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 الموروث الثقافّي وأثره الفنّي في البناء الّروائّي: 
 روایة ریحة بوتفاحة أنموذجا 

 
 

 الملخص: 

ع��   ا�جنس  وقابلية هذا  تطورها  ومراحل  أنواعها  أهّم  م��ز�ن  بالرواية  التعر�ف  املقال  �� هذا  حاولنا 

�� بناء الرواية   االنفتاح ع�� �ل األلوان وا�خطابات األدبّية واإلبداعّية ومن بي��ا املوروث الثقا�� وأثره الف�يّ 

لروائّية حليمة �خم��ي البا�� .  وقد ملسنا قدر��ا ع�� توظيف هذا املوروث    "ر�حة بوتفاحة"خاّصة �� رواية 

بنا  ال��ا�ّي الذي ش�ّل منجزها اإلبدا�ّ� وشّيد  الذي فتح أعيننا ع��  ءحيث استثمرت هذا املع�ن  الف�ّي  ها 

 
ّ

 عب التو���ي. عادات وتقاليد جزء من الش

ام الثورة الرقمية املتسارعة الساعية إ�� �غي�� نمط ا�حياة بمختلف مناح��ا سعت ال�اتبة إ�� العودة  أم

 
ّ
لبناء رواي��ا. وقد وف الثقا��  املوروث  أهّم إ��  �� ضبط  إ�� حد كب��     قت 

ّ
الروائّي  عناصره موظ فة األسلوب 

�� تر�تھ األصلومن خالل ذلك استطاعت أن ترّ�   ،يّ الف�ّ  ة مع االنفتاح ع�� مظاهر ا�حداثة، يّ خ املوروث 

الروائي    جعل من النّص   ة �� تناغم تامّ حداثة ��لت من املا��ي دون أن تلغيھ ومنفتحة ع�� مظاهر ا�جّد 

 ة وا�حضارّ�ة. تلتقي فيھ �ل ا�خطابات اإلبداعيّ  فضاءً 

املفاتيح  الروايةال�لمات  �عر�ف  الثقا��ّ   -:  الف�يّ   -ا�حضارة  -املوروث  ا�جملا  -البناء  السرد    -لسرد 

 .االس��جا��ّ 

Abstract: 
This research is concerned with defining the novel and identifying its most important types and stages 

of development and the ability of this literary genre to open to all colors and literary and creative 

discourses, including the cultural heritage and its artistic impact on the construction of the novel, 

especially in the novel of Rayha Boutafha by the novelist Halima Lakhmiri Al-Baji. The novelist has a 

tremendous ability to employ this heritage, as she invested this heritage resource that formed her 

creative achievement and built her artistic structure, which opened our eyes to the customs and 

traditions of a part of the Tunisian people. The writer sought to return to the cultural heritage to build her 

novel in the face of the accelerating digital revolution in changing the lifestyle in its various aspects. She 

has succeeded to a large extent in controlling the most important elements of heritage, employing the 

artistic novelist style, and through that she was able to consolidate the heritage in its mother environment 

with openness to the manifestations of modernity. This modernity was issued from the past without 

canceling it and at the same time open to the manifestations of renewal in perfect harmony that made 

the novelist text like a space in which all creative and civilized discourses meet.  

Key words: the novel, Cultural legacy, Civilization, Technical build, Overall narrative, retrospective 

narration. 

 نور الدین الجابليد. سمیر 
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 : مقدمة  -1

ورا م�حوظا ومرت  
ّ
بأطوار عّدة، وتنوعت مجاال��ا من ذلك الّرواية الروما�سّية  عرفت الّرواية العر�ّية تط

التجر�بّية الّرواية  إ��  لتّتطور  والتار�خّية  والواقعّية  الّرواية    .والبوليسّية واالجتماعّية  دينامية  تتوقف  ولم 

غ��ّية    -الس��    والّرواية  الس��ذاتّيةعند هذه ا�حدود، بل نزعت من�ع التجّدد والّتنوع. فظهر ما �عرف بالّرواية  

فھ  ع بقابلية هذا ا�جنس ع�� التأقلم مع الواقع وتكيّ ماء والتنوّ ر هذا النّ فّس اهن.  و�ُ ال�ي نمت �� العصر الرّ 

ھ  
ّ
�� حاجة    يظّل مع األعصر املتعاقبة. ورغم وفرة املباحث النقدّية وجدي��ا املهتمة ��ذا النمط األد�ّي، فإن

بالك الّس   ّم إ�� مز�د من االهتمام مقارنة  �� ذات ا�جال. ضمن هذا  ياق  ال�خم من اإلصدارات اإلبداعّية 

 . املوروث الثقا�ّ� وأثره الف�ّي �� البناء الّروائّي: رواية ر�حة بوتفاحة أنموذجال مقار�تنا املوسومة بــــ " تتن�ّ 

باملوروث الثقا�ّ�.    ل �� إطار ا�حرص ع�� معا�جة الّنصوص الّروائّية التو�سّية ذات الصلةو�� مقار�ة تتن�ّ 

دون غ��ها، من ب�ن عدد هائل   2للّروائّية حليمة ا�خم��ي البا�� 1وقد وقع اختيارنا ع�� رواية ر�حة بوتفاحة

من الّروايات التو�سّية، نظرا �خصوصّي��ا وطراف��ا. وهذه الطرافة مستوحاة من املع�ن ال��ا�ّي الذي ش�ل  

الّروائّي  بنا  ، منجزها  التو���ّي ء وشيَد  القطر  من  �جزء  الثقافّية  العادات  ع��  أعيننا  فتح  الذي  الف�ّي  ها 

 وتحديدا الشمال الغر�ّي.  

تب �� شأنھ.  ع�� ازتنا معطيات عديدة  ّف لقد ح
ُ

الثورة    أّولهاالهتمام ��ذا ا�جانب رغم ما قيل فيھ وما ك

فت ما  ال�ي  املتسارعة  ا�حياةئالرقمّية  نمط  �غي��  إ��  ساعية  الفت  �ش�ل  ور 
ّ
تتط �ّل    ،ت  ع��  والقضاء 

قا�ّ� التو���ّي خاّصة، لذلك آثرنا  ندرة املباحث ال�ي اهتمت باملوروث الث �ا وثان�خصوصّية ثقافّية وتار�خّية. 

 
ّ
ون األد�ّي لن�صد مظاهر حضوره �� الّرواية وأثره �� بنا��ا الف�ّي والدال�ّ�. باإلضافة إ�� رغبتنا  االهتمام ��ذا الل

 
ّ
 �� إماطة الل

ّ
الدرس، رغم صدورها منذ ف��ة طو�لة  من  ولم تنل حظها   ،�ال�ط األضواء عثام عن رواية لم �سل

 �سبّيا.   

تقت��ي هذه املقار�ة أّوال التعر�ف باملوروث الثقا�ّ� ورصد أش�ال توّزعھ �� البناء الّروائّي. وثانيا كيفّية  و 

مستوى   وع��  وامل�انّية  الزمانّية  واألطر  األحداث  حيث  من  الفنّية  الّرواية  م�ونات  من  م�ونا  استقامتھ 

 ال�خصّيات. 

خذ املوروث الثقا�ّ� أصناف 
ّ
وآخر ال مادي مثل    ،عّدة من التعب��ات وتوزع إ�� ش�ل�ن: تراث ثقا�ّ� مادّي   اات

 ي، فالتّ نا �� هذا املبحث املوروث غ�� املادّ الغناء والرقص والكتابة.... وما ��مّ 
ّ
ال    ،إذن  ،قافّية ��عب��ات الث

 
ّ
ما �� مظهر من مظاهر ضم  ل أدواٍت تمث

ّ
ان ا�خلود واالستمرارّ�ة  ل��سيخ تلك املوروثات الثقافّية فحسب، و�ن

(ن��/ شعر)؟   أدبّية مختلفة  ألوان   �� تاب تجسد��ا 
ُ

الك الثقا�ّ� واإل�سا�ّي. فكيف استطاع  وديمومة اإلرث 

رِجمْت تلك ا�خصوصّية الثقافّية إ�� آثار فنّية نقلت تلك املوروثات وأعادت صياغ��ا �� ش�ل 
ُ
وهل فعال ت

 
 . 2010، تونس 1تونس، ط -حليمة الخميري الباجي، ريحة بوتفاحة، دار الجنوب للنشر -1
صيلة والية باجة من مواليد  -2

ٔ
داب  1977حليمة الخميري الباجي ا

ٓ
داب العربّية بكلّية اال

ٓ
غة واال

ّ
ستاذّية في الل

ٔ
. متحصلة على اال

ّول عمل روائّي لها.
ٔ
  بمنوبة. ورواية ريحة بوتفاحة ا
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حوتھ من موروث ثقا�ّ� غ�ي ومتّنوع َجسَد عادات    ملا  :ر�حة بوتفاحة" ف�ّي. لقد عّن لنا استنطاق م�ن رواية  

وأها�� باجة بصفة خاّصة. وقد تمّ�� األسلوب الف�ّي للّرواية بالبساطة    ،عاّمةوتقاليدهم  أهل الشمال الغر�ّي  

ألثر الف�ّي متأتّية  فاذ إ�� عمق الفل�لور الثقا�ّ� التو���ّي. ولعّل طرافة هذا اوالسالسة. إذ تمكنا بفضلھ من النّ 

املقار�ة تحديد   �� هذه  البسيطة م��ا. وسنحاول  تفاصيلھ حّ�ى  ب�ّل  املنقول  اليومّي  بالواقع  التصاقها  من 

  ، �� اآلن ذاتھ  ،و تحديد أنواعھ  ،مفهوم الثقافة بصفة عاّمة واملوروث الثقا�ّ� وعالقتھ باألدب بصفة خاّصة

رق توزّ 
ُ
 عھ �� ثنايا الّرواّية وكيفّية مساهمتھ �� بنا��ا الف�ّي والدال�ّ�.قبل إنجاز عمل إجرائّي تطبيقّي يتعلق بط

 تحدید المفاهیم:  -2

 مفھوم الثقافة:   -2-1
 
ّ
 إّن مقولة الث

ّ
بس املوجود ب�ن لفظة حضارة ولفظة ثقافة  قافة مقولة غامضة، وغموضها متأت من الل

�و�ولوجيا لتضع حدا فاصال لهذا ا�خلط بأن حّددت مفهوما شامال للثقافة كظاهرة  (....) وقد جاءت األن�

 اجتماعّية �لية �شمل القيم واملعاي�� واملثل واملعارف واملهارات والرؤى والتّ 
ّ
ا�حضارة تختلف    الت. علما أّن مث

 
ّ
ا ليطّور نفسھ و�حقق  قافة من حيث أّ��ا مجموعة الوسائل ا�جماعّية ال�ي �س�� الفرد إ�� ابتداعه عن الث

�� املنشود لإل�سانّية �� شّ�ى املعارف والفنون. بخالف الثقافة ال�ي �� ذلك ا�خزون ا�جما�ّ� من الثوابت  الّر 

 ،الُروحّية واملادّية ال�ي يكتس��ا الفرد ليندمج ��ا �� مجتمعھ و�خلق عالقة تآلف وتفاعل بينھ و��ن محيطھ

) بالقول: "بأّ��ا جملة األنماط  R. Lintonھ. و�� هذا السياق �عرفها لنتون (  و�ينھ و��ن الفضاء الذي �عيش في 

التعلم" طر�ق  املتوارثة عن  أفراد ا�جموعة  ب�ن  املش��كة  تايلور    .1السلوكّية  بأّ��ا ذلك  (Taylorويعرفها   "(

املقومات األخرى ال�ي   ن املعرفة والعقيدة والفّن واألخالق والقانون والعادات و�ّل ال�ّل املعقد الذي يتضمّ 

 هذه التعر�فات تقودنا إ�� محاولة التدقيق �� مقوالت املوروث الثقا�ّ�.   2يكتس��ا اإل�سان كعضو �� ا�جتمع"

 تعریف الموروث الثقافّي:  -2-2
(و،ر،   �� اإلرث وجذرها الفعل الثال�ّي   ،حسب م�جم املعا�ّي   ،إن جذر �لمة موروث ورث و�لمة تراث

راثا تركمن تر )  وقيل:  ،ث
ُ
.  3نتقل من جيل إ�� جيل، وُ�قال ورث يرث ورثة أو إرثا أو تراثا"اإرثا    . وورثك ت

غة  ويعرّ 
ّ
الل  �� ال��اث  السابق    اإلنجل��يةف  ا�جيل  من  نقلها  تّم  ال�ي  املوروثات  من  مجموعة  ھ 

ّ
اآلباء    – أن

ة: فاملوروثات املادّية ��  معنو�ّ أخرى  و   ع هذه املوروثات إ�� موروثات ماّدية إ�� ا�جيل ا�حا��، وتتفرّ   -واألجداد

ات وطرائق صناع��ا، أّما املعنوّ�ة ف�ي مجموع العادات والتقاليد املعمول ��ا و�� غياب  �ّل األدوات واملعّد 

مايز  فنقاط التّ   ،�ل��ما، خاّصة املوروث الثقا�ّ�، ال �ستطيع اإلقرار بوجود حضارة تم�� الشعوب عن �عضها

 
1- R. Linton. Le fondement culturel de la personnalité, trad. par A, Lyotard ,pref. J.C . Filloux. Paris.1. Dunod, 
1965, P.3.  
2- G.Rocher, Introduction à la sociologie général, Montréal, H.M.H. ptee , 1968, 3 vol. t1 “l’action 2 sociale : 
culture, civilisation et idéologie“,P.103- 129. 
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ّ

عط��ا  املناعة    ،كثافة املوروثات من مجتمع إ�� آخر� ��  تتج�
ُ
ف�ي ال�ي تمنح الكيانات ا�خصوصّية والهوّ�ة  و�

الضّ  والتّ ال�ي  تحفظها من  �عرّ ياع  �� حال  ا�ع�اسات سلبّية ع��  ال��ي  لها  للمخاطر، فا�حروب مثال  ضها 

ع�� بنا��ا أجيال.   تضارة �عاقبأحيان كث��ة �عصف ب�ّل ما أنتجھ اإل�سان من حفي  األفراد وا�جماعات، ف

إ�� ضرورة حفظھ وصيانتھ   الثقا�ّ�  بالشأن  املهتم�ن  إ�� دعوة  املنظمات وا�جمعيات  ا�خاطر حفزت  هذه 

ُدِن ا�ختصّ   ��خشية أن تطالھ يد العابث�ن  
َ
ال    ،�ناألزمات.  وقد وجدت هذه التحذيرات أذانا صاغية من ل

الفكر والفّن.   أهل  املسألة ��خيصا دقيقا وتوّس   إذبل حّ�ى من قبل  �� ��خيص  �عر�ف  ساهموا   �� عوا 

ي�ّي وال��اث الطبي�ّ� وال��اث الثقا�ّ�. فال��اث الثقا�ّ� هو �ّل ما لھ صلة املوروث الثقا�ّ� ليشمل ال��اث الّد 

يل إ�� جيل، باملوروثات املعنوّ�ة ال�ي �شمل العادات والتقاليد، العلوم، اآلداب والفنون ال�ي تّم نقلها من ج

�ع�ّ  تفرّ و��  عن  فئة  �  طقوس  وتمّ��ها  د  ع��  تحتوي  ال�ي  ا�ختلفة  املناسبات  تأدية  طر�قة   �� أخرى  عن 

غوّي، ال��اث العل�ّي، ال��اث ا�حضارّي). وتتنوع التعب��ات عن هذا  ومراسم �سّ� 
ّ
ى ال��اث الشع�ّي (ال��اث الل

 الكتابة.قص أو بالشعر و املوروث في�ون إّما بالغناء والرّ 

  هو   إّن التداخل الذي يمكن أن يالحظھ الباحث وهو يتناول مقار�ة املوروث الثقا�ّ� �� الّرواية العر�ّية

وهو ما يحتاج    .التقارب ا�حاصل ب�ن املصط�حات من قبيل ا�حضارة والّتار�خ واملا��ي والعادات والتقاليد

تالف أش�الھ قديما وحديثا غايتھ مقاومة النسيان  إ�� ضبط وتدقيق. ولعّل استدعاء املوروث الثقا�ّ� ع�� اخ 

 نا من م�وّ م�وّ   "من أجل أن تبقى و�ستمّر 
ّ
ر لها من إم�انات ووسائل  نات فسيفساء العالم، وذلك ب�ّل ما يتوف

غة األداة األمثل �� تجسيد هذا املوروث وتخليده، ع��  1خر والكتابة وال��جمة "حت ع�� الّ� �النّ 
ّ
. و�عت�� الل

من وتقارع النسيان. ولم �شذ ال�اتبة  ات �� نصوص روائّية فنّية �غالب الزّ ك ا�حوادث والوقائع واملرو�ّ رسم تل

عن غ��ها من الّروائي�ن �� نقل ال��اث الثقا�ّ� �جتمعها بجمعھ وتدو�نھ �� نّص روائّي متح من ال��اث الشع�ّي 

راحھ وأتراحھ و�� عاداتھ وتقاليده، ونقلت لنا  ومن يوميات التو���ّي �� طر�قة عيشھ وكيفية لباسھ، و�� أف

ُيجّس  ف�ّي  إ�� خطاب  تفاصيلھ  ب�ّل  اليومّي  الزوايا وحفالت  الواقع   �� دار 
ُ
ت ال�ي  وا�حكيات  املرو�ات  تلك  د 

 
ّ
 األعراس و�� مجالس الن

ّ
ھ ب�ن األصالة وا�حداثة، أصالة  ة املدينة... وما مّ�� هذا الّنص الف�ّي جمعُ سوة و�� أزق

املبدع�ن    �ادت و��  ال  فلو  والتق�ي،  العل�ي  التطور  نتيجة  املتسارعة  االجتماعّية  املتغ��ات  ��ا  �عصف 

ندثرت �ّل املوروثات وتالشت بحكم التطور ال والّروائي�ن وتن��هم إ�� ضرورة صون اإلرث الثقا�ّ� للشعوب،  

ف واألجداد �� أعمال فنّية ي�ون ال��اث  اإل�سا�ي �� شّ�ى ا�جاالت. من هنا تتأ�ى الرغبة �� تخليد مآثر األسال 

ولعّل   وا�خلود.  واالستمرار  الديمومة  وتنشد  النسيان  تقارع  ال�ي  الصلبة،  وأساسا��ا  أر�ا��ا  أحد  الشع�ّي 

 أن هذا الن�ج إذ  ا�خم��ي من ب�ن هؤالء اللذين سل�وا هذا املسلك،  
ّ
عادت إ�� ال��اث واستلهمت نصوصھ. إال

ئق، ومن أسباب ذلك ضعف التمثل املعاصر لعناصر ال��اث إذ تقول الباحثة س��ا  ال يخلو من شوائب وعوا

قاسم: " ل�ي يخرج الفنان العر�ّي من املأزق الذي �عيش فيھ يجب أن يتمثل ال��اث تمثال حديثا، بمع�ى أن  

 
بيض، الثقافة الشعبّية في الّرواية العربّية مناهضة العقد االستشراقّي الكليانّي، مجلة نزوى العدد   -1

ٔ
بريل 102رضا اال

ٔ
،  2020، ا
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الالمادي (هو الذي �شمل  . فال��اث  1�ستخلص البنيات ال��اثّية ويستوع��ا ثّم ُ�عيد صياغ��ا �� قالب جديد"

�ّل العادات والتقاليد واألدب والشعر الشع�ّي والس�� والقصص والفنون مثل الرقص الشع�ّي واملوسيقى  

ُعدَّ     الشعبّية)، 
ّ
يؤث و�ھ  الّروائّية  نصوصهم  م�ن  املبدعون  منھ  يمتح  وطر�فا  غنيا  ومعينا  عواملھ  م��ال  ثون 

ما باعتباره  م�انية و  ا أحداثا وفضاءات و�خصّيات وأطر 
ّ
زمانّية " ال باعتباره .... ضرورة حضارّ�ة فحسب، إن

 . 2ضرورة فنّية أيضا "

فما �� خصائص املوروث الثقا�ّ�؟ وما�� أهّم عناصره؟ وكيف حضر �� خطاب الّرواية العر�ّية؟ وكيف  

ا  ا؟ساهم �� بناء النّص الّروائّي فني�  وداللي�

 �ا. ل�ذه الدراسة اإلجابة عهذه جملة من األسئلة ال�ي ستحاول ه

ّعد الّرواية العر�ّية منذ ظهورها فّنا تجر�بّيا �� الثقافة العر�ّية حيث " تتداخل مع أنواع الّسرد الّتار��ّ�  
ُ
�

والشع�ّي، الدي�ّي وال�جائ�ّي ُ�شبع شهوة القّص �� ا�جتمعات الشفاهّية �� رواية األخبار واآلثار من ناحية  

. وهو ما حافظ ع�� ديمومة التشابك الدائم ب�ن ا�خطاب 3من ناحية أخرى"  ]...[ملتخّيلة  واختالق األ�اذيب ا

وتجاوزا،   وتوظيفا،  "حوارا  الثقا�ّ�  املوروث  ع��  وانفتاحھ  بالّتار�خ  ]  الّروائّي  أمر  الّرواّية [وهو  قدم  قديٌم 

" ا4العر�ّية  الّروايات  إّن  يقط�ن:"  الناقد سعيد  يقول  الصدد  و�� هذا  ذلك  .  جانب  إ��  تحمل،  �انت  ألو�� 

(التفاعل مع اإلبداع السردّي الغر�ّي) و�عض بوادر التفاعل مع ال��اث ا�ح�ائّي والسردّي العر�ّي، وخاّصة  

أو   الدي�ّي  والقصص  الليا��  وح�ايات  مثال  �املقامة  العر�ّية  ا�ح�ائّية  التقنيات  �عض  استثمار  خالل  من 

ع�� نحو ما نجد �� حديث عي��ى بن هشام للمو�ل�� وليا�� سطيح �حافظ    �عض األش�ال ا�ح�ائّية الشعبّية

 .5إبراهيم"

و  منذ �شأ��ا.  ال�ي عرف��ا  املتعدّدة  التجارب  العر�ّية من  الّرواية  نقل��ا  لقد استفادت    �� النوعّية  �دأت 

الزخم الكب�� وال��اكم    الستينات، عندما تفاعل الّروائيون مع املوروث الثقا�ّ� من زوايا مختلفة. لعّل أهمها

ور هذا اللون الف�ّي، باإلضافة إ�� انفتاحها ع�� اآلداب والتجارب ال�ونّية خصوصا  
ّ
ي الذي رافق تط الن��ّ

تأصيل    �� الهاّمة  الروافد  من  ُ�عدان  ودراستھ  الثقا�ّ�  واملوروث  الّتار�خ  إ��  فالرجوع  الالتي�ّي.  األدب  ع�� 

ثقا�ّ�. وقد �جل تار�خ الّرواية بروز أعمال روائّية متعّددة أصبحت عالمة  ا�حضارة �� محيطها االجتما�ّ� وال

والباحث�ن النقاد  إ�جاب  اإلبدا�ّ� وحازت  العمل   �� العاملّية فتحت  6مضيئة  صي��ا  بلغ  ال�ي  الُدرر  ... هذه 

 للّروائّية حليمة �خم��ّي.   "ر�حة بوتفاحة"نظرنا الهتمام باملوروث الثقا�ّ� �� رواية  

 
كـتوبر 1عسيزا قاسم، البنيات الثقافّية في رواية وليد بن مسعود، فصول،  -1

ٔ
 . 194، ص1980، ا

تاب العرب، سوريا محمد رياض وتار: توظيف التراث في الّرواية ال -2   .12-11، ص 2002عربّية المعاصرة، اتحاد الكـُ
طلس للنشر،  -3

ٔ
  .3، ص2005، 1طصالح فضل، لذة التجريب الّروائّي، ا

بيض، -4
ٔ
  .45، ص مرجع سابّق الثقافة الشعبّية في الّرواية العربّية مناهضة العقد االستشراقّي  رضا اال

  .39، ص2004، 20تراث إلى العصر، عالمات ع سعيد يقطين، الّرواية العربّية من ال -5
قدار، رواية رادوبيس، ورواية كـفاح طيبة) وفيها يصور  -6

ٔ
نذكر بعضا من هذه الّروايات: ثالثّية نجيب محفوظ الّتاريخّية ( عبث اال

هم حوادث الّتاريخ المصري الفرعوني، ورواية ثالثّية غرناطة للّروائّية المصريّ 
ٔ
ة رضوى عاشور ( مريمة، غرناطة، الواقع الفرعونّي وا

ن ذاته تصور عادات المسلمين وتقاليدهم إبان ذلك العصر،  
ٓ
ذى. وفي اال

ٔ
هله من ا

ٔ
ندلس وما لحق ا

ٔ
الرحيل)  التي تروى فيها سقوط اال



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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الوهلة األو��، ي�حظ قارئ الّرواية وفرة املوروث الثقا�ّ� املبثوث �� ثناياها. فمدينة باجة وحوار��ا �� منذ  

و�خصيا��ا هم �خصّيات واقعّية �عيشون �� مدينة باجة لهم عادا��م    .اإلطار امل�ا�ي ا�حاضن لألحداث

ْت منطقها الّسردّي با�حديث عن  وشواغلهم ك�ّل مجموعة إ�سانية تتقاسم العيش املش��ك. فالّروائّية  
َ
َبن

 
ّ
س� الزّ عادات  من  أحدا��ا  انطلقت  إذ  وتقاليدها.  املدينة  هذه  العبقة  ان  املدينة  أرجاء   �� املتوزعة  وايا 

م��م  ال�خصّيات الواقعّية من ق��ى و ومن  أبطالها �خصّيات واقعّية وأخرى متخّيلة.  و   ،بحوادث الّتار�خ

لت  لب هذه ال�خصيات من مجاي�� ال�اتبة ال�ي أتقنت اإلنصات إل��م. وحوّ وأغ  .زال ع�� قيد ا�حياةما يمن  

.  وقد ا�ساب السرد  وتقاليدهم  د عادات س�ان أهل باجةف�ّي إبدا�ّ� ُيجّس   �ا��م وأقاصيصهم إ�� نّص مروّ 

ال�ي تقول ع��ا الباحثة نجوى الر�ا�� �� مقدمة الّرواية:  -�� الّرواية و�انت بطلتھ األساسية عبلة    ا�ح�ائّي 

الّس  الزوايا  و�نت  الرجال  صائدة  املنّمشة  اختفت""عبلة  األشقر،  والشعر  البيضاء  البشرة  ذات   ، 1بع 

"زاو�ة    " بع املنتشرة �� مدينة باجةّس وايا �الزوايا ال د الرؤى والزّ ب ومتعّد ها ينذر ببوادر مح�ي متشعّ ؤ فاختفا

وزاو�ة بوعر�ة يفرج الكر�ة" كما تقول    ،وزاو�ة بوتفاحة عمدة الّزوايا، وزاو�ة سيدي صا�ح الّزالوي   ،املغزاوي 

وسيدي " البش��" ال زاو�ة لھ �� امل�ان، لم يب�ن وكرا لھ    ،وزاو�ة سيدي خلف  ، مّنو�ية . وزاو�ة سيدي فرج

هم مر�دوه..."كسائر أولياء هللا  
ّ
. تمكنت ال�اتبة من خالل  2�� باجة ، بل ب�ى �� قلوب الباجّية عشقا، ولها، ف�ل

 
ّ
و�� املفجرة    ،الّرواية ا�ح�ائّي   ثت مروّي �خصية عبلة  ولوج عالم القّص الّروائّي فهذه ال�خصّية �� ال�ي أث

االجتما�ّ�   الواقع  خاللها  ومن  ال�خصّيات  عوالم  ستكشف  ال�ي  باجة  لألحداث  أهل  لس�ان  والثقا�ّ� 

فما إن    ،اسا�ح�ن منقذا ومخلصا ألحوال النّ وايا واألولياء الصّ زالت ترى �� الزّ ماومعتقدا��م البسيطة ال�ي  

هللا كر�ھ تقول ال�اتبة: "وضعت    ��رع إ�� إحداها ُمتضرعا متوسال أن يفّك   حّ�ىتصيب أحد م��م مصيبة  

دي عبد القادر، ألوان كث��ة، خضراء، حمراء، ك�ّل زوايا املدينة،  عبلة شالها ع�� رأسها ودخلت زاو�ة سي

 
ُ
ق الرفيعة والّزرا�ي.  ثّم  مفارش من ا�حصر  الفاتحة  الثالث�ن. مّدت يدها تقرأ   �� ة كب��ة تروي ظمأ صبّية 
ّ
ل

ال �عود  ال يموت و   .�عود  واستغفرت رّ��ا وأخذت تدعو هللا أن ُ�عيد الغائب .... والغائب ال)  !(كذااستعوذت  

  .3(....) الغائب ال �عود كالتو بالد الطليان"

ح ع�� أعتاب زاو�ة سيدي عبد القادر، ��دف إ�� نقل الواقع وطر�قة  إّن وصف مشهد عبلة و�� تتمّ� 

َم با�خرافة واألسطورة وآمن ��ماالتّ 
َ
   ،فك��، الذي َسل

ّ
جوء إل��ما املالذ الوحيد  فاستحوذا ع�� العقول و�ات ال�

رق ظنّ مانات ا�جتمع الذي  نة من عيّ شا�ل. فعبلة �� ا�حقيقة �� عيّ امل  �حّل 
ُ
ا م��م  زال يؤمن بمثل هذه الط

 
ّ
 عا��م.  بأّ��ا الوسيلة املث�� لتحقيق أمان��م وتطل

 
صحاب صاحب الستر إلبراهيم الدرغوثّي وروايتّيْ العالمة ومجنون الح

ٔ
كم للّروائّي ورواية الزيني بركات لجمال الغيطانّي، ورواية ا

عرج إلخ.  
ٔ
مير عبد القادر للّروائّي الجزائرّي واسيني اال

ٔ
بواب الحديد: اال

ٔ
 المغربّي بن سالم حميش، ورواية مسالك ا

 .9نجوى الرياحّي القسنطيني: من مقدمة رواية ريحة بوتفاحة، ص -1
  .15المصدر نفسه، ص -2
 .20المصدر نفسه، ص  -3
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 ج الّس و�تدرّ 
ّ
   نھ �خصّيات ثانوّ�ة ال تقّل مس��سل تؤمّ   ّي رد �� تتا�ع خط

ّ
خصّية الرئيسّية،  قيمة عن ال�

 
ّ
 أسلوب ا�حوار الذي من وظيفتھ التقّد لھ  و�تخل

ّ
الواقع ب�ّل تفاصيلھ    نثام ع م بأحداث الّرواية و�ماطة الل

الباحثة عن األحاديث الطر�فة " تضع قرقافها جانبا    ،كة دوماحّ�ى البسيطة منھ، ف�خصّية منو�ّية املتحرّ 

خرجت لتّوها من    .الة تمّر قر��اوتكسر قيلولة الّصمت. تخرج إ�� الشارع تلتقط األخبار. ها �� مهر�ة ال�ّج 

طرف    :. ونتج عن هذا ا�حدث حوار ب�ن طرف�ن1ف�ي حر�صة ع�� أداء صلوا��ا �� ا�جامع الكب��"  .ا�جامع

 تمثلھ منو�ّية املتحرّ 
ّ

 كة ال�
ّ
فهذا التضاد ب�ن    .لھ مهر�ة الكتومةجوجة الباحثة عن األخبار، وطرف مقابل تمث

 
ّ

   :لظاهر بي��مان االختالف ات�ن يب�ّ خصيّ ال�
ّ

ست  و�خصّية كرّ   ،ل �� شؤون غ��ها�خصية رصينة ال تتدخ

م بالسرد ا�ح�ائّي. وقد  دة ف��ما �� ال�ي ستساهم �� تقّد فات ا�جّس حيا��ا القتفاء أثر الناس. فهذه الصّ 

 
ّ
ع زوجها  "مهر�ة أرملة منذ عشر�ن عاما وقبلها قضت م   :رد ا�جملرد االس��جا�ّ� والّس فت الّروائّية الّس وظ

الثقا�ّ�    ،2مت وا�حزن "عشر�ن عاما من الصّ  باملوروث  الواقع االجتما�ّ� الذي ام��ج  لتصور من خاللهما 

 التقّد ��  م��ما    التو���ّي ب�ّل تفاصيلھ. وقد ساهم �ّل 
ّ

ح  م بأحداث الّرواية وفتح آفاق جديدة للقّص املو�

 
ّ

سلسلة وأسلوب ف�ّي طر�ف. فمنو�ّية املرأة ال�ي خصّيات ظاهرها و�اط��ا بلغة  بالوصف الذي سيكشف ال�

 إذا عرفت �ّل ما يقع �� قر���ا �عت�� "حافظة أسرار الناس وشاهدة ع�� �عضها الذي  
ّ
ال �غمض لها جفن إال

ول"
ُ
ما سمعتھ عن جد��ا وخاال��ا وج��ا��ا األ

ّ
ھ، ف�ي امرأة طيبة  ليست بالسوء الذي نظنّ   .3لم تحضره، و�ن

ما ت 
ّ
"يا لطيف، يا لطيف،    وق أو من ا�جامع تت��د منو�ية وتجهش بالدعاء:رى مهر�ة عائدة من الّس حنون ف�ل

س��  
ُ
فرغم جمالها الباهر وحسن أخالقها،     ،ة من حياة مهر�ة�س��جع  الساردة  ف��ة زمنية ُمهمّ   4واليانا "  ا

ت مع زوجها عشر�ن عاما من  فإّ��ا عرفت صنوف العذاب واأللم "مهر�ة أرملة منذ عشر�ن عاما وقبلها قض

ت بمهرّ�ة وقد �عمدت الّساردة  فبواسطة الّسرد ا�جمل أصبحنا �علم الظروف ال�ي حّف   5مت وا�حزن"الصّ 

فنّية أخرى  لتخلق أساليب  التقنّية  �� �عض أجزاء    ،توظيف هذه  متواترا  بدا  الذي  الوصف  م��ا أسلوب 

ُمهمة   تقنّية  األسلوب  هذا  مثل  ول�ن   الّرواّية. 
ّ

وال� األحداث  وصف   �� 
ّ
عط ھ 

ّ
فإن والوقائع،  نمو  خصّيات  ل 

ة.  
ّ
تقول:" �انت مهر�ة    إذاألحداث وف�ح ا�جال للّساردة �ي تنفذ إ�� بواطن �خصّيا��ا وتصفهم ب�ّل دق

 
ّ
الل قمحية  يلّف صبّية  رو�ّي 

ّ
ا�خ شعرها  القامة،  طو�لة   ون، 

ّ
�ل كتف��ا  إ��  ورديّ ها  رأسها،  غطاء  تدحرج  ة  ما 

م ع�� نفسھ هدوءا وا��جاما فال  ف��يد جمالها املتكتّ   ،أنوفة عيون ملئت بما �شبھ الّدمع الّ��ّ ين،  ا�خّد 

ما نظرت إل��ا وجد��ا تتجّدد"
ّ
بفضل هذا األسلوب أمكن �حليمة �خم��ي البا�� ولوج    .6يف�ح عن مزاياه، �ل

ھ بقي �� ذاكرة مجايل��ا. إذ  عالم ال�خصّيات واس��جاع ماض��ا. فحدث زواج مهرّ�ة انق��ى وانت�ى، ولكن

بالعادات   امل��ء  ي  القص��ّ عاملها  لتأثيث  الّساردة  عل��ا  ات�أت  رئيسّية  مناسبة  يجب  ا ُعدَّ  وتقاليد.  �جتمع 
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ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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الّس  �� هذا  الزّ إ��    ياق اإلشارة  التو�سّية  أن طقوس  بالبالد  بل  ت واج  العر�ّية،  البلدان  بقية    ّن إختلف عن 

الزواج  و فالشمال التو���ّي يبدو أك�� انفتاحا من ا�جنوب ...    ،هة إ�� أخرى طقوس الزواج هناك تختلف من ج

"�انت    :ياق �س��جع الّساردة ليلة فرح مهر�ة ساردة أّدق تفاصيلها�ف. و�� هذا الّس �� املدينة ليس كما �� الرّ 

. لقد ام��ج  1"حمة""يف، عندما جلست �ساء "الر�ط" �� انتظار عروس  ليلة ر�يعّية �ستقبل �سائم الصّ 

ك وسط ذلك ا�حضور    ،الفت  فنقال مشهد االحتفالّية بأسلوب جما��ّ   ،الّسرد بالوصف
ّ
فتخال نفسك أن

"تكسر إحداهن صمت االنتظار فتقول: وخروا برشة، قالوا �سكن ��    :املنتظر قدوم العروس تقول الّساردة

ال  ف��دّ   ،ا�جبل" قنطرة  القنطرة،  بحذه  جات    5ــــــــــفضيلة  العروسة  جات   العروسة  الِصْبّية:  ..."صرخ  �لم 

فهذه التعو�ذة �� إيذان بقدوم العروس وانطالق مراسم االحتفال، و�� عادة يردّدها    ،والقطوسة مشات

 
ّ
 س�

ّ
 ان الش

ّ
 مال الغر�ّي للبالد التو�سّية و�� من الط

ّ
الع ومجلبة ل�خ��  قوس ال�ي �عت�� طاردة ل�جن وسوء الط

   ،اء األزواج، فلألعراس وحفالت ا�ختان هناك أساليب متنّوعة و طرائق متعّددةعادة ورخوالّس 
ّ
باعها  يتُم ات

يجتمع األها�� "تحت التوتھ م�ان يتوّسط    ،عند ا�ختان  ، فع�� سبيل املثال  ،أثناء إقامة مثل هذه ا�حفالت

 
ّ
ديھ.  �وع�� زواره ومر ل ع�� سيدي عبدالقادر شيخ املدينة  باب ا�جنائز، �� �جرة توت �خمة جّدا، تظل

 وقد  
ّ
و�زور ا�خت�ن    .ثّم عبد القادر �� البداية  زار بوتفاحةسيدي عبد القادر ال يخت�ن غش�� �� املدينة إال

"جّبة قمرايھ وكّبوس    :بوتفاحة �حبة أترابھ وهو مرتد لباسا تقليدّيا �ع�� عن هو�ة وأصالة اللباس التو���يّ 

ا تصل مجموعة  أحمر وكن��ه صغ��ة، محّ�ي ناقش وا
ّ
لصغار يتحلقون أمام بوتفاحة والطبال يضرب طبلھ ومل

 سيدي عبد القادر �عد ز�ارة بوتفاحة تتغ�ّ 
ّ
 تحضر العيساوّ�ة. لب� األدوار ويغيب الط

 يإّن وصف مظاهر الفرح وما 
ّ
لھ من عادات وتقاليد يظهر قدرة ا�خطاب الّروائّي ع�� استيعاب فنون  تخل

ا�ختلفة أبانالزّ فحدثا    ،القول  وا�ختان     اواج 
ّ
املتمث الالمادّي  الثقا�ّ�  املوروث  والرقص  لنا عن  الغناء   �� ل 

ا�خصوصية نفسها �� �ّل    تقر�با  فحفل ا�ختان �� تو�س لھ  ،كما بّ�ن خصوصّية ا�جهة  ،وطرائق االحتفاالت

باعتباره حدثا ع��  ور �� قالب ف�ّي طر�ف  من تلك الصّ   جهات البالد. وقد حرصت الساردة ع�� نقل �عٍض 

  .ولھ قداسة كب��ة، إذ يجتمع فيھ �ّل األقارب وا�ج��ان واألحباب  ،قدر كب�� من األهمّية �� ا�خيال ا�جم��ّ 

و�� ش�ل من أش�ال التعاو�ذ واألذ�ار الصوفية ال�ي يرّددها ا�حضور جلبا لل��كة    ،وتحضر فيھ العيساو�ة

 
ّ
   :ن إ�� حدث�ن رئيس�ن. ففي الّرواية هنا انقسم حدث ا�ختاوا�حظ

ّ
و�ليھ    ،بلا�حدث األّول ينطلق بضرب الط

 ضار�ي  ا�حدث الثا�ي الذي ينطلق ساعة ا��حاب  
ّ
لفائدة مجموعة سيدي عبد القادر العيساو�ة    لب الط

�� هذه ال�حظة يخفق    .س�ي النطالق مراسم ا�ختان وطقوسھوهو اإلعالن الرّ   .�عد ان��ا��ا من ز�ارة بوتفاحة

الص�يّ  ها"قلب  قلبھ  ضر�ات  وتتسارع  �شّدة  ا�خ    أو  الّعمات  إحدى  با�حلوى  ا��  مليئة  قلة  تحمل  الت 

هار    أّما أمّ   .روتكسرها ب�ن سا�� املطهّ 
ّ
ملطهر فتضع ساق��ا �� املاء البارد، يصفر وجهها وقد رأت من �عيد الط

 .2يتمايل �� جبتھ و�ّل األنظار متجهة نحوه"
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ثره الفنّي في البناء الّروائّي 
ٔ
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وخاّصة أّمھ ال�ي    ،الص�ّي وأهلھ   قبليرافقھ من مشاعر ا�خوف من  تصف الّساردة حدث ا�ختان وما  

 
ّ

�� نظر الناس أّول    �عّد   "الطهارة "ار. فحدث  ن ا�خوف م��ا عندما شاهدت اب��ا ير�عش ب�ن يدي الطهّ تمك

ساء فدروسهن عديدة حّ�ى ��ايات العمر.  
ّ
قاه الّرجل، أّما الن

ّ
 درس �� الّرجولة يتل

رواية   أماطت     "بوتفاحة  ر�حة "لقد 
ّ
مهّم الل جانب   المن    ثام عن 

ّ
التو���يّ � ف�يّ   ،�اث  �� ش�ل   وأخرجتھ 

يتّم   .طر�ف أن  لهذا  �ان  املغايرة.  وما  الّنصوص  �ّل  استيعاب  ع��  قادر  مرن  روائّي  خطاب  وجود  ال  لو   ،

  ، ف��ا تجتمع �ّل ا�خطابات  Mikhaïl Bakhtineعبارة ميخائيل باخت�ن   ع�� حد فالّرواية آ�لة �ّل األجناس

إ�خ واألمثال  وا�حكم  املأثورة  واألقوال  والثقا�ّ�  وال��ا�ّي  والّتار��ّ�  الدي�ّي  الّرواية    ،�ا�خطاب  إّن  يقول:"  إذ 

دائما   توجد  الّروائّية.  البنّية  عناصر  جميع  و��ن  واسع.  نطاق  ع��  حواري  طا�ع  ذات  األصوات  املتعّددة 

ه العناصر جرى وضع �عضها �� مواجهة البعض اآلخر، مثلما يحدث عند املزج  عالقات حوارّ�ة أي: إّن هذ

. إّن عناصر البنّية الّروائّية ا�ختلفة ال�ي ذكرها باخت�ن متوفرة ��  1ب�ن مختلف األ�حان �� عمل موسيقّي"

يا امل�ن الّروائّي  وقد انتظمت بإح�ام �� ثنا  ذكرها آنفا.  رواية بوتفاحة من قبيل ا�خطابات ا�ختلفة ال�ي تّم 

 وجّس 
ّ
ا�ح�اّية الشعبّية، أو ا�خرافة  � ل��ا أجناس أدبّية متنوعة  دت املوروث الثقا�ّ� ب�ّل تفريعاتھ حيث تخل

 
ّ

عر، أو املسرح ومن ثّم ُعّد ا�خطاب املعروض �� ا�خطاب الّروائّي عبارة عن  واألسطورة أو األمثال، أو الش

 يوفنّيا متعّدد األصوات ع�� حّد عبارة باخت�ن.وت أو ي�ون بولحوار مباشر أحادي الصّ 

ثّم    ،ؤّ�ة منذ البداية من خارج القّص ، وَ�َدْت الرّ "ر�حة بوتفاحة"لقد تداخلت الُرؤى الّسردّية �� رواية  

وهو ما    ...(الرؤ�ة املصاحبة)  مثل الرؤ�ة من ا�خلف والرؤ�ة مع   ،العملّية الّسردّية نحو تّنوع الرؤى   تدّرجت

   د األصوات�عّد أنتج  
ّ
الن الّسرد حضر صوت حليمة ا�خم��ي منذ الوهلة    سق ا�ح�ائّي، ففي مس��ّل داخل 

األحداث األو��   ا�ح�ي  لتضع  تفاصيل  ب�ّل  العالم  الرئيس  الطرف  باعتبارها  للّرواية  األثناء    .الك��ى  و�� 

ال�خصّيات لبقّية  ا�جال  تاركة  بأ   .تن�حب  التقدم  غايتھ  حوارا  بي��م  فيما  �اشفا  وتقيم  الّرواية  حداث 

 �ّ فإ  ،ن سرد األحداثم مضامي��ا ودالال��ا. ورغم ا��حاب الّساردة الرئيسّية  
ّ

مة �� س�� الّسرد  �ا بقيت متحك

  حداث.  أل رها لوتوجهيھ وفق تصوّ 
ّ

د ذلك خاّصة أثناء الرؤ�ة الداخلّية عندما تصبح مشاركة ألفعال  و�تأك

ألسن��م (عبلة، منو�ية ، مهر�ة ...إ�خ) و�ّل الدائرة ا�حيطة    ��فأحيانا تبدأ ا�حديث ع   ،ال�خصيات عن قرب

�عّدد الضمائر السردّية، حيث �ستعمل ضم�� الغائب، فضم�� املت�لم،   هو  ��م. واملالحظ �� هذه الّرواية

الّسراد لبقية  إ�� ا�خلف لتف�ح ا�جال  الّساردة  تبعا لذلك    ،ثّم ضم�� ا�خاطب وأحيانا تن�حب  وتنتقل 

النس�ّي والّسارد الشاهد   الّسارد  إ��  الّسارد املطلق  الّسرد من  التعّد   .2عملية  �� وجهات  وقد ساهم هذا  د 

مائر وتنوع الرواة والّسراد �� جعل الّرواية قر�بة جّدا من  ظر بفضل تنوع املنظورات الّسردّية و�عّدد الضّ النّ 

 وت الواحد. كث��ا عن الّرواية التقليدّية ذات الصّ  عا لذلك،، تبوابتعدت  ،الّرواية ا�حوارّ�ة
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ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الرابع  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (كانون اال
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أجناسية     ظواهر  البا�� من دمج  �خم��ي  حليمة  استطاعت  كرت 
ُ
ذ ال�ي  الّسردّية  الرؤى  و�فضل هذه 

�� أثرها الف�ّي رغم التناقض    .ة، خرافة إ�خشعر، أسطورة، غناء، رقص، ح�ايا، حكم، أمثال شعبيّ :  مختلفة

أحيانا.  هذا التّنوع األجنا��ي �ان لھ بالغ األثر �� �سيج الّرواية ال�ي ط�� عل��ا املوروث    الذي وسم �عضها 

وما رافق ذلك من أفعال وأحداث أتينا    ،الثقا�ّ�. من ذلك مثال وصف مشاهد األعراس واألفراح �� والية باجة

سواء    ،ينية والدعاء��االت الّد ع�� ذكر �عض م��ا فيما سبق، باإلضافة إ�� حضور التعاو�ذ واألدعية واالب

ق لنا أمانينا  ب إ�� ا�خالق �ي يحّق وهو أسلوب �ستعملھ عادة للتقرّ   .�ان �� املناسبات الدينّية أو �� األفراح

 و�بعد عنا الشرور واملصائب. 

 : خاتمة  -3

 يظهر الرغبة �� إحياء ال  وتقاليدها   باجة   وتقاليد أهل إّن احتفاء الّساردة بنقل عادات  
ّ
مادّي الذي  �اث الال �

رات املتسارعة  تزخر بھ البالد التو�سية. فهذه العادات والتقاليد �ادت تضمحل وتختفي ��ائيا نتيجة التطوّ 

مّس  التطوّ ال�ي  نتيجة  الثقافّية  وحّ�ى  واالجتماعّية،  الفكرّ�ة  الُبَ�ى  �ّل  العل�يّ ت     ر 
ّ
وسائل  الال وظهور  فت 

ومثلما أسلفنا �� مقدمة املقال،    .ال�ي باتت بحق مهّددة ل�ّل ما هو قديمالتواصل االجتما�ّ� والثورة الرقمّية  

التّ  تحقيق   �� أهمّية  من  لھ  ملا  ومحمودا  إيجابّيا  أمرا  ُ�عد  الثقا�ّ�  املوروث  إحياء  إعادة  النف��ّي فإّن  وازن 

الّتطوّ ي فال يمكن ا�حد  ،والفكرّي  �� ظّل ث عن مظاهر  ثقا�ّ� واجتما�ّ� يحمينا  ر  من االنت�اس    غياب إرث 

 
ّ
وازن  ندية تضمن لنا التّ   .ة مطلو�ةيّ �اجع إ�� ا�خلف. فا�حداثة إذن، تقت��ي منا االنفتاح ع�� اآلخر بنّد وال�

 واالستقرار النف��يّ 
ً
�� ذواتنا و�� قيمنا ال�ي ال تتعارض مع �ّل مستحدث يالئم واقعنا و�التا�� نتمكن    ، ثقة

  ،فسّيةات النّ والهزّ   اتوتر ثقة تحفظنا من التّ ،  اآلخر �� أحضانمن تحص�ن ذواتنا من االستالب واالرتماء  

�� ذواتنا وقيمنا �� أحضان   ،ثقة  نرت�ي   ا منّ ة و�عمال عقل ظنّ دون رو�ّ   هذا اآلخر  ثقة ال تجعلنا 
ّ
أن ھ هو  ا 

 
ّ
  ، مة ب�ن القديم وا�حديثء فاألصالة �� إذن موا  أّن األمر ع�� خالف ذلك،ص ل�ّل مشاكنا. وا�حال  ا�خل

ر االحتفاء بال��اث  وهذا ما يفّس   ا�جديد املتجّدد.  قتضيات الواقع ملھ  تطابقمو   هذا القديم   حسن توظيف و 

 . الثقا��ّ  جديد والتنوعّ وهو مظهر من مظاهر التّ  ،ر و�عادة قراءتھ وفهمھ و�لباسھ لبوس ا�حداثة والتطوّ 

هذه الّرواية من أبرز األعمال الفنّية ال�ي طرحت موضوع املوروثات الثقافّية �ش�ل    �عّد   ،صفوة القول و 

التو���ي وعاداتھ  يّ ف�ّ  ا�جتمع  واقع  نقل  ن��ى  اطقوس   يا وأح  ،طر�ف 
ُ
وت تضمحل  طر�فة    .�ادت  رواية  و�� 

 .يمكن أن تدرس من جوانب عّدة
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