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ق ال اهلل تعالى:
بس اهلل اللرحم اللرحس
ك الَّ ِذي َخلَ َق ()1
اس ِم َربِّ َ
‹‹ اقْ َرأْ بِ ْ
ك ْاْلَ ْك َرُم ()3
سا َن ِم ْن َعلَ ٍق ( )2اقْ َرأْ َوَربُّ َ
َخلَ َق ْاْلنْ َ
َّ ِ َّ ِ
َّ
سا َن َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم (››)5
الذي َعل َم بالْ َقلَ ِم (َ )4عل َم ْاْلنْ َ
اآلية من  01إلى  05من سورة العلق .

وقا أيق ًا ‹‹:لََقد َكا َن فِي قَص ِ
صهم ِع َبرة ْلَولِى اْلَلبَاب
َ
يق ٍ
ما َكا َن ح ٍديثًا ي ْفترى لَ ٍكن تَ ِ
الذي بَين يَ َديه و
صد َ
َ
َ ُ َ
يء و هدى و رحمة ل َق ٍ
وم ي ِ
ٍ
ؤمنُون(»)111
يل ُك ِّل َش ٍ َ ُ ً َ َ َ ً
ُ
تَفص َ
اآلية  111من سورة يوسف.

وقاَ ...‹‹:وَما أُوتِيتُ ْم ِم َن ال ِْعل ِْم إََِّّل قَلِيالً (››)85
اآلية  85من سورة اإلسراء.

صدق اهلل العظحس

كلمة شكر
بداية نتوجه بالشكر الجزيل وال مد الككثر

سبانه ووتالل لل وووثيه للا وف نجاز

هذا التمل المتواضع مصداق ا ليوله وتالل :للئ شكروت زيدنكت و البمد لل ربّبلا
لل ما وهستلا.
للتيدم بتد ذلل بالشكر الكسثر لل ا تاذ المشرف مبمد بووالف الذذ كان لدا
للا وف كل مر لة مئ مرا ل ببكلا هذاا بما قدّبمه للا مئ ووجثياا قثمة ونصاائ ممثدد
كانت د ما اقلا لل نور اللجاح.
و لل كل مئ ا دنا مئ قريي وبتثد وف نجاز هذا السبحا للنلل وف نياية هذذ
الكلمة بالتوجه بالشكر والتيدير و اامتلان الككثر لل جمثع متلّبمثلا وو اوذولا بددا
بأوللل الذيئ لّبمونا وولل البروف وصوا لل مئ لّبمونا ا مانة تل نكون ثر لل
لنثر لل.

لكل هؤاد و مل ساراا الشكر والتيدير

إهداء
بمسان قائل و قمم سائل وقمب صادق أنحني إلى من أكرمني بنعمة العقل و وىبني طرق
اليداية و أفاض علي سبل الخير والرحمة " اهلل جال و عال "
إلىمنبع العطف و الحنان إلى من سيرت من أجل راحتي،وتألمت آلالمي إلى من أرتاح ليا
بعد العناء أمي الغالية
إلى من أنار دربي وعممني أن رحمة ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة نحو األمام إلى الذي
ساعدني
بالنفس و النفيس عمى تجاوز عثرتي في ىذه الدنيا حتى رسم الزمن تجاعيد التعب عمى
جبينو
في سبيل توفير سعادتي أبي العزيز
إلى من أتمنى أن يشاركوني فرحتي و سعادتي إخوتي سفيان صالح و زوجتو و محمد
إلى أختاي حنان و نور اليدى ،دون أن أنسى بيجة العائمة "مرام"
إلى صديقتي فطيمة التي تقاسمت معي عناء ىذا البحث
و إلى كل
من وسعتيم ذاكرتي ولم تسعيم م ذكرتي
إلى كافة زميالت الدراسة بدون استثناء في قسم المغات و األدب العربي
إلى كل ىؤالء أىدي ثمرة جيدي.

تركية

إهداء
إلى الذي غمر فصول حياتي بربيع مشرق فكان حبا متدفق ا
في ثنايا الق لب إلى سندي في هذه الدنيا و رفيق دربي....
إلى زوجي بوعالم
إلى نبع الصف اء و النق اء و فراشات عمري
إلى أحلى نغم في الكون و شموع بيتي
أعز ما في سريرتي
و ّ
شيماء ....مريم

إلى رر عيني و وميي وجداني
إلى من علماني معنى الكف اح و الصبر و كان لي بسا ينير مسيرتي
و شمعع تتترق لتتيء دربي
إلى من ذا ا طعم اليتم منذ الصغر فمنتاني كلّ التب الذي فقداه
إلى والداي أطال اهلل عمرهما

إلى إخوتي وأخواتي لكم منّي ألف تتيع
إلى كلّ ااهل و ااألد اء

إلى كلّ من أكّن لهم االحترام

إلى كلّ من أحبهم لبي و لم يدركهم لمي
إليكم جميعا أهدي ثمرر جهدي المتوااع

فطيمع

ج:الجزء

تر :ترجمة

د.ت :.دون تاريخ الطبع
د.ط :دون طبعة

د.م.ج:ديوانالمطبوعاتالجامعية

م.و.ك:المؤسسةالوطنية للكتاب

ع :العدد

ص :صفحة
ط:الطبعة

م :تاريخ ميالدي

مج :مجلة

م.و.ك :المؤسسة الوطنية للكتاب

مقدمة

مقدمة
تعتبر الرواية من أصعب الفنون األدبية نظ ار لشموليتيا وذلك لتشابك
العناصر المكونة ليا،وفي نفس الوقت ىي تبدو سيمة لما توفره لمكاتب من
حرية التصرف في إنشاءىا أمام غياب الضوابط الشكمية أو التقاليد الثابتة
والصارمة،الن الكاتب يسرد األحداث وفق رؤيتو وتصوره فيتالعب باألزمنة كما
شاء ويتحرك في فضاءات دون حواجز فيطيل ويوجز،وىذا ما يميزىا عن
أخواتيامن األجناس األخرى كالقصة والمسرح وغيرىا ،ذلك الرتباطيا
بالتحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والدينية،فيي تحمل
صوت األديب وآالم الشعوب،و بما ّأنو يعيش في ىذه التحوالت فإنو ينقميا في
كتاباتو.
لقد ساىم العديد من الروائيين العرب عموماوالجزائريين خصوصا في إثراء
ىذا الفن "الرواية" حيث لعب كل من "عبد الحميد بن ىدوقة" و "الطاىر وطار"
و "رشيد بوجدرة" و "واسيني األعرج" و"أحالم مستغانمي" دو ار ىاما في ىذا
المجال وذلك لما أنتجوه من روايات لقيت إقباال من كبار المثقفين و النقاد الذين
تناولوىا بالنقد والتحميل،وباعتبار أن الرواية ىي المرآة العاكسة والمحاكية لحياة
الشعوب استمدت مادتيا أال وىي "التاريخ"،حيث أصبحت ىذه المادة منبعا
أساسيا لمكثير من الروائيين في كتاباتيم،باإلضافة لعالقتيا المباشرة

باألحداث

أ

مقدمة
الواقعية التي تشيدىا اإلنسانية وبالتالي أضحت الرواية انعكاسا تاريخيا لحياة
المجتمع .
ألن ىذا األخير
إن الرواية الحديثة تتشاكل مع التاريخ لكنيا
التكونو ّ
ّ
أما الرواية فيي تصنعو بمتخيل ،لتحاول بصورة أو بأخرى أن
اليتعدى األخبار ّ
تتمرد عمى التاريخ و تكشف عن المسكوت منو ،لقد تم ّكن" سمير قسيمي" في
روايتو"كتاب الماشاء" من استدعاء التاريخ واعادة صياغتو بما يتالءم والقارئ
العربي والجزائري عمى وجو الخصوص،وذلك بإخضاعو لتقنيات السرد الحديثة
التي أسيمت في استنطاق التاريخ والكشف عن المضمر والمسكوت عنو،ثم
متميز مبر از براعتو
الوصول إلى الحقيقة التاريخية وتقديميا في قالب ّ
فني ّ
الفنية.
فإن أسباب اختيارنا لمبحث
أن أي بحث يقوم عمى دوافع لدراستو ّ
وبما ّ
بعنوان "توظيف التاريخ في رواية "كتاب الماشاء"لمروائي "سمير قسيمي" ىي
محاولة الكشف عن المنظور الفني لمروائي من خالل القضايا التاريخية التي
طرحيا ومدى تفاعمو معيا،مع البحث عن األبعاد الداللية وراء اعتماده السرد

التاريخي في روايتو .
ومن ىنا سننطمق لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة والتي تمثمت في :كيف
استطاع الروائي أن يجسد التاريخ في روايتو ويجعميا أرضا خصبة لو؟وما ىي

ب

مقدمة
الدالالت التي يرمي إلييا من وراء استدعائو لقضية الجزائر أي االحتالل
الفرنسي؟ولقد اعتمدنا عمى المنيج التاريخي والمنيج الوصفي التحميمي في
دراستنالموقوف عمى تجميات توظيف التاريخ وما يحتويو من أحداث وشخصيات
وزمن ومكان.
أما خطة البحث فقد حاولنا ادراجيا بالنحو الذي يتوافق مع موضوع بحثنا
فكانت كالتالي،قسمنا البحث إلى فصمين ،األول نظري و الثاني تطبيقي إضافة
إلى مقدمة وخاتمة ،تناولنا في الفصل األول الجانب النظري من البحث من
خالل عنصرين :العنصراألول عبارة عن :تحديدلمفاىيم كل من الرواية
والتاريخ،باإلضافة لمفيوم الرواية التاريخية عند الغرب والعرب ونشأتيا،كذلك
ائر،أما العنصر الثاني فكان تحت
تحدثنا عن نشأة الرواية العربية في الجز ّ
عنوان:التاريخ بين األدب والرواية،حيث تضمن عالقة التاريخ باألدب ،ثم عالقة
التاريخ بالرواية وكذلك عالقة الروائي بالتاريخي.
أما الفصل الثاني وىو يتناول الجانب التطبيقي بعنوان "أشكال توظيف
التاريخ في رواية "كتاب الماشاء" قسمناه بدوره إلى عنصرين،األول:أدرجنا فيو
ممخصيا،أما العنصر الثاني فتناولنا فيو الشخصية
بطاقة فنية حول الرواية و
ّ
ومرجعيتيا التاريخية و األحداث ،إضافة إلى الزمن التاريخي و المكان
ومرجعيتيما التاريخية ،ثم انيينا البحث بخاتمة حيث حاولنا اإلجابة فييا عن

ج

مقدمة
اإلشكاليات التي طرحناىا في مقدمة البحث و أدرجنا فييا أىم االستنتاجات
التي توصمنا الييا بعد دراستنا لموضوع توظيف التاريخ في الرواية.
زودنا البحث بقائمة المصادر والمراجع،فمن الطبيعي أن يتطمب
كما ّ
موضوع كيذا قراءة مصادر ومراجع متنوعة الموضوعات واالختصاصات ،وأىم
مصدر اعتمدنا عميو ىو" :رواية كتاب الماشاء" "لسمير قسيمي" ،التي طبقنا
عمييا موضوع البحث وبعض المراجع":نظرية الرواية والرواية العربية " لدراج
فيصل الذي ساعدنا في تحديد المفاىيم الخاصة بموضوع دراستنا،نضال
الشمالي":الرواية والتاريخ" و قد استفدنا من ىذا المرجع في معرفة كيفية تطبيق
المنيج التاريخي و المنيج الوصفي التحميمي عمى الرواية مح ّل الدراسة ،سعيد
يقطين":الرواية العربية الجديدة"،كذلك عبد الممك مرتاض":في نظرية
الرواية"[بحث في تقنيات السرد] إضافة جورج لوكاتش "الرواية و التاريخ" الذي
يعتبر بمثابة التأصيل لمرواية التاريخية.
وقد واجيتنا بعض الصعوبات خصوصا في الجانب التطبيقي لمبحث  ،لكن
تجاوزناىا بفضل اهلل ثم األستاذ المشرف الذي يرجع لو الفضل في إعطاء ىذا
البحث حياة جديدة األستاذ":محمد بوتالي".
عز وج ّل
ختاما أتمنى أن يكون بحثنا قد أحاط بكل ما سطرنا لو،وأسال اهلل ّ
المستعان
.
أن يعصم أقالمنا من الخطأ واهلل

د

مقدمة

ه

الفصل األول :مفاهيم حول الرواية و التاريخ.
أوال :تحديد المفاهيم.
- 1تعريف الرواية.
- 2مفهوم التاريخ.
-3مفهوم الرواية التاريخية.
 -4نشأة الرواية التاريخية.
 -5نشأة الرواية العربية في الجزائر.

ثانيا :التاريخ بين األدب و الرواية.
- 1عالقة التاريخ باألدب.
- 2عالقة التاريخ بالرواية.
- 3العالقة بين الروائي و التاريخ.

الفصل األول

مفاهيم حول الرواية و التاريخ

أوال :تحديد المفاهيم.
 - 1تعريف الرواية:
أ-لغة:ورد في معجم الوسيط قوليم» :روى عمى البعير رّيا :استقى ،روى القوم عمييم
شد عميو ّأّل يسقط من ظير
شد عميو بالرواء أي ّ
وليم :استقى ليم الماء ،روى البعيرّ ،
البعير عند غمبة النومَ ،رَوى الحديث أو شعر رواية أي حممو و نقمو ،و يقال َرَوى عميو
الكذب ،أي كذب عميو ،و َرَوى الحبل رّيا :أي أنعم فتمو ،و َرَوى الزرع أي سقاه والراوي
راوي الحديث أو الشعر حاممو و ناقمو ،و الرواية القصة الطويمة » ،1وابن منظور يعطينا
تعريفا آخر في معجمو لسان العرب فالرواية  » :مشتقة من الفعل روى ،قال ابن الس ّكيت:
يقال رويت القوم وأروييم ،إذ استقيت ليم ،و يقال من أين رّيتكم؟ أي من أين تروون الماء؟
و يقول روى فالن فالناً شع اًر ،إذا رواه لو حتى حفظو لمرواية ،و قال الجوىري :رويت
الحديث و الشعر فأنا رٍاو في الماء و الشعر ،و رويتو الشعر تروية أي حممتو عمى
روايتو»

2

أن الرواية مشتقة من الفعل روى ،يروي ،رياً ،وتحمل
و من التعريفان السابقان يبرز لنا ّ
معنى الحمل و النقل لذا يقال رويت الشعر و الرواية أي حممتو و نقمتو.
 -1ابراهٌم مصطفى ،حامد عبد القادر ،أحمد حسن الزٌات ،محمد علً النجار ،المعجم الوسٌط ،ج ،1د.ط ،المكتبة
االسالمٌة للطباعة و النشر و التوزٌع ،اسطنبول ،ص.384
 -2ابن منظور اإلفرٌقً ،لسان العرب  ،ط  ،1دار صادر ،بٌروت1994 ،م ،ص ص .282 ،281 ،280
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الفصل األول

مفاهيم حول الرواية و التاريخ

ب -اصطالحا :لمرواية معاني اصطالحية كثيرة ،متعددة ،و ىذا راجع إلى تعدد
الدارسين و المفكرين و من ىذه المعاني نذكر:
1
،وعرفيا
فن القصة »
فن نثري تخيمي طويل نسبياً ،بالقياس إلى ّ
الرواية جنس أدبي ّ » :
ّ

بأنيا » :جنس أدبي يشترك مع األسطورة و الحكاية ...في سرد أحداث معينة تمثل
آخرون ّ
عية  ،و تتخذ من المغة النثرية
الواقع و تعكس مواقف إنسانية ،و تصورىا بعالم المغة الشار ّ
2

تعبي ار لتصوير الشخصيات و الزمن و المكان و الحدث يكشف عن رؤية لمعام» .

ضني ىي اليوم الشكل الذي يمكن أن
يعرفيا " إدوارد الخطيب " بقولو » :الرواية في ّ
ضني عمالً ح اًر
يحتوي عمى الشعر و الموسيقى ،و عمى الممحات التشكيمية ،الرواية في ّ
و الحرية ىي من التِمات و الموضوعات األساسية و من الصوان المعرفة الالذعة التي
تنسل دائما إلى ما كتب».3
و تعرفيا " عزيزة ميريدين" حيث تقول » :ىي أوسع من القصة في أحداثيا وشخصياتيا
عدا أنيا تشغل حب ار أكبر و زمن أطول و تعدد مضامينيا كما ىي في القصة ،فيكون منيا
الروايات العاطفية و الفمسفية و النفسية و اّلجتماعية و التاريخية» .

4

 -1علً نجٌب إبراهٌم ،جمالٌة الرواٌة ،ص  ،36نقال عن أمٌنة ٌوسف ،تقنٌات السرد فً النظرٌة و التطبٌق ،ط،1
دار الحوار للنشر ،سورٌا 1987 ،م ،ص .21
-2سمٌر سعٌد حجازي،النقد العربً و أوهام رواد الحداثة ،ط ،1طٌبة للنشر و التوزٌع ،القاهرة ،2005 ،ص

.297

 - 3إدوارد الخراط ،الرواٌة العربٌة واقع و آفاق ،ط ،1دار ابن رشد ،1981 ،ص ص 304،303
 -4عزٌزة مٌرٌدٌن ،القصة و الرواٌة  ،د .م.ج ،الجزائر ،1971 ،ص .20
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و عرفتيا األكاديمية الفرنسية أنيا:

مفاهيم حول الرواية و التاريخ
» قصة مصنوعة مكتوبة بالنثر ،يثير صاحبيا
1

اىتماما بتحميل العاطف ووصف الطباع و غرابة الواقع» .

و ىناك من عرف الرواية» :ىي رواية كمّية و شاممة و موضوعية أو ذاتية تستعير
معمارىا من بنية المجتمع ،و تفسح مكان التعايش فيو ألنواع األساليب ،كما يتضمن
المجتمع الجماعات و الطبقات المتعارضة جداً»

2

و من محصمة ىذه التعريفات لمرواية و تعددىا يتضح أنيا نوع من أنواع السرد و أنيا
فن نثري يتناول مجموعة من األحداث،تقوم بيا شخصيات متعددة في مكان و زمان وأوسع
ّ
وأرحب من زمن و مكان القصة .فالرواية ىي جنس أدبي منفتح عمى كل األنواع األدبية
األخرى ،فيي تنيل بما يخدم سيرورتيا السردية و ما يخدم أفق القارئ.

 -1مصطفى الصاوي الجوٌنً ،فً األدب العالمً ،القصة الرواٌة و السٌرة ،منشأة المعارف االسكندرٌة،2002 ،
ص .31
 -2العربً عبد هللا ،اإلٌدٌولوجٌة العربٌة المعاصرة ،تر محمد عثمان ،دار الحقٌقة ،بٌروت ،1970 ،ص .31
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الفصل األول

 - 2مفهوم التاريخ:
يمر بيا كائن ما ،و يصدق عمى الفرد
أ-لغة »:التاريخ جممة األحوال و األحداث التي ّ
والمجتمع كما يصدق عمى الظواىر الطبيعية و اإلنسانية ،و يقال فالن تاريخ قومو ،إليو
ينتيي شرفيم و رياستيم ».1
يعرف ابن خمدون التاريخ فيقولّ » :أنو من الفنون تتداولو األمم واألجيال
ب -اصطالحاّ »:
تشد إليو الركائب و الرجال...إذ ىو ظاىره ّل يزيد عمى أخبار األمم والدول...و في
و ّ
باطنو نظر و تحقيق و تعميل لمكائنات و مبدؤىا دقيق ،و عمم بكيفيات الوقائع و
أسبابيا.«2
فن
إذن من خالل تعريف ابن خمدون لمتاريخ فيو في نظره كباقي الفنون المعروفة ،وىو ّ
متداول من جيل إلى جيل ،و التاريخ عند ابن خمدون ينقسم إلى جزأين ،الجزء الظاىري
المتمثل في أحوال و أخبار عن أمة من األمم ،و الجزء الباطني فيو تمك المعمومات التي
ِ
ماخفي بين
ّل يمكن الوصول إلييا ّإّل بقوة البصيرة و سعة اّلطالع و بعبارة أخرى
السطور.

 -1مجمع اللغة العربٌة ،معجم الوسٌط ،ط ،4مكتبة الشروق الدولٌة2004 ،م،
 -2ابن خلدون ،المقدمة ،ج ،1دار الفكر ،بٌروت2001 ،م،

ص.13

ص.7
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مفاهيم حول الرواية و التاريخ

بأنو « :مجموع أحوال الكون في زمان غابر و مجمع
يعرف عبد اهلل العريوي التاريخ ّ
ّ
معموماتنا حول تمك األحوال ».1
و منو فالتاريخ ىو عممية نقل لحقائق ماضية و محاولة تخميدىا ،و ربط الماضي
بالحاضر من منطمق ّأنو ّل يوجد حاضر و ّل مستقبل بدون أن يكون ىناك ماضي
فالماضي ىو العجمة التي تحرك الحاضر و تبني المستقبل.
« ّل يصدر البعد التاريخي عن حاضر مرفوض ،و ّل عن ماضي مقدس بل عن
الحوار بين الزمن بوعي ثقافي و معرفي يحسن التمييز بينيما » ،2و من ىذا المنطمق وجب
عمينا لفيم حاضرنا أن نكون عمى دراية بالماضي ،ألنو ىو السبيل لمفيم الدقيق لحاضر
األشياء فالماضي يتكرر دائما بصورة أو بأخرى في حاضرنا ،و يكون لو دور في تحديد
يكرر نفسو.
مستقبمنا فالماضي دائما ّ

 -1عبد هللا العرٌوي ،مفهوم التارٌخ ،ط ،5المركز الثقافً العربً ،المغرب ،2012 ،ص.33
 -2د ّراج فٌصل ،نظرٌة الرواٌة و الرواٌة العربٌة ،ط ،2المركز الثقافً العربً ،الدار البٌضاء2002،م ،ص .230
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مفاهيم حول الرواية و التاريخ

شيدت الرواية التاريخية انتشا ار واسعا في الساحة األدبية نظ ار لمحتواىا القيم ،فكانت
الممجأ الذي قصده الكثير من الروائيين ،ألنيم وجدوا فييا مبتغاىم ليعبروا عن
آرائيموأيديولوجياتيم ،كما أنيم استطاعوا تسميط الضوء عمى أحداث تاريخية ميمة من
تاريخ بمدانيم.

 -3مفهوم الرواية التاريخية:
 :1-3المفهوم الغربي لمرواية التاريخية:
يختمف مفيوم الرواية التاريخية في التصور الغربي ،باختالف الباحثين أمثال" :جورج
لوكاتش"" ،ألفريد شيبارد"" ،بيكون" و "جوناثان فميد".

أ-جورج

لوكاتش):( Georg Lukachs

يصفيا بأنيا « :تثير الحاضر ،و يعيشيا المعاصرون بوصفيا تاريخيم السابق »1ويقول
إن ما ييم في الرواية التاريخية ليس إعادة سرد األحداث التاريخية الكبيرة ،بل
أيضا ّ « :
مرة
اإليقاظ الشعري لمناس الذين برزوا في تمك األحداث ،و ما ييم ىو أن نعيش ّ
أدت إلى أن يفكروا ،و يشعروا ،و يتصرفوا كما
أخرىالدوافع اّلجتماعية و اإلنسانية التي ّ

 -1جورج لوكاتش  ،الرواٌة التارٌخٌة ،تر صالح جواد الكاظم ،ط ،2دار الشؤون الثقافٌة العامة  ،العراق،1986 ،
ص . 89
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مفاهيم حول الرواية و التاريخ

1
فإن الغاية من الرواية التاريخية ىو إثارة
منو
،و
فعموا ذلك تماما في الواقع التاريخي »
ّ

الحاضر من خالل الماضي و تفعيمو من جديد ،فيي تعكس الحياة التي كان عمييا البشر
سابقا ليكون بمثابة الدافع و المحفّز لمحاضر ،فيقوم الروائي بافتعال مزيج بين الحقيقي
فني جمالي.
والمتخيل و ىذا بإسقاط الماضي عمى الحاضر بأسموب ّ
ب -ألفريد شيبارد ( : )Alfred chepparade
يقول في تعريفو لمرواية  « :تتناول القصة التاريخية الماضي بصورة خيالية ،يتمتع
الروائي بقدرات واسعة يستطيع معيا تجاوز حدود التاريخ ،لكن شرط ّأّل يستقر ىناك لفترة
طويمةّ ،إّل إذا كان الخيال يمثل جزء من البناء الذي سيستقر فيو التاريخ

» ،2و منو فإن

الروائي ّل يستقر عند محدودية التاريخ و يستقر عندىم حال المؤرخ ،بل يتجاوزه بتوظيفو
لصور فنية و أحداث متخيمة ،من أجل إضفاء خاصية عمى العمل الروائي.
ج -بيكون (: )Buckan
بأنيا كل رواية « تحاول إعادة تركيب الحياة في فترة من
ّ
يحدد "بيكون" الرواية التاريخية ّ
3
محددة من فترات
فترات التاريخ »  ،الرواية من ىذا المنطمق ىب التي تعيد و تختص بفترة ّ

 -1المرجع السابق ،ص .46
 -2نضال الشمالً ،الرواٌة و التارٌخ ( بحث فً مستوٌات الخطاب فً الرواٌة التارٌخٌة العربٌة) ،ط ،1عالم
الكتاب الحدٌث ،األردن2006 ،م ،ص .12
 -3المرجع نفسه ،ص .114
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مفاهيم حول الرواية و التاريخ

التاريخ ،يحاول الراوي اخراجيا في ثوب جديد بعيدا عن تعقيدات و التزامات الوثيقة
التاريخية.
د-جوناتان فيمد (:)J- fielde
نقدم تواريخ ،و شخصيات وأحداثا
أن الرواية التاريخية « :تعتبر تاريخية عندما ّ
يرى ّ
يمكن التعرف إلييم » ،1فالرواية التاريخية ىي التي تقدم لنا أحداثا و شخصيات يمكن
التعرف عمييا بالعودة إلى المرجع التاريخي.
بعد التعرف عمى الرواية من المنظور الغربي سوف نحاول التعرف عمييا من المنظور
العربي.

 2المفهوم العربي لمرواية التاريخية:
- 3
أ -سعيد يقطين:
تعتبر الرواية عمال سرديايرمي إلى « :إعادة بناء حقيقة من الماضي بطريقة تخيمية
حيث تتداخل فييا شخصيات تاريخية من الواقع...و شخصيات متخيمة » 2فالرواية في
رأي " سعيد يقطين " ىي ذلك التصور لألحداث التاريخية و إعادة إخراجيا في صبغة

 -1المرجع السابق ،ص.113
 -2سعٌد ٌقطٌن ،قضاٌا الرواٌة العربٌة الجدٌدة( الوجود و الحدود)،ط ،1الدار العربٌة للعلوم الناشرون ،الرباط،
المغرب2012 ،م ،ص .159
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مفاهيم حول الرواية و التاريخ

تخيمية دون اّلعتماد عمى نقل األحداث التاريخية نقال مباش ار و ىو ما يقتضيو العمل
السردي الروائي.

ب -محمد نجيب لفتة:
يعرف الرواية التاريخية بقولو « :ىي إعادة بناء خيالية لمماضي تتناول أساسا حياة جمع
ّ
من الناس و عاداتيم و تقاليدىم » ،1فالرواية التاريخية ىي إعادة تصوير لحياة مجتمع من
المجتمعات ،و ما يحيط بيذا المجتمع من عادات و تقاليد في فترة زمنية معينة في إطار
فني جمالي.
ّ

ج -سمر روحي الفيصل:
إن الرواية التاريخية ليست تاريخا ،و لكنيا تتعامل مع التاريخوىذا
يعرف الرواية بقولوّ «:
ّ
التعامل يفرض عمييا حدودا ىي قيودىا و أول ىذه الحدود و القيود أن تبقى الرواية
مخمصة لطبيعتيا الفنية و ّل تتحول إلى كتاب من كتب التاريخ ،و ثانييا أن تستعير من
تحور فيو ،و ثالثيا أن تبقى دون أن تتالعب بسياقو و حقائقو ودّلّلتو ».2
التاريخ دون أن ّ
فإن الرواية التاريخية ىي رواية تتعامل مع التاريخ لكن في حدود الرواية ،و ما
و منو ّ
فني مع الحفاظ عمى الحقيقة التاريخية دون مساس بيا.
تقتضيو الرواية من بناء ّ
 -1محمد نجٌب لفتة ،ولتر سكوت و الرواٌة التارٌخٌة ،المجلة الثقافٌة ،األردن ،ع 1997 ،40م ،ص

.185

 -2سمر روحً الفٌصل ،الرواٌة العربٌة ،الرواٌة العربٌة البناء و الرؤٌا ،مقاربات نقدٌة ،منشورات اتحاد الكتاب
العربً ،دمشق ،د ط2003،م ،ص.66
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مفاهيم حول الرواية و التاريخ

من خالل ىذه التعريفات يظير لنا التشابو في تعريف الرواية التاريخية بين الباحثين
مما سبق
والنقاد العرب و الغرب ،و ذلك من منطمق تأثر العرب بالغرب ،و ما نستخمصو ّ
من تعاريف لمرواية التاريخية نستنتج ّأنيا لون من ألوان الرواية تستمد مادتيا من التاريخ
مع إعادة صياغتيا بصورة فنية إبداعية ،مع تحديد (الشخصيات ،األحداث ،الزمان
والمكان) و تفعيميا بعنصر الخيال.

 -4نشأة الرواية التاريخية:
 1-4في األدب الغربي:
رقيا ،فمن خالل الموضوعات التي تعالجيا
الرواية التاريخية أكثر أنواع الرواية ّ
تسعى لتحقيق أىداف ذات أىمية كبيرة ،فيي تعمل عمى بعث الماضي في الحاضر
أن ىذا الجنس الروائي
ليكون قراءة لممستقبل « و يكاد يجمع أغمب نقاد نظرية األدب ّ
يعتبر دخيال عمى تأجيمو ببعث الماضي ،و التراث العربي لكنو في وافع األمر يجاري
الموضة الغربية األوربية التي ظيرت في القرنين الثامن عشر و التاسع عشر » ،1و منو
فإن الرواية التاريخية في التراث العربي حديثة النشأة إذ ما قورنت بنظيرتيا الغربية التي
تعود بدايتيا إلى القرن التاسع عشر ميالدي ،لكن المتأمل لبعض األعمال األدبية
القديمة مثل المالحم و قصص الفروسية سيجد أنيا مقدمات ليذا النوع من الروايات.
 -1سلٌمة بن النور ،الرواٌة التارٌخٌة بٌن التأسٌس و الضرورة ،المجلة الثقافٌة نقال عن
الموقع)http:Www.audnad.net.2914/2017/14:03.(،
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تنسب الرواية التاريخية لمكاتب األمريكي "

مفاهيم حول الرواية و التاريخ
ستيفن كرين " ( )Stephen crane

أن « :ألبير ولتر سكوت ىو
صاحب رواية " شارة الشجاعة الحمراء " ،لكن من المؤكد ّ
واضع أساس الرواية التاريخية الفنية ،و معظم الذين جاؤوا و بعد أن اىتدوا بيديو
وضربوا عمى قالبو ،و كانوا من تالميذه و أتباعو ،سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوه ،كما
أن الظروف التي نشأ بيا والتر سكوت ،قد عرفت بفترة احياء التراث التاريخي ،أي
ّ
بعث التاريخ بعثا جديدا ،و بروح و أنفاس جديدة ،لكن كتاب التاريخ في القرن التاسع
عشر برغم إجادتيم أحيانا تجديدىم لكتابة المادة التاريخيةّ ،إّل أنو كان ينقصيم أمر
ىام وىو فيم نفسية العصور الوسطى التي يصفونيا أو يؤرخون ليا ،و قد استطاع
والتر سكوت بخيالو الواسع و عطفو الشامل أن يعرض عمى قرائو صو ار تاريخية نابضة
بالحياة ممونة بالمون المحمي » ،1و قد اتخذ «من الشخصيات الساردة شيود عيان بحيث
مما أتاح ليذه الشخصيات ،أن تتحدث بحياد من جية
ّل تكون ممتزمة ألقصى الحدودّ ،
وأن تكون في موقع وصل بين السياسة و السياسيين ،أو بين الكبار و الصغار من
جية أخرى».2
و كان من الصعب عمى الرواية في القرن التاسع عشر السير عمى ىذا المسار
الذي رسمو " والتر سكوت "ّ ،إّل أن الروائيين األوربيين كانوا منبيرين بالنجاح الذي
 -1نواف أبو ساري ،الرواٌة التارٌخٌة ( مولدها و أثرها فً الوعً القومً العربً العام) ،دراسة تحلٌلٌة
تطبٌقٌة نقدٌة ،د ط ،بهاء الدٌن للنشر و التوزٌع ،قسنطٌنة ،الجزائر2003 ،م ،ص .27
 -2عبد المالك مرتاض ،فً نظرٌة الرواٌة ،بحث فً تقنٌات السرد،د ط ،عالم المعرفة ،الكوٌت،1998 ،ص .30
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حققتو الرواية التاريخية عمى الصعيد األدبي  ،فساروا عمى منوالو » و منيم " بمزاك"الذي
أضاف لمرواية التاريخية ما يسمى وصف تاريخ العادات ،حيث أصبح ىو المجتمع
ونجد كذلك الكاتب الفرنسي " ألكسندر ديماس " أدب التاريخ الفرنسي عام ( 1844م)
ابتداء من عصر لويس الثالث عشر في العيدة الممكية  ،و حقق نجاحا منقطع النظير
و" فكتور هيغو" و "فموبير" و غيرىم».1
و بيذا بدأ الروائيون في أوربا يتجيون إلى ىذا النوع الروائي الجديد  ،لما يحممو من
إحساس بالقومية األوروبية ،و إلحياء التراث القديم و مسح الغبار عن خفي من أحداث
خاصة تمك التي تجاىميا التاريخ.

 2-4في األدب العربي:
كان ظيور الرواية التاريخية في األدب العربي بادئ األمر مع الترجمات
واّلقتباسات ،خاصة بعد النشاط الكبير الذي شيدتو الترجمة لألعمال األوروبية  ،فقام
العديد من األدباء العرب بترجمة بعض ىذه األعمال منيم "

عرب
نجيب ّ
جداد " الذي ّ

"الفرسان الثالثة إلسكندر ديماس" كما قام " سميم البستاني " بترجمة "إلياذة ىوميروس"
وسط تفاعل المرويات السردية التاريخية ظيرت روايات "

جورجي زيدان " اسميا

"روايات التاريخ اإلسالمي" منذ صدور أول رواية لو ،و يعتبر النقاد و الباحثون أن

 -1سلٌمة بن النور ،الرواٌة التارٌخٌة بٌن التأسٌس و الضرورة ،الموقع السابق.
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زيدان ىو األب الفعمي لمرواية التاريخية العربية و رائدىا ،الذي ميد الطريق لغيره،وىو
ّأول من أدخل ىذا الفن الروائي لألدب العربي ،و السباق بوضع تاريخ األمة و التاريخ
العربي اإلسالمي ،و زيدان ىو الذي جعل الفن في خدمة التاريخ و غايتو في ذلك ىو
التعميم خاصة تعميم الناشئة ،و ىذا ما نرصده في قولو « :قد رأينا باّلختيار أن نشر
التاريخ عمى أسموب الرواية أفضل وسيمة ترغيب الناس في المطالعة و اّلستفادة منيم
وخصوصا و أننا نثني جيدنا أن يكون التاريخ حاكما عمى الروايةّ ،ل ىي عميو كما
فعل بعض كتبة اإلفرنج ،و منيم من جعل غرضو األول تأليف الرواية ،و إنما جاء
بحقائق تاريخية إللباس الرواية ثوب الحقيقة ،فيجره ذلك إلى التساىل في سرد الحوادث
التاريخية عمى حاليا ،وندمج في مجاليا قصة غرامية تشوق المطالع إلى إتمام
قراءتيا».1
من خالل يظير بأن " جورجي زيدان" ّل ينظر إلى التاريخ عمى أنو أحداث فقط بل
ينظر أحداث فقط بل ينظر إليو عمى أنو حضارة و عادات و تقاليد و أخالق و آداب
أي يسير عمى مظاىر المجتمع و نواحيو السياسية و اّلقتصادية و اّلجتماعية .

 -1جمٌل حمداوي ،رواٌات حرب زٌدان بٌن التارٌخ و التسوٌق الفنً ،منٌر للثقافة و الفكر  ،نقال عن الموقع
-Www.diwanolalarob.com/24-03 .14:00.
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لقد مرت الرواية التاريخية في أدبنا العربي « بثالث مراحل واضحة المعالم و ىي :
 المرحمة األولى :مرحمة إعادة تأسيس التاريخ سرديا ،مع محاولة لمتقيد و لو منبعيد بمجريات تعميمية إخبارية كما ظير ذلك في أعمال " جورجي زيدان".
فني ،فالتاريخي
 المرحمة الثانية :المرحمة الموازنة بين ما ىو تاريخي و ما ىو ّيكتب في قالب روائي واضح المعالم ،ويحقق أىدافو و يستعرض وجيو نظره كما ظير
في روايات "نجيب محفوظ" األولى.
اسقاطيا واعياً ،يرتين التاريخ فيو
 المرحمة الثالثة  :مرحمة استثمار التاريخ استثمارً
فني بالدرجة األولى ،وفيو يتييأ التّاريخ قناعاً ،والروايات التي سارت عمى
إلى ما ىو ّ
ِ
المنقض الذي
ىذا المنيج تسعى جاىدة إلى تفسير الواقع المعيش ،من خالل الماضي
يمكن أن يعيد نفسو .لكنيا تيرب إلى فترات متشابية لمحظتيا الحاضرة ،فتقوم كما
يسمى ب" اإلسقاط التّاريخي " كما لمسنا ذلك لدى " جمال الغيطاني " في(الزيني بركات)
ّ
و"روضى عاشور" و "عبد الرحمان منيف" في (األرض السواد).
إن اإلصرار عمى العودة إلى الماضي أو اّلندفاع نحوه لو ما يبرره دائماً ،لكن يجب أن
ّ
تيتم ىذه العودة أو اّلندفاعية ضمن موازنة دقيقة تكفل لمخطابين الروائي و التاريخي
أن يتناسقا دون أن يتعارضا.«1

 -1نضال الشمالً ،الرواٌة و التارٌخ(بحث فً مستوٌات الخطاب فً الرواٌة التارٌخٌة)،ص .123
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الرواية العربية التاريخية كان ّل بد أن تمر بيذه المراحل ،من أجل أن تصل إلى النضج
األدبي الفني الذي يضمن ليا اّلستم اررية ،و قابمية التمقي من طرف القارئ العربي ،في
تناسق تام بين ما ىو تاريخي و ما ىو أدبي تخيمي في قالب سردي روائي.

 -5نشأة الرواية العربية في الجزائر:
تطور األدب الجزائري الحديث خالل العقود الماضية ،فقد انتشرت األشكال النثرية
آنذاك ،خاصة ما مثّل الخصائص الثقافية العربية اإلسالمية ،ىذا باإلضافة إلى التعبير
عن الظروف السياسية و اّلجتماعية و اإلنسانية و الحضارية ،مثمما ظير ىذا في ما
خمفتو النيضة األدبية في الجزائر.
أن الرواية المكتوبة العربية ظيرت متأخرة في الجزائر بينما
يرى "مصطفى فاسي" « ّ
أما
تطورت األجناس األدبية األخرى الحديثة ّلسيما :المقالة ،القصة القصيرة ،المسرحية ّ
الرواية فاتسعت كتابتيا بالمّغة الفرنسية ،و كانت ج ّل موضوعاتيا ترتبط باألوضاع
الجزائرية التاريخية ،قضايا النضال الوطني و السياسي كما ىو األمر عند " محمد ديب"
"،مالك حداد"" ،كاتبياسين"" ،مولود فرعون"" ،مولود معمري".1»...
أما الروايات المكتوبة بالمّغة العربية فيي نادرة حتى نياية الستينات فقد نشر
ّ
"أحمدرضا حوحو" روايتو "غادة أم القرى" إلى جانب رواية " الطالبالمنكوب" لمكاتب "عبد

 -1مصطفى فاسً ،دراسات فً الرواٌة الجزائرٌة ،ط ،1دار القصبة ،الجزائر2000 ،م ،ص.84
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الرحمان الشافعي " ،و ماىما حسب الدكتور " محمد مصايف " « ّإّل قصتين مطولتين ّل
ألن الفرق دقيق جدا بين الرواية و القصة الطويمة ،فالرواية أكثر تفصيال و أوسع
غير ّ
نظرة و أشمل في الزمان و المكان ،فإذا كانت الرواية تقدم حياة كاممة أو قطاعا كامال
فإن القصة الطويمة تقتصر عمى جانب واحد
من الحياة ،بك ّل ما يعتريو ىذا القطاع ّ ،
من ىذا القطاع في أسموب خاص يجمع بين اإلسياب و اّلختصار ».1
كما ذكرنا سابقا بعد اّلستقالل ظيرت ّأول رواية سنة

1967م وىي " موت الغرام "

الفن كانت رواية
أن الرواية بمفيوميا الحقيقي ليذا ّ
لمكاتب"محمد منيع "ّ ،إّل ّ

"ريح

الجنوب"لـ " عبد الحميد بنهدوقة " في أوائل السبعينات ،ىذا ما ذىب إليو كل من
الفن ّلحتياجو
الدكتور محمد مصايف و عبد اهلل ركبي « ترجع أسبب تأخر ظيور ىذا ّ
فن آخر إلى الصبر و التأمل الطويل ».2
أكثر من أي ّ
فن
إلى جانب ىذا كمّو «يوجد انعدام تقاليد روائية جزائرية يمكن محاكاتيا و احتياج ّ
الرواية إلى لغة مرنة قادرة عمى تصوير بيئة كاممة و ىو ما كان يفتقو كتّابنا قبل
السبعينات».3
كما نظيف «ما كانت تعانيو الجزائر خاصة أثناء اّلستعمار و صعوبة النشر
والطبع آنذاك ،و لكن ىذا المشكل لم يعد كافيا لتبرير غياب الرواية الجزائرية حتى فترة
 -1محمد مصاٌف ،النثر الجزائري الحدٌث ،م.و.ك ،الجزائر1983 ،م ،ص ص .118،117
 -2المرجع نفسه ،ص

.138

 -3عاٌدة أدٌب ،األدب القصصً الجزائري ،د.م.ج ،الجزائر1962 ،م ،ص .62
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بأن العوامل الفنية و الثقافية التي أشرنا
مما يدفعنا إلى القول ّ
متأخرة من اّلستقاللّ ،
إلييا سابقا تعتبر المسؤولة األولى عن ندرة الرواية العربية آنذاك في الجزائر ،و بالتالي
أن نوع التعميم الذي تمقّوه في
تقع المسؤولية كاممة عمى عاتق األدباء الجزائريين ذلك ّ
مدارس العمماء أو في جامع الزيتونة بتونس كان تقميديا ،لم يسمح ليم بإنتاج أعمال
أدبية كالرواية ّلعتمادىم عمى برامج كالسيكية قديمة إلى جانب انشغال الكثير من
خريجي ىذه المدارس و الجامعات بالتعميم وانصرافيم عن الكتابة و التأليف نظ ار
ّ
لمنقص الفادح في عدد المعممين في تمك الفترة».1
ك ّل األسباب سالفة الذكر ساىمت في تأخر ىذ الجنس األدبي ،عكس الرواية
المكتوبة بالمغة الفرنسية كما قمنا سابقا التي كان ظيورىا « في وقت مبكر نتيجة لمخمفية
الثقافية لمكتاب ،فبينما وجد الكتاب بالمغة الفرنسية مجاّل لالحتكاك بالثقافة الغربية التي
القيمة ،عمى عكس الكتّاب بالعربية الذين افتقروا إلى مثل ىذه
كانت تزخر بالروايات ّ
التجربة».2
و قد كان ىذا سببا حسب عايدة أديب لتفوق الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية
عمى نظيرتيا المكتوبة بالعربية ،و لكن ىطا لم يدم طويال إذ عادت السيطرة فيما بعد
طبق في جميع الميادين الثقافية
اّلستقالل لمقمم العربي بفضل التعريب الذي ّ
والتربوية.
 -1عاٌدة أدٌب ،األدب القصصً الجزائري ،د.م.ج ،الجزائر1962 ،م ،ص.62
 -2المرجع نفسه ،ص .63
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انطمق أدباء شباب إلى اإلبداع مستعممين المغة العربية بوصفيا مقوما من مقومات
الشخصية الوطنية ،و نشأت الرواية الجزائرية مرتكزة عمى الواقع المعاش سياسيا
تردي في الموقف اإليديولوجي الذي بدا أقرب إلى موقف
اقتصاديا و اجتماعيا و مع ّ
نظام«لقد ارتبطت أعمال الروائيين في الجزائريين بالواقع الجزائري فال تكاد الجزائر
تخطوا خطوة في تغيير الواقع و التفكير اإلنساني ّإّل و سايرتيا إبداعات الروائيين في
كل مكان ،خاصة فيما يتعمق بالتاريخ فيو يعيش فييم و في حاضرىم ،و في مستقبميم
إن الصمة بو حاضرة بشكل دائم و الغاية منو لتحقيق اليوية و الذات الجزائرية ،و من
ّ
ىنا ظير رعيل جديد ،يكتب في الرواية التي تعتمد عمى الحقائق التاريخية ،و لكن
بصياغة فينة جعمت الدارسين ينظرون إلييا بأنيا" قصة خيالية خياّل ذا طابع تاريخي
عميق"»

1

ومن أىم األسماء البارزة في الساحة األدبية و استطاعوا ببراعة نسج التاريخ في
قالب روائي«"الساعيد بوطاجين"" ،محمد مفالح"" ،الحبيب السائح"" ،أحالم مستغانمي"
"محمد الساري"" ،جياللي خالص"" ،زهور ونيسي"" ،واسيني األعرج"».

2

حيثميّد ىؤّلء المبدعين لنوع أدبي جديد ناضج في األدب الجزائري يعبر بمغة الوطن
عن واقع و قضايا و مواقف مستويات أدبية فنية مختمفة.

 -1مصطفى فاسً ،دراسات فً الرواٌة الجزائرٌة ،ص .84
 -2المرجع نفسه ،ص .84
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ثانيا :التاريخ بين األدب و الرواية.
 - 1عالقة التاريخ باألدب.
يعد التاريخ مادة ىامة بالنسبة لألديب حيث ينيل من موضوعاتو و شخصياتو
ّ
أن التاريخ يمكن أن يكون إلياما و تجربة
نصو ،لذلك يرى بعض النقاد ّ
و حوادث ّ
يخمق من خاللو عمل أدبي كما يحث مع التجربة الواقعية المعيشة ،و لع ّل
الماضي أنسب لممارسة أي عمل أدبي و ذلك بسبب حوادث الماضي قد تبمورت
مر األيام ،فاستطاع بذلك التاريخ أن يحجز لنفسو مكانا بين مختمف األجناس
عمى ّ
األدبية كالرواية و القصة و غيرىما ،كما أشار إلى ذلك " الصادق قسومة" بقولو:
«إحياء التاريخ أمل اإلحيائيون و المصمحون و من دار في فمكيم من أىل األدب
عموما و أىل القصة خصوصا » ،1فدخول التاريخ لألدب كان بمثابة إشراقة أمل
تشد أزر
ألن التاريخ لو مكانة باعتباره إحدى أدوات الثقافة التي ّ
عند األدباء ّ
الناشئة و تربطيم باليوية.
تعد عالقة األدب بالتاريخ من القضايا النقدية الميمةّ ذلك أن األدب إبداع
ّ
أن التاريخ يراىن عمى
يراىن عمى الخيال لتحقيق الجمال ،و التأثير في حين ّ
الحقيقة لتحقيق الموضوعية و اإلقناع من جية و من جية أخرى يمعب دو ار ميما
في تجسيد مصير شعب أو مجتمع معين ،و ذلك من خالل الكيفية التي يوظف
 -1الصادق قسومة ،نشأة الجنس الروائً بالمشرق العربً ،ص .391
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أن التاريخ يعني بطريقة أولية و مباشرة جدا
بيا األدب حيث يرى" سكوت "ّ « :
يجسد مصي ار شعبيا ما في شخصية
مصائر الناس ...و ليس عند ذاك ّإّل أن ّ
أن أحداثا كيذه متصمة بمشاكل الحاضر ».1
تاريخية و يبين كيف ّ
فالتوظيف الدّللي لمتاريخ في مجال اإلبداع الفني « عموما يفرض عمى المبدع
أن يختار من تمك األحداث و الشخصيات ما يرى أنو ذو دّللة خاصة قد تكون
ثم يحاول أن يعرض تمك
نفسية أو أخالقية او اجتماعية أو سياسية أو غير ذلكّ ،
الدّللة في بناء فني متكامل ،تحقق فيو السمات الفنية لمعمل اإلبداعي الناجح ،و
لكن اىمية التوظيف الدّللي لمتراث التاريخي ّل تكمن فقط في وعي الكاتب بالتاريخ
ولكن تكمن باألساس في وعيو أيضا بالواقع ».2
الحد فقط ،بل يتجاوزه إلى اليدف و الغاية المنشودة
ّل يتوقف األمر عند ىذا ّ
لكل من األدب و التاريخ « :فإن الخطاب التاريخي يسعى إلى تقديم حصيمة من
النتائج المترتبة عن واقع معين و أحداث محددة جرت في زمن مضى ،فخطاب
التاريخ يرتبط أساسا بالماضي الذي يشده إليو و يبعده عن الغمو بخيالو إلى

 -1جورج لوكاتش ،الرواٌة التارٌخٌة ،تر ،صالح جواد كاظم  ،ط ،1دار الطلٌعة ،بٌروت ،1978 ،ص417
 -2سعٌد سالم ،التناصالتراثً ،الرواٌة الجزائرٌة أنموذجا ،ص. 178
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استشراف آفاق المستقبل و التنبؤ بخباياه و مفاجآتو ،و ىو الشيء الذي ييدف إليو
خطاب األدب قبل كل شيء».1
ىذا ما يراه سعيد سالم فالتاريخ يتمثل في البحث و التنقيب عن حوادث و قعت
في فترة زمنية انقضت ،راسما في ذلك معاني المستقبل و معرفة ما يحممو من
مفاجآت ،و ىو أيضا دأب األدب حيث يسعى لمكشف عن تمك الوقائع الماضية
ويجسدىا في قوال و أشكال مختمفة كالرواية ،حيث تحصل في طياتيا نظرة
استشرافية ،و ىذا يكمن في اّلختالف بين األدب و التاريخ أي في كيفية تناوليما
إن خطاب
لتمك األحداث حيث يقول سعيد سالم في كتابو التراث
ثم ّ
ّ
النصيّ « :
يتسم بطبيعتو بالتقريرية المباشرة الجافة ،و ىو إن حاول أن يكتب قصة أو
التاريخ ّ
حكاية أو رواية فإنو ييدف أساسا إلى تقديم النتائج المترتبة عنيا و المبمورة مباشرة
في ذىنو ،دون إعطاء أي اعتبار لعنصر التشويق و المتعة في الموضوع ».2
أما األدب فيزيل ذلك الجفاف و الممل عن األحداث التاريخية ،فالعالقة الجدلية
ّ
بين التاريخ و األدب واردة رغم ما يكتنفيا من غموض و اختالف في بعض
األحيان.

 -1سعٌد سالم ،التناص التراثً ،ص.181
 -2المرجع نفسه ،ص .182
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-2عالقة التاريخ بالرواية:
إن عالقة التاريخ بالرواية عالقة وطيدة حيث  « :تزامن صعود الرواية األوربية في
القرن التاسع عشر مع صعود "عمم التاريخ" اتكأ الطرفان عمى مقولة اإلنسان الباحث
عن أصولو » ،1لكن العالقة الحقة  « :ىي التي استوعبت فييا الرواية بنية التاريخ
حدد "
وضمنتيا إلى نسيجيا الخاص الداخمي ،و قد ّ

لوكاتش "Lukachsىذا النظام

بانييار نابميون تقريب في مطمع القرن التاسع عشر مع ظيور رواية "

والتر سكوت "

"ويفرلي" عام 1814م» ،2و إن كان ذلك ّل ينفي وجود أسالف ليا قبل التاريخ
المذكور.
أصبح اّلىتمام بالنصوص السردية في الوطن العربي اليوم كبي ار و واسعا وبالرواية
عمى وجو الخصوص ،سواء من حيث الكتابة أو اّلىتمام النقدي « ،و حين نقول النقد
حد جعل بعض النقاد يعتبرونيا
فإننا نقول بشكل أو بآخر القراءة بكل مستوياتيا إلى ّ
"ديوان العرب في القرن العشرين"».3

 -1فٌصل درّاج ،الرواٌة و تأوٌل التارٌخ ،ص .5
 -2جورج لوكاتش ،الرواٌة التارٌخٌة  ،تر ،صالح جواد الكاظم ،ص .11
 -3عبد هللا إبراهٌم ،السردٌة العربٌة الحدٌثة،ط ،1المركز الثقافً ،2003 ،ص .297
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« و في الصفحات األولى ليذا الديوان كتب سميم البستاني نوعا قريبا من الرواية
التاريخية ،أو قريبا من الرواية رغم أن المعالم كانت ّل تزال غير قادرة عمى
الظيور».1
و بعده أخرج " جورجي زيدان" مجموعة من الروايات التاريخية التي أعادت اإلسالم
بأسموب قصصي ،لم يحاول " جورجي زيدان " فيو تخطي معطيات التاريخّ ،إّل بما
الحب التي تجمع بين أبطال الروايات ،يمكن القول
أضافو من متخيل يحكي قصص
ّ
أن " جورجي زيدان " من حيث استعادة التاريخ كما يرد في التاريخ خطى عمى نيج
"والتر سكوت" الذي « سار نحو األبطال الكبار التاريخيين بنفس الطريقة التي قام بيا
التاريخ عندما استمزم ظيورىم » ،2مواصال بذلك ما بدأ بو سميم البستاني قبمو بطريقة
أكثر تمي از و فنية « :كان سميم البستاني و جورجي زيدان يذىبان إلى التاريخ ليأخذا
من عمى سطحو أحداثو التي كانت تطفو ،و يشكالن منيا عمال روائيا يخدم التاريخ
في أحداثو كما رواىا التاريخ ،لكنيا م ّشكمة في عمل مترابط مشوق فيو خيط غرامي
يشد الذاكرة و يصحييا من نوميا إذا جنحت لمنوم ».3
ّ
و استعادة التاريخ كما ورد في الكتب أو الذاكرة الجماعية «ّل يعتبر عممية آلية بل
يخضع إلعادة تركيب و ربط و تعديل ،بحيث تتماشى كل األحداث و تتعمق فيما بينيا
 -1المرجع السابق ،ص .224
 -2جورج لوكاتش ،الرواٌة التارٌخٌة ،ص

.41

 -3عبد الرحمان ٌاغً ،البحث عن إٌقاع روائً جدٌد فً الرواٌة ،ط ،1دار الفرابً ،بٌروت ،1999 ،ص .222
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الحب) من جية
ونقصد باألحداث التاريخية من جية ،و األحداث المختمفة ( قصص
ّ
أخرى ،و لم يكن ىدف زيدان من وراء رواياتو يختمف عن ىدف المؤرخ الذي يريد
وضع الحدث بين يدي القارئ».1
لقد مثل زيدان بداية الرواية التاريخية و ُنظم ليذه البداية ،لكن قانون النوع و الذوق
األدبي ّل يرتكز إلى تنظيم ميما كان ،بل يستجيب إلى مقاييس أخرى يفرضيا قانون
التطور الذي جعل كتابة التاريخ أو الرواية التاريخية تتخمى عن الفكرة التي جاء بيا
"جورجي زيدان " و تتبنى قانونا خاصا بحسب معطيات الحاجة األدبية و لم ّل
التاريخية أيضا.
ألن مرونة ىذا
تتميز الرواية عن بقية األجناس األدبية باّلنفتاح عمى غيرىاّ ،
كم ىائل من النصوص و الخطابات و األشكال
الجنس جعمتو قاد ار عمى استيعاب ّ
نصا متشبعا بكل المعارف
مما جعل منيا ّ
التعبيرية و الطرائق و المستويات المختمفةّ ،
اإلنسانية و الفمسفية و الفنية و التاريخية ،و ىذا التقابل و التمازج ىو الذي خمق
منطق التجديد لدى الروائيين العرب بصفة عامة و لدى الروائيين الجزائريين بصفة
خاصة ،و كان التاريخ في مقدمة ىذا التجديد لدى الروائيين العرب بصفة عامة و لدى
تجسد
الروائيين الجزائريين بصفة خاصة ،و كان التاريخ في مقدمة ىذا التجديد الذي ّ

ٌ -1نظر :عبد هللا إبراهٌم ،السردٌة العربٌة الحدٌثة ،ص .240
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في الذاكرة الوطنية ،و ذلك من خالل قراءتنا لنماذج روائية جزائرية استحضرت التاريخ
نصا روائيا بأبعاد جمالية متناسقة من حيث البناء.
فأسست ّ
ثم انزاحت عنوّ ،
كمادة خام ّ
اتخذت الرواية أشكاّل و صو ار مختمفة في تعامميا مع التاريخ باعتباره مكونا من
التراث« ،حيث أصبح رىانا تستند إليو الرواية ،رغم صعوبة توظيفو و تمثل أشكالو
أن النص الروائي الذي يستند إلى التاريخ في متنو الحكائي
وصعوبة الميمة تكمن في ّ
يتعالقانألن
تكتنفو مرجعيتان و يتنازعو طرفان ،يتعالقان أحيانا و يفترقان أحيانا كثيرة،
ّ
ُكالّ منيما يعبر عن واقع و يعيد تشكيمو بمغتو الخاصة ،و يختمفان في طريقة بناء و
إعادة تشكيل ىذا الواقع داخل النص».1
أن
شرح الناقد" غراهام هو "( )Graham whooالعالقة بين الرواية و التاريخ فأكد ّ
«كل الروايات تاريخية إذا أخذنا الرواية بمعناىا العام ،و ىو ارتباطيا بالواقع المعيش
وتصويره  ،لكن الرواية المعاصرة عمى الرغم من تنكرىا لمتاريخ لم تستطع أن تتخمى
نيائيا ،وما أقصى ما فعمتو ىو أنو كانت بدّل من كونيا حميفة و معانقة لو فالنصوص
الروائية العربية الحديثة تتشكل ،عمى إحدى العالقات التي تقيميا مع التراث و التاريخ
العربي القديم ،حيث كانت ىذه العالقة منطمقا إلنجاز أعمال روائية كانت من أبرز
الفنون اإلبداعية قدرة عمى وصف الواقع و التعبير عن جانب الحياة الثقافية
واّلجتماعية و اّلقتصادية كافة ،لذلك فإن ارتباطيا بالتاريخ يجعميا المرجع الحقيقي
 -1منصور قسومة ،الرواٌة العربٌة ،اإلشكال و التشكل ،ص .55
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واألصمي الذي نستطيع من خاللو قراءة التاريخ بشكل قد ّل نقرأه في كتب المؤرخين
التي قد ّل يحمل المؤرخ أثناء كتابتيا ما يحممو الروائي من أحاسيس و انفعاّلت ِ
وسّيم
لخفايا الذاكرة ،فالرواية ىي تاريخ متخيل داخل التاريخ الموضوعي ،كما سبق القول ».1
تفسر أحداثو بما
مرة واحدة ،بل ّ
إن كل رواية تكتبو بطريقتيا ،و ّ
ّل يكتب التاريخ ّ
مرة واحدة
يتناسب و مصالحيا ،و ّ
تتعدد المواقف اتجاىو ،و ىكذا ّ
فإن التاريخ يحدث ّ
بدء
و ّ
مرة عمى يد الروائيين« ،لقد شيدت الساحة الثقافية العربية ً
لكنو يكتب أكثر من ّ
من منتصف القرن الماضي محاوّلت إلعادة كتابة التاريخ العربي من جديد بدافع
الممحة لمساءلة الماضي ،و يجد الباحث صدى لمحاوّلت إعادة كتابة التاريخ
الضرورة
ّ
من خالل الرواية ،بوصفيا نتاج حركة وعي ثقافي في المجتمع مازال يحمل عناصر
اإلقناع».2
مكون روائي ّل يعني اعتماد التاريخ بديال
ّ
إن التعامل مع التاريخ من حيث ىو ّ
لمتخيل ،فالرواية التي تبنى عمى أساس تاريخي تشترك مع الرواية األدبية بصورة عامة
ّ
تتأسس عمييا ،بمعنى وجود فضاء و أحداث و شخوص كما في
في وجود بنية تاريخية ّ
الواقعّ ،إّل ّأنيا تسمو فوق ذلك الواقع بما يضفي عميو طابعا جماليا ينبض بالحيوية
كأنو واقع و ليس شيئا مضى و انقضى.
الفاعمة ،و ّ

 -1محمود أمٌن العالم ،الرواٌة بٌن زمننا و زمنها ،مج فصول ،ع  ،12مجلد  ،1993 ،1ص .13
 -2المرجع نفسه ،ص .14
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يصف " جورج لوكاتش " ىذا النوع من الروايات بأنيا:

« رواية تثير الحاضر

ويعيشيا المعاصرون بوصفيا تاريخيم السابق بال ّذات ».1
مميز و مثير
من خالل ىذا التعريف نستشف ّ
أن المجوء إلى الماضي ىو شيء ّ
أن الرواية و التاريخ في عالقة
إلثارة الحاضر من خالل الماضي ،و ىذا ما يؤكد ّ
مجددا ،رّبما إلحياء الذاكرة
تماس من خالل العودة إلى الماضي ،بغية إعادة إنتاجو ّ
الجماعية أو إلقاء الضوء عمى العديد من القضايا التي بقيت مغمورة في الكتب
غيرت مسار الروايات
والذاكرة ،و الصراع الذي يعيشو الروائي انبثقت منو روايات ّ
العربية عامة و الجزائرية خاصة.
إن التاريخ في المتخيل الروائي مادة يشكميا الروائي بمغتو الفنية الحديثة ،مرك از
ّ
عمى ماسكت عميو التاريخ ،و الجميل في كل ىذا ىو طريقة توظيف الروائي لتمك
تتحدد معالم الرواية التي تعتمد عل التاريخ
الرؤية و التعبير عنيا ،من ىذا المنطمق ّ
فيي  « :خطاب أدبي متخيل يشتغل عمى خطاب تاريخي منبثق سابق عميو انشغاّل
أفقيا ،يحاول إعادة إنتاجو روائيا ،ضمن معطيات آنيةّ ،ل تتعارض مع المعطيات
األساسية لمخطاب التاريخي ،و انشغال رأسيا عندما تحاول إتمام المشيد التاريخي

 -1جورج لوكاتش ،الرواٌة التارٌخٌة ،تر ،صالح جواد كاظم ،ص .89
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منوجية نظر المؤلف إتماما تفسيريا أو تعميميا ،لغايات إسقاطيو أو استنكارية أو
استشرافية».1
ّلبد أن تكون الرواية التاريخية (الخام) العمود الفقري ،الذي تبنى عميو بقية
إذن ّ
األحداث الروائية و تدور في فمكو ،جاعمة منو ىيئة العمل األدبي ،أما طريقة البناء
ّلبد أن يتدخل و يعيد بناء ىذه
فيتصرف فييا الروائي كثي ار وفق رؤيتو كفنان ،إذ ّ
مما يجعميا أدبا و ليس تاريخا.
المادة ّ

 -3العالقة بين الروائي و التاريخي:
ممي از من التاريخ ،إذ في الرواية نجده يتواصل مع الحاضر بعالقة
ّ
إن لمرواية جانبا ّ
متينة ،فالتاريخ تعاد قراءتو و كتابتو من طرف الروائي.
إن تأثير الرواية في التاريخ تأثير يتجاوز المضمون إلى الشكل ،فيو يرفد الرواية
ّ
بالمادة الحكائية التي يشكميا المبنى ،لو تصفحنا الروايات التي تجعل من التاريخ أرضا
خصبة ألحداثيا و أفعاليا و شخصياتيا ،و ك ّل ما يبدو من دّلّلت تستشفيا من خالل
قراءات ليذه الروايات.
إن الرواية التي تعتمد عمى التاريخ تختمف كثي ار عن باقي الروايات األخرى فيما
ّ
يتعمق بالمتن الحكائي ،فالروائي يستعير من التاريخ شخصيات حقيقية و يمبسيا ثوب

 -1نضال الشمالً ،الرواٌة و التارٌخ،

ص .117
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الخيال ،ىذا باإلضافة إلى األحداث ،فيي في أغمبيا حقائق تاريخية لكن ىذا ّل يمنع
تحكمو في األحداث
من وجود بصمات الروائي المبدع من جانب الخيال أوّل ،و ّ
وتصرفو بيا من ناحية المبنى ثانيا.
إن ىذه الرواية التي تجعل من التاريخ حجر أساس ليا ،تنطمق نحو متم ٍ
اع ىو
قوٍ
ّ
َ
متحر ار منيا مقبال عمى مراقبة آلية
عمى ادارك تام لحيثياتيا التاريخية « :بل سيكون
ّ
تنفيذ الحدث التاريخي و بمورتو ،و سيكون متابعا إلضافات الروائي التي يجب ّأّل
المد التاريخي و مصداقيتو ».1
تكون عمى حساب ّ
إن الرواية ليست إعادة كتابة التاريخ ،لو كان ذلك لما جاز لنا أن نطمق مصطمح
ّ
الرواية«،إنيا صورة أخرى لمتاريخ من أجل تسييل قراءتو و استيعابو و استثماره
فالرواية نيمت من التاريخ نتائجو ،و حققت في مسمماتو ،و أكممت ماسكت عنو
وصححت ما زّيفو بطريقة فنية رائعة ،فالرواية تجعل من التاريخ منطمقا ليا ،في حقيقة
ّ
األمر تعتمد عمى مرجعيتين في بناء العمل الروائي:
 مرجعية حقيقية متصمة بالعمل الروائي( :الحكاية) = مرجعية نفعية.
 مرجعية تخيمية مقترنة بالحدث الروائي ( :الرواية) = مرجعية دّللية».2

 -1نضال الشمالً ،الرواٌة و التارٌخ ،ص .211
 -2المرجعنفسه ،ص .211
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يجد القارئ صعوبة في اإلمساك بالحقائق و الشخصيات التاريخية أثناء قراءتو
لمعمل اإلبداعيّ ،إّل ّأنو ىناك روايات تزيد فييا المرجعية التاريخية عمى حساب
عدت
المرجعية الفنية ،و نالحظ ذلك في رواية " جورجي زيدان " التاريخية ،حتى ّأنيا ّ
إن رواياتو روايات الحياة و الحركة لكن
كتبا تاريخية ،يقول " إكناتيكروتشوفسكي" ّ « :
التحميل النفسي يبقى فييا ضعيفا شيئا ما ،و إذا كانت دراماتيكية في بعض الحاّلت
فني ٍ
فإنيا مع ذلك تترك انطباعا يقرب من الحاّلت المسرحية،
عالّ ،
موضوع بشكل ّ
غذ ّأننا ّل نستطيع الحكم عمى العالم الداخمي لألبطال ّإّل من خالل كالميم و
أما أن تتعمق فيو فيذا ّل يسمح لنا بو الكاتب ،و لربما ىذا ما يفسر جفاف
حركاتيم ّ
ىذه الروايات الذي كثي ار ما يؤثر في اّلتجاه اإلبداعي لممؤلف».1
إن مثل ىذه األعمال تجعل المرجعية التاريخية تطغى عمى المرجعية الفنية  ،حيث
ّ
يضيف " إكناتيكروتشوفيسكي"ّ « :إننا ّل نعترض عمى اتساع خيال زيدان كفنان لكن
قوة المشاعر ضعيفة عنده ،يتجمى ذلك من خالل التحميل النفساني ألبطالو كما أن
إن التاريخ مقدم بشكل جيد ،و كذلك ىو الشأن بالنسبة
إدراكو لمجمال أكثر ضعفا ّ ...
لمشخصيات التاريخية رغم الضعف في تصويرىا لكننا ّل نجد أي شاعرية في الكتابة و
بأن الواقعية التي أشرنا إلييا قد
ّل أدنى وصف لمطبيعة ،و بيذا الصدد يمكننا القول ّ
الفني عند " زيدان" فكثي ار ما يبقى عند القارئ انطباع
تكون سببا في نوع من الجفاف ّ
 -1إكناتٌكروتشوفٌسكً ،الرواٌة التارٌخٌة فً األدب الحدٌث و دراسات أخرى ،تر ،عبد الرحٌم العطاوي ،دار
الكالم للنشر و التوزٌع ،الرباط ،ص ص .40،39
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بأنو يطالع كتابا في التاريخ و ليس رواية ،و يالحظ ىذا النقص في المؤلفات األولى
غيرت
أن التجربة التي تكونت لدى زيدان فيما بعد قد ّ
بصفة خاصة ،و الظاىر ّ
لصالحو».1
إن مطواعية العادة التاريخية ىي في الحقيقة فتح لمكتاب
يقول " جورج لوكاتش"ّ « :
أن عظمتو بوصفو كاتبا سوف تعتمد عمى الصراع بين نواياه
العصري ،و السبب ىو ّ
كمما سارت نواياه
الذاتية و الصدق و القدرة المذين يرسم بيما الواقع الموضوعي ،و ّ
عمى نحو سيل كان عممو أضعف و اكثر ى ازّلً ».2
يشتغل الروائي عمى المادة التاريخية نفسيا التي كتبت من قبل المؤرخ ،مستخدما
فيقدم تركيبا جديدا لمواقع
الخيال في إعادة بناء المرحمة التاريخية يتخذىا موضوعا لوّ ،
و األحداث و الظروف التاريخية و الشخصيات المذكورة في حقب تمك المرحمة
مضيفا إلييا شخصيات متخيمة ،تساعده في تأتية المكان و استعادة المحظات اإلنسانية
و األزمنة ،و ىذا ما سنبحث عنو في رواية " سمير قاسيمي " التي جعل من التاريخ
أرضا خصبة ليا.
فإن
إذا كان المؤرخ يمتزم الحقيقة ،فيسرد األحداث كما شاىدىا ،أو كما رويت لوّ ،
إن ما يفعمو ىو تقديم أحداث
الروائي الذي يكتب ىذا النوع من الروايات ليس مؤرخاّ « ،
 -1المرجع السابق ،ص

.40

 -2جورج لوكاتش ،الرواٌة التارٌخٌة ،ص

.139
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كالتخياللحبكة،
الفن
ّ
التاريخ موضوعا لمسرد ،و تخضع المادة التاريخية لطبيعة ّ
1
إن اإلصرار عمى العودة إلى الماضي أو اّلندفاع نحوه لو ما يبرره
التشويق...إلخ» ّ ،

دائما ،لكن يجب أن تتّم ىذه العودة أو ىذه اّلندفاعية ضمن موازنة دقيقة ،تكفل
لمخطابين الروائي و التاريخي أن يتناسقا دون أن يتعارضا ،فكيف لمروائي أن يوازن
بين ىذين الضربين من الخطاب؟يقول "

نجيب محفوظ " في الممايزة بين التاريخي

إن لمرواية التاريخية نوعان :األول منيما تعيدك فيو الرواية التاريخية إلى
والروائيّ « :
وكأنيا تدرك الحياة فيو ،أو تبعث الحركة في أوصالو
التاريخ بكل تفاصيمو و طقوسو ّ
ثم يترك لنفسو قد ار من
ليا ّ
أما النوع الثانيّ ،
مدةّ ،
فإنو يستعيد المناخ التاريخي فقط ّ
الحرية النسبية داخل إطاره ،و أنا من النوع الثاني ».2
المتخيل و التاريخ،
ّلبد أن يوازن الروائي بين
ّ
ّ

« إذ ىو يسعى أن يكون روائيا

ومؤرخا في نفس الوقت ،لن يتمكن من إيصال الغاية المقصودة من ىذه الرسالة ّإّل إذا
ّلزمتو صفتين أساسيتين في ميمتو الروائية:
أولهما :صفة عقمية تاريخية يستطيع بواسطتيا استخالص الحقيقة التاريخية من
سجالت أحداث الماضي العربي اإلسالمي ،و تبسيط األفكار من حقيقتو المبتغاة.

ٌ -1نظر :محمدالباردي ،الرواٌة العربٌة و الحداثة،ط ،1ج ،1دار الحوار ،دمشق1993 ،م ،ص .213

 -2نجٌب محفوظ ،نقال عن :نضال الشمالً ،الرواٌة و التارٌخ ،ص .126
38

مفاهيم حول الرواية و التاريخ

الفصل األول

ثانيهما :قوة الخيال التي يستطيع بواسطتيا استحضار األحاسيس و المشاعر
البشرية ،التي انتابت أىل تمك األحداث كشاىدة عمى تفاعميم معيا ،و في ىذه الحالة
المستمدة من الحقيقة التاريخية ».1
يتّم تسميط الخيال عمى المعمومات
ّ
فالروائي ّل يعكس بالضرورة حقيقة واقعية أو تاريخية ،ميما حاول نشدان ذلك ،بل
يعبر في منجزه اإلبداعي عن آرائو الشخصية التي تعكس أوّل و أخي ار أيديولوجيتو
ّإنو ّ
أن مبتغى الروائي ىو مالمسة الجمال و التأثير في النفوس من خالل
باإلضافة إلى ّ
أما المؤرخ « :يذىب إلى الماضي
توظيفو لمتاريخ بطريقة ما لتجذب القارئ و تشوقوّ ،
مكتفيا بو » ، 2فيدفو واضح و ّبين و ىو مالمسة الحقيقة كما ىي دون التصرف فييا
أما
أو إبداء رأيو ،عمى عكس الروائي الذي يتمتع بخاصية الحرية و التالعب بالتاريخّ ،
المؤرخ فيو أسير ما يكتب ،ممنوع عميو التصرف فميمتو محدودة ىو نقل الماضي
كما ىو ،حيث « :يكتب الروائي التاريخ الذي ّل يكتبو المؤرخ ،أي تاريخ المقموعين
والمضطيدين و الميمشين لذلك التاريخ المأساوي الذي يسقط في النسيان ،و تتبقى
منو آثار متفرقة يبحث عنيا الروائي طويال و يضعيا في كتب ّل ترحب بيا مكتبات
الظالم».3

 -1دراج فٌصل ،الرواٌة و تأوٌل التارٌخ ،ص 365
 -2المرجع نفسه ،ص

.366

 -3المرجع نفسه ،ص .369
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أوال :بطاقة فنية حول الرواية.
 -1التعريف بالروائي:
ىو سمير قاسيمي ولد بالجزائر العاصمة في عام 1974م ،حاصل عمى بكالوريا في
محر ار ثقافيا ،كما عمل كاتبا في المصالح الحكومية عمل
الحقوق ،عمل محاميا ،و ّ
كمصحح لغوي في الصحافة ،و ىو األمر الذي أتاح لو االحتكاك بالوسط
ّ
الثقافيوصمت روايتو "الحالم" إلى القائمة الطويمة لجائزة الشيخ زايد في دورة
2013م.اختارت مجمة "بانيبال" اإلنجميزية فصوال من روايتو "في عشق امرأة عاقر"
تعد روايتو الثانية "يوم رائع
لتنشرىا في صفحاتيا مترجمة لإلنجميزية سنة 2011م ،كما ّ
لمموت" أول رواية جزائرية تتمكن من بموغ القائمة الطويمة لمجائزة العالمية لمرواية
العربية في سنة 2009م ،إضافة إلى ّأنو يشغل منصب رئيس القسم الثقافي باليومية
الجزائرية "صوت األحرار" ،و حائز عمى جائزة ىاشمي سعيداني عن أول أفضل رواية
جزائرية عن رواية "تصريح بضياع".

 -2أهم أعماله:
 "يوم رائع لمموت" ،أصدرت سنة  2009م." -ىالبيل" 2010،م.
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 "الحالم" 2012 ،م." -تصريح بضياع" 2010 ،م.

 "حب في خريف مائل"2014 ،م. "في عشق امرأة عاقر" 2011 ،م.1

 " -كتاب الماشاء"2016 ،م.

 -3الوصف الخارجي لمرواية:
 اسم المؤلف :سمير قاسيمي. عنوان الكتاب" :كتاب الماشاء (ىالبيل..النسخة األخيرة). الناشر :دار المدى الطبعة :األولى2016م. عدد الصفحات.232 : تصميم الغالف :ماجد الماجدي (.يحتوي عمى عنوان الرواية الذي كتب بخطغميظ و لون أصفر لجمب االنتباه و أسفمو عنوان فرعي بالمون األسود ليوضح
بأن الرواية امتداد لمجزء األول من رواية "ىالبيل" إصدار

 2010م ،في أعمى

-http//oh.m.wikipedia.org.13/4/2017-1
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ممدد عمى
الغالف اسم المؤلف و في األسفل صورة لطبيعة صحراوية ورجل ّ
الرمال ،وىي تعبير عن مجريات الرواية و شخصياتيا الميمشة.

 -4ممّخص الرواية:
بعد البالغ الذي تقاه "جيل" من البريد ،يتوجو و يسحب منو وديعة كانت قد
تركتيا لو "ميشال دوبري" ،و ىي عبارة عن عشرين ورقة مكتوبة بخطّ اليد
وقرصين و ثالثة أظرفة ،إضافة إلى صورة مكتوب خمفيا "الربيعة فراش رفقة ابنو
رابح و حفيده بمقاسم" يشرع "جيل" في االطالع عمى ىذه الوديعة وفق الترتيب الذي
وجدىا عميو فيذه الوديعة عبارة عن بحث حول حقيقة "سيباستيان دي الكروا" الذي
ىمشو التاريخ.
و انطالقة ىذا البحث كانت من المقال الذي نشرتو مديرية األرشيف الفرنسي
و الذي جاء بعنوان "الرحمة العجيبة لسيباستيان دي الكروا بتوقيع إيمانويل لو بمو"
و بعد اطالع "ميشال دوبري" عمى ىذا المقال و العودة إلى األرشيف الفرنسي في
األنترنيت ،لمتحقق من ماىية ىذا االسم ،لم تجده مذكور في األرشيف...فراسمت
أن مراسالتيا المتعددة
مديرية األرشيف لالستفسار عن سبب اسقاط ىذا االسمّ ،إال ّ
فتقرر "ميشال" البحث بنفسيا عن حقيقة "سيباستيان".
لم تمقى ّ
رداّ ،
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مطول ،فتجد المنزل الذي كان يسكنو
فتتوجو إلى مدينة " طولون" بعد بحث ّ
سيباستيان قديما و الذي يعرف حاليا بمنزل "المفقودين"  ،و فيو تمتقي مع سيدة
جزائرية األصل تدعى "شيرازي نوي" التي تصبح صديقيا و تطمعيا فيما بعد عن
حقيقة "سيباستيان" و كونو كان مترجم في الحربية الفرنسية أثناء احتالل مدينة
بأن اليدف من الحممة ىو تحرير الجزائر من
الجزائر ،بطمب من بوتان الذي أقنعو ّ
االستعمار التركي و نقل الحضارة ليم ،و لكنو يكتشف العكس بعد دخول الجزائر
أين فوجئ بالنوايا الحقيقية لمحممة...
يحاول "سيباستيان" العودة إلى فرنسا لكنو يفشل في ذلك بعد اكتشاف حقيقة
ىذه الحممة ...و في أثناء إقامتو في مدينة الجزائر يمتقي برجل يدعى "ابن الربيعة"
والذي يؤمنو عمى حمولة ليوصميا إلى "أحمد باي" كونو فرنسيا و بعيد عن
الشكوك...يوافق "سيباستيان" و يتوجو بالحمولة إلى قسنطينة أين يمتقي "بأحمد
باي" و بسبب الحصار يطمب منو ىذا األخير التوجو بالحمولة إلى الجمفة ،و ىناك
استقر "سيباستيان" و غير اسمو إلى "الربيعة فراش" و يتزوج و ينجب "رابح" ويطمّع
عمى الحمولة التي كانت عبارة عن ألواح ثامودية تحوي حقيقة الخمق وقصة
"ىالبيل" االبن غير المعترف بو من بل آدم ،و تب ّشر بنبي اسمو "الوافد بن
عباد"....
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بعد اطالع جيل عمى ىذه األوراق ينتقل إلى القرصين ،فاألول يحوي قصة بطل
ميمش آخر يدعى "قدور فراش" و المعاناة التي عاشيا منذ صغره ،بعد دخولو
السجن أين تعمم القراءة ىناك ،و بعد خروجو من السجن يتولى اتمام البحوث التي
كان يقوم بيا أخوه المتوفى "السايح" بقرية بن يعقوب و تندوف  ،و في اطار ىذه
البحوث يمتقى "بشيرازي النوي" التي كانت عمى معرفة بأخيو "السايح" ،و التي
يصطحبيا معو إلى بن يعقوب حيث "منزل البراني" و ىو نفس المنزل الذي أقام بو
"سيباستيان" قديما و خبأ بو األلواح ...و ىناك تعرضا لمرجم من قبل أىل المنطقة.
أما القرص الثاني فيو ينقل لنا قصة التحقيق في حادثة الرجم التي يقوم بيا
أن تحقيقو لم يجدي نفعا فالجميع ينفي ىذه
مفتش نقل من العاصمةّ ،إال ّ
أن
الحادثةيقوم المحقق بتحقيق سري بعد ذلك و يتوجو إلى تندوف بعدما عمم ّ
"قدور" و"شيرازي" توجيا إلى ىناك ،و يمتقي ىناك برجل صحراوي يساعده في
ثم يعمم المفتش أن قدور
البحث عنيما و الذي كان عمى معرفة مسبقة بيما ،من ّ
أن شيرازي تخضع لمتحقيق في مركز
قد مات متأث ار بجروحو جراء الرجم ،و ّ
الشرطة ويتوجو المحقق رفقة حبوب و يخرجان شيرازي من المركز ،و بعدىا
ينتقالن إلى العاصمة و تطمع المحقق عمى حقيقة األبحاث التي كان يقوم بيا قدور
من قبمو "السايح"وتتركو لو خيار الخوض في ىذا األمر أو تركو ،فيفضل العودة
أن القدر يعيده من جديد لمخوض في ىذا األمر ،بعد خبر وجود جثة
إلى عممو ّإال ّ
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متعفنة لرجل أثبتت التحاليل أنيا تعود لبوعالم عباس ،الذي كان سائق "السايح" و
لو عالقة "بشيرازي".
أن كل األحداث
بعد إطالع جيل عمى أوراق النوي توضحت لو الفكرة و فيم ّ
التي قرأىا و التي كان أبطاليا ممن ىمشيم التاريخ و المجتمع من "ىالبيل" ذلك
الذي أنكرتو الشريعة السماوية إلى "سيباستيان" المترجم البسيط في الحربية الفرنسية
وصوال إلى "السايح" و "قدور" و "النوي" و ىم ال شيء ،حمموا رسالة اهلل و قد
اختارىم من اليامش ليكونوا عمى معرفة بأسرار الكون.
ثم ينتقل "جيل" إلى األظرفة التي تعمقت في شخصية كل من "ميشال" التي
وجدت نفسيا حوارية من حواريي الوافد بن عباد،و"عباس بوعالم" الذي يعيده القدر
مظرف من منزل "البراني"و"حبوب
إلى المكان الذي ىجره بطمب من "السايح" لجمب ّ
ولد سميمة" الذي يعود نسبو إلى طائفة الوافدين ّإال ّأنو لم يكن من أتباعيا.
أن
و مع انتياء "جيل" من قراءة ىذه المظاريف الثالثة تأكد من خطورة ما يق أر و ّ
وجود "ىالبيل" من شأنو أن يشكك في حقيقة الرساالت السماوية و في حقيقة
الخمق ،فيي تنبئ برسول جديد اسمو "الوافد بن عباد" يتجسد في أناس ميمشين و
أن النسل اإلنساني ىو البن غير شرعي آلدم.
ّ

ثانيا :توظيف التاريخ في الرواية.
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 -1الشخصية و المرجعية التاريخية:
تعتبر الشخصية التاريخية من المشكالت األساسية لمتجربة الروائية ،فال يمكن تصور
ثم كان التشخيص ىو
رواية من دون شخصيات تؤدي وظائف رئيسية أو ثانوية « ،و من ّ
1
ففن الشخصية في الرواية الجديدة لم تعد ذات
محور التجربة الروائية»  ،بالرغم من ذلك ّ

أىمية كبيرة ،و لم تعد ليا تمك الييبة التي أكسبتيا إياىا الرواية التقميدية.
إن أصعب ما يؤرق كاتب الرواية عموما و الرواية التاريخية خصوصا ،ىو تعاممو مع
ّ
محددة المعالم و الثقافية ،شخصيات ليا وجودىا و حضورىا في
شخصيات جاىزة ّ
يقيد الفنان
التاريخ الرسمي ّ
مما ّ
حددت بدايات حياتيا و نيايتيا كتب التاريخ سمفاّ ،
ك يسعى إلى
ففنو بال ش ّ
الروائي ،و يقمّل من حريتو ،فالروائي باعتباره فنانا و ليس مؤرخا ّ
يشوه الحقيقة التاريخية ،لذلك تبرز أسئمة كثيرة تفرض
تحقيق الصدق ّ
الفني من دون أن ّ
نفسيا عمينا ،أسئمة ال تتعمق بالكشف عن الحقيقة بقدر ما تكشف عن طريقة الروائي في
التعامل مع شخصيات جاىزة في التاريخ ،بمرجعيتيا الفكرية و الثقافية و الدينية.
فالشخصية التاريخية ىي من أبرز الشخصيات الحاضرة في الرواية ،تعتمد عمى
التاريخ فيي تد ّل عمى اطالعو و ثقافتو الواسعة ،فالشخصية التاريخية « :التي يستوحييا

 -1عبد الملك مرتاض ،نظرية الرواية ،ص .85
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سير القادة ،و رجال
المؤلف من كتب التاريخ و أحداثو ،و يكون موضوعيا مقابسا من ّ
الدين ،أو أصحاب الحركات و الثورات التاريخية ،و الشعوب مع مختمف أجناسيا».1
رواية "كتاب الماشاء" تحتوي عمى الكثير من الشخصيات التاريخية و المتخيمة عمى
السواء فمن الشخصيات التي ثبت وجودىا في كتب التاريخ ،نجد إلى جانب "أحمد باي"
"الداي حسين" ،و شخصيات أخرى مشاركة في خالفة "أحمد باي" ،و شخصيات في
الجيش الفرنسي مثل" :نابميون بونابارت" " ،الضابط بوتان"" ،الدوق دي رافيغو" باإلضافة
إلى الشخصيات المتخيمة و عمى رأسيم المترجم الحربي "سيباستيان دي الكروا" ىذه
أدق تفاصيمو ،و ساىمت في نمو
الشخصيات التي زادت من تالحم الواقع بالغوص في ّ
األحداث و تطورىا.
إن ّأول شخصية تاريخية تستوقفنا ىي شخصية "الداي حسين" حاكم مدينة الجزائر
ّ
وىو« آخر الدايات العثمانيين في الجزائر ،حكم من 1818م1830-م  ،و ىو من أصل
تركي ،بعد وفاة الداي "عمر باشا" تولى الحكم في الجزائر ،تمزت فترة حكمو بالكثير من
المصائب و المشاكل في مختمف المجاالت ،و انتيت باحتالل الجزائر من طرف الجيش
2
جسده "قسيمي" في روايتو حيث أشار إلى ىشاشة حكم
الفرنسي سنة 1830م»  ،و ىذا ما ّ

 -1نضال الشمالي ،الرواية و التاريخ،

ص .226

 -2فتيحة صحراوي ،الجزائر في عهد الداي حسين(1830 -1818م) ،رسالة ماجستير في التاريخ الحديث و
المعاصر ،جامعة الجزائر2011/2010 ،2م ،ص .14
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أن الكاتب و عمى عكس مرافقيو من المور :أحمد
"الداي حسين" في قولوّ ...« :إال ّ
أن الداي حسين لم يعد يمثّل ّإال نفسو
بوضربة...،كان يتحدث باسم الخزناجي ،زاعما ّ
وتمادى في وصف ضعف الداي حتى وعد الكونت في لحظة حماسة أو نفاقّ ،أنو
سيحضر لو رأسو».1
ييدف "قاسيمي" من خالل شخصية "الداي حسين" إلى إبراز بعدىا السياسي المتمثل
في تقريب صورة ضعف بعض الحكام في زمننا الحاضر ،ىذه الشخصية الضعيفة التي
مما أدى إلى ىشاشة حكميا ،ىذه الصورة
ال تتحمى بالشجاعة في اتخاذ ق ارراتيا بنفسيا ّ
التي حاول المؤلف إيصاليا لنا ،عمى عكس الشخصية الشجاعة التي ال تياب ال قوة
الجيش فرنسا و ال مدافعيا ،و المتمثمة في« شخصية "أحمد باي" حاكم المنطقة الشرقية
تميز بصرامتو ،و أظير جدارتو واستحقاقو لمكانتو
أي بايمك الشرق من(1837-1826م) ّ
و تصدى بك ّل قوة لالحتالل الفرنسي حيث عرف بشجاعتو و حنكتو الحربية».2
أما الذي أدىشني بالفعل تمك العبقرية التي أبداىا أحمد باي
حيث يقول الراويّ « :
حيث توجو إلى (مسمح) و نصب مدافعو الصغيرة و بعض المدفعية التي غنميا في
ىجومو عمى مؤخرة الجيش ،ليصبح الفرنسيون بينو و بين أسوار المدينة...و لم يخشى

 -1سمير قسيمي ،كتاب الماشاء ،ط ،1دار المدى للطباعة و النشر ،2016 ،ص .46
 -2أوجين فايسات ،تاريخ بايات قسنطينة في العهد التركي(1873 -1792م) ،ج ،3تر ،صالح منور ،ط ،1دار
طليطلة ،الجزائر2013 ،م ،ص .254
49

أشكال توظيف انتاريخ في رواية "كتاب انماشاء"

انفصم انثاني

أن تكون دفاعات المدينة غير كافية ،أرسل إلييا جزًء من الجنود الذين دخموا المدينة ليال
من جية صعبة لم تكن محروسة ،و في نفس الوقت اغتنم رداءة الطقس و التعب الذي
أصاب الجنود الفرنسيين ،و أخذ يناوشيم ليال ،ليمنعيم من النوم و الراحة...و حينئذ يئس
الفرنسيون من دخول المدينة ،قرروا االنسحاب و العدوة إلى عنابة».1
لقد ركز "سمير قسيمي" في روايتو عمى المسيرة النضالية لمشيخ "أحمد باي" و فترة
حكمو ،حيث تمكن من بمورة تمك الفترة التاريخية و كل الظروف المحيطة بالشخصية
لمقراء تاريخيا الحافل باالنتصارات و المكانة الرفيعة
المرجعية "أحمد باي" حيث كشف ّ
التي احتّمتيا و التي جعمتيا خالدة في ذاكرة الجيل الحاضر.
أن المؤلف ال يصبو إلى التعريف بشخصية "أحمد باي" و ال
لكن إذا تأممنا قميال ندرك ّ
بشخصية "الداي حسين" و غيره ،و ابراز مكانتيم في التاريخ الجزائري ،بل جعميا مرجعية
اتخذىا وسيمة فنية ،لمكشف عن أفكار و أحداث لم يصفح عنيا التاريخ الحديث ،كانت
أن
ليا عالقة بالشخصيات و بالظروف التي عاشتيا في تمك الفترة ،و من ىنا يبدو ّ
الكاتب جعميا وسيمة إلسقاطيا عمى الحاضر بغية ترسيخيا في ذىن القارئ  ،و جعمو
يستمتع أكثر بقراءة التاريخ الماضي الذي بنيت عميو حضارات.

 -1الرواية ،ص ص ،146

.147
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أن الكاتب اتكأّ عمى مرجعية تاريخية مثل "أحمد باي" ،بكل أبعادىا
و الجدير بالذكر ّ
الجمالية و الفكرية و جعميا صورة حية شاىدة عمى أصالة الحوار ،و التسامح و ىي
ثقافة انعدمت و اندثرت في زمن ىيمنت عميو أساليب التطرف و األحادية ،و مثاال
لمشجاعة و القيادة الحكيمة التي نفتقد ليا في حاضرنا فنحن بحاجة ألحمد في مجتمعنا
وىذا ما أراده المؤلف أن يوصمو لمقارئ حسب قراءتنا.
أن ىذه الظروف
إن سيطرة الوقائع التاريخية عمى الحاضر السردي في الرواية ،معناه ّ
ّ
مازالت مستمرة في الحاضر ،و بالشكل نفسو و ىذا الذي تحاول رواية "كتاب الماشاء"
إعادة بنائو ،فبداية القرن الواحد و العشرين ىو بداية لتفكير جديد في ظ ّل العولمة ،يسعى
ىذا التفكير إلى تكريس حوار حضاري ،و االىتمام بقضايا اإلنسان كفنسان ،حوار بين
اإلسالم و المسيحية ،بين الشيخ "أحمد باي" و المترجم الحربي "سيباستيان دي الكروا"
الرجالن المغة و يسعى ك ّل واحد منيما إلى خدمة اآلخر أو خدمة
التي يتبادل فييا ّ
اإلنسان ميما كانت عقيدتو أو جنسيتو أو موطنو.
و يستمر ىذا الحوار عبر بعض صفحات الرواية التي يمكن اعتبارىا رسالة لبناء
الدول عمى السمم و الحوار الحضاري ،و تغيير النظرة إلى اآلخر بتقبمو كفنسان  ،و يأتي
ىذا من خالل كالم الشيخ "ابن الربيعة" و "سيباستيان دي الكروا" بتوكيمو تسميم األمانة
التي بحوزتو ،حيث يقول الراوي... « :تسمّمت خارج المعسكر حتى بمغت مخبأ الرسائل
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التي أعطاني إياىا الربيعة ،فعشية عودتي من عند الربيعة يوم سممني الرسائل ،خشيت
أن تقع في يد أحدىم ،و فضمت أن أحفر ليا في مكان غير بعيد و دفنتيا في مكان
عممتو.»1
يقدم لنا « صو ارواقعية و تاريخية عن المثقف
إن اعتماد "قسيمي" عمى شخصية مثقفة ّ
ّ
العربي الحديث ،و ىو يعيش في حالة التمزق الداخمي بين عالم متناقض :عالم قيم
مترسبة في أعماقو ،و يحاول التمرد عميو بوعيو بيا ،و عالم يتمسك بيذه القيم ويحاربو
بيا ،و ينتج ىذا التناقض القائم االحساس بالتغرب و الرفض و بالتالي المعاناة».2
يمثل الطرف األول "أحمد باي" الذي إن كان يعيش في الماضي فعالّ ،إال ّأنو يعبر
عن المستقبل من خالل أفكاره و تطمعاتو في إيقاظ الناس من سباتيم ،و تغيير الذىنيات
و بناء الدولة و توحيد الناس تحت سقف واحد بعيدا عن سمطة القبيمة ،بينما يقف في
الطرف الثاني في مواجية "أحمد باي" قومو الذين تغمّب عمييم الفكرة الرجعية المقدسة
لمماضي و التشبث بو ،و التي ىي آيمة لمزوال بحكم انعزاليا في الماضي ،و يبدو ذلك
جميا في الرواية ،فمعاناة "أحمد باي" لم تكن نابعة من صراعو مع العدو الفرنسي ،بل من
ّ
محيطو والظروف التي كان يعيشيا ،و من خيانة و مكائد كانت نصب لو حيث

 -1الرواية  ،ص .140
 -2سعيد يقطين ،انفتاح النص الروائي ،ص

.142
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صد ىجوم
أن أحمد باي بمجرد وصولو إلى ناحية سطيف اكتشف المكيدة ،و ّ
يقولّ «:إال ّ
بعض قبائل الناحية المتحالفين مع سميمان».1
جميا من خالل تحقيق جميع
يبدو الحضور القوي لشخصية "سيباستيان دي الكروا" ّ
بدء من تعاطفو مع الجزائر و شعبيا و محاولة احياء
مشاريعو التي نيضت بيا الروايةً ،
ضمير فرنسا ،و يظير ىذا في الممفوظ التالي « :فشكمت فرقة من الجنود المؤمنين
بمبادئ و بدأنا ننفذ خطة من ثمانية بنود ،كان بينيا :السعي لدى الممك إلبالغو بالصورة
الحقيقية لمجزائر بعد الغزو ،السيما بعد تولي الدوق دي رافيغو» ،2يقول أيضا «:محاولة
احياء ضمير األمة الفرنسية لدى الضبط السامين الفرنسيين ،يحثيم في ك ّل مناسبة
باحترام حقوق اإلانسان في ك ّل أوامرىم و لقد طبعنا و نسخنا آالف النسخ من ميثاق
حقوق اإلنسان لمسيد فيتال من أجل توزيعيا عمييم و عمى الجنود الفرنسيين».3
ال يقتصر ىذا الحضور عمى الشخصيات الرئيسية فحسب ،حتى بالنسبة لباقي
الشخصيات الحاضرة في قمب المعارك ،يظيرىا الروائي بصورة توحي بشعور خفي مثل:
شخصية الدوق دي رافيغو ،الشخصية القاسية التي ال تتحمى بأدنى أخالق الحرب والذي
دائما يجد ل ّذة في إطالق الرصاص أو يأمر بقطع رؤوسيم و المذبحة التي ارتكبيا في

 -1الرواية ،ص .126
 -2الرواية  ،ص .129
 -3الرواية  ،ص .130
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حق أىل قرية "العوفية" و ىي حادثة مشيورة نفذىا الدوق «:لقد أمر الدوق بغزو قبيمة
العوفية و إبادتيا ،فكما جاء في رسالة "بيشون"« لقد كان أمره واضحا ال لبس فيو ،أقتموا
جندي بعد الحممة ّإال
ك ّل من انتسب ليذه القبيمة حتى كالبيم أقتموىا ،ال أريد أن يعود كل ّ
بأحد ىذه األمور :رأس معمقة عمى نصل ،محفظة بارود فارغة أو قصص مرعبة تؤرق
الكبار».1
باإلضافة إلى الشخصية التاريخية المتمثمة في "الضابط بوتان" الذي «:كمّف بتدريب
الجيش العثماني (1807/1806م) و في نياية عام 1807م عاد إلى فرنسا ،و حصل عمى
ثم وقع عميو االختيار إلنجاز مشروع تجسس دقيق الحتالل
وسام جوقة الشرفّ ،
الجزائر» ،2حيث يقول الراوي «:و في فجر الرابع و العشرين من ماي رأيت ّأول مرة ىذه
األرض و ما إن تراءى الساحل لمضابط بوتان حتى أعطى األمر لمطاقم أن يظموا يقضين
و أالّ يغامروا باالقتراب أكثر من الالزم ،و أمر أن تبقى "لوروكان" في موقع يسمح ليا
بالمناورة و االنسحاب إذا ىاجمتيا سفن الداي مع األخذ بعين االعتبار مدى المدافع
التركية  ،ال تنسوا " صرخ بوتان تممؤه الحماسة" ...لم نأت لمحرب ىذه المرة ،و لكن
أىم من كل حرب».3
ميمتنا ىذه ستكون في عين األمة ّ
 -1الرواية ،ص

.137

 - 2فضيلة حفاف ،السياسة الفرنسية في عهد الدوق دي رافيغو (،ديسمبر 1833/1831م) ،رسالة ماجستير ،قسم
التاريخ ،جامعة الجزائر2013/2012 ،م ،ص .5
 -3الرواية ،ص .39
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ىذه الشخصيات مثمت رم از لالستبداد و االضطياد ،فقد حكم عمييا الروائي بأنيا
مثال لمظمم و االستبداد ،و ىذا ما فيمناه من الرواية ،فالتاريخ البشع ليذه الشخصيات
ينظر ليا كرمز لمظمم و االضطياد ،لقد كانت دالالت ىذه اآلراء التي قدمناىا مجرد
قراءتنا الخاصة لمرواية ،و أحداثيا و شخصياتيا عبر ىذا التحميل يمكن أن نبرز رؤية
المؤلف قسيمي من خالل روايتو "كتاب الماشاء" لمتاريخ و جعمو موضوع لمدراسة.
لقد وظفت الرواية كثير من الشخصيات الحقيقية ،و أخرى متخيمة زادت القصة اقترابا
من الواقع بأدق تفاصيمو ،و فسحت الرواية الطريق لمناس العاديين الذين أىمميم التاريخ
أي الميمشين ،أن يبرزوا و يكون ليم نصيبيم من التعبير و ابداء الرأي و المشاركة في
تشكيل الحياة العامة.

 -2األحداث و المرجعية التاريخية:
المكون الرئيسي الذي تقوم عميو عماية البناء السردي ،و ىو « عبارة
إن الحدث ىو
ّ
ّ
عن مجموعة من األفعال و الوقائع ،رتبت ترتيبا سببيا تدور حول موضوع عام» ،1أو ىو
«لعبة قوة متواجية أو متحالفة ،تنطوي عمى أجزاء تش ّكل بدورىا حاالت محالفة أو
مواجية بين شخصيات».2
 -2صليحة قصابي ،حداثة الخطاب في رواية الشمعة و الدهليزللطاهر وطار ،رسالة ماجستير في اللغة العربية
آدابها ،جامعة المسيلة2009/2008 ،م ،ص .195و
 -2لطيف زيتوني ،معجم مصطلحات نقد الرواية ،ط ،1مكتبة لبنان ناشرون2002 ،م ،ص .74
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الحدث إذن ىو تمك الصراعات داخل الرواية ،التي تتجسد وفقا لعالقات
الشخصيات أو مع العناصر السردية األخرى لمتعبير عن الواقع.
و يستثمر "سمير قسيمي" التاريخ و يستمد من مادتو لتشكيل بناء روايتو "كتاب
الماشاء" بالرجوع إلى الماضي سواء كان قريبا يتعمق بحرب التحرير ،أم بعيدا يضرب
بجذوره في أعماق التاريخ  ،يكاد أن يشكل ظاىرة غالبة في الرواية والقصة المكتوبين
النص الروائي إلخراجو عن
بالمغة العربية في الجزائر ،و ىذا ما يدفعنا إلى البحث داخل
ّ
دالالت ذلك ،و عن األسباب التي دفعت الكاتب إلى اختيار حقبة تاريخية بعينيا
واسترجاعيا في ظروف زمنية أخرى  ،قد تعكس ىذه األسباب إيديولوجية سياسية أو
اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية يحاول الروائي من خالليا اسقاط الماضي عمى الحاضر
يفر إليو
لالستفادة من تجارب ذلك الماضي ،و قد يتخذ الكاتب من ىذا الماضي مالذا ّ
من وطأة الواقع المتخمّف.
لذلك تستدعي عممية توظيف التاريخ في الرواية وعيا كبي ار من طرف الكاتب
بالماضي و الحاضر و بشروط الكتابة ،و سنحاول ابراز الطرق التي اعتمدىا الكاتب
لتوظيف التاريخ و أحداثو و اخراجيا اخراجا فنيا ،بما يحقق ليا الصدق الفني دون تشويو
حقيقتيا التاريخية.
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قدم لنا الكاتب حدثا تاريخيا ميما في بداية روايتو ،ىو بداية االحتالل الفرنسي
أن فرنسا ال
لمجزائر عام 1830م ،و النوايا الحقيقية لفرنسا التي كانت مخبأة تحت قناع ّ
تيدف الحتالل الجزائر ،و لكن تخميصيا من الترك و تحريرىا.
و نفيم ذلك من خالل ىذا المقطع السردي لمضابط بوتان «:أعرف رأيك مسبقا ولكن
أن غرضنا من غزو
اعتبر األمر خدمة لصديق لم يطمب منك سابقا أي خدمة ،و لتعمم ّ
الجزائر ليس االستئثار بيا و احتالليا و لكن تخميصيا من الترك و تحريرىا ،لذلك
أترجاك أن تنظر إلى األمر بعين المدرك لميمة األمة الفرنسية نحو كامل اإلنسانية
وباألخص تمك المجتمعات البدائية ،لتذوق أخي ار طعم الحضارة.
ظن بوتان ّأنو نجح في اقناعي بقبول الميمة ،فقد كنت أعرف غاياتيا و أسبابيا
بيذا ّ
الحقيقية ،لم يكن يخفى عمى أحد ما تكبده كبرياء نابميون حين أرغم عمى دفع ألف فرنك
أجل
أن األمر توقف عند ىذا ّ
الحد لتناسى كبرياءه المجروح و ّ
فدية لبعض األسرى ،و لو ّ
لكن الجزائريين تمادوا في تعنتيم بمجرد أن تناىى إلييم خبر غرق
التفكير إلى حينو ،و ّ
األسطول الفرنسي في ترافمغار ،و توىموا ّأنيم بمنح بريطانيا امتياز صيد المرجان
البد من تأديبيم ،و ال يتأتى ذلك ّإال
وسحبيا منو ،سيقضون عمى فرنسا .لذلك كان ّ
باستبعادىم..فما لم يعط بالمين يؤخذ بالقوة».1

 -1الرواية  ،ص ص .39 ،38
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ييدف "سمير قسيمي" بفدراج ىذا الحدث التاريخي في بداية روايتو لما يحممو ىذا
الحدث من أبعاد ،إلى محاولة اسقاط االحتالل الفرنسي و مكائده التي دخل بيا إلى
الجزائر .و ما يحدث اليوم في الوطن العربي عموما و الجزائر خصوصا باإلضافة إلى
الواقع المضطرب الذي تعيشو اليوم ،حيث حاول الكاتب تجسيد الصورة التاريخية الرامزة
من خالل حكم األتراك و دخول االحتالل ،و ذلك بوضع المجتمع أمام الماضي التاريخي
غيبت كثي ار من الشخصيات الثورية.
الوطني بك ّل تراكماتو و صراعاتو التي ّ
تناول الكاتب أيضا حدثا تاريخيا ميما ،و ىو سقوط مدينة الجزائر و تسميمو لفرنسا
ضم ىذا الوفد كاتب الداي حسين الذي أمره أن يتفاوض باسمو حتى
حيث يقول «:و قد ّ
أن الكاتب و عمى عكس مرافقيو من المور :أحمد
يحصل عمى أفضل ما يستطيعّ ،إال ّ
أن
بوضربة و حسن بن حمدان بن عثمان خوجة ،كان يتحدث باسم الخزناجي ،زاعما ّ
الداي حسين لم يعد يمثّل ّإال نفسو ،و تمادى في وصف ضعف الداي حتى وعد
الكونت ،في لحظة حماسة أو نفاقّ ،أنو سيحضر لو رأسو» .1محاوال بذلك إعادة كتابة
التاريخ الميزوم باستحضاره ليذا الحدث أي سقوط المدينة ،فيو يعيد تشكيل رؤية
تاريخية متفتحة لمحدث التاريخي ،تمتزج فييا األبعاد الحضارية الراسمة لمعنى اإلنسان
ونقل ىمومو و تأمالتو.

 -1الرواية  ،ص .46
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باإلضافة غمى الحادثة المأساوية الشييرة المتمثمة في «مذبحة "جامع كتشاوة" يوم
17ديسمبر 1831م ،حيث عمد "الدوق دي رافيغو" إلى تحويل المسجد إلى كنيسة .و بعد
الموقف المعارض لمسكان و رفضيم لفعل الدوق المشين أعطيت األوامر لمجيش
باحتاللو بالقوة و محاصرتو ،حيث كان حوالي 4000مصمّي قد اعتصموا بو ،فواجيتيم
القوات الفرنسية بعنف ،و أمر الدوق بفطالق النار عمى المصمين حيث وقعت حينيا
مجزرة في حق الشعب الجزائري».1
وظّف سمير قسيمي ىذه الحادثة كحدث تاريخي قدمتو شخصيات روائية و أخرى
كنا قد التقينا أياما بعد مذبحة "جامع كتشاوة" الشييرة ،جاء
تاريخية حيث يقولّ ... «:
يوميا برفقة وفد من بعض القبائل ليقابموا حمدان خوجة حتى يكون رسوليم إلى الدوق دي
رافيغو .2»...حيث ييدف قسيمي من خالل ما قمناه إلى اسقاط ىذه الحادثة عمى ما
يحدث من انتياكات في مساجدنا أىميا ما يحدث في "مسجد القدس" الشريف من طرف
االحتالل االسرائيمي ،باإلضافة إلى اليجمات االرىابية األخيرة التي نفذت في مساجدنا
أن
واليدف من ورائيا ىو ضرب األمة االسالمية في عقيدتيا و ّ
ىز كيانيا باعتبار ّ
مقدس لدى المسممين ،فيو يمثّل ىويتيم االسالمية و مرجعتييم الدينية
المسجد ىو مكان ّ
جمة لتيويد المساجد
التي ىي مستيدفة اليوم من الغرب ،حيث يقومون ببذل جيود ّ
 -1ويكيبيديا الموسوعة الحرّةhttp//oh.m.wikipedia.org.13/4/2017.
 -2الرواية ،ص .119
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الدين الحنيف الذي جبمنا عميو من خالل إنشاء
وتنصيرىا و القضاء عمى العقيدة و ّ
منظمات وجماعات تقتل و تنيك أعراض الناس باسم المسممين و اإلسالم ،و لكن
اإلسالم بريء منيم براءة الذئب من دم يوسف.
كذلك يدرج "قسيمي" حادثة أليمة أخرى ىي "مذبحة العوفية" حيث «كانت قبيمة
ألنيا تش ّكل ىمزة وصل بين
العوفية تشكل خط ار عمى االحتالل الفرنسي لمجزائرّ ،
المقاومين في مدينة القصبة و المقاومين اآلخرين في سيل متيجة ،و منطقة القبائل.
وكانت ىذه المذبحة يوم 06أفريل1832م و التي أقدم عمى تنفيذىا العقيد "ماكسيمميان
جوزيف" وكانت حصيمة ىذه المجزرة حوالي مئة جزائري من ىذه القبيمة ،و لم ينجو من
أما زعيم ىذه القبيمة فقد أعدم فيما بعد ،بعد محاكمتو
ىذه المذبحة سوى أربعة أشخاصّ ،
من طرف الجيش الفرنسي».1
رّبما ييدف الكاتب من خالل إدخال أحداث تاريخية في متنو الروائي ،إلى محاولة
إعادة الماضي في قالب الحاضر ،و جذب القارئ الذي عزف اليوم عن االطالع عن
تاريخو ،فيحاول الكاتب من خالل روايتو "كتاب الماشاء" استحضار التاريخ بشخصياتو
الروائية ،و ذلك بالعودة إلى الماضي و اليدف منيا توضيح قضايا شائكة رىن

 -1الموسوعة الحرة ويكيبيديا ،المرجع السابق.
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العصرحيث يقول الروائي... «:فبعد مذبحة العوفية لم أعد قاد ار عمى البقاء في ىذا
الوطن.1»...
أن ىذه
إن سيطرة األحداث التاريخية عمى الحاضر السردي في الرواية معناه ّ
ّ
مستمرة في الحاضر ،و بالشكل نفسو كما ذكرنا سابقا ،فال يمكننا قراءة
الظروف مازالت
ّ
ألن األثر
عمل أدبي خارج إطار العصر الذي أنتجتو ،أو الظروف التي أوجدتو « ّ
يدل عمى روح العصر الذي تنسب إليو أعمال المغامرة ،و بقدر
فني قد ال ّ
القصصي أثر ّ
أشد تعقدا و ذات مستويات أكثر
ما يكشف روح العصر الذي ظيرت في بطرائق لعمّيا ّ
خفاء».2
ً
و من ىذا المنطمق تبرز بواعث كثيرة ،فنية و ثقافية و سياسية و اجتماعية واقتصادية
تدفع بالرواية إلى العودة لمتاريخ ،أىميا« "البحث عن الذات الضائعة" و"اكتشاف معنى
االستمرار" و "االنتماء إلى شيء قد ضاع إلى األبد" أو "مسح الغبار عن الصورة
القديمة" ،كمّيا معاني سنتذكرىا عندما يكون الحديث عن الرواية التاريخية».3
و ىذا ما دفع بسمير قسيمي لمعودة إلى أحداث تاريخية و تسميط الضوء عمييا وبعثيا
من جديد من أجل أن تكون بمثابة استذكار لما سبق.

 -1الرواية ،ص
 -2الصادق قسومة ،طرائق تحليل القصة ،دار الجنوب للنشر2000 ،م ،ص .39
.120

 -3نضال الشمالي ،الرواية و التاريخ ،ص .236
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 -3الزمن التاريخي:
الزمن مادة معنوية حيوية متعمقة بالوجود اإلنساني منذ األزل ،و ليذا ارتبطت معرفتو
بمجاالت متعددة ،فمسفيتو و فكريتو و سيكولوجيتو و أدبيتو و ىو ما يتيح فرصة اكتشاف
مدى تأثير الزمن في صيرورة العموم المتصمة باإلنسان و ليذا اىتم األدباء و النقاد بو
باعتباره إحدى آليات الحركة ،و فاعمية اإلبداع األدبي ،و قد ركزوا اىتماميم حول الزمن
النفسي و آليتو في النص األدبي رغبة منيم « في الكشف عن الروح التي تكون الحياة
الداخمية األصيمة لإلنسان ،في مقابل اىتمام العمم بالزمن الطبيعي لتمبية الحاجيات
أن األدباء رغبوا في انقاض الروح من سيطرة المادة ،و اسماع
المادية لمجسد ،أو قل ّ
الناس يكمن وراء سموكيم في الحياة ،و تعريفيم بطبيعة مشاعرىم التي تنقمب عبر
الزمن».1
إن لمزمن فاعمية كبيرة في الحركة و الديناميكية اإلبداعية داخل النفس اإلنسانية ،فيو
ّ
يمثل الصيرورة و التحول ألجل التقدم و التواصل و الوعي بضرورة التغيير ،و ليذا كان
فنا سرديا حديثا جاء كنتيجة
من أىم األساسيات التي أنبتت عمييا الرواية ،باعتبارىا ّ
لوعي األنا و بأسباب النيوض إلثبات الذات اإلنسانية ،و الخصوصية اإلبداعية.

 -1سمر روحي الفيصل ،بناء الرواية العربية السورية ،ص .185
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تخصو في تجمياتو المختمفة
ألنيا« ال تستطيع أن تمتقطو و
زمني بامتياز ّ
فن ّ
فالرواية ّ
ّ
الميثولوجية و الدائرية و التاريخية و البيوغرافية و النفسية» ،1كما ّأنيا أكثر األنواع
األدبية اندماجا مع متقمبات العصور الزمنية و متطوراتيا و ألجل ىذا تشكمت الرواية
كفن يطرح إشكاليات العالقات و كيفية تنظيميا في الواقع االجتماعي و الذاتي ،بوعي
ّ
حر يجسدان الرفض التام لمنمطية والجاىزية ،يؤكدأن سعي الروائي نحو
خاص و خمق ّ
التجريب ،و خمق عالم زمني غير واقعي ،تسيره الرؤى و القيم الخالدة غير المرتبطة بزمن
معين و ىو ما يم ّكنيا من االنفتاح عمى القراءات التأويمية المستقبمية عمى تنوعيا
تاريخي ّ
و اختالفيا.
النص الروائي عن غيره من سائر الفنون السردية التي تقترب
يميز
و ىذا تماما ما ّ
ّ
ففن الزمن الروائي
من شكميا « ففذا كان الزمن الممحمي مكتمال و منغمقا عمى نفسوّ ،
ألنو يممك امكانية االنفتاح عمى المستقبل في ّأية لحظة ،و لكن
يظ ّل عديم االكتمالّ ،
الضيق لمكممة
الزمنين معا حسب "باختين" دائما يشتركان في كونيما ليسا زمنا بالمعنى
ّ
واّنما ىما أحد مستويات التراتب لألزمنة و القيم».2

 -1محمد برادة ،الرواية أفقا للشكل و الخطاب المتعددين ،مجلة فصول،ع ،4المجلد  ،1993 ،11ص .22
 -2سعيد يقطين ،القراءة و التجربة (حول التجريب في الخطاب الروائي بالمغرب) ،دار الثقافة ،الدار البيضاء،
ص ،185

ص.162
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الدارسون
و يتجمّى الزمن في النص الروائي من خالل تمك التقسيماتالتي وضعيا ّ
لمزمن الروائي ،و« ىي تقسيمات تكشف عن وعي جديد بخصائصو و وظائفو و دالالتو
التي يؤدييا ،ومن ىذه التقسيمات نجد أزمنة داخمية و يمثميا:
 زمن القصة. زمن الكتابة. زمن القراءة.و أزمنة خارجية متعمقة بزمن الكاتب.
 زمن القارئ. الزمن التاريخي».1حيث يعتبر الزمن التاريخي مكونا أساسيا في الرواية التاريخية ،فمن خاللو يستنبط
الروائي األحداث و التواريخ و الشخصيات التي تخدم موضوعو ،من خالل توظيفيا في
فني إبداعي.
قالب ّ
إن الزمن التاريخي ىو الزمن الحقيقي الذي تقوم عميو الرواية ،من خالل توظيفيا
ّ
ألحداث تاريخية وقعت في أزمنة مختمفة في الواقع ،حيث «يمثل الذاكرة البشرية ،يختزن
 -1ينظر :سهام سديرة ،بنية الزمان و المكان في قصص الحدسث النبوي الشريف ،رسالة مجستير في األدب
العربي ،تخصص السرد العربي القديم ،جامعة منتوري قسنطينة2006/2005 ،م ،ص .26
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نص لو استقاللية عن عالم الرواية ،و يستطيع الروائي أن يفترق
خيراتيا مدونة في ّ
عنو».1
يتجمّى توظيف التاريخ في رواية "كتاب الماشاء" في ّأول حقبة زمنية معينة ،افتتح بيا
بداية الرواية ،و ىي الفترة بين( 1808م1830-م) و تمثّل ىذه الفترة الوقت الذي كان
يميد فيو الضابط "بوتان" الحتالل الجزائر ،من خالل ىذا المقطع «:شارك في مواقع
ميمة أشيرىا حصار التويمري الذي ميّد لنابميون االستالء عمى الحكم ،و كان المترجم
الرسمي في بعثة الضابط بوتان الشييرة عام 1808م،دخل الجزائر عام1830رفقة
الكونت دي بورمون ،و لو بحوث ىامة حول حياة البدو و التوارق».2
إن اليدف وراء ادراج ىذه الفترة الزمنية من التاريخ في الرواية ليس اليدف منيا
ّ
التذكير بأحداث الماضي ،و لكن مقاربة ما حدث في الماضي و ما يحدث في الحاضر
يمر بو المجتمع العربي ،و ّأنو
و كأن التاريخ يعيد نفسو ،نظ ار لمواقع المزري الذي ّ
مستيدف من الغرب الذي يحيك مؤامرات لمقضاء عمى العرب بمدا تموى اآلخر.
حيث حاول قسيمي أن يسرد لنا في زمن كانت فرنسا تخطط الحتالل الجزائر
أي ذكاء ألدرك ّأنيا
واالستيالء عمى صحرائيا و سواحميا حيث يقول «:لم أحتج إلى ّ

 -1سيزار قاسم ،بناء الرواية العربية لثالثية نجيب محفوظ ،ص

.26

 -2الرواية ،ص .17
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نفس السفينة التي استعمميا الضابط بوتان في ميمة التجسس ،التي قادتو إلى سواحل
سجل يؤ ّكد ذلك».1
الجزائر تمييدا الحتالليا رغم انعدام أي ّ
ينتقل الروائي إلى مؤشر زمني ىو 1830م ،و ىو سقوط مدينة الجزائر و احتالليا من
قبل فرنسا ،حيث تمثّل ىذه الفترة بداية معاناة الشعب الجزائري و نقطة سوداء في تاريخو
حيث يقول « :لم تكن تمك الرسالة ّإال حيمة ف ّكر فييا الكونت لييسر عميو دخول مدينة
أي مقاومة شعبية تذكر» ،2فمن خالل ىذه الفترات الزمنية التي تناوليا
الجزائر دون ّ
قسيمي حاول معالجة القضايا الراىنة ،و لكن بمنظور تاريخي من أجل الكشف عن
المستور « فالرواية في استعانتيا بالمادة التاريخية تريد بناء الحاضر ،و بعث الماضي
إلحيائو بأسموب جديد و تقنيات مبتكرة يحمل من ال إثارة و الجمال ما يسمح بتمقي
فني».3
الزمن بأسموب ّ
و ىذا ما ييدف إليو سمير قسيمي في روايتو "كتاب الماشاء" حيث ورد أيضا في
روايتو المقاومة الشعبية في الشرق الجزائري بقيادة "أحمد باي" ،حيث يقول « :في طريقنا
إلى ىناك ،كانت األخبار تتوالى من قسنطينة عن معارك أحمد باي مع الفرنسيين من
جية ،و مع إبراىيم باي الممتجئ في جبال عنابة من أخرى ،و كذلك عن وعود يكون قد

 -1الرواية ،ص
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 -2الرواية  ،ص .41
 -3زعرب صبيحة عودة  ،غسان كنفاني ،جماليات السرد في الخطاب الروائي،ط ،1دار مجدالوي ،2006 ،ص
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أما األخبار القادمة من مدينة الجزائر فقد
تمقاىا أحمد باي من السطان التركي محمودّ ...
أن أحمد باي بدأ يفاوض الجنراالت
كانت تتكمم عن سقوط وشيك لقسنطينة ،و تؤكد ّ
لتسميم المدينة ،و أخبار أخرى تتحدث عن استعدادات الجيش الفرنسي المرابط بعنابة
لمزحف عمى قسنطينة ،لعزل أحمد باي و تعيين رجل يدعى يوسف خمفا لو»

1

أن الروائي حافظ عمى تتابع األزمنة التاريخية ،حيث
من خالل قراءتنا لمرواية نالحظ ّ
أي زمن عمى اآلخر ،حيث تناول سقوط منطقة القبائل و سقوط عنابة ثم
لم ّ
يقدم أو يأخر ّ
تالىا سقوط مدينة قسنطينة ،حيث يقول « كان أحمد باي قد طمأنني أنو سيعود ويرافقني
كف عن زيارة المنعة خوفا أن يكتشف
لكنو بعد سقوط قسنطينة ّ
بنفسو إليو بعد أشير ،و ّ
أعداءه من الفرنسيين و العرب مكان أىمو فييددونو بيم».2
إن أبعاد الزمن في رواية "كتاب الماشاء" تأخذ قيمة خاصة في فيم داللة النص
ّ
وأبعاده الفكرية ،و عمى ىذا األساس تبمورت الرواية ببعدىا التاريخي ،كونيا عمل سردي
أن « الزمن الحاضر ال يستحيل
قائم عمى توزيع األزمنة ،كما يرى عبد الممك مرتاض ّ
ٍض
ماض ّإال حين يذوب في ماضي المؤلف الذي يستحيل إلى مستقبل بالقياس إلى زمن
إلى
الرواية المكتوب».3

 -1الرواية ،ص .142
 -2الرواية  ،ص .149
 -3عبد الملك مرتاض ،بحث في تقنيات السرد ،ص
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فالروائي ىنا يضع األحداث التي تبين حاضره ،فيو حين ينبش في الماضي التاريخي
جسده "سمير قسيمي" من خالل نبشو في تاريخ
ّ
ففنو يرحل معو زمن الحاضر ،و ىذا ّ
الجزائر ،بداية من مخطّط فرنسا لدخول الجزائر إلى سقوط مدينة الجزائر ،و احتالليا
ثم قسنطينة بقيادة "أحمد باي" ،محاوال نقل
ثم عنابة ّ
مرو ار إلى المقاومة في منطقة القبائل ّ
دالالت إيجابية و نقل الحياة االجتماعية و التاريخية و الدينية لممجتمع الجزائري في تمك
الفترات الزمنية المذكورة ،عن قصد و ليست عبثا .محاوال من خالليا تمرير رسائل مشفرة
ٍض
فنيا ،فعودة الكاتب إلى تمك الفترة من تاريخ الجزائر ّإنما
تحيل إلى
ماض حاضر ّ
تتكرر في حياة
ليستخمص منيا عبرا ،و يسمّط الضوء عمى بعض القضايا االنسانية التي ّ
الناس ،فتستفيد منيا األجيال الالحقة و طريقة تعامل اإلنسان مع أخيو اإلنسان خاصة
في ظ ّل اإلسالم.
 -4المكان و المرجعية التاريخية:
تصور رواية بدون مكان
يعتبر المكان عنص ار أساسيا في بنية السرد ،بحيث ال يمكن ّ
معين،
أن ك ّل حدث يأخذ وجوده في مكان و زمان ّ
فال وجود ألحداث خارج المكان ،ذلك ّ
و نظ ار ليذه األىمية التي أخذىا المكان ،نجد "أحمد مرشد" يعتبره « العمود الفقري الذي
يسم األشخاص و األحداث
يربط أجزاء النص اروائي ببعضيا البعض ،و ىو الذي ّ
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يدل عمييا» ،1فال يمكن لكاتب الرواية االستغناء عنيا ميما كانت
الروائية في العمق و ّ
طبيعتو حقيقي /ال حقيقي ،في حين يقوم أحيانا بتوقيف حركة الزمن ليمتقط حركة األشياء
حس الكاتب لممكان وعن
في امتداداتيا المكانية في عالقاتيا بما يجاورىا ،ما ّ
يدل « عن ّ
العالقات النفسية العميقة التي تربطو بو ،كما يجوز لنا أن نتحدث عن معايشتو لالمتداد
مكر ار في مكانين...أو أن يرى الشيء الواحد
المكاني الذي يدفعو ألن يرى الشيء الواحد ّ
في زمانين أو أزمنة مختمفة.2»...
تتميز طبيعة األمكنة في رواية سمير قسيمي "كتاب الماشاء" بعدم الثبات ،حيث يمثّل
ّ
نصو
المكان في ىذه الرواية األرضية الخصبة ،التي حاول الكاتب من خالليا بناء ّ
السردي ،و قد أشار "غاستونباشالر" في كتابو "جماليات المكان" « إلى األماكن الضيقة
و دالالتيا و األبواب و الصناديق المغمقة ،كما تناول جدلية الداخل و الخارج ،و أشار
إلى ّأنو ميما تكن طبيعتو – أي المكان -ضيقة أو رحبة ،و ميما يكن حجم الموصوف
تمر بيا النفس البشرية ،و إلى
صغي ار أو كبيراّ ،
ففنو سيشير إلى الحالة النفسية التي ّ
محدد لمداخل
الحرية التي تتوق إلييا ،و رأى "باشالر" ّأنو ال يمكن وضع تعريف ّ
تخل باتساق
ألن الصراع بينيما ليس صراعا حقيقيا ،فيي أبسط حركة يمكن أن ّ
والخارجّ ،

 -1نصيرةزوزو ،بناء المكان المفتوح في الرواية (طوق الياسمين لواسيني األعرج) ،مج المخبر ،أبحاث في اللغة و
األدب الجزائري ،بسكرة 2012 ،م ،ص

.22

 -2نبيلة إبراهيم ،فن القص في النظريةو التطبيق ،ص .160
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األحداث ،لذلك تناول ىذه الجدلية ( الداخل و الخارج ) ،من خالل تعابير الوجود و بعيدا
عن الحاالت اليندسية».1
إن الفضاء المكاني في رواية "كتاب الماشاء" يتضمن أمكنة تاريخية أي كانت شاىدة
ّ
عمى أحداث تاريخية وقعت بيا.
الرواية تظّم مجموعة من األمكنة المغمقة و المفتوحة و التي يمكن من خالليا
استخالص األثر التاريخي ،فاألمكنة المغمقة «ىي األمكنة المحددة مساحتيا و مكوناتيا
كمكان لمعيش أو السكن ،الذي يأوي إليو اإلنسان و يبقى فيو فترات من الزمن سواء
بفرادتو أو بفرادة اآلخرين ،لذا فيو المكان المغطى بالحدود اليندسية و الجغرافية ،الذي
يكشف عن األلفة و األمان ،أو قد يكون مصد ار لمخوف أو الذعر».2
و ّأول األمكنة التي تستوقفنا في رواية "سمير قسيمي" ىي الزاوية و ما تحممو من بعد
أن سعادتي سرعان ما اضمحمت و أنا أرى الكونت
ديني و ثقافي ،في قولوّ ...« :إال ّ
يدخل و حراسو مسجد زاوية سيدي فرج ،يأمر بفخالئو و كامل الزاوية حتى يستقر فيو
وبالفعل أقام قيادة أركانو في المسجد ،بعد أن نيبو الجند و دنسوه ،كانت تمك أولى

 -1ينظر :غاستونباشالر ،جماليات المكان ،ص .216
 -1ينظر :فهد حسين ،المكان في الرواية البحرينية (دراسة في ثالثية روايات الجذور ،الحصار ،أغنية الماء و
النار)،ط ،1فراديس للنشر و التوزيع ،البحرين ،2003،ص .163
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جرائمنا في ىذه األرض ،1»...و قد استحضر ىذا المكان لما يحممو من ىوية اسالمية
تسير أمورىم ،و االحتالل
لمجزائريين و ىو مركز إشعاع ديني و عممي و فيو يحتكم و ّ
الفرنسي منذ دخولو إلى الجزائري ،أول ما قام بو ىو طمس ىذه اليوية و تدنيس ىذه
األمكنة الدينية ،و ىو نفس ما يحدث في وقتنا الحالي من إساءات لمدين اإلسالمي
واعتداءات عمى رموزىا الدينية في محاولة لتغريب المجتمع االسالمي و ابعاده عن دينو.
عرج عمى مكان ذو قيمة دينية و اجتماعية كبيرة لدى الجزائريين و ىو "مسجد
كما ّ
كتشاوة" ،الذي لحقو ىو اآلخر أذى المستعمر الظالم و ىذا ما يبرزه المقطع السردي
كنا قد التقينا بعد مذبحة جامع كتشاوة الشييرة ،2»...يعود الروائي من جديد
التاليّ ...« :
و يبرز بشاعة االحتالل و سياستو القمعية التي لم تستثني حتى األماكن الدينية المقدسة
األمة ،باستيدافيا في دينيا ،و ىذا ما نشيده اليوم في
و التي تيدف إلى ضرب صميم ّ
مساجد المسممين خاصة ما يحدث في مسجد األقصى الشريف الذي يتعرض النتياكات
متكررة من طرف االحتالل الصييوني.
و يبرز لنا "سمير قسيمي" في روايتو المساعي االستيطانية لمجيش الفرنسي ،و اتخاذ
بيوت و قصور الجزائريين بيوتا ليم ،و المقطع السردي التالي يوضح ذلك ... «:كنت
وقتيا معسك ار في نواحي جنان الباشا مع بعض الجنود منذ أزيد من شير ،نرقد في دار
-1الرواية ،ص .42
 -2الرواية  ،ص .119
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كانت ممكا ألحد ولداش مدينة الجزائر ،صادرىا الجيش مباشرة بعد رحيل الولداش مع
الباشا حسين و كنت أنا من اختار ذلك المنزل ليكون مرقدا لنا ،فقد عممت من سكان
أن أحمد باي التجأ إليو بعد معركة سطوالي و بقى فيو حتى تناىى إليو خبر
المنطقة ّ
استسالم الباشا ،1»...و قد أراد المؤلف من خالل ىذا المقطع إبراز أن الغاية من احتالل
روج لو ،بأن الحممة تيدف إلى مساعدة
الجزائر ىي مصادرة خيراتيا و ليس كما ّ
الجزائريين لمتخمص من االستعمار العثماني ،و الدليل عمى ذلك ىو سياسة المصادرة
ألمالك و أراضي الجزائريين ،و نفس األمر يحدث في الوقت الحالي في عالمنا العربي
الذي تتدخل فيو أيادي أجنبية لزرع الفتنة بو ،حتى يتسنى ليم استغالل ثرواتيا ،فالكاتب
يربط األحداث الماضية عن طريق دالالت مكانية لإلشارة إلى وقائع في الحاضر
والتحذير من مخاطرىا.
ينقمنا الكاتب في روايتو إلى فضاء مغمق آخر ،ال يق ّل بشاعة عن ظمم االستعمار
وبشاعتو و ىو السجن ،فيقول...«:في ّأول يوم لي ىناك بدى المكان موحشا ،و بعد عام
أصبح أق ّل توحشا ،حتى أصبح في زحمة السنوات المكان الذي أعيش فيو ،انمحت من
رأسي ذكريات الخارج ،و بدأت أنسى أسماء أصدقائي و وجييم ،2»...فالسجن مكان ال
يحب أحد التواجد فيو حالو حال االستعمار فال أحد يرضى أن يكون بمده مستعم ار وحريتو
 -1الرواية  ،ص.120
 -2الرواية ،ص ص ،60
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مقيدة ،فالسجن داللة من دالالت االستعمار و االستبداد الذي يقضي عمى ك ّل شيء
ّ
جميل ،وقد استعمل الكاتب ىذا المكان المغمق ليجعل القارئ يأخذ صورة عن االستعمار
فما يعانيو السجين في زنزانتو ىو نفس ما يعانيو اإلنسان الذي أحتمت أرضو ،و في ىذا
إشارة إلى معاناة كل سجين سمبت حريتو حال االسير الفمسطيني  ،فالكاتب يحيل الصورة
المكانية الرامزة إلى الظمم واأللم لتجسيدىا بين الماضي و الحاضر.
من األمكنة المغمقة يأخذنا ال اّروي إلى فضاء أوسع ،و ىي األمكنة المفتوحة و التي
القيم
تكتسي أىمية كبيرة « تساعد عمى اإلمساك بما ىو جوىري فييا ،أي أنيا مجموع ّ
والدالالت المتصمة بيا» ،1و ّأول األمكنة المفتوحة التي تستوقفنا في رواية "كتاب
المشاء" ىي مدينة الجزائر ألىميتيا الكبيرة ،و موقعيا االستراتيجي «...أثناء ذلك كنت
سارحا في الساحل الذي تراءى لي قطعة من الجنة ،بدا البحر أكثر زرقة ،و الرمال
سري أن تتجاىل الريح أمر الضابط بوتانوتسير
حبات ثمج ،أو بساط قطن ،تمنيت في ّ
لوركان صوب تمك الشواطئ ،فقط لو يحممنا الموج إلى ذلك الساحل ألدقّق في تمك
أي
الحصون وأمأل عيني بمشيد مدينة الجزائر ،التي قيل لي ّأنيا من النظافة ما يغني ّ
سائر عن االنتعال. 2»...

-1فهد الحسن ،المكان في الرواية البحرينية،
 -2الرواية ،ص

ص .124

.40
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قدم لنا سمير قسيمي وصفا لمدينة الجزائر عروس المتوسط و التي كانت تعرف قديما
ّ
بالجزائر البيضاء لشدة نظافة شوارعيا أو المحروسة لحصونيا المنيعة ،و التي كانت منذ
تغير بعد دخول المستعمر
القدم مح ّل أطماع المحيطين بيا من أعداء ،و لكم الوضع ّ
شوه كل شيء جميل فييا ،و ح ّل الخراب محمّو ،و استمرت ىذه
الفرنسي ليذه المدينة فقد ّ
األوضاع حتى بعد استقالل الجزائر ،فالمدينة إلى اليوم لم تستعد نظارتيا و جماليا المذان
كانت عمييما قبل دخول المستعمر.
ينقمنا الكاتب إلى مدينة أخرى و ىي قسنطينة ألىميتيا البالغة كونيا تشكل قطبا
حضاريا ،حاول الكاتب إب ارزه « طوال مكوثي بقسنطينة ....وأنا أالحظ الحركة الدؤوبة
لمجنود و البنائين ،و كانت عمى خالف مدين الجزائر باألسمحة و العتاد الحربي ،فعمى
أسوار المدينة وحدىا انتصب ما يربو عن ثالثين مدفعا صغي ار ...كما كانت مخازن
مرةّ ،أنو يممك من المؤن ما
المدينة ممتمئة عن آخرىا حتى ّ
أن أحمد باي أخبرني ذات ّ
يجعمو قاد ار عمى مواجية حصار سنة كاممة.1»...
قسنطينة ىي عاصمة الشرق الجزائري مدينة العمم و العمماء ،مدينة الحصون
المنيعة ،وظّفيا الكاتب من أجل استعادة أمجاد األمة في أياميا الخوالي ،فمقد كانت

 -1الرواية  ،ص .144
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بمثابة حجر العثرة الذي أبطأ زحف المستعمر الفرنسي ،و في ذلك اشادة لماكانت عميو
ودعوة من أجل إعادة مجدىا .
يحدىا البحر شماال،يقع
و من األمكنة التي استعان بيا الروائي ،مدينة عنابة « التي ّ
في غربيا و جنوبيا بعض الجبال المتصمة بجبال قسنطينة ،1»...أدرجيا الكاتب في
الممفوظ التالي ... « :و في طريقنا إلى ىناك كانت األخبار تتوالى من قسنطينة عن
معارك أحمد باي مع الفرنسيين من جية ،و مع إبراىيم باي الممتجئ في جبال
عنابة ، 2»...فعنابة ىي الواجية الشرقية لمبحر المتوسط ،و تحتل مرك از ميما ،ففييا كان
مقر الشركة الفرنسية لصيد المرجان ،و قد كانت مسرحا لمكثير من المواجيات ،و ممجأ
ّ
لمخونة ،بحكم طبيعة جباليا المتاخمة لقسنطينة مركز مقاومة أحمد باي ،و قد أراد
الكاتب من خالل إدراجيا توضيح مدى مساىمة الخيانات و الطمع في السمطة عمى
حساب مصمحة الوطن الميدد باالستعمار ،فطبيعة المنطقة عرقمت من تقدم المستعمر
في حين منحت الخونة ممجأ.
أدرج الكاتب قرية بن يعقوب في قولو...« :حين أغادر "بن يعقوب" سأتركيا في
العري،
كراسة الذكريات عمى آخر صفحة ..رّبما أقسمت ّأنني سأحرق صفحات الجوع و ّ
لكنني عدت إلييا و ليس بين يدي ما يمنع الذكريات من
و التيو ّ
لئال يالحقني ظمّيا ،و ّ
 -1الحسن الوزان ،وصف إفريقيا،ج ،2ط ،2دار الغرب اإلسالمي ،لبنان1983 ،م ،ص .104
 -2الرواية ،ص ص .142 ،141
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نيشي...أىو الشوق أم االضطرار ما أعادني إلى أرض نفيتيا من قمبي بغضا و كرىا
1
يحن المرء إلى مكان مولده ونشأتو
اء ..حتما ىو االضطرار ، »...من المألوف أن ّ
وازدر ً

ألن بن يعقوب في نظر الكاتب رمز لمفقر
لكن ىذا المقطع يحمل من الكره ما كانّ ،
والتيميش ،فيي قرية منسية في وسط والية الجمفة لم تصميا الحضارة ليومنا ىذا ،أراد
الروائي من خالل إدراج ىذا المكان أن يحيل إلى الوضع المتأزم الذي تعانيو ج ّل
المناطق الداخمية ،و فيو دعوة لالىتمام بيا.
المكان كان مغمقا أو مفتوحا عمل عمى فيم اإلطار العام لألحداث ،ففيو تنحصر
أحداث و وقائع الرواية حقيقية كانت أم خيالية ،فالمكان من بين العناصر المشكمة لمبناء
الروائي ال يمكن بأي حال من األحوال االستغناء عنو ،و تعددىا في الرواية جاء
لخدمتيا ،ال لمتثقيل عمييا ،فسمير قسيمي عمل عمى التنويع المكاني في روايتو لتكون لو
مساحة أوسع لتحرك شخصياتو وأحداثيا.

 -1الرواية  ،ص .175
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خاتمة
بعد الدراسة التي قمنا حول قضية توظيف التاريخ في رواية "كتاب الماشاء" لمكاتب
عدة نتائج و استنتاجات
"سمير قسيمي" و كيف اشتغل عميو الكاتب ،توصمنا إلى ّ
أىميا:
متعددة األصوات ،و الجنس التاريخي الذي دخل
 رواية "كتاب الماشاء" رواية ّ
بنيتيا ،أضفى صوتا آخر غير الصوت الروائي ىو الصوت التاريخي.
 لقد استطاع "سمير قسيمي" تقديم عمل روائي إتكأ فيو عمى المادة التاريخية،
الفني لمرواية .
شكل من خالليا البناء ّ
النص قائم باستعادة الشخصيات
أن
 في تعامل الرواية مع الشخصية ،وجدنا ّ
ّ
التاريخية و تغيير مسارىا و إضافة شخصيات متخيمة إضفاءالطابع التاريخي
عمييا لتخدم اإليقاع الروائي ،و تصبح قابمة لولوجو بك ّل أبعاده ومكوناتو.
 التزم الكاتب بالمصداقية في تعاممو مع الشخصيات التاريخية المشيورة مثل
شخصية الداي حسين و أحمد باي.
إن استعادة الرواية لما ىو تاريخي ،و بنائيا لعالميا الخاص انطالقا منو ،لم
ّ 
يكتفي بالعودة كيدف و غاية بل كوسيمة أيضا مكنتو من التسمسل إلى التاريخ
بغية نقده من الداخل.
 ش ّكل التاريخ في الرواية حجر الزاوية التي استند عمييا الروائي ،من أجل إخراج
نص روائي.
نص سابق بشكل صريح في ّ
ّ
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خاتمة
 لقد استعاد األثر التاريخي من خالل تسميطو الضوء عمى حقبة زمنية معينة من
تاريخ الجزائر(فترة االستعمار الفرنسي) ،حيث حاول من خالل حبكة فنية
التنسيق بين الماضي و الحاضر ليحقق المرجعية التاريخية في روايتو.
 الكاتب نجح في اختياره لمبنية الزمنية  ،قبل أثناء و بعد احتالل الجزائر ،و ىو
أمر م ّكن الكاتب من استخالص األثر التاريخي الذي يتركو.
 نوعت الرواية بين األمكنة المفتوحة و األمكنة المغمقة ،التي تختمف دالالتيا
فبرزت أماكن لالحتماء و االستقرار ،و أخرى لمتذمر و التيميش.
تعد رواية تاريخية ألنيا
 لقد جعل الكاتب من التاريخ مادة الرواية ،التي ال ّ
متخيل.
جعمت من التاريخ منطمقا ألحداث روايتو في قالب ّ
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•قائمة المصادر:
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 ،1دار المدى،

2016م.
 .2مجمع المغة العربية ،معجم الوسيط ،ط  ،4مكتبة الشروق الدولية2004 ،م.
 .3إبراهيم مصطفى ،حامد عبد القادر ،أحمد حسن الزيات ،محمد عمي النجار،
المعجم الوسيط،ج ،1د ط ،المكتبة االسالمية لمنشر و التوزيع ،د.ت .ن.
 .4ابن منظور اإلفريقي ،لسان العرب،ط ،1دار صادر ،بيروت1994 ،م.
 .5ابن خمدون ،المقدمة،ج ،1دار الفكر ،بيروت2001 ،م.
 .6الحسن الوزان ،وصف إفريقيا ،ج

 ،2ط  ،2دار الغرب اإلسالمي ،لبنان،

1983م.
•قائمة المراجع:
 .1إبراهيم عباس ،الرواية المغاربية (تشكيل النص السردي في ضوء البعد
اإليديولوجي) ،ط ،1دار الرائد ،الجزائر2005 ،م.
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 .4أوجين فايسات ،تاريخ بايات قسنطينة في العهد التركي( 1873 -1792م) ،ج ،3
تر ،صالح منور ،ط ،1دار طميطمة ،الجزائر2013 ،م.
 .5جورج لوكاتش ،الرواية و التاريخ ،تر صالح جواد الكاظم ،ط

 ،2دار الشؤون

الثقافية العامة ،العراق1986 ،م.
 .6حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ط

 ،1المركز الثقافي العربي ،بيروت،

1990م.
 .7دراج فيصل ،نظرية الرواية و الرواية العربية ،ط  ،2المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء2002 ،م.
1

 .8زعرب صبيحة عودة .غسان كنفاني ،جمالية السرد في الخطاب الروائي ،ط
دار مجدالوي لنشرو التوزيع2006 ،م.
 .9سعيد سالم ،التناص التراثي (الرواية الجزائرية أنموذجا) ،ط

 ،1عالم الكتب

الحديث ،األردن2010 ،م.
 .10سعيد يقطين ،قضايا الرواية العربية الحديثة (الوجود و الحدود)،ط

 ،1الدار

العربية لمعموم ناشرون ،الرباط ،المغرب2012 ،م.
 .11سعيد يقطين ،انفتاح النص الروائي ،ط  ،2المركز الثقافي العربي2001 ،م.
 .12سمر روحي الفيصل ،الرواية العربية (البناء و الرؤيا مقارنة نقدية) ،د.ط،
منشورات اتحاد كتاب العرب2003 ،م.
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 .13سمير سعيد الحجازي ،النقد العربي و أوهام الحداثة ،ط  ،1طيبة لمنشر و التوزيع،
القاهرة2005 ،م.
 .14سيزار قاسم ،بناء العربية ،لثالثية نجيب محفوظ ،ط

 ،1الهيئة المصرية العامة

لمكتاب ،القاهرة1994 ،م.
 .15الصادق قسومة ،نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي ،دار الجنوب لمنشر،
تونس2004 ،م .
 .16عايدة أديب ،األدب القصصي الجزائري ،د .م .ج  ،الجزائر1962 ،م.
 .17عبد اهلل إبراهيم ،السردية العربية الحديثة ،ط  ،1المركز الثقافي2003 ،م.
 .18عبد الرحمان ياغي ،البحث عن إيقاع روائي جديد في الرواية ،ط  ،1دار الفرابي،
بيروت1999 ،م.
 .19عبد المالك مرتاض ،في نظرية الرواية ،بحث في تقنيات السرد ،د.ط ،عالم
المعرفة ،الكويت.1998 ،
 .20العربي عبد اهلل ،اإليديولوجية العربية المعاصرة ،تر محمد عثمان ،دار الحقيقة،
بيروت.1970 ،
 .21عبد اهلل العريوي ،مفهوم التاريخ ،ط  ،1المركز الثقافي العربي ،المغرب2012 ،م.
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 .22عزيزة ميريدين ،القصة و الرواية،د.م.ج ،الجزائر1971 ،م.
النص الشعري ،ط
 .23فتيحة كحموش ،بالغة المكان ،قراءة في مكانية
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 ،1مؤسسة

االنتشار العربي2008 ،م.
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 ،4مجمد
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1997 ،40م.
 .4نصيرة زوزو ،بناء المكان المفتوح في الرواية (طوق الياسمين لواسيني األعرج)،
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.14:00. .6

.-Www.diwanolalarob.com/24-03

 .7سميمة بن النور ،الرواية التاريخية بين التأسيس و الضرورة ،المجمة الثقافية نقال
عن الموقع.)http:Www.audnad.net.2914/2017/14:03.(،
الحرة http//oh.m.wikipedia.org.13/4/2017.
 .8ويكيبيديا الموسوعة ّ
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