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شــــكــــــــــــــــــــــــــر و عــــرفـــــــــــــــــــــان
الحمد هلل رب العالمين ،والشكر لجاللو سبحانو وتعالى الذي أعاننا عمى إنجاز ىذه
المذكرة.
أتوجو بكل عبارات الشكر والتقدير ،واالمتنان ألستاذي المشرف الدكتور محمد
األمين بحري ،عمى توجيياتو ومساعدتو القيمة ،والذي كان لو الفضل الكبير في قيام ىذا
البحث.
أخص ال ّذكر:
والى كل من ّ
مد لي يد العون من أساتذة قسم المغة العربية وآدابيا و ّ
األستاذ رضا معرف ،األستاذ جمال مباركي ،األستاذ مصطفى بوجممين.
فإلييم مني جميعا أسمى معاني الشكر والتقدير ،كما أتقدم بالشكر إلى كل من
ساعدني من قريب أو بعيد.

سم ـ ـ ـ ـ ـ ــاح مـمق ـ ــاني

مقدمة
ّ

مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّدمة
عرفت الرواية العربية تحوالت كبيرة في حركتيا الثقافية بسبب الحضور

القوي

لمظاىرة األسطورية ورموزىا ،وىذا بالتحديد ما وجدناه في روايتنا الجزائرية التي تربعت
عمى مكانة مرموقة ،وحممت قضايا متشعبة منذ نشأتيا ،حيث تخطت العقبات والظروف
التي اعترضتيا ،ووضعت أقداميا عمى أبواب الحداثة فتمثل ذلك في خمقيا لمستويات
متفاوتة ،مستخدمة كل األساليب السردية المعاصرة لمتعبير عن بيئتيا وعصرىا ،كتوظيفيا
لمرمز والتناص واألسطورة؛ حيث تعد ىذه األخيرة من المفاىيم اإلشكالية التي نالت اىتمام
الكثير من النقاد والدارسين؛ ألنيا من المواضيع الشيقة والمثيرة في آن واحد.
وتعد األسطورة ركيزة أساسية تقوم عمييا السرديات األدبية كونيا موروثا ومرجعا
من المرجعيات الثقافية لمنصوص األدبية ،التي شيدت بيا الرواية المعاصرة معمارىا
الجديد.
ومن بين الروائيين الجزائريين المعاصرين الذين وظفوا األسطورة بما تضمو من
أبعاد ودالالت في أعماليم الفنية ،وجدنا

"الروائي سمير قسيمي" الذي حققت روايتو

ىالبيل نجاحا في الساحة األدبية ،والتي يطرح فييا العديد من اإلشكاالت الوجودية

واالجتماعية والسياسية؛ حيث يصيغيا بشكل أسطوري يتمازج فيو المتخيل بالواقعي ،وأمام
ىذا الحضور القوي لألسطورة بكل أبعادىا ودالالتيا ،ارتأينا بأن تكون موضوعا لدراستنا
ك فييا تمك الطالسم ونحدد تمك األبعاد ،إذ سنحاول تقصي الظاىرة وتتبع تجمياتيا
لنف ّ

إلبراز داللتيا الخفية في النص ،وسنطرح من خالل ىذا الحضور أىم التساؤالت التي

تدور حول الدراسة -:ما مفهوم األسطورة ؟ وما هي أبعادها وداللتها في رواية هالبيل؟
 وما هي أهم أنواع األساطير التي وظفت في الرواية؟ وكيف تجمت أبعادها؟لإلجابة عن ىذه التساؤالت ،كان يستوجب إدراج خطة تساعدنا في البحث ،والتي
نعتمد من خالليا في تقسيم البحث إلى مايمي:
نستيل البحث بمدخل عنوانو "األسطورة المصطمح والمفيوم" ،حيث سنتناول فيو
تحديد بعض المفاىيم حول األسطورة  ،ونبرز بعض أنواعيا لدى مجموعة من الباحثين
ثم نتبع المدخل بالفصل األول الذي نعنونو بالبناء األسطوري لمرواية؛ حيث سنعرض فيو
أ

مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّدمة
مستويات األسطورة عمى الفضاء الروائي ،المتمثل في الفضاء الزماني والمكاني وفضاء
الشخصية ،ثم نحدد أىم التحوالت األسطورية التي تط أر عمييا.
ليأتي بعد ىذا الفصل ،الفصل الثاني الذي نعنونو بـ :األبعاد األسطورية وداللتيا
حيث سنبرز فيو أىم األنساق التي اعتمدىا قسيمي في نصو الروائي ،ثم نحدد أنواع تمك
األساطير الموجودة في الرواية ،التي تحوي رؤيتو المأساوية لمعالم والرسالة التي يوجييا
لمقارئ ،ثم سنزود البحث بممحق تعريفي سنحدد فيو نبذة عن بداية المشوار الفني لمروائي
سمير قسيمي ،لتمييا بعد ذلك خاتمة ألىم النتائج المتوصل إلييا في الدراسة ،أما
بخصوص المنيج الذي سنرسم معالمو في ىذه الدراسة ،سنستعين عمى المنيج األسطوري
مع االستفادة من المنيج الموضوعاتي في تقصي موضوع األسطورة.
وإلثراء ىذا الموضوع سنتكئ عمى بعض المصادر والمراجع ولعل أىميا :األساطير

واألحالم واألسرار لمرسيا إلياد ،مغامرة العقل األولى لفراس السواح ،الزمن في الرواية
العربية لمها حسن القصراوي ،النزوع األسطوري في الرواية العربية المعاصرة لنضال
صالح...

أما الصعوبات التي من شأنيا أن واجيت بحثنا ىي :غموض وزئبقية أحداث الرواية

وانفتاحيا عمى عدة تأويالت ،ولذا واجيتنا صعوبة كبيرة في فك طالسم رموزىا بسبب
تداخل أحداثيا وعدم تسمسميا ،وبالرغم من ذلك سنخوض في ىذه الميمة البحثية.
كما نتفضل بجزيل الشكر والعرفان ألستاذنا الفاضل "محمد األمين بحري"
توجيياتو ومساعدتو ،كما نشكر كل من ساعدنا عمى إنجاز ىذا البحث.

ب

عمى

مـــــــــــــــــــدخـــــــــــــــــــــــل
األسطورة المصطلح و المفهوم.
أ -المفهوم اللغوي.
ب -المفهوم االصطالحي.
ج -أنواع األسطورة.

مدخل:

األسطورة المصطمح والمفهوم

األسطورة المصطمح و المفهوم
تعد األسطورة من الموروثات الحكائية ،التي شيدت بيا الرواية المعاصرة معمارىا
الجديد ،كونيا مرجعا أساسيا من المرجعيات الثقافية لمنصوص األدبية ،التي مكنت الرواية
من تحقيق تقدم عمى المستوين الفني والمعرفي.
ومن الروائيين الجزائريين المعاصرين الذين وظفوا األسطورة ،وجدنا الروائي
"سمير قسيمي" ،قد تطرق إلى تقنيات حديثة لم تألفيا الرواية الجزائرية في سابق عيدىا
حيث تجمت صنعتو أثناء دراستنا  -لروايتو ىالبيل  -التي جعل منيا فضاء واسعا تدور
حوليا أحداث تاريخية وأسطورية واجتماعية ،عمى مستوى األسموب التعبيري ،حيث وجدناه
ممك خياال واسعا كونو مزج بين الواقع والخيال في استرجاعو لمحقيقة المنسية ،التي تعد
محور األحداث التي دارت حوليا الرواية ،ولذا وجدنا صعوبة كبيرة في فك رموز الرواية
بسبب ذلك التداخل في األحداث وعدم تسمسميا ،وىي تقنية خاصة بيذا الروائي مميزة
ألسموبو ،وقبل أن نمج في أغوار موضوعنا سنقوم أوال بتحديد ماىية األسطورة لغة ثم
اصطالحا ،وبعدىا نحدد بعض أنواعيا.
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مدخل:

األسطورة المصطمح والمفهوم

أ -المفهوم المغوي:
قبل الشروع في الحديث عن المفاىيم العامة حول األسطورة يجب أوال أن نقدم
تعريفا لغويا ليـ ــا ،فورد في معجم لسـ ــان العرب البن منظور فـي مـ ــادة (س ط ر)« وقال
الزجاج في قولو تعالـ ــى (1)﴾       ﴿:خبر البتداء محذوف المعنى
وقالوا الذي جاء بو أساطير األولين ،معناه سطره األولين وواحد األساطير تساوي أسطورة
كما قالوا أحدوثة وأحاديث وسطر يسطر إذا كتب ،قال ا﵀ تعالى﴿ :
       

﴾

( )2

   

أي ما تكت ــب المالئكة وقد سطر الكتاب

يسطره سط ار وسطره واستطره »(.)3
قال كذلك «:األساطير :أباطيل ،واألساطير :أحاديث ال نظام ليا واحدتيا
واسطارة بالكسرة ،وأسطير وأسطيرة وأسطورة وأسطورة بالضم»(.)4
ولم ترد كممة األساطير في القرآن الكريم إال في صيغة الجمع أو مضافة إلى
لفظ األولين وقد وردت في تسع آيات منيا قولو تعالى﴿:
    

   

) 5 ( ﴾؛ أي أخبار األولين ووقائعيم مثل أخبار قابيل

وىابيل...الخ.
سطر توحي بمدلوالت التدوين والتسجيل ،كما توحي
̏
ويمكن لنا القول بأن مادة ̋
بمعاني األباطيل.

( -)1سورة األنفال ،اآلية .31
( -)2سورة القمم ،اآلية .2 ،1
(-)3

ابن منظور اإلفريقي أبو الفضل جمال الدين بن مكرم :لسان العرب ،دار صادر بيروت ،لبنان ،المجمد السابع ،ط

 ،2005 ،4ص .182
(-)4

(-)5

المصدر نفسو ،ص .182

سورة الفرقان ،اآلية .5
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مدخل:

األسطورة المصطمح والمفهوم

ب – المفهوم االصطالحي:
تعد األسطورة المصدر األول واألقدم لجميع المعارف ،والخبرات اإلنسانية فيي
جماع التفكير والتعبير عن اإلنسان في المرحمة البدائية القديمة.
إن عمم األسطورة من المواضيع التي شغمت بال العديد من المؤرخين والباحثين
ّ

منذ نشأتو ،ولذا نجد صعوبة كبيرة في تحدد مفيوم وماىية األسطورة نظ ار الختالفيم في
مبادئيم وأبحاثيم التي انطمقوا منيا ،فيناك من اعتبرىا فنا أدبيا أو ظاىرة طبيعية
والبعض اآلخر ترجميا بأنيا من النماذج البدائية ،ولذا سنقوم بتقديم أراء موجزة لبعض
تعريفاتيا.
فمن المفكرين العرب الذين اىتموا باألسطورة ،وجدنا المفكر "فراس السواح" الذي
أسيب في الحديث عنيا في كتابو "مغامرة العقل األولى"؛ حيث تطرق فيو إلى المراحل
التي مرت بيا األسطورة ،وخاصة ما تعرضت لو في القرن الثامن عشر من محو
واضطياد من طرف أصحاب االستنارة (٭) ،وىذا ما أدى إلى تبمور المناىج العممية مع
مطمع العصور الحديثة إلى االزدراء الكامل لألسطورة ،وانزاليا إلى مرتبة الحكاية المسمية
بعد أن كانت مقدسة؛ ولكن في القرن التاسع عشر سطع نجم النيضة في أوروبا فجمب
معو ثورة فنية وجمالية أعادت لألسطورة رونقيا كشكل فني تعبيري مـن أشكال الفمكمور
واألدب الشعبي ،فظيرت أيضا فرق أخرى أعادت لألسطورة اعتبارىا كالرومانيين الذين
اعتبروىا كأصل لمفن والدين والتاريخ وأيضا العموم اإلنسانية ،اعتبروىا كرموز كامنة تعين
اإلنسان عمى فيم سموكو وحياتو(.)1
(  – )1ينظر :فراس السواح ،مغامرة العقل األولى (دراسة في األسطورة) ،دار عالء الدين ،دمشق ،سوريا ،ط

،10

 1993ص.12
(٭) -أصحاب االستنارة :ىم أصحاب فمسفة التنوير العقالني التي كانت مرآة نظرية عكست فييا البرجوازية الصاعدة
رؤيتيا لمعالم ،جعمت من العالم صورة عن عقميا وىي بدل اعتبارىا التاريخ خالقا لعقميا ،وجعمت من ىذا القول عقال
مبدعا لمتاريخ وعمى أنقاض ما كان سائدا في القرون الوسطى من تقديس لقانون ما فوق الطبيعة ،يراجع شمس الدين
الكيالني ،من العود األبدي إلى الوعي التاريخي ،الكنوز األدبية ،بيروت ،لبنان ،ط ، 1998 ،1ص .50
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مدخل:

األسطورة المصطمح والمفهوم
ولتثبيت وتطوير األسطورة ،ظير في تمك الفترة فرع جديد يعني بدراسة وتفسير

األساطير يدعى بـ" «:الميثولوجيا" )  (Mythologyوالشق األول من الكممة )(Mytho
مأخوذ عن الكممة اليونانية ) ( Mythoالتي تعنى حكاية تقميدية عن اآللية واألبطال ،أما
الشق الثاني )  (Logyفيعني "عمم" وتستخدم ىذه الكممة األخيرة بكثرة في العصر
الحديث لمداللة عمى العموم المختمفة ،كأن نقول سوسيولوجيا أو بيولوجيا» (.)1
فمنذ نياية القرن التاسع عشر إلى يومنا ىذا ظيرت مدارس عديدة تيدف إلى
تقديم نظريات شاممة ومتكاممة عن تعريف األسطورة ،ومن بينيا المدرسة التطورية التي
يعتبر العالم األنثروبيولوجي" السير جيمس جورج فريزر" )(Sir jims gorge Frazer
من أبرز روادىا ويعرف لنا األسطورة بأنيا «:قد استمدت من الطقوس فبعد مرور زمن
طويل عمى ممارسة طقس معين ،وفقدان االتصال مع األجيال التي أسستو يبدو الطقس
خاليا من المعنى والسبب والغاية وتخمف الحاجة

إلعطاء تفسير لو وتبرير وىنا تأتي

األسطورة إلعطاء تبرير لطقس مبجل قديم » (.)2
ويعمق "شمس الدين الكيالني" عمى ىذا التعريف ويقدم لنا رأيو ويقول «:بأن
األسطورة ال تتعدى أن تكون عند فريزر سوى تفسي ار تمثيميا لمطقوس السحرية التي رافقت
اإلنسان في حياتو البدائية ،أو صورة تمثيمية لمطقوس البدائية المقامة حول فصل الخصب
ودورة الميالد »(.)3
يمكن لنا القول بأن فريزر قد ربط مفيوم األسطورة بتمك الطقوس السحرية
التي كان اإلنسان البدائي يقوم بيا لإلجابة عن التساؤالت التي حيرت عقمو.

( - )1فراس السواح :مغامرة العقل األولى ،ص .12
( -)2المرجع نفسو ،ص .13

( -)3شمس الدين الكيالني :من العود األبدي إلى الوعي التاريخي ،ص .81
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مدخل:

األسطورة المصطمح والمفهوم
أما المدرسة

الوظيفية التي برزت بزعامة

( )Bronislaw Malinowskiفقد رفضت رأي فريزر

"برونسالف مالينوفسكي"
وما ادعى إليو حول مفيوم

األسطورة فعرفيا لنا بقولو «:إن األسطورة لم تظير كاستجابة لدافع المعرفة والبحث ،وال
عالقة ليا بالطقس أو البواعث النفسية الكامنة ،بل ىي تنتمي لمعالم الواقعي ،وتيدف إلى
تحقيق نياية عممية فيي تروى لترسيخ عادات قبمية معينة ،أو لتدعيم سيطرة عشيرة ما
أو أسرة أو نظام اجتماعي فيي والحالة ىذه عممية في منشئيا وغايتيا » (.)1
ونمتمس في ىذا التعريف رأي "مالينوفسكي" الذي ينادي بتحديد الوظيفة
االجتماعية لكل ظاىرة في تقابميا مع الظواىر االجتماعية األخرى ،وأيضا مدى ارتباط
مفيوم األسطورة بالعالم الواقعي؛ أي ىي تروي العادات القبمية من جيل بعد جيل ،لكي
تبقى راسخة ال تزول.
أما المنظر األلماني "مرسيا الياد" ) (Mircea élideالذي يعد من أشير
عمماء الميثولوجيا وتاريخ األديان القديمة ،نجده يعرف لنا األسطورة بأنيا «:رواية لتاريخ
مقدس يخبر عن أحداث وقعت في الزمان األول ،قامـت بيـا اآلليـة والكائنات الخارقــة
العظيمـة»(.)2
وكقراءة مبسطة ليذا التعريف ندرك بأن األسطورة عند "ميرسا إيمياد" تقوم
بتأريخ األحداث وتعرض لنا وقائع حقيقية في نظر اإلنسان القديم ،وذلك التاريخ المروي
يكون مقدسا؛ ألن شخصياتو عبارة عن آلية أو أنصاف آلية.
وفي زاوية أخرى نجد "فراس السواح" يعرف لنا األسطورة بأنيا «:حكاية مقدسة
يمعب أدوارىا اآللية وأنصاف اآللية ،أحداثيا ليست مصنوعة أو

متخيمة ،بل وقائع

حصمت في األزمنة األولى المقدسة ،إنيا تسجل أفعال اآللية [ ]...فاألسطورة حكاي ــة
( -)1فراس السواح :مغامرة العقل األولى ،ص.13

( -)2مرسيا إلياد :األساطير واألحالم واألسرار ،ترحبيب كاسوحة ،و ازرة الثقافة ،دمشق ،سوريا ،ط  ،2004 ،1ص 8
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مقدسة تقميدية ينبغي أنو تنقل من جيل إلى جيل بالرواية الشخصية مما يجعميا ذاكرة
اجتماعية»(.)1
إن ىذا المفيوم يوافق رأي "مرسيا إلياد" ولذا يؤكد "فراس السواح" أيضا عمى مدى
قداسة األسطورة واختالفيا عن الخرافة واألقاويل الباطمة؛ ألنيا في الحقيقة ىي أحداث
واقعية جرت في الماضي مع جماعة ،كما يؤكد أيضا عمى الطابع الجماعي في إنتاج
األسطورة وتمقييا.
ونجد أيضا مساىمة "نبيمة إبراىيم" في حديثيا عن األسطورة وعن أنواعيا
وتعرف لنا األسطورة وتقول «:بإيجاز إن األسطورة محاولة لفيم الكون بظواىره المتعددة
أو ىي تفسير لو ،إنيا نتاج وليد الخيال ولكنيا ال تخمو من منطق معين ومن فمسفة أولية
تطور عنيا العمم والفمسفة فيما بعد »(.)2
من خالل التعريفات التي تطرقنا إلييا آنفا ،يتسنى لنا القول بأن األسطورة
عبارة عن إجابة لتمك األسئمة ،التي طرحيا اإلنسان البدائي أثناء وقوفو عاجزا ،ومتأم ــال
أمام الكون كما يمكن اعتبارىا أغنية شقاء أنشدت عمى األبطال الذين مجدت أعماليم
أمثال أسطورة جمجامش وأسطورة أوديب ،والياذة ىوميروس ...الخ.
أم ــا النـاقــد " نـضـال صالــح" نجــده قــد خرج مـ ــن ت ــمك المـ ـفــاىيـ ــم الت ــي ربط ــت
األسـ ـط ــورة بالـمجتمعات البـدائيـة ،وأتى بمفيــوم آخـر مغايـر يقــول «:بـأن األسطورة لم تعد
سمة مميزة لممجتمعات البشرية األولى ،كما لم تعد وقفا عمى التفسيرات البدائية لــنشأة

( -)1فراس السواح :مغامرة العقل األولى ،ص .12

( -)2نبيمة إبراىيم :أشكال التعبير في األدب الشعبي ،دار النيضة ،القاىرة ،مصر ،د ط ،د ت ،ص.10
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الكــون والطبيعة أو طــقوسـ ــا سـح ـريـ ــة بــل امتـدـت لـتشـ ـ ـمــل البــني االجتــماعيــة والسيــاسيــة
واالقتــصادي ــة ف ــي المجتمعات الحديثة » (.)1
ولذا تعد األسطورة من األنماط التعبيرية التي يمجأ إلييا ويتستر بيا كتاب
الروايات واألشعار ،كونيا حيمة فنية يوظفونيا في أعماليم ليفصحوا فييا عن أوضاع
مجتمعاتيم السياسية واالجتماعية و االقتصادية ...الخ ،ولذا ال يمكن إدراك مغزاىا وفيم
مرماىا الداللي إال إذا ربطناىا بواقع اإلنسان العربي الذي يعيش في العصر الحاضر.
وفي األخير نجد أن األسطورة عبارة عن مفيوم يسري في العديد من مجاالت
الفكر المعاصر ،واألنثروبولوجيا وعمم اإلجماع والنفس وعمم األديان ،ولذا ال نستطيع
الوقوف عند مفيوم محدد ،كما نجد أيضا صعوبة في تحديد أنواعيا ،ولذا نتساءل  -ما
ىي أنواع األسطورة؟
ج -أنــواع األســطــــورة:
لما كان من الصعب أن نقدم مفيوما محددا لألسطورة ،نظ ار لكونيا تالمس
مجاالت عديدة من الفكر ،كان ىذا مراعاة لتعدد أنواعيا ،فنجد ىناك اختالفا حول
الباحثين في تصنيفيم لألسطورة ،فمثال "نبيمة إبراىيم" قسمت األسطورة إلى خمسة أنواع
وىي:
 -1األسطورة الطقوسية:
وتعني "نبيمة إبراىيم" بالطقوس ،تمك األفعال التي تؤدييا المجتمعات األولى
استرضاء لقوى الطبيعة ،ولذا تقول «:بأن األسطورة الطقوسية تمثل الجانب الكالمي ليذه
الطقوس»(.)2
فقدمت نموذجا عمى ىذا النوع وىي أسطورة أوزيريس.
( -)1نضال صالح :النزوع األسطوري في( الرواية العربية المعاصرة ) ،دار األلمعية ،قسنطينة ،الجزائر ط 2010 ،1
ص.7

( -)2نبيمة إبراىيم :أشكال التعبير في األدب الشعبي ،ص .16
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 -2أسـطورة التكوين( :الكونية)
وتقوم أسطورة التكوين بتصوير كيفية خمق الكون ،وكيف بدأ ىذا الوجود
ومثال عمى ذلك أسطورة التكوين البابمية.
 -3األسـطورة التعميمية:
األسطورة التعميمية ىي تمك التي يحاول اإلنســان البدائي عن طريق ــيا أن يعمل
ظاىرة تسترعي نظرة ،ولكنـ ــو ال يجد ليا تفسيرا ،ومن ثم فيو يخمق حكاية أسطورية تشرح
سر وجود ىذه الظاىرة (.)1
وىذا يعني بأن التعميل ىو التفسير لكل ما ىو غامض ومبيم ،وىذا ما تقوم
بو األسطورة التعميمية؛ أي تفسير كل ما ىو غامض من الظواىر المحيطة باإلنسان.
 -4األسطورة الرمزية:
األسطورة الرمزية من األساطير التي تحتوي عمى رموز عديدة ،تتطمب التغيير
والشرح وىذا ما أكدت عميو "نبيمة إبراىيم"؛ وبأنيا ن ـ ــوع ال يخضع في تصنيفو لألنواع
األسطوريـ ــة السابقة كونو ألف في مرحمة فكرية أرقى من تمك الفترة التي ألفت فييا تمك
النماذج(.)2
األسطورة الرمزية ىي أرقى نوع في رأي "نبيمة إبراىيم" ،كونيا ألفت في فترة
سبقت تمك التي ألفت فييا األنواع األخرى ،وىذا النوع من األسطورة يقوم بفك طالسم
األشياء ،التي يشوبيا الغموض واإلبيام.

( -)1ينظر :نبيمة ابراىيم ،أشكال التعبير في األدب الشعبي ،ص.18
( -)2ينظر :المرجع نفسو ،ص .19
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 -5أسطورة البطل اإلله:
والبطل ىنا تعني بو "نبيمة إبراىيم" ذلك النوع الذي نصفو الو واآلخر إنسان
وميمتو تنظيم الكون والمحافظة عمى الظواىر الطبيعــية التي تع ــود عــمى اإلن ـسـ ــان
بالخي ــر وى ــذا يختمف عن بطل األسطورة الطقوسية والخمق؛ ألن بطل ىذا النوع من
األساطير يكون مؤلو (.)1

البطل المؤلو يكون نصفو بشر واآلخر إلو ،ولذا نكتشف مدى اختالفو عن
بطل األسطورة الطقوسية أو الخمقية كون بطميا يكون كمو إلو.
ونجد تصنيفا آخر ومختمفا نوعا ما عن تصنيف "نبيمة إبراىيم" ،جاء بو الدارس

"مرسيا إلياد" وجعمو في ثالثة أنواع وىي(:)2
أ -أساطير نشأة الكون:

اشترك مرسيا إلياد في ىذا النوع-أساطير نشأة الكون -مع نبيمة إبراىيم؛ أي
كالىما تحدثا عن نشأة الكون وكيفية تكوينيو وتشكيمو.
ب -أساطير تكرار والدة الكون و ،ج -أساطير نهاية الماضي والمستقبل.
كما وجدنا في زاوية أخرى تصنيفا قام بو "أحمد كمال زكي" ،وىو تصنيف
يبدو األفضل واألىم من حيث الشمول في دراستنا التطبيقية ،حيث قسم األسطورة إلى
أربعة أنواع وىي (:)3

( -)1ينظر :نبيمة ابراىيم ،أشكال التعبير في األدب الشعبي  ،ص .21

( -)2مرسيا إلياد :مظاىر األسطورة ،تر :نياد خياط ،دار كنعان لمدراسات والنشر ،دمشق ،سوريا ،ط

،1991 ،1

ص ،24ص ،27ص.31
(  -)3ينظر :ىذه األنواع األربعة من األساطير عند أحمد كمال زكي :أساطير ،دار العودة ،بيروت ،لبنان ،ط
 ،1979ص  ،44نقال عن عبد الحميم منصورى :المالمح األسطورية في رواية الحوات والقصر لمطاىر والطار"
دراسة نقدية أسطورية ،إشراف عبد المجيد حنون ،دط ،دت ،ص.13
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األسطورة الطقوسية:
يري " كمال أحمد زكي" بأن-األسطورة الطقوسية -ارتبطت أصال بعمميات

العبادة والطقوس قبل أن تصبح حكاية ليذه الطقوس ،كأسطورة أوزوريس في مصر
والطقوس التابعة ليا.
 -2األسطورة التعميمية:
رأى أحمد كمال زكي" بأن األسطورة التعميمية نوع من األساطير ،ظير بعد
ظيور فكرة وجود كائنات روحية خفية مقابل ما ىو كائن من الظواىر الطبيعية كالرعد
ومن ىنا ظيرت تفسيرات وتعميالت عديدة حول ىذه الظواىر الكونية.
 – 3األسطورة الرمزية:
وىي قريبة من األسطورة التعميمية ،بصفتيا تعبر عن فكرة دينية أو كونية.
 -4األسطورة التاريخية
ويعني أحمد كمال زكي بأن -األسطورة التاريخية  -ىي تاريخ وخرافة معا؛ أي أنيا
حكاية تنتقل من جيل إلى جيل ،وتتضمن عناصر تاريخية ومجموعة خوارق كحكاية"
داحس والغبراء" عند العرب ،وحرب "طروادة " في التراث اإلغريقي.
بعد أن قمنا بعرض أنواع األسط ــورة عند كل من ،نبيمة إبراىيم و مرسـ ـ ـيـا إلياد وأحمد
كمال زكي ،وجدنا تقسيم ىذا األخير مناسبا ومطابقا لدراستنا التطبيقية ،ولكن قبل تحديد
تمك األنواع سنقوم أوال بدراسة البناء األسطوري لرواية – ىالبيل -في الفصل التالي ولذا
نتساءل  -كيف بنى "قسيمي" روايتو ىالبيل ؟
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الفصل األول
البناء األسطوري لمرواية
أوال :مستويات األسطرة في الفضاء الروائي
 -1أسطرة الفضاء الزمني لمرواية
أ -منظور الزمن
ب -البناء الزمني لرواية "ىالبيل"
 -2أسطرة الفضاء المكاني والجغرافي لمرواية
أ -أماكن االنتقال العامة
ب -أماكن االنتقال الخاصة
ج -أماكن االنتقال اإلجبارية
 -3أسطرة الفضاء الروائي (المتخيل)
ثانيا -مستويات األسطرة في بناء الشخصية
 -1النموذج االجتماعي وتحوالتو األسطورية
أ -قـــدور
ب -نـــوى

الســايح
جّ -
د -حبــوب ولد سميمــة
ه -السائــق بوعالم
عباد النــوي
وّ -
 -2النموذج التاريخي وتحوالتو األسطورية
أ -سيباستيان دي الكروا
الربيعة وأحمد بن شنعان
بّ -
ج -الداي حسين و األمير عبد القادر
 -3النموذج األسطوري وبناؤه
أ -الوافد بن عباد
ب -قويدر بن عبد اهلل
ج -خمقون بن مدا
د  -ىالبيل
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الفصل األول:

لطالما كانت األسطورة مصد ار ثريا إلخصاب تجارب الروائييف ليعكسوا مف خالؿ
رموزىا ىموـ عصورىـ ،وقضايا شعوبيـ ومختمؼ التجارب اإلنسانية التي يصورونيا فنيا
فكاف الروائي "سمير قسيمي" ،مف ىؤالء الروائييف الذيف استميموا األشكاؿ األسطورية في
العناصر األساسية ،المكونة لمنص الروائي؛ أي إف أعمالو الروائية مف تمؾ «:المتوف
الحكائية التي تبدو منبتّة الصمة بقوانيف الواقع الموضوعي ،بمعنى امتالؤىا بمظاىر
نصية مفارقة لتمؾ القوانيف ،ومعبرة عف نزوع مبدعييا إلى مقاربة الواقع مف خالؿ بنى
تمحي معو الحدود الفاصمة بيف طرفي
أسطورية يتداخؿ الواقعي فييا بالمتخيؿ ،تداخال ّ

ىذه الثنائية :الواقع واألسطورة »(.)1

وىذا ما وجدناه بالتحديد في رواية ىالبيؿ ،التي وظؼ فييا الشخصيات
األسطورية باإلضافة إلى إثرائو لمفضاءيف المكاني والزماني ،بالكثير مف الدالالت ذات
البعد األسطوري وأثناء دراستنا ليذه الرواية التي جعؿ منيا "قسيمي" فضاء واسعا تدور
حولو أحداثا تاريخية وأسطورية واجتماعية ،حتى أننا احترنا في إدراجيا تحت أي نوع
أدبي معيف تنتمي إليو؛ فأحيانا تبدو لنا أسطورية مف خالؿ عنوانيا الذي يوحي لنػ ػػا إلى
األسطورة الدينية (أسطورة كبش الفداء قابيؿ وىابيؿ) ،أو أسطورة (البعث والتكوي ػػف) ،التي
صاغيا الروائي بطريقة غريبة مف وحيى خيالو ،فجعميا تظير في إعادة تشكيؿ روح
إحدى شخصياتو (الوافد بف عباد) ،بعد كؿ خمسيف سن ػػة في جسد مف يحمؿ ىذا االسـ
المعيف حيث يقيموف لو طقوسا غريبة مف أجؿ إعادة بعث وتكويف روحو ،وينشدوف أبياتا

شعرية مف قصيدتيـ المعنونة بالمبعثية (*).

ومف جيػة أخرى قد تبدو لنا أحػػداث الرواية ع ػػبارة ع ػ ػػف أسطػػورة تاريخيػػة ،كونػو
نػاوػش التاريخ واستقى منو تاريخ الجزائر مف  1830إلى  1849منذ أف وضعت فرنسا
( -)1نضاؿ صالح :النزوع األسطوري ،ص . 203

(*) -المبعثية :منذ قروف كتبيا خمقوف بف مدا ،وىي عبارة عف سيرة رجؿ كاف معممو يدعى الوافد بف عباد ،وخمدىا في
نثر يشبو الشعر ،أو في شعر يشبو النثر (ىذا قوؿ قدور) .يراجع :سمير قسيمي ،ىالبيؿ ،الدار العربية لمعموـ ناشروف
منشورات االختالؼ ،الجزائر ،ط ،2010 ،1ص.32
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أقداميا المدنسة عمى أرضنا الطاىرة ،مع ذكره لبعض الشخصيات التاريخية مثؿ :األمير
عبد القادر ،والداي حسيف والمترجـ الفرنسي دي الكروا.
فكاف لتمؾ الشخصيات التاريخية التي ذكرناىا ،فضؿ كبي ار في حفظ تمؾ األمانة
التي تعد المحور األساسي الذي تجرى حوليا أحداث الرواية ،حيث وقعت مجزرة كبيرة

في العوفية(*) ،بيف قائدىا الربيعة والخائف أحمد بن شنعان بسبب استرجاع وحصوؿ ىذا

األخير عمى أمانة صاحبيـ المقدس لروحو التي كانت بحوزة الربيعة ،فكاف المترجـ دي

الكروا ،الوحيد الذي تحصؿ عمى ىذه األمانة وحافظ عمييا حتى عاد إلى دياره فرنسا
تاركا األمانة في

(دار البرانى بتندوؼ) وولده ،الذي بدوره أنجب ولدا اسمو

بمقاسـ والد قدور.
وتطرؽ الروائي "قسيمي" أيضا إلى القضية الصحراوية ،وذلؾ خالؿ ما صرحت
بو إحدى شخصياتو ،وعبر مف خالليا عف ما يدور في خمد صحراوي المخيمات «:في
صائفة تمؾ السنة تقرر عقد مؤتمر العاشر لمبوليساريو بمخيـ السمراء ،كانت األجواء
مشحونة بيف الصحراوييف الذيف بدؤوا يشعروف بال جدوى انتظار ما لف يأتي ،شعور
سرعاف ما زادت وطأتو مباشرة بعد انتخاب رئيس جديد لمجزائر

] [...كاف الجميع

يشعروف بدنو نياية القضية الصحراوية؛ ولكف ليس عمى ماتمنوه .)1( »...

لقد اكتشفنا مف خالؿ ىذا المقطع مدى جرأة "قسيمي" في تناولو لمسياسة
وتحدث عنيا بكؿ طالقة.
لقد أشرنا باختصار شديد في ىذا العنصر ،إلى أىـ المواضيع البارزة التي
عالجيا "قسيمي" في روايتو ،واآلف سنقوـ بدراسة فضاءىا.

( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.62

(*) -العوفية :ىي إحدى قبائؿ مدينة الجزائر ،كانت أراضييا تقع شرؽ وادي الحراش ،بالمنطقة المعروفة اليوـ باسـ
"المحمدية" ،وكاف يترأس قائدا اسمو الربيعة ،يراجع :المصدر نفسو ،ص.146
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الفصل األول:
أوال :مستويات األسطرة في الفضاء الروائي

يعد الفضاء الروائي ممفوظا حكائيا وعنص ار مكونا لمنص ،ولذا ال يمكف لنا
تصور رواية أو قصة مف دونو ،كونو يمثؿ المسرح الفسيح الذي يبدع فيو الروائي بما
يصنعو مف خياؿ وواقع ،ولذا نجده قد نػ ػ ػػاؿ اىتماما كبي ار مف طرؼ النقاد أثناء دراستيـ
لألعماؿ الروائية ،فتحدث عنو الناقد "عبد الممؾ مرتاض" بإسياب في كتابو "في نظرية
الرواية" فرأى بأف مصطمح الفضاء مف المصطمحات الجديدة ،التي دخمت المغة العربية
عف طريؽ الترجمة مف خالؿ المغات الغربية ،ففضؿ مصطمح "الحيز" عف مصطمح
الفضاء ) ،)Espaceوورد ذلؾ في قولو «:بأف مصطمح الفضاء مف منظورنا عمى األقؿ
قاصر بالقياس إلى الحيز؛ ألف الفضاء مف الضروري أف يكوف معناه جاريا في الخواء

والفراغ بينما الحيز لدينا ينصر استعمالو إلى النتوء ،والوزف والثقؿ والحجـ والشكؿ» (.)1
يبدو مفيوـ الفضاء عند "عبد الممؾ مرتاض" ناقصا ،فآثر مصطمح الحيز كوف ىذا
األخير أشمؿ وأوسع مف األوؿ.
وفي زاوية أخرى نجد الناقد "حميد لحمداني" ،قد تطرؽ إلى موضوع "الفضاء
أف تمؾ اآلراء
الروائي" وخصص لو فصال كامال ،حيث اعتبره مف المصطمحات الحديثة و ّ
واالجتيادات المحددة لمفيومو ما ىي إال أبحاث ال تزاؿ في بداية الطريؽ ،مستشيدا في
ذلؾ بقػػوؿ ىنري متراف(  «: )H.Mitterandال وجود لنظرية مشكمة مف فضائية حكائية
ولكف ىػػناؾ فقػػط مسار لمب ػحػث مرسػ ػػوـ بدقػ ػػة ،كمػػا توجػػد مسػػارات أخػرى عمى ىيئػة نق ػػط
متقطعة »(.)2
فقدـ لنا "حميد لحمداني" مجموعة مف التصورات المختمفة عف الفضاء الحكائي
لخصيا لنا في أربعة أشكاؿ وىي:
( -)1عبدالممؾ مرتاض :في نظرية الرواية ،عالـ المعرفة ،سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة
والفنوف واآلداب ،ع  ،240كانوف األوؿ ،1998 ،ص .122

(  -)2حميد لحمداني :بنية النص الروائي مف منظور النقد اآلدبي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،لبناف ،الدار
البيضاء ،ط  ،1990 ،1ص .55
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الفصل األول:
 -1الفضـاء الجغـرافـي:

يعد الفضاء الجغرافي ذلؾ الحيز الذي يتحرؾ فيو أبطاؿ الرواية ،فيو «:مقابؿ
لمفيوـ المكاف حيث يتولد عف طريؽ الحكي ذاتو ،إنو الفضاء الذي يتحرؾ فيو البطؿ أو

يفترض أنيـ يتحركوف فيو » (  .) 1مف خالؿ المفيوـ ندرؾ بأف الفضاء الجغرافي نفسو
المكاف المرئي.
 -2فضـــــــــاء النص:

يمكف اعتباره فضاء النص ،ذلؾ الفضاء الذي يدرج فيو الروائي أفكاره فيعرفو لنا
لحمداني «:بأنو متعمؽ فقط بالمكاف الذي تشغمو الكتابة الروائية أو الحكائية ،باعتبارىا
أحرفا طباعيو عمى مساحة الورقة »(.)2

وىذا الفضاء ليس لو ارتباط كبير بمضموف الحكي ،فيو يعنى بدراسة الغالؼ
الخارجي لمرواية بما تحممو مف فصوؿ ومقاطع ،والى غير ذلؾ مف المظاىر الخارجية
التي تشكؿ بيا الرواية وىذا الفضاء بعيد نوعا ما عف موضوع دراستنا.
 -3الفضـــــاء الداللي:
إف الفضاء الداللي ال يتأسس عف الكتابة المغوية وحدىا بؿ «:يشير إلى تمؾ
الصورة التي تخمقيا لغة الحكي ،وما ينشأ عنيا مف بعد يرتبط بالداللة المجازية بشكؿ

عاـ»(.)3

ويقصد ىذا المفيوـ تمؾ الدالالت التي تخمقيا المغة في النص ،ولذا نجد "قسيمي" قد
أبدع في سرده لألحداث ،متجاو از كؿ ما ىو مألوؼ وواقعي محمقا إلى ما وراء الواقع.

( -)1حميد لحمداني :بنية النص الروائي مف منظور النقد اآلدبي ،ص .64
( -)2المرجع نفسو ،نفس الصفحة.

( -)3المرجع نفسو ،نفس الصفحة.
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الفصل األول:
 -4الفضــــاء كمنظور:

تحدثت جوليا كريستيفا (  )Kristeva. Juliaعف -الفضاء كمنظور -بأنو :فضاء
مراقبا بواسطة وجية النظر الوحيدة لمكاتب ،والتي تييمف عمى مجموع الخطاب حيث

يكوف المؤلؼ متجمعا في نقطة واحدة (.)1

بعد أف قمنا بعرض بعض المفاىيـ حوؿ الفضاء وأىـ أنواعو ،سننتقؿ إلى دراسة
الفضاء الزمني وبعده دراسة الفضاء المكاني ،مع تحديد عالقتيما مع شخصيات الرواية.
 -1أسطرة الفضاء الزمني لمرواية:
لقد جاءت رواية ىالبيؿ مقسمة إلى قسميف ،وكأننا بصدد أحداث روايتيف
متباعدتيف في الزمف ،وربط "قسيمي" بينيما بحدث واحد كاشفا لنا عف الحقيقة المنسية
التي كتبيا بطمو األسطوري خمقون بن مدا عف أستاذه الوافد بن عباد  ،فجعميا كحقيقة
منسية ظيرت منذ البدء داخؿ ىذا الكتاب ،معتمدا في ذلؾ عمى شخصيات اليامش التي
عانت باالضطياد مف واقعيا؛ حيث حم ّؿ عمى عاتقيا تمؾ الحقيقة التي اعتبرتيا كإجابة
مقنعة عف سبب ذلؾ الكره والحقد الذي سكنيا ،واكتشفوا مف خالليا الحقيقة األسطورية

عف أصميـ المدفوف في طيات الزمف الماضي السحيؽ ،وقبميـ حم ّؿ "قسيمي" ىذه الحقيقة

عمى عاتؽ تمؾ الشخصيات التاريخية العظيمة (الربيعة والداي حسين.)...

وقبؿ تحديد البناء الزمني لمرواية سنقوـ أوال بتحديد بعض المفاىيـ حوؿ الزمف ،ثـ
ننتقؿ إلى تحديد البناء الزمني.
أ -منظور الزمن:
لقد شغؿ موضوع الزمف ذىف اإلنساف منذ أقدـ العصور ،وربما كانت األساطير
القديمة مف الشواىد ،التي تتعمؽ بمفيوـ الزمف مثؿ ،تصورات اإلنساف آنذاؾ حوؿ الخمؽ
والموت والخمود ،ولذا يعد الزمف عنص ار رئيسيا مف العناصر التي شي ػ ػػدت بيا الرواي ػػة

( -)1ينظر :حميد لحمداني ،بنية النص الروائي مف منظور النقد اآلدبي ،ص.63
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الفصل األول:

معمارىا ،فكاف« لحركة الشكالنييف الروس السبؽ في إدراجيـ لمبحث الزمف في نظرية
األدب ،ومارسوا بعضا مف تحديداتو عمى األعماؿ السردية المختمفة » (.)1

إال أف الدراسات التي أتت بعد الشكالنييف الروس ،وبالتحديد الدراسات التي
قامت بيا المدرسة البنيوية لمزمف ،كانت أىـ دراسة في ىذا المجاؿ ،حيث برزت بعدىا
عدة دراسات حوؿ الزمف في الروايػػة حتى أصبػػح يطمػػؽ عمييػػا «:بأنيػا ف ػػف شكػؿ الزمػف
بامػتياز؛ ألنيػػا تستطيع أف تمتقطو وتخصو ،فػػي تجمياتو المختمفة :الميثولوجية والدائرية

والتاريخية والبيوجرافية والنفسية »(.)2

وباعتبار الرواية أنيا سردا ألحداث تتحرؾ بفضؿ الزمف ،نجد "فوستر"( )Foster

قد يعطي أىمية عظيمة لمزمف وذلؾ بقولو «:ال يمكف كتابة الرواية مف دوف الزمنية» (.)3
فيصرح "فوستر" عمى استحالة وجود رواية دوف زمف ،ومف جية أخرى نجد "ىنري جيمس"
ّ
) (Henri Jémsقد ألمح أكثر مف مرة عمى أف «:الزمف بوجوىو المختمفة ،يعد عامؿ
تكييؼ رئيسي في تقنية الرواية » ( ،)4ويعنى ىنري بوجوه الزمف ،أقسامو وفروعو المتمثمة
في (الماضي والحاضر والمستقبؿ).
فرؽ
وفي دراسة "تودوروؼ" ) (Todorov Tezvetanلألزمنة السردية ،وجدناه ّ

بيف زمنية القص ،وزمنية الخطاب ،ويعني بزمنية الخطاب «:بأنو بمعنى مف المعاني
زمف خطي في حيف أف زمف القص ىو زمف متعدد األبعاد » (.)5

وفي نفس اإلطار نجد "جيرار جينيت" )  (Jeunette Gérardيوافؽ "تودوروؼ"
في الرأي ولكف يوضح ذلؾ بصورة أكثر تفصيمية ،فيستخدـ مصطمح زمف القصة وزمف
( -)1حسف بحراوي :بنية الشكؿ الروائي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط  ،2009 ،2ص .107
(-)2

ميا حسف القصراوي :الزمف في الرواية العربية ،دار الفارس ،بيروت ،لبناف ،ط ،2004 ،1ص .36

( -)3فيصؿ غازي النعيمي :جماليات البناء الروائي عند غادة السماف (دراسة في الزمف السردي ) ،دار مجد الالوي
لمنشر والتوزيع ،ط ،1عماف ،األردف ،2014- 2013 ،ص.14

( -)4أ.أ مندالو :الزمف والرواية ،تر :بكر عباس ،دار صادر لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،ط ،1997 ،1ص .25
( -)5ميا حسف القصراوي :الزمف في الرواية العربية ،ص . 50
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الفصل األول:

الحكي والقوؿ؛ يعني ىناؾ زمف الشيء المحكي وزمف الحكي ،وفي السياؽ نفسو نجد
توما شيفسكي(  )Touma chifskiقد لفت النظر في تمييزه بيف المتف الحكائي والمبنى
الحكائي حيث يقصد بالمتف الحكائي بأنو مجموعة األحداث المتصمة فيما بينيا ،والتي
يقع إخبارنا بيا خالؿ العمؿ ،اما المبنى الحكائي فنجد فيو األحداث نفسيا؛ ولكف ي ارعػى
نظاـ ظيورىا في العمؿ كما يراعي ما يتبعيا مف معمومات تعينيا لنا (.)1
مف جية أخرى وجدنا النقاد العرب قد تطرقوا إلى مفيوـ الزمف ،حيث لـ يبتعدوا
كثي ار عف المفاىيـ والتصورات الغربية ،فوجدنا "سعيد يقطيف" عالج موضوع الزمف في
"كتابو تحميؿ الخطاب الروائي" ،وأورد فيو مفيوـ الزمف ثـ أشار إلى أقسامو الثالث وىي:
زمف القصة وزمف الخطاب ،وزمف النص فرأى بأنو «:يظير لنا

زمن القصة في زمف

المادة الحكائية ،وكؿ مادة حكائية ذات بداية ونياية إنيا تجري في زمف ،سواء كاف
مسجال أو غير مسجؿ ،كرونولوجيا أو تاريخيا ،ونقصد بزمن الخطاب تجميات تزميف زمف
القصة وتمفصالتيا وفؽ منظور خطابي متمي از وخاصا ،ودور الكاتب في عممية تخطيب

الزمف أي إعطاء زمف القصة بعدا متمي از وخاصا ،أما زمن النص فيبدو لنا مرتبطا بزمف

القراءة»(.)2

التقسيمات التي قدميا "سعيد يقطيف" لمزمف ،تختمؼ عف تمؾ التي أشار إلييا
"جيرار جينيت" و"توما شيفسكي" ،وذلؾ بإضافتو

لزمن النص ،وفي نفس السياؽ نجد

"سي از قاسـ" تنطمؽ في دراستيا لبناء الزمف الروائي ،مف نظرية "جيرار جينيت" حوؿ
الترتيب الزمني ومفارقتو عمى خط السرد في النص وفي معالجتيا لمفيوـ الزمف الروائي
أشارت إلى أنو ينقسـ إلى نوعيف «:زمف نفسي أو داخمي ،والثاني زمف طبيعي أو

( -)1ينظر :ميا حسف القصراوي ،الزمف في الرواية العربية ،ص ،48ص.51

(  -)2سعيد يقطيف :تحميؿ الخطاب الروائي(الزمف -السرد -التبئير) ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط
 ،2005ص.89
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الفصل األول:

فيعرؼ األوؿ بأنو يمثؿ الخيوط التي تنسج منيا لحمة النص ،أما الثاني فتراه
خارجيّ .
يمثؿ الخطوط العريضة التي تبنى عمييا الرواية » (.)1
أما "ميا حسف القصراوي" نجدىا قد أسيبػت فػي حديثي ػػا عػػف الزم ػػف ،فجعػػمتػو
موضػوعػػا لدراستيا في كتابيا المعنوف "بػالزمف في الرواية العربية" ف ػ أرػت بػػأف «:الزمػػف
الروائػػي ليػػس بزمف واقعي حقيقي ،إنما ىو زمف تكثيؼ وقفز وحذؼ ،وتقنيات يستخدميا
الروائي لتجاوز التسمسؿ المنطقي لمزمف الواقعي الموضوعي ،إنو زمف مرف يتحرر فيو
الروائي مف قيوده فيو الخالؽ لزمنو الروائي والمشكؿ لكؿ بنية روائية ،لذلؾ يعالج زمف
الحدث لروائي أحيانا ،إما بتطويؿ شدي ػػد أو بقفز سريع أو بتمخيص حسب معطيات

النص »(.)2

ونتوصؿ مف خالؿ المفيوـ الذي قدمتو "ميا حسف القصراوي" بأف الزمف في
الرواية ال يخضع لمترتيب المنطقي لألحداث ،وانما يتجاوز الروائي ذلؾ التسمسؿ ويختػػرؽ
تتابع الزمف ليخمػػؽ لنا أزمنػػة متػػداخمػػة ومتشػػابكة تشابكػػا عجي ػػبا ،وىذا ما نجد قاـ بػػو"
قسيمي" فػي بناءه الزمني لرواية ىالبيؿ ،ولذا سنقوـ بدراسة البناء الزمني لرواية ىالبيؿ.
ب -البناء الزمني لرواية "ىالبيل":
جاءت رواية ىالبيؿ مقسمة إلى قسميف ،حيث عنوف" قسيمي" القسـ األوؿ
بػ"..بعد الرواية" وضمنو بسبعة فصوؿ ،أما القسـ الثاني عنونو بػ"مالحؽ" وضمنو عدة
فصوؿ جاءت مكممة لمفصؿ األوؿ ،فكاف القسـ الثاني بمثابة المحطة والبؤرة التي
تمخضت فييا األحداث ،وولدت في القسـ األوؿ لتنبعث مف جديد ،فجاء زمف القسـ
الثاني بعيدا عف زمف القسـ األوؿ الذي جرى في الفترة الممتدة ما بيف( ) 2010/1979
أما زمف أحداث القسـ الثاني وقعت مابيف(  ،)1849/1830فاعتمد" قسيمي" عمى البناء
الدائري لمزمف أثناء سرده ألحداث الرواية ،وىو الشكؿ الذي «:يعد مف أبرز أشكاؿ الزمف
( -)1سي از قاسـ :بناء الرواية ( دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ ) ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر ،د ط،
 ،1993ص .35

( -)2ميا حسف القصراوي :الزمف في الرواية العربية ،ص.39
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في الرواية العربية الحديثة ،حيث نيايتو تنطبؽ مع بدايتو نتيجة لجدؿ األزمنة الداخمية في
بنية النص ،تنفتح دائرة زمف السرد عند النياية لتتركيا مفتوحة أماـ اآلتػي ،ويعب ػػر الزمػػف
الدائػػري فػي النػػص عف استم اررية الماضي في الحاضر وتك اررية الحدث عبر التاريخ »

()1

وسنقوـ بدراسة ىذا الزمف مع تحديد دوائره المغمقة والمفتوحة.
تصنؼ رواية ىالبيؿ ضمف روايات تيار الوعي ،حيث فييا سعى" قسيمي" إلى
بناء شكؿ جديد ،يختمؼ عف شكؿ الرواية التقميدية فاستيؿ روايتو بنمط جديد لالفتتاحية
حيث بدأ بمشيد لحوار داخمي) ،)Le monologueجاء عمى شكؿ مناجاة جرت بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
الشخصيتيف الرئيسيتيف قدور الممدد عمى فراش الموت ،و

نوى عشيقتو الواقفة أماـ

جثمانو ،يسترجعاف األحداث الماضية بشكؿ موجز ويعد اإليجاز «:مف المفارقات الزمنية
الذي يقوـ بتمخيص عدد مف السنوات ،في بضع جمؿ أو صفحات ،فتسبؽ حركة الزمف

حركة السرد »(.)2

فتغمب عمى الفصؿ األوؿ الزمف الداخمي الذي «:يعني بالزمف العمودي ،حيث

يقصد بو الزمف الذاتي المتعمؽ بعالـ الشخصية الذي يطغى عميو الطابع النفسي » (.)3
فمجأ " قسيمي " إلى الزمف الداخمي ،ليقدـ لنا خمفية ومرجعية موجزة عف حياة
قدور المسبوؽ قضائيا ،ونوى المومس.

شخصياتو ،ومف أجؿ معرفة ماضي كؿ مف

فانطمؽ " قسيمي " أثناء سرده لألحداث مف الحاضر ،فجاء ذلؾ موازيا مع زمف الخطاب
ونستشيد بذلؾ قوؿ قدور في المقطع اآلتي «:حيف شاىدتيـ واقفيف حولي لـ أدرؾ أنني
مت منذ ساعة ،فذكريات لحظاتي األخي ػ ػرة انمحت وىـ حولي واقفوف ،سمعت نحيبا
وأصوات مبحوحة بالكاد فيمت منيا ما حدث ،وأف ىؤالء ليسوا سوى بعض مف عرفت في
( -)1ميا حسف القصراوي :الزمف في الرواية العربية ،ص.77

( -)2عمر عاشور :البنية السردية عند الطيب صالح ( البنية الزمنية والمكانية في موسـ اليجرة إلى الشماؿ ) ،دار
ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع ،بوزريعة ،الجزائر ،ط ،2010 ،1ص.23
( -)3أحمد طالب :مفيوـ الزماف ودالالتو في الفمسفة واألدب بيف ( النظرية والتطبيؽ ) ،دار الغرب لمنشر والتوزيع،
دط ،2004 ،ص.33
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ليسوا سوى بعض مف عرفت في السنة األخيرة [ ]...أما إخوتي فال أحسبيـ سمعوا

بأخباري منذ قررت االنسحاب مف حياتيـ قبؿ عاـ .)1( »...

ولكف فجأة تشظى الترتيب الزمني ،وانتقمت الشخصيات إلى استرجاع الماضي
وفي المقابؿ كانت لحظات العودة إلى الحاضر قميمة جدا ،حيث استرجع لنا قدور ماضيو
األسود فصار البطؿ ىنا منحص ار في زمف دائري مغمؽ ،فتجمى ذلؾ مف خالؿ سرده

لممدة الزمنية التي مكثيا في «:رحـ ولدتو التي ال تقؿ عف ثمانية أشير ،)2( »..وبعده حدد
لنا السف الذي دخؿ فيو السجف «:كاف سني ال يقؿ عف عشرة سنوات.)3( » ..

والمدة التي مكثيا فيو «:أمضيت فيو ثمانية عشر سنة وخمسة شيور ويوميف

وثالث ساعات.)4(»...

فجاء زمف شخصية قدور تعاقبي تكررت فيو أيامو بصورة متشابية ،حيث ساد

فييا الحقد واأللـ؛ ولكف فجأة انفتحت دائرة الزمف وتحرير مف تمؾ األغالؿ ،التي كبمت

حياتو وذلؾ عندما تعرؼ عمى عشيقتو نوى ،التي كشفت عف تمؾ األقنعة التي تغطى
وراءىا .فكاف انفتاح زمف قدور إيجابيا؛ ولكف لـ يدـ إال عاما واحدا وىي المدة الزمنية
التي تعرؼ فييا بنوى.
أما نوى جاءت خطاباتيا عبارة عف استرجاع واستذكار لمماضي ،الػذي رفض
قدور التعرؼ عميو ،حيث أخبرتو عف عالقتيا مع شقيقو

السايح ،الذي كاف يتردد إلييا

بعد عودتو مف رحالتو والى غير ذلؾ مف األحداث المأساوية التي عاشتيا.

ولذا وجدنػػا زمػػف شخصػػية نوي أيضا تعاقػػبي تكػػررت فػيو أيػػاميا بصػورة متشػػابيػة

حيػث ساد فييا الحقد والكراىية اتجاه الحياة ،ولكف فجأة انفتحت دائرة الزمف في تمؾ األياـ
التي عاشتيا مع قدور.
( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.13
( -)2المصدر نفسو ،ص .13
( -)3المصدر نفسو ،ص.37

( -)4المصدر نفسو ،ص .39
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فكانت خطابات قدور ونوى كميا عبارة عف سرد استذكاري ،والذي يعرفو "حسف
بحراوي" «:بأنو خاصية حكائية في المقاـ األوؿ ،وأف االحتفاؿ بالماضي واستدعائو
لتوظيفو بنائيا عف طريؽ استعماؿ االستذكارات التي تأتي دائما ،لتمبية بواعث جمالية

وفنية خالصة في النص الروائي »(.)1

قد تميز السرد االستذكاري بعدـ االستقرار واالنتظاـ ،فمرة يحممنا إلى الماضي
القريب وتارة أخرى إلى الماضي البعيد ،حيث تجمى ذلؾ بوضوح في القسـ الثاني مف
الرواية الذي وظؼ فيو "قسيمي" تاريخ دخوؿ فرنسا رسميا إلى الجزائر ،وىي الفترة الممتدة
مف (  ،)1849/1830حيث أشار فيو إلى تمؾ الشخصيات التاريخية ،التي ال تحيؿ إالّ
عمى ذاتيا وتبقى أسيرة الزمف الذي وجدت فيو؛ أي ال تتطور بتطور األحداث؛ بؿ ىي

شخصيات مكتممة النمو.
تغمب السرد التاريخي عمى الفصؿ الثاني مف الرواية ،فاعتمد "قسيمي" عمى
التسمسؿ الزمني في عرضو لألحداث ،كونيا سارت عمى خط تصاعدي لو بداية ونياية
وتجمى ذلؾ مف خالؿ تمؾ الشيادة التي قدميا

دي الكروا أماـ المجنة اإلفريقية سنة

( )1833حيث كشؼ لنا ىذا األخير عف تمؾ الجرائـ التي ارتكبتيا فرنسا ضد
الجزائرييف،ثـ حدد لنا تاريخ خروجو مف الجزائر وذلؾ في سنة ( .)1849
وفي زاوية أخرى وجدنا قد طغى الزمف الخارجي عمى ىذا الفصؿ ،وال ػ ػػذي نعني

بػ ػ ػ ػػو «:ذلؾ الزمف الواقعي التاريخي والموضوعي يتغمب عميو الطابع الحسي » (.)2

أما عف زمف تمؾ الوديعة التي دارت حوؿ فمكػػيا أح ػػداث الرواي ػػة ،لػ ػػـ يحػ ػػدده"
رجح أنو يعود إلى أزمنة بعيدة كؿ البعد عف زمننا الحالي ،فأعاد إحياء زمنيا
قسيػمي" بؿ ّ
في الفترتيف الممتدتيف مف (  )1849/1830ومف (.)2010/2002
وفي ختاـ ىذا العنصر وجدنا "قسيمي" لـ يعتمد عمى النسؽ التصاعدي لألحداث
بؿ اعتمد عمى النسؽ الزمني المتقطع الذي فيو «:تنقطع األزمنة في سيرىا النازؿ مف
( -)1حسف بحراوي :بنية الشكؿ الروائي ،ص.121

( -)2أحمد طالب :مفيوـ الزماف ودالالتو في الفمسفة واألدب ،ص.33
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الحاضر إلى الماضي ،أو الصاعد مف الحاضر إلى المستقبؿ »

(  ،) 1وفي ىذا البناء

الزمني ينفتح الماضي بكؿ أفاقو عمى الحاضر ،ويمتد الماضي في الحاضر عندما يذكر
لنا "قسيمي" ذلؾ المخطوط األسطوري ،وىذا يعني أنو قد ألغى زمف القص الذي يخضع
بالضرورة لمتتابع المنطقي لألحداث ،ليعوضو بالزمف السردي الذي ال يتقيد بيذا التتابع
فولد لنا مف ذلؾ التالعب بالزمني ،صعوبة كبيرة في تتبع وفيـ أحداث الرواية.
 –2أسطرة الفضاء المكاني والجغرافي لمرواية:
قبؿ تحديد المكاف الجغرافي لمرواية ،سنقوـ أوال بعرض موجز عف مفيوـ المكاف
بصفة عامة؛ كي يكوف بمثابة تمييد لدراستنا التطبيقية ليذا العنصر.
أثناء دراستنا لعنصر المكاف اكتشفنا أنو لـ يحض باالىتماـ الكافي مف طرؼ
الباحثيف والنقاد ،كما ىو الحاؿ في عنصر الزماف الذي اعتبره البعض بمثابة الشخصية
الرئيسية ولكف في الحقيقة ال يمكف لنا تصور حكاية بدوف إطار ،ومكاف تمعب فيو
الشخصيات أدوارىا ،كوف المكاف يعد مف العناصر اليامة في الرواية ،حيث يعطي لمقارئ
إيياما بالواقع الحقيقي ،كما نجده يمثؿ الخمفية التي تقع فييا أحػػداث الرواية ول ػػذا
تعرض الشخصيات مف خالليا أىواءىا

المكػػاف« يتحوؿ إلى خشبة مسرح واسعة

وىواجسيا ،كما يحرص الروائي عمى إعطاء كؿ لحظة قوية ،وكؿ مشيد مف مشاىد

روايتو إطا ار وزمكانيا»(.)2

وذلؾ يعني بأنو ال يمكف أف تمعب الشخصيات واألحداث أدورىا ،في الفراغ دوف
مكاف يحوييا؛ ألف المكاف يعد عنص ار حكائيا قائـ بذاتو.
فنجد "حسف بحراوي" قد تحدث عف الجوىر الحكائي لممكاف ونظر إليو
باعتباره «:مكونا سرديا في المقاـ األوؿ ،ويصفو بأنو شبكة مف العالقات والرؤيات

( -)1محمد عزاـ :شعرية الخطاب السردي ،مف منشورات إتحاد كتاّب العرب ،دمشؽ ،سوريا ،دط ،2005 ،ص .108

(  -)2جرار جنيت وآخروف :الفضاء الروائي ،تر :عبد الرحيـ حزؿ ،أفريقيا الشرؽ ،بيروت ،لبناف ،دط،
ص.19
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ووجيات النظر التي تتضامف مع بعضيا ،لتشييد الفضاء الروائي الذي ستجري فيو

األحداث ويكوف منظما بنفس الدقة التي نظمت بيا العناصر األخرى في الرواية » (.)1
لقد رفع "حسف بحراوي" مف مكانة العنصر الحكائي – المكاف -وجعمو مف

العناصر اليػػامة فػػي تكويػػف الروايػػة ،وفي نفػػس السػػياؽ وجدنػا "سي از قاسـ" قد تحدثػت

عػػف المكػػاف فاعتبرتػػو «:اإلطار الذي تقع فيو األحداث» ( .)2كما وجدنا في زاوية أخرى
رأي "غالب ىالسا" الذي عرض عنصر المكاف في مقدمة الكتاب المترجـ عف غاستوف
باشالر ،وقاؿ بأنو ذلؾ «:المكاف األليؼ ،وذلؾ البيت الذي ولدنا فيو ومارسنا فيو أحالـ
اليقظة ،وتشكؿ فيو خيالنا فالمكانة في األدب ىي الصورة الفنية التي تذكرنا ،أو تبعث

فينا ذكريػ ػ ػ ػػات بيت الطفولة » (.)3

نستنتج مف خالؿ رأي "غالب ىالسا" عف مدى ارتباط المكاف بالحياة اإلنسانية
ابتدءا مف والدتو إلى وفاتو وانتيائو إلى القبر؛ أي عالقة المكاف باإلنساف ىي عالقة
جدلية ال يمكف لنا الفصؿ بينيما ،فالمكاف بحاجة إلى إنساف ،واإلنساف أيضا بحاجة إلى
مكاف يحويو ،لذا وجدنا النقد البنيوي قد اىتـ بدراسة المنظور المكاني في الرواية ،وتوصؿ
إلى التفرقة بيف المكاف الطبيعي وىو الجغرافي والبيئي ،والمكاف الروائي والمتخيؿ.
فعرؼ لنا الناقد "وجيو يعقوب" المكاف الروائي بأنو «:الصورة المتخيمة التي
يرسميا الروائي لممكاف الطبيعي ،وىو يخضع لطبيعة اإلحساس الروائي بالمكاف ،وصوره

لما ىو كائف ،وما ينبغي أف يكوف » ( .)4وندعـ رأيو ىػػذا برأي "سي از قاسـ" التي تػػرى

بػػأف «:المكاف الروائي ليس ذلؾ المكاف الطبيعي ،فالنص الروائي يخمؽ عف طريؽ

( -)1حسف بحراوي :بنية الشكؿ الروائي ،ص.32
( -)2سي از قاسـ :بناء الرواية ،ص.74

( -)3غاستوف باشال :جمالية المكاف ،تر :غالب ىالسا ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف
ط ،1984 ،2ص.6

( -)4وجيو يعقوب السيد :مناىج النقد الروائي ،آفاؽ لمنشر والتوزيع ،الكويت ،ط ،2014 ،1ص .224
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الكممات مكانا خياليا ،لو مقوماتو الخاصة وأبعاده المميزة » ( ،)1فكال الرأييف يتفقاف في
أف المكاف المتخيؿ ىو ذلؾ الفضاء الذي ينسجو الكاتب مف بنات أفكاره وخيالو.
وفي زاوية أخرى يقسـ الناقد ياسيف النصير عنصر المكاف في كتاب ػػو المعنػوف بػ:

الػمكػاف الروائي إلى نوعيف وىما(:)2

 -1المكان الموضوعي  :اعتبره "ياسيف النصير" ،بأنو يبني تكوينو مف الحياة االجتماعية.
ونستطيع أف نشير إليو بما يماثمو اجتماعيا ،وواقعيا أحيانا.
 -2المكان المفترض  :ويعرفو لنا "ياسيف النصير" ،بأنو ابف المخيمة البحت ،والذي

تتشكؿ أجزاؤه وفؽ منظور مفترض ،وىو قد يستمد بعض خصائصو مف الواقع ،إال أنو
غير محدد ،وغير واضح المعالـ.
أف كؿ
وكاستنتاج عاـ ليذه اآلراء حوؿ ماىية المكاف وأنواعو ،نخمص إلى ّ
المفاىيـ والتقسيمات جاءت قريبة مف بعضيا البعض.
انطمؽ "قسيمي" أثناء دراستو لمرواية مف األماكف الجغرافية ،التي خمؽ مف خالليا
أماكف تختمؼ عف الواقع الحقيقي ،وىي تمؾ التي نسجيا مف خيالو ،حيث اعتمد في ذلؾ
عمى تقنية التنويع عمى مستوى الفضاء المكاني ،فوجدناه أخذنا إلى فضاء (بف يعقوب)
بالجمفة ذلؾ الفضاء الصحراوي القاحمة ،المتسـ بالعسر والجدب والضياع ،ليتبيف لنا مدى

تأثر "قسيمي" بالروائييف الذيف اىتموا بالصحراء ،وجعموا منيا مكانا لمطيارة والقداسة
أمثاؿ(إبراىيـ الكوني) ،ثـ حمؽ بنا مرة ثانية إلى فضاء تػندوؼ بػ(الرابوني ) بالتحديد ،وىو
مكاف صحراوي ،إال أنو يختمؼ عف فضاء (بف يعقوب) كونو فضاء يتسـ بالحركة
واالستمرار.

( -)1سي از قاسـ :بناء الرواية ،ص .74

( -)2ينظر :ياسيف النصير ،الرواية والمكاف( ،دراسة المكاف الروائي) ،دار نينوي ،دمشؽ ،سوريا ،ط 2010 ،2
ص .22
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ولذا نجد انطالقة البناء المكاني ألحداث الرواية ،انطالقة واقعية انطمؽ منيا
"قسيمي" مف الواقع الجغرافي المحدد ثـ صوره بطريقة جد فنية وأسطورية.
سنقوـ بتحديد الفضاء الجغرافي لمرواية ،كونو العنصر المناسب لدراستنا ونحاوؿ
استخراج الفضاءات المتخيمة فيو ،وما يط أر عمييا مف تحوالت أسطورية؛ ألف " قسيمي" لـ
يعتمد عمى المحاكاة المباشرة لمواقع ،بؿ أبدع بخيالو مخترقا ذلؾ الواقع المرئي الحقيقي
خالقا عالما مغاي ار لو.
فوجدنا "قسيمي" اختار الفضاءيف المذيف ذكرناىـ سابقا وىما(الرابوني) و(بف
يعقوب)؛ أي اعتمد عمى البيئة الصحراوية ،بما تتضمنو مف مخزوف ثقافي ،وحضاري
حيث طرح فييا العديد مف اإلشكاالت الوجودية واالجتماعية ،والسياسية التي تنبئ بخطورة
الوضع السائد في تمؾ المنطقتيف ،وما ربط بينيما مف أحداث وقعت في أزمنة بعيدة جدا.
واآلف سنقوـ بدراسة أماكن االنتقال العامة ،وبالتحديد فضاء(بف يعقوب) وفضاء
(الرابوني) وما تقوـ بو الشخصيات المحورية مف انتقاؿ وارتحاؿ بينيما ،ثـ ننتقؿ إلى
تحديد أماكن االنتقال الخاصة و أماكن االنتقال اإلجبارية.
وبيف الفضاءيف يوظؼ لنا "قسيمي" تقنيات التحويؿ الجمالي لممشاىد البصرية إلى
الرؤى الخيالية المبدعة.
أ -أماكن االنتقال العامة:
تدور أحداث الرواية حوؿ تمؾ الوديعة التي حفظ عمييا المترجـ الفرنسي

الكروا ووضعيا في دار البراني (  ،) 1المتواجد في (الرابوني) سنة

دي

 ،1849بعد تمؾ

المغامرات التي خاضيا مف أجميا ،حيث أخبرنا عف ما تحويو وعف تمؾ المشاكؿ التي
وقعت بسببيا وعف التغيرات التي طرأت عميو بسبب لعنتيا ،وما أدت إليو مف خسائر
وانتشار الحقد والكراىية بيف إنساف ألخيو اإلنساف.
( -)1دار ولي صالح اسمو (عيسى ابف قويد بف عبد اهلل) الذي حافظ عمى الوديعة في بيتو إلى أف وفتو المنية ،وىو
حفيد الولي الصالح سيدي مناد بف شريؼ ،يراجع :سمير قسيمي ،ىالبيؿ ،ص.191
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الفصل األول:

كانت الوديعة في البداية عند الربيعة ،أحد أغوات قبيمة العوفية الذي حافظ عمييا
خوفا مف ذلؾ االفتراء الذي يحوييا ،وبسبب عدوه

بن شنعان الذي نصب مكائدا مع

فرنسا لمقضاء عميو ،ولحصولو عمى الوديعة التي يعتقد أنيا تعود إلى شيخو

عباد بن

بوعزيز ،وقبؿ أف يقتؿ الربيعة سمّـ الوديعة إلى المترجـ الفرنسي دي الكروا لمحفاظ عمييا

بسبب تدىور أوضاع قبيمتو ،فقاـ دي الكروا بنقؿ الوديعة مف الجزائر إلى قسنطينة بأمر

أف سوء األوضاع التي مرت بيا المنطقة بسبب
الربيعة ليسمميا لمداي حسين ،إالّ ّ
الحصار االستعماري ليا ،حتـ عمى ىذا األخير إرساؿ الوديعة إلى إحدى مناطؽ األوراس
بػالمنعة خوفا مف ضياعيا ،وفي المنعة اطمع دي الكروا عمى الوديعة.
فوجدنا " قسيمي" في القسـ الثاني مف الرواية ،لـ يسمط الضوء عمى أماكف
انتقاؿ الوديعة ،بؿ اكتفى باإلشارة عمى أنيا غير مستقرة بسبب األوضاع التي كانت
تعيشيا الجزائر في تمؾ الحقبة ،أما في القسـ األوؿ حدد لنا "قسيمي" أماكف انتقاؿ
الوديعة ،ومنح ليا أىمية كبيرة إضافة إلى ما لعبتو الشخصيات مف أدوار في انتقاؿ ىذه
الوديعة.
 -1فضاء بن يعقــــــــوب:
بدأت رحمة البحث عف الذات مع شقيؽ قدور السايح الشغوؼ بالرحالت نحو

الصحراء وبقراءتو لكتب الرحالة ،فكاف يرتحؿ مف العاصمة ،وبالتحديد مف حي ميسوني
الذي تربى ونشأ فيو إلى (بف يعقوب) ،وىو المكاف الذي اكتشؼ فيو مالـ يكف في

الحسباف ،أوال عف نسبو وأصمو الفرنسي الذي يعود إلى المترجـ الفرنسي دي الكروا وثانيا
عف تمؾ الحقيقة المنسية التاريخية التي لو كشفت عمنا ليمؾ الناس أجمعيف.
فقاـ السايح بترحيؿ تمؾ الوديعة إلى (الرابوني) ،وىو المكاف األصمي الذي
وضعيا فيػػو جػ ػػده الكبي ػػر

دي الكروا  ،وكاف ذلؾ ف ػػي اعت ػػقاد سػػكاف المنطقػػة بأنو

الشخ ػػص الػ ػػذي أوصاىـ عميو ولييـ الصالح سيدي عيسي بن قويدر الذي أخبرىـ بأنو:
« سيأتيكـ بعدي رجؿ مف الحضر يسألكـ عف جدي وأبي ،فأرشدوه وأعطوه مفتاح
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داري»(  ،) 1وتحصؿ السايح عمى مفتاح الدار ،ووجد تمؾ الوديعة المدفونة في أرضيا
والتي كانت عبارة عف مخطوطات ترجـ فييا دي الكروا عف ما ورد في تمؾ األلواح ،فقاـ

بدوره بنقؿ وجمع تمؾ األوراؽ واألبحاث التي توصؿ إلييا ،وجعميا في ذمة صديقو حبوب

ولد سميمة ؛ ألنو مرض ولـ يستطع مواصمة المسار فوافتو المنية ثـ أورثو ألخيو

قدور

الذي أتمـ البحث.
إال أف رحمة السايح لـ تدـ طويال بسبب مرضو العضاؿ الذي أقعده الفراش رغـ
شغفو الكبير ل ػ (بف يعقوب) ،خاصة عندما عمـ مف خالؿ الحوار الذي جري مع صديقو
السائق بوعالم بأنو ينتمي إلييا ،مما حفّزه أف يطمب منو التوجو إلى (بف يعقوب)
إلحضار ظرؼ يحوي تمؾ األبحاث التي قاـ بيا.
كانت عالقة السايح بفضاء (بف يعقوب) عالقة انتماء رغـ أنيا لست مسقط
رأسو عكس السائق بوعالم الذي شعر بالكره وعدـ االنتماء إلييا ،وظير لنا ذلؾ جميا في

وصؼ بوعالم لفضاء (بف يعقوب) أثناء رحمتو تمبية لرغبة صديقو السايح ،وذلؾ بقولػو:
« ثالثوف عاما وال شيء في بف يعقوب تغير ،مازالت منازؿ الطوب مف الطوب ،وما
زالت الوجوه السوداء سوداء ،حتى األرض لـ تنبت شيئا غير التراب ،ظمت عمى حاليا
[ ]...بقيت كعيد بيا منسية ،تتمذذ في نكراف ذاتيا ال رغبة فييا لمحياة فتبعثيا مف
رمادىػا ،وال مقتا يشدىا إلى الموت فتندثر[ ]...ىي ،كما تركتيا منذ ثالثيف عاما»...
فالمكاف ىنا يتحوؿ بالنسبة لمسائؽ

بوعالم مف مكاف األلفة حيث فيو تربى ونشأ إلى

مكاف معاد ،مبر از ذلؾ باستعمالو لدواؿ ( الطوب والسواد والتراب) تحمؿ دالالت تعكس
عمى توقؼ الحياة وفنائيا وىذا ما شعر بو أثناء وصولو.
 - 2فضـــــاء الرابوني:
يعد فضاء (الرابوني) فضاء مقدسا بالنسبة ،لتمؾ الطائفة التي تتوافد إليو مف
كؿ صوب مرتيف في السنة لتقوـ بطقوس غريب ػ ػػة تحيي فيو روح نبييـ الوافد بن عباد.
( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.191
( -)2المصدر نفسو ،ص.46
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الفصل األول:

(الرابوني) ىو المكاف الذي أودع فيو السايح األمانة ،وتركيا في ذمة حبوب ولد
سميمة والذي كاف ىذا األخير ،أبوه ينتمي إلى طائفة الوافد بن عباد  ،وىو أيضا لـ يفيـ
طبيعة تمؾ الطقوس التي كاف يمارسيا والده مع أتباعو ،وظير في قوليـ «:كاف أبي

يزورىا مرتيف في السنة ،يمتقي فييا برجاؿ يأتوف مف كؿ صوب ،ولـ يكف أحد يفيـ سبب
لقائيـ وال يعرؼ غاية تمؾ المقاءات التي يبدؤونيا ويختمونيا بإنشاد قصيد غريب لـ اقرأه

قبال في أي كتاب »(.)1

فكانت تمؾ الطقوس التي يقوـ بيا ،والد حبوب وأبتاعو ال تخؼ عف عدـ ارتياحو
ليا ألنو شؾ في أمرىا ،ورأى بأنيا ال عالقة ليا بالديف اإلسالمي ،وفي نفس الوقت يعمـ
بأف والده مواظبا عمى أداء كؿ صالة وعبادة ،ولذا يقوؿ «:فمـ أشؾ أبدا في إسالمو وىو
المواظب عمى كؿ صالة وعبادة ،حتى أنو كثير ما ضربنا لمجرد تكاسمي عمى صالة

النوافؿ »(.)2

وىذا يعني أف تمؾ الطقوس الغريبة ،ال تمارس في المسجد أو في مكاف عاـ ،بؿ
كانت تقاـ في الخالء بعيدا عف أنظار الناس.
تعمد في اختياره لمفضاء الصحراوي كونيا تعد «:ميبط لموحي
ولذا وجدنا قسيمي قد ّ
والكتب السماوية ،ومالذا لمنساؾ والرىباف والمتصوفة » (  ،) 3كما تعد الصحراء أيضػػا:
«األصؿ الذي صدر منو اإلنساف فيي المعدف الذي استميموه فيما أتوه مػف ابتكػػارات
واضطمعوا بو مف دور حضاري عالمي طالئعي ،بالنسبة لمعصور القديمة وما كاف ليـ إذ
ذاؾ مف معوؿ عمى غير أنفسيـ ،فكاف مصيرىـ صورة لما تبتغيو إرادتيـ لذلؾ رفعوا ىذه

الصحراء إلى مقاـ النموذج »(.)4
( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص .59
( -)2المصدر نفسو ،ص .60

( -)3خميفة بولفعة :سمياء الفضاء في رواية الصحراء عند إبراىيـ الكوني ،الممتقى الدولي لسمياء النص األدبي ،جامعة
محمد خيضر ،بسكرة ،قسـ األدب والغة العربية ،الجزائر ،أكتوبر ،2013 ،ص .2
( -)4عبد الصمد زايد :المكاف في الرواية العربية (الصورة والداللة ) دار محمد عمى لمنشر ،صفاقس ،تونس ،ط
 ، 2003ص.137
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الفصل األول:

وفي زاوية قدـ لنا " قسيمي" شخصيات محبة ليذا المكاف ،وكشؼ لنا عف وجود
شخصيات أخرى رافضة ليذا المكاف ،ويظير ذلؾ عمى لساف إحدى شخصيات الرواية
معبرة عف فضاء (الرابوني) بقوليا« :لـ تكف الرابوني مدينة وال ضاحية ولـ تكف قرية في
الريؼ وال واحة في صحراء[]...ىي صفعة لتحضر تحاوؿ أف تمجو ،وضرب عمى قفا
الصحراء الطيبػػة []...كنت وأنا أراىا ألوؿ مرة ،كأنني أرى نفسي في مرآة [ ]...ترجمة
إسمنتية لما أنا عميو جسد بال روح[]...فمشد ما شعرت أنني اغتصبت حياتي وأرغمتيا أف
تبح بي عمى صورتي ىذه ،عوض أف تمدني بصقتني كما بصػقت السياسة ىذا المسخ
المسػمى ال اربػوني »(.)1

لقد جاء فضاء(الرابوني) مكتظا برموز االرتماء في الوحشة ،تعكس لنا حالة
السارد التي تعاني باالنتكاسة مف الواقع المعيشي ،ولذا كاف ذلؾ الوصؼ بمثابة تجسيد
لحالة الشخصيات.
وفػ ػػي األخير يمكف لنا القوؿ بأف(الرابوني) يعد فضاء أسطوري ػػا ،تداخمت فيو
الموحات فتمازج الواقع بالحمـ.
ب -أماكن االنتقال الخاصة:
نــــــــوى:
غــــرفـــــةّ
تميز بنوع مف االنغالؽ كونو محدودا ،ولذا يشكؿ لنا ىذا
تعد الغرفة فضاء ّ
الفضاء قيـ األلفة بامتياز؛ ألف البيت مأوى اإلنساف ومػػالذه ،ولذا يرى "ويميؾ" ( Wellek

 :)Warrenبأف بيت اإلنساف ىو امتداد لو (.)2

فكانت غرفة المومس نوى ليا دور ىاـ ،في تطوير أحداث الرواية ،كونو مكاف
مدنس يدعو إلى الرذيمة ،وبعده أصبح مكانا مقدسا ألنو المكاف الذي اجتمع فيو كؿ مف

( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.89

( -)2ينظر :حسف بحراوي ،بنية الشكؿ الروائي ،ص.43
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(قدور ،السايح ونوى ) صدفة عمى الباطؿ اجتمعوا فيو عمى الحؽ فأصبحوا رسؿ الحقيقة
التي لـ يكف ليـ دور في ظيورىا.
فكاف السايح في البداية يتردد إلى
بائعات اليوى األخريات ،إال أف

نوى بزيارتيا رغبة فييا؛ ألنيا مثميا مثؿ

السايح فضميا عف األخريات ،وجعميا المأوى الوحيد

الذي يمجأ إليو أثناء عودتو مف سفرياتو الغريبة إلى الصحراء ،فكاف يميث إلى غرفتيا

كالمجنوف تعتميو نوبات مف االضطرابات ،كما تصؼ نوى قائمة «:لـ يكف مالكا مثمما
تصوت أنت كاف مجنونا مصابا بنوبات عقؿ ،لو كنت تراه حيف يعود مف صحراءه تمؾ
لفيمت قصدي لكنؾ لـ تره لذلؾ ال يمكف أف تصدقني.)1( »...

فرحؿ السايح تارك ػ ػػا وراءه وصي ػػة ألخيو قـــدور ،ال ػػذي تعرف ػ ػػت عمي ػػو نوى م ػػف
طرؼ السايح الذي أمرىا بذلؾ ،فدعتو في إحدى األياـ إلى منزليا بحجة إصالح شيء
ما فغمقت عميو األبواب وراودتو عف نفسو فأبى أف يخضع ليا ،فينا استحضر قصة-
سيدنا يوسؼ عميو السالـ -لما راودتو زوليخة عف نفسو ،ولكف سيدنا يوسؼ لـ يخضع
ليا خوفا مف اهلل وحبا لو ،منع نفسو مف ارتكاب الفاحشة فأسقطنا ذلؾ عمى قدور أيضا

حيث لـ يخضع إلغراءات ت نوى بؿ صب اىتمامو عمى تمؾ الكتب التي كانت أمامو
حبا ليا.

فنجا قدور مف ىذا الموقؼ فحدث لو صراع داخمي ،فتراجع واستسمـ ليا ولنزوات
وأصبح يتردد إلييا ،إلى أف استقر معيا وعندىا قاـ بإتماـ البحث الذي تركو أخيو أمانة
في رقبتو.
فنجد "قسيمي" لـ يقدـ لنا مواصفات حوؿ فضاء غرفة نوى ،بؿ اكتفى بذكر تمؾ
المكتبة التي استيوت واستوقفت قدور يتصفحيا بناظريو.

( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.24
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ج-أماكن االنتقال اإلجبارية:
الســجــــــن:

يحمؿ فضاء السجف في الغالب دالالت كثيرة تدؿ عمى الوحدة واالنعزاؿ عف
العالـ الخارجي ،وعف القيد وعدـ الحريػ ػػة ،وبي ػػذا المعنى سيشكؿ لنا السجف« نقطة انتقاؿ
مف الخارج إلى الداخؿ ،ومف العالـ إلى الذات بالنسبة لمنزيؿ بما يتضمنو ذلؾ االنتقاؿ

مف تحوؿ في القيـ والعادات »(.)1

فنجد " قسيمي" لـ يصؼ لنا السجف بالوصؼ الطوبوغرافيا ،بؿ أشار إليو مف
خالؿ شخصية قـــدور الذي يرى أنو أصبح مصدر الراحة والطمأنينة ،ويظير ذلػػؾ فػي«:
كنت أشعر في ك ػ ػػؿ مرة أدخػ ػػؿ السجف االنفرادي بالراحة ،أجدني مجب ار عمى التأمػؿ» (.)2
في ىذا المقطع انزاح فضاء السجف عف مفيومو التقميدي ،فجعؿ عالقة قدور
تتحوؿ مف عالقة انفصاؿ عف المكاف إلى عالقة اتصاؿ ،حيث استطاع السجف االنفرادي
تيذيب سموكو وتوازف شخصيتو.
 -3أسطرة الفضاء الروائي (المتخيل):
ونعني بو ذلؾ الفضاء المفبرؾ وغير الحقيقي ،المستوحى مف خياؿ الروائي
ولذا يجب أف تكوف لو قدرة كافية في جعؿ ما ىو غائب حاضرا ،ويعرفو لنا "حسف
نجمي" بأنو «:مثمو مثؿ كؿ فضاء فني يبنى أساسا في تجربة جمالية ،بما يعنيو ذلؾ مف
بعد أو انزياح (  )Ecartعف مجموع المعطيات الحسية المباشرة؛ أي أف مجالو ىو حقؿ
الذاكػ ػ ػرة والمتخيؿ »(.)3

( -)1ينظر :حسف بحراوي ،بنية الشكؿ الروائي ،ص.43
( -)2سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.24

( -)3حسف نجمي :شعرية الفضاء ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيروت ،ط ،2000 ،1ص.47
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ومف ىػ ػػذا المنطمؽ نجد "حسف نجمي" ،يركز عمى الخياؿ والذاكرة في صنع
الفضاء الروائي ،ومؤكدا ذلؾ في قولو «:في النياية لف يكوف إال فضاء وىميا ،وفضاء

إيحائيا»(.)1

وىذا يعني بأف الفضاء الروائي ،ما ىو إال فضاء مف وحي الكاتب ،ومف جية
أخرى نجد "محمد بوعزة" ،يطمؽ عميو مصطمح الفضاء المتخيؿ ،ويعرفو بأنو «:يشكؿ
داخؿ عالـ حكائي في قصة متخيمة تتضمف أحداثا وشخصيات ،حيث يكتسب معناه

ورمزيتو مف العالقات الداللية التي تضفيا الشخصيات عميو » (.)2

مف خالؿ ىذيف التعريفيف نتوصؿ إلى أف النص الروائي ينطمؽ مف عنصر
الخياؿ ،والذي تحدثت عنو "آمنة بمعمى" و ترى باف الخطاب «:ليس بتخيؿ نزوي عابر ال
قيمة واقعية لو ،بؿ ىو طاقة وقوة ذات بعد حقيقي واقعي ،يسعى إلى التحقيؽ في الحس

بشكؿ دائـ أبدي أزلي »(.)3

وفي زاوية أخرى ،يعرفو "واالس مارتف" (  «:)Wales Marteneبأنو صمة زائفة

بيف الكممات واألشياء ،أو إشارة إلى شيء ال يوجد »(.)4

ولذا نجد " قسيمي" قد ألؼ لنا ثالثة شخصيات مف وحي خيالو وىي ( :أكيال ،زمردك
خمقون بن مدا ) فكاف ىؤالء تالميذ الوافد بن عباد ؛ حيث قاـ خمقون بتدويف السيرة
الذاتية ألستاذه في تمؾ األلواح التي يظير زمنيا الدائري ويعود في كؿ مرة ،مرة مع

دي

الكروا وأخرى مع اإلخوة فراش  ،حيث قاـ ىذاف بترجمة ما جمعو جدىـ دي الكروا في
كتاب عنوانو " مقتطفات من كتاب أحديث الوافد بن عباد "

فتطرقا فيو إلى "سفر البداية

( -)1حسف نجمي :شعرية الفضاء ،ص.47

(  -)2محمد بوعزة :تحميؿ النص السردي( ،تقنيات ومفاىيـ ) ،العربية لمعموـ الناشروف ،بيروت ،لبناف ،منشورات
االختالؼ ،ط  ،1ص . 100
( -)3آمنة بمعمى :المتخيؿ في الرواية الجزائرية ،مف المتماثؿ إلى المختمؼ ،دار األمؿ لمطباعة والنشر ،الجزائر ،دط،
ص.28

( -)4واالس مارتف :نظريات السرد الحديثة ،نر حياة جاسـ محمد ،المجمس األعمى لمثقافة ،اإلسكندرية ،مصر ،دط،
 ،1998ص.241
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أو حديث التيو " فسرد لنا خمقون قصة ضياعو مع صديقو أكيال وزمردك وذلؾ بقولو«:
كنا ثالثة رابعنا الضياع شدنا التيو إلى ربعو فرأيناه رمال ال ينتيي ،وظمأ شؽ الشفاه
وبقينا نسير لعمنا نمقى ركبنا أو تمقانا رواحمنا وقد ىجت بما عمييا مف ماء ومتاع وما

زلنا نأمؿ ونسير حتى ،انقطع الرجاء فسقطنا صرعى » (.)1

وفي ىذا المقطع لـ يحدد لنا "قسيمي" المكاف ،بؿ أشار إليو بدواؿ تدؿ عمى أنيا
تعد «:مكاف مقػدس ينطػوي عمى تجمي القداسة عمى انبثاؽ
صحراء قاحمػ ػ ػػة ،والصحراء ّ
المقدس»(.)2
إف لمصحراء أىمية كبيرة كونيا فضاء أسطوريا يذكرنا بتمؾ األزمنة البدائية -زمف
سيدنا آدـ وزوجتو حواء -المذاف طردا مف الجنة ،وأنزليما اهلل إلى الصحراء فكانت بالنسبة
ليما المأوى الثاني بعد الجنة.
ثانيا  :مستويات األسطرة في بناء الشخصية
تعد الشخصية مف أىـ مكونات الخطاب السردي ،والمحور األساسي في كؿ
األعماؿ الروائية والقصصية ،حيث ال يمكف تصورىما بال شخصيات ،كما تعد المحرؾ
األساسي لألحداث ،وتمثؿ جسد الرواية والنبض الحيوي الذي تنتعش بو ،والعنصر الفعاؿ
الذي يقوـ بجممة مف الوظائؼ داخؿ الفضاء الروائي ،والوظائؼ ىي بمثابة الروح الذي
يحي ىذا الجسد.
واذا دققنا النظر في عنصر الشخصية نجد ىناؾ تعدد اآلراء ووجيات النظر
حوليا مف ناقد إلى أخر ،ومف عصر إلى أخر فبالمنظور الكالسيكي نجد الشخصية

عندىـ «:عبارة عف اسـ يقوـ بالفعؿ والحدث » ()3؛ أي عبارة عف عنصر ثانوي بالقياس

( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص .197

(  -)2مرسيا إلياد :المقدس والعادي ،تر :عادؿ العوا ،دار التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت ،لبناف ،دط،
 ، 2009ص .64
( -)3حسف بحراوي :بنية الشكؿ الروائي ،ص.208
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إلى باقي عناصر العمؿ السردي كما يقوؿ "أرسطو" «:بإمكاف إيجاد حكاية دونما

خصائص ،ولكف يستحيؿ أف توجد خصائص دوف حكاية » (.)1

وىذا يعني أف الشخصية في البداية كانت خاضعة كميا لمفيوـ الحدث ،ولكف مع
بداية القرف التاسع عشر احتمت الشخصية مكانا بار از في الفف الروائي ،فأصبحت عنص ار
ىاما ومستقال عف الحدث ولذا وجدنا الرواية التقميدية ردت االعتبار لمشخصية ،وأكسبتيا
فرادة خاصة بيا ،وذلؾ أصبحت تعامميا ككائف حي لو وجود فيزيقي .
ولقد أورد الناقد "عبد الممؾ مرتاض" في كتابو "في نظرية الرواية "مقاال عف
الشخصية فحدد ماىيتيا ،وبناءىا مستشيد بجممة مف اآلراء التي تدعو إلى اإلعالء مف
شأنيا ودورىػ ػ ػػا ،فنختصػ ػػر ذلؾ بذك ػ ػػر رأي الكاتب الفرنس ػػي "بالزاؾ" (

 )Balzacال ػػذي

اشتم ػ ػم ػػت رواياتو عمى مجموعة كبيرة مف الشخصيات ذات نماذج مختمفة عف المجتمع
الفرنسي في النصؼ األوؿ مف القرف التاسع عشر؛ أي جعؿ مف رواياتو مرآة تعكس كؿ

طبائع الناس المشكميف المجتمع الذي يكتب لو وعنو في الوقت ذاتو (.)2
ولذا وجدنا "جوستاؼ فموبير"(

 )Gustave Flaubertقد تأثر إلى حد

كبير"ببالزاؾ" .وفي زاوية أخرى نجد الكثير مف العرب الذيف اىتموا بموضوع الشخصية
فنذكر مثال الناقد "الصادؽ بف الناعس قسومة" قد تطرؽ في كتابو المعن ػػوف بػ" :عم ػػـ
السرد " إلى مصطمح الشخصية فرأى «:بأنو ال يمكف تصور قصة بال أعماؿ  ،كما ال
نتصور أعماال بال شخصيات مستشيدا ذلؾ بقوؿ رويت :كؿ قصة ىي قصة

شخصيات»(  ،) 3فنجد ىذا الناقد قد فرؽ بيف مصطمح الشخصية(

)Personnage

ومصطمح الشخص (  )Personneحيث رأى أف الشخص(جمعو) شخوص ،فيي كممة
تطمؽ عمى المنتسب إلى عالـ الناس؛ أي عمى إنساف حقيقي مف لحـ ودـ ،ويعيش في
( -)1روالف بارت :النقد البنيوي لمحكاية ،تر :أنطواف أبو زيد ،سوشبرس ،منشورات عويديات ،الدار البيضاء ،المغرب
ط  ،1988 ،1ص .122
( -)2ينظر عبد الممؾ مرتاض :في نظرية الرواية  ،ص.76

( -)3الصادؽ بف الناعس قسومة :عمـ السرد (المحتوى والخطاب والداللة) جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية،
ط ، 2009 ،1ص .176
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واقع محدد زمانا ومكاننا فيو إذا مف العالـ الواقعي ال مف عالـ الخياؿ ،أما مصطمح
الشخصية ( )Personnageعبارة عف كائف ورقي ،وىو كائف حي بالمعنى الفني لكنو بال
أحشاء أي ىي شخصية خيالية ال تنتسب إلى العالـ الواقعي (.)1

ونستنتج مف ىذا الفرؽ الذي أقامو "قسومة" بأف لفظة الشخص تطمؽ عمى اإلنساف
الحقيقي لو ىوية ويعيش في الواقع ،بينما الشخصية عبارة عف كائف ورقي خيالي

ال

ينتسب إلى العالـ الواقعي.
لذا نجد أف الشخصية خاضعة لصرامة الكاتب في أفكاره وفمسفتو فيقوـ بتصوير
واقع العالـ في صورة مصغرة بفضؿ تمؾ الشخصيات وىذا ما نجده قد قاـ بو "سمير
قسيمي" في روايتو التي جاءت عمى لساف ست رواة مختمفيف ،ولكف منبوذيف اجتماعيا
وجمع بينيـ بحدث واحد رغـ ابتعادىـ عف بعضيـ البعض ،مستعينا بذلؾ عمى
شخصيات أخرى بعيدة عف ىذه الشخصيات زمنيا.
ونجد الناقد "حميد لحمداني" قد تحدث عف تقنية تعدد الرواة في كتابو "بنية النص
السردي" فرأى بأف «:تعدد الرواة قد يؤدي غالبا إلى تعدد وجيات النظر حوؿ قصة
واحدة ،وينتمي إلى ىذا النوع الروايات الرسائمية وليس مف الضروري أف تكوف الرواية
داخمة الرواية مشروطة بتعدد الرواة ،فبإمكاف راو واحد أف يعقد عالقات بيف مقاطع
حكائية مختمفة مػ ػ ػػف حيث زاوية الرؤية ،وىكذا يولد الراوي الواحد رواية متعددة الِرؤية» (.)2
وىذا الرأي جاء مطابقا لما قاـ بو "سمير قسيمي"؛ أي إنو اعتمد عمى عدد مف
الرواة في تقديمو لمحدث ،مستخدما الضمير الغائب ليقدـ لنا رؤية مف الخارج لألحداث
فجػ ػػاء عممو الفني عبارة عف رواية داخؿ رواية ،وشاركيما بحدث واحد بفضؿ تمؾ
الشخصيات.

( -)1ينظر :الصادؽ بف الناعس قسومة ،عمـ السرد ،ص .180

( -)2حميد لحمداني :بنية النص السردي مف منظور النقد األدبي ،ص.49
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 -1النموذج االجتماعي وتحوالتو األسطورية:

نعني بالشخصية االجتماعية تمؾ المستوحاة مف الواقع المعيشي والتي ليا وجود
حقيقي ،فوجدنا الدكتور نادر"أحمد عبد الخالؽ" قاـ بدراسة موضوعية وفنية عف الشخصية
الروائية حيث عرفيا لنا بأنيا «:تمؾ شخصية التي نمحظيا جميعا ونعرفيا جيدا في الحياة
العادية ،وتتحدد أبعادىا االجتماعية مف حيث عمميا والطبقة التي تنتمي إلييا والبيئة التي
أفرزتيا ،ويمجأ إلييا الروائي لتكوف مرآة المجتمع توضح مالمحو وأبعاده األخالقية ،وىذه
الشخصية ليس ليا نمط ثابت تبدو عميو ،بؿ ىي متغيرة ومتقمبة تبعا لتغير المجتمع
وتقمبو ،ومف سماتيا المغة في مستواىا االجتماعي وضآلة ثقافتيا أو اتساعيا حسب ما

يصورىا الكاتب » ( .)1فقاـ "قسيمي" باختيار مجموعة مف الشخصيات االجتماعية ليعبر
عما يختمج في خمدىا ،وليكشؼ لنا مف خالليا عف بعض الحقائؽ العقائدية والفكرية
اليامة في حياتيا ،ولذا سنقوـ بدراسة أبعاد تمؾ الشخصيات التي بنى مف خالليا "قسيمي"
معمار روايتو.
أ -قـــــــــــــــدور:
اسمو الكامؿ قدور فراش ،ىو شاب في األربعيف مف عمره ،سمتو عمتو العاقر

بيذا االسـ ،انتقاما ألخييا "والد قدور" الذي لـ يرغب في منحو ليا ،فيعد قدور الشخصية
فقدور مسبوؽ قضائيا زج بو إلى السجف

الرئيسية التي انطمقػت منيا أحداث الروايػة،

مرتيف ،منذ نعومة أظفاره ،مرة بسبب موت صديقو فاروؽ ،والم ػرة الثانيػة في السجف
عندما قاـ بقتؿ أحد حراسو ،حيث دامت فترة مكوثو في السجف ثمانية عشر سنة.
لقد نشأ قدور في وسط عائمة غير مستقرة ماديا ومعنويا ،وىو أصغر مف إخوتو

الخمسة عش ار سنا ،وورد ذلؾ في قولو «:فقد كنت آخر بطف ليا ،الخامػس عشػرة بمغة

األرقاـ .)2( »...إذ لـ يواصؿ قدور دراستو االبتدائية.

( -)1نادر أحمد عبد الخالؽ :الشخصية الروائية بيف عمي أحمد باكثير ونجيب الكيالني دراسة موضوعية وفنية ،دار
العمـ واإليماف لمنشر والتوزيع ،مصر ،ط ،2010 ،1ص.52
( -)2سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.14
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انطمؽ قدور في سرد قصة حياتو منذ أف خمؽ في رحـ والدتو ،الذي لـ يدـ فيو
أكثر مف ثمانية أشير وذلؾ بقولو «:لـ أمكث في بطف أمي أكثر مف ثمانية أشير ،زعـ
الطبيب أنني شكمت خط ار عمييا ،ألجبر عمى الخروج إلى ىذا العالـ ،وعمى دخوؿ سجنو

بتيمة خطورتي عمى حياة مف منحتني الحياة » (.)1

تحدث قدور في ىذا المقطع عف المكاف الرحمي الذي يعد رم از لمزمف المفقود

حيث يقوؿ الدكتور "عبد الصمد زايد" في ىذا الصدد بأنو «:الزمف البدائي والعالـ

المالئكي ،والفردوس المفقود » ( .)2وىذا ما حس بو قدور؛ أي شعوره بالحنيف واالشتياؽ
إلى رحـ والدتو ،التي لـ يجعؿ منيا والده إال كاآللة تنجب لو األطفاؿ دوف االعتناء بيـ

وبيا ،ولذا كره قدور والده الذي لـ يحبو بالمرة كونو كاف دائما ينعتو بأسماء فاحشة
فظير ذلؾ بقولو «:كاف كمما كممني يقوؿ يا ولد...يا حمار ،وحيف يفضح بعض شقاوتي

ينعتني بالبغؿ.)3( » ...

برز لنا مف خالؿ ىذا المقطع صدى -نظرية التحميؿ النفسي -الذي ترأسيا
الطبيب النفسي ) )Sigmund Freudوالتي تحدث فييا عف عالقة حب االبف لوالدتو
وكرىو لوالده ،ولذا وجدنا مدرسة التحميؿ النفسي لع ػػبت دو ار ى ػػام ػػا ،فػػي مساع ػػدة
الروائيي ػػف عػ ػػمى التوغؿ داخؿ أروقة النفس ،ىذا يعد أم ار مثي ار بالنسبة لمروائي الذي لـ
يعد يكتػفي بما تراه عينو ،بؿ يبحث في أعماؽ النفػس اإلنسانية ،بما تحممو مف

خمجػات(.)4

قدور متناقض في شخصيتو العنيفة ،بسبب تمؾ الظروؼ القاسية التي أشرب مف
كأسيا المرير ،فتجمى ذلؾ مف خالؿ تمؾ الجريمة الثانية التي ارتكب ػػيا في السجف ،والتي
بسببيا امتدت فترة مكوثو فيو ،حيث قاـ بقتؿ حارس السجف .وفي أغمب األحياف كاف يزج
( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص  ،10ص.11

( -)2عبد الصمد زايد :المكاف في الرواية العربية ،ص.78
( -)3سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.44

( -)4ينظر :مرشد أحمد ،البنية والداللة في روايات إبراىيـ نصر اهلل ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت لبناف،
ط ،2005 ،1ص.73
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الفصل األول:

بو إلي السجف االنفرادي ،ويفصؿ عف بقية المجرميف الذيف صار عمييـ سيدا يخضعوف
ألوامره.
إذ في السجف االنفرادي كشؼ

قدور عف ذاتو ،بسبب ذلؾ اليدوء الذي ساد

المكاف ،فجعمو يفكر ويراجع نفسو متسائال عف سبب ذلؾ الحقد والكراىية ،المذيف زرعا في
وجدانو ،حيث برز ذلؾ في قولو «:بقيت عمى حالي ىذه سنتيف ال أعرؼ لـ كنت أفعؿ
كؿ ذلؾ ولكنني كنت أشعر في كؿ مرة أدخؿ الحبس االنفرادي بالراحة ،أجدني مجب ار
عمى التأمؿ ،تأمؿ ما وصمت إليو لـ يكف بوسعي طبعا في تمؾ السف أف أفيـ ما حدث
لي ولكنني كنت أحاوؿ أف أجد طريقة لمفرار ال مف السجف ،فمـ يكف ثمة مف طريقة

ولكف مف نفسي مما أصبحت عميو » (.)1

مف ىنا تغيرت حياة قدور ،إذ واصؿ دراستو في السجف بعد أف تقدـ بطمب مف إدارة
السجػف بأف يعمؿ فيو ،تقبؿ مدير السجف طمبو ،فالتحؽ بالمكتبة التي فييا وجد ضالتو
حيث وجدنا بأنو «:بمجرد أف أجاد القراءة وجد نفسو أسيرىا ،فبفضميا أمؿ مف جديد
وأدرؾ أف العالـ أكبر وألطؼ مف كؿ حمـ راوده يوما ،تحرر مف سجنو وكسر
أغاللو.)2(»...

رغـ ذلؾ التغيير الذي ط أر عمى قدور ،بقي متست ار بزي عتّاؿ في سوؽ باش
جراح في العاصمة ،إال أف شقيقو السايح كشؼ عف سره مف خالؿ كتبو تمؾ التي كانت
تثير قدور عندما يختمي بيا فيتفحصيا ،وظير لنا ذلؾ مف خالؿ ىذا المقطع «:فمـ تكف
عصامية قدور خافية عنو حتى واف لـ يصارحو ،احترـ قرار أخيو في إخفاء سر تعممو لـ
يفيـ أبدا رغبتو تمؾ ،ولكنو احترميا ومع ذلؾ كاف يتشيطف عميو بيف الحيف والحيف
فيضع أمامو بعض الكتب التي تاستيويو ولـ يكف

قدور يحب أكثر مف الشعر ،وحيف

يأمف أال أحد يراقبو يتفحصيا ،السايح يستمتع ضاحكا » ( .)3قاـ السايح بتوريث أبحاثو

( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.43
( -)2المصدر نفسو ،ص.102
( -)3المصدر نفسو ،ص.104
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الفصل األول:

تمؾ التي لـ يتمميا ألخيو قدور ليواصؿ ما تبقى منيا وذلؾ بقولو  «:أنت وريثي...وحدؾ
ستنيي عممي»(.)1

وفجأة دخمت نوى حياة قدور كمصباح أنار حياتو ،ونزعت عنو تمؾ األقنعة
المتخفية مف وراء الحقد والكره ،فساعدتو بالخروج مف قمقمو ،واكتشاؼ حقيقتو مف خالؿ
تمؾ األبحاث التي تركيا لو شقيقو السايح عندىا ،وىي حقيقة نسبيـ ألبويف غير قابيؿ
وىابيؿ ،بؿ لذلؾ الشخص الذي قاـ والديو ادـ وحواء بتيميشو ،فأدرؾ

قدور سبب ذلؾ

الحقد الذي كاف يكبر في قمبو ،بأنو يعود نسبو إلى ساللة ىالبيؿ ذلؾ الولد المنحوس
الذي طرده أبوه مف رأفتو ،فاطمع قدور عمى تمؾ األبحاث واكتشؼ حقيقة أخيو المتمثمة
في أنو كاف باحثا اكتشؼ الحقيقة التي غيبيا التاريخ والتي بسببيا« جعمتو ييمؿ عائمتو

وييمؿ عممو ،واألخطر أنيا جعمتو ييمؿ نفسو » (.)2

يقدـ لنا " قسيمي" المواصفات المرفولوجية لشخصية قدور ،ويصفو بأنو قوي البنية
يتمتع بجسد عمالؽ ،كأف "قسيمي" يخبرنا بأف قدور يشبو -ىالبيؿ -مف خالؿ قوة بنيتو؛
ألف اإلنساف القديـ كاف عمالقا وضخما ،وىذا يعني أف قدور يتحمى بمواصفات أسطورية
كضخامة الجسد والشجاعة والقوة التي كاف يتمتع بيا ،حيث ظيرت قوتو وشراستو تمؾ
مف خالؿ الجرائـ التي ارتكبيا في صغره كقتمو لصديقو فاروؽ وقتمو لحارس السجف،
وتجمت قوتو الخارقة التي ال يتمتع بيا اإلنساف العادي ،عندما ذىب إلى بف يعقوب لجمب
مالحظػات سيباسػتياف مػػف دار البراني رفقة عشيقػتو نوى ،بمجػرد أف دخػؿ قدور الػدار،
حاصره صبية وشباب فأمرىـ الشيخ النوي بغمؽ األبواب بالسالسؿ عميو حيث وقفوا عند
كؿ منافذىا حتى قدـ الشيخ وطمب منو بأف يعيد ما نقمو وتسميـ كؿ أوراؽ السايح ،فأبى
قدور الذي كاف مستعدا بأف يموت وال يموت سر السايح ،وحيف يئس الشيخ منو ،أمر
صبيتو بإضراـ النار في الدار ،وىـ ضانيف بأف النار ستمنعو ،والباب الموصدة مف
الخروج ،ولكنيـ تفاجئوا بو عندما قاـ قدور بكسر الباب وواجييـ بيديو ،فمـ يكف بمقدورىـ
( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.106
( -)2المصدر نفسو ،ص.103

(*) -جمع "بريفو" ويعني في لغة المساجيف رئيس القاعة ،يراجع ىامش رواية ىالبيؿ ،سمير قسيمي ،ص.26

49

البناء األسطوري للرواية

الفصل األول:
أف يدركوا أنيـ يواجيوف مف لـ يرىبو السجف بزنازينو وبريفواتو

(*)

ووحشتو واألكيد لـ

يعمموا أنيـ يصارعوف الحقد المتجسد فيو ( ،)1وفي األخير انتيت حياة قدور عمى يد الشيخ
النوي.
ومف خالؿ تمؾ القوة الخارقة التي تمتع بيا

قدور ،اكتشفنا روح أسطورة البطؿ

األسطوري جمجامش؛ حيث استحضرىا "قسيمي" وأسقطيا عمى شخصية قدور فشبيو بو

مف ناحية الصراع و« البطؿ جمجامش تصفو األسطورة رم از بأنو ذو أوصاؼ خرافية

نصفو إنساف واآلخر إلو ،والذي كاف في أوؿ أمره باغيا وطاغيا عؿ أىؿ مدينتو أوروؾ

في جنوب العراؽ »(.)2

ونجد بأف الروائي قد ربط قوة قدور بقوة "جمجامش" مف خالؿ أف كالىما يتمتعاف

بالقوة الخارقة لمعادة ،كوف

قدور واجو كؿ المعيقات بقوتو العجيبة المتمثمة في قتمو

لمحارس أوال ،وسيطرتو عمى جميع المساجيف رغـ صغر سنو ،حيث صار قائدىـ
يخضعوف ألوامره ،وثانيا عندما تصدى ليجمات الشيخ النوي العنيفة.
وفي األخير نستنتج بأف

قدور يحمؿ مالمح الشخصية األسطورية الغريبة التي

تختمؼ عف باقي الشخصيات الواردة في الرواية ،حيث تغيرت سموكاتو مف الشراسة إلى
أمنيا عميو شقيقو السايح ،والتي جعمت منو باحثا في
اليدوء ،بسبب تمؾ األبحاث التي ّ
اآلثار بعد أف كاف تائيا في ظممات الجيؿ ،وفي معرفتو لنسبو األصمي الذي يعود إلى
المترجـ الفرنسي "سيباستياف دي الكروا" ،وأيضا اكتشافو مف خالؿ ذلؾ المخطوط
األسطوري ،الذي قاـ بتحقيقو رفقة شقيقو السايح عف حقيقة نسبيـ الذي يعود إلى ىالبيؿ
ذلؾ االبف غير الشرعي ألدـ وحواء ،فشعر قدور بصحة تمؾ الحقيقة ،إذ يرى بأنو يشبو
كثي ار أبوه ىالبيؿ الذي عاش وحيدا وميمشا.

( -)1ينظر :سمير قسيمي ،ىالبيؿ ،ص.113

( -)2قسـ الدراسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافي االجتماعي :األسطورة توثيؽ حضاري ،دار كيواف ،دمشؽ
سوريا ،ط ،2009 ،1ص.47
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الفصل األول:
نـــــــــــــــــوى:
ب-
ّ

نوى مومس تعيش في غرفة وحدىا ،والييا كاف يمجأ السايح أثناء عودتو مف
سفرياتو الغريبة ،فقدـ لنا الروائي مقطعا لوصؼ خارجي ليا ،فجاء عمى لساف إحدى
شخصياتو وذلؾ بقولو «:إنيا نحيمة ،طويمة غير متحجبة في حوالي األربعيف ،سمراء

بشعر أسود وعينيف سوداويف  ،)1( » ...واذا دققنا النظر في شخصية نوى الكتشفنا أنيا
خمقت فقط مف أجؿ تنفيذ الوصايا ،وذلؾ بقوليا «:لـ أخمؽ إال لتنفيذ الوصايا ،وصايا

رجاؿ أحببتيـ عمى فراش الموت وصية أبي أف أعتني بإخوتي ،وصيتؾ أنت بتنفيذ تمؾ

الميمة وقبميا وصية رجؿ أحببتو بشكؿ مختمؼ عنؾ وعدتو أف أىتـ بؾ بعد رحيمو » (.)2

ففي ىذا المقطع تخاطب نوى قدور ،الذي تعرفت عميو عف طريؽ شقيقو السايح ،الذي
أوصاىا بأف تتعرؼ عمى قدور لتسمـ لو تمؾ األبحاث التي كاف بصددىا.
ولعبت شخصية نوى دو ار كبي ار في تنامي أحداث الرواية ،كونيا السبب الذي

جعؿ " كتاب خمقوف بف مدا" يظير عمنا ،بعد أف مات السايح ،قاـ قدور بمواصمة أبحاثو
إلى أف توفي رجما عمى يد عدوىما الشيخ النوى.
تغيرت حياة نوى بعد أف تعرفت عمى قدور ،الذي استطاع أف يحوليا إلى امرأة
أخرى رغـ قصر مدة عالقتيما التي لـ تدـ إالّ عاما واحدا ،فحوليا إلى امرأة ثانية غير

تمؾ التي يعرفيا الجميع سابقا ،إذ قتؿ فييا المومس وبعث مف رمادىا المرأة التي صارتيا
فتابت عمى ما كانت عميو مف فسؽ ،عندما أنشدىا في إحدى األياـ تمؾ القصيدة

المواجدة في الكتاب األسطوري الذي خطّو "خمقوف بف مدا" ،والذي استيػػؿ بو "قسيمي"

روايػػتو قائ ػػال ليا «:آت مف األرض كأشجار الصنوبر/يعشؽ األرض وتعشقو السماء/
يخدش الرحـ الذي زرعوه فيو كي يكوف/ينتظر المحظة كي يأتي/كي يخرج مف جسد

األنثى/ويحوؿ مف حممتو قرونا امرأة ال يحرثيا القادـ مف خمؼ السر » ( .)3فاعتبر قدور
عشيقتو نوى ،ينبوع الحب والحناف؛ كونيا تمؾ األنثى التي رغـ تبرجيا إال أنيا تحمؿ قمبا
( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.81
( -)2المصدر نفسو ،ص .23
( -)3المصدر نفسو ،ص .33
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الفصل األول:

الجو المالئـ ليواصؿ أبحاث شقيقو
مميئا بالعطؼ ،وظؼ إلى ذلؾ أنيا وفرت لقدور ّ
السايح ،مدعميف ذلؾ بقوليا «:بعد أف سممتؾ وصية أخيؾ السايح وكشفت كؿ سره لـ
تينأ ،اخترعت لنفسؾ ميمة أخرى مف أجمو وأغمقت بابؾ عمى نفسؾ ثالثة أشير ال تفعؿ
فييا شيئا غير الكتابة حتى التدخيف توقفت عنو مف أجؿ ىذا الكتاب الذي كنت

تصنعو ،)1(»...فكاف ىذا المخطوط األسطوري كمعنة تمحؽ كؿ مف صادفو.

قبؿ وفاة قدور بأياـ قميمة طمب مف نوى ،بأف تنشر الكتاب الذي حققو رفقة شقيقو

السايح مع محافظتيا عمى النسخة األصمية كي ال يضيع البحث ،فطمب منيا بأف ال

تقرؤه ،إال أف نوى قطعت وعده واطّمعت عميو واكتشفت تمؾ الحقيقة التي مف أجميا
ضيعت أمواليا في دور النشر مف أجؿ نشر ذلؾ المخطوط ليعرؼ الناس حقيقتيـ.

مف خالؿ ذلؾ المخطوط األسطوري تحولت حياة نوى ،مف الحياة الصاخبة التي
طغى عمييا الجانب المادي ،إلى حياة طغى عمييا الجانب الروحي حيث أصبحت تسعى
فقط مف أجؿ نشر ذلؾ المخطوط .
ج -الســـّـايــــــــــــح:
يعد السايح زي ار لمنساء ،وباحث كثير الترحاؿ نحو الصحراء ،فيو ميووس
بالقراءة الكتب الرحالة ،فيو ذلؾ الشخصية الرئيسية والمحورية بعد قدور ونوى مف حيث
األىمية ،كونو لعب دو ار مساعدا ليما ،وىذا ما أدى إلى تطور وتأزـ األحداث بفضؿ ذلؾ
المخطوط الممعوف الذي دونو ،وبسببو تغيرت حياتو وحياة كؿ مف وقع في يده ورغـ
غياب صوت السايح مف الرواية ،إال أف صدى لعنة كتابو بقي يالحؽ الشخصيات التي
اطمعت عميو.
يعد شخصية
ولـ يكف توظيؼ شخصية السايح في الرواية توظيفا مكثفا ،إذ ّ
مساعدة لنمو أحداث الرواية؛ حيث ورد وجوده عمى شكؿ استرجاع ،عف طريؽ
الشخصيتيف " قدور ونوى" في بعض المقاطع التي جاءت عبارة عف وصؼ في الجانبيف
( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص .23
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الفصل األول:

الداخمي والخارجي ،مرة يرد عمى لساف "قدور" ومرة عمى لساف "نوى" ،فالوصؼ األوؿ
جاء داخميا ،حيث ورد عمى لساف شقيقو قدور في قولو «:وحيف كاف يراني أنفجر غضبا
يتركني حتى أىدأ دوف أف ينبس بكممة ،يرسـ عمى وجيو ابتسامة ال أعرؼ مف أيف
يجمبيا ،ىادئة ميدئة رحيمة[ ]...خميط مف الرحمة والصدؽ والطمأنينة»...

(  .)1أما في

وصفو الخارجي فقد حصره قدور في جسده المنيؾ إثر انتشار المرض في كامؿ أعضاء
جسده « كاف مريضا وقتيا شحب وجيو ىزؿ ،خفت صوتو وانتيى إلى ىيكؿ بالكاد تحبي
فيو الذكرى ولكنو لـ يكف يأبو أو ييتـ» (.)2

أما نوى فقد وصفت حبيبيا السايح بأنو كاف كالمجنوف عندما يعود مف سفره
وذلؾ بقوليا «:أعرفو عاشرتو سنينا ،أكمت مف عسمو وعمقمو لـ يكف مػػالكا مث ػػمما

تصػ ػػورت أن ػػت كاف مجنونا مصابا بنوبات عقؿ » (.)3

وبفضؿ تمؾ الرحالت المتواترة نحو الصحراء ،اكتشؼ

السايح ما لـ يكف في

حسبانو ،حيث تعرؼ عمى أصمو الفرنسي ،وعف تمؾ الحقيقة المنسية حوؿ نسبو األصمي
الذي يعود إلى ىالبيؿ.
إف شخصية السايح متميزة في تفكيرىا الفمسفي ،بسبب نظرتيا الغريبة حوؿ
الحياة والوجود ،حيث تجمى لنا ذلؾ أثناء حديثو عف فكرة العقاب والجزاء الذي لـ يؤمف
بيما وذلؾ بقولو..« :عقاب؟ ..عمى أي شيء نعاقب؟ عمى أفعاؿ فرضت عمينا أـ عمى
نقررىا ،ثـ ما ال ّذي سيعاقب :جسدي الذي سيأكمو الدود ويؤوؿ إلى رماد ،أـ
حياة لـ ّ
روحي التي يقاؿ أنيا مف اهلل...أيعقؿ أف يعاقب اهلل نفسو؟» (.)4
مف خالؿ ىذا المقطع ،نجد بأف السايح قد انحرؼ عف الفكر الديف اإلسالمي ،إلى
الفكر الغريب الذي يمتع بو الفالسفة الممحديف ،بسبب تمؾ األبحاث التي قاـ بيا والتي

( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص ،18ص.19
( -)2المصدر نفسو ،ص.47
( -)3المصدر نفسو ،ص.24

( -)4المصدر نفسو ،ص.105
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الفصل األول:

توحي لنا بأنو ال يتقيد بديف وال بعقيدة ،فبدا وكأنو ممحدا ،حيث اعتبر تمؾ الحقيقة
المتمثمة في نسبنا الذي يعود إلى ىالبيؿ ،بأنيا صحيحة البد أف يعمـ بيا الناس كميـ.
مف خالؿ شخصية

السايح الميووس بالرحالت ،استحضرنا الشخصية

السندباد« التي تعد مف أكثر شخصيات ألؼ ليمة وليمة تأثي ار عمى األدب
األسطورية ّ

الغربي والعربي فقد أوحت إلى كتاب الرحاالت أف يؤلؼ حوليا كتبا قيمة » ( .)1ولذا وظؼ

يعبر مف خاللو اإلنساف
"قسيمي" أسطورة السندباد كرمز مف رموز موروثنا الشعبي الذي ّ
عف طموحاتو ورغباتو.
حبوب ولد سميمة
دّ -
السمارة ،بمدينة الصحراء الغربية رفقة
الجئ صحراوي يسكف في إحدى خيـ ّ
والديو ،وبعدىا انتقموا لمعيش في (الرابوني بتندوؼ) ،التي كاف يتردد إلييا مع والده

ويزورانيا مرتيف في السنة بسبب أغراض مبيمة ،تمثمت في ممارسة طقوس غير مألوفة،
يؤدييا والده مع أصحابو ،الذيف يأتوف مف كؿ صوب ،وتجمى ذلؾ في قولو «:لـ يكف
أحد يفيـ سبب لقائيـ ،وال يعرؼ غايات تمؾ المقاءات.)2( » ...

حبوب ولد سميمة  ،صديؽ السايح في أياـ الخدمة العسكرية ،يشتغؿ في مصمحة
إثبات اليويات الصحراوية ،ولما اكتشفوا موىبتو في معرفة الصحراء ،وظفوه سائقا وىو
الشخص الذي أودع عنده السايح أمانتو وتركيا بحوزتو.
لذا نجد شخصية حبوب ولد سميمة ثانػوية ومػسػاعػػدة فػي تطػوير أحداث الروايػة
كػوف والده ينتمي إلى طائفة الوافد بف عباد األسطوري ،فمـ يط أر أي تحوؿ عمى مستوى
شخصية حبوب ولد سميمة  ،رغـ انتماء والده إلى تمؾ الطائفة ،إال أنو لـ يتأثر بو ،حيث
بقي متمسكا بعقيدتو.

( -)1كاممي بمحاج :أثر التراث الشعبي في تشكيؿ القصيدة العربية المعاصرة( ،قراءة في المكونات واألصوؿ) منشورات

اتحاد الكتّاب العرب ،دمشؽ ،دط ،2004 ،ص.92
( -)2سمير قسيمي:ىالبيؿ ،ص.61
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اعتمد "قسيمي" عمى شخصية حبوب ولد سميمة  ،ليبرز مف خاللو عف ما يدور
في خمد صحراوي تجاه القضية الصحراوية؛ أي ليعرض فكرة شعب الشتات ،فقدـ في ذلؾ
أدلة يفضح بيا عف تمؾ الوعود الكاذبة ،التي يأمؿ شعبيا في أف تتحقؽ في أرض الواقع
وورد ىذا المقطع عمى لساف حبوب ولد سميمة ،يقوؿ فيو  «:فقد عشنا كغيرنا حمـ الحرية
وألجؿ ىذا الحمـ قبمنا أف نحشر في خيـ أسميناىا حبا أو شوقا بأسماء مدننا التي لـ
أزرىا ،وحده أبي مف زارىا في شبابو حتى ظير لنا أننا لـ نعد إال رىائف طمع دولة ال
تأبو باستقاللنا أو بموتنا ،ودولة تحاوؿ جاىدة أف تمحو ماضينا لنصير ليا خ ازنػ ػػة تنيػب
مني ػ ػػا ما تحب ونظاـ متآمر ،ظاىره الرغبة في استقاللنا وسره أف نبقى كما نحف ،شعب
شتات وحسب»(.)1

وظؼ" قسيمي" شخصية حبوب ولد سميمة كوسيمة اتصاؿ ،يخبرنا مف خاللو
النوي ،وليكشؼ لنا أيضا
عف تمؾ الطقوس األسطورية التي يمارسيا والده مع أتباع الشيخ ّ
عف أمور سياسية لـ تذكرىا الجرائد والشاشات التميفزيونية.
ه -السائق بوعـــــــــالم
بوعالم عباس يبمغ مف العمر اثنيف وخمسيف سنة ،يشتغؿ سائؽ طاكسي في
العاصمة ،ويعد الشخصية الثانوية والمساعدة في تطوير أحداث الرواية ،حيث يعيش في
إحدى الغرؼ المأجورة بالعاصمة ،بعد أف رحؿ مف مسقط رأسو ببف يعقوب منذ ثالثيف
عاما تاركا خمفو والديف طاعنيف في السف ،واخوة تشتتوا بعد موتيما.
كاف السائق بوعالم صديقا لمسايح في أياـ الخدمة العسكرية ،ويعود أصمو إلى قرية
الرابوني التي رغـ انتمائو إلييا؛ إال أنو شعر بالحقد والكراىية اتجاىيا ،بسبب الواقع المر
الذي لـ يحقؽ فيو شيئا يستحؽ الذكر ،وذلؾ بقولو:

«

لـ أتمـ دراستي في الجامعة ولـ

أصبح شيئا يذكر كؿ ما صرتو ما أنا عميو اليوـ سائؽ تاكسي.)2(» ...

( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص .58
( -)2المصدر نفسو ،ص .46
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بوعالم ىو الذي قاـ بإحضار الظرؼ لمسايح مف بف يعقوب ،ومنذ ذلؾ اليوـ
لما ق أر تمؾ الرسالة الموجودة
ازدادت حالتو سوءا ،وخاصة لما سمع خبر وفاة قدور ،وكذا ّ
في الظرؼ الذي تركتيـ نوى لو عند جارتيا ،حيث اطمع عمى ما تحويو تمؾ األمانة مف
مرة تسببت في قتمو ،ومات موتتا أسطورية فورد ذلؾ عمى لساف إحدى شخصيات
حقيقة ّ
بوعالم عباس المتعفنة ،فمـ يكف
الرواية بقوليا «:وكاف مصدر خوفي مشيد جثة
الخالص يعني لي أف تكوف ميتتي كميتتو ،ولعؿ الوضعية التي وجدنا عمييا جثتو ما
جعؿ خوفي أشد...مات ،جالسا ضاما ساقيو إلى صدره وقد أحاطيما بذراعيو ،وبدا وكأنو
()1
النياية
يحدؽ في السقؼ أو ربما في السماء»...
 .فأصبح ذلؾ المخطوط يعمف عف ّ

المأساوية عمى كؿ مف صادفو.

النــــــــــــوي:
عباد
وّ -
ّ
النوي شخصية جعميا " قسيمي" أشبو باإللو القائـ عف الكنز الثميف في
ّ
عباد ّ
الرواية ،حيث منح لو سمطة كبيرة في قريتو ،مف خالؿ اىتمامو وايمانو بالزوايا والفكر
الديني الغريب الذي تحمى بو ،حيث استطاع أف يجعؿ لنفسو أتباعا ومريديف يتوافدوف إليو
مف كؿ صوب ،ليمارسوا تمؾ الطقوس الغريبة في الرابوني؛ ذلؾ المكاف المقدس والطاىر
بالنسبة إلييـ مرتيف في السنة بالتحديد في الّ ّشيريف جواف وفبراير.
والنوي شيخ وكبير قرية الرابوني ،يعتقد بأنو ولي صالح تابع لساللة الوافد بف عباد
الذي يعتبره نبيا يحمؿ روحو ،التي كانت تحؿ في جسد كؿ مف يحمؿ اسـ النوي أو عباد
أو الوافد.
النوي ،حيث ورد ذلؾ في قوؿ إحدى

قدـ لنا " قسيمي" مقطعا وصفيا عف

شخصياتو...«:وىو في التسعيف مف العمر ،ومع ىذا لـ يكف يبدو عميو اليرـ لوال الشيب
والتجاعيد..وجو أحمر كحبة رماف [ ]...لـ أر في قيامو غير رشاقة وصحة ،ما كنت

( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص .119
56

البناء األسطوري للرواية

الفصل األول:
ألصور أف تكونا في شيخ بينو وبيف الموت شبر »...
أنو بقي محافظا عمى شبابو.

()1
كبر سنو إال
 .إن النوي رغـ ّ

كاف النوي المسؤوؿ الرئيسي في مقتؿ قدور ،حيث قاـ برجمو رفقة أتباعو بسبب
ماقاـ بو مع أخيو السايح مف نقؿ وأخذ كؿ المفائؼ واأللواح الموجودة في بيت البراني.
النوي يختمؼ في تفكيره عف األخويف قدور والسايح اتجاه تمؾ الحقيقة ،حيث وجدنا النوي
لـ يرغب بأف تنشر ويعمـ بيا الناس كميـ ،كونيا حقيقة مقدسة بالنسبة لو ال يعمميا إال

ذلؾ الشخص المبارؾ المميـ ،والدليؿ عمى ذلؾ نجد والد حبوب ولد السميمة لـ يخبر ابنو
عف طبيعة تمؾ الطقوس رغـ فضولو لمعرفتيا ،إال أنو رفض ذلؾ كونو رأى بأنو غير
ِمؤىال لقبوؿ تمؾ الحقيقة ،وال يستطيع تحمؿ مسؤوليتيا .أما قدور والسايح نظ ار إلى تمؾ
الحقيقة بمنظور عقالني ،حيث اعتبراىا حقيقة البد بأف تنشر ليعمـ بيا الناس أجمعيف.
 -2النموذج التاريخي وتحوالتو األسطــــــــــوريــة:
يوظؼ الروائي الشخصيات التاريخية ،ليقدـ لنا خمفية عف أحداث جرت في
الماضي حيث نجد "نادر أحمد عبد الخالؽ" ،يعرؼ لنا الشخصية التاريخية بأنيا «:تمؾ
التي يستوحييا الكاتب مف كتب التاريخ وأحداثو ،ويكوف موضوعيا مقتبسا مف سير القادة

ورجاؿ الديف ،أو أصاحب الحركات والثورات التاريخية لمشعوب مع مختمؼ أجناسيا» (.)2
فوجدنا قسيمي قد وظؼ في رواية ىالبيؿ شخصيات تاريخية ولذا سنقوـ بدراستيا.
أ -سيباستيان دي الكروا:
مترجـ فرنسي متقف لتسع لغات ،دخؿ الجزائر سنة  ،1830وىو التاريخ الذي
أعمف فيو ضابط البحرية بوتاف غزو الجزائر ،وكاف ىذا األخير صديؽ دي الكروا  ،ولذا
قاـ بتوظيفو رئيسا عمى المترجميف ،بعد أف كاف مترجما عاديا ،وىذا أوؿ تحوؿ ط أر عميو.

( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.46،
( -)2نادر أحمد عبد الخالؽ :الشخصية الروائية ،ص.51
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دخؿ دي الكروا الجزائر مف أجؿ التفاوض ،والكؼ عف العداء ،كما ادعى عميو
بوتاف ولكف في الحقيقة كانت تمؾ الوعود كاذبة ،بؿ أرادت فرنسا القضاء عمى الجزائرييف
لذا نجد دي الكروا شخصا حياديا.
لقد تعرؼ دي الكروا عمى بف شنعاف الخائف ،الذي كاف يتردد عمى مسجد

كتشاوه الذي جعمو بوتاف مق ار لتنفيذ وعقد مؤتمراتو ،فقاـ دي الكروا يترجـ ما يقولو لقائده
ويكف حقدا كبي ار ألحد أغوات الجزائر الذي
واستنتج مف خالؿ ذلؾ أنو خائف لوطنوُ ،
يدعػ ػػى الربيعة؛ وىو الشخص الذي تعرؼ عميو دي الكروا  ،في إحدى االجتماعات التي
أقيمت بيف أغوات الجزائر والمترجميف الفرنسييف ،مف أجؿ التفاوض وتسوية القضية
حيث التمس فيو الروح الوطنية ،وبعدىا جرت لقاءات أخرى بينيما حتى أصبحا زميميف
تجمعيما الثقة.
وفي إحدى المقاءات التي جمعت بينيما ،سأؿ

دي الكروا الربيعة عف طبيعة

عالقتو مع بف شنعاف فأجابو الربيعة ...«:الشيء غير اختالؼ الديف والمذىب

والنية .)1(»...واستمرت عالقة دي الكروا مع الربيعة إلى غاية عقد بوتاف العزـ عمى
اجتياح قبيمة العوفية ،وقبؿ حدوث تمؾ المعركة بأياـ قميمة طمب الربيعة مف صديقو
الكروا أف يمتقي بو في منزلو فقبؿ دعوتو ،فتنكر بمباس جزائري كي ال يمفت نظر

دي

الفرنسييف ،ولما وصؿ عند الربيعة أخبره عف طبيعة ذلؾ العداء الذي كاف بينو وبيف بف
شنعاف ،وطمب منو حمؿ الوديعة دوف التطمع إليػيا ،ونقميا إلى قسنػطينة عند الداي
حسيػف ،ومػف ىنػا تغيػرت حياة دي الكروا جذريا ،خاصة عندما طمب منو الداي ونصحو
بأف يطمؽ لحيتو ويغير لباسو ،وبأف يتسمى باسـ عربي ليبعد عف نفسو المخاطر ،فورد
ذلؾ بقوؿ دي الكروا«:فاخترت الربيػعة تيػمنا بشيػخ العوفيػة المتػوفي ،ولكنػو شػرح لي عػادة
الج ازئػرييػف فػي أف تكػوف أسماؤىـ ثالثية أو خماسية فقمت لو أنني أختار أف يكوف اسم ػػي
الربيعػ ػػة بف فراس تحببا بأبي فراس الحمداني [ ]...حتى قاؿ لي بؿ الربيعة بف فراش بف

حمداف  .)2(»...ومف قسنطينة انتقؿ إلى منعة بسبب تدىور األوضاع في قسنطينة ،وفييا
( -)1سمير قسيمي:ىالبيؿ ،ص.154 ،
( -)2المصدر نفسو ،ص.180
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جد قدور والسايح المذاف اكتشفا ذلؾ خالؿ
استقر وتزوج وأنجب طفال اسمو بمقاسـ ،وىو ّ
تحقؽ قدور مف شجرة األنساب التي وجد فييا نسب أبيو بمقاسـ الذي ينقطع عند حمداف

وأنو حفيد سيباستيان دي الكروا(.)1

وفي إحدى األياـ قطع دي ال كروا دوف قصد وعد الربيعة ،واطمع عمى ما في
الحمولة واكتشؼ ذلؾ السر الخطير ،بعد أف قاـ بترجمة تمؾ األلواح ،ثـ انتقؿ إلى
الرابوني رفقة زوجتو وابنو سنة  1847وفييا توفيت زوجتو ،أما ىو فرحؿ إلى فرنسا تاركا
وراؤه األمانة في عيدة رجؿ صالح يدعى سيدي محمد مناد بف شريؼ ،وولد اسمو
بمقاسـ.
ب -الربيـــــــــعة وأحمد بن شنعان:
الربيعة شخصية محبة لوطنيا؛ حيث يترأس قبيمة العوفية الواقعة في العاصمة
وىو الشخص الذي كانت بحوزتو تمؾ الوديعة ،التي أراد

أحمد بن شنعان الحصوؿ

عمييا؛ ولكف الربيعة ضحى بحياتو مف أجؿ الحفاظ عمييا ،بسبب ما تحويو مف كفر
وبإيمانو القوي باهلل ،لـ يشأ أف يكشؼ أمرىا ويؤمف بيا.

فكاف حضور ىذه الشخصية قميال جدا ،اكتفى الكاتب باإلشارة إلييا إلى أنيا
وفية ومحبة لوطنيا عكس أحمد بن شنعان ،الذي وصفو الكاتب بأنو خائف لوطنو ودينو
إذ في اعتقاد ىذا األخير ،بأف ذلؾ الولي الصالح "الوافد بف عباد" نبيا وتابعا لساللة

شيخو« عباد بف النوي بف بوعزيز المعروؼ بالنوي والذي منو أخذت ساللتو لقبو ،وخمؼ

سبعة ذكور بينيـ عبدلي والد عباد النوي الذي استقر في بف يعقوب » ( .)2وىذا ماتوصؿ

فراش.
إليو اإلخوة ّ
إف ىذه الشخصيات ،شخصيات خيالية وظفيا "قسيمي" في روايتو ،ليجعؿ مف عممو
ّ
عمال فنيا ،ولذا رأى نضػاؿ الشمالػي بأف «:بنػاء الشخصية التاريخية المتخيمػة عػمى ىذا
الجانب مف الميارة واإلتقاف والمعطيات ،نابع بشكؿ أساسي مف حرية الراوي الذي يشكميا
( -)1ينظر :سمير قسيمي ،ىالبيؿ ،ص.186
( -)2المصدر نفسو ،ص.143
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دوف قيود مسبقة» (  .) 1قد وظؼ "قسيمي" الشخصيتيف الربيعة وبف شنعاف ليخبرنا عف
حقائؽ تاريخية ىمشت ولـ تنشر.
ج -الداي حسين واألمير عبد القادر:
لقد وظؼ "قسيمي" الشخصيتيف الثوريتيف ،المتيف كاف ليما صدى كبي ار في تاريخ
الجزائر وىما الداي حسين واألمير عبد القادر ؛ ليبر از لنا عالقتيما الشديدة بالديف
اإلسالمي رغـ تمؾ المشاكؿ السياسية التي كانت بينيما ،إال أنيما رفضا انتشار ما تحويو
تمؾ األمانة؛ أي أشار إلييما بغرض التعبير عف النضج الديني لدييما.
وفي األخير نستنتج أف كؿ مف قدور والسايح نظ ار إلى تمؾ الحقيقة نظرة عقالنية
البد ليا أف تنشر ،أما الشخصيات التاريخية كالداي حسين واألمير عبد القادر والربيعة
نظروا إلى تمؾ الحقيقة المنسية ،بأنيا خرافات وانحراؼ عف الديف اإلسالمي ال يجب أف
تكشؼ ،أما الشيخ النوي وأتباعو نظروا إلييا بنظرة مقدسة يجب أف تحافظ وال تكشؼ
لعامة الناس ،فتكشؼ إالّ لألشخاص المباركيف القادريف عمى تحمؿ مسؤوليتيا.
 -3النموذج األسطوري وبناؤه:
وظؼ "قسيمي" في رواية ىالبيؿ شخصيات غريبة وخارقة لمعادة ،حيث صبغيا
فتعرؼ الشخصية الصوفية بأنيا «:تمؾ
بصبغة أسطورية يغمب عمييا الجانب الصوفيّ ،
التي تتمتع بيالة دينية ويكوف ليا مذىب عقائد واضح وأحيانا تكوف شخصية مستوحاة مف
التاريخ أو مف الواقع المعاصر»(.)2

ولذا سنقوـ بدراسة تمؾ الشخصيات الغريبة في رواية ىالبيؿ.

( -)1نضاؿ الشمالي :الرواية والتاريخ ،بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية ،عالـ الكتب الحديث األردف،
ط ،2002 ،1ص .234
( -)2نادر أحمد عبد الخالؽ :الشخصية الروائية ،ص.50
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عباد:
أ -الوافد بن ّ

عباد شخصية غريبة وعجيبة في أمرىا ،ىناؾ مف اعتبرىا وليا ورجال
الوافد بن ّ
صالحا أمثاؿ الربيعة والداي حسيف ،وبعض الشخصيات لـ نذكرىا لخفت صوتيا وذلؾ
يقدس ،أو يعبد أو
بقوؿ إحداىا «:فالوافد بن عباد رضي اهلل عنو ،ما كاف ليرضي أف ّ

حتى أف يجعؿ نبي ،فما بالؾ بما افتروه عميو ،حتى وضعوا صالة غير صالتنا ،ودعاء
لـ يحفظو القمب ،وقصائد يرتمونيا وينشدونيا في بعثو وألوىيتو.)1( »...

ومف جية أخرى وجدنا تمؾ الطائفة التي يترأسيا الشيخ عباد النوي ،جعمت مف
الوافد بن عباد نبيا وبأنو سيبعث يوما ما ،حيث وضعوا لو صالة غير صالتنا وطقوسا
غريبة يمارسونيا مف أجؿ إعادة تشكيؿ روحو ،فاستحضرنا مف خالؿ ىذه األفكار

دونو تمميذه
الشخصية األسطورة والدينية -سيدنا عيسى عميو السالـ– وذلؾ مف خالؿ ما ّ
خمقوف بف مدا الذي كتب سيرتو الذاتية في تمؾ األلواح التي قاـ دي الكروا بترجمتيا
والتي يعود تاريخيا إلى األزمنة البعيدة.
حسب ما ورد في كتاب خمقوف بف مدا ،الذي يرى فيو صاحبو بأف

الوافد بن

عباد « لـ يكف إال غالفا لروح معممو الذي يدعوه بالصاحب ،وىو آخر أغمفتو المتعددة

منذ آدـ عميو السالـ وحسب ذات الزعـ فإف الصاحب ال يبعث إال في جسد مف جسد مف

ذرية ىالبيؿ بف آدـ »( .)2والصاحب ىنا يقصد بو تمؾ الشخصية األسطورية ىالبيؿ.

قد ورد أيضا في كتاب خمقوف بف مدا ،بأن الوافد بن عباد قضى عمره كمو يرغب
في نشػر تمؾ الحقيػقة ،حيث ورد ذلؾ في الفصؿ الثاني عشػر الذي عنػونو" قسيمي" بػ:
"مقتطفات من كتاب أحاديث الوافد بن عباد"

الذي جمعو وحققو األخواف فراش السايح

السر «:يا أبناء ىالبيؿ إنما أنا
وقدور؛ حيث أشا ار إلى ما قالو الوافد بن عباد في حديث ّ
منكـ مفرد بجسد بعثت فيو لكـ لئال تختمفوا ،فانظروا وجيا سينخره الدود بعد حيف فإف

نسيتموه فال تجزعوا ،فك ّؿ راحؿ بغير دابة ،وكؿ إليو مآلو ثـ أحفظوا ما لقنتكـ وأورثوه
( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.147
( -)2المصدر نفسو ،ص.187
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ذريتكـ ليرثوه ذريتيـ ،حتى جاء يوـ القصؼ (*) ،كاف لكـ وليـ ذودا ،وال تجعموه خمفكـ ال
تنظروه ،وال قبمكـ فيسبقكـ إنما الصاحب بالجنب والجميس بالجمسة ،وقد جاءتكـ الرسؿ
السدرة ،حرفتـ جمّيا [ ]...حتى بعثت في جسدي ىذا الذي سيفنى بعد حيف
بكتب مف ّ
ألظير السبت والمرعى ،والحؽ الحؽ ال مرعى غير مرعاه ،وال سبت إال سبت حبيبو ،فما
أنا إال كاشؼ الموجود ،فانظروا عمى أي درب ستمشوف [ ]...والحؽ الحؽ ،قد تكشؼ لي
ستر الالحؽ وأرى بعضكـ يقوؿ الوافد آخر الرسؿ ومنتيى األنبياء ،وأرى غيرىـ يقولني
غير ما أمرت بو ،فيا أبناء ىالبيؿ ،لـ تزؿ الدنيا بخير حتى يأتي ىؤالء ممف تكشؼ لي

الحقيـ ،واني بريء منيـ فاشيدوا.)1( »...

فيظير لنا مف خالؿ ىذا المقطع بأف الوافد بف عباد ،نبي وبالتحديد سيدنا –عيسى
عميو السالـ -الذي نعرؼ قصتو األسطورية ،بأنو سيبعث مرة أخرى لينشر العدالة بيف
الناس.
ب -قويدر بن عبد اهلل:
يعد قويدر بن عبد اهلل وليا ورجال صالحا ،تابع لساللة سيدي محمد مناد بف

شريؼ ،الذي ترؾ عنده دي الكروا األمانة وبقت في ذمتو تتوارثيا ساللتو ،جيال بعد جيؿ
إلى أف وصمت عند قويدر بن عبد اهلل الذي قاـ بدوره بنقميا وترحيميا إلى بف يعقوب
بسبب ذلؾ الحمـ الذي راوده ،حيث تركيا في دار ابنو سيدي عيسى الذي عاش بال زوج
إلى أف جاء أجمو ،وفي سنة  2002جاء السايح و قاـ بنقؿ األمانة إلى الرابوني.
ج -خمقون بن مدا:
خمقون شخصية أسطورية استميميا " قسيمي" مف وحي خيالو ،ولـ يحدد لنا
مواصفاتو بؿ أشار إلى أنو تمميذ الوافد بف عباد ،و الذي كتب سيرتو الذاتية ،وخططيا

( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص ،187ص ،188ص.189

(*)

القصؼ :يقصد بيوـ القيامة.
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في ألواح أطمؽ عمييا ألواح خمقون بن مدا  ،والتي قاـ دي الكروا بترجمتيا واعادة كتابتيا
في أوراؽ ،وبعده قاـ السايح وقدور بجمعيا في كتاب عنوانو كتاب خمقون بن مدا.
ولخمقون صديقاف وىما زمردؾ وأكيال ،حيث سرد لنا كيؼ التقوا بأستاذىـ الوافد بف

عباد ،وكاف خمقون أكثرىـ رواية عف أستاذىـ(.)1
د -ىالبيـــل:

نجد "قسيمي" قد استقى مف التراث الديني ،أسطورة ( قابيؿ وىابيؿ ) وتصرؼ
فييا ليعطي لنا بعدا وجوديا جديدا ،ويصور لنا الواقع الذي يخدـ روايتو التي بناىا عمى
منطؽ روائي مخالؼ وخاص بو ،ولذا قاـ بتحوير النص الديني حيث صنع لنا شخصية
ىالبيل ليجيب لنا عف ذلؾ السؤاؿ الذي في غالب األحياف نتذكره ،ونتساءؿ عف مصير

تمؾ األنثى الفائض مف جريمة قتؿ قابيؿ ألخيو ىابيؿ ،فوجدنا "قسيمي" قد صنع لنا فكرة
ىالبيل لتكوف كإجابة عف ذلؾ اإلشكاؿ

ليجيب لنا عف مصيرىا فكتب رواية عنوانيا

فأخبرنا بأنيا تزوجيا ىالبيل ،وىو االبف غير الشرعي آلدـ وحواء والذي بسببو نفيا مف
الجنة ،وىو الذي تزوج بتمؾ األنثى الفائض ،والييما ينحدر نسب تمؾ الشخصيات الواردة
ظنو.
في روايتو عمى حسب ّ
وفي األخير نستنتج أف " قسيمي" قد اعتمد عمى شخصيات حقيقية وأخري متخيمة
ليأتي لنا بأشياء خارقة وغريبة ،وىذا ما توصمنا إليو بعد دراستنا لمفضاء الروائي
وبالتحديد الفضاء الزماني ،الذي وجدنا فيو " قسيمي" قد اعتمد عمى الزمف الدائري أثناء
سرده لألحداث التي تمازج فييا الواقع بالخياؿ ،حيث الواقع تمثؿ في تمؾ األحداث
التاريخية زمف دخوؿ فرنسا إلى الجزائر ،أما الخياؿ فتمثؿ في تمؾ المشاكؿ التي سببتيا
تمؾ الوديعة التي يعود زمنيا إلى الزمف البدائي ،أما في دراستنا لمفضاء المكاني وجدناه
قد خمؽ أبعادا أسطورية تحمى بيا المكاف ،كونو لـ يصور لنا الوجو الحقيقي لو بؿ تجاوزه
وخمؽ لنا صو ار تعكس حالتو النفسية اتجاه المكاف المرئي.
( -)1ينظر :سمير قسيمي،ىالبيؿ ،ص.197
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األبعاد األسطورية وداللتها
أوال :البعــــــــد الرمــــــزي
 -1الرمز الصوفي
أ -الوجد
ب -الحمول
ج -الرحمة
 -2الرمز التاريخي
ثانيا :البعد األنثروبولوجي
 -1النسق الثقافي األنثروبولوجي
 الطقوس اإلحيائية -2النسق األسطوري
أ -أسطورة الخطيئة
ب -أسطورة الفردوس المفقود
ج -أسطورة الموت و البعث

ج -1-أسطورة عودة المسيح
ج -2-أسطورة عودة المهدي المنتظر
ثالثا :أشكال توظيف األسطورة عند " قسيمي"
 -1التوظيف التناصي
أ -التناص الصريح
ب -التناص الضمني

األبعاد األسطورية وداللتها

الفصل الثاني

لقد وظؼ" قسيمي" في رواية ىالبيؿ ،العديد مف الرموز ،واألبعاد األسطورية
التي مف خالليا بنى معماره الروائي ،ليخوض في معاناة الفرد ويكشفيا بكؿ طالقة
ويظير ذلؾ في خطاباتيا أنساؽ ورموز ثقافية واجتماعية ،يبرز فييا "قسيمي" شبكة مف
الطقوس والعادات والمعتقدات الموجودة في وعيو ،والتي يحاوؿ بثيا لممتمقي ،ولذا يتطمب
منا توضيح وتحديد تمؾ األبعاد والرموز التي انطمؽ منيا.
أوال -البعد الرمــــــزي:
قد يستعمؿ األديب المعاصر الرمز ،ليضعنا أماـ صور وأحداث ،عجزت عف
تمثيميا المغة العادية ،ولذا يمكف اعتبار الرمز أداة ووسيمة ناجحة لتحقيؽ الغايات الفنية
والجمالية إلدراؾ ما ال يمكف إدراكو ،ولمتعبير عف تجارب شعورية في غاية الغموض
والتجريد ولذا يرى محمد كعواف «:بأف الرمز مف طبيعتو التكثيؼ ال التحميؿ ،اإليحاء
واإلخفاء ال التقرير و اإلبانة ،ويعتبره كأسمى وسيمة لإليحاء بيا» (.)1

كما نجد الروائي و الشاعر أثناء توظيفيما لمرمز يستخدماف ،رمو از مستميمة
مف التراث اإلنساني الذي يحمؿ دالالت معينة كالقصص األسطوري ،أو التراثي
والتاريخي ليوظفيا الكاتب ،وينفخ فييا روحو ليشكؿ لنا نصا ،يبث مف خاللو أفكاره
ويعبر عف مواقفو وآرائو ،وىذا ما قاـ بو "قسيمي" ،مف خالؿ توظيفو لمعديد مف الرموز
ليعبر عف موقفو ورأيو تجاه قضية ما ،حيث اعتمد عمى الرمز الصوفي الذي يعد
المنطمؽ األساسي في بناء روايتو ،مع إشارتو وتوظيفو لمرمز التاريخي وسنتطرؽ إلى
دراسة أبعادىما فيما يمي:
 -1الرمز الصوفي:
يعد الرمز الصوفي مف األنماط التي عرفيا األدب العربي منذ القديـ ،حيث
تتجمى فيو قيما« روحية وفنية تصمو بالرمز المعاصر مف جية ،وتبعده عنو مف جيات
فالصوفي كالرمزي يعاني حاالت وجدانية عمى درجة مف التجريد والغموض ،وينعتؽ مف
( -)1محمد كعواف :التأويؿ وخطاب الرمز في الخطاب الشعر الصوفي العربي المعاصر ،عالـ الكتب الحديث ،األردف
ط  ،2010 ،1ص.10
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سيطرة الحس ليتحد بالجماؿ اإلليي الخالد» ...

(  .) 1وىذا يعني بأف الرمز والصوفي

يشتركاف في خاصية الغموض.
ولذا نجد الرمز الصوفي قد تغمغؿ في رواية ىالبيؿ بأشكاؿ متنوعة ،متجمية في
ثالثة أنماط رئيسية ( الوجد والحموؿ ،الرحمة ).
أ– الـــوجـــــــــد:
يمثؿ الوجد إحدى الدرجات العميا لمحب فيو« يصادؼ القمب مف األحواؿ

المفنية لو عف شيوده ،إذ يغيب المحب عف حس المحسوسات في حضرة محبوبة » (.)2
و في زاوية أخرى ،نجد "آمنة بمعمى" قد تحدثت عف الحب عمى أنو «:ينبعث مف القوة
الكامنة في اإلنساف وىي القدرة المنشئة والمكونة لو ،ويبدأ بفػعؿ مػع قػوى النفػس األخػػرى
فإذا حص ػػؿ أف استطاع العبد تجاوز عبء تمؾ القوى األخرى ،ظير ووقع في القمب

فجأة»(.)3

فنجد "قسيمي" قد استيؿ روايتو بنشيد ال بقصيدة وال بنثر ،بؿ مزيج بيف ذلؾ
وىو النشيد الذي أنشده قدور عمى عشيقتو نوى وذلؾ بقولو«:آت مف األرض كأشجار
الصنوبر/يعشؽ األرض وتعشقو السماء/يخدش الرحـ الذي زرعوه فيو كي يكوف/ينتظر
المحظة كي يأتي/كي يخرج مف جسد األنثى/ويحوؿ مف حممتو قرونا امرأة ال يحرثيا القادـ

مف خمؼ السر»(.)4

نالحظ أف الدواؿ المستعممة في ىذه المقطوعة( :تعشقو -يعشؽ -زرعوه)...
كميا توحي إلى الوجد ،وىو نوع مف الحب السامي الطاىر المقدس الذي نجده دائما يرمز
لو برموز طبيعية ،ويتجمى ذلؾ مف خالؿ توظيؼ "قسيمي" لممصطمحات التالية( :األرض
( -)1محمد كعواف :التأويؿ وخطاب الرمز ،ص ،197ص.198
( -)2المرجع نفسو ،ص.413

(-)3آمنة بمعمى :تحميؿ الخطاب الصوفي (في ضوء المناىج النقدية المعاصرة) ،الدار العربية لمعموـ ناشروف ،بيروت،
لبناف ،ط  ، 2010 ،1ص.25

( -)4سمير قسيمي:ىالبيؿ ،ص.9
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السماء -الرحـ – الخروج – البعث -األـ ) كميا دواؿ صوفية توحي إلى االمتداد في
الزمف.
تحمؿ ىذه القصيدة العديد مف التأويالت ،ففي التأويؿ األوؿ نجد نظرة قدور التي
يرى أف تمؾ المرأة ما ىي إالَ عشيقتو نوى التي قتؿ فييا المومس ،و بعث مف رمادىا
تمؾ المرأة الشريفة التي ال يحرثيا القادـ مف خمؼ السر ،فأحبيا حبا مقدسا بعد أف

جمعيما الفراش ،أصبح كما تقوؿ نوى «:يجمعنا شيئا أقدس مف الزواج ولـ يعد الجنس
أكثر مف لحظة روحية يتوحد فييا جسدانا...كاف مقدسا كالخشوع .كمحظة حموؿ إليية
تتقمصنا فييا الحكمة حتى يذوب الجسد في رحابيا ،ويصير دوف أف يقرر مجرد إناء

تفيض منو روحنا»( .)1فينا يتجمى الحب الصوفي الذي نشأ بينيما.

أما التأويؿ الثاني فنجد ذلؾ الذي قدمتو نوى ،بعد أف قرأت تمؾ القصيدة
فاكتشفت أف تمؾ المرأة أقدس منيا وذلؾ في قوليا «:لف أخدع نفسي وأدعي أنني األنثى

التي خػرج قػدور مف رحميا ،وحوليا امرأة ال يحرثيا القادـ مف خمؼ السر » ( .)2فرأت

نوى أف تمؾ المرأة ىي والدة قدور التي يحبيا كثيرا ،ومف خالؿ تأويميا توصمنا إلى أف

"قسيمي" قد استحضر لنػا قصة سيدنا عيسى وأمو مريـ العذراء -عمييما السالـ -فنسجيا
داخؿ روايتو ،إال أنو تصرؼ فييا وغير اسـ عيسى باسـ الوافد بف عباد ،ليخمؽ لنا قصة
جديدة يعبر مف خالليا عف أفكاره.
وفي األخير نتوصؿ إلى أف المرأة بشكؿ عاـ ،ىي إحدى منابع اإلبداع الخالدة
كونيا مصدر إلياـ ووحي لدى الشعراء والكتاب.
ب -الحمــــول:
يعد الحموؿ أعمى مرتبة ودرجة يتوصؿ إلييا المتصوؼ ،عندما يدرؾ
المعارؼ الربانية ،فيعرفو لنا "محمد كعواف" بأنو «:اتحاد الذات اإلنسانية بالذات اإلليية

(

 -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص  ،108ص109

( -)2المصدر نفسو ،ص .33
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خياال فقط والحموؿ عند الصوفية ىو الحموؿ لممعارؼ الربانية في قمب الصوفي

الواصؿ»(.)1

ونجد " قسيمي" قد عالج موضوع الحموؿ في -رواية ىالبيؿ ،-حيث سمط
الضوء عمى فئة مف المجتمع المتعصب والمتمسؾ بعاداتو وتقاليده الغريبة التي تخص
دينو ،فرصد لنا تمؾ الطقوس التي تقوـ بيا طائفة عباد النوي في كؿ سنة مرتيف في
شيري جويمية وفبراير يحيينا فييا روح نبييـ األسطوري الوافد بف عباد ،الذي يعتقدوف
بأنيا تحؿ في روح كؿ مف يحمؿ اسمو بعد كؿ خمسيف سنة.
فالنوي يرى بأنو وريث لساللة الوافد بف عباد ،واف تمؾ األمانة التي دارت
حوليا أحداث الرواية ،تعود إلى شيخو الكبير جده "عباد بف بوعزيز النوي" ،الذي يعتقد
بأنو يحمؿ روح نبييـ كونو يحمؿ اسما مف أسماء الوافد بف عباد ،وليذا السبب رأى النوي
نفسو تابعا لساللة الوافد ،واألخطر مف ذلؾ جعؿ النوي لنفسو أتباعا ،وطائفة كميا تحمؿ
أسماء منحصرة ما بيف( :الوافد أوعباد ،أوالنوي) .وتتكوف مف خمسيف رجال ،يأتوف مف
كؿ صوب ويجتمعوف في (الرابوني) ،ليمارسوا تمؾ الطقوس الغريبة ليحيوا فييا روح
نبييـ.
فسرد لنا حبوب ولد سميمة كيفية ممارسة تمؾ الطقوس األسطورية ،كوف والده وجده
كانا تابعيف ليذه الطائفة ،وذلؾ بقولو« :يتحدثوف في نغـ واحد بحديث واحػػد ،وكأنيـ
يسترجعػػوف نصا حفظوه ،ىو المقدس لروحو ،المباركة روحو .جميؿ الذكر الموصوؼ
بغير صفة المعطى بغير حساب ،المعطي ليوـ الحساب .خػارؽ األيػف والمػتى .تقػدس فػي
الجير والسر بغير حديث فؾ ا﵀ أسره وبعثو فينا .)2( ».لقد غمب عمى ىذا المقطع
الطابع الصوفي ،وذلؾ مف خالؿ تمؾ الدواؿ المستعممة فيو ،وكأف ىذه الطائفة تنتظر

( -)1محمد كعواف :التأويؿ وخطاب الرمز ،ص.434
( -)2سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.67
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حموؿ تمؾ الروح المقدسة فييـ ،وبعد ىذا الدعاء« يقوموف بتقبيؿ جباه بعضيـ ،وكؿ واحد

يدعو لصاحبو إذ قبمو"جعمو ا﵀ فيؾ" ،فيدعو لو صاحبو بدوره"بعثو ا﵀ فيؾ".)1( ».

ويمارس أتباع النوي ىذه الطقوس األسطورية في الرابوني ،و تدوـ مدتيا خمسيف
يوما وىـ يمارسوف تمؾ الطقوس األسطورية.
إذا دققنا النظر في شخصية حبوب ولد سميمة نجده لـ يتأثر بوالده أو يمكف
القوؿ أف والده لـ يجده مؤىال وقاد ار عمى تحمؿ تمؾ المسؤولية ،ولذا لـ يخبره عف طبيعة
تمؾ الطقوس ،فأبقى ذلؾ س ار بينو وبيف أتباعو ،وينكشؼ ذلؾ مف خالؿ سؤاؿ حبوب
صديؽ والده القديـ عباد النوي عف تفسيره لتمؾ الصالة التي يقوموف بيا فأجابو« :ثمة
أمور ال يصمح أف تكشؼ ،أبوؾ كاف أعمـ بذلؾ مف سواه ،ولو رأى فيؾ ما ينفع لورثؾ
عممو ولكنو لـ يفعؿ ،غالبا ألنو رأى أنؾ ال تصمح لطريقتنا .كنت أعمـ أنو لف يييئؾ

لتكوف وريثو بدليؿ أنو سماؾ"حبوب" ،وكأنو قرأؾ قبؿ أف تكتب » (.)2

فينا يظير لنا أىمية الطقس عند األب ،أكثر مف عالقة الدـ التي تربطو بابنو.
نجد أف فكرة الحموؿ قد تجمت كثي ار في رواية ىالبيؿ ،وىذا يعني بأف" قسيمي"
قد وجد في عنصر الحموؿ ضالتو فقدـ لنا أسطورة البعث والتكويف ،التي بعث مف خالليا
شخصياتو األسطورية كالوافد بف عباد الذي بدوره يعد أخر أغمفة معممو ىالبيؿ ،والذي
تبعث روحو بعد كؿ خمسيف سنة.
ج -الرحـمـــــة:
إف الرحمة في العادة ترتبط بالسموؾ« الصوفي الذي يتجرد مف كؿ ما يربط الذات
السالكة بالدنيا وممذاتيا ،والنفس وشيواتيا[ ]...وقد سمي الصوفية قديما بالغرباء لسفرىـ

ىذا ورحمتيـ نحو الذات المطمقة » (  .) 3فالصوفي ىو ذلؾ الزاىد الكثير الرحالت نحو

(-)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.61
(-)2المصدر نفسو :ص .69

( -)3محمد كعواف :التأويؿ وخطاب الرمز في الخطاب الشعر الصوفي العربي المعاصر ،ص.345
70

األبعاد األسطورية وداللتها

الفصل الثاني

معرفة الحقيقة المطمقة والبعيد عف الواقع المادي الذي يراه مغريا يميي النفس عف أداء
واجباتػػيا.
ولذا وجدنا" قسيمي" قد جعؿ مف الرحمة موضوعا رئيسيا ،دارت حوليا أحداث
روايتو ،حيث تتجمى في تمؾ الرحمة األسطورية التي خاضيا السايح في بحثو عف ىويتو
واكتشافو لتمؾ الحقيقة األسطورية التي أرادىا أف تعرؼ وتكشؼ عمنا ،عكس ما قاـ بو
عباد النوي وأتباعو الذيف أرادوا الحفاظ عمى سرية تمؾ األسطورة.
وقد تغيرت حياة السايح كثي ار بفضؿ تمؾ الرحالت التي شقيا نحو الصحراء
فجعمتو كالصوفي في انعزالو وابتعاده عف ممذات الحياة ،حيث اعتزؿ النساء وابتعد عف
أىمو وأىمؿ نفسو ،مف أجؿ إتماـ ذلؾ البحث األسطوري الذي أصيب بمعنتو ،فتوفتو
المنية قبؿ أف ينييو ،وبعد السايح انتقؿ الدور و ورث عممو إلى شقيقو قدور فطمب منو

أف يواصؿ أبحاثو فتجمى ذلؾ بقولو لقدور« أنت وريثي..وحدؾ ستنيي عممي » (.)1

وبعد وفاة السايح واصؿ قدور ما تبقى مف تمؾ األبحاث التي خمفيا شقيقو؛ إال أف
رحمتو اختمفت عف تمؾ التي خاضيا شقيقو السايح ،كوف قدور لـ يرتحؿ إلى أي مكاف بؿ
ارتحؿ واقتمع مف نفسو تمؾ التي كانت تعيش في غيابات الجيؿ ،وبعدىا تحولت
وأصبحت مشرقة بفضؿ ذلؾ العمـ الذي اكتسبو في السجف ،ويمكف اعتبارىا رحمة
أسطورية.
نوى فنجد رحمتيا األسطورية تكمف في توبتيا عمى ما كانت عميو سابقا مف
أما ّ
فسؽ ،حيث حصؿ ذلؾ بعد تعرفيا عمى قدور الذي أحبتو ،وجعؿ منيا امرأة التيميا
أمور الدنيا التي كانت في السابؽ تسعى خمفيا ،فأصبحت اآلف تسعى فقط وراء ناشر
يقوـ بنشر ذلؾ المخطوط األسطوري الممعوف.
وفي زاوية أخرى نجد تمؾ الرحمة التي خاضتيا الشخصية األسطورية "خمقوف
بف مدا" رفقة صديقيو "زمردؾ" و"أكيال" في الصحراء تائييف فييا ،باحثيف عف منجد
يحمييـ ،فيناؾ يظير ليـ الوافد بف عباد الذي أنقذىـ وأخبرىـ عف نسبيـ األصمي.
( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.106
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وفي األخير نستنتج بأف فكرة االرتحاؿ قد مست جؿ شخصيات الرواية ،بفضؿ ذلؾ
المخطوط األسطوري الذي غير حياة كؿ مف وقع بيف يديو.
-2الـرمز التـاريخــي:
وظؼ" قسيمي" في -رواية ىالبيؿ  -النص التاريخي ،فاستحضره كأسطورة
مستوحاة مف التراث الجزائري بالتحديد حقبة االستعمار الفرنسي ،حيث تماىى نصو مع
النص التاريخي فصارت روايتو عبارة عف رواية تاريخية؛ كوف" قسيمي" ناوش التاريخ
واستقى منو شخصيات حممت رمو از وأبعادا عميقة ،فوظفيا في عممو الفني لتعطي لو
بعدا واقعيا وربط أحداث الحاضر بالماضي؛ ألنو ال يوجد حاضر مستقال عف ماضيو
الذي انطمؽ منو.
فاستحضر لنا " قسيمي" شخصية المترجـ الفرنسي المعروؼ سيباستياف دي
الكروا كرمز بوصفو شخصية عايشت التاريخ في تمؾ الفترة ،فروى لنا عمى لسانو
األحداث التي جرت في الماضي؛ حيث ورد ذلؾ عمى شكؿ اعترافات قدميا دي الكروا
أماـ المجنة اإلفريقية ،فحدد لنا "قسيمي" تاريخ تمؾ المجنة التي أقيمت سنة

 1833تحت

رئاسة الممؾ الفرنسي لويس فميب ،فصرح فييا دي الكروا عف نوايا فرنسا الخبيثة التي
تدعي بانتشار الحرية وغرس الحضارة في الجزائر ،وكشفو أيضا عف تمؾ الجرائـ التي
ارتكبتيا ضد الشعب البريء ،وبالتحديد مجزرة العوفية التي ارتكبت سنة

1832؛ وذلؾ

بقولو« :أقوؿ لكـ أف الحضارة التي حممناىا مف فرنسا إلى ىنا ،لـ تكف إال شعا ار تافيا
لطخناه بدماء أبرياء لـ يحمموا حتى السالح في وجوىنا ،واف حمموه ففرنسا أعمـ مف غيرىا
بشرؼ المحارب الذي يجب أف يصاف حتى بعد ىزيمتو ،فما بالكـ سيدي الجنراؿ بما

أصبح جنودنا يقترفوه مف تنكيؿ ومذابح باسـ الشريفة فرنسا التي تب أر منيـ» (.)1

وبعد ىذه الشيادة اختفى دي الكروا عف أعيف الفرنسييف ،حيث قاـ بتغيير اسمو
ومظيره الخارجي ،بعد أف تعرؼ عمى الداي حسيف الذي عرفو عميو الربيعة ،وأمره بأف
ينقؿ الوديعة إليو ،ثـ وصؼ لنا دي الكروا تمؾ األعماؿ الجبارة التي قاـ بيا الداي حسيف
( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.129
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أثناء صده لالستعمار الفرنسي بعبقريتو  ،حيث تجمى ذلؾ مف خالؿ سرد دي الكروا
الداي حسيف ،وكاف ىو برفقتو معمنا عف ذلؾ بقولو« :أما الذي
لتمؾ المعركة التي خاضيا ّ
الداي حسيف ،حيف توجو إلى مسمح (يقع بمحاذاة
أدىشني بالفعؿ تمؾ العبقرية التي أبداىا ّ

واد زناني بقسنطينة ) ،ونصب مدافعو الصغيرة وبعض المدفعية التي غنميا في ىجومو
عمى مؤخرة الجيش ،ليصبح الفرنسيوف بينو وبيف أسوار المدينة ،ولما خشي أف تكوف
دفاعات المدينة غير كافية ،أرسؿ إلييا جزءا مف الجنود ،الذيف دخموا المدينة ليال

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف جية صعبة لـ تكف محروسة» (  .) 1ولقد أعجب دي الكروا بالداي حسيف
وعمؿ بما طمب منو حيث أمنو ىذا األخير عمى عائمتو ،وأمره بأف يحمييا وأف يحمؿ تمؾ
الوديعة إلى المنعة .ولذا نجد أف "قسيمي" قد وظؼ شخصيات تاريخية كرموز ،تحمؿ
دالالت عميقة أعطت لنصو جماال فنيا اختمط فيو الواقع بالخياؿ ،حيث تجمى الخياؿ
أثناء جمعو لتمؾ الشخصيات التاريخية بواسطة الوديعة األسطورية التي أراد" قسيمي" أف
يجعؿ منيا قصة واقعية ،ولذا لجأ إلى توظيفو لمشخصيات التاريخية و يمكف لنا القوؿ
بأف «:الشخصيات التاريخية قد لعبت دو ار توجيييا ومركزيا ،في أبعاد األحداث التاريخية
حيف تعاممت معيا وظيرت في البناء الروائي العاـ عند المؤلؼ ،كشخصية تاريخية

مستقمة أكثر مف كونيا شخصيات فنية فاقدة ألراء أنيا الطبيعة الحرة والموضوعة» (.)2
ولـ يكتؼ " قسيمي" بذكر ىذه الشخصيات فقط بؿ أشار أيضا إلى األمير عبد

القادر والى ذلؾ العداء الذي كاف بينو وبيف الداي حسيف ،إال أف الديف اإلسالمي جمع
بينيما فمـ يرغبا في انتشار ما في الوديعة ،وتوظيفو أيضا لشخصيات صنعيا مف خيالو
حيث قدـ ليا أدوا ار لعبتيا بامتياز ولذا نجد نضاؿ الشمالي يخبرنا بأف «:الشخصية
المتخيمة في الرواية التاريخية شخصية مكممة لمشروع وضعو الروائي ،وأراد إتمامو مف
خالؿ ىذه الشخصيات ،فيذه الشخصيات ال تحدىا مرجعية وال تقيدىا نصوص التاريخ
القديمة ،فيي ليست وليدتيـ ،إنما وليدة تمازج األفكار وتبمورىا عمى نحو خاص» (.)3

( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.176

( -)2نواؼ أبو ساري :الرواية التاريخية ،بياء الديف لمنشر والتوزيع،دط ،2003 ،ص.192
( -)3نضاؿ الشمالي :الرواية والتاريخ ،ص.234
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ولذا جاءت رواية ىالبيؿ عبارة عف رواية تاريخية برؤية عجائبية جمع فييا بيف ما
ىو تاريخي حقيقي وما ىو غيبي سحري متجاو از السرد الخطي لألحداث.
ثانيا -البعد األنثروبولوجي:
األنثروبولوجيا ( )Anthropologyشأنيا شأف فروع المعرفة جميعيا ترتبط
ارتباطا وثيقا بالمجتمع اإلنساني الذي توجد فيو ،إذ ىي تعكس في حقيقة األمر قيمو
السائدة وتقدـ مصالحو ،ولذا نجد أف "األنثروبولوجيا" عبارة« :عف عمـ يقوـ بدراسة

السموؾ الثقافي القائـ والسائد بالفعؿ في الزماف والمكاف المعينيف » ( .)1ومف جية أخرى

نجد "شكر سميـ" يرى بأف «:األنثروبولوجيا ىي عمـ دراسة اإلنساف طبيعيا واجتماعيا
وحضاريا »(.)2

مف خالؿ ىذيف المفيوميف ندرؾ بأف "األنثروبولوجيا" عبارة عف عمـ ييتـ بدراسة
اإلنساف.
ثـ حدد لنا "شكر سميـ" في قاموس "األنثروبولوجيا" ،فروع وأنواع األنثروبولوجيا
وصنفيا في ثالثة تخصصات رئيسية وىي :األنثروبولوجيا الطبيعية ،واألنثروبولوجيا
االجتماعية واألنثروبولوجيا الثقافية ،فنجد ىذه األخيرة (  )CulturalAnthropologyتعد
« الفرع الرئيسي لعمـ األنثروبولوجيا ،حيث تقوـ بدراسة النواحي االجتماعية والثقافية لحياة
اإلنساف ويدخؿ في ذلؾ الدراسات التي تتعمؽ بحياة اإلنساف القديـ أو (الحضاري ما قبؿ
التاريخ ) كما تعنى أيضا بدراسة لغات الشعوب البدائية و الميجات المحمية والتأثيرات
المتبادلة بيف المغة والثقافة بصفة عامة »(.)3

(  -)1كريـ زكي حساـ الديف :المغة والثقافة (دراسة أنثرو لغوية أللفاظ وعالقات القرابة في الثقافة العربية )،
 www.kotob arabia.comص.49
( -)2حسف فييـ :قصة األنثروبولوجيا (فصوؿ تاريخ عمـ اإلنساف) ،عالـ المعرفة ،سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا
المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب الكويت ،العدد  ،98فبراير  ،1986ص.17

( -)3المرجع نفسو :ص .14
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ويوحي ىذا المفيوـ عمى أف األنثروبولوجيا الثقافية تيتـ بدراسة السموؾ لدى
الجماعات اإلنسانية ،ووصؼ طبائع الثقافة في المجتمعات البدائية والحضارية.
والشيء المالحظ مف خالؿ المفاىيـ المختمفة لمصطمح  -األنثروبولوجيا الثقافية -
أنيا تشترؾ وتمتقي في حقؿ واحد مركزه اإلنساف؛ أي تبحث وتدرس ثقافة اإلنساف ،بما
يقوـ بو مف سموكات كعادات وتقاليد وطقوس ...الخ .ولذا نجد" قسيمي" قد وظؼ العديد
مف األنساؽ الثقافية واألسطورية في رواية ىالبيؿ.
 -1النسق الثقافي األنثروبولوجي:
يعد النسؽ مف المصطمحات النقدية الذي ناؿ باىتماـ كبير مف طرؼ النقاد
والباحثيف ،ونجد مف ىؤالء النقاد "عبدا﵀ الغذامي" يطرح لنا "النسؽ" كمفيوـ مركزي في
مشروعو "النقد الثقافي" فيرى بأف النسؽ عبارة عف عنصر خفي مؤثر في عقمية المتمقي
وذائقتو ،حيث يترسب ىذا النسؽ في زمف طويؿ ،فنجده في آخر األمر يدافع عنو بشدة
فال يمكف المساس بو ،فيحمؿ النسؽ داللة مضمرة في الخطاب ىي مف صنع الثقافة

إضافة إلى أف النسؽ يتحدد عبر وظيفتو وليس عبر وجوده المجرد (.)1

وىذا يعني بأف النسؽ تفرزه الثقافة وتبنيو عبر خطابيا المتعدد ،ومف جية أخرى
يعرؼ لنا "تالكوت بارسونز"(  )Talcoh. parsonsالنسؽ )  (Systemبأنو«:نظاـ
ينطوي عمى أفراد مفتعميف تتحدد عالقاتيـ بعواطفيـ وأدوارىـ ،التي تنبع مف الرموز
المشتركة المفروزة ثقافيا في إطار ىذا النسؽ ،وعمى نحو يغدو معو مفيوـ النسؽ أوسع

مف مفيوـ البناء االجتماعي »(.)2

( -)1ينظر :عبد ا﵀ الغذامي ،النقد الثقافي (النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية) ،المركز الثقافي العربي،
لبناف ،بيروت ،ط ،2005 ،1ص.77
( -)2إيديث كوزيؿ :عصر البنيوية ،تر جابر عصفور ،نقال :عف عبد الرحماف عبد الدايـ ،النسؽ الثقافي في الكناية،
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستار في المغة العربية وآدابيا ،د.بوجمية شتواف ،جامعة مولود معمري تيزي وزو،
الجزائر ،2011 ،ص.14
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فالنسؽ إذا يعني في أبسط معانيو العالئقية أو االرتباط أو التساند ،ولذا نجد
المجتمع مثال يوصؼ بأنو نسؽ اجتماعي عاـ ،يتولد عنو مجموعة مف األنساؽ ،كالنسؽ
السياسي والنسؽ االجتماعي والنسؽ الثقافي ،وىذا النسؽ األخير ىو العنصر الذي سنقوـ
بدراستو حيث يعرؼ بأنو «:تمؾ العناصر المترابطة والمتفاعمة والمتمايزة التي تخص
المعارؼ والمعتقدات والفنوف واألخالؽ ،والقانوف وكؿ المقدسات والعادات األخرى التي

يكتسبيا اإلنساف في مجتمع معيف » (.)1

فنجد "مصطفي تيمويف" عرؼ لنا النسؽ الثقافي األنثروبولوجي في كتابو "مدخؿ في
عمـ "األنثروبولوجيا" بأنو « :فرعا مف األنثروبولوجيا العامة ،إذ ييتـ باألعماؿ اإلبداعي
والفنية وكذلؾ الرموز واألساطير والطقوس العامة ،إذ ييتـ باألعماؿ اإلبداعية والفنية

وكذلؾ الموز و األساطير و الطقوس الدينية» (.)2

وىذا يعني بأف النسؽ يضـ النتاج الثقافي لألمـ ،التي تسعى إلى تداولو
واستم ارريتو عف طريؽ العادات والطقوس ،فوجدنا "قسيمي" في -رواية ىالبيؿ -لـ ييتـ
بتمؾ العادات المعروفة التي عالجيا الروائيوف في كتاباتيـ اإلبداعية كذكرىـ لطقوس
الزواج واألعياد الدينية ،وكتضمينيـ أيضا لبعض األمثاؿ والحكـ الشعبية ،بؿ تجاوز ذلؾ
وركز اىتمامو عمى تمؾ الطقوس األسطورية ،التي تمارسيا بعض شخصياتو التابعة لموافد
بف عباد وىذا ما سنقوـ بدراستو؛ أي سندرس طبيعة تمؾ الطقوس التي تمارس مرتيف في
السنة ،وىي طقوس إحيائية يمارسيا أتباع الوافد بف عباد مف أجؿ إحياء روحو التي
يعتقدوف بأنيا حية .ولذا نتساءؿ عف ماىية الطقوس التي تمرسيا شخصيات رواية
ىالبيؿ؟
 الطقوس اإلحيائية:ونعني باإلحيائية ىنا بالحموؿ واالنبعاث واعادة تشكيؿ الروح ،بعد فناء الجسد
فأطمؽ عمى ىذه الظاىرة بأسطورة الحموؿ التي شكمت الخمفية الفمسفية لمكثير مف الديانات
( -)1عبد الرحماف عبد الدايـ :النسؽ الثقافي في الكناية ،ص.19

( -)2مصطفى تيمويف :مدخؿ في عمـ األنروبولوجيا ،دار الفاربي ،بيروت ،لبناف ،ط ،2011 ،1ص ،34ص.35
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والمعتقدات الشرقية كالبوذية والمسيحية ،ورقصات بعض المتصوفة المسمميف وغيرىـ،
فظيرت ىذه «األسطورة كجواب مطمئف عمى تساؤالت حيرت العقؿ البشري حيف بحث

في مصير الروح بعد فناء الجسد» ( .)1وىذا بالضبط متناولو "قسيمي" في رواية ىالبيؿ
حيث عالج فكرة االنبعاث لروح الصاحب الوافد بف عباد ،الذي يعد آخر أغمفة ىالبيؿ
المتعددة منذ آدـ عميو السالـ.
فيمكف لنا اعتبار الصاحب ىنا -ىالبيؿ -الذي لـ يمت و تزاؿ روحو حية تبعث
في األجساد الطاىرة ،فكاف الوافد بف عباد الولي الصالح يحمؿ روح صاحبو ،الذي بدوره

تبعث روحو في كؿ مف يعتبره نبيا مقدسا ،أمثاؿ أتباع الشيخ النوي الذي كوف لنفسو
جماعة يقوموف بعض الطقوس الغريبة ،المتمثمة في أدائيـ لتمؾ الصموات التي تختمؼ
عف صموات المسمميف ،وقراءتيـ لبعض التعاويذ بمغة الىي بالعربية وال بالحسنية
(الصحراوية) ،والغرض مف ىذه الطقوس إعادة إحياء روح الوافد بف عباد.
فنجد البوذييف ييتموف بفكرة الحموؿ والتناسخ ،ويرو «بأف الفناء الكمي مستحيؿ
بالنسبة إلى الجوىر ،ألنو جزء مف النور اإلليي ،وا﵀ ال يفنى وال يتبدد ...وذلؾ يعني أف
الروح التي تغادر جسدىا عند الموت ممزمة بأف تحؿ في جسد إنساف آخر ،أعمى درجة
أو أقؿ درجة طبقا ألعماليا الدنيوية ،فإذا كاف المرء تقيا في حياتو انتقمت روحو إلي جسد
إنساف آخر أعمى مقاما ،ونالت فرصة التقوى مرة أخرى أما إذا كاف المرء شري ار فإف روحو

تنتقؿ لتحؿ في جسد حيواف » ( .)2ولذا نجد" قسيمي" استميـ مف ىذه األسطورة وبنا روايتو
عمى فكرة خمود األرواح وبقائيا في وجو الفناء ،عف طريؽ انتقاليا إلى أجساد بشرية
أخرى شرط أف تكوف حاممة لنفس االسـ الذي يحممو الوافد بف عباد ،فروى لنا "قسيمي"
تمؾ الطقوس التي يقوـ بيا أتباع الوافد بف عباد عمى لساف حبوب ولد سميمة وذلؾ بقولو:
«كانوا كمما التقوا يتعانقوف ويقبموف جباه بعضيـ وما أف ينتيوا يتسروف بكالـ ال ىو

( -)1عبد الحميـ مخالفة :تجميات األسطورة في أشعار نزار قباني السياسية ،منشورات السائحي ،الجزائر ،ط 1،2012
ص.97

( -)2المرجع نفسو :ص ،97ص.98
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بالعربية وال حتى الحسينية ليجتنا ،فإذا بأكبرىـ يختار أقميـ سنا وميابة ويجعمونو وسط
حمقة يشكمونيا حولو فيجمس وىـ حولو واقفوف ،ويبدأ باإلنشاد:
قدست ياىذا الذي في خاطري

أفال تعود إلى فقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر كافػ ػػر

فمقد سألت ا﵀ فيؾ مشفع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

أف تبقى ما يبقي اليوى في خاطري

فيرددوف بعده ما أنشد في صوت واحد ،حتى إذا انتيوا تقدـ آخر ينشد منضما إلى مف
ىو في مركز الحمقة ويق أر بيتيف آخريف:
فالناس قد حنوا إليؾ وقبميـ

حنت خالئؽ ال يعدىا ناظري

فإال ـ بينؾ والف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؤاد متيـ

وعالـ رفضؾ لمقريب الناصػ ػػر

ويستمروف في اإلنشاد عمى ىذا النحو حتى يجتمعوف في زحمة وسط الحمقة وقد
قرؤوا في إنشادىـ مئة بيت مف المبعثية عنواف قصيدىـ حيث كانوا خمسيف رجال كؿ
واحد منيـ ينشد بيتيف منيا حتى إذا تمركزوا وسط الحمقة أعادوا اإلنشاد لكؿ القصيد

بصوت واحد وحنجرة واحدة »(.)1

مف خالؿ ىذا المقطع نستحضر صورة الشكؿ الدائري لممسرح اليوناني ،فشبينا
ىؤالء األشخاص بالجوقة في إنشادىـ وفي تحركاتيـ التي يقوموف بيا عمى شكؿ دائري
أما بالنسبة لتمؾ األبيات الشعرية نمتمس فييا روح االشتياؽ والحنيف لشخص طاؿ غيابو
وىو الوافد بف عباد الذي ينتظرونو بفارغ الصبر ،ويظير ذلؾ بالتحديد أثناء قوليـ:
حنت خالئؽ ال يعدىا ناظري

فالناس قد حنوا إليؾ وقبميـ

وبعد ىذه الطقوس مباشرة ينتقموف إلى أداء الصالة وذلؾ بقوؿ حبوب «:إذا قاموا
لمصالة ال يركعوف وال يسجدوف أبدا ،وكؿ صالتيـ يصمونيا جي ار يختاروف فييا طواؿ
سور ،فإذا كاف اليوـ الخمسوف مف لقائيـ ،يفعموف ما فعموه أوؿ يوـ ،ولكف فيو يختار
( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.60
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صغيرىـ أكبرىـ ليكوف وسط الحمقة ،واذا انتيوا مف إنشادىـ ال يعيدوف القصيد مجتمعيف
كأوؿ مرة بؿ يصطفوف بال إماـ ويقيموف الصالة التي ليس فييا إال القراءة دوف سجود أو
ركوع يقرؤوف فييا الفاتحة ويختمونيا بالتصديؽ ،ثـ يبسمموف ويقرؤوف البقرة ويختمونيا
بالتصديؽ ،ثـ يتعوذوف ويقرؤوف شيئا ال ىو قرآف وال شعر[ ]...وقاموا يقبموف جباه
بعضيـ وكؿ واحد يدعو لصاحبو إذا قبمو "جعمو ا﵀ فيؾ" فيدعوا لو صاحبو بدوره "بعثو
ا﵀ فيؾ" وحيف ينتيوف مف شعائرىـ تمؾ يقيموف الوالئـ عشرة أياـ ،يعودوف فييا إلى ما

نعرفو مف صالة وصياـ وقياـ الميؿ»(.)1

لقد قمنا سابقا بأف ىذه الطقوس تمارس في فيفري و جويمية و تدوـ فترتيا ستوف
يوما ،ففي رسوف فييا تمؾ الطقوس التي حددىا لنا حبوب ولد سميمة ،وينشدوف تمؾ
القصيدة المعنونة بالمبعثية المكونة مف خمسيف بيت؛ حيث يقوـ كؿ شخص بإنشاد بيتيف
مف القصيدة وىـ أيضا بدورىـ يتكونوف مف خمسيف رجال ،ففي ىذه الفترة تبتعد الطائفة
عف دينيا اإلسالمي وتغوص في تمؾ الطقوس األسطورية ،التي توحي بالكفر ،أما في
األياـ العشرة األخيرة يعودوف فييا إلى دينيـ اإلسالمي و يؤدوف صمواتيـ الخمسة
ويمارسوف الشعائر اإلسالمية ،وكسائر أياـ السنة.
ومف خالؿ ىذه الطقوس نستحضر األسطورة الدينية التي ترتبط ارتباطا وثيقا
بالطقوس ،التي تعد أقوى أشكاؿ التعبير عف الخبرة الدينية لدى الفرد والجماعة عمى حد
سواء ،ولذا يمكننا القوؿ بأف األسطورة الدينية ارتبطت بالمعتقدات والطقوس التي تنظـ
موقؼ اإلنساف وسموكو اتجاه المقدسات ،وتزوده برؤية شمولية لمكوف.
وكخاتمة عامة ليذا العنصر ،يمكننا القوؿ بأف "قسيمي" قد استعاف باألسطورة
الدينية ،ليبرز لنا طبيعة تمؾ الطقوس الغريبة والمثيرة لالنتباه ،والتي تقوـ بيا تمؾ
الشخصيات لتعبيرىا عف معتقدىا ،وانتمائيا الديني ولذا وجدنا أف األسطورة الدينية «معتقد
والمعتقد يستدعي طقوسا والطقوس ليست عبثية؛ أي ليا معنى دالليا ،فيي ذات وظيفة

( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.61
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اجتماعية كما أف ليا عائدا فرديا » ( ،)1فاستعاف" قسيمي" باألسطورة الدينية لكي يسرد لنا
تمؾ الطقوس ،التي تمارسيا شخصياتو أثناء أدائيا لتمؾ الصموات الغريبة.
 -2النسق األسطـــوري:
توظؼ األسطورة في النصوص الروائية المعاصرة بوصفيا محاولة لخمؽ نص
جديد أماـ واقع أكثر م اررة ،كونيا قناعا يتستر خمفيا الكاتب ليعبر مف خالليا عف أفكاره
بصورة مباشرة ،ولذا اكتسبت األسطورة مكانة مرموقة ،فأصبحت رم از يوظفو الكاتب حيث
بواسطتو يحمـ ويتخيؿ عالما بطوليا يتخطى بو واقعو« فاألسطورة إذا عبارة عف مجيود
بسيط وبدائي يقوـ بو الخياؿ لتوحيد العالميف البشري غير البشري ،ونتيجتيا النموذجية
ىي قصة عف إلو ،وفيما بعد أخذت الميثولوجيا تندمج في األدب ،وقد باتت األسطورة

وقتيا مبدأ بنيويا لمسرد القصصي»(.)2

وانطالقا مف ىذا المفيوـ نجد "قسيمي" ،قد وظؼ في  -رواية ىالبيؿ-
األسطورة عف طريؽ مزجو بيف شخصيات حقيقية مستمدة مف الواقع المعيشي
وشخصيات أسطورية استوحاىا مف خيالو ،فصنع لنا نصا يتماىى فيو الواقع بالمتخيؿ ،و
لذا سنقوـ بدراسة وعرض بعض األساطير التي وظفيا" قسيمي" في عممو الفني.
أ -أسطــــورة الخــطيئــــة:
ترى جميع األدياف والكتب السماوية أف أوؿ جريمة ارتكبت عمى وجو األرض
ىي تمؾ التي حدثت بيف آدـ وحواء مف جية ،وابميس مف جية ثانية في الجنة عندما
وسوس ليما ،فورد ذلؾ في سورة طو بقولو تعالي       ﴿ :
             
             

( -)1نورثروب فراي :نظرية األساطير في النقد األدبي ،دار المعارؼ ،ط ،1987 ،1ص.11
( -)2نورثروب فراي :الخياؿ األدبي ،تر :حنا عبود ،منشورات و ازرة الثقافة ،دمشؽ ،سوريا ،دط ،1995 ،ص.86
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.)1(﴾ 
تبيف لنا اآليات الكريمة سبب خروج آدـ وحواء مف الجنة ،وما حال بيما مف
تغيرات طرأت عمييما بعد اقترابيما مف تمؾ الشجرة فجميع األدياف تعمـ بيذه القصة إال
أنيا تختمؼ رواياتيا عف سبب خروجيما ،وعف تمؾ الثمرة التي تؤوليا جميع األساطير
بأنيا تفاحة.
أما " قسيمي" فوجدناه قد كشؼ لنا عف جريمة ثانية ،ارتكبيا آدـ وحواء بعد تمؾ
المعصية األولى والتي بسببيا أيضا طردا مف نعيـ الجنة ،فأشار إلييما مف خالؿ
شخصية المترجـ الفرنسي دي الكروا ،الذي كانت بحوزتو تمؾ األمانة التي تركيا
الربيعة ،وبعد أف اطمع عمييا واكتشؼ عف ما تحويو مف خالؿ ترجمتو لذلؾ الموح
المكتوب بالثمودية إلى المغة العربية ،اصطدـ مف تمؾ الحقيقة التي لـ يذكرىا التاريخ وال
يعمـ بيا الناس.
فوردت تمؾ الحقيقة في النص الذي ترجمو دي الكروا ،وقاؿ عنو بأنو نصا بابميا
قديما جاء فيو « :وقفا ينظراني إلى جسدييما ،وفي يميف كؿ واحد تفاحة قضـ بعضيا
كانت ىذه أوؿ مرة يكتشفاف فييا جسدييما...شع ار بشيء يمأل الفراغ الذي كاف بينيما
التصقا سقطت التفاحتاف وتدحرجتا إلى حيث كاف جاثما عمى ركبتيو يراقبيما بشغؼ
عمى شفتيو ابتسامة منتصر وعمى شفتييما كانت الرغبة تحرؽ أوؿ الحقوؿ ...وليذا ولد
وبيذا وئد وألجؿ ما اقترفاه قتاله بالنسياف ...ىناؾ حيث لـ تكف الكممات بعد جعمو أبوه
آدـ في رحـ أمو حواء .لـ يكف كإخوتو الالحقيف في شيء غير النسب ولد بيف السماء
واألرض حيف نزال أبواه إعماال ألمر السماء كرىو أبوه ألنو يذكره بيوـ نفي مف السماء
ونكرت ػ ػػو أم ػػو ألنو ثمرة شيوة خمقيا العصياف وألنو لـ يكف ابف األرض فتحكمو شريعة
( -)1طو :اآلية .123 ،119
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والده ،وال ابف السماء فتحكمو شريعة السماء ظؿ بينيما منتظ ار أف تقرر فيو المشيئة حتى
بمغ العشريف دوف أف تقرر ،وكاف إذ ذاؾ قد أوتي مف أبويو إخوة كثر ،فكمـ أباه أف
يزوجو بواحدة مف أخواتو فأبى عنو فقد كاف ميالده مفردا مف بطف أمو ،أما بقية إخوتو قد
ولدوا توائـ ،يزوج الواحد منيـ توأمو ألخيو ،فكاف عميو أف يموت وبذره فيو .وأضاؼ دي

الكروا :قيؿ أنو بعد المقتمة نكح األنثى الفائض ومنيا نسمو » (.)1

مف خالؿ ىذا المقطع ندرؾ بأف الجريمة الثانية التي ارتكبيا آدـ وحواء ىي
جريمة الزنا ،التي انتيت بميالد ذلؾ الطفؿ الذي ىمشاه وقتاله بالنسياف ،كونو تسبب في
خروجيما مف الجنة ،فينا " قسيمي" يخبرنا بأف طرد آدـ وحواء مف الجنة ،لـ يكف بسبب
أكميما مف ثمار تمؾ الشجرة المحرمة ،بؿ بسبب جريمة الزنا التي ارتكباىا بعد أكميما مف
تمؾ الشجرة والتي بسببيا نفاىما ا﵀ مف الجنة ،وليثبت " قسيمي" حقيقة تمؾ الجريمة ،قاـ
بتوظيؼ الشخصية الحقيقة والتاريخية -دي الكروا -المترجـ الفرنسي الميووس باألبحاث
والتنقيب ليعطي لنا بعدا واقعيا ألحداث روايتو ،فاختار" قسيمي" لذلؾ الطفؿ اسما وىو-
ىالبيؿ -والذي إليو يعود نسبنا األصمي ،وكأننا عمى مرأى" قسيمي" أبناء الخطيئة ،ولذا
وظؼ في روايتو تمؾ الشخصيات الميؤوسة مف حاليا والتي تعاني باالغتراب والتيميش
مف واقعيا المعيشي ،كشخصية قدور التي جاءت كإسقاط لشخصية ىالبيؿ كونيما
يشتركاف في أمور كثيرة ،ألف كمييما تسببا بحموؿ المعنة عمى والدييما ،فيالبيؿ تسبب في
نفي والديو مف الجنة ،وأيضا قدور وجدناه قد شكؿ خط ار كبي ار عمى حياة والدتو التي كاد
أف يقتميا ،فكرىو والده مثؿ ىالبيؿ الذي كرىو والده.
وفي األخير نستطيع تأويؿ تمؾ الخطيئة التي أشار إلييا" قسيمي" بأنو أراد أف
يعبر مف خالليا ،عف واقعنا المر الذي اختمط فيو الحابؿ بالنابؿ فانتشر الفسؽ ،وأصبح
الناس ال يفرقوف بيف الخطأ والصحيح ،ولذا اعتبرىـ " قسيمي" أبناء الزنا بسبب تمؾ
المعاصي التي ارتكبوىا.

( -)1سمر قسيمي :ىالبيؿ ،ص.188
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ب -أسطورة الفردوس المفقود:

وظؼ" قسيمي" في -رواية ىالبيؿ -أسطورة الفردوس المفقود ،فتجمى ذلؾ أثناء
ذكره لمجريمة الثانية التي تسببت في طرد آدـ وحواء مف الجنة ،ولذا كاف خروجيما منيا
عقاب أصدره ا﵀ عمييما ،كونيما تمردا وخالفا ،أوامره فصار النفي والحرماف قد ار مأساويا
فورث ذلؾ الحنيف والطوؽ لمفردوس عمى
عمى آدـ وحواء؛ ألنيما بقيا مشتاقاف لمفردوسّ ،
أبنائيما جيال بعد جيؿ ،ابتداء مف تمؾ الشخصية األسطوري التي صنعيا " قسيمي"
وبالتحديد هالبيل ذلؾ الطفؿ غير الشرعي الذي نفاه والديو وىمشو التاريخ ،فنشأ وحيدا
بعيدا عف إخوتو الشرعييف الذيف أتوا بعده ،فاعتبر

هالبيل ثمرة شيوة خمقيا العصياف

ولذا رفض آدـ تزويجو لرغبتو في قطع نسؿ بدأ بخطيئة ،فقتؿ الطفؿ البريء بالنسياف مف
طرؼ والديو ،فكاف خطأه الوحيد الذي ارتكبو ىو خروجو مف رحـ أمو حواء الذي يعد
الفردوس الذي فقده وأحف إليو.
فأسقط " قسيمي" تمؾ الظروؼ القاسية التي عاشتيا الشخصية األسطورية ىالبيؿ
عمى شخصيتو الواقعية قدور الذي وجد ميالده كاف خطأ وبدوف رغبة منو وذلؾ

بقولو«:أما أنا فمـ أختر أي شيء ،لـ أمكث في بطف أمي أكثر مف ثمانية أشير.)1( »...
فنمتمس مف خالؿ قوؿ قدور بأنو مشتاؽ إلى رحـ والدتو الذي يعد الفردوس الذي لـ
يمكث فيو إال ثمانية أشير؛ أي مثمو مثؿ ىالبيؿ؛ حيث أف كالىما طردا مف الفردوس
دوف رغبة منيما.
وفي األخير نجد" قسيمي" وظؼ في عممو الفني ،أسطورة الفردوس المفقود
ليسترجع لنا خطيئة آدـ وحواء ،التي بسببيا طردا مف الفردوس فقاـ مف خالؿ تمؾ
الخطيئة بصنع شخصيات أسطورية وأخرى واقعية ،ثـ ألحقيا بتمؾ المعنة فظمت تبحث
عف الفردوس الضائع.

( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.13
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ج -أسطــــــورة المـــوت والبعـــــث:

وظؼ" قسيمي" في رواية -ىالبيؿ -أسطورة الموت والبعث التي وجدناه ترددت
كثي ار في المنجزات الروائية ،ألنيا أسطورة عظيمة تكررت في حضارات عديدة وفي
عصور تاريخية مختمفة ،كونيا اتخذت النماذج األصمية رمو از وعبرت مف خالليا عف
حقائؽ اإلنساف المطمقة.
فتجمت أسطورة الموت والبعث في رواية ىالبيؿ مف خالؿ تمؾ القصيدة المعنونة
بالمبعثية ،التي كتبيا البطؿ األسطوري خمقوف بف مدا والتي استيؿ بيا " قسيمي " روايتو
فأثناء دراستنا ليا اكتشفنا عمقيا الكبير الذي حمؿ دالالت كبيرة ،حيث تظير وكأنيا
أسطورة موت المسيح واعادة انبعاثو لدى المسيحييف ،ومرة تبدو أسطورة الميدي المنتظر
الذي ينتظره المسمموف.
ج 1-أسطورة عودة المسيح:
يبرز البعد الديني في رواية –ىالبيؿ -مف خالؿ قصيدة المبعثية المتكونة مف
دواؿ صوفية ،تحاكي شخصا مقدسا يممؾ مكانا خاصا في قموب ناشدي تمؾ القصيدة
ولذا وجدنا" قسيمي" اختار لذلؾ الشخص اسما وجعؿ لو مرديف ينتظروف مجيئو بفارغ
الصبر ،وىو الوافد بف عباد ،الذي حمؿ روح صاحبو ىالبيؿ ،ثـ أخبرنا" قسيمي" عف تمؾ
الطقوس التي يمارسيا أتباعو بما ينشدونيا مف تعاويذ غريبة تسري في الجسد رعشة
وكاف الغرض مف ىذه الطقوس إعادة وبعث روح الوافد بف عباد في جسد واحد منيـ
حيث يقوـ أحدىـ بإنشاد بيتيف يقوؿ فييما:
فؾ األسرى يا ا﵀

فؾ األسرى يارب

وأعطي روحو جسدا

كما أعطيتيا الوافد

ثـ يق أر سواه مفردا كذلؾ:
أنت " " ...ويسروف لبعضيـ باسـ وكأنيـ يخشونا اإلجيار بو:
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أنت " " ...يا ا﵀

أنت ألدرى بالشر

فؾ األسرى يا رباه

يبعث فينا كال ػ ػوافد

وفي األخير يجتمع أتباع  -الوافد بف عباد -ويقفوف كالعسكر في استعداد تاـ
رافعيف أيدييـ إلى السماء مطأطئيف رؤوسيـ ،ويقرؤوف قصيدة المبعثية وذلؾ بقوليـ :آت
مف األرض كأشجار الصنوبر ...يعشؽ األرض وتعشقو السماء ...يخدش الرحـ الذي
زرعوه فيو كي يكوف ...ينتظر المحظة كي يأتي ...كي يخرج مف جسد األنثى ويحوؿ مف
حممتو قرونا ،امرأة ال يحرثيا القادـ مف خمؼ السر ...لكف المحظة لـ تأتي ...وامتدت
قرنا  ...قاؿ القادـ مف خمؼ السر"...إف الوافد لف يأتي"...قالت أـ الوافد"...بؿ يأتي"

...صرخ الوافد مف جدراف الرحـ :سأقيؿ المحظة مف قاموس الوقت.)1( ...

وبعد قراءتنا المتكررة ليذه القصيدة ،التي أعاد "قسيمي" كتابتيا أكثر مف مرتيف
في الرواية انتابنا شعو ار بأف الوافد بف عباد قصد بو" قسيمي" – سيدنا عيسى عميو
السالـ -أما تمؾ األـ التي زرع في رحميا ىي  -سيدتنا مريـ العذراء.-
نجد شخصية المسيح أثارت انتباه البشر كميـ ،حتى نسج الروائيوف والشعراء حوليا
كما ىائال ومتضاربا مف األساطير بسبب غرابتو تمؾ التي تكمف في «:والدتو العجيبة مف
غير أب ،وما أجرى ا﵀ عمى يديو مف غرائب اآليات أثناء حياتو ،إضافة إلى الغموض
الذي لؼ مصيره ،المجاؿ واسع لطرح أسئمة جوىرية تتعمؽ بماىيتو وحياتو ونيايتو ،فيناؾ

مف رأى بأف المسيح ابف ا﵀ والبعض رأى بأنو ا﵀ ذاتو » ( ،)2وىذا مالمسناه بالتحديد في
تمؾ الطائفة التي اعتبرت أف الوافد بف عباد يحمؿ روح االبف ىالبيؿ الذي بدوره يمكف
اعتباره إلو وذلؾ مف خالؿ تمؾ األبيات الشعرية التي ينشدىا أتباعو ،فكأف ىالبيؿ –سيدنا
عيسى عميو السالـ الذي بدوره يممؾ طائفة تؤمف بو ،وتنتظر عودتو وذلؾ بقوؿ أتباع
الوافد بف عباد(آت مف األرض كأشجار الصنوبر).

( -)1ينظر :سمير قسيمي ،ىالبيؿ ،ص.68،67

( -)2ينظر:عبد الحميـ مخالفة ،تجمياف األسطورة في أشعار نزار قباني السياسية ،ص.112
85

األبعاد األسطورية وداللتها

الفصل الثاني

فاألرض ىي رمز لألـ ولذا «يغدو دفف المسيح في جوؼ األرض رمز االنتظار

لوالدة جديدة » (  ،) 1وىذا يعني بأف المسيح ينبثؽ مف األرض التي دفف في رحميا

كاألشجار الباسقة ،وبعد ىذا المقطع تظير لنا روح أـ المسيح العذراء-مريـ -في األبيات
التالية( :يخدش الرحـ الذي زرعوه فيو...كي يكوف)( ،وكي يخرج مف جسد األنثى)
(ويحوؿ مف حممتو قرونا امرأة...ال يحرثيا القادـ مف خمؼ السر) ،كميا مقاطع تتحدث
عف أـ المسيح التي توحي إلى أسطورة موت ابنيا المسيح واعادة انبعاثو في يوـ مف
األياـ وذلؾ بقوليا( :بؿ يأتي).
ولذا نجد الديف المسيحي يؤكد عمى غمبة الحياة عمى الموت في تاريخ الحضارة
العربية ،ولعؿ ذلؾ مف أسباب انتشار ىذا الديف ،وكثرت مف يؤمف بو.
فكاف المسيح إلو الخصب والحياة كما كاف تموز« روح النبات التي تموت وتحيى

في دورة مستمرة باقية بمعونة روح الخصوبة الكونية عشتار إلية الخصب والماء» ( ،)2أي
ىناؾ مف يرى بأف المسيحية مف حيث بناءىا األسطوري« موازية في الرمز والحدث
ألسطورة تموز ،حتى عد بعض الدارسيف أف المسيح آخر آلية الخصب في آسيا
الصغرى ،ويرو بأف موت المسيح ،وانبعاثو يعد حجر الزاوية الذي يقوـ عميو بناء الديف

المسيحي »(.)3

فنجد الديف اإلسالمي يرفض تمؾ األفكار ويقرر بأف المسيح « بشر ورسوؿ

واف أمو العذراء صديقة طاىرة ،ونفا نفيا قاطعا بأف يكوف إليا أو ابف إلو» ( ،)4وىذا يعني
بأف المسيح ليس بأب وال بإلو كما يرى أتباعو بؿ ىو بشر كغيره مف البشر ،ورسوؿ بعثو

( -)1ريتا عوض :أسطورة الموت واالنبعاث في الشعر العربي الحديث ،رسالة مقدمة إلى دائرة المغة العربية ولغات
الشرؽ األدنى في الجامعة األمريكية ،لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في األدب ،جواف  ،1974ص.34
(  -)2فراس السواح :لغز عشتار األلوىة المؤنثة وأصؿ الديف واألسطورة ،دار عالء الديف ،سوريا ،دمشؽ ،ط
 ،1980ص.302

( -)3ريتا عوض :أسطورة الموت واالنبعاث ،ص.33

( -)4عبد الحميـ مخالفة ،تجمياف األسطورة في أشعار نزار قباني السياسية ،ص113
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ا﵀ ليرشد أمتو إلى الخير ،وكذلؾ فالوافد بف عباد عند "قسيمي" ليس بني وال إلو فيو ولي
صالح ما كاف ليرضى أف يقدس أو يعبد.
ج 2-أسطورة عودة المهدي المنتظر:
ومف جية أخرى تظير لنا شخصية الوافد بف عباد بأنو الميدي المنتظر الذي
ارتبطت أسطورتو في ظيوره في آخر الزماف عند المسمميف ارتباطا وثيقا بأسطورة عودة
المخمص التي عرفتيا معظـ الديانات والمعتقدات القديمة ،التي سبقت ظيور اإلسالـ
كالديانة المسيحية.
فالميدي المنتظر ىو اإلماـ المغيب الحسيف عميو السالـ حفيد  -الرسوؿ صمى
ا﵀ عميو وسمـ -الذي ينتظره المسمموف الشييعة ،فكانت قصة مقتمو أسطورة مف أساطير
الموت واالنبعاث ،ولذا قمنا بربط شخصية الوافد بف عباد بشخصية الميدي المنتظر الذي
سيبشر بالعودة مف جديد ليمأل األرض عدال وأمنا بعد أف مألت ظمما وجورا ،ولذا يرى
المسمموف بأف ظيور الميدي المنتظر سيدشف عص ار مف العدالة والرخاء (.)1

وفي األخير نجد قصيدة المبعثية التي جاء بيا" قسيمي" تحمؿ دالالت كثيرة أراد
التعبير مف خالليا عف الواقع الحالي الذي يرى بأنو في طريؽ الزواؿ والموت ،إال أنو
يتفاءؿ" قسيمي" ويرى بأف ىناؾ أدمغة متعممة ومثقفة ستقوـ بإعادة الحياة وبعث الحيوية
في ىذا الواقع بفضؿ ذلؾ النور الذي أضاء وجودىـ.
ثالثا -أشكال توظيف األسطورة عند" قسيمي":
تكشؼ لنا رواية ىالبيؿ مدى اتصاؿ" قسيمي" بالتراث العربي مف خالؿ تسميطو
فتقمص روح عصره ،وعاش متاىات
الضوء عمى القضايا المختمفة المتعمقة بالمجتمعّ ،
السياسة أثناء تطرقو لمقضية الصحراوية (الصحراء الغربية) ،والحديث عف مشاكميا بكؿ
طالقة ،وأيضا عندما ناوش التاريخ الجزائري واستقى منو تمؾ األحداث التي جرت سنة
 ،1830محيال في ذلؾ إلى الحقيقة التي كتبيا بطمو األسطوري" خمقوف بف مدا" عف
( -)1ينظر :عبد الحميـ مخالفة ،تجمياف األسطورة في أشعار نزار قباني السياسية ،ص.114
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معممو "الوافد بف عباد" ليعطي ليا بعدا حقيقيا ،فاعتبرىا حقيقة دينية يجب أف تكشؼ
عمنا ،ولذا جاءت رواية ىالبيؿ عبارة عف رحمة مأساوية يتمازج فييا الظالـ والتيو ،واأللـ
والالمعقوؿ ،والسريالي بالواقعي.
 -1التوظيف التناصي:
قاـ" قسيمي" باستحضار نصوص دينية وأحداث تاريخية جرت في الماضي
وأدمجيا داخؿ عممو الفني عف طريؽ تقنية التناص ،والذي يتسـ في أشكالو المختمفة
بالعمؽ الثقافي والفكري والمعرفي ،فتتعدد الصالت الثقافية والمضمونية باإلحاالت
التاريخية ،واإلشارات إلى الرموز األسطورية القديمة ،لتدخؿ في سياقات النصوص األدبية
لتصبح جزء ميما في بنياتيا ودالالتيا.
ولجوء" قسيمي" إلى التناص يمكنو مف االنفتاح عمى مدارات إيحائية زاخرة
بالمعاني ،فيو لـ يمجأ إليو لميروب مف الواقع ،بؿ ىو إقباؿ عميو ومحاولة طرح قضاياه
بصورة أعمؽ ،وىذا ما رأيناه أثناء استميامو لمتراث بمختمؼ أشكالو الديني واألسطوري
مستحض ار إياه وبث الروح فيو ،فحممو مدلوالت جديدة معاصرة مكنتو مف التعبير عف
ىمومو وىموـ الشعب الذي يعاني القير والظمـ.
وقبؿ تحديد األشكاؿ التي وظفيا" قسيمي" في روايتو ،سنقوـ بتقديـ تعريفات موجزة
حوؿ التناص ،الذي يعد ظاىرة لغوية يمجأ إلييا األديب ليعبر مف خالليا عف رأيو وأفكاره
اتجاه الواقع المعيش.
لقد عرفت لنا "جوليا كريستيفا" ) (Goulia kristevaالمصطمح النقدي "التناص"
( ،)Intertextualiéبأنو «:ذلؾ التقاطع داخؿ التعبير المأخوذ مف نصوص أخرى»

(.)1

ومف جية أخرى رأت بأنو «:عبارة عف لوحة فسيفسائية ،وبأف كؿ نص ىو امتصاص

وتحويؿ لنص ،واثبات و نفي لنصوص أخرى.)2( » ...

( -)1مصطفى السعدني :التناص الشعري (قراءة أخرى لقضية السرقات) ،منشأة المعارؼ ،مصر،

 ،199ص ،80

ص.79
( -)2عبد القادر بقشي :التناص في الخطاب النقدي والبالغي(دراسة نظرية وتطبيقية) ،أفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء
المغرب ،2007 ،ص.22
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وكقراءة مبسطة ليذيف المفيوميف ،نتوصؿ إلى أف التناص في رأي" كريستيفا" عبارة
عف فسيفساء مف نصوص أخرى أدمجت فيو بتقنيات مختمفة.
ومف زاوية أخرى وجدنا الدكتور "مصطفى السعدني " عرض في كتابو "التناص
الشعري " بعض المفاىيـ التي قدمتيا "كريستيفا" حوؿ التناص ،فتوصؿ مف خالليا إلى
أف التناص عبارة عف«:أداة صيغية مخصبة ،إذا ما استثمر توظيفيا إلنجاز الجديد مف
القديـ ،وبياف دور المصادر والتأثيرات األدبية غير األدبية » (.)1

أما "ميشاؿ ريفاتير "(  )M.Rifatereاعتبر التناص بأنو «:إدراؾ القارئ لمعالقة

بيف نص ونصوص أخرى قد تسبقو أو تعاصره » (.)2

ومف خالؿ ىذه المفاىيـ ندرؾ أف التناص ،عبارة عف استحضار نص قديـ داخؿ
نص جديد؛ أي أف النص في األصؿ ال ينشأ مف فراغ ،بؿ يتوالد مف خالؿ مجموعة
كبيرة مف النصوص السابقة ،ولذا وجدنا أف «:العمؿ الفني ال يختمؽ ابتداء مف رؤية
الفناف ،وانما مف أعماؿ أخرى ،تسمح بإدراؾ أفضؿ لظاىرة التناص ،التي تعتمد في
الواقع عمى وجود نظـ إشارية مستقمة ،لكنيا تحمؿ في طياتيا عمميات إعادة بناء نماذج

متضمنة بشكؿ أو بآخر ميما كانت التحوالت عمييا» ( ،)3ومف ىذا المنطمؽ نجد "قسيمي"
أثناء عرضو ألحداث رواية –ىالبيؿ -استميـ بالتراث واستقى منو ما يثير انتباىو ،معتمدا
في ذلؾ عمى أشكاؿ وأنواع التناص المتمثمة في " التناص الظاهر والصريح" و"التناص
الضمني المستتر " ،ليعطي مف خالليما بعدا واقعيا ألحداث روايتو.
واآلف سنقوـ بتحديد أنواع التناص التي اعتمد عمييا" قسيمي" أثناء استحضاره
لمثقافات المختمفة.

( -)1مصطفى السعدني :التناص الشعري  ،ص.80

( -)2عبد القادر بقشي :التناص في الخطاب النقدي والبالغي ،ص.20
( -)3مصطفى السعدني :التناص الشعري ،ص.78
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أ-التناص الصريح:

يعد التناص الصريح الظاىري مف الوسائؿ الفنية التي يعبر مف خالليا األديب عف
رأيو حوؿ قضية ما ،كونو« يكوف فيو الحوار بيف نص وآخر صريحا وظاى ار نحو

المعارضة الشعرية في جانبيا المقصود ،والنقيضة واالستشياد وما شاكؿ ذلؾ » (.)1
وانطمؽ" قسيمي" في رواية ىالبيؿ مف الواقع المعيش أثناء سرده لألحداث

السياسية بكؿ طالقة ،فتجمى ذلؾ مف خالؿ استدعائو لمتراث التاريخي ،وحديثو عف
القضية الصحراوية التي عانى منيا شعبيا ،مصرحا ذلؾ عمى لساف صحراوي يعيش في
مخيمات "السمارة" إحدى مدف الصحراء الغربية ،الذي عبر عف رأيو العاـ اتجاه تمؾ
الوعود الكاذبة ،التي تصدر كؿ مرة عف مجمس األمف الدولي المتواطئ مع النظاـ
المغربي ،وعما آؿ وضعيـ أثناء فقدانيـ األمؿ الذي كاف منبعثا مف النظاـ الجزائري
الذي حطـ حمميـ مف خالؿ تمؾ المحبة والصداقة المتبادلة بيف الرئيس الجزائري والممؾ
المغربي(الحسف الثاني) ،واشارتو أيضا إلى تمؾ البعثات المتواترة مف األمـ المتحدة مف
أجؿ التفاوض؛ ولكف بدوف جدوى.
فورد لنا ذلؾ مف خالؿ ىذا المقطع «:تقرر عقد مؤتمر العاشر لمبوليساريو بمخيـ
السمارة ،كانت األجواء مشحونة بيف الصحراوييف الذيف بدؤوا يشعروف بال جدوى انتظار
ما لف يأتي ،شعور سرعاف ما زادت وطأتو مباشرة بعد انتخاب رئيس جديد لمجزائر ،قيؿ
أنو يكف مودة خاصة لمممؾ المغربي ،كاف الجميع يشعروف بدنو نياية القضية
الصحراوية ،ولكف ليس عمى ما تمنوه ،فقد كاف يظير ليـ أف الرئيس الجديد جاء ليقمب
كؿ شيء :أسطورة العسكر ،لإلرىاب والفقر ومع ىذه كميا قضية الصحراء الغربية ،فمـ
يكف واضحا ما سيجنيو الرئيس الثاني ممؾ المغرب ،لذلؾ كاف المؤتمر العاشر
لمبوليساريو ميما ،ليس فقط بالنسبة لشعب حمـ حتى غرؽ في حممو ،ولكف لنظاـ يممؾ
دولة دوف أرض[ ]...فقد كانت أحاديث السيد فيالدير رئيس البعثة توحي أف األمور
أف األمـ المتحدة ستمدد
ستظؿ عمى ما ىي عميو ،فكما لـ يممؾ منذ أشير أدنى ش ّ
ؾ في ّ
( -)1عبد القادر بقشي :التناص في الخطاب النقدي والبالغي ،ص.58
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ميمة عمؿ المينورسو إلى سنتيف ،كاف خبي ار بصراعات المصالح بيف الجزائر والمغرب
قسمتو الحروب وتقاسمتو
التي كاف يرى ّأنيا ستمدد ىي األخرى في معاناة شعب ّ
الدولتاف» (.)1
ّ
الصريح ،حيث أخذ األحداث مف التاريخ
استعاف" قسيمي" في ىذا المقطع بالتناص ّ
الممتدة بيف
وصرح بيا مباشرة ،ومف جية أخرى نقؿ لنا قسيمي تاريخ الجزائر في الفترة
ّ
ّ

فحدثنا عمى المترجـ الفرنسي سيباستياف دي ال كروا ،وكشؼ لنا عف
1830ـ1849/ـ؛ ّ
تمؾ العالقات السممية التي ربطتو بالداي حسيف ،وقائد العوفية الربيعة ،حيث اتفؽ مع ىذا
األخير عمى كثير مف األمور ،كمساعدتو عمى تيريب الجنود الفرنسييف المذيف رفضوا
االستعمار ،وذلؾ بقوؿ دي ال كروا «:وفوره بدأ الربيعة في مساعدتي بعد خمس عمميات
أف الربيعة صادؽ معي ،ولقد ساعدني في تيريب أكثر مف أربعيف رجالً؛
ناجحة تبيف لي ّ
انطالقاً مف ميناء صغير بواد الحراش ،يحمؿ ك ّؿ ستة في قارب ِ
صيد حتى يصموف
ّ
عرض البحر بعيدا عف بواخر األسطوؿ الفرنسي ومناظيره ،لتحمميـ مف ىناؾ سفينة

بحارة » ( ،)2وائتماف الربيعة
اىا ليذا الغرض إلى مرسيميا؛ حيث يدخمونيا بييئة ّ
تجارية ا ْكتََر َ
الرواية وذلؾ مف
بدي ال كروا وأمره بأف يحافظ عمى تمؾ األمانة التي دارت حوليا أحداث ّ

سأحدده الحقا ،ال
تخرج حمولة لي مف مدينة الجزائر ،إلى مكاف
ّ
خالؿ قولو «:تعدني ْ
أف ّ
تنظر فييا أبدا ميما حدث ،وقبؿ أف تعارض أو تش ّكؾ في نواياي ،أ ِ
ُقس ُـ لؾ ّأنيا ال تحوي
أف يريبؾ في نفسؾ أو في وطنؾ ...سأكتفي بوعدؾ اآلف ،عمى أف
َّ
أي أمر مف شأنو ْ
()3
الفاريف».
ّ
أيسر لؾ تيريب ّ

صرح عمى ما لـ يفصح عنو التاريخ ،وأشار
مف خالؿ ما سبؽ اتضح ّ
أف" قسيمي" ّ
وحدد تاريخيا
قدميا دي ال كروا أمامياّ ،
سجمت ال ّشيادات التي ّ
إلى المجنة التي ّ

وأعضاءىا وذلؾ في قولو «:المّجنة اإلفريقية التي أوفدىا الممؾ الفرنسي لويس فيميب ،إلى
الجزائر عاـ 1833ـ ،لتقرير أىداؼ الحممة الفرنسية [ ]...فكاف أعضاؤىا :الجنراؿ بوني

(-)1
(-)2

سمير قسيمي  :ىالبيؿ  ،ص ،62ص.63
المصدر نفسو ،ص .165

( -)3المصدر نفسو ،ص  ،164ص.165
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السيد دو
رئيسا ،ونائبا في البرلماف الفرنسي السيد بيس كاتوري كاتبا ،الجنراؿ مف فورّ ،
()1
قدـ اعترافات دي ال كروا التي ألقاىا أماـ المجنة اإلفريقية؛
ثـ ّ
فاؿ دا بي....الخ» ّ ،
حيث وضع لو فصال كامال لتصريحاتو عف تمؾ الجر ِ
ضد
ائـ التي ارتكبتيا فرنسا ّ
الجزائييف.

بأف" قسيمي" وظؼ التاريخ بشكؿ تناصي مستقيا منو أحداثو
وفي األخير نقوؿ ّ
حبوب وْل ُد ْسميمة.
المذكورة سالفاً عمى لساف دي ال كروا وعمى لساف ّ
الضمني:
ب/
التناص ّ
ّ
اعتمد "قسيمي" عمى عنصر التناص الضمني في روايتو موظّفا فييا أفكا ار

فعبر بيا عف
وثقافات عجيبة دوف اعترافو بالمصدر الذي استقى منو تمؾ األحداثّ ،
بأنو «:يكوف
تناصا ضمنيا ومستت ار ال يعممو إالّ
يعرؼ ّ
ّ
طريؽ التناص الضمني الذي ّ

عامو ،ومولده مف
المتبصر بالبالغة ،والعالـ بمراتب الكالـ المميز
الناقد
ّ
ّ
لخاصو مف ّ
(  .) 2ىذا
غريبو ،ويمكف أف ندرج ىنا التمميح واإليماء واإلشارة والرمز وما إلى ذلؾ »

بأف التناص الضمني ال يكوف ِّ
جميا بؿ ىو مستوحى مف الداللة الغيبية.
تصريح مباشر ّ

وظؼ" قسيمي" التناص الضمني مف خالؿ األبعاد الدينية التي تجمّت في روايتو

تناصو مع أسطورة المسيح-سيدنا عيسى عميو
الديني ،وبالتحديد
والمنبثقة مف التراث ّ
ّ
النبي
عباد ومنحيا بعدا قدسيا ،فجعمو بمثابة ّ
السالـ-حيث صنع شخصية الوافد بف ّ
ّ
مدا
عيسى عميو السالـ؛ حيث ورد ذلؾ في الكتاب األسطوري الذي خطّو خمقوف بف ّ

الحؽ وقد جعمت بيف ظيرانيكـ ،ال
عباد «:ال و ّ
فراش ،وذلؾ بقوؿ الوافد بف ّ
وحقّقو اإلخوة ّ
نبيا تقتموف وال رسوال بكتاب وال وليا بكرامة وال صالحا بصالة وال ناسكا بعبادةّ ،إنما أنا
ماء انظروا أيف تجعموىا ،أفي ٍ
كممة سطّرت فأحسنوا قراءتيا و زخة ٍ
فيو شقَّو الظمأ ،أـ في
ُ
أرض تجود إذا حرثت؟ ال والحؽ وقد حممتني إليكـ الريح بأمره أف تعودوا إلى مرعاكـ ،ال
خوؼ عميكـ مف ذئب قتمو الراعي[ ]...فإنيا لساعة ويحممني الريح إلى حيث جئت وانيا
( -)1سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص .164

()2
النقدي والبالغي ،ص.58
 -عبد القادر بقشي :التّناص في الخطاب ّ
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ألخرى وأبعث في مماتي ،فال ىذا الذي يخطب فيكـ الوافد بف عباد إنما وعاء جعمتني
المشيئة فيو ،وكنت قبميا في سواه باسـ غير الوافد بف عباد ،وكنت في كؿ زماف أسمع
أوعيتي تشكوني لصاحبيا ،حتى قضى بيني وبينيا ،فال أبعث في غير جسدي الوافد أبدا،

ولقد سمعت نجوى أوعيتي فأشفقت عمييا مف حمميا وعرفت عدؿ ا﵀ » (.)1

نمتمس مف ىذا النص روح أسطورة المسيح؛ إال أف" قسيمي" انحرؼ عنيا وجاء
بأفكار عجيبة ،وكأنو يقصد لنا شخصية أخرى غير– سيدنا المسيح عميو السالـ -فأثارنا
عنواف الرواية –ىالبيؿ– الذي نرى بأف" قسيمي" استميمو مف القصة األسطورية
قصة(قابيؿ وىابيؿ)؛ حيث مزج بيف أسمائيما ووضع لنا اسـ ىالبيؿ ،والذي اعتبره االبف
ثـ استحضر " قسيمي" الجريمة األولى
األوؿ مف صمب آدـ وحواء المذاف قتاله بالنسيافّ ،
التي ارتكبت عمى وجو األرض ،جريمة قتؿ قابيؿ ألخيو ىابيؿ ،وحدد لنا نياية تمؾ األنثى
زوجيا بشخصيتو األسطورية "ىالبيؿ" حيث إليو أنسبنا ،واعتبرنا أبناء
الفائض ،والتي ّ
الجنة والتي
تسببت في طردىما مف ّ
وحواء التي ّ
الخطيئة ،كما أشار أيضا إلى جريمة آدـ ّ
استميميا عف طريؽ توظيفو لمعاني بعض اآليات الكريمة ،دوف نقمو الحرفي مف السور

الحية دخمتيا
أف ّ
القرآنية ،واتضح ذلؾ مف خالؿ ىذا المقطع «:بعض كتبكـ تقوؿ ّ
أف الشيطاف دخميا ووسوس ليما
ووسوست ليما أف يأكال مف الشجرة ،وفي كتاب
ّ
الحؽ ّ
أف يأكال منيا ،وقد لعنو ا﵀ قبمو حيف لـ يسجد آلدـ »

()2

ففي ىذا المقطع كاف حديثو عف

وحواء).
أسطورة الخمؽ(آدـ ّ
ونجد مقطعا آخر ورد فيو معنى آيات مأخوذة مف سورة البقرة ،كما في «:حيف نفخ
ىيأه ليخمفو في األرض ،وجمع المالئكة وفييـ إبميس سيد مف
ا﵀ في آدـ مف روحو ّ
أف خميفة ا﵀ مف
ثـ قاؿ ليـ:إني جاعؿ في األرض خميفة ،فحسبت المالئكة ّ
سادتياّ ،
كانوا في األرض ساعتيا فييا يفسدوف ويسفكوف فييا الدماء فقالت :أتجعؿ فييا مف

يفسد؟»(.)3
()1

 -سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص.192

( -)2المصدر نفسو :ص.202

(-)3سمير قسيمي :ىالبيؿ ،ص ،202ص.203
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األبعاد األسطورية وداللتها

الفصل الثاني

جاء ىذا المقطع متناصا مع اآلية الكريمة التي قاؿ فييا ا﵀ تعالى –بعد باسـ ا﵀
الرحماف الرحيـ          ﴿:-
           
           
           
()1

﴾         

[البقرة.]36-34/

وفي األخير نستنتج بأف الموروث الديني يتنوع بتنوع دالالتو ،واختالؼ مصادره
يعد منبع اإلبداع الفكري الخالؽ ،الذي انتيجو المفكروف في إبداعاتيـ العاكسة
إالّ ّأنو ّ
لمجتمعات زمانيـ.
وفي زاوية أخرى ،وجدنا توظيفا استدعائيا لمطّقوس التي مارسيا أتباع الوافد بف

عباد مف أجؿ بعث روحو ،وتجمى ذلؾ ابتداء مف الصفحة ستيف إلى غاية سبعة وستّيف
ّ
حبوب ولد سميمة لمحديث عف والده
ثـ قطع "قسيمي" تمؾ الطقوس لترؾ المجاؿ لشخصية ّ
ّ
ثـ يعيد " قسيمي" حبؿ االتصاؿ لتمؾ الصفحات ،ليوضح لنا كيؼ
التابع لتمؾ الطّائفةّ ،
تقاـ تمؾ الطقوس مستحض ار مف خالليا روح بعض األساطير اإلغريقية كأسطورة تموز
المتمثّمة في موتو واعادة بعثو ،وكذا وجدنا الوافد بف عباد يموت ويحيى مف جديد ،ومف

جية أخرى نجد روح أسطورة الطائر الفينيقي الذي يموت ويحيى مف رماده.

فإف" قسيمي" ُي ُّ
الفنية ،كونو رسـ لوحة
وب ْح َر أعمالو ّ
وختاـ القوؿ ّ
عد طُرفة زمانو َ
المحرـ الذي التزمت بو روايتو.
أشد النقد بما يحويو قانوف الثالوث
اجتماعية ناقدة ّ
ّ

(-)1سورة البقرة  ،اآليات. 36-34 ،
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خاتمة

خات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة
في ختام ىذا البحث نستخمص أىم النتائج التي توصمنا إلييا أثناء دراستنا ليذا
عد بوابة ىذا البحث ،حيث توصمنا إلى زئبقية
الموضوع ،وذلك ابتداء من المدخل الذي ّ
التضارب في اآلراء حوليا
مفيوم األسطورة وصعوبة تحديد مفيوم موحد ليا ،بسبب
فمنيا من اعتبرىا كخرافة ال وجود ليا ،وىناك من اعتبرىا حقيقة تقوم بتأريخ األحداث
وتعرض لنا وقائع حقيقية في نظر اإلنسان القديم ،ثم انتقمنا إلى تحديد أىم أنواعيا.
أما نتائج الفصل األول المعنون بـ :البناء األسطوري لمرواية ،تطرقنا فيو إلى
تحديد مستويات األسطرة عمى الفضاء الزماني حيث استخمصنا فيو ،بأن قسيمي لم يعتمد
عمى النسق التصاعدي لألحداث ،فاعتمد عمى النسق الزمني الدائري المتقطع الذي انفتح
فيو الماضي بكل أفاقو عمى الحاضر ،وامتد الماضي في الحاضر عندما عاد إلى تحديد
الزمن السحيق الذي كتب فيو ذلك المخطوط األسطوري ،وىذا يعني بأنو ألغى زمن القص
الخاضع لمتسمسل المنطقي لألحداث ،وعوضو بالزمن السردي الذي ال يتقيد بالتتابع.
وثم انتقمنا إلى تحديد مستويات األسطرة عمى الفضاء المكاني والجغرافي ،حيث
وجدنا قسيمي قد تجاوز ما ىو واقعي ومحدد ،ثم أعاد صياغتو بطريقة أسطورية تمازج
فييا الخيال بالواقعي؛ أي اعتماده عمى تقنية الحضور والغياب ،أما بالنسبة لشخصيات
روايتو نجده قام بأسطرتيا وجعميا غريبة عن الناس العاديين ،فاستحضرنا من خالليا
أبطال األساطير العالمية المعروفة ،التي تعكس لنا مدى تأثر قسيمي بيا.
أما النتائج المتحصل عمييا في الفصل الثاني المعنون بـ :األبعاد األسطورية
وداللتيا ،الذي حاولنا فيو إبراز تجميات أبعاد األسطورة في النص الروائي فتوصمنا إلى:
اعتماد قسيمي عمى عنصر األنساق بكل أنواعو المختمفة ،إذ وجدناه وظف
النسق الرمزي والنسق الثقافي األنثروبولوجي ،والنسق األسطوري.
حيث تجمى النسق الرمزي في العمل الروائي ،أثناء استحضار قسيمي لتمك
النصوص التاريخية والدينية عمى شكل شفرات منظمة ومقصودة ،يوجييا لمقارئ لموصول
من خالليا إلى المعنى اإلجمالي الذي أراد التعبير عنو.
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خات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة
أما النسقين الثقافي األنثروبولوجي ،والنسق األسطوري قد وظفيما قسيمي أثناء
استحضاره ألنواع األساطير المتمثمة في( :أسطورة الخطيئة – أسطورة الفردوس المفقود–
أسطورة الموت والبعث) ،الستثمارىا في أشكال تعبيرية جديدة ،تبين لنا مدى اطالعو
عمى مختمف الديانات والحضارات المتواجدة قديما.
طغت عمى نص "ىالبيل" مجموعة من الرموز ،حممت معاني خفية ذات أبعاد
أسطورية ،ومن بينيا رمزية الطقوس الغريبة التي يقوم بيا أتباع الوافد بن عباد وغيرىا من
الرموز.
وفي األخير وجدنا الروائي "سمير قسيمي" قد لجأ إلى توظيف األسطورة ،لتحقيق
ثالثة أبعاد :البعد التاريخي من خالل تمك األحداث التاريخية التي أشار إلييا لمنح عممو
الروائي بعدا واقعيا ،أما البعد الصوفي فتجمى في مستواه الديني الروحاني الباطني
المتجذر في الحالة الصوفية التي يمارسيا بعض شخصياتو ،والبعد الثالث فتمثل في
الجانب الجمالي لمنص الروائي الذي عبر عمى مدى دراية الروائي بفنون الكتابة.
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ملحق

ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحق
"سمير قسيمي" روائي جزائري من مواليد

 1974بالجزائر العاصمة ،استيل

مشواره الفني بالشعر ،وبعدىا انتقل إلى كتابة الروايات حيث وجد فييا ضالتو ،فأصدر
عديدا منيا فكانت روايتو " تصريح بالضياع " من أول أعمالو التي صدرت بالفرنسية
وبعدىا بالمغة العربية ،وبفضميا فاز بجائزة "الياشمي سعيداني لمرواية " التي ترعاىا
جمعية الجاحظية  ،ثم تمتيا رواية أخرى تحمل عنوان "يوم رائع لمموت " وبعدىا أصدر
روايتو الثالثة في سنة  2010تحمل عنوان (ىالبيل) التي أثارت ضجة كبيرة في وسط
اإلعالم األدبي ،كونيا أقصيت من القائمة المرشحة في مسابقة نيل جائزة البوكر في
دورتيا الرابعة.
ومن خالل ىذا اإلنجاز اعترف" قسيمي" بأنو صار روائيا حقيقيا ال صانع
حكاية.
لقد اكتشفنا عبقرية ىذا الروائي خالل دراستنا لرواية ىالبيل التي جعل منيا
فضاء واسعا تدور حولو أحداثا تاريخية وأسطورية واجتماعية ،حتى لم نستطع إدراجيا
ألي لون ونوع تنتمى إليو فقد تبدو لنا أسطورية من خالل عنوانيا الذي يوحي لنا إلى
أسطورة (قابيل وىابيل ) ،و(أسطورة البعث والتكوين) من خالل تمك الطقوس األسطورية
التي تقوم بيا شخصياتو ،ومن جية أخرى قد تبدو لنا تاريخية كونو ناوش التاريخ فاستقى
منو تاريخ الجزائر  1830إلى  ،1849منذ أن وطأت فرنسا أقداميا المدنسة عمى أرضنا
الطاىرة وتطرفو أيضا إلى القضية الصحراوية من خالل ما صرحت بو إحدى شخصياتو.
أما عمى مستوى إبداعو المغوي فنجده يممك خياال واسعا ،كونو مزج بين الواقع
والخيال في استرجاعو لمحقيقة المنسية التي كتبيا بطمو األسطوري "خمقون بن مدا" عن
أستاذه "الوافد بن عباد" ،معتمدا بذلك عمى لغة ممزوجة بالشعر والسرد ،حتى جعل منيا
فضاء إبداع ال سبيل إبالغ فحسب.
لذا نقول بأن الروائي "سمير قسيمي" قد اخترق في عممو الثالوث المحرم ،وتحدث
عنو بطالقة ،وبين لنا مدى تميزه وقدرتو عمى اإلبداع في عالم المغة ،وىذا يعكس عمى
أن لو دراية كبيرة بفنون التصور الروائي.
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استقى "قسيمي" من التراث الديني ،أسطورة ( قابيل وىابيل ) وتصرف فييا ليعطي
لنا بعدا وجوديا جديدا ،ويصور لنا الواقع الذي يخدم روايتو التي بناىا عمى منطق روائي
مخالف وخاص بو ،ولذا قام بتحوير النص الديني حيث صنع لنا شخصية هالبيل ليجيب
لنا عن ذلك السؤال الذي في غالب األحيان نتذكره ،ونتساءل عن مصير تمك األنثى
الفائض من جريمة قتل قابيل ألخيو ىابيل ،فوجدنا "قسيمي" قد صنع لنا فكرة ليجيب لنا
عن مصيرىا فكتب رواية عنوانيا هالبيل لتكون كإجابة عن ذلك اإلشكال فأخبرنا بأنيا
تزوجيا هالبيل ،وىو االبن غير الشرعي آلدم وحواء والذي بسببو نفيا من الجنة ،وىو

الذي تزوج بتمك األنثى الفائض ،والييما ينحدر نسب تمك الشخصيات الواردة في روايتو

ظنو.
عمى حسب ّ
وفي األخير نستنتج أن " قسيمي" قد اعتمد عمى شخصيات حقيقية وأخري متخيمة
ليأتي لنا بأشياء خارقة وغريبة ،وىذا ما توصمنا إليو بعد دراستنا لمفضاء الروائي
وبالتحديد الفضاء الزماني ،الذي وجدنا فيو " قسيمي" قد اعتمد عمى الزمن الدائري أثناء
سرده لألحداث التي تمازج فييا الواقع بالخيال ،حيث الواقع تمثل في تمك األحداث
التاريخية زمن دخول فرنسا إلى الجزائر ،أما الخيال فتمثل في تمك المشاكل التي سببتيا
تمك الوديعة التي يعود زمنيا إلى الزمن البدائي ،أما في دراستنا لمفضاء المكاني وجدناه
قد خمق أبعادا أسطورية تحمى بيا المكان ،كونو لم يصور لنا الوجو الحقيقي لو بل تجاوزه
وخمق لنا صو ار تعكس حالتو النفسية اتجاه المكان المرئي.
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ملخـــــــــــــــص

 من سمسمة متشظية، "تشكمت رواية هالبيل لمروائي الجزائري "سمير قسيمي

ومتقطعة تأرجحت بين الماضي والحاضر عبر خيوط رفيعة من الذاكرة والحمم والتداعي

 والماضي،والوصايا حيث تزاحمت فيها األمكنة والشخصيات التائهة بين الحاضر المعيش
 وبالتحديد ذلك الزمن،الدفين باحثين في طياته عن تمك الحقيقة المنحدرة في الزمن البعيد
 فقام،الذي ارتكب فيها آدم وحواء جرمتهما المعروفة التي بسببها نفيا من فردوس الجنة
"سمير قسيمي" بالتصرف فيها فخمق لنا قصة عجيبة تفسر سبب خروج آدم وحواء من
. ليعالج قضايا معاصرة يعيشها اإلنسان في وقتنا الحاضر،الجنة

Résumé :
Le roman "Hallabil" de son auteur Algérien, Samir
kassimi est série discontinue et éparse .Elle se bascule entre le
passé et le présent à travers de fins fils de mémoire et de rêve
d’orgueil et de conseils.
Les

places et les personnalités aux esprits perdus se

bousculent entré le présent actuel et le passé oublié.
Ils cherchent parmi ces replis la vérité enracinée dans les
temps han tains, plus précisément le temps ou Adam et Eve ont
commis leur pèches célèbre, à cause de son parades.
Samir Kassimi à manipulé cette histoire a sa guise en
créant une histoire merveilleuse et magique dans laquelle il explique
la raison pour laquelle Adam et Eve ont été classés du paradis.

