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إىداء              
 

كل ما أطمح إليه وما نجحت فيه وكل حياتي 

مسطورة بيد خالقي، لكن الوحيد عمى وجه 

األرض الذي كانت له يد تشبه يد اهلل في صنعي 

.. هو الحاج الجياللي

لوالدي، سيدي 

  أنجح فياكل ما أطمح إليه وكل م

 ..تحقيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كممة شكر
 

العرفاف بالجميؿ تصرؼ إنساني راؽو يجمي ما بيف الناس مف مشاعر 
طيبة، كامتناني اليـك لكالدتي التي فرشت قمبيا كي أسير عمى أرض صمبة كأشعر 

بأماف في عالـ تكقؼ عف النبض منذ بعض الكقت، ثـ ألشقائي كشقيقاتي الذيف أثثكا 
 .حياتي كأناركا بكجكدىـ أيامي 

ثـٌ لؤلصدقاء كالصديقات الذيف كانكا زىكرا زينت شبابي ككانت صحبتيـ ًنعـ 
عبد الرحمف داكدم الذم عممني : أخص بالذكر اثنيف مف بينيـ. الرفقة كًنعـ العطاء

الصبر كالمثابرة، كالدكتكر عبد القادر فيدكح الذم ثٌبتني عمى اإلصرار كطكؿ النفىس 
 .في قطع مشكار التقدـ نحك اليدؼ المنشكد

كلف أبخس األشخاص الذيف قدمكا لي يد العكف كالدعـ خبلؿ مشكار الدراسة 
 كالبحث، حقيـ مف الشكر أيضا ألنيـ كانكا كرماء بنبميـ كعطاءاتيـ الجميمة 

كلكؿ الذيف لف تتسع الكرقة لذكر أسمائيـ، لكف القمب يسعيـ امتنانا ككدا 
 .كمحبة، أصدقائي كزمبلئي

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   :مقدمــة

ة لبناء العكالـ الركائية المميزة، كىذا ما يبدك جميا في بالتاريخ مادة خص       

ذ ييطرح  األعماؿ الركائية الكثيرة التي تزخر بيا الساحة األدبية كالعربية كالعالمية، كا 

عٌمف نككف نجدنا في مكاجية مباشرة مع كجكد التاريخ  كالتساؤؿ الشيير عف ىكيتنا

ىذا الذم يعٌد نصٌا تخييميا بامتياز، فما نحممو مف مبادئ . في طيات النص الركائي

نو التاريخ بأمانة في صفحاتو لكف ىؿ يجرؤ المؤٌرخ عمى ىتؾ . كأحبلـ كرؤل يخزِّ

. ستره؟

تمؾ ىي عقدة المنشار التي أعمؿ عمى فٌكيا في ىذا البحث الذم أستقصي مف 

غة ىذا األخير داخؿ الركاية عبر سمسمة اخبللو عبلقة الركاية بالتاريخ، ككيفية صي

حيث أٌف اكتشاؼ حقيقة ما خٌزنو . مف التساؤالت التي سأطرحيا عبر اإلشكالية

التاريخ عبر رؤية مغايرة ىي رؤيا الركائي يدعك لمكثير مف الجدؿ، كلعٌؿ أىـٌ ما 

ما الحدكد الفاصمة بيف أحداث التاريخ مف كجية نظر المؤرخ كأحداث : يدكر فيو

كمف ثمة فإٌف الفضكؿ في ىذا األمر كاف أكؿ . ائيكالركاية مف كجية نظر الر

دكافعي لتبٌني المكضكع كمحاكلة الغكص فيو بأدكات تحميمية منيجية، إضافة إلى 

عبلقتي الحميمة بكتابات كاسيني األعرج مف حيث ىي رصد كنقد لكؿ ما ىك مكبكء 

.. في مجتمع زاخر بالخيرات ييدرىا أىمو بأسكأ الطرؽ كاألساليب



 

يستميمني،  أما مكضكعيا، فعمي االعتراؼ أف مكضكعة تخييؿ التاريخ لـ تكف ىي ما

غير أف حداثتيا كأىميتيا في المتف النقدم المعاصر أٌمنت لي الحافز المناسب 

لمبحث فييا، إضافة إلى طىرؽ مكضكع الطرد التعسفي ألىؿ األندلس كالنياية 

المأساكية لحكايتيا كما آؿ إليو مصيرىـ في ببلد المغرب كتحديدا بالجزائر، ال مف 

. كجية سياسية كال اجتماعية كلكف مف جانب اإلنسانية كالعيرؼ البشرم

:   حكؿ الكتابة الركائية لمتاريخ، مفادهإشكاال أساسياإٌف ىذا البحث يطرح      

خ؟ ـة التاريــّور الروايـكيف تص

 ىي األعمدة األساس الستكماؿ بناء الرؤيا التي إشكاالت صغرل كمنو تتفرع 

:  أطرحيا ىنا، إذ عمٌي تكضيح العبلقة فأطرح السؤاؿ

خ؟  ـة بالتاريـما الذي يربط الرواي

:  كفي سياؽ الحديث عف ىذه العبلقة يستدرجني الفضكؿ ألعرؼ

ة الخوض في حديث ـة؟ أو كيف بدأت الروايـة التاريخيـمنذ متى ظهرت الرواي

 .خ؟ـالتاري

:   كفي نياية كؿ ىذه التساؤالت أردت معرفة 

. وص في الماضي لمحاضر والمستقبل؟ـما الذي ستقدمه الرواية التي تغ



 

كىي تساؤالت مشركعة تمنحني القدر الكافي مف الرضى لمكاصمة البحث في ميداف 

 في أزمانيا الثبلث، تخصصي، إذ ال نكراف لما لمتاريخ مف أىمية في حياتنا

  .الماضي، الحاضر كالمستقبؿ

كقد انتيجت المزاكجة بيف التفكيؾ كالبنيكية مف أجؿ الكلكج إلى أعماؽ النص 

كاستٍكناه ما فيو كما عميو، ككاف التحميؿ كالتركيب كسيمتاف مف كسائؿ ىذا النيج 

 . فاستخدمتيما ألبمغ الغاية التي استيدفتيا بٍدء ىذا البحث

ذ أنا أتقٌدـ في بحثي ىذا، مررت بعناكيف منحتني الضكء الباىر ألستدٌؿ        كا 

، إلى نضاؿ الشمالي في *الركاية كتأكيؿ التاريخ*دربي فمف فيصؿ دٌراج ككتابو 

براىيـ عباس * الركاية كالتاريخ*كتابو  الركاية المغاربية الجدلية التاريخية *، كا 

كجيرار * Le Roman Historique*كجكرج لككاتش في كتابو * كالكاقع المعيش

جكنجكمبر في تساؤالتو الخمسيف حكؿ الركاية التاريخية، كغيرىـ ممف تجمعيـ 

صفحة المراجع، كجدت لي الرفيؽ الجيد في ىذه الطريؽ، أما كاسيني األعرج الذم 

متنا لمتطبيؽ في دراستي، فقد كاف لو العديد مف الرؤل * بيتو األندلسي* اتخذت 

كالمقاءات كالمقاالت في مجاؿ الركاية كالتاريخ، فيك حاضر ضيؼ شرؼ كصاحب 

كثير مف المقاالت األخرل في مختمؼ الدكريات العالمية الكرقية لو مكانة، ك

كاإللكتركنية، كىك ما يؤكد مدل أىمية اعتبلء التاريخ في الركاية كمكضكعة معاصرة 

. برزت كسط حقكؿ البحث في دائرة النقد األدبي



 

     كقد كجدتني في خضـ تجربة حداثية مسيجة بالكثير، الكثير مف المقاالت دكنا 

عف الكتب كالمراجع التي تيفيض البحث فييا، ثـ أنيا تجربة غربية المنشأ كما ىك 

حاؿ الدراسات األدبية المعاصرة فكاف صعبا عمٌي الحصكؿ عمى المراجع بمغاتيا 

كىنا أعترؼ أنيا - األصمية لقصر ذات اليد أكال، كثانيا لمحدكدية لغاتي األجنبية

كمف ثمة كاف ال بٌد مف الترجمات التي كجدتيا غير متجانسة - نقيصة تعيب بحثي

  .فاستعضت عنيا بالكتابات المحمية. مع المكضكع

تقدمي في جمع المادة العممية ليذا البحث، بمغت مرحمة االقتناع خبلؿ        كمف

إلى تقسيمو ثبلث فصكؿ يعالج كؿ منيا زاكية محددة، ففي الفصؿ األكؿ كقع 

: أما الفصؿ الثاني فعنكنتو. الركاية التاريخية، تعريفا كنشأة كتطكرا: االختيار عمى 

بيف الركاية كالتاريخ، في حديث عف العبلقة بينيما كتفاصيميا الطبيعية كالجمالية 

كقصة تخييؿ التاريخ في الركاية كصنعة فنية غمبت في الزمف الراىف ككانت ىي لٌب 

.  بحثي

البيت األندلسي، كحضكر تاريخ أمة : كأما الفصؿ الثالث فكاف عف متف ركاية 

  . داخمو، مف حيث ىي ركاية معاصرة لركائي بمغ شأكا بيف أترابو مف عرب كعجـ

ىذا الكاتب الذم تمٌكف في ركاياتو األخيرة مف فتح باب التاريخ - كاسيني األعرج- 

، كعف عمى مصراعيو في الكتابة النثرية اإلبداعية كالسردية عمى كجو التحديد

األدكات الفنية التي رسـ بيا صكره فأخرجيا في حمة ىذا الكتاب الذم ترجـ لمعديد 



 

 ثـٌ خرجتي بػخاتمة جمعت فييا أىـٌ ما تكصمت إليو مف نتائج مف المغات العالمية،

.     حكؿ تخييؿ التاريخ في الركاية

كفي األخير، ال بٌد مف كممة حٌؽ أقكليا لمف منحني الدعـ لمتقدـ في            

األستاذ  لكؿ مف  ق ىي شكر كعرفاف بالجميؿبحثي ىذا حتى آخر نقطة مف

، كبالتأكيد الدكتكر قادة  كمكجيي في خطة السيرحمكدم مشرفي عمى الرسالة.كتكرد

الذم منحني شرؼ االنتماء لفريقو في مشركع النقد المغاربي التراث كالحداثة، كلكؿ 

أساتذتي األفاضؿ الذيف أمدكنا بالشعبلت التي أنارت لنا الدرب خبلؿ مشكار 

. الدراسة

.         كختاما، ندعك اهلل العمٌي القدير أف يميمنا السداد في طرؽ الصكاب

طالب العالية 
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:  مدخل

مف أيف لمركائي المقدرة عمى الخمؽ كبعث الركح في شخصياتو الكرقية ما لـ 
مسألة .. يستغٌؿ حياتو كحياة اآلخريف كيسترؽ النظرة بعد النظرة لخصكصياتيـ

صارت كثيرة التداكؿ في الكقت الراىف، فحيف فتحت محرؾ البحث كصغت فكرتي 
كنت أجدني أماـ مئات اآلالؼ مف النتائج، كميا تصب في المكضكع ذاتو، فقد 

صارت الركاية التاريخية مكضكعة مغرية لمرتادم كمريدم النقد الركائي المعاصر، 
لمحاؿ الراىنة في عالمنا الذم صار يشبو - كدكف تردد- كبإمكاني أف أعزك ذلؾ 

 فما يحدث سببو انصبلح الكعي االجتماعي كانفتاح العالـ عمى ..فكىة بركاف ناشط
بعضو فصار المجتمع متمممبل بما تراكـ مف تردِّ كسيطرة لمرداءة كالقيـ المغمكطة 

كمف ىنا بات مف المحتـٌ أف ينفجر . التي نشرتيا قكل معمكمة كأخرل غير معمكمة
 ..البركاف أخيرا كيحدث كؿ ما نراه أمامنا في العالـ

األمر الذم دفع بالركائييف الممتمئيف بأماني أكطاف المعة إلى الغكص في 
تاريخ لـ يكف بالزاخر دائما كمحاكلة اإلمساؾ بمحظات المجد فيو، كاستخبلص العبر 

مف قصص الخيبة  لتصحيح كضع أك تحميؿ آخر، استشرافا لمستقبؿ صار يبدك 
 .. مظمما كغير مغرو لناظريو

كما بيف الركاية التاريخية كالتخييؿ التاريخي عبلقة متشظية داخؿ مركب سخي 
بالييجنة كالمزاكجة بيف األنكاع السردية األدبية، بؿ كبكؿ األجناس األدبية، ىك 

فحياة البشر . الركاية، حيث تنبني ىذه األخيرة عمى كؿ ما ىك إنساني ككجكدم
 . 1تدرؾ عمى نحك أمتع كأسيؿ حيف يجرم تمثيميا بالتخيبلت التاريخية

                                                           
1
، 1إبراهٌم عبد هللا، التخٌل التارٌخً، السرد، واإلمبراطورٌة والتجربة االستعمارٌة، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر،بٌروت، ط -  

 .7، ص 2011



 

 كيقذؼ عبد اهلل إبراىيـ بالمصطمح في عمؽ اليـٌ حيف يجعؿ مف الركاية 
، كيرل أنيا يجب أف تتبلشى أمامو حتى تفسح المجاؿ 1*التاريخية تخيبل تاريخيا

ذلؾ أٌف .2كاسعا أماـ الكتابة السردية التاريخية كتتخطى إذ ذاؾ مشكمة األنكاع األدبية
الركاية كصنعة تقـك في أساسيا عمى فعؿ التخيؿ، فجعميما شيئا كاحدا كاستخدـ 

في حيف كاف فعمنا نحف مخالفا في . مصطمح التخيؿ التاريخي بدؿ الركاية التاريخية
الركاية التاريخية في عمـك صنعتيا " تخييؿ التاريخ"ىذا البحث إذ قصدنا بعبارة 

الياجس الذم كخصكص تميزىا، ككفدنا إلى تفاصيؿ بنائيا مفككيف، مركبيف لنفيـ 
دفع بالركائي لمسامرة التاريخ في إبداعاتو كجعمو ييعمؿ خيالو فيو ليبني عالما مكازيا 

عمما أف الركاية التاريخية العربية ليست سكل لقيط اختمطت أنسابو ما بيف . منو
قراءات لمركايات األكركبية كمحاكلة تقميدىا، كجيد جييد لرعيؿ المحافظيف عمى 

ذلؾ أنيا » التراث السردم العربي الذيف عممكا عمى إحيائو بحٍشره في بنية الركاية، 
كلدت في شرط غير ركائي لـ تنجز فيو البرجكازية العربية ثكرتيا كلـ يعرؼ الكاقع 

العربي فيو ثكرات جذرية، كأٌف ىذه الركاية كلدت معكقة، كافدة، شديدة التمعثـ لحظة، 
كىي في الحاليف بعيدة البعد كمو عف . لحظة أخرل" المقامة"كمميئة بالكىـ ترىِّف 

، كىذا الظرؼ ينسحب عمى جنس الركاية كمو 3«الشرط األكركبي الذم سٌكل ركايتو 
ال عمى التاريخية منيا فحسب، ذلؾ أٌف أٌم إبداع يككف في بداياتو مدا كجزرا ما بيف 

غير أننا قد بمغنا في زمننا ىذا مرحمة الثكرات . الحديث المستقدـ كالقديـ المجدَّد
كصار السؤاؿ الممٌح ىك إلى أيف نحف سائركف، فمـ يشيد العالـ العربي في تاريخو 

-  أقصد ذلؾ التاريخ–ما يشيده اليـك مف ظركؼ، كرغـ ذلؾ ما زلنا نغرؼ منو 
 كلف يعكز الركائييف القدر الكافي مف  .لنعرؼ سٌر ما نحف فيو، كنتيجتو كمكئمو

                                                           
 *
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 . 5 المرجع السابق، ص إبراهٌم عبد هللا،  

2
 .5المرجع نفسه، ص -  

3
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الشجاعة ليستخرجكا المسككت عنو مف بيف األلكاح المشقكقة لمتاريخ الذم 
 . خطتو السمطة عمى مقاسيا ال عمى مقاس الحقيقة

  فإنو في المقابؿكألف ىذا الركائي مأخكذ بالخمؽ كاالكتشاؼ كتكليد الجديد،
كاتكاء عمى »يييمف عمى مخمكقاتو المتخيمة كينصب ذاتو مرجعا ألككاف ال متناىية، 

كسعى بمزاؾ .. الخمؽ الركائي تطٌمع فيمدينغ إلى فضح أسرار ثكرات مختمؼ البمداف
إلى خمؽ المجتمع الفرنسي مرة أخرل بمكاد ركائية، تدقؽ الخمؽ األكؿ كتفصؿ فيو 

كيرل فيصؿ دٌراج أنو مشركع غريب، ينافس فيو الركائي .. بيف الصحيح كالخطأ
ـٌ يقؼ فكؽ  عالـ االجتماع كيصحح معارؼ المؤرخ، كيتعٌمـ مف عالـ النفس كيعممو ث

 1«..الجميع خالقا

فالركائي رجؿ متحرر في فكره كتكظيؼ قراءاتو الكاسعة كأيديكلكجيتو المتعددة 
المكارد، لذلؾ ال يجد سكل المغة يىمبىسيا ثكبا أنيقا ليطمؽ عناف فرسو الجمكح كيحمؿ 

فاألعماؿ الركائية تمثؿ تكجيا أيديكلكجيا تقدـ  »عمى حد فيمو كتمقيو لما حكلو، 
كتعمؿ بكصفيا مرآة لمظاىر نكعية مف .. كجية نظر مزدكجة حكؿ تاريخ المجتمع

 كىي بذلؾ انعكاس لمكعي الذم يممكو ىؤالء 2 «..تشكؿ الحركة البرجكازية الصغيرة
المبدعكف عف تمؾ الظركؼ التاريخية كما التخييؿ الذم يحدثكنو في التاريخ كما 

يشكمو مف حكادث سكل درب يسمككنيا كيدعكف القراء لتتبعيـ فييا قراءة ليتؾ الستر 
الذم زكره المؤرخكف الرسميكف، فمـ يعد لركاية ىؤالء مصداقية بعد ما أحدثو اإلعبلـ 

المفتكح مف زالزؿ في الثابت المستقر، كما نشاط البركاف في المجتمعات العربية 
  ىذاليسكسكل ردة فعؿ بعد كعي متأخر بالزيؼ الذم أصاب تاريخ ىذه األمة، 

 .. حكما جزافيا كلكنو كصؼ لما يحصؿ كما نشاىده كؿ يـك عمى صفحات الكاقع
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فكاف لمقدرة الركائي عمى الخمؽ المزية في إعادة تشكيؿ كرسـ خطكط كاقع 
الذم رافؽ اإلنساف منذ أف أدرؾ أٌف كراء كاقعو المعيش »مكازو آتتو قدرة التخييؿ 

 عمى بنائو مف كجية نظر مخالفة لمركاية 1«..كاقعا آخر، أكثر جماال أك أقٌؿ قبحا
قناع طبقات الشعب البسيط بيا .. الرسمية، تمؾ التي أرادتيا القكل السمطكية نشرىا كا 

 ىذه  آلت إليو تكصيؼ لمابقدر ما ىي ليست نظرة سياسية أك إيديكلكجية كما أنيا
الكتابة السردية التي تربعت عمى عرش فنكف القكؿ، حتى سمبت الشعر مكانتو 

كاستحكذت عمى جميكر القراء الذم صار يتجو نحك تصحيح معارفو المزكرة، إذ أٌف 
 حيث ابتدأت 2«لمركاية رحمتيا أيضا التي بدايتيا ىدؼ شاؽ، كنيايتيا نصر أكيد»

كجنس أدبي مبتذؿ يعبث بو المنتمكف لمطبقات الدنيا في المجتمعات األكركبية في 
األزمنة الكسيطة التي كانت  تتبجح فييا البرجكازية بمبلمح متكبرة، فكانت ردة فعؿ 

.  عمى ىذا التفاكت الطبقي بيف جنس البشر

، ترافقيا اإلبداعثـ نتقدـ قميبل لنجد أف الركاية نكع مف الكتابة كشكؿ مف أشكاؿ 
كفي نفس الكقت . لغة الحكي، التي كانت في زمف ما ليجة تدرجت نحك لغة لمكتابة

حدث تطكر أك تحكؿ بيف األنكاع الراقية التي تقدـ أبطاال نببلء أسطكرييف، يقكمكف 
كتميز . بأعماؿ بطكلية كممحمية، كبيف أنكاع جديدة لـ تعرؼ بالطريقة الصحيحة

البطؿ يتأنسف، يصبح كاقعيا، كيندرج ضمف سياؽ »  النكع النثرم، بصكرة أدؽ
، كبكممة كاحدة يصير  كليذه الشخصية حكاية تدكر عمى قاعدة – شخصية – مفيـك

يعنيو التاريخ في  ما الذم فيؿ نعرؼ حقيقة ما التاريخ كما الركاية؟؟. 3«.مف التاريخ
ارتباطو باإلبداع؟ كفي المقابؿ كيؼ تسكغ الركاية لنفسيا مبلحقة التاريخ، كتقصي 

 حقائقو، كاستكشاؼ أباطيمو، كالتبٌيف منيا؟
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ال أحد ينكر أف ىناؾ عبلقة كطيدة بيف التاريخ كالركاية، كأف لكمييما طريقتو 
في فيـ الماضي كاستقصائو مف جميع جكانبو، كتبصر الكاقع كتبيُّف ما فيو مف 

ا مف جية المبلزمة تكمف في كيفية تناكؿ الحدث ـرؤل، كمف ثـ فإف العبلقة بينو
مف خبلؿ تجميات التمثيؿ السردم، كالحفر في قداسة الكقائع التاريخية، كاكتشاؼ ما 
ظياره في صكرة إبداعية، كبشكؿ مغاير  ىك مسككت عنو في المحصمة التاريخية كا 

عف الحقائؽ التي غالبا ما تككف مزيفة لدل المؤرخيف الذيف ينتصركف لمميكؿ 
كاألىكاء، كىي بالضبط الفجكة التي يمٌر عبرىا فعؿ التخييؿ الذم يعترض عميو 
المؤرخكف في الركاية التاريخية، حيث يحصؿ أٌف الركائي ينزع عنو برنس التبعية 

 .الذم يتدٌثر بو مؤرخك السمطة، كيعمكف صكت الحرية اإلنسانية لقكؿ ما لـ ييقؿ

مف األفضؿ أف نعتبرىما طريقتاف لفيـ كتقديـ الكاقع، كبالتالي نكعاف مف ك
الكتابة، كالعبلقة بينيما نسب مف جية الحقيقة كالزمف، حتى ال نقكؿ ىكية مشتركة 

، يمكقعاف التبعات كالمتكاليات "الزمف"فيما يمفصبلف تعبيرا عف الكقت . بينيما
. المرتبة كفؽ منطؽ سببي مف أجؿ تقديـ تكضيح أك تبريرات" السردية"الحكائية 

كيمكف القكؿ أف الركاية تابع متمرد لمتاريخ، فيي تأخذ منو كال تتسـ بسماتو، كال 
تسير عمى سٍمًتو إال بما ينفع النص مف تركيبات، سكاء فيما يخص الشخصيات أك 

.. األحداث

ذا كاف التاريخ إعادة إحياء فذلؾ ما يجعؿ مف الركاية ندا لو، حيف تمنح  كا 
فالسارد ىنا مؤٌرخ مف نكع .. الحياة ألبطاؿ مبتدعيف يممؤكف المشيد التاريخي حركة

خاص يتجاكز ما ييتـ بو المؤرخكف األكاديميكف، فيك يعتني بالثغرات كالفجكات 
كاليكامش المنسية كالزكايا المعتمة التي تجاىمتيا كتابات التاريخ الرسمي ليقـك بممئيا 

ضاءة المعتـ مف جكانبيا  إضافة إلى إبراز السمات المميزة الجكىرية .كترميميا كا 

 



 

 كؿ ذلؾ بكاسطة الفف، حيث يتجاكز بعض حقائؽ التاريخ خدمة *1لمفضاء
لتصكراتو كأىدافو، كىك ما أكحى لممؤرخيف أف الركاية تنتيؾ قدسية كقائع التاريخ 

. كجمميا

 2« تاريخ متخيؿ داخؿ التاريخ المكضكعي» : كألٌف الركاية بشكؿ عاـ ىي 
: يمكف التماس الخيط الذم يشدىا إلى التاريخ، عبر اشتراكيما بالعناصر الرئيسية
. اإلنساف، الزماف كالمكاف، كأكثر مف ذلؾ اشتراكيما بالقصة أك الطابع القصصي

" ألحداث كقعت في الماضي كنمط مف " القص" حيث التاريخ نكع مف الركاية 
عف األشخاص كالظكاىر االجتماعية بكؿ تجمياتيا الثقافية كاالقتصادية " الحكي

لظكاىر اجتماعية - سمبي أك إيجابي– فيما الركاية تسجيؿ تاريخي .. كالسياسية
تحمؿ دالالت متنكعة، يسجميا الركائي أك يجنح إلييا، يريد إصبلحيا أك يحمميا 

.. رسالتو كىدفو

كما أنو لمركاية التاريخية عبلقة خاصة بالتاريخ مستمدة مف مكضكعيا 
كأسمكبيا، كتشترؾ مع الركاية األدبية عمكما في كجكد بنية تاريخية تتأسس عمييا، 

لمخطاب الركائي بكصفو تسجيبل أك تقميدا ساخرا (   Bakhtine )كقد نٌظر باختيف
لمغات المجتمع في الحياة المعيشة، فيك يعتمد عمى أٌف المغة في الركاية جزء مف 

المرجع الركائي، أم المجتمع، كالمقصد ىنا أٌف حديث الركاية ىك تاريخ مشبع برؤيا 
ٌف ىذا الجنس السردم التخييمي يحاكؿ التقاط ما إمؤلفيا ميما اختمفت الرؤل، حيث 

ىك جكىرم كجدلي في عبلقة اإلنساف بالتاريخ، ليهسيـ بشكؿ فاعؿ كحاضر في 
 حيث أٌف استرجاع الماضي يختمؼ عف ..تقديـ صكره ليذه العبلقة كفؽ منظكره الفني
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 1استخدامو، إذ ىذا األخير ىك ما تنبني عميو رؤيا الركائي، كاألمر يؤكده تكدكركؼ
بالقكؿ بكجكد مفارقة بيف استرجاع الماضي كاستعمالو، فنحف ال نبحث عف االحقيقة 
التاريخية كال ندقؽ في الدالئؿ التي تدعـ ىذا التاريخ، بؿ ما تقـك بو الركاية ىك أف 

 .تأخذ مكاف الذاكرة، كتمسؾ ببعض لحظات مف التاريخ لتصكر عالمنا ما

ثـ أٌف كعي الكاتب بالكاقع الراىف الذم يعيشو كقضاياه المشٌكمة، كالتي تزداد 
تعقيدا كمما أكغؿ الزمف في المضي إلى األماـ، يجعؿ الكاتب المنشغؿ بو يقع في 
مأزؽ االرتباط بيذا الكاقع الذم ىك جزء منو، أك االنفصاؿ عنو لزمف مضى أكثر 

.. ثراء عٌمو يجد فيو ما يفتقده في كاقعو

قد تبدك تمؾ نظرة ضيقة  غير مجدية، فاليركب مف الكاقع المشٌكؿ إلى 
الماضي األثير، زيادة عف أنو ىركب فيك يعٌد عجزا عف المكاجية، أٌما النظرة 

ففي الكثير . الصائبة فيي تمؾ التي تجعؿ مف التاريخ سندا كداعما لقبكؿ الحاضر
مف األحياف، يرل اإلنساف الكاعي المثقؿ بيمـك حاضره أيِّا ما تكف تكجياتو 

األيديكلكجية الكاقع صكرة عف الماضي مكررة، مع تغير في األشخاص كالزمف أما 
جكىر الحدث فباؽو، كمف ثمة تبدأ سمسمة التساؤالت المطركحة حكؿ كيفية إعادة 

تاريخية ماضية، كأخرل : حضكر لمحظتيف.. الماضي، كىؿ ىي إدانة لمحاضر
كفي ذات الكقت . يدعك الكاتب لمراجعة الحاضر في ظؿ صكرة الماضي. حاضرة

استعادة الماضي المتجمي في الحاضر، ثـ الخركج بالدالالت التي يبحث عنيا مف  
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- كىي حكاية ما حدث– تجمي المحظتيف، كىك ما يتعٌدل بو مف كظيفتو األساسية 
كىك األمر الذم يؤدم إلى تداخؿ بيف طبيعة عمؿ الركائي - لما حدث– إلى تفسير 

فكتابة التاريخ تستيدؼ استجبلء الفيـ كبناء اليكية مف خبلؿ . كطبيعة عمؿ المؤرخ
 . تشغيؿ الذاكرة كاستخداـ فعؿ التخيؿ، أم أداة الخياؿ، سمة الركاية األىـ

:  المصطمح والمفهوم

إٌف الركاية في عمـك جنسيا، تنيؿ مف منابع ما في الحياة كميا مف عمـك 
كلكننا ال ، 1عمؿ مفتكح "Eco" فيي عمؿ متعدد الدالالت أك بتعبير إيكك كمعالـ،

نجد أكصافا تطمؽ عمييا كتسير بيا إلى التنكيع مثمما يفعؿ التاريخ بيا، فنحف ال 
نقابؿ ركاية عممية كركاية سياسية كركاية اجتماعية، ألف تمؾ العمـك كالركافد ال تحفؿ 
بما يحفؿ بو التاريخ، لذلؾ فإٌف ظيكر مسمى الركاية التاريخية دكف مسميات أخرل 

إذ أٌف تأثير الركاية في التاريخ تأثير يتجاكز » : لو ما يبرره عمى رأم نضاؿ الشمالي
المضمكف إلى الشكؿ، فالتاريخ يرفد الركاية بالمادة الحكائية التي يشكميا المبنى، في 

بؿ إف . حيف أٌف العمـك األخرل ال تممؾ المقكمات الحكائية التي يممكيا التاريخ
، كالقارئ كىك 2«.خدماتيا ال تتجاكز مستكل األدكات التي يكظفيا الركائي في عممو

يطالع ركاية مف ىذا النكع يتكقع أف يجد نفسو كسط عالـ كأحداث سبؽ أف اطمع 
كقد يفتح . عمييا، لكنو يكاجو كاقعا جديدا خمقو المؤلؼ كصكره مف خيالو الجامح

. عينيو عمى زكايا لـ تكف في زاكية نظره مف قبؿ
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 1«فالركاية التاريخية نتاج تفاعؿ خطابيف مكتمميف قدـ كؿ منيما خبرتو ما استطاع»
نسانية  فصارت خطابا ثالثا إجناسيا لو مقكماتو كأساساتو التي تجعؿ منو قيمة أدبية كا 

رغـ ما قد تحفؿ بو مف صكر . تضاىي في شأنيا ما يجعؿ مف اإلنساف مخمكقا راقيا
كالحركب التي يتمعف الركائيكف في تظيير بشاعة . تستعيد حيكانيتو الطبيعية

 ..أحداثيا

كقد ال تككف الركاية تاريخية بذلؾ القدر مما تتناكلو مف أحداث الماضي، 
نما تعتني منو بالقميؿ الذم يكفي  فيناؾ مف الركايات ما ال يتناكؿ التاريخ مباشرة، كا 

ف كانت ركايات  ليضفي عمى النص صفة اإليحاء بالماضي بدال مف الكاقع، كا 
تصؼ الكاقع، كما فيو مف تكتر كصراع، مف خيانة كخداع، مف مكت كحياة، 

 فيي تسترجع فترات .كىك باألساس الدكر المنكط بيا. باعتباره مف إرث الماضي
، كيبقى أف يشتغؿ 2"اإلسقاط التاريخي"تشبو المحظة الحاضرة كتقـك بما يسمى 

الركائي عمى الخطابيف ليبرز قدرتو الفنية كيبني العالـ األمثؿ في نسيج ركايتو ، 
التي تمثؿ الخطاب الثالث كنتيجة لممزاكجة بيف مكضكعية التاريخ كذاتية الركاية، 

 ..بيف صدؽ الحدث التاريخي كخيالية المشيد الركائي

يتـ ذلؾ بأدكات يبتكرىا كتصنع تميزه، كىي التي تحدد القيمة الفنية كالتاريخية 
ذ ذاؾ، عمينا أف نبرز ىذه األدكات كنتعرؼ عمى مراحؿ تطكرىا لنصؿ  لمعمؿ كمو، كا 

 .  إلى تممس ما بمغتو الركاية التاريخية مف تقدـ كما أحرزتو مف أىداؼ

 

 

                                                           
1
 110الشمالً نضال، الرواٌة والتارٌخ، مرجع سابق ، ص -  

2
 . 123المرجع نفسه ، ص -  



 

  : مقاربة مفاهيمية

تتفؽ التعريفات كالتحديدات التي تقدميا لنا المعاجـ كالدراسات المختصة حكؿ 
الركاية التاريخية عمى أنيا عمؿ سردم يرمي إلى إعادة بناء حقبة مف الماضي 

بطريقة تخييمية حيث تتداخؿ شخصيات تاريخية مع شخصيات متخيمة، ككؿ مف قاـ 
بالمقارنة بيف السرد التاريخي كالركاية التاريخية إنما أقاـ تمييزه عمى أساس الحقيقة 

.. كالخياؿ

ركاية تاريخية حقيقية، أم » : فيما يعٌرؼ جكرج لككاتش الركاية التاريخية بأٌنيا
 . 1«..أنيا ركاية تثير الحاضر كيعيشيا المعاصركف بكصفيا تاريخيـ السابؽ لمذات

إعادة تدكيف لمماضي عمى نحك جمالي ال »لكنيا ليست إعادة كتابة لمتاريخ، بؿ 
أما . كالتاريخ ىك رؤية المؤرخ.. حيادم يركف إلى نص تاريخي تحسبو غير مكتمؿ

الماضي فيك ما استرعى انتباه المؤرخ فكتبو تاريخا، كخمب لب الركائي فكتبو ركاية 
ييـٌ في الركاية »كيؤكد لككاتش أٌف ما . 2«بعد أف ثبت كقٌر في أذىاف الناس

التاريخية ليس إعادة سرد األحداث التاريخية الكبيرة، بؿ اإليقاظ الشعرم لمناس الذيف 
برزكا في تمؾ األحداث، كما ييـ أف نعيش مرة أخرل الدكافع االجتماعية كاإلنسانية 

التي أدت بيـ إلى أف يفكركا كيشعركا كيتصرفكا كما فعمكا ذلؾ تماما في الكاقع 
، رأم يقٌر مف خبللو لككاتش أٌف الركاية التاريخية نبش في الماضي 3«..التاريخي

كىك الكاعي بما - كربما استبساؿ مف طرفو . لتحميؿ الحاضر كمحاكلةه لفيـ ظركفو
 لمكاجية سمطة عنيدة تأبى النظر في سجؿ فشميا -يدكر حكلو كمثقؼ في مجتمعو

.. لتتعمـ منو
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قصة تتناكؿ الماضي بصكرة »  كيعرؼ ألفرد شيبارد الركاية التاريخية بأنيا 
خيالية، يتمتع الركائي بقدرات كاسعة يستطيع معيا تجاكز حدكد التاريخ، لكف عمى 
شرط أف ال يستقر ىناؾ لفترة طكيمة إال إذا كاف الخياؿ يمثؿ جزء مف البناء الذم 

، كفي ىذا القكؿ خصيصة الركاية التي تتكئ عمييا كجنس 1«..سيستقٌر فيو التاريخ
، حيث الركاية التاريخية انحراؼ بالحقيقة *2لو خصائصو كمميزاتو، كىي التخييؿ

عف زاكيةو حصرىا فييا المؤرخ الرسمي، فقكلبيا كعٌمبيا كجعميا عمى مقاس السمطة 
..  مغريا بيا القارئ المتمممؿ بتاريخ صنـ

أما بيككف فإٌف الركاية التاريخية لديو ىي كؿ ركاية تحاكؿ إعادة تركيب الحياة 
، كيرل الشمالي في ىذا تحديدا جيدا لمركاية التاريخية ..في فترة مف فترات التاريخ،

. 3حيث يبرز فيو االختصاص كال يغمب فنية الركاية التاريخية عمى حساب تاريخيتيا

كيجمؿ محمد نجيب لفتة تعريفو لمركاية بالقكؿ أنيا إعادة بناء خيالية لمماضي 
لى ىذه الميزات يضيؼ .. تتناكؿ أساسا حياة جمع مف الناس كعاداتيـ كتقاليدىـ كا 

 4.الشمالي التأكيد عمى ضركرة عدـ العبث بمجريات الماضي األساسية

حيث أىـ ما يميز التخييؿ التاريخي ىك اإلطار التاريخي الحقيقي الذم ينبني 
عميو، كما ىي الحاؿ بالنسبة ألنكاع التخييؿ األخرل، كما يقـك كذلؾ عمى إحساس 

 أف الركاية التاريخية ىي التي تقع عمكما بعد مدة 5كىناؾ مف يرل.. أصيؿ باألماكف
عشريف عاما أك أكثر مف الماضي الذم لـ يشيده الركائي، كأف ترسيخ الركاية  

التاريخية في الحياة يعكد إلى التركيز عمى التمثيبلت المفصمة لمجغرافيا، الثقافة 
" : التخييؿ المعمؽ" كالمجتمع المؤسساتي كلؤلزياء، تقكؿ سارة ستكف كركف نيرف في 
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 كقد .«كصؼ التفاصيؿ يمثؿ الجزء األكبر مف اآللية التي تعطي حياة لمتاريخ» 
اتفؽ النقاد عمى أٌف تمؾ التفاصيؿ ىي التي تصنع الركاية في النياية، ألف الحدث 
التاريخ قد انقضى ككاف فعبل حقيقيا، لكف تفاصيؿ حدكثو كنتائجو ىي التي يمكف 

 . االستثمار فييا إبداعيا

كميزة أخرل لمركاية التاريخية ىي الشخصيات، حيث تككف الشخصيات 
المتخيمة ىي الشخصيات الرئيسية، بينما تككف الذكات الحقيقية في التاريخ 

كبالطبع ال تمارس الشخصيات الرئيسية دكرا - أم ثانكية– شخصيات مساندة 
محكريا في القصة، لكنيا عمى العمـك تمثؿ العكامؿ األىـ كاألحداث المحيطة، كعف 

الشخصيات المتمثمة، تأخذ حظا » : ج صاريؾ.دكر ىذه الشخصيات يقكؿ جكيس 
أكفر مف اىتماـ الكاتب، فالشخصية يجب أف تقدـ بأمانة أفكار كآراء كتصرفات 

كما أنيا تحمؿ كجية نظر المؤلؼ  1«.كعادات الفترة الزمنية التي تتناكليا الركاية
حكؿ تمؾ الحقبة كأحداثيا، كعميو أف يحتاط في رسـ مبلمحيا كصقؿ مكاىبيا 
كتحميميا األفكار كاآلراء المناسبة حتى ال يعارض التاريخ الحقيقي أك يناقض 

. .الحقيقة

كمف كؿ ما سبؽ، فإف الركاية خطاب أدبي يشتغؿ عمى خطاب تاريخي، في 
محاكلة إلعادة بعثو ركائيا ضمف معطيات كقراءة آنية ال تتعارض مع المعطيات 

األساسية لمخطاب التاريخي، كتككف خصيصة العمؿ التخييمي في الركاية استكماؿ 
المشيد التاريخي المبتكر مف كجية نظر المؤلؼ إما لمتفسير أك التعميؿ أك التصحيح  

 كىذا التاريخي ال يصمنا إال 2..كمف أجؿ غايات إسقاطية، استذكارية أك استشرافية
انطبلقا مف المحظة التي نستطيع أف نرل فييا الحاضر عمى العمـك نتيجة لتمؾ 
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األحداث المتسمسمة كمف خبلؿ حمقات متكاترة مف المميزات كاألفعاؿ التي تشكؿ 
عصب التاريخ، فالفف لـ يكجد مف أجؿ دائرة مغمقة مف المحظييف ثقافيا، كلكف مف 
أجؿ أمة بمجمميا، كما تقدمو األعماؿ الفنية عمكما يجد لو صدل بيف كؿ طبقات 

المجتمع ، فبل أحد يعرؼ أيف يكمف فعؿ التاريخ بالفعؿ، حيث يشارؾ كؿ مف ينتمي 
كنحف الذيف نتمقاه عمينا فيمو كاستيعابو ألننا . ليذه األمة بنصيب في صنع حدث ما

حمقة منو تشكؿ تاريخا لزمف آت، فميس عمينا أف نبقى محتاريف كأننا أماـ عالـ 
..  خارجي غريب

إٌف ما تقـك بو الركاية التاريخية ىك إعادة إحياء  لممبادئ اإليجابية شعريا، كىي 
لقد قاـ ككلتر سككت ك.. تمؾ المكجكدة في حياة الناس العادييف، أك الطبقة الشعبية

بما لـ يستطعو المؤرخكف في زمنو، حيث أصبح شاعر عصره كالمصكر الحقيقي 
لمتاريخ كقد اعترؼ لو نقاد عصره بقدرتو الكبيرة عمى تقديـ الحياة الشعبية يقكؿ 

ركايات ككلتر سككت تعيد أحيانا إنتاج ركح التاريخ اإلنجميزم أحسف » : أحدىـ
. 1«..كأكثر كفاء مف ىـك
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 :التأسيس و االمتداد
 بعد سقكط نابميكف بكنابرت تيقكؿ جكرج لككاتش أف نشأة الركاية التاريخية كاف

، كيرل أف ىناؾ أعماال تمتد "1814كفرلي لكالتر سككت "بقميؿ، إذ ظيرت ركاية 
لحقب أسبؽ كأعمؽ في التاريخ، كأنو يعتبر األعماؿ القركسطية المعدة عف األدب  

غير أٌف ما يفتقد فيما  ،1الكبلسيكي أك األساطير مقدمات لنشأة الركاية التاريخية 
ىك تاريخي تحديدا، أم اشتقاؽ  يسمى بالركاية التاريخية السابقة ىك بالضبط ما

  كىناؾ مف ينسب الركاية 2..الشخصية الفردية لمشخكص مف خصكصية عصرىـ
التاريخية الحديثة لمكاتب األمريكي ستيفف كريف صاحب ركاية شارة الشجاعة 

الحمراء، كآخركف يقكلكف أنيا بدأت مع الركسي ليك تكلستكم في ركايتو الحرب 
. كالسبلـ

لكف الشائع مف كتب التأريخ لمركاية التاريخية أٌف ككلتر سككت ىك أبك الركاية 
التاريخية، ألنو أرسى أصكال فنية ظمت تقاليد متبعة لمف بعده لمركاية المتكئة عمى 

كقد أصبح سككت في  ».التاريخ بركاياتو التي تجاكزت الخمسيف ركاية تاريخية
كالتأثير الذم . الحقيقة أحد كتاب عصره األكثر شعبية كقراءة عمى صعيد عالمي

 ذلؾ أنو أرسى الدعائـ األساسية 3«.مارسو في كامؿ األدب األكركبي ال حٌد لو
لمكتابة التاريخية في الركاية، كركز عمى الحدث بقدر الشخصيات كمبلمحيا، كلـ 

ـٌ بمجرد المظير الخارجي كما ساد قبمو كقد قمده في ذلؾ الكثير مف معاصريو . ييت
 .كبعض مف بعده، في المغات االنجميزية كالفرنسية كاأللمانية

أما في األدب العربي فقد بدأت الحكاية بالترجمة كاالقتباس، كذلؾ خبلؿ 
النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر، فقد قاـ األدباء العرب بالتعريب كاالقتباس 
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" الفرساف الثبلثة" الذم عٌرب  نجيب حداد: مف الركايات األكركبية كما فعؿ كؿ مف
لنفس " الككنت دم مكنت غكمرم" أللكسندر ديماس، كقيصر زينية الذم ترجـ 

.. الركائي كأردفيا بست عشرة ركاية أخرل

"  كألف القارئ العربي أقبؿ عمى ىذه الكتابات، فقد برز العديد مف الكتاب منيـ 
، اليياـ في فتكح الشاـ 1872زنكبيا : " بإنتاج غزير كمف تاريخياتو" سميـ البستاني

الفضؿ في نشر ركاياتو، التي عدت أكلى " الجناف: " كقد كاف لمجمتو" 1874
المجبلت العربية الميتمة بالركايات المترجمة كالقصص التاريخي بيدؼ التثقيؼ 

 1.كتعميـ التاريخ، إضافة لمتكجيو كاإلرشاد

عمى أٌف ىذه األعماؿ التي أبدعتيا قريحة البستاني لـ ترؽ لمستكل الفنية التي 
بمغتيا الركاية األكركبية، بسبب االفتقار لمعناصر الفنية كاعتمادىا عمى أسمكب 
» : االستطبلع الصحفي، مع تيكيؿ لؤلحداث كتضخيميا، حيث يقكؿ يكسؼ نكفؿ
مف الحؽ أف نقرر أٌف السمات الفنية لـ تكتمؿ لدل البستاني، إذ تفتقد لمركابط 

 كىي ،2«كعدـ رسـ الشخصيات.. كالتحميؿ كاالستبطاف، كتمتقي بالسطحية كالتفكؾ
 كخبلؿ ىذه الفترة ظيرت أيضا كتابات .العناصر األساسية في بناء الركاية التاريخية

كىك يعتبر . جكرجي زيداف التي تجاكزت العشريف ركاية، منيا ركايات تاريخ اإلسبلـ
بعد ذلؾ رائد الركاية التاريخية العربية، كقد كانت نيتو في غىٍرًفو مف معيف التاريخ 

ـي التاريًخ لمنشء كذلؾ قكلو إننا نتكخى جيدنا في أف يككف التاريخ »: التثقيؼ كتعمي
كفييـ مف جعؿ . حاكما عمى الركاية ال ىي عميو، كما فعؿ بعض كتبة اإلفرنج

نما جاء بالحقائؽ التاريخية إللباس الركاية ثكب  غرضو األكؿ تأليؼ الركاية، كا 
نما نأتي بحكادث الركاية .. الحقيقة كأما نحف فالعمدة في ركاياتنا عمى التاريخ، كا 

تشكيقا لممطالعيف، فتبقى الحكادث التاريخية عمى حاليا، كندمج فييا قصة غرامية، 
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تشكؽ المطالع الستتماـ قراءتيا، فيصبح االعتماد عمى ما يجيء في ىذه الركايات 
، فالركاية عند  1«.مف حكادث التاريخ مثؿ االعتماد عمى أم كتاب مف كتب التاريخ

زيداف إنما ىي كسيمة لتقريب التاريخ، كيبدك مفيـك التاريخ ممتبسا بمفيـك الركاية 
كعمى زمانو ىناؾ مف ..ذك شأف عمى عيده لديو، حيث لـ يكف لممكضكع حديث

اتيمو بتحريؼ كتشكيو التاريخ اإلسبلمي بركاياتو كعف مدل خطكرتيا يقكؿ عبد 
ذلؾ أٌف فعؿ . 2«أنيا ركايات خطيرة تبث لقرائيا السـ في العسؿ » : الجكاد المحص

التخييؿ في الفٌف لـ يكف العمدة كما تـ االتفاؽ عميو الحقا، إنما كاف كذبا كتضميبل 
 .كتشكييا لصكرة الحقيقة في ىذا النكع الدخيؿ مف الكتابة

كمف بعده جاء جيؿ كاف قد اتعظ بإصرار زيداف عمى التعريؼ بتاريخ األمة 
، محمد فريد أبك حديد، محمكد طاىر  اإلسبلمية فقدمكا إنتاجا غزيرا منيـ عمي الجاـر

حقي، ثـ جاء جيؿ أحمد عمي باكثير كدخؿ في تفاصيؿ أعمؽ حاكؿ مف خبلليا 
تقديـ الحقيقة أكثر مما تبدك عميو في الكاقع، فقد مارس عبد الحميد جكدة السحار 

التي أزاح مف خبلليا الستر " أميرة قرطبة"القص التاريخي ككاف مبدعا في ركايتو 
. عف أسباب نكبات األندلس

أما ما قدمو نجيب محفكظ، فمـ يكف يقصد أف يكتب الركاية التاريخية بالذات، 
لكنو كاف عبثيا في اختيار ما يكتبو بؿ كاف متأثرا بكتابات سبقتو، كىك ما أعترؼ بو 

حينما أعكد بذاكرتي إلى ىذه السنكات، » : شخصيا في إحدل المقاببلت الصحفية
أجد أٌف باكثير كالسحار لـ يداخميما أم شؾ في قيمة إنتاجيما، ككجكب االستمرار 

أما عادؿ كامؿ كأنا فكنا نعاني مف أزمة نفسية غريبة جدا . فيو كانا ممتمئيف بالتفاؤؿ
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طابعيا التشاـؤ الشديد، كاإلحساس بعدـ قيمة أم شيء في الدنيا، كنا كأبطاؿ كامي 
كىك االعتراؼ الذم أثبت مف خبللو مدل ركعة جنكنو كتقدمو  . 1«.قبؿ أف يكتبيـ

في بناء العكالـ القصية الحكائية مف خبلؿ صكر كاقع جعؿ منو متبرما كبيرا بزمنو، 
فأبدع ما أبدع مف ركايات بمغت بو جائزة نكبؿ لآلداب، فقد كاف ليكسو الكبير 

 "قصر الشكؽ" ك"بيف القصريف"بالكتابة كالقٌص كالفضفضة الفضؿ في إخراج 
 كغيرىا مف اإلبداعات التي صارت مرجعا في المدارس كالمعاىد "السكرية"ك

ككاف معتمده التاريخ الحديث لمصر، كربما غاص أبعد قميبل .. المصرية كالعربية
إلى العيد الفرعكني ككؿ ذلؾ ليتميز في تحميمو لمكضع اآلني الذم كاف يعيشو، 

 .كالظركؼ السياسية كاالجتماعية التي أثرت فيو

 كتجاكز نجيب الكيبلني سابقيو بقدراتو الفنية كتقنياتو السردية الحديثة، حيث 
كسع في الفضاء فتطٌرؽ إلى كؿ البطكالت التاريخية في العالـ اإلسبلمي كسرد 

الفتكحات في آسيا كعرج عمى الحركب األىمية القائمة في دكؿ جنكب إفريقيا فكاف 
ثارة  يجابيا في النيكض باألمة اإلسبلمية مف خبلؿ استثمار أمجادىا كا  دكره فعاال كا 

أما جماؿ الغيطاني فقد طكر مفيـك الركاية التاريخية حيث يكىمؾ . قضية فمسطيف
بأنيا مف الماضي، لكنيا تبقى قائمة في الحاضر  كذلؾ عف كعي كبير بالتقنيات 
. السردية الجديدة التي تحيؿ إلى أزمة متعددة يحياىا في حاضره كيحمميا في ماضيو

يعتبر معركؼ األرناؤكط رائد الركاية التاريخية بكتاباتو عف :  كمف سكريا
التاريخ اإلسبلمي، ككتب عبد الخالؽ الركابي ركايات عديدة كانت خمفيتيا أحداث 

العراؽ، كقٌدـ عبد الرحمف منيؼ تاريخا اجتماعيا في ركاياتو عف منطقة الشرؽ 
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األكسط كصٌكر الركائي التكنسي البشير خريِّؼ التاريخ التكنسي الغابر في ركايتو 
 1.الببلرة كبرؽ الميؿ

كتنقؿ لنا ركايات عبد الكريـ غبلب الركائي المغربي كذلؾ لحظات تاريخية 
" فإذا كانت ركاية . عرفيا المغرب منذ عيد الحٍجر عمى استقبللو كما بعد استقبللو

لعبد الكريـ غبلب تصكر صراع المغاربة ضد المحتميف األجانب، فإف " دفٌنا الماضي
تركز عمى شريحة مف العماؿ مجسدة نضاليـ السياسي المرير " المعمـ عمي" ركاية

الريح " تطرحو أيضا ركاية كىذا ما. مف أجؿ تأسيس نقابة كطنية مغربية حرة
بالخصكص، كركايات " أكراؽ" أما ركايات عبد اهلل العركم. لمبارؾ ربيع" الشتكية

، فيي تصكر معاناة المغرب مف جراء سياسة "لعبة النسياف"محمد برادة كبالضبط 
االستغبلؿ كالتغريب التي تبنتيا الحككمة االستعمارية كأثر ذلؾ عمى المثقفيف الذيف 
حباط االستقبلؿ، كأحسكا باإلخفاؽ كالفشؿ كالتأخر التاريخي  عاشكا قسكة االحتبلؿ كا 

لعبد اهلل " اليتيـ"ك" الغربة"كزيؼ الشعارات السياسية كما ىك مشخص في ركايتي 
كما ركزت ركايات أخرل عمى الصراع االجتماعي كالسياسي في مغرب .... العركم

الستينيات كالسبعينيات كركايات محمد زفزاؼ كعمر كالقاضي كمحمد عزالديف 
بينما اختارت ركايات أخرل معالجة مكضكع االستبداد كالسمطة كمصادرة .... التازم

حقكؽ اإلنساف كبطالة المثقفيف كاليجرة كجدلية المثقؼ كالسمطة في ركايات بنسالـ 
 2...حميش كعز الديف التازم كمحمد برادة كعمرك القاضي

 

                                                           
1
 . 6بالنور سلٌمة، المرجع السابق، ص -  

 http://www.arabicnadwah.comلركاية العربية ذات البعد التاريخي، المغرب، ،اجميؿ حمداكم -  2

 

 



 

أما في الجزائر فمـ تشٌذ الركاية عف الطكؽ، فيي مف أشٌد الركايات إيغاال في 
تكظيؼ التاريخ لما شيدتو الببلد مف محاكالت مستميتة لطمس ىكيتيا ألكثر مف 
قرف كنصؼ، كىك زمف طكيؿ كثقيؿ في تاريخ كنفسيات الشعكب، حيث حاكلت 
- الركاية الجزائرية المعاصرة بحسب مضامينيا المتقاربة أحيانا أف تقرب الماضي 

مف الكاقع الجديد، فقد رأل الركائيكف أٌف تاريخنا أصبح بعيدا عٌنا كلـ نعد  - التاريخ

نستطيع الكفاء لو كلـ نعد نبالي بقكميتنا كال كطنيتنا، ىدؼ يعمؿ كؿ ركائي عمى 
شاكمتو عمى بمكغو بمغامراتو الركائية التي تتخذ مف التاريخ مطية كمف حكادثو أدكات 

.. كأسمحة يكاجو بيا كؿ ىذا التصحر الكطني

كمنذ بداياتيا خبلؿ منتصؼ القرف العشريف، اشتغمت الركاية الجزائرية عمى 
الثكرة التي أثثت الفضاء الركائي عبر فعؿ التذٌكر كنزؼ الذاكرة، حيث أف الركائي 

يكتب التاريخ ضمف سياؽ جمالي انطبلقا مف رؤيتو، فيقـك بالتخييؿ أك التأكيؿ ليس 
دفاعا عف الماضي أك تشبثا كتقديسا لو أك حتى سخطا عميو، كلكف كعيا بتشكيؿ 

التاريخ كالكاقع مف حيث ىما امتداد أحديىما لآلخر، كاستجابة لجدؿ عبلقة الحضكر 
. كالغياب بيف األنا كاآلخر

ذف فقد كاف تأثير الثكرة شديدا عمى كؿ الشعب الجزائرم، ألف فرحة  كا 
االستقبلؿ كالحرية لـ تسع قمكبيـ فكتب عنيا الشعراء كاألدباء كالصحفيكف كالركائيكف 
تخميدا لتاريخ االنتصار، ألٌف كتابة التاريخ لـ تبؽ حكرا عمى المؤرِّخ فقط، فيي ميمة 
منكطة بكؿ مثقؼ غيكر عمى الكطف، كالركائي يحمؿ أمانة الكطف مع المؤٌرخ أثناء 

فيك يعكد لمذٌكرات رجاؿ الدكلة كالمناضميف القدماء في . كتابة الركاية التاريخية
لى المناشير التي كتبتيا الصحؼ أثناء .. الحركة الكطنية أثناء الثكرة، كالعسكرييف كا 

القكؿ بأٌف كتابة التاريخ مف »: الثكرة لتكثيؽ أحداثو كىنا يقكؿ أبك القاسـ سعد اهلل
عمؿ المؤٌرخ كحده قكؿ خاطئ في نظرم، إٌف الكتابة التاريخية قدىر مشترؾ بيف 



 

جميع المكاطنيف، كلكف كٌؿ فئة منيـ ليا دكرىا كتفسيرىا كمكقفيا مف األحداث، كىذا 
كىي الميمة التي تكالىا الركائيكف المرسِّخكف لفف . 1« ىك الفرؽ بيف المؤرِّخ كغيره

الركاية بعد االستقبلؿ عمى رأسيـ الطاىر كطار بمجمكع ما كتب مف متكف عٌدت  

، "البلز: "بداية قصصية ثـ عادت لتصير ركايات في فترة السبعينيات كمنيا ركايتو
التي أفرغ فييا كعمى لساف كأخبلؽ شخصياتو كؿ ما بجعبتو مف تمممؿ كخيبة لما 

حالو حاؿ جؿ مف كتب .. كاف كراء الككاليس كفي الدىاليز المظممة لمحركة الثكرية
.. في تمؾ الفترة التي تزعزعت فييا القيـ الراسخة لشباب الكطف الطمكحيف لكطف حر

كلـ تكف الحرية إال كذبة ممكنة كقعكا في فخيا، أك ىكذا تبيف ليـ إٌباف فترة 
كقد كانت األيديكلكجيات ىي الحكـ األكؿ كالرئيس .. االنقبلبات كتصفية الحسابات

..  في كؿ ذلؾ

، كبيذا يككف بمزاؾ 2«المؤرخ الجيد ىك الركائي»يقكؿ صنع اهلل إبراىيـ 
 BALZAC المؤرخ الحقيقي لفرنسا في الككميديا اإلنسانية، بينما يككف عبد الكريـ

المؤرخ الحقيقي لممغرب، "المعمـ عمي"، ك"دفنا الماضي" غبلب مف خبلؿ ركايتيو 
كيككف الطاىر كطار المؤرخ الحقيقي لمجزائر، كيعد غساف كنفاني المؤرخ الحقيقي 

لفمسطيف المحتمة، كعبد الرحمف مجيد الربيعي مؤرخ العراؽ بكؿ جدارة، كيككف 
نجيب محفكظ المؤرخ الحقيقي لمصر عبر مراحميا التاريخية، كيككف نبيؿ سميماف 

ينداح الطكفاف، : كذلؾ ىك المؤرخ الحقيقي لسكرية الحديثة في ركاياتو جميعا مثؿ
كالسجف، كثمج الصيؼ، كجرماتي، كالمسمة، كىزائـ مبكرة، كقيس يبكي، كرباعيتو 

 .األشرعة كبنات نعش، كالتيجاف، كالشقائؽ: التي تضـ" مدارات الشرؽ"
لقد تسٌبب االنشقاؽ السياسي بعد االستقبلؿ في تشقؽ العبلقات بيف الناس كانشقاقيـ 
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عف أحبلميـ الكردية في كطنيـ، فراح األدباء يغكصكف في عمؽ التاريخ كيتقصكا 
األخبار البعيدة منو عٌميـ يجدكف ما يدٌليـ عمى أسباب ما يحدث ليـ في حاضرىـ، 
أك يستجدكا منو الدركس كالعبر كربما جعمكا منو غطاء يدرأ عنيـ غضب السمطة 

..  كالحاكـ، كلـ يكف ىذا األخير ببعيد عف القراءة

كىك األمر الذم جعؿ ركاية السبعينيات كالثمانينيات تشتغؿ عمى كتابة الثكرة 
مف تاريخ المتف الرسمي، كذلؾ ال يعني تأريخا جديدا لمثكرة، إنما يحسب لركائيي 
ىذه المرحمة محاكلة إعادة إنتاج الثكرة تخييميا، أم نقميا مف الكاقع إلى المتخيؿ، 
لكف ما حدث ىك أٌف ىذا المتخيؿ لـ ينجح في إلغاء ىالة التقديس عف التاريخ 

كتابة الثكرة أك تخييميا ككضعيا تحت تصرؼ »الرسمي لمثكرة، لكف المفترض أٌف 
الركاية تسمح لمفف بأف يغتصب قيـ الثكرة كيؤسس لنكع مف العقؿ التكاصمي المطالب 

مطمؽ -دكما بتجاكز التمركز حكؿ الثكرة، كىذا ما يجعمنا ندحض فكرة تقديس 
الثكرة الشائعة عمى الرغـ مف سيطرة مكضكع الثكرة عمى الركاية لفترة - التقديس
، كقد كاف لمطاىر كطار األسبقية في زعزعة البناء الثابت لفكرة القداسة 1«طكيمة

..  ىذه، عف طريؽ ركايتو البلز

أما مرحمة ما بعد الثكرة، فقد اقتحمت األزمة الكتابة، كنزفت الركاية طكيبل 
كارتسـ عنؼ المرحمة في األذىاف، ككانت المحاكالت حثيثة لنسج الصكرة بألميا 

كأمميا عف طريؽ أدكات جديدة انتقمت بيا مف كتابة الثكرة إلى ثكرة الكتابة، كأٌرخت 
لمرحمة العنؼ بكٌؿ تفاصيميا كناظرت بيف الطركحات األيديكلكجية كالسياسية عمى 

.. لساف السارديف كالشخصيات كعكست مساراتيـ الصكرية كما آؿ إليو مصيرىـ
لقد أطمؽ البعض مف زمبلئنا األدباء كالباحثيف الجامعييف، »: يقكؿ جعفر يايكش

 2000, إلى غاية 1991عمى الكتابة األدبية في الفترة التاريخية الممتدة مف 
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 .1«(كتابات االستعجاؿ)ك  (كتابة المحنة)اصطبلح 
ينصرؼ المصطمح العربي إلى بياف تعالؽ الكتابة بالراىف الجزائرم المأساكم إلى  

أبعد الحدكد، راىف صادـ لمعقؿ كالحس كالمنطؽ كالقيـ، كمحيؿ إلى عكالـ لـ تعرفيا 
المخيمة الجماعية، سكاء تمؾ التي عايشت فضاعات االستعمار،أك تمؾ التي تعٌرفىتيا 

الركاية الجزائرية أمثاؿ محمد ديب ككاتب ياسيف كمكلكد فرعكف،  في عكالـ ركاد
باعتبارىـ ىـ أنفسيـ، قد كتبكا راىنا جزائريا يعيش محنة االستعمار، كمع ذلؾ لـ 
تحبؿ فضاءاتيـ بفضاعات الركاية التسعينية، التي كنا نحسبيا شأنا ال يحدث إال 
لآلخريف، في محتشدات النازية، ك معسكرات الفاشية التي عرفتيا بقاع أخرل مف 

 . العالـ
أما كتابة المحنة، فيي الكجو اآلخر لمحنة الكتابة، بما ىي مرادؼ لمحنة العقؿ 

كالركح كالثقافة كالكطف، تحمؿ ظبلال ركمانسية تتقاطع مع محنة اإلنساف الكجكدية 
كأسئمتو الخالدة المعمقة بيف السماء كاألرض، حتى ال يكاد المصطمح يؤدم حؽ 
األداء معنى المأساة كما يؤديو المصطمح الثاني، مصطمح األدب االستعجالي 

المحيؿ إلى تسارع الكتابة إلى التقاط صكر الحرائؽ المشتعمة في البيت الجزائرم ك 
إلى الخناجر المصمتة عمى رقاب األبرياء مف النسكة كاألطفاؿ، كانت مرحمة نازفة 

مف تاريخ الجزائر لذلؾ كاف ال بٌد مف متابعتيا أكال بأٌكؿ كلـ يكف لقاعدة الفترة 
.. الزمنية أٌم قيمة مع كؿ ذلؾ العنؼ كالبربرية
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: طموح الرواية التاريخية

إٌف أغمب الركائييف العرب بدؤكا إبداعيـ الركائي بكتابة الركاية التاريخية عمى 
غرار الركاية الغربية، كخاصة اإلنجميزية منيا متمثمة في مبدعيا كالتر 

 كالركائييف المغاربة عبد الكريـ غبلب كعبد اليادم بكطالب  Walter Scootسككت
كالجزائرييف ككاسيني األعرج  في ركايتو  كمبارؾ ربيع كأحمد تكفيؽ كبنسالـ حميش،

"...  الزلزاؿ" "عرس بغؿ"ك" البلز"، كالطاىر كطار في ركاياتو "نكار المكز"

نجيب محفكظ، كجماؿ الغيطاني، كعبد الرحمف الشرقاكم، كتكفيؽ : كالمصرييف
ٌما إلى كتابة الركاية ... الحكيـ لينتقمكا بعد ذلؾ إٌما إلى كتابة الركاية الكاقعية كا 

الركمانسية، كليتحقؽ االنزياح الركائي بعد ذلؾ عبر التخييؿ التاريخي  كتجاكز 
كترٌتب عف ىذا أف صار التخييؿ . الركاية التاريخية التقميدية تجريبا كتأصيبل

التاريخي خطاب مفارقة ساخرة كباركديا قائمة عمى التيجيف كاألسمبة كمستنسخات 
تناصية يراد بيا الحكار كالتفاعؿ مف خبلؿ جدلية اليدـ كالبناء كاالنتقاؿ بيف 

 .الماضي كالحاضر لبناء المستقبؿ كالممكف المنشكد

ككاف مفكركف كثر قد ربطكا بيف التاريخ كالصراع، كرأكا أٌف الصراع بمفيكمو 
القديـ قد انتيى ككٌلى ما نتج عنو مف تاريخ، فمـ يعد لو مف ضركرة عمى اعتباره 
نو قد صار مف الممكف لمركاية أف تأخذ مكانو كأف تسٌد  سجبل إلفرازات الصراع، كا 

حيث يمكف القكؿ كبكؿ ثقة، أٌف القرف ..مسٌده، كأف تقدِّـ لمناس تاريخيا الخاص
العشريف قد زرع فينا تشاؤما تاريخيا عميقا، كىك ما يفسر غربة اإلنساف عف 

األحداث التي تصنعو كيصنعيا في زماف كمكاف ما، فإذا عادت إليو فإنما تعكد نٌصا 
يجعؿ المؤرخ كجيا لكجو مع خطابات كليس كقائع، األمر الذم يعني أنو يتحكؿ إلى 

لذلؾ يسكد أسمكب التحقيؽ كالتمحيص، . مؤٌكؿ لمخطاب ثـٌ مؤكؿ لمكضكع الخطاب



 

فيصبح مف ثمة أسمكب الحجاج مييمنا عمى أسمكب الكتابة التاريخية، لمعمؿ عمى 
كؿ ذلؾ .إقناع المختص قبؿ القارئ العادم بمصداقية المستندات كمصداقية التحميؿ

فااللتفات مف الحادث الكاقعي إلى  ..مف أجؿ تقميص اليكة بيف الكاقعي كالمحتمؿ
النص جعؿ مف الكتابة التاريخية تبتعد عف أسمكب المركيات السمسة، التي يسيؿ 
مأخذىا كتقترب مف أساليب الفمسفة الحجاجية، معتمدة عمى المنطؽ كالجدؿ، كمف 
ثمة انحصرت الكتابة التاريخية في دائرة النخبة كلغتيا، في حيف استرسمت الركاية 

إٌف المؤرخ ال يسعى  »: بعيدا عف كؿ ذلؾ، تستعير مف الشعبي أساليب القص

لبلحتفاء بالتاريخ، كال يسعى إلبيار الجميكر، ألف ذلؾ ليس مف بيف أىدافو 
الرئيسية، كلكف يبقى ىدؼ المؤرخ الرئيسي ىك الحقيقة، أما الركائي فيعمؿ بحرية ال 

فعمى العكس مف التاريخ الذم ينبني عمى الحقائؽ كحدىا يستطيع . يتمتع بيا المؤرخ
الركائي إضفاء رؤيتو الخاصة بتكسع في اتجاىات مختمفة، مستخدما كؿ الكسائط 

الممكنة لجذب القارئ، فيضفي عمى عممو ما ال تستطيع الحقيقة كحدىا أف 
. 1«تقدمو

إٌف الطمكح الذم عممت عميو الركاية التاريخية ىي خمخمة الثكابت التي رسختيا 
القكل الحاكمة كي تحافظ عمى مصالحيا في عالـ صار مفتكحا بعد ذلؾ لدرجة لـ 

.. يعد لتمؾ الحقائؽ المقكلبة مكاف في عقكؿ الناس

ىك ما بمغتو الركاية حيف صارت تتنقؿ بيف األنكاع بانفتاح اإلعبلـ كتطكر 
التكنكلكجيات، كتحكلت مف نصكص مقركءة إلى قطع مسرحية كلقطات عمى 

شاشات السينما كالتمفزيكف، كمف ثمة صار لمحرؼ الصامت صكت كصدل يتردد 
عمى آالؼ األمياؿ في كؿ األصقاع، كلـ تعد السياط مسمطة عمى الكتاب كالركائييف 
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إذ أٌف .. بؿ انتيجت تمؾ السمطات نفسيا منيج األديب بالركاية المعاكسة أك المفنِّدة
الركاية التاريخية صارت تطرح نفسيا اليـك بديبل لمتاريخ، كتقدـ حقيقة أخرل غير 

التي ترفعيا المؤسسات الرسمية، كتعمؿ عمى ترسيخيا في أذىاف األجياؿ مف خبلؿ 
المقررات الدراسية ككسائؿ اإلعبلـ، معتمدة في كؿ ذلؾ عمى األساليب الشعبية 

القائمة عمى اإلثارة كالدىشة كالتيكيؿ، فإنو يتعيف عمينا أف نسمـ بخطكرة الركاية كىي 
ككاف " شفرة دافنشي"تنتحؿ ىذه الميمة كتمبس ىذا الرداء، كقد طرح السؤاؿ بشأف 

أجد في ىذه الركاية مزجا  »: يقكؿ عبد اهلل إبراىيـ.. الرٌد كاحدا في جميع الثقافات

طار سردم يعتمد أسمكب البحث - دينية- شديد الذكاء بيف مادة تاريخية أسطكرية كا 
فيي تنيؿ مف .. المتقطع، كالمتناكب كالسريع، فيي مف ركايات البحث كالتحقيؽ،

المادة التاريخية حكؿ المسيحية بطريقة البحث كالتحقيؽ، كتيدؼ إلى إزالة الشكائب 
الزائفة حكليا فيما يعتقد المؤلؼ، تقدـ الركاية نقضا متتابعا لممسممات التي ترسخت 

ـٌ تكشؼ  في كعي المسيحييف عف شخصية المسيح، كأسرتو كعبلقتو بالمرأة، ث
االستراتيجية التي اتبعتيا الكنيسة في إعادة إنتاج المسيحية بما يتكافؽ كمصالح 

كبذلؾ تيدـ . الباباكات ككبار رجاؿ الديف منذ القرف الثالث ميبلدم إلى اليـك
اليقينيات المتداكلة في أذىاف المؤمنيف بالعقيدة المسيحية التي رٌسخيا التفسير 

الكنسي الضيؽ لممسيحية، كتقٌدـ كجية نظر مغايرة لكجية نظر الكنيسة عف كؿ 
كىي الميمة الخطيرة التي مف أجميا . 1«الظركؼ التي رافقت نشأة المسيحية الحقيقية

كلثقؿ ىميا انتحر الكثير مف المبدعيف العالمييف كربما صفيت أعمارىـ كأزىقت 
 ..أركاحيـ بفعؿ فاعؿ لطمس الحقائؽ التي أخرجكىا مف غياىب الكتماف

ٌف األستاذ مكنسي يبدك متكجسا مف ممارس الركاية التاريخية لمتػاريخ كما أ
كميٌمة خارجة عف نطاقيا أدخمت عنكة صفة التاريخية عمييا، كقد بدا متمممبل مف 
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زالة " كتاب األمير" سيرة األمير في  لكاسيني األعرج، ربما بسبب تأنيس الشخصية كا 
غير أٌف الذيف أقبمكا ... »: ىالة التقديس عنيا، كىك ما شرحو في تحميمو لمعتبة 

عمى الركاية لـ يكترثكا كثيرا لمعتبة الفرعية بقدر ما تكقفكا عند األكلى، كلٌما باشركا 
مكنسنيكر "القراءة، كاف األمير غائبا عف الساحة السردية التي احتمتيا شخصية 

الذم كاف البطؿ الفعمي لمركاية كمحركيا منذ البدء، ككؿ الذم ركم عف "ديبكش
  1«.لفؾ مسالؾ أبكاب الحديد" مكنسنيكر ديبكش"األمير كاف مف قبيؿ تأثيث جيكد 

حديث فيو الكثير مف العتاب الصامت ليذه االتكالية عمى اآلخر في رسـ مبلمح 
ذا كاف طمكح الركاية التاريخية أف تحٌؿ محٌؿ التاريخ ، فميس  الشخصية التاريخية، كا 

قد يزعـ الركائي أنو يرٌكز عمى »ليا أف تغمض الحقائؽ حقيا في الكينكنة كالكاقعية، 
الجانب اإلنساني في شخصية األمير، كأنو يجتيد في االبتعاد عف الشخصية 

التاريخية النمطية التي سجمتيا الركايات، كأٌف ىدفو رفع الغطاء عف الجانب الخفي 
مف الشخصية، فيعرضو إنسانا لو أشكاقو كمخاكفو، يعمك قكة كيسفؿ ضعفا، كأٌف ىذا 

غير أننا حيف نقبؿ منو ذلؾ، نريد أف يككف كصؼ . الفعؿ مف شأف الركاية أساسا
الجانب اإلنساني قائما عمى شيء مف المصداقية التي تفتح باب االحتماؿ حتى ال 

، كعميو ال 2«.تتعارض الركاية مع النقؿ تعارضا يفتح باب الشٌؾ في النكايا كالمقاصد
بٌد مف المبلءمة بيف حقيقة التاريخ كحرية المتخيؿ حتى ال يصير التاريخ عرضة 
لمتشكيو المغرض كالبغيض، فالطمس قد طاؿ الثكابت كالركاسخ في غمرة االنفتاح 

، كالذم تتحكـ فيو قكل خفية  لمعالـ عمى بعضو مف خبلؿ اإلعبلـغير المأمكف
 .معمكمة كغير مرئية

كربما ىذا ما رٌد عميو كاسيني األعرج في الكثير مف المناسبات بأنو ال يقدس 
كلكف ما يفعمو في ركاياتو أنو يعرض صكرتيا . الشخصية التاريخية كال يكسر ىيبتيا
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اإلنسانية األكثر تخفيا كالتي تجعؿ منو مخمكقا حساسا كلو مكاطف الضعؼ كأكقات 
 .التجمي كما لو قكة المكاقؼ كساعات االستبساؿ

 .. كال تفعؿ الركاية شيئا سكل أنيا ترسـ الحياة كما ىي مف كجية نظر مختمفة
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 الرواية والتاريخ عالئقية

تبدك عبلقة الركاية بالتاريخ عبلقة كطيدة، كمتماسكة، عمى الرغـ مف اختبلؼ 
مكضكع كؿ منيما عف اآلخر، مف حيث إف التاريخ يستنطؽ الماضي، كيبمغ أقصاه 
في البحث عف الحقيقة، في حيف تستعمـ الركاية الكاقع في كؿ تضاعيفو، كمجريات 
تتابع أحداثو ػ أيا كاف نكعيا ػ بتقنيات فنية، لعؿ أىميا تقنية السرد، بكصفيا طريقة 
ينقؿ مف خبلليا الركائي الحادثة مف صكرتيا الكاقعية إلى صكرتيا المغكية، كتقديميا 
إلى المتمقي في صكرة فنية، كفي مثؿ ىذه الحالة يككف التاريخ نقبل لكقائع، كالركاية 

 .سردنا يثير أحداثا كقعت

كعمى الرغـ مف ذلؾ يبقى السؤاؿ مطركحا، ما الذم تستميمو الركاية مف 
التاريخ؟ ككيؼ يجتمع المكضكعي كالخيالي في شمؿ كحيد؟ ككيؼ تجعؿ الركاية 
التاريخ تحت رعايتيا؟ كىؿ تسيـ الركاية في إحياء الماضي أـ تجعؿ منو عبرة 

ذا كاف التاريخ مميئا بالطابكىات، فكيؼ السبيؿ إلى كسر  الستشراؼ المستقبؿ؟ كا 
 طابكىات القداسة؟ 

لعؿ اإلجابة عف ىذه األسئمة يقكدنا إلى التعامؿ مع ىذه العبلقة، ضمف سياؽ 
، مف منظكر أف ىناؾ تحكال جذريا حصؿ في كؿ منيما "تعالؽ الركاية بالتاريخ"

بقصد اإلفادة مف عبرة الماضي لخدمة الحاضر، . كخاصة في نياية القرف العشريف
كيككف تداعي المكضكعات فييما محكرا أساسا لفيـ الطبيعة اإلنسانية، كمف ثـ فإنو 

يكزع عمـ التاريخ " ال غرابة في أف يفيد كؿ منيما اآلخر حتى لك استدعى األمر أف
كالركاية عمى مكضكعيف مختمفيف، يستنطؽ األكؿ الماضي كيسائؿ الثاني الحاضر، 

 بيد أف استقرار الطرفيف منذ القرف . كينتيياف إلى عبرة كحكاية



 

التاسع عشر في حقميف متغايريف لـ يمنع عنيما الحكار، كلـ ينكر العبلقة بيف 
 1"التاريخ كاإلبداع األدبي

 مف ىذه العبلقة المشٌكمة كاإلشكالية المطركحة، أغكص في عمؽ التحديدات 
فالتاريخ ال يككف تاريخا  لممعاني كالمفاىيـ كي أستخرج العبلقة بيف التاريخ كالركاية ،

إال عندما يككف في حقمو كنظامو الذم كجد مف أجمو، خاضعا لضغكطو كقكانينو 
لكنو حيف يغادره باتجاه الركاية تنتفي حقيقتو األكلى التي كانت إلى كقت . الصارمة

قريب تبدك ثابتة كيصبح فعؿ القراءة الركائية مف حيث ىك فعؿ منتج مشركطا بنظاـ 
عمى التاريخ أف يقبؿ بترؾ ثكابتو كصرامتو »أم أٌف . الركاية كاتساع المتخيؿ كحريتو

عند عتبات الركاية كيحتمي بالنسبية كاليشاشة التي تسبغ الفعؿ الركائي الذم ال 
فالتاريخ مثمو مثؿ الركاية تعٌرض لمخمخمة كذلؾ إثر ىبكب . 2«يرتكف أبدا إلى اليقيف

.  رياح ما بعد الحداثة عمييما

أٌف الركاية »: مف ىنا ننطمؽ في ىذه المكضكعة كبدايتنا مما يقكلو ككنديرا
إنجاز تاريخي مف إنجازات أكركبا، كتاريخيا لصيؽ كمكاز لتاريخ األزمنة الحديثة 
التي أفرزت حالة إنسانية منقسمة عمى نفسيا، كذلؾ حينما اختزلت اإلنساف إلى 
مككف عقمي محض، كأعمت مف شأنو بكصفو كائنا مفكرا، كما خمصت إلى ذلؾ 

كىذا االىتماـ ببعد كاحد مف أبعاد اإلنساف، طمس كينكنتو، كجٌردىا . فمسفة ديكارت
مف سماتيا المتنكعة، ككتحدِّ ليذا اإلغفاؿ كاالستعباد الذم صار أمرا كاقعا بسبب 

مف أجؿ استكشاؼ " ثربانتس"شيكع العقبلنية الصارمة، ظيرت الركاية األكركبية مع 
، 3«ثربانتس ىذه الكينكنة المنسية، فمؤسس األزمنة الحديثة ليس ديكارت فحسب بؿ
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فيي خمقت مف الضمع األعكج لمتاريخ، حيف كسر اإلنساف شككة اإلنساف كجعؿ مف 
نفسو طبقات تتصارع فيما بينيا ككؿ ذلؾ في عالـ صارت المادية فيو المقياس 

ككلدت الركاية مف رحـ المعاناة لمطبقة األضعؼ لتككف التعبير . األكحد لمتصنيؼ
الساخر كالصارخ في آف معا عمى أكضاع لـ يكف لمف صنِّؼ في ىذه الطبقة دخؿ 

فيي الفٌف الذم يؤٌرخ سرديا لمتقمبات كاالنييارات كاالنقسامات السرية »فييا، 
، كىك األمر الذم 1«.كالمطمكرة التي تعجز تمؾ الفمسفة عف مبلمستيا كتنظيميا

ذف فالقكؿ بأٌف  يجعؿ مف كظيفة الركاية صفةن لمعبلقة القائمة بينيا كبيف التاريخ، كا 
الركاية ىي نٌد لمتاريخ كتابع لو في اآلف ذاتو يبدك ىنا سمسا كسائغا بما يكفي، كذلؾ 

لميمتيا الكاضحة كالمتطكرة مف زمف إلى زمف، حيث تتطكر بتطكراتو كلكنيا ال 
ف بدا أٌنيا  تتراجع لتترؾ المجاؿ لنكع أدبي غيرىا يجمع أشتات صكرة الكاقع كا 

صارت تسمح لفنكف غيرىا بذلؾ مثؿ السينما ككسائؿ اإلعبلـ البصرم كغيرىا كما 
.. سمحت الفمسفة ليا بالتقدـ عمى حسابيا في تفسير العالـ

 فخ الحقيقة في ىي التاريخية المادة طكاعية» فيرل أٌف  تش لككا جكرج أما
 الصراع عمى تعتمد سكؼ كاتبا بكصفو عظمتو أف ىك الكاتب العصرم، كالسبب

 سارت المكضكعي،ككمما الكاقع بيما يرسـ المذيف كالقدرة الذاتية كالصدؽ نكاياه بيف
 منقادا يستسمـ بذلؾ ىزاال، ألنو كأكثر كأفقر أضعؼ كاف عممو سيؿ نحك عمى نكاياه
 كأخرل كاقعية بمجريات لركايتو الداخمي تأثيث البيت في التاريخي السرد مغريات إلى

 عممو في الركائي تحكـ بؿ تؤازرىا، إفٌ  الحقيقية المجريات مع بالضد تقؼ ال متخيمة
 الركائي يخص آخر أمر إىماؿ أك حدث العمؿ، فتضخيـ سيدة نظرتو جعؿ مف نابع
، كىك األمر الذم يشرح العبلقة المتشابكة بيف الركاية كالتاريخ مف حيث ما  2«كحده
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تكٌنو األكلى ليذا األخير مف اشتغاؿ، إذ عمييا مجاراتو دكف تقميد لمسيرتو كال 
اصطباغ سردم بمحتكاه، كعف األمانة كالمكضكعية المتاف تشكبلف ىاجس التأريخ، 

فما عمى الركائي مف حرج في كسر القاعدة كاجتياز الحكاجز المقامة مف لدف 
. القائميف بأمر التاريخ، فميمة الركائي غير ما ييتـ لو المؤرخ

فالركاية في مجاليا تقـك برصد الحياة الخافية لطبقات لـ يعنى بيا التاريخ ألنو 
يرل فييا عدـ جدكل كربما ال قيمة لذكرىا ألنيا ال تمثؿ الحدث األكبر، رغـ أنيا 

فالركاية تنزع بيذا المعنى، إلى كتابة »ىي القاعدة التي يتأسس عمييا ذلؾ الحدث، 
تاريخ الذيف ال يكتب تاريخيـ أحد، الذم يتسع لممشعكذ كالمص كالعاشؽ المخذكؿ 

كالمكمس كالقاضي الفاسد كاألخبلقي المقيكر كالسجيف الذم يبكح بأكجاعو في زنزانة 
ففي الركاية العالـ ممؾ لمجميع كىـ فيو سكاء، لكؿ منيـ طريقتو في . 1«..مغمقة

كالمصائر المختمفة ال تعني أف يقصى اإلنساف .  ممارسة الحياة، كلكؿ منيـ طريقو
مف الكجكد ميما كاف مستكاه المادم أك حتى األخبلقي، فبل أحد منٌصب كي يككف 

تبدأ، كىي تعترؼ بالمساكاة بيف البشر، »قاضيا أك جبٌلدا عمى البشر، فالركاية 
بمتعدد إنساني يقبؿ بالمنحرؼ كالسكم، كالحكيـ كالمعتكه، كالنبيؿ كاألٌفاؽ، كالمغتبط 

كألٌف النيضة األكركبية حررت اإلنساف . 2«البميد كالمغترب الذم ال شفاء لو
األكركبي مف كؿ أشكاؿ االستعباد فقد صار لمجميع مكاف في ىذا التاريخ كىك 
األمر الذم لـ يصؿ إلى العالـ العربي، ألٌف تمؾ النيضة في أكركبا كسعت مف 

أطماعيا كجعمتيـ يطمحكف المتبلؾ العالـ فصارت الحمبلت االستعمارية تشٌف عمى 
ببلد إفريقيا كآسيا كفقد العرب كالمسممكف ىيبتيـ كصارت ببلدىـ مداسا، بعدما ضاع 

فكتبت »ممكيـ كمكانتيـ المعرفية لؤلسباب التاريخية المعركفة كغير المعركفة، 
الركاية العربية، التي حققت كحدة الكتابة كاإلحساس، تاريخا مقمكعا، كأدمنت عمى  
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كتابتو، ذلؾ أف الحرية التي كأدتيا الحداثة العربية المخفقة، شرط تحقؽ 
ليس غريبا، في شرط يقمع شركط اإلبداع الركائي، أف . اإلنساف كالكتابة الركائية معا

تكتب الركاية عف الحركب األىمية القائمة كالمؤجمة كعف السجكف كتفكؾ القيـ 
بؿ أٌف السمطة السياسية التي .. كانكسار األحبلـ كتحمؿ السمطة كعثار المحككميف

كأدت الحداثة االجتماعية، كاكتفت بقشكر استيبلكية ال أكثر، ىك الذم جعؿ مف 
السمطة مكضكعا مييمنا في الركاية العربية، كما لك كانت تكتب في تاريخ السمطة 

حيث أف العرب لـ يحاكلكا التقدـ لكسب المزيد مف . 1«..المخفقة تاريخا ذاتيا
المعارؼ كاالحتفاظ عمى األقؿ بمكانتيـ التي كانت، لكنيـ غاصكا حتى األذنيف في 
عالـ الشيكات التي أفقدتيـ الكعي بالزمف كبما يحدث مف حكليـ، كصار المتمسككف 
باألطماع المادية المحضة يتحكمكف في مصير األمة، كصاركا يكتبكف التاريخ بمداد 
الخداع، يممؤكف صفحاتو بزيؼ بالغ ، أما أكلئؾ المحاكلكف جيدىـ المحافظة عمى 

ماء الكجو فقد أعياىـ السعي كاكتفكا بالرككف إلى المغة المراكغة لتسجيؿ التاريخ 
المقمكع، تماما كما فعؿ المكريسكيكف كىـ يخفكف تاريخيـ تحت حركؼ لغة 

الخيميادك التي اخترعكىا كي يسجمكا الفظاعات التي يركنيا كؿ يـك مف محاكـ 
ألنيـ يركف أنو ال .. التفتيش كالسمطة الممكية كيحافظكا عمى سيرتيـ في التاريخ

ضركرة ممحة لمكتابة عمكما لدل الشعكب العربية التي ال تزاؿ تسيطر األمية الثقافية 
عمى قطاعات كبيرة منيا، كيأتي الفقر ليجعؿ مجرد التفكير في القراءة ضربا كبيرا 

. مف ضركب العبث

نحف أماـ تاريخ يعيد أحداثو في سيرة ال تنتيي إال بانتياء الككف، ككف يممؤه 
نساف تعميو المعرفة كتحط مف شأنو المادة كاألديب كىك يؤسس ليذه . الحقد كالغٌؿ كا 

الحركية، إنما يخمؽ المستكل الذم يمكنو مف إرساؿ خطاب الحقيقة الذم ىك أساس  

                                                           
1
 . 126المرجع نفسه، ص -  



 

تشٌكؿ األعماؿ الركائية مف ناحية، كمف ناحية أخرل يجعؿ مف عممية التصادـ 
كاالختبلؼ حقيقة، اليدؼ منيا بمكغ الغاية، كىي استرجاع حقكؽ الطبقة المقمكعة، 

بطرؽ شتى، كىك ما - الذم فقد صكرتو– كينبثؽ مف ىذا الخطاب تشخيص لمكاقع 
كالقارئ النادر ىك مف يحس بضركرة أف يقرأ كؿ . تحقؽ عمى مستكل النص بالفعؿ

ما يستطيع، كالكاتب المسككف بياجس اإلبداع القدرم، ىك مف يحس بضركرة الكتابة 
. إلى ما ال نياية ليتمكف االثناف مف البقاء عمى قيد الكجكد

إٌف العبلقة بيف الركاية كالتاريخ تبدك شائكة، لكف التمعف فييا يجعمنا نستكشؼ 
كجكد قطبيف أساسيف في قياميا ىما التخييؿ كالحقيقة، ففي مجاؿ التخييؿ يستبعد 
البطؿ التاريخي كيضع الركائي نفسو بدال منو، كىذا الشكؿ الركائي شكؿ تخييمي 
إبداعي، يقدـ حقيقة فنية احتمالية، تعبر عف صدقيا الفني بأساليب ثبلث معركفة 

. اإلمتاع، اإلقناع كالتأثير، كىي كسائؿ أسمكبية معركفة في النقد األدبي: ىي

كأما في مجاؿ التاريخ، فيستدعي أف يمبس البطؿ لبكس المؤٌرخ، ما يفرض 
ف  األمانة العممية في تقديـ الحقيقة المكضكعية، كسردا مباشرا ال أثر لمتخييؿ فيو، كا 
كاف المؤرخ مضطرا أحيانا الستخداـ مخيمتو في ترميـ بعض الثغرات في الحقائؽ 

التاريخية، فإٌف مخيمتو تستند إلى سياؽ تاريخي، بحيث يبدك ىذا الترميـ منسجما مع 
لذلؾ فإٌف مخيمتو مقيدة كليست مطمقة . الدالالت العامة كالخاصة لممرحمة التاريخية

. كما ىك حاؿ مخيمة الركائي

فنية : كمف ثمة، تبدك العبلقة بيف الركاية كالتاريخ عبلقة بيف حقيقتيف
كىما حقيقتاف ال تجتمعاف ما دامت كؿ كاحدة منيما تسير في خط . كمكضكعية
فالتخييؿ في أبسط صكره ىك ابتداع مجتمع ركائي ذم حكادث . مكازو لآلخر

كشخصيات كعبلقات في زمف معيف كمكاف محدد، أما المؤرخ الراغب في سرد  



 

حكادث زمنية ما لبطؿو أك شخصيةو ما، فالكاجب التاريخي يفرض عميو أف 
كال أعتقد أٌف . ينصاع لمرجعية التاريخ، كىي الحقيقة المكضكعية لمكاقع الذم يؤرخ لو

فالتاريخ تاريخ كالركاية . ىناؾ إمكانية لمجمع بيف المجاليف، كاإلخبلص لمرجعيتيما
ركاية، كال مجاؿ لئلبقاء عمى نقاء عنصرييما دكف أف يجكر أحدىما عمى 

إذا ما آمٌنا كصدقنا – لكف المشكمة في ىذه النتيجة، ىي أننا لف نستطيع .اآلخر
أف نصنِّؼ ركاية ما بيف الركايات التاريخية، عمى الرغـ مف أٌف رائحة التاريخ - بيا

بؿ أٌف المشكمة في ىذه النتيجة أكثر خطكرة في النقد . تفكح منيا كتشٌكؿ بنيتيا
األدبي، ألنيا تقكؿ بعدـ كجكد ركاية تاريخية، كأٌف المفيـك السائد ليذه الركاية يطرح 
إشكاال ال حؿ لو، األمر الذم يدفعنا إلى القكؿ أٌف اإلبقاء عمى مفيـك المرجعيتيف 

المختمفتيف، أك الخطيف المتكازيف، سيحافظ عمى اإلشكالية كيرسخ مفيكما غير سميـ 
لمركاية التاريخية، كيدفع القراء إلى االعتقاد أٌف التاريخ انتقؿ إلى الركاية، كأنو ىدؼ 

كفي ذلؾ إىانة لمركاية . الركاية التاريخية، كأٌف الركاية مجٌرد كسيمة لبمكغ اليدؼ
ساءة لمتاريخ، كاستمرار لمخمؿ في مفيـك الركاية التاريخية .      كا 

كلكي نثبت صحة فكرة كجكد ىذا النكع التابع لجنس الركاية األدبية عمكما، 
نقـك بشرح شركط الركاية التي تسمى بالتاريخية لنتمكف مف إقامة الحجة كتصحيح 

. الفيـ المتداكؿ عف ككنيا مجرد ركاية مثؿ بقية الركايات

 

 

 

 

 



 

:  شروط الرواية التاريخية

الركاية التاريخية ليست تاريخا، لكنيا تتعامؿ مع التاريخ، كىذا التعامؿ يفرض 
عمييا حدكدا ىي قيكد ليا، ال تعرفيا الركاية الفنية، أك األنكاع األخرل في جنس 

 الركاية، كىذه الشركط ىي أف تبقى الركاية محافظة عمى طبيعتيا الفنية، كال تتحكؿ
إلى كتاب مف كتب التاريخ، كثانييا أف تستعير مف التاريخ دكف أف تحكِّر فيو، 

 .كثالثيا أف تنتقي مف التاريخ دكف أف تتبلعب بسياقو كحقائقو كدالالتو

أف الركاية التاريخية تعتمد الزماف المكثؽ، كالمكاف المحدد »: كفي ذلؾ يقكؿ الشمالي
كالحادثة المعرفة، فتستثمر جيد المؤلؼ الذم حقؽ الكاقعة، كتتقاطع معو في الكقت 

 كبقميؿ مف التفسير مف لدنو، يجعمو ميزة تبرز ميمة الركاية التاريخية في 1«ذاتو
. تحييف النظر كتجديده عمى مجريات الماضي ككقائعو كربطو بالحاضر المعيش

: كيعدد ليا شركطا ىي متكأ يعمييا مف بيف أنكاع الركاية

 .أف تعتمد حقبة مكثقة مف التاريخ تككف مادتيا الحكائية -1
 .أف تككف ىذه المادة بمثابة العمكد الفقرم لمعمؿ -2
 .أف يعيد الركائي تشكيؿ ىذه المادة تشكيبل ركائيا فنيا -3
أف تككف إعادة التشكيؿ ضمف منظكر آني يربط المادة الحكاية  -4

 .الماضكية بالحاضر كًىناتو
أف ينطمؽ الركائي في إعادة كتابة ىذه المادة مف كجية نظر  -5

 .تخصو لغايات متعددة

كىذه الشركط ىي مكقؼ يتخذه الناىؿي مف نبع التاريخ ليبني عالما مكازيا ىك 
عالـ الركاية، يفرغ فيو شحنات عاطفتو كيحقؽ فيو إرادتو بشأف كاقع معيش ال 

كالحقيقة أف تمؾ المثالية رسـ ذاتي . يرضي كينكنتو، كال يحقؽ أمنياتو بعالمو المثالي
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في األذىاف يختمؼ مف مثقؼ إلى آخر، األمر الذم يؤكد أف الركاية جنس 
. يستعصي عمى التقنيف كثبات األطر

لتحديد الركاية » : BUENDIAأما عف بنائيا كشخصياتيا، فيقكؿ بكينديا 
التاريخية بالمعنى الدقيؽ لمكممة، نعني القكؿ ببساطة أٌف العمؿ الركائي يتكشؼ في 
الماضي، شخصياتيا الرئيسية خيالية، في حيف أف الشخصيات التاريخية كالكقائع 

كىذا الكبلـ يعني أف ما يميز ركاية . 1«الحقيقية تشكؿ عنصرا ثانكيا مف القصة
تاريخية عف غيرىا مف الركايات ىك معمارىا الداخمي كما يؤثثو مف حكادث 

كشخصيات، كلكي تككف صنعة فنية، فبل بد أف تتأخر الحقائؽ كتتقدـ الخياالت، 
كىك ما يبرز إمكانات الركائي المبدع كيفتح لو باب المعالجة كالنقد كالطركحات التي 

كليس مف اليسير أف يبرز . مف أجميا تناكؿ الفترة التاريخية التي يعنى بيا عممو
الحس الفني ألم مف ىؤالء المبدعيف ألنيـ مرتبطكف أساسا بالكاقع كحكادثو 

الماضية، كبقكاعد الصنعة الفنية أيضا، حيث أف الركاية التاريخية ليست مجرد 
ركاية، أك كصؼ لؤلحداث كاألمكر التي كقعت أك كانت مكجكدة، كال ىك حكاية ما 

يتعمؽ بالحياة العامة لمناس، كلكنيا تحديدا، ىي تمؾ التي تيدؼ إلى إعادة بناء 
طريقة كأسمكب الحياة التي كانت، كتقديميا عمى أنيا الماضي، أك التاريخ، مع ما 

. تثيره فينا مف مشاعر آنية لتمؾ الحقبة

كفي ذات السياؽ، ال بد أف تككف نية الركائي في استغبللو لمتاريخ ىي رفع 
.  مستكل الكعي بو كمعالجة ما يثكر في زمنو ىك مف مشكبلت كأزمات

ذا ىك الشرط اآلخر لمركاية التاريخية كىك ما تصر عميو سكليس لكرينتي 
Solis Lorenteفي قكليا  :

                                                           
1
 Mata Indoria,Carlos ; Brief Difinition and Characterization of a Historical Novel ; University of Navarra ; 

Translation for Culturahistorica ; 2009 ;p 01. 



 

 «There must be an intention on the part of the author to present 
the time, to use the atmosphere of the novel to raise awareness of the 

historical reality of a given time»1*. 

سكل فضح المسككت عنو - كحديثي عف المبدع العربي- كما نية الركائي ىنا
كطرح رؤيتو حكؿ ما آؿ إليو المجتمع العربي مف تفٌسخ . في التاريخ الرسمي

كميسكخ، إذ ال ىك بالعربي األصيؿ كال ىك ساير الحداثة بتفاصيميا اإلبداعية، بؿ 
ذلؾ أٌف الكاقع المعيش يكشؼ ببل استحياء نتكءات الزمف .. مجرد ىيكؿ بقشكر 

البدائي مف حيث التضارب الصارخ لمقيـ بيف النظرم كالكاقعي، إذ تبرز الفاقة 
األخبلقية كالثقافية لممجتمعات العربية كنتيجتيا الحتمية التأخر المشيكد عمى 

.  المستكل المؤسساتي في مياديف التطكر المرتبطة مباشرة بحياة الناس

كبالعكدة إلى شركط كخصائص الركاية التاريخية، تأتي الشخصيات التاريخية 
في المرتبة الثانية بعد ما يخمقو المؤلؼ مف خيالو، كتقـك الشخصيات األساسية بدكر 

الحامؿ ألفكار كآراء المؤلؼ بشأف المكضكع األساس، كفي المقابؿ تأتي األحداث 
نكف المجتمع الذم  المبتكرة ليذه الشخصيات كردة فعؿ لمناس العادييف كالذيف يككِّ

فيذه األخيرة تفرض عمى الركائي  تحيا فيو الشخصيات الحقيقية صانعة التاريخ،
أف يقؼ »االلتزاـ بحقيقة كجكدىا كعدـ العبث بمبلمحيا كتفاصيميا، كما عميو إال 

أماميا مطيعا، فأم مخالفة بحؽ الشخصيات التاريخية تفقد العمؿ مصداقيتو عمى 
، كربما ىك األمر الذم يكحي بأف تتبع ىذا النكع مف الشخصيات  2«مستكل الحكاية

كمحاكلة بناء عالـ الركاية التخييمي كتأثيثو بيا يحد مف إبداع الركائي كىك ما 
كلٌما كانت الشخصية التاريخية جزء ال يتجزأ مف المادة التاريخية، »: أقٌر بو فكرستر
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فإنيا تقمؿ مف حرية الفناف الركائي، إذ ال بٌد ليذه الشخصية أف تحتفظ بالقدر المميز 
ليا بكصفيا شخصية عاشت في حقبة زمنية معينة، كذلؾ حتى ال يككف ثمة تصادـ 

، غير أف 1«كتنافر بيف الشخصيتيف، التاريخية عمكما، كالركائية المأخكذة عنيا
الركائي لف تجؼ قريحتو كلف يقبؿ بيذا التقكلب أك التقيقر في فرض فىرادتو، لذلؾ 
يمجأ إلى خمؽ شخصيات أخرل تمنحو القدر الكافي مف الحرية في بث ما فيو مف 

. إيديكلكجيا كأحبلـ، فيككف النكع الثاني مف الشخصيات في الركاية التاريخية

:  الشخصيات التاريخية المتخيمة

تعد الشخصية عنصران ميما مف عناصر بناء الركاية، ألنيا تصكر الكاقع مف 
كتعد العنصر األساسي الذم يضطمع بميمة األفعاؿ . خبلؿ حركتيا مع غيرىا

السردية كتدفقيا نحك نيايتيا المحددة، كىي المكضكع المركزم كالميـ مبدئيا لمفف، 
ٌف جكىر العمؿ الركائي يقـك عمى خمؽ الشخصيات المتخيمة كألف الشخصية في  كا 

، الركاية ال يمكف فصميا عف العالـ الخيالي الذم ينتمي إليو البشر كاألشياء
فالركاية جنس مختمط، تجمع بيف محكي السارد كحكار الشخصيات التي تتكمـ كؿ »

كبالتأكيد تحمؿ أفكار . 2«كاحدة منيا لغة مناسبة لكضعيا االجتماعي كلمزاجيا
 .، كعميو إذ ذاؾ التكخي في نسج تفاصيميا الدقيقةخالقيا كتحمؿ بآرائو كرؤاه

كمف ثمة يمكف القكؿ أٌف الركائي يقـك بتفسير ما لـ يفسر في زمنو مف حكادث 
كيقدـ الصكرة الحقيقية لممجتمعات التي يمتقط منيا تاريخيا كيجعؿ منيا درعو الكاقي 

 داخميا مف عسس السمطة صاحبة التاريخ الرسمي يختبئأك المتاىة التي 
كيحمؿ كضعا آنيا أك يتمٌرد عميو بأسمكب ييبلـ عميو كلكف ال ييقير بو، إذ ..البميد
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كانت في زمف ما مف تاريخ السمطة كالمثقؼ أف ينفى أك تنيى حياتو، كفي الحاليف 
.. يككف المثقؼ في مرمى نيراف السمطة

كبصيغة أكثر كضكحا، إٌف استمياـ الماضي بقربو أـ ببعده، نابع مف حاجة 
الكاتب إلى قناع يختفي كراءه، ليجعؿ رؤيتو تكتسي طابع المكضكعية المستمد مف 
أحداث التاريخ، لذلؾ يتمكف مف إنتاج مادة تعبيرية حرة، كتؤدم العكدة إلى التاريخ 

دكر المرآة، حيف يسقط المبدع معطيات الماضي ليقرأ كقائع الحاضر، فيفيـ أبعادىا 
اإلنسانية، كيحدد قراءاتو المكضكعية لمماضي في ضكء الحاضر الذم يعمؿ عمى 

دكرة لحياة اإلنساف المنتمي إلى عالـ . إضاءة مشاىد ىمكمو في سياؽ الماضي
دائرم الزمف، يتقدـ بو إلى ماضو يسبقو في ًغيارات ال تنتيي، ىي مآالتو التي 
يبمغيا كؿ مرة بأسمكب جديد ينبع مف طريقة عيشو يمارسيا ظاٌنا أنيا تقدـ في 

الحضارة، فيما ىي عكدة إلى نتيجة حتمية مٌرت في التاريخ قبؿ كجكده بأزماف، فما 
بيف انييار الحضارات الحالية كقصص التاريخ عمف سبقكنا تقدـ في التاريخ إلى 

.. ماضيو البعيد

إٌف دكر شخصيات المتخيؿ الركائي ال يدخؿ عنكة ضمف الفعؿ التاريخي، لكنو 
عمى تكاضعو يمثؿ زاكية تبئيرية تشع عمى حدث المكضكع، ىذا ما يدلي بو برنار 

 الذم يعتبر ركاية لفمكبير Jean Vidalencفاليط في نقمو شيادة عف جيف فيدالكف 
ففي رأيو أٌف غياب .  كثيقة تدٌكف لؤلياـ الثكريةL’Education sentimentaleىي 

السارد المعمف، أك باألحرل المؤلؼ، ككذا الدكر المتكاضع الذم لعبتو الشخصية 
المحكرية، المنغمرة في مؤامراتيا العاطفية أكثر مما ىي منغمرة في مجرل األحداث، 

قد جعبل منيا شيادة حقيقية، ذلؾ أٌف الحياد الكاضح لمبطؿ كسمبيتو المعمنة،  



 

المنضافيف إلى حضكره الكمي، قد حكاله إلى ما يشبو الصحفي المثالي، أم المتجرد 
 كىك ما يحيؿ بالضركرة إلى اليدؼ مف خمؽ الشخصيات التخييمية 1.كالمكضكعي

كذلؾ بإسناد فعؿ الكصؼ كالتحميؿ أك . في ركاية تنيؿ مف تاريخ حقيقي الكجكد
ففي .. طرح اآلراء عمى لسانيا، كربما تسميط النتائج عمييا مف كجية نظر المؤلؼ

كتقـك آليات السرد كالحكار بتحرير . الركاية عبلقة عضكية بيف التخييؿ كالتأريخ
. ىدؼ الركائي في عممو

إٌف ما يقـك بو الركائي في اختبلقو لمشخصيات غير الحقيقية ىك التأريخ عمى 
خط المكازاة لصناع التاريخ الحقيقييف، أكلئؾ الذيف أغفميـ التاريخ الرسمي، كالذيف 

يمثمكف المجتمع في كؿ مراحؿ تحكالتو، يتقدمكف العمؿ الركائي كتتأخر الشخصيات 
أنا أمنح التاريخ ما يستحؽ، لكف الشخصيات » : الحقيقية، أك كما أشار كلتر سككت

التاريخية الحقيقية تقبع في المؤخرة مف أعمالي، إٌف دراسة الفترة التاريخية تصبح 
 كقد كانت ىذه .2«.عديمة الفائدة دكف مبادئ تصمح لجميع البشر كفي كؿ األزمنة

قاعدة أساسية اعتٌد بيا الركائيكف مف بعده، كصاركا يعممكف عمى الخمؽ الجديد 
 .لمشخصيات

كبالمجمؿ، تعٌد الشخصية العمكد الفقرم في الركاية كالشرياف النابض لقمبيا، 
ألنيا تصطنع المغة كتثبت الحكار، كتبلمس الخمجات كتقـك باألحداث كنمكىا 

كتصؼ ما تشاىد، فيي دعامة لمعمؿ الركائي كركيزة ىامة تضمف حركية النظاـ 
الشخصيات : إلى ثبلث فئات ىي" فيميب ىامكف"العبلئقي داخمو، كقد صنفيا 

اإلشارية، الشخصيات االستذكارية كالشخصيات المرجعية، التي تضـ الشخصيات 
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 ككؿ ىذه التحديدات تعكد لمدكر الذم .التاريخية، األسطكرية، المجازية كاالجتماعية
 .تقـك بو داخؿ معمار النص، كالميمة التي تسند إلييا في تسيير الحدث الركائي

بكصفيا داال مف خبلؿ األسماء كالصفات - أم الشخصية–كىك يتحدث عنيا 
التي يراعى فييا االنسجاـ كالتناسب مع الشخصية كما يحتممو كجكدىا مف أىداؼ، 

فاألسماء مثبل، إشارات سيميائية دالة عمى جكىر الشخصيات كتسيـ في تعميؽ 
فيذه التفاصيؿ تحمؿ الدالالت قبؿ أف تبدأ في ممارسة الفعؿ . 1الكجكد الفني ليا

 .الركائي

كبالعكدة إلى كلتر سككت، يقكؿ لككاتش أنو مف المفارقة أٌف عظمة المؤلؼ 
ترتبط ارتباطا كثيقا بنزعتو المحافظة، كيجد ىذا االتجاه األساس تعبيرا مباشرا في 
الطريقة التي يبني بيا حبكتو كيختار شخصيتو المركزية، فالبطؿ في أية ركاية مف 

ىك دائما سيد إنجميزم أقؿ مف البارز، أم - يقكؿ لككاتش– ركايات سككت 
ف لـ يكف بارزا، كشيئا  متكسط، فيك يممؾ بصفة عامة درجة مف الذكاء العممي، كا 
مف الثبات األخبلقي كاالحتشاـ، الذم يرتفع حتى القدرة عمى التضحية بالذات، إال 

ذلؾ التفاني  المممكء بأنو لف يتطكر أبدا إلى عاطفة إنسانية كاسحة، كلف يككف 
 2..باالنتشاء لقضية عظيمة

كالشاىد ىنا، أٌف الشخصيات في الركاية التاريخية تمعب دكرا ميما كتعٌد ركنا 
ركينا في إبراز سماتيا، كفي ذات اآلف تعد ىذه الشخصيات ممعب الركائي الذم 

ذ ذاؾ فيي حريتو في تشكيؿ   فراغ شحنات إبداعو، كا  يمنحو الحرية في ممارسة فنو كا 

ككؿ ذلؾ بعيدا عف المساس بالكجكد الحقيقي لمشخصيات . العالـ الذم يريد
 .التاريخية أك شرخ صكرتيا في التاريخ
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: لغة الرواية التاريخية

يأخذنا الحديث عف المغة المكظفة في الركاية التاريخية إلى افتراضات خاطئة 
غالبا إذا لـ نحسف التمعف فييا، إذ عمى الركائي أال يبالغ في استخداـ لغة مف الزمف 

الذم يصؼ أحداثو، بؿ عميو التكدد فقط إلييا، ذلؾ أف قارئو مف زمنو ىك كربما 
األزماف مف بعده في حاالت الركاية العظيمة، كبالمختصر عمى الركائي استخداـ لغة 

ألف استمياـ لغة »معاصرة حتى لك كانت تعالج مرحمة زمنية ضاربة في القدـ، 
كىذا يفقد المغة كظيفتيا . الحكاية مف زمنيا قد يقطع الكصؿ بيف المتمقي كالمرسؿ

، كىذا ألف بيف المرسؿ كالمتمقي الكثير مف الخبايا التي عمى 1«التكاصمية كالتفاعمية
الثاني استنتاجيا بنفسو عف األكؿ مف غير مساءلة مباشرة، فما يعممو الركائي ليس 
بالضركرة أف يككف القارئ عمى اطبلع بو، كألف القراءة متكالدة عمى المبدع أف يجيد 

. اختيار لغتو، ليضمف بمكغ ىدفو، كباألكيد ىك تعدد القراءة تمؾ

عمى أننا ال نعدـ كجكد ركائييف يتعمدكف استخداـ تقنيات لغكية تزامف ما 
يخيِّمكف مف فترات تاريخية، ىدفيـ في ذلؾ اإليحاء بالتعامؿ مع مادة تراثية، كمنيـ 

يغذم ركايتو بجممة مف التعابير التراثية التي ال تزيد عف المغة المعاصرة »مف 
كىذه تقنية تجعؿ مف العمؿ الركائي . 2«الشائعة فيكىمنا أننا أماـ عمؿ نفِّذ في زمانو

لغزا يحير قارئو كيدخمو في متاىة زمنية يخرج منيا مع الصفحة األخيرة محمبل 
..  بإحساس االنتماء لتمؾ المرحمة مف التاريخ

 

كمع التطكر الذم تشيده تقنيات الركاية التاريخية، نجد مف تكصؿ إلى استخداـ 
العامية في حكارات داخمية تقحمنا عنكة لعيش الفترة الزمنية بتفاصيميا، بمحمكالتيا 
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الثقافية كاالجتماعية، أمر نجده في الركايات الجزائرية عمكما، كلدل كاسيني األعرج 
ككؿ ىؤالء يراعكف في استخداماتيـ المغكية المختمفة تمؾ أف تككف . بصكرة خاصة

.  فاعمة بالشكؿ المناسب لخدمة العمؿ الركائي كتبميغ رساالتيـ مف خبلليا

التخييل بين الحقيقة واالبتداع 

مف التفسيرات التي قدمت عف الركاية التاريخية خصكصا، أف الركائي     
يعيش في الحاضر كيكتب عف ماضو لقارئ يحيا في الحاضر، كأف كتابتو تمؾ 

تحمؿ بيف طياتيا نية مبيتة عف الزمنيف معا، كربما طاؿ ىمو الزمف المستقبؿ أيضا، 
كلـ يكف ىذا المؤلؼ قد كاكب ذاؾ الزمف الماضي فمف أيف لو ما يكتب؟ 

لـ يعد ىذا سؤاال معرفيا كال أخبلقيا بعد اآلف، فقد تآلؼ الفف مع التاريخ كمنحا 
بعضيما السبلـ الذم ينبغي كي يتعايشا معا، فيكمؿ أحدىما اآلخر بعدما كاف األمر 
في بداية الركاية التاريخية ضربا مف ضركب التدنيس كالتطاكؿ عمى قداسة التاريخ 

الخركج مف دائرة التقديس جزء »  حيث أٌف  .كعمـ لو أىمو كأحكامو كقكاعده الراسخة
ميـ مف كظيفة الركاية التاريخية بشرط أف تبني ذلؾ كمو عمى القراءة الكاعية 
كالمضنية أحيانا ألف البحث عف البدائؿ التاريخية مسألة في غاية األىمية 

كال يخمك األمر مف استخداـ أداة التخييؿ التي يعتمد عمييا فف  1«.كالمسؤكلية أيضا
 .الركاية عمكما

 

كبالعكدة إلى سؤاؿ البدايات المفترض لمعنكاف أعبله، ما التخييؿ، ككيؼ استكل 
جانب التاريخ في تركيبة الركاية التاريخية؟ أجدني أماـ صنعة إنسانية خصيصتيا 
األكلى ىي تميز ىذا الكائف المسمى إنساف، كيؼ بدأ عمى األرض كأيف صار، 
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قصة طكيمة مع التشبث بالحياة كاعتبلء صيكة الطبيعة الجامحة، إف ىذا اإلنساف 
اخترع مف محض خيالو أسمكب حياتو كصنع أدكاتيا كرٌكض صعابيا كذٌلؿ عكالييا، 

كما كؿ ذلؾ بالصعب حيف نيعمؿ بعض ما كاف أساس حديثنا ىذا كىك الخياؿ، 
أقصد أف نستخدـ قدرتنا عمى التحميؿ كالتكضيح كالتفسير، ثـ بعد ذلؾ كمو، مؿء 

ذا .. الفراغات الكامنة بيف الفكرة كالفكرة، بيف الكاقعة كالكاقعة، بيف الحدث كاألخر
. ىك لب المكضكع كنيايتو

كثيرا ما تقترف الركاية عمى مستكل التجنيس بمفيـك التخييؿ، كذلؾ مف أجؿ 
لغاء نظرية االنعكاس  نفي التطابؽ المرجعي بيف عالـ الركاية كمعطيات الكاقع، كا 

المباشر أك غير المباشر التي تعتبر النص األدبي انعكاسا لحقيقة حية، فيي 
كمصطمح، تعني كصؼ األحداث كالشخصيات بطريقة ال تمت بصمة لمكاقع أك 
الحقيقة المرجعية، كيعني التخييؿ كؿ ما تـ اختبلقو كاختراعو دكف أف يككف لو 

أساس في الكاقع، كقد ارتبط التخييؿ باألدب عمكما، لكنو في الركاية أكثر إشراقا، 
ذلؾ أف ىذه المسماة قد ارتكت مف كؿ األجناس األدبية األخرل، مف قصة كدراما 

كفي ىذا عمى الركاية أف تحكي لنا قصة . كممحمة كأسطكرة كمف الشعر أيضا
ذلؾ أف . نصدقيا، كىك ما يعني أف تظير لنا عالما يبدك كاقعيا أكثر مما ىك الكاقع

التخييؿ مقاربة تمثيمية كنسبية لو، كلغتيا ىي األقدر عمى صناعة الحياة، أم 
شخصيات تعيش كتحس كتفكر كتتكمـ كتصمت، كىذه العممية اإلنتاجية لمغة السرد 

. الركائي ىك ما يشكؿ التخييؿ بالذات

كليذه العممية آليات يتـ بكاسطتيا ىي المغة، كاإلنزياح كالمفارقة كالمحاكاة 
الساخرة كالتيجيف كاألسمبة كالتناص كالحكار كالفانتاستيكا كالتمكيو، ككؿ ذلؾ كارد في 

  *..1القامكس التراثي العربي الذم لـ يكف بالبعيد عف ىذه الجماليات المستكردة 
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فقد قاـ ابف سينا كالقرطاجني كالجرجاني بتناكؿ التخييؿ في صنعة الشعر ككنيا 
فعرفكه كشرحكه كبينكا تفاصيمو الجمالية . كانت األكسع انتشارا بيف فئات الناس آنئذ

. في المتكف الشعرية

لكٌف نقيصة أعماليـ تمؾ أنيا لـ تتناكؿ معالـ الفف السردم، فقد كاف لمعرب في 
زمنيـ المزدىر رصيدىـ مف فنكف القكؿ ما بقي شاىدا عمى تطكر بالغ كتقنية عالية، 

كاألكركبيكف حيف بدؤكا في ترجمة أعماؿ  الفبلسفة العرب مف الكندم حتى ابف 
. رشد، تساءلكا عف مصدر ىذا اإلبداع فييـ

إف التخييؿ لـ يبدأ كما ىك اآلف، بؿ مٌر بمراحؿ كتقمبات بيف العمـك كالمعارؼ 
كانت بعد نضج مصطمحيف »حتى حصؿ عمى ثقمو الداللي ىذا، كعف نشأتو فقد 

التخييؿ كالمحاكاة، كلد األكؿ كتطكر في المباحث السيككلكجية : كبيريف ىما
األرسطية كالتطكرات التي عرفتا عمى يد الفبلسفة المسمميف مف الكندم حتى ابف 

، كليست المزية لفف كحيد في تحميؿ ىذا المصطمح بما فيو مف حمكلة داللية 1«رشد
كلكنو انتقالو بينيا بكؿ حرية، ألف الفناف عمى عمـك انتماءاتو كالتيارات التي تأخذه 
إنساف بالغ الحساسية، كال يسعفو كاقعو في صنع العالـ الذم يكده، لذلؾ يمجأ إلى 
داخمو، إلى مصدر ال سمطاف ألحد كال لشيء عميو سكل حساسيتو تمؾ، فمخيمة 
الفناف مف ىذا الجانب ىي مصدر التخييؿ، بعدما كانت خياال جامحا ال حد لو، 

كاالصطبلح المتداكؿ صار بصيغتو المعركفة بعد الكثير مف التيذيب لطبيعة الخياؿ  

كفي ىذا يرل . لكي يصير فنا راقيا كتسقط عنو ارتباطاتو غير الكؼء. بذاتو
. 2آيزر أف التخييؿ فعؿ إنساني لو صفة القصدية، كىك ما يميزه عف الخياؿ 
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أما اشتغالو في الركاية كجنس أدبي معتدٍّ بحساسيتو الفائقة لكاقع إنساني 
مضطرب، فإف التخييؿ عماده األكؿ، ألف الركائي ال يصكر كاقعا جامدا، لكنو يخمؽ 
آخر مكازو يممؤه بمخمكقات ىك ييحيييا كييميتيا، كيقرر مصائرىا كصدؼ الحياة التي 

. كؿ ذلؾ عف طريؽ التخييؿ. تتعرض ليا، يصنع ليا المكاقؼ كيحدد ردكد أفعاليا
، كيككف 1ككاف ابف سينا قبؿ ىذا بأزماف قد كجد الناس أطكع لمتخييؿ منيـ لمتصديؽ

 مصيبا في اختيار عبارة مف Vincent Colonnaطالب الدكتكراه فانصكف ككلكنا 
قررت الكذب، لكف مع مزيد مف الصدؽ »لكسياف مفتتحا بيا أطركحتو عف التخييؿ، 

، كتجمؿ في 2«..إني أكتب عف أشياء لـ أشيدىا قٌط في حياتي..ليس كاآلخريف
طياتيا الخصائص العامة لمركاية كما تعتمده مف أدكات  كاألساس فييا التخييؿ الذم 

. يصكر الكقائع بعدستو، ال بعدسة الحقيقة كاالستشياد بالحضكر ساعة الحدث
كعبارة الكذب تمؾ أقرب ما يككف لتراثنا الزاخر القائؿ بأف أعذب الشعر أكذبو، 

كبالتأكيد فميس معناه الصفة األخبلقية كلكنو يكجو النظر نحك المتخيؿ، الذم شرحو 
. قبؿ ىذا أىؿ الببلغة مف القدماء

فيك عمى " تخييؿ التاريخ" كمف بعد ذلؾ كمو، نتجو نحك المصطمح التركيبي 
شساعة ما لمكاحدة مف ميركِّبيو مف داللة، قد فتح بابا ال يغمؽ مف التأكيبلت لداللتو 

كامبل كقطعة كاحدة، فالمزج بيف حقؿ التاريخ كعمـ قائـ بذاتو كلو مف القكاعد 
كالمميزات ما لو، منضافا إليو ميداف التخييؿ الذم ال حصر لدالالتو، يجعؿ مف 

الصعكبة بما كاف اإلمساؾ بمفيـك حصرم لممصطمح، لكف حتى نبتعد عف التقنيف  

الذم يتممص منو التخييؿ كممارسة مستعصية عمى التقيد بقيد، كيرضخ لو 
التاريخ رازحا تحت كطأتو، نقؼ بيف البينيف متكسميف تعريفا جامعا، فنقكؿ أف تخييؿ 

التاريخ، أك التخييؿ التاريخي ىك االشتغاؿ عمى فترة تاريخية بأحداثيا كشخكصيا 
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المكثقة، بأسمكب يمكه تمؾ الحقيقة فيجعؿ منيا عالما مكازيا، دكف أف يحكِّر أك يزكر 
فييا، يتـ ذلؾ بمؿء الفراغات التي قد تكجد بيف صفحات التاريخ بقصدية أك بغير 

. قصد، كيككف لمخيمة المبدع في ىذا المجاؿ المزية األكلى في بناء ىذا العالـ
كتككف الحقيقة المسيطرة ىي ما يراه المؤلؼ عف تمؾ الحكادث كالشخكص، فيقـك 

بتقصي أسبابيا كعرض نتائجيا كفي ذلؾ أيضا يرسـ مشاعر الشخصيات كدكافعيا 
كآماليا كآالميا، يتسمؿ مف كراء الجدراف السميكة ليصكر حياتيا اإلنسانية البعيدة 

عف متناكؿ التاريخ كيعزز دكافعيا في اجتراح كاقتراؼ ما جعميا تيكتب عمى 
.. صفحاتو

يقكؿ عبد اهلل إبراىيـ في " الركاية"ك"التخييؿ التاريخي"كفي جمع بيف شمؿ 
آف األكاف لكي يحؿ »: مقدمة لكتابو التخيؿ التاريخي، كدكف مقدمات لقكلو أنو

، ثـ إنو يفكؾ ثنائية ..مصطمح التخييؿ التاريخي محؿ مصطمح الركاية التاريخية، 
الركاية كالتاريخ، كيعيد دمجيما في ىكية سردية جديدة، فبل يرىف نفسو ألم 

" الركاية التاريخية"ك" التخييؿ التاريخي"، فألغى كؿ حد يمكف أف يقـك بيف 1«منيما
بناء عمى فكرة أف التخييؿ ىك أساس الركاية، كأٌف التاريخ ىك ما يدعـ مخيمة المبدع 

فيك مف نتاج العبلقة المتفاعمة »بالكقائع التي يستثمرىا الركائي في تشييد بنائيا، 
بيف السرد المعزز بالخياؿ، كالتاريخ المدعـ بالكقائع، لكنو تركيب ثالث مختمؼ 

منطقة الحرية التي يمارس فييا الركائي  " تخييؿ التاريخ"، كبالتالي يصبح 2«عنيما

ميمتو اإلبداعية، كيثبت فييا بصمتو الفنية مف خبلؿ لغة خاصة بو تككف 
ما مصكرا فكتكغرافيا ال يربك  صمة الكصؿ بينو كبيف قارئو، فإما مبدعا كخبلقا كا 

. عممو عف اختيار لقطات مناسبة مف صفحات الحياة التي يخطيا التاريخ
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فيما يعترض حسيف سرمؾ حسف بشدة عمى كبلـ عبد اهلل إبراىيـ في اعتباره 
، كىك 1التخيؿ التاريخي جنسا سرديا جديدا، كيصٌر عمى ككنو آلية عمؿ ليس أكثر

ما يدفعنا إلى الكقكؼ عمى الجانب األقرب لمصمحة االختصاص المعرفي كالتحديد 
الداللي لممصطمح، فنقكؿ بنفس القكؿ مف أف التخييؿ التاريخي إنما ىك تقنية كال 

كما . يصح أف يحؿ محؿ الركاية كجنس لو مقكماتو كتاريخو المشحكف بالتطكرات
المادة التي يحفؿ بيا كتاب عبد اهلل إبراىيـ إال إثبات ليذه النظرية، كربما أحسف ما 

إلى ذلؾ »: نقتطفو في ىذا، نقمو عف كاسيني األعرج تحديده لكؿ مف التاريخ كالتخيؿ
فقد حدد كاسيني األعرج كبل مف مجاؿ التاريخ كمجاؿ التخيؿ، فالتاريخ ىك المادة 

أما . المنجزة التي مٌر عمييا زمف يضمف حدكد المسافة التأممية بينو كبيف تمؾ المادة
المتخيؿ فيك المادة السردية المنجزة التي تنشأ مف خبلؿ العبلقة الخبلقة مع حدث 

، 2«ما، كتعطيو امتدادات كبيرة في الزماف كالمكاف كتخرجو مف الكثكقية إلى النسبية
كىذا الكبلـ يمنح خبلصة عف ماىية التخيؿ كآلية اشتغاليا عمى الحدث التاريخي، 

مف حيث الفترة الزمنية التي عمى المبدع مراعاتيا في انتقائو لمادتو التاريخية، 
كاحتماالت مسببات األمكر كنتائجيا كتفاعبلتيا، إضافة إلى انفعاالتو اتجاىيا، 
فالقكؿ بالعبلقة الخبلقة مع الحدث إنما القصد بو ىك تمقي الحدث مف زمانو في 
الزمف الحاضر كمعالجتو بكجية نظر آنية، متبصرة كمتأممة لما كاف كما كاف 

ليككف، إحداثية عمى تعقيدىا تحٌؿ إشكالية أساسية في عبلقة التخيؿ بالتاريخ في  

، "الركاية التاريخية"لكنيا ال تجعمو يحؿ مصطمحا شمكليا مكاف . تركيبة الركاية
ألف ليذه األخيرة زكايا متعددة لمتناكؿ ال يشمميا التخييؿ كمىمىكة إنسانية مشتركة بيف 
كؿ البشر، بيد أف الركاية ال يممؾ زماميا الجميع، فالمغة ىي ما يحدد كيعمي مف 

 .شأف تمؾ الحساسية التي تمتمكيا الركاية
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في الرواية الجزائرية 

بعيدا عف التأريخ، نتناكؿ بدء مف ىذه النقطة الركاية التاريخية في الجزائر مف 
باب االطبلع عمى ما تكصمت إليو مف أساليب، ككيفية صكغيا كما حممتو مف 
انشغاالت، كما قدمتو لمركاية العربية عمى عمـك جنسيا، كذلؾ مف خبلؿ أىؿ 

. االختصاص مف ركائييف ممارسيف كنقاد متخصصيف

ال يمكف أف نتممص مف فكرة أٌف الركاية عندنا شديدة االرتباط بتجديدات الفف 
في فرنسا تحديدا بحكـ العبلقة التاريخية، كمف ثمة فإف تميز الكتابة الركائية في 

الجزائر يكمف في ارتداداتيا المتكررة إلى كتاب التاريخ، كما تحفؿ بو ساحة اإلبداع 
في ىذا المجاؿ يشؼ عف رغبة جامحة في تجاكز فكرة التقميد التي اصطبغت في 

 كانفتح السرد 1الفيـ النقدم كتناكالتو لمكتابة المحمية، حيث اختفى السارد المييمف
عمى األجناس الفنية األخرل، كتعددت األصكات المتعالية مف المبنى الداخمي، تعدد 
األبطاؿ كتعددت الرؤل، لـ تعد متحيزة كال متزمتة بسبب االنتماءات كاالتجاىات، 

ىك ما يراه تيرم ايجيمتكف في معالجتو لمشكؿ اإليديكلكجيا عند الركائي كىك »ك
يبحث عف الحقيقة التاريخية كسط الركاـ المعرفي الذم يقمب ذاكرة األديب، فيك 

، كنحف في الجزائر لـ نغادر ىذه 2«محظكر عميو إيديكلكجينا أف يقكؿ أشياء معينة
العقمية تماما، ذلؾ أٌف المؤلؼ مازاؿ ينتمي إلى اتجاه ما، بطريقة ما كبناؤه الركائي 
يفضح ذلؾ، غير أٌف تجارب حديثة بدأت تيز جذع النخمة، كتغير النظرة التي 
سادت طكيبل إلى الركاية الجزائرية المنزكية جانب الثكرة التحريرية كسجميا المزيؼ، 

لقد تحركت القاطرة صكب زمف . كمف ثمة العشرية السكداء كحمكة أحداثيا كمآسييا
كصارت الركاية الجزائرية تزكر المحافؿ كتحؿ ضيفة . أكثر تفاؤال، كلغة أقؿ جفاء

شرؼ كصاحبة مكانة، كتتحصؿ عمى الجكائز الكبيرة ال لكفرة اإلنتاج كلكف لقيمة 
كىي نتيجة لبلجتياد الذم يبديو ركائيكنا كاقتحاميـ . العمؿ كتكسع دائرة القراءة

 تخمصكا مف دؽؼ  كتحريؾ مركبة اإلبداع نحك التجاكز كاإلضافة،التجريب ببل تردد،
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تمؾ العقدة القديمة التي كبمتيـ لزمف غير يسير، كتعالت األصكات اإلبداعية عاليا، 
الركاية »يقر أٌف - كىك مف مؤسسي التجربة الركائية في الجزائر–فيذا الطاىر كطار 

تأريخ بشكؿ أك بآخر ألحداث حصمت، كتأريخ ألفراد، كتأريخ لشخص الكاتب ميما 
الفرؽ بيف المؤرخ كالركائي ىك أٌف المؤرخ يعتمد »: ، كيضيؼ«حاكؿ أف يبعد ذاتو

عمى المادة التي يحصؿ عمييا، كقد يضيؼ إلييا كجية نظره الخاصة، بينما الركائي 
 مشيرا 1«يضيؼ إلى المادة الركائية خياالت كتصكرات حتى لك لـ تكف مف الكاقع

إلى ماىية الركاية التاريخية كأساس بنائيا، كىك ما ينـٌ عف اطبلعو العممي عمى 
األسس كالمبادئ المتحكمة في صنعة الركاية، كالتفاصيؿ التي تفرؽ نكعا عف آخر 

لـ أكتب ركايات تاريخية، »: كفي ذات الصدد يقكؿ جيبللي خبلص. في جنسيا
لكنني ال أنكر أنني كثيرا ما كظفت التاريخ كذريعة في ركاياتي، فأنا مكلع بتاريخ 

، كىك ما يدعك لمقكؿ أف خبلص يعمـ 2«ببلدم المميء بالبطكالت كبالخيبات أيضا
الحدكد الفاصمة بيف الركاية التاريخية كغيرىا مف األنكاع، فتشغيؿ بعض التاريخ في 

الركاية ال يجعؿ منيا تاريخية بالضبط، لكنو يككف متكأ لمركائي يسند بو الحدث 
أما مرزاؽ بقطاش، فيصرح بخشيتو أف يككف استحضار التاريخ . المتخيؿ في نصو

ركاية الثكرة الجزائرية لـ »كأٌف . في الركاية العربية بصفة عامة، محض مكضة زائمة
تكلد بعد، عمى الرغـ مف أنيا صارت جزءا مف التاريخ، ذلؾ أٌف الركاية تنضج عمى 

، كفي ىذا يشير بقطاش إلى ما ساد الركاية الجزائرية في بدايتيا مف 3«نار ىادئة
تقريرية ممجكجة كتنابزات إيديكلكجية جعمت الركائييف يتغاضكف عف الصنعة كفف 

ثـ إثارةن لقاعدة أساسية في خمؽ العالـ الركائي، ىي . كيحكلكىا إلى ميداف لمصراعات
التركم الذم عمى المبدع التحمي بو في عممو، ألف عممية الخمؽ تمؾ ال تتـ إال بعد 
مطالعة كاطبلع كاسع عمى المرجعيات التي تككف خمفية لمعالـ المكازم في الركاية، 

فيما يبرر . أمر يعيدنا لمحديث السابؽ بأنو ال يكجد تخييؿ دكف مرجعية في الكاقع
محمد سارم مسألة عدـ ظيكر الركاية التي تعالج مكضكع الثكرة التحريرية بالفترة 

كيؼ يمكف لكاتب أف يتعرض »: الزمنية التي لـ تستكفي شرط المدة، يقكؿ
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لتناقضات قادة الثكرة كالتصفيات الجسدية كالمؤامرات دكف أف يثير سخط كغضب 
، كىذه المسألة تجعمنا أماـ نفس العقدة 1«أباطرة ىذه الثكرة األحياء، أك حراس إرثيـ

القديمة القائمة بيف السمطة كالمثقؼ الذم يحاكؿ فتح باب النقاش حكؿ السبب الذم 
يجعمنا محشكريف داخؿ عجمة التطكر دكف نتقدـ خطكة كاحدة ، كال نقتدم بما ىك 
قائـ في القارة العجكز، فما حصؿ بيف فرنسا كألمانيا مف إبادات كتدمير لـ يقؼ 
عائقا في كجو تقدميما كقيادتيما لمدكؿ األكركبية في كؿ المجاالت، كنخصص 

إشارتنا نحك الجانب الثقافي كاإلبداعي بالذات، فمما ال نتمكف مف تقميد ىذا السمكؾ 
. الحضارم كاإلنساني منيما؟

المبدع محمؿ مف نكع آخر، »: كىذا ما تحاكؿ زىكر كنيسي اإلشارة لو بقكليا
، إذ يممؾ ىامشا 2«غير مطمكب منو إبراز الحقائؽ كما ىي، دكف زيادة أك نقصاف

مف الحرية ليحتاؿ عمى الحقيقة كيرسميا بطريقتو، قد يراكغ السمطة بيذا أيضا، فعمى 
كذلؾ ىك . الركائي أف يككف أكثر دىاء مف الساسة ليتمكف مف تمرير رؤيتو

الثكرة التحريرية »: كىك ما تدعك لو فضيمة الفاركؽ. المطمكب مف المبدع الجزائرم
ثركة حقيقية ال يقدر الجزائريكف ثمنيا ألنيا تعتبر معينا ال ينضب، كباإلمكاف 

فالركاية تقكؿ التاريخ بالتفاصيؿ .. االشتغاؿ عميو ركائيا كقكؿ ما لـ يقمو التاريخ
كبالتالي تعالج النكاقص التي تنطرح في . 3«الصغيرة، تحمؿ كتشرح كتستنتج األسباب

كيرل فايد محمد . الزمف الحاضر كتتجنب ما يمكف أف يحؿ كنتيجة في الزمف اآلتي
، لكنو 4«أف الحكار ما زاؿ قائما بيف كتاباتنا الركائية كتاريخنا الكطني إلى اآلف»

يتساءؿ عمف يكتب ىذا التاريخ في الثقافة العربية عمكما، في زمف سمطكم راكد 
، يطرح تساؤالتو المتشائمة ىذه بالنظر إلى الكاقع المأزـك الذم 5غريب عف التاريخ

.. يجعؿ األمة تتقيقر إلى زمف جاىميتيا
 قد تككف اإلجابة عف تمؾ التكجسات كامنة في فكرة يعتقدىا قمكلي بف ساعد 

المتفائؿ بكـ اإلنتاج الركائي، كعالـ التجريب الذم صار المبدعكف يؤثثكنو بما 
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كفيما أعتقد أٌف مدكنة »: يختمقكف مف عكالـ ركائية، يجددكف أدكاتيـ كلغتيـ فيو
ال يمكف أف يحتكييا ممؼ، إنيا تحتاج إلى .. ركائية بيذا الحجـ كالتنكع كالثراء 

كرشات نقدية متعددة لتناكليا بيدكء، ضمف محاكر متعددة المشارب بعيدا عف أم 
خمفية إيديكلكجية أك جغرافية في المركز أك في األطراؼ ردما لعكاصؼ االنتقاء 

بحكـ جناية الجغرافيا عمى بعض الكتاب المتميزيف كالقرب أك البعد مف .. كالمزاجية 
كسائؿ اإلعبلـ كالمؤسسات الثقافية كمركز كىمي لئلشعاع الثقافي كالتداكؿ 

، يقـك قمكلي بف ساعد بتحميؿ منظكمة النقد 1«اإلعبلمي لمقضايا الزائفة كالمغمكطة
الجانب األكبر مف المسؤكلية في بخس الركاية الجزائرية مكانتيا كتسميط أضكائيا 

أم لتمؾ . كأدكاتيا اإلجرائية عمى الطمب كلممنتج الذم تتناكلو كسائؿ اإلعبلـ 
األعماؿ التي تشيرىا مؤسسات تحتكر الثقافة، كيحرص عمى أف تتعدد الرؤل ال أف 
تتجمد داخؿ القالب التعميمي ك تبتعد القراءات النقدية عف األحكاـ الكثكقية كثقافة 
الحسـ النيائية التي تعتمد الطرح الدكغمائي العاطفي كتحاكؿ خمؽ أساسات عممية 

. جديرة بالطرح كالتداكؿ اإلعبلمي كالنقدم
 ىذه الرؤية المنيجية لميمة النقد تترؾ انطباعا جيدا بأف التحرؾ بدأ نحك 
التجديد، غير أف ما ينقص ىك اإلرادة الكاثقة لممارسي المجاؿ، كنحسب أف ما 

يحتاج المزيد - كاألكاديمي في مجاؿ النقد–يقدمو الركائي الجزائرم كاسيني األعرج 
مف تسميط أدكات النقد عمى أعمالو الركائية، كتشريح مككناتيا األساسية كي تتعدد 

القراءات كال تقؼ عند حد الظكاىر فقط، فما تحممو أعمالو مف إنسانية كفتح لؤلبكاب 
المكصدة يتيح لنا رؤية عمى المدل البعيد لما يمكف أف يكاجينا مستقببل مف تحديات 
أماـ عالـ ال يتكقؼ عف التقدـ، فيما نحف ال نراكح مكاننا كنحدث ضجة ال أساس 

..  ليا، عبثية النتائج
كىنا أسكؽ لو حديثا عف الركاية التاريخية التي صارت ىٌمو الركائي األكبر، 

التاريخ الكطني الذم قاؿ الكثير عف الغطرسة االستعمارية لـ يقؿ شيئا عما »: يقكؿ
كاف يحدث داخؿ الثكرة، ككأف ما كاف يحدث داخميا ال ينتمي إلى التاريخ كال إلى 

ىاجس فني يراكده كىك الركائي الحساس ككتر عكد ساعة الضبط، يقمقو ، «الثكرة
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فيقـك بالغكص في األعماؽ اليادئة، كالتي لـ  السؤاؿ عف الحقيقة التاريخية كركحيا
كتاب األمير مسالؾ "كما ركاية .. يجرؤ غيره عمى بمكغيا، رغـ كؿ التيارات المضادة

سكل كاحدة مف  الشكاىد التي رفعيا كاسيني األعرج في كجو الطمس " أبكاب الحديد
شكالية تمؤل مساحة شاسعة مف تاريخ  كالتعتيـ التاريخي عمى شخصية إنسانية كا 

. الجزائر كاألمة العربية أماـ أكبر اإلمبراطكريات االستعمارية
في الركاية " لمتخييؿ التاريخي" عمينا االعتراؼ في ىذا المقاـ أف تناكلنا 

المعاصرة قد أدخمنا عكالـ ميتاقصية لـ نكف نضع ليا كزنا قبؿ مطالعتنا لركايات 
كاسيني األعرج بالذات، ككف ىذا األخير قد رفع شعاره عاليا كصكتو أعمى، كي 

يفتح أماـ أعيننا فضاءات كانت حتى زمف قريب جدا، عصية عمى البمكغ أك حتى 
المشاىدة، ذلؾ أف العسس المزركعيف عمييا مثؿ الشيب التي تحرس المؤل األعمى، 
كانكا متيقظيف أيما يقظة، لكنيـ ربما ليـر أصابيـ أك غياب طاليـ جعؿ النظر يزكغ 

نحك تمؾ األزمنة المغيبة قسرا مف محفمة التاريخ، فراح الركائيكف يصكرنيا بشتى 
 ككاسيني األعرج .كانفرج باب التجديد عمى الرؤية الفنية ليا.. التقنيات كالكضعيات

مف األقبلـ المتميزة بشيادة النقاد كأىؿ االختصاص، فيك يستشرؼ المستقبؿ كيرل 
ما ال يراه غيره مف المبدعيف، ذلؾ أف اطبلعو المعرفي كحرصو عمى تقصي 

الحقائؽ كالكقائع قبؿ بناء عكالمو الركائية جعؿ منو منفتحا كذا رؤية ثاقبة، ألنو 
يستقرئ األسباب كالمثيرات، فيكتشؼ كيتصكر اآلثار، كفي معظـ ركاياتو نجده يقدـ 
، مسمطة الضكء  قراءة نقدية متميزةػ تخترؽ الكتابات الرسمية كتنفذ إلى مكاطف التأـز

كىي الرؤية التي لـ يتمكف الكثير مف . 1عمى المغيب كالممتبس، كالميمش كالمأزـك
ف تراجعت عما كانت عميو  بمكغيا، حيث مازالت اليالة التي تحيط بالتاريخ قائمة، كا 

 .خبلؿ سنكات ما بعد االستقبلؿ
 إٌف ىذا الركائي الذم يجيد اختيار مكضكعاتو حسب الظركؼ التي تمر بو 

خبلؿ كجكده، يعرؼ ما الحدكد التي تفصؿ بيف كتابتو كمبدع ركائي، كبيف الكتابة 
ال أعيد إنتاج التاريخ كلكني أكاجيو باألدب، »التاريخية التي تتحرل الكاقع الجامد، 
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، عمى 1«ألني عمى يقيف أف األدب ىك السبيؿ األكحد لكسر قدسية التاريخ الكىمية
 كاسيني األعرج قبؿ    كىك ما قاـ بو. أف ىذا األمر يفرض قراءة جادة ليذا التاريخ

 : كؿ ركاية صرؼ جيده ككقتو كأعصابو في بناء عالميا
لمتاريخ شركطو العممية طبعا كطريقتو في استيعاب الحقائؽ، كلكف لمركاية »

ف استأنست بو، االستئناس  كسائطيا في استعماؿ التاريخ، فيي ال تعيد إنتاجو كا 
يعني بالضركرة أنؾ تشتغؿ في أفؽ مؤسس عمى العمـ كالتدقيؽ، كالركاية أحيانا أقكل 

 . 2«مف التاريخ كيجب أف تخرج مف سيطرتو
كالركاية تمتمؾ تمؾ القكة مف اعتبارىا عامبل مف عكامؿ صكغ اليكيات الثقافية 

لؤلمـ، فيي قادرة عمى تشكيؿ التصكرات العامة عف الشعكب كالحقب التاريخية، 
كالتحكالت الثقافية لممجتمعات، كبما يترتب عف ىذا األمر مف بناء التصكرات الكبرل 
عف الذات كاألخر، عبر أدكات كآليات تمكننا مف رؤية الكاقع كالكشؼ عف مكنكنات 

الثقافة االستعمارية التي حرصت عبر مؤسساتيا الثقافية عمى كضع الركاية في 
إطار مف الضغكطات المعمنة أك المضمرة، بيدؼ إضافة الشرعية عمى الكجكد 

 .  االستعمارم
لقد صار لمركاية التاريخية ركادىا كمرتادكىا، كصارت تثير الجداالت الراقية 

حكؿ عبلقة اإلنساف العربي بتاريخو البعيد كالقريب، كاختطفت مف التاريخ مصداقيتو 
التي اىتزت كما اىتزت الثقة في صائغيو، حيث تزايد الطمب عمييا، كلـ تتكقؼ عف 
التطكر بأدكاتيا كمكضكعاتيا كي تساير ىذا الطمب كتشد القارئ إلييا، كمف حيث 
التميز، فإف ركايات كاسيني األعرج قد القت التمقي الذم لـ يتكقعو ىك نفسو، ذلؾ 

أف اعتماده عمى أدكات مف مختمؼ الفنكف جعؿ مف كتابتو الركائية متعة تأخذ 
القارئ إلى عكالـ خيالية تعيده في الزمف كتبعده عف الكاقع المأزـك كالمدقع في 

في سياؽ الحديث عف " البيت األندلسي"أخبلقو كثقافتو، كمف ىنا يأتي تناكلنا لركايتو 
كؿ ذلؾ يأتي في الفصؿ . التخييؿ التاريخي كتقنية استمالتو في كتاباتو الركائية

  ..التالي
 

                                                           
1
 ، تارٌخ االطالع21/01/2014موقع ٌومٌة االتحاد الجزائرٌة، -  

2
 02/03/2013: ، تارٌخ االطالع24/02/2013بن عبد هللا بلقاسم، واسٌنً بٌن الرواٌة والتارٌخ، دٌوان العرب، -  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  حساسية واسيني األعرج التاريخية -1

 "البيت األندلسي" األدوات الفنية في  -2

  قـراءة في المتــن -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 حساسية الروائي واسيني األعرج التاريخية

عندما نصاب بالحزف، نتماىى مع الذرات التي ال تزف شيئا في جاذبيتنا، ىكذا 
فكرت كأنا أغكص في قراءة البيت األندلسي، كقبمو سيدة المقاـ كطكؽ الياسميف 

 .. كالميمة السابعة بعد األلؼ كأنثى السراب كشرفات بحر الشماؿ



 

إٌف الركح التي أخرجت ىذا الكـ مف المشاعر المتضاربة، كصكرت بتمؾ الدقة 
كاالنضباط ما يعتمؿ داخؿ النفس البشرية تجاه كاقع ال نحتممو، لكننا مغصكبكف 

عمى عيشو بكؿ تناقضاتو كتضارباتو كصراعاتو،، ال بد أف تككف قد امتؤلت حتى 
الرمؽ األخير بيـٌ كحزف اآلخريف، انعجنت بيكمياتيـ كأسرارىـ الصغيرة قبؿ الكبيرة، 

 . كامتؤلت ذاكرتيا عف آخرىا بذكرياتيـ الحزينة كالمفرحة

ىك ذاؾ الكاتب الذم سكنتو أركاح تاريخو الممتد إلى األندلس العتيد، ثـ 
ال يتردد في سرد ذاتو داخؿ متكف ركاياتو، كال يستحي مف أصمو كال مما . المدمر

كقد قرر مغادرة األكاديميات كالحدكد المغمقة . بمغو تاريخو، تاريخ كطف، تاريخ أمة
لسجؿ التاريخ، إلى رحاب الكتابة الركائية، تحرر مف كؿ ما يعيؽ البكح كأطمؽ عناف 

إنسانيتو، طٌمؽ الحساسيات التي كانت تؤرقو بداية مسيرتو، كصار مثؿ طائر 
أما الجسد فما امتؤلت بو . بجناحيف كبيريف، كاحدىما لغتو كاآلخر خبرتو في الحياة

المغة تصنع عالما مكازيا يعٌج بتفاصيؿ »الذاكرة كخزنتو مف حكايات كصكر كتجارب 
الحياة التي نحس بانتماءاتيا لنا كلكنيا ال تنتمي في نياية المطاؼ إال إلى المغة 

، ىكذا عٌبر عف انشغالو الفني كعف ىاجسو الدائـ مف تسمط المغة 1«كنظاميا الصاـر
حيف يريد إخراج مكنكناتو األكثر حميمية كاألكثر ألما، كتشيد ركاياتو عف حساسيتو 
المفرطة نحك المغة، كما دخكلو عالـ التجريب سكل ردة فعؿ عنيفة نحك ما يكاجيو 

 .مف ىكاجس

فيك مف أكائؿ الركائييف الجزائرييف الذيف قرركا مغادرة المغة الكصفية إلى عالـ 
التخييؿ المميء بالمفاجآت كالذم ال يعمميا حتى ىك ذاتو إال حيف تقفز داخؿ ذىنو 

كاسيني األعرج لـ يخًؼ يكما ىكسو الطفكلي بحكايات . كجنية الغابة المسحكرة
شيرزاد، مف حيث أٌف ترعرعو في مجتمع أنثكم مميء بالحكايات الخرافية كقراءتو 
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صنع منو ىذا المبدع المميء بالشغؼ المغكم، كالمسككف " ألؼ ليمة كليمة"األكلى 
بياجس الكطف كالمغة، في النياية صارت ىذه األخيرة كطنو الكحيد، يحيا كيتنفس 

لى اليـك ال أرض لي مثمما أشتيي بسبب الكتابة سكل كطف »: كيمارس حياتو بيا كا 
فالكطف الذم طالما . 1«المغة الذم شيدتو حجرة حجرة، كنفسا نفسا، كجرحا جرحا

حمـ بو أصابو مرض النكراف، كتاه منو أبناؤه األكفياء، ألف صفة الكفاء صارت نقمة 
كىؿ يختار اإلنساف منفاه؟ المنفى ليس إال نتيجة لمجمكعة مف »: عمييـ فيو

 .2«االنكسارات كالخيبات التي تأكؿ األفراد كاألكطاف

كقبؿ أف يخرج إلى العالـ المفتكح، كاف كاسيني األعرج قد قدـ الكثير مف الرؤل 
كالمؤلفات حكؿ ما يحصؿ في تربتو األكلى، تناكؿ أزمة ما بعد االستقبلؿ كرسـ 

مأساة الحمـ المغدكر، تحدث عف الحب المصادر كاألماني الدفينة، مارس إنسانيتو 
فقد بدأ . بعيدا عف متناكؿ يد الكاقع الذم ترؾ فيو عبلمات ال تندمؿ. عمى بياض

كتاباتو في الجزائر، قبؿ أف ينتقؿ إلى دمشؽ كبيركت، ثـ صار بعدىما في كؿ 
 .أصقاع العالـ بانتقالو إلى فرنسا كتعاممو مع ديكر النشر ىناؾ

 مع الدفعات األخيرة مف 1609جدم المكريسكي طرد مف األندلس »
المكريسكييف، أردت أف أسمعو كأسمع انشغاالتو ألفيـ عصرم كسٌر الحزف الذم 

يمفو، كلماذا العرب منذ أربعة قركف كىـ يدكركف في الفراغ الكمي، ككؿ سنة ينزلكف 
أسئمة شديدة القسكة .. إلى الحضيض، كيتجيكف اآلف نحك التفتت كالنيايات الخطيرة

، ىذا االنتماء التاريخي جعؿ منو مثقفا 3«يجب أف نتعمـ كيؼ نطرحيا عمى أنفسنا
شديد الحساسية لمقضايا الكبرل في كطنو، أكصمو في دكامة األسئمة الداخمية إلى 

كغادر . قناعة ىي أٌف الكطف لـ يعد يكتؼ بتضحيات مكاطنيو، فصار يضحي بيـ
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كاسيني إلى الضفة األخرل، ضفة منحتو الرحابة كالمساحة التي طالما بحث عنيا، 
 .الكتابة.. حيث حصؿ عمى بعض الحرية كالكثير مف الفرص كي يمارس شغفو

ينتمي كاسيني إلى التاريخ بحكـ أصمو المكريسكي، كيمتقي بو التاريخ غير مرة 
، كحيف شيد زمف االنقبلب األكؿ ق الذم استشيد في الثكرةحيف كجد نفسو ببل كالد

بعد االستقبلؿ، كحيف ىيدر دمو زمف المحنة، كىاىك اليـك يشيد غميانا شعبيا في 
أقطار العالـ العربي، دكرة حياتية صعبة، شديدة الكقع في نفكس الناس، فكيؼ ىي 

كقد تناكؿ ىذه القضايا كميا في ركاياتو . إذف عمى الفنانيف كىـ أشد الناس حساسية
التي قدمت في تفاعميا مع التاريخ قراءة نقدية متميزةػ اخترقت الكتابات الرسمية 

كنفذت إلى مكاطف التأـز لتسمط الضكء عمى المغيب كالممتبس كالميمش، ما يشٌؼ 
فيك يقترب مف التاريخ . عف كعي معرفي تاريخي متعاضد مع الكعي الفني اإلبداعي

بؿ يحافظ عمى شعرية الكتابة الركائية . كال يقع في شرؾ المغة التقريرية المباشرة
 .بتراكماتو المعرفية كالفنية التي تصنع فرادتيا كتميزىا

كفي ركاياتو، يقـك كاسيني األعرج بتمكيو التاريخ بالتخييؿ لتجسيد المصداقية 
كبمكغ العمؽ الحضارم كالفني، كألف الركاية عالـ مفتكح عمى كؿ الفنكف كاألجناس 

األدبية فإٌف الركائي ىذا، ال يتكانى عف االستعارة البلمحدكدة لتأثيث نصكصو، 
فالمكسيقى كالرسـ كالرقص كالمكضة كالعمارة اإلسبلمية كميا أدكات نجدىا في 

كتاباتو كتحتؿ األماكف األنسب ليا، كتحدد بكؿ أداة طريقة العيش كأسمكب الحياة 
كمف ثمة يظير لنا إلمامو المعرفي التاريخي باألحداث كاألمكنة . داخؿ عالـ الركاية

 .. كاألزمنة كاألفكار كالمغات كاألشياء

 "البيت األندلسي"األدوات الفنية في 



 

ما بيف المكضكعي كالمتخيؿ مساحة شاسعة مف االختبلؼ عٌمرتيا الركاية 
بتفاعؿو أحدثتو بيف المرجعية المكضكعية كالمرجعية الفنية، مف حيث أف التاريخ 

معرفة كىي تحميؿ ليذه المعرفة، فالركاية شكؿ لمكعي ينسب إلى تصكرو ما لمتاريخ، 
كىي تخييؿ ينطمؽ مف رؤية كيحمؿ منظكرا معينا، لكف ال يمكف أف يصبح الخطاب 

نما سرد جمالي يطعمو البياف كيرفده الخياؿ، كىي تأخذ أشكاال  الركائي تاريخا، كا 
منيا ما حاكؿ »كصكرا مختمفة في تعامميا مع التاريخ تختمؼ مف ركائي آلخر، فػ

بعث حقبة تاريخية في أمانة كدقة، كلـ يتجاكز ىذا اإلطار المحدد، كاىتـ في المقاـ 
األكؿ بالطابع المحمي، كمنيا ما بعث التاريخ الماضي لكي يجرم عممية إسقاط 

عمى الحاضر بغية نقد الحاضر كتغييره، كمنيا ما انطمؽ مف الكاقع التاريخي كحكلو 
، كما يقيـ دعائـ الركاية كيكسع مف بنيتيا ىك الكعي التاريخي 1«إلى خياؿ صرؼ

لدل الركائي المرتيف بمقدرتو اإلبداعية كمدل تحكمو في تقنيات اشتغاؿ النصكص 
 .كتفاعميا إلنتاج الداللة المستيدفة

 :   اشتغال التاريخ  -1

يتشكؿ الخطاب التاريخي مف خبلؿ مؤشرات لغكية تاريخية تظير في أقكاؿ 
الشخصيات أك أفعاليا، أك مف خبلؿ االستعانة ببعض العبلمات الزمنية الدقيقة 
الدالة عمى أحداث تاريخية معينة، أك استحضار النصكص كالكثائؽ التاريخية، 

كفي ىذا يتداخؿ المعنى المقصكد مع التناص . كغيرىا مف المعطيات التاريخية
كتقنية نقدية في النيؿ مف مناىؿ العمـك األخرل حيث يتخذ التناص صكرة طريفة في 

 2..الركاية التاريخية باستدعاء خطاب التاريخ الماضي إلنشاء خطاب الركاية الراىف
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تعد الكثيقة مف أىـ الكسائؿ التي يستغميا : الوثيقة التاريخية 1-1
المؤلؼ في إثبات تاريخية الحدث في الركاية، فيي مف أبرز القرائف الدالة 

كمف ثمة تككف منطمقا لكثير مف األحداث . عمى حضكر المرجع التاريخي
التاريخية التي تعيد الركاية صياغتيا بطريقة فنية، يتداخؿ فييا التاريخ 

. كالتخييؿ، ما يجعميا تحمؿ دالالت جديدة ترتبط بالسياؽ الجمالي لمركاية
كباألكيد تككف الكثيقة مرتبطة بمكضكع الركاية األساس، كالمتمثؿ في ممكية 

 .البيت األندلسي كأحقية صاحبو فيو

فالمخطكطة التي جعؿ منيا المؤلؼ عصب القصة كعقدة الحكاية، كريقات تكارثتيا 
كعمرىا مف عمر البيت الذم تحكي قصتو " مراد باسطا" عائمة الشخصية الرئيسية 

في اثنتي عشرة كرقة، ككاف سردىا مميئا بالتفاصيؿ التاريخية التي تفتح لنا نافذة 
عمى عبؽ التاريخ المكريسكي زمف محاكـ التفتيش المقدس كاألحداث المختمفة التي 

عاصرت الفترة نفسيا عمى الضفة الجنكبية، كبالضبط الجزائر عيد العثمانييف 
 .كرياس البحر

يعتمد كاسيني األعرج عمى الذاكرة : تداعي الذاكرة التاريخية 1-2
التي تعد مف أىـ الميزات التي تسـ ركاياتو، كتؤكد انتماءىا لمكجة التجريب 
كنفكرىا عف السائد كالمألكؼ، كطمكحيا في تجديد أدكاتيا كأساليبيا الفنية، 

.. تعٌد إحدل التقنيات المستحدثة في الركاية»: فالذاكرة عمى رأم سيزا قاسـ
كاالعتماد عمييا يضع االسترجاع في نطاؽ منظكر الشخصية، كيصبغو 

، كىذا االتكاء عمى الذاكرة كتداعياتيا 1«بصبغة خاصة تعطيو مذاقا عاطفيا
يحيؿ عمى االحتفاء بإمكاناتيا كطاقاتيا الحية النابضة بالكثير مف الحقائؽ 

تكظيفو بنائيا عف طريؽ استعماؿ »كيككف استدعاء الماضي بػ . المغيبة
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، 1«االستذكارات التي تأتي لتمبية بكاعث جمالية خالصة في النص الركائي
. كتككف ىذه االستذكارات عمى لساف الشخصيات التي تمؤل العالـ الركائي

كىنا ابتدأ األمر مع مراد باسطا الذم راح يسترجع البيت بمحيطو الطبيعي 
كالقصبة القديمة الجميمة ببيكتاتيا البيضاء كقصكرىا الفارىة بحدائقيا الغناءة 

 . كنافكراتيا األنيقة، كأسكاقيا العامرة كحرفيييا البارعيف
كحركة السفف عمى ساحؿ الجزائر عمى لساف غاليميك الركخك كسرفانتس 

الرىينة الذم منح الركاية كصاحبيا تميزا كتفردا أببلغاه أرقى الجكائز العربية 
 .كرشحو لمعالمية

 تمثؿ الشخصيات التاريخية :استدعاء الشخصيات التاريخية 1-3
سندا جيدا لمركائي في عممو اإلبداعي، حيث تمنح الركاية مصداقية لدل 

قارئيا، كتجعمو يحاكؿ نسج الكشائج بيف الحقيقة كالخياؿ المعتمؿ في الركاية، 
 .كىي في الغالب تمثؿ الفترة التي يتناكليا الكاتب في متنو الركائي

استدعى المؤلؼ شخصيات مف زمف الدكلة العثمانية " البيت األندلسي"كفي 
 الذم يراه بعض المؤرخيف حامي بحر الجزائر، كيراه ىك قرصانا 2مثؿ دالي مامي

فالركاية ال تقدـ كقائع تاريخية جاىزة، حدثت في الماضي، كلكنيا تيتـ .. كمجرما
بالكيفية التي يتخيؿ فييا الكاتب تمؾ الكقائع مرتبطة بحيكات مجمكعة مف 

في ركاية البيت األندلسي ». الشخصيات، كطريقتو في تحريرىا مف اإلطار التاريخي
تعاممت مع التاريخ بحرية كبيرة، ألف األمر يتعمؽ بسياؽ عاـ يستطيع فيو الركائي 

، فتمتزج األحداث كالشخصيات بأسمكب صياغتيا في شكؿ 3«أف يتحرؾ بحرية أكبر
متجانس يصرح بيكية النكع، كينبثؽ التخيؿ التاريخي مف التقاطعات بيف ما كظفو 

 .مف الماضي كطريقة عرضو في السرد
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كشخصية ميغيؿ سيرفانتيس الذم مكث في الجزائر لمدة خمس سنكات كرىينة 
لدل اآلغا حسف فينيزيانك، كتأثر بيا كبطبيعتيا كسكانيا كطريقة عيشيـ، كالمميز 
في تاريخانية الركاية ىك طريقة نسج العبلقات بيف الشخصيات المتخيمة كاألخرل 

الحقيقية، فغاليميك الركخك بطؿ القصة التقى سرفانتس في بيت اآلغا كمترجـ، فيؿ 
ذكر التاريخ الرسمي طريقة تعامؿ الرجؿ األحمر مع أىؿ البمد؟، كاف ىذا ىك مدخؿ 
كاسيني األعرج لمقصة كمساحتو البيضاء التي منحيا الحياة كأثثيا كما يشتيي ككما 

حيث جعؿ غاليميك الركخك مترجمو في قصر اآلغا ثـ رفيقو . ينبغي أف يككف
كصديقو األقرب كاألطيب، عبر عمى لسانو عف جماؿ الطبيعة ككـر أىؿ البمد، 
تحدث في استرجاعاتو عف الحركب البحرية الكبيرة كالنتائج الميكلة التي أىمكت 
الكثير مف األركاح، ككذلؾ قاؿ ما لـ يقؿ عف الكجكد العثماني في المحركسة 

 ..كالقصبة كالجزائر

إٌف الحياة التي بث فييا الركائي الحياة مف جديد كأعاد تمكينيا، لـ تكف لتصمنا 
بيذا الكضكح لكال حنكتو في بث شبكة العبلقات بيف الشخصيات التاريخية الحقيقية 
كاألخرل التي خمقيا ىك مف بنات خيالو، كمنحيا المشاعر كاألحاسيس، كبٌث في 

 . دكاخميا االنفعاالت المختمفة كردكد األفعاؿ المناسبة لممكاقؼ الكثيرة

 

 

 :آليات التمثيل الفني -2

عمى تقنية االسترجاع، فترتد الركاية إلى " البيت البيت األندلسي"تبنى ركاية 
الماضي لتعمؽ الكعي بمفارقات الحاضر، كذلؾ مف خبلؿ ىذا التقابؿ بيف الزمنيف، 

ينسج السرد الركائي ذاكرة جمعية تقـك عمى التفاعؿ بيف التاريخ الحي الكاقعي، 



 

كالمتخيؿ الشعرم، كثمرة ىذا التفاعؿ أف يتحرر التاريخ المنقكؿ إلى الركاية مف 
صرامتو كدقتو، عمى رغـ نزكع كاسيني األعرج إلى االحتياط كاالحتراز في ذكر 
األحداث كالكقائع، كما يفضي التفاعؿ إلى إيجاد أرضية كاقعية لنشاط التخييؿ 

عادة  الشعرم في الركاية التي ىي أعمؽ كأغنى بكثير مف كؿ الحقائؽ كالكقائع، كا 
 .إنتاج الحقيقة المدكنة

كتعمؿ المرجعيات التي تغذم الركاية عمى تكاشج الحاضر بالماضي، 
، كاإلحاالت إلى "ألؼ ليمة كليمة"فاالعتماد عمى المكركث العربي بالدرجة األكلى 

مركبا يتداخؿ فيو المرئي بالمتذكر " البيت األندلسي"آداب أمريكا البلتينية، تجعؿ مف 
إلبراز الدالالت كشحف الصكرة الشعرية داخؿ النص كبالتالي . كاألسطكرم بالكاقعي

تبميغ الرسالة مف كرائو كتكسيع قاعدة القراءة، أك التمقي، عمى أنيا تتكخى أم قارئ 
مجرد ركاية لممتعة كاالسترخاء، لكنيا عالـ مأزـك كىكية " البيت األندلسي"تختار، فػ

 .تمطخت بالمصالح المادية كاألطماع الصغيرة في االمتبلؾ

أكثر كجعؿ " باسطا" كقد استعمؿ المؤلؼ تقنية االسترجاع عمى لساف شخصية 
منيا الشخصية المحكر عمى امتداد كاتساع فضاء الركاية مف حيث أٌف دكره كاف 

حيث تتحرؾ الركاية بيف . الجمع بيف أجياؿ متعددة مرت عمى البيت األندلسي
تاريخ محاكـ "مستكييف كاضحيف زمنيا، تاريخي بعيد يمتد حتى القركف الكسطى 

التفتيش اإلسبانية كسقكط آخر معاقؿ المكريسكييف باألندلس خبلؿ القرف السادس 
عشر كترحيؿ مف بقي منيـ عمى قيد الحياة إلى شماؿ إفريقيا، كبالتحديد إلى الجزائر 

، كعصرم يبلمس كاقعا مأزكما، كظؼ المؤلؼ اإليياـ فييا "القديمة أك القصبة
بطريقة فنية مف خبلؿ الشركحات كاليكامش التي تكحي بصدؽ المادة المعرفية فما 
بيف الصياغة السردية عمى لساف الشخصيات كبيف اإلحاالت يقؼ القارئ متربصا 



 

بالحدكد الفاصمة بيف الكاقع كالتخييؿ، متحسسا مكامف ىذا األخير مف التاريخ 
 . المسترجع

أكثر مف أربعة قركف مرت عمى ىذا البيت، ككأنيا لـ »" : مراد باسطا" يقكؿ 
أكثر مف ثمانيف سنة مرت عمٌي ككأنيا لفحة ريح ساخنة، ككأٌف الزمف اختصر . تكف

ليست السنكات العابرة شيئا . في حجرة مزقت طكيبل قبؿ أف تحترؽ كتتحكؿ إلى رماد
ميما في أعمار الحجارة كالبشر، لكنيا كافية لمشيادة عمى زمف كاف فينا كلـ نكف 

، كىي العبارة التي تختصر ميمة الشخصية كالفضاء معا في الركاية 1«.فيو إال قميبل
 .كعمى أرض الكاقع أك ألقؿ عمى كجو الزمف. مف بدايتيا إلى نيايتيا

ثـ ىناؾ استدعاء الفنكف األخرل داخؿ الركاية ما يحيؿ بالتالي عمى التنكع 
المعرفي الفني كالحس الراقي الذم يتمتع بو الكاتب، كتدخؿ تجربتو اإلبداعية في 

الركاية ضمف ما يعرؼ بتيار التجريب، إذ يزاكج بيف الحضكر المكسيقي كالتشكيمي، 
كىنا بالذات فف العمارة كالمكسيقى األندلسية كالبستنة أيض، عكامؿ تدعك إلى 

التفكير أف العالـ الذم يبنيو الركائي قائـ عمى خمفية ثقافية زاخرة كيمكف االستنتاج 
منيا أف ما يقصده المبدع إنما ىك رسـ خطكط المعرفة المندثرة تحت حطاـ المادة 

 .الطاغية

 

 :قراءة في المتن" البيت األندلسي"

يستخدـ كاسيني األعرج عناكيف فرعية في إبداعاتو، كىك في :  ثنائية العنوان
كىك العتبة األكلى لمنص كأكؿ –ىذا ذك سبؽ في الكتابة الركائية، حيث أف العنكاف 

يحيؿ عمى الداخؿ، دكف أف يدخمو تماما، كما يشٌد عمى - ما يشد انتباه القارئ
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الخارج، في ربط مرجعي يأخذ بتفكيره إلى الخمفية التي يمكف أف تككف كراء ىذه 
 تكاجينا الذاكرة المحزكنة عمى فقداف Mémorium" البيت األندلسي"الكتابة، كفي 

عز تميد، فالبيت الذم يحيؿ عمى الكطف كاألماف، كاألصؿ المتحٌدر مف حضارة 
أنارت العالـ بعطاءات أىميا ثـ احترقت بأىكائيـ ما يعيي الذاكرة كيميب المشاعر 

مف خبلؿ تداعياتيا المستمرة، خصكصا مف الفناف، المخمكؽ البشرم األكثر ىشاشة 
 .كضعفا أماـ انتماءاتو كثكابتو

كما يحيؿ أيضا عمى ما يمكف أف تحتكيو صفحات الركاية مف كصؼ كتجسيد 
ليذا الحمـ الجميؿ، مف ىندسة معمارية كطريقة عيش كحياة، ثـ العنكاف الميٍردىؼ 

بالمغة البلتينية يأخذ بعد الفكرة العامة، حيث الميجة تحيؿ عمى إسبانيا، عكدة إلى 
أصؿ لـ يكف لنا منذ البدء، كقصة انتيت كما بدأت بفكرة  انتيازية، تممكية ثـ انتيت 

 .بحطاـ بشرم

منذ الصفحة األكلى تعبؽ ركاية البيت األندلسي بذكريات األلـ الذم تعرض لو 
سكل إشارة إلى المكاف الذم نحسبو األكثر أمانا " البيت"تاريخ الكطف، كما داللة 

إلى ما كاف يذخر بو مف جماؿ كعطاء " األندلسي"كأمنا، فيما تحيؿ الكممة الثانية 
كألؽ، فالعمارة األندلسية ال زالت عمى بعد الفترة مف أجمؿ كأرقى ما شيد اإلنساف مف 

كألف الجزائر كانت كجية مف كجيات آخر المكريسكييف المرٌحميف إلى . معمار
يشبو . الضفة المقابمة، أراد مف كطئكىا أكؿ مرة أف ينشئكا كطنا ليـ عمى أرضيا

كطنيـ المستمب، لكف ظركؼ العيش كمكاطنكىا حطمكا الحمـ الجميؿ، كاستيزؤكا 
إال ىذا الحالـ الكبير، ككانت " عمي مراد باسطا"ك لـ يكف .. بتمؾ األماني الصغيرة

الباحثة عف أمميا في ىذا الكطف، التقيا عمى بياض المغة ليرسما لكحة عمى " ماسيكا"
 .فنيتيا كتقنياتيا الفريدة، تنبئ باالنييار القادـ



 

أما العناكيف الداخمية التي كشى بيا الركاية، فقد زاكج بيف التأليؼ المكسيقي 
ككتابة المخطكطة بؤرة الحدث، جعؿ كاسيني األعرج مف فكاصؿ الركاية نكتات 

أندلسية ككتابة تخبئ كضعا إنسانيا لـ يعد يحتمؿ، فكاف نسجا عميقا لجرح غائر 
 ..يرفض االلتئاـ

 :السرد الداخمي لمقصة

عف " مراد باسطا"حكؿ بيت كرثو " البيت األندلسي"يدكر السياؽ الركائي في 
،  كقد شيده منذ قركف "أحمد بف خميؿ، غاليميك باإلسبانية"المسمى " المكريسكي"جده 

عدة ليككف نسخة عف منزلو في غرناطة التي طرد منيا أثناء عممية االسترداد التي 
قامت بيا جيكش إسبانيا، كالتي أسفرت عف تيجير المكريسكييف إلى الجزائر، ككفاء 

، كانت نيتو أف يككف بناء يعمك عمى الزمف كيتكج بو "سمطانة باالثيكس"لحبيبتو 
قصة حب خالدة، فيما كانت رغبتو الجامحة ىي استعادة حممو الذم سمب منو رغما 

، أراد إحياء ذاكرتو في ىذا الصرح كاستعادة ماض "غرناطة"عنو، كطنو الذم فقده
 .مف فردكسو المفقكد

مراد "يتمثؿ العصب الركائي في الصراع الباطني كالمعمف الذم يعانيو الكريث
التي تحاكؿ كضع يدىا عمى البيت إلزالتو كتشييد برج " البمدية"مع السمطة " باسطا

. شاىؽ مكانو، يستكعب بمرافقو متطمبات التطكر االقتصادم كمتطمبات التحديث
بكثيقة قديمة " باسطا"كعمى رغـ أنيا حصمت عمى مبتغاىا بالقكة المييمنة، تشبث 

حافظ عمييا مف العبث كالسرقة كالضياع، تركم قصة المكريسكييف كعف ىجرتيـ 
جبارىـ عمى الخركج كمغادرة األندلس في القرف السادس عشر إلى الجزائر، كثيقة  كا 
تحمؿ رجع التاريخ كتقمباتو، كتكقظ أحقابا عدة تمخضت عف أحداث ككقائع مثيرة، 

امتدت مف حركب االسترداد كمحاكـ التفتيش كالتطيير الديني إلى مغامرات 
 .القراصنة كمجازفات البحارة كىيمنة المحتميف كأطماعيـ كاستبدادىـ



 

كتعيدنا المخطكطة بكرقاتيا اإلثنتي عشر إلى عمؽ التاريخ الجزائرم، بعدما 
مف الحريؽ مرتيف، كصار تاريخ البيت األندلسي انعكاسا لتاريخ " ماسيكا"أنقذتيا 

في الركاية، في اختصار المغزل الذم يمثمو البيت " النمس"البمد، كال يتردد الصحفي 
الكشؼ عف تاريخ البيت ىك كشؼ لكؿ االنييار الذم أحاط بالمدينة »: األندلسي

كالبمد كالبشر كالتاريخ، كالحجارة التي تخبئ تحتيا أسرارا ال أحد يريد الكشؼ 
ذا كاف المخطكط يمٌس الحياة الشخصية لمجد 1«.عنيا ، فإٌف الركاية "غاليميك"، كا 

كيكرس الراكم جيده لتظيير مكقفو مف سياسة . تنشغؿ بالمسألة الكطنية العامة
الحكاـ كتعرية ما يراه مف فساد اإلدارات كاألنظمة، كمف تفاقـ نفكذ الميربيف 

كباركنات األسكاؽ كأباطرة الرمؿ كالعقارات، كتمدد األرجؿ األخطبكطية لمشركات 
 األجنبية المشتركة، كما يشير إلى انتشار األصكليات كالجماعات الدينية  الكطنية

المتطرفة كاالستبداد السياسي، محيطا بكؿ الكاقع المتأـز كالحالة المزرية التي مٌر بيا 
البمد فكاف التقاطا صائبا لنبض الشارع بكؿ معاناتو كما يثير ىكاجسو، كىك بيذا 

استعارة مٌرة لما يحدث في كؿ الكطف العربي مف معضبلت اجتماعية كثقافية تتعمؽ 
 .2بصعكبة استيعاب الحداثة في ظؿ غياب كمي لمديمقراطية كالعقؿ 

عمى لحظة حب كحمـ، كينتيي بانطفاء الشعمة التي " البيت األندلسي"ينفتح 
ظمت متقدة عمى مدار تجاكز األربعة قركف، كعمى الكسكرات المستحيمة الترميـ 

كبيف ىاتيف المحظتيف ينشأ المسار السردم في كميتو، كمعو يتفرع النص . كاألحقاد
في كؿ غناه كتجمياتو المميئة بألكاف البحر كانعكاسات الشمس كصرخات 

فشكمت الركاية تيارا مضادا لمتاريخ الرسمي الذم . المستأصميف مف تربتيـ كتاريخيـ
 .ال يرل مف الفترات كاألحداث إال ما يركؽ لو
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لقد كانت نظرة كاسيني األعرج نقدية لتاريخ الفتح األندلسي، حيث انتقد طارؽ 
بف زياد كمكسى بف نصير، كصقر قريش، كىشاشة األنظمة التي نشأت في سياؽ 
ىذا التاريخ، كمنيا ممكؾ الطكائؼ، ليست المخطكطة مجرد خزاف لممعمكمات، لكنيا 
أكثر مف ذلؾ، التاريخ الشعبي الذم لـ يعط حؽ التعبير الحر، كجية النظر الذاتية 

 .  في تاريخ لـ يعتمد إال قناة تعبير كحيدة ىي القناة الرسمية

ؿ البعد الشمكلي  رٌكز كاسيني األعرج في البيت األندلسي عمى مساريف ليؤصِّ
لنصو، مسارات الحاضر بناسو كصراعاتو األكثر تدميرا كاألكثر عمقا، مف مشكبلت 

الطبقات الجديدة في المجتمع، إلى مشكبلت اليكية كمعضبلت الذاكرة في جانبيا 
التاريخ كالعمراف كاليندسة التي استكحاىا الكاتب مف أمكنة حقيقية في : األكثر تعقيدا

الجزائر مثؿ قصر خداكج العمياء في عمؽ القصبة، كمف أسفاره بيف إسبانيا 
 . كالجزائر

يقكؿ كاسيني األعرج أٌف ما يحدث أمامو ال يبعث في نفسو األمؿ باستعادة 
الركاية تنتيي »: سكل رؤية لما يراه كيتكقعو" البيت األندلسي"العرب لذكاتيـ، كما 

الذم يتحطـ برغـ كؿ الحقب التاريخية " البيت األندلسي"بمشيد بيت يبنى بجكار 
التي مٌر بيا مف األندلسييف كاألتراؾ كالفرنسييف، كالجزائريكف لؤلسؼ ساعدكا في 

تيديمو كلـ يحاكلكا الحفاظ عميو، كلـ يصنعكا كيانا حضاريا فكريا يستكعب كؿ ىذه 
أعتقد أٌف كؿ المجتمعات العربية ذاىبة إلى الحائط، ..التغييرات لبناء ركاية مستقبمية
، ىي نظرة متشائمة بالنظر إلى المغة الرخيمة 1«..كال ندرم كيؼ تككف النياية

كالشاعرية التي يعتمدىا األعرج في ركايتو، كعمى رغـ أٌف البداية كانت حمما جميبل 
تجسد، البيت األندلسي صار رمزا لكطف ظٌؿ ىاجسا في قمكب أبنائو، كحرقة ينتابيـ 

فاإلصرار المميت عمى ىدـ البيت ما ىي في . ألميا األكؿ كمما استعيدت ذكراىا
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النياية إال داللة عمى التعنت المستمر كالجيؿ المستفحؿ بالقيـ التاريخية كالثقافية 
 .الكبيرة التي يزخر بيا الكطف

يستعمؿ المؤلؼ أيضا اإليياـ في غير مكضع، ليؤكد عمى كاقعية كصدؽ 
الحقائؽ التي يصكغيا في الركاية، مف ذلؾ اعتماده عمى المرجع المكجكد حقيقة، 
مثؿ ركاية دكف كيشكت دم ال مانشا التي يذكر منيا مقطعا مف مقدمتيا ليثبت 

، كيجعؿ "سيد أحمد بف خميؿ الركخك"العبلقة بيف مؤسس البيت األندلسي األكؿ 
كاسيني األعرج خبرتو كرحمتو إلى الكاال دم ىناريس بًاسبانيا مغامرة لمشخصية 

الكتشاؼ مصير المخطكطة التي سرقت مف المكتبة " ماسيكا"الثانية في الركاية 
يذكر »الكطنية عمى يد المدير الذم زيٌج بو في السجف بسبب أعمالو المشبكىة، 

سرفانتس في مقدمة دكف كيشكت دم ال مانشا في العديد مف المكاقع في الكتاب، أٌف 
.. Cid Hamet Benegeliالذم ركل لو ىذه القصص ىك سيد حامت بف أنجمي 

ال أدرم إذا كاف اكتشافي ميما بالنسبة لمذيف بحثكا طكيبل عف سر القناع الذم 
البيت "لقد كٌزع كاسيني األعرج األدكار بيف شخصيات . 1«يتخفى كراءه سرفانتس

ليتمٌكف مف تمكيو الحقائؽ التي كصؿ إلييا أثناء تنقبلتو الكثيرة عبر " األندلسي
الجزائر كًاسبانيا، ذلؾ أٌف تحميؿ الفتاة ماسيكا لكحدىا كؿ أعباء االكتشاؼ يزيح عف 
األمر قيمتو التاريخية، بحكـ أٌف االكتشافات الكبرل في العالـ كاف أصحابيا رجاال، 

غير أف الركائي مرتبط ركحيا بالمرأة كقد كجد فييا القكة الدافعة كالداعمة طكاؿ 
حياتو، فيك يؤمف تماما بقدرتيا عمى العطاء في كؿ المياديف، فكانت ماسيكا رغـ 

 ..كؿ ظركفيا امرأة مف نسائو القكيات

إٌف تكظيؼ الكاتب لمشخصيات التاريخية في خضـ الزمف الركائي ىك ما 
يصنؼ ركايتو ضمف الركايات التاريخية، غير أف كاسيني األعرج يتفمت مف 
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التصنيؼ بانزياحات كبيرة مع تمؾ الشخصيات، لـ يضٌخـ كلـ يقٌدس أعماليا 
التاريخية، لكنو تسمؿ إلى حياتيا الخبيئة كرسـ ليا مبلمح غير تمؾ المنقكشة عمى 

صفحات التاريخ الرسمي بحبر الذىب، جعؿ مف سرفانتس رىينة ضعيفا ينقذه 
غاليميك الركخك، كىك الشخصية المتخيمة صاحب البيت األندلسي، كما كاف قناعو 

إذ أكحى لو بكؿ ما ركاه لو مف قصص عف تيجيره كتفريقو عف . 1الخفي في الكتابة
حبيبتو كالحركب التي خاضيا كطريقة تآلفو مع األرض الغريبة بكتابة ذلؾ كمو 

ىؿ تدرم يا غاليميك، أحمـ كؿ »: بطريقة اختار أف تككف ساخرة كمستيزئة بكؿ شيء
ليمة أف أقكؿ ىذا كمو في كتاب يسع األىكاء لبشرية، كأطماعيا الخفية كطبائعيا التي 

، كخكفيا مف مبيـ ممتصؽ بيا، تسحبو كراءىا أٌنا ذىبت أف أقكليا بما يكفؿ . ال تقاـك
أقكل سبلحيف . الكصكؿ إلى العمؽ الخفي فييا عف طريؽ التيكـ كالسخرية

، فقد كاف تأثره كبيرا بما عايشو عمى أرض 2«.كأذكاىما، أماـ غباكة العصر كالبشر
 . الجزائر كما مٌر بو خبلؿ تجربة الرىف فييا

أيضا، ال يتردد كاسيني األعرج في ذكر العنصر " البيت األندلسي"كفي 
الييكدم، حيث يجعؿ مف المصائر التي أكصميـ إلييا اضطياد الحكـ االسباني 
زمف محاكـ التفتيش رابطا إنسانيا، كجعؿ مف العمـ الذم يحيطكف بو قيمة تقربيـ 

، يثير في القارئ 3منا، ذلؾ أف حديث ماسيكا مع الرجؿ المسٌف مف الحي الييكدم
الفضكؿ لمعرفة ما سر عبلقة الكاتب بيذا النكع مف البشر كىك يعمـ تماـ المعرفة 
أنيـ ال يقكمكف بما يقكمكف بو في العالـ العربي كباقي الدكؿ إال مف أجؿ طمس 

 . مبلمح الحضارة العربية كاإلسبلمية تحديدا كمحاكلة إعبلء شأنيـ مف بيف كؿ البشر
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نعكد لمركاية مف جديد، كنحاكؿ فٌؾ طبلسـ المخطكطة التي كانت محكر 
الحدث، كبالتحديد التفاصيؿ التي ذكرت عف اختفاء المخطكطة مف المكتبة الكطنية، 

حيث يبالغ المؤلؼ في ذكر تفاصيؿ تجعؿ مف الصعب عمى القارئ أف يكتشؼ 
، كيتحدث 1حدكد الكاقع مف التخييؿ، إذ يجعؿ ليا رقما تسمسميا في األرشيؼ الكطني

كذلؾ عف عبلقات مشبكىة لممدير مع أطراؼ أجنبية، مف أجؿ سرقة أشياء كثيرة 
تتعمؽ بالتاريخ الكطني، تفاصيؿ مكجكدة في الكاقع كيتـ التجاكز عنيا العتبارات 

كثيرة، لكف الركائي يمسؾ بيا بقكة ليجعؿ منيا عقدة في قصتو، كيفيض فييا 
الحديث ليمفت إلييا االنتباه كيشير إلى أنيا السبب األكؿ كراء التراجع الخطير لمثقافة 

 .المحمية في اىتماميا بتاريخيا العريؽ كالزاخر

، يشير كاسيني 2في المقطع الثاني مف الركاية كالذم أسماه المؤلؼ بالتكشية
األعرج مباشرة إلى البيت المرجع، دار اللة خداكج العمياء، حيث يذكر كؿ األسماء 
التي سمي بيا مف طرؼ األىالي، كيأتي االسـ الحقيقي مف بينيا لكنو مميع بشكؿ 
الفت، فيك لـ يذكر اللة خداكج العمياء كلكف أسماه دار اللة نفيسة، كىي ابنة أخت 

 .  حيث عاد إلييما البيت بعد كفاتيا. اللة خداكج فاطمة، كالكريثة ليا مع أخييا عمر

في ىذا المقطع يقـك الركائي بسرد حرقتو، كيحٌمؿ الشخصية الرئيسية عبء 
ىذه الحرقة عمى كطف أضاع ىكيتو كذاب في المتاىة االقتصادية، ال ىك بمغ القمة 

كالمبلحظ أف كاسيني األعرج .. كال ىك حافظ عمى مكانتو، فصار ىيئة ببل مبلمح
كريث البيت األندلسي –غير مف صفات الشخصية الرئيسية، حيث أٌف مراد باسطا 

ليس بالشخصية المثقفة المتعددة المشارب، لكنو مكاطف بسيط يدافع - في الركاية
أٌما ابنو سميـ، . بكؿ ما يستطيع عمى إرثو اإلنساني، غير أنو يفشؿ نياية المطاؼ

الرجؿ المثقؼ كالكاصؿ في منصبو، فمـ يحتمؿ الحالة التي آؿ إلييا مصير 
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المخطكطة، كىجر المكاف كالبمد، طٌمؽ عالـ كالده بما فيو، كاستمـ كظيفتو التي يحب 
 ..في بمد بعيد تماما

في التكشية أيضا، يقـك الركائي بإخراج شحنات كبيرة مف حزنو عمى لساف مراد 
باسطا، يزفر بقكة كيحاكؿ أف يكصؿ فكرة عميقة يستعمؿ ليا كؿ ما في قامكسو مف 

كممات فقط ليجعؿ قارئو عمى نفس المستكل مف اإلحساس، ىي الميمة المنكطة 
زائدة عف النظاـ المكسيقي العاـ، ليا »بالتكشية في المكسيقى األندلسية، فيي قطعة 

كظيفة إيقاعية تجميمية، القصد مف كرائيا االستراحة كاستعادة األنفاس، كالتحضير 
، كىك ما يقـك بو المؤلؼ في ىذا الفصؿ مف الركاية، 1«المكسيقي لما سيأتي مف بعد

يزفر بما داخمو مف حزف عمى كطنو كما آؿ إليو الحاؿ، فيذكر المراحؿ السيئة التي 
ليجدد نفىسىو . مٌر بيا البمد بأسمكب شاعرم، يبدك أقرب إلى الخاطرة منو إلى القصة

 .الركائي كينتقؿ إلى بيعد جديد في الحكاية

يبدك أف التدافع الكبير لؤلفكار في ذىف المؤلؼ أثناء كتابتو قد جعمو يسقط 
بعض الجمؿ، ففي التكشية دائما، نجده يفتتح فقرة جديدة بمحاكلة لكصؼ بعض 

األياـ التي قضاىا في بيت سيرفانتس بالكاال دم ىناريس كذلؾ عمى لساف ماسيكا 
األياـ التي قضيتيا في بيت سرفانتس، في الكاال دم ىناريس، مدينة سيسركف » 

الطاغية، الذم احتؿ كىراف، كنشر في أحيائيا الصغيرة الرعب كالمكت قبؿ أف 
استغربت أني كجدت في . كؿ شيء مرتبط بالصدفة المنظمة. يستكلي عمييا نيائيا

الكاال دم ىناريس، في بقايا الحي الييكدم القديـ، رجبل مسنا تككنت بيني كبينو 
، لكنو ترؾ 2«..صداقة جميمة، حكا لي قصة البحار المغربي المرتد باستفاضة غريبة
تفاصيؿ كثيرة . الجممة مبتكرة، لينتقؿ إلى الفكرة التالية دكف تحديد أك إنياء لما سبقيا

تجعمني أثناء القراءة في حالة مف التماىي مع الكاتب أثناء كتابتو ليذا النص، 
                                                           

1
 .27الرواٌة، ص -  

2
 .19، 18الرواٌة، ص -  



 

كيحدث أف أصادؼ بعض اليفكات المغكيةػ مثيؿ ذلؾ الفعؿ حكى، حيث كتبو بألؼ 
المد بدؿ األلؼ المقصكرة كال أحسب ذلؾ سكل ىفكة، كربما كانت مف الطبع كليست 

 . مف صاحب الركاية

فصبل داخؿ المتف، لقد " تكشية مراد باسطا"ك"استخبار ماسيكا"لـ يعٌد األعرج 
كانا تييئة فقط لمدخكؿ في تفاصيؿ الحكاية، كىذه التقنية تضع القارئ عمى أىبة 

االنتظار دائما لآلتي مف الركاية، كبالتالي فإٌف أسمكبو في التشكيؽ، يعكد إلحاطتو 
الكاسعة بمختمؼ الفنكف، كىنا كانت مكسيقى األندلسي ىي أداتو المبتكرة في 

تصفيؼ تفاصيؿ الركاية، فمـ يجعؿ مف التسمسؿ الحدثي أمرا كركنكلكجيا بميدا، كلكف 
 .ترتيبا مكسيقيا شاعريا

فقد كاف عف مراد باسطا الشخصية األىـ " نكبة خميج الغرباء"أما الفصؿ األكؿ 
في الركاية، كعف المخطكطة التي تمثؿ بؤرة التكتر في الحكي، جزءاف لمشخصية 

كثبلثة لممخطكطة، كؿ شيء ليس مف ترتيب الصدفة، يقـك المؤلؼ بالعبث بمشاعر 
القارئ كيزيد مف حدة تكتره باالنتقاؿ بيف األزمنة المتفاكتة، ال يترؾ مجاال كال فسحة 

لمقفز عمى الصفحات، عمى القارئ أف يككف صبكرا ليتمكف مف اإلمساؾ بعقدة 
 . الحكي

كىك نفس السير لمفصكؿ الثبلثة مف بعد األكؿ، يبدأ بأجزاء مرقمة تحمؿ الزمف 
الحاضر كرؤيا المؤلؼ لمعالـ مف حكلو عمى لساف الشخصيات  ثـ عكدة في الزمف 
مدخميا المخطكطة بكرقاتيا القميمة، لكنيا مثقمة بالزمف كاإلنسانية، فيما كاف الفصؿ 
األخير لماسيكا كارتباطيا الصدفة بالمخطكطة كالبيت األندلسي كمراد باسطا، كبذا 

تصير الركاية، قطعة فنية راقية في األداء، كسحب القارئ مف ذاتو، يجعؿ مف 
 .الصعب التمسؾ بالشعكر األكؿ الذم بدأ بو القراءة



 

 :الفصل األول

يحمؿ ىذا العنكاف الداخمي لمفصؿ األكؿ الكثير مف " نكبة خميج الغرباء"
مشاعر الكاتب تجاه كطنو، فكاسيني األعرج مصاب بخيبة أمؿ كبيرة في زمنو، 
ككطنو، كقد كزع أحداثو كبناءه عمى خمسة مقاطع، األكالف مرقميف فحسب فيما 

الثبلثة الباقية جعميا لسرد ما في أكراؽ المخطكط، كىك أحد أعراؼ الكتابة السردية 
، حيث يرسـ المؤلؼ دربا لمقارئ مف 1التي تمثؿ ميثاقا أك عقدا بيف الكاتب كالقارئ

 ..خبلؿ ىذه التفاصيؿ كي يقكده إلى اليدؼ المعيف

فيما يصبح أفؽ االنتظار أكسع كأعمؽ لدل القارئ مف أجؿ بمكغ نفس اليدؼ، 
كلكف مف غير تكاطؤ مع الكاتب، بؿ ىي صدفة القراءة كتعدديتيا التي تحيمو عمى 

ببلغ الرسالة الضمنية ثانيا  .المعنى المقصكد، كما ذلؾ سكل المتعة أكال، كا 

حفيد " سميـ"صديقة " سارة"كفي ىذا المقطع يجعؿ كاسيني األعرج مف شخصية 
صاحب البيت شاىدا آخر عمى جماؿ البيت كفنية ىندستو، كما يجعؿ " مراد باسطا"

 . منيا بداية القصة الغرامية التي تفتح باب المتعة في القراءة التاريخية

يستعمؿ صيغة الفعؿ الماضي بكثافة، كيصؼ كثيرا، لكف الغالب أنو ال يصؼ 
الداخؿ بقدر الخارج، حيث ال نجد سكل التفاصيؿ الخارجية لمبيت األندلسي، المكاف 

عندما ىممت »: المأنسف، الذم جعؿ منو كاسيني األعرج بطبل أساسيا في الركاية
بفتح الباب يكميا، الحت ألكؿ مرة، منذ زمف بعيد، الكتابة التي حالت اليـك كلكنيا 

.. فتحت صندكؽ الرسائؿ األصفر الممتصؽ بالمدخؿ...مازالت تحافظ عمى كضكحيا
كاف ىناؾ صندكؽ صغير مزيف بمنحكتات كردية، ىك جزء مف ديككر المدخؿ، قديـ 

،يستعمؿ الكاتب ىذه التقنية عمى امتداد الركاية، يشعرؾ أنو سكؼ يمج بؾ 2«.جدا
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البيت فتنفتح آفاؽ االنتظار عمى كسعيا، لكنيا سرعاف ما تتراجع حيف يتكانى ليسرد 
ما كدت أدخؿ المفتاح القديـ في عيف ».. حدثا جديداف كيغيِّب عنؾ اكتماؿ الصكرة

الباب بصعكبة كبيرة، حتى سمعت فجأة صكت سارة يأتي مف عمؽ حديقة 
 كبيذا يتركنا الكاتب في حالة تأىب كترقب مستمرة، كيبقى االنتباه 1«:..البيت

 .مشدكدا عمى مدل القراءة اللتقاط التفاصيؿ الصغيرة، التي بيا تستكمؿ الصكرة

يتناكب السرد كالكصؼ بنفس الكتيرة كالكثافة، فيما مرتبطاف كمتشابكاف، ذلؾ 
الحدث يتطمب فضاء يقـك الركائي بتأثيثو ماديا بكصؼ التفاصيؿ كالمبلمح، كركحيا 

حافظكا عمى ىذا البيت، فيك مف لحمي »: بإخراج المشاعر المتضاربة فيو كحكلو
، ىي العبارة 2«.ابقكا فيو كال تغادركه حتى كلك أصبحتـ خدما فيو أك عبيدا. كدمي

التي تجعؿ مف البيت، كىك الفضاء المكاني، شخصية رئيسية في العمؿ الركائي، بؿ 
كبإمكاننا القكؿ أٌف ىذا ما يجعؿ مف ىذه الركاية تنتمي إلى . ىي أىـ شخصية فيو

تيار التجريب، حيث تؤنسف األشياء كيصبح لمجمادات أركاح تعترييا المشاعر 
كاألحاسيس، ككاسيني األعرج أجاد تكظيؼ األمر كتمكف مف اإلمساؾ بالخطكط 

 .العريضة لما بعد الحداثة

فالربط بيف »إٌف الفضاء الذم يرسمو الركائي ىك لغكم كعقمي كليس مادم، 
كىك ما . 3«فضاء الحدث كفضاء السرد يكشؼ كظائؼ تيمية كبنيكية كتشخيصية

يقدمو البيت األندلسي بتفاصيمو الكبيرة كالصغيرة، كقد تجمت قدرة كاسيني األعرج في 
الكصؼ حيف جمع بيف كؿ التحؼ المعمارية األندلسية التي تزخر بيا الجزائر في 

صرح كاحد ليعزز الضكء المسمط عمى االستيتار كالبلمباالة مف طرؼ مختمؼ 
 .األطراؼ في ىذا المجاؿ
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كينتيي المقطع األكؿ مف الفصؿ األكؿ بنتيجة اقتنع بيا المؤلؼ كأرسميا عمى 
ستظؿ المخطكطة »: ، المخطكطة تمثؿ التاريخ الحقيقي"مراد باسطا"لساف شخصية 

 كىنا يمثؿ سميـ المثقؼى 1«..في مكانيا السرم الذم ال أحد غيرم كغيرؾ، يعرفو
الذم يحاكؿ جاىدا المحافظة عمى قيمة تنيار كؿ يـك أكثر، أما مراد باسطا، فيك 
مكاطف كفٌي لمتفاصيؿ الصغيرة قبؿ الكبيرة في تاريخ كطنو، كانتمائو، فقىدى ثقتو في 

كؿ شيء، حتى في زمنو، في حيف أٌف المخطكطة التي يعبث الكاتب بزمف 
اإلفصاح عما تحممو ىي تاريخه مكقع بالدـ كالحزف كالخيبات، كاألفراح الصغيرة 

أيضا، كفي بقية الحكار اشمئزاز مما يقـك بو المسؤكلكف مف تفريط في ىذا التاريخ، 
: كعدـ اكتراث بالقيـ اإلنسانية، الركحية كالمعنكية لؤلشياء القديمة، أقصد التاريخية

عندما تعرؼ أٌف مسؤكال كبيرا أىدل أجمؿ المكحات الفنية لدكالكركا كغكغاف »
، 2«..ماذا لك زارنا مسؤكؿ إسباني أك تركي.. لمسؤكؿ فرنسي أثناء زيارتو لببلدنا؟

مرارة ممتصقة بالحمؽ حيف يحدد الميدل ليـ، كميـ مستعمركف ىدمكا كسرقكا كعبثكا 
كفي ىذا يتمادل كاسيني األعرج . بتاريخنا حتى صرنا نيدييـ إياه قطعة تمك أخرل

في رسـ الدكنية التي بمغناىا في استيتارنا بقيمنا التاريخية، أمر يشير في كجيي 
محادثة مع أشخاص مف المشرؽ أثناء لقاء عابر، لقد كانكا متعجبيف تماما مف أننا 

 .شعب ال يكترث لتاريخو رغـ ثرائو الكبير

 

 :الفصل الثاني

ىك فصؿ مفعـ بالخيبة ببل كثير شرح، حيث تبث كؿ " كصمة الخيبة"
حباطات مف كاقعيا،  الشخصيات المشاركة فيو ما يعتمؿ داخميا مف أزمات نفسية كا 
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كيرتٌد الكاتب بالزمف إلى المكريسكي حيف دخكلو األرض الجديدة كمحاكالتو الحثيثة 
 .لمتأقمـ كبناء حياة أخرل غير تمؾ التي تعكد عمييا كنسج أحبلمو األكلى فييا

كفي أجزاء ىذا الفصؿ أيضا قاـ كاسيني األعرج بعرض شامؿ لكؿ األزمات 
الحاج إبراىيـ الذم بمجرد ما »: التي مرت بيا الببلد كالنتائج التي تمخضت عنيا 

، تزكج مف شابة ...أنيى عدة الحج، كضع زكجتو الثالثة في عداد أخكاتيا كما يقكا،
 كاحدة مف نتائج العشرية السكداء أف ترمؿ 1«..قتؿ اإلرىابيكف زكجيا الشرطي

الفتيات ليغتصبيف الشيكخ باسـ الزكاج كالسترة خصكصا في المناطؽ النائية 
كمما ألقكا القبض عمى الشكافرية كما يسمييـ، ال يخسر شيئا »كالمعركفة بالتزمت، 

كما يقكؿ ألصدقائو المقربيف، األمر ال يستحؽ أكثر مف ىاتؼ ثقيؿ كمممكء، ىك ال 
، الرشكة التي ضيعت القانكف كالبمد 2«..يحب اليكاتؼ الفارغة، ادىف السير يسير

كلف تتكقؼ آلتيا عف نخر عظـ االقتصاد ما لـ يصحك الناس البسطاء مف أمثاؿ 
 .مراد باسطا الذم ضاع صكتو ىباء

عمى منحنا بعض األمؿ حيف يصؼ لنا بداية تعمقو " غاليميك الركخك"كيعمؿ 
بيذه األرض الكريمة تجاه مف يحبيا، فقد منحتو العطاء الكثير حيف قرر أف يسمـ 

أمره لكاقعو كيتأقمـ معو، كفي األكراؽ الثبلثة مف المخطكطة كصؼ دقيؽ كرقيؽ لفف 
العمارة ك البستنة كالمكسيقى األندلسية، يأخذنا إلى غياىب الزمف العريؽ، ليغرقنا في 

 .دكامة مف السحر الممكف لمشكؽ كالحنيف كلقاء األحبة بعد طكؿ افتراؽ

كيحكي لنا عف أىكاؿ البحر كما يخفيو  حيف يغضب فيرفع مكجو كي يصفع 
قدرة اإلنساف كيخضع غركره كتكبره، في الكرقة السادسة مف المخطكطة، فكاف ىذا 
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الفصؿ يتميز بإنسانية متدفقة كيصكر الشخصيات مف جانبيا األكثر ىشاشة كضعفا 
 .كاألكثر إنسانية كتطكرا

 : الفصل الثالث

حكاية كجكدىا في البيت كتكارثيا لدل سبللة " أسرار المخطكطة القديمة"
، كتحمميـ عبء المحافظة عمييا مف االندثار "مراد باسطا" الشخصية الرئيسية 

كالضياع، تحكي ىزاؿ قدرة أجياؿ متبلحقة، حديث فيو الكثير مف المـك كالعتاب كبث 
األشجاف، مكاطنكف ال يعرفكف كيفية الحفاظ عمى أكطانيـ، نحف تائيكف أماـ المادة 

ال أدرم مف أيف انتابني ذلؾ الخكؼ »الزائمة، كخائفكف مف مبيـ ال مبلمح لو، 
الضامر؟ ربما مف األخبار التي أصبحت أسمعيا مف ىنا كىناؾ؟ ربما مف مقتؿ 
العالـ العراقي الذم أصبح عمى رأس كؿ لساف؟ لكني لـ أكف شيئا ميما كال عالما 

، ىك 1«..بقاؤه أك انتفاؤه ال يضر في شيء. مجرد مكاطف بدكف مكاطنة. نككيا مثمو
 .الشعكر بالدكنية في بمد ضاعت حقكؽ أىمو أماـ أصحاب المصالح كأصحاب الماؿ

ال يتكقؼ عف " البيت األندلسي"يجدر بي الذكر أٌف كاسيني األعرج في ركايتو 
التناص مع التراث كالفنكف المختمفة، كىك األمر الذم نجده في كؿ ركاياتو السابقة، 

حيث أف خمفيتو التربكية كالتعميمية لـ يبخسكه العكف في إثراء لغتو كتمكيف صكره بكؿ 
 .األلكاف، إضافة إلى سعة اطبلعو كمعارفو مف العمـك القديمة

فنجد في كؿ األجزاء أمثاال شعبية كلغة عامية كمصطمحات متداكلة بيف فئة 
البسطاء مف الناس تحيؿ إلى تعمؽ الركائي في مجتمعو كحرصو عمى رسـ المبلمح 

 .الحقيقية لمناس عمى كجكه شخصياتو
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كفي كرقات المخطكطة في ىذا الفصؿ، يتميز أسمكب الركائي كرقيو في 
طريقتو في نسج العبلقات بيف الشخصيات المتخيمة كاألخرل التاريخية الحقيقية، 

" ميغيؿ سيرفانتس"بالشخصية " غاليميك الركخك"حيث يبني المشيد الذم يمتقي فيو 
الدم قضى في الجزائر فترة " دكف كيشكت دم ال مانشا"صاحب الركاية الخالدة 

خمس سنكات  رىينة لدل رياس البحر بطريقة درامية مشكقة كحبكة ركائية متقنة، 
فالترجمة كميمة رسمية في ببلط السمطاف لـ يقـ ليا التاريخ كزنا آنذاؾ، كىك أسمكب 

فذ لمكلكج داخؿ الدىاليز المغمقة كرؤية اآلخر مف كجية مغايرة، غير تمؾ التي 
 .يعرفيا العامة

 : الفصل الرابع

قصص مف مركا عمى البيت، مف العثمانييف إلى الفرنسييف " في ميب الرماد"
إلى زمف االستقبلؿ كما بعد االستقبلؿ، المالككف الجدد كالجائعكف لمماؿ كالسمطة، 

مكاطنكف استيبلكيكف أكال كأخيرا ال ييميـ التاريخ ال قميبل كال كثيرا، إحباطات متتالية 
كحزف ال ينتيي عمى كطف يحترؽ كؿ يـك بأيدم أبنائو، كحزف أكبر حيف نضع 

أنفسنا مكضع مقارنة مع مف كانكا باألمس يحاكلكف سمبنا حريتنا كانتماءنا، كؿ مف 
مركا بيذه األرض كعشقكىا حد التممؾ رحمكا كترككا خمفيـ آثار تعمقيـ بيا، لكف 

 .أبناءىا محكا كؿ أثر

أما أكراؽ المخطكطة فكرقتاف اثنتاف كتبتا بيد جيؿ جديد لمعائمة، سبللة غاليميك 
الركخك، أسمكب متفرد تخطى بو كاسيني األعرج حدكد الزمف ككسر خطيتو، استعمؿ 

تيميش باسـ شخصية كرقية، فيو الكثير مف .. التيكيـ بالحقيقة، كسط خياؿ متأجج
اإليحاء، كاألحداث التاريخية التي يسكقيا ىنا تحمؿ تجربة األخر في تخطي أزماتو 

أرسؿ »النفسية كاألخبلقية تجاه االضطياد كمحاكالتو الحثيثة في عيش إنسانيتو، 
 ـ بإلغاء دكاكيف التفتيش في 1808نابميكف حممتو إلى إسبانيا كأصدر مرسكما سنة 



 

، في حيف يستعمؿ تقنية االسترجاع الذاتي ليعرض الصكر 1«.المممكة االسبانية
البشعة لككاليس الثكرة التحريرية، في مشيد مميء بالدـ كالبلإنسانية عكس ما يتغنى 

كيؤكد لمحيطو القريب، أنو طكاؿ حياتو لـ يثره أم .. »: بو كتبة التاريخ الرسمي
مشيد ذبح، بؿ كاف يجد لذة كبيرة في ذلؾ، إال مرة كاحدة عندما ذبح شابا مغتربا لـ 
يعرؼ كيؼ يشيد ألنو لـ يكف يعرؼ المغة العربية، فشيد بالفرنسية، التحؽ بالثكرة 
متطكعا، ككاف عمى ما يبدك، يجيؿ أف عبلقة خاصة بيف رجؿ كامرأة يمكف أف 

، تتكرر مثؿ ىذه المشاىد في الركايات الجزائرية التي 2«..تؤدم بصاحبيا إلى الذبح
تتناكؿ الثكرة التحريرية كتجعؿ منيا عقدة القص، ما ينبئ بتزكير المبادئ كالضحؾ 

 .عمى الذقكف باسـ الثكرة

كيعقد كاسيني المقارنة بيننا كبيف األخر بأسمكبو المبتكر إلى أف يصؿ بنا آخر 
نعـ ثبلثكف مميكف .. أكثر مف مميكف كنص يا صاحبي»: المطاؼ إلى نتيجة مفادىا

، فبل حياة لمف 3«.مات يـك كلد: ميتا ينتظر فقط أف يقيد في السجبلت كيكقع تحتو
 .ال مبادئ لو

 

 

 

 :الفصل الخامس

، بو يختـ كاسيني األعرج ركايتو كيضع حدا لمبيت "لمسة سيكا الناعمة"
ىذه الدار .. حريؽ.. حريؽ»األندلسي كلؤلحبلـ الكبيرة بكطف يممؤه الحب كالفف، 
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يريدكف . ىـ ال يريدكف الحيطاف ألنيا ال تعني ليـ الشيء الكثير... منحكسة
، اختصار لما ىك عميو الحاؿ، الحيطاف يعني ما يبنيو اإلنساف مف جيده 1«.األرض

بداعو، الحيطاف أماف يصنعو لذاتو، كمأكل ألحبلمو، األرض، خيرات ال  كخيالو كا 
أما الممسة الناعمة .. تنتيي، أمكاؿ في الجكؼ، األرض تراب ال يمؤل عينا فارغة

لسيكا فيي كجكدىا بحياة رجؿ فقد كؿ شيء جميؿ يربطو بيذه األرض، كما زاؿ في 
مف بيف كؿ الكجكه النسائية التي مرت ».. القمب بعض أمؿ أف األلكاف لف تختفي

عمي، كتركت مممسا دفينا عمى حياتي، ظؿ كجو حبيبتي سيكا ىك األبقى 
، فكانت ىذه الشخصية ىي صمة الكصؿ بيف مختمؼ األزمنة كالتي 2«.كاألنقى

تمسؾ بيف يدييا بجميع الخيكط، شيدت، حضرت كشاركت في الحدث، كلـ تبقى 
 ..عمى الحياد، كاستممت الكممة األخيرة في الحكاية، فيي مف حرر القصة

 

 

 

 

 

 

 :تعدد أصوات الراوي

فكرة الركاية كمؤلؼ ذىني عظيـ، تطرح غالبا، »: يقكؿ ميبلف ككنديرا أفٌ 
، يقصد بذلؾ تعدد «..كبصكرة تمقائية، مشكمة تعدد األصكات التي لـ تحٌؿ حتى اآلف
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القصص التي تحتكييا الركاية في بنائيا الداخمي، ككنيا تمثؿ عالما افتراضيا مكتمؿ 
العناصر مف حيكات الشخصيات المختمفة، كتعدد األزمنة، كالفضاءات التي يعيشكف 

كلـ يعدـ كاسيني األعرج ال المغة كال التقنية في تجاكز ىذا األمر، ..فييا كيتحرككف
حيث يجمع بيف السرد كركاية الحياة الشخصية لمبطؿ كالكصؼ التخييمي لمحياة 

داخؿ البيت األندلسي كمزاكجتو بيف الماضي كالحاضر في إطار مكحد ىك مبنى 
الركاية، فبينما الفتاة ماسيكا ىي الراكم بداية الركاية كىي الشاىد األىـ عمى حياة 
البطؿ، يصبح مراد باسطا الراكم في الفصؿ األكؿ، ليحمؿ كؿ األفكار كالتكجيات 

 أٌف الكاتب عندما يصمـ U.Ecoفي ىذا يرل أمبرتك إيكك ك .التي يتبناىا المؤلؼ
فتعدد الركاة كتعدد صفاتيـ ىك رؤية . 1نصا فيك يخطط في الكقت ذاتو لكيفية قراءتو

. ذكية مف الركائي الذم يفترض تعدد قرائو، فيفصؿ في نصو عمى مختمؼ مقاساتيـ
كال يدع مجاال لمصدؼ غير األنيقة أف تييف بناءه، ذلؾ أٌف اختبلؼ ىؤالء يعني 

 .بالتأكيد الثركة الثقافية التي يجب أف يحيط بيا

تبنى كاسيني األعرج كتابة التاريخ ركائيا، بنظرتو الخاصة كالمنفتحة عمى عكالـ 
جديدة كحدكد أكسع، كاعترؼ بمجابيتو لمكثير مف العكائؽ كالمطبات في ذلؾ، كما 

التي تعرض مف أجميا لمكثير مف االنتقادات " كتاب األمير"حصؿ معو في ركايتو 
كالمشاكؿ سكاء مف التاريخانييف المتزمتيف أك مف أشخاص يجعمكف أنفسيـ كرثاء لو، 

رغـ أف األمير ممؾ لمتاريخ، كالتاريخ ممؾ لمبمد بأكممو، ككاسيني األعرج مف ىذا 
ىي التاريخ، فقد استرسؿ في كصؼ " البيت األندلسي" البمد، كألف المخطكطة في 

كتاب تحرؾ »: أثناء قراءتو ليا" مراد باسطا"مشاعره عمى لساف الشخصية األبرز 
بيف أيدو يمكف عدىا عمى رؤكس األصابع حتى كصؿ إلٌي مميئا بالغمكض كالخكؼ 

، مسككف ىك بياجس التاريخ كمرتكف إلى الحقيقة التي لـ 2«..كأحيانا بالدـ كالرماد
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يجرؤ أحد عمى قكليا، كاسيني األعرج بتكرطو في كتابة التاريخ يفتح األبكاب 
 .المكصدة، كيضع حدا لقداسة مصطنعة

مف يستعيد صكت المكسيقى األندلسية كمقاماتيا كنكتاتيا " كاسيني"، أـ "باسطا"
الشاىقة بالحنيف، بالغربة كاألمؿ المتجدد، يستعيد صكرا مشعة بالفرح كالحب، ييذم 
كىك في قمة الصحكة بأياـ ما عاشيا، لكنيا بىمىغتو داخؿ المخطكطة المغز، تاىت 
منو أك سرقت، لقد تمنى لك تسربت لعنتيا عميو إلى سارقييا لعميـ يعكدكف عف 

كفي كؿ ذلؾ استعمؿ تقنية الفبلش .. ماديتيـ القاتمة، كعف تيكرىـ في ردـ التاريخ
اندفعت »باؾ، أم االسترجاع فاتحا المغة عمى مصراعييا في بناء العكالـ السحيقة، 

كنت مندىشا أماـ .. األزمنة المتعاقبة التي كانت فييا بقكة لـ أكف قادرا عمى تحمميا
اليد التي كانت تمكم نياية الحركؼ المغربية في األخير مثؿ الذم يسبؾ ذىبا 

، إٌنيا المغة التي تختاؿ مثؿ امرأة بالغة الدالؿ، مثؿ 1«..كيعطيو الشكؿ الذم يريد
كمف ثمة يعكد بطريقة مستفزة إلى .. اللة خداكج التي كانت فاتنة في سحرىا كدالليا

حاضره المأزـك بالخبر البارد كالمر الكارد في النشرات اإلخبارية عف اغتياؿ عالـ 
نككم، عراقي في الجزائر، كالشاب الذم ألقي عميو القبض في المطار بحجة حمايتو 

، أسمكب يعتمده الركائي كثيرا في كتاباتو اإلبداعية، يتمعف في إبراز 2مف االختطاؼ
األذل الذم يسببو الكاقع المعيش، كالمظاىر التي انتشرت في حاضره، ثـ يراكدنا 

ما الذم يدفع بيذا الكاتب أف يتمعف في إبراز ىذا القدر مف : ىذا التساؤؿ المربؾ
األذل كسط كؿ ما يحممو مف أحبلـ باستعادة الصكرة السعيدة لمبيت في زمنو 

 .الجميؿ؟

بالتأكيد يقـك كاسيني األعرج بالرد عف ىذا االرتباؾ بالركابط المختمفة التي 
يستعمميا مف أجؿ تبرير ما يحصؿ، فالقيـ الجمالية التي لـ يتـ المحافظة عمييا، 
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المنطمقة مف العمارة كانتياء بالمكسيقى، تقؼ حائبل أماـ الربح المادم السريع، في 
عندما رفعت رأسي قميبل صكب »: مجتمع استيبلكي محض، تخمى عف ركحانياتو

رأيت أٌف الضكء ما يزاؿ مشتعبل في غرفة سارة، لـ أستطع أف أكتـ . األعالي
ال بد أف يككف شيء ما، غامض . بغؿ قبرصي، أك ربما ضبع ينيش غزالة: أنفاسي

،الفاقة كالعكز بالتأكيد مف طرؼ 1«إلى أقصى الحدكد، قد قادىا نحك ىذا المكاف؟
يمثؿ كؿ ما في السمطة " مكح الكارتيؿ"سارة، كلكنو الجشع مف الطرؼ اآلخر، 

 ..كالسماسرة كالتجار المحتكريف مف أنانية كاستيتار

إف الجرح ينزؼ بقكة، لكف في صمت داخؿ القمب الميترئ، كالصكرة المعتمة 
لممكريسكييف زمف الترحيؿ القسرم مف األندلس إلى الضفة الجنكبية تزيده كجعا، 
يتفنف الكاتب في تأجيج اإلحساس بالبتر مف األرض، كبو ينو المقطع الثاني مف 

 ..الفصؿ األكؿ قبؿ الكلكج في كرقات المخطكطة

تقنية اإليياـ بالكاقعية، تمؾ التي استعمميا كاسيني األعرج في المقطع الثالث 
مف الفصؿ األكؿ حيف كضع تيميشا لمعنكاف الداخمي، كقد كانت المساحة التي 

احتميا ىذا التيميش ىي ما يعزز الكىـ بالحقيقة، فمف أيف لمكاتب بيذه القدرة عمى 
ىذا الفعؿ؟ ككيؼ كاتتو الجرأة عمى تعزيز الخياؿ ليككف تاريخا مكازيا؟ بإمكاف 

القارئ البسيط أف يتكىـ أٌف ىذه اليكامش حقيقة كأف يقتنع بيا، لكف ماسيكا ليست 
 ..مرجعا، ىي كائف كرقي

إٌف التاريخ المكريسكي لكاسيني األعرج يسكنو، كيؤجج كلعو بو، لدرجة استعادة 
بعض المقاطع في العديد مف ركاياتو، كالجزئية الخاصة باعتقاؿ سيد أحمد بف خميؿ 

، كالتي 2أك غاليميك الركخك كاحدة مف الصكر التي أعاد استثمارىا في آخر ركاياتو
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مكت »: كانت ركاية سيرية في شكؿ ال ىك بالسيرة كال ىك بالركاية في حذافيرىا
 لبحار آبكيا

 لمكاج ىبيمة

 بعيد.. كالبر بعيد

، كىك الدليؿ عمى أف التاريخ الذم يعبؽ بو الحكي في 1« كصياحي طاؿ آبكيا
الركاية لو مف الحقيقة مثؿ ما لو مف تخييؿ في ذىف المؤلؼ، ذلؾ أنو يثبت كعيا 

عميقا كتشٌربا لمتفاصيؿ، يقـك بإزاحتيا كزعزعة الثابت فييا لتصبح حياة نابضة مف 
 .جديد عمى مساحات مف البياض

كرقات المخطكطة صكت ينبعث مف بعيد، مف زمف يمتٌد حتى القركف 
الماضية، يصبح الراكم فييا مكريسكيا انتزع مف أرضو، كانتزعت منو إنسانيتو عمى 

أيدم محاكـ التفتيش في القرف الخامس عشر، يصبح مراد باسطا ىك أحمد بف خميؿ 
الركخك، كيتماىى كاسيني األعرج فييما معان، يسرد كيصؼ محاكـ التفتيش كما كانت 

تمارسو مف أساليب كحشية في استنطاؽ المكريسكييف، لقد تمادل الركائي في ىذه 
في كصؼ طرؽ كأدكات التعذيب لدرجة تدفع بالقارئ إلى تصكر - المقطع-الكرقة 

 ..المنظر كالشعكر بالغثياف أثناء قراءتو

في الكرقة الثانية يعكد الراكم ليسرد آخر أنفاس المقاكمة، كفبلش باؾ كسط 
السرد الثاني الذم يمثمو الراكم الثالث، سيد أحمد بف خميؿ، أك غاليميك الركخك، 

كالمبلحظ أف ىذه الكرقة صارت في ركاية سيرة المنتيى كاحدة مف رؤل الراكم، في 
رحمتو المعراجية، ما يدعك لمقكؿ أف الكاتب مصر عمى ما فييا مف تاريخ، كأٌف 
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التخييؿ المحدث فييا ليس أكثر مف إعادة ترتيب ألشياء، فيي بذلؾ حقيقة كليست 
 .مجرد تكىيـ

حيث نجدنا أماـ خطية " البيت األندلسي"يبدك السرد كالكصؼ متكاتريف في 
ثابتة، ال يكسرىا سكل التفاصيؿ الصغيرة كالدقيقة لمصكرة، فكما بدأ الفصؿ األكؿ 

بمقاطع مرقمة ثـ كرقات مف المخطكطة يتكالى األمر في بقية الفصكؿ بنفس الكتيرة، 
 ..إال الفصؿ الخامس،  الذم كاف لماسيكا كلسرد خيبتيا

مثؿ تسارع النكتات في القطعة األندلسية، يتدفؽ السرد، كيتعالى الكصؼ، 
يتسارع نبض المغة ليستحيؿ اإلحساس العاـر بالمكاف، إحساسا بجراحات الكطف، 

كما البيت األندلسي سكل رمز لو، صكرة مصغرة لعالـ كاسع، يؤثثو إنساف متذبذب 
ًذؿ، جعؿ منو الركائي  المزاج، كيتسمؿ مف بيف حناياه إحساس باالنتماء، كثيرا ما خي
شريطا متكاصبل مف الصكر كالمقطات، كالقطع المكسيقية، تركيبة فنية أدخمتو في 

 .فضاء مفتكح، تنتمي إليو الركاية، كيممؤىا بتعدديتو

ال تغادركا البيت، حتى لك صرتـ فيو عبيدا كخدما، ىك التاريخ الذم يصرخ 
فينا، الكطف ليس مجرد أرض نسكنيا، كال بيت يحتكينا بدفئو، بؿ ىك شعكرنا 

ىذه ىي الفكرة مف المخطكطة في . باالنتماء، ترسيخ إلنسانية اإلنساف المغتصبة
مراد باسطا، ماسيكا، سميـ، كحتى مكح الكارتيؿ : نياية المطاؼ، كما الشخصيات

سكل المكاطنيف الذيف يمارسكف الحياة كيكممكف دكرتيا، حتى لك كانكا كائنات مف 
 .كرؽ

لـ ينسنا مراد باسطا، بؿ أخذنا معو في التفاصيؿ، أدخمنا البيت األندلسي، 
كفتح لنا الباب عمى مصراعيو لنرل التصميـ الداخمي، كالعبؽ المنبعث مف الغرؼ، 
كمف البيك، جعمنا نرل األقكاس كاألعمدة، كالمناظر مف خمؼ النكافذ، صعدنا معو 



 

. الدرج كنزلنا، شيدنا الترميمات كاإلضافات عميو، كما شيدنا انيياراتو المتتالية
شيدنا حياة البيت األندلسي، في لغة .. كالخيانات الصغيرة كالكبيرة قبؿ ذلؾ

متماكجة، تشبو البحر في ىدكئو كفي ىيجانو، فكاف أىـ شخصية في الركاية، مف 
حيث امتبلؤه باألماني الجميمة كالخيبات الكبيرة لمف عٌمركه عمى امتداد أكثر مف 

 .أربعة قركف، كانت الحياة خبلليا غير سيمة كال طيعة

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: خاتمــــة

ماذا؟ ينطرح في لب التساؤؿ تساؤالت، : كعٍكده عمى بٍدء، فيما يتعمؽ بالػػ          
كينبجس في خضـٌ التكضيح تكجسات، لماذا التاريخ كسط التخييؿ؟ كلما التكارم كقد 

؟؟  ..انفرج التفكير كتكسعت األفاؽ؟ لماذا العكدة إلى كليس التطمع نحك



 

إٌف الركاية التاريخية تتميز كنكع أدبي بكاسطة انفتاح سردىا عمى خطاب التاريخ 
كمجرياتو البعيدة، فالتاريخ ىك ركاية ما كقع، كالركاية تاريخ ما كقع، كما كاف يمكف 

.  أف يقع، كما سيقع الحقا

كىي إنتاج أدبي فني لصياغة مكقؼ إنساني، كىي كنكع مف الكتابة تستند إلى 
مرجعيات، تتمثؿ في التراكـ المعرفي، الذم يضمف التكاصؿ بيف الباث كمتمقي 

كاستيعاب العمؿ األدبي، ما يحقؽ إدراؾ األبعاد الفنية كالجمالية لمنص الركائي 
 .الرسالة المبثكثة فيو، كبالتالي تحقيؽ اليدؼ القرائي

كىي ركاية حديثة، يتجمى فييا كعي الكاتب بأحداث ماضيو، كبكقائع حاضره، لكنيا 
بؿ صكرة الحاضر الذم تحيؿ فيو إلى أزماتو القديمة كالحديثة، . ليست صكرة لمتاريخ

كما أنيا صكرة متخيمة تسعى لزرع الماضي في أرض الكاقع بطرؽ فنية تخدـ رغبة 
 .الكاتب في تحقيؽ أىداؼ اجتماعية، سياسية كثقافية

كما تقـك الركاية التاريخية باستخبلص فردية الشخصيات كخصائصيا مف الطابع 
التاريخي الخاص لعصرىـ، ال مف مجرد أزياء العصر مف أجؿ إبراز مبلمح الصراع 

 .الماثمة في عالميـ بكاقعية كجرأة

البيت األندلسي عمى تقنية االسترجاع، بكاسطة التعدد الصكتي، "" كقد بنيت ركاية 
ما يمنح لمقصة طابع الكاقعية بحكـ تفاكت الشخصيات في السف كالخصائص 

فيي رؤية نقدية تستنطؽ في الكقت . الشخصية، كحتى المستكل الفكرم كاألخبلقي
نفسو السياقات الثقافية كاالجتماعية كالسياسية كاألخبلقية التي كانت تحيط بالكاقعة ، 

فالنص يتراسؿ مع نصكص كمرجعيات قديمة، كيتشابؾ مع الكثير مف ضركب 
كما أنيا كسرت القاعدة المسماة قدسية الخبر التاريخي، ..التكاصؿ كالتفاعؿ المعقدة

فقالت بما ال يقكلو التاريخ، كأعادت تشكيؿ العبلقات التاريخية كفؽ نظرة نقدية 



 

جديدة، حيث فضحت عبر قدرتيا السردية عمؿ التاريخ، ككنو ىك اآلخر يخضع 
 .لعمميات التخييؿ كالتأكيؿ كالسرد

تقـك الركاية باختراع تاريخيا الخاص، كالذم يعيش عمى اليامش، كالناس الذيف ال 
ييتـ بحياتيـ التاريخ، تيتـ بقصص الحب الصغيرة ألشخاص يعيشكف خارج التاريخ، 

تيتـ بالمعاناة كالمأساة كالضحؾ ألكلئؾ الذيف ال يصنعكف التاريخ، إنما الذيف يقع 
عمييـ التاريخ، ييتـ بفمسفة حية كخصبة لمساكيف كرجاؿ بسطاء عاشكا كماتكا دكف 

 .. ذكر

الركاية تفرغ معادلة التاريخ كتستيكم فحكاه ألنيا تربطو عمى الدكاـ بكقائع متخيمة أك 
مختمقة، فيي تستنيض في لحظة تاريخية معينة اختبلفيا عف التاريخ، كتنقؿ 

فعاليات الكبلـ الشفيي إلى تقنيات الفف الركائي، تجمع خياالت العكالـ اإلنسانية 
لتبني عالما مكازيا يشٌع بالقيـ التي ال يبٍرًكزىا التاريخ، كتثير الزكابع حكؿ النقط 

 .المكبكتة، كالمغيبة عف الكعي التاريخي

          كقد كاف لمفضاء دكر بارز في سرد األحداث كتبئير الرؤل التي تبناىا 
المؤلؼ، حيث صار المكاف، بطبل مشخصننا مف أبطاؿ الركاية، كال قدرة لمسرد عمى 
 .االستمرار كالتكاثؼ بعيدا عنو، بؿ كاف ىك بؤرة الحكي كنقطة االرتكاز في القصة

فيما كاف اشتغاؿ الكصؼ كاسعا عمى مدل الركاية، كقد كثرت الكقفات التي 
استخدميا المؤلؼ ، لكنو لـ يبالغ فييا، ألنو أجاد في النياية اختيار لغتو الكاصفة، 
كلـ يغبط السرد حقو، بؿ جعميما متكازييف بما يتكافؽ كعقدة المكضكع، فكاف بناؤه 
صرحا إبداعيا، ممتٌد الجذكر في التاريخ، متعاصرا مع الحاضر كمستشرفا لمستقبؿ 

يعكزه االحتياط أكثر مف طرؼ المجتمع كأساساتو التي يعتبر اإلنساف المثقؼ كالجيؿ 
 .الصاعد حجر الزاكية كمحرؾ الدفع الرئيسي فيو



 

         كيمكننا في األخير، أف نقكؿ أف الركاية التاريخية تقع بيف التاريخ كاألدب، 
يمكنيا أف تركم كتشرح األحداث بمزيد مف الحيكية كالعاطفة، دكف الكقكع في السرد 
التاريخي البحت، إذ يمكنيا إحياء الماضي كغرس مكاده في حياة جديدة، كاختراؽ 
الشخصيات الرئيسية في فترة مف فترات المجتمعات، كباختصار الكصكؿ إلى قمب 
كجكدىـ، فبل يكجد تعارض بيف التاريخ كاألدب، التاريخ يفرض الصرامة كاإلخبلص 
كالدقة، في حيف تقدـ الركاية الخياؿ األدبي، ككجكد العناصر التاريخية في الركاية ال 

ثرائو  . يفقدىا قيمتيا، لكنيا تقدـ مساىمة قكية في جماليتو كا 

كيمكف لممبدع أف يقـك بالجمع بيف العناصر التاريخية كالخيالية بالطريقة المناسبة، 
كبفضؿ الطبيعة االستثنائية لمتاريخ، تقـك . ماداـ األمر يتـ بالطريقة الفنية الصحيحة

الركاية التاريخية بتقديـ خدمة كبيرة لمبشرية، فيي تعكس أساليب الحياة كتنبينا 
كاإلنساف المعاصر ىك مف يدرؾ نفسو كتاريخو كما حصؿ مف قبؿ، . لمركر الزمف

حيث الركاية تضيء رؤية الماضي . كيجمع بيف الحاضر كالماضي في مكاف كاحد
 .مف خبلؿ معرفة الحاضر

عمى أف الركاية التاريخية الناجحة ىي تمؾ التي ال يتقمص فييا الركائي دكر 
فيي ركاية ال تزاحـ الكتابة التاريخية، بقدر ما تتعامؿ مع التاريخ كأرض . المؤرخ

 .خصبة يمكف لممبدع أف يزرعيا بالحكايات كالخياؿ

        كبعد ىذا كمو، ال يسعنا سكل محاكلة فؾ السٌر القابع خمؼ كؿ ىذا 
االستيتار كالبلمباالة بتاريخ حافؿ كمشيكد مف طرؼ كؿ الناس، كالمنبكذ مف طرؼ 

أىمو، كيؼ السبيؿ إلى استثمار ىذا التاريخ في الركاية؟ كما السبيؿ لتصير ىذه 
الركاية كتابا مفتكحا مف طرؼ الجميع كي يتمعنكا كيستخمصكا العبر فيصنعكا 

 تاريخيـ بأنفسيـ، بدال عف التاريخ المزيؼ؟



 

تساؤؿ أحسبو شرعيا كأساسيا مقابؿ ما أحدثتو الركاية األمريكية في المجتمع مف 
عادة تصفيؼ لممبادئ كاألساسيات كمقابؿ ما يشيده العالـ العربي مف . خمخمة كا 

ليبقى ميداف البحث في ىذه المكضكعة مفتكحا كمتجددا . تخمخؿ في مبادئو كيقينياتو
رغـ كؿ ما قدـ فيو كما يقدـ، ذلؾ أف في التاريخ صفحات لـ تكشؼ بعد، كعمى 

 .  المبدعيف أال يتكقفكا عند عمؽ محدكد
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