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 محاضرات في مقياس األدب المقارن
–  ماستر ىمحاضرات خاصة بطلبة السنة األول-

 03/04: الفوجين 

هواشرية/ دة : أستاذ المادة  

 08: محاضرة رقم 

 3دون كيشوت لـ ميغيل دي سرفانتس  ج

 توظيف شخصية دون كيشوت في رواية حارسة الظالل لواسيني لعرج 

يتميز األدب اجلزائري على غرار بقية اآلداب بتوظيف األساطَت يف أجناس أدبية خمتلفة ، إذ برز العديد من -
و كانت شخصية دون كيشوت من بُت الشخصيات . الروائيُت الذين استلهموا األسطورة و وظفوىا يف نصوصهم 

 .األدبية السطورية اليت لقيت حضورا يف الرواية اجلزائرية العربية و كذا الرواية اجلزائرية ادلكتوبة بالفرنسية 

الرجاء من طلبتنا .  لواسيني لعرج – دون كيشوت في الجزائر –الرواية المختارة هي رواية حارسة الظالل : مالحظة 
 .الكرام مراجعة الرواية حتى يتسنى لهم فهم المقارنة المعقودة بين العملين 

 

 : تجليات دون كيشوت في رواية حارسة الظالل 
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م ، -1999 من اىم الروايات اليت كتبها واسيٍت لعرج عام – جون كيشوت يف اجلزائر –رواية حارسة الظالل -
قّسمت إىل ستة فصول جرت أحداثها يف مدينة اجلزائر ، يف فًتة فوضى سياسية عاشتها .  صفحة 241يف 

 . البالد 

فاسكيس دي : مواطن عادي يعمل بقصر الثقافة ، حيّل مبكتبو ذات صباح زائر أجنيب يسمى  (حسيسن )-
جاء يف زيارة للجزائر ، متجاىال احلالة اليت تعيشها البالد ليكتشف . ، و يدعى دون كيشوت  (سرفانتس دادلَتيا 

األماكن اليت سبق و ان مّر هبا جّده سرفانتس و اليت أثّرت يف حياتو ، خاصة الزنزانة اليت سجن فيها أثناء أسره 
  .(التأكيد على مراجعة نص الرواية  ).                                      باجلزائر 

استعمل واسيٍت اسم دون كيشوت كعنوان فرعي للرواية ، و ىو إحالة مباشرة إىل رائعة سَتفانتس دون كيشوت -
 .، أي رحلة ىذا الرجل إىل اجلزائر و استقبالو فيها  (يف اجلزائر  )، مع إضافة و ىي 

دون كيشوت حارسة الظالل قّرر خوض مغامرة تقوده إىل مناطق عّدة كانت اجلزائر إحدى أبرز حمطاهتا ، لُيمٌّت -
و بعد أن يصاب باحلزن و األسى إثر . يف النهاية بطرد إجباري حىت قبل أن يودّع صديقو حسيسن و مرافقو 

 .تعّرضو خليبات أمل ، و من جنون فعلي كما شاء لو ان يسميو 

صّور واسيٍت دون كيشوت جبسم حنيل طويل تصويرا مباشرا ، كما عّّب عن براءتو و طيبتو الزائدة حُت ألبسو -
و جعلو حفيد و وريث  (دون كيشوت)فباإلضافة إىل التشابو اخلارجي أعطى ادلؤّلف نفس ااالسم . معطفا أبيض 

 .سرفانتس اإلسباين 

أدرج واسيٍت دون كيشوت ضمن اجملتمع اجلزائري و يف ضمن عصر القرن العشرين ، فأعاده إىل احلياة ضمن -
 .زمان و مكان جديدين 

دون كيشوت واسيٍت صحفي جمتهد ، قِدم للجزائر يف مهّمة لرصد اخلطوات اليت سلكها جّده  سرفانتس ، و -
ىي ادلهمة اليت ديكن أن تكون انتحارا يف ظّل األحداث اليت عاشتها اجلزائر آنذاك ، والتيلم متنعو من مواصلة 

و يف ذلك تشابو مع عناد دون كيشوت سرفانتس الذي واصل حربو اجملنونة رغم ما أصابو . مغامرتو حىت النهاية 
ىنا يظهر العناد بالتمّسك بادلهّمة ، حيث يّتضح . من ضرر و جروح نتيجة قيامو مبغامرة حمكوم عليها بالفشل 

 .التشابو بُت طباع الشخصيتُت 
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اعتمد دون كيشوت سرفانتس على سانشو بانزا كمرافق لو يف رحالتو ، يف حُت كان حسيسن مرافق الصحفي -
اليت أحّبتو كثَتا ، و قبطان السفينة ،  (حنا )، إضافة إىل شخصيات أخرى مّدت لو يد العون كجّدة حسيسن 

  .(مايا )كذلك 

فإسبانيا كانت تعيش مرحلة جديدة تعّدت عصر . تشاهبت الرحلتان يف ظّل الظروف السّيئة احمليطة هبما -
 .الفروسية ، يف حُت عاشت دخلت اجلزائر من جهتها مرحلة فوضى سياسية عارمة 

استقبلت اجلزائر سرفانتيس منذ سنُت ، و عادت مّر أخرى لتستقبل حفيده ، و ىي الفكرة اليت حتّدد الصلة -
 . بادلكان عن طريق اجلّد ، أي العودة إىل األصل و اجلذور

الغاية من توظيف ىذه األسطورة يف النتاج الروائي اجلزائري متّثل حماولة لصياغة حقبة تارخيية ، و تصوير واقع -
 .اجتماعي ، و فضح فساد سياسي انتشر كالسرطان يف اجلزائر 

االستفادة من دون كيشوت مل تكن على ادلستوى اجلمايل فحسب ، بل كانت أكّب من ذلك بكثَت ، حيث -
ذىب البعض إلىل القول أّن لنا احلّق يف سرفانتيس مثل بلده إسبانيا ، فأسره يف اجلزائر أثّر يف حياتو و طبع إبداعو 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 


