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، تعك��س تقني��ة م��ن تقني��ات ا�ب��داع ف��ي ع��الم الرواي��ة le fantastique العجائبي��ة

مظاھر جمالية فائقة الروعة، لتص�بح السلبية و ا�يجابية، و تغذيه ب الواقع بمختلف صوره

خ�ارق يھا الخيال من ثقاف�ة ا2ج�داد، ويلتص�ق م�ا ھوفخياًرا أدبًيا نحو رواية جديدة، يشتق 

  :ان العجائبية  رتابة الواقع، و مما سبق نستنتجتكسر بھا لمعتاد و بامغاير و و متفرد

، ا;س���تعجاب surnaturelالطبيع���ي ف���وقتحم���ل ب���داخلھا مع���ان ال9م���ألوف،  -1

  .ا;ستغراب، الفرادة، الندرة

، الم�دھش  الخ�ارق: المص�طلحات ا2خ�رى مث�لو يمإنھا مصطلح تتجاذبه المفاھ -2     

   .الوھمي، السحري،  le fantastique الفانتاستيك

 .الحوادث الطبيعية طبيعيالحيرة تجتاح القارئ عندما يقتحم فوق  ھي -3 

ئم على الجنسين الذين تتراك�ب منھم�ا قا  le fantastique العجائبيةإن تشكيل  -4

    .، فھذا ھو تشكيلھا le merveilleux بالعجيو  l’ètrange الغريبھما و

 ف��وق" ج��نس ي��زول بمج��رد تفس��ير الح��دث   le fantastique العجائبي��ة-5

 بالعجي��فإنن��ا نك��ون ف��ي قس��م  طبيعي��ا ف��وقف��إن فس��ر تفس��يًرا "  surnaturelالطبيع��ي

، و  fantastique-merveilleuxالعجي�ب العج�ائبيو   merveilleux purالمح�ض

 وètrange pur  المح�ض الغري�بفإنن�ا نك�ون ف�ي قس�م  منطقيا/  عقليا/ طبيعياإن فُسر 

 تزفت����ان" ، و ھ����ذا حس����ب الناق����د  fantastique –ètrangeالغري����ب العج����ائبي

 ". TODOROVتودوروف

 الع�رب و الغ�رب النق�اد درس�ه نق�دي مص�طلح  le fantastique إن العجائبية -6

 ROGERروج������ي ك������ايوا" ، "G.CASTEXج������ورج كاس������تيكس" م������نھم 

CAILLOIS" ، "تزفت�ان ت�ودوروفTEZVETAN TODOROV " ، " إي�رين

ل��ؤي عب��د " ، "ش��عيب حليف��ي" و  الغ��رب عن��د، "IRENE BESSIEREربيس��يي

  .العرب عند، "الخليل

 ،ا2س�طورة: تتجاذب�ه أجن�اس كثي�رة منھ�ا ج�نسle fantastique  العجائبي�ة -7

   .التنجيم و السحر علم، اليوتوبيا، المدھش، السحرية الحكاية  العلمي الخيال
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تحم��ل ب��داخلھا الت��راث و الحداث��ة، فھ��ي تع��د   le fantastique العجائبي��ةإن -8

ظاھرة جديدة في مجال الرواية العربية الحديثة و المعاصرة، و ھي ص�فة ممي�زة ظھ�رت 

   .مع رواد الرواية الغربية خاصة كتاب أمريكا ال9تينية

لھا جذور عند العرب و الغرب و ھذا م�ا أك�ده  le fantastique  العجائبيةإن  -9

 ا2دب إل������ى م������دخل"ف������ي كتاب������ه "  TODOROV ت������ودوروف تزفت������ان" 

، عن�دما ح�دد ش�يوع "   Introduction a la literature fantastiqueالعج�ائبي

؛ م�ن خ�9ل العدي�د م�ن الكت�اب و اGث�ار و 19و  18ھذا النوع من ا�بداع خ�9ل الق�رنين 

 برول�ت ش�ارل،  H.P.LOVECRAFT لوفكراف�ت،  POE ب�و أ5ن إدغ�ار: ھ�اأھم

PERRAULT  ،بوت������وكي ج������ان J.POTOCKI  ،نب������ورغ س������ويد ،

و عن�د الع�رب يمك�ن أن نق�ول أن   CAZOTTEك�ازوت،   HOFFMANNھوفم�ان

" ، "ليل�ة و ليل�ة أل�ف: " ا2مة العربية ابتدعت أدًبا و تراًثا عجائبًيا زاخًرا من أھم نماذجه

" الكب�رى الحي�وان حي�اة"، كتاب "للقزويني"  " الموجودات غرائب و المخلوقات عجائب

" ا2ولي���اء كرام���ات ج���امع"و الص���وفية و أھمھ���ا  ا2ولي���اء كرام���ات، كت���ب "لل���دميري" 

، و الس�ير الش�عبية و الفض�=ن اب�نو  بطوطة ابن رحلة، كتب الرح9ت و أھمھا للنبھاني

  ". يزن ذي بن سيف سيرة" أھمھا 

  .مستغلع عجائبي غزير ولكنه مھمل وغيرإبدا إن ا2مة العربية صاحبة -10

دة أش�كال و ليس�ت لھ�ا ش�كل واح�د، تتمي�ز بع�  le fantastique العجائبيةإن  -11

ھ�ذا تبًع��ا لل�د;;ت الت��ي تض�مھا و لJجن��اس الت�ي أخ��ذت منھ�ا و لھ��ذا فھ�ي تتمي��ز بتن��وع و

  .ا2شكال

مزجھا بين تمثل رؤية مغايرة للواقع، و ھذا ب  le fantastique العجائبيةإن  -12

، اAن���سو الج���ن، الطبيع���ي ف���وقو  الطبيع��ي، الخي���الو  الواق���ع، ال=م���ألوفو  الم��ألوف

، و ھ��ذا م��ا أض��افته المس��تقبلو بالحاض��ر الماض��ي، بالح��ديث الق��ديم، بالحداث��ة الت��راث

  ".درغوثي إبراھيم" لروايات 

، "درغ�وثي إب�راھيم" مميزة لك�ل رواي�ات  صفة le fantastique  العجائبية -13

، الس�حرة، الج�ن: و ھي منتشرة بصفة جزئية خاصة من خ9ل الشخصيات العجائبية مثل

  .الممسوخات، الصالحين ا2ولياء
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العجائبية في رواياته 2سباب ع�دة و ھ�ي " درغوثي إبراھيم" استعمل الكاتب  -14 

، أس�باب تاريخي�ةأسباب : ، و تتخذ ھذه ا2سباب الصفات اGتيةموضوعيةو  ذاتيةأسباب 

   .جمالية، أسباب نفسية، أسباب سياسية، أسباب نقدية

ھ��و كس��ر القواع��د  العجائبي��ةالت��ي نستش��فھا م��ن وراء اس��تعمال  ا2ھ��دافم��ن  -15

ذي التقليدية الغربي�ة، تجدي�د الت�راث و بعث�ه، كتاب�ة مغ�ايرة للواق�ع المأس�اوي و الم�أزوم ال�

يعيش���ه الش���عب العرب���ي؛ يھ���دف إل���ى جمالي���ة أدبي���ة تمنحھ���ا العجائبي���ة عب���ر التن���اقض             

و المعارض��ة و المفارق��ة الجمالي��ة، يھ��دف إل��ى إب��داع أس��اليب جدي��دة تمي��زه ع��ن الكت��اب 

   .اGخرين

  ".درغوثي إبراھيم" خيار أدبي 2ديبنا  تمثلle fantastique  العجائبية -16 

ح�ين  للكات�ب، و ھ�ذا" واع�ي"ھ�ي اختي�ار   le fantastique العجائبي�ةإن  -17       

خاص��ة عن��د " واقع��ي غي��ر"و ھ��ي اختي��ار . و ھ��ذا لJھ��داف الس��ابقة أق��دم عل��ى اعتمادھ��ا

، ال��ذي ع��اش و اطل��ع عل��ى المخ��زون العرب��ي العج��ائبي و عايش��ه ف��ي درغ��وثي إب��راھيم

خرج�ت إلى أن في روحه الداخلية محيطه منذ طفولته، حيث بقيت ھذه الصور في ذاته و 

، بع�د أن كت�ب قصص�ه ا2ول�ى الت�ي "المنف�ى إل�ى يعودون الدراويش" في روايته ا2ولى 

   .كانت مشبعة بروح الواقعية ا;شتراكية

" ق���د أض���فى عل���ى كتاب���ات   le fantastique العجائبي���ةإن اس���تخدام  -18

مسحة م�ن ا�ب�داع و الجم�ال الفن�ي و ھ�ذا بمزج�ه ب�ين الواق�ع و الخي�ال ال�ذي " الدرغوثي

تمثله العجائبية، و إحداثه كرسم لك�ل القواع�د عب�ر التجري�ب ف�ي ك�ل مكون�ات الرواي�ة، و 

  .إضفاء نوع من الدھشة و الحيرة من ھذا ا;ستخدام العجيبو كسر 2فق توقع القارئ

صية من خص�ائص الرواي�ة الجدي�دة، ھي خا   le fantastique العجائبيةإن  -19

ھو أحد رواد ھذا النوع في تونس على غ�رار رواد الرواي�ة " درغوثي إبراھيم" الكاتب و

   .الجديدة في العالم

          ; تش��به أي ص��نف آخ��ر م��ن الشخص��يات ا2خ��رى العجائبي��ة الشخص��يةإن  -20

   .الشخصياتھذا لتميزھا بخصائص غير موجودة في أي صنف من و

تحدي���دات و ھ���ي )  8 (ثماني���ة  تتح���دد ف���ي العجائبي���ة الشخص���يةإن مع���ايير  -21

  .التحديدات السابقة التي تناولناھا عند كل شخصية عجائبية
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 الشخص�ية: الدرغوثيفي كتابات  le fantastique  العجائبيةمن تمظھرات  -22

 ال���ولي، الس���حرة، لج���نا(  المحض���ة العجائبي���ة، عجائبي���ة النص���ف: بفرعيھ���ا العجائبي���ة

; يمك�ن ا;س�تغناء و . العجائبي�ان الزم�انو  المكانبا�ضافة إلى  ) الممسوخات، الصالح

 ان2نھ��ا تمث��ل الج��زء ال��ذي ل��و;ه لم��ا ك��" درغ��وثي إب��راھيم" ع��ن العجائبي��ة ف��ي رواي��ات 

و ھ��ذا حس��ب " ال��درغوثي" الك��ل، إذ ; يمك��ن ا;س��تغناء عن��ه 2ن��ه الط��ابع الع��ام لكتاب��ات 

   .رأيه

تنقس��م إل��ى قس��مين شخص��يات  اب��راھيم درغ��وثي  عن��د العجائبي��ة الشخص��يات -23

، الشخص����يات نص����ف عجائبي����ة ھ����ي محض����ة عجائبي����ةشخص����يات وعجائبي����ة  نص����ف

الشخص��يات الت��ي تك��ون ب��دايتھا عادي��ة و بش��رية و لك��ن نھايتھ��ا تك��ون عجائبي��ة و خالص��ة 

العجائبي�ة المحض�ة و ھ�ي الت�ي تك�ون محضة، و ھذا تبًعا لتيمة التح�ول؛ أم�ا الشخص�يات 

و عادي��ة أو طبيعي��ة ف��ي ى نھايتھ��ا عجائبي��ة فھ��ي ليس��ت شخص��ية بش��رية أإل��م��ن ب��دايتھا 

 -2، الج�ن شخص�ية -1: ھذا ھ�و مقي�اس التفرق�ة بينھم�ا و ھ�ذه الشخص�يات ھ�يبدايتھا، و

  .الممسوخات شخصية -3 الساحرة شخصية

من خ9ل شخص�ياتھا  العجائبيبطابعھا قد تميزت " اFن... القيامة" إن رواية  -24

 الص���نم/ العطي���وي، الش���ھيري، الداب���ة، ال���دجال ا2ع���ور، م���أجوجو  ي���أجوج: العجائبي���ة

  .اFدمي آدم بن آدم، دراكي=/ المحقق الرجل، البرونزي

     الخي��ال، ب��ين الواقعي��ةو  العجائبي��ةجمع��ت ب��ين "  اFن... القيام��ة" إن رواي��ة  -25

   .الدنيوية السلطةو الدينية السلطة، ال=مألوفو المألوف، الواقعو

الشخص��يات  م��ا ب��ين  قل��ي=...وراء الس��رابف��ي رواي��ة    الشخص��يات انقس��مت -26

، و ) س�لطان ا2ب(  السياس�ي العجي�ب، و )الطرابلسي اAمام(  الديني العجيبالتي تمثل 

   ). ا2ب زوجة(  الجنسي العجيب

    .بالعجيب بالواقع التاريخجمعت " قلي=... السراب وراء" رواية  -27

جس��دت ت��اريخ ت��ونس ف��ي نھاي��ات الحك��م " قل��ي=... الس��راب وراء" رواي��ة  -28         

الترك��ي، و بداي��ة الحماي��ة الفرنس��ية عل��ى ت��ونس، و ت��اريخ الث��ورات ض��د ھ��ذا المس��تعمر 

  .تشكيل النقابة في ذلك العصر، و)مناجم الفسفاط ( يرات الشعب الناھب لخ
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قع���ي لواق���ع ت���ونس السياس���ي ھ���ي س���رد وا" قل���ي=... الس���راب وراء" رواي���ة  -29

إسقاط لھذا الواقع الحاضر، و ھي سرد عج�ائبي ح�اول إخف�اء ھ�ذا الواق�ع عب�ر الماضي و

  ".درغوثي إبراھيم" مشاھد عجائبية مستقاة من مخيلة المبدع العربي و مخيلة ا2ديب 

:      " ية فيھا م�ن خ�9ل شخص�ياتتجسدت العجائب"  حظ لعبة مجرد" رواية  -30

  ".حديد بو سيدي الولي" ، "العذري معمر بن جميل"، " الغجرية" ، "الرابحي فائز بثينة

 ف���ائز بثين���ة" ھ���ذه الشخص���يات العجائبي���ة تنوع���ت بتن���وع د;لتھ���ا فشخص���ية  -31

ذا ح�ين انتقلت من البداية العادية إلى الوس�ط العج�ائبي و النھاي�ة العجائبي�ة، و ھ�" الرابحي

 ص�ورة، الجني�ة بثين�ة ص�ورة، الس�احرة بثين�ة ص�ورة: تشكلت من خ9ل صور عدة منھا

  ا2رض بثين��ة ص��ورة، اAلھ��ة بثين��ة ص��ورة، ا2س��طورة بثين��ة ص��ورة، الممس��وخة بثين��ة

  .العجيبو  الواقعو  التاريخ بثينة صورة، حواء/ الحية بثينة صورة

الحب و العشق و الوف�اء لح�ب جمي�ل " الرابحي فائز بثينة" لقد مثلت شخصية  -32      

  .العذري، و الخيانة بزواجھا لفائز الرابحي

العربي من خ9ل قص�ة و بي جمعت بين التراث الغر"  حظ لعبة مجرد"رواية  -33

، و الحداث�ة الغربي�ة م�ن خ�9ل "الع�ذري معم�ر ب�ن جمي�ل"و "  بثين�ة" الحب العربية ب�ين 

  .-"الغجري ا2صل"  –ا2صل الغربي لبثينة 

مھم��ا كان��ت  د موض��وع الم��رأةيتجس��" ح��ظ لعب��ة مج��رد" لق��د حاول��ت رواي��ة  -34

 بثين�ة، الغجري�ة" م�ن خ�9ل شخص�يتي  الكاھن�ة المرأةركزت على صفاتھا و تمث9تھا، و

استحض�ار ا2رواح، عن اليقين من خ�9ل أوراق الح�ظ، والمرأة الباحثة ، و"الرابحي فائز

  .و قراءه الودع و الكف

                 تش���كلت فيھ���ا فسيفس���اء ب���ين المواض���يع الجنس���ية" ح���ظ لعب���ة مج���رد" رواي���ة  -35

 إب�راھيم"  ،كذلك تتمي�ز ك�ل رواي�اتلكن طغى عليھا الجانب الجنسيوالسياسية، الدينية، و

  .بالتجريب على غرار الرواية السابقة" درغوثي

، المحضة العجائبيةو  عجائبية النصف الشخصياتھذه الرواية قد جمعت بين  -36

 اAنس��ان  الص��الح ال��ولي، اAن��سو  الج��ن: و ص��ورت لن��ا حي��اة ك��ل شخص��ية م��ن خ��9ل

ق�د َس�ِخَرْت م�ن ا�نس�ان ال�ذي ين�زل إل�ى مرتب�ة الحي�وان، ، فاAنس�ان الحي�وان، والحيوان

  ".الحيوان أنسنة" و "  اAنسان حيونة" لقد  رفعت من شأن الحيوان ليصبح إنساناو
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   .المدنسو  المقدسبين  حظ لعبة مجرد لقد جمعت رواية -37

، و ھ�ذا م�ا تناولت�ه "درغ�وثي إبراھيم" ھناك أوجه شبه بين شخصيات روايات -38

   .في الجدول السابق الخاص بأوجه الشبه بين الشخصيات في الروايات السابقة

بص�فة " درغ�وثي إب�راھيم" قد تمظھ�رت ف�ي رواي�ات  العجائبية الشخصيةإن  -39

عام��ة، و لك��ن ك��ل شخص��ية ق��د اختلف��ت عل��ى الشخص��ية ا2خ��رى، و ھ��ذا م��ا أدى بن��ا إل��ى 

ت بص�ورة قد برز  le fantastique العجائبيةدراسة كل ھذا الحجم من الروايات، 2ن 

لذلك حاولنا الجمع ب�ين ك�ل ھ�ذه الرواي�ات ;س�تيعاب م�دلو;ت ضئيلة في رواية واحدة، و

   .العجائبية

"  PHILIPE HAMON ھ�امون فيليب" ضيفھا نظرية تإن ا�ضافة التي  -40

الع9م�ة / ھو تحديدھا للشخصية بصفة عامة و للشخصية العجائبية، و ھذا من خ9ل مزج

  .ھذا ما تحتاجه الشخصية العجائبيةو إلى دال و مدلول

للشخص��ية يمك��ن أن "  PHILIP HAMON ھ��امون فيلي��ب" إن نظري��ة  -41

;ت الشخص���يات العجائبي���ة، و لك���ن ل���يس بالش���كل الكبي���ر، 2ن الشخص���ية تح���يط بم���دلو

ق�د " ھ�امون فيلي�ب" العجائبية ; تقبل التحديدات المنطقية، و لكن يمك�ن الق�ول أن نظري�ة 

، قلي=... السراب وراء، اFن... القيامة: ( الث9ث" درغوثي إبراھيم" استجابت لروايات 

  .على الرغم من أنھا نظرية غربية)  حظ لعبة مجرد

   

كان َمَداُرھا " درغوثي إبراھيم" في روايات   le fantastique العجائبيةإن  -42

غير وعي لJديب حيث أنه رغب في التجديد نھا كانت خيار أدبي جاء عن وعي وإثبات أ

ممي��ز ل��ه، و ل��ه، ابت��داع أس��لوب  ةإثب��ات ال��ذات، إحي��اء للت��راث، و ق��راءة جدي��د، المغ��ايرة،

  .�ثبات شھادته و عبقريته عبر الجمع ما بين تقنيات السرد الغربي و العربي

                جمالي����ا لJدي����بتمث����ل تركًم����ا معرفي����ا و" درغ����وثي إب����راھيم" إن رواي����ات  -43

  و تجربة س�ردية متف�ردة، بتف�رد أس�لوبه الخ�ارق للمعت�اد، أس�لوب يجم�ع المق�دس بالم�دنس

التراث بالحداثة، السرد العربي بالغربي، الجد بالھزل، الغرابة بالعجابة، الصدق بالك�ذب، 

  .الواقع بالخيال
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بص�ورة واض�حة " درغ�وثي إبراھيم" في روايات  اAيديولوجياعنصر  تجلى -44 

 اAي�ديولوجيا فتتراوح بينأحايين كثيرة، أما نوع ا�يديولوجيا، في مرة و بصورة متخفية 

، و ھ��ذا حس��ب موض��وع الديني��ة اAي��ديولوجيا، الرأس��مالية اAي��ديولوجيا، و تراكيةا5ش��

على ا2مريكان و السلطة السياسية و عل�ى ص�متھا الواض�ح  و الغالب فيھا النقمةالرواية، 

  .ثنايا رواياتهفي  الخليج الثانية أو الثالثة، وسواء في حرب 

ية انتقاد السلطة أي كان ھذه الروامن خ9ل " درغوثي إبراھيم" يھدف الكاتب  -45

   .ھذا عبر السخرية ال9ذعةنوعھا و

: ھ�و  le fantastique العجائبي�ةالتي يرغب فيھ�ا الكات�ب عب�ر  ا2ھدافمن  -46

ترسيخ مشھد جدي�د، مش�ھد ينق�ل الواق�ع بك�ل أزمات�ه و أحزان�ه و أمراض�ه، و ھ�ذا عبرھ�ا 

َزَج بمشاھد اعتاد عليھا ا�نسان الع�ادي حيث تجعل منه مجرد خيال و لكنه واقع حقيقي مُ 

  .و القارئ غير العادي

تمث�ل بني�ة " درغ�وثي إب�راھيم" ف�ي رواي�ات   le fantastique العجائبي�ةإن  -47

9ل حجمھ�ا الض�ئيل ف�ي ك�ل رواي�ة، ھذا من خما نادينا به في بداية البحث، و ھذاجزئية و

  درغ��وثي إب��راھيمة ف��ي رواي��ات أن مجم��وع العجائبي��لك��ن نق��ول ف��ي خاتم��ة ھ��ذا البح��ث و

ة، أي بھذا يمكن أن تتحول ھذه البنية الجزئية إل�ى بني�ة كلي�يمكن أن تمثل رصيًدا كبيًرا، و

  ".العجائبي ا2دب" تنخرط ضمن ما يسمى بـ تصبح رواياته تمثل جنسا، و

بق�ي ھ�ذا البح�ث مج�رد بداي�ة لمس�ار التي توصلنا إليھا في بحثنا، و ي ھذه ھي النتائج

 زم��ان – عجائبي��ة تقني��اتخ��ر نتوس��ع في��ه، و ھ��ذا م��ن خ��9ل أدب��اء عج��ائبيين آخ��رين، و آ

  .أخرى جديدة -عجائبي مكان -عجائبي

 

 

  

 


