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إلى أھل البلدة الطیبة التي أنجبت الرجال ، وما زالت توتتي أكلھا كل حین 

  ".اقـــبلي الحبیبة"

  الـــتي وضعت الجنة تحت أقدامھا إلى    

  .فاطمة أمـــي الحبیبة الغالیة.. أمــــي ..أمـــي 

  والواجب  مح شھـــداء العلاروإلى أ 

  .ي التھامي ، أخي عبد الرحمانأبي عبد القادر ، أخ

  التي صبرت وتقاسمت معي أعباء الحــیاة إلى 

  زوجــتي الفاضلة الزھــراء

  فـلذات كبدي  بنتي إلى 

  رـــیـــــزة وعــبـــــــعـــزی

وإلى أبنائھم  سمھاـــدة باوأخواتي كل واح، ومحمد  الطاھر:  األخوینإلى 

  . زواجھموبناتھم وأ

  كل من علمني حــرفا وأعانني بالدعاء إلى 

  .أھـــدي ثمرة ھذا الجھد المتواضع 
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العربية ـ على كثرتها ـ باهــتمام  بالغ على المستوى  حظيت الرواية      

على مســـتوى الدراسات النقدية التحليلية  االهتمام، كما لقيت أيضا  اإلبداعي

وير التي تناولتها ، ودارت حولها ، وهذا لكونّـها امتلكت القدرة على تصــ

واالتساع لتناول الموضوعات المتعددة ؛وهي تحـظى اليوم بدراسات الواقع ، 

يسبرون أغوارها ،  اكادمية عميقة ومتخصصة من قبل الباحثين ، والدارسين 

متطلبات الحضارة ، ومعطيات  تساير، قصد جعلها  ألعجائبيويكتشفون عالمها 

   .الحداثة 

تميز به األعمال الروائية من بما تال تكمن أهمية البحث في هذا المجو     

يغري الباحث   ، مماعناصر الجدة والسرد والوصف والحوار والجمال والطرافة

من عوامل عدة نمت في نفسي  وهذا عامل مهمويشحذ همته ، ويقوي عزيمته ، 

الرغبة في حب هـذا الفن ، والسير على درب البحث في بنية السرد ، محلال 

إلى اختيار موضوع هـذا البحث المتواضع لسابقين ، مما قادني ومناقشا ألراء ا

ن والمكان في رواية فوضى ابنية الزم" والذي اصطفيت له هــذا العنوان ’ 

  .نموذجا  "رشيد بوجدرة "للروائي  " األشياء

أما العامل الثاني فمنشأه يعود إلى اهتمامي وعنايتي باألدب الحديث ،      

، وإعجـابي الشديد  هوتنوع موضوعات وهذا  لوفرته اية ،وخاصة فن الرو

؛ وحـسن الوصف ، ناهـيك عن مالمسة بروعة السـرد ،وجمال األسلوب 

للواقع المعيش ، ضف إلى ذلك طريقة بنائها المحبكة حبكاً سرديا ال  هذا الفن

  هو  ما: ذهن هـذه األسئلة ـبادر إلى الــيمكن تجاوزه ، ومن هنا تت
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  ولم رواية فوضى األشياء؟ ولم  اري لعنصـري الزمان والمكان ؟ ،سبب اختـي

  بها  الروائي رشيد بوجدرة ؟ وتعليلي لذلك يستند لتلك األهمية البالغة التي يحظ

عنصرا الزمان ولمكان في بناء أي عمل ناهيك عن العمل الروائي ، فهما 

  .  ما في األخرمكونان أساسيان مركزيان ، وهما متالزمان يكاد يذوب أحـده

بالدرجة لرشيد بوجدرة مرجعه " ى األشياء فوض" رواية اختياري لأما     

ف الحجب عن ـالـجزائري ، وإسهاما مني في كش باهتمامي باألداألولى 

  وألنأعمال بعض الروائيين الجزائريين ، والتي لم تحظ بأي دراسة سابقة ، 

ذا أهمية في الحياة االجتماعية تمثل فضاء زمنيا ومكانياً " فوضى األشياء"

  .الجزائرية 

 : أوال البحث في هذا المجال الروائي يتحققمن ف وعليه فإن الهـد         

ه زائرية من جهة ، وتطبيق ما وصلت إلينفض الغبار عن اإلبداعات الجب

وصول إلى اب الروائي في بنيته السردية ، قصد الالدراسات التحليلية للخط

الروائيون الجزائريون في  تميز  بهانطالقا من ما  ،في هذا الفن تنظير عربي

  .  أعمالهم األدبية 

ويكون من األهمية بمكان اإلشارة إلى حقيقة ينبغي التأكيد عليها ، والمتمثلة       

في تلك الجهود التي قدمها الغربيون في هذه الدراسات ، والتي سارت بهذا الفن 

لى سبيل الذكر ال الحصر جرار جنيت ، غاستون أذكر ع ،قدما نحو التطور

إلشارة ل يدفعنيوهذا ما  ، مباشالر ، ميشال بيتور ، جورج لوكاتش وغيره

عند الدارسين العرب ، وهي قليلة خاصة  ؛ في هذا الموضوعت السابقة للدراسا

المتناولة لعنصري الزمن والمكان ، إلى جـانب ندرة الجانب التطبيقي التحليلي 

  نل الذي لم ي، ونما أبدعه الروائيون الجزائريوعمال الروائية ، وخاصة لأل

  

  



 
 

  ث

الكافية في هذا الجانب ، كما أن الدراسات السابقة لم تورد بنية الزمان  ةالدراس   

بل كمركز لهذا لبناء والمكان بما لها من داللة في خلق مستوى سردي ، 

. الجمالية ال التقنية  لناحيةصرين من اـــالسردي ، واهتمامهم بهذيـن العن

ولربما يكون بحثي هذا بنية صغيرة أضيفها إلى هذا الصرح في تحليل الملفوظ 

   .  الروائي الجزائري في جانب بنية الزمان والمكان 

يجد نفسه  الرواية الجديدة  أن الباحث في ميدانشير إلى وينبغي أن ن        

ية والمكانة البالغـة التي يحظى بها محاطاً بجملة من األسئلة نظرا لألهم

فما المفهوم النظري لبنية ، عنصرا الزمان والمكــان فـي األعمال السردية 

للفضاء  مكونانكأهميتهما  لروائية ؟ وما هــيامكان في األعمال ن والاالزم

؟  أخرىوهل توظيفهما في األعمال الروائية يختلف من الرواية إلى الروائي ؟ 

  .ور األشكال الذي يطرحه هذا البحثوهذا هو مح

يفرض علينا آليات مرتبطة  ،ل هذه اإلشكاليةفإن فروض حـوعليه        

 جانب نظري  وجانب تطبيقي ، وال يخفى عنا ما للجانب النظري من :بجانبين

الذي يعتمد على منهجية أساسية سنشير إليها  ،ضرورة لتحقيق الجانب التطبيقي

  . الحقا

، نذكر منها تعذر الباحث في ميدان الرواية بعض الصعوبات يجدو       

الحصول على جملة من المصادر والمراجع المهمة ذات الصلة بالموضوع في 

التي تتناول الزمان والمكان كمحورين أساسيين في تشكيل لغتها األصلية، و

 البناء الروائي ، وما كنت أظنّه ـ في البداية ـ مهمة سهلة ممتعة مع مرور

األيام تحول مع تراكم المادة العلمية المجموعة في الجانب النظري إلى مشكلة 

و  ،بين الدراسة البنيوية فريقوجدت معها صعوبة في الت حقيقية معقدة ؛

اني بم يخدم البحث في جانبه البنيوي الزمالدراسات اللسانية ، والفصل بينهما 

    .كاني والم
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  ير مقيم بمدينة ـإلى ذلك صعوبة الظروف المحيطة بي بصفتي غ ضف        

قل ـأتن ،حيث كنتوهران ، األمر الذي كلفني صرف الكثير من الجهد  والوقت

مدينة تمنراست مقر عملي ، وجامعة وهــران ، ومن صدف هـذا  بين

  . البحث أن عنوانه يوحي إلى هذين العنصرين

يتكئ على المقاربة  نجدههذا البحث ، فتبع في إلى المنهج الممني وإشارة       

مستعينا بالمناهج ة الملفوظ الروائي موضوع الدراسة،في تحليلي لبنيالبنيوية 

   .  األخرى ذات الصلة بالموضوع 

وعليه فإنني حاولت أن أعالج في هـذه الدراسة كل ما يتعلق ببنية الزمن       

اتان البنـيتان ـ الزمان والمكان ـ  والمكان بكل موضوعية ، مـبرزاً أهمية ه

مع االستفادة من كل ما له "  رواية فوضى األشياء " في الخطاب الروائي  

  .صلة بالبحث من مؤلفات الكاتب مما يخدم بحـثي 

وهذا التقسيم إذ  ،وبناءاً على هذا فقد ارتأيت أن يكون بحثي بهذا المنهج        

وخاتمة، وقفت من خاللها على الدراسة قسمته إلى ثالثة فـصول مع مقدمة 

بمدخل للنص الروائي ، وقد مهدت لهذه الدراسة البنيوية الزمانية والمكانية 

 ن والمكان فلسفيا واجتماعيا انظري وضحت من خالله رويتي لمفهوم الزم

كعنصرين لهما أهمية في الحياة وفي  بناء النص الروائي السردي ، ولكونهما 

   .ن بنيتان متالزمتا

ن دراسة نظرية ، وقفت فيها اوهكذا فقد تمحور الفصل األول حول بنية الزم      

ن الروائي ، ثم النظام الزمني في الخطاب الروائي ، والتداخل اعند بنية الزم

  بين األزمنة في العملية السردية ، وقد تناولت في كل عنوان ثالثة عناصر أو 

  

  . بحث عناصر بحسب ما يقتضيه الأربعة    

  اني تناولت بنية المكان في الملفوظ الروائي دراسة نظرية ـوفي الفصل الث        



 
 

  ح

ومن ثمة عالقة المكان بالمضمون، ثم أشرت في ضوئها إلى أنواع األمكنة 

   .التشكل المكاني وقد أدرجت تحتها عناصر من ثالثة إلى أربعة

ن اية لكل من بنية الزمأما الفصل الثالث فقد خصصته للدراسة التطبيق      

العتبارهما حامالن " فوضى األشياء " داخل الملفوظ الروائي والمكان 

إيديولوجيان يفضيان إلى فهم الخطاب السردي ، فوقفت عند داللة العنوان بحكم 

ن في اكونها عنصر يؤدي إلى إيضاح مضمون الخطاب ، ثم مستويات الزم

خطاب الروائي ، مقسما كل عنوان إلى النص الروائي ، والفضاء المكاني في ال

  .عناصر أساسية ؛مقتصرا دراستي على ما أشرت إليه في الدراسة النظرية

ختمت هذا البحث بخاتمة موجزة في النتائج العامة التي ..و أخيرا        

فوضى " ن و المكان في في فهم نص ااستخلصتها دونت فيها دور كل من الزم

ن من دالالت تاريخية واجتماعية لألمة العربية و وأيضا ما يحمال "األشياء 

إلى أن داللة العنوان هي مجسدة بشكل أو  الجزائرية بصفة خاصة ، وخلصت

   .بأخـر من خالل األزمنة المتداخلة واألمكنة المركبة  والمتباعدة 

وعملت على االعتماد على المصدر األساسي الستقاء مادة  هذا البحث       

نص الرواية ، وعلى جملة من المصادر ذات الصلة بالزمان  والمتمثل في

والمكان ، والمراجع المهمة في السردية الروائية ، والنظريات التي صنفت في 

  .من المراجع األجنبية ، وبعض المجالت  استفدتهذا المجال ، دون إغفال ما 

  كشف  ساهمت فيأن أكون قد  ، ل من خالل هـذا البحث المتواضعـوآم       

  

  

، في تحليل خطابها؛ فاتحا افقأ جديد في تحليل الحجب عن نص روائي جزائري   

الخطاب الروائي مما يساعدنا ويدفعنا نحو تطوير تجربتنا المعرفية واإلبداعية 

  .والنقدية 



 
 

  خ

ورجـائي أن تتسع صدور السادة أساتذتي  أعضاء لجنة المناقشة         

م جهد القراءة ، وردت سهو أو نسياناً ، ولتحمله الفاضلين ، لما ورد من نقائص

بمالحظاتهم  السديدة والقيمة ، وإثرائهم لهذا البحث بما يخدم  وال يبخلوا علي

  .  البحث العلمي 

وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر ، وخالص االمتنان      

الذي تفضل " ي عز الـــدين بـــأ" والعرفان إلى أستاذي الفاضل  

باإلشراف على هذا البحث ، وعلى الرعاية التي حظاني بها مرشدا وناصحاً 

 فأفادني، ونفث في من علمه ما أثلج به فؤادي ، ومصوباً ، كما فتح لي صدره 

، فجزاه  تقويم اعوجاجيومراقبة عملي و دربي ، وحرص على توجيهي  وأنار

         .لهذه األمة آمين اهللا عني خير الجزاء ، وجعله اهللا ذخرا 

كما ال يفوتني أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى قسم اللغة العربية و آدابها        

بجامعة وهـران ألسانية ، رئيساً وإدارة لما وجدت عندهم من رحابة الصدر ، 

وإلى أهل العلم جميعاً من معلمي األبجدية ، إلى أساتذتي األجالء في جميع 

، وإلى كل من ساعدني وأرشدني وهداني في هذا العمل من أطوار التعليم 

  .    قريب أو بعيد واهللا المستعان 
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  لــــــــــــــــد خـــــالم
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل

  : بنیة الخطاب الروائي أھمیة الزمان والمكان في

          

ة  تام في شتى المجاال   یزال یثیر الكثیر من االھتمالن واكان الزم          ،المعرفی

د فیة    ب ھ الفلس ن زاویت ةًء م اد    و،   والجمالی دالالت واألبع ن ال ھ م و مفھوم ال یخل

ان  االعمیقة الناتجة عن التأمل والبحث في مقولة الزم ن في الفكر اإلنساني ، ولما ك

ي     اب الروائ ي الخط ان ف ان والمك ة الزم ًا ببنی تي متعلق وع  دراس را و ، موض نظ

رین للعال ذین العنص ین ھ ة ب ة القائم ور  ا، وق ذ العص ھ من ان وحیات ا باإلنس رتباطھم

یره لقدیم ا ا الزم  ،ة ، وبمص ا أھم  افم ان ؟ وم ا المك ـن ؟ وم اب  ـ ي الخط یتھما ف

  العالقة التي تربطھما معًا ؟  الروائي ؟ وما

         

ث   اما الزم          رین البح ھ  ن ؟ ھذا السؤال الذي حاول العدید من المفك ي ماھیت  ف

الخطورة،    ياإلنسانالفكر  عن طریق استقراء وف ب  ،وعلى الرغم من أن األمرمحف

وم الزم أحاول أن أفس ین مفھ ال ب ذا المج ي ھ ة ف رؤى المختلف ین ال ارب ب ي اق ن ف

ًا      اء وأیض رین واألدب فة والمفك د الفالس ھ عن ي ومفھوم راث العرب ور الت ن منظ  م

  .الدراسات الحدیثة 

ا           ذكر ص ي   ی ور ف ن منظ ان اب ھ، حب اللس ن  " مادة معجم ـُن  " " زم الزََّم

َن     ُر ، وأزََْم ان الَعْص والزَّمان اْسـٌم لقلیل الوقت وكثیره ، وفي المحكم الزَّمن والزَّم

ك      : الشيء  ان واالسم من ذل ھ الزم ُة   طال علی زَّمُن والُزْمَن َحم   . ال ال َش دَّْھُر  : وق ال

  فاكھة ـــالزَّماُن زمان الرْطب وال: ھیثم حیث قال الوالزمان واحد وفرق بینھما ابن 
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ال   رد ، ق رِّ و الب ان الّح ّدھر ال    : وزم ھر وال تة أش ى س ھرین إل ان ش ون الزم ویك

  )1(."ینقطع 

ا      االزمویدل           ر كم ى الَعْص ھ عل دل جمع ن عند ابن منظور على الوقت كما ی

ان  أن  ًا    والحق أن المعجمیّ   "، شيء واحد   الّدھر والزم ون اختالف ین العرب یختلف

ان      ف ،الزمن لولشدیًد في تحدید مد ى اإلبَّ ھ داًال عل نھم من یجعل ـُِفُھ  م ى زمن   فَیق عل

ًا     ، تجاوز الشھرین االثنینال تكاد ... فغایتھ أو البرد   الحرِّ ھ مرادف نھم من یجعل وم

ن وتعدد استعمالھ عند المعجمیین اومن ھنا یتجلى لنا تداخل مفھوم الزم )2("  ھرللّد

ت       دة ، والوق ددة كالم اظ متع ي بألف راث العرب دھر   ،العرب وفي الت ان ، وال  ،والزم

  .والعصر 
  

د الفالسفة عن     واالستعمال   صطالح االالزمن من حیث یختلف مفھوم  و        عن

د مفھومھ  فة ینظرون      عن اء ، فالفالس رین واألدب ى المفك منظورات  " ن من االزم  إل

وني  ال الك ومي لتط ن الی ق م وجي وتنطل بط  )3( " األنطول فة و ارت د الفالس  عن

ان  ھ    الیون ت م   مفھوم ة ، وتجل ـباآللھ اذة      ةاألولوھی ظاھر ــ ي إلی زمن ف لل

  مختلفة ترمز إلى  فاتخذوا لھ صورًا وأشكاًال  ث كان الزمن معبودھمھومیروس حی

  ، فارتباط الزمن باآللھة عند الیونان یجعل من الزمان )4(اإلخصاب والقوة والبطش

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  العلیلي ،لبنان ، دار لسان ، تقدیم عبد اهللا) ق... ز(، المجلد الثاني   ) لسان العرب( ابن منظور ، ) 1( 

  .48ط ،   ص  - دبیروت  العرب ،                       
  206ص  2005ط  وھران دار الغرب للنشر والتوزیع     المالك مرتاض  في  نظریة الروایة عبد) 2(

   61ص    1989بیروت  1ط/  ،المركز الثقافي العربي    ،تحلیل الخطاب الروائي    ،سعید یقطین  ) 3(

  ط   دار الغرب ب،/ 1 ج  ، الجزائربشیر بویجرة ، بنیة الزمان في الخطاب الروائي الجزائري ) 4(

   6ص  2002وھران      
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كیبة العقائدیة یؤثر في سلوك الفرد وفي نمط تفكیره ، وبھذا عنصرًا أساسیًا في التر

ان     روا الزم د  اعتب ق       " فق دث الح ى ح ابق إل دث س ن ح د م ة تمت ن                                                                                                                          ... حقب وم

" زمن الحصاد زمن القطاف   " عــن مرحلة  من الســـــنة ، فترة تاریخیة  ثم یعبر

لیبی "  روب الص ن الح دل " ةزم ع لت ـغة الجم ًا بصیـــ ون   غالب ـصر ال تك ى عــ عل

ـعالم    حة المـــ دوده واض ة " ح ة البطولی ة " األزمن ة الحدیث                                                ... ، األزمن

زمن        جلھم یتفقونففالسفة الیونان  ة ال ود ماھی ع خل الزمن، م على ارتباط الوجود ب

  )1(" .وكیفًافي الحركة كمًا 

دعوو       ان ،ا ی تغالل الزم ى اس لمون  إل د لمس ى وق ھ  نھ لى اهللا علی ول ص الرس

ي الحدیث       ،باألوصاف المشینة   وسلم عن نعتھ  ث جاء ف وحدثني  :" وعن سبھ حی

د اھر أحم و الط اال   أب ى ق ن یحی ة ب رح وحرمل ن س رو ب ن عم ن : ب ا اب أخبرن

ان   .حدثني یونس عن ابن شھاب .وھب د الرحم ال  .أخبرني أبو سلمة بن عب ال  :ق  ق

لم    - رسول اهللا  سمعت  –رضي اهللا عنھ –أبو ھریرة  ھ وس لى اهللا علی ول  – ص  :یق

ال اهللا ل   ق ار   :" عزوج ل والنھ دي اللی دھر بی ا ال ـر وأن ن آدم الدھ ب إب رواه " یس

    )2(" .مسلم

د الّ  "ت خاصة ماوأخذ اھتما          ا الفضل     تمیزت بالتنوع والتحدی ان لھم ذین ك ل

  الفرد ، وأرشدت إلى معطیات  ة عمقت اإلحساس بقیمةن أبعاد ثرّیافي إعطاء الزم

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د الفلسفی  ) 1(  ث     ،ة الالند ، موسوعة الالن د الثال ھ        ،المجل ده واشرف علی ل ، تعھ د خلی ل أحم ب خلی تعری

          1433ص  - 2ط   2001 ،باریس  / بیروت ، منشورات عویدات   أحمد عویدات ،: حصریا  

رضوان جامع : محي الدین أبي زكریا یحیى بن شرف النووي ، شرح صحیح مسلم ، ضبط وتحقیق  ) 2(

  05ص      2001 -1-مؤسسة المحتار  القاھرة ،  ط  رضوان ، الجزء الخامس عشر،
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ى      ارسخت االھتمام بعنصر الزم جدیدة دة عل ة العائ ن على مستوى نتائجھ اإلیجابی

   )1(" المجتمع والفرد باألمن واالستقرار نفسیًا وفكریًا 

د اال            ة   وال یختلف اإلحساس بالزمن عن ة      نسان عام ي جوھره ولكن كیفی ف

ـلفا    ـلذان اختــــ ا الـ ذي   فاإلنسان   )2(ذلك اإلحساس ، وكیفیة التعبیر عنھ ،ھم  ھو ال

رد  یًا مج رًا نفس زمن   مظھ ى لل ار    اأعط ن آث ھ م ا یخلف ى فیم وس یتجل ر محس غی

ین      ومظاھر في ذاتھ ،أو في األشیاء المجسدة فبھذا ب ب و متقل ًا فھ ال یتخذ شكًال ثابت

  .الّلــیل والّنھار، واألمس والغد ، واآلن والحین

ع        انیة  وم ورة اللس ذ الزمالث راأخ ة الفیزیائین یتح ن المطابق ود  ةر م ن قی زم

ث اللساني جون الین        "من النحو التقلیدي  ھ الباح ام ب ا ق ذي   ) lyons( زخالل م ال

دد       ي ح ة الت ابالت الثالث ن التق ق م و   انطل ا النحوی ن خاللھ ة  م دماء الیونانی ن الق

ي    یم الثالث اموا التقس زمن وأق توى ال ى مس ة عل ي: والالتینی ر،  الماض  ،الحاض

   )3( ."قبل ، وافترضوا لھذا التقسیم طابع الكلیة والشمول المست

ق و          ر دقی یم غی ذا التقس رى أن ھ ذه  افالزم ،ی ات وھ ل اللغ ي ك د ف ن ال یوج

ول       اد الخاطئ ھو الق ذا االعتق التقابالت لیست زمنیة محضة ، وأن الذي قاد إلى ھ

ر       ة بالض ى اللغ واقعي عل زمن ال ي لل یم الطبیع اس التقس ن افالزم )4(" ورة بانعك

ن النحوي فلحظة الحدث في الجملة ترتبط بلحظة التلفظ االطبیعي ینعكس على الزم

  " .اآلن" 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  14بشیر بویجرة     ،   بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري   ،   ص / د) 1(

  26ص                                                                   نفسھ    المرجع )  2(
   63ص                                ،    تحلیل الخطاب الروائي  ،  سعید یقطین   ) 3(
  63ص                                                                        نفسھالمرجع   )3(
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رة الین          تعید فك ذي یس انیات ال م اللس اوز معج ن زفتج ع   ع نیف والتقطی التص

  التصور التقلیدي لمقولة الزمان من خالل مقابلتھ الحاضر اللحظة ،ألمقولي للزمن 

وظ الم ي اآلن الملف تج ف ر " ن ن أن  ) Non -Présent" (الالحاض ذي یمك ذا ال ھ

د اآلن  (أو المستقبل ،)ما قبل اآلن ( یكون ھو الماضي  ى      ، )ما بع د عل تم التأكی وی

ن ھما الزمنان المطلقان ، وبما أن الحاضر ھو أیضًا ال ماٍض وال مستقبل ، یأن ھذ

ة      ائق ال زمنی ة حق مس     "فإن ھذا یجعلھ قابًال لترجم دور األرض حول الش " ... ت

  . )1(  "للوصول إلى تأكید التقابل بین الملفوظ و ألحكي

        

وخصوصًا ،ة الزمان ومن خالل ھذا التطور اللساني الذي حصل في دراس       

 ، حاولتفي جانبھا الذي یھتم بدراسة األشكال السردیة بصفة خاصة   مع البنیویة

  .ن في ھذا الصدد االزم بنیةثیره وفق ما تدرس ھذا النص الروائي ن أأ

       

المفھوم النظري لبنیة  ان، فماالزمن ع ًایقل شأن المكان ال فیھ أنال شك مما و       

  . ؟ لھذا الفضاء  امكونوما أھمیتھ  المكان في الخطاب الروائي ؟ 

      

ي        ن منظور     معجم   فف ة واحد     "لسان العرب الب ان والمكان ي  . ..المك ان ف مك

ھ    يء فی ة الش ع لكینون ھ موض ل ألن ل َمْفع دیر الفع ل تق ع ... أص ان الموض . والمك

ان ھو الموضع         )2( "وأماكن جمع الجمع... جمع أمكنة وال ذا أن المك م من ھ ویفھ

  .الذي یكون فیھ الشيء ویقع فیھ الفعل 

      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   67ص                                                       المرجع السابق  )  1(
  ..517ص   )الیاء. ق (    المجلد الثالث     لسان العرب       ابن منظور ) 2(
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ان ، مجال ،   ) ESPACE(ویرى الالند  إلى كلمة        ھ وسط     مك ى أن فضاء عل

داركنا ،     ي م ـتمركز ف ھ ، تـــ ة أجزائ ز بظاھری الي ، متمی ل  ... مث ـتضمن ك ویـــ

ة  اءات المتناھی اء أو   )1(" الفض ان أو الفض ھ المك رتبط ب ذي ی وم ال د أن المفھ فنج

  )2(الوسط تتحد فیھ مواقع كل األجرام " عند الفالسفة ھو مفھوم الوسط ألن  لالمجا

وتعتبر كل  الحركات وكل األشیاء التي  نمیزھا بظاھریة أجزائھا  تؤدي إلى شكلھ 

  .الھندسي الذي یتمیز بھ عن طریق الحواس 

   

ھ    ومجاًال،یمكن إدراكھ  ویرى بعضھم أن ھناك مجاًال        ق ال یمكن إدراك  ،مطل

ھ   دینغ "وھذا ما ذھب إلی ي  "HOFFDING "ھوف ین المجال النفسي      " ف زه ب تمیی

كما یجري إدراكھ في القوة اإلدراكیة ، والمجال الثاني المطلق أو الریاضي النسبي 

  . )3( "حدس ، ویكون وحده مؤتلفًا متصًالوھو تجرید ال یقابلھ شيء في ال

         

ا      اخ "   أم ت م ال  " أرنس ي ، والمج ان الھندس ین المك ز ب د می وظیفي  فق "  ال

ین    والراھن المتمیز ،المحدود في حقل اإلدراك  فلیة من الیم باألحاسیس الفوقیة الس

د   مال والممت ن الش ـقــــأفوم ًا   یاــ داده عمودی ن امت ر م ي   )4( "أكث ذا یعط و بھ وھ

   .مجاًال وظیفیًا یدرك بالحواس و، مجاًال ھندسیًا یتخذه في الفراغ مكان ال

       

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  362ص )    A-G( المجلد األول   -الالند     موسوعة  الالند الفلسفیة    )    1(

  .362ص      السابق                                                             صدرالم)  2(

  .363ص                                                                    نفسھ صدرالم)  3(

  .363ص                                                                     نفسھالمصدر ) 4(
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ـ         روائیین       وإذا وقـ ـاد وال ـھوم النقـــ ي مفـــ ـفضاء ف ان  كـ د  المك فنا عن

ـین   ـ إنـــفالغربــیــــ ـن ناـ ـ ذھب إلــ ا أشــ ـ ي م ھ ـــ ـ ق" ار إلی ـ ولد تشـــ " تاین ــــ

)Gold Einstein( )1(ـ المكان الروائ یة ـــى أھمـــإل ـ ي متسائـــ ى نع  "ال ـ ـ حت لم ــ

  :ي ـــــة أسئلة ھــــطرح ثالث  یجب  تھــــمیة المكان ووظیفـــأھ

ـ دور الحدث ؟ وكی ـــأین ی  ـ ف وظـــ ـاذا اخ  ـــ ان ؟ ولم ـ ف المك ـ تیر وفــ ضل من  ــ

فیھ  "یة الروایة ـــجغراف" كان الروائي ھـــو ــل األخـــرى ؟  فالمــــوسائـــدون ال

الم تضاریس ـحدد مع ـتتـ ـلــــھا وتقــ ـح ـــ ذي تتــ ـا ال ال  بات منـــاخھــ ـھ أفع كم فیـ

   )2("الشخـــصیات وأدوارھا 

ع الشخصیات       ھذه العالقة  تجعل ف        ـھ م ة، وتربطـ ة الروای المكان ھو جغرافی

متحــدة فیما بینھا لتعبر عن فكــرة الروائي وتصــوره لھــذا العالم الغریب المحیط 

 "يــرافـــــكان الجغـــالم"  لىـــدل عــــــفتارة ی باینة ـــمت تدالالبنا، مما یكسبھ  

 )Espace Géographique (  ـھ ا یسمـــیـ ـورنوف " كم ـلى  "بـ ـدل عــ ، ویـــ

ـراه   )  Espace textuel( الفــــضاء النــــصي  ـما یـــ ـ " كــــ ـوتور میـ " ـشال بــ

Michel Butor)،(  ـداللي ـضاء الـــــــــ ى الفـــ ـدل عل  Espace( ویــ

semiantique (ا ـح كم ـج" دده ــــ ت ـ ـفھ )3()"رار جنی ـل یــ ة ــ ى زاوی   دل عل

  النــــــظــــر الــــــتي یقـــــدم بـــــھا الــــــــــــروائـــــي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) J.P  Gold Eenstein , pour lire le roman cdition .ducu lot .  

               Paris Louvain La Neuve 1989          Pg   89 

 (2) IBID    Pg 90  

  ) لشكلادراسة في بنیة ( إبراھیم عباس ،  تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة ،) 3(

  31ص        2001ب ،ط ، الجزائر ، ،المؤسسة الوطنیة لإلتصال            
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ة    كل ھذه أن تتحد   یمكن  عملھ ؟ أم ھل الفضاءات مع بعضھا على صورة تكاملی

ي   ل الروائ اء العم ا فض كل لن ي    ،وتش ھ ف نتفق علی ا س ذا م ا ألش وھ ـتناولن كال ـــ

   .األمكنة

ائیة  الحدیثة  أخذ مفھوما ـــیمیان في الدراسات الّســـالمكإن ـــوبال مندوحة ف      

الشيء المبنى المحتوى  "ھ ھو ــّأن )Greimas(اس ــریمــــق فیرى ،میائیًا نقدیًاس

و بھذا  یاخذ شكال ــفھ )1("على عناصر متقطعة انطالقًا من االمتداد ، المتصور

الملفوظ الروائي في  ةدرسن م یمكن ، تتحرك في اطاره الشخصیات ، وھندسیا 

  .اطاره 

         

داني  " ما یراه و         د  لحمی مل من        " حمی ة أوسع وأش ي الروای ھو أن الفضاء ف

ان ، ة ،       المك ة الروائی ا الحرك وم علیھ ي تق ة الت وع األمكن ھ مجم ي   أّن ة ف المتمثل

در           ألحكي سیرورة   ي ت ك الت كل مباشر أو تل م تصویرھا بش ي ت ك الت ك ؛ سواء تل

ع منیة م ة ض رورة ، وبطریق ل  بالض ة   ك م  حرك ة ، ث وري  حكائی ط التط إن الخ

یس          ھ ل ان المحدد ، فإدراك ة بخالف المك الزمني ضروري إلدراك فضائیة الروای

   .)2( "بالسیرورة  الزمنیة للقصة  مشروطًا

ة أساسیة     ھذا ال یعنيو      ھ أھمی ي ،     أن المكان لیست ل نص الروائ ي ال ھ   ف ل إن ب

ا أن   ألن كــــل فــعل،وضعـــیة األحــــــداث  لــــیا  في نقـــنصر أساسع ال یمكنن

  .نتصور وقوعھ إال ضمن إطار مكاني

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  186عبد المالك مرتاض  في نظریة الروایة      ص / د)     1(
  المركز الثقافي   ، المغرب ، لسردي  من منظور النقد األدبيبنیة النص ا  ،حمید لحمیداني  / د)     2( 

  63ص           2000 3ط العربي  الدار البیضاء           
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  ـــــــــــــــــــــــــ مدخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ذي یتخذ     ونخلص من كل ھذا إ          ك الفضاء ال لى أن المكان في الروایة ھو ذل

ق      و األف ًا ، ھ یًا أو محسوس ان نفس واء أك داثھا س ع أح م بجمی ددة ، ویل كاًال متع أش

  .الروائیة   ثالالمتناھي الذي یجمع جمیع األحدا

       

ة             ا أھمی ي لھم وم    ،والزمان والمكان  في الخطاب الروائ ذا الخطاب یق الن ھ

ردي الذي یستطیع من خاللھ الّراوي أن یقدم القصة  ــــنصر الحكائي   السعلى الع

ان معی ة بمك اري محكم ـللق ان معــ ـن، وزم ـین یشــ ـد ھـــ ة ـــ داث المروی ذه األح

ى بع  ھا إل ـبعض ان یتــ ـض ، فالزم ع المـــــ ـكامل م ـكان لیســـ اءة  ــ ي إض ھما ف

مفھوم المكان ـــزمان ذات صلة بـــیة الــنــــردي ،فبـــــي الّســــطاب الروائــــالخ

ـ ن الأل الزمان والمكان ،م من أن ھناك من یمیز بین ـــبالرغ ـ بًا مـال ــــن غازمـــ ا ـ

رن  ي  یق ذوب ف زمن وی وم ال وت مفھ ث یم ان بحی رن بالمك ة تق ة ،و الحرك بالحرك

   .المكان مفھوم

         

ـوالمنط       رض الفــ ـق یف ـلوا ینھماـب صل ـ ك ــ ى ذل ل  أن" دلیل عل ـن  ك   ظامــ

یُّن     ـــان نوعھ یتـــك ماــمھ م بتب م إدراكھ یتبین كل جزء منھ منفصال  عن اآلخر ،ث

لة   ـــث تمـــوقت من حیـــّل األجزاء في نفس الــــك ثل كال ، وتمثل األجزاء منفص

  یتم بین  فصالـــذا االنـــوھ  )1(" ضي معنى المكان ومعنى الزمان معًاــــیق

 

 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        1ص         1988 ،  طب ،،تونس  الدار العربیة للكتاب  مفھوم الزمن وداللتھ   ،، عبد الصمد زاید )1(
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ـ مدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لخـــــــــ

    

ا من             ا من  االستقالل  عن غیرھ ادًا ومسافات تمكنھ ا أبع ق بینھ األجزاء مما یخل

ربط   .األجزاء األخرى ان   كما أن ھناك من ی عوبة الفصل       الزم ذا لص ان وھ بالمك

   .ط ــوى اإلجرائي فقــعلى المست والتمییز بینھما إال

ـذھب میخائوی     أختین حیـ ـیل ب ین العین ــــــ ـب ة  القةـــ ین   القائم ان ب   الزم

 ")chrono tope"المكان /الزمان( یة ـانــالزماك    علیھ  اصطلح ا ـوم والمكان ،

ان       ان والمك ین الزم عوبة الفصل ب ي    ً إلى ص ل الفن كل العم ي  ش ان   " ف ھو   فالزم

  .الوحدة الفنیة للمؤلف األدبي في عالقتھ بالواقع الفعلي 

ة ال یمكن    ولھذا           السبب ینطوي الزمكان في المؤلف دائما على لحظة تقییمی

دات           ل التحدی ك أن ك ل المجرد ، ذل ي التحلی ي إال ف ي الكل ان الفن فصلھا عن الزمك

ا ذات     الزمانیة والمكانیة في الفن واألدب ال ینفصل أحدھما عن اآلخر ، وھي دائم

ة   ة  صبغة انفعالی ر المجرد  أ    تقییمی ان كال     یستطیع التفكی ان والمك ن یتصور الزم

  .على حدة ویغفل لحظتھما االنفعالیة التقییمیة 

یئاً             ل ش یئًا وال یغف ي      ،لكن التأمل الفني الحي ال یفصل ش ان ف م بالزمك ھ یل اّن

ن الفن واألدب مخترقان بقیم زمكانیة من مختلف الدرجات إلكل تمامیتھ وامتالئھ ،

ة     واألحجام ،وكل موضوع جزئي ،  ي ھي قیم ف الفن وكل لحظة متجزئة من المؤّل

یجعلھما مؤسسان  الزمان والمكان ، ألن تفاعل ھذان العنصران  )1(."من ھذه القیم 

  .جوھریان للخطاب حتى وإن ظھر أحدھما على حساب اآلخر

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشورات وزارة  ،دمشق  ترجمة یوسف حالق  ،ایة ال الزمان والمكان في الروأشك ،میخائیل بأختین ) 1(

  . 230ص    1990 ، ب ، ط  الثقافة
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ـ مدخــــــل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               

ذا الصراع دا           ا ھ نص،  وتوجب العالقة الجدلیة بینھم ذا أخلص     خل ال ومن ھ

إلى أن للمكان عالقة بالزمان والفصل بینھما  یستحیل إال إجرائیًا في أثناء الدراسة  

  .ج عنھ تغیر زمانيتألن كل تغیر مكاني ین
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  ـــــــــــل األولـــــالفصـ
     

  ن في الخطاب ابنیة الزم 

  الروائي
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  الروائي الخطابن في االزم بنیة                                                         الفصل األول 

        

ة           ت الروای ة واالبالتارتبط امھا بالحرك ذا التس د ،وھ تمراریة،التي ال جدی س

ة     الجدة و ، یمكن ألي شيء أن یتقدم دونھا ،في شتى المجاالت الحیاتیة ي الروای ف

اج إنتاجیتھا المتمیزة عن إعادات   دى مرتبطة بم" ـ السائ اإلنت ي    ــ ا ف دة  ومدى فعلھ

اً      دي والفكري عموم ي والنق اج األدب  )1("  إقرار متغیرات جدیدة، في ممارسة اإلنت

   .ألنھا تمتاز بالتمیز والتجدد ،وبمالمسة ومواكبة التغیرات االجتماعیة ،والفكریة 

روائیین الفرنسیین من      فكان میالد الروایة الجدیدة           د ال ا عن مرتبطًا بمفھومھ

ال   ھ "أمث ور") Alain Robbe Grillet"(آالن روب قربی ال بیت ود "، " میش كل

روبیر "،)Nathali sarroute" (نتالي ساروت "، ) Cloude Simon" (سیمون

ھ  ت دورا"، )Roubrt Penget"(بانجی ، )Marguerite Duras"  (مارغاری

ولیرس  " ب س د      ،)Philip Souers(  "فلی الي ق ر الح ؤالء أن العص ظ ھ فالح

انوا    رد وتجاوزه فك ولھم     تخطى الف الم من ح ي تصورھم للع ین ف م   )2(واقعی ألنھ

ي         ي ؛والت ل األدب ي العم ارزة ف ت ب ي كان ة الت ة الفردی ن النزع اع ع وا القن أزاح

  . أصبحت تتالشى مع ھذا الرعیل من الروائیین 

          

ي الو        ي أعلن وف ورة الت ع أن الث ـاق دأت ــ ي ب ون ،والت ؤالء الروائی ین "ھا ھ ح

ي ،ف ا ان الالوع ف اإلنس داخل     كتش ى ال ارج إل ن الخ ة م ور الروای ل مح  )3( "انتق

  الشخصیات ،وكل ما یحیط بھا من الجوانب الخارجیة ،وانصب االھتمام  فأھملت

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سالة المغرب  التجریب في الخطاب الروائي الجدید  دار الثقافة  –القراءة والتجربة  -ن  سعید یقطی) 1(

  8ص        1985 ب ،ط                        
  إشراف عبد  ،رسالة دكتوراه  الدولة  ،جمالیات المكان في الروایة المغاربیة   - ،كرومي لحسن  ) 2(

 288ص   ، 2005/2006،  السنة الجامعیة   ، جامعة وھران ،تاضالملك مر                          
    دار المعارف   ، مصر  ترجمة محمد إبراھیم مصطفى  –نحو روایة جدیدة  -آالن روب جربییھ   )3(

    10ص ط /ت/ د                               



 

- 15 - 

   الروائي ن في الخطابابنیة الزم                                                     الفصل األول     
  

فلــم  ة،ـتعھدھا الروایة التقلــــیدیكبیرة لم  ت تقنیاتــعرفالتي  الروایة،على بنیة 

واقع كما ــــــــقل الـــتم بنــبق تھــولم ت وأھمیة،األحداث الروائیة ذات شأن  تصبح

  .البرجوازيترفض المجتمع  اھــــو، ألّنـــھ

د ا       ي ألن     الزم و یع ل الروائ ي العم ة ف ة مھم ـ ن بنی ا تصور قصة أو    ــ ھ ال یمكنن

رتبط كل خطاب      ث ی روایة خالیة من ھذه البنیة المحوریة في العملیة السردیة ،حی

ار ونعني بالزمن ھذه المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منھا إط" ناروائي بالزم

ا من      فھو یشمل  )1( "كل حیاة وحیز كل فعل وكل حركة ا فیھ حیاة الكائن الحي بم

تمرة ، ة مس اط  حرك الزمن " ونش یط   ف ورات   خ ل التص ى ك یطر عل ي مس وھم

ھ   )2("ار ـــواألنشطة واألفك ، مما یدل على عدم القدرة في القبض علیة أو المسك ب

  . فھو یمتاز بالتجرد والخفاء والّسیطرة 

ن ل           وم أو أ  وال یمك ي أن یق وظ الروائ دما    لملف ًا إال عن ًا روائی ر نص ن یعتب

ة   یشكل  ن ،الذياترتبط عناصره بعامل الزم ة ،   البنی ل    الخطی ي تجع   الالحق  الت

ان   یدي الذيــالتقل  یرتبط بالسابق على عكس ما كان التصور رى   ك زمن   "ی أن ال

ة ،   ي الروای ول أن الزم       ھو الشخصیة الرئیسیة ف دة یمكن الق ة الجدی ي الروای ن افف

الزمن ، والزمن  ألن الفضاء ھنا یحطم   ، إّنھ ال یجري.د مقطوعا عن زمنیتھ یوج

تمرار   ر االس ي ینك اء ،واللحظ ف الفض دة ال  ازمـفال  )3("ینس ة الجدی ي الروای ن ف

ة تیعرف االستمراریة التي عھد دھا السابق     ھا الروای ي عھ ة مرتبطة   .ف ألن الحرك

أن    ق ذات ش م تب یات ل یات ،  والشخص ي     كب بالشخص اء النص ق الفض ي خل ر ف  ی

  .لملفوظ الروائي الجدید ل

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  7ص      ،مفھوم الزمن وداللتھ   ،زاید عبد الصمد ) 1(
      264ص ،في نظریة الروایة  ،عبد المالك مرتاض) 2(

  68ص       ،تحلیل الخطاب الروائي  سعید یقطین ،) 3(
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ة ،         دث والقص تم بالح ي ال تھ ك فھ ى ذل افة إل ور  وباإلض ز بالحض در التمی بق

ین اإلنسان    ى     .المكثف لألشیاء والمواضیع التي تباعد بینھا وب ر إل ي األخی ة ف ھادف

  .    المعھودة  ات الروایةمخالفة تقنی

في الواقع إلى وصف األحاسیس و المشاعر اإلنسانیة مع التركیز تسعى ھي  و     

ي         ل الزمن ر التسلس رة ،وتكس ات المعاص ي المجتمع رد ف اب الف ف غی ى وص عل

اد الوصف ؛       ـیـل تسعى إلى تغیــالمترابط ب ع اعتم اب البطل م ى غی دعو إل  بھ ، وت

ـوتع دل  ــ رواة ،ب د  دد ال ارد الواح اب    ـم.الس ي الخط ا ف ان تموقع ى للزم ما أعط

  .شدید االلتصاق بھ أثناء العملیة التلفظیة    أصبحـالروائي ف

    :بنیة الزمن الروائي 
ي نص     أن یتطاب یة في وجھة نظر البنائلیس من الضروري      ابع األحداث ف ق تت

سلسلھا الزمني ،أو كما یب المألوف التقلیدي ألحداثھا  حسب تـمع الترتروائي  ما  

ان    " حتى بالنسبة ، یفترض أنھا جرت بالفعل ب ،ف ذا الترتی للروایات التي تحترم ھ

  .الوقائع التي تحدث في زمن واحد البد أن ترتب في البناء الروائي تتابعیا 
رضف        ة تف ة الكتاب ك   طبیع ي  ذل ب  الزمن االترتی ي  م تطیع "دام الروائ ال یس

ـأب رويـ ن الوقائ دا أن ی ددًا م ـع د ـ ي آن واح ـھف) 1("ع ف ـذا الترتـ ھ ـیب أساسـ

  .وزمنیة سردھا  ن زمنیة القصة ،ــیــق بــالتطاب

التطابق بین زمن السرد وزمن " صعب الوقوع ألن التطابق بین الزمنیین  و        

ى   یرة عل ة القص ات العجیب ض الحكای ي بع اال إال ف ھ مث د ل رودة ال نج ة المس القص

  ل النص ـــزمن داخـالفــ )2("داخلة ـست متـتابعة ولیــكون أحداثھا متــــأن ت شرط

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  73ص     من منظور النقد األدبي –بنیة النص السردي  -حمید لحمیداني  ) 1(
  73ص                                    المرجع السابق   )  2(
  273 ص  ،في نظریة الروایة    ،المالك مرتاض   عبد ) 3(
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  زمن القصة ،  و زمن الخطاب ، وھذا األخیر ھو زمن  :الروائي یعـــادل زمنیین  

د  ن متع و زم ة  ھ ن  القص تمر ؛ وزم ي مس زمن  خط ین  ال ل ب ھ ینتق اد ،ألن د األبع

ابق           ذا التط ي أن ھ د ل ا یؤك ذا م تقبل وھ ن المس ي وزم زمن الماض ر وال الحاض

ة    ردنا قص إذا س ق ، ف تحیل أن یتحق رد  مس ن الس ة وزم ن القص ین زم وم ب المزع

إن   د  ف ـطابق       وقعت في زمن مضى ،ثم أعید سردھا  من  جدی ـرد ال  یت ـن الس زم

  .    متــباعدان من حیث الزمان والمكان  صة  ألنھماأبدا  مع  زمن  الق

      

بس              زمن تلت ة أضرب من ال ویرى  النقاد والروائیون المعاصرون وجود ثالث

ة    بالملفوظ ة مطلق ا       الروائي وتالزمھ مالزم نص من خاللھ ذا ال راءة ھ ا ق ، ویمكنن

يو ي   " ھ ة وھ ن الحكای أ     : زم ي المنش الم الروائ تمخض للع ة ت ن  ...،زمنی وزم

زمن  ـــوھ:  وزمن القراءة ،حداث القصة وھو الذي یسرد فیھ الراوي أ :السرد و ال

ارئ الذي یصاحب  ل السردي   ـوھ  الق رأ العم ف        )1( "و یق ذه التقسیمات تق ل ھ وك

زمن ،زمن       عند حدود معینة ال تتجاوزھا ، وسأ  ة لل ذه التقسیمات الثالثی د ھ قف عن

  )2( ).الكتابة(، وزمن النص  ، وزمن السرد )الحكایة(القصة 

   :زمن القصة/ 1

ا                   ة ،إنھ ة ونھای ة ذات بدای ادة حكائی ل م ة ، وك ادة الحكائی ھ زمن الم ویقصد ب

ًا أو    جل كرونولوجی ر مس جال أو غی زمن مس ذا ال ان ھ واء ك ن ، س ي زم ري ف تج

،  أحداث القصة، وتتحرك في إطاره الشخصیات  الذي تقع فیھتاریخیًا ، إنھ الزمن 

  .وتنجز فیھ األفعال 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  273في نظریة الروایة      ص   ،عبد المالك مرتاض    )1(

  89ص  )     الزمن ، السرد ، التبئیر (،تحلیل الخطاب الروائي ،سعید یقطین    ) 2(
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  : زمن السرد/ 2

زمین        ات ت ھ تجلی د ب التھ  ویقص ة وتمفص ن القص ق   زم ابي  وف ور خط منظ

ب الزم    ة تخطی إعطاء زمن   :ن ،أي امتمیز یفرضھ النوع ، ودور الكاتب في عملی

ھ      القصة بعدا متمیزًا وخاصا راوي  ، فھو زمن خطي متواصل ومستمر یسرد فی ال

   .أحداث القصة 

   :زمن النص  /3

ھ ب   اویقصد بھ الزم           ي كون رتبط ف ـ ن الم ي عالق  ـ راءة ف ـ زمن الق ـین تھ ـ  بتزم

نص    ي ال اب ف ن الخط زمن    ـوھ...زم مى ل ید األس اره التجس ي العتب ن دالل و زم

ل        ا یجع ا مم ا و تكاملھم ي ترابطھم ارئ القصة وزمن السرد ف ة    الق مصاحبا لزمنی

  . سردي النص ال

  

اردو         ان ریك رق ج د  ف ن   "  "Jean Ricardouوق رد وزم ن الس ین زم ب

ة  ن    "القص دھما زم ي أح جل ف وازیین یس ورین مت الل مح ن خ ا م بطھما مع ویض

ات          واع  العالق ى أن اذج إل السرد وفي اآلخر زمن القصة وینظر من خالل عدة نم

ین المحورین      تم ب ي ت ذلك یش   )1( "الت و ب ـ فھ ى  ــ ك  یر إل ذي ال    طع القذل مني ال الض

ھ   ھ     یصرح ب ا یدرك ًا وإنم راوي غالب ارئ  ال ھ لألحداث ، والكشف      الق ط بمقاربت فق

تویین         ى المس ي عل ة ألحك ب طبیع ا بحس ة بینھ ات القائم ق العالق ن طری ا ع عنھ

     .  في الخطاب الروائي الزمنیین

  ني لألحداث فإن ن القصة یخضع بالضرورة إلى التتابع الزماوإذا كان زم         

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Ricardou : Problèmes Du Nouveou Roman  Seuil /Tel quel 1967  P 163 
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  ، إذ ال یعقل أن تتابع أحداث روائیة مع  التتابعيیخضع لھذا الترتیب زمن السرد ال 

األحداث  و  الوقائع إیرادو المتحكم في ـألن الروائي ھالتركیب الطبیعي لزمنیتھا ، 

ة ؛ ة الخاص ھ الروائی ق تجربت ا أن  وف ب علین ا وج ن ھن زوم ن  نمی وعین م ین  ن  ب

ي یق افر الزمن ـعان لالتن رده ـ د س ي عن رد     لروائ ي س ابع الروائ د یت داث ، فق لألح

ى الماضي              ا إل م یتوقف راجع ي القصة ث ا ف ق ترتیبھ كل متسلسل وف ي ش أحداثھ ف

داثا ساب ذكر أح ـلی ـقة النـ لھا عنـ ي وص ـقطة الت ذكر  ـ ھ أن ی ن ل ا یمك رده ، كم د س

   )1(ذا ما یطلق علیھ بالسوابق واللواحق ــوھ م یبلغھا السرد بعد ،ـأحداثًا مستقبلیة ل

  

  Prolepses:السوابق / 1

دث آت أو اإلشارة            راد ح ي إی ل ف ردیة تتمث ة س ي عملی ابقة ھ بقًا    فالس ھ مس إلی

  Anticipation وتدعى ھذه العملیة في النقد التقلیدي بسبق األحداث 

  

  Analepses: اللواحق / 2

ة  ھي عملیة سردیة تتمثل بالعكس في إیراد حدث سابق للنقطة ال   ولالحقة      زمنی

ة باالستذكار         ذه العملی مى ھ ا السرد ، وتس ي یبلغھ ة  Retrospection  الت وعملی

ى األحداث الماضیة  أي       السوابق و للواحق تنقسم     : سبق األحداث أو الرجوع إل

  )1(.إلى سوابق ولواحق  ذاتیة ، وسوابق ولواحق  موضوعیة 

  Prolepses Ou Analepses Subjectives:السوابق واللواحق الذاتیة / أ

  وتــتـشكل عندما تتــصل السابقة أو الالحقة بالشخصیة التي ھي تحت مجھر     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

دیوان المطبوعات –سمیر المرزوقي ، جمیل شاكر   مدخل إلى نظریة القصة تحلیال وتطبیقا) 1(
80ص    ت.ب 1ط   شرالدار التونسیة للن - الجزائر – الجامعیة     

 81ص                                     المرجع السابق  )  2(
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ار بالماضي وور    ــوالتي ی السرد ، ذه األفك ت ھ دت ذكر الحاكي أفكارھا ، فإن تعلق

ة ،     ة ذاتی ر الحق ك تعتب ات  فتل كل ذكری ي ش ا   وأ ف راوي تطلعاتھ ر ال ًا إذا ذك یض

  .المستقبلیة   تعد سابقة ذاتیة

   Prolepses Ou Analepses Objectives :السوابق واللواحق الموضوعیة/ب

ذي یرى من المفید علق العملیة السردیة بالحاكي القاص الــشكل عندما تتــتــوت     

ود   ارئأن یع اني     بالق ار مك اریخ إط ن ت افیة ع ات إض ھ معلوم وراء إلعطائ ى ال إل

ي نفسھ تشوقًا         ق ف ى یخل ماضي أو شخصیة ما أو أن یعلمھ مسبقًا بحال السرد حت

  .    لمعرفة األحداث التي ستقود إلیھ 

       

داث               ل األح ى تسلس رورة إل ة یخضع بالض ن القص إن زم ة ف ال مندوح ؛ وب

ال منطق ًاتسلس راوي س   ی د ال ل أن یعی ائي  قب ب حك ي قال رف  .ردھا ف ارئفیع  الق

اد    ــدوثھا الطبیعي في زمن القصة ، وھــح  أوان  بوقائع قبل ھ النق ق علی ذا  ما أطل

ا         " المفارقة"البنائیین  ذا م ي وھ نص الروائ ات سردیة داخل ال د مفارق فالراوي یول

  :  نعبر عنھ بالترتیب التالي 

  ئع في زمن القصة على الترتیب التالي  إذا كانت الوقا  

  أ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج  ــــــــــــــــــــــ د   

  : فإن زمن السرد قد یرد على الترتیب اآلتي

  أـــــــــــــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ج 

  )1(:وتظھر ھذه المفارقة بشكل واضح من خالل الرسم البیاني التالي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 74ص    ،      بینة النص السردي  ،حمید لحمیداني   ) 1(
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  أ                      ب                    ج              د                         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     زمن السرد 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   زمن القصة 
  ج                    د                       ب             أ                         

  

كل    یتبینو       ا  من خالل الش ع نظام القصة   أن نظام السرد ال یتط    لن من   ،ابق م

ي للقصة من        ي بالنظام الزمن ب الروائ  وجھة نظر البنائیین ، ألنھ یبرز مدى تالع

دى    ا م ون لھ ردیة یك ة س ل مفارق ة ، وك ھ للمفارق الل إحداث اع ) Portee(خ واتس

)Amplitude  (      ،رد اع الس ة انقط ین نقط ل ب ال الفاص و المج ة ھ دى المفارق فم

ود   "أو المتوقعة ، وبالتالي فإن جعة وبدایة األحداث المستر مفارقة ما یمكنھا أن تع

ر ؛ أي  ة الحاض ن لحظ دة ع ة أو بعی ون قریب تقبل ،وتك ي أو المس ى الماض ن : إل ع

   )1( ".. لحظة القصة التي یتوقف فیھا السرد من أجل أن یفسح المكان لتلك المفارقة

لوب           ة وأس تغرقھا القص ي تس رة الت ین الفت ة ب اب  وبالمقارن ي الخط ا ف تمثیلھ

ي أي  ھ بعالق : الروائ ق علی ا یطل ـم دة  ـ ي   (Laduree )ة الم تغراق الزمن االس

ین زمن القصة   للتفاوت النسبي الذي  ـ ، وزمن السرد ل   یصعب قیاسھ ب عدم وجود  ـ

ھ الطبیعي أو ال    ــمقیاس یحدد أن ھذا الح" ع طول دث استغرق مدة زمنیة تتناسب م

أنھ : ات التي تم عرضھ فیھا من طرف الكاتب أي تتناسب بغض النظر عن الصفح

د االستغ  ي تحدی راءة ف زمن الق رة ل ـ ال عب يـ تغرق   )2( "راق الزمن د یس الراوي ق ف

  زمنًا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Gerrar Genette   Figures 3 -Seuil-  Paris .1972  .P 89 

  76ص  ،ص السردي   بنیة الن ،حمید لحمیداني  ) 2(
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ًا أقصر      الحدث،أطول من زمن  د یستغرق زمن ھ، وق ا     من س الشيء إذا اعتبرن ونف

 سریعةـات الزمن ألحكي فإننا نأخذ بعین االعتبار القراء القراءة معیارًا لقیاسزمن 

   .ومن ھنا تصعب المقارنة بین ھذین الزمنین من ھذه الناحیة ئة ــالمتأنیة والبطی و

ت        رار جنی ذھب ج ي   " Gérard Genit "وی ي ف اع الزمن ة اإلیق ى دراس إل

ي ،    ذا  الخطاب الروائي بدال من االستغراق الزمن ة  من خالل التقنی    وھ ات الحكائی

  : التالیة 

  

المشھد  – (Léllipse)القطع  -  (Pause)االستراحة  – (Sommaire)الخالصة 

(Scène) )1(  

   Sommaire)(الخالصة  -

ى سرد أحداث ووق            ا جرت    ـوتعتمد الخالصة في الحكي  عل رض أنھ ائع یفت

ة       ات قلیل ي صفحات أو أسطر أو كلم في سنوات أو أشھر أو ساعات ،واختزالھا ف

   .دون التعرض إلى التفاصیل

  Pause)(الستراحة ا -

ار ال        ي مس ون ف ي تك ي الت ـوھ ي توقــ ـسرد الروائ ـفات معــ ددھا ـ ینة یح

ـال ف ،   ـ ى الوص ھ إل بب لجوئ ة ،      راوي بس یرورة الزمنی اع الس دعي انقط ا ی مم

  .ویعطل حركتھا

  Léllipse)(القطع  -

  ا بعض المراحل من القصة دون اإلشارة إلیھا  وقد عرف ھذ تجاوز وھو        

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  76،77،78ص       السابق    المرجع) 1( 

 



 

- 23 - 
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د استخدموا القط    ذي   عند الروائیین التقلیدیین ، أما الروائیون الجدد فق مني ال ع الض

ر ھ    ال یص ا یدرك راوي ، وإنم ھ ال ارئ ح ب داث      الق ة األح الل مقارن ن خ ط م فق

  .سھــنف ألحكين ــبقرائ

 Scène)(المشھد  -

  والمقصود بھ المقطع الحواري الذي یأتي في العمل الروائي لتضعیف السرد      

ا زم     اد یتطابق فیھ ن االسرد بزم  ن اوھذه المشاھد  تمثل بشكل عام اللحظة التي یك

  .القصة من حیث مدة االستغراق 

ة             ة القائم ى العالق ین زمن  وباإلضافة إل إن زم      ب ن االسرد وزمن القصة ، ف

ة   القراءة ال یقل شأنًا عنھما في خلق العالقة بین الملفوظ الروائي ارئ  من جھ  والق

  .أخرى من جھة 

      

ا تق           ى م ة من تتب    وبناء عل ره فالغای ذه الم دم ذك ة     ع ھ ي عالق ة ف راحل المختلف

ة الزم         االزم ة عن طبیع القراءة ،ھو وضع صورة تقریبی ن ان بالقصة وبالسرد وب

یرة  ر مس تھ عب ة دراس كلھ ، وطریق ة تش ي ؛وكیفی ةالروائ ھ  زمنی ي ارتباط ة ف ھام

ى اال    بالروایة الجدیدة ،بحیث لم ا عل ق وقف ي   نجاز یب ل أصبح موضوعًا    الروائ ، ب

ة  حیانًا بطلھا ،للروایة بل أ للكشف عن العالقة القائمة بین زمن القص وزمن الحكای

زمن ھو   تردد " كما  ة    " الشخصیة "في السنوات األخیرة أن ال ي الروای الرئیسیة ف

دم        )1( "المعاصرة  ي  المق وظ الروائ ة الملف ى بنی وج إل ، بل ھو الوسیلة األمثل للول

ف    على البحث فیھ ، ولكن للوصول إلى دراسة منس د التوظی وف عن جمة یجب الوق

  .ن االلغوي لھذا الزم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   مصر دار المعارف ،ترجمة مصطفى إبراھیم مصطفى   ،نحو روایة جدیدة   ،آالن روب جربیھ     )1(

  134ص،  ط  ب القاھرة 



 

- 24 - 

  ن في الخطاب الروائي  ابنیة الزم                                              الفصل األول            
  

  :التداخل بین األزمنة 
التداخل بین األزمنة في العملیة السردیة ینتج عن زمنیة القصة في  الواقع أنو      

 ن مناالزمفإن  واقعة،وحكایة قصة  قائمًا،ألنھا تصور لنا حدثًا  الكالمیة،وحدتھا 

  صبح الماضي قبل ــــــفی الخطي،مساره األساسي  ـقدالسردیة یـفـالعملیة خالل 

على  داللتھ لیدلیفقد الفعل الماضي  أو ،المستقبلوالحاضر قبل  الحاضر،

بل ویفقد الفعل المضارع أیضا داللتھ لیدل الزمن الماضي وھذا وفقا  المستقبل،

  .السردلمقتضیات 

  

ل ا               ي العم ة ف ع الزمنی ین المواق ادل ب ع التب رد     " لسردي فیق د ی إذا الحاضر ق ف

مكان الماضي ، وإذا المستقبل قد یجيء قبل الحاضر ، وإذا الماضي قد یحل محل   

وھذا وفقا لما أشرنا  لھ سابقـا  )1( "المستقبل على سبیل التحقیق أو التعمیم السردي 

ام   داث أو القی تباق األح د اس بق      عن ن س ر م تمكن الحاض ترجاعھا فی ة اس بعملی

كل      والمستقبل من سبق الحاضر ، أو حد    الماضي ،  ا الش تج لن ك  فین س ذل وث عك

ا ، لي التا ز للماضي ب    إن مثلنا لألزمنة  وفق تواردھ ) 2(والحاضر ب  ) 1(فنرم

    :فإننا نحصل على ما یــــلي ) 3(والمستقبل ب 

         3ــ  ــــ 2ـ ــــــ  1   /  أ  

               1ـــ ــــ 3ـ ـــــــ 2   /ب  

  2ــــــــ 1ـ ــــــ 3   / ج  

زمنیة  یخلق تباین بینن ألخر افھذا التـــداخل بین األزمنة بانتــقال الروائي من زم

   السرد القصة وین الزمنین ــب التبایـــــن القــــائمذا ــــألن ھ زمنیة السردو  ،القصة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  288ص   ،في نظریة الروایة    ،اض  عبد المالك مرت  )1(
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ي  ن  كون أن   یكمن ف و القصة   زم ابع   زمن  خ  ھ اد  یخضع للتت دد األبع ي متع ط

ابع    ب والتت ع للترتی ي ال یخض رد الروائ ن الس ي ، وزم و  الزمن ي  ھ ، ألن الروائ

دخل   المتحكم في إیراد األحداث  والوقائع ، فیتالعب تالعبا فنیًا باألزمنة الثالثة  فی

  .فیدخل  الزمن الحاضر في الماضي   )1(بعضھا في بعض 

  .          المستقبل      ........ الحاضر           ......... الماضي             

     .الماضي الزمن  في  المستقبل الزمن كما یدخل 

  .الماضي             .. ...........                ..........المستقبل               

  .كما یدخل الزمن الماضي في المستقبل 

  .               ......... المستقبل                  ...........الماضي              

         
أن   ا  كذا ھ و    رى ب رة         ن اري من فت نقال بالق ة مت ة الروای ب  بأزمن ي  یتالع لروائ

ن       زمن ، وم وجي لل اریخي الكرونول ب الت ر الترتی ث یكس رى حی ى  أخ ة إل زمنی

  :الممكن أن تتخذ طرائق توظیف األزمنة وتداخلھا األشكال التالیة 
  .مســتقبل مـــاض، حـــاضر، - 1

  .مـــاض مســتقبل، حــــاضر، - 2

  .حــاضر مــــاض، ل،مســتقب - 3

   .مـــاض حــــاضر، مســتقبل، – 4

  . حــــــاضر مســـتقبل، مـــاض، – 5

 وزمن القصة في البنیة  ـــابة  الكت طابق زمَنــفاوت أو یتــــوعلى ھذا النحو یت     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    -الجزائر-قص الروائي ، دیوان المطبوعات الجامعیة  عبد الجلیل مرتاض  ، البنیة الزمنیة في ال )1(

 28،      ص 1993الساحة المركزیة بن عكنون  ، ب ط  

  



 

- 26 - 

      ن في الخطاب الروائي  ابنیة الزم                                        الفصل األول                  
  

دة  فصل اإلـفیما یمكن أن تتصل أو تنالروائیة الجدیدة ،  سترجاعات القریبة أو البعی

ار، والشروق     " تباقات القریبة أو البعیدة  تعن اإلس داخل بالنھ ل أن یت كما یمكن للی

اعة   الخریف ، والس ع ب تاء ، والربی یف بالش باح ، والص اء بالص الغروب ، والمس ب

الیوم  الفترة ، ب ة ب ـ    ، واللحظ األعوام ، والــ ـنیئة ب ة ، والھــ ـیقة بالثانی زمن والدقــ

ـي  ـي  الذاتـــ ـي بالكونــ ـن النفسـ وعي ، والزمـ ـزمن الموض ـذا    )1( "بالـ وبھـ

اب  ـن الخط ول زمـ داخل یتح اریخيالت ـردي  الت ي سـ ـن روائ ى زمـ ـطي  إل الخــ

ي سرد           تحكم  ف ھ  الم ي  ألن س الروائ ي نف ابع إال ف ب والتت متقطع ال یخضع للترتی

  .الوقائع واألحداث 

غة یفة إلى  ذلك  یمكننا أن نعبر عــلى ھذا التــداخل بین األزمنة بصو باإلضا       

ي من صیغ      ـل الروائ د ینتقــ ل آخر ، فیحدث         ةالفعل الــدال علیھ ، فق ى فع ل إل فع

ى     االلتفات باألفعال حسب األزمنة ، فقـد یرجع عن الفعل الماضي أو المضارع إل

ا یرجع    فعل األمر ، كما قــد یعبر عن المستقبل بلف ـس ، كم ـــظ المـــاضي أو العك

ام        ین األقس داخل ب ـذا الت ى ھـ عن المبني للمعلوم   إلى المبني للمـجھول ، فنشیر إل

  )2( :باألفعال بما یلي لتفات المبینة ألضرب اال األربعة التالیة

  .الــرجوع عن الفعل الماضي إلى  فعل األمر/ 1

  .عل األمرالــرجوع عن الفعل المضارع  إلى  ف/ 2

  .التعـبیر عـن المستقبل بلفظ المــاضي / 3

  .التعبیر عن الماضــي بلفظ المستقبل/ 4

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د  / إشراف د رسالة ماجستیر    –البنیة السردیة في الروایة المغاربیة الجدیدة -عبد القادر بن سالم   ) 1( عب
  42،43ص   2006/2007السنة الجامعیة  معة وھران ،،جا المالك مرتاض 

رحیم   ) 2( د ال واتیح عب راھیم ف ي    -إب اب القرآن ي الخط ات ف ة االلتف راف د  -بالغ تیر  إش الة ماجس / رس

  99ص      2005/2006سلیمان عشراتي جامعة وھران  
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  الــرجوع عن الفعل الماضي إلى  فعل األمر/ 1

ور        ـد یعت ي ق ل الروائ ي العم ي ف ب الزمن ة   هإن الترتی ي بنی وع ف ض الرج بع

ل            ـبر بصیغة الفع ـد یع ال  فقـ ي لألفع ـالل استعمال الروائ ـن خــ ـك م الزمــن وذل

ـص      ألمر الماضــي ثم ینتقل إلى صیغة فعل ا ـاب النـ ي خطـ ـده ف ا نجــ ، وھـــذا م

ـالى       ھ تعـــ ي قول ا ف ـل ، كم و قلیـــ ـي وھ ـسط ،    :" القرآنـ ي بالقــ ر رب ـل أم قــ

ا         ـدین كم ـھ الـ ـخلصین لـ ـوه  م ـجد ، وأدعـ ل مســ ـد ك ـم عنـ ـوا وجــوھك وأقیم

ة   " بدأكــم تعودون  ـ        29سورة األعراف اآلی ھ   فنجد أن المولى سبحان ي خطاب ـھ ف

اة   عدل الفعل الماضي إلى فعل األمر ، فأمر ربي بالقسط  األمر مراع عدل عنــھا ب

ي    .للعطف و أقیموا  وھــذا لغایة  تأكیده في نفــوسھم  ھ الروائ ذھب إلی وھذا ما قد ی

  .في خطابھ السردي 

  

      الــرجوع عن الفعل المضارع  إلى  فعل األمر/ 2

ة        قد یرجع الروائي         ل األزمن ا یجع ر مم ل األم ى فع عن الفـــعل المضارع إل

ھ   في خطابھ تتداخل الحكائي وقد ورد ذلك في النص القرآني  ، والذي نجده في قول

ا ن     : " تعالى  ك وم ـتنا عن قول اركي آلھـ حن  قالوا یا ھـود ما جئتنا ببینة وما نحن بت

ـول إال   ومنین ، إن نقــ ك بم راكل وء   اعت ـتنا بس ض آلھ ـد اهللا   بع ي أْشھـ ال إن ، ق

ـون  ا تشركـ ريٌء مم ي ب ـدوا أن ة " واشــھ ـود اآلی ورة ھـ ـجد أن  53/54س فنـ

  ) أشھد(الــخطاب على لسان ھــود قد عدل فیھ المولى عن صیغة الفعل المضارع 

  فإن :وقــال ف الزمخشري عند ھــذه اآلیة ـــــ، وقد وق) واشھدوا(إلى فعل األمــر 
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راءة من     ألن إشھـاد) : قلت(إنــي أشھـد اهللا وأشھـدكم :ھـال قیل :قلت  اهللا على الب

ـادھم         ا إشھ ده وأم د رشد معاق ت التوحی ـى تثبی الشرك إشھــاد صحیح ثابت في معن

ظ  للاإال تھــاون بدینھم  وداللة على قلة المباالة بھم فحسب ، فعـدل بھ عن  فما ھو ف

ھ    ظ   األول  الختالف ما بینھما وجيء  ب ى لف ـر عل ھادة   األم د    .  )1(بالش ا ق ـذا م وھ

فیعدل عن صیغة المضارع إلى  یلجأ إلیھ الروائي لغایة إحداث التداخل بین األزمنة

         .  صیغة األمـر

     :بیر عن المستقبل بلفظ الماضي التع/ 3

زمن        ر المسار السردي       یتداخل ال ـر عب ـّدم  و التأخ ر بالتـق رك    ویتغی د یت ، وق

ـعھ          كـل فعل موقعھ  لصنوه   ـبر بموقــ ـد یعـ ـاضي  ق ة فـالمـ ھ الحقیقی ر داللت بتغیی

ـالى       ـھ تعـ ي قول ـده ف ا نجــ ك م تقبل  وذل ن المس حاب الجنّ " : ع ادى أص ـة و ن ـ

ـكم         ـد ربُّ ا وعــ ـدتم م ـل وج ًا فھ ـنا حق أصحاب الّنــار أن قـْد وجـــدنا ما وعدنا ربُّـ

ـار     : ، أي 44سورة األعراف اآلیة " حــقا  ـحاب الّن ـة أصـ ـحاب الجّن وینادي أصـ

ـاضي     ـبر بالمـ د ، فع ألن دخــول الجّنة أو الّنار في المستقبل لم یتحقق وقوعـــھ بع

  . ھ لتحقق وقـوع

ال      ـو     وق ات ھـ ـذا االلتف ة ھـ ي عل ـشري  ف ك   ": الزمخـ م ذل الوا لھ ا  ق و إنم

ـّمھم         ي غ ادة ف ـار وزی ـل الّن ماتة بأھ الھم وش ـا لمن     اغتباط بح ھ لطف ولتكون حكایت

ى الظالمین   "سمعـھا ، وكذلك قول المؤذن بینھم  أمره اهللا    " لعنة اهللا عل ك ی وھو مل

كما قــد یلجأ إلى استخــدام   )2( "سمع أھل الجّنــة و أھل الّنار  فینادي بینـھم نــداء ی

  .صیغة الفعل الماضي المقتـرنة بالسین و ســوف للداللة على المستقبل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة وتخریج ،    تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأ ، الزمخشري) 1( ل ، عنای وی

   488ص بیروت  2002، 1خلیل مأمون شیخا  ،لبنان، دار المعرفة ط 

      364المرجــع نفســھ          ص ) 2(
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     :المســتقبل  التعــبیر عن المـاضي بلفظ/ 4

     

ـي            ـبر الروائـ ـس فیع تم العك كما یتم التعبیـر عن المستقبل بلفظ المــاضي قد ی

ة     تقبلیة للدالل ل المس عن المــاضي  بلفظ المستــقبل ، وھــذا باســتعمال صیغة الفع

عن ما وقع في الزمن الماضي ، وھــذا ما جــاء في الخطاب الرباني  قــولھ تعالى 

أي .  102سورة البقرة اآلیة ." واتبعوا  مــا تتلوا الشیاطــین على ملك سلیمان : " 

ـذا   :  ـاطین وھـ وا الشیـ ـضارع تتل ر بالمـ د عب ـاطین ، فق ھ الشیـ ا تلت وا م واتبع

ـاء    ـكذا جـ الستمرار الحالة المــاضیة في المستقبل في تعلــیم الّناس الســحر ، وھـ

ال     من ھ ل عیسى عنـد اهللا  كمثل آدم خلـقتإن مـث: " في قولــھ تعــالى  م ق تـراب ث

ون  ـن فیك ھ كـ ة " ل ـران  اآلی ورة آل عمـ ظ .  59س ي بلف زمن الماض ن ال ر ع فعب

ول  " فیكون"المضارع  ال  :ألن المقام یقتــضي صیغة المــاضي ال المضارع  فیق ق

ھ  ـ : ل ى إیجـ درة اهللا عل ى أن ق ـارة إل ـذا إشـ ـان وھـ ن فكـ ـن ك ـيء ممكـ اد شـ

   .بل ھـــي مستمرة في الحال واالستقبال  في  كل زمان ومكان وإعــدامھ لم تنقص 

فیھ داللة على استحضار الصـورة أو  بلفظ المضارعالتعبیر عن المــاضي بو       

ى     زمـن التكلُّم،األمـر حتــى  ـك إل ـمر ذل ـستقبل، وقــد یست ـق وقوعھ    المـ ألن تحقـ

ـ  ـؤكد ولی ھ  م ى وج ـذ س عل ـمال، وھـ ى ال  ااالحتـ ـق عل ـوظ   یتحق توى الملفـ مس

     .الروائي

  

ي       و       وظ الروائ ي الملف ة ف ین األزمن داخل ب ى أن الت ص إل ـھ نلخ ذا كّلـ ن ھ م

ـدتھ  یضفي على االنفعال  ـدرامي حـ ة،  ال ـردي مسارات      الحقیقی ـزمن الس فیأخذ الـ

  فتدرك أن القیمــة الجمالیة لھــذا  قبل،ومســت وحاضــر، مــاضي، نـیـمختــلفة ب
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  ن في الخطاب الروائي  ابنیة الزم                                  ل األول                        الفص

  

ب    ـذا الترتی ـلة ھـ ي خلخـ ن ف ي تكم وظ الروائ ـي،الملف ـیف الزمنـ ـما أن توظـ  كـ

ـون بصورة ن     ـة یكـ ـذه األزمنـ ة    الروائي لھـ ع الروای ـة م ـھا، سبـی ـھا   ودالالت وبنیتـ

ـرامة       ن الصـ ـیدا ع حة بعـ ـھلة الواض ة السـ یة،الروائی ـلسل   الریاض ن التسـ وع

       .التاریخيالزمــني 

ـة      وبناء  على ما تقــدم ذكــره        ـل المختلفـ ـذه المـراحـ ـبع ھ ـن تتـ فإن الغایـة م

ـع صورة    التي تتـرصد عالقــة الــزمن بالقــصة  ـي وض وبالـسـرد وبالقـراءة ، ھـ

كلھ ،      ة تش ـي وكیفی ـزمن الروائـ ـعة الـ ـر     تقریـبـیة عـن طبی ـریقة دراستھ عبـ وطـ

ـرا     مسیرة زم ـھ عنصـ ـطالقا من كونـ نیة  ھـامة في ارتباطــھ بالروایة الجـدیدة انـ

وضـوعا للروایة ، بـل لم یبق حكــرًا على االنجاز الروائي ، وأصبح م فنـیًا  زمـنیًا

ـي الفضاء           زمن ف ـیة ال ى بنـ ـوج إل ـثل للـول ـو الوسیلة األم بل أحیانا بطــلھا ، وھـ

  .الروائي 

ـذه  وجب علینا  و  للوصول إلى دراسة بـنیـویـة ذات داللـة ،  الوقوف عند داللة ھـ

ھ التاری   ـة ،  األزمنة األیـدیـولوجیـة داخـل الخطــاب الروائي ، انطالقا من داللت خی

        .    یخدم ھــذه الدراسة  اثم االجتـماعـیة ، والنصـیة بم
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  ــــــــــــــــل الثانيالفصـ
  

بنیة المكان في الخطاب            

  الروائي
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  الروائي   ن في الخطاببنیة المكا                                                      الفصل الثاني    

  

َال رو  ــالمكان الروائي ھذا اإلطار الذي ال یمكن أن نتخ        ا  یل أو نتصور عم ائی

د تق ـ، ھذا الف ع خارجھــیق ـ ضاء الذي یع ي بن    ـ ة ف ائھا یمكن  ـنیة  ذات مستویات دال

ـتحدی ـدھا ، والتـ ا ، اّنـ ـفاعل معھ اء الفســ ـھ الفض ي تقـ ـیح الت ھ األحـ ـع فی داث  ـ

وتتصارع داخلھ الشخصیات ، فھل یا ترى ھذا المكان الروائي ھو مكان   والوقائع

سطوري یعكس محسوس أم ملموس ؟ أم تراه  خیالي  أ یتسم بالواقعیة ؟ ، وھل ھو

  .عالما متخیال؟

        

ذي        و       ي وتشخیصھ ھو ال ل الروائ ي العم ل   "تحدید المكان ف من أحداث   یجع

ارئ بة للق ة بالنس یئا الروای وم    ش ھ یق ا ، أن وھم بواقعیتھ ى ی وع ، بمعن ل الوق محتم

رتباط وھذا یعود ال   )1( "الدیكور والخشبة في المسرح   بھ بالدور نفسھ الذي یقوم 

اق          م بااللتص ا یتس ان  ارتباط ھ بالمك رتبط بذات ان ، الم ة باإلنس داث الروائی  األح

  .ض أو المسك بھ بوالتالزم ، ألن المكان یدرك إدراكا مباشرا فھو قابل الق

و یمتلك حاسة ـفھ ،الكائن األكثر وعیا وإحساسا بھذا المكان اإلنسان عتبارهباو      

م       " یة ـمكان ى ، ث ة األول ي المرحل ھ ف ة فی تبیح لھ القدرة على انتظام  المكان باإلقام

ي الم  ة ، أو ف ات الجمالی ي اللغ ھ ف ـدمج ي السیـ ـسرح أو ف ة ـ ة ثانی ي مرحل ، نما ف

ا دًا   ـبـلي یوبالت ًا واح كالن كائن ا یش ان وكأنھم ان واإلنس ي أن   )2( "دو المك وطبیع

  وعھ إال ضمن أطار مكاني معین  ولھذا ــدث ال یمكن أن نتصور وقــوقوع أّي ح

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  65بنیة النص السردي    ص    حمید لحمیداني         )1(

  146 ص ،بن سالم     البنیة السردیة في الروایة المغاربیة الجدیدة عبد القادر   ) 2(

  

  ن في الخطاب الروائي  بنیة المكا                                                        الفصل الثاني  
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یة أو مماثال  للمظاھر ــلھ أكثر واقعــاني لیجعــیر المكــطاـللت یلجأ الروائي دائــمًا 

  .         حقیقیة ال

وبال شك فالمكان الروائي یرتبط باألحداث ، والوقائع الواقعیة والمتخیلة التي        

  ترتبط  أیضًا بمرجعیة واقعیة ، تتشكل بحسب التخیل لألحداث ، وطبیعة الروایة 

واسع  متنوعة ، فھو  و  شاملة  یزخر برویة  فضاء  ھي التي تجعل من األمكنة

 الشوارع  المقاھي  و و رضي الزراعیة األ و المعالم و  والطرق  یشمل المساكن

من  سیاق  العبارة  الدالة  عن ھذا  حیانًاأماكن العبادة  و غیرھا ، بل  تتشكل أ و

  .الفضاء 

تشكًال  لبعض  المعالم  و التضاریس بل ھو عالم تسكنھ  المكان لم یعدو     

ل الروایة  فیتحول  من كونھ مكانًا إلى الشخصیات ، ویساھم في سیر األحداث داخ

سي مالمح  و أبعاد یحولھا إلى فضاء ــتكت رة القارئ ــفي ذاك  شخصیة روائیة

ألن األمكنة و تواترھا في الروایة یخلقان فضاًء شبیھا   "أشبھ بالفضاء الواقعي   

 )1( "ملفي نطاق المحتلك  یعمالن على  إدماج  ألحكي بالفضاء الواقعي ، وھما  لذ

لیكون بذلك واقعیا یقنع القارئ، ویشد انتباھھ ، كما یكسبھ حلة جمالیة ؛ عن طریق 

فتقاطعات المكان مثنویا للتعمق في فھم جمالیات المكان "تلك التقاطعات الثنائیة 

" التزاید والتناقص" الثراء والفقر " المساحة و الصغر" مثل التوسیع، والتكثیف 

، لتبیان تقاطع الواقعي بالحیالي، والتقاطع "ھور والتوازيالظ" والخارج والداخل

    الجیھوي، وتقاطع سطح وعمق ، وتقاطع سطح وعمق ، وتقاطع حیاة وجھـــاد،  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  65بنیة النص السردي    ص    حمید لحمیداني         )1(

  
  في الخطاب الروائي   مكانبنیة ال                                                         ثاني الفصل ال
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وسكون، مما أضاء عالقة المكان الروائي بالزمان والشخصیات من وتقاطع حركة 

خالل تعالقـات المكان ثابت والزمن متحرك ، المكان متحرك والزمن ثابت ، 

واخضاع  المكان متحرك والزمن متحرك، إخضاع المكان لعوامل الزمان ،

الشخصیات تحرك .الزمان لعوامل المكان ، واسھام المكان في تشكیل الشخصیات 

  )1(" المكان وتشكلھ 

        

ھذا المكان الالمتناھي الممتد عبر الزمانیة فتجعل ھذه التقاطعات المكانیة        

ة السیطرة المكانی" الملفوظ الروائي یسھم في توسیع إطار القراءة المكانیة ألن 

،وبالغة المكان وفلسفتھ التي كانت في البدایة مجرد ھواجس مفھومیة ، وما لبثت 

مما أدى   )2(" أن تجسدت إجرائیا، وكان لذلك أثره في توسیع إطار القراءة المكانیة

  .إلى تعدد مفاھیمھ عند النقاد 

        

اءة متعدد المفاھیم في الممارسة النقدیة إض" فصار مصطلح المكان         

لمنظورات استخدامھ من المكان أو بناء المكان الزماكانیة، ثم الفضاء الحیز، 

فھو ذو    )3("وغالبا ما تتداخل ھذه المفاھیم في الروایة النقدیة ، لقضایا المكان 

  بة األدبیة عموما ، والروایة خصــوصا أھمیة بالغة ؛ وتبرز أھمیتھ في فضاء الكتا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
رین               )1( ة تش ة جامع ر ، مجل ي المعاص ي العرب د األدب ي النق ان ف ات المك ف ، جمالی و ھی د اهللا أب عب

د    انیة ، المجل وم اإلنس لة اآلداب والعل ة سلس وث العلمی ات والبح دد -27-للدراس ،  2005 -1-الع

  130/131ص

دة، الخطاب    ) 2( ا ،     خالد حسین حسین ، شعریة المكان في الروایة الجدی ي، أدوار الخراط نموذج الروائ

  05ص 2000أكتوبر  83كتاب الریاض 

   131عبد اهللا أبو ھیف ، جمالیات المكان في النقد األدبي العربي المعاصر      ص   )3(
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یضمن التماسك البنیوي للنص الروائي من حیث جمـــلة العالیق النصیة  "لكونھ 

فلذا ارتأینا أن نتبین   )1(..." التي ینسجھا مع قوى النص ، زمن ، شخصیة ، رؤیة

  .أنواع األمكنة المشكلة لھذا الفضاء المكاني للروایة 

  

  : أنواع األمكنة 

      

شعب ـذلك الت الروائي یجابھنالفوظ الم األمكنة فيأنواع  وبولوجنا إلى       

  بإسقاطھ في توضیح مفھوم أنواع الفضاء المكاني من المعرفي الذي یمكن أن یسھم 

جھة ، ویكشف عن الدور البنائي لھ داخل النص الروائي من جھة أخرى ، وھكذا 

فقد كانت ھناك عدة  نجد أنفسنا أمام مظاھر وتفسیرات متنوعة للفضاء المكاني 

  .ت تطبیقیة لتحدید أنواع المكان وأبعاده اجتھادا

وقد افترقت األنواع و األبعاد لدى النقاد بصفات معینة ، فكان ھناك مكان         

موضوعي مفترض مجازي ، وھندسي ، ومعادي وتجربة معیشة ، وجاذب 

وال تخرج ھذه األنواع و " وطارد وألیف ، وھناك واقعي أو تعبیري أو ذاتي ، 

أن تكون صفات للألمكنة الروائیة یمكن اجتماعھا كلھا في روایة واحدة  األبعاد عن

  .من غیر أن یعین ھذا األجتماع على تحلیل بناء المكان في ھذه الروایة 

بتسمیة األمكنة الروائیة وتحدید ابعادھا ؛ وإطالق جمالیة المكان ال تتجسد و        

  الفنیة التي تقدم أمكنة مرتبطة صفات مفردة علیھا ، بل تتجسد بوساطة الطریقة 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                   05خالد حسین حسین ، شعریة المكان في الروایة الجدیدة، الخطاب الروائي،   ص    )1(
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، والمنظورات، قادرة على تشیید فضاء روائي نابض  خصیاتادث، والشبالحو

ھذا الفضاء الذي یھیمن تارة على الملفوظ  )1("بالحركة ، والحیاة والداللة 

على أن ھذه األنواع " الروائي؛ وتارة یتشكل في نوع من األنواع السالفة الذكر 

تحول ، وقد یصبح ما ھو ألیف منھا معادیا ، أو ما ھو معاد من المكان تتداخل وت

  )2("ع یخضع لھیمنة العنصر السائد فیھ ألیفا ، إال أن تقسیم المكان إلى ھذه األنوا

نقف عند ما یخدمنا في ھذه وھو تقسیم لجأنا إلیھ بغیة تسھیل دراسة المكان، وس

  . الدراسة 

   eGéographiquEspace   الفضاء الجغرافي / 1

ذا التصور ھو              ي ھ ل  "ومفھوم الفضاء ف وم  مقاب د عن      لمفھ ان ، ویتول المك

ھ األ     رك فی ذي یتح اء ال ھ الفض ھ  ، إن ي ذات ق ألحك الطری م   بط رض أّنھ ، أو یفت

ھ ون فی و ال  )1( "یتحرك ع  أ فھ ة  بجمی ي  الروای اني ف ز المك ا حی ة   مكنتھ  والماثل

   .المتخیلة 

  من خـالل  أشكال  ثنـــائیة  ترسم  جغرافیة  المكان  ا الفضاء مھذیلــــتمس و       

م ، ضخم   / مغلق ، وھد/ بعید، مفتوح/محدود، قریب/ممتد : مثل ذا  ... ضئیل  /أك ھ

ة        "الروائي  الرسم المكاني الذي یقدم  منھ  ى من اإلشارات الجغرافی ا حد أدن دائم

  لقارئ ،أو من أجل  تحقیق  التي تشكل  فقط نقطة انطالق من أجل تحریك خیال ا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشورات اتحاد الكتاب  - 1980/1990- سمیر روحي الفیصل ، بناء الروایة العربیة السوریة   ) 1(

  254/255، ب ،ت، ط    ص 1995دمشق 

لوصف وبناء المكان ، دار شجاع مسلم العاني ، البناء الفني في الروایة العربیة في العراق ، ا  ) 2( 

  156، ت ،ط    ص  2000الشؤون الثقافیة العامة بغداد 

 62المرجع السابق              ص   ) 1( 
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  الفكري والخیالي  عند القارئ قد یجعل  ألن البعد )1(" استكشافات منھجیة لألماكن 

  ا مساحة ،وأشسع بعدًا فھو امتدادأكبر من الجغرافی "ھذا الفضاء الجغرافي مجاًال 

ا  ... وھو ارتفاع  ق       )2( "وھو عوالم ال حدود لھ ي تمزی ھم ف ي یس فالفضاء الجغراف

          .الروائي ، كما یسھم في لملمتھ وخلق وحــدتھالمشھد   صیرورة

       

ى           افة إل إن وباإلض ك ف اء الجغ    ذل ـالفض ر ـ ن رافي غی ل ع ھ   منفص داللت

  معھ جمیع الدالالت  لالقـــصصي، یحمــم ــــتشكل من خالل العالـــالحضاریة إذ ی

ث تسود ثق       ـ افــالمالزمة لھ ، والتي تكون عادة مرتبطة بعصر من العصور حی ة ـ

ة أو روی الم  ـمعین ة للع ذلك أن الف  )3(ة خاص د ب ـویقص ي  ـ درس ف اني ی ضاء المك

ھ مع النصوص المتعددة لعصر  ــوإبراز عالقت ھ ،ـإطاره  الروائي في تحدید  داللت

  .   رة زمنیة معینة ـا ، أو فتـزمني م

  

     Lexiquele Espac:  الفضاء النـــصي  /  2

ذ             ان ال ط بالمك ق فق ھ یتعل ة   وھو  فضاء مكاني أیضًا ، غیر أن غلھ الكتاب ي  تش

ة  من   الروائی ورق ض ن ال احة م ى مس ة   عل ا طباعی ا أحرف ة، العتبارھ أو الحكائی

میم الغالف   فھو الحیز   )4() األبعاد الثالثة للكتاب  الذي تشغلھ الكتابة ذاتھا من تص

  إلى الفصول وتنظیمھا ، ووضع المطالع ، وأشكال الكتابة المطبعیة ، وقد اھتم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) R .Bourneuf  et  Rouellet Lunivers du Roman P.U.F. 1981      P9  

   189  ص، في نظریة الروایة       ،ض  عبد المالك مرتا)  2(

  54 ص ،بنیة النص السردي    ،حمید لحمیداني   )3(

  62المرجع السابق         ص   )4( 
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ان ،       ف ك نص بالنسبة ألي مؤل میشال بوتور بھذا الفضاء كثیرا واقفا عند فضاء ال

  واضعا أبعاد ثالثة للكتاب ، ویقصد باألبعاد الثالثة طول السطر ، وعلو الصفحة        

ف الھن  ــتذا ما نســوسمك الكتاب ، وھ ـ قیھ من التعری عھ للك  ــ ذي وض ـ دسي ال تاب ـ

اب ك" ـإن الكت ـما نعھـ ي أب ـ اب ف رى الخط ع مج و وض وم ، ھ ـده الی ـعاد المـ دى ـ

یح      : قا لمقیاس مزدوج ــالثالثة ، وف و الصفحة ، وھو وضع یت طول السطر ، وعل

   )1("للقارئ حریة كبیرة للتنقل بالنسبة إلى تتابع النص 

ال         ي     وب اء النص إن الفض ك ف كل إال عب      ش ھ  ال یتش اني ألن اء مك و فض ر ھ

  بالرغم من كونھ فضاء محدود ال عالقة لھ بالمكان  المساحة مساحة الكتاب وأبعاده 

ـ فوظ الــالذي تتحرك فیھ شخصیات المل ـ روائي بـ ـ ل ھــ ان  ــ ـ تجتو مك ـ ول عبـ ره ـ

  .القارئعین 

ور میشال ب " د أشار ــوق        ـ ى مجموعة من مظاھ  إل  "ت ـ ر تشكـ ذا الفضاء   ـ ل ھ

كال ،      : النصي أھمھا  ة ، الھوامش والرسوم واألش ة العمودی الكتابة األفقیة ، الكتاب

ارس   ة ، الفھ واح الكتاب فحة ، أل من الص فحة ض ي ـوك )2( "الص ھم ف رازلھا تس  إب

وم الفكري        ى المفھ ا إل  داللیة النص بشكل مباشر أو غیر مباشر یوصل من خاللھ

  .لمضمون النص الروائي 

  

      antiquecémEspace: ضاء الداللي ـالف/ 3

ارئ           د للق اء یتول و فض ن  وھ ة   م ة الخطابی الل اللغ و یشی " خ ـفھ ى ــ ر إل

    بالداللة  یرتبط شأ عنھا من بعد ـــین  وما ، لحكيا ة ــلقھا لغــالصورة التي تخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  112ص      ،بحوث في الروایة الجدیدة   ،ور   ــمیشال بت)   1( 
  115/122/127/128/130/131المصدر نفسھ        الصفحات   )2(
  

  في الخطاب الروائي   مكانبنیة ال                                                          ثانيالفصل ال



 

- 39 - 

  

غة الحكائیة تحمل من المعاني الحقیقیة والمجازیة ألن الل )1("  بشكل عام المجازیة 

ارئ یسب ـما یجع ـ ل الق ي یت   ـ ي فضاء دالل ـ ون عنـك ـح ف ـ ط  ده عن ـ ـ ریق التـ     أملـــ

  .قي ـــوالحقی المجازي   ینــللمدلول

          

س األ  " جیرار جنیت"  ىیرو          ر نف ذا الفضاء      م ر ھ ث اعتب یئا   " حی یس ش ل

دعوه     ا ن ت      ...   )(Figureعادة صورة    آخر سوى م ي  الوق وإن الصورة ھي  ف

ة    ــنفسھ  الشك ب اللغ ذي تھ ل    ل الذي  یتخذه  الفضاء ، وھي الشيء ال ھ ، ب ھا ل نفس

  )2(." مع المعنى   یة اللغة األدبیة في عالقتھا ـــز فضائــإنھا رم

  .یمكن تخیلھ كـن أن یدرك أو ــاني ، معــین یمــود مجال مكـــفھي تحیـــل إلى وج

         

ـلسوف           رى الفی ا ی الر"وأیض تون باش أن  ) (Gaston Bachlard"  غاس

ھ باإلنسان         ل إن عالقت ي ، ب المكان لیس بمثابة الوعاء أو اإلطار العرضي التكمیل

ھ ،   ان وكیان زم ذات اإلنس ـریة تل ة جوھ بى ،   عالق المیالد ، والص ھ ب رتبط ب و ی فھ

" فالعـــناصر الطبیعیة كالماء والنار والھواء  ھو اجتماعي ،والترعرع ، والكبر، ف

بھا      دالالت إذ یكس حونة بال ون مش ا تك را م ل كثی ى ب ر ذي معن ـإطار غی رد ك ال ت

عریة         ة أي الش ھ الحسیة الخیالی اني من خالل تجربت ـو   )3(" اإلنسان ھــذه المع فھـ

ن خ   ان م ـتسبھا المك ي یكـ ة الت اني والدالل ى المع یر إل ان أو یش ھ باإلنس الل عالقت

  .القــارئ 

 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  62حمید لحمیداني   بنیة النص السردي     ص  )1( 
 61ص                            المرجــع السابق   )2( 
  64/65مدخل إلى نظریة القصة تحلیال وتطبیقا ص   ،جمیل شاكر  ،سمیر المزروفي  ) 3( 
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  : الفضاء كرؤیة /4
یمن  "بواسطتھا أن  -الكاتب -ر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي ــویشی           یھ

ة تشبھ      ى واجھ ة الخشبة   على عالمھ المكاني بما فیھ من أبطال یتحركون عل واجھ

  .روائي عالمھ الروائي ــھا الـب دم ــھ جھة الرؤیة التي یقــإّن )1( "في المسرح 

ره أو وصف              ـ وھذا الوضع یأخذه المؤلف من خالل تصویره أو ذك ان  ـ  ھ لمك

ازا یج     "بعین االعتبار إذ أن  ما  ل انحی ة خاصة تمث ب ـكل تصور للمكان ولید رؤی

الل    ن خ تنباطھ م ـاألث لوبیة أساس ـر وصیـ ھ  ـ واردة فی ف ال الم  )2( "غ الوص فالع

ة         ـق منھجی راوي وفـ دیرھا ال ـیة ی ات خفـ ى محرك ـدودا إل بح مشــ ي یص الروائ

ة       ھ زاوی ن خالل د م فا یجس ا وص فھم فیھ یات ویص ا الشخص ل فیھ مھا ، یتخی یرس

  .روایتھ لعالمھ الروائي 

       

إن الفضاء       ومن خالل ھـــذه  الفضاءات  الم           ـدھا ف ـفنا عنــ ي وقـ ـیة الت كانـ

ي حین الفضاء         ي فضاء الحكي ، ف ـقیان ف الجغرافي والنصي ھــما فضاءان حقیــ

ى         ـعود إل ة یــ اء الرؤی ي ،و فض ي الحك ورة ف وع الص ى موض ود عل داللي یع ال

  .موضوع زاویة النــظر عند الراوي 

ول أن المك           ا      وبناء على ما تقدم یمكننا الق ي ولم ان ھو مكون للفضاء الروائ

  كان ھذا المكان متصل بلحظات الوصف ، وھي لحظات متقطعة ، فإن فضاء

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          62  ص ، بنیة النص السردي  حمید لحمیداني) 1( 

  65  ص ،  مدخل إلى نظریة القصة  ،شاكر جمیل   سمیر المزروفي   ) 2( 
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ألن الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان ، والمكان  "الروایة ھو الذي یجمعھا ، 

ا للف   ى مكون ذا المعن ـبھ ت األمك ــ ا دام ـضاء ، وم ي ال ـ ون  نة ف ا تك ا م ات غالب روای

ذي    و ال ة ھ اء الروای إن فض ة ف ددة ومتفاوت مل متع ذي یش الم ال ھ الع ا إن ا جمیع یلفھ

ا        )1( "مجموع األحداث الروائیة  ي تتحرك علیھ ة الت ع األمكن مل جمی فھو بذلك یش

 صیرورةالشخصیات ، والتي یصورھا الروائي ویصفھا ، وینظر من خاللھا أثناء 

  .الحكي 

  : قتھ بالمضمون المكان وعال
        

یعتبر المكان من أھم عناصر العمل الروائي ، فھو المساحة التي تجري فیھا         

ر     ل عناص وي ك اء یحت و فض یات ، وھ ا الشخص ي أرجائھ رك ف داث ، وتتح األح

ر      ي غی الروایة كما قد یكون مركز العمل الروائي ألن المكان داخل اإلطار الروائ

  تع بمقوماتھ الخاصة وأبعاده المتمیزة ، ـــاء خیالي یتمـــأنھ فض المكان في الواقع ،

ور    ي تط اعال ف را ف ھ عنص ا لكون مون ارتباط رتبط بالمض و ی ة، فھ ھ البالغ وأھمیت

  .الروایة وبنائھا، وفي طبیعة الشخصیات وعالقاتھا

         

ل              اوت من عم ة تتف ذه األھمی ة ، وھ ا أھمی ي  فعالقة المكان بالمضمون لھ روائ

ة           ي البنی ان ف ا لخصوصیات المك ذا وفق ى آخر ، وھ ي إل إلى آخر ومن كاتب روائ

ردیة   ـكائیة   " الس ـادة الحـ ـاسیا للمـ ددًا أسـ ـبح مح ـانھ أن یصـ ـان بإمك فالمكـ

  ولتالحـــق األحــداث والحـــوافز، أّي أّنــھ یتحــول فـي النھــــایة إلى مــكون

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  63ص   ، بنیة النص السردي ، حمید لحمیداني    )1(
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ـولھ   ـور بتحــ ـھ كـدیكــ ـع مفـــھومــ ـعة مـ ـدث  قطیــ ـري  یحـ ـي جـــوھـ  روائــ

ـرد    ـزیة للســ ھـــذا ،یصــیر عنصـــرا  متحـكـما في الوظـــیفة الحكــائیة و الرمــ

  . )1( "عـــنھاو ذلك ببنــیتــھ الخــاصـة و العالئــق المتــرتــبة 

       

ـمونة          وبنــاء عــلى ھــذا القـــول فـــإن الـروایــة أصبـــحت الرویـة المضـــ

ـدد وتـ ـي تحـ ـي   الـت ـق توال ـكلھ وفـ ـكان وتشــ ـضور المـ ـة حـ ـي درجــ ـر ف ـؤثــ

ـل      ( أحــداث النـــص وتعــاقبــھا ألن المــكان  ـعنى داخـ ـق المــ ـي خلـــ ـھم ف یســ

ـي     ـن للــروائـ ـیانا یمكــ الروایـة و ال یكــون دائـــما تابــعا أو ســلبیا بل إّنـــھ أحــ

ـ  ـصر المكـ ـول  عنـ ن   أن یـحــ ـال م ـوقف األبطــ ن مـ ـیر ع ى أداة للتــعب ان إل

ـالم  ـالقة     )2()العــ ـرد ، وعــ ـان بالســ ـة المــك ـد عالقــ أقف عنـ ـذا س ، ولــھـ

  .المكــان بالوصـــف 

      :عـالقــة بالســرد والمـكان 

     

ـي فــ          ي الـحكــ ـزمنیة ف ـركة الـ ـشكل أداة الحـ ـسرد یـ ـان الـ ي إذا كـ ـھ ف إّنـ

ن   ـعل م ـي تجـ ـیة التــ ـات الروائـ ع التــقنیـ ـجمًا م ـدو منســ ـكان یبـ ـتھ بالمـ عالقـ

ـن    ـشف عـ الصــور الموضـــوعة جــنبا إلى جـــنب فــي الخــطاب الروائـــي تكـ

  مـــرجــعیة حنـین ،"  مضــمون الروایة ، فــالمــكان بصـــلتھ باإلنـــــسان یمـــثل

  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  70حــمید لحمــیداني ، بنیة النص السردي ،   ص ) 1(
  70المــرجع الســابق                             ص ) 2(
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ة ،        ـن الخریط ـرى ،مـ ـكنة األخــ ـبا  دون األمـ والدة و الصــ ـكان ال ـز مـ ویقــف

ـل        ـسان ظــ ـھ اإلنــ ـد عنـ ـما أبتعـ ـذي مھـ لیــكون مــرجــعیة حنـــین أولى ، والــ

، ال یفـــتأ یــذكــره ، عــلى الرغـــم من كـــل ما یتــراكم محــفورا فـي الــذاكـــرة 

ـذاكر ي الــ ـكنة ف ـور لألمــ ن صـ ـن )1("ة م ـسان بیـ ـیاة اإلنـ ـار حـ ـي مسـ  ألن  ف

ن     وعي ع ـشكل ال ـج یتـ والدة والنضــ ـھدیة  ال ـفیات مشـ ـن    خلـ ـبط بالذھــ ترتــ

  .فیألفـــھا أو یــرفضــھا 

ـفل           ألف الطـ ـھ ، و   فی ـرعرع فیـ ذي تـ ـكان ال ـي  المـ ـجرة التـ ـألف الحــ یـ

ـرد        یــعیش فــیھ ـلوب السـ ي أسـ ذلك ف ـتماعي ، فل ـي االجــ ـم الحـ ا ، ثـم البیــت ثـ

ـھ     أتـبد" التقــلیــدي  ـدث فیـ ـادي سیحــ الروایــة بــوصف لــدیكــور مألوف  وعــ

ــدمــھ ، الطمئــنان في القارئ  دون أن یصشـــيء مـا ، وصـــف یـبـعـث  عــلى ا

ـیدة      حمظــھــرًا لــھ أن المــغامرة  ـھا الــوحـ ـنائي غــایتـ ـادث عارض واســـتــثـ ـ

  )2( "أن تمــنحـــھ رعــشة مــن  الـلـــذة أو القلــــق في عـــالم منـــظم أحـــسن 

         

ع        ـلھم       وم ـیاة جعــ ـدد بالحــ ون  الجـ ـساس الروائی ـة إحــ ـیر طـبیـع تغـ

بالمــكان د إحـساســھم ـــفــلم یـع " ع ،ــــاقیغــیرون أســلوب تــعاملــھم مــع الــو

ـرتھم     ـیرت نــظ ذلك تغـ ـمئنان ل ـھ    یبــعث  فـي أنفــسھم  الشــعور باالطـ  )3(" إلـی

  فــأخـــذ المــكان فـــــي العملیة الســردیــة شكــلین جــــدیــدین ؛ إمــا أن یــھتم

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   102ص   ،كرومــي لحســن  ،جمالیــات المكـان في الروایة المغاربیة  ) 1(
  68حمــید لحمیــداني ، بنیــة النص السـردي     ص ) 2(
  68المــرجع الســـابق   ص ) 3(
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ـرورة   فیــظھــر عـن طــریق إشـارات عــابرة  بھ عــن قــصد ، ـھا ضـ تــدعو إلیـ

ى           ألحكي ـر عل ـعلھ یــسیطـ ـتى یجـ ـفھ حـ ـي وصـ ـالغ ف ـھ ویب ـتم بـ ، وإمــا أن یھـ

   . القاري 

ھ         ان وإدراك وأكثر المكان التصاقا بحیاة البشر من حیث أن خبرة اإلنسان بالمك

لھ ، یختلفان عن خبرتھ وإدراكھ للزمان، ألن ادراكھ للزمان ھو إدراك غیر مباشر 

إدراك            دأ ب یا مباشرا یب ا حس درك إدراك ان ی ي األشیاء ، لكن المك من خالل فعلھ ف

ائن   " اإلنسان لجسده، ة للك وھو مكمن القوى النفسیة والعقلیة والعاطفیة ، والحیوانی

ر ال  ر \الحي األم ر أن البش والم  ي یفس وراتھم للع كیل تص ي تش ان ف ى المك أ إل لج

اض،          اع واالنخف د واإلرتف القرب والبع واء ، ف ى الس ة عل ر المادی ة ، وغی المادی

ان  ربط اإلنس ة ت ات مألوف المحیط العالق دائیا ب ا ب ھ\ارتباط یش فی ذا  )1(" ي یع وھ

اني ودالال       د یكسبھ مع ا ق ى آخر كم ت اإلدراك الحسي للمكان قد یختلف من فرد إل

  .جدیدة

ة                ھ الجغرافی ھ ، ورقعت ذي یعیش فی ھ الفضاء ال إذا یرتبط المكان باإلنسان ،إن

ا    ا م المشدود إلیھا ، والتي تختلف من فردیة إلى جماعیة إلى قومیة ، وكل رقعة لھ

دة    اني جدی یمیزھا ، فلھا نظامھا الذي یحكمھا ، واإلنسان ھو الذي یضفي علیھا مع

  . ة ، أو كمركز لإلقامة ، أو كمركز اجتماعي أو نفسي ، كمكان مقدس للعباد

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  79، ص  06یوري لوتمان، جمالیات المكان ، مشكاة المكان الفني ، تر سیزا قاسم ، مجلة ألف عدد ) 1( 
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  :  عــالقة بــالـوصف و المــكان

       

بــراز مــضمون وإإذا كــان الــوصف ھــو أداة تــشكـل صــورة المــكان ،         

ـسبة        ـوصف بالنـ ـدید دور الـ ـي تحـ ـفاوت فـ ـروایات تتـ العمــل الــروائــي فإن الـ

  .لـتصـویر المــكان 

ـجال                 ـدید المـ ـم بتحـ ـعیة یــھتـ ـات  الــواقـ ـي الروایـ ـوصف فـ ـان الـ فإذا كـ

ـدة         ـات الجــدیـ ي الروایـ ـوصف ف ـإن الـ ـطال ، فـ الــعام الــذي یتــحرك فیــھ األبـ

ـاس    ـي قیــ ـیة ف ـة المتــناھـ ـى الــدقـ ـمیل إل ـك یـ ـى ذل ـافة إلـ ـبح باإلضـ أصـ

      )1( .حقـیقـیة للمــكانبحــثًا عــن ھــندســـة المــسافــات 

ـر        ـسبة لتــصویـ ـوصف بالنــ ـھ الـ ـوم بـ ـذي یقــ ـدور الـ ـي الـ ـفاوت فـ ـذا التـ وھـ

ـذي   المــكان ؛ یجــعل البــعد العمــودي  ـكاني الـ الـــذي یــشیر إلــى المــجال الــم

داث ،   ـھ األح ـري فیـ ع الفتـجـ ـم م ـعد یـــلتحـ ـى  بـ ـشیر إلـ ـذي ی ـقي الـ األفــ

  .    ـــیرورة الزمنـــیة ، فیـــشكالن لــنا فـــضـــاء العـــمل الـــروائـــي الص

ة          ا   وبإلضافة إلى ذلك فإن الوصف یرسم لنا األشیاء بواسطة اللغ ، فیصور لن

ي حد ذات           ة ف ذا التصویر ال یكون غای ان ، وھ ي المك ا  الروائي  األشیاء ف ھ ، وإنم

    .  یاتي من أجل خلق الفضاء الروائي ، فیساھم الوصف في التصویر الفني للمكان

ھ          اآلن روب جریبی تحدث  ف األمر المس ف ب یس الوص ق " ول رى أن الوص ی

رة ،         ع عش رن التاس ي الق رة ف یة الكبی ة الفرنس دیثا ، ألن الروای ا ح یس اختراع ل

ذه ا   اب ھ ة كت ى رأس قائم الزاك عل س   وب اث والمالب البیوت واألث ح ب رة ؛ تطف لفت

  الموصوفة بدقة وإسھـــاب شدیدین ، وھذا دون أن نحسب الوجوه  واألجسام وغیر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الدار البیضاء  1بینیة الشكـل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط ، بحـراوي حسن ) 1(

   33ص       1990                        
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رى   ـــذلك ، وال شك ان ھـذا الوصف في ھ ارئ ی ل الق  ذا الوقت یھدف إلى أن یجع

اء   وھو ینخح في ھذا ، كان الوصف في ھذا الوقت یھدف في معظم األخیان  ى بن إل

یات   ال و الشخص ـزیائي لألبط ـل الفیــــ ویر الشكـــ د وتص ى تحدی ور ، وإل دیك

ى توضیح         )1(" الرئسیة  ا یھدف إل نص كم فالوصف انذاك یكشف عن مضمون ال

ذي تجري       ل الفضاء ال ھ یتمث معالم النص الروائي ،وتارة یشد ذھــن القارئ فیجعل

كل حائط وكل قطعة أثاث في : ة لإلنسان فكأن ھــذا الدیكور صور" فیھ األحداث ،

یة أو          رة، قاس ة أو فقی ّدار غنی ـذه ال كن ھـ ي تس یة الت دیًال للشخص ت ب ّدار كان ال

ة اث     )2(." عظیم اكن و األث في لألم دیكور الوص ق ال ن طری ا ع ح عنھم و یفص فھ

  .فتكتمل بذلك صورة الشخصیة 

   

ي  وبال مندوحة فإن الوصف في الروایة الجدیدة أصب      ح یصور األشیاء ویسھم ف

ورة        م الص الل رس ن خ ھ م یھ وتحطیم ي تالش ھم ف ا یس ي كم نص الروائ اء ال البن

ت        د تالش ده  یجدھا ق ل الصورة عن وبنائھا في ذھن القارئ الذي ما یوشك أن تكتم

ى    د، حت ن جدی اءو      " م ي البن دمت ف ا تق رة كلم ك والخی اط بالش ورة تح أن الص

ذا الوصف    اإلكتمال ، بعد عدة فقرات وعن ارئ أن ھ دما ینتھي الوصف یكتشف الق

ق        ة مزدوجة من الخل ي حرك لم یترك شیئا متماسكا وراءه ، فلقد اكتمل الوصف ف

الم   )3(" والتحطیم  وھذا یعود الى الترتیب الذي یفرض بھ الروائي نفسھ في خلق ع

  بس یتشابھ مع عالم الواقع بفضل األماكن والدیكورات الداخلیة من أشكال المال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  129: مصطفى ابراھیم مصطفى ، ص : آال نروب جرییھ ، نحو روایة جدیدة ، تر ) 1(
  130: المرجع نفسھ ، ص  )2(
  131: المرجع نفسھ ، ص  )3(
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یئا      ل ش ھ ال یفع دو وكأن والرموز االجتماعیة ، والتي تخلق عالما یود الروائي أن یب

  . سوى تصویره محاوال اقناع القارئ بھذا العالم 

ـقول   و       ـجلى  خـــالصة الــ ـمو   ،  تتـ ـكان بالمضـ ـة المــ ـي  ن عــالقـ ـون  فـ كـ

   دةـــــــالــروایة الجــدیأو فــي  ــیدي؛التــقلـرد ـــــــــالمكـــان ســواء فــي السـ

ـیة     ـتسب أھمـ ـذلك یكـ ـو ب ـي ، وھـ ـلفوظ الــروائـ ـضاء المـ ـاء فـ ـي بنـ ـھم ف یسـ

  .كبیــرة 

ـونھ ، أحــد عــناصرھــا الفنــیة وتكمن ھذه األھمیة أیضا فیكونھ          أیضا   و لـكـ

  وتتــحرك داخــلھ الشــخصــیات ، المـوضع  الــذي تــجـري فـیــھ األحــداث ؛ 

ـل     ف ـحتوي  كـ ـضاء یـ ـى فـ یـتحــول فـي بــعض األعــمال الســردیة المتــمیزة إلـ

ـقوم      ـا یـ ـداث ، ومــ ـخوص ، وأحــ ـن شـ ـیھا مـ ـما فـ ـیة بـ ـر الــروائـ العــناصـ

  . ـة بیـــنھما من عــالئــق ؛ تــساعـــد عــلى فــھم مــضمــون الــروایـ

  

  :التـــشكـل المـــكـانــي 
ـي        ـعمل الـــروائـ ي الـ ـان ف ـكونھ   المكـ ـذا لـ ـفة وھـ ـكًال مــختلـ ـذ  أشـ یــتخ

ة   " لیــس  ـي الروای ـد       ... عــنصرا زائــد ف ـھ قـ ل إّنـ ـدیدة ب ـاني عـ ـمن معـ ویتضـ

ـمل  یكــون في بعض األحـــیان  ـھ كــھــو الــھدف من وجــود العـ ـذا   )1( " ــلـ وھـ

ـى          ـة إلـ ـة باإلضــافـ ـعل األمكنــ ـدما جـ ـداني  عنـ ـید لحمیــ ـھ  حمـ ما ذھــب إلــی

  .اخــتالفــھا مــن حــیث طــابعــھا ؛ونــوعــیة األشـــیاء الــتي تــوجــد فیـــھـا 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   33ص      ،وائي بینیة الشكـل الر، بحـراوي حسن ) 1(
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ـضع         ة تخـ ـا    األمكن ـھا أیضـ ـي تشـكالتـ ـرتبط    إفـ ـر مـ ـیاس آخــ ـى مقـ لـ

ـغالق    باال ـفتاح  واالنـ ـیق ، أو االنـ ـساع ، والضـ ـذا  و  )1(.تـ ـود ھــ یعـ

ـارج    األمــكنة،لخــصوصــیة  ـكان خـ ـس     فــالمـ ـل نفـ ـي  ال یحمـ وظ الروائـ الملف

ـیل ال        ـان المتــخ ـي ؛ و المكـ ـفوظ الـــروائـ ـذا الملـ ـاق ـ ـي سیـ ـو ف ة وھـ الدالل

ـھوم بالنــس ـة والمفـ ـس الداللــ ـمل نفـ ـیحـ ـواقعي ــ ـكان الـ ـا یوكثـ" بة للمـ ـرًا م ـ

فســیحا مخــتلف األشــكال یتــسع لتحــركات البــطل   ون المــكان العجــیبــــــكی

ـحھ ، أي   ـي   : و أفــعالــھ  وأغـــراضھ ومــطامــ ـمكن الالنــھائ ـكان  ل )2( "للمـ لمـ

  . المــألــوف و غـیر المـألوف 

  

ـفس     ـعھ نـ ألف مــ ـذي تت ـصیات ،   فالمـكان المــألوف ھــو ذلك المــكان الـ الشــخـ

ـجل      ـفة ویس ـرتبط باأللــ ـسان ؛ یـ والــذي یـكون حـــاضـرًا فـي مـسار حـیاة اإلنــ

بالذھــنیة ؛ فــمكـان الوالدة ،و اإلقــامة یعتــبر مكانًا مــألـوفا عـند صــاحـبھ ألّنــھ 

ي تنــفر منــــھ یوفـــر لــھ الحمــایة واالستقــرار ، أمـا غـیر المــألـوف فــھو الــذ

  .النــفس بل یــكون مصــدر خــوف بالنســبة لھـا 

    

  :والمــغلــقالمكــان المفــتوح 

العــمل الــروائــي یخــتلف عن المــكان المنــغلق  المـفــتوح داخــلفالمــكان        

  الزنــزانة  فالمــنزل لیـس ھــو المــیدان و الزنــزانة لــیست ھــي الغــرفـة ألن " 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  72حمــید لحمــیداني   بنیة النص السـردي  ص  )1(
   38ریة القصة    ص وقـي ، جمیل شــاكر ، مدخل إلى نظسمــیر المـرز) 2( 

  ن في الخطاب الروائي  كامبنیة ال                                                          الفصل الثاني
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فــھي دائــما  الغــرفة،لیسـت مفــتوحــة دائـما علـى الــعالـم الخـــارجـي بخــالف 

   . )1( " ...الشــارعوالمنــزل علـى  المنــزل،مفــتوحة عـلى 

   :األفــقي والعــموديالمكــان 
ـداد             ـكون ذا امتـ ـھ یـ ـكان إنـ ـیات المـ ـن خـصوصـ ـى   ومـ ـدل عل ـقي یـ أفـ

ـحراء  ـھایة كالصـ ـثال؛ الالنـ ـص      مـ ـان الــشخـ ـة إذا كـ ـتھ العمــودیـ ـا داللـ أمـ

  .العــبادة مــثالارتــباط روحـــي كمــكان  مرتــبط بــھ

  

ـروائي     لو من كــل ما سبــق ذكــره، سنـــحاو ـص الـ ـضاء الـنـ الــولــوج إلـى فـ

ـدی   ـن أیـ ـو بیـ ـذي ھـ ـضاء     الـ ـذا الفـ ـمة ھـ ـدى مســاھـ ـن مـ ـھ ع ث فیـ نا،  للبح

ـكاني؛ ـوظ   المـ ة الملــفـ ـن بنی ي تــكویـ ـي؛ف ـكان   الــروائـ ـة المـ الل داللـ ن خ م

    . الــروائــيوكشــفھ عــن مضــمون ھــذا النـــص 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  72اني   بنیة النص السـردي  ص حمــید لحمــید )1(
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  الثالث ــــــــــــــــُلالفصـ    
ن و المكان في روایة فـوضى ابنیة الزمـ

  األشــیاء 
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  ن والمكان في روایة فوضى األشیاء  ابنیة الزم       الفصل الثالث                                 

  

  :ـوان داللـــــــة العـــــنـ  / 1

  :بنیـــة العـــنوان / أ 

أول ما یجلب االنتباه في أّي عـــمل روائي عنوانھ، ھـــذا العــنوان الذي         

تتجــلى من  خاللھ مجموعة ھــامة من دالالت الّنص الـروائي، فــھو سمة من 

سـماتھ تمـّیزه عـن غــیره من النصوص، كما یكون مـدخًال وبدایة لھ، ینبـئ عن 

لعـنوانھ " رشید بوجدرة " الملفوظ الروائي كما یحمل معــناه، فاختیار الــروائي 

لم یكن اعتباطیا، فــھو یثـیر في القاري الــرغبة في القراءة، "فوضى األشیاء "

فـھو یتكون من شقــین لفظة فــوضى بما تــحمل من دالالت ومــعاني ألّنھا ال 

والتي جــاءت " األشیاء " فعل، أمـــا اللفــظة الثانـیة تقــع لذاتــھا، بل تقع بقیام ال

الجمـع لھا مدلولھا في الثقافة العــربیة، فـھي محــملة بالمــعاني مما   بصیـغة

یستــدعي الوقـوف عــندھا، وھــذا العنــوان تصــوره لم یسق لھ الـروائي إلیھ 

ویــسھم في إزالــة صــدفة بل في النـص ما یبــرره فـو ناتـج عـن وعي، 

  .                 الغمــوض لــذا ارتأینــا  أن نتأمل بـنیـة الداللــة الـتي یفــرزھا

  : العــنوان بنــیة لھا داللتــھا الخــاصة/ ب 

      

سینـــصرف ذھــنھ إلى " فــوضى األشــیاء " إن القــارئ لھــذا العنــوان        

ث مع بعضــھا البعـــض نـوعا من االضطراب، ونوعـا جــملة من األشیاء تحــد

من الفـوضى األمــر الذي یــدفع بالقــارئ إلى تحــدید داللـة بنیة العنــوان من 

خـــالل البحــث في تعـالقھ مع النص الالحــق داللـیا ولغــویًا، فــالعنوان والنص 

  ــولد معــظــم دالالت النص، وإن یشكــالن بنــیة معادلــیة كــبــرى، فــالعنــوان ی

  

  



 

- 52 - 

  ن والمكان في روایة فوضى األشیاء  االفصل الثالث                                         بنیة الزم
  

كــان النص في الــغالب ھــو المولــد للــعنوان بأبــعاده الفــكریة و األیدیولوجیة، 

ظ الــروائي یجــد البـعد الزماني لھــذا فإن تأمل القــارئ الجـزء األول من الملفو

  .         م10/10/1988العنــوان؛ بل ینــجلي الجــزء األكبر بتاریخ 

فــوضى "فینبغي أن نـالحظ أن البنیة الداللیة الزمنیة في ارتباطــھا مع نص      

 دتشیر إلى تــلك المــرحلة التي مــرت بـھا الجـزائر فتـرة ما بعــ" األشیاء 

ـعلن عــن نفسھا كـثالث نقــاط متتالیة  في بــدایة االستــقالل، وھـــذه الفــوضى ت

   .النــص، والــتي یفــصح عــنھا في الصفحــة الثالثــة والرابــعة

عـلى الــرغـم من الدبــابــات الـرابضــة في النــقاط ...كــانت المــدینـة تـظھــر  "

م والحـــطام، والــواجــھات المحــروقــة و البنــایات الحــساسة منـھا والركــا

منـاظـر   )1(" وشـظایا الفــلز المھـــشمة .المحـــطمـة و الــزجـاج المبعــثر

  .تتعـــانق مــع العنــوان تجـسد فــوضى أشیاء

وھم في ھــذا وجــماد من كـل كـائن حــي، ، وإنســان  ھذه األشیاء  تتـكون و       

فبین الریاح الجنــوبیة واألنسام الشمــالیة فتتعابق الــروائح النتنة،  . "تخبطونی

تخالطت فیھا روائح الزیوت المحــروقة، فتصـــاعــد بشكل صفــائح تكاد تكــون 

صلــبة تتــسابق من تــحت إطــارات الســیارات المبعــجة المشوھــة، فبدت 

ـرقات واألرصفــة ازدحــاما عشــوائیا أشــباحا غــریبة ازدحمت بھا الطـ

فـوضــویا تتــخللھا من حــین إلى آخـــر أشكال من الدبابات الشبحــیة فتبـدو 

وكــأّنــھا ازدادت ضخــامة وحــجمــا مــروعــا وقــد انتفــخت تــحـت استعــار 

  لتـعـكس  )2(" ت غــرابة وھــوالـفـــــالّنــار فازدادت تــورما و تبعـــجا وتضــاع

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  12ط      ص /د 1991دار بوشان للنشر الجزائر "   فـوضى األشـیاء "الــروایة  ) 1(

  13المصـدر السابق                ص ) 2(
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  فوضى األشیاء   ن والمكان في روایةاالفصل الثالث                                         بنیة الزم
  

الفوضى الناجـمة عـن خمس أیـام من االنتفــاضات والھیجانات والمجــازر، مــدى 

  .التي مـرت بھا المـدینة 

یضفــي علـیھا الخــطاب اللغـوي قیـمة إخباریھ تـحدث فـارقـا بینـھا وبیـن و       

یاة لیس في أننا فالفرق بـین حـوادث الـروایة وحـوادث الحـ( حــوادث الحــیاة 

نسـتطیــع التثبت من صــحة ھـذه بینما ال نـستطـیع الوصــول إلى تلك إال مـن 

فـلذا نـجد أنفــسنا أمام حــركة صــعود  )1( ." خـالل النـص الذي یظــھرھا فـحسب

  .و نــزول بیـن العنـوان والنـــص

ن أو نفــیھ فــھل ھــذا فـنؤكـد ما توصــلنا إلـیھ من حیث داللـة بـنیة العــنوا 

ھـو اخــتصار وتجــسید لمــوضوع النــص، أم " فــوضى األشـــیاء " العـنـوان 

ھــو عـنوان یعــبر عن فــترة زمنــیة مـاضــیة في التاریــخ الجزائري ؟ أم ھــو 

إحساس وشعــور بالمــرارة وانكسار الذات، وتــوالي الفــوضى في زمـن قد 

لجـــزائر إلى زمـن االســتقرار واالستقالل ؟ وھـذا ما نـكشـفھ مـن مـرت فیـھ ا

خــالل البـحث عـن عــالقـة العــنوان مع الـنص من الـناحــیة اللـغویة 

  . والتــركیبــیة، وداللــة العـنـوان في تــعالــقھ مــع الـــنص

          

  :یًاعـــالقـــة العــنوان بالـنص لغــویا وتــركیب/  2

جمال الالت النــص، أو قــد یكــون مكــما اشـرنا أّن الــعنـوان یـولد معــظم د      

    )2( "نا للقــراءة ـــقـدم إلیـیـدل أیضـا علـى بتـر النـص الم "منـھ فــھو ــلما یتـض

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  8جدیدة            ص مـیشال بوتور    بحوث في الروایة ال) 1(

ي    " شــریبط أحمد شریبط  ،) 2( ع ف ة الواق ـاسة ،         السیرة وروی ي سوق النخ ـرة ف ن مفكرة إم ات م مقتطف

  90ص        1994العدد  الثالث ، جــامعة وھـــران " تجلـیات الحـداثة "
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  روایة فوضى األشیاء   ن والمكان فيابنیة الزم                                         الفصل الثالث
  

  وتقــدیمھ في شــكل أشــد اخـتصـارا فــاألشیاء  بفوضاھا حــاضرة كعـالمة تـضئ

ـیث    كـل فــصول الروایـة، ألّن التـقابل الـذي رسم بھ الــروائي ھــذا الـنص من ح

ـزم ـاضر  اال ي الحـ ـى ف ن فــوض م م ـا ت ـماضي، وم ـاضر والـ ـن الح ـقابال بی ن م

ي        یـوحي بـ ـنده ف ا عـ ـذي التقی ـیر ال ـمثال األمـ ك ت وقوعھ في المـاضي، ومــثال ذل

  : الحـاضر كتمــثال الجـنرال الفــرنـسي فیــقول 

ـیكل      "  ـھة بھـ ـن جـ ـالنا م ـرین ك فــوجـدنا أنفــسنا وجــھا لـوجھ، بغــتة، مـحاصـ

ـي ال     ـد المـقاھ ـیف أح ـرى برص ـھة أخـ ن جـ ـھائل، وم ـثال ال ـذي أراده التمـ

ـذا       ـأّن ھـ ـاولوا، وكـ ـبثا حـ ـدیث وع ري الحـ المظھر العص ـیا ب ـحابھ متـباھـ أص

ـلة         ـجیر قنبـ ـائال بتف ـطیما ھـ ـحطم تحـ ـد تـ ت قـ ـاما مض ـین ع ـقھى لـثالثـ المـ

ـحول       .ضـاریـة ناســفة  ـدمیر فتـ ـّر ت ـر ش ـدید وّدمــ ـن جـ أمـا اآلن فـقـد احــرق م

كان في نفس المــكان لثالثـین عــاما مضت ...وحــدیدا وخــشبًا  إلى ركــام حــجرا

ـیمنة     ـاحة ھـ ى الّسـ ـھیمن عل ـة، ویـ ـثال ضـخامـ ـذا التمـ ـاكي ھـ ـر یح ال آخـ تمث

ـوى أّن األول          ـین سـ ین التمـثال ـرق ب ـیق، ال فـ ـلى ضـ ـیقا ع ـزید ضـ عـشوائیة فیـ

ـق     كــان یمــثل جـنراًال فــرنسـیا یــرتدي ز ـسكریة ویمتشـ ـبعة عـ ـسكریا وقـ ّیا عـ

ـق      ـربیا ویمتشـ ًا عـ دي برنس سـیفا عسـكریا، فیـما ھــذا یمثل أمــیرا جــزائریا یرت

ـیمنة        ـغیرة ھـ ـاحة الصـ ـلى الّسـ ـیمن ع ـربیًا فیھـ ـیفا عـ ـابلة   )1("...سـ ـھذه المقـ فـ

ة     بیـن األمكــنة واألزمــنة وفي تغــلیب احـدھما عـلى األ مت عالم ارة رس ـر ت خــ

   .للنــسیج الـذي یــبنى علــیھ النـــص

  نا بالــدخــول في ــــــالمـــستوى التــركیبي ویغــریویــشدنا الــعنوان على       

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  11:الــروایة         ص) 1(
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  ن والمكان في روایة فوضى األشیاء  ابنیة الزم              ثالث                           الفصل ال
  

ـط    ـالف خـ ـلى الغـ ـنوان ع ھ العـ ـتب ب ـذي كـ ـخط ال نص، فالـ ـراءة ال ـربة قـ تجـ

ـط  باللون األســود الــداكـن، وبــرسم ممــیز یجــلب  االنتباه وھــو خط مــغایر لـخ

ـرسوم  ـھو مـ ـي  فـ ـص الـروائ ـل النـ ة داخـ ـ  الكتاب ي مـ ـي ف ـخط  الــكوف   ربعبالـ

 ربعأبیــض یمــیل لالصفرار، كما كــتب أعــاله بنفــس الخــط اسم المــؤلف في م

م     ـریض، ث یض عـ ـط أب ـود بخـ ال أس ـفرار،   ربعین الم ك ل لالص یض المائ األب

ـابلي     ـركیب التقـ ـذا التـ واألســود  موضوعین في إطـار بلون اخضــر غامــق، ھـ

ین ا ـاضي     ربعین لمب ـاضر والمـ ین الحـ ـابل ب ـص  المتقـ ـركیب الن ن تـ ر ع یعب

ـواریخ    ـذه التـ ـن ھـ ـزائر بی م و 11/02/1956م و 10/10/1988: للجـ

  .                   م 11/02/1957

الم          ـذي یحیط ب ـسار      ربعین و ینبغي أن نـالحظ اإلطار ال ى الیـ ـین إل من الیمـ

أمـا الحــروف فــھي لـذاتھا وي بالداللـة التـاریخــیة للــجزائر، یـوح فھو  واألسفـل

  .تخــلق عـالما وحــیاة في رسمــھا للبعـد التــركیبي للعــنوان 

ـیاء  " و توحــي  ـھا  " فــوضى األش دى   ببنیت ى م ـد      عل ـورس ضـ ذي مـ التشویھ ال

ـالمتھا     ـھا  وعـ ـالمح ذات ـدت مـ ي فقـ ـزائر والت ة الجـ ـت  مدین ـیزة فأصبحـ الممـ

ى الالنظام        ـظام إل ـمن النـ ا فـ ا فیھ رز مكانتھ ـا  .الفـوضى تغـمرھا، واألشیاء تب وھن

ـنوان      ـك العـ ـكون بــذل ـیًا لیـ ـویا وتــركیبــ ـص لغـ ـع النــ ـنوان م ـالق العـ یـــتعـ

  .صــورة مختصــرة لمـا ورد في النــص

      

  :عــالقة العــنوان بالنص داللــیا/ 3

  یبـدأ الـّسرد الممزوج بالوصف عن المخـاطب الـذي حــاول الكـاتب أن یبرز      
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  ن والمكان في روایة فوضى األشیاء  ابنیة الزم           ث                              الفصل الثال
  

ـورتھ الماضیة    معــالمھ من خــالل الوصف الـذي وصــفھ بھ الـروائي مـقابال صـ

  ورتھ الحـاضرة كــیف كـان وكــیف ھـو اآلن، فبـعد أن كـان یذرف الــدموعبصــ

ـھیق و    مع وال ش مـدرارا فال تتـوقف عـن الـسیالن على خـدیھ، فــال صـوت لھ یس

ـیق،        ب عمـ ـمت مھی ي ص ـھھ ف ى وجـ ـا عل ـدموع منھ ـساقط الـ ل تتـ ـاء ب ال بكـ

ا تغـ   ـنتیھ     فـكانت عـلى غـزارتھـا وثقــلھا وتباطئھ ـلى وجـ ـشر ع ـھھ فتنتـ ـسل وجـ

ـما        ـضر یزیدھ ـقًا أخ ـتین بری ـینیھ الـرمـادی ـلى ع الـرخوتین الطــریتین فتصــبغ ع

   )1("روعـة وجـماًال 

ـعطفھ                ـرتدیا مـ ـحرك م ـشدوه ال یتـ ـفا كالمـ ـو واق ھ وھ ـر إلی ھ وینظـ یتأمل

ي ج       ـد اشتراه ف ـان ق ـخشن ك ـصوف ال ـقدیم من الـ ـان  ال ـد ك ـوسكو وق ـونیفا أو م

ـصل أو  ـب قنـ ـل منصـ دري –یشغـ ن ی ـدى  -م ـاریا إلحـ ـال تجـ ؟  أو ممثـ

ـوھا   ـرودة جـ ة ببــ ـدن المعروف ـدى المـ ي إحـ ـنیة ف ـات الوطـ ذه    ) 2(   الشركـ ھ

ـا    ـذي روى لن ھ ال ـص أخی ي شخ ـاصل ف ـییر الح ـلى التغ ـت عـ ـي دل ة  الت المقابل

كیف كانـا في صبــاھما والمفارقــة التي تبــدو بینــھما بالرغــم من   قصتھـما معــًا

   )Zygoto" )3" كــونھ زیقوطو كمـا كــان یسمیھ 

ویذھب الروائــي منطلقــا من فوضــى الحــاضر لیضـيء لنا فترات من       

ن حیاتھ عائدًا إلى فوضى الماضي ، فـوضى الزلـزال وفـوضـى الحیـاة  التـي كـا

یعیشھـا انـطالقـًا من البیت إلى الشارع إلى مكان عملھ المستشفى، فكان جسد 

  ذ أساسیة ــــــــــالنص مشعا باإلشارات المباشرة التي تضيء العنوان ، وكأنھا نواف

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10الــروایة                  ص) 1(

  9ص  الـمصدر السابق        ) 2(

  21المصــدر نفسھ          ص ) 3(
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  ن والمكان في روایة فوضى األشیاء  ابنیة الزم                                 ثالث        الفصل ال

  

وأم       قیقھ الت تكلم ، وش ذا الم ـا    " Zygoto" لإلطالل على قصة ھ ر عنھ ي عب ، والت

انطلق  عن ما مرت بھ ال في ثالث محطات مھمة تاریخیا ، تعبر مدینة من فوضى ف

  والحوانیت –اذن  –فاكتـــسبت المغازات " من الحاضر الذي أصحبت فیھ المدینة 

ما یكتسبھ الشارع من مظاھر تدمیریة بعد االنتفاضات والمظاھرات واالنقالبات 

ظھرت بمظھرھا المضحك ، المزري والماجن بعض الشيء ، فالعمارات ... 

فانطلق لیعبر عن    )1(..." كذلك كشف كل ما فیھا  المتمظھرة ةالمبقورة المتفسخ

  .الفوضى التي نجمت عن الزلزال والتي بقیت راسخة في ذھنھ

كنت أتذكر خاصة كیف ھز الزلزال األرض ھزًا " فمظھر المدینة كما تذكره  

فاكتسح المنطقة كلھا، ودمر المدینة شــّر تدمیر فــلم یبــق  منھا سوى ركــام 

دیار مفلقـة ، دیار معوجة ، دیار مصعوقة ، دیار متالشیة، ...ص متراكم مترا

ھناك عجائز أصابھا مس من الجنون فُرحن یكشطن األرض بشوكات األكـــحل 

   .ناھیك عن فوضى الشارع ومكان العمل  )2("المصــدأة تحت أشعة الشمس 

أسبوع من فـــكانت الھــواجس وكأنھا قد تأصلت في أعماق نفسھ بعد مضي        

المجازر والعملیات الجراحیة التي كان یقوم بھا في المستشفى ،حیث كان یغمس 

وما وقع  )3(..." یده في أحشاء المجروحین والمعطوبین والمقبورین والمخصیین 

 شراتعملیات التقتیل بوتیرة الح "من فوضى إبان الثورة التحریریة حیث 

  ؤوا من بعید لیحاصروه خالل قیـــلولة المنتشرة بینھ وبین ظالل ھؤالء الذین جا

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  20المصــدر السـابق         ص ) 1(

  21/22المصدر نفسھ             ص ) 2(

  25المصدر نفسھ             ص ) 3(
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  في روایة فوضى األشیاء   ن والمكانابنیة الزم                     لفصل الثالث                    ا
  

ورات     ر الث دبــــقة انــــزلـــق فیھا بفعل أحالم الغیبوبة واالنحالل، وبرز أیضا عب

أری   از الت ي واجت ات والنف اعي واالنتفاض ر الجم رد والتھجی ذابح والتم وق  خوالم ف

   )1() معالم راسخة إلى األبد عظامھ النخرة التي تحولت إلى 

ى      فمع العنوان فوضى األشیاء ة النص داللتتعانق ف          ا مورس عل ا م ترسم لن

مدینة الجزائر منذ فترة االستعمار ومازال مستمرا إلى ھذا الیوم فیوحي ھذا االسم  

ة      "  ا العربی ا وعالمتھ دت ذاتھ ي فق ة الت د المدین ورس ض ذي م ویھ ال دث التش بح

زة تذكا  )2(" الممی ى االس دًا عل ة معتم ي الروای ـتب الروائ ام فیك ى أی العودة إل ر ، ب

  .الطفولة ، وأیام المشاركة في الثورة الجزائریة 

ـق       ن  و ینطلـ ع الم ـر الواق ذي مـ كال  ،ال ورھا بأش اة ، ص ـوضى ومأس ھ فـ كل

ذ     ا من بالد كلھ ى ال ت عل ي فرض ة الطوارئ الت أن حال رى ب ان ی ـنھ ك ة ولكـ مختلف

وم     ذا أي ی ا ھ وبر   10أسبوع وحتى یومن ام     ، و 1988أكت ة ع ھ بالمقاوم وم التحاق ی

بط (  1959أو  1958 ى بالض ھ   ) ال أدري مت ین حالت ل ب ور التقاب ھ مح ا ل د كون ق

  .الماضیة والحاضرة 

        

ومع توالي تقلیبنا لصفحات الروایة ، وما بین النص ولوحة غالفھ ، تتضح لنا       

ا كان واقعا أثناء دالالت أخرى للعنوان ، فحینما یعبر الكاتب عن التقابل بین م

بعد ثالثین سنة ، فإننا ندرك أن ھذا اللون  ئم اقفترة االستعمار ، وبین ما ھو 

  رك من أذیال ـــالمسیطر على صفحة الغالف وكأنھ یمیل إلى فترة االستعمار بما یت

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  132المـصدر السـابق           ص ) 1(

    مفكرة امرأة في سوق النخاسة " ن السیرة ورویة الواقع في مقتطفات م" بط    شریبط أحمد شری) 2(

  89ص 
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  ن والمكان في روایة فوضى األشیاء  ابنیة الزم                 الثالث                         الفصل
  

ا         ي م رة االستقالل الت ى الصفرة عن فت وأتباع ثم یعبر اللون األبیض الذي یمیل إل

ت       فتئ ي خلق ك األحداث والمظاھرات الت د تل ت أن تحولت إلى سواد قاتم، حالك بع

  دامیة... فوضى عارمة في الساحات والطرق والمستشفیات، بطون مقبورة ، 

  قطـــع مــن اللــحم البــشري إذن كثیــرا ما تدلت من جثث... مرضوضة متالشیة 

لحم تدلت من الھیاكل العظمیة المصابین بالرصاص أو المتلفین بالنار ، قطع من ال

ب التقلیدیة أو المتكسلة من جراء النابلم أثناء الحروب االستعماریة ، أثناء الحرو

جثث أو عظام مكدسة وكأنــھا أشــیاء مھملة  ال قــیمة لھا البتـة، مــثلھا مثــل 

األطالل والــركام و األثــاث والمواعــین والــزجــاج ومما یـعثــر علــیھ بعـد 

فــوضى عــارمة خـلفھا  )1(" البركانــیة الـزلزال  والطــوفان واألنفجارات 

" المتمردین "فقـد كـان أحـد المــتظاھــرون أو " المتمردون " المتظــاھرون أو 

قـد خــرج بغـتة مــن الـزقـاق فـور إصابة الجــندي، حــامال الفتـة ممـزقة وعــلما 

النـوع من  قــد صــنع من عــدة أجـزاء خــیطت بعــضھا ببـعض وكـأن ھــذا

بمــدى حــالة العــلم فــتنـبئ  )2(العـلم قــذرا، مـدعــوكًا، مــلطخـًا بالـوحل 

الفــوضى الـتي مـورست عــلى مــدینة الجــزائر مـما ابــرز التعــالق بین النــص 

                  .وان الملفوظ الــروائي بھــذا العنـ یعطینا الــحق أن نـسمي ھــذا وھذا  و العــنوان

ویلـزم مـن ھـذا أن ھــذا العــنوان یعتبر تجـسیدا لمــضمون النــص، فــھو       

یعـبر عـن مـدى الـشعـور بالمــرارة واالنكــسار من خــالل صــورة المــاضي 

في فتــرة االستعمار،  وبعدھا الزلزال ثم الفوضى الناجمة جـراء المظــاھرات أو 

  .      الـذي حــول المدینة مــرة ثانیة وثالثة إلى فــوضى وخــراب" د التمــر"

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  109/220: الــروایة                    ص ) 1(

  57: المصدر نفسھ             ص ) 2(
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  مكان في روایة فوضى األشیاء  ن والاالفصل الثالث                                         بنیة الزم

  

  الزمن في روایة فوضى األشیاء مستویات

انیة  " فوضى األشیاء " یمثل العمل الـروائي          مدة زمنیة عاشتھا الذات اإلنس

تحت وطأة االستعمار من جھة ، وتحت تلك  المظاھرات وحالة الطواري من جھة 

ان ا    ة لإلنس ذات الوطنی ذه ال ت ھ ة ، فامتزج كالھ ،   ثانی ل أش الزمن بك ري ب لجزائ

ة زم ة  اوخاص واریخ تاریخی ة ت دد بثالث ة المح ذه الروای وبر 10( ن ھ       /  1988اكت

ري  11 ري  11/  1957فیف رة    ) 1956فیف ر فت ة تعتب رات الزمنی ـذه الفت ھ

   .االستقالل بؤرة تحولھا 
  

الل قراءت و      ن خ دت  م ي ؛وج وظ الروائ ـذا الملف ى  ي لھـ ي عل ھ مبن ین  أن زمن

الحاضر والماضي بالتقابل بینھما تارة ، وبالتغلیب أحدھما على األخر تارة أخرى  

ب األحداث ألن المعروف ھو أن      ل      ( في بناء وترتی ھ الفع ـدل علی ذي یـ الحدث ال

ل المضارع ھو الحال ، أي         ھ الفع دل علی ذي ی الماضي تم وانتھى ، وأن الحدث ال

ر ن   )1()الحاض ف ع دت للكش ا عم ن ھن ة الزم  وم ارعة  ابنی ا المتس ن بوتیرتھ

  .والمتباطئة ، بین طموح الذات اإلنسانیة ورغبتھا في االستقالل

عب       ـجربة الش ـن ت ـح  ع وبین معــاناتھا الیومیة في النھوض بشكــل یجعـلھا تفص

ي    ( الجزائري في مراحل اللذة واأللم   ا الفن ي جانبھ ألننا نعتقــد أن البنیة الزمنیة ف

ـین        تمتص تجر ذة، الخاضعـ م والل ـراحل األل ق مـ ـرادھا ، وف رات أفـ بة األمة وخب

  إلى سرعة الــزمن ، وسھولة تدفقھ في حــاالت الفرح والیســر ، وإلى تباطئھ 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اد   -سمیر روحي الفیصل     ) 1( ول الرم ة  ، مج    –حق اء الروای ة وبن ة التكوینی ین البنی ة   ب دة ، مجل ة الوح ل

دد       ة ، الع ة العربی ومي للثقاف س الق ن المجل وبر    49فكریة ثقافیة شھریة   تصدر ع  1988تشرین األول أكت
  138السنة الخامسة   ص 
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  ن والمكان في روایة فوضى األشیاء  ابنیة الزم                                        الفصل الثالث 
  

الروائي نجده یحدث تسارعا      )1()حاالت المعاكسة تجاوز لحظاتھ في الوصعوبة  ف

ھذه الفترة  1988أكتوبر  10إلى  1957فیفري  11الروایة بین الفترتین  في زمنیة

ل ي تمث ا الزم    الت دفق فیھ م ، وت ذة واألل ین الل زاج ب ھ  ااالمت ارعھ ، ألن ل تس ن بك

  .یكشف لنـا عن الحالة النفسیة للــروائي في حد ذاتھ 

ف أ    ا وثكش ن  یض كیل    "ع تعاب والتش ى اإلس ھ عل ي وقدرت ي الروائ ة وع درج

نص        ري ال یة ، ویث ة واألساس ایاه الراھن ن قض ره ع ھ ، وتعبی ًا لمادت ا وزمان مكان

ي شخوص        )2( " الروائي مقنعا لوجوده وحضوره وفعلھ ك المتصرف ف و المال فھ

  .     الروایة وزمنھا 

      

ـذا    ن للحالة النفسافخضوع الزم         ة ھـ یة لذات الروائي ندركھا من خالل أزمن

ـخ           ي تاریـ ة ف ة ذات أھمی ة تاریخی ة بأزمن ة المحكم ـزائھ الثالث ي بأجـ النص الروائ

ائع واألحداث      ي استرجاع الوق الجزائر ، والمستلھمة من الذاكرة ؛ استطاع الروائ

كل دورا         ي ش د ف ھ من جدی اة فی الم المسرود ، وزرع الحی ي دون  الفارطة لبناء ع ن

  .توقف 

تكلم                   اب الم ن خط رود م ام للمس ار ع ي إط ائع ف داث والوق ق األح فتتناس

ر  ب   -الراوي في سن الكب الج المرضى ،    –الطبی ذي یع محلي  ...ال تؤاخذني  "ال أس

حوقة  ... ي المس ة  و ألخص اد المبعوج ورة ، واألجس ون المبق ذه البط ل ھ ت ...ك أن

   )3( " نحبس من العمالیات حل ھذا وخیط ھذاتعرف  صدقني نخدم لیل ونھار وما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  بنیة الزمن في الخطاب الروائي  الجزائري  ، الجزء الثاني ، دار الغرب للنشر  ،بشیــر بویجـرة   ) 1(

  37:ص    2001/2002، ط  2001/2002والتوزیع  وھران                           
  
  إبراھیم جنداري  ، الفضاء الروائي عند جبرا إبراھیم جبرا  ، دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد ) 2(

   09: ص            ب ط  2001                          
   12 :ص              الروایة      ) 3(
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  مكان في روایة فوضى األشیاءن والابنیة الزم                                         الفصل الثالث
  
  

 التوأم ، إلى"الزیقیطو"ن الطفولة ، وصلتھ بأخیھ اثم تعود بھ الذكرى مسترجعا زم

ھ  لین " عالقت ین "أو " بس ـجرھا  " إل ا ویھـ دفن حّبھ ا وی ھ أن یفارقھ ـّدر ل ي قـ والت

  .للمشاركة في الثورة التحریریة 

متخیلة عبر الزمن والمكان تصنعھما فھو یرسم عالما روائیا وكأنھ في رحلة        

الكلمات من أجل بناء عالم قد یشبھ عالم الوقع ، ولكّنھ یبقى متمیزًا عنھ بخصائصھ 

دادیة ـــاالرتـن  بوتیرتھ یكون الزم  )1("الفنیة ، وأبعاده الداللیة و الترمیزیة 

االرتجاعیة التي تنطلق من الزمن الراھن ،ویكون الماضي محورھا وفق ما 

یتصوره الراوي بذھنیتھ ؛ وذاكرتھ  وأفكاره فیصبح الزمن في بنیتھ ذا داللة ، إلى 

ن القصة ان السرد وزماجانب نظامھ في الخطاب الروائي  والعالقة القائمة بین زم

  . ن الخارجي ان الداخلي و الزمان القراءة ، بل أیضا العالقة بین الزماوزم

       

ة الزم       –دراستنافي  -وبنا إلى ھذا كلھ        ن احاجة شدیدة لتوضیح ورصد عالق

ـراءة    ـرد وبالقــ ـصة وبالسـ ـعة الزم     ، بالقـ ن طبیــ ة ع ورة تقریبی ع ص ن الوض

ـیة         ـرة زمانــ ـر مسیــ ـتھ عبــ ـقة دراسـ ـكلھ ، وطریـــ ـیة تشـــ ي وكیـــفـ الروائ

ـ     ن كـــ ـالقا م دة ، انطــ ـروایة الجدی ـباطھ بالــ ي ارتــ ـة ف ًا  ھامـ رًا فنی ـونھ عنص

  .الیمكن اإلستغناء عنھ 

ا       و        ل أحیان ة ،ب لم یبق وقفا على االنجاز الروائي بل أصبح موضوعا  للروای

  بطـــلھا ، وھــــو الوسیـلة األمـثل للولوج إلى عالــم بنیة الخطاب الروائي ، 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة    " لیلة القدر "قراءة في روایة  –الروایة وفعالیات القص  - الطاھـر روانیھ  ) 1( ون   مجل ن جل للطاھر ب

ی  دد     نالتبی ة  الع ن الجاحظی در ع ة    تص داعات ثقافی اري إب أزق الحض ة ،  الم ة المغاربی ي الروای " 9"ف
 40ص    1995الجزائر 
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  ن والمكان في روایة فوضى األشیاءابنیة الزم             الث                            الفصل الث

  

وللــوصول إلى دراسة بـنـیـویة ذات داللة وجب علیــنا الوقوف عــند داللة ھــذه 

األزمــنة اإلیــدیولوجیــة داخل الخطاب الروائـــي انطالقا من داللتــھ التاریخیة ، 

  .    ثــم االجــتماعـیة ، وداللة النـــظام الزمني للنص
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  الفصل الثالث                                         بنیة الزمان والمكان في روایة فوضى األشیاء
  

  ن في النص الروائي اداللة بنیة الزم
  : ن التاریخي اداللة بنیة الزم/  1

       

ل   االزم       ـھ یمث ـدا ألّنـ ام جــ و ھ ھ ، وھ تقل بنفس ي ال یس وظ الروائ ي الملف ن ف

ي         ي الحوادث والشخصیات ، والروائ ر ف ا ، وذو اث ا رأین قاعدة العمل الروائي كم

  .نًا ومكانًا محددین ،مما یجعل لھا تاریخا افي نصھ قد اختار لھذا النص زم

ل         ة   ویجع داث الروای ل باألح اریخ المتص ذا الت یطر   ھ ة ،ویس م بالواقعی تتس

ویق ألن    ر التش ا عنص ي ھـ   "علیھ ن الروائ اقًا بالزم   الف ون التص ر الفن ن اـو أكث

ان و          ھ بالمك زمن وعالقات ایا ال ة لقض ات الفیزیائی ھ الطروح دو فی ان ، وتب والمك

ـدل   حاول   )1(" التعالق العضوي بینھما مـــسالة قابلة لكثیر من التصورات والجـــ

  .الروائي من خاللھا أن یجسد ھذا التعالق بین الزمن والحدث 

، الجـــزء  )3( 11/02/1956: الجزء الثاني  )2( 10/10/1988 :الجـــزء األول   

ھـــذا التاریخ الذي ینتقل من حاضر الروائي  لینبش .   )4( 11/02/1957: الثالث 

  .   السترجاع األحداث ، ویطلق العنان للذاكرةالماضيبھ 

  

عل من ھذا فالنص الروائي الذي ینقل ھذا التاریخ  ویترجمـــھ نصا أدبیا قد یج      

ة لكن    الملفوظ الروائي الناتج نصا تاریخیا بموضوعیة أكثر من كونھ ذا جمالیة فنی

  الروائي استطاع أن یتخذ من الموضوعیة التاریخیة خلفیة لألحداث حتى یعطي 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ر   )  1( ردیة ف ات الس ادین     التقنی د المح د الحمی ة    عب ة العربی ف  ، المؤسس ان منی د الرحم ات عب وای
  85 :ص            1، ط  1999للدراسات والنشر بیروت 

  7:ص          الروایة      )   2(
  107: ص    المصدر نفسھ     )   3(
 181 : ص  المصدر السابق    )   4(
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  والمكان في روایة فوضى األشیاء نابنیة الزم                                         الفصل الثالث

  

ة      ھ الفنی ي    "للحدث التاریخي طعمـــھ وموضوعیتھ ،وال یعطل جمالیت ائع الت فالوق

ًا   ي ال     )1("تحدث في زمن واحد البد أن تترتب في البناء الروائي تتابعی ذا الروائ فل

ي  یمكنھ أن یروي عددًا من الوقـــائع في آن واحد ، فیكون في خطابھ أكثر حری  ة ف

ھ أن       ھ ال یمكن ددة ألن ورات مح ق تط تنتاج وف ل واالس ل ، والتأوی م  "التحلی یتقاس

اریخي    ي       )2( "الحدیث الروائي نفس االھتمامات للحدیث الت األول ھو حدیث فن ف

  .  جمالي إبداعي ،أما الثاني فھو موضوعي واقعي 

ـفال         ـن التاریخازمـ ذا العمـ ي  ھ ھ ف یر إلی وعیة ـي بكل الروائـي یش ل موض

بالجزائر العاصمة   1926جوان  12حربا أرغمت ذلك الرجل  المولود في  " قائال

ذ     ري من العامل في شركة الكھرباء والغاز ، المنخرط في الحزب الشیوعي الجزائ

ام  ي   1956ع لة ف دوم بالمقص ري  11و المع روس ،   1957فیف جن برب ي س ف

ذي ا    ب ال ا انقضاضا      أرغمتھ على مقاومة العسف الرھی بالد وانقض علیھ اح ال جت

ة      ورة العارم دالع الث د ان ة بع ى المقاوم م عل تعماریة ، أرغ وش االس ا الجی فغزتھ

  :   ونمثل ھذا التطور التاریخي في الشكل التالي   )3( " 1954الجارفة سنة 

     

     

  

  ـــــــــــــ      ــــــــــــــ               ـــــــــــــــ                       
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  73:السردي ،   ص  حمـــید لحمیداني    بنیة النص) 1(
  112 :حــسن البحراوي    بنیة الشكل الروائي     ص) 2(
  38 :الــــــروایة                                       ص) 3(
 

11/2/1957 
الحكم باإلعدام 

على الرجل 
 الشیوعي

1954   
التحاق الرجل 

 بالثورة 

1956  
انخراط الرجل 

ي الحزب ف
الشیوعي 

 الجزائر

1926     
میالد الرجل 

الشیوعي                

1926     
میالد الرجل 

الشیوعي                
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  ن والمكان في روایة فوضى األشیاءابنیة الزم                                ثالث         الفصل ال
         

اریخ  ،في الواقع أن االقتراب التاریخي فنیا یخضع لمبد االنتقائیةو نجد        ألن الت

 ھو عبارة عن جملة من األحداث ال تحمل قیمة فنیة أیدیولوجیة، والعمل الروائي 

  .ي یغیر مجراھا األساسيھو الذ

لألحداث ، ینفخ فیھا الراوي من ذاتھ وروحھ    ةقراءة تأویلیعبارة عن صبح وت     

ھ  أو مجتمعھ،   ة    ویولد فیھا أبعادًا وأیدیولوجیات نابعة من ذات ى أن الروای فضال عل

ة   " ة معین ال یمكنھا أن تصور الحقیقة التاریخیة  المطبقة بقدر ما تجسد موقفا ورؤی

وبھذا یكون الزمن التاریخي جزء من النص الروائي ، بل زاویة  )1( "ذا التاریخ لھ

لة   یسردھاینظر من خاللھا الروائي لألحداث  التي  لغایة تثبیت قیما فكریة ذات ص

  .بالعناصر التكوینیة لبنیة المجتمع 

زمن  األسالیب الفنیة التي تسمح لھ بالمزج بین األزمنة فیق فیتخذ الروائي        دم ال

یح   ھ الحاضر على الماضي  وفق ما تملیھ الذاكرة ، فھي التي تت ة شخصیتھ   " ل تنمی

ع ومشجع یوصل الماضي بالحاضر        ى داف  )2("من خالل تحویل الحلم والذاكرة إل

داع ،      ي فضاء اإلب فیكسر بذلك الزمنیة  التاریخیة ، ویجعل الخیال یسبح ویحوم  ف

اریخي عنصرًا مس    ي        فیكون الزمن الت وظ الروائ ة الملف ي الكشف عن طبیع اعدا ف

  .بكل تفاعالتھ ، وصراعاتھ األیدیولوجیة

           

  : داللة بنیة الزمن االجتماعي / 2

  یرتبط العمل الروائي بالواقع  بل یحـــاول الروائي أن یصور ویجسد واقع         

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   107ص  براھیم عباس ، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة ،إ) 1(

  محسن جاسم الموسوي ،عصر الروایة، مقال في النوع األدبي ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ، )2(

    36مع دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد ب، ت ،ط   ص  كالقاھرة  باالشترا             
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  بنیة الزمان والمكان في روایة فوضى األشیاء                                     الفصل الثالث    
  

ن كظاھرة اجتماعیة كل نشاطات األفراد منحصرة االشخصیات االجتماعي ،والزم

       .فیھ ، فھو محدود بالنسبة لھ لمدة حیاتھ ، ومتواصل معھ ، یشكـــلھ ویذوب فیـھ

ـرىو       و  ی وریس بالنش ـمل  اأن الزم"  Mourice Blanchot"م ي العـ ن ف

ًا     "الــروائي  ز حق عبارة عن لفظ وحید یقع على أكثر التجارب اختالفا ، وھو یتمی

ة   بشيء من األمانة المتیقظة ؛ إال أّنـھ بما ھو متراكب متراكم ، یتحول لیشكل حقیق

ي من الزم       )1("جدیدة تكاد تكون مقدسة   ھ الروائ ق فی ا   ن الحاضر ج اانطل ر م زائ

  .بعد خروجھا من مرحلة االستعمار: بعد االستقالل  أي 

ة محدودة     ف      ق من مرحل ث     و  10/10/1988ینطل ـّر حی ع المــ ل الواق ي تمث الت

ة   ة أو    " كانت المدین ـھا أنیق ـر وكأنـ األحرى   -تظھـ ى      –ب ة أو شبھ ساكنة عل ھادئ

الركام والحطام  والواجھات الرغم من الدبابات الرابضة في النقاط الحساسة منھا و

مة         ـلز المھش ظایا الفـ ر ، وش اج المبعث ة والزج ات المحطم ة  والبنای المحروق

لة  یارات المكس روائح  ... والس ائح ال ا وش ل محلھ ة فتح ـر المرئی ى المظاھ وتتالش

اد تكون        كل صفائح تك ة ، فتصاعد بش النـتـنة تخالطت فیھا روائح الزیوت المحرق

ة       صلبة تتسابق من ت دت أشباحًا غریب حت إطارات السیارات المبعجة المشوھة فب

ى زم    )2(" ازدحمت بھا الطرقات واألرصفة ازدحامًا عشوائیًا فوضویًا ن افیشیر إل

  .الھدم  والخراب ، بعدما مرت الجزائر بمرحلة البناء والتشیید 

ائي   ھذا و یشیر         ب   إلى دالالت تستقطب قیمًا جدیدة تقوم على صراع ثن القط

  في شكل تناظري بین الماضي والحاضر، من صراع داخلي بین جیل مــا بعد 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (1) Mourice Blanchot ,Le Livre a venir Gallimard , Paris 1959 , P 21  

  13: الروایـــة                ص ) 2(
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  بنیة الزمان والمكان في روایة فوضى األشیاء                  الفصل الثالث                       
  

لقد انتھت الحرب ھي أیضا  "  التحرر الذي ساھم باألمس في تحریر البالد وبنائھا

ا   رین عام تة وعش ذ س ائر  )1( "من عب ث ین ش لطة ب د   " والس اھرون ق ان المتظ فك

فلھا مس   )2("  نسفوھا ى    فانقلب أسفلھا أعالھا و أعالھا أس قطا اللوحة الحاضرة عل

   .الماضیة المجسدة للصراع  بین قوى التحرر والعدو الفرنسي الدخیل 

ة     ھذه ال  و ال تختلف ة التاریخی دالالت الزمنی ك ال ق   دالالت عن تل الروائي انطل ، ف

ة       من لحظة  ع المدین ا واق ي أنتجھ ة الت التاریخ الحاضرة  لیربطھا باللحظة التاریخی

اھرا ك المظ د تل تقالل ،  بع ل االس ادر قب د الق ر عب احة األمی ت س ـیف كان ت ، وكــ

  .وكیف أصبحت بعد االســتقالل 

ة               ـرة ثانی اد نفسھ مـ ـد أع فیربط الحاضر بالماضــي ؛ بل وكأن المــاضي قـ

ـتي          ـاعیة الـ ـد التحوالت االجتمـ مة بعـ ـزائر العاص ة الجـ ـال مدین لیشھد عــلى حـ

  .   التاریخیة فرضتھا األحــداث 

فالنص یرصــد لنا حركة التحول في المجتمع الجزائري ، ویكشف عن الداللة       

االجتماعیة للمرحلة التي عبر عنھا الروائي ؛مرحلة قد مورس فیــھا على مدینة 

الجزائر جملة من الصراعات الناتجة عن تصادم األفكــار والرؤى والتصورات 

  .ــھا ن ھو الفاصل بینافكان الزم

على  انقلبت أسفلھا أعالھا ، وأعالھا أسفلھا ، سافیھا.مھزوزة) إذن(المــدینة  "    

فكادت تضیع مزاجھا العام وفقدت   عالیھا فأوشكــت علـى االنھیار واالمتســاخ

أبھتھا وشموخھا  أیامًا فقط بعدما  عـمتھا المظاھــرات و الھیجــان الشعبي ، 

  الخوف والھلع ، خاصة   بتأرجحھاكثت واجمة مصدومة والمؤامرات الداخلیة فم

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  23المصدر السابق         ص ) 1( 

  14المصدر نفسھ        ص ) 2(
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ھــذا المیل الــذي   )1( " زرع فیھا مــیال بارزًا إلى الھاویــةوأن موقعھا الجغرافي 

یجــسد قیـم المــاضي وأفكــاره ، والحاضر بوثبــاتھ ویجعلھا تنسجم في سیــاق 

اآلن .أیدیولوجي ثــائر كما ثار باألمس عــلى المستعمر الستعادة سیادتــھ وكرامتھ 

أصبحت علما اقتصادیا " ة التيیثور ضــد سلطتھ ویصب جم غضبھ على المدین

عویصا وصعبا ، وفنا خطـیرا في الغـش و التدلیس  وطریقة جھنمیة لربح األموال 

  .ام المأل ـــــــقة في وضح النھار وأمــسھا بسرعة فــائــوتدلی

لوبا في الغش  واالختالس و الغشي ، مما جعل من أصحاب ھــذه ـــــوأس 

إال بكلمات اقتصاد السوق ، وقانون العرض والطلب  المغارات  أناسًا ال یتفوھون

وأحكام السوق فامتألت رؤوسھم أعماال غوغائیة ال ھم لھم سوى االحتكار 

والجشع واألرباح السریعة ونھم األموال وامتالك األرزاق التي یرغبون في 

في أماكن ســریة ) سنوات(اختیارھا وكلھم لھفة في تكدیس البضائع وتخزینھا 

ھكذا أصبحت المــدینة ، وسكان المدینة بعد سنــوات   )2("  ونھا بأثمان خیالیةفیبیع

أنا ما عملت  والو یا حكیم قلتلھم الشعب ھو اللي ثار على خطـــراش   "االستقالل 

  . )3(" كــره حیاتو 

و باإلضافة إلى ھذه الشریحة االجتماعیة  التي تعـــرضھا الروایة  والتي تبدو      

ل موقفھا األیدیولوجـــي للشخصیات في مسارھا الحكائي ، نجــد تجسید من خال

لذلك االختالف القائم بین التوأمیــــن بشریحتھما االجتماعیة الماضیة التي مثلھا 

  ھرتــــــوأم ، فأظــــــاألب حسان والعم حســـین ، وبین األبناء الراوي وأخوه الت

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  60:المصدر السابق                  ص ) 1(

   20 :ص                  مصدر السابقال) 2(

  60: ص الــمصدر نفسھ                 )3(
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التوأم  الذي یتصل بأخیھ  األخر بعدة روابط  التصرفات والمواقف المتباینة عند

  .     ووشائج أخویة من التكوین إلى الوالدة إلى ما بعد الوالدة 

  

فالمسار الزمني االجتماعي في نص فوضى األشــیاء یســیر في اتجاه        

معاكس لحــركیة الــزمن الطبیعیــة ، فالشریحــة االجتماعیة  التي أعادت المدینة 

شكل فوضوي كل ما فیھ یجعل الذاكــرة تسترجع تلك األیام  االستعماریة التي  إلى

الحاضر التي تصب في قالب  أفكاركانت فیھا المدینة تئن ، فحاول الراوي نقل 

  أیدیولوجي یسعى جاھدًا إلى تغییر األوضاع كما غیرتھا الشریحة االجتماعیة في 

  .الزمن الماضي زمن االستعمار

تحــول تاریخي للطبقة المتوسطة من شرائح  "لصراع یعــبر عن وكأن ھذا ا 

معدومة من أیة امتیازات تدفعھا للدفاع عن وجودھا، إلى طبقة برجوازیة ذات 

امتیازات تدفعھا للصراع من أجلھا ، لیجعل من ھذا التحول لحظة التفجــر 

  .    )1("المأسوي الناجم عن تقاطع خطــي الزمــان و المـــكان

كس رفض أبناء ھذا الجیل ـل یعــــطت المدینة  ھي رّد فعـــفالفوضى التي غ      

الشعبیة التي   ةالجدید لواقعھم ، ومحاولة التخلص منھ ؛فھذه االنتفاضة الجماھیری

خمس أیام من االنتفاضات والھیجانات   "توحي بالتذبذب و التناقض في نفس الوقت

ى التحرر من قیود قد تنامت وعششت ،وأصبحت واقع مــّر یصبو إل )2("والمجازر

  .تقبع على صدره 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتجاھات في الروایة العربیة المعاصرة ) الزمان ، المكان ، النص ( غسان إسماعیل  عبد الخالق ،  )1(

ت ، ط ، ب ،  1993،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت  "  1980/1990"في األردن 
   70ص

 96الــروایــة             ص   )2(
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ویكشف ھـــذا الخطاب الروائي أیضا على نوع  الوعــي الذي یفـــسر داللة       

  ــب الوطن ، والدفاع من أجـــلھ بدال من ن االجتمــاعي الذي یسیطر علیھ حاالزم

إتباع نزوات النفس الدفینة والتي ال تنقضي بدأ من أبیھ حــــسان سواء في عالقتھ 

الیوم الذي تم فیھ اعتقال  نفس م  11/02/1956بزوجتھ التي اتھمھا بالزنا یوم 

كنت  إني" المناضل الشیوعي ، وكأن ھـذا التاریخ أصبح یمثل الخیانة والغدر 

على علم بأن عویلھا ھذا لم یكن سببھ إعدام العامل الشیوعي  و الوطنیین اآلخرین 

فقط  بل كان سببھ ھو  11/02/1957شھیدا إلى یوم  216وقد تجاوز عددھم 

مصیبتھا ھي أیضا  كارثتھا المتجسدة في تھمة الزنا التي أتھمھا بھا  األب فجأة 

  ألم منعرجا ـــة لـسبــــاریخ بالنـذا أصبح ھذا التوھك )1(" تلك التھمة القذرة الرھیبة 

  .ســبیالرف لھا ـللخیبة، وللمأساة التي لم تكن لتع

وبناتھا  منزلھا بین أبنائھاسجینة "  د أن أصبحتــعالما صوفیا بعاألم دخلت      

یة حیاتھا منزویة ، معتزلة ،منعزلة ــــوعاشت بق...الطبخوآلة الخیاطة وآلة 

یة  فأصبحت تردد قصائدھا وھي معجبة بروائع رابعة العدو  )2( "متقشفة 

  .الشھیرة

الوعي االجتماعي و الواقع من خالل تلك   لنا ویستمر النص الروائي یكشف       

الشخصیات والعالقات االجتماعیة التي كانت تربط بینھما وخاصة في ذلك المنزل 

النور أحیانا بحركتھا الدائمة ب التوت ، بل تحج أشجارالواسع التي كانت تظللھ 

  االتصال بین الرجال والنساء  "والمستمرة في اتصال بین الرجال والنساء وھـذا 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 102:  المصدر السابق             ص    )1(
 102: المصدر نقسھ               ص    )2(
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ولكنھ یجسد التحول الذي   )1( "ال یمكن ضبطھ في نقطة معینة...في الروایة 

  .مدینة  الجزائر ، والذي خاضھ أبناءھا في الماضي والحاضـر ھشاھدت

 

  :النظام الزمني وعالقتھ باألحداث 
ي الملفوظ الروائي عنصرا مھمًا ألنھ یحیل على یعد العنصر البنائي  الزمني  ف    

ن ایدیولوجیة ، وزاویة نظر خاصة بالراوي ، فال یخضع الزملفیات فكریة أخ

القصة ، بل إّنھ یخضع ببدء التنفیذ لحیل التراكیب  لصیرورةداخل العمل الروائي 

  .ولألشكال السردیة 

جون "الزمنیین الّذین حّددھما  التمییز األساسي بین المستویینمن ھنا ینشأ ف        

في تحلیلھ للزمن الروائي زمن السرد ، زمن القصة كما أشرت إلى ذلك " ریكاردو

زمن القصة یخضع " في الفصل األول النظري، ولھذا یقتضي التمییز بینھما ألن

التتابع تابع المنطقي لألحداث  بینما ال یتقید زمن السرد بھذا ــبالضرورة للت

بھ  ألنھ یسیر في خط تصاعدي ینمو نمو أحداث الروایة لیصل   )2("المنطقي 

الراوي إلى النھایة المرجوة في ذھــنھ ، فھو یتالعب بالنظام الزمني متعمدا 

  . االستباق ، واالسترجاع كما قـد یلجأ لالستشراف أشیاء لم تقع بعد 

  : زمــن الّســرد/ أ 

لرشید بوجدرة  " فوضى األشیاء " وائي ینبثق الزمن السردي في الملفوظ الر      

من الواقع ، والذاكرة فخط االستذكار واسترجاع الوقائع الماضیة ، المنقضیة یشكل 

  وآم كماــــــالمعماریة  الزمنیة السردیة ، فینطلق  الروائي من زمن إلتقائھ بأخیھ الت

  
  دار الوطنیة للتوزیع واالعالن بیروت  عبد الستار جواد ، ال:صنعة الروایة  ، تر  ، بیرسي لوبوك ) 1( 

  51ب ، ت ، ط         ص  1980الرشید للنشر بغداد  دار                             
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عبد القادر ، واصفا الحوار الذي  في ساحة األمیر (zygoto) " الزیقوطو" یسمیھ 

إذا كان ما تخافش من ربي خمم على األقل في أمنا : " یقول دار بینھما فیسمعھ 

فبقیت في مكاني مسمرًا ... " المسكینة اللي بقات تتعذب في قبرھا على جالك 

بقیت مشنج الحلق فأحاول ... كالمشدوه كالمعتوه مذھوًال مذعورًا مبھوتًا فزعًا 

بدون ما جدوى مفكرًا فقط في ذاتي وفي عمق ه بشيء ، بكالم ، بلفظ أتلفظھ التفو

، وھو في ھذا  )2(" خلي یمى في قبرھا وشوف حولك واش صایر : " أعماقي 

  .خلت  الموقف إذ تعود بھ الذاكرة لثالثین عامًا

ة تحطیمًا ھائًال بتفجیر قنبلة ضاریفیقارن بین صورة المقھى الذي قد تحطم  

تدمیر فتحول إلى ركام حجر  دمر شّر"،وأما اآلن فقد أحرق من جدید  ،ةناسف

كما استعادت ذھنیة التمثال الذي وضع مكانھ تمثال األمیر عبد  )3( "وحدید وخشب

كان في نفس المكان لثالثین عامًا تمثاًال آخر یحاكي ھذا التمثال ضخامة  "القادر 

التمثالـــین سوى أن األول فرق بین وال ... ویھیمن على الساحة ھیمنة عشوائیة 

عسكریة ویمتشق سیفا  كــــان یمثل جنراًال فرنسیا یـــرتدي زیًا عسكریا وقبعة

عسكریًا، فیما ھذا یمثل أمیرًا جزائریًا یرتدي برنسًا عربیًا، ویمتشق سیفا عربیا 

   )4( "... فیھیمن على الّساحــة الصغــیرة ھیمنة

  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،       1989، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء ، المغرب ،" أسلوبیة الروایة " حمید لحمیداني  ) 1(

   81:ص                   "    1"ط                            
  12 :ص                                         الروایة   ) 2(
    11:ص                                    لمصدر نفسھ ا) 3(
    11:المصدر نفسھ                                    ص ) 4(
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ورة الثورة وصورة المدینة، و في الواقع الروائي یستعید صورة الماضي ، ص     

من جدید إلى حطام " أبانھا  انطالقا من صورة الواقع المخربة والمدمرة فتحولت 

فأصبح مظھر المدینة بین كیف كانت  )1("  تحت أیدي المتظاھرین الغاضبین

  .     الروائي نصھ علیھا ما یشكل الثنائیة الضدیة التي بنىوكیف أصبحت ھو 

 استھلتتشكل المعماریة الزمنیة لكل أجزاء الروایة والتي  ففوضى المدینة     

فالجـزء األول یمثل الواقع ؛بل الحاضر عند الروائي بتواریخ زمنیة منطقیة، 

م تاریخ تلك االنتفاضات الجماعیة و الشعبیة ، أو شيء آخر مما 1998اكتوبر 10

یولوجي أو یطلق علیھ عادة من أسماء كاسم الثورة بمعناه اإلنساني أو الج

   )2("الجغرافي أو السیاسي على السواء 

یستعید الماضي في نفس الجزء لیعبر عن الحیاة االجتماعیة األسریة التي قد و     

وعمھ مع جدتھ، وھا ھي أمــھ تكرر  أبوهھو وأخوه، وكیف عاش  ترعرع فیھا

أما الجزء و )3(نفس الشيء مع أخیھ التوأم الذي یرى بأنھ یصغره بثالث دقائق فقط 

م انطلق فیھ من واقع المدینة المھشمة التي 1956فیفري  11الثاني فھو بتاریخ 

من  ما تدلت البشري إذن كثیرًاقطع من اللحم ...دامیة مرضوضة  متالشیة "  رآھا

ویقبع المتمردون وكأّنھم في ... بالّنار ث المصابین بالرصاص أو المتلفین ـــــجث

من صدمتھ صدمة فجأة حاملین الفتاتھم وقد بسطت اآلن أو حالة . حالة الــذھول

  نرید عمًال، " طوال وعرضا، فظھــرت الشعارات علیھا واضحة تھجمیة فاقعة 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  11المصدر نفسھ          ص ) 1( 

  12المصدر نفسھ           ص ) 2(

  88ص  المصدر نفسھ         ) 3(
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   ن والمكان في روایة فوضى األشیاءابنیة الزم                                   لث      الفصل الثا
  

لیحلق  )1(" وال ندیر كیف ماجرأو نھاجر وال نتاجر .كفانا إھدار حیاتنا ھدرًا 

بخیالھ وذاكرتھ وذھنیتھ  فیسرد قصتھ مع أخیھ التوأم ومع أبیھ،ومع معشوقتھ 

عندئذ كنت أسارع إلى إرضاء رغبة "كریاتھ و وھو یسرد علیھا ذ" سلین "

؟ فأبسط علیھا ذكریاتي بسطًا كنت اشعر من خاللھ شيء بال واقع )أم الین"(سلین"

               )2(.لیس ھو بالعجیب الخارق للعادة، بل بال واقع غیر الئق وال مناسب

         

ھو تاریخ اتھام أبیھ  وینبغي أن نالحظ أن الزمن الذي عنون بھ الجزء الثاني     

ألمـھ بتھمة الزنا، والقبض على المناضل الّشیوعي الذي حكم علیھ باإلعدام في 

كما یدل على اتحاد السارد لقرار االلتحاق بالمقاومة ، مما خلق .م 1956نوفمبر24

تداخال في النسق الزمني الّسردي ، وھذا یدل على تنقل الّسارد بین الحاضر الواقع 

  .   ذاكرةوالماضي ال

م ھـذا التاریخ 1957فیفري 11الجزء الثالث المؤرخ ب  أیضاومن ذلك      

األول، المنطقي بالنسبة للجزء الثاني والذي ارتبط بتنفیذ  ءبالنسبة للجز السردي

اإلعدام على المناضل الشیوعي ذو األصل األوربي االشتراكي، ابتدأ ھـذا حكم 

" سلین"لق یستعید الذكرى التي جمعتھ بودتھ من المقاومة فانطد عالجزء بع

كان یطیب أن تسمعني أتحدث ـ نادرا ـ عن تلك "  مستشرفا بعض األحداث) ألین؟(

     الفترة غیر الثابتة اذكر منھا صورا مشكوكا فیھا ورسوما أمامیة كبرى وغیر دقیقة   

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  109السابق        ص المصدر )1(

162المصدر نفسھ          ص ) 2( 
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   ن والمكان في روایة فوضى األشیاءابنیة الزم                                    الفصل الثالث     
  

من الوضوح في ذاكرتي مبلغا بعیدا بما فیھ محولة اغتصابي من قبل بلغت 

 )1(" .تحقت بھاالضابط األحدب وھو أحد أعضاء قیادة المقاومة في المنطقة التي ال

ھكذا یتوصل الزمن الّسردي لألحداث عند الّسارد وكأّنھ یرید أن یحدث فوضى و 

  .تذكاریة من خالل تداخل ھذه التواریخ

وباإلضافة إلى ذلك فإن زمن الّسرد في فوضى األشیاء خضع لتقنیة الّسارد       

  )2()موضوعإلى صلب المسیرة الزمن وتأثیره یرجعان ( في عرضھ لألحداث ألن 

أمكننا إدراك عجلة یمكن طرحھا إال إذا  إذا اعتقدنا بأن ألالستقرار و االستقرار ال

الزمن، وعجلة الزمن مرتبطة باالستذكار الذي ال یمكن قیاسھ بالسنة أو الشھر أو 

الساعة ،بل یتجسد بسرعة العودة إلى الماضي، واستحضار األحداث، وربطھا 

      .   بالواقع

ھـــي باألساس " رشــید بوجدرة"ذا یمكننا القول بأن زمنیة الّسرد عــند ول      

زمنیة ارتجاعیة ذھــنیة تنطلق من الــواقع لتسبر أغوار المــاضي الذي جرت فیھ 

ظھرت بھا المدینة من خالل  تلك األحداث، ومبعثھا االرتجاعي تلك الصورة التي

تشبھ وتحاكي حال  ي، والتيخمسة أیام من المظاھرات، وفرض حالة الطوار

المدینة زمن االستعمار أو كمدینة أصابھا زلزال أو طوفان أو انفجارات بركانیة، 

فكان زمن الّسرد متراوح بین الحاضر والماضي بین الواقع المعیش والواقع اآلخر 

لیشكل البناء الفني للعمل  المنبعث من الذاكرة المستشرف أحیانا في ثنایا الّسرد

       .ي في شكل بــــدیعالروائ

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  183المصدر السابق     ص ) 1(

  55عبد الّستار جواد       ص: بیرسي لبوك ، صنعة الروایة ، تر) 2(
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ن والمكان في روایة فوضى األشیاءابنیة الزم                                    الفصل الثالث      

  

  :زمن القصـــة / ب 

ائع مرتبة و متــتالیة وفق شكلھا ن األحداث و الوقازمن القصة وھو زم    

یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي " فھو ةال كما یراھا الّسارد المنطقي

إلى تواریخ ومن خالل لجوء الّسارد إلى التوثیق التاریخي بإشارتھ  )1("لألحداث

  .ــزاء الروایةمعینة جعلھا انطالقة كل جـزء من أج

ذلك النسق الالترتیبي والتجاوز بل التالعب بالخطیة الزمنیة  ي من یتضح ل و      

م تاریخ المظاھرات، التاریخ الذي 10/10/1988المنطقیة، فھـو ینطلق من تاریخ 

قلبت فیھ المدینة عالیھا سافلھا و سافلھا علیھا لیعود في الجزء الثاني إلى تاریخ 

وھو تاریخ سابق لألول من حیث الصیرورة الطبیعیة للزمن  م11/02/16/1956

أما الجزء الثالث فیأتي منسجما من حیث الوقائع واألحداث والتطور الزمني للجزء 

    .     م11/02/1957الثاني الذي أورده بتاریخ 

وعلیھ فإذا  نظرنا لموضوع الروایة في نظامھ الزمني فإننا نجد في بعض       

ع زمنیة القصة من حیث تواریخ الوقائع واألحداث فعندما یتحدث عن األحیان یتب

الماضي عن األجداد الذین شقوا  دروبا نحو شوارع المستقبل الواسعة، وسجل 

دو ــــــد العـــــمقاومة ضـــــط الــــــلى خرائــــــمحى عــــواریخ ال تـــــت

ریخ منقوشة في وھي توا... 1830/1849/1871/1881/1911/1945/1954(

فندرك أن ھذا التسلسل والترتیب التاریخي یعكس  )2()تكوینھ التاریخي األول 

   . جانبا من زمن القصة المتوالي

  المتشظیة،یسرد لنا من الذاكرة، تلك الذاكرة وال یلزم من ھذا سوى أن الّسارد     

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  73یة النص السردي    صحمید لحمیداني ، بن) 1(

  132الروایة                                   ص ) 2(
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  ن والمكان في روایة فوضى األشیاءابنیة الزم             الث                            الفصل الث
  

فھو یروي تارة عن واقعھ، وتارة عن طفولتھ وشبابھ، وعن عالقتھ بأمھ،وأخیھ 

عن بل تارة یعود للزمـــــن الماضي زمن الحرب لیقص وعن أسفار أبیھ، 

  .في الحرب   مشاركتھ

تارة أخرى عن ماضي أسرتھ البعید المنبعث من خالل صورة یستمر الحكي و   

جدتي یوم وفاتھا بعد تنظیمھا األمور بطریقة مسرحیة طفسیة احتفظت  "جـّدتھ 

بنیة اللون مھتزة  الصورة. منھا بصورة التقطت لھا وھي على فراش الموت

وضبابیة، أما تمسرح الجــدة فكان رائعا ولو ظھر وجھھا على شيء من الشراسة 

فھذا الزمن كشف عن الوصف  )1(" الممقوتة والمتھكمة الساخرة في آن واحد

  . لجـّدتھ بل ھو سمة للزمن الماضي الذي عاشت فیھ

عن طریق تتبع المسار ویمكننا أیضا الوقوف عند النظام الــزمني في القصة     

  :)2(الترحالي لألب حسان وفق المسار الّسردي 

  

  28ص         حسان     12/04/1937براتیسالفیا      

  85ص          حسان    13/12/1934طنبوكتو        

  116حسان         ص    12/03/1926طھـران         

  227حسان         ص    12/03/1926طھران         

  270حسان          ص    13/12/1934بوكتو       طن 

       

      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   34المصدر السابق     ص ) 1(

   " الجدید في اصول الخطاب النقدي"تزفتان ،تودوروف، روالن بارث، امبرتواكسو، مارك انجیتو، ) 2(

  88ص )         1(ط  1987امة بغداد أحمد المدایني  دار الشؤون الثقافیة الع: تر       
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  ن والمكان في روایة فوضى األشیاءابنیة الزم                                  الفصل الثالث       
  

و مع تجنب التكرار الواقع في فصول الروایة نحاول أن نعید ترتیب األحداث وفق 

  .  تسلسلھا الزمني الطبیعي لتواجد حسان

               

                

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                ــــــــــــــــــــــــــــت                 

  

  

و من ھنا نجد عدم التطابق بین نظام الزمن الّسردي، ونظام زمن القصة، مما  

ًا یحدث مفارقات سردیة ألن الروائي یكسر زمن القصة، ویتالعب بالزمن منطلق

 من حاضر إلى ماضي، ومن ماضي قریب إلى ماضي بعید ، وھكذا یحث ما

بمفارقة زمن السرد مع زمن القصة وھذا ما یذھب إلیھ النقاد  الروایة یسمى 

        .البنائیین 

لھذا یجب أن نرسم زمن الّسرد للروایة من خالل تواریخ األجزاء والتي  و    

  :التالينجدھا على الشكل 

   

 م 11/02/1957............م 11/02/1956..................م 10/10/1988  

      

وتبدو ھذه المفارقة السردیة بین نقطة انقطاع الّسرد وبدایـة األحداث        

  فبذلك یحاول الروائي " جرار جنیت "المسترجعة ندرك مدى المفارقة كما یرى 

  

  

  طنبوكتو
  

13/12/1934 

  براتیسالفیا
  

12/04/1937 

  طھـران
  

12/03/1926 
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  ن والمكان في روایة فوضى األشیاءابنیة الزم                                    الفصل الثالث     
  

كان في نفس المكان لثالثین  "أن یعبر عن مدى تلك المفارقة بمدة زمنیة محدودة 

فھي تمثل لحظة القصة  )1(" عامًا مضت تمثال آخر یحاكي ھذا التمثال ضخــامة 

منیین والتي قـد تطول التي یتوقف فیھا الّسرد لیترك المكان لھـذه المفارقة بین الز

فمــدى المفارقة یتحدد بین بدایة اللحظة المفارقة في زمن القصة،  "وقد تقصر 

أو استباقًا ألحداث ) استذكارًا(وبدایتھا في زمن السرد سواء كانت استرجاعا 

   .وھذا ما تجسد في ھذا النص )2("  الحــقة

زمني للقصة مع النظام الزمني ویلزم من خالل معرفتنا المفارقة بین النظام ال     

النص السردي ومدى ھذه المفارقة یمكننا أن نقیس ســرعة الّسـرد من خالل طول 

خالل  وعدد صفحاتھ، وسطوره وعالقتھ بمدى الوقائع والوقت الذي تستغرقھ من

التقنیات الّسردیة وتتبع إیقاع مقاطع ألحكي وتباینھا للوصول إلى اإلیقاع الزمني 

" واالستراحة، والقـــطع، والمــــشھد، حسب ما یقترح  خـــالصة،المن خالل 

  .   )3("جرار جنیت 

من خــالل " فوضى األشیاء "فالخــالصة تبدو جلیة في الملفوظ الروائي     

في صفحات بلغت بتكرار  1988ــ  1956اختزال األحداث الواقعة بین سنــوات 

ــ  1957ث و الوقائع القائمة بین صفحة دون تفصیل لألحدا 300ما تكرر إلى 

  .بالتحدید 1988

ومن ذلك أیضا االستراحة والتي تعني انقطاع السیرورة الزمنیة لغایة الوصف    

  وھــذا ما نجده في عدة مواقف یلجأ فیھا إلى الوصف وتوقیف الزمن، فوصفھ 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  11: الروایة        ص ) 1(

                                                              75:صحمیداني ، بنیة النص الّسردي    لحمید ) 2(

  22: انظر الفصل األول     ص) 3( 
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  ن والمكان في روایة فوضى األشیاءابنیة الزم                                    الفصل الثالث     
  

رة التي استحضرھا أثناء الّسرد الزمني لموت فاطــمة للجّدة من خالل تلك الصو

 :"في قــولھ    37إلى الصفحة 33/34/35/36تحت عـربة الترامواي من لصفحة 

لیست من طبیعة الروایة ھـــذه االستراحــة  )1( "ثم أنا واقفا أمــام باب المنزل

  .نفسھا

من خالل " بوجدرة  رشید" وعلیھ فإن المقطع في النص ال یكــاد یصرح بھ     

نصھ بل ندركھ من خالل تلك المحطات الزمانیة المكانیة التي تلغي التفاصیل 

طنبوكتو -حــسان  -م 12/03/1926طھـــران  -الجزئیة لألب حـــسان 

حــسان نفسھ یظھر  - 12/04/1937براتیسالفیا  -حــسان  - 13/12/1934

  . ھامظھر السرعة في عرض الوقائع وعدم التفصیل فی

وإلعطاء الّســرد مظھر السرعة عن طریق الحــوار الذي یمثل تلك اللحظة     

التي یكاد فیھا زمن الّسرد یطابق زمن القصة من حیث مـــدة االستغراق والذي 

یقصد بھ المشــھد وھو قلیل في النص الروائي، لكننا نلمسھ من خالل الحوار 

ثم  "ـــذي دار بینھما ھـذا الحدیث عن أمھــما القــائم بین الّسـارد وأخیھ التوأم وال

إذا كان ما تخافش من ربي خمم على األقل في أمنا : " اسمعھ یتلفظ فجأة قائًال 

إني في وھو یرد علیھ ال توا خذني لكنني مزروب ھذا الصباح   )2(..." المسكینة 

      .یتخلل ھذا الحوار صمت وتأمل وحـــوار داخلي )3("طریقي إلى المشفى 

          

فوضى "وھكذا یمكن أن نقول بأن مستویات الزمن داخل الملفوظ الروائي      

  ترتكز على تلك الدالالت التاریخیة و االجتماعیة المحملة باالیدولوجیا" األشیاء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  37: الروایة                            ص ) 1(
   12: الـمصدر السابق                ص ) 2(
   12 : ص              لمصدر نفسھ  ا) 3( 
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  الفصل الثالث                                     بنیة الزمان والمكان في روایة فوضى األشیاء   
  

الفكریة للمجتمع الجزائري في المدة الزمنیة المؤطرة في النص والتي تعكس 

عي في ثورتھ على األوضاع االقتصادیة والسیاسیة التي  كّبل بھا الوعي االجتما

في الزمن الحاضر، وفي ثورتھ على المستعمر الذي سلب منھ حریتھ في الزمن 

  .   المــاضي

أما النظام الزمني فنجد أن زمنیة العمل الروائي تتسم بخط تصاعدي، فھي      

شعب الذي یعبر عن رفضھ تشكل مســـتوى من الوعي والنضج الفكري عند ال

  اضي عن رفضھ للواقع االستعماري قع المعیش في الحاضر كما عبر المللوا

  

ن في أي قسم من أقسام روایتھ یعكس بشكل واضح ومباشر توزیع الزمن افالزم

وھـذا ما توصلنا إلیھ أیضا من خـــالل أجزاء ھـــذا الملفوظ  )1("في كل قسم منھا 

  .   ن بین الحاضر والماضياكل جزء منھ الزم الروائي الذي تقابل في

 

 

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رسالة " معركة الزقاق نموذجًا " قادة مبروك ، رشید بوجدرة في ضوء المؤثرات األجنبیة ، ) 1(

 201م       ص 1997بن عبد اهللا لخضر / د: ماجیستیر في األدب المقارن إشراف              
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  :الفــضاء الجــغرافـي / 1

م الجغرافي الذي یشرئب ھـذا الملفوظ الروائي إلى رسم المكان بالمفھــو      

یقف فیھ الروائي على مــالمح ، أشرنا لــھ في الدراســة النظریة رسمــیا 

جغــرافیة بدأ من السـاحة الصــغیرة في وسط المدینة أین زرع في متنتصفھــا 

تمثال ضــخم ألحد أبطال المقاومة الوطنیة، مرورا بالمقھــى والشارع والمستشفى 

غرافیة التي تشكل نقطة في نصھ جملة من اإلشارات الجیقدم ، فــھو …ثم البیت 

فھـو یمثل ذلك المكان الذي یصور لنا فیھ  )1(انطالق من أجل تحریك خیال القاري 

ـخصیات فھــو یوحي إلى البعد المتخیلة، والتي یحرك فیھا الش الروائي قــصتھ

لألفعال  أو الحیز المحدود الذي یشكل دیكورا أو ایطارا ؛ الجغرافي الحسي

  .      واألحداث

یمتلك أھــمیة خــاصة ، ألنھ " فوضى األشیاء " فالمكان الجغرافي في روایة      

یتعدد ویسھم في رسم مســار الروایــة الســردي ، فیتســع الحــتواء جمــیع 

األحــداث في حــین یضیق لیعــبر عــن شــخصیة واحــدة أو إثنتــان كحــال 

لروائي ـ لما یعــبر عن نفسھ ؛ في غــرفتھ داخل بیتھ، فــالمكان المتكلم ـ ا

الجغرافي محــدود وثابت، إال أن الشخصــیات تغنیھ وتؤثر فیھ، وبالتالي تبدو 

الروایــة مرتبطة بالحاضر المبني على الماضي أو باألحــرى الحــاضر الذي 

  . یعــید ذكــرى الماضي

  الروائیة في تنقل ذاكــرتھا عبر الزمـن مـن  وبتتبع حركة وعــي الشخصیة   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  53بنیة النص السردي    ص "حمید لمیداني ) 1(
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حیز ـ نص الروایة ـ فإنــھ یبدو لنا مكان إلى آخــر من خــالل سیاحتنا عبر ال

  عــنصر المكان فــیھا كیانا محــسوسا وواقعا حیًا، الیحتــاج إلى وصف نتعرف

علیھ من خــالل حــركة الشخصــیات فیھ، وتفاعلھا معھ ، وكذا  من خالل خــط 

إذ"السیر   وكذلك من  )1("یظھــر المكان على ھــذا الخط ویصاحبھ ویحتویھ

منظور شخصیة الروایة المشاركة والفاعلة على المستوى الذي تنطلق  خــالل

  .       فوقھ األحداث، ولیس من خــالل الشخص المراقب والبعید عن دائرة األحداث

ولما كــان ھــذا الملفوظ الروائي عبارة عن حیاة رسمھا الكاتب لنفسھ و أخیھ      

  ي برز كرمز للتـــــحدي والصمــود على التوأم، وذلك المناضـــل الشـــــیوعي الذ

مستوى أزمنة الوقائع، وسیاحة في الماضي من خالل الحاضر، واسترجاع 

األحــداث و األمكنة الماضیة ةالتي تبدو وكأنھا مستمدة أو مستلھمة من الماضي  ، 

  :      فإن رحلتنا في قراءة ھـذا النص تفضي بنا إلى نوعین من األمكنــة 

  : نة المفتوحــة مكاال/ أ

إن الفضاء الجغرافي المفتوح یعبر عن تلك األماكن التي تلتقي فیھا أعداد      

وتزخر بالحركة والفوضى، التي أشار إلیھا الروائي بشكل عم مختلفة من البشر 

تلك الساحة الصغــیرة في وسط المدینة وقد زرع في  "علیھ الوصــف الدقیق 

بي أمام المقھى وقد تحول من جدید إلى حطام تحت  وإذ… منتصفھا تمثال ضخــم 

یلزمني نمشي للمستشفى  )2("…والعمارات تتناثر حطامھا…أیدي المتظاھرین 

  ة ـــ، مشیرا إلى بعض األمكن)3(  ةـــــالمدینة تظھر وكأنھا أنیق..راح علي الحال  ..

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  76ط  ص/د 1984الھیئة المصریة العامة للكتاب القاھرة " الروایة  بناء" سیزا قاسم ) 1( 

  11:  ص              الروایة      ) 2(

  12 : ص            نفسھالمصدر ) 3(
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ففي مثل  )1("لحانات المفغرة ودكاكین الكحول المبقرة أمام ا" المحدودة المفتوحة

  ھذه األماكن یتحقق التواصل بین مع اآلخرین، ویقضى على الشعور بالعزلة و

الوحدة، لكّنھا  ومن خالل النص تبدو موحشة وكأن الواقع حــولھا من طبیعتھا 

  .األصلیة لتعبر عن واقع مــّر

تواصل إلى الالتواصل، وفي الغالب وصف من تحقیق ال المدینة تحولت فیھ      

لنا ھذه األماكن وصفا یدل على مالمحھا، وجغرافیتھا من خالل الفوضى العارمة 

مھزوزة انقلبت أسفلھا أعالھا و أعالھا أسفلھا " إذن "المدینة  ".التي كانت تمیزھا 

 فاوشكت على االنھیارو االمتساخ فكادت تضیع مزاجھا -سافیھا على عالیھا  -

العام وفقدت أبھتھا وشموخھا أیاما فقط بعد ما عمتھا المظاھرات  والھیجان 

حھا الخوف والھلع، فمكثت واجمة مصدومة یتأرج .الشعبي والمؤامرات الداخلیة

التوجھ : أي  عھا الجغرافي زرع فیھا میال بارزا إلى الھاویة خاصة وأن موق

 )2( "على وشك السقوط في البحرالفطري إلى المیناء، فاستمرت على حالھا وكأنھا 

ھذا الوصف الذي طبع بھ الروائي أمكنتھ الجغرافیة لیكشف عن داللتھا التي ما 

معلم الذات ألن المكان  "ت أن تغـــیر مدلولھا ، ونقــــد داللتھا الحضاریة ، تئف

  )3( "وھي أطراف من ھویة األنا الحضاریة ... الحضاري، وأحد إحدثیاتھ 

ائر بساحاتھا وعماراتھا وإطاللتھا الالمحدودة على المناء أو بألحرى فمدینة الجز

على ل المدینة العامة لألشخاص إْذ من خاللھا تط البحر تلعب دورًا ھاما في الحیاة

  العالم الخارجي وعلى التاریخ باإلضافة إلى أنھا الفضاء المكاني الخاص بالحركة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  13: المصدر نفسھ             ص) 1(
  15: المصدر نفسھ             ص) 2(
58:جامعة وھران ص - 3 -سلیمان عشراتي،األدب العربي والروایة الجدیدة ، تجلیات الحداثة ، العدد) 3( 
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ي     ا ف ن اعتباطی م یك فھا ل ري فوص ادل الفك كاني ، والتب ر الس ة ، والتجمھ التاریخی

ین    ي ح ا الماض ین واقعھ ة ب ي والمقارن نص الروائ ا ،  " ال ب حرمتھ تحم األجان اق

د أن   وارضخوھا وأطاعوھا ونھبوھا ،ففعلوا ما فعلوا ، واستعمروا ما استعمروا بع

ة       )1(" ترصدوا لھا مـّدة ثالثة قـــرون ذه المدین ي ھ فھي فوضى خلفھا االستعمار ف

ع بفوضى من طراز خاص یحول        بعد أن عاث في الّدیار فســادا یجسم على الواق

ھ         ت علی ا كان ل أشد وانكى مم ھ ب تلك األماكن الجغرافیة من حال إلى ما كانت علی

  .        أثناء االستعمار

  

ف             رة للش ة مثی ا فاحش ة وكأنھ ر المدین ة،  فتظھ ویة بغازاتھاالعبوس قة ، فوض

رت     لبت وبق ت وس والمنفرة ، حسبعادتھا  لكّنھا تضاعفت شراسة وقبحا منذ أن نھب

ة       واد غذائی ن م ھ م ولى علی ت تحت ا كان ل م ن ك ت م ذا   )2( ..."وأفرغ ل ھ ألن مث

   .الوصف یجعل المكان الجغرافي المفتوح یحوي شخوص الملفوظ الروائي 
لخیط إلى أمكنة أشد انفتاحا ، وھي تلك األمكنة التي تحمل وسرعان ما ینفلت ا      

ا     ن بینھ ة م ع البریدی ماھا الطواب فیناكي ،    : أس ار ، س ا، زانزیب دوقو ، تیتیكاك واق

و  ان      )3(..." طمبكت وه حس ا أب ل إلیھ ي یتنق ة الت ب األمكن ى جان إل

الفیا" ان   12/04/1937"براتیس و"، حس ان  13/12/1934" طمبوكت " ، حس

  المكان بالمفھوم الجغرافي رسما عجیبا "فرسم    )4( 12/03/1929" ان طھر

 

 
  15: الروایة                   ص) 1(
  20: المصدر نفسھ             ص) 2(
21: المصدر نفسھ             ص) 3( 
28/99/116: المصدر نفسھ            الصفحات ) 4( 
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ذي             ث تغ دمیر حدوده بحی ا ، وت س معالمھ ة ، وطم بالتعمیم على مالمح جغرافی

أسماء األمكنة الجغرافیة في الغالب ، أي شيء إال أن تكون مكانا في الغالب واردًا 

ـردیة       على المالوف  ـنیة الســـــ ة  ذات البــ ة الروائی ي الكتاب ة ف ما نجد علیھ األمكن

ة           )1( "التقــلیدیة  ة جبلی ي كمنطق ا الجغراف ة تخرج من مفھومھ اطق الجبلی ي المن ف

ت        ي كان ة الت ك الجھ ى تل دل عل فقط إلى معنى الموقاومة وااللتحاق بصفوفھا كما ت

دو الفرنسي ، فتصبح األمك     ام الع ان       مفتوحة أم ر المك ب غی ي الغال ة ف ة الجغرافی ن

   .المالوف الذي تعرفھ خارج السیاق 

د          ان عن م ینقطع فیصبح المكان أفقا یمتد ، والزمان واألنسان فعالن یتصاعدان ث

اریخ      ھ الت ا ب تفظ  لن ا یح ي م ة ، ھ ر عارم ة تفج اء   )2(لحظ ان كفض ى المك فیتخل

اتج  و ن ر ھ دلوال آخ ب م ھ لیكتس ن مدلول ي ع ن  جعراف ي ع ي لیعط ار النص األنفج

  .أبعادًا أخرى مسطحة للمكان 

ان ،         ا الزم ن خاللھ م م ة یرتس دالالت تاریخی ة ل بح حامل ى فتص ول المقھ وتتح

ى اإلنسان      " وتعاد الذكرى وبھذا  ھ عل دور دورت ان وت ینأى الزمن بوقره على المك

ا       ًا ش دو المقھى فضاًء تاریخی ى زمن   فتتغیر وجوه ، وتتقاطع مصائر ، ویغ ھدًا عل

د انصرم      ة ق اة القری ا حكى عن تحول         ذوھ  )3(" من حی ي لم ھ الروائ ر عن ا عب ا م

  أحد المقاھي ...ومن جھة أخرى " المقھى من رمز تاریخي إلى عصرنة حدیثة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جنازة نموذجا ، تجلیات الحداثة ، عدد عبد المالك مرتاض ، بنیة السرد في الروایة العربیة الجدیدة ، ال) 1(

  19:ص    1993، جامعة وھران   -3-

ي         )2( ة المعاصرة ف ة العربی ي الروای نص ، اتجاھات ف ان ، ال غسان إسماعیل عبد الخالق ، الزمان ، المك

  68:ت ،ط ،    ص  1993المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،بیروت   1990/1980األردن 
  12: ،جمالیات المكان في الروایة المغاربیة          ص  كرومي لحسن ) 3(
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الذي أراده أصاحبھ متباھیًا بالمظھر العصري الحدیث وعبثا حاولوا ، وكان ھذا 

فة   المقھى لثالثین عاما مضت قد تحطم ت ا  .حطیما ھائال بتفجیر قنبلة ضاریة ناس أم

ر ش  ـــد أحـــاآلن فق د ودم ـ رق من جدی دًا     ـّرتّدمیر ف ـــ ام حجرًا وحدی ى رك تحول إل

      )1( ."وخشبًا

ا            اء خلفی ق فض ي تخل ة الت ك األمكن ى تل اكن نشیر إل ذه األم ى ھ وباإلضافة إل

اء ي الفض ة ف ت معلق ي بقی جد الت ومعة المس دود ، تخل )2(كص ا المح اء خلفی ق فض

یم           را من الق رتبط كثی م ت دا ، ومن ث عا ج ا متس اس مكان د الن اھي یصبح عن فالالمتن

  . )3("المجردة باحداثیات مكانیة محسوسة 

ومن ھنا تتصل ھذه األماكن المفتوحة بفضاءات ممدودة وغیر محدودة كالبحر      

ا       ل من حس الد سفر ك ة ، وب اطق الجبلی اءه ، والمن دورھا  ومین ین ، وھي ب ن وحس

  .توحي بالحریة ، واالنطالق ، والتفاعل مع الذات 

  :ـة غلقمكنة الماال/ ب

ان واحد   ھذه اال     ماكن التي ترمز للنفي والعزلة و الكبت ، حیث اإلنغالق في مك

ا          ذا م الم الحارجي، وھ ع الع ل والتفاعل م ى الفع ؛یعبر عن العجز وعدم القدرة عل

ي    ھ الروائ ورلنا ب ـھا        ص ا زوجـ ذ أن أتھمھ ي من ھ الت ورة أم وم   ص ا ی بالزن

ذلك " دخلت في عزلة عبر عنھا ذلك الفضاء الذي لزمتھ ، فضاء  11/02/1956:

ي وسط   المنزل الكبیر الواسع الفسیح المحاط بجدران خارجیة عالیة ك ل العلو ، وف

   ثیفةلكا، ومن بینھما تلك التوتةة المغروسة خاصة بشجر التوت الحدیقة الھائل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
11: ص       الروایة            ) 1( 
22: المصدر نفسھ          ص ) 2( 
غالب ھالسا ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : غاستون باشالر ، جمالیات المكان ، تر ) 3(

64/65: ص  - 4-والتوزیع ،بیروت ط  
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ذة    اج ناف ى زج زاحم عل انھا تت ت اغص ي كان رة، الت ة ، المتجب ة المتغطرس العمالق

ت  ًا          –أمي  -غرفتي ، فكان ق ، غلق ذا اإلطار المغل ا داخل ھ ا كلھ إذن تقضي حیاتھ

ا الم    ة ، وتراصف أیامھ ة ،    محكما بتكراریتھا الیومی ا المتتالی ررة ، وتكررلیالیھ تك

ھذا المكان وإن  )1("وتعاقب رزنامة أعیادھا وأعراسھا ومآتمھا ووالدتھا المتواترة 

ة ، وعن انقطاعھ      ھ الكئیب نعت بالفسیح إال أنھ َیْجُسم على صاحبھ ، فیعبر عن حالت

ا تع    ا ، وافراحھ اني عن العالم اآلخر ، فأصبحت في ضحكتھا ، وحركاتھا ، وآلمھ

ا تفصح   من العزلة ، وتشكو ماساتھا كما تتألم على ذلك المناضل ال شیوعي ، وكأنھ

  . انھ عن حالھا بلس

ة ،                 اكن المغلق ي األم ان الصدارة ف ل السجن مك ان   "ویحت ث یضیق المك حی

فصورة المناضل  )2("الحابس فیصیر زنزانة ، كأنھا القبر كلما فیھا یوحي بالموت 

حكم علیھ باإلعدام والذي أودع السجن ، والذي استطاع أن یرضي   الشیوعي الذي 

ة  ذ البدای اه من جن  " كبری ارج الس باحا خ عة ص اعة التاس ل الس ًا قب اق یومی ان یس ك

ق   ... ي التحقی ب قاض ي مكت ھ ف ق علی م یغل ة ث ر العدال ة لقص بابیك الُمذھب و الش نح

ھ مریض لشدة        ھ أّن دو علی ذي یب ة    بحضور محامیھ الرئیسي ؛ ال ھ من المحكم خوف

ار           ... اعي لحف ر اجتم ل، أو مق رج باب ة أو ب ا سوق عربی دو وكأنھ ة تب فقصر العدال

                                     )3( ."القبور ، أو مسرح للدراویش الدوارین 
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ى        دل عل ق ، ت ي التحقی ب قاض ي مكت جن وف ي الس دران ف ة ج ین أربع وده ب فوج

الق ، وكی یالت      اإلنغ ك الف ذكره لتل ى ت ھ ، حت ي زنزانت ھ ف ة تالزم ذه الحال ف وھ

لیمة     ة وس ماء جمیل ل أس ي تحم ذیب ، والت ة للتع یال  المخصص ثال، أو ف ة م كالنخل

ون أي  ى رأس : الزیت ا عل ذب فیھ ي ع اكن الت س األم ھ "نف ع "أم وج ابوس لرب الك

   .أصبحت مغلقة فھي تمثل حیاة الحزن والكآبة  )1(قرن

رت      اكن    وت ة إذ األم ذكریات ألیم ة ب یات الروائی ة ، والشخص اكن المغلق بط األم

اظ       ھ االحتف ت ذات ي الوق ا ف الجغرافیة المغلقة ال تفتأ تحافظ على الذكریات وتتیح لھ

ل    ي تمث بقیمتھا األساسیة ، ویعكس ذلك صورة جدتھ ، تلك الصورة األسطوریة الت

ة    جدتي وھي على فراش االحتضار بمالبسھا الجدی  دة البھیجة ، وتصفیفتھا المربع

ة      )2("، ونظرتھا الوقحة  ا إدخال الرھب فھي تلك الصورة التي أراد أبوه من ورائھ

ت   الم اإلنسان     " في زوجتھ بشكل نھائي ، فكانت الصورة معلقة بالبی ت ھو ع فالبی

  .  )3("األول ، وھو وحده الذي یعطي للوجود قیمة 

    

اكن ا         د         لمولما كانت األم ي ق إن الروائ ر ف ت ، والقھ ز للحبس والكب ة ترم غلق

عبر عن ھذا النوع من األماكن ، والتي من بینھا بیت األسرة ، الذي یوحي بالدفء 

ة    ن الغراب ا م ة نوع یة الروائی دى الشخص وحي ل ذي ی اطة ، وال تقرار والبس واالس

  إال لفاطمة ، تلك وعدم التالئم نظرا لمعاملة أمھ ألخیھ التوأم ، ولم یكن یرتاح فیھ
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ین      ي ح ھ ، ف ھ ألم ة جدت واي ، وایضا معامل ق الترام ي طری ا ف ت نحبھ ي قض الت

  .الذي كان یعیش بین فساتینھا وفي حجرھا " حسین"كانت متعلقة بالعم 

ي                  ة الت ك الغرف ي عن تل ا الروائ ر لن دما یعب ة عن ھ  ویشتد انغالق األمكن جمعت

لین " ا "بس رب المین ان        بق ن قابع ا، ونح فا عجیب ان وص ذا المك ف ھ ث وص ء حی

دأ بمفعول           د ھ ام البحر وق ك الحجرة أم ب تل میم قل بصورة مخالفة للمعقول في ص

ر عن الفضاء      )1("وكالنا یحملق في صاحبھ ...ارتداد أمواجھ ھذه الغرفة التي تعب

  .في آن واحد  المغلق كانت مصدر ألم، ولذة للروائي

عوره    وإلى جانب ما       ل رغم ش عاشھ من حنان ووّد، وألم، بلغ في النھایة للرحی

  . بالذنب ، والتحق بالمقاومة في المناطق الجبلیة التي توغلت المقاموة فیھا 

اكن          ة ، والحجرة وأم ھذه الفضاءات المغلقة بما فیھا البیت ، والسجن ، والغرف

زا  زا متمی ل حی یة تحت ة كابوس د أمكن ا تع ذیب ، كلھ ي التع ذاكرة، وھ اء ال ن فض م

ذا الرجل الشیوعي           اة ھ ة ، الشیوعیة ، ألن حی اة البرجوازی ائق الحی حقیقة من حق

ھ  جل یومیات وم یس ل ی ذي ك ھ  ال ى زوجت لبھا إل ھ ویرس ا"، ومتطلبات ل " بی ن داخ م

ا ، فھي       ة الزن ة بتھم ا ، المتھم السجن ال تختلف عن حیاة تلك األم السجینة في بیتھ

   .ینة المجتمع الذیتعیش فیھ سجینة نفسھا ،وسج

نص          ذا ال ي ھ فالسجن كالمجتمع مكان جغرافییتظاھر المرء فیھ بالحیاة ، وھو ف

ة         كلة اإلنسان األساسیة ، والمتمثل ھ تتجسد مش فضاء عاكس لألحداث ، ومن خالل

ر والعجز     ع والقھ في تمرده على واقعھ المعاش ، وعلى رفضھ لجمیع مظاھر القم

   .عھ المعاشفي حیاتھ وواق
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ا                ك الفت ع تل رة م ا األخی ي لیلتھ ة ف یة الروائی اء الشخص ك الفض س ذل ة ویعك

ردة ،    یة المتم لین "الفرنس ر     "س ى أكب بة إل ا المنتس دى عائلتھ ت تتح ي كان ، والت

  المعمرین الفرنسین المسیطرین

  )1( ."على منطقة زراعیة خصبة ،مترامیةاألطراف بالواد المالح غرب البالد

ع        لة م ت متسلس وباإلضافة إلى كل ذلك فإن اللغة السردیة في النص الروائي كان

دة والمحدودة ، والتیتتحرك     الفضاء الجغر افي بأمكنتھ المنغلقة والمفتوحة ، والممت

ة     ة متكامل ي حلق ر ف ى آخ ان إل ن مك أداة   , م ا ك وم بوظیفتھ ي تق خرة   )2("فھ مس

ى   : للتمكین من الوسیلة لكي تبلغ غایتھا أي  أن كل األمكنة تغتدي وسیلة للمرور إل

   . لى المستشفى انطالقا من البیت وھو فضاءساحة األمیر المؤدیة إ" المكان األول 
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  :  الفضاء النصي/  2

ي           ا أشرنا ف إذا كان مفھوم الفضاء النصي ھو الحیز الذیتشغلھ الكتابة ذاتھا كم

ذا الفضاء        إن ھ ة ، ف ى مساحة الورق الجانب النظري، العتبارھا أحرفا طباعیة عل

  .ار من األحداث تم ضمن ھذا االط یحیلنا على تداخالت في بنیة الزمان ، وما

ویھدف الروائي من وراء تقسیمھ الملفوظ الروائي إلى ثالثة أجزاء ، إلى وضع     

ذي   راع ال مون ، والص ي المض ة ف ى القائم رر الفوض كل لیب ث الش ن حی وازن م ت

ائق      ثالث دق غره ب ذي یص تعانیة الشخصیة الرئسیة نفسیا مع شخصیة األخ التوأم ال

ھ  , من جھة  )1(فقط  ة          ومع أبی ھ من كراھی ا یعانی اھیكعن م ة ، ن ة ثانی ھ من جھ وأم

  . للعم حسین 

  

م            ي ترس ة الت راعات الداخلی ذه الص ن ھ ح ع ذي یفص و ال ي ھ اء النص فالفض

ذا األطار       ا      ,تحرك الشخصیات داخل ھ ة الحاضرة مسترجعا م عابرا من الزمنی

ي لنصھ   أمكن من األحداث للكشف عن الماضي ، والتقسیمات التي وضعھا الرو ائ

ى       ة إل ة ، فنجده یقسم الروای تكشف عن الفوضى التاریخیة من خالل إیراده لألزمن

، وكل فصل یحدد بحجم صفحاتھ ،      ثالثة أجزاء ،وكل جزء یعبر عن فترة زمنیة 

  .وفق نوع األحداث وتتابع آلیاتھ ، ووقائعھ الواقعیة

ي ، أن           وظ الروائ ي للملف ي     إال أنني وجدت من خالل قراءت ع ف د وق ي ق الروائ

  .عملیة التكرار ، والتي كانت طاغیة على أجزاء ھذه الروایة

     10/10/1988:الجزء األول 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
88: الروایة                  ص ) 1( 
12: المصدر نفسھ          ص ) 2( 



 

- 94 - 

  بنیة الزمان والمكان في روایة فوضى األشیاء   الفصل الثالث                                      
  

  حاول الروائي أن یعرفنا بشخصیة أخیھ التوأم الذي التقى معھ في ساحة األمیر

ت       ي كان ورة ، والفوضى الت عبد القادر في وسط الركام والخراب ، والبطون المبق

أة          ظ فج ذا اللف معھ ھ ى المستشفى ُیس ھ إل ي طریق ا   إذ" تعم المدینة ، وھو ف ان م ا ك

ى   تخافش من ربي خمم على األقل في أمنا المسكینة اللي بقات تتعذب في قبرھا عل

ك  رد         )1(..." جال ى س ى عل ترجاع وتطغ ة األس یطر عملی ة تس ذه اللحظ ن ھ وم

  . األحداث

ا ،              فلھا أعالھ ب أس زوزة انقل ة ، مھ ي غارق ة وھ ر المدین ا مظھ ف لن ویص

فلھا   ـالھا أس ف ال , وأعــ م یص ة      ث ا ثكن تیري وكأنھ كل ھس ي ش ي ف فى وھ مستش

ات  , تحولت ،أوإلى ترسانة أو حصن عسكري  ثم ولج في أستعادة الذكریات ؛ذكری

ا ،    ى أبھتھ ي أحل ي ف دة وھ ورة الج ا ص م لن ة ، فیرس رة المراھق ورتھا فت ت ص ح

   .أصبحت مفزعة مرعبة ألمھ  التي أتھمت بتھمة الزنا

  

م ،   أمھ التي دخلت في عالم صوفي      حیث كان یقرأ لھا من كتاب فصوص الحك

عار     راءة أش ة  "في حین كانت تفضل ق ة العدوی ف     " . رابع ة الجزء نجده یق وفینھای

ا    " على نفس العبارة االفتتاحیة  ي أمن ل ف إذا كان ما تخافش من ربي خمم على األق

    )2( ."فأنت تكرھنا ...المسكینة اللي بقات تتعذب في قبرھا على جالك 

ھ          ھ لتوأم ب یتصاعد      " ویعلن في األخیر عن كراھیت د رھی ذاك بحق عرت آن فش

   -ولعل ؟ –من أعماق أحشائیعلى غرار ذلك الحقد الذي كنت أكنھ لھ منذ والدتي 
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ي رحم          :قبل والدتي أي  ان متواجدا ف ذي ك د الالبشري الكوني الفلكي ال ذلك الحق

  )1(".الوالدة وھي تحملنا األثنین معا وكأنھ حقد راجع إلى فترة ما قبل التاریخ 

صفحة  مكتوبة ، وصفحتان مبیضتان،   98ء ھذا الفصل في وبناء على ذلك فقد جا

ا یوا  . 10/10/1988قد سجل على األولى الجزء األول   ك  األحداث    وھو م ق تل ف

الدامیة المدمرة التي غرقت فیھا مدینة الجزائر في ھذه المدة البزمنیة ، وأما الثانیة 

، وسیر األحداث دل فبیضاء ، وكأنھا إعالن عن نقطة محدودة في الزمان والمكان 

ة المتوا   اط الثالث ك النق ى تل ھ    عل ي نص ا الروائ دأ بھ ي ابت ة الت ب   (...)لی ى جان إل

  :البیاض المتروك في أعلى كل صفحة منبدایة كل فصل على النحو التالي 

  مرور زمني أو حدثي،"مما یدل 

  وما یتبع ذلك أیضا من تغیرات 

  )2("مكانیة على مستوى القصة ذاتھا

  

  

  

  1956\02\11:الجزء الثاني 

فحاتھ              ت عدد ص فحات ، فبلغ ث عدد الص ة من حی ل أجزاء الروای  74وھو أق

ي   صفحة، بدأ وكأنھ  تكملة للجزء األول  ة الت ، كشف فیھ الروائي عن األحداثالدامی

ائرون   ا الث ام بھ وال     ق طت اآلن ط د بس اتھم وق ون الفت م یرفع ردون وھ ، أو المتم

  نرید عمًال وال ندیر " لشعارات علیھا واضحة، بھمجیة، فاقعة وعرضا ، فظھرت ا
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  )1( " .كیف ماجر 

  مشیرًا إلى تلك الفوضى الناجمة عن الروائح الكریھة التي تنبعث من الجثث ،

ران     دم والقط ن ال یط م ن خل ارة ع ا عب ة ، وكلھ دبابات المحترق ل ال وھیاك

الة     وة المغ والخراء والبولوالقھ م المحترق ازوالبنزین ، واللح ل  ...والغ ا یجع مم

ر "ار أنات وبكاء ونواح المظھر یبدو لى غر غ       " قم م تبل ي ل ة الت ھ العنابی زوجة أبی

ران ،  " حسان  "عن رحالت أبیھ المختلفة  لیلة العرس ، كما یرويبعد أنوثتھا  طھ

رغ لرو دي  الیتف اح والتح ز الكف لة ، رم یوعیة المناض یة الش ك الشخص ة تل ة قص  ی

ذبت ، و   جنت وع ف س اء ، كی ا  والكبری ا بزوجتھ دى عالقتھ ّا "م   BEA"بی

ض    ررًا بع ل ، مك ناعتھ للقناب یش ، وص ي الج اركتھ ف ة مش ائلھا، وطریق ورس

ل              ھ من قب ى أم ا إل ة الزن ھ تھم ي الجزء األول ، كتوجی ا ف ي تطرق لھ المواقف الت

  .أبیھ، وتغیرأحوالھا بعد ھذه التھمة 

ي             رة الت ة  األخی ك اللی ي      -قضاھا وذكرفي األخیر تل ة ف ھ بالمقاوم ل التحاق قب

ة   اطق الجبلی ردة     –المن یة المتم اة  الفرنس ع الفت لین "م ین "س ترجع    )1(؟ أل لیس

دم      زج ال ث یمت ة حی اطق الجبلی ي المن اھا ف ي قض عبة الت رة الص ك الفت یل تل تفاص

  . وبالوطن, بالتضحیة

اریخ              ًا من الت ي انطالق ھذا الجزء قد كان تعبیرًا عن األحداث من قبل الروائ

ھ    المزدوج المح ت فی ذي اتھم ور في السرد الذي أعتقل فیھ المنضل الشیوعي ، وال

  . أمھ بالزنا ، فقد شغل تلك المساحة الفضائیة النصیة 

   1957\02\11: الجزء الثالث 
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ا    120ھذا الجزء ھو أطول األجزاء وقد بلغت عدد صفحاتھ          صفحة ، وھوم

ب        دت أن أغل أملي وج ي وت د قراءت ن بع ابقین ، لك زئین الس ب الج ادل بالتقری یع

  األول ، والفصل الثاني ونعرضھما صفحاتھ ھي تكرار لما جاء في الفصل 

  :كاآلتي 

  الصفحات المكررة في الجزء الثالث  الصفحات

  3الجزء  288إلى  260مكرر من   1الجزء  106إلى  74من 

  3الجزء  235إلى  220مكرر من   2الجزء  123إلى  109من 

  3الجزء  260إلى  244مكرر من   2الجزء  152إلى  139من 

   

ة   ولو رسمنا الفضا   ء النصیللجزء الثالث نجده قد احتوى على ستین صفحة مكتوب

  .في حین الباقي ھو تكرار لما جاء في الجزئین األول والثاني 

183         219         235         244       260         288           300    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ة ،      اطق الجبلی ةفي المن ن المقاوم ھ م ر عنعودت ة تعب ھ تكمل زء وكأن ذا الج ان ھ فك

ى     ذكرى إل ھ ال ادت ب لین" فع داخل    " س ا ، لتت ا ، ولقائھ ي عودتھ ة ف ة الملح والرعب

  .األحداث ، وتحدث فوضى عارمة بالذكریات 

ة  ة فاطم بط العم ھ     تخ ورة جدت وارئ وص ة الط واي ، وحل ة الترم ت عرب تح

  األسطریة ، ثم یصورلنا طریقة الوشایة وإلقاء القبض على المناضل الشیوعي 
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ھ باإلعدام ت     یحكم علی ة ، ف ام      فیحال على المحاكم ة الطوارئ واألحك ع حال یًا م ماش

  .  10/02/1957لینفذ اإلعدام یوم  )1(" العرفیة وحالة التلبس بالجریمة 

ي آخ       ل         وف ذا المناض د ھ ھ بع وت أم ى م ص إل ي یخل وظ الروائ ذا الملف ر ھ

ل        رة داح بحیات المبك دى الص ي إح نوات ف رة س ذ عش ت من د توفی یوعي ، فق الش

ا  را  غرفتھ ل اإلنص ا قب دتھا   یقبلھ غل ، فوج ى الش ذ   " ف إل ت من دت توفی ة وق میت

داھا مصقعتان     انتى ی ي    ... ساعات أثناء اللیل في عمق لیلھا ك ول ل ا تق خذ  : وكأنھ

ي    ... بالك من أخیك الصغیر وإن كان توأمك  ھ ف اعتني بھ رغم صعوبة مزاجھ ألن

طبعھ خاص فقط ، وھو صاحب نزوات وأطوار وطفرات ... العمق طیب ولطیف 

   )2(. "أكثر طھال فیھ  ال

ل      دى تفاع ا م ى لن الي یتجل كل الت ي الش ح ف ي تتض یمات الت ذه التقس ى ھ اًء عل وبن

  .الفضاء النصي مع األحداث 

  الزمن التاریخي    عدد الصفحات   الجزء 

  1988\10\10  100  األول

  1956\02\11  74  الثاني

  1957\02\11  مكرر 60منھا  120  الثالث 

   

النظر إل       د       وب ا نج فحات فإنن دد الص ادًة بع اس ع ذي یق اب ، و ال مك الكت ى س

صفحات   10صفحة لھا ارتباط كبیر بمضمون الحكي ، و 294مجموع الصفحات 

  أنھ أحیانًا تحدد " لیسلھا ارتباط كبیر بمضمون الحكي ، ومع ذلك لھا أھمیتھا إْذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
236: ص    الروایة               ) 1( 
299/300: المصدر نفسھ          ص ) 2( 
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  فانطالقًا من الغالف األمامي     )1("طبیعة تعامل القارئ إلى فھم خاص للعمل 

إن ال  ھ ف ي ، وداللت نص الروائ ارجي لل كل إال الخ فحات ال یتش اني للص اء المك فض

  .عبر المساحة مساحة الكتاب وأبعاده ، وھو مكان محدود 

غل          ا تش ي فإنھ وظ الروائ ل الملف ة داخ ة األفقی ة الكتاب ى طبیع ا عل وإذا عرجن

ین   ط لھامش كل یبدومتوس ار بش ى الیس ین إل ن الیم دأ م ث تب فحة حی ط الص وس

  ر ، كمامتوازیین عن الیمین والیسا

  : یبدو في الشكل التالي  

  ونشیر إلى تلك العناوین غیرالمؤطرة 

  داخل النص ،والتي تشیر إلى فضاءات 

  :ومكانیة مثل زمانیة 

       

         )3(طنبوكتو                         )2(طھران                          )1(براتیسالفیا   

12\04\1937                 12\03\1926                       13\12\1934   

  حسان                                  حسان                                 حسان

ك                ة عن تل ي البرھن ذا الفضاء النصي یكمن ف داخل أجزاء ھ ى أن ت ونخلص إل

ة    ن طبیع ویعبر ع دیولوجي ،وھ اه األی ة اإلتج ن طبیع لة ، وع ى الحاص الفوض

ق     المو امین والعالئ توى المض ن مس وع ، وع ًا    ض یات مكان ین الشخص ة ب الكامن

  .وزمانًا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
56: حمید لحمیداني   ، بنیة النص السردي ، ص) 1( 
  28: الروایة                 ص ) 2(

  116/227: المصدر نفسھ     ص )  3(

  85/270: المصدر نفسھ     ص )  4(
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  صل الثالث                                         بنیة الزمان والمكان في روایة فوضى األشیاءالف
  

  : الفضاء الداللي  /3

دث ن           ك نتح ال ش ي ، ب ي والنص ائیھ الجغراف ان بفض د المك ت عن د أن وقف بع

ھ    ار إلی ذي أش داللي ال اء ال ت " الفض رار جنی ور   "جی لة بالص ھ ذا ص ذي جعل وال

ة    المجا اد داللی ب النظري  ، ألن        )1(زیة وما لھا من أبع ي الجان ھ ف ا تناولت ذا م وھ

ین        داللي ب اء ال ذا الفض أ ھ ة ، فینش اني مجازی دة مع ظ ع ل اللف ة تحم ة األدبی اللغ

  . مدلولھا الحقیقي ،والمدلول المجازي 

      

بالدالالت  وبما أن اللغة ذات صلة باألفراد فإن توظیفھا في السیاق یجعلھا محملة   

داخل الخطاب الروائي فیصبح المكان الروائي تقنیة ذات مستویات دالة في بنائھا ، 

  )2( .یمكن استقصاؤھا وتحدید أبعادھا والتفاعل معھا

وظ       ذا الملف ل ھ ة داخ ة الداللی ن األمكن ة م ى جمل وف عل ا للوق ي بن ا یفض ذا م وھ

نا بھا في تلك الساحة  الصغیرة ولى التي التقیمنذ اللحظة األ" الروائي ، فنجد قولھ 

ة    ط المدین ي وس ة       ف ال المقاوم د أبط خم ألح ال ض فھا تمث ي منتص د زرع ف ، وق

ة        ن المجموع خم م ھ أض ي حجم دا ف یفھ ، فب ھرًا س ھ ، مش ًا فرس ة  ممتطی الوطنی

                                                                                                       )3(". النحتیة نفسھا التي ینتصب علیھا 

ل أیضا          ھذا الخطاب المكاني المحمل بالدالالت والذي الیعبر عنما ھو كائن ب

د    ھ ، وق على ما كان سابقا ، فھو رمز لألنتصار والحریة ، وضخامتھ توحي بمكانت

  إلى حیویتھ التي مزج الوصف بالفاعلیة ممتطیًا فرسھ ، مشھرًا سیفھ وكأنھ یشیر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
60: حمید لحمیداني   ، بنیة النص السردي ، ص) 1( 
ادین ) 2( د المح د الحمی ف  " عب ان منی د الرحم ات عب ي روای ردیة ف ات الس ة " التقنی ة العربی المؤسس

  85:ص     -1-،ط  1999للدراسات والنشر بیروت ، 

  66: ص           الروایة        )  3(
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اه            ة تج لوك أم ة والحضاریة ، ویجسد س ة الثقافی ة للماھی ا؛ فھوترجم ع بھ كان یتمت

  لوكابطالھا فرسمھ لھذه اللوحة الفنیة المعبرة لیس من قبیل المصادفة ،بل ھو س

لوك     ذا الس ل ھ نزوعي وارادي في الوقت ذاتھ من قبل الروائي الذي حاول أن یجع

ان  ند المك ذلك "یس وه ب ن    ویكس دًا م ان ح ل لألنس ي تكف ة الت ن الرمزی توى م المس

    )1("التكیف  عبر اختراقاتھ المكانیة الزمانیة ، وتحوالتھ الثقافیة والروحیة 

ذا الن  ى ھ ادر عل د الق ر عب ورة األمی ارئ  فص ل الق ویر یجع ن التص دیعي م و الب ح

داللي ، ومن خالل      یسترجع األحداث ویستجلي الذكریات من خالل ھذا الفضاء ال

ر عن      ز یعب ى رم فضاء ساحة الشھداء التي تتجاوز ذلك الرمزالفكري التاریخي إل

ان        ة المك ة بتضحیاتھا الجسام ،فدالل الدماء الذكیة الطاھرة ،یعبر عن شرف المدین

  . اللغة لترتبط بالصورة اإلحائیة التي تشیر إلیھا تفارق 

  

ل إذ          ى التأوی وح عل یاء مفت ى األش ي فوض اء ف إن الفض ك ف ى ذل افة إل وباإلض

اء      ة ففض ذكریات الحمیمی ة بال ي مفعم ارد ، وھ ع ذات الس ازج م ھ تتم ة فی األمكن

را        ًا ت ا مخیف ة تراكم ع ،والمتراكم ذا المجتم مود ھ ذا  شجرة التوت الصامدة ص كم ھ

ي     تان المنزل ي البس ع ف ا   " المجتم ان حجمھ ي ك ذي تتوسطھ والت ا  ال یغطي بكثافتھ

ي           ب ف ان ،فتنتص ذا المك ي ھ ع األحجام األخرى المتواجدة ف جمیع األحزان ، جمی

باح          ًا كأش ًا كئیب وًال ، مأتمی ًا مھ ًا مخیف ة تراكم ات المتراكم الل الظلم ومن خ الج

ط ضوء المصبا      یس فق ة ل ل األشیاءالمتراكمة     متربعة متحدی ل وك ائي ، ب ح الكھرب

  )2("المجاورة والمحیطة بي 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
59 :ص  -3-سلیمان عشراتي ، األدب العربي والروایة الجدیدة ، تجلیات الحداثة ، العدد ) 1( 
  27: الروایة                 ص ) 2(
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دي رمز ات والتح ذا الثب م  ھ اة رغ عاب الحی اوزه ص عب ، وتج ذا الش دي ھ لتح

  .التراكمات فھو ال یزال صامدًا

ثًال أو   " ومن األمكنة الداللیة ما نجده یرمز للحریة والطالقة     ة م وزارة الخارجی

ران   إحدى الشركات الوط ة شركة الطی التطور      )1(" نی وحي ب ي ت ذه الفضاءات الت ھ

ر   ھ التغیی م یلمس ذي ل دھا    " ال ى قواع ة عل زال واقف ارات ال ت ات والعم ل البنای فك

ھا    ى اختصاص دل عل ارات ت ا إش ى واجھاتھ ل عل ًا ، تحم فیفًا منظم : ومصففة تص

ازة ، مقھ   ة، الخب ة ، البلدی وطني ،الوالی ك ال زي ، البن د المرك ة البری ى األحذی

ة      ة ، الشركة الوطنی كك الحدیدی العصریة ، جزارة المستقبل ، الشركة الوطنیة للس

فھذه الجملة من األماكن ذات   )2(..."  للطیران ، الشركة الوطنیة للمالحة، الشركة 

ا أداة    زبر رماللوحات اإلشھاریة التي تعت ان بواسطتھا ألنھ ًا بحیث یمكن تمثل المك

     .إیحائیة دالة 

  

ادة       ان العب ى مك دل عل ي ت ة فھ ى دالالت إیحائی ًا إل جد أیض ومعة المس ل ص وتحی

دم       " ألن )3(المسجد  زرق وسط تھ ي الفضاء ال ة ف صومعة المسجد التي بقیت معلق

  )4( " .األشیاء من حوالیھا 

ان            ام المك ى قی ة عل وبالرغم من الفوضى إال أن الروائي صورھا شامخة ، دال

  . العبادة الدینیة المقدسة الصالة  الذي تقام فیھ

  

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
09: المصدر السابق          ص)  1( 
  39: المصدر نفسھ                ص )  2(

  109: عبد المالك مرتاض ، في نظریة الروایة  ، ص )  3(

  22: الروایة                 ص ) 4( 



 

- 103 - 
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تجالئھا       یاقھا ، واس ي س دودة ف ة الالمح ھ اللغ وحي ب اء ت داللي ھوفض اء ال فالفض

ي ،    ز الخلف ي ، والحی ي الحس د الجغراف ى البع ًا إل بح موحی ان یص اني ، فالمك للمع

كل دی  دود ، فیش ان الالمح ة   والمك داث القائم ال واألح ارًا لألفع جمًا وإط ورًا منس ك

ذا الرتباطھ    وعلى الصعید الداللي نجده یركن إلى الغموض ، وللعالم المجھول وھ

ق         ك العالئ ھ لتل ع ، وإدراك اء المجتم ي بن ھ ودوره ف باالنسان القارئ ، وبمدى ثقافت

  .  المكونة لھ 
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ن والمكان من خالل ھــذه الدراسة ترسم لنا الفضاء السردي لھذا ابنیة الزم

في تشكیل النص أھمیة ائي بكل معالمھ المكونة لھ ، لما لھا من الملفوظ الرو

  .الروائي 

فوضى " ،في ھذا النص الروائي متنامي  ًاتصــاعدی ًاخطن افترسم بنیة الزم        

على  ًاعتمدم، ألحداث لالروائي الزمنیة  التاریخیة ا بھقد كسر " األشیاء

ن النص افزم ، معتمدا المنھج النفسي ،األسترجاع واالستذكار بل االستباق أحیانا

  .  رشید بوجدرةعند الروائي  ينضج الفكرالیترجم مستوى الوعي و

یطرة على فالتشكل الزماني لألحداث بھندستھا الرائعة،واشكالھا المختلفة المس      

مرت بھ الجزائر ، زمن  فضاء العمل الروائي ،تجعلنا نشعر بأننا أمام واقع زمني

مضطرب، مھزوز تغمره الفوضى ، زمن االنتفاضة ، وزمن استرجاع الحریة ، 

  .أبان الثورة التحریریة وبعدھا والموقف للرجل الجزائري ،وزمن الصمود

، ريئتي مر بھا المجتمع الجزامؤلمة الفیرصد رشید بوجدرة اللحظات ال     

وسكان العاصمة بالتحدید، فیعبر عن التحول و الرفض والتحدي، واللحظات 

مھا الجزائریون من أجل ھذا الوطن برة عن البسالة والتضحیة التي قدالبطولیة المع

, الزمان الماضي زمن الحرب والثورة  فیوجزھا احیانا ، ویفصلھا متذكرا,المفدى 

لتي غمرت البالد معلنة الرفض و ازمان االنتفاضة والتظاھرات  واقعوزمان ال

  .التحدي 

تلك األزمنة الثالثة المؤطرة  كشف الزمان عن مستویاتھ الخارجیة ،وبذلك فقد      

لوقع السیاسي ا للعمل الروائي ، وعن زمنیتھ الداخلیة ، فیعبر عن الثورة على

  ھة اخرى ، فیعود للماضي فیعبر السائد من جھة ، واألوضاع االقتصادیة من ج
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عن الثورة ضد االستعمار الفرنسي ، وھذه الثورة المسیطرة على العمل الروائي 

  .من بدایتھ  إلى نھایتھ تشكل تحدي اجتماعي عرفتھ الجزائر قبل االستقالل وبعده 

الفرنسي األصل  وینبعث الزمان ایضا من خالل صورة المناضل الشیوعي      

لنضال من أجل القضیة الجزائریة، بعد لدى المستعمر، وضرب نموذجا الذي تح

یطلق النارعلى صبي في دشرة ولم یستطع أن ینسى  الضابط الفرنسيأن شاھد 

  . وحكم علیھ باالعدام ، والقي القبض علیھ ،ھذا المشھد ،فالتحق بالثورة 

فوضى "لروائي ن داخل الملفوظ ااوھكذا یمكن أن نقول بأن مستویات الزم       

ترتكز على تلك الدالالت التاریخیة و االجتماعیة المحملة باالیدولوجیا " األشیاء 

والتي تعكس ، الفكریة للمجتمع الجزائري في المدة الزمنیة المؤطرة في النص

والسیاسیة التي  كّبل بھا ،الوعي االجتماعي في ثورتھ على األوضاع االقتصادیة 

ورتھ على المستعمر الذي سلب منھ حریتھ في الزمن في الزمن الحاضر، وفي ث

  .   المــاضي

ولھذا یبقى الزمان ھو البنیة األساسیة للسرد، فال یمكن لألحداث أن تقع إال في       

     . اطار زماني ومكاني محددین

ل أكثر الفضاء المفتوح الذي یمث" رشید بوجدرة" المكان عند الروائي ویمثل        

بكل أشكالھا ـ المفتوحة والمغلقة  عنده  األمكنةفتصبح  ،وایة مھارة دوائر الر

منبسطا فسیحًا مرنا ومركبا یحمل كل تلك الفوضى  تمثلـ والمحدودة والالمحدودة 

  .التي مورست على المدینة من قبل البشر ، وامكنة شاھدة تھیمن على حكایا البشر

والمتأرجحة بین تلك ، لجزائریة تاریخیة لألمة ا عنده محملة بدالالتفاألمكنة 

  التواریخ المحددة للفترة الزمنیة ، كما أنھا تمثل ذلك األنفتاح الثقافي بكل أبعاده 

  

  

  

  



 

- 107 - 

فكلھا ســاھمت في ...) مدرید ،طنبوكتو ، جونیف ،( للفرد الجزائري في تحركاتھ 

  .خلق تقنیة السرد اإلنسیابي والتراكمي لھذا الملفوظ الروائي 

یكتمل بھا التي ألحداث ، األمكنة واألزمنة،لتدعي السردیة عند الروائي وتس     

في حركتھا  الراوي  على الشخصیات التي تسیطر باالضافة إلىالعمل الروائي،

ابداع  مما یعكس،  فنیًا ھما تشكًالرتشكل المكان والزمان في اطا مما یؤدي إلى

نطالقا من فوضى األزمنة إلى ا،التي یعالجھا  الروائي للفضاء المالئم لألحداث

   .فوضى األمكنة

  

ض فیھما الفوضى متحركة ، فالمكان ھو الفضاء فتنتھ، ویكمل الزمان المكان     

ویبعث الحیاة  بل یصنعھا احیانًا الحامل األحداث ، یشكل اطارھا الجغرافي

 ئيالمعالم المكونة للملفوظ الروا فیرسم فیتعاظم  دورھا الفعلي ،والحركة فیھا

  . ممتزجة باالزمنة التي جرت فیھا الوقائع واألحداث

ي روایتھ ـف" رشید بوجدرة " د الروائيـعن ل من الزمان والمكانـفقد شكل ك     

فھما عامالن اساسیان   ، تفاعال في السیرورة الحكائیة السردیة –فوضى األشیاء  –

اسیة واقتصادیة ثقافیة وسی :والمقومات الوطنیة  ،یحمالن الموروث الثقافي

محورا أساسیًا للتجربة الروائیة ھـــذا الملفوظ الروائي  واجتماعیة تجعل من

الجزائریة من جھة ، ومرجعا تاریخیا لتلك المرحلة الزمنیة العصیبة التي مرت 

     . بھا الجزائر
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 Constituant 

 Purs observateurs 
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  ثــالبح ة ـمكتبتثبيت 
  

  :المصادر والمراجع

  القـــرآن الكـــريم  ـ  

  ـ  الحديث النبوي الشريف  

  ط /د 1991دار يوشان للنشر الجزائر  " فوضى األشياء" رشيد بوجدرة     رواية ـ  

  دار الشؤون الثقافية العامة " عند جبرا إبراهيم جبرا الفضاء الروائي " ـ ابراهيم جندري   

  ط  /د 2001بغداد                        

  في بنية الشكل  دراسة" تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية " ـ إبراهيم عباس    

  ط/د  2002الجزائر   لالتصالالمؤسسة الوطنية                      

   ن، دار لسايتقديم العالمة الشيخ عبد اهللا العال يل"  لسان العرب "  ـ ابن منظور   

  2004 ،  3ط ت،   / د  العرب بيروت لبنان                    

  ، تقديم  إبراهيم مصطفى حمدم : ترجمة " نحو رواية جديدة  "ـ آالن روب جربيه    

  1ط ت ، /لويس عوض ، دار المعارف بمصر د                        

   "تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل " ـ الزمخشري   

  1، ط  2002خليل مامون شيخا ، دار المعرفة بيروت لبنان :عناية وتخريج            

  المركز الثقافي العربي بيروت  الدار البيضاء " بنية الشكل الروائي " ـ بحـراوي حسن  

   1:، ط  1999                    

  الجزء األول ،   "الخطاب الروائي الجزائري الزمن فيبنية " رة محمد   يجبشير بوـ 

  ط/، د 2008منشورات دار األديب                          

  الجزء الثاني،   "الخطاب الروائي الجزائري الزمن فيبنية "                        

                             ط/، د 2001/2002دار الغرب للنشر والتوزيع الجزائر                          

  الدار الوطنية  ،جواد  عبد الستار:ترجمة   "صنعة الرواية  "بيرسي لوبوك       ـ 

  ط/د 1980 بغداد للتوزيع واإلعالن دار الرشيد للنشر                       
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  في اصول الخطاب " ف، روالن بارث ، امبرتواكسو، مارك انجينو، ـ تزفتان تورورو 

     1: ط  1987یني  ،دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد احمد المد: ترجمة " النقدي الجديد      

  مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، المغرب " أسلوبية الرواية " لحميداني   حميد  ـ 

  1: ، ط  1989                     

  المركز الثقافي من منظور النقد األدبي " بنية النص السردي  "                     

  1: ط  1963العربي  الدار البيضاء                       

  البيضاءالــــدار"   الرواية المغربية ورؤية الواقع المغربي "                    

   1: ط  1985 المغرب  افةدار الثق                     

  مرزاق بقطاش المكتبة الشعبية ،الشركة    : ترجمة  "الرواية "     ـ جورج لوكاتش

    1الوطنية  للنشر والتوزيع ط                      

  الدار  رشيد بن خدو   عيون المقاالت : ترجمة.  الرواية والواقعـ ساروت نتالي     

  .1:ط  1988اء البيض                    

                    فيالثقا ركزـالم) الزمن ،السرد، التبئير( "  تحليل الخطاب الروائي "    ـ سعيد يقطين 

  .1:ط   1989بيروت  العربي                   

  دار الثقافة  )التجريب في الخطاب الروائي الجديد" (القراءة والتجربة "                   

  . ط/د  1985سالة المغرب                    

  الدار " مدخل إلى نظرية القصة تحليال وتطبيقاً " سمير المرزوقي ، جميل شاكر ـ 

    .ط/ت ، د/الجزائرـ دالتونسية للنشر ـ ديوان المطبوعات الجامعية                     

  ، منشورات ) 1980،1990"(بناء الرواية العربية السورية " ـ سمير روحي الفيصل    

  .ط/د 1995اتحاد الكتاب دمشق                     

  .ط/د 1984الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة " بناء الرواية " ـ سيزا قاسم   
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  الوصف وبناء " الفني في الرواية العربية في العراق البناء " ـ شجاع مسلم الغاني 

  .ط/د 2000المكان ، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد                     

  ديوان المطبوعات الجامعية " البنية الزمنية في القص الروائي " ـ عبد الجليل مرتاض    

  .ط /د 1993الجزائر الساحة المركزية بن عكنون                           

  المؤوسسة " التقنيات السردية في روايات عبد الرحمان منيف " ـ عبد الحميد المحادين   

  .1:ط  1999العربية للدرسات والنشر بيروت                          

            ط/د 1988الدار العربية للكتاب تونس " مفهوم الزمن وداللته " الصمد زايد  ـ عبد 

تحقيق وتعليق " مختصر صحيح مسلم " عبد العظيم زكي الدين بن عبد القوي المنذري ـ 

  .ط/ت ، د/مصطفى ديب البغا ، دار الهدى عين مليلة الجزائر د/ د

    ـ بحث في تقنيات السرد ـ دار الغرب "في نظرية الرواية  "ـ عبد المالك مرتاض  

  1: ط 2005وهران التوزيع و للنشر                       

  للكتاب الدار  المؤسسة الوطنية  " فن المقامة في األدب العربي "                       

  ط/د 1989تونس .التونسية الجزائر                       

غالب هلسا المؤسسة الجامعية للدراسات :ترجمة " جماليات المكان" ـ غاستون باشالر   

  4:ط 1996والنشر والتوزيع بيروت 

  اتجاهات في الرواية )" الزمان ، المكان ،النص"( غسان اسماعيل عبد الخالق ـ 

  العربية  المؤسسة)1980/1990(المعاصرة في األردن                           

            .ط/د 1993للدراسات والنشر بيروت                          

  المركز الثقافي العربي    " رواية العربية نظرية الرواية و ال "ـ فيـــصـــل دراج  

   1ط                           

   تعريب خليل أحمد خليل ، إشراف أحمد عويدات  "موسوعة الالند الفلسفية " ـ الالند  

  2:ط  2001منشورات عويدات بيروت باريس                

  الهيئة المصرية العامة دبي مقال في النوع األ" عصر الرواية" حسن جاسم الموسويـ م

             ط/د 1986الثقافية العامة بغداد  مع دار الشؤون للكتاب القاهرة باالشتراك              
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  سلسلة الدراسات جمال ثحيد /د:  ترجمة " الملحمة والرواية  "  بأختينـ ميخائيل  

  اللغوية واألدبية                            

  يوسف حالق ، : ترجمة " أشكال الزمان والمكان في الرواية "                     

  .ط/د 1990منشورات وزارة الثقافة دمشق                   

  فريد أنطونيوس منشورات : ترجمة "   .بحوث في الرواية الجديدة "ر  توـ ميشال ب

  2:ط  1982عويدات بيروت باريس                  

  والمجالت  ـاتالـدوريـــ   

  سيزا قـاسم  يوري   لوتمان : ترجمة " مشكلة المكان الفني " مجلة الف عـدد   ـ 

  )6(العدد                       

   مجلة يصدرها معهد اللغة العربية وآدابها جامعة وهران العدد  تجليات الحداثة   ـ  

  رواية الجديدةم عدد خاص بال1994الثالث يونيو                         

  مجلة فكرية ثقافية شهرية  تصدر عن المجلس القومي        مجلة الوحدة     ـ  

  1988تشرين األول  اكتوبر  49السنة الخامسة عدد العربية للثقافة                     

  " سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية " ـ مجـلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية  

  11/10/2005نشر في  2005) 1(العـدد ) 27(المجلد                     

   1995) 9(ـ مجلة التبيين  الجاحظية الجزائر العدد  

  شعرية المكان في الرواية الجديدة ـ الخطاب الروائي ـ " ـ مجلة كتاب الرياض   

  .2000اكتوبر) 83(ألدوار الخراط نموذجا  العدد                       
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  :الـرسائل الجامعية 

  رسالة ماجستير " بالغة االلتفات في الخطاب القرآني " إبـراهيم فواتيح عبد الرحيم ـ  

  2005/2006جامعة وهــران السنة الجامعية " سليمان عشراتي "إشراف           

ـ " البنية السردية في الرواية المغاربية الجديدة " ـ عبد القادر بن سالم   تير رسالة ماجس

  .2006/2007السنة الجامعية " عبد المالك مرتاض " إشراف 

رسالة دكتوراه الدولـة  " جمــاليات المكان في الرواية المغاربية " ـ لحسن كـرومي 

  2005/2006السنةالجامعية " عبد المالك مرتاض " إشراف 

  ـ معركة الزقاق " رشيد بوجدرة في ضوء المؤثرات األجنبية " ـ قادة مبروك   

  نموذجاًـ رسالة ماجستير في األدب المقارن إشراف بن عبد اهللا لخضر                   

  . م1997السنة الجامعية                   

  : المراجع  األجنبية

  

 * Bourneuf  et Rouellet   - L' univers du Roman – P.U.F .1981. 

* Butor, Michel, L'espace du roman , Répertoire II, Minuit, Paris, 1964. 

 * Genette .gérard -.figures.3 - seuil  paris 1972 

* Gold Enstein .-pourlire Le Roman edition. Duculot .Paris Louvain La neuve  

                         1989. 

* Jean Ricardou  -Problèmes du nouveou roman - seuil tel quel 1967  

* Lucien Goldman   Pour une sociologie du romoned Gallimord    1963                                                                                          

* Mourice Blanchot –Le Livre a venire Gollimard – Paris 1959 

* Ricardou et autres, Noveau roman , U.G.E, Paris, 1972  
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