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زائرية املعاصرة ثراًء فنيًا كبريًا خالل فرتة زمنية حمددة إذ استطاعت أن تتجاوز احمللية حققت الرواية اجل
لتلتحق مبصاف العاملية، حيث شهدت تطورات كثرية وتغريات عديدة نالت الشكل واملضمون وذلك على يد 

جتماع  واليياس ، وانقلبت جيل طموح توَّاق إىل املعرفة أكد ذاتيته من خالل كتابات روائية ختطَّت االلتزام اال
على أمناط اليرد التقليدية، ومكَّنت الكاتب من التعبري واإلفصاح عن رؤاه ومواقفه جتاه واقعه. وذلك من خالل 
سع  الروائ  اجلزائري إىل تأسيس جتربة روائية متكاملة، تكّرس خلصوصية اخلطاب الروائ ، فراح يبحث عن 

س لتجربة مطبوعة بطابع خمتلف غريب غري مألوف، فكان الرتاث العامل  أشكال يثبت من خالهلا هويته ويؤس
 معلماً بارزاً وملمحاً واضحاً أذن مبيالد رواية جزائرية حتمل يف طياهتا مالمح اخلصوصية والتميز. 

لقد استثمرت الرواية اجلزائرية الرتاث بشكل كبري وملفت للنظر، إذ شكلت تيمة مركزية مميزة ومست 
اليردي بيمات خمتلفة، حيث عملت على خلق وإنتاج شكل تعبريي جديد قادر على التواصل مع اخلطاب 

 القارئ ومالمية قضاياه.

وقد أثرى املشهد الروائ  اجلزائري يف هذا اجملال العديد من املبدعني الذين احتفوا بالرتاث قلبًا وقالباً، 
ماله بالرتاث شكاًل ومضمونًا فه  تتكامل فيما بينها وأبرزهم الكاتب والروائ  "الطاهر وطار" حيث حتتف  أع

لتضعنا أمام جتربة روائية استقطبت الرتاث بأشكاله املختلفة وألوانه املتباينة، فقد أصبح قامسا مشرتكا بني أعماله 
، وهذا ما ومفتاحًا ميكننا من ولوج عامله املوسوم بالعجائيب الغرائيب يف معاجلته للقضايا ذات البعد اإليديولوج 

يظهر من خالل رواية "احلوات والقصر" ورواية "عرس بغل" ورواية "الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزك " إذ يتخذ 
وطار من شكل احلكاية الشعبية العجائبية قالباً يصبُّ فيه خطابه اليردي الذي سعى من خالله إىل عكس الواقع 

 اجلزائري الراهن.

ة املعاصرة بعد مراحل كثرية ومكبَّات طويلة إىل تبين بنية سردية جديدة كيرت وقد وصلت الرواية اجلزائري
منطقها اليكوين الرتيب، لتتجيد بشكل حضور كتايب خمتلف متعدد اإلحياءات، الهنائ ، ييتدع  كثريًا من 

ثرياً من األسئلة التأويالت والتفيريات، وحيفل ببعد انفتاح  عميق ييتثري دهشة املتلق  وفضوله ويوقظ يف ذهنه ك
 واإلشكاالت. 

-ومن الظواهر الالفتة واملضامني امليتبدة يف أغلب فضاءات الرواية اجلزائرية املعاصرة ، تأيت ظاهرة العجائيب
لتشغل احليز األكرب من تلك الفضاءات، حيث مل يعد الروائ  املعاصر  -الذي يعد انزياحا عن قواعد العقل

الواقع اخلارج ، وال بوصف دقيق لشخوص هم نيخة مطابقة لشخوص الواقع بكل مكتفياً بنقل حريف ملرجعيات 
ما جيول يف دواخلهم من نوازع اخلري والشر، أو أمكنة وأزمنة ه  نفيها أمكنة وأزمنة احلياة، بل غدا هذا الروائ  
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عامل آخر موازي له، جمنَّح اخليال ال يكتف  بتجاوز كل ما هو مألوف وعادي يف الواقع اإلنياين عن طريق خلق 
بل إنَّه انقلب على هذا الواقع بتصوير كل ما ال ميكن أن يقع فيه من أحداث عجائبية مثرية، وفيحات زمكانية 

 غريبة وشخوص ال تقل عنها غرابة.

ورغم أنَّ العجائبية تعد مسة بارزة من مسات الرتاث احلكائ  العريب القدمي والسيما حكايات "ألف ليلة 
ليري الشعبية، فإهنا يف الرواية اجلزائرية املعاصرة تكتيب معاين جديدة خمتلفة عن املعاين الرتاثية سواًء يف وليلة" وا

األدب العريب أو الغريب، ومبعىن أدق ميكن القول إنَّ العجائبية يف الرواية اجلزائرية املعاصرة تيتق  مصادرها ومتد 
 محوالت تأويلية عميقة وبعداً قرائياً جمدداً وخصباً. جذورها يف الرتاث اإلنياين كله، مما يُكيبها

دراسة  ،لطاهر وطار"لـ"روايةالحوات والقصر " العجائبية في لذا وقع اختياري على هذا العنوان 
ليشغل موضوع أطروحة نيل شهادة املاسرت يف األدب العريب، مما ييمح يل بتيليط الضوء على ظاهرة  موضوعاتية

اليرد اجلزائري املعاصر، وغدت ملمحًا من أبرز مالحمه وعنصرًا فعَّااًل يف تركيب بنيته العميقة بارزة اجتاحت 
ومكونًا أساسيًا من مكونات نييجه اجلمايل، مع حماولة تلمس احلد الفاصل بني ما هو واقع  صميم، وما هو 

 خيايل مغرق يف الغرابة والتعجيب.

وإمنا تقامسه دافعان رئيييان: دافع ذايت وآخر موضوع ، فأما الذايت ومل يكن اختياري هلذا املوضوع عبثيًا 
فألنين أميل إىل هذا الفن وخاصة إذا كان على منوال حكايات اللَّيايل مثل "ألف ليلة وليلة" واحلكايات الشعبية 

ضوع  فهو حماولة إضافة األخرى اليت تتقاطع معها، حيث متنح القارئ زادًا ممزوجًا بعصره وتراثه. وأمَّا الدافع املو 
ولو فكرة بييطة عن خبايا ومكتنزات هذا النص، وإزالة اللثام عن بعض رموزه اليت ختدم الواقع اجلزائري، وإدراجه 
ضمن املكتبات اجلزائرية خاصة والعربية عامة، باإلضافة إىل دافع آخر وهو جدَّة هذا املوضوع وقابليته املطلقة 

احه على عوامل سحرية فوق طبيعية، رمبا اعَتَمَدَها الكاتب اجلزائري املعاصر هروبًا من للتأويل وكذا مرونته وانفت
الواقع ونزوعًا مشوليًا يشرتك فيه أغلب البشر، مما مينح هذا املوضوع بعدًا إنيانيًا وذاتيًا قد يدفع هذه الدراسة حنو 

 املزيد من النضج والرصانة.

، وإذا كانت ؟توجد مالمح عجائبية يف اليرد اجلزائري املعاصر ومن هنا حيق لنا أن نتياءل: هل حقاً 
افع الذي جعل "الطاهر وطار" يلجأ إىل ؟موجودة ملاذا يلجأ الروائ  اجلزائري إىل العجائبية ، أو بعبارة أخري ما الدَّ

ما مدى قدرة ، ؟أم إهنا قناع من أقنعتها ؟، هل العجائبية ه  واقع الشخصية الروائية حقاً ؟هذا الفن األديب
، وماه  ؟، ماه  حدود الواقع  والعجائيب يف رواية "احلوات والقصر"؟املعتقدات الشعبية يف رسم البيئة العجائبية



 مقدمــــــــــــــــــة

 
ت  

، ما ؟، ما هو اهلدف الذي يريد "الطاهر وطار" الوصول إليه يف هذه الرواية باعتماده على العجائبية؟مجالياته
 .؟بيةالذي تكيبه الرواية بلجوئها إىل العجائ

هذه بعض األسئلة اليت سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذه الدراسة، اليت استأنيت فيها بأحباث أخرى 
سابقة قاربت هذا املوضوع، ومن ذلك رسالتا ماجييتري ودكتوراه للباحثة "خامية عالوة" إحدامها عن "العجائبية 

ائبية يف الرواية اجلزائرية"، إىل جانب أطروحة لنيل يف أدب الرحلة، رحلة ابن فضالن منوذجاً" والثانية عن "العج
درجة دكتوراه بعنوان "العجائبية يف الرواية العربية املعاصرة، مقاربة موضوعاتية حتليلية" لبهاء بن نوار. إضافًة إىل 
بعض املصادر واملراجع اليت رأيت أهنا ختدم املوضوع من قريب أو من بعيد، من معاجم مصطلحاتية، إىل 

 صنفات يف اليرد العريب واجلزائري، إىل كتب تارخيية...   م

، وفيه مت تتبع "ميالد األجناس األدبية في األدب الجزائرينظريا عن " مدخالتشمل خطة هذا البحث 
نظري بعنوان  األول: وفصلينأشهر الفنون النثرية من مقامة ومقالة وميرح وأيضًا القصة والرواية. 

ضم ثالثة مباحث، أواًل ماهية العجيب وحدوده، ثانيًا جتليات العجيب يف الرتاث  مفهومية""العجائبيةمقاربة 
"دراسة فجاء تطبيقيا بعنوان  الفصل الثانياألديب، ثالثًا جتليات العجيب يف اليرد احلديث. أما 

اًل الطاهر وطار هذا الفصل أيضًا إىل ثالثة مباحث، أو وقيم، طاهر وطار"لموضوعاتيةلرواية الحوات والقصر ل
موضوعاً إنيانياً وموضوعاً أدبياً، ثانياً جتليات املوضوع العجائيب يف احلوات والقصر، وثالثاً ازدواجية لغة اليرد بني 

ُأمجلت فيها أهم النتائج بخاتمة العجائيب والواقع . وكما هو طبيع  لكل بداية هناية، وقد أهن  هذا العمل 
 املتوصل إليها.

بني عدَّة مناهج يف هذه الدراسة املوضوعاتية نظرًا لتعدد جوانب املوضوع، فاملنهج الواحد غري  مت اإلملام
قادر على االضطالع بكل هذه التفاصيل، ومن هنا كانت احلاجة إىل املنهج التارخي  حني تتبُّع ميالد األجناس 

ليرد احلديث، باإلضافة إىل املنهج البنيوي األدبية يف اجلزائر وكذا جتليات العجائيب يف الرتاث القدمي وحىت يف ا
الذي يرتكز على حتليل البنية )بنية النص اليردي(، مع االستفادة من املنهج الييميائ  الذي ييعى للكشف عن 

 الدالالت.

وكغريه من البحوث األكادميية واجه هذا البحث عدَّة عراقيل خاصة يف بداية العمل، أمهها ندرة بعض 
 ختص العجائبية وعدم توفرها حىت على شبكة األنرتنت. املصادر اليت 
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، توجت به هذه املذكرة املتواضعة واليت حيذوها األمل انت ميرية هذا البحث بعد جهد جهيدوهكذا ك
يف أن تكون سندًا مكماًل للبحوث والدراسات اليت سبقت، وأن تكون منبعًا عذبًا يرتوي منه كل باحث يف 

 ميتقباًل.موضوع العجائبية 

وقد جاء يف احلديث النبوي الشريف أنَّ "َمْن مل َيْشُكِر النَّاَس مل َيْشُكِر اهلل"، وعليه كان لزامًا عل َّ أن 
أتوجه من خالهلا بالشكر ألستاذيت املشرفة الفاضلة "مجيلة بورحلة" اليت كان إلرشاداهتا اليَّديدة، ومالحظاهتا 

 البحث مبلغه، فشكراً أستاذيت الكرمية وجزاكم اهلل عين خري اجلزاء. العلمية الرصينة فضل كبري يف بلوغ
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 مدخل: واقع األجناس األدبية في األدب الجزائري

على الصعيدين  ه مبا حييط به من مشاهدساسحري اجلميل عن جتربة اإلنسان، وإعبعرفنا أن األدب هو الت
 الفردي واجلماعي وأداته يف ذلك هي األلفاظ اللغوية.

دبية ال ي ندسسها، فنننا نحاح  أن السس  ، وإذا تتبعنا أشهر األجناس األشعرًا أو نثراً  ما يكونإواألدب 
ن إ ذح؛ إعن املسر متنوع، وأفتتح عرضي هلذه األجناس األدبية غين و -ساسا يف األعمال النثريةاملتمثل أ-الثاين

املسرحية مبختلف أنواعها ال تعتمد على السرد أو الوصف بل على احلواس فجوهرها احلدث أو الفعل، وأحداثها 
ا مع الشعر الغنائي نشأت متتابعة منظمة خاسجية مرتابطة ترابطا وثيسا مع مسالك الشخصيات، وباجتماعه

أشهر  نفانس" يف أسلوبه وحواسه وسوحه املسرحية، مو ط  مؤلف للمحاهي هو اليوناين "أسسوجند أعظ ."اةه"املل
 ؛أشعاس املديح عن"املأساة" وال ي مانت تطوسا بــ: " وأخر، مما جند أيضا ما يعر  محاهيه "الضفادع"، "الزنابري

سخليوس" والذي يعد من سواد "املأساة" إائية حتولت إىل مسرحيات على يد "فبعدما مانت أناشيد دينية غن
 .اليونانية

الشعر الغنائي وأدب الرسائل  ضيسة النطاق بسبب سيادة أما املسرحيات يف تراثنا وأدبنا العريب فبسيت
م ما وصل إلينا "بابية"، "خيال الظل" وأقد ـ:بـيف األدب الشعيب من مظاهرها املتوفرة ما يعر  و ، ةواخلطاب

 وصوال املسرحية يف الوطن العريب مرتمجة مث مستبسةفكانت احلرمة »غريب"، " املتي  والضائع الغريب"، "عجيب و 
 . 1«إىل مرحلة التأليف

ثلني يتفاعلون ويسريون مع لتعبري عن األفكاس واآلساء اخلاصة للبشرية بواسطة مماومبا أن املسرحية هي فن 
ح ينحدس من و الفعل يف استباط حيوي، حبيث تتحرك يف حلسات متباهية حىت تصل إىل نتيجة، فنن املسر أاحلدث 

اضطرابات وأزمات مرت ف املراحل التاسخيية من صراعات و عمق احلياة االجتماعية وصعوبتها، مما أنه سافق خمتل
التحول، وبذلك ظهر املسرح اجلزائري الذي مر املبدعني سغبة منه  يف التعبري و هبا اجلزائر، مما جعله حموس اهتمام 

 احلسبة العثمانية ظهوس ما يسمى "مسرح خيال الظل" الذي عرفه بعدة صعوبات عرب مراحل خمتلفة، إذ جند يف
هو الرتفيه والوع  واإلسشاد  نداكأاهي واخليام اخلاصة، فكان هدفه  اجلزائريون يف األسواق والساحات العامة واملس

وضاع ال ي تعيشها والنسد االجتماعي والسياسي، لكن ميحاد املسرح اجلزائري أثناء الفرتة االستعماسية مان نتيجة األ
البحاد يف ظل االحتحال الذي مهد لنشر ثسافته الفرنسية عرب تأسيس مساسح لتسدمي العروض لألقلية الفرنسية 
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املتواجدة يف تلك الفرتة يف معظ  املدن الباسزة. وهذا ما يتناىف مع ثسافة اجلزائريني التسليدية مما جعله  يثوسون 
وأغانيها  ةصالس لساء حواسنلذي من خحاله يسوم صاحب اخليال ب. االظل" ويصنعون ثسافته ، بفضل فن "خيال
حيث مان  م0487مسرح الكاسموز" سنة "ن. باإلضافة إىل نوع آخر وهويف الوقت ذاته مبشاسمة ممثلني آخري

نص لي امتشف اذباإلضافة إىل الباحث األملاين "فيليب ساد جرو " ال ،على هذا النوع ا" شاهد"دوسني
ة العشاق يف مدينة طرياق يف العراق" والذي صس" بعنوان "نزاهة املشتاق وغدنينو م ااملسرحي الذي متبه "إبراه

 .1أمد عليه الرحال األملاين " دوسني"

ومن أه   م،0136و م0131ومن املعرو  أن املسرح اجلزائري قد مر بعدة مراحل احنصرت أوهلا بني 
هوسه مع الزياسات ال ي قامت هبا الفرق ظقد اتس  بالتأثر حيث تزامن »فرتة مساهتا أن املسرح اجلزائري خحال هذه ال

، وفرقة م0100، و"جوقة األدب التونسي" م0131العربية إىل اجلزائر من بينها "اجلوقة املصرية للتمثيل والرقص" 
مجعية اآلداب  اهلذبةا هبذه الزياسات مما دفع بفرقة "ملثسفة أمثر تأثر ة اس، فكانت الطبم0130"جوسج أبيض" عام 

والتمثيل العريب" لتسدمي ثحاث مسرحيات من تأليف سئيسها "علي الشريف" بعنوان "الشفاء بعد العناء" يف فصل 
 .2«واحد و"قاضي الغرام" يف أسبعة فصول، ومسرحية "بديع" يف ثحاثة فصول

، شهدت بروز فنانني قدموا مسرحيات واقعية م0108و م0136بني  خرى ماهذا وقد اعسبتها فرتة أ
عاجلت مواضيع وقضايا ختص الشعب، إذ تعد هذه احلسبة االنطحاقة احلسيسية للمسرح اجلزائري األصيل من حيث 

" و"سحايل فربز إثرها عدة مؤلفني للمسرح أمثال "سشيد السسنطيين» -احلواسو الشخصيات -قفااملشاهد واملو 
ه هو حماسبة علي" مؤلف مسرحية "جحا" باللغة العامية، باإلضافة إىل "حمي الدين بشطاسزي" الذي مان هدف

إىل فرتات أخرى تلتها شهدت  باإلضافة ،اس اخلري"كنتنمية اجلانب األخحاقي مثل مسرحية "اآلفات االجتماعية و 
 "حممد العيد آل خليفة"، "أمحد سضا حوحوفنجد "ح اجلزائري سغ  الضغوطات، واسعة يف ساحة املسر  حرمة

سضا حوحو" وفرقة أمحد يد " ىسرحية أمثال فرقة "مسرح الغد" علونتج عن هدا عدَّة فرق م، 3«الوه "مبسرحية "
 "طاهر فضحان".: "هوَّاة املسرح العريب لــــ

لك مسرحيات "حسن طريو"، ذاس" من خحال مسرحيته "اهلاسب" وموال ننسى مسامهة "الطاهر وط
لك ألنَّ املسرح اجلزائري ازدهر ممًا وميفًا حيث ذه املرحلة أه  املراحل و ذتعدُّ هو  ."البوابون" للكاتب "سويشد"و

                                                           
.فن خيال الظل: هي دمى مصنوعة من الوسق أو اجللد املضغوط حترك خلف ستاسة من قماش خلفه مصباح يعكس ظل الدمى على الستاسة 
 .308ص  م،0140ط، .د ،عبد اهلل الرمييب: تطوس النثر اجلزائري احلديث، مطبعة الس ، تونس -1
 .08ص املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، د ط، دت، واحلاضر،بوعحام سمضاين: املسرح اجلزائري بني املاضي  -2
 .010ص  ،اجلامعية، اجلزائر (،ديوان املطبوعاتم0198-0100لنَّثر األديب يف اجلزائر )عبد املالك مرتاض: فنون ا -3
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مستغامن العاصمة، عنابة،  ،جلهوية ممسرح قسنطينة، وهرانجند مخسًة وثحاثني مسرحية، مما انتشرت املساسح ا
  "املونولوجــــ: "ا ظهر ما يعر  بذباإلضافة إىل هذيوعا واسعا.  "عبد السادس علُّولة"ال ي ذاع منها صيت املسرحيو 

 منوع مسرحي مثل مونولوج "خبَّاط مراعو" حلكي  دمَّاس.

عن  أيضا بل انبثق ط بالرتمجة وال بنخبة املثسَّفني فسط،بتل إنَّ املسرح اجلزائري مل ير ويف األخري ميكن السو 
حبسب الظرو   ىوضوعاته مانت ختتلف من فرتة ألخر ذلك أنَّ م، ميزة خاصَّة بهأعطاه  لبيئة الشعبية مماا

 .اكأندستجدَّات ال ي يفرضها الواقع وامل

إنَّ املسرح اجلزائري قد شهد عدَّة اجتاهات زادت من انتشاسه وبروزه بشكل واضح يف السَّاحة وعلى العموم 
باإلضافة إىل معاجلة الواقع االجتماعي باجلزائر والتَّعبري  ،وإيساظ الشعوس الوطينوالتَّوعية األدبية، إذ تناول اإلصحاح 

ين التفتوا ذمن أبرز املسرحيني ال "سويشد"لك مانت لغة الشاسع واملنزل هي لغته، وجند ذل ةعنه بكل صدق وأمان
حىت بني السُّخرية والضحك  وحتترالك جليًا يف مسرحية "الغولة" ال ي ذللمسرحيَّة ويربز إىل السيمة اللُّغوية 

ا الكائن اخلرايف ال  ي يرد يف السصص الشعيب.  ذعرفت بأهَّ

ذهب بعض النُّساد إىل السول هبيمنة السيمة النَّفعية يف املسرح اجلزائري أمثر من السيمة الفنية حتاشيًا ملا  وقد
، حتمله احلياة من تعسيدات على خمتلف املستويات، وهبذا متكَّن النسا د من حصر مل مسرحية ضمن حسل معنيَّ

فهناك ما يعاجل مواضيع ثوسيَّة مثل مسرحيَّ ي "أيب العيد دودو" ومها "الرتاب" و"البشر"، ومواضيع تاسخيية مثل 
باإلضافة إىل مواضيع اجتماعيَّة مما يف "الواجب" و"شبَّان  ،زياد" للكاتب "حممد صاحل بن عيش""طاسق بن 

عبد املالك ـــ: ". ومذلك مواضيع سياسية حيث تعدُّ مسرحية "االنتهازية" ل"الدين بشطاسزيحمي ـــ: "اليوم" ل
من األعمال الفنية ال ي ألفت بعد االستسحال وهي صوسة حيَّة لواقع احلياة االجتماعية والسياسية يف تلك  "مرتاض
 الفرتة.

أيضًا مواضيع إيديولوجية متثلها خري متثيل مسرحيَّة "الطاهر وطَّاس" "اهلاسب" وهي املسرحيَّة  دجن
مر أيضًا من ذ ر الشيوعي والفكر الرَّأمسايل. ناإليديولوجية الوحيدة يف األدب اجلزائري ال ي تعرض الصراع بني الفك

 اء امللعون" لألديب "جلُّول بدوي".ذاً مبرياً مسرحيَّة "احلسواج تالفكاهيَّة ال ي شهد سرحياتامل

يعدُّ من الفنون ال ي شاعت لدى  إذ "فنُّ الرحلة" وآخر وه افت الساحة األدبية اجلزائرية فن  مذلك عر 
العرب منذ السدمي، حيث جند أنَّ الرَّحالة اجلزائريني قد أسهموا بشكل مبري يف عصر األتراك مبجهودات مبرية يف 

ا الفن وال سيما الرَّححات الدينية، منها ما ضاع ومل يدوَّن ومنها ذاب عديدون ألَّفوا يف هفظهر متَّ جمال الرحلة، 
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ا الفن من خحال سححات العرب مثل "سحلة ابن ذأنَّ اجلزائريني اطَّلعوا على ه ماال يزال إىل يومنا هذا، والواقع
دى احملطَّات الباسزة واملهمَّة يف آداب الرَّححات، حإكَّ أنَّ اجلزائر متثل بطُّوطة"، "اإلدسيسي"، "ابن جبري". والش

"حممد بوساس و أمحد بن عمَّاس""ابن محدوش اجلزائري" "الوستحاين" »"لذلك ظهر عدَّة متَّاب جزائريني من بينه  
أمَّا عن الرححات اجلزائرية يف العصر احلديث  .وا ملسة فنية خاصَّة يف هذا الفن، فهؤالء الكتاب أعط1«املعسكري"

بعنوان "سحلة األغواطي يف مشال إفريسيا والسودان والدسعية" ال ي تعدُّ  الدين" احلاج ابنمنها: سحلة " ،فهناك العديد
بن باديس" ال ي تنوعت من حيث اجتاهاهتا اجلغرافية امن الرححات االستطحاعية، مما جند سححات الشيخ "

بن باديس على االتصال مبختلف ااخلية وخاسجية ومل سحلة ذات عرض خاص هبا، حيث حرص فكانت د
 مر "ثحاثة أيام يف بسكرة".ذ ال ي ينزل هبا، من بني سححاته ن شرائح اجملتمع يف البحاد

غ  من تعدد الفنون النثرية األدبية وتنوعها وتطوسها عرب العصوس، يبسى لكل فن مكانته بني البسية وأثره بالر  و 
نطبق مذلك على فن الرسالة. إذ تعدُّ فرعًا هامًا من األدب العريب، برع فيه الكثري ييف الساحة األدبية، وهذا ما 

ا هو بني اإلخوان والعائحات وما هو بني العلماء واملثسفني وتفنن، وقصَّر فيه آخرون، والرسائل على أنواع فمنها م
 .ابع مييزهومنها ما هو ديواين وإداسي ولكل ط

والرسالة نوع من الكتابة، يرسل من شخص إىل آخر لغرض من األغراض أو يف مناسبة من املناسبات، هذا 
 إال يف النادس السليل.ومل تكن الرسالة معروفة يف العصر اجلاهلي لعدم وجود الكتابة أصحًا، 

ا الفن أقل بكثري من دوس اخلطب فننه خدم األدب اجلزائري احلديث يف فرتات معينة، ذسغ  أنَّ دوس ه 
عصر التدوين، بعدما أُنشأت املكتبات الديوانية  ذثر بدأ يزدهر يف األدب العريب منا النوع من النذخاصة وأن ه

فتميزت متابة الرسائل »من هنا بدأت العناية بالرسائل وأساليبها  واتسعت سقعت اخلحافة العربية اإلسحامية،
خبصائص معينة منها املحاءمة بني املوضوع واألسلوب والعناية بالصياغة والسَّجع وإظهاس الرباعة اللَّفظية، لكن بعد 

ديع بشىت أنواعه يف هذا أصبحت الكتابة تكلُّفًا يف هذه اخلصائص ومالت إلظهاس الرباعة اللَّفظية، مما مثر الب
أساليب الكتاب، وحتجَّرت طرق البيان، وجتمَّد األدب العريب حىت بلغ هايته يف عصر األتراك ومن قبله عصر ما 

ا ما أثَّر يف حرمة تدوينه ذبة شهدت متوُّجًا يف مساسه وهذبذسائل مرَّ بعدَّة فرتات متر . ففن ال2«يسمى باالحنطاط
 اآلخر ضاع ومل يصل إلينا.فبعٌض منه ُدون والبعض 

                                                           
 .87، ص م3338ط، .اجلزائر، د ،قسنطينة ،، داس البعثم0104مليلي من باسيس إىل قسنطينة : سحلة حممد الزاهي اعبد اهلل محادي -1
 .04: تطوس النثر اجلزائري احلديث، صعبد اهلل الرَّمييب -2
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مانت هناك بسية من األساليب ال ي ذمرها "عبد اهلل الرمييب" يف قوله م  0403حتلت اجلزائر عاماوعندما 
السابق وال ي احندست من العصر العثماين، والثسافة العربية اإلسحامية، ومل يت  البحث عن أساليب جديدة بأمت 

ا النثر من ضعف، ذئل تعطينا صوسة عمَّا وصل إليه هاجلزائري غري أن هناك سسالفن الرتسُّل يف النثر  معىن الكلمة
طوال السرون املاضية، مما تعطينا فكرة عن مستواه من حيث اجلودة الفنية أو عدمها ومن حيث الندسة والكثرة، إذ 

 ميكن التمييز بني اجتاهني للرسائل من حيث األسلوب:

 عرب عن عواطفه، مما تظهر فيه ثسافته وميثله "محدان خوجة" يف سسالة  اجتاه يبدي فيه الكاتب مشاعره وي
ا االجتاه اجتاهاًّ دينياًّ ذيكون ه متبها لشيخه "سيدي علي بن حممد" حيث نلمس جزالة يف األسلوب، وغالبًا ما

 حبتاً.
 ن عناية مبرية ي يعمد فيه الكاتب إىل البساطة والوضوح دون قصد اجلمال األديب ودو ذوثانيًا االجتاه ال

عبد ا األسلوب يف سسائل األمري "ذجع والبديع بشكل ظاهر. ويتضح هبالصياغة حبيث اختفى أسلوب السَّ 
 لسائد "بيجو" وغريه من احُلكَّام الفرنسيني أثناء مفاوضاته معه .إىل االسادس" 

 فكان أقرب ،لفكرس فيها األسلوب من الرمامة والتحتالنثر خطوة واسعة ه الرسائل خطا ذهمن خحال 
 فكاس احلديثة ال ي غزت احلياة.للتعبري عن األ

ه الفرتة إال ذلكن تدهوس أسلوب الرسائل بعد ذلك أواخر السرن املاضي بشكل ملحوظ حيث ال جند يف ه
قوالب حمفوظة لتكون عن الذات أو النفس، وإمنا  ن، ال هبد  التعبريو الرسائل ال ي متبها اجلزائري ذهمن ه انوع

الساس  بن سديرة"، والرسائل  مثل سسائل "أيب ،ن وقعت له حادثة ويريد أن ينسلهاجاهزة يكتب على نسسها م
 ال ي مانت بني بشاوات اجلزائر وخمتلف العلماء.

ر بالرغ  من أن النصوص ال تساعد على ضب الرسائل قد تطوس يف العصر احلاوميكن السول إن أسلو  
ني الثواس أثناء املعاصرين ال ينشرون أعماهل ، خاصة تلك الرسائل املتبادلة ب ألن معظ  الكتاب»حك  موضوعي 
ال ي  والرسائل الديوانية ال ي تبادهلا بعض املتعلمني. ومن النثر الفين خحال السرن املاضي الرسائل 1«احلرب التحريرية

آل إليه العل  يف اجلزائر واألوضاع  يذعبد السادس" يصف فيها احلال ال" " إىل األمريبعث هبا "الطيب بن املختاس
ابن باديس، العسيب، الزواوي، " :ين تناولوا فن املراسحات أيضًا جندذومن بني علماء اجلزائر ال»رتدية السياسية امل

فسد تراسلوا مع علماء اجلزائر وعلماء املشرق واملغرب يف شؤون األدب واإلصحاح  "املدين، الزاهري، اليسضان

                                                           
 .87عبد اهلل الرمييب: تطوس النثر اجلزائري احلديث، ص -1
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ين ومن ذلك سسائل "شكيب أسسحان" ال ي بعث هبا إىل "ملباسك امليلي" يعرب عن إعجابه هب  دوالسياسة وال
 .1«ويصفه  حبملة عرش األدب اجلزائري

ب هذا الفن النثري يف اجلزائر، إىل مونه مل يكن مهضومًا لدى الكتاب اجلزائريني فيما قبل ذبذويرجع ت 
لك املوضوعات الدينية ال تساعد الكاتب العادي ذدبية األخرى. مى خحا  الفنون األاحلرب العاملية الثانية، عل

 أو املتوسط على توليد اخليال واإلبداع يف املعاجلة.

لكن هلذه الرسائل قيمة تاسخيية مبرية فهي تكشف عن عحاقات بعض الباشوات العثمانيني يف اجلزائر  
لك من ذيف اجلزائر خحال العهد العثماين ب الدواوين بالعلماء يف وقت الشدَّة.مما تظهر قيمتها األدبية يف أسلو 

مت اب وإداسيني حرَّسوا سسائل "يوسف باشا" و"حممد بكداش" وال ي ين ُّ أسلوهبا عن دسجة عالية من »خحال 
املعرفة التاسخيية واللغوية، وسجع مستساغ، وأسلوب سشيق وألفاظ أنيسة باإلضافة إىل استعمال احلك  واألمثال 

 .2«واآليات

الذي مان مساسنة بفن اخلطابة السيمة املعرفية واللغوية ال ي حظي هبا فن الرسائل فننه يبسى ضئيل الك  سغ  و 
بطريسة إلسائه ال ي تشمل  هو فن خماطبة اجلماهريو ،خاصة وأن فن اخلطابة .يف الساحة األدبية اجلزائرية وافر الوجود

، ألنه يتعامل مع العسل والعاطفة مع ترميزه على العاطفة بينه واسعًا  اإلقناع واالستمالة والتأثري، قد شهد إقباالً 
العصر اجلاهلي حني مانت تُرجتل  ذمن -ال ي تعد نوعًا من أنواع النثر-بصوسة واضحة، وقد وجدت اخلطابة 

اسجتااًل، مث تطوست وازدهرت عند ظهوس اإلسحام واعتمد عليها يف نشر الدعوة واحلث على اجلهاد ولعلَّ أشهر 
، واستمرت باالزدهاس يف العصرين ا.." وغريمهبن يوسف اخلطباء يف ذلك العصر "علي بن أيب طالب" و"احلجاج

حلديث وذلك من خحال وجود اجلمعيات والنوادي اخلطابية واملرامز الثسافية مث األموي والعباسي وحىت العصر ا
  السياسية واالجتماعية والدينية...اإلذاعية والتلفزيونية، وتنوعت مضامينها بني

وال ي  "عبد السادس"وقد مرت اخلطابة اجلزائرية احلديثة أثناء تطوُّسها بعدَّة مراحل، منها مرحلة األمري  
ا اللون من النثر، فكان ذأن فرتة االحتحال ساعدت على ظهوس هتطوسًا ملحوظاً، خاصة  ها اخلطابةشهدت في

حيث مان أسلوبه أسلوبًا مسنعًا ومؤثرًا يف النفس من أجل التعبري عن قضية »األمري خطيبًا من خطباء اجلزائر، 
طني حني مان اخلطباء يفتتحون محامه  جند مرحلة أخرى وهي مرحلة عهد األشرا  واملراب.مث 3«وطنية أو سوحية

                                                           
 .18، ص 34، ج م36،3331 ، ط، اجلزائريخ اجلزائر الثسايف، داس البصائرأبو الساس  سعد اهلل: تاس  -1
 .08م، ص0143، 33، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط جتاسب يف األدب والرحلةعد اهلل: أبو الساس  س -2
 .036عبد اهلل الرمييب: تطوس النثر اجلزائري احلديث، ص  -3
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"املرابط و الشريف املسراين"، "الشريف بوبغلة"،»"بالسرآن واحلديث إلقناع سامعيه  والتأثري عليه  ومن بينه  
بوعمامة" ولكن ال توجد خطب مكتوبة أو مدونة هلؤالء أله  مانوا يلسون محامه  يف اجلموع من أجل 

تمع اجلزائري للدفاع عن الوطن نصيب يف أن يكونوا من اخلطباء وأن يهزوا قلوب اجمل، مل هؤالء مان هل  1«اجلهاد
 اجلهاد يف سبيله.و 

يلة لنشر هذا وقد توسعت اخلطبة اإلصحاحية يف عهد مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ال ي اختذهتا وس 
ومان تنوع اخلطابة يف اجلزائر ساجعاً  ،لتبسي"علي الزواوي" و"العريب اي اخلطباء أمثال " ضالوعي الديين على يد بع

 إىل تنوع اجملاالت احلياتية واملناسبات ال ي تسال فيها.

ه التفرقة هو املوضوع، ذيب ميزات تفرده عن غريه، ومنشأ هومن خصائص هذا الفن النثري أن لكل خط 
يف خطبه ال يرمز على  "ابن باديس"، إذ جند "البشري اإلبراهيمي"خمتلفة عن  "ابن باديس"فخاصية اخلطابة عند 

اته أنه ال يتكلف أو يتظاهر آخر على اإلصحاح والسياسة، ومن مسغرض واحد بل يرمز حينًا على الدين وحينًا 
طنية وإمنا ليؤمد أغراضه وأهدافه اإلصحاحية والو  اخلطابة إلظهاس قدسته على السول مما أنه ال يستخدم  ،بالفصاحة

 أن تكون مصادس تساعد على فه  املراحل اهلامة يف حياة الشعب اجلزائري.خطبه ميكن ف

استحضاس  ،مثل ترميزه على الطابع البحاغي بسمات خاصة "البشري اإلبراهيمي" هو اآلخر ويتفر د
اق البحاغة العربية من جناس وطباستخدام خمتلف أدوات احملفوظات والشواهد، فتعبريه مييل إىل اجلزالة والفخامة و 

 وبديع وبيان.

بالتعبري اجلميل واألسلوب  ي يعىنذيف خطبه طريسة األديب ال "البشري اإلبراهيمي"وهكذا فنن طريسة  
البياين، وبالتايل غلب على خطبه الطابع األديب البحاغي. وسغ  االختحافات األسلوبية بني اخلطباء فكله  

 هان الشعب اجلزائري.ذوسية يف أالثاخلطابة أداة لتعميق املفاهي   اختاذجيتمعون يف 

اها يف الساحة األدبية وهو أيضًا من أنواع الفنون النثرية ال ي انتشر صد-أما فيما خيص "فن املسامة" 
فهي يف األصل معناها اجمللس، مث أطلست على ما حيكى يف جلسة من اجللسات على شكل حكاية »-اجلزائرية

 .2«"احلريري"مسامات  و مثل "مسامات بديع الزمان"

                                                           
 .037ص  ،سعد اهلل: تاسيخ اجلزائر الثسايفأبو الساس   -1
 .31ص  ،0143 ط،.د ،اجلزائر الشرمة الوطنية للنشر والتوزيع، ،اض: فن املسامات يف األدب العريبلك مرتاعبد امل -2
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السدمي فننه من  ذ وخاصة يف األشكال ال ي ظهرت منبالرتاث العريب مرتبطاوملا مان النثر اجلزائري احلديث 
عن ن مسامات أدبية بصر  النظر و اجلزائري لنثر، وأن يكتب األدباءُ الطبيعي أن يوجد شكل املسامة يف هذا ا

للون من الكتابة يف وقت مبكر وهو "حممد بن حموز الوهراين" ا اذيف هبرع ظهر ماتب جزائري  وقدمستواها الفين. 
صره حيث تعد  صوس فيها جوانب من حياة اجملتمع العريب يف ع الذي ألَّف مسامات ومنامات وسسائل أدبية،

 بالغة األمهية وال ي متتاز مبميزات األدب العريب من سفعة وحيوية وذماء.متاباته من النصوص 

حيث تتضمن األحاجي  ،والداسجة ى اجلزائر تنوعت بني اللغة الفصحًا قدميًا يفها فناملسامات بعد  و 
 إالَّ أها بسيت نادسة مساسنًة مع الفنون النثرية األخرى. ،واألشعاس، واملواع  والوقائع وتستعمل أيضاً األسلوب اهلزيل

اهلامل قرب بوسعادة، من إذ جند مسامات "الديسي )حممد بن عند الرمحن(" الذي مان معلمًا يف زاوية  
مان هدفه خدمة اللغة العربية الفصحى   ذيال "حممد بن العريب"مما جند » ،مساماته "املناظرة بني العل  واجلهل"

 .1«لك هو بديع الزمان واحلريريذعلى شكل املسامات وأنَّ سلفه يف وتطريب قاسئها وأخرب أنه ألفها 

ويف العصر احلديث ميكن التمييز بني ثحاثة أنواع من املسامات يف النثر اجلزائري: املسامة الصوفية واألدبية 
وا بالشعوس من بينه  األمري  اإلصحاحية والشعبية. ففي األوىل قام أصحاهبا بالتعبري عن نزعاهت  الروحية مثلما عربَّ

دبية اإلصحاحية فسد عثر على واحدة متبها "عمر "، أمَّا املسامة األابه "املوافقيف مسامة نشرها يف مت "عبد السادس"
" حتت عنوان "مسامة أدبية"، فالكاتب اجلزائري عمد إىل اصطناع أسلوب معني يعتين فيه بالفكاهة إسمهاتبن 

د  خحاقي واالجتماعي، فاهل، مما هتت  باجلانب األىوالتصوير واختياس لغة وسطى جتمع بني العامية والفصح
 التعليمي فيها واضح.

أمَّا فيما خيص فن  املسالة فسد نشأت يف الوطن العريب نتيجة لنشأة الصحافة يف العصر احلديث، فالنسبة 
السيطرة ال ي مان يفرضها االحتحال الفرنسي على حريات »للجزائر ظهرت الصحافة متأخرة لعدة أسباب منها: 

و"عمر بن قدوس" "لكاتبني "عمر ساس لة دوساً باسزاً وهامًا على يدي الك فسد لعبت املساذالشعب اجلزائري، وسغ  
ا األخري بأسلوبه الصحايف اجلذاب مع تناول موضوعات حية وهامة ونشرها يف صحف اجلزائر منها ذحيث متيز ه

 ل يف وضع اللَّبنات األوىل للصحافة الوطنية.ضوهاتان الشخصيتان يعود هلما الف .2«جريدة الفاسوق

                                                           
 .081أبو الساس  سعد اهلل: تاسيخ اجلزائر الثسايف، ص  -1
 .61، 64ص  ، صاملرجع نفسه -2
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اول ويف جودة د مرحلة العشرينيات عرفت املسالة نسلة ملحوظة يف نوعية املوضوعات ويف طريسة التنبعو 
 لك اهتماماً بسضايا الواقع، مما ازدادت حترساً يف أسلوهبا من مظاهر الزخر  والصنعة.ذالصياغة، فازدادت ب

وواصلت املسالة طريسها يف التنوع والتطوس من مرحلة إىل أخرى، فاختلفت باختحا  املوضوع أو الفكرة ال ي 
أسلوب الكاتب  مل منها  وال ي خيتلف يف اوغريمه االجتماعيةاملسالة ا املسالة األدبية و ، حيث نتجت لدينتعرب  عنها

ت  بالتعابري البيانية ألنه خياطب خمتلف شرائح اجملتمع، ي ال يهذاملسال الصحفي ال مثحا باختحا  املوضوع. فنجد
، "عمر بن قدوس"، "من األقحام ال ي متبت يف هذا النوع "مصطفى الشرشايل لذلك جاء أسلوبه سهحًا ومباشراً،

 ابن املوهوب"."

كاالت شإلتعريف بغرض شعري أو فن أديب أو ة أدبية، مايلة األدبية فهي تعاجل موضوعات فنأما عن املسا
ا املوضوع، وقد أسَّخ "عبد اهلل الرمييب" لظهوس املسالة األدبية يف متابه ذبراز السيمة الفنية واجلمالية هلأدبية، مع إ

وقد ظهر املسال األديب متأخراً عن املسال الصحفي، فنذا مان الداسسون يذهبون إىل »"تطوس النثر اجلزائري" بسوله: 
. ومن 1«ا السرنذتصف السرن املاضي، فنن املسال األديب يف تسديرنا يرجع إىل هأن املسال الصحفي قد نشأ يف من

لته بعنوان "من أما "أمحد بن دياب" فسد نشر مسا "عيد آل خليفةسجال املسالة األدبية "سمضان محُّود" و"حممد ال
 سلوبه يف سياق تعليمي.أاألديب" وقد جاء 

خطوة عمحاقة بعد احلرب العاملية الثانية خصوصًا على يد "أمحد سضا حوحو"  اومنه فاملسال األديب خط
 مع التعبري عن واقع اجملتمع اجلزائري بكل جتلياته. الذي حف  للمسال حسه يف الظهوس اجلمايل والعناية بالصياغة،

الكتاب وقد اعتىن  ،تفيض بنفحات العسيدةف من سوح الدين ذىتتغ نجدهافأما املسالة اإلصحاحية 
باملسالة اإلصحاحية عناية فائسة لكوها جتمع بني العلماء يف اجلزائر على اختحا  نزعاهت . وهنا جند عدة  وناجلزائري

من بينه  "عبد احلميد بن باديس" الذي متب مسالته انطحاقا من عسيدته  ،يف هذا اجملال مصلحني أسالوا أقحامه 
اجلزائري احلديث، وقد مانت بعنوان "اإلسحام الذايت واإلسحام  لفكريف ا ا فكان هلا صدى وتأثريٌ ودفاعا عنه

 الوساثي أيهما أهض باألم ".

باإلضافة  ،منرب الوع  واإلسشاد"مذلك يوجد الشيخ "أمحد سحنون" الذي متب مساالت حتت عنوان "
املواضيع الكتاب اجلزائريون ب هي ال تسل أمهية عن سابساهتا، فلسد عينساالت جند املسالة االجتماعية و إىل هذه امل

وهذا ساجع هلدفه  األساسي املتمثل يف إصحاح الفساد  ،مما أدى إىل وجود مادة غزيرة االجتماعية عناية مبرية

                                                           
 .008عبد اهلل الرمييب: تطوس النثر اجلزائري احلديث، ص  -1
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 .خلَّف إنتاجاً مسالياً ضخماً عزيز بن عمر" الذي  وز أقحام هذا النوع من املسال "أبوتربية النشء تربية صاحلة، وأبر 
"ابن باديس"  لنوعاسية فسد عاجلت األوضاع السياسية سواء الداخلية أو اخلاسجية، ومن ممثلي هذا ااملسالة السي اأم

اإلصحاحي وخاصَّة يف مضمونه  وفيما خيص املسال السصصي فننه صوسة عن املسال مبسالته "حول ملمتنا الصرحية".
تطوس النثر "وظيفته، أمَّا من جهة الشكل فهو مزيج من املسامة والرواية واملسال األديب. وقد جاء يف متاب و 

املسال السصصي ال حيفل مثريًا بالسمات األساسية للسصة »أنَّ  "ييبمعبد اهلل الر  "صاحبه "ل احلديث اجلزائري
ا مان اهتمام متابه موجهًا حنوى السرد واحلواس السصرية من سس  الشخصية، وسبط منطسي فين بني األحداث، وإ منَّ

 . 1«إىل جانب الفكرة

زائرية، ليمثل الصوسة احليَّة فهذا الفن تطوس بصوسة واضحة من جهة املضمون خصوصًا بعد قيام الثوسة اجل 
نَّ إ» قائحا:وسه مراحل نشأة املسال السصصي وتط "عبد اهلل الرمييبتصر "خيو اهر احلياة االجتماعية املختلفة، ظمل

يف املرحلة و عليمية أمثر من األدب والفن، الروح اإلصحاحية الت سصصي غلبت عليه يف املراحل األوىلاملسال ال
دعوة ألدب لة هو ما ظهر فيه من الالثانية بدأ يهت ُّ أمثر بالنَّاحية األدبية والشيء الذي يلفت النظر يف هذه املرح

باملعىن األديب  تاحتفظ فسد. أمَّا املسالة الذاتية 2«وجود السصة فناً قائماً بذاته ىعل جزائري يوامب احلياة واإلحلاح
ع والتاسخيي لإلصحاح ألنَّ ماتبها يصطنع النثر الفين وسيلة للتعبري عن إحساسه باحلياة وجتربته فيها. ومن أنوا 

املسايل العاملي بصفة عامة "املسالة املوضوعية" ت نفسها على أدبنا املسايل بصفة خاصة واألدب ضاملساالت ال ي فر 
ثل يف هذا النوع من املساالت يسوم على خطة تتمو  ،حيث تعدُّ اللون الغالب يف الساحة الفنية اجلزائرية اليوم

 املسدمة والعرض واخلامتة.

د تعريف وفيما خيص السصة فسد ذمرت هذه اللفظة يف الرتاث األديب السدمي مثريا بالرغ  من عدم وجو 
متفق عليه ملصطلح السصة، وهو أه  األسباب ال ي أوجدت االختحا  والتداخل بني السصة وغريها من األمناط 

ها البعض شكحا نثريا مستمدا من حياة الناس العامة واالجتماعية والسياسية والثسافية، فهي األدبية، حيث عد  
نسان يف تطوسه الفكري، ة تسوم بتصوير حياة اإليات، فالسصحكاية تروي حدثا أو موقفا تتحرك فيه الشخص

ا من خحاهلا عن سيية معينة وهناك من النساد من عد ها جتربة أدبية يتطرق إليها الكاتب معرب »احلضاسي والثسايف. 
 .3«تعلق األمر به أو مبجتمعه أو باألفراد احمليطني به سواء

                                                           
 .64طوس النثر اجلزائري احلديث، ص:تعبد اهلل الرمييب -1
 .61،ص املرجع نفسه -2
 .07، ص م0146ة وآداهبا، جامعة عنابة، اجلزائر، يستري، قس  اللغة العربالفن السصصي يف األدب، سسالة ماجد شريبط: محشريبط أ -3
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حممد يوسف "، فيما يرى نسجه الدقيقيف يعطينا الواقع ذلك الفن الذي  هي "حامد الشب اح"السصة عند و 
نسانية خمتلفة ومتباينة يف إث يرويها الكاتب من خحال شخصيات جمموعة من األحدا»أن السصة هي:  "جن 
 .1«... ويكون نصيبها يف السصة متفاوتا من حيث التأثُّر والتأثريساليب عيشها وتصرفاهتا يف احلياةأ

  وامبت منو الوعي الثسايف، حيث مان حضوسها قويا يف عديدة دب اجلزائري مبراحلقد مرت السصة يف األو 
ات ال ي تعكس فيها السصة اجلزائرية التحوالت ي، خصوصا يف فرتة السبعيننداكأمل ما يتعلق بالواقع اجلزائري 

غري أن السصة اجلزائرية ظهرت متأخرة عن السصة يف العامل العريب لظرو  » ،ة والسياسية يف اجلزائراالجتماعي
تستصر بالثسافة العربية وباألدباء أنفسه  وبثسافته  اخلاصة وبتكوينه  الفكري الذي استبط بالرتاث استباطا مليا منذ 

وهتا ومبادئها وأهدافها وهي يف البدايات األوىل للنهضة األدبية يف اجلزائر، واستبط األدب باحلرمة اإلصحاحية بدع
 .2«جمملها تسند إىل الدين واإلصحاح وتتس  باحملافظة يف النظرة والريية

لكن تطوس األوضاع يف اجلزائر وانتشاس  ،ها وأهدافهايُ صحاح استباط باألدب من حيث مبادصحيح حلرمة اإل
احلرمات مانت عوامل حافة وغريها من الوعي الثسايف بني الشعب اجلزائري والشعوب العربية ومذا تطو س الص

طاق مساال بعنوان "استن م0181سنة  "أمحد سضا حوحو"على متابة السصة، حيث متب  ةمساعدة وحمفز 
األدباء على متابة السصة خللو األدب اجلزائري من هذا الفن من فيه حيث  الشخصيات يف األدب السصصي"

فالسصة ظهرت أول مرة على شكل مسال قصصي »جهة أخرى، التسومي اخللسي واالجتماعي من من أجل جهة، و 
فكان للمسال السصصي دوس مبري يف جمال الدين، اللغة .3«مزيج من املسال الديين واإلصحاحي واألديب هوو 

 وإصحاح اجملتمع، مان أداة للمشايخ واملصلحني.

نتيجة لظرو  مرت هبا اجلزائر إذا فالسصة يف األدب اجلزائري حديثة النشأة مساسنة باألدب العريب وهذا 
 أبرزها:

 االستعماس الذي طمس الثسافة السومية واضطهد اللغة العربية، مما أدى إىل ختلف األدب وتأخر السصة؛ -
 يف اجلزائر واالنعزال الذي عاشته اجلزائر سياسيا وثسافيا؛ ةتأخر النهضة الثسافية العربي -

                                                           
 .31، ص م0116، 30لطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط حممد يوسف جن : فن السصة، داس صادس ل -1
 .60اجلزائري احلديث، ص  عبد اهلل الرمييب: تطو س النثر -2
 .073، ص املرجع نفسه -3
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اهتمام اجلزائريني متابا وشعراء وقراء بالشعر مع اإلمهال الكلي من عوامل تأخر هذا الفن أيضا يف اجلزائر » -
 .1«للفنون النثرية

إال  أننا جند حماوالت أوىل للكتابة يف هذا اجلنس األديب، وال ي ُنشرت يف جريدة اجلزائر حتت عنوان "فرانسوا 
ا شديدا لدى املثسفني اجلزائريني، "حممد السعيد الزاهري"، وقد نالت هذه احملاولة السصصية إعجاب :والرشيد" لـــ

 وساعد موضوعها على تعلي  املرأة ومشاسمتها يف اجملتمع، مما عاجلت مشامل االستعماس وخملفاته.
وهذا ما يفس ر تداخل الصوس  ،ءجئا وإمنا ساس يف طريق النمو ببطمل يكن تطو س السصة يف اجلزائر مفا

بني عناصر السصة الفنية وبني السصة غري  و س، حيث املزج واضحهذا التط السصصية مع السصة الفنية يف بداية
 الفنية.

تطو س هذا الفن فيمكن حصرها يف اليسظة الفكرية ال ي صاحبت اليسظة  لىأما عن العوامل ال ي ساعدت ع
ملشرق ا إىلافية جديدة أمام السصة، أيضا البعثات الثس االسياسية عسب احلرب العاملية الثانية، ذلك ما فتح آفاق

بلغت دسجة من اجلودة  دسصة العربية السصرية ال ي مانت قعلى مناذج يف ال وال ي مكنت من االط حاعيب العر 
 مما أدى إىل ظهوس السصة ال ي تعاجل مشامل الشباب. واإلتسان

مذلك بروز متاب مياسسون السصة السصرية لكن يف قالب جديد؛ ومن هؤالء الكتاب: "العيد بن عروس" 
خحاص" الذين استعملوا اخلصائص الفنية للسصة والتزموا هبا، وما ميكن أن نلمحه على جيل  يلو"جيحا
 باملضمون أمثر من الشكل. هو اهتمامه ات يات والثمانينيالسبعين

األدب  يفمانت الدساسة الرائدة ال ي قدمها األستاذ "عبد اهلل الرمييب" عن السصة السصرية »لكن قبل ذلك 
هي ال ي وضعت اإلطاس التاسخيي ملرحلة البدايات للسصة اجلزائرية،  م0161ي املعاصر وال ي ُنِشرت سنة اجلزائر 

 .2«واستوعبت جممل السضايا ال ي عاجلتها هذه السصة منذ انطحاقها حىت ما بعد الثوسة بسليل
هذه األعمال على الفين ألعمال الرواد ودساسة انعكاس  ايا هذه الدساسة إملامها بالتطوسمن أه  مز و 
 .ت السصصية الحاحسة وصحا وإثراءً احملاوال

 ،وتطوس الرواية يتزايد اهتمام النساد والكتاب بدساسة تطوس السصة ذصدوس متاب "عبد اهلل الرمييب" أخ ذومن
خصوصًا يف فرتة ما بعد االستسحال الوطين، ففي فرتة ما قبل الثوسة ظهر متَّاب السصَّة إبَّان إقامته  بتونس حيث 

 :والسيما يف جمال إخصاب اإلنتاج السصصي، فــمعتربا يف احلرمة األدبية  ،ومان إسهامه ُنشر إنتاجه  ألوَّل مرَّة

                                                           
 .07ص  0113املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  : السصة اجلزائرية املعاصرة،الك مرتاضعبد امل -1
 .000، ص م3339، 30حممد صاحل اجلابري: األدب اجلزائري املعاصر، داس اجليل للنشر والطباعة والتوزيع، بريوت، لبنان، ط  -2
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ثحان طليعة متَّاب السصة والرواية يف اجلزائر، حيث ظهرت أوَّل  "الطاهر وطاس" و"عبد احلميد بن هدُّوقة" مي
 ات.يات والستينيمتاباهت  يف الصحف واجملحات التونسية يف فرتة اخلمسين

إضافة إىل "عبد احلميد الشافعي" صاحب سواية "الطالب املنكوب" و"نوسالدين بوجدسة" بروايته "احلريق" »
"عبد احلميد بن هدوقة"، مل هذه األعمال  :قليب" و"األشعة السبعة" لــالطاهر وط اس" مؤلف "دخان من "و

 .1«ُنشرت ألول مرة يف تونس وحظيت وحِفلت باالهتمام والتسدير من قبل الصحافة والنس اد
بعض من من الشكل، مما تطرق  املضمون أمثرمنصبا على ات يات والثمانينيجيل السبعينومان اهتمام 

إنتاجه ، وخاصة السصص ال ي تعاجل  حفزت إقبال السراء علىديدة ذات أمهية مبرية الكتاب إىل مواضيع ج
ب الذين اهتموا هبذه املواضيع ومن الُكتَّا»السضايا االجتماعية ماهلجرة واالغرتاب، واملواضيع العاطفية ماحلب، 

، أما 2«، فتاة أححامي: "أمحد سضا حوحو" الذي عاجل موضوعات عاطفية أمثلة ذلك قصصه املعروفة "خولةدجن
 ."عبد الرمحان ماضوي" :: "ومضة خاطفة" لـــدنجفعن قصص اهلجرة 

الفراغ للشعوس بأن األدب  ءجند من متب بدافع ملإذ غايات متنوعة متشعبة،  كتابة السصة السصريةلو 
"أيب الساس  سعد اهلل" حماوال إبراز معامل  :اجلزائري خيلو من هذا الفن مما جاء يف مسدمة "السعفة اخلضراء" لـــ

وهناك من متب السصة بدافع التجربة أو بدافع احلماس للثوسة اجلزائرية ال ي فتحت جماالت  احلياة االجتماعية.
ت مثريا من نظرة املؤلفني للواقع، إذ مشفت ظرو  النضال عن إمكانيات للكتابة  واسعة لكتابة السصة فغري 

 ء يف املضمون أو الشكل.اعته  للبحث عن اجلديد سو وجتاسب جديدة دف
هاما يصو س مرحلة من أه  املراحل ال ي  ن أعماهل  تعد تراثا قصصيافنمن اإلنتاج احملدود هلؤالء بالرغ  و 

ألن غايته  مل تكن إبانة املواهب والتعبري »عاشها اجلزائريون قبل وإبان الثوسة، وحىت بعدها داخل وخاسج الوطن، 
لصفة األدبية للكاتب بسدس ما مانت غايته  املنشودة هي اإلفصاح عن مرحلة الثوسة بصوسة خاصة من عن ا

 .3«خحال التعريف هبا والدفاع عنها
سامهة يف تطو س مما جند فئة أخرى متبت السصة بدافع أديب لتحسيق ذاهتا، هذه الفئة هي ال ي استطاعت امل

إن الفن السصصي يف اجلزائر ُوجد ليكون السحاح الذي يستعمله الكاتب ليواجه به املستعمر  .السصة اجلزائرية
جديدة فالنضال مشف للكاتب عن إمكانيات ضخمة وجتاسب » ،جلماعيويصو س الواقع املؤمل ويرِبز الكفاح ا

 .4«يف الشكل ميف املضمون أ مأمان يف املوضوع أ ءادفعته  للبحث عن اجلديد سو 
                                                           

 .003-000ص  ، صحممد صاحل اجلابري: األدب اجلزائري املعاصر -1
 .079(، صم0198-0100فنون النثر األديب يف اجلزائر ) :عبد املالك مرتاض -2
 .000حممد صاحل اجلابري: األدب اجلزائري املعاصر، ص  -3
 .008، ص املرجع نفسه -4
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س اد مد صاحل اجلابري" يرى أن على الن"حم فننغ  من املكانة ال ي حتتلها السصة اجلزائرية وثرائها الكبري وبالر 
األعمال املنشوسة يف الصحف واجملحات التونسية واملبعثرة »والداسسني االهتمام هبذا الفن ومجع شتاته خاصة تلك 

الغربية  ةالسص ب استباطها برتمجةي واالجتماعي بسبأداة من أدوات الغزو النفس»، وبذلك فالسصة هي: 1«بينها
 .2«ىل األدب العريبإ

مانت أقصوصة أو قصة قصرية   ءاتبع آثاسه احلسيسية سو وسغ  هذا تبسى السصة هي اإلخباس بالواقع اجملرد وت
 أو سواية.
تعد الرواية من أمرب األنواع السصصية حجما وهي ذات أحداث نابعة من شخص أو عدة أشخاص و 

من أه   .والتشويق من بدايتها إىل هايتهاداخل إطاس اجتماعي معني، ومتتاز بالطول لسيامها على السرد املتدسج 
ال ي عرفت سواية "ألف ليلة وليلة"  يال مثلخصائصها اهلروب من الواقع والفراس إىل عامل اخليال فأبطاهلا من اخل

 انتشاسا واسعا وشهرة مبرية بسب خياهلا الواسع.
 ،ال يتجزأ من األدب العريب سغ  الفروق الشكلية املوجودة بني سبوع الوطن العريب واألدب اجلزائري جزء

نون األدبية، ومن بينها وهي يف احلسيسة فروق ال تلغي التحاقح والتكامل الفكري والفين بني خمتلف األنواع والف
نساين العام، فالرواية اجلزائرية احلديثة النشأة تأثرت بالرواية العربية ال ي احلضاسي واملساس اإل عباملنالرواية لكوها 

بية، وبالتايل فالرواية اجلزائرية احلديثة غري منفصلة يف نشأهتا عن الرواية العربية و بالرواية  األوس تأثرت هي األخرى 
اين" و"احلريري"، ال ي ذالكرمي والسرية النبوية ومذلك مسامات "اهلم تعود جذوسها األوىل إىل السص  يف السرآنحيث 

 ء املعري".حاىل "سسالة الغفران" ملؤلفها "أيب العتُرمِجت إىل عدة لغات، باإلضافة إ
صلة تأثرية هبذا الفن الذي وعليه فالرواية اجلزائرية ذات تساليد فنية وفكرية يف حضاسهتا وهي أيضا ذات »

-Balzac "(0711 لزاك"ب هبعدما شاع مصطلح الواقعية الذي أعلن كذلعرفته أوسوبا يف العصر احلديث و 

 .3(«م0493
ومما السيب فيه أن االستعماس الفرنسي يف اجلزائر عمل مل ما يف وسعه للسضاء على املعامل الثسافية للجزائر، 

ال ي يتلسى فيها و وعمل أيضا على إغحاق الكتاتيب واملساجد والزوايا املنتشرة بكثرة يف خمتلف سبوع الوطن، 
يع إمكانات التطو س االجتماعي والثسايف للشعب الذي ، مما عمل على مبح مجالعربية اخلالصةاجلزائريون ثسافته  

 ئة وثحاثني سنة.اظل حتت بطشه وتسلطه قرابة م

                                                           
 .نص  ،حممد صاحل اجلابري: األدب اجلزائري املعاصر -1
 .001، ص م0149، 33داس الكتاب اللبنانية، لبنان، ط أنوس اجلندي: خصائص األدب العريب يف مواجهة نظريات النسد األديب احلديث،  -2
 .019، ص م3331، 33، بن عكنون اجلزائر، اجلزائر، ط نة: يف األدب اجلزائري احلديث، ديوان املطبوعات اجلامعيةيعمر بن ق -3
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هلا قبل االحتحال ثسافتها وتراثها الزاخر بالتساليد السومية والوطنية،  مغريها من األقطاس العربية، مان  واجلزائر
، الذي عمل على تشجيع الكتابة بالفرنسية، لكن هذا الرتاث ما لبث أن تعرض هلجوم شديد من طر  املستعمر

ولكن ال »وال نستغرب أن تكون الرواية املكتوبة باللغة الفرنسية أسبق يف الظهوس من تلك املكتوبة باللغة العربية، 
اك مانت تعرب عن أفكاس هؤالء الكتاب ومعاناهت  بطريق فنية، وإمنا هي ذلرواية ال ي متبها اجلزائريون أنيعين أن ا

رد بدايات فج ة وبسيطة يف لغتها ومضموها، فهي تنصب يف املنظوس االستشراقي لكتاب الرححات وقناصي جم
املناظر السياحية وخمتلف التنويعات املدهشة حلياة الناس يف األمامن السصصية، ومن بني األعمال الروائية يف هذا 

لطاوس" مث سوايته الثانية "زهرة زوجة عامل املنج " اجملال نذمر سواية الكاتب اجلزائري "حاج محو" بعنوان "أخ ا
 .1«باإلضافة إىل سوايات أخرى لروائيني آخرين أمثال: "ابن الشيخ" و"عيسى زاهر" و"مجيلة دباش" وغريه 

ن هذه الكتابات ال ترقى إىل املستوى الفين أو الفكري الناضج حىت نعد ها مناذج قادسة إونستطيع السول 
 يسا حسيسيا.على أن تكون تأس

ني مالعلماء املسل ةولكن بتطو س األوضاع السياسية يف اجلزائر وتطوس الوعي، اتسع اجملال أمثر بظهوس مجعي
، ومن مث امتألت الدائرة الثسافية باألفكاس اجلديدة وبدأت إنتاجات بعض املثسفني تربز إىل الوجود،  م0100سنة 

عرفت الشعب على معىن الوطن  ، إذفسد أدت دوسا شريفا وعظيما ؛يف إيساظ املشاعر والنفوسدوس مما للصحافة 
ة ي  وأسته املعىن الكرمي للحياة املثلى، ويتفق الداسسون على أن أول سوالوالوطنية ودعته إىل التعل  ليتذوق ححاوة الع

 "."مولود فرعون :مع "ابن الفسري لـــ م0193حسيسية يف شكلها ومعايريها الفنية قد ظهرت يف عام 
ومع انفجاس الثوسة املسلحة مان هذا األدب املكتوب باللغة الفرنسية قد بلغ مستوى عال يف حمتواه وشكله 

ال ي أثاست نساشا واسعا لتمردها على خط الرواية »وطموحاته الفنية خاصة على يد "ماتب ياسني" يف سوايته 
 إىل الضمائر احلرة يف العامل حيث مانت الرواية بالفعل فسد أسه  هذا يف تبليغ سسالة اجلزائريني.و 2«الكحاسيكية

 مماسسته  اإلبداعية.الكتاب يف التعبري عن أفكاسه  و  هي وسيلة هؤالء
 نيلذأبطأ و أقلَّ نسبيًا من التطوس والنضج المان اللغة العربية فننَّ خطَّ منوها  أما الرواية اجلزائرية املكتوبة ب

ت تسطع ذة قد أخفبينما مانت الرواية العربي»ة خحافًا لبسية األجناس األخرى، الرواية املكتوبة بالفرنسي ماعرفته
س خطواهتا األوىل وسط أجواء  اجلزائر تبحث عن وجودها، وتتلمتزال يف ا ماجند أه شواطًا ملموسة يف املشرق،أ

                                                           
 .00، ص م0113، 30يية والبنية يف سوايات الطاهر وط اس، املرمز العريب الثسايف، بريوت، لبنان، ط إدسيس بوديبة: الر  -1
 .01، ص املرجع نفسه -2
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حوحو" وقد انصبت جهود  ثسافية حمافظة، ومل تظهر بوادسها األوىل إالَّ مع  "غادة أم السرى" لألديب "أمحد سضا
 .1«مجعية العلماء املسلمني أساساً على اللغة يف حد ذاهتا قصد احملافظة عليها بكل الوسائل

ا مل متنع بعض نفل ي عاشها الشعب اجلزائري غ  الضغوطات االجتماعية والسياسية والظرو  الساسية اس و  هَّ
األدباء من اإلبداع، حيث أصبحوا مييلون إىل نوع من التأمل الذايت والطموح اجلديد، مما ملسوا الواقع واقرتبوا 

 الجتماعي.الصراع احرمة  منأمثر يف نصوصه  
 ية األوىلات من النصوص الروائيوعلى الرَّغ  من أنَّ النص الروائي "غادة أمُّ السرى" الذي ظهر قبل السبعين

ألن يكون عمحًا سوائياً متكامحًا، سغ  اشتماله على عناصر الرواية  نهَّ  يرقفالفنية، ال ي حتمل معظ  مسات الرواية 
 احلسيسية. 
 "الساس  سعد اهلل" و"عبد املالك مرتاض ها مل من "أيبعد  " ال ي ىضافة إىل سواية "غادة أم  السر باإل

"موت الغرام" ملؤلفها طالب املنكوب" وسواية "احلريق" وائي جزائري، جند سواية "الو"واسيين األعرج" أوَّل عمل سو 
وتتميز عن سابساهتا بكوها صدست بعد االستسحال، ومع ذلك فهي يف مضموها ال ختتلف مثرياً  ؛"حممد منيع"

 األعمال الروائيةهذه عن غريها فاملوضوع الرئيسي الذي حيرك مرمبها السردي هو احلب. وعلى العموم فننَّ 
"عبد اجمليد سضا حوحو" وأمحد حسست قفزة عالية يف تسدمي تشكيل سوائي مسبول يتجاوز ما جاء يف أعمال "

ات مل تتطوَّس الكتابة صوب يسف دون إجنازات "وطَّاس" و"بن هدُّقة"، فسبل السبعينتي"، ولكن مسابل ذلك الشافع
ا املوقف يتناسب والظرو  هذمعزولة مل ترق إىل املستوى املطلوب و لَّت جمرد حماوالت اجتاهات فنية حامسة بل ظ

 إالَّ أنَّ هذه األعمال املذموسة تبسى هي ال ي مهَّدت الطريق لظهوس الرواية العربية يف اجلزائر. ،السائدة
الفين يف للنهوض الروائي هي املرحلة الفعلية ال ي شهدت السفزة احلسيسية  عدات فتيأمَّا بداية السبعين»
 "بن هدُّوقةـــ: "و"سيح اجلنوب" ل "حممد عرعاســ: "سوه الرياح" لذبظهوس سوايات عديدة مثل "ماال ت خاصَّة ،اجلزائر

، وتعدُّ هاتان الروايتان األخريتان األسضية الصَّحيحة لتأسيس سواية جزائرية 2«"الطاهر وطَّاس"و"الحاَّز" ملؤلفها 
تا آخر األنفاس األدبية فيما يسمى بأدب االلتزام يف اجلزائر، فخحال فرتة ، ممنيبلسان أمَّة ووطن عربي ا عدَّ

تعرب بلغة الوطن عن واقع قضايا ات شهدت الساحة األدبية ازدهاساً فيما خيص فن الرواية، حيث أصبحت يالسبعين
 .قف يف مستويات أدبية فنية خمتلفةمواو 

إن مل تكن هلا قيمة مفيدة من حيث املضامني، فسد و حىت زائرية اجتاهات خمتلفة ومتنوعة الرواية اجلعرفت    
ني هذه االجتاهات جند االجتاه ومن ب .تتجلى قيمتها الكربى يف موها أعطت مربساً لوجود الشكل الروائي يف اجلزائر

                                                           
 .33، ص إدسيس بوديبة: الريية والبنية يف سوايات الطاهر وط اس -1
 .80، ص املرجع نفسه -2
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 ال ي أشرفت ة العلماء املسلمنيصحاحي، الذي ظهر بشكل مكثف بعد األسبعينيات من السرن، من خحال مجعياإل
براهيمي( قامت بننشاء جمحات وي وقادهتا )بن باديس، البشري اإلصحاحي، فبحضوسها السعلى تطوير الفكر اإل

وأنعشت  واإلصحاحيةمر منها "الشهاب" و"البصائر"، مما طوست املنظوسات السياسية ذ سية نوجرائد يومية ودو 
صحاح االجتماعي، من هؤالء ة من الكتَّاب تناولت موضوعات اإلظهرت فئحيث »، احلرمة األدبية يف اجلزائر

 .1«الساص والروائي "أمحد سضا حوحو" الذي تعرَّض يف متاباته لسضية املرأة اجلزائرية ودافع عن حسوقها
عام  "الحاَّز"مع "الطاهر وطاس" يف سوايته  تفلسد نشأ»وأما عن الرواية ذات االجتاه الواقعي النسدي 

و"عبد احلميد بن هدوقة" يف سوايته "سيح اجلنوب" وقد مانت هذه األخرية واقعية نسدية، تنسد الواقع  م0170
 .2«االجتماعي يف بعديه البوسجوازي والشعيب

غراق اإل غةيرفض ل بل نَّان الواقعي ال يرفض اخليالنسده بشدَّة، والفذا االجتاه يدعو إىل فه  الواقع و إنَّ ه
صحاحي واالجتاه لتياس املعاسض لكل من االجتاه اإلالسسوط يف أوهامه، والواقعية النسدية متثل او  يف هذا اخليال

 ".بوجاديالرومنتيكي. ومن بني األعمال األدبية يف هذا االجتاه سواية "قبل الزلزال" لألديب "عحاوة 
تتغري إذ  ،ثل الثوسية االشرتاميةساسًا باملوفيما خيص الرواية ذات االجتاه الواقعي االشرتامي جندها مرتبطة أ

جناح الواقعية االشرتامية ناتج عن تبنيها الفكر العلمي الذي يرتكز على السوانني بتغري األسس االقتصادية، و 
على بناء احللول االشرتامية  وقد قامتاملوضوعية اخلاسجة عن وعي اإلنسان، وتعدُّ سواية "الحاَّز" واقعية اشرتامية 

متثيل فأنتج سوايات  هذا االجتاه أحسن "الطاهر وطاس"مثل قطاع، و لصراعات االجتماعية وجشع اإلعلى اللسضاء 
 ذات أبعاد مجاهريية واسعة من خحال شخوص مغرقني يف الشعبية. شعبية

هذا وقد بدأت أمساء جزائرية حسيسية تلمع يف األفق، وألوَّل مرَّة يظهر تعبري أو نصٌّ أديب جزائري مكتوب »
مع سواية  م0133، لكن االنطحاقة احلسيسية لألدب اجلزائري باللغة الفرنسية مان سنةم0410غة الفرنسية سنةبالل

مر ذ "أمحد بن مصطفى السومي" ملؤلفها "السايد بن شريف" باإلضافة إىل أمساء آخرين سال حربه  يف هذا الفن، ن
لرببر ولغته  الرمسية هي الرببرية، أمَّا األدباء الذين نبيل فاسس" وه  مجيعًا من ا"، "مولود فرعون"، ""مولود معمري

اد  .3«"ماتب ياسني"، "حممد ديب"، "لغته  األصلية العربية فهناك "مالك حدَّ
أناست الساحة األدبية اجلزائرية يف هذا الفن النثري الكاتبة والروائية "آسيا سد أما عن األقحام النسائية ف

ت بذلك األدب وهي أيضًا اعتمدت اللغة الفرنسية لتدوين أفكاسها ومواضيعها، فغز جبَّاس" يف سوايتها "العطش"، 
                                                           

متطلبات نيل شهادة  لطلع التسعينيات(، سسالة الستكما)من اخلمسينيات حىت مسلمى حممود سعد: الثوسة اجلزائرية يف سوايات الطاهر وطاس  -1
 .36، صم3333، بريوت، لبنان،ذ يف اآلداب، اجلامعة األمريكيةأستا

 .334، 337ص  صم، 0146املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  ،اهات الرواية العربية يف اجلزائراجت :واسيين األعرج -2
 .038، ص م0116، ط.د ،األدب العريب املكتوب باللغة الفرنسية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر :حممود قاس  -3
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ني، باإلضافة إىل "سبيعة جلطي" و"زهوس دباء العامليمكانتها بني األ ااجلزائري والعريب وحىت العاملي فكانت هل
كتبون مباشرة ريني الذين يوهو أحد أبناء اجليل الثالث من األدباء اجلزائ" مذلك ميثل "الطاهر جاعوت» .ونيسي"

 .1«تهاءل إىل الغموض وليس من السَّهل قر جند إبداعه مييباللغة الفرنسية، و 
على خلق البيئة الثسافية ال ي تولدت فيها الرواية ساعدت خاسجية عوامل داخلية و  تضافرتوهكذا  

ب قبل مل شيء هو نتاج واقعه فالكات»الذي هو موضوع هذا البحث،  "الطاهر وطاس"اجلزائرية مبا فيها سوايات 
 .2«املبدعالعلمية يف التعامل مع اإلبداع و ج التاسيخ وإمهاله يعين افتساد النظرة ونتا 

النوع فالتطوس والتحول الذي شهدته الرواية العربية املعاصرة وخاصة الرواية اجلزائرية من حيث الك  و  ذاإ
بنية  ىنتبسر منطسها السكوين يف الرتتيب و مسوافد عديدة و املضمون، قد فتح أبوابا وجماالت و وحىت يف الشكل و 

ال هائي  س متايب خمتلف، متعدد اإلحياءات،سردية جديدة، انسلبت على األطر الثابتة لتتجسد بشكل حضو 
وله، ض، وفتلسييستثري دهشة املي عميق، حيفل ببعد انفتاحو  ،تفسرياتال، يستدعي مثريا من التأويحات و اتءالسرا
 هنه مثريا من األسئلة واإلشكاالت.ذيوق  يف و 

بفضل الرتام  النصي الذي حسسته الرواية اجلزائرية وتوجه مثري من الكتاب من خاسج الرواية خلوض مغامرة و 
؛ عرب مساحات واسعة الكتابة الروائية، ومذا انفتاح الرواية اجلزائرية على أشكال متعددة من الكتابة ال ي امتدت

بفعل هذا االنفتاح . الشعري الوثائسي التسجيلي إىل اخليايل الرمزي مث إىل الغريب العجائيب حىت الذايت من
تها تزال الرواية يف عملية توليد أشكاهلا وتطوير هوي ماتراممت، و تساطعت أنظمة ختيلية عديدة داخل هذا الفن و 

 مشف أنظمتها.يف طلب طرائق منهجية لدساستها و  مينونتها، وما تزالو 
باألخص الرواية ت فن الرواية العربية املعاصرة و املضامني املستبدة بأغلب فضاءاومن الظواهر الحافتة، و »

نسل اجلزائرية، تأيت ظاهرة العجائبية لتشغل احليز األمرب من تلك الفضاءات، حيث مل يعد الروائي املعاصر مكتفيا ب
ول يف شخوص ه  نسخة مطابسة لشخوص الواقع بكل ما جيل، وال بوصف دقيق يرجعيات الواقع اخلاسجحريف مل

و أب اتهذا الك مضى.فسد 3«الشر، أو أمكنة وأزمنة هي نفسها أمكنة احلياة وأزمنتهادواخله  من نوازع اخلري و 
جتاوز الواقع عن طريق خلق عامل آخر مواز له مما يتعدى ذلك إىل االنسحاب على هذا الواقع بتصوير   حنوالروائي 

فسحات زمكانية غريبة، وشخوص ال تسل عنها من أحداث خيالية عجائبية مثرية و مل ماال ميكن أن يسع فيه، 
 غرابة.

                                                           
 .088، صاألدب العريب املكتوب باللغة الفرنسية :حممود قاس  -1
 .007واسيين األعرج: اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر، ص  -2
اللغات، جامعة باتنة، دمتوساه، ملية اآلداب و اليل شهادة اسبة موضوعاتية حتليلية، أطروحة لنسم-ة املعاصرةهباء بن نواس: العجائبية يف الرواية العربي -3

 .30، صم3303/3300
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ا، وسسوخها يف الرتاثني ديدة على قدمهالروائية املستحدثة، اجلوتعد العجائبية أحد املصطلحات النسدية و »
العاملي، حيث جند هلا حضوسا طاغيا يف مجيع مناحي احلياة، ومشاسهبا، يف حياة الفرد اليومية مبا يعرتيها من العريب و 

هتاومي خيال، وأححام يسظة ونوبات موابيس، ويف حياته الفكرية العميسة مبا يسودها من قلق وجودي، ونزوع 
 .1«ة جاحمة يف حتطي  أسواس مل ما هو متداول ومألو استباقي، وسغب

نظرا لتنوع موضوعاهتا،  إجياد مفهوم جامع مانع ودقيق للعجائبية األدبية والروائية حتديدا، من الصعب
وبني العامل الذي يسدمه اخليال من جهة، وذاك الذي خيص الساسئ  اوتعدد أساليبها، وتداخل العحاقات فيما بينه

دمي، وال سيما حكايات لك فالعجائبية تعد مسة باسزة من مسات الرتاث احلكائي العريب السذى. وسغ  من جهة أخر 
ليلة، وجمموع السري الشعبية، إال أها يف الرواية املعاصرة تكتسب معاين جديدة خمتلفة عن املعاين ألف ليلة و 

 الرتاثية.

هذا الروائي العجيب الذي بىن عاملا   ،ت "بلزاك""مليلة ودمنة" إىل سوايافمن سوايات "ألف ليلة وليلة" و
ومذا  "أيب العحاء املعريــ:"لستومر" وسواية "سسالة الغفران"  برامإىل سواية "دساموال" ملؤلفها " ،الغريبةبرواياته  مامحا

الروايات اجلزائرية ال ي تناولت هذا النوع الفين السردي عن أمَّا  .السصرية "أححام شهرزاد" " بروايتهني"طه حس
و"واسيين األعرج" وغريه  من الذين تشرَّبوا من منبع  "الطاهر وطاس"نجد أعمال "عبد احلميد بن هدوقة" وف

 السصر" ال ي"سرادق احلل  والفجيعة"، "احلوات و ويش"، االدس و "اجلازية  لك سواياتذالرتاث األديب العجائيب، ومن 
 غرائبياً بامتياز.عجائبياً و  ها عمحاً ، بعد  يف حبثي هذا اتطبيسي ااوهلا منوذجسأتن

 ة، واختحاق، ومنه ما هو حسيسة تامهين خالصذفمن األدب والفن واإلبداع ما هو خيايل حمض تصوس »
وواقع حمض، ولكن أغلب الفن هو استلهام للواقع مث استساء إىل الصوس اإلبداعية عن طريق التخييل حبيث يرتفع 

ألعمال الروائية العجائبية ، وهذا ما ينطبق على خمتلف ا2«الفن حىت مأنَّه قد فاسق احلسيسة الواقعية مفاسقة تامة
 والصراع من أجل الوجود. مشكحاته، هو وقضاياللواقع ية فأغلبها مان ترميزاً مانت عربية أو جزائر   سواء

من  م،0173املطبوع سنة ،"مدخل إىل األدب العجائيب"(Todorov)"تزفيتان تودوسو " يعد متابو 
 مجيع تفرُّعاته النظرية والتطبيسية.طره، وضوابطه و ألاحملددة ة املنظرة ملوضوع العجائبية و أبرز اآلثاس السدمي

العجائيب يف حلظة زئبسية منفلتة، حيتاس معها املتلسي بني قبول التفسري الطبيعي املنطسي أو  "تودوسو "يضع 
 احلرية مها جوهر العجائيب، وصمي  تكوينه.الشَّك و  االسمتاء يف أحضان التفسريات اخلرافية والحاعسحانية، أي أنًّ 

                                                           
 .31اسبة موضوعاتية حتليلية، صسم-هباء بن نواس: العجائبية يف الرواية العربية املعاصرة -1
2

 .951م، ص0222عبد الكريم بن عبد هللا، تونس، د ط، ـ عبد السالم المسدي: األدب العجيب، منشورات مؤسسات 
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ابة الواقع وجتيب عن أسئلة اإلنسان تتساطع معه وتكسر ست ىالروائي العجائيب أشكال فنية أخر تشكيل ولل
...وال ي توجد يف ثنايا السرد الروائي وتوبيايبوليسية، امليلودساما، الاملختلفة، منها: السريالية، اخليال العلمي، الرواية ال

 اجلزائري خاصة والعاملي عامة.

ونزعاهت  ومواقفه . ته ب واألدباء على اختحا  جغرافيلكتَّاااألدب العجيب مان وال يزال حمط اهتمام ف  
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 الفصل األول: العجائبية مقاربة مفهومية
تعدُّ العجائبية أحد املصطلحات النقدية والروائية املستحدثة، اجلديدة، على قدمها ورسوخها يف الرتاثني 

مجيع مناحي احلياة ومشارهبا يف حياة الفرد اليومية مبا يعرتيها من العريب والعاملي، حيث جند هلا حضورًا طاغيًا يف 
هتاومي خيال وأحالم يقظة ونوبات كوابيس، ويف حياته الفكرية العميقة مبا يسودها من قلق وجودي ورغبة يف 

 حتطيم كل ما هو متداول ومألوف.
ويف  ائيب" أو "األدب اخلوارقي"، فالعجائبية منط من الكتابة اإلبداعية يعطيه بعضهم اسم "األدب العج»

يال اخلالق،، تخرتقًا حدود املعقول واملنطقي والتاريخي والواقعي، تخضعًا كل ما يف الوجود من كليهما يتجلى اخل
الطبيعي إىل املاورائي، لقوة واحدة فقط وهي قوة اخليال املبدع املبتكر الذي جيوب الوجود بإحساس مطلق باحلرية 

 .1«اضع لشهواته ومتطلباته اخلاصة؛ إنه اخليال جاحماً، طليقاً، منتهكاً املطلقة، غري خ
وبتنوع موضوعات العجائبية األدبية والروائية، وتعدد أساليبها، وتداخل العالقات بني عامل اخليال وعامل 

 القارئ، يصعب حتديد مفهوم دقيق وجامع هلا. 
 .2«اآلثار النقدية املنظرة ملوضوع العجائبية ويعدُّ كتاب تودوروف "مدخل إىل العجائيب" من أبرز»

  

                                                           
 .10م، ص 7112، 10كمال أبو ديب: األدب العجائيب والعامل الغرائيب، دار الساقي ودار أوركس للنشر، ط  -1
 .10هباء بن نوار: العجائبية يف الرواية العربية املعاصرة، ص  -2
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 : ماهية العجيب وحدوده المبحث األول

مل القارئ من خالهلا إىل عوامل  يعد األدب العجائيب فضاًء حافاًل باملغامرات اخلارقة والعجائب املبهرة، ُيح
جديدة ميتزج فيها الواقع باخليال واحلقيقة بالسحر، ويفتح له نوافذ يطل من خالهلا على واقع جديد يلتقي فيه 

يف بعض املعاجم، -العجائيب-د مفهوم العجيب العجيب واخلار، واخليال، لذلك من الضروري الوقوف عند حتدي
 أهم املصطلحات اليت تلتبس معه.و 

 : ماهية العجيبالمطلب األول
ذهب اخلليل بن أمحد الفراهيدي، من خالل مادة "َعَجَب"، إىل التفريق بني العجيب والعحجحاب قائاًل: 

مثل الطويل والطقوال، وتقول هذا الَعَجبح أما الَعجيب فالَعَجب، وأما العـحَجابح فالذي جاوز حدق العجب »
، واالستعجاب شدقة التقعجُّب مما يرى  .1«الَعاجبح أي الَعجيبح

 . 2«َعَجَب عحَجباً وأمٌر َعجيٌب َعَجٌب عحَجابٌ »وقال:        
 .3«وأمٌر عحَجاٌب وعحجقاٌب وعجيٌب وعجٌب عاجٌب وعحجقاٌب على املبالغة، يؤكقد به»

، وجاء يف قاموس تاج [10]سورة ص: تنزيل العزيز:﴿َأَجَعَل اآلهلَة ِإهلًا واِحدًا إنق هذا َلشيٌء عحجاٌب﴾ويف ال      
، قال اهلل تعاىل: ﴿ أَأَلدح وأَنَا 4«عجيب، ةـ ج: عجائب، أمرك عجيب: محدهش، وعجيب غريب»العروس: 

روعة ». وعند الزتخشري يعين مصطلح العجب: [27]سورة هود: عجوٌز وهَذا بـَْعلي شيخًا إنق هذا َلشيٌء َعجيٌب﴾
 . 5«تعرتي اإلنسان عند استعظام الشيء

فالعجيب هو األمر املتعجب منه أو ما يدعو للعجب وكذلك العجب والتعجب هو انفعال يصيب     
ولكن يف كل املرء عند استعظام الشيء، وقد أحطلق على هذا االنفعال تارًة حرية وتارًة روعة وتارًة أخرى إنكارا، 

 األحوال هو األمر أو احلدث اخلار، للعادة واملعجز. 

                                                           
، 10أمحد(: كتاب العني، تدقيق وترتيب: عبد احلميد اهلنداوي، منشورات دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط الفراهيدي )اخلليل بن  -1

 .00ص  )مادة عجب(،، ]ض، ،[،12م، مج 7112
 .00املصدر نفسه، ص  -2
راهيم السامري وعبد الستار أمحد فراج، مطبعة الزبيدي )حممد مرتضى احلسيين(: تاج العروس من جواهر القاموس، تح: عبد الكرمي الغرباوي، مرا: إب -3

 .20، ]مادة عجب[، ص 10م، مج 7110، 10حكومة الكويت، ط 
، ]ع،ـ غ[، 10م، مج 7110، 10بطرس البستاين: حميط احمليط، قاموس عصري مطول للغة العربية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط  -4

 .00ص )مادة عجب(، 
ن عمر(: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، مطبعة مصطفى حممد صاحب املكتبة التجارية، الزتخشري )حممود ب -5

 .700، ص 12ه، ج 0200، 10مصر، ط 
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ولذلك نقف على أهم األلفاظ اخلاصة باحلقل الدقاليل للعجيب وكذا أهم املفاهيم اجملاورة للعجائيب 
 .معجمياً وداللياً 

 : حدود العجيبالمطلب الثاني
: حتدقث "الطاهر املنقاعي" يف مقالته املوسومة بــ: "العجيب والعجاب احلد والوظيفة السرديقة" مبا يفيد أنق الغريب

استعملت يف بعض املعاجم وكتب األدب بعّدها مرادفة للغريب، وهو ما يسمح بتبادل املواقع »لفظة "عجيب" 
 البعيد عن الفهم. 2«الغامض من الكالم». وهي تدل على 1«بني هاتني اللفظتني

. وذهب 3«فالغريب ج غرباء: العجيب غري املألوف أو الغريب: العجيب غري املأنوس وال املألوف»
الغريب كل أمر عجيب قليل الوقوع تخالف للعادات املعهودة واملشاهد »القزويين إىل حتديد الغريب بقوله: 

 .4«املألوفة
عن الغريب، ونعّد موقف التعجب ناجتا عن غرابة ما أو  ومنه فحديثنا عن العجيب ُييلنا للحديث ضمنيا

 حادثة غري مألوفة. أي العالقة بني الغريب والعجيب عالقة تتسبب بنتيجة.

 :الخارق

جند يف قاموس القرن السابع »من املصطلحات أيضًا اليت تتقاطع مع عجب لدينا مصطلح اخلار، حيث 
. فالعجائبية يف معناها العام 5«الواقع، وكل ما هو مستبعد وشاذ وخار،عشر أن العجائبية تعين كل ما يقع خارج 

 واملبسط تعين اخرتا، كل ما هو واقعي ومعقول، ومعانقة كل ما يتجاوز هذا الواقع ويستبقه.

. ومنه 6«واخلار، اسم فاعل مشتق من الفعل خر، )...( اخلَْر،ح واخلََر،ح ويعين التحرّي والدهش من الفزع»
ِدث االنبهار واالندهاش، وتدمري سكونية العامل مصطلح ا خلار، يتقاطع مع العجيب والغريب، يف كل ما ُيح

 الطبيعي وكل ما هو خارج عن املألوف واملعقول.

  
                                                           

م، ص 0000ي ، فيفر 20-20احلد والوظيفة السردية"، جملة املسار، احتاد الكتاب التونسيني، تونس، ع -الطاهر املناعي، "العجيب والعجاب -1
020. 

 .000، ص 10الفراهيدي )اخلليل بن أمحد(، كتاب العني، ج  -2
، ص 7102. نقال عن خامسة عالوة: العجائبية يف الرواية اجلزائرية، دار التنوير، اجلزائر، دط،0120، ص 17املعجم اللغوي العصري، ج -الرائد -3

70 . 
 .70ص  خامسة عالوة، العجائبية يف الرواية اجلزائرية، -4
 .01مقاربة موضوعاتية حتليلية، ص -هباء بن نوار، العجائبية يف الرواية العربية املعاصرة -5
 .71خامسة عالوة، العجائبية يف الرواية اجلزائرية، ص  -6
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 المدهش:

،يف حني ترمجه حممد أركان بــ: 1"املدهش" ـ:بـ (Merveilleuseقام "رضا بن صاحل" برتمجة مصطلح )
. وجند يف اللغة العربية املدهش من الدقَهْش؛ والدقَهْش من اخلََر، والذي 2الساحر اخلالب""العجيب املدهش أو 

 يعين التحرّي كما ذحكر سابقا.

وغري بعيد عن حقل العجائيب، مبا هو حرية القارئ بني التفسري العقالين والالعقالين لألحداث، استخدم 
وعرفها باخلار،، كما أطلق "كمال أبو ديب" مصطلح  ( )فنطاستيك(،Fantastique"لطيف زيتوين" كلمة )

 خوارقي على هذا النوع من األدب الذي يقوم اخليال اخلاّل، تخرتقا حدود املعقول واملنطقي والتاريخي والواقعي.

بات من احلقائق اجللية يف عصرنا »وهناك من األدباء من ترجم هذا املصطلح إىل الومهي واخليايل، حيث 
ية اخليال، يف تختلف مظاهر احلياة واآلداب والعلوم عرب مسارات الثقافات اإلسالمية منذ أقدم العصور الراهن حمور 

 .3«إىل حد اليوم

 :الخيالي

اخليال هو أحد أنواع األدب الذي يخلق أحداث غالباً ما توصف بأهنا غريبة أو غري متصلة باحلياة الواقعية، 
يف القصص والروايات، واخليال هو كل شيء ال يقر به عقل االنسان يف وغالبًا ما ينتشر هذا النوع من األدب 

صفة تطلق على كل »الرؤية، واليت ال تكون يف تصوير عقله من عمق معرفته للشيء الذي ال معامل له. كما أنه 
، كما تطلق عمل بعيد عن الواقع، أو ال ميد إليه بصلة أساسه اخليال ومحنطلقه التحليق يف أجواء بعيدة عن الواقع

قوة حتفظ ما يدركه احلس املشرتك من صور احملسوسات، ». ويعد اخليال 4«على كل أثر أديب يتصف هبذه الصفة
فهو ملكة من ملكات العقل، هبا يستطيع األديب أن يخلق صورا تنعم على النص صورا جذابة، ومتنح القارئ 

شياء، باعتباره هذا األخري ميلك املقدرة على تكوين ، فهو هاجس ينمي تخيلة اإلنسان لأل5«وساطة لتوسيع آفاقه
عامل خيايل يفو، بآفاقه الواسعة احلدود الضيقة اليت حتصر بني جوانبها هذا اجلزء اليسري من العامل الواقعي الذييقع 

ا وحتقق يف دائرة إدراكنا الراهن، فباخليال تطورت البشرية وتصقلت إلبداع وابتكار األساليب اليت تحسيري حياهت

                                                           
 .07-00م، ص ص 7110جوان  70، 000الغريب واملدهش"، جملة احلياة الثقافية، ع -"مدخل إىل األدب العجائيب :بن صاحل رضاء -1
 .70العجائبية يف الرواية اجلزائرية، ص  :امسة عالوةخ -2
 .00م، ص 7100دراسة أدبية، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، أوت -اخليال والتخييل يف احلكي القصصي :خالد اليعبودي -3
 .071، ص 10م، ج 0000، 17املعجم املفصل يف األدب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط  :حممد التوجني -4
 .000ص  :املرجع نفسه -5
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تطلعات أبنائها، وهبذا يعدُّ اخليال جزء ال يتجزأ من تكوين البشر وقوهتم، وهو أحد اإلمكانات اليت تسعى الدول 
لتنميتها واالرتقاء هبا وتوظيفها خلدمة اإلنسان، ووسيلة لتنمية قحدراته وتفكريه إذ يزوده بالبصرية اليت تساعده على 

فتح مرن ناقًد بناًء متطور.فاخليال قوة وجدانية دافعة للتفكري وحل املشكالت إدراك عامله وما ُييط به، بعقل مت
واإلبداع واالبتكار على حنو يزيد من فاعلية الفرد يف تعامله مع املواقف املختلفة، إنقه ضروري لإلنسان ال يستطيع 

 االستغناء عنه فهو كالنهر املتدفق يف صدره.

 الّتخييل:

يل مبفهومه ودالالته يف دائرة الدراسات الفلسفية النفسية على اعتبار أنه عملية ذهنية نشأ مصطلح التخي       
تتجلى يف ختيالت وتصورات، ترتكب منها صور تتآلف يف نسجها وتتناغم يف عناصرها، وموحياهتا اليت تقوم يف 

ال مث االستجابة يف الواقع جوهرها على اخلداع والوهم والكذب والتمويه بغية إحداث التأثري يف النفس واالنفع
والسلوك. وتبدأ فكرة التخييل بأرسطو الذي يرى أنق الفن حماكات )تقليد أو تشبيه( للحقيقة اليت تتجسد يف 

فهو ُييل التخييل على اإلحساس بأمرين األول: أنق اإلحساس واالدراك »الشخصيات واالنفعاالت واألفعال 
. مبعىن أنق الكاتب يأخذ من 1«تدل من قريب على أنق التخييل عملية ديناميةأصل التخييل، والثاين: احلركة اليت 

 القوة املتخيلة مادته اجلزئية مث يعرضها على عقله أو يرتكها، حبسب ما حتكمه فكرة القوة والضعف يف ذلك.      

وقد  2«يقيالّتخييل عملية اختال، أو اخرتا، أي شيء دون أن يكون له أساس واقعي حق»ومنه يعدُّ 
 ارتبط هذا املفهوم مبعاين اخليال.

 -التخييل–ويعد الّتخييل أهم مسة من مسات الفنون، كونه قائما على حماكاة الواقع، فمن هذا املصطلح 
الّتخييل الومهي الذي ميثل الصورة الومهية العجيبة اليت تبهر وختطف األبصار، وترفع »تولد لدينا ما يعرف بــ: 

 .3«واقع واحلقيقة وحتلق به يف عامل اخليالاإلنسان فو، ال

يف التخييل الومهي يكون التحرر من الشكل التقليدي، بإطال، سراح اخليال حيث تحنسج الرؤى واألحالم 
نسجا خياليا ال صلة له بالوجود احلقيقي، إذ من خالل املخيلة تحركب الصور بعضها مع بعض بعد غياب 

 يدة.احملسوسات وتحستخرج بذلك صور جد

                                                           
 .2م، ص0002، 0عاطف جودة نصر: اخليال مفهوماته ووظائفه، الشركة املصرية العاملية للنشر، القاهرة، ط -1
 .00دراسة أدبية، ص -اخليال والتخييل يف احلكي القصصي :خالد اليعبودي -2
 .20-22العجائبية يف الرواية اجلزائرية، ص :خامسة عالوة -3
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وبذلك فإننا نستعمل مصطلح العجائبية استعمااًل عامًا يشمل كل املفاهيم الفرعية املنطوية حتته، إذن 
فالعجائيب هو كل كتابة تشتمل على كائنات أو ظواهر خارقة وعجيبة، تدمر سحكونية العامل الطبيعي الثابت 

والرتدد واحلرية والدهشة والعنف الكائن يف كل وحتكي أسرارا فو، الطبيعة دون مكابح، مستغلة رصيد اخلوف 
 إنسان.

احلكاية العجيبة هي خر، للقواعد السردية املتداولة، وذلك الستدعائها للخوار، تارة واستحضارها للرمز 
 تارة أخرى؛ ناهيك عن إشراك اإلنس واجلن وتختلف الظواهر واألشياء غري العادية وغري املألوفة.
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 األدبي ثتجليات العجيب في الترا: المبحث الثاني

إن مكونات العجائبية تأيت يف القص القدمي بطر، وأشكال تختلفة، األمر الذي أدى النطوائها حتت 
تصنيفات تختلفة، فمن األسطورة إىل احلكاية الشعبية واخلرافية إىل القصص الديين، ويف هذه التصنيفات كلها كان 

 يات تختلفة باختالف كل عصر وجدت فيه.للعجائيب بروز يتنوع بتنوعها، وغا

فكتب السرد القدمي محلت البعد العجائيب يف متوهنا وخباصة يف تلك األشكال املنبثقة من أصول شفاهية، 
مثل السري الشعبية، ومتثل العجائبية يف هذه النصوص بوصفها شكال فنيا، يعمد إليه الراوي يف حكيه بغرض املتعة 

 الواقع.والتسويق وخر، قوانني 

وباالطالع على هذه النصوص القدمية املنتشرة يف شىت أقطار العامل، يتضح أهنا مألى بذكر العجيب،    
 الذي ال يزال موضع إدهاش إىل اليوم.

 : األسطورة المطلب األول

واألساطري هي »أقدم مصدر جلميع املعارف اإلنسانية،  إنههي جنس أديب قدمي قدم اإلنسان، إن مل نقل 
 . قال اهلل تعاىل: ﴿وقَالحوا َأساطريح األوقِلنَي﴾1«األحداث واألباطيل اليت ال أصل هلا، أي األحاديث العجيبة اخلارقة

فابيو أو مأثور بأهنا قصة أو ». أي أخبار األمم واألسالف الغابرة. وعرقفها شوقي عبد احلكيم [10]سورة الفرقان: 
ُيمل بالطبع والضرورة مسات العصور األوىل والقدمية مفسرة معتقدات الناس بإزاء القوى العليا والسماوية، آهلتهم 
وأنصاف آهلتهم وأبطاهلم وخوارقهم وكذا معتقداهتم الدينية )...( من ذلك أن ختربنا األساطري، كيفية خلق الكون 

 .2«ات واملعامل األرضية من أهنار وجبالواإلنسان واحليوان وكافة املخلوق

إن رغبة األسطورة يف الكشف عن الظواهر الغامضة وتفسريها، جعلها تعتمد على العجائيب يف خلق 
نظامها اخلاص، إذن هي تعين علم اخلرافات وأخبار اآلهلة وأنصافها واألبطال اخلارقني، وعلى هذا األساس أعطت 

ففي األساطري جمموعة من »عاملا مدهشا يف كل شيء، وغري حمدود، وغري مألوف. -العجيبةبأفعاهلا -األسطورة 
.إذ 3«األبطال اخلارقني الذين اضطلعوا مبهمات صعبة وأحيانا مستحيلة، لتحقيق هدف يفو، القدرة البشرية

دات الشعبية، كما أهنا بقايا جندها غالبا ترتبط باألداة الشعبية املنبثقة من وجدان اجلماعة ألهنا من بقايا املعتق

                                                           
 .270م، ص 7101، 10الرواية اجلزائرية أمنوذجا، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، أربد، ط -سعيد سالم: التناص الرتاثي - 1
 .00م.ص0002شوقي عبد احلكيم: موسوعة الفولكلور واألساطري العربية، دار العودة، بريوت، لبنان،  -2
 .010م، ص 0000، 10ل حرب: أولية النص، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشرـ بريوت، لبنان، ط طال -3
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. وهذا ما يتجلى يف أساطري تختلف أقطار العامل. فمن أسطورة 1«تأمالت الشعب احلسية، وبقايا قواه وخرباته
أوديب ملكا، الذي قتل أباه وتزوقج أمه، مث فقأ عينيه للتكفري عن ذنبه، وبذلك أصبح قديسا وإهلا. إىل أسطورة 

 ي أوديسيوس الذي يواجه اآلهلة املسيطرة والقاهرة بذكائه ومغامراته ومعاركه العجيبة."هومريوس"، ببطلها األسطور 

شخصيات اإلمام علي و"عنرتة"، و"زرقاء »وعند العرب تتجلى مالمح العجائيب يف األساطري من خالل 
ة"، اليت حتولت من اليمامة"، و"السندباد البحري"، و"أيب زيد اهلاليل"، و"سيف بن ذي يزن"، و"األمرية ذات اهلم

 .2«شخصيات واقعية إىل شخصيات أسطورية، لكثرة ما دار حوهلا من حكايات

" وأسطورة "عشتار"، أسطورة "متّوز" الذي يبعث من عامل األموات نيدابةباإلضافة إىل أسطورة اآلهلة "
ياه األزلية اليت تسمى يف البابلية أسطورة "خلق الكون" البابلية، وفحواها أن امل»ليتزوج من حبيبته "إنانا". كما جند 

"آبسو" )مياه مذكر(، ومياه تيامه )مياه مؤنث(، كانت مصدر الوجود، ونتيجة المتزاجها ولدت أجيال من 
 .3«اآلهلة

وال ننسى األساطري الفرعونية اليت ميتزج فيها الواقع باخليال، فهي جتسد حضارة العجائب والغرائب، يف  هذا
طقوسها الفرعونية، من خالل حتنيط املوتى لضمان خلودهم بعد املرور بطقوس احملاكمة هندستها وثقافتها و 

واحلساب اإلهلي وهنا تتجلى العجائبية بشكل واضح. يقول يف هذا املوضوع "فراس السواح" يف كتابه "األسطورة 
ان على مسرح األحداث، كان يلعب اآلهلة، وأنصاف اآلهلة أدوارا رئيسية يف األسطورة، فإن ظهر اإلنس»واملعىن": 

 .4«ظهوره مكمال ال رئيسيا

إذن األسطورة تعكس تطور الفكر اإلنساين يف تعامله مع العامل احمليط به، وعلى هذا النحو تنشأ األسطورة 
 بني الواقع والظواهر الغامضة، احلاملة لبذور التفكري العجائيب، سواء يف األساطري العربية أو األساطري اليونانية

والغربية، فهي تعدُّ وسيلة للتعبري عن النوازع واملشاغل الداخلية يف هذا التشابك املوجود بني األسطورة وغريها من 
 الفنون األدبية سواًء الشعبية منها أو الفصيحة.

م لقد حقق استلهام الروائيني العرب لألسطورة إجنازاً نوعيًا للخطاب الروائي العريب، ومل يكن هلذا االستلها 
أن يتم مبعزل عن حركة الثقافة العربية ومن ورائها حركة الواقع نفسه كما مل يعد خاصًا بفن دون آخر، فلقد رأى 

                                                           
 .71م، ص 7117فارو، خورشيد: أديب األسطورة عند العرب، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، د.ط،  - 1
 220الرواية اجلزائرية أمنوذجا، ص -سعيد سالم: التناص الرتاثي - 2
 .02م، ص0000، 10فيصل عبد الواحد علي: عشتار ومأساة متوز، دار األهايل، دمشق، سوريا، ط  - 3
 .07م، ص 0002، 10دراسات يف املبثولوجيا والديانات املشرقية، منشورات دار عالء الدين، دمشق، ط -فراس السواح،: األسطورة و املعىن - 4
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ا يدل على أنق األسطورة مل تتالش يف  الروائيون ضرورة توظيف األسطورة يف كتاباهتم، وهذا إن دلق على شيءإمنق
بنائها القومي الروحي، فاألسطورة ببنائها السردي ومضموهنا جمتمع من اجملتمعات ألهنا تشكل جزءًا منها، من 

 .من األوضاع الواقعية اخلرايف تعد هروباَ 

 : القصص الشعبيالمطلب الثاني

لعل من أكثر ما تتميز به املخيلة الشعبية، فضال عن تعدد مواضيعها وبساطة خطاهبا وعدم التعقيد النسيب 
والعجائب واخليال، حيث تكشف احلكاية الشعبية يف أحداثها عن حماولة يف مفرداهتا، هو امتالؤها باخلوار، 

إضاءة مشاكل اإلنسان يف حياته العادية، فهي حتمل على عاتقها مهوم الفقراء واحملرومني، وتبحث عن حلول 
 ملشاكلهم بطريقة مليئة باملعجزات.

 عامل املوت أو عامل األرواح أو الشياطني تدفع بأبطاهلا إىل عوامل غريبة، وقد تدفعهم إىل»فاحلكاية الشعبية 
. ومنه فوجود اجلن والغيالن والعفاريت بوصفها شخصيات ال واقعية، تعكس رغبة اإلنسان يف حل 1«واألشباح

أقرب إىل الناس العاديني )...( »مشاكله اليت يعجز عن حلها بطريقة سهلة، لكن يبقى أبطال احلكاية الشعبية 
 .2«غوال أو جنيا يستخدم شطارته وحيلته لإليقاع بهوعندما يقابل البطل 

من بني النقماذج اليت تتجلى فيها العجائبية يف القصص الشعيب، نذكر قصقة "ألف ليلة وليلة" اليت تعد من 
اخلارقة أبرز النقماذج السردية الرتاثية اليت تتضافر فيها مستا الواقعي والسحري، فحكاية "شهرزاد" مليئة باألحداث 

واملدهشة، حيث تظهر شخصيات وأبطال من اجلن والعفاريت، وحيوانات ناطقة، فضال عن تدفق أحداث 
عجيبة ومواقف غريبة، فتنسلخ الشخصيات وتتحوقل يف هيئات كثرية، مثل احلادثة اليت وقعت لألحدب مع اجلّن 

 الذي حتوقل إىل محار ليمنعه من الزواج ليلة عرسه.

يات "السندباد البحري" اليت تزخر هي األخرى بالرحالت واملغامرات واقتحام اجملهول، باإلضافة حلكا
فتتجلى العجائبية يف إحدى رحالته حيث جيد نفسه بني قوم تنبت هلم أجنحة كل شهر، فيطريون كما تطري 

 الطيور يف السقماء.

العفريت الذي ُيقق له األماين كذلك جند حكاية "عالء الدين واملصباح السحري"، وأحداثه العجيبة مع 
واألحالم، وال ننسى سرية "سيف بن ذي يزن" هذا العمل جمهول املؤلف، و"رسالة الغفران" اليت نلمس فيها نزوعاً 

                                                           
 .070م، ص 0020مانسية إىل الواقعية، دار العودة، بريوت، دار الكتاب العريب، طرابلس، د.ط، من الرو -نبيلة إبراهيم: قصصنا الشعيب -1
 .00دراسات يف امليثولوجيا والديانات املشرقية، ص -فراس السواح: األسطورة واملعىن -2
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سًا بكثري من الطاقات عجائبيًا تحراثياً، وقصقة "حي بن يقظان" اليت ال تتخلقى عن العنصر السردي الذي يأيت متلب
 العجائبية.

نذكر حكايات "كليلة ودمنة" اليت جتري على لسان احليوان، وحتمل يف مضامينها مظاهر اجتماعية كما 
وسياسية وفكرية، فهذا النوع من السرد تعلو فيه مسة احللم واخليال، وتتضح لتغدو عنصراً فعقااًل يؤطر احلكاية من 

على إظهار طبيعة الصراع الذي يخوضه مجيع جوانبها، حيث تعتمد القصقة الشعبية يف الوصول إىل هدفها، 
 اإلنسان مع القوى العمالقة احمليطة به، من خالل حّس البطولة احلامل لبذور العجائبية.

فاملبدع الشعيب مل يكرتث لتوجيهات النقاد اليت كثريًا ما كانت متسمة باألبوية والتعليمية كما يشري إىل 
 اكتظ األدب الشعيب باخلوار، واألعاجيب وامتأل باألساطري ذلك عبد املالك مرتاض، وظل يبتكر املزيد حىت

اجلميلة املغرقة يف عوامل جديدة ال مكان فيها للعقل، وال سلطان فيها للمنطق، وإمنا السلطان كله للخيال اجملنح 
 ُيلق إىل أقصى احلدود ولكن يف فضاء دومنا حدود.

، كان هلا وجودها يف تراثنا القدمي، وقد تناثرت خيوط إنق احلكاية القصصية الشعبية بوصفها مادقة أدبية
احلكاية القصصية وتعدد نسيجها على ألسنة الرواة جيال بعد جيل ومت ق تدوينها يف بطون كتب اللغة واألدب 
واألخبار وأيام العرب. واحلكايات الشعبية تستهدف فيما تستهدف األدب التقهذييب للطفل حيث متت إعادة 

يد من هذه احلكايات يف قالب يالئم األطفال، كما تستهدف األدب التعليمي يف إطاره النثري من صياغة العد
خالل احلكمة واملثل واأللغاز والنوادر عن طريق احلكايات بأنواعها. وبذلك يعدُّ األدب الشعيب أحد التيارات 

 اهلامة يف الرتاث السقردي.

 : القصص الدينيالمطلب الثالث

أهم املصادر تداواًل لدى األدباء »ينية أحد أهم مصادر تشكل العجائيب وتكونه، وبالتايل فهي العقائد الد 
)اليهودية واملسيحية واإلسالم(، حيث تتجلى ، خاصة يف الديانات السماوية الثالثة 1«والروائيني املعاصرين

العجائبية، يف اجلانب الغييب الذي تتأسس من خالله اخلوار، واملعجزات، حول الذات اإلهلية ومصري اإلنسان 
ومآله بعد موته، وما ينتظره من نعيم أو جحيم فضال عن أقاصيص األنبياء والقديسني، وما يربطهم من قحدرات 

البشر العاديني. حيث يعجُّ الكتاب املقدقس "التوراة" بالكثري من احلكايات اخلرافية، واألساطري  عجيبة تحفرقحهم عن

                                                           
 .00مقاربة موضوعاتية حتليلية، ص -هباء بن نوار: العجائبية يف الرواية العربية املعاصرة -1
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فمن األساطري والعجائب »عن اخلليقة وبدء الكون وقصص أنبياء بين إسرائيل وأنساهبم وخوارقهم وطقوسهم 
 .1«بة العصا وحتوُّهلا إىل ثعبانالتوراتية، خوار، النقيب موسى عليه السقالم، ومعجزاته )...( مثل أعجو 

أما فيما يخحص العجائبية املسيحيقة فتتجلى مالحمها يف معجزات النيب عيسى )عليه السالم( وخوارقه اليت 
امتدقت من حلظة ميالده إىل حلظة صلبه باإلضافة ملعجزة إبراء املرضى، وقبل ذلك تكلُّمه يف املهد، فهذه املالمح 

 واقع تعدُّ مالمح عجائبية بامتياز.باخرتاقها قوانني ال

أمقا الدين اإلسالمي فيحفل من خالل النقص القرآين املقدقس بكثري من املالمح واملؤشرات العجائبية املميزة، 
اليت تظهر يف قصص األنبياء وقصص األقوام الغابرة مثل قصقة يوسف )عليه السالم(، قصة أهل الكهف، قصة 

قصة دخول بين إسرائيل التيه وما جرى هلم فيه »، قصة هالك فرعون وجنوده يف البحر، وقوم لوط )عليه السالم(
م ال يخرجون منه إىل أربعني سنة  . 2«من أمور عجيبة، بعدما عاقبهم اهلل تعاىل بالتيه وحكم بأهنق

ذي َأْسَرى بِعْبِدِه لَْياًل ِمَن إضافة لقصقة "اإلسراء واملعراج"، اليت ذكرها اهلل تعاىل يف كتابه العزيز: ﴿سحبحاَن الق 
، وقصقة نزول املالئكة يوم بدر، وكذا القصص اليت تتحدث [10]سورة اإلسراء: املْسِجِدـ احَلرَاِم ِإىَل املْسِجِد األَْقَصى﴾

  عن الدقجال ويأجوج ومأجوج واليت حتمل الكثري من األمور العجيبة، ووصف اجلنقة وعجائبها والنقار وأهواهلا.

ففي القرآن الكرمي والسحنقة النقبوية الكثري من القصص العجيبة واخلارقة اليت تعكس جانبًا ربقانياً، تفيض 
معجزاته على من اصطفاهم اخلالق عز وجل لتبليغ رسالته، ألنق هدفها توجيه الوعي اجلمعي حنو وحدانية اهلل 

 لقم(. تعاىل، وتصديق رسالة النقيب حممد )صلى اهلل عليه وس

وختاما ميكن اختاذ هذه املشاهد املنتقاة محؤشرًا مهمًا على مدى جتّذر النزوع العجائيب يف أعما، أقدم 
املدوقنات األدبية العامليقة، فارتباط العجائيب بكل هذه احلقول هو ارتباط شبكي مرسوم، ومنه فإنق اإلحاطة 

العودة ملثل هذه املرجعيقات األدبيقة. فكائنات اللقيايل املخيفة خبصوصيات التوظيف العجائيب لن تتم بدققة إالق ب
والوححوش، واألحداث املرعبة والعجيبة، القيت وردت يف القصص القدمية صوقرت تصدي البطل هلا، وختليص البشرية 

غتها بطريقة من شرورها، وعلى هذا األساس مل تفقد الكثري من املشاهد فعاليتها حىت اليوم نظرا إلعادة صيا
 تتناسب مع العصر والقيم السائدة فيه.

  

                                                           

 .02، ص مقاربة موضوعاتية حتليلية -هباء بن نوار: العجائبية يف الرواية العربية املعاصرة1-
 .200م، ص 0000أبو الفداء )إمساعيل بن كثري(: قصص األنبياء، طبع مبوافقة وزارة الشؤون الدينية، اجلزائر، د.ط،  2-



 العجائبية مقاربة مفهوميــــة........ ...............................الفصــــل الأول .............................................

 

32 

 : تجليات العجيب في السرد الحديث المبحث الثالث

إنق العجائبية بوصفها جماال للتشكيل السردي تقرتب وتتقاطع كثريًا مع أشكال وأنواع أدبية نثرية عديدة، 
الوظيفة  بذاتحيث تؤثر وتتأثر يف الوقت ذاته السيما وأن كل شكل من هذه األشكال استطاع مبفرده أن يقوم 

تابة الواقع واإلجابة عن أسئلة اإلنسان املختلفة بالعجائيب منذ نشأته، واليت ميكن حصرها يف تكسري ر  أنيطت اليت
 وتبين مشكالته املتنوعة اليت تواجهه يف صراعه اليومي مع احلياة.

ولذلك سنقف عند بعض األشكال السردية احلديثة اليت تتماس مع العجائبية، مبا حتمله من رؤى وأحداث 
جلى يف طيقاهتا مالمح العجيب، واليت عرفت تطوراً كبرياً تبعث على احلرية والرتدد والدهشة، وخاصة الّرواية اليت تت

 على مستوى الشقكل واملضمون.

 : الرواية البوليسية: المطلب األول

يعّد هذا النوع من الرواية األكثر شيوعًا وانتشارًا بني القرقاء على مستوى العامل، يف الوقت الذي ال يظفر 
الدراسة اليت قدقمها الكاتب "عبد الرمحان فهمي" الذي فحص هذا النوع  فيه باحرتام النقاد، وهذا ما نلمحه يف

 الروائي وحلل عناصره وبني قيمته.

 Theوالروايـة البوليسية اصطالحـا يف لغتنـا الدارجـة، يقابلـــه يف غيـر دقـــة مـــا يطلــق عليــه فـي اإلجنليزية )»

crime story 1«املخاطرة أو املغامرة(( )رواية اجلرمية( أو )رواية. 

فرواية اجلرمية يتعلق الصراع األساسي فيها باجلرمية ختطيطًا وتنفيذاً وجزاًء، أما رواية املخاطرة أو املغامرة فهي 
 .2«النوع الذي نطلق عليه يف استعمالنا الدارج اسم الرواية البوليسية )...( وتدور حول اقتحام املخاطر»

وليسي عدقة أشكال وأنواع تنطوي حتتها، نذكر منها: رواية الرحلة، رواية البحر، رواية هلذا النوع الروائي الب 
 القراصنة.

                                                           
، اهليئة املصرية العامة للكتاب، يناير فرباير ومارس 17فصول جملة النقد األديب، ع الرواية وفن القص"، -عبد الرمحان فهمي: "الرواية البوليسية -1

 .01، ص 17م، مج 0007
 .00، 00، ص ص املرجع نفسه -2
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ولعل هذا التداخل بني أنواع البناء املختلفة هو الذي برقر إطال، اسم الرواية البوليسية يف استعمالنا الدارج »
اع الرواية البوليسية وهي اإلثارة والتشويق )...( على كل هذه األنواع )...( هناك مسة بارزة ومشرتكة بني كل أنو 

 .1«وإثارة عقل القارئ أو عواطفه أو خياله

وبالنظر إىل العناصر األساسية للرواية البوليسية، نالحظ أهنا كانت موجودة منذ عرفت البشرية فن القصة، 
 كثرية وواضحة.-باملفهوم احلديث-خاصة يف رواية أو أسطورة " إيزيس" اليت تتجلى فيها عناصر بوليسية 

ولو تتبعنا هذا التطور لوجدنا الرواية البوليسية تزداد ظهورا يف القصص الديين، مث تصبح أشد ظهورا وتأصال 
والروايات التاريخية، حىت تنتهي  الفرسانيف مالحم القرون الوسطى، والسري الشعبية، مث تغدو هي األساس يف روايات

ا يف أواخر القرن التاسع عشر، حيث استقل كتاب الرواية البوليسية خالل هذا التطور إىل روايات خاصة هب
 الطويل.

ومنه فالرواية البوليسية كأي جنس أديب، وليدة تناقضات تتجلى على أصعدة عدة: الدينية والعقائدية، »
وث يف جماالت الفن واحلضارة السياسية واالجتماعية واحلضارية، وهي ال تنفصل يف كينونتها وشكلها عن هذا املور 

 .2«والعلوم األخرى

فهدا الفن الروائي ظهر نوعا مستقال بذاته يف القرن التاسع عشر، من رواده الكاتب األمريكي "إدغار أالن 
صاحب رواية "قتيلنا شارع مور،" و"الرسالة املسروقة"، والكاتب الفرنسي "إميل (AllampoeEdgar)بو" 

السيد لوكاك"، وهاتان الروايتان من نوع رواية التحقيق واجلرمية وقد اكتمل نضج هذا النوع قابوريو" صاحب رواية "
من خالل مغامرات "شارلوك هوملز"  (Arthur Conan Doyle)على يد الكاتب اإلجنليزي "آرثر كونان دويل"

 خه.هذه الشخصية اليت ابتدعتها تخيلة دويل واليت سامهت يف ترويج األدب البوليسي وترسي

يف رائعته الكربى "اإلخوة   (Fiodor Dostoievski) كما ال ننسى يف هذا املقام "ديستويفسكي"
والكاتبة "أجاثا كريسيت" يف رواية "اجلرمية األوىل" اليت احتلت مكانة مرموقة يف احلياة الثقافية بفضل »كارامازوف" 

ة )...( مستخدمة يف ذلك األلغاز واخلرافات اجلهد الدؤوب والنشاط اجلم الذي عربت عنه هذه املرأة العجيب

                                                           
 .00الرواية وفن القص"، ص -"الرواية البوليسيةعبد الرمحان فهمي:  -1
تاريخية واخلصائص الفنية وأثر ذلك يف الرواية العربية، منشورات احتاد الكتاب حبث يف النظرية واألصول ال-عبد القادر شرشار: الرواية البوليسية -2

 .70م، ص 7112العرب، سوريا، 
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واحلقائق التاريخية واملعاصرة )...( وما جيمع عليه النقاد أن "أجاثا كريسيت" كروائية بوليسية مل تأخذ أحداث 
 .1«روايتها من سجالت الشرطة أو احملاكم، كما فعل غريها من كتاب الرواية البوليسية

 :خصائص الرواية البوليسية

موضوع البحث عن اجلرمية همق الكتقاب والباحثني منذ القدم، لكن طر، البحث والوسائل املستخدمة كان 
 يف ذلك، هي املتغري يف القضية املطروحة اليوم.

حيث ظهرت حبوث عاجلت موضوع املناهج العلمية يف ميادين عدقة، ومنها حقل "التجارب العلمية" يف 
اية البوليسية من مناهج العلوم احلديثة يف إقامة العالقات وحتليل السلوكيات املخابر وهكذا استفاد رواد الرو 

 املختلفة لشخصيات الرواية.

ال تسعى إىل »ذهب تودوروف يف مقال له بعنوان: "تصنيف الرواية البوليسية"، إىل أن الرواية البوليسية »
كتابة قيود مفروضة ال ميكن للكاتب التحرر منها، أي أن هلذا النوع من ال 2«اخرتا، النوع بل إىل التقدم التام به

 وإذا فعل ذلك جترد من مسة البوليسية، وحتول عمله إىل جمرد أدب عادي على حد قول "عبد القادر شرشار".

هتدف لرتبية اإلنسان على أصول احلب »وتعّد الرواية البوليسية رواية املتعة واجلمال والتقشويق. كما أهنا 
 .3«ري يف نفسه إرادة التعاون أو االنتقام، فهي تقدم أشياء تتميز هبا عن غريها من األجناسوالكراهية وتث

حتمل الكثري من املتعة اليت تصاحب الغموض »وترى "نسيمة بوليفة" أن روايتها البوليسية "آخر الليل" 
 .4«والغرابة ومها اخلاصيتان اللتان تواكبان هذا النوع من الكتابة

البوليسية إىل مفاجأة القارئ بألغاز، أثناء عرض األحداث مثل اختفاء أداة اجلرمية أو شخص تلجأ الرواية 
مهٌم أو تلفيق أدلة إلدانة شخص بريء، مما يزرع يف النفس القلق واحلرية فال ينكشف اللغز إاّل يف هناية الرواية، 

البوليسية احلقة هي اليت تحكتب من هنايتها الرواية »ألن هذا النوع الكتايب يف عمومه يهدف لكسب اهتمام القارئ 
ال من بدايتها، مبعين أن الكاتب حني يقرر كتابة الرواية البوليسية فهو يضع حلق اللغز مسبقاً، مثق يأخذ يف بناء 

وراءها عن اللُّغز مثق يعمد أثناء ذلك إىل بناء الفخاخ واملزالق اليت جتعل القارئ يضيع ويبتعد مسافراً وراء زَلقة يضيع 
                                                           

 .010خامسة عالوة: العجائبية يف الرواية اجلزائرية، ص  -1
 .010، 010، ص ص املرجع نفسه -2
 .072ية واخلصائص الفنية وأثر ذلك يف الرواية العربية، ص حبث يف النظرية واألصول التاريخ-عبد القادر شرشار: الرواية البوليسية -3
 07األحد ، <http//eljadid.today>بد العايل جناح: "ضرورة استمرار العمل املشرتك يف العمل الثقايف"، املوقع االلكرتوين اليوم اجلديد: ع -4

 مساًء. 00:20م، 7100أفريل 
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اجلواب احلقيقي، الذي ُياول الكاتب بذل أكرب جهده يف اإلجابة عنه، والغاية من ذلك شدُّ ذكاء القارئ 
دثه من إثارة لفضوله  .1«وضمان بقائه معه مبا ُيح

ومنه فاهلدف الذي يسعى إليه كاتب الرواية البوليسية هو شدُّ القارئ إىل هذا العمل أكثر، مبا يثري فضوله 
 .2«فهمُّ كاتب الرواية البوليسية هو القارئ»مامه على عكس باقي الروائيني يف األعمال الفنية األخرى، واهت

تعىن بسرد األخبار اخلارقة يف الشجاعة »وبناء على ما تقدم ميكن تعريف الرواية البوليسية بأهنا قصة: 
من تخاطر إثر حادث مفجع ينبغي الكشف واقتحام املخاطر بأسلوب شّيق وإثارة ال مثيل هلا ملا يتهدد البطل 

 . وميكن عّد الرواية البوليسية فنا ترسب عن فنون نثرية قدمية وأساطري وخرافات وقصص شعيب...3«عنه

 :عالقة الرواية البوليسية بالعجائبي

وتتفق يف  مبا أن الرواية البوليسية تولدت عن العديد من األنواع األدبية القدمية فإهنا ختتلف معها يف مواضع
فمن ممّيزاهتا اجلوهرية اشتغاهلا على لغز وحله بطريقة »مواضع أخرى، خاصة يف اعتمادها على اإلثارة والتشويق، 

غريبة ومنطقية، فهي أدب ألهنا احندرت من الرواية ككل )...( وختصصت يف اجلانب الفولكلوري، هذا اخليال 
 .4«طر، عقلية ومنطقية قصد شد القارئ وتشويقه الذي يأخذ منابعه من اخليال الشعيب مث تطور وفق

ومنه فقد أصبح هذا النوع الكتايب نوعا أدبيا منهاًل للعديد من األنواع اليت ازدهرت يف القرن العشرين، 
وانبثقت منه رواية التجسس مث رواية اخليال العلمي، ورواية اخليال السياسي وأيضا رواية الفنتازيا وروايات 

الرواية -القة بني الرواية البوليسية والرواية العجائبية عالقة متذبذبة نظرا لكون هذه األخرية التخويف. والع
حمكيا بوليسيا يغشى قارئه للوصول إىل حل األلغاز اليت تعّد حقيقية يف الرواية البوليسية، بينما هي »-العجائبية

وليسية على العجائيب الذي يقيم حضوره على ما هو جمرد شعور يف الرواية العجائبية، وغالبا ما تعتمد الرواية الب
 .5«فو، طبيعي وينتهي بإزاحة اللبس يف النهاية

                                                           
 .012، 010اجلزائرية، ص ص خامسة عالوة: العجائبية يف الرواية  -1
 .02حبث يف النظرية واألصول التاريخية واخلصائص الفنية وأثر ذلك يف الرواية العربية، ص -عبد القادر شرشار: الرواية البوليسية -2
ن: خامسة عالوة: العجائبية . نقال ع000الشعار فواز: املوسوعة الثقافية العامة )األدب العريب(، إشراف: إمييل يعقوب، دار اجليل، بريوت، ص  -3

 .012يف الرواية اجلزائرية، ص 
 .00حبث يف النظرية واألصول التاريخية واخلصائص الفنية وأثر ذلك يف الرواية العربية، ص -عبد القادر شرشار: الرواية البوليسية -4
 .000خامسة عالوة: العجائبية يف الرواية اجلزائرية، ص  -5
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فعند ولوجنا للرواية البوليسية نبحث عن تفسري لألحداث بينما ال نبحث عن ذلك يف الرواية العجائبية 
يكشف عنه تدرجييا ويصاحبها ألن طبيعة األحداث ختتلف بني االثنني، فاألوىل أحداثها واقعية يسودها غموض 

 الرعب واالختفاء.

ولكن ما تتفق فيه وجتتمع عليه هاتان الروايتان هو البناء الفين ذلك أن كال منهما يتأسس على قطب »
، وعليه غالبا ما يلجأ كاتب الرواية البوليسية إىل 1«التوتر وتعقيد بنية احلدث عن طريق تعمية بعض املشاهد

 جائبية.االتكاء على عناصر ع

 :الرواية البوليسية الجزائرية

إذا كان األدب البوليسي شكال قد ذاع صيته لدى املبدعني الغربيني منذ مدة طويلة فإنه ال يزال مهمشا يف 
العامل العريب وإذا كان مثة بلد عريب قد بدأت فيه الرواية البوليسية وال سيما تلك املكتوبة باللغة الفرنسية تفرض 

اجلزائر. فهذا الشكل الكتايب يف اجلزائر يختلف يف السنوات العشر األخرية من حيث الشخوص نفسها فهو 
واحلبكة واألطروحة واألفكار الواردة فيه، عما كان عليه األمر من قبل. بل إن كثريا من املبدعني وجدوا أن 

ية البوليسية، دون التفكري أو االهتمام األوضاع اجلزائرية السائدة يف تلك الفرتة تعد فعال أرضية خصبة إلظهار الروا
 جبنسها.

وقد كان املبدعون من قبل يهتمون كثريا بالكتابة عرب الرواية البوليسية للتفتيش عن أنفسهم وعن الضيق »
الذي يعيشونه، أمام السلطة السياسية اليت كانت حتسن استخدام القص، أكثر مما حتسن توسيع فضاءات اإلبداع 

. ولكن هؤالء املبدعني أدركوا خالصة مفادها أن 2«دة املعمول هبا يف أغلب بلدان العامل الثالثعلى غرار القاع
 شخصيات الرواية البوليسية ُيق هلا ما ُيق للشخصيات املتحركة يف إطار الرواية التقليدية.

طريقها يف الساحة  فالرواية البوليسية يف اجلزائر سواء كانت باللغة العربية أو باللغة الفرنسية، قد وجدت
 األدبية خاصة وأهنا ارتبطت باألدب الثوري.

                                                           
 .000، ص ية يف الرواية اجلزائريةخامسة عالوة: العجائب -1
بد العايل جناح: "ضرورة استمرار العمل املشرتك يف العمل الثقايف"، جريدة اليوم اجلديدة متاح على املوقع اإلكرتوين: ع -2
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إىل "يوسف خضري " بروايته "حترير  -رواية التجسس-ويعود الفضل األول يف ظهور هذا النوع الكتايب »
. كما تضيف "زهرية عوفاين" إىل هذا الرصيد 1«م، وقد ظهر له يف ظرف سنتني ستة عناوين0021فدائية" عام 

ينيات جمموعة أخرى لكنها ختتلف يف مضموهنا وشكلها عن جمموعة "يوسف خضري"، فهو يكتب رواية يف الثمان
م، 0000جتسس أما هي فتكتب قصصا بوليسية، ويتمثل إنتاجها يف عملني إبداعيني مها: "صورة مفقودة" سنة 

 م.0002و"قراصنة الصحراء" سنة 

لف الفئات العمرية نذكر على سبيل املثال: "بوعالم مث برز جيل جديد من كتاب الرواية البوليسية مبخت
 صنصال"، "يامسينة خضرة"، "عزيز بنار" بروايته "العشق املقدس". 

وخالصة القول إّن الرواية البوليسية اجلزائرية ميكن عّدها حماوالت أولية واعدة إذا أحسنا استثمارها من 
 خالل القراءات النقدية اجلادة واملعمقة.

 : رواية اليوتوبياثانيالمطلب ال

إن البحث عن الفردوس والسعادة املطلقة واحلياة املثالية، اهلدف الدائم من ظهور أدب اليوتوبيا، وهي »
. ويرى "شعيب حليفي" أن قلة رصيد اليوتوبيا يف العصر احلديث قد يعود إىل 2«علم اإلنسان باملكان املثايل

 .التعقيدات العنيفة، وغياب املكان املثايل

وقد ارتبطت الكتابة اليوتوبية ارتباطا وثيقا بأدب اخليال العلمي، حيث جيمع بينهما طابع الشمولية وإلغاء 
 الفردية، وقهر احلرية يف جمتمعات يفرتض أهنا مثالية.

تظهر اليوتوبيا يف األدب العريب القدمي، من خالل "ألف ليلة وليلة" و"رحالت السندباد" والعديد من 
 وايات والفنون األدبية األخرى اليت تتجلى فيها مظاهر العامل املثايل.القصص والر 

أما يف العصر احلديث فقد خاض الكثري غمار اليوتوبيا، فكتب "آمن ديديرو" "ملحق رحلة بوجانفني"، 
 و"آيتني كاتية" "رحلة إىل إيكاريا"، و"ليم موريس" أخبار من المكان"، توماس مور "يوتوبيا".

                                                           
 .000حبث يف النظرية واألصول التاريخية واخلصائص الفنية وأثر ذلك يف الرواية العربية، ص -القادر شرشار: الرواية البوليسيةعبد  -1
متاح على املوقع ، 10ص، 7100سناء شعالن: "أدب اليوتوبيا والبحث عن العامل املثايل"، بوابة إفريقيا اإلخبارية، أكتوبر  -2

 . 07:21م على الساعة 7100أفريل  70تاريخ االطالع: ، >http://www.afrigateneurs.net<االلكرتوين:

http://www.afrigateneurs.net/


 العجائبية مقاربة مفهوميــــة........ ...............................الفصــــل الأول .............................................

 

38 

لعريب، خاض بعض الكتاب غمار اليوتوبيا مثل "هناد شريف" يف "سكان العامل الثاين"، "عبد ويف أدبنا ا
 السالم البقايل" يف "الطوفان األزر،"، و"حسني قدري" يف "هروب إىل الفضاء".

إن اليوتوبيا عموما تقوم على فكرة بناء عامل خيايل ال وجود له، إال ضمن قوانني خاصة، وظروف استثنائية 
تكون خارجة أحيانا عما ميكن تفسريه، وهذا ما جيمعها بالعجائبية والغرائبية حيث تتأسس على واقع بعيد قد 

متخيل. ألن العجائبية تبتدع الصور والرؤى، للخروج من دائرة املألوف إىل الالمألوف، وهي نفس الغاية اليت 
ع األفكار واختيار املكان املثايل، لبناء اجملتمع كتاهبا مبعية اخليال إىل ابتدا »تسعى إليها اليوتوبيا، إذ يعمد 

 .1«الفاضل

 : رواية الخيال العلميالمطلب الثالث

يرجع مصطلح اخليال العلمي إىل "هوجو جرينزباخ" الذي أطلقه على إحدى دورياته اليت ُيررها واملعروفة 
 العلمي".باسم "القصص املذهلة"، واليت حتولت بعد ذلك إىل "قصص مدهشة من اخليال 

تطور هذا املصطلح ليستخدم فيما بعد يف الروايات والقصص اليت حتمل مسات اخليال العلمي يف سنوات 
األربعينيات واخلمسينيات من القرن املاضي، فنتج بذلك أدب اخليال العلمي وهو عبارة عن جمموعة من القصص 

يها املؤلف استجابة اإلنسان لكل أنواع التقدم يف العلوم كالرواية املستقبلية اليت يعاجل ف»املرتبطة بالعلم وتصوراته 
. فهو نوع آخر جيسد املخيلة اإلنسانية يف صراع الواقع مع احملتمل، بعيدا عن 2«والتكنولوجيا بطريقة خيالية حمصنة

 األشباح والعفاريت، فأحداث هذا النوع تنطلق من حقيقة ثابتة أو متخيلة لتكشف عن جانب جمهول من الكون
وقد مثل "ألبرييس" ذلك يف روايته "حني يستيقظ النائم" ورواية "أول الرجال »أو تصف حياة اإلنسان املستقبلية، 

ألن رواية اخليال العلمي »، وغريها من األعمال اليت عدت حتفا أدبية إبداعية خارقة للطبيعة، 3«على القمر"
 . 4«بعض الكشوف العلميةتعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا على اخليال املبين على 

                                                           
 .070م ص 7102خامسة عالوة: العجائبية يف الرواية اجلزائرية، دار التنوير اجلزائر، د.ط،  -1
 .02، ص املرجع نفسه -2
 ص ن.، املرجع نفسه -3
: الرواية وفن القصص، اهليئة املصرية العامة، مصر، يناير فرباير مارس 17"رواية اخليال العلمي"، فصول جملة النقد األديب، ع  عصام هبى: -4

 .00، ص 17م، مج 0007
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ُياول فهم العامل، واستشراف اجملهول مستندا يف ذلك على »فاملبدع أو الكاتب يف آداب اخليال العلمي 
 .2«ومها جوهر الكتابة العلمية»، 1«التوقع واالحتمال

دف إلثارة ومنه فرواية اخليال العلمي رواية أفكار أكثر منها رواية حبكة جيدة أو روايات مدروسة ألهنا هت
خيال القارئ إىل أقصى حد. فهي تنسب إىل الرتاث الشعيب اخلرايف أكثر من انتساهبا إىل تراث األدب اجلاد. 

 .3«ولذلك عّدت من أكثر ألوان األدب العريب الشعيب، ال ينافسها يف مكانتها إال الرواية البوليسية»

 :الخيال العلمي والعجائبي

األساسي للعجائيب بتسمية التخييل الواقعي، بينما ذهب آخرون إىل جعله ذهب البعض إىل جعل املعارض 
نوعا من أنواع األدب الومهي )العجائيب(، وعدقه البعض اآلخر نوعًا من أنواع العجب. وهذا ما أدقى إىل وجود 

خيايل علمي ما هو عجائيب وسحري غري ممكن التقحقق، وما هو »فر، بني اخليال العلمي والعجائيب ذلك أنق 
حمض ميكن التحقق، باإلضافة إىل أنق األدب العجائيب يزخر بقصص األشباح والقصور املسكونة بالشياطني )...( 
اليت جاء اخليال العلمي ليمحوها هنائياً من عامله الالجترييب. كذلك يتعارض اخليال العلمي مع األسطورة ألنقه يقوم 

ها من خالل استبا، األحداث وختيُّلها على هيئات وأشكال جديدة على معاجلة ظواهر عصرية يف حركيقته ا وتغريق
 .4«بينما تبقى األسطورة ثابتة غري مألوفة حتيل إىل املاضي السحيق )...( فهي رافد من روافد العجائيب

رقًة وباحللم رغبة التجاوز باحللم السقاذج م»لكن رغم هذه الفرو، اجلوهريقة، فهما يلتقيان يف كوهنما ُيمالن 
 ، كما أنق كليهما يشتغل على التقخيُّل.5«املدروس مرقًة أخرى

وأرجع بعض الباحثني أدب اخليال العلمي يف البيئة العربية إىل "ابن طفيل" الذي كتب قصقة "حي بن 
أنق أدب  يقظان"، وقبله "املسعودي" يف كتابه "مروج الّذهب ومعادن اجلوهر"، يف املقابل يرى البعض اآلخر

، 6«منط كتابة مستحدث يف األدب العريب، وفد عليه من الغرب يف العقد الرابع من القرن العشرين»اخليال العلمي 
 أين كان ُيتلُّ مكانة رفيعة بني األجناس األدبية األخرى، وإقباالً واسعاً لدى الغرب. 

                                                           
 .00خامسة عالوة: العجائبية يف الرواية اجلزائرية، ص  -1
 .007م، ص 0000، جويلية سبتمرب 10ول، مصر، ع اجليار مدحت: "مشكلة احلداثة يف رواية اخليال العلمي"، جملة فص -2
 .02عصام هبى: "رواية اخليال العلمي"، ص   -3
 .00، 00خامسة عالوة: العجائبية يف الرواية اجلزائرية املعاصرة، ص ص   -4
 .000اجليار مدحت: "مشكلة احلداثة يف رواية اخليال العلمي"، ص   -5
 .000م، ص0000، 10املغرب العريب، املغاربية للطباعة والنشر، املغرب، ط  بن مجعة بوشوشة: اجتاهات الرواية يف-6
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فهو مغاير، إذ ال يتوفقر إالق على أعمال نعحدُّها قليلة  أمقا فيما يخحصُّ واقع هذا اللقون يف الساحة األدبية العربية
مقارنة بكم وكيف الغرب، حيث ظهر هذا النوع أوقاًل يف املسرحية، من خالل مسرحيات "عز الدين عيسى" بــ: 

دة  للكتابة "عجلة األيام" "فراشة احللم" وغريمها، مث تلتها أعمال أخرى يف القصقة والرواية  فبدأ بذلك الوعي واإلرا
يف اخليال العلمي، حيث ظهر أدباء متخصصون يف هذا النقوع من األدب، من أمثال "مصطفى حممود"الذي كتب 

من أكثر العرب »م و"رجل حتت الصفر" باإلضافة إىل األديب "هناد شريف" إذ يعدُّ 0000رواية "العنكبوت" 
واية "إكسري احلياة" لــ: "حممد احلبايب" و"الطوفان األزر،" بروايته "قاهر الزمان" ور 1«إخالصًا ألدب اخليال العلمي
كما نال هذا اللقون األديب قدرًا من االهتمام يف جمال الكتابة للطفل، صدر منها »لـــ: "عبد السالم البققايل"، 

عمران". وغريهم ، و"كوكب األحالم" لــ: "طالب 2«جمموعة قصصية لــ: "السيد جنم" بعنوان "روبوت سعيد جداً"
ممن ملكوا املقدرة على اإلبداع اخليايل فأحبروا خبياهلم يف عامل أدب اخليال العلمي، رغم وجود هوة كبرية بينه وبني 

 ما حققته الرواية العربية من نصوص، لكونه جنساً أدبياً مستحدثاً يف الثقافة العربية احلديثة.

العلمي يف األدب العريب احلديث ال يزال بعضهم يبحث يف ومهما يكن من أمر فإنق كتقاب أدب اخليال 
وهو ما يعلل ضعف أغلب أعمال الرواية العلمية اليت ظهرت يف األدب العريب »الرواية العربية عن الطريق إليه، 

 .3«واتسمت بالتقريرية واملباشرة مما قرهبا من املقال، وقلقص من أدبيتها وشكلها وبنائها الفين

انبعاثاً قوياً منذ أكثر من عشر سنوات، ويتجلى ذلك من خالل »اخليال العلمي يف اجلزائر  وقد عرف أدب
أعمال "فيصل األمحر" و"نبيل دادوة " بروايته "رحلة إىل الزهرة" و"أمحد منوقر" يف قصقة "البحرية العظمى"، 

كتقاب اجلزائريني الذين محلوا مشعل . وغريهم من األدباء وال4«و"احلبيب مونسي" بروايته "جاللته األب األعظم"
 أدب اخليال العلمي.

 : السريالية )مذهب ما فوق الواقعية(المطلب الرابع

هذا   (Andre Breton)"السريالية"مصطلح جديد ويعين ما فو، الواقع، وقد أطلق "أندريه بريتون"
اكيب العقلية أو التسلسالت بالنفور من الرت »املصطلح على مدرسة بكاملها يف الفن احلديث، وهي تتميز 

                                                           
 .011خامسة عالوة: العجائبية يف الرواية اجلزائرية، ص -1
 .010ص ،املرجع نفسه-2
 .017املرجع نفسه، ص  -3
أغسطس  70، 01000، ع اخلري شوار: "بعث جديد ألدب اخليال العلمي يف اجلزائر"، الشر، األوسط جريدة العرب الدولية -4

أفريل  70<، تاريخ االطالع: http://alkhitabassardi.blogspot.com/2011_04_01_archive.htmlم،>7110
 .10:00م، الساعة: 7100

http://alkhitabassardi.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
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املنطقية، وباستثمار النسقي لكل الالقوعي والالقعقالين للحلم واحلاالت املرضية وذلك بالرجوع غالبًا إىل التحليل 
، وبذلك عدق الالوعي أسطورة السرياليني، حيث ذكر "بريتون" أن الالقإرادية هي وسيلة ووظيفة هامة 1«النفسي

تابة دون خضوع ألي قاعدة مجالية أو أخالقية، كما تتيح لنا استعادة اخليال الضائع، فالغاية وسريعة من أجل الك
ختطي اجلاهز املسبق من أجل خلق عامل جديد، أو واقع أمسى أو من أجل االكتشاف »املثلى من كل ذلك هي 

 .2«املنظم ألعما، الذات

لكشف عن ذاتيته، وعن الوجود احلقيقي يف فـــ "بريتون" غاص يف أعما، اإلنسان من أجل االطالع وا
احلياة. حيث دعا إىل تثمني وتعظيم اخليال يف جمال اإلبداع السريايل، ألن اخليال ميهد ويفسح اجملال لبلوغ ما وراء 
الواقع. ومن مث فالسريالية تسمح للخيال الطليق بأن يحبدع ويعرب بدون قيود وبدون حدود كيفما شاء ألنه خيال 

إىل تغيري رؤية االنسان إىل األشياء وإىل العامل الذي يسكنه، هناك يتقاطع اخليال السريايل »هي هتدف عابث، و 
مع العجائيب الذي ميتدحه "بريتون" ممثال له يف رواية الراهب لـــــ: "ماثيو غريغور": العجائيب دائما مجيل أي عجائيب 

 .3«هو مجيل، بل ليس مجيال إاّل العجائيب

العجائيب الوسيلة األوىل إلنتاج وإبداع أعمال راقية يف األنواع السردية وخاصة الرواية. وبذلك  وبذلك عدّ 
عّد "بريتون" من أكرب ومن أوائل الداعني إىل متجيد كل ما هو خرايف وسحري وكذا االستخدام احلسن واملناسب 

 للتخييل.

 : الرواية الواقعيةالمطلب الخامس

للواقع املادي احملسوس املقام األول، فهي حتمية فحِرض وجودها منذ ومضات  الواقعية مذهب فلسفي جيعل
الفكر االنساين األول، وما كان لإلنسان أن يفكر أو يحنتج لوال تفاعل عقله وفكره مع العامل احمليط به، فحني  

اجاته املادية. كتب "هومريوس" "األوديسة" ذكر الصور واحلقائق اليت تصف اإلنسان يف ضعفه وارتباطه باحتي
وحني تناول "أرسطو" مبدأ احملاكاة يف "شعر املالحم" ويف "الرتاجيديا" وكذا "الكوميديا" أشار للمنهج الواقعي 

 أيضا. 

                                                           
. نقال عن، خامسة 0200، ص 12أندري الالند: موسوعة الالند الفلسفية، تعريب: خليل أمحد خليل، إشراف: أمحد عويدات، مج  -1

 .01عالوة:العجائبية يف الرواية اجلزائرية، ص
خامسة عالوة: العجائبية :. نقال عن070م، ص 0007، 10أدونيس )علي أمحد سعيد(: الصوفية والسوريالية، دار الساقي، بريوت، لبنان، ط -2

 .00يف الرواية اجلزائرية، ص 
 .00-02، ص ص املرجع نفسه -3
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فالواقعية كانت منذ أن كان الفن، إذ تاريخ الفنون يؤكد أن كل إبداع فين ال ميكن أن يكون إبداعا فرديا، 
وإمنا هو تعبري عن نظرة الفنان إىل العامل من خالل جمتمعه، فالفن هو اإلنسان. وبذلك تتعامل الواقعية بطريقة 

فق متخيل متمّيز، فاحتلت بذلك عرش األدب والفن واعية مع الواقع لترتمجه بواسطة أدوات تعبريية وشكلية و 
لتربز يف القصة والرواية واملسرحية... والواقعية هي سرد قصص ألشخاص واقعيني وأحداث حقيقية من خالل 
األساليب الدرامية، وغالبًا ما هتدف إىل تغيري هذا الواقع الذي يقدمه مضمون النص اإلبداعي خلدمة اجملتمع 

القيم االجتماعية والطاقات، وذلك بتقدمي مناذج إنسانية متعرضة ألزمات، وتوجد أنواع عديدة وإصالحه وتدعيم 
 للرواية الواقعية منها: الرواية النقدية، الرواية التحليلية، الرواية الرمزية، الرواية الفلسفية. 

ب يف معمارية فنية تقوم على إن الكتابة الواقعية عملية إبداعية تستند إىل الواقع وتستوعبه وتتمثله، مث تحص
ساعدت ظروف اجلزائر بعد احلرب العاملية األوىل على ظهور املذهب »التماسك واالنسجام والتأليف اجلديل. وقد 

ومن الكّتاب واألدباء »اليت متيزت بارتباطها الوثيق بالواقع، فهو موضوعها األساسي  1«الواقعي يف الرواية اجلزائرية
، كذلك "مرزا، بقطاش" يف روايته «2ني جند: "أمحد رضا حوحو" يف روايته "غادة أم القرى"اجلزائريني الواقعي

"طيور يف الظهرية" باإلضافة إىل روايات "الطاهر وطّار" منها "الاّلز". وبذلك عرفت الرواية اجلزائرية احلديثة 
رائبية الشخصية وتقلبات الزمن واملعاصرة مسات متباينة ومتعددة من حيث مجاليات اللغة، عجائبية احلدث، غ

 واملكان، ختييل التاريخ واستثمار احللم من خالل واقع دائم التحّول.

فالواقعية ال تحنَقل نقال آليا فوتوغرافيا، بل تأخذ منه مث تعلو عنه باملعاجلة الفنية باهلمس واإلُياء باللفتة »
اكل اجملتمع وليست ضد أدب اخليال، إمنا هي فلسفة ألهنا ليست معاجلة ملش 3«املعجزة واحلوار الطبيعي اجلذاب

 يف فهم احلياة وتفسريها من وجهة نظر خاصة.

ويف خالصة هذا الفصل ميكن القول إن العجائبية تستمد أحداثها من موارد عديدة حتقق حضورا مدهشا وختلق 
صاال خاصا هبا يتوّحد يف بنية تعارضا ظاهريا مع الواقع الذي تتحرك فيه، ولكنها وعلى الرغم من ذلك تعزز ات

الواقع ويؤكد على أن عالقتها بالواقع هي عالقة مبشكالته وقضاياه األكثر عمقا. كما نستنتج أن النصوص األدبية 
والعناصر املذكورة ، 4«اليت ما تزال موضع إدهاش حىت يومنا هذا»قدميها وحديثها مألى بذكر العجائب والغرائب 

هم مصادر تكّون البعد العجائيب يف األعمال السردية املعاصرة اليت قد يرتكز بعضها على من أ سابقا تعد مجيعها
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إحياء الروائع القدمية فّنا وموضوعا، أو خلق وابتكار فنيات وموضوعات جديدة غنية مبالمح العجائيب. وهذا ما 
ة مميزة ومست اخلطاب السردي بسمات استثمرته الرواية اجلزائرية يف تناوهلا ملواضيع تختلفة، إذ شكلت تيمة مركزي

تختلفة، من خالل عديد األقالم الروائية اجلزائرية اليت وظفت مالمح العجائبية يف إبداعاهتا من بينهم الروائي "عبد 
احلميد بن هدوقة" برواييت "اجلازية والدراويش" و"ريح اجلنوب"، والروائية "أحالم مستغامني برواية "فوضى احلواس" 

الطاهر وطار" برواية "احلوات والقصر"، وغريها من األعمال الروائية احلاملة يف متوهنا املالمح العجائبية، وكذلك "
 اليت من خالهلا وصلت اإلبداعات اجلزائرية إىل العاملية.
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 الفصل الثاني: دراسة موضوعاتية لرواية "الحّوات والقصر" لـــ "الطّاهر وطّار"

هلا أن ترتجم إىل  تب  ا أسواق الكتابة العاملية وك  يف مساء الرواية اجلزائرية أقالم استطاعت أن تغزو  قد ملعت
عًدة لغات، فالرواية اجلزائرية املعاصرة تكون قد قطعت شوطًا هامًا يف مسرية الرقي إىل مصاف األعمال اخلالدة 

إيديولوجية وكذلك من قيم فنية ومجالية، وهذا  رسائلتشخيص للواقع املعيش، أو ما حتمله من بكل ما حتمله من 
 جلزائرية "الطَّاهر وطَّار".ما يتجلى يف إبداعات أبو الرواية ا
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 نسانياً وموضوعاً أدبياً إ: الطاهر وطار موضوعاً المبحث األول

جتربة الطاهر وطار الروائية من أنضج التجارب الروائية اجلزائرية العربية، اليت ظهرت بعد االستقالل  عد  ت  
اجلزائري، فهي سابقة يف املضامني املدروسة، ومتضمنة للكثري من املنجزات الفنية اليت جتعل منها رائدة اإلبداع 

بداع فن روائي متطور ميزج بني الشكل واملضمون إة على ية عميقة وقدرة فنية متميز الروائي. وذلك مبا حتتويه من رؤ 
 يف إطار لغوي رشيق.

 نسانياً إ: الطاهر وطار موضوعاً ولالمطلب األ

، والية سوق 1«، يف بادية الشرق اجلزائري، بضواحي مدينة سدراتةم6391ار عام اهر علي وط  الط   د  ل  و  »
ال تعرف العربية، وقد  همأل عربية بربرية نصفها زنوج كانت صو أهو من عائلة فالحية متوسطة ذات »أهراس، 

اليت يشرف عليها  . فقدت أم ه ثالثة مواليد قبله، فكان االبن املدلل لألسرة الكبرية2«تعلم وطار العربية متأخراً 
يًا لكن له كان اجلد أم»أجنبت كل واحدة منهن عدَّة رجال هلم نساء وأوالد أيضاً، ، اجلد املتزوج بأربعة نساء

تكم عنده، وهو الذي فتح زاوية  حضور قوي، فهو احلاج الذي يقصده كل عابر سبيل وهو كبري العرش الذي ُي 
ورث عن جده »قال وطَّار إنه  كان والده موظفًا صغريًا يف البلدية)وظيفة كاتب عادي(،  3«لتعليم القرآن جماناً 

رث عن أمه احلساسية املرهفة والطموح، وعن عمه الزهو واملرح، األنفة والكرم، وورث عن أبيه الزهد والقناعة، وو 
اليت مل تكن بعيدة عن  شمداورو  تنقل مع أبيه حبكم وظيفته البسيطة إىل عدة مناطق حىت استقر املقام بقرية

 التحق مسقط رأسه بأكثر من عشرين كيلومرتا، هناك اكتشف جمتمعًا آخر غريبا يف لباسه ولسانه ويف كل حياته.
تعلم النحو  كما أنه  4«م، فكان من ضمن تالميذها النجباء6391الطاهر وطار مبدرسة مجعية العلماء يف 

بن باديس بقسنطينة سنة بعة عشر مبعهد الشيخ عبد احلميد ، والتحق يف سن الساشمداورو والصرف يف قرية
حاول يف هذه الفرتة »نه إدب قال األ ية للفقه والعلوم الشرعية، هيخرى مواز أن هناك ثقافة أىل إ، وانتبه م6391

قسنطينة كان ُيمل ربابة أن يغين وكان يوميًا يؤدي بعض األغاين الفولكلورية املعروفة يف منطقته، وملا عاد من 
يف مصر فتعلم الصحافة والسينما يف مطلع  ةمدرس . راسل وطار5«بيه فكسرهاأخوته عند إفوشي به 
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من حيث درس قلياًل يف جامعة الزيتونة، لكنه فصل  م6399مرة شخصية يف اخلمسينيات، التحق بتونس يف مغا
 مه الطلبة اجلزائريون فيها.ظب الذي نضراالدراسة بسبب مشاركته يف اإل

، كما عمل يف حقل الصحافة يف تونس م6391عام  ذيف جبهة التحرير الوطين من "وطار الطاهر"اخنرط »
 اها فيما بعد مادة خامذغنية باألحداث واملواقف اليت أخت، كانت حياة الطاهر وطار 1«بتكليف من الثورة اجلزائرية

ثناء مصارعته للمرض يف أيف طريقه فانتقل من مكان آلخر  بداعية، لكن املرض وقف له حاجزاً ألعماله اإل
أغسطس  61ميس إىل بيت النقاهة يف درانسي إىل باريس إىل أن وافته املنية يوم اخل "سانت أنطوان"مستشفى 

 .دباء ميوتونمن قال أن األ لكنو  ،سنة19عن عمر يناهز  م1161نة س

 : الطاهر وطّار موضوعا أدبياالمطلب الثاني

شغل شيخ الروائيني اجلزائريني "الطاهر وط ار" عدة مناصب يف رحلته الثقافية العلمية حيث كان عضوا يف 
شغل كذلك »اللجنة الوطنية لإلعالم، مث مراقبا وطنيا حىت أ حيل على التقاعد وهو يف سن سبعة وأربعني سنة، 

ته للعمل الثقايف التطو عي وأسس ، كر س حيا2«م6331 -6336 يمنصب مدير عام لإلذاعة اجلزائرية عام
نشر »، وقبلها كان قد حو ل بيته إىل منتدى يلتقي فيه املثقفون كل شهر، م6313اجلمعية الثقافية اجلاحظية عام 

، كما أسس م6316يف جريدة الصباح التونسية، مث يف جملة الفكر التونسية حىت عام  م6391أول قصصه عام 
، مث أصدر م6319ملستقلة بعنوان "األحرار" بقسنطينة مث جريدة "اجلماهري" عام أول جريدة أسبوعية باجلزائر ا

، وبعدها جملة "التبيني والقصيدة" عام م6319ملحقا أدبيا جلريدة الشعب بعنوان "الشعب الثقايف" عام 
التابعة  سس دار النشر، كما أم6313عام  ذ، ترأس "وط ار" مجعية "اجلاحظية" الثقافية اليت أسسها منم6331

 .3«كثر من عشرين عنواناأهلا إذ صدر منها 
شارك الكاتب الروائي واملسرحي "الطاهر وطار" يف كثري من امللتقيات واملؤمترات األدبية عربيا ودوليا، كما  
كان عضوا يف منتدى "الفكر العريب" باألردن، وأجنب قلم "الطاهر وطار" العديد من القصص والروايات اليت 

مانتشارا واسعا وشهرة كبرية يف اعرفت  ج  اآلن بعض أعماله إىل حوايل عشر لغات حىت  لساحة األدبية العاملية، فرت 
الروسية، اإلجنليزية، األملانية، الفرنسية، الربتغالية، الفيتنامية، اليونانية، األوزباكستانية واألذربيجانية. من بني أمهها: 

اجملموعة القصصية الثانية »دخان من قليب" اليت تضم مثان قصص قصرية، قصصه نذكر جمموعته القصصية األوىل "
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وهي تضم إحدى عشرة قصة، يقول "وط ار" هي أول جمموعة جزائرية تقريبا من حيث عدد  م6316"الطعنات"
وهي تضم  م6319، باإلضافة إىل اجملموعة الثالثة "الشهداء يعودون هذا األسبوع" عام 1«اليت تضمها صالقص
، وبذلك ي عد  "وط ار" أول كاتب جزائري باللغة الوطنية ينقل م6311قصص وقد ن ق لت إىل املسرح عام  ةسبع

 ومها: "على الضفة األخرى" و"اهلارب"، كما كتب "الطاهر نيملسرح، إضافة إىل مسرحيتني أخريأحد أعماله إىل ا
ز" عاجل فيها الصراع بني الفرنسيني والثورة اجلزائرية، كما  وط ار" وأبدع يف تسع روايات؛ األوىل كانت بعنوان "الال 

 ن الروايات اجلريئة.د مصو ر اخلالفات داخل الثورة، فهي تع
" لالزراعية، كما جند رواية "عرس بغن الثورة هنا "الزلزال" واليت جاءت صورة عأما الرواية الثانية فكان عنوا

"، "جتربة يف العشق"، "الشمعة ةاحلراشي" رواية "رم ان ورواية "احلو ات والقصر"، "العشق واملوت يف الزمن
كما ترجم "الطاهر وط ار" بعض األعمال من »، م1119والدهاليز"، "الويل  الطاهر يعود إىل مقامه الزكي" عام

من مؤسسي األدب العريب »"الطاهر وطار"  :، فــ2«بينها "الربيع األزرق" للشاعر الفرنسي "فرانسيس كومب"
 .3« اجلزائر، حيث تتسم كتاباته النقدية للقضايا االجتماعية والسياسية بالوضوح والصراحةاحلديث يف

ة" من جمموعة "دخان من قليب" اليت حولت إىل حولت بعض أعماله إىل أفالم ومسلسالت منها قصة "نو  
دون هذا األسبوع إىل فيلم من إنتاج التلفزيون اجلزائري وقد نالت عدًّة جوائز، كذلك حولت قصة "الشهداء يعو 

مسرحية، نالت اجلائزة األوىل يف مهرجان قرطاج، ومثلت مسرحية "اهلارب" يف كل من املغرب وتونس أيضاً. كما 
وحيد اخللية"، وهو الكتاب الذي أغلق به األديب -بعنوان "أراه اكتابأيضًا  يف خزانة "الطاهر وطار" األدبية  جند

حيث يستمد الكتاب قوته من حفريات الذاكرة والتاريخ الشخصي »رحيله  اجلزائري هنج سريته الكتابية قبل
والرأمسايل الرمزي لألديب، وأيضا من التجربة النضالية والكفاحية اليت عايش تفاصيلها منذ تشكل وعيه السياسي 

قودها حزب النقدي الرافض لكل أشكال التبعية واملهادنة واالنسياق داخل صفوف احلركة التحريرية اليت كان ي
فهو ظل  دوما ينتصر لقيم املثقف واستقالليته عن السلطة، أي ا كانت هذه السلطة إذ مل  ،4«جبهة التحرير الوطين

يكن "وطار" كاتبا هادئا مستقرا، بل كان إشكاليا ككل الك ت اب الكبار بكرب القضايا احلياتية اليت أثارها يف كتاباته 
 بالنقاشات اليومية. نتهاءواومقالة سياسية وفكرية  يةالعديدة واملتنوعة من رواية وقصة ومسرح
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وراءه مادة ثقافية  فرتك ة،ارتبط بوطنه وبقضايا حركة التحرير الوطني كان "وطار" يرسم رحلة مثقف عضوي
 ثابة مرآة تعكس صورة اجلزائر منمن املوضوعية والعمل اجلاد، فإنتاج "وطار" الروائي هو مب اكثري ضخمة تتطلب  

دوري ميكن تلخيصه يف أين إىل حد ما مؤرخ أديب للمجتمع »قول: ي ،اتيات حىت مطلع التسعينياخلمسين
معظم أعمايل الروائية يكمل بعضها بعضا، أما »، ويقول يف مقام آخر: 1«ات حىت اآلنياجلزائري من اخلمسين
ىل أن هذه األعمال ترصد خمتلف مراحل الثورة أثناء مواجهة االستعمار وبعدها، أي أثناء إسبب ذلك فعائد 

 .2«ة معارك التنمية والبناء وال سيما منها الثورة الزراعيةبداي
ز ه وأفكاره حيث عده البعض معاديا ئمن االنتقادات بسبب آرا اكثري " و"الزلزال"  عرف صاحب "الال 

وآخر ما كتب "الطاهر وطار" بباريس "قصيدة يف التدلل"  ،لبعض اآلخر باألصولية والعلمانيةللسلطة فيما اهتمه ا
ما يها عالقة املثقف بالسلطة، عالقة كثريا ما اتسمت بالتوتر وعدم االستقرار يف جزائر كان يريدها دو تناول ف

هنا تكتسب أمهية عظيمة إفوطار" للعنصر الفين أحيانا رغم افتقار بعض أعمال ".و بيضاء كما وصفها يف كتاباته
 الوجه الثقايف العريب للجزائر املستقلة.ألهنا ت سهم يف هنضة الرواية العربية يف اجلزائر ويف إظهار 

سيجد نفسه أمام روائي مبدع مستمر التجديد والتحول، يعتنق التجريب »فالباحث يف مسرية هذا األديب 
العريب بأدبية عالية. فنصوصه)...(خري شاهد  اإلنسانبغية الوصول إىل خلق عامل روائي ختييلي يكشف معاناة 

ب وطرق أحدث الطرق يف إنتاج الرواية، فالواقية االشرتاكية متجلية يف كل من على هاجس الروائي يف التجري
"الالز" و"الزلزال"، والنفس األسطوري وامللحمي والصويف يربز يف كل من "جتربة يف العشق" )...( ورواية "احلوات 

ة لكشف األيديولوجية والقصر"، و"الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي" املتوسلتان بعامل األسطورة والصوفي
 3«األصولية يف العامل العريب

ظل الروائي اجلزائري "الطاهر وطار" طول مسريته األدبية والروائية مناضال، وما تأسيسه جلمعية اجلاحظية 
بوسط العاصمة إالًّ تتويج ملسرية طويلة من العطاء األديب، وعندما تنقل إىل الدار البيضاء سنة ألفني وعشرة، خلفه 

رحل شيخ الروائيني اجلزائريني "الطاهر وطار" لتنطفئ معه مشعة أنارت ى رأس اجلاحظية رفيق دربه "حممد تني". عل
سي حفظ لسنوات طويلة عطاء الرجل  أبواب اجلاحظية مفتوحة ومعها إرث أديبالساحة األدبية اجلزائرية تاركا وراءه 

 وإبداعه.

  
                                                           

 .699سلمى حممود سعد: الثورة اجلزائرية يف روايات الطاهر وطار، ص -1
 .699املرجع نفسه، ص  -2
م، 1161، 6سعاد عبد اهلل العنزي: صورة العنف السياسي يف الرواية اجلزائرية املعاصرة، دراسة نقدية، دار الفراشة للطباعة والنشر، الكويت، ط -3
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 ي في رواية "الحّوات والقصر": تجّليات الموضوع العجائبالمبحث الثاني

تعد رواية "احلوات والقصر" لألديب والكاتب اجلزائري املبدع "الطاهر وطار" واحدة من النَّماذج الدالة 
ستيحاء واضح ألجواء املغامرة على تأثره بالشكل املغامرايت األسطوري والشعيب من حيث البناء السردي ، ففيها ا

وإن كان وطار ينكر هذه الصلة بني عمله والرتاث »باإلضافة الستنادها إىل العجائيب واخليايل  "ألف ليلة وليلة"يف 
غم من وجود قواسم مشرتكة عامة جتمع ما على الر  ،1«غريقيةإوينسب الصلة األقوى إىل مرجعيات السردي العريب 

 بني قصص املغامرات يف تشكيلها السردي سواء كانت عربية أو إغريقية.  

 :الحدث العجائبيالمطلب األول

احلدث فعل وتأيت األفعال مألوفة وعادية يف الغالب، أما إذا خرجت عن مألوفها أصبحت مثرية للعجب 
والغرابة، ويقع احلدث )الفعل( الغريب والعجيب على اإلنسان واحليوان واملكان، فتتحول عن طبعها وصفاهتا 

طاهر وطَّار تزخربأحداث ل. حيث جند رواية "احلوات والقصر"لاغريب اوخصائصها املعروفة ليصبح املوضوع عجيب
من خالل بنائها الدرامي أين تتطور األحداث لتخلق  يبدوفهي ذات أبعاد أسطورية كما  ،ومواقف عجيبة غريبة

 لنا مشاهد غري مألوفة، حيث يعتمد السرد يف هذه الرواية على تسلسل األحداث وتصاعدها وهو أمر متوقع حني
فكل قصص املغامرات تسرد فيها األحداث على حنو »، ةنتحدث عن شكل فين مستوحى من القصص املغامراتي

 .2«يراعي التتابع الزمين

تطلعنا الرواية على حياة صياد بسيط يدعى "علي احلوَّات" وهو ينتمي إىل قرية التحفظ إحدى القرى و 
جابر.يسمع ذات يوم أن السلطان : سعد ومسعود و شرار همالسبع يف اململكة، وهو األخ األصغر لثالثة إخوة أ

كانت ليلة ليالء على جاللته، تعرَّض فيها ألقصى األهوال اليت »قد جنا من حماولة اغتيال مدبرة من لدن أعدائه 
العني  تكون غريبة مل تر ،كة يصطادهافيقرر أن يهدي له أول مس ،يف غابة الوعول3«ض هلا سلطانميكن أن يتعرَّ 

كن على عالقة ن لوناً خمتلفاً وتزن سبعني رطاًل. وعلى الرغم من أن قريتهم مل تو هبا تسعة وتسع ثلها قط وعمالقةم
 يريد أن يشمل وايل  قلبه  ي ميألنَّ أفرادها مل يعرتضوا على تصرفه نظراً لطيبته وحبه لفعل اخلري الذفإ طيبة مع القصر

ولكي  ،4« من الصغر، وسأظل  خريًا ما استطعتنا، إنين خري  هذا طبعي وهذا أ»: مجيع الناس وحىت القصر

                                                           
 . 199م، ص1119بني اإليدولوجيا ومجاليات الرواية، دائرة املطبوعات والنشر، عمان، األردن، د.ط، -لينة عوض: جتربة الطاهر وطار الروائية -1
 .191املرجع نفسه، ص  -2
 .19م، ص 1119الطاهر وطَّار: رواية احلوات والقصر، موفم للنشر والتوزيع، اجلزائر،  -3
 .63املصدر نفسه، ص  -4



 دراسة موضوعاتية لرواية "احلّوات والقرص" لــ "الّطاهر وّطار"  ...................................ين ..ثاالفصــــل ال 

 

50 

وهي: قرية التحفظ مث التساؤالت، مث  ةالسبع ى السلطان كان عليه أن يقطع القر يأخذ"علي احلوَّات"مسكته إىل
الوالء » بالتحذيرات بأن  غري مبال بالنصائح و ،، والتصوف وأنصار الطاعة والوالء، قرية بين هرار، وقرية األباةةاحلظ

 1«.للقصر يتمثل يف االبتعادعنه

وهو يف طريقه للقصر كانت تستوقفه اجلموع لتشاهده هو ومسكته العجيبة العمالقة  ،بقرية ما مرَّ وكان كلَّ 
ة وثبات مجيلة احندرت مع الشالل تفج الوادي متهادية، وعندما بلغته وثبت عدَّ »لكثرة ما قيل عنه وعن مسكته

األلوان محراء، صفراء وفضية )...( أرسلها الغيب هبة له عن طيبة قلبه، وعن طبعه  من اوغاصت كانت مزجي
 .2«اخلري

ما وصلت أمامه حتدثت عند هناإيقال »علي أثناء اصطياده للسمكة الغريبة ــحدث لعم ااألقاويل  تر ث  ك
، 3«مسحورةهنا مسكة إارة، يقال هنا أعطته بعض األوامر، قبل أن تغوص يف املاء باحثة عن الصنَّ إإليه، يقال 

رطال وهذه تزن سبعني رطاًل. إضافة إىل ألواهنا اليت ال ميكن أمسكًا يزيد عن مثانية  ا يعرفو ن ملين الصيادأخاصة و 
 حصرها أو متييزها، فهي ألوان غري عادية.

حتمله الطريق من خماطر  يأبه لتحذيرات املشفقني عليه ومعجبيه نظراً ملا ملت باجتاهه حنو القصر فعلي احلوا
يصادف قرى مليئة بالبؤس والشقاء والناس التعساء، بسبب تشتتها وضغط قطاع سوأمور عجيبة وغريبة، حيث 

كلون وال يشبعون، يتحدثون وال أمصابون بعاهة الشر، ي»ر فأهلها الطرق، ويتجلى ذلك يف قرية بين هرا
ال »عند دخول هذه القرية  كتهخاف علي احلوات على نفسه وعلى مس .4«يسمعون، يأتوناملنكر وال ينهون عنه

 .5«كلونك أنت  أة كالكالب، قد يكلون مسكتك نيئأعلي احلوات، قد ي تدخل هذه القرية يا

ثيم، أال يسكنها إالَّ لقيط أنيب مل يتمكن من تبليغ رسالته،  هاليأن هذه القرية دعا عيفيد جرى حديث و 
حد من السكان الشياطني، أوره ن علي الصياد مر يف الليل ومل يتفطن إىل مر إالسبعة، يقال  ه الرذائل والعيوبفي

نه زوبعة، يقال أغمامة، اقتحم الشوارع. ظن الناس ر مثل حد، تكو  أن يراه أنه مر يف وضح الشمس دون إيقال 

                                                           
 .16الطاهر وطَّار: رواية احلوات والقصر، ص  -1
 .61املصدر نفسه، ص  -2
 .61املصدر نفسه، ص  -3
 .99، ص املصدر نفسه -4
 املصدر نفسه، ص ن. -5
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قوة خفية صدهتم عن اهلجوم  ن يتعرضوا له لكنأفراد فرقة الشر ووحدات الفحش أ، حاول نه دخل القرية راجالإ
 .1«ه ما إن دخل بين هرار حىت افتنت السكان فيما بينهم بسببهنإيقال »عليه، 

ى فمرَّ ذهو وال مسكته أي  أقيل الكثري عمَّا حدث لعلي احلوَّات يف قرية بين هرار، واملهم أنه مل يصبه ال
املتصوفة هذه القرية املعرَّضة دومًا لق طَّاع الطرق وجنود ، وصل احلوَّات لقرية ىسالم مكماًل رحلته إىل باقي القر ب

لقد نصَّبوك يف »عليهم  وسيدا ونبيا إذ نص بوه ولياًّ عجيبة مل يكن يتوقعها  االقصر، حيث صادف فيها أحداث
، حىت 2«قلوهبم وليًا من أولياء اهلل، بل رسواًل من رسله)...( أنت وليهم وأنت نبي هم وملكهم وسلطاهنم وإهلهم

م من شدَّة حبهم له وبسبب احللم الذي رأوه عدة مرَّات عنه قدَّموا له أمجل وأغرب إ  ة وهي عذراء املتصوفةهدي  هنَّ
الوحيدة من بني نساء  ة، وهي الفتا3«ه العذراء الطاهرة النفسذيا سيدنا يا علي احلوَّات تقب ل من ا هديَّتنا لك، ه»

جئنا »ع الطرق، فموقع قرية التصوف جعلها نقطة استهداف األشرار ا سبب قط  عذراء، وهذا ب تاليت بقي املتصوفة
)...( ولكن ماذا سيبقى لنا لنمارس به عادتنا، ولنعلن  وكان يف إمكاننا أن ننتقل من هنايف موقع يعرضنا لذلك 

اب شديد، غزاة عرَّضهم لعقاحتفاظهم بتصوفهم وعدم بوحهم بالسر الذي رأوه لل .غري أن4«فيه عن تصوفنا
ه ومن يقرتبوا من فيهادون أن اتتحم القرية وعلي احلو  اق ذيالت أعينهم على يد جنود الفارس امللثم ئقحيث ف  
 .العذراء

ادة أهل قريتها،فيما أكمل الصياد رحلته حنو القصر لتحقيق ندره، حىت وصل القرية تولَّت العذراء قي
مرَّة يتحدَّث باسم السلطان،  ا؛هذا الرجل غريب اىل القصر، بدول منعه من التوجه إالسادسة أين اعرتضه رجل حا
من املوالني العاملني يف السرية بقيادة احلاكم، مقنعًا "علي احلوات"بكالم غريب إنه ومرة باسم األعداء ومرة يقول 

ه، فالقرية وهي أنَّ أمور القصر جد غريبة وغرابتها تكتسبها من خصوصيتها، ومن الطابع الشخصي اليت تصطبغ ب
من قريتنا املتواضعة هذه، »اجلارية احملظية للسلطان والسلطانة منها،  لكونالسادسة من القرى املوالية للسلطان 

)...( قريتنا يا علي احلوَّات أخلص القرى لصاحب  هتا وصيفة هلا أيضاً اختار جاللته حمظيته اليت اختارهتا موال
 .5«اجلاللة

                                                           
 .91الطاهر وطَّار: رواية احلوات والقصر، ص  -1
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ا عرفه عن العقَّار العجيب مماألحداث العجيبة اليت تقع يف القرية السادسة و استغرب "علي احلوات" من 
من أجل  صال عقار اخرتعهإيبشاب صغري يطلب منه  أفاجي   وفيما هو حتت وقع الذهولي صنعه حكيمهم، ذال

توصَّل إليه، إىل لقد توصَّلت إىل أبدع اخرتاع ميكن أن ي  » :ل واملهانة بسبب عقار حكيمهمذ  حترير أهل قريته من ال
إجياد أمثن عقار، يطمح كل من بلغ السلطة إىل امتالكه، إنه فوق إعادة الرجولة )...(بإمكان صاحب اجلاللة أن 
يتناول فتيلة واحدة يف اليوم، ليكشف عن كل من هو عدو أو صديق، فتيلة واحدة حتيي يف جاللته احلاسة 

 .1«ونواياها احلادية عشرة، وهي حاسة معرفة مكنونات النفوس

ن حكيم احلكماء قتله بإبرةفتحلل إوقيل ،نَّ السمكة أكلتهإحيث يقال  حدث أمر غري متوقع للشاب نلك
 ملثمني اجتاحوا القرية وقتلوه. اقيل إن فرسانو  اوب حىت صار دودة ترابية بنية،ذتو 

ا أعطوه ومسكته أبناءه بأن  ربه خيعداء إىل "علي احلوات" مبعوثًا أرسلت القرية السابعة قرية األباة واأل
رية حمصًّنة مل دخول قريتهم، لكنه تردد لكون هذه القرية ختتلف عن باقي القرى األخرى فهي قلاملسحورة األمان 

سنوات طويلة، ويف النهاية قرر احلوات االجتاه حنو هذه القرية املعادية للقصر، فهي  ذوال للقصر قط منيدخلها م  
ها عجيب، ديارها يف أسفل قرار سحيق، مبنية بصخور ؤ بنا»ستة حىت من حيث التنظيم ى الختتلف عن باقي القر 

 م أدنوا له لسبعة أسباب: هنإفي، فرغم أنه صديق عدوهم ، دخل احلوات هذه القرية من باب حديد2«سوداء

اختالف القرى على  :بته عن ادعائه متثيل التاريخ، أما ثالثاً ن قريته أن  ألية التحفظ، وثانيًا أواًل ألنه من قر 
"مل يكن مدفوعًا ال بالطمع وال املشرتك، ورابعًا أن "علي احلواتنه جيب االلتحام ملواجهة العدو إفالستة األخرى 

ا ألحد، وأهم سبب أن احلوات ظهر يف هذا العصر وهبذا الشكل ليغري ة لن جتعله عدو  بالطموح فصفاته اخلري 
ور، أما سابعاً كائه واطالعه على أدق األمذ إمنا يدل على  ةرى السبعبعض ألمور، وسادسًا أن مرورهعلى الق

ن ا ذنا لألسباب السبعة املذكورة أإن»مهما كان حتفظه، وخيرب هبا الناس مجيعًا  لع على احلقيقةط  فبدخوله القصر سي
لكان  لظهور وإال  أن القصر مسح له باوهو  ه القرية اكتشف أمًرا مهماذ، لكنه يف ه3«مبرورك وأعطيناك األمان

 .همصريه مثل مصري مجيع األنبياء والرسل وأصحاب االخرتاعات واملخلصني الذين سبقو 
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يرتكبها ألن له وسائل وأساليب  ة فعل القصر لبشاعة اجلرائم اليتره أهل قرية األباة من رد  ذلذلك ح
عدم قتل احلوات من قبل  عن ولكن رغم األمور املشكوك فيهاطالع عجيبة، الكتشاف ما يدب  يف السلطة، ا

 ه.بن القرية السابعة تثق إفة جنود القصر خالل مروره بالقرى الست

ستقبل علي احلوات يف قرية األباة واألعداء أمجل استقبال مل يكن ينتظره، حيث تلقى العديد من الشكر 
مثلها يف القرى  خارقة وغريبة مل يرقرية من أمور والثناء والعرفان، كما أنه اندهش واستغرب ملا رآه يف هذه ال

بعد مرور وقت طويل وجد نفسه يف هبو   )...(مسنيت ينزل به وبسمكتهإرأى علي احلوات نفسه يف مربع »، الستة
)...(فوق مدرج من الرخام  ومثبتة يف قمة املظلة اجلرانيتيةكبري تضيئه مشس منعكسة يف مرايا ضخمة، 

)...(ليجد نفسه يف ساحة كربى واسعة مزدانة بأحواض  نفسه عناء السري به دون أن يكلف األبيض)...(يتقدم
( .)...(كان علي احلوات أمام بركة نقية من الرخام الناصع، يتألأل فيها ماء نقي زالل ).. والفلالزهور واليامسني 

ة يف سباحة السمكة إىل الربك توهو يف حال االندهاش ملا رآه قفز ، 1«أعدت خصيصًا لسمكتك ياعلي احلوات
 .جبماهلاروا مجيلة حتت أنظار سكان القرية الذين هب  

ا هي منجزات العلماء واألنبياء والرسل وكذلك أخرب "علي احلوات" أن كل ما يراه يف القرية من عجائب إمن
صدد إجنازه هم ب يألباة، كما أخربوا عن العقار الذمن فتكالقصر، فهربوا إىل قرية ا ا الذين جنو نيواملخرتعالعباقرة 

 .2«لتزود الذايت تغين اإلنسان عن كل شيءلهي حاسة » :اسة السادسة عشراحلتحرير لوهو 

 هااووضعالسمكة يف حلاف حريري  الفَّ بلباس أصفر،  شخصان عندما حان وقت مغادرته للقرية، تقدم
جواداً لريكبه وبغلة حلمل السمكة بالرغم من قصر املسافة إىل القصر. وهو يف طريقه ه اأعار على كتف الصياد، مث 

مرين حىت ال يزعج السلطان بل  ذكان يرفض محل الشكاوى من املت  "التحفظ"إىل القصر منذ خروجه من قريته 
 كان يريد هدايا العرفان واجلميل للتعبري عن فرحتهم بنجاة السلطان.

ول طلب منه هدية والثاين طلبه رَّ بعدة مراكز حراسة، املركز األت" القصر معندما وصل "علىاحلوا
 همر أعلى اجلواد، مث  تملح  ف السمكةأما غلة أعرج طالباً منه ركوب الب اأوصله حارس ملثم يركب محار  ،لالستنطاق
مع عدم الركوب س الشيءيف املركز الثالث قاموا بنفو لك بعد طرح العديد من األسئلة.ذسه حىت يؤمر بأبعدم رفع ر 

القصر  نت قريب من مساءأ»س أالر مروه بالسري مطأطأكماأمنه خلع نعله والسعي حافياً،  املشي راجاًل، مث طلبوابل 
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سنانه وأعطوه اأ، ويف املركز السادس أعادوا معه مجيع العمليات مث فحصو 1«ىل فوقإوال ُيق لك أن ترفع رأسك 
 .بتنظيفهاملحاً وخنالًة وليفاً وأمروه 

أمروه بالسعي حبوًا مث عصبوا عينيه وقادوه إىل حيث اليعلم، قيل إهنم وضعوه يف  فأما يف املركز السابع 
عًا حىت كهف مظلم، وأن مسكته ما إن دخلت القصر حىت حتولت إىل عذراء فاتنة عشقت اجلميع فاستفزهتم مجي

انتشر بني كافة الرعية، إن »ب بعلي احلوات حىت ، فقرر كبري املستشارين إنزال العقاهمنشبت نار فتنة بين
 .2«"علياحلوات" عوقب بدل أن جيازى، إنَّ احلقيقة املطلقة ظلَّت حبيسة قلب علي احلوات الكبري

 مستمعاىل القصر، يستيقظ من غفوته إهوال حىت يصل وبعد رحلة طويلة شاقة عاىن فيها الشدائد واأل
 خوتهإي يكون قد استوىل عليه ذندبون يده اليت برتها القصر، التصوف، يعويل العميان والطرشان يف قرية ال

 .ورغم هذه احلادثة الفظيعة مل يرتدد احلواتقصد نشر اخلري فيهبليه إن يكون جميئه الثالثة الشريرون، الذين خشوا أ
السلطان مهما كلفه ىل إيقدمها و ىل الوادي ليصطاد بيده اليسرى املتبقية مسكة أخرى أمجل وأعظم،إعن العودة 

 ذلك من مثن.

يف قرية التصوف من أجل االحتفال بزواج علياحلوات  ةوبعد هذه احلادثة اجتمع قادة وأعيان القرى السبع
نك حبق مل إ ن تكون منهم،أحبوك، اجلميع يتمنون أحبتك، كل الرعية أيا علي احلوات، كل القرى »راء.من العذ

 .3«نف القصر، فليكن عرسك عرس اجلميعأبن السلطة كلها، رغم نك اإوحدها، تعد ابن قرية التحفظ 

ار كان الغب»مشاهد غريبة على حدود القرية حتدث بينما علي احلوات يف قرية املتصوفة هو والعذراء 
قد بدأ يكشف عن أشباح تتحرك بسرعة عجيبة)...(لعلَّهم الفرسان  يتصاعد أكثر، وكان بياض الصبح

ليبدونا)...(جاءوا يفسدون عرسنا)...(النهار طلع وال أثر ألشباح الروايب لقد ختفوا يف اخلنادق امللثَّمون)...(جاءوا 
عاجلة ملا الوقت وصل وفد أطباء قرية األباة وقاموا حبملة ذيف ه،4«واملغاور اليت حفروها أمر هؤالء الغزاة عجيب

مون حبركات غريبة ويهتفون مبشاهدهتم املتصوفة العميان، فحدثت معجزات غريبة حيث أفاق العميان وهم يقو 
م يبصرون. ،س يف قلب السماء لتوهج الشم  إهنَّ
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املعركة اليت كانت تواجهها قرية التصوف حيث كانوا يواجهون الغزاة بدون سالح،  منات كما تعجب احلو  
 بل بدخان أسود عجيب يغم  املهامجني فيسقطون فاقدين لوعيهم.

ماًل صنَّارته ليصيد أمجل مسكة والعودة هبا إىل جديد الندر، فعاد إىل قريته حااختذ "علي احلوات" قراراًبت
ه مل تكن بأفضل حال من األوىل، وجد نفسه ذحىت رحلته هو د واحدة، ه وجد صعوبة يف االصطياد بيالقصر، لكن  

فاقداً مسكته ويده اليسرى دون أن يصل إىل السلطان، وقد مشله أفراد القرية بالعطف واحلنان،  احلظةمرمياً يف قرية 
 ونصحوه بالكف عن مواصلة القيام مبهمَّته يف اجتاه القصر.

بقتيها، ليعود هبا إىل السلطان الكنه يعيد التجربة مرَّة ثالثة ويصطاد مسكة أخرى ال تقل روعة ومجااًل عن س
هذه السمكة، يقال إهنا جنية من واد  عنتعددت وكثرت األقوال .وقد غري مسؤول عما حدث لهه دالذي يع

هنا السمكة األوىل هربت عندما تعرض "علي إحلوات، وقيل أيضًا ااألبكار نزلت إىل واد التحفظ فالتقت بعلي 
واجته به حنو القصر، وقد اً وامتطى حصان الصياد محلهاورغم هذه التخمينات د، احلوات" للعقاب وعادت إىل الوا

ويف ، 1«ةوفد من سبعة أعضاء ميثل القرى السبع»الذين التفوا حوله  ةه املرة يف رحلته وفد القرى السبعذرافقه ه
لكلم ذية السلطان، ولكنه رغم يعملون ضمن حاشو القتلة أن إخوته الثالثة هم من اللصوص و القصر يكتشف 

على قتله، لكنهم عندما  أوارأوا على قطع يديه فإهنم لن جير ا جتذنفسه أهنم إنهم، وأدرك يف قرارة بأحد م ييش
عن حقيقتهم  يئام إىل هذا الوفد، أو أن يقول شأن يشي هب افوااستقبلوه مبفرده استغربوا أمر الوفد املرافق له وخ

 صر، فعاجلوا جرحه.رموا به خارج القصر حيث قرية األعداء املوجودة بالقرب من القو  ألحد، فقطعوا لسانه

قد متلكته الدهشة و ه يعدوا به حنو القصر من جديد، امتطى حصانه للمرة الرابعة واجت وعندما متاثل للشفاء
هم ينزع اللثام ضله، كان بعسبي ادعوه مير)...(خلو » :ه املرةذراس املراكز الذين مل يستوقفوه هواالستغراب من ح

صبحا أن امسه وقصته قد سبقاه وقد أ، وقد وجد 2«ىل القصرإمن االنتساب  أن وجهه، وال يرده، كأمنا هو يترب ع
ظهره ن عمال القصر اهتموا بتحسني مإقابلة السلطان هذه املرة، حبيث السبيل ممهدًا مل فكانعلى كل لسان، 

قفطان مطرز  جارية على ارتداءساعدته »؛ ه املقابلةذهب والئقاناقة ومجااًل أكثر أوالعناية هبندامه حىت يكون 
ىل أخرى معصوب العينني حىت إ، وتنقل من يد جارية 3«اًء فخماً وعطرتهذهب واللؤلؤ، ووضعت يف رجله حذبال

نوار خمتلفة أها يسابرية هفهافة من كل لون، تشع ف كانت القاعة جد فسيحة، تغطي جدراهنا ستائر  ، دخل ديواناً 
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صوتاً خشناً يأتيه  ولكن حداً،أشمس أم من غريها، مل جيد فيها الهي منبعثة من أشعة أ نسان ال يدري اإل اللون،
وا مكانه، فراح يدور ذوته الثالثة اغتالوا السلطان وأخخإن يتكلم، فعرف أنه صوت أحدأالستائر يأمره ب من خلف
 اعلي"ن أتشعر  كنه ال يستطيع التكلم ملا يراه. وهنا تتحرك القرى السبعة كلها حبثًا عن اجلاين ألهناويبكي ول

وال تقف احلكاية عند هذا احلد من األحداث الغريبة األسطورية اخلارقة  ها.عصر لالسمة املثم نةملكها وهو  "احلوات
حيث تطرح النهاية يف شكل أقوال وشائعات كثرية، فمنهم من قال بأن السمكة حتوَّلت إىل حصان بسبعة أجنحة 

تزوَّجته، ومنهم من ه املقطوعة و ءجنية أحبته فأعادت إليه أعضابأن وطارت به إىل واد األبكار، ومنهم من قال 
على إخوة "علي احلوات"  بضحت أبوابه التسعة والتسعني وق  هجمت على القصر وفت ةالسبع ىقال بأن القر 

 .هرا من بني سكان قرية األباة)جابر وسعد ومسعود( وأن السلطان والسلطانة ظ

ل كل بار واألعني فتحو قد صبَّ يف مجيع اآلاحلاسة السابعة عشر هناك من قال بأن العقار الذي خيص و 
ن  "علي احلوات" استعاد مجيع أعضائه وتزوج من العذراء سلطانة إكان القصر والرعية إىل سالطني وقيل س

نه ما إن فقأت عيناه حىت صار إقصر ومن فيه، كما قيل لن دموع احلوات قد أغرقت اإ، وقيل أيضًا ناتاالسلط
، ارتفع إىل السماء مث صار مشسًا هبطت على القصر، فتحول إىل دخان أزرق. وهناك أقاويل أخرى أيضاً وهجاً 

إنه مل خيرج فريبة اليت واجهت "علي احلوات" رغم من األحداث العجيبة الغوبال لكن ال أحد يعرفالنهاية احلقيقية.
 يستطيعوا أن مينعوه من التعبري عن اخلري مل»ه ؤ أعداوحىت عن هدفه يف الوصول إىل القصر واكتشاف حقيقته، 

 .1«العصر به يسم  الذي جاء 

لليلة الليالء اليت عاشها السلطان واليت اتسمت بأحداث غريبة ايتعلقبه الرواية تبدأ حبديث مجاعي ذومنه فه
مصري "علي احلوات"، حيث جند أن هذه الرواية  عنال يعرف عنها أي شيء، وتنتهي كذلك حبديث مجاعي 

وهو احللم الذي رآه املتصوفة  ؛احلدث الغريب والالعقالينذاك رقة للعادة، خاصة وخا ةتزخر بأحداث غري مألوف
عنه قطب األقطاب، دار على األرض سبع دورات، حمفوفاً  ق  تفت   كانوهجًا  »يف منامهم عن "علي احلوات" 

راعيه، وضمها ذمحلها بني  ةالسبع ى، طاف على القر تشكل على رأسه تاجاً باهراً ، نزل بالواد اجلنياتوريات و باحل
 .2«ىل وهج، وارتفع إىل عنان السماءإل  هو والتاجاجببل حتو  ذهو قطب إىل بعضها،
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 :الرواية وتناص أحداثها العجيبة مع أحداث قصص الليالي األسطورية -

ئيب بارتباطها بأجواء يشعر من خالل بعض أحداثها ذات الطابع العجا "والقصراحلوات "إن القارئ لرواية 
ا الرواية على أكثر من متتناص معه تنيلالسندباد البحري ال، وخاصة بالنسبة لقصيت الصياد و "ليلةألف ليلة و "

خل ي ضمنها نصه، حبيث يدأن يستعري مبدع الحق نصوص غريه و وليس من العيب يف شيء »صعيد ومستوى 
 .1«عليها تغيريات وحتويرات مغايرة ألصلها األول وذلك لتؤدي دالالت جديدة أخرى مل تكن موجودة من قبل

ماثلة للعيان يف عدة مواقع، إذا حبثنا عن أهم تناصات أحداث الرواية مع أحداث حكايات الليايل جندها 
روايته، حيث إن هذه الرواية تسرد قصة  "الطاهر وطارعليها" "حكاية الصياد" هي إحدى النصوص اليت بىن ولعل

ها إىل ذرها خرج له عفريت، طالبًا منه أخحدى الربك وعلى إثإومسن اصطاد أربع مسكات ملونة من صياد فقري 
 السلطان وتقدميها له ليعطيه مقابلها ما يغنيه، فذهب هبا الصياد إىل السلطان.

حر إذ يلجأ يوميًا إىل شاطئ الب ة؛املزري يةته االجتماعتبدأ احلكاية يف الليايل باحلديث عن الصياد وحالو 
ا املنطلق، ذيكون قد استفاد من احلكاية من ه "الطاهر وطار"، ولعلعائلته لصيد بعض األمساك لتأمني قوت

الذين كانوا منهمكني يف ممارسة عملهم اليومي على  يته بوصف حال جمموعة من الصيادينحيث إنه استهل روا
حافة الوادي، وكان يشغلهم يف الوقت نفسه حادثة حماولة اغتيال السلطان. كما حتفل الرواية بأنواع من احلكايات 

يت ذات الطابع اخلرايف، وتطغى عليها األخبار اليت تدخل يف باب الشائعات واليت تلقى رواجًا يف البيئة الشعبية ال
ومن األمثلة على ذلك أنه عند دخول "علي احلوات" قرية "بين  .يدخل يف إطار اخلوارق واملعجزات تصدق كل ما

، كما توجد 2)...(«نه مرًّ يف وضح الشمس دون أن يراه أحد إ» :يف طريقه إىل قصر السلطان قيل هرار" وهو
وعلى الرغم من تشابه الرواية مع الليايل  ..الغول والباز وحكاية وامللك حكاية السندبادحكايات فرعية أخرى مثل 

 مبا خيدم أحداثها ويطورها.  ايف عملية السرد، فإهنا قد تصرفت فيه

أما األمثلة األخرى اليت يتجلى تناص احلداث العجائيب يف الرواية مع عامل الليايل فهو أننا نقرأ يف حكاية 
غريب حيث  ته وبدأت يف طهوه، عندها حدث أمرسمك ونظفت الذ "الليايل"، عن اجلارية اليت أخالصياد يف

 انشق حائط املطبخ وخرجت منه صبية رشيقة قلبت طاجن السمك وعادت من حيث خرجت.

                                                           
 .  911م، ص 1161الرواية اجلزائرية منوذجا، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد، األردن، -سعد سال م: التناص الرتاثي-1
 .91الطاهر وطَّار: رواية احلوات والقصر، ص  -2
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حلوات عند دخوله قرية بين ونكاد جند الشيء العجائيب ذاته يف الرواية أيضًا مثل قول الروائي عن علي ا»
ي رجل واحد وثالث ذراق السمكة املسحورة حتولت عند مدخل القرية إىل ب. راقاً ب  مر على القرية نه..إهرار: 

 .1«أجنحة ركب علي احلوات براقاً ودخل قرية بين هرار كالفاتح

كما تتناص الرواية مع حكاية الصياد يف قضية الظلم واحلواجز البريوقراطية اليت تضع حدودًا وسدودًا بني 
بدا ذلك واضحًا يف حكاية امللك يونان واحلكيم رونان الذي أشفى امللك احلكام واحملكومني وتفرق بينهم، وقد 

ين أصيبوا بالعمى، ذوقرية املتصوفة الاحلظة من برصه. يف املقابل جند قضية مداواة حكماء مدينة األباة ملرضى قرية 
 ،تكانة لألمر الواقعية واالسبعدًا رمزيًا فشفاؤهم من طرف حكماء مدينة األباة كان لتخليصهم من السلب تاختذ
 تلك احلقن اليت حقنوا هبا كانت سبباً يف تطور وعيهم والتمرد على واقعهم املرير. ولعل

كغريه من الكائنات، مثل »ومن املظاهر أيضاً اليت تتناص فيها الرواية مع األساطري جند العدد "سبعة" فهو 
، إال أنَّ 2«شئة عنها ونتائج ناجتة من حوهلااألشخاص واأللوان واألصوات اليت تكتسب شخصيتها من ظروف نا

درجة التعامل معه والتفكري البشري به خيتلف من بلد إىل آخر ومن حضارة إىل أخري، حسب طقوسها الدينية 
وأساطريها اخلرافية. إال أن  هناك بعض األعداد يكون حضورها شديداً يف مجيع الطقوس الدينية واحلكايات اخلرافية 

اعتقاد الناس فيها. وقد حرص "وطَّار" على مسايرة العقلية الشعبية ومعتقداهتا األسطورية من خالل وذلك لوحدة 
توظيف العدد سبعة إلحساسه باإلثر السحري الذي ُيدثه يف الذهنية الشعبية العربية اجلزائرية، وإدراج "وطار" له 

خليال الشعيب دون غريه. ويظهر تكرار العدد يف الرواية هبذه الكثرة دليل على مدى تأثريه السحري هذا على ا
سبعة يف رواية "احلوات والقصر" من خالل )القري السبع، الدورات السبع اليت دارها "علي احلوات" يف املنام الذي 
رآه املتصوفة عنه، وكذلك فرقة "علي احلوات" املتكونة من سبعة أعضاء، عدد اخلطباء الذين رحبوا بالصياد يف 

 هرار سبعة، ...والكثري من املظاهر اليت يتجلى فيها هذا العدد.          فرية بين 

 :التَّناصَّات الحديثة مع األحداث العجائبية في الرواية -

ىل املرجعية التَّناصية احلديثة واملعاصرة، إلقدمية فإهنا استندت أيضاً ملرجعيات التناصية الرتاثية اإىل ا باستنادها
خاصة وأن الرواية قد أبرزت هذا اجلانب من خالل مواقفها وأحداثها وذلك بأسلوب  ؛العلوماليت تتجلى يف 

عجائيب وأسطوري، مثل احلديث عن اخرتاع العقار الذي ُيول الرجال إىل أشباه رجال، عقَّار إحياء احلاسة 
ومواقفأخرى مهمة  السابعة عشر. وهو شيء قد يدخل يف باب علم اخليال، هذا وقد وقعت يف الرواية أحداث

                                                           
 .919، ص الرواية اجلزائرية منوذجا-التناص الرتاثي: سعد سالم -1
 . 19م، دط، ص6311عبد املالك مرتاض: عناصر الرتاث الشعيب يف "الالز"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -2
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حادثة حماولة اغتيال السلطان يف الرواية، اليت »جند هلا ما يشبهها يف صفحات تارخينا احلديث واملعاصر، نذكر 
 .1«تشبه إىل حد ما حادثة حماولة اغتيال ملك املغرب احلايل يف مدينة)الصخريات(

نصوص قدمية وأخرى حديثة قد تفاعلت مع أحداث  "احلوات والقصر"وعليه ميكن القول إن رواية 
ومعاصرة، ومل تقتصر االستفادة على املستوى الفكري واملضموين فحسب ولكن على املستويني الرمزي والداليل 

إىل الالَّمألوف ومن  ةألوفاملعين املرور من احلالة يوالت خمالفة لنواميس الطبيعة، و أيضاً. فاحلدث العجيب إذاً هو حت
   واقعية.حالة واقعية إىل حالة غري

                                                           
 .919سعد سالم: التناص الرتاثي، الرواية اجلزائرية منودجاً، ص  -1
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 : الشخصية العجائبيةالمطلب الثاني

كائن له مسات إنسانية، ومنخرط يف أفعال »الشخصية الروائية كما جاء تعريفها يف قاموس السرديات 
ن كذلك ديناميكية أو ثابتة أو غري متسقة مسطحة أو مستديرة، وميك ،إنسانية وميكن أن تكون رئيسة أو ثانوية

وأقواهلا وكذا مشاعرها وطبقًا التساقها مع األدوار املعيارية أو التساقها مع جماالت  أعماهلاحتديدها علي أساس 
ن  إملا يسمى نقديًا شخصية روائية و  ، هذا التعريف جامع مانع1«حمددة من األفعال، أو جتسيدها لبعض العوامل
 ءان أصعب املواضيع اليت جتد هلا سو م ألن الشخصية الروائية تعد  »كان بسيطا أو خمتصرا فاألمر غري ذلك متاما 

يستطع النقد األديب يف النظرية الشعرية بصفة خاصة أو يف نظرية األدب بصفة عامة جوابا وحال  ناجعني وهبذا مل 
، 2«على مستوى الد ال أو املدلول أو املرجع ءام قن عة وكافية يف هذا اجملال سو ن يصل إىل نتائج أإىل حد اآلن 
هنا متثل العنصر احليوي إاما ضمن مكونات وعناصر السرد، إذ خصية الروائية عنصرا أساسيا وهحيث تعد  الش

من مكونات السرد  مكو ن دالذي يضطلع مبختلف األفعال اليت ترتابط وتتكامل يف جمرى احلكي، حيث ال يوج
صية هي اليت توجهه احلدث ألن الشخ بناء يقتدر على ما تقتدر عليه الشخصية، فبغياب هذه األخرية يصعب

اليت ال  3«واحلي ز خيمد وخيرص إذا مل تسكنه هذه الكائنات الورقية: الشخصيات»وتنهض به هنوضا عجيبا 
 تتحدد عادة وال تظهر مالحمها بالعالمة، بل بالوظيفة اليت توكل وتسند إليها.

لرواية املقدمة أو ومن هنا ميكن أن نستخلص عدة أنواع وأشكال للشخصية الروائية، أي حسب نوع ا
املدروسة، حيث جند أن هذه الشخصيات اليت حتر ك أحداث ووقائع الرواية قد تكون شخصيات واقعية أو خيالية 
أو شخصيات عجائبية جتعل القارئ يغوص يف أعماق الرواية ويتفاعل معها حيث أصبحت الشخصية العجائبية 

 تشكل أمهية استثنائية يف احملكي العجائيب.

 :مواصفات الشخصية العجائبية -

ها عنصرا هاما د  جلزائرية قد أثبتت أن الشخصية بعمن املالحظ أن الرواية العربية احلديثة وضمنها الرواية ا
خطاهبا ليس خطاب  ليست هلا سياقات حقيقية، و وضروريا، تأىب الوصاية كما أهنا ترفض االفتعاالت اليت

                                                           
 اخلطاب السردي اجلزائري املعاصر، إشراف: لطيفة قرور، مذكرة لنيل شهادة الليسانس، قسم اللغة العربية حنتوت نوال: مجاليات النظام الزمين يف -1

 .91م، ص 1161وآداهبا، جامعة جيجل، اجلزائر، 
 .91املرجع نفسه، ص  -2
م، ص 6331والفنون واآلداب، الكويت، د.ط،  حبث يف تقنية السرد، عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة-عبد املالك مرتاض: يف نظرية الرواية -3

619. 



 دراسة موضوعاتية لرواية "احلّوات والقرص" لــ "الّطاهر وّطار"  ...................................ين ..ثاالفصــــل ال 

 

61 

بتعبري -إذا كانت كل شخصية »لسمات العصر الذي تتحدث فيه ولكنه جيسد صوهتا احلامل  وحسباملؤلف
ة قائمة بذاهتا يف ارتباط نسيجي مع شخوص احملكي الفانطاستيكي هي شبكهي سليلة كاتبها فإن  -"جيميشو"

باقي املكونات اليت تدعم بعضها بعضا، كما أن نوعية هذه الشخوص تشرتك يف خصائص ومكونات عامة تفرتق 
تفسح اجملال أمام  ةيف جدل فعلي يول د طاقية ختييلي يات بني حمكي وآخر، حيث تتعايشيف بعض اخلصوص

ية ، حيث تصبح عجائب1«القارئ كي يندهش ويتلبس الرتدد واحلرية إزاء غرابة التكوين أو األفعال غري العادية
نسان ورغبات خمفية داخل اإل عن مكبوتاتى الروائي واملبدع العجائيب الذي يعرب  دالشخصية الروائية أمرا مهما ل

كان سلبا   ءاية من مشارك يف أحداث احلكاية سو العريب عامة واجلزائري خاصة، فتتحو ل بذلك الشخصية العجائب
على مستوى التكوين وامللفوظ ليأيت لتكريس مبدأ التعارض يف احملكي  تهو إجيابا إىل مشارك مفارق خلصوصيأ

 لشخصية العجائبية من خالل عنصرين:العجائيب، وقد حدد "شعيب حليفي" ا

عنصر التعارض مع شخوص األعمال الروائية األخرى، حيث ميس هذا التعارض البناء واهليكل التكويين  -
 .ةللشخصية الروائية يف كل عمل على حد

جند أن املؤلف خيلق  ظهور عنصر التعارض داخل احملكي العجائيب وهو تعارض قائم على املبدأ اجلديل إذ -
يف مقابل الشخوص العجائبية واليت من خالهلا تظهر مالمح املفارقة بني الطبيعي وما فوق  ةصا طبيعيشخو 

تكمن عجائبية الشخصيات يف تكوينها الذايت وطريقة تشكيلها املخالف ملا هو »الطبيعي أو العجيب حيث 
والذي بدوره يول د احلرية  ، مما يؤدي إىل إحداث حاالت من الغرابة داخل النص أو العمل الروائي2«مألوف

 والتعجب، والرتدد الذي يلتبس القارئ واملتلقي.
وهي ؛ ، حيث جند الشخصية الدائريةتتنوع مناذجهاالشخصيات يف العمل الروائي،  ونظرا لتفاوت أدوار

ل ، مثا دور يف تثمني املشهد العجائيبهلو  ،شخصية متعددة األبعاد قادرة على أن تفاجئ اآلخرين بسلوكها
النفسية املتنوعة اليت  حبمولتها،اتبة الصحفية اجلزائرية زهرة ديكللك"سعيد" بطل رواية "يف اجل ب ة ال أحد"شخصية 

فتحت النص السردي على عوامل غامضة من النفس اإلنسانية، باإلضافة إىل الشخصية املسطحة اليت متتاز 
 بصفاهتا احملدودة وأفعاهلا املتوقعة.

                                                           
 .919، 911خامسة عالوة: العجائبية يف الرواية اجلزائرية، ص ص  -1
 .919املرجع نفسه، ص  -2
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سم التجربة الروائية اجلزائرية العجائبية، بالتجربة و »خصية العجائبية جتاوز ذلك إىل الشفالتنو ع يف بناء 
، وهذا ما 1«املنفتحة على الشخصيات احمللية األدبية، واليت تعد الشخصيات العجائبية على تنو عها واحدة منها

 الروائي.يؤدي إىل إلباس الشخصيات مبختلف أمناطها بعدها اجلمايل يف العمل أو النص 
ومنه فالشخصية العجائبية مأزومة حتمل وعيًا ورغبة يف التغيري بطرق وصفات وأفعال وأحداث غريبة وغري 

إذ ترى العامل العجائيب من خالل منظورها الفردي، وتتميز هذه الرؤى بأهنا رؤى حلمية تلجأ إليها »مألوفة، 
م والكوابيس املشوشة يف بعض األحيان على هذه الشخصية لتحقيق رغبتها املكبوتة أحيانا، وتسطري األحال

الشخصيات أيضا، كما تسود رؤى هذه الشخصيات التمويهات البصرية والتخيالت املشوشة والتحليق يف عامل 
بني أمشاج الواقع  ا. وبذلك تعد الشخصية العجائبية خليط2«احللم واالستيطان، حيث اختالط احللم باحلقيقة

بارزة يف الرواية املعاصرة، إذ من خالهلا يعرب الروائي  ةت مسالغلبة هلذه األخري اليت أصبح وغري الواقع، وإن كانت
 عن أزمة اإلنسان وعن واقعه. 

 :الشخصية العجائبية في رواية "الحّوات والقصر" -

تمخض عن هذا االكتناز مواقف واجتاهات وت لطاهر وطار بشخصيات عجائبية،معظم روايات ا تكتنز
تغزو حياتنا بطرق عجائبية، ت دشياء واملواضيع اليت باتت أو كاحتاول أن تسلط الضوء على مجلة من األورؤى، 

العمل الروائي املقدم بشكل   حنو متنوعة، أثارت املتلقي وشدته ت هذه الشخصيات اجتاهات وأشكاالذإذ أخ
 كبري. 

يق ذاهتا الصغرى كأنه يدفع هبا لتحقفالطاهر وطار خلق لنا شخصيات عجائبية أسطورية مبالمح واقعية، و 
حيث رسم شخصيات روائية فوق منظور جديد، قصد بعثها وتشكيلها بصورة عجائبية  ،يف الذات الكربى

طاهر وطار من خالل شخصيات عديدة لتتجاوز قوانني الطبيعة وهذا ما يتجلى يف رواية "احلوات والقصر" ل
 منها:

ميتاز مبالمح أسطورية عجيبة، صياد السمك الطيب الذي " هذا البطل الذي شخصية "علي الحوات
فاض قلبه حبًا وخريًا حىت جاد على أهل قريته بصيده جماناً، فهو شخصية مساملة مل يتدخل يومًا يف شؤون 

                                                           
 .919خامسة عالوة: العجائبية يف الرواية اجلزائرية، ص  -1
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،فهو يتميز عن 1« من الصغر، وسأظل خريًا ما استطعتإنين خري  »السلطة ومل خيرج من قريته، يقول عن نفسه: 
، وكرب يف ةكسب ثقة أهل القرى السبعإىل  خلري مدفوعاً إليه بطبعه ما أدى األشرار بكونه شاباً طيباً، يعمل اإخوته 

نفوسهم كرمز يسعى لفعل اخلري مغريًا األوضاع االجتماعية واالقتصادية املزرية كويل ونيب منزه عن األخطاء 
ا من آهلته، أنت وليهم إهلاء اهلل بل رسواًل من رسله بل لقد نصبوك يف قلوهبم، ولياً من أولي»والوقعات واملعاصي، 

 اعلي"،فهذه املواصفات اليت أطلقت عليه من قبل أهل القرى تؤكد أن 2«وأنت نبيهم وملكهم وسلطاهنم وإهلهم
يهب نفسه وكل شيء ميلكه للعام واخلاص  ،من أنصاف اآلهلة د  بطل ملحمي إذ يعرمز أسطوري و  "احلوات

رضا ليس بعده مثيل، وهذا ما ُيوله إىل رمز للذات الثورية املناضلة اليت هلا وزهنا بتامة و اللسعادة فيشعره ذلك با
بالعناء الشديد واجلهد املبذول من أجل الوصول إىل هدفه،  حيث يتطلع إىل التغيري غري مبالوفعلها يف اجملتمع،

قي حيًا يكافح من أجل ندره الذي ندره ورغم ذلك ب ،الذي كلَّفه خسران بعض أعضاء جسده )يديه ولسانه(
 مبعىن الكلمة. ةسلطان، فهو شخصية عجائبية خوراقيلل

سكان  ختذهسم شخصية "علي احلوات" ومتييزها باملثالية واخليالية أبعدت صورته عن الواقع، حيث او إن  
، فالطاهر وطار خلق 3«ليس كل الرعية علي احلوات، يكفينا علي حوات واحد» املحمي اشعبي بطال ةالقرى السب

ن فرق الشر ووحدات الفحش إذ شخصيته البطلة مبالمح وصفات خارقة وهذا ما جنده جليًا يف منت الرواية، إ
ريون خلفه اعرتاض طريق احلوات لكن قوة خفية صدَّهتم عن اهلجوم عليه، فراحوا كاملبهورين مندهشني يس تحاول

العجوز اليت أرادت إغواءه ليتزوجها، نفخ فيها فالتهمتها نار زرقاء نه عند اقرتابه من إيف صف طويل، كما يقال 
راكبًا براق السمكة  ىل وعجائبيته يف مروره بإحدى القر وتذاوبت دون أن ختلف أثر، كما تظهر خوارق البط

 املسحورة.

اث بغض النظر عن وجود من خالل ما سبق جند أن شخصية "علي احلوات" ترتبع على عرش األحدو 
، كانت تغطيًة ألحداث ثانوية ساعدت على تبلور التحوالت اليت سعى "علي احلوات" ىشخصيات أخر 

حنو القصر، جعلت -رحلة الوعي واحلقيقة-لتحقيقها. فاألحداث العجيبة الغريبة اليت واجهت الصياد أثناء رحلته 
ت ئقما إن ف  »أنه ومن فيه، و منه شخصية خارقة وعجيبة ويظهر ذلك فيما قيل عن دموعه اليت أغرقت القصر 

فتحول إىل دخان أزرق، وعندما عيناه حىت صار وهجاً، ارتفع إىل السماء مث صار مشساً، هبطت على القصر، 
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، باإلضافة إىل (عليه السالم)مع قصة املسيح  ا، وهنا جند تناص1«جيوش االنتقام، مل جتد سوى الرماد توصل
 اأبعاد لهذا االسم الذي ُيم)كر م اهلل وجهه(: "علي بن أيب طالب" تناص هذه الشخصية العجائبية مع شخصية

نه إحيث يقال  "علي احلواتــ: "، كما حدث لداللية، فهو عند الشيعة يتجسد يف الرعود والربوق اإُيائية ورموز 
أنه ثعبان  ة، ظنواح الشمس دون إن يراه أحد، تكور مثل غمامة، واقتحم الشوارع، ظن الناس أنه زوبعضمرَّ يف و 

 سموم، البعض مل يتفطن للزوبعة بينما البعض استغرب حدوثها يف غري مومسها.يركب الريح ال

البداية يبدو "علي احلوات" كرجل مكلف مبهمة هدم العامل القدمي وبناء عامل جديد )...(بأوصافه  ذومن»
كر ذ واإلخالص والذكاء وال ي الشجاعة هذه يقرتب من صفات األبطال األسطوريني الذين حتشد هلم كل صفات

ن أمسى من الذين جاءوا ليخلصوهم من وضعهم، ولكي د و ه الصورة يعذأي شيء عن ضعفهم البشري ألهنم هب
 .2«يقوموا باألدوار األساسية يف حياهتم

، حىت نصل يئاغابة الوعول ال أحد يعرف عنه ش من اأن جن ذفحضورها خفي، منشخصية السلطانأما 
ه الشخصية ذجند هالسلطانة. وفيما خيص ابسيط اعادي امواطنية األباة الروايةأين يظهر من بني سكان قر إىل هناية 

حيث جعلتها  »تتميز بصفات غريبة وعجيبة، فهي ملكة خنثى أصيبت بالتحول بعد سنةمن زواجها بالسلطان
للنقاء والصفاء واملستقبل  ارمز اء شخصية العذر  ، فيما تبقى3«هبا تتعرض لعملية التحول اليت تطوفاجلواري  ةكثر 

من حتقيق معامله وكذا حتقيق حلم املتصوفة وهناية القصر، هي شخصية واقعية  "علي احلوات"الواعد الذي متكن 
 نساء قرية الوحيدة اليت بقيت عذراء من بني ةمالمح العجائبية يف كوهنا الفتا أكثر منها خيالية إذ تظهر فيها بعض

 هنا اختبأت حتت غربال فلم يرها اللصوص املعتدون. إال املتصوفة، حيث يق

يف تسعة وتسعني  االذي اخرتع دواء غريب شخصية الشابجند أيضاً شخصية أخرى عجيبة يف الرواية وهي 
هكذا كنت أحتول يف اليوم إىل مائة رجل ويف »قام مائة رجل وأكثر يقول مبشهراً، هذا الدواء الذي جيعل الرجل 

نفسه نبيًا جاء ليساعد أهل  د  ا الشاب يعذ، فه4«الف رجلآإىل ثالثة األسبوع إىل سبع مائة رجل ويف الشهر 
رفة صديقه ي فيه احلاسة احلادية عشر واليت متكنه من معيمرضهم، ويساعد امللك بعقار جديد ُياحلظة من قرية 

من عدوه، فهي حاسة معرفة مكنونات النفوس ونواياها. وهذه أمور غريبة وعجيبة ألنه ال أحد يعلم ما ختفيه 
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ن قريته النفوس إال اهلل تعاىل. ويقال إن الشاب مل يستطع تقدمي عقاره للحوات ألنه تعرض هلجوم من قبل سكا
 .1«رة دم أسود من أنفه وماتزرورق كامل بدنه، سالت قطإسكن نشاب يف صدره، »حيث 

واليت تتكون  "علي الحواتفرقة " ،منها:واليت هلا دوٌر فاعل يف الرواية ىباإلضافة لشخصيات عجائبية أخر 
عجيبة، بسببها حتدث أمور غريبة للناس هذه  ابان ُيملون آالت وأدوات ويعزفون موسيقى وأحلانشمن سبعة 

.حيث استطاعوا بفضل 2«عن القيام بهون والعلماء واحلكماء واحملاربون عجزاألنبياء واملرسلبعمل تقوم »الفرقة 
وا "علي ذة ويدخلوا إليها مع العذراء لينقهذه اآلالت املوسيقية أن يهزموا اجليش الذي حاصر قرية املتصوف

 .                             من املوت بعد إصابته على يد حراس القصر احلوات"

تسعة وتسعني  اتذالسمكة العجيبةجند  "احلوات والقصر"كذلك من بني الشخصيات العجائبية يف رواية 
جتاه بقيت حية طول رحلته بااليت اصطادها "علي احلوات" من وادياألبكار، هذه السمكة املسحورة اليت ،و لوناً 

عليه ومل يستعد وعيه إال بعد أن  يقال إن علي احلوات أغمي »نسان، فهي تتحدث وتقوم بأفعال مثل اإلالقصر 
كانت السمكة بني قدميه تتنفس كاإلنسان، وتبحلق كالعجل وال حتاول كبقية األمساك العودة إىل املاء. ويقال 

أعلم أنك لست من هذا الوادي، وأن املقادير هي اليت  قال هلا ن حوارًا دار بينها وبني "علي احلوات"إ، أيضاً 
 مكة اجلميلة ما أمرت به.أرسلتك فافعلي أيتها الس

هل تعلم ما ختبئه لك األقدار؟ سألته فأجاهبا: أيتها السمكة اجلميلة، لتكن مشيئة  يا علي احلوات»
.فهذه 3«ل حيةظعلي احلوات إىل القصر وسأاألقدار فإنين لن أستطيع أن أتراجع عن قراري)...(سآيت معك يا

لكي يصل إىل  "علي احلوات"كذلك هلا مهمة وهي مساعدة السمكة إضافة إىل أوصافها الغريبة فهي تتكلم و 
 .4«جئت من وادي األبكار، حممولة بني ذراعي جنيات فاضالتاأن»القصر، فهي ليست مسكة عادية 

" نمط التبئير الخارجي»"يهيمن عليها يف اختيار األخبار السردية  "احلوات والقصر"جند أن وراية  ومنه
ما تفعله الشخصيات وليس ما تفكر فيه أو تراه،  افريو احلكاية على شخصية ما وليس من خالهلا  رؤ تبي يعنيذال

وتكون معرفة الراوي أقل من معرفة هذه الشخصيات اليت غالباً ما يتم وصفها وصفاً خارجياً، دومنا متكن من ولوج 
 تقنية احلوار الداخلي صوهتا الداخلي عرب عواملها الداخلية وتنتج أحيانًا ما يسمى "األنا الثانية" للشخصية أو
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ينتقل خطاب السرد من ضمري املتكلم إىل ضمري املخاطب للشخصية نفسها معربًا عن تردد علي  ذنفسها، إ
 .1«احلوات بني إرادتني: إرادة التغيري وإرادة الصمت ألنه من قرية التحفظ

هكذا يؤكد حضور العجائيب من خالل الشخصيات بوصفه انتهاكا لقانون الواقع والسائد واملتداول يف 
من أكثر الكتابات السردية متثياًل لالواقع، فتمركز السرد فيها "رواية "احلوات والقصرتكوين األشياء. ومنه فإن 

امتيازات لشخصياتكما أعطى لمالية،  اجلحول العجائيب الذي مت تأكيده من خالل الشخصيات هو الذي منحها 
 فنية تؤهلها لتكون ركيزة أساسية يف بناء النص العجائيب.

هو أن املؤلف الواقعي، وذلك لسبب بسيط الشخصية الروائية ليست هي إىل أنَّ  ويف اخلتام نصل
ؤدي إىل سوء التأويل الشخصية حمضخيال يبدعه املؤلف لغاية فنية حمددة يسعى إليها، كما أن القراءة الساذجة ت

حيث ختلط بني الشخصيات التخيلية والشخصيات الواقعية، فالشخصيات الوجود هلا خارج الكلمات ألهنا 
طبقًا لصياغات خاصة  لشخصيات متثل األشخاص فعالً ومع ذلك فإن ا ،ليست سوى )كائنات من ورق(

 ،واملؤلف هو الذي يتحكم يف سلوكها وصفتها اال ميكن االستغناء عنهو الرواية  كن من أركانر  باملتخيل، فهي
 وبالتايل فالشخصية كائن حركي ينهض يف العمل السردي بوظيفة الشخص.

 : الفضاء العجائبيالمطلب الثالث

للرواية كانت مع اجتاه الدارسني إىل االشتغال باملضامني  اأساسي اإن بداية االهتمام بالفضاء بعده مكون
أن جمموع اآلراء اليت ا االهتمام متأخراً مقارنة بالزمن، كما ذسياسية املرتبطة هبا وقد جاء هالالفكرية واالجتماعية و 

 شاماًل وموحداً.  اعبارة عن اجتهادات فردية متفرقة قاصرة على أن تقدم تعريف ا املوضوعذه خبصوصوردت 

البنيات اللغوية املتجلية يف الفضاء النصي، والوصول إليها  علىللداللة جاملنت  والفضاء هو ذلك العامل »
، 2«يكون من خالل عامل الصورة اليت تعتمد على االنزياح واالنتقال من املستوى التخيلي إىل املستوى الداليل

ف جاء استعماهلا نتيجة آلال»ويعود استعمال لفظة فضاء لشيوعها يف الكتابات النقدية العربية املعاصرة، حيث 
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، وقد اختلف الدارسون يف معاجلتهم للفضاء، 1«املصطلحات اجلديدة اليت دخلت اللغة العربية عن طريق الرتمجة
 .حيث ظل جمااًل مفتوحاًلالجتهاد والتصورات املتعددة اليت مل تصل إىل حد بلورة نظرية عامة له

ن أيضًا أحد العناصر الفاعلة يف تلك إذاً الفضاء ليس فقط هو املكان الذي جتري فيه املغامرة احملكية ولك
ال يوجد إال من خالل اللغة، فهو »أي أن الفضاء الروائي  ،املغامرة نفسها، فهو مثل املكونات األخرى للسرد

 نما واملسرح..يبصري املتحققة من خالل السخيتلف عن الفضاءات األخرى ذات البعد ال، 2«بامتياز يظلففضاء 
حلق يف ملتلقي امتنح اوعليه فإن احلضور اللساين الذي يظهر لنا من خالل الفضاء جيعلنا أمام فضاءات ذهنية 

على ما يقدمه العمل نفسه منإمكانات فضائية سواء على مستوى األماكن املختلفة أو على  إعادة تشكيلها بناء
 طار زمين معني.إاعلة معها يف مستوى العالقات بني هذه األماكن وبني خمتلف الشخصيات املتف

 "عبد املالك مرتاض"فالفضاء هو احليز املكاين الذي تشغله الرواية، ويتولد عن طريق احلكي، فهو بتعبري 
عامل دون حدود، وحبر دون ساحل وليل دون صباح، وهنار دون مساء، إنه امتداد مستمر مفتوح على مجيع »

ها الراوي فهو ُيكي لنا مع كل فضاء قصته اخلاصة باعتماده على ، وبتعدد الفضاءات اليت يرمس3«املتجهات
خمتلف املفارقات الزمنية، ومنه فالفضاء الروائي يرتبط بزمن القصة ألنه يقيم صالت وثيقة مع باقي املكونات 

 "تاضعبد املالك مر "احلكائية يف النص وتأيت يف مقدمتها عالقته باحلدث الروائي والشخصيات التخيلية، ويؤكد 
مثل تمن آثار قراءتنا ألي عمل أديب ي يبقى» ما أني جيسد عبقرية األدب، ذلك ذهو العلى أن احليز )الفضاء(

ا الشخصية اليت تضطرب يف هذا احليز، بكل ما يتولد عن ذلك من ا احليز وآخرمهمغالبًا يف أمرين مركزيني: أوَّهل
ن إ، وعليه ميكن القول 4«واحلدث الذي ي نجز واحلوار الذي يدور والزمن الذي فيه تعيش جت نساللغة اليت 

الشخصيات ترتبط أيضا بالفضاء ارتباطا وثيقا، ذلك أن كل فعل يقوم به الفاعل جيري يف زمان ويقع يف مكان 
لوسط والديكور الذي فالفضاء يف الرواية ليس يف العمق سوى جمموعة من العالقات موجودة بني األماكن وا»

جتري فيه األحداث والشخصيات اليت يستلزمها احلدث، أي الشخص الذي ُيكي القصة والشخصيات املشاركة 
 .5«فيه
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واحلال أن املكان ال يعيش »)الفعل، الفاعل والزمان( ال ميكن أن تتحرك إال  يف املكان  ةفاملقوالت الثالث
، وعلى هذا 1«يف عالقة متعددة مع املكو نات احل كائية األخرى للسردمنعزال عن باقي عناصر السرد وإمنا يدخل 

إىل  ،مكتف بذاتهحمتاجاً، لكي ينمو ويتطور كعامل األساس يصبح املكان ضروريًا للسرد، ويصبح هذا األخري 
ه املعطيات ذهإحداثياته الزمكانية، ومن دون  عناصر زمانية ومكانية، فاحلدث الروائي ال يقدم إالَّ مصحوباً جبميع

نقطة عي يقتضي نقطة انطالق يف الزمن و يستحيل على السرد أن يؤدي رسالته احلكائية، وعليه فكل عمل إبدا
 .2«جيب أن تعلن أصلها الزماين واملكاين معاً » إدماج يف املكان، أو

روج عن املألوف، إنَّ طبيعة الفضاء العجائيب ختتلف عن باقي الفضاءات املرجعية أو الواقعية فهي تعين اخل
علمًا أن عجائبية الفضاءات إمنا تتحدد من زاوية الرؤية اليت نتخذها ملعاينتها، وما أكثر هذه الفضاءات املوسومة 

ة ل عدم إعطاء الروائي حدودا ملموسبالعجائبية يف األعمال اإلبداعية إذ إنَّ هذه املالمح تبدو جلية من خال
حماولة دمج الزمن الروائي بالزمن األسطوري »الزمان، وذلك يف  خلصائصو لألماكن اليت تتحرك فيها األحداث 

 ةالعجائيب املطلق وكذا أعمال اخلوارق اليت تعمل على توسيع مساحات الدهشة لدى القارئ وتسمية القرى السبع
 .3«النص يقرتب من األسطورة واخلوارقيوضح الكاتب فيه جعل بصفات السكان، 

الرواية تكشف أن النص ُيمل الفكر الشعيب األسطوري، وهذا إذا أخذنا الرواية على فالقراءة األوىل لنص 
ظاهرها، إذ جند الفضاءات اليت يتحرك فيها الفاعلون وكذا الزمان املطلق الذي ترتسم هنايته يف بدايته، أي أن 

ر، مث األحداث اليت تفصل ي احلوات" إىل القصر تبدأ منذ خروجه من قريته )قرية التحفظ( باجتاه القصلرحلة "ع
بني البداية والنهاية، كلها تكشف عن النسق اخلرايف العجائيب. وإذا رجعنا إىل الفضاء احملدود بني البداية والنهاية 

حيث استطاع  -"تإخوة "علي احلوا-نالحظ أن الرواية قد مهدت النتهاء فعل احلكي مبسرحية اإلخوة الثالثة 
الذي ادعى أنه صاحب اجلاللة وكذا صوت "سعيد" الذي يدعوه  "مسعود"صوت  "علي احلوات" أن يتعرف على

ة الرواية(، الذين جاءت يإهنم الفرسان الثالثة امللثمون )يف بدا ؛إىل احلديث مع السلطان، وكذا صوت "جابر"
 .و يتهم، إهنم إخوة "علي احلوات" الذين أحلقوا به الشرهباية لت سق ط عنهم اللثام وتعر ف النه

"قصر السلطان" الذي  مثال ذلكالرواية،  مع فضاءيتشابه يف كثري من األحيان ه ء  وأجوا إن فضاء الليايل
ه يف اتساع مساحت أيضاه اخلارجي فقط، بل ئال من حيث مجال الشكل وهندسة بنايطابق "قصر الليايل"، 

                                                           
 .11، ص حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي -1
 .13املرجع نفسه، ص  -2
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عة ساملياه الذهبية، وحدائق الزهور الشاه على كثري من األشجار الباسقة وبرك ئوشساعة مرافقه الداخلية واحتوا
 وأقفاص الطيور الزبرجدية واجلواري العاريات يثنب إىل الربك.

 ىينأ»: إنَّ الزمن املعرب عنه خالل األفعال واألحداث املغامراتية يف رواية "احلوات والقصر" البناء الزماني -1
، 1«عن كونه زمنًا )بيوغرافيا(، فليس لزمن الفعل هنا بيولوجية أولية تقتضي تغريًا يف عمر البطل أو احمليطني به

إال أيامًا وساعات تقاس يف حدود املغامرة ذاهتا،  ال يستغرقنتازي اويبقى فقط زمن املغامرات الذي هو زمن ف
يكرب أو يتغري خالل زمن مغامراته، كما أنَّ رحلته ذاهتا فنحن النعرف أيَّ شيء عن عمر "علي احلوات" فهو ال 

 ي ظاهراً يف شخصية "علي احلوات".، وهو األمر الذي جيعل مسة األسطور بهغري حمددة الزمن حبيث توحي 
يتجدد الزمن يف رواية "احلو ات والقصر" بوصفه بنية هرمونية متصاعدة األحداث، ومبا أن الرواية تنقسم إىل 

أزمنة: أوهل ا ما قبل التجربة  ةعني مقطعا فاخلطاب السردي لرواية "احلو ات والقصر" يتفرع بدوره إىل ثالثواحد وأرب
زمن تتخذ وثانيها ميثل التجربة ذاهتا وثالثا يكشف عن مالمح ما بعد التجربة، رامسا بذلك آفاقها املستقبلية فبال

اء كان واقعياً أو ختيلياً خارج الزمن، كما ال ميكن أن تتصو ر ال ميكن أن تتصو ر حدثاً سو » الرواية شكلها الفين إذ
 .2«ملفوظا شفوياً أو كتابياً ما دون نظام زمين

إن ما نستشفه من الزمن يف رواية "احلو ات والقصر" كونه مفتوحا غري خاضع حلدود معينة حيث جنهل املدة 
األحداث،  حلو ات" هي املتحكمة يف إمكانية حتديد زمنالزمنية قبل التجربة وأثناءها وبعدها، وتبقى جتربة "علي ا

توظيف احلوار الداخلي و . بوصفها الشخصية احملورية اليت حتركها، فالسارد ليس جمربا على السرد احلريف للواقع
النسق »وتداخل الصور السردية اليت ت عرض فيها األشياء املتحركة وتصوير تفاعل الذات مع الزمن تقنيات تسمى 
ر إىل ضالزمين املتقاطع، حيث تتقاطع فيه األزمنة يف سريها اهلابط من احلاضر إىل املاضي أو الصاعد من احلا

 ا يسمى باملفارقات الزمنية.على م. ومنه فالتجريب يف الزمن يقوم 3«املستقبل

كل واملضمون شإن جلوء الروائي إىل الرمز يف صياغة أحداث الرواية ليس حمل صدفة، وإمنا يعود لتجانس ال
معقول ما أمكن  إ»حيث يقول "وط ار":  ن الشكل ي قولب املضمون )...( ولوال الرمز وشيء من التجريد والال 
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. فعدم إعطاء الروائي خصائص زمنية واضحة يف الرواية دليل على حماولة دمج الزمن 1«كتابة هذه األعمال مطلقا
 الروائي يف الزمن األسطوري.

ردي للرواية عدة انقطاعات على مستوى األحداث، حيث ال توجد تفاصيل كافية لقد عرف اخلطاب الس
"علي احلو ات" يف القصر بقي  :هلا، فمثال "الليلة الليالء" وتكررها سبع مرات حسب عدد القرى، وما حدث لـ

 خي لة القارئ كي يتصو ر ما يشاء.، وهنا جند الراوي يرتك اجملال ملةجمهوال لدى القرى السبع

ي لإ إليه أن حركة الزمن متتابعة، هذا ما أكده الروائي أثناء انتقاله من فصل إىل  ن املتتبع ألحداث الرواية خي 
محل "علي »فصل بوضعه عالمات نصية كما يف الفصلني اخلامس والسادس، فانتهاء الفصل اخلامس جبملة 

بادئا الفصل السادس  ،2«مواصال طريقه احلو ات" مسكته على كتفه وانطلق وسط هتافات الصبية يغادر القرية
يشكل »معربا عن وصول الصياد إىل القرية املوالية، كون الزمن  3«وات جاءعلي احلو ات وصل، علي احل»جبملة 

فإن رواية "احلو ات والقصر" لذلك اية اجلديدة، و يف الكشف عن مظاهر التجريب يف الر  4«جزءا من اللعبة السردية
تتابع املاضي مث احلاضر مث املستقبل، وإمنا هناك خرق هلذا التتابع بلبنية الزمن الكوين  بصفة مطلقة مل ختضع

عود إىل زمن ،وهيتالصيادين أحداث الليلة الليالء" الفيزيائي الذي اعتمده الروائي يف الفصل األول برواية "أحد
فحركة الزمن يف هذا الفصل تنتقل من احلاضر إىل املستقبل لتعود إىل  .املاضي الذي سبق أحداث بداية الرواية

 يءأي أن الراوي قد يبتداالسرتجاع واالستباق.  اتقني ت تتجلىبالزمن  اتمن هذه املفارقات والتالعبو املاضي، 
ن السرد، السرد بشكل يطابق زمن القصة، ولكنه يقطع بعد ذلك السرد ليعود إىل وقائع تأيت سابقة لرتتيب زم

ففي الفصل التاسع والعشرين جند تذكر "علي احلو ات" وهو أمام قصبته ما وقع له يف القصر )زمن ماضي(، مث 
العودة إىل سرد أحداث الصيد )زمن حاضر( هنا اعتمد الراوي تقنية االسرتجاع، ومن اجلديد أيضا يف نص 

ا عدنا إىل مستوى ذاملوضوعي يف شكل تتابع أفقي، وإ "احلو ات والقصر" أنَّ الزمن الروائي مياثل سريورة الزمن
 السرد جند التعامل مع الزمن يبقى يف حدود اإلمكانيات.

ومن هنا نالحظ أنَّ زمنية السرد يف مثل هذه األعمال تتصل اتصااًل وثيقًا بزمنية الفعل، ومبا أنَّ الفعل 
املكان تغدو شرطًا من شروط تطور الفعل وهذا ما جنده املغامرايت يعتمد على احلركة الواسعة يف املكان،فإنَّ سعة 

 يف فضاء مغامرايت ميتد  ليشمل اململكة بأكملها.  ةيف "احلوات والقصر" حيث مروره بالقرى السبع
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اختذت فضاءات الرواية عوامل أسطورية جتريدية بعيدة عن حي زها املادي فمن اجلماليات اليت بنية المكان:  -2
جندمجاليات املكان بدءًا بالعنوان "احلوات والقصر"، الذي  ،، واملرتبطة بالتوظيف األسطورينقف عليها يف النص

دد من الوهلة األوىل ثنائية العالقة اجلدلية بني السلطة واجلماهري بكل التجليات الثقافية والتارخيية حيث ينفتح  ُي 
 :لغرائيب ألماكن وقعت فيها أحداث الرواية كــــاملنت على عوامل أسطورية. فالسارد يضع أمساء تليق بالعجائيب وا

 احل ظة(،بين هرار، قرية التصو ف، قرية األ باة وقرية  ،من بينها: قرية التحفظ ة)السلطنة، غابة الوعول، القرى السبع
 وهذا العجائيب الغرائيب هو العنصر الذي جرب وطار استثماره من عناصر الرتاث السردي الشعيب واألدب الديين

صرت ، هذا وقد احناصاحل اوشخص ولياًّ  "علي احلوات"الشعيب، فتولَّدت احلكاية وانفجرت املخيلة لتصنع من 
ومراكز احلراسة مث القصر وما تبقى فضاء يتحرك فيه "علي احلو ات"  ةضفة الوادي والقرى السبعيف أحداث الرواية

 يقدم وصفا مباشرا مستفيضا هلا مليف رحلته إىل القصر، فأماكن الرواية هي أماكن ختيلية عجائبية والسارد 
ا من موقعها القرى حبيث تفتقر إىل حي زها اجلغرايف، وتكسب مدلوهل تلككما أننا عرفنا   ،إالللقرية السابعة والقصر

 من القصر كفضاء ختيلي يدل على السلطنة.
احلامل لدالالت السياسة  ،هومن حول   السكانكل فضاءات الرواية كونه ميثل   "السلطنةفضاء شغل "
نتيجة ما ميارسه  رؤىهو العاكس ملا ُيدث من فسادتقد مه من الشخصيات من أفعال و  قوم بهوالسلطة وما ت

 ن من هنب واغتيال واغتصاب شاغلني يف النهاية أرقى املناصب يف السلطة. و اجملرم
فتمثل فضاء جيمع بني املتناقضات واحلامل لدالالت متعددة، فمن جهة هو املكان "غابة الوعولأما "

الذي يقصده السلطان من أجل الرتفيه عن نفسه حيث تعرَّض هناك حملاولة الغتيال، ومن جهة أخرى هو مكان 
 مع كل اللصوص وقطاع الطرق.جي

ت ذهذه القرية اليت أخ؛ هو مكان ميثل رزق "علي احلوات" وكل سكان قرية التحفظف"واد األبكار"أمَّا 
"علي ــ: ا الفضاء باخلري واخلصب نتيجة ما قدمه لذويقرتن ه. نيُيالصر و  امسها العجيب من سكاهنا املتحفظني

بألواهنا الغريبة وما ينتج عنها من عجائب وخوارق غري معقولة. فواد  املتمثل يف السمكة املسحورةو  احلوَّات"
يف الرواية هو من األماكن العجيبة اخليالية، ألنه ال يوجد يف احلقيقة مكان هبذا االسم  فضاء فاعال عد هاألبكار ب

 ."علي احلوات"مرة مع ألوف تبدأ رحلة الدهشة واملغااملغري من هذا املكان  كبرية عجيبة وتتكلَّم،  اخيرج أمساك
هذا املكان العجيب الذي يتميز الناس فيه بالشَّر، فهم يأكلون وال قرية بني هرار"، نصادف أيضًا "

يشبعون ويتحدثون وال يسمعون ويأتون املنكر وال ينهون عنه، إلصابتهم بلعنة نيب دعا عليهم ملنعه من تبليغ 
 رسالته. 
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، هذا الفضاء العجائيب الذي يتضمن "قرية المتصوفة"قصر ويدخل "علي احلوات" يف طريقه حنو ال
اللصوص واجملرمني، إالَّ  قبلفت ضَّت مجيع بكرات نسائها من مشاهد غريبة حيث اقتلعت أعني مجيع املتصوفة وا

 فتاة واحدة مسيت العذراء.
وهي القرية السابعة واألقرب جغرافيًا من القصر واألكثر عداًء له، فهي  "قرية األعداء أو األباة"كما جند 

والقصر أيضاً،  يت تفتقر إليها باقي القرىتتميز عن غريها بطابعها املعماري املفعم بالعجائبية والعقول العلمية ال
الرفاهية والعيش اهلينء، وحققوا  1«من فتك القصر هربوا إلينا اكل العلماء، كل األنبياء، كل الرسل الذين جنو »

حيث توصلت إىل إجناز احلاسة السابعة عشر وهي حاسة التزود الذايت اليت تغين اإلنسان عن كل شيء، فهي 
 األكثر وعياً مبا ُيدث يف القصر.القرية 

ها من واستقرار وتطور على مجيع األصعدة وكذا مناظر أحسب "الطاهر وطار" مبا حتمله من فالقرية السابعة 
ها عجيب، ديارها يف أسفل قرار ؤ )...( بنا ىباة ختتلف عن باقي القر قرية األ» ؛غريبة متثل املدينة الفاضلةال

منعكسة يف مرايا  سمشسحيق، مبنية بصخور سوداء ومغطَّاة بقرميد من احلديد املطعَّم )...(هبو كبري تضيئه 
الرخام الناصع يتألأل فيها ماء نقي، احلمام على اليمني  ة اجلرانيتية )...(بركة نقية، منضخمة، مثبتة يف قمة املظلَّ 

قرية األباة خلقت وهكذا يتجلى أن ، 2«وبعدها قاعة األكل صيفاتو ال وقاعة النوم يف الوسط وعلى اليسار قاعة
قافية عربية جات البشرية. كما جند أنَّ أمساء األماكن يف الرواية توحي مبرجعية ثافيه كافَّة احلتتوفر جمتمعًا مثاليًا 

 إسالمية "كقرية املتصوفة".
أماكن وأزمنة واقعية وخيالية، كما أنه قوي الصلة بعناصر يرتبطب فضفاضوعليه فالفضاء الروائي مصطلح

ل عن قضية السرد األخرى، هو متصل بعامل الشخصيات واللغة كذلك. وقضية املكان والزمان عجائبيًا ال تنفص
يف السرد الروائي العجائيب  واقعية الزمان واملكان يعد مطلبًا أساسياًّ اض الن افرت إالشخصية العجيبة، حيث 

 إلحداث عملية اتساق متكاملة بني عناصر بناء الرواية وطبيعة تشكلها. 
ي بالوصول إىل الغاية أو العوامل السابقة مجيعها تدفع الفاعل حنو التطور التصاعدي املتتابع الذي ينته

، وهبذا الوصول وباملقارنة بني نقطة البداية وما انتهى إليه البطل نقف على قيمة أساسية وهي التحول النهاية
ا فكرة  »والتطور،  إنسانًا آخر، ال على صعيد التحول الكلي بل على صعيد تطور الوعي  اإلنسان يكون كيفإهنَّ

ء التجربة الفردية للبطل وجتسد مرحلة من مراحل واإلدراك. إنَّ املغامرات املتتابعة هنا هي حمطات تعمل على إثرا

                                                           
 .19، ص الطاهر وطَّار: رواية احلوات والقصر -1
 .11-11املصدر نفسه، ص ص -2
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صريورة مقابلة ،ألنَّ صريورة الزمن ترتبط ب"احلوات والقصر" بالزمن الوجودي ، هلذا فتطور الزمن يرتبط يف1«إدراكه
حل ًا غري قابل للتقطيع أو الكسر، فإدراك املرايالبطل، ومن هنا كان زمن املغامرة زمنًا جوهر  ةترتك أثرها يف حيا

ولذا كان الكربى  على هناية البطل، هي كلها غاية الكاتب التعاقبية للمغامرات وأثرها يف اإلدراك وكيفية انعكاسها
واستيحاء منط السرد من قصص املغامرات بطابعه العجائيب،  "احلوات والقصر"كيد هذا اخلط من السرد يف رواية تأ

 .2«كون السارد ذا رؤية من اخللف»وكل ذلك باصطناع ضمري الغائب يف السرد من حيث 
لزيادة  ( اليت ما فتئ يرددها يف الرواية لتجعل النص شكاًل سرديًا مفتوحًا قابال..إنَّ عبارة )قيل حىت

ال يروي حدثًا حدث وال خربًا وقع وال تارخيًا كان، ولكنه يروي »أحداث ووقائع عجائبية، فالراوي  إنقاصو 
، جاعاًل بينه وبني أخبار القصة مسافة فاصلة متكنه من سرد الغرائيب وجتعله 3«اختيلها سواه على حنو م اأحداث

 .النهاية بسياقها التتابعي من البداية حىت رداً عليماً بالقصة كاملة مما ميكنه من سردها كاملةاس
اخلرافية إنَّ رواية "احلوات والقصر" تزرع يف نفس القارئ الدهشة واحلرية، حيث جيد نفسه داخل عواملها 

إذ تعتمد على التنوع والكثرة يف الشخصيات  ؛والعجائبية يتتبع أحداثها بشغف ولذَّة، فالرواية غنية ببنيتها اللغوية
األدبية األخرى، ولكن  عمالمع الزمان واملكان واحليز واحلدث،هي ختتلف عن كل األ طيفلالبالتعامل تتميز و 

  دون أن تبتعد عنها. 

                                                           
 .191لينة عوض: جتربة الطاهر وطار الروائية، ص  -1
 .196املرجع نفسه، ص  -2
 .616حبث يف تقنية السرد ، ص -عبد املالك مرتاض: يف نظرية الرواية -3
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 ازدواجية لغة السرد بين العجائبي والواقعي: المبحث الثالث

هنا إحدى الوسائل اليت تقدم فإمعقول واخلرافات والعجائب مبا أن الرواية العجائبية هي عامل يسوده الال
وكليلة يف السرد احلكائي مثل عالء الدين وشهرزاد  لإلنسان حاًل كي ُييا من جديد، كثريا ما نعتقد أنَّ الشخوص  

إهنا باختصار غرب قابلة للتصديق،  ؛يستحيل وجودها ويستحيل أن تكون أفعاهلا وصفاهتا حقيقيةودمنة شخوص
ع واقعية يمعظم القصص تصور مواقف ومواض لكونتصديق هذه إحدى خصائص الواقعية حيث تعد قابلية ال

 موجود خارج الرواية والقصة. وتوحي مبرجع حقيقي 

فكل فن »الف القوانني اليت حتكم تطور حركة اجملتمع عرب العصور إن تعبري األدب عن الواقع خيتلف باخت
ُيدده عصره وميثل اإلنسانية بقدر ما يتالءم مع أفكار ومطامح وحاجات وتطلعات وضع تارخيي خاص، ولكن 

قد يكون -، فالعجائبية وما تقوم به من حتطيم 1«الفن يف الوقت نفسه يتجاوز هذا احلد وخيلق حلظته التارخيية
إمنا هي تعبري عن أزمة اإلنسان يف واقعه  ،للقوانني اليت تتحكمباإلنسان، ومن إبداع لعامل جديد-وقصدياأفويًا ع

ها احلياة اخلاصة اليت ُييبالذي ال خيرج عن فهم القاص ووعيه املعاصر، وضمن هذا اإلطار تقدم العجائبية عاملها ا
 ي.ظشاإلنسان املعاصر واليت تصل به حد االنفجار والتَّ 

ور عالقتها بالواقع، على هذا ذيدفع إىل تلمس جهذا التفرد الذي حتمله الرواية العجائبية هو ما  لولع
يكن من أمر فلن يكون  اومهم .األساس يغدو الوجود الواقعي وعاًء ُيمل التجربة اإلبداعية، ولكن بنسب متفاوتة

قع، كما أن اخليال هو عنصر مهم يعطي النص غزارة هناك جتربة روائية أو قصصية دون أن يكون هناك حضور للوا
الكشف عن العوامل اليت أدت إىل طغيان البعد اخليايل على  ا كانت العجائبية مشروعًا يتوىل  وكثافة وغىن، ومل

 هار هذه األحداث وربطها بالواقع.ظواقعية وإمنا يف طريقة إغري ا أحداثاً الواقع، فإن أمهيتها تأيت ليسمن تناوهل

ا  بينما مهاً، يوالقصصي هكذا يبدو األمر ظاهر ن الواقع واخليال يبدوان قطبني متنافرين يف العمل الروائي إ
إذ تعد العالقة بينها متناغمة ومنسجمة ترتبط بشكل جديل وثيق، ومن غري املمكن فصل جوهر  ؛واحد كائن

استيكية تفتقد تفليس هناك رواية فانوجود الواقعي هو بداهة، »اخليال عن جوهر الواقع وعن جوهر احلياة، ألن 
ما مياثلها ويشاهبها  تاملعيشية قد وجد، ومن املعروفأن مهوم اإلنسان املعاصر وحريته يف حياته 2«وراً يف الواقعذج

 يف عامل احلكايات والقصص اخلرافية واألسطورية العجيبة.

                                                           
 .69دار احلقيقة، بريوت، لبنان، د.ط، د.ت، ص أرنست فيشر: ضرورة الفن، تر: ميشال سليمان،  -1
 .99م، ص 6331شعيب حليفي: شعرية الرواية الفانتاستيكية، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، مصر، د.ط،  -2
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بالواقعي الذي يبتكره النص من حيث هو جتسيد لنزوع إبداعي رائد  ياملزج اخلالق للسحر  لحظلذلك ن
فالذَّكي هو » ؛يوَّلدهما يروقه أن  يرتاد مكامن احلياة والطبيعة، ويأخذ منها ما يأخذه وما يروقه ولكنه يوَّلد فيها

اخليال، فاخليال واقعي والواقعي خيايل، إنه خيال يستعمل الواقع دريعة  يءيعرف أين ينتهي الواقع وأين يبتدالذي 
: إذا سألنا ماهي الصلة بني الالمعقول والواقع، "الطاهر وطار"من املفيد أن نستعيد قول  هولعل .1«ونقطة انطالق

مفجع ألنَّ الصلة بينهما محيمة، حيث إن واقع العامل الثالث واقع المعقول. فمن طبيعة الرواية  فإن اجلواب
لصيقة بالواقع جوهراً، من حيث هي خطاب وظيفي يؤدي رسالته كخطاب يعاجل »العجائبية أن مواضيعها 

هذه انطالقًا من املواضيع يشكل رؤية للعامل، ويؤسس رؤيته  لكونه مواضيع اجتماعية أو سياسية أو دينية)...(
 .2«اليت هي بنية العمل الروائي العجائيب ولكن طريقة التعبري أو الكشف عن هذا الواقع فانتازية غريبة األطوار

 طاهر وطار بين الواقعية والعجيبلل "الحوات والقصر": رواية المطلب األول

لرتاكم عوامل فنية وإبداعية أدت إىل اافر عدة ضنتيجة ت "الطاهر وطار"لقد جاء التجريب الروائي عند 
..وغريها من " عرس بغل"، "الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي"، "احلوات والقصر:"تهااإلبداعي املتمثل يف رواي

بداعية اليت متيزت خبروجها عن السائد والنمطي يف جانبها الفين واملضموين، ومن بني هذه العوامل األعمال اإل
سبيل تأثيثه باحللم واالنتقاء لعناصر الواقع، حيث  لىعي املستحيل وبالواقعي احملتمل علتخيلي بالواقتركيب العامل ا

ا على العجائبية فيه اعتمد يتاله "احلوات والقصر" من خالل روايت "الطاهر وطار"بدأ التجريب الروائي عند 
يستدعي بإبداعاته  "اروطَّ ــ: "الطاهر بالعجائيب، فاملتجسدة يف تركيب شخصية "علي احلوات" اليت جتمع الواقعي 

الكتابة حيث وضع قوانني كتابة جديدة، فمن خالل رواية "احلوات والقصر" ُياول  المعقولية الواقع لالمعقولية
 .شكلهإفساح اجملال للمضمونليتشكل وللشكل ليتقولب مع املضمون، وليتحرر يف نفس الوقت من 

أهنا تضرب أهم خاصية من خواص الواقعية وهي قابلية  هوقراءة هذه الرواية  هن عندذإن ما يتبادر لل
إذ جند  إال ملامًا عكس النص الواقعي، أعالمالتصديق، هذه الرواية ال تستخدم يف وصف شخوصها أمساء 

غم ور  ".مسعود"و "جابر"و ي"علــ:"الثقايف كلشخوص قابلني للوجود يف احمليط الروائي  مساءاألبعض  وحسب
سالمياً السيما يف العصور إداً عربياً أو على ملك حكم بل عادةً استخدام بعض األلفاظ كلفظة "سلطان" اليت تطلق

                                                           
لعريب، قسم اللغة رحلة ابن فضالن منوذجا، إشراف: د. عبد اهلل محادي، رسالة ماجستري يف األدب ا-خامسة عالوة: العجائبية يف أدب الرحالت -1
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 .661م، ص 1113أكتوبر  منشورات اختالف، الدار العربية للعلوم، اجلزائر،، 16البتول: "حنو رواية عجائبية"، جملة الثقافة، ع  عرجون -2



 دراسة موضوعاتية لرواية "احلّوات والقرص" لــ "الّطاهر وّطار"  ...................................ين ..ثاالفصــــل ال 

 

76 

اليت تعرب عن واقع ثقايف معني، ولقد أطلق النحويون على  "قيصر"به يف داللتها كلمة هذه اللفظة تش فإنَّ الغابرة، 
 ".م اجلنسعل  "مثل هذه الكلمة تعبري 

 معينة مثل: ألمساء اجلنس لشخوص نقيض الندرة يف أمساء األعالم تتوفر الرواية على عدد وفريوعلى 
الرجل امللثم أو الشيخ امللتحي، مثل:  متبوعة بصفة ختص شخصًا روائياً  أو أمساء جنس ،"العذراء"و"الشاب" 

 الساحة.. القرية، الواد،كــ: ونفس الشيء بالنسبة ألمساء األمكنة حيث جند أمساء جنس  

اليت حققت جمتمعاً  "قرية األعداء"يف اصطياد السمك العجيب وكذا  ثرهآمو  "علي احلوات"من خالل و 
بالعذراء الصوفية ُيقق الرغبة  "علي احلوات"وعن طريق زواج  ،رغبة الطموح والنرجسية "الطاهر وطار"مثالياً ُيقق 

وكذلك  "الواقعية االشرتاكية"ُيقق رغبات البطل اإلجيايب يف الرواية  هامياست اجلنسية، فالعجائبية يف هذه الرواية هي
لشخوص إيديولوجيا إىل الكاتب، كما أن األن البطل اإلجيايب هو أقرب  ،اإليديولوجية "الطاهر وطار"رغبات 

 .كذلك للمجتمع احلقيقي والسلطة القامعة حلماً هذه الرواية تظهر بديال 

تجاوز قابلية التصديق الواقعية املتعلقة أساسًا باحلاجة االقتصادية تأن  ية اشرتاكية"ــ: رواية "واقعلال ميكن و 
لكن النمط العجيب يستطيع ذلك، ويظهر أن املطالب االقتصادية  ،األساسية غري امللباة يف اجملتمع احلقيقي

مسنيت ينزل به )...( عندما إ نفسه يف مربع "علي احلوات"رأى »يت يف السكن مثل األساسية للبطل اإلجيايب قد لب  
، إن 1«أمام بركة نقية من الرخام الناصع، يتألأل فيها ماء نقي "علي احلوات"توقف املدرج عن الزحلقة كان 

اليت تعد املثال بالنسبة للقرى  "قرية األعداء"لسكن والصحة واألمان هي مطلب كل إنسان وهذا ما تلبيه لاحلاجة 
األخرى، فمن خالل هذه القرية ختلق الرواية جمتمعًا مثاليًا وسلطة مثالية طاحمة لتحقيق مدينة فاضلة، فيوتوبيا 

 ق جمتمع جديد تتحقق فيه السعادة.تسعى خلل "الطاهر وطار"

الرواية، واقع حقيقي بأحداث باشر وذلك عن طريق مشاهبة املغري إىل األسلوب يلجأ يف روايتهالكاتب و 
ن: األوىل تتجلى يف طبيعة البناء الذي استلهم أسلوب احلكاية الشعبية، اأساسيتن احيث تواجه القارئ مسألت

والثانية تكمن يف طبيعة املضمون الذي احتضن موضوع العالقة بني السلطة والرعية دون ارتباط بزمان ومكان 
ت دخل القارئ يف مفارقات غرائبية ومن مثَّ إدخاله تدرجييًا يف خفايا الصراع  "احلوات والقصر"رواية ــ. فينحمدد

القائم بني الظامل واملظلوم، عن طريق ما حتمله من مصداقية إقناع، هذا الصراع الذي جسده البطل "علي احلوات" 
 بني الطرفني.  مشكالً العمود الفقري للرواية بكل جهوده وطيبته وسذاجته وخوارقه إلصالح ذات البني 

                                                           
 .661، 613، ص ص الطاهر وطَّار: رواية احلوات والقصر -1
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نَّ السلطة السياسية القامعة يف الرواية هي متثيل سردي لسلطة سياسية حقيقية وجدث يف تاريخ اجلزائر إ
املعاصر، حيث تعد  رواية "احلوات والقصر" من بني أكثر املصادر الدراسية تعبريا وجتسيدًا للمرجعية السياسية 

ن و اعي والسياسي الذي عاشه اجلزائريتعبري عن وطأة الواقع االجتماملعاجلة على سبيل البعد األسطوري، وكذا ال
رة التجريب يف فن الرواية باجلزائر ذأسطوري عجائيب رمزي فهي تعد  ب والعرب بصفة عامة، فالرواية كل ها حكي

اجلت الواقع برؤية عوأول اخلطابات الروائية اليت تسلك هذا املسلك املغاير لألصول الروائية اجلزائرية والعربية، حيث 
 فأمهيتها تكمن يف جتسيدها لصراع أبدي بني اخلري والشر. ،رمزية أسطورية

ال يفصل بني التيار السياسي والتيار االجتماعي يف معظم رواياته لعالقتها اجلدلية  "الطاهر وطار"إنَّ 
ورية تكشف عن معاين باطنية، ختتفي تتخللها ملسات أسط ،الوطيدة واملتفاعلة املقامة أساسًا على التأثري والتأثر

وراء النص الظاهر املشحون بالرتاث األسطوري والشعيب والديين وما حتمله من مالمح عجيبة غريبة، حيث 
استطاع الكاتب بقدرته الفنية أن يصور معاين الواقع الذي يتطلب مالمح جديدة، وبالتايل الصراع اإلنساين 

تعامله بفاعلية مع اجملتمع مع رفض عوامل القهر والتخلف والتمسك  وحتديد دور املثقف ووجوب إمكانية
باملعتقدات اخلرافية وباملوروثات الشعبية اليت تعكس املستوى الثقايف للمجتمع اجلزائري. فهذه االزدواجية بني الواقع 

من الكاتب  اموجه اصنبوصفها الروائية حتمل مفهومها اإلبداعي والعجائيب واالنصهار اجلوهري يف توليف احلالة 
 تفجري هذا املفهوم وحتويله إىل واقع طريف مبالمح األسطورة وعجائبيتها وخصوصيتها املدغمة مثومن  ،إىل القارئ

 عن طريق الرتميز.

 االزدواجية األيديولوجية البورجوازية الصغيرة: "الحّوات والقصر"المطلب الثاني

من خالل بنائها الدرامي، حيث تتطور األحداث بعفوية  "والقصراحلوات "رواية يف د أسطورية اأبعتتجلى 
اليت جتد معادهلا و أن يركز فيها على أدق اللحظات حساسية  "الطاهر وطار"ُياول ،و وتضخم يف آن واحد

هذه اجلماهري  هي النتاج الطبيعي املرتبط عضوياً هبم   ا املعىنذاملوضوعي يف املمارسة االجتماعية اليومية، والرواية هب
يف الرواية العربية عموما واجلزائرية  "الطاهر وطار"عها املادية. ويفك االيت تناضل يوميًا من أجل حتسني أوض

  وشاسع وقادر على العطاء الفين.وسط ميدان كبري ي نفسهخصوصاً الدوائر املغلقة اجلامدة، ليجد الفن الروائ

أن املنتج ال يكتفي أبدًا باألشكال اجلمالية اجلاهزة ولكن يدرك -أصيال اوفنان امبدعبوصفه -"وطار" و
على العكس من ذلك، فهو يعرب عن مشاكل وحقائق العامل وجمتمعه بوسائل أكثر قابلية لإليصال من غريها، 

وشعبية، فعالقة الفكر األسطوري  اومن خالل ما ميكن أن متنحه األسطورة من مقدرة على التعبري أكثر اتساع
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يف أي جمتمع من  رات. من هنا فاألسطورة مل تتالشاالجتماعي شيء قائم ونعيشه يوميًا آالف امل بالسلوك
اجملتمعات ألهنا تشكل جزءاً مهماً من بنائه الروحي، وحىت إذا تغريت مرتكزاهتا اجلمالية وأشكاهلا، فهي تستمر يف 

 ميكن تفسريها إال وفق هذا املنظور األكثر فأسطورة "علي احلوات" ال لذلكلية يف البنية االجتماعية. عالقة جد
 الذي أفرز هذه األسطورة وغريها من األساطري األخرى. عيالذي ال يلغي الواقع االجتما،و واقعية

مع بداية الرواية يضعنا الكاتب أمام واقع طبقي حاد، ال تنفع فيه القرابة العرقية والدموية فاملصاحل وحدها 
قضى عمره جمرد صياد بسيط، على العكس من إخوته  "علي احلوات"القياهتم. إن هي اليت حتدد األشخاص وأخ

الذين حتولوا يف جو الفوضى السائدة يف البلدة إىل قتلة وجمرمني وقطاع طرق يرتكبون أي محاقة مقابل أن يظلوا 
وعلى  "اهر وطارالط"البداية شخوص رواية  ذل هذا الواقع املتناقض تتحدد منهم األقوى دائماً. إذن من خال

الذي ليس أكثر من جمرد حوات بسيط بكل صدقه وأخطائه وتناقضاته الذاتية  "علي احلوات"التحديد 
واملوضوعية، فهناك تنافر طبقي داخل األسرة الواحدة )علي احلوات(، ويف مثل هذه الظروف يستحيل أن ُيدث 

سه على املستوى الضيق، يعين أن وجود اخللل نفتقارب طبقي أو تسامح، ووجود هؤالء الناس هبذه الصورة يعين 
للعالقات  اطبيعي انتاجوإخوته إال  "علي"ه التناقضات هي انعكاس لتناقضات جهاز احلكم، فليس ذه

ففساد السلطة ال يراعي عالقة الدم واإليديولوجيا، فرغم أن السلطة وطنية فإهنا ال ترى غري  االجتماعية السائدة.
مصاحلها حمركًا هلا دون مراعاة أي اعتبارات، فالوالء الذي محله "احلوات" جمسدًا مبحاولة التقريب بني الشعب 

طة حتريضاً للرعية على الثورة ودفعاً هلا إىل والسلطة وحماولة إصالح البنية االقتصادية يف السلطة، كان يف نظر السل
 اخلروج عن والء السلطة. 

على خوض املغامرة جملاهبة الواقع والوقوف ضد إخوته الذين تقودهم  "علي احلوات"ومن هنا يأيت تصميم 
هي وجد للخري وليس العكس، فرحلته إذن  "احلوات"جرام، فالقصر يف نظر ل واإلنزعات مبنية على الشر والقت

وجود اإلنساين اليت من خالهلا تتكرس مواقفه اخلرية، ويضطر باملقابل حىت يصطدم بالواقع الرحلة وعي بشروط 
إنسان نقي من حيث  ااألول أن علي :منوذجه األديب لسببني "وطار"وقد اختار  .املعقد إىل تصحيح مواقف سابقة

و مادة خام قابلة للتشكيل. وثانيًا أنه من فئة جوهره ميتلك كافة إمكانات التطور يف االجتاه الصحيح، فه
 دون السقوط. إىل تغيري مواقعها حنو األحسن  الربجوازية الطموحة

هو جزء من األجزاء اليت اعاهتم ضمن رقعة إبداعية معينة، فاختيار الشخوص وجعلهم يتحركون وفق قن
، وهذا ال يعين أن املنهج هو متاهات مغلقة "طارالطاهر و "تشكل املنهج اإلبداعي الواقعي االشرتاكي الذي يتبناه 

يتحرك فيها أبطال الرواية عبثاً. على العكس من ذلك فهي من أكثر األشكال اإلبداعية حرية وهلذا فمجاالهتا 
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اللهم »الذي كان يقول:  "علي احلواتــ:"اإلبداعية جد واسعة وهذا ما يفتح أمامها إمكانات التطور اهلائلة ف
 علينا، إن خريًا أو شراً. الوالء للقصر يتمثل يف االبتعاد عنه وجتنبه سواء باخلري أو بالشر. التجنب حوالينا وال

، زادت قناعته أكثر مع التجربة بضرورة دخول القصر، وكشف 1«بالشر واجب أما التجنب باخلري فعبادة وحمبة
  القرى حىت ولو كلفه ذلك حياته.خباياه وطرحها أمام مجاهري

الكاملة داخل الرقعة  اأخذ أبعادهت اقناعاته النظرية ولكنه تركه ى شخصيته الرئيسيةعل "وطار"سقط ومل ي
يف النهاية إال شكال من  تالتارخيية، وحىت األسطورية فأسطورة "علي احلوات" ليس اتصرف وفق قناعاهتتالروائية و 

لن تفهمنا يا علي احلوات لن تفهم غريك، لن تفهم أحداً أنت فهمت نفسك وهذا كل »أشكال الواقع واقتحامه 
ما يف األمر، وهذا هو سر برهانك، لقد جئت يا سيدنا يف هذا العصر ليفهم بك الناس عصرهم، جئت لتكشف 

ليس أكثر من خيط رابط بني كافة أحالم  "احلواتــ:"، ف2«ة الرعيةبطبعك اخلري وبقلبك الكبري سر األسرار لكاف
واألداة االستكشافية عما خفي من األمور، يعين الوعي التارخيي بالشروط املوضوعية للوجود  ،الرعية املقهورة

هبا على  اإلنساين، ومن هنا يصبح هو التاريخ ذاته بكل التناقضات اليت تنمو يف رمحه وبكل التشكالت اليت يظهر
الصعيد االجتماعي. وكما ذكرت سابقاً هو أداة لكشف تعقيدات العالقات االجتماعية داخل القصر أو خارجه، 

علي ،"والسمكة )العزمية واإلرادة( "علي احلوات"ينظر إليه بكافة أبعاده الرمزية،  "علي احلواتــ:"ومن هنا ف
)حمطات  ةمن طرف القصر(، علي احلوات والقرى السبع ويده املقطوعة )حماولة حتجيم الفعل الثوري "احلوات

 بعاد اليت عملت بشكل مباشر أو غري مباشر على إنضاج العملية الثورية.وغريها من األ ،الوعي التارخيي التدرجيي(

الء يفمسألة علي احلوات ينبغي أن ال تنفصل عن مسألة السلطة ومسألة اجلنس يف القصر، ومسألة است»
ومسألة الليلة الليالء يف غابة  )...( ومسألة معاملة حرس القصر للنساء ي الرعيةألمور ومسألة ترو  اللصوص على ا

الء اجملهولني امللثمني على أهم املناصب يف القصر وأخرياً ي،واستة اتصال وانقطاع السلطان بالرعيةالوعول ومسأل
 هو جيري وراء السلطة وإمنا امغامرًا وال رجال طماع ن فالصياد ليس انتهازيا والذ، إ3«مسألة علي احلوات بذاهتا

لرعية هي نظرته إىل احليوانات، فقد لكشف عن أن الرعية شيء والقصر شيء آخر، وأن نظرة القصر تأداة 
سبع مرات )حسب مراحل  "احلوَّات"ضخم  دراكاإل خلقت لتؤدي له خدمات وليس لتتلقى منه اخلدمات، وهذا
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الطاقة اهلائلة لصنع »(، وعلَّمه كيف خيتصر الطريق وبذلك تكونت لديه ةلقرى السبعوعيه من خالل مروره با
 ليصري هو ذاته أكثر من جمرد الواقع امللموس. 1«معجزة املعجزات

 -املتجلية يف الرواية-إن مشقة النضال هي وحدها الكفيلة بإلغاء اجلانب السليب يف الربجوازية الصغرية 
قد غامر بكل شيء من أجل  على الرغم من تصوراته احملدودة  "علي احلواتــ: "ط، فوإبعادها بذلك عن السقو 

يكسب إال حب الرعية وقدرته على العمل وصنارته وحلمه يف حياة أفضل،  ال كل شيء، مع العلم يف اجلوهر أنه
الثوري املنتج، فحلمه بقي فقد يديه ولسانه وعينيه ولكنه مل يفقد أبداً قلبه الطيب الكبري الطامح للمبادرة والفعل 

تسعى لتفجري ملحمة  ،طبقة بكاملهابوصفه وإمنا  افردبوصفه تلك مقومات البقاء التارخيي ال مل يتغري ألنه مي اثابت
اجلماهريية هي اليت تطرح  أنفسهم سلطة، فالسلطة نيوقهر األعداء واجملرمني املختبئني وراء جدران القصر املسم  

وهي اليت تقوم حبل مشاكل الشعب املكدسة، على الرغم من وجود بعض التناقضات  ااجتماعي بديالنفسها 
، وهذا املوقف أسهم يف تطويره "علي احلوات"،وهو نفسه الذي عمق فيه الوعي ةالثانوية اليت تسود القرى السبع

شراقة تأيت الغيبوبة يف اإلتصوف، بعدها روة الذاألمل الكبري واحلزن األعظم، »ة باملسؤولية ودفعه لتحقيق قفزة نوعي
 .2«الكبرية، فيولد ما يرهبه السالطني والط غاة واجلبابرة، التحدي الثقيل

لقد توصل "الطاهر وطار" من خالل األجواء العجائبية األسطورية لرواية "احلوات والقصر" إىل القناعات 
العلمية الثابتة، فالتغري االجتماعي، ال يتم إال من خالل خوض غمار التجربة اإلنسانية، خصوصًا عندما تنضج 

ائيب األسطوري يف مجاليات الرواية، وهو الظروف املوضوعية هلذه التجربة. فالكاتب اعتمد على البناء العج
األسلوب نفسه الذي تعتمده الواقعية االشرتاكية يف بعض فنوهنا وباخلصوص الرواية والسينما، وحىت اللغة اليت 

اليت ال تصدَّق ولكنها مع ذلك مقنعة، ألهنا مستوحاة من ارتكز عليها وطار ذاهتا مل خترج هذه األجواء الغريبة 
 ب الذي خيلق املعجزات حني يلتفت إليه ولو مرة واحدة.روح هذا الشع

ة الرابطة بينه وبني اجلماهري العريضة من خالل البناء الق إجياد الع"إىلالطاهر وطار"وتوصل الكاتب 
ة زمنيا ومكانيا بقدر ما هو بعد شعيب "علي احلوات" ليس جمرد شخصية م ؤطَّر   :األسطوري الداخلي للرواية، فـ

ميتزج مع حركة التاريخ حىت يصري هو التاريخ ذاته. فإن البعد اجلمايل ال ُيقق مجالياته إال  بقدر اقرتابه من  رمزي
أبعاده األسطورية  ن خيلق من "علي احلوات" رمزا إنسانيا على الرغم منىأفهم اجلماهري، و"وطار" جر ب وتوصل إل

 .عيب مبسط ومي ال إىل اخليالليست إال  انعكاسا للواقع بشكل ش يف شكلها هي اليت
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و"علي احلوات" ي سهم مع الرموز األخرى يف إبراز املغزى النفسي الكبري للحكاية. فالفنان األصيل هو من 
اً يأقرب إىل الفهم والتذو ق اجلماهريي وهذا ما يعطي الرواية نسجًا جتديد اثوري امجالي شكالليخلق يطرحها 

شاذة، لغربية، الوليد الشرعي لألزمات الرأمسالية اليت أدت إىل خلق ظواهر جديدة و أصياًل، ال كما تفهمه املدارس ا
نسان يشكل جزءًا صغرياً اإلم اجتماعي استهالكي، كان الفنان نسان وسط نظاففي الوقت الذي غرق فيه اإل

 .لواقع القاتل إىل واقع األشياءداخل هذه الرتكيبة املعقدة، يفر من هذا ا
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وختامًا نستنتج أنَّ الرواية اجلزائرية املعاصرة عرفت انتشارًا وتطورًا ليس له حدود، وهذا بفضل أقالم روائية 
بأسلوب جديد وخمتلف،  جريئة مترَّدت على كل ما هو تقليدي وختطت املألوف والسائد لتعاجل القضايا واملواضيع

من خالل املسامهة يف إثراء الرواية بذلك الزخم العجائيب، الذي يزيد من عمق الداللة واإلحياء ويضفي عليها 
الطابع الفين اجلمايل. حيث يعد اخلطاب العجائيب من أكثر اخلطابات األدبية تعقيداً والتباساً، فرغم ظاهره املوحي 

ن مجيع مالبساته، فإنه الوسيلة األجنع لفضحه والتعالق معه وكشفه، وهي هبذا تؤدي بانشقاقه عن الواقع وبعده ع
 إىل حد كبري دوراً بدياًل عن الرتاجيديا والكوميديا مبفهومها القدمي.

إنَّ جتلي العجائيب يف الرواية اجلزائرية املعاصرة نتيجة طبيعية جلملة من التحوالت اليت وجد اإلنسان نفسه 
تأثريها، ولذلك فأحداثها تبدو أكثر من جمرد أحداث صعبة الوقوع، وشخصياهتا تبدو أكثر من جمرد راضخا حتت 

 شخصيات مهووسة، وتأسيساً على ذلك ميكن إمجال النتائج اليت توصل إليها البحث فيما يلي:

 املصطلح، األمر  إنَّ تعدد التعبريات واملفردات اليت ولَّدها العجائيب، قد شكَّل سببا من أسباب غموض هذا
الذي أوقع القارئ يف التباسات املعىن والفهم، ولعل ذكرنا لبعض املصطلحات اليت قصد من خالهلا التعبري عن 
العجائيب، قد قدم خالصة التحوالت اليت مرَّ هبا ورصد وقائع تبلوره وصياغته بغية الوصول إىل تشكيل هوية 

 لنثرية.خاصة به متيزت عن غريه من أساليب الكتابة ا
  متتد العجائبية جبذورها وأصوهلا إىل القدمي، فكائنات الليايل املخيفة والغيالن والوحوش املرعبة وغري ذلك

وردت يف القصص القدمية، اليت صوَّرت تصدي البطل هلا وختليص البشرية من شرورها، وعلى هذا األساس فإن 
ضي مل تفقد فعاليتها ومكانتها حىت اليوم، وإمنا أعيدت الكثري من األمور اليت كانت مصدر خوف اإلنسان يف املا

 صياغتها بطريقة تتناسب مع القيم السائدة.
 ستمد العجائبية أحداثها من موارد عديدة، حتقق حضورًا مدهشًا وختلق تعارضًا ظاهريًا مع الواقع الذي ت

 عمقاً. تتحرك فيه، حيث تؤكد أنَّ عالقتها به هي عالقة مبشكالته وقضاياه األكثر
  لقد حقق املبدع الراحل "الطَّاهر وطَّار" جتربة إبداعية تروي عطش القارئ مبا حتمله من إمكانات فنية مجالية

وداللية جديدة، تعكس وجهات النظر جتاه املوروث يف حد ذاته أو جتاه الواقع الذي يعيشه، فغدا نصُّه بذلك 
النص الرتاثي من أرقى التقنيات األسلوبية املستحدثة يف عامل  مزجيًا بني األصالة واملعاصرة، بل وأصبح استلهام

الكتابة اجلديدة، معتمداً يف ذلك على العجائبية أداًة الخرتاق الواقع وتفتيت تراكمه واكتشاف أعماقه. حيث تعد 
ا قناعًا بارعًا خيفي من العجائبية وسيلة ناجعة ملراوغة وخمادعة املمنوع واحملرم سياسيًا ودينيًا واجتماعيًا ممَّا جيعله

 خالله الكاتب وجهه احلقيقي، ونوبات سخطه وتذمره واحتجاجه.
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  متكن الكاتب الروائي اجلزائري "الطَّاهر وطَّار" من خالل رواية "احلوَّات والقصر" أْن يضعنا أمام واقع
يب ومالمح غرائبية عرف اجتماعي وسياسي وثقايف واقتصادي مرَّت به اجلزائر يف فرتة من الفرتات، بثوب عجائ

 خالهلا كيف يزاوج بني البعد اإليديولوجي واجلماليات الفنية الروائية.  
   .استطاعت العجائبية من خالل الوقوف على احلركة الداخلية للزمن أن متنح داللة عميقة لألحداث املسرودة

ا مل يعد السرد العجائيب عملية عكس كما أن تنوع األمكنة واألزمنة يف العجائبية هو قرين الذات القلقة، وهكذ
 ملظاهر األشياء املرئية، بل هو عكس حلال اإلنسان يف ظروف ومواقف معينة.

وبعد فقد سعت هذه الّدراسة إىل التطرق للعجائبية تعريفًا وداللة، وحماولة إعطاء حملة خمتصرة عن كيفية 
ة واحلديثة، وبذلك ميكن القول إنَّ أمهية العجائبية جتلي هذا اللون األديب يف اخلطابات والنصوص السردية القدمي

ليس يف وصف الواقع، وإمنا يف جعل اإلنسان ينظر إىل التناقضات اليت تكتنف حياته، وحياول أن جيسد تفسرياً هلا 
 حىت يتغلب على أزماته ويتجاوزها.
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 م.0292، 19ط 
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دراسة أدبية، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، -اخليال والتخييل يف احلكي القصصي :خالد اليعبودي (9

 م.9100أوت 
 م.9105العجائبية يف الرواية اجلزائرية، دار التنوير اجلزائر، د.ط، خامسة عالوة:  (11
سعاد عبد اهلل العنزي: صورة العنف السياسي يف الرواية اجلزائرية املعاصرة، دراسة نقدية، دار الفراشة  (11

 م.  9101، 0للطباعة والنشر، الكويت، ط
الرواية اجلزائرية منوذجا، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد، األردن، -سعد سالّم: التناص الرتاثي (12

 م.  9101
 م.0221شعيب حليفي: شعرية الرواية الفانتاستيكية، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، مصر، د.ط،  (13
 .0295العودة، بريوت، لبنان، شوقي عبد احلكيم: موسوعة الفولكلور واألساطري العربية، دار  (14
 م.0222، 10طالل حرب: أولية النص، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشرـ بريوت ط  (15
 م.0221، 0عاطف جودة نصر: اخليال مفهوماته ووظائفه، الشركة املصرية العاملية للنشر، القاهرة، ط (16
ارخيية واخلصائص الفنية وأثر ذلك يف حبث يف النظرية واألصول الت-عبد القادر شرشار: الرواية البوليسية (17

 م.9115الرواية العربية، منشورات احتاد الكتاب العرب، سوريا، 
م، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر، 0259عبد اهلل محادي: رحلة حممد الزاهي امليلي من باريس إىل قسنطينة  (18

 م. 9110د.ط، 
 م.0295القم، تونس، د.ط، عبد اهلل الركييب: تطور النثر اجلزائري احلديث، مطبعة  (19
عبد اهلل أبو هيف: النقد األديب العريب يف القصة والرواية والسرد، منشورات احتاد كّتاب العرب، دمشق،  (21

 م.9111سوريا، د.ط، 
 م.0291عبد املالك مرتاض: عناصر الرتاث الشعيب يف "الالز"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دط،  (21

اجمللس الوطين للثقافة والفنون عامل املعرفة ث يف تقنية السرد، حب-يف نظرية الرواية  (22
 م.0229واألدب، الكويت، د.ط، 

 م.0221القصة اجلزائرية املعاصرة، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  (23
فن املقامات يف األدب العريب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، د.ط،  (24

 م.9111



 قامئــة املصــادر واملراجــــع

 
86 

م(، ديوان املطبوعات اجلامعية، 0220-0250يف اجلزائر )فنون النَّثر األديب  (25
 ، دت.اجلزائر

 م9112أكتوبر منشورات االختالف، اجلزائر، ، 90البتول: "حنو رواية عجائبية"، جملة الثقافة، ع  عرجون (26
 ،19عمر بن قينة: يف األدب اجلزائري احلديث، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون اجلزائر، اجلزائر، ط  (27

 م.9112
 م.0229، 19أبو العيد دودو: حبرية الزيتون، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط  (28

الكويت، د.ط،  ، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،فاروق خورشيد: أديب األسطورة عند العرب (29
 م.9119

نشورات دار عالء الدين، دراسات يف امليثولوجيا والديانات املشرقية، م-فراس السواح: األسطورة واملعىن (31
 م.0221، 10دمشق، ط 

 م.  0222، 10فيصل عبد الواحد علي: عشتار ومأساة متوز، دار األهايل، دمشق، سوريا، ط  (31
 .0200أبو القاسم سعد اهلل: دراسات يف األدب اجلزائري احلديث، دار اآلداب، بريوت، لبنان، (32

ر، الدار العربية للكتاب، تونس، جتارب يف األدب والرحلة، املؤسسة الوطنية، اجلزائ  (33
 م.0299، 19ليبيا، ط 

 .19م، ج 9112، 10تاريخ اجلزائر الثقايف، دار البصائر، اجلزائر، ط   (34

 م.9111، 10كمال أبو ديب: األدب العجائيب والعامل الغرائيب، دار الساقي ودار أوركس للنشر، ط  (35

بني اإليديولوجيا ومجاليات الرواية، دائرة املطبوعات والنشر، -لينة عوض: جتربة الطاهر وطار الروائية    (36
 م. 9110عمان، األردن، د.ط، 

 .10م، ج 0222، 19حممد التوجني: املعجم املفصل يف األدب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط  (37
، 10املعاصر، دار اجليل للنشر والطباعة والتوزيع، بريوت، لبنان، ط حممد صاحل اجلابري: األدب اجلزائري  (38

 م.9112
حممد عزام: حتليل اخلطاب األديب يف ضوء املناهج النقدية احلديثة، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،  (39

 م.9115سوريا، د.ط، 
 م.9115، 15، ط حممد غنيمي هالل: األدب املقارن، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر (41
 م.0220، 10حممد يوسف جنم: فن القصة، دار صادر للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط  (41



 قامئــة املصــادر واملراجــــع

 
87 

حممود قاسم: األدب العريب املكتوب باللغة الفرنسية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، د.ط،  (42
 م.0220

ة، بريوت، دار الكتاب العريب، من الرومانسية إىل الواقعية، دار العود -نبيلة إبراهيم: قصصنا الشعيب  (43
 م.0210طرابلس، د.ط، 

دراسة، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، -نضال صاحل: النزوع األسطوري يف الرواية العربية املعاصرة (44
 م.9110، 10سوريا، ط 

 م.0290واسيين األعرج: اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  (45

 : المجالت والدوريات-ثالثا
، جملة املخرب يف اللغة واألدب "العجائبية يف رواية "سرادق احللم والفجيعة" لعز الدين جالوجي"أمال ماي:  (1

 م.9105، جامعة بسكرة، اجلزائر،12العريب،ع
، جويلية سبتمرب 10اجليار مدحت: "مشكلة احلداثة يف رواية اخليال العلمي"، جملة فصول، مصر، ع  (2

 م.0290
جوان  92، 020الغريب واملدهش"، جملة احلياة الثقافية، ع -بن صاحل رضاء، "مدخل إىل األدب العجائيب (3

 م. 9110
احلد والوظيفة السردية"، جملة املسار، احتاد الكتاب التونسيني، تونس، -الطاهر املناعي، "العجيب والعجاب (4

 م. 0229، فيفري 52 -50ع 
، اهليئة املصرية 19الرواية وفن القص"، فصول جملة النقد األديب، ع -البوليسية عبد الرمحان فهمي: "الرواية (5

 .19م، مج 0299العامة للكتاب، يناير فرباير ومارس 
 م.0290، تونس، 59عبد العزيز غرمول: "الطاهر وطار مدار الزمن القادم"، جملة احلياة الثقافية، ع  (6
: الرواية وفن القصص، اهليئة املصرية 19ة النقد األديب، ع عصام هبى: "رواية اخليال العلمي"، فصول جمل (7

 .19م، مج 0299العامة، مصر، يناير فرباير مارس 

 :رسائل الجامعيةال -ارابع
مقاربة موضوعاتية حتليلية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، -هباء بن نوار: العجائبية يف الرواية العربية املعاصرة (1

 م. 9109/9105معة باتنة، كلية اآلداب واللغات، جا



 قامئــة املصــادر واملراجــــع

 
88 

حنتوت نوال: مجاليات النظام الزمين يف اخلطاب السردي اجلزائري املعاصر، إشراف: لطيفة قرور، مذكرة لنيل  (2
 م. 9109شهادة الليسانس، قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة جيجل، اجلزائر، 

إشراف: د. عبد اهلل محادي، رسالة رحلة ابن فضالن منوذجا، -خامسة عالوة: العجائبية يف أدب الرحالت (3
 م. 9112ماجستري يف األدب العريب، قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 

سلمى حممود سعد: الثورة اجلزائرية يف روايات الطاهر وطار )من اخلمسينيات حىت مطلع التسعينيات(،  (4
 م.9111 اآلداب، اجلامعة األمريكية، بريوت، لبنان، رسالة الستكمال متطلبات نيل شهادة أستاذ يف

دراسة سوسيولوجية لرواية ذاكرة اجلسد، إشراف: -سليم بركان: النسق اإليديولوجي وبنية اخلطاب الروائي (5
 م. 9115عبد احلميد بورايو، مذكرة ماجستري، قسم اللغة العربية وآداهبا، اجلزائر، 

األدب، رسالة ماجستري، قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة عنابة، شريبط أمحد شريبط: الفن القصصي يف  (6
 م.0290اجلزائر، 

 المواقع االلكترونية: اخامس
إدريس علوش: "الطاهر وطار أديب استهواه املشي يف سراديب السياسة"، جريدة العرب،  (1
>http//www.alarab.com< ،00  م. 9102أفريل  99م، تاريخ االطالع: 9100أفريل 
اخلري شوار: "بعث جديد ألدب اخليال العلمي يف اجلزائر"، الشرق األوسط جريدة العرب الدولية،ع  (2

<، http://alkhitabassardi.blogspot.com/2011_04_01_archive.htmlم، >9119أغسطس  99، 01900
 .12:02م، الساعة: 9102أفريل  90االطالع:  تاريخ

،متاح على 9100سناء شعالن: "أدب اليوتوبيا والبحث عن العامل املثايل"، بوابة إفريقيا اإلخبارية، أكتوبر  (3
م، على الساعة 9102فريل أ 90تاريخ االطالع: ، >thttp://www.afrigateneurs.ne<املوقع االلكرتوين: 

09:51 . 
بد العايل جناح: "ضرورة استمرار العمل املشرتك يف العمل الثقايف"، جريدة اليوم اجلديدة متاح على املوقع ع (4

 مساًء. 02:50م، 9102أفريل  09، األحد >http://eljadida.today: >اإللكرتوين
تاريخ ،<Ar.Wikipédia.Arg./wiki/<:وطَّار، ويكيبيديا املوسوعة احلرَّة، املوقع االلكرتوينالطَّاهر  (5

 .9102. ماي. 90االطالع: 
حممد صاحل اجلابري: "األدب اجلزائري املعاصر"، موقع األدب  (6

م، 9102أفريل 99م، تاريخ االطالع: 9111فيفري  http//www.chahenaz.8m.com> ،92<اجلزائري،
 .01:59الساعة على 

http://alkhitabassardi.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
http://www.afrigateneurs.net/
http://eljadida.today/
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<، تاريخ http//www.alowaisnet.arg<مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية: "الطاهر علي وطار"، (7
 .01:59م، 9102أبريل  99االطالع: 
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 فهرس احملتويـــــــات

 الصفحة العنـــــــوان
 أ ةــــــــمقدم

 1 واقع األجناس األدبية في األدب الجزائريمدخل: 

 11 الفصل األول: العجائبية مقاربة مفهومية

 11 المبحث األول: ماهية العجيب وحدوده

 املطلب األول: ماهية العجيب
 باملطلب الثاين: حدود العجي

 الغريب -
 اخلارق -
دِهش -

ُ
 امل

 اخليايل -
 التخييل -

11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

 12 المبحث الثاني: تجليات العجيب في التراث األدبي

 املطلب األول: األسطورة
 املطلب الثاين: القصص الشعيب
 املطلب الثالث: القصص الديين

12 
12 
23 

 21 المبحث الثالث: تجليات العجيب في السرد الحديث

 املطلب األول: الرواية البوليسية
 خصائص الرواية البوليسية -
 عالقة الرواية البوليسية بالعجائيب -
 الرواية البوليسية اجلزائرية -

 املطلب الثاين: رواية اليوتوبيا
 املطلب الثالث: رواية اخليال العلمي

31 
22 
22 
23 
22 
23 
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 والعجائيباخليال العلمي  -
 املطلب الرابع: السريالية

 املطلب اخلامس: الرواية الواقعية

22 
23 
21 

 22 لثاني: دراسة موضوعاتية لرواية "الحوَّات والقصر" لـــ"الطَّاهر وطاَّر"الفصل ا

 22 المبحث األول: الطاهر وطار موضوعاً إنسانياً وموضوعاً أدبياً 

 الطاهر وطار موضوعاً أدبيااملطلب األول: 
 املطلب الثاين: الطاهر وطار موضوعاً إنسانياً 

22 
23 

 22 المبحث الثاني: تجليات الموضوع العجائبي في رواية "الحوات والقصر"

 املطلب األول: احلدث العجائيب
 الرواية وتناص أحداثها مع أحداث قصص الليايل األسطورية -
 العجائبية يف الروايةالتناصات احلديثة مع األحداث  -

 املطلب الثاين: الشخصية العجائبية
 مواصفات الشخصية العجائبية -
 الشخصية العجائبية يف رواية "احلّوات والقصر" -

 املطلب الثالث: الفضاء العجائيب
 البناء الزماين -
 بنية املكان -

22 
22 
23 
33 
33 
31 
33 
32 
21 

 22 والواقعي المبحث الثالث: ازدواجية لغة السرد بين العجائبي

 املطلب األول: رواية "احلّوات والقصر" بني الواقعية والعجيب
 صغريةال املطلب الثاين: "احلّوات والقصر" االزدواجية اإليديولوجية الربجوازية

22 
22 

 31 خاتمـــة

 32 قائمة المصادر والمراجع

 23 فهرس المحتويات

 


