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 ان ــــــــ ــ رف ــــــــ ـ ر وعـــــــ ك ـ ــــ ـ ش 
 

روفاً ف ك اِفئ وه ، ع  م م  نع  إليك  ص    ن  م    >>قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:    

الرتميذي   رواه  < < وه  أت   اف  د ك  ق    م  ك  نّ ا أ  و  ر   ت   ّت ح    وا له  ع  ا ت ك اِفئ ون ه  فاد  وا م  د  ت ِ   ل     إن  ف    

 احلمد هلل الذي وهبنا التوفيق والسداد ومنحنا الرشد والثبات وأعاننا 

 . نرجوعلى كتابة هذه املذكرة على حنو ما  

 الفاضلة سعاد طويل على   األستاذة إىلنتقدم جبزيل الشكر والعرفان والتقدير 

 احلسن هلذا العمل. اجلهود والنصائح والتوجيهات اليت قدمتها لنا من أجل السري  

 أعضاء جلنة املناقشة الذين   األفاضل لألساتذةونتوجه جبزيل الشكر واالمتنان  

 قبلوا إثراء هذا البحث مبناقشاهتم ومالحظاهتم. 

 واللغة العربية جبامعة حممد  اآلدابكما نشكر كل أساتذة وعمال قسم  

 بعيدمبد يد العون من قريب أو   أسهمبسكرة وكل من   خيضر

 

 



 داء ـــــ إه 
َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه وتعاىل﴿ مصداقا لقوله سبحانه 

 ﴾ َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا

 وأخريا رفعت القبعة احرتاما لسنني مضت  ،وأخريا خترجنا

 الدراسة. من  

أهدي خترجي إىل منبع احلب واحلياة إىل روحك الطيبة إىل معىن 
الرجولة واألمان إىل من علمين معاين كثرية يف احلياة إىل احلبيب 

راك لن ثرمحة هللا عليه، وطيب  خري مثال لرب األسرة الذي كان
واىل القلب الكبري النابض ابحلب أنساك أبدا ما حييت، 

واليت أفنت عمرها من أجلي وأجل إخويت أمي الغالية   واحلنان
 حفظها هللا وأطال عمرها. 

 واىل من شيد ساعدي وهم سندي وركائز جناحي إخويت.

 واىل سبب فرحي وكان رمزا لألمل رائد واتج الدين، إىل كل 

من مجعتين هبم الصداقة واملودة والذين أشهد هلم أبهنم نعم 
 الرفقاء.

 نهاد 

 

 

 

 



 

 
  

  

 داء ـــــ إه 
بسمة   إىلمنبع احلب واحلنان  إىلأهدي مثرة جهدي 
مها سر جناحي،  ؤ من كان دعا إىلاحلياة وسر الوجود، 

 هبما يف كتابه العزيز أميمن أوصى هللا عز وجل  إىل
 العزيز. وأيب الغالية

إىل كل أفراد األسرة وذلك لتشجيعهم يل وحتفيزهم  
 لنيل سبل النجاح.

إىل كل من كان سندا وعوان يل يف هذا العمل 
 املتواضع. 

 خالد 

 

 خالد

 

 خالد



 

 

 

 

 مـــــقــــدمــــة 
 



 مقدمة 
 

 

 أ 

األكثر حضورا من    الروايةتعد         األدبي  والطباعة    ناحية الجنس    والمقروئية اإلصدار 
، فقد استطاعت أن تتصدر قائمة األجناس األدبية، لما تتوفر عليه من مرونة  النقديةوالمقاربات  

ن تمثل ديوان الحياة المعاصرة،  وقدرة على مواكبة مجريات الواقع، وأصبحت في وقتنا الراه
معین لجلب    يبوصفها نصا أدبيا هي عبارة عن قصة يقدمها الكاتب وفق بناء سرد  والرواية

 انتباه القارئ فتأتي وفق عناصر سردية منها: الزمان والمكان، والشخصيات ...  

واكتسب المكان بوصفه أحد أهم العناصر السردية في العمل الروائي أهمية كبیرة فهو  
بواقعه وذاكرته ومشاعره، ويعكس ما   يحمل دالالت متنوعة وعالقات مختلفة تربط اإلنسان 

 تشعر به الشخصية أثناء وجودها في المكان  

وكانت رواية شياطین    للبحث، ولما فيه من حضور قوي في الرواية اخترناه موضوعا         
بانكوك لطواهرية عبد الرزاق مجاال للمقاربة بعد أن استهوانا موضوع االنترنت الخفي ولعلها 

 أول رواية جزائرية عالجت هذا الموضوع. 

 وتقوم إشكالية البحث على مجموعة من التساؤالت أبرزها:

 المكان؟ فيما تمثل حضور     -             

 الدالالت الجمالية للمكان في رواية شياطین بانكوك؟ ما هي      -            

في    وهل نجح مع عنصر المكان    "عبد الرزاق طواهرية"كيف تعامل الروائي      -            
 توظيفه؟ 

ولإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم الدراسة إلى مقدمة وفصلین وخاتمة وملحق،  
أدرجناه تحت   والذي  الفصل األول  بعده  )عنوان  تناول  المكان في  الماهية واألهمية( مفهوم 

وأشرنا في األخیر    نشأة المصطلح عند الغرب و العرباللغوي واالصطالحي ثم تطرقنا إلى  
المكان في   بعنوان )حضور  الثاني فجاء  الفصل  المكان، وأما  بها  التي يحظى  إلى األهمية 



 مقدمة 
 

 

 ب  

األمكنة في رواية شياط أنواع  أهم  فيه  أماكن الرواية( رصدنا  إلى  قسمناها  والتي  بانكوك  ین 
 مفتوحة وأماكن مغلقة. 

أما المنهج    ،وأما الخاتمة فكانت حصیلة لنتائج البحث المتوصل إلیها من هذه الدراسة      
البنیوي   المنهج  على  اعتمدنا  فقد  الوصفالمتبع  آلية  على  لما  المعتمد  طبيعة    وذلك  تمليه 

 الدراسة.

نذكر منها: بنية    الموضوع  كلها تصب في قالب  عدة مراجععلى    واعتمدنا في هذا البحث     
لحمید لحمداني وغیرها من المراجع التي    السرديالشكل الروائي لحسن بحراوي وبنية النص  

 أنارت لنا السبل خالل انجازنا لهذا الموضوع. 

دراسات التي ومن أبرز الصعوبات والعوائق التي واجهتنا طیلة انجازنا لهذا البحث تعدد ال     
   .تناولت المكان وجمالياته باختالفها من دارس آلخر

وفي األخیر نحمد هللا ونشكره على إتمام البحث ونرجو أن يكلل عملنا هذا بالنجاح، كما      
 تتقدم بالشكر والتقدير ألستاذتنا المشرفة سعاد طويل على كل النصائح والتوجیهات القيمة. 

  

  



 

 

 

 

 : الماهية واألهميةاألولالفصل  

 : مفهوم المكانأوال

 لغة (1
 اصطالحا (2

 نشأة المصطلحثانيا: 

 عند الغرب  (1
 عند العرب  (2

 ثالثا: أهمية المكان
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 المكان مفهوم أوال: 

للمكان دور هام في العمل االدبي والفني وال يمكن االستغناء عنه نظرا لتعدد دااللته  
الرواية  يمثل ركیزة  السردي وأصبح  العمل  يثبت حضوره في  إن  استطاع  وأشكاله، حیث 
العربية.فحضور االماكن في الرواية يساعد على توضيح الرؤى فیها ويجسدها واقع ملموس  

نظ اعطاء  في  ذكره  على ويسهم  اللغوي  جذره  في  ينطوي  والمكان  الرواية  عن  شاملة  رة 
 : مجموعة من المفاهيم

 لغة:  -1

"المكان الموضع، والجمع أمكنة ك    المكان:عن    البن منظور ورد في لسان العرب          
تقول:  يكون مكان فعاال الن العرب    أن  الثعلب: يبطلقذال وأقذلة وأماكن جمع الجمع، قال  

فقد دل هذا على انه مصدر من كان أو موضع  ،  و اقعد مقعدك ،  و قم مكانك ،  مكانك   كن
 1"منه،

فنالحظ من خالل قول ابن منظور بأن المكان يدل على موضع ومستقر الشيء.  
الفعل  "ويضيف   تقدير  المكان في األصل  اللیث أن  تهذيب  المكان والمكانة واحدة، وفي 

مفعل "ألنه موضع لكینونة الشيء، غیر أنه لم أجرؤوه في التصريف مجرى أفعال، فقالوا 
 2التعجب." مكن له، وقد تمكن وليس هذا أعجب من 

 
  .113ص، 1997، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، ط 1
 . 113صاملرجع نفسه، 2
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كذلك في القاموس المحيط: وردت الكلمة تحت مادة ) ك و ن(، المكان: الموضع  و          
كالمكانة: أمكنة وأماكن: تحت مادة )م ك ن( يقول: "المكان: المنزلة: التكون وتقول للبغيض  

 تدل على المنزلة.   1"ال كان وال تكن

مكن، مكنته من الشيء ومكنته،  " : (أساس البالغة   )وقد عرفه الزمخشري في كتابه 
األمر   أمكنني  وأما  ظهرك،  من  مكنئ  لصاحبه،  المصارع  ويقول  واستمكن،  منه  فتمكن 

 2. " فمعناه: أمكنني من نفسه

 .الشيءحوى ييفه للمكان: أن المكان نستنتج من خالل تعر 

 أهمها نذكر: دالالت ومعاني متنوعة من اللفظة في القرآن الكريم ب وردت 

، وتعني  67﴾ سورة يس، اآلية   َوَلوْ َنَشاءُ َلَمَسْخَناُهْم َعَلى َمَكاَنِتِهْم قوله تعالى من سورة يس: ﴿
 بذلك تغییرهم وإبدالهم لموضعهم. 

َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم وما يدور حول معنى الموضع أو المحل كقوله تعالى ﴿  

 أي موضعا أو محال.  . 16سورة مريم، اآلية  ﴾َأْهِلَها َمَكاًنا َشْرِقيًّاِإِذ اْنَتَبَذْت ِمْن 

َقاُلوا َيا َأيَُّها اْلَعِزيُز ِإنَّ َلُه َأًبا َشْيًخا َكِبرًيا ومنها ما جاء بمعنى بدل مثل قوله تعالى ﴿  

، هنا مكانه تعني: بدال  78  ﴾سورة يوسف، اآلية   َفُخْذ َأَحَدَنا َمَكاَنُه ِإنَّا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِننَي

ُقْل َمْن َكاَن ِفي  منه. بینما وردت في مواضع أخرى بمعنى منزلة. كما في قوله تعالى﴿

َسَيْعَلُموَن َمْن الضََّلاَلِة َفْلَيْمُدْد َلُه الرَّْحَمُن َمدًّا َحتَّى ِإَذا َرَأْوا َما ُيوَعُدوَن ِإمَّا اْلَعَذاَب َوِإمَّا السَّاَعَة َف

 ، وتعني شر مكانا أي: منزلة.  75﴾ سورة مريم اآلية:   َشرٌّ َمَكاًنا َوَأْضَعُف ُجْنًداُهَو

 
 .267ص، 1999،  4الفريوز أابدي ،القاموس احمليط ،دار الكتب العلمية ،بريوت،لبنان ،مادة)كون( ،ج1
 .223، ص1998، مادة مكك،  2الكتب العلمية، بريوت لبنان، جزءالقاسم جار هللا حممود بن عمر بن أمحد الزخمشري ، أساس البالغة، دار  أبو    2
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 اصطالحا:-2

المكان عند غاستون باشالر هو: "الذي ينجذب نحوه الخيال ال يمكن أن يبقى مكانا  
ال مباليا ذا أبعاد هندسية فحسب فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط،  

م بكل  تتسم  بل  حدود  في  الوجود  يكشف  ألنه  نحوه  ننجذب  أننا  تحیز  من  الخيال  في  ا 
 1بالحماية في مجال الصور ال تكون العالقات المتبادلة بین الخارج واآللفة متوازية."

وفي هذا الجانب نرى أن المكان ال تحدده األبعاد الهندسية فقط بل تحكمه العالقات 
  بین البشر. 

المتجانسة    األشياء المكان: "بأنه مجموعة من    (Yury Lutman)عرفه يوري لوتمان  
الظواهر   بینها عالقات شبیهة    األشكال أو الوظائف    أو الحاالت    أو من  تقوم  المتغیرة... 

 2بالعالقات المكانية المألوفة والعادية مثل االتصال والمسافة." 

اض" في كتابه "تحلیل الخطاب السردي" ونجد أيضا الناقد الجزائري "عبد المالك مرت 
هو كل ما عنى حیزا جغرافيا، من حیث نطاق الحیز في حد ذاته، على كل قضاء "  بقوله:  

خرافي أو أسطوري أو كل ما يند  على المكان المحسوس كالخطوط واألبعاد واألحجام،  
الجزية من حركة    والثقال واألشياء المجسمة مثل األشجار، واألزهار وما يجسد هذه المظاهر 

 3. "أو تغییر

 
 .31، ص1984، 2طبريوت، لبنان،  وزيع، للدراسات والنشر والت يةترمجة غالب هلسا، املؤسسة اجلامعغاستون ابشالر، مجاليات املكان،  1
عقاق قادة، جامعة جياليل اليابس، سيدي   إشراففاطمة الزهراء عجوج، املكان ودالالته يف الرواية املغاربية املعاصرة رسالة دكتوراه،  نقال عن    2

 .06، ص2018.2017، وآداهباواللغات والفنون، قسم اللغة العربية  اآلداببلعباس، كلية 
 .4، ص2000، 3األديب، املركز الثقايف العريب، بريوت لبنان، طمحيد حلمداين، بنية النص السردي من منظور النقد  3
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كما يمكننا النظر للمكان بوصفه شبكة من العالقات والرؤيات ووجهات النظر التي  
تتضامن مع بعضها لتشید الفضاء الروائي الذي ستجري فيه األحداث، فالمكان يكون منظما  

 1بالدقة نفسها التي نظمت بها العناصر األخرى في الرواية. 

تصب  التي  من أهم العناصر المهمة    يعد ونستنتج من خالل هذا القول بأن المكان  
يعرفه الناقد ياسین النصیر بأنه: "الكيان االجتماعي الذي يحتوي على خالصة    فيه األحداث.

  2التفاعل بین اإلنسان ومجتمعه." 

 : نشأة المصطلح ثانيا: 

 الغرب:  عند-1

وضع مصطلح ومفهوم متفق    میزواكان المكان محطة دراسة لكثیر من النقاد فقد  
الحیز   وبین مصطلحي  بینه  والتفريق  التمییز  كما حاولوا  المكان،  لمصطلح  عليه وجامع 
الحكائي   العمل  بین مكانین متعارضین في  بالتمییز  المنظرون األلمان  قام  لقد  والفضاء، 

حیث  LOKAL.RAUMهما:   با"،  تضبطه  عنوا  أن  يمكن  الذي  المحدد  المكان  ألول 
الذي   الداللي  الفضاء  بالثاني  قصدوا  حین  في  واألعداد،  كالمقامات  االختيارية  اإلشارات 

وفي نظرهم، الفضاء من نوعین، األول    3."تؤسسه األحداث ومشاعر الشخصيات في الرواية
الذ الفضاء  خالل  من  يظهر  الثاني  والنوع  باإلشارات  تحديده  األحداث  يتم  خلقته  ي 

 والشخصيات.

 
 .33، ص0919، 1حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي الفضاء، الزمن، الشخصية، املركز الثقايف العريب للطباعة للنسر والتوزيع، دار البيضاء، ط 1
  .17-16، ص1986ايسني النصري، الرواية واملكان، دار احلرية للطباعة، بغداد، د ط،  2
  .26حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي،  ص 3
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جورج   الفرنسيان  درس  دوران Jeliberوجیلیبر) (George Polly) بولي  بینما   )
الروائي لذاته، ولم يقوما بتحلیل الروابط التي تجمع بین الفضاء الروائي واألنساق  الفضاء  

 الطوبولوجية األخرى في العمل، وال بینه وبین مجموع المكونات الحكائية. 

أن يدرك األبعاد المختلفة لبنية    تحلیلهما للمكان الروائي قاصرا علىومن ثم جاء   
 1ومظاهرها.  تشكیالتهاالمكان في 

يركزون في تحلیلهم على الفضاء فقط، ولم يلتفتوا لبقية    أنهموفي هذا الجانب نرى  
 العناصر الحكائية وهذا ما جعله تحلیال قاصرا.

 Visionمكان: "من منطلق الرؤية   مفهومه عن  Greimas  بینما أطلق غريماس
de l'espace    موضوع مهيكل يحتوي على عناصر منقطعة    أن الفضاء النصيإذ يرى

غیر مستمرة، لكنها منتشرة عبر اعتقاده وفق نظام هندسي متمیز بینهم في تصوير التحوالت  
 .2دي"والعالقات المدركة، والمحسوسة بین الذوات الفاعلة داخل الخطاب السر 

، المكان والفضاء، place/spaceأما النقاد االنجلیز فلم يكتفوا باستخدام مصطلح  "  
 3"، للتعبیر عن المكان المحدد لوقوع الحدث.locationبل أضافوا مصطلحا آخر 

"غا" باشالرلكن  المكان"    "ستون  "جماليات  كتابه  في   Poétique deينطلق 
L'espace   من الفلسفة الظاهراتية لیربط بشكل خاص بین المكان وعالقته باإلنسان والداللة

على األماكن التي ترتبط بحياة أشكال المكان، ويركز في بحثه  التي يمكن أن يؤديها تنوع  
 4"اإلنسان في مراحل حياته المختلفة ومستوياته االجتماعية المتعددة.

 
 .26حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي،  ص 1
 . 017. 175، ص2008، األردن اربد، وغايل، الزمان واملكان يف الشعر اجلاهلي، عامل الكتب احلديث،  فابديس  2
 . 176املرجع نفسه، ص 3

 . 288صد ط، أمحد طالب، مجاليات املكان يف القصة القصرية اجلزائرية، دار العرب للنشر والتوزيع،  4
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حضر بمعزل عن باقي العناصر الحكائية بل  وفي هذا الموضع نرى أن المكان ال ي 
 يدخل في عالقات مختلفة معها كالشخصيات واألحداث. 

وطبيعي أن أي حدث ال يمكن أن يتصور وقوعه إال ضمن إطار مكاني معین،  
لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني غیر أن درجة هذا التأطیر وقيمته تختلفان  

البا ما يأتي وصف األمكنة في الروايات الواقعية مهيمنا بحیث نراه  من رواية إلى أخرى، وغ
يعتبر المكان هو الذي  " هنري متران"هذا ما جعل  يتصدر الحكي في معظم األحيان، ولعل  

الحكي ألنه يجعل القصة المتخیلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة. وفي إطار    يؤسس 
المكان يشیر   "مارسیل  جنیت إلى االنطباع الذي كونه    "رارجی " التأكید نفسه، على أهمية 

في األدب الروائي، إذ يتمكن القارئ دائما من ارتياد أماكن مجهولة متوهما بأنه    بروست"
 1قادر على أن يسكنها أو يستقر فیها إذا شاء. 

وعليه فإن >> المكان يكون منظما بالدقة نفسها التي نظمت بها العناصر األخرى  
اصد المؤلف، وتغییر  في الرواية، لذلك فهو يؤثر فیها، ويقوي من نفوذها، كما يعبر عن مق

السرد  تركیب  في  وبالتالي  الحبكة  في  حاسمة  تحول  نقطة  إلى  سیؤدي  الروائية  األمكنة 
 2والمنحى الدرامي الذي يتخذه.<< 

 عند العرب: -2

في النقد العربي  تعدد المصطلح    إشكالية إن الحديث عن المكان عند العرب يثیر  
 )الفضاء، المكان، الحیز(.  

 
 .65محيد حلمداين، بنية النص السردي، ص 1
 .32حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص  2
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مع مصطلح المكان، هناك من    تعامل كثیر من النقاد العرب في العصر الحديث
 مثل الفضاء والحیز.   أخرى تعامل مع معناه، ولكن بمصطلحات 

التي تحدثت عن    "سیزا قاسم"وسوف نقدم بعض هذه الدراسات لهؤالء النقاد منهم:  
تقع فیها    التيوقالت: " أن المكان يمثل الخلفية    بناء الرواية""تابها  دراستها للمكان في ك

كان الزمن يمثل    وإذانفسها وتطورها،    األحداثأحداث الرواية أما الزمن فیتمثل في هذه  
عليه   تسیر  الذي  ويحتويه    األحداثالخط  ويصاحبه  الخط  هذا  على  يظهر  المكان  فإن 

الزمن وطريقة    إدراكبین طريقة    اختالف . وهناك  داث األح الذي تقع فيه    اإلطارهو  فالمكان  
 1" الحسي باإلدراكالمكان فیرتبط   أماالنفسي  باإلدراكالمكان فالزمن يرتبط  إدراك

تم إجراء مقارنة بین تجسید الزمان والمكان في الرواية وعالقتهما باألحداث كذلك  
 باإلدراك النفسي والحسي. 

يتركز فيه وقوع األحداث، بینما الفضاء الذي أطلقت وترى أيضا أن المكان محدد،  
عليه مصطلح "الفراغ" أكثر اتساعا، إذ تنكشف فيه أحداث الرواية وهو ما تيسر عليه في  
تحلیلها لثالثية نجیب محفوظ غیر أنها تستخدم مصطلح المكان التساقه مع لغة النقد العربي  

 2كما تقول. 

حمداني لدراسة المكان من خالل كتابه "بنية النص السردي" إذ  لالناقد حمید  انتقل  و   
، ألن  "يقول: "إن مجموع هذه األمكنة هو ما يبدو منطقيا أن نطلق عليه اسم فضاء الرواية

 الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان والمكان بهذا المعنى هو مكون الفضاء.

 
 .106، ص2004سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ، مكتبة األسرة، سنوات مهرجان القراءة للجميع، إبداع املرأة،  1
 . 76ينظر: سيزا قاسم، بناء الرواية، ص 2
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ا تكون متعددة ومتفاوتة فإن فضاء الرواية هو  وما دامت األمكنة في الرواية غالبا م
أو   فالمقهى  الروائية.  األحداث  يشمل مجموع  الذي  الواسع  العالم  إنه  جميعا،  يلفها  الذي 
الرواية  إذا كانت  يعتبر مكانا محددا، ولكن  منها  الساحة كل واحد  أو  الشارع  أو  المنزل 

 1ية.تشتمل هذه األشياء كلها، فإنها جميعا تشكل فضاء الروا

لحمداني بین مصطلحي الفضاء والمكان، واعتبر الفضاء أشمل وأوسع میز حمید  
الفضاء  الذي هو جزء من  المكان  المكان، ألنه يشمل كل األشياء واألحداث عكس  من 

 نفسه. 

 قد خاض في هذا الممر حیث يقول:   كذلك نجد الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض،
وأطلقنا عليه مصطلح الحیز مقابال للمصطلحین الفرنسي    لقد خضنا في أمر هذا المفهوم، "

( األخیرة..espacespaceواالنجلیزي  كتاباتنا  كل  في  بین    ،2" (  جمع  بأنه  ونالحظ 
إن مصطلح القضاء قاصر بالقياس "المصطلحین المكان والحیز. وقال عبد الملك مرتاض،  
جاريا في الخواء والفراغ، بینما الحیز  إلى الحیز ألن الفضاء من الضرورة أن يكون معناه  

 3". لدينا ينصرف استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم والشكل

أما الباحث المغربي حسن بحراوي يرى في كتابه بنية الشكل الروائي أن المكان في  
  والوسط والديكور   األماكن الرواية ليس في العمق سوى مجموعة من العالقات الموجودة بین  

الذي تجري فيه األحداث والشخصيات. فالمكان ال يظهر إال من خالل وجهة نظر شخصية  
 4تعيش فيه أو تخترقه وليس لديه استقالل إزاء الشخص الذي يندرج فيه. 

 
 .63داين، بنية النص السردي، صمحمحيد  1
لكويت، عبد امللك مراتض، يف نظرية الرواية حبث يف تقنيات السرد، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ا 2

 .121، ص1998ديسمرب 

 . 121ص ،نفسه رجعامل3

 .32/31حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص  4
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تقنيات السرد النظرية والتطبیق  جانب هذا، نجد آمنة يوسف تستند في كتابها "  إلى
المكان أساسا وترى بأن الوصف يقترن بالمكان من شأنه أن ينتج الفضاء   1. "على مصطلح

 الروائي الذي نظم جميع األماكن. 

" الحیز  أو  ويطلق  خرافي،  فضاء  كل  المكان   أسطوري على  عن  يند  ما  كل  أو 
ثل األشجار واألنهار  المحسوس، كالخطوط واألبعاد واألحجام واألثقال واألشياء المجسمة م 

 2تغییر"  أو ور هذه المظاهر الجزية من حركة وما يعبر بعب

 3فإن الحیز ال حدود له وال انتهاء." إلیهاكان للمكان حدود تحده ونهاية ينتهي  وإذا

تبدو المساحة )الحیز( واضحة المعالم فهو    "وبحسب ما طرحه عبد الملك مرتاض،
كتها وتغیرها.  يجمع بین المكان كجانب جغرافي وفضاء واسع يحيط بكل األماكن في حر 

يتخذها    أن"من األرض   الحوز: حیز الحوز والحیز  اآلتيفي حین أنه ورد في لسان العرب  
رجل ويبین حدودها فيستحقها فال يكون ألحد فیها حق معه، حزت الشيء جمعته أو نحبته،  

 4"أعملتها وأحییت حدودها. إذا األرض وحزت 

بحسب ماطرحه عبد الملك مرتاض فإن مساحة الحیز تبدو  واضحة المعالم  فهو يجمع  
 . االماكن في حركتها وتغیرهابین المكان كجانب جغرافي  وفضا ء واسع يحيط  بكل 

 

 

 
 . 25، ص2015آمنة يوسف، تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، د ب،  1
، 1995ط،  عبد امللك مراتض، حتليل اخلطاب السردي "معاجلة تفكيكية سيميائية"، مركبة لرواية زقاق املدق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر د    2

 .245ص
 .146مراتض، يف نظرية الرواية، ص عبد امللك  3
 .198.185.184، مادة حوز، حيز، ص 2ابن منظور، لسان العرب، اجمللد ينظر:  4
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 ثالثا: أهمية المكان 

شك أن المكان أصبح يمثل محورا أساسيا    للمكان أهمية كبرى في العمل األدبي "فال
من المحاور التي تدور حولها نظرية األدب، غیر أنه في اآلونة األخیرة لم يعد يعتبر محدد  

للشخصية الروائية فقط. ولكن   كنائي خلفية تقع فیها األحداث الدرامية كما ال يعتبر معادال 
لعمل الفني وأصبح تفاعل  أصبح ينظر إليه على انه عنصر شكلي وتشكیلي من عناصر ا

 1العناصر المكانية وتضادها يشكالن بعدا جماليا"

يتضح لنا بأن للمكان حیز كبیر في الرواية من خالل التأثیر على العناصر األخرى  
إذ انه "ليس عنصرا زائدا في الرواية، فهو يتخذ   بدون مكان؛  اروائي   جد عمالوال يمكن أن ن

أنه قد يكون في بعض األحيان هو الهدف من وجود    أشكال ويتضمن معان عديدة، بل
 2العمل كله." 

للمكان دور هام في العمل األدبي والفني وال يمكن االستغناء عنه نظرا لتعدد دالالته  
الرواية  يمثل ركیزة  السردي وأصبح  العمل  يثبت حضوره في  إن  استطاع  وأشكاله، حیث 

 العربية. 

معاي  خالل  من  أهمية  يكتسب  له "فالمكان  تمد  التي  واألحياء  لألمكنة  البطل  شة 
 3."بالصلة، سواء من قريب أو من بعید، فيكون المكان هو اللوحة النفسية التي عاشها البطل

 
 .54، ص2000، 1حسن جنمي، شعرية الفضاء املتخيل واهلوية يف الرواية العربية املركز النقايب العريب، ط 1
 .33حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص  2
 . 55أمحد زايد، حمبك، متعة الرواية دراسة نقدية منوعة، دار املعرفة، بريوت لبنان، د ط، د ت، ص  3
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إن تشخيص المكان في الرواية، هو الذي يجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا  
بالدور   يقوم  انه  أي  بواقعیتها،  يوهم  بمعنى  الوقوع،  الديكور،  محتمل  به  يقوم  الذي  نفسه 

 1والخشبة في المسرح. 

يكتسب مالمحه وصفاته إال من   يكتمل وال  المكان ال  بأن  نرى  الجانب  وفي هذا 
 خالل العناصر الحكائية األخرى كالزمان والشخصيات. 

ولقد أعطى "هنري متران" المثال "بیلزاك" الذي يصف شوارع حقيقية تجعل القارئ 
منطقي، فما دامت هذه أحياء، وشوارع حقيقية، إذن فكل األحداث التي  يقوم بعملية قياس  

 2يحكیها الروائي هي كذلك تحمل مظهر الحقيقة 

فهو البنية األساسية لتشكیل الحدث الروائي والحدث "ال يقدم سوى مصحوب بجميع  
سالته، إحداثياته الزمنية والمكانية، ومن وجود هذه المعطيات يستحیل على السرد أن يؤدي ر 

 3الحكائية". 

له أهمية كبیرة بالنسبة    رواية أدب الجريمةن المكان في  أيمكننا أن نقول بعد ذلك  
للسرد وذلك عند وصفه لألمكنة بطريقة مطولة ودقيقة واستطاع أن يثبت حضوره في العمل  

 . ركیزة الرواية العربيةردي وأصبح يمثل الس

 
 .65محيد احلمداين، بنية النص السردي، ص 1
 . 65، ص نفسه رجعامل 2
 .33حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص  3
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المفتوحة والمغلقة من الثنائيات الضدية التي حظیت باهتمام واسع تعتبر االماكن  
من طرف العديد من الدارسین  باعتبار المكان المفتوح  يمثل حیز تنقل الشخصيات  في  

 حین المكان المغلق فضاء استقرارها وثباتها . 

بناء الروايةيلعب المكان دورا حیويا ف"   األحداثتختلف حسب    األمكنةوتعدد  ،  ي 
التي    األشياءمن حیث طابعها ونوعية    األمكنةاختالف    إلى وباإلضافةوتوظيفها خدمة لها  

 .1االنفتاح واالنغالق"  أو ، مرتبط باالتساع والضیق اأيض تشكیالتهاتوجد فیها تخضع في  

رواية شياطین بانكوك  فموضوع البحث   .موضوع الوكذلك تبعا لطبيعة سیر خدمة  
من بینها )البیت،  البارزة حیث تتوزع بین األماكن المفتوحة والمغلقة    األماكنالتي اخترنا منها  

 المعینة. يحوي داللته وكل مكان   األماكن وغیرها من المدينة، المطعم، كازينو، الفندق(  

 األماكن المفتوحة: أوال: 

مفت   األماكن تكون  التي  تلك  هي  التحرر  المفتوحة  نحو  القیود  كل  تتجاوز  وحة 
تتخذ الروايات عموما   إذ"  النص،   أحداث  وتجلياتها باختالف  األماكن وتختلف هذه    واالتساع،

الختالف    األماكن مكانها وتخضع هذه    األحداثمتفتحة على الطبيعة، وتؤطر بها    أماكن
تظهر فضاءات    إذ،  أنواعهايفرضه الزمن المتحكم في شكلها الهندسي وفي طبيعتها وفي  

 2".أخرى وتختفي 

 في: المفتوحة في الرواية تتمثل  األمكنةوقد رصدنا العديد من 

 

 
 .72: محيد حلمداين، بنية النص السردي، ص ينظر 1
 . 244، ص 2010، 1، جملد 1حبيلة، بنية اخلطاب الروائي، نشر عامل الكتب احلديث، طالشريف  2



 حضور المكان في رواية شياطين بانكوك  الفصل الثاني:
 
 

 

17 

 : ةالمدين-1

مكان  لم   إذالمفتوحة،    األماكنمن  " مجرد  استحالت    لألحداث،تعد  موضوعا  بل 
كثافة مكانية   تعد ذات  الداخلية والخارجية من الناحية االجتماعية  العوامل مع تنامي   خاصة
في تشكیل صورة  استغلها الراوي  ر كثیرة ومشكالت نفسية واجتماعيةفي مظاهسبب كانت 

 1المدينة في الرواية"

 في: مظهر الغموض واالنغالق وجاءت اتخذت  تعدد ذكر المدينة في الرواية حیث 

 مدينة تبسة: -1-1

مدينة تبسة،    إلىالبطل قيصر    عائلة  انتقال  بمدينة تبسة فهي مكانيعرفنا الراوي  
 إلى باإلضافة ،تزخر بآثار رومانية لم يتم العناية بها  فهي ممیزاته،مكان وقوعها و   وذكر لنا

الفرنسي االستعمار  خلفه  العروشية  ما  غلب  أ على    ةمسيطر   تمازالالذي    والتفرقة  من 
 السردي: هذا المقطع  فيمواطنیها. ويتضح ذلك 

  باآلثار تزخر   أثرية منطقة    هيتبسة شرقي الجزائر، و مدينة  إلىانتقلت فیها عائلتي  "
والتهميش    اإلهمال الرومانية والتي لم تحظ بالعناية الكافية لجعلها قطبا سياحيا. كونها عانت  

المحلية )  السلطات  قبل  إال  ...من  الذي جسده   أن(  والتفرقة االجتماعية  العروشية  شبح 
 2رحیله، ال يزال مسيطرا على تفكیر اغلب مواطنیها." قبل االستعمار الفرنسي 
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المدينة األثرية 'تبسة' والتي ال    إلىالجزائر وتحديدا    إلىیرا  "وصلت أخ  ويضيف: 
أعاد لي ذكريات الماضي، حین  ' فتواجدي بها قد  األردن'  األمتختلف كثیرا عن موطني  

 1". .  واألصحابوابنتي في بلدي العزيز، بین األهل   أناكنت أمضي الصيف 

 مدينة حاسي مسعود:-1-2   

حاسي مسعود التي تعد مكان عمل البطل و ذلك في  الروائي عن مدينة   وتحدث 
 : قوله

دراستي بجامعة تبسة واستطعت الحصول على شهادة الماستر في   أتممت"كنت قد  
... خصوصا بعد فتحي لقناة خاصة على الیوتیوب، ساهمت في التعريف بي  اآللي  اإلعالم

المتابعین... وبفضلها    وبقدراتي في مجال التكنولوجيا الرقمية، وحظیت بفضلها على آالف 
محترم...  ن  دخل  ذات  الجزائر  بجنوب  بترولية  شركة  في  جیدة  وظيفة  لشغل  فرصة  لت 

لذا لم    إعجابهمواتصلوا بي مبدين    إلى للسفر    أمتعتيأتوان في حزم  بمخزوني المعرفي، 
مسعود"   "حاسي  هناك.  ألمضيمدينة  العمل  عقد  كان    على  فقط    أيام  أربعة  أماميوقد 

لخوض تجربة جديدة في حياتي، وهذه المرة كموظف وليس كطالب جامعي، فقد نضجت  
 2ال أفكر سوى في جمع المال والسعي للعيش الرغید.  وأصبحت اآلن 

وحلمه  دراسته في الجامعة ل إكمالهطريقة مضي البطل قيصر بعد يسرد لنا الروائي  
له  في  شاب جزائري    كأي له ذلك  .مستقبلهالبحث عن عمل يضمن  فقد ساعده   وتحقق 

  خطوات البطل قيصر   أولىوكانت    وإمكانياتهفي التعريف بقدراته  على الیوتیوب  لقناة    إنشاؤه
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التي مكنته من ادخار مبلغ من  في شركة بترولية وبالضبط في حاسي مسعود  هي العمل  
 .المال

 : آخر ونجدها في مقطع 

  إليهشغلني التفكیر حول ما سیؤول    أنللیلة البئيسة وكأنها سنة، بعد  "مرت تلك ا
تئاب كبیر  ، بصراحة قد انتابني اكآسياجنوب شرق    إلىما نجحت في السفر    إذامصیري  

بلدي، وتأسفت على تضیيعي فرصة العمل في "حاسي مسعود" وندمت    إلىوحنین للعودة  
على تضیيعي لمبلغ من المال    حزنت  عین، وحقا على اقتحامي ذلك الموقع االلكتروني الل

لو   تمنیت  بموت،  تنتهي  قد  متعة  تغییره من    أنمقابل  استطيع  ما  يعود ألغیر  الماضي 
في سذاجتي وقلة حیلتي، لكن هیهات..    أوقعتنيالتي    األخطاءتدارك الكثیر من    أحداث وال

 1فال مجال للهرب من هذا القدر...  

بلده    إلىفي العودة    قيصر و حنینه   أصابتالحالة النفسية التي  يصور لنا الروائي  
تغییر    على  حسرته وتمنيه    كذلكو على تضیيع فرصة في العمل في حاسي مسعود،  ندمه  و 

ويبین لنا الروائي خوف   .لم االنترنت الخفي عا إلى ه والتي تمثلت في دخول األحداثبعض 
 قيصر من فشل هروبه مع كريستینا من العصابة. 

 كندا: -1-3

بانكوك    مرات   10ذكر كنداجاء   من أبرز مواضع ذكرها " ذات يوم في رواية شياطین 
بريدي االلكتروني، لمحت رسالة حديثة وصلتني قبل ثالث ساعات...    أراجعانا  و كعادتي  

التي سجلت فیها طلبا للهجرة... ألذهل بكونها ردا بجمل موافقة رسمية على طلبي للهجرة  
نفسي لما شاهدته عیناي، وصرخت    أتمالك، مؤشرة من طرف السلطات الكندية لم  واإلقامة
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تالحقني ... مستفسرة عن   وأميبیت كالمجنون،  ال  أرجاءفي    أتنقلالفرح وبدأت  من شدة  
العمل    أو كندا،    إلىاللیل سهرانا عاجزا عن االختيار بین الهجرة    بتسبب فرحتي العارمة...  

 1المحترم الذي حظیت به مؤخرا.

الكندية،  تلقيه لخبر قبول طلبه من قبل السلطات    أثناء يصور لنا الروائي حالة قيصر  
البقاء في العمل الذي حظي به في بالده   أو الخارج    إلىفي االختيار بین الهجرة    وحیرته

 مفارقة النفس الميالة للشقاء. وهنا كانت 

في رحلته    له رفيقةكانت مكان التقاء قيصر بإلین التي كانت بالنسبة    ان كنداكما  
العینین والشعر ومتوسطة الطول    لروائي جمالها: كانت سمراء البشرة سوداءحیث يصور لنا ا

 في: ذلك  يتجسدو 

، تناولت فطوري وخرجت أبحث عن سيارة تقلني  أحوالي  أحسن"استفقت صباحا في  
القطارات    إلى جنوبها وقد شاءت    إلىرحلتي برا هذه المرة من شمال كندا    يألنهمحطة 

في العقد الثالث من عمرها تدعى " إلین سليم"    أردنيةت هناك على امرأة  فالصدفات تعر 
البشرة، سوداء   بأنها تعمل    أبلغتنيالعینین والشعر ومتوسطة الطول... وقد  كانت سمراء 

 إلى  إيصالي  يقد بدت سخية معي حین عرضت عل، و األجنبيةككاتبة في أحد الصحف  
 2هناك"

اكتشاف  أ بعد  قيصر  يطارد  الموضع شبحا  هذا  في  كندا  مدينة  من    أمرهصبحت 
"  طرف المنظمة. فيصف لنا الروائي كيف كانت حالة قيصر التي سادها الخوف و القلق  

  إلىالسفر الجمركية وصعدنا    إجراءاتبقية    أتممنابهدوء، ثم    األمنيمررنا على الحاجز  
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بمثابة الموت في    أصبحالطائرة، كنت انتظر موعد التحلیق بشغف، فالبقاء في كندا اآلن  
 1"الیوم مائة مرة.

ومكان للحلم بالنسبة للشخصية    أليفوهنا تنبثق مفارقة المكان لیتحول من مكان  
و الحزن و ذلك نتيجة ما تلقاه من تعذيب من طرف    األلممصدر    إلىالرئيسية "قيصر"  

التي تشكل    أمههمه الوحید هو الخروج و الفرار من هذا المكان ، فقد ناشد    فأصبحالعصابة  
" هلمي يا نسمة الهواء وخذيني بعیدا عن العالم   في قوله :  الطمأنینةله مصدر الحنان و  

المجنون، خذيني إلى أمي العزيزة فقد اشتقت لرائحتها الزكية خذيني إلى المطار خذيني إلى  
و الى جانب ذلك ذكر المطار  2كندا إلى مطعمي وعملي، خذوني فقلبي يشتعل بالنار..." 

 لمستقرة هربا من التعذيب الذي يعيشه . العودة لحياته ا أرادكونه يشكل مكان االنتقال فقد 

 مدينة لندن: -1-4

كأي شاب جزائري   أحالمهقيصر لتحسین ظروفه وتحقیق    لجوءتمثل لندن هنا مكان        
حظیت بعمل ذي دخل    أنبمدينة "لندن" بعد  أخیراويتجسد ذلك فیهذا المقتطف " استقريت 

 .3" اإلسالميةجید في أحد المطاعم 

كما ذكرت في مقتطف آخر بحیث اتخذ الكاتب من الوصف آلية لتقديم صورة لندن  
اعتدال   تعاتب  يبدو  فصل  وهي   " المقطع  هذا  في  ويتجسد  تعا  أنالربيع  لندن    دلمدينة 

مساحات    أثرهاوظهرت على    أخیرافقد بدأت الثلوج بالذوبان    األياماالعتدال الربيعي هذه  
 4. "خضراء زادت من جمال المنطقة ونضارتها
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 مدينة كيبك:  -1-5

مكانا غیر آمن    أصبحتبحیث    واالضطهاد،الروائي هنا للداللة على الخوف    وظفها
في نظر البطل قيصر وتعدد ذكرها فيقول: " بمجرد سماعي لكلمة    اإلرهابية ومركزا للجماعة  

 1سال العرق على جسدي، وراودني خوف مفاجئ من شيء قد يصیبني هناك.""كیبك" 

شعور بالخوف  الينتابه    اإلرهابية أصبحمنظمة  الفالبطل قيصر بعد اكتشافه لعمل  
 كیبك بمثابة الهاجس الذي يراوده. أصبحتوبالتالي  أمرهاكتشفوا  إذاوما سيحصل له 

المدينة  أسسقد  و  الرعد وحزن    الروائي  بدوي  تتوحد  الطبيعة  ببعد جنائزي مصدره 
وجه مقفهر حزين ووميض البرق يصبح معلنا عن    إلىالسماء التي تتحول من صفاءها  

قيصر   قيصر و اختفاء  لفقدان  وجهها متجهم  كیبك  مكان   . مدينة  فیلجئ  بالطبيعة    فیتوحد 
) الرعد يدوي خارجا،  حیث يقول : ليعبر عن فكرته  السارد الى مزج مكان المدينة بالطبيعة  

بالغیوم السوداء ووميض البرق يضيء مدينة كیبك...( معلنا موته ويتجسد    تتلبد والسماء  
 ذلك في هذا المقتطف: 

ال بالغیوم السوداء ووميض  تتلبد  برق يضيء مدينة  " الرعد يدوي خارجا، والسماء 
 2"كیبك" معلنا الغضب على فقدان قيصر."

 مدينة بانكوك: -1-6

تقوده عصابات وقتلة مأجورين   لإلجرامالعاصمة التايلندية فهي مكان مفتوح ومدينة 
 :ويتمثل في هذا المقطع السردي
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المشتري  ك وفضل بيعك على قتلك، ولكن  بقد رأف    فالزعيم ذلك!" ومن يدري ما يحدث بعد  
 1ال يعرف عن الرحمة شيء، فمن يدري ... ربما تكون بانكوك هي مقبرتك."

من عنف    إليههانة والشتات وذلك لما تعرض  شكلت هذه المدينة لقيصر مكان لإل
 جحيم. ا، لحريته، فقد كانت بمثابة جسدي ولفظي واغتصاب 

 : تايلند -1-7

 حدث. لكونها مكان للقد حضرت تايلند في متن الروائي انطالقا من 

  : تايلند  إلى فكرة كريستینا للهروب مع قيصر    في ظهور لمدينة تايلند    أولويتجلى  
"تايلند" ..فالوقت   إلىسنسرع بتنفیذ الفكرة التي ستوفر لنا المال الكافي للهروب    ألننا"... 

 2لنماطل".   أمامنايداهمنا وال مجال 

الروائي ظاهرة التزوير فقد قامت كريستینا بتزوير  حیث تناول    ووردت في مقطع آخر
هويتها و هوية قيصر لكي اليتم التعرف علیهم و هذا ما ساعدهم في الهروب من كندا "ال  

و سيكون    تكفل شخصيا بتوفیر هويتك المزورة..ثیرا .. فبما انك "هاكر" مبتدئ سأتهتم ك 
 3"!هذا في ظرف وجیز  

  ويسدلوهمبفكرة السفر في قوله "    وإقناعهدراج قيصر  محاولة كريستینا است كذلك عند  
.. ولكن ال تخف  أي بلد في العالم    إلىبأي معلومات تخصك في حالة حجزك لرحلة ما  
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أقل..   في أي نشاط مشبوه... بصفتك معاوني وشريكي في السفر ال أكثر وال 1فلن أشركك
 2؟ " .. فهل كالمي واضحاألموال وبوصولنا "تايلند" ستأخذ حصتك من 

  أنتايلند بعد    إلىالمزورة    تهريب األموال   فكرة  طرحت على قيصر   كريستینا  أنكما   
 لألسف"فيه    األموالالمنظمة عطلت حسابها البنكي الذي كانت تنوي تحويل  بأن    أخبرته

. وقد عطلوا حسابي البنكي  ..الهوية المزورة  بهذهنجحت العصابة في التفطن ألمري حتى  
الدوالرات   طر لتهريب كل هذهسنضولهذا  أموالي..    إليهأحول    أنالثاني الذي كنت أنوي  

السوداء التي أعرفها   األسواقفي أحد    ةيلأص  أخرى "تايلند، واستبدالها بعملة    إلىالمزورة  
 3ق لي زيارة هذا البلد عدة مرات" هناك.. فقد سب

كريستینا استدرجت قيصر و قامت بخداعه    أنكيف    آخرسرد لنا الروائي في موقف     
دمية تم التالعب    كأنه تايلند برضاه كما وصف لنا شعور قيصر و    إلىفقط من اجل نقله  

قطع عني خلوتي بنفسي، شيء حاد وبارد وضع مباشرة على ناصیتي فاستدرت خلفي    بها "
ألتباين األمر، ألجد " كريستینا" قد وجهت مسدسها نحوي مبتسمة بي، وقد تبدلت مالمحها  

شيطانة آدمية. اسودت الدنيا في وجهي لهول ما رأيت، فشعرت    إلىجمیلة  البريئة من دمية  
وأخذت والضیق،  دون    باالختناق  بالنزول  دموعي  وبدأت  جسدي،  في  تسري  الرعشة 

واستدراجي   بي  اإليقاع  في  نجحت  بل  تخطأ،  لم  الروسية  تلك  أن  لي  ويبدو  استئذان... 
صعبة جدا، فقدت فیها كل قوتي وعزيمتي    لحظةكانت    "تايلند".  إلى من "كندا"    وبإرادتي

ة التي تنتظر موعد ذبحها..  المتبقية، كيف ال وقد تم التالعب بي كالدمية، ألصبح كالشا
 4لقد خدعت" 
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 (. ! أرجوكووردت في مقطع آخر:)أرجوك قولي لي أن كل هذا كان مزحة..  -

"تايلند" كأسیر،    إلىمع األغبياء أمثالك، لقد كان من المستحیل بيعك ونقلك    ال أمزح  ا"أن 
لذلك كانت خطتي هي استمالتك وجعلك ترحب بفكرة السفر بنفسك، فاألمر برمته خدعة يا  

بدايته  حدث من    حیث يطلعنا الروائي هنا باعتراف كريستینا لقيصر بان كل ما  1عزيزي، ". 
 . واستدراجهبه  لإليقاعكمین نصبته   مجرد

 

 مدينة الجزائر:  1-8

  فقد كانت  . قوع األحداث بل كان حضورها عابراذكر مدينة الجزائر كمكان لو   يأتلم  
ويتجسد ذلك في هذا المقطع   الغربة، وذلك لما عاشه قيصر في  روائيمدينة حلم بالنسبة لل

 السردي: 

" فرحت فرحا ال يوصف بعد سماعي لهذا الخبر، وبدأت اخطط مبكرا في العودة  
 2ى األراضي الكندية." إلى وطني الجزائر بعد وصولي إل

.  وطنه الجزائروفي مقطع آخر صور لنا الروائي سعادة قيصر وأمله في الرجوع إلى  
" لقد أثار الخبر الفرحة في قلبي وعلى عكس ما كان أفراد الشرطة يظنون بأني متحمس  

 3الجزائر" الغالي قة أحضر نفسي للعودة إلى وطنيفي العودة إلى كیبك، كنت حقي

كان كل أمل البطل قيصر أن يتخلص من قضبان    حیث   وحضرت في مقطع آخر 
تعذيب وسلب   ما عايشه من  ونتيجة  الجزائر  لالغربة  إلى موطنه  ليعود    ليحتضنهاحريته 
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ويتجسد في    قبرهفهو لم يحتضن بالده بل احتضن  عكس ذلك  وبالفعل تحقق له ذلك لكن  
في الموعد المحدد، فيمكنكم أن تحضروا   قدومكم جاء  انالمصادفة الغريبة    قوله: " ومن

 1الجزائر" إلىجثمانه قد أرسلت الیوم فقط   ، كون جنازته باعتباره صديقا لكم

قيصر إلین بأن قيصر    ع محافظ الشرطة "العم رقیب وصديقة هنا الجانب يطل  فيو 
 إلى الجزائر.  جثمانه  قد توفي وأرسل

 

 : الطريق -2

بمثابة رابط بین المكان الذي نحن فيه و المكان    أيوسیلة لالنفتاح    أهميعتبر الطريق  
 : ونجد ذلك في قوله . إليهالذي نسعى للذهاب 

مدينة لندن فرغم سلوكنا الطريق    إلى"وصلنا أخیرا إلى مقاطعة 'اونتاريو' وتحديدا  
 2السريع إال أن رحلتنا بالسيارة كانت طويلة جدا ومرهقة بحق." 

لقد وفق الروائي عبد الرزاق طواهرية إلى حد كبیر في وصف أدق تفاصیل هذه  
األمكنة من حیث مساحة الطرقات الواسعة واألرصفة مما جعلنا نتخیل طبيعة الحياة المعاشة 

 هذا المقطع السردي: ويتجسد ذلك في 

بالثلوج  المرصعة  واألرصفة  الواسعة  الطرقات  قاطعا  المدينة،  في  التجوال  بدأت   "
متمسكا بمالبسي من هول الرياح فصادف ان قابلني أحد المارة يدخن على حافة الطريق،  

 3ويبدو لي كأنه ابن هذه المدينة المكتظة بالسياح."
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 المحطة: -3 

  أوي مكان مخصص لوقوف الحافالت لغرض صعود  من المرافق الضرورية، فه
المفتوحة، فقد وظفها الكاتب في الرواية كونها مكان يسمح    األماكن نزول الركاب، وهي من  

جنوبها، ويتجسد ذلك    إلى انتقل قيصر من شمال كندا    إذ،  أخرى   إلىباالنتقال من مدينة  
، تناولت فطوري وخرجت أبحث عن سيارة تقلني  أحوالي" استفقت صباحا في أحسن    في:

 1جنوبها"  إلىالى محطة القطارات، ألنهي رحلتي برا هذه المرة، من شمال كندا 

 المطار:  -4

مفتوح مكان  جميع  معبرا    هو  يشمل  والمواصالت،  جميع    األشخاصللسفر  من 
المختلفة. حیث يعد مكان مهيء على ازدواجية التواصل واالنفصال. وجاء في    األجناس 

ذكر لنا الروائي عن هذا الموضع كونه مكان للسفر والتنقل عبر البلدان والرحالت الطويلة.  
حیث قال: "تناولت  كندا    إلىالالزمة لرحلته    باإلجراءاتلحظة وصول قيصر للمطار و قيامه  

، واتجهت مباشرة صوب مطار 'هواري  األجرةسيارة    أوقفتثم    ياألرضفطوري في الطابق  
والجمركية    األمنية  اإلجراءات  إنهائيفي الوقت المحدد رغم  بومدين'، ألصل بعد لحظات  
من طابور االنتظار بین جموع الناس وسط الجلبة ولكني    أبداالضرورية، إال أني لم اسلم  

 2ة اركبها"ر، وقد كانت تلك أول مر بقدرة قادالطائرة  إلى أخیرااستطعت الصعود 

 الحي: -5 

التنقل فيه،    إمكانية المفتوحة والعامة وذلك لمنح الناس    األماكنيعد الحي من أبرز  
و  كثیرا.  مستمرة  حركة  يعيش  بعض    الروائي ظفه  حیث  فيه  لیؤطر  الرزاق طواهرية  عبد 
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مدينة تبسة وبحثها عن منزل أسرة قيصر   إلى حیث أخبرنا عن لحظة وصول إلین    األحداث
بیته.  وجاء الحي هنا للداللة على    إلىالطريق الذي يؤدي    إلىوبعد سؤالها للمارة أرشدوها  

 أنه مكان آمن للعيش مبینا ذلك في: 

لوني  " سألت بعض المارة في الطريق عن الحي الذي يقطن به السید قيصر رزقي' فد
استغراب واستهجان، فربما السبب يعزي  عليه، وقد بدا واضحا كيف كانوا يرمقونني بنظرات  

بأن التجمع السكني الذي أمر عليه ما زالت تحكمه    ي أدر لباسي شبه المحتشم، فلم أكن    إلى
 1."واألعرافالعادات والتقالید 

نرى تساؤالت التي عايشها البطل والتشتت في أفكاره أثناء تعرضه  آخر  وفي موقف
للتعذيب القاسي من طرف المنظمة يقول فيه: " وما هذا المكان المزدحم؟ ما سبب الفوضى  
التي غزت الشوارع؟... هذا المكان... وكأنه الحي الذي أسكن له؟ ترى ما الذي حدث؟  

 2هنا بسرعة؟  إلىكيف عدت 

ظنا بأنه قد عاد   األماكناختلطت عليه    أنهالدرجة    اآلالموهنا نرى بأنه اشتدت عليه  
 حيه ونسي بأنه داخل الغرفة الحمراء. إلى

 المطعم: -6

شتى   فيه  تقدم  الناس  فيه  يلتقي  اجتماعي  مكان  والمشروبات    المأكوالت  أنواعهو 
 ويعتبر مكان للراحة واللقاءات.

للبطل   بالنسبة  المطعم  والرزق،  وشكل  للعمل  مكان  لندن   أنفبعد  هنا  في  استقر 
فقد كان قيصر مخلصا في عمله و صاحب مسؤولية    مطعم عند العم رقیب حظى بعمل في  
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، الذي  اإلسالمية المطاعم  حظیت بعمل ذي دخل جید في أحد    أن" بعد    و بارعا في الطبخ  
العم ' رقیب الراسي' لن   حین فتح    أبداجمیله    أنسىيمتلكه محامي سوداني طیب يدعى 

 1فرصة العمل في مطعمه، فقد كنت بارعا في الطهي وسريعا في األداء." أمامي

مالمح قيصر المتغیرة بسبب    لنا الروائيوجاء ذكر المطعم في موقع آخر وصف  
 أكبر مشكل يقع فيه يقول:  إلىالتي قادته  أفكاره

فترة   انتهت  في    إلىوعدت    إجازتي"  وقد الحظ  عملي مجددا  'رقیب'  العم  مطعم 
بأني فقدت بعضا من وزني، كيف    فأعلموني زمالئي في المطبخ تغیر مالمح وجهي قلیال،  

  إلىبي    أدتغبية، التي  ال  ألفكاري السبب في كل هذا البالء الذي حل بي، نتيجة    وأناال  
 2"أيضا لألكلبالنوم، ما أثر على شهیتي  اإلحساس ني فقدا

العم رقیب كان يثق بقيصر ومعجب بمهاراته في الطبخ الذي غالبا ما ينال    أنحیث  
فالشخص    فرعه الجديد للمطعم  إلدارةيوكل المسؤولية لقيصر  الزبائن وهذا ما جعله    إعجاب

'كیبك'  مقاطعة    المطعم في " لقد قمت بفتح فرع لهذا    مسؤولية: المخلص في العمل يكون ذو  
تشرف' عليه هناك...فال يوجد من هو أكثر أمانة ومسؤولية منك من بین    أن  كدت وأر ...  

طبخك لذيذ ودائما ما ينال  جميع العمال الجدد.. فأنت رجل طیب وجدير بالثقة.. كما أن  
 3؟  إجابتكنا ... فماذا ستكون ثناء زبائ

عند رؤيته لكريستینا  كيف كانت ردة فعل قيصر    الروائيوفي موضع آخر ذكر لنا  
في مطعمه، حیث أنه تفاجئ بوجودها وارتبك من شدة الخوف لعلمه بما قامت به مع تلك  

  األماميالمدخل    أمام ارة سوداء ذات زجاج معتم  المنظمة ويتمثل ذلك في قوله: "ركنت سي 
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للمطعم، لم أهتم كثیرا ألمرها ظنا مني أنها تعود ألخذ الزبائن فتابعت عملي المعتاد ليأتي  
 لي نادل المطعم وهو يقول: 

فورا، وعند    األمر يتكفل بتنفیذ    مساعدي أنمن فضلك طبق البوتین... طلبت من  "
رفعي لرأسي للتأكد من صاحبة الطلب، تجمدت مكاني من هول الصدمة وأحسست كأني  
جندي في رقعة من الشطرنج، قد أحاطت به الملكة من كل جانب وال مصیر له في النجاة 

الخروج من هذه اللعبة حيا، فتلك الحسناء لم تكن سوى المرأة المنتمية لمنظمة القتلة    أو 
 1المأجورين"

اللجوء والهروب من كريستینا وذلك بسبب  مكان   علىللداللة    أيضاوقد برز المطعم  
أنه كان متواجد في الكازينو يتعقبها حیث دار بینهما حديث وقد حاولت التقرب منه والتالعب  

متوجها   الكازينو  من  مسرعا  وخرج  عليه  تأثیرها  رغم  أمامها  يفشل  لم  لكنه    إلى بمشاعره 
، ولكن في وضعي هذا  إلیها"ال أنفي حقيقة اشتهائي الحديث  : يتجسد ذلك فيو    مطعمه.

لتفادي المشكالت، لذا قررت تجاوز مشاعري    األنسب كان السكوت هو سید الموقف، والحل  
نني من  نحوها وعدم الرد علیها، فقمت من مكاني قاصدا الخروج من ذلك الكازينو لتحتض

في البقاء لبعض الوقت،    أرغامياولة يائسة منها على  الخلف وتمسكني بكلتا يديها، في مح 
الخارج...    إلىففضولها نحوي لم يرتوي بعد، ولكني خلصت نفسي من قبضتها وقمت مهروال  

بدقات قلبها... فركبت سيارتي وانطلقت    وإحساسيرغم تأثري الكبیر بلحظة احتضانها لي  
 2كشف مكاني"ال تلحق بي، كي ال ت أنالمطعم وحرصت على  إلىمسرعا 
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 البحر:-7

 والرزق، ومصدر للحياةمكان ذو اتساع هائل    جماال، فهو األماكن   أكثر البحر من  
الروائي بقوة على غرار    األماكن البحر كونه من    وعالج  يبرزه  لم  لكنه    األماكن المفتوحة 

 . األخرى 

الشرفة   أمامو يبقى البحر هو للراحة و الهدوء  بالنسبة للبطل قيصر حیث انه وقف  
ليطل على غروب الشمس و االستمتاع بنسيم البحر "ظل نسيم البحر يداعب جسدي و  

التحرر ، و اخذ عقلي    أفكاري فیها    أعلنتيشرح صدري بهوائه العلیل، وفي لحظة مؤثرة  
الهدوء." و  الراحة  ينتشي  من    1خاللها  يمثل سوى شكل  هنا  االلتحام من    أشكالوالبحر 

 يتوفر عليه يساعد البطل على الراحة .   و الطبيعة ، فكل ما اإلنسان

 المغلقة:  األماكن  ثانيا:

العالم    عن  تعزله  مكانية  حدودا  يحوي  الذي  الحیز  "غالبا  المغلق  المكان  يمثل 
التي   والحماية  الملجأ  فهو  المفتوح  للمكان  بالنسبة  بكثیر  أضیق  ويكون محيطه  الخارجي 

 2.بعیدا عن ضجة الحياة" اإلنسان إلیهايطلبها ويأوي 

 : الجامعة-1

المغلقة، وهو مركز علمي له قوانین خاصة به ولم يذكر عبد الرزاق طواهرية   األماكنمن  
تطرق   بل  مفصل  بشكل  دخوله    إلیها الجامعة  بعد  قوله  منها  نذكر  المواقف  بعض  في 

 الجامعة. 
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راحتي حتى    أو "ازدادت حالتي النفسية سوءا بعد دخولي الجامعة، ولم أعد أجد لذاتي  
)حالتي االكتئاب واليأس اللتان الزمتا  ، وهنا صور لنا الكاتب  1بین جدران العالم االفتراضي"

منعزال   كان  فقد  وطیدة  بعائلته  تكن عالقته  فلم  الجامعة.  دخوله  حتى  والدته  منذ  قيصر 
 ويتمثل ذلك في: 

 2فاتسمت بالسطحية، فلم أكن أحبذ الجو العائلي ولمة البیت..."  بإخوتي"أما عالقتي  

المستوى الثقافي   إلى، فقد وظفها ليشیر  والمعرفةكرمز للعلم    وذكرت في مقطع آخر
، ويتجسد ذلك في هذا المقتطف " كنت قد أتممت دراستي بجامعة تبسة، واستطعت  للبطل

 3".اآللي بتقدير جید اإلعالمالحصول على شهادة في 

"فالحمد هلل.. كون عملي في كافتیريا الجامعة أيام دراستي بالجزائر، من أعانني كثیرا  
على جمع مبلغ محترم من المال، يكفیني للعيش هنا لمدة ال بأس بها ويدفع عني الجوع  

 4والعناء حتى أجد عمال يناسب مؤهالتي" 

يطلعنا الروائي على أن العمل في الكافیتیريا الجامعة أيام دراسته في الجامعة مكنه  
 بعض المال أعانه في حياته.   ادخارمن 

 : العيادة-2   

،  يمارس فیها نشاطه بمعاينة المرضىالخاصة بالطبیب التي    األماكن   أهمتعتبر من  
فقيصر كان يعاني منذ    يصر.لقحیث تطرق لها الروائي هنا كمكان لعالج الحالة النفسية  
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والدته من الكبت الداخلي نتيجة ظروف أسرته الصعبة فإزدادت بذلك حالته سوءا بعد دخوله  
 : في ذلكذكر وقد أخذه للطبیب النفسي وعسى أن يشفى.   إلىالجامعة مما دفع والده 

" ازدادت حالتي النفسية سوءا بعد دخولي الجامعة، ولم أعد أجد لذاتي أو راحتي  
حتى بین جدران العالم االفتراضي، فوالدي لم يتحمل حینها مشهد حزني واكتئابي الیوم، لذا  

أحد أصدقائه لمعالجتي وهو طبیب نفسي ذائع الصیت يدعى "مراد"، دخلت    إلىقرر أخذي  
بح  بالطمأنینة عيادته وكانت مريحة  أشعرتني  المشرقة  وابتسامته  المكان  يسود  الهدوء    ق، 

واألمان، سألني بعض األسئلة الشخصية محاوال بأسلوبه الذكي التدرج في طرحها من العام  
الخاص ولكنه لم ينل المعلومات الصحيحة التي كان يرجوها كوني لم أعترف قط ألي   إلى

نفسي، التي كنت أحكي لها كل ما مر بي    ال ا العالم عن مشاكلي الخاصة إذشخص في ه
بعض   تحوي  لي  طبية  وصفة  بكتابة  "مراد"  الدكتور  قام  وألم،  ويأس  وحزن  ضجر  من 

بأنني شاب ذكي وسأحظى  المسكنات. وفي محاولة يائسة منه للرفع من معنوياتي، أخبرني  
 1بمستقبل مليء بالمفاجآت كما دعاني لزيارته..."

 العمارة: -3

قيصر،  مكان الذي ولد فيه  ال  فهيالروائي    إلیها  أشارالتي    األماكن وهي واحدة من   
ذلك في قوله: " كدت أن أفقد حياتي يومها لوال تدخل أختي الكبرى حیث أعانت    ويتجسد

 2أمي على الوالدة داخل شقتنا في العمارة المتواجدة بحي "سیدي مبروك". 

سعى عبد الرزاق طواهرية الى بث روح المصداقية من خالل وصفه للمكان حیث  
 . وجمالياته أداة لتصوير جزئياته  واعتبر الوصفجعله مشابها للحقيقة في أرض الواقع 
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من السيارة، ودعوتي    إخراجي المكان المنشود، تم    إلى ويتجلى ذلك في قوله: " عندما وصلنا  
 1معزولة، بعد أن نزعوا عني عصابة العینین".  عمارة قديمة إلىللتوجه معهم 

جز فيه قيصر من طرف العصابة بحیث وصفها  بحیث كانت العمارة كمكان أحت
وتساؤله   األسمدة لدرجة ظن نفسه في مزرعة.   وتحتوي رائحة   ومظلمة، الروائي بأنها معزولة  

للمنظمةلمكان كهذا أن يكون جحرا    كيف  أنهیت وجبتي    .وعرينا   " قائال:  ويكمل حديثه 
سراحي، كان المكان    إطالق واستبشرت خیرا بأن هذه العمارة ستكون آخر محطة لي قبل  

زرعة، فكيف  مظلما نوعا ما ورائحة األسمدة الحیوانية تنتشر منه، لوهلة ظننت نفسي في م
 2يكون مركزا ألفراد هذه العصابة" س فيه أن لمكان كهذا يصعب التنف 

 المنزل: -4

الغرض من بنائه هو  ة ملجأ له، و و يكون بمثاب  اإلنسانمكان مغلق يعيش فيه  هو  
 ، وقد ورد في عدة مواضع نذكر منها: و االستقرار  األمانالبحث عن 

 حیث سرد لنا الروائي طريقة تنفیذ خطة قيصر والتي تمثلت في حرق منزل جاره 
خطوته الجريئة و الغبية في نفس الوقت فقد قرر  و كانت هذه    "خوسيه" الذي توفي حديثا،

"لم يكن  : استدراج العصابة والتأكد من نشاطها من خالل طلب حرق منزل "خوسيه" يقول
لتلك العصابة بما    ، المتوفىعن طريق الجار    من خيار أمامي سوى نصب كمین    أنو 

ي لهؤالء  هل تعقبقد فقدوا حياتهم ،فال خوف لي من استخدام منزله كطعم يس  أسرتهجميع  
 3. " المجرمین
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ابة مقطع آخر حسرة وندم قيصر على خطته الجريئة لتعقب أمر العص  وجاء في
نفسي على مشارف    أجد  اآلنأنا  "ها  أمر الخطر وكشف    إلى  مما باءت بالفشل وأودت بحياته

متمنيا بالزمن    الموت،  فعلت   إلىالعودة  للتراجع عما  الندم على ما  ه الوراء  نادم كل  فأنا   ،
 1بسببي."  اآلن فمنزل شخص بريء و متوف سيحترق  يداي،اقترفته 

ليخبرنا بحضور الین    آخر ووظف الروائي عبد الرزاق طواهرية المنزل في موضع  
جنازته   لحضور  قيصر  مبلغلمنزل صديقها  الذي    وإيصال  المال  رقیب    أودعهمن  العم 

فقد كان هناك جمع غفیر من الناس    أيلینكما صور لنا حالة المكان عند وصول    بحوزتها.
  أنظاري   وقد شد من منزل صديقي المتوفي    أخیراحضروا الجنازة "بعد مدة من السیر اقتربت  

السیر، والناس   وأعاقت حركة الطريق    أغلقتقد    الجنازة، فالسياراتالجمع الغفیر الذي حضر  
البیت من    يتوافدون  ناحية قمت  على  الغفیر    وشققت طريقيكل  الجمع    أن   إلىبین هذا 
 2"المرحوم.منزل  إلى أخیراوصلت 

 : الغرفة-5

حياته   اإلنسان وفیها يمارس واألكثر خصوصية لإلنسانهي المكان األكثر احتواء "
 3." لإلنسانالغرفة غطاء  ، وتصبحويحمي نفسه 

وصف الروائي   الغرفة في عدة مواضع في رواية "شياطین بانكوك" منها  وقد ذكرت 
كونه وحیدا بداخلها    وشعوره بالوحدةكندا    إلىالغرفة التي حجزها قيصر من أجل هجرته  

في الجمیلة  قوله:  وذلك  الفنادق  أحد  في  غرفة  سابق  وقت  في  هاتفيا  قد حجزت  كنت   "
وني وحیدا بداخلها، جعلني أشعر ببعض  بالجزائر العاصمة، كانت مريحة بحق، ولعل ك 
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الضیق والضجر، لذا قمت بفتح باب الشرفة، ووقفت أطل منها على غروب الشمس وألحظ  
 1اختفاءها تدريجيا من وراء المحيط". 

الغرفة التي احتجز فیها قيصر و محاولته للتخلص من األغالل    الروائي  رسم لناكما  
اللحظة وحزنه على وضعه وهو مقید.   اجتاحته في التي    ساقيه والحالة التي على   "    تلك 

كامال، كانوا يطعمونني فیها الحلیب والجبن    أسبوعامضى على تواجدي في تلك الغرفة  
، وبعضا من الماء يقدم لي في أوقات محددة فقط حتى أن المرحاض كان  األسمروالخبز  

الشمس في هذه الغرفة المغلقة، يجاورني ما زاد من حدة الروائح الكريهة، فقد افتقدت نور  
أن أتى ذلك    إلىوبدأت االعتياد على الظالم والبرد، وعلى حالتي الجديدة كيائس من الحياة  

مقنعین، قاموا بحقني مجددا بذلك المخدر    أشخاص  أربعة الیوم النحس، حین دخل الغرفة  
ه قط، نظرا للكم الذي ال أزال أجهل اسمه، فخارت قواي واستسلمت للنوم الذي لم ارتح في

 2الهائل من الكوابيس التي راودتني في هذا المكان، جاعلة من حياتي جحيم حقيقي." 

الغرفة   لتمثل وجاءت  أحمد   أبحیث طلب    اخاص  امكان   أيضا  الحاج  من    قيصر 
ايلین الجلوس ليسألها عن طريقة موت ابنه الحقيقية " وقد فاجأني حین طلب مني الجلوس  

، ليطرح عليا سؤاال لطالما حیره فرحبت بالفكرة ودخلت ليقوم بتقديمي  في الغرفة المجاورة
كانوا يحتسون القهوة يتوسطهم األخ األكبر "قيصر" وقد بدا لي   األشخاص لمجموعة من  

 واضحا مقدار الشبه الكبیر بینه وبین صديقي المرحوم. 

كان السكون سید المكان فالكل يتألم في صمت. ولكن الشيخ أحمد قطع عنا هدوءنا  
ال أعلم أي نوع من حوادث السیر    أنا "سیدتي "إلین «: قالبتوجيه لي سؤاال وجیها، حین  

  » غريبا؟  األمرقطع يد ابني واقتالع عینيه أيضا؟ أال يبدو لك  إلىالتي قد تؤدي 
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 "أحمد" الذي ال تخفى عنه خافية ثم أجبته قائلة:  وقفت عاجزة أمام ذكاء الحاج

" حسنا يا بنیتي.. لندع أمر القضية على هللا... أما اآلن فاذهبي الى جناح النساء لتناول  
 1وجبة الغداء. ثم استلقى لتنامي فأنت مرهقة من عناء السفر" 

 الفندق: -6

بديل   مكان  أي  مؤقت  كسكن  ويعتبر  المغلقة  األماكن  من  عدفهو  على    م يدل 
 االستقرار.

" وبما أن مونتريال  قيصر:فقد يكون الفندق كمكان للراحة من عناء السفر كما فعل 
اونتاريو' فقد قررت أن أبیت اللیلة هنا في أحد الفنادق المجاورة ألرتاح  '  عن  بعیدة نوعا ما  

وذكر في مقطع آخر كداللة على مكان للقاء والمواعید فقد طلبت  2".من عناء الرحلة المرهقة
"الوقت متأخر اآلن  كريستینا من قيصر أن تلتقي به في الفندق، لكي ال يكشف أمر لقائهم 

ا لقاء انصرف حاال وعد إلى المطعم... وغدومكوثنا معا طويال يثیر الريبة من حولنا.. لذا  
ألننا سنسرع بتنفیذ الفكرة  صباحا.. وتذكر أن ال تتأخرهنا في الفندق على الساعة العاشرة  

التي ستوفر لنا المال الكافي للهروب وجاء الفندق كمكان للقاء قيصر مع كريستینا لتنفیذ  
فكرة الهروب إلى تايلند "بعد ضبطي ألمور المطبخ...مواعیدها، فعند دخولي إلى الغرفة 

النت الخفي، التفت لي وطلبت مني إحضار  وجدتها لتصفح أحد المواقع االلكترونية على  
 3."كرسي والجلوس بجوارها فهي بصدد تنفیذ الفكرة

  ، وفي موضع آخر صرحت كريستینا لقيصر بأن هذا الفندق كان مقر المنظمة سابقا
"بینما سرح عقلي    مما يصعب علیهم تقفي أثرهم. فهو مكان جد مستبعد من طرف المنظمة.
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ینا أمام فندق كبیر، وطلبت مني النزول والحرص على التعرف  في التفكیر، توقفت كريست 
التي    اإلجراميةبشكل طبيعي، مدعية أن هذا الفندق هو المقر السابق الجتماعات المنظمة  

 1". إلیهاتنتمي 

 كازينو: ال-7

من واقعه الطاحن وحاضره المقموع ليعبر عن الكبت    إلنسان  إلیهاهو مكان يلجأ  
االجتماعي ولكن حضوره في رواية شياطین بانكوك لم يأتي من أجل االستمتاع واللهو بل  

قيصر من أجل تقصي أثر كريستینا   إليهوالتي تمثلت في أنه مكان لجأ    أخرى كانت له غاية  
د تعودت مؤخرا على زيارة ذلك ألجل كشف هويتها ويتجسد في هذا المقطع السردي: " وق

تلك    أرى   فأصبحت ،  األنظار " الكازينو" من حین آلخر، وفي أوقات مختلفة كي ال ألفت  
 2الفتاة بشكل شبه يومي." 

يعتبر منطقة مراقبة جیدة " ماذا يفعل    ألنهحیث عمد قيصر على اختيار الكازينو  
شاب صالح مثلك في هكذا أماكن قذرة؟ أرى أنك مواظب يوميا على تفقد هذا ' الكازينو'  

 3".فمن الغريب رؤيتك مستمرا في مقعدك ال تستهويك لعبة قمار واحدة 

 أستوديو تصويري: -8

حضر    بدقة. بحیثالخلفيات لغرض التصوير  و   بإمكانيات اإلضاءةهو غرفة مجهزة  
للتعذيب    و غیر موضعه  في  بانكوك    في رواية شياطین الروائي    فوصفهجاء كمكان  لنا 

المقطع   هذا  في  ذلك  المشي، وصلنا    بعد"السردي:  ويتجسد  من  دقائق  المكان    إلىعدة 
قمية  تصويري عصري، به كامیرا ر   أستوديوالمنشود فكت عني القیود، وتم وضعي داخل  
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وكمامات جلدية، إضافة ..عذيب، فقد كان الحائط الجانبي  أدوات غريبة تبدو الغاية منها الت و 
 1..." األرضيةسیوف وخناجر ومنشار آلي ملقى على  إلى

و يصور    األستوديوداخل    تعذيب قيصرطريقة  يسرد لنا الروائي    آخر وفي موقف  
المشاهدين "اقتربت تلك الفتاة مني و    أماملنا مظاهر العنف الجسدي و النفسي الذي تلقاه  

بیدها شمعة كبیرة مشتعلة ،و بدأت تقطر سائلها على وجهي ...لیبدأ في االحتراق ببطئ  
فقد اره الموقف وزيادة على ذلك  لم يشفع لي في هذا  المشاهدين في فبكائي  بني صراخ 

..و  المشهديالقاعة  قسوة  مع  يائسا  تفاعلون  وقوعي  لحظة  ...للتصاعد    أصارع،  األلم 
 2يغادر فاها." و تابعت تعذيبي و الضحك ال التصويري..  األستوديو الصيحات داخل 

 أن قيصر أبدى رد فعل ضد المنظمة وأراد التصويري حیث    األستوديوو جاء ذكر  
الشتيمة   ألقیت" هانة وتعذيب.عاناه من قسوة وإ ما نتيجة   األستوديو يثیر الفوضى داخل  أن

 إثارةعلى    أيضابل عمدت  الذي ينهش لحمي نهشا ،  األلم رغم    عند هذا الحد،  أتوقف ولم  
 3الفوضى و الضوضاء داخل االستوديو التصويري "

  : اإلسعافسيارة  -9

المتنقلة غیر ثابتة، حیث قدم لنا الكاتب في هذا المقطع وصفا للمكان    األمكنةمن    تعد       
، وهو ما  واإلجراموما تحتويه حیث تستعملها العصابة في القتل    اإلسعافتمثل في سيارة  

حدث مع قيصر ويتجسد ذلك في هذا المقطع " وبعد لحظات من الحوار فتح الحارسان 
هناك ثم أغلقا الباب وانصرفا، كانت الخلفية    بإدخالي، وقاما اإلسعافالبوابة الخلفية سيارة  
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أنیرت المصابيح واختفت العتمة، فكشف لي المكان على سرير    سرعان مامظلمة ولكن  
 1أبيض قد أحيطت به معدات طبية متطورة من كل جانب" 

 المستشفى: -10 

المغلقة " حیث يتخذ المستشفى في الواقع شكل مكان للعالج وال    األمكنةتعد من  
حركة تجعله    يغادرونه، يعيشمختلفة بحثا عن الشفاء ثم    أمكنةبزواره المؤقتین من    يركن

 2مكان انتقال مفتوح على الناس."

جعله مكان دال على    إذللمستشفى وظيفة حقيقية    الروائي في هذه الرواية أعطت
بأنني سأخرج هذه    إعالميالراحة بالنسبة للبطل قيصر، ويتجسد ذلك في هذا المقطع: "وتم  

غاية االتصال بالحكومة الكندية لتوفیر    إلىسأبقى تحت الرقابة    أو من المستشفى،    األمسية
 3هناك"  إلى إلعادتيالضرورية الالزمة  اإلجراءاتجميع 

حیث انه اخبرنا بحالة العم رقیب عند    آخرستشفى في مقطع  ويصور لنا الروائي الم
المستشفى و ذلك لشدة تعلقه به في قوله " استدار العم    إلى تلقيه خبر وفاة قيصر و نقله  

أقرب  إلىلي ورمقني بنظرة غريبة، والتي لم تدم طويال حتى أغشي عليه، فقمت فورا بنقله 
والدموع ترقد تحت جفونه السمراء، يبدو لي  مستشفى ممكن، لقد كان فاقدا الوعي تماما  

واضحا تعلقه الكبیر بقيصر فالعم 'رقیب' لم يحظ بأوالد بعد، لذا فالشعور الذي يكنه للمرحوم  
 4يحاكي شعورا األب البنه"
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" أمضیت المساء بطوله داخل المستشفى، نزلت فقط لتناول وجبة  :  ذكر أيضاكما  
العشاء، ثم عدت بحلول الساعة الثامنة والنصف لیال، ألجد العم رقیب قد استفاق أخیرا من  

مكالمة هاتفية    وإجراءهاستخراجه لجواله  نومه وقد كان أول أمر يقوم به بعد رؤيته لي، هو  
زوده بالعنوان الكامل    نر له مبلغا ماليا كبیرا، بعد أمع أحد معاونيه، طالبا منه أن يحض

قائل حزين  بصوت  أذني  في  همس  ثم  معك  للمستشفى،  المبلغ  هذا  >>ستأخذين    إلى: 
  1".الجزائر.. واحرصي على تقديمه ألهل المرحوم كإعانة مني لهم..<<

 مركز الشرطة: -11 

التي   العتبة  وهو  الشخصية  نفسية  على  للضغط  مكان  الى هو  المرء  منها  يدخل 
قيصر،    ه فقد كان الهدف منه هو البحث عنالسجن وجاء ذكره في الرواية على عكس داللت 

بها للبحث عنه    أدىمما  ،  لهيلین يسرد لها ما وقع  إلى صديقته إحیث انه وصلت رسالة  
ا  صديقه  الشرطة بأنبه محافظ    أخبرهمبما    مركز الشرطة، فتفاجؤوامع مديره في العمل عند  

 توفي بطريقة شنعاء. 

لذا    األسبوع هنا قرابة  "مضى على تواجدنا  :  في  ود ذلكو  و  يذكر،  وال خبر جديد 
لهم  قررنا االتصال بأفراد الشرطة الكندية الطالعهم على الموضوع... لذا زرنا أقرب مقر  

بدورهم   وقد وجهونا  الموالي  الیوم  لهم    إلىصباح  أين سلمنا  كیبك  لمدينة  الشرطة  مركز 
تثبت عالقتنا ب"قيصر" وكذا ما احتواه   التي  الوثائق  ناولناهم  ثم  بريد االيمايل  هوياتنا.. 

الشرطة بخطوات  الخاص بي من محتويات .. لم يدم انتظارنا طويال حتى تقدم نحونا محافظ  
من المؤسف    >>. ... ه ألحد (كم على خبر مهم، والتزموا عدم بوح سأطلع ثابتة وهو يقول: )

قبل وصوله  بأن صديقكم قد تعرض للقتل بأبشع الطرق التي يمكن تصورها، وذلك    أخباركم

 
 .150ص ابنكوك،عبد الرزاق طواهرية، شياطني  1
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لمطار بدقائق فقط طعن بسكین على مستوى الصدر والبطن كما أضرمت النار في  ا  إلى
 1" <<جسده بعد أن اقتلعت عیناه...

 : المنتجع -12 

هو مكان مستخدم لالسترخاء والراحة او الترفيه وجذب الزوار في العطالت وتقوم  
 والترفيه... المنتجعات بتقديم جميع ما يحتاجه النزالء فيه مثل: الطعام والسكن 

عطلته لقضاء بعض الوقت   في الرواية كمكان قصده قيصر في يوموقد ورد ذكره  
السلبية على عاتقه التي أنهكته ويتجسد ذلك في قوله: " استفقت صباحا    األمور جميع    وإزالة

  أزيحعلى نحو مريح، إنه يوم عطلتي وعلي أن استمتع به وأستغله أحسن استغالل، وان  
جميع   عاتقي  التي    األمورعن  منتجع    أنهكتنيالسلبية  زيارة  قررت  لذا  مؤخرا، 

Montmorenry falls park  "2واالستمتاع بشالالته وهوائه العلیل 

يتجنب العودة    أن  أخبرته وجاء ذكر المنتجع هنا كمكان لقاء قيصر و كريستینا فقد  
المطعم فهو مراقب بعد    إلى" فقد طلبت من تجنب العودة   :مراقبالمطعم كونه مكان    إلى
 Montmorenryتم كشف تواطئنا مع بعض، وطلبت مني انتظارها بجانب منتجع     أن

falls park    الذي سبق لنا زيارته نصحتني بالتخلص من المركبة كي ال تكون سببا في
خيم فیها اللیل وبدأت زخات المطر بالهطول عازفة   ، لحاقهم بنا.. مرت ساعة من الزمان

حافة سيمفونية   على  ووقفت  سيارتي  من  خرجت  المهیب،  الشالالت  مع صوت  طبيعية 
 . 3الطريق أنتظر قدوم الشابة الروسية"

 
 . 128.127ص ، ابنكوكد الرزاق طواهرية، شياطني عب 1

 . 46ص ، املصدر نفسه2
 . 76، املصدر نفسه، ص3
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جمعت الرواية بین األمكنة المغلقة والمفتوحة بتم توظيفها وفق ما يخدم األحداث فجاء      
 حضورها متماشيا مع الموضوع واألحداث. 
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النتائج    أهمجزئية لنرصد فيه    آخروبعد هذه الرحلة البحثية جاءت الخاتمة لتكون  
 . ومنها إلیهاالتي توصلنا 

ناء عنه فال رواية من غیر  يمكن االستغ   ال  إذ األدبي في العمل  امهم االمكان عنصر  يعد 
 مكان. 

العديد من     النقاد  الفضاء و   المصطلحاتاستخدم  بالمكان مثل  في حین  الحیز  الخاصة 
 .اتساعاشموال و ها أكثر الفضاء 

مفتوحة  الفي    حسب األحداث وتوزعت بین تها  اختلفت بنية المكان في الرواية وتنوعت دالال  
 . مغلقةالو 

وهي في ذلك  الشخصية  ارتبط المكان بباقي مكونات السرد حیث عكس لنا ماشعرت به    
 . المكان

مجسد  المكان    أنن الوصف يعرض المكان بشكل يجعلنا نشعر  كان بالوصف ألتعلق الم  
 أمامنا. ومرئي 

احتوت على معلوماترواية   بانكوك  الخفي  اختیرت    شياطین  االنترنت  عالم  بعناية من 
 . الجريمة  أدبضمن  ويمكن تصنيفها

المفتوحة    األماكن تعمد الروائي عبد الرزاق طواهرية بناء روايته على التنوع المكاني بین    
 .مشاعر مختلفة تجاهها إظهارواألماكن المغلقة لیترك الحرية للشخصية في 

مع    واالنسجام  جاء المكان في رواية شياطین بانكوك كعنصر ضروري محققا التماسك    
 . باقي العناصر

 . عمل روائي  أيفي نجاح  ةاألساسي ور االمح ن ميعد المكان   
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 رواية ورش  الكريم القران 

 المصادر: 

باتنة، الجزائر، ط • ،  2عبد الرزاق طواهرية، شياطین بانكوك، دار النشر والتوزيع، 
2017 . 

 المراجع العربية: 

أحمد زياد، محبك، متعة الرواية دراسة نقدية منوعة، دار المعرفة، بیروت لبنان، د   •
 ط، د ت. 

القصة   • في  المكان  جماليات  طالب،  للنشر  أحمد  العرب  دار  الجزائرية،  القصیرة 
 والتوزيع. 

للدراسات   • العربية  ،المؤسسة  التطبیق  و  النظرية  في  السرد  يوسف،تقنيات  آمنة 
 . 25ص،  2015 والنشر،د ب ،

،  الحديث، األردنوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب  فباديس   •
2008 . 

الفضاء، الزمن، الشخصية، المركز الثقافي العربي  حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي   •
 . 1970، 1للطباعة للنسر والتوزيع، دار البيضاء، ط

النقابي   • المركز  العربية  الرواية  في  والهوية  المتخیل  الفضاء  شعرية  نجمي،  حسن 
 . 2000، 1العربي، ط

اريت حفيظة أحمد، بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطینية، منشورات مركز أوغ •
 . 2007، 1الثقافية، رام هللا، فلسطین، ط 

حمید لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي،   •
 . 3بیروت لبنان، ط
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األسرة،  • مكتبة  محفوظ،  نجیب  ثالثية  في  مقارنة  دراسة  الرواية،  بناء  قاسم،  سیزا 
 . 2004سنوات مهرجان القراءة للجميع، 

أساس البالغة، دار الكتب    الزمخشري،جار هللا محمود بن عمر بن أحمد    القاسمأبو   •
 . 1998، مادة مكك، 2العلمية، بیروت لبنان، جزء

عبد الملك مرتاض ،في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ، سلسلة كتب ثقافية   •
الكويت،ديسمبر    ، اآلداب  و  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  يصدرها  شهرية 

 121،ص 1998
ط،   • د  بغداد،  للطباعة،  الحرية  دار  والمكان،  الرواية  النصیر،  ،  1986ياسین 

 . 16.2000-17ص

 
 المراجع المترجمة: 

إفريقيا الشرق المتوسط    عزل،جیرار جنیت وآخرون، الفضاء الروائي، تر عبد الرحيم   •
 ، مقدمة الكتاب. 2002 المغرب، بیروت، لبنان، د ط، 

جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعة للدراسات  غاستون باشالر،   •
 . 1984، بیروت، لبنان، 2والنشر والتوزيع، ط

 المعاجم: 

 . 1997، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت لبنان، ط •
الفیروز ابادي: القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بیروت لبنان، مادة )كون(، ج   •

4 ،1999 . 
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 الرسائل الجامعية: 

أوريدة عبود، المكان في القصة الجزائرية الثورية، دراسة بنیوية لنفوس ثائرة، دار   •
 . 2009االمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

العلمي، رواية   • الخيال  السرد في رواية  بوكابوس، مريم صبايحي، جماليات  سمية 
اللغة واألدب  )شيفا مخطوطة القرن الصغیر، لعبد الرزاق طواهرية أنموذجا(، قسم  

تخصص أدب عربي حديث ومعاصر، إشراف محبد بوتالي، جامعة أكلي   العربي، 
 . 2020.2019محمد اولحاج البويرة،  

فاطمة الزهراء عجوج، المكان وداللته في الرواية المغاربية المعاصرة، رسالة دكتوراه،   •
بلعباس، كلية اآلداب و  اليابس، سیدي  قادة، جامعة جیاللي  اللغات اشراف عقاق 

 . 2018.2017والفنون، قسم اللغة العربية وآدابها، 
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 : للروائيالسيرة الذاتية 

قسنطینة مقيم حاليا    مبروك والية بسیدي   1991 جانفي19عبد الرزاق طواهرية من موالید  
وراء الطبيعة إضافة  الغموض والجريمة وما ، وهو روائي جزائري وكاتب في أدببوالية تبسة

على ماستر في علم االجتماع تنظيم   لكونه مصمم جرافيكي وصحفي بدار المثقف، متحصل 
  .المحلية اإلدارةوتنمية، يشغل حاليا منصب رئيس مكتب 

 بعنوان" شياطین بانكوك" والتي تناولت موضوعا جديدا  2017دبي له عام  نشر أول مولود أ
وقد حقق بها نجاحا وشهرة واسعة وبعدها   على الساحة األدبية الجزائرية وهو " الدارك ويب"

والتي صنفت ضمن رواية الخيال    2018شيفا _مخطوطة القرن الصغیر_ " سنة   " رواية
مو  وتناولت  كالتهالعلمي  نادرة  تستقصي    وتعتبر  ،  اإلستنساخ  و جین  اضيع  رواية  أول 

يفوق    تناولها اإلعالم و تلقت عدة عروض للترجمة ، ثم كتاب ما  األنترنیت المظلم وقد
الخمس ضم "حواسنا  بیدوفیليا والذي   " رواية  و  میتافیزيقية  أدب    666بحوثا  نوع  من   "
والتي    2020كانت رواية " الوحا العجل الساعة" عام   هإصدارات وآخر    2019الغموض سنة  

تناولت العجائبي  الصحراء  ألدب  بالصحراء  تنتمي  المفقودة  المدينة  سيفار"   " موضوع 
  .الجزائرية

 .2018 لقب بأفضل كاتب جزائري شاب عام_

  " عن روايته 2018الدولة علي معاشي للمبدعین الشباب لعام _

 حاصل على جائزة رئيس _

  "شيفا_مخطوطة القرن الصغیر_

 . 2018 مشاركة كتابه " شيفا" في المؤتمر الدولي للخيال العلمي بفرنسا عام_
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 1تناول كتبه عدة دراسات و بحوث أكاديمية وكنموذج فيّ عدة مذكرات ماستر _

 

 : ملخص الرواية

والية   من  ينحدر  قيصر  يدعى  جزائري  شاب  حول  بانكوك  شياطین  رواية  أحداث  تدور 
ج   ،قسنطینة شاب  كأي  االفتراضيةحلمه  الحياة  استهوته  القرصنة  زائري  ومنتديات   ،

جعله من أبرز أفراد منظمة الهاكرز. التي    لهذه الحياةاإللكترونية، فشغفه، وعشقه، ومیوله  
النت   عالم  من  وحياةتتخذ  الحقيقي،    مالذا  العالم  في  المرير  الواقع  من  هربا  لها  أخرى 

وتحصل على شهادة في اإلعالم واالتصال بجامعة تبسة بتقدير جید جدا، وبعد إتمام دراسته  
مال للسفر إلى كندا مكنه من ادخار بعض ال  مسعود كموظفتمكن من العمل في حاسي  

اتخذ "مقاطعة أونتاريو" مقرا إقامته الجديدة، وعمل ّطباخا في أحد    إلى كندا وبعد وصوله  
 وهنا بدأت مأساة قيصر.  المطاعم الكندية.

دفعه الفضول االلكتروني إلى التطفل على المواقع السوداء ففتح على نفسه باب جهنم بعد  
تصفحه لهذه المواقع سجل اسمه فیها وتمت مالحقته من قبل المافيا استدراجه إلى مراكز 

ل إيقاعه في فخ من طرف  ، وذلك من خال –تايالند  –بانكوك" عاصمة  المنظمة في »عمل  
وانتهى    التعذيب والتقطيعاشد أنواع    الستغالله وتلقىمكرها وجمالها    استخدمت   تي الكرستینا  

به المطاف إلى القتل بأبشع الطرق، وقبل موته تمكن من كتابة رسالة لصديقته "الین "يقص  
 . العصابة رآه بالدلیل لتقوم هي بكشف أمر لها كل ما

 
، قسم اللغة  (أمنوذجامسية بوكابوس، مرمي صباحيي، مجاليات السرد يف رواية اخليال العلمي، رواية )شيفا خمطوطة القرن الصغري، لعبد الرزاق طواهرية    1

 .127، ص.2020.2019بواتيل، جامعة أكلي حممد اوحلاج البويرة،   محبدإشرافعريب حديث ومعاصر،  أدبالعريب،ختصص  واألدب
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 ملخص الدراسة: 

بانكوك لعبد الرزاق طواهرية .والتي   تناول هذا البحث تجليات المكان في رواية شياطین 
محاوال    .الخفي تناولت موضوعا جديدا على الساحة األدبية الجزائرية وهو موضوع النت  

   . إبراز الحقيقة وكشف زيف التاريخ والمؤامرات العالمية الخفية من خالل عالم روائي متخیل

 نظرا لألهمية البالغة التي حظي بها المكان في األعمال األدبية والستناده على الواقع والخيال 
بحث من من مقدمة    تناولنا خطة وعالقاتها ولبلوغ هذه الغاية  فظاهرة المكان متمیزة بإدراكها  

مفهوم المكان في  ،  درجناه تحت عنوان )الماهية واألهمية ( أالفصل األول  .  وفصلین وخاتمة
المكان في الدراسات النقدية عند الغرب والعرب    طرقناإلىتبعده اللغوي واالصطالحي ثم  

في   .  األهمية  إلى  األخیرواشرنا  المكان  بها  الثاني  أماالتي حظي  بعنوان    الفصل  فجاء 
مفتوحة ومغلقة    كن.إلىأماوالتي قسمناها    أنواعاألمكنةرواية رصدنا فيه  الحضور المكان في  

 الخاتمة فكانت حصیلة لنتائج البحث  أما.

 . رواية شياطین بانكوك لعبد الرزاق طواهرية، تجليات المكان  ،:المكان الكلمات المفتاحية

This research dealt with the manifestations of the place in the novel 
The Devils of Bangkok by Abdel-Razzaq Twahriya, which dealt with 
a new topic on the Algerian literary scene, which is the subject of 
the hidden net. 

 Attempting to highlight the truth and reveal the falsity of history and 
hidden global conspiracies through an imaginary fictional world. 



 

 

 In view of the great importance that the place has been given in 
literary works and based on reality and imagination, the phenomenon 
of place is distinguished by its perception and its relations. 

 The first chapter we included under the title (the nature and 
importance) 

 The concept of place in its linguistic and idiomatic dimension, then 
we touched on the place in critical studies of the West and the Arabs, 
and we pointed out in the end to the importance that the place had. 

 As for the second chapter, it was titled by Presence of Place in a 
novel in which we observed the types of places in the novel The 
Devils of Bangkok, which we divided into open and closed places. 

 As for the conclusion, it was the result of the search results. 

 

 Keywords: the place, the manifestations of the place,  the novel 
The Devils of Bangkok by Abdul Razzaq Twahariya 


