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  مقدمة



 .مقدمة

  

 [ أ]
 

عرف النص الروائي انتشارا واسعا يف الساحة األدبية، حبيث احتل الصدارة مقارنة باألجناس األدبية 

وا�تمع، وكذا لتصوير اإلنسان ليت يلجأ إليها الكاتب يف حماولة منه األخرى، فكانت الرواية من أهم األجناس ا

  .تشخيص مشكالته بطريقة فنية

كان لزاما على النص الروائي االستعانة مبجموعة من األنساق و األجناس   - الواقعي–ولتحقيق هذا التصوير 

نوعا من التفاعل مع هذه األنساق املعرفية، واليت يأيت من  - الروائي–الفنية األخرى، حيث ميارس هذا النص 

عرف حضورا قويا ومتميزا داخل بنيات النصوص اإلبداعية عموما، والروائية خصوصا؛ إذ حبيث ؛التاريخضمنها 

  .يعّد التاريخ مبثابة املادة اخلام اليت يعاد تشكيلها ضمن اإلنتاج اإلبداعي

وقد تسارع األدباء واملبدعون إىل اعتناق هذا النوع األجناسي اجلديد والكتابة على منواله، ومن هؤالء جند 

احلائزة على اجلائزة العاملية للرواية العربية ) الديوان اإلسربطي(يف روايته " عبد الوهاب عيساوي"ب اجلزائري األدي

  .2020لسنة 

بني اجلمالية " عبد الوهاب عيساوي"ـل) الديوان اإلسربطي"(وسومة ب مومنه فقد جاءت هذه الدراسة 

  :سببنياختيارها لدوافع ، و تعود "الفنية والتاريخ

  على اجلائزة العاملية؛ إذ ومنذ إعالن فوزها ) الديوان(أحدمها ذايت، متمثل يف الرغبة بفك لغز حصول

  .أحدثت ضجة وسط الساحة األدبية والنقدية عن سبب استحقاقها هلذه اجلائزة

  اخلروج من بوتقة دراسة مدونات كبار املؤلفني يف حني كان السبب الثاين موضوعيا، فتمثل يف حماولة

وغريهم من األدباء الذين ألفنا اختيار الباحثني ألعماهلم  " أحالم مستغامني"، "واسيين األعرج: "مثالأ

، بغية "عيساوي"حماولة تسليط الضوء على أعمال مؤلفني صاعدين أمثال ومنه  ،كموضوع للدراسة

   .التعريف �م

 )الديوان اإلسبرطي(": ل مفادهوهو ما يقودنا إىل احلديث عن جوهر إشكالية البحث، القائمة على سؤا

  "رواية فنية أم إعادة للتاريخ؟

  :وتتفرع عن هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية، نذكر منها

  ؟)الديوان(فيما جتلت فنية - 



 .مقدمة

  

 [ ب]
 

  كيف وظف الكاتب التاريخ يف هذه الرواية؟- 

  .باإلضافة إىل جمموعة من األسئلة، واليت كانت مالزمة لعناصر البحث

مقدمة  : خطة توزعت من خالهلا املادة املعرفية، تضمنتهي أسئلة يسعى البحث لإلجابة عليها، باعتماده 

كانت متهيدا للدراسة، يليها مدخل وفصلني؛ املدخل غلب عليه التنظري، فرتكز على عرض املفاهيم األساسية يف 

  ...البحث، ويشمل تعريفا للرواية، التاريخ، الرواية التارخيية

الديوان (ـالبناء الفين ل" الفصلني اآلخرين فقد مجعا بني التنظري والتطبيق، فكان الفصل األول موسوما ب أما

  .وتركز االهتمام فيه جبمالية الرواية ومظاهر فنية بنائها اخلارجي والداخلي)" اإلسربطي

  .متظهر وجتلي التاريخ يف الرواية منصبا على)" الديوان(جتليات التاريخ يف "يف حني جاء الفصل الثاين واملعنون ب 

فجاءت جبملة من النتائج واالستنتاجات املعرفية اليت أبانتها الدراسة، مث أُعقبت اخلامتة مبلحق أما خامتة البحث 

  .، ومضمون الرواية، وكذا جمموعة من اآلراء اليت ُقّدمت حوهلا"عبد الوهاب عيساوي"ُقّدم فيه تعريف بالروائي 

آليات املنهج السيميائي، ألنه أكثر مالءمة لتحليل  بعض املادة املعرفية فقد مت االعتماد علىولتنظيم هذه 

حتليل البنية اجلمالية للرواية، باإلضافة إىل إجرائي النصوص السردية، وكذا بعض آليات املنهج البنيوي، ألننا بصدد 

ووصفها  - موضوع الدراسة–حتليل الظاهرة الوصف والتحليل، واللذان يرافقان كل البحوث؛ حبيث يعمالن على 

  .وصفا دقيقا

الديوان (يف هذا البحث فقد مت االعتماد على مصدر واحد، متثل يف مدونة املصادر واملراجع  خبصوصأما 

  :بني الكتب التارخيية وكتب السرد، ونذكر منهاما متنوعة املراجع كانت ، يف حني  )اإلسربطي

  ".آمنة يوسف"ـــل )التطبيقيات السرد يف النظرية و تقن( - 

  ".حيي بوعزيز"ـل) املوجز يف تاريخ اجلزائر(- 

  ".نضال الشمايل" ـل) الرواية والتاريخ حبث يف مستويات اخلطاب يف الرواية التارخيية العربية( - 

  ".حممد القاضي" ـل) الرواية والتاريخ دراسات يف ختييل املرجعي( - 



 .مقدمة

  

 [ ت]
 

  ".عبداهللا ابراهيم" ـل) واإلمرباطورية والتجربة االستعماريةالتخيل التارخيي السرد ( - 

  .باإلضافة إىل جمموعة من املراجع اليت كانت خادمة للبحث

وكطبيعة كل البحوث فقد واجهت هذه الدراسة نوعا من الصعوبة، لعل أبرزها صعوبة التخطيط للبحث 

  .تيبهاوكذا كثرة ووفرة املادة املعرفية وبالتايل صعوبة مجعها وتر 

أما بالنسبة للجانب التطبيقي فقد واجهنا نوعا من الصعوبة يف سرب أغوار املدونة، نتيجة جلّد�ا وعدم توفر 

  .دراسات سابقة عليها، ما عدا بعض املقاالت اإللكرتونية

وأخريا ال يسعنا إال أن نشكر كل من ساهم يف تقدمي يد العون يف إجناز هذا البحث، وخنص بالذكر 

جيهات كان هلا الفضل يف إمتام العمل بصورته ملا قدمته من نصائح وتو " مسعودي حبيبة"ذة املشرفة األستا

  .النهائية

كما نرجو أن يكون هذا البحث نقطة انطالق  لبحوث ودراسات أخرى تعىن مبقاربة هذه املدونة ثقافيا 

  ...اجتماعيا، نفسيا، ايديولوجيا
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 : تعريف الرواية -1

احتل النص الروائي مكانة كبرية بني األجناس األدبية من حيث الكثرة واالنتشار، حىت بلغ حد إعالن 

األجناس األدبية، ونتيجة هلذه املكانة الريادية بعض الدارسني يف اآلونة األخرية عن ريادة فن الرواية وتصدره فلك 

التعريفات، واليت سنحاول فيما يلي الوقوف على عينة منها، انطالقا من اللغوية فقد اختذت الرواية حيزا واسعا من 

  .إىل االصطالحية

 :لغة  - أ

  )الغةأساس الب(املعاجم والقواميس، وأول معجم نعود إليه   فهوم اللغوي للرواية بالعودة إىليتحدد امل

هو ريّان وهي رياّ وهم رواء، وقد روي من الماء ريّا : روي« ):روي(،  والذي ورد فيه ضمن مادة "ريشخملز ا"ـل

كثرت قواه : وارتوى الحبلُ . عظيم القطر وكأس رويّة: وسحاب رويّ )...(وارتوى وترّوى وأروى إبله ورّواها

  .1»غلظت واستوت: وارتوت مفاصله. وغلظت مع شدة الفتل

للمفرد " ريّا"للمفرد املذكر، و" ريّان: "فعل روي فنقوليف هذا التعريف اسم الفاعل من " الزخمشري"ويقدم 

  .كالغلظة واالستواء) روي(معان جديدة للفعل كما أضاف . "رواء"املؤنث، أما اجلمع ف

والرواية )...(بالكسر، ومن اللبن يروى رياّ وي من الماء، ر «: "ابن منظور"ـل) لسان العرب( وجاء يف

  )...(والرجل المستقي أيضا راوية)...(المزادة فيها الماء، ويسمى البعير راوية

وروى الحديث والشعر، يرويه )...(يقال رويت القوم أرويهم، إذا استقيت لهم: وقال ابن السكيت

  2.»رواية وترّواه

إىل املاء واللنب، فرويُت من املاء أو اللنب مبعىن ارتويت أو ) روي(مادة الستعمال  يؤصل" ابن منظور"ف

شبعت، ورويُت القوم أي استقيت هلم ومحلت هلم املاء، والراوية ما حيمل املاء كالبعري أو احلمار، وكذلك الرجل 

  .والشعر مبعىن حفظه وألقاهكما ورد أيضا روى احلديث .املستقي راوية

                                                           

 01:م، ج1998، دار الكتب العلمية، لبنان، 1حممد باسل عيون السود، ط: أساس البالغة، تح: الزخمشري-1

  .397،398ص

  .345،346، ص14: ، مجم1997لبنان، - ، دار صادر، بريوت6لسان العرب، ط:   ابن منظور-2
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نظرت : حملته على روايته، كأرويته، وفي األمر: رّويته الشعر)...(«فقد ورد فيه ) القاموس احمليط(أما 

  .وهو التفكري والنظر يف األمر) روي(آخر قد حيمله الفعل  و�ذا فقد ُأضيف معىن، 1»وفكرت

يف اللغة العربية هو سقاية املاء ونقله، وكذا حفظ الشعر وإلقائه ) روى(األصل يف مادة وميكن القول أن 

  .التدبر أو التفكري يف األمر والنظر فيه، وكذا الغلظة واالستواء: جديدة، مثلليضاف إليها معان 

 : اصطالحا  - ب

حمدد ودقيق للرواية، ذلك أن مفهوم الرواية خيتلف  تعريفمن الصعب، بل من شبه املستحيل تقدمي 

باختالف جمال التخصص الذي يشتغل عليها، فمثال املنهج النفسي ينظر للرواية على أ�ا ُمتنفس للشخصيات؛ 

تربها انعكاسا للواقع تكشف عن العامل النفسي هلذه الشخصيات، أما املنهج االجتماعي فيع باعتبارها

  .وهكذا...وا�تمع

جنسا منحدرا من الملحمة، حين «الرواية ) GEORG  LUKACS "(جورج لوكاتش"ويعترب 

  .الرواية بالطبقة البورجوازية" لوكاتش"فالرواية حسبه سليلة امللحمة، وخيص ، 2»يعرفها بأنها ملحمة بورجوازية

إنها . شديد التعقيد، متناهي التركيب، متداخل األصولعالم «" عبد امللك مرتاض"والرواية حسب 

  ...فهي تندرج حتت عباءة األجناس السردية، مبعىن أ�ا تقوم على سرد أحداث، وقائع. 3»)جنس سردي منثور(

–فن نثري، تخيلي، طويل : قد يكون أبسط مفهوم للرواية هو أنها«فإنه " آمنة يوسف"وحسب 

  4.»-نسبيا

تصار الواضح على هذا التعريف، إال أنه اختزل صفات الرواية، فهي ذات حجم وعلى الرغم من االخ

  .، وكذا أهم مرتكزا�ا واملتمثلة يف الفن واخليال- مقارنة باألشكال النثرية األخرى–نسبيا طويل 

  

                                                           

  .1290، صم2005، مؤسسة الرسالة، لبنان، 8القاموس احمليط، ط: أبادي الفريوز-1

  .16ص، م2010، دار األمان، الرباط، 1حتليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، ط: حممد بوعزة-2

  .20، صم1998يف نظرية الرواية حبث يف تقنيات السرد، دط، عامل املعرفة، الكويت، : عبدامللك مرتاض-3

  .27، صم2015، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان،2تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، ط: آمنة يوسف-4
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 :التاريخ تعريف -2

  .حيزا واسعا من التعريفات، وفيما يلي سنحاول عرض أمثلة عنها" التاريخ"شغل مفهوم 

 :لغة  - أ

: أرّخ الكتاب ليوم كذا. تعريف الوقت، والّتوريُخ مثله: التأريخُ : أرخ«جند ) لسان العرب(بالعودة إىل 

   .1» وقّته

أرخ الكتاب، « )أرخ(ورد ضمن مادة إذ  ؛)القاموس احمليط( تعريفا مشا�ا يف " الفريوز أبادي"وقّدم 

  .2» وقّته: وأرّخه وآرخه

واملالحظ على التعريفني السابقني اتفاقهما على أن األصل يف التاريخ هو تعريف الوقت، أو التوقيت، وكذا 

  .أرّخ، آرخ، تأريخ، توريخ): أرخ(مرادفات أخرى للمصدر تقدميهما 

فّصل تاريخه وحّدد : الحادث ونحوه-و. حّدد تاريخه: أرّخ الكتاب«) املعجم الوسيط(بينما جاء يف 

جملة األحوال واألحداث التي يمر بها كائن ما، ويصدق على الفرد والمجتمع، كما ): التاريخ. (وقته

  3»يصدق على الظواهر الطبيعية واإلنسانية

كل ما يعيشه اإلنسان سواء منفردا، أو ضمن جمتمعه، من : يف كونه) التاريخ(وقد حّدد هذا التعريف مصطلح 

 .إنسانيةطبيعية كانت أم أحداث وتغريات 

 :اصطالحا  - ب

خبر عن االجتماع اإلنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض « :التاريخ بأنه" ابن خلدون"يعرف 

لطبيعة ذلك العمران من األحوال، مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التقلبات للبشر بعضهم على 

                                                           

  .04، ص03:لسان العرب، مج: ابن منظور-1

  .248القاموس احمليط، ص: الفريوز أبادي-2

  .13م، ص2004، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 4املعجم الوسيط،  ط: جممع اللغة العربية -3
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البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله 

  .1» والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من األحوال

أنه خرب وإخبار عن الكائن البشري يف صيغته االجتماعية والعمرانية، " ابن خلدون"فحقيقة التاريخ عند 

  .تيطرأ على هذه البنية االجتماعية من حتوالت وتغرياوما 

  .هو اإلنسان بصفته مجاعة، ال بصفته فردا" ابن خلدون"إن موضوع التاريخ عند 

ال يقتصر على أخبار الماضين وأساطير األولين، بل هو يدرس التجربة اإلنسانية أو جوانب «والتاريخ 

  .2»منها، ويسعى إلى فهم اإلنسان وطبيعة الحياة على وجه األرض

يبحث في الفعل ورد الفعل الصادرين عن إنسان غير متغير أصال، وعن «وبعبارة أخرى فإن التاريخ 

  .مبعىن أن جمال اشتغال التاريخ هو الوقائع أو األحداث الثابتة، 3»بيئة غير متغيرة أصال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .47، صم2004، دار يعرب، دمشق، 1مقدمة ابن خلدون، ط: ويل الدين عبدالرمحان بن حممد ابن خلدون-1

  .14، صم2001، دار الرشاد، القاهرة، 2التاريخ واملؤرخون دراسة يف علم التاريخ، ط: حسني مؤنس-2

  .5، صم1944عبداحلميد العبادي، سلسلة املعارف العامة، :علم التاريخ، تر: هرنشو-3
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 :الرواية التاريخية -3

متثل التاريخ  - الروايةأي –إن العالقة بني الرواية والتاريخ معروفة منذ القدمي، حىت أن هناك من اعتربها 

الرواية "املهمش من طرف املؤرخني، ونتيجة هلذه احلوارية بني النص الروائي والتارخيي، فقد ظهر ما يعرف ب

  .، باعتبارها نوعا جديدا من أنواع الرواية بشكل عام"التارخيية

عل، وفيه محاولة سرد قصصي يدور حول حوادث تاريخية وقعت بالف«وتعرف الرواية التارخيية على أ�ا 

  .1»حقيقيين أو خياليين أو بهما معاإلحياء فترة تاريخية بأشخاص 

روائي، عن طريق أشخاص أو أ�ا تعمل على تصوير ونقل التاريخ أو األحداث التارخيية يف قالب فين مبعىن 

  .شخصيات إما حقيقية أو خيالية، أو أحيانا باجلمع بينهما

تنبني حكائيا على التاريخ  وتقتات عليه وتتشكل منه «بأن الرواية التارخيية " نضال الشمايل"ويرى 

  .2»منه وتتصرف فيه، ولكنها ليست تاريخاوتضيف عليه وتختزل 

وهو يقّر بذلك أنه على الرغم من أن الرواية التارخيية تتأسس من التاريخ وتتشكل بصفة عامة منه، فإ�ا 

  .، وال يُفرتض التعامل على أ�ا كذلكليست تارخيا

وبذلك فإن للروائي حرية التصرف يف نقل األحداث مبا يتوافق مع رؤيته الفنية، وال ينبغي ا�امه بتحريف 

  .وتشويه التاريخ

  

  

  

  

                                                           

  .184ص م،1984 ، مكتبة لبنان، لبنان،2ط معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب،: جمدي وهبة، كامل املهندس-1

، عامل الكتب احلديث، األردن 1الرواية والتاريخ حبث يف مستويات اخلطاب يف الرواية التارخيية العربية، ط: نضال الشمايل-2

  .107، صم2006
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  .وفيما يلي سنعرض آراء جمموعة من النقاد الغربييني والعرب حول الرواية التارخيية

 :عند الغرب  - أ

والذي خصص   )GEORG  LUKACS"(جورج لوكاتش"سنعرضه هو رأي املفكر إن أول ما 

 THE HISTORICAL(–) الرواية التارخيية(كتابا كامال للحديث حوهلا، حيث وسم هذا الكتاب ب

NOVEL (رواية تثير الحاضر، ويعيشها المعاصرون بوصفها «، وقد وصفها بأ�ا - يف اللغة األصل

إثارة احلاضر، عن طريق اللجوء إىل هي اليت تعمل على  - حسبه–فالرواية التارخيية ، 1»تاريخهم السابق بالذات

  .مبثابة املاضي أو التاريخ يف ذاته - التارخيية–املاضي وإعادة إحيائه، وبذلك تصبح هذه الرواية 

تتناول القصة التاريخية «: فيعرفها بقوله) ALFRED SHEPPARD"(ألفرد شيبارد"أما 

يتمتع الروائي بقدرات واسعة يستطيع معها تجاوز حدود التاريخ، لكن على شرط أال .ياليةالماضي بصورة خ

و�ذا فهو ، 2»التاريخيستقر هناك فترة طويلة إال إذا كان الخيال يمثل جزءا من البناء الذي سيستقر فيه 

إلعادة إنتاجه إنتاجا يتجاوز حدود يؤكد على أن الرواية التارخيية عودة للماضي، لكن ليس لنقله حبرفيته، وإمنا 

  .التاريخ، والذي ال يتأتى للروائي إال بتوظيف اخليال

والتر (في مطلع القرن التاسع عشر مع «ظهر عند الغرب " الرواية التارخيية"ويعتقد النقاد أن مصطلح 

الذي وفق في الجمع بين الشخصيات الواقعية والشخصيات المتخيلة، ) 1771/1832) (سكوت

يرجحون ظهور هذا النوع األديب مزامنة مع ظهور احلركة الرومنسية، واليت سعى كما ، 3»أحلها في إطار واقعيو 

  .أصحا�ا إلحياء روح الشعب وإنعاشها

برواية " ليو تولستوي"، )ويفريل(بروايته " والرت سكوت"ومن أشهر كتاب الرواية التارخيية يف الساحة الغربية 

اآلن فتعيش الرواية التارخيية الغربية  أما، ... )شارة الشجاعة احلمراء(برواية " يفن كرينست"، )احلرب والسالم(

  ."ماركيز"كتاب معاصرين أمثال عصرا ذهبيا على أيدي  

                                                           

  .89، صم1986، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، 2صاحل جواد الكاظم، ط:الرواية التارخيية، تر: جورج لوكاتش-1

نقال ، 185م، ص1997،آذار،40ولرت سكوت والرواية التارخيية، ا�لة الثقافية، اجلامعة األردنية، عدد: جنيب لفتةحممد -2

  .112الرواية والتاريخ، ص: نضال الشمايل :عن

  .24،25، صم2008، دار املعرفة للنشر، تونس، 1الرواية والتاريخ دراسات يف ختييل املرجعي، ط: حممد القاضي-3
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 :عند العرب  - ب

من الغرب " الرواية التارخيية"على غرار األنواع األدبية األخرى، فقد استقت الساحة األدبية والنقدية العربية 

  .الرواية التارخيية عن طريق تقدمي تعاريف هلاهذه حاول جمموعة من النقاد توصيف ف

الذي يستلهم من التاريخ مادة ذلك الجنس األدبي «بأن الرواية التارخيية هي " عبد القادر القط"يرى 

ويصور توظيفه لتلك الرؤية للتعبير عن تجربة من )...(له، ُتصاغ في شكل فني يكشف عن رؤية الفنان

  .1»قضية من قضايا مجتمعه متخذا من التاريخ ذريعة للتعبير عن موقفه منهاتجاربه، أو لمعالجة 

فريى " الرواية التارخيية"بديال عن مصطلح " التخيل التارخيي"والذي يقرتح مصطلح " عبداهللا ابراهيم"أما 

والتاريخ، ويعيد دمجهما في هوية سردية جديدة، فال يرهن نفسه ألي  يفكك ثنائية الرواية«بأنه 

  .2»هو المادة التاريخية المتشكلة بواسطة السرد)...(منهما،

تنقطع هذه املادة التارخيية عن وظيفتها يف وصف وتوثيق الوقائع، لتؤدي وظيفة مجالية، وإن كان هذا  و�ذا

  .املعزز باخليال والتاريخ، فإنه يبقى تركيبا جديدا خمتلفا عنهماالتخيل التارخيي ناجتا عن امتزاج السرد 

يتجاذبها هاجسان أحدهما األمانة التاريخية التي تقضي «بأن الرواية التارخيية " حممد القاضي"ويرى 

عليها بأال تجافي ما تواضعت عليه المصادر التاريخية من قيام الدول وسقوطها واندالع الحروب والوقائع 

  .3»ورة، واآلخر مقتضيات الفن الروائيالمأث

ال  إذفعلى الرغم من احلرية اليت يتمتع �ا كاتب الرواية التارخيية، إال أنه جيب أن حيرتم إطارها التارخيي،  

أن هذا النوع من الرواية يعمل على  على اعتبارأو األزمنة التارخيية، تكون له حرية التصرف يف تغيري احلوادث 

  .صّب التاريخ يف قالب فين

                                                           

  .116الرواية والتاريخ، ص: الشمايل نضال -1

، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان 1التخيل التارخيي السرد واإلمرباطورية والتجربة االستعمارية، ط: عبداهللا ابراهيم-2

  .5، صم2011

  .25الرواية والتاريخ، ص: حممد القاضي-3
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سبق «وإذا ما قمنا بالبحث عن اإلرهاصات األوىل لظهور الرواية التارخيية عند العرب حنصي يف هذا ا�ال 

، باإلضافة إلى "علي الجارم"و" جرجي زيدان"، وكذا أعمال 1871سنة ) زنوبيا(بروايته " سليم البستاني"

  .1»وغيرهم" ...نجيب محفوظ"، "علي باكثير"، "طه حسين: "عة من األدباء المعاصرين، أمثالمجمو 

 .كما ال ميكن إغفال دور وجهود جمموعة من األدباء يف ترمجة بعض الروايات التارخيية األجنبية

                                                           

، دار األوزاعي للطباعة والنشر والتوزيع، 1مح النثر احلديث وفنونه،طمال: ينظر، حممد جنيب التالوي، مراد عبدالرمحان مربوك-1

  .364-361، ص ص م1997لبنان، 



الديوان (ـالبناء الفني ل:الفصل األول

  .)اإلسبرطي

  :العتبات النصية/ البناء الخارجي-1

  .العنوان- أ                      

  .الغالف-ب                     

  .اإلهداء-ت                     

  :البناء الداخلي-2

  .الزمن-أ                     

  .المكان-ب                     

  .الشخصية -ت                     

  .اللغة -ث                     
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 :العتبات النصية/ البناء الخارجي -1

انصب االهتمام يف الدراسات القدمية بتحليل النصوص األدبية على اجلانب الداخلي للنص، لكن ومع 

التطور احلاصل يف الساحة النقدية تفطنت الدراسات احلديثة واملعاصرة إىل أمهية اجلوانب األخرى للنص؛ من 

  ".النصوص املوازية"أو " العتبات النصية"أطلق عليه وهو ما ... غالف، عناوين، إهداءات

وقد لقيت هذه العتبات اهتماما وترحيبا كبريا بني النقاد والدارسني، باعتبارها اخلطاب الذي يواجه القارئ 

في إضاءة تعد من أهم القضايا التي يطرحها النقد األدبي المعاصر، ألهميتها «قبل ولوجه إىل النص، وهي 

النصوص، لقد أصبحت تشكل اليوم، سواء في بالد الغرب، أو في بالدنا العربية حقال وكشف أغوار 

  .1»معرفيا قائما بذاته

الحيز الذي تشغله «أن العتبات يقصد �ا ذلك ) بنية النص السردي(يف كتابه " محيد حلمداين"ويرى 

يقة تصميم الغالف، ووضع ويشمل ذلك طر . على مساحة الورق -باعتبارها أحرفا طباعية–الكتابة ذاتها 

  .2»المطالع، وتنظيم الفصول،وتغيرات الكتابة المطبعية وتشكيل العناوين، وغيرها

فالعتبات بذلك تشمل كل ما حييط بالكتاب، أو باألحرى النص، من جوانبه اخلارجية والداخلية على 

  .إىل النص والولوج إىل أعماقهوغريها من العتبات اليت متهد الدخول ...العنوان، اسم الكاتب: سواء مثل

 :العنوان  -  أ

العنوان هو أوىل العتبات النصية؛ فهو مدخل النص، أو تلك البوابة اليت نلج من خالهلا إىل عامل النص 

مجموعة العالمات «: على أنه) مسة العنوان(يف كتابه   )LEO HOEK" (لوي هويك"وخباياه، ويعرفه 

  .3»قد تظهر على رأس النص لتدل عليه وتعينه اللسانية، من كلمات وجمل، وحتى نصوص،

                                                           

  .223، صم2010، منشورات االختالف، اجلزائر، 1معجم السيميائيات، ط: فيصل األمحر-1

  .55، صم1991، املركز الثقايف العريب، بريوت، 1بنية النص السردي من منظور النقد األديب، ط: محيد احلمداين-2

 عيد يقطنيس: عتبات جريار جينيت من النص إىل املناص، تق: عبداحلق بلعابد :نقال عن ،17ص، اننو لعا ةمس :كويهي و ل-3

  .67، صم2008، منشورات االختالف اجلزائر،1ط
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الكلمة أو «يرى أن العنوان يف حقيقته ما هو إال  وفههلذا، تعريفا مشا�ا " الشريف حامت العوين"وقدم 

الكلمات التي تختصر الكتاب بصفحاته ومجلداته، وتعتصر جميع معانيه في تلك األحرف التي ترقم على 

تلك الكلمة أو العبارة اليت ختتصر النص، وختتزل مجيع معانيه، فبمجرد قراءة العنوان أنه  مبعىن، 1»واجهة الكتاب

  .»الكتاب يعرف من عنوانه«تتشكل لدينا صورة عامة حول مضمون الكتاب، وكما قيل قدميا ف

ص النا جزء ال يتجزأ من استراتيجية الكتابة لدى «وقد أوىل املؤلفون عناية فائقة الختيار العنوان كونه

الكثري من املؤلفات مبثابة الواجهة اإلعالمية للكتاب، فشهرة  هنإ؛ 2»الصطياد القارئ وإشراكه في لعبة القراءة

  .تؤول إىل جاذبية عناوينها

وانطالقا من أن العنوان مرآة تعكس جوهر وكنه النصوص، فسنحاول فيما يلي دراسة العنوان الذي اختاره 

  .الرتكيبية، املعجمية والداللية: ه الثالثالكاتب من خالل حتليل بنيات

   :البنية التركيبية-1

  :جاء العنوان على شكل مجلة امسية تتكون من

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره :الديوانُ *

  .خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء: اإلسبرطي*

  : البنية المعجمية-2

، وإلجياد معاين هذه الوحدات جلأنا إىل )اإلسربطي - الديوان( العنوان جنده يتكون من وحدتنيبالتأمل يف 

  .املعاجم اللغوية

  ...مجتمع الصحف: والديوانُ «) دون(من مادة ) لسان العرب( جاء يف  :الديوان*

  .3»هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء : قال ابن األثير

  .الدفرت الذي يدّون أو يكتب فيه  ،مبعىن ذلكفالديوان 

                                                           

، دار عامل 1العنوان الصحيح للكتاب، تعريفه وأمهيته، وسائل معرفته وإحكامه، أمثلة لألخطاء فيه، ط: الشريف العوين-1

  .18، صم1998الفوائد، مكة املكرمة، 

  .15،16النصية، دط، دار التكوين، دب، دت، ص يف نظرية العنوان مغامرة تأويلية يف شؤون العتبة: خالد حسني-2

  .166، ص13:لسان العرب، مج: ابن منظور-3
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  ".إسربطة"نسبة إىل :  اإلسبرطي*

وتسمى . مدينة في اليونان القديمة–عاصمة الكونيا وكانت في وقت من األوقات أقوى دولة «وهي 

هو أن  وكان أكبر شرف يناله أسبرطي. أيضا الكيديمون، وكانت تشتهر بقوتها العسكرية ووالء جنودها

  .1»يموت دفاعا عن بلده

  

  : البنية الداللية-3

حيمل العنوان دالالت خمفية حتيل على النص الروائي؛ فاملبدع غالبا ما يضع العنوان بعد االنتهاء من كتابة 

النص  ومعنى األشياء المحيطة به، فهو يلخص من جهة معنى ما هو مكتوب العنوان يظهر معنى «و  ،عمله

ف، ويشير من جهة ثانية باقتضاب إلى خارج النص، وعبره يعلن المؤلف عن نواياه بين دفتي المؤل

  .2»ومقاصده، ومن خالله يلوح النص بمضمونه دون أن يفصح عنه جملة

ما داللة العنوان؟ وهل : فضول القارئ، والذي يطرح بدوره تساؤالت منها) الديوان اإلسربطي(يثري عنوان 

  .إال بقراءة املنت الروائي هذه األسئلة يونانية؟ وال تكون اإلجابة عنال" إسربطة"تتحدث عن حقا الرواية 

من خالل رؤية  "اجلزائر"اليونانية و" إسربطة"أن يقدم مقارنة بني  حاول الكاتبعند قراءة الرواية جند أن 

  ". إسربطة"اسم " احملروسة"الذي كان يصر دائما على أن يطلق على " كافيار"

استيقظت في آخر األسبوع «": ديبون"، يقول 184مذكورا يف الصفحة ) الديوان اإلسربطي(ن الرواية وجند عنوا

رأيته يتمّطى غير بعيد مني، يطالع كتابا مختلفا، أقرأ عنوانه، وأصعد إلى السطح، متناسيا ما قرأته، وظهر 

التساؤل عن حمتوى هذا الكتاب، هل إىل " ديبون"وهو ما دفع ، 3»الديوان اإلسبرطي: العنوان فجأة يحاصرني

من االطالع على تاريخ اليونان؟ ليصل يف األخري إىل " كافيار"اليونانية؟ وما غرض " إسربطة"هو حقا سرية ل

أمة ال تقوم إال على . اإلسبرطيون كانوا أشبه بالعثمانيين في إفريقية«ف" إسربطة"و" اجلزائر"عقد مقارنة بني 

                                                           

  .646، صم1999، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، 2املوسوعة العربية العاملية، ط-1

 م 2015وم ناشرون، لبنان، ، الدار العربية للعل1عتبات النص يف الرتاث واخلطاب النقدي املعاصر، ط: يوسف اإلدريسي-2

  .62،63ص

  .184، صم2018، دار ميم للنشر، اجلزائر، 1الديوان اإلسربطي، ط: عبدالوهاب عيساوي-3
 
 



).الديوان اإلسربطي(ـالبناء الفين ل:                                                      الفصل األول  

 

[15] 
 

تلك ...أما العرب فلم يكونوا إال عماال في مزارعهم. قط من يمتلك كل شيء، واألتراك فقوة السالح

  .1»المدينة البائدة لم تكن إال ثكنة كبيرة

معلوماته حول احملروسة، أو " كافيار"ما هو إال ذلك الدفرت الذي كان يسجل فيه ) الديوان اإلسربطي(إن 

ذين زائر، وهو ما نستنتجه من القسمني الثالث والرابع اليف احلملة على اجل" كافيار"هو الدليل الذي كان يتبعه 

دونت ما بين –مختارات من الديوان اإلسبرطي «أحداث احلملة، حيث افتُتحا بعبارة " كافيار"وصف فيهما 

1816-1830 «.  

، يبقى جمرد تأويل ما مل يفصح الكاتب عن )الديوان اإلسربطي( اإلشارة إىل أن هذا الشرح لداللة  وجتدر

  .قصده من هذا العنوان
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 :الغالف  - ب

ينمي فيه  وهفيعترب الغالف اهليكل اخلارجي ألي عمل أديب، وأول ما يلفت انتباه القارئ واهتمامه، 

  .دواخلهالفضول لتصفح النص ومعرفة 

م، إذ أنه في العصر الكالسيكي كانت الكتب تغلف 19إال في القرن « مل يعرف الغالف املطبوع

كانت مهمة الغالف تقتصر على ضمان محاية املؤلف من التلف، أما حديثا ومع ف، 1» بالجلد ومواد أخرى

ب الشكلية لألعمال األدبية، ومن التطور احلاصل يف الساحة النقدية واألدبية، فقد اهتمت الدراسات باجلوان

  .ضمنها تصميم الغالف اخلارجي

إما يقوم الكاتب باقرتاح : عود اختيار الغالف إىل مصدرينختتلف أشكال األغلفة من مؤلف آلخر، وي

  .شكل معني يرغب أن يقدم عمله من خالله، وإما أن دار النشر هي من تفرض شكل الغالف وفقا لرؤيتها

تشرتك فيها تلفت وتعددت أشكال الغالف فهناك جمموعة من العناصر تبقى من الثوابت؛ إال أنه ومهما اخ

عنوان الكتاب، اسم الكاتب، دار النشر، املؤشر األجناسي : ، وتشمل-وإن اختلفت يف ترتيبها –مجيع األغلفة 

  ...).ديوان- رواية(

  

  :من غالفني) سربطيالديوان اإل(تتكون رواية 

  :األماميالغالف *

الشهرية، واليت اختذ�ا الدولة الفرنسية  " حادثة املروحة"تتصدر الغالف األمامي للرواية لوحة فنية جتسد 

يلوح ) جمسدا يف رجل يرتدي الزي العثماين" (الداي حسني"متثل الصورة مشهدا ل و. كذريعة الحتالل اجلزائر

  ).تدي الزي الفرنسيجمسدا يف رجل ير " (القنصل الفرنسي دوفال"مبروحته ل

 يتلاو تطرح موضوع هذه احلادثة،  -أي الرواية–وحتيلنا هذه اللوحة إىل الرواية من خالل اإلفصاح بأ�ا 

  .- وهو ما سيتم تبيانه يف الفصل الثاين من هذه الدراسة–كانت أحد أبرز األحداث التارخيية الواردة فيها 

  :لت يفكما تضمن الغالف األمامي جمموعة من العناصر متث

كتب خبط فمباشرة حتت اللوحة الفنية، " عبد الوهاب عيساوي"متوضع اسم الكاتب  :اسم الكاتب-1

ال  ؛ إثبات حضوره، ونسبة الرواية لهمتوسط باللون األسود، وباللغتني العربية واألجنبية، وكأن الكاتب يلح يف

                                                           

  .46عتبات، ص: عبد احلق بلعابد-1
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عالقة تكاملية بني املؤلف والنص، فال نص دون ميكن أن يظهر أي عمل أديب مبعزل عن اسم صاحبه؛ إذ هناك 

  .مؤلف، وال مؤلف دون نص

لكن خبط  -األسود–جاء عنوان الرواية مباشرة بعد اسم الكاتب، وبنفس اللون : العنوان-2

  .» الديوان اإلسبرطي«أكرب

  .»رواية«جاء باللون األسود وخبط متوسط على يسار الغالف  :المؤشر األجناسي- 3

، وقد جاءت مقرتنة بشعار مرتبط "دار ميم للنشر"جاءت يف أسفل الغالف متمثلة يف  :النشردار -4

  .�ا، وتلعب دار النشر دورا هاما يف الرتويج للعمل الفين

منه إعادة لنص مقتبس من الصفحتني أما الغالف اخللفي فقد ورد يف اجلهة اليسرى  :الغالف الخلفي*

" عبد الوهاب عيساوي"جلهة اليمىن متوضعت يف األعلى صورة شخصية للمؤلف يف الرواية، بينما يف ا 29و 28

اسم الكاتب، العنوان، املؤشر األجناسي ودار : أما حتت الصورة فقد مت إعادة ذكر عناصر الغالف األمامي، من

  .النشر
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  :اإلهداء -ت

ولو جبزء –حماولة جادة منه يف االعرتاف الكاتب يف /إحدى العتبات الداخلية للكتاب، يلجأ إليه الروائي 

تقدير من الكاتب وعرفان يحمله لآلخرين، سواء كانوا أشخاصا، أو «بفضل اآلخرين عليه، فهو - يسري

ويف بعض األحيان قد يقوم الكاتب بتقدمي اإلهداء إىل نفسه، وهو ما ، 1» )واقعية أو اعتبارية(مجموعات 

  .ادر الوجود، إال أنه ن"اإلهداء الذايت"يعرف ب

إهداء العمل؛ أي اإلهداء المطبوع وهو «إهداء العمل و إهداء النسخة، : وهناك نوعان من اإلهداء

يكون مطبوعا يف الكتاب  فإهداء العمل، 2»موضوع البحث، وإهداء النسخة الذي يكتبه المؤلف بخط يده

  .- بالضرورة–وهو بذلك متواجد يف مجيع النسخ 

أما إهداء النسخة فيكتبه الروائي خبط يده على نسخة واحدة باسم شخص ما، إما كهدية يقدمها الكاتب 

وعامة ما يكون ذلك يف حفالت  - بعد شراء تلك النسخة–لذلك الشخص، أو بطلب من ذلك الشخص 

  .التوقيع اليت يقيمها الكتاب

ل، وبالعودة إىل الرواية فقد احتل اإلهداء إحدى ال تعىن هذه الدراسة بإهداء النسخ، إمنا بإهداء العمل كك

إلى روح الصديق الشاعر والناقد حميد ناصر «: الصفحات األوىل منها، حيث جاء على شكل عبارة مفادها

  .3»خوجة    أهدي هذه الرواية ذكرى أحاديث لم تنته

به، إذ كانت تربطه به قدمه الكاتب إىل مهدى إليه ذي عالقة واضحة وجند أن هذا اإلهداء خاص، 

  .الشاعر والناقد اجلزائري" محيد ناصر خوجة"عالقة حمبة وصداقة، وهو الراحل 

  

                                                           

  .93عتبات، ص: عبداحلق بلعابد-1

حولية كلية الدراسات دراسة يف مناذج من الرواية العربية،  -سيميائية اإلهداء: عبدالفتاحعيسى عودة برهومة، بالل كمال -2

  .676ص،م2016، 04:العدد الثاين والثالثني، مجاإلسكندرية،اإلسالمية والعربية للبنات، 

  .9الديوان اإلسربطي، ص: عبدالوهاب عيساوي-3
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وكأن الكاتب يهدي هذا العمل إىل صديقه يف حماولة ملواصلة األحاديث اليت ظلت عالقة بينهما بعدما 

  .»ذكرى أحاديث لم تنته«وافته املنية، فجاءت الرواية ك

  .»أهدي هذه الرواية )...(إلى«بصيغة واضحة وبسيطة ) يوان اإلسربطيالد(وقد جاء إهداء 
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 :البناء الداخلي -2

يتشكل البناء الداخلي للرواية من ترابط وانسجام جمموعة من املكونات واليت حتقق للنص حلمته، وجتعل 

  :أو العناصر يف ما يليمنه نسيجا أو نسقا متكامال، وتتمثل هذه املكونات 

 : الزمن  -  أ

ومع  ال ميكن تصور شبكة سردية بدونه فميثل مفهوم الزمن عنصرا حموريا وهاما داخل العمل السردي؛ 

عبد امللك "ذلك يواجه البحث يف موضوع الزمن صعوبات معرفية متعددة، نتيجة لكون الزمن كما أطلق عليه 

  .1يل اإلمساك بهشبح ومهي خميف يكاد يستح) نظرية الروايةيف (يف كتابه " مرتاض

  .زمن القصة وزمن السرد: ومييز الباحثني بني مستويني للزمن

، والقصة هنا مبعىن احلكاية الواقعية 2»زمن وقوع األحداث المروية في القصة«وميثل :زمن القصة*

  .وخيضع زمن القصة للتتابع املنطقي، حيث تكون األحداث فيه متسلسلة

، مبعىن أنه الزمن الذي يستغرقه 3»من خالله السارد القصةالزمن الذي يقدم «وهو  :زمن السرد*

  .الراوي يف سرد أحداث القصة

فيه قد تكون مبعثرة والراوي يلعب بالزمن كما بالضرورة؛ فاألحداث " القصة"زمن " السرد"ال يطابق زمن 

حيدث بني هذين الزمنني أحداثا راهنة، مث ينتقل إىل املاضي فاملستقبل، ونتيجة هلذا ميكن أن يشاء، كأن يسرد 

  ".املفارقات الزمنية"تفاوت، وهو ما ينتج عنه ما يصطلح عليه ب

  .وتتجلى املفارقة الزمنية يف العمل السردي إما عن طريق االستباق أو االسرتجاع

ويعين بذلك أن يقوم الراوي ، 4»حكي شيء قبل وقوعه«بأنه " سعيد يقطني"يعرفه  :االستباق*

  ".االستشراف"عليه البعض مصطلح بالتلميح إىل حدث ما أو أكثر سيحدث فيما بعد، أي يف املستقبل، ويطلق 

                                                           

  .171ص ،يةوالر ا يةظر ن يف :اضرتمك لاملبدع-1

  .87حتليل النص السردي، ص: حممد بوعزة-2

  .87جع، صنفس املر -3

  .97، صم1997، املركز الثقايف العريب، بريوت، 3التبئري، ط-السرد-حتليل اخلطاب الروائي الزمن: سعيد يقطني-4
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وفيه يقوم الراوي ، 1»استعادة لواقعة حدثت قبل اللحظة الراهنة«عكس االستباق، وهو  :االسترجاع*

 FLASH"داث سبق وقوعها، كما يطلق عليه البالعودة إىل أحداث ماضية واستحضار أح) السارد(

BACK."  

مقارنة ترتيب «وبالعودة إىل املدونة فإننا سنحاول فيما يلي دراسة الرتتيب الزمين فيها، والذي يعين 

األحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه األحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في 

  .عن طريق تتبع مفارقيت االستباق واالسرتجاع يف الروايةويتم هذا ، 2»القصة

هو ذلك التحريف والتغيري لقالب التسلسل الزمين ) الديوان اإلسربطي(إن ما يلفت انتباه القارئ لرواية 

حيث يربع الكاتب يف االنتقال بني األزمنة دون اإلخالل بأحداث القصة، ففي املقطع التايل ينقل السرد من 

قام المزوار من على األرض  ينفض عن نفسه )...(« :"دوجة" احلاضر بسالسة، يقول على لسان املاضي إىل

قبض )...(الغبار،ويسرع الخطو باحثا عن أعوانه، والنساء تجمهرن حول السالوي، حال غضبه إلى خجل،

  .على ذراعي وقادني إلى نهاية الحي حيث كانت تقيم زهرة اليهودية

  .3»في كنت غائبة عما حولي، والعروس في يدي عندما المست اللة سعدية كت

، إىل احلاضر "السالوي"إحدى ذكريا�ا مع " دوجة"إذ ينقلنا الكاتب مباشرة من املاضي، حيث تسرتجع 

  .يف بيتها" اللة سعدية"يف مشهد حديثها مع 

زهرة عن  بعد رحيله حدثتني اللة« :بني املاضي واحلاضر، يقولمزج فيه الكاتب " دوجة"مقطع آخر ل

  )...(الويأشياء كثيرة عن السالوي، بدت غامضة في البداية ولكني بعد سنوات وعيت ما هجس به السّ 

يظل السالوي يشغلني، بينما تشتغل اللة سعدية بزوجها، تدنو منه في محاولة أخيرة لعله يعدل عن 

  .4»رحيله

                                                           

  .25، صم2003، ا�لس األعلى للثقافة، القاهرة، 1عابد خزندار، ط:املصطلح السردي، تر: جريالد برنس-1

 م 1997، ا�لس األعلى للثقافة، 2حممد معتصم، عبداجلليل األزدي،ط:خطاب احلكاية حبث يف املنهج، تر: جنيت جريار-2

  .47ص

  .82الديوان اإلسربطي، ص: عبدالوهاب عيساوي-3

  .86، صرصدنفس امل-4
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الذي " السالوي"حول " اللة زهرة"للحديث الذي دار بينها وبني " دوجة"انتقل السرد من اسرتجاع 

  .مبحاولة إقناع زوجها بعدم الرحيل" اللة سعدية"يشغلها، إىل احلاضر حيث تشتغل 

  .إن هذا االنتقال بني األزمنة حيققه الكاتب من خالل توظيفه ملفارفيت االستباق واالسرتجاع

سبقت اإلشارة إىل أن االسرتجاع يعمل على استعادة أحداث ماضية، وقد حفلت الرواية :االسترجاع-1

بالعديد من املقاطع االستذكارية أو االسرتجاعية، واليت حاول السارد من خالهلا اسرتجاع ماضيه سواء كان قريبا 

  .أو بعيدا

فصلني عن موعد الدوق، ساعات كثيرة كانت ت«": كافيار"ومن أمثلة االسرتجاع يف الرواية، قول 

هل يريد أن يسألني عن واترلو، وقد كان الرجل . وحوادث أكبر بتُّ أستعيدها بعد هذه الدعوة المفاجئة

  .1»)...(وزيرا في حكومة نابليون؟ أم عن أسري وحكاية عبوديتي

ن طرف ، وكذا أسره واستعباده م"واترلو"الرسالة استذكر أحداث هزميتهم يف " الدوق"فعندما بعث له 

  .العثمانيني

يته في سوق قبل سنوات بعيدة عرفت ميمونا، رأ«" ميمون"ملعرفته ب "ابن ميار"كما جند اسرتجاع 

يف " ميمون"بإىل ماضيه البعيد، مستذكرا معرفته " ابن ميار"وهو مقطع عاد فيه ، 2»الميارين يجمع القمح

  .سوق امليارين

اليولداش على المحروسة  رفي السنوات األخيرة سيط«ف" السالوي"جاع آخر جاء على لسان اسرت 

استعدت كل تلك الحكايات وأنا )...(وصار الريّاس محتقنين من حياة البر؛ إذ أكثر الباشا من المواثيق

  .3»أعبر باب عزون فارا تجاه الشرق

أخرى، لكن ال يتسع املقام لذكر  وجتدر اإلشارة إىل أن  املدونة تعّج وتزخر مبقاطع استذكارية أو اسرتجاعية

  .مجيعها
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  : االستباق- 2

  .ويظهر يف الرواية عندما يعلن السارد عن أحداث مل تقع بعد، إال أنه يستشرف أو يتوقع حدوثها

لو وقف الباشا اليوم معي في شارع المحروسة الكبير لكان حزنه أكبر وهو يرى «" ابن ميار"بقول ومنثل هلا 

" ابن ميار"مل يقف بعد يف شارع احملروسة الكبري وحيزن عليه، إمنا " الباشا"ـف، 1»جيئة وذهابا الجنود يعبرونه

  .يتوقع ذلك

سأرحل إلى الغرب حيث مدينة األمير، وحين «" دوجة"أثناء حديثه مع " السالوي"وكذا استباق 

  .2» سأعود الصطحابك، تيقني من ذلك ور هناكمتستتّب األ

  

نية االستباق كان حضورها حمتشما جدا يف املدونة مقارنة بتقنية االسرتجاع، وهذا وميكن القول بأن تق

  .طبيعي نظرا لكون االستباق يفقد القارئ عنصر التشويق واحلماس ملواصلة قراءة الرواية

  

حين يلجأ السارد إلى «وباإلضافة إىل هاتني املفارقتني جند الكاتب عمد إىل تسريع السرد، والذي حيدث 

وقائع وأحداث فال يذكر عنها إال القليل، أو حين يقوم بحذف مراحل زمنية من السرد فال يذكر ما تلخيص 

  .3»حدث فيها مطلقا

  .اخلالصة واحلذف: ولتسريع السرد تقنيتني

سرد أحداث ووقائع يُفترض أنها جرت في سنوات أو أشهر «أو التلخيص وتعتمد على : الخالصة*

  .4»أو ساعات، واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون التعرض للتفاصيل

  

                                                           

  .53الديوان اإلسربطي، ص: عبدالوهاب عيساوي-1

  .362، صرصدنفس امل-2

  .93حتليل النص السردي، ص: حممد بوعزة-3

  .76بنية النص السردي، ص: محيد حلمداين-4
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انتبهت على حركة النادل قربي، فرحلت عن المقهى، متسائال عن جدوى بقائي في «ومنثل هلا من الرواية 

هذا امللفوظ  خلص السارد من خالل ، 1»مرسيليا ولعامين لم يحدث شيء، مدينة تستيقظ وتنام على تجارتها

  .دة عامني يف هذه العبارةم

يعمد إليه ، 2»تكثيف زمني مهمته امتصاص فترة زمنية ليست على قدر من األهمية «وهو  :الحذف*

  .إغفال مرحلة زمنية وعدم ذكرهابغية  الكاتب

ومرت كانت رسائل الباشا تصلك مقنعة مليئة بالوعود، ثم لم يحدث شيء، «": ابن ميار"قول ومنه 

مدة زمنية غري حمددة، ويكتفي باإلارة إىل مرور سنة مث السارد  سقطففي هذا املقطع ي، 3»)...(السنة ثم السنة

  ...سنة
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 منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق ،دط، البنية السردية يف كتاب اإلمتاع واملؤانسة: ميساء سليمان اإلبراهيم -2

  .223، صم2011

  .49السابق، ص رصدامل: عبدالوهاب عيساوي-3
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 :المكان  - ب

سردي خيلو من /هو أحد العوامل األساسية اليت تقوم عليها الرواية؛ إذ يستحيل أن نعثر على نص روائي 

  .تتحرك فيه الشخصيات وتدور يف ثناياه األحداثعنصر املكان، والذي ميثل فضاًء 

يلعب دورا مركزيا داخل منظومة الحكي، ألن الحدث الروائي ال يمكن أن يتم في الفراغ، بل «وهو 

  .اإلطار أو اخللفية اليت تقع فيها أحداث الروايةفهو مبثابة ؛ 1»ال بد من مكان يقع فيه كي يأخذ مصداقيته

أماكن مغلقة : ب تنوع األحداث وتغريها، ووفقا لذلك فهي تنقسم إىل قسمنيوتتعدد األماكن وتتنوع حس

  .وأماكن مفتوحة

وهو ذلك الفضاء املؤطر مبساحة جغرافية معينة، عادة ما حيتوي هذا الفضاء فردا  :المكان المغلق-1

 ،يؤوي اإلنسانمكان العيش والسكن الذي «أو عدة أفراد تربط بينهم قواسم مشرتكة، واملكان املغلق هو 

مبعىن أنه يكون موجها إلقامة األفراد إما ، 2»ويبقى فيه فترات طويلة من الزمن سواء بإرادته أم بإرادة اآلخرين

  .اختياريا كالبيوت، أو إجباريا كالسجون

  :من الرواية بومنثل للمكان املغلق 

حياة الشخصيات، غالبا تكون وهي مكان مغلق، اإلقامة فيه اختيارية، تشغل حيزا هاما يف : الغرفة*

  .مصدر راحة وأمن، كما متثل خزانا للذكريات السعيدة والتعيسة على سواء

" السالوي"ذكريا�ا مع وهي تستعيد " ابن ميار"إحدى شخصيات الرواية غرفتها يف بيت " دوجة"تصف 

الصفرة وتقشر جزء عرائسه القبيحة مازالت في حضني، أتأمل جدران الغرفة الضيقة، مال بياضها إلى «

لكن السالوي خلفني وحيدة في هذه الغرفة الضيقة، يقابل وجهي ...منها، يخفق قلبي كلما أعدت سيرته

السطح وأعد أعمدته، عناكب مسرعة على شباكها، رأيت الخطوط الشفافة لها عبر الضوء المنبعث من  

  .3»كوة في الجدار

                                                           
 

  .127، صم2005، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 1البنية والداللة يف روايات إبراهيم نصراهللا، ط: أمحد مرشد-1

، دط، منشورات اهليئة العامة السورية )املرفأ البعيد-الدقل-حكايات حبّار(مجاليات املكان يف ثالثية حنا مينه : مهدي عبيدي-2

  .43،44، صم2011للكتاب، دمشق، 

  .79الديوان اإلسربطي، ص: عبدالوهاب عيساوي -3
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" دوجة"مرتني يف ذات املقطع، وبالنسبة ل» الغرفة الضيقة«عبارة  ردو أفيؤكد الكاتب على ضيق الغرفة، 

الذي خلفها " السالوي"استعادت فيها سرية  هاجدنفالستدعاء واسرتجاع الذكريات، فقد مثلت الغرفة مكانا 

  .وحيدة يف تلك الغرفة

، الجميع عادوا إلى غرفهم، فخطوت تجاه غرفتي«فقد كانت الغرفة مالذا له، " ابن ميار"وبالنسبة ل

آمال أن تغادرني الخواطر، لكنها ظلت تتكاثف، حتى وأنا متمدد على فراشي، وأحلم بغد مختلف، ال 

أسمع فيه رطانتهم، سحبت محفظتي حينها، وطفقت أبعثر العرائض حولي، شكايات أهالي المحروسة 

عن فملت برأسي على الوسادة، وتجاوزت الباب الذي يفصل الحقيقة )...(تتحول أمامي إلى حقيقة

  .1»الحلم

كانت فأهايل احملروسة واليت كانت جتتاح خواطره، بغرفته آمال يف اهلروب من شكايات " ابن ميار"احتمى 

  .الغرفة بالنسبة له مالذا حيتمي به حاملا بغد خمتلف خيلو من هذه اخلواطر اليت أضحت تؤرقه

إقامة إجبارية، يف فرتة زمنية حمددة  ميثل السجن مكانا مغلقا موجها إلقامة الشخصيات : عنبر السجن*

  .كنوع من العقاب

العنرب الذي كان حمبوسا فيه وصفا دقيقا " كافيار"أوىل الكاتب اهتماما للسجن، حيث يصف على لسان 

الذي لم أستطع تحديد مساحته، وتوقعت كم كان ضيقا، كنت أتحسس القيد في ظلمة العنبر « :يقول

ساد ورائحة البول تعبئ الغرفة، التي تزداد ضيقا حينما تضغط األجساد أكثر مزيج من الروائح الكريهة لألج

على صدري، ال أدري كم من عبد جثم فوقي، أو كم رفسني أحدهم بقدميه بينما صرخت في داخلي كلما 

  .2»يتسلل البرد من كل مكان...حركت رجلي، أو ضغطت أكثر على القيد كأنه بات يتقلص على رجلي

كان العنرب ضيقا، مظلما، باردا، وزيادة على ذلك فقد كان  ؛يف السجن" كافيار"قطع معاناة يظهر هذا امل

  .يضم عددا كبريا من السجناء

  .خزانا لذكريات تعيسة، عاش فيها قدرا كبريا من املعاناة" كافيار"وبذلك فالسجن كمكان مغلق ميثل ل

                                                           
 

  .133صالديوان اإلسربطي،: عبدالوهاب عيساوي-1

  .111ص، ردصنفس امل-2
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على عكس املكان املغلق، يضم عددا كبريا من الناس، ال يشرتط أن تكون بينهم  :المكان المفتوح-2

إن الحديث عن األمكنة المفتوحة، هو حديث عن أماكن «أو معرفة، كما أنه ليس موجها لإلقامة، عالقة 

أو هو حديث عن . ذات مساحات هائلة توحي بالمجهول، كالبحر أو النهر، أو توحي بالسلبية كالمدينة

  .1»كن ذات مساحات متوسطة كالحيأما 

  :وقد عمد الكاتب إىل توظيف عدة أماكن مفتوحة، اخرتنا منها

عرب صفحات عديدة من الرواية، لكن وباعتباره مكانا مغلقا فال يعنينا  تكرر ذكر املقهى: حي المقاهي*

أو كما أمساه الكاتب –املقاهي احلديث عنه يف هذا املقام، بل يرتكز االهتمام حول احلي الذي تتواجد به هذه 

  .- "حي املقاهي"

ربما هو الوحيد الذي بقي ضاجا بالناس، مزيج من الجزائريين واألروبيين من غريبي «والذي  

األطوار، يلبسون لباسنا، وبعضهم يرتدي العمائم العثمانية ويحمل الغاليين، يحتلون مداخل المقاهي على 

  .2»مقاعدهم

ال تربطهم  -غالبا–توح، ذو مساحة متوسطة، يضج بعديد من الناس، الذين مكان مف" حي املقاهي"ف

  .عالقة أو معرفة، حيث كانوا مزجيا من اجلزائريني واألروبيني

سبق الذكر بأن املدينة مكان مفتوح ذو مساحة هائلة، وقد ورد يف الرواية وصف : مدينة الجزائر*

ما أذكره أننا في اليوم األخير كنا على سطح السفينة، وشاهدنا في «": كافيار"على لسان " مدينة اجلزائر"ل

صفوف من السطوح يرتفع . األفق مدينة الجزائر، تراءت لي في بياضها الرخامي، وشكلها المثلثي المنحدر

  .3»بعضها فوق بعض، وتتوزع القباب والمنائر والقصور داخلها، وكلما اقتربنا تزداد وضوحا

                                                           
 

  .95مجالية املكان يف ثالثية حنا مينه، ص: مهدي عبيدي -1
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يصف دهشته وإعجابه " ديبون"جافا مقتصرا على وصف املدينة شكال، فإن " فياركا"وإلن كان وصف 

فركت عيني )...(هل كان ما رأيت جبال من رخام أم مدينة؟ لم أتبينها إال ونحن ندنو أكثر منها«: �ا، يقول

تها مثل تخيل)...(غير مصدق ما أراه، أفعال هذه هي المدينة التي حدثونا عنها ورسموا الصورة المخيفة لها؟

  .1»جميلةوإذا بي أفاجأ بمدينة . فوهة بركان، أو ثكنة رمادية الجدران

، فاألول ينظر هلا كمجرد شكل مثلثي رخامي، تتوزع "مدينة اجلزائر"ختتلف وجهة النظر عند الشخصيتني ل

والقصور، بينما الثاين فتسقط عنه تلك الصورة املخيفة اليت رمسها الفرنسيون هلا  داخلها عديد من القباب واملنائر

  .ليفاجأ مبدينة مجيلة تكاد ال متيزها عن جبل من رخام
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 : الشخصية  - ت

من أكثر اآلليات الروائية اليت اختذت حيزا واسعا من التعريفات، نظرا ملكانتها احملورية داخل تعد الشخصية 

  .السردي؛ فهي احملرك الرئيسي لألحداثالنص 

كما يصطنع الزمن ، 1» أداة من أدوات األداء القصصي يصطنعها القاص لبناء عمله الفني«وهي

  .املكان واللغة، واليت تتحد مجيعها لتشكل العمل الفين أو النص

) أدبيا(ليس مفهوما « )PHILIPPE  HAMON "(فيليب هامون"ومفهوم الشخصية حسب 

محضا وإنما هو مرتبط أساسا بالوظيفة النحوية التي تقوم بها الشخصية داخل النص، أما وظيفتها األدبية 

  .2»فتأتي حين يحتكم الناقد إلى المقاييس الثقافية والجمالية

باجتماع فالشخصية ال متلك مفهوما واحدا، إمنا تتعدد أوجهها بتعدد قرائها، فهي شكل أجوف ميتلئ 

" هامون"عوامل خمتلفة، كامسها، والصفات اليت تنسب إليها أو األحداث اليت تقوم �ا، و�ذا فقد انزاح 

  .بالشخصية من مفهومها األديب إىل املفهوم النحوي

  :أقسام الشخصية*

تقسيم الشخصيات إشكاالت متعددة نظرا لتعدد واختالف معايري التصنيف، باختالف أثارت مسألة 

قات النقاد ومرجعيا�م، ولعل أبسط تصنيف هو ذلك الذي يقسمها على أساس ارتباطها باألحداث أو منطل

  :درجة حضورها يف الرواية، وهو التقسيم الذي سنعتمده يف هذه الدراسة، ويتضمن

تستأثر «وهي تلك الشخصيات اليت أوالها الكاتب عناية كربى، فهي  :الشخصيات الرئيسة-1

من الشخصيات األخرى بقدر من التميز، حيث يمنحها حضورا باهتمام السارد، حين يخصها دون غيرها 

و�ذا فهي تتصدر قائمة الشخصيات الروائية، وحتتل مركز االهتمام؛ اهتمام ، 3»طاغيا، وتحظى بمكانة متفوقة

  .الكاتب والقارئ على سواء

الرئيسة من جهة تكوينها العام وأبعادها االجتماعية  كما يويل الكاتب عناية فائقة للشخصيات

  .يف اشتغال أحداث الرواية فعاال اأثر  هابسكيُ  مما، ...والنفسية
                                                           

  .71، صم1990القصة اجلزائرية املعاصرة، دط، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : عبدامللك مرتاض-1

  .213، صم1990، املركز الثقايف العريب، بريوت، 1، ط)الشخصية-الزمن-الفضاء(بنية الشكل الروائي : حسن حبراوي-2

  .56حتليل اخلطاب السردي، ص: حممد بوعزة-3
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حبيث يكون دورها أصغر وحضورها وهي مبثابة املرافق للشخصيات الرئيسة،  :الشخصيات الثانوية-2

أن الرواية معنية بتقديم البيئات اإلنسانية، تضفي على عالم الرواية حيويته وعمرانه، ذلك «أقل، إال أ�ا 

نكتشف مالمح العصر أو ا�تمع من خالل تتبعنا  نانإ؛ 1»والشخصيات الثانوية هي التي تقيم هذه البيئات

  .حلركة الشخصيات الثانوية، ففي حياة هذه الشخصيات وحركا�ا تتضح مسات ذلك ا�تمع

ال يمكن أن تكون الشخصية «صيات الثانوية عن الرئيسة؛ إذ أنه ال ميكن فصل الشخ" مرتاض"ويؤكد 

فكما أن الفقراء هم الذين يصنعون مجد ...المركزية في العمل الروائي إال بفضل الشخصيات الثانوية 

  مبعىن كما أن وجود الفقراء يف مقابل األغنياء حيقق توازن ا�تمع، 2»األغنياء؛ فكأن األمر كذلك هاهنا

  .ضروري حضور شخصيات ثانوية إىل جانب الشخصيات الرئيسة حىت يتحقق توازن العمل الروائيفكذلك من ال

وهي شخصيات " الشخصيات اهلامشية"وباإلضافة إىل هاتني الفئتني هناك من يضيف فئة ثالثة تدعى ب

  .فحات الروايةيكتفي الكاتب بذكرها يف صفحة واحدة من ص نأ كنميذات حضور حمتشم يف الرواية، 

  :الرواية وتعددت، كما اختلفت من حيث احلضور والفعالية، فنجدتنوعت شخصيات 

 :الشخصيات الرئيسة -1

تقامست فيها دور البطولة، وتناوبت على رواية كان احلضور األقوى يف الرواية خلمس شخصيات رئيسة 

  :األحداث وهي

الداي "جرى حوارا مع ، أ"لوسيمافور دو مرساي"صحفي فرنسي، يعمل كمراسل جلريدة  :ديبون-أ

في باريس لن يرغب فيك أحد اآلن، لم ينسوا ذلك «: ، يقول-بعد احتالل اجلزائر–يف باريس " حسني

الحوار الذي أجريته مع الباشا المخلوع أثناء زيارته إلى باريس، أتذكر متى كان ذلك؟ أياما فقط بعد فرارك 

  .3»من الجزائر

                                                           

، دت، القاهرةاهليئة العامة لقصور الثقافة،  ،2صالح رزق، ط:قراءة الرواية، مدخل إىل تقنيات التفسري، تر: هينكل  ب روجر-1
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عظام ومجاجم من املقابر اجلزائرية الستخدامها يف تبييض  استدعي ليكتب تقريرا حول فضيحة سرقة

سأرجع إلى المحروسة وسأصبح حارسا ليس «السكر، وبعث إثبات هذه الفضيحة، فقد أخذ على نفسه عهدا

  .1»فقط على المقابر، بل على حياة الجميع

انتشار السالم واحملبة  املؤمنني بضرورة" السان سيمونيني"مسيحي معتدل، ينتهي به األمر باعتناق مبادئ 

  .والعدل يف مجيع أحناء العامل، وخباصة يف الدول املضطهدة

ثه عن كان من الضباط الذين رافقوه يف رحلة حب ،" نابليون"ـقائد عسكري فرنسي، متأثر ب :كافيار-ب

 ألبيض املتوسط، كما مت استعباده من طرف القراصنة العثمانيني يف البحر ا"واترلو"جمده الشخصي، شهد هزمية 

  .أين ساموه سوء العذاب يف سجون اجلزائر

مع بيانات القالع، احلصون، القبائل، وحىت جب مقافشرع مباشرة بعد حتريره يف إعداد خطط لغزو اجلزائر، 

ن يا كافيار بدأت رحلتك في رد الصفعات وضربات اآل«: الطرق بطريقة مستقصية، يقول حمدثا نفسه

ائط، بل إنك ستشارك في تغييرها، عليك اآلن أن تصغي لكل األصوات ستعيد رسم الخر . السياط

والهمسات، واإليماءات، عليك اإليمان فقط، أن كل شيء من حولك اآلن سيعينك على غزو هذه 

  .ليقود بعد ذلك عمليا محلة االحتالل الفرنسي للجزائر، 2»المدينة

" كافيار"مييل إىل السلم، بينما " ديبون"كان ولكنه على النقيض منه، إذ لطاملا  " ديبون"ـكان صديقا ل

  .حياول حتقيق أهدافه حىت لو كان ذلك بإقامة احلروب

تاجر جزائري وكاتب يف الديوان، يؤمن بضرورة التعايش السلمي ويرى أن اخلالفات ال حتل : ابن ميار-ت

يبدل أقصى جهده يف  الفرنسيني؛  العالقات مع العثمانيني وحىتبالثورة والتمرد، مييل إىل السياسة كحل لبناء 

كتابة الشكاوى والعرائض للباشا الرتكي قبل الغزو، وللحاكم الفرنسي بعده، حىت أنه ذهب إىل باريس لطلب جلنة 

  .حتقيق لرد املساجد واألوقاف وامللكيات املسلوبة من طرف الفرنسيني إىل أصحا�ا

  .برحيلهم، انتهى به املطاف منفيا يف اسطنبول هتأثر  ةجر دلكان مياال إىل الوجود العثماين يف اجلزائر، 
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صوت اجلزائري الثائر، مناهض ألي وجود يف اجلزائر حتت أي شكل كان، إذ ال فرق  :حّمة الّسّالوي-ث

  . عنده بني العثمانيني أو الفرنسيني فكالمها حمتل للجزائر

كان الّسّالوي يقذف سبابه «احملتلني،كان يعتلي أركان املقاهي ليلعب بالدمى بطريقة يسخر فيها من 

بالجنود اليولداش، يسخر منهم، فيركضون خلفه، لكنه يفر بعيدا متوغال في شوارع المحروسة، غير عابئ 

ينتقد كل شيء حوله، يتكلم العثمانية مثل بني عثمان، ويصر على حفظ ...لم يحب بني عثمان يوما

  .1» الكلمات البذيئة فيها

  .فالتحق جبيشه ليطرد الفرنسيني" األمري"لى الثورة، حىت ظهر ظّل حيرض الناس ع

والديها وأخيها : الصوت النسائي الوحيد يف الرواية، فتاة من الريف فقدت مجيع عائلتها: دوجة-ج

فيصبحان " السالوي"وحوهلا إىل بغّي، مث ينقذها " املزوار"الصغري، لتنتقل بعدها إىل احملروسة أين اختطفها 

  .واعدا إياها بالزواج بعد عودته - "األمري"الذي التحق جبيش –" السالوي"تنتهي قصتها بانتظار حبيبني، 

  :الشخصيات الثانوية -2

  :مل تكن هذه الشخصيات رئيسية، لكنها لعبت دورا هاما يف تسيري األحداث، ونذكر من بينها

بفرقتها الغنائية ومكثت " دوجة"مغنية أعراس يهودية، يف األربعينيات من عمرها، التحقت : اللّة زهرة-أ

لم أدرك الحقيقة إال فيما بعد، حين التقيت في المبغى «": دوجة"يف بيتها قبل أن جتد نفسها يف امللغى، تقول 

هلا فقد أخذها إىل بيت " السالوي"وبعد إنقاذ ، 2» عملن في فرقتها، ثم تحول مصيرهن فجأة إليهبكثيرات 

، لتعود يف النهاية بعد قرار نفيه إىل اسطنبول فتعيش "ابن مّيار"أن تلجأ إىل بيت فتمكث هناك قبل " اللّة زهرة"

  ".السالوي"معها منتظرة عودة 

نشأت بينهما عالقة قوية تصف  ،"دوجة"ـ، كانت مبثابة األم الثانية ل"ابن ميار"زوجة : اللّة سعدية-ب

لة سعدية يوم رحيلي إلى جانبي، وتقبلني على تقف ال«" ابن ميار"مشهد افرتاقهما بعد قرار نفي " دوجة"

جبهتي، تبكي ال تريد فراقي، لو كان األمر بيدي لرحلت معهما، سحبت من صندوقها قالدة ذهب تحمل 
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يا اهللا كم هو جميل على : مصحفا صغيرا، وعلقتها في عنقي وضمتني إلى صدرها فبكيت، ثم همست لي

  1.»من بطني، ولكنه وهب لي دوجة لي ذريةعنقك، لم يكتب لي اهللا أن تكون 

وظل . ضابطا مسؤوال عن المبغى، يعد نساءه ويحصل الضرائب منهن«كان املزوار : المزوار-ت

حمب للمال، لطاملا كان متملقا لبين ، 2»محتقرا من الجميع، حتى من الخزناجي الذي يجني له دراهم البوجو

" دوجة"فتيات احملروسة وحتويلهن إىل بغايا، ومن بينهن  عثمان ومن بعدهم الفرنسيني، كان يعمل على اصطياد

  .خملصا احملروسة من خيانته" السالوي"اليت اعتدى عليها، لقي حتفه على يدي 

يف كرهه للعثمانيني، لكن وما إن دخل الفرنسيون " السالوي"من سكان احملروسة، يلتقي مع : ميمون-ث

هم الجديد إذ كان أكثر الناس معرفة بالبالد عرض ميمون نفسه كمساعد في فتح«اجلزائر حىت 

أوهم ميمون بورمون بأشياء كثيرة حتى نصبه رئيسا علينا في مجلس البلدية، ثم حين حّل كلوزيل ...وأهلها

ومع رحيل كلوزيل فقد افتضح أمره، وصارت مئات القضايا . نّصبه على األوقاف بما يقدمه له من ريعها

  .3»تتابعه في المحاكم

لتحقق يف جتاوزات الفرنسيني " ابن ميار"ن األعضاء املدعوين ملقابلة اللجنة التفتيشية اليت طلبها كان م

  .باجلزائر

يف " سان سيمون"القادمني إىل اجلزائر، باحثا عن حتقيق أحالم زعيمهم " السيمونيني"أحد : اسماعيل-ج

كنت توماس المسيحي، ثم «عرفا نفسه ميف أحد املقاهي " ديبون"ـنشر السالم والعدل يف العامل، التقى ب

ال ...أملي في هذه الحياة كلها إيصال الجسر بين هوتي الشرق والغرب)...(أصبحت إسماعيل المسلم

يهم يا سيد ديبون أن أكون إسماعيل أو توماس، أو حتى مسيحيا أو مسلما، المهم أن أكون معك 

  .4»إنسانا
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 :الشخصيات الهامشية -3

يف  - ولو أنه ضئيل–القسم األول كان له دور : انقسمت إىل قسمنيالرواية، كانت حاضرة بكثرة يف 

الطبيب الذي عاين العظام املتواجدة على السفينة الفرنسية واليت �بت من : ، ونذكر منهبعض مشاهد الرواية

لاللتحاق " السالوي" بالطبيب، الدليل الذي قاد" ديبون"والذي عّرف " لوسيمافور"املقابر اجلزائرية، مدير جريدة 

  .وغريها"...دوجة"، وكذا عائلة "األمري"جبيش 

البّحارة، جنود : يف تسيري األحداث، ومنثل له ب - واضح–فلم يكن له أي دور : أما القسم الثاين

  ...اليولداش، اجلنود الفرنسيني، نساء املبغى
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 :اللغة  - ث

النصوص السردية ما هي إال تشكيل لغوي قبل كل شيء، فتعترب اللغة الدليل امللموس على وجود الرواية؛ 

ومن استطاع أن يستثمر هذه اللغة )...(ذلك أن األدب ال ينتسج إال باللغة«" عبد امللك مرتاض"يقول 

أما من )...(هو األديب الحق)...(فيحولها من مجرد مفردات منثورة، وألفاظ معزولة، إلى نسيج من القول

  .1»لم تكن له لغة، فإنه كالمفلس، أو الفقير المعدم، فإنه ال يستطيع أن يبني شيئا من عدم

النص يف جوهره ماهو إال لغة، فإن غابت اللغة غاب النص وغاب األدب، ذلك أن اللغة هي أهم ما 

يتحدد كل من احلدث، املكان والزمن باللغة، وما  ينهض عليه البناء الفين للرواية؛ فالشخصية تستعمل اللغة، كما 

  .كان ليكون وجود أي من هذه العناصر لوال اللغة

الكاتب الروائي عليه «ـفوتتفاوت اللغة يف النص السردي باختالف شخصياته والفئات اليت تنتمي إليها، 

 2»واالجتماعية والفكريةأن يستعمل جملة من المستويات اللغوية التي تناسب أوضاع الشخصيات الثقافية 

بكل مهما تنوعت وتعددت مستويات الشخصيات وأوضاعها، فإن على الكاتب أن يستعمل اللغة اليت تليق  و

فكما   هذه الشخصيات، كما تتفاوت اللغة باختالف األمكنة املستعملة فيها، وكذا طبيعة احلدث الواردة فيه

  .» لكل مقام مقال« :يقال

إن اللغة هي أداة التعبير الكتابية في أي مدونة إبداعية وإذا كنا نعيش عصر التداخل األجناسي «

الذي لم يعد يسمح بحدود فاصلة بين األجناس اإلبداعية فمن الطبيعي أن تتحرر المدونة السردية الهائل 

  .3»من عبودية اللغة التوصيلية بحثا عن جمالية السرد وفنيته

  

  

به الكاتب، حيث جنده يتفنن يف استخدام اللغة، ويعمل على التالعب بالكلمات، وهذا ما وهو ما قام 

  :نتلمسه من خالل املقطع اآليت
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ولكن أنسيت يا كافيار أصبعك التي خلفتها في محجر الرخام؟ لم يبق منها شيء، هرستها الصخرة «

األكياس التي أنزلتها من على  كم عدد: أتساءل)...(حتى حالت إلى عصارة دم ممزوجة بالرماد األبيض

وكم طول الحبال التي فككتها في الميناء؟ كانت تكفي . السفينة؟ كانت ستمد بيني وبين سات طريقا

  .1»للدرب الموصل بيني وبين واترلو 

ألصبعه، وكذا العدد الكبري لألكياس اليت أنزهلا من السفينة، أو احلبال " كافيار"ان فهو يصور حادثة فقد

  .اح عن االستعمال العادي للغةينز االبكها يف امليناء، بطريقة فنية إبداعية، أعاد فيها إحياء اللغة اجلامدة، اليت ف

في الظلمة لم «: كما عمد الكاتب إىل استعمال مفردات حتيل إىل لغة عجائبية، وهذا من خالل قوله

ررهما، يردد في ظالم العنابر يكن حولي سوى الشيطان يطل من شقوق الجدران، أرى لمعة في عينيه وش

  .2»العفنة أنه إله جديد لهذا العالم

حيث محل هذا املقطع نوعا من الغرابة، إذ يصور السارد رؤيته للشيطان والذي ميثل أحد املخلوقات 

  .العجائبية

بعض الرجال مثل الفينيق، ليس موتهم «يرى بأن  نيحويف مقطع آخر جند الكاتب حييل إىل األسطورة، 

شبه بعض الرجال لطائر الفينيق الذي تقول األسطورة بأنه عندما ميوت حيرتق  ؛3»إال مرحلة من مراحل حياتهم

  .بالكامل وسط النريان ليتحول إىل رماد، مث يعود إىل احلياة من جديد منبعثا من رماده

عن طريق اجلمع  - لقولإن صح ا - عملت على خلق مزيج لغويوخالفا للروايات اجلزائرية املعاصرة واليت 

غالبا الفرنسية أو –بني اللغة الفصحى والعامية، وأحيانا بتوظيف بعض املفردات أو حىت العبارات بلغة أجنبية 

 يتالو  ،عرّبةملاجاءت بلغة فصحى صرفة، ما عدا بعض املفردات ) الديوان اإلسربطي(، فإن رواية - اإلجنليزية

  :نها كتبت حبروف عربية، ومن أمثلة هذه املفرداتاستعريت من اللغة الفرنسية، ولك

لوسيمافور "جريدة : تقابلني الفتة الجريدة، أتهجى حروفها« :، يقول"ديبون"اسم اجلريدة اليت يعمل �ا 

  .4»"دو مرساي
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  .1»شارل الخامس، شارع دوكين، شارع دوربا، شارع كليبرشارع «وكذا أمساء الشوارع 

  .3»البروفانس« و  2»لوناجور «: باإلضافة إىل اسم السفينتني
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 : الشخصية التاريخية -1

تصنيفه أثناء –هذا النوع ) PHILIPPE  HAMON "(فيليب هامون"أدرج          

أن هذه الفئة من " هامون"، ويرى "نابليون"ل هلا بشخصية مثّ  كما يف فئة الشخصيات املرجعية، - للشخصية

وبرامج واستعماالت معنى ممتلئ وثابت حددته ثقافة ما، كما تحيل على أدوار «الشخصيات حتيل على 

  .1»ثابتة 

ترتبط قراءة هذه الشخصيات بدرجة استيعاب القارئ هلذه الثقافة، ففي حال إدراج هذه الشخصيات يف 

امللفوظ الروائي فإ�ا تعمل على أن تكون مرجعا حييل إىل النص الكبري واملتمثل يف اإليديولوجيا أو الثقافة املنبثق 

  .عنها

  :ة نوعني من الشخصياتوتوظف الرواية التارخيي

يضعها الكاتب للتخلص ، 2»أنها كانت موجودةشخصيات تاريخية متخيلة يفترض الروائي «  -  أ

 .من الضغط الذي تفرضه املصداقية التارخيية يف توظيف الشخصيات احلقيقية

، ويعترب توظيف 3»شخصيات تاريخية صرفة عاشت حقا وأثبتها التاريخ على نحو معين«  -  ب

 .أي تغيري يف سرية هذه الشخصيات يفقد العمل األديب مصداقيته أنّ  اعتباركبريا على الكاتب، بهذا النوع عبئا  

ما تسهم إال أن هناك من الروائيني من يتعامل مع هذه الشخصيات على أ�ا ثانوية يف العمل اإلبداعي، قلّ 

اية، والعكس يصدق في فمن كان بطال في التاريخ، قد يغدو شخصا ثانويا في الرو «يف تسيري األحداث، 

  .4»ذلك

                                                           

 م2013، دار احلوار للنشر والتوزيع، سوريا، 1ط سعيد بنكراد،: سيميولوجيا الشخصيات الروائية، تر: فيليب هامون-1

  .35،36ص

  .130الرواية والتاريخ، ص: نضال الشمايل-2

  .130نفس املرجع، ص-3

  .130نفس املرجع، ص-4
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الفرنسية : التارخيية احلقيقيةذكر جمموعة من الشخصيات  فنجدهوهو ما قام به الكاتب يف هذه الرواية، 

 - الداي حسني -الباشا حممد علي(، والعثمانية ...)روفيغو - فوارول - كلوزيل  - القنصل دوفال - القائد بورمون(

  .اجلزائري" األمري عبدالقادر"ة ضمنيا إىل ذكر ، كما تعرضت الرواي...)اآلغا ابراهيم

وجدير بالذكر أن هذه الشخصيات كانت ثانوية من حيث األمهية، حيث مل ترق أي منها إىل مستوى 

  .البطولة
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  : الزمن التاريخي -2

وبهذا )...(تتميز به بنية الرواية التقليدية التي يجيء فيها الزمن متسلسال تسلسال منطقيا«وهو الذي 

تصبح لهذه التواريخ قدرة اإليحاء أو اإليهام بأن عالم الرواية وما يدور فيها من أحداث، عالم حقيقي 

  .1»وليس عالما متخيال

اثنا عشر عاما «بسرد األحداث  " ديبون"ليبدأ ، »1833مارس «افتتحت الرواية مبؤشر زمين واضح

هذا املؤشر قبل  -فيما بعد– ليتكرر، 2»الجزائرانقضت على موت نابليون، وثالث سنوات بعد سقوط 

  .يف القسم األولحديث باقي الشخصيات الرئيسة 

ألحداث احلملة الفرنسية على اجلزائر، يف " ديبون"ويظهر الزمن التارخيي واضحا وجليا من خالل سرد 

نشرت في : 1830يوميات مراسل لحملة «القسمني الثاين والثالث، حبيث يفتتحها الكاتب بعبارة 

  .»بتصرف) لوسيمافور دو مرساي(

  .ويف اجلدول التايل سنحاول تتبع التواريخ املقدمة، مقارنة مع ترتيب صفحات الرواية

  الصفحة الوارد فيها  املؤشر الزمين

  .أفريل 27- 

  .أفريل 28- 

  .ماي 3- 

  .بقية األسبوع األول من ماي- 

  .األسبوع الثاين من ماي- 

  .من مايالرابع / األسبوع الثالث- 

  .األسبوع األخري من ماي- 

  .األسبوع األول من جوان- 

 -97.  

 -98.  

 -101.  

 -103.  

 -105.  

 -108.  

 -171.  

 -179.  

                                                           

  .98،99تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، ص: آمنة يوسف-1

  .13الديوان اإلسربطي، ص: عبدالوهاب عيساوي-2
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  .184-   .األسبوع الثاين من جوان- 

  

عادة ما ختضع اليوميات للرتتيب الزمين، وهو ما نالحظه من خالل اجلدول؛ حبيث رتبت املؤشرات الزمنية 

  .ترتيب صفحات الروايةترتيبا تسلسليا متناسبا مع 
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 :المكان التاريخي -3

  :ـوهو املكان الذي حيمل بعدا أو قيمة تارخيية، ومنثل له من الرواية ب

قرونا ثالثة وحكامنا يصلون به، تؤخذ «أمجل مساجد احملروسة، وتكمن تارخييته يف كونه : جامع السيدة*

  .هدمه الفرنسيون أثناء احتالل اجلزائر، 1»راكالبيعة لهم هناك، وقد بني حتى قبل مجيء األت

، الذي دفن يف حجرة "عبدالرمحان الثعاليب"وقد مت بناؤه حلماية قرب العالمة : ضريح عبدالرحمان الثعالبي*

فتحت باب « " :ابن ميار"داخل زاويته، ليصبح فيما بعد مزارا يقصده السكان من أجل التوسل به، يقول 

  .2»هناك ودخلت متمتما بالدعاء، كأني أعتذر إليه على فراق دام أكثر من شهرينالضريح، وتركت حذائي 

جامع الباديسان، جامع الرابطة، «ـكما ورد ذكر جمموعة من املساجد ذات البعد التارخيي ك* 

  .3»والصباغين، وجامع القبائل، وجامع الرحبي، وعلي خوجة، وسيدي عمار التنسي، وجامع عبدي باشا

  .4»شارع شارل الخامس، شارع دوكين، شارع دوربا، شارع كليبر، باب فرنسا«الشوارع  وكذا أمساء

  

  

  

  

  

                                                           

  .276لديوان اإلسربطي، صا: عبدالوهاب عيساوي-1

  .54، صصدرنفس امل-2

  .276، صصدرنفس امل-3

  .67، صصدرنفس امل-4
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 :الحدث التاريخي -4

أو مسموعة، أو واقعة، معاشة  «يعترب احلدث مبثابة العمود الفقري الذي تقوم عليه بنية الرواية، وهو

  .اليت يراها مناسبةطريقة الضها بيستخدم الروائي خياله من أجل إعادة تنظيمها وربطها مع بع، 1»متخيلة

ومبا أن الرواية اليت بني أيدينا تنتمي إىل فئة الروايات التارخيية، فهي تقوم على نقل وتصوير أحداث تارخيية 

  :وقد اعتمدت يف ذلك على طريقتني

وحيرص فيه املؤلف على االستشهاد املباشر للنصوص التارخيية  :النقل التاريخي المباشر  - أ

على   2»يرد النص التاريخي في النص الروائي أحيانا كما هو في المصادر التاريخية«فـداخل النص الروائي، 

 .شكل بنية مستقلة إما حمصورة بني مزدوجتني أو قوسني أو مكتوبة خبط غليظ

عليكم «: بعد حادثة املروحة" الباشا"مقطع الرسالة اليت أرسلت إىل  وجند هذا الشكل يف الرواية من خالل

بتجديد عهد األمان لقنصلنا، وأرسلوا أعيان المدينة ليعتذروا للقنصل المرابط بالسفينة، وإذا لم يتحقق هذا 

  .3»فليست لكم منا إال العداوة

 بنيليا يهعلد تماع ليتوا، الةلرسا يف لةثمم يةخيار ت قةثيو ى علب اتلكاد مااعتع قطاملا هذى عل حظالملا 

هذا املقطع عن السرد، عن طريق تأطريه ز ميد ق الكاتب دجن كما ،ةيارخية التعيرجاملى عل دهناستا دىئ مر اللق

  .ىت يبدي لنا واقعيته وتارخييتهمبزدوجتني ح

وفيه يقوم الكاتب بانتقاء وقائع أو أحداث تارخيية، مث يعيد : التشكيل التخييلي الصرف  - ب

يستعيد المناخ التاريخي فقط، ثم يترك لنفسه قدرا من « فالكاتبتركيبها وفق مقتضيات السرد الروائي، 

 .خيية مع بنية النص الكليةو�ذا تندمج بنية النصوص التار ، 1»الحرية داخل إطاره

                                                           

  .44، دط،دب،دت،ص06الرواية والروائي، خمتارات : حنا مينة-1

  .106، صم2002توظيف الرتاث يف الرواية العربية، دط، منشورات احتاد الُكتاب العرب، دمشق،: حممد رياض وتار-2

  .131الديوان اإلسربطي، ص: ساويعبدالوهاب عي-3

  .126الرواية والتاريخ، ص: نضال الشمايل-4
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تقدمت في إثر الجيش، وسرت في «: إحدى املعارك بني اجليشني الفرنسي واجلزائري" ديبون"يصف 

الحقل الخالي من األحياء، لونت الدماء األرض، وامتزجت بالتراب، ثم أوحلت، ألول مرة أرى وحال من 

  .2»)...(و محمديةالدماء، خطوت بقدمي فوقه ولم أدر إن كانت دماء مسيحية أ

يستحضر الكاتب على  ذإ ؛ةلؤو م مناوإ ةحير ص قةريبط كنت مل اهكنل ،ةيخيار ة تقيحق طعقهذا امل هريظ

ة اداملب كيتر  ةعادى إعل لعم بل، هزااجل يخار لتى اعطباملف كتي مل هكنل، )سطاوايل(معركة " ديبون"لسان 

   .سح ا�ال خلياله كي يصف أحداثهااحتفظ باملناخ التارخيي فقط للمعركة، مث أفف ة،يخير التا

أهم حدث تارخيي تقوم عليه الرواية هو احلملة الفرنسية على اجلزائر، ولكنها تناولت كذلك حدثني  إنّ  

  : بارزينتارخييني

بين القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت وقوات التحالف «وهي معركة وقعت  :معركة واترلو*

بقيادة دوق ولنجتون، وهي آخر المعارك التي خاضها نابليون وأجهضت حلمه في حكم كامل 

  .3»في مدينة واترلو قرب بروكسل 1115يونيو عام /حزيران11وقعت المعركة في ...أوروبا

يومها زاد المطر من وحولة السهل، وقد «": ديبون"أحداث هذه املعركة وهزميتهم حمدثا "كافيار"يستذكر 

. ثم جاء األمر بالهجوم)...(سبقونا واختاروا المكان األفضل، وحين اشتد المطر اعتقدنا أننا لن نحارب

رأينا انسحاب الجنود اإلنجليز ألننا وهكذا تقدمنا (...)األمامية للتحالفوبدأت المدفعية تقصف الصفوف 

أصبت في ساقي فسقطت على األرض الوحلة، وحين رفعت رأسي وجدت جنودنا )...(من خلف الربوة 

  4.»يجرون فارين

                                                                                                                                                                                     
 

  .253الديوان اإلسربطي، ص: عبدالوهاب عيساوي-1

  .135، صم2013أحداث التاريخ الكربى، دط، دار الكتاب العريب، القاهرة، : جمدي كامل-2

  .32،33السابق، ص صدرامل: عبدالوهاب عيساوي-3

  .123، ص2، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دت، ج2وجز يف تاريخ اجلزائر،طامل: حيي بوعزيز-4
 
 



).الديوان(التاريخ يف  جتليات                                                 :          الفصل الثاين  

 

[45] 
 

 27في صباح يوم «كانت من األحداث التارخيية البارزة يف الرواية، وقعت هذه احلادثة : حادثة المروحة*

مبناسبة عيد الفطر، ويف خضم احلديث " الداي حسني"لتهنئة "دوفال"ذهب اجلنرال  حني 1»م1827عام أفريل 

لماذا تأخر ملككم في إيفاء الديون، ولماذا ال يجيب على رسائلي العديدة؟ تفوه القنصل «": الداي"سأله 

ولم ينتبه الباشا إلى نفسه إال وهو . الملك في باريس ال يلتفت إلى شخص مثلكم: بما أدهش الجميع

  2.»ثم يضرب القنصل بالمروحة التي كانت بيده يقف، ومن 

بإهانة قنصلهم ومنه عتذار رمسي، وعندما رفض ذلك حتججت بتقدمي ا" الداي"طالبت الدولة الفرنسية 

  .دولتهم، وقاموا إثر ذلك بغزو اجلزائر ادعاًء برد االعتبار

  

  

  

  

 

                                                           
 

  .131الديوان اإلسربطي، ص: عبدالوهاب عيساوي-1



  

  

  خاتمة



 .خامتة
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ليات التاريخ فيها ، وكذا جت)الديوان اإلسربطي(البناء الفين يف رواية سعت هذه الدراسة إىل البحث عن 

  :تام إىل جمموعة من النتائج واالستنتاجات املعرفية، نورد منهااخليف توصلت  دقو 

يشمل كل من العنوان، الغالف بناء خارجي : إىل جزئني) الديوان(ينقسم البناء الفين يف  - 1

، وبناء داخلي يتحقق من خالل توفر جمموعة من العناصر، تتمثل " العتبات النصية"واإلهداء، وهو ما يطلق عليه 

 .الزمن، املكان، الشخصية، واللغة: يف

 هنهذ ىلإ ردابتت هيلع عالطالا دنع ةر شابم ذإ ؛ئر اقلل از فتسم )يطرب سإلا ناو يدلا( ناو نع ءاج - 2

 ةنيدملا )ةطرب سإ(و ،هيلع بتكيُ  يذلا رتفدلا لثمي يذلاو  )ناو يدلا( نيب ةقالعلا ةعيبط لو ح تالاؤ تسالن م عةمو جم

ي  لذا ليللدا ىلإ ليحيُ  ةياو ر لان او نع نأ ّني بتيل ،يئاو ر لا نتملا ةءار ق دعب ّال إ سبلُ لاو  ماهفتسالا اذه لو ز ي الو  ،ةينانو يلا

 لو ح هتامو لعم عمجي ليصتفلاب هيف لجسين كا يلذ ارتفدلا كلذ وأ ر،ائز جلا لىة عملحلا يف "ارافيك" هعبتي انك

 .  )ةطرب سإ( مسا اهيلع قلطيُ  ناك يتلاو  رئاز جلا

جيب أن تتوفر فيه جمموعة من العناصر، كاسم  هنإفاهليكل اخلارجي للرواية،  دعي الغالف نّ أ امب - 3

  اتصيو صخلا هذه لعلو  ،املؤلف  العنوان، املؤشر األجناسي، دار النشر، كما ميكن أن تتصدر الغالف لوحة فنية

 .الشهرية" حادثة املروحة"ـلغالف مشهدا جمسدا  ل، حيث صّور ا)الديوان(يف  انل تدسجُ  اهلك

ألشخاص أو مؤسسات كان هلا فضل عليه، ميكن عربون شكر وتقدير من الكاتب  ، اإلهداء - 4

 .إهداء نسخة يكتبه املؤلف خبط يده، عادة ما يقدمها كهدية، أو يف حفالت التوقيع: أن يظهر يف شكلني

جنده يف هذه املدونة، حيث يهدي الكاتب روايته إىل صديقه أو إهداء العمل ككل ويكون مطبوعا، وهو ما 

 .، وبذلك فهو إهداء خاص"محيد ناصر خوجة"الراحل الشاعر والناقد 

 

يكن الزمن يف الرواية متسلسال، إمنا عمد الكاتب إىل خلخلته وحتريفه، من خالل توظيف  مل - 5

املفارقات الزمنية، واليت حتدث عندما خيالف زمن السرد زمن القصة، وحقق الكاتب ذلك من خالل مفارقيت 

 .االسرتجاع واالستباق

الشخصيات على استذكار أو اسرتجاع جاع، حيث عملت مت سرد أغلب األحداث يف الرواية عن طريق االسرت 

  املاضي، أما االستباق فقد ورد يف مقاطع سردية قليلة، وهذا كونه يستبق األحداث ما يُفقد الرواية عنصر التشويق
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 . كما وظف الكاتب كذلك تقنييت اخلالصة واحلذف

أمكنة : نة، اإلطار أو اخللفية اليت تدور فيها األحداث، وظف الكاتب نوعني من األمكاملكان - 6

، وأمكنة مغلقة موجهة لإلقامة إما اختياريا  "حي املقاهي" و" مدينة اجلزائر"مفتوحة ذات مساحات كبرية، مثل 

 .، وختتلف األمكنة يف الرواية باختالف طبيعة احلدث"السجن"ـأو إجباريا ك" البيت"ـك

شخصيات رئيسة، كان هلا الدور الفاعل يف سرد : تنقسم شخصيات الرواية إىل ثالثة أقسام  - 7

 ".دوجة"و" محّة الّسّالوي"- "ابن مّيار"- "كافيار"- "ديبون: "األحداث وهي

اللة "- "ميمون"-"املزوار"ـة للشخصيات الرئيسة يف حتريك األحداث، كشخصيات ثانوية، كانت مساعد

 "...اجلنود"أو " نساء املبغى"ـ، باإلضافة إىل شخصيات هامشية ذات دور ضئيل يف حتريك األحداث ك"...زهرة

بأسلوب واضح ) يالديوان اإلسربط(اللغة، الدليل امللموس على وجود الرواية، جاءت رواية  - 8

كانت لغة فصحى صرفة، ما عدا بعض املفردات املعرّبة، فسيطة، ابتعد فيها الكاتب عن اخللط، ب سلس،  ولغة

 ، حيث اسُتعريت هذه املفردات من اللغة الفرنسية"...لوناجور"، "البروفانس"، "لوسيمافور دو مرساي: "مثل

 .لكن ُكتبت بأحرف عربية

تبع الشخصيات، الزمن، املكان وكذا تالتاريخ يف الرواية، من خالل تقصي حضور ميكننا  - 9

 .األحداث التارخيية

شخصيات تارخيية حقيقية، أُثبت : يلجأ الكاتب أثناء توظيفه للشخصية التارخيية إىل نوعني -10

، وشخصيات تارخيية متخّيلة، يضعها الكاتب للتخلص من ضغط املصداقية "...دوفال"- "نابليون: "وجودها مثل

 .التارخيية

ى الرواية أن الشخصيات التارخيية احلقيقية الواردة فيها، كانت ثانوية، ومل ترق إىل مستوى ومن املالحظ عل

 .البطولة

" ديبون"، ويتجلى يف الرواية من خالل يوميات الصحفي يتميز الزمن التارخيي بالتسلسل املنطقي -11

، حيث جاء فيها سرد ألحداث تارخيية، متثلت يف احلملة الفرنسية "دو مرساي لوسيمافور"واليت نشرت يف جريدة 

 .على اجلزائر



 .خامتة
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وكذا " ضريح عبدالرمحان الثعاليب"من خالل وصف  كان للمكان التارخيي حضور يف الرواية -12

 "...شارع شارل اخلامس"ـ، باإلضافة إىل ذكر الشوارع القدمية ك"مسجد السيدة"ـبعض املساجد ك

رواية تارخيية، فإ�ا تعمل على سرد ) الديوان(ث العمود الفقري للرواية، وعلى اعتبار ميثل احلد -13

ونقل أحداث تارخيية، إما نقال حرفيا من املصادر التارخيية عن طريق اقتباس مقاطع توضع بني مزدوجتني ُميّيزا�ا 

لكاتب بانتقاء وقائع أو أحداث عن املنت الروائي، أو عن طريق التشكيل التخييلي الصرف، والذي يقوم فيه ا

 .الروائي سردتارخيية مث يعيد تركيبها وفق مقتضيات ال

مجع بني زائر، ولتحقيق ذلك فقد أعاد الكاتب يف هذه الرواية إحياء حقبة زمنية من تاريخ اجل -14

على استكمال الفجوات اليت تركها التاريخ استكماال  ، حيث عمل التخييلالتارخيي والسرد الفين التخييلي السرد

 .فنيا وأدبيا

يف كو�ا زاوجت بني املعطى الفين والتارخيي بصورة ) الديوان اإلسربطي(يكمن سر تتويج رواية  -15

ا خلق ما ميكن أن يُطلق مم باإلضافة إىل موضوعيتها يف سرد األحداث عرب اعتمادها لتقنية التعدد الصويت؛  مميزة،

 .ليه توليفة جديدة مّيز�ا عن غريها من الرواياتع

  

الرواية  أ�ا كانت تعتمد السرد املتكرر لكثري من األحداث حبيث ظهر وكأنه يعاب على  هنأ الإ -16

حشو، خاصة أن ذات األحداث تعيد كل شخصية التحدث عنها، صحيح أ�ا من وجهة نظر خمتلفة عند كل 

 .شخصية، لكن بعض التكرار لألحداث بتفاصيلها كان فائضا، ومبالغا فيه

 

ويف اخلتام نتمىن أن نكون قد وفقنا يف اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة يف بداية الدراسة، كما نتمىن أن *

  .تُعىن بتحليل هذه املدونة وفق مقاربات خمتلفة يكون هذا البحث نقطة انطالق ألحباث ودراسات جديدة

  



  .لملحقا

  ".عبد الوهاب عيساوي"التعريف بالروائي -1

                     

  .مضمون الرواية-2

  

  .أصداء حول الرواية-3
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 :"عبد الوهاب عيساوي" التعريف بالروائي -1

خترج من جامعة زيّان عاشور، والية اجللفة   م باجللفة،1985من مواليد «كاتب وروائي جزائري،  

  .1»مهندس دولة إلكرتوميكانيك، ويعمل كمهندس صيانة

  :صد العديد من اجلوائز عن مؤلفاته، ونذكر منهاح

سينما (، عن رواية م2012عام "علي معاشي"اجلائزة األوىل للرواية يف مسابقة رئيس اجلمهورية - 

  ).جاكوب

  ).سيريا دي مويريت(، عن رواية م2015جائزة آسيا جبار للرواية عام - 

  ).الدوائر واألبواب(، عن رواية م2017سعاد الصباح للرواية العربية عام جائزة  - 

  2).سفر أعمال املنسيني(، عن رواية م2017ربية عام جائزة كتارا للرواية الع- 

  ).الديوان اإلسربطي(، عن رواية م2020عام " البوكر"اجلائزة العاملية للرواية العربية -باإلضافة إىل 

  ).جماز السرو(، و)حقول الصفصاف:(كان له جمموعتان قصصيتانكما  

  

  

  

                                                           

www.arabicfiction.org                  ترمجة عبد الوهاب عيساوي، املوقع الرمسي للجائزة العاملية للرواية العربية، -1

  www.ida2at.com   .م14/04/2020؟ 2020من هو عبدالوهاب عيساوي الفائز جبائزة البوكر : إبراهيم عادل-2
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 :مضمون الرواية -2

تكشف الفرتة التارخيية م، )1833-1815(تدور أحداثها ما بني رواية تارخيية، ) الديوان اإلسربطي(

الشهرية، إىل انتهاء اللجنة الفرنسية من أعمال التفتيش يف " واترلو"يف معركة " نابليون بونابرت "املمتدة من هزمية 

  .اجلزائر، وما ختلل تلك الفرتة من االحتالل الفرنسي للجزائر

الفرتة اليت تزامنت و�ايات تلك فرتة ما قبل االحتالل الفرنسي، أي  أحداث رفيها بتصوي الكاتبيقوم  

   .التواجد العثماين باجلزائر، وبدايات االحتالل الفرنسي

، حول املائدة اليت يقّدمها كل )الديوان الشرقي(من " غوته"روايته بنص للشاعر األملاين " عيساوي"يفتتح 

" ديبون"عندما يكتشف الصحفي " مرسيليا"السرد من فرنسا، وبالذات من  بعدها من الشرق والغرب، لينطلق

واقعة كارثية خالل إجرائه لبعض التحقيقات على ظهر إحدى السفن القادمة من اجلزائر، إذ وجدوا عددا من 

 ف عليها الطبيب الفاحص من أول وهلةالصناديق حتوي عظاما بشرية ُجلبت الستخدامها يف تبييض السكر، تعرّ 

  .دون احلاجة إىل تقليبها ، ليكتب الصحفي بعدها تقريرا مدويا عن هذه اجلرمية

حادثة "يرتكز السرد فيما بعد حول احلملة الفرنسية على اجلزائر، وما سبقها من أحداث، كان أبرزها 

ا الذي أُهني من طرف واليت استغلتها الدولة الفرنسية كذريعة الحتالل اجلزائر ادعاًء برد االعتبار لقنصله" املروحة

الفرنسية كوثيقة لنقل " لوسيمافور دو مرساي"، وقد استعان الكاتب يف ذلك جبريدة - آنذاك–داي اجلزائر 

  .األحداث

، حبيث تتكون من مخس فصول، كل فصل الالفت يف بنية هذه الرواية هو نظامها اهلندسي املتقن إنّ 

صية رئيسة، ليحتفظ الكاتب بذات الرتتيب على مدار يتكون من مخسة أقسام، يتوىل السرد يف كل قسم شخ

 .العمل
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شهدت ) الديوان اإلسربطي(ومنه فخالفا للروايات اليت يقتصر فيها السرد على راو واحد، فإن رواية 

" ديبون"الصحفي (منهما فرنسيان اثنان:تعددية صوتية، حيث تناوب على السرد فيها مخس شخصيات رئيسة

" ّمحة الّسّالوي"الشاب الثّائر  - "ابن مّيار"التاجر (جزائريون فالثالثة اآلخرون أما ، ")كافيار"والقائد العسكري 

  . )"دوجة"والصوت النسائي الوحيد يف الرواية 

 ؛الرواية من قدر�ا على إعادة إحياء تلك املرحلة التارخيية بكثري من التفاصيل حبياديةهذه تأيت أمهية و 

، وبالتايل قّدم أن تقول رأيها باحلدث ّدم رأيه يف هذه األحداث صراحة، إمنا أفسح ا�ال لشخصياتهالروائي مل يُقف

، فاحلقيقة التارخيية ليست ذا�ا عند اجلميع، وما التاريخ إال وجهة -التارخيية–صورة موضوعية عن هذه املرحلة 

وهو ما أوضحته الرواية عرب  تنافرة وضعية تقابل،ميكن أن تكتمل صورة التاريخ إال بوضع أصواته امل نظر، حبيث ال

  .تعددها الصويت
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 :أصداء حول الرواية -3

، يف دور�ا الثالثة عشر "البوكر"يات ضمن القائمة القصرية للجائزة العاملية للرواية العربية  تنافست ست روا

"    عبد الوهاب عيساوي"للكاتب اجلزائري ) الديوان اإلسربطي(، ليقع االختيار باإلمجاع على رواية 2020عام 

  .�ذه اجلائزة أول رواية جزائرية تتوج لتكون بذلك 

، أن هذا التتويج جاء نتيجة ألسباب متعددة "البوكر"رئيس جلنة حتكيم " حمسن جاسم املوسوي"ويرى 

جودة األسلوب؛ إذ ُكتبت بلغة عالية، وتدقيق أسلوبي شديد، كما أنها تطرقت إلى موضوعات «: منها

بعد ذلك من  ، وتمكنتيمكن أن يتفق بشأنها عبر التدوين التاريخي، واألرشيف الوطني واالستعماري

  .1»تعددية صوتية عالية

شهدت الساحة األدبية والنقدية ضجة عن سبب استحقاق الرواية هلذه ) الديوان(فور إعالن تتويج  و

إال أن هناك من أخرج  .هل اجلانب الفين؟ أم اجلانب التارخيي؟ كو�ا تنتمي إىل تيار الروايات التارخيية اجلائزة،

   ...لنقد، لُيدخلها حتت عباءة اإليديولوجيا والسياسةهذه الضجة من جمال األدب وا

علينا أن نحتفي برواية الصديق «أنه " فيصل األمحر"الدكتور واألكادميي يرى الروائي ويف هذا الصدد 

الظرف الجمالي الكافي الذي يرفعها إلى  - سواء وافقناه أم عارضناه–عيساوي ألنها أوجدت لخطابها 

أما باقي الجدل فإننا سنتركه ...أُّلف  في هذا العام من روايات في العالم العربيمصاف األفضلية على ما 

  .2»لقادم األيام لعله يختمر جيدا وسنتابعه بشغف وموضوعية

    جتد نفسك أمام رواية متكاملة األركان الفنية واملوضوعية) الديوان(فحينما تنتهي من قراءتك لرواية 

يشّدك السرد ما جيعل ، وتوزيع السرد بينها تعدد األصوات السرديةم الكاتب فيها استخد لغتها بسيطة سهلة، كما

  .بشكل طاغي على عدم تركها

                                                           

 م2020باجلائزة ل) الديوان اإلسربطي(رئيس جلنة حتكيم البوكر يكشف حيثيات فوز رواية -1

                                                                                      www.youtube.com/alghadtv 

 m.arabi21.com    .م24/04/2020حتيي العثمانوفوبيا وُرهاب الرتك، ) الديوان اإلسربطي.. (اجلزائر: حسان زهار-2
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أبرز ما يلفت النظر في الترتيب  «على الرواية ترتيبها الزمين؛ إذ أن " صالح فضل"يف حني أعاب الناقد 

منها تاليا لألجزاء األخيرة، مما يفقد القارئ الزمني للرواية أنه يمضي بطريقة معكوسة، ليصبح الجزء األول 

ليستطرد بعدها أن هذا العيب يف ، 1»لذة المفاجأة والدهشة، ألنه يتعرف على النتائج قبل الوقائع واألسباب

  .ال متلك تبديل أحداث التاريخ الكربىتارخيية، و  روايةتبقى الرواية طبيعي، أل�ا 

هو شعور أي  «: عن شعوره بعد التتويج" عبد الوهاب عيساوي"أما من جهته فقد أعرب صاحب الرواية 

أو يتحصل على جائزة تعتبر أهم جائزة عربية، ولكن روائي شاب في  -ياخذ–كاتب يعني بطبيعة الحال 

متنيه مساع خرب  كما أكد على، 2»بداية حياته يكون طعم الفوز مختلف؛ يكون أكثر حالوة أو أكثر تشجيع

 .التتويج يف بيته، ما مينحه نوعا من الراحة، ويتيح له عيش اللحظة مع نفسه

                                                           

 www.almasryalyoum.com     .م17/07/2020،)لديوان اإلسربطيا(رؤية الذات الوطنية يف : صالح فضل-1

                                                                                                                                    

 www.bbc.com/arabic                  .هاب عيساوي يصف شعوره بعد فوزه جبائزة بوكرالروائي اجلزائري عبدالو -2 
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  :ملخص الدراسة 

" عبد الوهاب عيساوي"للروائي اجلزائري ) الديوان اإلسربطي(فك لغز تتويج رواية يسعى هذا البحث إىل 

: طريق الكشف عن املعطيني الفين والتارخيي فيها، انطالقا من إشكالية مفادها عنالعاملية، " البوكر"جبائزة 

   تاريخ؟لل ةداعإرواية فنية أم  )الديوان اإلسبرطي(

مقدمة، مدخل نظري، وفصلني ّمت املزج فيهما : وبناءا عل هذا فقد متت هيكلة البحث من خالل وضع

ما خامتة مشلت أهم نتائج الدراسة، وهذا باالعتماد على بعض آليات بني اجلانبني النظري والتطبيقي، تليه

  .املنهجني البنيوي والسيميائي، باإلضافة إىل إجرائي الوصف والتحليل

اليت يتفاعل فيها ما هو  ؛باجلائزة ناتج عن طبيعتها املركبة )الديوان(تتويج البحث يف األخري إىل أن ليخلص 

، كما كان لتقنية التعدد الصويت أو التناوب السردي دورا فّعاال يف إكساب تارخيي مبا هو فين ليحققا توليفة خاصة

  .- التارخيية–الرواية طابعا حياديا وموضوعيا يف نقل األحداث 

  .الرواية التارخيية - التاريخ - البناء الفين - الديوان اإلسربطي: الكلمات املفتاحية

Study summary: 
 
 

This research seeks to decipher the mystery of crowning the novel (aldiywan 

al'isbirti) by the Algerian novelist "Abdulwahab Issawi" with the International Booker 

Prize, by revealing the artistic and historical data in it, based on the problematic that: 

(aldiywan al'isbirti) is an artistic novel or a history? 

Based on this, the research has been structured through the development of: an 

introduction, a theoretical entrance, and two chapters in which the theoretical and 

practical aspects were mixed, followed by a conclusion that included the most 

important results of the study, and this is based on some mechanisms of the 

structural and semiotic approaches, in addition to procedural description and 

analysis. 

Finally, the research concludes that the awarding of the(Diwan) is due to its 

complex nature. In which what is historical interacts with what is artistic to achieve a 

special synthesis, as the technique of polyphonic or narrative alternation had an 

effective role in giving the novel a neutral and objective character in the transmission 

of historical events. 

 
Keywords: aldiywan al'isbirti - artistic construction - history - the historical novel. 

 


