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 يقات المنهجية  تملص النص الروائي من التطب
 " قاسيمي واية هالبيل لـــ "سميرر لدراسة تطبيقية  

 
 سلوى بوراس .د

 الجزائر  –  قسنطينة  1جامعة اإلخوة  منتوري  
 ملخص:

للدارسىن  إلى  التعىرل  لى  دنلىة النتىاي ابيدىي   ن ا ى  فتحت المناهج النقدية المعاصرة أفاقا جديدة في الدراسات المعاصرة في نظرتها إلى  ابدىداا ابيدىيم ممىا أتىا  
ءم فنتعىرل  للى   ى  قر ى  المختلفة. كما يلعب القارئ يورا كبنرا في  مللة تلقي النص ابيدي؛ كما أن القارئ البصري مفتاحا أساسلا لمعاينىة وتمننىا الىنص المقىرو 

 معاينت  م  الخاري كإ طاء انطباا تشخلصي لمحت اه.
ومىىدق قىىدرة المتلقىىي فىىي فىىرخ قىىراءات مختلفىىة للنص العتا ىىة      إللىى  هىىلا المقىىاا  هىى  العشىىا  ىى  تعىىدي المعنىى   بىىر مىىا قدمتىى  التطبلقىىات  لىى  الروايىىة إن مىىا ي ىىع

 ال احدم وهلا  بر ابجا ة    الت اؤالت اآلتلة: 
 ما قدرة الباحث العربي  ل  فهم ازيواجلة تعدي المناهج في رواية واحدة  ؟. -
 درة العاتب   ل  التال ب  شفرة  المناهج لت صنل فعره ورؤاه؟.وما ق -
عىر ال ربىي ما ه  واقع المنىاهج فىي الى ق  العربىي منىل ددايتى  إلى  ي منىا هىلا؟ وكلى  أثىرت هىله الجقافىات  مناهعهىا ال ربلىة   لى  نمى  الت اصىل دىن  الف -

 والعربي ؟
 الدراسات وذلك   بب قلة البحث في هلا المعاا وندرة المؤلفات فل .و م  ادرز الصع بات في هلا المقاا  هي قلة 

 : المنهج التار خيم المنهج ابسط ري م المنهج ال اقعيم الرواية العربلةم  و مناهج المدرسة العربلة.العلمات المفتاحلة
Résumé 

      Les  méthodes modernes de la critique ont ouvert de nouveaux horizons dans les études contemporaines par leur vision 

autour de la création littéraire, ce qui a permis aux études d’accéder à la constitution des différents textes littéraires. Dans 

lesquels le lecteur a pris un rôle important et surtout dans la réception du texte. Et voilà que la lecture optique est devenue 

primordiale pour consulter et distinguer les textes soumis à la lecture car cela nous amène à bien donner une appréciation 

externe sur ce qu’on est en train de lire.   

Cet article s’intègre dans ce domaineet vise à mettre le point sur le phénomène de la polyphonie et ce que proposent les 

applications de ces méthodes de la critique sur le roman et les limites de la lecture vis-à-vis du texte écrit. Cela peut devenir 

possible après la réponse  à ces questions : 

_ Est-ce que le lecteur arabe peut maitriser l’aspect bilingue du roman soumis à l’étude. 

_ Qu’elle est sa capacité de ce dernier dans déchiffrage des énigmes  des méthodes. 

_ Qu’elle est la réalité de ces méthodes dans le monde arabe depuis ses premiers jours jusque ’aujourd’hui, et à qu’elle point 

on est influencé par l’occident. 

 En écrivant cet article j’étais confrontée à plusieurs problèmes tel que : 

_ la rareté des documents et les études dans ce domaine. 

Mots clés : la méthode historique. La méthode mystique. Le réalisme. Le roman arabe. Les méthodes d’étude arabes. 

 مقدمة: 
ابيب مىع متطلبىات العصىر الىراه   صىر التطى ر واالنفتىا   لى  اآلنىر أو االنصىهار التىا    يتماش      

فل م ناصة ونح  أما  هلا الانم المعرفي والتعن ل جيم حنىث أصىبل لاامىا  لى  جىل اآلياب التقنىد دب تقىة 
تعامىل المعرفىي ولىم المعل ماتلة واالنفعاا معها؛ وبن ابيب يرحب  فعرة تالقل اآلياب لم يمنع  مجل هلا ال

يضع حاجاا إ اءهم دل جارت م تحدثات  وانصهرت في العل   ابنىرق  لىل رحا ىة وأصىبل مىا يعىرل  اسىم 
 المناهج ال ربلة .

كما ت ثر ابيب  عملع مناحي الحلاة واثر فنها فمنل وج ي ابن انلة  ل  ابرخ وهى  يتطى ر و نمىي      
عىىاوزا فىىىي ذلىىك فعىىرة الامىىىان والملىىان والخلىىىاا م ىىتخدما التعن ل جلىىىا مىى  يللاتىى  ومناهعىىى  الفنلىىة والتقنلىىىة مت
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واالدتعارات العلملة للخل  كنن نة الدىد منهىا معىاراة الم ىتحدثات العلملىة والتطى رات الحاسى بلة محققىا دىللك 
 الت صنل وابصالة .

 لنهىىا إال أن مىىا ي ىىري  لنهىىا هىى   المىىنهج  نىىد قىىراءة روايىىة   هالدنىىىىىىىىىىىىىىىىىل  ال يملىى  تطبنىى  أي مىىنهج      
التار خي بنها تتحدث    أم ر تتعل   الج رة العاائر ة كشخصلة ابمنر  بد القىايرم والمىنهج ابسىط ري 
كللك بنها تتحدث    أسط رة الخل  تتمح ر ح ا شخصنتن  رئل نتن  يا وهما: سندنا يي   لل  ال ال  

المىىىنهج الىىى اقعي مايامىىىت تتخىىىل مىىى  العاائىىىر وال اقىىىع العاائىىىري سىىىندا وأمنىىىا حىىى اءم و ىىى  شخصىىىلة قلقىىىام  و 
أساسلا تنطل  من  في ت ننر ال ىري كمىا ن ىتطلع تطبنى  نظر ىة  القىراءة  والتلقىي بنهىا تف ىل المعىاا أمىا  

 القارئ للمأل العجنر م  الفراغات الم ج ية في النص.
لبعىىد التىىار خي مىى  نىىالا تلىىك ابحىىداث التار خلىىة لعىى  إلىى  ت الىى  ابسىىط رة لتحقنىى  ثالثىىة أ عىىاي: ا      

التي أشار إلنهام  للمنل  مل  الروائي  عدا واقعلا م أما البعد الصى في فتعلى  فىي م ىت اه الىديني الروحىاني 
البىىاقني المتعىىدر فىىي الحالىىة الصىى فلة التىىي يمارسىىها  عىىد شخصىىلات م والبعىىد الجالىىث  فتمجىىل فىىي العانىىب 

الىلي  بىر  ى  مىدق يرايىة الروائىي  فنى ن العتا ىة ومىدق قدرتى   لى  إقنىاا المتلقىي العمالي للنص الروائي  
 القارئ.
كما استحضر أسط رة الخطنئة وأسط رة الفريوس المفقى يم وأسىط رة   المى ت والبعىث  واسىتجمرها فىي      

انطالقا م   وأشلاا تعبنر ة جديدة  ل ت إقال ا ت   ل  مختلا الديانات والحضارات المت اجدة قديما. 
تملىص الىنص الروائىي مى  التطبلقىات المنهعلىة يراسىة  هله الفعىرة؛ تىرو  هىله ال رقىة البحجلىة الم سى مة دىىى  

 .تطبلقلة  ل  رواية هالدنل لىىى سمنر قاسلمي 
 :  (1)قـراءة في رواية  ) هالبيـــل( للروائي" سميـــــــــر قســـــــــــيمي

نىىالا قراءتنىىا للروايىىة لىىم ن ىىتطع إيراجهىىا بي لىى ن ونىى ا تنتمىىي إللىى  فقىىد تبىىدو لنىىا أسىىط ر ة مىى  مىى        
نىالا  ن انهىىا الىىلي يىى حي لنىىا إلىى  أسىىط رة   قادنىل وهادنىىل ن  وأسىىط رة   البعىىث والتعىى      م ومىى  جهىىة 

صحراء ال ربلة . وقضلة ال1849 -1830أنرق تبدو لنا أنها تار خلة ك ن  تحدث    تار خ العاائر م  
 وم  جهة أنرق واقعلة اجتماعلة الن أحداثها م تمدة م  ال اقع فمنهعها زئبقي يعب  لننا تصنلف . 

تتحىىىدث الروايىىىة  ىىى  حقلقىىىة معه لىىىة متمجلىىىة فىىىي البحىىىث  ىىى  ابسىىىال  الفطىىىري يون إ ىىىافات فاحىىىد هىىىؤالء 
للىى  ذاكرتىى  أكجىىر ممىىا كىىان  للىى  اب طىىاا أال وهىى   قىىدور   منىىت مىى   المىى  اآلنىىرم يت مىىل ابحلىىاء وتعىى ي إ

وهىى   لىى  قنىىد الحلىىاةم وبىىن  هىىلا الحىىد الفاصىىل دىىن  الحلىىاة والمىى ت يشىىبك الروائىىي أحىىداث روايتىى   ىىانتالل 
الامىىان والملىىىان هىىلا فىىىي ق لىىى  :  حىىن  شىىىاهدتهم واقفىىن  حىىى لي لىىىم أيرا أننىىي منىىىت منىىل سىىىا ةم فىىىلكر ات 

يطىىر  ت ىىاؤالت تخىىري  ىى  ال صىىا العىىايي ل ىىنرورة ثىىم  (2)لحظىىاتي ابننىىرة انمحىىت وهىىم حىى لي واقفىى ن  
 ابحداث وتلهب  عندا في قضلة ابن ان وال ج يية في دداية الخل  .
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معم  ة أحداث كانت تديرها شخصلات ا تبرها الروائي شخصلات هامشلة في أملنة مختلفة  تشلل      
منها العاائر العامة والصحراء ال ربلة ال اقعة دن  العاائر والم رب الشىقن . جىاء الروائىي  العديىد فىي هىله 

 .الرواية حنث ماي ال اقع  الخلاا مما جعل  ن روائي متمنا و مختلا  احترافلة  اللة
رواية هالدنل  هي رواية  ربلة كتبت درو  ص فلةم وأحداثها ما ج دن  ال اقع والخلىاا تعتمىد  لى  التىار خ 
كمرجع لها تعالج قضلة يينلة وتق    ل  مبدأ الشك في  حجها الم تمنت  ى  حقلقىة هالدنىل وهى  العانىب 

  تىار خي أسىط ري واقعىي فل ىفي المظلم في الروايىةم ا تمىدت  لى  ال ىفر و الترحىاا ومحتى ق الروايىة العىا
كما أن مؤلفها جاائري واسم شخصلة هالدنل هي اد  اي  وهي روايىة تمىا الىدي   م ىالة الخلى     ص في.

 ول تها  ربلة تقر ر ة   لطة إ افة إل  اللهعة العاملة.
   العلفىة  طلها  قدور  وأن ه  ال ايل  أحبا امرأة واحدة هي  ن ق شنرازي  والمخط  وجىد فىي  دى  يعقى ب 

و العاائىر  م ىىر  ابحىداث والمالحىىم  لى  مىى  يقىرا الروايىىة أ طالهىا مىى  الطبقىة الشىىعبلة العامىة  أشىىخا  
الطبقىىىة الب ىىىلطة  . كمىىىا يىىىتم التعر ىىى   منىىىاق  ج رافلىىىة وبىىىبعد أسىىىماء الشخصىىىلات كمىىىا وافىىىت  عىىىد 

 و قصد دها ال ر ب.  3     المصطلحات التي تحتاي منا الرج ا إل  المعاجم لشرحها كلفظة  البراني 
وكللك كلمة الم ز إيعاز لعلمة م رس يل نم وهم الالجئ ن م  سلان ابندلا إل  العاائر ثم ا تمد  ل  
. 4التعر    العرب الحضار ن  في العاائرم وهم ثالث قبقة  عد ابتراا و العراغلة في فترة الحلم العجماني

 5احد أ  ان سي الشر   دلطرش  وكللك نعد تعر   دىىى:  رسالة ألتلي  العحل
 هالدنل  ه  العن ان الرئل ي لهله الرواية واللي يعبر    ه ايتها فللتب العن ان دىىىى:  البنف عي الىلي     

يرتب   حدة ابيراا والح اسلة النف لة وبالمجاللةم كما ي حي  ابس  وباالست ال م وه  كرما ييني يى حي 
عا م  ابحمىر وابزر  فهى  ي حىد يثىار اللى نن  و عمىع دىن  مىا هى  م  ى  ي دبراءة القدسنن م ولع ن  ما 

ا تمىىد الروائىىي  لىى  هىىلا اللىى ن بنىى  متىىلق  ومىىدرا لحقلقىىة هالدنىىل فىىالل ن يعلىىا جىىاءا مىى  6ومىىا هىى  ذاتىىي 
 شخصلة العاتب ونف نت .

فهالدنىىل مىى   هالدنىىل غنىىر م جىى ي فىىي ال اقىىعم وهىى  الشىىقن  الجالىىث لهادنىىل وقادنىىل وهىى  شىىخص افترا ىىي 
صنع نلاا العاتب م هي رواية تعلا البعد ال رائبي والديني وم  ثم جاء العن ان غر با فه  يحمل معاني 
لم يصر  دها العاتب بن  ي ع  إل  تقديا النص الديني والمحلي المت ارث  بر العص ر وهي شخصىلة 

اتىىىب اسىىتند إلىىى  وثىىائ  هامىىىة مىى  التىىىار خ مىى  أورا   ادللىىىة قديمىىة  لىىىل حم التهىىا الدينلىىىة والحلائلىىة الن الع
 في تعر   إل  قضلة ما قبل الخل . 7اللعق بي

كما نعد سىري ابحىداث يعى ي لبىدايات االحىتالا الفرن ىي مىع المتىرجم  سبل ىتلان ذي ال كىروا  وشخصىلات 
ت صىفحا 207ذلك الام  إل  لحظة االسىتقالا مىرت  لى  إحىداثها سىن ات قى اا أمىا كتادتهىا فىال تتعىاوز 

 لت هنل القراءة في زم  قصنر ال يتعدق سا ات.
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 قىىدور فىىراش   ملىىت هىىله الشخصىىلة  لىى  تطىى  ر ابحىىداث والىىلي حمىىل  لىى   اتقىى  تنفنىىل وصىىلة ينلىى   
ال ىىىايل   اب ىىىىافة إلىىى  أن  ال ىىىىايل  كىىىىان كجنىىىر الترحىىىىاا إلىىى  الصىىىىحراء ال ربلىىىىة وهىىى  أوا مىىىى  اكتشىىىىا 

 المخط ط.
صىىديقة   ال ىىايل  وزوجىىة لىىىىى قدور فىىراش  فلمىىا  عد.أيضىىا  دىى  ال   الىىلي  نىى ق  المىىرأة العىىاهرة التىىي كانىىت 

أرسل    ال ايل  إل   د  يعق ب  بحضىار المخطى ط كىللك شخصىلة  سبل ىتلان ذي ال كىروا  الىلي تىرجم 
 المخط ط وا ترل أما   اللعنة ابفر قلة   عرائم االستعمار الفرن ي في العاائر.

 ط ر ة   نلق ن  اللي ز م العاتب يون ما قال    ال افد د  عباي  اب افة إل  الشخصلة ابس
نعد الح ار الح ار اللي يار دن  الضا     د تان  وه  يبحث    مترجم لل ىا دهم فىي فهىم ل ىة العاائىر 

 وو ع نط  ومخط قات م  أجل االستنالء  ل  ال ق  و   سبل تلان ذي ال كروا :
  التركلة والعربلة    أذكر انك أكجر الفرن نن  معرفة

 ادت مت ت ا عام ومع هلا هازت راسي م افقا.
 أ ال:

 و لك أيضا معرفة دل ة درادرة شماا إفر قلا 
 تقد ل ة البربر.
 وفي ق ل  أيضا:

 نحتاي مترجما إذا؟ 
 نعم...مترجم نج    .

 تجق ن فل ؟
 8 الضب  وقد فعرت أن تع ن أنت  

 توظيف الجانب الصوفي في الرواية 
كان التراث الص في م  أهم المصاير التراثلة التىي اسىتق  منهىا العاتىب رمى زه وصى ره وسىاهمت هىله      

الرمىى ز والصىى ر فىىي التعبنىىر  ىى  أ عىىاي تعر بلىىة؛ كمىىا اسىىتفاي مىى  ألفىىاه التصىى ل  فىىي إثىىراء ل تىى  الروائلىىة 
لتفىة وبعىدها الروحىيم أمىا فىي الروايىة فقىد وريت فىي ق لى :  أهلىلا م ت ال إيحاءاتهىا ال امضىة ورما تهىا الم

مىى  نىىالا   دىى   وتنىىاجي وأنىىرق أمىىاك  ج رافلىىة   أيضىىاو اسىىتلهم معىىاني الصىى فلة   9يبىىدأ  ىىلاب البىىرز  
 مجل الراد نيم د  يعق ب.

اة و وه  مصطلل ص في جاء في شلل مناجاة م   قدور  اللي فار  الحلى13فعن ان تناجي في الصفحة 
هي منطقة  ض احي تندول وهي م  اسم أجنبي أصل   89 ن ق ال اقفة  ل  ججمان  .أما  الراد ني     

  روبنل   وتىرجم إلى  العربلىة  العاملىة الرادى ني وهى  الملىان الىلي لعىا إللى   قىدور   عىد رجمى  وك نى  أحىا 
  قرب اجل .
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ن تبى    ال ىر الىلي حمالهىا إيىاه  ال ىايل مى  الروايىة مصىطلل وفىي أرايت نى ق  البطلىة أ  99أما  دى      
  ولعنها فضلت أن تحضر مهمتها في حراسة وم افقة مخط ط العتاب.

في الرواية نف ها  هناا نص م ن ذ م  نص نلقى ن أحاييىث ال افىد دى  عبىاي فىي شىلل شىعر وهىي أدلىات 
 تشنر إل  أسط رة دداية الخل :  يت م  ابرخ م ك شعار الصن بر 

 يعش  ابرخ 
 تعشق  ال ماءو 

 يخدش الرحم اللي زر  ه فل ... كي يل ن 
 ينتظر اللحظة كي ي تي

 كي يخري م  ج د ابنج  
 و ح ا م  حملت  قرونا امرأة م ال يحرثها القاي  م  نل  ال ر

 لع  اللحظة لم ت ت 
 وامتدت قرنا...

 قاا القاي  م  نل  ال ر: إن ال افد ل  ي تي
 قالت أ  ال افد:...دل ي تي 

 10صر  ال افد م  جدران الرحم: س قنل اللحظة م  قام س ال قت. 
أحاييىث ال افىد دى  عبىايم فخلقى ن دى  مىدا هى  تلمنىل   ال افىد دى  عبىاي  وهىله ابدلىات ت ىم   كتىاب نلقى ن:

هالدنل وه  االد  الىلي  المبعجلة ما كان ينشده المر دون م  أتباا   ال افد د  عباي  فهي تلخص العن ان 
أنعبىى  الرجىىل ابوا   يي   للىى  ال ىىال   والمىىرأة ابولىى    أمنىىا حىى اء   مىى  قبىىل أن ياوجهمىىا نالقهمىىام ومىى  
ن ل  كان الملع ن ن و المهمش ن والتائه ن الن أد    تنعرا ل م ثم صار ل  أتبىاا ومر ىدون يعتبرونى  ابب 

 إل  أسط رة الخل  ابوا لع ن سا قا لهادنل وقادنل وهي تشنر
فىىىىىىىى  ال افد د  عباي  قد يل ن شخصلة نلاللة تقمصها العاتب الن الحقلقة تق ا  ان كىل هىله البشىر ة مى  
سىىاللة أدننىىا اي  وأمنىىا حىى اءم أمىىا هىىله المخط قىىة فهىىىي تمىىا الىىدي  ولعقنىىدة وتىىد  نا إلىى  مراجعىىة أنف ىىىنا 

 ونت اءا م  ه  هالدنل؟ وما حقلقة ن بنا؟ 
الحظ  أيضا ه  وج ي تنا  دن  روايىة هالدنل  وروايىة   ااز ىل  للروائىي المصىري  ي سىا ز ىدان م ما ن

 فهالدنل ه  أحد أدناء اي   لل  ال ال  أما  ااز ل ه  الشلطان وه  ممجل الشرور وه  إدللا.
 توظيف الدين في الرواية:

اء  م  التفاحة وشاركها  اي   فنهىا الن ذكر لنا الراوي أيضا قصة سندنا  اي  وح اء  حن  أكلت  ح       
الشلطان أغ اهما فعانت النهاية أن قريهما هللا تعال  م  العنة إل  ابرخ وهلا ما يبدو جللا في ق لى :   

 11كنت نائفا م  ق ا احبك م فتعبر ني أن يكل التفاحة و طرينا الحب م  جنت  
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الىدي  فىي أكجىر مى  م  ىع ومجىاا ذلىك فىي ق لى :  واا العاتب كلمىات يينلىة و أشىار إلى  أمى ر تتعلى    
 يقصد  الملعن  منعر ونعنر. 12ربما منحني الملعن  وقتا أنر أقضل  في التلكر د ج  ن ق بنر مرة... 

 13ووري في ذكره أيضا:   سل تي ملعان في ص رة أفعالي ي  الن    أشلاء كجنرة 
لد هنىا مىرتب   ىابنال  الن فالع14ي أنها مشفقة  لي الت ال  نف   في ق ل :   فعلدتني  ادت امة أشعرتن

 المرأة زانلة وتعدت حدوي هللا وارتعبت معصلة كبنرة نارجة    حدوي الم ل ل. هله
 توظيف األسطورة في الرواية: 

حققىىىىت روايىىىىة هالدنىىىىل نعاحىىىىا فىىىىي ال ىىىىاحة ابيدلىىىىة حنىىىىث تطىىىىر  العديىىىىد مىىىى  ابشىىىىلاالت ال ج ييىىىىة      
سلةم كما واا  سمنر ق لمي  ابسط رة  مىا تتضىمن  مى  أ عىاي ويالالت فىي أ مىالهم واالجتماعلة وال لا

 الفنلة حنث  صلغ فنها المتخنل مع ال اقعي  شلل ممتاي  لل أ عايه ويالالت  ابسط ر ة.
واا أسط رة أوييىب أو  قىدة أوييىب م وكانىت نظر ىة فرو ىد الم ىماة  قىدة أوييىب تمجىل الرجى ا إلى  رحىم 

أوييب يمجل    م  معانل  روحا حقلقلا إل  المة رحم اب  وانتفاء أوييب النهائي وراء صخرة اب  فعمي 
في العالم ال فلي يعبر    نفا الرغبة المتعهة نحى  العى ية إلى  ابرخ اب م  وهىلا مىا يىلكرنا  مىا م  ىل 

 15 دللنت قاا:  إن ابن ان يخري م  المة الرحم إل  المة القبر مارا  ظلمة الحلاة
نعد في الرواية قدور يرأل لحالة أم م و عتبر أ اه ه  مدر تعاست  في ين ل  إل  سع  الحلاة في ق ل :   

نروجي إل  الحلاة لم يل  سهال وال درغبتي منها كىللك كىان صىعبا ورغمىا  نىيم وكمىا أحببىت رحىم أمىيم 
 16أحببت أيضا تلك الحلاة التي ددأت أعلشها... 

تىرفد كى ن نلى   17اينة في ابسال  وفي النه يية والم ىلحلة فالديانىة المندائلىةإن أسط رة الخل  متب     
ح اء م   لع اي  بنها دللك تصبل ثان  ة في  مللة الخل  يؤمن ن   ن   ح اء  نلقت م  نفا الطننىة 

 التي تشلل منها  يي  .
فىىىي روايتىىى   لىىى   تعىىىرخ أيضىىىا إلىىى  ددايىىىة الخلىىى  و بىىىدو أنىىى  واسىىىع االقىىىالا ناصىىىة  نىىىدما تعىىىرخ      

ابسفار و بدو أن  ا طلع  ل  الت راةم وأوا سفر تحدث  ن  العاتب ه  سفر البداية يو حديث التل  وه  
 ىم  ابسىفار الخم ىة المن ى بة إلى  سىندنا م سى  وذلىىك مى  نىالا تعر ى  لىجالث  شخصىلات للتلى  فىىي 

 18 يار الدرو   حنث يق ا:   لعل أصحاب الدار م  الدراو   المعتالة 
كىىللك تحىىدث  ىى  الشىىلخ  ا تبىىاره يمجىىل ال ىىلطة المرجعلىىة وهىى  مىى  أهىىل العرامىىات فىىي ق لىى :  ...و  ينىىا 

.أما ال فر الجاني ه  سفر الخل  أو الن بم وبعد ذلك سق ط ابن ان 19الرجاء أن يدلنا الشلخ  ل  ييارنا 
ابروا  وبعجهىا مى  جديىد و تعلى  ووق    في المعصلة تماما كىىى يي    لل  ال ال ؛ كما تحدث    تناسىخ 

هلا في ق ل :   ...ولعنني كنت وه   حي ال أفعر إال في حب  اللي قتل الم ما وبعث مى  رمايهىا المىرأة 
 20التي صرتها... 
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وكللك في ق ل :  ... ولعنني س ق ا أن قدور ه  ال افد اآلتي م  ابرخ ك ن  اآلن ونفخ فلى  لنبعىث  عىد 
الحىىى  فىىىي ج ىىىد غنىىىر الىىىلي  رفنىىىاه ولعنىىى  دروحىىى  التىىىي  ىىىمتني و ال ىىىايل ذات سىىىنن .و خري مىىى  رحىىىم ال

فبعث رو  شخص في شخص ينىر فىي اال تقىاي الم ىلحي يعتبىر الىرو   مجا ىة العنن نىة الخالىدة   21ي  ... 
 لإلن ان حت   عد الم ت وان الع د ه  اللي يفن .

وري فىىي الروايىىة كىىابتي:  لعنتىى  التىىي  أمىىا  عىىث رو  ابن ىىان فىىي ج ىىد حنىى ان فهىىلا مىىا نىىد  ه الم ىىخ وقىىد 
 يبعث في أج اي قرية ونناز ر.  سرائنلنناببن في ا تقاي  22م ختني إل  ما صرت  لل     

واا الروائي ابسط رة للعبر    واقعنا المىر الىلي انىتل   ى  الحادىل  النادىل فانتشىر الف ى  وأصىبل      
  تبرهم أدناء الانا   بب تلك المعاصي التي يرتعب نها.الناس ال يفرق ن دن  الخط  والصحلل ولللك ا 

مىىىاي ال اقىىىىع المعلشىىىىي  شخصىىىىلات أسىىىط ر ة اسىىىىت حاها مىىىى  نلالىىىى  فصىىىىنع لنىىىا نصىىىىا يتمىىىىاه  فلىىىى  ال اقىىىىع 
 المتخنل.ك سىىط رة الخطنئىىة التىىي قىىا  دهىىا اي  وحىى اء  نىىدما وسىى س لهمىىا الشىىلطان   كىىل التفاحىىة؛  والتىىي 

 شىىار إلنهمىىا مىى  نىىالا شخصىىلة المتىىرجم  ذي الكىىروا  الىىلي كىىان  ح زتىى    ىىببها قىىريا مىى  نعىىلم العنىىة ف
ابمانة التي تركها الربلعةم وبعد أن اقلع  لنها واكتشا ما تح    م  نالا ترجمت  لىللك اللى   الملتى ب 

  الجم يية إل  الل ة العربلة اصطد  م  تلك الحقلقة التي لم يلكرها التار خ وال يعلم دها الناس.
 توظيف التاريخ في الرواية: 

إلىى  سىىنة االسىىتقالا وبن  1808ذكىىر فىىي الروايىىة وقىىائع تار خلىىة حقلقلىىة منهىىا ثىى رة العاائىىر مىى  سىىنة      
أ طالها وشخصلاتها تبحث  ى  هىلا المخطى ط الىلي يحمىل الحقلقىةم كمىا يبىدأ العاتىب فىي ت الى  التىار خ 

 روا  ادتداء م  الفصل التاسع  شهاية  سبل تلان ذي لع
فقىىد  ىىن  مترجمىىا أمىىا  الضىىا    د تىىان  فهىى  ي ىىع  مىى  أجىىل جمىىع المعل مىىات  23أمىىا  اللعنىىة ابفر قلىىة  

الضرور ة ل  ع نطة وا حة دهدل احتالا العاائر يتعل  ذلك في ق لى :  فمىا  ىالعم سىندي العنىراا  مىا 
 24أصبل جن ينا يقترف ه م  تنعنر و ملا ل  اسم الشر فة فرن ا 

أيضا حايثة نادلن ن حنث يق ا:  لم يل  يخف   ل  أحد ما تعبدت  كبر اء نىادلن ن حنىث أرغىم   ذكرت      
 . 25 ل  يفع ثمانن  ألا فرنك فدية لبعد ابسرق 

أوا  مل قا     الفرن ن ن ه  الناوا في سندي فىري و تعلى  هىلا مى  نىالا:  ...إال أن سىعايتي سىر ان 
س  م عد زاو ة المراد  سندي فريم وب مر  إجالئى  وكامىل الااو ىة ما ا محلت وأنا أرق الع نت يدنل وحر 

 26حت  ي تقر فل  وبالفعل أقا  قلاية أركان  في الم عد... 
أوا شخصىىلة تار خلىىة نائنىىة تمجلىىت فىىي   أحمىىد دىى  شىىنعان  كىىان ينقىىل كىىل مىىا يىىدور فىىي دىىالط الىىداي إلىى  

مىى  تلىىك التفصىىنالتم سىى ا دىى  شىىنعان الع نىىت الع نىىت يي دنرمىى ن و تعلىى  هىىلا فىىي ق لىى :   عىىد انتهائهمىىا 
 وك ن  كان يلكره د  د قطع :
 تعلم هلا معري مهر لعروسي؟
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 حك الع نت وقد فهىم قصىدهم وقىاا: وأنىت تعلىم أننىا لىم نعى  معبىر    لى  و ىدام ولعى  فرن ىا ال تخىلا 
 27ندمتها 

ىىىى  دى  حمىدان دى   جمىان ن جىة إ افة ال  شخصلات تار خلة أنرق نلكر منها:  أحمد د  ربة م وح ىىىىىىى
أثىىرق التىىار خ  28كىىان يتحىىدث  اسىىم الخىىا نىىاجي هىىلا ابننىىر الىىلي يخطىى  للملائىىد لإلحاقىىة  الىىداي ح ىىن  

الروايىة مى  نىالا ت الفى  لعىل ابحىداث واستحضىىار شخصىلات تار خلىة أنىرق. كىىىى شخصىلة  ابمنىر  بىىد 
 القاير  وال  ذلك العداء اللي كان دنن  وبن   الداي ح    .

 خاتمة:
واىىا الروائىىي  سىىمنر ق ىىلمي  تقنلىىات حديجىىة لىىم ت لفهىىا الروايىىة العاائر ىىة فىىي سىىاد   هىىدها.فنها   •

لىىة مىى  ال مىى خ والمتاهىىات  و ىىدة تىى و الت وتىىدانل ابحىىداث و ىىد  ت ل ىىلها كىىل هىىلا يىىؤيي زئبق
  المتلقي إل  الحنرة والشك و د  ابر حلة .

ا تمد  سمنر ق لمي   ل  شخلات واقعلة ونلاللة للى تي لنىا   شىلاء جديىدة نارقىة و غر بىةم  كمىا  •
تمناه وقدرت   ل  ابدداا في  الم الل ة  انتر  الجال ث المحر  وتحدث  ن   طالقة وبن  لنا مدق

 م وهلا يعلا  ل  ان   ل  يراية كبنرة  فن ن التص  ر الروائي.
ملنت ابسط رة م  تحقن  تقد   ل  الم ت  ن  الفني والمعرفيم حنث وافت ت الفىا فنلىا جماللىا  •

 زايت روايت  رونقا مؤيية لل رخ اللي ي ع  إلل  الروائي.
التار خ وابسىط رة والى اقعي واالجتمىا ي ك نى  مىاي ال اقىع  الخلىاا ف صىل إلى  تدور أحداثها ح ا   •

 ما يصب  إلل .
 
 

 :  هوامش المقال
.  العاائر العامة استهل مش اره الفني  الشعر وبعدها انتقل إل  العتا ة وجىد  ىالت  فىي الروايىة م ف صىدر  ديىدا 1974سمنر ق لمي: روائي جاائري م  م الند    -1

 لة العاحظلة .فعانت روايت    تصر ل  الضلاا  ثم رواية  ي   رائع للم ت  م كما فاز  ع ائا  دة منها   الهاشمي سعنداني للرواية   التي تر اها جمع منها 
 .13م    2010م 1هالدنلم منش رات االنتالل م الدار العربلة للعل   ناشرونم العاائرم طسمنر ق لمي: –2
 .73المصدر نف  م     –3
 . 137المصدر نف  م  : -4
 . 146المصدر نف  م  : -5
أ  الب اقيم  -6 العربي القديمم جامعة  الماج تنر في ابيب  الل ن في شعر اد  نفاجة م ملكرة مقدمة لننل يرجة  م 2007-2006 اوز سعندي سلال: تعبنر ة 

 : 109 . 
هىى  ول  كتاب في جاأي  العاء ابوا: تار خ ابمم القديمة  905  -292ل اللعق بي  ت  اللعق بي : ه  أحمد د  إسحا  أدي يعق ب اد  جعفر د  وهب د  وا    –7

 هىىى  292والعاء الجاني : سنرة رس ا هللا صل  هللا  لل  وسلم. والخلفاء وبعده إل  سنة 
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 17المصدر نف  م     - 9
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