
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -انم ـمستغ -اديسـعبد الحميد بن ب امعةــج

  اآلداب والفنون ةــــــــليـــك

 عربيالدب األ مـــقسـ

 دب المقـــارن العالمياألتخصص 

 

 

 

 
 

 

 

 

 : إشراف                                                  :الطالبتين دادـاع     

 العربـــي نريــــمان.د                                           بوكامل نعيمة 

 مخلفي حبيبة                                                   

 2018-2019 : السنة الجامعية
 

 

 دراسة مقارنة في نمــــاذج

 األدب العربيفي  ماسترضمن متطلبات الحصول على شهادة  مذكرة تخرج 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

لدين اإلسالم وأنعمت علينا بسيد األنعام وجعلتنا خير أمة أخرجت الحمد هلل الذي هديتنا 
ذا كان هنا شكر فهو اهلل عز وجل الذي منحني الصبر على إتمام هذه المذكرة  للناس، وا 
المتواضعة فأهدي ثمرة نجاحي إلى صاحبي القلبين الطيبين المليئين بالحب والحنان أمي 

 .وأبي

ا ومنبع الحنان والتي بالحب سقتني وبالطيبة غمرتني فأنا ثمرة جهدي إلى رحانة الدني
 .وبالحنان أدفأتني على التي ال حياتي إال بلقائها

 (أمي العزيزة )                                         

كما أهديها إلى ربيع صدري إلى الذي كان سندا لي والذي أمنيته ال تتغيب االبتسامة عن 
عجابه بابنته   .سابقا التي وصلت إلى هذا المستوىشفاهنا وا 

 (والدي العزيز)                                                         

لى زوج أختي  -كمال-ناصر -فاطمة –كما أهديها إلى جميع اخواتي األعزاء  فتحي وا 
لى جميع الكتاكيب أية، منار، عبد الكريم، نهاد، ياسر  .فاطمة العربي وا 

لى جميع  لى كل من يعرف نعيمة من قريب وا   الصديقات كريمة، مريم، حبيبة،فاطمة وا 

 بـــوكامـــل نعيمة                                                                 .إلى بعيد

داءـــــإلها  

 



 
 

 

 

 

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن اعمل : " قال تعالى
 ".صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

والحمد لك إذا رضيت، والحمد هلل بعد الرضا أن وفقتني  فالحمد لك حتى ترضى،
 :إلتمام هذا العمل المتواضع الذي أهدي ثمرته إلى

أعز ما أملك في الدنيا الحبيبة الطاهرة الوفية، والمالك الصافي القريب هلل سبحانه 
 .وتعالى، أمي الحبيبة

يتي وتعليمي أبي من ناضل من أجلي ألرتاح وهيأ لي أسباب النجاح سعى جاهدا ترب
 .العزيز أسأل اهلل أن يحفظه ويرعاه

 .ياسمين، أمال، أنور، محمد سعيد: إلى النجوم التي أهتدي بها واسعد برؤيتهم إخوتي

 .إلى زوجي العزيز الذي لطالما شجعني وساندني إلتمام هذا العمل

 .إلى من هم كالنور للعين الذين كانوا لي نعم الصحبة، فاطمة ونعيمة

لى  .كل من مأل قلبي ولم يسعه قلمي، إلى قارئ األسطر وكل من اعرفهم وا 

 مخلفــــي حبيبـــــة

داءـــــإلها  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 .تقربا منا لشكر اهلل، ألنه من لم يشكر الخلق، لم يشكر الخـــالق

 :نشكـــــــر كل من

 

  العربي نريمـــان " األستاذة المشرفة" 

 

  مسعودي فـــاطمة الزهـــراء" األستـــاذة المساعدة" 

 

 .على تقبلهما كل ما بادر منا                                                
 

 شكر وعرفــان

 



 

 

 مقــدمــــــــة
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إنبدددفاددده، دددفت رددد ومددد اأتعدددألطوردددحاول لفامدددكم بدددهطمادددادة  دددف و طم تعدددألألل
رددوألوانتددفيام ددأل  ددفهامانلبددفمت  ددا ددد نحددف عددّ د،ا دددع ردد كأامّ ددك،تحدداو نبددف

.طمع هاطم  ر كع  فةعأل

،"األسطططة األداألة  ططط "ا  بدددو ددددطمعن دددكةددد دطوردددحاولاطوأل   دددح   أل دددأل دددا
 دك دفم تدا وط نفوندكةفوردحاولطوألةا ثةتطماث و دطمأّلطور دإمد أّدطه ت دفهةفوردحاول

ا نفك أّللأناطعورفح وطوألة ك نبف ف اتفو  فأ دن ت   د طم  ّ  دكطميدعة كا ثدفه
،د" ا م ث ط  "ا نبدف دف اأردحاوو..."جم لط د ط ر اة"،د"دجطت دةاا "،د"دكل   طتراا:د"ذمك

ة  د"د،"دشطططططداا اة"،د"جططططط ا ة  د..."ا ندددددفكأردددددفح وذطت نيددددداأألةدددددف،"...أنث جططططط  د"
"..."ك ش ت

ا ت  دددقلندددهطوأل طم قطىدددوو  ددد ددددوطوةن دددكطاألط طو دددو ةتا  ددد طوردددفح وعدددف
أ ندددفدأألة ددددك  ت  دددكعةددددوقطمعأل دددأل دددددطمددددواطى  دطمدددذ دط ت دددداطةفوردددحاولاطرددددت ب ا فعددددف

" الطةاتل  الشطمة "اعدف"الر اتد القصطا"عف"طمحف واّحفو:"ن ا به،ا ثفهألذمك
ذاكطاألد"،ا"اللط  نط اا"د،ا"فتجة دالل لدالست ة د ةطةداأللط "عف" الس نيداألعاج"ا...

.إمخ"...المتءد

اافدتا   طورحاول تنا ف،ع دطوألةفم دطرتلضدوأردفح وذطت نيداأردحاوو،
اعو نفآ وا  ةعضف دطمعنف دوطوردحاو كا نفك داّ  أرفح وتفو   كاأل ن ك،

.ةاه ذ طو نف ،ا ضعطمتناعمثنفعكطم ةألعاوؤ ت ا نف فت 

 دذ طمي  د كطوألة دك"ألادا يدات"ا دأةدوقطوردفح وطمتدفطردت ب بفطمّاتدف أردحاول
تغددذو،ااضددع   دد أندد اددفىدو ددقو "سططافتنر "طمتددفط تو بددفطمافتدد طهرددةفنفطميددب و

 اطمي  د كطمحّ ةدك،عبدارد فاأند دا  داأل" ة  دك ش ت"ة اولرف  ك دطم وار ك
  د ي  د ت حفةعدف ددطمعتدفألاطمت دّوأل  د طماضدع"روعفنتد"   طو  فه،ا ألأض  
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طموط د ع   ألععث د نان طم وألو،ا عهطماّه تعفح  ع دذططمح د طمردفذيإد د 
.طمتعة و

اتلددّاهإمدد ي  دد كأألة ددك"رددوعفنتد"يددبول ةأل ددك"ة  دك شطط ت"ألت ددفاقتيددبولا دد
– تّ  ددقلا ث ددولم  ددألهاطم ت ددفهطمننددألواطهةددألط ف،ا ددذ  دددأ ددهطورددةف طمتددف ع تنددف

،اأرددنحي  دد ت   دد طم عف ددو د،و ددألأدادده ّنددف"ألادا يددات"أتعددفح  ددع-اغ ددوو
.افدأي عنف   عف"ك ش تة  د" ل ه ذططمت ّوألإمأد

اتعأل ذ طمي   ك دأةوقطمي   فتطوألة كطمتدفمن دتلضداوطعدفطمواط دكطم قطىو دك
طمعوة ددددك،اطمواط دددددكطم قطىو دددددكطم اتاةدددددكةفم ونرددددد ك،الدددددفاهطم ةدددددأل ادطردددددت بف بفعدددددفضدددددام

   تدددد  تغ ددددوطت أل ددددألل،إد  دددد  رددددتا طم اضدددداعأاطمّيدددداه،ات  ّدددد لضدددداو فة دددداول
"اطرددد نفطو دددوي"،اادددذمك" فمدددكلدددألطأل"،ا"افتددد  فرددد د"ا"ويددد أل ا دددك"مإلنتةدددف  ندددأل

". قطمأل د نا ف"ا

:أ  بفطمتفألععتنفإم ط ت فو ذ طميافم كرةف  د   كطوا

أدن دددهة  ا دددد كول ددددك ددددذ طمي  دددد كطوألة دددكعددددفطمواط ددددفتطم قطىو ددددكةفم ونردددد ك .1
"Nedjma " 

أدنعو   ا  كطمتا   اأةعفأل طم  ت  كعفطمواط كطم قطىو دكطم اتاةدكةفمعوة دك .2
                   [  وعألنه و هطماأل عك] 

أدتتا دد  نددأل  فم ددفتطمتا  دد عددفطمن ددفذي اضدداعطمألوطرددك،اأدنل ددهطوةعددفأل .3
 ".ة  دك ش ت"دطمتفاّ  ت د نمبف

مقتانط دةااسط - «"ة  دك ش تدفطيدالا ا ط دالج ايا ط "طمألوطردك امّ فتّهذاو ار نف
  »نمتذجدفي

:ا حوح ذططم اضاع ضف ف تنا ك  ادل و فعف
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  دطمنصإم طم طمواط ك"ألادا يات" -1
 .عفطمواط كطم قطىو ك"ألادا يات" -2
 ا  ا  ت ذ طمي   ك؟ام فذط؟ -3
ةددد دطمواط دددكطم قطىو دددكطم اتاةدددكةفم ونرددد كاطمواط دددكطم اتاةدددكةفمعوة دددك"ألادا يدددات" -4

 (.طمثاطةتاطم تغ وطت)

ثددهإندد مألوطرددك ددذططمندداع دددطميددافهطرددتا   نددف نددفهطمةلدديأدننردده  ا دد طم ددفو ف
ة  دك ش تدأسطة األدد:"عفطم أل هنفتنفام،ل يا أل هاثنثكع اها فت كإم  نأّل ك

ألاد""ردددوعفنتد"ع بدددفإمددد طمتعو ددد ةبدددذ طمي  ددد ك دددد دددنه  دددهندددفل ددديتحو " ططط دأة 
أضد إمد ،إةوطقطم دوا طمتدفامدألع بدف دذططمع ده ّ نت ذ طمي   ك،اا  "ا يات

ذمدكطمتّا دد  نددأل ن د  ددذ طمي  دد كاأ دده د فتبفثددهتلّامبددف ددي  دد كاط  ددك  فم ددك
.إم أرحاولأألة ك

فطططيدالا ا ططط دالج ايا ططط دالمكر  ططط د"دة  دك شططط ت"رجّلطططيد" ناندددف ةدددددد  دددهطوّاهأّ دددفطم
.ع  ت ّ ف ذ طورحاولعفن  كمافت  فر دنفتنفام تلفانس  

"دك شط تدفطيدالا ا ط دالج ايا ط دالمكر  ط د تلةا  ط درجليدة  "ةددددطم  هطمثفنف نانفا
ةدددددوطقأةعدددددفألطمتا  ددددد "مألوطردددددكواط دددددكاطرددددد نفطو دددددوي   دددددوعألدددددنه دددددو هطماأل عدددددك،اط 

.طورحاوو

ك شطط تد طط  دالا ا طط دالج ايا طط دالمكر  طط د تلفانسطط  دة  "ا نانددف ةدددددأّ ددفطم  ددهطمثفمددي
ا دددفألوطردددك نفونددك دددف دددا،[الث ا طططتد دالمرا طططااتد]دالمكر  ططط د تلةا  ططط دطم قطىو ددك الا ا ططط 

.طمعوة كطم قطىو كاطم ألانكطم ونر ك ا األا اتا عفطم ألانك

،ا     طميافم ك  ذ       عوعف  نبج إرنفح  ع    نف  أل ةاّن  لن نك ن  ف م
أاطمر و   بف،ةلاهأّدحة عكاهلفامنفأدننت فاث وط دطم نف جطمتفلفامنفتحة نبف
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م نبجطما  فاطمننألوأاع هط تضت نفأدنعاألإم  نبج،عبنفكطم نبجطمتفو  فاط
؛عبف دث كألوطرك تنا كا تعألألل فطم نفودامذمكمهنرتحعأدنورف    نبجاطلأل

.ط تضت حة عكطمب اهطم فو فم ورفمك

امن  فأ ضفةاّننف ألتضف ننفاثوطعفإ  فألطم  فألواطم وط عودحة عكطميافه
 لألطد مبف طملن نك ةفو و:عف م د ة نب ف طم  ع ا لألطثف لأل ا  لض توطثف لأل

عفاث و دطمر ف فتاطمتفطرتحف تإم  افدطم يوعكطم فض كة    نف طمب د؛طم به ف
. تلفهطميافهاطمتعف ش ع لأّل فأدتع ننفعفط

طمو ف  إم  فلةك طم تنفد ا طمياو ة ق ه نتنأله أد إم  رفنف  ف طو  و ااعف ك
طمتفمام فةعألطهللرةلفن اتعفم  ف وي ذطعوةفنو  فدطمتا   اطميوط طمألاتاولطم

 ألطولاطم ت فه،ألادطمةليطمع  فعف ذططما األةبذططمقوطمذونا هأّن  ألطرتلفطم
أدننر اه د فاننفاا   عنف ع وطانف لفا ويألطع اه نفاف هطمياواطمتنأل و

.اطملتوطه
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 :األسطورة األدبية

يعد مصطلح األسطورة من المصطلحات اإلشكالية التي اختلف الدارسون فيي التعيام مع يا 
اآلراء بيين البياحنين المحيدنين والمعاصيرين، وميرد  لي  مف وما ونوعا ومن جا، وتعددت حول ا 

ارتباط ا بحقوم معرفية متعددة كالفلسفة وعلم النفس واألننروبولوجيا، وعلم اإلجتميا،، والنقافية 
 .الخ...واألدب

 :مفهوم األسطورة-1

يقيام بنيى سيطرا، : "... ، وقيد ورد فيي لسيان العيرب(سيطر)مشيتقة مين الفعيم  كلمة أسيطورة
وقييياو أسييياطير : " قيييام الججييياو فيييي قولييي  تعيييالى... وغيييرس سيييطرا والسيييطر ايييو الخيييط والكتابييية

أحدونية وأحاديي ، وسيطر : معناه ّسطره األولون وواحد األساطير أسيطورة، كميا قيالوا" األولين 
 1..."  يسطر إ ا كتب

وبيي ل  كانييت األسيياطير مرتبطيية عنييد العييرب بالحييدي  والكتابيية، ويبييدو أن األسييطورة صييي ة 
اليونانيية، وتيد ن  Historiaوكلمة أسطورة تشب  كلمية اسيتوريا " ... المفرد لم تستعمم قديما 

معييا علييى معنييى القصيية أو الرواييية أو التيياريخ، وتييدم أيدييا مييا كتبيي  األقييدمون أو تركييوه ميين 
 2..." ايات، واي في األغلب أحدا  خارقة للعادة وأباطيمروايات وحك

ويتدح مميا سيبأ أن األسيطورة ارتبطيت بتياريخ اإلنسيان عبيرت عين أحداني ، وصيي ت فيي 
فاألسييييطورة كلميييية "...شييييكم حكايييييات وروايييييات، وحتييييى خرافييييات وأباطيييييم حييييين وصييييلت إلينييييا 

ير مين الكلميات فيي أيية ل ية يعطي ل ا من اإلمتداد ما   يتوفر للكن... يحوط ا سحر خاص 

                                                           

1
 (ر.ط.س) ، المجلد السابع 1لسان العرب بمكتبة الهالل، دار صادر لبنان، ط: ابن منظور اإلفريقي المصري  

نظييرات فييي النقييد والقصيية واألسييطورة واألدب الشييعبي، المةسسيية الجامعييية للدراسييات والنشيير : أولييية اليينص: طيي م حييرب  2
 12ص 1111، 1والتوجيع، لبنان، ط
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وتييوحي بالعطيياء المجيينح للعقييم ...إ  اييي تييوحي با متييداد عبيير الجمييان والمكييان...ميين الل ييات
 1" اإلنساني  والوجدان وتوحي بالحلم حين يمتجو بالحقيقة

، والتييي [ا متييداد عبيير الجمييان والمكييان] ولعييم ميين أبييرج الخصييا ص  التييي تميييج األسييطورة 
كييم الشييعوب ألن ييا تييرا  اإلنسيان حينمييا كييان ومييع بعييد المكييان واخييت ف  جعلت يا معروفيية عنييد

الجميييان يلتقيييي اإلنسيييان باإلنسيييان عنيييد نسييييج ا المتشييياب  الموحيييد، واييي ه األاميييية والتمييييج مييين 
الصعب أن نكتفي في ا بالتعريف الل يو  القيديم، ولي ل  احتاجيت وبفديم حيويت يا الدا مية إليى 

ن والعلميياء، يعرف ييا مارسيييا صييياغت  مجموعيية ميين البيياحني نظييرة أخييرم، ومف ييوم أعمييأ، حيياوم
حكايية مقدسية تيرو  حيدنا جيرم فيي اليجمن األوم، أ  جمين : " بقولي  Mercea Eliadeإليياد

البييدايات العجيييب، وبعبييارة أخييرم فاألسييطورة تحكييي لنييا كيييف جيياءت حقيقيية جج ييية منييم ججيييرة 
: حكايييية خليييأ دا ميييا: نس نبييياتي أو سيييلو  بشييير ، أو تعليييأ األمييير بمةسسييية وايييي بالتييياليأوجييي

ويجمييع الدارسييون علييى أن ايي ا التعريييف ميين  2" كيييف خلييأ شيييء معييين، وكيييف بييدأ يتجلييى 
أشيييمم التعريفيييات التيييي أحاطيييت بمف يييوم األسيييطورة،  لييي  أنييي  تديييمن أايييم العناصييير الواجيييب 

تنشيييي  ة واألحييييدا  الخارقيييية، والشخصيييييات العجا بييييية توفراييييا فييييي األسييييطورة أ  واييييي القداسيييي
عين تفسييراا، والمنطيأ األسطورة لمحاولة تفسير الظواار الطبيعية الخارقية التيي يعجيج العقيم 

فيي محاولية  Pierre Brunelبياربرونيـل ف ي ت يدف إليى وظيفية اإلف يام، واإليدياو، يقيوم 
ليية ال انييية المناسييبة لظ ييور األسييطورة تنشيي  ميين ال رابيية، فالحا: " تعريييف لطسييطورة علييى أن ييا

اي حالة التساةم، فعندما أجد نفسي أمام شيء   أف م ، و  تفسيره ليي أيية نظريية، ألجي  إليى 
 3". نو، آخر من التفسيرات دون ا ستعانة بالعقم، و  بالتجربة العلمية 

                                                           

 .03، ص2002، 1أدب األسطورة عند العرب، المكتبة النقافية الدينية، القاارة، ط: فاروأ خو رشيد  1
2  Eliade Mercea : Aspects du Myth, ed Gallimard, Paris, 1964, p 15. 
3 Pierre Brunel : mythocoritiques ,theories et parcours puf, paris, 1968, p 18. 
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وقد أصبحت األسطورة بفم خصا ص ا ومميجات ا المنف  لطديب والشاعر المجدد، فكم مين 
" يرغب في صناعة الجديد يتجي  صيوب األسيطورة لين يم مين ن رايا ألن يا تمنيم بالنسيبة إليي م 
النمو و األوم ال   يمتلئ بكم أسباب السحر، ويجخر بج م المشاعر اإلنسانية فيي طفولت يا 

ييييييب يحييييياوم أن يخليييييص األسيييييطورة القديمييييية مييييين مسيييييوح ا، وأصيييييول ا الدينيييييية، البري ييييية، فاألد
علييى ميين يريييد تصييويره ميين مشيياعر أو شخصيييات أو أحييدا  دون الوقييو، فييي حميي ة ويسييقط ا 
 1". المحاكاة

دليييم وادييح علييى إفييادة األدب فييي األسييطورة، ف ييو يحيياوم اإلسييتفادة ( الييدليم ) وفييي ايي ا 
، وابتعييادا عيين التقليييد اليي   يقتييم اليينص األدبييي، فيياألدب انييا من ييا أميي  فييي التجديييد والت يييير

يت  م ويحيا باألسطورة، فما اي الع قة بين األدب واألسطورة؟ وميا ايي حقيقية القيوم بوجيود 
 أسطورة أدبية؟

 :األسطورة األدبية-2

تعييييود ع قيييية األسييييطورة بيييياألدب إلييييى أقييييدم العصييييور،  شييييتراك ما ميييين ج يييية فييييي المييييادة " 
ن اختلفيييت طبيعت يييا بين ميييا، نيييم صيييدوراا مييين ج ييية أخيييرم عييين التبلي يييي ة أ  الكلمييية، حتيييى وال

  2" مصدر واحد، أ  المتخيم مع اخت ف طبيعت ا أيدا 

ن بقي معرفة جوار ا ا ا خت ف عسير على البعض، فاكتفى باعتباره األسطورة مجيرد  وال
بيييين كلماتييي ، ألنييي   جييينس أدبيييي، فتكيييون حسيييب  األسيييطورة معرفييية بييياألدب، وايييو يحميييم اويت يييا

 .يعجج عن فصل ا عن  أو التطرأ إلي ا كحقيقة مقدسة

                                                           

، ص 3002، 1التناص األسطوري في شعر إبراهيم أبو سنة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط: انعبد العاطي كيو  1

13. 

النقد األسطوري، واألدب العربي الحديث، مجلة اللغة الععربية عن المجلس األعلى للغة، الجزائر، : عبد المجيد حنون  2

 .312ص  3002العدد الرابع عشر شتاء 
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إلييييى أن " فييييي حدينيييي  عيييين ع قيييية األسييييطورة بيييياألدب  (N.Frye)ويشييييير نييييونروب فييييرا  
 األساطير تجد نفس ا نانية في األدب بمجرد أن تنت ي ع قت ا مع ا عتقاد كما حد  

  1..." لطساطير الك سيكية في أروبا المسيحية

تيييرتبط ع قييية قويييية بيييين األسيييطورة واألدب، ف ميييا يتقاطعيييان فيييي الل ييية والخييييام وميييع  لييي  
ن اختلفييا فيي وظيا ف تلي  العناصير، فاألسيطورة ت يي    والسيرد والتعبيير عين اميوم اإلنسيان، وال
األدب وايييو يحيييافظ علي يييا، وينري يييا، وقيييد وظيييف األدبييياء األسييياطير فيييي نتييياج م األدبيييي شيييعرا 

األسيييطورة تميييد المبيييد، بميييادة خيييام يسيييتل ما للتعبيييير عييين أفكييياره، ووصيييف  ، فكانيييت اييي هوننيييرا
حي  يس م فيي نشيراا  –من ج ت   –، كما كان خادما لطسطورة شخصيات ، وصوره الب غية

 .واستمراريت ا وخلوداا

لقد أصبح مودو، األسطورة واألدب من أبرج المودوعات التي تناول ا النقياد والمقيارنون، 
من ص ت على اعتبار أن ما يرتبطان بمنتج واحد او اإلنسان ويتنياو ن مجميم لما يجمع ما 

بيي ، وقييد نشيي  عيين ايي ا اإلرتبيياط بييين األسييطورة واألدب مصييطلح غييجا  المودييوعات المرتبطيية
السيييياحة األدبييييية والنقدييييية وأنييييار ااتمييييام النقيييياد والمقييييارنين علييييى حييييد سييييواء، واييييو مييييا يعييييرف 

 ".Mythlittéraire"باألسطورة األدبية 

ويبييييدو المصييييطلح الجديييييد وك نيييي  يجمييييع بييييين نقيدييييين، إ  تختلييييف األسييييطورة عيييين األدب 
وانيييا  . " يطابع يييا القداسيييي والجمييياعي، بينميييا يتمييييج األدب بالفرديييية و  يتسيييم أبيييدا بالقداسييية

جيييييان دار ، ) إليييييى بعيييييض األسييييياطير األدبيييييية منشييييي اا غيييييير أسيييييطور   ر ميييييردهخيييييخييييي ف آ
نما أديفت..( كليوباترا علي ا االة أسيطورية عنيدما تيداولت ا األجنياس األدبيية، فيي حيين أن  وال

                                                           

1  Frey Northrop : Mytholyse, poétique, N° 8, Seuil, Paris, p45. 
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أسيياطير أدبييية  ات أصييوم أسييطورية شيي ن أسييطورة أفروديييت أ و إيييجيس تبقييى محافظيية علييى 
 1". رمجيت ا، وطاقت ا األسطورية، م ما تعددت النصوص الموظفة ل ا 

األسيييطورة  ات المنشييي  األدبيييي ايييي نفسييي ا ا سيييطورة  ات المنشييي  األسيييطور ، ولييي ل  تيييم  
ولحسييم ايي ا الخيي ف يطلييأ بعييض المقييارنين الفرنسييين " إدراج ييا دييمن نييوعين ميين األسييطورة 

علييى الصيينف األوم اسييم األسييطورة األدبييية باعتباراييا إبييداعا أدبيييا ليي  م مييح أسييطورية فقييط، 
ني مصطلح أو تعبير األسطورة المةدبية ألن يا فيي أصيول ا أسيطورة ويطلقون على الصنف النا

 2". مقدسة نم تدنست عندما تحولت نصا أدبيا 

كييم ميييا " وبيي ل  أصيييبح الحييدي  عميييا يسييمى باألسيييطورة األدبييية، يبيييين مصييطلح يسيييتوعب 
كتلييي  الشخصييييات التيييي احتدييين ا األدب بعيييد ميييا أن  ".أسييياطيراسيييتطا، األدب تحويلييي  إليييى 

، وكي ل  الشخصييات [عشيتار، أدونييس، برومنييوس : ] ة اعتقاد وديانات قديمة منيمكانت ماد
أو تلي  الشخصييات األدبيية [ اإلسكندر، قيصير، جيانكيج قيان، جيان دار  ] التاريخية الش يرة 

 ...[.ش رجاد، فاوست، دون كيشوت] المحدة  ات الصيت العالمي 

دبييي، فييدون كيشييوت كييان ميين األبييدا، اإلأنيير بييال  فيي األدبييي  ول ي ه األسيياطير  ات المنشيي 
أميييج النمييا و األدبييية حييي  أقحييم فييي  سييرفانتس البعيييد الخيييالي داخييم اإلنسييان بكييم مقتديييات  

فشيييكم بييي ل  نمو جيييا أدبييييا جميييي  وخاليييدا، وايييو ميييا أدخلييي  فيييي دوامييية نقديييية  الرايبييية والرا عييية
البنياء الروا يي ليدون كيشيوت؟ وميا ميدم كيف كيان : ارتكجت أغلب ا على مجموعة من األس لة

مييييييا اييييييي الع قيييييية بييييييين دون كيشييييييوت : تيييييي نر دون كيشييييييوت بحييييييياة سييييييرفانتس؟ وبعبييييييارة أدأ
 . وسرفانتس؟

                                                           
        أسررطورة شررهرزاد فرري الروايررة العالميررة، دراسررة نقديررة أسررطورية مقارنررة فرري نمررا  ، أطروحررة دكتررورا  : نظيرررة الكنررز  1

 . 30ص  3002، قسم اللغة العربية وآدابها، (مخطوط ) 

2  André Siganos : Le minotaure et son Myth, P.U.F, Paris 1993, p32. 
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 :دون كيشوت سرفانتس/ 2

 :سرفانتس مبدع األسطورة األدبية-أ

اي ه الرا عية األدبيية "  Don Qujote " "بيدون كيشيوت " تيوو األدب اإلسيباني والعيالمي 
، وقيد كيان 1421الموليودة فيي مينية القلعية عيام ".. S. Cervantes" أبيدع ا سيرفانتسالتيي 

اإلبنن الناني لرود ريجو سرفانتس والسيدة ليونودركورتيناس، وبعد ما أقاميت األسيرة فيي مدينية 
مدة، انتقلت في منتصف الخمسينيات من القيرن السيادس عشير إليى [ مدينة الوليد ] فا دوليد 

إلييى مدريييد، حييي   1111عن ييا فييي مرحليية تالييية إلييى اشييبيلية، وتعييود فييي سيينة مدريييد لترحييم 
 1". استقر ب ا المقام بصفة ن ا ية

وجيوده  نش  سرفانتس وتعلم فيما بعد حت أصبح شاعرا متمكنا، وقد انخرط في الجيي  بعيد
، وانييا كييان التحييوم فييي حياتيي ، فقييد خيياض العديييد ميين المعييار ، 1411فييي رومييا أواخيير سيينة 

وشييياءت األقيييدار أنييي  ميييرض بيييالحمى، ولكنييي  قييياوم، واشيييتر  فيييي الحيييرب ف صييييب بجيييراو، نيييم 
 .وصلت  منحة والية مكاف ة ل  على أعمال  وجرأت 

رسالة توصية مين كيم مين اليدون وعقب  ل  منح إجاجة للعدة إلى إسبانيا، وقد حمم مع  " 
خوان والدون دوسيسي، نا ب مل  إسبانيا على صقيلية إلى المل  فيليب الناني، ولميا وصيلت 
السفينة التي تقل  إليى الميياه المقابلية لشيواطئ مارسييليا تعرديت ل يا سيفن األسيطوم الججا ير  

يي 1414سييبتمبر  21فييي  وأخيي وا إلييى مدينيية رت  اييو وشييقيق  روديجييو، وعييددا ميين اإلسييبان، وأس 
 2...". الججا ر

                                                           

علي إبراايم، اآلداب األجنبية، اتحاد الكتاب العرب : ك ف سلمنقة تر: مي يم د  شربانتس: حوم حياة الكاتب أنظر  1
 .221ص  2001ربيع رصيف  101، 101دمشأ العدد 

 .114، ص 1161للكتاب الججا ر، ، المةسسة الوطنية 2نما و من روا ع األدب العالمي، و : إسماعيم العربي  2
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كانت ا ه التجربة مفترأ حياة سرفانتس، فقد عا  عبدا في الججا ر طيلة أسره، وتجياوجت 
مييدة طويليية ميين الييجمن، كييان في ييا الشيياعر يحيياوم ال ييرب، ولكيين فييي كييم مييرة محاو تيي  تبييوء 

دا  نتس إ  أن بالفشييم، وفييي ايي ه األننيياء  وعلييى الييرغم ميين التوصيييات التييي حظييى ب ييا سييرفا
 .ن  كان يعلم قيمة ا ا الشاعر اإلسبانيالججا ر رفض إط أ سراح ، أل

معانيياة الشيياعر داخييم التييراب الججا يير  حتييى جيياء الفييرو، وبعنييت أميي  بمبليي  ميين وتواصييلت 
مين أجيم تحرييره، وبالفعيم حيرر سيرفانتس وعياد إليى إسيبانيا ليجيد نفسي  [ دوقية  400] المام 

دعف مورده، ألن لم يعد لديي  ميورد لليرجأ سيوم قلمي  خاصية بعيد وفياه في م جأ آخر، واو 
 .أبي 

فياج الشياعر فيي مسيابقة  1411وفي سينة "... أخ  سرفانتس يةلف المسرحيات والقصص 
نييم واصييم إبداعاتيي  ومسيياامات  الفنييية، وبعييد  ليي  انحصييرت  1" شييعرية أقيمييت فييي سرقسييطية

م لي –عليى العميوم  –مساامات  في نظم بعض القصا د التي تحي ب ا المناسبات، ولكن شعره 
 .يكن يحظى بردا النقاد المعاصرين

منيييي  بداييييية * " دون كيشــــوت " كييييان سييييرفانتس قييييد شيييير، فييييي العمييييم فييييي روايتيييي  الخالييييدة 
وقد أنجج بعض أججاء الكتاب أننياء إقامتي  فيي السيجن، وحياتي  اي ه  14التسعينات من القرن 

فقيد عيا  سيرفانتس حيياة تعيسية، وكانيت تسييطر " لم تكن منفصلة عن ظروف إبدا، الكتاب 
فيييي " لبيييانتو " علييى نفسييي  فكيييرة واحيييدة ايييي أن يصيييبح بطييي ، كميييا كيييان  لييي  حقيييا فيييي معركييية 

ميا دام اي ا " حسيان،  وتقيدير الملي " د  أوسيتريا " " دون خوان" الججا ر، ول ا فقد ربح تقديرا 

                                                           

 .111، ص 2نما و من روا ع األدب العالمي، و: إسماعيم العربي  1

 ".دونكيخوت " " دون كيشوط" و " دون كيشوت : ، وترجمت إلى العربية"  Don Qujote "األصم اإلسبانية * 
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ن اآلخيييرين ايييم فيييي يفيييي حيييوجتي فيييلن جمييييع المسييييحي –يعنيييي سيييرفانتس  –األقطيييع اإلسيييباني 
  1". حوجتي أيدا مع جوارق م، وحتى المدينة بكامل ا في حوجتي

وايي ا ميييا يتودييح المكانييية التييي كيييانن يتمتييع ب يييا سييرفانتس فيييي األسيير فيييي الججا يير، مكانييية 
[ المسييييلمين ] ديييييقت علييييي  الخنيييياأ وجعلييييت م يحيييياولون إ  ليييي  بتشيييي يل  عبييييدا عنييييد الم اربيييية 

إلييى  ليي  بيي ن نربييانتس تيي مر عيي ة مييرات ميين أ سيييده كانييت لدييي  [ سوسييا ] ويديييف الييدكتور "
ان يعتقيييد أنييي  سيصيييبح مييين الفرسيييان اإلسيييبان األوا يييم، فلييي ل  كيييان فكيييرة عظيمييية عنييي ، وأنييي  كييي

 2". ين ك  باألعمام الشاقة، ويقيده بالس سم واألصفاد

ولّييد ايي ا العيي اب الشييديد ال ييرادة فييي نفييس سييرفانتس، وجعليي  يت لييب علييى معاناتيي ، فكانييت 
ف خيالييية، تسيييره األحيي م وتشييد ميين أجره فييي الصييعاب، وتدفعيي  للحييياة ميين أجييم تحقيييأ أاييدا

وحين عاد سرفانتس إلى بلده إسبانيا كان مفعما باألمم والنقية المتوليدة مين رحيم المعانياة، ظنيا 
منيي  أنيي  سيييحتفم بيي  فييي بلييده كبطييم قييومي، أو سييينام مكافيي ة أو وظيفيية تليييأ بمةا تيي  وبمييا 

رين قدم  لبلده اسبانيا، وكان المسلمون والمسيح يعتقدون ب ن  أفدم أسير دمن خمسية وعشي
إن يا لم مية : " م مية فيي وايران، فقيامألف اسباني بالججا ر، ولكين جيم ميا حصيم ايو إسيناده 

 3" خطيرة ولم يكن أحد ليقبل ا

والتيي " الكي وتي  " وفي ظم ا ه الظروف الصعبة بدأت عملية اليو دة ألفديم إنتياو أدبيي 
يدييا فاشيي  كييافرا حييين ألف ييا لييم يكيين دماغيي  من ييو  القييوم، أو خا ييب األمييم فحسييب، بييم كييا أ

بالمنييم العليييا، متيي م  أن يرتيياو عنييد كتابيي  مةلفيي  علييى المسييتويين المعنييو  والميياد ، وكانييت 
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اييي ه الرغبييية أقصيييى ميييا يتمنييياه، فقلبييي  أمليييى عليييى مبتكراتييي  وكلماتييي  الشيييوأ العمييييأ القيييو  إنييي  
إن األخيي  بعييين " الييدون كيشييوت " الشييوأ اليي   يحييس بيي  القييارح فييي كييم صييفحة ميين كتيياب 

" ... ف ميا أوديح وأعميأ " دون كيشيوت " ا عتبار حياة ومعانياة سيرفانتس يسي م ف يم كتابي  
من حين إلى حين إلى أيشخاص عصيره فحسيب،  فليس او كتاب محاطب ألسرار، ويلمح في 

يصييب  كييم  ولكنيي   كريييات حييياة شييربانتس الخاصيية وطموحيي  وأح ميي  وشييقاةه، إن ايي ا كليي ،
ن دون كيخوتيييي  اييييو نربييييانتس نفسيييي  مجييييردا عيييين الظييييروف  صييييفحة ميييين صييييفحات الكتيييياب، وال

السطحية كل ا ولكن  صعب الف م واإلدرا  الخيالي، مرتفع فوأ الجميان والمكيان، حيي  يلميس 
  1". قلوب ال ين  حلقوا ب ح م م فوأ الوسا ط التي يمتلكون ا، و ل  لكي يحققوا أح م م 

وكتابي  ع قية وطييدة في  يكفيي أن يقيام و ل  ما يةكد مرة أخرم أن الع قة بيين سيرفانتس 
إن سرفانتس او من ألف الدون كيشوت، بم يجيب البحي  فيي مين ايو اليدون كيشيوت بالنسية 

 لسرفانتس؟ وام يمكن القوم إن ا شخص واحد ؟

دون كيشيوت ايي " ا ه التساة ت كل ا تعطي بعدا أعمأ ل  ا المةلف الخالد، والمةكيد أن 
، إن جميييع القصييا د المييديح، مييا يعييرف بفيين الخطابيية التييي جيياءت ميين مواطينيي  والتبيياسإب ييام 

ا سبان لم تصلح لشيء إن جميع األبحا  العلمية حوم حياة نربانتس ليم توديح حتيى اآلن، 
ف  يوجيد أ  ... و حأ جاوية واحدة من ا لتباس الجبار، ام يسخر سربانتس؟ وممن يسخر؟

لمعنى الشامم للحياة أعظم من ا ا الكتاب، ومع  لي  لييس نمية التلميح الرمج  لكتاب ل  قوة 
 2". من كتاب يتدمن سوابأ أقم وع مات أقصر لتفسيره وتبيين 

ويةكيد الحيدي  عيين اي ه الروايية وفييأ تحليي ت وتسيياة ت مختلفية بي ن ت ليف ييا كيان سيييكرس 
ولى من  فيي مدرييد، حي  لم تكد تظ ر الطبعة األ"... سرفانتس نجاحا كبيرا، وبصورة عارمة 
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حتييى نشييرت ليي  نيي   طبعييات مسييروقة فييي لشييبونة، وقييد أعقييب الطبعيية األولييى الرسييمية فييي 
    1" 1104مدرييييد طبعييية نانيييية، تلت يييا طبعييية نالنييية صيييدرت فيييي بلنسيييية بموافقييية المةليييف سييينة 

وميين  ليي  فقييد حققييت ايي ه الرواييية نجاحييا كبيييرا فييي اسييبانيا ولييم يكيين نجيياو ايي ا العمييم علييى 
يد األدبييي يعنييي نييروة، أو حتييى دخيي  محترمييا، كمييا تعودنييا أن نف ييم معنييى النجيياو فييي الصييع

فلن الكاتب كان يعي  عقب ظ يور اي ا الكتياب فيي حالية تعيسية " عصرنا ا ا، على العكس 
خي م الشي ور الخمسية األوليى التيي أعقبيت ظ يوره، كوني   اديطر  –على األقم  –من الفقر 

ممييييا يييييدم علييييى أن ودييييعيت    1101ن ناشييييره شيييي ر نييييوفمبر لاير ميييي 240إلييييى اسييييت ف مبليييي  
ونحيين تعييرف أن الشيياعر كييان  –المالييية لييم تتحسيين إ  ببطييئ، ايي ا إ ا تحسيينت علييى إطيي أ 

الي   أصيبح  ( Lemos )يعيي  فيي أواخير حياتي  مين عطيف أسيقف طليطلية جكيون ليميوس 
 2". فيما بعد نا ب للمل  علي نايلي 

صيياحب  شييا، و ا، فييي األوسيياط األدبييية داخييم اسييبانيا أمييا الكاتييب فقييد كييان علييى عكييس 
وخارج ا، وعرف قراءة كبيرة لم يش د ل ا منيم أل  كتاب آخر، وا ا ميا سياعد عليى التعجييم 

إلييييى  تييييرجم دون كيشييييوت للمييييرة األولييييى 1112فمنيييي  سيييينة " ... بترجمتيييي  إلييييى ل ييييات أخييييرم 
، والكتاب كين قيد طبيع مين قبيم 1112اإلنجليجية، نم ترجم للمرة األولى إلى الفرنسية في سنة 

  3" 1101ل ت  األصلية في بروكسام سنة 
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فقييد غييادر صيياحب  الحييياة بعييدما حقييأ " دون كيشييوت " ومييع النشيياط القرا ييي اليي   روو ليي  
ودفن في مقبيرة إحيدم  1111بريم أ 23ولو أن  مات فقيرا معدما في "... أح م  في المجلد 

  1" .كنا س مدريد

وبعيييد وفييياة سيييرفانتس أخييي  دون كيشيييوت ييييدخم مجيييام القيييراءة، فاسيييتقبل  القيييراء بمنظيييورات 
مختلفييية، أحيييدام حبييي  فيييي  منطيييأ السيييخرية، وآخيييرون تعييياطفوا ميييع اييي ا الطييييب السيييا و، لكييين 

الروا يي ليدون كيشيوت؟ وميا  األكيد أن الكيم أجميع عليى أن يا را عية عالميية، فكييف كيان البنياء
 اي أبرج األحدا  التي عردت ا؟، وبطريقة أخرم ما اي قصة الدون كيشوت؟

 :قراءة في نص الدون كيشوت-ب

فيييي الروايييية يجرنيييا مباشيييرة للحيييدي  عييين اييي ه " دون كيشيييوت " عييين شخصيييية  إن الحيييدي 
لبطيم حتيى يظ ير الرواية، وأام األحدا  والشخصيات التي استعمل ا المةليف، والتيي أعانيت ا

 .ب  ه الصورة المقنعة، وينام ا ه الش رة الكبيرة

الخمسييييين، ( الخمسييييينات ) فييييي الرواييييية اييييو رجييييم نحيييييف طويييييم، نييييااج " دون كيشييييوت " 
برجواج  متوسيط الحيام، يعيي  فيي إحيدم قيرم إسيبانيا إبيان القيرن السيادس عشير، ليم يتيجوو، 
نيم ومن كنرة قراءات  في كتب الفروسية كياد يفقيد عقلي ، وينقطيع ميا بيني  وبيين الحيياة الواقعيية، 

يجعلي  يفكير فيي أن يعييد دور الفرسيان الجيوالين و لي  بمحاكيات م والسييير يبلي  بي  ال يوس حيدا 
الديييعفاء، وييييدافعون عييين  ج يييم حيييين يديييربون فيييي األرض، ويخرجيييون لكيييي ينصيييرو نعليييى 

 .األرامم واليتامى والمساكين

ف عد عدت  للخروو، ب ن استخرو مين ركين خفيي بمنجلي  سي حا قيديما متيهك  خلفي  لي  آبياةه 
عليي  اييو صييقم السيي و اليي   ورنيي  عيين والييد جييده، بعييد أكليي  الصييدأ جمانييا طييوي  أوم مييا ف"... 
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اسييتخدام الكرتييون بم ييارة وربييط ... لكنيي  عنييدما رأم خييو ة ناقصيية...فنظفيي ...فييي جاوييية البيييت
وحميم سي حا وسييفا، وركيب  1" بعد  ببعض، وجعم من  خو ة أو على األقيم مظ ير خيو ة 

ه ال ي يية شيي ن الفرسييان السييابقين اليي ين انقردييوا منيي  حصييانا أعجييف اييجي ، وانطلييأ علييى ايي 
 .أجيام

نيم تي كر واييو سيا ر فييي طريقي  فرحيا، أن الفييارس الجيوام   بييد لي  مين تييابع مخليص أمييين، 
شييوت بيين أشييياء وقييام لي  دون كي" سانشييو بيانجا " ف ميد إليى فيي و سيا و ميين أبنياء بلدتيي  وايو 

معي ، وأني  سيييربح الكنيير، ولين يخسير شييي ا، أني  ينب يي أن   يخشيى شييي ا حيين يي تي " أخيرم 
أن  ربما أعطاه بد  من الق  والجبم ال ين سيترك ما، حكم إحيدم الجيجر ب ي ه العيودة وغيرايا 

 2" غرر سانشو بانجا فتر  امرأت  وأو ده وتبع جاره بصفت  مرافقا ل  وحام  لس ح 

ال جييييييم، وتنشييييي   كييييان سانشيييييو بيييييانجا ديييييخم الجنييييية بعكييييس صييييياحب  دون كيشيييييوت الطوييييييم
الروايييية الكوميديييية  ات  هالمديييحكة ابتيييداءا بمنظييير اليييرجلين، نيييم تسيييتمر طيييوام اييي المرافقيييات 

كانيت اي ا الفيارس اليوامي إليى خودي ا  األسلوب الجميم والخفيف، وأوم المعار  التي سيعى
ظيين أن ييا شييياطين  ات أ ر، اا ليية، واعتقييد أن ييا مصييدر الشيير فييي دييد طييواحين ال ييواء التييي 

مصنع إلى صراخ تابعة وتح يره، ورشف في ا رمح ، فرفعتي  أ رع يا فيي الدنيا، ف اجم ا غير 
كيشيييوت الفدييياء ودارت بييي  ورمتييي  أردييياع، نيييم كانيييت معركييية األغنيييام الشييي يرة، فييي  يكييياد دون 

يخيييم إلييي  أنيي  جحييف جييي  جييرار، فينييدفع  يبصيير غبييار قطيييع ميين األغنييام يمييط الجييو حتييى
 .ويخلد اسم  بجواده ليخوض المعركة التي أتاح ا ل  القدر لينبت في ا شجاعت 

نفسي  تحيت وابيم " دون كيشيوت " وتنجلي المعركة عن قتم عيدد مين األغنيام، وعين سيقوط 
سييده  من أحجار الرعاة، يفقد في ا بعض دروس ، و  يسيلم سانشيو المسيكين خي م م يامرات
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المجعييوم ميين األ م، فييالبرغم ميين أنيي  يجييب السييلم، ويييةنر السييكينة علييى القتييام، فييلن المشييكلة 
بوصف  فارسيا   يبياو لي  إ  قتيام الفرسيان، فيل ا جياء العيدوان " دون كيشوت " تجيء من أن 

أو ا سييتفجاج ميين مييدنيين فقييد أوجييب أن يتكفييم ب ييم سانشييو، والنتيجيية الحتمييية ليي ل  أن يتحمييم 
نشو الكلمات والصفات والدرب بالعصى والرجم بالحصى، تماما كميا حيد  ميع فرييأ مين سا

لجيييةوا إليييى عصييييت م، " ...البيييال ين الييي ين احتييي  فيييرس دون كيشيييوت ب فراسييي م أننييياء مسييييرت  
وأحيياطوا بالفييارس وبمرافقيي  وأوسييعواما دييربا بت ميية ونشيياط عجيبييين، بمييا أن ييم كييانوا يفعلييون 

ولييم ... ميين العملييية بسييرعة، سييقط سانشييو أردييا ميين اجمييت م النانييية  ليي  بحماسيية فقييد انت ييوا
 1..." شجاعة دون كيشوت وبراعت ، فقد أصاب  ما أصاب مرافق  نفعت

وايو ميا حيد  مييرة أخيرم عنيدما رفييض دون كيشيوت أن ييدفع أجير مبيت مييا فيي فنيدأ علييى 
وتتيوالى م يامرات دون كيشيوت ... الطريأ إ  تيوام أني  بيات ليلتي  فيي قلعية مين قي ، الفرسيان

ال   يجرجر وراءه تابع  الم لوب عليى أميره، وتتيوالى اجا مي  فيي كيم المعيار  التيي خادي ا، 
ن  قد اجم بالفعم، ولكن    يفسر األمر على الوج  الصحيح، فيرجعي  واو في كم مرة يدر  أ

نميا يفسيره عليى أن خصيوم  مين السيحرة قيد أرادوا حرماني  مين نصير مةكيد،  إلى جنون  او، وال
فمسيييخوا بسيييحرام العمالقييية الشيييياطين إليييى طيييواحين ايييواء، ومسيييخوا الفرسيييان المحييياربين إليييى 

 .أغنام

سانشييييو قبييييم قليييييم  عتبيييياره أن معلميييي    يعييييرف إن  اليييي   جلييييد" دون كيشييييوت " نييييم نجييييد 
دولوسينيا ليست فا قة الجمام، إن  يعرف أن ا مجرد فتاة قرويية سيوقية، لكن يا أن تبقيى كي ل ، 

صيياو دون كيشييوت لنييتكلم "... ينييادم علييى سانشييو تعييام، يكفييي أن أرااييا أنييا جميليية وشييريفة 
 2..." وسيلتنا للعي  باحترام عن كم ما يخص السيدة دولوسينية، ف  ه اي
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انييييا ييييينقض دون كيشييييوت علييييى دمييييى متحركيييية، ويقطييييع رأس الجنييييود الييييدمى ليميييينع م ميييين 
اعتقيييام عاشيييأ وأميرتييي ، واميييا ااربيييان معيييا إليييى أحديييان الحريييية، نيييم يعيييوض بعد ييي  صييياحب 

 .ا ا" دين الشرف " الدمى بسخاء لقاء 

  مييين التيييي جاءتييي" ء أشيييباو الج يييم السيييوا" وفيييي األخيييير تبيييرأ دون كيشيييوت المحتدييير مييين 
القراءة في كتب  الب يدة عن الفروسية، ويندم على شيء فقط او عدم امت ك  الوقت الكيافي 

 .لقراءة كتب أخرم يمكن أن تنير الروو

دون " وبيييالعودة للروايييية ن حيييظ أن سيييرفانتس جعيييم كيييم الشخصييييات م ي ييية لخدمييية بطلبييي  
تسلطت عليى عقلي  فكيرة واحيدة كلنسان ف و الشخصية األبرج، وقد صوره سرفانتس " كيشوت 

اسييتعبدت ، وجعلتيي  أسيييرا ل ييا وايي ه الفكييرة اييي أنيي  فييارس م ييوار ألقييى علييى عاتقيي  م ميية إنقييا  
العالم من الظلم والفسياد، وايو غيير قيادر عليى التفكيير بطريقية م يايرة لميا ع يده فيي الرواييات 

قيييم ومنييم علييى العييالم اليي   يقرةاييابن م شييديد، بييم أنيي  يحيياوم تطبيييأ مييا ب ييا ميين التييي كييان 
وسرفانتس حريص على أن   يجعم من بطل  إنسانا مجنونيا   يسيتطيع التفكيير، " يعي  في  

ن كانيت المقيدمات التيي يبيدأ من يا خاط ية إبراج  بم جعل  قادر على الحجج وتقديم البرااين، وال
  1" دا ما 

إنسيانا عياد  فيي جمين فقد ح ر سرفانتس على أن يظ ير دون كيشيوت مسيلوب العقيم، بيم 
 .غير عاد  أ  إن  كان يعي  أوام سيطرت على عقل  نتيجة اإلكنار من قراءة الكتب

كيم ميرة "... بطم حقيقي ألن البطولة ليسيت مين النجياو بيم فيي المنيابرة " دون كيشوت " و
أصياب الفشيم الفيارس  و الوجي  الحيجين؟ عشيرات الميرات، وميع  لي  ليم يكين ي بي  الفشيم، بييم 
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والتيييي  1" يةينمسيييرت  ليكمييم بطولتيي  فييي الحييأ والخيييير والجمييام ميين أجييم عيييون دولوسيي تييابع
ففي المحبة للمرأة يت مم حفظ ال ات، فتفرض ب ل  ما ايو جيوار  عليى "... جعل ا مل مة ل  

مييا اييو ظيياار  محييض، الشييوأ للخلييود المييرأة والمجييد، وبمييا أنيي  لييم يسييتطيع الديموميية بلنجيياب 
 2" ودم، فقد بح  الخلود بواسطت ا في م امرات الرووأو د من ا، من لحم 

 .كانت دوليسنية تمنم الدافع لدم دون كيشوت في بطو ت  وب ل 

لم يكين لقيارح الروايية أن ي فيم وجيود شخصيية م مية رافقيت البطيم، وايي سانشيو بيانجا اي ا 
الف و السا و ال   سيره الطمع لمرافقة دون كيشيوت، اي ا الخيادم الي   كيان مناقديا لسييده، 

خادمييييي  ف يييييم يمييييين ن إليييييى حيييييد كبيييييير حتيييييى أصيييييبح يصيييييعب أن نتخييييييم دون كيشيييييوت بيييييدون 
سيييانية، فيييل ا كيييان دون كيشيييوت يمنيييم العقيييم، فسانشيييو يمنيييم وج يييين أساسيييين للطبعييية اإلن"...

الجسيييد وال رييييجة، وال ا كيييان يعبييير عييين مناليييية اإلنسيييان غيييير الواقعيييية فيييلن سانشيييو يمنيييم فطنييية 
اإلنسان ال ريجية التي   ت خ  فيي حسيبان ا األفكيار المجيردة، بيم تسيعى إليى إشيبا، الحاجيات 

  3". األساسية لإلنسان

يولييد نوعيا ميين السييخرية اليي     ينصييب علييى واحييد  ا ننيييناقض بييين ويمكين القييوم إن التنيي
، فانشي ام سانشيو طيوام الوقيت ينيير الكنيير مين الديح  عنيدما يوديع جنبيا من ا دون اآلخير

بييم غييير الطبيعييية التييي يظ راييا دون كيشييوت حيييام  إلييى جنييب مييع ال مبييا ة غييير الواقعييية،
تتناقض وتتنافى مع جيبن  بالت ورأن توصف دون كيشوت التي يمكن الطعام، كما أن شجا، 

وال ا كان سرفانتس حريصا أ  يجعم من اي ا الجيبن دليي  عليى خسية سانشيو بقيد "... سانشو 
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ما او إشارة أو تنوي ا بالتصاأ سانشو بالحياة وحب  ال ريج  ل ا، ك ن يحصيم عليى فا يدة ميا 
  1..." أو يدافع على مكسب ماد  ما يمكن أن يحقق 

التناقض بين دون كيشوت وسانشو نوعا من السخرية الداحكة الفكااية الطيبية التيي ويولد 
أصييبحت مرتبطيية مرتبطييا وانقييا بييالنمو و اليي   قدميية سييرفاتنتس  فييي ايي ه الع قيية بييين السيييد 
والخادم ونجد أن الرواية في القرون األخيرم اقتبسيت الكنيير مين سيرفانتس، ولكين الع قية بيين 

متقابلتين منم تل  التيي وجيدت بيين دون كيشيوت وخادمي ، كانيت مين شخصيتين متناقدتين و 
      .أام النواحي التي تركت أنرا في الرواية  ل  العصر

كم ا ه المميجات جعلت من دون كيشوت رواية فريدة، ارتبط نجاح يا بصياحب ا سي فانتس 
 .األدبيال   عا  ظروف صعبة ومتعبة أس مت بشكم أو بهخر في و دة ا ا النمو و 

وقد غادر سرفانتس وتر  مةلف  يخوض عمليية جراحيية صيعبة عليى أييد  النقياد، فت افتيت 
علي  الدراسات واألبحا  والتحاليم داخم اسبانيا وخارج ا من  ت ليف  إلى الييوم، وايو ميا جعلي  
يرقييى إلييى أن يييدخم نطيياأ األسييطورة األدبييية، فمييا اييي عوامييم ت سييطر دون كيشييوت؟ وكيييف 

 .خصية   إلى أسطورة أدبية متجددة؟تحوم من ش
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 :دون كيشوت من النص إلى األسطورة/ 3

 :مميزات هذا العمل األدبي -1

مولد الفن القصصي اإلسباني، ومع  األروبي يدين بالكنير للقصيص العربيي، فيلن إ ا كان 
ي اإلسييباني ايي ه المييةنرات العربييية لييم تييجم تباشيير نفو اييا علييى التطييور ال حييأ للفيين القصصيي

حتيى القيرن السيابع عشير، وقيد كيان أايم التييارات التيي أسي مت فيي إندياو الروايية اإلسيبانية، 
قصيييص الفروسيييية العربيييية التيييي كانيييت شيييا عة فيييي : األوم: "... ب يييا تييييارات بيييارجات وا رتقييياء

والمسيييحية، واييو صييرا،  اإلسيي ماألنييدلس بحكييم الصييرا، الطويييم علييى أرض ايي ه الييب د بييين 
بكنييير ميين الفروسييية الحقيية، واشييتد شيي ف النيياس باسييبانيا ب يي ه القصييص حتييى أصييبحت  تميييج

غييي اء الشيييعب النقيييافي مييين خييي م القيييرن السيييادس عشييير، وأدم اييي ا إليييى دييييأ  ر، المنقفيييين 
  1".ب ا

وتجلييى السييخط علييى ايي ه القصييص التييي غييجت عقييوم اإلسييبان مييدة ميين الييجمن فييي كتيياب 
تدمن في صفحات  نقدا   عاع ل  ه المةلفات، ولكيم ميا سرفانتس الخالد دون كيشوت، وال   

 .في ا من خوارأ ومبال ات

العربيية التيي كانيت فيي األصيم ابتكيارا شيرقيا ظ ير عليى  التييار النقيافي ايو المقاميات" أميا 
إليى األنيدلس مني  ظ ورايا، ونسيج أدبياء األنيدلس أيد  بين درييد وال مي اني، وانتقليت المقاميات 

الشييرقية واألندلسييية فدييم كبييير فيييي  ولسييانا نشيي  فييي أنيي  كييان لتليي  مقامييات،  علييى منوال ييا
جديد في إسبانيا المسيحية مني  منتصيف القيرن السيادس عشير، ونعنيي بي  ظ ور فن قصصي 

، أ  قصييص الشييطارة " Norvela Picarexa" مييا اصييطلح تسييميت  بالرواييية البيكارسييكية 
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و شييياطر محتيييام، يعيييي  فيييي بي ييية قاسيييية، والشيييطار وبطل يييا أشيييب  ميييا يكيييون ببطيييم المقامييية اييي
  1".ويستعين على الجو، والبطالة بالحيم وخدا، البسطاء

فنستنتج من ا ين التيارين أن األدب القصصي اإلسباني خ م العصير الي ابي تي نر كنييراع 
] حتييييى أنيييي  قيييييم إن ايييي ا القييييرن اليييي   شيييي د طييييرد بقييييية الشييييعب المسييييلم بييييالمةنرات العربييييية 

كان بال ات أخصب فتيرة تمنليت في يا إسيبانيا كيم ميا ورنتي  مين عناصير النقافية [ الموريسكيين 
العربيية طييوام التسييعة قييرون ويتيوو الفيين الروا ييي اإلسييباني أخيييرا بي ل  العمييم الفنييي الخالييد فييي 

لسيرفانتس، وفيي  يلتقيي ا تجيااين السيابقين ف يو يعتبيير " دون كيشيوت " التياريخ اإلنسياني كلي  
، [السيخرية ] وسية ألن  كما صرو سيرفانتس جياء كيرد فعيم عليى اي ه الفتيرة أو  من كتب الفر 

ن لييم ينخييرط فييي  وفييي الوقييت نفسيي  علقييت بيي  عناصيير كنيييرة ميين أدب الرواييية البيكاريسييكية، وال
 .سلك ا تماما

مين أايم الجوانيب التيي جعليت مين دون كيشيوت عمي   متمييجا وقيد اعتبير عنصير السيخرية 
ن األصييييوات التييييي تييييدافع عيييين الرواييييية، وتييييرم أن السييييخرية التييييي فريييييدا، فارتفعييييت العديييييد ميييي

اسيتخدم ا سييرفانتس كانييت  ات أنيير كبييير فييي القدياء علييى ظيياارة غييير صييحية فييي المجتمييع 
 : اإلسباني في عصره أ  واي

 .اإلغراأ في قراءة الروايات

لييو كنييت منييم سييارفنتس : يقييوم  Shofetesbury، كتييب شافتسييبر  1111وفييي عييام " 
ا سيييباني واسيييتطعت بنجييياو يمانيييم نجييياو اييي ا الكاتيييب الميييرو أن أقديييي عليييى اييي ا الشييي ف 
بالفروسية القوطية أو الم ربية، لكنت ادأت با  حتى وليو شياادت نفسيي عمليي السياخر اي ا 

                                                           
1
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مين  أن حقيأ الميراد مني ، وحطيم ميردة العقيوم وحوشي  وايو ال يرض الي  بعيد  با حتقياريقابم 
 1". أجل  كتب

مييا كتبيي  سييرفانتس، وايي ه القيميية تركييجت بقييدر كبييير علييى مقييدرة ايي ا الكتيياب علييى إحييدا  
" دون كيشيوت " الت ييير، وايي مييجة إديافية تدياف ل ي ه الروايية، أميا أايم مييجة تصيي  روايية 

اييي أن ييا رواييية إنسييانية اسييتطا، سييرفانتس أن يجعل ييا، وبفدييم محتوااييا صييالحة لكييم جمييان 
عنيدما يجتميع بعيض اإلسيبان " ن، وا ا ما يركج علي  أحد النقاد اإلسبان حي  يةكيد أني  ومكا

المت نرين من بةس مادي م ومن قساوة حادرام، ومين عيدواة مسيتقبل م الصيلبة، تتنيجم بيين م 
روو دون كيشيييوت، فتوحيييد الحيييرارة الم ابييية فيييي شخصييييت  ال ربيييية بيييين تلييي  القليييوب المتفرقييية 

حيييي كحبيييات عقيييد، وتسيييكب في يييا مشييياعر الوطنيييية، وتديييع وراء ميييرارة وتيييدخل ا فيييي خييييط رو 
شخصيييات ا ألمييا وطنيييا مشييتركا وقييد كييان يسييو، يييردد دا مييا فييي كييم مييرة تجتمعييون سييوية أكييون 

، غيييير أن األخطييياء أدت إليييى أن ينظييير إليييى دون كيشيييوت مييين جاويييية واحيييدة فقيييط ايييي معكيييم
 2". بالواقع مجام للسخرية 

مة الرواية، وببعداا اإلنسياني، وكي ل  تركييج عليى أن للروايية أوجي  إن ا ا النقد اعترف بقي
عيييدة وأبيييواب مختلفييية، وايييو ميييا يوجيييب عليييى النقييياد التنوييييع فيييي جاويييية الروايييية والتحلييييم، وعيييدم 

 .ا كتفاء بجاوية واحدة
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 :أسطورة الدون كيشوت موضوعا أدبيا ونقديا-2

 :دون كيشوت في اسبانيا-أ

انطلييأ النقيياد اإلسييبان فييي تعييامل م مييع الييدون كيشييوت ميين جاوييية المقارنيية بييين نظييرت م ل يي ا 
كانيييت الكيخوتييي  "... اإلبيييدا، األدبيييي ونظيييرة اييية ء النقييياد ال يييربيين لييي ، واييي ا عليييى حيييد قيييول م 

ل يية ء فدييولية، وأل ييية، ولييم يكيين منييم مييا فييي نظرنييا مسيي لة مصيييرية، وليي ل  تكلييف األعمييدة 
ربعة مين رجيام الفكير والدراسية الي ين بيرجوا خي م القيرن العشيرين، وتبيوةا الصيدارة اإلسبان األ

 José Ortegaخوسيي  أورتي يا أ  غاسييتا : في ا ا الحقم من البح  والنقد، وعلى التيوالي
Ygasset  [1663-1144 ] وال   ألف ت م ت في الكيخوت ، ومي يم د  أونامونو ، 

  Miguel de Unamun [ 1612-1131  :]  ومين مةلفاتي  كتياب حيياة اليدون كيخوتي
ونشيير [:  1131-1612] راميييرود  مييا ينيو  وسانشييو، وقييد أبييد، أيدييا فييي نقييد ايي ا المةلييف

دون كيخوتي ، دون خيوان ودوليسيينيا، وأميا الناقيد الرابيع " أش ر كتاب ل  واو  1121في سنة 
  José Au gusto trinidad Martingف و خوسي  مرتين  روي  المعروف باسم آنيورين 

Ruis-Agorin  [1613-1111  ]وايو صياحب كتابيات كنييرة حيوم اليدون كيشيوت أام ييا :
 1" نربانتس " ، مع "اإل ن من أتبا، نربانتس "، مع "طريأ دون كيخوت  " 

وكان اةو ء األربعة الفدم في تناوم الشخصية من نظيرة مقربية والتعاميم ميع الروايية مين 
" وفلسفي، حاوم خ ل  أن يتعدم م اب الواقعية وم اب المناليية، فيميا يسيمي  منظور ت ملي 

، ف خ  النقد كعامم قومي، واعتبر نربانتس أكبر معليم ليطدب اإلسيباني، "فلسفة العقم الحيو  
 .وميجت  العقم الرشيد
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 "...أما مي يم د  أونامونو، فتطرأ إلى ما حيد  ليدون كيشيوت ميع مراعياة المياعج يقيوم 
ولعم نمة من كان يعتقد أن دون كيخوت  كان يدر  ب ن لكم مقام مقيام، ف يو عنيد ميا خاطيب 
الرعيياة حييدن م فييي شييةون الميياعج، ودل ييم علييى طريقيية التييي يمكيين م ب ييا أن ينقييدو أنفسيي م ميين 
الححدييييض الييي   يعيشيييون فيييي ، واييي ا ايييو الييي ات ميييا كيييان فعلييي  سانشيييو ليييو كيييان درم اييي ه 

رة علييى  لييي  ولكيين الفييارس   يصيينع  ليي ، إن دون كيخوتيي  ييييدر  ، وكانييت لدييي  القييداألمييور
وفييي ايي ا . 1" إدراكييا كييام  أنيي  ليييس نميية إ  قدييية واحييدة واييي تجميييع النيياس علييى حييد سييواء

دليم وادح على أن الناقد يريد أن ينبت أن البطم لييس بمجنيون، بيم لي  مبرراتي  التيي جعلتي  
إني  تفكيير : يية السيي ة نربيانتس ينعيت الخطياب بقولي  و الن"... يخالف الواقع، ويعيي  الخييام 
  2" إن رعاة الماعج أص وا إلي  مداوشين :   يجد  ليديف بعد  ل  قا  

بمييا أن دون كيشييوت اسييتطا، أن يجعل ييم : والحقيقيية التاريخييية التييي   بييد ميين إقراراييا أنيي  
ن أن يكييون عييديم الجييدوم، ينصييتون إلييي ، وأ ال ييم وأداشيي م بتفكيييره، فييلن ايي ا التفكييير   يمكيي

ودليييم  ليي  اييو إكييرام م ليي ، ويواصييم د  أونييامونو نقييده للرواييية حتييى يصييم فييي األخييير إلييى 
وكميييا علمنيييا الطييييب إن "... نتيجييية تننيييي عليييى اييي ا العميييم وتجعلييي  خاليييد فيييي السييياحة األدبيييية 

شير فيي ا ا المجد ايو ميا ييدوم مين خي م أجييام، وينتأصوم المجد ل ي في المكان والجمان، 
أراديييي شاسيييعة، إن ميييااو عيييالمي يشييياكس مالييي  صيييفة الشيييموم، بقيييدر ميييا يكيييون الميييرء أكنييير 

  3".انتسابا لبلده وعصره بقدر ما يكون أكنر انتسابا لجميع البلدان، وجميع العصور
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 :القراءة المعاصرة لدون كيشوت-

إني  علينيا أن نقيرأ، " غابلاير غارنيا ماركيج " في  ات مرة كتب الروا ي الكولومبي الش ير " 
، واي ا يعنيي أن الكتياب األشي ر فيي العيالم، الي   أصيدره 1" ونعيد يوميا قراءة اليدون كيشيوت 

بيانتس فيي جيجأين مطليع القيرن السيابع عشير، واليي   تيرجم إليى عيدة ل يات،   ييجام بعيد أربعيية 
ميين صييدوره حاجيية فكرييية وأخ قييية فييي يومنييا ايي ا نظييرا لمدييمون  اإلنسيياني والنبيييم لييم  قييرون

البطييم اليي     يمييوت كييم التيياريخ اليي   " ...ينتصيير دون كيشييوت ولكنيي  لييم يمييت أبييدا، ف ييو 
أعقب  يدم على  ل ، وعدم انتصاره وخلوده أمرات حتميان ف  يمكين أن ينتصير عليى عصيره 

شيراقاربميا كلميا اجدادت ظ ميية العصيور، اجداد تواجيا  في  كم ا ه الجناخية، بيم ، لقيد أنبيت وال
ولقد عرف سيرفانتس الخيير والسيعادة مني  أن وليد السييد دون كيشيوت  2" أن النب ء   يموتون

جيارتيي   ميين نفيي  قلميي ، وعتييداا ابتسييمت ليي  الحييياة، وتيسييرت ليي  أمييوره، لكيين المييوت جاره بعييد
لييو بقييي حيييا لشيي د لنفسيي  أن بطليي    يمييوت، فقييد أعيييدت . " ..لييدون كيشييوت بعييام واحييد فقييط 

طباعت  حتى قبم الحرب الكونية األولى خمسما ة مرة فيي اسيبانيا وحيداا، وم يات الميرات فيي 
انجلتيييييرا وفرنسيييييا، و  نعتقيييييد أن ل ييييية حيييييية ليييييم تعتيييييرف عليييييى دون كيشيييييوت عشيييييرات األفييييي م 

 3" والمسلس ت، وأف م الكرتون تعرض دون كيخوت 

وبيييي ل  حققييييت الرواييييية أكنيييير مييييا يمكيييين أن يحققيييي  أ  عمييييم أدبييييي آخيييير، فاليييي     يييييتقن 
اإلسييبانية يقرأاييا مترجميية، واليي     يعييرف القييراءة يشييااداا عبيير شاشييات السييينما، وايي ا كليي  
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أداف ش رة وحياة لليدون كيشيوت، وايو ميا سياام بشيكم كبيير فيي تحولي  مين شخصيية أدبيية 
 .إلى شخصية متخيلة

فييي عصييرنا، انط قييا ميين دراسييات أخييرم أاملييت بعييض " الييدون كيشييوت " قييراءة  وقييد أعيييد
األسماء والشخصيات التي حاوم سربانتس أن يظ راا دالة على ما كان   يسيتطيع التصيريح 

" من ياو آخير لقيراءة دون كيشيوت " يشير الباحي  أوغسيتين ريدونيدو فيي كتابي  "... ب ، حي  
المكيييان واللطخييية ليطلقييي  عليييى  –ن اجدواجيييية معنيييى ا سيييم إليييى أن نربيييانتس اسيييتفاد بييي كاء مييي
أ  الملطخيين، والي   كيان يمكيين أن "  Manchodolos "عنيوان روايتي  العالميية وأن تعبيير 

ينعييت بيي  سييرفانتس لتحييدره ميين أجييداد مسييلمين كييان تعبيييرا متييداو  فييي القييرنين السييادس عشيير، 
ي لطحييوام الشخصييية اليي   يتطييرأ لنقيياء والسييابع عشيير، ويييرد باسييتمرار فييي القييانون ا جتميياع

 1"  الدم في قشتالة الجديدة

ولميييا كيييان دون كيشيييوت   يرييييد أن تييي كر بدايييية اسيييم المكيييان الييي   انطليييأ منييي  فيييي جولييية 
البروفسييور ادوارد وغييودو  القنطييرة، يطييم علينييا فييي بداييية الرواييية " ف ييو كمييا ي حييظ ... أولييى

و متنكيييرا لييي ، فيييي جمييين كيييان يبيييال  فيييي  بتقيييدير فيييي أجيييواء ديييبابية غامدييية مقنعيييا ماديييي  أ
السا دة فيي عصير إل ياء ال ويية الموريسيكية وقميع " نقاء الدم" األنساب انط قا من إيديولوجيا 

 2".الحريات الشخصية للموريسكيين أفراداع وجماعات 

ويمكننا أن نستخلص من ا ا، أن ا ه الدبابية، وا ا ال موض بال ات اما الل ان يعرفيان 
يسيييرية ال ويييية الموريسيييكية لبطيييم نربيييانتس، وسيييواء كيييان دون كيشيييوت موريسيييكي أو إسيييباني، 
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الم ييم أنيي  خلييأ ليييدافع علييى اإلنسييانية ومباد  ييا، وليتخيي  موقفييا ميين الظلييم ال حييأ بيي ، تدييامنا 
 .مع األفراد والجماعات المختلفين عن ، وال ين شاءت أقدارام أن يكونوا مستدعفين
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 :لكاتب ياسين Nedjmaتجلي أسطورة دون كيشوت في (1

من أبرز الروائين الجزائرين الذين تعلموو الفرنسوية وأبودفو فيووا وبود تبوين  1يعد كاتب ياسين
كاتوب ياسووين موبفووا متميوزا فووي كتاباتووث  فوووو يباوم فوون الوووطن األخ  الوذي جسوود  فووي شوو   

 .امرأة سماها نجمة

 :ملخص الرواية

من أهخ الروايات التي جادت برية كاتب ياسوين ومون أشوورها فالميوا   Nedjmaتعد رواية 
وطبعت فدة مرات  وترجمت إلو  العربيوة فوي ك يور مون الطبعوات   6591والتي صدرت سنة 

وبوود [  Entreprise de live.Alger.1986: ]وسوونعتمد فووي هووذ  الاراسووة  فلوو  نسوو ة
صوفاة تودور أاودام الروايوة اوول أربوا الشوباب الجزائورين ل  وور  691ااتووت الروايوة فلو  

فيوروي كوول مونوخ ذكريوات  ويعبوور فون أمالوث  واشووتر  ومصوطف  وبرشويد وموراد يجمعوووخ ال ودر 
 .األربعة  في اب نجمة وا تلفت العالبة معوا  لكن المؤكد أنوا لخ تتزوج بأي وااد منوخ

نجمووة هووي ابنووة ال بيلووة موون أب مجوووول وبوود صووورت  كفتوواة جزائريووة بال ووة الجمووال  وذكيووة 
وكانووت ماوول طمووا الك يوورين موون الرجووال الووذين رأوهووا أو تعرفووو فليوووا  وتتووزوج موون  ومتمووردة 

                                                           

  بعوود فتورة بصوويرة تووردد أ نا هووا فلوو  ال راتيوة  ووخ التاووس بالمدرسووة الفرنسووية  6565بسوونطينة فووي كاتووب ياسووين ولود بمدينووة   1
وببووول وفاتووث واجوووث مووون  ووالل الاووووادم سووطيف فوووي ذلووو   61سوووجن وفمووور  و يتجوواوز  6599موواي  80وزاول تعلمووث اتووو  

 .Nedjma 6591التاريخ وابا اوستعمار  وكان لذل  ابعد أ ر في كتاباتث ومنوا 

بمدينة فزو نوبل ودفن في الجزائر لمعرفوة المؤلوف أنظور كتواب فوي جريودة منظموة اليونسوكو  6505أكتوبر  60رض في تع
 .83   6885  638فدد 
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وأوكوول لوووا " كاتووب ياسووين " كموال الووذي ربمووا كووان أ اهووا  لووخ تكوون نجموة مجوورد اموورأة اسووتدفوا 
 .مومة في الرواية   لخ يظور ك يرا ولكن بارزا نجمة هي الجزائر في جمالوا وتمردها

نوووايتوخ باسوووية تراواووت بووين السوووجن  والعموول الشوواس والاشوووين  أمووا األبطووال األربعوووة كانووت
أما في ما ي   الشكل الفني في نجمة ف د كان بريب غاية ال ورب مون "...والدوامة الكاول  

الفوون التشووكيلي  وفووي أاوودام مراالووث إذا هووي تبوودو كلواووة تجريديووة  وبالتووالي ت لووو موون البنووا  
ما وي والاا ور والمسوت بل فوي نجموة اجتمافووا الكالسويكي فوي أيوة صوورة مون صوور  يجمووا ال

  1.ايا مش صا مما ال

 :من  الل أادام وبالب نجمة سنااول أن تبرز تجليات أسطورة دون كيشوت كما يلي

 :العتبات النصية-أ

 :العنوان(1

العنوان المتل ي في رسخ ال طوط العري ة التي سيسلكوا في بورا ة الون  وبود جوا   يسافد
وهووي موون نجووخ الشووي  وطلووا وظووور ونجووخ فوون هووذا " نجمووة " العنوووان فووي لفظووة وااوودة وهووي 

يونجخ      نجمومووا      نجموة وأي ووا نجموة هوي تسوومية لكوكوب  أمووا : األمور كوذا ونشووأ واودم
مة هي اسخ ومرأة جزائرية ألن اسخ متداول النسا  في الجزائور المتوبا في هذ  الرواية فإن نج

 .وفليث دووت اوسخ بين

 الوطن                

 نجمة           الكوكب

 المرأة               

 األرض              

                                                           
1
 .69م اربة في  صوصية األدب الجزائري الاديم جامعة فنابة   : افناوي بعلي  
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Nedjma  موون النجوووخ وموون أبوورز  اصووية لوووا هووي الجمووال واللمعووان وا  ووا ة أي أن الكوول
يعجووب بنجمووة وهووي كمووا سووبس الووذكر اسووخ وموورأة بال ووة الجمووال  وو توصووف بكلمووات  اتوو  و 

دون " يمكووون ألي اموووورأة أن ت ووواهيوا وهووووو موووا نلمسووووث فوووي موصووووفات دولوسوووينيا التووووي أابوووووا 
وخ وافتبرهوووا مووون أجمووول نسوووا  األرض وو شووو  أن هوووذا والتوووي شوووبووا بالسوووما  والنجووو" كيشووووت 

الم ووارب الوودولي ي ووفي فوول الوون  الروائووي  صوصووية وابتووراب موون الوون  الجديوود  ا تيووار 
 .فنوانا مؤبتا وا مر دور الذكر

 :التناص(ب

غيور أن فوالخ الروسوي  1التنا  بوين أا وان الدراسوة اللسوانية فوي أول أمور  نشأ مصطلح 
هووو الووذي أوو  فنايووة  اصووة وبوواخ بتو ووياث فووي كتابووث      )  M Bakhtne)م ائيوول بووا تن 

وي صوود بووث الوبوووف فلوو  ا ي ووة التفافوول الوابووا فووي النصووو  واسووتعادتوا أو [ فلسووفة الل ووة ] 
فوووي مااكاتووووا لنصوووو   أو ا جووورا  مووون نصوووو  سووواب ة فليووووا  والوووذي أفووواد منوووث بعووود ذلووو  

 . 2العديد من الباا ين

  فنووود ال وووربيين وو وووعو لووووا أصووونافا واوووددو لوووث  مفووواهيخ أموووا وبووود تطوووور مصوووطلح التنوووا
افتمواد "... بالنسبة لمفوومث  فوي األدب العربوي ف ود فرفوث ماموود جوابر فبواب بإسوواب بأنوث 

نوووو  موووون النصووووو  فلوووو  غيوووور  موووون النصووووو  الن ريووووة أو الشووووعرية ال ديمووووة أو المعاصوووورة 

                                                           
العدد األول ال اهرة  61مجلة فصول الويئة العامة للكاتب  المجلد  التنا  سبيال إل  دراسة الن  الشعري : شربل داغر  1

6551   61. 
   6558 6الشعر المعاصر دار توب ال الم رب ط: الشعر العربي الاديم  بنياتث وابداوتوا ج: مامد بنيب  2

603/609. 



 تجليات دون كيشوت في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية             الفصل األول      
 

28 
 

ة موون صوويع العالن يووة والنبويووة والتريبيووة والشووفاهية أو الكتابووة العربيووة أو األجنبيووة ووجووود صووي 
 1".والتشكيلية واألسلوبية بين النصين 

وا ول الدراسوات النصووية األسوطورية يعود التنووا  ت نيوة للكشوف فوون العالبوة بوين األسوواطير 
بم تلووف أنوافوووا والنصووو  األدبيووة المبدفووة ونتيجووة لفافليووة هووذ  الت نيووة سوونعتمد فليوووا فووي 

 :كيشوت في رواية  ولعل من أبرز أشكال التنا رصيد تجلي أسطورة دون 

 :ويت ح من  الل جملة من المو وفات  :التناص األسطوري -6

بوووين دون كيشووووت وسانشوووو ورشووويد وسوووي م توووار تعووود : ] الش صووويات و ريطوووة العالبوووة-أ
فالبة دون كيشوت بصدي ة سانشوو فالبوة بويوة جودا  تفووس الصودابة واتو  أن افتمود فوي 

المادي  أي طما سانشو بانسا في أن يصبح ااكما  ولكون سورفان موا بنئوا فل  العنصر 
"... تالش  هذا الطموا شويئا فشويئا  واول مالوث  ت ودير وود الصوديس والمعلوخ دون كيشووت 

فوما يم الن إل  اد كبير وجوين أساسيين للطبيعة ا نسانية  فإذا كان دون كيشووت يم ول 
ذا كووان دون كيشوووت يعبوور فوون م اليووة ا نسوووان الع وول فسانشووو يم وول الجسوود أو ال ريووزة  وا  

غيووور الوابعيوووة فوووإن سانشوووو يم ووول فطنوووة ا نسوووان ال ريزيوووة التوووي تأ وووذ فوووي اسوووبانوا األفكوووار 
 2". المجردة بل تسع  إل  إشباع الااجات األساسية لإلنسان

 "دون كيشووووت"وتبووودو العالبوووة مووون الشوووكل ال وووارجي م ووواكة  إذا موووا تموووت الم ارنوووة بوووين 
النايل والطويل المنول  ال ووي  وبوين سانشوو ال صوير والبودين  وتسوتمر الطرفوة اينموا تور  
الفارب الفارب  يركب اصانا هرما بالكاد ياملث  وصدي ث دائخ التجووال فلو  اموار  الوذي 

 .تربطث بث مودة كبيرة
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الن الررررج"... بوووين الصووودي ين رشووويد وسووي م توووار  Nedjmaتظووور فالبوووة مشوووابث فوووي روايووة 
رشيد الذي يحمل نظارات سوداء اللون، وسي مختار الذي كان يرتدي قبعة مصررية طويلرة 

  1". فكان موضوع ال ينتهي سخرية والفضولية وكان يتمتعان بقوتهما...بالنسبة لقوامه

وهووذا التنووابض بووين الصوودي ين فووي الشووكل المظووور ال ووارجي وال ريووب  وهووو الووذي ي يوور الك يوور 
إذا كان بوين الصودي ين فورس فوي العمور  يووا  أن األب يسوير موا ابنوث  من الف ول  اصة  

كوووان األصووو ر يبووودو . "... فووواألول فوووي السوووتينات مووون فمووور   بينموووا ال ووواني فوووي اووودود العشووورين
فالاووا بنظاراتيووث الشمسووين السوووداوين مووا لباسووث نصووف فسووكري ونصووف موودني  أمووا صوودي ث 

 2". فيبدو  عف سنة مرتين أو أك ر

 ا عا لي سي م تار  وكان دائخ التعلس بوث بوالرغخ مون أنوث يكبور  بك يور اتو  فوي كان رشيد 
 .شكل العالبة يوا  أنوا بائمة فلال رابط فسكري يجعل الص ير ي  ا للنفوذ الكبير

ويتواصوول ا ووور األسووطور  ويتجسوود فووي العالبووة الوطيوودة بووين رشوويد وسووي م تووار فومووا بلمووا 
مووا بع وووما الووبعض بلمووا نجوود أاوودهما دون ال  وور  وو وبوود كووان يظووور للجميووا . " يفتربووان

أاوود يعوورف موواذا يووربط بووين هووذين الش صوويتين   اصووة أن أاوودهما سوونث  ووعف موورتين لسوون 
 3".اآل ر

التوي تشوبث فيووا هوذ  العالبوة بعالبوة ( دون كيشوت) وهو ما يالنا إل  أن الن  األسطورة 
عوا وواصوال طري وموا إلو  نوايوة الروايوة وسانشوو الوذين  وارجو إلو  الفروسوية م" دون كيشوت" 
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بوال دون كيشووت توكول فلو  ا  كول شوي  وسووف يمناو  "... معا ات  توفي دون كيشووت 
أف وول مووا يالئموو  بووال سانشووو سووأكون كووذل  يووا سوويدي وأن أفوووض األموور إليوو   وأنووت السوويد 

  1". الكريخ الذي يعرف كيف يعطيني ما يلزمني فل  بدما يمكنني املث

وبذل  ف د تتبا سانشوو دون كيشووت دون أن ي الفوث فوي أي شوي  ودون أن يتركوث  بوالرغخ 
من كل شي   ا ور رشيد وسوي م توار لويب األمور الم يور وكوذل  غيابوموا نظورا الصودي ين 

ألان أكبور جفوون فوي العوالخ صووان بنسواس المور  إلو  " يواصالن جولتوما في بسنطينة وفنابة 
ذا وموووا يمكنووو  أن نجووود رجوووال وااووودا سووور  أن يمووووت الك بوووة هيوووا دع المووووت دون أن يعووورف لموووا
ووبوووف [ دون كيشوووت ] وتظووور المطاوفووة لرسووطورة  فموورض  2". الفووراو والموورض ولنووذهب

مون  والل فالبوة رشويد وسوي  Nedjmaسانشو إل  جانبث  خ وفاتوث  وخ تعبيور فليوث فوي روايوة 
سويد  وصودي ث دون كيشووت إو أنوث لووخ م توار وبود اواول سانشوو الك يور مون أجول الترفيوث فون 

 3" وبال لث و يا سيدي و تموت مون غيور ممكون أن نمووت... باطعث سانشو وهو يبكي" يفلح 
وبووذل  كانووت الصوودابة فلوو  المووال والطمووا وهووو مووا فبوور فنووث  اينمووا بوودأ اووب سانشووو لوودون 

دون م ابوول كيشوووت بائمووا فلوو  الم ابوول المووادي ليتاووول مووا سووير األاوودام إلوو  اووب وصوودابة 
هووذ  الصوودابة المعتموودة فلوو  الت وواية والووي ارتبطووت نوايتوووا بووالفراس األبوودي  ظووورت مجووددا 
وتووخ تطويعوووا لتأسوويب بوونفب الشووكل ت ريبووا بووين رشوويد وسووي م تووار او ووتالف  يمكوون فووي أن 
هذين البطلين لخ يجمعوما الموال أو الطموا ألنوموا فوي فصور مجتموا م تلوف  والتشوابث شومل 

 :سوا بموت أادهماالنواية نف

 [نجمة ودولوسيا ] المرأة -

                                                           
 30صياح جويخ   : دون كيشوت تر: سرفانتب 1

 .690/695صياح جويخ   : دون كيشوت تر: سرفانتب  2

 .695المصدر نفسث     3



 تجليات دون كيشوت في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية             الفصل األول      
 

31 
 

كنووت أدر  : " يصووور كاتووب ياسووين نجمووة فلوو  أنوووا اموورأة جزائريووة لووخ يعوورف نسووبوا الا ي ووي
ذل   بالفعل نجمة هي ابنوة لفرنسوة  وبصوفة دبي وة هوي ابنوة يووديوة كموا فبورت فنوث أخ كامول 

  1..." ببل الزواج مدفوفة ب يظ الاما  –و و نفسية  –

خ يؤ ر او تالف في تاديود نسوب نجموة فلو  جمالووا وسوارها ف ود كانوت فوي صو رها شوديدة ل
نجموة العنيفوة النوادرة  ال ولوة ذات ...أ يورا نجموة" السمرة وأصبات في مشابووا فائ ة الجموال 

دخ ال ووووواتخ  بطووووورة الموووووا  العكووووورة  نجموووووة التوووووي ت ووووودر أن يتنوووووازع الرجوووووال و ابووووووا فاوووووب بووووول 
جمووة كمووا يصووفوا الكاتووب ونجمووة هنووا وفووي كوول أفمووال كاتووب ياسووين هووي تلوو  هووي ن...أبوتوووا

 2" الجزائرية

ارتبطوووت نجموووة فوووي كووول ا بووودافات كاتوووب ياسوووين بالجموووال والتوووواو معوووا  ف ووود كانوووت دائموووة 
 .التمرد

لخ أربط م لوا في بسنطينة بوذ  األنابة  بوذا التواو في شموخ غزالة و م يل لوا ات  " 
ف  لخ يكن إو شركا وأن األن   الفاتنة فل  وش  أن تتواو  فل  ي يل إلي  أن المستش

سابيتوا النالتين المصنوفين لرمال الصارا  أو تنطلس هاربة بأبص  ما تستطيا لدفا أول 
 3". اركة يتجرأ إنسان أن يباغتوا بوا

وافتبوورت بووذل  نجمووة موون أجموول نسووا  فشووبوت بال زالووة لووخ تكوون نجمووة جميلووة فاسسووب  بوول 
جملية بويوة وجريئوة فوي الوبوت ذاتوث  وهوو موا أ وف  فليووا رون وا  زاد فوي جاذبيتووا فوي كانت 
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ياووول فلووو  ا وووور األسوووطورة إلووو  صوووفات " نجموووة " هوووذ  النظوووارة وال ووووة اللتوووين تتمتوووا بوموووا 
و م يول لووا بوين نسوا  األرض  فووي األجمول واألربو  " دون كيشووت" دولوسينيا إل  افتبارهوا 

جمووال ا نسوواني الايووة يووا رائعووة السووماوات ومعجووزة ال وورون  اننووا الوودوا  وأنووت يووا شوومب ال" ...
 1" الوايد لوذا ال لب ألخ ازون الذي يعبد  

إ ووافة إلوو  الجمووال والتميووز هنووا  أشوويا  أ وور  مشووتركة بووين نجمووة ودولوسووينا كاوفجوواب 
ك يووورا منووووا نجموووة أابووووا كووول مووون ل ووور  "دون كيشووووت" الوووذي تنالوووث كالهموووا  فووواألول  أابووووا 

ومصطف  مراد وات  رشيد  الذي تعرف فليوا في المستشف   وهنوا تبورز المطاوفوة ايوم توخ 
 [.اب دون كيشوت لدولوسينا] است داخ العنصر ألسطوري 

فكان ذلو  مون  والل أن أطوراف الاوب وااود فوي Nedjma وتطويعث ل دمة الن  الجديد 
شوووت  ليتاووول إلوو  أربعووة أطووراف فووي روايووة نجمووة وهووخ ل  وور الوون  األسووطوري هووو دون كي

وبدأت بصة اب بين رشيد ونجمة منذ أول ل وا  بينوموا  وهوو الوذي . ومصطف   رشيد  ومراد
أفد  والدها سي م تار في المستشف  ومنذ ذل  الوبت ظل رشيد دائخ البام فنوا في مدينوة 

ووا رشويد فوي فنابوة  كوان يتظواهر بأنوث يجوول أنوا امورأة تلو  التوي كوان يالا " فنابة بسنطينة 
اسموا ولكنث لخ يكن يستطيا ما ذل  أن يمتنا فون وصوفوا بصوورة تجعول معرفتووا فلو  وجوث 

 2..." الدبة أمرًا يكاد يكون مستايال

وبذل  ات ات مد  معاناة رشيد وابث لنجمة ات  إن كان ياوول فنابوة باا وا فوي الوجوو  
 . ذهنيث وب يت صورتوا نصب فينيث منذ أن رآها ألول مرة فن تل  المرأة التي رس ت في
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 :أبعاد التوظيف األسطوري في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية

تنوووي الروايووة الفرنسووية مو وووع الدراسووة إلوو  مرااوول زمنيووة متميووزة وفلوو  مسووتو  التوواري ي   
 .Nedjma 6591أو األدبي أبدفت الرواية التالية 

وهوووي مرالوووة شوووودت الت يووور وال وووورة وشوووودت المعانووواة  كوووذل  فووواهتخ كووول مووون كاتوووب ياسوووين 
بوووإبراز  صوووائ  الشوووعب الجزائوووري أ نوووا  اوسوووتعمار  مووون  وووالل تصووووير جووورائخ فرنسوووا فوووي 

 .6599ماي  80تجسيدهخ لمجازر 

يعووووود استا ووووار أسووووطورة دون كيشوووووت إلوووو  الت ووووارب الج رافووووي والتوووواري ي بووووين الجزائوووور 
ايوووم كانوووت الدولوووة "... ا وهوووو موووا يبووورز تووواريخ الجزائووور ال وووديخ الدولوووة الزيانيوووة  ايوووم واسوووباني

وبود وصولت إلو  أبصو  درجوة مون ال وعف واوناوالل فأ وذ  6991-6961الزيانية في فتورة 
األسووووووووبان ياتلووووووووون موانيوووووووووا وأطرافوووووووووا واتوائوووووووووا فووووووووي النوايووووووووة  وفووووووووس م طووووووووط اسووووووووتعماري 

رابات وأبووودمو فلوو  اواوووتالل المرسوو  الكبيووور فووواخ فووواغتنخ األسووبان فرصوووة او ووط...موودروب
6989."...1  

 :البعد التاريخي

رصوودت روايووة نجمووة أاوودام تاري يووة مومووة  تم لووت فووي توواريخ ببيلووة كليوووت وتوواريخ مدينووة 
لووخ يبووس أي أ وور ل بلوووت كوول مووا نعلمووث أنووث كووان رئيسووا ل بلتووين فووي فتوورة سوواي ة "... بسوونطينة 

لووو الم فشووور التوووي مووورت منوووذ وفووواة الرسوووول وكووول موووا أفرفوووث يصوووعب تاديووودها  وووالل ال ووورون ا
بود فواو فوي لجزائور فوي الشوطر " ببلووت " تناه  إلو  مون أبوي هنوا  ااتموال كبيور أن يكوون 

ولوخ ت تصور األاودام التاري يوة المسوترجعة فون ذلو  بول فمود الكاتوب  2..." األ ير من اياتث
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 6599مواي  80لوث يعبور فون مجوازر ياسين أن يدون بروايتوث نجموة تاري وا بادموا وهوو موا جع
 .وما ألا ث اواتالل الفرنسي من  رر بالجزائرين

أمووا فووي روايووة دون كيشوووت ف وود افموود سوورفانتب فلوو  التصوووير  م اطعووات اسووبانية  وفبوور 
فوون زموون ان  وو  زموون الفروسووية الووذي أ بوور بطلووث فلوو  أن يايووا  موون جديوود مؤكوودا فلوو  أن 

 .منث إو أنث و يعود ليب   ويعاو التاريخ سيا ر ليت ن  بث ويستفاد

 : البعد االجتماعي

أمووا البعوود اوجتمووافي فووي روايووة دون كيشوووت ف وود بوورز بتصوووير أفووة أ وور  و ت وول  طووورة 
وهي ظاهرة اواتيال ايم مون  والل متابعوة  ال وارح األاودام التوي مورت فلو  دون كيشووت 

اوسوباني  تجلوت بو ووح اينموا وصدي ث سانشوو  يلاوظ مود  انتشوار هوذ  األفوة فوي المجتموا 
بوواخ المسووااين بإبنوواع دون كيشوووت اتوو  يفوو  أسوورهخ وبعوودموا اوودرهخ وذو بووالفرار بوول وفوواد 

 .لسربة امار سانشو

مووون  وووالل صووومت المشوووافر الوائووول  وسووويااة ذهنوووث سووومعوا ن وووول  أنوووي أابووو  يوووا سووويدي " 
فسووواد السوووائدة فوووي وكانوووت ال يانوووة مووون أبووورز المظووواهر ال 1" الما وووي لوووخ تكووون مونيووو  تكوووذب 

 .مجتما باريب

إن هذين البعدين التاري ي واوجتمافي كاتب ياسين في هذا التوظيف األسطوري هو ما 
يصادف فل  تجلي أسطورة دون كيشوت في الرواية الجزائرية الفرنسية اللسان  وهو ما 

لجزائرية ي عنا أماخ تسا ل آ ر فن كيفية تجلي هذ  األسطورة في وجث اآل ر من الرواية ا
 ؟[ المكتوبة بالعربية ] 

                                                           
 .19برطوط    ذوبان: مال  اداد يب في رصيف األزهار من يجيب تر  1
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بدددأت الروايددة الجزائريددة المكتوبددة بالعربيددة تهتددزع مكاهتتددا األدبيددةف وتكبددت أ دددامتا فددي مكتبددة 
ولغتتددا واسددتهدامتا كدد   بهيتتددافحققتددم مددن مسددتوف عددا  فددي  اعتمددادا علدد  مددا العربدديفالسددرد 

 .ووا عتاكي تعّبر عن بيئتتا وعصرها  المعاصرةفاألساليب السردية 

واسددتطاعت علدد  الدددرلم مددن العقبدددات أن تقعددز  عددزات واسدددعة فددي عمرهدددا القصددير الددد ي   
انفتاااا النشاار مااح ملااالي ال مانينااات داااو  العديااد ماان   «يتجدداوز هصددف  ددرن حيدد  مدد  

واسايني اعرارج جييلاي ،ايمح ومدماد رلاي ررراارح : القلالين معالجاة الرواياة م ا  
الاا ح وحااد ... ب السااائي ح و عبااراايس السااعد  ومدمااد مفلااي ح و عسااماري  رموحاااتح ودبياا

أرااات رواياااتألس اعدب العربااي الجزائاار  نفسااا جدياادا ح والاا   نيدهاا  اليااوس بف اا  ااا ا 
التااراكس ماان المتلفااات ح  ات النوريااة اااو أن اعدب الجزائاار  المكتااوب بالعربيااة يساامو علاا  

العااالمي الدااديذ الاا   مسااتوا اتنتاااج اعدبااي فااي المشاارن ح ع  لااس نقاا  مسااتوا اتنتاااج 
 1  »يقتبس الك ير من ديذ الشك  و التقنية 

اعتمددد كتدداب الروايددة الجزائريددة المكتوبددة بالعربيددة توظيددف تقهيددات جديدددة واسددتعما  أسدداليب 
أهددرف أسددتمت فددي تجديددد الروايددة الجزائريددةف حيدد  بددرز العديددد مددن الكتدداب الجزائددريين الدد ين 

أسددداطير وحكايدددات شدددعبية ورمدددوز علددد  لدددرار الطددداهر اسدددتكمروا هتاجدددات شدددعوب سدددابقة مدددن 
ج وآهددرون ويعددد توظيددف األسددطورة فددي الروايددة الجزائريددة العربيددة تجديدددا ر وطددارف واسدديهي األعدد

إن الرلبة في التجديد التدي تحعزهدي دومدا : " في أسلوب الروايةف وه ا ما يقرره واسيهي األعرج
 وائيةف فالحياة إ ا لم تتجدد تموتف واإلهسان إ ا عل  تجاوز الوا عية التقليدية في كتاباتي الر 

 

                                                           
العربيدة مدن اإلصدالل إلد  الحداكدةف الجزائدرف المحافظدة العامدة سدهة الجزائدر فدي األدب الجزائدري باللغدة : جياللدي هدال   1

 .32ف  3002فرهساف المؤسسة الوطهية للهشر واإلشتارف 

 



تجلي دون كيشوت في الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية     الفصل الثاني                      
 

38 
 

     تدددددده   دددددمن كدددددلي شدددددك  أدبدددددي   يمكدددددن أن تعدددددية إ  بتددددد ه الهزعدددددة التجديديدددددة التدددددي 
 1 ".اإلطار 

 لالسددتعاهةو ددد كددان لتوظيددف األسددطورة فددي اإلبددداع الروائددي أوجددم مهتلعددة فتحددت المجددا  
بالعديد من األساطير الشعبية واألدبية كلسطورة عهترة بن شددادف وأسدطورة شدتر زادف وأسدطورة 

و دددد وظعدددت أسدددطورة دون كيشدددوت فدددي العديدددد مدددن الروايدددات الجزائريدددةف التدددي ...دون كيشدددوت
تحدددو  مدددن صدددعحاتتا دون كيشدددوت مدددن شهصدددية أدبيدددة إلددد  شهصدددية متهيلدددةف باعكدددة علددد  

ام ه ه األسدطورة فقدد تهدوع بدين الهعدات والتجلديف حيد  هلمحدم باسدمم اإلبداع األدبيف أما استلت
 .وشكلم مرةف ومرات أهرف يظتر فيتا متهعيا تحت اسم وصعات شهصية أهرف

وحتدددد  هبددددين ح ددددور األسددددطورة آكرهددددا التعددددر  ألهددددم الروايددددات الجزائريددددة بالعربيددددة والتددددي 
وتحليلتددا مددن " ريم الوديعددةمصددرع أحددالم مدد" روايددة : وهددي" الدددون كيشددوت"أسددطورة  اسددتكمرت

كيددف تجلددت أسددطورة دون : هددال  تصددوير ظتددور الدددون كيشددوت فددي صددعحاتتا أو بددلككر د ددة
 كيشوت في ه ه الرواية ؟ ولما ا وظعت؟ 

 

 

 

  

                                                           
 .12ف   8811الرواية العربية الجزائريةف أسئلة الكتاب والصيرورةف دار سحر توهسف : بوشوشة بن جمعة  1
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 :الواسيني اعررج" ملرع أديس مريس الوديعة " تجليات دون كيشوت في رواية / 1

 :مل،م الرواية-1

مددن أهددم الهصددو  الوائيددة التددي أبدددعتا واسدديهي " م الوديعددةمصددرع أحددالم مددري" تعددد روايددة 
صدددعحةف  308فدددي لبهدددانف و دددد احتدددوت الروايدددة علددد   8811ف والتدددي صددددرت سدددهة *األعدددرج 

وطبعددت عدددة مددراتف سددهعتمد فددي تقصددي تجليددات أسددطورة دون كيشددوت عدد  هددم الطبعددة جددات 
بعد  أجددادي معهرتدي  "علد  لسدان واسديهي األعدرج " مصرع أحالم مريم الوديعدة "في رواية 

 1".الكبرف التي تمأل في حياةف دون كيشوت أروع أسالفي سهات

مددن هدد ه المقولددة تت دد  العال ددة بددين دون كيشددوت والمبدددعف والتددي تتجدداوز عال ددة المبدددع 
بالعمدد  األدبدديف  لددا أن واسدديهي األعددرج يقددر دائمددا بقرابددة دون كيشددوت لددمف وهددو األمددر الدد ي 

اده المقددربين والمددؤكرين فيددمف فتددو   يعددوت مقددا  صددحعي أو عمدد  جعلددم يعتددرف بددم كلحددد أجددد
" دون كيشدوت " " روايدة سدرفاهتس" إبداعي إ  وي كر ه ه القرابدة ويصدر عليتداف لد   هجدد أن 

( 8181-8412)هي أككر الروايات ح ورا في مهيدا  واسديهيف فسديرة ميغدا  دي سدرفاهتس 
يمدكالن الحا در األهدم " دون كيشدوت " عدة ال ي     همس سدهوات أسديرا فدي الجزائدرف ورائ

فددي مسدديرة الرجدد  الروائيددةف ي دداف إليتددا كتدداب ألددف ليلددة وليلددة الدد ي يمكدد  القددراتاتف  ددراتات 
الهصدددو  التدددي اشدددتغلت عليتدددا بشدددك  وا ددد  : " الروائددديف أولددد  عتبدددات اإلهبتدددار فتدددو يقدددو 

" بع  روايداتي وهاصدة يمكن استح ارهاف فللف ليلة وليلة كاهت حا رة أماميف وأها أكتب 
 مكلما كان ه " فاجعة الليلة الساعة بعد األلف

  
                                                           

 .سيدي بوجهانف من و ية تلمسان في الغرب الجزائريبقرية  8841واسيهي األعرج من مواليد  *

 حوار م  الروائي واسيهي األعرجف حاوره كما  الرياحيف أهظر الرابط اإللكتروهي1

        http://www.doroob.com/?p:16943 
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ف 1(8)" دون كيشوت حا را أمامي عهدما أكتب حارسة الظال  ومصرع أحدال مدريم الوديعدة
فصال مصغراف تهاو  فيم واسيهي األعرج موا ي  مرتبطة بمدريم  83و د احتوت الرواية عل  

فدي كدد  بدايدة فصدد  علدد  ملهد  مددؤطر يحيد  إلدد  مددا  والبطد  الدد ي   يحمد  اسددماف واعتمددد
 ...سيرد في أحدا ف أما المقدمة فكاهت هاتمة لألحدا ف وأحالت إليتا الهتاية المعتوحة

 :أاس مو ورات الرواية-أ

معاهددداة رجددد  بددددون اسدددمف أحدددت ككيدددر مدددريم " مصدددرع أحدددالم مدددريم الوديعدددة" تصدددهف روايدددة 
ر من المتاعبف الشقات وجعلم سدجد هعسدم فدي مواجتدة الوديعةف ه ا الحب ال ي ألحق بم الككي

األول   د زوجتا السابقف والكاهية  د أه  المديهة ال ين مهعوه مدن حريدة التعبيدرف : مزدوجة
ورف ددوا مددا يقدددم مددن مددادة شددعريةف معتبريهتددا ت ددر بسياسددتتم فددي البلدددف وهددو مددا جعلددم يددده  

فددي دمالددم أحددد الجواسدديسف الدد ي كددان السددجن ويعدد بف كددم تهددرج مهددم مشوشدداف وكددلهتم زرعددوا 
أهددا الدد ي سددميتمف أدهدد  بدددمالي يددوم سددحبت " سددعيان الجزويتددي " يرا بددمف ويمهعددم مددن التعبيددر 

 2".وهطاريةف و ادون إل  أ رب حعرةمن مهازن الدواليبف ال ي كهت أتهبل فيم م  الزهرات العل

ة وهددي وفدداة الرجدد  الدد ي   تعتمددد هدد ه الروايددة علدد  تقهيددة العددالة بددااف فتددي تبدددأ بالهتايدد
يحمدد  اسددماف كددم تتحددو  إلدد  موهولددوج يسددرد فيددم البطدد  كدد  األشدديات التددي حدددكتف والتددي أكارتددم 

ف وعدن الدبالد "حميددو" ب  وفاتدم هدال  حديكدم عدن حبيبتدم مدريم الوديعدةف وعدن صدديقم الوحيدد 
 .مالموما آ  إليم أهلتاف وعن السلطة المتمكلة في سعيان الجزويتي ال ي سكن د

 

 

                                                           

  http://www.doroob.com/?p:16943 )         ) المرج  هعسم  1

 .84ف  8811ف 8الوديعةف دار الحداكةف لبهانف بيروتف طمصرع أحالم مريم : واسيهي األعرج  2
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فتددي تددد  علدد  الهتايددةف والجمدد  بددين المعددردتين : الجهددون وتعهددي فقدددان العقدد ف أمددا األهيددر
 .يعر  لها أهم آهر ما  ام بم البط ف أو آهر ما سيحد  في الرواية

 االدتران لمتنا :العنوان ال اني-ب

 ا حتراق     العهوان   : و د تكون من لعظتين

 صمتها                                     

األولدد  تعهددي ا شددتعا  أو األ ف الدد ي تلحقددم الهددارف أمددا صددمتها فلعظددة تددد  علدد  السددكتف 
الجمدد  بددين ا حتددراقف والصددمت يكيددر الككيددر مددن التسدداؤ  علدد  اعتبددار أن ا حتددراق مددن شدددة 

 .ألمم يولد الصراخف أما الصمت فتو زيادة من شدة األلم

العهوان العرعي األو  يحيلهدا إلد  ح دور األسدطورةف فدالجهون مدرتبط بالددون كيشدوت الد ي 
شاي،ا أدبياا " دون كيو،وتا  " ولاس يكان ... «أفقدتم كتب العروسية عقلم جعلتدم يعدية الدوهم 

م ا  الرج  ال،يالي في جميح العلورح والكلمات : فدسبح ب  كان كما حا  رن  أدد النقاد
وااي فاي الوحات  اتا  لايس ... بألا اي أجم  ما حي  في الفروسية الم اليةالتي كان ينان 

 1  » ...سوا أوااس مجنون

االدتاران " فألو أي ا ياودي لناا بوجاود اعسااوراح فالنألاياة المدزناة : أما العنوان ال اني
عن ...  «الدد ي صددارع المددر ف وكاهددت هتايتددم المددوت    تهتلددف عددن هتايددة البطدد " لاامتنا 
كيشوت بعد أن ،اار اشيرا وكاافي وتاملس رأا نفسا  م اارا للعاودا علا  مساقا رأسا  دون 

 2 » ...ليموت اناكح عنألا ع ن رواية االنددار واال،فان

                                                           

1
 .8824حو ت الهطاب الهقدي المعاصرف   ف ت"دون كيهوتة " الهقد المعاصر لرواية : محمود صب     

 .12بتيج شعبانف  : تر: األدب ا سباهي: جان كامب  2
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بالح ددور األسددطوري للدددون كيشددوت وهددو مددا " وتزهددر روايددة مصددرع أحددالم مددريم الوديعددة 
 .اإلهال  في الحبف وك لا-8: سهبيهم من هال  العهاصر التالية

 :تجليات أساورا الدون كيشوت في الرواية-2

لددم يعددد استح ددار الشهصدديات التراكيددة واسددتدعاؤها مجددرد استح ددار تلقددائي ليددر واعف بدد  
شهصديات ... أصب  في وا   األمر تجليا أسطوريا لتلا الشهصيات فدون كيشوتف شتر زاد

وترسم مسار ا هبعدا  حية مكلتا مك  الشهصيات التاريهيةف ترصد الو ائ  وتحيط باألوجاعف 
 .والتحو  التغيير

" دون كيشددوت " بالعديددد مددن عهاصددر أسددطورة " مصددرع أحددالم مددريم الوديعددة " تزهددر روايددة 
لهددات أحدددا  الروايددةف وسددهحاو  أن هبددرز تجليددات هدد ه األسددطورة  التددي أسددتمت فددي إ دداتةف واد

 .من هال  مجم  التقهيات التي استهدمتا الكاتب

 :العتبات النلية-أ

عهددددوان رئيسدددديف عهدددداوين فرعيددددةف إهددددداتف مقدمددددةف ) مكدددد  العتبددددات الهصددددية بكدددد  أهواعتددددا ت
معتاحا أو  للقارئ ليدهلم إل  بيدت الروايدةف وسدهبدأ بتحليد  العهدوان مدن أجد  إبدراز ....(  زمة

 .تماسم م  األسطورة

 :دراسة رنوان الرواية-1

 1" مركب من أربعة معردات" مصرع أحالم مريم الوديعة " جات العهوان جملة اسمية 

 

 

                                                           
1
 .12تف  .طف د.والهشرف دبتيج شعبانف دار بيروت للطباعة : تر: األدب ا سباهي: جان كامب  
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 مصرع                                                    

 أحدددالم             العهوان                                  

 مريددددددم                                                     

 الوديعة                                                    

 كلمدة دالدة علد  المدوت والتدالاف أمدا أحدالم فتدي تعهدي اممدا  والطمدول واللعظدةف: فمصرع
اسم علم امرأةف وهو أي ا بحمد  أبعداد د ليدة أهدر تدوحي بدالطتر والصدبرف أمدا : الكالكةف مريم

 .لمريمف من الوداع أي السكيهة والو ار فتي صعة: الوديعة: اللعظة األهيرة

وههددا يبدددأ التسدداؤ  عددن " مصددرع أحددالم مددريم الوديعددة " تجمدد  هدد ه الكلمددات لتكددون العهددوان 
أحدالم ) والطتر واحلدم بتصددرها  باإلشرافه ا الجم  الغريب هاصة بين كالكية د لية توحي 

 .ها   والت ادفتي تده  في متاهات الت( مصرع) ف أما لعظة (مريم الوديعة 

هد ه المعار دة هددي التدي تشدد القددارئ لمطالعدة الروايدة التددي لدن يكدون فيتددا حدظ مدريم الوديعددة 
والتركيدز علد  هد ه األحدالمف وعلد  " األحدالم " سعيداف والتي سيتاب  القدارئ مدن هاللتدا  صدة 

 يحيلهدددا إلددد  ح دددور األسدددطورة دون" الوداعدددة " مددد  صدددعة " مصدددرع " الهتايدددة ليدددر السدددعيدة 
ففااي ...« :كيشددوتف ألن مددن أبددرز سددماتم الوداعددةف وألهددم شهصددية تحركتددا األحددالم والطمددول

باالاةح ونجاد اتسااع مدايا  رواية دون كيشاوت ال نجاد اعواااس النبيلاة لرجا  يحا   أديماا
أفكاره مدااا بروا مبت لةح معجونا بالس اجة وال،بذ الفيديح واتساع اعفكاار اا ا يولا  

 1  » .الحيوس عل  اعرضح ولكن  يولل  متم،را دائماالسيد ال ائح في 

 

                                                           
 .12بتيج شعبانف  : تر: األدب ا سباهي: جان كامب  1
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 .وب لا كاهت هوايا دون كيشوت الحسهة تو عم جائما في المشاك 

 : العناوين الفررية-2

أمدا العهدوان العرعدي فلدم : عشر فصال وو د  لكد  مهتدا مقدمدة اكهي سم الروائي هصم إل  
هما اكتع  ببداية الروايةف والت  .ي تمك  الهاتمة كما سبق ال كريلحقم بك  العصو  واد

 الجنون اع،ير: العنوان اعو -أ

 :تكون ه ا العهوان من لعظتين

 العهددددوان        الجهددددون

 األهير               

المدددودة والقرابدددةف لهصددد  إلددد  العهصدددر الكالددد  وهبدددين فيدددم الحلدددم والمصدددرعف وههتدددتم الدراسدددة 
 .في ه ا التجلي األسطوريبتو ي  أكر بهيتي الزمان والمكان 

 :ات،يم في الاب-1

توظيددف وا دد  للدددون كيشددوتف تجلدد  فددي " مصددرع أحددالم مددريم الوديعددة " هجددد فددي روايددة 
وبددين الدددون كيشددوتف فدداألو  [ الرجدد  الدد ي   يحمدد  اسددما ]  لددا التشددابم الكبيددر بددين البطدد  

ح مااريس التااي "مجماار"ماان نااار حديسااة ساارحة  مااا رباادتك عال عنااك ماان" يحدب مددريم حبددا كبيددرا 
إّن مددريم ههددا جمعددت بددين  1 ..."تداارن يوميااا أحاارام ال،ياار وتحمسااألا فااي الزياات البلااد  

األصالة ف فتدي بالهسدبة للبطد  هدار  دسدية ترفعتدا إلد  المدلمو  والروحدي ف فيتواهدا  و القدسية 
ن ظلت بعيدة لير مرئية ف ولكّهتا في الو ت هعسم تعود امرأة جزائرية    تزا  تحافظ  حت  واد

                                                           
1
 .01مصرع أحالم مريم الوديعةف  : واسيهي األعرج  
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ويشدددوق ...علدد  تراكتدددا وأصددالتتا ف فيحبتدددا البطدد  كاهيدددة بزيتددا ومظترهدددا وتصددرفاتتا التقليديدددة 
بدااار جف اات ح ووديااان تدااو   ماتاااا علاا  رماا  جااا  ح  بيننااا يااا لااديقتي: " دائمددا لرؤيتتددا 

األنااا ح فااي ااا ا البعااد الممكاان ح و ياار الممكاان أبكااي بوداادا العاشاان دتاا  يمتلاا   وساامه 
وبد لا تددربط البطد  بمددريم صدلة  ويددة ف تجعلددم   1  ."ال ااائعة  المراكااب ألااواا ح وتعااودالبدار

يّمدد  ا هتظددار ف حتدد  و إن طددا  العددراق فتددي تحيددا فددي  اكرتددم وكياهددم ومتمددا طددا  ليابتددا زاد 
 .إيماهم بقدومتا 

يصددّور مددريم فددي حديكددم الدددائم عهتددا علدد  أهتددا أجمدد  فتيددات الدددهيا ف ويقددّر دائمددا ب هالصددم 
ألاااردك ا ن يااا مااريس حباا  أن أفقااد رينااك وسااا  ااجي  الماادن " ..: فدي حبتددا حتدد  موتددم 

ولتد ا الحدّب مدا يقابلدم عهدد 2 ."أدب ك ح أدب ك ح أدب ك ولست أدر  ا  اناك بقياة :  الدجرية
ف وهد ا مايت د  فدي  لدا الرسدالة التدي بعكتدا لتدا " دولوسديهيا" ي أحّب بدوره كيشوت ال  الدون

دت بلحت الاعنة اللدس  الدي   ال   اعن"... : م  صديقم ساهشدو 
بسنان  يابك المسار    

الدد ا ح والد  جرد  الدب  في النقاة اعك ر دساساية مان حلبا  ح يتمنا  لاك العافياة التاي 
 المل،ام لاك دتا  الماوت حفاارس ح الوجا ... توباوزو اللايفاة ال تنعس بألا دولوساينيا د  

عنااااي ،ااااادس ".. وكددددان يبددددو دون كيشددددوت دائددددم الحدددددي  عدددن جمددددا  دولوسدددديها 3.."الداااازين 
 ت اااااي مجاااد اااا ه الساااواد  ح وزيناااة وزاااارا دولوساااينيا د  توباااوزو اللايفاااة ح التاااي ال

مألماا  ير بمادائي العاالس كل ا  حح ومنبح الدايوا ح وبكلماة وادادا عن ألاا المو اوع الجادالجما 
 4 .."ا ه المدائي  بولغ في

 

  

                                                           
1
 .02ف  المصدر هعسم  

2
  

3
 .14صيال الجتيمف  : دون كيشوت تر: سرفاهتس  

4
 .311ف  المصدر هعسم  
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شددبتها دون كيشددوت لدولوسدديهيا بحددب البطدد  لمددريم الوديعددة ف فتجلّددت األسددطورة مددن هددال  
دون كيشااااوت كااااان م لااااك دااااين أدااااب  ".. التلكيددددد علدددد  عال ددددة دون كيشددددوت بدولوسدددديهيا 

وأدبت  دت  آ،ر لدهة ح حا  لألاا أن جد   أدب  المرأا التي ربداا في ،يال  ح  دولوسينياح
وهددو حدددي  مطددابق لمددا  1  ."ت،تفااي الدقيقااة ال،ااداع تسااتقر ريناااه فااي حلبألااا ح ديااذ يسااود

جدددات فدددي كتددداب سدددرفاهتس ف أحدددّب دون كيشدددوت دولوسددديهيا وهدددي مدددن وحدددي هيالدددم حتددد  آهدددر 
ورلاا  ساابي  الم ااا  نجااد دون كيشااوت دااائرا يفكاار كياا  يعب اار راان ، ااور  التاااس "..لحظددة

ح وكياا  يكف اار راان ( واااي دبيبااة ال وجااود لألااا عال  فااي ،يالاا  ) لمشاايئة دبيبتاا  داليساانا 
ف ف واجتتد حت  يها  حدب دولوسديهيا و د حارب دون ككيشوت 2  .."تر   رن   أ،اائ  لكي

فدي أن [ دولوسديهيا و  مدريم ] واستمر في مغامراتم حت  عداد إلد  صدوابم ف وتهتلدف الحبيبتدان 
ف األولد  التقدت بالبطد  وارتبطدت بدم قيدة بيهمدا الكاهيدة هدي مدن وحدي الهيدا  واألول  امدرأة حقي

 دون كي،وتا  أداب  " ...بيهما الدولوسيهيا لم يرها الدون كيشوت وكان حبم لتا يتجاوز الشتوة 
دولوسينيا دب ا كامي تاما ح دب ا ال يسع  وراء الل  ا ال اتية اعنانية ح وحد واب نفسا  عليألاا 

أمددا القددو  بلهددم حيدد  يسددود الهددداع تهتعددي  3..."   فااي أن تألااب نفسااألا علياا  دون أن يمماا
 . الحقيقة فتي إ افة من البط  عل  لسان الدون كيشوت 

 

 

 

 
                                                           

1
  .822مصرع أحالم مريم الوديعةف  : واسيهي األعرج  

2
 .381دون كيشوت وعهصر الصهرية في الرواية ا هجليزية في القرن الكامن عشرف عالم العكرف  : أمير حسه  هويرة  

3
 .8822ف  الهقد المعاصر لرواية دون كيهوتم ف تحو ت الهطاب الهقدي المعاصر: محمود صي   
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 : أ ر الزمان و المكان في تجلي اعساورا 

 : النهاس الزمن 

 :   flash back االسترجاع

،الاية دكائياة فاي المقااس اعو   ح وحاد اااتس بألاا النقاد الداديذ ح نشامت  االسترجاع".. 
رااا  اس انتقلات ربرااا علا   في الميدس القديمة ح وأنماا الدكاي الكيسايكي ح وتااورت بتاو 

 1.."اعرما  الروائية الددي ة ح ديذ ألبي يم   أدد الملاادر اعساساية للكتاباة الروائياة 
عدددّدة طدددرق مهتدددا السدددرد التقليددددي عدددن طريدددق عدددودي الدددراوي إلددد  ب ا سدددترجاع يقددددم يمكدددن أن

الما ددي ف وروايددة أحدددا  سددابقة عددن طريددق تقهيددات تيددار الددوعي هاصددة الموهولددوج و الهاجدداة 
واحددد هددو البطدد  مددن متطددور " مصددرع أحددالم مددريم الوديعددة " وظددف الروائددي هدد ه التقهيددة فددي 

داااين [ ".. دون كيشدددوت ]ألسدددطورة ف وكاهدددت أللدددب اسدددترجاعاتم حدددو  االددد ي   يحمددد  اسدددما
دملت الدقيبة ح ت كر ت جد   دون كيشوت ال   بقي اناك يقاوس البتس ح كان او الودياد 
ال   لس يألرب ح أم ا أجداد  ا ،رون فبعد سقوا  رنااة امتشقو اعلواا و ،ا وا  ماار 

الااا   حااااوس  الجاااد  الودياااد... الفاشااالة  االساااتعماريةالبداااار رائااادين بألااازائألس وبنزرااااتألس 
 ...". الجزوتيتيين رل  تربتألس وفي حيرألس او دون كيشوت ح كان ايدلجا ايبا 

 ددروري  ا سددترجاععددن طريددق اسددتعما  الععدد  تدد كرت ف وهدد ا  ا سددترجاعفقددد جددات هدد ا 
مدن م دمون الروايدة ف وتبدّرر  كبيدراوهام في الكشف عدن ما دي الشهصديات ف وتعّسدر جدزتا 

ف و ددد " دون كيشدوت " المها دلين ف وهاصدة عال تدم بجددّده المبدتتج  لهدا عال دة البطد  بلجددداده
 في أللبة لغاية جمالية ومعرفية ت يت صعحات من تاريخ الجزائر وبالد  ا سترجاعجات 

 

                                                           
1
 .21  8882ف 8المركز الكقافي العربيف بيروتف لبهانف ط فبهية اله  السردي: حميد الحمداهي  
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 1األيام األهدلسية في عمراهتا وساحاتتا  استح ارالمغرب و لا بالتركيز عل  

 : أبعاد التوهي  اعساور  في الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية 

بمرحلدة العشدرية السددودات  "ملارع أدايس ماريس الوديعاة " ا ترهدت الروايدة الجزائريدة العربيدة 
ررفاات الجزائاار فااي الساانوات العشاار اع،ياارا ".. أيددن كاهددت الجزائددر و تتددا تعددية فتددرة اهتقاليددة 

درااائس الدولااة  وتقااوم،اياارا كااادت تاا اب بوداادا المجتمااح ماان القاارن العشاارين مردلااة 
ر الد،ان والدمار اليومي ح وزوا  حرا  وأسس الجمألورية ح وبسبب شي  الد س العزيز ولو 
بكاملألا ح و الألجرا القلرية من الري  عل  المدينة ح والألجرا النورية للماادا الرمادياة علا  

الجزائر  في اللميس بديذ جعلا  يشاعر بناوع ك   ا ا مس  الم ق  . ال،ارج ،الة أوروبا 
لابة القلب بالجلاة  ع ن كا  اا ا جعا  ... من ا س تجاج الدما ي و ين في الت نفس ح وا 

 2 .."رين اعديب تتدو   عل  ردسة كاميرا الحاة لك  شاردا وواردا 

رسدددمي عدددن الو ددد  الدددراهن و ددددد  جا  األديدددب الجزائدددري بمكابددددة احتجددداوبددد لا كاهدددت أعمددد
مدن أجد   اكدرة جماعيدة بددأت تهتدارف " دون كيشدوت" استكمرت ه ه الروايات الدكالت أسدطورة 

ألهم رلم اهتمام الهقاد بددون كيشدوت فد ن الهمدس السدهوات التدي   داها فدي الجزائدر أسديرا لدم 
 .تلق اهتماما يهاسبتا ف وكان ورات استدعات ه ه األسطورة تاريهيا مّتما 

 : البعد التاري،ي   -1

ركددّزت الروايددات المكتوبددة بالعربيددة وبهاصددة روايددة واسدديهي األعددرج علدد  األو دداع الصددعبة 
 .التي يحياها الجزائري ف إكر فترة التسعيهات 

 

                                                           

1
 .811مصرع أحالم مريم الوديعةف  : واسيهي األعرج  

2
 .833-838األدب الجزائري الجديدف التجربة والمآ ف  : جععر يايوة  
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والكبدددت  وا لتيددا فقددد عّبددرت مصددرع أحددالم مدددريم الوديعددة عددن فتددرة الممهدددوع ف وعددن السددجن 
السددلطوي الدد ي عاشددم المكقددف فددي تلددا العتددرة ف و ددد اعتمدددت الروايددة علدد  أسددلوب هقدددي ليددر 

 1مباشر لت ه األو اع 

 : البعد السياسي -2

أحالددت الروايددة علدد  بعددد سياسددي تمكدد  فددي العسدداد السددلطوي فددي مرحلددة معيهددة مددن تدداريخ 
األّولددددي أيدددن هبددددت  ا سدددتقال فمصددددرع أحدددالم مددددريم الوديعدددة صددددّورت بّد دددة مرحلددددة " الجزائدددر 

عاصددعة الحريددة لمددا لتددا ومددا عليتددا مددن تحددّرر وفو دد  ف وفددي هدد ه الظددروف تكّوهددت السددلطة 
هد ه المدرة أفسدد للدود   دية ف فلهد ت الدبالد تتدراول بدين الحدزب الواحدد  وا هتالفالجزائرية ف 

لدد  المددواطن الممددارس ع ا  ددطتادوالتعدديددة ف وههددا اهددتع  واسدديهي األعددرج و ددام بتصددوير 
".. باسددم الديمقراطيددة حيدد  صددور لددم أّهددم يحمدد  جاسوسددا فددي دمالددم رمددز لددم باسددم الجزوتددي 

ا ه كتبت في  ياب السارجان سفيان الجزويتي ح كان ا ا حب  أن يستقر في دماا  الرجا  
واإل راب عدن كتابدة  2 ."ال   ال يدم  اسما وحب  أن ي رب ا ا اع،ير رن كتابة الشعر 

 إ راب عن التعبير و ت  للحّرية باسم ديمقراطية مصطهعة الشعر هو 

 :  االجتماريالبعد  -3

السددائد ف وتجسدديد المعاهدداة الكبيددرة ألبهددات  ا جتمدداعيارتكددزت الروايددة علدد  تصددوير الو دد  
 . (فترة التحّو  هحو الّديمقراطية) الجزائر في ه ه العترة 

                                                           
 .328-321  المرج  هعسمف   1

 
2
 .80مصرع أحالم مريم الوديعةف  : واسيهي األعرج  
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 التدي عمدد فدي هد ه الروايدة وفدي هد ا اشدتراا مد  الروايدة األسدطورة ا جتمداعيوظتر البعد 
فيتا سرفاهتس إل  إ اتة بع  المشاك  ا جتماعية المتعشية في عصر اإل طاعيدة كالسدر ة 

 .وليرها ..وا حتيا  

وللتو ي  أككر سهحاو  التطرق إل  هقاط المشتركة في التوظيف األسدطوري فدي الروايدات 
 1و المتغيرات  تحت عهوان الكوابت

 

                                                           
 .44ف  سرد سرادق الحلم والعجيعة:  جالوجيعز الدين  1
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  (الثوابت والمتغيرات ) 
 

الثوابت -  

املتغريات -   
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 : الثوابـــت-1

موتررود ا   ررل -و ئ ررل   مررخ لرروض موترروترك مرررت عل  عرر ك تص اررر     ررو     وتبرر  
 :  معخ أخ تتجصى ف مر  صي

 :الرحلة عنصر

ك برررر تجو ض ب عرررر ترررخ   ملررررم ا وررررمصك فرررا    جرررو ك ملتصررر  و ع رررر خ  فرررر و او  أ ترررب 
وفرري ...“ووا ر اررر و رراو  مقر عرررك ب رربر  ر   رر  مررخ لو اررر   ب ررض مرررقل    ررف ب خ جبر اررر 

فجرر   رروي جم ررض رررا ا    رر   ا مررخ رررا  تمررو  تقصررا  ررو ل  و مت ررى   ررر ل  و مررض ا  تررل  
وفذ      صل  جافر تعر  ك فري عرض  1 ”...وأم ك ب م مل  ول ج مخ   برب   لصفي ب ى    اض

”   وا عررل م رر د أ رروي مرر  ي“    و  رررك   ج  ئ  ررل بموتررود   ا   ررل  تبرراأ     صررل فرري    و  ررل 
و  تي  ري بر   ب ض   ذي     مض   مر وعر ك أ  ب ب ى   جو ل م ل ب ى     صل فقا عرخ ا ئري 
  ارر وب مررخ  ررف رخ   جررو  تي   ررذي تررض  و قررل متررى تل ررض ب  ررل أ ررل مررخ   جو  رر و و ررا   د 

سعة أنت راحلة إلى البالد ال يعلم موقعها و ... “في امرغل ف  صتل عر ك  ألل  ا   و   مروك 
وأنـا مسـا ر نحـو ليـل املـج مـه اـرل لـ ا الرلـج اه أرج أناـ  الاميلـة ... إاّل اهلّل  إتعابها
بيننا يا صديري بحار افت وودياه تحّول ماؤلا إلـى رمـل اـاس وسـههل لهنـا  ـي لـ ا ... 

البعـد الممنـه و وريـر الممنـه و أبـي بوحـدش العاتـ  و حتـى يمتلـى  البحـر و وتعـود ألـوال 
 2 “... عة الرانج الضائ
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 .12م  د أ وي م  ي   وا عل   : و    ي  ألت ج  2
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 : عالقة الصداقة 

تو رررل  و رررل   ومت  رررل  عررررخ لو ارررر  ر ررررو “ ب ر ررررو ““ اوخ ع رررروك “ ررررعصك  رررا  ل 
بر  ررر   رل رر ل   م رررتاا  رراوخ ع ررروك فقررا  تر ررل فرري   صتررل تصررى   رر غي مررخ أ ررل  رري  عررخ 

برر خ اوخ ع ررروك و فرري أو مج رروخ فرري أععرر  مررخ مرر ا   ”  ر رررو“ و فقررل فرري أ  ئررل   رر    ت رر  
 .ب ى جر بل أمو في أخ  جر  ل و   خ بع  مل  أعع و ع ل و  ض   صتل 

   ار ررل    و  ررل ب ررى  ررا  ل  ق قررل أو ررى ف اررر برراأك    ررا  ل تصررى فررذ      ررو  تت رروض مرر
أو ررري   رررا قي  ر ررررو بر  رررر   رررذي ... “: اوخ ع رررروك   رررا قل   ر ررررو جررر   مرررخ م   عرررل 

فوق ذ ك أو ري  رل بعرض   مررض _  قا  مخ ع وتي    رررض و فقي أ ري ج و ي بمئتيع ك أاتو  م
 1 ”.  ذي تااك بل ب  ل ت امر  رف  ر معر 

 : ادول الثوابت 

 :  مع  ر أخ  صل  جاوض   عو بك مخ لوض   جاوض   تر ي 

 عالقتها الثوابت الرواية

Nedjma 
 

 م      وا عل أ ويم  د -
 

 اوخ ع روك
 

-   Nedjma 
 

 تو ل  ب
 

 تو ل  ب
 

 ت        صل
 

     صل

 ب خ  ر ا و  جمل
 

ب خ    جض   ذي     مض 
 م  ي   وا علو  مر  

رمصك ملتص    مقر عرك 
   بر  ر

 راك  ر ا و ي ملتر  ب ى 
    ج وبو     وا خ
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 م      وا عل أ ويم  د -

 
 اوخ ع روك

 
 م      وا عل أ ويم  د -

 

 
 ت        صل

 
    ا  ل
 

    ا  ل

 
 رمصك ملتص  أ جر    ما  ل 

 
ب خ اوخ ع روك و ر رو 

 بر  ر
ب خ    جض   ذي     مض 

 و م او مر  
 

 

دوه   تري معصتارر  أل ر و ا  و ا تب ك فذ    ع ر       صل و    ا  ل تصرى أفري    عررئ  
         ت    أي م ر أخ   ع  فذ     عرئ   نيتوت

أمرر     صرل   ترري ررمصك ملتصرر  أ جرر    رربر  ر و  تري عررخ  اررر بعرا  ف رري و جمرر ي بارر وب 
مررخ و  عررل وعررذ ك   تع  رر  ب مرررعخ    ب عررل   رربر  ر   لوبررل أمررر   ع  رر  أععرر  اوخ ع ررروك 

"  ر ررو بر  رر"و"اوخ ع رروك " جذبر في فذ   أل  و ا فاو تو رل  را  ل   تري جمعرك بر خ 
بـل أّنـ  ليصـعج أه نت يـل دوه  "... و  تي  و فر   بعض تصى أ ار مخ ت و  رك    و  رل 

ه إلى حّد نبير واهـيه اساسـيه للمبيعـة اننسـانية  ـ  ا نيتوت بدوه  ادم  و  هما يمثال 
 1 ..."أو العزيزشناه دوه نيتوت يمثل العرل و  سانتو يمثل 

 ذ ك فذ    عو بك     صل و    ا  ل مخ أفي    عرئ   أل ر و ا وفري  ف رار   تري معصرك فري 
  .بر   بل    و  ل   ج  ئ  ل و  ع ب ل   توت  

  
                                                           

اوخ ع روك وت       ل  ل في    و  ل  إل جص   ل في   ق خ   عرمخ تر  مخ تر ي   فع    : أم  ا   خ  و  ا   1
122. 
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 : المتغيرات

 برر   أوض   تل رر  ك فررري   توت رر   أل رر و ي مرررخ لرروض   ع ررو خ   رررذي  لتصرر  فرري معتررري 
 .  ا   ل   و  رك موتود 

 : بنية العناويه 

 رر عخ أخ  عررر  بعررض م ررتو رك   توت رر  مررخ لرروض   تو رر  ت ررا ب  ررل   ع رررو خ   ملتررر ا 
ا  ررري  ررر ع   وتو تارررر بر موترررود   و رررا  ررر      و ئ ررروخ تصرررى  تتمررررا ب  رررل   ع رررو خ عمررر وض

     تصررررى   متصقرررري و  ب ررررل بررررر      جا ررررا و  مو ررررت تصررررى ت رررررو خ    و  رررررك موتررررود   ا   ررررل 
 .أخ جم عار أ ر ك ب ى  أل  و ا و عخ با جرك متفروتل 

ومر  معخ مو تتل أخ    تصاري ت  وح بر خ    ر  و وغ ر     ر  و ف جرا اوخ ع رروك  را 
ترررمخ   ع رررو خ  با  جرررلو ا أععررر  وترررو ر فررري   ع ررررو خ   ع ب رررل  و  ررر ي  ألتررر ج مرررخ لررروض 

 .في   ج  ئ  وف ر تي توت فل ب فل مبرر ا  دوه نيتوت  ف تي  ص و  ل 

مررخ م  صررق  لرر   ر ررل فقررا  تتمرراك  أل رر و ا أمررر بر   رربل  ص و  رررك  أللرر ي   ف   رر ل ل
وأبعرا توت   أل ي أ امك في  اوافر مخ لوض   فخ    عررئي وبرذ ك عررخ    رتصاري أ ر ب 

 .ب ى   تصم و م ل   ى   ت   و لر ل في    و  رك   تي تمك ت و خ و  ا

تررراي   تاررر  أفررري   لرررتو  فررري   توت ررر  بررر خ    و  ررررك   ج  ئ  رررل   ف   رررل و  ع ب رررل وفرررو
  ت صرري   مبرررر   ر رر و ا فرري    و  رررك   ج  ئ  ررل   ف   رر ل  فررتي   عتفررر  برإلرررر ا ب  اررر مررخ 
لررروض  رررفرتار وموم ارررر وت ررر فرتار  تررر    صم  صرررل   تررري  رررا ك ف ارررر فرررذ     و  ررررك و  خ 
 ألفرري بر   ررربل  ارري عررررخ   ت ع ررا تصرررى ررر ح   قتررر ل بعررض    تررر  تصررى   رل ررر رك أمررر فررري 

  ئ  ل   ع ب ل  فاي جصار تار  اوخ ع رروك فري عروب   جرا   متروفي و  قراوا  صب رض    و  ل   ج
اـد  دوه نيتـوت نـاه يلـبس ترسـان  "... وعرخ   فرر و   جروض و   ررعي   مقبرض تصرى     رر 
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مه الحديد ولم ينزعج أبدا ناه دوه نيتوت رليبا وأ   األتيا  الضائعيهو لـم يعتـ  أنثـر 
   ".تالد تفاصيل واهيها الصغيرمه  راة دولوثنييا التي ن

عمر أخ    تبرو مخ تمخ   متل ر  ك فقرا تجصري فري  و  رل   ج  ئ  رل   معتوبرل بر ع ب رل فري 
 .مصرع أحالم مريم الوديعة

الحريـة يـا سانتـو لـي أثمـه العمايـا "  م  د أ وي م  ي   وا عرلأمر    تبرو في  و  ل 
ال تي  يراره بها الننوز المننوزش  ي األرض وال الننوز المننوزش  ي أعما  البحـار علـى 
اننساه أه ياازس بحيات   ي سـبيل الحريـة أمـا العبوديـة  هـي علـى عنـس مـه  لـ  إنمـا 

فذ     تبرو   ت ع را تصرى   مرل      رل   تري  وفي 1 ..."أنبر تعاسة يمنه أه تصيج اننساه
 . تى  ق مار  ت ق ق   ل    إل   ل جمعر   ا ف  ت ار وبذض   ر ي جاا  دوه نيتوتتض 
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 :الزماه والمناه-ج

تعااك   تق  رك    م  ل   موتفل في  أل  و ا  و  مقربصرل  صتق  ررك   م رتلامل فري    و  ررك 
موتررررود   ا   ررررل  و ررررت أخ بععتاررررر  تتمررررا تصررررى ت رررر       رررر ا مررررخ لرررروض تق  رررري    ررررذ  

 Nedjma. 1و  تصل   بر ذع   و  رك 

ت ررروض وفررو وعرررخ   رربعض   لرر  مررخ    و  رررك  م ررر  رر ا  مترر    بررر تو ي مرر  موتررود   م
  تي  تر  ب ف ارر "  و   ي  ألت ج "  مصرع أحالم مريم الوديعة مر وتو ب و ا عب  ا في

 . إل  رو بر  مخ  ت    عاي   تق    و ألمرخ   موجوا في   ما  ل

وبر مقربرررض  جرررا أخ  إل رررر    معررررخ عررررخ متررررربار بررر خ بعرررض    و  ررررك لر رررل   ع ب رررل   تررري 
و و  رررل        "واســـني األعـــر  " ما  رررل وفرررو مرررر  جرررا  فررري  و  رررل  تتمررراك   ق رتررررك   مفتو رررل   

 ". مصرع أحالم مريم الوديعة "

و رررر    ف رررررا    ررررص وي  ىاك ب رررم  صررررل   تقر  رررل   ررررعبل وبررررذ ك  تتمرررر  ت خ وفررري فررررذ    رررر و 
 .  م   ل    رئاا في ما  ل   ج  ئ   في فت ا تر  ل ل مع  لوترد و أل

فقرا معصرك ما  رل  رعبل   تمر و  وتصرى  رعر ار أخ " لناتج ياسـيه "  Nedjmaأمر  جمل 
 ســـر انتس تمرررو  و عتررررو تصرررى أجو  فرررر    ررر  تررري   تعرمرررض مررر    معررررخ ب   رررل مررررربال  ب رررض 

وغرررا    ب  أخ   لررتو   عمررخ فرري أخ   رر فض فرري  أل رر و ا عرررخ  لت ر  ررر  فعوفمررر  فتررل
 [.   في ] عرخ  ت     ر "  و  ل مصك  ا ا " ب  مر    فض و  ملرا ا في 

وبذ ك عرخ  إل ر  خ    مر ي و  معرر ي   مرل بتررف ل  ارذ    توت ر   أل ر و ي فري    و  رل 
 .ل  ج  ئ  ل ب وت ار   ف    ل   صلل و  ع ب 
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 تنلها المتغيرات (عنوانها) الرواية

 اوخ ع روك-
 

 "Nedjma" جمل - 
 

   وا عل يم   أ ويم  د -
 

 اوخ ع روك-
 

 "Nedjma" جمل    -
 
 

 
   وا عل يم   أ ويم  د -

 
 

 "Nedjma" جمل    -
 

   وا عل يم   أ ويم  د -
 
 
 

 اوخ ع روك-
 

  فتل مف اا-
 

  فتل مف اا-
 
 جمصل-

 
   تعصق بر مرتي-

 
   تعصق بر مرتي-

 
 
 

   تعصق بر مرتي-    
 
 
/ 

 
 تجصي مبرر   ر  و ا-

 
 
 

 بب ر      ا

   ي رل  ل   بر  ر
 

    ي رل  ل ج  ئ  ل أ عو ل
 

 جمصل   م ل
 

 ب جرد  مخ   ف و  ل
 

تواا  ألب رض ب ى   مرتي 
مخ لوض مذع  ك م  فى 

 ...ومذع  ك  ر ا
 

ذع  رك    جض   ذي     مض 
   ي
 
/ 
 

 تو    ي رل  ل اوخ 
ع روك في    و  ل عمر تا  

    تبرو و  تتم خ
 

عع ا   مررفا    و   ل 
 و  و فرك   و ف ل
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 "Nedjma" جمل    -

 
   وا عل يم   أ ويم  د -

 
 

 اوخ ع روك-
 

Nedjma 
 

   وا عل يم   أ ويم  د -

 
 

 بب ر      ا
 

  مخ     اي غ   م تتي
 
 

 أمرعخ م فت ل
 

 ومعصقلأمرعخ م فت ل 
 

 أمرعخ م فت ل

 
 عع ا   و فرك   و ف ل

 
 ت    عاي    تق    تت  وح 
ب رئل  ب خ ت         ا و  

 
   جبرض و   اوض    بر  ل

 
   ماخ        ل وت ربل

 
   ما  ل   ج  ئ 

 

 

  



 (الثوابت والمتغيرات)دون كيشوت بين الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية والعربية           الثالث الفصل

 

59 

 

فرري بعررافر  دوه نيتــوت ررروض    و ئ رروخ   ج  ئ  رروخ    ررتفراا  ررا   إلمعرررخ مررخ أ رر و ا 
نثــر ســر انتس ال " ..."  رر فر تو "  إل  ررر ي  وفررو   اررا    ررذي  رري  عررخ   عرر ض م ررل تقص ررا 

يمنــه ترليــدو ودوه نينتــوت لــي البرلــاه األنبــرو ومــا مــه تــ   ــي أنــ  ينرــل النثيــر مــه 
المهمــالت والحــوادث الثريلــة والتنــرار  ــي انــد اع االرتاــال الواثــجو ولننــ  يبرــى ررــم لــ و 

 1 ..."غيرش نمو اا مبيعيا ال مثيل ل العيوج الص

  بعرررا   ترررر  لي ] ت رررر ب    و  ررررك فررري توت ررر  جمصرررل مرررخ  ألبعررررا و رررا عررررخ أب  فرررر عمرررر 
  رررر     رررك    و  رررررك   معتوبرررل بر ف   ررر ل تصررررى ت رررج ض بعررررض [. و    ر ررري و  جتمررررتي

أمرر فري . 2111مري  82  ج  ئ  تصى غ       و ا   أل ا     تر  ل ل   مامل في   تر  خ  
بعرررافر     ر ررري و  جتمرررررتي    رررك تصررررى أخ   تلفرررض مرررررعض   مجتمرررر    ج  ئررر ي و و فررررذ 

 .ف را 

 رري    رر     م ررر  عع رر   فرري    و  رررك   ج  ئ  ررل   ع ب ررل   ترري  رو ررك   ت ع رر  تصررى   بعررا 
    ر رري فرري م  صررل   تقر  ررل  او ررل   ج  ئرر   ف ررو ك بعا ررتار   ف رررا    ررص روي و  ررذي تو ررا 
ت ل جمصل مخ   فرك   جتمرت ل عر  روا  و  م  وب ل و  تي      ك تصقي بتو ار ب رى    روي 

 .تصى   ب ك   ج  ئ ي

و قررا عرررخ توت رر  فررذ   ألبعرررا  غر ررل عبرر ي تمعصررك فرري   ت ررو      و  رر  ب رررو عل فرري أخ 
 .  ت      مو  خ تج  ا   ا   و     او  

خ   توت رر   أل رر و ي م    ررر  عفترر خ فرري   عو بررك   ررض فرري  ار ررل  ب ررى   مقر  ررل جعصررك مرر
 و  متل   ك و ع  ر     ت    ت ج و عفل تصى   رب أل ي  ألخ    و  ل   ج  ئ  ل  رو ك 
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فث  تاثاا الاسا ثل الف اة ضثل زبثساي اونث  ا ت ف  ث ر فث  الس ا ثل أفضى بنا البحث        
 :الويائس ل الةسن  ل  العسب ل زلى فوف عل فت الناائج الفهفل  الا  ن ساها ف  فا  ن 

الثث أ أبثثا   عنثثى فثثس العصثث س  تصثث ل ا ثثاهس فتلةثث   ثثسفانا "  دون كيشــو صثثاس  -1
أصال اف ي البساءة  صةاء ال س سة  ال  اول أح انا  ال فاء أح انا أفثس، ألن  الاها الفاث  زلثى 
. حثثثاا بثثثاا فثثث  أ ثثثب  بف  ثثث عل أاب ثثثل  فثثثا لبثثث  بثثثاأ  سافثثث  الحف ثثثار، فصثثثاس   ثثث ح ت الهثثث اء

 .عت ا ا ع فسحنل ااس ت ل آل ل زلى الي ال -  اسا األ هاا فأنبأ ب لك
فث  اأ ث سف ف ثا انا ثار  "دون كيشـو  "  ار الفث سة الا  ق ثفر حث ل أ هفر الاسا  -2

هثث ف الس ا ثثل فثث  ا ثثبان ا،  افنون ثثي  فثث  فافثثل أس بثثا ففثثا اسوفثثر زلثثى فثثل ل ثثار العثثالا حاثثى 
فثثثت الس ا ثثثل زلثثثى ال ثثث نفا  األفثثثالا فوعنثثث  هثثث ا ا نا ثثثال  احثثث ل فثثثت  "دون كيشـــو  " انا ثثثل 

 .ع ل تص ل أاب ل زلى  تص ل فات نل زباا
حثثثا ل فثثثل أا ثثث  أت  ع ثثثا ا ثثثف ل هثثث ف ال تصثثث ل األ ثثث  س ل بفثثثا  ثثثاالءا  فا نبثثثار  -3

الفوافثثع  س ا العصثثس نه فثثا عثثت ال ناعثثار ال اا ثثل  لهثثسر ابعثثا لثث لك األعفثثال األاب ثثل فثث  
األابثثاء  الةنثثان ت فثث  فثثل ففثثات دون كيشــو  فتانثثا األونثثا  األاب ثثل ففثثا ألهفثثر  تصثث ل 

 . يفات
فثث  الس ا ثثل الويائس ثثل الففا بثثل بالةسن ثث ل حضثث سا فحا ثثفا   دون كيشــو فثثات حضثث س   -4

فنثا  بثثسي فث ثثسا،  فثثات بثث لك الاونثث  بثثافو  ب ثس فبا ثثس  ال ثثب  فثث   لثثك  عثث ا زلثثى أت فثثل 
ب ثاس فثا فثات هافث  الاحثا   بـدون كيشـو فت فاا   ا  ت  فالك  لا  فت هافث  ا  ا ثهاا 

 [.تالل الفرنسياالح. ] عت  اقع الويائس ف  فاسة ويائس ل فع نل

 تصثثث ل الهيل ثثثل الفعاثثثااة الاثثث  اث ثثثس ف نثثثا الحثثثيت الفا لثثثا عثثثت " ا ت ف  ثثث ر "  لثثثا  لهثثثس 
دون " الضثثحك،  لفثثت  تصثث ا  او ثثار فثث  فالفثثا أب ثثال الس ا ثثار  هثث  فثثا وعننثثا   نثثس  

با ثثف    تصثث ا   لفننثثا ب وثث اف الثث أ  اأفثثا بال ثثب  الفب ثثس فثثع أب ثثال الس ا ثثار  " كيشــو  
 .اسا لف ض   ال
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فثثث  "  دون كيشـــو " عنثثثى عفثثث  الس ا ثثثل الويائس ثثثل الففا بثثثل بالةسن ثثثل فثثثات لهثثث س   -5
الس ا ل الويائس ل العسب ل  اضحا  فبا سا تاصل عنا  ا ن  األعسج ف ا اوثسأ عنثى ا احضثاس 

ا ثفا   ثفال   تصثل  فالفحثا بثل  صث ابها فث  قالث   نا ث  أحثاا  الس ا ثل  دون كيشـو 
لاونثث  األ ثث  سأ اون ثثا فبا ثثسا  قثثا فثثات ل ا ثثن  األعثثسج با ثثل فثث  الف س حثثل  هثث  فثثا وعثثل ا

، فالس ا ل عنثاف  عفثل ن ثاأ  ثا ت الاثاس ت  الس ثف ، بسفاث  دون كيشو ا احضاس  تص ل 
  ناصثثس لناثثاس ت  الثث اا  الثث أ  ثثنا فثث  سقابثثل ال ثثن ل فثث  لحلثثل هاسبثثل فثثت عفثثس افن ثثات، 

 . ه  الحافل اائفا لنت ا  األنال    الف ف   ف ا ن  ه   لك الف س ف   ف  ال  سفانا 
أفثثثار الف اسنثثثل فثثث  النفثثثا ج الف س حثثثل عنثثثى  وثثث ا ث ابثثثر  فا  ثثثسار فثثث  الا ل ثثثا،   -6

 لفثت األهثثا أت الث ابثر فانثثر أفثثس بفث ثثس فثت الفا  ثثسار ح ث  فانثثر الصثااقل  حثث  السحنثثل، 
بن ع هثا العسب ثل  الةسن ث ل، فت أبسي السفائي األ   سة  فت أهثا فثا  لةاث  الس ا ثار الويائس ثل 

ففثثا أفثثار عنثثى الثثس ائ  ت الويائثثس  ت  نلثثس ت زلثثى هثث ف األ ثث  سة فثثت يا  ثثل  احثثاة ا س بثثا أفثثا 
الفا  سار اسافير عنثى عناصثس الس ا ثل فثالعن ات   اف ثاس ت اليفثان    الففثان  أضثا زلثى 

 لتعلــــ الصــــدالة الةربيــــة ا]  لثثثثك بعثثثثو ا تثثثثاالا فثثثث  الاصثثثثسا فثثثث  عالقثثثثار ال تصثثثث ل 
،  فانثثر هثث ف الا  ثثسار ضثثس س ل ا اصثثال الت ثثا  الس ائثث  الويائثثسأ ا ت  قثث   [ بالماضــي 

 .ف  فخ الا ن ا
عثثل ف ثثا   الوفثثال  فح ثث  بثثل فانثثر  ساءهثثا " دون كيشــو "لثثا افثثت ا  ثثاةااة فثثت   -7

تنة ثثثل أفبثثثس ، اتفثثثا عنثثثى أت ا  ثثثاةااة فثثثت هثثث ف السائعثثثل العالف ثثثل نثثثااج عثثثت العالقثثثل بفثثثاعها 
فثثثل "  ثثسفانا "بثثل  هثث  بعثثو الثثس ائ  ت الويائثثس  ت زلثثى ال ثث ل أت لنثثا الحثث  فثث  نتس ســر ا

 .بناف ا بان ا فأ ّسف ف  الويائس، ف  ح اا    بع ف  زبااعاا  
الناثثثاج الس ائثثث  هثثث   فثثث دون كيشـــو   زت ال ا ثثثل فثثثت اابثثثع ا ل ثثثا األ ثثث  سة األاب ثثثل -8

ضثثثثا الة ثثثثاا ال  ا ثثثث  انا ثثثثس فحا لثثثثل صثثثث ابل ح ثثثث  ااس ت ثثثثل  اصثثثث  س  قثثثثائع اوافاع ثثثثل  ف
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فال س ات ف  و ا الا لل الويائس ل   زافاا ه ا البح  وعنن  أقا أفاا العا ا فت األهثااا 
  "دون كيشو "الا  ح  ها ه ا الاون    أثبااها افعانل به ف السائعل 

  ـدون زت الاثسا  افن ثان   فنث  األابث  فث س   ف ثاسك    تضثع لحثا ا   الحث اوي -1
 .ل ا بان ا افر ا  اةااة فنها ب فل فنح ل ف  افباا  الس ائ  الويائسأسائع كيشو 

زت الفات ثثثثل بنففانثثثث  أت  سفثثثثع الفحنثثثث  زلثثثثى الف ثثثثا   افن ثثثثان  ح ثثثث  لاعثثثثان  ال ثثثث ا  -2
 .افن ان ل الباق ل

اسا اتهثثا  ضثثة  عن هثثا حالثثل قا ثث ل  دون كيشــو زت األعفثثال افن ثثان ل التالثثاة  فنهثثا  -3
 .األ   سة فنها زلى العفل األاب اوعنها أقس  زلى 

 فث  األت ثثس   نثثيعا بأننثثا أنه نثا هثث ا الف ضثث  ،  أع  نثثاف ح ث  فثثت الاسا ثثل  الاحن ثثل،  -4
فثثثثث لك ف ثثثثثاح ل بثثثثثالنلس زلثثثثثى الفثثثثثاة اليفن ثثثثثل الفحثثثثثااة  نوثثثثثاي فثثثثثثل هثثثثث ف الفثثثثث فسار 

وهثا  بافضافل، زلى الياا الفعسف   الفنهو  الفا فس،  بعا ف ا ب لنا فثا ا ثا عنا فثت 
 . أسو  أت نف ت قا  ف نا،  فا ا ف  نا ز  باهلل  عن   ا فننا
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تعتبررررا ا دوررررش ت م  وبرررر ع اررررم وبررررال د أارررريه  د ا دورررريع د ترررر  وبررررت   و رررري 
سررا يت و  تعررت ب درروش ت م  وبرر ع اررم د ب دررويع د ترر    ررتع ا ي ررش  رر  
د ا دوش د  لدئاوشو  ام بوم د ا دئووم د ذوم دهتا د بي رت م  وبر ع  رذ ا  دسرو   

حرر ه هررذظ د ةرريهاو  احي  ررش  د أررا و  هررذد داهتارريل هرر  د ررذل ت ع رري    ت رري 
د بحث  و ي ام  اله تادست ي  ت م  وب ع    د ا دوش د  لدئاوشو تادسرش اايا رش 
    ايذ و حوث س تا   اوع د اتغوادع د ت  طاوع ألى هرذظ د ب دروش ا رذ 
وم  ا ع ام أبيءو سا ي ت  إ رى وم ت لرع ا ريه د ا دورش د  لدئاورش ارم بري  

 اق إ ى:د سط او د تبوشو حوث س تط

 ت لويع ت م  وب ع    د ا دوش د  لدئاوش د ا ت بش بي  ا سوش  د عابوش. -
ةوررررر  د سرررررط ال  ررررر  د ا دورررررش د  لدئاورررررش د ا ت برررررش بي  ا سررررروش وبعررررريت د ت   -

 ] د ث دبع  د اتغوادع[.  د عابوش

 ام هذد د ا طلق تحي ه هذظ د تادسش )ت م  وب ع    د ا دوش د  لدئاورش  وم 
 سط او    ت ع د ا دوش د  لدئاوش  تحاوق بعتهي دإل سي  .تبوم وثا هذظ د 

 د  لايع د ا تيحوش 

 دون كيشوت 
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