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 يعتبر الفن الروائي من بين أىم الفنون النثرية التي عرفيا العرب في نياية القرن    
 .التاسع عشر و بدأ بالتطور في بداية القرن العشرين 

 فظيور الفن الروائي التجريبي كان من أول تجربة روائية لكنو بدأ يتطور بسب التأثر     
باآلداب الغربية لذلك تتعدد أشكال الفن السردي و تظير في عدة صور ، و من خالل 

ذلك تشكمت التجربة الروائية لدى العرب عامة ، و أخذت تتجاوز الشكل التقميدي لمرواية 
تدريجيا ، و ذلك من أجل مسايرة التقدم الحاصل في مجال األدب عامة و الرواية بشكل 
خاص إلى أن تبدلت جذرًيا سواًء من حيث الشكل أم من حيث المضمون ، و بسبب ىذا 

 " .التجريب " و مع الوقت أيًضا ظير لدى النقاد العرب مصطمح جديد ، إنو مصطمح 

   نجد تعدد الروائيين العرب سواًء كانوا من المشرق أم من المغرب مع تعدد إبداعاتيم  
في كل محاولة روائية يقومون بيا ، يساىم في تطور الرواية و أشكاليا و مجاالتيا و 

تقنياتيا و ىذا بسبب األساليب و الصيغ المختمفة لكل مبدع ، ليذا أطمق مصطمح       
عمى أعماليم ؛ غير أنو حدث إختالٌف كبير حول ىذا المصطمح " التجريب الروائي " 

 .منذ بداية ظيوره 

 : فنجد من النقاد َمْن يطمق عمى ىذا الجنس من الرواية    

،    " رواية الالرواية " ، " الرواية التجريبية " ، " الرواية الجديدة " ، " الرواية الطميعية " 
، إال أن ىذا اإلضطراب و ىذا التعدد الحاصل في " . . رواية الحساسية الجديدة " 

 لم – حتى في مكان ظيوره األصمي –في مجال الرواية " التجريب " إستخدام مصطمح 
يكن عائًقا في طريق اإلبداع العربي من أجل ممارسة الفن الروائي التجريبي ؛ فقد ظيرت 

 :أسماء كثيرة في ىذا المجال لروائيين مختمفين نذكر بعضيم 

، " بياء طاىر " ، " جمال الغيطاني " ، " صنع اهلل إبراىيم " ، " عبد الحميد بن ىدوقة " 
،    " إلياس خوري " ، " جبرا إبراىيم جبرا " ، " الطاىر وطار " ، " إبراىيم عبد المجيد " 
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و " نبيل سميمان " ، " عبد الرحمن منيف " ، " رضوان الكوني " ، " مؤنس الرزاز " 
الذي خاض ىذه التجربة " سمير قسيمي " غيرىم كثيرون ؛ كذلك الروائي الجزائري الشاب 

 بالدراسة و – ىالبيل –اإلبداعية من خالل خمس روايات لو ، سنخص روايتو الثالثة 
 .التحميل في بحثنا ىذا 

 :   ليذا الغرض وضعنا في مخيمتنا أسئمة في صورة إشكالية و عممنا عمى اإلجابة عنيا 

ما مفيوم التجريب ؟ ما المقصود بالرواية التجريبية ؟ من ىم رواد التجريب من الغرب 
ومن العرب ؟ ما ىي التقنيات التي إستعان بيا سمير قسيمي في روايتو ىذه ؟ و كيف 

 .تبدو مالمح التجريب فييا ؟ 

    لعل لكل سبب مسببات و لكل معمول عمة ، ليذا سنستند إلى مجموعة أسباب ذاتية 
لسمير " هالبيل "  التجريب في رواية –أو موضوعية كانت دافًعا إلختيار ىذا الموضوع 

 :نذكر بعضيا  –قسيمي 

 .في الرواية العربية " التجريب " حداثة مصطمح *

 " .التجريب في الرواية العربية " قمة الدراسات حول موضوع *

من حيث كونو " سمير قسيمي " الفضول لمعرفة أسموب و طريقة الروائي الجزائري *
 .جديًدا في الساحة الروائية مقارنة مع آخرين 

    كان اليدف من بحثنا ىذا أن نتعرف عمى التغيرات التي حدثت لجنس الرواية عن 
طريق ىذا الروائي الذي كسر طرق الرواية التقميدية بأسموبو الفني المبدع ، كذلك التعرف 

 .عمى مدى قدرتو في التالعب بالمشكالت السردية من مكان و زمان و شخصيات 

مقدمة و فصمين و خاتمة ، في الفصل :     تستمزم منا ىذه الدراسة أن نقسم بحثنا إلى 
تطرقنا إلى مفيوم التجريب من الناحية  (التجريب و أهم رواده  ): األول المعنون بـ 
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المغوية و اإلصطالحية ، كذلك قدمنا لمحة عن معنى الرواية التجريبية و مفيوم الحداثة 
كمصطمح مقارب لمتجريب ثم عرجنا بالحديث عن أىم رواد التجريب في الغرب ثم عند 

 .العرب 

تناولنا فيو  (" هالبيل " تقنيات و مالمح التجريب في  ): أما الفصل الثاني المعنون بــ 
التقنيات التي إستعمميا سمير قسيمي في ىذه الرواية و التي حصرناىا في ثالث تقنيات 

 .التناص ، تعددية األصوات ، اإلنزياح : ىي 

الشكل األسطوري ، النزوع إلى الماضي و بغث : كما ىي التقنيات ثالث كانت المالمح 
 .الخطاب التاريخي ،المرأة و خرق المحرم الجنسي 

و في األخير خاتمة أجمعنا فييا اإلستنتاجات التي توصمنا إلييا من خالل دراستنا 
 . البسيطة 

    إخترنا أن نعتمد في بحثنا عمى المنيج األسموبي كونو األنسب لمعالجة ىذا الموضوع 
و الكشف عن ما فيو من ظواىر نصية ، كذلك إستعنا بالوصف و التحميل في بعض 

 .األحيان 

    في دراستنا ليذا الموضوع إعتمدنا عمى مجموعة من المصادر و المراجع بيدف 
لسمير " ىالبيل " إنجاح البحث ، نذكر منيا المصدر األساسي و الوحيد و ىو رواية 

 :قسيمي و بعض المراجع 

  عمي محمد المومني : الحداثة و التجريب في القصة القصيرة األردنية لـ. 
  محمد الباردي : الرواية العربية و الحداثة لـ. 
  عدالة أحمد محمد إبراىيم : الجديد في السرد العربي المعاصر لـ. 
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  شعبان عبد : لـ  ( 2000 إلى 1960 )التجريب في فن القصة القصيرة من
 .الحكيم محمد 

    كأي بحث آخر ، واجيتنا أثناء إعداده مجموعة من الصعوبات منيا قمة المراجع و 
صعوبة الموضوع لحداثة و جدَّة مصطمح التجريب في الرواية ، كذلك غموض أحداث 

 و وجود عدة تأويالت ليا ، بسبب عدم تسمسل أحداثيا و تداخميا في – ىالبيل –رواية 
 .ما بينيا ، و بالرغم من كل ىذا خضنا ىذه المغامرة البحثية 

    في األخير نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا في إنجاز ىذا البحث نخص بالذكر األستاذ 
الذي لم يبخل عمينا بنصائحو و إرشاداتو و توجيياتو القيمة التي " رضا معرف " المشرف 

 .كان ليا بالغ األثر في إستكمال البحث 

 

 

 

 و نسأل اهلل عز و جلَّ التوفيق                                             
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 :مصطلح التجريب - 1
 :المفيوم و الماىية  - 1 – 1
التجريب مصطمح يطمؽ عمى كؿ محاولة جديدة في األدب ألنيا تحمؿ إف    

معاني الجّدة و اإلبتكار و قد يبدو مصطمح التجريب غربيا نوعا ما مف الوىمة 
 .األولى و لكف ذلؾ ليس مدعاة لضعؼ الكتاب و دنو منزلة أدبيـ 

 : التجريب لغة  -1 – 1 – 1
إختبره مرة بعد :  جربو تجريًبا و تجربًة »" َب . َر . َج " تجريب لغة مف مادة اؿ    

: رجؿ مجرٌَّب ، ُجرَّب في األمور و عرؼ ما عنده ، و رجؿ مجرَّب : أخرى ، و يقاؿ 
 (1)«عرؼ األمور و جربيا 

فيكوف التجريب مصدرا لمفعؿ جرب مف حيث اإلشتقاؽ ، فنقوؿ رجؿ مجرَّب أي قاـ 
 .                       بالعديد مف األمور و في كؿ مرة يكتشؼ شيئا جديًدا مف تجربتو 

 (َب . رَّ . َج  )    ورد أيضا في القاموس المحيط فيما يخص ىاتو المادة 
 :إختبره ، و رجؿ مجرٌب ، كمعظـ :  جربو تجربة »: مايمي 
           (2)«موزونة : و دراىـ مجربة . عرؼ األمور: و مجرَّب . عنده  (كاف  )يمي ما 

يدور في نطاؽ الممارسة و اإلطالع  (التجريب  )    مف المفاىيـ المغوية السابقة نجد أف 
و تجاوز  األمر المحسوس في المعرفة ثـ إعطاء رؤية جديدة ، غير أنو في نياية األمر 

 .ليست كؿ معارفنا ناتجة عف التجريب 

                                            
، المكتبة اإلسالمية لمطباعة و النشر و التوزيع ،  (مادة جرب  )المعجـ الوسيط ، : المغة العربية مجمع  – (1)

 . 14 ، ص1ت ، ج.ط ، د.إسطنبوؿ ، تركيا ، د
 (2) ، 1 ، ج1997 ، 1، دار المكتبة العممية ، بيروت ، لبناف ، ط (مادة جّرب  )قاموس المحيط ، :  الفيروزابادي -

   .60ص 
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 :إصطالحا  - 2 – 1 – 1
    إف مصطمح التجريب جديد في نقد األدب و يصعب وضع مفيـو ُمحَدد و دقيؽ لو ، 
و ىذا يعود لحداثة المصطمح عند العرب في مجاؿ األدب فقد كاف أصمو في الغرب ثـ 

 .                                                                    إنتشر إلى العرب 
 :          لقد أورد مدحت أبو بكر أربعة عشر تعريؼ لمتجريب ، و نذكر أىميا 

 .التجريب ىو التمرد عمى القواعد الثابتة -1 »
 .التجريب مرتبط بالديمقراطية و حرية التعبير -2
 .التجريب مزج الحاضر و الماضي-3
 .التجريب إبداع جديد-4
 .التجريب تجاوز لمركود تابع لمصور-5
  (1)«التجريب ثورة -6

    مف خالؿ ىذه التعريفات لمتجريب تتبايف آراء الروائييف فيصعب عمييـ تحديد مفيـو 
 .          واحد و دقيؽ ، فكٌؿ و رأيو حسب تجربتو اإلبداعية في الكتابة 

    لقد كانت الكتابة اإلبداعية وسيمة لتيدئة التوتر و القمؽ النفسي الذي يعاني منو 
 .، و بالتالي يكوف ناتج كتابتو تجربة روائية (2) اإلنساف المبدع

    فالتجريب مصطمح فضفاض يصعب تعريفو التعريؼ الجامع القاطع لمشؾ ، فيناؾ 
 ...مف يرى أف التجريب إبداع و ىناؾ مف يقوؿ أنو إبتكار و ىناؾ مف يقوؿ أنو تجاوز

                                            
، العمـ و اإليماف لمنشر و  ( 2000 إلى 1960 )مف  التجريب في فف القصة القصيرة:  شعباف عبد الحكيـ ( -1)

   .13 ، ص2010التوزيع ، دسوؽ ، ط
.203، ص 2007 المغرب ، ،، إفريقيا الشرؽ  أبعاد التجربة الصوفيةعبد الحؽ منصؼ ، : ينظر ( - 2)   
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 ليس بدعة معاصرة كما يحمو لمبعض تصور ذلؾ »    يرى أيمف تعيمب أف التجريب 
، و ... فالحياة قديمة و العمـ بيا حادث ، و قوة التجريب أعمى مف قوة التنظير لمتجريب 

لقد بدأ التجريب منذ بدأ اإلنساف و جوده في ىذا العالـ بؿ ربما لـ يستطع اإلنساف الوعي 
 (1).«بوجوده حقا إال مف خالؿ تجريب ىذا الوجود 

    يحاوؿ أيمف تعيمب أف يربط التجريب بالوجود األوؿ لإلنساف في ىذا العالـ ، 
فاإلنساف تفطف لمتجريب بعد تجربتو ىذا الوجود ، وىنا يطرح درسا ميما في التجريب 

 .يتطمب التركيز 

       وقد قاؿ الفيمسوؼ كانط Emmanuel Kant إذا كانت معرفتنا كميا تبدأ مع التجربة، » 
 (2)«فيذا ال يعني أنيا تنتج كميا عف تجربة 

إذف ، فعند القياـ بأبحاث قصد المعرفة يتـ وضع فرضيات و أسئمة و التي بناء     
 .عمييا تقاـ التجارب إلستخالص النتائج و القوانيف الصحيحة 

" إميؿ زوال "  أوؿ مف إستخدـ مصطمح التجريب في  الرواية ، الروائي الفرنسي »    إفَّ 
مع مالحظة أف ىذا الكاتب كاف متأثرا بالعمـو مما جعمو يعتمد في روايتو عمى القواعد 

    العممية التي إقتبسيا مف أبحاث العمماء في عصره و قد أصدر إميؿ زوال أثناء حياتو

 (3).«األدبية بحثا جماليا عنوانو الرواية التجريبية 

                                            
ب ، .أيمف تعيمب ، منطؽ التجريب في الخطاب السردي المعاصر ، دار العمـ واإليماف لمنشر و التوزيع ، د- ( 1)
   .07 ، ص2011 ، 1ط
ط ، .معجـ مصطمحات األدب ، الدار الوطنية لمكتاب نشر و توزيع ، درارية ، الجزائر ، د: محمد بوزواوي  - (2)
   .85ت ، ص.د
غواية الرواية دراسات في الرواية العربية ، مؤسسة حورس الدولية لمنشر و التوزيع ، :  شوقي بدر يوسؼ –( 3)

  .76 – 75 ، ص2008 ، 1اإلسكندرية ، ط
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   فالتجريب في المجاؿ الفني أو األدبي ال يختمؼ عف ما ىو عميو في  
 اإلبداعي ، ففي األدب أو الفف يكوف بإستخداـ أساليب إنشائية و تقنيات المجاؿ العممي

و أشكاؿ مختمفة لمكتابة أما في العمـو فيكوف بإستخداـ الممموس ، المادي ، كالتشريح و 
 خمط المحاليؿ الكيميائية إلستنتاج القوانيف و النتائج العممية ، لكف نحف ما ييمنا في بحثنا

 . ىذا التجريب في األدب والفف و باألخص التجريب في الرواية

 :في معنى الرواية التجريبية  - 2 – 1
 فف تجريبي في المقاـ األوؿ فقد إرتبطت والدتيا بالدخوؿ في عالـ »    إف الرواية 

الحداثة و المدنيات و التجريبيات العممية الباىرة بالعالـ المعاصر، مف العصر الصناعي 
فالعصر التكنولوجي فالعصر المعموماتي الرقمي ، و لقد كانت الرواية محايثة دوما 

لطفرات الوعي المدني حيثما حمت و ارتحمت ، و لقد عاشت الرواية في كؿ عصر مف 
                                                                                    (1)«. ىذه العصور مجدىا التجريبي بإمتياز

    فيي تفتح عالًما جديًدا يسمح فيو بكؿ شيء ، يسمح فيو إستخداـ الخياؿ ، األحالـ 
التي لطالما تمنينا تحققيا ، الوىـ الذي يراودنا ، حتى الكوابيس التي نراىا في منامنا 

تتحقؽ في الرواية إف شئنا ذلؾ ، فالروية تتخذ لنفسيا ألؼ وجو وترتدي ألؼ رداء 
وتتشكؿ أماـ القارئ تحت ألؼ شكؿ ، فيي العالـ الذي نستمتع و نرضى بالضياع فيو 

 .بكؿ سرور ألنيا صورة لمحياة ، و الحياة أمر مألوؼ بالنسبة لنا 
عينو واو والمو  ) روى الحديث يرويو رواية » : (ى . و . ر  )    الرواية لغة مف مادة 

 (2).«حممو و نقمو  (ياٌء 

                                            
  (1) .07منطؽ التجريب في الخطاب السردي المعاصر ، ص: أيمف تعيمب  - 

، مكتبة لبناف ناشروف ،  (روى  )محيط المحيط ، قاموس مطوؿ في المغة العربية ، مادة : بطرس البستاني  - (2)
   .261 ، ص1998ط ، .بيروت ، لبناف ، د
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    مف المعنى المغوي لمرواية أريد بالرواية حمؿ األحداث و الوقائع و نقميا بطرؽ شتى 
دوف الخضوع إلى قوانيف ثابتة ، ُتخضُع الرواية لمجمود و خموىا مف األحاسيس و التأثير 

عمى القارئ ليذا السبب خرج الروائيوف التجريبيوف عف المألوؼ لدى الروائييف 
الكالسيكييف حيث جددوا  و أبدعوا في كتاباتيـ الروائية مستخدميف تقنيات دخيمة عف 
الرواية المألوفة و تقنياتيا فأنتجوا الرواية التجريبية أو الجديدة أو الحديثة ، فالروائي 

 ال يكتب رواية واحدة أو روايتيف ، وىو فيما يكتبو مف كـ روائي يسعي دوما »التجريبي 
إلى توسيع عوالمو الروائية ، مف خالؿ التنويع ، و تجديد األشكاؿ و تجديد العوالـ ، و 

 (1) «.مغامرة الكتابة عوالـ مفترضة ، تقع بيف الواقع و التخييؿ 
 طبع التحديث الرواية الجديدة بخصائص فنية لـ تكف »:     كما يقوؿ حسف عمياف 

متوافرة في الرواية التقميدية ، و ذلؾ بإستخداـ تقنيات فنية جديدة تجاوزت تقنيات الرواية 
 (2)«الواقعية،  فقد كانت رواية تيار الوعي قفزة نوعية في عالـ التجديد الروائي 

    إذف كؿ ما يبتكر مف تقنيات لـ تتوافر في الروايات  التقميدية ىو تجريب روائي أو 
تجديد روائي تحت طابع حداثي ، فالروائي التجريبي إذف ينفتح عمى كؿ ممكنات الكتابة 

 .الروائية التي تدفع نحو التخيؿ 
 مدعوة عمى الدواـ لمحرص عمى بقاء بعدىا التجريبي »    إف الكتابة الروائية التجريبية 

  3«.التحديثي مف خالؿ تجاوز ما بنتو و إبتكار ما عمييا مف أشكاؿ تعبيرية جديدة 

و ُيقصد ىنا بالتجاوز، التعدي عمى األشكاؿ التعبيرية ، فيناؾ تجاوز لمواقع اليومي 
لإلنساف مف خالؿ الحمـ ، و ىناؾ تجاوز في الشخصيات الحقيقية لشخصية خيالية 

                                            
التجريب الروائي و تشكيؿ خطاب روائي عربي جديد ، الدورة الخامسة لممتقى القاىرة : عز الديف التازي محمد  - (1)

   .06 ، ص2010لإلبداع الروائي العربي ، الرواية إلى أيف ؟ ، ديسمبر 
 (2) .02 ، ص2007 ،02 ، ع23الرواية و التجريب ، مجمة جامعة دمشؽ ، مج: حسف عمياف  - 
 3 .10المرجع السابؽ ، ص: محمد عز الديف التازي  - 
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 اإلفراط في ممارسة التجاوز ىو ما تتـ تسميتو عادة »أسطورية ، و ىكذا فإف 
                                                                                                          (1)«...بالتجريب

: تطرؽ محمد عز الديف التازي في ممتقى القاىرة لإلبداع الروائي العربي إلى أف 
 (2)«التجريب الروائي مرادؼ لمحداثة و التحديث »

 .مف خالؿ وجية نظره ىذه نتطرؽ نحف بدورنا إلى مفيـو الحداثة مف خالؿ بحثنا ىذا 

 :مفيوم الحداثة  - 3 – 1
نقيض القدمة ، : نقيض القديـ ، و الحدوث : الحديث :     الحداثة لغة مف مادة حدث 

حدث الشيء يحدث ، و حداثة ، و أحدث ىو، فيو محدٌث و حديث ، و إستحدثُو ، و 
كاف : ما إبتدعو أىؿ األىواء مف األشياء : و محدثات األمور : جاء بمعنى اإلبتداع 

 (3).السمؼ الصالح عمى غيرىا 
    فالحداثة إذف ىي مصطمح مكثؼ و مركز يعني الثورة عمى القديـ و السعي دائما 
إلعتناؽ الجديد ، أو بعبارة أخرى تحرر المبدع مف إبداع أسالفو ، كما يقوؿ األستاذ 

  بالمعنى العاـ تشير إلى الجدة ،Modernisme الحداثة »: محمد بوزواوي في معجمو 
و إلى مواكبة العصر في مجاالت الفكر ، و العمؿ و السيما في حقوؿ اإلبداع األدبي ، 
و الفكري و الفني ، أو ىي اإلتياف بالشيء الذي لـ يؤت بمثمو مف قبُؿ ، و التحرر مف 

 (4) «...إسار المحاكاة 

                                            
 ، 1القراءة و التجربة ، حوؿ التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب ، دار الثقافة ، ط: سعيد يقطيف  - (1 )

  287 ، ص1985المغرب ، 

  (2)  .08المرجع السابؽ ، ص: محمد عز الديف التازي - 
، دار الفكر لمطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ،  (حدث  ) ، مادة 02لساف العرب ، مج:  ينظر إبف منظور –( 3)

  134 – 131 ، ص1990

  (4)  .120 ، ص2009معجـ مصطمحات االدب ، الدار الوطنية لمكتاب ، الجزائر ، : محمد بوزواوي - 
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     فالتجريب ضمف الحداثة ىو إبداع ، و ال يمكف لإلبداع أف يكوف مف فراغ إال إذا 
تأسس مف واقع ما فاألديب اإلبداعي أو المبدع ينطمؽ في نتاجو اإلبداعي مف معرفتو 

رواية تتحدث " ىالبيؿ " ألمور يستنتجيا مف حقائؽ وجوده كالروائي سمير قسيمي في 
 .عف حقيقة وجودنا و خمقنا في رأيو الروائي 

تكشؼ الحداثة عف الجديد أي أنيا تيدؼ إلى الخمؽ و اإلبداع بصفة عامة ، إف كاف      
 .ذلؾ في المجاؿ الثقافي الفني أو حتى السياسي اإلقتصادي 

    مف مفيـو الحداثة نجد عالقة بينيا و بيف التجريب مف ناحية المعنى فيما 
مصطمحاف يبحثاف عف الشيء المختمؼ عف المعتاد ، يبحثاف عف الشيء الخارج عف 

 . نطاؽ المألوؼ

 ال يعالج المضموف و حسب ، و إنما ينسحب عمى الشكؿ بما فيو مف »    إف التجريب 
 تكثيؼ و تجزئة حتى تظير المغة بقالب جديد تؤدي فيو معنى جديًدا بؿ ربما كاف تجميو 

 (1) «في الشكؿ أوضح منو في المضموف 

فالرواية جنس أدبي يختمؼ أو يتميز عف األجناس األدبية األخرى بأنو يمزج في بنيتو 
المغة  )و بيف المغات ،  (، ...الشعر ، مذكرات ، رسائؿ  )الداخمية بيف أجناس مختمفة 

 .، فيي تفتح مجال واسعا لمتجريب  (الفصحى ، المغة العامية 
    غالبا ما توصؼ المغامرات الفنية األدبية اإلبداعية بأنيا تجريب ، و كما ىي 

مغامراتيـ اإلبداعية خارجة عف المألوؼ كذلؾ كتابيا التجريبيوف ، فيـ بالنسبة لمكثير مف 
الكتاب يبدوف غريبي األطوار ، أما اآلف فمف الواضح أنيـ عمالقة اإلنتاج األدبي ، 

 .فيناؾ رواد التجريب في الرواية العربية كما في الرواية الغربية

                                            
الحداثة و التجريب في القصة القصيرة األردنية ، دار اليازوني العممية لمنشر و التوزيع ، : عمي محمد المومني  - (1)
   .21 ، ص2009ب ، ط.د
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 :أىم رواد التجريب  - 2
    إف الميتميف بالدراسة النقدية لمرواية الجديدة عامة أغمبيتيـ متفقوف عمى أعالـ ىذه 

 .األخيرة سواء كانوا مف الغرب أـ مف العرب 

 : رواده من الغرب  - 1 – 2
 :نذكر منيـ الذيف تحدثوا عف تجاربيـ اإلبداعية الخاصة بيـ 

 لمدينة 1921 مف مواليد سنة  : (A.Robbe Grille )غرييو . روب . االن * 
 ، كما 1945تحصؿ عمى شيادة التبريز في اليندسة الفالحية سنة  ( Brest )براست 

 1953 ، كانت أوؿ رواية لو سنة 1955عيف مستشار أدبيا في دار مينوى لمنشر سنة 
ثـ توالت أعمالو الروائية في  ( Les Gommes )" الممحاوات " تحت عنواف 

سنة  ( La jalousie )" الغيرة "  ، 1956سنة  ( Le Voyeur )"  المتمصص "
 ، و يعتبر 1959سنة  ( Dans le Labyrinthe )" في المتاىة " ، ثـ رواية    1957

 1955سنة " مف أجؿ رواية جديدة " منظرا لحركة الرواية الجديدة مف خالؿ كتابو 
(Pour un Nouveau roman. ) (1) 

بالرواية الجديدة كثيرا ، و ذلؾ مف خالؿ نشر أعماؿ " غرييو . روب . أ " إىتـ     
 .روائية تتمحور حوؿ تطبيؽ تقنياتيا 

  ( :Michel Butor )ميشال بوتور * 
 ،  ( Mons-en-baroeil ) لمدينة مونس أف باروؿ 1926    مف مواليد سنة 

جدوؿ  " ، 1954 سنة ( Passagede Milan )" ممر ميالف " مف أبرز رواياتو 
  (La modification )" التعديؿ" ، 1956سنة ( L emploi du temps ) "  األوقات

                                            
 ، 2الرواية العربية و الحداثة ، دار الحوار لمنشر و التوزيع ، سوريا ، الالذقية ، ط: محمد الباردي : ينظر  - (1)

   .45 ، ص1 ، ج2002
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 ، كما نّظر لمرواية الجديدة 1960سنة  ( Degrés )" درجات "  و رواية 1957سنة 
، ىذا الكتاب الذي يعد ربحا (1)1972سنة " بحوث في الرواية الجديدة " مف خالؿ كتابو 

 رواية تقدـ لنا العالـ بفضاء محتـو ، »ميما بالنسبة لمرواية الجديدة ، فيو ُيعرفيا بأنيا 
و يقصد ىنا الرواية - إف الروائي الذي يرفض ىذا العمؿ : عالما خاطئا ، و يضيؼ 

و ال يقمب العادات و التقاليد رأسا عمى عقب ، و ال يفرض عمى قارئو أي - الجديدة 
جيد خاص ، و ال يجبره أبًدا عمى العودة إلى نفسو بالنسبة إلى إعادة البحث في 

 األوضاع المكتسبة منذ زمف طويؿ يالقي بالتحديد نجاًحا سيال ولكنو يجعؿ مف نفسو
 (2). «و يكوف عممو في النياية ُسًما نافعا  ( . . . )شريكا ليذا القمؽ العميؽ 

تحدث عف الرواية الجديدة حيث كاف مفيومو لمتجديد " مشاؿ بوتور "     إذف فالروائي 
الخروج عف المألوؼ مف خالؿ توظيؼ الروائييف لألساليب الجديدة التي تغير مف الجانب 

 .التركيبي و التأليفي لمرواية 
  ( :Nathalie Sarroute )نتالي ساروت * 

 لمدينة إيفانوفو بروسيا ، نزحت إلى فرنسا و استقرت ىناؾ ، 1902    مف مواليد سنة 
 و 1939سنة  ( Tropismes)" إنتحاءات ضوئية  " 1939أوؿ رواية ليا كانت سنة 

: ىذه الرواية لـ تمؽ إىتماما كبيرا في البداية ، ثـ ظيرت ليا مجموعة مف الروايات أبرزىا
" مار ترو " ،  ( Portrait d un inconnu ) 1949سنة " أوصاؼ رجؿ موىوب " 

1953 ( Martereau ) ،  " الفواكو الذىبية "( Les fruits d’or )  التي نالت جائزة
 ، 1968 سنة ( Entre la vie et la mort )" بيف الحياة و الموت " أدبية ، و رواية 
 األكثر 1959 ( la planétarium )" القبة الفمكية اإلصطناعية " و أيًضا رواية 

                                            
  (1)  .46 – 45المرجع السابؽ ، ص:  ينظر –

مذكرة ماجيستر ، كمية اآلداب و المغات ، قسـ  (- أنموذًجا – أحالـ مستغانمي  )بنية سميمة ، الرواية الجديدة - ( 2)
  .19 ، ص2007األدب العربي ، بسكرة ، 
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، عرفت الروائية بنفسيا وتكممت عف أعماليا الروائية الشييرة و إىتمت بالرواية (1)شيرة
 .الجديدة 

الرواية الجديدة بعصر الشؾ الذي انزاحت عنو القيود " نتالي ساروت "     تربط الروائية 
 جاءت الرواية الجديدة نتاجا لعصر الشؾ كما رأت نتالي ساروت »و المفاىيـ الثابتة فقد 

في كتابيا المرسـو بيذا اإلسـ ، بخالؼ عصر البرجوازية الذي أفرز الواقعية ، حيث 
 (2). «اإلستقرار و الثبات 

    إف الرواية التجريبية بمفيوميا الذي أوردناه أطمؽ عمييا إسـ الرواية الجديدة ، خاصة 
في فرنسا ، و " مشاؿ بوتور " و " نتالي ساروت " و " أالف روب غرييو " عمى أعماؿ 

مدرسة ، حيف أطمؽ ىذا " روب غرييو " رفض أف يكوف لػ " روالف بارت " إف كاف 
بعصر الرواية و أطمؽ عمى " بوتور " و " نتالي  ساروت " األخير عمى إبداعو و إبداع 

 (3).إبداع ما قبمو مف الرومانسييف و الواقعييف و الطبيعييف بالالرواية 
الفرؽ الشاسع بيف الرواية التقميدية و " غرييو . روب . أ "     يبيف الروائي الفرنسي 

الرواية الجديدة باختالؼ أشكاليما ، كما يرى أف ىذه األخيرة ما ىي إال مجموعة مف 
األفكار و اآلراء التي تناقص سابقاتيا مف األعماؿ األدبية اإلبداعية و ىكذا فإف كؿ 
 .تجربة روائية في وقتنا ىذا تخالؼ التجارب الروائية السابقة تعد رواية تجريبية جديدة

  (4).«عمى الصالت الوثيقة التي تجمع بينيـ 

                                            
  (1)  .45محمد الباردي ، الرواية العربية و الحداثة ، ص: ينظر - 

عدالة أحمد محمد إبراىيـ ، الجديد في السرد العربي المعاصر ، دائرة الثقمفة و اإلعالـ ، اإلمارات العربية - ( 2)
  .35 ، ص2006 ، 1المتحدة ، ط

 

  .69، صالمرجع السابؽ : ينظر محمد الباردي ( - 3)

  (4)  .61المرجع نفسو ، ص: محمد الباردي - 
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 :رواده من العرب - 2 – 2
صنع اهلل إبراىيـ ، جماؿ :     كثيروف ىـ رواد التجريب في الرواية العربية أمثاؿ 

الغيطاني ، الطاىر وطار ، واسيني األعرج ، عبد الحميد بف ىدوقة ، جبرا إبراىيـ جبرا ، 
إلياس خوري ، مؤنس الرزاز ، نبيؿ سمماف ، عبد الرحماف منيؼ ، رضواف الكوني ، 

 إلخ. . . حيدر حيدر 
 :نذكر منيـ بإىتماـ 

 :عبد الحميد بن ىدوقة * 
، شاعر و روائي و  ( الجزائر –سطيؼ  ) لمدينة المنصورة 1925    مف مواليد سنة 

بتونس ، و " الزيتونة " بالجزائر ، و جامع " الكتاني " قاص و مترجـ ، تعمـ في معيد 
كذلؾ في معيد الفنوف الدرامية ، كما درس اإلخراج اإلذاعي و المسرحي ، تحصؿ عمى 

دبموما في تحويؿ المواد البالستيكية ، و عمؿ في إذاعة الجزائر و تمفازىا كمدير ، ثـ 
مستشارا ثقافيا فييا ، ثـ عمؿ في المؤسسة الوطنية لمكتاب كمدير مسؤوؿ عنيا ، ثـ 

  (1).رئيسا لممجمس الوطني الجزائري و أخيرا أمينا عاما مساعدا إلتحاد الكتاب 

الروائية يعتبر تأسيسيا ، إذ بدا في " عبد الحميد بف ىدوقة "     إف التجريب في أعماؿ 
قبؿ أف يتخمى عف التقميد " باف الصبح " و" نياية األمس " ، و " ريح الجنوب " نصوص 

" غًدا يـو جديد"و رواية " الجازية و الدراويش " ليدخؿ في المغامرة الروائية الجديدة برواية 
 عالمات إضافة نوعية لممشيد الروائي الجزائري المكتوب بالعربية و ىو ما جعمو يحقؽ

 .(2) فتنخرط في المذىب التجريبي بحثا عف كتابة روائية حداثية

                                            
 ، 1995 ، 1معجـ الروائييف العرب ، جروس برس ، طرابمس ، لبناف ، ط: سمر روحي الفيصؿ : ينظر  -(1)

   .250ص
  (2)  .113المرجع نفسو ، ص: سمر روحي الفيصؿ : ينظر - 
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عاـ " ريح الجنوب " الروائية بظيور نص " عبد الحميد بف ىدوقة "     تقترف تجربة 
 مقارنة ببعض النصوص البدائية ، و الذي يعده النقاد أوؿ رواية فنية جزائرية، 1971

 التي كانت تنمو أو تبدو ناقصة و غير كاممة كرواية فنية ، فيو ككاتب حاوؿ أف يوظؼ

 .أشكاال فنية متطورة جديدة مف خالؿ إحساسو اإلبداعي و خرقو لمتقنيات السابقة لروايتو 
فمفيـو التجريب عنده لـ يختمؼ عف رواده مف الغرب في البداية ، و لكنو فضؿ فيما بعد 
أف يشؽ طريقو في مغامرة فردية ألف ىذا المذىب و نعني بو التجريب ليس لو حدود أو 
قيود ، فكانت لو أعماؿ روائية تعتبر محطة ىامة في مسار الرواية الجزائرية و العربية 

 .الجديدة 
  :(األرفلي  )صنع اهلل إبراىيم * 

 لمدينة القاىرة بمصر ، كاتب و روائي ، متخرج مف معيد 1937    مف مواليد سنة 
 ، عمؿ مترجما و محررا و مديرا 1974موسكو لمسينما بدبمـو اإلخراج السينمائي سنة 

لمتحرير في عدد مف دور النشر و وكاالت األنباء ، حاز عمى عدة منح لدراسة السينما ، 
 ، و جائزة سمطاف العويس سنة 1981كما ناؿ جائزة كتاب ثقافة الطفؿ العربي سنة 

1993. (1) 

تمؾ : "     بدأت منشوراتو بالظيور مع نياية الستينيات ، لو عدة روايات نذكر منيا
 ، 1992" ذات "  ، 1984" بيروت بيروت "  ، 1980" المجنة "  ، 1966" الرائحة 

 – ترجمة –لألخواف غريـ " ولد ال يعرؼ الموت " كما لو ترجمات و قصص نذكر منيا 
 (2). 1989و قصص تاريخية مصورة لألطفاؿ ، رحمة السندباد الثامنة سنة 

                                            
  (1) .217المرجع السابؽ ، ص: سمر روحي الفيصؿ : ينظر  - 
  (2) .218 – 217المرجع نفسو ، ص: ينظر  - 
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إلى إشكالية الكتابة كما طرحيا عمى " تمؾ الرائحة " لقد أشار في تقديـ روايتو القصيرة 
و لعؿ مف  (...)نفسو عندما بدأ في صياغة عممو األوؿ مؤكًدا أف تفكيره في اإلبداع 

المفيد أف نالحظ أّف مفيـو التجريب كثيرا ما إقترف لدى صنع اهلل إبراىيـ بمعنى التوثيؽ و 
 (1). حشد النصوص الوثائقية في الرواية

    إذف التجريب إقترف بالنصوص الوثائقية بالدرجة األولى لدى صنع اهلل إبراىيـ ، فيو 
 قد كاف كتابو    »يثبت أف بعض الروايات التجريبية تحتوي عمى اإلبداع و العولمة ، و 

الذي إشترؾ في تأليفو مع كماؿ القش و رؤوؼ سعيد بعيد خروجو " إنساف السد العالي " 
 مف السجف ثمرة إشتغالو بالصحافة التي ستؤثر تأثيرا في تأليفو روايتو الشييرة

، يميؿ صنع اهلل إبراىيـ إلى ضرب مف الموضوعية و الحيادية في " نجمة أغسطس " 
 (2). «التعبير عف مثؿ ىذه القضايا و في المغة الروائية عامة 

   إف الروائي صنع اهلل إبراىيـ أبدع في الرواية حيث تطرؽ إلى طرؽ و تقنيات و 
 في كثير مف رواياتو عمى التوثيؽ »أساليب تتناسب مع صورتيا الجديدة ، حيث إعتمد 

القانوف " التي إستخدـ فييا قصاصات الصحؼ و إنتياًء ، برواية " ذات " بداية مف رواية 
التي إستخدـ فييا الكثير مف المراجع التاريخية لتوثيؽ فترة الحممة الفرنسية عمى " الفرنسي 

 (3). «مصر 

في أعمالو الروائية و ذلؾ بأف وضع " التناص "     لقد إستخدـ صنع اهلل إبراىيـ 
ليا إلى  تكمؿ القصة مف " كوالجات " قصاصات مف صحؼ و نصوص عممية و حوَّ

ناحية و تسخر منيا مف ناحية أخرى فيو ال يزاؿ عمى العرش لمنص الكوالجي دوف 

                                            
  (1) .72 – 71و الحداثة ، صالرواية العربية : محمد الباردي : ينظر -  

  (2) .55المرجع نفسو ، ص: محمد الباردي  - 
 www.masress.com/alkahera/3012 - 22/02/2016 - 01h : 15mn (3)  

http://www.masress.com/alkahera/3012%20-%2022/02/2016
http://www.masress.com/alkahera/3012%20-%2022/02/2016
http://www.masress.com/alkahera/3012%20-%2022/02/2016
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و ىكذا حمؿ إلينا صنع اهلل إبراىيـ طريقة جديدة في السرد و الكتابة دوف الخوؼ . منازع
 (1).مف التجريب 

    ال نستطيع أف نعطي الريادة إلى كاتب أو روائي معيف في كتابة الرواية التجريبية ألف 
ىذا النوع مازاؿ حديث التجربة في العالـ العربي ليذا إكتفينا بروائَيْيف تجمت التجربة 

 .الروائية في أعماليما
    إف تطور الكتابة الروائية و التحوالت التي طرأت عمييا تؤدي إلى تنوع األشكاؿ الفنية 
و األنواع األدبية ، و خاصة في الرواية فيحدث التخمي عف القيود و التجاوز و التحرر ، 

و ليذا ما زالت الرواية التجريبية محؿ نقاش واسع كونيا لـ تتمكف مف مراكمة كـّ كاؼ 
 .مف النماذج الروائية لمدفاع عف نفسيا

 

 

 

 

 

 
1 
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: تقنياته - 1
 ( INTERTEXTULLTE ): التناص  - 1 – 1

   لقد تنىاكلىوي الكثير مف الباحثيف في دراستيـ حتى أصبح كنظرية مكتممة بنفسو ، فقد  
 ( 1975 – 1895 )" ميخائيؿ باختيف " كانت أكلى الدراسات مع المنظر الركسي 

Mikhaïl Bakhtine،   جكليا كريستيفا " ثـ الناقدة " Julia Kristeva    كذلؾ تناكلو ،
 Mecheal Rifatere" ريفاتير ميشيؿ "  ، ك األمريكي Rolan Partes" ركالف بارت " 

. ك غيرىـ 
  نتطرؽ لتقنية التناص مف المقصكد اإلصطالحي ، لنعرؼ كيؼ إستفاد الركائي   

-. ىالبيؿ – مف ىذه الخاصية األسمكبية في ركايتو " سمير قسيمي " الجزائرم 
العالقات المتبادلة بيف نص » مصطمح التناص لتكضح " جكليا كريستيفا "  إستعممت    

قصد بو تأثير نص في  تمعيف ك نصكص أخرل ، تجسيدنا ألفكار أستاذىا باختيف ك لـ
 تعني تفاعؿ  كانتآخر أك تتبع المصادر التي إستقى منيا نص تضميناتو ، ك لكف

 (1)« .أنظمة أسمكبية

فيي ترل بأف التفاعؿ النصي لو دكر كبير في بنية النص ، حيث تختمؼ البنيات النصية 
مف خالؿ قدرة المؤلؼ اإلبداعية عمى إمتصاص النصكص ك التفاعؿ معيا ك ىي غائبة 

حيث يقـك بإستحضارىا بطريقة فنية داخؿ نصو الجديد ، ك ىذا ال يحدث إال  
 . ة بإمتالؾ المؤلؼ خمفية نصية ك مدل قدرتو تحكيؿ ىذه األخيرة إلى تجربة نصية جديد

عبارة عف لكحة فسيفسائية ، ك بأف » أف التناص " جكليا كريستيفا " مف جية أخرل رأت 

                                            

  (1) .209الجديد في السرد العربي المعاصر ، ص: عدالة أحمد محمد إبراىيـ  - 
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، (1). « .. كؿ نص ىك إمتصاص ك تحكيؿ لنص ، ك إثبات ك نفي لنصكص أخرل
ك التي عرضيا         " جكليا كريستيفا " مف ىذا المفيـك ك بعض المفاىيـ لمتناص التي قدمتيا 

حيث تكصؿ إلى أف التناص عبارة  (التناص الشعرم  )في كتابو " مصطفى السعدني " 
بياف  ك ، أداة صيغية مخصبة ، إذا ما أستثمر تكظيفيا إلنجاز الجديد مف القديـ» عف 
نجد أف التناص عبارة عف عممية  ،(2)« مصادر ك التأثيرات األدبية غير األدبيةاؿدكر 

ينشأ مف فراغ بؿ  إستحضار نصكص قديمة أك غائبة داخؿ نص جديد فيذا األخير ال
 مثمما كرد في مفيـك ، ينشأ مف خالؿ مجمكعة النصكص السابقة لو أك المعاصرة لو

إدراؾ القارئ لمعالقة بيف نص   » عفعبارةحيث قاؿ أنو " ميشاؿ ريفاتير " التناص لدل 
 1مف ىذا المنطؽ نجد سمير قسيمي أثناء  ،(3)« ك نصكص أخرل قد تسبقو أك تعاصره

استقى منو األحداث   إستميـ مف التراث ك التاريخ ك - ىالبيؿ –  ألحداث ركايةقعرض
التناص الصريح  : إعتمد في ذلؾ عمى أنكاع التناص المتمثمة في حيث ، المالئمة لركايتو

. تر المست ك التناص
:  بينيا كاألتيفك التي 

  :(ي الظاهر ) الصريح التناص - أ - 1 – 1
 حيث ، إعتمد قسيمي عمى التناص الصريح ليعبر مف خاللو عف رأيو حكؿ قضية ما    

بكؿ طالقة ك  ، الكاقع الذم يعيشو المجتمع سياسيا مف-  ىالبيؿ –طمؽ في ركاية فإ
 بالتراث التاريخي ، ك خاصة القضية الصحراكية التي حرية ك يتبيف ذالؾ حيف إستعاف

                                            

، إفريقيا الشرؽ ، الدار ( دراسة نظرية ك تطبيقية ) التناص في الخطاب النقدم ك البالغي : عبد القادر بقشي  - (1)
   .22 ، ص2007البيضاء ،المغرب ، 

التناص في الخطاب النقدم ، قراءة أخرل لقضية السرقات ، منشأة المعارؼ ، مصر : مصطفى السعدني  - (2)
   .80 ، ص1991
  (3) .20المرجع السابؽ ، ص: عبد القادر بقشي  - 
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حيث يقكؿ عمى لساف أحد شخصياتو ك ىك صحراكم يعيش في  ،  منيا شعبيايعاني
رنا عف كجية بمع ، " كبحب" إسمو  ( مف مدف الصحراء الغربية " ) السمارة " مخيمات

 مف خالؿ  لتمؾ الكعكد الكاذبة لمجمس األمف الدكلي المتكاطئ مع النظاـ المغربيقنظر
كانت األجكاء  ، تقرر عقد المؤتمر العاشر لمبكليساريك بمخيـ السمارة »ىذه المقاطع 

 (1)« .لف يأتي ما ارظإنتدكل ج مشحكنة بيف الصحراكييف الذيف بدؤكا يشعركف بال
 عمى ال إنقضى المؤتمر العاشر لمبكليساريك ، كما كاف مقررا » :يقكؿ في مكضع آخر ك

كأنو يعمـ نتيجة  ك (2)« . الصحفية ك معيـ ممثمك األمـ المتحدةترحمت البعثا ، شيء
عف فقدانو األمؿ نيائيا خاصة بعد ما آؿ إليو ره المؤتمر قبؿ اإلعالف عنيا ك ىذا صاد

عذاب ك تحطـ أحالميـ لمجرد إنتخاب رئيس جديد لمجزائر ك الذم  ك كضعيـ مف شقاء
رئيس جديد  إنتخاب بعد ... » حيث يقكؿ ( الحسف الثاني ) كاف صديقا لمممؾ المغربي

كاف الجميع يشعركف بدنك نياية  ، لمجزائر قيؿ أنو يكف مكدة خاصة لمممؾ المغربي
 ، فقد كاف يظير ليـ أف الرئيس الجديد ، تمنكه لكف ليس عمى ما ك ، ضية الصحراكيةؽاؿ

ىذه كميا قضية ك مع  اإلرىاب ك الفقر ، أسطكرة العسكر:  جاء ليقمب كؿ شيء
ا ما سيجالصحراء الغربية ،  ص غيو الرئيس الجديد مف بقاء قضية تفففمـ يكف كاضحن

ذلؾ كاف المؤتمر العاشر لمبكليساريك  ؿ. عالقتو بصديقو القديـ الحسف الثاني ممؾ المغرب
 حممو ك لكف لنظاـ يممؾ دكلة دكف ؽ فيليس فقط بالنسبة لشعب حمـ حتى غر ، ميما
فقد كانت  »لمؤتمر رنا عف يأسو مف نتيجة ابيقكؿ في مكضع آخر مع ك (3)« أرض

فكما لـ  ، ىي عميو أحاديث السيد فيالدير رئيس البعثة تكحي أف األمكر ستظؿ عمى ما

                                            

، 1ىالبيؿ ، منشكرات اإلختالؼ ، الجزائر ، الدار العربية لمعمـك ناشركف ، بيركت ، لبناف ، ط: سمير قسيمي  - (1)
   .62 ، ص2010
 (2) .66المصدر نفسو ، ص - 
  (3) .62المصدر نفسو ، ص - 
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أدنى شؾ في أف األمـ المتحدة ستمدد ميمة عمؿ المينكرسك إلى  ، منذ أشير ، يممؾ
كاف خبيرا بصراعات المصالح بيف الجزائر ك المغرب التي كاف يرل أنيا ستمدد ، سنتيف 

 (1)« . الحركب ك تقاسمتو الدكلتافمتوىي األخرل في معاناة شعب قس
 بالتناص الصريح حيث صرح باألحداث  "قسيمي" في المقاطع السابقة إستعاف      

نقمو  ما يخص أما ما ، مباشرة بعد أخذىا مف التاريخ ىذا فيما يخص القضية الصحراكية
 ـ فقد صرح عف 1849 /  ـ1830 بيف لنا سمير قسيمي عف تاريخ الجزائر في الفترة ما

لجنة التي سجمت الشيادات التي قدميا اؿـ يخبرنا بو التاريخ حيث كجو إنتباىنا إلى  ؿما
دد أعضائيا ك تاريخيا بقكلو حؼ ، أماميا ( استياف دم الكركابس )المترجـ الفرنسي

      ، ـ 1833إلى الجزائر عاـ  ، المجنة اإلفريقية التي أكفدىا الممؾ الفرنسي لكيس فيميب»
  الجنراؿ بكني رئيسنا ،النائب في البرلماف: أعضاؤىا، لتقرير أىداؼ الحممة الفرنسية 

 ، لكرانس السيد ، السيد دكفاؿ دابي ، الجنراؿ مكنقكرالفرنسي السيد بسيكاتكرم ، كاتبنا ، 
 ،ثـ خص فصال كامال (2)« .السيد دم البينسكنير ، رينار ، السيد دكبيرسار السيد

فرنسا في حؽ الشعب الجزائرم التي  ىات عف الجرائـ التي إرتكب "دم الكركا" إلعترافات 
لـ أكف أفكر سيدم الجنراؿ بكني أنني سأقؼ أماـ  »ألقاىا أماـ ىذه المجنة حيث يقكؿ 

ارة تسعى مف ضصدقت بحؽ أنيا لساف حاؿ ح ك ،  بياتلجنتكـ المكقرة ألديف أمة آمف
 ، أقكؿ لكـ أف الحضارة التي حممناىا مف فرنسا إلى ىنا [ ... ] خالؿ حركبيا أف تزرعيا

 [ ... ] لطخناه بدماء أبرياء لـ يحممكا حتى السالح في كجكىنا ، شعارنا تافياإال لـ تكف 
كيؿ مذابح بإسـ الشريفة فرنسا ف مف تقكؼح جنكدنا يقترببالكـ سيدم الجنراؿ بما أص فما

دم "  عف تمؾ العالقات التي ربطت  "قسيمي" كذالؾ كشؼ لنا   ،(3)« .منيـ التي تبرأ
                                            

  (1) .63 – 62المصدر السابؽ ، ص: سمير قسيمي  - 
  (2) .129المصدر نفسو ، ص - 
  (3) .129المصدر نفسو ، ص - 
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 حيث إتفؽ مع ىذا األخير عمى  "الربيعة" كذا قائد العكفية  ك ، " حسيف"  بالدام  "الكركا
 عمى  "دم الكركا" تيريب الجنكد الفرنسية المذيف عارضكا اإلستعمار مقابؿ أف يحافظ 

 :"الربعية "ذلؾ مف خالؿ قكؿ قاعد العكفية ث الركاية كاتمؾ األمانة التي تدكر حكليا أحد
تنظر  ال ، إلى مكاف سأحدده الحقا ، تعدني أف تخرج حمكلة لي مف مدينة الجزائر »

تحكم  أقسـ لؾ أنيا ال ، قبؿ أف تعارض أك تشكؾ في نكايام ك ، فييا أبدا ميما حدث
ر لؾ يسف أف أآلسأكتفي بكعدؾ ا ، ؾ في نفسؾ أك في كطنؾبأم أمر مف شأنو أف ير

 الربعية في أفكر بد ك » " : دم الكركا" كذلؾ مف خالؿ قكؿ  ك  ،(1)« .اريفؼتيريب اؿ
م فعداس لقد ك ، مساعدتي بعد خمس عمميات ناجحة تبيف لي أف الربيعة صادؽ معي

يحمؿ كؿ  ،  مف ميناء صغير بكادم الحراشافي تيريب أكثر مف أربعيف رجيال إنطالؽن 
 ستة في قارب صيد حتى يصمكف عرض البحر بعيدا عف بكاخر األسطكؿ الفرنسي ك

حيث  ، ىذا الغرض إلى مرسيميا ؿلتحمميـ مف ىناؾ سفينة تجارية إكتراىا ، مناظيره
، لقد كظؼ سمير قسيمي مف خالؿ ىذه المقاطع التاريخ بشكؿ  (2)«.ىا بحارة فيدخمك

م  دسباستياف " ك ، " حبكب كلد سميمة" قيا منو األحداث عمى لساف تتناصي صريح مس
.  " الكركا

 2 :( الصنمني )تر تالمس التناص - ب - 1 – 1
سنجد أيضا في  ، التناص الصريح في ركايتو ىذه  إعتمد "سمير قسيمي" كجدنا  كما    

ا مستترا ك ، المقاطع التي سنكردىا الحقا ال  »يككف كاضحا بؿ التناص اؿ ىذا تناصن
 ، كق  مف عاـقخاصؿك العالـ بمراتب الكالـ المميز  ، ق إال الناقد المتبصر بالبالغةلـيع

ما إلى   أف ندرج ىنا التمميح ك اإليماء ك اإلشارة ك الرمز ك يمكفك ،ق مكلده مف غريب
                                            

  (1) .165 – 164المصدر السابؽ ، ص: سمير قسيمي  - 
  (2) .165المصدر نفسو ، ص - 
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- ىالبيؿ – مف خالؿ عنكاف الركاية  "سمير قسيمي" مف ىذا المنطؽ يمٌمح   ك(1)« ذلؾ
 ك" قابيؿ " ا إسما ف في مخيمتل يتأتتوفيذا العنكاف يشد إنتباىنا مف الكىمة األكلى عند قراء

  حيث نجد بعد قراءة الركاية أف سمير قسيمي مزج ىذيف اإلسميف في إسـ "بيؿاق" 
سالـ مف أمنا حكاء بعد الخطيئة اؿدـ عميو آسيدنا ؿىك أخكىما أم اإلبف األكؿ   ك"ىالبيؿ"

 . بسببياطردا منياك التي إرتكباىا في الجنة 
 مف خالؿ ىذا البعد الديني الذم مفضـاؿ ىنا نجد قسيمي مكظفا التناص    مف 

 حيث إستميميا مف بعض اآليات الكريمة  -ىالبيؿ- ية  األسطكرتوؼ إليو شخصيضاأ
ديكاْ إذ كى ﴿:  بسـ اهلل الرحماف الرحيـبعد نذكر منيا قكلو عز كجؿ  ًئكىًة أيٍسجي  قيٍمنىا ًلٍممىالى

ديكا ًإالَّال ًإٍبًميٍس أىبى  ـدى آًل  ـي أيٍسكيٍف أىٍنتى  آيىا قيٍمنىا كى  ٣٣ ًمفى اٍلكىاًفًريفٍ  كىافى  ٍاٍستىٍكبىرى كى   كى ل فىسىجى دى
رىة فىتىكيكنىا ًمفى الظَّالاًلًميفٍ  كى  بىا ىىًذًه الشىجى ٍيثي ًشٍئتيمىا كىالى تىٍقرى كيالى ًمٍنيىا رىٍغدنا حى نَّالةى كى ٍكجيؾى اٍلجى  ٣٤ زى

ا الشَّالٍيطى  لىييمى ا ًممَّالا كىافى افىأىزَّال ييمى ٍنيىا فىأىٍخرىجى ـٍ ًلبىٍعضو عىديكه كى   ًفيًو كى افي عى كي ـٍ  قيٍمنىا ًإٍىًبطيكا بىٍعضي لىكي
الكريمة مف سكرة  اآليات أيضا ك ٣٥ ﴾ (2) مىتىاعه ًإلىى ًحيفو  ًفي اأٍلىٍرًض ميٍستىقىره كى 

رىةى بىدىٍت لىييمىا  ؼى ﴿األعراؼ بعد بسـ اهلل الرحماف الرحيـ  كرو فىمىمَّالا ذىاقىا الشَّالجى ا ًبغيري دىلىييمى
طىًفقىا يىٍخصً  مىٍيوً ؼى سىٍكءىاتيييمىا كى نَّالًة كى ـى اًف عى ًؽ اٍلجى ا ا ًمٍف كىرى انىادىاىيمى بيييمى ا  رى ٍف ًتٍمكيمى ـٍ أىٍنيىكيمىا عى  أىلى

ا ًإفَّال الشَّالٍيطىافى لىكيمىا عىديكه ميًبيٍف  رىًة كى أىقيٍؿ لىكيمى ـٍ تى ٢١الشَّالجى بَّالنىا ظىمىٍمنىا أىٍنفيسىنىا كى ًإٍف لى ٍر ٍغؼً  قىاالى رى
اًسًريفٍ  ٍمنىا لىنىكيكنىفَّال ًمفى اٍلخى ـٍ ضي  قىاؿى ًإٍىًبطيكٍا بىعٍ ٢٢ لىنىا كى تىٍرحى ـٍ ًفي  بىٍعضو عىديكه كى ؿً كي لىكي

 اآليات الكريمة نجد سمير قسيمي مف ىذه ، ٢٣ ﴾(3)مىتىاعه ًإلىى ًحيٍف  اأٍلىٍرًض ميٍستىقىره كى 
 األسطكرية توخمقو شخصية جديدة خيالية عمى لساف شخصيب يضيؼ خيالو الكاسع إلييا

كقفا  »الركاية حيف قاؿ حيث نجد التناص الضمني في ىذه المقاطع مف " الكافد بف عباد"
                                            

  (1) .58التناص في الخطاب النقدم ك البالغي ، ص: عبد القادر بقشي  - 
  (2) .35 – 34 – 33اآلية : سكرة البقرة  - 
  (3) .23 – 22 – 21اآلية : سكرة األعراؼ  - 
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كانت ىذه أكؿ مرة  ، في يميف كؿ كاحد تفاحة قضـ بعضيا ك ، ينظراف إلى جسدييما
سقطت .  إلتصقا ، يكتشفاف فييا جسدييما شعرا بشيء يمأل الفراغ الذم كاف بينيما

عمى شفتيو  ، تدحرجتا إلى حيث كاف جاثما عمى ركبتيو يراقبيما بشغؼ التفاحتاف ك
:  يكمؿ قكلو ، ك الشيطاف بعد أف كسكس ليماحالة ىنا يقصد ، ك  (1)«.إبتسامة منتصر

ألجؿ  ، كد كئ بيذا ك ، ليذا كلد...  عمى شفتييما كانت الرغبة تحرؽ أكؿ الحقكؿ ك »
دـ في رحـ أمو آجعمو أبكه  ، ىناؾ حيث لـ تكف الكممات بعد ..ما إقترفاه قتاله بالنسياف 

  الخطيئة الذم نسبنا إليو ألنو إبف - ىالبيؿ –  الخياليةتوىنا يقصد شخصي ك3  (2)«.حكاء
 منبكذا مف كالديو آدـ ك حكاء ألنو  "ىالبيؿ " كاف ، " ادبف ع بالكافد" إبف الزنا كما يقكؿ 

كلد مف شيكة خمقيا العصياف بيف األرض ك السماء حيف نفي كالديو إلى األرض ك ألنو 
ـ لـ تكف لو زكجة فقرر أف يتزكج زكجة ئتكا بقية أخكتو كلدكا كلد مفردا مف بطف أمو ك

 أف يككف لو لإال أف آدـ أب (ىابيؿ  أكؿ جريمة عمى كجو األرض بيف قابيؿ ك )القتيؿ 
 إال أف للكنو أب بذره فيو ك ك–  ىالبيؿ –، فكاف عميو أف يمكت  كلد حفيد مف كلد الزنا

 معاني بعض اآليات الكريمة دكف أف ينقؿ ىاتو اآليات  "قسيمي" لقد كظؼ  ، (3)يككف
قكؿ تبعض كتبكـ   » في ىذا المقطع مف ركايتونقال حرفيا مف السكر القرآنية فمثال نجده

في كتاب الحؽ أف الشيطاف  ك ، كسكست ليما أف يأكال مف الشجرة أف الحية دخمتيا ك
 كذلؾ (4)« كسكس ليما أف يأكال منيا ، ك قد لعنو اهلل قبمو حيف لـ يسجد آلدـ دخميا ك

جمع المالئكة   في األرض، كقحيف نفخ اهلل في آدـ مف ركحو ىيأه ليخمؼ  »ىذا المقطع
  أف، فحسبت المالئكة إني جاعؿ في األرض خميفة : بميس مف سادتيا ثـ قاؿ ليـإكفييـ 

                                            

  .206ىالبيؿ ، ص:  سمير قسيمي –( 1)
  .206 المصدر نفسو ، ص–( 2)
  .206 المصدر نفسو ، ص–( 3)

  (4) .202المصدر نفسو ، ص - 
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: يسفككف فييا الدماء فقالت  اهلل مف كانكا في األرض ساعتيا فييا يفسدكف كخميفة 
مف قصة سيدنا آدـ ك أبناءه ركايتو ىذه  نجده إقتبس ، (1)« أتجعؿ فييا مف يفسد ؟

كالطقكس التي كاف يمارسيا أتباع  ،  مف أبعاد دينو منبثقة مف التراث الديني"ىالبيؿ"
 دكف سجكد ك )العادية غير الصالة صالة  اد مف إنشاء قصيد غريب كببف عاالكافد 

: مف بيف القصيد الذم كانكا ينشدكنو  (دكف رككع 
ال تعكد إلى فقير كافر  ؼىذا الذم في خاطر                 أ قدست يا »
 (2)«  في خاطرمل اليكلبؽ مفمقد سألت اهلل فيؾ مشفعا                     أف تبقى ما  

كنا أنت مف قبؿ  بىالبيؿ                     أ..ىالبيؿ : » كذالؾ
 (3)«فال قابيؿ أك ىاب                   أعطي قبمؾ العقؿ           

 حيث إستدعى ، " ادبع فبا الكافد" كؿ ىذه الطقكس كانت مف أجؿ بعث ركح      
خصَّال  ، كيؼ كانت تقاـ  ليسرد لنا ىذه الطقكس ك "حبكب كلد سميمة"  شخصية قسيمي

 ، لطائفة مف الذيف يمثمكف ااالميمة ألف كالده كاف أحدن سمير قسيمي ىذه الشخصية ليذه 
غمكضا حيث نجده ك  را كستلقد كاف التناص الذم إعتمده في ىذا البعد الديني أكثر ت

" كأنو يحاكي قصة سيدنا عيسى عميو السالـ ، أك المسيح الدجاؿ مف خالؿ شخصية 
  "خمقكف بف مدا" ػ  التي أعطاىا بعدا قدسيا في الكتاب األسطكرم ؿ "ادببف عاالكافد 

م عذر تالقكنو ك إنكـ أشقت الصدكر، فب ، فتح الباب ك ال سر بعد اليـك »: حيث يقكؿ
قد جعمت بيف  ك الحؽ ك  ال ؟ أبعذر أبيكـ ىالبيؿ أـ بجـر ىابيؿ ك أخيو ، لمالقكه
ال  ال صالحا بصالة ك بكرامة ك كليا ال رسكال بكتاب ك ال نبيا تقتمكف ك ، ال كـنيظيرا

كنت قبميا في سكاه بإسـ غير  ك ، إنما كعاء جعمتني المشيئة فيو [ ... ]سكا بعبادة نا
                                            

  (1) .203 – 202المصدر السابؽ ، ص: سمير قسيمي  -
  (2) .60المصدر نفسو ، ص - 
  (3) .67المصدر نفسو ، ص - 
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مف  ، (1)« ... م تشككني لصاحبياتكنت في كؿ زماف أسمع أكعي ك ، الكافد ابف عباد
غير أف قسيمي كظفيا  ، س قصة سيدنا عيسى عميو السالـسخالؿ ىذا النص نتح

فى عمييا ثقافات ك أفكار غريبة عنيا دكف أف يقر بالمصدر ضبطريقتو العجيبة حيف أ
بد مف باحث  ال م إذف كفـضاؿ ف التناصكـىنا م ، ألحداثاالذم تأثر بو ك استقى منو 

.  ني ألم ركايةضـاؿ دارس ناقد لمركاية لكشؼ التناص ك
:  ية األصواتدتعد - 2 - 1

حيث لجأت إلى أساليب تعبيرية غير  ، لقد عرفت الركاية الجزائرية تحكالت كثيرة    
تقنيات حداثية بؼ ، كيةمالركاية الكالسف جعمتيا ترتقي ع ، األساليب التي عيدتيا مف قبؿ

مثمما أسماىا حسف عمياف «  ركاية األصكات » مف بيف ىذه الركايات أصبحت ناضجة ك
تفردىا  أف ركاية األصكات تتميز بخصائص فنية تشكؿ خصكصيتيا ك » : حيف قاؿ

يشكؿ الالتجانس  ، ك التعدد المغكم ك ، المنكلكج الداخمي الحكار، ك ، ك الالتجانس: ىي
 (2) .«  األصكاتدحيكيا لركاية تعد بيف الشخصيات مسارنا ميما ك

بتقنية تعدد األصكات كمحاكلة  يسمى إف الركائي الجزائرم سمير قسيمي لجأ إلى ما     
 متباينة األىكاء ك األراء فمكؿ بكاسطة شخصيات ، منو إلخراج المكبكتات ك تقديميا

صكتيا  الخاص المعبر عف أجزاء مف -  ىالبيؿ – الركايةشخصية مف شخصيات 
منذ نمكه ك  نستطيع معرفة حدث الركايةؼ يجمع ىذه األصكات  الذمالحدث الرئيسي ك

، ك ىذه األصكات المعبرة عف أجزاء  تطكره إلى الخاتمة المفتكحة التي إنتيت بيا الركاية
 ني أف المعميؾ أف تعد»: بقكلو " قدكر فراش " م صكت الحدث الرئيسي لمركاية تتمثؿ ؼ

ال بعد   ال في حياتي ك - ك أشار إلى ظرؼ تممؤه األكراؽ -تقرئي ما بيذا الظرؼ
                                            

  (1) .192المصدر السابؽ ، ص: سمير قسيمي  -
 ، 2 – 1 ، ع24تعددية األصكات ك األقنعة في الركاية العربية ، مجمة جامعة دمشؽ ، مج: حسف عمياف  - (2)

   .177، ص2008
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فإذا مت قبؿ نشره عديني أف تنشريو  ، يو كتاب السايح الذم أكصاني بتحريرهؼؼ ، مماتي
 ىذه الشخصية ليا دكر أساسي في الحدث الرئيسي ك (1)«دكف أف تطمعي عميو ، كما ىك

أخشى أف أقكليا  »  يدكر حكؿ الحدث الرئيسي في ىذا المقطع "نكل" كذلؾ نجد صكت 
إسـ الكافد لـ تصرح بو  ك ، كتاب قدكر لـ ينشر بعد أخشى أف أفضح السر ك ، اآلف

حيف أكتب الحقيقة بشكؿ  ، أدرم ك لكنني سأكشفو ال .. ؟ اآلف الكقت لـ يحف ، المشيئة
سأقطع يد  ، سايح ليكقع بيا كتابواؿك مثمما قطع قدكر يد  ، آخر غير الذم قتؿ قدكر

الذم  " بكعالـ" ، ثـ يأتي صكت سائؽ سيارة األجرة (2)« قدكر ك أكقع بيا ما كتبو بنفسو
ظرؼ  » " السايح"  ك الذم ىك مكمؿ لعمؿ شقيقو  "قدكر" سيحتفظ بنسخة مف كتاب 

صفحات .. قصاصات أكراؽ مكتكبة بأقالـ مختمفة ..   مجمكعة أكراؽ مرقكنة .. صغير
ثـ تأتي شخصية ،  (3)«  بعضياؼ، تآكمت أطرا لمخطكطة قديمة ، حكالي عشر ، قميمة

ىك الشخص الذم سيركم لنا بعض الطقكس  صكت آخر في ركاية قسيمي ك جديدة ك
 الذم  "قدكر" آخر بكتاب ب كالتي تقـك بيا بعض الطكائؼ ك التي ليا عالقة بشكؿ أ

يقكؿ  - الشخصية األسطكرية" -  بف مدا خمقكف" حقيقة التي جاءت في كتاب يحكم اؿ
فمـ  ، ثـ أصبحت تضج مضجعي ، كانت ىذه الطقكس تستيكيني ، في البداية  »"حبكب"

بعض ما يقاؿ في ىذه  ثـ يذكر، 4(4)« أكف أرل أف ليا عالقة باإلسالـ الذم عممنيو أبي
مف كتاب  " نكل" عمى  ، " قدكر " المقطع الذم أماله، ىذه الطائفة مف قبؿ الطقكس 

يعشؽ األرض ك تعشقو  ..ر آت مف األرض كأشجار الصنكب » خمقكف قبؿ مكتو

                                            

  (1) .32ىالبيؿ ، ص: سمير قسيمي  - 
  (2) .34 – 33المصدر نفسو ، ص - 
  (3) .55المصدر نفسو ، ص - 
  (4) .61المصدر نفسو ، ص - 
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كي يخرج  .. ينتظر المحظة كي يأتي .. يخدش الرحـ الذم زرعكه فيو كي يككف ..السماء
 ، (1)« يحرثيا القادـ مف خمؼ السر ال إمرأة ، يحكؿ مف حممتو قركنا مف جسد األنثى ك

 التي ليا عالقة بالحقيقة التي تدكر حكليا تو يأتي صكت آخر يركم ىك اآلخر ركامثـ
"  قدكر" في قضية كفاةقؽمحؽ كجد أثناء تىك ضابط الشرطة الذم ك، الركاية ككؿ أحداث 

لـ يعد األمر يقبؿ  » " نكل "  معو المخطط ك الظرؼ المرسؿ مف قبؿك " بكعالـ" جثة 
يقكؿ ،  (2)«. .. ني عنيا نكلتفقد كانت ىذه مخطكطة الكتاب التي حدث ، أم تخميف

لـ أفعؿ شيئنا غير .. لـ آكؿ ..  قضيت يكميف في قراءتو ، لـ أنـ فييما »الضابط أيضا 
ا غاية الكجكد .. القراءة ك مع آخر صفحة عرفت أخيرا غايتي  ك األكيد ، أدركت أيضن

 (3)«..مني
 ربما أعممت بعض الخياؿ فيما سبؽ، »     في األخير يقحـ قسيمي صكت الراكم بقكلو 

ك مع ىذا سأبدأ القصة ال لغرض النشر، ... ك لكنني أقسـ أف األمر حدث كما كصفت 
، ك مف خالؿ  (4)«بؿ ألستريح مف الحمؿ ، ىذا الذم جعمتني نكل أعدىا أف أحممو عنيا 

 .ىذه األصكات الستة يتبيف لنا الحدث الرئيسي لركاية سمير قسيمي 
     مف الكاضح أف الصكت المفرد في ركاية سمير قسيمي مرادؼ لما يسمى عادة 

ك آخر  (ىامشاف  )ك آخر يحمؿ إسـ  (تناجي  )بالفصؿ ك ليذا نجد فصال يحمؿ إسـ 
ك ىكذا لنياية الركاية ، ك قد ضـ األصكات  (رائحة  )ك آخر إسـ  (بف يعقكب  )إسـ 

كميا ىيكؿ أكبر يرادؼ في األصؿ ما يسمى باب ، ك عمى ىذا األساس ضمت الركاية  

                                            

  (1) .68 – 67المصدر السابؽ ، ص: سمير قسيمي  - 
  (2) .118المصدر نفسو ، ص - 
  (3) .119المصدر نفسو ، ص - 
  (4) .125المصدر نفسو ، ص - 
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ك القسـ الثاني  (بعد الركاية  )القسـ األكؿ :   قسميف عنكنا كاآلتي – ىالبيؿ –
  .(مالحؽ)

غيب مفيـك البطؿ في الركاية الكالسيكية " ىالبيؿ "      إف تعدد الشخصيات في ركاية 
، فسمير قسيمي أراد بيا تعدد الذكات في المجتمع ك تعدد الرؤل ك األفكار ك التجارب ، 

الكافد بف عباد ، خمقكف بف مدا  )فقد كظؼ ستة شخصيات دكف الشخصيات األسطكرية 
ك ... ( الدام حسيف ، دم الكركا ، عبد القادر ) ك الشخصيات الحقيقية  (... زمردؾ 

 سد الثغرات التي تركيا الصكت السابؽ مفتكحة ك – شخصية –كانت ميمة كؿ صكت 
 .نقصد ىنا بالثغرات تمؾ المتعمقة بتطكر الحدث الرئيسي لمركاية 

      لقد كجدنا قسيمي في ركايتو ىذه إستعرض أبطالو كاحدا كاحدا برغـ كؿ شقائيـ ك 
بؤسيـ اإلجتماعي ، فطرحيـ كما ىـ ك ترؾ الحكـ لنا ، حيث صكر لنا جكانب كثيرة 

لشخصياتو ، فرسميـ بصكرة اليأس ، بصكرة الضياع ك اليركب ك اإلنسحاؽ ، ك الجانب 
الذم تنتصر فيو إنسانية اإلنساف ك النفس النضالية عمى النفس الكحشية التي تكمف 

 .تحتيا إرادة الخير 
 : اإلنزيـــاح  - 3 – 1

     إف مصطمح اإلنزياح ظير في العديد مف المغات بأسماء مختمفة حيث نجده عند 
" كنجده عند النقاد األلماف  "  Déviation"النقاد الفرنسييف ك اإلنجميزييف 

Abweichung "  أما النقاد العرب القدماء فقد إختمفكا بحد ذاتيـ فيما بينيـ عمى ،
:  فأطمقكا عمييا عدة أسماء منيا – اإلنزياح –اإلجماع لمصطمح مالئـ لمظاىرة المغكية 

اإلبتعاد ، الشذكذ ، الخرؽ ، الخركج ، التشكيو ، اإلنتياؾ ، كغيرىا ، كلعؿ اإلنزياحات 
 في األدب المكتكب أكثر منو في األدب الشفكم ، ذلؾ ألف الشفكم يعتمد عمى »تكمف 
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كسائؿ أخرل مصاحبة لمكالـ، مثؿ اإلشارة باليديف ، ك النبر ك التعبير بحركات الكجو ، 
 .(1)«بينما يبقى السالح الكحيد لألدب المكتكب ىك اإلنزياح 

 إنحراؼ »      اإلنزياح ظاىرة أساسية في تشكيؿ جماليات النصكص األدبية فيك يعتبر 
الكالـ عف نسقو المألكؼ ك ىك الحدث المغكم الذم يظير في تشكيؿ الكالـ ك صياغتو ، 

ك يمكف بكاسطتو التعرؼ إلى طبيعة األسمكب األدبي ، بؿ يمكف إعتبار اإلنزياح ىك 
، ك ىك يستعيف باإلستعارة ك التشبيو ك الخياؿ ك الرمز ك  (2)«األسمكب األدبي بحد ذاتو 

غيرىا ، ك بما أف اإلنزياح يعني البعد عف مطابقة الكالـ لمكاقع فإف ركاية سمير قسيمي 
، ك الذم يعني في الركاية ال في الكاقع " ىالبيؿ " مميئة باإلنزياحات نبدؤىا مف العنكاف 

 .اإلبف األكؿ ألبينا آدـ عميو السالـ مف أمنا حكاء ك ىذا غير مكجكد في قصة سيدنا آدـ 
    إذف قاـ قسيمي باإلنتياؾ ، ك الخرؽ ك تشكيو ، ك الخركج عف المعتقدات الدينية 

 . ك ذلؾ بإعتماده سالح اإلنزياح – ىالبيؿ –اإلسالمية مف خالؿ عنكاف ركايتو ىذا 
لقد نزح قسيمي مف خالؿ ركايتو عف المألكؼ مف ناحية المغة ك الشخصيات ك الخياؿ ك 

المكاف ، فاإلنزياح كاضح مف خالؿ إستخدامو بعض المقاطع النثرية تشبو الشعر أك 
/ يعشؽ األرض ك تعشقو السماء/  آت مف األرض كأشجار الصنكبر »شعرية تشبو النثر 

كي يخرج مف جسد / ينتظر المحظة كي يأتي / يخدش الرحـ الذم زرعكه فيو كي يككف 
، كذلؾ نجد  (3)«ك يحكؿ مف حممتو قركنا إمرأة ال يحرثيا القادـ مف خمؼ السر / األنثى 

/ فميما يكف لست إال إنعكاس خياؿ / ال تخافكا إنعكاسي /  أنا مثمكـ »في مكضع آخر 

                                            

ظكاىر أسمكبية في شعر ممدكح عدكاف ، دار اليازكني ، العممي لمنشر ك التكزيع ، عماف ، : محمد سميماف  - (1)
   .37 ، ص2007 ، 1األردف، ط

األسمكبية ك تحميؿ الخطاب ، دراسة في النقد األدبي الحديث ، دار اليكمة لمطباعة ك النشر ، : نكر الديف السد  - (2)
   .79 ، ص1 ، ج1997ط ، .بكزريعة ، الجزائر ، د

  (3) .33ىالبيؿ ، ص: سمير قسيمي  - 
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، ىذا مف ناحية المغة  (1)«.. ك أيإنعكاس تخافكنو مف مرايا مطينة ليس تنفع حتى خزانة 
أما مف ناحية الخياؿ فقد تجاكز كؿ ما ىك كاقعي إلى غير المنطقي فمثال في ىذا المقطع 

 ك لكنني ك أنا »، كذلؾ  (2)« حيف شاىدتيـ كاقفيف حكلي لـ أدرؾ أنني مت منذ ساعة »
، نجده متجاكزا لمكاقع  (3)«ميت أسترجع األشياء في حياتي ك كأنني أشاىد فيمما أنا بطمو 

 .بكؿ معنى الكممة ، فكيؼ لميت أف يحكي قصتو ؟ 
    أما مف ناحية الشخصيات فنجد شخصيات اليامش حاممة لمحقيقة عمى غير ما جرت 
عميو العادة حيث تحتكرىا النخبة ، جعؿ قسيمي كؿ كاحد منيا بطال ، مخرجا إياىـ مف 

 .ىامشيـ شاىديف لمحقيقة ، صانعيف لمتاريخ بالرغـ مف إختالؼ مصير كؿ كاحد منيـ 
    أما اإلنزياح مف ناحية المكاف فقد إستخدـ قسيمي عدة أمكنة منيا فضائيف مشفريف 

بالدالالت ك الرمكز ال يمكف فيميما إال إذا تعمقنا في فيـ مكاقفو الركائية المختمفة ، 
نجد  (5)"الرابكني " ك  (4)"بف يعقكب " إستخدميما ألىميتيما في بنية النص الداللية ك ىما 

فييما دالالت رمزية مختمفة ففضاء بف يعقكب يحمؿ رمزية المكت حيث إستنتجنا ىذا مف 
 ثالثكف عاما »خالؿ تكظيؼ الركائي ما يكحي إليو صراحة أك ضمنا كما في ىذا المقطع 

تغير ، ما زالت منازؿ الطكب مف طزب ، ك مزالت الكجكه " بف يعقكب " ك ال شيئ في 
السكداء سكداء ، حتى األرض التي لـ تنبت شيئا غير التراب ، ظمت عمى حاليا ، ال 

الزفت ك ال اإلسمنت ستراىا ، بقيت كعيدم بيا منسية ، تتمذذ في نكراف ذاتيا ، ال رغبة 
 (6)«ك كأنيا سقطت في بئر أسكد ... فييا لمحياة 

                                            

  (1) .204المصدر السابؽ ، ص: سمير قسيمي  - 
  (2) .13المصدر نفسو ، ص - 
  (3) .16المصدر نفسو ، ص - 
. كمـ 75بمدية تبعد عف الجمفة بػ  -  (4)  
.مخيـ لالجئيف الصحراكييف في كالية تندكؼ  -  (5)  
  (6) .46المصدر السابؽ ، ص: سمير قسيمي  - 
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التناص ، تعدد األصكات ، اإلنزياح ، أف :      لقد كجدنا مف خالؿ ىذه التقنيات 
الركائي سمير قسيمي ركائي تجريبي بطريقتو الخاصة ك التي كاف نتاجيا ركاية جديدة 

 .مغايرة لمتقميدية -  ىالبيؿ –حديثة تجريبية 
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 : ــــــهحـمالم - 2
:  الشكل األسطوري - 1 – 2

ف العرب ك الشعراء يستمدكف مف األسطكرة مضمكف ملقد كاف معظـ المسرحي     
ركنكا إلى الصمت  فدكا في السنكات األخيرة كففإذا كانكا قد إست، قصائدىـ  مسرحياتيـ ك

فإف الركاية العربية تمثؿ اآلف الجنس األدبي العربي األكؿ الذم تشكؿ الظاىرة فيو  »
عمى إستجابة الركاية العربية  ، ك حضكرا قكم الداللة عمى تحكالت الحركة الثقافية العربية

ألسطكرة إنجازا نكعيا لمخطاب ؿفقد حقؽ إستمياـ الركائييف العرب ،  (1)« ليذه التحكالت
. العربي5الركائي 

أف كاتبيا لجأ إلى الشكؿ األسطكرم لتفسير المشاكؿ "  ىالبيؿ "نجد في ركاية     
، يشرح أحد الباحثيف طريقة إستخداـ  اإلجتماعية ك الكاقع السياسي الجزائرم تفسيرا جماليا

 تستميـ ال أقصد بالشكؿ األسطكرم ذلؾ النكع مف القصص التي»  : ىذا الشكؿ فيقكؿ
 تعيد صياغة األسطكرة األسطكرة ، ك تكظفيا تكظيفا معاصرا ، أك تمؾ القصص التي

، كلكف الذم أعنيو بالشكؿ األسطكرم ىك الذم  إلخ ..صياغة حديثة بأسمكب عصرم 
، يبدك كاقعيا بينما ىك يغكص غكصا في عالـ  بناء أسطكرم متكامؿ يقدـ عمال فنيا ذا

 توتو مف نسبعي فريدا يكتسب شرايخمؽ عالما أسطكرم - ىنا – ، أم أف الكتاب األسطكرة
ىذا الباحث يقصد بالشكؿ األسطكرم عدـ تناكؿ األسطكرة في العمؿ  ،(2)« إليو كحده

الفني كما ىي بؿ عمى المبدع إستخداـ أسمكب التعبير الخاص بو لصياغة أسطكرة أك 
 .رؤيتو العميقة حتى تككف تجربة إبداعية  أفكاره الذاتية كبلخمؽ عالـ أسطكرم 

                                            

ط .ب ، د.النزكع األسطكرم في الركاية العربية المعاصرة ، منشكرات إتحاد الكتاب العرب ، د: نضاؿ الصالح  - (1)
   .06 ، ص2001، 

  .68 ، ص2000 إلى 1960التجريب في فف القصة القصيرة مف :  شعباف عبد الحكيـ محمد – (2)
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ستدؿ بو عمى إبداع سمير قسيمي في ركايتو ىذه فسنقـك بإنتقاء مثاؿ تكضيحي      
ىذه الشخصية األسطكرية التي " ىالبيؿ " حيف خمؽ لنا أسطكرة خاصة بو ك ىي أسطكرة 

. قسيمي لممحظكر الديني كلدت مف خالؿ إختراؽ
إف جميع الكتب الدينية ك السماكية ترل أف الشيطاف كسكس لسيدنا آدـ ك حكاء      

، فجميع األدياف تعمـ بيذه القصة لكف تختمؼ ركاياتيا عف سبب  رةشجليأكال مف تمؾ اؿ
ٍسكىسى ًإلىٍيًو الشَّالٍيطىاٍف قىاؿى يىا ﴿ : جؿ خركجيا مف الجنة فنجد قكلو عز ك ـي ىىٍؿ أىديليؾى  فىكى آدى

ٍمًد كى  رىًة اٍلخي مىى شىجى طىًفقىا يىٍخًصفىاًف   فىأىكىالى ًمٍنيىا فىبىدىٍت لىييمىا سىٍكءىاتيييمىا كى ١١٧ ييٍبمىى ميٍمؾو الى  عى
مىٍيًيمىا بىوي فىغىكىل عى ـي رى ى آدى نَّالًة كى عىصى ًؽ اٍلجى مىٍيًو كى ىىدىل  ١١٨ ًمٍف كىرى بيوي فىتىابى عى ثيَّاـل ًإٍجتىبىاهي رى

١١٩ ـٍ ًمنِّي ىيدنل ـٍ ًلبىٍعضو عىديكه فىًإمَّالا يىٍأًتيىنَّالكي كي ًميعنا بىٍعضي  فىمىٍف ًإتَّالبىعى ١٢٠ فىقىاؿى ًإٍىًبطىا ًمٍنيىا جى
ؿي كى الى يىٍشقىى  ا مف ـففي ىذه اآليات تبيف لنا سبب خركجو،  ١٢١﴾(1)ىيدىامى فىالى يىضِّ

أما عند ، عمييما مف تغيرات في جسدييما بعد أكميما مف تمؾ الشجرة  طرأ ما الجنة ك
حكاء مف  فقد كشؼ لنا سببا أخر لخركج سيدنا أدـ ك_ ىالبيؿ _سمير قسيمي في ركاية 

 لذلؾ المكح المكتكب  "سباستياف دم الكركا" فأشار إليو مف خالؿ ترجمة  ، نعيـ الجنة
 فكانت نتيجة الترجمة صدمة كبيرة مف تمؾ الحقيقة التي لـ يذكرىا أم ،إلى المغة العربية 

 كقفا ينظراف إلى جسدييما ك » ال عمـ لمناس بيا ك التي تدكر أحداثيا حكؿ ىذا تاريخ ك
 .. شفاف فييا جسدييمات كانت ىذه أكؿ مرة يؾ ،في يميف كؿ كاحد تفاحة قضـ بعضيا

ا إلى ت سقطت التفاحتاف ك تدحرج، إلتصقا ،شعرا بشيء يمأل الفراغ الذم كاف بينيما 
..  كانت الرغبة تحرؽ أكؿ الحقكؿ [ ...  ]ؼشغبحيث كاف جاثما عمى ركبتيو يراقبيما 

جعمو أبكه آدـ في [  ... ]ك بيذا كئد ك ألجؿ ما إقترفاه قتاله بالنسياف ىناؾ  ليذا كلد ،
قيؿ أنو بعد :  " دم الكركا " أضاؼ ك [ ... ] حتى بمغ العشريف [ ... ]رحـ أمو حكاء 

                                            

  (1) .121 – 117اآلية : سكرة طو  - 
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مف خالؿ ىذه المقطع يتبيف لنا أف سمير ،  (1)«نسمو منيا  نكح األنثى الفائض ك،قتمة ـاؿ
ىي معصية الزنا التي إنتيت  حكاء مف الجنة ك دـ كآخركج ؿخرا آبا بقسيمي يكشؼ لنا س

 ،ا لتمؾ الثمرة ـ ىذا الطفؿ الذم كاف نتيجة أكمو -ىالبيؿ – بميالد شخصيتو األسطكرية
ـى قسيمي تمؾ الحقيقة قاـ بتكظيؼ الشخصية التاريخية  ك  ليعطي بعدا  "دم الكركا" ًليىٍدعى

 . توكاقعيا ألحداث أسطكر
 فكالىما شكال خطرا عمى  "ىالبيؿ"  كظؿ لشخصية  "قدكر"  شخصية تلقد جاء     
فاألكؿ كاد يقتؿ كالدتو عند كالدتو أما الثاني فكاف السبب في خركج كالديو  ، كالدييما حياة

دىما كلدا بدكف رغبة منيما حيث طرد ج فف أم،  فقدكر إذا إسقاط ليالبيؿ ،مف النعيـ 
أما أنا فمـ أختر أم »  : جده في ىذا المقطع يقكؿفاألكؿ مف رحـ أمو دكف رغبة منو ؼ

. الثاني طرد مف الجنة  ك (2)« ...  لـ أمكث في بطف أمي أكثر مف ثمانية أشير،شيء 
:  النزوع إلى الماضي و بعث الخطاب التاريخي  -2 - 2

 لعبت دكرنا تكجيييا ك»  قسيمي إلى تكظيؼ الشخصيات التاريخية ك التي رلجأ سمي     
ظيرت في البناء الركائي   حيف تعاممت معيا ك، في أبعاد األحداث التاريخية ،مركزيا 

فيي كرمكز تحمؿ دالالت عميقة أعطت لنصو جماال فنيا  ، (3)«العاـ عند المؤلؼ 
 حيث أعطى لتمؾ األمانة التي تحمؿ الحقيقة األسطكرية أىمية ،بالخياؿ 6إختمط فيو الكاقع

 أراد بو إعطاء ركايتو ،ىذا ضرب مف الخياؿ  كبيرة عند الشخصيات التاريخية الحقيقية ك
م مصداقية فقد إستقى معارفو مف الحقائؽ التاريخية دبعدا كاقعيا ك إكساب نصو السر

 يكىـ المتمقي بأنو أماـ ،الزمات المؤرخ في قالب فني  »يستخدـ المؤلؼ  السابقة ك ىنا
                                            

  (1) . 188ىالبيؿ ، ص: سمير قسيمي  - 
  (2) . 13المصدر نفسو ، ص - 
الركاية التاريخية ، بياء الديف لمنشر ك التكزيع : نكاؼ أبك سارم  -  (3)  
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 كما ، (1)«لكف في الكقت نفسو يحمؿ ىذا البناء الفني دالالت عصرية   ك،مادة تاريخية 
 اتالشكؿ التارخي ىك شكؿ يقـك عمى محاكاة أشكاؿ الكتاب» : الرحماف   مراد عبدؿيقك

لو كظيفة فنية  [ ... ] التاريخية عند المؤرخيف لكنو يحمميا أبعادنا فنية ك إيحائية فيصبح
إذا فالمؤلؼ يستخدـ لكاـز تاريخية في بناء عممو السردم تككف  ، (2)«في بناء القصة 

. مشحكنة بالمعاني ك الدالالت الرمزية 
إذا عدنا إلى ركاية سمير قسيمي سنجده إستخدـ أحداث حقيقية جرت في الجزائر      

 كرمز  " سباستياف دم الكركا "قديما حيث إستحضر لنا شخصية المترجـ الفرنسي
لشخصية عاشت في فترة اإلحتالؿ الفرنسي لمجزائر ، حيث سرد لنا عمى لسانو الكقائع 

) في تمؾ المكاقؼ ، حيث جاء ذلؾ في الفصؿ التاسع مف الركاية بعنكاف شيادة 
 حيث قدميا أماـ المجنة اإلفريقية ك التي حدد لنا سمير قسيمي  (سباستياف دم الكركا

 عف  "دم الكركا"  حيث صرح فييا ،أعضاءىا ك التاريخ الذم أقيمت فيو تمؾ المجنة 
األسباب الحقيقية إلحتالؿ الجزائر ك إعترافو أيضا بالجرائـ ك المجازر التي قامت بيا 

إف الحضارة »  ك ىذا المقطع 1832سنة " العكفية " فرنسا الخبيثة ك بالتحديد مجزرة 
 لـ يحممكا ياء لطخناه بدماء أبر،تافيا   لـ تكف إال شعارا ،التي حممناىا مف فرنسا إلى ىنا

 ك إف حممكه ففرنسا أعمـ مف غيرىا بشرؼ المحارب الذم يجب ،حتى السالح في كجكىنا 
 مف تنكيؿ ق فما باكمـ سيدم الجنراؿ بما أصبح جنكدنا يقترفك،أف يصاف حتى بعد ىزيمتو 

. (3)«ة فرنسا التي تبرأ منيـ ؼالشرم مذابح بإسـ ك
 7 شخصيات تاريخية كثيرة تعامؿ معيا المترجـ  -ىالبيؿ- لقد ذكر قسيمي في ركاية    

                                            

  (1) .45ص ( 2000 – 1960 )التجريب في فف القصة القصيرة مف : شعباف عبد الحكيـ محمد  - 
  (2) .46المصدر نفسو ، ص - 
  (3) .129ىالبيؿ ، ص: سمير قسيمي  - 
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 نذكر  ، مف أجؿ األمانة األسطكرية التي خمقيا قسيمي في ركايتو "سباستياف دم الكركا" 
 حيث كاف بينيما عداكة  " األمير عبد القادر"  ،  " حسيف "مف ىذه الشخصيات الدام

مانة األسطكرية كانت تشكؿ خطرنا عمى الديف اإلسالمي الذم كاف سببا في األلكف تمؾ 
 كما كظؼ قسيمي شخصيات ،ة ع فيما لـ يرغبا بأف تنشر تمؾ الكدم،محك تمؾ العداكة 

.  خيالية صنعيا في ركايتو لتقدـ األدكار التي أضافيا مف خيالو
فركاية ىالبيؿ ليست ركاية تاريخية بالمقاييس المعركفة في مجاؿ الفف الركائي      

كنيا  إنيا ركاية تقكؿ التاريخ ؿ ،التاريخي ك التي درجت عمييا الركايات التاريخية المعركفة
 .تكتبو ال 
:   المحرم الجنسي و خرقالمرأة – 3 - 2

 ىك ما تركز عميو األصكلية الدينية في المجتمع ،شجكنيا   ك،نيا كإف المرأة ك شؤ     
تقـك بالتستر ك التكتـ عميو  عمميا الشامؿ ك  بحيث أصبح شغميا الشاغؿ ك ،العربي

فضحتو محتمية  جرأة ك لكف الركاية العربية الجديدة جاءت بكؿ شجاعة ك، لدرجة كبيرة 
األدب الذككرم » كية ألف لنسبدرع إسمو اإلبداع ك التجريب ك الفف ك باألخص الركاية ا

 خاصة في مكضكع العالقة المثمية، فظا جدا قياسا إلى أدب المرأة االعربي أصبح مح
»(1) 

المغربي محمد   ك ،بناني رشيد الضعيؼؿكما ىك الحاؿ عند اؿ »بإستثناء  حاالت قميمة 
لـ  »اليدؼ مف ىذا  ك (2)« مكاطنو عالء األسكاني  كهللالمصرم إبراىيـ صنع ا شكرم ك

كاف رككب ظير   بقدر ما،حدث تقنيات الركاية العربية ك العالمية أيكف كتابة ركاية ما ب

                                            

 www.albawaba.com , 24/04/2016 , 20h : 18mn  (1) -  المرأة العربية ك الجنس ، مف : محمد عمر
 الحرممؾ إلى اإليباحية 

.المكقع  نفسو  -      (2)  

http://www.albawaba.com/
http://www.albawaba.com/
http://www.albawaba.com/
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الركاية كطريؽ سالؾ ليتؾ أسرار أحد  تابكىات  الثالكث المحـر ك ىك الجنس بالدرجة 
 .(1)«األكلى 

ألنو ليس "  ىالبيؿ "لقد إستخدـ سمير قسيمي بعض مف المشاىد الجنسية في ركاية     
غض النظر عف  ممف المعقكؿ أف يقاؿ عف عممو عمؿ فني يتناكؿ حياة إنسانية برمتيا ك

الجسد ك الحياة فالركائي حيف  كأنيا ليست مف متطمبات النفس ك كة الجزء الخاص بالرغب
يتناكؿ العالقة بيف الرجؿ ك المرأة ككنيا تأتي في سياؽ الحديث عف اإلنساف » يكتب 
عميو  ك، ثيماتو  كق كعضسيثبت نفسو بغض النظر عف مك لذلؾ فإف النص الجيد، نفسو 
أف يككف  يككف النص المتعفؼ الذم يتجنب المشاىد الجنسية نصا عظيما ك فقد ال

    ح تفاصيؿ جنسيةضبالمقابؿ يسقط بالتأكيد النص الذم يؼ  ك،صاحبو كاتبا جيدا 
: ليذا نجد قسيمي صكرلنا المرأة مف خالؿ ركايتو ىذه في الشخصيات التالية (2)«كثيرة 
نسى المرأة األكلى عمى فدكف أف ، أـ قدكر ،   قدكر ك التي ىي زكجتو ة إبنة خاؿ،نكل 

 8.  حكاءاىي أمف كجو األرض ك
  التي ال تعرؼ قيمة جسدىا ، ساذجة تستحؽ صكرىا لنا كالمرأة  :أـ قدكر فراش

 إمرأة ساذجة ال تفيـ »اإلحتراـ ك التقدير ك ىذا المقطع مف الركاية يعبر عنيا 
 .(3)«جسدىا ، جيميا يجعمني أرأؼ لحاليا ، يمنحني القدرة عمى إحتراميا أك حبيا 

  مثاؿ عف مضمكف ، قيد الزكاج  المتحررة مف قيكد العائمة كصكرة لمعاىرة ، : نكل
يخبرنا بأنو ليست كؿ  أراد بيا قسيمي أف ،يريده المجتمع الذككرم مف المرأة  ما

                                            

 Elaph.com/Elaphweb/Elaphwriter/2008/6/344124.htm , 24/04/2016,23h :08mn (1 ) -
. الركاية النسكية ك تابكىات الثالكث المحـر : شاكر النابمسي   

Rawdataladab.blogspot.com,25/04/2016, 01h : 28mn ( 2 )– المشيد الجنسي في :  حبيب مكنسي
. الركاية   

  .15ىالبيؿ ، ص:  سمير قسيمي –( 3)
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عاىرة في مجتمعنا فاقدة لألخالؽ ك اآلداب يستكجب أف تككف فاقدة لألخالؽ  
 فنكل بالرغـ مف أنيا فتاة ليؿ لـ تفقد إنسانيتيا فيي تحتـر الكعكد ك ،اإلنسانية 
فقد قامت بتنفيذ كصية أبييا باإلعتناء بإخكتيا ثـ كصية قدكر بنشر ، الكصايا 

ىذا  بؿ كانت مجبرة مف أجؿ أف تعيش ك كل لـ تكف عاىرة بإرادتياف ؼ9.ق كتاب
عمى ، ت أنيا إمرأة محترمة ؿلكال مينتيا تمؾ لؽ ك» يتضح مف خالؿ ىذا المقطع 

 . (1)«األقؿ لـ يكف عيرىا في حياتيا أكثر مف منية تأكؿ منيا 
  كمثاؿ لممرأة التي إرتكبت توأكردىا قسيمي في ركام : (تو زكج )إبنة خالة قدكر 

حيف  »تبحث عف الستر لتككيف عائمة  خطأ في حياتيا حيف فقدت شرفيا ك
قمت ليا أف سرىا سيظؿ في بئرىا ،  حاكلت أف أىدئ مف ركعيا ،إكتشفت األمر 

، ىي تشكرني لت مرغمة كب ؽ،لكنني لف أقبؿ أف تبقى زكجتي ألكثر مف أسبكع  ك
لف ييمو أف تككف بكرا   ك،ستجد رجال بعدم يسترىا  أخطأت ك قمت لنفسي إمرأة

 .(2)«مت تزكجت قبمو اد ما
  شية في ؼأراد قسيمي بيذه الشخصية أف يفسر لنا معصية الزنا المت :حكاء

دـ مف الجنة آمجتمعنا كانت منذ بداية الخمؽ حيث كانت السبب في خركج سيدنا 
في يميف كؿ كحدا   ك،ا ـكقفا ينظراف إلى جسديو »كىذا المقطع يدؿ عمى ذلؾ 

شعرا بشيء  ..ا ـكانت ىذه أكؿ مرة يكتشفاف فييا جسديو، تفاحة قضـ بعضيا 
ا كانت الرغبة تحرؽ ـعمى شفتيو ك [ ... ] إلتصقا، يمأل الفراغ الذم كاف بينيما 

 .(3)«أكؿ الحقكؿ 

                                            

  .53المصدر السابؽ ، ص:  سمير قسيمي – (1)
 (2) .27المصدر نفسو ، ص - 

  .206 المصدر نفسو ، ص– (3)
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ـ الجنسي فكاف حرخرقو لمـما يخص أما ، ىذا كاف مف خالؿ تكظيؼ قسيمي لممرأة     

 أبي في فرج أمي شيكة أك قلـ أكف في البداية إال مشركع حياة قذؼ »في ىذه المقاطع 
أتخيمو في تمؾ الميمة يدخؿ ، يحىب  ال ك بحً رجؿ مثمو الم،  فأبي لـ يحب أمي  ،ممال

 يفرج ،غرفتيا عائدنا مف سيرة إستثارتو  فييا إحدل عاىرات عمر الخياـ دكف أف يناليا 
في لحظات   يقتحميا دكف مقدمات ك،ىي بالكاد قادرة عمى فتح عينييا  بيف ساقي أمي ك

 ثـ ينسحب كالثعباف إلى المرحاض ليقضي ،أمي لـ تستفؽ بعد مف تعبيا  ييدأ ك
 تقطراف عسال نحميا كثيرا ما، بشفتييا العسميتيف  ... »كذالؾ نجده في  ، (1)«حاجتو
 فأغمض عيني رغبة في المزيد ،عمى كجيي   تمررىا عمى رقبتي ك ، نفسي عميوتحسد

 10،(2)« ..الزفير الشييؽ ك  كءإليَّال كمزيج مف المكايتناىى  تصدر صكتا ،ارة ثمف اإلست
ة متفشية قد تناكؿ سمير قسيمي العالقة المثمية أك السحاقية بشكؿ صريح بكصفيا ظاىر ك

 ك خرجت منيا إمرأة تشبو الرجاؿ أك رجؿ »في مجتمعنا كذلؾ مف خالؿ ىذا المقطع 
أحسف  أنا ال  ك، حتى ميما بالنسبة لي  ال  كيشبو النساء ، فمـ يكف الفارؽ ظاىرا

كاف ،  لـ أعمـ أبدا إلى أييما أميؿ أك لماذا أحب كمييا نيحتى أ، التفريؽ بيف الجنسيف 
ع جاض ثـ يعاكدني الشؾ في كؿ مرة أ،فأطمئف " جنس في الجنس ال" السايح يقكؿ لي 

 قاؿ لي مازحا تحكؿ إلى إمرأة  ك ... فيياقحتى في المرة التي أشتيي ... فييا رجال

                                            

  (1) .15المصدر السابؽ ، ص: سمير قسيمي  - 
  (2) .20المصدر نفسو ، ص - 
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عف نفسو فيتضح أنو (بكعالـ)في ىذا المقطع يتكمـ سائؽ األجرة  ، (1)«أمنحؾ نفسي 
 11.مثمي الجنس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

  (1) .54المصدر السابؽ ، ص: سمير قسيمي  - 
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   في نياية جولتنا من خالل ىذا الموضوع الذي ال ندَّعي أننَّا بمغنا كل مداركو و إنما 
 : بعضيا ، توصمنا إلى ىذه النتائج التي تيمنا 

  ظيرت الرواية التجريبية في القرن العشرين عمى يد عدد من الروائيين الغربيين
الذين تبنوا اتجاًىا واحدا ، رغم أن كل واحد منيم تميز بطريقتو الخاصة في طرح 

 .أفكاره في ىذا القالب الروائي 
  إستيدفت الرواية التجريبية تقنيات وأشكال الرواية حيث خرجت عن تمك المألوفة

 .في روايات القرن التاسع عشر 
  بعد تأثر العالم العربي بالعالم الغربي في المجال األدبي ، إنتشرت كتابات سردية

كانت في البداية تقميدية ثم تطورت فكانت ترفض القيود و تدعو إلى حرية 
 .اإلبداع

  ىو البحث عن الحقائق الغامضة إما سياسًيا أو " الرواية الجديدة " سبب تطور
 .إجتماعًيا بإستخدام أساليب تعبيرية جديدة 

  ظيور العديد من الكتاب الروائيين و النقاد ، لكل كاتب منيجو وطريقة خاصة بو
 .في التجريب 

  رؤية تركيبية – ىالبيل –من خالل نصو الروائي " سمير قسيمي " جسد الروائي 
 .بين الواقع و الخيال 

  إلى األحداث الدينية و التاريخية و ما توحي بو من " قسيمي " تفطن الروائي
أسرار فوظفيا في إبداعو ىذا ، كما إستخدميا في بعض األحيان كدرع يحمي بو 

 .وجية نظره 
  تمثل جممة تفاعالت مع نصوص " سمير قسيمي " إن دراسة التجريب في رواية

 .أخرى مختمفة و كانت إستحضاًرا لنصوص كثيرة غائبة 
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ىذه الرواية إعتمدت في طياتيا عمى أشكال من أجناس و فنون أخرى كاألساطير و الدين 
 .وغيرىا 

   في األخير نقول أن التجريب الروائي الذي يظن بعضيم أنو مجرد محاولة مراىقة و 
إنفعالية لكسر الجنس األدبي الروائي و التمرد عميو ما ىو في الواقع إال إبداع روائي 
يخمق عالًما آخر من المواضيع و األحداث التي لم يسبق من قبل التطرق إلييا ، فيو 

 .سبب إلنتاج روائع روائية تحتاجيا المكتبة األدبية العربية 

   ختاًما ، نتمنى أن نكون قد وفقنا و نجحنا و لو بجزء مما كنا نسعى الوصول إليو ، 
ن أخطأنا فمن أنفسنا و من الشيطان   .فإن أصبنا فمن اهلل سبحانو وتعالى ، وا 
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 :نبذة عن المؤلف  -

 ـ ، متحصؿ عمى بكالوريوس 1974في الجزائر العاصمة سنة " سمير قسيمي "    ولد 
في الحقوؽ ، تخرج محاميا بدأ كتابة الشعر في سف مبكرة ، و منو إتجو إلى األعماؿ 

الحرة ، عمؿ كبناء ، ثـ كنجار ،و كاتب في المصالح الحكومية الولئؾ الذيف ال يحسنوف 
  .(1)الكتابة و عمؿ كمصحح في الصحافة

   ىو روائي شاب ، مبدع و متمكف مف أدواتو األدبية ، إستطاع في فترة وجيزة أف 
  .(2)يفرض نفسو بقوة عمى الساحة األدبية ، بروحو و نفسو الروائي المتجدد

 :صدر لو روايات رائعة ىي : مؤلفاته  -
  2009تصريح بضياع سنة.  
  (فازت بجائزة الياشمي سعيداني لمرواية  ) 2009يـو رائع لمموت سنة.  
  2010ىالبيؿ سنة.  
  2012الحالـ سنة.  

 : أقواله 

ما أنا : " سمير قسيمي لممجمة الثقافية الجزائرية حيف سأؿ عف معنى الكتابة بالنسبة لو 
واثٌؽ منو أنيا قصة حب متبادؿ ، أحب الكتابة و أعتقد أنيا تحبني لقدرتي عمى تجديد 
حبي لمرواية مع كؿ نص جديد ، و كأي عالقة حب صادقة فأنا ممتـز بما تفرضو ىذه 

، فناجيف ال تحصى مف ... يمزمني الكثير مف عمب السجائر... العالقة مف إلتزامات 
القيوة عدا ىذيف فال أحتاج شيًئا لمكتابة ، أكتب متى أتيح لي الوقت يومًيا و أستغرؽ في 
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   www.alefyaa.com/?p=8866 2016/04/28 – 08h : 24mn  (2) 

http://www.djazairess.com/annasr/7760
http://www.djazairess.com/annasr/7760
http://www.djazairess.com/annasr/7760
http://www.alefyaa.com/?p=8866


 المــلحــــــــــق

 

~ 51 ~ 
 

الكتابة ساعات طواؿ ، حتى أنني أكتب في أي مكاف و في أي وقت ،إال أنني أحب 
  .(3)الكتابة ليالً 

  

                                                           

.نفس الموقع السابؽ.  (3) 
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 :ملخص الرواية 

، ليست رواية تاريخية بالمقاييس " سمير قسيمي "  لمروائي الجزائري – ىالبيؿ –   رواية 
المعروفة في مجاؿ الفف الروائي التاريخي و التي درجت عمييا الروايات التاريخية 

 .المعروفة الغربية منيا و العربية ، إنيا تقوؿ التاريخ وال تكتبو 

   لقد جاءت الرواية مقسمة إلى قسميف ، و كأنيا ليست رواية واحدة بؿ روايتيف 
متباعدتيف في الزمف ربط بينيما قسيمي بحدث واحد ميـ يكشؼ فيو حقيقة منسية ، ىاتو 

في كتاب عف أستاذه األسطوري " خمقوف بف مدا " الحقيقة التي كتبيا بطمو األسطوري 
فجعميا كحقيقة منسية ظيرت منذ البدء داخؿ ىذا الكتاب " الوافد بف عباد " ىو اآلخر 

معتمدا في ذلؾ عمى شخصيات اليامش التي عانت مف واقعيا ، حيث أعطاىا مسؤولية  
حفظ تمؾ الحقيقة التي ىي سبب ذلؾ الكره والحقد الذي سكنيا ، فمف خالؿ ىذه الحقيقة 

األسطورية تكتشؼ شخصيات اليامش حقيقة أصميـ المدفوف في طيات الزمف الماضي و 
قبميا حمؿ قسيمي مسؤولية ىذه الحقيقة عمى عاتؽ الشخصيات التاريخية العظيمة       

  .(...الداي حسيف ، عبد القادر الجزائري ، سباستياف دي الكروا  )

 يتضمف سبعة فصوؿ ، الفصؿ – بعد الرواية –   القسـ األوؿ مف الرواية جاء بعنواف 
الذي يسرد حياتو " قدور "  و فيو يستقي القارئ بعض المعمومات عف – تناجي –األوؿ 

مف جية ، و عالقتو " نوى " و ىو ميت ، فيخبرنا عف خمفيتو اإلجتماعية و عالقتو بػ 
. المتوفي" السايح " بشخصية تمقي بظميا عمى الرواية دوف أف تقوؿ شيئ و ىي شخصية 

الذي يحمؿ الحقيقة التي تدور حوليا " خمقوف بف مدا " في ىذا الفصؿ ُيذكر كتاب 
 .أحداث الرواية
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 في اليامش األوؿ يقحـ قسيمي شخصية سائؽ األجرة – ىامشاف –   في الفصؿ الثاني 
 قبؿ سنوات – مدينة بالجمفة – (بف يعقوب  )يروي فيو تفاصيؿ رحمتو إلى " بوعالـ " 

 " .السايح " لتأدية ميمة أوكمو بيا 

ليروي لنا معاناة و " حبوب ولد سميمة " فياليامش الثاني يقحـ قسيمي الجًئا صحراويا 
أحاسيس صحراويي المخيمات إتجاه مدنيـ و وطنيـ المحتؿ ، كما يروي تفاصيؿ 

بتندوؼ مرتيف كؿ سنة و التي كاف  (الرابوني  )الطقوس األسطورية التي تقاـ في واحة 
يترأسيا والده ، تمؾ الطقوس التي ال عالقة لو باإلسالـ الذي يعرفو أو الذي تعممو ؛ بعد 

 الشيخ الذي قابمو بوعالـ في بف –" النوي " سنوات مف وفاة والده قرر مقابمة الشيخ 
 :  و ىنا ينقؿ لنا حبوب بعًضا مف تمؾ القصيدة التي كاف ينشدىا جمع الطائفة –يعقوب 

 .  ىالبيؿ أبونا أنت مف قبُؿ .. ىالبيؿ 

 .فال قابيؿ أو ىابيؿ ُأعطي مف قبمؾ العقؿ 

يتراجع عف كشؼ " النوي " ىنا تبدأ بعض معالـ األسطورة في الوضوح ، لكف الشيخ 
 .ألنو كاف يراه ليس محؿ ثقة " حبوب " السر لػ 

 يقحـ قسيمي ضابط شرطة فاسد نزلت رتبتو إلى – بف يعقوب –   في الفصؿ الثالث 
مفتش ثـ حوؿ مف العاصمة إلى والية الجمفة ، و بعد وصوؿ بالغ حوؿ أحداث الشغب 

، ينتقؿ المفتش و المحافظ إلييا فيتـ توجيييـ إلى -  بف يعقوب –التي عمت القرية 
لسماع أقوالو ، يتـ تكميؼ المفتش بممؼ القضية فيواجو الشيخ بحادثة " النوي " الشيخ 
لكف الشيخ يتيرب مف التحقيؽ عف طريؽ عالقتو " نوى " الذي كاف برفقة " قدور " رجـ 

مع الذيف ىـ أعمى مف المفتش رتبة ، فيقع المـو و التوبيخ عمى المفتش مف قبؿ المحافظ 
 .الذي تخمص منو بإعادتو لمعاصمة 
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في إنتظار تسوية أوراؽ التحويؿ لمعاصمة ، يتابع المفتش القضية في تحقيؽ غير رسمي، 
 .ىنا تتقاطع شخصيات الرواية ألوؿ مرة 

، و " حبوب ولد سميمة " و" نوى "  فيو يمتقي المفتش بػ – الرابوني –   الفصؿ الرابع 
لكنو ال يستطيع ذلؾ إال بعد عودتيما " نوى " يكوف المفتش مصًرا عمى سماع أقواؿ 

 .لمعاصمة 

إتماميا " السايح " الميمة التي أوكؿ بيا " نوى "  تروي ىنا – بوح –   الفصؿ الخامس 
، وكاف دورىا ىي " خمقوف بف مدا " و المتمثمة في إكماؿ تأليؼ كتاب " قدور" إلى شقيقو 

قدور و حراسة ذلؾ المخطوط ، ىذا فقط ما ستقولو لممفتش دوف أف تجيب عف " مرافقة 
 .أسئمتو 

التي كانت في " بوعالـ "  يكتشؼ فيو المفتش جثة السائؽ – رائحة –   الفصؿ السادس 
بعد ثالثة أشير مف وفاتو مباشرة بعد حرقو  (باش جراح  )حالة متقدمة مف التعفف بحي 

يحوي صورة مف " نوى " ظرؼ مرسؿ مف قبؿ : ، و مف بيف ما خمفو " نوى " رسالة 
، يقرر المفتش قراءة تمؾ األوراؽ بعد خوؼ عميؽ و ما " خمقوف بف مدا " أوراؽ كتاب 

، فيفتح  (مف ال يممؾ شيئا ال يخسر أي شيء  )" نوى " شجعو عمى ذلؾ ىي عبارة 
 :الكتاب  و أوؿ صفحة فيو 

أحاديث الوافد بف عباد ، الكتاب األوؿ ، باب ما ترجمو سباستياف دي الكروا عف ألواح 
واألكيد ، .. و مع آخر صفحة عرفت أخيًرا غايتي : " خمقوف ، تنتيي دور المفتش بػ 
 " .أدركت أيًضا غاية الوجود مني 

إتصاال مف ناشر يريد نشر الكتاب " نوى "  تتمقى – ىمس أخير –   الفصؿ السابع 
 .، وىنا ينتيي القسـ األوؿ مف الرواية " السايح " بتوصية مف " قدور" الذي أتمو 
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 يتضمف خمسة فصوؿ ، الفصؿ – مالحؽ –   يأتي القسـ الثاني مف الرواية بعنواف 
 يقحـ الراوي في روايتو ليصؼ بعًضا مف – أنا و نوى –األوؿ منو و الثامف مف الرواية 

" خمقوف" في نشر كتاب " نوى " حالو ، يقرر أخيرا كتابة القصة تعويضا عف خيانتو لثقة 
 . ـ 1808ولـ يفعؿ ، يختار الراوي البداية مع سباستياف دي ال كروا سنة 

 بروي – شيادة سباستياف دي الكروا أماـ المجنة اإلفريقية –   الفصؿ التاسع مف الرواية 
لنا فييا عف زيؼ الدعاوي الرسمية لتبرير عممية اإلحتالؿ الفرنسي لمجزائر عف طريؽ 

بؿ و يفصح عف الممارسات الوحشية ضد الشعب الجزائري ، " تصدير الحضارة " فكرة 
الذي يعتبره المحرؾ األساسي لمجزرة   " أحمد بف شنعاف " كما بيف لنا شخصية الخائف 

سباستياف دي " التي ذىب ضحيتيا عشرات اآلالؼ ، كؿ ىذا عمى لساف  (العوفية  )
 " .الكروا 

 و 1832 أفريؿ 12أحمد بف شنعاف بتاريخ :  األولى لػ – رسالتاف –   الفصؿ العاشر 
عمى اليامش ، حيث يصؼ " السايح " بحسب ترجيح " النوي " الثانية موجية إلى جد 

، و يشير إلى لقاء تـ بيف  (العوفية  )تفاصيؿ اإلتفاؽ بينو و بيف قائد المجزرة عمى قبيمة 
.              قبؿ أسره و تعذيبو حتى الموت " الربيعة " و شيخ القبيمة " دي الكروا " 

 أحد أغواث –" التمي بمكحؿ "  مرسمة مف 1844 ماي 17أما الرسالة الثانية بتاريخ 
يشكره عمى حفظ األمانة التي ال تخص المسمميف " دي الكروا "  إلى –الشريؼ بمطرش 

 .فقط بؿ بني آدـ كافة 

 تأتي في كراستيف ، األولى – مذكرات سباستياف دي الكروا –   الفصؿ الحادي عشر 
" الربيعة "  ، يذكر فيو اإلتفاؽ الذي عقده مع الشيخ1836 و 1832مخصصة لمفترة بيف 

و المكائد التي كانت تحاؾ في قسنطينة ، كما يروي فييا تفاصيؿ ىروبو مف المعسكر 
حيث كانت األمانة محفوظة و التي  (القميعة  )بعد تسريحو مف الجيش ، و إنتقالو إلى 
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" أحمد باي " ، كذلؾ يذكر فييا إعتذار  (العوفية  )إستمميا بناًء عمى رسالة شيخ قبيمة 
.        بدفنيا " دي الكروا " عف إستالميا نظرا لمظروؼ التي تعيشيا المدينة ، فيقـو 

 يذكر فييا ىروبو مف 1850 و 1840الكراسة الثانية مخصصة لمفترة الممتدة بيف عامي 
قسنطينة و إقامتو بإحدى قرى األوراس بعد أف تزوج مف إبنة مضيفو و إحترؼ الكتابة و 

، " الربيعة بف فراش بف حمداف " إلى " سباستياف دي الكروا "الترجمة ، ثـ غّير إسمو مف 
قبؿ خروجو مف قسنطينة لـ يؼ بوعده لمربيعة و إطمع عمى ما تحويو األمانة ، كانت 
عبارة عف خمسة و ستيف لوحا مكتوبا بالمغة العربية إال لوحا واحدا كتب بالثمودية ، و 
ىو الموح الذي تراجع عف كسره لما يحويو مف سر خطير ، باإلضافة إلى ثالث لفائؼ 

 " .خمقوف بف مدا "كتبيا

بسفره إلى تندوؼ لحفظ األمانة ، ىنا يكتشؼ كؿ " سباستياف دي الكروا " تنتيي مذكرات 
 .نسبيما" السايح " و " قدور " مف 

" قدور فّراش"  بدايتو بقمـ– مقتطفات مف أحاديث الوافد بف عباد –   الفصؿ الثاني عشر 
خمقوف بف  )عف طريؽ أصحابو " الوافد بف عباد " يستحضر مف خالليا بعض أحاديث 

 باب ما ترجمو سباستياف – الكتاب األوؿ –، كما يضـ الفصؿ  (مدا ، زمردؾ ، أكيال 
دي الكروا عف ألواح خمقوف بف مدا ، يضـ فقرة موجزة بمثابة مقدمة ، و سفر البداية أو 

 .حديث التيو ، و سفر الخمؽ أوال أو حديث النسب 

أنصح القراء أف يكتفوا بالقسـ : " وقد أشار الكاتب عمى اليامش مع بداية مقدمة قدور 
ذا أصروا عمى قراءتو  األوؿ رفعا ألي أذى يصيب عقيدتيـ بسبب سوء الفيـ ، وا 
 ".فأنصحيـ بأال يحكموا عمى الظاىر و حسب مع ىذا لست متأكدا مف نشره كامال 

   ىذا ىو ممخص الرواية ، إذف فيي رواية شبو بوليسية ألف في قسميا األوؿ عرض 
قسيمي واقًعا إجتماعًيا و سياسًيا مف خالؿ شخصيات اليامش ، وىي رواية شبو سياسية 
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مف خالؿ تناولو مسألة الصحراء الغربية بجرأة ، كما ىي رواية شبو تاريخية مف خالؿ 
الثالوث " تناولو فترة ميمة مف تاريخ الجزائر ، كذلؾ شبو دينية إلختراقو أحد محرمات 

 .و ىو الديف " المحـر 
 



ــعالمراجقـائمة
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 :الملخص 

بدأ التجريب في الرواية خالل القرن العشرين ، حيث ظهرت أعمال روائية لروائيين     
من بمدان مختمفة غربية ثم عربية ، بحثوا عن تقنيات جديدة إلنتاج رواية مغايرة لمرواية 
التقميدية ، فخرجوا عن المألوف ، و تجاوزوا المحظور ، فأبدعوا في أعمالهم ، ونجحوا 

 .في إجهاد القارئ بجعمه يفكر بالطريقة التي كتبت بها قبل فهمها 

و قد كان لمروائيين الجزائريين جهد في هذا التطور الحاصل لمرواية ، بتجاربهم     
المختمفة و الهادفة إلى إلحاق الرواية الجزائرية بالرواية العالمية ، نخص بالذكر الروائي 

التي تجسدت فيها بعض من تقنيات و " هالبيل "  في روايته "سمير قسيمي " الواعد 
 .مالمح الرواية التجريبية 

Résumé : 

     L expérimentation dans le roman a eu lieu au 20 eme siècle ; les 

romanciers des différents pays , ont présenté leurs travaux , dont ils ont 

cherché de nouvelles techniques servantes à produire un nouveau roman 

différent du traditionnel ; Pour y parvenir, il fallait dépasser un barrière 

et aller au delà de l habituel ; par la fin ils ont réalisé la création dans 

leurs traveaux ; en plus ils ont réussi à affaiblir le lecteur à chercher 

comment le roman a été écrit avant  de le comprendre .  

     Les romanciers Algériens ont marqué leur présence et leur tâche dans 

ce fléau , ils participent dans cette évolution du roman à travers leurs 

écrits qui visent à donner au roman algérien un caractère universel ; 

comme exemple on peut citer  " Samir Qassimi " avec son roman  

"Halabil "  , marqué par un caractère et  un aspect expérimenté .                          
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