من ىيمنة الراوي  رىا، وال يتم ذلك إاّل حين تتسع لألصوات األخرىلبقائيا وتطوّ 
ن ىذا األخير  ؛2الوحيد" و االنقسام اجع أر تعارض أو التال تقبل ال ووجية نظر موب وحيدلو أسكو 

في  رامي والتوتر، ألنو ذو موقف محدد مما يجريعن التناقض والتقابل والصراع الد ولذلك تبتعد
قد يسرد من وجية نظر المعارض، أو عندما يتولى بنفسو سرد األحداث فإنو فيو  ،3عالم الحكاية

وقد يسرد  المؤيد، أو الساخر، أو المصدق، أو المكذب، فالحدث الواحد قد يسرد مرة فيبدو مبيجا،
"الزاوية التي يعرض منيا ، لكن 4مرة أخرى فيبدو محزنا، رغم أن األحداث ىي نفسيا ىنا وىناك

ين يسمى باسم الشيء الواحد تمك، وىي التي تجعلالحدث قد تجعمو بيذه الصورة أو ب
نظام  ىو نفسو القتيل، والثورة ىي نفسيا قمبخرب، والشييد ، فالفدائي ىو نفسو الممتناقضين

نكون إزاء تعدد اآلراء وتنوع إذ تماما،  الرواة في النص فإن األمر مختمف ، أما إذا تعدد5الحكم"
وانب رح الحقائق التاريخية من زوايا وجط ح مختمف اإليديولوجيات المتباينة، و من ثماألفكار، وطر 

يمكنو تقديم  م الحقيقة من كل جوانبيا، وكذلكد يتيح الفرصة لتقديالراوي المتعدّ "لذا فإن  ،ةمتعدد
كل شيء، في أن تعدد ف تعدد الراوي عن الراوي العميم باألحداث التي تقع في وقت واحد، ويختم
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ما يجعل النص منفتحًا ، 1مختمفة بل المتعارضة"الراوي عبارة عن مجموعة من وجيات النظر ال
 .عمى آراء متباينة وأفكار عديدة ومتنوعة

التاريخية ىو بغية تحقيق  األحداثولعل استعانة الروائية بمجموعة من الرواة في نقل 
وفي أمكنة مختمفة  نفسو المصداقية في التعامل مع ىذه المادة الخام، فاألحداث التي تقع في الزمن

ة ممميزات األساسية والحداثية في معابرز الكانية نقميا، فيذه السمة تعد من أتقتضي تعدد الرواة إلم
جمالية  ية من خاللالمتعة الفن  وكذلك  "التاريخية" المصداقيتين تحقيق الروائية لممتن التاريخي، بغية

 .ياألسموب الروائ

أبدى وجية نظره  " فكل راو  بن عمي الشخصية التاريخية "حميدوتناوب الرواة في تقديم لقد 
دية متكاممة تروي قصة بينة سر  ل ىذه الرؤى بعد اكتماليالتتشك   الخاصة، وطرح أفكاره بطريقتو

وما  في تمك الحقبة اعية والسياسية التي عاشيا الفرداألوضاع االجتم قصة وأيضا بطل تاريخي
تزاحم الرواة في انتزاع  ، وىكذاانقسامات بسب صراعات الدايات وغطرستيماإليالة من ت إليو آل

وتطمعاتو بكثير رغباتو  موقع يسمح ليم بإبداء وجيات نظرىم، فنجد في النص منيم من يعمن عن
ومرة  "حميدو"رة يكونون رواة يشتغمون بتقديم شخصية وار مة ويتبادلون األدمن الصراحة والدق

، يمة المشاركة في صنع الحدثمن الحكاية بوصفيم شخصيات تنيض بأخرى يكونون جزءا م
تباينت  ؛ حيثومختمفة حة عمى آراء متعددةتجعل الرواية منف رواية "الرايس" يفعدد األصوات فت

البحث والكشف عن الحقيقة  رغبة ، مما أعطى لمقارئاريخية بين مختمف الرواةتلاألحداث ا
كان  ، ولذلكءار ت الواحد يبعث الممل في نفوس القفييمنة الصو  ،قارئتعريتيا لملمستترة و التاريخية ا

 .والنمطية رد وابتعادا عن الرتابةوتموينا لمس -الصوت الواحد-التنويع مخرجا من ىذا المأزق

يمرر من خالليا أفكاره و  ي،وصف عالمو الواقع بغيةلراوي ميمة السرد إلى االكاتب يوكل 
ومقاصده الفكرية، وىنا تتضح لعبة أو طريقة نقل الخبر أو وصف ظاىرة معينة من ظواىر الحياة 

 لراوي  والكاتب في حدود مساحة ىذه"تنيض المسافة بين ااالجتماعية، وفي خضم ىذه العالقة 
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ن لتعدد الرواة والشك أ ،1بة عمل روائي"ية التي ىي ممارسة كتاالشروط، أي حدود المعبة الفنّ 
دا جديدة، ويجعميا بنية الرواية أبعا مختمفة وأساليب متنوعة وجماليات شتى، مما يمنح أشكاالً 

 .مفتوحا عمى األنا واآلخر د األصوات، وعالمااعدفضاء مفتوحا أل

الرواة لتنويع  عن بنية الراوي في رواية "الرايس" ىو أن الروائية استثمرت تعدد وقولوما يمكننا  
لذة  تعددة ومتباينة، مما يعطي لمقارئوتقديم ىذه األحداث  التاريخية وفق رؤى ممادتيا السردية، 

تتضافر لجعل رؤاىم السردية أيضا ىذه األحداث المختمفة والمتنوعة، و  القراءة وروح الكشف عن
ية التي اث الماضم( وتسرد األحد1815 -م1791ا لتغطي مساحة زمنية امتدت من )فيما بيني

 تمت ىذه الفترة.

عمى  ال تنبني عمى سرد حكاياتيم بقدر انبنائيالقد جعمت الروائية من الرواة بنية تكاممية  
لبطولي ل"حميدو" وتاريخ الجزائر في الكثير من الجوانب في سرد التاريخ ا التكامل وتقاطع الرؤى

 إلى د تعمد جوانبو المختمفةالوعي المتعدّ كعالم من العثمانية، فيبرز النص السردي "الرايس" "
 .واستكمال مختمف الفجوات التي خمفيا السرد التاريخي ،2إضاءة بعضيا البعض"

اقتحمت عالم التجريب وحققت فعل التجاوز والخرق لبنية المألوف قد وبيذا تكون الروائية  
والتقميدي؛ فإذا كانت الرواية الكالسيكية تعتمد عمى راو واحد لتقديم أحداث الرواية وعناصرىا 

رواة ويسيم مت روايتيا تتكون من مجموعة تجاوزت ذلك وجع "الرايس"السردية األخرى، فإن  رواية 
ما أسيم في تشكيل صورتو لدى الشخصية التاريخية "حميدو"، تعمق بيكل راو في سرد كل ما 

 القارئ.

 :ل األجناستداخ -5-5

لو إلى بمجموعة من األنواع الخطابية "الرايس"  يحفل النص السردي محفل "والتعبيرية، تحو 
اىتزاز الخطاب التاريخي من خالل تناوب حيوية فائقة تجعل المتمقي يستشعر أجناسي متوقد ب
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نصيا بحيث تسيم في إحكام  سجالت لغوية تنتمي إلى حقول أجناسية متنوعة، محكومة النسج
 في "الرسائل" األجناسية الواردة في رواية "الرايس"الشواىد  تمث مت إذ ،1الخبر التاريخي"آليات 
 .يا وكذا الوصايا التي ال تخدم مقام بحثنااعنو أبشتى 

 الرسالة: -

الكتابة يشبو في بعض  من "نمطية، وتعرف بأنيا األدبية األساسالرسالة من األجناس تعد 
لفكر من ا معيناً  األدبية، ييدف إلى إبالغ شخص أو أشخاص، نوعاً جوانبو نمط الكتابة 

بطابعو التعميمي،  وجو الخصوص يتميز ى، فيي خطاب رسمي عم2المصحوب بنوع من االنفعال"
وعي،  عن الخطاب المعتاد أو الذي جرى عميو العرف، بأنيا تتخذ صبغة أدبية عن وتختمف

 .3ومقصود بيا النشر عمدا

بة استراحة زمنية تسيم في تكسير الرتاائل آلية فن ية لتعطيل حركة السرد، فيي تعد الرس  
سائل الواردة في الر . ومن 4السردية والنمطية التقميدية التي تحفل بيا النصوص التاريخية الكالسيكية

":" من وكيل عمي" لداي اإليالة الجزائرية "محمد بن عثمان دسي"الوكيل الحرج رسالة  ص نذكرالن
 الحرج السيد عمي إلى حضرة الداي محمد بن عثمان.

فرقاطة مفتاح الجياد من  شخصيا قدموا عمى ظير 11استممت  أحيطكم عمما بأنني
العالي لمجياد في سبيل اهلل ورفع الراية العثمانية، كما قد كشف درمنجمير، كان قد أرسميم الباب 

 سنة.55عمييم حكيم الميناء وىم بصحة جيدة وأعمارىم ال تتجاوز ال

شخصا فإنو وحسب  58وفيما يخص فارق العدد بحيث أنو كان من المفروض أن نستمم
حصل تمرد في منتصف الطريق بحيث ىرب جّل المرسمين  نة وحراسيا،رواية قبطان السفي
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طان رمنجمير كانت في انتظارىم، عمما أن قبوقاموا برمي أنفسيم في البحر لتحمميم زوارق من د
 .1شخصا فقط"11ة قد ضربيم بمدفعين وتمكن من إرجاع السفين

رسم حدود يمتزج الخطابان التاريخي والروائي وينصيران في ثنايا النص بحيث يصعب 
ق لو في تفصل أحدىما عن اآلخر، فبالرغم من حضور الحدث التاريخي في ىذا المقطع والموث  

السرد حداث من مستوى التوثيق إلى مستوى مطمع الرواية، إال  أن الروائية قامت بنقل ىذه األ
 فن ي. يروائ بناءىا في قالبا ثم أعادت في مخيمتي ت األحداثنصير التخييمي)الروائي( بعد أن ا

جل الجياد في سبيل ياء الذين وصموا إلى اإليالة من أفوكيل الحرج يخبر الداي بعدد األشق
كانت من الحدث  فاالنطالقة إذاً  الدين اإلسالمي والدولة العثمانية ومن أجل إصالح نفوسيم.

خصيات خالل تداخل الش ية منة فن  لمس التاريخي الذي استيمت بو الروائية نصيا، ثم أضفت عميو
 في مشاركة الحدث الواقعي مع الشخصية التاريخية الجاىزة.ومساىمتيا  المتخمية

 :" إلى حضرة الداي حسن باشا، يقولوأيضا رسالة "حميدو" إلى الداي "حسن باشا"

لى ولده المصون خير الدين  وا 

أرسل لكم مع التاجر القادم من طنجة فدية الرجال األربعة الذي ىم في ذمتي، وأطمب 
لو أنكم قمتم بمعاينة مرسى ىارون ستعرفون أنني كنت عمى صواب ولم أفعل ذلك فو. منكم الع

الذي ال يعصي لكم أمرًا، ولو أنكم غفرتم لي فأحضرت لكم عدد  معمدا عمى اإلطالق، فأنا خادمك
 في خدمتكم. ىوعدد مساميره أسرى، ولن أتفان ألواح السنبك المحكم سفناً 

 2بن عمي" خادمكم األمين حميدو

من  رسال ىذه الرسالة الديوانية إلى داي اإليالة "حسن باشا" لتبرئة  نفسوبإ قام "حميدو"
 ليصبح رايساً في منصب البحرية  و "عبد اهلل"، بغية تدرج ىذا األخيرالوشاية التي ألصقيا ل
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وكانت  "حميدو"إلى مبتغاه بعد المكيدة التي دبرىا ل لألسطول الجزائري، ومن ثم استطاع الوصول 
الذين ع الفدية لمرجال األربعة قام بدفىا إلى طنجة، لذا دوبع وىران إلىو سبب ىروب ةىذه الحادث
 ثم طمب منيم العفو. ىم في ذمتو

ابة النص و اإلخوانية ما ىو إال  دليل عمى رحانية أو الرسائل بنوعييا الدي الشك أن حضور
عدم ب "  يقر  باختين لميخائي"ة وعديدة، وىذا ما جعل عمى أجناس تعبيرية مختمفالروائي وانفتاحو 

مكانية و  لخطاب الروائي ا صفاء  و.تخمل مختمف األجناس لا 

 الواردة في النص، فقد كانت من الباب العالي إلى داي الجزائر أما الرسالة األخيرة
 :"إلى جاللة داي الجزائر ""مصطفى باشا

العثمانية العمية بدون سبب موجب، وعممنا بأن  لقد نقضت فرنسا الصمح بينيا وبين الدولة
ألشير الحرم الجنرال بونابرت تحرك بأسطول وجيش كبيرين إلى اإلسكندرية، وىو اآلن يحاربنا با

ى وجو فرمان مماثل إل سكندرية، لقدعن طريق اإل بغداديحاول دخول  ومحرم، وأن 11أي  يوم 
يوشو مع أسطولو بشكل كامل وتام، وعميك أنت ج ، وبمغنا أحمد باشا الجزار بتجييزوالي مصر

وجاق وتحاول ألكاذيب التي تنتشر بين طائفة األ والي الجزائر أن تضع كل احتمال لمشائعات وا
 .1"ييا في أراضي أوجاق جزائر الغرب،...القضاء عم

 .ىجري 1213تم إرسال ىذا األمر الشريف في أواخر صفر سنة 

 ره مسبقا من خطر القوات الفرنسيةلداي الجزائر، لتحذيأرسمت الدولة العمية ىذه الرسالة 
" كان ااي "مصطفى باشالتي عممت عمى شن اليجومات عمى الدول العربية اإلسالمية، إال أن الد

 نيةساسة في تاريخ الجزائر العثما، لذا تعد فترة حكمو فترة ىامة وحيم يد العونل عميال معيم ويمد
ت الدايات األتراك ألنيا أد  بيا المجتمع الجزائري في عيد  إذ كانت من أصعب المراحل التي مر  

لعصر الفوضى  ماني بالجزائر فيي تمييدبتفاعالتيا المختمفة إلى توجيو ضربة قوية لمحكم العث
 .واالنييار
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تصدر عن ديوان الحكم  رسائل ديوانية،ىذه الشخصيات،  لة بيناو المتد لقد كانت الرسائل
دليل عمى رحابة النص الروائي  نوعييا ما ىو إال  ضور الرسائل بفح ،وتعنى بأمور الدولة والرعية

 كانت فقدالممل في نفوس القراء  كسر الرتابة السردية التي تبعث في بدورىا ، كما تسيموشموليتو
 لمتعمق في فيم األحداث التاريخية وتفسيرىا. اً جديد ة يستريح فييا القارئ ويأخذ نفساً فقبمثابة و 

ج تتتقاطع مع مختمف العموم لتنة، و مختمف اآلليات الفن ية الحداثيالرواية المعاصرة تستثمر   
تداخل األجناس وما  جمالية النص الروائي،الفنون التي تثري روائيا محتكا بمختمف العموم و نصا 

، فتأتيو األفكار القوالب في قالب روائي واحد بين مختمفائي عمى الجمع إال  دليل عمى قدرة الرو 
تحت رحمة سيل عرم من المادة الروائية التي تنتظر منو أن ينظم "ليذا يقع  فةبصورة مكث  

متمكنا من إدماج مختمف و ألن سعة الرواية تجعم، 1اندفاعيا الغزير ويقاوم عودة المواد الميممة"
 ل بنية نصية متكاممة ومنسجمة.لتشك  األنواع في النص وجعميا تتضافر 

 الزمن التاريخي: -5-3

مادتيا الحكائية، مستعينة في ذلك بآليات   ةستقي منو الروائيما تيعتبر التاريخ مصدرا مي
 سياق إعادة بناء فن ية تجمع بين ما ىو تاريخي واقعي وما ىو روائي تخييمي، ويتم ىذا في

يستند إلى النصوص والوثائق التاريخية التي عممت عمى الماضي التاريخي، ىذا األخير الذي 
عطائوتوث ذا شكل التاريخ األرضية بعدا تخييميا من ناحية أخرى، ولي يق ىذا الواقعي من ناحية وا 

صي في رواية "الرايس" ومن ثم سيطر الزمن التاريخي عمى كينونة نبناء الحدث النالخصبة ال
نو زمان واحد يستوعب كل " األحداث وبروزىا في النص، باعتباره صيرورة متصمة متراكمة، وا 

، فقد 2األحداث، يستند إلى معقولية وغائية تمميما نظرة فمسفية لمتأريخ يمكن الصعود بأصوليا"
 ، مماألحداث حسب وقائع التاريخالتسمسل الكرونولوجي ل في نصيا راعت الروائية "ىاجر قويدري"

الدياكرونية  صيرورتياليو اىتمام القارئ باعتباره الخيط الرابط بين األحداث المحكية في يشد إ"

                                                           
 .12، ص1988، الدار العربية لمكتاب، د ط، ليبيا، -األسطورة والعالم –محي الدين صبحي، النقد األدبي الحديث  - 1
 .04دق، صسيام كاظم جابر النجم، إسراء عبد اهلل وحد، الزمن التاريخي في شعر الفرز  - 2



عثمانيفي الزمن التاريخ الجزائر تجميات حمولة  الفصل الثالث:  

 

290 
 

، فالتأريخ 1من ماض لحاضر فمستقبل إنو باختصار الزمن الخاص باألحداث والوقائع المروية"
 قية األحداث وصحتيا.اصدمالحدثي يوىم القارئ ب

الدالة  حداثل "حميدو"؛ حيث تبتدئ األبأن رواية الرايس تحكي سيرة البطلقد سبق الذكر 
، ففي "حميدو"، يروي النص بعض الحقائق التاريخية عن سيرة م1791عميو في بداية سنة 

الطفولية من حرفة  "حميدو"سيرة  تبرز ،م"1791مارس  -الحديث الموسوم ب" مريم الصغيرة
الشديد لعالم البحر إذ التحق بالبحرية خياطا، وكذلك حبو ه الخياطة التي كان يتعمميا، فقد كان والد

 سنة. 13الجزائرية وعمره ال يتجاوز 

كما تحكي لنا الرواية البطوالت التاريخية التي اشتير بيا "حميدو"، ويتجمى ذلك في "حديث 
ن يستولي " أحميدو"حيث استطاع  ،م"1798مارس  -العودة إلى البحر -عمي طاطار-بفاريتو

:" ع البحرية لألسطول البرتغالي، ثم أضاف إلييا سفينة أمريكية، يقولعمى واحدة من أكبر القط
ر كافرا ويقد 44غنمت فرقاطة الرايس حميدو سفينة برتغالية محممة بالفحم والقمح، عمى متنيا 

 .2"افرنك 58445المنتوج بقيمة 

برز بطولتو أكثر أالحدث التاريخي الذي م(، وكذا 1792" لإلسبان )حميدو"وأيضا محاربة 
أن  ودونم(، 1795جنوة أثناء مرورىما بسواحل وىران)ن من رد سفينتين حربيتين قادمتيلما قام بط

ا ن يمقو قبل استشياده طمب من بحارتو أ "يدوحم"ن م(، ويقال إ1815وفاتو في البحر ) ى حدثننس
بعد أن  رطاطا انتيى حميدو في البحر برفقة صديقو عمي:" بجثتو في البحر، يقول الراوي
جراح عمي طاطار إال أنو رمى بجثة حميدو في البحر،  ، ورغمرقصفتيم مدفعية ستيفن ديكاتو 

طابع تاريخي، حيث  ا ألي عمل فن ي ذيخارجي ايصبح الزمن إطار  ، وىكذا3ان يشتيي"كما  ك

                                                           
، 1993، القاىرة، 02، العدد12عبد العالي بوطيب، إشكالية الزمن في النص السردي، مجمة فصول في النقد، المجمد - 1
 .130ص

 .88ىاجر قويدري، الرايس، ص - 2
 .192، صالمصدر نفسو - 3
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ب "تتمحور بداخمو أحداث الرواية، فيو عموما حامل التجربة اإلنسانية المصاغة في الخطا
 تجارب اإلنسانية في مختمف مجاالتيا. ال كل يحمل بداخمو ، إذ 1الروائي"

إلى وقائع حقيقية من حياة  الروائية مؤشرات الزمن التاريخي واضحة، نتيجة عودة كانت لقد
نيت بسيرة ىذا البطل التاريخي، والتي من مصادر التاريخ الكثيرة التي ع   يا، استمدت"حميدو"الرايس 

يمكن استنباطيا من خالل األحداث التاريخية/الواقعية التي جسدتيا في النص، إال  أن عمل 
عممية صير الحدث التاريخي بالروائي التخييمي مع بالروائية ال يتوقف عند ىذا الحد، فيي تقوم 

عمى مصداقية الحدث  اظوقت نفسو الحفوفي الي لتحقيق جمالية الرواية مراعاة الجانب الفن  
 التاريخي وعدم تزييفو .

طيمة الحكم العثماني،  الرواية أيضا عن أوضاع اإليالة تحكي "ميدومع سيرة "ح وبالموازاة
م(، ىذا األخير الذي كان قويا ويممك زمام األمور، فمم 1791ابتداء من الداي محمد بن عثمان )

فنقض   الدنمركعمى ضرورة إبقاء السمم مع  والتي تصر   العاليد بأوامر الباب يشأ التقي  
متاجرة في البحر ، فسمحوا لسفن ىمبورغ بالتجول تحت رايتيم والالجزائر مع الدانمركيون معاىدتيم

 ن بالفشل.الدانمركيي والدنمرك فباءت محاولةبيض المتوسط، ثم قامت الحرب بين الجزائر األ

سائس التي تحاك بين الدايات من أجل السمطة، ففي سنة يضا الدكما جسدت الرواية أ
الداي "محمد بن عثمان"  مكمع مجموعة من الحكام إلسقاط ح م( تآمر الخزناجي "حسن"1798)

 وتعيين "حسن" دايا جديدا عمى اإليالة.

يي فترة فم( 1805 -م1798التي دامت سبع سنوات) "مصطفى باشا"أما فترة حكم الداي 
سياسة عدم االستقرار من الثورات ضد نظام  تخممياالجزائر العثمانية، حيث  في تاريخ جدا حاسمة

 الحكم، إلى سياسة الدول األوربية في البحر األبيض المتوسط.

                                                           
 .50، ص-دراسة في روايات نجيب الكيالني -الشريف حبيمة، بنية الخطاب الروائي - 1
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خين ر مع جل  المؤ أجقد  "مصطفى باشا"أن فترة حكم الداي  ىو وما تجدر اإلشارة إليو
الجزائر أمام الضربات األولى لالحتالل سقوط ب متوعج فترة ميدت عمى كونيا نوالباحثي

 م(.1830الفرنسي)

 م( دايا جديدا عمى إيالة الجزائر1807يٍّن "أحمد باشا")ع   ،"مصطفى باشا"بعد مقتل الداي 
ثارتياسميط كان فقد مع العالم أجمع، ألنو الة في حالة حرب ، مما جعل اإليا جدا ويحب الحروب وا 

ا معامالت تجارية وسياسية. فيدفو الوحيد ىو ل التي تجمعيعمى كل الدو طالب برفع األتاوات 
م( الذي لم يمكث طويال 1808ثم يميو الداي الجديد "عمي خوجة الغسال") .المال والغنائم جمع

ية ال جمع المال وفرض سمطتو وخدمة مصالحو الشخص حة فيبسبب أعمالو المشينة ورغباتو المم  
 المصمحة العامة.

مع الداي "عمر  نفسو الشأنو م( فمم يمكث طويال في حكمو، 1814ما الداي "محمد باشا")أ
لكل مموك الجزائر في تمك الفترة مشابية  نياية فيينفسيا  تؤدي إلى النتائجنفسيا األسباب ف باشا"،

 داي. كل مايسعى إليي نيذمن الدآن الرئيسيافالنيب والسمب ىما المب

باسترجاع  حيث يقوم كل راو   ؛قنية تعدد الرواةعمى تتقوم رواية "الرايس" لقد سمف الذكر أن 
م(، ممتزمين بذلك الخيط التتابعي 1815ة في البحر)حياة "حميدو" منذ طفولتو إلى أن وافتو المني  

حيل عمى واقع ة مطمع كل حديث بمؤشر زمني يالروائي تصدر ، إذالتاريخيةفي سرد أحداثة 
ضاع ضف إلى ذلك سرد أو حداث الرواية، أأ عميو انبنت افقري اعمود سيرة "حميدو"ذة تاريخي، متخ

 األزمنة السردية التي أعطتاألزمنة التاريخية حيث تخممت اإليالة طيمة حكم دايات األتراك، 
الل الولوج إلى دواخل خ لموقائع التاريخية وجودا وحرية مرة أخرى في العالم الروائي من

ىذه اإلكسسوارات والتأثيثات  يا التي ال يستطيع التاريخ النفاذ إلييا، وكلعماقالشخصيات وأ
"حين تعود إلى  في الحاضر اآلني، ذلك أن الرواية تسيم في إعادة بعثيالألحداث الماضوية 
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ضاءة جوانبو" فإنيا ال تفعل ذلك إاّل لحوار الحاضرالماضي  لمتاريخ الجزائري  فمحاورة الروائية ،1وا 
 .ن ىذا التاريخ المطروح في النصضاءة الحاضر من خالل االستفادة واالعتبار مىو إل العثماني

نقمت ىي رواية تاريخية  "الرايس"الرواية الحقيقة إال  داخل دائرة الزمن، فرواية ال تقول 
استرجاع حاولت م(، و 1815م إلى غاية 1791تدة من )األحداث التاريخية الواقعة في الفترة المم

"باالستفادة من التاريخ البعيد  ضمن سياقات المعرفة اإليديولوجية، وىذا التاريخي المغي بالوتد 
 2المتواري كوقائع أو كأسباب ونتائج، والذي يتخايل في الذاكرة كرؤى ورغبات وكأمجاد قديمة"

وشير وسنة، لذا فالزمن  ليا فتراتيا المحددة من يوم فاألحداث المستثمرة في النص ىي وقائع
 أن يبرز ظيوره في النص التاريخي، بغية تأكيد األحداث ن الرئيس الذي ينبغيالتاريخي ىو المكو  
ثبات مصداقيتيا، بمثابة الوثيقة الرسمية التي  مولة التاريخية في رواية "الرايس"وليذا كانت الح وا 
النص من  خرجوخصبتيا بمتخيل أ حميدو"" قويدري" لتروي مسار حكاية الرايساعتمدتيا "ىاجر 

رتابة التاريخ وجموده حيث بعث المتخيل الروح في أخبار من ماتوا فأعادىم لمحياة في متن خطاب 
  روائي ينبض بالحياة.

  

        

                                                           
 .75، ص1998، بيروت، 1فيصل دراج، دراسات في الرواية العربية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، ط - 1
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ىذه الخالصة ليست خاتمة ليذا البحث، ألنو ميما سعينا إلى اإللمام بيذا الموضوع 
يضاحات كثيرة، كما أننا ال  نقاطو األساسية فإنو دون شك والوقوف عمى يحتاج إلى إضافات وا 

نؤمن بنقطة نياية في البحث بصفة عامة والنص األدبي بصورة خاصة، فقد تكون ىذه النتائج 
ىم النتائج التي أ . ومنوطرح إلشكاالت جديدة التي توصمنا إلييا فاتحة لجممة تساؤالت أخرى

الحمولة التاريخية بمفيومييا التاريخ المتخيل آليات اشتغال  من خالل بحثنا عنتوصمنا إلييا 
 يأتي: ماق والتاريخ الموث  

يختمف مفيوم التاريخ من باحث إلى آخر ومن فيمسوف إلى آخر، فكل منيم يربطو بزاوية معينة  -
 الفكرية.   منطمقاتوو ب

 .تاريخ بماضي البشرية حيث يؤرخ اإلنسان لتجاربو السابقة بطرق مختمفةيرتبط ال -

 راجع االنسان ماضيو عبر التاريخ بوصف الماضي ومحاولة تفسيره.ي -

 يامن خالل يحتاج إلييا كمرجعيات يؤسس ويف ،عبر التاريخ رنسان عن تجارب اآلخيتعرف اإل -
 حياتو. استراتيجياتلمستقبمو ويقيم عمييا 

 الخصائصيتميز بمجموعة من و  واع الخطاباتأن نيختمف الخطاب التاريخي عن غيره م -
 والشروط.

 السرد. إلى عالم االنتماءيشترك الخطاب التاريخي مع الخطاب السردي في مممكة  -

عن نظرة السارد حيث ال يمكن لممؤرخ أن يتالعب بزمن األحداث  تختمف نظرة المؤرخ لمماضي -
 تتشكل المفارقات الزمنية لتركيب الزمن.و اية الزمن بينما يكسر السارد في مسارات الحك

 في الخطاب  ضرورة لذلك ألحداث والترتبط مصداقية التاريخ ومعطياتو بمصداقية زمن ا -
 .متخيلالالروائي 
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ات كمية تاريخية اجتماعية إلى مرجعي" بحر الصمت" " ولونجة والغول" ت كل من روايةستندا -
إليو بقرائن زمنية  حالةاإل تمتاألحداث باستثناء ما  حفظتيا ذاكرة األجيال ولم تكن من كبريات

  .م1411م، وأحداث أوت 1491ماي 00دقيقة من أحداث 

لى الماضي بغية التوثيق إ التوجو "بحر الصمتو" "لونجة والغول" تيرواييخ في التار  يرفض - 
 لكن بغية إعادة قراءتو قراءة تأويمية، تبحث عن الحقيقة المفترضة والمسكوت عنيا.  والتفسير

كمعرفة كمية معروفة تيدف من  وريور ونيسي" التاريخ الثرواية "لونجة والغول" ل"زى تعتمد -
 كل من أسيم في خدمة الثورة.تبجيل الثوار و تقديس خالليا إلى 

عادة بعثيا من جديد، لذا  -  وظفت رواية "لونجة والغول" أحداث الثورة الجزائرية لغرض اإلحياء وا 
وفي الوقت نفسو ىادفة ألنيا تدعو فييا إلى الجياد والنضال في سبيل كانت روايتيا تعميمية 

 الوطن.

لجريح الذي يدعو شعبو لخدمة عمى أزمة الوطن ا"بحر الصمت" ل"ياسمينة صالح" رواية  ركزت -
 .وطنو

لمتاريخ  لتؤكد أن الحاضر المعيش ليس إال  امتدادا بكثرةأحداث السقوط رواية "الرايس"  وظفت -
 العربي في جانبو المظمم، جانب القير واالستغالل والظمم والتسمط.

لم نعثر في نص الخطاب  ألرشيفات التركية غير أنناعمى توثيقيا من ااعتمدت رواية "الرايس"  -
مكن التثبت مما ورد من أحداث إال  بالرجوع داية كوثيقة تاريخية ومن ثم ال يال  عمى البالتاريخي إ

 إلى تاريخ الحكم العثماني في الجزائر.

يعني مرجعية تاريخية  : شخصيات ذاتنمطين من الشخصيات "ىاجر قويدري" الروائية تفوظ  -
من شخوص  انطالقا وىي التي ينشئيا الروائي ،ىي الشخصيات المنتسبة في األصل إلى التاريخ

، والنوع الذي استثمرتو إلى عدة أنواع ريخ، ويتفرع ىذا المون في النصذات وجود فعمي في التا
"حسن باشا" و"أحمد مصطفى باشا" و سياسية كشخصية "المرجعية ال الشخصيات ذات الروائية ىو
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 رواية الفقد غزت  تاريخية"ال"شبو  . أما النمط اآلخر والمتمثل في الشخصيات المتخيمة...الخ"باشا
 الروائية ليا مغايرة عن المألوف رئيسية ليا، فقد كانت نظرةباعتبارىا صانعة لألحداث والمحركة ال

تمثل في حد ذاتيا شخصيات بسيطة من عامة رى أن ىذا المون من األطراف الحكائية التي فيي ت
 .س ىي التي صنعت لنا مجد تاريخناالنا

 التاريخية إلتمام مشروع الشخصيات التاريخيةالروائية "ىاجر قويدري" الشخصيات شبو  وظفت -
 لتقول ما لم يقمو التاريخ.ليا فسح المجال لوفي الوقت نفسو 

الشخصيات الجاىزة والمحددة د في كسر قي   في رواية "الرايس" مةالشخصيات المتخي   أسيمت -
 .كشخصية "بفاريتو"، "السيد عمي" "مريم"...الخ المعالم

حيث تتحاور مع  الشخصية التاريخية بضمير األنا "ىاجر قويدري" ةالروائي تقاستنط -
 بغية تفادي الوقوع في فخ التسجيل. الشخصيات المتخيمة

 "حميدو بن عمي" رواة في تقديم الشخصية التاريخيةبمجموعة استعانت الروائية "ىاجر قويدري"  -
 وذلك قصد تجنب الوقوع في مأزق التأريخ لمشخصية التاريخية.

سر الشخصيات الجاىزة تحرر من أوظ فت الروائية "ىاجر قويدري" آليات فن ية متعد دة بغية ال -
تنويع طريق الحوار الخارجي والداخمي،  تفعيل الكالم عمى لسان الشخصية التاريخية عن :أىميا

  .د الرواة في تقديم الشخصية التاريخيةتعد  ، بين الغائب والمتكمم والمخاطبالضمائر 

ن الوقائع جرت في الزمن الغابر/ الماضي  - رك زت النصوص الثالثة عمى عنصر االستحضار كو 
ىو اإلفصاح عن أسباب اليزيمة واألحداث مستقاة من التاريخ، فالغاية من العودة إلى الماضي 

 و غات التأزم وحالة اليأس التي تكبل المجتمع وال تسمح لو باالنطالقة نحو المستقبل.ومس

أسست الروايات الثالث عوالميا المتخيمة من خالل إقامة عالقات بين الشخصيات واإلحالة إلى  -
 قرائن تاريخية )أحداث كبرى معروفة(.
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تابة تاريخ الجزائر عمى شكل رواية تسعى الروائيات من استقاء المادة الحكائية من الماضي وك -
لتوليد متعة القراءة لدى القارئ ولذة الكشف عن خبايا التاريخ وأسراره، وكي ال يضيع من الذاكرة 

 وتحفظو األجيال القادمة.

يقتضي توظيف التاريخ في المتون الروائية وعيا كبيرا من الروائي بالتراث والحاضر وبشروط  -
كاتب الرواية التاريخية يتوفر  عمى أساس أن خيوط ىذا النوع من السرد الكتابة، لذا يصعب تتبع

ن ما يتجاوز إلى ظاىرة  عنده قدر معين من المعرفة الماضية، إال  أن األمر ال يقف عند ىذا الحد وا 
إسناد أعمال تاريخية إلى الشخصيات المتخي مة وأعمال ال تاريخية إلى الشخصيات التاريخية وىنا 

  ج في فخ االحتماالت واالفتراضات فيما قالو التاريخ وما لم يقمو.يقع المنت

وفق قواعد  خيميةيوظف الخطاب التاريخي في السرد الروائي التخييمي بطريقة إبداعية ت  -
  .الخطاب الروائي

بشفافية خاصة؛ يعني  الروائي والحدث ق()المتخيل والموثتتميز العالقة بين النص التاريخي -
لباسيا زًيا فن يا ُيخرجيا من دائرة  اتبعممية الكتابة ومحاولة الروائي رفع الستار عن تمك الوثائق وا 

 وبذلك يصبح الماضي التاريخي شفافا ترى من ثقوبو الوقائع التاريخية. المسجمةالحقائق التاريخية 

يذه النتائج التي توصمنا إلييا ليست نتائج ثابتة، ألن قراءة النص وفيمو يختمف من عميو فو 
 قارئ إلى آخر وىذا ما يجعمو حًيا ومستمًرا. 
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 االشتغال عمييا تعد الرواية من أكثر األجناس األدبية استيعابا لمواقع ومتغيراتو، وليذا بات 
بمثابة وعاء فيي  ل إن الرواية ديوان العرب الحديث،ا لمغاية حتى قيا ميمً حديثً  عنيا الحديثو 
في عالقاتيا األجناس  وزتتجا ، حيثفي صراعو مع واقعو وتاريخو إلنساناصب فيو أفكار ت  

 ىذه األنساق المعرفية المتفاعمة وضمنبينيا وبين شتى الحقول المعرفية،  ومّدت جسورا األدبية
 ومتمّيزاً  ياً التي عرفت حضورا قوّ ، التمثالت الواقعية يأتي "التاريخ" بوصفو منظومة من األحداث و

بدورىا عن  ئية التي لم تغفلوالنصوص الروائية النسا النصوص اإلبداعية عموما، في متون
من ذلك في األدب  ، ولنااانتباه النقاد إليي ياتين الفّنية، وىذا ما شدّ بنّ  استثمارىا وتوظيفيا داخل

الجزائري أمثمة كثيرة ولعل أشيرىا ما تجمى في رواية "بعيدا عن المدينة" ل "أسيا جبار" التي 
اشتغمت عمى التاريخ اإلسالمي في سرد حكايتيا، إذ عاد النقاد إلى مرجعيتيا وتبّينوا آليات اشتغال 

من المقاربات النقدية  كان ليا نصيب وافر حيث تمك الحمولة التاريخية في مسار سردىا،
المعاصرة وىذا ما جعمنا نتجاوزىا ونخوض في تجارب روائية أخرى استثمرت غير التاريخ 

 .الجزائري ىو التاريخ، أال و اإلسالمي

والمتخيل في  / التاريخإلى توضيح العالقة بين الواقع نيدف من خالل ىذه الدراسة
التاريخي وآليات اشتغالو في  الماضي ميامتسا، كما نسعى إلى البحث في تقنيات النصوص الثالثة

مة لمتاريخ باألحداث التاريخية والشخصيات المفع   اتالروائيوما مدى تأثر  السرد الروائي التخييمي،
 . الجزائري

عادة إحي ،ىو تعزيز الدراسة في ىذا المجال إليو من خالل ىذا الطرح ولعل ما نصبو اء وا 
 .الجماعية ويتجمى في أعمال إبداعية التاريخ الجزائري وبعثو مرة أخرى، كي تحفظو الذاكرة

، وبدأناه بتمييٍد جعمنا عنوانو "الحضور التاريخي في إلى ثالثة فصول اقسمكان بحثنا ملقد 
وّظفة الم   العربية ى لمكتابة النسائيةاألولحاولنا أن نبرز فيو اإلرىاصات  الكتابة النسائية العربية"،

 لمتاريخ. 
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ب "الخطاب التاريخي  هعنوناتحديد الجياز المفاىيمي، و ل الفصل األولنا في ورجع
المفاىيم  فيو بعض ناالتنظيري ليذه الدراسة، إذ تناوللجانب تطرقنا فيو إلى ايمو"، وقد ومفاى

التاريخ  لدالالت الواضحة لكل من )التاريخ، فمسفة التاريخاالصطالحية لمكشف عن اوالتحديدات 
ين الرواية والتاريخ، كما تحدثنا الجديد، عمم التاريخ(، والتي كانت منطمقات لمتفكير في العالقة ب

 السرد بنوعيو)التاريخي والخيالي(تطرقنا فيو إلى مفيوم ي عن "السرد والتاريخ"، و في المبحث الثان
اشتغال الماضي  لفصل أشرنا إلى آلياتثم عالقة السرد الروائي التخييمي بالتاريخ، وفي آخر ا

 تاريخفصل الثاني ب "متخيل كتابة ووسمنا ال. ووميكانيزمات التاريخي في السرد الروائي التخييمي
روايتي "لونجة والغول" ل"زىور  في المتخيل قمنا بتحديد آليات اشتغال التاريخ الثوري "، حيثالثورة

ن عمى آلية "الرمز" الذي برز من إذ استوقفنا النصي ونيسي"، و"بحر الصمت" ل"ياسمينة صالح"،
السردية)الشخصيات، الزمن، المكان(، ثم آلية "الحوار" و"خطاب خالل جممة من العناصر 

وانتقمنا  و منيا النصوص المتعاطية لمتاريخىذه األخيرة التي ال تخم لذاكرة"، وثنائية" الذات واآلخر"ا
جر قويدري" ووسمناه ب لحمولة التاريخ الجزائري العثماني في تجربة جديدة ل"ىا الفصل الثالثفي 

تمظيرات التاريخ الجزائري  فتناولنا فيو أشكال "،في الزمن العثماني لة تاريخ الجزائر"تجميات حمو 
لشخصية التاريخية ثم دراسة ا التخييمي الحدث التاريخي في المتن الروائيالعثماني وطرائق توظيف 

الستكمال مشروع تاريخية" التي جاءت الوالشخصيات المفترضة "شبو  "حميدو بن عمي"
 الجاىزة المكتممة البناء.الشخصيات 

رفية التي أسفرت عنيا جممة من النتائج واالستنتاجات المعب فجاءت خاتمة البحثأما 
الحمولة التاريخية من خالل بحثنا عن آليات اشتغال ىم النتائج التي توصمنا إلييا أ ومن .الدراسة

 يأتي: ماق بمفيومييا التاريخ المتخيل والتاريخ الموثّ 

يختمف مفيوم التاريخ من باحث إلى آخر ومن فيمسوف إلى آخر، فكل منيم يربطو بزاوية معينة  -
 الفكرية.   منطمقاتوو ب

 .تاريخ بماضي البشرية حيث يؤرخ اإلنسان لتجاربو السابقة بطرق مختمفةيرتبط ال -
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 راجع االنسان ماضيو عبر التاريخ بوصف الماضي ومحاولة تفسيره.ي -

 من خالليا يحتاج إلييا كمرجعيات يؤسس وي، فعبر التاريخ يتعرف اإلنسان عن تجارب اآلخر -
 حياتو. استراتيجياتلمستقبمو ويقيم عمييا 

 صائصيتميز بمجموعة من الخو  واع الخطاباتن أنيختمف الخطاب التاريخي عن غيره م -
 والشروط.

 السرد. االنتماء إلى عالميشترك الخطاب التاريخي مع الخطاب السردي في مممكة  -

عن نظرة السارد حيث ال يمكن لممؤرخ أن يتالعب بزمن األحداث  تختمف نظرة المؤرخ لمماضي -
 تتشكل المفارقات الزمنية لتركيب الزمن.اية الزمن و بينما يكسر السارد في مسارات الحك

 في الخطاب  ألحداث وال ضرورة لذلكترتبط مصداقية التاريخ ومعطياتو بمصداقية زمن ا -
 .المتخيلالروائي 

" إلى مرجعيات كمية تاريخية اجتماعية بحر الصمت" " ولونجة والغولت كل من رواية "ستندا -
بقرائن زمنية حالة إليو اإل تمتاألحداث باستثناء ما  حفظتيا ذاكرة األجيال ولم تكن من كبريات

  .م1411م، وأحداث أوت 1491ماي 00دقيقة من أحداث 

التوجو إلى الماضي بغية التوثيق  " و"بحر الصمت"لونجة والغول" يرفض التاريخ في روايتي - 
 والتفسير لكن بغية إعادة قراءتو قراءة تأويمية، تبحث عن الحقيقة المفترضة والمسكوت عنيا. 

كمعرفة كمية معروفة تيدف من  ور ونيسي" التاريخ الثوريغول" ل"زىتعتمد رواية "لونجة وال -
 كل من أسيم في خدمة الثورة.تبجيل الثوار و تقديس خالليا إلى 

عادة بعثيا من جديد، لذا  -  وظفت رواية "لونجة والغول" أحداث الثورة الجزائرية لغرض اإلحياء وا 
كانت روايتيا تعميمية وفي الوقت نفسو ىادفة ألنيا تدعو فييا إلى الجياد والنضال في سبيل 

 الوطن.
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شعبو لخدمة لجريح الذي يدعو عمى أزمة الوطن ا"بحر الصمت" ل"ياسمينة صالح" رواية ركزت  -
 وطنو.

لتؤكد أن الحاضر المعيش ليس إاّل امتدادا لمتاريخ بكثرة رواية "الرايس" أحداث السقوط وظفت  -
 العربي في جانبو المظمم، جانب القير واالستغالل والظمم والتسمط.

لم نعثر في نص الخطاب  ألرشيفات التركية غير أننااعتمدت رواية "الرايس" عمى توثيقيا من ا -
مكن التثبت مما ورد من أحداث إاّل بالرجوع داية كوثيقة تاريخية ومن ثم ال ياّل عمى البالتاريخي إ

 إلى تاريخ الحكم العثماني في الجزائر.

يعني : شخصيات ذات مرجعية تاريخية نمطين من الشخصيات "ىاجر قويدري" الروائية تفوظ  -
من شخوص  انطالقا وىي التي ينشئيا الروائي ،األصل إلى التاريخ ىي الشخصيات المنتسبة في

، والنوع الذي استثمرتو إلى عدة أنواع ريخ، ويتفرع ىذا المون في النصذات وجود فعمي في التا
مصطفى باشا" و"حسن باشا" و"أحمد  سياسية كشخصية "المرجعية ال الشخصيات ذات الروائية ىو

 الرواية فقد غزت  تاريخية"ال"شبو  اآلخر والمتمثل في الشخصيات المتخيمة. أما النمط ...الخ"باشا
 الروائية ليا مغايرة عن المألوف رئيسية ليا، فقد كانت نظرةباعتبارىا صانعة لألحداث والمحركة ال

رى أن ىذا المون من األطراف الحكائية التي تمثل في حد ذاتيا شخصيات بسيطة من عامة فيي ت
 .تي صنعت لنا مجد تاريخناس ىي الالنا

 التاريخية إلتمام مشروع الشخصيات التاريخيةالروائية "ىاجر قويدري" الشخصيات شبو  وظفت -
 لتقول ما لم يقمو التاريخ.ليا فسح المجال لوفي الوقت نفسو 

د الشخصيات الجاىزة والمحددة في كسر قيّ  في رواية "الرايس" مةالشخصيات المتخيّ  أسيمت -
 .كشخصية "بفاريتو"، "السيد عمي" "مريم"...الخ المعالم

حيث تتحاور مع  الشخصية التاريخية بضمير األنا الروائية "ىاجر قويدري" تقاستنط -
 بغية تفادي الوقوع في فخ التسجيل. الشخصيات المتخيمة
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 "حميدو بن عمي" رواة في تقديم الشخصية التاريخيةبمجموعة استعانت الروائية "ىاجر قويدري"  -
 وذلك قصد تجنب الوقوع في مأزق التأريخ لمشخصية التاريخية.

سر الشخصيات الجاىزة تحرر من أوّظفت الروائية "ىاجر قويدري" آليات فّنية متعّددة بغية ال -
تنويع طريق الحوار الخارجي والداخمي،  تفعيل الكالم عمى لسان الشخصية التاريخية عن :أىميا

  .د الرواة في تقديم الشخصية التاريخيةتعدّ ، الغائب والمتكمم والمخاطبالضمائر بين 

رّكزت النصوص الثالثة عمى عنصر االستحضار كّون الوقائع جرت في الزمن الغابر/ الماضي  -
واألحداث مستقاة من التاريخ، فالغاية من العودة إلى الماضي ىو اإلفصاح عن أسباب اليزيمة 

 ة اليأس التي تكبل المجتمع وال تسمح لو باالنطالقة نحو المستقبل.ومسّوغات التأزم وحال

أسست الروايات الثالث عوالميا المتخيمة من خالل إقامة عالقات بين الشخصيات واإلحالة إلى  -
 قرائن تاريخية )أحداث كبرى معروفة(.

الجزائر عمى الروائيات من استقاء المادة الحكائية من الماضي وكتابة تاريخ فيدف  وعميو،
توليد متعة القراءة لدى القارئ ولذة الكشف عن خبايا التاريخ وأسراره، وكي ال  قصدىو  شكل رواية

 يضيع من الذاكرة وتحفظو األجيال القادمة.
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 10 ....................................................................................مقدمة

 10......................................................................................مدخل
 ل األول:الفص

 اهيمهمفريخي و تااب الطـخال

 01 ........................مفهوم التاريخ من فمسفة التاريخ إلى التاريخ الجديد... المبحث األول:

 01.................................................مفهوم التاريخ.....................  -0-0

 43.....................................................فمسفة التاريخ.................. -0-0

 10 .....................................................................التاريخ الجديد -0-4
 10........................................................................عمم التاريخ  -0-3

 04..........................................................التاريخ... السرد والمبحث الثاني: 

 03...........................................................السرد التاريخي.......... -2-1

 01............................السرد الخيالي.......................................... -0-2

 88....................................................السرد الروائي التخييمي والتاريخ.. -0-3

 99..............................................آليات اشتغال التاريخ في السرد........... -4

 الفصل الثاني:

 متخيل كتابة تاريخ الثورة

"لونجة والغول" ل"زهور ونيسي" و"بحر الصمت"  طبيعة الرمز التاريخي في روايتيالمبحث األول: 
 001ل"ياسمينة صالح".........................................................................

 000.....................................................................رمزية العنوان -0-0
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 001................................................................رمزية الشخصيات. -0-0
 050........................................رمزية الزمن.............................. -0-4
 054...............................رمزية المكان...................................... -0-3

 010.............................................الهوية الحوار الثوري وهاجس المبحث الثاني:

 014 ......................................................................آلية الحوار -0-0

 081...............................................................واآلخر ثنائية الذات -0-0

 095....................................................................خطاب الذاكرة -0-4

 الفصل الثالث:

 في الزمن العثماني تجميات حمولة تاريخ الجزائر

 011......................أشكال تمظهرات التاريخ في رواية "الرايس"...........المبحث األول: 

 011................يس"........................تجميات المتخيل التاريخي في رواية "الرا -0-0
 003................................................توظيف أحداث التاريخ............ -0-0
 031.........................................التاريخية.................. بناء الشخصية -0-4

 004...........................اب التاريخي في النص.......آليات تفعيل الخطالمبحث الثاني: 

 004..........................................................تعدد الرواة.............. -0-0

 085...................................................................تداخل األجناس -0-0

 089...........................................................الزمن التاريخي......... -0-4

 095خاتمة....................................................................................

 411...البحث........................................................................ ممخص
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 411.......قائمة المصادر والمراجع...........................................................

 

 

 



 ممخص
 

 ممخص:

تناول البحث بالدراسة والتحميل آليات اشتغال التاريخ في الرواية الجزائرية الحديثة، وكانت 
 دن نقف عنمحور دراستنا، وحاولنا أالنماذج الثالثة )لونجة والغول، بحر الصمت، الرايس( هي 

إلى ثالثة  كان بحثنا مقسما  الماضي التاريخي، ومن ثم  هذا اآلليات الفّنية التي استحضر بها
ثم الفصمين الثاني والثالث  كان الفصل األول فصال نظريا يتناول حدود التاريخ ومفاهيمه، ،فصول

، أما الخاتمة حضار التاريخ في الروايات الثالثحاولنا فيهما إبراز تقنيات است كانا فصمين تطبيقين
 أوردنا فيها نتائج البحث.ف

 التاريخ. متخيلة التاريخية، الماضي، الرواية، التاريخ، الرواي الكممات المفتاحية:

Abstract 

The study deals with the study and analysis of the mechanics of 
history in the modern Algerian novel.The three models were (Beauty and 
Best, The Sea of Silence, Rais) is the focus of our study.We tried to 
stand aside from technical mechanisms. That brought about this historical 
past. 

        Our research was divided into three chapters .The first chapter was  
theoretical chapter dealing with the concepts of history .Chapters two and 
three were two applied chapters in which we attempted to highlight the 
technics of invoking history in  three narratives.The conclusion is the 
result of the research. 

Key words: the novel, history, past, historical novel, imaginary history . 


