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 مقدمة

ل األعمال األدبية ث، بظاهرة املكان، اليت استقطبت جرز اهتمام النقاد يف العصر احلديب

. املكان، حيث وظفوه وفق ميوهلم وأهوائهم ع إىل مدى تعاطي املبدعني  ملوضوعة وهذا راج

قائع اإلجتماعية واألوضاع السياسية واملناحي النفسية، اليت تبدو فيها الوالسيما عند معاجلتهم 

  .بصفة عامة واملكان بصفة خاصة نواياهم وتوجهام حنو احلياة

إىل استالئه  أقالم  ولعل متكني عنصر املكان مبقدار من اإلهتمام على باقي مكونات السرد يرجع

على ضوء املكانة اخلاصة اليت يشغلها املكان، جيدر التنبيه إىل أن و .ب القراء بهبدعني واجنذاامل

حضوره ،ميثل امتدادا طبيعيا حلياة اإلنسان اليت جيسد فيها املكان جزء األكرب، مع شيء من التعمق 

  .غاله اليت تزيد من اشت والتوسع ،املتعلق باملهارات واخلصائص

طل من خالله على خمتلف العادات نيفتح لنا اخلطاب السردي بابا من أبواب املعرفة 

والطبائع اليت خيتص ا اإلنسان عن غريه بإدراكه للموجودات وحتقيقه للغايات وذلك بأن يالحظ 

تطور املكان والرواية  يء لنا تتبع  يفلنالكاتب املوضوعات املختلفة اليت تتناسب مع تنبئاته هلذا 

كثريا ما يؤثر ف ،ارة اإلنسانثوعلى هذا فالرابط احلقيقي بني الرواية واملكان هو است .حتت سلطاا

ببعض األمكنة اليت توافق ميوالته  فيهتم وأهوائه ومصاحله ورغباته على املكان ،هذا األخري مبيوله

  . نظره اتويهمل غريها ملا يتعارض مع وجه

عه املكاين، فيتفاعل كل قوامتنوعة وعالقات خمتلفة تربط اإلنسان بحيمل املكان دالالت   

أحيانا ويف انفصال حينا  فتكون يف اتصالتهما،نمنهما مع اآلخر،لتنشأ العالقة املزدوجة ب

يدلنا على مدى اجلدلية اليت توليها اللغة يف إطار ليبسط املكان حركته على الشخصيات ،ف.آخر

  .يةتوظيفها داخل النصوص السرد
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ولذلك مثلت الرواية ،انشغاالت األدباء ا ، عن طريق مراعام إلندماج املكونات السردية بعامله 

 ىة اليت يلقرية ، وطريقة اجنازها الفذّالثّ ومضامينها جبميع حمتوياا اإلحاطةاخلاص واملكيف قصد 

  .ه، بطمس الفوارق يف خمتلف امليادين ييها القارئ ما يرضف

سلوك الفرد وموقفه يبقى للمكان حضور متميز يف النص الروائي، ألننا نفهم من خالله   

ليكون حصيلة للتفاعل بني إشاراته املدركة يف  .اإلنفعايل الذي يعرب عن احلاالت اإلنفعالية للمكان

  .إىل عمق التجربة املكانية اتمع وبني النفاذ

ص املكونات السردية اليت متثل أمامه باقي مكونات النوميكننا القول بأن املكان هو سلطان 

ولذلك اختارت هذه الدراسة . طابع النص ها فتخضع له ولقوانيه ومبادئه ومعايريه اليت حيدد

القة اليت تربط بينهما واليت ختضع ألهداف عالنظرا لطبيعة اجلمع بني املكان ودالالته يف الرواية 

وهي بدورها تترجم  ميوله وقدراته ومهارته اإلبداعية يف نقل ،ص الكاتب اليت يقررها يف سري الن

لتحقق فعل القراءة لدى واجلهرالواقع الثقايف واإلجتماعي والنفسي بلغة مزدوجة بني الصمت 

  .املتلقي 

بات ، كان الروائي،إال أن ضبط املصطلحوبالرغم من العناية الكبرية اليت حظي ا امل

له  ترومع ذلك فقد سخ. ها شيئا فشيئا كلما جاء مصطلح بديل لهمشكلة نقدية يستعصي حلّ

وهي  التقلباتليبقى حضوره منجزا بتحقيق وجوده رغم كل املتغريات و كينونيتهبعض الدراسات 

ا وسط العمل السردي ولقد حاولنا يف هذه  ئيف حد ذاا، اجنازات يتزود ا املكان  لينتش

،والرواية صوص السردية عامةنت اليت تربط بني املكان ومتثله يف الالدراسة أن نظهر أهم العالقا

من الرواية واملكان ملا له النقدية، عن اإلرتباط املوجب بني وقد كشفت الدراسات خاصة ،

  .كم انعكاساته املثرية على النص الروائيحبكواقع إبداعي  هاخصائص ومميزات امتدت دالاللت
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يف النص وحضوره مرهون حبسن استثمار الكاتب له معتربة  الشك، أن املكان يتبوأ مرتلة   

تنمو مكونات النص مع املكان لترسم معلما مضيئا يف مسار . ويف خضم صراعه مع خميلة املبدع

يف احتضان كل مكوناته، والريب أنه جوهره وحميطه  ااحملكمة  دوره الفعال وآليتهإىلالنص فيلفتنا 

من  واملدينة الريف يلذا تنوعت األمكنة يف هاته الدراسة بني فضائ .األحداث من حوله تبىنلذي ا

يضا تنوع األمكنة يف أ،ولعبد احلميد بن هدوقة"  اجلازية والدراويش" خالل متثيل املكان يف رواية

صحراء  وهو كما أشرنا إىل الفضاء الآلمنتاهي الذي حددناه بفضاء ال ".أحالم مستغامني"روايات 

إبراهيم يف  واقع األمر الحدزد له فاخترنا صحراء ليبيا لتعرب عن مدى شساعته وامتداده يف كتاب 

هو صانع هذا املكان، وأيضا أردنا التنويع بني األمكنة،فاعتمدنا على الفضاء املغريب من و الكوين

  .الواقعيةريب يف صورته غالذي جسد فيها اتمع امل "مبارك ربيع"خالل كتابات 

حسب  والذي يتغري ويتنوع. عن زئبقية املكان وغايتنا من هذا التنويع هو أن نكشف  

 .تفكري وإبداع كل كاتب الذي يشحنه مبضامني فكرية تتوقف أو تتردد بوعي من صاحب النص

الخيلو أي عمل روائي من عنصر املكان،فهو أداة املبدع يف رسم حتفته األدبية اليت جتذب القارئ 

  .مبدى تلقني مبدعهاوعاطفته فشهرة هذه اللوحة الفنية مرتبطة  خميلتهإليها فيحاكيها بضمريه و

وهي من .ولعل هذا ما يضعنا أمام إشكالية اعتربت منطلقنا األساسي لبناء هيكل البحث  

حيث ضبط وحتديد مصطلح املكان الروائي الذي ميثل املنطلق األساسي الذي يبين منه النقاد 

العميق يف بنية وذلك بالنظر  منطلقام،سني حمورهم النقدي وتوجههم الفكري لتحديد  والدار

فال سبيل للوصول إىل  .مببدعه ومتلقيه هاملكان والبحث يف مفهوم النص السردي والعالقة اليت تربط

مفهوم املكان إال من طريق واحد وهو اجتماع األفكار الواضحة وصياغتها بأسلوب حكائي 

  .شيق
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قد حاولنا مجع بعض  النماذج الروائية املغاربية اليت تناولت موضوع املكان مما أهلها أن و  

ستعابه للمكان وتداخل عناصره ومصطلحاته ومتميزة عن غريها،وذلك التكون روايات فريدة 

ة وتشكيل بنياته ودالالته وأبعاده وأيضا البنية احلكائية وأبعادها وداللتها وعليه فإن هذه املقارن

  :يف ةاملتمثل  البحث متثل إشكالية هذا واألسئلة اليت  اإلستفهامات تتولد  منها جمموعة من

وهل  ؟  لى داخل املنت الروا ئيجتماهية مصطلح املكان ودالالته يف الرواية؟ وكيف  -

 أم يتجاوزه؟ يقف مفهوم املكان عن حدوده املعروفة

فهذه األسئلة .الوصفي التحليليج وهو املنهوقد اعتمدنا على املنهج األقرب هلذه الدراسة 

 .كلها انبثقت منها فكرة البحث لنربز من خالهلا متوضع املكان داخل الرواية 

ال تعطي داللة املكان والزمن معىن،ولكن األمر يتغري عندما يغذيها السرد،فيجعل القارئ يدرك 

يا احملدودة هلذا املكان   افاجلعرة املكان والزمان فتتشعب إىل فهم وتتضح دالل ماذا يقرأ

معاملها ومعطياا  وفقلقارئ معها ا وييتجاوب شارات يفهمها إو والشخصيات اليت هي رموز

اليت ميتلكها السارد لوصف وداللتها وهذا بفضل تعدد املعاين والصور اللطيفة والقيمة الفنية 

  .املكان

خالهلا القارئ األمهية منها،فيميز ويدرك للمكان يف بناء الرواية فضاءات مفتوحة يدرك من   

بدون مكان  فال نلفي  عمال  روائيا  .ويقبل ويرفض، ويتأثر ويطمئن ويشمئز ويتقبل ويرفض

لتتبع مسار الرواية من بدايتها إىل ايتها  الطريقاليت تفتح لك  فاملكان هو البصمة والتأشرية

واألحداث ملعاناة واإلنتصارات واملواقف ليد واوهذا من خالل احلقائق املرتبطة بالعادات والتقا

  .اليت تزخر ا الرواية
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هلذه املرتلة وهكذا يصبح املكان عنصرا مهما يسهم يف خلق املعىن داخل الرواية وبالنظر   

 املكان وداللته:" املرسوم بـ الوقوف عنده واختاذه موضوعا هلذا البحث اليت حيتلها ،ارتأينا 

نظري وثالثة  مدخلومت تصميم هذا البحث وفق خطة منهجية متثلت يف "املعاصرةاملغاربية 

حيث سلطنا الضوء على معىن املكان ومفهومه : باملدخل النظريفصول وخامتة كان البدء 

ومكان مبا له احلظ الوافر يف الدراسات  من فضاء وحيز لغويا، وداللته واختالف مصطلحاته

  .املغاربية 

فضائي  فيه اتناولن، "بالبنية املكانية يف الرواية املعاربية وداللتها": ألولالفصل اوعنونا 

مما نتج عنه جمموعة من  بن هدوقةااحلميد لعبد" اجلازية والدراويش" الريف واملدينة يف رواية

آلمنتاهي، ونقصد به فضاء الصحراء يف الفضاء الأيضا  الثنائيات اللغوية وتناولنا فيه

  .إلبراهيم الكوين "احلجر نزيف"رواية

أبرزنا فيه  ،"األبعاد الداللية يف الرواية املغاربية": بـ  الفصل الثاين املوسومويف     

عابر سرير وذاكرة اجلسد وذاكرة "أبعاد املكان الداللية واإلحيائية منها والرمزية يف روايت 

وحتدثنا عن داللة البعد الرمزي والعجائيب للمكان الصجراوي يف  .ألحالم مستغامني "اجلسد

الكوين، وحددنا أبعاد الفضاء اإلجتماعية والتارخيية للفضاء إلبراهيم " والبئر"" الترب"رواييت 

  .ملبارك ربيع: الريح الشتوية"املغريب يف رواية 

،فقد خصص  "املغاربيةبالبنية السردية يف الرواية :" واملوسوم الفصل الثالثأما     

للحديث عن البنية وأمهيتها داخل العمل الروائي من أمكنة وأحداث وشخصيات وأزمنة 

أديب نه فن أطاب السردي ليس أي صياغة نثرية، واستحضرنا فيه النماذج السابق ذكرها، فاخل

هيم ة تشتغل وفق نظام تضبطه املفاقائم بذاته ينبين على عناصر ومكونات ذات خصائص نوعي

السردي فيما بينها بعالقات وطيدة يتأسس من خالهلا  السردية،حيث ترتبط عناصر التكوين
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مث تأيت اخلامتة كحوصلة ألهم .النص الروائي وفق أساليب متنوعة حتددها ضوابط البنية السردية

  .النتائج اليت وردت يف هذا البحث

من موضوع املكان يف وقد صادف هذا البحث جمموعة من الصعوبات والعوائق نشأت   

ستجالء دالالت ه إىل نظرية متكاملة تستأنس الدراسة ا الدسياق الدراسات العربية وافتقا

املكان وكيفية اشتغاله ،يضاف إىل ذلك قلة بعض املصادر املغربية خاصة حول الرواية 

  .املوريتانية يف جمال الدراسات املكانية  التونسية و

الذي مل يبخل علي " عقاق قادة "الدكتور:تاذي املشرفوختاما أرفع شكري إىل أس  

يف اكتمال هاته الرسالة، فله منا خالص يل  بنصائحه وتوجيهاته اليت كانت عنونا وسندا 

والتقدير ونسأل اهللا عز وجل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناته وأن جيزيه  حترامواإلمتنان اإل

من مد يل بيد العون من قريب أو بعيد، كما أتقدم بشكري إىل كل .  اجلزاء خري عنا

ورجائي أن تنال هذه الدراسة املتواضعة بعض الرضا والقبول، ونرجو من اهللا التوفيق 

  .والسداد

    

  

  

                    

  عجوج فاطمة الزهراء                

  ����افريل  ��سيدي بلعباس يوم               
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عرب التاريخ، وتعددت شغل مصطلح املكان اهتمام الكثري من النقاد واملفكرين والفالسفة 
أردنا توضيح  ونظرا ألمهية هذه التسميات. ء وحيزتسمياته حسب وجهة نظر كل ناقد من فضا

امتزجت يف بعض  وميكن القول هنا بأن احليز واملكان والفضاء مفاهيم ،ةكل مصطلح على حد
   .أخرىاألحيان وتعارضت يف أحيان 

وقد تطلب  ،الرواية بصفة عامة واملغاربية بصفة خاصةيف كربى أمهية  حييل املكان إىل          
وكذا التطرق إليه كمقولة فلسفية  ،واالصطالحيضرورة حتديد مفهومه اللغوي  البحث فيه،

أن العالقة بني " كما أنه يرتبط حبرية اإلنسان وميكن القول ، شغلت فكر اإلنسان منذ زمن بعيد
، وتصبح احلرية فها عالقة جدلية  بني املكان  واحلرية اإلنسان واملكان من هذا املنحىن تظهر بوص

ويعد املكان أيضا املكان  ،1"يف هذا املضمار هي جمموع األفعال اليت يستطيع  اإلنسان أن يقوم ا
ميارس فيه الفرد " ، كالبيت مثال حيثاخلاص الذي يعيش فيه اإلنسان دون اخلضوع فيه ألية سلطة

يف  تعددة ومبعاين عديدة إلبراز أمهيتهولذا عرب الباحثون عن املكان بأشكال م ،2"ةحياته اليومي
  .األدبية اإلبداعي والكتابات العمل

سلسل وهلذا لعب املكان يف الرواية دورا فعاال، باعتباره احملرك األساسي لبنية أحداثه وت
كما   يف دراسة أمهية املكانميكن أن نغفل اجتهاد  النفاد الغربيني الأزمنته واختالف موقفه  كما 

 ألن احلدث يف حاجة ي يؤسس احلكيالذ بأنه هو) "Charles Crival(وصفه شارل كريفل 
، 3"احلقيقة ان هو الذي يضفي على التخيل مظهرواملك إىل مكان يقدر حاجته إىل فاعل وإىل زمن،

الروائية من شخصيات  يؤسس مبفرده إال إذا تفاعل إجيابيا  مع املكونات فاملكان الروائي ال
كائنا حيا "افر مجيعها مع املكان اخلاص يف الرواية ، فتغدو يات وأساليب فنية من شأا أن تتظوتقن

                                                           

  .45ص ، 2002، )ط.د(سيزا قاسم، القارئ والنص والعالمة، الس األعلى للثقافة ، القاهرة  -�
  .62ص، 1988 ،2ط ، عيون املقاالت الدار البيضاء، املغرب،سيزا قاسم :تر ،يوري لومتان، مشكلة املكان - �
  .137ص، 2002عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، املغرب، : الفضاء الروائي، تر، آخرونوجنيت جريار  - �
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ط إذا ما ظهر يف كل جزء منها تعيش بالضب... واحدا وغري منقطع مثل كل جهاز عضوي آخر
بأا رواية زمانية أو مكانية أو رواية حدث  فتوسم الرواية ، 1"مجلة األجزاء األخرى  ما من شيء

الرواية  وهذا ما نصبو  ضور أكرب يفشخصية وتبقى دقة املكان والعناية به ذات أمهية كربى وح أو
  .يف هذه الدراسة إبرازهإىل 

  مفهوم املكان -1

  : املكان لغة  1- 1

وأعاد احلديث عنه ).احلدث (مكان حتت اجلذر لكون  من الكون " أورد ابن منظور لغة       
كقذال وأقذلة، وأماكن مجع اجلمع، قال  ،ال واملكان املوضع، واجلمع أمكنةفق) مكن(حتت اجلذر 

يبطل أن يكون مكان فعاالن ألن العرب تقول كن مكانك وقم مكانك ،واقعد مقعدك، : ثعلب
  .2" أو موضع منه كانمفقد دل هذا على أنه مصدر 

، 3"مجع أمكنة، فعاملوا امليم الزائدة معاملة األصلية "أن املكان ويذهب ابن سيده إىل 
   .4"اشتقاقه من كان يكون ولكنه كثر يف الكالم صارت امليم كأا أصلية "واملكان 

ومكانة فعالة ليس شيء منها من  ،ال، ومكان فعمكني فعيل"ي إىل أن ابن بر ويذهب        
تفعل كمتمدرع مشتق من املدرعة بزيادة فعلى  وما متكن فهوالكون فهذا امسو وأمكنة أفعلة، 

   5."متكن وزنه تفعلقياسه جيب يف متكن متكون ألنه  تفعل على اشتقاقه 

                                                           

، 2ط، ل للنشر ، الدار البيضاء، املغربوت ورجاء بن سالمة، دار توبقاخشكري املب :ترفيطان تودروف، الشعرية، تر -�
 .26،ص  1990

  .83، ص 1997، 1صادر، بريوت، لبنان، ط، دار 6ابن منظور، لسان العرب، مج -�
3
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها -

 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها -�
 ، 1994ط ،.علي بشريي ،دار الفكر للطباعة والنشر ،د :حالزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس ،باب النون ت -�

 . 488ص
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ة عند اتقاده واملكانة املرتل يعمل على مكينة أي على املوضع واملكانة يقال فالن" واملكان 
ووردت كلمة مكان "  1انه فهو مكنيع تكسري، وقد مكن مكجيمع مج امللك واجلمع مكانات وال

ع واجلمع أمكنة وأماكن مجع املوض"عند اللغويني مبعان متقاربة ،تكاد تتفق على أن املكان هو
  . 2"اجلمع

: وجند هذا واضحا يف قوله تعاىلويف القرآن الكرمي يرتبط فعل الكون باخللق والوجود،
يف القرآن الكرمي ) مكان(وقد وردت كلمة  3"يقُولَ لَه كُن فَيكُونُإِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ "

واستمع يوم يناد الْمناد من "، ومكان قريب فقد جاء يف قوله  عديدة منها مكان البيت بسياقات
ّقَرِيبٍم 4"كَان.  

من القرآن الكرمي قوله تعاىل  آياتيف عدة  5وقد جاءت هذه اللفظة جمازا  مبعىن املرتلة
لغويا متباينا يف الكثري من التفسريات اليت قد  حتديد مصطلح املكانويبقى  6"ورفَعناه مكَانا عليا"

ة وعدم غويساع داللته اللّتالذا مع غريه وهويتناقض البعض اآلخر يتوافق بعضها مع اآلخر 
  .حمدوديته

  :املكان اصطالحا  1-2

فية فقد وجدت  املعروقد اقتحمت العديد  من امليادين  ،لمة مكان هلا الكثري من الدالالتك        
يف خمتلف امليادين العلمية واألدبية وقد حظي املكان باهتمام الفالسفة، والنقاد  هذه اللفظة صداها

                                                           

 .82ابن منظور، لسان العرب ،ص - �
 . 34الزيدي،تاج  العروس ص  - �
 .) 82(، اآلية )يس(سورة  - �
 ).41(، اآلية )ق(سورة  - �

 .544،ص 1989 2جممع اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن الكرمي، اهليئة املصرية العامة ،ط ،ينظر -�

 ).57(، اآلية  )مرمي(سورة  - �
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املكان املبهم واملكان  :يفني مهافقد أورد اجلرجاين تعر ،لهقدموا تعريفات عديدة ، فقدميا، وحديثا
عن مكان له اسم نسميه به بسب أمر غري داخل يف مسماه  عبارة"واملكان املبهم عنده  1املعني

ن مكان له اسم مسي به بسب أمر داخل يف مسماه واملكان املعني هو عبارة ع... كاخللق
وقد وجد اجلرجاين  2"كالدار،فإن تسميته بسب احلائط والسقف وغريمها وكلها داخلة يف مسماه

حبث  حيث 3"الفراغ املتوهم الذي يشغله اجلسم وتنفذ فيه أبعاده " أن املتكلمني عرفوا املكان بأنه
  .وقسم املكان إىل عدة تقسيمات  ،تهلمكان ودالاله ليف مفهوم

مكان لعبوره أيضا  وهو مكان للوعي، خيتزل " ومتوقعه يف املكان يشكل  ووجود اإلنسان        
األمكنة كلها ابتداءا من األمكنة الصغرى والكربى املألوفة  وانتهاء باملكان املطلق ب الوعي عرب

راكه إياه، ووجوده يف املكان حيتوي املكان بوعيه وإد يرتبط باملكان، ألن اإلنسان، 4)"الكون(
 ،والوجودريا بفعل الكينونة للعيش فقد بات واضحا أن املكان يرتبط جذبفكره،وعواطفه ونفس، 

حيول معطيات الواقع احملسوس ، وينظمها ال "واإلنسان  ،5وفهم احلقائق وصياغة املشروع اإلنساين
ب عناصر العامل بل من خالل إعطائها داللة وقيمة وتكتس... ال من خالل توظيفها املادي

  .6"احملسوس وداللتها

                                                           

ص  ،1998، 4دار الكتاب العريب ،بريوت ط براهيم األنباري،إ :اجلرجاين، علي بن حممد، التعريفات ، حتقيق ،ينظر -�
 . 293- 292ص

 . 292املصدر نفسه، ص -�
 .الصفحة نفسها املصدر نفسه ، -�
 . 15ص  ،1997، 1طالقاهرة،  ،شرقيات للنشر والتوزيع دار ،ملكان الروائي يف األدب املعاصرصالح صالح، قضايا ا -�
 .64ص  ،1986 ،1ط لثقافية العامة بغداد، دار الشؤون ا ،ينظر، يا سني النصري، إشكالية املكان يف النص األديب -�

�
 .64، ص 1988، 1سيزا قاسم وآخرون، الدار البيضاء ودار قرطبة، لبنان، ط: جمموعة مؤلفني، مجاليات املكان، تر -
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كان ابتداءا من أفالطون حيث اهتمام الفالسفة ملصطلح امل إىلومن هنا البد من اإلشارة         
إن املكان هو السطح " مث توسع فيه أرسطو حيث قال  1"املكان حاويا وقابال للشيء" أن يعترب

خاص فلكل جسم مكان يشغله ومشترك  يوجد : ماس للجسم احلوي ، وهو على نوعنيالباطن امل
  .2"فيه جسمان أو أكثر 

ملموسا للمكان ألن املكان مرتبط يف الواقع بالوجود  حسيافقد أضاف أرسطو طابعا 
       .اإلنساين

جمموعة من "بأنه ) Youri Lotman( يعرفه يوري لومتانفسات احلديثة  اأما يف الدر         
تقوم بينها عالقات   ...أو األشكال املتغريةاألشياء املتجانسة من الظواهر أو احلاالت أو الوظائف 

فقد نقل لومتان املكان من  3"واملسافة املكانية املألوفة والعادية مثل االتصال قاتشبيهة بالعال
حتت نظام العالقات القائمة بني  وأكد على أمهيته املستوى الفلسفي إىل املستوى السيسيولوجي،

والسياسية  ية والدينيةإن مناذج العامل االجتماع"خمتلفة يف األشكال وع بتغريات األشياء اليت ختض
 إضفاء معىن احلياة اليت حتيط به تارخيية على واألخالقية العامة  اليت ساعدت اإلنسان على مراحل

فمرجعية اإلنسان األوىل تعلقت . 4"نقول إن هذه النماذج  تنطوي دوما  حتت مسات مكانية 
اإلنسان مع الوسط  باملكان ليبين منظومته ،كما أن املكان هو الركيزة األساسية اليت يتعامل ا

  .وينتمي إليه ،الذي يعايشه

تؤثر يف البشر بنفس القدر الذي يؤثرون فيه  شة حقيقة معيفاملكان  يف نظر يوري لومتان          
وحيمل املكان قيما تنتج من التنظيم املعماري كما ننتج من التنظيم  أو سليبفال يوجد مكان فارغ 

                                                           

  .18ص  ،2006، 1ديث ،عمان األردن ،طاملعاصر، عامل الكتب احل ان حممد موسى محودة ، الزمكانية وبنية الشعرحن -�
 .228حممد علي عبد املعطي، قضايا الفلسفة العامة ومباحثها، دار املعرفة، اإلسكندرية، مصر، ص  -�

�
 .89ص ،1986، 6اسم  جملة ألف، العددسيزا ق :، تر) املكان والداللة( مشكلة املكان الفين ،يوري لتمان - 
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ا فيفرض كل مكان سلوكا خاصا على الناس الذين يلحون إليه، والطريقة اليت يدرك  االجتماعي
فكل مكان حسب لومتان يفرض طقوسه وخصوصيته على  1"املكان تضفي عليه دالالت خاصة

. الفرد الذي يوجد فيه فهو ملزم وخاضع لتلك القواعد اليت حتكمه ونفرض كينونتها على اإلنسان
  .ان من داللة جغرافية إىل داللة فلسفية وحىت هندسية  حسب متوضع األمكنة فتختلف داللة املك

حيث  باإلنسان، مبفهوم املكان وعالقته) Bachlard Gaston(غاستون باشالر  هذا، واهتم        
مجاليات " الب هلسا  حتتوترمجه غ "شعرية املكان"من أمهها  كتاب أجنز جمموعة من الدراسات 

أن النقطة األساسية اليت "وضح هلسا أكما  لألمكنةوقد تناول فيه باشالر اجلانب اجلمايل " املكان
ينطلق منها املؤلف هي أن البيت القدمي بيت الطفولة هو مكان األلفة  ومركز تكيف اخليال، 
وعندما نبتعد عنه نظل دائما نستعيد ذكراه ونسقط على الكثري من مظاهر احلياة املادية ، ذلك 

  .2"حساس باجلمالية واألمن اللذين  كانا يوفرمها لنا البيت القدمياإل

ذات تأثري كبري على ذاكرة اإلنسان مهما  ،القدمي بيت الطفولةخصوصية املكان  وتظل
ن املكان الذي ينجذب كما يرى باشالر أ .قابعا وحمفورا يف ذاكرته ابتعد عنه جسديا إال أنه يظل

ش فيه يبقى مكانا ال مباليا ذات أبعاد هندسية وحسب، فهو مكان قد عاميكن أن  ، الحنوه اخليال
يوجد  يؤكد باشالر أنه ال افهن .3بل بكل ما يف اخليال من حتيز ،بشر ليس بشكل موضوعي فقط

 فهو جيعل للذات موضوعها. وضوعية، بل اخليال بالنسبة للمكان يلغي تلك املموضوع دون ذات
 يرتبط بالضرورة اإلحساس باملتناهي يف الكرب يوجد داخلنا وال"ألن املستقل عن الواقع   اخلاص

                                                           

 .83ص  ،سيزا قاسم، املرجع السابق - �

 .30، ص 1984، 2ط بريوت، لبنان، غاستون باشالر، مجاليات املكان، تر غالب هلسا، املؤسسة اجلامعية للنشر ، - �
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ربطه باألشياء وباخليال أو  اإلنساين يف حتويل األمكنة سواء وهنا يظهر الوعي  1"بشيء
  .وقد ساهم باشالر يف بناء تصور مجايل للمكان. باإلحساس

  احليز  -2

  :احليز لغة  2-1

ناحية  ما انظم إليها من املرافق واملنافع وكل): وحيزها الدار حوز"( جاء يف لسان العرب          
فأما على القياس فحيائز باهلمزة يف قول ، واجلمع أحياز ...مثل هين ،على حدة حيز بتشديد الياء

وكان  ،يف قوله أيب احلسن قال األزهريسيبويه وحياوز بالواو يف قول سيبويه وحياوز بالواو 
مبرتلة امليت واألموات، ولكنهم مزقوا بينها كراهة االلتباس ويف احلديث القياس أن يكون أحواز 

ويضف الزبيدي  2"، وفالن مانع حلوزته أي ملا يف حيزهأي حدوده ونواحيه فحمى حوزة اإلسالم
املوضع : واحلوز ،الشيء اجلمع وضم: احلوز" صاحب كتاب تاج العروس من هذه املعاين بقوله

  .3"حوازحيوزه الرجل، واجلمع أ

ضمه ومجعه : حازـ حوزا  ـ احيازة ـ واحتازا احتيازا الشيء "بلفظ  وقد ورد احليز
  .حصل عليه

ما انظم اليها من املرافق واملنافع :احلوز املوضع إذا أقيم حواليه سد أو حاجز ، حوز الدار  
املكان  وهو مأخوذ من احلوز  أي اجلمع : الناحية ، احلواز مبالغة احلائز،احليز واحليز : احلوزة 

  .4"أي يف جهته ومكانه  هذا يف حيز التواتر : يقال

                                                           

 .33ص  املرجع نفسه، - �
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  :اصطالحا  احليز 2-2

وجند  "احليز"شاع يف العصر احلديث استخدام مصطلحات بديلة ملصطلح املكان مثل            
لك مرتاض من أهم الباحثني استعماال له كما أنه اهتم باحليز يف العمل اجلزائري عبد امل الناقدا

بأن احليز هو مفهوم مكاين دون أن يكون على احلقيقة باملفهوم اجلغرايف، " فعرفه الفين،
يقصد  لكن ال ،مفهوم مكاين فهو 1"احليزية اخللقية أو احليزية الناشئة عن اإلطار احمليط...الضمني

واجتاها ذا  وارتفاعا، إال أنه يبقى أوسع منه وامتدادا اجلغرايف للمكان احلقيقي، على احليز به الداللة
كبرية ملصطلح احليز بربطه مرتاض أمهية ىل وقد أو 2"حمدودالّهو احلركة يف ال فإن احليز" فعالية

من املستحيل على حملل النص السردي " ي والعمل النقدي حيث أصبحربطا وثيقا بالعمل اإلبداع
على أي كاتب كما أنه يستحيل  ل أكثر مما تقصر،أن يتجاهل احليز فال خيتصه بوقفة قد تطو

فهنا يتجلى  3"احلداثية مشكل أساسي يف الكتابةفاحليز  ج إطار احليز،روائي أن يكتب رواية خار
  .احلدث الروائي حليز الذي يعترب املكون األساسي ببنيةلنا ذلك الرابط القوي الذي يربط الكاتب با

دون سواه من املصطلحات املوازية له فأومسه  احليز حلك مرتاض مصطلاختار عبد امل         
، املصطلحات املشتقة من احليز وفق رؤيته أمشل وأوسع وقد أورد ، فاحليز واالتساعباخلصوصية 
  :  4وهي كاآليت

 .التحيز -

 .ـزالتحاي -

                                                           

   .166ص ، 2003جلزائري  القدمي ،دار هومة ،لك مرتاض، األدب اعبد امل - �
 ،2005،وهران، اجلزائر، ط  والتوزيع دار الغرب للنشر  ،، يف نظرية الرواية حبث يف تقنيات السردلك مرتاضعبد امل - �
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 .187ص  ،املرجع نفسه - �
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 .امياحليز األم   -

  .احليز اخللفي -

أعماله األدبية  وقناعته  لّعلى استعمال  هذه املصطلحات يف ج مرتاضعبد امللك فقد آثر 
 ميكن جتاوزها اليت المن احلتميات  بالعمل األديب مرد فيه وقد جعل ارتباطه ال كان مأخذابتسميته 

أن يضطرب مبعزل عن احليز الذي هو ) حكاية، خرافة ،قصة، رواية(سردي جيوز ألي عمل  ال"
حيث ميكن ربطه بالشخصية واللغة ، 1"صر مركزي يف تشكيل العمل الروائيعن االعتبارمن هذا 

يعتربه  واحلدث ربطا عضويا ،فاعتباره بعدم حمدودية احليز قائم وجلّي من خالل قوله هذا فإنه
الرابط املثايل والرئيسي حلركة الشخصيات واحلدث والعمل اإلبداعي حبد ذاته على اختالف 

  .أنواعه 

يف  زوابتداعه ملصطلح احلي" املكان"و "الفضاء"و "احليز"لك مرتاض بني فرق عبد امل        
مدى النضج النقدي حيث متيز برؤيته الشمولية للمصطلح ويف قراءته  يعكسالدراسات النقدية 
الذي  والفضاء واحليز ،إنا منيز بني اال، واملكان" ىل القول، ويذهب مرتاض إلألعمال اإلبداعية

يا وأن الفضاء يعين إن املكان يعين اجلغراف...للياقتهكلها  من بني املصطلحات باالستعمالآثرناه 
يعين بالضرورة ، أما اال فقد  سيادة ألي بلد فيها والفضاء ويعين الفراغهي ليا اليت األجواء الع

ان وحتت سيادة وطن فوق وطن ما والذي يكون يف متناول الطري احليز األعلى الذي يقوم فوق
ليه قادر على أن يشمل على ، بينما احليز يف تصورنا واستعمالنا الذي دأبنا عذلك الوطن وسلطته
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 وبالنظر لقول عبد ،1"وامتالءا  ،وجوا، وفراغاوفضاءا  اجتاها وبعدا وجماال حبيث يكون ،ذلككل 
  .ومربرةهو قناعة مترسخة عنده  يزلك مرتاض يتضح لنا أن اختياره ملصطلح احلامل

بل جسدا جديته وتعامله مع املصطلح ،فإن  اودوافعه الختيار مصطلح احليز مل يكن عبث   
ج العديد من النقاد ج عبد حيوي العديد من التفاعالت بني الشخص وحميطه وقد عنده  احليز

مصطلح  احليز والفضاء   فنجد عبد احلميد بورايو يفرق بني لك مرتاض يف تبنيه ملصطلح احليز،امل
يف معاجلتنا للمكان سوف نفرق بني احليز النصي الذي نقصد به جمال "لمصطلح بقوله فقد أسس ل

، من حيث ترتيب أقسامها وما يتعلق بعنواا للقارئا  ي الصورة الشكلية اليت قدمتص، أالن
منها املتخيل أو  املكاين الذي يشمل األماكن سواء فاحتها وبني احليزوعناوين فصوهلا، ومضامني 

 ويويل للحيز القدرة الرؤية يقارن بني احليز  واملكانذه  فهو 2"الفعلي الذي له مرجعية واقعية 
اليت تعىن ا الرواية ويقسم احليز  الفصول واألقسامالعناوين و اإلستكشافية لعوامل النص من حيث

املكاين إىل متخيل وحقيقة حسب األماكن اليت يتواجد فيها ذلك احليز املكاين املتميز ببعديه وقد 
  .وحيز نصي ،حيز مكاين: قسم احليز إىل نوعني

أول ما يتبادر إىل الذهن يف العالقة اليت تربط بني هذه املناطق "ن بأنه اكامل فقد عبر عن
،كما ) اجلغرايف(الثالث هو امتداد احليز املكاين بينها وهذا امتداد يتحقق على الصعيد املرجعي 

ويقصد باملناطق أي تلك  .3"يتحقق على صعيد األحداث املروية فيكمل كل منهما اآلخر
اليت على اخلريطة اجلغرافية وهي األماكن  رواية فوصف بعضها باألماكن املوجودةاملوجودة يف ال

مال يف تصنيفه  وقد ،واالتساعا من حيث احلجم مهينويربط ب ،جتري فيها األحداث الروائية
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ونقصد هنا  ،كنة املنفتحة واألمكنة املنغلقةفاألم"وأمكنة منغلقة  الروائية  إىل أمكنة منفتحة لألمكنة
 ،شكال متنوعة من األحداث الروائيةلنوعيات خمتلفة من البشر وأ احتضانهبانفتاح احليز املكاين، 

يفرق بورايو  1"ه لنوع معني من العالقات البشريةفنعين به خصوصية املكان، واحتضان االنغالقأما 
على العامل  االنفتاحمسة  ةلثانيعطي لألوىل مسة اخلصوصية واف بني األمكنة املنغلقة واألمكنة املنفتحة

وحركتهم مثل األماكن العامة تنوع أشكاهلم تشر وذي تلتقي فيه أنواع خمتلفة من البال ،اخلارجي
شرك فيها الروائي خمتلف األنواع البشرية الروائيةاليت ي.  

  :الفضــاء  -3

  :الفضاء يف اللغة  1-  3

املكان الواسع من = الفضاء  ) "فضا(مادة لفاء يف لسان العرب جاء يف باب الواو فصل ا
األرض والفعل فضا يفضو فضوا فهو فاض وقد فاض املكان وأفضى واتسع وأفضى فالن إىل فالن 

اخلايل الفارغ ،والواسع من = أي وصل إليه وأوصله أنه صار يف فرجته وفضائه وحيزه والفضاء 
ت إذا خرجت إىل الفضاء قال أفضى والفضاء والساحة وما اتسع من األرض يقال أفضي األرض 

   .2"بلغ م مكانا واسعا ، أفضى م إليه حىت انقطع ذلك الفضاء ومجعه أفضية 

  .الساحة وما اتسع من األرض = الفضاء "  :وقال صاحب تاج العروس

فكال   3"، املتسعفضاء السعة ومنه املفضاة واملفضىما استوى من األرض، ال= الفضاء 
منجد اللغة واألعالم ورد كما جنده أيضا يف  االتساعالدال على  رفان إىل املعىنفني ينصيالتعر

                                                           

 .180ص  ،املرجع نفسه - �
 .3431-3430 ص ص ،) فضا( الفاء  العرب،باب لسان منظور، ابن - �

 .  117 ص ، 20 م ، القاموس جواهر من العروس ،تاج الزبيدي احلسيين مرتضى حممد - �
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فضا فضاء املكان، اتسع وفضوا الشجر : فالفضاء"فس املعاين الدالة على االتساع مفهوم الفضاء بن
  .1"أي واسع= كثر يقال مكان فضاء= باملكان

  : الفضاء اصطالحا  2-  3

وذلك  ،لقد شغل مفهوم الفضاء حيزا كبريا من تفكري بعض الفالسفة واملفكرين عرب التاريخ       
، فقد ما أبرزت الدراسات النقدية أمهيتهك ، ومهمة كون الفضاء واملكان واحليز مفاهيم أساسية

تنتظم فيه فضاء "على أنه " شعرية الفضاء"ء لدى الناقد حسن جنمي يف كتابه تعريف الفضايف  جاء
 واالجتماعيةبات الوجودية را لقياس الوعي والعالئق والتراتالكائنات واألشياء واألفعال، معيا

 األفراد وسلوك وعي يف األنتروبولوجية الدراسات إليها انتهت اليت التقاطبات تلك مث ومن والثقافية 

  .2"واجلماعات

 االعتبارفية والسياسية وكمحاولة منه لرد فقد رمز الناقد إىل الفضاء بأبعاده اجلغرافية والثقا  
فالفضاء كنسق من التارابطات والفضاء كعنصر تكويين " ملصطلح الفضاء يف الساحة النقدية قائال

فقد  3"إقصاء أو سوء فهم القاه من ميش أو يستحق ما ونثرا ال -شعرا  - من اخلطاب األديب 
الفرضية اليت يتشكل "أمهية الفضاء يف اخلطاب األديب بنوعه وحسب رأيه إبرازركز جهده على 

متعاملة مع  4"معينة إيديولوجيامفضل تنكشف فيه مبقتضاها الفضاء املتخيل لنص أديب كمكان 
فهو مكون أساسي من مكونات  إيديولوجيمصطلح الفضاء الذي حيكمه اخليال داخل سياق 

  . 5ميكن اختزاهلا النص اليت ال العمل السردي،بل وهوية من هويات 

                                                           

 .587 ص املعاصرة، العربية  اللغة يف املنجد - �
�
 .5ص، 2ط ،، املتخيل واهلوية يف الرواية العربية، املركز الثقايف العريبالسردي حسن جنمي، شعرية الفضاء - 
 .6صاملرجع نفسه،  - �
   .7ص املرجع نفسه، - �

   .8 -7ص  ينظر، املرجع نفسه، ص - �
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أن الفضاء الروائي يتحكم فيه فضاء ) M. Butor(ويف هذا السياق يرى ميشال بوتور   
 إن جمموع العالئق الفضائية القائمة بني الشخصيات أو املغامرات اليت حتكي يل ال"حيث  القراءة

للمكان الذي حييط يب، عندما أقرأ غرفة مسافة اختذها بالنسبة ، إالّ  بواسطة تستطيع أن تصل إيلّ
يتناءى أمام األثاث الذي ينبجس  ود أمام عيين ويدون أن أنظر إليهيف رواية معينة،فإن األثاث املوج

هي  أن قراءة الفضاء الروائي، ومن هنا يتضح لنا 1"أو يرشح من العالمات املرسومة على الصفحة
، وعلى من عناصر متنوعة ووضعيات خمتلفة وما حيويهقراءة تأيت على كل عناصر النص الروائي 

الوثيق  االتصالويقصد  ،2االتصالميشيل رميون فإن كل رواية فيما يبدو هلا نصيب من  تعبريحد 
ونكاد نقول بأن ليست هناك " فال ختلو أي رواية من فضاء الذي يربط عناصر الرواية بالفضاء،

أن  وبذلك ظهر ،صلة الوطيدة للفضاء بالعمل الروائيوهذا ما يؤكد ال 3"رواية أبدا بال فضاء
مل يعد جمرد عنصر تكميلي ابة الروائية وتطور باملعىن الذي الفضاء هو إحدى العالمات املميزة للكت

أما غاستون  ،4مقحم بل استدعى حضورا كامال يف النص الروائي على حنو ما وضعه ميشيل رميون
  .ملفاهيم الفضاء فلسفيا ومجاليا تعرض ) G.  Bachlard( باشالر

عنصر اخليال الذي عده الرابط األساسي بينه وبني الفضاء، فمن  على اعتماده الكبريوكان   
خالل اهتمامه اخلاص بالفضاء حاول اختيار هذا األفق فلسفيا ومجاليا مغلبا عنصر اخليال يف تطرقه 

يوجد موضوع دون ذات؛ بل إن  يرى أن يف دراسته للخيال ال حيث لقضية الذات واملكان،

                                                           

�
 .80ص  نفسه،  - 

 .  48ينظر، نفسه، ص - �

  .48، ص السردي حسن جنمي، شعرية الفضاء - �
 .60ص  املرجع نفسه، - �



        مفهوم المكان وأبعادهمفهوم المكان وأبعادهمفهوم المكان وأبعادهمفهوم المكان وأبعاده............................................................................................................................................................................................................................................................................................:.......................:.......................:.......................:.......................مدخلمدخلمدخلمدخل

        

 

�� 

 

وحيل حملها  املكانية ،أي كوا ظاهرة هندسيةاخليال بالنسبة للمكان يلغي موضوع الظاهرة 
  .1ديناميته الفارقة

للعملية اإلبداعية عنده ينطلق من خياله املبين على آفاق ورؤى يف عامله اخليايل  فالدافع  
مباليا  أن يبقى فضاءا ال ميكن احملتجز من قبل اخليال الالفضاء "جسدها يف عامل الرواية كما أن لي

ومقصورا على تفكري املهندس، وعلى وجه اخلصوص يكاد يف الغالب جيذبنا حنوه،ألنه يكثف 
فاملكان الواقعي يقابله املكان اخليايل فتشكيل الفضاء عند باشالر  2"ضمن حدود واقعية الوجود

بنية الشكل " ن حبراوي إىل مصطلح الفضاء يف الكتابةأشار الناقد حس .خيضع لتقنية اخليال
فهو فضاء  ،الل اللغةيوجد إال من  خ ال فهو"على أنه عنصر من عناصر العمل الروائي " الروائي
وقد أشار أيضا إىل الفضاء احلكائي والفضاء النصي والفضاء  3"بامتياز ) Espace Verbal(لفظي 

  .الطباعي 

اعتمادا على املميزات والتحديات اليت تطبع  إنشاؤهواعترب أن الفضاء الروائي مبثابة بناء يتم   
وإمنا أيضا لصفاته  ،ليس فقط خلطوط امليزات اهلندسية ، حبيث جيري التحديد التدرجييالشخصيات

بين من العالقة فنظرته إىل الفضاء الروائي تن. 4الداللية وذلك يأيت منسجما مع التطور احلكائي العام
فرق الناقد جنمي بني أماكن . اليت تربطه مع الشخصيات اليت تطور على أساسها الفضاء احلكائي

وقد قاطب  اعتربها كثنائيات ضدية، خرىأاإلقامة اإلختبارية وأماكن اإلقامة اإلجبارية وتقاطبات 
وفضاء السجن وفضاء ) لراقيالبيت الشعيب والبيت ا(وت الباحث بني األماكن وبني فضاءات البي

                                                           

النشر والتوزيع، بريوت، لبنان، غالب هلسا، املؤسسة اجلامعية للدراسات و :تر غاستون باشالر، مجاليات املكان، ينظر، - �
 .10ص ،1984 ،2ط
 .11، صاملرجع نفسه غاستون باشالر، - �

 .27،ص  2009 ،2ط ،الروائي الفضاء  من الشخصية ، املركز الثقايف العرببنية الشكل  حسن حبراوي، - �
 .31ص ينظر، املرجع نفسه، - �
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 واصطنع مصطلح .1واالنتقالوبني األحياء الراقية واألحياء الشعبية وأماكن اإلقامة  الفسحة
فإن معرفتنا تظل ضئيلة يف الوقت الراهن "قائال إىل جانب الفضاء واملكان، "كاين الفضاء امل"

  .2"بتشكيل الفضاء املكاين الذي جتري فيه احلكاية 

مصطلح الفضاء كمعادل ملصطلح املكان ومشكل للعالقات والرؤي اليت وقد استعمل 
ن وإن الفضاء عنده بالنسبة وجيعل من الفضاء جمموع األماك. تربط وجهة نظره اجتاه املصطلح

للرواية ليس يف العمق سوى جمموعة من العالقات املوجودة املرتبطة باألماكن والوسط والديكور 
وبذلك يربط مفهوم الفضاء   ،3لشخصيات اليت يستلزمها احلدثث واالذي جتري فيه األحدا

بالشكل اهلندسي الذي ينسجم مع الشخصيات واحلدث الروائي وكان اهتمام الناقد باملناهج 
  .والدراسات النقدية الغربية دافعا قويا لتأثيث وتسمية املصطلح 

بنية النص السردي من منظور "ميداين أمهية املصطلح يف كتابه كما استهدف الناقد محيد حل  
، والفضاء النصي، والفضاء الداليل، والفضاء الناقد إىل الفضاء كمعادل للمكانوقد أشار  ،"أديب

خاصا يف متييزه بني مصطلح الفضاء واملكان حيث  اجتهادا بدى الباحثأكما . كرؤية كمنظور أو
الظهور مع تتناوب يف ... متقطعةطريقة حتديد وصف األمكنة يف الروايات تأيت عادة "أن  الحظ 

لذلك ، مث إن تغيري األحداث وتطورها يفترض تعددية األمكنة واتساعها ...السرد أو مقاطع احلوار
إن جمموع هذه األمكنة هو ما يبدو منطقيا أن ... ميكن  احلدث عن  مكان واحد يف الرواية ال

هو  معىن املكان واملكان ذا املعىنيطلق عليه اسم فضاء الرواية ألن الفضاء أمشل وأوسع من 
 أنه أوسع وأمشللنا من هذا التعريف أن الناقد يصف مصطلح الفضاء على  ح، يتض4"مكون الفضاء

                                                           

 .41ص  ،نفسهينظر، املرجع  - �
 .25ص  ،نفسهاملرجع  - �
 .31ينظر، املرجع نفسه ، ص  - �
 .63ص  ،من منظور النقد األديب ،بنية النص السردي ،محيد حلميداين - �
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ف قائال أن يمن املكان خصوصا عند احتوائه هلذه املكونات املشكلة للعمل الفين والروائي؛ ويض
، فيصف لذي يشمل جمموع األحداث الروائيةالواسع اهو الذي يلفنا مجيعا إنه العلم " فضاء الرواية

فضاء الرواية بالشمولية والتعددية  اليت تشمل جمموع األحداث الروائية بكل أنواعها وخلفياا 
ورؤاها وقد متيزت دراسة الناقد بالنوعية اليت أزالت بعض الغموض على مصطلحي املكان والفضاء 

.  

إن الفضاء أهم من املكان ألنه " تبنيه للمصطلح قائال يف قطنيوقد سانده الناقد سعيد ي  
إنه يسمح لنا بالبحث من  ،التحديد اجلغرايف، وإن كان أساساهو أبعد وأعمق من  يشري إىل ما

مبعانقة التخييلي والذهين وخمتلف الصور اليت تتسع هلا مقولة  فضاءات تتعدى احملدود واسد
حات واملقوالت اليت جتسد الفضاء معناه الشامل والواضح وقد مجع الناقد بني املصطل 1"الفضاء

اقد مسته وصبغته اجللية والواضحة على مصطلح ات األخرى فقد أضاف كل نواألعم من املصطلح
  .وااللتباسحماولة منهم فك الغموض  الفضاء

  :أمهية املكان  -4

املكان يف كل أبعاده ميثل املكان يف الرواية عنصرا مهما من عناصر السرد الروائي، ألن 
الواقعية واملتخيلة يرتبط ارتباطا وثيقا بالنص وبكل ما حيويه من شخصيات وأزمنة وحوادث، ومبا 
أن املكان عنصر يتميز خبصوصيته وبوظائفه املتعددة اليت تتحكم يف تكوين إطار احلدث كما أا 

واء كانت أمكنة مغلقة أم تساعد القارئ على التخيل وتصور األمكنة اليت يعرضها الروائي س
  .منفتحة أو أمكنة ذات أبعاد سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو فلسفية

                                                           

، 1997، 1سعيد يقطني، قال اراوي، البنيات احلكائية يف السرية الشعبية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط - 1
 .240ص
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هو مسرح األحداث واهلواجس اليت ف"للمكان دور هام يف تفعيل العمل األديب والفين 
فمن خالل املكان وما حيدث فيه ميكن قراءة وفهم كل حدث  1"عها الذاكرة التارخييةتصن

  .الشخصيات وحركيتهم مع املكانوتفاعالت 

  .فوظيفة املكان هي وظيفة مجالية داللية ذات بعد رامي يف صنع اإلبداع الفين

ين عديدة، بل أنه اليس عنصرا زائدا يف الرواية، فهو يتخذ أشكاال ويتضمن مع"إن املكان 
  .2"قد يكون يف بعض األحيان هو اهلدف من وجود العمل كله

املكان هو نقطة انطالق الكاتب وهو املكون األساسي لبنية النص  إذن ميكننا القول بأن
ها، ويف طبيعة الشخصيات اليت فاعال يف الرواية ويف تطورها وبنائككل وذا يصبح املكان عنصرا 

  .تتفاعل معه ويف عالقات بعضها ببعضها اآلخر

  

وب جبميع ال يقدم سوى مصح"فهو البنية األساسية لتشكيل احلدث الروائي واحلدث 
الزمانية واملكانية، ومن دون وجود هذه املعطيات يستحيل على السرد أن يؤدي رسالته  إحداثياته
  .، وكل هذا ضروري من أجل منو وتطور السرد ألنه حباجة إىل عناصر زمانية ومكانية3"احلكائية

وعدت  يف نظرية األدب"فاملكان وحدة أساسية من وحدات العمل األديب واإلبداعي الفين 
إحدى الوحدات التقليدية الثالث، ولطاملا كانت مثار جدل يف حتقيق العمل األديب والفين يف 

األدب يف العصر احلديث، بل صارت إىل ركيزة  ااملسرح بالدرجة األوىل، ومل يتجاوزها منظرو

                                                           

  .��أمحد طالب، مجاليات املكان يف القصة القصرية اجلزائرية، دار العرب للنشر والتوزيع، وهران، ص -�
 .��حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص -�


�حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص حسن -�.  
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الفقري اليت تبين  فأصبح املكان مبثابة العمود 1"من ركائز الرؤية ومجاليتها يف النظرية األدبية احلديثة
على أساسه األجناس األدبية من قصة وشعر ورواية ومن دون املكان يفتقد العمل األديب تلك 
اخلصوصية واألصالة فيختل دونه العمل األديب، وطبعا فيعين هذا األخري جنس الرواية الذي حنن 

 يال ال ميكن أن يبقى مكانا خلسر ااملكان الذي يأ"لو من اخليال ألن اليت ال خت ابصدد ربط املكان
باليا خاضعا ألبعاد هندسية وحسب، بل هو مكان عاش فيه الناس ليس بطريقة موضوعية، ال م

قاسم يلفتنا إىل الدور اهلام الذي يلعبه عنصر اخليال الذي  افسيز. 2"وإمنا ما للخيال من حتيزات
ا كأ ا حقيقية، فاخليال هو الذي ينقلنا يفتح فكر املبدع وحىت القارئ لتخيل األمكنة واإليهام

إىل تلك األمكنة املتنوعة العوامل بواسطة اللغة اليت يعتمدها الكاتب املبدع يف وصف أحيازه أو 
من أن يكون مكانا هندسيا حتكمه لغة القياس واألحجام، بل هو مكان خيضع  أوسعفضاءاته، فهو 

  .ة والنفسية واالجتماعيةلرؤية خاصة تتفاعل مع األنساق والسياقات التارخيي

وعالقة اإلنسان باملكان عالقة تأثري وتأثر، فاملكان الفين يتشكل من جمموع الشخصيات 
ل لذلك يف خوضمن إطار املكان امل الّحمكي، وال ميكن ألي حدث أن يقع إ وهي الفواعل يف أي

وصفه بتقنية  زمن معني، فالشخصية يف قيامها بأي عمل ترتكز على حدود املكان الذي يتم
عالية، ألنه يضمها ويضم األحداث والزمان، وعليه يتشكل قضاء العمل السردي من جمموعها 

فالسارد خيلق شخصياته بلغته اخلاصة وخياله فيأيت املكان كفضاء حمصل بالدالالت . 3مجيعا
  .يةالواقعية واملتخيلة اليت من خالهلا يشرك القارئ وجيعله يعيش جتربته املكانية الروا

                                                           

عبد اهللا أبو هيف، مجاليات املكان يف النقد العريب املعاصر، جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة األدب  -�
 .���، ص���� ،�، العدد ��والعلوم اإلنسانية، الد 

 .��، ص�	
�فوظ، اهليئة العامة للكتاب، طبعة قاسم، بناء الرواية دراسة مقارنة لثالثية جنيب حم اسيز -�

  .	�ط، ص.، د����عرية اخلطاب السردي، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ينظر، حممد عزام، ش -�
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مبا فيها  ،للعناصر الفنية اجامع اإطار العناصر السردية، مما جيعله فاملكان هو الذي يتبىن
تلك اخلصوصية والتفردية اليت ميتاز ا عن غريه من العناصر األخرى ألنه مبثابة مما يكسبه  ،احلدث

  .مسرح للحدث يف حد ذاته فكال منها يستلزم حضور اآلخر

املكان املمسوك باخليال "باعتباره  اإلبداعيةوظف الروائيون معىن املكان يف الكتابات 
والذي يسكن اإلنسان ويظهر على شكل حفريات تظهر على الشخصية يف تصرفام وسلوكها 

  .1"فاملكان ميثل القلب النابض يف هذه الرواية... ومنط حياا

بة مجالية إبداعية يصورها املبدع خبياله أو واقعيته وذا يتحول املكان من جمرد فضاء إىل جتر
، 2"ألنه ميثل النواة يف مجيع األمكنة املكونة له واحمليطة به"الستقطاب اجلميع  امركز هليجعل من

شة القريبة والبعيدة، املاضية واحلاضرة وذا حيقق املكان مجاليته وتتنوع فهو جامع لكل األزمنة املعي
اليت يفجرها كل مبدع لكونه يعيش التجربة املكانية يف  اإلبداعيةحسب الطاقة التجربة املكانية 

  .رواياته

املكان الروائي حيمل دالالت خمتلفة حسب تفاعل عناصره وأنساقه فقد قسم  أصبح حيث
  :األمكنة إىل " Rhomer" "رومري"و" Moles" "مول"

 .هو مكان األلفة واملكان احلميم الذي ميلك املرء فيه كل سلطته " :عندي" -

وهو قريب من املفهوم السابق، حيث يكسب فيه اإلنسان ألفته،  " :عند اآلخرين" -
 .البيت كمكانإال أن السلطة هنا خاضعة للغري 

                                                           

بية ، دراسة نقدية حتليلية، منشورات خمرب اللغة العر)قراءة يف ذاكرة اجلسد(ابن السائح األخضر، مجاليات املكان القسنطيين  -�
  .		�-�	�صص وآداا، 

 .		�املرجع نفسه، ص -�
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عامة، ويشعر اإلنسان الوهذه األماكن خاضعة لسلطة الغري  " :األماكن العمومية" -
احلرية وميكنه أن خيرج فيه من السلطة اليت حتكمه، ولكن الشعور باحلرية حمدود فيها ب

 .كاملقهى أو املترتهات العامة

وهو املكان الواسع ذو الرحابة، عادة ما يلجأ إليه اإلنسان  " :املكان الال متناهي" -
 كما أن... إذا أحس بالضيق، حيث ال يكون هذا املكان ملكا ألحد كالبحر والصحراء

 .1سلطة الدولة بعيدة عنه

فاملكان جمسد يف الصور اليت تقدمها الرواية، وقد يكون مكانا ظاهرا حيث يصفه الروائي 
وهذه  ،وصفا دقيقا أو باطنيا يدفعك إىل استنباطه من خالل رموز الكلمات وتطور األحداث

  .النص الروائي األساسيات هي اليت تكشف عن املكان وتسهم يف فاعليته وإعطائه داللته داخل

 القول عنها أاوهي تصنيفات ميكن غالب هلسا بينما جند تقسيمات أخرى للمكان عند 
  :فيما يلي  امل خترج عن إطار التصنيف األول، وميكن حصره

وهذا النوع من األمكنة جنده يف رواية األحداث املتتالية، يكون  " :املكان اازي" -
 .فيها املكان مسرحا وساحة للحدث ومكمال هلا

وهنا يكون عرض األمكنة اخلارجية اليت تعين الرواية، بوصفها  :"املكان اهلندسي" -
 .بكل دقة وحياد

تلقي، أو له عالقة بإحياء ذكرى من ذكريات امل اهو مو :"املكان كتجربة معاشة" -
 .جتربة عاشها، وهو املكان الذي يترك أثرا يف نفس املتلقي

                                                           


�، ص	���، �ار العريب، بريوت، طءة يف مكانية النص الشعري، االنتشفتيحة كحلوش، بالغة املكان قرا ينظر، -�.  
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الغربة : كان األليف، فهو مكان معادي مثلوهو عكس امل :"املكان املعادي" -
 .1...والسجن

من خالل هذه التقسيمات للمكان نرى بأنه يتميز خبصائص جمازية هلا دالالت مجالية   
نفسيا، يتضح هذا األثر يف مشاركة  أثراإبداعية تضفي على النص بعدا فنيا وحتدث يف املتلقي 

املتلقي للمبدع ومعايشته لألمكنة مما يستدعي حضور ذكريات هذا املكان، الذي يترك يف خميلته 
وجود املكان الذي الوجود اإلنساين ال يتحقق إال بومواقف شىت ال ميكن أن يتناساها ألن أحداثا 

عامل بال حدود وحبر دون ساحل، وليل دون صباح وار دون مساء، إنه امتداد مستمر "هو 
، إذن فاملكان يتكيف مع احتياجات السارد النفسية 2"مفتوح على مجيع املتجهات، ويف كل األفاق

وإن معايشة اإلنسان للمكان وتآلفه . "اعية فهو الفضاء الالمتناهي واحلر الذي ال سلطة فيهواالجتم
كما أنه  3"رتكازية لكل تصور أو توجه أو تشكيل فينأو معاداته له، يشكل اخللفية اإل معه،

  .املنطلق لكل تصرف وسلوك اإلنسان يفسر من خالل الفضاء الذي يكون كائنا فيه

من خالل وضعها يف املكان،  األشياءإننا نستطيع أن منيز بني "إن املكان عنصر ضروري و  
املكان من  أمهية، فتظهر 4"كما نستطيع أن حندد احلوادث من خالل تاريخ وقوعها يف الزمان

خالل ربطه بالزمان فالرواية من حيث هي عمل فين، فإا تتعامل مع عناصر الرواية ككل دائما يف 
فإذا "ومكان حمددين فالعالقة اليت تربط بينها هي عالقة تكامل، فكل منها يكمل اآلخر،  زمان

ومقاربة مجالياته بعمق،  األديبكانت دراسة املكان تعترب نقطة ارتكاز مهمة ملعرفة خلفيات النص 

                                                           

  .	� – ��صص حممد عزام، شعرية اخلطاب السردي،  ،ينظر  -�
  .��عبد املالك مرتاض، يف نظرية الرواية، ص -�
الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  ، دار-جدل املكان والزمان  -عقاق، مجاليات املكان يف الشعر العريب املعاصرقادة  -�
 .��، ص����ط


�سيزا قاسم، املكان وداللته، مجاليات املكان، ص -�.  
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 يقل مما يدل على أن الزمن ال 1"فإن دراسة الزمن هي األخرى، ال يعدم دورها املهم يف هذا الفهم
عن املكان فمعرفة السمات الزمنية تستدعي معرفة السمات املكانية على اختالف طباعها مما  أمهية

  .يعمق داللتها املعرفية والفنية

   

                                                           


	، صاملعاصر ريبقاق، مجاليات املكان يف الشعر العقادة ع -�. 
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  :أشكال الفضاء  -5

تظهر أبعاد املكان من خالل جتليه يف النص الروائي، وتتعدد أبعاده حسب وجهة نظر   
اليت عايشها املبدع حماوال نقلها للقارئ يف قالب فين يستدعي املبدع وختتلف أنواعه حسب البيئة 

منه حضور اجلوانب الفكرية واالجتماعية وحىت التخيلية أو الواقعية، فالفضاء املكاين يف الرواية 
ليس هو املكان الطبيعي أو املوضوعي إمنا هو مكان خيلقه الكاتب يف نصه الروائي ونظرا لتعدد 

  :د الغريب املعاصر آثرنا أن نذكر دالالت الفضاء وأنواعه وهي تسمية الفضاء يف النق

  :الفضاء اجلغرايف  5-1

ملصطلح الفضاء اجلغرايف وربطته بدالالته :  J.Kristevaا الناقدة جوليا كريستيف تعرضت  
أو اإليديولوجيم هو الطابع  Idéologémeوهو ما تسميه اديولوجيم العصر "املالزمة للقصة 

الثقايف يف العامل الغالب على عصر من العصور، ولذلك ينبغي للفضاء الروائي أن يدرس دائما يف 
ا ، فهنا تربط كريستيف1"تناصيته، أي يف عالقته مع النصوص املتعددة لعصر أو حقبة تارخيية حمددة

يف بكل ما حيويه من عالقات متنوعة لذا مفهوم الفضاء بعصر وثقافات ورؤى وطوابع العامل اجلغرا
ال ميكن دراسة الفضاء مبعزل عن املتغريات واملضامني اليت تظل مالزمة للفضاء يف مجيع حدوده، 

ا ال جتعل من الفضاء حدا منفصال عن داللته احلضارية، فهو يف تشكله من العامل فجوليا كريستيف
ه، وتضيف غلى ذلك عالقة الذات بالفضاء القصصي يكون حممال جبميع الدالالت املالزمة ل

فالفضاء الذي تتحرك فيه الذات هو القطب املتناقض لفضائنا املنطقي الذي يمن عليه الذات "
وكأنه واقع مترابط بني ثقافة كل جمتمع وعصر من العصور ومهما تعددت  2"األنا املتكلمة

  .لسرديالفضاءات فإا تبقى فضاءات إبداعية تدرج ضمن الفضاء ا

                                                           


�، �السردي من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب، طمحيد حلميداين، بنية النص  -�
 .��، ص�

 .��محيد حلميداين، بنية النص السردي من منظور النقد األديب، ص -�
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  :الفضاء املكاين  5-2

أن الفضاء املكاين ينشأ من التقاطبات املكانية وربطه بالعمل  )Youri lotman(يرى لومتان 
الفين، معتمدا على ثنائيات ضدية كوا حتتوي وظائف املكان داخل النص ألن املكان ليس فضاءا 
موضوعيا حمايدا وإمنا هو مكان روائي فين يتم تصويره من وجهة نظر، ومن خالل زاوية رؤية 

خيضع للعالقات اإلنسانية والنظم "واإلنسان كما يرى لومتان . فضاءوعرب التفاعل الذي ينشأ يف ال
لى فوقف ع 1"املكان، ويلجأ إىل اللغة إلضفاء إحداثيات مكانية على املنظومات الذهنية إلحداثيات

ثنائيات ومقابالت بني القيم واألماكن، فالقريب يقابل البعيد واليمني يقابل اليسار والقيم يقابل 
  .واملفتوح يقابل املغلوق السيئسن يقابل الرخيص، واحل

لومتان صفات مكانية على األفكار اردة حىت يساعده ذلك على جتسيدها  أضفىفقد 
وتستخدم التعبريات املكانية بتبادل ارد مع املفهوم حبيث يكون هذا التجسيد املكاين منطبقا على 

فهناك جيسد لومتان األمكنة بناء . 2واألخالقية العديد من املنظومات االجتماعية والدينية والسياسية
ك يتجاوز احلد اجلغرايف للمكان إىل حد اجتماعي واقتصادي، لعلى تقابالت ومتثيالت، وهو بذ

فالفضاء املكاين عند لومتان حييلنا إىل فضاء روائي وإىل بناء فين للرواية، وقد استطاع لومتان من 
قال معرفيا واضح الداللة للنقد ككل وللدرس السردي خالل دراسته للفضاء النصي أن يضيف ح

ضبطه ملفهوم احلد الذي حيوي مفهومني  أخرىخباصة تناوله ملفهوم التقاطبات املكانية، ومن جهة 
وعلى أساسه يقسم الفضاء إىل فضاء ممنوع وآخر "للفضاء ومها الفضاء املمنوع والفضاء املباح 

والغرباء، واألحياء واألموات، األغنياء والفقراء، وجند  مباح، وقد حيدث هذا الفصل بني األهل
والغابة واحلد الفاصل بينها يبني " مرتل"ضاء إىل اية العجائبية حيث ينقسم الفجتسيدا لذلك يف احلك

                                                           

 .��، ص�	
�محد قاسم، بناء الرواية، دار التنوير، بريوت، سيزا أ -�

  .��، صينظر، سيزا أمحد قاسم، بناء الرواية -�
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ماكن مباحة، وأماكن حمظورة احلد سيجعل هناك أ وهذا 1"أنه حافة الغابة أحيانا يكون النهر
  .يف التقسيم تعد من السمات األساسية اليت يعتمدها يف فضاءاته وطريقة

  :الفضاء النصي  5-3

على الفضاء النصي وركز اهتمامه على هذا النوع  Michel. Buttorاعتمد ميشال بوتور   
احليز الذي تشغله الكتابة ذاا باعتبارها أحرفا "من الفضاء فأواله اهتماما خاصا، فرأى بأنه 

ساحة الورق، ويشمل ذلك تصميم الغالف ووضع املقدمات وتنظيم الفصول  طباعية على
فقد حبث يف شكل الكتاب حبيث أدرج له تعريفا  2"وتشكيل العناوين وتغريات حروف الطباعة

املدى الثالثية، وفقا  أبعادإن الكتاب كما نعهده اليوم هو وضع جمرى اخلطاب يف "هندسيا قائال 
عند بوتور يف  األساسفإن املظهر اخلارجي هو  3..."ملقياس مزدوج هو طول السطر وعلو الصفحة

اليت  تشكيل أي عمل سردي كما أن ترتيب هذه األساسيات مبين على اختيارات وإشارات
مجالية فنية ليها الكاتب من خالل الشكل اهلندسي للكتاب فهي حمملة بأدلة إشارية ويوجهنا إ

ن الفضاء النصي هو فضاء إعلى املتلقي القارئ يف اختياره واجنذابه إىل الكتاب، و أثرا ةركات
ال خيلو من أمهيته إذ حيدد "الكتابة والطباعة، فهذا الفضاء ليس له ارتباط مبضمون النص إال أنه 

جه القارئ إىل فهم خاص أحيانا طبيعة تعامل القارئ مع النص الروائي أو احلكائي عموما، وقد يو
فقد ال يكون له ارتباط وثيق مبضمون احلكي، ولكن له فاعلية مع باقي املكونات حيث  4"للعمل

  .يوجه القارئ املتلقي لفهم الكتابة من خالل فعل القراءة

  

                                                           

�
- Youri Lotman, La structure du texte artistique, Traduit du russe paranne Fournier Et 
l’autres, P321. 

  .��محيد حلميداين، بنية النص السردي، ص -�
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها -�

  ��املرجع نفسه، ص -�
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  :الفضاء الداليل  5-4

بالفضاء الداليل ملا له من صلة وثيقة بالصور  )Gérard Genette(جنيت ر جريا اهتم الناقد  
إن لغة األدب بشكل عام ال تقوم بوظيفتها بطريقة بسيطة "الداللية فيوضح قائال  وأبعادهااازية 

إال نادرا، فليس للتعبري األديب معىن واحدا، إنه ال ينقطع عن أن يتضاعف ويتعدد، إذ ميكن لكلمة 
ل البالغة عن أحدها بأنه حقيقي، وعن اآلخر أنه جمازي فهناك واحدة مثال أن حتمل معنيني تقو

يتأسس بني املدلول اازي واملدلول احلقيقي، وهذا  Espace Sémantiqueإذن فضاء داليل 
فطبيعة الفضاء تنشا من خالل 1"الفضاء من شأنه أن يلغي الوجود الوحيد االمتداد اخلطي للخطاب

واازية وا ميكن أن يتعدد األسلوب ومعاين تعبريه األديب انطالقا من متازج املدلوالت احلقيقية 
  .Figure املعاين احململة بالدالالت الوظيفية اليت حيملها اخلطاب وهذا ما يدعوه بالصورة

إن الصورة هي يف الوقت نفسه الشكل الذي يتخذه الفضاء، وهي " ويف هذا الصدد   
ويعين  ،2"، بل إا رمز فضائية اللغة األدبية يف عالقتها مع املعىنالشيء الذي ب اللغة نفسها هلا

جينيت بدراسة الصورة اازية أي اللغة اازية اليت تستدعي تأويالت خاصة ودقيقة وهذا ما 
... هذا للفضاء بعيد عن ميدان الروايةمثل  اإن مفهوم"و –لغة الشعر  –ينطبق على اللغة الشاعرية 

نيت مل يكن ر جأن يكون مبحثا حقيقيا فيما يسمى الفضاء ألن جريا أيضاوإنه ليس من الضروري 
يتحدث إال عن مبحث بالغي معروف ميكن أن يدرج حتت عنوان عام هو ااز، مث إن هذا 

وكأنه يتحدث عن ، 3"معنوية الفضاء ليس له يف الواقع جمال مكاين ملموس، ألنه جمرد مسألة

                                                           

 .��- ��صص محيد حلميداين، بنية النص السردي،  -�

 .��املرجع نفسه، ص -�

 .��، صنفسه -�
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على األدب وحده فقط، بل  نيت ليس وقفار جفالفضاء من وجهة جريا. عنصر بالغي وهو ااز
  .1ىل مظهر ميثل لكل الذين يتعاملون معه بالفكر والقلم والصورة مجيعايتعداه إ

انيها إىل تلك اللغة اليت تتضح مع نيتر جاللة الفضاء الداليل عند جرياوذا تتسع د  
  .وتتوسع داللتها ورموزها التعبريية داخل العمل األديب

  :الفضاء بوصفه منظورا 5-5

ملفهوم الفضاء بوصفه  Krestivaتظهر دراسة هذا الفضاء من خالل ما قدمته كريستيفا 
مراقب بواسطة وجهة النظر الوحيدة "وإنه فضاء  ةمن خالل رؤية الكاتبتتجسد منظورا أو رؤية، 

 2"للكاتب اليت يمن على جمموع اخلطاب، حبيث يكون املؤلف بكامله متجمعا يف نقطة واحدة
املكاين داخل  ئهلبناء فضاتب ومن زاوية النظر اليت يؤسسها أي رؤية الفضاء تتشكل من وعي الكا

  .النص الروائي

   

                                                           

  .���عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية، ص ، ينظر -�
، ����حممد عزام، حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج احلداثية، منشورات احتاد كتاب العرب، دمشق، سوريا،  -�

  .���ص



        مفهوم المكان وأبعادهمفهوم المكان وأبعادهمفهوم المكان وأبعادهمفهوم المكان وأبعاده............................................................................................................................................................................................................................................................................................:.......................:.......................:.......................:.......................مدخلمدخلمدخلمدخل

        

 

�
 

 

 :أبعاد املكان  -6

باعتبار املكان عنصرا من عناصر الرواية، وله الدور الفعال يف بناء النص الروائي كما له   
رأينا ضرورة حصر أبعاده الداللية واجلمالية ملا هلا من تأثري يف ة كربى يف تأطري املنت احلكائي، أمهي

  .حتريك العمل الفين وبناء النص السردي

  :البعد الفزيائي  6-1

الفيزيائي ختضع إىل تداخل األمكنة يف الرواية، كما أن البعد الفيزيائي  إن طرائق التشكيل  
نعتربه  أنستطيع دراسة الزمن يف دميومته علينا ن"إىل تداخله مع عنصر الزمن حبيث للمكان خيضع 

كما أن زماننا ليس هو زمن علم امليكانيك الذي يوافقه، إنه مدى ... كأنه مسافة علينا أن جنتازها
سرينا، حيث احلركة يف خط  تغري وجهة وى فيه االجتاهات مطلقا فاصل مدى مليء بأشياءال تتسا

فيخضع البعد الفيزيائي ذا املفهوم إىل متغريات تتفاعل من خالل تداخل . 1"مستقيم هي مستحيلة
وإن "عنصري الزمان واملكان مع بعضها وأيضا يتحدد بعد املكان من خالل حركة الشخوص 

الشخص الطبيعي أي السفر يظهر كأنه حالة حلقل حملي، أو حقل ممغنط وهكذا فكل انتقال انتقال 
زياء جلي من تأثر الفي 2"يف املدى يفرض تنظيما جديدا للمدى وتغريا يف الذكريات واملشاريع

خالل ربطه بالبعد املكاين الفيزيائي الذي ال ينفصل عند املدى الزماين الذي حيدد حركته ويغري 
قع تواجده من حقل إىل آخر، ومن ذكرى إىل أخرى متتد من خالل تشاكل ومتازج األمكنة موا

فذكر املوضع الفيزيائية للمكان يشبه علم الفيزياء الذي يستخدم يف تشكل املواد البصرية وهذا ما 
  .حياول املبدعون رصده يف تشكيل الظاهرة اجلمالية للمكان على اختالف أبعاده

  

                                                           

 .���سيزا قاسم، بناء الرواية، ص -�

 .���املرجع نفسه، ص -�
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  :اضي اهلندسي البعد الري 6-2

د عرب صالح صاحل عن فق ،روائية متنوعة أمكنةإن البعد الرياضي اهلندسي للمكان ينشأ يف   
باآلليات املعقدة اليت يعتمدها الذهن يف االنتقال من "ه يف نقطتني وصف األوىل هذا البعد حبصر

قلها ا الرواية بصفاا املكانية وجتسيدها بوسائل ، وهي تلك األمكنة اليت تن1"احملسوس إىل ارد
كثرية ملنطق  أحيانالنقطة الثانية اليت يشري إليها هي أن الروائي خيضع يف . خمتلفة وأفكار متعددة

مبسطة ذات  أشكالالقياس للمسافات وحماولة ضبط املساحات اليت يتعامل معها وجتريدها إىل 
تب إىل ذلك الوصف الدقيق لألمكنة وتوظيف التخيل هلا، كما فأحيانا يلجأ الكا. 2طابع هندسي

التوفيق بني الفلسفة "ن حديثه عن الرواية اجلديدة  رأى بأيف  M.Buturوضح ميشال بوتور 
والشعر الذي يتم داخل الرواية عندما تبلغ مستواها من التأرجح يستدعي اللجوء إىل 

وهذا  ،ىل وصف األمكنة بصفة جمازيةيني يلجؤون إقول بوتور أن الروائنستنتج من . 3"الرياضيات
الوصف للمكان وكأم يرمسون أماكن وفق رؤى هندسية ورياضية هلذا فكثرة املفردات هي اليت 

  .تعرب عن رسم املكان وتصوره، وهذا التصور للمكان يكون ذو بعد رياضي هندسي

خالصه من هذا البعد هو أن وهكذا يبقى لتوظيف املكان مفاهيم خمتلفة لكن ما ميكنه است  
شأن املهندس املعماري الذي قصاراه "هندسية رياضية تشبه يف ذلك  أبعادنعد املكان مساحة ذات 

استحضار حيز يبىن طوال أو عرضا، أو امتدادا أو أفقيا، أو ارتفاعيا عموديا، مث ال شيء أكثر من 
أكثر من مشهد واحد، أو مظهر يعجز عن أن يرسم أمامنا  أيضاذلك، املهندس املعماري، هو 

لذا يركز  4"واحد للحيز، وذلك حبكم واقعية غايته، ومادية حيزه، وارتباطه بالتجسيد الفعلي

                                                           

 .��ص األديب،صالح صاحل، قضايا املكان  -�

  .��املرجع نفسه، ص -�
  .��ميشال بوتور، حبوث يف الرواية اجلديدة، ص -�
 .���عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية، ص -�
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الروائي يف وصفه ألمكنة تلك الدقة اليت يعتمدها املهندس يف رسم شكل بنائه كما أن مرتاض شبه 
  .شكل البناء ببناء معمارية النص الروائي

  :اجلغرايفالبعد  6-3

يعتمد الروائيون يف توظيفهم للمكان على البعد اجلغرايف، وخاصة عندما يكون الوصف   
يعمد نصها إىل رسم املكان، باملفهوم اجلغرايف رمسا "وتضاريسه اليت  وأشكالهبطبيعة املكان  امتعلق

مكنة إذ جند ، وهو كل ما تعلق بذلك الوصف التقليدي لأل1"عجائبيا بالتعمية على مالمح جغرافية
 وأحيانااحلقيقية على أرض الواقع  هائأمسااملناطق واألماكن بشكل يتطابق مع  أمساءالكاتب يذكر 

ألنه يدعي "ال يصرح ا ويترك للقارئ اال لتخيلها وإعطائها بعدا خاصا تتسم به  أخرى
الواقعية أو األمانة اجلغرافية دون أن يستطيع الربهنة على كينونتها، فإذا ال هو واقعي جغرايف وال 

اع هو خيايل، ولكنه مزيج منها مجيعا، فكأن خيال الروائي التقليدي يغتدي غري قادر على ابتد
تات جلغرايف يترتب عليه، ويقتات منه ففيتكئ على العامل ا) Son monde spatial(عامله احليزي 

  .2..."األمكنة

 ،عاملني، اجلغرايف واإلبداعيتاض أن الكاتب املبدع ميزح بني مرعبد امللك نفهم من قول   
ه إياه حىت ميكن وختيلينسج به مكانه الروائي ويكسبه بعدا جغرافيا وكأنه ينقلنا إليه بوصفه له 

  .ىل مراميه األكثر بعدا أو عمقا وداللةالقارئ من مسايرته والوصول إ

  :البعد الزمين والتارخيي 6-4

                                                           

  .���عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية، ص -�
  .���-���صص ،  املرجع نفسه -�
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وضعة يف كل ميتجلى هذا البعد يف األمكنة الروائية اليت تم بدراسة التاريخ واألزمنة املت  
مبعىن أن عنصر الزمن واملكان  1"داخل إطار املكان الّفإن هذا الزمن ليس مبدرك إ"ارخيي مكان ت

الروائية، ومن تلك األشياء  األمكنةعنصران متداخالن، فاملهم يف جتليات التاريخ ومتوضعه يف 
تشبهها باإلنسان على األمكنة األرضية من عناصر سامهت يف رمسها بكل ما ينتظم عليه بالتاريخ 

تعرضه للمكان الروائي  أثناءشارة إىل البعد الزمين التارخيي إلساين وقد تعرض الباحث الروائي لاإلن
فهو يرقى بالقصة إىل مستوى العاملية، كما أن املكان الروائي ال يقدم دالالته من ذاته، وإمنا 

وهو أكثر التصاقا . "فكل استحضار للزمان يستلزم حضورا للمكان. 2متواشجة مع عنصر الزمن
  .3"إلنسان باملكان، وإدراكه له خيتلفان عن خربته وإدراكه للزمانحبياة البشر من حيث خربة ا

فالبعد الزمين التارخيي يتمادى مع املكان على حنو ال انفصام له، فالتفاعل بينهما من شأنه   
الكشف عن طبيعة عناصر التكوين الفكري والرؤية اليت يراها املؤلف ليكمل ا عمله اإلبداعي 

 أنناأنه يف بعض األحيان نعتقد "جند باشالر يربط بني الزمان واملكان قائال  اجلمايل ويف هذا الصدد
نعرف أنفسنا من خالل الزمن، يف حني أن كل ما نعرفه هو تتابع تثبيتات يف أماكن استقرار 
الكائن اإلنساين الذي يرفض الذوبان، والذي يود حىت يف املاضي، حني يبدأ البحث عن أحداث 

ن سابقة أن ميسك حبركة الزمن، إن املكان يف مقصوراته املغلقة اليت ال حصر هلا، حيتوي على الزم
إن نظرة باشالر تفك لنا كثريا من الغموض، فتستدعي منا . 4"مكثفا، هذه هي وظيفة املكان

تداخل الزمان باملكان "القول بأن الزمن ال قيمة وال معىن له خارج ارتباطه باملكان وذا حيدث 

                                                           


قادة عقاق، مجاليات املكان يف الشعر العريب املعاصر، ص -�� . 

  .��الروائي، ص ملكانصالح صاحل، قضايا اينظر،  -�

�سيزا قاسم، ص: يوري لومتان، مشكلة املكان الفين، تر  -�.  

�غاستون باشالر، مجاليات املكان، ص -�.  
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كان ، فيبقى كل من عنصر الزمن وامل1"ويتبادال الوظائف ويؤلفا من خالل ذلك بعدا شعريا جديدا
  .خالن مع بعضهما البعض وخباصة يف النصوص األدبية الروائيةامتد

  

  :البعد الفلسفي  6-5

ويف هذا البعد جتدر اإلشارة إىل الكيفية اليت يبين من خالهلا الروائيون أمكنتهم يف ربطهم   
ية بكل ما هو فلسفي ذهين ومتخيل وذلك من أجل إغناء وإثراء العمل الفين وشحنه مبعطيات فلسف

أن التبادل بني الصور الذهنية واملكانية، يؤدي إىل التصاق "ذات عمق وداللة، وتؤكد سيزا قاسم 
كما أن األشياء تتحول يف ... معان أخالقية باإلحداثيات املكانية نابعة من حضارة اتمع وثقافته

في بوصف عناصر ، كما أن الكاتب ال يكت2"الرواية من جمرد عناصر من العامل اخلارجي إىل رموز
  .صبغة مجالية فنية إكسابهالواقعية كما هو بل حيوله إىل عمق فلسفي وذلك من أجل 

ويضيف هنري متران يف اعتباره أن املكان هو الذي يؤسس احلكي، مما جيعل الرواية   
للرواية مسة التميز  أضاففتحديد هذه املعامل الفلسفية أو الواقعية . 3متخيلة وذات مظاهر حقيقية

  .واجلمالية

جتسيدا  االيت تعيش يف شخصيام وجسدوه"الروائيون الغربيون أمكنتهم  أسسوقد   
مما جيعل القارئ مطلعا على مجيع األمكنة اليت يعرضها الروائي وخباصة األماكن املرتبطة  ،4"مفصال

                                                           

  .���قادة عقاق، مجاليات املكان يف الشعر العريب املعاصر، ص -�
  .���سيزا قاسم، بناء الرواية، ص-�
  .��النص السردي من منظور النقد األديب، ص ةمحيد حلميداين، بني ،ينظر -�
 .���سيزا قاسم، بناء الرواية، ص -�
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منفتحة، فاملكان ال وكل وصف دقيق لألمكنة سواء كانت منغلقة أو  ،بالشخصيات واحلدث
  .يؤسس مبفرده إال بالتفاعل مع بقية املكونات السردية

من حيث هي جنس أديب راق، ذات بنية شديدة التعقيد، متراكبة "وذا تغدو الرواية   
التشكيل، تتالحم فيما بينها وتتظافر لتشكل لدى اية املطاف شكال أدبيا مجيال يعتزي إىل هذا 

واألدباجلنس احلظي ، ري، فاللغة هي مادته األوىل، كمادة كل جنس أديب آخر يف حقيقة الس
،  هلذا فاملكان الروائي يؤسس 1"األمر، واخليال هو املاء الكرمي الذي يسقى هذه اللغة فتنمو وتربو

املكان "إليها، كما أن  يرتكزبدقة وعناية املبدع له يف تأسيس عناصره الروائية وإعطائها السمة اليت 
عن مقاصد املؤلف وتغيري األمكنة الروائية سيؤدي إىل نقطة حتول حامسة يف احلبكة وبالتايل يف  يعرب

، فحضور املكان يغين ويسهم يف اشتغال مجيع البىن 2"تركيب السرد واملنحى الدرامي الذي يتخذه
  .املكونة للنص

  :البعد الواقعي املوضوعي  6-6

دا كل البعد عن ييلتزم بنقل الواقع بكل موضوعية بعنرى يف هذا البعد أن الروائي املبدع   
وطبعا يهتم الروائي بنقل الواقع جبمالية فنية وذلك من أجل اجنذاب  –البعد الفلسفي –سابقه 

ليس املكان "شة يف روايته كما أنه مكان الرواية الروائي وكأنه ينقل لنا جتربة معيالقارئ للنص 
حبيث تتحكم اللغة الروائية  ،3"عن طريق الكلمات مكانا خاليا الطبيعي، وإمنا النص الروائي خيلق

، 4"عن واقع يتغري بسرعة األنسبيف نسج األمكنة، وإن الرواية هي الشكل األديب األقوى والتغيري 
  .باعتبارها جنسا أدبيا يبدي مطاوعة كبرية لتحوالت اتمع وتغرياته

                                                           

  .��عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية، ص -�
  .��حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص -�
 .��ميشار بوتور، حبوث يف الرواية اجلديدة، ص -�

  .��واية، صعبد امللك مرتاض، يف نظرية الر -�
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، اليت يسعى املبدع إىل رسم معاملها املوضوعية واء األمكنة الواقعيةتحهدف هذا البعد إىل اي  
إال أننا قلما جند الروائيون  ،فهو حيرص على تصوير الواقع املكاين، كما هو دون زيادة وال نقصان

عالقة اإلحالة التخييلية "يذهبون إىل االعتناء ذا البعد، خاصة يف الكتابة الروائية اليت تستدعي 
فنشأة هذا البعد تكون قليلة مبقارنتها مع األبعاد  ،1"املكانني طاملا بقيت الرواية موجودة  قائمة بني

املكانية األخرى، ألن البعد الواقعي املوضوعي يتجلى يف تلك اإلحالة الدائمة واملستمرة عن اخليال 
  .السارد يف تشكيل بنيته النصية صنوع من واقع الكلمات اليت يبتدعهاامل

األساس فإن النص الروائي يكتسب مجاليته الفنية من خالل تداخل هذه األبعاد  وعلى هذا  
ألن كل بعد مكاين له طابعه اخلاص به وامتزاج هذه األبعاد يعطي للنص مجالية تتناسب مع 

  .مكوناته السردية

ىل فتح تساؤالت عديدة ويبقى عالقا إ املكان الروائي هذا املفهوم الذي تناولته الرواية،ف     
ث عرب عنه يء الروائي مفهوم واسع وإشكايل، حألن الفضا يومنا هذا وعصيا يف البحث الروائي،

مل تفرد إىل اآلن إال دراسات قليلة جدا لبحث : "...قائال) Henri Mitterand( هنري ميتران
ولست أقصد بكالمي فضاء النص الذي يشرع منهجيا يف دراسة معا  تشخيص الفضاء يف األدب،

من حيث هو  وإمنا قصدت الفضاء... ان الكتابمله من خالل تعليقات أضحت مألوفة تتناول عنو
فال ... غرافية حول احلدث املتخيل واملرويث هو مضمون ومعطيات طبووالفضاء من حي ختيل،

 السردي وهو سبيل يف حبثها مازال بعد مل) Spatialisation(وجود لنظرية قائمة بذاا يف التفضيء 
تران يصرح تصرحيا مباشرا إىل التقصري والقصور النظري حيال دراسة مفهوم املكان فم .2"يستقم

  .واإلحاطة به كمكون فين يف الرواية

                                                           

 .�يسني النصري، إشكالية املكان يف النص األديب، ص -�

عبد الرحيم  :تر) جمموعة مقاالت(  ، لبلزاك الفضاء الروائي)Ferragus(هنري ميتران، املكان واملعىن، الفضاء البارزي يف قصة  -2
  .136ص  ،2002 ، الشرق إفريقياحزل، الدار البيضاء، املغرب، 
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علم النفس يدرس  أو" شعرية الفضاء) Gaston Bachlard(وقد اصطلح غاستون باشالر       
هذه التسمية حلل مشكلة الفضاء فقد مل يلجأ إىل  فباشالر 1"مواقع حياتنا احلميمية دراسة نسقية

حيث  *استند إىل النص والعمل الفني األديب الشعري ـ لضرورة منهجية تتعلق بعقيدته الظّاهرتية
ث عن إجابة للتساؤل الذي حعلم النفس والب كان توجهه أكثر حوية يف دراسته شعرية الفضاء أو

. احليايت يف وفاق مع كلّ جدليات احلياةالبد أن نقول إذن كيف نقطن فضاءنا "كان يراوده 
  .2"ركن من العامل"كيف نتجدر يوما بعد يوم يف 

فهو يطرح التعارضات القائمة بني األمكنة الضيقة واألمكنة الفسيحة وبني األمكنة       
مكنة املرتفعة يف األجواء متثل األمكنة الواقعة حتت األرض واأل املركزية، واألمكنة اهلامشية وبني

فالفضاء يفيض كمتخيل من خالل التعارضات   3معا والقارئموجهات تشف عن متخيل الكاتب 
دعوته إىل املتلقي يف حماولة ) Michel Butor ( القائمة بني األمكنة ، يضع ميشال بوتور

القراءة،أي قراءة الداللة اإلضافية اليت مينحه إياها شكل احلروف وحجمها كذلك تنظيم البياض 
بالفضاء الطباعي من خالل "يسمى وهذا ما يعرف بفضاء النص أو ما  4على الصفحةوالسواد 

حتليل العناوين أو الغالف أو املقدمات وبدايات واختتام الفصول والتنويعات الطبوغرافية املختلفة 

                                                           

  .136ص  املكان واملعىن،هنري ميتران،  -1
ذاتيا ألن  يدعو باشالر من خالهلا كظاهرايت العقيدة، يتجاوز إشكاالت الوصف سواء كان الوصف موضوعيا أو: الظاهرتية   -*

من أجل إدراك والتقاط مباشر ألصل ومنبت السعادة والفرح من كل  ،يوجد موضوع دون ذات الوعي متوجه دوما إىل موضوع أي ال
  :نقال عن. ذلك أن الظّاهرتية تتطلب وعيا مباشرا بالصورة... ميكن أن يؤديها عنه يف أي حال هي مهمة الظّاهرايت اليت ال فضاء هذه

- Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, 12 édition,  paris, pressus Universitaires de France. 

1984, P27. 
2- Gaston Bachelard, la poétique de l’espace, op.cit, p 24. 

 . 136ص  هنري متران، املكان واملعىن، مرجع سابق، ،ينظر-3
ص  ،1971 ،1ط منشورات دار عويدات، فريد أنطونيوس، بريوت، :تر ميشال بوتور، حبوث يف الرواية اجلديدة،ينظر،  -4

 .131- 125ص
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فيكون ذلك من منطلق أن األلفاظ قاصرة على تشييد فضائها اخلاص  .1"وفهارس املوضوعات
يعين بالفضاء الطباعي بنية مساعدة  فهو حملدود والذي يوليه حسن حبراوي النقص،بسبب طابعها ا

  .على تشكيل وتأسيس الفضاء الروائي
املساحة، مساحة  يتشكل إال عرب ال" عليه محيد حلميداين لحطصافالفضاء املكاين كما  

فهو مكان .األبطال عالقة له باملكان الذي يتحرك فيه الكتاب وأبعاده، غري أنه مكان حمدود وال
فقد قصد ، 2"إذن بكل بساطة فضاء الكتابة الروائية باعتبارها طباعة تتحرك فيه على األصح،
  .راسة املكان الذي جتري فيه القصةبدراسة الفضاء الروائية د

ميكننا على أي حال أن  تعددت مقوالت النقد العريب حول مفهوم املكان يف الرواية وال
وقد عد محيد  ،األكثر تداوال يف الساحة النقديةفقد قاربنا بعض املصطلحات  حنيط ا مجيعا،

مكنة هو ما يبدو ومنطقيا أن نطلق إن جمموع هذه األ"، حلميداين الفضاء أنه أكثر مشولية من املكان
، واملكان ذا هو مكون الفضاء لفضاء أمشل،وأوسع من معىن املكانفضاء الرواية، ألن ا اسمعليه 
ن فقط متعلقا مبجال جزئي ويك مشويل، إنه يشري إىل املسرح الروائي بكامله، واملكان ميكن أنإنه 

ل يف وجوده واحتوائه لكل فالفضاء سابق األمكنة، أسبقيته تتمث .3"من جماالت الفضاء الروائي
 اتليت ستحيط بكل املشاعر والتصورإن اللغة هي اليت حتدد األمكنة، ومن خالهلا هي ا ،األمكنة

ة، وإن الفضاء مهما كان نوعه ال ميكن أن يوجد خارج اللغ ،4املكانية اليت يف وسعها التعبري عنها
  .، ويوزع العناصر ضمن بنية سردية منتظمة تنظم العمل الروائيفاملكان هو الذي ينظم األشياء

                                                           

  .28ص ،1990 ،الثقايف العريب،بريوتحسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، املركز  -1
 .1993، الدار البيضاء، العريبحممد حلميداين، بنية النص السردي، املركز الثقايف  -2
 .63، ص املرجع السابق -3
 . 27ص بنية الشكل الروائي، ،سن حبراويح ،ينظر -4
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هلذا ، 1"لدراسة الفضاء الروائي تظل هي املدخل الضروري" ومبا أن اللغة هي األساس فإا    
األكرب يف سرد األحداث ووصف الشخصيات والتعامل مع  االهتماميل للغة فالروائي يهتم ويو

األمكنة والفضاءات على اختالف أنواعها، وال نستطيع على هذا األساس، إال أن نستنتج بأن 
   .املكان هو ركيزة الفن الروائي

  

                                                           

 .46ص  ،حسن جنمي، شعرية الفضاء -1
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  داللتهاوالبنية املكانية يف الرواية املغاربية  :الفصل األول 

  .تقدمي -

  .لعبد احلميد بن هدوقة" الدراويش اجلازية و" واملدينة يف رواية  فضاء الريف: أوال

 ).القرية(الريف فضاء  -1

 .التقاطبات املكانية -2

 ].القرية  –فضاء السجن [ املفتوح / ثنائية املغلوق  -3

 .السجنفضاء  -4

 .دينةاملفضاء  -5

 ].القرية  –املدينة [ املنخفض / ثنائية املرتفع  -6

 .البعيد/ ثنائية القريب  -7

 .الزمن احملكي وزمن القصة أ -8

  .تلقي العناصر األسطورية يف الرواية -9

  راهيم الكوينبإل" نزيف احلجر"يف رواية  ) الصحراء(الفضاء الآلمتناهي : ثانيا

 .فضاء الصحراء  -1

 .فضاء األسطورة  -2

 .يلقابيل وهاب  -3

 .أسطورة الودان  -4

 الفضاء الصويف  - 5

  .سلطة املكان-  6
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  : تقدمي

لعبد احلميد بن هدوقة، " اجلازية والدراويش" رواييت تتأرجح بنية اخلطاب الروائي يف
الذي "بني دالالت متنوعة وأمكنة متعددة، إنه الفضاء الروائي إلبراهيم الكوين، " نزيف احلجر"و

هد والصور واملناظر والدالالت والرموز اليت تشكل العمود الفقري تتحدد داخله خمتلف املشا
، وقد أنتج هذا اخلطاب جمموعة من الثنائيات، شكلت فضاءا مجاليا وذلك من 1"للنص السردي

الريف واملدينة  ئي، فكان لفضا2"إضفاء صبغة فنية على الفضاء واألشياء يف ثنايا السرد"أجل 
  ."د احلميد بن هدوقةعب"الدور الفعال يف بناء نص 

ارتبطت الشخصيات الروائية ارتباطا وثيقا باألمكنة، حيث عكست لنا مظاهر حيث   
، فظهرت 3"تبعا للتأثري املتبادل بني الشخصية واملكان الذي تعيش فيه"تارخيية وثقافية وحضارية 

دينة اقترنت املدينة كمكان ثانوي يف الرواية، بالرغم من أا مكان يعكس قيمة حضارية، فامل
، فلم 4وبفعل عوامل عديدة حتولت إىل مدينة مرفوضة... بالشعور بالضياع واالغتراب والعزلة

تلقى من سكان أهل القرية استحسانا، فكانت بالنسبة هلم عاملا مرفوضا بكل ما حتمله من قيم 
ادام وثقافة، كانت متنافية ومتناقضة مع عادات وسلوكات أهل الدشرة، الذين تشبثوا بع

  .وتقاليدهم

  

                                                 
 ،ب، السرد القصصي ومجاليات املكان، جملة املوقف األديب، جملة أدبية شهرية تصدر عن احتاد الكتاب العربأمحد طال -1

  .17، ص 2004، تشرين الثاين، 403دمشق، ع 
 .20املرجع نفسه، ص  -2
للطباعة والنشر والتوزيع، ، دار األمل )دراسة بنيوية لنفوس ثائرة(أوريدة عبود، املكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية،  -3
 .36، ص 2009، 1ط
 .12، ص 2001ينظر، قادة عقاق، داللة املدينة يف اخلطاب الشعري املعاصر، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -4
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فاملدينة وعلى الرغم من كون هذا العامل متناقضا، مترامي األطراف، بقي الريف يف األعم   
، لدى أهل القرية، 1مصدر الراحة والطمأنينة والسكون واألغلب حمافظا على تقاليده السامية، فه

يزت سلوكاته ، الذي مت"األمحر"الذين عارضوا مشروع الطلبة املتطوعني، خاصة الطالب 
  .بالتطرف، مما جعل سكان القرية ينفرون منه

عكست شخصية صافية يف الرواية صورة متردية يف أذهان أهل القرية، حيث أثار كما   
وجرأا على التدخني، فضيحة أهل الدشرة، فبدؤوا ينسجون  -على حد تعبريهم -لباسها الفاضح

مما يتناقض مع  ،2"املدينة يتزوجن بستة رجالإن النساء يف "حكايات حول احلياة يف املدينة 
  .سلوكات وعادات أهل القرية

يف الرواية، من بني الشخصيات الساعية إىل ترحيل أهل " الشانبيط"ظهرت شخصية بينما   
الدشرة وبناء قرية سهلية جديدة تفتح للقرويني حياة حديثة وأكثر تطورا، طمعا يف أن يسهل له 

قا لتسليك بضائعه اليت كانت تأتيه من أمريكا، حيث كانت الدشرة عائقا هذا املكان اجلديد، طري
إذ تأيت تلك التقاطبات عادة على "التقاطب  وأمامه، فمثل ترحيل أهل الدشرة مبدأ التعارض أ

، 3"عناصر متعارضة، حيث تعرب عن العالقات والتواترات وشكل ثنائيات ضدية، جتمع بني قوى أ
 أهل الدشرة، وبرفضهم الترحيل من دشرم وتشبثهم ا، فمبدأ الرفض فربز التعارض واضحا بني

، األخضر بن جبايلي الذي كان يرى يف هذا الترحيل، "اجلازية والدراويش"الذي تبناه بطل رواية 
 .، وهدم للمبادئختلي عن القيم

ظره وسيطر الفضاء القروي حبضوره املكثف، حيث ينقلها الكاتب إىل عامل الدشرة، مبنا
خالل استكشاف ما يضيفه اإلنسان من قيم "اجلميلة واألخاذة اليت تطمئن هلا النفس فوصفها من 

                                                 
 .340، ص 2، ع 22ينظر، خرية جريو، ثنائية املدينة والريف، جملة جامعة بابل، العلوم اإلنسانية، جملد  -1
 .12، ص 1983، 1ميد بن هدوقة، اجلازية والدراويش، دار اآلداب، اجلزائر، طعبد احل -2
، 1990حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية، املركز الثقايف العريب، بريوت، الدار البيضاء، -3

 .33ص
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، ما جيعل املكان متصال بتجربة اإلنسان مبا أنه فضاء يعيش 1"وصور متخيلة ومشاعر على املكان
  .     فيه

القية بكل اختذت القرية صورة الصراع مع املدينة، فهي جتسد القيم اإلنسانية واألخف  
وقد مثلت القرية مسرحا لكثري من األعمال الروائية، أدار من خالهلا كثري من الكتاب "أبعادها 

قيمة داللية ومجالية بغض النظر عن اختالفها  و، إذ كانت القرية رمزا ذ2"معظم أعماهلم السردية
لتزمت مببادئ وقيم ال عن املدينة، من حيث منط احلياة فيها الذي يرمز للتحرر عكس القرية اليت ا

مشروعه " صفية"مثلت مبادئ وتفكري الشعب وقد شاطرته " الطيب"ميكن جتاوزها، فشخصية 
الذي سعى من خالله إىل حماربة كل أشكال البدع  وغرس األفكار الصحيحة يف عقول أهل 

ت عن تلك القرية، الداعية إىل التمسك بتارخيهم وأصالتهم، يف مقابل مالمح املدينة اليت انسلخ
باملتغريات ، واملليء 3"وسط زخم التحول، وإرهاصات اهلم اجلماعي، اجلامث عليها"القيم 

  .والتطورات

الكوين احلرية ،نابع من الطبيعة اليت يرى فيها مكانا طبيعيا"إبراهيم الكوين"اختار بينما   
ثرة الرموز واإلشارات يصفه لنا الكاتب بك الآلمتناهيوالتعبري عن الذات،ففضاء الصحراء الواسع و

واإل حياءات اليت تعكس لنا صورة أسطورية عن عامل الكوين، الذي ميثل لنا جتربته الروائية الفريدة 
،وذلك أن هذه التجربة تستمد رؤاها من الوسط التارقي املنبعث من يف مسار السرد املغاريب

ي بعامل احليوان وجعل اإلندهاش الواسع واألسطور وقد ربط الكوين هذا العامل 4.الدهشة والغرابة
  ".نزيف احلجر"االعجب اخليط الرابط بينهما يف روايته 

                                                 
 -104، ص ص 2010، 1باط، ط، منشورات االختالف، الر)تقنيات ومفاهيم(حممد بوعزة، حتليل النص السردي  -1

105. 
 .58، ص 2006، 1شوقي بدر يوسف، الرواية والروائيون، مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية، ط - 2
 .61، ص نفسهاملرجع  - 3
145ينظر عبدالقادر بن سامل،بنية احلكاية يف النص الروائي املغاريب،ص -  4  
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:      بآية قرآنية،لتكون عتبة للدخول إىل عمله احلكائي من خالل قوله تعاىل "الكوين"يبدأ   
 "ريطرٍ يلَا طَائضِ وي الْأَرف ةابد نا ممأَ و مإِلَّا أُم هياحنبِجثَالُكُممث يضيف عتبة ثانية اختارها ، 1" م

وحدث إذ كانا يف احلقل أن قابيل قام على هابيل أخيه " سرية قابيل وهابيلمن السري القدمية  وهي 
  .فرمز ا إىل البدايات األوىل حلياة البشر .2..."وقتله

ياة الصحراء ليجعل املتلقي أمام اخلطاب السردي، الذي حيمل بنية داللية متعلقة حب    
نص منفتح  املزدمحة باألوصاف األسطورية اليت تفتح آفاق ومسارات الـأويل لديه، فيكون أمام 

إىل احلياة يف الصحراء بكل تناقضاا، كما يتضمن األبعاد األسطورية  يشري"و.على عدة دالالت
اتب عن ذلك ، وقد عرب الك3"املوغلة يف القدم، من خالل إحياءات تتمثل يف تناسخ األرواح

تلك اليت . وإحياءات اللغة. مبتهات السؤال والتأمل،وهي ذات داللة مميزة يف البسط والتفصيل"
تسري يف الكتابة وتنسج مكوناا من محيمية التواصل، ومناخاته بوصفه عالمة تفصل بني لغة 

بعدا مكانيا ) جرنزيف احل(، وقد محل العنوان  4"اإلنشاء ولغة اإلبداع إا تفتح أكثر من رؤية  
يتعلق بالقيمة اجلغرافية املهمة للصخر داخل الفضاء الواسع للصحراء، فهواملكان الشاهد على 
تعاقب احلضارات لذلك يأخذ الفضاء الروائي بعدا جغرافيا، ودالليا موحيا، فان الفضاء الروائي 

مة املكانية الصحراوية، اليت اليت ميكن أن نرمز ا إىل العال،5طوره على حساب أيديولوجيم العالمة
ومكوناا من  الروايةحوهلا ابراهيم الكوين إىل عامل خيايل أسطوري ، وذلك بالنظر العميق لبنية 

نظر الكوين  يف ،فالصحراءشخصيات وأحداث وأزمنة خترج كلّها عن نطاق العادي املألوف

                                                 
  .38سورة األنعام، اآلية  -1
  .3، ص 1990رياض الريس للكتب والنشر، لندن تشرين أول أكتوبر  ، كوين، نزيف احلجرإبراهيم ال ،ينظر -2
.    146،ص  2013، 1عبد القادر بن سامل، بنية احلكاية يف النص الروائي املغاريب اجلديد، منشورات ضفضاف ، اإلختالف ،الرباط ،ط-   3  
وحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة، معهد اللغة واألدب، جامعة حلسن كرومي، مجالية املكان يف الرواية املغاربية، أطر 4

  .212، ص2006-2005وهران، 
5-Voir. Julia Kristeva. Le texte du roman, ed moutin,  Paris, p182. 
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، فهي 1"اهلناء، فيها الفناء، فيها املراد ملن أراد النجاة من استعباد العبد وأذى العباد، فيها كرت"...
املكان الذي جتتمع فيه كل غايات ومقاصد اإلنسان، وليس أي إنسان إنه الصحراوي الذي ال 
يهاب وال خياف أهوال الصحراء، كما أن توظيف اخليال يقرع أعمال الكوين ويدخل يف باب 

مرغم  بالتايل يريد إثارة هيكل أفقنا، فهووإذا كان الروائي، "ختيل األمكنة حقيقة كانت أم خيالية 
سيبين بطرق خمتلفة اخلصائص اليت سيتمكن  على جعل األعمال الفنية تقوم بدور فعال، وهو

، فاخليال وسيلة الكاتب يف جذب القارئ مبا حيتويه من قضايا وبىن شائكة 2"بإيضاحها هلذه الغاية
بقناعاته ومعتقداته ألن الكاتب يهتم بنسج عمله رفض القارئ ملا يتلقاه مرتبط  ومعقدة، فقبول أو

 .السردي بإعطائه صبغة مجالية وفنية

    

                                                 
  .24إبراهيم الكوين، نزيف احلجر، ص  -1
  .49 -48فريد أنطونيوس، ص ص : ميشال بوتور، حبوث يف الرواية اجلديدة، تر-2
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  "لعبد احلميد بن هدوقة" اجلازية والدراويش " فضاء الريف واملدينة يف رواية : أوال

  )الريف: (القريةفضاء  -1

ن مما يؤهلها أل ،قياسا إىل السجن أقل انغالقاوانفتاحا أكثر  واحليز الذي يبد" مثلت القرية 
فهي احليز املكاين اخلصب  ،تقاليد وتنفتح على سكاا يف ضوء ما يعتمل يف نفوسهم من عادات 

اليت تعكس  أبنيتهاوبساطة  ،اليت تتميز جبغرافيتها املمتدة بامتداد حقوهلا 1"اإلنسانالذي يؤثر يف 
  .أصحااحياة 

 يرتبطالذي  ،الريف أبناءمن  مأل ،ظهرت شخصيات الرواية املتعلقة ذا املكان
  .أصالتهموهويتهم بوجودهم و

الكبري على نفوس  األثركان هلا  ،هوائها النقيو ،عة القروية الساحرة ببساطتهافهذه الطبي
كما  ،األفرادفالوسط الريفي الذي عايشوه تكونت فيه العالقات الواضحة احملددة بني  ،أهل الريف

، اآلخرغارق يف حبر مهومه ال يهمه  ،نفسهفي املدينة الكل منشغل بف ،سيطر فيها الكفاف املعيشي
مما يوحي بأن هناك . رفضهم لرياح التغيريوثبتون بواقعهم تمما جعل أهل القرية ي 2.عكس الريف

    .التنفسواحلرية وفضاء للحركة 

ان  ، مكانا ذا أمهية كبرية لدى سك" خلضر بن جبايلي"وبيت " جامع السبعة"حتتل ساحة  
أهل الدشرة ففي اجلامع ، يلتقي السكان لتأدية الطقوس الدينية ، ولتبادل وجهة النظر حول احلياة 

ألا أكثر األماكن اليت يلجأ إليها األولياء إلعادة النظر يف   يف األعياد واملناسبات. اليت يعيشوا
  .يعيشونه حيام املاضية وربطها باحلاضر الذي

                                                 
  .29ص ،2006ط، .حنان حممد موسى محودة،الزمكانية وبنية الشعر املعاصر،عامل الكتب احلديث، عمان، األردن، د -1
  .183قادة عقاق، داللة املدينة، يف اخلطاب الشعري املعاصر، ص  ، ينظر -2
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لألولياء ولتزداد عال قتهم بالسلف الصاحل، فهم  إرضاءة،الوالئم فقد يقيم أهل الدشر 
  . يرون أنّ التقرب إىل اهللا مرتبط بدعاء وابتهاالت ومباركة األولياء هلم

      املكان الذي جتتمع فيه خمتلف الطبقات اإلجتماعية على اختالف درجام "الساحة"وتبقى 
 ،باألخر األناو باإلنساينان الذي يتوحد فيه الطبيعي املك ،وذا جند الريف هنا هو ،ومستوام

  1 .فحضور الريف له داللة رمزية األليفذلك الفضاء  وفه

معرفة واسعة بنفسية الفالحني  أكسبتهالريفية  األوساطيف " هدوقةبن اعبد احلميد "فنشأة 
 إالتكون  أنال ميكن  عامليتهو األدب إنسانية" حيام يف العديد من رواياته ذلك انه يؤكد بأن و

، ال "الدراويش واجلازية " حسب مؤلف ، هذا يعين 2"جمتمع الكاتب أيمن خالل واقع الكاتب 
وذلك بأن يتناول الكاتب قضايا اتمع الذي ينتمي  ،انطالقا من احمللية إال أدبياتتحقق  أن ميكن 

، يظهر يف تعاطفه مع بعض ادفايف تصوير الواقع تصويرا ه إبداعياقد انعكست رؤيته هذه ، وإليه
  .شخصياته الروائية ورفضه لغريها لعدم مشاطرته إياها قيمها

بني  ،التخلفوصراع بني التقدم  ،الصراع املوجودة يف اتمع أشكالفشخصياته تعكس 
 ،الرجعيةباختصار صراع بني التقدمية و ،لالرجوبني املرأة  ،االستغاللوبني التحرر  ،اخلرافةوالعلم 

ففي الرواية ميتزج  3.كان الكاتب رجعيا فليس بكاتب إذاو تقدميا إاليكون  أنلكاتب ال ميكن ا
القدمية املتمثلة يف صراع  لإلشكاليةاليت ليست يف الواقع سوى صورة حديثة و ،باألسطورةالواقع 
  .اخلريوالشر 

                                                 
  .36، ص 2002وهران، اجلزائر، ينظر، األخضر بركة، الريف يف الشعر العريب احلديث، دار الغرب للنشر والتوزيع،  -1
  .142ص ، 1981، 1بريوت، طللنشر، كلمة دار ال سعيد علوش، الرواية واإليديولوجية يف املغرب العريب، -2
  .143ينظر، املرجع نفسه، ص  -3
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تشبع بالفكر تطوع امل، الطالب الشيوعي امل"حلمر"جند من جهة " الدراويشية واجلاز" يف
، "الشانبيط"اجلهة املقابلة هناك  يفملناضلة واملتطوعة يف الريف، وصافية الطالبة املتحررة او ،العلمي

  .السحريةوالدراويش مبمارسام اخلرافية و أجنبيةاملرتبط ملصاحل 

ة ة امللحميوإن شخصية اجلازية اليت تعنينا هنا حتمل مالمح الشخصي"" اجلازية" أيضاو
ائعة ، الراملرأة ،الشهيدبنت  1"ثلة يف كمال جسمي وعقلي وامتالء باحلياة جبميع معانيهاواملتم

الرجعية  ،قضات، الشر واخلريتنازعها املتنات"اليت  ،اجلزائر إىلاليت ترمز و ،العجيبة البعيدة املنال
نظور املمن الواضح أن ، واإلبداعيفلكل روائي منظور خاص به يؤسس عليه عمله  ،2"التقدمية و

أن الروائي خيتار رؤية من بني الرؤى و، بل الذي حيدث عادة هليس بالضرورة من صنع الكاتب
ليس املنظور بل جتسيده إياه يف نص "شخصيا إليه عادة فالشيء الذي يعود عصره، السائدة يف 

  .فاملنظور قد يكون مشتركا بني العديد من األدباء 3" إبداعي

كما و، الروائي إبداعه هالواقع الذي نسج من خالل" هدوقة  بنا" عند"الريف "قد مثل و
 اوأمسحه الذي ال ميكن  ،املعيشبالواقع ا التمسكالعادات وووالتحلي بالقيم  لألصالةمثل 

وهكذا تتحدد للقرية صورة مثقلة جبليل الرموز " .حىت استبداله بواقع مماثل لهعنه و إلستغناء
لية وهي القيمة عليها حتفظها، وتتعهدها، وتذكر بأهم أحداث واإلحياءات، فهي مصدر القيم األص

عن " بن هدوقةا" ومبثل هذا التصور، عبر  ،4"البدء والنشوء اليت انبثقت منها هذه القيم واملفاهيم
وقائع وذكريات على لسان تكاد تكون عجائبية انطالقا مما اختزنته ذاكرته بقريته بصورة 

 .شخصياته

  
                                                 

  .119، ص 1994عبد احلميد بورايو، منطق السرد، دراسات يف القصة اجلزائرية احلديثة، ديوان املطبوعات اجلماعية،  -1
  .45، ص2009ط، .دراسات ومقاالت يف الرواية، منشورات السهل، د دي،يسعإبراهيم  -2
  .41ص  ،املرجع نفسه -3
  .206، ص 2003، 1، دار حممد علي، تونس، ط)الصورة والداللة(عبد الصمد زايد، املكان يف الرواية العربية  -4
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  :كانيةالتقاطبات امل -2

تتوزع التقاطبات املكانية داخل النص الروائي من خالل حركة الشخصيات والزمن   
ار ستقرال، مما يعين متفصل املكان فيها بني حلظات املكوث واا الروايةواألحداث اليت تزخر 

ضمن أماكن "هر الثنائيات املكانية على شكل ثنائية ضدية تتشكل وحلظات التنقل واالستنفار، وتظ
إلقامة على تقاطب جديد بني أماكن اإلقامة الراقية والشعبية القدمية واجلديدة الضيقة واملتسعة، ا

  .فمن خالل التقاطبات وجدت أنواع متعددة من الثنائيات ،1..."اآلهلة واخلالية، القريبة والنائية

د فيها مسرحا حلركة الشخصيات وتنقالا ومتثل الفضاءات اليت جت"متثل أماكن االنتقال   
الشخصيات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل الشوارع واألحياء واحملطات وأماكن 

الرواية، داخل إطار املكان مرهون بتتابع األفعال يف  على حمورفتحرك الشخصية  .2..."لقاء الناس
وسنأيت إىل  ،يةافرها مجيعا يؤدي إىل الوعي بسلوك الشخصية الروائضالزمن والفضاء الروائي وت

  . ذكر التقاطب املكاين بني اإلقامة واالنتقال

  :أماكن اإلقامة االختيارية 2-1

 :فضاء البيوت -

يف " االستقرار واملكوث يطلق مصطلح البيوت على مجيع األمكنة اليت حتقق فيها الشخصية 
لكل فرد من  ميثل مظهرا من مظاهر احلياة الداخلية و، فه3"سلك مجاعة متآلفة، متضامنة، متجانسة

  .األفراد

                                                 
  .40حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص  -1
  .فسه، الصفحة نفسهااملرجع ن -2
  .349عبد الصمد زايد، املكان يف الرواية العربية، ص  -3
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فإنه مهد البيت، فاحلياة تبدأ بداية جيدة، ... عامل اإلنسان األولوفالبيت جسد وروح، وه
بني الطفولة فال يرد البيت إال مقترنا بالذكرى وفه. 1جة، حممية دافئة يف صدر البيتتبدأ مسي.  

الته ال حتدد وال أبعد من ذلك، ودال وليس جمرد هيكل مؤطر، وحمدد املعامل، بل ه وفه
من اخلطأ مثال النظر إىل البيت كركام "يرى أنه  فباشالرتنقطع، وال تقف حدود البيت كمكان 

نتهاء إىل أمره بالتركيز على مظهره من اجلدران واألثاث، ميكن تطويقه بالوصف املوضوعي، واإل
األرجح إىل اإلجهاز  ستنتهي على"يرى أن هذه الرؤية  وفه. 2"اخلارجي وصفاته امللموسة مباشرة

، والبيت مربوط باستدعاء السارد لألحداث 3"على الداللة الكامنة فيه، وتفرغه من كل حمتوى
معان إنسانية  وبل ه ،صورة إنسانية معمارية لهفالبيت ليس "موقعة يف البيت الذي يريد وصفه، تامل

وكل  .4"نسجام والتنافرر اإلودالالت تارخيية مبواقعه وذكرياته ووعي الذات بذلك املكان ومقدا
يف البيت  فكينونته 5"املكان املسكون، يتجاوز املكان اهلندسي" وفه شخصياتمكان حيتوي على 

تظهر من خالل احتوائه للشخصيات، وإن التداخل بني الشخصية واملكان منح فرصة لتبادل 
  .ان الوطيدة بهتتسع من خالل عالقة اإلنس ت، فداللة البي6الدالالت ولتقوية العالقات

 أماكن اإلقامة اجلربية 2-2

وعدم الثبات على عكس سابقتها، وهي ختتلف من مكان  إستقرارآلبتتميز هذه األماكن 
بنفسها،  واالختالءخصية منطوية على ذاا، تصبح فيها الش يثفضاءا مغلقا، وح آلخر فهي متثل

   .فتتطلع دائما إىل منفذ يرحيها ويبعدها عن هاجس الوحدة

                                                 
  .38ينظر، غاستون باشالر، مجاليات املكان، ص  -1
  .43، ص الشكل الروائيبنية حسن حبراوي،  -2
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
  .45أوريدة عبود، املكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية، ص  -4
  .9غاستون باشالر، املرجع السابق، ص  -5
  .118ينظر، أوريدة عبود، املرجع السابق، ص  -6
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 :ء السجنفضا -

حييل السجن إىل داللة القهر والسيطرة اليت حتجب عن املرء حريته وتفقده إحساس األمل 
  .واالستمتاع باحلياة، فيصبح فضاءا مغلقا وضيقا

بالتأكيد فضاء إقامة وثبات، وإن كان ذلك وحركة، وإمنا هوليس فضاء انتقال أ"فالسجن 
مكان وفه ،1"جن خالفا ملا سواها هي إقامة جربيةبصفة مؤقتة، وفضال عن ذلك فإن اإلقامة يف الس

موضع قرار واليت تفرصها عليه سلطة املكان، فه ويتقيد فيه املرء بالقوانني ،تكبح فيه احلرية
يزداد "مما  ،ومكوث، فيكون فيه االنتقال من اخلارج إىل الداخل، فالسجن ميثل غرفة مغلقة

زنزانة انفرادية، متناهية الضيق، وسيئة التهوية،  التضييق على حركة الشخصية عندما تكون نزيلة
فيستحيل اخلروج منه، وذا يزداد املكان  ،2"مما جيعل قدرا على االنتقال ختتزل إىل الصفر

فالسجن أعد أصال لعزل اإلنسان، وشل "، اخلروج منهوحمدودية وتتقلص فيه قدرة االنتقال، أ
وذا تصري الشخصية خمنوقة حمكوم ، 3"ه الداللة املركزيةما تؤكدوإنه حالة سلبية على حن... قدرته

  .عليها باملكوث اإلجباري

بل يتجاوزها إىل  ،وطبعا ال يقف وصف األمكنة االختيارية واإلجبارية عند هذه احلدود
  .فقط اكتفينا بذكر مثالني إليضاح داللتها ،أبعد منها

  :أماكن االنتقال 2-3

تداخل صية، حبيث تتوالد فيها األمكنة ويانتقال الشخ إن مثل هذه الفضاءات، تزيد من
  :بعضها ببعض، وهي ختتلف من حيث درجة حضورها يف النص الروائي وهي نوعان

                                                 
  .66ص الشكل الروائي، بنية حسن حبراوي،  -1
  .67املرجع نفسه، ص  -2
  .71أوريدة عبود، املكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية، ص  -3
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 :أماكن انتقال عامة -

ات، الشوارع، املدن، الساحات، املطارات، املمر: تتميز هذه األماكن بالعمومية مثل
يعترب مادة "مكان انتقايل  وفه ،االنطالق والتحررو باالفتتاحوهي فضاء ينشأ ويتميز  ...اجلسور

مكان انتقايل عام، وأيضا  وفه. 1"مشهدية خصبة وملا عليه من أبعاد ورموز سياسية واجتماعية
  ...فضاء املدن فهي تنفتح على أمكنة عديدة من شوارع وممرات ومساجد وفنادق

املدينة ليست فحسب هي اليت " ، وذا املعىن فإن2"النسيج اخللفي لألحداث"فاملدينة هي 
عيد تركيبها من خالل جتميع ، ولكنها أيضا تلك اليت ينبغي أن نتتحدث عنها الكتابة باالسم

حضورها الروائي يف حداثتها، وتعدد  ، فاملدينة جتد3"ة واملتخيلةيشذراا وأجزائها وأمكنتها الواقع
حضارية ناشئة عن  اواية، فهي متثل قيميف الر معامل عدة حسب متوقعهاينفتح على  وأجناسها فه

  .إحساس اإلنسان باملكان

 :أماكن انتقال خاصة -

ال تدخلها إال فئة خاصة من الشخصيات على  ،تقتصر هذه األمكنة على فضاءات معينة
 ،سارات وحترك الشخصياتامل دفضاء املقهى، املعرض، وبذلك تتحد: عكس األماكن العامة، مثل

ين من خالهلا الشخصية وضعها يف املكان االنتقايل اخلاص الذي تتواجد باليت تفهي تنبين يف اللحظة 
  .فيه

ملا حتمله من  ،وللثنائيات املكانية أمهية خاصة يف البناء الفكري والفين للنص الروائي
وسنشري إىل أهم الثنائيات  "اجلازية والدراويش" دالالت وظفها عبد احلميد بن هدوقة يف رواية

، واليت أكسبته بنية مكانية تنوعت دالالا وتعددت معانيها بتعدد يف النص الروائياليت جاءت 
                                                 

  .93ص ابن السائح األخضر، مجاليات املكان القسنطيين،  -1
  .117عبد الصمد زايد، املكان يف الرواية العربية، ص  -2
  .145حسن جنمي، شعرية الفضاء السردي، املرجع السابق، ص  -3
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بن هدوقة لتكثيف شخصياته الروائية، ومتنه الروائي، وسنحاول أن االيت اشتغل عليها  األمكنة
ب الكات عايشهنعرض أهم األمكنة اليت متيزت بأبعادها الداللية وبنيتها املكانية اليت ارتبطت بواقع 

   .يف روايته
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 ]القرية  –فضاء السجن [ املفتوح /  غلوقثنائية امل -3

ميثل عنصرا مهما من عناصر السرد الروائي و ،يعد املكان من العناصر املهمة يف بناء الرواية
جتليه يف احلديث عن املكان خيتلف حبسب و ،حوله األحداث وىرالذي ت األفقيألنه الفضاء 

" الدراويشو اجلازية "قد جسدت رواية و. الداللية اليت تنتسب إليهواملعرفية اقات العديد من السي
 .ئني أوهلا مغلق وثانيها منفتحفضا تضمت الروايةقد وداللية وبأبعاد مجالية  ،فضاء روائيا زاخرا

  .1"مهيمن والبنية املكانية لفضاء ممتد -املفتوح  - املغلوق-ثنائية  تشكل"

القبض على الطيب بن  "ذلك من خاللو ،صفح املنت الروائيهذا ما نلمحه من خالل تو
يغلق الباب من .....الزج به يف السجن  أدار السجان مفتاحا غليظا يف القفل ،جبايلي بتهمة القتل

املفتاح الذي يدور يف قفل "، فكأن 2"ينصرف خبطى متزنة غليظة الوقع  ،ورائه بعنف كما فتحه
نه احلد الفاصل بني اخلارج والداخل، بني احلرية والعزلة من تشفري، إ وباب السجن ال خيل

، إن الكاتب يصف لنا املفتاح الذي صار ميثل وضعية االنغالق واالحنباس وسط زنزانة ال 3"املطلقة
مفر منها، ووسط عامل مظلم تنعدم فيه كل مظاهر احلياة، عامل مغلق تفرضه عليه قوانني السجن، 

  ".الطيب بن جبايلي"احلرية لدى  فيزداد شعور الكآبة وفقدان

 اإلحياءمن خالل العنوان، نرى و" الدراويشواجلازية " ود وهتصدر الرواية عنوان وحي
بني النص وكما نراه حيمل من اجلدلية عالقة بينه  العنوانالبعد الرمزي الذي حيمله هذا والداللة و

  .4"حميطه الداليلده عاجزا عن تكوين بدون النص يكون العنوان وح إذ"الروائي 

                                                 
جملة  ،املساءلة ، ) دراسة يف املبىن واملعىن( الفضاء الروائي يف اجلازية والدراويش لعبد احلميد ابن هدوقة، الطاهر رواينية، -1

  .20ص  ،1991ربيع األول  ،1ع ،اجلزائر ،وحدة الرغاية ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،رينياحتاد الكتاب اجلزائ
  .25ص  ،1983 ،اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الدراويشواجلازية  ،عبد احلميد بن هدوقة -2
  .64أوريدة عبود، املكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية، ص  -3
  .16نية، املرجع السابق، ص الطاهر رواي -4
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قوة اهلا وحول مجو، نسجت حوهلا يف القص الشعيب العريب أثريةفاجلازية تعد شخصية 
الشخصية  أاعلى الرغم من  ،، كما يلفها الكثري من الغموضاألساطريصص وشخصيتها الق

 أما ،مرةللجزائر املستع ارمز تمثلو ،البطولية للثورة األحداثهي متثل رمزية و ،يف الرواية األساس
 إذ ،طقوس التقديس" .قد محلت هذه التسمية معىنو ،"الدراويش" واجلزء الثاين من العنوان وه

بقدر ما يعين و ،العبادةوبينما الدراويش ممارسيت فعل التقديس و ،اجلازية الكمال املقدستعين 
لرواية من الناحية ، فلم تكن شخصية اجلازية يف ا1"يعين االسم الثاين الغياب ،احلضور األولاالسم 

اجلمالية امرأة عادية، وإمنا كانت أسطورية إىل أبعد احلدود، مما جعلها تستقطب كل الشخصيات 
  .الروائية

املكان الذي خيتص و ،الزمن املاضي إىلجامع  وهذا الفضاء هو ،فضاءا مرجعيا العنوانمحل 
يخ ، تعين السبعة التار2" ية السبعةقر" اية الذي حييل على هذا من خالل فضاء الرووالبادية   وبه ه

كذلك طبيعة العالقات و) ةالرعا(متثل طبيعة العالقات االجتماعية والروح اجلماعي، الثقايف و
رواية  أسهمتوقد  3التجسيد الراهن هلذه الصلةالوجه الواقعي احملدد و )الشانبيط(السياسية 

املعنوية من الداللية و أبعادهيف منحه و ،كاينيف بناء فضائها امل اإلطاريف هذا " الدراويشاجلازية و"
ال يشكل ، وأجزاء إىلكأنه منقسم و األوىلمن خالهلا النص الوهلة  ويبد ،خالل الثنائيات الضدية

  =ثنائية  :الثنائيات اليت متيز املكان يف الرواية  أهممن و 4كال متناغما متجانسا متسقا

  .]يةقرال/ فضاء السجن  [املفتوح / املغلوق  -1
  .املنخفض/ املرتفع  -2
  .املدينة/ القرية  -3

                                                 
  .148ص  ،2009ط ،منشورات السهل ،دراسات يف القصة اجلزائرية احلديثة ،منطق السرد ،وعبد احلميد بوراي -1
  . 11الدراويش، ص واجلازية  ،عبد احلميد بن هدوقة -2
  .149ص ، املرجع السابق،ينظر، عبد احلميد بورايو -3
 ،1988 ،2ط ،محيون الدار البيضاء ،سيزا قاسم :تر ،ن الفين ضمن مجاليات املكاناملكامشكلة  ،ينظر، يوري لومتان -4

  .66ص



 البنية المكانية في الرواية المغاربية وداللتهاالبنية المكانية في الرواية المغاربية وداللتهاالبنية المكانية في الرواية المغاربية وداللتهاالبنية المكانية في الرواية المغاربية وداللتها................................................................................................................................................................................................................: ....: ....: ....: ....الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

 
55 

 

 وفإن النص يكون إما مفتوحا أ" ،الثاين مفتوحومغلق  األولعم على الرواية فضائني   
اليت كان  ،القرية وهوانتقل الطيب بن جبايلي من مكان مفتوح  وهذا ما نلمحه حني ،1"مغلقا

السجن الذي  وهوعامل مغلق  إىل ،األحبابو ألهلابالقرب من  األمانو األلفةويشعر فيها بالدفء 
 ويرتبط االنفتاح واالنغالق بالنصوص السردية ومبا ه"العدوانية، وهلذا والغربة وفيه بالكبت يشعر 

  2".قابل للحكي أكثر من أي نص آخر

املتىن الروائي حييلنا إىل أمكنة تتآلف بينها حينا وتتعارض مع بعضها حينا   نوبالتايل فإ  
أمل ت" ربني أمكنة منفتحة وأمكنة منغلقة مث اإلنتقال إىل مكان يتحدى قدراته وطاقته فآخ

ز السرير  أتلهىأحاول أن ... أوساخااآلمال صارت و األحالم... القاعة ،السقف ،اجلدران
ن كان يقهر اجلبايلي فالسج .3"عرفهكل اهتزازه اجلاف صوتا جلالد ال أبش ،القذر من حتيت

  .تناقخويشعره باال

س، ، الذي جعله ال مييز وال حيييبالتغو ،بالقرف" اجلبايلي "ضاء يشعر داخل هذا الف  
يف ماضي وحاضر ذكريات معلقة و أحالمآماله كلها جمرد  أصبحت، حيث داخل فضاء مغلق

حيز املشاعر ميثل  فاألول"كئيب ومتردي، وغياب تام للحرية فالسجن والقرية خيتلفان يف داللتهما 
وكانت آماله يف  ،4 ..."حيز العالقات االجتماعية  ،بينما متثل الثانية ،ردية واملوقف الشخصيالف

  .اخلروج من السجن والعودة إىل حياته العادية، خاصة قريته اليت كان يشتاق إليها

مسرح  وفه" اجلبايلي"شخصية ا ل ية مكانا خللفية مشهديةالقر/ قد مثل كال من السجن و  
مادامت صريورة النص  ،الذاكرة التارخيية برموزها املتنوعةعها واجس اليت تصنهلا، واألحداث

                                                 
داين، إستراتيجية احلكي يف روايات واسيين األعرج، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف النقد املعاصر، يوسف سع -1

  .181، ص 2014 - 2013
  .182املرجع نفسه، ص  -2
  .9-8ص ص  ،الدراويشوازية اجل ،بن هدوقةاعبد احلميد  -3
  .154-153ص ص  ،منطق السرد يف القصة اجلزائرية احلديثة ،عبد احلميد بورايو -4
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ة لرصد هي إال وسيلة من الوسائل الرئيسي آليات املكان ماو ،ورة الواقعالسردي جزء من صري
  .1"الرؤية على مستوى املوقف وو ،ما بعدهالواقع على مستوى السرد و

فيها ... فضاء احلرية،"القرية اليت مثلت له  إىلأن يذهب بذاكرته " اجلبايلي " حياول   
 ،2"البساطة وتستعيد احلياة التلقائية و ،االلتزامات وتتراجع الكلفةو الضوابطتتقلص املمنوعات و
خيفف من عبء " يبحث يف ذاكرته عن شيء ويشعره بالفردية  –السجن  –فهذا الفضاء املغلق 

يف عرف  األهمواألصح  واطى اجلماعة ألن الوجود هخيرج من عزلته يتعوحد كبري  إىلالفردية 
  .3"القرية 

أن العمل  "منظورات تلقي األثر الفين  بإمكانيات التأويل اليت تتعددتتحدد حدود االنفتاح   
 إنه يفلت من ،العمل املفتوح فمتعدد املعاين أما ...مفترض تأويال حرفيامعىن واحد و واملغلق ذ

 ،صره واتمع الذي أنتج فيه، ويكتسي باستمرار دالالت جديدةجياوز جذور عوسلطة مؤلفه 
عن  الناشئ، ، والفهم املعكوس نفسهملبدعه األصليمتعارضة كليا مع القصد  أحياناوغري متوقعة و

 وفه ،ريورات التأويلانفتاحه انطالقا من س وأيتحدد انغالق النص ذا و. 4"ازدواجية العالمات
وإن النص املفتوح، من هذه الزاوية، نص متعدد االنفتاحات، " .لامتنوع على كل حومتعدد 

  .فيصبح متعدد الداللة واملفهوم 5"فكما يكون مفتوحا دالليا

بنية نسقية جامعة لكل عناصر الرواية من أحداث وشخصيات وأزمنة لتتسع  شكلت القرية  
شخصيات الروائية اليت ميكن فهذا املكان الذي جيمع سكاا وجل ال.صورا يف أنظار أهل القرية 

                                                 
  .50وهران، ص ،التوزيعودار الغرب للنشر  ،مجاليات املكان يف القصة القصرية اجلزائرية ،محد طالبأ -1
، 2003 ،1ط ،تونس ،دار حممد علي ،منوية ،كلية اآلداب ،)الداللةوالصورة (املكان يف الرواية العربية  ،عبد الصمد زايد -2

  .205ص
  .205ص  ،املرجع نفسه - 3
  .33ص  ،1999 ،1ط ،سليكي إخوانو ،رشيد بنحدو: تر ،تقنياتومناهج  ،النص الروائي ،برينار فاليط -4
  .187داين، إستراتيجية احلكي، ص يوسف سع -5
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القول عنها بأا شخصيات بطولية،قد عكس من خالهلا ابن هدوقة صورة اتمع القروي الذي 
أراده أن يتطور وينمو مثل بعض القرى اجلزائرية اليت وصلت إىل نوع من التغيري بشكل من 

ملاذا تريد أن "  م عنها  وبالرغم من هذا جندها متثل كل شيء بالنسبة ألهلها يف حديثه.األشكال 
كأنك مل تفهم بعد أن الدشرة ليست بيوتا فقط ؟  أخرىقرية  إىليرحل السكان عن دشرم 

  .1"كل شيء عندهم  إا ،أجدادهمماضي ومتثل ماضيهم  إا ،بالنسبة للسكان

متصل بنفسيات  واازي مهيمنا على الرواية فهوعديه احلقيقي بب أصبحجند هنا املكان   
محد هذا ما يوضحه أواهلاجس املركزي  حيمل داللة متميزة جعلته يشكل أصبحوالشخصيات 

قد طرح بن و ،2"داللية بالغة  أمهيةواضح يكتسب جمال البادية  وكما هو ،يف الواقع"طالب 
القرية القدمية يف مقابل القرية اجلديدة مشكلة جوهرية تتمثل يف رفض السكان  وأهدوقة الدشرة 

اليت حياول الطلبة املتطوعني وبالقيم اجلديدة اليت مل يتقبلها سكان الدشرة  األمرسواء تعلق ،للتغيري
متثل بديال عن حبيث  ،3ألن التربة غري صاحلة للبناء ،إال أن السكان يرفضون ترحيلهم إليهاحتقيقها 
جتماعي ع مستقبلي لتغيري املستوى االتبقى القرية اجلديدة هي مشرووهم تقاليدوعادام 

  .القرية القدمية ألبناءالثقايف واالقتصادي و

  : السجن فضاء  -4

 ،نغالق على الذاتاإلو ،الزنزانةيف  االحنباس، واقع لفضاء املغلق ميثل الواقع املريرفا  
قد و ،4"نغالق على الذاتإنه ميثل الواقع األشد مرارة، واقع االحنباس واإل" الغياب عن اجلماعةو

يقوم بوظيفة  كمكان وهالالحرية والقهر ورمز  و، فهايةحبضور قوي يف الروحظي هذا الفضاء 

                                                 
  .121ص  ،شالدراويواجلازية  ،بن هدوقةاعبد احلميد -1
  .33ص ،القصة اجلزائرية القصرية ،محد طالبأ -2
  .186، ص السابقبن هدوقة، املصدر اعبد احلميد  ينظر ، -3
  .62أوريدة عبود، املكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية، ص  -4
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تقوم الذكريات " .يساهم يف انفتاح الذاكرة وبناء اآلمال لكنه ،قهر حريتهمتقييد الشخصيات، و
  .1"يف نفسي، تضع أمامي، القرية والصفصاف، العني والفتيات، جامع السبعة والدراويش

داخل السجن الذي يوحي باالنغالق  ،على عملية االسترجاعاعتمدت " الطيب"فشخصية   
:  ريدد قائالف ،جرمية مل يرتكبهايعاين حالة املظلوم الذي يقضي عقوبة عن  وفه ،تقييد حرية الفردو
عدوهم األول هناك كثري من  ومعه مبا فيهم أيب ليشهدوا ضدي بينما ه كيف يتعاون السكان"

" الشامبيط" لسلطة املتمثلة يف فريفض ا ،على الوضع ينتابه القلق 2"! ...األسئلة ما تزال غامضة
أرفع الستار عن "احملرومني باملقابل يتعاطف مع الضعفاء وو ،القانون الذي حكم عليه بالسجنو

  .3"انتصر للمخذولني  ،القوة للضعفاء يأعط ،بة لرياها احملرومونياخل

ختتلف من مكان  التأثرينوعية و ،لروائيةلشخصيات افلكل مكان خصوصيته يف التأثري على ا  
 األشخاصالضيقة تنعكس على  فاألماكن ،ان الذي تعيش فيه الشخصياتآلخر حبسب طبيعة املك

  .الضيقة األماكنيعد من فالسجن  ،الذين يقطنون فيها بالضيق

د عن بالتايل له لغته اخلاصة فكل كالم ينوعاداته ، وأعرافهو ،له قوانينه ،نه عامل خاصإ"   
كما انه فضاء  ،نه فضاء خاص له لغته اخلاصة به، أي أ4"كالم غريب مردود  ،هذه الدائرة املغلقة

بني ، وال يعود مييز بينه وذاتهينسلخ عن امسه و ،االنتماءب اإلحساسيشعر اإلنسان بفقدان  ،مغلق
رقمي سبعة  ،قيم حبجرة هلا رقمأ ،سجينا يل رقم أصبحت" سوى الرقم الذي حيمله  آخرأي شيء 

  .ال مييز بني األشياء سوى الرقم الذي حيملهو، فه5"رقم احلجرة سبعة و

                                                 
  .9، ص الدراويشواجلازية بن هدوقة،  اعبد احلميد -1
  .190املصدر نفسه، ص  -2

  .12 نفسه، ص -  3
ط، .حبيب مونسي، فلسفة املكان يف الشعر العريب، قراءة موضوعاتية مجالية، دراسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، د -4

  .92، ص2011
  .07، صاملصدر السابقبن هدوقة، اعبد احلميد  -5
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تستخدمه قوى  ،التغيبفضاء للنفي و إىلهذا الفضاء املغلق يتحول يف زمن القهر فمثل   
 ،تنفذ مشاريعها يف غياب من تصفهم باخلارجني على القانونو ،الشر املهيمنة لكي حتمي نفسها

السجن بال جرمية، سجن  وفيكون عقام ه ،1الرأي أصحابو األبرياءخيالفوا من وممن يناوئوها 
ترى ملاذا سجن ؟ ال شك انه  ...؟الشعراء يسجنونو األبرياء ،يف حجرة مع شاعر أقيم"األبرياء، 

 ،هم يتدخلون فيما ال يعنيهم ،يسكرون إذالشعراء يشتمون ... الكبار ،شتمور سكر مع الصغا
بريء من التهمة " الطيب بن جبايلي"يعكس لنا هذا الوضع أن ف  ،2 ..."يرمحونالكبار ال و

متلحفا بعباءة الغياب على مستوى " الطيب بن جبايلي "املوجهة له،  فان فضاء السجن جعل 
أن ما كثف باملقابل حضوره يف الفضاء املغلق حىت كاد  وه، والفضاء وعلى امتداد النسيج النصي

على ذلك أن كل ما كان يربطه بفضاء القرية  ح مألوفا بالنسبة إليه وقد ترتبيصبيتعود عليه، و
وأحالم ال ميكنه الوصل إليها   ذكرياتفأصبح كل شيء عنده ضمن دائرة ، 3ميات وأحالمن ذكر

  .4"األرض إىلال ميكن أن بط  األحالمو"

ه روح االستمرار يف ث فيكانت دائما تبع ،اليت زارته يف السجن" صافية"إال أن الطالبة   
املستقبل القادم  إىلاليت كانت تكسبه تطلعا هذا القليل من نفسيته املنغلقة و، وقد غري املقاومة

فود أن ينام على " ،تصورات جديدةجديدة و بأفكارليخوض بعدها جتربة جديدة  ،احلافل بالتغيري
، لذا من الرواية األخريالفصل وهذا يف  5"إيقاعه، حىت تنتهي سنون السجن بانتهاء فصول الرواية

  .بقي حلم القرية عنده فضاء للحرية واحلياة

ا قائما  اإلعجابويبقى االنبهار و ،من التعقيد واخللووذا تبقى القرية رمزا للبساطة   
احلبور احلرية ووحيث االنطالق  ،نقاء هوائهاوها فة جولطاوناسها  ألفةوبوصف حمتوياا دوما و

                                                 
  .21ينظر، الطاهر رواينية، املساءلة، ص  -1
  .55-8ص ص  ، املصدر السابقعبد احلميد بن هدوقة،  - 2
  .21ص ، ينظر، الطاهر رواينية، املساءلة -3
  .83، صالدراويشواجلازية عبد احلميد بن هدوقة،  -4
  .21، ص املرجع السابقالطاهر رواينية،  -5
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على عكس فضاء السجن الذي يشكل مكان انتقال من  .1األنغامو األنواربالعطر و خالدائم املضم
عامل احلرية اخلارجي إىل عامل اإلقامة الداخلي اإلجباري، حيث تتقيد احلريات ويصري داخل فضاء 

 .باخليال والتأمل يف اخلروج منه بومعتم مغلق ال انصراف منه وال هروب فيه إال اهلر

  املدينةفضاء  -5

 ،كائن مديين بأاالذي جعل بعض النقاد يصف الرواية  األمرملدينة ارتبط الفن الروائي با  
روائي على مث يعكف ال ،العمل الروائي بصفتها خلفية مكانية إىلتدخل املدينة و ،املدينة إىلانتسابا 
حتتل مكانة  اإبل  ،، تؤدي دورا شديد األمهيةاملدينة يف الرواية،إن 2هاتصويروتقدميها وطرحها 

هي اليت  إليهالكن النظرة و ،فكرة مستحدثة وأليست مفهوما معاصرا  ،فنظرا لكون املدينة" بارزة 
 األعرافوفهي مجلة من العالئق  ،صريورة متطورةبل هي ... املعاصرةوأن تتسم باحلداثة  ميكن

بوصفها  ،ا النبثاق الروايةاملكان الذي كان متطلبا مسبق األساسيف  إا ،3"املواصفات املتطورة و
ال توجد قواعد مكرسة يتعني على الروائي االلتزام ا  ،ال ختضع لقواعد مسبقة ثابتة أدبيانوعا 
تكون املدينة  قدو. 4التجربة إىل وأالواقع  إىلاخليال بقدر ما حتتكم  إىلكون الرواية حتتكم  ،قبليا

مجاليتها و ،املدينة إىلفالنظرة  ،توهم اواقعيتها توحي بو ،مرجعية لوقائع روائيةو ،مذكورة بامسها
فاملدينة هي . "املدينة جانبا ال يراه اآلخر لكل وجهة نظر ترى يف  إذ ،آخر إىلختتلف من كاتب 

شأا يف ذلك شأن كل  ،املبين لسعادته األفضل اإلنساينهي املكان ومسكن اإلنسان الطبيعي 

                                                 
، ص )اندراسة يف إشكالية التلقي اجلمايل للمك(ينظر، قادة عقاق، داللة املدينة يف اخلطاب الشعري العريب املعاصر،  -1

124.  
- 104ص ص  ،1986 ،1ط،منشورات مكتبة التحرير ،بغداد ،حمسن املوسوي: تر ،نظرية الرواية ،، مويس شرودرينظر -2

105.  
  .12ص  ،داللة املدينة يف اخلطاب الشعري العريب املعاصر ،قادة عقاق -3
  .112ص  ،ط.، د2009 ،منشورات السهل ،مقاالت يف الروايةودراسات  ،ينظر، إبراهيم سعيدي -4
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خيتلف و ،مكانية خاضعة للتطور الزمين ذا تكون ظاهرةو ،1"البادية وأجتمع بشري كالقرية 
  .آخر إىل أديبتناوهلا من 

وصوف الفضاء امل أاعلى " ريح اجلنوب"املدينة يف روايته " بن هدوقةا"وقد وصف   
 2"هناك ال و ،هنا عيب...ذلكعلي احد  ينظراخرج دون أن " ة سيبالتصرف حبرية على لسان نف

  .عكس فضاء القرية متاما ،الفضاء العفوي اخلايل من الرقابة بأنه ،ملدينةفقد عرب هنا عن فضاء ا

حيث مل يرد " ،املدينة يف الرواية ضعيفاكان حضور " الدراويشواجلازية "يف روايته  أما  
ذكر املدينة يف الرواية إال عرضا، ويف شكل جمموعة من اللمزات الساخرة اليت تتخلل حماورات 

 أهلاختالف وجهة نظر  إىل اإلشاراتيعدم املالمح الدقيقة باستثناء بعض  3"القرويني ومسامرم
قساوا ونعومة احلياة يف املدينة  إىل اإلشارةمن وأ ،ن وجهة نظر القريةم املرأة يف نظرم إىلاملدينة 

  .يف القرية

ن ميثالفهما " عايد " كذلك شخصية و" صفية " هذا احليز من خالل سلوك الطالبة ويربز   
يف الصراع  أساسياعامال وهذا ال يعترب تناقضا مكانيا " ولكن  ،التجديدملمحا من مالمح التغيري و

، وبقي عايد حمافظا لعهده الذي قطعه مع والده يف احملافظة على قريته والعودة إىل 4"يف الرواية 
ت أيب أن ال عاهدت أيب أن أعود، وقد عدت وعاهد: "األرض اليت فيها مسقط رأسه، يقول عايد

  . 5"أزرع بذوري يف الريح، ولكن يف هذه التربة الطيبة

وثة من العناصر داعيا لتنقية الثقافة املور إصالحياحلما " الطيب" وقد مثلت شخصية   
يف  ،حديث وبني ما هاجيايب موروث و وبني ما ه املالئمةبناء ثقافة جديدة تعتمد على و، السلبية

                                                 
  .19ص  ،داللة املدينة ،ة عقاققاد -1
  .216ص  ،1976 ،اجلزائر ،التوزيعوالشركة الوطنية للنشر  ،ريح اجلنوب ،عبد احلميد بن هدوقة -2
  .22الطاهر رواينية، املساءلة، ص  -3
  .158ص  ،2009ط  ،منشورات السهل ،دراسات يف القصة اجلزائرية احلديثة ،منطق السرد ،عبد احلميد بورايو -4
  .221ص  ، ريح اجلنوببد احلميد بن هدوقة، ع -5
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 ،ة ائيا مع الثقافة املاضيةقطع الصلوالتغيري  إىلحلم الثورة الداعية  مشروعه" األمحر " حني مثل 
يف نظر " القرية " قد مثلت و، جديدة تقوم على أساس العلم وحده بناء بديل لعالقات إىلدعى و
، العنصر املشترك" شخصية اجلازية  بينما مثلت ،أوالدهالطبيعة تفكري ومظهر نبذ للدشرة " األمحر"

  .1"فهي حاضرة فيها مجيعا  ،األمكنةبني جمموع هذه  الذي يربط

 ،ان القرية، تتم فيه مؤامرة ضد سككفضاء خارجي وأكحيز " أمريكا " وقد جاء ذكر   
يف  األمكنةعليه يكون تصور و ،أجنبيةابنه بالتواطؤ مع وكالة و" الشانبيط"ويتم تنفيذها من طرف 

حتمل داللة الفضاء الداخلي،  –القرية  أما ،ء اخلارجيحتمل داللة الفضا أمريكا - : الرواية على أن
من خالل التفكري يف  ،ابنه اللذين رغبا يف طمس معامل الدشرةوما جسدته شخصية الشانبيط هذا و

ومن هنا يأيت حتريف الزمن أو حتصمه وخرق " .قرية جديدة إىلترحيل سكان القرية من قريتهم 
ش من أجل أغراض مجالية ترتبط أساسا بتشكيل املادة احملكية تتابعيته يف رواية اجلازية والدراوي

،وذلك من خالل اجلمع بني األزمنة املاضية واألزمنة احلاضرة، الذي 2"وفق انساق سردية متميزة
وتلك هي لغة الكتابة .يتطلب أيضا املزاوجة بني األماكن اخلاصة والعامة، احلقيقية واخليالية

  .ن هدوقةاإلبداعية اليت متيز ا اب

  

  

  

  

  

                                                 
  .159ص  ،نفسه صدرامل -1
27الطاهر رواينية ،الفضاء الروائي يف اجلازية والدراويش،ص-   2  
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   القرية/ املدينة : املنخفض / ثنائية املرتفع  -6

تربز داللة الفضاء الروائي من خالل بنيته املكانية، لذا نرى هذه الثنائية اليت تتشكل على 
األماكن املرتفعة تسمح بوجود احلركة، "حنوين األول فيها مرتفع بينما الثاين يأيت عكسه، ألنّ 

'' اجلازية والدراويش''، وقد مثلت املدينة يف رواية 1"املنخفضة بالسكونية بينما تتميز األماكن
ال بد أن تفهمي يا أخيت الساذجة، أبونا ": عنها قائالً'' اجلبايلي''مكاناً منخفضاً من خالل حديث 

، لذا ففعل اهلبوط إىل 2"دشرتنا جد عالية ! يعين نتصنع: بط: عندما يتحدث عن املدينة يقول
ينة، يوضح لنا أا فضاء منخفض على عكس القرية اليت مثلت حيزاً مكانياً عالياً وهذا ما املد

فهي ... موقعا جغرافيا وهندسيا متميزاً"ـة للقرية اليت تتبوأ ڤيتضح من خالل وصف بن هدو
السمة اليت ميزت فضاء  وفاالرتفاع ه. 3"تربط فوق رأس اجلبل كما تربض يف الوجدان الروحي

  .، ليجسد لنا معلماً عالياً ومكاناً مرتفعاً من خالل موقعها اجلغرايفالقرية

أيضا هذه الثنائية الضدية، شكلتها شخصيات الرواية، على امتداد املنت الروائي، من خالل 
احلد الفاصل بني االرتفاع والعلو، وهذا األخري خيتص بالقرية  وأفكارهم وثقافتهم، ولعلّ هذا ه

بطوالت أبنائها أيام املستعمر الغاشم عليها واليت بقيت حمافظة على عاداا اليت متجد وتعزز 
  .وتقاليدها وكرامتها وحب أهلها هلا والتمسك الشديد ا رغم حماولة طردهم منها

ويف املقابل تتحول هذه النظرة للفضاء املرتفع إىل نظرة سلبية ألنّ أهلها رفضوا رياح 
رغم أن البعض . 4املرتفع إىل فضاء سالب ال ينبت إال الضباب التغيري، ويتحول فضاء الدشرة
قرية جديدة، اليت أصبح حيلم ببنائها جيل الشباب، ألم أدركوا " وكانوا حيلمون مبكان جديد أ

                                                 
 .77ضمن مجاليات املكان،  ص  - سيزا قاسم، مشكلة املكان الفين - 1
 .17، ص ريح اجلنوب، قةعبد احلميد بن هدو - 2
 .22، ص الطاهر رواينية، املساءلة - 3
 .23ينظر، املرجع نفسه، ص  - 4
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لذا فإن هذه الثنائيات الضدية ارتبطت بطبيعة . 1"أن دشرم ال ميكن أن تتحمل ثقل املستقبل
  .ه وأحداثه ومرجعيام الثقافية واالجتماعيةاملكان وعالقاته مع شخصيات

وتبقى داللة هذه الثنائية أشد تداخالً وتناقضا من خالل البنية املكانية اليت محلت جمموعة 
وهنا يظهر مدى مسامهة املتناقضات، يف تكثيف الداللة "مترابطة من األفكار والدالالت والقيم، 

فسمة املكان وبنيته تتحدد من خالل تنوع  2"للكشف عن عمق املكان وخصوصيته ومستواه
الفضاءات وما يعتمل فيها من صراعات ومتناقضات انطالقا من عناصرها املكونة هلا وقوة 

  .رمزيتها

   البعيد/ القريب : ثنائية  -7

حظيت الرواية مبجموعة من الثنائيات املكانية اليت أفرزت مجلة من املفاهيم والرؤى اليت 
الروائية خلضوعها هلذا التقاطب املكاين، الذي حتاول فيه الشخصية حتقيق احلرية تبنتها الشخصيات 

االنطالق اخلالق الذي يرفض فيه أشكال التقييد  واإلنسانية فيه، ورفض كل شيء يعطل إرادا حن
الذي أصبح حلم اخلروج من '' اجلبايلي''وميكن جتسيده يف شخصية . 3زمانية ومكانية كانت أ

  .جمرد أمل بعيد ال ميكن الوصول إليه السجن عنده

وأيضا غياب الوعي الفكري لدى القرويني، الذين رفضوا تغيري فضائهم وعدم منحه صورة 
 وفضاء الغربة، وه"يف الرواية والذي تواجد يف '' عايد''جديدة ومتطورة، كما مثلت شخصية 

ار ألنه يعد يف هذا الفضاء من فضاء أجنيب الفظ وطارد، ال يشعر فيه اإلنسان باألمان واالستقر

                                                 
 .23ص الطاهر رواينية، املساءلة،  - 1
أمحد طالب، السرد القصصي ومجاليات املكان، جملة املوقف األديب، جملة أدبية شهرية، تصدر عن احتاد الكتاب العرب  -2

 .7، ص2004، تشرين الثاين، 403بدمشق، ع
 .149ينظر، قادة عقاق، داللة املدينة، ص  -3
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، فكانت 1"الشخص املرفوض، املستكره، وغري املرغوب فيه واألغراب األباعد، والشخص البعيد ه
احملرك  ومساعيه كبرية يف العودة إىل قريته اليت كرب وترعرع فيها، فاملكان يف روايات الغربة ه

فعاد من . 2ا ومع مواقفها الدراميةاحملتوى احلقيقي لتفاعالت الشخصية مع ذا ولألحداث، وه
الدشرة، فالسمات الرئيسية للمكان  واملكان البعيد الذي مثلته ديار الغربة إىل مكانه القريب وه

  .هي اليت تفرض نفسها على واقع الشخصية

وجد عايد نفسه يتأهب للرجوع يف وقت مل حيدده "كان عايد يتتبع أخبار اجلازية حيث 
وأمله  3"أن يسرع، أخبار اجلازية طغت يف أرض اهلجرة على كل األخبار كان عليه ! من قبل

إالّ أنه مل يكن الوحيد  4"كما مألت مشاعره شوقا وأحالماً"كان كبرياً يف احلصول على حبها 
إنه حلم العمر "أيضا الذي كان حياول أن يزوج ابنه منها  '' الشانبيط''الذي يسعى إليها بل 

  .فتواجد اجلازية يف مكان قريب جعلها حمطّ أنظار اجلميع "بنه اجلازيةيتحقق إذا تزوج ا

ألن اإلنسان املغترب قد يقيم يف "غدت ثنائية القريب البعيد يف صورة اغتراب لدى عايد  
ألن عايد يشعر  5"دار غربته بني حدائق وقصور ولكنه ال يألفها، حىت يرد إىل ديار آبائه، وأجداده

  .دشرته اليت عاد إليها ألنه جيد فيها احلب واألمان وكان القريب وهباحلنني اجتاه امل

على مستوى اخلطاب الروائي ) قريب بعيد(وقد أبرزت البنية املكانية داللتها وفقا لثنائية 
واليت أضفت على بنية النص رؤية مجالية تتعدى البعد اهلندسي مما ساهم يف خلق انسجام وتكامل 

  .رية العمل الروائييؤدي إىل تشكيل معما

                                                 
 .24الطاهر رواينية، املساءلة، ص  -1
، 2006، 1ة حورس، اإلسكندرية، طينظر، شوقي بدر يوسف، الرواية والروائيون، دراسات يف الرواية املصرية، مؤسس-2

 .206ص
 .29، ص ريح اجلنوبة، ڤعبد احلميد بن هدو -3
 .29، ص ريح اجلنوبة، ڤعبد احلميد بن هدو -4
 .88يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية، ص  أوريدة عبود، املكان -5
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فهذا التوصيف يوظف يف توليد عالقات تتخطى جمرد الروابط املكانية وترتقي إىل جمال 
تعكس لنا دالالت متنوعة وخاصة  -القريب البعيد –املفاهيم والقيم، كما أن هذه الثنائية الضدية 

  .كل ما يتعلق باألمكنة والفضاءات اليت برزت يف الرواية

   :الزمن احملكي وأزمن القصة  -8

تتحدد داللة البنية املكانية من خالل ارتباطها بالزمن الروائي الذي ال ميكننا ربط أماكن 
ألن الرواية هي األكثر قدرة على توظيف الزمن، "ومواضع  النص إال بذكر أزمنته املصاحبة له 

لزمين الذي تؤدي فيه وميكن أن نلمس حضور الزمن يف الرواية عرب ربطه بالسياق ا 1"والتعبري عنه
  .خالل عالمات زمنية غري مباشرة وشخوص الرواية أدوارها، أ

أن يرصد لنا مادته احلكائية من خالل الربط بني األمكنة واألزمنة '' ةڤبن هدو''وقد حاول 
فكل وحدة من وحدات احلكاية ينظم أفعاهلا رباطا زمين "ة من بداية الرواية إىل ايتها املمتد

األحداث املروية، فالزمن يقاس بواسطة  وتخذ أبعاده ووحداته من املادة احلكائية أي 2"منطقي
  .اإلدراك للمكان الذي يتواجد فيه اإلنسان

أزمنة سابقة ونسميه  ومن خالل ما طرأ من حتوالت على أوضاع الشخصيات بني
، مثل زمن 3"ردفاالسترجاع حييلنا على أحداث سابقة على الزمن احلاضر، حاضر الس"استرجاعاً 

يف السجن يسترجع ذكرياته اجلميلة مع ذلك ووه'' األخضر بن جبايلي''االسترجاع الذي كان يف 
من خالل تلك املقاطع السردية اليت كان يرددها أصحاب القرية يف والزمن املاضي اجلميل، أ

                                                 
 .94إبراهيم سعيدي، دراسات ومقاالت يف الرواية، ص  - 1
 .73حممد بوعزة، حتليل النص السردي، ص  - 2
 .89املرجع نفسه، ص  - 3
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اغتنموا مبرور  واإلشادة بزمن البطوالت الذي مضى، وبعث احلياة يف وجود أبطاله الذين تعتقوا أ
  .1الزمن

على ما  2"واليت تتمثل يف اشتغال التحليل" استباقات ووتظهر أزمنة تتشكل على حن
وهذا من خالل حديث سكان القرية حول شكل القرية اجلديدة واملستقبلية . سيحصل يف املستقبل

  .اليت كان حيلم ا الشباب

احلكي، وهذا ما جيعل منه طبيعة  تتقاطع األزمنة يف الرواية وختتلف على امتداد مسار
متحركة غري ثابتة لذا نرى تغري األزمنة من حاضرة إىل ماضية ومن قريبة إىل بعيدة، ومن خارجية 

يتعانق زمن القصة مع زمن اخلطاب ويتداخل منطق الزمن الواقعي مع "إىل داخلية ففي الرواية 
الذي متثل يف فعل الرقص الذي مت مثل زمن االسترجاع  3"إسقاطات الزمن النفسي الالشعوري

جرها األمحر إىل الرحبة وسط "بني شخصية اجلازية والطالب األمحر " الزردة"أثناء تنظيم 
قدم هلا منجالً  ! الدراويش، مل يتمكن من رؤية وجهها هم برتع اللّثام عن وجهها، لكنها منعته

قريباً واسترجاعياً لدى األمحر الذي  ، هذه احلادثة مثلت زمنا4"راقصها فراقصته ! حممى فلعقته
  .طاملا حلم باجلازية

املكاين يزيد من  وولعلّ مجالية الزمن الروائي تكمن يف امتزاجه باخليال ألن اخليال الزماين أ
الذي شغل  والزمن التخييلي ه والزمن الداخلي، أ"عمق وفاعلية اخلطاب الروائي لدى املتلقي ألن 

فأمهية الزمن واضحة، وإن اإليقاع الزماين حبركته خلق إيقاعا  5»واءالكتاب والنقاد على الس

                                                 
 .92ص ، ريح اجلنوبة، ڤينظر، عبد احلميد بن هدو - 1
 .26حممد بوعزة، حتليل النص السردي، ص  -2
 .26ر رواينية، املساءلة، ص الطاه -3
 .91، ص ريح اجلنوبة، ڤعبد احلميد بن هدو -4
 .26، ص 1984سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -5
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وقد . ''الشانبيط''مقتل  وويتمثل يف زمن الذي مل يكن متوقعا وه. 1مكانيا نتيجة حلركة اإلنسان
تعددت أزمنة الرواية، وعليه فإن املادة احلكائية ال تستطيع أن حتقق كينونتها إال عرب جرياا داخل 

متوالية من األحداث اليت حيددها إيقاع السرد من منظور السرديات حبسب وترية "شكل  الزمن يف
فبلورة الزمن الداليل للنص الروائي تأيت حسب . بني وترية التسارع والتباطؤ 2"سرد األحداث

حتول حركة وأفعال الشخصيات مما أضاء عالقة الزمن والشخصيات وأمهيتها يف تشكيل البنية 
  .املكانية

  :يف الرواية  األسطوريةتلقي العناصر  -9

د ألشواقه القبلية، يسجتفهي كالم اإلنسان،و "تتجسد األسطورة عرب اخليال والواقع   
  اليت تعكس رغبة اإلنسان يف إكتشاف األشياء،كما أا تفسر رغبته يف السيطرة3"البدائية
  .املوجودات لبعض وحتري

  اليت اختارها وربطها بالسرية اهلاللية يقول "ة اجلازي"ولعل ابن هدوقة استعان بشخصية
من أجل ربط أسطورة اجلازية بواقع 4"أن هذه املرأة االمرباطورية الغريبة واملعقدة،جتسد اجلزائر"

يف الصفحات األوىل من الرواية لريبطها " اجلازية اهلاللية"شارالكاتب إىلأثقايف إسالمي،فقد 
املالمح األسطورية يف رواية اجلازية والدراويش ومن بني أهم بالشخصية احملورية والرئيسية ذات 
يتمثل يف إعادة تفسري العامل الذي يعتقد أنه فقد التوازن بني " عالئق هذا الربط األسطوري الذي 

فيحاول بذلك أن يستفيد من األسطورة خللق ...جمموعة من الوحدات املتناقضة كالواقع واملثال
ابن هدوقة من األسطورة واقعا إبداعيا له دالالت متنوعة وخمتلفة  فقد جعل5"النموذج املراد

حوهلا ألف خرافة تفوق ما  أشيعت" كتشاف ومعرفة شخصية اجلازية اليتا ئتستدعي من القار
                                                 

 .131ينظر، حنان موسى محودة، الزمكانية وبنية الشعر املعاصر، ص  -1
 .92ل النص السردي، ص حممد بوعزة، حتلي -  2

  229،ص2000، 1مشري بن خليفة، سلطة النص، رابطة كتاب اال ختالف، اجلزائر،ط -   3
  43،ص1997جياليل خالص،عبد احلميد بن هدوقة، امللتقى الوطين األول، -   4
 1992-1991العربية ،جامعة اجلزائر  عبد احلميد بومساحة،توظيف التراث يف روايات عبد احلميد بن هدوقة،رسالة ماجستري، معهد اللغة  - 5
  122ص
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فقد مثلت رابطا وثيقا بني اإلمتداد احلضاري والوطن،  1"شاع من خرافات حول اجلازية اهلاللية
 .اجلزائر

رمزا للبطولة والشجاعة والفطنة يف  –اجلازية -ه الشخصية الروائية جعل الكاتب من هذ  
التمييز بني األحباب واألعداء واملنفعة ،والغموض، والصداقة ، واخلداع،فإن شخصيتها املتميزة 

  .وحضورها القوي جعلها تفرق بني األشياء وكأا تراها قبل أواا
اجلازية امرأة قاصرة يف " ووضع عنوانا صغريا إال أن الكاتب رمز إىل بعض املواقف  املختلفة

جاءت قارئة اليد للجازية  وقلت هلا أا امرأة حمكوم عليها بالقصور "وأيضا2"القانونالشرع وا
ولعلنا نرى امللمح الرمزي هنا يف ربط زواج اجلازية يف الرواية بعدم قبوهلا 3"وقانونا شرعا

هو واقع ذو رمز ،خرين القرارات وعدم تأثرها باآل شجاعنهاوصرامتها يف اختاذ تثبتله،وكأا 
  .وداللة

" احلمار الذهيب" من رواية املستوحاة  األسطوريةالعناصر  أيضا" بن هدوقة ا"وظف   
لدى  إثارةو إبداعاوال ليكون النص أكثر مجا األسطوريةاملالمح  اإلبداعقد استقبل هذا ، و*وسيألبول
املرحلة البدائية يف حياة  إىلعادوا  أمفليس معىن ذلك  ،باألسطورةن يكن عصرنا قد عنا إف. "ياملتلق

فقد جلأ  ،4" األسطورةنتاجهم يتمتع بطابع  ن ظلإو ...األساطريأي عادوا يرددون نفس  .اإلنسان 
تعريف القارئ اجلزائري  إىل اإلثارةمن وراء هذه  أرادقد و ،من العهد الروماين أسطورة إىلهذه املرة 

 .وارد يف روايته األسطورةبأن حضور هذه  العريبو

 

 

  
                                                 

        25عبد احلميد بن هدوقة، اجلازية والدراويش،ص  -  1
  125عبد احلميد بن هدوقةن اجلازية والدراويش،ص  -  2
   64املصدر نفسه،ص - 3
  .225، ص1981، 3عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر، قضاياه وظواهره الفنية، دار العودة، بريوت، ط -4
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 إىلتوجه سؤال  والشاعر الذي سأل أ: دت يف القسم السابع من خالل حديثقد ورو  
  :س وألبولي" محار الذهب" هل قرأت "  :شخصية الطيب

  .عرفهال أ -

  .آبلى كاتب جزائري قدمي يف عهد الرومان" وأس وبوليأ -

  .1" أخرى أشكاالخلفياا لتأخذ ورية تغري طبائعها سوف تبتهج عندما ترى كائنات بش

وقعا خياليا، باستحضار أمكنة وفضاءات "احلمار الذهيب"فقد جعل الكاتب من قصة  
أهم املعامل واملنطلقات اليت يباشرا الناقد العمل " أسطورية، كان هلا الدور الفعال يف حتديد

مليء بعامل السحر واخلرافة واألسطورة، حيث " فرواية أبوليوس جاءت بشكل إبداعي "2اإلبداعي
أنه كان نتيجة اخللط بني "فقد بني الكاتب سبب حتوله إىل محار3"يتم حتول اإلنسان إىل حيوان

املرهم الذي حيول اإلنسان إىل طائر، أعطته " العلب املتشاة فعوض أن تعطيه فوتيس اخلادمة 
تب ابن هدوقة اجلوانب األسطورية اليت وردت يف الكا استغلفقد  4"املرهم الذي حوله إىل محار

وحتول مواقفه من حني  الرواية،قصدا منه إلبراز بعض اجلوانب السلبية يف شخصية اإلنسان
آلخر،هلذا طابق بني شخصياته وشخصيات أخرى مستوحاة من واقع أسطوري ميكن القول عنه 

  بأنه إبداعي إىل أبعد احلدود

يربز لنا مدى تأثر الكاتب " الدراويش واجلازية " يف رواية " هيب احلمار الذ" وورود رواية   
ميكن أن نوضح أنه " ابن هدوقة"بعد اإلشارة إىل هذه األساطري اليت وظفها . باجلوانب األسطورية 

العناصر األسطورية يف روايته  ىاستقبل أسطورة أخرى يف القسم اخلامس من الرواية للتدليل عل

                                                 
  .195، ص عبد احلميد بن هدوقة، اجلازية والدراويش -1

   23آمال ماي، جتليات شهر زاد ص  2
  146إبراهيم سعدي، دراسات ومقاالت يف الرواية،ص -  3
  89،ص 2004ابو العيد دودو ،الدار العربية للعلوم،بريوت، منشورات االختالف،:ابوليوس لوكيوس، احلمار الذهيب،نر -  4
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إنه الثنائي املعروف عند العرب بعالقة احلب اليت تسبب يف "ونايلة إساف " وهي أسطورة 
فقد جاء ذكر هذه  1"مسخها،وقد مت هذا اإلستخدام عند احلديث عن عالقة األمحر باجلازية

أرى زردة ضخمة حول زمزم دراويشها يهتفون "األسطورة على لسان الشخصيات يف الرواية
ليهما  املسخ مث القداسة، وتبدو يل نائلة يف صورة اجلازية بنايلة وإساف العاشيقني اللذين كتب ع

،فالروائي جلأ إىل إستخدام أسطورة إساف ونايلة لتصوير جمتمع اليقبل  2"وإساف يف صورة األمحر
العالقة بني الرجل واملرأة،فهو جمتمع يعيش يف العصر احلاضر بأخالق، ويستخدم املؤلف أسطورة 

وهذا هو واقع اتمع 3)اجلازية بشاب األمحر( دانة اتمع لعالقة فتاة إساف ونائلة لكي يعرب عن إ
اجلزائري الرافض للعالقات الغري الشرعية واخلارجة عن العرف والتقاليد اليت لزم على كل شاب 

دى إىل مقتله، ومباأن أذه القوانني ) األمحر(وشابة جزائرية اإلقتداء ا،فعدم إلتزام شخصية 
ا حضور مع اإلرتباط الديين، وهذا ما جيعلها أكثروضوحاوداللة، فقد وردت قصة األسطورة هل

سافا ونائلة ، على موضع زمزم إواختذوا "يف السرية النبوية،قال ابن اسحاق" إساف ونائلة"
ينحرون،عندما كان إساف ونائلة رجال وامرأة من جرهم، هو إساف بن بغي،ونائلة بنت ديك يف 

  4" حجرينالكعبة فمسخها اهللا

  5"اسم صنم قريش:أساف وإساف "ابن منظور: ويف لسان العرب قال

  
ينتقل بالواقع إىل "مرتبط باألسطورة وكأن الكاتب الواقعنستشف من خالل هذا التوظيف أن 

 6"األسطورة،يوثق الروابط القائمة بني اجلازية رمز املثالية والتحول الروحاين باألمحر رمز املادية

                                                 
  53جياليل خالص،عبد احلميد بن هدوقة،ص -  1
  121عبد احلميد بن هدوقة، اجلازية والدراويش،ص-  2
  .54ينظر، جياليل خالص، عبد احلميد بن هدوقة،ص -  3
،شركة  2ج. 1،ج 2ابن هشام، السرية النبوية ، حتقيق ، مصطفى السقا ،إبراهيم األنربي،عبد احلفيظ شليب،الطبعة  -  4

  .83-82،ص 1955صطفى البايب وأوالده ، القاهرة ،مصر مكتبة ومطبعة م
        .  6ص:،دار صادر، بريوت  9ابن منظور، لسان العرب ، اجلزء -  5
  .198،ص2003،  1، املرأة يف الرواية اجلزائرية، دار اهلدى ،اجلزائر ،ط صاحل مفقودة -  6
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نصوص والوقائع املاضية وربطها وعلى الرغم من رمزية هذه األسطورة إال أن باستحضار ال
فقد استدل ا الكاتب من أجل 1 بعادهاوأفهي ثرية مبعانيها  استغالهلاجيدايتوسع يف  مل الكاتب

وهذا ماأضاف بصمة إبداعية متميزة على نصه الروائي فأثر .ربط الواقع بالتراث األسطوري
بارز من خالل استحضار احلكايات واألساطري التراثية وربطها مبعامل التوظيف األسطوري 

شخصياته مما أكسبها طابعا أسطوريا،متنوع والذي هو عبارة عن حكايات ذات أحداث غريبة 
لوف،فربطها الكاتب مبجموعة من حكايات ألمكنة ووقائع تارخيية، وقام أللم وعجيبة وخارقة

طبقات  كل املكان الروائي، ونظرا لقدرا على التكيف مع بتحويلها وتزينها مبا يناسب بنية
يستلموا يف أعماهلم اإلبداعية ويستمدون منها يف تصوير " اتمع حيث كان جل األدباء 

وهذا ما زاد من مجالية 2"حاضرهم على ضوء ماض تراثي موغل يف القدم،وغين مبظاهر اإل حياء
  حاوية ألشكال ورموز خمتلفة ومتنوعة املكان الروائي، ألن األمكنة الروائية

ثرية  أاعلى الرغم من  ،إال انه مل يتوسع يف استغالهلا األسطورةوظف الكاتب هذه   
 وما هواقعي و ووجود التطابق بني ما ه كان ورودها يف النص للتدليل علىأبعادها ومعانيها، وب

استفادة اجيابية مما زاد نصه  ورةاألسطمن توظيف " بن هدوقة" قد استفاد ،متخيل أسطوريتراثي 
احلكايات التراثية املكتوبة و األساطريفاالستفادة من  ،املتعة لدى املتلقي أثارومجاال و إبداعاالروائي 

مجالية وداللية  أبعادا إلعطائها إمناو اإلعادة وأتوظيفها ليست على سبيل التكرار و ،الشفهية وأ
قراءته لنصوص كثرية مما مكنه من توظيف الل ممارسته وموقفه وهذا من خ وأجديدة ختدم فكره 

 عبارة عن حكايات والذي ه األسطوريالشخصية الروائية بطريقة فنية صحيحة وتطعيمها بالطابع 
مبجموعة من حكايات ألمكنة  ذات أحداث غريبة وعجيبة خارقة للمألوف، فربطها الكاتب

ناسب بنية املكان الروائي، ونظرا لقدرا على التكيف ووقائع تارخيية، وقام بتحويلها وتزيينها مبا ي
يستلهموا يف أعماهلم اإلبداعية ويستمدون منها "مع كل طبقات اتمع حيث كان جل األدباء 

                                                 

199،ص 2003،  1ائر ،طصاحل مفقودة ، املرأة يف الرواية اجلزائرية، دار اهلدى ،اجلز -  1  
دراسة موعة من األساطري واملعتقدات  العربية القدمية، املؤسسة الوطنية  -عبد املالك مرتاض،امليتولوجيا عند العرب -  2

  16،ص 1998للكتاب الدار التونسية للنشر، اجلزائر، تونس، 
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، وهذا ما زاد 1"يف تصوير حاضرهم على ضوء ماض تراثي موغل يف القدم، وغين مبظاهر اإلحياء
  .نة الروائية حاوية ألشكال ورموز خمتلفة ومتنوعةمن مجالية املكان الروائي، ألن األمك

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
الدار التونسية القدمية، املؤسسة الوطنية للكتاب،  عربيةمن األساطري واملعتقدات ال دراسة موعة - امليثولوجيا عند العربعبد امللك مرتاض،  -1

  .16، ص 198، تونس، اجلزائرللنشر، 
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  إلبـــــراهيم الكوين" نزيف احلجر"يف رواية  ) الصحراء(الفضاء الآلمتناهي : ثانيا

مبعامل الصحراء اآلمتناهية يف كتاباته الروائية، ليجعل منها واقعا " ابراهيم الكوين"يستعني   
فقد طغى على .عميق الداللةود والدالالت،غامض املعاين هي األبعاتماخياليا أسطوريا م

يبدو هذا "سطوري املستوحى من عامل األساطري واخلرفات مباالتوظيف األ" نزيف احلجر"روايته
من أشكال  يف الوقت نفسه شكال الرتوع شكال من أشكال احملاكاة لتحوالت اجلنس األديب،ويبدو

فالكوين يصنع عاملا متفردا يعكس انتمائه الطوارقي  1"فدالسعي إىل تأصيل عريب هلذا اجلنس الوا
بتجسيد عناصر الطبيعة الصحراوية بوصفها فضاء سياحيا حيمل أيقونات مادية وأخرى "وذلك
  .فالصحراء هي مصدر إهلام الكاتب 2"جمردة

  :الصحراء فضاء  -1

هلذا  وتقديسهملها،برسم عامل ختييلي، مرتبط بعادات ومعتقدات أه" ابراهيم الكوين"اعتىن   
أفرزت الصحراء العربية أساطريها وخرافتها اخلاصة ا  "فقد. املكان متعلق بكينونتهم وإميام به

جعل من الصحراء مكانا متميزا عن ماهذا 3"مثلما فعلت ذلك مناطق جغرافية أخرى من العامل
  .األماكن األخرى

اليته اخلاصة هومنظر الغروب الذي عبر ومن بني العناصر الدالة على متميز هذا املكان، جبم
ومن دالئل هذا الوصف إعجاب  4"املنظركل يوم يعيشسوف الذي أالسارد وليس البطل " عنه

اختفت الشمس خلف اجلبل، ولكنها استمرت تسكب أشعتها احلمراء على " ة قائالبالسارد
  5"اء من الشعاعالسهل املعاكس، عند الغروب يروق للشمس أن تكسو الصحراء بغاللة محر

الستقبال الضيف الذي تعجب من وجوده يف اخلالء، هذا " أسوف"يف هذه األثناء كان  يتأهب 
املكان الشاسع الواسع هاربا من الناس ومتأمال وحدته منعزال مع ذاته باحثا عما جيول يف خاطره 

                                                 
   69،ص2001، 1احتاد الكتاب العرب ،دمشق،ط) دراسة(نضال صاحل، الرتوع األسطوري يف الرواية العربية -  1
  ، موقع الكتروينحلجر،إلبراهيم الكويننزيف ا"نسيمة علوي، داللة املكان يف رواية  -  2
  39، ص 1996صالح صاحل ، الرواية، الرواية العربية والصحراء،منشورات وزارة الثقافة، سوريا، -  3
  إلبراهيم الكوين،ص  " نزيف احلجر"نسيمة علوي، داللة املكان يف رواية  -  4
 17،ص 1992قربص  3شر،طإبراهيم الكوين، نزيف احلجر، دار التنوير للطباعة والن -  5
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عن املكان يبحث  و، فه1"أسوف الذي آثر العيش يف اخلالء اخلايل عن معاشرة الناس؟"...
الودان انقرض من زمان مثله "، ولرمبا مل جيد له أثرا يف هذا العراء *الضائع، الذي يوجد فيه الودان

دان العجيب الذي حدثه عنه والده، والذي ، فأسوف يشك يف مكان تواجد هذا الو2"مثل الغزالن
نفسها فمدته بأسرارها، فقد  فترات الرواية، فقد منح حياته للصحراء اليت وهبتهطال حبثه عنه طيلة 

قال األب ، فمن أراد العيش يف الصحراء عليه بالصرب، معىن احلياة املستمد من هذا املكان  أدرك
، كيف تستقيم الصحراء بدون صرب ؟ من مل يهب هذه النعمة لن يطيب له أوصيك بالصرب: "بنهال

هذا ما جعل من ، الكوينرواية  املكان احملوري يفت الصحراء ، فقد عد3"املقام يف الصحراء 
للرائي  وإىل أا مكان مفتوح يبد ،الصحراء مكانا بؤريا بسبب ما تتمتع به من خصوصية مشهدية

، ساكينها عالقات اجتماعية سهلة ومتداولة أن متنح، ليست من السهولة اية، الصحراء نفسها بال
، بل الساكن يف هذا 4متجانسةويعة كما ال متنح أيا من السكنة فرصة لتكوين بنية حضرية سر

ألن "اال عليه أن يكون أنسانا شجاعا صبورا حمبا للحياة، ومغامراا، ويقبل كل املفاجآت، 
، ألن كل مكان خيفي أسرارا وأحداثا غري متوقعة سابقا كما 5"الصحراوي ال يعرف مكائد الناس

ملكان مبثابة بناء يتم إنشاؤه وفق تساعدنا األمكنة يف فهم الشخصيات، وتبعا لذلك يصري ا"
، فنرى تفرد شخصيات الكوين العجائبية وتواجدها يف أمكنة 6"املميزات اليت تطبع الشخصيات

  .أسطورية

                                                 
  .17، ص إبراهيم الكوين، نزيف احلجر -1
  .تيس جبلي انقرض يف القرن السابع أقدم حيوان يف الصحراء الكربى وهو): املوفلون(الودان أو -*
  .47، ص املصدر السابقإبراهيم الكوين،  -2
  .69، ص املصدر نفسه -3
  .183رواية املغاربية، ص حلسن كرومي، مجالية املكان، يف ال -4
  .24، ص املصدر السابقإبراهيم الكوين،   -5
  .153أوريدة عبود، املكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية، ص  -6
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إنه مكان ال  ،لساكنيه  اعتقاديةء يشكل بنية تعكس منظومة فكرية وفضاء الصحرا" إن   
  .1"متناه

ال حد وأاليت ال ختضع لسلطة  األرضألنه  ،يكون هذا املكان بصفة عامة خاليا من الناسو  
قد السمو، وغاية يف  إنسانيةالصحراء الذي ال ينتمي إىل قيم  إنسانقد جمد الكوين حد، وأ ميلكها

 إنسانمث على الشخصية يف حد ذاا ألنه ميثل " أسوف"، والد الشخصية أفعالانعكس على 
  .2، وهذا ما سنوضحه يف اجلدول التايلالصحراء

  

  

  

  لشخصيةا

  الصفحة  موقفها

قبيلة اجلن اليت اختارت  ،حنن ننتمي إىل القبيلة األخرى
  اخلري

10  

  23  إن الصحراوي ال يعرف مكايد الناس

  24  أجاور اجلن، وال أجاور الناس

  55  احليوان أكثر وفاء من اإلنسان

  69  كيف سيحتمل فراق الصحراء

  

  :ويظهر لنا من خالل اجلدول  
العالقة وانسجامها بني اإلنسان والصحراء واضح وجلي من خالل هذه اإلقتباسات اليت أن تواطد 

أن إنسان ئ الشخصية وموقفها وكأنه يريد أن يوضح للقار إىل أدوار" عبد القادر بن سامل"صنفها 
رتبط أيضا مبخاوفها ألن مالصحراء هو إنسان تربطه عالقات أسطورية مع حيوانات الصحراء و

                                                 
  .149، ص )يف النص الروائي املغاريب اجلديد(بنية احلكاية  ،عبد القادر بن سامل -1
  .150ص  املرجع نفسه، -2
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ن خيفي خلفه أسطورية عجائبية، فعلى ساكن الصحراء أن يصربحىت لو فقد األمل،هذا هذا املكا
  .فتكون العالقة بينه وبني الصحراء بني رغبة ورهبة من حني آلخر،1هو قانون الصحراء

بداعا، إستعانه بآلية الوصف للحيوانات األكثر تواجدا يف او ةمجالي" ابراهيم الكوين"ومما زاد نص  
من خالل حديثه عن الودان " نزيف احلجر" يف، ن وقد جاء ذكرالودان، الغزال، و املهرهذا املكا

ودان عمالق رمادي اللّون تتالمع شعريات فضية يف شعره الكثيف،تتدىل من ذقنه حلية "
هل رأيت يف الصحراء مجال أمجل "مث وصف املهري  2"طويلة،رأسه متوج بقرنني معقوفني هائلني

طوع وأصرب،وأشجع؟ هل رأيت أذكى وأعقل؟ يا ريب ما أمجله هذا األبلق، أنظر منه؟ هل عرفت أ
ووصف الغزال 3"إليه إىل عينيه إىل أسنانه، إىل رقبته اهليفاء،إىل ساقيه، كل شيء فيه متناسق ورشيق

جسمها، السحر يفيض من عينها، أمجل خملوق يف  نما أمجل تكوينها، وما أرشق قامتها، ما أنغم" 
 .4"...،روح الصحراء الرملية، فيها امتدادها وهدوؤها وسكينتهاالدنيا

انطالقا من هذا الوصف املتفاين حليوانات الصحراء ،نرى بأن الكاتب يسعى ألن جيعلها   
ما أنّ الكوين اختصها  :حاملة ألسرار الصحراء الغريبة واألزلية ،واليت تتحول إىل قوى خارقة 

  بالذكاء والقدرة على الفهم ،

حياوره يف الليل قبل أن يهجع للنوم " وهذا ما نلمسه من خالل حديث والد أسوف إلبنه  
ويداعب الوبر على جسمه ،وميرر راحة يده على رقبته الطويلة ويتحسس حبنان شفتيه الكبريتني 

ربط الصحراوي باحليوانات عالقة وطيدة، وكـأنه حيب ت، 5"املتدليتني، وميسح عنهما الزبد
يوان أكثر من عالقته باإلنسان، الذي ميكن أن خيدعه ويوقع به،خاصة يف هذه الفيايف عالقته باحل

  .الواسعة والفضفاضة

أهم " هي األيقونة احلجرية ،متنه السردي  "الكوين" مظاهر الوصف الذي اختص به  ومن  
صخرة يف الوادي متخندوش حيث رمست عليها صورة الودان ككاهن عمالق، لذلك كان 

                                                 
  66، نزيف احلجر ،صينظر، إبراهيم الكوين -   1
  64املصدر نفسه ،ص  -   2
  55نفسه،ص - 3
    56نفسه،ص -   4
          55املرجع نفسه ،ص - 5
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فكان كل من حياول صيد هذا 1"يسائل أباه دائما عن سر الصخرة وعالقتها باجلن" وفأس"البطل
" الودان ينال حتفه مثلما حدث لوالد أسوف، يف حماولة ملطاردة هذا احليوان العجيب، فهذه

الصخرة العظيمة حتد سلسلة الكهوف، وتقف يف الناهية كحجر الزاوية التواجه ،الشمس القاسية 
 2"سنني، وقد زينت بأ بدع رسوم إنسان ما قبل التاريخ يف الصحراء الكربى كلهاعرب آالف ال

فمشهدية هذا املكان ترتبط خبطية األحداث السردية وهذا التالزم بني املكان واحلدث يعطي 
فقد مثلت الصحراء مركز الثقل السردي ، والعامل الرئيسي لفعل . للرواية متاسكها وانسجامها

مل يتغري و ىن أدبه حبياة ابن الصحراء الذي يراه مل يزل كما هوعاهيم الكوين،حيث يالكتابة لدى ابر
هي أنه خيتلف عن غريه " الكوين"فميزة  3احلضاري احلاصل يف العامل والصحراء نفسها التطوررغم 

الكشف عن أساطريها ورموزها ،ورماهلا اليت " يف نظرته إىل عامل الصحراء األساطري فيسعى إىل
وظفها "الصحراء "إن كلمة .4"تعاويذهم ورقاهم ومتائمهم السحرية. عليها األسالف سيطر

حتوى األحداث والشخصيات االكاتب يف مواضع عديدة من الرواية، باعتبارها املكان الذي 
  .اهيتنا فضاءه اآل م ليؤطرواألزمنة 

الء يعاند السراب والسكون وشعاعات كل شيء يهجرالصحراء مع اقتراب الصيف، فيبقى اخل" 
 اخليلفبدت الصحراء الرملية املمتدة على مدى البصر، يف عمق الرملة شاهدوا رؤوس  ...الشمس

  5"وهي تتجمع وتتناطح كأا تتمتم لبعضها بالتعاويذ السرية اخلاصة 
ني واقع اإلنسان به احلياة يف الصحراء  ،اليت ترسم من خالهلا عناصر التفاعل ب تستميزوهذا ما  

الذي ميارسه يف حياته ويف خياله وذلك باستنتاق رماهلا وأحجارها وحىت مشسها يف شروقها 
  .ورمزية الصحراء ةلاوغروا، فهذه املعاين الثرية تنشأ من أص

كان للرسوم التارخيية  دورا فعاال يف بلورة فكرة شعب الطوارق فاندهاش بطل الرواية ا 
ويعرب 6"الرسوم تزين صخور اجلبال والكهوف يف األودية األخرى... "ه عنهايبدو واضحا بتعبري

يستمر يف مسح اجلدران الصماء حىت تظل الوجوه املقنعة أو املستطيلة " عنها السارد يف موقع آخر
                                                 

  .إلبراهيم الكوين، موقع الكتلروين"، داللة املكان يف نزيف احلجرعلوينسيمة  -   1
   6ابراهيم الكوين، املصدر نفسه،ص  - 2
  153واية املغاربية ،ص مجالية املكان يف الر،كرومي  ، حلسنينظر -   3
  221ص 2002ط، .حممد رياض وتار، توظيف التراث يف الرواية العربية املعاصرة ، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا د -   4
          124إبراهيم الكوين ، نزيف احلجر مص  -   5
  9إبراهيم الكوين، نزيف احلجر،ص -   6
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أو تتضح احليوانات اهلاربة عن سهام الصيادين املقنعني ،ودان وغزالن،وجاموس، وحيوانات كثرية 
إن اهتمام الكاتب ذه  1"ة احلكم طويلة السيقان،مل يشاهدها يف صحراء اليومأخرى، ضخم

  .به علش ئهالرسوم التارخيية مرتبط بعالقته وانتما
عن هذه املعامل الصحراوية بسرده للواقائع التارخيية وحتويرها بطابع " الكوين "كشف 

بأجوائه ورصد جل العالمات ختييلي حماولة منه دمج األسطورة ، فقد وصف املكان الصحراوي 
  .املتعلقة به

يواصل مسريته  ..."ومن هذه التعالقات تنشأ املعاناة،وتظهر اهلموم اليت تكتنف الذات الصحراوية
عاشوا يف ترحاهلم وتنقلهم " ويصف هذه املعاناة يف موقع آخر ، 2"الشاقة عرب الصحراء القاحلة

مدى العزلة واملعاناة لإلنسان يف البيئة  فهذا اجلانب يكشف عن 3"...وحيدين يف الصحراء
  .الصحراوية

جزء  واملكان هألن احلديث عن ذاكرة و ،التصوير الدقيقوائي بالوصف ارتبط املنت احلك  
يؤكد على تفسري وتقدمي الشروحات للرسوم " إبراهيم الكوين"فنجد  ،حضورهمن تأكيد عراقته و

عن اية  إعالناعن قداستها سببا يف موت البطل و فكان الدفاع ،احلجرية اليت متثل بؤرة احلكي
  .القصة

بالنذور عتقاد بقداسته ويوان من خالل اإلالصحراء باحل إنسانجسدت الرواية عالقة كما   
تعد هذه العالقة بني اإلنسان وحلت عليهم لعنة هذا النذر حسب معتقدام  أهلهااليت إذا خالفها 

إن روح . " كذلك والدهو" أسوف"تقول أم  ،األسئلةتتخللها و ،اإلاماحليوان غامضة يشوا و
ول اإلنسان ويزداد هذا االعتقاد مع حل ،4" اإلرادةجترد من و ،تسلب العقل ،ان جتذب تظلالود

 أخر، يف ودان ان بعد خيانته النذراملقتول من قبل الود األبكحلول . نفسه يف هذه الكائنات

                                                 
  .9صابراهيم الكوين، نزيف احلجر، -  1
  .11املصدر نفسه،ص  -  2
          23املصدر نفسه، ص -  3
  .57ص املصدر نفسه، -4
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ان العظيم الودواملرحوم و وه ،ان حل فيهالودو، انيف الود باأللقد حل "اصطياده  أسوفحاول 
  .1"اآلن شيء واحد لن يفصل بينهم شيء 

فقالوا  ،هلم الشبابروى : " يف ودان بعد اعتقاله من قبل رجال الكابنت " أسوف"حلول و  
 بعد، دانيفلت من األسر ويتحول إىل و إنسانااألول مرة يف حيام شاهدوا  ،املعجزة وأ إم: 
الرصاص الذي ينص عليه من كل ، يتفاقر فوق الصخور يف سرعة الريح غري عابئ مبطر اجلبل وحنو

لكنه و ،صطاد منذ أن وعى الدنيااوحارب قابيل الغزال "  غزالحلول اإلنسان يف هيئة و 2"جانب
  .3"يف غزال  إنسانامل حيدث أن رأى 

الفضاء  من عناصر تشكيل" انالود"خاصة  تعد احليوانات اليت ذكرها الكوين يف روايته  
 األماكنقد وظف إبداعه الفين يف وصف غلب رواياته، والصحراوي األسطوري الذي تقوم عليه أ

 أحداثما حييط ا من وجتلياا النفس و تان املصور من خالل خلجااملك وه"مما جعله املتخيلة و
ليس املكان ا، الروائي، وشخصيات الرواية، وون فيهوقائع أي من خالل احلالة النفسية اليت يكو

كما أن سيمة املكان بارزة .4"نفسي من الروائي قائم فعليا دون تدخل شعوري و وه كما املصور
فيها  من خالل غرابته، وقسوته على ساكنيه واليت تومئ بإفتقار ملظاهر احلياة الطبيعية ،فكل ما

ولكن براعة الكاتب حولته إىل مكان خيايل وعر املسالك،،صعب عسري إنه مكان خال، غريب 
،وتساهلت فيه الصعاب لتحل احلكمة يف هذا املكان، فينجح الكوين يف إثارة حققت فيه الغايات

النفوس بكل أمر عجيب "ألن  املتلقي لشد انتباهه لرباعة لغته، وتكثيف أوصافه حول هذا املكان

                                                 
  .75ص  إبراهيم الكوين،نزيف احلجر،   -1
  .83ص نفسه،  -2
  .127ص فسه، ن -3
  .16، ص 1994، 1ط، بريوت شاكر النابلسي، مجاليات املكان يف الرواية العربية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -4
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ذا ما تتركه الصحراء يف نفسية اإلنسان ه، و1"الغريب معانقة ة والقلوب مع البعيد وعالق
  .الصحراوي

لكنها حضور القصة فحسب، و أحداثفالصحراء ليست جمرد حيز مكاين جرت فيه   
وهذا ما أكسب الصحراء نوعيتها ، يقوم بدور البطولة فيهاولرواية مكثف شغل فضاء ا

  .خصوصيتهاو

يت جتمع شخصيات الرواية يف فاملكان يف الرواية يعكس العالقات املتداخلة الغامضة ال  
  .ة بالسحر باملعتقدات اخلرافيةبالفلسف األساطرياملصري من خالل واقع متتزج فيه ووحدة الدم 

الشك أن تفاعل العناصر املكانية وتضادها يشكالن بعدا مجاليا من أبعاد النص الروائي     
كل من خالله طرائق تعبري فيها، لعامل الذات الداخلي، الذي تنهل منه عملية اإلبداع رؤاها، وتتش"

، فمكان الصحراء هذا العامل 2"منطقيا، غامضا وثريا بالدالالت واإلحياءات الوجدانية تشكيال ال
الغريب؛ جيسد لنا ويؤسس رؤية مجالية ببنية مكانية منبثقة عرب ا لنص السردي تساهم يف إنتاج 

رواية ينهض من أعماق التناقض، القائم بني عامل ال"مجالية الفضاء الروائي بتحوالته وتناقضاته و
حيمل يف طياته عاملني متناقضني، عامل القيم اإلنسانية املثالية ... جمموع كلي ثابت وتاريخ متغري

لذا فالروائي حيرص على اختيار أمكنته وإعطائها جماهلا الوظيفي  ،3"الثابتة، وعامل الواقع املتغري
ه وتواجشها مع املكان والفضاء الرحب الواسع الالمتناهي داخل بنية النص لريبط بني شخصيات

وهلذا يسعى الكتاب دائما يف البحث عن النظريات اليت تقوم . فضاء الصحراء ووالالحمدود وه

                                                 
  .44، ص 2005، 7ط القراءة وآليات التأويل املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء املغرب، إشكاليةزيد،  بوأمحد أنصر  -1
  .299 -298قادة عقاق، داللة املدينة يف اخلطاب الشعري املعاصر، ص ص  -2
، 2002الغرب للنشر والتوزيع، ط ، دار )ةدراسة يف القصة القصرية اجلزائري(أمحد طالب، الفاعل يف املنظور السيميائي  -3

  .12ص
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، وما للمكان من خصوصية يف حياة اإلنسان ورسم 1على شكلنة أوسع وأمشل للبنية املكانية
باهتمام ) الصحراوي(اين عديدة، هلذا استأثر املكان طبائعه وصفاته باختاذه أشكاال وتضمنه مع

ملكانه املقدس ضمن مكان أسطوري إبراهيم الكوين به، واستحواذه له مقابل حتقيق اللذة اجلمالية 
  .  ئيباجع

  :األسطورة فضاء  -2

بوصف أهم األحداث العجيبة  ،استعان الكوين باألسطورة يف تقدمي مكونات عامله الروائي  
عربت بصدق  فاألسطورة" ، ة من األساطريكله معتمدا على جمموعو ، نسان الصحراء اوعالقة إ
وهلذا  ،تطلعاته يف احلياةوال زالت تعرب حلد اليوم عن رؤاه و ،اإلنسان يف مراحله البدائية عن جتربة

، جعل الكوين من 2"منطه يف احلياة وفكره اخلاصة اليت تعكس عقليته و أساطريهفان لكل شعب 
حد أهم أ" نزيف احلجر"يف "  األسطورةفضاء "غنية خصبة ساحرة وقد شكل  ارضاألسطورة أ

يف  كما يصبح ،اعتقاداوفلسفة  واألسطوري هنا يغدو" يها الرواية مكونات السرد اليت انبتت عل
هنا كان  األسطورةإن توظيف . 3"جربواوسلطة الصحراء  أمامذاته تعبريا عن عجز اإلنسان  اآلن

، أن اخلطاب العجائيب العجائبية ذلكو ،األسطورةعضويا حبيث يقوم النص الروائي على  ظيفاتو
، ينتزع منه مألوفيته يوش على احملكي الواقعيوواملعقول، يؤسس شعريته خارج عامل املألوف 

، ةفسها أعجوبة بفضاءاا املتناقضألن الصحراء ن. الالمعقولبه يف عوامل الغرابة واحلرية و يقذفو
ى حافة احلياة علاملتناقضة، وانتظار األسوأ، و 4االبتالء باملتغرياتتناقض والتقلب وعدم الثبات، وال

                                                 
، 2005لتوزيع، وهران، اجلزائر، ينظر، أمحد طالب، مجاليات املكان يف القصة القصرية اجلزائرية، دار الغرب للنشر وا -1

  .21ص
شورات دار من ،أمنوذجا دراسة نقدية أسطورية ،سامية عليوي ،جتليات شهرزاد يف الشعر اجلزائر املعاصر ،آمال ماي -2

  .4ص  ،2011 ،1ط ،اجلزائر ،التوزيعوقرطبة للنشر 
  .159ص  ،)يف النص الروائي املغاريب اجلديد(بنية احلكاية  ،عبد القادر بن سامل -3
  .259ص  ،99العدد  ،2000شتاء  ،جملة الفكر العريب ،العاصفةواملتخيل الروائي يف الشراع  ،حممد بوعزة ينظر، -4
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الثنائيات املكشوفة اليت جتمع املتناقضات و، هذه هي الصحراء الغامضة التربصاخلوف والتهديد و
  .على صعيد واحد

اإلنسان يف "ين البشر فــب سلبية على أثاراإن حال الصحراء املتغرية باستمرار تاركة   
ذا بعث الفكر األسطوري يف و، 1"العطش والسيل أ ،بأحد النقيضني ، البد أن ميوتالصحراء

  .، الذي ساهم يف تصوير رمزية املكان وداللتهالكشف عن املعتقدات السائدة يف املنطقة

حلياة األوىل اليت هو استدعاء مظاهر ا  ،يف رواية الكوين األسطورةالدافع إىل توظيف  لعل  
على و"  .حوهلا الكوين إىل حياة أساطرية مبعتقداا وعداا املترسخة يف أذهان أهل الصحراء 

هي اقرب تعبريا عن الالشعور اجلمعي تمعات قدمية فإا مع ذلك تعرب  األسطورةالرغم من أن 
تترحم يف قيض هلا أن  إىل أن ،ذكريات ظلت حمفوظة مدة طويلة ووقائع تارخيية أو أحداثعن 

شبه  وبالكلمات الرموزية أ أمبالصور املرسومة  أمسواءا بالتماثيل املنحوتة  صيغ حمسوسة مدونة،
 مما جعلها، اتصاال وثيقا بأساسيات احلياة ومقوماا األسطورةذا اتصلت ، و2"توبةالرمزية املك

كما انه ميكن أن  ،معقدقع جد هي واو. تقدم تفسريا عاما وشامال للكون والوجود واإلنسان
فهي تروي حدثا وقع  ،حتكي قصة مقدسة األسطورةمبا أن يتناول ويؤول إىل منظورات متعددة، و

أن األساطري هي تلك املوروثات احلكائية احلافلة " مبعىن  ،زمن البدايات اخلارق املاضية، األزمنةيف 
 ،الوهم باحلقيقةو ،واخليال بالواقع ،ملدنسبا خيتلط فيها املقدسبضروب من اخلوارق واملعجزات، و

مده هذا ما يعتو ،3 "، النباتن، احليوااإلنسان"عامل الظواهر مبحتوياته فهي بوتقة ميتزج فيها 
عالقته عن اإلنسان وعن الطبيعة الصحراوية املقدسة و حني حتدث" نزيف احلجر"الكاتب يف رواية 
لسحري يف تصوير الكوين للطوفان ورمزيته اوسطوري األويتداخل التارخيي و، الوطيدة باحليوان

، عندما أن اخلالص سيجيء األجيال أنبئ" ندوشمتخ" األكربالكاهن  أنا"على لسان الكاهن 
                                                 

  .79ص  نزيف احلجر،  إبراهيم الكوين، -1
  .10ص  ،2008 ،1ط ،بريوت ،كتابنا للنشر ،أحلى األساطري العاملية ،خليل تادرس -2
  .28ص ،جتليات شهرزاد يف الشعر اجلزائري املعاصر ،أمال ماي -3
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األرض، تتطهر اللعنة غسلد املعجزة اليت ستيسيل الدم من احلجم تولاملقدس وان يرتف الود ،
حتل احلياة و، من الدم والدمار األرضي سيطهر الذ وفكأن الطوفان ه 1"يغمر الصحراء الطوفان و

يف مكان ال ميكن ألي إنسان أن يعيش فيه، سوى رجل الصحراء املتسلح بقلب قوي  حمل املوت
فعليه أن خياطر مبهمة أخرى كتبت على جبني ما قدر له أن يولد ويعيش "وإميان صادق وصرب وافر 

من رمزية أمكنته اليت تثبت يف نفس القارئ  ، فالكاتب يستنجد باألسطورة ليكثف2"يف الصحراء
مزيدا من احلماس والتشويق ملعرفة ما سيحصل يف أحداث الرواية، فقد جعل من حوارات 

أكثر وعيا واستيعابا للواقع الذي يعيش برصد  ومع نفسه بني األنا واآلخر تبد" أسوف"شخصية 
ا ما يضع املكان يف شاكلة من حركة األمكنة والفضاءات وصراعها مع شخصيات الرواية، وهذ

  .التغريات والتمظهرات املتنوعة بني الواقع واخليال

  :هابيل وقابيل  -3

 أسطورةيف الرواية " هابيلقابيل و"رصد  حادثة الواقعي يف وتداخل العامل األسطوري   
واألضغان لتنذر أهل األرض بأن احلياة فيها مليئة باألهواء والصراعات واألحقاد ، األعداء اإلخوة

 3"حادثة قتل قابيل أخاه هابيل، ومواجهته معىن املوت وجها لوجه "حىت بني أقرب الناس إا
فرض شخصية رئيسية توظيفيا باعتباره يف املنت الروائي، حضورا لفظيا و" قابيل"شخصية  ظهرت

ي عن فقد علق الباحث دميتر، 4"التناقضوتصل إىل حد التضارب و. "نفسها يف املسار السردي 
يعرض مالحما أسطورية بأصول "ومتناهية، فه هذه القصة األسطورية اليت وقعت يف صحراء ال

                                                 
  .154،  صإبراهيم الكوين، نزيف احلجر -1
  .136املصدر نفسه، ص -2
  .121ص www./f.comموقع إلبراهيم الكوين ،من "زيف احلجرن"مدحية عتيق، توظيف األسطورة يف رواية - 1
  .39حممد بوعزة، حتليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، منشورات االختالف، ص -4
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فليس هذان اللقبان مها "، وقد وصفهما أما أسطورة 1"امسي النقيضني قبيل وهابيل ...سامية
  .  2"امسان لألخوين األسطوريني، ابين السلف األول آدم

يف بطن أمه  وهلده ومات وا إذ ا، منحوسياقاس طفالصف شخصية قابيل الذي كان وو    
رب قافلة  ،، مث تبناهزوجها فماتا عطشا يف الصحراءوه خالتفتبنته  ،اليت توفيت بدورها بعد وضعه

  .شخصيته سلطوية مستبدة وفه ،3لكن سرعان ما تبور جتارته

ضيع من اجل الرضحت بنفسها  أمهاإذ تروي غزالة لصاحباا كيف أن  :رضيع الدم     
 إخوة اآلنحنن  ،ملة آدمو) الغزالن(دمها آخى بني ملتنا "4قابيل حىت ال ميوت عطشا يف الصحراء 

يف فم هذا املخلوق " يتحدث عنه الدرويش بلهجة غامضة  5"لدم هذا احلصن اشتريناه بثمن قاسبا
العرافني عن السر وبالتبين السحرة  أبوهملا سأل و ،6"نفسه إذا مل جيد حلما يأكله دودة جتعله يأكل 

من فطم على الدم الغزال يف " صبوا قوهلم ، اوأسنانه تقطر دما النيئالطفل للحم  أكلالسر يف 
دم آيا قابيل يا ابن : "ساحر آخر أضافمث  7"الصغر لن يستقيم حىت يشبع من حلم آدم يف الكرب 

 إشارة هذهو ،8"تشرب من دم آدم و، دمآحلم  لن تروى من دم حىت منولن تشبع من حلم 
  .التعطش للدم يف املستقبلوهي رمز للشر معه وولدت 

بينما لتشابه جمملها باتتحدد يف " نزيف احلجر"يف " هابيلقابيل و" أسطورةلعل توظيف و    
إىل تداخل العاملني األسطوري  أدىهذا التشابه ، وحيدث يف احلاضر، وما حدث يف املاضي

                                                 
  .101إبراهيم الكوين، نزيف احلجر، ص -1
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها -2
  .121سه، ص ينظر مدحية عتيق ، املرجع نف -3

. 119املرجع نفسه ،ص -  4  
  .113 إبراهيم الكوين، املصدر نفسه ،  ص -5
  .117 إبراهيم الكوين ،نزيف احلجر،ص -6
  .92ص  املصدر نفسه، -7
  .92صاملصدر نفسه،  -8
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، أن طريقة الرواية الواقعو األسطورةيه الفواصل بني منحت فتوحدمها يف عامل واحد اوالواقعي، و
أخرى البد منها  أبعاد إضافة، واألخهي ارتكابه جرمية قتل ، واألسطوريةيف تصوير شخصية قابيل 

اليت يفيض من خالهلا اإلحساس . 1 األسطورةلتصوير الشخصية الواقعية اليت متيز الرواية عن 
  . الطبيعة واملرتبط به ارتباطا معنويا قويا ومؤثرابعجائبية املكان الذي يتوحد مع عامل

جزئيات األسطورة اليت استعارها  إحدى، هي األعداء اإلخوةإن العالقة الدموية بني     
ففي املكان تولد شخوص "، أدبية أسطورةالروائي مضيفا عليها ما جيعلها الكوين ليؤثث ا نصه 

عن أن تتشابك وتنامي يف ... التعقيد والدورة وحن الروائي وتتدافع األحداث والنم ووتتحرك حن
، فهذا األخري يكتسب أمهيته 2"الالشيء، مث عليك أن حتكم بعد تصور ما ميثله املكان من أمهية

    .الذي يآلف بني اخليال والواقع جبعله تيمة أساسية وعالمة أسطوريةوعمقه 

لذايت، لريعى فيه شخصياته يستمد الكوين  عناصره الروائية املستوحاة من مكانه ا  
السردية،قتوسع دائرة املكان وبنيته النصية من خالل استدعاء شخصيات حقيقية ووقائع اجتماعية 

 قابل دور"تصارعت فه الشخصيتان العدواتان ليأخذ فيها  يرجعبها زمنيا إىل املكان األول الذي
  .اجلاين الذي اقترف أول جرمية على وجه األرض يف قتله ألخيه

عن املألوف حىت جعل   حور الكاتب مشهد األحداث برباعة عجيبة،ووصنف خارج  
يكن جمرما فقط بل صار آكال للحم البشر  ،ملفقابيلشخصية قابيل شخصية تنضج باحلقد والشر، 

اندهش كيف مل  "ألنه كرب على شرب الدماء وأكل اللحم،وهو شخصية عدوانية إىل أبعد احلدود
ابن آدم اهول  ي البندقية ائيا، نسي أنه جاء إىل رحلة صيد نسي أنه قابيليطلق النار عليها،نس

قلبه واكتست فيه الضغينة اليت عمته عن رؤية شيء آخر  لكن احلقد مأل.3..."على الدم واللحم

                                                 
  .161-160ينظر ، عبد القادر بن سامل ، بنية احلكاية، ص - 1
  .104، ص 1985، 1، دار التنوير، بريوت، ط)ثالثية جنيب حمفوظ دراسة مقارنة يف(سيزا قاسم، بناء الرواية  -2
  .127إبراهيم الكوين،نزيف احلجر ،ص  - 3
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أشعلت قوانني الظلمة،لتكون أخت قابيل جثة هامدة أمام قاتلها  لقت أختها . غري الدم واللحم 
ففي تلك الليلة مل يقتل قابيل ابن آدم أخته الغزالة فقط ولكنه أكل " مقتل قابيل هلا حدفها أراد
وهنا لفتة راقية من الكاتب على أن النفس البشرية يف تصوره مسكونة باألحقاد . حلمها أيضا

ولعل الكوين قمع النفس البشرية من صفوا ،فما .ومليئة باألضغان حسب معتقده األسطوري
احلياة ظاهرة بارزة يف النفس البشرية ، حىت وإن مل يصرح ا الكاتب علنا،إال أننا زالت صفوة 

  .نكتشف صيغتها من خالل معانيها املضمرة

 ،ي يسقطهما على احلاضر الراهنلك فإمنا ،"هابيلوقابيل "يستلهم رمزي " عندما  وفه  
ية تسقط على سطح أول ضح وفإذا كان هابيل ه ،لكي يؤكد بأن العدوان ما يزال سارياو

  .1"جناة ومن ضحايا  بأمثاهلمافان العامل يعج  ،قابيل أول جانو ،األرض

 أسبابهذا ما خلق و أسبابهاختلفت و أشكالهدائما يبقى الصراع قائما مهما تنوعت   
املوت املتعددة، واليت توارت خلفها أحداث الرواية، فمزج فيها الكاتب بني الرموز واأليقونات 

  .  لريسخ بعض املدلوالت املباشرة وغري املباشرة واإلشارات

- ان أسطورة الود :  

رغم احلداثة الرهيبة،اليت تسبب فيها الودان،واليت ذكرناها آنفا وهي موت والد البطل يف   
حماولة إلصطياد هذا الودان إال أن ممارسة صيده،الزالت تستهوي البعض عن أجل إكتشاف 

كان أهل الصحراء،والذي ترتسم صورته العجيبة على شكل كاهن أسطورته اليت تداولت بني م
  .عمالق

أثناء ممارسته لعمله،ظهر أمامه رجالن " أسوف"الرواية لبطلوكلت مهمة حراسة هذا الودان 
وقع هذا ما إىل مليوجهه" أسوف"متسلطان يريدان العثور على هذا الودان،وقد كانا يضغطان على

                                                 
  .235قادة عقاق، داللة املدينة يف اخلطاب الشعري العريب املعاصر، ص  - 1
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بن لن يشبع ا"رس دائما على ترديد التعويذة اليت حفظها عن والدهاحليوان العجيب ولكنه كان حي
  .وقد ترددت هذه املقولة يف الكثري من مواقع الرواية1"آدم إال التراب

على أسراحيافظ البطل على نذره الذي قطعه،وأمام جشع قابيل ومساعده مسعود اللذان 
ن حيافظ على نذر الصحراء ويبقى أسوف أن خيربمها مبكانه،ميوت وهو يدفن معه سرهذا الودا

يقوم عليه قابيل ويذحبه أمام تلك الصخرة اليت كان حيرصها،وقد كتب على ذلك . رجال وفيا
  الّلوح احلجري

أنا الكاهن األكرب متخندوش أنيبء األجيال أن اخلالص سيجيء عندما يرتف الودان املقدس "
طهر األرض، ويغمر الصحراء تتعنة اللّ غسلويسيل الدم من احلجر،تولد املعجزة اليت ست

فهذا الغموض الذي يكتنف احليوان العجيب،يزيل من جهة أخرى غموض العالقة بينه 2"الطوفان
يف جسد الودان ويرى مصري "أسوف"وبني البطل ،فتربز العالقة السرية واملعقدة بينهما،فينظر والد

  ، وأنه مل يلتزم بالنذر الذي قطعه له يادهبوعده بعدم اصط يفوالده الذي صرعه هذا الودان ألنه مل 
 مفبعد املوت يأيت الطوفان ليغسل اللعنة اليت أحلت.  

قد بقيت ان املقدس، والودبالكاهن العظيم و ،جر يظل معجبايف نزيف احل" أسوف"إن   
إن هذا التأثري  3"يف صلب الصخرة الصماء  جليلةواضحة ووحمفورة  مالحمهما آالف السنني

ألقى أي صالته و" مام النصب الوثين إىل الصالة أ" أسوف"الذي شد  وود إىل املاضي هاملشد
كبري اجلن يباركه نظرته الغامضة من . برأسه إىل الوراء متابعا اجلدار العمالق املنتصب فوق رأسه

ر مل يد، وبل الصالة وفاز برمحة رب املعبديوحي بأنه ق ...بالرضى والسكينة،خلف القناع تنطق 
الصنم احلجري املنتصب فوق  وإمنا حنالكعبة، و وفلم يوجه ركعاته حن ،أنه أخطأ االجتاه" أسوف"

حيث كان بطل " الترب"ن هذه احلكاية تتقاطع مع رواية جند أ، و4"العميق، يف قعر الوادي رأسه

                                                 
  67ابراهيم الكوين،نزيف احلجر،ص -   1
   147املصدر نفسه،ص -   2
  .08ص إبراهيم الكوين، نزيف احلجر،  -3
  .13ص املصدر نفسه،  -4
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سطوري الذي األفقد هيمن الفضاء ومل يردد حلظة يف الذهاب إليها،  *روايتها يلجأ إىل اآلهلة تانس
ميكن أن نسميه فضاء و ،الرواية أحداثخاصة بتوظيف الرمز األسطوري يف سري ، على الرواية

يظل يستمد مرجعيته من ظالل نية مجالية مهمة يف تأسيس اخلطاب، والغرابة الذي يعد ب
د ق فالكوين ،2"املستقبل خطوط فاصلة دقيقة بني احلاضر واملاضي و"فال حنس بوجود  .1األسطورة

  .خارق للخيال أديبمجاليا مبا مكنه من خلق نص استرتف األسطورة موضوعاتيا و

ما تتركه من جراحات لعل قسوة الصحراء، وصعوبة احلياة فيها، وتقلبات الزمان الدائمة و  
خلق و، يلجأ إىل احللم ما جعل الوعي اجلمعي، واخليال الشعيب وعابرين، هعميقة يف وجدان ال

السبب انتشرت الرمزية يف األساطري حىت يتسىن ملن يقوم يتأملها أن يغوص إىل هلذا " األسطورة 
بني التارخيي ، ذلك أن نسيج النص يتشكل عن طريق املزج 3"أن يكشف عن غوامضها ، وأعماهلا

عامله السحري " هذا ما اعتمده الكوين يف نصه ليكون و ،والواقعي واألسطوري والديين واخلرايف
حيث وصف  ،األسطوري يف اخلطاب السرديداخل السحري والتارخيي ووقد ت 4"األخاذ

حمل املوت، على احلياة اخلصب والنماء و إحاللمن الدم والدمار، و لألرضكتطهري " الطوفان"
تكمن يف الطهارة اليت اختصها الكوين، فكل فساد كان " الطوفان"فرمزية ، لسان الكاهن األكرب 

سلط ا يأيت الطوفان ليقوم بدوره فيطهر األرض بأكماهلا حيل بصحرائه ، وكل شر كان يت

                                                 
هي القبائل، و أبناءهم وخاصة بني هلا مكانة مرموقة عند شعبو اليونانيني،التناسل عند القدماء وربة احلب و ،إهلة: تانس  -*

مقبض السيف ويف وشم التمائم، ويف مقدمة على وأجسامهم توم بالنار على سواعد الرجال، ومثلث على شكل هرم خم
القرابني لينالوا لقبلية، حيث يقدمون هلا النذر وبل هلا تأثري كبري على حيام ا ،وهي ليست جمرد صنم ،للباسزينة او، السروج
  .لكي تشفي مرضاهمورضاها 

  .162ص  ،يف النص الروائي املغاريب اجلديد ،بنية احلكاية ،عبد القادر بن سامل -1
  .5ص ،1985 ،1ط ،دار احلداد للنشر ،صبيحي حديدي :تر ،الروايةواألسطورة  ،ميشال زيرافا -2
  .13ص ،أحلى األساطري العاملية ،خليل تادرس -3
  .224ص  ،مجاليات املكان يف الرواية املغاربية ،احلسن كرومي -4
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ويذهب الظلمة واألحقاد والشرور عن الصحراء، وهنا ترتسم معامل الشخصيات الكونية وتذهب 
  .فالصحراء هلا مكانية خاصة الحدود هلا.كل الشوائب 

  :الفضاء الصويف  -5

ن أكثرهم انبهارا بعاملها اخليايل  بأدب الصحراء، وماملهتمنيمن بني "إبراهيم الكوين"برز  
وجعله عاملا يتعايش مع اإلنسان وحياكيه،ليضفي  إنسيلعامل غري  تكوينهمن خالل . واألسطوري

  .عليه سيمة اخلصوصية اليت اختراها لقارئه
الفضاء "فقد جتاوزالكويف حمدودية النظرة إىل املكان جيعله، فصراع الفضاءات املكانية اليزال قائما 

ر من خالهلا فيسخ1"الذاكرةو ذ فهوبطبعه مطلب وجداين جمرد تزاوله الذات بواسطة املخيالاملال
  .روحية ووجدانية املكان

ويف هذا الصدد، جتدر "من خالل عشقه هلا" الكوين"املالمح الصوفية،يف رواية تتبدد  
جيدها " احلجر نزيف"لرواية  ئفالقار 2 "كثافتها من رمزية اللّغة الصوفية متتحاإلشارة إىل أا 

بعنف  ينتتالزم حاالت العشق القصوى يف نصوص الكو" حية املكان الصحراوي لذلكترتف برو
لك ألن املسكون بالصحراء وذ يف آنبدين ومعنوي توقعه الذات العاشقة بنفسها واملعشوق 

يقة املوت فجوهر املكان يرتسم من واقع احلياة وحق 3"قلبه يف يد معشوق آخر يرهنأن  اليستطيع
  .بالفضاء الصحراوي تعلقه يف ها فلسفة ومنطق ليأسس

تتكثف اللغة الرمزية وتتولد من خالهلا اإلمياءات واإلشارات، لتوحي بصدق للمتلقي   
ومعناه العميق ليعزز ا معتقده " الصرب"متشبع بالطرق الصوفية فهو يغرس لغة " الكوين" على أن 

طل بال" لقول عنها صوفية كونية منبثقة من عمق الصحراء فأسوفوظاهريته الصوفية اليت ميكن ا
 4"بني الكون والوجود والكون املنشودوتشتق منها أسباب الصراع قوة تبين منها الرواية عاملا 

                                                 
  . 501عبد الصمد زايد،املكان يف الرواية العربية، الصورة والداللة،ص -  1
   15،ص  األعرجواسيينيوسف سعداين،استراتيجية احلكي يف روايات  -  2
  .187، ص 2000،  1إبراهيم الكوين،الدنيا أيام ثالثة، دار امللتقى للطباعة والنشر ،بريوت ، ط – 3 
  501عبد الصمد زايد، املكان يف الرواية العربية ،ص – 4 
  
  



 البنية المكانية في الرواية المغاربية وداللتهاالبنية المكانية في الرواية المغاربية وداللتهاالبنية المكانية في الرواية المغاربية وداللتهاالبنية المكانية في الرواية المغاربية وداللتها................................................................................................................................................................................................................: ....: ....: ....: ....الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

 
91 

 

أو الالحنوية إنه . ليس جمموعة من امللفوظات النحوية"فالرواية بوصفها خطابا مفتوحا فإن اخلطاب
 خاصية اجلمع بني الدالالت احلاضرة هنا داخل اللسان والعاملة على كل ما ينصاع للقراءة عرب

إثر صيغ خطابه الروائي " الكوين"ما يتجلى ضمن خطاب رواية  وهو.1"حتريك ذاكرته التارخيية
  .منطلقا من حتقيق ذلك مما حتفل به أسيقة التداول العامة من جمموع اخلطابات

ي خاص، منبثق من الرؤية الشاملة اليت تعكس فهمه خطابه إثر سياق نص" الكوين"فقد بلور  
  .ملباديء شعب الطوارق

عاملا سرديا بديعا ، مرتبط بواقع الكتابة هلذا ، متيزت رواباته عن " إبراهيم الكوين"تشكل نصوص 
غريها من الروايات اليت تناولت الصحراء باهتمامها بالعودة إىل املاضي السحيق،والكشف عن 

 2ورقاهم ومتائمهم السحرية ها ،ورماهلا اليت سطر عليها األسالف تعاويذهمأساطريها ورموز
وكأنه ينقل لنا جمموعة من الوقائع،مث ميحوها بتسليط اخلرافة واألسطورة، ليضع القاريء يف موقف 

يف ئ متنايف لتوقعاته، فكلما انغمسنا حبقائق الرواية،كلما زادت األحداث جتاهال ليأيت دور القار
أعمال الكوين توفر للقاريء لذة القراءة ،وتفضي به إىل متاهات السؤال "الشفرات وإن فك هذه
خيلق دالالت " السارد"وهكذا فإن عامل  3"وهي ذات داللة مميزة يف البسط والتفصيل،. والتأمل

  . وظيفية ،واحياءات رمزية وحكايات أسطورية

من العوامل الروائية التخييلية  هو عامل خمتلف عن سواه"نزيف احلجر"فعامل الكوين يف   
الشائعة يف الرواية العربية وهذا العامل املتعدد األبعاد قد أضفى على الشخصيات نوعا من العزلة 

  . 4واإلنفراد داخل هذا الفضاء الصحراوي الفسيح

                                                 
  فريد الزاهي، مراجعة عبداجلليل ناظم، دار توبقال : تر ، جوليا كرستيفا ، علم النص -  1

  .14ص ،   1997، 2لدار البيضاء ،املغرب ،طللننشر، ا
 2002، 1ينظر حممد رياض وتار، توظيف التراث يف الرواية العربية ، منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق، سوريا،ط -  2

  .218،ص 
  .212،ص  مجالية املكان يف الرواية املغاربية كرومي حلسن 3
  . 195عن عبد القادر بن سامل، بنية احلكاية،ص ينظر، إبراهيم الكوين، املصدر نفسه، نقال  - 4
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ولعل أهم . ، من خالل مقاربة أفعال الشخصيات يف املنت الروائي" امللمح الصويف" يتجلى   
بنته شخصية البطل أسوف هي بلورة هذه املناحي الصوفية وتعميقها يف النص، مما زاد موقف ت

املكان بعدا فلسفيا وأثرا صوفيا حيث كان يف موقف الحيسد عليه وهو يرى املوت حماوال مصرعته 
يومها أن يفهم هذه اللغة، كيف يكون اهللا الكبري العظيم، القادر  يستطيع" حينها تذكر كالما 

ل شيء يف القلب الصغري املسجون يف قفص هذا الصد ر، وها هو حيس مشنوقا يف رأس على ك
وكأن لقوة . 1"الصخرة أن املرحوم على حق، فأين يستمد قوته على الصمود ،إن مل يكن القلب
لوال تلك القوة " القلب ، صرب على احملن فإن صرب واتقى نال اهلدوء وغمرته السكينة يف قلبه ف

لقلب ،لوال اهللا يف القلب لسقط من زمان يف هاوية الظلمات اليت تشده  من رجليه إىل اخلفية يف ا
فمكان اهلاوية معلق بقلب أسوف فالشيء الوحيد الذي يشده ومينعه من السقوط يف .2" أسفل

فظاهرة التصوف . اهلاوية هو إميانه باهللا وقوته على الصرب لتجاوز احملن،وهذه أهم شعائر املتصوفني
من خالل بسطه للسكينة على أهل " اوس"تتقاطع مع نصه السردي " نزيف احلجر "يف

... سيكون بال قاع اليتقن اإلصغاءطغا السكون مرة أخرى ... ابتعدت القافلة " الصحراء
، كما يروق لبعضهم "صوت اهللا"جيتمعون ويذهبون إىل اخللوات املقطوعة ليسمعوا السكون أو 

جيتمعون ليصوموا عن النطق ، عن اإلماءة، عن أبسط إشارة شعائرهم يف  أن يقول ، يوما كامال
حتول الفضاء من مكان عادي إىل .3"اإلصغاء للسكون من العبادات اليت تفوق حىت الصالة قداسة 

خليوي مقطوع، وحتولت لغتهم من لغة الكالم إىل مكان ديين ومن مكان مليء إىل مكان 
، الحركة فيه سوى أفعال العبودية والقداسة املتاحة لقلب لغةالصمت فأصبح املكان مهجورا

با عتبار الصحراء مكانا ممتدا ال اية فيه، والنقطة بداية منه اختذه الكوين شعارا .املتصوف
يشيع انتشاره يف الصحراء بوصفها املكان املناسب لظهور الصوفية ، ألا " للمتصوفني حيث 

بعدها عن احلياة الصاخبة ومراكز التجمعات البشرية ، تشكل مكانا بامتداها وبدائية احلياة فيها و

                                                 
  68إبراهيم الكوين ،نزيف احلجر،  ص - 1
املصدر نفسه، الصفحة نفسها  -  2  
�، ا����س، ج -  3���  .236،ص  1992، 1، ا�6ار ا���&ه".4 �123" وا��0ز.- وا+*(ن، � ' &  ،ط 2إ#"اه � ا�
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تقطع صلتها مبلذات احلياة الدنيا،وتعود إىل البدائية من أجل الوصول إىل اإلحتاد ... خصبا 
عل الصحراء أفقا نصيا، تتجه من خالله رؤاه ومعتقداته أن جي" الكوين"وهذا فعال ما دفع .1"باملطلق

ا سردية  ليفتتحدائرته احلكائية املكثفة بالشعائر الصوفية واملعتقدات الدينية، الفكرية ليوسع ا
حقق الغرابة يف الوصف عرب تطور ا بنية األزمنة، وتتحرك ا أفعال الشخصيات،فتياألحداث و

  .مراحل الرواية، لترصد لنا مؤشراا الغامضة واملكتنفة باإلحياء الصويف
ه متدوفتهبه نفسها سخية  ،يعشقها عشقا صوفيا ،صحراءالد مع فرجل الصحراء يتوح 

املعاين الصوفية  تكثف ،2أن حلياته يف هذا الفضاء معىن وقتها يدرك. حيل فيهاوبأسرارها فتحل فيه 
أوصيك بالصرب كيف تستقيم الصحراء بدون صرب؟ من " موصيا إبنه من خالل حديث والد البطل،

فالصرب ليس جمرد لفظ،بل إن داللته تكمن يف 3"قام يف الصحراءمل يهب هذه النعمة لن يطيب له امل
  عمق معناه املرتبط بإميان صاحبه 

عن بعض األفكار الصوفية اليت تبنتها شخصياته، يف حوار الشيخ جلويل " الكوين"يفصح 
مع جون باكر حول بعض الفرق الصوفية، وشغف هذا الضابط بفلسفات الشرف منذ أن كان 

هي أغراض هذا السرد تنقلنا من مسار مفتوح  ،هكذا،إذن4جبامعة كاليفونيا قاإلستشراطالبا بكلية 
ألفكارمن جهة تناشئ اإىل مسارات الحدود هلا، فيصيغها الكوين بطابع صويف تعلمي من خالل 

  .خرى ألغراض إستفهاميةأوضياعها من جهة 
املتعددة اليت الاية فيها  تعاضد العالقة بني املتصوفني وإ فتراضام"باركر"ولعل شخصية 

فقد أصبح 5"رافقه إىل حضرة الدراويش املتهتاجني،الغائبني عن الذكر والتوحيد"والبداية هلا حيث
  .عاملا بأسرار احلياة الوعرة والشاقة اليت ميتطيها رجل الصحراء"باركر"

  

                                                 

. 219واية العربية، ص حممد رياض وتار، توظيف التراث يف الر-  1  
175.، �>;: آ"و8�، ص  "=2. - 2  

  .69 ،صابراهيم الكوين، نزيف احلجر -  3
  . 115ينظر ، املصدر نفسه،ص  -  4
  . 116املصدر نفسه،ص -  5
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ياة يف اخليط اليت يضيء ا املتصوفون دلياهم لفهم احل.،"الصحوا"وهكذا نصبح إزاء فكرة 
فتسرب  1"مكنه اهللا من أن يرى بعني البصرية مااليدرك إال ا " الرابط بني الصويف وبني اهللا الذي

ا الكاتب سلطان املتصوفني، الذي يرى ويعي ماال يراه واليعيه  ويلبسالسكينة،وينبسط اهلدوء،
تغشي بصرته فيستجيب اآلخرون، فتتضافر التأمالت وتتعاىل املقامات لتنريقلب املتصوف و

  .ويكمل به رحلته الزهودية. لصحوه،وينطوي مع نفسه ليتسع به فضاؤه الصويف
هذا اإلطار، تغدو الصحراء ،منطلقا للرؤى الفلسفية ففكرة الصحو، مقيدة  ويف 

القلب دليل "يف الكثري من املقاطع السردية كحديثه عن " املالمح الصوفية"القلب،وقد تفاقمتبقوة
ذه اخلاصية " الكوين"فهذا يعكس طبيعة اإلنسان الذي خيصه 2"عاشر الناس يف فهم الناسمن مل ي

  .اليت متيزه عن غريه
جتدر اإلشارة، إىل أن ذكر الفضاء الصويف متعلق بزمنه،إذ ما من مكان خال من الزمن، فقد 

شطحاا ،وهيامها زمن الرؤيا الغيبية،وهو زمن الروح يف حلظات إشراقاا و"نرمز إليه على أنه
ومن مث فالزمن عنده هالمي يسبح فيه "فظاهرة الغياب، متعلقة ببصرية املتصوف،3"بالنور العلوي

يستند على  فنلفيه 4"بطالقة ،طالقة الروح املقيمة يف كل زمان، املتمردة عن األمكنة واألحيزة
ة وتغري األزمنة،له عالقة رحابة واتساع األمكنة وعدم إستقرارها، وبطبيعة احلال انفتاح األمكن

يف العديد من سياقات احلكي  تنزعة القلب جتل.وطيدة باملفاهيم الصوفية،اليت تقر بفكرة القلب
القلب هو النار اليت يهتدي ا البدوي يف صحراء الدنيا، كما يهتدي التائه " ففي النص الروائي

ع ابن الصحراء إذا أضاع ينفماذا"الكاتب يف نفس الصفحة متسائالويشري 5)"إيدي(بنجم 

                                                 
  . 146،ص إبراهيم الكوين، نزيف احلجر -  1
                                        23املصدر نفسه،ص  -  2
  . 17لقادر عميش، شعرية اخلطاب السردي، صعبد ا -3

  .املرجع نفسه،الصفحة نفسها -  4
  .23،ص املصدر نفسهإبراهيم الكوين،  -  5
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 االّفت1"قوة القلب اآلن أعطته الصفاء يرى أنه يف موقف أبشع وأقصى من املوت...قلبه
ضاهيها شيء آخر يف يأختص ابن الصحراء بالقوة اليت ال" الكوين"لإلنتباه يف هذا القول أن ل

اليت تعرب بشكل " الصحو"و" الصرب"هذا الوجود، وهي قوة القلب اليت تزاوج بني مقدسني مها 
  .جلي عن املعطى الديين الذي يعتنقه املتصوفون اجتاه مكام البؤري املقدس

وهذا اإلعتقاد الصويف األسطوري اجتاه الصحراء هو مسألة ترتكز على مرجعية أسطورية،  
يف إطار صيغة سردية تتعانق فيها . 2ويبقى حضور هذا الفضاء املتخيل بني األسطوري والصويف

وظات واملعتقدات اليت ينضوي حتتها الفكر الصحراوي، املهيمن خبطاباته الصوفية امللف
 .والعجائبية

بنصوص روائية أخرى،يتبني لنا أن خاصية مكوناته، "نزيف احلجر"وعند مقاربة نص 
وتقنيات سرده مميزة عن غريه،مما جعله نصا متميزا حببكته املتالقة، ونسجه املتماسك، ورمبا يرجع 

  . طاقته اللغوية العالية والعفوية يف آن واحدهذا إىل
مبصادر متنوعة،ليثري ا نصه السردي،فاعتمد على القرآن الكرمي، "الكوين"وقد استعان  
ضــمن "ســوفيكلس،أوفيد،كتابات النفــري، الصــوفية،وهذا التنــوع يف املصــادر اإلجنيــل

صريه مـن  .نية ليمنحه دميومتهأنه أخرج اخلرب السردي الشفوي من ألية الفا كما.خاصيةاملكتوب
وهو ما يكشف لنا عن قدراتـه األدبيـة    .زمن مغلقإىل زمن مفتوح، مفتوح على ايته الكينونية

فتغدو الصحراء مكانا يتمتع مبقادير معرفية وسياقات عجائبية وأسطورية، فتندثر فيها كل 3"العلمية
  .إىل ماالاية ميتداحلواجز فيتسع فيها املكان و

  
  
  

                                                 
  . 23الصفحة  إبراهيم االكونيي،نزيف احلجر، -  1
            .172،ص احلكايةينظر، عبدالقادر بن سامل،بنية ا - 2
  . 42عبدالقادر عميش، سردية اخلرب ،ص - 3
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  :سلطة املكان  -6

  ص املكانية ، من خالل صورته العميقة ،ولغته املرتاحة، وذلك ميكننا الوقوف على بنية الن
والتمتع مبلفوظالته السردية  اخلاصة بعامل الصحراء "نزيف احلجر"لـباإلستعانة بالوصف املكاين 

"وفضاء بسماءم الطبيعية وسحرها،فهي فضاء بكثبان وفضاء بواحات،ففي الصحراء تكمن قي...  
  الحد...وعيون ماء،فضاء متصل اتصاال مباشرا بالسماء،فضاء:فضاء جبفاف ومطر وخيول،ومجال

فخاصية املكان تتخذ عمقا فنيا من خالل سرد أهم ميزاته وذكر أهم مفاتنه اليت .1"إلمتداداا
دود املعقول،لتصبح داللة ، تتعدى معانيها ح"الكوين"تغوي املتلقي إلكتشاف أسرارها لذا اختذها 

طاقة إبداعية حيرك ا الكاتب أمكنيته األدبية املزدوجة معانيها، بني التجانس أحيانا وبني التنافر 
  .حينا آخر

فالغموض الذي يعتري نصوص الكوين يلقى بسلطته على ساكنية،ونظرية الوجودية له تآلف    
حيا اخلرافة وتزرع األساطري، فتجعل من بني العالقات املختلفة اليت تربطه باإلنسان واحليوان لت

ظالال من الغموض والرهبة ،وطمست حلدودبني الطبيعة وماوراءها، فنمت كمية الغرابة " املكان 
 افارتسم املكان وكأنه سقف .2"واإلثارة،ومثل هذا البعد األسطوري ضرورة الغىن للصورة عنها 

هذا احللم فإنه يرى الواقع ممتدا ألحالمه،  من، ئللنظرين وكأنه حلم، وإذما أفاق القارى يتراء
  .ربيق اخلرافة واألسطورةبفيهبط ا إىل أرض احلقيقة فيكسوها 

نرى فيه تعددا يف أشكال "حقا سلطة املكان،بسطت صورا من خالل ثنائياا املدوجة مما   
ولعل هذا . 3"التقدمي،ذلك أن هذه األشكال ختضع ملنطق التحول اإلبداعية من فترة إىل أخرى

رمال (راجع إىل البيئة الطبيعية اليت متيز الصحراء بتقلباا املناخيةومساحاا اجلغرافية املمتدة من
) خيال - واقع(،)شجاعة -خوف(،)موت –حياة (،)تآلف ـ تنافر(،)جفاف أمطار(،)وصخور

  .) إنسان - جن) (حيوان - إنسان(،
من خالل هذه الثنائيات الضدية ،الصحراوية  أضاف لنا الكاتب رؤية جديدة  ومتميزة للبيئة  

ميكن أن حنصيها مجيعا فبعض منها يأيت بصيغة مباشرة والبعض اآلخر يأيت ضمنيا من خالل  اليت ال
                                                 

   .112،ص  2010،  2، واملكان،دراسة املكان الروائي،دار نينوى،سورية،ط ني النصري، الروايةياس -  1
  . 337عبد الصمد زايد،املكان يف الرواية العربية الصورة والداللة ،ص -  2
  . 43-  42حممد بوعزة ،حتليل النص السردي ،ص  -  3
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 معرفيا للعمل اإلبداعي واخليايل يف آن واحد لذلك منحت حقالاليت أضافت ،املعىن واللغة السردية 
اسة املكان من حيث هو مسرح لثنائيات وتقاطبات هي اليت إمكانية در" اللغة اإلبداعية للكاتب 

  .1"ختلق التوتراإلعتيادي بني عناصر الفضاء الروائي وتعطيه طابعه اجلديل وجتربته خلاصة
باملكان  ياة الشخصيات وحركااحب" باشالر نغاستو. ""حياة العالمات اليت  ربطها وجيعلنا أمام 

فالصورة الفنية اليت تذكرنا أو " احلياة السردية اليت جتمع بينهماالطبيعي العالمايت الذي جنده يف 
هذا ما حيفز عليه .2"الطفولة ومكانية األداب العظيم تدور حول هذا احملور بيتتبعث فينا ذكريات 

بضرورة توسيع النظرة إىل املكان الطبيعي وعدم اإلنكماش يف الرؤية، وحدد " إبراهيم الكوين"
الصحراوي خاصة أنه جيمع بني كل مظاهر احلياة اهلادئة والساكنة والبسيطة  انمعامل أخباره للمك

البعيدة عن التكلف والقريبة من التلقائية والعفوية اليت ترتاح هلا النفس وتفرض إنتماءها فيه فقد 
مكانه املختار من خالل لغته السردية البارعة اليت حول ا مظاهر هذه احلياة " الكوين"فرض 
  . إىل مظاهر ساحرة، ختضع كل من يسكنها ألحكامها وسلطتها بةالعصي

يعد اختزال املسافة بني حدود املكان الداخلية واخلارجية قفزة عالماتية للمكان 
املتخيل،فهو املكان املصور من خالل خلجات النفس وجتلياا وما حييط ا من أحداث وواقع،أي 

الروائي وشخصيات الرواية،وليس املكان املصور كما هو  من خالل احلالة النفسية اليت يكون فيها
فللمكان دور بارز يف تفعيل آلية السرد . 3قائم فعليا،دون تدخل شعوري ونفسي من الروائي

  .به الكاتب أبواب الواقع ،ليكتسح اخليال واإلحياء على روعة وصفه للمكان جيتاحاملشهدي،اليت 
ظومة فكرية وإعتقادية وأخالقية ،إنه مكان إن فضاء الصحراء ، يشكل بنية تعكس من

المتناه ويكون هذا املكان بصفة عامة خاليا من الناس،ألنه األرض اليت الختضع لسلطة أحد وال 
ما تفتقر  حد، وبالتايل تكون الدولة وسلطاا بعيدة،ولذلك تصبح أسطورة نائية وكثرياأميلكها 

 4ممثل السلطة ،ولذلك تكتسب دالالت خاصة هذه األماكن للطرق واملؤسسات احلضارية،وإىل
ولعل داللة املكان تطفح بإحيائها،وتثبت كينونتها من خالل اإلتصال الرمزي بينها وبني 

                                                 
  . 98حسن حبراوي،بنية الشكل الروائي،ص -  1
  6،ص 1987، 3اشالر،مجاليات املكان، تر غلب هلسا ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،طغاستون ب -  2
، 1ينظر،شاكر النبلسي، جكاليات املكان يف الرواية العربية ،املؤسسة العربية للدراساتوالنشر ،ط  -  3

                            16،ص1994بريوت،
  150كاية،صينظر، عبدالقادر بن سامل،بنية احل -  4
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الصحراء، مقام الصدارة إىل جانب األماكن األخرى اليت يسكنها " الكوين"ساكنيها،فيجعل 
نهجية املكان تبلغ ذروا يف عألمر فأن ويف واقع ا" البشر، ومن هذا املقام تتولد قيم أخرى للمكان

  .بوشائج متينة  ،حماصرة الشخصية املمتدة يف املكان
ففي 1"، فتظهر سطوته وسيطرتهعميقةحيث حيفر املكان يف أغوار هذه الذات مسارات 

وهلذا تنشأ عالقته مع  هتصوراته وارتباطاته باألحداث من صحرائ" أسوف"الرواية يستلهم البطل 
طهارته وإخالصه لوجه اهللا فكأن  ليثبتالغريبة، ويرتد إىل مكانه األصلي واألزيل  الكائنات

أراد أن خيرج  ،فمن أراد أن خيرج من املكان" التقرب إىل اهللا مرتبط حبتمية تواجده يف الصحراء 
اخللود كفر بقدره  من بدنه،ومن أراد أن خيرج من البدن أراد أن خيرج من الزمان ومن ادعى

فلماذا رب من  .على املعجزة ونافسه يف األلوهية،ومن نافسه يف األلوهية رده إىل الفناء وتطاول
ينقلنا الكاتب إىل هذه الرؤية اإلعتقادية والتأملية من خالل انتماء أسوف ووالده هلذا .2 "قدرنا 

  .املكان، واإلميان به حلد التقديس
ه فيلتحم الذايت باملوضوعي،ليغدو املكان ب" البطل" ومما يزيد من وجدانية املكان ، عالقة 

ألن احلفريات "أسطورة زمكانية تشهد عليها أفعال الشخصيات وينمي انتماءها حركة الزمن
املكانية يف الشخصية،تسهم يف حتديد املالمح العامة هلا واملختلفة، الشخصية الصحراوية اجلبلية 

لتغاير يف املستويات اجلسدية والنفسية ب األخرى، اإلختالف واصحيث كل منها تنا، املدينية
لذا كان األثر الكبري يف التأثر على الشخصيات الروائية من خالل تواجدها داخل 3"واإلجتماعية

  . على أفعال الشخصيات الروائية البارزة هذا الفضاء الذي ظهرت سيطرته
اصة بعامله، واليت طابعه الفلسفي على مكانه الصحراوي،بأبعاده الرؤيوية اخل" الكوين"أسبغ 

حتتل مكانة فاعلة هلا دورها املهم واملؤثر،يف إضاء رؤى خاصة تعرب عن واقع حيتويه النص من 
يعترب املكان واقعا له،حضوره .أفكارومعاين مضمرة جتسد عامل الكاتب ورؤيته اخلاصة،حبيث 

جعلته يكسر منطية فإقراره الروحي بسلطة املكان .4اخلاص،وسطوته املؤثرة داخل النص الروائي
كما يعرب عن ذلك يف روايته  اخلالدغايته التخييلية فيحافظ ا عن مكانه السامي و ليحققاحلكي 

                                                 
  .150،ص  احلكايةعبد القادر بن سامل، بنية  -  1
  . 110إبراهيم الكوين، نزيف احلجر،ص  -  2
          .152،ص ،املرجع نفسهعبد القادر بن سامل  -  3
                                                                 . 93ينظر ،شوقي بدر يوسف، الرواية والروائيون،ص -  4
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حدد تفيسهل أن تنطلق لت تتفضى،الصحراء وحدها تغسل الروح، تتطهر،ختلو،تتفرغ،". واضعا
خرة نعم وباآل،األخرى باألفق،بالفضاء املؤدي إىل مكان خارج األفق وخارج الفضاء بالدنيا

العراء، األفق، : خرة،هنا فقط يف السهول املمتدة يف املتاهة العارية،حيث تلتقي األطراف الثالثةباآل
وهكذا ميكن القول أن الكوين جعل من 1"خرةالفضاء،لتنسج الفلك الذي يسبح ليصل باألبدية،باآل

حضور  مها متعلق بغزارة الصحراء، عالمة مكانية، بالنظر إىل تفاعل وتكامل مركباا وانسجا
  . هذه العالمات املنشئة للمكان

كما أن كثرة هذه العالمات واتساقها، يرسم جمموعة من املسارات  الفكرية اليت رمز ا 
الذي  ويإن الصحرا"الكاتب إىل مبدأ احلرية عن طريق البحث عن اخللوة والعزلة يف الصحراء

يعشق الصحراء إىل حد اجلنون ألا تضمن له  اليكف عن طلب احلرية والسكينة يف اآلفاق،
ويذهب اخليال الروائي يف التعامل مع .التخلص من اإلستعباد ومتكنه من السعي العنيد إىل احلرية

فمسارات اخليال،تنضوي حتت جرأة املكان وهيمنته على اخلطاب  .2"ويؤنثها  هاالصحراء، فيؤنس
  . املسرود

من هول املوقف وصدمه " أسوف"قدة ،منها ما رآه قفا معامو ئيةعاشت شخصيات الروا
ما الودان املذبوح فينهض واقفا بدون رأس أفاملعزة تسحب اهلواء تتنفس طويال بعد ذحبها،"املشهد

" الكاتب" اشتغل.3"البد أن تقف زمن اجلحيم وجتري يف العراء...وجيري مسافة طويلة يف العراء
اليت تصل إىل حدود الآلمعقول واليت تالئم بني احلرية  ع خطابه السردي،بضروب التخييليعلى تشب
  . اليت يتشارك فيها اإلنسان مع احليوان،والصرب 

أرض الكنوز،والنبوات، واملعجزات ،واخلوارق ، واألساطري ، والغموض "الصحراء 
اصل والسحر، واحلضارات العمالقة لذلك كان هلا ماله من هذه الدالالت واملعاين،والرموز اليت الف

تنمي "نزيف احلجر"فصحراء الكوين يف .4"فيها بني التاريخ واألسطورة أوبني احلقيقة واخليال
  .صاهلا التارخيي،وتيهئها املكاين،وترسيخها اإلعتقادي بعامل السحر والغموضبإت هاثقافت

  
                                                 

  .127إبراهيم الكوين،نزيف احلجر، ص -  1
  .60، ص)جدلية املكان والزمان(ي، نقال عن عبد احلميد احملادين مينظر، حلسن كرو -  2
            76،ص املصدر نفسهإبراهيم الكوين، -  3
   133املكان يف الرواية العربية،الصورة والداللة ،ص عبد الصمد زايد ،   - 4
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ب لنا املعارف من خالل املقاطع الروائية بطرح الكات متتد"املنت الروائي" وبالعودة إىل    
ملوضوع الصراع الذي بسطه على مجيع مكونات النص،من شخصية وبيئة وحيوانات ،مما يعكس 

بؤرة وهذا املكان الذي جعل منه الكاتب حمور احلدث "فقد انبثقت من  ،مكان لل تهفلسف
 قدرزته اإلبداعية املتفردة برمزها املكاين ليربز ا بنيته احلكائية" الكوين" استثمرفقد . 1"الداللة
   .اخلاصة

أردنا أن " نزيف احلجر"و" اجلازية والدراويش"ومن خالل جتسيدنا للبنية املكانية يف رواييت   
اليت تتميز ا الرواية واليت تتشرب مبختلف السياقات واألنساق  ،نظهر أهم البنيات املكانية

ومهما عددنا البنيات  ،واملؤتلفة واملختلفة، وتلك الداللة الظاهرة والباطنة الداخلية واخلارجية
باعتبار الرواية  ،ثرنا التنويع يف الدالالت، فقد أفإننا بال شك ال ميكننا إحصاؤها مجيعا ،املكانية

البؤرة املكانية املكثفة الداللة املتنوعة يف اخلطابات والتصنيفات، مما يزيد النص مجالية وفنية ختتلف 
  .من نظرة إىل أخرى، ومن حني آلخر

                                                 
  .83الرواية والروائيون، صشوقي بدر يوسف،  -1
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 الرواية املغاربيةلية للمكان يف األبعاد الدال: الفصل الثاين

  .تقدمي -

" عابر سرير وذاكرة اجلسد" روايت يف الرمزي للمكان حيائياإلالبعد الداليل و -1

  .ألحالم مستغامني

 إلبراهيم" والبئر الترب" الصحراوي يف رواييت انوالعجائيب للمك البعد األسطوري -2

 .الكوين

 ."ملبارك ربيع" الريح الشتوية"فضاء املغريب يف رواية جتماعي والتارخيي للالبعد اال -3

  .داللة املكان الروائي -4
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  :تقدمي

املكان الروائي من أهم املكونات األساسية اليت ينبين عليها السرد، فهو  مما الشك فيه،أن

 كما .ضمنية وصرحية بكل ما حيمله النص من معان ،لرؤية وتوجه املبدع  الذي خيضع املكان

ل به أنساقه الفكرية،وبذلك يرتبط مفهوم املكان بالطبيعة احلكائية اليت يفرضها عليه السارد، ليفع

طبيعة العالقة اليت تربط اإلنسان به،ويف لاشتغال املكان من نص إىل آخر، نظرا تتعدد آليات 

)  Yourri  Lotmane(د إىل قول يوري لومتاننإطارالعالقة اليت تربط اإلنسان باملكان نست

أن املكان حقيقة معاشة، يؤثر يف البشر بقدر الذي يؤثرون فيه، فال يوجد مكان " الذي يرى 

مل املكان يف طياته قيما تنتج من التنظيم املعماري كما تنتج من فارغ أوسليب، وحي

كان بكل حمموالته على الشخصية اليت تتعامل معه ،فتتعاظم العالقة ؤثراملفي1"اإلجتماعي"التوظيف

  . بينهما وتتسع دالالت املكان ووظائفه

س حقوقه يف ساسية اليت يرتكز عليها الكاتب بوصفه إنسان مياريشكل املكان الدعامة األ

 .وهو املنتج الفعلي لدالالت هذا الفضاء .ألن اإلنسان هو املتصرف يف الفضاء"هذا املكان و

فهي بالتايل مفصحة .واقعه مناحينة من بعض والرواية نفسها جتهد لتكون نسخة من عامله وعي

ذا تكون الرواية. 2"ركبات حياتهعنه،عاكسة لصورته ومجلة ماألرض اخلصبة اليت فيها يزرع  و

  . واقعه وحياته الطبيعية املبدع أفكاره ورؤاه، انطالقا من

ومن هذا املنظور، تتجسد أستياق املكان ومكوناته، فتنمو قيمته األدبية وتتسع دائرته 

وذلك .3"عنوان انتمائه وفإن املكان يبقى دوما هو أصالة الفن "وعليه  الفنية، داخل بنيته النصية
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إلرتباطه القوي مع مكونات النص الروائي، الذي حيمل يف مضمونه الّلغوي أبعادا داللية خمتلفة من 

             .نص آلخر

رحلة يف عامل خمتلف " ،من خالل تلقيه للنصوص الروائية ،فقراءة الرواية ئيربز دور القار

إىل عامل خيايل من صنع  ئفمن اللحظة األوىل، ينتقل القار ئعن العامل الذي يعيش فيه القار

كلمات الروائي، ويقع هذا العامل يف مناطق مغايرة للواقع املكاين املباشر الذي يتواجد فيه 

ينسج خيوط اخليال والتعلق مع واقع النص ليفتح أمامه أفاق جديدة  ئحينها يبدأ القار.1"ئالقار

فق مامتليه الذات املتخيلة احلاملة و"ورؤية مستقلة، فيظهر دور اخليال يف رسم صور األمكنة الرواية

ولكن هذا ال يتناىف عالقة اخليال بالواقع، فاملبدع يلجأإليه من أجل . 2"همن أنساق وأشكال وأبعاد

يترجم معناها من خالل اللّغة  الذي.3"يعطي للمتخيل مظاهر احلقيقة" فـ . حتقيق غايته املنشودة

بدع، على تكثيف لغته باإلحياء والرمز باستعمال آليات امل  إذ حيرص .املرتاحة اليت يوظفها الكاتب

   .خاصة ،تزيد من مجالية النص

ملا له  "املكان"تتعدد أشكال اخلطاب السردي بتعدد أبعاده الداللية، وخنص بذلك عنصر 

ال يف جتديد مسارات الواقع وانشغاالت اخليال على امتداد الواقع النيسهم لذا .صيمن دور فع

وتنوع طرائق احلاكي،وهذا ماسنوضحه من خالل  ، عاده الداللية يف بلورة مفهوم النصاملكان بأب

 تناولنا جمموعة من األبعاد الداللية لألمكنة يف الرواية املغاريب
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  :ألحالم مستغامني "وذاكرة اجلسد يررعابر س" يترواي يف يل الرمزي للمكانالبعد الدال -1

أحالم "خالل لغة اإلحياء والرمز اليت تعتري كتابات ترتسم معامل هذين البعدين من 

من تكثيف نصوصها الروائية وصفا وداللة لتشري لنا على عاملني " مستغامني"،التكف "مستغامني

أمام هذه الثنائية اليت تكتسح جل  ئالقار "مستغامني"تضع . ومها عامل املرأة والوطننيمتوازي

لتعلن عن توحد هذين الرمزين حىت " .عابر سرير"و"سدذاكرة اجل"أعماهلا الروائية وخاصة نص 

إىل مدينة أصبحت مدينيت مرة أخرى، بعدما أخذت يل موعدا معها "يتداخل كل منها مع اآلخر

تضعين وجها لوجه مع    ... لسبب آخر هذه املرة،هاهي ذي قسنطينة، بعدما أخذت يل موعدا معها

يثبت دال لته ل املرتبط بني الشخصية واملكان ،هذا التفاع إن.1"تذكرين أنين مدينة عربية... الوطن

الرمزية اليت خترج من إطار املألوف لتحول املكان إىل نسق رمزي له داللته التعبريية اخلاصة فيخرج 

  . من حمدوديته وثباته إىل مكان مبين على تفاعل الذايت باملوضوعي

د املألوف الذي يفتح للنص آفاق املكان داللته اخلاصة، بتجاوز حدو ،نلفيومن هنا 

بوتقة من حالم مستغامني أن خترج أالتأويل على املوضوعات والدالالت األخرى،وقد استطاعت 

   . الثبات إىل اإلنفتاح على العامل اخلارجي

وهذه أهم قرائن الفضاء الذي يعرب عن تالعب الكاتبة بصورة الفضاء يف روايتها واستغالله 

 .2سقاط احلالة الفكرية والنفسية على األبطال وعلى احمليط الذي يعيشونإىل أقصى احلدود بإ

والواقع أن استراتيجية الكتابة لروايت مستغامني التنطوي على حدود املألوف بل تفتحه إىل ما 

الاية لتتيح للقاريء بسط تأمالته التخييلية على واقع الكتابة،ومسايرة األوضاع اإلجتماعية 

وعليه فإن . على رؤى متعددة اإلحتماالت ومتفاوتة الدالالت تنفتحياسية ،ألا والثقافية والس
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بأبعادها اليت الميكن اإلمساك ا مجيعا،لكن اخترنا من بينها، أكثر  تعج "مستغامني "نصوص

  :نشري إليها من خاللساألبعاد حضورا و

  : البعد الرمزي 1-1

 ساق لغتها،وذلكإحيائها وتعدد غاياته،واتبكثرة رموزها،وقوة " مستغامني"متازت روايات ا

ة واصطناع وسيلة تعبريية رمزية ختص املكون األساسي غاية منها إلعطاء النص الروائي، قوة بالغي

1"هو مايرمز به ملكان آخر"ليأخذ فيه املكان صورا متعددة،وهذا ألن البعد الرمزي منها.صلبنية الن  

وقد " قسنطينة"املتلقي بداللة الرمز الذي تعين به اقناعالكاتبة من توظيفه، هو  وغرض

هذا "لتكون فيه املرأة صورة عن "2واقعا جمسدا هنا،هوواقع متعني المتخيل"حت هذه األخريةضأ

كما ترصد شتات الفكر وجتاذب الذاكرة ...الفضاء وأبعاده الداللية والرمزية

  . عربجتاوزاحلدود املرئية الفيزيولوجية.3"واحلاضر

الكاتبة النظرة السطحية اليت ترى فيها خروجا عن املعتقد الذي يتبوتق حول  فيهتتجاوز

سكنا للروح أو حاملها، بل هو عالمة تتكلم،تتحرك، تشارك، تتفاعل، مليس  "،فجسدها  املرأة

فتجعل من هوية هذا اجلسد تيمة رمزية للمدينة،وعنصرا إجيابيا للعديد من . 4"وتدافع عن هويتها

احليزية املتحركة واملتفاعلة فيما بينها،واليت محلت هوية اخالقية وثقافية ومعرفية، كما الفضاءات 

  .جسدت آمال وأحالم وذكريات أبطاهلا

                                                                 

  .15شاكر النابلسي، مجاليات املكان يف الرواية العربية،ص  -  1
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" حياة"مقارنة بني الذات واملوضوع، يربط مدينتها بالشخصية احملورية"مستغامني"عقد ت 

تسكن " اة بتلك املدينة اليتية حالذي تترآى له صور" خالد" "البطل"واللتان يرتدان إىل ذكريات 

جسد النص الروائي النسائي املغاريب ويسكنها،فتهيمن عليه فضاءات جتربة وتضاريس ويتوق إىل 

  .1"إحتوائها مساحة كتابة،فهي فضاء إقامة الذات الساردة والكاتبة، وكذلك فضاء انتقاهلا

فتتغري طبائعها وفق ما  ،فتتداخل الشخصية مع املكان، ليترك هذا األخري مالحمه عليها

وقررت يف نفسي أن أحولك إىل مدينة شاهقة، شاخمة " يسقط عليها املكان من صفات وطبائع

ت عليك أن تكوين قسنطينة، وكنت أحكم محك .عميقة،لن يطاهلا األقزام وال القراصنة عريقة،

إن تشكيل اللغوي " ن خالل ما تفرضه لغة الرموزمفسمة الرمز تبدو بارزة . 2"على نفسي باجلنون

ميارس إغواءه على املتلقي ويثريه ليتفاعل معه حماورا إياه وذا يدخله يف عوامل جديدة مل تبتكر ومل 

 لتقحمعوامل صنعتها الذات املبدعة . 3"عنتبتدع من قبل عوامل هي مثرة اللقاء واملروادة،والتم

حيمل صورة املرأة بكل متناقضاا فتظهر خلالد وكأنه وطن  مدينييعاملها املزدوج بني عامل  ئالقار

  . فاق احلوار والتساؤلله آمليء باملتغريات اليت تفتح 

كنت أشهد " قائال"خالد"حوارها الذايت على لسان شخصيتها البطل"مستغامني" تفتح 

تسكنني كهوفها تضاريسها،  تغريك املفاجيء، وأنت تأخذين يوما بعد يوم مالمح قسنطينة،تلبسني

اوذاكرا ا السرية وتزورين أولياءها، تتعطرين ببخورها، ترتدي قندورة عنابية من القطيفة ومغار

وليس .4"يف لون ثابت، متشني وتعودين على جسورها فأكاد أمسع وقع قدميك املهيأتني لألعياد 

 الذي حتمله صورةاملدينةواملكان " حياة"من شك،يف أن حييل املكان على اجلسد الذي حتمله صورة

من أخاديد الشوارع والبيوت  فاجلسد هو احلامل للذاكرة ،لكن املدينة يف الرواية أيضاهلا جسد"
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فوهبت الكاتبة املكانة دورا ثنائيا يتسع حضوره .1"واألمكنة اليت جتعل منها هيكال قائما بذاته

للمكان ينكشف بتأويل صياغاته ،وتشابه وهكذا يتبني لنا أن البعد الرمزي .بالتوسع داللته الرمزية 

فتختصر حياة النساء . جامعة لكل صفات املكان" حياة"حياءاته، لتأيت شخصية مدلوالته، وتفاوت إ

مجيعا يف ذاا ، كما ختتصر قسنطينة املدن مجيعا،امرأة كنت مدينة نساء متناقضات خمتلفات ،يف 

جتعلنا أمام نقضني ومها عفة وبراءة وعذرية املرأة فرمزية املكان، . 2أعمارهن ومالحمن، وعطرهن

فتنكسر صورا لتعكس لنا خيبة آمل حياة يف مدينة . وبني سخط وصخب وهيمنة املكان عليها

يف ذلك الصباح، يف أول لقاء مع تلك " حمملّة باملتناقضات، فيضعف خالد أمامها وحيزن لفقداا

هذا املونولوج الداخلي . 3"هزمتين، حىت قبل أن نلتقياملدينة ، فقدت لغيت، شعلرت أن قسنطينة 

فهو حوار بني النفس وذاا أو هو خطاب الذات لذاا " ،يوحي على انكسار وانطواء الشخصية 

فترضخ الشخصية لضمريها، وتستسلم لصمتها فيقع خالد .4"والزمانية متحي فيه األبعاد املكانية 

  .ضحية ملعاناته الداخلية

جسد تقترب من  لغة"لتكثيف جوهر خطاا احلكائي من خالل"منيمستغا"تسعى

ي،الواقعي ماحللوإغراقها يف تصوير أوجاع األنوثة املعيش منها اإلعترافات من خالل 

احها ليقول عنها فرحباضرها وماضيها بأوجاعها وأ"حياة"هكذا نكون، أمام شخصية5"واملتخيل

، وخجلهن ومالحمن رهنناقضات خمتلفات يف أعماتمخالد أا،مل تكن امرأة، بل مدينة بناء 

ن6من قبل جيل أمي وإىل أيامك أنت،نساء كلهن أنت نساء وجرأ.  
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مع مدينته،حىت يف  صفاما وأمسائهما،  بةمن شأن حياة لتتساوى مرت "خالد" ييعل

وكان اإلسم األول "سرتا"داللة الرمز املزدوج إذ كان اإلسم األول ملدينة قسنطينة هو ،ملهمافيح

كانت تشبهك، حتمل امسني مثلك وعدة تواريخ للميالد ، خارجة "امفيعلن شبهه"أحالم"حلياة

تستعري الكاتبة بداللة الرمز واإلحياء، لتثري. 1"واحد للتداول وآخر للتذكاربامسني ها من تاريخ لتو 

  .قناعة املتلقي،بواقع مدينتها عرب صراع شخصياا ومواقفها

الثورة عليها، من خالل أحداث  إىلاأللفة مع مدينتها  من" مستغامني"تنقلنا  مث

الرواية،يتضح لنا أن خالد أحب وطنه إىل درجة التقديس، كما أحب حياة وقدسها، ولكن هذه 

القداسة مل تطل،بل ميكن أن نقول عنها أا انقطعت، فالوطن الذي ضحى من أجله خالد والذي 

تزداد معاناته ،هكذا األمر خيب أمله ويف.ب حضوره فيهيبعده عنه ويغي عنهأفقده ذراعه دفاعا 

وتسحق فحولته وتقيد .بالنسبة حلياة اليت أفىن حياته يف حبها ،هاهي اآلن ترفض حبه هلا

ا عن مدينته وعن مآماله،فتشتعل مجرة األحزان واألوجاع فيتمرد على واقعه حماوال اإلبتعاد عنه

كان فيكما معا شيء من ها بنفسي النطاق بينك وبني تلك املدينة،  اكتشفت بعد"حياة فيقول

خارقة على إشعال احلرائق، ولكنكما كنتما تتظاهران بإعالن  ةوقدر ،اللهب الذي مل ينطفيء

 فعلى. 2"؟كذلكاحلرب على اوس،إنه زيف املدن العريقة احملترمة ونفاق بنات العائالت،أليس 

ية ألحاسيسه ضح فراحالذي ترك فيه املكان مرجعيته "خالد"هذه الصورة ارتسمت مالمح 

  .حبياة ووطنه  املقترنةومشاعره،

النص وأحداثه، فتستعري  مع بنية  يتفاعلخطاا السردي،منطا حواريا  من اختذت مستغامني

  .اإلشارية واحلوارات السردية ،فتعادل بني صورة املرأة والوطن باللّغة
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لتجعل حياة  بداللة الرموزت مستغامني أملّ ،وهكذا تظهر دالالت النص الرمزية يف الرواية

ا عرب اشتغاله ال يتحدد إلّ"فهي وطن بذاكرة فـ .1"أيا امرأة على شاكلة وطن"معادال لقسنطية

رب عفيكشف عن دوره وحقيقته املعربة واملوحية،.2"الذي يوفر له درجات معينة من اإلندماج

ورمبا .عرب املنت السردي" حياة"ذاكرة خالد اليت تدلنا على مسارات ومدلوالت محلتها شخصية 

  :هذا ما يضعنا أمام سري هذا املخطط

  خالد←الذاكرة ←الذاكرة  ←حياة

  الوطن ←الذاكرة←الذاكرة  ←خالد 

تعدد ارتسمات الذاكرة،تتعدد بف ،داال حييلنا على مدلول املكان" اكرةالذّ"فالكاتبة وضعت 

فيه اإلنسان ليس بشكل موضوعي  ذلك أن املكان هو فضاء يعيش" لنا جتربة الشخصية يف املكان

خالل ما حيلم به اإلنسان أو يتذكره،أي من خالل ما ينسجه  فقط،ولكن بشكل رمزي، من

اإلنسان من عالقات باملكان سواء كانت عالقات ألفة وحنني واجنذاب وتذكر ،أوعالقات عداء 

مستغامني على ه تفرضاليت  هكذا، نكون أمام حتمية وفاعلية املكان. 3"ونفور،وابتعاد ونسيان

الشخصية فيتداخل كل منهما مع اآلخر لتصبح حياة وطنا بكل ما حتمله من حب وعداء ومن 

كنت أشهد حتويلك التدرجيي إىل مدينة تسكنين منذ : "ثبات وتغيري كما يشهد عنها خالد قائال

كنة فهي تتحول وتتغري أحوال األم افشخصية حياة تتحول كم. 4"ئاألول،كنت تغيريك املفاج

ومواقف اجيابية  على حاهلا بل تتغري حسب الطبائع واألزمنة وبكل ما يشوا من غموض، ىالتبق

  . خاصة على الشخصيات اليت تقطنه أو سلبية
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يف حديث خالد مع  ، لذا جاء باملكان فتكسبه عمقا دالليا وبعدا رمزيا"مستغامني"تتضلع 

نك أكثر من امرأة إضرورة بغرور، ولكن بوعي عميق امحلي هذا اإلسم بكربياء أكرب ليس بال"حياة

ل خالد وطنية املكان فيحم .1"أنت مكان بأكمله، هل تعني هذا؟ ليس من حق الرموز أن تتهشم

حلياة ويطلب منها احملافظة عليه ألنه رمز من الرموز اخلالدة، فقد عكست لنا الكاتبة حبها للوطن 

لنظر أن النموذج التصويري هلذه املدينة املاكثة يف الذاكرة والالفت ل"كما عربت عنه بداللة الرمز

واليت تعترب العمود الفقري هلذه الرواية جندها تعتمد على إبراز املكان وما يتعلق من أشياء وكائنات 

فقد هيمنت الصور املكانية على واقع . 2"شيئة عن طريق الشخصيات وحفريات املكانتم

. الوطن ورمزيته واملكان غواءات فانبهرت به ووقت ضحية إل،الشخصية وفرضت وجودها عليها 

 حىت يزحف عليها املكان بتقلباته، ريفما أن حيل ا من تغيفتظل داللة الرمز، مالزمة للشخصية 

  .فتحرص الشخصية على أن ب مساعيها امتدادا لواقع املكان

  :ائيحييل اإلالبعد الدال 1-2

بينها،بلغتها اإلحيائية املشحونة بدالالا الرمزية املنبعثة من فيما " مستغامني"تتقاطع روايات 

املكان املنتج فهو املكان الذي يأخذ مواده األوبية  من الطبيعة واإلنسان وينتجها " عمق املكان إلنه 

حترص على اختيار أمكنتها وفق ما جتسده خميلتها " مستغامني" هذا ألن. 3"على شكل مجاليات

مجالياته من وعلى شكل مجاليات هذا النوع من األمكنة هو من أرقى أنواع األمكنة" هاإلبداعية فتحول

وضمن هذا القول ميكن أن تتعدد صور .4"أفضل مجاليات األمكنة ألا تتم عرب كيمياء املكان املدهشة

  املكانقعته فنرى راملكان، لتزيح الغموض لدى امللتقى، فتنشأ دالالت املكان وإحياءاته، امتدادا ل
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يف صورة تتفق مع املعىن املقصود وال يبقى حمايدا بل  ،يساهم  يف بلورة املعىن وخلقه من جديد"

وحقا هذا ماتسعى إليه الكاتبة لتغمر نصها .1"يساهم يف اإلملام جبميع اجلوانب احمليطية بفضائه

نصوصها تذكرها  داخل صورة املكان مع صورة عديدة يفتالروائي برباعة التعبري،وصدق املوقف،فت

  : على النحو اآليت

  -ةقسنطين - صورة الوطن ←          

  .وحةصورة اللّ   ←   .خالد 

         ←  ر الس ني.  

  .صورة القرية ←         

اليت تتأثر  احملوريةخالد هي الشخصية "اين، أن شخصية ييتضح لنا من خالل هذا الرسم الب
ن معني ،تغريت مسارات احلكي واتضحت معامله مكاوكلما ارتبط  تواجدها يف .باملكان وصوره 

  .السردية خاصة عندما تلتحم األحداث وتتفاوت األزمنة

  الذي -) الوطن( -جمموعة من اإلحياءات املتعلقة باملكان األصل" عابر سرير"ت رواية ضم
وقد اعتمدت أحالم مسـتغامني علـى   " مستفيضة املعاين ،تعاملت معه الكاتبة بلغة موحية الداللة

الرمز واإلحياء مركزة على البناء العاطفي ،وعلى جتربتها احلية ضمن ما يسمى بالنسق املوحد بني 
فهي ليست جمرد كلمة جامدة بل تعـج  "سرير"فرمزت لألمكنة وتعددها بكلمة .2"املكان والذات

فراشـها األرض  " صيات الروائيـةيف مبعاين الدالالت،وتشري ألكثر من مكان ميكن أن تعربه الشخ
األسرة واحدة بعـد األخـرى حـىت السـرير      مستلقفةبدأت مشواري يف احلياة كعابر سرير،

جوانب سياسية وثقافية واجتماعية ،ونفسية اليت مثلتـها   عدة وقد وقفت مستغامني على،3"األخري
استعماهلا للرموز وأكثر  لرت لنا عن املواقف اليت مرت ا الشخصية من خالفعب" خالد"شخصية 
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ا يتها من غبطتها إىل الرموز داللة هي األس ا مقاطع حياة حياة من بدايتها إىل رة اليت مثلت لنا
ل يف حتويل مسار اكتئاا من واقعها إىل خياهلا،ومن حاضرها إىل ماضيها لتعكس لنا دورها الفعاّ

  .احلكي

  خالد  الذي رمزت به مستغامني إىل" الضياع"ير رة تأثريا على خالد هو سرولعل أهم األس

حللنا  دمناما  نارة إحدى نعم اهللا عليفصمت األس" ا فخضع هلا زحني وقع ضحية إغواءات فرانسو

ألنه كان ضحية ألنه كان ضحية لغايات مكرهة فشعر  بالندمخالد  فأحس.1"مجيعا عابري سرير،

  . باخليانة حلياة،اليت منحته كل احلب واإلخالص

ت الدالالت يف النص الروائي، واختذت منه الكتابة رمزا خليانة الوطن، واملعاناة اليت مر نتباي

تعكس لنا بعـدا   ا خاصة عندما ربطته بالواقع املرير،واقع العشرية السوداء ،فإديولوجية السرير

عاما ونصـف عـام يف سـرير التشـرد األمين،عشـت منقطعـا عـن        "سياسيا عاشه الوطن

هذا املقطع السردي إىل رمزية املكان السياسي بأبعاده اإلجتماعية والثقافية  فيوحي لنا.2"...ملالعا

  .اليت عاشها الوطن

أنّ الفكر "ية الروائيةكما إنّ ظاهرة الرمز واإلحياء تطغى على املكان الروائي، وعلى الشخص  

والشعور يلتقيان عضويا يف لقاء باطين يلتحمان ويؤلفان الصورة معا يف حلظة انفجـار التجربـة   

يف مواضع عديدة ، الوطن هذا التحام شخصية خالد مع املكان يعينو.3"مكتوب وتشكلها يف حيز

  .زنمنها مشاعر اخلوف، والطمأنية، مشاعر التواجد واهلجر، والفرح واحل

ما وضعت الشخصية يف مكان ما، كلمـا  أا كلّ" مستغامني"وامللفت للنظر يف نصوص  

فجعلتنا نرى يف اجلائزة اليت حاز .ازدادت أحداث الرواية واقعية، وزادت لغتها استثارة لدى املتلقي

                                                                 

   87أحالم مستغامني ، عابر سرير،ص   -  1
  69املصدر نفسه، -  2
  17شاكر النابلسي ،مجاليات املكان يف الرواية العربية،ص -  3



        األبعاد الداللية للمكان في الرواية المغاربيةاألبعاد الداللية للمكان في الرواية المغاربيةاألبعاد الداللية للمكان في الرواية المغاربيةاألبعاد الداللية للمكان في الرواية المغاربية........................................................................:.......................................:.......................................:.......................................:.......................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

    

��� 

 

 نقـيض "فرنسـا "فيها تكرميا لتجعل من نرىخيانة بدل أن  -عليها خالد من البلد األجنيب فرنسا

اسـتعبدت  وتراكمت أشجانه وغابـت سـكينته و  " خالد"فكلما تالشت بسمة " اجلزائر"للوطن

حديثه،واستثار الريب واألمل يف نفسه، مما يكـدس مالمـح احلـرية     ئتضحيته كلما شق القار

  .واضطربات الذات، وهكذا نكون أمام إحيائية املكان وواقعية الشخصية 

بنية كهذه،التكون إالّ متحركة، متحولـة،  " ىن، ألن تنفتح داللة السرير على أكثر من مع  

وحتويل أحداثه وانفتاح  هشخصيات تحريكب ،ذلك ألن النص السردي يفتح آفاق التأويل1"مفتوحة

علـى  ..."دالالت املكان الذي يأخذ أبعادا متنوعة فتعلن قائلـة " مستغامني"مثلما تفتح .مسارته 

 2..."للسؤال وتعلمت اجللوس، خلف املنضدة املنخفضةالكرسي املقابل لسريره  العايل، صغرت 

الذي ميتطيه خالد أحيانا برفعته وأحيانا .ضمار املعنوي للسرير للنص السردي يكتشف اإل ئفالقار

رحني أخفى حقيقتـه علـى   الزمته وأرست احلزن ومشاعر الندم والتحس" لزيان"بدناءته فخيانته 

ح أمامه باب بيته وكشف له عن أسراره، فظلت عالمـات  وفت.الذي قامسه أحزانه وآالمه" زيان"

فقرر أن يشتري بنصف تلك اجلائزة تذكرة، لتكون تابوتا أو باألحرة سريرا ".احلزن تعتري خالد

فـنالحظ طريقـة   . ر به عن ذنوبه اليت ارتكبها يف حق زيان،ليكفّ 3"ينتقل زيان إىل مثواه األخري

  .يف املعىنأوتفريق  للشخصيات الروائية، دون متزيقالكاتبة يف رسم أمكنتها، باحتضاا 
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أنّ املكان عنصر فعال يف املنت الروائي، فإنه خيضع إىل جوانب قيمة وفق مامتليه طبيعة   مبا

   :املضمون،وقد منحت الثنائيات  الضدية أبعادا إحيائية وداللية على النص ميكن أن توضيحها اآليت

  غربة ≠وطن

  خيانة ≠وفاء

  هجرة≠وجود

  خيال ≠واقع

  باقترا ≠بعد

العالقة "يتضح لنا من خالل هذه الثنائيات الضدية،تعامل الكتابة مع الشخصية وقد بينت   

نا ازخيبدو كما لوكان ) املكان(اجلذورية اليت تربط املكان بالشخصية وجعل هذا املكون الروائي 

اإلنسان واملكان عالقة متبادلة يؤثر كل حقيقيا لألفكار واملشاعر، واحلدوس، حيث تنشأ بني 

كل هذه الثنائيات مبرجعية واقعية وأجواء " عابر سرير"رواية تفقد حو.1"اآلخر على طرف فيها

  .فنية، وآلية لغوية عالية القيمة،وسردية منطقية متناهيةمع فضاءاا الروائية

 غوالشخصيات فييصطبيرجع هذا إىل قوة حضور املكان وتأثريه على األحداث واألزمنة   

مهما  األماكن" قنع املتلقي مبيزته احلقيقية اليت يقرها املبدع يف عمله ألنلت املكان بواقعية احلدث

صغرت ومهما كربت ومهما اتسعت وضاقت، مهما قلّت أو كثرت ،تظل يف الرواية اجليدة 

سواء .2"غاليق النصوالصغرية اليت تساعد على فك جو كبري  من م جمموعة من املفاتيح الكبرية

وهذا الطرح يقابله تعلق املكان باحلدث . كانت األمكنة متداخلة ومتشابكة أو متباعدة ومتفرقة

عادت  فقدت صويت فجأة أمام تلك اللوحة اليت ما"خالد منسجما مع حيزه خبياله قائال ليكون
                                                                 

       . 31حسن حبراوي،بنية الشكل الروائي،ص   -  1
  .270شاكر النابلسي، مجاليات املكان يف الرواية العربية،ص -  2



        األبعاد الداللية للمكان في الرواية المغاربيةاألبعاد الداللية للمكان في الرواية المغاربيةاألبعاد الداللية للمكان في الرواية المغاربيةاألبعاد الداللية للمكان في الرواية المغاربية........................................................................:.......................................:.......................................:.......................................:.......................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

    

��� 

 

فحدود املكان عدت أداة تعبريية 1"مساحة لفظ نزعات األلوان، بل مساحة لفظ نزعات التاريخ

من خالل حضور الزمن التارخيي وامتزاجه بواقع املكان،الذي كلما استوقفته وأدلتها هلا براهينها 

  .الشخصية للحظات،كلما استحضر،صورا وتفسريات نلمسها من عمق النص

تستحضر الشخصية،وقائع حكائية باسترجاعات زمنية سابقة ،واحتوائها أمكنة أخرى   

وهنا اتسم املكان بالتعددية، .2"حيتوي مكانا آخر غالبا ما يكون لوحة أو عدة لوحات"ف

فوحده اجلسر سيدي مسيد أعلى جسور قسنطينة، كان مرسوما "وصورت الكاتبة اجلسر قائلة

 بطريقة خمتلفة على لوحة فريدة متثل جسرا معلقا بني الطرفني باجلبال احلديدية على علو شاهق

وراء  يبالعالقة الروحية بني الشخصية والفضاء فتخف" فيوحي لنا املكان ، 3" السماءيفكأرجوحة 

ولعل داللة اجلسر يف نص ،4"ها سيال من العالقات العاطفية والودية واحلميمية واإلنسانية أيضا

هذا  مستغامني تأخذ متسعا دالليا ، المتناهيا،غائرا باإلحيائية فقد ركزت الكاتبة على مكان تواجد

داللة أوسع حيث نقلنا به خالد من موضع  راجلسر ،خاصة عندما رمسه خالد يف لوحته،فأختذ اجلس

 :آلخر وميكن أن نوضحه كاآليت 

         

   اللوحة صورة اجلسر املرسومة على →  ←مكان العرض

 املكان الذي علقت علي اللوحة →   ← مكان اللوحة      

 

                                                                 

  .59أحالم مستغامنني عابر سرير،ص -  1
  . 19،صمجاليات املكان يف الرواية العربية شاكر النابلسي،  -  2
  .54،عابر سرير،صمستغامنيأ حالم  -  3
     . 241،ص )ذاكرة اجلسد(نادية بوشفرة، مجالية الفضاء ،يف رواية  -  4
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فاللوحة اليت رمست عليها اجلسر ،خترج من الداللة اجلامدة لتتكلم بصمتها عن ذكريات 

،كل األمكنة اليت ليتشعب اجلسر بداللة الرمزية  ،ماض حين له خالد كلما رآه يف هذه اللوحة

تتوازى  فيصبح اجلسر صورة مليئة باحلياة واحلركية اليت تستمر دون توقف.عاشها خالد كلما رآها

 اجلسر مع أبعاد مكانية ممتدة عرب مسار السردي بصورة تكاد تكون كاملة ونبنية بتصورات معامل

ماضية وإهلامات مستقبلية تنبئ باملتغريات اإلجتماعية والسياية والدينية،كما يرمسها ابن السائح 

 :باملخطط اآليت

  –اخلياط –الداراملغلقة . عفة الروح األعلى  /الصالة /اإلميان /املآذن /اجلسور /املافوق 

        ≠    اجلسر

  1األسفل دشهوة اجلس - املظلمة- الغرف  / اااخلياط–الدار املغلقة  /اهلاوية -املا حتت
  

من خالل املكان " وذاكرة اجلسد"" عابر سرير"يتقاطع هذا الرسم البياين بني رواييت 

اليت  القويةوهو اجلسر،فكل األمكنة اليت هي فوق اجلسر هي أماكن تدل على اللحظات  الرئيسي

 مرت ا الشخصية وميثل املاحتت، اللحظات السيئة واجلوانب السلبية اليت مرت ا الشخصية

إن التقاطبات السابقة التلغى بعضها "فتتحدد معامل املكان على شكل ثنائية املاحتت واملافوق،و

وإمنا تتكامل فيما بينهالكي تقدم لنا املفاهيم العامة، اليت ستساعدنا على فهم كيفية تنظيم  البعض،

ومن هنا تبسط لنا دالالت املكان وتظهر صورة 2"واشتغال املادة املكانية يف النوع احلكائي

له فاجلسر املعلق واملرسوم على اللوحة يشبه خالد الذي أصبحت آما ه،اجلسرالذي امتدت احياءات

  .3"آخر معلقا هنااوأنا أصبحت جسر"وأحالمه معلقة ذا املكان

                                                                 

 .	��- ���،ص  القسنطيينينظر ابن السائح األخضر، مجاليات املكان  - �

  .69يوري لتمان ، مشكلة املكان الفين،ص -  2
      . 14أحالم مستغامني،ذاكرة اجلسد ،ص -  3
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من دالالت كلها متعلقة " مستغامني"تستمر داللة الرمز موازية لداللة اإلحياء، وهذا نظرا ملا تكثفه

وار كان والس"رمزا للوطن مالبسهاوارة اليت تلبسها حياة وفتغدو الس -قسنطينة - باملكان األصل

وطن،وتلك املدينة اليت تسمى قسنطينة،وقد حتضر قسنطينة بكل ما متلك من ذاكرة ذاكرة هلذا ال

كنت تتأملني "يقول خالد حماورا حياة .وحي للوطنتوارة فضاءا تارخييا فتصبح الس، 1"تارخيها

فتحضر قسنطينة يف حياة ، 2"كالنا حيمل ذاكرته فوقه كان.ذراعي الناقصة،  وأتأمل سوارا بيدك

فيحدث حياة ،وطنه أيضا  لباسها الذي ترتديه لريى فيه خالد وطنه، ويرى يفبسوارها 

قسنطينة األثواب مهال، ماهكذا متر القصائد على عجل، ثوبك املطرز خبيوط ... قفي"قائال

 وهذه الثياب 3"الذهب، واملرشوش بالصكوك الذهبية، معلقة شعر كتبتها  قسنطينة جيال بعد آخر

ين ا حياة فقط من أجل مظهارها اخلارجي بل إنّ داللة الثوب أصبحت عد جمرد زينة تتزتمل 

  .حتمل معىن أكرب وهو حضارة وجمد قسنطينة املتميزة بتارخيها وأصالتها

بإحيائية تعترف  رمزا لكل األمكنة اليت مثل فيها،حىت أنّ الكاتبة " خالد"محلت شخصية

فتسقط رموزها على الشخصيات .4ون رمزافترى بأن كل مايف الكون ينتزع إىل أن يك .الرمز،

خالل اإلسقاط على هذا "خالد فتوحد بني حبه حلياة وحبه للوطن وهذا منوالرئيسية خاصة حياة 

فكل هذه .فهذه الثالثية الرمزية هلا مدى داليل وإحيائي غري منتهي الداللة.5"اجلسد/املدينة/اجلسر

واملرأة وتتناسخ الدالالت مع بعضها يف فهي اجلسروالوطن،.الرموز تداخلت يف شخصية حياة

األمكنة اليت يتخيلها خالد البطل،فكلما تضافرت الذكريات لدى خالد كلما زادت األمكنة 

فال تنتظري شيئا يا سيديت، " ذلك قائال فخالد يرى يف حياة مدينته فيؤكد.الروائية توالدا وعمقا

                                                                 

  .140،صاملرجع نفسهاألخضر،  السائحابن  -  1
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 املرأة اليت أحبها وسيظل حيبها دوما وهي فمالمح املدينة ترتسم يف. 1"لقد أعلنتك مدينة معلقة

فإذا تعمقنا وجتولنا يف هذه األمكنة الروائية، وتطلعنا بشغف يتضح لنا أن الكاتبة .الوطن الغري

تشيع نورا وهو نور الوطن، الذي مهما غادرته أقدام أبطاهلا إال أنه يظل قابعا يف قلوم 

  .وذكريام

غايتها مبشاركة القاريء، الذي يفتح آفاق التأويل كلما زاد  حتقق" مستغامني"لذا جند أعمال 

اتصاله مع النص، بوصفه الشخص الذي يعرب مسارات التخييل فريى ماال يراه يف العلم اخلارجي 

  .بهلتكون الرواية مبثابة حلم يراه كلما تعلق 

  .البعد الديين 1-3

وقبل ربط  يف العديد من السياقات  يتمظهر البعد الديين للمكان يف رواية أحالم مستغامني

املكان الديين بالرواية، فقد ظهرت دالالت املكان الدينية وأبعاده املختلفة يف القرآن الكرمي يف قوله 

مكانا حنو  أي اختذت مرمي 2"واذْكُر في الْكتابِ مريم إِذ انتبذَت من أَهلها مكَانا شرقيا: "تعاىل

، وهنا رمز للمرتلة العالية، ووردت لفظة املكان أيضا 3"ورفَعناه مكَانا عليا: "وقوله تعاىلالشرق 

، فنرى أن لفظة مكان ذكرت يف عدة مواطن 4"وإِذْ بوأْنا لإِبراهيم مكَانَ الْبيت: " يف قوله تعاىل

  .وأزمنة يف اآليات القرآنية الكرمية

لروايات مستغامني جند أا جتسد يف كتاباا مجلة من األبعاد والعبارات اليت وعند قراءتنا 

ءها توحي بالداللة الدينية كتكرارها للفظة الصالة الفريضة اليت لزم على كل مسلم ومسلمة أدا

                                                                 

  .117أحالم مستغامني، عابر سرير،ص -  1
 .16سورة مرمي، اآلية  -2
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، وكأا تصور للقارئ بأن اتمع 1"الوطن كله ذاهب للصالة"كقوهلا يف رواية ذاكرة اجلسد 

جمتمع متدين وملتزم بالصالة اليت تزود كل من التزم ا بالتقوى واإلميان الذي يقرب القسنطيين 

الذي ميارس فيه الناس العبادات والصلوات كان هنا واضح الداللة وهو املسجد اإلنسان خبالقه، وامل

ن يأيت كا" اليت تربطهم باهللا تعاىل، وقد رمزت مستغامني يف الرواية إىل كثرة املساجد واملآذن فـ

ليقلب ثنايا الذاكرة، ويقظ داخلي صوت املآذن يف صباحات قسنطينة، كان يأيت مع الصلوات، 

يف كتاتيب قسنطينة القدمية، فأعود إىل احلصري نفسه أجلس عليه " املدب"مع التراتيل، مع صوت 

كننا كنا باالرتباك الطفويل نفسه أردد مع أوالد آخرين تلك اآليات اليت مل نكن نفهمها بعد، ل

، فقد حظي مكان املآذن بأمهية كبرية يف رواية 2"ننسخها على ذلك اللوح وحنفظها كيفما كان

ذاكرة اجلسد ملا له من داللة ورمز على كل ما هو ديين، فحضور املآذن يف الرواية داللة على 

   .فضاء املعتقدات والعبادات اليت تزخر ا مدينة قسنطينة

ا يعكسه من صور إحيائية على البعد الديين وعلى حتفيظ القرآن وكذلك فضاء الكتاتيب وم

فقسنطينة حاضرة بكل ما هلا "الكرمي داخل هذه الكتاتيب لألطفال وبتعبري األخضر ابن السائح 

وما عليها زاخرة مبا عرفت به من دين ومعتقد فهي حافلة باحلركة واحليوية، رغم أا تعيش يف 

ص يكشف على احتفاظ الذاكرة باملكان بكل حمموالته إال أن املكونات خميلة الراوي وذاكرته فالن

، فغزارة وحضور البعد الديين داخل الرواية يعكس أصالة مدينة 3"الدينية كانت أرسخ من غريها

قسنطينة وثقافتها وعاداا وتقاليدها، فكما هو معروف عن هذه املدينة بكثرة جسورها كذلك 

وكأا جسور من نوع آخر  جسور " احلضور القوي يف مدينة قسنطينة ااملساجد واملآذن كان هل

فيتمظهر لنا البعد الديين يف  4"عمودية متثل احلياة الروحية اليت جلأ إليها الناس بصورة مجاعية
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أحداث الرواية كمظهر حياكي عادات ومعتقدات هذه املدينة املبنية على التراث الديين واملتشبثة به 

كان يأيت ليصاحلين مع "ه، ويبقى ذكر هذا املكان عند الكاتبة حىت يف أماكن الغربة والقائمة علي

كان يصاحلين : "، وأيضا قوهلا1"كان يأيت ليصاحلين مع الوطن -أنا الذي مل أصم من سنتني–اهللا 

ومن ... وحيرضين ضد هذه املدينة اليت تسرق مين كل يوم مساحة صغرية من اإلميان... مع الوطن

، فقد حظي هذا املكان بأمهية خاصة لدى أحالم مستغامني، ويبقى فضاءا ذا بعد ديين 2"كرةالذا

حممل بثقافة ومعتقدات وتقاليد دينية حاضرة من تراتيل القرآن، فقسنطينة حاضرة وحافلة حبركة 

 شعبها وحيوية أماكنها اليت تسكن ذاكرة كل مواطن فيها، فقد برزت الداللة الدينية كبعد متأصل

  .فيها وحمفور يف ثنايا الرواية

فقد كان حضور الداللة الدينيةبشكل أقل مقارنة مع  "عابر سرير"على عكس رواية 

الدالالت األخرى وقد كانت غاية الكاتبة من ابرازه، غاية هلا انعكسات سياسية، وبالتحديد 

سجد رمزا لكل ماهو الوضع السياسي املتدهر اليت مرت به اجلزائر ففي نص ذاكرة اجلسد كان امل

إىل مكان للقتل وتدنيس  ديين ، أما يف عابر سرير تغريت داللته من مكان يبعث الراحة والطمأنية

وكل مجعة كانوا يلتقون يف املسجد الوحيد ليصلوا "اهلوية الدينية واملعتقد اإلسالمي يف حد ذاته، 

انيتهم وقتلوهم باسم رب ويتضرعوا لإلله الواحد، حىت جاءهم القتلة فأفسدوا عليهم وحد

فبعدم كان املسجد رمزا للعبادات واخللوة مه اهللا، أصبح مكانا لقتل األبرياء واإلعتداء .3"آخر

أشارت الكاتبة .عليهم وسفك الدماء بغري حق وقد جاء هذا الوصف جراء ابراز غايات سياسية 

ومنوذجا لقدر "نت منها اجلزائر، يف رواياا،أن هذه اإلعتداءات اليت أصبحت رمزا للعبثية اليت عا

فالواقع املرير الذي مر به الوطن ال  4"باملساجد بسفك دمه ) البعض( املثقف اجلزائري الذي أفىت
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ميكن أن يدفن بل تظل املعاناة عارمة يف نفوس اجلزائريني الذين عاشوا فترة العشرية السوداء اليت 

اءه من اختالفات عقائدية وتوجهات كشفت عنها الكاتبة وأزاحت الستارعما كان ور

ونظرا لتلك األوضاع املتردية للوطن، أرادت مستغامني كشفه عن طريق تبلور الصراع .إيديولوجية

  .السياسي الذي كشف لنا العديد من اإلحياءات املرتبطة به وخاصة البعد الديين

املثقف اجلزائري الذي وبعد أن أصبح رمز العبثية ما حيدث يف اجلزائر، ومنوذجا لقدر  "

، فقد حتول فضاء املسجد من مكان للعبادة إىل مكان 1"يف املساجد بسفك دمه) البعض(أفىت 

للقتل من أجل اختالف العقائد واإليديولوجيات، وجاء ذكره من أجل كشف الصراع السياسي 

عابر "ذه الداللة يف الذي عانت منه اجلزائر يف العشرية السوداء اليت مرت ا اجلزائر، فرغم قلة ه

 .إال أا كشفت لنا عن بعض األبعاد ذات اإلحياءات الدينية" سرير

  إلبراهيم الكوين) والترب .البئر،(البعد األسطوري والعجائيب للمكان الصحراوي يف رواييت  -2

إىل  توظيف األمكنة والفضاءات اليت ترمز يكتسب املكان داللة وبعده األسطوري من خالل 

األسطورة وقد يكون ذكر املكان صرحيا ومباشرا، وقد يأيت بعبارات ضمنية نفهمها من داللة 

األسطورة اصطالح أديب أطلق أصال على حكاية خيالية، وقد قصد "وتوظيف األمكنة على اعتبار 

، 2"حديثا على القصص القصرية سواء كانت شعرا أو نثرا قصد تلقني فضيلة أو صفة محيدة مشوقة

إن مجيع اللحظات "أن الداللة األسطورية تربط بالتاريخ باعتبار األسطورة امتداد ملا هو قدمي، كما 

... املهمة يف حياة اتمع مرتبطة ارتباطا وثيقا بأساطريه، واأليام املهمة املنفصلة عن األيام األخرى

، 3"لوء باملتناقضاتفجميع اتمعات، هي األكثر تعقيدا، والعامل املقدس األسطوري هو نفسه مم
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ألسطورة بثقافتها وحضارا بأساسيات ومقومات احلياة وحتضر هلذا فاألسطورة تتصل اتصاال وثيقا

    .مكثفة الداللة يف النص الروائي بأشكال خمتلفة ومتفاوتة حسب رؤية الكاتب هلا

تعبري يعمل النص على املزج بني احلضارات والثقافات من خالل تقنية التخييل فعلى حد 

املكان املمسوك بواسطة اخليال لن يظل مكانا حمايدا خاضعا لقياسات وتقييم مساحة "باشالر 

األراضي، لقد عيش فيه ال بشكل وضعي، بل لكل ما للخيال من حتيز، وهو بشكل خاص يف 

، كما أن لألسطورة عالقة 1"الغالب مركز اجتذاب دائم وذلك ألنه يركز الوجود يف حدود حتميه

ة باخليال فهو مقوم أساسي من مقوماا، فاإلنتاج الروائي يتفتح من خالل هذه االرتباطات وثيق

اليت جتعله يف تفتح على دالالت أخرى غري حمدودة، ألن هذه األمكنة تتولد يف دالالت أسطورية 

أخذ باعتبارها مصدر إهلام لعديد من األدباء، إذ مارست إغراءها على األقالم املبدعة لت"عديدة 

عدة أشكال وألوان، وهذا عن طريق حتويرها مبا يناسب روح العصر، وبتحويرهم هذا استطاعوا 

، هلذا تنوعت وتعددت مواضيع الرواية وأقالم 2"أن يثريوا مواضيع شىت، تثري القراء وتستهويهم

  .الكتاب يف االعتماد على التنوع يف الطرح وجتديد املوضوعات مبا يستهوي ويستجلب القارئ

حيث وظفت مستغامني دالالت أسطورية، إذ حتيل " عابر سرير"وهذا ما الحظناه يف رواية 

إىل بعض اآلهلة، كاآلهلة اإلغريقية اليت يأيت ذكرها يف بعض املقاطع السردية من خالل ربط هذا 

يف حلظة ما، مل تعد امرأة كانت إهلة إغريقية ترقص حافية حلظة "التشبيه بشخصية حياه 

، فهذا التصوير وليد لتفكري جمازي خيايل، إذ اخليال يف هذا التفكري يتحرر من عجزه، 3"اخنطاف

ليعرب من خالله عن حاجته الروحية، وبناء على هذا تتكاثف التجربة احلسية البسيطة يف ألفاظ 
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إىل رقص يشبه  ة، هلذا ارتبط فعل الرقص الذي اتصفت به حيا1الكالم ويف األشكال األسطورية

  .آلهلة اإلغريقيةرقص ا

، 2"آلهلة احلب واجلمال عند اليونان"يف الرواية أيضا رمزا " فينوس"ورة وجاء توظيف أسط

ألا متثل جة احلياة، هي دائمة االبتسام تستيقظ مبزاج رائق كل صباح، "إذ وظفتها مستغامني 

اليوناين وامتداده لألسطورة ، فهنا نالحظ استحضارا للمكان 3..."ألا وهي إهلة احلب واجلمال

املشهورة لفينوس املرتبطة بالشخصية األسطورية، ألا جاءت كمثال إذا كانت فيه للحظة حمط 

أنظار العديد من الشخصيات، وذا أحالت إىل داللتها األسطورية كوا إهلة احلب واجلمال ألا 

" عابر سرير"ع نص اح، وقد تشببتسام مبزاج رائق كل صبمثلت جة احلياة فكانت دائمة اإل

بالداللة األسطورية يف أكثر من موضع كما جاء التصريح بأمساء وشخصيات أسطورية مشهورة 

كما سبق الذكر هلا، ولذا أصبحت األسطورة جزءا من النص، بل إن النص ينتج أسطورته اخلاصة 

رواية جليا وواضحا بوصفه ، فكان التعامل مع األسطورة يف ال4من رؤيا الكاتب وخربته وجتربته

اختذت األسطورة لنفسها حيزا خاصا داخل بنية النص، ليصبح جزءا من "داللة رمزية حبيث 

  .، مما يدعم حضور األسطورة داخل البنية املكانية اليت يتشكل منها املنت الروائي5"السياق

  

  

                                                                 

، ص 2006، 1ينظر، مشري بن خليفة، القصيدة احلديثة يف النقد العريب املعاصر، منشورات االختالف، اجلزائر، ط -1
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  :إلبراهيم الكوين) والترب .البئر،(البعد األسطوري والعجائيب للمكان الصحراوي يف رواييت  -2

يتخذ الكوين من العجائيب واألسطورة مأخذا عميقا، ليخلق من ورائها احلرية والدهشة 

للقارئ حني قراءته للنصوص الروائية من أجل تعميق وتكثيف الدالالت الرمزية اليت حتيل إىل 

ي دورا مهما ووظيفة وقيمة األسطورة تتجلى من خالل الوظيفة اليت تؤديها، فهي تؤد. األسطورة

، عن طريق ما تتضمنه 1نبيلة، فوظيفتها تتلخص يف مسألة زيادة إدراكنا لطبيعة النفس البشرية

تعكس بداياته الفكرية، وحماوالته األوىل يف معرفة الكون وما "األسطورة من رموز ودالالت فهي 

، 2"جزء ال يتجزأ من تراثه يتصل به، فهي عصارة جتاربه ومنطقه يف التعامل مع الواقع، كما أا

أي أن لإلنسان االرتباط الوثيق بينه وبني األسطورة وبني تارخيه وتراثه، هلذا مجع الكوين بني 

األسطورة والرموز اخليالية ليشري ا إىل البعد العجائيب بتوظيف صور مجالية تقوم على التخييل 

اطبات هي اليت ختلق التوتر االعتيادي إمكانية دراسة املكان من حيث هو مسرح لثنائيات وتق"فـ

، فنرى أن الكوين يستعمل 3"بني عناصر الفضاء الروائي وتعطيه طابعه اجلديل وجتربته اخلاصة

ثنائيات مشفرة حمملة بدالالت وأبعاد فضائية خمتلفة ومؤتلفة تاركة يف نفس القارئ حلوال متباينة 

  .باب التأويل لدى القارئ ال يفهمها إال من سياق الكالم ونسقه، مما يفتح

لقد تأكد توظيف البعد العجائيب للمكان األسطوري يف جل أعمال الكوين وخباصة رواية 

البئر والترب، فكان للتصور الالمتناهي واألسطوري احلظ الوافر يف حتويل الرواية إىل عامل سردي 

ما يسمى بالشخصية  عن طريق" البئر"عجائيب كنسق فاعل يف رواياته، حيث مت تقدمي رواية 

وتصوير الكاتب ملشهد الذبح يف البداية مع الشخصيات األخرى " غوما"الواصلة، شخصية اجلد 
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، فالواحة رمزت إىل 1"انتظري نبلغ الواحة ...ال تذحبيين"اليت مثلتها الفتيات وتوسل أخيهما 

  .الداللة املؤجلة لفعل الذبح

وقد متيزت الرواية  ،األقدمني وأحيانا إىل أشكال خمتلفةتشري األسطورة أحياناً إىل أقاصيص 

مزاً لتمجيد الطبيعة الصحراوية بوظيفة الكتابة اإلبداعية والرمزية، فكانت الصحراء عند الكوين ر

اليت ال فاصل فيها بني التاريخ واألسطورة، أو بني احلقيقة واخليال، وهكذا اتفق للصحراء مدى "

ما تتعايش فيه األضداد وتأتلف القيم املتناقضة ومتحي احلدود بني املفاهيم  داليل واسع عميق غالباً

هكذا هي صحراء الكوين اليت يتعانق فيها األليف مع الغريب واخليايل مع احلقيقي  2"والوظائف

  .ليصنع مزجياً من املعتقدات اليت كانت تسود صحراءه

هذه الظواهر حبياة اإلنسان على  فاألسطورة تنشأ نتيجة التأمل يف ظواهر الكون وعالقة

تخدم استخداماً إشاريا ومن األرض والتأمل ينشأ من العجب، فاألسطورة بوصفها أداة للتعبري تس

ففي ... فإن من يتناول األساطري باالطالع والتأمل، عليه أن يتناوهلا من هذه الزاوية التفاعلية"هنا 

رمزية غري  لشذرات القليلة، يصوغوا يف صيغصياغتهم لألساطري يغترفون من معرفتهم بعض ا

فنرى الكوين ينحو هذا املنحى يف ازدواج املصطلحات واملعاين ، 3"صرحية ومكتنفة بالغموض

  .الغامضة املستثمرة من اللغة اازية

، تلك احلرية اليت ميتطيها الصحراوي أمام عبث احلياة املتمثل يف أفعال ''البئر''تصور رواية 

فعامل األسطورة هو عامل اخلوارق الفوق الطبيعاين، عامل اآلهلة "وعناصرها الطبيعية البيئة 

ولكن ما حيدث أن "وقد صور الكوين يف الرواية احلرية اليت كان فيها شيخ القبيلة  ،4"والوقائع
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اراً الصحراء اجلنوبية مين عليها اهللا باألمطار كل عشرين سنة أو ثالثني سنة، وغالبا ما تكون أمط

وحشية ضارة انتقامية تبيد املواشي وقطعان اإلبل والناس ومتأل الدنيا بضحايا من األرواح واخلسائر 

فهو يف حرية دائما من ندرة املياه واألمطار الطوفانية املدمرة اليت جترف كل شيء  1"واحليوانات

ضب اآلهلة الذي يف طريقها وتتحول فيها املواقف فمكان الصحراء حتول من نعمة إىل نقمة وغ

لصعوبات لوقد أشار املكان هنا . وقع على أهل القبيلة كمصيبة نزلت عليهم من السماء

فبدالً من أن ينعم أهل الصحراء بالفرح . هذا الفضاء 2كتنفوالكوارث واملصائب اليت سوف ت

ون والسرور اللذان انتظرومها من جراء سقوط األمطار والسيول أصبحوا يندبون حظّهم ويبك

  .قتالهم وحيزنون على مواشيهم الضائعة

حىت أن  3»مأساة تتأرجح بني قوة املركز وطغيانه وجاذبية احلياة"وينقلب املكان إىل 

ما حاجتنا إىل املراعي اخلضراء، ... ضعاف النفوس واإلميان منهم يرددون يف يأس من فقد صوابه

ما "مث يردد أهلها . فتظهر احلسرة والندم على أهل الصحراء، 4بعدما جرفت السيول مواشينا؟

، فقد 5"حاجتنا إىل قطعان الغزالن، إذا كانت السيول قد جرفت أمهر القاصدين على صيدها

تصوير لفظي لواقع الصحراء الذي عبر عنه  الفضاءات الصحراوية التخييلية وهوصور الكوين هذه 

ىل جانب ذلك كل ما يضيفه اخلطاب اللّغوي من قيمة إخبارية باإلنسان الكائن احلي واجلماد، وإ

وإن التشكيل اللغوي ميارس إغراءه على املتلقي ويثريه ليتفاعل معه "عن هذه الكائنات واألشياء 

 هي مثرة اللقاء حماوراً إياه، وذا يدخله يف عوامل جديدة مل تبتكر ومل تبتدع من قبل، عوامل

سعى اللغة إىل فتح العامل الذي حيمل كل الروابط واالنتماء وغلقه على نع، إذ تواملراودة والتم
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هكذا هو عامل  1"مستوى الكتابة حىت يستجمع هذا العامل معناه مث تضمني هذا املعىن حقيقة ما

  .تعالق بني هذه العوامل واألماكن واملوجوداتالكوين مزيج م

سرودة وخاصة من جهة وجودها وعلى هذا األساس يتشكل فهمنا للحوادث والفضاءات امل

املرجعي بوصفه وجود قائم بالفعل وأيضا من جهة أخرى وجودنا يف اخلطاب السردي الروائي مبا 

متتلك اللغة طاقة تعبريية إحيائية، تستمدها من خالل السياقات اليت ترد فيها والتراكيب اليت "

رف للغة هذا االستخدام املنح تشكلت فيها عبارات جديدة، تنتهك املألوف وخترج عن العادي،

، فعالقة 2"وتعمق الفجوة بني واقعه وواقع النص... ه وتكسر توقعهجعلها تصدم القارئ وتفاجئ

الرواية باللغة عالقة وطيدة كما أا تنشأ مع مكونات النص األخرى لتخلق عاملا ومكانا خياليا 

نا ال ميكن أن تتحول إىل هذا الواقع يفوق تصور القارئ، وعالقة الرواية باألسطورة اليت حتيط ب

األسطورة نصاً تارخيياً فهي ال "وما تصفه لنا الرواية إمنا ميثل جزءاً رمزياً وكأن الكوين يرى يف 

حتدد زمنا بعينه فهو زمن مقدس غري الزمن احلايل، وكان هلذه األسطورة السلطان األول على 

فاملكان هو املؤتى من خالل بأفكاره ومعتقداته،  3"اإلنسان إذ أضحى رازخاً حتت هذه األساطري

   .قيمه أو من خالل سطوته

فاإلنسان حياول دوما جتسيد املكان ألنه جزء من كيانه، إن نتيجة حماولة اإلنسان لتجسيد 

لعالقات اإلنسانية والنظم إلحداثيات املكان مث ت إىل ملموسات وحمسوسات وإخضاعه اردا

كما هو احلال يف صحراء الكوين فعند تفسرينا ملعطيات ، 4املنظومات الذهنيةإضفاؤه مفاهيم على 

  .والترب البئراملكان أو تأويله يف رواييت 
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لكل مكان تأثري على شيء معني، وخاصة عندما خنص حبديثنا املكان الروائي، الذي يتفاعل 

كي تتضح لنا تقنياته "اهية الداللةمع مكونات النص، ويتمظر تفاعله مع بنية النص بتكوين أبعاد ال متن

التعبريية اآلزمة لتشكل جهازه األسلويب املتميز الذي مينح مالمح هذا التشكيل اللغوية أدبيته 

  بسحرلغتها وأسطورية ئاليت توهم القار"الكوين"هكذا احلال بالنسبة لروايات ،1"وحيوته اجلمالية...

الت والتفسريات اليت ال بداية وال اية هلا، فباب م من التحوخالنص أمام ز ئفتجعل قار.أحداثها

التفسريات يظل مفتوحا على حسب رموزه اليت يشري به إىل فلسفته ومعتقداته، وجغرافية أماكنه، 

  .خاصة الصحراء

وتناوشه من خالل حالة  ئجيعل هذه النصوص أو السرود تساجل القار"فالكاتب يسعى لـ   

فعال وتصرفات الشخصيات الروائية، ووفق ما أحيث تغدو رؤية املتلقي مبنية على ،2"التعمية والتغيب

دده  على أنه حيز من هنا ميكن القول أن املكان الميكن أن حن و.ميليه النص من تفسريات متنوعة

  كعنصر فاعل ومؤثر يف سريورة احلكي ويف رؤى الشخصيات ويف اصطناع احلدث"مكاين فقط ،وإمنا

ميثل إىل جانب باقي العناصر املكونة للمنت الروائي األسس اجلمالية اليت ينهض عليها وبذلك فهو 

بكل ما للمكان من تأثري، على باقي املكونات السردية بوصفه احملرك الرئيسي .3"اإلبداع الفين

  .للحكي
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ري وميكن أن نش" الترب"و"بئرال"تنفتح داللة املكان على جمموعة من الثنائيات خاصة يف نصي

  :إليها بـ

  بعيد ≠قريب

  متحرك ≠ثابت

  مفتوح ≠مغلق

  مرتفع ≠منخفض

  خارج ≠داخل

ليس سوى "تعكس هذه الثنائيات، حركة املكان وتعالقه مع سري األحداث مبعىن أنّ املكان

 .ختطيب لسلسلة األماكن اليت أسندت إليها جمموعة من املواصفات لكي تتحول على فضاء مؤثر 

وذا يعد التفضي برجمة مسبقة لألحداث وحتديدا لطبيعتها، فالفضاء حيدد نوعية الفعل، وليس 

ونالحظ يف هذا السياق،تسلسل األحداث وجمراها .1"جمرد إطار فارغ تصب فيه التجربة اإلنسانية

عل وفق ما يقتضه حضور املكان فيه،بوصفه اإلطار العام الذي حيتوي مجيع األشكال املبلورة لف

  .يكاحل

" البئر"إىل املكان الرئيسي يف رباعية الكسوف األوىل وهي مكان " ابراهيم الكوين"ينقلنا   

بداية احلياة يف الصحراء الكربى كلها ومقعه أختري حبيث يكون مركز الصحراء " حيث كان ميثل

فالبئر أخذه  .2".صدر احلياةمالكربى، بل وتؤكد بعض األساطري أنه مركز الدنيا وأصل الكون و

وجعل من هذا املكان مركز رئيسي إل ستقطاب مجيع األمكنة ،الكوين كعنوان رئيسي لروايته 
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" مكان البئر"فقد أخرج الكاتب .األسطورية جلية،من خالل شحنه برموز أسطورية  البئروداللة 

  لكاتبفقد عده ا ،موقعا أسطوريا" البئر"من داللته الثابتة إىل داللة أخرى جعلت من هذا 

وإذاعدنا إىل الرواية، جند العالقة الوطيدة بني الشخصيات .مصدر احلياة وأصل الكون

جنمت عنها  اليت"غوما "واملكان،هذا  ألا متارس كينونتها وحضورها فيه،فقد وصف لنا رحلة

ترتبط بظهور ذات السرد " عدة حتوالت متظهرت واقعيا من خالل معانيها املضمرة وهي مجيعا

فالكوين يطلعنا على الفضاء الذي تبوأه مكان  1"سطورياف التخيل املرجعي ذو البعد األعلى ضف

  .البئرالذي يعد الفضاء املركزي ،فمن خالله يفتح القارئ أبواب التخييل وآفاق التأمل

فأراد من خالل فلسفته السردية، .2"حتيل على فلسفته يف احلياة"فهذه الرموز واإلشارات

تستند نظرته الروائية إىل رؤية العامل  .األحادية يف الكتابة،ورصد الواقع بفنية ختييليةتغيري النظرة 

الالمرئي، أي رؤيته إىل العامل ، وتعامله مع مظاهر احلياة العامة املنبثقة من ثقافته وعن فلسفته وعن 

  .األسطورة والفلسفةلذا فرؤية الكوين رؤية خيالية منبثقة من .3متثلها للكون عنسر النظرة املنبثقة 

هو واقع فلسفي عجائيب ال ميكن أن تتوقف حدوده عند نقطة معينة،بل " الصحراء"فضاء ف

  .كلّماوقفنا عنده،كلما ازداد اتساعا وزادت مالحمه حضورا بتارخيها وأساطريها وخرافاا 

مشهدية " ينالكو" تتفاعل األحداث فيما بينها، فيطغى عليها الطابع األساطريي، حيث صور لنا 

تناولت السكني وقطعت قطعة حلم من "أخيهاوهي تدافع عن " تاال"احلدث اليت تبنتها شخصية

ة من جلباا وقدمتها هلما، ربطت جراحها بقطع اليسرىا وقطعة أخرى من فخذ اليمىنا فخذ

إجناز سردي إىل مقطوعة " الحظ حتويل املشهد من حدث إىل،فن 4"ا إىل األبدممث قررت أن تفارقه
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هلذا املقطع السردي ،سيجد نفسه أمام رمز  ئالقار أنواملالحظ هنا ، 1"زمانية،ولوحة حيزية

مشفّر، وسيحاول فك هذه الرموز وذلك مبواصلة فعل القراءة الذي ينجح فيه دائما الكاتب يف 

هذا  على لسان  ليقوليبسط لنا ،مناحي فضاءاته املخلّدة  خلق احلرية والدهشة للملتقى ،فالكاتب

    "الشيخ خليل"وهو خياطب مساعده" غوما"

حنن مثل السمك أو قل عكس هذا السمك،إذا نزحنا من الصحراء كيف نستطيع أن " 

والجدل فيها ،وساكن الصحراء حيس .فحتمية العيش يف الصحراء تبدو واضحة.2"نطيق احلياة

املكان الذي ميده بالعطاء واإلنتصار  إنهن حبياة أوقع وأمتع من أي حياة أخرى ، بإخالصه للمكا

  .ويدخله عامل اخلوارق واألساطري

عند أسطورة واحدة بأوجه متعددة اإلستخدام والتوظيف،تعكس بشكل أو "يقف الكوين

عة الوجدانية وفق جمموعة المتناهية من التقابالت ذات الرت.3"بآخر رؤية صاحبها الفكرية والفنية

  .والروحية

توظيفا أسطوريا، من خالل شخصياته الرئيسية،ليتناسب مع حكمه، " البئر"أقام الكوين يف رواية 

  .مبخاييل اإلبداع ئالذي يعاند به أحكام الكتابة العادية فيوقن يف إختياراته، ليلفت القار

 ه عدد كبري من الروائينيعلي لذلك فقط سلّط الكاتب الضوء على هذا األدب العجائيب الذي أقبل

يف تفسري قوالب الواقعية الضيقة ، والبحث عن طرائق " ورمبا نفسرهذا اإلقبال رغبة من هؤالء

وهو يسعى من وراء ذلك إجياد ،4"رير اإلنتقادات اإلجتماعية والسياسية والدينيةللتمييز،ومت

تتحدد غاية القراءة بإبراز املفاهيم .حريتهم يف الكتابة  الكتابحيث جيد فيه . فضاءات أوسع
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لشساعة التشكيل نظرا  املمتدة واملتسعة، على قيم بالغية تثري اهتمام املتلقي ،ويتحقق فعل القراءة

وانزياحات الّلغة ليعلن  األساليب بكثرة السردي، الذي يعتين به الكاتب بغية حتقيق غايته اإلبداعية

عجابه باحلياة اجلماعية،اليت إذي يصبح حبماسته املطلقة ومن وراءها جتربة الرجل الصحراوي، ال

ويتذرعوا بآهلتهم اليت  املكانحتتضن كل من يؤمن ا، وتتوعدهم خبلود احلياة فيها،لينجوا من لعنة 

   .اء واهلالكنتضمن هلم املكوث مبشيئتها ودد كل من يتطاول عليها بالف

مرجعية واقعية ، فينقلب فيها  على حتيلحامال ملؤشرات  ليصبحفتتبدد مالمح املكان ،

املكان ويتحقق اإلختالف،من خالل اللغة املرتاحة، وجتاوز احلواجز املألوفة،فيتيح للكاتب أن يعرب 

من خالل كيفية انبثاق طاقة السارد احلكائية، ويف قدرته على استنفار "بلغة خيالية،ونلمس ذلك 

فهو .1"بصيغة السارد بذات الكثافة الوجدانية والثقافية،مما جيعل املسرود يصطبع ئدهشة القار

فيجنح إىل .2بذلك يتجاوز حدود العقل واليعين أن اخليال بديل العقل بل إنه مير به لكنه جياوزه

ترسيخ املعتقدات وفقما تقتضيه لغة ااز اليت يتبناها الكاتب بتفريط الوصف التخييلي على 

وهي اليت تنجز "وإيهامه بواقعية أحداثه،  ئى ذهن القارالشخصيات حق ينجح يف التسلط عل

 3"بدور تضرمي الصراع أو تنشيطه من خالل السلوكات واألهواء والعواطف وتنهضاحلدث 

  .هكذا تظهر تشكالت األمكنة داخل الرواية

من وراء ذلك خلق فقد يصبح النص أمام بالغة التركيب، وجرأة اللغة، واملراد  إذن

عد الكاتب يف نسج أفكاره ومشاعره وبذلك يكتسي املكان بطريقته اخلاصة ا ساكم"األسطورة، 

  ومبا أن الكوين يعتمد على األسطورة واخليال يف وصف األمكنة .4"شكال التعبري املتعددةأ
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والشخصيات واألحداث، أردنا أن برز األبعاد األسطورية العجائبية اليت امتازت ا رواية 

األبلق " املهري"مرض صديقه . بطل الرواية" أوخيد"مؤازرة " الترب"واية يف الر أيضا،" الترب"

اللعنة  الذي ذهب مجاله وبريقه بسبب" املهري"ويسانده األمل واملرض اللذان عاما معا مرض 

لن ييأس، " اليت حلت به ولكن أوخيد يظل منتظرا شفاءه ،ويبحث عن احللول يف الصحراء اليت

فأوخيد مل يتوقف عن اإلبتهال والتوسل والصلوات من . 1"يف الصحراء املعجزات تتحقق كثريا

للتوسل ألنه يعاين املهري اليصغي إىل  هذا األخري اليصغي ولكن"األبلق"أجل شفاء صديقه 

وهذا داللة على األمل الشديد الذي كان .  2آه من النار...اللي رجله يف النار اليسمع"التوسالت،

يف هذا املنحدر فسيفات إىل " إنه فضاءا عجائبيا أسطوريا" املنحدر"مكان مثل .يعانيه املهري

األبد، استجمع كل رجولته،كل الشهامة،كل النبل، كل األساطري املضادة للعار، واندفع عرب 

 وهذا ليسفنرى كال النصني يعتمدان على التخيل والتوصيف املبالغ فيه من .  3"املنحدر

عن أعمال الكوين أنها إعمال التأمل احلدسي، واعداد الذات لتقبل  "تصبو إىل جديدا،فاملعروف 

فهكذا فالبعد األسطوري اليوجد يف ذاته بل يف التأويل والذوق، ومن مثل هذه   .4"اإلهلام

  .أجل  اإلمساك بصديقه الذي خاف أن خيسره يف هذا املكاناملواقف يصور الكوين 

واستدعى .  5"وغموضا وامتدادا الصحراء وحشيةازدادت " الغموض يف الصحراءفاكتنف 

وجاء هذا يف سياق حديثه املليئ باحلرية والدهشة اليت .فعل الزغاريد يف الرواية   وربطه باجلن  

  .فنرى يف الرواية فنية التصوير.تستثري القارئ

  

                                                                 


�، �إبراهيم الكوين، الترب، دار التنوير للطباعة والنشر، بريوت،لبنان،ط  - �
 .��،ص�

 .��نفسه،ص املصدر  - �


�نفسه،ص  - �.. 

 ..��خليل تادرس، أحلى األساطري العااملية، ص   - �

 .��ص. إبراهيم الكوين، املصدر السابق - �
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دة للعامل صياغة حمد.يتحول النص إىل عمل فين يشكل يف الوقت نفسه" اليت امتاز ا النص حيث  

رواية البئر والترب يف نفس األمكنة مثل مكان البئر الذي  وأيضا تتقاطع .1"ورسالة داخل اللغة الفنية

فإذا وجدت البئر غاب الدلو، وإذا  وجدت الدلو فال تطمع يف " على املاء". وخيد"حبث فيه أ

باإلنزياح لتخلق لنا لغة فداللة  العطش واضحة يف هذه العبارة، وامتازت لغة الكوين . 2"البئر

مث .3"أبلغ يف الوصول إىل النفوس وأدق على املعاين اخلفية اليت يتيحها التأويل بعد التأمل" أخرى

أحس أوخيد بالوخزة يف "إىل تصوير مشهد الدهشة واإلغال يف جو األسطورة حني ينتقل الكوين

 ئقلب أوخيد تستدعي من القارفالوخزة اليت وخزت . 4"وغابت اإلبرة يف قلب أوخيد... قلبه

ولعل التدليل ذه الصورة البيانية واضح وهو األيهام حبقيقة الوخزة، فال يوجع ،معرفة مصدرها

    ."البطل"القلب سوى األمل واحلسرة اليت متال قلب 

بتعبري جمازي، وتركيب  أوخيد  يصور لنا الكوين التجربة املشؤومة اليت عصفت ببطله

انسجام وتناغم ونظام واللغة اإلبداعية نسج بديع يبهر " الداللة،حيث مثلت فيه اللغةمرتاح 

يتحقق ذلك إال بإسناد لغة الرموز املشفرة يف صدر املكان، الذي تكسوه الرمال  وال.5"ويسحر

ها سكان الصحراء يف ضاحملرقة فوهج الرمال يغشي األصار، والعيش يف الصحراء مغامرة خيو

  6"فهو اليدرك املكان إالّ إدراكا حسيا أول األمر." ألصل الذي تتجسد فيه ااملكان  الرواية فهي

ياته، خبربة إبداعية فيضعها يف مكاا املناسب ويصطنع هلا خماييل صيار شختيفلح الكاتب يف اخ

وصفي أوجمرد إطار لألحداث فإنّ مهمته األساسية  واء جاء يف صورة مشهدوس"التقمص للحدث

                                                                 


�،أكتوبر ��الطاهر رواينية، النص الشعري وشعرية ااملناصة، جملة اللغة واآلدب، دار احلكمة ،اجلزائر،ع  - �
،ص 	
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واملتعامل مع نصوص الكوين،يرى نفسه أمام دراما حكائية  .1"يم الدرامي لألحداثهي التنظ

  محاسية، ختلق جوا من الصراعات احليزية باعتبار احليز ، عنصر فعال يف تشكيل اخلطاب السردي

ففاعلية املكان تتجلى يف أبعاده .2"حيث ميكن  ربطه بالشخصية واللغة واحلدث ربطا عضويا" 

  .الداللية

ليزرع الرعب ويوقض املعجزات يف مطاوي " الترب"األسطورة،يف رواية" الكوين"يستحضر 

تعرفون كيف انتقمت تانس من ضرا "السارد *الصحراء، فاستعان الكاتب بأسطورة تانس

اليت تعتري هذه ،األحداث  ةبأسطوري ئلرياوغ القار ،على احلدث السارد فيطلعنا.3"الشريرة

ليت التنقطع فيها رحلة البحث عن اإلستقرار والثبات والفوز بنعيم العيش والنجاة الفيايف الواسعة، ا

زالف(فرمال" نجد أنفسنا أمام تفسريات هذا العامل الكوين املتمثل يف الصحراءف.ها املنتظرمن شر (

القاحلة تذكرة بأنه العراء من واد إىل واد،ومن جبل إىل جبل،ومن خالء إىل خالء ومن سراب إىل 

إنّ هذا الفضاء يوميء بالوحدانية والشساعة واإلمتداد، فهي لغز يف حد ذاا والتسمح .4"سراب

  . للمارة بالعيش فيها إال ملقيميها  املخلصني هلا

واخلضوع هلذا الفضاء ، بسمائه،ورماله، وظالمه وبدره واضح من خالل حديث 

 جتد نفسك يف الصحراء فلن عن العلم ولكنك تبحث عن نفسك، وإذا مل تبحثأنت ال"السارد

،ويعول فيه اإلضطراب وال حتدد  اخلطاإليه الذي جترف  النبيل املكانفهي ا،5"جتدها يف أي مكان

معاملها، لتحيل على ماهو واقعي كم أظهرها الكوين يف النص فهناك غات  وغدامس وأراضي 

                                                                 

  .30حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي،ص -  1
  .141،صيف نظرية الرواية مرتاض،  امللك عبد  -  2
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فمقاطع الرواية، تف .لروايةوغريها من املناطق اليت تزخر ا ا. 1القبائل كالفوغاس وكيل أباد

  .بالصحراء، املغلقة بالرمال، املستفحلة باألخطار، املقفرة مبكاا، املنبسطة بفضائها

الصحراء "يصبح املكان عند الكوين إسقاط معنوي عنده فريى أنّ د إذن فق

قيمة الصحراء، وقداستها من خالل أساليبه اجلوهرية واملتسقة مع طرحه  فيكشف.2"حكمة

  . ملوضوع املكان باعتباره موضوع فين مجايل ومعريف

شرع يرتل "تربز حركة املكان، وسكونيته من خالل وصف السارد للواحة واجلبال

جارها هي تتحرك فتبدو ومن بعيد كأن أح تبدأت سفوح سلسلة اجلبال احمليطة بغا... السفح

فيعقد .3"ظة يف سكون املوتحـاليت تتحرك وتتدحرج عرب السفح حنو الواحة الغارقة حىت تلك الل

وصورة يف مكان الواحة،  ئمقارنة على شكل ثنائيات ضدية بني ما هو سكوين وهاد الكاتب لنا

النص ،  فاحلركة والسكون، يستنبطها املتلقي من أحداث. وبني ما هو متحرك ومثله مبكان اجلبل

فاحلدث يستلزم املكان وال ميكن أن جيري حدث "  وهلذا اقتضى حضور املكان مشهدية األحداث

ما من شخصيته ما يف فراغ ال يؤطره تفاعل باقي الشخصيات،فتفاعل احلدث مع املكان هو الذي 

كم وهذا ما حيتم بروز املكان ودوره الفاعل واحليوي يف إعطاء 4"ميلي على الشخصية حركتها

  .دود من األبعاد والدالالتحمال

مكان األلفة الذي يلجأ إليه الصحراوي لريتاح من متاعب يومه، كما ميثله " اخليمة"متثل   

أما األطفال "...بالبيت،الذي يهرب إليه األطفال لإلختباء من الشيخ يقول الراوي يف البئر الكوين

  يفيمثله السارد باملكان اآلمن الذ.5"فكانوا أول من جلأ إىل البيوت هربا من الشيخ عموما 
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تقاء الناس لوتنفتح داللة هذا املكان ليجعله الكوين مكانا إل. حيتمي به هؤالء األطفال

نصبوا خيمة خاصة لتقبل "واإلحتفال،وإرساء أجواء الفرح والغبطة والسرور اليت ينعم ا السكان 

يتسم املكان بانفتاحه على حدث خيص أهل الصحراء،وكأنه يشري إىل كرم  1"التهاين والزيارات

  .،وحسن استقباهلم لضيوفهمأهلها

  :البعد العجائيب 2-2  

العجب ما يرد " حيث يرى أنّ " لسان العرب"حدد ابن منظور تعريفا ملادة عجب يف   

قد عجبت من  قال ينكرهعليك لقلة اعتياده،وإن أصل العجب يف اللغة أنّ اإلنسان إذا رأى ما 

النظر إىل شيء غري مألوف وال معتاد، والتعجب أنّ الشيء يعجبك تظن أنك مل تر  كذا والعجب

  .يوظفها الكاتب اليتهذه املادة باألبعاد العجائبية  ارتباطلذا نرى .2"عجائبه مثله وآيات اهللا

عادة وأنه كل أمر مل ويوضح اجلرجاين أن العجب تغيري النفس، مما خفي سببه وخرج عن ال  

والجيمع عجب :" قائال"اجلوهري" ويعرب عنه،3عتد عليه ومل نعهده والذي خيلق احلرية والدهشةت

  .4"مجع عجيب عجائب مثل أفيل وأفائل وتبيع وتبائع: والعجيب،ويقال

سان لقصوره عن معرفة سبب الشيء وعن معرفة نحرية تعرض لإل"أن العجب" القزويين"ويوضح

ويساوي بني الغريب والعجيب وكل عجيب هو أمر خمالف للواقع، ومتماشي ،5"ثريه فيهكيفية تأ

ن القول بأن العجيب هو األمر كومن خالل هذه التعريفات ملادة العجب، مي .مع األحداث العجيبة

ملكانه الروائي خاصية " الكوين"وذ الوصف ، يعطي .، املتجاوز حلدود العقلاملألوفاخلارج عن 
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ويلبس أحداث الرواية ثوبا من العجائبية لريى العامل املألوف يف شخصياته،املوجودة يف عامل  التميز

  .الصحراء بأساطريها وعجائبها

كما يهدف من وراء هذا الوصف إىل إيضاح اجلوانب املاورائية برؤية إعتيادية ختص صفة   

  .الروايةاملكان،وذلك من أجل حتريك آلية إشتغاله كمكون أساسي ترتكز عليه 

طاقته اإلبداعية وواقعه " الكوين" تستمر الصحراء بامتدادها وأفقها ،مكانا يستلهم منه   

بعدا مكانيا، عجائبيا من خالل وصف املكان الصحراوي العجائيب " الترب"تصور رواية. اخليايل

 الوقوف على مالإلنسان من شائب الصالت باملكان وما خيضع له من دفني"فيسعى الكوين على

املؤثرات وما حيركه من قدمي الرواسب ما للماضي األسطوري القصي من دور فعال يف تشكيل 

فهي متثل األمكنة وكلتها واألزمنة كلنها من ماضي وحاضر،ومستقبل 1"وجدانه وتوجيه خمياله

فاملكان يعد عجائيب متفرد، ساقه الكوين يف قالب خطايب سردي بغية البحث عن فضاء افتراضي 

جبمال األسطورة وروعة احللم وفتنة اخليال " من اخليال املتسم بقيمة مجالية،ويتحقق هذا  مستمد

  .فامتزج فيها الواقع باخليال 2"مل يلبث أن عصف ا عاصف الواقع

احملافظة على الصحراء، هي واجب على كل ساكينيها وحفظ أسرارها أصبح مهمة على   

كل من يتجاوز حدوده،وكل خرق يعاقب صاحبه كل واحد منهم،لذا فهي تعاقب وتسخط على 

لذا هدوءها هو من واجب اجلميع وسكوا .بعقاب المثيل له، فتسحقه بلعنتها وتسخطهم بغضبها

ا اجلماعة ويسعى إليه الزعماء،ألن الصحراء هلا أحكامها ،   هو من أولويام ايدة اليت تتغىن

  .وخلودهاوزعماؤها الذين حيافظون على نظامها 

كويل " تاتيت"يضع الكوين اآلهلة القدمية كمثال عن رمزية وقداسة املكان فيوظف اسطورة  

  .يتذرعه له املكان ليتعموا بالعيش و البقاء
                                                                 

  500عبد الصمد زايد، املكان يف الرواية العربية،ص-  1
           املرجع نفسه،الصفحة نفسها -  2
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وإنّ اإلهتمام بالصحراء أضحى مهمة الرجل الذي اليهاب والخياف ما ختفيه من أسرار 

م باجلانب الروحي، واحلرص على ترسيخ هو اإلهتما" الترب"واآلفت للنظر يف رواية .ولعنات

لذا يشري الكاتب إىل العقاب الذي يلقاه أوخيد من جراء استبكاره للعادات وخرق . املعتقدات

 .التقاليد

وإن كان أوخيد يالنسبة للكون يف حلظات ما حني عرض زواجه من ابنة عمه، وحلظة 

،الشك أنّ الكاتب، بصدد رصد حلظة من قد تعدى احلدود والقوانني.1قبوله باملقايضة وحفتة النرب

ليربهن لنا قوة القوى اخلفيفة على عقاب كل من يتمرد عليها "بالبطل"حلظات اللعنة اليت حلت 

فهي صورة حية على  2"لطخ روح"، والدليل على ذلك هي عبارة)األب، الترب، النذر(وهي لعنة 

اليت  3إليه الفلسفات واملذاهب الفكريةتلطيخ الصحراوي دمه الطاهر،وهو مبدأ غالبا ما استندت 

" أوخيد"ويظهردورالشخصية الرئيسية يف الرواية املتمثلة يف البطل .تعين بتعظيم الذنب وإستكباره

كشخصية مهمة،كشف أوجه الصراع يف اتمع الطارقي الذي هو أمسى غاية من غايات الكاتب، 

اليت تعكس واقع الصحراء وسكاا، يبوح لنا  فقد بلور من خالهلا جمموعة من السلوكات والوقائع

السارد أسرار الصحراء،ويعلن لنا الرابط القوي والعالقة األزلية اليت التضاهيها أخرى،وهي عالقة 

اإلنسان باحليوان الذي يوافق ساكن الصحراء ويشاطره آالمه وأحزانه، يويل السارد للحيوان أمهية 

ن تتكرر يف زمن ومكان،غري املكان األصلي هلا وهو الصحراء كربى،فيعقد لنا عالقة محيميةمل ،ول

دعا أن يقامسه األمل " األبلق" فيكشف عن العالقة البطل أوجيد باحليوان ففي دعائه لصديقه

واملرض،ياريب دعين أتأمل معه وأحس مثله وهذا داللة على الوفاء والصدق لصديقه الذي الزمه 

اليت حلت به يف بداية الروايةإىل آخر حلظة عاشها معه مع أواخر معاناته وآالمه من بداية اللعنة 
                                                                 

  137إبراهيم الكوين، الترب،ص -  1
  70إبراهيم الكوين، املصدر نفسه،ص -  2
    506ينظر عبد الصمد زايد، املكان يف الرواية العربية،ص -  3
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بني شخصية البطل واحليوان فجعل هذا األخري ) P.Hamon(،فقد ربط فيليب هامون احلكاية

جعل  .1املغامرات إنه ناسخ أكثر إنسانية  خليط من الفضائل والنواقض، حيوان أليف 

.ه بأبعاده الثقافية واإلجتماعية والدينية، والعقائدية من هذه الشخصية مرآة عاكسة تمع"الكوين"

بالتربتطيح وتعلن وتقضي على كل من ب فرحلة البحث عن هذا املذهب الذي أمساه الكات  

وإنه جيلب النحس،فلعنة اهللا " يسعى جللبه، كما أا تقود كل منة يبحث عنه إىل الفناء واهلالك

جلبوا وراء هذا البحث  فماالصحراء الذين يبحثون عنه،فقد أهلك جل أهل .2"على هذا الذهب

اخلرافات واألساطري اليت يؤمن ا  إىلأشار الكاتب .عن مكاته سوى األمل واملعاناة وسوء احلظ

لدرجة القداسة،والتضرع إىل اآلهلة أضحى أسطورة متواجدة على مر السنني  الصحراويون

يف الرواية إشارة هلذا املعتقد، فحني ضاقت واعتنقها األولون وسارعلى جها الىخرون و

أملّ به،ذهب إىل الدنيا ومل يعرف كيف يساعد أبلقه يف الشفاء من املرض الذي " أوخيد"بـ

أنذرلك مجال مسينا،سليم اجلسم والعقل أشفي .ياويل الصحراء،إله األولني"مرددا: الدعاء للويل

ففي اعتقاده الديين .3"،انت السميع،أنت العليمأبلقي من املرض اخلبيث وارمحه من اجلنون آسيار 

أنه إذا قرب قربانا سليما إىل هذا الويل سيحضى بالشفاء ألبلقه، فقد تردد على هذا الويل مرارا 

، وتزداد الرواية غموضا،مما األحداثعنة، فتتصارع خراج صديقه من اللّإوتكرارا، فقط من أجل 

ائع الذي الميكن اإلمساك به وسط هذه األلغاز البحث عن املكان الض ئيستدعي من القار

ل لنا منطا إن اإلرتباط القوي بني الشخصيات واملكان شكّ .واألسرار املتوجة بسحرها وعجائبيتها

بسيطا من حياة الصحراء املترامية األبعاد،حيث سلط الضوء على املكان مبا يتالءم مع احلدث 

  .الروائي
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اليت ملكت " الصحراء"طرته، هكذا هي ياإلنسان ،إال وخضع لسإنّ أي مكان حيتمي إليه 

سوى املعناة اليت رأى فيهاصراعه مع املوت  افانقاد حنوها يف عزلته وتفكريه،فلم يلق فيه. أوخيد

فهي مل .1"الصحراء الرملية خائنة، عدم، العشب والشجر وال حيوانات" فيصفها قائال واحلياة 

مل تتوقف الرتاعات اليت  .ساكنة صامتة،فسخطه على املكان واضح وجليه يف معاناته بل ظلت نحتتض

بل إن أهلها  يسعون إىل القضاء على كل متمرد عليه وإذا  حلت م اللعنة فلم متحى  .املكان  حيييها

  .حىت  باملوت 

وإذا استطاع املوت أن ميسح اللعنة فهل " تؤكد الرواية على لسان شخصيتها هذا املعتقد  

، ذلك أن احملافظة على عرف وتقاليد الصحراء واجب 2" طيع أن يغسل اإلهانة من رؤوس الناس يست

  . على أهلها ، ومن يتخطى قوانينها  حيل به العار حىت بعد موته 

فالرواية تتخذ من املكان،بنية أساسية يف "املكانية والزمانيةسرد األحداث  متعلق  أساسا ببنيته وأبعاده 

فاملكان هو ،3"بدونهالسردي،بل هو عنصر سردي فعال،يصعب على احملكي أن يؤسس عملية الفعل 

  .العمود األساسي الذي ترتكز عليه الرواية

  .زمن أسطوري حييل على األصل األول من خالل العودة"تلتحم الشخصية مع املكان يف 

  .4"حتقبق متاه مطلق مع الوجودإىل مبدأ اإلمتداد الذي يستهوي النفس، ويستثري انفعالا رغبة يف .. .

فيبحث الكوين عن عامل مثايل يتجاوز كل احلدود إنه الفضاء العجائيب بكل صوره، فيغوص السارد 

أن " حيث .يف عمق احلدث، من أجل كشف احلدود املكانية اليت تربط الشخصية ا وكيفية تأثرها

دائما يف تفاعل معها وله عالقات املكان اليكون يف معزل عن غريه من بقية عناصر السرد،فهو 

                                                                 

  .137إبراهيم الكوين، الترب،ص -  1
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متعددة ومتكاملة مع البعض، فعالقته مع الشخصيات أواألحداث تساعد على فهم الدور النصي 

ولعل كل من هذه املكونات كفيل بصناعة هيكل النص ،1"الذي يقيمه الفضاء الروائي داخل السرد

يتيح للمبدع التعبري بلغة تعكس  خل املكان مع الزمان، مباايتد.ةوسط جمموعة من الشبكات النصي

  ئتمنح وتفتح جماال رحبا الستقبال التأويالت وجمموع اإلستفسارات أمام القارفهويته وواقعه ،

رؤية املبدع بتلك  وتغينكما تفتح هذه البنية السردية جماال رحبا لتحاور النصوص والرؤى، "

  لنكون أمام نص قد حيقق مقروئيته 2"تالنصوص املفتوحة على ما اليتناهى من القراءات والتأويال

  .بعدد التفسريات اليت يفتحها القاريء

فالكوين يسعى ألن يصور شخصياته داخل املكان العجائيب الذي تنشأ فيه، واململوء   

وهكذا يصبح املكان ألعوبة اخليال ".باملفاجآت واألساطري اليت متتزج فيها احلياة اإلنسانية مع احليوانية

يف حالة احللم،فتتالقى الصور وتتصادم وتتفتت وتنحل من  اإلستغراقه يحالطليق الذي يتاجلامع 

ن العالقة اليت تربط أوخيد باحليوان هي عالقة أومبا   . 3"جديد يف صور أخرى ما تلبث أن تتصادم

إخالص وصدق متبادل ،فإن عالقة اإلنسان الصحراوي عامة باحليوان هي أيضا عالقة ارتباط 

فيعتربوا نظريا  يهتمون باإلبل نظرا لصربها على متاعب احلياة يف الصحراء إن سكان الصحراءقوي،ف

 "رحلته مع أبلقه، حىت يلتقي مع الشيخ موسى" البطل"يواصل .4"يقولون أن املهري مرآة الفارس"هلم

                                                                 

  .32حسن حبراوي،بنية الشكل الروائي،ص  -  1
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و نبات أسطوري يعطي طاقة هائلة،انقرض من له كان دواءا سحريا لكل األمراض املعروفة يف العامل ه: أسيار -* 

نقال عن إبراهيم الكوين، املصدر نفسه،ص . القدمي،ويعتقد الكثريون أنه فيه يكمن سر ختبط إذ استخدمه الفراعنة هلذا الغرض
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هذا األخري  1* " قال له الكالم بيننا ولكن شفاء مجلك يف أسيار:الذي متتم له بالسر الذي خيلّص أبلقه

  .الذي مثل مكانا عجائبيا

فنلفيها قد تغلغلت يف ثنايا "عالقة مدهشة تربط اإلنسان باحليوانئ أمام القار" الكوين"يضع 

أوخيد أن  أثرف 2"األحداث والتفاصيل وتكوين الشخصيات واللّبنات اليت بنيت منها الروايات

فتصل العالقة بينهما إىل أكثر من ارتباط عادي،ليصري  ،يتخلى عن عائلته ،مقابل البقاء جبانب مجله

يف املاضي كانا صديقني فقط، اما اليوم،فإا ارتباط بوثاق أقوى من أخوة النسب، ."خوياأإرتباطا 

هلذا ختلى أوخيد عن حياته،وظل ، 3"فقد تلد األم شقيقني دون أن يكونا أخوين شقيقني يف الرحم

كل شيء ويتآزر  هفيقامس،4"أن يرافقه بنفسه يف حمنته ويذهب معهفآثر "يبحث عن الشفاء جلمله

معه يف كل صغرية وكبرية حيس كم حيس ويتأمل معه ويتحدث هو بالنيابة عنه، إنه تصوير مشهدي 

  .عميق الداللة

يؤسس الكوين عاملا خوارقيا من صنع ذاكرته،ليلتحم فيه املكان مع احليوان واإلنسان   

هذا ،5"بدأ احليوان اجلائع يلتهم اجلن،ميأل فمه، يرفع رأسه حنو األفق"لصددواجلن يقول يف هذا ا

  . بصدد إستقبال عامل المرئي أنهاخللل املشهدي ،ينبأ امللتقي 

نسان اليرى من الصحراء إال أرضا،تطبق عليها السماء، وعندما إ"جعل الكاتب من أوخيد 

فيزداد  6"، بكل ما هو غريب ومألوفغنيا ل قوياد بصره داخل هذه الدائرة الواسعة ينبثق اخلياييع

الكوين بني  يساوي.هذا املكان الغريب وما خيفيه خلفه  أسرارفيزداد شوقا وحرقة ملعرفة 
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فينقل لنا أحاسيس اجلمل على لسان . أوخيد واجلمل بل يطابق بينهما الشخصيات الرئيستني

  .أوخيد 

الكاتب يف الرواية إىل النسب العريق الذي حيظى به أوخيد ومجله، فقد جاء على  يشري

ماهذا ياريب؟ كيف مل تقولوا يل إن "لسان شيخ القبيلة، معرباعن شدة إعجابية وانبهاره ذا اجلمل

ضيفنا النبيل ميتلك مهريا ذا الكمال؟ مهريا أبلق رشيق مثل الغزال،هذه ساللة انقرضت من 

فصنع الكاتب ساللة عريقة هلذا اجلمل فيجعل شأنه من شأن ،1"اء من مائة عامالصحر

  . 2"ن حيدان من اليمنب مهرةفاإلبل املهرية جنائب تسبق اخليل منسوبة إىل قبيلة "اإلنسان

عالقة ازدواجية وعكسية، حيث تتداخل الشخصية الرئيسية أوخيد مع  يعقد لنا الكاتب  

اآلخر صفاته وطبائعه ونسبه وحىت اخلطيئة اليت وقع فيها أوخيد أيضا  كل من فيأخذنظريها اجلمل 

،   فقد وقع ضحية غريزية اليت كلفته حياته *حسناء من آيرحب أمجله وقع يف نفس اخلطأ حني 

واصل مغامرته مع النوق السارحة يف املراعي " اءه ونظراته ورشاقته اليت كان يتفاخر ا  رفحس

يصاب األبلق باملرض اخلبيث ، فتتالشى مالمح الفحولة  .3"عمياء داء اجلربفكلفته الفحولة ال

األبلق اآلن ليس أبلقا اختفت البقع البديعة من اجلسد الرمادي ، " وتتغري مالحمه وصفاته فـ

يق املمشوق  حتول إىل هيكل أسود شاختفت النظرة الذكية من العينني الساحرتني، القوام الر

فيقرر أوخيد اإلبتعاد عن األنظار ليتوارى بصاحبه ويؤازره حمنته، فيواجهه .4"مبقع بالظلمة مترهل

 هو البحث عن) أوخيد(هدففإن بالشفاء لصاحبه  املوت من أجل الظفر املصاعب ويصارع
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سأجن قبل أن متوت،نعم أنت ستموت وأنا " الشفاء ألبلقه الغري ،يقول البطل حماكيا نفسه 

  **صل إميوهاغأأوخيد إىل نسب عريق ،فهو ابن قبيلة أمنغاسنت اليت تنحدر من  ينتمي.1"سأجن

ق أنّ اميوهاغ على أبلغ األمح" قال الشيخ موسى*** .وقد أشار الكاتب إىل بالد السحرة  

وهنا تلميح إىل احلرب اليت 2"حق عندما سنوا النسب إىل األم،قل له أن يرافقها إىل بالد السحرة

ببسالة ،حىت ضاع صيته بعد استشهاده فقد  قاوماملشاخية واليت قاومها والده الذي جاهد وأعلنها 

ولكن العناد أيضا قبل أن يرث حب الزعامة أخذ منه العناد، " ورث أوخيد عن والده الشجاعة

  .3"وترك له حب الزعامة،العناد أنفع اهدة الصحراء

مما ) أوخيد(متازت جبماله الذي سحر تظهر شخصية آيور كشخصية مساندة للبطل إذ ا  

أمس احلاجة  يف ويتركها وهي) أوخيد(سبب له الوقوع يف اخلطيئة ، لكن سرعان مايتخلى عنها 

مع أقارا هربا من اجلدب الذي حلق بتلك الصحراء يف ) آير(جاءت احلسناء من"فـ  إليه

وجذابة،هذه اجلاذبية هي اليت  السنوات اجلمس األخرية، كما أا متتعت باجلمال وبروح مرحة

أوخيد مل حيظى مببارالكة والده هلذه العالقة اليت ربطته معها  إال أنّ.4"أوخيد يف أول لقاء تصرع

 ر مل تنتقص جاذبيتهاوصحراء آير إال أن آي جه منها ، ورغم القحط الذي عاشته،وهي زوا

يف الضوء الباهت،وتابع خيال قامتها تعرف إليها يف حفل ليلة قمرية،وتابع ابتسامتها السحرية "

 وظف الكاتب لغته اخلاصة يف التعبري عن شخصياته، واعتمد. 5"اهليفاء وهي تنتقل بني النساء
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دوجة واملمتزجة باملعاين اخليالية زطريقة تركيبية التنبأ بالكالم العادي، إا لغة الرموز امل 

فالفكر "األسطورة يف جوهرها وتتحول فيها العالمة إىل رمز  إىل واألسطورية واليت تستند

وهذا ما مينح األمكنة أبعادا خترج عن املألوف، فتحمل ،1"زميدور يف حلقة الر... األسطوري 

عمقا دالليا، تتحول معه إىل رموز حتمل يف طياا أبعاد التجربة اإلنسانية فيسر لنا حياة األشخاص 

  .سردي أسطوري ،تاركا خلفه جمموعة من الرموز والدالالتوطبائعهم داخل نسيج 

جلأ الكوين إىل استدعاء األزمنة عل إختالف أنواعها ليكثف واقع أمكنته، فكان حضور   

نصه بأنواع اإلسترجاعات ملا تضفيه من مجالية وفنية  خصالزمن اإلستذكاري من أوليات كتابته و

  مجالية وفنية خاصة يف النص الروائي ويوظف هذا  اليت تأيت دائما لتلبية بواعث"على النص 

يتطلب اخلطاب السردي حضور .  ، من أجل فرض واقعه2"أواستدعاء مشاهد ماضية  اإلستذكار

واستدعائه لتوظيفه بنائيا عن طريق استعمال اإلستذكارات اليت  اإلحتفال باملاضي" املاضي ألن 

فالعودة إىل املاضي عالمة دالة على ،3"يف النص الروائي تأيت دائما لتلبية بواعث مجالية وفنية خالصة

  .تشغيل الذاكرة

اليت متيز  )أوخيد(يفتح السارد مسارات التخييل عرب الذاكرة ،فيعيدنا بذاكرته إىل طفولة   

أوخيد الذي تعاند يف صباه مع قرين، أيهما يصمد أطول مدة وهو ميسك جبمرة "فيها بقوته وصربه

إار خصمه وألقى  حة الشياط من يديه دون أن يتخلى عن قطعة النار حىتموقدة، فاحت رائ

بقطعته وهو يصيح أما هو فلم يصرح ومل يبك، بالرغم من أنه طفل مل يبلغ العاشرة قبلها يف 

فرغم صغر سنه إال أنه مل يستسلم أمام خصمه هكذا هو رجل الصحراء، مل يضيف ، 4"السابعة

فأطلقت عليه الزجنية كي متأل فتحي أنفه بسائل الفلفل  عاقبته أمه" السارد واصفا صربه وعزميته
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فهذا الصرب .1"الرهيب، فصبت عدة مالعق ،غاب يف الظلمات وانسد النفس ولكنه مل يبك

فالصرب هو مفتاح الرجل الصحراوي يف التغلب على .يضاهيه صرب آخر،سوى صرب الصحراوي

هو شعار من يعيش يف فيايف  ،2"، الصرب هو احلياةالصرب صالة، الصرب عبادة" متاعب احلياة

آالم األبلق لكي يطمئنه بأنه جبانبه  خيففالصحراء ،يظل أوخيد يردد هذه الكلمات، حماوال ا أن 

طيلة حياته، إال أن مرض صاحبه احليوان ) أوخيد(ل قط من عيين رتفبالرغم من أن  الدموع مل ت

كل منهما ميسح دموع ،أوخيد بذراعيه،ويبكيان معا  هحييط" الباطل  ووجعه أسال الدمع من عيين

  .وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على العالقة األخوية اليت تربط بينهما.3"اآلخر

وعزمية أن ينال رضى سكان الصحراء فقد تراودت قصصه على  بصربهاستحق أوخيد 

بأنه الفىت الذي يرى يف الصحراء  املالذ اآلمن حلياته، فيسيح يف فيافيها،ويرضى  األسنتهم ورأو

 .بوحدته لعلها تبوح له بأسرارها الغامضة

 ئ،يعرب عنه ويتحدث بدال منه طيلة أحداث الرواية، حىت أوهم القار"األبلق" ضمريأوخيد هو 

يزحف " غة املعاين،وصدق العالقة ببال نتفاجئأنه اجلمل يتكلم يف كل حلظة من حلظات الرواية 

  لصديقه الذي يعاين األرق وحياو ... املهري املسكني ويدس رأسه يف حلاف صديقه النائم

واألوجاع كما عاا  اآلالمعان البطل  4"خيتطف إغفاءه قبل أن  يضرب الفجر األفق بالنور

وت يتمناها البطل ألنه ففي كل حلظة كان يرى فيها األبلق موته، كانت أيضا حلظة م ،صديقه

  .بصديقه  مل يكن قادرا على رؤية العذاب الذي حلّ
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مبداه الواسع وتفصيله العميق، يتضح دالليا مع كل معىن من معاين الرواية ،يظل الوصف 

مسعته  .احليوان أفضل من اإلنسان .احليوان خري صديق"يقول الشيخ موسى على لسان البطل

هذا هوجواب أوخيد على كل من يسخر منه من أقرانه،ألنه اختار مرافقة صديقه  .1"يقول ذلك

  .يف اخلالء بدال من مسامرة أصحابه

،فجرب كل أنواع األدوية اليت ميكنها أن  من رحلة البحث عن الشفاء" البطل" مل يسأم     

إليبه يف الظلمات يتسلل "ختفف عنه اآلالم كان ينفردان يف مكان منعزل بعيدا عن األنظار كان 

بعد أن يكون كل شيء يف الصحراء قد مهد ومات،اليبقى يف عمق االّليل إال اجلن، يسعون يف 

ن يف الصحراء القاحلة، فما غمضا ين،شريدينكانا وحيد،2"العراء ويهمهمون باحملاورات اخلفية

    .طرف عني،باتا يتمددان على الرمال ويتذوقان طعم الوجع

إىل املكان القاسي  ئالعميقة، لتقود القار هبداللت" الترب"يف نص تتفجر معاين الوصف 

من   ولكنه اليستسلم، وال يرهب.فيربح  فيها البطل خائبا، قانطا ،الذي يرتف بالقهر واليأس

بل يعتزم على مواجهة الصعاب،يقول أوخيد حمدثا صديقه  ،وحشة الليل والهول املكان

جيب .شبعنا من العذاب.يخالص يكف: خملوق امىت اليسمعهيف الليل حتت الغطاء، ح"... اجلمل

دليل على  مايب الذي يثار بينهما واألمل الذي يف نفسيهفالر، 3"أن تفعل شيئا حىت لوكان جنونيا

  .قسوة الفضاء النائي الذي يفيض بلهبة الصحراء 

التالعب وإنّ "إن اختالف األحداث وتنوعها مرتبط، بتعدد صور املكان داخل الرواية

بصورة املكان يف الرواية ميكن استغالله إىل أقصى احلدود ،فإسقاط احلالة الفكرية أو النفسية 

أو  دوره املألوف كديكور قلألبطال على احمليط الذي يوجدون فيه جيعل للمكان داللة تفو

ررا كوسط يؤطر األحداث، إنه يتحول يف هذه احلالة إىل حماور حقيقي، ويقتحم عامل السرد حم
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ى دوما إىل إثراء مكانه بدالالت متنوعة،مما عفالكاتب يس، 1"نفسه هكذا من أغالل الوصف

  .من مكان آلخر ئيعكس احلالة الشعورية للشخصيات،ولينقل القار

كان الربيق إشارة "سرديا خاليا من الوصف، يصف السارد الربيق ال نلفي نصإال أننا دون شك، 

بدأت املعركة بدأت مع األصيل، وقف املهري مستنفرا حيرك ذيله ففي اليوم التايل  ،خفية حقا

فقد  2"اجللدة السوداء،سودة مث تبعته حركة األذنني،مث اجللدة امل  ذبابة ومهية  املشدود، وكأنه يطارد

  .واحلركية :اعتمد السارد على الوصف بغية تكثيف النص باإلحياء

فاملكان وما يفترضه وما حيمله من دالالت .النفسي خللفية الفنية وتشكله هي فدراسة املكان 

وذا يتشكل البعد العجائيب يف  .3طبيعة  بصرية تتشكل لغويا نفسية واجتماعية تتضح  لنا أا ذات

  :من خالل ثنائيات ميكن حصرهايف" الترب"رواية 

 :أوخيد والصحراء  - أ

البحث عن أسرارها األبدية املدفونة ا مرتبط مبدى  وإميان أهلها،حتمل الصحراء، داللة موحية 

احلاملة ألهم مميزات شخصيتهم واعتقدوا أنه يكفيهم استحاؤها  ليتيسر هلم "خلف صمتها فهي

اإلنغماس من جديد يف املنبت األصل واصطناع أسباب القوة القادرة على دفعهم إىل مرتلة 

ا صنع أوخيد الذي حتمل ع عزمية الرجل الصحراوي، كمصفهذا املكان هو الذي ي. 4"األمس

شقاءها وحبث يف أسرارها ،فهو كباقي أهل الصحراء ترعرع فيها ومنها اكتسب جتربته وتعلم من 

ع صنفالذات الصحراوية هي اليت ت .من هذا املكان تظهر أن له معطى خارجي وإن جتربتهم .أهلها

  .5وفقا ملشاغلها ومآرا
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ة بينها عالقة ارتباط وتواصل أحيانا قلعالعن رجل الصحراء فا"الكوين"مثال  هذا هو

وتكون عالقة تنافر وتباعد يف بعض األحيان،إال أنّ رحلة البحث اليت حيييها الكاتب أضحت مسة 

أناخ أوخيد أبلقه األسود،ووقف طويال "أساسية يف أعماله الروائية،يقول السارد يف هذا املوضع 

 يليا و:(اخلفي وأخريا ركع ورفع يديه وصاح حياول أن يقرأ أسرار الصحراء يف هيئة الصنم

فهو يرى األسرار اخلفية لذا حياول أن يثبتها على أرض الواقع،سر .1"...)الصحراء إله األولني

يف عيين "أسرارها و عنفحاول البحث .الصحراء هو صمتها وأوخيد مدرك للغتها فهي سر الكون

 وسر العيش يف الصحراء.2"ظلماتأوخيد طافت األشباح منذ زمن طويل حىت غاب يف ال

فالصرب هو الذي جعله يقاوم ، 3"هذا ليس ومها.ضد القدر ،الصرب هو احلياة ةتعويذ  .الصرب"هو

يا ريب هبين مزيدا من الصرب فيما تبقى "املتاعب ويقهر ضمأه،يظل يتردد إليه كلما أحس بالضعف

  .ترحاله كلما ازدادت خماوفههذه الرحلة اليت ال اية هلا، فكلما طال .4"من الرحلة 

الربزخ بذاكرته ) أوخيد(،فهو املكان األسطوري بكل أبعده، يرى ختيياليزداد النص 

 خيل إليه أنّ اجلمل ينحدر من جبل عال،مث جتاوز مقامه يف الربزخ وعرب إىل الظلمات"التخييلية

فيوقظ يف الذات الدفني "فهذه الثنائية بني الشخصية واملكان تفتح آفاق األسطورة  .5"األخرى

مرآة اخليال ما استقر يف أغوار النفس ممن  الراسب من املشاعر واألحاسيس ويطفو بسببه على

تلك هي مشاهد املكان املنبعثة من ختيالت الشخصية بسكوا وحركاا  ،6"قذمي الصور والرؤى

  .رضوخها أو انتصارها وسط إغواءات املكان ئلتعلن للقاروثورا  ،اباستقراره
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  :أوخيد والواحة -ب 

أوخيد "يف داللتها الثابتة واجلامدة لتكون مصدرا للعامل اآلمرئي" الترب"حتزج الواحة يف نص   

ل متثل الواحة رابطا قويا بني أه.1"رأى طيف هذه الواحة يف حلظة السقوط يف البئر وأخفى السر

حنني "هلذه الواحة الصحراء،بل هي املكان اآلمن لديهم،وكل من يعيش يف الصحراء حيلم وحين

واحات  الواحة اليت تعرب... الواحة األصلية ... الوجود هلا   إىل تلك الواحة الرحيمة اليت 

طالت رحلة البحث،اليت خاضها أوخيد يف البحث عن هذه . 2"كلها جمرد ظل بائس هلا )* فزان(

ه جيد فيها خالصا حلمله من املرض الذي قضى عليه فهي أمله الوحيد يف حماربة قسوة ذالواحة، علّ

  .الصحراء ولعنتها

يف اللعنة أيضا خالص،يف اللعنة خالص عند ما تكون أبدية ،ألا تدفع إىل . يف اللعنة أيضا سر"

إميانه بالصحراء اليت يطبع منها أمله فتعلق أوخيد بالواحة دليل على .3"املنفى والنجاة يف املنفى

فقد .4"احلكمة اليت تنجي من العذاب وقساوة الصحراء "والواحة يف رواية الترب هي اخلالص وهي

يف النص الروائي ألن البطل كان يرى فيها خالصة " الواحة"فقد تعددت دالالت.4"الصحراء

  .هافين وجناته وخمرجا من الظلمات اليت اليت كا
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  :اجلن واجلبل -جـ

فاجلن هو الذي "متثل هذه الثنائية عالقة تعكس القوة بني الطبيعة اإلنسانية والقوة اخلفية 

فتحاول هذه املخلوقات العجيبة أن تكسر جدار ، 1"ميلك املفتاح إىل الشفاء من األلف داء

نزل ستار : "، ويصور لنا الكاتب هذه الصور فيقول2 الصمت، صمت الصحراء ووحشيتها

ازدادت الصحراء وحشة وغموضاً وامتدادا زغردت اجلنيات يف جبل حساونة، شحنة العتمة، 

، وجاء اجلبل بدالئل عديدة 3"الزغاريد تشحن الفرسان حىت لو كانت هدية من حناجر اجلنيات

حيث مثّل اخلالص واحلرية لدى البطل الذي كان يتردد عليه وقد أحال على املكان األسطوري 

عىن ال يكتسب أبعاده القصوى إالّ إذا استرفد املكان، واستخلص منهم حمموالته وكأنّ امل"العجائيب 

إىل  ئ، هلذا جاءت الثنائيات املكانية حمملة بالدالالت واإلحياءات والرموز لتدخل القار4"الداللية

 عامل الصحراء الذي صنعه إبراهيم الكوين، عامل اخليال واألسطورة والالمعقول، مما يعكس تقاليد

وعادات أهل الصحراء الذين طبعوها بطبائعهم وأعرافهم فجاء املكان مكثفا بالداللة األسطورية 

    .والعجائبية

  :الودان واجلبل-د 

الكاتب للداللة على  افقد وظفهامتزاجا بني األسطورة واخلرافة، مثلت هذه الثنائية 

اخلرايف والفني، على صعيد واحد خللق احلرية الفنية عند التلقي، وإلشباع النص بالتوترات "
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ة يبحث عن اهلدوء والسكينة ناوالذي كان يعيش يف جبل احلس ∗والودان. 1"التارخيية والفنية معاً

  .يهبعيداً عن الناس هرباً من الصحراء القاسية وهرباً من الذين كانوا حياولون القضاء عل

زحف " أكثر من صورة يف الرواية، فـ ان هذا الكائن العجائيب يفوقد متظهرت صورة الود

أوخيد بني األحجار حمتمياً بالصخور، صعد السفح بيديه ورجليه معاً، من جبينه سال العرق 

وتسابقت دقات القلب، قبل أن يبلغ فم حجره خبطوات، اصطدم بكائن، يا ريب، الودان، ودان 

الرسام صنع اجلبل يف األفق كي يضع األمل "بل هو خالص هذا الودان السحري فكان اجل. 2"كبري

ان األمل فكان ميثل اجلبل لدى الود. 3"اخلالصهو أمام الودان املسكني، اجلبل هو األمل الوحيد، 

كلت األسطورة صلتها مع الصحراء، فقد ولقد ش. ذين حياولون اصطيادهواخلالص من البشر ال

زت األسطورة إىل وثبة العقل األوىل، بل هي اخلطوة األوىل لعقلنة الكون، فاألسطورة تطرح رم

، وهذا هو تعامل الكوين مع هذا الفضاء 4بوصفها نقيضا لكلمة احلقيقة اازيةنفسها يف اللغة 

  .للكائنات واألشياء واألفعال اليت ارتبطت به الصحراوي الذي هو وليد عالقات

الروائي يف رواية الترب مفعماً باخلصوصية اليت اتسمت بالوصف العجائيب،  فجاء الفضاء 

ومن هنا تتضح لنا أمهية الفضاء وارتباطه الوثيق بالكيان اجلسدي للشخصيات، اليت تشكلت 

أفعاهلا بتشكل املعىن داخل الرواية فكانت األمكنة على شكل تقاطبات مكانية، اليت انتبهت هلا 

فقد مارس املكان طقوسه العجائبية على .   5سلوك األفراد واجلماعاتالسرديات يف وعي و

لرحلة اليت مر ا أوخيد ية وخباصة شخصية البطل مثال يف تصوير الكوين مشهد ائشخصيات الروا
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ورد رعاة اإلبل إىل البئر، وجدوا اجلسد النحيل، الدامي العريان ممدد أسفل الفوهة، قدمه : "فيقول

مهري أصيل مسلوخ اجللدة، يقف فوق رأس صاحبه وحيمي جسده من غطرسة  مشدودة إىل ذيل

الشمس، محلوه إىل ظلّ سدرة جماورة متوجة بطربوش كثيف، حشوا رأسه يف الدلو، ودلقوا عليه 

وصف لنا السارد الكيان اجلسدي الذي كان يعاين أملاً شديداً أثناء رحلته يف البحث عن . 1"املاء

وهذا انعكاس على املكان  ،الذي مل يعد كذلك بعد أن أكله املرض الشفاء جلمله األبلق

إن األمكنة وتواترها يف الرواية خيلقان "الصحراوي الذي صار ينبئه بالغموض واملصري املوحش 

فتواتر  2"فضاء شبيه بالفضاء الواقعي ومها لذلك يعمالن على إدماج احلكي يف نطاق احملتمل

واليت مل تقف حدود وصفها على مكان  ،واختالفهات من وراء وصفها األمكنة يف الترب كان

واحد، بل تناغمت وانسجمت مع بعضها وطرحت الثنائيات اليت سبقت عدة استفسارات، فلم 

لذا . ليبقى املكان مكاناً منفتحاً ،يعطينا السارد احللّ ملا سيؤول له أوخيد وأبلقه حىت آخر الرواية

وتعمق يف وصف الفضاءات الروائية وهو يصف الشخصيات بعمق  وسع من مشهدية األحداث

وكانت له قيمة اجتماعية،  ،وصفها بأا املارد الذي خدع أوخيد "دودو"وعجب مثالً شخصية 

فكان لدودو أذنا جحش ورأساً أصلعاً مستطيالً وحلية مثل حلية التيس وعظام صدره بارزة، وله 

  .3جسد حنيل

واحلقيقة أنه "واإلشارات ليشبع نصه بالواقع والرموز التخييلية فالكاتب يكثّف الرموز 

مث يستعني برموز اآلهلة . 4"إذ لكل تفكري بعد ختييلي رمزيالخيلو أي تفكري من صور واستعارات 

على سواعد  أهي إشارة من اآلهلة تانيت؟ تلك عالماا، خمتومة"وعالماا يف النص مث يتساءل 

على مقبض السيف ويف وشم التمائم، ويف مقدمة السروج وزينة ... الرجال، رآها يف العتمة
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فرمز إهلة تانيت منقوش على كلّ شيء، وهذا دليل    ،1"اللّباس، هي يف كلّ شيء ويف كلّ مكان

ليقع يف  ،مما جيعل القارئ يصاب بالدهشة والغرابة ،ألول وهلة"  أهل الصحراء هلا تعظيمعلى 

هلذه أهل الصحراء  اعتناقفقوة هذه الرموز ودالالا واضحة من خالل  ،2"غيابات األسئلة

وجند أن شخصية أوخيد اليت مثلت حضوراً قوياً يف الرواية  .املعتقدات اليت توحي بقداسة املكان

واليت حاربت وواجهت قساوة الصحراء ومتغرياا من أجل فرض كينونتها، واحلفاظ على 

  .،استطاعت أن حتقق انتماءها يف املكانحضورها داخل الرواية

فقد ...واألسطورة ليست غريبة عن الصحراء " فضاء الصحراء كان فضاءاً أسطورياً ف

صنعت هذه الصحراء بركة الفتح وجالله ولكنها صنعت أيضا لعنة اخلرافة، فكانت عاملة عبودية 

جسده الكوين برؤية عجائبية فلسفية خارقة للمعتاد، عميق الداللة والبعد، فقد عكس  ، 3"وختلف

 املرتبطة لنا جمموعة من األحداث والوقائع الغريبة والغامضة اليت دلّت على احلياة الصحراوية 

ها عكست قيف بالصور الرمزية وقد حضرت ماً وأوجهاً من عامل مكثّبوجود اإلنسان، كما أن

  .عانيها كحلم، وخيال وواقع، هكذا هي صحراء الكوينبكل م

وقد أوضحت لنا هذه األبعاد املكانية، طريقة تفسري املؤلف للواقع الصحراوي، بكل 

معتقادته وتراثه وفلكلوره وخموزنه األسطوري،والعجائيب،إذ جنده مزج بني الرموز واألشارات 

 .انطالقا من عامل السحر واخلرافة. رة لريسخ ا مدلوالته سواء بطريق مباشرة أوغري مباش
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   :مبارك ربيعلــ" رواية الريح الشتوية والتارخيي للفضاء املغريب يف البعد االجتماعي -3

        : ياالجتماعالبعد   3-1

كتصوير حلياة اتمع املغريب، " الريح الشتوية"تربز داللة الفضاء االجتماعي يف رواية 

يف  انقسامها  ، يصور نفسية اإلنسان املغريب  دهاملمزوج بأبعافصورة اإلنسان يف هذا الفضاء 

جتماعية ،واإلنسانية مل الكاتب على تعميق األبعاد االوقد ع ،وخماصمتها للذات واهلوية

نسيجا تصويريا موحيا وموظفا توظيفا "ليصبح فيها املكان ،والوجودية ، من خالل صور كثرية 

 بشخصيات جوهرية، كما ربطها 1"وإنسايندالليا حييلنا على أشياء ذات واقع تارخيي واجتماعي 

تجلى الصور حداث، حبيث من خالهلا ومن خالل مسارها وحميطها كانت تحتملت سريورة األ

فكانت مبثابة مرآة لإلنسان املعاصر يف "العامة للمجتمع املغريب يف تشاؤمه وقلقه وحزنه وشقائه، 

) احلمدوين العريب(ومن أهم الشخصيات  2"أهوائه وتشاؤمه ومتزقه وإحلاده وقلقه وخوفه وشقائه

، حتمل قلقا الروايةية منذ بدا الذي أكسبه املؤلف عمقا إنسانيا ودالليا، وتظهر هذه الشخصية

لريحل به حنو "إذ سلبه أرضه وحرية ومعاناة وجودية بسبب ما حلقه من ظلم احلاكم الفرنسي 

املكان القريب، حنو املكان الذي تتنفس من خالله وهو يف الغالب صورة األرض الثائرة، فأصبح 

، فالبطل احلمدوين 3"ةاملكان القريب نواة للكيان واهلوية اليت صارت تعلن عن ذاا عرب كل حرك

، مغادرة أرضه ولكنه كان مكرها على ذلك فقساوة األحداث جعلته يتجه إىل الدار البيضاءرفض 

 : وميكن أن جنمل أمكنة الرواية فيما يلي
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  : الكريان سنطرال  - أ

يف روايته الريح الشتوية، واملالحظ من هذا اإلسم أنّ مدلوله " ربيع مبارك"هكذا أطلق عليه    

وهلذا الصورة الرمزية أشكال متعددة فقد يتكررالرمز يف " بالسمة املكانية والصورة الرمزية يوحي

فالرمز املكاين هلذا الفضاء يوحي . 1"أوأمساء األشخاص.صيغة أمساء الشجر،أو أمساء املدن والقرى

منه الكاتب مبدأ الرمز هو األكثر داللة على املكان،فقد اختذ  .اإلجتماعي املتردي لنا على الوضع

فكل عمل عبارة عن كل تصل فيه "تابعة من التجربة اإلبداعية ،صورة حقيقية ورؤية موضوعية 

فقد عكس ، 2..."حظوظ األفراد وأقدارهم إىل نتيجة تنسجم مع الفكرة اليت كوا املؤلف أصال

براريك  فشمل املهاجرين موزع يف"هذا الفضاء صورة اتمع املغريب الذي عاش أوضاعا متأزمة

جيمع هذا املكان خمتلف الطبقات اليت تعاين ، 3"تتساوى يف أقدار الناس، وكل منهم ضاعت أرضه

  .التمزق اإلجتماعي

الرباكة ليست " البطل ةوصف الكاتب هذا املكان بالرباكة وقد عرب عنه على لسان زوج

على الوضع االّإستقراري  ليوحي للقاريء بأن هذا املكان حييل4"مرتال، املرتل ماكان مبنيا ثابتا

إلفتقارها إىل أسباب املناعة والدوام وإحياؤها بالظريف والوقيت "املهدد باإل حنطاط أي حلظة وهذا

فالوضع املكاين يستدعي احلجم  ،5"امللفق،ووضعها ألهلها يف حالة ترقب اليف حالة استقرار

مة دالة على الثبات واإلستقرار، نقول لبيت هوعالاالزمين،ألنّ املكان مرتبط بالوقت،فإذا قلنا أنّ 

إحنطاطها يف أي وقت بدال من أن  السكانبالفعل أنّ هذه الرباكة حتيل إىل وضع مؤقت، فيترقب 

  .ظوا باإلستقرارحي

                                                                 

  281.فتيحة كحلوش،بالغة املكان،ص  - 1
  .35ص1997، 1ط ، النجاح اجلديدة.، دار إحسان عباساجعة   بكر عباس مر:دالو ، الزمن والرواية،تر نأم - 2
  .18مبارك ربيع ،الريح الشتوية ص  - 3
  .19املصدر نفسه،ص - 4
          53عبد الصمد زايد، املكان يف الرواية العربية،ص - 5
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الذي مل يلق من جمتمعه ) العريب احلمدوين( الشخصية الرئيسية هلذا النص وهي" مبارك" يستدعي

  .ما ترى البهجة يف احلياةالفقرية اليت قلّسوى املعاناة ،فهو من الطبقة 

فضاءا تارخييا وثقافيا وسياسيا والذي رمز به إىل التوعية الوطنية،وبدايات " الكريال"مثل    

اللذان سعيا إىل خوض غمار ) سي عبدالفتاح(و)العامل(حلقة العمل اجلماعي املؤطر من طرف 

لة الكريان من مكان بسيط إىل مكان يهابه فتحولت دال.التوعية إىل الناس ومتسكهم بالكريان 

املستعمر ،فبالرغم من حماوالت املستعمر للقضاء عليه باءت بالفشل ألن وعي السكان بواقعهم 

ر أن  املؤلف قد سخ حواملرج"ثنائية مترابطة متماسكة السكانكان أقوى منهم،فشكل الكريان و

بنية احلدث ، 1"وقد تأثرت بنية املكان .ة الفكريةاللدالمترامية ثنائية البناء للتعبري عن ثنائية 

ألن حياة اإلنسان فيه حمصورة بني قطيب " .القضية  تاألوضاع، وتفاقم  ءعنه سوا تفتمخض

فقد أجربت السلطات اإلستعمارية السكان على إخالء الكريان ولكنهم  ، 2"قاءتالتدمري واإل

  .رفضوا،هذا مازاد األمر استفحاال وسوءا،وفتح جمموعة من الصراعات واملتواليات

ورمبا يسعى من وراء هذا .3فهو يفصح عن حقيقة من خالل بعض اإلشارات والعالمات

يظهر .من خالل صور املكان املتعددة األبعادالبشر إىل العالقة اجلدلية بني املكان والشخصية 

 اليت متتاز بقدرا على نقل رؤية الكاتب للحياة واتمع"احلمدوين ، بطل رواية  الريح الشتوية 

باحثا عن  .5"اضطر إىل اهلرب إىل املدينة " القلق واحلرية اليت كان يعيشها فقد  يف وضعية4" بدقة

فقد متسك البطل بأرضه اليت حاول أعداءه  خمرج هناك آمال يف استرجاع أرضه اليت سلبت منه،

  يف كل تفاصلها عن نقطة قوة هذه الشخصية،" انتاهكها منه بالقوة ،فقد كشفت الرواية 

                                                                 

  .67،ص ، املكان يف الرواية العربية    عبد الصمد زايد -1
    .31ياسني النصري، الرواية واملكان،ص  -2
            66،صاملرجع السابق ،عبد الصمد زايدينظر،  - 3
 ���، ص��
� يف اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرعبد املالك مرتاض، فنون النثر األديب - �

 .	�ص،السابق جععبد الصمد زايد،املر  - �
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، 1"نمهما كان الثم اوهي متسكه باألرض وعشقه هلا إىل حد اجلنون وسعيه املستميت إىل استعاد

لفة واإلحساس بالطمأنينة، ولكن سرعان ما حتول هذا ل لدى احلمدوين،فضاء لألففضاء األرض مثّ

الفضاء إىل مكان استغالل حيث استرتفت فيه احلقوق وسلبت فيه وحطمت فيه آمال السكان 

كما توضحه امللفوظات " وعمت فيه املعاناة ،فاحتدم فيه الصراع، لكنه صراع غري متوازن

وإن هذا الصراع مل يكن فردي بل إنه مجاعي ملساسه بأهل القرية الذين اعترم احلرية . 2"ةالسردي

  .والدهشة فصارت احلرية مههم الوحيد للخروج من هذه الصراعات

ما يسمى باجلوانب الفكرية "وقد نتج عن هذا التفاعل بني الشخصيات وصراع األحداث 

، ولكن على اختالف أصوهلم 3"للرواية بعدها الفين والداليلوالفنية،  إذ أن هذه األخرية تعطي 

: يلتفون مع بعضهم البعض، عند البحث عن احلل الذي يعيدهم إىل مكام الغائب ويقول الراوي

هذا حال الدنيا، كان يرحب م ثلة من رفاقه الذين سبقوه إىل املدينة، ومنهم من حلق به وبعض "

فقد  4"وبوادي أخرى، هاجروا إىل املدينة وتوزعوا بني معاملها أصحاب ابن عمه كبور يف القرى

اجتمع أقرباؤه وأصدقاؤه ترحيبا مبجيء احلمدوين إىل املدينة ، فتربز معاين الشوق واحلنني إىل 

القرية فواقع العمال كان ميثل حيز لالستغالل فقد عرب عنه الكاتب يف رصده لنا للحظة من 

خيص الروائي شخصية البطل مبجموعة من الصفات ال متلكها  حني"حلظات تيهان احلمدوين 

، جانبا من حياته يف احلي الصناعي ، فيكشف لنا5"الشخصيات األخرى أو متلكها بدرجة أقل

  .والتباعد وعدم التآلف مع هذا املكان النقيض حياته املليئة بالتعب واملرارة، واملزدمحة مبعاين التنافر

                                                                 

 .	�عبد الصمد زايد، املكان يف الرواية العربية ،ص  - �

 .��حممد بوعزة، حتليل النص السردي ، ص  - �

  .45، ص 1999اجلزائر، عبد اهللا مخار،  تقنيات الدراسة يف الرواية، دار الكتاب العريب،  -3
  .26الريح الشتوية، ص  ،مبارك ربيع -4
  .50، ص املرجع السابقحممد بوعزة،  -5
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عيا داال من خالل صورة األطفال، الذين عانوا الضياع والتشرد، محلت الرواية بعدا اجتما

ومشلتهم وضعية التردي اإلنساين، فقد عمد الكاتب إىل الوصف الدقيق لشخصياته يف الرواية، 

فلجأ إىل وصف العرجاء إذ عمل املبدع على تعميق صورة الوصف ليكثف من بعدها اإلنساين 

شبح عجوز، ضمور الشفتني، الفكني فارغتني، أثر الكد  فهي"...أكثر من خالل الوصف الدقيق 

خارج  ينوء بأثقال وينطوي على اختالل تبوح به صفة العرج والسري، ... والسنني، ثقل،هزال

، حتمل مظاهر احلياة الفقرية الوصف من خالل هذه الشخصية، يتجلى لنا هذا 1"خط مستقيم

الروائي ينهض على الوصف ملظاهر احلياة الفقرية وانطالقا من هذا ، فإن ملوضوع اجلمايل للنص 

  .والواقع املنحط، مما يضفي على هذا الفضاء دالالت وإحياءات اجتماعية وإنسانية

كل حكي يتضمن أشكاال من التشخيص ألعمال وأحداث : "ومن هنا ميكننا القول أن

 وصفا دعوه يف وقتنا احلايلوهو ما ن) Naration(تكون ما يوصف بالتحديد سردا 

)Description"(2 ، طبعا فمبارك ربيع يصف يف روايته فضاءات وأمكنة متعددة وكل فضاء

ارتبط وشخوصه اخلاصة به ،فخصوصية الوصف هو التداخل مع مكونات النص السردي كما 

، يضيف هذا األخري شحنات ودالالت تطبع الفضاء فيتعدى كونه جمرد مكان من األمكنة اجلغرافية

أي أن الوصف هو الذي يرسم أبعاد املكان  ،3، تشخيص لألشياء واألشخاصلفضائيوالتجسيد ا

  : بعدا مكانيا الذي جتسد فيه  وسيمثل لنا العنصر التايل

  

  

 

                                                                 

  . 25-24مبارك ربيع، املصدر السابق، ص  ص  -1
2- Gerard genette, figure, seuil, Paris, 1976, p 56. 

 .70ينظر، حسن جنمي، شعرية الفضاء السردي، ص  -3
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  : املصنع فضاء   - ب

رمزا للنظام "، قد مثّل الفالحني إىل عاملني، كمكان أساسي حول حياة املصنع دور برز      

واخنراط شخصية   .1"على البشر واألرض معا ستغاللواإلاألخري املرفوض القاضي باملسخ والتبعية 

عن واقعه احلقيقي،  نسالخحنطاط والتخلي عن القيم البشرية واإلاإلالعريب باملصنع مثلت بداية 

  : بداية، تشكيل اتمع املغريب طبقيا، من خاللهنا تظهر و

  .اجتماعية جديدة هي الطبقة العاملة ذات األصول الفالحية ظهور طبقة  �

  .وصف طرق العمل داخل املصنع  �

  . ستعماريةحل مرتبطة حبضارا األوربية اإلظهور برجوازية مدنية ذات مصا �

من قبل ، الذي كان منتهكا آنذاك ألن فضاء اتمع املغريب" مبارك ربيع"هذا ما صوره         

االستعمار ظلم وظالم، انتهاك وإجرام حياول بكل ما ميلك من وسائل حضارية "و االستعمار

والذي سلب حق . 2"وفكرية، وبكل ما يعرف حول طبائع اتمعات واألمم، إضعاف الشعب

 العمالية وظهور حتجاجاإلوهنا بداية الفعل النقايب داخل املعامل والذي متثل يف حركة  ،املغاربة

 واالستغاللوالقمع  غتصاباإلواليت ترتبت عن ، والنقايب ،السياسيمبظهرها قاومة الشعبية  امل

يف الريح الشتوية ، جاء كرفض للواقع البديل الذي  هو  ،انوالتارخيي البارز جتماعياإل فالبعد

على احلياة العامة احبتها املعاناة صاليت ، 3"باألحداث والتغريات  اململوءة "العيش يف املدينة 

                                                                 

 .60املكان يف الرواية العربية، ص عبد الصمد زايد،  -1
 .62أوريدة عبود، املكان يف القصة اجلزائرية الثورية، ص  -2
   .24اخلطاب الشعري املعاصر، ص يف قادة عقاق، داللة املدينة  -3
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ما يدفعه إىل البحث "، يف املصنع ، صاحبه دائما احللم والعودة إىل األرض فاالستغاللواخلاصة ، 

  . 1"عن مكانه املسلوب، حىت وإن كان ذلك على مستوى الذاكرة واخليال اليت تكسر احلدود

 ستسالمخلوف واإلنتهازية واللظلم واإل ويتبني لنا أن فضاء املصنع يف املدينة ،مثل حيزا

كان احللول رغم أن مههم  فردانية يف معاجلة  املشاكل وإجيادال سادتهكما غاب اليقني اجلماعي و

تهامي يتكلم عليهم خلوه شي الميسه  ار أركل واحد يدبر "على لسان الراوي  كما جاءمجاعيا ،

واقع املرير وقلة وعيهم يتضح عدم وعي الناس بال افهن ،2"ق من عند العساكرةكل الدأوحده ي

الذي ينبأ إىل احلل الفردي  وعرتبال وممنهم، فالصورة ممتدة تعكس السياق املوسوعدم تضا

  .بالشتات والتفرقة اليت ستزدل ستارها على الشعب املغريب

بأرضه وبىن عليها آماله وأحالمه حيث مجعت هذه األرض بينه وبني " احلمدوين"ارتبط 

احلمدوين اليوم غريه باألمس، فأرسته جبانبه واألمل كثري يف أن جيتمع الشمل والعريب " عائلته 

ألا مثلت  ة البطليظل التفكري يف األرض مرتسما يف ذاكر،3"الكبري يوميا بالعودة إىل تربة القرية

ا بين منهاة إليها ليظفر بالعيش اهلينء،فهي املكان األصل ودكان حيلم بالعو فدائماواقعه وحاضره 

  .ويف نفس الوقت يرفض الواقع املرير واقع املدينة ،أمال يف تغيري حياته

ذلك التباين بني  يف اجلانب اآلخر من الصورة يتضح"كون إزاء نقيضني القرية واملدينة ونف

هلم قواعد بني  فعون باستمرار فوق سطح أرضهم،بعدما يكونوا قد أرسواتاملدينة الذين ير سكان

ومبا أنه رجل الريف،فإنه يسعى إىل ،4"خيشون العيش بعيد عن حواف احلياةسكان الريف الذين 

  .ترعرع بني أهلهاوألنه إنساا الذي ولد يف أرضها ه العودة إلي

                                                                 

 .83، ص املرجع السابقأوريدة عبود،  -1
 .148مبارك ربيع، الريح الشتوية، ص  -2
  .الصفحة نفسها،املصدر نفسه، مبارك ربيع  - 3
  .31ياسني النصري، الرواية واملكان،ص  -4
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اجلهل  اليت طغت عليها مالمح " احلمدوين"يصور لنا الكاتب جانبا آخر من شخصية 

عند موضع مهشم من قناة  ق قليالجتاوز الظل الطويل وتفو"والتخلف كما تبني الصورة اآلتية 

ضخمة بارزة على األرض وحدق حلظة يف صورته الغائمة املرتسمة متتد طوال إىل ما الحد له على 

طريف الرؤية على السائل البترويل الدسم الداكن الذي مير خالل القناة يف حركة أشبه 

 1"ئحة القطران تتصاعد منه،واحنىن حيرك بأصبعه السائل ويشمه بفضول را بالركود،واحنىن،حيرك

ألن اإلحاطة "فالكاتب يريد أن يوضح لنا حلظة اجلهل،وعدم الوعي باملكان من خالل هذه الصورة

واملرتكز اإلشاري الذي ينقلنا به .2"باملكان هي بداية الوعي وبداية املعرفة،فهو مرتكزها األول

  السائل) احلمدوين(فيها  يت رأىالكاتب، من خالل تعالق احلدث مع املكان،هي وصفه للصورة ال

  وهي حلظة إكتشاف ثروة من الثروات الصناعية،ورمبا يعكس هذا الواقع الصناعي املغاريب

  .آنذاك والذي يدل على حتوله من مكان إىل آخر

الرؤية اليت ستقودنا حنو معرفة املكان ومتثله من  حيث "تعمل الصورة على بلورة إىل جانب ذلك 

مما يزيد من ،3"كس يف ذهن الراوي ويدركها وعيه قبل أن يعرضها علينا خطابه الصورة اليت تنع

" املذكوري"البطل يف قضية استرجاع أرضه،حيث توجه إىل  سيمة احلرية وغموض األمر لدى

  .جوء إىل احلل هناكالذي حتاور معه حول موضوع األرض فنصحه بالتوجه إىل احملكمة واللّ

فارتسمت الصورة يف ذهن البطل وبدأ يفهم األمور على حقيقتها بيد أن صراعه مع ذاته     

ومل يلتفت العريب إىل صورته املنعكسة على السائل الداكن "اليزال قائما كما يربزه قول الراوي

كان املذكوري ما يزال يسايره ...الدسم وهو يتجاوز القناة املهشمة وهو عائد إىل سكن  ابن عمه

                                                                 

  . 51ربيع، الريح الشتوية،ص كمبار - 1
          .74،صالعربيةعبد الصمد زايد، املكان يف الرواية  - 2
        .101ص  ،حسن حبراوي،بنية الشكل الروائي - 3
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هوينصت هذه األرض غريبة عنا وحنن عنها غرباء،إا له ادثه مسيطرا على املوقف كأنه يقول وحي

  .1"ترفضنا بقوة ترد صدى خطواتنا وال تتجرعه إىل أعمق أعماقها كأرضنا

إن الذات تروم "فإميان البطل وصدقه باسترجاع أرضه واضح من خالل هذه الصورة حيث

د هذا اإلنفصال ورمبا الشيء الذي صع،رى حبتمية اإلنفصال عنه اخلالص من هذا املكان القاهر،وي

هو إنفعال احلمدوين واستجابة لنصيحة املذكوري وكالمه الذي مأله بالعزمية والقوة فهو 2"والنفور

م يف املصنعيف فضاء املدينة اليت رفضته ورفضها هو بتواجده احملت.  

اعية،إنه يفتت اتمع من األفراد،ويرسخ لحمة اإلجتميساهم املصنع يف تفكيك الّ" ذلكبو

فقد تأثر البعض بفكرة احلل ،3"فيهم اإلعتقاد بأن الحول هلم والقوة، وأن ال وجود للجماعة

  .الفردي واإلبتعاد عن احلل اجلماعي وهذا ما زاد من اختالل الوضع اإلجتماعي وتدهوره 

من الرواية 4"طب القسم الثاينوهو ق" رفقة ابن عمه كبور" احلمدوين"غادر بطل الرواية 

الذي  -موهوب -اختيارهم على احملامي فوقعحيث ذهبا إىل احملكمة حبثا عن حمامي يتوىل القضية،

ظروف احلرب العاملية الثانية اختفى احملامي،حيث ذهب للحرب  ألنه كان  مع توىل القضية لكن

معه قضية األرض اليت وضع وهكذا غاب احملامي وغابت ،5جزائريا جمندا يف اجليش الفرنسي

فالقرية "احلمدوين عليها كل آماله وأحالمه، ولكنها ظلت ساكنة يف قلبه ومستحوذة كل مشاعره

هلذا كانت مساعي البطل، هي استرجاع أرضه ، 6"ستقر لبعض القيممعنوان للتأصل يف اجلذور و

  .بأي مثن

                                                                 

  .63ص  السابق،مبارك ربيع ، املصدر  - 1
 .66قادة عقاق،مجاليات املكان،ص 2  -

  .64املكان يف الروابية العربية،ص عبد الصمد زايد - 3
  .67املرجع نفسه ص  - 4
  57ينظر مبارك ربيع، الريح الشتوية، ص - 5
          .78املرجع السابق، ص عبد الصمد زايد،  - 6



        األبعاد الداللية للمكان في الرواية المغاربيةاألبعاد الداللية للمكان في الرواية المغاربيةاألبعاد الداللية للمكان في الرواية المغاربيةاألبعاد الداللية للمكان في الرواية المغاربية........................................................................:.......................................:.......................................:.......................................:.......................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

    

��� 

 

 ،اليت1"فهي حلول فردية جزئية"ةأعلنت الرواية يف اية قسمها األول عن فشل احللول الفردي

على  سلبياام لتزرع بذور األوضاع ،واستفحال اجلهل وذهاب القي ترديو بالرتعاتمل تأيت إال 

بل هو قانون املكان أيضا،فما من "نسان الذي وقع ضحية إلنعكاسات التاريخ وقوانينهصورة اإل

ر جناحه على حساب جهل الناس إذ قطف املستعمر بذو، 2"أن يكون موطن حياة إنشئناهمكان 

هلذه األسباب رأى اإل ستعمار أن البد من " ر عليهم مما زاد تشتيت مشلهمثفرادى،وأ فساقهم

ولكن بوادر الوعي ،3"تشتيت احلي إىل جمموعات صغرية تتوزع على الضواحي البعيدة من املدينة

ىل الغرض اإلستعماري من ومن مثله إ" احلمدوين"اإلجتماعي طغت على عقول املغاربة،فقد وعى

  .هدم واقعهم واستبداله بواقع آخر

الرواية لكنه مل يستيلم بسهولة،بل   بداية فرفض احلمدوين للحلول البديلة كان واضحا منذ

فاتمع املغريب له قدرة الفعل خاصة عندما أدى املثقف املغريب بشقيه "ظل متمسكا بأرضه 

  .4"بدور التعبئة والتأطري أي القيامالتقليدي واحلديث وظائفه املالئمة 

ربيع عن األوضاع اإلجتماعية والتارخيية اليت عاشها املغاربة واليت عان من " مبارك"وقد عرب

كردة فعل  خالهلا السكان باملرارة والقسوة وشىت أنواع الظلم واحلرمان ليربز دور الوعي اجلماعي

من القضايا اهلامة ،قضية املعرفة وأمهيتها بالنسبة "املستعمر ألنه هافالسلبية اليت خلّ األثارعلى كل 

 .5"إىل املكان تكمن يف كوا هي السبيل الواعي وهي السبيل إىل الفعل

 

                                                                 

  72املكان يف الروابية العربية،ص ،عبد الصمد زايد - 1
  .املرجع نفسه،ص نفسها - 2
  . 76،صاملرجع السابق - 3
 1صورة املغرب يف السرد اإلسباين ،مكتبة اإلدريسي تطوان ،املغرب ،ط حممد أنقار،بناء الصورة يف الرواية اإلستعمارية - 4

  .28ص ، 1991
          .66عبد الصمد زايد، املرجع السابق،ص  - 5
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وبالرغم من احملاوالت اليت باء ا السكان، يف قضية استرجاع أرضهم والرجوع إىل ماضيهم 

  .ةوتارخيهم، مل جتد نفعا ألن حلوهلم كانت فردي

أسكن يف قلوم اهللوسة " وكان إحساسهم يفقداا بشعرهم بفقدان كيام وأصالتهم وقد 

عالن موت احلمدوين إزاد األمرسوءا وانتهت األحداث ب ، مما1"واإلكتئاب،وعدم الثقة يف النفس

  .الذي بادر من أجل استرجاع حقه وماضيه

وأخذ األرض اليت مثلت نقطة قوة ،ية فيموت البطل ويف نفسه شيء من اقتالع احلق وطمس اهلو

،وهنا تنقلب املوازين لصاحل الشعب املغريب الذي يسترد طاقته وقوته يف القسم 2باقي األشخاص

لجوء إىل احلل الفردي ليس سوى سراب جيري وراءه الّ أنّ  السكان حيث يدركالثاين من الرواية، 

إم " ير وتوسيع دائرة الوعي اجلماعي،والسكان ،فيسترد الشعب قوته وإميانه بالعمل على تطو

فهنا يتغري املكان ، 3"األرض الكبرية،الوطن داد وعوا أن استرداد هذه األراضي اليتم إالّ باستر

إىل زمن سيبنيه األفراد بالتغيري والطموح وهدم  والزمن من زمن الذي بناه األفراد على اإلسترجاع

د عربت الرواية عن مرحلة تارخيية من تاريخ املغرب ملا خرين فقآزمن ومكان  ااملآسي ليحل مكا

  .فيغري بذلك واقع وتاريخ املغرب.عرضته من أحداث ووقائع

  :األرضفضاء   - ت

منها الروائي يف رسم  انطلقالريح الشتوية حتددها املرجعيات اليت "احلدث يف رواية  فطبيعة      

على  ينبينفاحلدث الروائي عموما  ،4"التارخيية من املعطى الواقعي أو معامل فضاءاته املأخوذ

 جتماعية والتارخيية من خالل تداخل اإلأمكنته "  مبارك ربيع"املرجعيات لدى الروائي وقد وظف 

                                                                 

  .49مبارك ربيع،الريح الشتوية،ص - 1
  .58،صمبارك ربيع  ،ينظر - 2
        .75عبد الصمد زايد، املكان يف الرواية العربية،ص- 3
 .77، ص 2004، فرباير 406بشري حممودي، بنية احلدث يف الرواية اجلزائرية، جملة املوقف األديب، دمشق، سورية، ع  -4
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محل من الدالالت واإلحياءات اليت عربت هلا الذي وقعت يف املكان العام أحداث الرواية مع اليت مت

إىل " ستعمار يف سعيهضية اإلالعريب احلمدوين هي جزء من قإن قصة . عن واقع اتمع املغريب

  1"صانعامل ألزمةاملدينة وتوفري اليد العاملة على امللكيات الصغرية لتهجري السكان إىل  االستيالء

املعمرين على هذه األراضي، وقد دافع العريب عن أرضه بالسالح فاضطر إىل اهلرب  وإحالل

الذي  للمدينة ،ولكنه مل يفلح يف استرجاع حقه، فهذا احلدث يكشف عن تفاصيل الواقع املغريب

األرض قطعة من . "باألرض  وعشقه للمكان باديا ولكن متسكه ،عاشه املغاربة يف فترة االستعمار

كيف يعيش من ال يشم عبري . حيس موطئ كل قدم بأرض األجداد كيف يعيش من ال ،كبد املرء

  2."التربة

شتياق ألرض األجداد املكان الذي ميثل له احلنني واإل معلق ذا" احلمدوين"فبطل الرواية 

احلمدوين  دريث غاح دث وطبيعته ،وهكذا بدأ التغيري يطرأ على بناء احل. صول والتقاليدواأل

  .ضاء البديلفاألرض إىل املدينة  واليت غريت حياته وبدأت تظهر املخاوف واملآسي هلذا ال

، منبعث 3"فاحلر يعيش على أرضه"شعور حر حنو أرضه  ومن الواضح أن شعور احلمدوين       

 ض لفضاء املدينة  الذي متثل يففيها والراف ععراق صادقة اجتاه تلك األرض اليت ترمن أعم

من خالل نشر الوعي الفردي على  جتماعيةهذا األخري يف تفكيك اللحمة اإل وساهم) املصنع(

  .4"إن التمرد على املدينة يصبح حاصال"واإليهام بقوا وانعدام وجودها،  اجلماعة

 ي آلت إليه قرية احلمدوينوقد فرض املصنع نفسه على القرية وعلى األرض، فاملآل الذ

وهاهي مساحات األرض تنسحب من حتت أقدام أصحاا "وأرض كبرية قرى أخرى  إليهآلت 

                                                                 

 .140ص  الشتوية ،الريح مبارك ربيع -1
 .12ص  ، املصدر نفسه مبارك ربيع، -2
 .17نفسه، ص  املصدر  -3
 .122قادة عقاق، داللة املدينة يف اخلطاب الشعري املعاصر، ص  -4
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خري القوة يف ب أخذها األوروبيون وقد سلط هذا األلتسلب هاته األرض وي 1"شيئا فشيئا

حتدث عن أرض أوسع بكثري، كلها تكون قضية "اك أراضي وقرى الفالحني املغاربة، فـوانته

والقرية متثل "، فاألرض هي املالذ اآلمن لسكان القرية 2"واحدة كربى تطغى على القضايا الصغرية

 هياألرض، عامل احلرية وما متنحه من شعور بالتواصل واالستمرار والعودة إليها واالتصال ا 

عودة إىل أم خالدة، والقرية هي مكان احلرية، فقد صنعت ما يكفيها ملا متثله من رموز 

نابعا من أعماق الذات واإلميان باسترجاع األرض كان ، وإن قرار العودة إليها كان 3"ودالالت

  .مترسخا يف أذهان القرويني

  : الفضاء اجلماعي   - ث

تظهر بوادر الوعي اجلماعي من خالل توسيع دائرة الفضاء اجلماعي الذي احتوى       

أصبح نقطة قوة لكل فرد منهم، ويف نفس الوقت  ،خمتلف أفراد اتمع املغريب وتعاوم مع بعضهم

سالحهم حقا ،جربوه ... املنشورات"شكل هذا الفضاء ، مكانا لتنامي العمل اجلماعي فكانت 

ة وسيمة إىل فمرارا يف نشر أفكارهم وإذاعتها بني السكان، فكانت عبارات امللصقات تنقل حمر

ها الصغار والكبار قبل أن تعبث ا ايدي أعوان الناس وتتحول معانيها وعباراا إىل أناشيد يردد

وإنّ مهمة األفراد برزت من خالل يء كل الطاقات واإلمكانات الكفيلة بإزالة ،4"السلطة ومتزقها

حكم املستعمر،وقد برزت مهمتهم من خالل تعاوم حلل مشكالم السياسية واإلقصادية اليت 

  .خلفتها النظم والوضعيات الفاسدة

                                                                 

 .64، ص املصدر السابقمبارك ربيع ،  -1
 .71املصدر نفسه، ص  -2
 . 78 -77أوريدة عبود، املكان يف القصة القصرية الثورية اجلزائرية ، ص ص  -3
         . 206،ص الريح الشتويةمبارك ربيع ، - 4
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ى الشعب املغريب إىل إدانة النظام املستبد واملتسلط ولكنهم واجهوا شىت أنواع القمع الذي فقد سع

انتشر أفقه يف اتمع املغريب ،وإنّ احتاد العمال، أضحى ضرورة تارخيية فضال عن كونه واجبا من 

  .حيث املبدأ الذي اعتنقه األفراد حلل مشاكلهم واحتاد أفكارهم

األطراف عن بعضها البعض وتفرق بني أفراد  تصداملستعمر،ل حيال كل هذا تقف سلطات

جتمع املقيم العام،والباشا،واخلليفة يف مكتب أفقد "  اتمع وهذا ما يربز من خالل الصورة اآلتية

يف ضرورة تشتيت هذه الطبقة،قبل أن  يتلخصاملقاطعة وتدراسوا مشروعا يتعلق بالكريان وسكانه، 

لوطنية،وذلك بترحيل الكريان وتوزيعه إىل أجزاء صغرية على نواحي متنائية تكتمل قوا،وتكتسحها ا

  1"مسوخا...ورابع...يف ضواحي املدينة،فجزء يرمي به إىل ناحية العنق وآخر إىل سيدي ومن،وثالث

والوضع ،الرديئة ،من مكان ضعيف ينوء باحلياة اهلشة " الكريان"فقد تغريت واقعية املكان   

فأصبح مصدر قلق .اليت ترفض واقع الذل والظلم ،تتعاىل منه أصوات احلق ،مكان قوياحملدود إىل 

وخوف من الطرف اآلخر،لذا سعت السلطات اإلستعمارية إىل حتطيمه وهدمه،وترحيل السكان 

سي  بزعامةاليت تضامنت مع احلركة الوطنية  العماليةألنه أصبح يبعث خطر تطور احلركة  ،منه

خططت السلطات املستعمرة،إلخراج السكان،إالّ أم متسكوا فيما بينهم  ، وقد"عبد الفتاح"

يف إطار التفكري والتخطيط والتنظيم ليبعدوا املستعمر، وليحققوا غايام،وخاصة قضية  وظلوا

 .لتمسك فيما بينهمهذا ا إثبات وجودهم، واحلفاظ على هويتهم املغربية، و

ويف ضوء ذلك فإن "ور القوي للشخصيات وأفعاهلا وهذا التماسك يتجسد بفعل احلض         

املكان ال يكتسب دالالته السطحية والعميقة والرمزية إال حني يصبح جماال وحيزا للقوى الفاعلة 

فتكامل وإلتحام احلركة النقابية والوطنية معا شكلت لدى ، 2" بصراعاا ورغباا وأحداثها

املواطنني وعيا مجاعيا، هادفا إىل تغيري وقائع اتمع املتردي الواقع واملرفوض فصورة سي عبد 
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الفتاح كانت صورة إنسانية قريبة من شخصية أهل القرية فدور التوعية الوطنية الذي قام به، كان 

ططات االستعمار، والذي دفع السكان إىل اإلحتاد والتضامن ويتضح له الدور الفعال يف فضح خم

كونوا على يقني ، بأن حىت واحد منكم ما يرجع "ذلك من خالل صور كثرية منها هذه الصورة 

هذه احليل ... لبلده وأرضه، وكونوا على يقني بأن حىت واحد منكم ما يربح قضيته يف احملاكم 

وا ا الناس للمعامل، ويتخلوا على بالدهم باخلاطر أو بالقوة ، وهذا كلها احلكام عملوها حىت جيلب

فدور التوعية الوطنية يربز من أداة التعبري والكالم الذي حيمل معاين اإلدراك ، 1"الشيء معروف

تربز بعض " سي عبد الفتاح" واليقني للظلم وكشف معاملة ونوايا املستعمر، فمن خالل خطاب 

ل فضح الواقع التارخيي واالجتماعي املنحط، والذي سيؤول إليه الشعب مظاهر الوعي من خال

  . املغاريب

 

  : البعد التارخيي  3-2

من خالل تداخل األحداث " الريح الشتوية"يتجلى البعد التارخيي  للفضاء املغريب يف رواية 

وما عرفه هذا اتمع من  ،يف فترة تارخيية حمددة التارخيية اليت صورت جزءا من حياة اتمع املغريب

الفرنسي باملغرب ،وظهور  ستعماريمنها الوجود اإلجة عوامل عدة،حتوالت اجتماعية وسياسية نتي

فإن ، ومن خالل ما سبق ذكره، ى املغرب، مث اندالع احلرب العاملية الثانية وآثرها علالطبقات

وضحه مبارك ربيع يف ي الذي التفاصيل احلكائية والوصفية تكشف عن مظاهر هذا الفضاء التارخي

  :فظهرت الفضاءات بأشكال متعددة نذكر منها .روايته
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  :الفضاء النضايل   - أ

، عزمت تارخيي الذي شهدته أحداث الروايةللوضع املتردي الذي عاشه املغاربة، والواقع النظرا   

 اإلنسانية، من أجلفالتاريخ هو مسرح اإلرادة "الشخصيات الرواية على تغيري واقعها التارخيي 

إذ حصل التحول على ، 1"ومن أجل املزيد من احلرية.. .التحرر من اخلوف واملرض واجلهل

اتقال من البطولة الفردية إىل اجلماعية، وجتلى مستوى الوعي، وتنامي الفعل لدى سكان القرية واإل

دعى فيه، إىل   هذا يف حمطات عديدة من الرواية، حيث ألقى سي عبد الفتاح خطابا باملدرسة

اآلن جاء دور التنظيم والتقسيم، كل واحد منا الزم يتكلف حبومة : "اإلحتاد بني سكان القرية قائال

كبور يتكلف مبعمل السكر، واملزايب بناحية : من احلي يكون فيها مجاعات ويتحمل مسؤوليتها

الفتاح يكشف فخطاب سي عبد  2..."وعباس ...ة، والتدالوي بناحية الفران وعلياجلوطي

بوضوح عن ظهور عمل نضايل منظم، يتحد فيه السكان وتتوزع فيه األدوار مبا حيقق التكامل 

  .والوحدة والتضامن

كما عكس الفضاء النضايل خصوصيته على أفراد اتمع مبختلف جتلياته الثقافية والسياسية 

، فقد 3"والقيم واألنساقوغريها كثري على مستوى الفضاءات "العالقات  خاللواالجتماعية من 

قام الكاتب بإبراز دور الشخصيات يف هذا الفضاء ضمن نسق سردي متواصل على مستوى 

  . األمكنة واألحداث الواقعية والتارخيية

تتحدد معامل املكان النضايل من خالل إرسائه للقيام والعادات اليت تطبع عليها املغاربة ،وقد 

تمع املغريب إىل تبين املعتقد النضايل وترسيخ القيم اليت وجب كشف لنا الكاتب مساعي أفراد ا

 .فاعتناق النضالية أضحى واجبا وطنيا. على كل فرد منهم اإللتزام
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  :ضاء املقاومةف -

أقحمنا الروائي يف فضاء مجاعي، برزت فيه مسات املقاومة والتصدي للمستعمر وقد   

، فقد مثلت كل شخصية وكل اليبألن الرواية يف الواقع متعددة األس كشفت لغة الرواية ذاا ،

  .هيئة صوا اخلاص وموقفها اخلاص أيضا

، فقد م بدال من الرضوخ لقرار املستعمروعلى هذا األساس، حبث سكان القرية عن حريته

تظهر   -ىمن هذا املنح-إذ ميكن القول أن العالقة بني اإلنسان واملكان "حبث هؤالء عن احلرية 

بوصفها عالقة جدلية بني املكان واحلرية، وتصبح احلرية من هذا املعىن جمموعة من األفعال اليت 

لذا  ،1"يستطيع اإلنسان أن يقوم ا دون أن يصطدم حبواجز، أي بقوى ناجتة عن الوسط اخلارجي

عمد السكان على التجمهر وسط ملعب كرة القدم، ورفضوا ترحيلهم من مسقط رأسهم 

بدأت خالئق الكريان تدب يف نشاط غريب متقاطر من كل فج يف اجتاه "وهكذا ) الكريان(

  .2"واحد

ستيعاب حيث ميتد فضاء فسيح خلقت منه مهة اإلإن انطالق الناس من هذا املكان الواسع 

من مكانه السطحي إىل مكان عميق الداللة، حبركته " امللعب"نا تغريت داللة فه. 3رجال احلي

على هذا النحو "ونشاطه وتوافد اجلموع إليه، فأصبح فضاءا للمقاومة، والتضامن والعمل املنظم و

  .الداعية إىل العمل اجلماعي املنظم الذي ترأسه زعماء املقاومة 4" كشف املكان عن بعض قوانينه
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 1"رفت الوفود إىل أداء واجبها حتت محاسة األناشيد الوطنية وزغاريد النساءانص"حيث 

فالواجب الوطين جلي وواضح يف هذه الصورة، اليت تظهر بشكلها املنظم وتأطريها املنسق فقد 

جتمعت الوفود لنفس اهلدف الداعي إىل املقاومة ضد املستعمر، وبدأت املواجهة مباشرة معه من 

وتصفح الباشا اجلموع من جديد ويف احلني لعلع يف الفضاء صفري غريب، "، خالل قول الراوي

ففضاء املقاومة جلي هنا من   2"رصاصة أوىل تلتها أخريات وارتفعت من بني اجلموع أصوات

خالل مواجهة ورصاص وقتل وشهداء وهذه املصطلحات حييلنا ا الكاتب أننا أمام فضاء مقاوميت 

  .رديص الس بكل ما توحي به عبارات وإشارات النيعج بالصراع بني الطرفني

كان فضاء املقاومة، فضاء حمتدم الصراع حيث فرضت القوى املستعمرة قوا على سكان 

، ولكن رغم كل "كبور"قلني وعلى رأسهم زعيم املقاومة القرية، بتجويعهم و قتلهم وتعذيب املعت

  .قاومةهذا مل دم عزميتهم بل زاد إسرار الشعب على امل

فيبوح عن أسراره ... قام بأدوار رئيسية حامسة يف احلكي"وبرز دور احلمدوين حيث 

يف تطلعه إىل املستقبل أمال يف غد أفضل وجتلى هذا من خالل صور ، 3"ويطلعنا على خفايا بنفسه

فقد أطلعنا السارد على ،4"حيث مينحها حضورا طاغيا، ومكانة متفوقة"كثرية يف الرواية، 

األحداث اليت مرت ا هذه الشخصية، إثر املقاومة اليت انطوت على دالالت األمل والعطاء يف 

  .سياق فعل مجاعي هادف ومتوازن
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األحداث واألزمنة يف سريورة منسجمة، ترى فيها الشخصية تطلعها إىل مستقبل فتوارت 

، فبنية الفضاء 1"أحداثا حيث يطلق العنان خلياله ليستشرف اهول ويتوقع "مليء باحلرية 

فظهرت الشخصيات تعيش "انسجمت مع بنية الزمن لتصنع نسيجا سرديا متوايل األحداث، 

لذا بنت الشخصيات ختيالا اإلستشرافية واملستقبلية برؤية فنية  2"حاضرها لتؤسس املستقبل

يل عمل ربيع كان يهدف من وراء كتابته إىل تشك" مبارك"وفكرية متكاملة ولعل الكاتب 

جتماعي والتارخيي، سردي، يتشاكل فيه التارخيي واملتخيل املبين على أبعاد داللية أمهها اإل

فاستطاع أن يرصد حلظة التحول يف اتمع املغريب، حتول متعدد اجلوانب ومتداخل الداللة، إذ 

مستوى البنية  كما رصده على، 3"رصده على مستوى البنية اإلنتاجية يف ظل قوة إمربيالية رأمسالية

جتماعية وأيضا البنية النفسية، فشكل النص الروائي واقع تارخيي بكل أبعاده اليت رصدت لنا اإل

  . الشخصياتدينامية وحركة 

ستعمارية اليت طبعت صورا خمتلفة للممارسة اإل" الريح الشتوية"كما قدمت رواية 

هدف العدو أن يسيطر على  حتالل الفرنسي باملغرب، من خالل مظاهر متنوعة، حيث كاناإل

ني بكل أشكال العنف والتزوير وحاول املستعمر أن يفرض سياسته على املغاربة أراضي القروي

بفرنسة التعليم وإخضاعه ملناهج التعليم الفرنسي وبراجمه كما سعوا إىل تشويه صورة العمل 

  باستعمال أساليب ختويفية  الوطين، مبحاولتهم طمس الشخصية املغربية وإخضاعهم لإلبادة والتفرقة
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 1..."بترحيل سكان الكريان، إىل جهات خمتلفة سيدي مومن، ضواحي احملمدية"وقهرية وذلك  

  .واغتيال املواطنني ونفيهم إىل الصحراء

كن األعمال النضالية مل تتوقف فلجؤوا إىل العمل النقايب، ما استدعى إبداع أشكال نضالية خمتلفة 

جتماعات، فترابط اجلميع من أجل وطنهم، هذا الوطن الذي  يزيد من  وعقد اإلمثل كتابة املناشري

نتماء اإلنسان إىل هذا  املكان والفضاء الذي يستقر فيه وميارس فيه حياته، ضمن ظروف معيشية إ

بعيدا عن صخب  ألنه ميثل امللجأ واحلماية اليت يأوي إليها اإلنسان"حسنة ووضع اجتماعي متوازن 

فاإلنسان يبحث دوما عن املكان الذي ميارس فيه حريته، ويتجول عرب فضائه وأرضه  ،2"احلياة

  .والتنقل فيه من مكان آلخر

  :احلدث التارخيي  - ب

أسسه من خالل ارتباطه الوثيق بني " مبارك ربيع"أخذ احلدث التارخيي يف رواية 

اليت تويل أمهية كبرية يف البنية ، بتعدد األحداث الشخصيات وأمكنة وفضاءات الرواية اليت تعددت

فاحلدث هو  ،3"املكان حمددا أساسا للمادة احلكائية ولتالحق األحداث"السردية حيث يصبح 

  .األساسي لبنية الرواية ويستلزم دائما حضور املكان  الشكل

وقد  حققت رواية ريح الشتوية مقروئيتها من خالل وصفها  الواقع لألحداث التارخيية   

جتماعية  حتليل األحداث التارخيية  واإلعمدت إىل"ألا ها يف التعبري عن حياة اتمع املغريب ونزاهت

 جتماعيةبطبيعة العالقات اإل مشروط ،ايةفوجود األحداث التارخيية داخل الرو.4"شكل فين بارعب

  وحقوق الفالح  ،ة األرضقضي" مبارك ربيع"قتصادية إذ طرح اإل والفكرية وحىت
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قوة استعمارية وزمرة من األهايل اليت متثلت يف   إضافة إىل ميزان القوة املختل بنينيوالعامل

 ا ميتلكونالتضحية بكل م"خالهلا واليت حاول الشعب من . واإلستعماراملواجهة بني القرية  صورة

 ومن أجل ذلك  أختذت األحداث جمراها التارخيي املساير لطبيعة،  1"وجمده من أجل انتصار الوطن

     .املكان

اإلشارة لبعض املفاهيم إىل كان يسعى من خالل روايته " مبارك ربيع"ولعل الكاتب 

واألحداث السياسية اليت ومست باجلهالة،وقد حاول بعث الوعي الفكري والسياسي من خالل 

فعل ب" شخصيات الرواية ليعاجل من خالهلا موقفا جمتمعيا ساده الغموض والآلوعي حبقيقته وواقعه

التارخيي  احلدثالذي تأسس فيه 2،"اختالف وتفاوت الشروط اإلجتماعية والثقافية للبلدان العربية

  .3"وفق ما يتركه املكان من انطباع يف مثن الشخصية"وتتحدد فضاءاته 

ومن الطبيعي أن يكون اإلحساس باملكان مرتبط بنوعية وعالقته بالشخصية فالتجربة املكانية 

مجيع الظواهر  هعلى استكنا" وأبعاده،وقد أكد باشالر يف دراسته للمكان هي اليت حتدد املكان

حيث حاول حتديد األسباب اليت تدفعنا لإلرتباط باملكان مما كان ، 4"احلسية والشعورية والنفسية

هلذا يلجأ البطل إىل مغادرة أرضه  .وضعه،إلنه حيمل دالالت أبعد من جمرد متثيل لألشياء واحتوائها

د عن قريته والدخول إىل مكان جديد وهو مكان املدينة،وهناك تضيع آماله وتبقى األرض واإلبتعا

مكنون ذاكرته،وتعلق آماله،بفكرة استرجاع أرضه اليت غابت عنه وغاب هو بدوره عن احلدث 

ومن هنا تتسع قضية استعاب األرض ،لدى مجيع .وانتهى به املطاف إىل املوت وموت أفكاره معه

منطق الوعي الذي حياول جتاوز السيطرة وأساليب اخلضوع،والتشبث بوطنهم،  السكان ليتسع

  .واإلستعداد للمواجهة بكل اإلمكانيات والوسائل والطّاقات
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فهذا الوطن الذي خضع لسيطرة الغري،البد على الشعب أن يسترجعه ،وقد عرب عنه مبارك 

هر بوادر العمل النضايل والتكتل ومن هنا بدأت تظ،1"شتاء يغسل األرض من املاضي املشؤوم"أنه

الذي يهدف إىل تغيري الواقع  ،إنّ وضوح الغاية من العمل اجلماعي .ضد املستعمر اجلماعي

والثاين  األول وهو املكان األصل والتشبث به وبقيمه. جيمع بني نقيضني واحلدث التارخيي الذي

  .الوطنهؤالء السكان طمس هويتهم وتشتيت مسا عيهم يف احلصول على 

ارس عليه ألوان اإلضطهاد متفاحملنة اليت مر ااتمع املغريب، جعلته يرفض ويأىب أن  

وليتحقق اإلنزياح الروائي بعد ذلك عرب "ليصل إىل غايته املنشودة يف استرجاع حقوقه.والتعذيب 

اهلدم  حيث صار خطاب مفارقة مبنية على احلوار والتفاعل من خالل جدلية... التخيل التارخيي

وإذا اإلنسان موزع "وهكذا انتحلى ازدواجية املكان، 2"والبناء واإلنتقال بني املاضي واحلاضر

فقدرة الذات جتسد نفسها ، 3"وممزق بني الذات واملوضوع أوبني نفسه وبني التاريخ والواقع أمامه 

  .األصل هوالقرية  من خالل مكاا

ل كل منهما اآلخر ا العالقة العكسية حيث يكممهوتتالشى قوا يف املكان الثاين فتربط بين

وهذا حني تسترجع فيه الذات قوا داخل املكان الذي تلتحم فيه الشخصيات واألحداث 

واألزمنة،وإن خضوع الرواية هلذا التحول يف مسار السرد،جاء نتيجة العمل اجلماعي، خاصة وأنّ 

فهي إشارة من الكاتب إىل األوضاع  اهلدف السامي لدى الشعب هو استرجاع األرض بأي مثن

اليت كان يعيشها الشعب املغريب،فمزج يف نصه الروائي بني العوامل واألبعاد الوطنية والثقافية 

واإلجتماعية،فقد التحمت جل الطبقات اإلجتماعية مع بعضها البعض أطفال ورجال ونساء 

مبا يهيء هلم فرص البقاء  واضعني أمامهم هدفا واحدا أو غاية واحدة وهي استرجاع الوطن

  .والنماء
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يف كشف اجلوانب املختلفة للحياة اإلجتماعية والواقع التارخيي " الريح الشتوية"اسهمت رواية 

  .الذي خضع لقواعد وغايات سياسية أكدا الظروف اإلجتماعية القاسية

تعبيد الناس،وتغيري سلوكهم ومعامالم،وأنظمتهم ويف كل  فكانت غاية املستعمر،هي  

ولكن التوعية الوطنية والعمل اجلماعي، واجتهاد العاملني به واتصاهلم الوثيق من . مناحي حيام

قريب أو من بعيد،جعل الشعب يفرغ كل طاقاته وإمكانياته يف جناح النضال واستمرارية حىت 

ذا ما ساعدهم على إشعال نار دعوم وحماربة كل العراقيل أصبح واجبا وطنيا لدى كل فرد،وه

  .اليت تقف يف طريقتهم

وذا ميكن القول أن احلدث التارخيي،أضاء لنا عدة فضاءات وأمكنة كشفت عن األوضاع 

الصعبة واملآرب اخلاصة اليت عاشها املغاربة على صعيد خمتلف امليادين الساسية،واإلقصادية 

  .،واإلجتماعية

قدم لنا الكاتب تضحيات الشعب الذي لىب نداء الدعوة اليت كانت دعوة تضحية  وقد  

وبذل وفداء،حيث ارتبط مصريهم مبصري اجلماعة، اليت اختلفت ظروفها،وأعلنت انتماءها الذي 

الانفكاك فيه،وقد قدم لنا الكاتب مناذج خمتلفة لشخصية الرواية على اختالف أحجاثها وتغيري 

  .وردود أفعاهلا الواقعية والتارخيية مواقفها وحاالا

  :داللة املكان الروائي -4

لحني داخل فضاء الرواية اليت سعى فضاء املتداولني تعدد مفهوم املصمبفهوم املكان أو ال

 كان سواءا الرواية يف مكان كل مثلت اليت ،وأبعادها الداللية  أمكنتهان عمبارك ربيع إىل الكشف 

 إما شيء، حدوث اختيار على يدل أنه كما املختلفة بدالالته يتعدد املكان" فمفهوم ثانويا أو أساسا
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 والعميقة السطحية بعادهبأ يعرف أنه كما ،1"حبضوره يتجسد فهو راهن زمان أو ماض زمن يف

  .فيه املتواجد للمكان املكونة

 الذي للمكان احلقيقي املعىن عن بعيدا حسيا بعدا أعطاه بالتخيلي امتزج الذي الرواية ففضاء         

 وإمنا ، به نأبه أن دون نعربه احملايد اخلارجي املعطى ذلك هو ليس" املكان ذلك اإلنسان صورة يف متثل

ل العديد من التأمالت املكان ميثف  2"شتمالاإل خاصية وإمنا ،العرض أو الطول حيدده ال ، حياة املكان

الفكرية والوجدانية وحىت اجلوانب النفسية، مما يوطد العالقة بني اإلنسان واملكان واليت يعرب من 

  .خالهلا اإلنسان مبختلف األشكال واألساليب 

زا تارخييا يف روايته الريح الشتوية ، كان حي"مبارك ربيع"عنه  فاحليز الروائي الذي عرب      

الذي يتحدث عن مكان وجد أو مكان موجود هو احلقيقي  فاحليز"جتماعي اال احليزمدجما مع 

ت جتماعي هي اليت عمعلى املعطى التارخيي واال ، فداللة املكان املبنية3"تارخييا أو جغرافيا حقا 

ألنساق ، وقد خضع املكان يف الرواية مغلوقة مفتوحة أو على فضاء الرواية  سواءا كانت فضاءات

  .حتدد املكان  وأبعاده نفسية فالتجربة املكانية  هي اليتوتارخيية و فكرية

لبطل  مكانا أليفا مثلتبني احلنني إىل األرض اليت " الريح الشتوية" تأرجحت بنية اخلطاب   

 الرواية، وبني احلي الصناعي الذي كان معاديا ال حساس البطل فتشكلت هذه الثنائية الضدية

فاألرض هي مكان "، "مبارك ربيع"لة له كما عرب عنه ثماامل انطالقا بعالقة املكان بالشخصية

، وهي بالنسبة للعريب احلمدوين مكان احلياة حيث جيد 4"واالبتعاد عنها يشعره باخلوفالطمأنينة 
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كما  زمنة واألشخاصتتعدد بتعدد األحداث واأل "الريح الشتوية"فاألمكنة يف  .را طليقاحنفسه 

 :)لساغالب ه(صنفها 

املكان ساحة  ، حيث جنديف رواية األحداث املتتالية هوهو املكان الذي جند :املكان اازي -

  .لألحداث ومكمال هلا

  .خالل أبعاده اخلارجية وحياد من وهو املكان الذي تعرضه الرواية بدقة: املكان اهلندسي -

   .املكان عند امللتقى وهو قادر على إثارة ذكرى : املكان كتجربة معاشة -

  1.ومكان الغربة كالسجن واملنفى والطبيعة اخلالية من البشر: املكان املعادي -

واليت  ،ألليف واملعادياليت متثلت يف العريب احلمدوين وتردده بني املكان  ا فالشخصية

واية ية ذكرياته مع األرض فكانت نقطة بدافيه الشخصية إىل حتقيق أحالمها واستدعاء  سعت

، كما أن حضور املكان كان قويا ومفعما املكان جمرد حلم ليحقق فيه وجودهله  حيث أصبح

أن األرض " الريح الشتوية"يف  االنتباهبالدالالت ومضخما باملعاناة اليت عاشها احلمدوين وهنا يشد 

العميقة مثلت للحمدوين أرض األجداد، واإلخالص هلا وفاء وأمانة، وهي إىل ذلك رمز للجذور 

حلقة ضرورية لتداول األرض، "يشعر احلمدوين بتواصله وبكونه  يف التاريخ ، وبفضلها تأصلةامل

يق الذي يربطه العم االرتباطفهذه املعاين اجلوهرية  يف صيغتها  تلح على  2"وليس صدفة عارضة 

ى حديد ة ترد أقدامنا بعنف فتسمع لوقعها صوتا كما لو كانت تقع علبيأرض الغر" باألرض 

متتصه ليثمر بركة  اوقعنا فيها إىل أعمق األعماق، إ صلد، إا ترافقنا أما أراضينا فيغوص صوت

الذي يعكس فضائيني متناقضني مها تواجده يف الفضاء  اإلبداعيوأمام هذا التصوير  3"ا وخري
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ه باملكان ينشأ بتشبثذا اإلحساس العميق إليها املعادي وحنينه للمكان األليف وهو أرضه احلبيبة وه

  .معه بكل وجدانية وعاطفة  ىاألصل لكينونته وهو رمز للفضاء املغلق ألنه ميثل له األمن ويتعاط

يتوازى  الواقع املكاين مع  الواقع التخييلي الذي رسم خطية زمانية ،امتدت مسارا عرب  

كما اا طبعت شخصياا  النصأحداث الرواية وامتازت بآلياا الوصفية اليت تناغمت مع بنية 

   . اليت نقلت األزمة اليت عاشها الشعب املغاريب وتارخييةبأبعاد نفسية واجتماعية 

اتمع املغاريب وتصوير ينهض على وصف  الذي يف هذا النصاملوضوع  اجلمايل  يتضح لنا

املتطورة، وقد وضحه ، إال أن الوصف انبىن أيضا على بعض مظاهر احلياة حطةنواملاحلياة الفقرية 

الكاتب من خالل وصف املصانع واملعامل، هلذا نرى االرتباط الوثيق بينه وبني املكان 

  .الذي جيمع بني جمموعة من املتناقضات .الروائي

واملستقبل، لتشكل لنا رواية  ،ترتبط داللة املكان باألحداث اليت تتم يف احلاضر واملاضي

ذلك بدراسة اإليقات احملسوسة اليت يرتكز عليها يف الواقع، تقوميا و"تارخيية وواقعية يف زمن معني 

، فال ميكننا تصور مكان جمرد من املرجعية 1"للزمن، ودراسة مجيع األصداء داخل هذا العنصر

اليت تكشف عن الواقع املعيش لفئات اتمع ومبا لديهم من ثقافات متباينة ورغبات ،الزمنية 

املكان يف النص الروائي، يستدعي كل الدالالت احمليطة به يف املقابل  خمتلفة، ومن مث فإن حضور

الذي يرتدي يف كل عصر حلة جديد ة، ويوظف يف أشكال خمتلفة مغرية، موحية "عامل متخيل 

لتغدو أحداث النص الروائي ممتزجة بني الواقع الفعلي  ،2"حبسب ما يرمسه خيال األديب املبدع

  .م والدالالت الرمزية والثقافية والواقعية وفق رؤية الكاتبنة ببعض القيوبني اجلانب اخليايل مشحو
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حضر املكان يف الريح الشتوية من خالل رصد التحوالت اليت طالت أحداثها وتباينت 

  .وبداية تشكل اتمع املغريب طبقيا مستوياا داخل بيئة متباينة وهي الريف واملدينة بكل متغرياا

ضمن مكانني أساسيني مها  جتماعي والتارخييمظاهر الواقع اإلعملت الرواية على نقل 

اهلوية املكانية املركزية اليت "القرية واملدينة، فالقرية أخذت مساحة كبرية من املنت الروائي فيه 

، فقد 1"قهرت املستعمر، وقد اقترن من خالهلا فعل الطبيعة بفعل اإلنسان الثائر املدافع عن كيانه

  .اعتمد الكاتب على وصف هذا املكان والتعميق من داللته لينقل لنا الواقع بأحداثه ومتغرياته 

 املكانبرز فضاء املدينة، كفضاء للغربة نظرا للعالقة النقيضة اليت تربط سكان القرية ذا 

الوطنية صنعت من ، لكن عزم واحتاد السكان وانتفاضام 2"لكونه غريبا عن الواقع ودخيال عنه"

فهو الفضاء الذي ولدت منه رغبة اإلنتصار  هذا املكان روحا للمقاومة والتصدي لقوى املستعمر

والتصدي لألوضاع القهرية  واستعاب مجيع أفرادهم لتحقيق استمرارية احلياة يف صورة متوائمة 

 .الواقعمع 

قد أدى إليه ووازره تقابال يف  وهكذا يتضح أن التقابل يف األفكار واملواقف يف هذا الرواية 

فقد أمكن للمكان أن يربز نوايا حقيقة الظاملني وكشف عن ، 3احليزات احملتملة يف هذا الفضاء

وآمات املظلومني الذين عانوا اضطهاد ومعاناة واآلالم وقد مثلت رواية الريح الشتوية طموح 

دعوة مبارك ربيع دعوة تعبريية سعى  ،فكانت،اتمع املغريب يف صورته احلقيقة من معاناة وفساد

والتملق  من خالهلا حتقيق كيان مستقل وخمتلف عن غريه ،متميز ببساطته وواقعيته بعيدا عن اخليال

 .ليحقق دعوة صرحية حتمل كل معاين الوعي والنهضة لنيل احلرية واسترجاع أصالة الوطن 
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  : تقدمي

يعترب السرد من أهم العناصر الروائية حضورا، حىت أنّ حضوره حيقق بدرجة كبرية يف   

اليومية ،فاحلكايات اليت تراودا األجيال عن األجداد مل تكن مبحض الصدفة ،بل بدافع  احلياة

وقد أطلق النقاد والباحثون عليه تسمية حديثة وهي .ليصبح جنسا أدبيا متوارثا عرب الزمنتوارثه 

بدل اخلطاب وهي ) Narration(السرد أو اخلطاب،وبعض الباحثني يستعملون مفهوم السرد 

، والذي يتضمن القصة ويف كل سرد هناك تواصل بني )املروي له(واملسرود له) الراوي(رداالس

ونظرا لسعة ووفرة السرود املتوارثة فإا مل حتظ  .1) املسرود له(ومتقبل له ) السارد(مرسل للسرد 

  .ةكلها بالتدوين،ولكنها تعد إضافة اجيابية للنقد بصفة عامة والرواية بصفة خاص

بتنوع أحداثه وأزمنته وأمكنته وشخصياته  يفسررد فن أديب متغري فإن حضوره القوي وباعتبار الس

الروائية اليت تعلن جدارة العمل  اإلبداعي وازدهاره، على غريه من الفنون األدبية األخرى، اليت 

ة يأخذ السرد إذن دالالت خمتلف"يعد العمود الفقري للنص الروائي وذا  اليتأمهلت عناصر السرد 

  .باختالف أنواع النصوص واخلطابات األ دبية وغري األدبية،وكان جريار جنيت أول من مساه

  . Model rècit"(2(بصيغة املسرود) النص املسرود( 

تعكس جوانب عديدة من احلياة  ، ألايعلى امللتق ايعد السرد من أبرز الفنون ،تأثري

اسية والثقافية والنفسية واإلقتصادية،وهذه اخلاصية اإلجتماعية فقد عاجل مواقفا وقضايا اتمع،السي

من شأا أن ترفع من قيمته، ويبقى بذلك السرد متسما بصفة صاحبه ومدى صدقه يف كتابة 

  .بداعه النصيإ
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أثبتت الدراسات الغربية، ومنهم بعض املنظرين الغربني إىل أن أشكال السرد تتحدد بعالقته 

من الشخصيات، وأن  سواؤهاالل تقدمي الشخصية نفسها أواحلميمية بالشخصية،وذلك من خ

فأشكال السرد . 1أويف شكل آخر تقدم الشخصية نفسها بنفسها  .يقدم الشخصية سارد آخر

وأنواعه تتغري من سارد إىل آخر ومن رواية إىل أخرى، ذلك أا تتميز بإبداعها وفنيتها عن غريها 

ردية اليت هي عنوان فصلنا الثالث لتكشف عن القيمة من األجناس األخرى لذا جاءت البنية الس

  .ا الرواية املغاربية بنصوصها السردية  تتفرداجلمالية اليت 

أضافت الرواية املغاربية آفاقا معرفية للقارئ وفتحت أمامه مسارات ومؤشرات استراجية،  

يايت املليء باملواضيع ومن جانبه احل مكنته من الفهم واملعرفة اليت قربته من واقعه اإلجتماعي

فالسارد ظاهرة حكائية ماثل يف كل شيء "واملتنوع يف الطرح واملختلف بلغته وأزمنه وأمكنته إذن 

فاحلياة من حولنا إذن كتاب مفتوح ... اجلامد واحلي،فقط حنن نتلقى تلك السرود حبسب طبيعتها

مما يوضح أن السرد حييا ، 2"على األبدية، وهي نص حيكي وحيكي وما حنن سوى عناصر مسرودة 

ن من خالل عالقته الوطيدة باحلياة اإلنسانية،وإن بناءه يعتمد على عناصر البنية السردية، اليت يكو

من خالهلا شكله النهائي على حسب النهاية اليت يوليها له املبدع ومن خالل العناصر اليت تربط 

وذا ميكن ترتيبها واتساقها وفق خميلة  .العمل السردي مبكوناته الميكن بناء منت سردي دوا

هلذا أحضيت البنية السردية بإهتمام . الكاتب ،ورؤيته وطريقته الفنية اليت سيعتمدها يف السرد

وإنّ كل عمل سردي حيتوي صورا " العديد من الباحثني واملبدعني على اختالف أعماهلم السردية

السرد مبفهومه الدقيق ،كما أنّ كل عمل تشكل  اليت من احلركات واألحداث وهذه الصور هي

3"سردي يشتمل على صور من األشياء والشخصيات
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ألن ئ اليت يعتمد حتركيها وسكوا على خميلة املبدع الكاتب، ومدى مهارته يف جذب القار

إنّ البعد الذي "هدف الكاتب حتقيق غاية القراءة،واقناع املتلقي وكأنه يتشارك معه يف عمله و

إن . 1"ؤلف بالقياس إىل موضوعه، وبالقياس إىل العامل وخصوصا بالقياس إىل القاريءيتخذه امل

الذي جيعل ) Kayser( مثل هذه األبعاد يعرب عنها عبد املالك مرتاض نطالقا من نظرة قيصر 

صبح حيققه الناثر، واليت يقتدي ا القارئ لي اليتغاية القراءة تتحقق بالعالقة العظيمة والقوة اخلالقة 

وإذا أمعنا النظر يف هذا الرأي نرى أنه مرجع،ألن قراءة العمل . 2كائنا خياليا فيشاهد نفسه بنفسه 

نصنعها مع املبدع لنصل إىل معىن يتوافق  تأويالتالسردي تدخلنا يف عامل خيايل، فنجد نفسنا أمام 

  .مع سري األحداث ومع فهمنا هلا 

وخياله  حقيقته له،هلا حبكتها وهلا مصريها وويبقى العمل السردي ذا خصوصية إبداعية  

رى أنّ أحسن جتسيد هلذه اخلاصية،هي البنية السردية اليت جتعل العمل نالذي يسلم به املبدع،ف

النصي ملما جبميع جوانبه ، وميكن القول بأن السرد من أهم العناصر األساسية اليت ترفع السردي 

اليت متسقة لغوي ومدى التحكم به، بتقنية منظمة،وبنية  الّ إىل مستوى الراقي ويرتبط ذلك باملقدار

طناع أمكنة وفضاءات صتسمح للشخصيات الروائية واألحداث واألزمنة أن تعرب عن نفسها ،با

عناصر السرد،وذلك بتحديثه الذي يفضي بتحديد العالقة اليت تربط البنية  معحتدد وظائفها 

  .السردية بالعمل السردي 
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  :وم السردمفه -1

  :لغة 1-1

به تأيت تقدمه شيء إىل شيء "جاء يف لسان العرب البن منظور أن مفهوم السرد بعين مثال   

تابعه، وفالن يسرد  مشتقا بعضه يف أثر بعض متتابعا، وسرد احلديث وحنوه يسرده سردا إذا

 كن يسردإذا كان جيد السياق له،ويف صيغة كالمه صلى اهللا عليه وسلم مل ياحلديث سردا، 

فمفهوم السرد  1"، وسرد القرآن تابع قراءته يف حذر منهديث سردا أي يتابعه ويستعجل فيهاحل

  : ا تعددت مصطلحاته حتت مفهوم واحد، مثلجاء متعددا وخمتلفا،كم

فعل القاص إذا قص القصص ويقال قي رأسه قصة يعين اجلملة من الكالم "وهو :القص  

 قصوص والقصص بكسر القاف مجع القصة اليت تكتب وقصصتوالقصة اخلرب والقصص اخلرب امل

  . 2"الرؤيا على فالن إذا أخربته ا

حكيت عنه الكالم حكاية وحكوت لغة واحلكاية كقولك حكيت "ورد مبعىن : أما احلكي

  . 3"فالنا وحاكيته فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله وحكيت احلديث حكاية

  :والذي يقوم على صيغتني ،سرد هو احلكيتعريف لللعل أقرب : اصطالحا 1-2

  :)récit d’évènementحمكي األحداث  -

هي احلكي واليت متثل وظيفة اإلخبار عن  يتضمن كالم السارد، وتكون صيغة السرد   

  .الوقائع واألحداث
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  :)récit de paroles( حمكي األقوال -

 1م الشخصياتوالذي يتضمن خطاب الشخصيات وتكون صيغته هي العرض عرب نقل كال

الطريقة اليت حتكي ا تلك القصة وتسمى هذه الطريقة "وأيضا وصفه محيد حلميداين بأنه 

بطرق متعددة، وهلذا السبب فإن السرد هو الذي أن حتكى سردا،ذلك أن القصة واحدة ميكن 

ين الكيفية فقد عين هذا املصطلح مبفاهيم عديدة نقدية حديثة يع 2"يعتمد عليه يف متييز أمناط احلكي

متعلق  بعضهااليت تروي ا القصة عن طريق قناة الراوي واملروي له،وما ختضع له من مؤثرات 

إضافة إىل هذه املفاهيم فإن سعيد يقطني  3"بالراوي واملروي له والبعض اآلخر متعلق بالقصة ذاا

عه غري أدبية يبد يتسع ليشمل خمتلف اخلطابات سواءا كانت أدبية أو ،حدود له فعل ال"رأى أنه

  .4"اإلنسان أينما وجد وحيثما كان

رب واليت متثلت بطرائق سردية لك مرتاض فقد تناول أشكال السرد عند الععبد امل أما  

ولعل ابن املقفع كان أول من اصطنع هذه " زعمو" العرب منذ القدمي وهي مصطلح املهاستع

أشكال السرد كانت ختتلف من طريقة إىل ، فطرق و5الطريقة السردية اليت تالئم طبيعة احلكاية

أنه الصفة األدبية اخليالية للعمل األديب بعامة والعمل السردي  "أخرى، فقد نعته النقاد احملدثون

يف القدرة "،فقد شاع مصطلح السرد وانتشر يف الساحة النقدية األدبية والسرد يتمثل  6"خباصة 

، باكتساب أدوات حتليلية ومهارات ةمتخيل ةيمعلى التفاعل مع النص السردي، مع بنياته وق

                                                                 
  .111ص حممد بوعزة، حتليل النص السردي، ،ينظر -1
  .45ص ، 2003 ،3ط بنية النص السردي، من منظور أديب املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، محيد حلميداين، -2
  .ملرجع نفسه ، الصفحة نفسهاا -3
  .13ص  ،1997، 1ط املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ،)السرد العريب(مقدمة ) الكالم واخلرب(، سعيد يقطني -4
  .215ص ،مرتاض،يف نظرية الرواية امللكد ينظر، عب -5
  .219املرجع نفسه، ص ،ينظر -6
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مهما  1"لنص السردييتيح له ممارسة قراءة منهجية ل تفكيك عناصر بنيته وإعادة تركيبها، وهذا ما

تعددت مفاهيم السرد إال أنه يبقى كأداة من األدوات اليت يلجأ إليها السارد يف وصف حلياة 

غريات وعالقات يكتسبها اإلنسان يف جمتمعه اإلنسانية ويف وصف جمتمعه وما يشوبه من ت

للمواقف اليت تتعدد بني التخيالت  تبدى لنا صورة السرد بوصفه للحقائق أوتف وارتباطاته اليومية،

  .والوقائع يف شىت ااالت

  : مكونات السرد -2

يدعى " يقوم السرد على قصة حمكية، حتوي شخوصا خمتلفة ، فيتم التواصل بني طرف أول  

وهنا يفترض وجود شخص حيكي وشخص حيكى له أو وجود  2"يا وطرف ثان يدعى مرويا لهراو

وتتجدد عالقة السارد يف  3"املروي له(واملسرود له) الراوي(القصة والسارد "هي و ثالثة عناصر

  :وضعيتني

 جنيتما يسميه  يكون فيها السارد داخل القصة اليت حيكي، وهو :خارج احلكي 2-1

  .بالسارد

إما يكون مشاركا يف القصة هذه العالقة بني السارد والقصة ف وحتدد :داخل احلكي 2-2

وقد يكون غري مشارك يف القصة وتقابلها صيغة خارج  وذا تقابلها وضعية داخل احلكي،

  .4احلكي

  

                                                                 
  .12ص  حممد بوعزة، حتليل النص السردي، -1
  .45ص، يد حلميداين، بنية النص السرديمح -2
  .72ص ، املرجع السابقحممد بوعزة، -3
  .85ص ،املرجع نفسهينظر،  -4



    لرواية المغاربية لرواية المغاربية لرواية المغاربية لرواية المغاربية البنية السردية في االبنية السردية في االبنية السردية في االبنية السردية في ا........................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

 

��# 

 

  :من خالل وتظهر مكونات السرد األساسية

، سواء ا أكانت حقيقية أو وهو ذلك الشخص الذي يروي احلكاية أو خيرب عنها" : الراوي •

متخيلة وال يشترط أن يكون امسا معينا،فقد يتوارى خلف صوت أو ضمري يصوغ بواسطة 

معناه هو الشخص الذي يروي لنا احلكاية سواءا بطريقة  1"املروي مبا فيه من أحداث ووقائع

أزمنة الذي خيلق عاملا خاصا به وشخصيات وأحداث و مباشرة أو غري مباشرة، فالكاتب هو

أن كل عمل " لى الوصف ألنه أساس العمل السرديينقلها لنا عرب قصة أو رواية باعتماده ع

العهد الراهن ما يطلق وهي اليت متثل يف  ياء والشخصيات،سردي يشتمل على صور من األش

 .فالسرد يتضمن مجيع املكونات السردية 2"عليه الوصف

تشكيل جمموع من األحداث يقترن بأشخاص فهو كل ما يصدر عن الراوي وينظم ل" :املروي •

ويؤطره فضاء من الزمان واملكان، وتعد احلكاية جوهر املروي واملركز الذي تتفاعل فيه كل 

عدد فيها أنواع اخلطابات توت .راو ومروي له عىن بالرواية اليت تضموي، 3"العناصر حوله

 .والسرد بأساليب خمتلفة اليت يتبناها السارد

وهو مع ذلك كالراوي شخصية "معينا ضمن البنية السردية  امساد للمروي له جن :املروي له •

  .4"وقد يكون كائنا جمهوال  من ورق،

                                                                 
  .07ص ، 2005، 1، موسوعة السرد العريب،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت،طإبراهيمعبد اهللا  -1
  .381 – 380ص ص مرتاض، يف نظرية الرواية،  امللك عبد -2
  .08ص اهللا إبراهيم، موسوعة السرد العريب،عبد  -3
  .12ص عبد اهللا إبراهيم، السردية العربية، -4
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  :مفهوم البنية السردية -3
  :ـ مفهوم البنية  3-1  

يقال بنيته ... ية وما بنيته، وهو البىن  والبىنجاء يف لسان العرب مفهوم البنية والبن :لغة -

ىن عليها مثل املشية والركبة والبىن بالضم مقصور مثل ا كأن البنية اهليئة اليت بوة ورشوهي مثل رش

ىن الباء مقصور مثل جرية وجرى وفالن صحيح البنية أي الفطرة، البىن يقال بنيته وبىن وبنيته وبِ

   .1أعطيته بناء وما يبين به داره: وأبنية الرجل

ردية مرتبط مبجموعة من العالقات يرى صالح فضل أن مفهزم البنية الس.:اصطالحا -

املتواجدة اليت تربط بني مستويني أساسني مها التنظيم والتواصل مما جيعلها تتميز عن العناصر 

عالقات خمتلفة ، حبيث ينتظم وجودها بل مفهومها من السياق كمفهوم واضحفيتشك .2األخرى

ية آلية قصد التواصل، وتشكل ظيفتها يف سياق آخر تستخدم فيه بطريقة عملتشكل فيه البنية و

اليت تبحث عن تشكيل  ...تظام الكالم وتالحق متتالياتهيات انجماال تتمظهر من خالله كيف "البنية 

  . 3"السردية جند مثال احلكي والقصة نصنظرية لعالقات ال

قات املوجودة بني القصة احلكي يتألف من قصة وخطاب كانت بنيته هي شبكة العالوإن 

  .والقصة والسرد وأيضا اخلطاب والسرد على اختالف مستوياته ،واخلطاب

ويتسع مصطلح البنية ليضم مجلة من األحداث املؤطرة لنظام السرد كما أا تعين الشمولية 

 نساقفتكون جمموعة من األ بني عناصر النص السردي فهي املكون األساسي ملعمارية النص،

  .والسياقات اليت تتنوع ا الرواية

  
                                                                 

  .161 -160ص ص  ابن منظور، لسان العرب، -1
  .122ص ، 1985 ، 3ط ئية يف النقد األديب، دار اآلفاق احلديدة، بريوت، لبنان،صالح فضل، نظرية البنا ،ينظر -2
  .11ص  اب السردي ،سردية اخلرب،عبد القادر عميش، شعرية احلط -3



    لرواية المغاربية لرواية المغاربية لرواية المغاربية لرواية المغاربية البنية السردية في االبنية السردية في االبنية السردية في االبنية السردية في ا........................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

 

��� 

 

  :مفهوم السردية 3-2

 أهم القواعد واخلصائص اليت متيز السردية ،هي أا ختضع لنظام البحث التجرييب ومن من

ومن هنا ميكننا اعتبار السردية أا نتاج مبحث نقدي والذي يعد  .أهم مكوناا راو، ومروي له

  1اخلطاب فيه أسلوبا دالليا ومظهرا سرديا 

إىل اإلملام جبل اخلصائص البنيوية واألسلوبية اليت يتفاعل معها فيمكننا القول بأن السردية تسعى 

مفهوم السرد أضحى يشمل  لوعليه فإن جما "ليحاكي ا النصوص السردية ومكوناا  القارئ

يل أزمنة وفضاءات، متتد من خالهلا إضع خت 2"شىت اخلطابات األدبية ،مروية كانت أم مقروءة

وهذا ما يضفي على اخلطاب  3رسالته الداللية إيصاليب على السردية حبيث يعمل اخلطاب األد

ذلك أن لكل  Science de récitالسردي أشكاال خمتلفة ومتنوعة وتأيت أيضا مبفهوم علم السرد 

مباشرة  القارئيتلقاها  هذه األخرية ال Histoireما يصطلح عليه باحلكاية  حمكي موضوع، وهو

خاصية معطاة "والسردية Discours Narratif4السردي  وإمنا من خالل فعل سردي هو اخلطاب

بدليل  5"تشخص منطا خطابيا معينا ومنها ميكننا متييز اخلطابات السردية من اخلطابات غري السردية

فكأن تلك احلركة السردية وقعت لنفي "االنطالق إما من حقيقة وتاريخ وإما من ختيل وإبداع 

ديب العارض الذي يظل مع ذلك خالدا، فاصطناع ذلك املاضي احلقيقة التارخيية وجتسيد الفعل األ

، فمفهوم السردية 6"املتخصص للسرد لدى احلكي دليل على النظرة الواعية إىل اإلبداع السردي

إمنا هو من  يعتمد على احلقيقة فقط، يتشكل من انتقال املوضوعات وتعدد وجودها فهو ال
                                                                 

 �ينظر، عبد اهللا إبراهيم ، موسوعة السرد العريب،ص - �
  .11ص، شعرية احلطاب السردي ،سردية اخلربعبد القادر عميش،  -2
  .08املرجع نفسه، ص ، ينظر -3
  .117ص  عبد اهللا إبراهيم، السردية العربية، ،بنظر -4
منشورات اخلرب السردي ،جامعة منتوري ) قراءة اصطالحية يف احلدود واملفاهيم(يوسف وغليسي، الشعريات والسرديات  -5

  .29ص ، 2007 ،ط.د ، قسنطينة،
 .219عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية، ص  -6



    لرواية المغاربية لرواية المغاربية لرواية المغاربية لرواية المغاربية البنية السردية في االبنية السردية في االبنية السردية في االبنية السردية في ا........................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

 

��� 

 

وهو من باب متثيل  والنسج باأللفاظ والسحر باحلكي،والفن، واللعب باللغة،  جلمالاخليال،وا

  .1الواقع

حكاية منقولة بفعل سردي، وهلذا جمال السردية اتسع بدراسة  ،وميثل من خالهلا احلكي

  :وهو كل ما يتعلق مبا هو عبارة عن حكي ينطلق من أساسني مها ، 2القصة أو الرواية 

االهتمام بالسرد ما يسمى املبىن دون  اخلطاب أوهذا التيار بدراسة  ويعين :السردية الداللية  •

 .اليت تتحكم ذا اخلطابالعميقة يكونه فيبحث يف البىن  الذي

تعىن بالوظائف اللغوية للخطاب فتدرسه يف مستواه البنائي وما ينطوي عليه  :السردية اللسانية •

  .3من عالئق تربط الراوي باملروي وأساليب السرد والرؤى 

  : سردية البنية ال 3-3

مصطلح البنية السردية إىل مفاهيم متنوعة ومتعددة ولعلّ البحث يف مفهومها مقترن  تعرض  

بناء عملها داخل باملناهج النقدية اليت كانت تسعى للكشف عن ماهية البنية السردية والبحث يف 

 املناهج واملصطلحات آلت إىل شيوع مصطلح هو السرديةالرؤى وف اخلطاب الروائي،

)Narrativite( والبنية السردية تضم مكونات  4الذي يقوق املصطلح السابق من الوجهة التداولية

ضمن شبكة من العالئق والشفرات والرموز اإلشارية، أي البنية  يتمظهر"فـمكونات النص 

، فالسارد هو الذي ينظم عناصر 5"السردية اليت ختفي بدورها عالئق أخرى ثابتة ضمن رحم النص

 .دية منسجمة ومترابطة، تعكس رؤاه واجتاهاته وأفكاره ضمن نصعناصر سرده ضمن بنية سر

                                                                 
 .219، ص عبدامللك مرتاض، يف نظرية الرواية  ينظر،  -1
  .117 ص موسوعة السرد العريب،اهللا إبراهيم، عبد  ،بنظر -2
  .117، ص نفسهرجع امل -3
  . 30-29صص  يوسف وغليسي، الشعريات والسرديات، ،ينظر  -4
  .13ص عبد القادر عميش، شعرية اخلطاب السردي، -5
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وأزمته كمصطلح يف الساحة  يقف يوسف وغليسي عند مصطلح السردية، روائي، قصصي أو 

والذي " سرديةامل" وتصورات جيدها خاطئة ومن املصطلحات الغربية مصطلح . العربية النقدية

ذي ينتمي إىل عامل املعجمية وال صلة له بالدراسة وال" السرد"غرابته أوال أنه مشتق من   تكمن

ألخري خيلص إىل ويف ا" السردانية" "الساردية"وقد أشار إىل مصطلحات أخرى مثل  1السردية

فقد ، 2"، سرديةسرديات"تقابلها الثنائية العربية ) Narratologie-Nrrativité( الثنائية الغربية

  .الداخلية واخلارجية لتشكيل البنية السردية مشل املصطلح جمموعة من املضامني والبىن

الشخصيات  صل بنيتعد البنية السردية وسيلة الكاتب يف إنتاج األفعال السردية اليت حت

واألمكنة، واملكونات األخرى، وبذلك تتحول إىل عملية حتليلية تسند إىل العناصر النصية بتقابالا 

من خالل مقولة الرؤية السردية فحسب تودروف هي  توضحت دراسة البنية السردية. وانزياحاا

به بني العديد من  وما ميكن اعتماده مقياس أوال، منيز ،نص قابل ألن حيلل إىل وحدات دنياكل "

  .3"البىن النصية، إما هو منط العالقات اليت تقوم بني هذه الوحدات املشتركة احلضور

تم بتحليل النص األديب، مبفاهيم  وهذا ما يرمز به إىل وحدات احلكاية، والسردية  

وتقنيات متكن الناقد بالوقوف على بنية النص،ويشري النقاد إىل أن مصطلح السردية هو فرع من 

مت الشعرية هي قوانني اما د"جناس األدبية اليت تستنبط القواعد اخلاصة لأل أصل الشعرية،

احلدث األديب  هي اليت تصنع فرادةفرادته يف خصائص النص وخصائص اخلطاب األديب اليت تصنع 

الوصول إىل حقائق علمية مطردة "على أسلوب وداللة موضوعية ونعين به  باالعتماد .4"أي األدبية

                                                                 
  .32ص يوسف وغليسي، الشعريات والسردية، ،ينظر -1
  .املرجع نفسه، صفحة نفسها  ،ينظر -2
ص  ،1990 ،2ط توبقال ،الدار البيضاء، المة، دارشكري املبخوت ورجاء بن س: وروف، الشعرية، ترتزيفيطان تود -3

58.   
  .9ص ،شعرية اخلطاب السردي، عبد القادر عميش -4
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الذي تتحقق غاياته داخل فن الرواية اليت تعكس  1"يف اإلبداع األديب بني خمتلف أمناط التعبري

اليت حتمل عاملا متخيال ينتظم بآلية اشتغال  املظاهر الفكرية واجلمالية من خالل بنيتها السردية

  .املكونات الروائية اليت ينهض عليها النص

  :الزمن -4

يعترب الزمن من العناصر اهلامة للنص السردي،ويظهر جاليا يف ابراز العالقة اليت تربط حقيقة 

دبية متاشيا مع األحداث والشخصيات،وكذا األمكنة ونشري إىل الرواية على أا من أكثر الفنون األ

اعتربنا الفنون التشكيلية فنونا مكانية ،فإن الرواية تعد فنا زمانيا أو عمال لغويا جيري "الزمن، وإذا  

، جند حلظات الكتابة واألفكار واألحداث بأنواعها اليت تتم يف الزمن ذاته وأن  2"وميتد داخل الزمن

والزمن يوحي إىل القول بأن الرواية هي . كل األحداث ترتبط بالزمن ارتباطا وثيقا بالرواية 

  .فالعمل الروائي يتجاوب مع الزمن واليتخلى عنه،3"الزمن ذاته"

  :ـ مفهوم الزمن أ  

إىل التطرق إىل الزمن واعتربوه من املفاهيم " باسكال"يسعى الباحثون واملفكرون ومن بينهم 

وبالرغم من تعدد املفاهيم للزمن  4"نمن املستحيل ومن غري ادي أيضا حتديد مفهوم الزم"الكربى 

فقد اختذ دالالت متعددة وخمتلفة فكل عامل ومفكر اختذ اجتاها خاص به مع قناعته يف حتديد مفهوم 

بينما أندري الالند  5"مرحلة متضي من حدث سابق إىل حدث الحق" الزمن أوهلا مقولة أفالطون

حداث على مرأى من مالحظ هو أبدا يف متصور على أنه ضرب من اخليط املتحرك الذي جير األ"

                                                                 
  .10ص السردية العربية، عبد اهللا إبراهيم، -1
  ها املبىن واملعىن، جملة املساءلة يصدر بن هدوقة يفابنية ، الفضاء الروائي يف اجلازية والدرويش، لعبد احلميد االطاهر الرو - �

  .��،ص ����،ط �، اجلزائر،عاجلزائريني احتاد الكتاب
  . #�،ص ����م الزمن وداللته،الدار العربية للكتاب، تونس،دط،مفهوعبد الصمد زايد،  - �
  . $#�مرتاض، يف نظرية الرواية،ص امللكعبد  -�
    ##�،ص املرجع نفسه - �
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 بينما يرى 1"آخر موهوم متحدد معلوم، يقدر م حتدد" وعرفه األشاعرة بأنه.مواجهة احلاضر

خيوط ممزقة،أو خيوط أوخيوط مطروحة يف الطريق غري دالة وال نافعة،وال " أنهمرتاض  امللكعبد

تلك املادة املعنوية اردة اليت "فيعرفه أنه زايد عبد الصمد  أما. 2"حتمل أي معىن من املعاين احلياة، 

يتشكل منها إطاركل حياة،وحيز كل فعل وكل حركة،واحلق أا ليست جمردإطار،بل إا لبعض 

  3"اليتجزأ من كل املوجودات وكل وجوه حركاا  ومظاهر سلوكها

  .املهم فيهويعترب الدعامة األساسية والعنصر فالعمل الروائي اليتخلى عن الزمن   

  :ب ـ مستويات الزمن السردي

ذهب  تدوروف متحدثا عن زمن القصة ،وزمن اخلطاب أما جريار جنيت قسم الزمن إىل    

  :ثالثة مستويات وهي كاآليت

  : ب الزمينـ مستوى الترتي 1

دراسة الترتيب الزمين للنص القصصي، وباملقارنة بني ترتيب األحداث يف النص وترتيب تتابع 

ث يف الرواية ، نشريإىل الترتيب الزمين يف الرواية أو القصة ليس ضروريا أن تتطابق أحداثه مع األحدا

بني زمنني،ومها زمن   الترتيب الطبيعي ألحداثها كما الفناها يف الواقع،وهكذا باستطاعتنا التمييز

 اليتقيد ذا القصة،وزمن السرد، فاألول خاضع بالضرورة للتتابع املنطقي لألحداث، بينما الثاين

فأمهية الزمن السرد يف السرد واضحة  4التتابع املنطقي وال يكون بالضرورة مطابقا لزمن القصة

                                                                 
   . �#�مرتاض،يف نظرية الرواية ،ص امللكعبد ا -1

�
   . �#�،ص رجع نفسه ،امل -  

�
  . �#عبد الصمد زايد، مفهوم الزمن وداللته،ص --  
 .��ينظر، حممد بوعزة، حتليل النص السردي،ص �
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فتتراوح بني . 1وحتمية فعندما اليتتطابق هذين الزمنني ،فإننا نقول إن الراوي يولد مفارقات سردية

  . اإلسترجاع حينا واإلستباق حينا آخر

الزمين يف الرواية التقليدية، ينهض على نظام يف الرواية التقليدية، أن نسق الترتيب "ونشري إىل  

ينهض على نظام التعاقب الزمين،وهو نظام خطي متسلسل حيكمه املنطق،ولكن هذا النسق يف الرواية 

احلد يثة فقد خطيته وأصبح الالم منطقي هو املتحكم يف الزمن الروائي بفعل الفروقات الزمنية اليت 

 عدمفنالحظ تداخل األزمنة يف النص الواحد ، 2"ارد على نظام تسلسل األحداث الروائيةميارسها الس

الصالت بني الترتيب " وقد جعل جنيت الترتيب متعلق بالترابط ألن  للتتابع والتسلسل، خضوعها

وبالتأكيد يبدو أن  3الزمين لتتابع األحداث يف القصة والترتيب الزمين الكاذب تنظيما يف احلكاية

الترتيب متعلق بتتبع  ودراسة العالقات بني النظام الزمين الواقع وبني النظام الزمين املزيف يف احلكي، 

أن يتطابق تتابع األحداث يف الرواية ما أو يف القصة مع "ألنه ليس من الضروري يف نظر البنائية

   .4"الترتيب الطبيعي ألحداثها

أنواعا خمتلفة من الزمن، فيأيت الروائي ذا التنوع  تضمإذا تطرقنا إىل الرواية احلديثة جند أا 

أزمنة خمتلفة حىت يترك سيمة  ضيفليجسد ويترك بصمات ليجسد رؤاه الفكرية واجلمالية وي

اخلصوصية والتفرد للعمل السردي الذي يشتغل عليه السارد،وهذا اال ختالف الواضح بني الزمنني 

مصطلح عام للداللة على كل أشكال التنافر بني "لذي هو يصطلح عليه جنيت باملفارقة الزمنية ا

وهذا حيدث عند خمالفة ترتيب األحداث مع زمن السرد ويسميه تدوروف  5"الترتبني الزمنني

بالتشويهات الزمنية فتنافر حيدث يف ترتيب األحداث بني الزمنني يطلق عليه  مصطلح املفارقة 
                                                                 

 .��ينظر  محيد حلميداين،بنية النص السردي،ص �

�
  .��عبد الصمد زايد، مفهوم الزمن وداللته ،ص ينظر،  -  

�
 حممد معتصم، الناشر الس األعلى للثقافة، القاهرة،ط: تر)  املنهج بحث يفب (جريار جنيت، خطاب احلكاية  -  

  .$�ص ،����،�
�
  .��،صاملرجع السابقمحيد امحيداين،   -  

�
  . ��،صجريار جنيت، املرجع السابق   
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رتيب الطبيعي لألحداث يف القصة، وهذا ما يسمى فخاصية زمن السرد أنه ال يتطابق مع الت"

جند الزمن أن له تصنيفات خاصة وأحداث خمتلفة ومتفاوتة مما جيعله يشكل  1"باملفارقات الزمنية 

مفاهيم وخصائص ويالحظ تعقيدا، كما تكون أي مفارقة يف شكل حكاية أوىل بالنسبة ملفارقة 

ل احلكاية انطالقا من العمل السردي، وتشكيل متآلفة ومنسجمة مع أخرى، فتأخذ املفارقة شك

عالقاا مع مفارقات أخرى فتتعدد تشكيالا ويربز متييز املفرقات بتعقد وظائفها الزمنية داخل 

  .الرواية

وقد يتوافق الزمن التام بني احلكاية والقصة ونطلق على هذه احلالة املرجعية افتراضية أكثر مما   

عن املفارقات الزمنية عندما ينعدم التطابق بني زمن القصة وزمن قد يتم الكشف .2 هي حقيقة

  اخلطاب

للمفارقة أن تذهب يف املاضي أو املستقبل بعدا   ميكن" وقد صرح جنيت ذه الداللة قائال

كثريا أو قليال  عن اللحظة احلاضرة،أي عن حلظة القصة اليت تتزقف فيها احلكاية لتخلي املكان 

ميكن املفارقة الزمنية نفسها ان تشمل أيضا مدة قصصية طويلة كثريا أوقليال  وهذا للمفارقة الزمنية و

اال الفاعل بني نقطة انقطاع السرد وبداية األحداث " ومدى املفارقة هو. 3"ما نسميه سعتها

إىل فينبغي قياس املساحة اليت تشغلها العودة "أما سعة املفارقة أواتساعها . 4"املسترجعة أو املتوقعة

أن الترتيب يشمل هذه املفارقات الزمنية اليت تندرج حتتها  نستكشفو.5"الوراء على صفحات الرواية

  :حتتها ما يسمى باال سترجاع واالستياق، سندرج مفهوم كل منهما على الشكل التايل

  Analepse:االسترجاع أو االستذكار 1-  1  

                                                                 
�
      .��حممد بوعزة، حتليل النص السردي،ص --  

�
  . ��خطاب احلكاية ،ص  جنيتينظر،جريار  --  

�
  .��املرجع نفسه ،ص - 

�
  .��السردي،ص محيد حلميداين ، بنية النص السرديينظر ،  -  

�
  . #�،ص ����، �يوسف، تقنية السرد يف النظرية والتطبيق،دار احلوار للنشر والتوزيع، سورية،ط آمنة -  
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للنقطة اليت سابق  كل ذكر الحق حلدث " على جريار جنيت مبصطلح اإلسترجاع يدل

ونقول استرجاعا ألن هناك طابع استعادي من قبل السارد ونسميه سردا  ،1"حنن فيها من القصة

وإن عملية كسر الزمن .استذكاريا ألنه يستحيل تصور استرجاع حدث ما مبعزل عن الذاكرة

إىل تلبية حاجة  تبدو أا موظفة لغايات فنية ومجالية يف النص الروائي، دف االسترجاعبتقنية 

  :جريار جنيت اإلسترجاعات بثالثة أنواع هي حوقد وض 2التشويق لدى املتلقي

  ) :External Analepsis: (اإلسترجاعات اخلارجية 1-1-1

اإلسترجاع الذي تظل سعته كلها خارج سعة احلكاية األوىل واإلسترجاعات  "معناه   

إكمال  كاية األوىل ألن وظيفتها الوحيدة هيتوشك يف أي حلظة أن تتداخل مع احل اخلارجية ال

  .3"خبصوص هذه السابقة أو تلك القارئير احلكاية األوىل عن طريق تنو

ويكون االرتداد خارجيا  احلكاية األوىل، إكمالهو  االسترجاعفوظيفة هذا النوع من   

رج أحداث من األول، وبالتايل يغطي أحداثا وقعت خاعندما يتعلق حبدث يقع خارج دائرة الز

 .اخلارجي هي وظيفة تكميلية للحكي األول االسترجاعالزمن فوظيفة 

  ) Internal Analepsis(  :االسترجاعات الداخلية 1-1-2

 4"فهي ختضع فعال للتحليل السردي"ها مضامين وهو خمتلف عن مضمون احلكاية األوىل أو  

على  القارئعامل القصة،ليطلع  ويعتمد فيها السارد على إدخال جوانب من حياته الشخصية إىل

  : وهو نوعان اخلارجي، االسترجاعواقع الشخصية وهو عكس 

                                                                 
  . 61ص ،خطاب احلكاية جريار جنيت،  -1
  .104ص  مسر روحي الفيصل، الرواية العربية، البناء والرؤيا، ،ينظر -2
  . 61-60ص، املرجع السابق، جريار جنيت -3
 .62، ص املرجع نفسه -4
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  :االسترجاعات التكميلية  - أ

وتضم املقاطع االستعادية اليت تأيت لتسد فجوة سابقة يف  اإلحاالت،" أطلق عليها تسمية  

ال أو كثريا وفقا احلكاية، وهكذا تنتظم احلكاية عن طريق إسقاطات مؤقتة وتعويضات متأخرة قلي

يتخذه كوسيلة لتدارك املوقف وسد الفراغ  فهو .1"ملنطق سردي مستقل جزئيا عن مضي الزمن

  .الذي حصل يف القصة 

  :ب ـ االسترجاعات التكرارية

هذا النمط على أعقاا جهارا  التذكريات ألن احلكاية تعود إىل" وأطلق عليها تسمية  

ذه االسترجاعات التذكرية أن تبلغ أبعادا نصية واسعة جدا إال ميكن ه وبالطبع ال. وأحيانا صراحة

فتساهم يف انتقال املعىن داخل الرواية، . 2"نادرا بل تكون تلميحات من احلكاية إىل ماضيها اخلاص

  .ويتحقق السرد عن طريق تلك اإلسترجاعات

  :االسترجاعات اجلزئية  1-1-3

 ينتهي حبذف دون أن ننظم إىل نوع من االستعدادات اليت: يعرفه  جنيت أنه   

احلكاية األوىل وهو اليصلح إال لنقل خرب معزول إىل القارئ ، ضروري لفهم عنصر معني من 

  .عناصر العمل

فاحلكاية االسترجاعية تقطع صراحة حبذف وتستأنف احلكاية األوىل من حيث كانت قد 

رح ا الكاتب يف نصه أو يتركها يص.3توقفت بالضبط ،إما استئنافا ضمنيا ،وإما استئنافا صرحيا

  .ضمنيا من خالل سردية األحداث ليكتشفهاللقارئ 

                                                                 
  .62ص ، ، خطاب احلكايةجريار جنيت -1
  .63ص ،نفسهاملرجع  -2
  .�� -��، ص نفسه - �
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   :اخلارج احلكائية جاعاتاالستر 1-1-4

االسترجاعات اليت تتناول خطا قصصيا أي مضمونا قصصيا خمتلفا عن مضمون "هي  

وإما ... سوابقهااحلكاية األوىل،إا تتناول إما شخصية يتم ادخاهلا حديثا ويريد السارد إضاءة 

تظهر الرؤية .1"شخصية غابت عن األنظار من بعض الوقت،وجيب استعادة ماضيها قريب العهد 

استرجاع ماضيها ب يؤلفهاواضحة يف هذا املضمون فالسارد له احلرية يف اختيار الشخصية اليت 

  .دراجها بأسلوب شيق للقارئإو

  :اإلسترجاعات الداخل حكائية   1-1-5

تتناول خط العمل نفسه الذي تتناوله احلكاية األوىل وختتلف عن ذلك اختالفا  اليت"وهي    

املدى والسعة  ، فقد أدخل جنيت2"شديدا وهنا يكون خطر التداخل واضحا، بل حمتوما يف الظاهر

ومها اإلسترجاعات اجلزئية والكاملة وميز بني أنواع اإلسترجاعات الداخلية واليت أمساها التكملية 

  :رية وأظهرها فيما يلي والتكرا

  :اإلسترجاعات الكاملة   - أ

مقطعي  بنيفصل يعد هذا النمط من االسترجاعات الذي يتصل باحلكاية األوىل دون أي 

مبمارسة البداية من الوسط، فريمي إىل استعادة السابقة السردية كلها وهو يشكل  ةتبطاملر القصة ،

على اجلوهري منها،مبا أن احلكاية  ...األحيانعلى العموم قسطا من احلكاية بل ينطوي عن بعض 

فتكمل ما بدأت احلكاية األوىل ليكون سردا كامال ذا  3"األوىل تبدو يف اية مستبقة 

 .االسترجاع

                                                                 
        .�$، ص جريار جنيت ،خطاب احلكاية- �
  .62ص ،املرجع نفسه -2
  .��،ص  نفسه - �
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  :)Analepses Mixte( سترجاعات املختلطةاإل  - ب

تكون نقطة مداها سابقة لبداية احلكاية األوىل ونقطة سعتها " سترجاعات اليت هي اإل

يلجأ إليها إال قليال، عالوة على ذلك تتحدد خباصية من خاصيات  ال حقة هلا وهي الفئة اليتال

السعة،ما دامت هذه الفئة تقوم على استرجاعات خارجية متتد حىت تنضم إىل منطلق احلكاية 

   . 1"األوىل وتتعداه 

  :) Proleplses ( اقباالست 1-2

سترجاعات وهو نوع من ل تواترا من اإلستشراف،وهو أقأطلق عليه جنيت مصطلح اإل  

ظرا ملا حتمله من ناالستياق الزمين ويظهر هذا النوع خاصة يف احلكاية بضمري املتكلم لتالؤمها معه 

وهذا اخلالف لسري زمن السرد مبين على  2طابع استعدادي ميكن للسارد من التلميح إىل املستقبل

ونعين  ، وقته بعد أي استباق األحداث قبل أن تقعجتاوز حاضر احلكاية،والتطرق إىل حدث مل يأيت

بالقفز الفترة ما من زمن القصة، ويتعدى اهلدف اليت وصلها اخلطاب،إلبراز وظهور مستقبل 

  :اق نوعان وهوب، واالست3األحداث ومالحظة إىل ما حيصل من مستجدات يف الرواية 

  ) External proplesis:( استباقات خارجية  1-2-1

  أغلب األحيان مبا أا تصلح للدفع خبط عمل إىل ايته املنطقية  ظيفتها ختامية يفتبدو و  

  )Internal proplelsis:  ( اقات داخلية استب 1-2-2

طرح املشكل نفسه الذي تطرحه ي"أن هذا النوع من االستباقات يرى جنيت    

جة املمكنة بني احلكاية مشكل التداخل، مشكل املزوا: االسترجاعات اليت من النمط نفسه، وهو

                                                                 
  . #�- #$ص  جريار جنيت، خطاب احلكاية، - �
             . $�املرجع نفسه ،ص ،ينظر- �

          .���،ص الروائيينظر، حسن حبراوي، بنية الشكل  -�
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اقات قد أظهره جنيت يف نوعني من االستبو 1"ستباقيألوىل واحلكاية اليت يتوالها املقطع االا

  :وهي الداخلية

يتهدده خطر  وتسمى أيضا غريية القصة، وهذا النوع ال :اقات اخلارج حكائيةباالست  - أ

 .2التداخل مع احلكي األول

ية القصة وتقسم إىل نوعني من اقات مثلبوهي است :اقات الداخل حكائيةباالست  -  ب

  :اقات الداخليةاالستب

فيسد احلذف  ،اقات تعوض عن حذوف أو تناقصات مقبلةبوهذه اإلست: اقات التكميليةاالستب �

ستشراف بالذات، وذلك يف الوقت نفسه الذي علينا أن نعترب فيه الثاين املفتوح بسب هذا اإل

يف تطلع  ،3ديل إلقحامات حتفزه طبعا رغبة السارديسد احلذف املفتوح، إنه تب ااسترجاع

 .من أحداث وأزمنة سردية  القارئ ملا سيستبق

سترجاعات اليت من النمط نفسه كما تؤدي اإلكاإلسترجاعات " :اقات التكراريةاالستب �

أي أا تذكر القارئ ويئه لبعض األحداث اليت  ،4"التكرارية وظيفة تذكري مللتقي احلكاية

  . الروايةستحدث يف

  :الدميومة -2

 أكثر صعوبة،هذه احلكاية وهي عملية مدة حكاية ما ميده القصة اليت ترويها "مقارنة  وهي  

 ذلك رد أال أحد يستطيع قياس مدة حكاية من احلكايات وما يطلق عليه هذا االسم تلقائيا ال

                                                                 
  .  79ص جريار جنيت ،خطاب احلكاية، -1
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها ،ينظر -2
  80ص، املرجع نفسه ينظر،  -3
  .  101نفسه، صا  -4
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زمن القصة :  زمنني مهانة بنيوهنا تكون املقار 1"ميكن أن يكون غري الزمن الضروري لقراءته

ليتم اكتشاف املدة الزمنية اليت استغرقها  ،هائمن حيث تسارع األحداث أو تباطوزمن السرد 

وإذا كانت دراسة "تسقة السارد يف سرد أحداثه سواءا كانت متسقة مع بعضها البعض أم غري م

يقاع الزمين ممكنه دائما فإن مالحظة اإل ،وقياسها غري ممكنة) La Durée( ستغراق الزمينمدة الال

دائما انطباعا تقريبا  القارئختالف خيلق لدى ف مقاطع احلكي وتبياا وهذا االبالنظر إىل اختال

فيتحدد إيقاع السرد "فيكون السرد بني التسريع والتباطؤ  2"عن السرعة الزمنية أو التباطؤ الزمين

ترح جنيت لدراسة الدميومة أربع وهلذا اق 3"من منظور السرديات حبسب وترية سرد األحداث

لص زمن القصة وخيتزل وتتم سرد يف حالة السرعة يتق" تقنيات حكائية ملعرفة كيفية اشتغال احلكي

كن عرض مستويات هذا النوع ومي 4"بتوظيف تقنيات زمنية سردية... الأحداث تستغرق زمنا طوي

  .اق على النحو اآليت من اإلستب

  :تسريع احلكي 1-3

يع السرد بإيقاع السرد حيث يلجأ السارد إىل تلخيص الوقائع واألحداث، فال حيدث تسر

فيكون بذلك قد أختزل مراحل زمنية ،فال يذكرها بالتفصيل، أو باألحرى   5يذكر عنها إال القليل

ال يذكر ما جاء فيها مطلقا، فقد يتم باختصار حدث ما ويشار إليه بشكل جممل، حبيث يستغرق 

نه الطبيعي لتفادي التفصيل يف األحداث مما يكسب النص مجالية خاصة متكن زمنا أقل من زم

والوصول إىل فهم األحداث بسرعة مع وترية السرد وقد توصل جنيت   ،من سرعة الفهم القارئ

  .إىل نوعني ومها اخلالصة واحلذف

                                                                 
 .96ص  ،السابق املرجع - 1
  . 76ص السردي،محيد حلميداين، بنية النص  -2
  . 92ص حممد بوعزة، حتليل النص السردي، -3
  . 92ص ،املرجع نفسه -4
  .93املرجع نفسه ،ص  ،ينظر -5
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  :اخلالصة أو امل  1-3-1

  .وزمن احلكاية  زمن احلكي هبـ ويقصد  

صة يف احلكي على سرد أحداث ووقائع يفترض أا جرت يف سنوات أو وتعتمد اخلال"

 1"أشهر أو ساعات، واختزاهلا يف صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون التعرض للتفاصيل

  . 2"سرد أحداث ووقائع جرت مدة طويلة "  وهي أيضا حتدد بعدة أنواع كما أا متثل  .

تلخيص األحداث الروائية، بتحديد املدة اليت معىن اخلالصة يأيت ب :اخلالصة احملددة   - أ

 .يستغرقها زمن احلدث الروائي

أما اخلالصة هنا فتأخذ نوعا من حتديد الزمن الذي حتتويه  :ددةغري احملاخلالصة   -  ب

   .األحداث السردية وذلك بتحديد الزمن بعبارات يستعملها ا لسارد

   :احلذف أو القطع 1-3-2

وعدم التطرق ملا  فترة طويلة أو قصرية من زمن القصة، تقنية زمنية تقضي إسقاط"وهو 

ما ورد  للقارئ،مما يعين أن السارد يتجاوز أحداث دون شرح  3"جرى فيها من وقائع وأحداث

  : ويقسم جنيت احلذف إىل ثالثة أقسام  ، فيها

سواء جاء ذلك يف  إعالن الفترة الزمنية احملذوفة على حنو صريح،" وهو :احلذف الصريح  - أ

أو تأجلت اإلشارة إىل تلك   بداية احلذف، كما هو شائع يف االستعالمات العادية،

  .4"املدة إىل حني استئناف السرد ملساره

                                                                 
  . 76ص محيد حلميداين، بنية النص السردي، -1
  . 93ص ،حتليل النص السردي حممد بوعزة ، -2
  .159ص  ،بنية الشكل الروائيحسن حبراوي ،  -3
  . هاالصفحة نفس ،املرجع نفسه -4
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  : وهو بدوره ينقسم إىل نوعني  

عدها دليال  قيقة ميكند تعيني مسافة املدة احملذوفة بإشارة"ويتم فيه  :حذف حمدد �

 .)مرت سنتان(مثل  1"يتضمن حذفا زمنيا واضحا على أنّ النص

ما متت اإلشارة إليه يف النص، ولكن من غري أن حيدد الراوي  وهو :حذف غري حمدد �

  ).مرت سنوات طويلة(مثل  مقدار فترته الزمنية على حنو بارز ودقيق،

  ):Ellipse Limplcite( احلذف الضمين  -ب

أن يستدل عليها من  القارئويعين تلك اليت يصرح يف النص بوجودها بالذات، وإمنا ميكن   

  .ثغرة يف التسلسل الزمين أو احنالل لالستمرارية السردية

أن يكتشفها حبدوث  القارئتوجد إشارة تدل عليه وعلى  فال يظهر احلذف يف النص، وال

  .خلخلة يف االستمرارية الزمنية

بل أحيانا يستحيل وضعه يف أي  تستحيل قوقعته،"وهو الذي :احلذف االفتراضي  -ج

ويتشكل ظهوره  2"كان، والذي يتم عليه بعد فوات األوان استرجاع كتلك االسترجاعات موضع

  .من خالل انقطاع استمرارية الزمن،فتنعدم اإلشارة إليه داخل السرد 

  

  

  

 
                                                                 

  .83زقلة حسن أمحد العزي ،تقنيات السرد وآليات تشكيلية الفين ،ص -1
  . 119ص  ،احلكايةخطاب  جريار جنيت، -2
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   :تبطيء احلكي 4 -1

وهو عكس السرعة اليت كان السارد من ورائها يهدف إىل تسريع حكيه فإنّ التبطيء هو 

ينتج عن  توظيف تقنيات "تأخري ما سيحدث زمنيا مع أحداث الرواية وهو ما يعتمده السارد ل

  .، وله مظهران مها املشهد والوقفة1"زمنية تؤدي إىل إبطاء إيقاع السرد وتعطيل وتريته

  ) :Scène(املشهد  1- 1-4

  زمن احلكي= إىل أن زمن احلكاية  جنيت يشري

أو تصرحييا ار السرد،فإما يكون ضمنيا فيجعلهما متساويني وذلك ما يفهمه القارئ عرب مس

،و نستنتج هذا من خالل تساوي املدة الزمنية مع زمن القصة،و 2و يأيت عرب احلكاية و القصة

  .بالتايل يصبح كل منهما متساوي مع اآلخر

ويقصد به املقطع احلاوي الذي يأيت عرب املسار السردي، وقد حيقق تساوي الزمنني بني 

حيث تكون املدة املستغرقة يف زمن احلكاية هي نفسها املدة املستغرقة 3يقا عرفيااحلكاية والقصة حتق

  .يف زمن القصة وبالتايل يصبح كل منهما متساوي مع اآلخر

  ): Pause( لوقفةا 2- 1-4

تكون يف "إذا زمن احلكي يعين أن  ،0=ن، زمن احلكاية=ي زمن احلك :بـ هلا ويرمز  

فالوصف يقضي  ة حيدثها الراوي بسبب جلوئه إىل الوصف ،مسار السرد الروائي توقفات معين

، فالوصف فاإلبطاء، بتوقف الوصفيتشكل  ،4"عادة انقطاع السريورة الزمنية ويعطل حركاا

                                                                 
  .94حممد بوعزة، حتليل اخلطاب السردي، ص  -1
 .�#�،ص خطاب احلكايةينظر،جريار جنيت،- �

  .املرجع نفسه الصفحة نفسهاينظر،  -3
  . 76، صمحيد حلميداين، بنية النص السردي -4
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ويتمثل يف توقف الزمن ويلجأ السارد هنا إىل  1يتضمن عادة انقطاع وتوقف السرد لفترة من الزمن

  صف بالدقة اليت يستعملها الساردأمام الو نفسه القارئالوصف فيتعطل السرد وجيد 

  ) :Frequency(التواتر   1-5

ويسمى بالتردد أو التواتر هو تكرار األحداث اليت حصلت يف الرواية عدة مرات بأساليب   

مبسألة تكرار "كأن يروي السارد احلدث مث يعيد تكراره مرات أخرى فالتواتر يرتبط . متعددة

  .وهذا ما يطلق عليه تواتر أحداث السرد 2"كائي على مستوى السرد بعض األحداث من املنت احل

أوىل أمهية كبرية للزمن حيث حاول من خالله التوغل يف النص السردي ،الذي .نالحظ أن جنيت

وهذا ما جيعل املتلقي يغوص يف معاين النص ودالالته الالمرئية ليبين أفق . 3ميتاز ببنية زمنية متشظية

وإن دراسة جنيت للزمن أضافت مفاهيم نقدية ذات . تعانة بالزمن النصيفهمه للنص باإلس

خصوصية عالية، حيث كشفت عن عدة تعريفات، كانت ال تزال تتلبس بالغموض فقد أزالت 

وال .دراسة جنيت الكثري من الغموض، كما أا فتحت مسارات التأويل لدى العديد من الباحثني

بدراسة الزمن داخل الرواية وفق ازمنة ميكن حتديد ها على  علينا أيضا أن تودوروف أهتم خيفى

   :حنويني أساسني مها

له  هيأتيعين هذا الزمن ،بزمن كاتب النص،وما حييط به من ظروف  :ة خارجية نزمأ - أ

وتشكيله وفق مستويات القراءة، فإما يستقبل  4صكتابة نصه الروائي،ومنها يعيد القارئ بناء الن

يعيد حتريره وحسب ما يتطلب منه ذلك وهذا متعلق مبدى نوع النص وطابعه  النص كما هو،أو

 .اخلاص به

                                                                 
  .26الصمد زايد، الزمن وداللته، ص  ينظر، عبد -1
 .70أمينة يوسف، تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، ص  -2
 .��ينظر ، جريار جنيت، خطاب احلكاية ،ص - �
 .�#�ينظر تودوروف، مفاهيم سردية ،ص  - �
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  :ة داخلية نأزم -ب 

تتمثل يف زمن النص وهو الزمن الداليل اخلاص بالعامل التخييلي،ويتعلق "وهذه األزمنة   :

زمنة  لذا جعل تودروف األ 1"بالفترة اليت جتري فيها الرواية وزمن الكتابة وزمن القراءة

الداخلية،وهي اليت تقيم بنسقية النص وأما األزمنة اخلارجية،فهي متعلق بالسياق وكل الظروف 

وقد ج تودروف دراسته من املدرسة الشكالنية ليثبت لنا أن القصة .اخلارجية احمليطة بالنص 

 2بما مها إال مرادف ملصطلحي املنت واملبىن احلكائي حسب ترمجة ابراهيم اخلطي"واخلطاب

مل يكتف بآراء الشكالنية فقط،بل برز اهتمامه جليا يف إضافة مفهوم جديد "تودروف" ولكن.

وهو زمن الكتابة، الذي جيمع بني الراوي واألزمنة اليت حتيط به، كالزمن واملدة اليت حيددها العمل 

سعيد  السردي،ولكن هذه النظرة إىل الزمن مل تتسم بالشمولية فهناك من يرى العكس فقد أشار

يقطني يف كتابة حتليل اخلطاب الروائي إىل قول أوستني الذي عجز عناجياد مفهوم خاص بالزمن 

  ماهو الزمن؟ :" قائال

فقد اختلف النقاد والباحثون 3..."عندما يطرح علي هذا السؤال فإين آنذاك ال أعرف شيئا(...) 

اإلشارة إىل الزمن يف القرآن ومبا أننا بصدد احلديث عن الزمن جتدر بنا . حول مفهوم الزمن

الكرمي، فقد ورد مصطلح الزمن يف الكثري من السور واآليات القرآنية فقد ذكر يف أكثر من موضع  

قسم من اهللا  والضحى 4) ))2(واللَّيلِ إِذَا سجٰى ) 1(والضحٰى  (( :نذكرمن ذلك قوله تعاىل

كن فأظلم وأدهلم وذلك دليل ظاهر على تعاىل بالضحى نوما جعل فيه من الضياء،وسجى أي س

) 1(هلْ أَتى علَى الْإِنسان حني من الدّهرِ لَم يكُن شيئًا مذْكُورا : ((وقوله تعاىل . 5قدرته تعاىل
                                                                 

 �##�،�ختالف املكتبة الوطنية، اجلزائر،ط عبد الرمحان مزيان، منشورات اال: ينظر، تودوروف، مفاهيم سردية،تر - �
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الكرمية  يف هذه اآليةو 1 )2(إِنّا خلَقْنا الْإِنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه فَجعلْناه سميعا بصريا 

  .إشارة إىل الزمن ،الذي خلق فيه اإلنسان

والنّهارِ  (1)واللَّيلِ إِذَا يغشى : ((تعددت دالالت الزمن أيضا يف سورة الليل، لقوله تعاىل  
 (4)إِنَّ سعيكُم لَشتّى  (3)وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى  (2)إِذَا تجلَّى 

لزمن واضحة يف إشارة ا 2

: وقوله تعاىل 3قسم اهللا تعاىل بالليل أي غشى اخللقة بظالمه،والنهار بضيائه وإشراقه . هذه اآليات

) 3(والنّهارِ إِذَا جلَّاها ) 2(والْقَمرِ إِذَا تلَاها ) 1(والشّمسِ وضحاها ((يف سورة الشمس 
بضوء الشمس،والنهار كله مث يتلو النهار لة على الزمن املقدر وهنا دال 4) 4(واللَّيلِ إِذَا يغشاها 

ليلة اهلالل ،وهو يتلوها يف النصف األول من الشهر ،مث تتلوه وهو يتقدمها يف النصف األخري من 

،وان داللة الزمن يف القرآن 5الشهر وقل تأول البعض أنّ النهار جال الظلمة لداللة الكالم عليها 

  .ته وختتلف تفاسريهالكرمي تتعدد دالل

كل شيء يسري وفق  وترية الزمن  فالزمن هو الذي ينظم  حياة اإلنسان وميكن القول أن 

تلك املادة املعنوية اردة اليت يتشكل "فالوجود كله كمؤسس على عنصر الزمن، إذن فالزمن هو

الفلسفات  لذلك وجد مفهوم الزمن يف كل(...) منها إطار كل حياة وخرب كل فعل وكل حركة 

  :فالزمن بطبيعته ينقسم إىل نوعني ،6"تقريبا

ويتمثل قي األزمة املاضية واحلاضرة واملستقبلية مما تعكسه لنا حياتنا  :زمن طبيعي فيزيائي -

 .اليومية
                                                                 

  .)�(، ) �: (سورة اإلنسان  اآلييتان   - �
  .) �) (�) ( �(سورة الليل اآليات ،   -�
   .���ينظر ، حممد علي الصابوين املرجع نفسه، ص  - �
  .) �) ( �) ( �) ( �(آليات  ، ا سورة الشمس ، - �
               . ���السابق ص  ، املرجعالصابوينعلي ينظر، حممد  - �
  .75ص ،2001 ،شورات احتاد الكتاب العريب، دمشقعبد القادر بن سامل، مكونات السرد يف النص القصصي اجلزائري من -6

  .75ص
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وهو ما يتجسد يف النفس  ،النفس من أحاسيس ومشاعر وهو ما خيتلج :زمن نفسي -

 الوصف والتعبري عن احلاجات النفسية اليت كان البشرية، وما يعكسه لنا املبدع والشاعر يف

  : أخرى، وختتلف األزمنة من نوع إىل  القارئيعاين منها فيتأثر ا 

يف بنية النص األديب،وهو "هلا الدور الفعال كل ما يتعلق باألزمنة اليت  وهو: الزمن األديب �

باإلضافة إىل 1"طية املعهودةخيرج عن تلك اخل زمن يضعه املبدع خمالف به الزمن الطبيعي الذي ال

  :هذين الزمنني هناك إشارة إىل زمنني آخرين مها 

هذا العمل يف سياقه  لترتيل" ويقترن بالزمن الذي كتب فيه املبدع روايته وذلك  :زمن اخللق �

أي أن املبدع  ، 2"قائم  يف اهلواء مهما كان خياليايوجد عمل  التارخيي واالجتماعي،ألنه ال

 .د إهلامه من اتمع الذي يعايشه فينقل لنا الوقائع بشكل ختيلي الكاتب يستم

ءة ينفتح على زمنية حمدود بزمن الكتابة إالّ أنّ زمن النص يف القرا"وهو زمن : زمن النص �

 .، تندرج فيه أزمنة متعددة وال يلتزم فيه الكاتب بزمن واحدويكون زمنا مفتوحا ،3"غري حمدودة

بوصف احلياة  الزمن يستعمله الكاتب ليكسب نصه مجالية وفنية،وهذا :  الزمن النفسي �

يعرض الشخصية خبصوصية، وببعد يش القصة فأنه يعوك القارئالنفسية للشخصية الروائية، فيتأثر 

، وهو زمن زمن املاضي املستحضر بواسطة الذاكرة واملوضة الروائية"أن نقول عنه  ، وميكننفسي

جسدت ووظفت "عابر سرير"، فرواية 4"وعيه حلم النوم وحلم اليقظةلم بناملستقبل املعيش يف احل

  .األزمنة األدبية بشخصيات خمتلفة ووظفت أهم

                                                                 
 ،2001 زائري منشورات احتاد الكتاب العريب، دمشق،عبد القادر بن سامل، مكونات السرد يف النص القصصي اجل -1

  .72ص
  . 78ص ،1987، 1، دار املعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، طماندة الساغعند  الفن الروائي عبد العزيز شبيل، -2
  . 76ص ،انفتاح النص الروائي سعيد يقطني، -3
   .103-102صص ، رجع السابق املعبد العزيز شبيل،  -4
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  : دور الزمن يف العمل اإلبداعي - 5 

مات األساسية اليت يزخر معرفة أهم الس القارئدراسة عنصر الزمن داخل الرواية حتتاج من ل

زمن نستطيع إدراك البخل وانسجام مكونات النص فا عنصر الزمن ألنّ مجالية النص تتكون بتدا

مستغامني يف روايتها أزمنة أدبية لتكشف مجلة  أضافتداخل النص األديب وقد  األحداث وسريورا

استطاعت أن تتطور بتطور التفكري اإلنساين بالدنو "تصت به الرواية احلديثة ومن مثة من التقنيات اخ

  . 1"ة على مسايرة األشياء ومواكبتها ومعايشتها حلظة حلظةوالعلو يف تطوير القدرة الزمني

فلم تعد الرواية احلديثة ختضع لتلك اخلطية الزمنية اليت كانت ختضع هلا الرواية التقليدية اليت   

كانت بنيتها مغلقة وحمددة فتتداخل األزمنة مع األحداث واألمكنة والشخصيات، بتوظيف عنصر 

 2"لزمن خيط ومهي مسيطر على كل التصورات واألنشطة واألفكاروإن ا"التخيل على الرواية 

  .النص  قارئفعملية السرد هي حتدد دور الزمن من خالل ترك خلفية مؤثرة لدى 

  :من خالل املقهى 5-1

حبيث تقوم كمكان انتقايل  على اعتبار املقاهي أكثر األماكن حضورا يف النصوص الروائية،  

ة واملمارسة املشبوهة اليت تنغمس فيها الشخصية الروائية كلما بتأطري حلظات العطال"خصوصي 

ويعترب املقهى أحد األماكن املفتوحة اليت تعكس ، 3"االجتماعيةوجدت نفسها على هامش احلياة 

كمكان يستقطب اجلميع  االجتماعيةئات كثر األمكنة املقصودة جلميع الف الواقع االجتماعي فهي أ

خفي يقضي بوجود  فهناك دائما سبب ظاهر أو"املقهى ملهما لإلبداع،  يعترب للقاءات العامة، و

                                                                 
  . 464ص لك مرتاض، يف نظرية الرواية،امل عبد -1
 .387ص  ،املرجع نفسه - 2
  .91حبراوي، بنية الشكل الروائي،ص حسن  -3
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اجتماعي يدعو إىل نسيان هذا  الشخصية ضمن مقهى ما وال يتعلق األمر هنا بإلزام شخصي أو

   .1"الفضاء

وقلبك "واملالحظ يف نص عابر سرير تصوير الكاتبة للشخصية الروائية وتواجدها يف املقهى 

رأس على عقب، كمزاج الكراسي املقلوبة فجرا على طاوالت املقاهي  الذي استيقظ مقلوبا

أشارت الكاتبة إىل الزمن، وهو زمن حاضر املقهى كما ربطته الكاتبة جبانب ، 2"الباريسية

األحاسيس واملشاعر، الذي مثله القلب والذي شبهته بالكراسي املقلوبة فقد ربطت بني الزمان 

وقد حيدث ذلك مبحض اختيار اإلنسان الذي " ،حلظة املكوث املؤقتهنا إذ ميثل املقهى  ،واملكان

وقد تكررت داللة املقهى يف الرواية يف أكثر من موضع وجند  3"حتركه يف العادة رغبة ذاتية ملحة

تبتكر أعيادا ومناسبات وعناوين وعادات ومقهى ترتاده كما "أيضا من خالل املونولوج الداخلي 

   .4"تزور قريبا

ملقهى يف الرواية تربز حمملة بالداللة والرموز، اليت تقربنا من املكان الواقعي والزمن فصورة ا

احلقيقي الذي عاشه زيان وهو يبحث عن زمن حقيقي يعكس تعلقه باملكان واستسالمه آلماله 

   .اليت حاول جتسيدها على أرض الواقع وأحالمه 

    

    

  

                                                                 
  .91حبراوي، بنية الشكل الروائي،ص حسن  -1
  .131أحالم مستغامني، عابر سرير، ص  -2
  .91، ص املرجع السابقحسن حبراوي،  -3
  .243، ص املصدر السابقأحالم مستغامني،  -4



    لرواية المغاربية لرواية المغاربية لرواية المغاربية لرواية المغاربية البنية السردية في االبنية السردية في االبنية السردية في االبنية السردية في ا........................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

 

��� 

 

  :من خالل املعرض  5-2

لفضاءات الثقافية اليت جندهاعند املبدعني منهم الرسامون يعكس لنا املعرض بعض ا  

واملمثلون يف األدب واملسرح والفن ، فمن خالل املعرض نتعرف على ثقافة معينة، واليت حتمل 

دالالت خمتلفة جتمع بني الواقعية واخليالية، اليت كان هلا الدور الكبري فيه وقد ارتبط مكان املعرض 

وميكن أن نربط بني .اجلانب اخليايل، فقد مثل مكانا لإللتقاء والتحاوربالزمن نظرا إلحتوائه 

  :املعرض وحضوره يف النص الروائي،وذلك من خالل

فنظام املسافات ميكن " الذي استغرقه خالد بني الذهاب واإلياب داخل املعرض الزمن  -

ل على فالوضع الذي كان فيه خالد يد 1"أن يتحول ويتبدل انظالقا من اختراع خيايل

  .   حريته وتفكريه

انفراد خالد وخلوته مع نفسه داخل املعرض، جسد حلظة زمنية هامة لديه من خالل  -

مل أحزن خبلو املعرض، بل سعدت ألنه كان يل وحدي، شعرت أنين أمتلك "حديثه 

، فجمالية هذا املكان تكمن يف خلوه من الزوار، ففي 2"تلك اللوحات لبعض الوقت

 هذه 

 

 

  

 

                                                                 
  . ��ميشال بوتور، حبوث يف الرواية اجلديدة،ص- �
 .257أحالم مستغامني، عابر سرير، ص  -2
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الصامتة شعر فيها خالد وكأنه حياكي تلك اللوحات ويتسامر مع أمجل الذكريات اليت اللحظة 

 .استغرقها نظره إىل اللوحات، وراح حياكيها وهنا تربز داللة املكان التأثريية على الشخصية

من الزمن أشد جتريدا "فاملكان والزمن يرتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما وميكن القول أن      

وهذا نظرا للوضعية اليت اختذها خالد، او باألحرى الزمن الذي استغرقه خالد يف النظر . 1"املكان

وراح    عن املكان االذي هو فيه إىل اللوحة نفقد ختلى عن كل شيء يف هذه اللحظة حىت 

واقعا الشخصية تعيش  ، ألنبذاكرته  خيوض  صرا ع االسترجعات إىل األزمنة  اليت مضت 

تتسع جغرافية املكان من خالل احلركة اليت ، وبذلك واملكان اللذان تتواجد فيهحقيقيا بني الزمن 

فإن احلركة تدل على الزمن وتنظرف فيه إذ يستحيل حدوث "عكستها الشخصية داخل املعرض، 

وسط إطارين أساسيني مها  2"أي حركة أو أي حتريك خارج إطار النظام الزمين املتسلط

   .ن األول هو ما يوحي لنا بأن الشخصية ترجع مباضيها وذكرياااالسترجاع واالستباق، فالزم

، واليت تشهد اليوم قاعة اليت قدم فيها أول معرض لهكان يروح وجييء داخل هذه ال"   

ميثل هذا املقطع  3"يف أزمنة اخليانة ... لألمكنة قوله رجال وفيا كان حسب .معرضه األخري

اليت عكست لنا رجوعه بذاكرته إىل واليت عاشها خالد، ة  زمنا من األزمنة اإلسترجاعيالسردي 

  : مع رواية ذاكرة اجلسد من خالل اإلرتباط

ومتثل يف استرجاع البطل لذكرياته األوىل مع رواية ذاكرة اجلسد، ولعل  :األولاالسترجاع  -

 ترجاع االس الكاتبة أرادت أن حتيل لنا عن ومن اإلضطراب والتوتر الذي عاشه زيان مع حياة   

                                                                 
 . 30، ص 1997، 1الصادر ، بريوت، لبنان، طبكر عباس، مراجعة إحسان عباس، دار : ، الزمن والرواية، ترالومند -1
 .264حبث يف تقنيات السرد، ص  -امللك مرتاض، يف نظرية الرواية دعب -2
 .153، عابر سرير، ص أحالم مستغامني -3
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هذا الزمن اإلستذكاري مرتبط برواية ذاكرة اجلسد ومعياشةالبطل خالد لنفس األمكنة  أيضا :الثاين -

اليت متثلت يف استعاداته للمعرض وما حصل فيه، ويكون بذلك قد جسد استرجاعا ثانيا مرتبط 

   .بنفس الرواية

بالبنية السردية ث املرتبطة طرحت أحالم مستغامني يف روايتها جمموعة من األحدا      

متنوعة الرؤى على مستويات خمتلفة، يتداخل فيها الذايت باملوضوع كما وعدة إشكاليات للنص

يتداخل فيها الواقع باملتخيل، ونظرا ألمهية املكان والزمان يف العمل األديب، فإن الكاتبة كثفت من 

  .ألحداث املوصوفةداللتهما لتصور أفكار ورموز الشخصيات وتقرا من الواقع من خالل ا

فكال من الزمنيني  على باقي العناصر السردية  ،وبذلك تربز الدالئل التأثريية للمكان  

احلاضر واملاضي شكال زمنا حقيقيا، من خالل استرجاعات الشخصية ألمكنتها املاضية، وتعلقها 

ني ذلك ما كنت ألظن وأنا أقصد بعد يوم"باألمكنة احلاضرة، وهذا من خالل حماكاة خالد 

الرواق يوم االفتتاح أن كل األقدار الغريبة ستتضافر الحقا انطالقا من ذلك املعرض لتقلب قدري 

فاللحظة اليت عاشها خالد داخل املعرض غريت له الكثري من األحداث يف  .1"رأسا على عقب

  .حياته، خاصة أن داللة املعرض انفتحت على عدة دالالت

من خالل اللوحات الفنية، كما أا عكست ثقافة وحضارة جسد املعرض داللته الرمزية    

املتتبع ملشاهد الرواية عرب اللوحات " ألا كانت اجلزء املهم من هذه اللوحات فـ" قسنطينة"

الزيتية واليت أصبحت لوحدها فضاء ميثل قسنطينة، نلمس حفريات املكان اليت تطغى على 

أضحت  - قسنطينة–، فرمزية املكان 2"كان واإلنسانالشخصية من خالل التفاعل املستمر بني امل

  .مسة بارزة يف الرواية ألا فضاء الذي جيمع كل املكونات السردية

 :من خالل الفندق 5-3  
                                                                 

 .53ص عابر سرير ،، أحالم مستغامني  -1
 .77ابن السائح األخضر، مجاليات املكان القسنطيين، ص  -2
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امتزجت داللة هذا املكان مبدى تأثريها على الشخصية، فقد مثل لنا فترة زمنية حمددة   

املكان حييل إىل اإلنغالق، إالّ أنه منفتح على اختارا الشخصية للمكوث فيه مؤقتا بالرغم من أن 

العامل اخلارجي من خالل تصميمه فالفنادق تطل على املساحات اخلارجية، فالنظر من النوافذ 

وتعدد الغرف يعكس دالالت رمزية، وهي تقتضي وجود الشخصيات والقيام بدورها يف املكان 

–، وقد جاء توظيف هذا املكان 1األخرى ليكتسب بنيته وداللته من خالل التفاعل مع العناصر

  :    يف الرواية يف مكانيني خمتلفني مها -الفندق

  :أ ــ املكان األول يف اجلزائر   

جسد الفندق هنا داللته السياسية والتارخيية، كما أنه أحال على الوضعية املتدهورة اليت   

ل الفندق مكانا آمنا يلجأ إليه جل عاشتها اجلزائر يف فترة التسعينيات من القرن املاضي، فقد مث

خصصت الدولة حتت تأثري ديد "الصحفيني املهددين من قبل اإلرهابيني على حد تعبري خالد 

الصحفيني فندقا يف شاطئ سيدي فرج كمحمية آمنة تأوي ما يقي من ساللتهم املهددة باالنقراض 

الفندق هلؤالء الصحفيني مكانا ، فقد مثل 2"يف ذلك الفندق، عاش البعض مشردا ألربعة سنوات

رمزيا مقصودا يؤدي داللته السياسية واالجتماعية واحلضارية، وفق معطيات احلاضر املعيش، فاملدة 

الزمنية املذكورة أربع سنوات تبني لنا أن الكاتبة استخدمت احلذف، وهي إحدى عناصر الزمن 

الة السرعة، يتقلص زمن القصة ويتحدد إيقاع السرد من حيث درجة سرعتها أو بطئها، يف ح"

فالكاتبة حدثت هذه السنني يف كلمات وأسطر ومل تذكر فيها ، وهذا ما نراه يف الرواية، 3"وخيتزل

ما حدث فيها بالضبط، وذلك من أجل تسريع وترية السرد، فالزمن الذي تعيشه الشخصيات هنا 

هولة مسقطا عليها أفكار وعليه يستطيع السارد أن يلج عوا مل جم"مرتبط باحلدث الواقعي 

                                                                 
 .110ينظر، أوريدة عبود، املكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية، ص  -1
 .69أحالم مستغامني، عابر سرير، ص  -2
 .92لنص السردي، ص حممد بوعزة، حتليل ا -3
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، فمالمح املكان تتبدى من خالل ما خيتلج 1"شخوصه، ويكون مبقدوره أيضا كسر منطية السرد

  .الشخصية من أحاسيس ومشاعر اجتاه املكان املتواجدة فيه

  :املكان الثاين بفرنسا -ب  

حال  الذي يزداد طوله على النفس يف"إن فضاء العمل السردي امتزج بالزمن النفسي   

، فشعور خالد بالضيق 2"الشدة والضيق والقلق، ويقل طوله عن مداه احلقيقي على هذه النفس

متاما كما لو كنت "أشعره بثقل الزمن، مما اضطره من مغادرة الفندق مع أول فرصة أتيحت له 

، فارتباطه 3"بطال يف رواية، غادرت الفندق الصغرية الذي كنت أقيم فيه منذ ما يقارب شهر

        .الذي أحس فيه بالوحدةرنسواز يف فرنسا أشعره بالندم فكان يسعى إىل اخلروج من هذا املكان بف

، فهو يتذكرها يف كل مكان "حياة"ولعل تواجد خالد بفرنسا كان من اجل البحث عن   

رمزا لألمة العربية، وقد صاغت الكاتبة هذه العالقة "وزمان، وقد جعلت الكاتبة من هاته املرأة 

، 4"على أساس تلك االنفعاالت الوجدانية اليت مجعت بينهما يف حب يصل إىل العشق واهليام

  . وكأنه عشق للوطن وإخالصه حلياة أيضا ميثل أخالصه لقسنطينة

تعددت مستويات الزمن داخل النص الروائي بني مستوى معلن وآخر مضمر، وهي ما   

ولعل "الد حسب واقع وأحداث وأزمنة الرواية تستدعيه الداللة التأثريية للفندق على شخصية خ

، 5"املسألة املركزية حول الزمن الروائي تكمن كلها يف كيفية متييز األحداث الواردة يف الرواية

                                                                 
 .138قراءة يف اخلطاب النقدي املغاريب املعاصر، ص ،ادينة، الفضاء يف التراث السردي مصطفى بوف -1
 . 271عبد امللك مرتاض، يف نظرية  الرواية، ص  -2
 .82أحالم مستغامني، عابر سرير، ص  -3
 .174ابن األخضر السائح، مجاليات املكان القسنطيين، ص  -4
 .281، ص املرجع السابقمللك مرتاض، عبد ا -5
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وهكذا يتضح مدلول الزمن من خالل أفعال الشخصية وحركتها ضمن فضاء العمل السردي 

  .اإلبداعي 
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  :املكان  - 6

به مساك فهوما حمدودا للمكان،ألنه من املفاهيم املستعصي اإلإنه من العسري أن حندد م    

داخل البنية السردية، وتعد وحصره يف نظرية واحدة ألنه من املواضيع املتميزة واملهمة خاصة ،

كان الكتاب الكالسيكيون جيعلون املكان "جناس األدبية ارتباطا باملكان، وقد الرواية هي أكثر األ

أما يف الرواية اجلديدة فيأخذ املكان صورة انزياحية ذهنية تطبعها ... لذاتجمرد حيز مادي تأخذه ا

، وبذلك تتغري النظرة التقليدية للمكان، فهو مل يعد مكانا سطحيا 1"فيه الشخصية بكل انفعاالا

ميكن جتاوزه أو جتاهله بل إن عمقه الداليل هو الذي يفرض قيمته النصية اجلمالية اليت تسهم يف 

  . روائي وتوجهاته السطحية والعميقةرؤية الإبراز 

الفضاء، احليز، (ومن هذا املنطلق نبين تصورنا للمكان الروائي على اختالف مصطلحاته   

، والذي ال ميكن أن نفصله عن باقي املكونات السردية، ويف هذا السياق يقول ...)اال، املوقع

لالحظنا أن اهتمامهم قد اجته على وجه اخلصوص  لو التفتنا إىل حمللي احملكي األديب"هنري متران 

إىل البحث يف منطق األحداث ووظائف الشخوص وزمنية احملكي، وإمنا هو سبيل حبثها ما زال بعد 

    . 2"مل يستقم وسبل أخرى ما زالت قيد التهيء

فمتران يبني لنا عدم حمدودية مصطلح املكان والذي  ما زال قيد البحث الذي يسعى   

ون من خالله إىل إضاءة جوانب عدة، والكشف عن القيم الرمزية والداللية للمكان، تنتج الدارس

  .من خالل تداخل وانسجام عناصره ومكوناته داخل البنية السردية

، حيث يتحدث عن دراسته هلذا املصطلح "شعرية املكان"ينطلق غاستون باشالر يف كتابه   

الذي ميكن نسانية ألنواع املكان الذي ميكننا اإلمساك به وبأا تبحث يف حتديد القيمة اإل: "قائال

                                                                 
علي خفيف، سيميائية املكان يف رواية ذاكرة جسد ألحالم مستغامني، دراسات يف اللغة واألدب، جملة التواصل، جامعة  -1

 .226، ص 2001، جوان 8عنابة، اجلزائر، ع
 .136 -135الشرق، ص عبد الرحيم خزل، إفريقيا : هنري متران، املكان واملعىن، الفضاء الروائي، تر -2
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ميكن  الدفاع عنه ضد القوى املعادية أي املكان الذي حنب  إن املكان الذي ينجذب حنوه اخليال ال

  .1"أن يبقى مكانا ال مباليا 

ما أن عمق املكان ال يتحدد كفداللة املكان التقتصر على كونه مكانا ذو أبعاد هندسية،  

 ننظرلنظر إىل شكله اخلارجي بل بالتمعن يف أسراره الداخلية وما خيفيه من قيم خلف الزاوية اليت با

إليها بأعيننا، إنه مكان خيايل عميق حييل بنا إىل التحليل والبحث والتنقيب عن مجاليته،لذا دعا 

  .إىل جتاوز النظرة التقليدية اليت حتدد من قيمة املكان ومجاليته" بشالر"

العمل " أشكاال معرفية،أضافت للنقد قيمة مجالية ،خاصة لعنصر املكان فـ" باشالر" فتح فقد 

السردي ينشأ عن فن السرد الذي هو اجناز اللغة يف شريط حمكي يعاجل أحداثا خيالية يف زمن معني 

فجمع املكونات السردية . 2 "وحيز حمدد،تنهض بتمثيله شخصيات يصمم هندستها مؤلف أديب 

ببعضها البعض لتكون عمال سرديا مجاليا بلغته الروائية املتميزة اليت خيلقها املبدع، ويف هذا ترتبط 

ي أمهية كبرية للفضاء و اللغة ويشيد بأمهيتها وفعاليتها يف إضافة حقل فيل" جريار جنيت"الصدد جند

  .معريف زاخر مبعانيه ومتميز بداللنه املكانية والفضائية 

إن العبارة اللغوية :"حيث ينبه قائال" األدب والفضاء"  هصاغه يف مقالونشري إىل قوله الذي 

مستمر حيث جند من الكلمات ما حيمل يف اآلن  تضاعفالتكون أحادية املعىن دائما،بل هي 

داللتني،كانت البالغة تسمي  إحدامها داللة حرفية ،واألخرى داللة جمازية،فإن الفضاء الداليل 

الظاهر واملدلول احلقيقي يلغي، يف الذات اآلن كذلك،خطية اخلطاب،  الذي ينحصر بني املدلول

فتأخذ الفضاءات شكلها الداليل من خالل ما  ،3"وهذا الفضاء هو بالتحديد ما يسمى بالصورة

وهو بث الصوت "عتماد على اللغة مساه جنيت بالصورة اليت تشكل النص يف حد ذاته باإل

                                                                 
 .31، ص1984 ،1، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،بريوت، طهلساغالب : تر غاستون باشالر، مجاليات املكان، -1
  . ���مرتاض، يف نظرية الرواية،ص  لكعبد امل- �
  . $�-��جريار جنيت، األدب والفضاء، ص  - �
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داللة الفضاء كما تسهم الصورة  يعمقمما ، 1"سردي إىل إجنازوالصورة بواسطة اللغة وحتويل ذلك 

حتماالت  املعىن العميق وجتاوز املعىن السطحي للنص، والذي يقدمه القارئ كإحدى اإل قيف خل

الكبرية لفهم معىن الصورة اليت بإمكان اللّغة توفريها من خالل عرضها للفضاء الداليل ،ويف هذا 

اليت تعلن حضورها القدمية  مع البالغة بعالقتهط داللة هذا البحث يرب" حلميداين" اإلطار جند

واليت يتعدد فيها حضور املكان وتنوعه حبسب  .2وارتباطها بالرواية أكثر من أي صورة أخرى

   .الصورة اليت يوليها له املبدع

اصر  يعترب الفضاء أو املكان من أهم مكونات النص السردي فهو مبثابة الوعاء الذي حيوي عن

فاملكان الروائي حني يطلق "البنية ، فأمهيتها يف العمل السردي التقل أمهية عن الشخصيات والزمن 

 نرى،وكأننا 3 "من أي قيد يدل على املكان داخل الرواية سواء أكان مكانا واحدا أم عدة أمكنة

احلدث املناسب  األمكنة كلها ونرى الفضاءات اليت تسمح للشخصية مبمارسة حريتها داخلها واختاذ

تتسع لتشمل اإليقاع املنظم للحوادث اليت تقع يف هذه " الذي جتري فيه،وإن األمكنة يف الرواية 

فاحلقيقة أن املكان يعرب عن رؤية صاحبه من خالل . 4"األمكنة ولوجهات نظر الشخصيات فيها

يتنوع دوره داخل تداخله مع العناصر السردية األخرى ،وعلى هذا األساس يتعدد حضور املكان و

  :يف النص من خالل املكانبعض مظاهر حضور  جنملالرواية، حبسب رؤية املبدع وميكن أن 

  

  

  

                                                                 
 .335عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية، ص  -1
  .�$،ص ����ينظر، حلميداين، بنية النص السردي من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، - �
  .��مسرروحي الفيصل، الرواية العربية،البناء والرؤيا،ص - �
  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه ، - �
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  :إستراتيجية بناء املكان 6-1  

الكاتب،  اية يتحكم جتنظرا لقيمة املكان داخل حقل النص السردي ،فإنه يقوم على استرا  

 ثالضياء على موقف ما، أوحد تسليطيف فغاية الوصف تتمثل " من خالل اعتماده على الوصف

فطريقته يف  على املكونات السردية. 1"ما حني تتجسد غاية السرد يف تسليط بعض هذا الضياء

الوصف اليت يعتمدها السارد تعطي خصوصية أل مكنته وفضاءته الروائية مما يسهل على القارئ 

ف ارتبط منذ القدم مبفهوم وهذه ليست نظرة حديثة للوصف،ألن عنصر الوص. ختيل األمكنة

فإن  2ايف،وذلك مبحاكاة الطبيعة وتصويرها كما هي يف العامل اخلارجيراحملاكاة،أي التصوير الفتوغ

 سطعتبراز أمهيته قضية استأثرت اهتمام الكثري من النقاد الغربيني القدماء الذين إدراسة الوصف و

  .أعماهلم اليت أولت أمهية لعنصر الوصف واملكان

بالنظرة  ونن مع أصحاب الرواية احلديثة ،تطورت هذه النظرة اليت عدها احملدثولك  

ارتباتط الوصف بالسرد دليل على أفعال وحركة  نالتقليدية اليت أقصت عنصر الشخصية أل

وصف قد يكون فجا  فطريا ،ومبتسرا حسريا،وقد  مناتقدم السرد دو" الشخصية داخل الرواية ألن

إن هذه العالقة . 3"ة واإل غتفاص،حىت كأنه جنني جمهض وتدبري مقحماليعدم اتساما بالعجل

حضور كل منها يف النص السردي بلغتها القوية اليت تساعد  عيالتثمينية بني الوصف والسرد تسد

مما يتيح للقارئ فهم النص، حيث يلجأ بدوافع إجتماعية .يف رسم لوحة فنية للمكان داخل الرواية 

قر أو غري مستقر، ثابت أو متحرك حماولة منه جتميع عدة أمكنة من  خالل إىل اختيار مكان مست

  حضور 

                                                                 
  .$��مرتاض، يف نظرية الرواية ص  امللكعبد ا - �
لعبد الرمحان ضيف، مكتبة اتمع العريب ) مدن امللح(اهللا القوامسة، البنية الروائية يف رواية األخدودينظر،حممد عبد - �

  . �#�،ص�##�، �،عمان،ط
   ���ص ق،رتاض، املرجع السابم امللكعبد  - �
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وابراز عمله بالسعي إىل اختيار بعض الوقائع اليت  انتقاءويأيت هنا دور الكاتب يف 1الشخصيات

مبنية على  ،فالكتابة الروائية ككل. عاشها يف جمتمعه،مث  جيسدها برباعته اخلاصة يف الرواية

املشهد حقيقة للمكان ،ألنه عمق النص و هة مدروسة من كاتب النص ،خاصة يف اختياراستراتيجي

  .الذي ينقل من خالله القارئ من عامل واقعي إىل عامل خيايل ال مرئي

أنه جيمع كل األمكنة واألزمنة  كما ، عامل تنشأ فيه الذكريات وحتيا على أرض الواقع  

ربز أمهية املكان من خالل الوصف الذي يضيف وت والشخصيات،لتكتمل بذلك صورة املكان،

فالفضاء الروائي يتخذ . صور وأوصاف يصبح من خالهلا الفضاء أقرب للخيال منه إىل احلقيقة

وضعية ممتازة داخل السرد بفضل الداللة املزدوجة اليت يتوفر عليها ،فهو يعرض يف النص عن طريق 

ى فهم معىن وسياق النص ،مما يساعدنا على حيث تكشف لنا قراءة النص عل .2نصويره وتعيينه

  .كشف القيمة الداللية للمكان

تشكيل الصورة املتكاملة للفضاء الروائي "وتقدمي املكان عن طريق الوصف يساعد على   

، فوصف الكاتب للفضاء يساهم يف تبيني قدرته على حتريك 3"وتعطيه انسجامه وأسباب انبنائه

  .ع األوصاف من رواية ألخرىتنوو عناصره وقف إستراتيجية املبدع

يلتحم املكان بالوصف لينتج عنه السرد، الذي يطلعنا جبزئيات املكان من خالل عالقته   

بالصورة السردية وهي الصورة اليت تعرض األشياء متحركة، أما "بإجناز الفعل وهذا ما يسمى 

شكيل لغوي لفضاء أنتجته ، من خالل ت4"الصورة الوصفية فهي اليت تعرض األشياء يف سكونيتها

يدخل "جمموعة من املتغريات، والتفاصيل الدقيقة اليت أنشأها بالوصف الداخلي واخلارجي، فهو 

العامل اخلارجي بتفاصيله الصغرية يف عامل الرواية التخييلي ويشعر القارئ أنه يعيش يف عامل الواقع 
                                                                 

             .���النصري، الرواية واملكان،دار احلرية للطباعة،بغداد،ص ياسني - �
                       .��ية الشكل الروائي،صينظر حسن حبراوي، بن - �
 .43، ص املرجع نفسه -3
 .83سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  -4
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هره احلي، جيعل القارئ يشعر أنه يف عامل ، فتقدمي املكان بتفاصيله الدقيقة ومظ 1"ال عامل اخليال

  .الواقع ال عامل اخليال

وتتمظهر هذه العالقة من خالل تباين املفاهيم، وإدراك القارئ هلا، فاملكان يكتب   

خصوصيته من الوصف، والذي تتعدد وظائفه يف تقدمي صور املكان بني وظائف عدة منها وظيفة 

يين بذكر املباين واألثاث أي ذكر أدق التفاصيل، فيقدم مجالية أو زخرفية، حيث يقوم بدور تزي

وصفا خالصا يكون على شكل استراحة، ووظيفة تفسريية حبيث تكون رمزية أي له داللة خاصة 

، وهكذا يساهم الوصف يف بناء املكان الروائي، حبيث يقدم الوصف 2مما يكسبه قيمة مجالية فنية

، فتظهر أمهيته يف تقدمي املكان وعالقته بالعناصر األخرى صورة جتعل القارئ يدرك حمتويات املكان

   .  اليت جتعل أجزاء النص تتالحم يف وحدة بنائية متماسكة

  :داللة املكان   6-2

  :داللة الوطن  - أ

جسدت مستغامني جمموعة من األمكنة تنوعت بني املفتوح واملغلق، بني العام واخلاص،   

ن كلية يوظف فيها املقوالت الكلية العامة والعناصر، متطلبات التحليل السردي ميكن أن تكو"وفق 

كما ميكن أن تكون جزئية تتبع خمتلف املكونات العامة وما يتفرع منها، وترصد كيفية اشتغاهلا يف 

، وذا تكون الرواية نصا سرديا جامعا ملختلف األمكنة مما يكسب النص ذوقا 3"اخلطاب السردي

  .وإيقاعا فنيا

                                                                 
 .82سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  -1
 .79ينظر، محيد حلميداين، بنية الشكل الروائي، ص  -2
،  1ر البيضاء، املغرب، طالعريب، الدا، املركز الثقايف )الشكل والداللة(سعيد يقطني، السرديات والتحليل السردي  -3
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صها الروائي، رؤية اجتماعية وحضارية وفق منظومة من القيم الفكرية اليت أعطت الكاتبة لن  

زخر ا النص، ولعل أهم مكان ركزت عليه الكاتبة هو الوطن، وجتسد مبفهوم العام يف اجلزائر، 

وقسنطينة كمفهوم خاص، وقد محلت مستغامني شخصية حياة مبالمح الوطن الذي كان يقول 

، 1"ه حنيين جنونا، وإذا ا تأخذ تدرجييا مالمح مدينة وتضاريس وطنيا امرأة كسا"عنها خالد 

نالحظ أن الكاتبة مزجت بني الشخصية واملكان من خالل براعة التصوير ومجالية السرد وصياغة 

جتسد اجلمال الفين الرفيع، واخليال "احلدث ضمنها وفق إستراتيجية يقيم دعائمها السارد، فهي 

شديد الرهافة والرقة الشديدة والشفافة باإلضافة إىل ما ينبغي أن يكون يف  الراقي البديع، واحلس

، فتجعل من الوطن مركز ثقل األمكنة ككل، فقد 2"اللغة الشعرية من حدة اإلبداع ولذة االبتكار

  صورت لنا جمريات احلدث اخلفي والظاهر،

ة أنتظرها، أو جلست رفقة قسنطين"تقول مستغامني على لسان شخصيتها البطل خالد    

... كأا يف كل ما ترتديه ما ارتدت سوى مالءا... هكذا ظننت، حىت أطلّت كبجعة سوداء

، 3"وإذا ا قسنطينة كانت كلمات األغنية امتدادا خلسارتنا ممزوجة حبسرات االشتياق إىل قسنطينة

ك الفستان الذي يرى فهذه املرأة تتبدى مالمح شخصيتها لتحل حملها مالمح الوطن يف ارتدائها ذل

كلمات األغنية اليت كانت امتدادا لعشقه القسنطيين، فريى يف حياة  وأيضافيه خالد وطنه قسنطينة 

  . الوطن بأسره

فريى خالد صورة قسنطينة يف حياة ، من خالل التفاعل بني الواقع والذاكرة، فانتظاره حلياة  

 ظهرهانة ألا حتولت إىل مدينة خاصة مبوخاصة قسنطي بأكملهورؤيتها جعلته يرى فيها الوطن 

  .ومنظرها اخلارجي، فحبه لقسنطينة واخالصه حلياة جعله يرى يف جسدها الوطن الغري 

                                                                 
 . 17أحالم مستغامني، ذاكرة اجلسد، ص  -1
 .13عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية، ص  -2
 .212 - 211أحالم مستغامني، عابر سرير، ص ص  -3
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كنت يف النهاية كالوطن، كان كل شيء يؤدي إليك إذن مثله كان حبك تواصال حىت بصده " 

  .ة وطناما جعله يرى يف جسد حيا مث إن اشتياق خالد لقسنطينة هو .1"وبصمته

مما . نلفي املكان يأخذ صورته الرمزية وحضوره التأثريي من خالل شخصية حياة ذاكوه  

حيدد رؤية الكاتبة وتشكيل بنائها النصي الذي سيفتح أفقا جديدا للقارئ على فهم النص وإدراك 

أن النص يستوعب بنيات نصية "مقاصده ففكرة الوطن استحوذت على اهتمام الروائية، ذلك 

ة وخمتلفة زمنيا وخطابيا ونوعيا، كيف أنه ينتجها من جديد، من خالل منحه إياها داللة عديد

  .2"وأبعادا خمتلفة عن اليت يكتسبها يف سياقها

عرب ، بل متتد ولعل صورة الشخصية وامتزاجها باملكان الوطن التقف عند هذه احلدود    

وهنا تتحقق وظيفة "داللته الرمزية  فترات احلكي لتمارس فاعليتها على املكان من خالل تكثيف

املكان وداللته، ويصبح مركز الثقل يف قلب الرواية، يربط األحداث مثلما يربط الشخصيات، قد 

نلمس ذلك اإلنفعال الصادر من أعماق الوجدان جتاه هذا املكان الذي يستدعي التضحية 

طنه، فصورة الوطن كان هلا ، كما يضحي خالد بكل ما لديه من أجل العودة إىل و3"واملغامرة

  .صدى يف ثنايا املنت الروائي

قدمت الكاتبة شخصيتها، بوصف طبائعها وتعيني مالحمها أحيانا، بوصف مباشر وآخر غري   

وذلك سواء من خالل األحداث اليت تشارك فيها أو عرب الطريقة اليت تنظر ا تلك "مباشر 

  . أفعال تستمدها الشخصية من النص، أمام طرائق متنوعة و4"الشخصية إىل اآلخرين

                                                                 
 .28اجلسد، ص  ةأحالم مستغامني، ذاكر -1
 .128، ص 2006، 3لثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، طانفتاح النص الروائي، املركز اسعيد يقطني،  -2
 .81ابن السائح األخضر، مجاليات املكان القسنطيين، ص  -3
 .223حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص  -4
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فكان نص مستغامني وصفا للمكان الوطن بطريقة لغوية وشاعرية فنية، فقسنطينة كانت   

املكان البؤرة املولد لألمكنة األخرى اليت تتفرع منه وتصب فيه، ألن وصف هاته املدينة امتد من 

  .بداية الرواية إىل ايتها

منها ومن أحاسيسها لروائية، أصبح يف نظر القارئ جزء وألن املكان شكل حمور اهتمام ا  

اليت سكنتها، فمثل هلا الوطن األصل واملنبت، لذا الزمها احلنني والشوق إىل هذا الوطن من خالل 

كنت "شخصياا، فرمزت إليه باحلياة، واحلب واللقاء اجلميل، تقول الكاتبة على لسان خالد 

ك، أصطدم باحلجارة والصخور وكل ما يف طريقي من أتدحرج يوما بعد آخر حنو هاوية حب

، فحب هذا الرجل حلياة اليت يرى فيها وطنه يزداد كل يوم ملا 1"مستحيالت ولكنين كنت أحبك

حيمله من شوق وحنني هلا فهي ملجأ احللم واحلقيقة لديه، فالوطن هو ملهم واملوجه هلذه 

  .الشخصية

الصفات لتربز أمهيته وضرورته داخل اخلطاب يرتبط املكان مع الشخصيات مبجموعة من   

اخلطاب يروي حكاية خاصة، وهو يف روايته هلذه احلكاية حيقق متيزه "السردي، حيث جند 

واستقالليته بآليات تبنيه التقين الفين، حبيث تبدع هذه اآلليات زمن عامل الرواية ولغات 

ية السرد من خالل حركة ، فتحقق غا2"الشخصيات املتمايزة، وخصوصية أمكنة تواجدهم

الشخصيات مع إيقاع الزمن واملكان عرب فضاءات عديدة تتعدد دوافعها وتتفاوت درجاا من 

   .رواية ألخرى

  :داللة املهجر   - ب

تربز داللة هذا املكان ، من خالل البلد املهجر ، الذي جسدته مستغامني يف صورة   

ما حتمله هذه الشخصية من عادات ثقافية لتظهر من خالهلا صورة البلد  األجنيب و)  كاثرين(
                                                                 

 .158اجلسد، ص  ةأحالم مستغامني، ذاكر -1
 .25عبد القادر بن سامل، بنية احلكاية، ص  -2
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املكان اخلارجي  واجتماعية،وحىت السياسية، فهدف الكاتبة من اختيار هذه الشخصية هو جتسيد

، وتم بالتفاصيل بتعدد الوقائع اليت حتيط ا ثرألن املرأة حتس باألشياء وتتأ"من خالل األنثى، 

وهي حباجة (...)  خيالية وهلذا فهي سريعة التأثر ي ضد املنطق التجريدي املذكر إنها عاطفيةوه

، فقد سعت الكاتبة 1"ة يف نفسهانعن مشاعرها وإىل أن يفهمها الغري مما يبعث الطمأني إىل التعبري

أثناء تناوهلا هلذه الشخصية كشف مواقفها وآرائها مما يعكس صفاا، فقد مثّل املهجر، حمورا 

يف نظرة مستغامني اخلاصة إليه، والذي تعاملت معه صور متعددة أساسيا يف اخلطاب الروائي، متثل 

ويف شكل فين ومجايل متميز ومتفرد، من خالل جسد كاثرين الذي حيمل ختوم وحفريات املكان 

، فهذا املكان ارتبط ذه الشخصية وعالقتها بالبطل خالد الذي مل يتآلف مع هذا 2الفرنسي

ولكنهم طاردوين حىت مربع غربيت، وأطفؤوا شعلة .. .وكانت باريس مدينة أنيقة"املكان، 

، يعكس لنا البطل غربته 3"وجاءوا يب حىت هنا واآلن حنن نقف مجيعا على بركان الوطن... جنوين

وعدم انتمائه هلذا املكان ويتمر يف حماكاة وطنه واسترجاع صورته اليت سكنت عاطفته وشعوره 

  .وانتمائه له

  :داللة اجلسر  - ت

، من خالل اجلسور اليت متيز مدينة " ذاكرة اجلسد" املكان يف روايةتظهر داللة 

قسنطينةبأصالتها وتارخيها ومجال جسورها،  فالكاتبة مل تتناول هذا املكان ببعده اجلغرايف فقط، 

وإمنا أبرزت بعده الداليل واجلمايل من خالل وصف الراوي له، على لسان زياد مبديا إعجابه 

لقد توحد مع هذا اجلسر لوحة بعد أخرى يف فرح مث يف حزن "ا خالد، بالّلوحات اليت رمسه

يف الّلوحة األخرية وال يظل باديا ... متدرج حىت العتمة، وكأنه عاش بتوقيته يوما أو عمرا  كامال

                                                                 
 .  140ضاء، املتخيل واهلوية، صحسن جنمي، شعرية الف - 1
 .9ابن األخضر السائح، مجاليات املكان القسنطيين، ص  ينظر، -2
 .28أحالم مستغامني، ذاكرة اجلسد، ص  -3
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فصورة اجلسر متثل قسنطينة اليت يرمسها  .1"من اجلسر سوى شبحه البعيد حتت خيط من الضوء

  .زيتيةخالد يف كل لوحاته ال

الرمزية والتعبريية، لتظهر مجالية خاصة به، وبذلك فهي " اجلسر" كما تناولت الكاتبة داللة   

تتجاوز صورة اجلسر اجلامدة لتكشف لنا من خالهلا إمكانية تعدد صوره بفعل داللة املكان، 

 رمبا مل تكن أنت، ولكن هكذا أراك، فيك شيء"ويتجلى ذلك من خالل ربط اجلسر بالشخصية 

من تعاريج هذه املدينة من استدارة جسورها ومن مشوخها من خماطرها ، من مغامرات ودياا من 

، إن ما نلمسه يف هذه الصورة املكانية، هو ذلك االرتباط الوثيق بني الشخصية 2"هذا النهر

 .واملكان من خالل داللة اجلسر التعبريية 

فاجلسر مثل مكانا فنيا مجاليا يف الرواية على عكس داللته الثابتة، من خالل تشابكه الوثيق  

مع الشخصيات، فاملكان يف العمل الفين شخصية متماسكة ومسافة مقاسة بالكلمات والرموز 

ة ، بنظام األدل3الغائرة يف الذات اإلجتماعية، بل هو الوعاء الذي تزداد قيمته كلما كان متداخال

والرموز مع فضاء املنت السردي، فالكاتبة تفتح جماال للقارئ على ختيل األمكنة على تشكيالت 

بىن سردية متنوعة تستمد أمهيتها من املكان الذي " مستغامني"متعددة من السرد، فقد أسست 

 تأملتها مرة أخرى، شعرت أا ناقصة مل"اقترن بذاكرة الشخصية ومهومها النفسية، يقول خالد 

يكن على مساحتها سوى جسر يعربها من طرف إىل آخر، معلق حنو األعلى جببال من طرفيه 

، جتمع 4"كأرجوحة حزن وحتت األرجوحة احلديدية هوة صخرية ضاربة يف العمق تعلن تناقضها

الروائية بني خاصيتني لفضاء اجلسر ومها التنافر والتواصل، فوظيفة هذا املكان هي التواصل، ولكن 

  .ن يعكس لنا خماوف وأحزان الشخصية، نظرا للوضع السياسي الذي كان فيه الوطناملكا
                                                                 

  .237، صأحالم مستغامني، ذاكرة اجلسد -1
  .334ص  ،املصدر نفسه  -2
  .17ص ياسني النصري، الرواية واملكان،ينظر،   -3
  .148ص  ،ملصدر نفسها أحالم مستغامني ، -4
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وهنا تظهر الداللة االزدواجية للفضاء اليت تضم الداللة الرمزية واإلحيائية، إذ تتأرجح 

فالوقوف على ) " احلياة واملوت(الشخصية بني طريف هذا اجلسر املعلق الذي جيمع بني النقيضني 

ذي ال يقاوم فهو التفرج على العامل من نقطة شاهقة للخوف، هو شحنة من حافة السقوط ال

، تنعكس صورة املكان اإلحيائية 1"االنفعاالت واألحاسيس املتناقضة اليت جتذبك لألسفل واألعلى

لترمز لنا إىل االنفعال الذي طبع الشخصية وهو اخلوف من النظر إىل األسفل، وكأن الكاتبة تعلي 

ويظل اإلحساس "الفضا،ء وكأا تعين به الوطن الذي ال يستسلم ويبقى شاهقا من قيمة هذا 

هذه املدينة يبدو حضورا قويا يف جل  ، فحضور2"رتكاز هي قسنطينةباملكان قويا وتبقى نقطة اإل

كتابات مستغامني الذي اختذته مبدءا أساسيا ألفكارها فلونته بقيم تعبريية مجالية مما أثرى من قيمته 

  .نية داخل اخلطاب السرديالف

مادام ليس يف إمكانك " كما عرب اجلسر عن مشاعر احلب اليت رمزت إىل شخصية حياة 

الحتب امرأة حتب اجلسور كل حب قسنطيين يقف على حافة املنحدرات ...  جناتكتغيري 

  .فحب املرأة هنا ،ربطته الكاتبة حبب اجلسور.3"العاطفية

بالثبات واآلحركية يف مظهره اخلارجي خيرج اآلن من  فهذا املكان اجلسر الذي يوحي 

بالكائن فيه إىل املستوى الذي جيعله  ييرتق"،لتصبح الشخصية هي اليت حتركه ألن املكان تهجغرافي

يندمج مثلما يسري الكائن إىل املكان الذي يوجد فيه شيء من وحدته اخلاصة فهو نوع من تقابل 

،ومن هذا املنطلق، تتشكل  صورة املكان والشخصية لتعكس 4"التبادالت بني األشخاص واألمكنة

لنا صورة متوحدة مع شخصياا اليت ترتبط مع بعضها، بعالقة وطيدة حيث يصعب أبعاد إحدمها 

  . عن اآلخر وقد ساعد وصف املكان على إبراز أمهيته داخل النص السردي

                                                                 
  .189ص ذاكرة اجلسد ، ،أحالم مستغامني -1
  .81ص  ابن األخضر السائح ،مجاليات املكان القسنطيين، -2
  . #��أحالم مستغامني، عابر سرير ص  - �
  .#��حسن جنمي ،شعرية الفضاء املتخيل واهلوية،ص  - �
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معه إما باإلنفصال مع اجلسر أو  وانفعاالا ،من خالل الشخصية  عمقهافداللة املكان تبين 

باإلتصال معه مما يكون عالقة تداخل أو تناثر خاصة حني يربط خالد ذكرياته مع املكان حبياة 

 ا أسفل أميائس بنفسه من جسر بدون النظر إىلها كما أحببتها،كما يلقي تمث ترك" تقول مستغامني

تلتقي  اليت فكل املشاعر. 1"وحب...كنت ابن قسنطينة حيث اجلسور طريقة حياة وطريقة موت 

يف هذا املكان،وكأا حتيل بنا إىل املشاعر النفسية اليت ختتلج الشخصية واليت سرعان ما تتغري 

  .وتتحول من حب إىل خوف إىل كره 

ألنه " ركزت مستغامني على الشخصيات وحوارها الداخلي ،يف كثري من املواقف السردية 

لشخصية ،وتعرية كل عجزها على اإلفصاح عما يف داخلها من وسيلة فعالة يف كشف أعماق ا

فخالد أفصح لنا عما بداخله من خالل حديثه الداخلي مع  2"أحاسيس ورؤى أمام أسرار الواقع

ذكرياته مع تلك املدينة اليت عرب عنها باملرأة، كما  ذكرى من لوحاته اليت حوت كل واحدة منها

خباياه اليت مل حيققها على أرض الواقع ،على شكل جمموعة كشف للقارئ بعض تفاصيله الدقيقة و

  .اإلجابات اليت ال اية هلا كما منمن التساؤالت اليت ختفي وراءها 

عمدت الكاتبة الستخدام صورة اجلسر،على اعتبار أنه نقطة وصل بني مكان وآخر،ونقطة 

فإننا جند أنفسنا يف حلظة  حتول من موضع إىل آخر،حىت وإن نعرب هذه اجلسور على أرض الواقع،

فكرت وأنا أتأمل أن مثة جسورا نعربها،وأخرى تعربنا، كتلك املدن اليت "من هذا العبور خبيالنا 

فصورة البطل يف هذا املكان متعلقة مبكان واحد هي جسور .3"سكنها، واألخرى تسكننان

  .قسنطينة

                                                                 
   ��ص عابر سرير،  أحالم مستغامني، - �
          �#�،الفن الروائي عند غادة السمان،صعبد العزيز شبيل - �
      ��،ص املصدرالسابقأحالم مستغامني ، - �
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را على استجالء مواجد قد"فالكاتبة استعانت بالوصف لتنوع من داللة األمكنة وتربز 

ومكنونات الشخصية من خالل مظاهر ولغة املكان، أي إشراك الطبيعة اجلامدة مع الطبيعة 

يف وصف األمكنة والشخصيات  برعت، وميكننا القول بأن الروائية أحالم مستغامني قد 1"احلية

خالله عن  وصفا دقيقا، حيث شكل حمورا أساسيا وعالقة وطيدة بالعمل السردي، فعربت من

  .رؤى روائية ذات خلفيات ثقافية و دينية وأخالقية متنوعة

ألا تعترب نصا سرديا له مكوناته " اجلازية والدراويش" ننتقل إىل وصف األمكنة يف الرواية   

جمموعة من الفضاءات  السردية املميزة من فضاء وزمان وأحداث،ووصف ،واخترنا من الرواية

  :هي

 :فضاء اجلبل -1

  2"انظري إىل اجلبل إنه عال ": على لسان البطل صف الفضاء اجلبلي يف الروايةيأيت و  

ينفث فيه أحاسيسه، ويبث محوالته الفكرية  لي يف وصفه هلذا اجلبل هوفشخصية بن جباي

ان الريفي يف ، واجلبل هو املعادل املوضوعي للصمود واخللود والشموخ ومنه يستمد اإلنسوالنفسية

ستعمار الفرنسي، ومجيع ك املاضي الثوري ايد أيام االألنه يرى فيه كذلته، الدشرة قوته وطاق

فضاءات الرواية تتالحم كلها لتكون املاضي اخلالد والتضحيات اجلسام ألهلها، يقول البطل على 

لو أكون يف السماء لكفاين أن : ذات يوم وحنن نتحدث عن القرية اجلديدة: قال أيب: "لسان أبيه

، فهذه البيئة الريفية كان هلا الدور الكبري يف بناء 3..."ألجد نفسي هنا يف اجلبل أغمض عيين

فاالرتفاع الذي مييز اجلبل عن باقي األماكن األخرى، ال يكمن يف شكله "الرواية وتنمية أحداثها 

                                                                 
  85ابن األخضر السائح، مجاليات املكان القسنطيين، ص  -1
 .16بن هدوقة، اجلازية والدراويش، صاعبد احلميد  - 2
 .15، ص املصدر نفسه - 3
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، فهذه الداللة املعنوية للجبل مجعت 1"وصخوره، وإمنا االرتفاع هو ارتفاع روحي معنوي مثايل

ني العزة واإلخالص والتنويه ببطوالت الثوار اليت أصبح ذكرى عزيزة حيملها كل أصحاب القرية ب

  . اجتاه هذا املكان األصل

  :فضاء الدشرة  -2

مثلت الدشرة مكانا أليفا، وذكرى مجيلة لدى شخصيات الرواية، وجاء وصفها يف أكثر 

نوع، صفصاف يتحدى عني جارية، أشجار من كل .. هذه الدشرة ـ احللم "من صورة، 

مناظر اجلبل مألت نفس املهاجر  ! اهلاوية، الدشرة وجناا، حتيا يف الربيع رغم الصيف الصائف

يستغلوا  السكان. تزال على حقيقتها األوىل آلة وما غبطة واحلياة هنا مل تفقدها بتولتها حمرك وال

دشرة هو ذكريات مرتبطة بسىن تاريخ ال. إشفاق وحب وحيبون معها فصوهلا املتعاقبة  استغالل

، يستلهم الكاتب 2."..يتا بيتاالقرية كافحت ، صمدت ،وقفت يف وجه الظلم ب اخلصب واجلذب

الصفصاف شامخ الرأس إىل ... مازال حييا يف طفولته األوىل"  اليت وصفه للدشرة من خالل الثورة

الطريق بني الدشرة والعني  .صلدا ،جلمدا  العني جتري رقراقة،وهي تسيل على األرض.. السماء

فهو يتخذ من الدشرة مسرحا . 3"العليق والعوسج تكتنفها من اجلانبني ليست طويلة ، لكن أشجار

فالوسط الريفي عنده يتميز بالصفاء والعادات والتقاليد، اليت تربط بني سكاا،  .ألحداث الرواية

مائه هلذا الوسط، ومن هنا جند أن ولعل ذلك يرجع إىل نشأته يف الريف، واليت تعكس حبه وانت

الكاتب قد أعطى هلذه الرواية بعدا واقعيا وخياليا يف الوقت نفسه، من خالل تداخل وامتزاج 

رغم  اإلنغالقأحداث الرواية، وقد أظهر لنا الكاتب الوجه اآلخر هلذا الفضاء، والذي أعطاه صفة 

   .شخصيات اليت تؤطرهكثافة األحداث ، وتعدد الأنه يرمز لالنفتاح من حيث  

                                                                 
 .94ة الثورية، ص أوريدة عبود، املكان يف القصة القصرية اجلزائري - 1
 .39بن هدوقة ، اجلازية والدراويش، ص اعبد احلميد  -2
 .40املصدر نفسه ، ص -3
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نقطاع على حركة التاريخ ،من خالل نغالق على العامل اخلارجي واإلمظاهر اإل"فـ

، وكأن الكاتب 1"التشبث باملوروث من التقاليد وتكريس العقلية اخلرافية اليت تتزاوج واألسطورة 

  .يربز مظاهر املعاناة والكآبة اليت كان يشعر ا سكان القرية يف هذا املكان

ما : "ومن املؤشرات النصية الدالة على هذا االرتباط النفسي بني الفضاء السجن والقرية هي      

الدشرة هي "، وأيضا يف حديث جبايل 2"الفرق بني القرية والسجن؟ الشامبيط هناك، واحلارس هنا

  .3"وهي سجننا  ،جنتنا

ا أنت فيه هو سجن م"ويف حديث الطيب مع الشاعر يف مكان السجن الذي مجع بينهما    

ة ة السردية املكونفمن هذه اإلقتباسات يظهر لنا تعدد األمكنة ، داخل البني 4"صغري، يف سجن كبري

األوضاع االجتماعية املتدهورة يف الريف اجلزائري، وقد استطاع للعمل السردي، واليت تكشف لنا 

هذا املكان الذي تراكمت فيه الكاتب أن يعرب عن تأثري الطبيعة الريفية على نفسية أشخاصها، و

خمتلف مظاهر التخلف اليت عان منها السكان من مشاكل اجتماعية ونفسية، رمسها الكاتب 

  . بطريقة فنية ومجالية بارعة رغبة منه تغيري احلياة الريفية وحتسينها، موظفا يف ذلك قدراته اإلبداعية

  : فضاء الزردة -3

ظاهرة اجتماعية تتناول نشاط اجلماعة الشعبية " بأاتعترب الزردة يف عرف اتمع اجلزائري   

 .5"اليت متارسه يف الريف من خالل أمناط سلوكية للتعبري عن قيمتها،ورموزها وطقوسها الدينية

منازل ووخاصة عند وصف احلياة اخلارجية من مدن، .من مظهر آلخر ختتلفألن طريقة الوصف 

                                                                 
 .244بوشوشة  بن مجعة، سردية التجريب وحداثة السرد يف الرواية اجلزائرية، ص -1
 .10، صبن هدوقة ، اجلازية والدراويشاعبد احلميد  -2
 .117املصدر نفسه ،ص  -3
 .106نفسه، ص  -4
   ��عبد احلميد بومساحة، املوروث الشعيب يف روايات عبد احلميد بن هدوقة نص  - �
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فإن وصف املكان اليقتصر .1 طبيعتها ومشاعرهايكشف عن حياة الشخصية ،ويشري إىل... وأثاث

على األماكن العامة بل حىت على املظاهر والعادات اليت خيتص ا كل  جمتمع من غريه فقد أورد 

ردة أو كما يسميها البعض   يف نصه ،وصفا هلذه املظاهر ،فإنه على الرغم من أنّ الز" بن هدوقةا"

ريفي اجلزائري،اليت تعكس قيمة دينية ارتبطت بكرم أهل وهي ظاهرة ختص اتمع ال" بالوعدة"

الريف ونبلهم وبغض النظر عن بعض اجلوانب اإلجتماعية اليت يفتقر هلا أهل الريف،والذين 

  .يبحثون دوما عن استقرارهم وتطورهم وسط زخم احلياة ومتغرياا 

عادام وتقاليدهم  فإن أهل الريف يسعون إىل ترسيخ هذه املبادئ التقليدية اليت تعكس 

فالزردة،وإن كانت مليئة " خاصة يف القيام ببعض النشاطات واملمارسات اليت حيافظ عليها األهايل 

أكباش ... باخللفيات الغري واضحة لدى سكان القرية السذج إال أم يعرفون أا على األقل

وهنا يتحول  .2"ني فيها صفقات تعقد،وأموال تعد، ودعوة من الصاحل... ومناجل تنضخ  تذبح

املكان إىل ساحة واسعة تضم مجيع أفراد اتمع من أضغرهم إىل أكربهم ،ليمارسوا حريتهم، 

ولينعموا  بالراحة واإلستقاللية ،بعيدا عن كل متاعب احلياة فينفتح سقف التعبد والتقرب إىل 

اىل الدعوات واإلبتهاالت األولياء الصاحلني ،ليجعلوا من الزردة تكرميا هلؤالء األولياء ، فتتع

للتضرع م والتمسك مبعتقدم الديين، فقد مجعت الزردة بني العادات الدينية 

  .عن غريه من اتمعات واإلجتماعية،والثقافية اليت خيتص ا اتمع الريفي

  

  

                                                                 
  .��بناء الرواية ودراسته ،ص   سم،ينظر، سيزا قا - �
                      . ��بن هدوقة ،اجلازية والدراويش،ص ا عبد احلميد - �
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  :الشخصية  -  7

صية كعنصر غين لذا جاءت الشخ عناصرها، إن احلديث عن البنية السردية، يقتضي منا ذكر أهم

مبمييزاته وسيماته اليت التقل أمهية عن باقي العناصر األخرى وميكن القول أن عناصر البنية السردية 

فكل من املكان والزمان ،واحلدث والشخصية،  آخر عنصرتتفاعل مع بعضها البعض أكثر من أي 

ولكن نظرا ملا تقتضيه  يفتح أمامنا آفاقا واسعة ليشكل دراسة علمية متفتحة على مجيع اجلوانب،

على حسب  مفتوحاهذه الدراسة ،اكتفينا فقط بذكر أهم معامل كل عنصر ألن باب البحث يظل 

ااتنوع واختالف النصوص األدبية املتواجدة وكثر.  

بسطت الشخصية نفوذها على أقالم األدباء والنقاد ألا املفتاح الذي  يفتح به الروائي   

أي أن الشخصية صورة " خالهلا يعكس املبدع صورة جمتمعة وواقعه أبواب نصوصه،واليت من 

مقلوبة للذين حيبون ذلك اتمع ،مما أهل الشخصية أن تكون صورة دقيقة أو قريبة من الدقة 

  .والشخصية من املفاهيم األساسية املكونة لتجربة اإلنسان مع واقعه .1"اتمع وواقعه حلقيق

تب بشخصيته الروائية، ميكن القول عنها أا عالقة األب بولده إن العالقة اليت تربط الكا

بتوفري أهم الوسائل اليت تسهل عليه سبيل العيش بأحسن الطرق اليت  ذي يرعاه حىت يبلغ أشدهال

هكذا هي الشخصية الورقية بالنسبة للمبدع فهو يكون هلا اتمع والنجاح والفالح ، له تضمن

ما إلرتقاء، فيسخر كل العناصر السردية خلدمتها حىت تنجح وتصل إىل الذي يسايرها على النمو وا

 .الكاتب، فنجاحها او خسارا مرتبط مبدى براعة الكاتب يف رسم معاملها وحتديد طرقها يبتغيه

ولعل  ،العالقة بني الكاتب والشخصية  عالقة نوعية ،فهو املسؤول عن حركاا وأفعاهلا فتغدو

وتباينها يكشف لنا موقف الكتاب وانطباعام حول جمتمعام عن طريق  تعدد النصوص الروائية

  .الشخصيات الروائية 

                                                                 
    .���مرتاض، يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد،ص  امللكعبد - �
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تعد الشخصية من أعقد التقنيات الفاعلة يف اخلطاب السردي ،والعنصر احملرك لألحداث بل إا "و

فالراوئي يلجأ إىل  .1"عامل عجيب  تتمحور حوله كل الوظائف واهلواجس والعواطف وامليوالت

جبميع النواحي اليت حتيط به بدافع تشخيص األبعاد  ،شخصية ليصور وجهة نظره يف جمتمع معني لل

الداخلية واخلارجية هلذه الشخصية اليت تعيش أحداث الرواية ،وتساهم يف بلورة وظائف وأفكار 

 تولد الشخصية الروائية ،من خالل جتربة الكاتب مع واقعه الذي يلعب دورا كبريا يف .صاحبها

  .هذه األدوار يف عنصر الشخصية فيمثلصقل موهبته ومنوها،

فالشخص هو اإلنسان الكائن الذي حييا " يسعى الروائي بشىت طرقه لنجاح شخصيته

وبذلك تعتمد الشخصية . 2"وميوت،بينما الشخصية صورةالعمل السردي الذي يقوم به الشخص

، ولذا انتماءهاواألحداث اليت حتقق فيهعلى مبدعها فهو خيلق هذه الشخصية ويوفر هلا األوضاع 

فالشخصية هي اليت . فإن الشخصية الروائية تسهم يف منو األحداث بدوافع سيكولوجية واجتماعية

احلدث الروائي وتتفاعل معه ،وبغياا خيتل العمل الروائي، أي الوجود للرواية دون ئ تنش

فما من حدث أو فعل إال وراءه "نصوهو ما يعمل على تشكيل البناء املكاين يف ال الشخصية

شخصية حتركه ضمن حبكة فنية لغوية لتقوية طابع التجسيد الفين املتميز بالقدوة على كشف  

  .ألن الشخصية هي الفاعل املركزي واحملرك األساسي لألحداث  3"منحى العالقات

الرواية هلا  مثلما  ختتلف اتمعات والطبائع والصفات بني أفراد اتمع كذلك الشخصية

متلك السيمة اليت تكشف عن صالا العديدة  أاأخراها،ويكمن تفردها عن سابقاا ،  عنميزا 

خترج الشخصية من إطارها احملدد لتكشف عن . ومالحمها واألدوار اليت تقوم ا داخل املنت الروائي

وتتعدد " ها وأدوارهاهويتها داخل صراع األحداث من خالل واقعيتها أو خياهلا بتعدد وظائف

الشخصية الروائية، بتعدد األهواء ،واملذاهب ،واإليديولوجيات والثقافات واحلضارات واهلواجس 

                                                                 
    . �،ص  #���املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ،ط،  رتاض ، القصة اجلزائرية القصرية ،م امللكعبد ا - �
  ��مرتاض، يف نظرية الرواية،ص  امللكعبد  - �
  .�ص �##�، �أمحد طالب، الفاعل يف املنظور السيميائي، دار الغرب للنشر والتوزيع ،وهران اجلزائر ط - �
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فالشخصيات هي اليت حترك العمل . 1"والطبائع البشرية اليت ليس لتنوعها وال إلختالفها من حدود

يف إنتاج  من دور أساسي األديب،لذا عدت من أهم العناصر املكونة للخطاب السردي ملا تلعبه

ساسية اليت يعتمد عليها النص السردي فالرواية بصفة عامة موضوعها وهي الركيزة األ،األحداث 

الشخصية وللكاتب احلرية الكاملة ،ليعرب عنها كما يشاء من خالل نقلها للقارئ بالصورة اليت 

ا إىل اكتشاف أدوار الشخصية ولعل هذا ما يلفت أنظارن.يريد وبالغاية والكيفية اليت خيتارها 

داخل العمل السردي ،فقد أوضح مرتاض أنواعا للشخصية وعنوا حتت امسني املدورة واملسطحة 

  )M.Zeraffa(  وميشال زيرافا ) E.M eoster(اعتمادا منه على آراء فوستري 

ال  هي تلك املركبة املعقدة اليت"حيث بىن رأيه على وجهة نظرمها بأن الشخصية املدورة

ماذا سيؤول إليه امرها  مسبقاوال يستطيع املتلقي أن يعرف  تصطلي هلا نار، تستقر على حال وال

هذه هي الشخصية الروائية، اليت يعتين ا الكاتب والقارئ .2"ألا متغرية األحوال ومتبدلة األطوار

 .من مكونات السرد  عكس غريها ألا عميقة الداللة فهي متتاز بتغريها وتنقلها من حال إىل حال

تلك الشخصية البسيطة اليت متضي على " أما يف حديثة عن الشخصية املسطحة فقد وصفها بأا

واضح من تعريف .3"العامةوأطوار حياا  ومواقفها حال التكاد تتغري وال تتبدل يف عواطفها،

فإا  .واحد إلستفرارها على حال نامرتاض أن هذه الشخصسة ال تؤثر على بنية احلكي، نظر

  .إجاباالتتغري شيئا  يف األحداث  سواء سلبا أو 

  

  

  

                                                                 
  .�#�،ص  يف نظرية الروايةمرتاض ،  امللكبد ع- �
        .���،صاملرجع نفسه  -�
  .���، ص نفسه -�
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  :عالقة الشخصية باخلطاب السردي �-�

النكاد نرى عمال سرديا إال وهو مرتبط كل اإلرتباط بشخصيته الروائية، اليت يسعى إىل   

  .جيتهد كل اإلجتهاد ليربهن للقارئ تقنيته يف التعامل معها فهو خلقها الكاتب

  1عن الشخصية ،حيث ميز بني الشخصية والشخص تهدراس) M.Zeraffa(شال زيرافا قدم مي

  ) : personne:( الشخص

ربط زيرافا الشخص باحلاضر والواقع الذي يعيشه، بناء على متغرياته وأحواله فهو 

  . الشخص الذي ميكنه رؤية األشياء على حقيقتها وكأنه املرآة العاكسة للمجتمع فهوشخص منها

  ):personnage(ية الشخص

الذي يتعامل معه الروائي،خباصيته اإلبداعية ،فيلبسها ما يشاء ،ويضعها  قيوهي ذلك الكائن الور

يف املكان والزمان الذي يريد هادفا من وراء ذلك إىل ترسيخ مدلوالت وحمموالت فكرية معينة 

  .2"ا آخروخيلص زيرافا إىل أن أساس الرواية اجلديدة هو خلق الشخصية وليس شيئ"

البحث مما أدى نظرا ألمهية الشخصية داخل البنية السردية،فإا نالت درجة عالية من   

  .ختاذها موضوعا أساسيا لدى العديد من النقاد والباحثني

تنشأ الشخصية مع الرواية عن طريق التفاعل مع احلوادث واألفكار اليت يلفتنا إليها الكاتب   

قا لألفكار واملشاعر واحلدوس ،حيث تنشأ بني اإلنسان والفضاء وكأنه لوكان خزانا حقي""فيظهر

فالشخصية هي جوهر الكتابة الروائية والتظهر .3"عالقة متبادلة يؤثر فيها كل طرف على اآلخر

                                                                 
1  -  M. Zeraffa  Personne et Personnage,  paris,  Klinicksiek, 1971, p133          ،ينظر   
             
  2  - Ibid, p 137  

  ��حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي،ص  -�
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موضوع  ا من خالل إلتحام العناصر السردية، تعددت الدراسات النقدية واألدبية حولأمهيتها إلّ

ملا فتحت لنا آفاقا وتأويالت عديدة جتاوزت ) F.Hamon(امونه الشخصية ولعل دراسة فيليب

  .ما هو تقليدي 

رأى هامون أن الشخصية هلا ميزا عن باقي املكونات السردية نطرا ملوقعها اإلستراتيجي   

وميكن لسميولوجيا الشخصية يف مرحلة أوىل "بدع داخل اخلطاب السردي الذي يضعه فيها امل

  .1"ا  التمييزعلى األقل أن تستعيد هذ

بأا شبح حصلنا عليه من خالل تأليف منفلت بني فكرة أو ثالثة " يرمز هامون للشخصية

2"أفكارحالة حلظية للتجميع، وإن العناصر وحدها هي املوجودة
وميكنها أن تصبح شخصية   

 خيالية من صنع القارئ، فلقد خلف عالقة نوعية بني مؤلف النص وقارئه الذي اليقل عن سابقة

  .يف أي شيء،فهما متساويان يف عملية اإلبداع ويف خلق التأويالت وحىت يف سريورة األحداث

كائنات من "مفهومه املختلف عن الشخصية فرأي أا ) R.Barthes(وقد أورد بارت   

ورق تتخذ شكال داال من خالل اللغة وأا نتاج عمل تأليفي، فهي ليست كأئنا جاهزا وال ذات 

 .Signifie("3. ومدلول( ،)Sinifiant.دال( له وجهان ) Sign=دليل( برتلة نفسية بل هي م

  .وبذلك تتخذ الشخصية عدة أدوار ووظائف خمتلفة يف النص السردي

برز للقارئ دور فعال يف حتديد مفهوم الشخصية،وذلك بتأويل أدوارها اخليالية وحتويلها 

من خالل مسامهة القارئ بثقافته  إىل وقائع،وذلك حسب تفاوت درجات القراءة ويتضح ذلك

تتخذ عدة أمساء أو " اإلجتماعية والفكرية يف حتديد خطية واجتاه الرواية وهذا مما جيعل الشخصية

صفات تتحدد هويتها  والشخصية تكون مدلوال عند ما يكتمل العمل ،ويتجمع ما يقال عنها من 

                                                                 
      .��ون،سيميولوجية الشخصيات الروااية،ص فيليب هام - �

�
  .��،ص  املرجع نفسه -   

�
-R .Barthes./ntroduc0on alnalyse des rècites.1aris.���� .pp ��-��. 
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ا جعل الشخصية تنمو من خالل فعل وهذا م.1"مجل متفرقة أو بواسطة ما تقوله هي أو تصرح به

عرفة النظرة عند مفإن "ىل دورها يف احلكيإ"هامون"القراءة و حسب تنوع القراء،و قد أشار

الشخصية ال ميكن فصلها هنا عن معرفة الكتابة اليت هي من نصيب املؤلف، أو تنتمي بالتدقيق إىل 

الشخصية  فتظهر، 2"كتابة انطباعيةأسلوب فين، كتابة واقعية، : ما كان سائدا يف تلك املرحلة

يف السرد حبركتها و فعاليتها اليت تضفي به رونقها و  فتتجلىمتماسكة بباقي املكونات السردية 

فيتم تقدمي الشخصية "واملسرود، واملسرود له  فتجمع بني السرد خصائصها يف اخلطاب السردي 

عة متناثرة من اإلشارات اليت ميكن منفصل أي جممو) دال(ووضعها على خشبة النص اعتمادا على 

  : 3"تسميتها مسة الشخصية

  املسرود له   ـــ       املسرود      ـــ       السارد                  

فيتخذ شريط السرد شكال جديدا، غري أن ذلك يتطلب احترافية يف السرد وقدرة فائقة "   

  .أساسيا يف عملية السرد ومتيزه ، فيشكل السارد حمورا4"على التحكم يف النسيج اللغوي

تتحدد قيمة الشخصية بعالقتها الوطيدة مع عناصر البنية السردية ومكوناا، وال ميكن   

الكشف عنها أو حتديدها إال من خالل دراسة البنية السردية اليت تقودنا بالضرورة إىل حتليل 

يقع بني التخاطب، أي بني يطلق على حسن الكالم الذي "اخلطاب السردي، ولقد أصبح اخلطاب 

خماطبني أو متخاطبني اثنني، سواء كان شفويا أو مكتوبا، لكن شاع إطالقه على املكتوب، أكثر 

، فاخلطاب يف مشوليته ينحى منحى الكتابة الروائية وهو ال 5"من إطالقه على الشفوي امللفوظ

فالعمل "به املضمون يتحدد مبضمونه فحسب، بل يتعداه إىل الطريقة واألسلوب الذي يقدم 
                                                                 

�
          .���فيليب هامون ،سيميولوجية الشخصيات ،ص -  
 .151، ص  املرجع نفسه - 2
 .58، ص نفسه - 3
 .307رواية، ص عبد امللك مرتاض، يف نظرية ال - 4
 .262، ص املرجع نفسيه  5
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، وهذا املؤلف تتغري الشخصية بداخله، )املؤلف(يكتبها شخص تطلق عليه اللغة  كتابةالسردي 

، فالشخصية الروائية ختضع ملتغريات احلياة اإلنسانية 1"بدون انقطاع على مدى النسيج السردي

  .اليت تساعد على حتويل املمارسة السردية إىل سلسلة من األحداث الروائية

  :تقسيمات الشخصية  7-2  

 آثرنا يف هذا البحث اختاذ تقسيمات يف الشخصية بناء على ما حدده فيليب هامون   

)Philippe Hamon( فقدمها على النحو اآليت:  

نوع من " وهي :)Personnage référentiel(فئة الشخصيات املرجعية   - أ

ة، حتيل عن معىن ناجز وثابت ، واالجتماعية، واازيلشخصيات التارخيية، وامليثولوجيةا

يف تلك  القارئتفرضه ثقافة ما،حبيث أن مقرؤيتها تظل دائما رهينة بدرجة مشاركة 

وسعة فهمه وتأويله هلذه الشخصيات ومرد هذا التقسيم يرجع إىل القارئ   2"الثقافة

 .املرجعية، حسب ثقافته وحتليله هلا

وهذه الشخصيات    :)Personnage embrayeurs(الشخصيات الواصلة   -  ب

يرجع إىل  3"ما ينوب عنهما يف النص أو والقارئتكون عالمة على حضور املؤلف "

الشخصية يف  أن"هامون   يرىمدى الفهم املباشر يف استيعاب أدوار الشخصية، و

                                                                 
 .189عبد امللك مرتاض، حتليل اخلطاب السردي، ص  - 1
ط، .بناء الشخصية يف رواية عبد واحلماحم ملصطفى قاسي مقاربة مسيائية ، منشورات األوراس، اجلزائر، د ،حويدة محاش -2

 .364، ص 2007
 املغرب، ، البيضاءاملركز الثقايف العريب، الدار ) زمن ، الشخصية الفضاء ،ال( بنية الشكل الروائي  ،حسن حبراوي -3

 . 217، ص 2009ط



    لرواية المغاربية لرواية المغاربية لرواية المغاربية لرواية المغاربية البنية السردية في االبنية السردية في االبنية السردية في االبنية السردية في ا........................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

 

��� 

 

، أي أا تتأثر باحمليط الذي 1"الرواية هي اليت ختلق يف أغلب األوقات وتؤلف وسطها

 .تتواجد فيه

  :)Personnage amphorique(صيات املتكررة فئة الشخ  -  ت

يظهر من خالل تسميتها إىل أن هذا النوع يتحدد بدور الزمن واملكان ومدى تواجدها     

وهنا تكون اإلحالة ضرورية فقط للنظام اخلاص بالعمل "فيه بعالقتها به إما بالتالحم أو بالتنافر 

 ات والتذكريات ملقاطع من امللفوظستدعاء، فالشخصيات تنسج داخل امللفوظ شبكة من اإلاألديب

متفاوت وهذه الشخصيات ذات وظيفة تنظيمية المحة أساسا ،أي أا عالمات  منفصلة  وذات

من الشخصية تتعلق بالزمن وتعطي حسب رأي هامون التصنفات  ، وهذه2"القارئقوية لذاكرة 

، فحضور الشخصية يكتمل عند 3حضورا متزامنا مع احلدود الفضائية، وقد تكون مادية أو زمنية

  .تواجدها داخل بىن سردية متداخلة فيما بينها

تتوزع أدوار الشخصيات يف النص الروائي ، مبقصد الكاتب وتوجيهه للقارئ ، ليخصب 

وإن قدرة الشخصية على تقمص " نصه بقدراته العلمية لتصبح الشخصية قادرة على اعتناق األدوار

، وجيعلها يف وضع ممتاز حقا، حيث بواسطتها ميكن تعرية أي  إياها الروائياألدوار املختلفة حيملها 

  .  4"نقص وإظهار أي عيب يعيشه أفراد اتمع

تقسيمات للشخصية داخل السرد ومن أبرزهم جون بويون  ونالروائ حثونأوىل النقاد والبا  

)J.Bounne (الذي وزعها على أقسام ثالثة:  

                                                                 
 .146فليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص  -1
املركز  الثقايف العريب، الدار البيضاء ، املغرب ) الفضاء ــالزمن ــ الشخصية ( حسن حبراوي ، بنية الشكل الروائي  -2

 . 217ص  2009،ط
  .138، ص املرجع  السابق ، فليب هامون ينظر  -3
 .117 -116عبد امللك مرتاض، نظرية الرواية، ص ص  -4
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 :)لرؤية اخللفيةا( الراوي أكرب من الشخصية −

تتجلى مشولية معرفة السارد إما يف "تربز معرفة الراوي للشخصية أكرب من معرفتها بنفسها،و

ن غري واعية برغباا أو يف معرفته بالرغبات السردية لدى إحدى شخصيات الرواية اليت قد تكو

لعامل بكل ويتخذ الراوي هنا دور السارد ا.1" ان واحد ألفكار شخصيات كثرية يف معرفته

 األحداث السردية

 :)الرؤية احملايدة( الراوي يساوي الشخصية −

ويف هذه احلالة يعرف " احلكائية هويف هذه الرؤية تتصاحب معرفة الراوي مبعرفة شخصيات 
يستطيع الراوي أن يقدم لنا أحداثا أو حتليال هلا إال  فال،2"السارد بقدر ما تعرف الشخصية الروائية

   ية بنفسهاإذا وجدته الشخص

  :)الرؤية اخلارجية( الشخصية  أصغر منالراوي  -

هنا تكون معرفة الراوي أقل درجة من ما تعرفه الشخصية،فيصف األحداث على جمراها دون و

ىن أنه يروي ما حيدث يف اخلارج وال ال أكثر مبع... صف ما يراه ويسمعهإنه ي" زيادة وال نقصان

فتقل معرفة الراوي .3"ت وما تفكر به أو حتسه من مشاعرا ما يدور يف ذهن الشخصيارف مطلقيع

) أوكلي العلم(فالرؤية اخلارجية،هي الرؤية اليت يظهر فيها الراوي العليم بكل شيء" بشخصياته 

 .4"الذي يروي بضمري اهلو، املنطق من أسلوب السرد املوضوعي

                                                                 

  .��حممد بوعزة، حتليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم،ص   -�
  .��املرجع نفسه،ص - �
  .��ص نفسه، -�
                   ��آمنة يوسف، تقنيات السرد ص   - �
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ارجية ، حتمل ميكن ربط هذه الرؤية حسب ما رآه تودوروف حول ما مساه بالرؤية اخل

فهو ميتلك .1"ومن خالله تتحدد عالقة السارد بالقصة اليت يرويها" الشخصية، مرجعية صاحبها

  :التقنية الفنية اليت حيقق ا فرادة نصه ومتيزه الذي مير عرب القنوات اآلتية

  2)"�) (املروي له (  ←) �) (الرواية( املروي ←) �(الراوي 

 :الراوي -

من العمل  جزء وهنا يكون الراوي . 3"قوم بنقل الرواية إىل مروي لهوهو املرسل الذي ي" 

  .اإلبداعي الذي خيلقه املبدع،فيعد طرفا يف السرد كغريه من املكونات األخرى

  

 :املروي  -

نفال يكتمل العمل 4"احلكاية/ احلكاية أو السر/ كما يربز طرفا ثنائية اخلطاب"هي املنت الروائي 

  .عناصره السرديةالفين إال بإنسجام كل 

 :له ياملرو -

إمسا معنيا ضمن البنية السردية،وهو مع ذلك كالراوي شخصية من ورقوقد " ميكن إن يكون 

تتعدد تعريفات املروي له حسب كل ناقد ، حسب وجهة نظر كاتب  5"يكون كائنا جمهوال

صرحيا أو فال نعرف بالضبط من هو املوي له ويكن قد نفهم ذلك يف سياق احلكي،إما ت. النص

                                                                 
  . ��يل النص السردي،ص حممد بوعزة، حتل - �
  .#�،ص دآمنة يوسف ، تقنيات السر  -�
             .املرجع نفسه، ص نفسها  - �

  .��،ص  نفسه -�
 .���عبد اهللا ابراهيم،، السردية الشعرية،ص  - �
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ميشال "هنية متكنه من فهم املنت الروائي وقد أشار ذضمنيا يضيف القارئ،حقائق وتصورات 

إال أن الشخصية اليت يستهدفها الكاتب هي اليت يكون من السهل )  M.boutour( بوتور 

  1)ا نأ(معرفتها عرب الشخص الذي ميثله هو نفسه أو بضمري املتكلم

خصية يف احلكي هي تركيب جديد يقوم به القارئ أن الش )Hamon.1(أوضح هامون 

أضحى ، تهفإسهام القارئ يف بلورة رؤية الكاتب لشخصي.2أكثر مما هي تركيب يقوم به النص

 الدالالتفال ميكن أن حنكم على .ل القارئ عن الكتابة الروائية صفيه فيتعذر  مفهوما نقديا صائبا

ي يف رصد املعىن العام أسلوبه البحثي ، وتنصيفه اجلد بينهما إما بالكل أو باجلزء فقد فرض القارئ

تنوع أسلوب الكاتب يف إخراج شخصياته الروائية إىل الوجود، فقد خيرجها دفعة " للنص نرى

ج فتنمو وتتطور أمام يواحدة فتظهر جاهزة بصفاا وأحواهلا، وقد يكشف الغطاء عنها بالتدر

دف اخلروج من روتني الكتابة   ال القراءة،الكاتب  يفتحها ألغراض.3"ناظري القارئ

  .مستهدفا دهشة املتلقي يف تلقي النص الروائي  متطورةالنمطية،والصعود بالنص إىل سجايا 

ليس جديدا القول بأن رسم شخصية مقنعة "تؤثر الرواية يف متلقيها كما تتأثر هي  بكاتبها ف

 عنصر اإلقناع هذا من خالل رمسها وهي هو أساس بناء الرواية وسبب من أسباب جناحها ويأيت

كل ما لديه بفاملبدع مهه الوحيد هو إقناع قارئه،بوجهة نظره،فيسعى  .4"تتحرك بتلقائية وعفوية

امللتقي وعيا منه بطبيعة  ختدممن أساليب ولغة شعرية إىل تطويق نصه بالغايات واملقاصد اليت 

عن شخصياته ومستوياا داخل اخلطاب  التعبريالشخصية وسيلة الكاتب يف  .األوضاع وتغرياا 

الروائي ونقلها بصور متعددة للقارئ ، فتتقمص الشخصية الدور الروائي،مما يوهم القارئ  

                                                                 
 م ����: �ميشال بوتور حبوث يف الرواية اجلديدة  تر فريد أ نطنيوس،منشورات عويدات،بريوت، لبنان،طينظر،     - �

  .�#�،ص
  .#�ينظر محيد حلميداين، بنية النص السردي، من منظور النقد األديب،ص - �
،ص   ����، �، ط فريال كامل مساحة، رسم الشخصية يف روايات حنا مينة، ، دار فارس للنشر والتوزيع ،األردن - �

��.  
  .��ص املرجع نفسه ،  - �
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موجهة لتهيءأثر واقعي من " كواليس"وإن أمهية تفويض الشخصية من جهة وإقامة " حبقيقتها 

  .حدود اإلبداع  ضمنقع فتكون الغاية من هاته الشخصية تصوير الوا1"جهة ثانية

   :أمهية الشخصية  7-3  

ويقل " لدى الباحثني والنقاد عامة و ى الشخصية بأمهية بالغة يف النص الروائي خاصةظحت  

كاد نعثر مطلقا على عمل روائي خال ن  فال . 2"مفهوم الشخصية عنصرا حمواريا يف كل سرد 

أثناء حركتها وفعلها وحوارها ،يكاد من خالل تصوير املؤلف للشخصية يف " فـ  من الشخصية

طبعا هي خاضعة لتصوراته الذهنية ، فتنحين أمام ميوالته نظرا للطبيعة .3"جيزم بأنه يراها بل يعرفها

يتيحه الكاتب ويسمح به يف إطار ارتسام األحداث ومسايرا  مبا الروائية، فترتبط حركتها وثباا

  .هلا ملا يتناسب مع موضوعها العام

ألقينا نظرة على الدراسات القدمية، نرى بأن الشخصية مل تنل أمهية من طرف  وإذا

يف  تقلباتمنطية تقليدية لنقل ما حيدث من صراعات و  ،ألا كانت عبارة عن صورةالكتاب

فيثقل  فكان الكاتب يسعى إىل نقلها حبذافريها،. األوضاع السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية 

كاشفا ذا التصوير حقيقة تلك الشخصية يف خصوصيتها وتفردها مع " الشخصية باألحداث 

فولوجه إىل العامل الروائي، هو مقصد 4"حرصه على اإلختفاء أمامها دون أن يفتقد حيوية أسلوبه

 5"حيث كانت هلا وظيفة اختزال وابراز مميزات الطبقة اإلجتماعية" وراءه اثبات متغريات اتمع 

هلا خاصيتها فإن أخبار األمساء هلذه الشخصيات له أمهية كربى لدى الكاتب وما دامت الشخصية 

كما يبحث عن األجواء املناسبة ليضع شخصيته كذلك يسعى إىل اعطائها اإلسم اخلاص الذي 

                                                                 
        .���فيليب هامون ،سيميولوجية الشخصيات الروائية،ص  - �
  .��حممد بوعزة،حتليل النص السردي،ص  - �
    .$�- ��،ص  ، رسم االشخصية يف روايات حنة منة  فريال كامل مساحة - �
  ��،ص  املرجع نفسهفريال كامل مساحة،  - �
  .��ابراهيم عباس،ص - �
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أحد حيمل اهلم اهلوسي الذي حيمله جل الروائيني يف اختيار أمساء وألقاب إذ ال " تتميز به 

  .ر املهم الذي جيذب القارئ ألنه العنص .1"شخصيام

زهاء " يرجع إىل الروائي الفرنسي بلزاك الذي ألف،اإلعتبار للشخصية وفرض هيمنتها  ردإن 

على ذلك مجلة من الكتاب أمثال  هتسعني رواية وظف فيها أكثر من آلفي شخصية ، وما شا

تجارب املميزة إذ لقد اقترن تطورها مبجموعة من األحداث،وال.2..."هكتور مالو ،وإميل زوال

  خرجت الشخصية عن صمتها لتسائل اتمع مساءلة ثقافية ،وفق ما تقتضيه طبيعة النص 

هكذا ميكن لشخصية أن تتامثل بوجودها أمام كل املتناقضات لتمأل حبضورها احللقة 

مها ميكن أن تتصور رواية دون طغيان شخصية مثرية يقح ث الحبي" .املفرغة اليت يدور فيها الروائي

الروائي فيها،إذ اليضطرم الصراع العنيف إال بوجود شخصية أو شخصيات تتصارع فيما 

،فالعمل السردي نتاج صراعات اتمع وتناقضاته،لذا تأخذ الشخصية املساحة الكربى 3"بينها

به األعمال السردية عن أجناس  فالشخصية هي الشئ الذي تستميز... متثل أمهية قصوى" ألا

فقلما جند حضور الشخصية يف األجناس األدبية األخرى،بقدر حضورها املكثف  .4"سااألدب أسا

أويل يف حتليل تليست جمرد نسيج من الكلمات بال أحشاء لذا يبدو اعتماد ال" يف الرواية،فهي

الحظ من قول ميين ن 5"اخلطاب اختيارا يعيد للشخصية طابع احلياة كما حيافظ عليها ككائن حي

تربط منو الشخصية ببنائها املركب الذي خيضع للتجديد كلما أعاد بناءه املتلقي من العيد، أا 

  .خالل حتقيق مقروئية النص

                                                                 
  .��فيليب هامون،سيميولوجية الشخصيات الروائية،تر ،ص- �
                   $��.ية الرواية ص مرتاض، يف نظر امللكعبد - �
 .���املرجع نفسه،ص �
 .���ص  نفسه، - �
،ملتقى السيمياء )حتليل رواية غاندي الصغري إللياس النحوي( يف اخلطاب الروائي، ميىن العيد، دالالت النمط السردي - �

 .���،ص ����والنص األديب، عنابة ، اجلزائر، 
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استأثرت لتمييز اليت تتكيف الشخصية الروائية،مع البنية السردية،اليت أتاحت هلا فرص ا

  .اهتمام القراء على اختالف مستويام

   :بناء الشخصية الروائية 7-4  

إنه يتخيل أبطاله حيسون "إىل نسج شخصياته برباعة،وإبداع متميزين ب النصيسعى كات

ويتكلمون،ويتحركون وتبدأ مالحمهم باإلتضاح له،وكثريا ما يستعري الكاتب شخصيات الرواية ، 

وكأا شخصية حقيقية، ويضع هلا سرية  يبدأ بفتح ملف كل شخصية يصفها فيه وصفا دقيقا ،

  .1"الوصف اخلارجيشيئ من  وتارخيا ونسبا اليفوته 

فيتعامل الكاتب مع الشخصية كأا واقع حقيقي ملموس،فيلجأ إىل ذكر ميزاا من خالل 

حيث " وصف األماكن اليت  تتواجد فيها واألزمنة اليت حتضر فيها األوصاف اليت تقتدي ا 

... يا خبالف ذلكويعكس وعيا إيديولوج.... تتحول الشخصية إىل منط اجتماعي يعرب عن الواقع 

من خالل األفعال اليت يقوم ا أو  ،أي حبسب ما تعمله،وتبين الشخصية إطرادا زمن القراءة

الصفات اليت تصف ا نفسها،أو تسند هلا من شخصيات أو من طرف السارد ويتم التعبري  بني 

خالل  فمن .2..."اليت تقدمها الشخصية) املعلومات(هذه امللفوظات حبسب طبيعة املعرفة

التعريفات اخلاصة بالشخصية، نستطيع أن نكون صورة واضحة من املكانة اليت تتبوؤها داخل 

  .الرواية اليت تعترب الواسطة بني الكاتب وامللتقى

عد السرد افمزايا الشخصية، متعلقة خبيارات املبدع، اليت ال ختلو بدورها من قو

د الشخصية من طرف صاحبها بأساليبه ومضمينه،وهذا ما يساعدنا على الفهم القريب ملقص

 "وتؤلف "وإن الشخصية يف الرواية هي اليت ختلق يف أغلب األوقات."املعتمدة يف تقدمي شخصسته

وسطها، حينها يقوم العمل مقام النظرة،إا تقترح وحتني كتلة من الثيمات القابلة للتوقع وتكون 

                                                                 
 .��،ص ����دار الكتاب العريب ،اجلزائر،دط ) الشخصية( ة يف الروايةعبد اهللا مخار، تقنيات الدراس - �
   �� - #�حممد بوعزة،حتليل النص السردي،ص    - �
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ما إىل اختيار األشخاص ووضعها يف أماكنها فالكاتب يسعى دائ .1"متكاملة من الناحية املنطقية

جهاز ضخم من األفكار " فتظهر كأا .وأزمنتها اخلاصة ا مما جيعلها تتآلف مع هذا الوسط الفين

ة العجيبة للصريورة يف أي يوالعواطف واهلواجس واللوائج والتطلعات  والتوثبات واملطامح القابل

 لكشفمتكن امللتقى من جتميع آلياته القرائية ،إضافة إىل  .2"مسار غري منظر وال مألوف

  .اإلنزياحات داخل العمل السردي

أثرا لدى الكاتب متعلق مبدى توظيفه ملكوناته  تتركإن القراءات املختلفة واملتعددة للنص 

ومن مث تبدو مرتبطة باملؤلف ... الشخصية الروائية التنمو إال من وحدات املعىن"السردية، فنجد 

ه يف آن مرتبطة به باعتبار األبوة الفكرية والفنية ،ومنفصلة عنه باعتبار استقالهلا منفصلة عن

فينشأ التآلف مع املكان أو التناقض معه،لذا فاختيار ها 3"ومتوضعها اخلاص داخل الفضاء الروائي

 مواصفات سيكولوجية"ناشئ من العالقة اليت تبنيها الشخصية مع املكان فيظهر الكاتب  ،ألماكنها

حيث األفكار واإلنفعاالت ومواصفات خارجية تتعلق باملظاهر اخلارجية للشخصية من 

  .4"وضع الشخصية اإلجتماعي لومواصفات إجتماعية تتعلق مبعلومات حو

حتديد  وحدته ومتاسكه وانسجامه يف عالقته باملتلقي يف " فدور السرد يربز من خالل   

وذلك باعتماد النص السردي .5"الل اإلنتاج والتلقي الزمان واملكان،فتعاين الفعل النصي من خ

على فعل القراءة والكتابة واملتعلق بكاتب النص ومتلقيه فيتم  معاينة الفعل النصي من خالل 

  . وفضاء معيننياإلنتاج والتلقي،ووضعهما يف زمان 

                                                                 
  $��فيليب هامون،سيميولوجية الشخصيات الروائية،ص - �
          ��مرتاض ،حتليل اخلطاب السردي،ص  امللكعبد ا  - �
، مذكرة دكتوراه دولة )تطبيق على رواية احلمار الذهيب لوكيوس أبولوس( سيولوجيعبد اهللا بن قرين، النقد األديب السو  - �

  ���،ص  �##� – $##�جامعة اجلزائر، 

  #�ينظر حممد بوعزة، حتليل النص السردي ،ص  - �
  $��لبنان ص / ، بريوت ����املركز الثقايف العريب  ،  �،ط)مقدمة السرد الغريب( سعيد يقطني، الكالم واخلرب - �
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 ابيةفهناك شخصية اجيمرتاض يف وضعيتني متناقيضتني،  امللكتنمو الشخصية ،حسب عبد  

مدى إىل ، وهذا التنوع يف الشخصيات يشري 1و الشخصية النامية والراكدةأوهتاك شخصية سلبية ،

أو يضعها يف وضع نفسي،أو  ،وظيفتها يف النص فإما يضعها الكاتب يف وضع إجتماعي

فيه فيسيطر عليها، كما تسيطر هي  تقبعتارخيي،فطبيعة الشخصية مرتبطة أساسا باملكان الذي 

املهم يف دراسة احلكاية هو التساؤل مما تقوم به الشخصيات إما من فعل هذا الشيء "عليه وبدورها 

إذ يظهر اهتمام الكاتب .2"طرحها إال باعتبارها توابع الغري ال ميكنأسئلة  فهيأوذاك ،وكيف فعله 

د فعل بشخصية عرب تقرير تفاعلها مع األحداث واألزمنة والفضاءات ،فإثارة التساؤالت ينتج من ر

وإضافة إىل " القارئ،الذي يستنبطنه يف ذاته فيلني أمام الشخصية وممواقفها،كأنه ينشأ حوارا معها 

وال  3"متكن احلوار يف الرواية من رسم جوانب الشخصية وإلقاء الضوء على حركاا وتطزرها 

ضمنيا ،ألن  كشوف الداللة،فقد يكون حوارا داخليا أو حوارامنوجه القصد إىل احلوار املباشر 

الشخصية وليدة صراعات ذاتية وموضوعية،نفسية واجتماعية،فكل تصوير هلا يساهم يف بلورا 

وحتقيق انتمائها متعلقا أساسا بوعي القارئ والكاتب اللذان يصوران منوذجا حمضا عن وال دا 

  .داخل النص احلكائي

  : هدوقةبن االشخصية يف رواية اجلازية والدراويش لعبد احلميد  7-5

يأيت وصف الشخصيات يف الرواية خمتلفا ومتنوعا، إالّ أنّ الشخصية التارخيية كان هلا الدور   

فالتجربة القصصية الصادقة هي تلك اليت واكبت الثورة "الرئيسي يف تفعيل أحداث الرواية، 

ت التارخيية ، فالشخصيا4"وأعطت للمكان أمهية كبرية وهو املستمد من املرحلة التارخيية املتميزة

اليت محلها النص كانت هلم مرجعية دينية وثقافية، فالشخصية هي الفاعلة يف احلدث، فبعض 

                                                                 
  ���مرتاض، يف نظرية الرواية،ص  امللكينظر ،عبد  - �
      ��محيد حلميداين، بنية النص السردي من منظور النقد األديب ،ص  - �
   ���ص ،رسم  الشخصية يف رواية حنا منة ،  فريال كامل مساحة  -�
  .155ص  أوريدة عبود، املكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية، -4
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الشخصيات هلا أكثر من مرجعية، حبيث حتقق الرواية مقروئيتها حسب مشاركة القارئ يف 

ائي حني ، فالرو1استيعاب تلك الثقافة، ولذلك على الدارس أن يوضح تلك اخللفية املعرفية التارخيية

يتخيل ويربط األحداث يقدم لنا الشخصية اليت يريد توظيفها يف الرواية بصورة جيدة، حيث ال 

" تقف الصعوبة عند املرجعية التارخيية فحسب،بل يتعدى ذلك إىل املرجعية التخيلية ففي رواية

ا املستعمر يركز على إبراز تلك املساوئ واألضرار اليت يلحقه" جند الكاتب" اجلازية والدراويش

باملواطنني، وهو بذلك ميارس عملية نقد للواقع بواسطة إبراز مالمح الوعي املمكن بل الذي جيب 

، فاإلشارة إىل ماضي وبطوالت الثوار كان حاضرا يف قلوب وعقول كل سكان القرية 2"أن يكون

الت على مجيع مسرحا ألحداث روايته، ملا عرفته من حتو االستعمارمن فترة " بن هدوقة"وقد اختذ

  .وحىت الفكرية  واالقتصادية االجتماعيةاملستويات 

  :اجلازية  - أ

عن واقع تارخيي، فأظهرها الكاتب يف " اجلازية والدراويش" تعرب شخصية اجلازية يف رواية 

وعي اجتماعي فطري ،وذات وعي وطين ساذج،وهي مفعمةباحلياة مدهشة " صورا  احلقيقية ب

عن كل شخصيات الرواية هلا أضاف عليها الكاتب من  اليت ختتلف .3"ببساطتها وقوة شخصيتها

 ري دهشة معجيبها وصفات رمزية معربا عن ماضي اجلزائر،فاستطاعت هذه الشخصية الروائية أن تث

 اليت يرمز من وراء هذه الشخصية إىل وطنه اجلزائر كأن الكاتبو.تلظ الريبة  يف نفوس أعدائها

  .ومقاومة دائما متيقظةل وهي تظ،التطأ رأسها أبدا 

فهذه املرأة البديعة اجلمال واخلارقة الذكاء ظلت صورة اجلازية اهلاللية عالقة يف أذهان الناس  

على الرغم من انتشار السرية اهلاللية من طريق بقاياها اليت حتولت إىل حكايات وأمثال وجمموعة 

                                                                 
  .24ص ، سيمولوجية الشخصيات الروائية،يليب هامونف ، ينظر -1
  .134ص عباس، تقنيات البنية السردية يف الروايية املغاربية، إبراهيم -2
         .#��،ص رسم الشخصية يف رويات حنا منة  مساحة ، فريال كامل - �
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جلازية فجأة من الطفولة لتصبح خترج ا" بن هدوقة افكانت أسطورة حيث يقول عنها  1مواقف

ولعل هذا ما ، أثارت اجلازية صراعات بني أطراف الرواية، بفعلها وحركتها. 2"األسطورة احللم

الدراويش، : جعلها حمط أنظار اجلميع، فكل شخصية كانت تسعها إليها وإىل الظفر ا أمثال

ن تكون جبانبهم يفرضوا من فحكمة اجلازية وحب الناس هلا هو ما جعل الدراويش يطمعون يف أ

خالهلا سلطتهم على السكان والسيطرة عليهم، وأيضا الطالب األمحر، والشانبيط والطيب بن 

، فالطيب كان واسط بني تقاليد الدشرة جبايلي، فألجلها قتل الطالب املتطوع وسجن الطيب

الكاتب  قد أشارفشخصية الطيب كانت من الشخصيات الرئيسية يف الرواية، و ،3وتقاليد السجن

إىل شخصية اجلازية بأا رمز لألرض اخلصبة، كما أشاد الكاتب بأصالتها وذكرياا مع 

عربت الرواية عن كان هلا حضور متميز يف النص فقد  الفريدة من نوعهاالشخصية  وهذهالقرية

أبعاد  فاملنظور الذي تتخذه الشخصية هو الذي حيدد" اتالشخصي اختياريف  رؤية كاتبها ودقته

  .4"الفضاء الروائي ويرسم طبوغرافيته وجيعله حيقق داللة خاصة

واقع اجتماعي معني داخل  نرى بأن كل شخصية دلنا عليها الكاتب من أجل الكشف عن      

األوضاع السياسية والتارخيية آنذاك، ليقوم بدوره يف تطوير احلدث، ويكون أساسا هاما يقوم عليه 

على أحداث ومعطيات تارخيية من لراوية، وهذا التصور التارخيي واملؤسس تطور البناء الفين يف ا

، يؤكدها لنا الكاتب يف العديد من املواقف الشخصية اليت 5الواقع املولود من رحم املاضي

    . احتضنتها الرواية

                                                                 
 ���ص ،عبد احلميد بورايو، منطق السرد  - �
                       ��دراويش،ص بن هدوقة، اجلازية والاعبد احلميد  - �
 .122املصدر نفسه، ص ينظر،  -3
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 .64ينظر، إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية، ص  -5
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تناسبت  شخصية اجلازية مع زمنية األحداث وتارخيية املكان فمثلت الوطن اجلزائر ومثل       

فأصبحت اجلازية بقصة جديدة  " تستسلماعداؤها نوايا املستعمر يف احلصول عليها ،ولكنها مل 

فجعلها الكاتب رمز املنطق . 1"الطلبة عادو من حيث أتو... وأغاين غنتها الدشروات والرعاة 

  .والفطنة

يات محلت الشخصيات الروائية آماال يف تغيري الواقع من وطأة املستعمر ،و قد محلو ا را

املستقبل الزاهر الذي انتهت له أنفس أهل القرية،فتراثهم وأرضهم هو استرجاع للحق واهلوية اليت 

إن تأزم األوضاع وتربمها لدى أهل القرية ،أثار قلقهم ألم سئموا . أراد األعداء استالا منهم

ل من يريد الظفر ،بطرد ك واإلستقرارهذا اهلوان املفروض عليهم وأرادوا استرجاع جو الطمأنية 

  .بأرضهم 

هو املستهدف الرئيسي الذي يسعى من وراءه " اجلازية والدراويش" إن القارئ لرواية  

وهذا هو "الكاتب ،ليظهر لنا الصراعات السياسية اليت كانت تفرض طقوسها على  جو الرواية 

على األسلوب املباشر قي رأيه أيضا إىل تفضيل األسلوب غري املباشر ... السبب الذي يدفع الروائي

حبيث تبلغ الرواية إىل أعلى درجة من الدراسة دون حاجة إىل تدخل الكاتب املباشر بأفكاره 

  .القارئ مع أفكاره ،يف استجالء احلقائق وفهمها رليتساو .2"اخلاصة 

لقد اكتسبت صورة املرأة يف رواية اجلازية والدراويش داللة تارخيية، رمز ا الكاتب للثورة 

فاجلازية أخرجت الدشرة من سبات القرون، أعطتها حياة خصبة، بدل حياا امليتة، إذا سكتت "

هب الدراويش إلقامة زردة استرضاءا هلا واستعطافا كانت غريبة األطوار ال تستقر على حال 

، فقد عربت 3"عيوا تعد وتتوعد، بسمتها ترتفع إىل البعيد من السدم، لكنها كالنور قرا حمرق

                                                                 
  .���بن هدوقة ،اجلازية والدراويش،ص اعبد احلميد  - �
                .���، ص ����،  �دار الرشيد للنشر،ط، عبد الستار جواد،  برسي لوبوك ،صنعة الرواية ،تر - �
  .24ص ا، املصدر السابق ،هدوقة ابنحلميد اعبد  -3
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الرواية عن مواقف الشخصيات وميوالا الفكرية والسياسية، وهو جزء من الواقع اجلزائري الذي 

، 1"إنّ اجلازية مغامرة ومغامرا جتعلها تعيش يف زمن الذي مل يوجد"طبقت عليه االشتراكية و

  .كاملستقبل الذي كانت حتلم به واهلروب من املاضي واحلاضر املليء باهلموم واملآسي

بالتاريخ فإن الكاتب وظفها ليزيد من عمق وداللة ا وثيق ان لألسطورة ارتباطوأل  

الشخصيات واألمكنة الروائية، وذلك برباعة الرمز وبنيته وراء تأثري النص، كما أضاف الشكل 

املكاين وجها آخر يف مجاليته، فتجربة اجلزائريني املألى باألمل بسبب استالل أرضهم مل متنعهم من 

، فتمسك السكان بأرضهم رمز إليه الكاتب بالتشبث بالتاريخ األصيل 2 حترير أرضهماحللم يف

  .الذي مينحهم اهلوة واالنتماء

  :شخصية الطيب -ب

من  اشخصية رئيسية يف الرواية وقد كان حضورها قوي" الطيب بن جبايلي" متثل شخصية   

هذه الشخصية ببنية الزمن من  خالل روايته للوقائع واألحداث اليت عاشتها القرية ، وارتبطت

خالل تواجده يف السجن واسترجاعه لذكرياته، وإنّ عجزه عن حتقيق أهدافه جعله ينظر للمستقبل 

، 3..."أنا يف السجن منذ الوالدة"... املاضي واملستقبل عنده سواء  إنّنظرة تشاؤمية، حيث 

  .عتم واملغلقفكبلت آماله وظل حياكي نفسه بضمري األنا داخل هذا الفضاء امل

  : شخصية األمحر -ت

تظهر شخصية األمحر على عكس شخصية الطيب، فقد محلت هذه الشخصية أفكارا   

جديدة وجريئة، وجاءت مبحموالت فكرية خمتلفة، قصد تغيري بعض الوقائع املترسخة يف عقول 

تضع مكان  وأنت ماذا"... القرويني من جهل اجتاه األوضاع، وجاء يف حديث األمحر مع صافية 
                                                                 

  .28ص عبد احلميد ابن هدوقة، اجلازية والدراويش، -1
  .131-130، املكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية، ص ينظر، أوريدة عبود -2
  .122، ص بقاملصدر السا، بن هدوقةاحلميد عبد ا -3
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، 1..."أنا لست أدري رمبا أحوهلا أحالما محراء مبستقبل يلمسه أشد اخلياالت ضيقا... اخلرافات؟

  .منهاواحدة ولكن األمحر رغم ذكائه وفطنته، إال أن أحالمه كانت سببا يف موته دون أن حيقق 

  : الشمبيط  -ث

لمة معربة وخمتصرة من ك" يربط أمحد منور اسم هذه الشخصية بأصلها الفرنسي لتكون   

اليت تعين حارس احلقول أو األرياف ، وقد جعل النظام ) Garde Champetre(الفرنسية 

،ويده اليت يبطش ا؛ فهو يراقبهم ويعرض  االستعماري من هذا احلارس عينا له على األهايل

لط االستعماري صار رمزا للقمع والتس. وحيكم وظيفته هذه... عليهم األتوات والغرامات الثقيلة 

، ومن خالل 2"ستعمار وخملفاته وبعد رحيل املستعمر عن البلد أصبح الشامبيط يرمز ألذناب اال

وسيعمل .... خمضرم عمل يف عهدين"فهو الرواية نرى أن الكاتب قد وصفها بأبشع األوصاف، 

باملرتشي  ه الكاتب أيضا صفوو، 3"، وقوة أخرى سوف يستمدها من أمريكاالشمبطةبقوتني، قوة 

م، وخيدعهم أو يشغل بينهم نار  الرعاة يغرر... سوف يرشي اجلميع وخيوف اجلميع"، واملخادع

، فكان اليد اليمىن اليت أراد املستعمر من خالله 4"يعد هذا ويهدد هذا يضرب هذا ذا، ...الفتنة

نقمة على اتمع فجرأته يف اخلداع، جعلته . نفوذهم على أهل القرية وجتريدهم من حقوقهم بسط

مما زاد من ضغينة أهل القرية ،عليه فحياؤه املخلع زاد من سخطهم عليه ن وتفتحت عليه العيون 

وأعلن السكان يقينهم وتدبريهم فأضحى الشامنبيط مذلة لكل أقرانه الذين يبيعون عرضهم، للمثول 

  .أمام العدو

  

                                                                 
 .66، اجلازية والدراويش، ص بن هدوقةا حلميدعبد ا -1
 .129مالمح أدبية، دراسات يف الرواية اجلزائرية، ص  ،أمحد منور -2
 .69، ص السابق املصدر، بن هدوقةا د عبد احلمي -3
 .176ص  ،ر السابقداملص - 4
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  :الشخصية يف رواية ذاكرة اجلسد  7-6  

 مجعيةطوبال ذاكرة  بن ذاكرة الراوي خالد" حاولت مستغامني أن جتعل من  :خالد بن طوبال

فقد محلت هذه الشخصية  .1"بني املكان بصفة خاصة وبني ذاكرة تارخيية التمازجفيها  متتارخيية /

أفكارا سياسية وتارخيية ،وأزمنة متفاوتة مجعت فيها بني املاضي واحلاضر واملستقبل ،رامسة من 

  .الوطن وانتصاراته خالله معاناة

ظهرت شخصية خالد يف الرواية بأا الذات الفاعلة يف ذاكرة اجلسد وظائفها دالليا أو   

عمليا  فهي متعددة ،ذلك أن الشخصية تعيش يف وسط خيايل مرتبط مبجموعة شخصيات ضمن 

خالد  فأختذ.2عالقات تنتج عن الوظائف اليت تقوم ا الشخصيات،وهي أساس وجودها يف الرواية

اجتاه الفاعل الرئيسي يف اخلطاب السردي والذي ارتبطت ذاكرته باسترجاع األحداث اليت تزيد 

ولقد قرأت الكاتبة أسرار املكان من خالل أسرار اجلسد ،فكان تارخييا حافال " من واقعية التصوير

  .3"روايةبأحداثه ومفاجأته، ومثل اجلسد شالال يعمل على نزيف الذاكرة مكونا عامل فضاء ال

كان  حبا خالصا  هلاالوطن بأسره وحبه " حياة"حيث نقلت لنا الكاتبة من خالل جسد 

 دف استدعاء نصوص غائبة بل .استدعت الروائية شخصية البطل إلستحضار املاضي. للوطن 

الستحضار املاضي وجعله يعيش يف احلاضر حاضر حياة،ولعل يف عملية اختيار بعض املواقف من 

فارتباط الشخصية بالزمان واملكان واحلدث دليل على حضورها القوي بكل  4خصياتماضي الش

ما حتمله هذه الشخصيات من مكنونات عرب األزمنة واألمكنة اليت مرت ا واليت تركت أثرا كبريا 

عليها ، وميكن القول أن خالد هو الفاعل الرئيسي احملرك للواقائع ،واملؤثر يف الفعل الروائي ملا له 

                                                                 
  . #�ابن األخضر السائح، مجاليات املكان القسنطيين ،ص  - �
  .��،ص السيميائيينظر أمحد طالب، الفاعل يف املنظور - �
                           . ��املرجع السابق ،ص ،   ابن األخضر السائح - �
  .���ينظر، حممد بشري بوجيرة، بنية الشخصية يف الرواية اجلزائرية،ص - �
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 من دور فعال يف تكوين خمتلف العالقات على عدة مستويات ومواقع متفاوتة داخل النص

  .السردي

إىل " تواجدت فيه  واملكان الذي ة احملوريفقد ركزت الكاتبة اهتماما على هذه الشخصية ا  

درجة ميكننا أن نعتقد أن هذا املكان بإضافاته امللحقة به يعترب بطال له شخصيته وفعاليته  

فالصورة اليت كونتها الكاتبة عن شخصيتها جعلتها ذات أمهية  اليستهان ا داخل  .1"تميزينامل

  .احلكي،واليت حققت من خالهلا فضاءاا النصية

أخذنا احلديث عن البنية السردية،يف هذا القصل ألن كل عنصر من  عناصرها له خاصيته املتميزة 

ألن الشخصية . تنمو و تطور خارج حقل البنية السردية عن غريه، إال أن هذه اخلاصية الميكنها أن

هي كائن موهوب بصفات بشرية ممثل متسم بصفات بشرية والشخصيات ميكن أن  " الروائية

تكون مهمة أو أقل أمهية وفقا ألمهية النص،فعالة حيث ختضع للتعبري مستقرة حينما اليكون هناك 

  2"تناقض يف صفاا وأفعاهلا

عىن الشامل تشكل املعرب الرئيسي الذي يبنيه السارد ليجعل باقي املكونات يف فالشخصية بامل  

قادرة على القيام بسلوك مفاجئ وميكن " وذلك ألا. حركة دؤوبة مع املكان الذي تتواجد فيه

، فنجاح هذه التجربة الروائية مرهون بتنسيق وانسجام مكونات 3"تصنيفها وفقا ألفعاهلا وأقواهلا

باب مفتوح على مصراعيه أمام ما متليه رغبة املبدع وأمام إمكانية اإلجلرائية يف تفعيل النص ،فال

بنية النص ومالءمة عناصر السرد الستطالعاته ،فعنصر الشخصية يلعب دورا بارزا يف عرض 

األفكار ألن الشخصية ختلق لنفسها حيزا تسري فيه، ملا له تأثري على سرد احلدث من تصرفات 

                                                                 
           .��،مجاليات املكان القسنطيين ،ص  سائح األخضرال ابن - �
،   �عايد خزنذار ، الس األعلى للثقافة  ، القاهرة ،ط: لد برنس، املصطلح السردي، معجم املصطلحات، تراجري - �

  ��، ص �##�
  املرجع نفسه ، الصفحة نفسها - �
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وبذلك خيتلف .1"يدل على متثيل حالة بنقلها من صورة إىل صورة" ناء الشخصية الروائيةوأفعال، فب

  . تعامل الشخصية مع صاحبها من أديب آلخر

مبدى تداخل العناصر السردية ودرجة اقناع القارئ، مما حيقق  مرتبطفالبناء السردي للرواية 

ك القارئ وتضليله بوضع شخصياته يف هناك من الروائيني من يتعمد إربا:" للرواية جناحها ولكن

أوضاع غامضة ومفارقة مثلما جند يف بعض أشكال الرواية احلديثة،حيث حتمل الشخصية الواحدة أكثر 

فعلى املتلقي أن يبين أسئلته الفكرية وفقا حلاجته القرائية من جهة ،ومن مراعاة مؤشرات  2"من إسم 

ل عنه وعي القارئ الذي يتكفل له السرد القصصي وهو وعي اليق"وحمتويات النص من جهة أخرى  

ألنه املستهدف الرئيسي الذي يوجه له السارد خطابه النصي فيسعى . 3"بفهم احلقيقة فهما شامال

والسرد يف الرواية إذا هو وسيلة للتواصل إىل . "القارئ بأفكاره ومواقفه أن يفهم حقيقة النص

بني النص يف جمموعة ،من جهة وبني األحداث املروية بوصفها وهنا  يتحتم علينا ، نفرق ... احلقيقة

تضمني ية وقدرة فكرية يكتسبها امللتقي لفاإلملام مبعاين النص،هو مهارة قرائ. 4"أحداثا من جهة أخرى

استدالالته املعرفية فيما يقرأه، فيستطيع بذلك تعليق حكمه على  تقييم قدرة املبدع يف حتقيقه للمتعة 

 .يسعى كل مؤلف لبلوغها الفنية اليت

  

                                                                 
  .#��عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية،ص  - �
  .��حممد بوعزة ، حتليل النص السردي،ص  - �
رواية، درااسة ملناهج النقد األديب يف معاجلة فن القصة،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، السيد إبراهيم، نظرية ال - �

  .�#�، ص  ����
  .�#�  --  �#�املرجع نفسه،ص   - �
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الرواية، صغنا بعض النتائج املتحصل  خالل املكانة املرموقة اليت يكتسيها املكان داخل  من

ودراسات  عليها من خالل هذا البحث،ولكن هذه النتائج أدرجناها يف سياق انفتاحها على مناهج

                :، وأهم ما توصلنا إليه من خالل قراءتنا هواؤالتأخرى،لعلها تفتح جمموعة من التس

 االستراتيجية إليه يف املدخل حول مفهوم املكان وأبعاده، مكننا من فهم املبادئ   إن  ما تطرقنا

عليها املكان،ولكن دراسته التزال يف تذبذب مصطلحي ،نظرا لعدم قابلية حتقيق  اليت بين واملنهجية

سار الدراسات الكلي أو اجلزئي يف م هوم نقدي وهذا مرتبط مبدى إدماجهكمف هضبط

النقدية،ولعل التعويل عليه يقاس مبساعي النقاد يف عدم تقييد املصطلح، قصد إجراء معريف متماشي 

  .ألنه من الصعب اإلمساك مبعناه مع شرطية أو منفعية متثيلية يف النص الروائي

كما أن الربط نح الفضاء املكاين قدرا معرفيا، للمتلقي يف فهم حتليالت األمكنة داخل الرواية، مي -

 بني مدلوالته يتيح للقارئ  تشكيل هيكل الفضاء،بناءا على تعدد وضعياته وأبعاده األخالقية واإل

  .لتكديس األحداث اآل مرئية ستمولوجية واإلجتماعية، غاية منهب

تنشأ العالقة بني املتلقي والنص من خالل اجلمع بني الزمان واملكان ففعل القراءة ميهد للقارئ  -

فيصبح املكان واقعا خياليا تتولد حفرياته من زمن . خوض التجربة الروائية والولوج إىل عمقها

  .القراءة ،القارئ متمسك مببادئه

تتبلور مفاهيم املكان الفنية يف الرواية،بفعل العالقة اجلدلية اليت تربطه بباقي املكونات ،فدقة  -

نسجام بنياته، ما يتطلب منه برهنة وحتليل مالمح الئمة منطقه واماملبدع يف استعماله يتأسس على 

  .حضور املكان

وائية،نظرا إلستناده إىل الواقع واخليال، فظاهرة فنية كربى يف األعمال الر ميتاز املكان بقيمة -

املكان متميزة بتصورها وعالقاا وهذا ما حاولنا ابرازه من خالل تناولنا ملوضوع املكان الذي 
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س تصور منه لتأسي ايةغ. دع يف خلق هيكل النص،ويئ املناخ العام الذي ينمو فيهيعترب وسيلة املب

  .الروايةمجايل متكامل للمكان داخل 

لذا فاملكان هو جوهر النص، فكلما أحسن الكاتب توظيفه يف الرواية، كلما ترسخت قيمته  - 

، واحلاملة لدالالت اجتماعية وحددت مواقفه، فخاصية املكان تتعلق مبقدار جتربة املبدع املختلفة 

  .قق للمكان انسجامهوتارخيية ،فلمسة املبدع املتقنة حتونفسية 

املكان موقع الصدارة مقارنة ا هذه جمموعة من النماذج املغاربية اليت اختذ فيها تنساتابعنا يف در - 

يف " نغالق واإلنفتاحاإل" وثنائية"الريف واملدينة"نا لثنائيةوذلك من خالل عرض ،النص مكوناتمع 

ملكان أبعادا داللية فاستناده هلذه العناصر أكسب ا.رواية اجلازية والدراويش لعبد احلميد ابن هدوقة

ية،فرغبة املبدع يف إقناع املتلقي يرجع إىل مدى استعانته باستراتيجية املكان ،ليدعم ومجالية ورمز

  . مضمون النص املكتوب

للقارئ النفاذ  ه الفعال يف هيكلة املنت مما يهيئة ،باال ستناد إىل دوررعاية معتربحاز املكان على  -

ل ثغرة من ثغرات يمأل كإىل عمق التجربة الروائية، هكذا اختذه الكوين ليكون أداة طيعة لديه،ف

ليت اختذها فالصحراء ا" إبراهيم الكوين"لذا حاولنا متابعة دالالته واحياءاته يف روايات . النص

بل أصبحت رؤية خيالية إبداعية منبثقة من األسطورة  جافة، امدة قاحلة،مل تكن صحراء جالكوين 

مقا فتتبدد والفلسفة، الذي ال تتوقف حدوده عند معلم معني،بل كلما وقفنا عنده ،زاد اتساعا وع

شساعة التشكيل ملبدع لتحقيق فعل القراءة ،نظرا ا تلقي، فينجحاهتمام امل مالمح املكان ، لتثري

النصي ،الذي يتحكم به الكاتب بكثرة أساليبه وتفعيل لغته ليعلن من ورائهما جتربة إنسان 

  .اآلمتناهيالصحراء مع مكانه 
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وإن مالفت نظرنا هو قيمة وأمهية املكان يف النصوص السردية، وكانت غايتنا من اختاذه  -

رتاحة، وجتاوز تلقي من خالل لغة النص املموضوعا للدراسة هو إبراز أمهيته يف استثارة دهشة امل

ا طابع التميز متيها اليت أضفت عليهعته أحالم مستغامني يف رواينهو ما ص و وفةاحلدود املـأل

أسطورية بعاد رمزية وإحيائية وحىت دينية ووالتفرد عن أخراها، بفضائها املكاين الذي تولدت منه أ

  .ق حمتوى املكان ومدلوالتهوارية تسيمما ينتج عنه من أمناط تعبريية،وأشكال ح

ملبارك ربيع " الريح الشتوية"غرافيته اليت متيزه عن غريه،فبنية املكان يف رواية ويأخذ املكان طب -

اتسمت باال تساق واالنسجام مع توجه املبدع، فقد ركز فيه على األوضاع والتحوالت اليت مر 

التارخيية املستعصية، واملشحونة مبحاوالت فكرية ومعرفية ا اتمع املغريب يف فترة من الفترات 

  .داخل النص متنوعة، عكست متوضع املكان

تربز حركة املكان من خالل احتوائه للفضاء،ألنه املكان البؤري الذي تتجمع فيه مكونات  -

يه مجيع النص لذا حاولنا يف حبثنا هذا إعادة اإلعتبار ملوضوع املكان ألنه مبثابة وعاء تصب ف

لذا محلت البنية السردية،أدورا وقواعد مشتركة مع النص بتعدد  ، مكونات اخلطاب السردي

ا من أزمنة وأحداث وشخصيات باإلضافة إىل الدور الفعال الذي حيمله كل مكون من مكونا

مكوناا، فقد سعينا إىل إبراز وظيفة كل عنصر على حدة،من خالل متثله يف النص مما يؤسس  

  .هاألولية على رؤية مبدع همبادء يبين الذيمعمارية العمل الروائي 

إن عالقة املكان بالزمن تنشأ عرب نسقية زمنية متوالية،عرب أحداث الرواية، فالزمن يتأسس مع  -

  .ي عمال سرديا خاليا من أحدمهاان ينمو يف أحضان الزمن،لذا النلفاملكان واملك

يف هذه الدراسة اجلمع بني مكونات النص فإا لن تتمكن من إبراز وظائفها،  نامهما حاول  

اإلبداعية وغايته النفسية اليت  فجوهر عناصرها هو الذي يبين منه الكاتب فلسفته الفكرية وصورته
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 كون أمام نص يضمن حتقيق مقروئيته بعدد التفسريات والتأويالت اليتلن ،حتدد املظهر الطبوغرايف 

  ،وسط جمموعة من كفيل بصناعة هيكله مكونات النص ولعل كل مكون من. ها املتلقييفتح

  

الشبكات والعالقات،وباعتبار املكان هو واقع الكاتب،فإنه يترجم هويته ونظرته الستقبال 

رئ ابنيته وانسجامه،اليت تنبأ الق ىلالواقع، ويبقى حضور املكان قويا ومدعما داخل النص بالنظر إ

  .حبقيقته 

ر املوضوع،ألن املكان عنصر دقيق وفعال فباب البحث صالنزعم أننا أحطنا بكل عناوحنن 

ويف  صوص الروائية املتواجدة على الساحة األدبية عامة واملغاربية خاصةفيه يظل مفتوحا بقدر الن

اربية ورسم بعض غاملكان ودالالته يف الرواية امل األخري حاولت هذه الدراسة أن تلتمس مجاليات

معامله،وتكثيف بعض تفسرياته من خالل الوقوف على بعض  النماذج الروائية يف املغرب 

ة من تظل تأويالا وتفسرياا متفاوت لنستشف من خالهلا قابلية تكيفه مع النصوص،اليت.العريب

  .الدراسة قارئ آلخر،وال ندعي أننا وصلنا ولكن حاولنا قراءة هذه النصوص نظرا لطبيعة هذه
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  .م1971، 1بريوت، لبنان، ط

، 1ط صبيحي حديدي، دار احلداد للنشر، :تر ميشال زيرافا، األسطورة والرواية، -16
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 .2007ـ -2006،  مذكرة دكتوراه دولة جامعة اجلزائر، )أبولوس

املعاصر،  مصطفى بوفادينة، فضاء التراث السردي، قراءة يف اخلطاب النقدي املغاريب -4
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اهللا أبو هيف، مجاليات املكان يف النقد العريب املعاصر، جملة جامعة تشرين  عبد -14

  .2005، 1ع، 21للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة األدب والعلوم اإلنسانية، الد 
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  :امللخص

يأخذ املكان دالالت متنوعة ختتلف باختالف النصوص املسرودة اليت تكشف عن القيمة اجلمالية اليت 

 .تنفرد ا الرواية وميكن استجالء أمهيته بالنظر العميق يف بنية النص بوصفه عمال مترابطا

أساسا برؤى  وان تنوع األمكنة وتعدد الفضاءات حييل إىل أمكنة واقعية حقيقية وهي مرتبطة

ألنه ، األشخاص الفكرية فاملكان من أهم العناصر احلكائية الفاعلة اليت يتم توظيفها داخل البناء الروائي

  . الفضاء األفقي الذي تدور األحداث حوله

واستخدام املكان له داللته اخلاصة سواء كان املكان واقعيا أو متخيال و ذا يساهم املكان بنيته 

 .يل النسيج الروائيوخصائصه يف تشك

 

 

 

Résumé : 

Le lieu prend une variété de significations différentes selon les textes 

énumérés qui révèlent la valeur esthétique unique du roman, et son importance 

peut être clarifiée en regardant profondément la structure du texte comme une 

œuvre cohérente. 

Et la diversité des lieux et la multiplicité des espaces se réfère aux vrais 

endroits réalistes liée principalement aux vues des intellectuels. La place est 

l'un des éléments les plus importants des éléments efficaces utilisés dans le 

Texte romanesque car c'est l'espace horizontal autour duquel tournent les 

événements. 

L'utilisation du lieu a sa propre signification, que le lieu soit réel ou imaginé 

Ainsi, le lieu apporte sa structure et ses caractéristiques à la formation du texte 

romanesque. 

 


