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 06: محاضرة رقم 

 1دون كيشوت لـ ميغيل دي سرفانتس  ج

 :المؤثرات العربية في األدب القصصي اإلسباني 

كان مولد الفن القصصي اإلسباين و معو األورويب يدين بالكثري للقصص العريب ، فإن ىذه ادلؤثرات العربية مل تزل -
من اىم التيارات اليت أسهمت . تباشر نفوذىا على التطور الالحق للفن القصصي اإلسباين حىت القرن السابع عشر 

 : يف إنضاج الرواية اإلسبانية و االرتقاء هبا 

قصص الفروسية العربية اليت شاعت يف األندلس حبكم الصراع الطويل بني اإلسالم و ادلسيحية ، و اشتد شغف -1
 . الناس بإسبانيا هبذه القصص حىت أصبحت غذاء الشعب الثقايف خالل القرن السادس عشر 

ادلقامات العربية اليت كانت يف األصل ابتكارا شرقيا ظهر على أيدي بن دريد و اذلمذاين ، و انتقلت ادلقامات إىل -2
حيث كان لتلك ادلقامات الشرقية و األندلسية فضل . منذ ظهورىا ، و نسج أدباء األندلس على منواذلا ساألندل

كبري يف ظهور فن قصصي جديد يف إسبانيا ادلسيحية منذ منتصف القرن السادس عشر و ىو الرواية البيكارسية ، أي 
قصص الشطّار ، و بطلها أشبو ما يكون ببطل ادلقامة و ىو شاطر زلتال ، يعيش يف بيئة قاسية و يستعني على 

 .اجلوع و البطالة باحليل و خداع البسطاء 

تأثر الدب القصصي اإلسباين خالل العصر الذىيب كثريا بادلؤثرات العربية ، حىت قيل إن ىذا القرن كان بالذات -
أخصب فًتة دتثلت فيها إسبانيا كل ما ورثتو من عناصر الثقافة العربية طوال التسعة قرون ، و يتّوج الفن الروائي 

لـ سريفانتس ، و فيو يلتقي ىذان  (دون كيشوت  )اإلسباين أخريا بذلك العمل الفين اخلالد يف التاريخ اإلنساين كلو 
،  (السخرية  )فهو يعترب أوال من كتب الفروسية ألنو كما صرح سريفانتس جاء كرد فعل على ىذه الفًتة . اإلجتاىان 

و يعترب عنصر - مل ينخرط يف سلكها دتاما عنو يف الوقت نفسو علقت بو عناصر كثرية من أدب البكاريسكية ، و 
السخرية من أىم اجلوانب  اليت جعلت دون  كيشوت عمال متميزا فريدا ، فارتفعت العديد من األصوات اليت تدافع 
عن الرواية ، و ترى ان السخرية اليت استخدمها سريفانتس كانت ذات اثر كبري يف القضاء على ظاىرة غري صحية يف 

 . اجملتمع اإلسباين يف عصره و ىي ظاىرة اإلغراق يف قراءة الروايات 
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 07: محاضرة رقم 

 2دون كيشوت لـ ميغيل دي سرفانتس  ج

 :ميغيل دي سرفانتس  

 أو طفولتو عن شيء يعرف ال و قرطبة، من اضلدرت أسرة يف ولد. إسباين شاعر، و مسرحي، كاتب و روائي،      
 ( 1570 ) التحق «. أكوافيفا » الكاردينال بالط يف الوقت بعض عمل و ، (1569 ) إيطاليا إىل رحل. دراستو

 عطلة، لقضاء إسبانيا إىل طريقو يف و. لذلك نتيجة ذراعو شلت و ، (1571 ) ليبانتو معركة يف جرح و باجليش،
. باىظة فدية أىلو دفع حينما ،1580 حىت أسرياً  ظل و ، (1575 ) اجلزائر إىل الرقيق ضمن أخذوه ادلغاربة، أسره

 اضطره شلا للغاية، شاقة حياتو كانت (. 1582) بالربتغال القتال يف اشًتاكو بعد اجليش  اعتزل. إسبانيا إىل عاد مث
 حول تدور خيالية رواية لو نشر ما أول. ديونو تسديد عن لعجزه مرة من أكثر سجن و الوقت، معظم االستدانة إىل

 عشرين من أكثر 1588 و 1585 بني كتب. 1585 « جاالتيا ال: » النثر و بالشعر مكتوبة الرعاة حياة
 دون » رواية من األول اجلزء ( 1605 ) نشر. الشعر من كثرياً  ألف كما مسرحيتني، سوى منها يبق مل مسرحية،
 ما كثرياً  و. العادلي األدب يف الكتب أروع ىي و. 1615 حىت يظهر فلم الثاين اجلزء أما ، «مانتشا ال دي كيخوتو

    .اخليايل ببطلو الواقعية حياتو يف يقارن

 :                                                                                                                               ملّخص الرواية 

 ليستطيع ادلال من يكفيو ما وعنده مزرعة صاحب وىو كيكسانو، ألونسو ىو الرواية بطل كيشوت دون 
 الفراسة عن تتحدث اليت الكتب يف فيقرأ القراءة، يف وقتو معظم يقضي بذلك وىو العمل، عن ويغينو البقاء

 األمريات، أيادي يوقبلون التنانني، ويذحبون اخليل، يركبون الذين أولئك الوسطى، العصور فرسان وخصوصاً  والفرسان،
 على وأطلع درعاً  فارتدى مثلهم، فارساً  يصبح أن ما يوم كيكسانو ألونسو فقرر مثلهم، فارساً  يكون بأن حيلم فأصبح
 والعمالقة التنانني وألنّ  ادلغامرات، عن حبثاً  واألرياف القرى يف التجوال وبدأ فرسو وامتطى كيشوت، دون اسم نفسو
 رفيقاً  لو كيشوت دون اختذ .العمالقة والوحوش األعداء ىم اذلواء طواحني يتخيل بدأ فإنّو رأسو، يف إاّل  موجودين غري
 سلططات لذلك ورمسوا عالجو، يف رغبوا كيشوت دون جنون الناس رأى وحني جيدة، مغامرات وبدؤوا سانتشو امسو

  ال غيبّ  كان أنّو يعلم كيشوت دون فإنّ  القصة هناية ويف سريره، إىل يعود جلعلو
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 .سريره على وىو إثرىا على مات شديدة حبّمى ُأصيب حيث فات، قد كان األوان ولكن يفعل، شلا فائدة

 :كيشوت دون رواية عن 

 دون البارع بالرجل أيضاً  ادلعروف كيشوت، دون ىو وبطلها م،1615و م1605 عام بني ما الرواية كتبت-
 وىي اإلسبانية، باللغة الرواية ىذه وكتبت سافيدرا، سريفانتيس دي ميغيل ىو الرواية ومؤلف مانشا، ال من كيشوت

يف عام – الشخصية وتنمية العمل على تركز طويلة نثرية قصة وىي الروايات، أقدم من وىي اخليال، أعمال أعظم من
لو كنت مثل سريفانتس اإلسباين و استطعت بنجاح دياثل صلاح ىذا الكاتب ادلرح :"  كتب شافيسربي يقول 1711

أن أقضي على ىذا الشغف بالفروسية ، لكنت ىدأت باال حىت و لو شاىدت بنفسي عملي الساخر ىذا يقابل 
و يف ىذا ".باالحتقار بعد أن حقق ادلراد منو ،و حطم مردة العقول و وحوشو و ىو الغرض الذي من أجلو كتب

اعًتاف بقيمة ما كتبو سريفانتس ، و ىذه القيمة ترتكز بقدر كبري على مقدرة ىذا الكتاب على إحداث التغيري و 
 . ىي ميزة إضافية تضاف ذلذه الرواية 

و ىذا ما . رواية دون كيشوت رواية إنسانية استطاع سريفانتس أن جيعلها بفضل زلتواىا صاحلة لكل زمان و مكان -
عندما جيتمع بعض االسبان ادلتأثرين من بؤس ماضيهم و من قساوة حاضرىم ، و : " ركز عليو أحد النقاد اإلسبان 

من عداوة مستقبلهم ، تتنزل بينهم روح دون كيشوت ، فتوحد احلرارة ادلذابة يف شخصيتو الغريبة بني تلك القلوب 
ادلتفرقة و تدخلها يف خيط روحي كحبات عقد ، و تسكب فيها مشاعر الوطنية ، و تضع وراء مرارة شخصياهتا أدلا 

وطنيا مشًتكا ، غري أن األخطاء أدت إىل ان ينظر إىل دون كيشوت من من زاوية واحدة فقط ىي بالواقع رلال 
اعًتف ىذا النقد بقيمة الرواية و ببعدىا اإلنساين ، و كذلك الًتكيز على ان للرواية أوجو عدة و أبواب " . للسخرية 

 .سلتلفة ، و ىو ما يوجب على النقاد التنويع يف زاوية الرؤية و التحليل و عدم االكتفاء بزاوية واحدة 

 : الشخصيات و األحداث 

برجوازي متوسط احلال ، يعيش يف إحدى قرى إسبانيا إبان . دون كيشوت رجل ضليف طويل ، ناىز اخلمسني -
القرن السادس عشر ، مل يتزوج ، كاد يفقد عقلو من كثرة قراءتو لكتب الفروسية ، و ينقطع عن احلياة الواقعية ، و 

 يبلغ بو اذلوس حدا جيعلو  يفكر يف أن يعيد دور الفرسان اجلواليني و ذلك مبحاكاهتم و السري على هنجهم حني 
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 .خيرجون لنصرة الضعفاء ، و الدفاع عن األرامل و اليتامى و ادلساكني 



أعد عّدتو للخروج ، فاستخرج من ركن خفي يف منزلو سالحا قدديا متآكال خّلفو لو آباؤه ، محل سيفا و رزلا و -
فتذكر و ىو سائر يف طريقو .ركب حصانا أعجف ىزيال و انطلق كالفرسان ادلنقرضني منذ أجيال لنصرة الضعفاء 

: فرحا أن الفارس اجلوال ال بد لو من تابع سللص أمني ، فعمد إىل فالح ساذج من أبناء بلدتو و ىو سانشو بانزا 
 رجل ضخم اجلثة بعكس صاحبو الطويل اذلزيل  

 تنشأ ادلفارقة ابتداء مبنظر الرجلني ، مث تستمر طوال الرواية الكوميدية ذات األسلوب اجلميل اخلفيف -

أول ادلعارك اليت سعى الفارس الومهي إىل خوضها كانت ضد طواحني اذلواء اليت ظن أهنا شياطني ذات اذرع ىائلة و -
أهنا مصدر الشر يف الدنيا ، فهامجها غري مصغ إىل حتذيرات تابعو ، و رشق فيها رزلو ، فرفعتو أذرعها و دارت بو يف 

مث كانت معركة األغنام الشهرية ، فال يكاد دون كيشوت يبصر غبار قطيع من األغنام ديأل اجلو . اذلواء مث رمتو أرضا 
و تنجلي ادلعركة عن قتل . حىت خيّيل إليو أنو زحف جيش جرار ، فيندفع جبواده ليخوض ادلعركة و خيلد فيها امسو 

 عدد من األغنام و عن سقوط دون كيشوت و فقدانو لبعض ضروسو 

و ال يسلم سانشو بانزا ادلسكني من األذى ،فقد كان حيب السلم ، لكن دون كيشوت و بوصفو فارسا ال يسمح -
لنفسو إال مبقاتلة الفرسان ، أما ادلدنيني فكان يتكفل هبم سانشو ، و النتيجة احلتمية ذلذه ادلواجهة ىي حتملو للصفع 

إذ حدث مرة و أن رفض دون كيشوت دفع أجر مبيتهما يف فندق على . و الضرب بالعصى و الرجم باحلصى 
 الطريق ، إذ توىم أنو بات ليلتو يف قلعة من قالع الفرسان 

و يف كل مرة . تتواىل مغامرات الفارس الذي جير خلفو تابعو ادلغلوب على أمره ، و تتواىل اذلزائم يف كل ادلعارك -
يدرك دون كيشوت انو ىزم بالفعل ، و لكنو ال يفسر األمر على الوجو الصحيح و ىو جنونو ىو ، إمنا يرجعو إىل 

خصومتو مع السحرة الذين يريدون حرمانو من النصر ادلؤكد ، فمسخوا بسحرىم العمالقة الشياطني إىل طواحني ىواء 
 . ، و مسخوا الفرسان احملاربني إىل أغنام 

 مصدر يعتربونو الذين ودوقو دوق بينهم ومن الفروسية وادعائو جنونو الناس كل ويعرف اشهري كيشوت دون يصبح -
 عن بالبحث سانشو رفيقو فيقنع دولسينيا، تسمى فتاة على العثور منو ويطلبوا ، والًتفيو والفكاىة للسخرية جيد
  ادلهمل ادلظهر وأن ووصيفاهتا دولسينيا أهنم وخيربىم ، فتيات ثالثة سانشو حيضر وبالفعل ، الفتاة
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 . السحر من لنوع لتعرضهن يعود للفتيات



 آالف ثالثة سانشو جلد طريق عن ىو السحر لفك الوحيد السبيل أن وختربمها منهما السخرية يف الدوقة فتستمر-
 عقلو بعض استعادة يف كيشوت دون يبدأ أخرى زائفة مغامرات عدة وبعد ، األمر ىذا بالطبع فيقاوم ، جلده ومائة

 عن لرفيقو يعتذر هولكن ، ببطوالتو يذكره أن سانشو فيحاول ، رشده إليو ويعود ديرض ولكنو ، بلدتو إىل ويعود ،
 . لو سببو الذي الضرر

يتربأ دون كيشوت احملتضر من أشباح اجلهل السوداء اليت جاءتو من القراءة يف كتبو البغيضة عن الفروسية ، و يندم -
 وصيتو ويًتك وديوت. على شيء واحد فقط ىو عدم امتالكو الوقت الكايف لقراءة كتب أخرى ديكن ان تنري الروح 

 . الفروسية عن كتب يقرأ رجل من تزوجت إذا اإلرث من حترم سوف أخيو ابنة أن فيها يقول اليت

 ادلرىفة، واحلساسية والتواضع بالبهجة يتسم الذي اإلنسان عند واللطف الود روح دون كيشوت تعكس شخصية -
 مّدىا يف احلياة ومدى عمق عن مفهوماً  ديلك وال وألغازىا احلياة متاىات يف اخلوض يريد ال بشرياً  منوذجا ديثل انو

  .ظواىرىا كل عن تصوراً  يصيغ ان يستطيع وال وجزرىا،

 خلدمة بطلو ، فهو الشخصية األبرز ، و قد صوره كإنسان تسلطت على ة مهنيتجعل الكاتب كل الشخصيا-
عقلو فكرة أنو فارس مغوار حيمل على عاتقو مهمة إنقاذ العامل من الظلم و الفساد ، و ىو غري قادر على التفكري 
بطريقة مغايرة دلا عهده يف الروايات اليت كان يقرؤىا بنهم شديد ، بل إنو حياول تطبيق ما هبا من قيم و مثل على 

 .العامل الذي يعيشو
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