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الحمد هلل الذي أنار لنا درب العمم والمعرفة وأعاننا عمى أداء ىذا الواجب 
 ووفقنا في إنجاز ىذا العمل 

ومن ىذا المنبر العممي أتوجـو بجزيل الشـــكر واالمتنان إلى كل من 
ساعدني من قريب أو بعيد عمى إنجاز ىذا البحث وفي تذليل ما واجيني 

 من صعوبات ونخص بالذكر األستاذة المحترمة

 " سـامـية آجـقـو "

التي لم تبخل عمّي بتوجيياتيا ونصائحيا القيمة التي كانت عونا لي في 
 إتمام ىذه الدراسة

ولموالدين فيما الصدر الرحب الذي ال يمل وال يكّل فميما مني جزيل 
 الشكر وفائق التقدير واالحترام

دون أن ننسى أساتذة قسم األدب العربي الذين رسموا لنا الطريق إلى عالم 
 البحث

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى طمبة السنة ثانية ماستر وكل زميالتي 
 وزمالئي

 .وأرجو من اهلل التوفيق والّسداد 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقــدمة

 

 
 أ

تعتبر الرواية جنسا أدبيا قائما بذاتو لو أسسو النقدية وأنماطو النوعية، ومن 
المعروف أن ىذا الفن األدبي لم يمض عمى ظيوره أكثر من قرن ونصف قرن في العالم 

 .العربي   بيد أن ىذا الجنس قادر عمى اليضم والتمثل واإلفادة من فنون أخرى 

أصبحت الرواية في منتصف القرن العشرين أوسع أزياء التعبير األولية انتشارًا   
شباعا سيال لممخيمة أو لمعاطفة ، أضحت تعبر  بينما كانت في الماضي وسيمة لمتسمية وا 
اليوم عن القمق والسرائر والمسؤوليات التي كانت فيما مضى موضوع الممحمة والتاريخ 

 .والبحث األخالق والتصوف والشعر في جانب منو

يمعب المكان في العمل الروائي دورا ميما ، فيو ليس مجرد ترف يكثر بو الكاتب 
سواد الصفحات ، بل ىو ركن أساسي من أركان العمل الروائي الحديث ، والمكان في كل 
أبعاده الواقعية والمتخيمة يرتبط ارتباطا وثيقا بالجانب الزمني والتاريخي لمنص وشخوصو   

فيو يحتل أىم موقع في العمل الروائي ، وبالتالي استحالة كتابة رواية من دون مكان 
 .روائي

وقد جاءت ىذه الدراسة لمحديث عن المكان الّصحراوي  ولكن في ظل الرواية 
الجزائرية ، حيث تطرقنا في ىذا النموذج إلحدى روايات األخضر بن السايح أال وىي  

 " .صحراء الظمأ "

 :وقد وقع اختيارنا عمى ىذا الموضوع لعدة أسباب ، سأكتفي بذكر أىميا 

 .أّن الموضوع خصب وقميل التناول- 

ألىمية الّصحراء كفضاء داللي لو خصوصية تنعكس عمى باقي مكونات العمل - 
 .السردي 

 .ألّن الرواية لم تستيمك بعد- 
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 ب

 .نظرا اللتصاق الموضوع بالرواية والشغف لمعرفة ما يدور في المكان الّصحراوي - 

 : إّن معالجة ىذه القضية تدفعنا إلى صياغة اإلشكال اآلتي 

 ما ىو المكان الّصحراوي ؟ وكيف تجمت داللتو في الرواية؟ -
عمى داللة واحدة أم " صحراء الظمأ " ىل اقتصرت داللة المكان الّصحراوي في رواية  -

 تنوعت إلى عدة دالالت ؟   
 إلى أي حد يمكن اعتبار الصحراء قيمة جمالية؟ -
 " صحراء الظمأ " ىل يمكن اعتبار الّصحراء موطنا من مواطن اإلبداع في رواية  -

وإلجابة عن ىذه التساؤالت كان المنيج المييمن عمى الدراسة ىو المنيج التحميمي 
 .والوصفي ، فيو األنسب لمثل ىذه الدراسة

وانطالقا من ىذا ارتأيت أن أكشف عن طريقة الكاتب في توظيفو لداللة الّصحراء   
حيث سرت وفق خطة عمل رست عمييا أفكاري بعد التردد بين أكثر من خطة ، أين 

قمت بتقسيم ىذا البحث إلى فصمين تتصدرىما مقدمة ومدخل نظري ويتذيل بخاتمة مردفة 
 .بممحق 

الّصحراء بين الماىية : أّما المدخل فقد كان بمثابة خطوة تمييدّية موسوما بـــــ 
، ثم قدمت  (لغة واصطالحا  )والممارسة اإلبداعية ، تناولت فيو مفيوم الصحراء 

خصائص الّصحراء ، كما تعرضت إلى خصائص سكان الّصحراء ، ثم تطرقت إلى 
الخصائص النباتية والحيوانية لمصحراء ، وفي األخير تناولت حضور الّصحراء في 

 .الرواية العربية
صورة الّصحراء ، أدرجت فيو : ليميو الفصل األول الذي سطرتو تحت عنوان 

مميزات الصحراء من مدن ّصحراوية ورمال وسراب ، ثم انتقمت إلى الرحمة في الّصحراء   
 –عالم اإلنسان  ): كما تطرقت إلى أىم مكونات عالم الّصحراء ، والتي اشتممت عمى 

 .، وتناولت أيضا الدالالت العامة لمّصحراء  ( عالم الحيوان –عالم النبات 



 مقــدمة

 

 
 ج

ماىية المكان الّصحراوي ودالالتو استيممتو : جاء بعدىا الفصل الثاني موسوما بـــــ 
 .بتعريف المكان ، ثم تعمقت في األبعاد الداللية لممكان الّصحراوي 

 .و ختم البحث بخاتمة ىي عصارة ما توصل إليو البحث من نتائج 
وقد اتكأ البحث عمى جممة من المصادر والمراجع شّكمت ىيكمو ولحمتو نذكر من 

 : ذلك
 ".لصالح صالح " الرواية العربية والصحراء  -
لسعد العبد اهلل " قراءة انثروبولوجية "الصحراء العربية ثقافتيا وشعرىا عبر العصور  -

 ".الصويان
 .لعطيات أبو العينين" البدو أمراء الصحراء "  -
 .لمرشد أحمد " إبراىيم نصر اهلل " البنية والداللة في روايات " -
 .لحسن بحراوي" بنية الشكل الروائي"  -

وقد واجيت ىذا البحث بعض الصعوبات اتصل بعضيا بقمة الدراسات التي تناولت 
المكان الصحراوي ، إضافة إلى ضيق الوقت المتاح لمبحث ، إال أن ىذا لم يمنعنا من 

 .دراسة الرواية
وفي الختام أتقدم بالشكر وعظيم االمتنان ، وأوفر التقدير إلى منبر العمم واألخالق 

التي أفادتنا كثيرا بتوجيياتيا ونصائحيا   " سامية آجقو" واالحترام ألستاذتي الفاضمة
 .فجزاىا اهلل خيراً 

ن كان : أخيرا ، ال يسعنا إال أن نقول  إذا كان الصواب حميفنا ، فذلك قصدنا وا 
الخطأ قد رافقنا فسبحان الذي لو العصمة وحده ، فاهلل نسأل أن يسدد خطانا وييدينا سواء 

 .      السبيل



 

 

 

 

 

 

 

 مدخل نظري  



 :مدخل نظري 
 الّصحراء بين الماهية والممارسة اإلبداعية

 مفهوم الّصحراء: أوال
 لغة -أ

 اصطالحا -ب

 

 خصائص الّصحراء:ثانيا 
 خصائص سكان الّصحراء - أ

مفهومالبدولغةواصطالحا1 -
عاداتالبدووتقاليدهم2-

 الخصائص النباتية للّصحراء - ب
 الخصائص الحيوانية للّصحراء - ج

 حضور الّصحراء في الرواية العربية: ثالثا
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وىي ظاىرة جديرة – اىتمت بعض الروايات الجزائرية عمى قمتيا بالّصحراء  
 من الحياة، بل ىي ا فالّصحراء ليست رماال قاحمة وفضاء فسيحا مقفرا خالي-باالىتمام 

وليذا نجد الّصحراء قد فرضت نفسيا وبقوة كبيرة عمى . موطن من مواطن السحر والجمال
. النص الروائي الجزائري 

مفهوم الّصحراء  : أوال

:  لــغة- أ   

المستوية في لين وِغَمٍظ : لقد عّرف ابن منظور في لسان العرب الصَّحراء بأنَّيا  « 
، وقيل  الصَّحراُء من األرِض، مثل : أنيا الفضاء الواسع، وقال ابن شميل : دون الُقفِّ

ْصَحَر المكان أي اتََّسَع أو. كاٌم وال جَباٌل ممساءُ إَظْير الدَّابِة األْجَرِد ليس بيا َشَجٌر وال 
ْحراِء التي ال َخَمَر بيا فانكشف [اْعَورَّ  ]ْصَحَر الرَُّجُل إذا أو ْصَحَر أو. كأنَّو افَصى إلى الصَّ

َحار. القوُم إذا َبرزوا إلى َفَضاٍء ال يوارييم شيءٌ   ىوجمع الصحراء فيما قالو الجوىري، صَّ
ْحراوات . )1(«وصَّ

اسم َسْبع َمَحاّل بالكوَفِة وَمَحّل : أما الزُّبيدي في تاج العروس فقد عرفيا بأّنيا 
يَُّة، غير مصروفة و:خارج القاىرة وقال الجوَىِريّ  ْحراُء الَبرِّ نما لم إالصَّ ن لم يكن ِصفًة، وا 

َصْحراُء  :، تُقولُ  وكذلك القول في بْشَرى: ُيصَرف لمّتأنيِث، ولمزوم َحْرِف التأنيث لو، قال 
.  )2(واِسَعٌة وال تُقل َصْحَراَءٌة واسعة، فتدخل تأنيثا عمى تأنيث

ُكفِّنَ رسول »وفيو  (َصَحرَ )وفي كتاب النياية في غريب الحديث واألثر في مادة          
. قريٌة باليمين ُنِسَب الثوب إلييا: ُصَحار« اا صمى اا عميو وسمم في ثوبين ُصَحاِريَّْينِ 

                                                           
. 2403، ص (ت.د)،  (ط.د)، مصر،  ، دار المعارف، القاىرة1لسان العرب، مج: ابن منظور (1)
  1994، 1، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط7، مج  (دراسة وتحقيق عمي بشري)تاج العروس :  مرتضى الزُّبيدي(2)

 .77ص 
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ْحَرة، َوِىي ُحمرة خفيَّة كاللبرة، ُيقال ثوٌب أْصَحُر َوُصحَاِريُّ  وفي حديث . وقيل ىو من الصُّ
ْحَراء » َعِميِّ رضَي اُا عنو . )1(«فأْصَحر الَرُجل إذا خرج إلى الصَّ

أشِرَب لونو حمرة خفيفة  : َصْحرًا، وُصْحَرةً –  (َصِحرَ ) وورد في المعجم الوسيط        
. )2(أرض فضاء واسعة فقيرة الماء: صحُر، وىي صحراء، والصَّحراء ُ أفيو 

وبناء عمى ما سبق يتحدد معنى الّصحراء للة فما ىو معناىا اصطالحا يا ترى؟         

: اصطالحا- ب

ىي منطقة جلرافية تخمو أو يندر بيا النبات، فالّصحراء تعريف نباتي ال مناخي         
. )3(ويقّل فييا تساقط األمطار، ولذلك تقّل فييا الحياة

واألىم في مفيوم الّصحراء ىو الحالة المناخية التي تطبع التضاريس األرضية   
لى إال يتألف فقط من األمطار ودرجات الحرارة، بل يضاف »والمناخ . بطابعيا الخاص

فمفيوم الّصحراء يقترن دائما بوضع مناخي  .«ذلك الرياح واإلشعاعات وعناصر أخرى 
معين يتميز بقمة أو ندرة الرطوبة أو المياه مع ارتفاع لمحرارات وفروقيا اليومية والفصمية 

 فالتطرف في العناصر المناخية والمائية، وما يرافق .وتطرف في مقادير التبخر والنتح
. )4(ذلك من انعدام شبو تام أيضا لمحياة

                                                           
مداخالت المنجز السردي لمسعيد بوطاجين، الممتقى الوطني الثالث لمكتابة السردية تحت : الطيب لسموسنقالعن،  (1)

 .111، ص 2014، دار الثقافة لوالية أدرار، "السرد والصحراء "شعار
 .508، ص (ت.د)، (ط.د)، 1 المعجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية، اسطنبول، تركيا، ج:مصطفى وآخرون مبراىيا(2)
(3) Sahaary.blogspot.com/2014/10/desertwikipedia.html 

Le 14/10/2014 a 09:30h 
. 16 ص،1،6199 ط سورية ،الرواية العربّية والصحراء، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،: صالح صالح(4) 
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 المختمفة نستخمص أّن الّصحراء تتميز بقمة األمطار مرجعيةومن ىذه الخمفيات ال  

  فالحياة فييا صعبة لملاية، ألّنيا في مختمف عيودىا أرض الجفاف ؛والحرارة المرتفعة

 .والحرمان
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خصائص الّصحراء  : ثانيا

 إن ضجيج المدن وحياتيا الصاخبة تدفع اإلنسان لميرب منيا بحثا عن حياة أكثر 
ىا ولتمك الرمال المنبسطة سكونيا وليذه الجبال الشامخة ؤفممصَّحراء ىدو .ىدوًءا وسكونا

عظمتيا، ولصخورىا وتعدد ألوانيا العجيبة الزاىية من حمراء قانية إلى صفراء أرجوانية 
وسمراء داكنة وسماء زرقاء صافية، ومن لمعة نجوميا وضيائيا وليالييا الساحرة، ثم من 
جفاف ىوائيا وطالقتو واتساع أراضييا وفراغيا وسكينتيا وىدوئيا كل ىذه العوامل تجعل 

وىذه األريحية جّرت معيا أسبابيا . )1(اإلنسان يشعر بارتياح ال يشعر بيما في حياة المدن
. وخصائصيا

  :خصائص سكان الّصحراء- أ

 :مفهوم البدو لغة واصطالحا -1

ُل مايبدو منو: بدا َبْدًوا وُبُدّوًا وَبَداًء وَبَداءًة وُبُدّوًا ظير، وابديُتو وَبَداَوُة الشئ          . )2(أوَّ
. )3(تراب- 4بادية، الصحراء، – 3رأي شخصّي، - 2كمأة،- 1:بًدا وبدوات : َبَداة 
 والبادي ،ظير وأقام بالبادية: تشبو بأىل البادية، وتبدى :ذىب إلى البادية، تبادى : ابتدى

الحياة في  :ةالمقيم في البادية، والبادية ىي الفضاء الواسع فيو المرعى والماء، والبداو
. )4(البادية وأىل البادية: البادية، ويلمب عمييا التنقل والترحال، والبدو

أّنيم مجموعة من البشر يعيشون حياة ": البدو" "الموسوعة العربية العالمية"وتعّرف        
الترحال، وعدم االستقرار في مكان بعينو، ويعيشون حياتيم التقميدية في الّصحراء بحثا 
عن الماء والمرعى لجماليم وأغناميم، ويعيشون في خيام مصنوعة من جمود وشعر 

                                                           
.  07،ص 2014 ، 1البدو أمراء الصحراء، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، ط: عطيات أبو العينين، صالح معاطي (1)
.   393، ص 1999،  1، ط4القاموس المحيط، دار الكتب العممية، بيروت لبنان، ج :إلمام مجد الدينا (2)
.  193، ص 2003، 1الرائد معجم ألفبائي في الملة واإلعالم، دار العمم لمماليين، بيروت، لبنان، ط: جبران مسعود (3)
 .  45-44المعجم الوسيط، ص : إبراىيم مصطفى وآخرون (4)
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حيواناتيم، ويعتمدون في غذائيم في اللالب عمى منتجات األلبان والتمور واألرز 
ويقايضون المحوم ومنتجات األلبان مع سكان القرى المجاورة لمحصول عمى الخناجر 

والبدو شديدو االعتزاز بكرامتيم ويعتمدون عمى . واألواني والبضائع المصنعة األخرى
. )1(أنفسيم إلى درجة باللة

والبدو ىم مجموعات بشرية  تأسيسا عمى ما سبق نجد أّن سكان الّصحراء بدو،        
موطنيا التقميدي الّصحراء، إذ يحيون في ترحال وتنقل دائم، فيم ال يستقرون في مكان 

. محدد نظرا لعدم توفر المياه أو قمتيا 

 :عادات البدو وتقاليدهم (2

لمبدو عادات وتقاليد كثيرة، أكثر من أن تحصى، انتقل بعضيا بالتسمسل من         
اآلباء إلى األحفاد، وحوفظ عمييا كما لو كانت سرعة ال يصح اإلخالل بيا، وبعضيا نشأ 

. بحكم الضرورة القاىرة، من شظف العيش وضيقو، وقساوة البادية، ومرارة العيش فييا
وتمارس تمك األعراف والتقاليد ضلطا اجتماعيا عمى جميع األفراد، فال يستطيع أحد 

ال فإّنو يعرض نفسو لالستخفاف ولمعقاب أحيانا وىذا النمط المحافظ . التحرر منيا، وا 
الثابت أدى إلى استمرار عادات وقيم وبقائيا عمى ما ىي عميو منذ ما قبل اإلسالم حتى 

: ومن أىم عادتيم وتقاليدىم نذكر ما يأتي . )2(اليوم

   كرم الضيافة2-1

ىا أي ق فالضيافة عندىم أمر عظيم اليفو؛ كرم الضيافة من عادات البدو الفاضمة        
ركان عاداتيم أكرام الضيف ىي الصفة المالزمة ألىل البادية، وىي احدى إآخر، و أمر

                                                           
.   15البدو أمراء الصحراء، ص : عطيات أبو العينيين، صالح معاطي( 1)
 .  14،  ص المرجع نفسو( 2)
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، وال شك أن كرم الضيافة وفممضيف مكانة عظيمة في نفس البد .وتقاليدىم التي توارثوىا
 . )1(طبع أصيل تميز بو العرب عن غيرىم من باقي األمم

برز  أ، فإن الكرم صفة من صفات البدوي الطيبة، وىي من وبناء عمى ما تقدم        
 من سجاياه الكريمة ةفإكرام الضيف من مكارم األخالق، وسجي. صفات المجتمع العربي
  .عصر كان ، فيو  كثير الرماد  كناية عن الكرم في أيالتي مازال يتمسك بيا

 :الشجاعة  2-2

ّنما ألن الشجاعة تمكنو من ، يحترم البدو الرجل الشجاع ليس لشجاعتو فقط           وا 
الشخصية المتيورة لمفارس "الذي عايش البدو وعرف طباعيم "جموب باشا" يقول ،الكسب

يحن البدوي " :" أالويس موزيل"ويقول  ".الشجاع تصاحبيا عادة سمة البذل الالمحدود
ّنما لما في عممية الكسب ذاتيا من اإلثارة،لملزو ليل نيار ال ألجل اللنيمة  وكمما كان ، وا 

وحالما تقع اللنيمة في يديو ويضمن  .الخطر أعظم كمما كانت الملامرة أكثر جاذبية
.  )2(الحصول عمييا ييبيا ليبدأ التخطيط لملامرة أخرى

 ىا أصحاب النفوس العظيمةتفإّن الكرم من األخالق القديمة التي عرف ا،ومن ىن        
أما الشجاعة فيي ضرورية لتحقيق . وىي صفة يعّتز بيا البدوي وورثيا عن آبائو وأجداده

. برز صفات العربي أ من المردفة بالكرموبالتالي فالشجاعة  قيمة الكرم،

 

 

 
                                                           

. 213، ص البدو أمراء الصحراء  :عطيات أبو العينين،صالح معاطي  (1)
  الصحراء العربية ثقافتيا وشعرىا عبر العصور قراءة انثربولوجية، الشبكة العربية، بيروت: سعد العبد اا الصويان( 2)

.   621، ص2010، 1لبنان، ط
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  :(الضيافة)  والترحيب التهمي3-2

كراما تاما ، فالضيف إكرامو إيكمن في تقديم الفراش والطعام والراحة لمضيف و        
 في "البدو"وفي ذلك قالت ، متى ما قدم عمى صاحب البيت ُيستقبل بالحفاوة والترحيب

ذاقبل أمير أ إذا"الضيف  ذا جمس أسير وا  ومعنى ذلك أنو يجب عمى ".  قام شاعروا 
المضيف أن يستقبل ضيفو بالترحيب الحار عمى قدومو وىو يتساوى في ذلك بمنزلو 

ذا جمس أسير لمعازي.األمراء ه أصحاب البيت ال يستطيع أن يعمل أي شيء إال بإذنيم ب وا 
 وال يستطيع أن يمنعيم في تأديتيم الواجب لو من كرم ،فال يخرج إال عند سماحيم لو

ذا قام شاعر أي عند ذىابو سيذكر أصحاب البيت بما قدموا لو من اكرام  .ةالضياف وا 
.  )1(وتقدير أو العكس

ونخمص إلى أّن البدو يحسنون استقبال الضيف والترحيب بو، وتقديم كل وسائل         
.  وبالتالي يبقى ممنونا ليم لطيبة أخالقيم وسمو سموكيم، الراحة لو

 : الزواج المبكر2-4

قرب قريبات أيفضل البدو الزواج المبكر، وعادة ما يتم الزواج من األقارب و         
ذا رغب في  الرجل التي يحل لو الزواج منيا، ىي ابنة عمو أو إحدى فتيات القبيمة، وا 

. )2(غير ذلك فيتخير فتاتو من األنساب الكبيرة

فبواسطتو يتم خمق  يعد الزواج من أرقى العالقات االجتماعية في مجتمعاتنا،         
مجتمع متماسك، ال تزحزحو الشوائب ميما كانت، والمجتمع الّصحراوي عامة يحرص كل 

.     الحرص عمى استمرارية وبقاء ىذه العالقة االجتماعية والحفاظ عمييا

 
                                                           

.   214البدو أمراء الصحراء، ص : عطيات أبو العينيين، صالح معاطي (1)
.   193، ص المرجع نفسو (2)
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: الخصائص النباتية لمّصحراء- ب

 شجرة منتجة لملذاء في المناطق الّصحراوية حيث تسمى أعظمتعد نخمة التمر         
وىي تنتشر في الواحات العربية وتمثل العامل األساسي في ، (فاكية الّصحراء)ثمارىا 

. )1(التأقمم مع الظروف المناسبة لتوطين السكان واستدامة حياتيم

ولمنخمة أثر كبير في حياة العرب، فيي مصدر رئيس من مصادر غذائيم          
ليم، ورضيخيا غذاء لحيواناتيم، فيي ذات أثر كبير في معاشيم  وعيشيم فتمرىا غذاء
وبعد أن مّروا بمرحمة الصيد والرعي، جاءت مرحمة الزراعة . وحياتيم االقتصادية

  وزراعة غيره من الشجر والنبات (النخيل)واالستقرار مما دفعيم إلى العناية بزراعة 
. )2(واالستفادة من نتاجو

معظميا نباتات شوكيو   فيوعمى ىذه األرضية نرى أّن النباتات الّصحراوية        
غير أّن نخمة التمر عرفيا العرب . صليرة األوراق، وذلك بسبب الحرارة وجفاف األرض

 ارتبطت ،(سيدة الشجر)منذ القدم وورد ذكرىا في أشعارىم وكتبيم فيي شجرة مباركة 
.  بالسيدة العذراء في القرآن الكريم

: الخصائص الحيوانية لمّصحراء- ج

 تشتمل الحيوانات الّصحراوية عمى عدد كبير من الحشرات والعناكب والزواحف        
سفينة )ات، ولكن أىم حيوان عرفت بو الّصحراء حتى إّنو لقب بيا ييوالطيور والثد

. أال وىو الجمل، الذي يستطيع مقاومة العطش لعدة شيور (الّصحراء
                                                           

1))
www.iraqi-datepalms.net                      

                                         Le  27/11/2014 a 19 :40   
-207، ص2009، 1الصحراء في الشعر الجاىمي، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ط:أحمد موسى النوتي (2)

208   .
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والحق أّن قدرة اإلبل عمى تحمل شدائد الّصحراء ال ترجع إلى طاقتيا عمى اختزان         
ويستطيع الجمل أن يتحمل ارتفاعا . الماء فحسب بل إلى قدرتيا عمى االحتفاظ بو أيضا

في درجة الحرارة فوق المعدل العادي لدرجة حرارة الجسم، دون أن يفقد الكثير من الماء 
. )1(اكما أّن اإلبل تختزن الطاقة شحما في أسنامو.بالعرق 

وىي كممة مشتقة  ،"النعم"واعترافا من البدو بأىمية اإلبل في حياتيم يسمونيا          
وتدور .  ، ويسمييا العرب المتأخرون عطايا اارمن النعمة التي ينعم بيا اا عمى البش

. )2(جل أحاديثيم ومسامراتيم حول اإلبل وشؤونيا وعالقتيم بيا

: ن الكريم في عدة مواضع وبألفاظ مختمفة ىي آوقد ورد لفظ اإلبل في القر        

لفظ اإلبل في قولو تعالى( 1                      

                                

                              

    
  : وقولو تعالى. )3(          

)4(    .

: كما وردت في قولو تعالى. ىي أنثى الجمل:  الناقة(2            

                             
)5(. 

                                                           
 .  19البدو أمراء الصحراء، ص : عطيات أبو العينيين، صالح معاطي (1)
 . 335، ص الصحراء العربية ثقافتيا وشعرىا عبر العصور قراءة انثربولوجية: سعد العبد اا الصويان ((2

[. 144اآلية ]، األنعامسورة   (3)
 [.17اآلية ]سورة اللاشية،  (4)
[. 64اآلية ]سورة ىود،  (5)
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إذن فالجمل حيوان أليف محبوب وصبور، ألّنو يمتاز بخصائص متميزة، فيو         
 كما  يكتفي بالماء القميل، ويعتبر من أكثر الحيوانات مقدرة عمى المشي لمسافات طويمة

 .يمثل أيضا مصدًرا لمرزق وموردا لمثروة 
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حضور الّصحراء في الرواية العربية : ثالثا 

لم تعرف بواكير التأليف الثقافي العربي أعماال روائية أو شبو روائية جرت         
أحداثيا في الصحراء، ورغم ىذا فقد تسممت الصحراء إلى تمك األعمال بأشكال مختمفة 

ىا لتصوير بعض النزعات المصطبلة ببعض ما ترسب في نفوس تعاراستكان أبرزىا 
. )1(سكبتو الرومانسية اللربية عمى الطبيعة الكتاب العرب، من ولع خاص،

 فضفاض وغير محدد، فصالح «روايات الصحراء»ويجب أن نعترف بأن مسمَّى         
نوًعا من الضالة المنشودة عثرت فيو الرواية » صالح يرى بأن المكان الّصحراوي كان

العربية عمى بعض ما تصبو إليو من امتالك خصوصية اليوية، إذ كان العثور عمى 
أمكنة عربية خالصة من أيسر السبل وأكثرىا ارتداًدا إلنشاء رواية عربية تسعى إلى قطع 
وشائجيا المتبقية مع الرواية اللربية التي تم احتذاؤىا في بدايات التأليف الروائي العربي 

صبغ عمى الرواية العربية ىوّية مكانية  أ، فالّصحراء فضاء واسع ممتد(2)«شكال ومحتوى
. خاصة ارتبطت ببدايات اإلبداع 

ومن الدوافع التي أدت لتوجو الرواية العربية المعاصرة إلى الّصحراء، يمكن ذكر          
: أبرزىا في النقاط اآلتية 

 ..  تضم الّصحراء العربية كمية ىائمة من التاريخ العربي، عمى مستويات كافة1-
. )3(وربما كانت الملة العربية أىم ما أنتجتو الصحراء. «السياسي، والديني، والثقافي»

                                                           
. 29الرواية العربّية والصحراء، ص: صالح صالح  (1)
،المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان (المقدس وتخّيالتو في المجتمع الرعوي روائيا)مّحرمات قبمّية : ميرال الطحاوي (2)
 .  28، ص2008، 1ط
. 33الرواية العربّية والصحراء، ص: صالح صالح  (3)
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احتضنت الّصحراء والدة الدين اإلسالمي فكانت منطمقا  وفي الجانب الديني،       
.  سنويا ألداء فريضة الحج، وزيارة الكعبة (المسممون) سكان الّصحراء ومزاًرا يؤولون إليو

وفي الجانب الثقافي، ارتبط بزوغ الثقافة العربية بالصحراء ارتباطا شامال عمى         
جميع المستويات، كالشعر الجاىمي واألمثال والخطب الجاىمية واألساطير العربية القديمة 

. وأشكال القص األولى

وفي الجانب التاريخي كانت الّصحراء مسرحا ىائال لعدد كبير من الوقائع         
التاريخية الكبرى التي تشكل المحور الرئيسي لتاريخ اإلنسان ووجوده عمى مختمف الحقب 

 واحد ىتحول الصحراء إل"وتبقى الّصحراء موقعا اقتصاديا وفنيا من حيث . )1(التاريخية
ّن الّصحراء تمتمك أومعنى ذلك  .(2)"من أىم المراكز االقتصادية عمى وجو الكرة األرضية

   . الذي يعد ذىبيا األسود  خاصة النفط،ثروات كبيرة

إن ظمت الصحراء طيمة ىذه القرون » الوجود الخاص لمصحراء في الفن واألدب 2-
الماضية تثير خيال الشعراء واألدباء والفنانين وتستيوي أفئدة كثير من الرحالة والملامرين 

. ((3«كما كانت مسرحا لمبطولة والفروسية التي سجمتيا السير الشعبية والمالحم والباحثين،

إذ ، وممتد من الرمال والقيظ والسراب ومجال واسع،  حميم رحب ن  فالّصحراء مكا      
فجفاف المناخ وكثرة  استطاع اإلنسان الّصحراوي التعايش معيا رغم طبيعتيا القاسية،

إال -  كميا عوامل أثرت فيو، ولكن عمى الرغم من سمبيتيا وجفائيا وقمة المياه، الّصحاري،
  فأصبح يلني ليا ويبدع فييا_ أّن ىذا اإلنسان استطاع التعايش معيا والتأقمم فييا

. إبداعاتو مصدر إليامو ومنبع كل فصارت ىي

                                                           
. 34ص ،ء الرواية العربّية والصحرا:صالح صالح (1)

.  35، ص نفسولمرجع ا ((2
 . المرجع نفسو، ن ص(3)
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كالسراب والكثبان الرممية ، )1(الوجود السحري واألسطوري الذي تتمتع بو الّصحراء- 3
. وأشجار النخيل، فكل ىذا يخمق إلياما لمشعراء

 انتقال أعداد كبيرة من الروايات العربية إلى تسيير أحداثيا، أو قدر من ىذه األحداث  4-
:  في الّصحراء العربية، وقد امتازت غالبية ىذه الروايات بأمرين

  . والتي لم تستطع تحقيق ىذه السوية تجاوزت مرحمة التمرين؛السوية الفنية العالية: األول

قدرة ىذه الروايات عمى البدء بتشكيل نواة حقيقية لما تطمح إليو الرواية العربية : والثاني
. (2)من انفرادىا بشخصيتيا المستقمة، وتمايزىا عن األنماط الروائية األخرى

دت إلى توجو الرواية العربية إلى الّصحراء أإذن ىذه ىي أىم األسباب التي         
. وزحفيا إلى عالميا السردي

 

                                                           
. 39 الرواية العربّية والصحراء ، ص:صالح صالح(1) 
  . 40-41المرجع نفسو ، ص(2) 
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: مميزات الّصحراء:أوال 

  الّصحراء ذلؾ السحر األسطكرم الكامف في المخياؿ الجمعي لئلنسانية عامة        
كالمخّيمة مجمعا  حيث تبرز الصحراء في الكعي، كفي الذاكرة العربية بشكؿ خاص،

كال ترضى لحظة  ،رفيي ال تسكف حينا حّتى تثك منسجمة مع طبيعتيا المتقمبة، لمنقائض،
كتغضب فيككف في غضبيا  تفرح فيتحكؿ الككف إلى مسرح شعرّم رائع، حتى تغضب،

كتابة الصحراء،ال  » :كفي ىذه المساحة يقكؿ الشاعر أحمد عبد الكريـ .)1(كالشقاء اليبلؾ
نما تعنى نقؿ ركح الّصحراء  تعني الكصؼ الخارجي لجغرافيا الصحراء بطريقة كثائقية، كا 

مف خبلؿ تفاعؿ اإلنساف مع المكاف كالتعبير عنيا بشكؿ عميؽ بعيدا عف النظرة 
. )2((الغرائبية)".االيكزكتيكية

بإبداعو الفني التحكـ في أمكنة الركاية كجعميا " خضر بف السايحاأل"استطاع         
 تعدد المدف الصحراكية في نصو الركائي المكسـك جدكلذلؾ ف تتماشي كسيركرة األحداث،

. كتكمف جمالياتيا مف خبلؿ حسف تكظيؼ الركائي ليا" صحراء الظمأ"بػ 

:  المدن الّصحراوية(أ

بالرغـ مف إمكانية ضـّ معظـ المدف العربية إلى المدف التي يشمميا المناخ         
لقد تـ  . كذلؾإلييافإف الركايات المعنية بالصحراء لـ تنظر  الّصحراكم كشبو الّصحراكم،

تناكؿ الصحراء في معظـ الركايات خارج المنحنى السياسي الذم ال يستغنى عف كجكد 
كمساعدتو عمى معاينة تجمياتو كانعكاساتو في الكتؿ  لقدرة المدف عمى تأطيره، المدف،

 كالصحارم بطبيعتيا تخمك مف الكتؿ السكانية الكبرل  البشرية الكبرل التي تضميا المدف،
. (3)كيخمك معظميا حتى مف التجمعات الصغرل

                                                           
. 169خبلت المنجز السردم لمسعيد بكطاجيف، ص امد: الطيب لسمكس (1)
 .170المرجع نفسو، ص  (2)
. 175الركاية العربّية كالصحراء، ص: صبلح صالح  (3)
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 ىذه إلى اإلشارةكيمكف  تحدث الكاتب عف المدف الّصحراكية بشكؿ الفت لبلنتباه،        
 : بقمـ الكاتب كاآلتي المدف

:  مدينة جانت (1

تعتبر ىذه المدينة عركس الّصحراء ألّنيا تتربع عمى مساحات شاسعة مف الكثباف         
ىذا الذم أضفى عمييا ميزة جمالية  .كتحتكل عمى الكثير مف أشجار النخيؿ الرممية،
، الذم يضـ مجمكعة مف الرجاؿ كالنساء «ميرجاف األغنية التاريقية»ىا يقاـ فيؼ ،كبرل

 حيث ،كالفرساف كاإلبؿ كاألطفاؿ، كما نجد أيضا التكارؽ يرقصكف بالسيؼ كالخناجر
عمى اليميف "كيتيافت الجميع عمى ىذا الميرجاف  تتعالى األصكات تحت أىازيج األغاني،

شاىدت العشرات مف الجنكد مكّكنيف طابكرا طكيبل عمى ىؤالء الماليات مقابؿ مائة دينار 
 .) 1("تدفع مسّبقا لصاحب المطعـ الذم يتكّلى بدكره تنظيـ الزبائف

كفي ىذا الميرجاف نجد النسكة يرقصف بالمبلءات السكداء كىّف سافرات الكجكه         
يؤدكف الرقصات الجماعية بسيكفيـ كخناجرىـ كىـ ؼمتبرّجات، أما الرجاؿ التكارؽ 

  . ممثمكف

: مدينة عين صالح( 2

  كتعتبر أيضا مدينة األكلياء الصالحيف عيف صالح مدينة الرماؿ كالتمكر كالنخيؿ،        
مع " كعدة" فسكانيا بيف فترة كفترة يقيمكف ،فيي كما قيؿ تحكم سبع كسبعيف كلّيا صالحا

مكالم " كعمى ضفاؼ ىذه المدينة تكجد القبة الخضراء مزار .حد أكليائيا الصالحيفأ
 .كىنا نممس كـر الناس كسخائيـ في إكراـ الّزكار باألكؿ كالماء كالشرب ،"لحسف

 

 
                                                           

 .25ص  ،1،2013ط الجزائر، ،رصحراء الظمأ، دار التنكم:  األخضر بف السايح (1)
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:  مدينة ورقمة (3

ىاىي سبخة المممح تممع " تميزت ىذه المدينة بنخيميا كعمرانيا كاّتساعيا،        
كتختمؼ عف بقية مدف الّصحراء في شكارعيا الطكيمة المكتّظة بالسكاف  ،(1)"كالمرجاف

 . كبالتالي تعد مركزا عمرانيا ىاماء،كعماراتيا التي تحاكؿ أف تعانؽ السما

:   مدينة غرداية (4

ضاية بف » تقع في كاد بيف جبميف شامخيف يتكسطيما شارع طكيؿ يبدأ مف بمدية          
حيث تضـ مجمكعة مف  تعتبر مدينة غرداية جكىرة الكاحات،، كحتى العطؼ« ضخكة  

التى يكجد فييا حّماـ الصالحيف مركبا لبلستشفاء ، "دائرة زلفانة"الدكائر كالبمديات مف بينيا 
.  كالعبلج

:  مدينة األغواط (5

 .( 2)"األرباع قبيمة مف القبائؿ العربية األصيمة"ك تعتبر األغكاط عاصمة األرباع،         
كما نجد ليجتيـ في أغمبيا عربية  .كمف صفات أىميا الكـر كالسخاء كالطيبة كاألنفة

رجؿ المقاكمة « لمناصر بف شيرة»منشأ " إلى أف ىذه المدينة كانت باالضافةفصيحة، 
.. كغيره كثيركف « العربي تبسي» كالشيخ« أحمد شطة» كمعقؿ لئلماـ … كالتضحية
« األرباع» كىنا .. التي نشرت اإلسبلـ عبر ربكع إفريقيا « الزاكية التيجانية» كمكطف 

.  (3)"األشـّ قبيمة األنفة كالشيامة كالعّزة

المنطقة الصناعية، فيي تزخر بآبار " حاسي الرمؿ"كيشير الكاتب إلى منطقة         
الغاز كالبتركؿ، كما يكجد في ىذه المنطقة أكبر احتياطي في الغاز الطبيعي ما يجعؿ 

                                                           
 .140صحراء الظمأ، ص : األخضر بف السايح (1)
 .163المصدر نفسو ، ص (2)
 .195المصدر نفسو، ص  (3)
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كما يطمؽ عمى  .الخاـة الجزائر في مصاّؼ الدكؿ الكبرل مف حيث تصدير ىذه الماد
.  فسكانيا مف عرش الحجاج كىـ بطف مف بطكف األرباع،"مدينة بمبؿ "حاسي الرمؿ إسـ 

:  مدينة عين ماضي (6

، حيث يذىب الناس إلييا "ككرداف"يكجد في ىذه المدينة معقؿ الّزاكية التيجانية         
ىاىك المزار في كسطو قّبة كركّية الشكؿ تحيط : "طمبا لمّشفاء، كيصفيا لنا الكاتب بقكلو

  (1)"يتكسط القّبة شجرة خضراء كارفة الظّؿ مشّبعة برائحة العطر كالبخكر.. بو أضرحة
. كىك المناخ الذم ترعرع فيو

 ضريح سيدم التجاني كسيدم عبد الحميد كسيدم الطاىر كالّلة         كما نجد أيضا 
.    فاطمة كأحفاد الحسف كالحسيف

:  مدينة تيارت (7

لكف في السنكات  ىنا معقؿ الدكلة الرستمية كمكطف القمح الجزائرم الصمب،       
األخيرة كاف لمجفاؼ األثر الكبير في تّصحر المنطقة التي أصبحت شبيية بالجنكب 

. كتتميز مدينة تيارت بكثرة المرتفعات كالمنخفضات  الجزائرم الكبير،

 فمف  كتعتبر مقصدا ميما لمسياح تشتير المدف الّصحراكية بأجمؿ غركب شمس،        
ق المدف البد أف ال يفّكت عميو فرصة التمتع بمنظر أجمؿ غركب عمى اإلطبلؽ ذيزكر ق

. كسط لكحة فنية رائعة تمزج بيف شمكخ الجباؿ كصفاء الرماؿ كركعة السماء عند الغركب

 باإلضافةإف المدف الّصحراكية تضـ الكثير مف الكاحات،  كمف ىنا يمكننا القكؿ،       
بسبب الرحبلت التي تقـك بتنظيميا في عمؽ  إلى أّنيا تشيد حركة سياحية نشطة؛

. الصحراء

                                                           
.  168صحراء الظمأ ، ص: األخضر بف السايح (1)
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ىذه ىي خريطة أىـ المدف الّصحراكية التي كزعيا الكاتب جغرافيا عمى  إذف        
. كاستميـ خصائصيا السياحية كالحضارية مف معيف ثقافتو الّصحراكية مساحة ركايتة،

 :الشمس الّصحراوية (ب 

قمما تخمفت ركاية متعمقة بالّصحراء عف الشككل مف الشمس الّصحراكية التي         
كاعتبارىا مصدرنا  تراكحت أساليب التذمر منيا بيف اعتبارىا عدكا ينشر المكت كالحمى،

. (1) في الصحراء طكؿ النيارحمستمرنا لميب المتأج

 كيتجسد ذلؾ في ،الشمس الّصحراكية بجانبيا المحرؽ« صحراء الظمأ»تناكلت         
إّنيا الشمس المحرقة أحرقت ساكنييا .. مف يكقؼ لييب الشمس المشتعؿ  ":قكؿ الكاتب

 :كيضيؼ السارد قائبل، فأشعة الشمس الساخنة أحرقت جميع مكاطنيا بمييبيا ،(2)"بحّرىا
، فينا كصؼ لشدة (3)"كنت انتظر غركب الشمس كلـ استطع تحمؿ حرارة الشمس القاتمة"

. القيظ أثناء سطكع الشمس نيارا

فالكاتب لـ يتناكؿ  ،رفإّف الركاية غمب عمييا طابع التذـ كبناء عمى ما تقدـ،        
ّنما بكضعيا المؤذم  الشمس مف جانبيا الجمالي كالشاعرم أك سياط تميب )الكظيفي، كا 

. (أجساد البشر

 : الرمال(ج

كقد تعرض الكاتب لمحديث  تشكؿ الكثباف مساحات كاسعة مف الّصحراء العربية،       
تبدك عمى حافة الطريؽ بقايا سبلسؿ جبمية : "عف الرماؿ، كذلؾ أثناء رحمتو الشاقة يقكؿ

، كتتميز ىذه الكثباف بنعكمتيا (4) "قديمة تتخّمميا مساحات شاسعة تغّطييا الكثباف الرممية
                                                           

.  163، ص  الركاية العربّية كالصحراء: صبلح صالح (1)
 .11، ص صحراء الظمأ: حماألخضر بف السا (2)
 .53المصدر نفسو، ص  (3)

. 12المصدر نفسو، ص ((4
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  (1)"أحسست بنعكمة الرماؿ كبركدتو":كنظافتيا ككثافتيا كيتجمى ذلؾ في قكؿ السارد
.  (2)"أنا انبطحت خارج الخيمة عمى تمؾ الرماؿ الرطبة كنمت": قكلوكأيضا

تعتبر الكثباف الرممية التي تغطي مناطؽ شاسعة مف الّصحراء إحدل المعالـ        
فيي ليست  ؛كالُمشاِىد ليا ال يخمك مف الدىشة لبساطة تككينيا كنظاـ تشكميا، المتميزة

كما ُتمّكف السياح مف ، أككاما متناثرة بؿ ىي مجمكعات منتظمة في ترتيب كاضح كدقيؽ
. االستشفاء بالحمامات الرممية الساخنة

فالكثباف الرممية بأشكاليا الفنية المتعددة تعتبر مف المعالـ الرئيسة في  إذف       
. الّصحراء

 :براسل ا(د    

يعمؿ الفيزيائيكف ظيكر السراب عمى صفحات الّصحراء بأّنو ناتج عف االنعكاس          
ترتفع درجة الحرارة عمى سطح  فعندما تككف الشمس ساطعة، الكمي الداخّمي لمضكء،

كتككف درجة حرارة اليكاء في الطبقة التي  كتسخف طبقة اليكاء التي فكقيا، الّصحراء،
كفي ىذه الحالة تنتقؿ األشعة الصادرة عف األجساـ عمى سطح  .قّؿ سخكنة كىكذاأتمييا 

األرض مف منطقة ىكاء بارد نسبيا إلى أخرل فتسخف، فتنكسر األشعة الفاصمة بينيما 
عدة عف العمكد المقاـ عمى السطح الفاصؿ مف نقطة السقكط، كتستمر كذلؾ إلى أف امتب

 تصؿ زاكية السقكط إلى زاكية أكثر مف الزاكية الحرجة، فتنعكس انعكاسا كميا داخميا
كنتيجة لذلؾ يسير الضكء إلى عيف الناظر فيراه متحركا عمى كجو الّصحراء، ككأنو الماء 

. (3)المتحرؾ

                                                           
 .31-30صحراء الظمأ، ص  :األخضر بف السايح(1)
 .127المصدر نفسو، ص  (2)
. 219الصحراء في الشعر الجاىمي، ص: أحمد مكسى التكتي (3)
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 :يقكؿ الكاتب كىك خادع يتراءل لممّسافر كأنو الماء، فالسراب مرتبط بالعطش،         
ألّنو مف يرل  ،ركالرحمة في السراب كالرحمة في البح ،(1)"السراب يظّنو الظمآف ماء"

مازاؿ السراب يتؤلأل مف بعيد  ":كىنا يقكؿ الكاتب فيك يجرم كالماء، السراب يظّنو بحرا،
. (2)"كأّنو البحر

يصفيا  ظاىرة السراب الّصحراكم مف الظكاىر المعركفة في الّصحراء منذ زمف،         
  (4)"السراب مازاؿ يضرب كالآللىء"، كأيضا(3)"السراب يتؤلأل كالماس:"لنا الكاتب في قكلو 

. فيك بريؽ خادع يغرم بتتبعو البلمنتيي

جماال لكؿ ما سبؽ يعد السراب مف أكثر الظكاىر الطبيعية انتشارنا في           كا 
لما يشتمؿ  كيعد أيضا مف أىـ العناصر التي تشكؿ الصكرة الفنية، الصحارل كأجمميا،

. مف دالالت فيك األقدر عمى منع المشاىد الكىمية لمرائي

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .10صحراء الظمأ، ص:  األخضر بف السايح(1)
 .16المصدر نفسو، ص  (2)
 .82المصدر نفسو، ص  (3)
 .112المصدر نفسو، ص  (4)
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الرحمة في الّصحراء : ثانيا 

كالجسـ  خمؽ الّمو اإلنساف محّبا لمحركة كالتّنقؿ كأمده بالعقؿ الذم يدعكه لذلؾ،        
كميؿ اإلنساف إلى . (1)القكم الرشيؽ الذم يعينو عمى االنتقاؿ مف مكضع آلخر

 . (2)دفعتو إلى التنقُّؿ كالرحبلت كرغبتو في السيطرة عمى العالـ الخارجي، االستطبلع،

إف الرحمة العربية في كجكدىا كنمكىا تمثؿ عنصرا ثـ شكبل خالصا ضمف دائرة         
 . (3)ىي بناء يتناسب كيتشكؿ باستمرار متفتحة عمى أنكاع صغرل ككبرل،

كمحكما أساسيا  فرصتو لمشاىدة عجائب الدنيا،  في الرحمة،"حسيف العطار"كيرل الشيخ 
. (4)لتجارب اإلنساف كمعمكماتو

ىي بطبيعتيا متعايشة كمشاركة لمتاريخ " فبلدمير كريزنسكي"كالرحمة بتعبير         
إنيا إحدل النماذج التيماتيكية .. كالميثكلكجيا كاألدب دكف الحديث عف االثنكغرافيا 

. (5)كالرمزية مف األدب األكثر إنتاجا

كتكسيع لخبرات الرحالة  كىي أيضا كسيمة ىامة الكتشاؼ العالـ كاإلنساف،        
إف السفر تعميـ ":"فرانسيس"يقكؿ الفيمسكؼ اإلنجميزم  كمعارفو، كفي ىذا المضمكف،

 .(6)"، كخبرة لمكبيررلمصغي

                                                           
 .  17، ص2002، 2أدب الرحمة في التراث، الدار العربية لمكتاب، القاىرة، ط: فؤاد قنديؿ (1)
 .  09، ص2014، 1لبناف، ط دب الرحمة كالّرّحالكف العرب، المؤسسة الحديثة لمكتاب،أ: جاف عبد اهلل تكما (2)
، رؤية لمنشر كالتكزيع، القاىرة (ّيؿخالتحسف، آليات الكتابة، خطاب المت)الرحمة في األدب العربي : شعيب حميفى (3)
 .  09، ص2006، 1ط
، دار الّيدل، عيف مميمة (دراسة في النشأة كالتطكر كالبنية )لى المشرؽ في األدب الجزائرم إالرحمة : سميرة أنساعد (4)

 .  21، ص 9200 ،  (ط-د)الجزائر، 
. 09-08ص الرحمة في األدب العربي،: شعيب حميفى (5)
 .22ص  الجزائرم،األدب المشرؽ في إلىالرحمة : سميرة أنساعد (6)
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  كمف ىذه التعريفات المختمفة نتفؽ عمى أّف الرحمة تعنى اإلنتقاؿ مف مكاف آلخر        
. ماديا كاف أـ معنكيا لتحقيؽ ىدؼ معيف،

استخدمكا النكؽ  المرتحمكف القدامى في الّصحراء مف الشعراء كالغزاة كالمحاربيف،        
كلـ يستطيعكا إال أف يذكركا ذلؾ في  كالخيكؿ الجتياز المفازات اليائمة في الصحارم،

ف  عاينكىا، عمى األقؿ أك شعرىـ كالركائيكف في القرف العشريف قامكا بارتحاالت مماثمة، كا 
كمما تغيرت المشاىد  اختمفت الغاية كالكسيمة ككاف التحريؾ المشيدم يحدث مجازيا،

كلذلؾ تكررت كسائؿ االنتقاؿ المعاصرة في معظـ  .بتغير مكقع الرؤية أك تغير زاكيتيا
. (1)الركايات المعنية بالصحراء 

ّنما نصيا مثؿ كثيب الرمؿ، يتنقؿ مع  كليس لنص الصحراء ابتداء كال انتياء،         كا 
ككأنو يرفض  ،رفيتشكؿ سريعا في ىيئات كأحكاؿ تتبدؿ باستمرا الريح عبر االمتداد،

ككأف كجو الصحراء األصفر مف ذلؾ الشحكب الذم  .الثابت القار ليمبس التحكؿ كالتبدؿ
 . (2) مف التحكؿ كالجفاؼاينتاب كجو المسافر فيرسـ عمى محياه كثير

ككأّنو يسير سير القكافؿ عبر  لقد امتد نص الصحراء طكيبل في كؿ الكتابات،        
كيسترسؿ كما تسترسؿ الحكايات التي يركييا أصحاب القكافؿ عف  المفاكز كالتجكد،

. (3)رحبلتيـ كمشاىدىـ الغارقة في الغرابة

رحمة طكيمة بالسيارة تبدأ مف أقصى الجنكب إلي الغرب " صحراء الظمأ"في        
. «معسكر»الجزائرم 
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يشرؼ  يشتغؿ مكظفا في الدكلة،  الرجؿ الكريـ،"مصطفى"تبدأ أحداث الركاية مع         
يحب النخيؿ  كقد عيدناه مرحا مكلعا بالطبيعة مفتكنا بيا، .عمى السياحة مفتشا عاما

. يعانؽ أشجارىا كيسيـ في غرسيا 

 المقيمة ،السياحة التي تعمؿ مرشدة كخبيرة في"سارة"في أحد األياـ اتصؿ بزكجتو         
ىؿ استغمت غيابي " :، كيقكؿ"أيف ذىبت"لكف ما مف مجيب، يتساءؿ  في مدينة معسكر،

إّنو زير " "سالـ"كبدأت تدكر في رأسو أفكار شيطانية حكؿ  ،(1)"لتمارس فعمتيا الشنيعة
.  (2)"نساء ال يمؿ مف الّطراد كالثكر اليائج

حضاف الممعكف الجائع أ أعمتو الغيرة ال يبصر إال زكجتو كىي في "مصطفى       "
إذف ماذا سيفعؿ ؟   إّنو يريد أف يصؿ إلى بيتو في لمح البصر، ،"سالـ"

فقاؿ  قي،مالرجؿ األزرؽ التار" ايناـز" مع "مصطفى" ىنا تبدأ الرحمة حينما التقى 
 فالمسافة بعيدة كالمبمغ مرتفع لكف مف ر،باستطاعتنا أف نقّؿ سيارة لك كاف عددنا أكث:لو

. شدة قمقو كتكتره قاؿ سأدفع أنا 

 المسافريف معو الكاحد تمك اآلخر "مصطفى"يتأمؿ   اكتمؿ العدد كانطمقت الرحمة،
.. مساكيف ىؤالء يقضكف أعمارىـ في المنفى بحثا عف لقمة العيش ":كيقكؿ مع نفسو

كيترككف زكجاتيـ كالدجاج المشحـ عرضة لمذئاب كالثعالب تنيش لحميا كتزرع بذرىا 
. (3)"ليجني ىؤالء البنيف كالبنات

 يزداد طكؿ الطريؽ كيزداد معيا األرؽ كالتعب كيزداد الحّر، فمييب الشمس 
بعض الكقت لبلستراحة نزؿ " حيدر عبد السبلـ"يطمبكف مف السائؽ  .المشتعؿ أحرقيـ
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مظيره كاف يكحى  ؼ. لـ يكترث بأصحابو كاتجو مباشرة كاّتكأ"مصطفى"أما  الجميع،
". سالـ "ك" سارة" ألّنو كاف يريد االنتقاـ مف بالجنكف،

فبل أثر لحيكاف أك نبات أك شجر، يبدك كؿ  تطكؿ الطريؽ كيزداد معيا الحر،        
. كالمكاف كاحد بتضاريسو كسيكلو ككديانو كمرتفعاتو  شيء ساكنا في الّصحراء،

" جانت"ألّف الرحمة طكيمة ىاىـ اآلف في مدينة   يقكد السيارة بسرعة فائقة،"حيدر " 
عركس الصحراء نزلكا إلى الفندؽ لمدة يكميف ليأخذكا قسطا مف الراحة يجنبيـ  متاعب 

 انجميزيات كاف الفندؽ يغص بجميع الجنسيات المختمفة أغمبيـ مف النساء ك.السفر
. كفرنسيات كألمانيات فييـ السكد كالبيض كالحمر كالسمر

ىنا في الجنكب الحياة خالية مف كّؿ شيء إاّل  ،"كرقمة"استمرت الرحمة إلى مدينة   
. مف بعض الطيكر الرمادية القميمة التي تشبو لكف الصحراء

 تتكقؼ السيارة اثر عطؿ في العجمة األمامية عمى بعد بضعة أمتار خارج الطريؽ 
ينزؿ الجميع مف السيارة كىـ خائفكف  في كسط الكثباف الرممية ال أكؿ ليا كال آخر،

 .(1)"صحراء مكحشة كصحراء قاتمة.. سيقتمنا الظمأ"

 الرافعة كاّتجو إلى الحفرة التي ّجيزىا تحت العجمة كبيديو القكيتيف "حيدر" أخذ 
استطاع أف يضع بعض األحجار في الياكية كيثبت الرافعة كيرفع سيارتو في لمح 

 الصحراء كانت أرضا خالية .ينزع العجمة األمامية كيضع مكانيا أخرل جديدة البصر،
لذلؾ كانت الرحمة صعبة  عمى عركشيا ال إنس كال جّف كال شجر كال طيكر كال أم حركة،

. كطكيمة كجد متعبة 

 كىنا  حيث انبير بيا الجميع،مدينة النخيؿ،" كرقمة " صكب مدينة "حيدر" انطمؽ 
شكارع … عمارات شاىقة البناء! ىؿ نحف في الشماؿ أـ الجنكب ؟ :""حيدر"فييا يقكؿ 
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 "مصطفى"في حيف نجد . " (1)مكسيقى صاخبة..نساء سافرات..طكيمة مكتّظة بالسكاف 
. (2)"سأقتميا مع الصعمكؾ سالـ..سارة ستأخذ جزاءىا :"يتفقد خنجره طيمة الطريؽ كيقكؿ 

  حماـ الصالحيفبيا  يكجد  التي،"غرداية"شعر الجميع بالتعب إلى أف كصمكا كالية        
 فصمكاكمكبعدىا .  قميبل مف صندكؽ السيارة الجميع ليستحـ الجميع كيرتاح"حيدر"تكقؼ 

فالّصحراء كاف كؿ شيء فييا ىادئ كساكف إاّل مف أزيز – رحمتيـ المتعبة كالشاقة 
ىنا " معسكر"إلى أف كصمكا مدينة – المحّرؾ الذم يمتيـ استقامة الطريؽ الّصحراكم 

.  التي كاف ىدفيا االنتقاـ "مصطفى"تنتيي رحمة 

إّف الرحمة في الصحراء طكيمة كقاسية كجد ، كفي نياية المطاؼ بقى لنا أف نقكؿ        
فالّصحراء أكثر بقاع ، نظرا لحرارة مناخيا كشساعة أراضييا كنمطية مناظرىا متعبة،

. اليابسة اتساعا كأضيقيا احتماال
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أهم مكونات عالم الّصحراء :ثالثا 

  : عالم اإلنسان (أ

 كالعنصر الفاعؿ في كؿ اإلنساف ىك محكر النص الركائي كالمحّرؾ لؤلحداث،          
كىذا العالـ ىك الذم نعبر عنو   بيا أساسا،مّ التطكرات التي تحدث في المجتمع ألّنو المعف

 ).1(بعالـ الشخصية

في الركاية مفاىيما متعددة بتعدد كجيات نظر األدباء  (الشخصية) كممة تاكتسب        
مجمؿ السمات كالمبلمح التي تشكؿ طبيعة "لكف المعنى الشائع ليا ىك أنيا  كالنقاد،

كليا  كىي تشير إلى الصفات الخمقية كالمعايير كالمبادئ األخبلقية،..شخص أك كائف حي
. (2)"في األدب معاني أخرل كعمى األخص ما يتعمؽ بشخص تمثمو قصة أك مسرحية

كيذىب عمماء النفس في تعريؼ الشخصية كفؽ ماىيتيا السيككلكجية إلى         
. (3)«تنظيـ داخمي لمسمات كاالتجاىات كاالستعدادات كاالنساقات السمككية»:أّنيا

كائف بشرم مف لحـ كدـ، كتعيش في مكاف كزماف "         كىناؾ مف يرل أف الشخصية 
معينيف، كيرل آخركف بأنيا ىيكؿ أجكؼ ككعاء مفرغ يكتسب مدلكلو مف البناء 

. (4)"القصصي، فيك الذم يمده بيكيتو
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كمما سبؽ نرل أّف ىذه المعاني تصقؿ فكرة أّف الشخصية الركائية مف العناصر         
األساسية في بناء الركاية، فما إف تذكر الركاية حتى تذكر الشخصيات ألّنيا مف 

، فيك يرتبط بالحدث قكمف الصعب فصؿ ىذا العنصر عف غير ،فيياالمقكمات الرئيسة 
كال يمكننا أف نتصكر حياة دكف شخصيات تتحدث كتفعؿ، كتعدد شخصيات العالـ الركائي  

. بقدر تعدد كتشابؾ األفكار كاألفعاؿ 

 :شخصية المرابط

  فكضع قكقد دخؿ عالـ قّص ، ليس ىك تماما الكاتب  كالراكم كما نعمـ،كىك الراكم
بينو كبيف ذاتو مسافة تحكؿ دخكؿ ىذا العالـ الذم ىك عالـ الشخصية أك الشخصيات 

معناه تمكنو  أك إف تكّسؿ الكاتب تقنية الراكم، إف كضع ىذه المسافة، التي يحكي عنيا،
 . (1)مف ممارسة  لعبة اإليياـ بحقيقة ما يركم

كيكرد مقاطعيا حسب إرادتو  الذم يحكي لنا القصة كينظـ فقرىا،»فالراكم ىك 
كيعرض عمينا األحداث مف كجية نظر ىذه الشخصية أك تمؾ أك مف كجية  كاختياره،

. (2)«نظره ىك بالذات، كلكنو أيضا شخصية

 أمكبالتالي ال تخمك  فالراكم ىك المحرؾ األساسي لعممية القص الركائي،إذف 
. حكاية طالت أك قصرت مف متكمـ يركم تفاصيميا
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: الشخصيات  التي كانت في الرحمة

 : مصطفى(1

شخصية تكاتر ذكرىا كثيرا في الركاية حيث يرد في بداية النص الركائي كفي 
.  مكاطف عّدة مف الركاية

لكنو يشتغؿ في أقصى الجنكب  ،(معسكر)يقيـ مصطفى في الغرب الجزائرم 
رجبل كريما سخيا كسيما بيّي الطمعة مميح الكجو أنيؽ "كقد عيدناه مفتشا عاما لمسياحة،

 مرحا مكلعا بالطبيعة مفتكنا بيا، يحب النخيؿ يعانؽ أشجارىا كيساىـ في غرسيا المظير
كال تراه إال كاقفا تحتيا محّرصا عمى غرسيا أك يتكمـ عف تمرىا كفكائدىا كمصدر لمببلد 

كالعباد كقبمة السائح الذم يحّف إلى الجنكب، إلى الحّر ىربا مف ببلد الثمج كالبرد 
 .(1)"كالصقيع

: حيدر عبد السالم( 2
رجؿ جرمء رغـ  ال يتجاكز الثبلثيف مف عمره، ىك سائؽ عالـ بدركب الصحراء،

يّؿ إليؾ أّنؾ تعرفو منذ زمف، باإلضافة إلى ختيكره، خفيؼ الركح لمجرد أف تتكمـ معو م
فالصحراء خمقت منو بطبل  أّنو رجؿ قكم أسيمت في تككينو تضاريس المنطقة كقسكتيا،

 .ال يقير
 اينازم (3

طكيؿ القامة نحيؼ " إّنو الرجؿ األزرؽ التاريقي، يعتز بعركبتو كبأصمو، ككاف رجبل      
 يقبض  يمبس عباءة تحكم جسمو  .الجسـ ممثّـ الكجو ال تبصر منو إال زرقة العيكف

 .(2)"كسطو بحزاـ يتدّلى منو خنجرا
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: لطيب ا (4

 يمبس عباءة كيمسؾ مصحفا بيده.. رجؿ ممتح:"رجؿ متديف كيصفو الكاتب بقكلو 
. (1)"عيناه سكداكاف مف فرط الكحؿ.. ثر الحّناءأيبدك عمى راحة يده 

:  سعيد (5

 مناضؿ في حركة المجتمع الثقافي جاء إلى منطقة ،أمازيغي مف منطقة تيزم كزك
. التكارؽ في إطار الحممة لحزبو كلّمـ الشمؿ األمازيغي

:   سوزان(6

حيدر عبد " انجميزية في الخامسة كالعشريف مف عمرىا، كىي عشيقة السائؽ 
آية في الركعة كالجماؿ سبحاف مف صّكرىا، بيضاء ناصعة البياض "، ألّنيا "السبلـ

. (2)"شيية إلى حّد الجنكف.. حمكة تممؾ مغناطيسا خاصا.. كجنتاىا تميبلف إلى الحمرة 

:  عبد الجميل(7

ىك رجؿ ىادئ كمتزف يحمؿ األمكر بعقبلنية، دبمكماسي في تصرفاتو كطريقة 
كبلمو ال يزعج اآلخريف، يحمؿ في نفسو مف القكة كالثقة ما يبدك عميو في كؿ تصرفاتو 

. كحركاتو، كلو عمـ بكتاب الّمو كسنة رسكلو الكريـ

كمنذ عشر سنكات اشتغؿ معّمما في أحد المدارس المكجكدة في القرل النائية 
.   بالجنكب الجزائرم، كلكنو تعب مف ىذا العمؿ ماديا كمعنكيا فاستقاؿ
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:  شخصيات نسويه أخرى
": تامت" المرأة التاريقية (1

سمراء كحّبة "يقاؿ أّنيا حمكة المذاؽ شيية إلى حّد الجنكف ممتعة كممتمئة، ألّنيا 
.. خاصرتاىا كخاصرتي ظبي ممتمئ.. شفتاىا كحّبات تكت نضجت عمى ميؿ.. القمح

أشبو بحّبة الفمفؿ التي تجمع بيف الّمذة .. تشعر بجاذبية نحكىا.. طكيمة الرقبة قكية البنية 
كىي عشيقة . ىي امرأة كافرة الظّؿ طكال كعرضا، ممتمئة، سمراء جميمة" كتامت. "(1)"كاأللـ

 . "حيدر عبد السبلـ"
    : عائشة(2

عند شيخ مشعكذ، تعيش تحت " عيف صالح"، تشتغؿ في مدينة "تيارت"مف مدينة       
.  ىذا الشيخعند أف تشتغؿ  إلىنظرا لصعكبة الحياة كقّمة الحيمة اضطرتككطأة الفقر، 

  ."حيدر عبد السبلـ"كىي أيضا عشيقة 
:  سارة (3

 كىي امرأة مؤمنة طاىرة كشريفة، تعمؿ مرشدة كخبيرة في "مصطفى"زكجة 
. «معسكر»تقيـ في الغرب الجزائرم ك  ،السياحة

: خصيات العابرةالش
:  أحمد(1

يشتغؿ مرشدا سياحيا عمى مستكل جباؿ اليقار كالطاسيمي، كىك صديؽ السائؽ 
أنا جزائرم :"لكّنو أنكر ىذه الكممة كقاؿ « أماريغي»كأصمو ،"حيدر عبد السبلـ"

ألنو يعّتز بكطنيتو . (2)"اإلنساف يقاس بانتمائو الحضارم.. عربي بانتمائي..عربي
 .كبانتمائو العربي
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: عباس(2
متقاعد مف الجيش الكطني الشعبي برتبة ضابط سامي، يشتغؿ ، "جانت"مف مدينة 

. كىك رجؿ يحّب الضحؾ .فبّلحا كلو كاحة مف النخيؿ استثمرىا منذ مّدة كحّكليا إلى جنة

 : سالم(3

ىك زير نساء ال يمّؿ مف الطراد كالثكر اليائج، كال يعرؼ إال نزكاتو كيناؿ مراده مف      
. المرأة التي يريدىا، كال يفرؽ بيف امرأة كأخرل حتى كلك كانت متزكجة

:  عاّلل(4

كىك صياد ماىر يضع بندقية دائما عمى ، «الشعانية»الرجؿ البدكم ينتسب إلى 
. كتفو، كىي عبلمة مميزة لرجكلة البدكم

: الشيخ(5

" بشار"، قدـ مف مدينة («مكالم لحسف »القبة الخضراء)"عيف صالح"يشتغؿ في 
ّنو يعالج السحر كالعقـ عند النساء، كما يكتب الحركز كتتيافت أمنذ أربع سنكات كيقاؿ 

كىك في األصؿ مشعكذ ككذاب يستغؿ ضعؼ  .خاّصة شريحة العكانس، عميو النسكة بكثرة
.  النساء في ىذا الجانب كيكىميف بجمب الحظ كتحقيؽ المراد

اآلف، كبعد ىذه المساحة الممتعة مع شخصيات الركاية، أك بتعبير أدؽ مع 
 يمكننا القكؿ إف كؿ الشخصيات ساىمكا في دفع أحداث الركاية، فالشخصية ،جمالياتيا

 ألّنيا تتيح لمركائي رسـ لكحة فنية جميمة، كيقدـ في نفس الكقت فكرة عف ؛ الركايةىيكؿ

. فنو
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 : عالم النبات(ب
  لقد حاكؿ الركائيكف العرب أف يزحمكا الفراغ الّصحراكم بمكجكداتو القميمة النادرة

. (1)كنبتاتو النادرة، فقد يسير اإلنساف أياما في الّصحراء دكف أف يشاىد شجرة كاحدة
  كالنباتات الّصحراكية التي شغمت الّصحارم الركائية كانت أقؿ تنكعا، كأقؿ كاقعية أيضا

. (2)كأكثر ندرة مف تمؾ التي شغمت ّصحارم الشعراء القدماء
نستريح ىناؾ قميبل حيث :"كمف بيف النباتات التي استظؿ بظبلليا الكاتب في قكلو

في .. مساحات شاسعة مف الكثباف الرممية "كيردؼ . (3)"أشجار العرعار، نستظؿ بظبلليا
تذكرت مكقؼ السيارة تحت النخمتيف الباسقتيف في "، كىنا (4)"كسطيا بعض أشجار النخيؿ

. (5)"الطكؿ
، فالنخمة "أشجار النخيؿ"كردت في الركاية أنكاع متعددة مف األشجار لّكف أبرزىا 

تعد أعظـ شجرة منتجة في المناطؽ الّصحراكية، ألّنيا أقدـ شجرة زرعيا اإلنساف منذ 
كما تتميز عف سكاىا مف الشجر بتحمميا لمظركؼ المناخية  .سالؼ العصر كالزماف

. القاسية كتعميرىا لسنكات مديدة 
كتمتمؾ منطقة الصحراء حياة نباتية متميزة بقدرتيا عمى مقاكمة الظركؼ الطبيعية 

الصعبة المتمثمة في الجفاؼ، الذم يعد السمة الرئيسية لمّصحارم كالنتيجة الحتمية 
النخفاض كمية األمطار السنكية، كارتفاع معدالت التبخر خصكصا مف أسطح الصخكر 

المكشكفة العارية بكاسطة أشعة الشمس الساخنة، كيعد أيضا سببا مف أسباب خمك 
.         الّصحراء مف الحياة

 
                                                           

 .177الركاية العربّية كالصحراء، ص : صبلح صالح (1)
 .178المرجع نفسو، ص  (2)
 .13صحراء الظمأ، ص : األخضر بف السايح (3)
 .24 المصدر نفسو، ص (4)
 . 30المصدر نفسو، ص  (5)
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:  عالم الحيوان(ج
إف الحيكانات التي تعيش في المناطؽ الّصحراكية قميمة جدًّا، بسبب فقر الحياة 
النباتية، كقد كىب الّمو ىذه الحيكانات خصائص معينة تستطيع مف خبلليا التكيؼ مع 

. الظركؼ القاسية في المناطؽ الّصحراكية

كمف أىـ الحيكانات التي تعيش في الّصحراء اإلبؿ كالغزالف، كيتجسد ذلؾ في قكؿ 
كألكؿ مرة رأيت بعض ... مف بعيد تبصر قطعاف الغزالف مّتجية نحك المرتفعات : "الكاتب

قطعاف إبؿ :"، كفي كصفيا يقكؿ(1)"شعرت بالحياة ىنا.. اإلبؿ القادمة يسكقيا صاحبيا
. (2)"بيضاء كرمادية داكنة

فحياة سّكاف كاحات الّصحراء تقـك عمى تربية اإلبؿ التي تعد مصدرا أساسيا لمغذاء 
. كالثركة

الحياة خالية مف كّؿ شيء إاّل مف بعض الطيكر :"كيأتي سرب الطيكر في قكلو
قيؿ إّف ىذا النكع مف الطيكر يتحمّؿ ظمأ . الرمادية القميمة التي تشبو لكف الصحراء

 في عممية التخفي كالتكاصؿ بيف ميمافألكاف الحيكانات تؤدم دكرا  ؛كبالتالي. (3)"الّصحراء

الطيكر : الحيكانات، فدكر األلكاف في عممية محاكاة البيئة كاضح كجمي في كائنات مثؿ
. كالثعابيف التي تضع أعشاشيا عمى األرض

خرجت الذئاب كالثعالب كالحمير كاألفاعي كالثعابيف :"كما يضيؼ السارد قائبل
نقيؽ .. تتعالى أصكات الحيكانات كالطيكر" أيضا ك،(4)"كالعقارب مف جحكرىا ممّكحة منّددة

                                                           
 .24، ص الظمأصحراء : األخضر بف السايح (1)
 .111المصدر نفسو، ص  (2)
 .69المصدر نفسو، ص  (3)
 .45المصدر نفسو، ص  (4)
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صييؿ حصاف مف ىنا كىناؾ .. صكت الصراصير .. الضفادع ال ينقطع كنباح الكبلب
. (1)"نييؽ حمار يتعالى مف جية الجنكب

أما الزكاحؼ مثؿ األفاعي فمعظميا يختفي بالنيار كال يظير إال في الميؿ، يقكؿ 
. (2)"إنيا أفعى ساّمة تمشى مسرعة فيحّتؾ جمدىا محدثا تمؾ الكمضة:"الكاتب 

ظبي سميف بقركف طكيمة في مقّدمة القطيع تعقبو "باإلضافة إلى كصفو لمظبي 
. (3)"مجمكعة أخرل فييا الصغير كالكبير

كانت ىذه أىـ الحيكانات التي تستطيع أف تعيش في الصحراء كتتكيؼ مع قساكة  إذف

 . كبالتالي يشّح فييا الغطاء النباتي،ندر فييا األمطارت التي ؛الطبيعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .104،  ص صحراء الظمأ:األخضر بف السايح  (1)
 .134المصدر نفسو، ص  (2)
 .135المصدر نفسو، ص  (3)
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 العامة لمّصحراء تالدالال: رابعا
 ظمت الّصحراء ردحا طكيبل ترتبط بالجدب كالمكات، بكصفيا المكاف األقؿ مبلءمة 

لحياة معظـ الكائنات الحية، كلكف بارتباطيا باحتضاف بعض األدياف الكبرل أزاح عنيا 
مطمقية ارتباطيا بالمكت كجاء اكتشاؼ البتركؿ كثركاتيا الدفينة األخرل سببا إضافيا 

لتحسيف صكرتيا كالتقميؿ مف االندفاع في معاداتيا كرفضيا، بكصفيا مجاال قاببل 
. لبلستثمار االقتصادم كتحقيؽ المنافع كاألرباح

، كعمكما (1) كلذلؾ تعددت دالالت الّصحراء باختبلؼ المكقع الذم ترل منو الداللة
األكؿ القيـ السمبية، كالثاني يضـ القيـ االيجابية، أك : يمكف تكزيعيا في مجاليف رئيسيف

. تمؾ التي تبدك أنيا كذلؾ

: المجال األول- أ

  : القفر والقحط(1

. فالصحراء االنمكذجية ال حياة فييا، بؿ ىي مجرد بحار مف الكثباف الرممية      
كالحيكانات التي ، كمناطقيا المحصبة ال تضـ مف مظاىر الحياة سكل النباتات الشككية 

 كالذئاب كاألفاعي كالسحالي كبقية ،تعيش فييا حيكانات ال يمكف أف يصادفيا اإلنساف
. (2)الزكاحؼ

ف الصحراء امتازت بالجفاؼ كندرة األمطار، كبالتالي نجدىا ال تضـ سكل أ بمعنى 
فاإلنساف ال يستطيع العيش  فييا ألّنيا ال تتكفر عمى . القميؿ مف الحيكانات كالنباتات

المياه، كاألمطار نادرة بالّصحارم، بؿ تكاد تككف منعدمة مع العمـ أف الحياة ال تقـك إال 
.  بالماء

                                                           
. 23الركاية العربّية كالصحراء، ص : صبلح صالح (1)
. 24،ص المرجع نفسو (2)
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قاحمة دكناء .. األرض منبسطة ال عشب فييا كال شجر:" كيتجسد ذلؾ في الركاية
ىناؾ الكثير مف :"، أيضا في قكلو(1)"كؿ شيء فييا يكحي بالخكؼ كالمجيكؿ.. كأىميا

، كىك (3)"مف ينعش ىذه األرض القفراء"، كيردؼ (2)"المزارع ماتت أشجارىا مف الظمأ
. السؤاؿ الذم فرض نفسو عمى شساعة الّصحراء

: الشديد حرال (2
 عمى الرغـ مف البركدة التي تصؿ في بعض الّصحارم إلى ما دكف الصفر 

فبرد . ف ارتباط الّصحراء بالقيظ ىك األكثر انتشارا كفعبل في حياة البشرأ إال ؛المئكم

الّصحراء يمكف دفعو بكاسطة التدفئة البسيطة كالمبلبس المناسبة كالنار بينما ال يمكف 
مجابية القيظ بمثؿ ىذه البساطة كالقيظ الّصحراكم يمكف أف يؤدم إلى مكت المتعرض 

.   (4)لمشمس الّصحراكية فترة طكيمة
 فالمناطؽ الّصحراكية تعتبر أقؿ مناطؽ العالـ سكانا نظرا لقساكة المناخ كّشدة 

كنمثؿ لذلؾ . فالحياة في الّصحراء صراع دائـ مع الطبيعة. ارتفاع حرارتو أك انخفاضيا
حرارة قاتمة .. ظبلـ حالؾ إاّل مف تمؾ األنكار المضيئة في الشكارع.. غربت الشمس:"في

فكؿ شيء رمادم "، (6)"تطكؿ الطريؽ كيزداد معيا الحرّ "، حيث (5)"إلى درجة االختناؽ
. (7)"كؿ شيء ينتعؿ ظّمو.. يزداد الحرّ .. داكف

 

                                                           
. 10صحراء الظمأ، ص: األخضر بف السايح (1)
 .86المصدر نفسو ، ص  (2)
. 144المصدر نفسو، ص  (3)
. 25الركاية العربّية كالصحراء، ص : صبلح صالح (4)
 .155صحراء الظمأ، ص : األخضر بف السايح (5)
. 16المصدر نفسو، ص  (6)
. 11المصدر نفسو، ص  (7)
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: الضياع  التيه و(3
 ا الّصحراء فردكس مفقكد، ككاحة مفقكدة، كال يعثر عمييا إاّل التائيكف الذيف فقدك

كالصحراء في التكراة كفي القرآف ارتبطت بالتية، ىذا الذم لحؽ بني . (1)األمؿ في النجاة
كقد ظؿ ىذا التيو "إسرائيؿ جراء معاندتيـ لمكسى، فعذبكا بالتيو في صحراء سيناء، 

. (2)"عبلمة فارقة في حياة الييكدم كفي مخيالو

 ألف الصحراء كطف شاسع يشبو بحارا ؛ فالضياع في الّصحراء أمر صعب لمغاية

كبسبب االتساع . مف الرماؿ أك متاىة معقدة يصعب عمى البعض الخركج مف دىاليزىا
يصبح الظرؼ مناسبا لمضياع، ال يشترط . اليائؿ، كرتابة المشاىد كتأثيرات القيظ كالسراب

ّنما يمكف أف يككف ضياعا جماعيا؛أف يككف فرديا  أىممت:"كيظير ذلؾ في الركاية .  (3) كا 

تبدك عمى حافة الطريؽ بقايا "، حيث (4)"تيت بيف دركب الصحراء..  االتجاهأىممت:"
 .(5).."أرض خالية.. سبلسؿ جبمية قديمة تتخّمميا مساحات شاسعة تغّطييا الكثباف الرممية

. فمف أسباب التيو كالضياع في الصحراء ىك شساعة أراضييا .(5).."خالية
:  موت الزمان(4

كالفرؽ المشيدم بيف فصؿ .  الّصحراء أقؿ بقاع اليابسة تأثرا بتعاقب الفصكؿ
كفصؿ يمنح الناس إحساسا بالتغير كتدفؽ الزماف، عمى خبلؼ التعامؿ مع الصحراء التي 

. (6)ال يتغير فييا شيء حاسـ في كضعيا األنمكذجي
                                                           

  1، دار األماف الرباط، بيركت، لبناف، ط(قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي) الركاية كالتحميؿ الّنصي:حسف المكدف (1)
.  67، ص2009

 .66المرجع نفسو، ص  (2)
.  25الركاية العربّية كالصحراء، ص : صبلح صالح (3)
.  30صصحراء الظمأ،:األخضر بف السايح  (4)
 .  12المصدر نفسو، ص (5)
  . 25، ص الصحراء ك الركاية العربّية:صبلح صالح  (6)
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ال تعرؼ إال ربيعا قصيرا عابرا، أما   بمعنى أف فصكؿ الّصحراء متشابية، فيي
ىنا في الجنكب : "كيتضح ذلؾ في قكؿ الكاتب. باقي الفصكؿ  فتتميز بالحرارة الشديدة

     .(1 )"الكبير ال تعرؼ صباحا أك مساء،عصرا أك مغربا ال تمّيز الكقت كتبقى العممية ثنائية
 : المجال الثاني- ب

: ىناؾ« اإليجابي» كفي المجاؿ اآلخر

: ية ئ االتساع والالنها(1

ية، تدعك إلى التأمؿ كتحكل ثراء مف ئ لمّصحراء داللة االتساع كالفخامة كالبلنيا
حدكد لو، كامتداد يحمؿ حركة ، تبدأ مف داخؿ اإلنساف، كيتسع باتساع  المكجكدات ال

.     (2)الكجكد

 كلقد تميزت الّصحراء بشساعتيا كفخماتيا، كبأراضييا الكاسعة، كبالتالي تبدك لنا 
بامتداد ال نيائي 

:  الّصحراء مصدر لجماليات نادرة(2

تستأثر الصحارم بمعظـ الجماليات المتعمقة بالرحابة المشيدية، كجماليات شركؽ 
، كتتسـ بالصفاء كتدعك لمتأمؿ المتناىي المقترف (3)الشمس كغركبيا، كالتدفؽ الضكئي

.  (4)بالبيجة الغامرة، كالرغبة في االستطبلع الجمالي لركعة مظاىر الكجكد الطبيعية
ففي الّصحراء يمتزج لكف الرمؿ بالسماء كتنعكس في درتو الناعمة الصغيرة 
حقيقتيا الصمبة، كعندما يتصكر المرء أف ىذه السعة مف األرض قد تجمعت بتجمع 

                                                           
 .69صحراء الظمأ، ص : األخضر بف السايح (1)
. 27، ص2003، 1جماليات المكاف في الشعر العباسي، دار الرضكاف، عماف ، ط: حمادة تركي زعيتر( 2)

. 27، ص  الركاية العربّية كالصحراء: صبلح صالح (3)
 .77جماليات المكاف في الشعر العباسي، ص : حمادة تركي زعيتر (4)
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الذرات الصغيرة، يصبح العقؿ في منتيى الدقة مف البحث كالسعي كاالستمرار في مكاصمة 
.  (1)الحياة

كخبلصة القكؿ إف الّصحراء تميزت بسمائيا الصافية كبكثبانيا الرممية كشركؽ 
كيسطع ذلؾ في  . لكنا جميبل عمى طبيعتياأضفتشمسيا كغركبيا كبرماليا ككاحاتيا التي 

..  كقمـ الجكامع كأسكارىاتتقدمنا قميبل كجدنا المآذف كالقبا.. ىاىي األضكاء تتؤلأل:"قكلو
الكثباف .. أّكؿ ما شّد انتباىي تمؾ المكحات الباسقة مف النخيؿ تحيط بالمدينة مف كؿ جية

، أيضا في (2)"الرممية في خطكط عمكدية كأفقية منتصبة أماـ خطكط مف سعؼ النخيؿ
. (3)"غصت في الرمؿ أكثر.. أحسست بنعكمة الرمؿ كبركدتو: "قكلو

، فميؿ الّصحراء  إذف فمممغامرة في أعماؽ الّصحراء نكية خاصة كسحر ال يقاـك
جميؿ زاخر بمشاىد الفرح كأطياؼ المرح، يسكب فيو ضكء القمر عمى التككينات 

. الصخرية، نجكمو تتؤلأل، أما النيار فتسطع فيو شمس الحياة كتيتؼ فيو الرماؿ الناعمة
 السكينة والهدوء والتأمل  (3

حيث يشيع السككف الشامؿ في الّصحراء، بالترافؽ مع الرحابة القصكل، مناخا 
، تمد الحمـ بعناصر نماٍء تأخذ مف المبلمح الجغرافية (4)شامبل لمسكينة الداخمية كالتأمؿ

مادتيا كتفسح لمخياؿ مجاال لرسـ مبلمح إضافية، تكمؿ المساحات المتحجبة عف 
.  (5)أعيننا

فالمتأمؿ في الّصحراء يندىش بكثبانيا الرممية كباتساع أراضييا، فيي تختمؼ عف 
حياة أكثر  ؿبديؿعف المدف كذلؾ لسككنيا كىدكئيا، فضجيج المدف جعؿ اإلنساف يبحث 

                                                           
. 113، ص2010 ،2، دار نينكم، دمشؽ، سكرية، ط«دراسة المكاف الركائي»الركاية كالمكاف : ياسيف النصير (1)
. 90، ص  صحراء الظمأ:  األخضر بف السايح (2)
 . 31-30، ص   المصدر نفسو(3)
. 26الركاية العربّية كالصحراء، ص : صبلح صالح (4)
. 77جماليات المكاف في الشعر العباسي، ص : حمادة تركي زعيتر (5)
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عمى الرغـ "كيردؼ  ،(1) "كؿ شئ ىادئ صامت :"كيتجسد ذلؾ في قكلو ، ىدكءا كنقاءا
ىّبت نسمة مف .. أصغيت أكثر ليدكء الميؿ كسككنو.. شعر بو لـ أنـأمف التعب الذم 

. (2)"ألّكؿ مرة أشـ رائحة الشّذل كالطيب كالعبير.. جية الغرب
:  قابمية التحول(4

عمى الرغـ مف اليأس الذم يسيطر عمى ساكف الصحراء مف إمكانية تحكيميا 
إاّل أف ىذا اليأس ال يصؿ إلى درجة صرفو عف محاكالتو في سبيؿ . كتغييرىا لصالحو

التغيير كخصكصا بعد لمس إمكانية تحقيؽ ذلؾ، فبعض الصحارم يتـ تحكيميا إلى أرض 
. (3)زراعية

ليذا كاف . تعتبر الّصحراء أرضا قاحمة كذلؾ بسبب مناخيا القاسي كقمة أمطارىا
الناس ينتقمكف إلى كاحات أخرل كي يحفظكا أسباب حياتيـ مف الماء كاألكؿ، فالحياة جد 

. قاسية، كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد استطاعت الييئات أف تستغؿ النفط باستخراجو كنقمو
. كبالتالي حّكلت بعض صحارييا إلى أراضي زراعية منتجة

 أف نستخرج الماء مف باطف بإمكانناكاف : "يتضح ذلؾ مف خبلؿ قكؿ الكاتب
.  (4)"األرض كنقـك بحفر اآلبار كنعّمر ىذه الّصحراء كالمعّدات جاىزة كسريعة كالحمد لّمو

 بإنتاجيارض قاسية بمناخيا، قاحمة بطبيعتيا، فقيرة أكبالرغـ مف أف الصحراء 
الزراعي، إال أّنيا جزء ال يتجزأ مف عالمنا األرضي، بؿ ىي تّضـ أجزاء ميمة مف ىذا 

ذا كانت الّصحراء فقيرة في إنتاجيا الزراعي . العالـ، فالّصحراء جزء مف تراثنا الطبيعي كا 
فإذا كاف . كالمادم، فإنو ينظر إلييا عمى أّنيا غنية بتراثيا الثقافي كبإنتاجيا الرمزم

                                                           
 .20صحراء الظمأ، ص : األخضر بف السايح (1)
 .104المصدر نفسو، ص  (2)
. 27الركاية العربّية كالصحراء، ص : صبلح صالح (3)
 .71صحراء الظمأ، ص : األخضر بف السايح (4)
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صحيحا أف الّصحراء أرض قاحمة جرداء، فيي قد كانت دكما أكسع فضاء لمتأمؿ 
. (1)عار كاألديافشكالتفكير، ككانت دكما أفضؿ مكطف لؤلساطير كاأل

 يصؼ فييا قكة القبيمة كشجاعة اففي الصحراء كاف الشاعر ينظـ أشعارا كقصائد
. رجاليا، أك يتغزؿ بنسائيا الجميبلت كسحرىف

 كجو ايجابي كاآلخر سمبي، حيث اختمفت ؛كبقى أف نقكؿ، إف لمصحراء كجييف

قع كاألدكار الركائية، فالّصحراء شاسعة االركايات في تكظيؼ ىذه الدالالت حسب المك
بمساحتيا، غنية بثركاتيا، نادرة في أمطارىا، شحيحة في نباتيا، قاسية في مناخيا، منجبة 

ليا برنامج سردم خاص يحفظ خصكصية الّصحراء فنيا كتاريخيا ، لخصاؿ الكـر كالرجكلة
.         كحضاريا

 
  

 

 

                                                           
 .62، ص  (قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي)الركاية كالتحميؿ الّنصي : حسف المكدف ( 1)



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني   



 :الفصل الثاني 
 ماهية المكان الّصحراوي ودالالته

 ماهية المكان : أوال 
 تعريف المكان – أ 

 أنواعه – ب 

  أهميته - جـ 

  دالالت المكان الّصحراوي : ثانيا 
  الداللة االجتماعية لممكان الّصحراوي – أ 

  الداللة الحضارية لممكان الّصحراوي– ب 

  الداللة النفسية لممكان الّصحراوي - جـ    
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 ماهــــــــية المـكــان : أوال 
 : تعريف المكــــــان–أ 

ثبت منذ القديم دوره ا لممكان دور كبير في حياة أي إنسان، وال ريب في ذلك ، فقد 
القوي في تكوين حياة البشر، وتحديد تصرفاتيم، وتثبيت ىويتيم، وبالتالي يعد الركن 

وقد مّثل المكان عنصرا ميّما بل . األساسي الذي يمارس فيو البشر تكوينيم الحياتي
أساسيا من عناصر العمل األدبي والذي يسعى بدوره إلى إبراز ىوّية ذلك العمل من خبلل 

 .التصاقو بشخص العمل الفني الذي ال يستطيع االستغناء عنو بأي حال من األحوال 
 .ومن ىنا سنتطرق إلى مفيوم المكان لغة واصطبلحا 

 المــــكان لـــــــغة: 
 - 3 منزلـــــــة، – 2 موضـــــع، – 1: لقد وردت كمـــــــــمة المـــــكان في الــرائــــــــد بمـــــعنى

  .(ممَعب  )صيغة تدلُّ عمى مكان وقوع الفعل نحو :  في الصرف « اسم المكان »
 كنت »: ، نحو« في »ىو اسم مكان فيو معنى :   في النحو« ظرف المكان » - 4

 .(1) «عنَده 
 مكان »ع ضِ  مو-1: مكاٌن ج أماِكن وأمكنةٌ : معجم العربي األساسيالوفي      

 ال يستقر في »، « وضعو في مكان أمين »، « في المكان المناسب »، «االجتماع 
  ىو» منزلة– 2، « مكان الحادث »، « أخمى مكانو »، « مكانو في القاعة »، «مكان 

: اسم المكان [في الصّرف  ] – 3، « يحتّل مكانا مرموقا في الدّولة »، « رفيع المكان 
 .(2)صيغة تدّل عمى مكان وقوع الفعل

  

                                                           

  .845الرائد معجم ألفبائي في المغة واإلعبلم ، ص :  جبران مسعود (1)
   1989، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ،  (الروس  )المعجم العربي األساسي : أحمد العايد وآخرون (2)
  . 1062 – 1061ص 
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ووردت لفظة المكان في المعاجم المغوية بمعان ودالالت متقاربة فييا إشارات واضحة     
 مكان اإلنسان وغيره ولفبلن مكانة عند »وصريحة بأن المكان ىو الموضع، وىو 

، والجمع أمكنة كقذال وأقذلة وأماكن جمع «السمطان أي منزلة ورجل مكين من قوم مكناء 
 .الجمع 

وعمى ورود ىذه المفظة في المعاجم المغوية التي أشارت إلييا آيات القرآن الكريم 
، ومنــــــيا قـــــولو تعـــالى (1)وفقا لسياق التعبير القرآنـــي فجاءت بمعـــــنى الموضع أو المستـــــقر

:                             
 :، وقال تعالى (2)   

                
وينحدر الجدر المغوي لممكان من الموضع   .(3)

 .والمنزلة 

 المــــــكان اصـــــــطالحا : 
يعد المكان العنصر الرئيس المشكل لبنية الفضاء الروائي؛ باعتباره بنية معمارية 

 .(4)متجسدة بوساطة المغة، التي تتفنن في رسم عوالم مكانية متنوعة 

والمكان مساحة ذات أبعاد ىندسية أو طبوغرافية تحكميا المقاييس والحجوم        
 وال تتحدد المادة بخصائصيا الفيزيقية فحسب، فمادة العمارة مثبل ليست .ويتكون من مواد

نما ىي باإلضافة إلى ذلك نظام لعبلقات ىندسية مجردة، والمكان  بيذا المعني وحده، وا 
ولكنو فضبل عن ذلك نظام من . كذلك ال يقتصر عمى كونو أبعادا ىندسية وحجوما

                                                           

  .17 ، ص 2013 ، 1المكان في الشعر األندلسي ، دار غيداء ، ط:  محمد عبيد السبياني (1)
 [ .16اآلية ] سورة مريم ، (2)
 [ .41اآلية ]سورة ق ،  (3)
لواسيني األعرج ، مجمة المخبر ، بسكرة ، الجزائر  " طوق الياسمين " بناء المكان المفتوح في رواية : نصيرة زوزو  (4)

 . 21 ، ص 2012العدد الثامن ، 
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العبلقات المجردة يستخرج من األشياء المادية الممموسة بقدر ما يستمد من التجريد 
 . (1)الذىني المجرد 

كما يجسد المكان الحاضنة االستيعابية واإلطار العام الذي تتحرك فيو الشخصيات       
وتتفاعل معو، أيَّ نٍص ميما كان جنسو األدبي البد أن يتوافر عمى ىذا العنصر ما دام 
فعل الحكي ىو األساس الذي ينطمق منو ويعود إليو ويتمظير من خبللو وبوساطة آلياتو 

 .  (2)وقوانينو 
 ىو مجموعة من األشياء »: المكان بقولو" لوتمان"يعرف الباحث السيميائي     

تقوم بينيا  (...من الظواىر، أو الحاالت، أو الوظائف، أو األشكال المتغيرة  )المتجانسة 
  (3).(...العادية مثل االتصال، المسافة )عبلقات شبيية بالعبلقات المكانية المألوفة 

فقد انطــــــمق فــــــي مفـــــــيومو لممـــــــكان من منطــــمق الرؤيــــــــة إذ يـــرى " يـــــماس غر" أما     
 حسب اقتراحو موضوع مييكل يحتوي عمى عناصر – أي الفضاء النصي –أّنــــو 

متقاطعة غير مستمرة، لكنيا منتشرة عبر امتداده وفق نظام ىندسي متميز يسيم في 
تصوير التحوالت والعبلقات المدركة، والمحسوسة بين الذوات الفاعمة داخل الخطاب 

 .  (4)السردي 
والمقصود بالمكان في الرواية ىو الفضاء التخييمي الذي يصنعو الروائي من كممات    

 فالمكان ىو العمود الفقري الذي يربط أجزاء . (5)ويصنعو كإطار تجري فيو األحداث 

                                                           

 
  .5 ص  ،1988،  1إضاءة الّنص ، دار الحداثة ، بيروت ، لبنان ، ط: اعتدال عثمان  ((1

 « مدارات الشرق »دراسة في الممحمة الروائية  )جماليات التشكيل الروائي :  محمد صابر عبيد ، سوسن البياتي (2)
  .196، ص  (لنبيل سميمان 

 .99 ، ص 2010 ، 1تحميل النص السردي تقنيات ومفاىيم ، دار األمان الرباط ، ط:  محمد بوعزة (3)
   2008 ، 1الزمان والمكان في الشعر الجاىمي ، عالم الكتب الحديثة ، عمان ، األردن ، ط: وغالي ف باديس (4)
 .176- 175ص
، دار  (البنية الزَّمانيَّة والمكانّية في موسم اليجرة إلى الشمال  )البنية السردية عند الطيب صالح :  عمر عاشور (5)

  .29 ، ص 2010،  (ط.د)ىومو ، بوزريعة ، الجزائر ، 
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 .(1)النص الروائي ببعضيا البعض،ىو الذي يسم األشخاص،واألحداث الروائية في العمق 

أن المكان الذي ينجذب نحوه الخيال ال يمكن أن يبقى مكان ال مباليا   " باشبلر"ويرى     
ذا أبعاد ىندسية وحسب، فيو مكان قد عاش فيو بشر ليس بشكل موضوعي فقط بل بكل 

 . (2)ما في الخيال من تحيز 
أن المكان ىو الذي يؤسس المحكي ألن الحدث في حاجة " كريقل " في حين يرى     

لى زمن والمكان ىو الذي يضفي عمى التخيل مظير بإلى مكان  قدر حاجتو إلى فاعل وا 
فالمكان يمثل مكونا محوريا في بنية السرد، حيث ال يمكن أن نتخيل عناصر . (3)الحقيقة 

 . الرواية من أحداث وزمان وشخصيات دون أمكنة تحمييم 
 « مــــــؤلف من آنات ولحــظات ونــــــقاط منفصـــمة »أن المكان " ىيوم "     كما يرى 

 الطريقة التي ترتب وفقا ليا النقاط الممونة المحسوسة الواحدة إلى جانب »بوصــــفو 
 متناىي ويدرك بواسطة الحواس، أما الحد :فالمكان يتشكل من حدين األول . (4)«األخرى 
 . (5)  فيو يشكل امتداًدا لمحد األول ، بوصفو يتميز بالكينونة :الثاني

فالمكان وحدة أساسية من وحدات العمل األدبي؛ ألّنو يعد من أىم العناصر  إذن
 .الشكمية لمرواية 

                                                           

البنية والداللة في روايات إبراىيم نصر اهلل ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان  :  مرشد أحمد (1)
  .128 ، ص 2005 ، 1ط

   1، عالم الكتب الحديث ، األردن ، عمان ، ط" مدن الممح " المكان وداللتو في رواية :  عبد الرحمان منيف (2)
  .41 ، ص 2010

   2002،( ط.د)، إفريقيا الشرق ، بيروت ، لبنان ،  ( عبد الرحيم ُحزل :ترجمة  )الفضاء الروائي :  جنيت وآخرون (3)
 137.  ص
   1999 ، 1المكان في الـنــــص المسرحـــي ، دار الكــندي ، إربد ، األردن ، ط:  منصور نعمان نجم الدليـــــــمي (4)
  .18ص 
  .20 المرجع نفسو ، ص (5)
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المكان ىو الذي يؤسس الحكي ألّنو يجعل القصة المتخيمة " ىنري متران"ويعتبر 
 .(1)ذات مظير مماثل لمظير الحقيقة 

إذن فالمكان ليس عنصًرا زائدا في الرواية، فيو يتخذ أشكاال ويتضمن معاني عديدة 
 .  (2)بل إنو قد يكون ، في بعض األحيان، ىو اليدف من وجود العمل كمو 

لقد تباين مفيوم المكان من عصر آلخر، ومن فيمسوف آلخر، وكذلك من معجم 
آلخر، غير أّن الذي يمفت االنتباه ىو أن مفيوم المكان أثار حفيظة الفبلسفة وأغراىم 
بمحاولة تعريفة وضبطو، لما لو من أىمية كبيرة يتوقف عمييا وجود اإلنسان عمى ىذه 

 .األرض 
  المغــــــــــمـق / المكان المفتوح: 

أو تحده الحدود والحواجز / تتشكل ىذه الثنائية من طبيعة المكان الذي ال تحده 
 لحرية حركات اإلنسان وفعالياتو ونشاطاتو وانتقالو من مكان إلى اوالقيود التي تشكل عائق

آخر من جية، وتحدد من جية أخرى طبيعة العبلقة مع اآلخرين وانفتاح ىذه العبلقات أو 
وفضبل . (3)غير مسموح بتجاوزىا / انغبلقيا عمى قوانين وضوابط وشروط مسموح بيا 

عن كثـــــــير مـــــن الدراســـــــــات التي احتفت بالمكـــــــــان الروائـــي وأولــــــتو العنايـــــة والبحث   
فإن مفيوم المكان في األدب يحمل عدًدا كبيرا من الدالالت، وفي موضوع البحث تصبح 

 . (4)غامضا ممتبسا  مكانا « الصحراء »

                                                           

  3، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، ط (من منظور النقد األدبي  )بنية الّنص الّسردي :  حميد لحميداني (1)
  .65 ، ص 2000

، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان    ( الشخصية – الزمن –الفضاء  )بنية الشكل الروائي :  حسن بحراوي (2)
  . 33 ، ص 2009 ، 2ط

  .217 – 216جماليات التشكيل الروائي ، ص :  محمد صابر عبيد ، سوسن البياتي (3)
  .20محرمات قبمّية المقدس وتخّيبلتو في المجتمع الرعوي روائيا ، ص :  ميرال الطحاوي (4)
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والمكان الّصحراوي متحرك عبر الحركة البلنيائية لكثبان الرمال والجبال الرممية 
المتحركة وفق حركة الريح، والمكان الّصحراوي أيضا، ربما كان المكان األقدر عمى 

  (1).التدخل في حياة البشر وتغييرىا باستمرار في الواقع وفي الرواية 
وتحتاج الصحراء كمكان روائي إلى بعض التفسير قد يصمح مقدمة  لبلستشياد 

 في كل أنماط التعبير الوجداني »بالكثير من الكتابات النقدية التي ترى المكان حاضرا 
والذاتي، في األساطير والمبلحم وحكايات التراث وفي الشعر والقصة والرواية، ذلك أن 

اإلنسان زمكاني النزعة ال يستطيع االنعتاق كميا من سطوة الزمان والمكان حتى وىو في 
 (2) . «أشد حاالت التجريد إلحاحا 

وبالتالي فإن الصحراء مثبل قد تكون مكانا جغرافيا مفتوحا لما تمتاز بو من انفتاح 
عمى االمتداد الخارجي، ولكن طبيعة الحياة الصعبة فييا وعدم تبلؤم طقسيا مع نفسية 

 سعة المكان »اإلنسان يفسح المجال النغبلقيا المستمر، وىكذا مع بقية األماكن؛ ذلك أن 
  .(3)«وضـــــــــيقو، انغــبلقو وانفتاحو، رىينان بالحــالة النفســية أو الشعوريـة لســـكان المكــان 
يمارس  ويبقى لنا أن نقول إن الّصحراء مكان مفتوح وفضاٌء واسٌع مترامي األطراف،

 . لعبة الضغط والضيق واالنفراج النفسي عمى ساكنيو تبعا لحالتيم النفسية 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .70الرواية العربيَّة والصحراء ، ص :  صبلح صالح (1)
  .20محرمات قبمّية المقدس وتخّيبلتو في المجتمع الرعوي روائيا ، ص :  ميرال الطحاوي (2)
  .217جماليات التشكيل الروائي ، ص :  محمد صابر عبيد ، سوسن البياتي (3)
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 :  أنواعــــــــــه –ب 
 :مما سبق يمكننا القول إن المكان يشتمل عمى ثبلثة أنواع ىي

 : المكان المجازي – 1
سمى بيذا االسم ألنو افتراض وليس حقيقيا، وىو بمثابة مكان تجري فيو األحداث ومكمل 

ليا ، مثل األشجار التي تعترض البطل وتخفي اليارب، وقد يكون ىذا المكان وصف 
 .      (1)لحالة تمر بيا إحدى الشخصيات الروائية مثل الفقر والغنى والتباىي

وىو المكان الذي ال يتمّتع بوجود حقيّقي، بل ىو أقرب إلى االفتراض، وىو مجّرُد 
 . (2)فضاء تقع، أو تدور فيو الحوادث، مثل خشبة مسرح يتحرك فوقيا الممثمون 

وىو أيضا المكان الذي نجده في رواية األحداث المتتالية، حيث نجد المكان ساحة 
لؤلحداث، ومكمبل ليا، وليس عنصرا ميما في العمل الروائي، إنو سمبي، مستسمم   

 .(3)يخضع ألفعال األشخاص 
ومعنى ذلك أّن المكان المجازي ىو مكان خيالي وليس واقعيا تدور في فمكو 

 .األحداث؛ أي أّنو عبارة عن فضاء من صنع الروائي 
 : المكـــــان الهندســـي– 2

. (4)يتجسد ىذا المكان في الروايات التي يغمب عمييا اليأس والعجز واإلحباط 
ويظير ذلك من خبلل وصف المؤلف لؤلمكنة التي تجري فييا الحكاية، واستقصاء 

فالمكان . (5)التفاصيل دون أن يكون ليا دور في جدلية عناصر العمل الروائي األخرى
 .اليندسي يأخذ أبعاًدا متعددة تدلل عميو 

 

                                                           

  .96جماليات السرد في الخطاب الروائي ، ص :  صبيحة عودة رعرب ، غسان كنفاني (1)
  .111 ، ص 1996 ، 1فضاء النص الروائي ، دار الحوار البلذيقية ، سورية ، ط:  محمد عّزام (2)
  .133 ، ص 2010 ، 1بنية الّنص الروائي ، الدار العربية لمعموم ناشرون ، بيروت ، لبنان ، ط:  إبراىيم خميل (3)

  .96جماليات السرد في الخطاب الروائي ، ص :  صبيحة عودة زعرب ، غسان كنفاني (4)
  .133بنية الّنص الروائي ، ص :  إبراىيم خميل (5)
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 : المكــان تجــربة معـــــاشة– 3
يعد ىذا المكان من أكثر األماكن تأثيرا في حياة اإلنسان، ويبقى مخمدا ومحفورا في 

مكان " : إّنو (غالب ىمسا  ) يقول .ذاكرتو، فيو الذي يشكل دون أي مكان آخر ذاتيتة 
وعميو ىو مكان ، (1)"عاشو مؤلف الرواية، وبعد أن ابتعد عنو أخذ يعيش فيو بالخيال 

 .مألوف يمكن إعادة ىندستو خياليا ولغويا
في الرواية العربية   " غالب ىمسا " إذن ىذه ىي أىم أنواع المكان التي تطرق إلييا 

  .وتعد أولى الدراسات التي تناولتو، وفرشت لو أرضية نقدية
 :أهمـــــــــــــــيته- جـ 

ُيعدُّ المكان أحد المكونات الحكائية التي تشكل بنية الّنص الروائي، كونو يمثل 
العنصر األساسي الذي يتطمبو الحدث الروائي، والشخصية الروائية في الوقت نفسو   

 . دورا مركزيا داخل منظومة الحكي، ومن ىذا سنتطرق إلى أىمية المكانيمعب وليذا
أىمية المكان ال تقتصر عمى المستوى البنائي، بل تتجمى أيضا عمى مستوى 

، وذلك ُيخضع اإلنسان العبلقات اإلنسانية، والنظم إلحداثيات المكان  (المدلول  )الحكاية 
معتمًدا عمى المغة إلضفاء اإلحداثيات المكانية عمى المنظومات الذىنية واالجتماعية 

فيو بيذه األىمية "  أن المكان يساىم في خمق المعنى " والسياسية واألخبلقية، وىذا يعني 
 . (2)يجسد حقيقة أبعد من حقيقتو الممموسة 

إن تشخيص المكان في الرواية، ىو الذي يجعل من أحداثيا بالنسبة لمقارئ شيئا 
محتمل الوقوع ، بمعنى يوىم بواقعيتيا، إنو يقوم بالدور نفسو الذي يقوم بو الديكور   

والخشبة في المسرح، وطبيعي أن أي حدث ال يمكن أن يتصوَّر وقوعو إاّل ضمن إطار 
 . (3)مكاني معين، لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطير المكاني 

                                                           

  .97جماليات السرد في الخطاب الروائي ، ص :  صبيحة عودة زعرب ، غسان كنفاني (1)

  .128 – 127البنية والداللة في روايات إبراىيم نصر اهلل ن ص :  مرشد أحمد (2)
  .65، ص  (من منظور النقد األدبي  )بنية الّنص السرَّدي :  حميد لحميدانى (3)
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والمكان ال يكون ذا جدوى، ما لم ترتبط بو الحياة، سواء أكانت ىذه الحياة حياة 
فأي كوكب من الكواكب، وأي مكان لم يكتشف بعد، ولم تخترقو . البشر، أم حياة الحيوان

الحياة ليس بمكان، فالمكان ىو الموضع الذي تزخر فيو الحياة، لتوفره عمى العناصر 
 . (1)األساسية لمحياة من ماء، وىواء، تراب 

 إنَّ تشخيص المكان في »: عن أىمية المكان فيقول" حميد لحميداني"ويتحدث 
الرواية، ىو الذي يجعل من أحداثيا بالنسبة لمقارئ شيئا محتمل الوقوع ، بمعنى يوىم 

  (2)«.بواقعتيا 
والواقع أن أىمية المكان تكمن في ارتباطو بحياة اإلنسان، فبعد أن تتفتَّح مداركو 

يبدأ بتحديد أبعاده المكانية من خبلل حياتو العممية، إلى أن ينتيي بو المطاف إلى مكانو 
، كما تكمن أىميتو سرديا في قدرة الروائي عمى تصوير المكان بطريقة (القبر)األخير 

 .تجذب القارئ بواسطة آلية الخيال ولبنة المغة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .170الزمان والمكان في الشعر الجاىمي ، ص :  باديس فوغالي (1)
  . 96بنية النص السردي ، ص :  حميد لحميداني (2)
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 دالالت المكـــــان الّصـحــــــــراوي : ثانــــيا
     لقد تعددت وجيات النظر بالنسبة لممكان والذي أدى إلى تعدد دالالتو ، كيف ال وقد 

تناولتو أكثر من دراسة ، وأكثر من جية رأي ، ومع ذلك فإّن تناولنا لممكان في ىذا 
ال يقتصر عمى مفيومو بل يتعداه إلى ما يحيل إليو من دالالت " صحراء الظمأ " النص 

 .ومعاني في النص 
إّن المكان ىو المأوى والممجأ ، وىو مصدر الطمأنينة والراحة ، فاإلنسان في توّحد 

معو ، يعيش في كنفو خارجيا وداخميا ، ويأخذ منو مأخذ األلفة حتى يصير جزءا ال 
ينفصل عنو ، وىو ما يفسر إقدام الشعوب عمى الشيادة بفخر واعتزاز في سبيل أوطانيا   
كما يفسر دفاع العصافير عن أعشاشيا ، فحتى الحيوانات التي ال تدرك ليا قوانين الغابة 

 . (1)تعي جيدا قيمة المكان الذي ألفتو وألفيا 
 – المكان »مكانـــــيا ، ىو ابتداؤىا بـ " صحراء الظمأ " وما يثير االنتباه في رواية 

 في الرواية ، بوصفو ثيمة « الصحراء – المكان » األمر الذي يؤكدِّ بؤرية «الّصحراء 
أساسية ليعد قّوًة من القوى الفاعمة في النَّصِّ ، ضافية عمى الرواية السِّمة المكاّنية   

واية الحداثية من حيث اتخاذىا المكان قّوًة  لتعكس الرواية بذلك التحول الذي يجري في الرِّ
 من االىمال والبلوعي بوظيفتو البنائية واإلنتاجية لممعنى «المكان»بعد أن ىمِّش   صيةن

 .  (2) في الفكر الروائّي 
يكتسب المكان في الرواية أىمية كبيرة ، ال ألنو أحد عناصرىا الفنية ، بل ألّنو 

لخضر " فضاء يحتوي أحد عناصرىا الفنية ، بل وكل العناصر الروائية ، لذلك صور لنا 
المكان وجسده فصار ينطق من خبلل أحداثو ، وىذا ما جعل القارئ قريبا " بن السايح 

                                                           

أدب جزائري   : لمفدي زكريا ، رسالة ماجستير ، تخصص " الميب المقدس " جماليات تمقي ديوان :  صفية عمية (1)
  . 146 ، ص 2006عمي عالية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، : إشراف 

، دار التكوين ، دمشق    (مغامرة تأويمية في شؤون العتبة النصية  )في نظرّية العنوان :  ينظر خالد حسين حسين (2)
  .401 ، ص 2007،  (ط.د)سورية ، 
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 ألّنو مفعم بالدالالت االجتماعية والنفسية، فيا ترى ما ىي دالالت المكان ؛منو
 الّصحراوي؟ 

 :  الداللة االجتماعية لممكان الّصحراوي–أ 
    لقد حظيت دراسة الرواية باىتمام خاص من المنظور االجتماعي خاصة بعد أعمال 

تعبر عن شمولية اإلنسان الناتجة عن " ىيجل " المدرسة البنيوية، فالرواية من وجية نظر 
أّن الرواية " لوكاتش " حين يرى ي ف. بين الدولة والمجتمع (تعارض  )عدم وجود تناقض 

ىي الشكل الذي يبحث فيو البطل خبلل عدد من المواقف االجتماعية المختمفة عن قيم 
 .(1)جديدة تحظى بالقبول من المجتمع 

    ييتم عمم االجتماع باألبنية االجتماعية وعبلقات األفراد والجماعات كفاعمين يؤثرون 
، حيث تبرز لنا البنية االجتماعية داخل النص الروائي بصورة أحمى (2)ويتأثرون بمحيطيم

 بما تحويو من شخصيات وأحداث وفضاءات « القصة »في كون النص يقوم عمى أساس 
وعمى الرغم من البعد التخيمي المضفى . وأزمنة تكون ليا مرجعية واقعية في أحيان كثيرة

عمى عالم القصة، فإن نص الرواية يظل تجسيدا ألفعال وعبلقات وقيم اجتماعية وتاريخية 
يتم تقديم ىذا التجسيد من خبلل بناء لو استقبللو الذاتي عن ىذه البنية . محددة

 . (3)االجتماعية من جية وصمتيا من خبلل فعل الكتابة من جية ثانية
، وقد "الرقص "     ومن بين المظاىر التي تجسدت في الرواية وبشكل الفت لبلنتباه 

وظفو الكاتب بدالالتو االجتماعية، فالرقص يعتبر من أقدم الفنون، وىو نوع من أنواع 
باالضافة إلى أّنو أداة تعبيرية مثالية تعبر عن المكنون الداخمي لئلنسان، فحين .  التعبير

                                                           

 (ط.د)، دار المعرفة ،  األسكندرية ،  (النظرية والمنيج والموضوع  )عمم اجتماع األدب :  محمد عمي البدوي (1)
  .109 ، ص 2002

  2010،  (ط.د)قضايا منيجية في العموم االجتماعية ، سمسمة المعرفة ، بن عكنون ، الجزائر ، :  فضيل دليو (2)
  .207ص 
  2006  3، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، ط (النص والسياق  )انفتاح الّنص الّروائي :  سعيد يقطين (3)
  . 140ص 
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عجز المسان عن التعبير عما يجيش في الصدر، بدأت األجساد تعبر عما تريده ، كما 

حيث يكون في األماكن السياحية عمى نغمات موسيقية  ؛يعتبر أيضا وسيمة ترفييية

تعمو زغاريد النسوة  " :تختمف من حيث الموقع والزمان، ويتجسد ذلك في قول الكاتب
فالرجال التوارق يؤدون الرقصات .. وتعمو معيا التصفيقات ويبدأ الرقص والطرب 

.. أمَّا النسوة فيرقصن بالمبلءات السوداء .. الجماعية بسيوفيم وخناجرىم وىم ممثمون 
الرجل متّحجب .. تعجبت ألمرىّن .. وىّن سافرات الوجوه متّبرجات في كثير من األحيان 

 ."(1)والمرأة عارية الوجو واليدين والفخذين .. ال تظير منو إاّل العيون 
بوصفو فعبل متجاوزا، لو عبلقة مباشرة بقيم " الرقص"ومن الجمي ىنا حضور 

حيدر " إنسانية تعنى الخبلص و االنعتاق من أوضاع قائمة غير مبلئمة دفعت السائق 
 بسبب حياة يرى أّنيا ال تطاق ؛إلى التعبير وعدم القدرة عمى االحتمال" عبد السبلم 

، وبالتالي فالرقص مقترن بالحياة والحمم بشكل عام، وفي اقترانو بيذه المعاني (الّصحراء)
اإليجابية لرؤية ترى في وجود اإلنسان القمق والتوتر وعدم التصالح، لذلك نجده يتخذ من 

دخل حيدر حمبة : " الرقص بوابة لمحمم عبر شخصية المرأة الراقصة، يقول السارد 
اقترب من تمك المرأة ، رمى أجنحتو عمييا .. ألبسوه جمبابا وجناحين واسعين .. الرقص 

ىّزت رأسيا المكّمل بخصبلت الشعر الطويمة ممّوحة .. وحين مسكيا من خصرىا
 فالرقص مرتبط بصورة المرأة الجسدية وىو بمثابة ترف ألّنو يمثل لغة (2)."باالستجابة

تتعالى األصوات تحت أىازيج األغاني، نساء ورجال : " ويردف السارد قائبل، الجسد
بل وأطفال تمؤل ساحة تمك الرمال الذىبية  فرائحة الحريم والبخور والعطر ... وفرسان وا 

يقدم المتعة المجانية ويشبع نيم " الرقص"، ومن ىنا نممس أن  "(3)أثارت نشوة الغريزة 
  .العواطف والشيوات 

                                                           

  .27 – 26صحراء الظمأ ، ص :  األخضر بن السايح (1)
  .94 المصدر نفسو ، ص (2)
  .25 المصدر نفسو ، ص (3)
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ولمرقص دالالت متعددة، تحول الجسد إلى مادة ثقافية إلنتاج صيغ حضارية جديدة 
تتماشى مع الصيغ الحضارية األخرى ضمن مفيوم المثاقفة؛ ألّن النص األساسي لمرقص 

 . ىو الموسيقى التي تتباين ألوانيا وطبوعيا تبعا لممناطق الجغرافية 
ختاما يمكن القول إّن الكاتب قد وفق كثيرا في تقديم إضافة روائية محمية وسمات 
فنية عالية، وبمينـــــية العارف استطاع التحمــــيق عالـــــــــــيا، فـمن حـيث المضـــــــمون وظف 

وتجاوز بو المستوى الداللي من كونو حركات ميكانيكية متزامنة إلى حالة " الرقص"
 .إنسانية ليا عبلقة بقيم رفيعة 

إذن فداللتو العامة حركية مجردة، تعني حالة الخبلص والتحرر؛ ألّنو ظاىرة تعبيرية 
 .في لحظة سعادة غامرة 

كما قدم لنا الكاتب نموذجا لممرأة الجزائرية واألجنبية، وىنا سنتناول ىذه الشخصيات 
 : والقيم االجتماعية المرتبطة بيا عمى النحو اآلتي

 :الــــــمــرأة الجزائــــــــرية/ أ 
المجتمع ليس كبل متجانسا، فيناك تناقض الطبقات وتناقض الثقافات، وعمى ذلك 

فإننا نجد أعماال أدبية تصور الثقافة السائدة في المجتمع، ونجد أعماال أخرى تيتم 
بالجانب الميمش والثائر في المجتمع، وقد نجد العمل األدبي الواحد مركبة ثقافية، لكن 

 . (1)ىذا العمل ينتصر في النياية لصالح ثقافة معينة أو أيديولوجية محددة 
وقد كان لممرأة دوًرا فاعبل في شتى فنون العمم واألدب، كما أّنيا تميزت بالصدق في 

 . (2)العمم واألمانة في الرواية 
إذا حاولنا البحث عن معالم األنوثة في الرواية الجزائرية، فإننا نجدىا قد اكتسحت 
 . مساحة جد ىامة، حيث أبرزت الرواية الجزائرية عدة صور لممرأة تبعا لمواقعيا الحياتية

                                                           

 2003 ، 1المرأة في الرواية الجزائرية ، منشورات جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، ط:  صالح مفقودة (1)
  .193 – 192ص 
صورة المرأة في الموروث الشعبي بين واقعية ألف ليمة وليمة ورومانسية السير الشعبية  :  فاطمة صبلح األعجم (2)
  .90 ، ص 2010 ، 1، دار غيداء ، عمان ، األردن ، ط (سيرة الممك سيف بن ذي يزن أنموذجا )
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 :(الــــمرأة التاريقــــــــــية  ) تامـــــــــــت – 1
   جاءت في كثير من األحيان لمداللة عمى وظيفة إيقاظ القدرة الجنسية عند األسبلف   

وبالتالي ىي محور القاعدة األساسية التي تنطمق منو المحاور األخرى، ويصورىا لنا 
سمراء جميمة يظير أثر .. ممتمئة .. امرأة وافرة الظّل طوال وعرضا : " الكاتب بقولو

، فجسدىا  "(1)ينبع العطر من جسدىا عبقا تروي الجائع والظمآن.. الّسواك عمى فميا 
 . يروي ظمأ العطشان في ىذه الصحراء القفراء 

   وال شك أن الجسد بوصفو مستودعا لكل القوى اإلنسانية كان ىو التجسيد الحي لمجمال   
فإن ما نطمق عميو صفات معنوية أو جماال روحيا أو غير ذلك مما يخيل إلينا أنو غير 
محسوس، ىو في الحقيقة متصل بالحس والجسد، فالجمال صورة، ومعنى يتحقق من 

 . (2)خبلل الصورة 
، الثور اليائج كما يصفو "حيدر عبد السبلم " في شباك السائق " تامت " وقعت 

السارد فيو ال يمل من مطاردة النساء، فالدنيا بالنسبة لو امرأة والحياة أيضا امرأة   فنجده 
 . يركض وراء النساء؛ بسبب قساوة الصحراء عميو، فيتخذن بديبل لمرواء واالستقرار

     إن تناول موضوع المرأة بقي ناقصا ما لم يتم التطرق إلى الجوانب الجمالية المتعمقة 
بالجسد، ذلك أن صورة الجمال األولى في نظر الرجال ىي المرأة في عنفوان الشباب 

شفــــتاىـا كحــــــّبات تــــوت نضجت عمى مـــيل : "، ويتبــــــــين ذلك في ىذا المقطـــــع(3)خاصة 
تشعر بجاذبية نحوىا .. طويمة الرقبة قوية البنية .. خاصرتيا كخاصرتي ظبي ممتمئ .. 
، فحيدر يراىا من وجية نظر ضيقة (4)"أشبو بحبة الفمفل التي تجمع المّذة واأللم.. 

 .ارتبطت بمساحة ونتوءات الجسد 

                                                           

  .27صحراء الظمأ ، ص :  األخضر بن السايح (1)
  .  18 ، ص 1989،  (ط.د)عالم المرأة في الّشعر الجاىمي ، دار الثقافة ، القاىرة ، :  حسني عبد الجميل يوسف (2)
  .295المرأة في الرواية الجزائرية ، ص :  صالح مفقودة (3)
  .27صحراء الظمأ ، ص :  األخضر بن السايح (4)
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 ارتبطت بالرواء الجسدي بالنسبة لحيدر، لتنسيو – ىنا –" تامت " إّن صورة المرأة 
قساوة الّصحراء، فقد أضفت عمييا الطبيعة الّصحراوية العديد من المحاسن، حيث اكتسبت 

 .من الصحراء اتساعيا وامتدادىا ونحاسية بشرتيا وعبق رماليا 
 :  عـائــــــــــشة– 2

إّن الوضع االجتماعي الذي يعيش فيو الفرد ذكًرا كان أم انثى ينعكس عمى أسموب 
حياتو في المجتمع ويظير ذلك جميا لدى المرأة، فالمرأة التي يفرض عمييا الزمن أن 

تعيش جارية تعاني من الذل واليوان، يتكون لدييا شعوٌر بالنقص بسبب نظرة المجتمع ليا  
وىذا الشعور يجعميا ال تتحرج من أّي فعل تقوم بو خاصة عندما تعرف أن المجتمع 
ينظر ليا نظرة دونية، بخبلف المرأة الحرة التي عاشت في مجتمع يجميا ويحترميا   

 . (1)ينعكس ذلك عمى سموكيا ويجعميا تصل إلى أعمى المراتب في شتى المجاالت
تعيش عائشة في أسرة فقيرة، وفي كنف ظروف مزرية، ما اضطرىا إلى العمل مع 

الشيخ المشعوذ، الذي حوليا إلى جارية عنده، في حين كانت عائشة فاتنة الجمال  
فبدت .. تبدو آلية جمال ىبطت مع نسائم الميل إلى األرض : " يصفيا السارد في قولو

عندما تنظر إلى عنقيا األبيض الطويل تتخّيمو .. لي بشرتيا كالّمبن الممزوج بشراب الورد 
 .، وىو ما أوقد رمز الجمال في صورة ىذه المرأة (2)"شمعة بيضاء مّتقدة 

وعميو سنبدأ بالحديث عن الجسد الذي من خبللو تتحدد ىوية اإلنسان وبو يكون 
قامة عبلقات اجتماعية، فالجسد ىام خبلفا لمنظرة  المرء قادًرا عمى األخذ والعطاء، وا 

التصوفية المترىبة التي تتجاىل الناحية الجسمية وتعتبر أن اإلنسان الحقيقي روح وعقل 
فقط، بينما الحقيقة أنو ال قيام لمروح بغير البدن، ومن ثمة فحديثنا عن البدن أو الشكل 

 في العبلقات [ نقطة مركزية ] إن الجسد يمثل ». الخارجي عموما يكتسي أىمية كبرى 

                                                           

 .73صورة المرأة في الموروث الشعبي ، ص :  فاطمة صبلح األعجم (1)
 .98صحراء الظمأ ، ص :  األخضر بن السايح (2)
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. »(1)اإلنسانية، تنبني عمييا الكثير من النتائج واآلثار النفسية واالجتماعية والحضارية 
فالجسد يشكل محوًرا أساسيا في العمل الروائي بكل حموالتو النفسية واالجتماعية والثقافية 

 .والفمكمورية 
إن جغرافية الجسد تتداخل مع فضاء النص وفضاء المكان إلى درجة التماىي   
فالمرجعية الثقافية لداللة الجسد تحتوى تمفصبلت المعنى المكتنزة فيو، تثريو بخصوبة 

 .(2) المجاز، ومضاعفة الداللة، كما أن السياق سيحّولو إلى نسيج النص ورؤيتو الكمية
الذي كان يبحث عن مصدر إلشباع شيواتو  "حيدر"أيضا وقعت في شباك" عائشة"

ىا ىو يمسكيا من "حتى يرتوي من فيض جماليا ويستحم في بحر حسنيا األخاذ 
كانت تذوب في يده كما يذوب الجميد المتألق .. بل يرتشفيا في ىيام .. خاصرتيا ويقّبميا 
 .(3)"تحت وطأة الشمس

    وفي الرواية الجزائرية، ال يكاد يخمو وصف المرأة وجماليا من وصف لمنيود 
يغير : " ، ويتضح ذلك من خبلل قول السارد (4)واالمتبلء وىو ما يثير شيوة الرجال

وقفت جامدة من غير حراك في النقطة التي أثارت .. موضع يديو إلى جية النيدين 
صدرىا الممتمئ العريض وساقاىا الممفوفتان :" ، ويردف قائبل(5)" المشاعر وىيجت الغرائز

 .(6)" الطويمتان يوحيان بالحّب والشيوة والجنس

                                                           

 .296 – 295المرأة في الرواية الجزائرية ، ص :  صالح مفقودة (1)
 ، دار التنوير ، الجزائر  (دراسة نقدية في السرد وآليات البناء )سرد المرأة وفعل الكتابة :  األخضر بن السايح (2)
 .179 ، ص 2012،  (ط .د )

 .96صحراء الظمأ ، ص :  األخضر بن السايح (3)
 .302المرأة في الرواية الجزائرية ، ص :  صالح مفقودة (4)
 .94صحراء الظمأ ، ص :  األخضر بن السايح (5)
 .98 المصدر نفسو ، ص (6)
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إذن فالكتاب الجزائريون ال يتحدثون عن النيود إال في جانبيا الجنسي الشيواني وما 
يتبعو من إقامة عبلقة مع المرأة، سواء أكانت ىذه العبلقة مبنية عمى أساس المودة 

 ".(1)واالتفاق العاطفي والفكري، أو عمى أساس التمتع بالمرأة واستغبلليا الجنسي 
فالمرأة ذلك الكائن العجيب في كل شيء، ساحرة، عذبة، جميمة، حنونة، وىي فاتنة 

 ألّنيا بطبيعتيا تثير العواطف، وترمز لمحمم الجميل بالحياة الرعيدة، كما ترمز ؛الرجال
 .أيضا لمنضارة وحيوية الشباب 

وخبلصة القول، إن المرأة أثمن كنز في الحياة، إذ استطاعت المرأة الجزائرية أن 
تمعب دوًرا رئيسا في رسم خارطة الجزائر اجتماعيا وثقافيا وحضاريا، وظمت مصدر إليام 

 .يستمد منو الفنان لحظاتو اإلبداعية
 :  المـرأة األجنبــــــــية–ب 

بالرغم من أن الروائيين الجزائريين لم يخصصوا عمبل روائيا منفردا بامرأة، فإن 
الرواية الجزائرية ، ال تخمو من عنصر األجنبية، فكيف صورت المرأة األجنبية، وىل كان 

  (2)حضورىا قويا أثناء الحديث عن المرأة ؟ 
 :  ســـــــــوزان

وىي شخصية ال يقرأىا أحد إاّل ويعشقيا، رسم الكاتب مبلمحيا بدقة متناىية مقدما 
إّنيا آية في الروعة والجمال        :"ليا لوحة فنية ناطقة بالجمال والسحر، يقول الكاتب

 (3)." شيية إلى حّد الجنون.. حموة تممك معنا طيسا خاصا .. سبحان من صوّرىا 
فسوزان صورة لمجـــــــــــــــمال ونشوة االنتـــــصار، وقد وفــــــر لــــيا الروائـــــي عناصــــــــر أساســــية 

     (4)" بيضاء ناصعة البياض وجنتاىا تميبلن إلى الحمرة  : " عنصر المون:  منيا

                                                           

 .303المرأة في الرواية الجزائرية ، ص :  صالح مفقودة (1)
.224 المرجع نفسو ، ص  (2)  

 .42 األخضر بن السايح ، صحراء الظمأ ، ص (3)
 .42 المصدر نفسو ، ص (4)
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 :الرائحة عنــصر، وكـــذلك (1)"شعر ميّدل أشـــــــقر يصل إلى خصرييا وعــــــــــينان خضراوان"
فالجسد ناعم طازج  " :عنصر الممس، (3)"ىي جنة فيحاء : " ، أيضا(2)" شيية العطر" 

، فيي موضع اشتياء (5)"ليا عينان دافئتان  " :عنصر الحرارة، (4)"مثل حّب الميمون 
ىاىي سوزان بجــــواري .. ىّزتني رائحة العطر .. شعرت بالنشوة :" ورغبة يقول السارد

" سوزان " ، لذلك قدمــــيا الكــــاتب عمــى صورتــــيا الحقيــــقية، فاسـم (6)"زاعــــقة تستـــفّز الشيوة
 .يحمل عدة صور ودالالت مختمفة

 أتت إلى الصحراء في جولة سياحية مع أصدقائيا، وىنا تعرفت عمى السائق " سوزان    "
ابن حزم "حيث يعرف . في أحد الفنادق، وبدأت حكاية العشق بينيما" حيدر عبد السبلم " 

 إّن أولو ىزل وآخره جد دقت معانيو لجبللتيا عمى أن توصف »: العشق بقولو " األندلسي
فبل تدرك حقيقتيا إاّل بالمعاناة، وليس بمنكر في الديانات وال بمحضر في الشريعة، إذ 

 لكن العبلقة بينيما لم تكن عبلقــــــــــة عشـــــق فحسب، بـــــل (7).  «القموب بيد اهلل عز وجل 
" ، ىو "حداثي "و " حدثي " مبنــية أيــضا عمى الجسد، فالــــجسد موضــــوع مركـــب ألنو 

ألّنو مجموعة من الغرائز والرغبات التي تصدر عنيا األفعال وسموكات وانفعاالت " حدثي 
دراكو وتفسيره  تظل مرتبطة بمتابعة منيجية ىادفة إلى فيم الصادر الذي ىو السموك وا 

  ."الجسد"والحكم عميو، ومن خبلل عممية الفيم واإلدراك لمصادر نعرف المصدر الذي ىو 
فيسبب تجدده الدائم كموضوع لمبحث وثيق الصمة بمواضيع أخرى " حداثيا " أما كونو 

                                                           

 .76، ص صحراء الظمأ : األخضر بن السايح (1)
 .153 المصدر نفسو ، ص (2)
 .76 المصدر نفسو ، ص (3)
 .152 المصدر نفسو ، ص (4)
 153 المصدر نفسو ، ص (5)
 .153 المصدر نفسو ، ص (6)
 . 76المرأة في الرواية الجزائرية ، ص :  صالح مفقودة (7)
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يبصرىا فوق تمك : " ويقرب لنا ىذا المقطع الصورة. (1)وخاضع لكل أشكال المقاربة 
يجري إلييا .. كجوىرة في أرض خراب .. الرمال بقميص النوم األبيض الّشفاف كدّرة 

فيضرب ذلك النسيم الخفيف وينفتح القميــص الشفاف .. سوزان .. مسرعا سورنا 
 .(2).." يخّيـل إليك فخذييا البيضاوان كشمعتيــن      مضيئتين .. األبيض

بدت لنا مبلمحيا منطوية عمى الحب والجنس، يشعر المرء بيا رغًما عنو فينجذب 
كان كالطفل الظامئ إلى رعايتيا وحنانيا ألّنو عاش حياة قاسية في " فحيدر"نحوىا، 

فالمرأة بالنسبة لمرجل مصدر  )الّصحراء، أضف إلى ذلك سوزان تحقق لحيدر حياة ممتعة
، إّنيا ال تعرف شيئا عن جمال الحياة، وجمال الرجولة، وما تعرفو ينحصر في (كل متعة 

الزنى يتحقق بواسطة معرفة " و. البعد الجنسي، فيي إذا صورة قبيحة لممرأة الزانية
ذلك أنو يتحاقب مع انمَحاء كمي لمخجل ، ولمموانع الخارجية أي أّنو يتبلزم .. حضارية 

مع إقصاء كمي لمعالم الخارجي، وتعويضو بعالم آخر يقاوم المتعة، ويجعل التركيز عمى 
مع العمل عمى إطالة لحظات المتعة وتعنيقيا .. كالموسيقى والرقص : المذة كامبل

وتصعيدىا إلى مستوى العبادة والتصوف، غير أن مجمل ىذه المسارات تجيض وتنتيي 
كل األصعدة   ليتبين عن كونيا مجرد تعويض مؤقت لخيبة الذات المستمرة عمى . بالتخمي

  .(3)خاصة وأّنيا تمتد عمى فترات متقطعة بتقطع فترات الكتابة والعمل والمقاومة
إذا كان ويتجمى في داللة مادية وحيدة ىي النشوة الجنسية، " سوزان"فكأن الحب عند 

العمل يشكل ضرورة ممحة لكل فرد أو مجتمع، من أجل تحقيق توازن اقتصادي نسبي 
يجعمو قادًرا عمى تحمل متطمبات الحياة المادية، فإن الجنس يرتبط بضرورة أخرى   
ذا . تتصل بالمتطمبات البيولوجية والعاطفية، وبالرغبة في تحقيق ديمومة الحياة البشرية وا 

                                                           

، عالم الكتب الحديث  (بحث في انثروبولوجيا الجسد  )الرواية العربية الحديثة المرجع والداللة :  جمال بو طيب (1)
 .01 ، ص 2013 ،  1إربد ، األردن ، ط

.75 األخضر بن السايح ، صحراء الظمأ ، ص  (2)  
، بيروت،الدار العربية لمعموم،(مقاربة من منظور سيميائية السرد)البناء والداللة في الرواية :عبد المطيف محفوظ(3)

 173-174ص،1،2010ط،لبنان
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كان العمل يتنوع، بشكل غير قابل لمحصر، في استعمالو وغائيتو، فإن الجنس ىو اآلخر 
يتنوع استعماال وغاية، تبعا لجدل الوضعيات الذاتية والموضوعية المتحكمة في الفرد و 

 .(1)المجتمع 
كما يصور لنا المؤلف ليالي العبلقات الجنسية عمى نحو مباشر، سنكتفي ىنا 

مسح براحة يده .. حيدر جريء ال يبالي فحل عميم بمواطن الضعف في المرأة : " بالتمميح
مع كل قبمة أحّس أن عضمة .. ظاىر عنقيا قّبميا في منابع اإلحساس ، ومع كل لمسة 

أطال النظر إلى فخذييا وثديييا ، لثميا بمسانو ، أحّس بدميا الحار .. في جسدىا ترتخي 
 .    (2)"فقال ليا بمطف ىذه الميمة ليمة الصدق والمأساة .. ينبض 

ىي عبلقة عشق، اتسمت بطغيان " سوزان"و" حيدر"إذن، فالعبلقة التي تجمع بين 
فالعشق وثيق بالجنس، وىذا األخير مرتبط بالجسد، والجنس حاجة " الجانب الجسدي، 

والغريزة . لف النفوسآبيولوجية ممحة في حياة اإلنسان يحقق بيا ذاتو، وعن طريقيا تت
الجنسية تتولد عنيا كثير من العبلقات والنشاطات اإلنسانية، وىي التي ترسم ثقافة 

 كل ثقافة اإلنسان في جميع تنوعاتو إنما تتصل قميبل »: "فيميب كامبي" اإلنسان، يقول 
 .(3)«أو كثيرا بغريزتو الجنسية والعبلقة المتولدة عن ىذه الغريزة بين الرجل والمرأة 

كل " كان يفيض بالشيوة وىو جسد غربي، والمقصود بالجسد الغربي " سوزان"جسد 
ويتجمى ذلك في . (4)"جسد ينتمي إلى الغرب سواء أكان ىذا االنتماء جغرافيا أو فكريا 

ىا ىو .. تثير جوعو الغريزي .. ىا ىما ساقييا البيضاويان تمآلن غريزتو التيابا :"الرواية
يعتصرىا ويجعميا ..يمّرر شفتو .. يضع يده عمى خصرىا.. ينفث عن مكبوت شيوتو 

                                                           

                162.، ص (مقاربة من منظور سيميائية السرد) البناء والداللة في الرواية :عبد المطيف محفوظ  (1)
. 43 – 42صحراء الظمأ ، ص  : األخضر بن السايح  (2)  

.77المرأة في الرواية الجزائرية ، ص :  صالح مفقودة  (3)  
.81، ص  (بحث في انثروبولوجيا الجسد  )الرواية العربية الحديثة ، المرجع والداللة :  جمال بوطيب  (4)  
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يمتيميا، فيو يشتيى وجعيا وآالميا   " حيدر. "(1)"رسما ىبلميا ببل مبلمح وال تفاصيل 
  .ألّنيا كشمس الصباح التي أشرقت في صحراء الجزائر

 أن الجسد واقعة اجتماعية، ومن ثم، فيو واقعة دالة، يدل باعتباره »وخبلصة األمر 
موضوعا، ويدل باعتباره حجاجا إنسانيا، ويدل باعتباره شكبل، إّنو عبلمة  وككل العبلمات  
ال يدرك إال من خبلل استعماالتو، وكل استعمال يحيل عمى نسق،  وكل نسق يحيل عمى 

فاالتصال الجنسي ال يعني المتعة، بل . (2)«داللة مثبتة في سجل الذات، وسجل األشياء 
يرى نفسو ينتقم من أوروبا بأكمميا وذلك من خبلل ممارسة " فحيدر"يحمل طابع االنتقام، 

انتقمت من أوروبا بكامميا وأخذت  ":الجنس مع سوزان، ويتبين ذلك في المقطع اآلتي
ما سبب احتفاظك بسوزان البريطانية ؟ يجيب حيدر عمى " ، وأيضا (3)"ثأري مضاعفا 

ألم تعمم أن بريطانيا ىي السبب في ببلء العرب قديما وحديثا وىي : الفور بصوت مرتفع
ىل عرفت سبب احتفاظي بسوزان البريطانية إنني اقتميا .. السبب في القضية الفمسطينية 

أثأر لؤلمة العربية، و أثأر .. أكثر من مّرة في اليوم ، أنتقم منيا وآخذ بثار أبي وأجدادي 
 .(4)"لفمسطين 
بدت شيوانية، فاستغل حيدر ىذه الفرصة لينتقم لؤلمة العربية لكّنو في " سوزان"وىنا 

حيدر قمق من قرب رحيل : "األخير وقع في حّبيا، ولم يستطع االبتعاد عنيا يقول السارد
، وىنا انقمب انتصار حيدر (5)"يفكر في حالو كيف يفعل وىل يستطيع صبرا .. سوزان 

إّنو يبكي بدموع حاّرة ويقّبل يدييا ورجمييا .. ىا ىو يطمب من سوزان البقاء " إلى ىزيمة
أصبح أسيرا يذوب في كل عضو من .. ويستنشق أنفاسيا وحّمى صدرىا العاصف 

                                                           

.152صحراء الظمأ ، ص :  األخضر بن السايح  (1)  
.184سرد المرأة وفعل الكتابة ، ص :  األخضر بن السايح  (2)  
.55صحراء الظمأ ، ص :  األخضر بن السايح  (3)  
.58 المصدر نفسو ، ص  (4)  
.144 المصدر نفسو ، ص  (5)  
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ىا ىو يبكي " ، ويردف (1)"إّنو يعبدىا .. الشعر والعين واليد والفم .. أعضاء جسدىا 
يريد منيا أن تأخذه معيا حيث تقيم أو .. ويرتشف الحّب من شفتييا في قببلت حاّرة 

فوجودىا . (2)"فيو ال يطيق فراقيا وال يقدر عمى تسيير حياتو بدونيا .. تستقّر ىنا معو 
قربو يخفف من ثقل صخور الغربة عميو ، لكّنيا رحمت وتركتو ، فيي لم تكن تحّبو، بل 

 .كانت عاشقة لجسده 
طاغية يسكت لييبيا وظمأىا، يطفئ النار التي تحرقيا  "لسوزان"بالنسبة " حيدر"يعتبر

 .  باإلضافة إلى أّنو يشبع رغبتيا المتنامية

صورة "  "سوزان"إذن ىذه ىي الصورة الحقيقية التي يحمميا ىذا الرجل في نظر 
 .(3)"التي ال تخرج دائما عن دائرة االستغبلل واالستيبلك " الشرق في مرآة الغرب 

ختاما نقول إن ىذه الرواية عبرت من خبلل شخصية المرأة عن الواقع االجتماعي 
 فالمرأة ىنا بدت ثائرة متمردة ومندفعة وراء رغبتيا ال تكبح جماحيا قوانين ؛والنفسي
 . وأعراف

 

 

 

 

 

 
                                                           

 157. صحراء الظمأ ، ص:األخضر بن السايح  (1)
. 158 المصدر نفسو، ص  (2)  
.156 المصدر نفسو ، ص  (3)  
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 :الداللة الحضارية لممكان الّصحراوي/ ب 

 صحيح أن المغة .كممة الحضارة كما نستخدميا اليوم، ترجع إلى عيد حديث نسبيا
العربية، والمغات األوروبية، قد عرفت المفظ منذ عيد بعيد، ولكن ىذا المفظ لم يتخذ معنى 

فأدت إلى " تاريخ الحضارة " محددا إاّل بعد أن نشأت الدراسة الخاصة المعروفة باسم 
استبعاد كثير من معانيو األخرى في المغات األوروبية بوجو خاص، مثل معنى التثقيف 

 .(1)إلخ .. والتيذيب، والزرع والتربية النباتية 

أول من عالج شؤون " عبد الرحمن بن خمدون"ويعد المؤرخ والفيمسوف االجتماعي 
والحضارة ". بعمم العمران البشري واالجتماع اإلنساني" الحضارة بصورة منظمة فيما أسماه 

ىي طور طبيعي من أطوار المجتمع البشري، مثميا في ذلك مثل " ابن خمدون"عند 
 .البداوة، ولكن البداوة أقدم، وىي أصل  الحضر والحضارة غاية لمبداوة 

ذا كان اجتماع البدو وتعاونيم ضروريا، فإنما يكون بالقدر  الذي يحفظ الحياة " وا 
 .(2)ويحصل بمغة العيش من غير مزيد عميو لمعجز عما وراء ذلك 

 فيي القيم السائدة في المجتمع : لمحضارة، بالمعنى الذي انتيينا إليو، دالالت عديدة
الذي يشتمل عمى مجاالت فنية وعممية وأدبية واجتماعية، وتعني أيضا التقدم سواء عمى 

 .مستوى المجال الفكري أو الفني من نشاط اإلنسان 
، فالفن مظير من مظاىر "الفن: "ومن المظاىر الحضارية التي وظفيا الكاتب ىي 

عمت الكمنجات األصوات الموسيقية وكان لتمك :"الحضارة، ويصورىا لنا الكاتب بقولو
 .(3)"الجبال المحيطة صدى يسمع 

                                                           

.09، ص 2010، 1اإلنسان والحضارة في العصر الصناعي ، دار الوفاء ، اإلسكندرية ، ط:  فؤاد زكريا  (1)  
الحضارة العربية اإلسبلمية بين التأثر والتأثير ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون  :  بن سبلمو يالربع (2)

 .07 ، ص 2009،  (ط .د )الجزائر ، 
 26.األخضر بن السايح ، صحراء الظمأ ، ص (3)

 



 ماهية المكان الّصحراوي ودالالته:                                     الفصل الثاني

 

75 
 

، دوًرا أساسيا في العديد من الفنون األخرى، كما أن فن الرقص "الموسيقى"تمعب 
ضربت : " أيضا ال يمكن أن يتم إال باالستعانة بالموسيقى ويتجمى ذلك في قول السارد

دخمت ... الموسيقى الغربية الصاخبة في أرجاء الفندق وبدأ الرقص والطرب والتصفيق 
، فالموسيقى تبعث في النفس العديد من المشاعر  (1)"تمك الفتيات في بيو الفندق يرقصن 

الذي قضى عمره في الصحراء يعاني " حيدر " فبالنسبة لمسائق . كما تثير الفرح والسعادة
من شظف العيش وخشونة الحياة والصراع مع الطبيعة، فكانت الموسيقى تمثل لو شفاء 

 . أي غذاء لروحو؛لمنفس، ومحرًكا لمشعور
وبالتالي فالموسيقى تعد من مستمزمات الحياة االجتماعية، وال يكاد يخمو منيا زمان 

 .أو مكان 

باعتباره مظيرا من المظاىر الحضارية   " المباس الّصحراوي"كما صور لنا الكاتب 
يمبس لباسا أزرق فضفاضا وسرواال واسعا منتفخا في أوسطو أقرب إلى : " يقول الكاتب

ويطمق عميو سكان ىذه المنطقة .. سروال الموبيا مثمما يسّميو سكان الجزائر العاصمة 
ىاىم بنو مزاب بمبلبسيم " ، أيضا (2).." أي عربي األصل « عربي »الّصحراوية سروال 

 .(3)"الفضفاضة وقّبعاتيم البيضاء 

ىاىي األضواء تتؤلأل  " :" المساجد"ومن بين األماكن التي أضفت طابعا حضاريا 
كما يصف لنا . (4)"تقدمنا قميبل وجدنا المآذن والقباب وقمم الجوامع وأسوارىا .. 
فن العمارة مطّمي بالجبس وتتدّلى في زواياه أنواع كثيرة من : " في قولو" العمارات"

، التي تعد الوحدة األساسية لبلستقرار في "الخيمة"وبعدىا يأتي ذكر . (5)"المصابيح 

                                                           

 156. صحراء الظمأ ، ص:األخضر بن السايح  ((1
  133.المصدر نفسو ، ص (2)
 154.المصدر نفسو ، ص (3)

 (4) المصدر نفسو ، ص 50.
 93.المصدر نفسو ، ص  (5)
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ذ الّصحراويون منذ القدم الخيمة مسكنا ليم، ومع االنتقال إلى الحياة خالصحراء، حيث ات
في المدينة ظمت الخيمة تراثا ثقافيا عريقا يتحدى بجمالو المعمار الحديث ويصعب محوه 
من الذاكرة، فبعد أن كانت الخيمة رمزا لقساوة العيش والعزلة وسط الصحراء، أصبح ليا 

 .مفيوم جديد فغدت رمزا حضارًيا وموروثًا ثقافيا يتطمب المحافظة عميو 

رّبما ألنيا ُتصنع " المسكن األكثر اّتساقا مع واقع الّصحراء " ويقال إّن الخيمة ىي 
 وىي سيمة التفكيك .من شعر الحيوانات المعزولة وجمودىا: من مواد متوّفرة غالبا

وأكثر ما يمّيزىا أّنيا تكيَّف تبعا لممناخ . والّتركيب والّنقل، ال تُتعب صاحبيا في الّترحال
.  الحرارة، في أثناء النيار لمّيل البارد « تخّزن »والّطقس يمكن عمى سبيل المثال، أّن 

 . (1) الّنسيم من أّية جية جاء « فتصطاد »ويمكن ألطرافيا أن ترفع 

ومن ىنا فممخيمة دالالت عديدة تنحصر في األصالة والتشبت باألرض، باالضافة 
إلى أّنيا رمز لمكرم، ففييا يتم تكريم الضيف من طعام ومأوى وحماية، ويتجمى ذلك في 

ىنا خرج رجل بدوي في سّن األربعين واستقبمنا ميّمبل مكبرا يا مرحبا يا : "قول السارد 
بسرعة .. أدخمنا إلى خيمتو .. كان رجل مضيافا كريما سخيا عمى ما يبدو .. مرحبا 

 ".  (2)مذىمة لم أشعر بيا جاءنا بإبريق شاي 

باعتباره داللة حضارية تعبر عن كل موطن، فمكل بمد أكمو " الطعام"كما يأتي ذكر 
وأىل الصحراء اشتيروا بإكرام الضيف خاصة عابري السبيل من أكل ومبيت . الخاص بو

وغير ذلك، ولقد اعتمد اإلنسان الّصحراوي البساطة في كل شيء، األمر الذي يعكس 
ولعل قدوم الّصحراويين من الّصحراء واستقرارىم فييا . بساطة الّصحراء في حد ذاتيا

 .جعميم يتمسكون ببيئتيم بكل ما تحممو من عادات وتقاليد 

                                                           

  1 ط،أزمة الحضارة العربية في أدب عبد الرحمان منيف ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان: صالح إبراىيم  (1)
  .302 ، ص 2004

  .116 األخضر بن السايح ، صحراء الظمأ ، ص (2)
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ىنا نممس كرم الناس وسخائيم في : " داللة عمى اإلكرام يقول الروائي" فالطعام"إذن 
بمجّرد وقوفنا بالسيارة جاء رجل بقصعة طعام تّتسع .. إكرام الزّوار باألكل والماء والشرب 

نزلنا دفعة واحدة وشّكمنا دائرة حول الصينية .. لعشرة من الناس مزّودة بالمحم والبيض 
يتوّسط الصينية إناء عميق ممموء بالمرق والمحم والخضار والبطاطس والفمفل .. الكبيرة 

فبل تسمع في ىذه المحظة إاّل .. فياجت بطون اإلخوة بشيوة الطعام فامتّدت األيدي 
جاءنا بإبريق شاي ومّمة أخرجيا من بين : " ويضيف السارد قائبل. (1)" طقطقة المبلعق

كانت لذيذة لم أنس طعميا وحبلوتيا خاّصة مع .. الّرماد المتطاير عمى حاّفة الخيمة 
ذقنا طعم .. أكمنا بنيم ورشفنا الشاي .. الصحن الذي وضعو أمامنا فيو قميل من السمن 

 ألّنو عنوان ؛في الببلد العربية مكانة رفيعة" فممشاي. "(2)" الرائحة مع ىذه االستراحة القميمة
الضيافة والكرم، كما يساعد أيضا في دفع عطش الصحراء ومساعدة الجسم عمى مقاومة 

كما لو داللة حضارية تعكس جّو االلتفاف حولو والسمر عمى بساطيا الرممي . حرىا
 .   وزمنيا الميمي 
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 :الداللة النفسية لممكان الّصحراوي/ جـ 

عمم يدرس العبلقات بين النفس اإلنسانية والظواىر : يعّرف عمم الّمغة الّنفسي بأّنو
في . (1)المغوية، والتي ىي الدراسات التي تربط بين الظواىر المغوية والظواىر النفسية 

نتاجيا واكتسابيا" إيفمين ماركوسين " حين تعرفو   .  (2)بأّنو دراسة المغة اإلنسانية وفيميا وا 

تعد مسألة معرفة شخصية الروائي عمى ضوء آثاره اإلبداعية من أىم األىداف التي 
يتوخاىا التحميل النفسي لمعمل الروائي بحكم كونو محاولة رصد لمجذور النفسية التي 

استمد منيا الروائي مادتو اإلبداعية التي صبغت عمى نحو بعينو دون غيره من األنحاء 
عمى الرغم من المعوقات المنيجية، والمعرفية، واإلجراءات التي تسبغ شيئا من النسبية 

 .  (3)عمى النتائج المتعمقة بمدى العبلقات بين شخصية الروائي ومضامينو الروائية 

" إن قراءتنا لمرواية من المنــــظور النفسي، تنتــيي بنا إلى إدراك ما تخفــيو شخصية 
من مشاعر وأحاسيس وعواطف متوترة، تعكس عمق األزمة اإلنسانية النفسية " مصطفى 

الرجل الكريم، الذي قدر عميو أن يعيش في زمن غريب ال " مصطفى " التي يعاني منيا 
 .يشعر معو باالطمئنان 

اجتماعيا عمى أّنو ذلك الرجل الذي تعرض " مصطفى " لقد قدم الكاتب شخصية 
لمحرمان بسبب ظروف عممو التي أجبرتو عمى أن يشتغل مفتشا عاًما لمسياحة في أقصى 

 .  الجنوب، فأصبح يعاني من توتر نفسي وعاطفي 
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  1عمم المغة النفسي مناىجو ونظرياتو وقضاياه ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، األسكندرية ، ج:  جبلل شمس الدين (2)
  .9 ، ص 2003،  (ط.د)

 (ط.د)، دار ىومة ، بوزريعة ، الجزائر ، (نجيب محفوظ نموذجا  )الّتحميل الّنفسي لمّرواية :  محمد مسباعي (3)
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ىذه الشخصية تعاني من اضطراب نفسي، بسبب حاالت الشك التي تراودىا   
وعن بمده كان المؤثر األول عمى نفسيتو، حيث " سارة " عن زوجتو " مصطفى " فابتعاد 

بدأت شكوكو تحوم حول زوجتو المرأة الشريفة التي كانت  عمى الرغم من كونيا وحيدة إاّل 
بدأ . أّنيا صانت عرضيا وشرفيا، لكّنو بمجرد أن اتصل بيا عمى الياتف ولم ترد عميو

ىل استغّمت : " يتساءل في قراراة نفسو أين ذىبت في غيابي، وبدأ فتيل الشك يمعب دوره
إّنو زير نساء ال يمل من الّطراد كالثور " سالم " غيابي لتمارس فعمتيا الشنيعة مع الفاجر 

إن بعض الظّن إثم، يتمتم أعوذ باهلل من .. ال .. اليائج، يضع يده عمى رأسو ال 
 زوجتي تذىب إلى بيت والدىا في الريف، ال تستطيع البقاء وحدىا كل ..الوسواس الخناس

 . (1)"ىذه المدة 

.   وىي في عمق أزمتيا النفسية والعاطفية " مصطفى " لقد قدّم لنا الكاتب شخصية 
عبلقة المحمل النفسي " ويرى التحميل النفسي أّن عبلقة الروائي بشخصيتو الروائية تماثل 

عمى اإلطبلع عمى طوايا " جان دوالي "  كما أشار إلى ذلك الطبيب النفسي –بمريضو 
نفسو، بحيث تكون العبلقة النفسية الخيالية القائمة بينيما بمثابة عبلقة المريض النفسي 

 . (2)الذي يبثو نوازع ذاتية، وخوالجيا في بوح اعترافي حميمي " بمحممو 

بمعنى أن العبلقة التي تجمع الروائي بشخصياتو يجب أن تقوم عمى التماسك  
 . فالروائي بمثابة محمل نفسي ليا 

في عالم نفسي يرتبط بالمحظة، ولم يستطع التخمص منو، ففي تمك " مصطفى"إًذا 
المحظة أراد أن يــــــصل إلى بـــــيتو في لمـــــح البـــــصر   لكـــــــّنو يقـــــيم فـــــي الغرب الجزائــــــري  

، فبدا كطائر مكسور الجناح، ألّنو يرى في مخيمتو وعالمو النفسي زوجتو مع "معسكر"
فعميا السافل الفاجر إّنو أحمق ال يعرف إاّل : " ذلك الممعون، يقول مصطفى في خيالو
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ال يفرق بين امرأة وأخرى .. نزواتو ال يمّل وال يفتر حتى ينال مراده من المرأة التي يريدىا 
 " . (1)حتى ولو كانت متزوجة 

: برىة ثم يتذكر زوجتو وىي في أحضان ذلك السافـــــل فيقول" مصطفى "  يسكت 
بعد أن شعرت بحّر الشمس وقد نزعت ثيابيا واكتفت بقطعة خفيفة تمبس وتنزع عمى "

شعرىا األشقر الطويل .. عجل، تصّورىا وىي تطّل من الشرفة تتممس نسمة أو ىواء 
.. فشعر بسالم يدخل رفقتيا يمسكيا.. نيداىا المنتفخان ككرة عاج بطنيا المنبسط المّين 

 .(2)"سأقتميا معو أيضا .. ال ، سأقتمو شّر قتمو .. يصرخ مصطفى ال 

النفسي كئيبا وما يزيد من كآبتو حضور تيمات الخيانة " مصطفى " ىكذا يبدو عالم 
 فيل بالفعل .، لكن كل ىذا كان مجرد شكوك "زوجتو " في ذىنو ومن أعز الناس إليو 

 زوجتو عمى عبلقة مع سالم ؟ وىل ىي تطعنو في شرفو ؟ 

، حيث ذىب "مصطفى " وىكذا يبدو واضحا أن الكاتب قد تعمد التركيز عمى نفسية 
عمماء التحميل النفسي إلى اعتبار الشخصيات الروائية، إما أّنيا الناطق الرسمي باسم 

مبدعيا يتبناىا تماما، باعتبارىا قناعو الفني أو أّنيا مجرد شخصية مستقمة عن مبدعيا   
  (3)".متحررة أحيانا منو 

البد من التطرق أوال إلى " مصطفى " ولئلجابة عن التساؤالت التي تحوم حول 
 .موضوع الخيانة 

مما ال شك فيو أن الخيانة الزوجية جريمة كبيرة ال مبرر ليا، فيي انحراف عن 
القيمة السميمة ، فعمى اعتبار أن المرأة كائن ضعيف تجري وراء عواطفيا، فيي معرضة 

 . وىي خمفية غير ثابتة دائما ، إلى أن تقع في ىذه الجريمة
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ولم يعد يطيق نفسو، فيو في حالة ىستيرية " مصطفى "اختمطت األمور عمى  
ومظيره يوحي بالجنون، ال يفرق بين الصواب والخطأ، كل ىذا بسبب زوجتو التي تعمل 

 .مرشدة وخبيرة في السياحة

امرأة عفيفة وطاىرة ، فكل ىذا مجرد ىواجس رسميا زوجيا، الذي كان يقول " سارة"
، الغرض من تكرار ىذه العبارة ىو محاولة إطفاء صوت (إّن بعض الظّن إثم  ): ويردد

 . الشيطان في دواخمو وأّن كل ىذا مجرد وّساوس، فحسن الظّن ورطة ال حل ليا

إّنيا اآلن ": " مصطفى " في نظر زوجيا خائنة في عرضو وشرفو، يقول " سارة " 
من يمنعيا سيأكميا   .. تخونني في عرضي وشرفي، من أدراني أنيا بين أحضانو 

يعصرىا، سيجعميا عجينة في يده، سيترك بذرتو في أحشائيا وستقابمني حينذاك ميممة 
أنا األبمو المغّفل الذي ال ينظر إلى .. يا إليي ما أحمقني .. مكّبرة مستبشرة بمولود جديد 

يا إليي، قتمت نفسي بثقتي العمياء، لم أتحّذر ولم أفكّر في عواقب .. عواقب األمور 
لكن في الحقيقة . (1)" لن أتركيا تنعم بخيانتيا .. سأقتميا .. ال .. لكن ، ال .. األمور 

فتح الباب " إلى بيتو " مصطفى " كل ىذا كان مجرد شكوك وىواجس ، فعندما وصل 
وقف في بيو المنزل مندىشا حين وجد سارة منيمكة .. بيدوء واندفع كالوحش اليمجي 

كم قمت : " فسقط عمى ركبتيو مذعوًرا وىو يقول.. ىالو ما رأى .. في قراءة القرآن الكريم 
 . (2) "إّن بعض الظّن إثم..لنفسي إّن بعض الظّن إثم

قد عكست أبعاد الّشخصية " مصطفى " وبناء عمى ما تقدم، نجد أن شخصية 
النفسية، حيث استطاع المؤلف أن يقدميا لنا عمى دفعات، فكانت تنمو من خبلل التفاعل 

 .مع األحداث وغيرىا من أركان الرواية األخرى 
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وىي عبلوة عمى ذلك، شخصية تنزع إلى التحّول والتغيير، ال تستقر عمى حال   
 عمى امتداد أحداث الرواية، تكشف لنا عن مكنوناتيا – الشخصية –وقد ظمت ىذه 

النفسية؛ فيي شخصية عميقة، وبيذا نجد أن المتمقي ينجذب إلييا بكل أحاسيسو 
  .ومشاعره

وفي النياية البد من التأكيد عمى أّن اإلنسان يحمل في داخمو نوازع الخير والشر 
 . والبد من تزكية النفس وضبطيا واالبتعاد عن الشبيات في الفعل والقول . معا

وبقي لنا أن نقول، إّن المكان فضاء الكاتب ال يمكن االستغناء عنو؛ ألّنو الحياة 
كميا، فالّصحراء عمى رحابتيا أرضية تختصر الجمال والبياء في الميل والنيار وبالتالي ال 

يمكن االستغناء عنيا، ىكذا صورىا لنا الكاتب جاعبل منيا امرأة تبتسم وتتحرك وتشع 
 .جماال ورونقا، فالمكان ىو امرأة موشحة بكل الصفات الجميمة 
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توصمنا إلى مجموعة " صحراء الظمأ " في نهاية المطاف، وبعد دراستنا لرواية           
 :من النتائج يمكن إجمالها في النقاط اآلتية

 الّصحراء مكان يرمز لمغربة والضياع؛ أي ضياع اإلنسان عن وطنه بابتالع الّصحراء -
 .له

مناخها وتشتمل الّصحراء عمى مختمف أنواع وأشكال الحياة ، فرغم طبيعتها القاسية - 
الصعب وحتى اتساع مساحتها، إّّل أّنها تزخر بطبيعة تأسر الفؤاد وتخطف األنظار 

 .وتأسر الزوار

 إّن الحياة في الّصحراء شاقة متعبة تحتاج إلى جد واجتهاد وعطاء ومثابرة وصراع من -
أجل البقاء، ومع ذلك تبقى مكانا مقصوًدا من قبل العديد من الزوار والسياح من شتى 

 . أصقاع األرض

 لمصحراء كائنات مميزة،  تكيفت معها لتتحمل الجفاف والحرارة نهاًرا أو البرودة لياًل -
 .باّلضافة إلى كثرة العواصفها

 تعتبر المدن الّصحراوية قبمة لمسواح، وهذا لتوفرها عمى معالم طبيعية وحضارية -
 .فالّصحراء تبعث في النفس السكينة والهدوء والتأمل 

 وظف الكاتب المكان بشكل مميز تجمت جمالياته عبر دّلّلت عدة، مما أعطى -
 .لتقنيات الّسرد تماسكا وحضوًرا 

 صور لنا الكاتب حضوًرا مكثفا لممرأة؛ ألّنها تشكل قيمة اجتماعية ونفسية في حياة -
 .اإلنسان العربي، وهي تنطوي عمى قدرة غير محدودة عمى العطاء والتفاني 
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 المرأة عنصر بارز من عناصر الخطاب الروائي، ولشخصية المرأة حضور مميز في -
                 .هذا العمل الروائي، حيث استطاع الكاتب أن يعطي أبعادها الجمالية واّلجتماعية

 . لذلك يقال أنهم أجود الناس؛اشتهر أهل الّصحراء بالجود والكرم

 يعطي المكان انطباعا عن الفضاء الفكري الذي تدور في فمكه األحداث والشخصيات  -
 .فقد يكون أداة لمتعبير عن موقف األبطال ورؤيتهم لمحياة 

.         تعتبر الرواية ثراء كبيرا لعنصر المكان؛ ألّنه دّللة الوجود اإلنساني في الّصحراء -
يتخذ من الصحراء رمزا ودّللة سياسية واجتماعية " األخضر بن السايح "  نجد أن -

 .لممكان العربي، عمى اعتبار أّنها تعكس عمقه اّلستراتيجي والحضاري واإلبداعي 

                                                                   واهلل ولي التوفيق
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 :السيرة الذاتـــــــية لمـكــــــاتـــــــــب

 األخضر بن السايح: اإلسم والمقب     

  (ب  )أستاذ محاضرات : الرتبة     

 تحميل الخطاب / أستاذ األدب المعاصر      

 بقسم المغة العربــــــــية وآدابــــــــــــــــــيا     

 جامـــعة عمار ثميــــجي األغــــــــــــــواط     

 : المعمومـات الشخصــــــية

 . األغـــــــواط24/04/1962: تاريخ ومكان االزدياد     

 : التأهيل العممي والتصنيف

 التاريخ الجية المؤىمة المؤىل أو التصنيف

 1982 ثانوية اإلمام الغزالي األغواط بكالوريا

 1986 جامعة وىران ليسانس تخصص لغة عربية

 1988 مديرية التربية غرداية شيادة الكفاءة األستاذية

 2001 جامعة وىران أدب حديث ومعاصر/ ماجستير تخصص 

 2009 جامعة الجزائر أدب حديث ومعاصر/ دكتوراه تخصص 
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 :البحوث األكاديمــــــــــية

 التخصص عنوان الرسالة  المؤىل 
 

 ماجستير 
الفضاء القسنطيني عند أحالم مستغانمي 

 مقاربة تحميمية لرواية ذاكرة الجسد
 أدب معاصر

 
 دكتوراه

/ آليات البناء في الرواية النسائية المغاربية 
 مقارنة تحميمية 

 أدب حديث ومعاصر

 : المسار البيداغــــــوجي والتاريخ الوظـــــــــيفي 

 :  أستاذ التعميم الثانوي في ثانويات– 1985التعميم الثانوي 

  .19/10/1985وىران / ثانوية مصطفى لطفي  -
 / .وىران /ثانوية الحياة  -
 .غرداية / متميمي / ثانوية الحاج عالل بن بيتور  -
 .والية غرداية / ثانوية القرارة الجديدة  -
 .األغواط / ثانوية اإلمام الغزالي  -
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 ليسانـــــــــــــــس  نثر قديـــــــــــــــــــــــــــــم 

 ليسانــــــــــــــــس شعر معاصر شعر حديث ومعاصر
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 :مّمخـــــص الروايـــــــــــــة

حاضرا في معظم أجزاء النص فالرواية " صحراء الظمأ " لقد كان عنوان الرواية 
 .بأكمميا تمثل عالم الّصحراء

تصور لنا الرواية رحمة في الّصحراء مميئة بالمغامرات الشيقة، فالّصحراء تتميز 
بشساعتيا وحرارتيا، إذ تشتير بأجمل غروب شمس وتتميز بجباليا الفريدة والبديعة في 

تركيبيا ، وتعتبر ىذه الجبال مقصدا ميمًّا لمسياح، فمن يزور الّصحراء ال بد أن ال يفوت 
 .عميو فرصة التمتع بمناظرىا الخالبة 

ومن جية أخرى صورت لنا قساوة الّصحراء من خالل ما تعرضت لو الشخصيات 
وتعد . من معاناة السفر الشاقة، باإلضافة إلى حرارة المناخ التي رافقتيم طيمة ىذه الرحمة

مفاصل ىذا البحث محطات ميمة في تمخيص الرواية من حيث أحداثيا وشخصياتيا 
طارىا الزمكاني   . وا 
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 :ملخص 

الكشف عن الدالالت " صحراء الظمأ"من خالل روايته " األخضر بن السايح" استطاع   
السمبية وااليجابية لمّصحراء، التي بذرت في القارئ رغبة التوغل والرحمة في عالم الرواية 

الّصحراوي، واستكشاف خباياها فهي تعد أرض الجفاف والحرمان، ألّنها مجال واسع وممتد 
من الرمال والسراب والقيظ، وهذا ما زحف بصفاته عمى سكانها الذين يتحمون بالصبر 

البحث زاوية توظيف الّصحراء واكتشاف  هذا كما يضيء والشجاعة والشهامة والكرم،
 فالّصحراء لها . ويبقى العربي في عمقه االستراتيجي ابن بيئته؛خصوصياتها ومميزاتها إبداعيا

بداعية     .مكانة اقتصادية وحضارية وا 
 

 

Résumé : 

         El akhdar BEN ESSAIH a pu à travers son roman “SAHRAA 
EDHAMAA”(le désert de la soif) la divulgation sur les significations 
négatives et positives du désert, qui a planté au lecteur l’envie 
d’incursion et de promenade dans l’univers saharien du roman, et  de 
découvrir ses secrets. Le désert a constitué la terre de sécheresse et 
de la confiscation ; parce qu’il est un domaine très vaste et prolongé 
des sables, mirage, et de la chaleur extrême, et c’est ça qu’il a 
marché avec  ses attributs sur ses habitants lesquels ont la patience, 
le courage, la noblesse, et vignoble, en plus, cet exposé allumera 
l’angle de placer le désert, et découvrir ses confidentialités et ses 
traits créativement. L’arabe reste dans l’impeccabilité de stratégique, 
le fils de son environnement, et le désert a une position économique, 
culturelle, et créative. 

 


