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 الملخص:
يطرح ىذا البحث  العالقة بني احلقيقة والفن يف رواية "الدوائر واألبواب" للروائي اجلزائري 

للكشف  ،التاريخ وادلصادر التارخيية يف النتاج الروائي ، وبالتحديد توظيف"عبد الوىاب عيساوي"
عن ادلدى الذي ميكن أف يصّور بو الروائي احلقيقة التارخيية، وىل لو أف يصّورىا بسالسة دوف 
زيف وحتريف، كما جييب البحث على أسئلة تبحث عن أسباب اللجوء إىل ادلاضي أو التاريخ 

نستّشف كل مرّة قدرة الروائي على تكييف  زلاولني أف، واستعادة أحداثو يف حقبة زمنية مغايرة
التاريخ وفق القالب الذي يريده لو فنيا وذلك ما يوحي برباعة الروائي وقدرتو على التمّلص من 

 قيود الزمن باستخداـ تقنيات السرد ادلناسبة من اسرتجاع واستباؽ وغريىا.
 عيساوي، الرواية التارخييةالدوائر واألبواب، عبد الوىاب  الكلمات المفتاحية:

 
Abstract 
  

This research discusses the relationship between truth and art 

in the novel “Circles and Gates” by the Algerian novelist “Abdel 

Wahab Essawy”, and specifically the use of history and historical 

sources in the novel's production, to reveal the extent to which the 

novelist can portray the historical truth, and can he portray it 

smoothly without falsehood and distortion The research also 

answers questions looking for reasons for resorting to the past or 

history and reclaiming its events in a different era of time, trying to 

explore each time the novelist’s ability to adapt history according to 

the template that he wants for him artistically, which suggests the 

novel’s ingenuity and his ability to evade the constraints of time 

using techniques Appropriate narration of retrieval, anticipation and 

others. 
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 شكر وعرفان

لوال أف ىدانا اهلل  يهلل الذي ىدانا ذلذا وما كنا لنهتداحلمد 

نو قدر ذلذا العمل أف أشكرا كثريا طيبا على  هونشكر  ضلمده أوال وأخرا

 .يكتمل وبكل احرتاـ وتقدير

الذي سرقمة  عاشورتقدـ بالشكر والتقدير والعرفاف للدكتور الفاضل ن

بتوجيهاتو ونصائحو  أشرؼ على ىذا العمل وتابعو فكاف نعم ادلؤطر

 وفيو قدر تعبو جزاه اهلل ألف خرينيف شكره لن  نالغاالرشيدة ومهما ب

 .وأنعمو بفضلو وفتح لو أبواب الدنيا واآلخرة ورزقو اجلنة
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 مقدمة:

مفصػػولة عػػن نشػػ لا يف الػػوط  العػػرج، حيػػث ذلػػا جػػذور عربيػػة إّف نشػػ ة الراويػػة اجلزائريػػة غػػري 

رية النبويػػػة ومقامػػػات اذلمػػػذا  واحلريػػػري و الرسػػػائل وإسػػػالمية مشػػػرتكة كصػػػيل القصػػػص القػػػر   و السػػػ

 الرحاالت.و 

وقػػػػد كػػػػاف أوؿ عمػػػػل يف األدب اجلزائػػػػري ينحػػػػو ضلػػػػوا روائيػػػػا ىػػػػو "حكايػػػػة العشػػػػاؽ يف احلػػػػب  

ـ، تبعتػػو زلػػاوالت أخػػرى يف شػػكل رحػػالت ذات 1849واالشػػتياؽ" لصػػاحبو زلمػػد بػػن إبػػراىيم سػػنة 

تلتهػػػػا نصػػػػوص أخػػػػرى كػػػػاف أ ػػػػحا ا ، طػػػػابص قصصػػػػي منهػػػػا "ثػػػػالث رحػػػػالت جزائريػػػػة إىل بػػػػاري  " 

روائػػي دوف أف ميتلكػػػوا القػػدر الكػػايف مػػػن الػػوعي النتػػػري بشػػروط شلارسػػػتو يتحسسػػوف مسػػالك النػػػوع ال

مثلمػػا دسػػده نصػػوص: "غػػادة أـ القػػرى"  لػػػ أ ػػد رضػػا حوحػػو، و" الطالػػب ادلنكػػوب " لػػػ عبػػد ا يػػد 

الشػػػػػافعي و"احلريػػػق" لػػػػ نػػػور الػػػدين بوجػػػدرة، و " ػػػوت الغػػػراـ"  لػػػػ زلمػػػد منيػػػص، "إالّ أف البدايػػػة الفنيػػػة 

 األدب اجلزائري اقرتنت بتهور نص "ريح اجلنوب" لػ عبد احلميد بن ىدوقة. لرواية يفل

وقػػد تلعػػب السػػاحة االجتماعيػػة الػػدور البػػالل األثيػػة يف تػػرؾ األثػػر علػػى نفػػ  ادلؤلػػف والقػػارئ 

على حد سواء، ونتػرا للفػرتة الزمنيػة الػر ظهػرت فيهػا الروايػة اجلزائريػة ونػا أننػا نعتػرب أف الروايػة إ ػا ىػي 

 ريخ ألحػػػداث مضػػػت يف قالػػػب فػػػّ ، فػػػئف الروايػػػة اجلزائريػػػة كػػػاف البػػػد ذلػػػا أف تصػػػطلي بقػػػب  الثػػػورة تػػػ

التحريريػػػة مػػػن جهػػػة وقػػػب  التػػػاريخ بصػػػفة عاميػػػة مػػػن جهػػػة أخػػػرى، وبنػػػاء عليػػػو عػػػرؼ اجلزائػػػري الروايػػػة 

بالتحديػد التارخيية كجن  أدج لػو خصائصػو وشليزاتػو، وىػذا مػا دفعنػا ااولػة التقصػي يف ىػذا ادلوضػوع 

توظيػػف التػػارخيي يف روايػػة الػػدوائر واألبػػواب لعبػػد الوىػػاب اـ عنػػو فكػػاف  ثنػػا بعنػػواف "ااولػػة إزالػػة ا  ػػ
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قػػػاطص السػػػردية الػػػر حػػػوت وذلػػػك بنػػػاء علػػػى ادل اؿ تبػػػصلت دراسػػػة سػػػرديةعيسػػػاوي" والػػػر اعتمػػػدنا فيهػػػا 

 تساؤؿ الذي عرض لنا أال وىو:توظيفا للتاريخ لإلجابة عن ال

غ الروائػػػي فنيػػػا وقائعػػػو ادلتخّيلػػػة يف ظػػػل  سػػػرده للحقػػػائق التارخييػػػة  ومػػػا ىػػػي أشػػػكاؿ وطػػػرؽ كيػػػف  ػػػا 

 توظيف التاريخ ومتتهراتو يف رواية الدوائر واألبواب 

 ولإلجابة عن ىذه التساؤالت  غنا اخلطة التالية الر من ش هنا أف ديب عن تساؤالتنا وىي كاآليت:

لغػة عرّفنػا فيػو الروايػة  امتهيػد، مث لنشػ ة الروايػة والروايػة اجلزائريػةمقدمة تناولنا فيها تعريفػا بسػيطا 

ادلبحػػث األوؿ والػػذي عنونّػػاه بالروايػػة والتػػاريخ وضػػم مطلبػػني تناولنػػا يف أوذلمػػا تنػػاغم وا ػػطالحا، أمػػا 

يخ يف الفػن وادلكػّوف التػارخيي يف األدب أمػا الثػا  فتطرقنػا فيػو للفػرؽ بػني الروايػة التارخييػة وتوظيػف التػػار 

 .الرواية

ادلبحػػث الثػػا  والػػذي جػػاء كجػػزء تطبيقػػي عنونّػػاه ب شػػكاؿ وتقنيػػات توظيػػف التػػاريخ يف روايػػة 

الػػػػدوائر واألبػػػػواب، والػػػػذي ضػػػػم أربعػػػػة مطالػػػػب تناولنػػػػا يف أوالىػػػػا ااكػػػػي التػػػػارخيي يف روايػػػػة الػػػػدوائر 

 .واألبواب

بالروايػػػة، وعاجلنػػػا  -طػػػابزمػػػن اخل-زمػػػن احلكايػػػة-ة الػػػزمن بنيػػػ فدرسػػػنا بػػػو ادلطلػػػب الثػػػا أمػػػا 

 طرؽ وأشكاؿ توظيف التاريخ يف رواية الدوائر واألبواب. ثالثادلطلب الب
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فتناولنػا فيػو  التعامل مص شخصيات تارخيية جػاىزةطريقة الروائي يف  عنواف طلب الرابصادلو ل  

خامتػػػة جػػػاءت  مث الشخصػػػيات بنوعيهػػػا رئيسػػػيةة وثانويػػػة والػػػدور الػػػذي لعبتػػػو كػػػل شخصػػػية يف الروايػػػة، 

 كحو لة دلا تقّدـ، تلتها فهرسة للمصادر وادلراجص وادلوضوعات.

ىذا وإف ما دفعنػا الختيػار ىػذا ادلوضػوع دوافػص منهػا مػا ىػو موضػوعي كالرغبػة يف إثػراء ادلكتبػة  

بدراسات ذات  لة برتاثنا االي  ومنها ما ىو ذايت كمحاولتنا الختبار ر يدنا ادلتحصػل عليػو ضػمن 

 امعة السيما يف صخصص السرد والدراسات السردية.سنوات اجل

 أما عن الدراسات السابقة للموضوع فقد اعتمدنا على البعض منها:

  حداثػػة اخلطػػاب يف روايػػة الشػػمعة والػػدىليز للطػػاىر وطػػار للطالبػػة  ػػليحة قصػػاج، وىػػي رسػػالة

ة ادلسػػيلة بادلوسػػم ضػػمن متطلبػػات احلصػػوؿ علػػى شػػهادة ادلاجسػػتري يف اللغػػة العربيػػة و دا ػػا  امعػػ

 ـ.2009_2008اجلامعي 

  دراسػػة عبػػد الػػرزاؽ بػػن د ػػاف والػػر  لػػت عنػػواف "الرؤيػػة التارخييػػة يف الروايػػة اجلزائريػػة ادلعا ػػرة

"روايػػات الطػػاىر وطػػار أ وذجػػا" وىػػي أطروحػػة مقدمػػة لنيػػل دكتػػوراة العلػػـو يف اللغػػة العربيػػة و دا ػػا، 

 ـ.2013-2012امعي  امعة احلاج خلضر بباتنة، ادلوسم اجل

 ىذا ونس ؿ اهلل العلي القدير أف يوّفقنا يف مسعانا ويكّللو بالنجاح إنو ويل ذلك والقادر عليو. 

 غرداية يف:

2020أوت  28
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 تمهيد:

 ىػذه أىػم لعػل و جديػدة، أدبيػة أجنػاس ظهػور عنػو نػت  ،ابػري ك اتطػور  األدبيػة احلركػة عرفػت

 فعمػل،  سػواء حػد   علػى ءاوالقػرّ  األدبػاء طػرؼ مػن خا ػا قبػاالإو  اىتمامػا لقيػت الػر الروايػة األجناس

 األنػواع سػائر عػن صختلػف الروايػة وأفّ  خا ػة الفنيػة، عنا ػرىا وحتديػد وتطويرىػا ترقيتهػا علػى النقػاد

 مػن أو ادلػادة حيػث من ذلك كاف سواء القصصي وادلقاؿ والشعر القصرية كالقصة األخرى الكالمية

 الروايػة تعريػف إىل التطػرؽ مػن بػدال ئريػةااجلز  الروايػة نشػ ة عػن احلػديث بػل. وقالفنيػة ادلعاجلػة حيػث

 .والعرب الغرب عند ونش لا

 :لغة الرواية-أ

 موذلػ علػيهم القػـو روى استسػقى، :ريػا البعػري على روى »:قوذلم الوسيط ادلعجم يف جاء لقد

 غلبػة عنػد البعػري ظهػر مػن يسػقط لػئال عليػو شػد أي :بػالرواء عليػو شد البعري، روى ادلاء ذلم استسقى

،   لػو روايػة ادلػاء البعػري وروى رواة، (ج) و  را فهػو ونقلػو،  لػو أي روايػة الشعر أو احلديث روى النـو

 أي الػزرع وروى فتلػو، أنعػم أي :ريػا احلبػل وروى عليػو، كػذب أي الكػذب، عليػو روى ويقػاؿ ونقلػو،

 .(1) «الطويلة القصة والرواية؛ وناقلو، الشعر حاملو أو احلديث اوير  :ويار لوا سقاه،

                                                           
 ا سػالمية ادلكتبػة، 1 ج الوسػيط، ادلعجػم النجػار، علػي زلمػد الزيػات، حسػن أ ػد القػادر، عبػد حامػد مصػطفى، إبػراىيم- 1

 .384والتوزيص، تركيا، دت، دط، ص:  والنشر للطباعة
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 ابػن وقػاؿ روى، الفعػل مػن مشػتقة«:اأهّنػ العػرب لسػاف يف منتػور لػن  خػر تعريػف وصلػد

 تػرووف أيػن مػن أي ريػتكم  أيػن مػن ويقػاؿ ذلػم، اسػتقيت إذا أرويهػم، القػـو رويػت يقػاؿ :السػكيت

 .(1) «عنو للرواية حفتو حىت لو رواه إذا ،ار عش انفال فالف روى ويقاؿ ادلاء 

 ويع  ،ريًا يروي روى من مشتقة لغة الرواية أفّ  نالحظ اللغويني التعريفني ىذين خالؿ من

 .ونقلتو  لتو أي رواية، واحلديث الشعر رويت يقاؿ لذلك والنقل احلمل

 معػا  حتمػل احلػاؿ بطبيعػة فهػي متعػددة، لغويػة تمػدلوال حتمػل الروايػة كػوف إىل با ضػافةو 

 :ادلعا  ىذه من بعض يلي فيما وسنعرض وادلفكرين، الدارسني، أطلقها كثرية ا طالحية

 اخلطػاب وىػي والواقػص، احللػم وبػني والعػا،، الػذات بػني العالقػة زلػور الروايػة تعتػرب  ا:اصـطحح-ب

 ا نساف من تتخذ الر األسئلة، من حشد ناحية ا دائم ادلتوجو وا يديولوجي والسياسي، جتماعياال

 باعتبارىػا الواقػص، تضػيء جديػدة، وبػى ووعػي رؤى إلػيهم لتعيػده موضػوعالا زلػاور خوالتػاري والطبيعػة

 تعريفا صلد أف الصعب من وفئنّ  أخرى، أجناس مص تداخلهالو  .واخلصائص ادلقومات متغري أدبياً  جنساً 

 مػن العديػد ىنػاؾ بػل الصػعوبة، غايػة يف مفهومهػا عػن البحػث أفّ  يعػ  ال ىػذا لكػن  ػا ا ػخا ادقيقػ

 .دلفهومها تعرضوا باألحرى أو أوردوىا، الذين الدارسني

 وقسػماتو اخلا ػة، مالزلػو لػو متميػز، أدج شػكل» اأهّنػ ىػو ذلػا تعريػف أبسػط يكػوف وقػد

 لتصػوير ىيكال أو عنو، التعبري يريدوف امعّ  للتعبري وسيلة األدباء بعض يتخذه الشكل ىذا الواضحة،

                                                           

 .281-280، ص:2004، 3بريوت_لبناف، ط والنشر، للطباعة  ادر دار العرب، لساف ، منتور ابن - 1
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 بػ فّ  »، وتقػوؿ عنهػا مارتػا روبػار :(1)«مواقػف أو أحػداث، أو أشػخاص، مػن تصػويره يف يرغبػوف مػا

 الروايػة بػ فّ  ىػابػررت قوذلا وقػد، (2)«قابلػة للتعريػف غري ما حد إىل وىي دقيق، بتعريف حتظ ، الرواية

 .وأساليبها مادلا يف شاملة حرية ذات

 يتنػاوؿ نثػري فػن أوىػي السػرد، أنػواع مػن نػوع ىػي الروايػة بػ فّ  لنػا يتبني السابقة التعاريف منو 

 ومػا معينػني، وزمػاف مكػاف يف متعػددة شخصػيات  ػا تقـو و وتتطور تنمو الر األحداث من رلموعة

 الروايػة خيػص تعريػف فيمػا أّمػا، األخػرى األدبيػة األنػواع كػل على منفتح أنّو سواه عن اجلن  ىذا مييز

 سبق وعّرجنا عليها يف التقدمي للمذكرة. فلقد ئريةزااجل

 

                                                           
 .47، ص: 2004، 2للنشر، تون ، ط اجلنوب دار العرج، بادلشرؽ الروائي اجلن  نش ة قسومة، الصادؽ - 1
 .13، دت، ص: 2ط القاىرة، والتوزيص، والنشر للطباعة غريب دار احلديثة، العربية الرواية ماار  بانو النساج، حامد سيد - 2
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 المبحث األول: الرواية والتاريخ

 المطلب األول: تناغم الفن والمكون التاريخي في األدب

تعددت التعاريف والتآليف حوؿ الرواية ونش لا، وكوهنا جنسػا أدبيػا مسػتحدثا عنػد العػرب  

ظهػػػر يف القػػػرف التاسػػػص عشػػػر مػػػيالد كتػػػ ثر   ػػػريح بػػػالغرب مػػػن خػػػالؿ البعثػػػات العلميػػػة والػػػرتاجم 

 األدبية.

ولعّلنا ال نبالل إذ قلنا أف الرواية العربية كانت خالية من ادلكّونات التارخيية طيلة قرف كامػل  

حيػث ، تتهػر بػوادر التػ ثر بالتػاريخ إال يف القػرف العشػرين، علػى عكػ  الروايػة الغربيػة ولعػّل الفػػرؽ 

ف مهتمػا بعلػم بينهما أف الغرج لطادلا كاف يبحث عن جػذوره وأ ػولو علػى عكػ  العػرج الػذي كػا

األنسػػاب فكػػاف يعػػرؼ أ ػػولو متػػاـ ادلعرفػػة لػػذلك ، يهػػتم يف بػػادئ األمػػر بػػئيالج التػػ ريخ يف الروايػػة 

يف شػػرط غػػري روائػػي، فػػالزمن  »ومػػن ىػػذا يقػػوؿ فيصػػل درّاج عػػن والدة الروايػػة العربيػػة أهنػػا كانػػت : 

عا مسػػيطرا يف الروايػػة العػػرج ، يكػػن كػػاألوروج سػػائال عػػن أ ػػولو ، وىػػذا مػػا جعػػل التػػاريخ موضػػو 

 (1).«... العربية ادلتنامية

وإف كاف العرب ، يوظفػوا التػاريخ يف الروايػة للوىلػة األوىل وبنػاء علػى تصػّورالم إال أهّنػم مػا  

طفقػػػوا أف وقفػػػوا علػػػى عتبػػػات التػػػاريخ ياعػػػات وفردانػػػا حينمػػػا وجػػػدوا أف توظيفػػػو أمػػػر ال مفػػػّر منػػػو 

                                                           

 1ادلركػػز الثقػػايف العػػرج، الػػدار البيضػػاء ادلغػػرب، ط ،-نتريػػة الروايػػة والروايػػة العربيػػة-الروايػػة وت ويػػل التػػاريخ، فيصػػل درّاج -1 
 .06 :ـ،  ص2004
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فالتػاريخ جػزء ال يتجػػزّأ مػن حيػاة ادلػػرء بػل لػػو نترنػا إىل الػزمن مػػن منتػور علمػي فػػئف حيػاة ا نسػػاف 

عبارة عن ماض  ومستقبل وما احلاضر إال حلتة وثية ال وجود ذلا فئف كّل ثانية نعيشها تعترب تارخيا 

ئي وباعتبػاره إنسػانا البػد للر بعدىا وكل ثانية قادمة تعترب مستقبال يف واقص األمر، مث األديب والروا

أف يوظف تآريخ وحلتات سابقة ليب  عليهػا روايتػو، ولػو دققنػا ادلالحتػة يف الروايػة لوجػدناىا كلهػا 

مبنية على الت ريخ دوف استثناء، فالرواية الرومنسية ىي استدعاء دلاض  يبنيو ادلرء مص شخص ما، أو 

 ذلاـ الذي يوظفو يف روايتو.بناه غريه فانطبعت تلك ادلواقف يف نفسو وأعطتو ا 

ادلتتبص دلسار  »وبالعودة إىل توظيف التاريخ يف الرواية العربية يقوؿ األستاذ يوسف يوسفي: 

 الرواية التارخيية العربية جيد أهنا مرت نراحل نذكرىا كما يلي :

ىػػي زلػػاوالت أخػػذت مادلػػا مػػن التػػاريخ موضػػوعا وشخصػػيات وحػػدث، وقػػد ادهػػت إىل إعػػادة  -

ابػػػة التػػػاريخ بصػػػورة شلتعػػػة  ػػػدؼ تثبيػػػت تلػػػك  األحػػػداث ولػػػوال بعػػػض التخييػػػل لكانػػػت تارخيػػػا كت

 .(1)«جافا

غري أف البعض من أمثاؿ جرجي زيداف كاف يتشػدد ويتقشػف يف توظيػف التػاريخ يف الروايػة  

 وغالبا ما كػاف يتشػدد زيػداف يف نقػل ادلعلومػات التارخييػة، »وعن ىذا يقوؿ األستاذ ييل  داوي:

وكاف ال ينتقي سوى ادلعلومات القائمة على الصحة واليقني، ذاكرا ادلراجص وادلصادر حىت لو كانػت 

شعبية أو غربية استشراقية مثلما ىو احلاؿ يف رواية )شجرة الدر( حيث اعتمد على حسن اااضرة 
                                                           

يوسف يوسفي، استدعاء الذاكرة التارخيية يف الّسرد اجلزائري ادلعا ر، رللة جيل للدراسات األدبية والفكرية، جامعة عبد  - 1
  .105، ص: 2019-30/11، 56اجلزائر، العدد-الر اف ابن خلدوف، تيارت
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ريخ ابػػن لألسػػيوطي وسػػرية ادللػػوؾ وتػػاريخ ابػػن إيػػاس و اذلػػالؿ و تػػاريخ الفخػػري ومعجػػم يػػاقوت وتػػا

 .(1) «جبري وتاريخ مصر احلديث لكاتب الرواية نفسو...

ىػػػػذا وبػػػػالعودة إىل مػػػػا قالػػػػو يوسػػػػف يوسػػػػفي فقػػػػد وّضػػػػح أف توظيػػػػف التػػػػاريخ يف الروايػػػػة يف  

ادلراحل األوىل يف ىذه ادلرحلة حاوؿ أف يكوف الرواية وسيلة ال غاية، فقد حػاوؿ جيػل ىػذه ادلرحلػة 

فاحلديث عن ادلاضي إ ػا ىػو احتجػاج علػى احلاضػر، ميثػل ىػذه ادلرحلػة أف يكوف أقل تبعية للتاريخ 

 صليب زلفوظ من خالؿ "كفاح طيبة".

عاد فيها كتاب الرواية إىل التاريخ باعتباره »مث يعود ليقوؿ أف الرواية احلديثة يف ىذه ادلرحلة  

، واسػي  األعػػرج مسػلكا دريبيػا ومثػػل ىػذا ادلنحػى كػػل مػن يػاؿ الغيطػػا  ويوسػف العقيػد يف مصػػر

وبوجػػدرة واحلبيػػب السػػايح يف اجلزائػػر، وبػػن سػػا،  ػػيو وادليلػػودي شػػلغـو يف ادلغػػرب، وقػػد اعتمػػد 

ىؤالء على استثمار ادلادة التارخيية من منتورىم اخلاص، زلاولة مػنهم إسػقاط ادلاضػي علػى احلاضػر 

ادلػادة التارخييػة فوجػدنا  على أساس االستمرارية. وكل من ىػؤالء انػته  طريقػا خا ػا بػو يف اسػتثمار

انزياحا للنص )ألف ليلة وليلتاف (ومنهم من أراد أف خييّػل التػارخيي ، ومػنهم مػن أرّخ للخيػاؿ، وىنػا 

يصبح التخييل التارخيي نادا عن العالقة ادلتفاعلة بني السرد ادلعزز باخليػاؿ والتػاريخ ادلػدعم بالوقػائص 

                                                           
علػػى  12/06/2020ييػل  ػػداوي، روايػػات جرجػػي زيػػداف بػػني التػاريخ والتشػػويق الف ،موقػػص ديػػواف العػػرب، بتػػاريخ:  - 1

 .20:08الساعة: 
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   مسػػػاءلة وإعػػػادة كتابػػػة لتفضػػػح مػػػا سػػػكت عنػػػو التػػػاريخفانتقلػػػت الروايػػػة مػػػن تعليميػػػة إىل نفعيػػػة إىل

 .(1)«ساردا تارخيا  خر على لساف شخصيات تنتمي للهامو ،وال تؤرخ للمنتصر أو للسلطاف

 المطلب الثاني: الرواية التاريخية والتوظيف التاريخي

قػػد يتػػن الػػبعض سلطئػػا أف الروايػػة التارخييػػة ىػػي نفسػػها التوظيػػف التػػارخيي واألمػػر غػػري ذلػػك  

متامػػا فالروايػػة التارخييػػة ىػػي بنػػاء تػػارخيي زلػػض أي سػػرد لوقػػائص وأحػػداث تارخييػػة، ولػػو عػػدنا دلفهػػـو 

، وىػػذا شلػػا (2)«قّصػة خياليػػة ذات طػابص تػػارخيي عميػق»الروايػة التارخييػػة لقلنػا أف النّقػػاد عرفوىػا ب هنػػا 

يدؿ على العالقة الوطيػدة الرابطػة بػني التػاريخ والروايػة، وتنبػص ىػذه العالقػة مػن القػوة الكا ػة للسػرد 

وىػػػي تشػػػده إىل قيػػػد حقيقػػػة التػػػاريخ وموضػػػوعيتو، سػػػواء مػػػن منتػػػور الفلسػػػفة أو مػػػن منتػػػور العلػػػم 

ور إىل جيوبػو ادلتلمػة وكػذا اخلياؿ تّواؽ للرتحػاؿ إىل منػاطق التػاريخ ادللغمػة والراغػب يف العبػ»ولكن 

، وتتجلػػػى ىػػػذه  (3)«اسػػػتنطاؽ مػػػاال سمػػػد السػػػؤاؿ حولػػػو سػػػواء أتعلػػػق األمػػػر بالػػػذات أـ باجلماعػػػة

 العالقة من طبيعة الفن الروائي نفسو الذي يقـو على تصوير الواقص تصويرا فنيا صخييليا.

و يسػتمد موضػوعاتو وعلى ىذا النحو، يتبني لنا أف التاريخ يشػكل مػادة أسػاس للروائػي، منػ 

أف التػػارخيي يصػػبح مكونػػا روائيػػا قػػادراً علػػى »وشخصػػياتو وأحداثػػو وعػػوا، نصػػو الروائػػي، شلػػا يعػػ  

تسػتدعيها إمكانػات الكتابػة والقػراءة  -قد-التشخيص واالستنطاؽ خارج االفرتاضات ادلسبقة الر 
                                                           

 يوسف يوسفي، ادلرجص السابق، نف  الصفحة. - 1

 .103 ، ص:2002دمشق، دط،  العرب، كتاب احتاد منشورات العربية، الرواية يف الرتاث توظيف وتار، رياض زلمد - 2

 سلتػار بػاجي أ ػد يوسػف، الشػرط التػارخيي وإسػاءات الغرييػة يف روايػة" األمػري" لواسػي  األعػرج، رللػة التوا ػل، جامعػة - 3
 .74، ص:2011، ديسمرب 29عنابة، ع
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، ولعػػػل خا ػػػػيتها الروائيػػػػة (2)«أقػػػرب الفنػػػػوف األدبيػػػة إىل التػػػػاريخ»، فالروايػػػػة (1)«علػػػى حػػػػد السػػػواء

جعلت منها نصا تسجيليا للتػاريخ رفػد »القائمة يف زمنيتها، جعلت منها نصا زمنيا بامتياز، حيث 

التػػاريخ احلقيقػػي نػػادة متخيلػػة حتكػػي فنيػػا أحػػداث التػػاريخ عػػرب ترتيبهػػا وت ويلهػػا، حكايػػات صخػػرتؽ  

 .(3)«الروايات الرمسية للتاريخ

تػػدّؿ كلمػػة التػػاريخ، وىػػي يونانيػػة األ ػػل، علػػى »ريخ قػػائال أهنػػا وقػػد عػػّرؼ درّاج كلمػػة التػػا 

استقصػػػػاء ا نسػػػػاف واقعػػػػة إنسػػػػانية سػػػػعيا إىل التعػػػػّرؼ علػػػػى أسػػػػبا ا و ثارىػػػػا، وىػػػػذا ادلعػػػػى قصػػػػده 

ىريودوت )القرف اخلام  قبل ادليالد( يف تارخيو الشهري، حني استقصى أعماؿ البشر، وأعرض عػن 

 .(4)«العّلة وادلعلوؿ...أساطري اآلذلة،  خذا نبدأ: 

إذف فئف الرواية التارخيية على ىذا النحػو إّ ػا ىػي اسػتدعاء ادلؤلػف لوقػائص مضػت وتوظيفهػا 

يف نصو ػػػو إمػػػا لإللقػػػاء  ػػػا أمػػػاـ يػػػدي القػػػرّاء والػػػذي قػػػد يكػػػوف مػػػن بيػػػنهم مػػػن لديػػػو ا جابػػػة عػػػن 

 حػػػّد ذالػػػا عػػػن تسػػػاؤالت الػػػراوي الػػػر قػػػد تكػػػوف عرضػػػت لػػػو ىػػػو اآلخػػػر، أو قػػػد تكػػػوف إجابػػػة يف

 تساؤالت القارئ فيلقي ادلؤلف با جابة يف ثنايا الرواية مزيال  ا كّل إ اـ قد يعرض.

وال بػػ س أف نعػػرّج يف عجالػػة علػػى عالقػػة الروايػػة بالتػػاريخ، إذ أف ىػػذه األخػػرية قػػد  أسػػالت  

منطلقاتػو و راؤه  الكثري من احلػرب وتعػّددت حوذلػا اآلراء بتعػدد وجهػات نتػر ادلفّكػرين والنقػاد فلكػل
                                                           

 .62ص: 1997، شتاء 16، م : 3عبد الفتاح احلجمري، ىل لدينا رواية تارخيية  ،رللة فصوؿ يف النقد، القاىرة، ع  - 1
 .15 :ص ـ،2005 ،1األدب، ادلؤسسة الوطنية للدراسات والنشر، بريوت، ط  نترية يف ماضي، شكري عزيز - 2
 .95ـ، ص:2008، 1 ط بريوت، الفاراج، دار والتخيل، الواقص بني العربية الرواية  يداوي، رضا رفيف - 3

 .81فيصل درّاج، الرواية وت ويل التاريخ، مرجص سابق، ص: - 4
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اخلا ػػة وإف كنػػا نتسػػاءؿ عػػن العالقػػة اآلف فقػػد تسػػاءؿ عنهػػا رجػػاء النّقػػاش فيمػػا مضػػى حػػني سػػ ؿ 

  يف رأيػػػػي إّف العالقػػػػة وطيػػػػدة»صليػػػػب زلفػػػػوظ عػػػػن  العالقػػػػة بػػػػني الروايػػػػة والتػػػػاريخ  ف جػػػػاب الثػػػػا : 

ها...، وىػػذا جػػزء فالروايػػة عبػػارة عػػن اسػػتعراض للحيػػاة اليوميػػة بكػػل مشػػاكلها، وقضػػاياىا وأشخا ػػ

من التاريخ ، يكتبو ادلؤّرخوف، مث إف التاريخ عبارة عػن أحػداث وأشػخاص، وتفسػري ورؤيػة، والروايػة  

 .(1)«كذلك...

و قػد »ويف نف  السياؽ تقريبا يقػوؿ جرجػي زيػداف يف مقدمػة روايػة )احلجػاج بػن يوسػف(:

لرتغيػػػب النػػػاس إىل مطالعتػػػو  رأينػػػا باالختبػػػار، أف نشػػػر التػػػاريخ علػػػى أسػػػلوب الروايػػػة أفضػػػل وسػػػيلة

واالسػػتزادة منػػو، وخصو ػػا أننػػا نتػػوخى جهػػدنا أف يكػػوف التػػاريخ حاكمػػا علػػى الروايػػة ال ىػػي عليػػو  

كما كتبو ا فرن ، ومنهم من جعل غرضو األوؿ ت ليف الرواية وإ ا جاء باحلقائق التارخيية نػا يظتلػل  

 .(2)«بو القرّاء

تتلػى  ػرد ا عجػاب ببطػل، أو االسػتغراب مػن حادثػة بعػد أف كانػت الروايػة »ويقوؿ أيضػا:

 ػػارت مػػػن أكثػػػر وسػػائل التهػػػذيب، وأ ػػػبح الغػػػرض مػػن ت ليفهػػػا، إمػػػا متثيػػل الفضػػػائل علػػػى كيفيػػػة 

تقرتب من احلقيقة بقدر ا مكاف، وتوقيعها على أسلوب يؤثر يف ذىن القارئ وقلبو معػا، أو بسػط 

                                                           

 .132ص: مرجص سابق، درّاج، الرواية وت ويل التاريخ، فيصل - 1

نسانية والتارخييػة،  بػاب اللػوؽ أ د إبراىيم اذلوارى ، نقد الرواية يف األدب العرج احلديث ،عني للدراسات والبحوث ا  - 2
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قػػائق تارخييػػة يثقػػل علػػى النػػاس مطالعتهػػا يف أخػػالؽ بعػػض األمػػم يف عصػػر مػػن العصػػور، أو نشػػر ح

 .(1)«قالب التاريخ، ويسهل يف قالب الرواية

       ولعػػػّل أقػػػرب تعريػػػف لعالقػػػة الروايػػػة بالتػػػاريخ ىػػػو مػػػا ذكػػػره عبػػػد ادللػػػك مرتػػػاض حػػػني قػػػاؿ: 

واحلقيقة أف الرواية متزاوجة مص التاريخ زواج وفاء تنشد العالقة احلميميػة بينهػا وبينػو، ولكنهػا رلػرد »

مرحلة كانت الرواية فيها ال تفت  غػري واثقػة مػن نفسػها، وال موقنػة مػن ياذلػا الفػ  وسػلطاهنا األدج 

ة مباشػرة وإمػا بئيهػاـ القػارئ ادلثري فكنا نلفيها تعّوؿ تعويال شػديدا علػى أحػداث التػاريخ، إّمػا بصػور 

بػػ ف مػػا حػػدث ىػػو فعػػال وقػػص يومػػا مػػا يف زمػػن التػػاريخ، وأّف الشخصػػيات ادلرسػػومة ىػػي حقػػا متثػػل 

 .(2)«على عّد الرواية حليفا للت ريخ -بالزاك-أشخا ا كانوا سيوف، ويرزقوف شلا  ل 

نػػو ينبغػػي لنػػا أف نقػػف ىػػذا عػػن عالقػػة التػػاريخ بالروايػػة أمػػا باحلػػديث عػػن الروايػػة التارخييػػة فئ 

وقفة ادلت مل ادلدّقق  ا وذلك أهنا مّرت نراحل حىت و لت إلينا بالنض  ادلعهود وتلك ادلراحل ىي  

 كاآليت:

 المرحلة األولى:

مرحلة تسجيل التاريخ سرديا، مص زلاولة التقليػد ولػو مػن بعيػد نجرياتػو لغايػات علميػة كمػا  

 يتهر يف روايات جرجي زيداف.
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 الثانية:المرحلة 

مرحلػػة ادلوازنػػػة بػػػني مػػػا ىػػػو تػػػارخيي ومػػػا ىػػػو فػػػ ، فالتػػػاريخ يسػػػكب يف قالػػػب روائػػػي واضػػػح  

 ادلعا،، وسقق أىدافو، ويستعرض وجهة نتره، كما يتهر يف روايات صليب زلفوظ.

 المرحلة الثالثة:

سػػقاطيا واعيػػا يػػرلن التػػاريخ فيػػو إىل مػػا ىػػو فػػ  بالدرجػػة امرحلػػة اسػػتثمار التػػاريخ اسػػتثمارا  

يتهّي  التاريخ قناعا، والروايات الر سارت علػى ىػذا الػنه  تسػعى جاىػدة إىل تفسػري »األوىل، وفيو 

الواقػػػص ادلعػػػيو مػػػن خػػػالؿ ادلاضػػػي ادلنقػػػرض، الػػػذي ميكػػػن أف يعيػػػد نفسػػػو لكنهػػػا لػػػرب إىل فػػػرتات 

ا يسمى با سقاط التارخيي، كما دلسنا ذلك لدى ياؿ الغيطػا  مشا ة للحتتها احلاضرة فتقـو ن

 .(1)«يف )الزي  بركات(، ورضوى عاشور يف )ثالثية غرناطة( وعبد الر ن منيف يف )أرض السواد(
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 :المطلب األول

 المطلب األول: المحكي التاريخي في رواية الدوائر واألبواب

 لت رواية الػدوائر واألبػواب العبػق التػارخيي بػني  ػفحالا وطّيالػا، بػل إف ادلؤلّػف ابتػدأ روايػة  

يف الروايػػة ينبغػػي لنػػا أف نقّسػػم ىػػذا التوظيػػف إىل متوّشػػحا بكسػػاء التػػاريخ، ودلعاجلػػة التقػػاطص التػػارخيي 

عنػػاوين فرعيػػة حتمػػل كػػل منهػػا داللػػة تارخييػػة مػػا كاألشػػخاص واألزمنػػة واألحػػداث وكػػذا األمػػاكن الػػر 

 حتمل عبق التاريخ.

وشلػا   إف كّل بناء البػد وأف يكػوف لػو مػواد رئيسػية ومػواد ثانويػة ال ميكػن االسػتغناء عػن كليهمػا 

ئيسة ألي رواية ىي األحداث الر تبى عليهػا، بػل إف احلػدث ىػو ادلكػّوف الرئيسػي الػذي ميثل ادلادة الر 

 تدور سببيا ترتيبا رتبت الوقائص،  األفعاؿ عبارة عن رلموعة من»تقـو عليو عملية البناء السردي وىو 

بػدورىا لعبػة قػوة متواجهػة أو متحالفػة، تنطػوي علػى أجػزاء تشػّكل »، أو ىػو (1)«عػاـ موضػوع حػوؿ

 .(2)«حاالت زلالفة أو مواجهة بني شخصيات

فاحلػدث إذف ىػػو تلػػك التفػػاعالت الػػر حتػػدث داخػل الروايػػة وفػػق العالقػػة بػػني الشخصػػيات أو 

 العنا ر السردية األخرى للتعبري عن واقص ما.

  

                                                           

يف اللغػػة العربػػة و دا ػػا، جامعػػة  ػػليحة قصػػاج، حداثػػة اخلطػػاب يف روايػػة الشػػمعة والػػدىليز للطػػاىر وطّػػار، رسػػالة ماجسػػتري  - 1
 .195ـ، ص:2009-2008ادلسيلة، 

 .74ـ، ص: 2002، 1لطيف زيتو ، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبناف ناشروف، لبناف، ط - 2
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وعػن توظيػػف التػػاريخ مػا متػػر  عليػػك إال بضػػعة أسػطر مػػن الروايػػة حػىت تصػػطدـ بقصػػص تارخييػػة 

 ادلاضي القريب كالثورة التحريرية، أـ بعيد يضرب  ذوره يف أعماؽ التاريخ. إما من

بػػػدأ الػػػراوي روايتػػػو بػػػذكر قصػػػة مػػػن احلقبػػػة االسػػػتعمارية الفرنسػػػية للجزائػػػر، يػػػربز فيهػػػا النضػػػاؿ 

والكفػػػاح ادلسػػػّلح للثػػػورة وجنودىػػػا ضػػػد ادلسػػػتعمر الػػػذي ، يكػػػن ليػػػرتؾ اجلزائػػػر لػػػوال اسػػػتماتة الشػػػعب 

 ونفهػػػم ذلػػػػك مػػػن خػػػالؿ ادلقطػػػػص السػػػردي حػػػني يقػػػػوؿ:، تضػػػحية يف الػػػدفاع عػػػػن وطػػػنهماجلزائػػػري وال

مــ  مــم فأقصــد الــذي قتــا حينمــا حــاولوا اغتيــال الضــابا بولحيــة  قــال الســوفي ملت» تــا إلــى محدث

 أردف أتذكر الحادمة؟

 سمعت عنها فقا  ولكن ما عحقة أخيا بمحاولة الثورة اغتيال أحد الضباط الفرنسيين؟

ــا فــي كــا  كــان ــر  ومــا أن ســم  صــوت الرصــاص حتــى قفــز جري ــة الجزائ المســكين قاصــدا حان

 .(1)«االتثجاهات ولدقائق كان عند باب الحانة مضرجا بالدماء...

يهػػدؼ "عبػػد الوىػػاب عيسػػاوي" بػػئدراج ىػػذا احلػػدث التػػارخيي يف بدايػػة روايتػػو دلػػا سملػػو ىػػذا  

ائػػػػري وزلاوالتػػػػو اجلػػػػادة ادلسػػػػتمرة يف قػػػػص جنػػػػاحي سػػػػقاط الثػػػػائر اجلز إ احلػػػػدث مػػػػن أبعػػػػاد، إىل زلاولػػػػة

ادلسػػتعمر. ومػػا سػػدث اليػػـو يف الػػوطن العػػرج عمومػػا واجلزائػػر خصو ػػا با ضػػافة إىل الواقػػص ادلضػػطرب 

، ولعػػّل الكاتػػب حػػاوؿ نفػػض الغبػػار عػػن الصػػورة التارخييػػة احلقيقيػػة الػػر تضػػص بعػػض  الػػذي تعيشػػو اليػػـو

جلماعػػات يف مشػػهد ادلراقػػب الصػػامت الػػذي ، يقػػّدـ للثػػورة مػػا ا تمعػػات الوطنيػػة أو بػػاألحرى بعػػض ا

                                                           
 .11-10ـ، ص:20018، 1عبد الوىاب عيساوي، رواية الدوائر واألبواب،  دار ميم للنشر، اجلزائر،  ط - 1



 بوابالمبحث الثاني: أشكال وتقنيات توظيف التاريخ في رواية الدوائر واأل

33 
 

كماتو و راعاتو ا خيدمها بو واكتفى باحلياد، و ذلك بوضص ا تمص أماـ ادلاضي التارخيي الوط  بكّل تر 

 الر غّيبت كثريا من الشخصيات الثورية.

بادلسػػػتعمر الفرنسػػػي ونػػػا مث يعػػود يف الفصػػػل األخػػػري مػػػن الروايػػػة ليسػػػرد قصػػة أخػػػرى ذلػػػا عالقػػػة  

  أنــت تــرى  أمــا دخلــوا الجلفـــة» أسػػلفنا أنػػو رنػػا تػػذكري باالنتمػػاء وبػػاحل  الثػػوري، حيػػث يقػػوؿ:

واليوم يريدون أن يسلبوا منا مكان أرزاقنا  البعض يتثهمنا بأننا غير وطنيين  إذ نرفض أن يهـدموا 

لم يعرفوا بـأنني أيضـا كنـت مـن بـين  هذا البناء الذي كان سجنا عذثب في  أبناء المدينة  ولكنثهم

 .(1)«الذين ُعذثبوا...

 مث ما لبث الراوي على ذكر قصة احلانة والضابط بوحلية على لساف األغواطي حيث يقوؿ:

 إنثها قصة تعود إلى اليوم الذي قتا في  أخو السوفي عند حانة الجزائر.»

 سمعت عن تلك الحادمة  ولكن ما عحقتها بالمسدس؟-

ـــي أغمـــض  ـــة ف ـــم تكلثـــم: الحادم ـــ   م ـــيح  وكأنثـــ  يرتثـــب المشـــاهد فـــي ذاكرت ـــ  قل األغـــواطي عيني

الخمســـينات يومهـــا قـــرثرت جبهـــة التحريـــر الـــوطني أن تقتـــا أحـــد الضـــباط الفرنســـيين  وأظنثـــك 

ســمعت بــ  اســم  بولحيــة  كــان قصــيرا ومربــوح القامــة  ذا لحيــة كثثــة يشــب  العــرب  هجمــوا عليــ  

مجموعـة مـن الجنـود التـي أحاطتـ  حتـى انعطـف إلـى شـارح آمـن  لكـنثهم واحتمى ب  قرب الثكنة

لحقوا ب   وجعلـوا يتبـادلون إطـحق الرصـاص ألكثـر مـن سـاعتين  انتقـا بهـا القتـال إلـى شـارعين 
                                                           

 .200-199ص:الرواية،  - 1



 بوابالمبحث الثاني: أشكال وتقنيات توظيف التاريخ في رواية الدوائر واأل

34 
 

  وسـقا إمرهـا أخـو السـوفي  االتجاهـاتآخرين حتى بلغ حانة الجزائر  أطلق الرصاص في كـا 

تفرثقـوا بعـد أن أصـيب بعـض الجنـود الفرنسـيين  بينمـا نجـا الضـابا لم يطا بعـد موتـ  القتـال إذ 

بولحيــة  وأصــيب أحــد أفــراد الجبهــة فــي ذراعــ   وطــارد  بعــض الجنــود حتــى وصــلوا إلــى بــاب 

الــدار  لتلــك الفتــرة كانــت مغلقــة  غيــر أن والــدك زار المدينــة ألول مــرثة ذلــك األســبوح فــت  لــ  

جنـود الـدار لـم يجـدو   وظـاث هنـاك حتـى شـفي مـن جرحـ  الباب وخبثأ  في القبو  وحين فتثش ال

 .(1)«واضطر لترك سحح  ألنهم كانوا يفتثشون الداخا والخارج من المدينة...

وي ىػػذه ادلػػرّة االنتتػػار حػػىت عػػاد لقصػػة الضػػابط بوحليػػة واحلانػػة حيػػث ، متػػر إال او، يطػػل الػػر  

انـة الجزائـر  تخيثـا كيـف تـمث الهجـوم ...وانحدر حتى بلـغ ح» فحتاف ليعود لذكر احلادثة فيقػوؿ:

وهــو يــركض فــارا  ورآ  عنــد الحانــة مضــرجا  يعلــى الضــابا بولحيــة  مــم ظهــر لهــا أخــو الســوف

 .(2)«بدم ...

أسلفنا القوؿ أف العيساوي رّنا أراد  ذه ادلقاطص ادلتفرّقة أف يعيد رسم خارطة الكفاح اجلزائري 

 ت الر نفي عنها اجلهاد إّما عمدا أـ عن غري قصد.بشكلها الذي يتهر فيو كفاح بعض ا تمعا

وي بعػػد بضػػعة أسػػطر مػػن سػػرد ادلقطػػص األوؿ مػػن اوبػػالعودة للخلػػف أي لبدايػػة الروايػػة صلػػد الػػر  

زلاولػػة اغتيػػاؿ الضػػابط بوحليػػة والػػذي ميثػػل ادلاضػػي القريػػب، صلػػده يعتمػػد علػػى تقنيػػة االسػػرتجاع فينتقػػل 
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يخ االجتماعي فيسرد لنا وقائص قّصة حدثت ننطقة اجللفة مص "عّمي برباعة من التاريخ الثوري إىل التار 

 أ د" أو "ادلزاج" حيث يقوؿ:

ــا أحمــد …أحمــد»  ــم يســتفق  شــق …. ي ــ   ل صــوت مثــا هــزيم الرعــد ارتفــ  فــي غفوت

الصوت حجاب المنام  وتكامف النور من حول   وقف وهو الطفا  وامتد ظـا والـد  أمامـ   لـم 

طـوال عمـرك كنـت الهيـا يـا أحمـد  ضـيثعت اللـوح المرسـوم …يتكلم ولكن صوتا راعـدا خاطبـ  

رار الحقمي* وبنـات عيـداس*  حملتـك الصـحراء بكحم اهلل مم نسيت حروف   وجريت خلف ج

 سفاحا وليتها خنقتك.

ارتدث الصوت إلى مكان   وذاب الضوء في مساحة الظلمة التي انتشرت مـن حولـ   أفـاق  

مرعوبــا والتفــت حولــ   مــازال الظــحم يلــف الغرفــة  ولكــن خــيا نــور ضــ يا تســلا مــن كــوة فــي 

تحسا المكان المضاء  ورف  رأس  إلى السـط  حيـث الجدار أنار مكانا صغيرا قرب   مدَّ يد   

أضاء ل  جريدة نخا يابسة شعور غريب غالب   وهو يرف  رأس  مرة أخرى ليرى السط   أغمض 

ــدقائق  واستنشــق أريجــا مختلفــا  ومــا إن فــت  عينيــ   حتــى انهمــرت خضــرة النخــا مــن  عينيــ  ل

وامتـد الحقـا أمـام ناظريـ  إلـى حول   تدلى سعفها وحجـب الشـما  إال خيوطـا دقيقـة تسـللت  

نهاية الرؤية. سار خطوات إلى األمام  وتوقف للحظات أمام دربـين اختـار أحـدهما دون تفكيـر  

ومشى مسافة أخرى غير قصيرة  لكن  اكتشف أن  عاد إلى مكان  أمام مفترق الدربين. ترامى لـ  

تض  الطريق أكثر  حتى صـار الدرب الثاني مختلفا  فكلما تقدم في  تضاءل الزرح من حول   وا
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يس  العربة  وللحظات أصاخ السم   صوت ما كـان يشـرخ الصـمت  أصـوات صـبية ترتفـ  مـن 

حول  كلما توغثا بين النخا  وأخيرا انفرج الطريق على باحة تحت نخلة عظيمة  تحلقوا حولهـا 

 .(1)«يرددون ما يتلو عليهم العجوز من آيات قرآنية

يف ىػذا ادلقطػص ىػو مصػطلح "بنػات عيػداس" والػر كانػت تعػيو خػارج  نتباهولعّل ما يلفت اال 

ادلدينػة  سػب الروايػة، وىػػذا مػا جعلنػا نقػػف عنػدىا لنراجػص ىػذه ادلعلومػػة، غػري أننػا لػػن نوردىػا ىنػا بػػل 

 سندعها لعنواف توظيف الشخصيات لنفصل فيها ولو بئجياز.

 أخرى حيث يقوؿ: ويغور الراوي يف سليلة ادلزاج عميقا ليسرتجص لنا وقائص

فـي المســاء سـرثحهم الشــيخ  كــا صـبي أخــذ طريقـ  إال هــو  تشــابهت عليـ  الســبا  لــم » 

يعـرف أيثهـا سـيختار  جلـا تحــت نخلـة عجـوز  غفـا لـدقائق مــم اسـتفاق علـى ضـربات الــدفوف 

الصوت قادم مـن طـرف الواحـة  قـال فـي نفسـ   وجـرى إلـى نهايتهـا حيـث قـاد  الصـوت  ازداد 

ــاء  ركــض حتثــى كــاد أن يســقا  وتجــاوز كــا حــدثة مــ  تقدثمــ ــة تصــدح بالغن    وميثــز أصــواتا عذب

ــا مــن قبــا  وإن كــان فــي  األعشــاب المرتفعــة بقفــزات طويلــة  داخلــ  شــعور بأنــ  قــد مــرث مــن هن

الحلم  لم تل  الفكرة علـى مخيثلتـ   كـان الصـوت آسـرا  ذكـرث  اندفاعـ  بنـوح مـن الطيـور  تغنـي 

لغـاء حتثـى يكتشـفوا إلفها باتثجـا  السـباخ  ومـا أن يسـتفيقوا مـن سـحر للرعاة وتغريهم بالمسير خ

                                                           
 .15-14الرواية، ص: - 1



 بوابالمبحث الثاني: أشكال وتقنيات توظيف التاريخ في رواية الدوائر واأل

37 
 

بـأن األوحــال قـد تجــاوزت ركـبهم يصــرخون طلبـا للنجــدة  ولكـن الطيــر قـد نفــث سـحر   وغــادر 

 الشا الملحي بعد أن سلب األرواح.

لم ير أحمد الطيـر المسـحور مـن قبـا  تخيثلـ  مـن قصـص جـدث   الحـاج بابـا عبـد الـرحمن  بـاني 

دار وصاحب كرامـة الب ـر  كـان يـذكر صـوت  وهـو يناديـ  مـن غرفتـ   وعنـد سـماع   يهـبث قـافزا ال

ــ  حــحوة الطحــن مــن تحــت الوســادة ويشــرح فــي ســرد  ــدمثر  ببرنســ   ويســحب ل ــى حضــن   ي إل

 .(1)«القصص الخيالية  ولكن تلك القصثة بقيت عالقة في ذهن ...

ىنا قد انتقل بنا الراوي من سرد القصص الواقعية إىل قصص خيالية أال وىي قّصة الطػائر  إذف 

 ادلسحور والر سنرى فيها بعد أهنا شطر من العنواف الثا  للرواية "اخلامت والطائر ادلسحور".

رآهــم هنــاك يتحلثقــون حــول النــار  الرجــال »يعػػود الػػراوي لبػػ  عيػػداس فيقػػوؿ وا ػػفا إيّػػاىم:  

مســوح مختلفــة األلـــوان يضــربون الــدفوف  والصــبايا يرقصـــن حــولهم  لــم يصــدثق مـــا رأى  فــي 

أغمــض عينيــ  طــويح مــم فتحهمــا  رأى الــري  وهــي تحمــا الحريــر المســدل  تطــوف بــ  بعيــدا 

وتعيــد   يتهــادى عائــدا إلــى انحنــاءة أجســادهن  رأى النــار وهــي ترافــق رقصــن  تتلــوثى فتمتــزج 

..[ عنـدما اسـتفاق  التفـت يمينـا وشـماال  كانـت األرض خاويـة إال حمرتها م  لـون األوشـحة  .
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من أمر النار عند قدمي   تفقثد وماقـ  الحبـا اختفـى أيضـا  أزعجتـ   الشـما وهـي تحـرق وجهـ   

 .(1)«والذباب المجتم  عند فم   يمتص بقايا الحقمي...

ضػػػػر الػػػػذي يعيشػػػػو مػػػػص و، يسػػػػتغرؽ الػػػػراوي إال بضػػػػعة أسػػػػطر ليعػػػػود إىل حاضػػػػر ادليػػػػزاج، احلا 

 ب فكره.لّ ؤ األغواطي والسويف، والذي شكّل فيو ىدـ ادلبا  ىاجسا الزاؿ ينخر رأسو وي

وي إىل بػػ  عيػػداس  لّػػة أخػػرى ىػػذه ادلػػرّة لريمػػي إلينػػا الشػػطر ابعػػد بضػػعة أسػػطر أخػػرى عػػاد الػػر  

يونــ  نباتــا دخــا خيمــة الشــيخ  وجــد  متثك ــا يــدخثن فــي غل »الثػػا  مػػن عنػػواف الروايػػة حيػػث يقػػوؿ:

صحراويا  بشَّ العجوز لرؤيت  وعانق  مم قدثم ل  الغليون  مصث من  قليح ونفث الدخان في سماء 

ــار الرحلــة  ــ  العجــوز أخب ــ  وعلــى ســرد القصــص  روى ل ــا يتــداوالن علي الخيمــة وأعــاد  لــ   وبقي

ا الزواب  الرملية األخيرة التي ساروا فيها  قال: عندما قررنا تجاوز العرق الشرقي الكبير  هاجمتن

ـــاك  وتفاج ـــى أقـــرب واحـــة مـــن هن ـــا إل ـــا عـــن الفكـــرة  والتجأن ـــا بســـاكنيها  مـــن كـــا جهـــة تخلثين ن

يترصثــدوننا علــى الحــدود لــم يســمحوا لنــا بالــدخول  وحرمونــا المــاء والفــيء  اضــطررنا للمكــوث 

جهـد أياما في الصحراء تأكا الهجيرة مـن أجسـادنا  حتثـى هـدأت العواصـف وقطعنـا العـرق بعـد 

 جهيد. أتمث العجوز كحم  وهو يحشو غليون :

 وأنت كيف قضيت هذ  األشهر؟ -

 قتلني الملا  صباحا آخذ دروسا في الفق   وبقية النهار سائحا بدون وجهة. -
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 وكيف حال والدك الحاج بابا عبد القادر؟ -

  .ستان  يتفقد نخل  ويسقي دور بكعادت  يؤم الناس في صحة الفجر  وينطلق إلى   -

 يبدو أن الموسم كان جيدا هذا العام. -

 ال تحتر  أنت تعرف أني لن أنساك  حظك هذا العام خير من سابقي . -

 أنا أيضا عندي هديثة لك. -

 هي؟ نقفز أحمد من مكان  نحو : أي

وسحب العجوز من جيب  خاتمـا فضـيا بـ  حجـر ملحـي أبـيض  خطفـ    تمهثا ال تكن متسرعا -

لحجــر أحــاث بنــداء خفــي يناديــ  داخلــ   صــوت آســر  مثــا غنــاء الطــائر أحمــد بســرعة وتأمــا ا

المسحور الذي يغرق الرعـاة فـي السـباخ  وضـ  الخـاتم فـي إصـبع  لـم يـزد عـن مقاسـ   والتفـت 

 إلى العجوز وسأل :من أين اشتريت ؟ 

أشـتر  بـا وجدتـ  وأنـا أعبـر العـرق  وقعـت عينـي علـى الحجـر الغريـب فـي الرمـا  انحنيـت  لم-

ألحملــ  وإذا بــ  خــاتم  وال أدري لمــاذا تــذكثرتك فــي اللحظــة نفســها  مــم قلــت هــذا الخــاتم لــن 

 .(1)«يكون إال ألحمد

                                                           

 .31-29الرواية،  ص: - 1



 بوابالمبحث الثاني: أشكال وتقنيات توظيف التاريخ في رواية الدوائر واأل

40 
 

ىكػػذا يعػػرب بنػػا الػػراوي إىل الشػػطر الثػػا  مػػن العنػػواف الثػػا  للروايػػة "اخلػػامت"، ليصػػف لنػػا بعػػض 

 الوقائص اخليالية الر حدثت لب  عيداس.

بعد بضعة  فحات تبدأ قّصة جديػدة حيػث يوغػل الػراوي يف اخليػاؿ واألسػطورة، لكػن ىػذه و 

 وي:االر  ادلرّة كاف بطل القّصة األغواطي ال ادليزاج فيقوؿ عنها

صــمت األغــواطي وتأمــاث باحــة الــدار وكأنثــ  يســتدعي بانيهــا ليعينــ  علــى ســرد الحكايــة  » 

ــر مــن علــوم  ــة أبتغــي حفــر القــرآن  ومــا تيسث ــة التيجاني ــدة دخلــت الزاوي ــا ســنوات بعي وقــال: قب

فلـة الدين  وسرث الطريقة  وكا عام كانت تأتينا المحبا الجديدة والعمائم النيلية  تحملها لنـا قا

ــر منهــا   تقــدم مــن الواحــات مــ  نهايــة كــا موســم لجنــي التمــور  مثلمــا كانــت تحمــا لنــا مــا تيسث

نستقبلها وننزل من عليها أحمالها  وفي اليوم الموالي تغادر عدا جمح أبـيض كـان يبقـى أسـبوعا 

آخـر أمـام الزاويــة  مـم يلتحــق بهـا  ولعــامين شـاهدت   وخجلـت مــن سـؤال شــيخي  شـككت بأنــ  

ني  ويقــول مالــك ومــال الجمــا  لــيا لــك فيــ  بغيــة وال أرب. وفــي العــام الثالــث  كــان ســيوبثخ

شيخي قد ألفني وعرف طبعي وخلقني  سألت  عندما خلوت ب   وكنـت يومهـا قـد رأيـت صـاحب 

الجما داخح إلى شيخ الطريقة في خلوتـ . ابتسـم الشـيخ لسـؤالي وقـال: ذلـك الحـاج بابـا عبـد 

ـا كنـت قليـا الصـبر  الرحمن  رجا صال  وبركة  الزاوية  عاش خادما لها ول  كرامات كثيـرة  ولمث

فقــد طلبــت منــ  أن يقــص علــي إحــداها  واختــار مســيرت  التــي ابتــدأت مــن الواحــات حتــى أيالــة 

الجزائر. قال: في بداية شباب   كان الحاج بابا عبد الـرحمن  المزابـي قـد  أخـذ حظـا ال يسـتهان 
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قة  وحفر أورادها  جميعا  ولما رأى والد  ذلك النبوغ والعفثـة فيـ  ب  من علوم الدين وفق  الطري

اصــطفا  لتجارتــ   وتجــارة بعــض شــيوخ الواحــات  الــذين ال يتحمثلــون المســر إلــى أيالــة الجزائــر  

وأرسا إلى هناك على رأس القافلة ... ..[ لم يعطهم جوابا يومها  وطلب أن يمهلو  حتى غذ  

لتقـو  فـي اافلة  وكما لـم يشـاهد  أحـد مـن البـدو هنـاك  وفـي الصـباح لم يعد تلك الليلة إلى الق

المكان نفس   متعبا من أمر السهر  وقـف حيـث تحلثقـوا بـاألما حـول العجـوز  وضـرب بعصـا  

المكان وقال: هنا ستكون الب ر الطيثبة بمشي ة اهلل وعون . لم يصـدثقو  فـي البدايـة  فلـيا ببعيـد 

  لكـنهم حينمـا تـأملوا وجهـ  الحـاد  بـدؤوا الحفـر وسـار هـو إلـى من هناك كانت حفـرهم متوزثعـة

المرتف  خلف النداء الغريب الذي نادا   منذ أن أشرف علـى المكـان مـن جبـا حـوثاص  النـداء 

ـــى القافلـــة وأمـــرهم  ـــى ســـار إل ألهمـــ  أن يبنـــي دارا لحفظـــة القـــرآن  ومـــا أن ظهـــرت ااشـــارة حت

 .(1)«بالرحيا

من التاريخ الثػوري إىل التػاريخ االجتمػاعي فالػدي  مػن خػالؿ كرامػات ىكذا ينتقل بنا الراوي و  

احلاج بابا عبػد الػر ن ادليػزاج، ليسػرد بعػدىا خرافػات مػن الػذاكرة الشػعبية كخرافػة "ترقػو" العفريتػة الػر 

 ييلة. امرأةتتخذ شكل 

لنػػػدع ا ػػػاؿ  ونتوقّػػػف عنػػػد احلػػػد يف احلػػػديث عػػػن ااكػػػي التػػػارخيي يف روايػػػة الػػػدوائر واألبػػػواب، 

 للحديث أف العنا ر األخرى لتشكل الرواية.

                                                           

 .57، 55الرواية، ص ص:  - 1
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 المطلب الثاني: بنية الزمن

األحػداث » يعترب الػزمن أحػد ادلباحػث الرئيسػة ادلكونػة للخطػاب الروائػي ، إذا ، يكػن بػػؤرتو فػػ

تسري يف زمن، الشخصيات تتحرؾ يف زمن، الفعل يقص يف زمن، احلرؼ يكتب ويقرأ يف زمن، وال نص 

 .(1)«زمندوف 

ولقػػػػد أّرؽ الػػػػزمن البػػػػاحثني دلػػػػدة مػػػػن الػػػػزمن بػػػػل وال يػػػػزاؿ الػػػػبعض يتخػػػػّبط يف مفهػػػػـو الػػػػزمن أو 

باألحرى يف زم  القصة أو الرواية فمنهم من يعترب أف للنص األدج زمػن واحػد ومػنهم مػن يفصػل بػني 

للمػػ   ىملتصػػور  قػػد كػػافالػػزمنني، ولعػػل مػػن أوائػػل مػػن تطرّقػػوا ذلػػذه احليثيػػة ىػػم الشػػكالنيوف الػػروس، ف

الركيػػػػزة األساسػػػػية دلػػػػن جػػػاء بعػػػػدىم يف اعتمػػػػاد ثنػػػػائيتهم لتقسػػػػيم السػػػػرد إىل  احلكػػػائي وادلبػػػػى احلكػػػػائي

واخلطاب. فالنقد البنيوي بو فو امتدادا للجهود اللسانية ت ثر  هػود الشػكالنيني،  متهرين ثا القصة

 .دىا طرائق حتليل ىذا الزمنوحاوؿ من خالذلا بناء تصور نتري للزمن الروائي، لتتبلور بع

الػػذي أفػػاد ، يف دراسػػة زمػػن اخلطػػاب الروائػػػي كػػاف للباحػػث جػػريار جنيػػت كػػربأف اجلهػػد األ مػػص

القصػػة  ( فقػد فػّرؽ بػني زمػن figures IIIبػدوره مػن ادلدرسػػة الشكالنيػػة، ويتضػح عملػو يف كتابػػو )

زمن الشيء ااكي عنو، وزمػن احلكايػة احلكاية مقطوعة زمنية مرتني... فهناؾ  »وزمن احلكاية بقولو: 

 (2)  « )زمن ادلدلوؿ وزمن الداؿ(

                                                           

  .445 :، ص 1994، الكويت ،  23بنية النص الكربى ،رللة عا، الفكر ، ج ،  بحي الطعاف - 1

2 - Gérard Genette , FiguresIII  , editions de seuil , paris , 1972 , p 77 
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وقد عمل جنيت على مقاربػة زمػن احلكايػة )اخلطػاب(من خػالؿ ااػاور الثالثػة التاليػة: لرتتيػب 

 الزم  ، وادلدة ، والتواتر .

إذ هنػ  وقد استفاد النقػد العػرج مػن الدراسػة الغربيػة و مػا أصلػزه جنيػت علػى وجػو اخلصػوص ، 

ال سمػل رلػرد جهػد عبثػي  »هنجو وسلك طريقتو كثري من نقادنا العرب ألنو كمػا يقػوؿ سػيد إبػراىيم: 

شلتد يف الفراغ ادلطلق بال معى، بل يصب  خر األمػػر فػػي نتػائ  تلقػي ضػوءا كاشػفا علػى العمػل الػذي 

 (1) «يتعرض طواؿ الوقت لتحليلو 

روائػػػي ميلػػػك زمػػػن القصػػػة ذالػػػا، بو ػػػفها تسلسػػػال بػػػني أحػػػداثها  عمػػػل وميكػػػن القػػػوؿ  إف أيّ 

 وتواليا ذلا وزمن خطا ا، ويظعى برتتيب تلك احلوادث وفق  ط معني .

 زمن الحكاية:-1

ىو زمن األحػداث والوقػائص مرتبػة ومتتاليػة وفػق شػكلها ادلنطقػي ال كمػا  أو احلكاية زمن القصة

ومػن خػالؿ جلػوء الّسػارد إىل التوثيػق  (2)«خيضص بالضرورة للتتابص ادلنطقي لألحداث »يراىا السارد فهو

جعلها انطالقة كل جػزء أفصح عن بعضها وأوم  إىل بعضها اآلخر ليالتارخيي بئشارتو إىل تواريخ معينة 

 من أجزاء الرواية.

                                                           

نترية الرواية " دراسة دلناى  النقد األدج يف معاجلة فن القصة " ، دار قباء للطباعػة و النشر و التوزيص القاىرة،  ،سيد إبراىيم -1 
 .113 :، ص1998

  3، ط 2000 ادلغػػرب، السػػردي ،مػن منتػور النقػػد األدج ، ادلركػز الثقػايف العػػرج الػدار البيضػاء، بنيػة الػنص  يػد حلميػػدا  -2 
 .73:ص
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والتجاوز بل التالعب باخلطية الزمنية ادلنطقية  فهو  ويتضح لنا من خالؿ ذلك النسق الالترتييب       

االسػػتقالؿ أو سػػنوات بعػػده ليصػػّور لنػػا مشػػهد بابػػا أ ػػد الكهػػل وىػػو الػػذي شػػارؼ  ينطلػػق مػػن تػػاريخ

وىػػو التػػاريخ الػػذي  1870 علػػى اخلمسػػني مػػن عمػػره يقػػف علػػى أعتػػاب منػػزؿ جػػده الػػذي بػػ  سػػنة 

،  والػػذي سػػيكوف لػػو دور البطولػػة يف طيّػػات الروايػػة زاجحفػػر علػػى لػػوح منػػزؿ احلػػاج بابػػا عبػػد الػػر ن ادلػػ

سنة إىل اخللف فيصّور لنا بابػا أ ػد الطفػل اليػافص الػذي بلػل  48ليعود يف ثا  جزء من الرواية حوايل 

 الثانية عشر من عمره وىو يقطص الواحات يف أمل منو للقاء ب  عيداس.

يف بعض األحياف يتبص زمنية القصة مػن  هفئننا صلد، الزم  وإذا نترنا دلوضوع الرواية يف بنية نتامو     

سلك الذي  جّده  احب الكراماتحيث تواريخ الوقائص واألحداث فعندما يتحدث عن ادلاضي عن 

فنػدرؾ أف   مدينػة اجللفػة ةطيعلى خر  حىميال  ارخيادربا ضلو شارع ادلستقبل الواسص ، وسجل ت حلفيده

 ىذا التسلسل والرتتيب التارخيي يعك  جانبا من زمن القصة ادلتوايل .

ة ، فهو يػروي تػارة من ىذا سوى أف السارد يسرد لنا من الذاكرة ، تلك الذاكرة ادلتشتيّ  همناوال ي    

وعػػػن األغػػػواطي و بصػػػديقو و  بيػػػوعػػػن عالقتػػػو ب ، وتػػػارة عػػػن طفولتػػو وشػػػبابو،بابػػػا أ ػػػد ادلػػػزاج عػػن واقػػػص

األحػػػداث لػػػيقص عػػػن  غجػػػر، بػػػل وتػػػارة يعػػػود للػػػزمن ادلاضػػػي زمػػػن ال حكايػػػات جػػػده بابػػػا عبػػػد الػػػر ن

 .العجائبية الر كاف يرويها لو جده

وهــو  »ويسػػتمر احلكػػي تػػارة أخػػرى عػػن ماضػػي أسػػرتو البعيػػد ادلنبعػػث مػػن خػػالؿ  ػػورة جػػّده 

ثلمـا كـان يحـب أن يفعــا يرتـدي النـور  ويعتلـي صـهوة السـنوات ليعـود إليــ   يرتمـي فـي حضـن  م
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فهػػذه اجلماليػػػة للػػػزمن  (1)« يطلــب حلـــوى الطحـــين والحكايـــات التـــي ضــيثعت  وهـــو يجـــري خلفهـــا

 تكشف عن الو ف الذي أبرز أيل بنية زمنية عن الزمن ادلاضي الذي عاش فيو.

أهنػا  بالرغم من امتداد رواية الدوائر واألبواب على مدى قرابة ادلائتاف واألربعوف  فحة إال أف و 

كانػػػت تتجمػػػد يف الػػػزمن فقػػػد تالعػػػب الػػػراوي بػػػالزمن وقّسػػػمو إىل زمنػػػني إف  ػػػّح التعبػػػري زمػػػن رئيسػػػي 

يشػػتمل علػػى وقػػائص تػػدور يف مػػرحلتني عمػػريتني مػػن حيػػاة بطػػل الروايػػة وأزمنػػة ثانويػػة ال ي بػػو ذلػػا القػػارئ  

 كثريا.

د التػػ رجح بػػني الػػزمنني ولػػو أمعنّػػا النتػػر يف أجػػزاء الروايػػة التسػػعة عشػػر لوجػػدنا أف الػػراوي تعّمػػ

ادلختلفني للبطل )زمن الطفولة وزشلن الكهولػة( ف خػذ ينتقػل بينهػا تباعػا يف حركػة دائريػة تػوحي بسػمياء 

ودػػػرب القػػػارئ علػػػى موا ػػػلة القػػػراءة ألنػػػو مػػػا أف تتػػػ ج  أمامػػػو األحػػػداث يف أحػػػد  -الػػػدوائر–عنواهنػػػا 

ميكننػػػا ي ال ميكنػػػو دػػػاوزه إال بػػػالقراءة، و الػػػزمنني حػػػىت يصػػػطدـ ببػػػاب مغلػػػق يشػػػكلو الػػػزمن الثػػػا  والػػػذ

وفػػػق ادلسػػػار  طفػػػل بابػػػا أ ػػػديػػػة للدائر الوقػػػوؼ عنػػػد النتػػػاـ الػػػزم  يف القصػػػة عػػػن طريػػػق تتبػػػص احلركػػػة ال

 :السردي

 (8ص)بابا أ د الرجل الكهل يف مدينة اجللفة أوائل سنوات االستقالؿ

 (18ص  )سنة 12بابا أ د تعرؼ على ب  عيداس وىو يف عمره 

 (57ص ) 1870حفر البئر العذب 

                                                           
 .26الرواية، ص:  - 1
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 (59ص  ) بناء دار احلاج بابا عبد الر ن

 (60ص )وفاة اللة فاطمة والدة بابا عبد الر ن 1872

 (61ص)قرارات فرنسية بتشييد أبنية جديدة وسفر بابا عبد الر ن إىل احلجاز  1874

 ( 16 ص بابا عبد الر ن للجلفة آلخر مرة )عودة احلاج  1890

رقػات االزمن الّسردي ، ونتػاـ زمػن القصػة شلػا سػدث مف  ومن ىذا صلد عدـ التطابق بني نتاـ

زمنيػػة سػػردية ، ألف الروائػػي يكسػػر زمػػن القصػػة ويتالعػػب بػػالزمن منطلقػػا مػػن حاضػػر إىل مػػاض ، ومػػن 

 ماض قريب إىل ماض بعيد ، وىكذا تتشكل ادلعمارية السردية.

دىا علػى الشػكل صلػروية من خػالؿ تػواريخ األجػزاء والػر ومن ىنا جيب أف نرسم زمن الّسرد لل

 اآليت :

 الحدث الزمن

 حفر البئر وبناء دار بابا عبد الر ن 1870

 وفاة اللة فاطمة والدة بابا عبد الر ن 1872

 قرارات فرنسية بتشييد أبنية جديدة وسفر بابا عبد الر ن إىل احلجاز 1874

 عودة بابا عبد الر ن من الواحات إىل اجللفة آلخر مرة 1890
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 وقائص دديد دار بابا عبد الر ن ومعاجلة الشقوؽ سنوات االستقحل

تاريخ السرد وبالنتر لطريف الرواية بني الطفولة والكهولة يف ادلرحلة العمرية لبابا ل نترا مححظة:

إىل  1885يرتدد على ب  عيداس كانت بني  أ د فعلى األرجح أف طفولتو الر سكي عنها وىو

 سنة. 13باعتبار أف بابا أ د قضى سنة كاملة خارج القصر أي عاد يف عمره  1900

 

ندرؾ مػدى ادلفارقػة    وتبدو ىذه ادلفارقة السردية بني انقطاع الّسرد وبداية األحداث ادلسرتجعة

كمػػا يػػرى "جػػرار جنيػػت " فبػػذلك سػػاوؿ الروائػػي أف يعػػرب عػػن مػػدى تلػػك ادلفارقػػة نػػدة زمنيػػة زلػػدودة 

 12، يتجاوز السنة الواحدة وىي منذ أف كاف عمػر بابػا أ ػد  ف حداث طرؼ الرواية مص ب  عيداس

أمػا الطػػرؼ الثػػا  فلػػم يتجػػاوز فيػو الػػراوي الثالثػػة أسػػابيص وىػػي الػػر  سػنة إىل أف بلػػل سػػن الثالثػػة عشػػر،

 تسارعت فيها األحداث عند بابا ا د بني ترميم الدار والبحث عن حجة ملكيتها ووفاة األغواطي.

ترتكػػز علػػى تلػػك  الػػدوائر واألبػػوابؿ بػػ ف مسػػتويات الػػزمن داخػػل الروايػػة وىكػػذا ميكػػن أف نقػػو 

الفكريػػػػة للمجتمػػػػص اجلزائػػػػري يف ادلػػػػدة الزمنيػػػػة   الػػػػدالالت التارخييػػػػة واالجتماعيػػػػة ااملػػػػة باأليػػػػديولوجيا

 .اقص ادلعيو دلدينة اجللفةادلؤطرة يف النص والر تعك  الو 

ينطلػق مػن احلاضػر يف اجللفػة إبػاف ، فهو  دائريخبط وعليو فالنتاـ الزم  للعمل الروائي يتسم 

 .االستقالؿ ليغوص بعدىا يف ادلاضي مث يقفز بعد ذلك إىل احلاضر من جديد وىكذا دواليك
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 زمن الخطاب:-2

مػػػن الواقػػػص  الػػػدوائر واألبػػػواب لعبػػػد الوىػػػاب عيسػػػاويينبثػػػق الػػػزمن السػػػردي يف العمػػػل الروائػػػي        

يشكل اجلماليػة ادلعماريػة الزمنيػة السػردية  ،والذاكرة فخط االستذكار واسرتجاع الوقائص ادلاضية ادلنقضية

حػوؿ ، وا ػفا احلػوار الػذي دار بينهمػا  حديثو مػص  السػويف  ػاحب ادلقهػى، فينطلق الروائي من زمن 

 يقوؿ:قرار ىدـ سور مدينة اجللفة ف

 مدينة الجلفة سيصدر.قال إن هناك قرارا يخصُّ  »

 أي قرار؟ هذ  نغمة جديدة.

عند مرور  بمبنى الوالية  سم  كحما كثيـرا  مـن بينـ : أنهـم سـيهدمون السـور المحـيا بالمدينـة  

 .(1)«وكذلك األبنية التي تجاوز عمرها المائة سنة

عامػػا قػػد  مػػاف وثالثػػنيلث نػػاعػػود بيإذ يسػػبح بنػػا الروائػػي يف عمػػر بابػػا أ ػػد ىػػذا ادلوقػػف وبعػػد 

فيصػػف حيػػاة البطػػل بػػن جػػدراف القصػػر يف الواحػػات وىػػو ، يتجػػاوز الثانيػػة عشػػر مػػن عمػػػره خلػػت، 

طوال عمرك كنت الهيا يا أحمد  ضيثعت اللوح المرسوم بكحم اهلل  مم نسيت حروف    » ويقوؿ

وىػذا  ،(2)«وجريت خلف جرار الحقمي وبنات عيداس  حملتك الصحراء سفاحا وليتها خنقتـك

                                                           
 .12الرواية، ص: - 1
 14نفسو، ص: - 2
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مػػػا بعػػػد الكهولػػػة وفػػػرتة  طفولػػػة يف الواحػػػاتيبػػػني لنػػػا وكػػػ ف الروائػػػي ال سػػػدث فرقػػػا بػػػني الفرتتػػػني فػػػرتة ال

 .ندينة اجللفةاالستعمار 

ة  انطالقػػا مػن  ػػورة باركػادل دار بابػا عبػػد الػر نيسػتعيد الروائػي يف الواقػػص  ػورة ادلاضػي  ػػورة 

صــمت األغــواطي وتأمثــا باحــة الــدار  وكأنــ   »فيقػػوؿ علػػى لسػاف األغػػواطي تهالكػةالواقػص ادلخربػػة وادل

 .(1)«يستدعي بانيها ليعين  على سرد الحكاية...هنا ستكون الدار  واليوم سنبدأ حفر األساس

الزمنيػة لكػل أجػزاء الروايػة والػر اسػتهلت بتػواريخ   تشكل ادلعماريػة  دأالدوائر الر رمسها بابا 

 ودائػرة اخلػوؼ مػن ىػدـ الػدار والتشػرد وسػط أحيػاء اجللفػة، كهولػة، فػاجلزء األوؿ ميثػل ال زمنية منطقيػة

أما الدائرة الثانية فتمثل الطفولة واحللقة الر كانت متثػل بػ  عيػداس وعيشػهم ، يبل احلاضر عند الروائ

وسط الواحػات خػارج القصػر وتػردد بابػا أ ػد علػيهم، مث دائػرة ثالثػة تتشػكل يف الكهولػة وىػي اخلػوؼ 

قػػػاء بابػػػا أ ػػػد وحيػػػدا دوف مػػػن يؤنسػػػو فهػػػذا األخػػػري كػػػاف نثابػػػة األب لػػػو، مث مػػػن مػػػوت األغػػػواطي وب

تتشكل دائرة رابعػة يف الطفولػة وىػي دائػرة احلػب بػني بابػا أ ػد وجػاال حفيػدة شػيخ بػ  عيػداس وقػراره 

الزواج منها، ليسافر بنا الروائػي للمسػتقبل فتتشػكل الػدائرة اخلامسػة وىػي دائػرة احلػب أيضػا بػني البطػل 

وزة ابنػػة األغػػواطي، وكانػػت ىػػذه الػػدائرة ىػػي ادلنعطػػف يف مسػػار الروايػػة ليكتشػػف البطػػل أنػػو كػػاف وعػػز 

زلور كل تلك الػدوائر وأهّنػا سػتبدأ يف التفكػك واحػدة تلػو األخػرى، فػدائرة ادلنػزؿ صخلّػص منهػا دلػا وجػد 

لبابػا أ ػد بػ ف مػا احلجة يف القبو كما أشار لو األغواطي، ودائرة األغواطي تالشت نوتو بعػد أف أومػ  

يسػػمعو مػػن أ ػػوات حػػوؿ  ػػوف الػػدار كػػاف يقصػػد بػػو أف يبػػ  داره ىػػو أي أف يشػػّكل عائلػػة حتتويػػو، 
                                                           

 .59: نفسو، ص - 1
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ويعود للطفولة بعد أف تالشت دائرة جاال وبػ  عيػداس حيػث كانػت جػاال ىػي ادلػرأة الػر تغػرؽ وسػط 

عيػػداس وانتهػػت رحلتػػو السػػباخ و، يسػػتطص بابػػا أ ػػد مسػػاعدلا وبعػػدىا مباشػػرة قػػرر التخلػػي عػػن بػػ  

وعالقتػػو معهػػم، أمػػا  خػػر الػػدوائر فرتكهػػا الػػراوي مفتوحػػة  لػػوس بابػػا ا ػػد مػػص زلبوبتػػو عػػزوزة يتبػػادالف 

 أحزاهنما وحتهما العاثر.

والغريػػب يف ىػػذه الروايػػة أف القػػارئ قػػد يعتقػػد أف دور البطولػػة مثّلػػو بابػػا أ ػػد يف حػػني نالحػػظ 

غواطي، فهو من انتشل بابا أ د من احلانة بعد أف كاف عربيػدا أف كل جزء من أجزائها ، خيل من األ

بػػني أزقػػة بػػاب احلديػػد، وىػػو مػػن كػػاف يشػػري عليػػو ويسػػت ن  برأيػػو دومػػا، وىػػو مػػن كػػاف سنػػو عليػػو حنػػو 

األب والرفيػػق ادلخلػػص الصػػدوؽ، كمػػا أف األغػػواطي ىػػو مػػن كػػاف دومػػا  ػػاحب احللػػوؿ الناجعػػة لبابػػا 

ـ الػر يراىػا و، تنتهػي الروايػة إال بوفاتػو لػذلك نعتقػد أف للروايػة بطػل ثػاف أ د وادلفّسػر الوحيػد لألحػال

 ىو األغواطي أو ميكن أف نعترب اجلوكر الذي سرؾ خيوطها.

ىػػي باألسػػاس زمنيػػة ارداعيػػة  عبػػد الوىػػاب عيسػػاويفلػػذا ميكننػػا القػػوؿ بػػ ف زمنيػػة السػػرد عنػػد   

جػرت فيػو تلػك األحػداث ومبعثهػا االردػاعي تلػك  ذىنية تنطلق مػن الواقػص لتسػرب أغػوار ادلاضػي الػذي

، أو  أسػبوعني أو ثػالث كػاف ىػاج  ىػدمها يػؤرؽ بابػا أ ػدمػن خػالؿ  دارالصورة الر ظهرت  ػا الػ

دار مباركة شهدت العديػد مػن األحػداث و لػت بػني جػدراهنا العديػد مػن القصػص كػاف  خرىػا ىي ك

، فكػاف زمػن السػرد مػرتاوح بػني احلاضػر وادلاضػي  يػةإيواء الثوري الذي حاوؿ قتل الضابط الفرنسي بوحل

بني الواقص ادلعػيو والواقػص اآلخػر ادلنبعػث مػن الػذاكرة ادلستشػرؼ أحيانػا يف ثنايػا السػر د ليشػكل البنػاء 

 الف  للعمل الروائي يف شكل بديص.
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 المطلب الثالث: طرق وأشكال توظيف التاريخ في رواية الدوائر واألبواب

 روائيػني رار غػ ىلػع ورواياتػ  للتشػكي ومادتػ ومنػ ويسػتمد ثاالرت  عبد الوىابعيساوي  يستثمر

 واسػتثمار ادلاضػي إىل والرجػوع ،يو از لػا وأمػني بوجػذرة ورشػيد وطػار رىالطػا ثػاؿأم نكثػريي ئػرينياز ج

 العػرج التػاريخ ؽأعمػا يف  ػذوره يضػرب بعيػدا وأ  التحريػر،  ػرب لػقيتع قريبػاً  كػاؼ سػواء التػاريخ

 ، (1)«ئػرااجلز  يف العربيػة غػةلبال ادلكتػوبني والقصػة الروايػة يف غالبػة ةىر ظػا ليشػك فأ يكػاد» ميا سػال

 ااكػي بػني مث نومػ والروائػي التػارخيي بػني أو والفػ  احلقيقػي بػني قػةالعال إشػكالية طػرح يعيػد مػا ووىػ

 الػر األسػباب نوعػ كذلػ دالالت نعػ وخارج ال الروائي النص اخلد البحث إىل ويدفعنا .وادلكتوب

 .أخرى ظروؼ زمنية يف واسرتجاعها بعينها تارخيية حقبة اختيار إىل بالكاتب دفعت

 إسػقاط خالذلػا مػن الروائػي أو اجتماعيػة سػاوؿ سياسػية إيديولوجية األسباب ىذه تعك  قد 

 الكاتػػب مػػن يتخػػذ وقػػد واجيابياتػػو، بسػػلبياتو ذلػػك ادلاضػػي دػػارب مػػن لالسػػتفادة احلاضػػر علػػى ادلاضػػي

 .غري ال فنية لدواع   األسباب ىذه تكوف قد أو ادلتخلف، الواقص وط ة من إليو يفر مالذا ادلاضي ىذا

 بادلاضػي الكاتػبؼ طػر  نمػ اكبػري  وعيػا الروايػة يف التػاريخ يػفتوظ يػةلعم تسػتدعيك لػذل

 التػاريخ أحػداث فلتوظيػ الكاتػب اىاعتمػد الػرؽ الطػر  زاإبػر  ؿ وسػنحاو  ة،الكتابػ وبشػروط وباحلاضر

 :التارخيية اهحقيقت وتشوي فدو  الف  ؽالصد اذل قسق نا فنيا جااإخر  اهجاخر إو 

                                                           
سللػػوؼ عػامر، الروايػة والتحػػّوالت يف اجلزائػر )دراسػػات نقديػة يف مضػموف الروايػػة ادلكتوبػة بالعربيػة(، منشػػورات إحّتػاد الكتّػػاب  - 1

 .58، ص:2000العرب، دمشق، 
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صلده يدم  احلدث التارخيي بالف  حني يعتمد على خا ية االسرتجاع عن طريق احلػوار  أوال:

بػني طػػرفني وغالبػػا ، يعتمػػد الػػراوي علػى طريقػػة ادلونولػػوج أو احلػػوار ادلنفػػرد فحػىت دلػػا كػػاف البطػػل سػػدث 

د نفسػػػو كػػػاف الكهػػػل سػػػاور الصػػػيب عػػػادة، أو شخصػػػيتني رئيسػػػيتني علػػػى سػػػبيل ادلثػػػاؿ البطػػػل بابػػػا أ ػػػ

لكـــن مـــا عحقـــة أخيـــك بمحاولـــة الثـــورة اغتيـــال أحـــد  »والسػػػويف  ػػػاحب ادلقهػػػى، يقػػػوؿ الػػػراوي: 

 الضباط الفرنسيين؟

كان المسكين قاصـدا حانـة الجزائـر  ومـا أن سـم  صـوت الرصـاص حتـى قفـز جريـا فـي  

 (1)«كا االتثجاهات  ولدقائق كان عند باب الحانة مضرجا بالدماء..

 ذيبفيػ قصػد أولػف تك فدو  السػردي دهمشػلل ةلػكتكم التارخييػة ومػةلادلع الكاتػب لنػا ـيقػد

معلومػة عػابرة ولكػن سيصػطدـ القػارئ يف أواخػر فصػوؿ  تتبػدى حػىت السػرد داخػل التارخييػة الوثيقػة

 .الرواية ب ف بطل الرواية لو  لة وطيدة  ذه ادلعلومة والر ستتضح لديو فيما بعد

الطريقة الثانية الر اعتمدىا الراوي يف سرده للوقائص التارخيية كانت من خػالؿ مػا يقولػو اايطػوف  مانيا:

 وتعػد ىم،حػوار  يف اىػور هوظ موكياللوسػ النػاس تصػرفات ىلػع هاانعكاسػ الؿ خػن مػ»ببابا أ ػد أي 

 موحتكػ تتػ ثر الػر يىػ الشخصػيات حيػث ومػةلادلع عػرض يف انسػيابية ؽ الطػر  أكثػر نمػ الطريقػة ذهىػ

ولمـا  »، ومػن أمثلػة ذلػك حػديث الو ػيف ادلكػواجي عػن نفسػو: (2)«سػاردل تػدخ فدو  وتفػرح وتعا 
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كــان حظــي قلــيح وال صــنعة أعرفهــا  فقــد تشــرثدت ونمــت فــي الشــوارح أيثامــا إلــى أن مــرث اآلغــا 

األغػوات فهو يذكرنا ندينة اجللفػة إبػاف حكػم   (1)«بعربت   وأوشكت حوافر حصان  أن ترفسني...

نـرفض أن يهـدموا »أي سلّلفات احلكم العثما  للجزائر، مث يقوؿ يف موضص  خر علػى لسػاف البّقػاؿ: 

هذا البناء الذي كان سجنا ُعذثب في  أبناء المدينة  ولكنثهم لم يعرفوا بـأنني أيضـا كنـت مـن بـين 

 .(2)«الذين ُعذثبوا...

وىنا نرى أف الراوي قد وّظف تارخيني استعماريني أحدثا متثل يف حكم األغوات دلدينة اجللفة 

 والثا  يف السجن الذي عّذب فيو أبناؤىا.

ـــا: إخػػػراج احلػػػدث التػػػارخيي عػػػن طريػػػق تداولػػػو علػػػى لسػػػاف أكثػػػر مػػػن شخصػػػية واحػػػدة، أو سػػػرده  مالث

، فيقػػوؿ علػػى لسػػاف ة مػػن طػػرؼ رجػػاؿ الثػػورةاغتيػػاؿ الضػػابط بوحليػػبوجهػػات نتػػر سلتلفػػة، ومنػػو قّصػػة 

 »السويف زلاورا ادلزاج: 

مـ   مــم - أقصـد الــذي قتـا عنــدما حـاولوا اغتيــال الضـابا بولحيــة  قـال الســوفي ملتفتـا إلــى محدث

 أردف أتذكر الحادمة؟

 سمعت عنها فقا  ولكن ما عحقة أخيك بمحاولة الثورة اغتيال أحد الضباط الفرنسيين؟-
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قاصــدا حانــة الجزائــر  ومــا أن ســم  صــوت الرصــاص حتــى قفــز جريــا فــي كــا  كــان المســكين-

 .(1)«االتثجاهات  ولدقائق كان عند باب الحانة مضرجا بالدماء 

الحادمـة فـي الخمسـينات  يومهـا قـررت »مث يعود لذكر احلادثة على لسا  األغواطي قائال: 

جبهة التحرير الوطني أن تقتا أحد الضباط الفرنسيين  وأظنـك سـمعت بـ   اسـم  بولحيـة  كـان 

قصيرا  ومربوح القامة  ذا لحية كثثة يشب  العرب  هجموا عليـ  قـرب الثكنـة... انتقـا بهـا القتـال 

ي كـا االتثجاهـات  وسـقا إمرهـا إلى شـارعين آخـرين حتـى بلـغ حانـة الجزائـر  أطلـق الرصـاص فـ

 .(2)«أخو السوفي

وكاف الغرض من ىذا النمط يف السرد ىو التفسري أو ا جابػة علػى التسػاؤالت الػر قػد تعػرض 

للقػػارئ بعػػد أف تعػػرض عليػػو بعػػض األحػػداث يف شػػكل ومضػػات مبهمػػة فتضػػعو أمػػاـ حػػرية يف زلاولػػة 

عنصػػر التشػػويق علػػى القّصػػة فمحاولػػة معرفػػة فهػػم تلػػك األحػػداث وخلفيالػػا، عػػالوة علػػى أهنػػا تضػػفي 

 ا جابة دعلك تستغرؽ ادلائة وتسعوف  فحة دوف أف تشعر بادللل أو الكلل.

 مإىل خامتة تارخيية حتس ل ادلتلقي زلتاجاحداث بطريقة تصاعدية دعألتدار ا»ذه الطريقة ىويف  رابعا:

ؽ التػػػارخيي مرحلػػػة بالصػػػد و متازجػػػيف قػػػف وتكشػػػف النهايػػػة، ويف ىػػػذه احلػػػاؿ يبلػػػل الصػػػدؽ الفػػػ ادلو 

نػا يف القػراءة نػرى وتػرية لمػا توغلأحػداث الروايػة، فك ؿ علػى ذلػك مػا  لػت إليػووخػري مثػا ،(3)«متقدمػة
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ائ  غامضػة فمػا الػذي سػدث للطفػل أ ػد وبػ  عيػداس  ومػا الػذي سػدث حداث تتصػاعد ضلػو نتػألا

 لدار احلاج بابا عبد الر ن 

وبـدأ الوحـا »فعػن األوىل نتوقػف عنػد قػوؿ الػراوي رامسػا هنايػة قصػة أ ػد وجػاال وبػ  عيػداس:

يسحبها إلى األسفا كانت لحظتها تنظر باتثجاه   استمر في الصراخ مناديا عليهـا  رفعـت يـدها 

ولوثحت ل  تناديـ   حـاول أن يـركض بسـرعة أكبـر  ولكنثـ  أجهـد مـن المسـافة التـي قطعهـا وحـال 

لى بكاء... سحب أشياء  من خيمت  وربطها إلى أول جما صادف   وشق الرمال عائـدا صراخ  إ

 .(1)«إلى القصر

وكػػػن ىػػػذا ىػػػو ادلشػػػهد األخػػػري أل ػػػد بػػػني بػػػ  عيػػػداس وك هنػػػا النهايػػػة احلزينػػػة الػػػر ، يتوقعهػػػا 

 »القارئ، والر ينسخها الراوي بنهاية سعيدة وىي: 

 دارك لن تؤخذ منك. -

   لقد وجدت التصري .هذا ليا جديدا -

 .(2)«.وبدون تصري  الدار ملكك  وفقا لقانون الحيازة الجديد -

ىػػذا عػػن هنايػػة درامػػا الػػدار ادلباركػػة أمػػا عػػن هنايػػة القصػػة العاطفيػػة فيقػػوؿ عػػن بابػػا أ ػػد وعػػزوزة 

 »بنت األغواطي:
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جلا إلى قربها وتحصـق كتفاهمـا  ومـد هـو اآلخـر  رجليـ  مثلهـا  وارتفـ  صـوت  أكثـر  -

باألغنية  وبقيا هكذا حتى أظلمت  مم صـمتا حـين أدركـا أن اللـة تركيـة سـمعت نـداءهما 

 .(1)«ولن تتركها وحيدين بعد اآلن

 المطلب الراب : طريقة الراوي في توظيف شخصيات تاريخية جاهزة

 فدو  نتصػػػور روايػػػة مػػػ نميكػػػ تجربػػػة الروائيػػػة فػػػاللساسػػػية لألت اادلشػػػكال نتعتػػػرب الشخصػػػية مػػػ

وكانػت  تجربػة الروائيػةالو زلػور ىػالتشخيص  فكا  مث نوم»ف رئيسة أو ثانوية، شخصيات تؤدي وظائ

م بالرغػػ، و (2)«الغاية األساسية من إبداع الشخصيات الروائية ىي أف متّكننا من فهم البشر ومعايشػتهم

تعػد م منتور النقػد البنيػوي، ولػػ نكبرية م  ك فئف الشخصية يف الرواية اجلديدة ، تعد ذات أثيةذل نم

عنصػرا »التقليديػة، فقػد ّثشػت وأ ػبحت ال تعػدو أف تكػوف  ا الروايةىا إياهة الر أكسبتا تلك اذليبذل

من مشكالت السرد يف العمل الروائي مثلها مثل باقي مشكالت السرد...أو ال تعػدو أف تكػوف كائنػا 

 .(3)«لغويا مصنوعا من اخلياؿ ااض

 لوو تعامى ىلوكاؽ كاتب الرواية عموما والرواية التارخيية خصو ا ويرىق  ما يؤر  أ عب نم فإ

ا يف التػػػاريخ الرمسػػػي ىا وحضػػػور ىػػػا وجودشخصػػػيات ذلػػػ، والثقافػػػة زة زلػػػددة ادلعػػػا،ىمػػػص شخصػػػيات جػػػا

قلػل مػن حريتػو. ومهمػة الروائػي وي ففا شلػا يقيػد الفنػالا كتػب التػاريخ سػايالػا وهنحددت بدايات حيالػ
                                                           

 .239 -238نفسو، ص ص:  - 1

 2تػػر:  ػػالح رزؽ، اذليئػػة العامػػة لقصػػور الثقافػػة، القػػاىرة، ط روجػػر ب ىنكػػل، قػػراءة الروايػػة مػػدخل إىل تقنيػػات التفسػػري، - 2
 .216ـ، ص: 1999

 90-85ص ص:  مرجص سابق، نترية الرواية،يف ر عبد ادللك مرتاض،  - 3



 بوابالمبحث الثاني: أشكال وتقنيات توظيف التاريخ في رواية الدوائر واأل

57 
 

ق رؤيػػا نابعػػة مػػن ظػػروؼ وفػػ وتتجػػاوزه إىل إعػػادة  ػػوغ لػػ الكاتػػب ال تقتصػػر علػػى تسػػجيل التػػاريخ بػػل

ؿ دافا يريػػد الو ػػو ىػػا وأ ػػ نالروائػػي الػػر تعكػػ  قيمػػا يػػؤم وجهػػة نتػػر العصػػر الػػذي أصلػػزت فيػػو، ومػػن

 رصػػقػػائم ىنػاؾ، ولكنػػو معطػى متغػري. إننػػا يف كػل عالتػاريخ معطػػى موضػوعي يف ادلاضػي،  فأل»، اإليهػ

مػػا لك  ضػػلماضػػي أفلل الؿ التعبػػريات الباقيػػة لنػػا، ويكػػوف فهمنػػاخػػ نمػػا جديػػدا مػػهادلاضػػي ف هػػمنف

، وىنػا ميكننػا التسػاؤؿ  ػل ينطبػق (1)«يف ادلاضػي فة نػا كػاهتوافرت شروط موضػوعية يف احلاضػر، شػبي

 ىذا الكالـ على رواية الدوائر واألبواب 

الشخصػيات إىل رئيسػية وثانويػة كمػا وظّفهػا الروائػي لإلجابة عن ىػذا التسػاؤؿ البػد أف نقسػم 

 عبد الوّىاب عيساوي ونعاجل األدوار الر لعبتها يف سياؽ الرواية.

 الشخصيات الرئيسية:-1

مػػػن ادلعلػػػـو والبػػػديهي أف الشخصػػػية الرئيسػػػية ىػػػي الػػػر حتمػػػل الروايػػػة علػػػى عاتقهػػػا وىػػػي الػػػر 

ونتػ ثر حلزهنػا، ويف ىػذا الصػدد يقػوؿ روجػر ىينكػل تتمحور حوذلا أحداث الرواية ككػل فنفػرح لفرحهػا 

إف اىتمامنػػا ينصػػرؼ بقػػوة إىل الشخصػػيات ادلعقػػّدة ألف دربتنػػا عػػرب »يف الفصػػل اخلػػام  مػػن كتابػػو: 

القػػراءة والعػػا، ادلطػػروح تقودنػػا إىل أف نتوقّػػص  مػػن األحػػداث أف حتّقػػق تغيػػريا مػػن نػػوع مػػا يف الشخصػػية، 

د  تصرّفالم  إىل رلموعة متداخلة ومركبة مػن الػدوافص والعواطػف ىػم متنّػة وأف الناس ادلعّقدين الذين تر 
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، وفيمػػا يلػػي سػػنتطرؽ لتوظيػػف ادلؤلػػف للشخصػػيات التارخييػػة (1)«التعػػرض ألبػػرز التغػػريات ادللحوظػػة...

 الرئيسية اجلاىزة فيما سنغفل البطل كونو حلقة الو ل بني الشخصيات الرئيسية والثانوية.

 بد الرحمن المزابي:الحاج بابا ع-أ

لقػػػد وظػػػف الروائػػػي العديػػػد مػػػن الشخصػػػيات التارخييػػػة إىل جانػػػب البطػػػل سػػػواء كانػػػت ىػػػػذه 

الشخصيات حقيقية أو متخيلة، فنجد احلاج بابا عبػد الػر ن ادلػزاج جػد البطػل، واألغػواطي، والسػويف  

 والشخصيات العيداسية )الشيخ، جاال(.

 فدو  نالفػ  مػك،  يسعى إىل حتقيق الصػدؽ ش بال وفئن والروائي، باعتباره فنانا ولي  مؤرخا،

لػق بالكشػف عػن تتع ة اللأسػئ ك تربز أسئلة كثػرية تفػرض نفسػها علينػا،يشوه احلقيقة التارخيية، لذل فأ

 احلقيقة بقدر ما تكشف عن طريقة الروائي يف التعامل  مص شخصيات جاىزة يف التاريخ.

احلاج بابا عبػد الػر ن كانػت نثابػة ااػور الػذي تػدور حولػو األحػداث منػو انطلقػت  وشخصية

 الرواية وعنده انتهت.

احلاج بابا عبد الر ن الذي مّثل بالنسبة ألىل اجللفة وأل دقاء البطل بابا أ د الرجل ادلبػارؾ 

حفيػػػده القصػػػص  ػػػاحب الكرامػػػات، والػػػذي مثػػػل للبطػػػل دور اجلػػػد احلنػػػوف الػػػذي كػػػاف يقػػػص علػػػى 

العجائبية الر أثرت على مسار حياتو، الشيخ الذي كاف يزود حفيده  لوى الطحني وسضػره والقػارئ 

 دلستقبل غامض.
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 إذف قد وظف الروائي شخصية احلاج بابا عبد الر ن بثالثة أوجو سلتلفة وىي كالتايل:

 الوج  األول: الرجا المبارك

 ة والر وردت يف العديد من مقاطص الرواية ومنها:وىي الصورة الر عرفو  ا أىل اجللف

ذلك الحاج بابا عبد الرحمن  رجا صال  وبركة الزاوية  عاش خادما لها ول  كرامـات »-

 . (1)«كثيرة

ولما اجتم  مريدو الحاج بابا عبد الرحمن من حول  طائعين ل   فيما يـأمرهم بـ   دعـا »-

ُيحيي األرض بعد موتها  ويحفر بقية أنعامهم من أن تنفـق  اهلل في  سرث  أن ينزل من عند  غيثا 

ــت أيامــا  واخترقــت الفســائا األرض  ومــا هــي إال أيـثـام حتثــى تراكمــت الغيــوم فــي الســماء  وهرمر

 .(2)«واكتست بساطا أخضر جديدا  بعد أن كانت قاحلة سوداء

 الوج  الثاني: الجد العطوف على حفيد 

  ذاكرة بابا أ د منذ  غره وال يعرؼ جّده إال  ا:وىي الصورة الر كانت زلفورة يف
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غشــا  حــزن قــديم متــذكرا صــورت  وهــو يرتــدي النــور  ويعتلــي صــهوات الســنوات ليعــود إليــ  »-

ويرتمي في حضن  مثلما كان يفعا  يطلب حلوى الطحـين والحكايـات التـي ضـيثعت  وهـو يجـري 

 .(1)«خلفها

وهو ينادي  إلى غرفت   ويفت  ل  برنس  مثا جناح  إال أن ذاكرة أحمد أعادت المشهد نفس  »-

 .(2)«يأوي  داخل   ويهب  حلوى الطحينة

 الوج  الثالث: الهاتف

 وىو ذلك الصوت الذي كاف يسمعو بابا أ د أو يراه يف منامو فيو يو باحلفاظ على الدار ومنو:

ويعاتب  ويرسم ل  دربـا ال كان الصوت فقا ينادي   يرتف  في غفوت  مثا هزيم الرعد  ينادي  و»-

يفهم   ويلوم  على طريق هجر  منذ سنوات بعيدة حاول محوها من ذاكرت  مثا كـابوس غيـر أن 

 .(3)«الصوت لم يتوقف  واللوم ظا يزداد يوصي  بالدار

انطلق الصوت الراعـد مـن كـا مكـان فـي الشـارح  صـرخ وأسـرح إلـى الـدخول  واسـتمرث فـي  »-

 .(4)«رفت   ظا ينادي ...التزايد حتى وهو داخا غ
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إذف ىػػػذه ىػػػي األوجػػػو الػػػثالث لشخصػػػية احلػػػاج بابػػػا عبػػػد الػػػر ن والػػػر ، تفػػػارؽ بطػػػل الروايػػػة 

طواؿ مسارىا وبالتايل طواؿ حياتو سواء مص ب  عيداس وىو ال يزاؿ طفال أو بني أسػوار مدينػة اجللفػة 

 وىو كهل بلل اخلمسني من عمره.

 األغواطي: -ب

  وىو الشخصػية الػر قلنػا يف موضػص رنػا أهنػا قػد تقامسػت دور البطولػة مػص البطػل بابػا األغواطي

الحـر أن »وذلك حلضورىا الدائم يف كل ادلواقػف مػص البطػل األوؿ للروايػة وىػي مػن قػاؿ عنهػا البطػل:

األغــواطي لــم يغــب ولــو للحظــة عــن الحكايــة  يؤججهــا أو يرمــي المــاء فوقهــا كــان عليمــا بأشــياء 

كثػػر مػػن ، وكسػػابقو أيضػػا األغػػواطي كػػاف لػػو أ(1)«فاصــيا تحيــر  فــي كــا مــرة يســمعها منــ دقيقــة وت

 حضور يف الرواية وأوجو سلتلفة منها.

 الوج  األول: المنقذ

فاألغواطي كاف الرجل الذي أنقذ بابا أ د من سنوات الضػياع الػر عاشػها بػني حانػات بػاب 

كان في مقام والد   أو كـان بالفعـا يمحضـ    »ويف ىذا ادلقاـ يقوؿ الراوي: احلديد وبني ب  عيداس

النصــ  كلمــا احتاجــ   خصوصــا فــي العــام األول مــن تعارفهمــا  كــان المزابــي فــي أســوأ حاالتــ   
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ــــات القصــــر  ــــثقح بلعن ــــ  الطفوليــــة  الحقمــــي وبنــــات عيــــداس  وم ضــــائعا بائســــا  يطــــارد أححم

 .(1)«والواحات

يشـــرب حتـــى يُنهـــك ويعـــود بصـــعوبة إلـــى الـــدار  يضـــرب البـــاب » خػػػر:ويقػػػوؿ يف موضػػػص 

بقسوة  بالرغم مـن أنـ  يحمـا المفتـاح معـ   وينتظـر هنـاك حتـى يطالعـ  األغـواطي  ويسـحب  إلـى 

غرفتــ   يســقي  قهــوة دون ســكر  ويبلــا لــ  شــعر  بالمــاء البــارد حتــى يســتفيق  ويــرا  جالســا إلــى 

 .(2)«ك التي تتصا بسكر جانب  ويحادم  عن كا األشياء  عدا تل

 الوج  الثاني: األغواطي الحكيم حاما األسرار

نػػرى يف بعػػض ادلقػػاطص أف األغػػواطي لعػػب دور احلكػػيم وادلرجػػص لألسػػرار الػػر تتعلػػق بػػدار بابػػا 

كنت يومها قد  »عبد الر ن وتفا يل حياتو يف اجللفة واألغواط ومنها ما يقولو عن بابا عبد الر ن:

الجمـا داخـح إلـى شـيخ الطريقـة فـي خلوتـ   ابتسـم الشـيخ لسـؤالي وقـال: ذلـك رأيت صاحب 

 .(3)«الحاج بابا عبد الرحمن  رجا صال  وبركة الزاوية...

ويف موضص  خر صلده سل لو لغز اذلاتف الذي الزاؿ يراوده منذ وقت لي  بالقريب وىو  خر 

  »لغز لبابا أ د عليو معرفة جوابو فيقوؿ:

 دار أخرى.ربما هناك  -
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 ال توجد غير هذ  الدار  وإن وجدت ما عحقتي بها؟ -

ربما كان يتكلثم عن دارك أنت  فهذ  الدار قد أخذت زمنها  والبد لهـا أن تسـتري    -

 .(1) «إنها مثا البشر

 جاال وعزوزة: -ج

 وقد قرننا ىاتني الشخصني حتت عنواف واحد ألسباب سنعرفها من خالؿ ما سي يت:

: وىػػػو أف كػػػال مػػػن جػػػاال وعػػػزوزة قػػػد شػػػغفتا قلػػػب بطلنػػػا بابػػػا أ ػػػد فعػػػن األوىل يقػػػوؿ الســـبب األول

 الراوي:

أن يبدأ يومك بحلم جميا تراها في   وقد شدثت على يـدك وهـي تصـحبك وتسـير بـك »

بين النخيا  قدماها الصغيرتان تغوصـان فـي الرمـا  مـم ترتفعـان وتنثـران ذراتـ  فـي الهـواء قوامهـا 

 .(2)«يونة أمامك  ينساب الشعر الطويا حتثى يقبا الرماالطفولي ينحني بل

لم يعرف بالضبا ما الذي حدث ل  لحظتها  شعور غامر انتاب  تمددت »ويقوؿ يف موضص  خػر: 

عبر جسد  لذة غريبة  أراد أن يسحبها من يدها وأن يضثمها إلي  بقوثة  يتحسا جسدها  يقبـا 

 .(3)«النار   يسيران إلى نهاية الواحة شفتيها الجميلتين  يرقصان معا وحيدين حول
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رآها جالسة مثلما اعتاد أن يجلـا والـدها  مـادة رجليهـا علـى األرض »وعن الثانية يقوؿ:

وفوقهما صينية عدس  جعلت أصابعها تخطط   بينما انزاح الخمـار عـن شـعرها  مـم سـقا علـى  

سـر  صـوتها  وهـي تغنـي أغنيـة كتفيها  وأظهر جزءا من عنقها  أبيض شمعيا  راقب  المزابي كما أ

 .(1)«قديمة تسرثبت من بين شقوق السور

والتفت إلى مكان  عنـد الداليـة  وجـدها وقـد مـدثت رجليهـا تنظـر »ويقوؿ يف موضص  خػر: 

كمــا لــم    إليـ  فــي ذهــول  شــعرها منســدل والمشــا فــي يـدها  لــم تســتط  أن تتحــرك مــن مكانهــا

مـرة يراهــا هكـذا  ومــن هـذ  المســافة القصــيرة   يسـتط  هــو اآلخـر أن يشــي  بوجهـ  عنهــا  ألول

رفعت رأسها إلي   تحرثكت شفتاها ولم تقوال شي ا  تأما وجهها كما لم يفعا من قبا وتفحصثـت 

 .(2)«عينا  تضاريا جسدها حتى وصلت إلى القدمين

يػاه الشػيخ ىو أف جاال مثلت الصورة الر كاف يراىا بابػا ا ػد يف اخلػامت الػذي أىػداه إ السبب الثاني:

تخيثا عالمـا داخلـ  سـباخا تتلـو سباخا...وسـم  صـوت امـرأة تناديـ  »ومن ذلك يقوؿ عن اخلػامت: 

عمــق الحجــر  لكــن الضــباب الــذي لــفث الســباخ حجبهــا  بعــد قليــا رآهــا وهــي تغــوص فــي  مــن

 .(3)«الوحا ملوثحة ل 
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 »احلجػر وعنهػا يقػوؿ الػراويمث تتحقق النبوءة إف  ّح التعبري أو تتجلػى أمامػو حقيقػة ادلػرأة يف 

حــاول أن يــركض بســرعة أكبــر  ولكنــ  أجهــد مــن المســافة التــي قطعهــا وحــال صــراخ  إلــى بكــاء 

وهو يراها  في كا مرة تزيد في الغوص إلى أسفا وقد ارتف  صـراخها أكثـر للحظـات مـم بـدأت 

ي ا  مـم تختفي إمر الضباب الذي انتشـر حولهـا  قطـ  مسـافة أخـرى فيـ   وتوقـف حـين لـم يـر شـ

 .(1)«ظهرت ل  يدها تلوثح ل  وقد قارب وجهها الوحا

وىػػو أف عػػزوزة مثّلػػت امتػػدادا جلػػاال عػػرب الػػزمن وكػػ ّف جػػاال الطفولػػة ىػػي نفسػػها عػػزوزة  الســب الثالــث:

ومــا أن خطــت رجلــ  أول خطــوة فــي الــرواق حتثــى امتــدث إليــ   »الكهولػػة وعػػن ىػػذا يقػػوؿ الروائػػي:

 .(2)«اب في أذن  ودغدعها للحظاتصوت عذب  معبأ بحنين قديم انس

انتب  إلى رسوم الحنثاء بهما  بـدت لـ  جديـدة  لونهمـا أضـاء علـى سـط  »ويقوؿ يف موضص  خر: 

جسدها األبيض  صرخت في جسد  أححم قديمة للغناء والـرقص والـدوران حـول النـار  ونـادى 

 . (3)«حاملي الدفوف أن يسرعوا في الضربات  ويغيروها كيفما شاءوا

الروائي كػػاف يلّمػػح إىل أف بابػػا أ ػػد كػػاف يػػرى وجػػو جػػاال يف عػػزوزة وك نػػو امتػػداد ذلػػا إىل أف فػػ

ها كانـت هـي أم هـي؟ جـاال أم عـزوزة؟ اختلطـت عليـ  الصـور  ولـم يعـرف » رّح بذلك يف قولو:

 .(1)«من كانت منهما  غير أنث الشعور لم يكن ليختلف  استفاق على سعادة غامرة
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ومنــذ اليــوم الــذي اكتشــف فيــ  تلــك العواطــف التــي بــدأت تنمــو »ويقػػوؿ يف موضػػص  خػػر:

داخل  تجاههـا  مـم تلـك األصـوات التـي تناديـ   واألحـحم التـي تخـتلا فيهـا مـ  جـاال  لـم يكـن 

ذلك إال صراعا بين الروحين وأيثهمـا سـتبقى داخلـ   ولـم تبـق سـوى عـزوزة هنـاك  تجلـا تحـت 

 .(2)«الدالية

ىػػذه ىػػي الشخصػػيات الػػر نراىػػا رئيسػػية يف ىػػذه الروايػػة إضػػافة إىل شخصػػية البطػػل الػػر  ولعػػل

 تعّمدنا ت جيل دراستها إىل أف نفرغ من ييص الشخصيات الرئيسية منها والثانوية.

 الشخصيات الثانوية:-2

مػص  شلا ال شك فيو أنو ال توجد رواية أو عمل سردي ما خيلو من الشخصيات الثانوية بػادلوازاة

الشخصيات الرئيسية، وغالبا ما يكوف ذلذه الشخصيات دور بالل األثية فهي ااػّرؾ ألحػداث الروايػة 

  (3)«أبػػرز دور أو وظيفػػة تؤديهػػا الشخصػػيات الثانويػػة تتمثػػل يف أهنػػا ىػػي الػػر تعّمػػر عػػا، الروايػػة»ولعػػل 

 وقد قّسم روجر ىينكل ىذه الشخصيات إىل ثالثة أنواع أو ثالثة أدوار.

 :قػػد سػػدث أحيانػػا أف تػػؤدي مثػػل ىػػذه الشخصػػيات »وعػػن ىػػذا يقػػوؿ ىينكػػل  الــدور التصــويري

التصػػػػػػػويرية أدوارا أكػػػػػػػرب مػػػػػػػن ذلػػػػػػػك يف الروايػػػػػػػة، لكّنهػػػػػػػا ال تبلػػػػػػػل مػػػػػػػن األثيػػػػػػػة دور الشخصػػػػػػػػية 

الرئيسػػية...ومثل ىػػذه الشخصػػية قػػد تكػػوف  ػػديق الشخصػػية الرئيسػػية يف الروايػػة أو أحػػد الػػذين 
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 حػػػػػني و خػػػػػر للتعليػػػػػق علػػػػػى األحػػػػػداث أو التفاعػػػػػل مػػػػػص الشخصػػػػػيات يتهػػػػػروف يف ادلشػػػػػهد بػػػػػني

، أي أف الشخصيات الثانوية ىي الر متّهد لتهور الشخصيات الرئيسػية أو ىػي الػر (1)«الرئيسية

تكػػوف مالزمػػة ذلػػا يف كػػل ادلواقػػف وتصػػف لنػػا ادلشػػاىد الػػر يستعصػػي علينػػا أف نعيهػػا مػػص الرئيسػػية 

 فقط.

   :أنو ىناؾ من الشخصيات الثانوية الر تناف  الشخصية الرئيسية  يرى ىينكلدور المنافا

ومثػػة شخصػػيات »علػػى دور البطولػػة فنراىػػا نثػػاؿ النػػد ذلػػا يف بعػػض ادلواقػػف، وعػػن ىػػذا يقػػوؿ:

ثانوية أخرى تعمل بصػورة أكثػر إثػارة، حيػث ي خػذوف دور ادلنػازلني أو ادلنافسػني للشخصػيات 

 ػػا كػػي يكشػػفوا عػػن جػػوىر العنا ػػر الفّعالػػة يف طبيعػػة الرئيسػػية، فيتفػػاعلوف معهػػا أو يصػػدموف 

 (2)«تلك الشخصيات الرئيسية أو ادلقّومات احلامسة يف أزمالا

 :ب هنػا تعمػل يف كنػف الشخصػيات الرئيسػية  وىي الر يقوؿ عنها روجػر ىنكػل دور المساعد

وحتػػػت ظّلهػػػا حيػػػث تتػػػوىل إعػػػادة تقػػػدمي التجػػػارب ادلنوطػػػة بالشخصػػػيات األساسػػػية يف الروايػػػة 

عندما تعيو الثانوية نف  ادلواقف الشعورية، باعتبارىا شخصية رئيسية أو تشارؾ يف موقػف »

 .(3)«يوازي موقف الشخصية الرئيسية، فئهنا تؤدي دور النتري
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 الشخصيات الثانوية في رواية الدوائر واألبواب:

وقد  ثرنا أف نبدأ  م لسبني أوذلما أهنم شغلوا حيزا كبريا من الروايػة كمػا شػغلوا حيػزا بنو عيداس:  -أ

 عمريا ال ب س بو من حياة بطل الرواية بابا أ د.

لزامػا علينػا أف نبحػث عػن ودلا ، نكن نسػمص كثػريا عػن بػ  عيػداس أو مػن يسػّموف بغجػر اجلزائػر كػاف 

تعريف ذلم، وبالعودة إىل ديواف ادلبتدأ واخلرب أو مقّدمة بن خلدوف فنجده يقوؿ يف باب "الربابرة البػرت" 

وأما شعوب البرت وىو بنو مػادغي  األبػرت فػيجمعهم أربعػة أجػذاـ أداسػة ونفوسػة وضػرية وبنػو  »يقوؿ:

أداسػػة بنػػو أداس بػػن زحيػػك فبطػػوهنم كلهػػا يف ىػػوارة لػوا األكػػرب، وكلهػػم بنػػو زحيػػك بػػن مػػادغي ، ف ّمػا 

ألف أـ أداس تزوجهػػا بعػػد زوحيػػك أوريػػل ابػػن عمػػو بػػرن  والػػد ىػػوارة، فكػػاف أداس أخػػا ذلػػوارة، ودخػػل 

 .(1)«نسب بنيو كّلهم يف ىوارة

كػػاف مػػادغي  األبػػرت جػػد الربابػػرة البػػرت، وكػػاف ابنػػو زحيػػك ومنػػو تشػػعبت بطػػوهنم »وقػػاؿ أيضػػا: 

فيمػػا يػػذكّر نسػػابة الرببػػر أربػػص، نفػػوس وأداس وضػػراولوا، ف مػػا أداس فصػػار يف ىػػّوارة دلػػا  فكػػاف لػػو الولػػد

ت بطػوف يقاؿ أف ىوارة خلػف أبػاه زحيػك علػى أمػو قبػل فصػالو فانتسػب إليػو واخػتلط بولػده، وانػدرج

 .(2)«...أداس يف ىوارة كما ذكرناه
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ر اجلزائػػر ومعروفػػوف وبنػػات عيػػداس أو بنػػو عيػػداس بصػػفة عامػػة يطلػػق يعػػرؼ عػػنهم أهنػػم غجػػ

باألعماؿ اجلريئة الر ال يستحبها العامة، كالتنجيم والكهانة وقراءة الكف وغريىا شلػا يعػرؼ بػو الغجػر 

 يف سائر بالد العا،.

ولعػػػّل طبيعػػػتهم ىػػػذه مػػػا جعلػػػت الػػػراوي يؤكػػػد علػػػى أهنػػػم كػػػانوا يعيشػػػوف خػػػارج أسػػػوار ادلدينػػػة  

ب معػػنّي وىػػي أف يرحػػل بنػػا الػػراوي إىل عػػا،  خػػر وتوظيػػف ىػػذه ادلعلومػػات ىنػػا بالضػػبط كانػػت لسػػب

 خيتلط فيو اجلد باخلياؿ، فالتسمية الثانية لرواية الدوائر واألبواب ىي "اخلامت والطائر ادلسحور".

وىو الشخصية الر كانت تبدو غامضة بعض الشيء، وقد  ّوره الػراوي يف  ثػالث شيخ القبيلة:  -أ

 مشاىد سلتلفة األدوار وىي كاآليت:

قـال الشـيخ »وىو اآلمر النػاىي ادلػتحّكم يف زمػاـ األمػور يف زلػيط القبيلػة وعنػو يقػوؿ: مشهد الزعيم:

ذلك وربت على ظهر   مم وقف وأمر المجتمعين بالعودة إلى مكان الرقص  مثلما اجتمعـوا فـي 

 .(1)«البداية

 .(2)«...وما أن سم  العجوز كلمات  حتى أمرهم بالتجهثز للرحيا»ويقوؿ يف موضص  خر:

وىنػػا  ػػّوره الػػراوي يف  ػػورة الرجػػل احلكػػيم ذو التجػػارب الواسػػعة والػػذي  مشــهد المحــابي العطــوف:

 شَّ برــ»بػػرغم خػػوؼ أىػػل القبيلػػة منػػو إال أنػػو كػػاف يعطػػف علػػى بابػػا أ ػػد ويهػػو لرؤيتػػو فيقػػوؿ الػػراوي 
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الخيمة وأعاد  العجوز لرؤيت  وعانق  مم قدم ل  الغليون  مصث من  قليح ونفث الدخان في سماء 

 .(1)«ل   وبقيا يتداوالن علي  وعلى سرد القصص

ارتفــ  صــوت الشــيخ مــرددا كلمــات ألول مــرة يســمعها  مغيــرا صــوت  بطريقــة » مشــهد الســاحر:

مختلفة  مم تناهى إلي  صراخ غير مألوف...مم دفن الجرة وسار عائدا إلى الواحات حيث سبق  

 .(2)«أحمد إلى هناك

ــ  نصــيب مــن العرافــة  »ويقػػوؿ يف موضػػص  خػػر: لقــد قلــت لــك فــي يومــا مــا  إن الشــيخ ل

والسحر  وما كان فـي تلـك الـدار إال مـن أجـا حمايتـك  لقـد دخلـت دورا ليسـت ملكـك  ولـو 

استمررت في زيارتها آنذاك آلذاك مالكها  وحين عرف الشيخ أنك لن تتوقف  ذهب إلى هناك 

 .(3)«باخ  كي يضمن أال يتب  األمروسجن الجني الذي يسكنها في الجرة  ودفن  في الس

أما باقي الشخصيات فسنذكرىا دوف تفصيل ألهنا ، تلعب دورا كبريا يف تفا يل الروايػة وىػي  

 كاآليت:

وىػػو الػػذي أزـّ الروايػػة يف جزئهػػا الثػػا  أي جػػزء الكهولػػة بالنسػػبة لبابػػا الســوفي )صــاحب المقهــى(: 

 أف يستويل على دار احلاج بابا عبد الر ن بشىت الوسائل.أ د و ّوره الراوي ننتر اجلشص الذي أراد 

 عامل ادلقهى والذي كاف بني احلني واآلخر سمل رسائل أبيو إىل البطل. ابن السوفي:
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عامل البلدية الذي كاف سمػل األنبػاء عػن ىػدـ دار ادلػزاج  :سالم بن عبد اهلل الوصيف )المكواجي(

 وسور مدينة اجللفة لبابا أ د.

كانت احلضن الدافئ واحلامي أل د الطفل من سخط أبيو وادلساعدة لو   :الزهرة )أم بابا أحمد( اللة

 على اذلروب من القصر.

كػاف نثابػة الغػوؿ الػذي خيشػاه أ ػد الطفػل والػذي لطادلػا كػاف يعنّػف   :عبد القادر )والـد بابـا أحمـد(

 ابنو ليعّدؿ سلوكو.

 ديق سفره وتلميذه أيضا، كما كاف حامل أسػرار أ ػد تريب أ د وندميو و  :آغالي من بني عيداس

 بني ب  عيداس.

احلػريف الػذي أعػاد الػروح لػدار بابػا أ ػد والػذي نصػب معػو الكمػني للسػويف ليثنيانػو عػن  :عباس البنثاء

 قرار شراء الدار.

لػدى شػركة الػنفط والػذي  ادلػرتجموىناؾ شخصيات أخرى ، تقم ب دوار تذكر كعمػراف البنػاء و 

أ ػػد وأعػاد لػػو احليػػاة، وسػائق سػػيارة األجػرة الػػذي  ػػل األغػواطي رفقػػة بابػا أ ػػد إىل ادلستشػػفى  وجػد

الػػػذي أعػػػاد أ ػػػد إىل الواحػػات بعػػػدما كػػػاف ىائمػػػا علػػػى  حسػػػن تػػػاجر الواحػػات الغربيػػػةمػػرتني، وأخػػػريا 

 وجهو يف الصحراء.
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 خاتمة:

 كاآليت:  ىيإذا وشلا سبق وما مت التطّرؽ إليو يف ىذا البحث نفضي إىل رلموعة من النتائ  

عامػػػػة وتػػػػاريخ مدينػػػػة اجللفػػػػة  ت روايػػػػة الػػػػدوائر واألبػػػػواب يف جػػػػذور التػػػػاريخ اجلزائػػػػريتوغلػػػػ -
 وغرداية خا ة لرتسم للقارئ  ورة  طية عن ىاتني ادلدينتني.

دم  الروائي عبق التاريخ بنسيم ادلستقبل من خالؿ مزج تارخيني كالثا من ادلاضػي البعيػد  -
 شلا جيعل القارئ يتخّيل نفسو يف األقرب منهما.

د الػذي مينػص الروائػي مػن ا بػداع بػل منحػو توظيف ااكي التارخيي يف الرواية ، يكػن بالقيػ -
 مساحة للفرار من احلاضر.

قػػد يكػػوف ادلاضػػي سػػببا وزلّفػػزا للمضػػي قػػدما يف احلاضػػر وىػػو مػػا دلسػػناه يف روايػػة الػػدوائر  -
 واألبواب لعبد الوىاب عيساوي.

 لت الروايػة العديػد مػن الرسػائل اذلادفػة الػر تشػرح الوضػص الػراىن للشػباب بصػفة خا ػة  -
يص بصفة عامػة، ومػا دار احلػاج بابػا عبػد الػر ن وسػور مدينػة اجللفػة إال مثػاؿ عػن مػا  واجلم

 كاف يريد الروائي ا شارة إليو من إرث حضاري  يل للزواؿ وينبغي احلفاظ عليو.
أشػػار الروائػػػي إىل ا جيابيػػػات يف حلمػػة ا تمػػػص اجلزائػػػري مػػػن خػػالؿ  ػػػورة األغػػػواطي وبابػػػا  -

وغريىا من الشخصيات الر متثل متهر التكافل غري أف ىذا ، أ د وسائق سيارة األجرة 
مينعو من إظهار السلبيات أيضا من خالؿ مشهد احلانة ودور البغػاء يف بػاب احلديػد وكػذا 

 مشهد بنو عيداس وىم يلهوف حوؿ النار وبيدىم جرار الالقمي ادلسكر.
سػػو يف  ػػورة أخػػرى قػػد روايػػة الػػدوائر واألبػػواب وّضػػحت لنػػا كيػػف أف ادلاضػػي قػػد يعيػػد نف -

حتمػػػل نفػػػ  الصػػػورة األوىل أو قػػػد تتشػػػكل يف قالػػػب أفضػػػل وقػػػد يكػػػوف أسػػػوأ أحيانػػػا ومػػػا 
مشػػػهد جػػػاال وعػػػزوة إال أفضػػػل مثػػػاؿ عػػػن ذلػػػك فجػػػاال الصػػػبا ىػػػي عػػػزوزة الشػػػباب وحػػػب 
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األوىل امتّد عرب السنوات ليغمػر الثانيػة، يف مشػهد يػوحي بػ ف العواطػف قػد صخبػو لكنهػا ال 
 ـ.تنطفئ بالتقاد

 نستشػػػػػػف  أيضػػػػػػا مػػػػػػن خػػػػػػالؿ الروايػػػػػػة أننػػػػػػا لػػػػػػن نسػػػػػػتطيص تغيػػػػػػري ادلاضػػػػػػي لكننػػػػػػا نسػػػػػػتطيص  -
أف نبػ  ادلسػػتقبل ليكػػوف أفضػػل وأيػػل، ورأينػػا ذلػػك مػػن خػػالؿ مشػػهد تػػرميم الػػدار والقلػػق 
مػػن ضػػياعها وكػػذا اتّضػػح لنػػا أف الػػدار لػػي  بالضػػرورة أف تكػػوف جػػدرانا وأعمػػدة بػػل الػػدار 

 واحلي وادلدينة ككل، ولعلو يذّكرنا بقوؿ قي  بن ادللّوح: تتسص دائرلا لتشمل العائلة

ــــــــــى ــــــــــار  لريل ي ــــــــــد يار  د  ــــــــــى ال ــــــــــرُّ عرل  أرُم

ــــــــــــــدارا   ــــــــــــــدارر ورذا الج  بِّــــــــــــــار ذا الج   أُقـر

   
ـــــــــغرفنر قرلبـــــــــي  ورمـــــــــا ُحـــــــــبُّ الـــــــــد يار  شر

ــــــــد يارا   ــــــــكرنر ال ــــــــن سر ــــــــبُّ مر ــــــــن ُح  ورلرك 

   
 

غالبا زلور ىذه الدوائر وميتلك مفاتيح بيباهنا، لكل منا دوائر وأبواب طيلة مسرية حياتو قد يكوف  -

فتضيق وتتسص ىذه الدوائر  سب رؤية الشخص ذلػا ومػن يلػة ىػذه الػدوائر: دائػرة العائلػة ودائػرة 

احلي وادلدينة وغريىا من ادلدف، وقد يكوف الشخص رلّرد عنصر يف زليط الدائرة وال يكوف زلورىا 

 بالضرورة.

أف نكػػوف قػػد وّفقنػػا يف  ثنػػا ىػػذا ودلسػػنا بعضػػا مػػن جوانبػػو السػػيما أف  وختامػػا ال يسػػعنا أف نتمػػى

ىذه الرواية بالذات ذلا نكهة خا ة  لت عبق ادلاضي اجلميػل مػص سػعة اخليػاؿ والتصػوير اخلػرايف 

الذي وإف ، يصّدقو القارئ إال أنو يبعث يف نفسو حافزا على ادلطالعة، خا ة وأف الروائػي تعّمػد 

ي واحلاضػػر ليجعػل القػػارئ يف شػػوؽ مسػػتمر دلعرفػة إالـ مػػا سػػتؤوؿ إليػػو األحػػداث القفػز بػػني ادلاضػػ

 سواء يف ماضي الرواية أو حاضرىا.
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 ملخص الرواية:

رواية الدوائر واألبواب تتحدث طفل  غري يف عمػر الثانيػة عشػر يػرتؾ الكتّػاب وحفػظ   

يداس فيتعػّرؼ علػيهم وسػبهم القر ف الكرمي بالواحات ليجري خلف شهواتو مص غجر اجلزائر من ب  ع

وسّبونو، ويتعّرؼ على شػيخ ىػذه القبيلػة الػذي يعطيػو خامتػا  ػا  ػورة دلػرأة تغػرؽ يتّضػح فيمػا بعػد أهنػا 

جػػاال الفتػػاة العيداسػػية الػػر يقػػص الشػػاب يف غرامهػػا ويقػػرر ىجػػر أىلػػو والقصػػر الػػذي ترعػػرع بػػني أسػػواره 

، غري أنو يفقد زلبوبتو بني السباخ بعد سػنة مػن تعرفػو عا يا والده عبد القادر ومساعدة أمو الال زىرة

عليها وليلة عرسو  ا، ليجد نفسو مضطرا للعودة إىل الواحػات يف حالػة أسػوأ مػن األوىل حيػث يصػبح 

من رّواد احلانات بعد أف يغادر الواحات إىل مدينػة اجللفػة ليعػيو يف دار جػّده ادلباركػة احلػاج بابػا عبػد 

لبئػػر ومتضػػي السػػنني ليتعػػرؼ الشػػاب علػػى شػػيخ يف الثمػػانني مػػن عمػػره مدينػػة الػػر ن  ػػاحب كرامػػة ا

األغواط ينتشلو من الضياع بني احلانات ويصبح جاره ادلفضػل و ػديقو ادلقػّرب وتسػتمر األحػداث إىل 

أف يتعرؼ على ابنتو عزوة الر يضمر ذلا احلب فيمػا بعػد وتنتهػي قصػة الشػاب  فاظػو علػى دار جػّده 

 ي جاره.ووفاة األغواط
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