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 شكس وعسفاى

 
 

إىل كل مو كاى لٌ الفضل يف مطاعدتي على إجناش يرا البحث املتواضع أتكدم بالشكس اجلصيل إىل 
 :األضتاذ املشسف

        معسف زضا 
 

 .الري كاى نعم الطهد واملعني يف حبثي يرا
 

 كما ال يفوتين أى أتكدم بكامل الشكس واالمتهاى

إىل مجيع أضاترة قطم اآلداب واللغة العسبية جبامعة بطكسة، الريو تلكيت عهًم 

مبادئ البحث العلمي عرب كامل مشوازي الدزاضي، الريو تهًل مهًم أدب احلياة ملا 

 .يبرلونٌ يف ضبيل العلم واملعسفة

 
 .حتية شكس وتكديس إىل كل يؤالء

 



 

 

 مقدمــــــة
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 تعد الرواية من بين األشكال األدبية األكثر تصويرا لحياة اإلنسان المعاصرة 

باعتبارىا الوسيمة األنسب لمتعبير عن مشكالتو، واألقدر عمى مواكبة مجريات الحياة 
بتقديم صورة عميقة عن الواقع المعقد، إذ استطاعت أن تستوعب أجناسا أدبية عديدة، ما 

 .جعميا أكثر انفتاحا عمى العالم
ولقد شيدت الرواية في منتصف القرن العشرين تطورا واضحا من حيث بناءىا 

الفني، بما يحمل من تقنيات وعناصر ىامة تسيم في تكوين نسيج العمل الروائي والمكان 
أحد أىم العناصر الفنية المشكمة لمرواية، حيث ال يمكن تصور باقي عناصر الرواية من 

أحداث وشخصيات وزمان دون إطار مكاني يجمعيم، وبالرغم من كثرة األبحاث 
والدراسات التي تناولت المكان إال أنو مازال يزخر بجوانب وظواىر جمالية برزت معالميا 

بوضوح في الرواية المعاصرة التي تميل إلى الواقعية أكثر، فالمتتبع لمرواية العربية 
والجزائرية عمى وجو الخصوص يمحظ أنيا اتخذت من المدينة بيئة ليا وموضوعا خصبا 
ال يستيان بو، كونيا مجاال اللتقاء الشخوص في تفاعميا ورصد سموكاتيا وحركاتيا داخل 

 .المتن الروائي
ونظرا لألىمية البارزة التي تكتسييا المدينة داخل النصوص الروائية باعتبارىا وجيا 

حضاريا، كانت دافعا لنا لطرق ىذا الموضوع في الرواية الجزائرية لمبحث في 
خصوصياتيا والتعريف بيا السيما أن األعمال التي تناولت المدينة قميمة، ما جعمنا نتناول 

صورة المدينة في رواية انكسار لمحمد : " ىذا الموضوع بالدراسة، فكان بحثنا موسوما بــــ
، وذلك لمعرفة وجية نظر الكاتب من خالل بنية روائية تجسد المدينة في مالمحيا "مفالح

 .المتنوعة
:  واقترابنا من ىذه المدونة الروائية كان عبر محاولة لإلجابة عن اإلشكالية التالية

كيف تناول محمد مفالح المدينة كمعطى أدبي معاصر؟ ما ىي صورىا وتجمياتيا كمسرح 
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لألحداث السياسية واالجتماعية والفكرية؟ وىذه اإلشكالية تضمنت جممة من التساؤالت 
 :سعى العمل لإلجابة عنيا نذكر منيا

ما تعريف المدينة؟ وما طبيعة العالقات التي تتخذىا في سياق الرواية؟ كيف صور 
 الكاتب المدينة؟ وىل كان ليا حضور في ىذا المتن الروائي؟

وقد أفضت طبيعة البحث عمى تصميم أفكار ىذه المذكرة وفق خطة جاءت مؤطرة 
في مقدمة جمعنا فييا كل ما يتعمق بالبحث، ومدخل ُرسم بنبذة عن تطور الرواية 

 :الجزائرية، باإلضافة إلى فصمين
، تحدثنا فيو عن تعريف المدينة "مفاىيم وتجميات: المدينة"  الفصل األول عنوناه بـــ 

/ اإلنسان  )لغة واصطالحا، وبعدىا تطرقنا إلى الحديث عن عالقة المدينة باآلخر 
 .  ، ضف إلى ذلك تناولنا المدينة في الرواية الغربية والعربية(الريف

، فخصصناه  "الفضاء والداللة: المدينة: " أما الفصل الثاني الذي جاء موسوما بـــ
 . إلظيار الفضاءات المفتوحة والمغمقة داخل الرواية المدروسة

وذيمنا بحثنا بخاتمة كانت عبارة عن حصيمة مجموعة النتائج المتمحورة حول دراستنا 
 .لمفضاءات في الرواية

ولقد اعتمد البحث عمى نظرية التمقي القائمة عمى القراءة مستعينة بآليتي الوصف 
كتاب بنية الشكل الروائي : والتحميل، وذلك باستنادنا إلى مجموعة مصادر ومراجع أىميا

حميد " ، وكذلك كتاب بنية النص السردي من منظور النقد األدبي لـ "حسن بحراوي" لـ 
، أيضا كتاب "شاكر النابمسي" كتاب جماليات المكان في الرواية العربية لـ " لحميداني

، إضافة إلى "حسن حمودة " لـ  (نماذج من كّتاب الستينات في مصر )الرواية والمدينة 
، وغيرىا من المراجع "قادة عقاق" كتاب داللة المدينة في الخطاب الشعري المعاصر لـ 

 .التي سيتم ذكرىا في موضوعنا
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أما الصعوبات التي واجيتنا خالل انجازنا ليذا البحث، فتمكن في قمة الدراسات التي 
تناولت المدينة في الرواية باعتبار أن معظم الدراسات كانت منصبة عمى المدينة في 

 .الشعر مما حممنا مشقة البحث والتنقيب
" وفي األخير ال يسعني إال أن أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان إلى األستاذ المحترم 

لى " معرف رضا الذي شرفني بقبولو اإلشراف عمي، ولم يبخل عميا بتوجيياتو ونصائحو، وا 
كل من كان لو الفضل من قريب أو من بعيد في إرشادي طيمة ىذا البحث الذي تعممت 
بواسطتو تجاوز العقبات، من خالل جمع المادة المبعثرة في بطون الكتب، وأتمنى أن 

 .أكون ساىمت بجيد متواضع في ىذه الدراسة، واسأل اهلل التوفيق والسداد
 



 

 مدخـــــــــل 
 نبذة عن تطور الرواية الجزائرية
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 حضكرا كاسعا مف قبؿ جميكر  القتتعد الّركاية مف بيف األشكاؿ األدبية التي 
القراء، ككنيا تعالج الكاقع المعيش انطالقا مف التعبيرات الفنية التي تصكر انطباعات 

الشخصية الركائية، بشكؿ يبرز مالمحيا كمميزاتيا ضمف حّيز زمكاني يتمظير مف خاللو 
 .أسمكب كطريقة الحياة لدل الشعكب

   كال شؾ أف األدب الجزائرم الحديث قد ُعني بقدر كفير مف الدراسات كاألبحاث 
الميتمة بالنص الركائي، يتمظير ذلؾ جميا في الغنى المكجكد بالمكاتب كدكر النشر 

خاصة كأف الركاية الجزائرية ظيرت في مرحمة كاف يعيش فييا المجتمع أكضاعا صعبة 
 .االقتصادية، كالثقافية في شتى مياديف الحياة االجتماعية، السياسية،

 – مكضكع بحثنا –   كقد تجسدت ىذه الحقيقة في النثر الجزائرم كالركاية بخاصة 
ذلؾ أف ظركؼ الجزائر بعد الحرب العالمية األكلى قد ساعدت عمى ظيكر المذىب 
الكاقعي، الذم كجد فيو الكتاب عمى اختالؼ ميكليـ كثقافتيـ مجاال لمتعبير عف كاقع 

 .1البالد بما فيو مف متناقضات كحرماف كعزلة
 ذلؾ »يقكؿ عف الركاية إنيا   ((Bonamy Dobrée" بكنامي دكبريو"   إذ نجد 

إنساف في المجتمع، أحداثيا نتيجة : الشكؿ األدبي الذم يقـك مقاـ مرآة لممجتمع، مادتيا 
 صراعو ضد اآلخريف كربما مثميـ أيضا، كينتج – مدفكعا برغباتو كمثمو –لصراع الفرد 

 .2«عف صراع اإلنساف ىذا أف يخرج القارئ بفمسفة ما أك رؤيا عف اإلنسانية 

 ىي »   مف الكاضح أف الّسمة البارزة  في الركاية ىك انكبابيا عمى الكاقع، كلذا 
ركاية كمية شاممة مكضكعية أك ذاتية، تستعير معمارىا مف بنية المجتمع كتفسح مكانا 
لتتعايش فييا األنكاع كاألساليب، كما يتضمف المجتمع الجماعات كالطبقات المتعارضة 

 كعميو فالكمية كالشمكلية التي تتميز بيا الركاية مف خالؿ األحداث كالشخصيات .3«جدا
لذلؾ نجد أبطاؿ ىذه الركايات كانكا . كالزماف كالمكاف، كميا تصب في دائرة المجتمع

                                                           
. 56، ص 2007، 5أبك القاسـ سعد اهلل، دراسات في األدب الجزائرم الحديث، دار الرائد لمكتاب، الجزائر، طينظر،  1
. 169، ص (ت.د)، (ط.د) سيد حامد النساج، أدب التحدم السياسي في المغرب العربي، دار الرأم، بيركت، لبناف، 2
 .41، ص 2003، 1، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ط"دراسة" صالح مفقكدة، المرأة في الركاية الجزائرية 3
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كاقعييف يعيشكف كسط الحياة المادية يتفاعمكف يؤثركف كيتأثركف، مف خالؿ المكاقؼ التي 
 ...تترجـ البيئة الكاقعية خيرىا كشرىا، جماليا كقبحيا، ماضييا كحاضرىا

كتجدر اإلشارة إلى ككف الركاية أحد الفنكف النثرية التي القت اىتماـ كبير في 
 منذ مطمع السبعينيات كبداية الثمانينيات بدأت تشكؿ التجربة الركائية »األدب العربي فػػػ 

في بمداف المغرب العربي، ظاىرة أدبية جديرة باالىتماـ كالبحث، كقد كانت قبؿ ذلؾ كفي 
مف خالؿ  [...]امتداد الستينيات ال تتجاكز المحاكالت الفردية المتناثرة المغرقة في الذاتية 

حياء أحداثو ككقائعو، بطكالتو كانكساراتو في  االرتداد إلى الماضي القريب أك البعيد كا 
مف خالؿ ىذا القكؿ . 1«خطاب سردم تقميػدم يشكك قصكر الرؤية الفنيػة في الغػالب 

 مختمفة عف ركاية الستينيات مف حيث البناء الفني تبدك لنا ركاية السبعينيات كالثمانينيات
الجزائر مثال - لـ تكف مستقرة تماـ االستقرار (الستينيات)يعكد ذلؾ إلى ككف تمؾ الحقبة 

 .مما أدل إلى عدـ اكتماؿ الرؤية الفنية- 
أسباب عدـ ظيكر الركاية في الستينيات كتأّخرىا إلى " كاسيني األعرج"كيرجع 

 الظرؼ التاريخي بكؿ مفارقاتو االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية »السبعينيات إلى 
لـ تكف لتساعده كال لتسيـ في ظيكر . كالثقافية، زيادة عمى ذلؾ ثقافة األديب نفسو

الركاية، كلكنيا خمقت التربية األكلى التي ستبني عمييا أعماؿ أدبية فيما بعد، خصكصا 
 .2«مع التحكالت الديمقراطية في بداية السبعينيات

إذف الظرؼ التاريخي كاف السبب األكؿ في تأخر ظيكر الركاية في الجزائر، ثـ إف 
 .ثقافة األديب الجزائرم لـ تكف لتستكعب العناصر الفنية المشكمة لمّركاية

، الحتياجو أكثر مف (الّركاية)أف صعكبة تناكؿ ىذا الفف " عبد اهلل الركيبي"إذ يرل 
أم فف آخر إلى الصبر كاألناة كالتأّمؿ الطكيؿ، كانعداـ تقاليد ركائية جزائرية يمكف 

محاكاتيا احتياج فف الّركاية إلى لغة طيعة مرنة قادرة عمى تصكير بيئة كاممة، كىك ما 

                                                           
 .23، ص 1،1999 بكشكشة بف جمعة، اتجاىات الركاية في المغرب العربي، المغاربية لمطباعة كالنشر كاإلشيار، المغرب، ط1
 .56صالح مفقكدة، المرأة في الركاية الجزائرية، ص  2
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، كنجد ذلؾ قد تجسد في األعماؿ الركائية األكلى فقد 1كاف يفتقده كتابنا قبؿ السبعينيات
 .افتقرت لمخصائص الفنية كالجمالية لمركاية

 حديثة العيد بالظيكر، كالمكتكبة منيا بالمغة العربية »كعميو فالركاية الجزائرية 
أكثرىا حداثة، إال أّننا نستطيع القكؿ أّنيا منذ ظيكرىا األكؿ قد اقتحمت الساحة األدبية 

كمما ال شؾ فيو أف الكضع الثقافي المتخمؼ كالميّمش في بالدنا منذ  […]بشكؿ قكم 
االستقالؿ حتى اآلف لعب دكرا أساسيا في جعؿ اإلنتاج األدبي عاّمة كالركائي خاصة 

 2.« يعيش ىذا الكضع

إذف، فالمتتبع لمعظـ النصكص الركائية الجزائرية المكتكبة بالمغة العربية خصكصا 
فترة السبعينيات، يجدىا قد تجاكزت النمط القديـ، كذلؾ انطالقا مف التغيير الذم مّس 
مضامينيا كأشكاليا، كبيذا انتقؿ المتف الّركائي الجزائرم مف الشكؿ القديـ، إلى شكؿ 

يالمس العصر، اقتحمت الركاية مف خاللو الساحة األدبية، كأصبحت بذلؾ تقترب مف 
 .الحداثة أكثر فأكثر

 في معرض رده عف سؤاؿ كجو لو حكؿ كاقع »نجده يقكؿ " الطاىر كّطار"أما 
دخيؿ عمى المغة العربية، إنيا فف : الّركاية العربية التي يراىا في األصؿ فّنا ال نقكؿ 

جديد في األدب العربي، اكتشفو العرب فتبّنكه، مثميا اكتشفكا في بدء نيضتيـ المنطؽ 
 .3«فتبنكه كالفمسفة فتبنكىا

كبالحديث عف التاريخ العظيـ لمشعب الجزائرم، نمحظ أنو قد انعكس في األعماؿ 
الشعرية بصػػػػكرة خاصػػػة، أما فيما يخص األعماؿ الركاية الجزائرية األكلى، فأحسف 

محمػػد بف " التي أّلفيا « حكايػػػػة العشاؽ في الحػػػب كاالشتياؽ»نمكذج لتمثيميا ىػػػك
المقامة كالسيرة كالممحمة كالرحمة، : ، كىػػي تقتفي أثر السرد العربي القديـ مثؿ "إبراىيػػػػـ

                                                           
 .138، ص 1983محمد مصايؼ، النثر الجزائرم الحديث، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، دط،   1
 . 3، ص 2000، 1مصطفى فاسي، دراسات في الركاية الجزائرية، دار القصة لمنشر، الجزائر، ط  2
 .45صالح مفقكدة، المرأة في الركاية الجزائرية، ص   3
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ككؿ ما في األمر أّنيا تحمؿ خصائص الركاية الفنية مف حيث الطكؿ كالمسار 
 .1القصصي

كعمى ىذا األساس يمكف اعتبار ىذه الركاية بمثابة محطة أكلى لمّركاية الفنية في 
 ىذه القصة في مستكل بيف القصة الشعبية كالّركاية »" عمر بف قينة"الجزائر، أك كما قاؿ 

، ليذا رّبما بدا مني ميؿ إلى اعتبار ىذه القصة الطكيمة، مرحمة أكلى مف […]الفنية 
 .2«ميالد الّركاية العربية الحديثة عمى مستكل الكطف العربي كّمو 

" أحمد رضا حكحك"لػ  (غادة أـ القرل)تمتيا أعماؿ ركائية أخرل، نقؼ عند ركاية 
تحدث فييا الكاتب عف معاناة المرأة الجزائرية التي ال تختمؼ عف المرأة الحجازية، كاكتفى 

 تمؾ التي تعيش محركمة مف نعمة الحب كالعمـ كالحرية، إلى تمؾ »المؤلؼ بإىدائيا إلى 
 .3«كسمكل  المخمكقة البائسة الميممة في ىذا الكجكد، إلى المرأة الجزائرية تعزية

كىناؾ مف يرجع كتابة ىذه الّركاية إلى بداية األربعينيات، كربما قبؿ ذلؾ باالستناد 
 ق 21/12/1362كالمؤرخ في " أحمد بكشناؽ المدني"إلى المقدمة التي كتبيا لو السّيد 

 .4 ـ20/01/1943كىك ما يقابؿ حسب تقديرنا 
كباالنتقاؿ إلى المحطة األخيرة في فترة ما قبؿ االستقالؿ، ىي اندالع الثكرة فإننا 

" نكر الديف بكجدرة"لػػػ  (الحريؽ)سنجد ىذا الحديث يشيد ظيكر بعض الّركايات، كركاية 
 .5"محمد منيع"لػػػػ " صكت الغراـ"، ك"عبد المجيد الشافعي"لػػػ (الطالب المنككب)كركاية 

   كالمالحظ عمى ىذه األعماؿ الركائية أّنيا ال ترقى إلى مستكل النصكص 
الناضجة، في مقابؿ ذلؾ كاف لمثكرة الجزائرية الدكر الفعاؿ في تككيف األعماؿ الّركائية 

                                                           
  .173، ص 2010، (ط.د)، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، (الركاية الجزائرية أنمكذجا)سعيد سالـ، التناص التراثي  1
، ديكاف المطبكعات الجامعية، بف (كأعالما.. تاريخا كأنكاعا، كقضايا)عمر بف قينة، في األدب الجزائرم الحديث  2

 .197، ص (ت.د)، (ط.د)عكنكف، الجزائر، 
 .58أبك القاسـ سعد اهلل،  دراسات في األدب الجزائرم، ص  3
 .21، ص 2008، 1ينظر، صالح مفقكدة، أبحاث في الركاية العربية، دار اليدل، عيف مميمة، الجزائر، ط 4
 .174، ص (الركاية الجزائرية أنمكذجا)سعيد سالـ، التناص التراثي   5
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باعتبار أف الّركاية كليدة الكاقع، كمف ىذا المنطمؽ أصبحت األحداث كالكقائع اليكمية ىي 
 .المحرؾ الحيكم كاألساسي ليذه األعماؿ

فالنظـ االستعمارية بطريؽ مباشر أك غير مباشر خمقت أدبا كطنيا منذ ذلؾ الحيف 
الكتاب أقالميـ لتمؾ القضية، كأصبحت الّركاية كسيمة لمتعبير المنطمؽ، كساعد  جّند

نجاحيا عمى جذب الجميكر إلييا فأقبمكا عمييا لمعرفة المظاىر الكطنية كاالجتماعية التي 
 .1تناكليا ىذا المكف الجديد مف ألكاف التعبير األدبي

المادية المممكسة التي تدؽ باب      فما يميز النثر الجزائرم أنذالؾ ىك مكضكعاتو
المجتمع بالدرجة األكلى كالفقر كالتعميـ كالحرية كغير ذلؾ مف المكضكعات التي كاف 

 .يعاني منيا المرء تحت كطأة االحتالؿ
عبد "لمكاتب  (ريح الجنكب)أّما البداية الفعمية لركاية فّنية ناضجة ارتبطت بركاية 

، كقد تحّدث فييا عف الثكرة الزراعية التي جرت أحداثيا في الريؼ "الحميد بف ىدكقة
 .2الجزائرم

كالّركاية العربية عامة كالجزائرية خاصة تتكئ عمى الكاقع المعيش سياسيا، اقتصاديا 
 مف التعسؼ القكؿ إف الّركاية العربية »أّنو " سيزا قاسـ" كفي ىذا الصدد تقكؿ . كاجتماعيا

كلدت في القرف العشريف، أك في نياية القرف التاسع عشر مف ال شيء، إذ أّنيا نشأت في 
إذف نشأة الّركاية العربية كمنيا الجزائرية لـ تأت مف . 3«تربية فنية بتقاليد أدبية عريقة

فراغ، كلذا فيي ذات تقاليد فنية كفكرية، فالّركاية العربية استعانت في بناءىا مف أشكاؿ 
أدبية أخرل كالقصة كالحكاية كانت سابقة في الظيكر عمى فف الركاية، مف ناحية أخرل 
كاف لمكضع السياسي كالتاريخي الذم شيدتو األقطار العربية دافعا قكيا في ميالد الّركاية 

 .العربية
                                                           

 ، المؤسسة الكطنية(محمد ديب، نجيب محفكظ) أحمد سيد محمد، الّركاية االنسيابية كتأثيرىا عند الركائييف العرب 1
. 122، ص 1989، (ط.د)لمكتاب، الجزائر، 

. 201عمر بف قينة،  في األدب الجزائرم الحديث، ص ،  ينظر2
.  18، ص 1998، (ط.د)، الييئة المصرية العامة لمكتاب، (دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفكظ) سيزا أحمد قاسـ، بناء الركاية 3
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 لك عدنا إلى الّركاية الجزائرية المكتكبة بالفرنسية نجدىا تتفكؽ عمى الركاية المكتكبة 
بالعربية، يرجع ذلؾ إلى الخمفية الثقافية لمكتاب، فبينما كجد الكتاب بالفرنسية مجاال رحبا 

افتقر الكّتاب بالعربية إلى مثؿ ىذه . لالحتكاؾ بالثقافة الغربية التي تزخر بالركايات القيّمة
 .1التجربة، ألف الركائييف العرب أنفسيـ اتجيكا نحك الّركاية الغربية لينيمكا منيا

أف ظيكر الركاية الجزائرية جاء متأّخرا، مرّد ذلؾ إلى أف " عبد اهلل الركيبي"إذ يرل 
 الناس تعّكُدكا قراءة الّركاية الجزائرية المكتكبة بالمغة الفرنسية، كترجمت معظـ الّركايات »

بيذه المغة إلى العربية، كبات الناس يرّدُدكف أسماء كتابيا كيعرفكف عنيـ الشيء الكثير 
 .2«ال يكادكف يعرفكف عف كّتاب النثر الجزائرم الحديث إال قميال  بينما

إذف، كاف لمثقافة الفرنسية أثر عمى نفسية األديب الجزائرم، تجسد ذلؾ في األعماؿ 
 .الّركائية

عمكما الّركاية الجزائرية حديثة العيد بالظيكر، بالقياس إلى تجربة األمـ األخرل كقد 
األعرج "جاءت الّركاية لرصد التحكالت الطارئة عمى البالد في فترة السبعينيات، يقكؿ 

ما لـ تشيده الفترات السابقة مف تاريخ - السبعينيات-  شيدت ىذه الفترة كحدىا»" كاسيني
أدل ذلؾ ظيكر األعماؿ . 3«فكانت الّركاية تجسيدا لذلؾ كّمو .. الجزائر مف انجازات

عبد الحميد بف "، "الطاىر كطار"الركائية بمستكياتيا الفّنية مع كككبة مف الّركائييف أمثاؿ 
 .، فيؤالء كغيرىـ يمثمكف أعمدة الركاية الجزائرية الحديثة"رشيد بكجدرة"، "ىدكقة

 تضافرت عكامؿ  » :(في نظرية الّركاية)في كتابو " عبد المالؾ مرتاض"يقكؿ 
بعضيا تاريخي، كبعضيا حضارم، كبعضيا ثقافي، لتدفع بعجمة الّركاية إلى مأزؽ : كثيرة

                                                           
، ديكاف المطبكعات الجامعية، العاصمة، (1967-1925)عايدة أديب بامية، تطكر األدب القصصي الجزائرم   1

 .62، ص (ط.د)الجزائر، 
، القبة، 2، دار الكتاب العربي لمطباعة النشر كالتكزيع، ط(1974-1830)عبد اهلل الركيبي، تطكر النثر الجزائرم الحديث   2

 .235الجزائر، ص 
 .56صالح مفقكدة، المرأة في الركاية الجزائرية، ص   3
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تفجرت منو الّركاية الجديدة، كاتخذت لنفسيا طرقا عريضة تسير فييا، كأنشأت ليا عالما 
رحيبا تضطرب في مناكبو، كذلؾ تحت ألؼ لباس، كبكجو فني يتشكؿ في ألؼ صكرة 

ىذه العكامؿ أّدت إلى ظيكر الّركاية الجديدة التي . 1«كبمغة جديدة تتأسمب بألؼ أسمكب 
عكست صكرة اإلنساف المعاصر كفؽ معايير فنية كجمالية، نممس مف خالليا إبداع 

 .الكاتب
كالحديث عف الّركاية الجزائرية بمفيكميا الجديد، ليس باألمر اليّيف، ألف معظـ 

النقاد قد رأكا فييا كسرا لعمكد الّركاية التقميدية، لكف رغـ ىذا تبقى ىذه الّركايات كتابات 
حاكلت احتكاء الكاقع بكؿ تناقضاتو كحيثياتو، كتبت عف اإلنساف في كؿ حاالتو، ككتبت 
عف الكاقع كالراىف، كالسياسة كالتطرؼ الديني، كالتاريخ كالمجتمع، كالجنس كالذات، ىي 

 .2كتابات ال تعترؼ بالحدكد، كالطابكىات، كالممنكع
، فاألديب الجزائرم تحّرر نكعا ما في كتاباتو الّركائية بعد أف كاف   كبيذا المفيـك
 .يدخؿ ضمف ما يعرؼ بأدب االلتزاـ، الذم كاف سائدا في الجزائر كالكطف العربي برمتو

ىي فرع مف عمارة الّركاية الحديثة، كىي حركة »نقكؿ أف الّركاية الجزائرية الجديدة 
 .3«حاكلت التمييز عف سكاىا السائد كالتفرد بطرائؽ سردية فعارضت كخالفت القاعدة 

إذف، فالّركاية الجزائرية بمفيكميا الجديد حاكلت كسر النمط القديـ شكال كمضمكنا 
بإقحاـ عناصر حداثية داخؿ النص الّركائي، كأصبحت ىذه النصكص أكثر جرأة متمردة 
مف حيث المغة كاألسمكب، معارضة بذلؾ الكضع الّراىف، كبات الّركائي الجزائرم ىمُُّو 

 .الكحيد ىك البحث في قضايا مجتمعو

                                                           
 .51، ص 1998، عالـ المعرفة، الككيت، ط(بحث في تقنيات السرد)عبد المالؾ مرتاض، في نظرية الركاية   1
 .193، ص (ط.د)رابطة أىؿ القمـ، أسئمة الحداثة في الركاية الجزائرية، منشكرات مديرية الثقافة، سطيؼ، الجزائر،   2
 .192المرجع نفسو، ص  3
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 كحده الكاتب الجزائرم كاجو »": فضيمة الفاركؽ"   كفي معرض ىذا الحديث تقكؿ 
اإلرىاب بقممو كراح ضحية جرأتو تمؾ، ألنو دافع عف مجتمعو، كقد نقمت الّركاية الكاقع 

مكلكد "، "محمد ديب"، "مالؾ حداد"ضد فرنسا  ككانت الّركاية نضاال […]بكؿ كجكىو 
عبد الحميد بف " كمشت الّركاية في الخط األيديكلكجي لمدكلة ،[…]" آسيا جبار"، "فرعكف
، كفي الثمانينيات ظيرت مكجة ..كغيرىـ" مرزاؽ بقطاش"ك " الطاىر كطار"، "ىدكقة

أّما في ". أميف الزاكم"، "رشيد بكجدرة"، "كاسيني األعرج"الّركاية المعارضة لمدكلة 
 كما تناضؿ ضد الحككمات ،[…]التسعينيات فالّركاية تناضؿ ضد اإلرىاب كاألصكلية 

 .1"أحالـ مستغانمي"، "مفتي بشير"الفاسدة 
كعميو فالّركاية الجزائرية حيف ننظر إلييا بمنظكر األجياؿ األدبية، نجدىا تنقسـ إلى 
جيؿ السبعينيات كالثمانينيات كجيؿ التسعينيات، كطبعا ىناؾ فركؽ بيف ىذه األجياؿ سكاء 

 .في طبيعة المكاضيع المطركحة، أك عمى المستكل الفني لمّركاية
يمكف القكؿ أف الّركاية الجزائرية كاف ليا حضكر بارز في الساحة األدبية الجزائرية 
خصكصا كالعربية عمكما، ككاف االىتماـ بيا كاضحا لدل النقاد كاألدباء كالباحثيف،  كما 
يدؿ عمى ذلؾ تزايد كتاب النصكص الّركائية، خاصة كأف ىذه النصكص تالمس الكاقع 
بالدرجة األكلى، عمى الرغـ مف أف بداياتيما األكلى كانت مفتقرة إلى الخصائص الفنية 

لمّركاية، لكف لـ يبؽ األمر كذلؾ فقد زادت في النمك كالتطكر ما بعد السبعينيات مع 
أميف "، "كاسيني األعرج"، "رشيد بكجدرة"، "الطاىر كطار"ظيكر كككبة مف الّركائييف أمثاؿ 

  ...كغيرىـ مف الكتاب" مرزاؽ بقطاش"، "الزاكم
      

                                                           
، 2008، 1فيد حسيف، أماـ القنديؿ حكارات في الكتابة الركائية، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، لبناف، ط 1

 .156ص 
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ارتبطالحديثعفالمدينةباإلنسافالحضاريالذيانتقؿمفطورالبداوةإلىطور
التمدف،فكانتالمدينةظاىػػرةحضاريةتعكسحياةاإلنساففيالسموؾوالعادات

المدينةبوصفياعنصرافنيايجسد والعالقات،وقدجاءالبحثمحاولةلتحديدمفيـو
.المكافداخؿالبناءالروائي

  :تعريف المدينة: أوال
 اتخذتالمدينةمعانيودالالتمتنوعةنحاوؿرصدىافيالمعنىالمغوي

 .واالصطالحي
التختمؼمفاىيـالمدينةفيالمغةعفبعضياالبعض،فقدوردذكرىافيمعجـ:لغة -أ

أقاـبوومنو:مدفبالمكاف»:قولو(ف.د.ـ)لسافالعربالبفمنظورفيمادة
وتشترؾ1«والجمعمدائفومدف،ويقاؿلألمةمدينةأيممموكة[...]المدينةوىيفعمية

فيذلؾأغمبالمعاجـالعربيةفييتحمؿمعنىاإلقامةبمكافوالنزوؿفيو،وتطمؽ
ويقصدبيامدينة2«مدينةالرسوؿصمىاهللعميووسمـ،غمبتعمييا»عمى"المدينة"

.يثرباالسـالسابؽلممدينةقبػػؿىجرةالرسوؿصمىاهللعميووسمـ
تمدفالرجؿتخمؽبأخالؽأىؿالمدف،وانتقؿمفحالةالخشونة»كمايقاؿ

وعميوفالتمدفيمثؿظاىرة،3«والبربريةوالجيؿإلىحالةالظرؼواألنسوالمعرفة
.اجتماعيةيتميزبياالفرد،إذينتقؿمفحالةالبداوةوالجيؿإلىحالةالحضروالرقي

يمكفأفتكوفاشتقتمفديفأيممؾبوصؼالمدينةتشترطوجود»والمدينة
،معنىذلؾأفالمدينةتتميزبوجود4«الممؾوالسمطافأوالواليعمىاألقؿعكسالقرية

الحاكـالذييسيرشؤونيا،وتخرجالقريةمفدائرتياالمفاىمية،كونياتمثؿتجمعات
.سكانيةصغرىالترقىلمستوىالمدينة

                                                           

.402،ص13،مج(مدف)،مادة1،1990ابفمنظور،لسافالعرب،دارصادر،بيروت،لبناف،ط 1  
.1،859ػ،مج4،2004مجمعالمغةالعربية،المعجـالوسيط،مكتبةالشروؽالدولية،ط 2  

. 843،ص(الميـ)،باب1987بطرسالبستاني،محيطالمحيط،مكتبةلبنافناشروف،بيروت،لبناف،دط،3
،عالـالكتبالحديث(تأمالتفيكتابالضروريفيالسياسةالبفرشد)عبدالقادربوعرفة،المدينةوالسياسة4

. 69،ص1،2013لمنشروالتوزيع،إربد،األردف،ط
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كماأفمصطمحالمدينةوردذكرهفيالقرآفالكريـفيالعديدمفالسورواآليات
 قال فرعون أآمنتم بو قبل أن آذن لكم، إن ىذا لمكر مكرتموه »: فنجدهفيقولوتعالى

وقال نسوة في المدينة »وىناإشارةإلىموسىعميوالسالـ،وقولوتعالى 1«في المدينة 
فإفالحديثجاءمقرونابالنبييوسؼعميو2«امرأة العزيز تراود فتاىا عن نفسو

وما كان ألىل المدينة ومن حوليم من األعراب أن يتخموا عن »السالـ،وقولوتعالى
والخطابفيىذهاآليةكافموجياإلىالرسوؿصمىاهللعميووسمـ،وفي 3«رسول اهلل 

،فالمدينة4« وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى»موضعآخريقوؿسبحانووتعالى
إذفذكرتفيمواضععديدةمفالقرآفالكريـ،كماذكرتمدفبأسمائيانحومصر

.مكة،بابؿ،األرضالمقدسةوالمقصودبيافمسطيف
وعمىىذااألساسفإفموضوعالمدينةضارببجذورهولوركائزعقائدية،كما

ّنمانوقشتضمفمفاىيـعديدة .يالحظأنيالـتتناوؿعمىمستوىضيؽ،وا 
 :  اصطالحا-ب

بداععالـتتفاعؿفيو إفالروايةكبناءفنيمتكامؿ،تمّكػػفالكاتبمفخمؽوا 
العناصرالروائيةمفشخصياتوأحداثوزمافومكافىذااألخيرباعتبارهمسرحا

.لألحداثفيكؿرواية،كافاالىتماـبوواضحامفخالؿالدراساتواألبحاثاألدبية
والحديثعفالمكافىوحديثعفالمدينةفيحدذاتيا،حيثتعددتالتعاريؼ

انتماءحدمعيفمفالسكافإلىموقعجغرافي»وتنوعتحوؿمصطمحالمدينةإذتعني
متميز،يتفاعموفعمىظاىرةاجتماعيةمتعددةالوظائؼ،قوامياإدارةوطبقاتمفالسكاف

.5«يتوزعوفوفؽصفقاتاقتصاديةوثقافيةفيإطارقانونيينظـالعالقاتواألفعاؿ
                                                           

.123اآليةاألعراؼ،سورة 1  
.30اآلية،يوسؼسورة 2  

.120اآليةالتوبة،سورة   3  
.20اآليةالقصص،سورة   4  

اليندسية،سوريا،ع5 الفضيمةفيمصطمحالمدينة،مجمةجامعةدمشؽلمعمـو ،1،2012ياسرعابديف،مفيـو
 .155ص
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فالمدينةإذفتدؿعمىمرتبةراقيةتجتمعفيياظواىروخصائصتميزىاكرقعة
.جغرافيةتضـفئةمفالمجتمع،يؤثروفويتأثروفضمفإطارقانونييسيرتمؾالفئات

إذيقوؿ ويأتيتعريؼالمدينةلدىفالسفةاإلسالـمرتبطبالحاكـوالمحكـو
إّفالمدينةاليتـأمرىاإالبأفيكوففييارؤساءومرؤوسوف،فالرؤساءمثؿ»:الفارابي

األفاضؿوذويالتجارب،والمرؤوسوفكؿمفدوفىؤالءمفالصبيافوالشباف
.1«والجّياؿ

ذاكانتالمدينةتعنيذلؾالتجمعالسكانيالذيقواموالحكـوالسمطةفالمصر وا 
المصرالحدالصحيحالمعوؿعميوأنوكؿ»:يشيرإلىالمعنىنفسويقوؿالّتاىناوي

.2«مدينةينفذفييااألحكاـويقاـبياالحدود
"العواصـ"لـيقؼمصطمحالمدينةفياإلسالـعندىذاالحدفمفأسماءالمدف

ويجتمعفيياأكبرقسـممكفمف....وىيمركزالحاكـواإلداراتوالقضاءوالمحاكـ
السكاف،وأوؿمفاستعمميافياإلسالـىاروفالرشيد،وسّماىاعواصـلػتػعصـالمسمميف

تطمؽعمىالمدفالكبرىفي"العواصـ"،وىذهالمفظة3مفىجماتالرـو لحداليـو
.العالـ

والجديربالذكرأفالمدفالعربيةكانتتتحدوفؽالوظيفةالتيتميزىاكالسمطة
يبدأميالدالمدينةفيالتشكؿعندمايختصأىؿ»والحكـ،والصناعةوالتجارةحيث

الجماعةالواحدةفيامتيافحرؼيرتبطوجودكؿواحدةمنياباألخرى،كماترتبط
المدينةفيالعرؼالقديـ،كافمرتبطا4«األعضاءفيالجسدالواحد ،وعميوفمفيـو

.بظيورالحرؼوالصناعاتوبوجودىايمكفالتمييزبيفالمدينةوالقريػػة

                                                           

.70،ص(تأمالتفيكتابالضروريفيالسياسةالبفرشد)عبدالقادربوعرفة،المدينةوالسياسة 1  
.69المرجعنفسو،ص 2  

.132،دت،ص1سالـالمعوش،المدينةالعربيةبيفعولمتيف،دارالنيضةالعربية،بيروت،لبناف،ط 3  
.71عبدالقادربوعرفة،المدينةوالسياسة،ص   4
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المدينةىيتجمعاتسكانيةكبيرةوغير»ويتفؽالكثيرمفاالجتماعييفعمىأف
،وبماأّفاإلنسافمرتبطبالمكافال1«متجانسةتعيشعمىقطعةأرضمحدودةنسبيا

يتحقؽوجودهإالبومفخالؿعمميةالتأثيروالتأثر،فماذاتكوفالمدينةسوىالبشرعمى
".شكسبير"حدتعبير

كمانجدأفالمدينةتطمؽعمىالمكافاستناداإلىمعاييرأخرىمثؿعددالسكاف
تتميزالمدفعف»والمساحةوالنشاطاالقتصاديالسائد،ونوعيةالخدماتالمتوافرة،لذلؾ

بعضيا،نتيجةالعوامؿواألسبابالتيأدتإلىنشوؤىاوتكوينياوتطورىا،فيناؾمدف
تجارية،ومدفدينية،ومدفصناعية،ومدفتاريخية،كماأفىناؾمدناتستمدأىميتيا

.2«مفكونيامصدرقراراتواالختباراتالسياسية
ومعنىىذاالقوؿأفلكؿمدينةخصائصتميزىاعفسواىاانطالقامفالمجاالت

التيتختصبيػػا،معالعمـأفتمؾالمجاالتقدتتغيرتبعالمتطوراتاالقتصادية
.والثقافية،واالجتماعيةلتمؾالمدينة

ىذا"يوريلوتماف"كماأفالحديثعفالمدينةيشيرإلىالمكافإذيعرؼ
مجموعةاألشياءالمتجانسةمفالظواىروالحاالتوالوظائؼ»المصطمحعمىأنو

بينيماعالقاتشبييةبالعالقات واألشياء،والصور،والدالالتالمتغيرة،التيتقـو
.3«المكانيةالمألوفةالعاديةمثؿاالمتدادوالمسافة

فالمدينةإذف،ليسترقعةجغرافيةلياحدودفحسب،بؿتخضعإلىتغيراتتتحكـ
فيالمكاف،كوفالمدينةمظيرمفمظاىراإلبداعاإلنساني،لتصبحعندئذتترجـكؿ

،وليذاتكػػوفالمدينة"المدينة"أفعاؿالفردوتحركاتػػػووسطحيزمكانيأطمؽعميواسـ

                                                           
،7،دارالنيضةالعربيةلمنشروالتوزيع،بيروت،لبناف،ط(االجتماعالحضري)عبدالمنعـشوقي،مجتمعالمدينة1

.27،ص1981
  .17،ص1984دط،،بغداد،العراؽرزاؽإبراىيـحسف،المدينةفيالقصةالعراقيةالقصيرة،دارالحريةلمطباعة،2
،1باديسفوغالي،الزمافوالمكاففيالشعرالجاىمي،عالـالكتبالحديثلمنشروالتوزيع،عماف،األردف،ط3

. 175،ص2008
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والمدينةطريقةالّناسفيالنظر[...]الحياةبتعددىاوتنوعيا،ىياألمكنةوالبشر»ىي
إلىاألشياءوطريقةكالميـ،المدينةىياألحالـوالخيباتالتيمألتعقوؿالناس

،وعميوفالمكافاليكوفذاجدوىمالـترتبطبوالحياة،فيوليسمجاال1«وقموبيـ
اليبقىجامداخاصة(المكاف)ىندسياتضبطحدودهمسافاتوأبعاددقيقةوىذاالعنصر

.إذاماتعمؽاألمربالمبدع
دارات والمدينةبمفيومياالواسعالتعنيالحياةالماديةمفعمرافوشوارعوا 

إّف،[...]المدينةفوؽىذاكمواتجاهعقمي،مجموعةمفالعاداتوالتقاليد»وخدماتإف
فيزيائيأوبناءصنعواإلنساف ،فالمدينة2«المدينةبمعنىآخرليستمجردميكانيـز

تصبحبمثابةالبوتقةالتيتنصيرفيياالعاداتوالتقاليد،فييإلىجانب بيذاالمفيـو
التنظيـاالقتصاديواإلداريتحضىبثقافةمتميزة،لذافالمدينةىينتاجبيفالطبيعة

بداعاإلنساف .وا 
ماكس"مفالواضحأفتعريؼالمدينةيختمؼمفوجيةنظرإلىأخرىويعتبر

إّنياتتكوفمفمجموعةأوأكثرمف»:مفالذيفحاولواإيجادتعريؼلممدينةيقوؿ"فيبر
المساكفالمتفرقة،لكنيانسبيًاتعتبرمكافإقامةمغمؽ،وعادةماتبنىالمنازؿفيالمدف

.3«قريبةبعضيامفالبعض،فيكوفالحائطلصيؽالحائط
وىذاالتصوريجعؿمفالمدينةإطارامكانيًاشديداالزدحاـ،تضـمجموعةمف

تتقاطعمشاىداألزقةوالساحاتوالمقاىي»البنايات،تتخممياالشوارعوالممرات،لذلؾفقد
يقاعاخاصاىو والحوانيتوالمنازؿوالوجوهوالروائحواألصواتلتشكؿفضاءخصوصياوا 

فشئنامعنى نفسوجوىرالمدية،جوىرالمدينةجوىرالعالقةاليوميةمعالمدينة،وا 

                                                           
عامرالديؾ،السيرةالذاتيةفيالخطابالروائيالعربي،مؤسسةالوراؽلمنشروالتوزيع،عماف،/بييجةمصريإدلبي1

. 105،ص1،2011األردف،ط
،بيروت،دارالنيضةالعربيةلمطباعةوالنشروالتوزيع،(مدخؿنظري)عمـاإلجتماعالحضري،محمدعاطؼغيث2

 .129صدت،دط،لبناف،
.131المرجعنفسو،ص  3  
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فالمجتمعحيفيتواصؿويتفاعؿمعالمكاففيوبذلؾيتيحلممدينةأفتتشكؿ1«المدينة
يتوفرعمى(المدينة)كفضاء،يصورعالقةاإلنسافمعمحيطو،خاصةوأّفالمكاف

باإلضافةإلىالمرافؽوالخدمات...العناصراألساسيةلمحياةمفىواء،وماء،وتراب
 .الضرورية


  

                                                           
،الدارالبيضاء،1،2000،المركزالثقافيالعربي،ط(المتخيؿواليويةفيالروايةالعربية)حسفنجمي،شعريةالفضاء1

  .143المغرب،ص
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 المدينة واآلخر : ثانيا
تتعددعالقاتالمدينةوتتنوع،وىذاالتعدديؤديبالضرورةإلىالتغييرفيمالمحيا

وصورىا،لذلؾكافاالنفتاحعمىاآلخريقدـصورةعنوسواءباإليجابأوالسمبحيث
أننالفنستطيعكشؼذواتناوفيمياعمىحقيقتياإالعبرلقاءاآلخر،فيتبيفمدى»

،فاإلنسافال1«تألقياحيفتنفتحعميو،ومدىبؤسياحيفتنغمؽفيجدرافظممتيا
المدينة،الريؼ،المنزؿ)يتحقؽوجودهوكيانوإالفياإلطارالمكانيالذييعيشفيو

.لتكوفالمدينةمنفتحةعمىاآلخرمفخالؿعالقةالتأثروالتأثر(...البيت،الشارع
فيعالقتيما"الريؼ"و"اإلنساف"وقدوقعاالختيارفيىذهالدراسةعمى

فيكيفيةتعامميامعاآلخر،مفجيةأف(المدينة)بالمدينة،وربماكافذلؾألجؿفيـ
،وكيؼ(أحدىمايكمؿاألخر)المدينةوالريؼبمثابةعالميفمتناقضيفومتكامميف

روحوفيالمدينة،لتكوفىياألخرىصورةعاكسةلتصرفات(اإلنساف)يطمؽاآلخر
ومواقؼاإلنساففيعالقاتومعاآلخريف،واالنفتاحعمىاآلخرىومايساعدعمى

.االرتقاءودأبالحركةوالتواصؿ
  : (اإلنسان  )المدينة و الكائن -أ

يعدالمكافأكثرالتصاقابالبشر،إذيصورحياتيـالماديةوالمعنويةبأدؽ
التفاصيؿ،واإلنساففيعالقتوبالمدينةاليحتاجإلىرقعةجغرافيةيعيشفييابقدرما

فإذاكافالمكافيتشكؿبالدؼء»يحتاجإلىرقعةيضربفييابجذورهليترّسخوجوده
ذاكافالكائفبمسيرتومجموعةمفاألمكنةتشكمت الذيينيضمفروحالكائناتفيو،وا 
فيذاكرتووشّكمتذاتو،فإفسيرةالمكافالتنفصؿبشكؿمفاألشكاؿعفسيرةالكائف
الذييطمؽروحووذاتوفيالمكافبقدرمايطمؽالمكافروحوفيذلؾالكائف،ليصبح

ومعنىىذاأفاإلنسافالذييعيشالمدينػػة 2« تكػػػويناواحدايكتبتاريخوجوده اإلنساف

                                                           

ناشروف،بيروت،لبناف،ط1  .87،ص1،2010ماجدةحمود،صورةاآلخرفيالتراثالعربي،الدارالعربيةلمعمـو
.103بييجةالمصريإدلبي،السيرةالذاتيةفيالخطابالروائيالعربي،ص 2 
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يكوففياحتكاؾمتواصؿومستمر،وألفاإلنسافبطبيعتومدنيواجتماعيفيويعرؼ
.،بدورىاتؤثرفيالكائفوفؽعالقةاألخذوالعطاء(المدينة)ذاتومفخالؿاآلخر

مفجيةأخرىيمعبالمكافدوراأساسيافيتحديدىويةاإلنسافإذااليحتاجفقط
إلىمساحةفيزيقيةجغرافيةيعيشفييا،لكنويصبوإلىرقعةيضربفييابجذوره

وتتأصؿفيياىويتو،ومفثـيأخذالبحثعفالكيافواليوية،شكؿالفعؿعفالمكاف
.1لتحويموإلىمرآةترىفييااألناصورتيا

ولذااقترنتلفظةالمكافبكيافاإلنسافووجوده،وألفاإلنسافمجبوؿعمىحب
المكافالذييسكنوالشخص»االرتقاءوالتطوركانتالمدينةالمكافاألنسب،حيثأف

مرآةلطباعة،فالمكافيعكسحقيقتوالشخصية،ومفجانبآخرإفحياةالشخصية
لممدينة(الجغرافي)ولذاكافالطابعالمكاني2«التيتفسرىاطبيعةالمكافالذييرتبطبيا

يقدـلناالمكافيدالمساعدةعمىالتعرؼ »ينعكسعمىشخصيةالفردومالمحوبحيث
عمىالشخصيػةذلؾأفقراءةدالليػةالمكػػافتوضحلنامالمػػحومميزاتالشخصيات

.3« وطباعيا
وعميوفإفاالنتماءإلىمكافمايسمحبتحديدالعالقةالقائمةبينووبيفاإلنساف

...حياةوموت،حبوكراىية،وحنيفونفور،حمـويقظة(المدينة)فيصبحالمكاف
وربماالتأثيرالمتبادؿبيفالشخصيةوالمكافالذيتسكنويكشؼلناحالةالنفسية

تتميزبالعالقةالتأثيرية»التيتعيشياالشخصية،فقدتكوفبعضاألمكنةكداللةنفسية
بيفاإلنسافوالمكاف،فيغدواالمكافمحموالخبريافيذاتالكائف    .4« التيتقـو

                                                           
. 268،ص1،2009والتوزيع،عماف،األردف،طعبدالقادرفيدوح،االتجاهالنفسيفينقدالشعرالعربي،دراالصفاءلمنشر1
.84ص،(دراسةمقارنةلثالثيةنجيبمحفوظ)سيزاأحمدقاسـ،بناءالرواية2
،عالـالكتبالحديثةلمنشروالتوزيع،إربد،(لعبدالرحمافمنيؼ"مدفالممح"فيرواية)صالحولعة،المكافوداللتو3

. 55،ص1،2010األردف،ط
4
،عالـالكتب(دراسةفيتقنياتالسرد)المكافوشعريةالقصفيروايةالذاكرةالجسدسطوةاألخضربفالسايح،  

  .145،ص1،2011الحديثلمنشروالتوزيع،إربد،األردف،ط
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فالمكافإذف،يعكسشخصيةالفردفيعالقةحميميةأساسياالتفاعؿالمتبادؿبيف
الطرفيف،ليكوفىوالمحرؾاألساسيلوعيساكنواجتماعيا،نفسيا،عاطفيا،وىذاالحس

ىوحسأصيؿوعميؽفيالوجدافالبشريخصوصاإذاكافالمكافىو»تجاهالمكاف
[...]وطفاأللفةواالنتماءالذييمثؿحالةاالرتباطالبدائيالمشيميبرحـاألرضاألـ

.1« ويزدادىذاالحسشحداإذاماتعرضالمكافلمفقدأوالضياع
وعميوفاالرتباطنحوالمكافيتخذأشكاالعديدةمنياماىونفساني،اجتماعي

أصبحالمكافعمىىذااألساسىوالمنطمؽلكؿ »سياسي،ثقافي،وحتىجماليو
تصرؼ،فاليحكـعمىسموؾاإلنسافإالمفخالؿوجودهفيالمكاففيوخيرمعيف
فمعايشةاإلنسافلممكافوتآلفومعو،أومعاداتولويشكؿالخمفيةاإلرتكازية لإلنسافوا 

.2«لكؿتصورأوتوجوأوتشكيؿفني
فالمكافىوالذييترجـالسموؾاإلنساني،إذيمثؿصورةعاكسةلطباعوتصرفات
اإلنسافلذلؾيعدبمثابةالمكافالمحوريبالنسبةلمشخصيةخاصةإذاماتحققترغباتيا

.(المدينةمثال)ومطالبيافيو
مفالواضحواألكيدأفاإلنسافاليستطيعالعيشبمعزؿعفالمكافومنو

،وىيتعطيو(ابفبيئتو)فالمكافىوالبيئةالتييعيشفيياالناس،والشؾأفاإلنساف»
يحدد لكفالمكافالذينولدفيوىوالذي...المالمحالجسديةوالنفسيةفنحفجميعابشر

معنىىذاالقوؿأفالمكافالذينعيشفيويحددىويتنا،3« الخاصةالمتميزة سماتنا
وكياننا،ولذافالعيشفيالمدينةيختمؼتماماعّماىوفيالريؼ،واالختالؼيمس

.العاداتوالتقاليدوالقيـالتيتميزمكانادوفسواه

                                                           
 .39،ص1،2013نوزادحمدعمر،الغربةفيشعركاظـالسماوي،دارغيداءلمنشروالتوزيع،عماف،األردف،ط1

.39المرجعنفسو،ص 2  
سناءطاىرالجمالي،صورةالمرأةفيرواياتنجيبمحفوظالواقعية،داركنوزالمعرفةالعمميةلمنشروالتوزيع،3

. 168،ص1،2011عماف،األردف،ط
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اليرادبياالداللةالجغرافيةالمحددةالمرتبطةبمساحة،بؿ»ثـإفكممةمدينة
،والتطمعات،والتقاليد،والقيـفيمنطقةمامف:تتسعلتشمؿ األرض،واألحداث،واليمـو

 .1« ىذاالعالـ
والمدينةفيالواقعتصورحياةاإلنسافبأدؽالتفاصيؿ،وفيياتنكشؼحركية

وجوداإلنسافاليتحقؽإالفيعالقتو »المجتمعمفاآلـوأحالـ،عاداتوتقاليدفػػػػػ
بالفضاء،تدفعوىذهالعالقةإلىأنواعمفالمعرفة،اليقؼعندحدودىابؿيتجاوزىا،
إلىامتالؾفضاءأرضييمارسوسطوفعؿالحياة،يتوطففيوويتجذر،ويكّوفلنفسو

،وعميوفالمدينةفضاءيتسعليشمؿ2«ىويةتمثؿكيانوالذياليتجزأمنوالفضاء
.الوجوداإلنساني

إفاالنتصابفيالمكاف»إلىجانبذلؾكموىيعنوافالحياةالمعاصرةبدليؿ
وعميوفالمدينةماكانتلتكوفلوالوجود3«وتعميره،ىماالدليؿاألوؿعمىوالجود

اإلنسافوتعميرهليا،ثـإفالوجوالخارجيلممدينةمفتصميـوىندسةوبناء،يسيـ
كافارتباطالبحثعفاليويةبالبحثعف »بشكؿفّعاؿفيتحديدىويةساكنيالذلؾ

المكاف،فالذاتالبشريةالتكتمؿداخؿحدودذاتيا،بؿتبسطخارجىذهالحدودحيث
،وعمىىذااألساسيعدالمكافشرطالوجود4« المكافالذييمّكنياأفتتفاعؿمعو

.إالفيإطاره،وفيويمارسحضورهوغيابو(ىويتو)اإلنساني،الذياليحددذاتو
مفالواضحأفاالرتباطالوشيجيبالمكافأمرمشروطالجداؿفيو،فالمكافيمثؿ
خالصةتجارباإلنسافالحياتية،ومكمفلنوازعوورغباتوالنفسيةوالعاطفيةفمثال

الطبيعي،وىيالمكافاإلنسانياألفضؿالمبنيلسعادتوالمدينةىيمسكفاإلنساف»
                                                           

.168سناءطاىرالجمالي،صورةالمرأةفيرواياتنجيبمحفوظالواقعية،ص 1  
،عالـالكتبالحديثلمنشر(دراسةسوسيونصيةفيالروايةالجزائريةالمعاصرة)الشريؼحبيمة،الروايةوالعنؼ2

.22،ص1،2010والتوزيع،إربد،األردف،ط
،1،2003،دارمحمودعميلمنشر،تونس،ط(الصورةوالداللة)عبدالصمدزايد،المكاففيالروايةالعربية3

.262ص
.22،ص(دراسةسوسيونصيةفيالروايةالجزائريةالمعاصرة)الشريؼحبيمة،الروايةوالعنؼ 4  
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أوجدىاالناس[...]شأنيافيذلؾشأفكؿتجمعبشريكالقريةأوالباديةفيأوؿاألمر
لتكوففيخدمتيـوعمىمستواىـ،أوجدوىالتناسبأذواقيـومشاريعيـ،ولتساعدىـعمى

،فاإلنسافيبنػيالمكافتبعا1«العيشوتطمئنيـوتحمييـمفالعالـالمناوئومفأنفسيـ
لمايتماشىوظروفوواحتياجاتو،وقداستجابتنوعامالحاجياتاإلنساف،لتوفرىاعمى

لضمافسيرورة(...تجارة،صناعة،إدارة،اتصاؿ)المرافؽالضروريةوالخدماتاليامة
.الحياة

"ىذاالجسد »بمثابةكيافواحد(المدينة)ويمكفالقوؿأفعالقةاإلنسافبالمكاف
القوىالنفسيةوالعقميةوالعاطفيةوالحيوانيةلمكائف"مكمف"أولنقؿبعبارةأخرى"المكاف
وبناءعمىىذااليمكففصؿالمكافعفاإلنسافلكونوعنصراحيويامكتنزا2« الحي

.بالقيـواألفكار
إلى"عبدالرحمفمنيؼ"دفعتبػػػػػػػ"اإلنساف"و"المكاف"إفالعالقةالمتبادلةبيف

إفالمدفىيالبشرىيالتاريخوبالتاليفإنياالذاكرةالحقيقيةلماكافولمايجب»القوؿ
،والمدينةبيذاالمعنىليستمركزاحضاريافكريافحسب،بؿتتسعلتشمؿ3«أفيبقى

تاريخالشعوب،حيثأفلكؿمدينةثقافتياالخاصةألفاإلنسافيؤثرفيالمكافالذي
كثيرامايحدثالتشابوبيفاإلنسافوالمكافالذي»يوجدفيوبطابعوالخاص،ولذا

عمىسبيؿالمثاؿالمدينةالغربيةتختمؼعفالمدينةالعربيةمفحيثالعادات4«يسكنو
...والتقاليدوالمعتقداتالدينية،باإلضافةإلىالمباس،األكؿ،الديكور

وتطابؽالمكافمعالذاتاإلنسانيةيقدـصورةماثمةلمدركاتوالخارجية،لتصبح
:المعادلةبينيماكالتالي

                                                           
،مطبعة(دراسةفيإشكاليةالتمقيالجماليلممكاف)قادةعقاؽ،داللةالمدينةفيالخطابالشعريالغربيالمعاصر1

. 19،ص2001إتحادالكتابالعربي،دمشؽ،سوريا،دط،
.259،صالمرجعنفسو  2  

ناشروف،العاصمة،الجزائري،3 شرؼالديفماجدوليف،الصورةالسرديةفيالروايةوالقصةوالسنما،الدارالعربيةلمعمـو
. 51،ص2010

.19داللةالمدينةفيالخطابالشعريالغربيالمعاصر،صقادةعقاؽ،  4  
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.1«الطرؽ/الشوارع/المقاىي/الجوامع/المنازؿ/المدف=المكافاإلنساني»
.ىذهكمياعالقاتتفسرحموؿالشخصفيالمكاف،واألثرالذييتركوفينفسيتو

 : المدينة والريف-ب
دأباإلنسافمفأجؿالبقاءفيجميعاألطوارالتيمربيا،وفيمرحمةالمدينة
ساعدتوالعوامؿاالقتصاديةعمىنشأةعددمفالمدفالمحصنة،قامتأساساعمىنوع

مفالصناعةأدتبدورىاإلىظيور،المدينةالضخمة،كتحقيؽمشخصتتوافرفيو
الطمأنينةوالتواصؿ،فكانتىذهالمدينةلغةاإلنسافالمعاصرفيحريةضدالطبيعة

.2وأخطارىاالتيتيددحياتو
والمدينةىيالمكافالمقابؿلمريؼ،فييتمثؿجدالواسعامعالريؼ،باعتبارأف

ففيظؿالتطورالمذىؿ،وشارعوتيرةإيقاعالحياةوبخاصةبعد»كالىمانقيضاآلخر
الحربالعالميةالثانية،أصبحالريؼعاجزاعفتمبيةحاجياتاألفراد،ولذاميدالنيياره

فنشأتالمدينة3«وفقدأىميتوبسببتقادـعيدهوتطورهوعجزهعفمواكبةاألحداث
ممبيةلمتطمباتاإلنسافوحاجياتو،ولذلؾكافارتباطالريؼواضحاخاصةفيظؿ

ولعؿحاجةالريؼإلىالمدينةتضاعفتواشتدتمنذالثورة»التقدـالعمميوالتكنولوجي
 الصناعيةفيأوروباحيثسخرتالصناعةلخدمةالزراعةفتطورتصناعةاآلالتذات

الوظائؼالزراعيةالتييسرتكثيراعمىالفالحيففياألرياؼأعماليـوزادتمف
.4«إنتاجيـ

المدينةليا»فالمدينةىيمركزالنشاطاالقتصاديوالتجاريوالصناعي،إذأف
خاصيػػػػةالجذبلمافييامفمػػظاىرالعظمةوالترفيووفرصالعمؿممايدعػػػػػوالكثير

                                                           

.82،ص(دراسةمقارنةلثالثيةنجيبمحفوظ)سيرأحمدقاسـ،بناءالرواية 1  
،1995مختارأبوعمي،المدينةفيالشعرالعربيالمعاصر،المجمسالوطنيلمثقافةوالفنوفواآلداب،الكويت،ط

.159ص 2  
.159قادةعقاؽ،داللةالمدينةفيالخطابالشعريالعربيالمعاصر،ص 3  

94قرطيخميفة،المدينةفيالروايةالجزائريةالعربية،رسالةماجستير،معيدالمغةواألدبالعربي،جامعةالجزائر،4
 .154،ص95/
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1«إلىالتمسؾبحياةالمدينةوىجرالريؼالذيأصبحاليطاؽمفوجيةنظرالبعض
فماتقدموالمدينةمفمزاياوخدماتتسيؿالعيش،تجعؿمنيافضاءلجذبالناسإلييا

وربماكافمفنتائجالثورةالصناعيةىجرةأىؿالريؼإلىالمدينةمماأدىاختالؿ
المدينةتنظرإلىالريؼعمىأّنومتخمؼوأففتحأبوابالمدينة»التوازفبينيماماجعؿ

أمامويؤديإلىفقدانيالقدرمفرفاىيتياونظافتيافيالخدماتالراقيةالتيأصبحتحقا
فكافالريؼىوالذييموؿتمؾالخدماتأويسيـفييابنصيب .2«مكتسباليا،حتىوا 

ولذافإفتقابؿالريؼوالمدينةيخمؽىّوةعميقةمايؤديإلىصعوبةاالندماج،فقد
حكمتالمدينةالريؼبأخالؽاإلقطاع،وتعاممتمعالريؼعمىأنوممكيةخاصة»

خادمةلياوليسعنصرافيالمواطنةلوالحؽالكامؿفيكؿخيراتبالدهعمىقدـ
بحيثينظرالريؼلممدينةعمىأنيامقرالسمطةومركزلمقراراتتتموف3«المساواة

تبدوالمدينةأدعى»بأزياءمخادعةتسحرالقادـإليياوتبيرهبإغراءاتياالمخادعةوىكذا
معوتيرةالتطوراألقرب لمعقؿوأميؿإلىالمستقبؿوألصؽبالحاضر،وأقدرعمىالتالـؤ

فأدنىإلىالماضيوأحرصعمىالذاكرةوالحمـ[الريؼ]إلىالتغييرواالنفتاح،أماالقرية
باعتبارأفالمدينةتيتـبالطابع4«والخياؿوالعواطؼوأكثرارتياحاإلىالثابتوالمنغمؽ

الحضري،وىيمصدرالقراراتوالنشاطاتاالقتصاديةواالجتماعيةوالسياسية،التيتعود
.بالنفعأوالضررعمىالريؼ

ذاكانتالعالقةبيفالريؼوالمدينةفيأغمباألحيافنفعيةفإفكالالطرفيفلو وا 
خصائصتميزهعفاآلخر،ومايمفتالنظرفيالمدينةىوطبيعةمظيرىاالخارجيفي

عموجدرانيا،االرتفاعالشاىؽألبنيتياوالتنظيـاآلليلمحياةفيياوتخصصأمكنتيا»
وضيؽأزقتيا،وكثرةالمتسكعيفوالبطاليففيياوبراقةمنظرىاوكثرةأضوائياوغمبة

                                                           

.99محمدعاطؼغيث،عمـاالجتماعالحضري،ص 1  
.148،ص1989محمدحسفعبداهلل،الريؼفيالروايةالعربية،عالـالمعرفة،ط 2  

.148المرجعنفسو،ص 3  
.478،ص(الصورةوالداللة)عبدالصمدزايد،المكاففيالروايةالعربية 4  
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ىذامفشأنوترؾأثرعمىنفسيةاإلنساف1«االزدحاـوالضوضاءعمىمحيطيا
.يحتميليتحقؽلواالستقرارواليدوء(الريؼ)وبالتالييبحثعفممجأآخر

أىؿالريؼأكثر»لكفبالمقابؿىناؾصفاتعامةلممجتمعالريفيتتمثؿفيكوف
تجانسا،وليـخصائصنفسيةتميزىـعفالحضرييف،كالتمسؾبالقواعداألصميةلمسموؾ
الجمعيوالعرؼوىـأكثرإيمانابالقضاءوالقدرممايقمؿنسبةاألمراضالعصبيةوالعمؿ

.2«النفسيةفيالقريةعّماعميوفيالحضر
وكؿذلؾنقيضلخصائصالمجتمعالمدنيربمامادفعبالكثيريفلمفرارمفالمدينة

أصبحطمبالطبيعةإعالناغيرمباشرعف»واالتجاهإلىالريؼواحتضافالطبيعةفقد
بحيثيصبحالريؼمالذالدىالبعض3«نزعةالناسإلىاليربمفتدىورالمدينة

.لالحتماءبومفقيرالمدينة
وفيضوءالعالقةالضديةبيفالريؼوالمدينةفيمايتركوكؿمنيمامفانطباعات
نفسيةوفكريةلدىاإلنسافانعكسبدورهفياألعماؿاإلبداعيةالتيتناولتالريؼ،نجد

إّنناكمنامفمنبتريفيأومفقرىصغيرةتئفتحتضغط»:الطاىروطاريقوؿ
لىاآلف فإفنتاجناإّمااليعكسسوى–وعمىماأعرؼ–الرؤيةالريفيةلمحياة،وا 

مااليتعرضإال اإلنسافالريفيفيصراعومعالحياة،فيانتصاره،أوفيانيزامو،وا 
وىذهالرؤيةتعبرعفعالقةاإلنساف4«بصفةسطحيةلممدينةوخاصةلممدينةالكبيرة

.بالريؼكموطفأصمي
نتاجطبيعيإلحساسالروائيالعميؽباالنتماء»وذكرالريؼفيالروايةإّنماىو

لىالقريةاليادئةالوادعةالتيظمتتحافظعمىنقائياوعمىبساطتيافمـ إلىاألرض،وا 

                                                           

.172قادةعقاؽ،داللةالمدينةفيالخطابالشعريالعربيالمعاصر،ص  1  
.172مختارعميأبوغالي،المدينةفيالشعرالعربيالمعاصر،ص 2  

.31،ص(الصورةوالداللة)عبدالصمدزايد،المكاففيالروايةالعربية 3  
.177صالحمفقود،المرأةفيالروايةالجزائرية،ص 4  
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وعميوفإفاالنتماءإلىالريؼىوإحساسصادؽ1«تطمياالمدينةبحضارتيافتفسدىا
ونزعةأصميةفيالفكراإلنساني،فيويحمؿعنوانالبعضالقيـالصادقةكالقناعة

البساطة،التمقائية،النقاء،عكسالمدينةالتيتميؿإلىاالنفتاحأكثرعمىوسائؿوطرؽ
.العيشليصبحاإلنسافيميثوراءرغباتو

كمااتخذتالمدينةصورةالصراعمعالريؼ،فكانتمالمحياقاتمةودالالتيا
جارحةفييمكافلمضياعواالحتالؿواالستيالبوالبؤسوالقيرفيمقابؿالقريةالطبيعة

في(المكافالجحيـ)عالـاالمتالءوالصفاءوالحريةوالسعادة،تمؾىيصورةالمدينة
ومنوسعىاإلنسافلمبحثعفممجأأميفيحتمي2أيالقرية(المكافالنعيـ)مقابؿ

.فيو،أواليروبمفجوالمدينة،بالعودةإلىمنبعالصفاءواليدوءوالنقاء
اتخذأصحابيا(شعر-رواية)وردذكرالمدينةفيالعديدمفالمواقعالنصية

تباينتبيفالرفضوالقبوؿوالنفوروالتضايؽفييبالنسبة"المدينة"مواقؼمحددةمف
فيمقاؿ"جبرافخميؿجبراف"مفىنانجد3«مكانامفأمكنةالمعناتالشيطانية»ليـ

:لويميزبيفطموعالشمسعمىأكبرمدينةأمريكيةوطموعوعمىجبموالمبنانييقوؿ
ىاقدغصتالشوارعبالمسرعيفالطامعيف،وامتألالفضاءمفقمقمةالحديد،ودوي...»

ىذهصورةالصباحفي...الدواليب،وعويؿالتجار،وأصبحتالمدينةساحةقتاؿ
نيويورؾ،أمافيجبؿلبناففقداستفاقتالقرىالمتكئةبيدوءوسكوفعمىكتفي

وىذاالرأييعكستصوراإلنسافلممكاف،وفيودعوةواضحةوصريحة4«...الوادي
لميروبمفجوالمدينةالصناعيةالتيحولتاإلنسافإلىآلة،بالعودةإلىالريؼأيف

.يطمؽروحوفيجومفالسكينةوالطمأنينة

                                                           

.7،ص1سميـبتقة،ترييؼالسردالروائيالجزائري،دارالحامدلمنشروالتوزيع،عماف،األردف،ط 1  
،دارىومةلمنشروالتوزيع،(1962-1925)،المدينةفيالشعرالعربيالجزائرأنموذجاإبراىيـرماني،ينظر2

.70،ص2،2001بوزريعة،الجزائر،ط
  .30،ص1،1994،جمالياتالمكاففيالروايةالعربية،دارفارسلمنشروالتوزيع،عماف،األردف،طشاكرالنابمسي3
4

 .273،ص1،1980ط،االتجاىاتالجديدةفيالشعرالعربيالمعاصر،مؤسسةنوفؿ،بيروت،لبناف،ميدجيدةحعبداؿ 
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يتحكـفيالعالقاتاإلنسانيةداخؿالمدينةإذتشكؿمصدرالمقمؽ"الوقت"كماأف
ىذهمرحمةأخرىمفمراحؿالصورةاألليمة»":رجاءالنقاش"وعدـاالرتياحداخميايقوؿ

[...]المريرةالتييمحظياالناسداخؿالمدينة،فالشيءالذييحكـعالقاتيـىوالسرعة
إنيارمزلمطرؼالثانيمفأطراؼالصراعداخؿالمدينةالمميئةباألحزافىذاالطرؼ

فنتيجة1«ىوالوقت،فماأكثرمايتحمموإنسافالمدينةمفأعباءصغيرةالتنتيي
التغييرالسريعوالمتواصؿالذييطرأعمىالمدينةجعؿمنيانظاماآليايسيراإلنساف

تفتقدالمدينةبذلؾلروحاإلحساسوالشعورتصبحالعالقاتفيياباردةتطغىعمييا
المجتمعالذييفتقدىذا»السرعةممايؤديإلىذوبافاليويةوقتؿاإلنسانية،وعميوفإف

التوازفتتناقضفيواآلراءبيفالقديـوالجديد،وبيفالروحياتوالماديات،وبيفالتحفظ
فسرعافما2«واالندفاع،والريبأفىذهالمتناقضاتتولدأثراسيئافيشتىالمياديف

تتغيرنظرتولممدينةحيفيجدنفسوأماـعالـتتضاربفيوالقيـمفعاداتوتقاليد
يحقؽكيانو"الريؼ"وأخالؽ،ليبدأاإلنسافبالبحثعفكيافتفاعميجديدأالوىو

.الروحيوالمادي
الريؼىواآلفنفسوواقع»وىناؾمفيحددالعالقةبيفالريؼوالمدينةبالقوؿإف

وىوالذييختزف ماديوجممةمفالتصورات،فيوالذييجسـتصوراتنالمطبيعةوالكينونة
القيـالمرتبطةبمعانيالبدء،أّماالمدينةفتمثؿتصوراتنالإلدارةوالفعؿوتجسـمعاني

ولذاكافالحديثعفالريؼيشيردائماإلىالطبيعةأيف3«النسبيةوتخاطبالفكرفينا
،بالمقابؿالمدينةالتيكرست توجدالبساطةفيالعيش،التعاوفوالطيبة،الجودوالكـر

.الرغبةفيالتممؾ،ماينتجعنوتفكؾالقيـالسامية

                                                           

.279،االتجاىاتالجديدةفيالشعرالعربيالمعاصر،صميدجيدةحعبداؿ 1  
عميفؤادأحمد،مشكالتالمجتمعالريفيفيالمجتمعالعربي،دارالنيضةالعربيةلمنشروالتوزيع،بيروت،لبناف،د2

 .48ط،دت،ص
.216،ص(الصورةوالداللة)عبدالصمدزايد،المكاففيالروايةالعربية3
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إفاإلنسافعندماينتقؿمفالريؼإلىالمدينةويقيـفييامدةتتيحلومعرفتياعف
كثب،فإذاكانتالمدينةقدمنحتلمريؼالحريةفيطريقةالعيش،وخمصتومفالعادات

لكفبمقابؿىذهالحريةفقدحفزتأعصابوإلى»(القرية)العشائريةالتيتميزالريؼ
بضجيجياووضعتوفيخوؼمستمرمفالجريمةوالسكارى،ومدمني"العصاب"حّد

المخدراتوالمنحرفيفوفيسخطدائـعمىتعقيداتالبيروقراطية،والرشوةوالوساطة
.1«وفيقمةذلؾكمويتولدلديوشعورباالغترابوالعزلة[...]

حيفيجدنفسو(الريؼ–المدينة)وىذاالموقؼيبيفشعوراإلنسافتجاهالمكاف
.تائيافيعالـمميءبالمتناقضات،يتولدعفذلؾكمواغترابروحيوفكريونفسي




  

                                                           
 .90،ص3،2001إحسافعباس،اتجاىاتالشعرالعربيالمعاصر،دارالشروؽلمنشروالتوزيع،عماف،األردف،ط1
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 المدينة بين الرواية الغربية والعربية : ثالثا
لقداستطاعتالروايةأفتطرحقضاياالمجتمعالمعاصربطريقةفنيةوجمالية،

مفخاللياإبداعالكاتبووجيةنظرهتجاهالعالـ،والمدينةباعتبارىاموضوعبحثنا نممس
.كافلياحضوربارزفيالرواية

:المدينة في الرواية الغربية -أ
غدتالمدينةمفالموضوعاتالميمةالتييمكفالتعرؼمفخاللياعمىمعالـ

الروايةىيكائفمدني»التطورالفنيلمروايةالحديثةوالمعاصرة،فقدأصبحالقوؿبأف
انتساباإلىالمدينةالضخمةبدييةفينقدالرواية،السيمافينقدروايةالقرنيفالتاسع

،باعتبارالروايةتنقؿالواقعالخارجيبكؿمفارقاتو،وربماكانت1«عشروالعشريف
(اإلستطيقا)الصمةبيفالروايةوالمدينةقدبدأتتنعقدمنذأفطرحىيجؿفيكتابو»

.2«فكرةأّفالروايةممحمةبرجوازية
حيثارتبطالتطورفيففالروايةبتطوروارتقاءىذهالطبقة،دوفأفننسىالثورة

ىنري"الصناعيةبإحداثيانقمةنوعيةفيتكويفالمدينةالغربية،وفيىذاالسياؽيذىب
فأكدالبعض»:بالقوؿ"متراف الأعرؼىؿتوجددالليةتيتـبالفضاءالمدنيوا 

الميندسيفوجودىا،كماانجروافيالموضوععدداخاصامفمجمة
Communications 3«لكفاليوجدعمىكؿحاؿممفوظروائيلمفضاء.

المدينةإذف،تعتبرظاىرةالعصورالحديثةبفضاءاتياالحضريةماجعؿالحديث
.عنيامسيبفياألعماؿاإلبداعية

وقدشيدالقرفالعشروففيأوروباوالوالياتالمتحدةاىتمامامتزايدابالمدينة
وأصبحتأكثرالرواياتمخصصةليا،فقدظمتروحيامميمةلمروائييف،حيثجعموىا

                                                           
،الييئةالعامةلقصورالثقافة،شركةاألمؿ(نماذجمفكتابالستيناتفيمصر)حسفحمودة،الروايةوالمدينة1

 .19،ص2000لمطباعةوالنشر،دط،
.19المرجعنفسو،ص 2  

.21الروايةوالعنؼ،ص،الشريؼحبيمة  3  
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ويذكرأفماكتبفيالغربعفالمدينةفيالروايةيتجاوزماألؼ.فضاءإلبداعاتيـ
.1فيالشعرربماألفالمدينةظاىرةروائيةأكثرمنياشعرية

إذوقدسعتالروايةإلىالتعبيرعفعالـالمدينةبكؿتناقضاتووصورهالمختمفة،
والفيزيائيةةالمدينةفيالنصالروائيلمداللةعفاألبعادالجغرافي/جاءتوظيؼالمكاف

ينضـلذايكوفالتعامؿمعوكمعطىوجودياالجتماعية،واليندسيةوالتاريخية،النفسيةو
.2إلىالمعطياتاألكثرسمبامفمعطياتالحياة

والثقافيةلذلؾكافتسميطاالجتماعيةعميوفالمدينةوعاءلكؿاألحداثالسياسيةوو
المدينةبالذاتىيالمكافالذييتسع»مفكوفاالىتماـالضوءعمييابارزًا،وينبعىذا

وىنايصبحالمكافكائنًا،3«الستيعابجدؿوصراعالتناقضاتبكؿأطرافياومحاورىا
إّنما»حيًايمارسحركاتوفيالنصالروائيكونومتصؿبالسموؾاإلنسانيوالرواية

.4«والسياسيةاالجتماعيةمفالتعبيراتالنفسيةوانطالقايزاتالمدفاتعكستـ
وعميوفالروايةالتصورالمدينةكرقعةجغرافيةفحسب،بؿىيكيافمثقؿبعواطؼ

ورومشاع ...انفعاالتومواقؼوىمـو
قؿالكميإالثلـتأخذالمدينةشكؿالمركزالحضاريالمتميز،ومقاـاؿ»وربما

حديثا،بعدأفتطورالمجتمع،وتقدمتالتكنولوجيالتتيحلإلنسافالجديدىندسةمدف
[...]وعالقاتمتعددةومعقدةمؤسساتكبرىوكثافةسكانية،استيعابعمالقة،يمكنيا

بحيثأصبحاإلنسافعالمةمفعالماتالسياؽالمدنيالجدلي،الذييتحرؾبسرعة
لممدينةترتبعنوتغييرفيبنيةالمجتمعليجدوىذاالتحوؿفيالبنيةالتركيبية5«مذىمة

                                                           
فياألدبالجزائري،جامعة(دراسةتحميميةمقارنة)سميـبتقة،الريؼفيالروايةالجزائرية1 ،رسالةدكتوراهالعمـو

.4،ص2009/2010الحاجلخضر،باتنة،
.23الشريؼحبيمة،الروايةوالعنؼ،ص 2  

.106رزاؽإبراىيـحسف،المدينةفيالقصةالعراقية،ص 3  
.18المرجعنفسو،ص 4  

،المؤسسةالجزائريةلمطباعة،الجزائر،د(قراءةفياألدبالجزائريالحديث)إبراىيـرماني،أسئمةالكتابةالنقدية5
.80ط،دت،ص
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الروائيوفأنفسيـأماـفضاءاتالمدينةلرصدالتحوالتوالتغيراتالعميقةالطارئةعمى
"المكافباعتبارهأحدالعناصراألساسيةالمكونةلمنصالروائيالسردي،حيثذىب

إفالمكاففيالروايةىوخديـالدراما،فاإلشارةإلىالمكافتدؿ»:بقولو"شارؿغريقؿ
عمىأنوجرىوسيجريبوشيءما،فمجرداإلشارةإلىالمكافكافيةكيتجعمناننتظر

.1«قياـحدثما،وذلؾألنوليسىناؾمكافغيرمتورطفياألحداث
وعميوفالمكافىوالمحرؾاألساسيلألحداثإذاليمكفوقوعحدثمادوفربطو

تأتيالصبغةاالستثنائيةلممكاففيالرواية،فيواليعنيالداللة»بمكافمعيفومفىنا
ّنػػماأريدبػو الجغرافيةالمحددةالمرتبطةبمساحةمحددةفياألرضفيمنطقةما،وا 

.2«داللتػػوالواسعػػةالتيتتسػػعلتشمػػؿالبيئةبأرضياوناسياوأحداثياوىمومػػيا
المكافإذفعنصرفعاؿداخؿالروايةلذلؾكافالتركيزعميومفاألساسياتالتي

.تميزالروايةالغربيةكونويمثؿالحياةالتييعيشيااإلنسافبكؿتجمياتيا
يبقىفيأولووآخرهتناوالإبداعياينيضعمى"المدينة"نقوؿبأفتناوؿالروائيلػػػ

المدينةالروائيةىيقبؿكؿشيء»أّف"جافإيؼتادييو"معاييرفنيةوجماليةإذيرى
معنىىذاالقوؿأفالكتابةاإلبداعية3«عالـمفالكالـسواءكانتانعكاساأوانزياحا

بؿتحمؽفيسماء(نقؿحرفي)التأخذالمدينةكمظيرخارجيفقط(رواية/شعر)
.فضاءاتياالواقعيةوالمتخيمة

مدينةىيميوبوليسالتيعنونترواية"تادييو"ومفالمدفالروائيةالتييعنيبيا
أنموذجاآخرلممدينةالروائيةكالذيتبّدىفيروايةكافكا"تادييو"ويضيؼ[...]جنجر

فكانتالروايةالتسّمييا(المحاكمػػػػػػة) ،فالروايةإذفقد4حيثتتالمػػػػحمعالـبراغ،وا 

                                                           

.9،ص(فيروايةمدفالممحلعبدالرحمافمنيؼ)صالحولعة،المكافوداللتو 1  
.57المرجعنفسو،ص 2  

.31ص،2005ؿالروائي،منشوراتإتحادالكتابالعربي،دمشؽ،سورية،دط،يأسرارالتخي،نبيؿسميماف 3
  

.31المرجعنفسو،ص 4  
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في"نبيؿسميماف"التذكراسـمدينةبعينيايكتفيالكاتببإبرازمالمحياوضحذلؾ
.بإستراتيجيةالالتعييف"أسرارالتخيؿالروائي"كتابو

إفمايجعؿالطرازالمعماريلمدينةماأدبياىوأفاألدبيمنحالصمتصوتا
ويجعؿالمدينةتعبرعفعالـالتخييؿإلىعالـمحسوسفيالوقتالذيالتتحدثفيو
المدينةواليكوفلياوظيفةإالوظيفةواحدةوىيتوفيرالسكفوالسماحبحياةاجتماعية
حوؿالميدافتدورفيوالحياةالسياسيةواالقتصاديةالماليةوتدورالحياةالدينيةحوؿ

.1معابدهوكنائسو
ليستآلةتدورفيحمقةمفرغة،إّنياتمـفضاءاتياالطبيعيةوالمادية»فالمدينة

2«لتنسجضالاللمشخصياتواألفعاؿوتمألالفضاءالروائيبعالماتواستعاراتفنية
وعميوفالروائييجعؿمفالمدينةرمزافيكتاباتونقرأمفخالليااألبعادالنفسية

.واالجتماعيةلمشخصيةومايعترييامفغموض
،وعميوفالمدينة3«فرادةكؿمدينةتحتـفرادةكؿروائيفيمعالجتياليا»وربما

 .الواحدةيمكفأفتتناوؿفيأكثرمفرواية
  

                                                           
 .101،ص1998محمدخيرالبقاعي،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،:جافإيؼتادييو،الروايةفيالقرفالعشريف،تر1

.143،ص(المتخيؿواليويةفيالروايةالعربية)حسفنجمي،شعريةالفضاء 2  
.28،ص(نماذجمفكّتابالستيناتفيمصر)حسفحمودة،الروايةوالمدنية 3  
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 : المدينة في الرواية العربية -ب
اتخذتالروايةالعربيةمفالمدينةبيئةلياوموضوعاخصبااليستيافبولتمكف
القارئمفتصورالمدينةفيإطارفنيشّكموالكاتببإبداعوالخاص،فقداستطاع

الروائيرصدالكثيرمفالتناقضاتالتييزخربيػػاعالـالمدينةوصورةاإلنسافداخميا
حيثشغمتالمدينةحيزاكبيرالألحداثفيالروايةوالشعر،باعتبارالمكافيمثؿعند

.1«ىويةالعمؿاألدبيإذاافتقدالمكانيةيفتقدخصوصيتووتالياأصالتو»الكثيريف
لـيتحدد»فالزمافواألحداثوالشخصياتتتحرؾضمفإطارمكانيمعيفوربما

موضوعالمدينةفيشعرناالقديـإالفيالعصرالعباسي،حيثأصبحتسمةلمحياة
الجديدة،ولتطورالواقعالحضاريالعربياإلسالمي،الذيخرجمفطورالبداوةإلىطور
التمدف،ففيالعصرالعباسياكتمؿالنموذجالمجتمعيوالحضاريالعربي،ومفاكتممت

.2«رؤيةالففوالشعرلممدينةكمركزلمحضارةورمزىا
الرواية/وىذهالرؤيةكانتمحتشمةنوعامافيبادئأمرىا،جعمتمفالشعر

جاءتاريخالمدينة»،ولذا(وصؼمظاىرالحضارةالراقية)تنظرإلىالمدينةمفالخارج
العربيةالجديدةحاماللمعاناةمزدوجة،ىيالمعاناةمفالذاتوالتراثالعربي،ومف
 .3«اآلخروالمدينةالغربية،أيكافاإلحساسمتوترابيفقبوؿالمدينةالمعاصرةورفضيا

نتيجةاالحتكاؾالحضاريبالغرب،وماأحدثتوالثورةالصناعيةمفتأثيرفيشتى
جوانبالسياسيةواالقتصاديةواالجتماعية،بدتالعالقةبيفاإلنسافوالمكافتحمؿنوعا

ولعمومفالواضحأفالشعور»:بقولو"عزالديفإسماعيؿ"مفالمعاناةعّبرعنيا
ّنماىوانعكاسكذلؾلوجوالحياةفي بالوحدةليسمجردأثرالنقطاععالقةعاطفية،وا 

.4«المدينةويتبعىذاالشعوربالضياع،فاإلنساففيالمدينةوحيدومضيع
                                                           

.13،ص2003صالحإبراىيـ،الفضاءولغةالسردفيرواياتعبدالرحمفمنيؼ،المركزالثقافيالعربي،بيروت،لبناف،1
.77إبراىيـرماني،أسئمةالكتابةالنقدية،ص 2  

78المرجعنفسو،ص 3  
،داراليازوريالعمميةلمنشروالتوزيع،عماف،(دراساتتطبيقيةفيالشعرالعربي)عبداهللرضواف،البنيالشعرية4

.21األردف،ص
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الروائيإلىالمكاف،ىذه/ثـإفصورةالمدينةىيإحدىتجمياترؤيةالشاعر
الرؤيةالجماليةالتييفرزىاالواقعالمعيشي،ومفىنايكوفالبحثعفصورةالمدينةفي

.1المتفالروائي،محاولةلمكشؼعفإبداعالنصوتاريخوالثقافي
ذاسّممنابأف الروايةشكؿأدبيمفتوح،قاـعمىاستيعابعناصرفنيةتنتمي»وا 

فضالعفسمةالتنوعالتيوسمتالروايةالحديثة[...]إلىأجناستعبيريةشتى
عمىتعددالشخصياتوتنوعاألحداث،وىيتشترؾمعالسرد2«خصوصا فالروايةتقـو

فيالوصؼوالحواروالصراع،باإلضافةإلىاألسطورة(الحكايةوالقصة)العربيالقديـ
....والممحمةوالمسرح

المدينةقامتدائماعمىالتنوع،بحيثكانتوالتزاؿأشبوبوعاء»مقابؿذلؾفإف
ضخـفضفاضلطبقاتاجتماعيةعّدةوألجناسودياناتشّتىوثقافاتمختمفة،وألشكاؿ

.3«..متباينة
وىذاالتنوعظيربشكؿواضحمعظيورالثورةالصناعيةوماواكبيامفنمو

وتطورفيوسائؿاإلنتاجواإلعالـواالتصاؿ،أدىذلؾإلىتوسعأفؽالمدفوانفتاحيا
.عمىالثقافاتاألخرى

يمكفالقوؿأفالروايةالعربيةىيجزءمفالتأثيراتالثقافيةلممدينة عمىالعمـو
األوروبيةعمىالمدينةالعربية،كماأفالروايةالعربيةتطورتبتطوراألوضاع

والتناقضاتالسياسيةواالجتماعيةواالقتصاديةفيالمدينة،وأصبحتتتميزبحؽعمىأّنيا
.4ففالمدينة،وأنياتتطمبكاتبامعايشالممدينةوواعيالعالقاتياوتناقضاتيا

لممكاففيالروايةالعربيةىيأولىالدراساتالتيتناولت"غالبىمسا"ولعؿدراسة
المكافباعتبارهعنصراحكائياميمافيالرواية،وقدتطرؽالباحثإلىعالقةالتأثير

.5المتبادؿبيفالمكافوالسكاف

                                                           

.8،ص(الجزائرأنموذجا)ينظر،إبراىيـرماني،المدينةفيالشعرالعربي 1  
.25،ص(نماذجمفكّتابالستيناتفيمصر)حسيفحمودة،الروايةوالمدينة 2  

.25المرجعنفسو،ص 3  
.15رزاؽإبراىيـ،المدينةفيالقصةالعراقية،ص4   
،دارالحوارلمنشروالتوزيع،(مقاربةبنيويةتكوينيةفيأدبنبيؿسميماف)محمدعزاـ،فضاءالنصالروائي5

 .111،ص1الالذقية،سورية،ط
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ومعنضجالروايةالعربيةفيالثالثيناتمفالقرفالعشريف،وتناميالمدينةالعربية
فيمصروالّشاـخاصة،واحتكاؾالمثقفيفالعربببيئةالمدينة،أصبحتالمدينةمكانا
ىاماألحداثكثيرةمفالنتاجالعربيالذيمّثموكمانوعاالروائينجيبمحفوظ،كانت
القاىرةكثيرةالحضورفيرواياتو،حتىأّنياحضرتفييابأحيائياالشعبيةوالتاريخية

.1والبرجوازية،وبآثارىاومقاىيياودروىا
باعتبارأفالروايةألصؽالفنوفاألدبيةبالمجتمع،وىيتمثؿصورةعاكسة

شغمتأماكفالسكنىالكبرىكالمدينة،والبمدةوالقرية»لإلنسافداخؿالمكافلذلؾفقد
وىذهاألماكفجاءتفيالرواية2«والحي،مكانابارزافيالروايةالعربيةالمعاصرة

.العربيةبيفالقبوؿوالرفض،جسدتموقؼاإلنسافالعربيمفالمكاف
وتحضركممةالمدينةفيالمدونةالروائيةالمعاصرةبكثافةحتىأفالبعضمنياال

"واسينياألعرج"لػ"سيدةالمقاـ"تكادتخموصفحةمفذكرىاكماىوالحاؿفيرواية
إذتنقؿ"أحالـمستغانمي"لػ" ذاكرةالجسد"التييمكفعدىاروايةمدينة،وكذارواية

.3كثافةحضورالمدينةالمكافإلىمستوىالوعيفيماتبرزوجيةنظرالكاتبلمعالـ
وحضورالمدينةفيالروايةالجزائريةكافنتيجةالمراحؿالتيمرتبياالجزائرفي

تاريخياالسياسيواالجتماعيوالثقافي،إذبدتالمدينةفيبعضالنصوصوكأّنيا
النسيجالجغرافيالوحيدلماتقدمومفتجربةواقعيةحيةإلىجانبالجماليةالتي»

توفرىا،فكافالروائيالجزائريمسكونابالحياةالثقافيةوالسياسيةالجزائريةفيفترةمعقدة
.4«مفتاريخالعالقةبيفاألعراؼالسياسيةفيتسعيناتالقرفالعشريف

فالمدينةإذف،تشكؿفضاءرحبايتسعلمختمؼاألحداثوالتصوراتوقدعرؼ
الكيافاالجتماعيالذييحتويعمىخالصةالتفاعؿبيفاإلنساف»المكافبأنو

                                                           

فياألدبالعربي،ص"دراسةتحميميةمقارنة"سميـبتقة،الريؼفيالروايةالجزائرية .15،رسالةدكتوراهالعمـو 1  
.29شاكرالنابمسي،جمالياتالمكاففيالروايةالعربية،ص 2  

.59الشريؼحبيمة،الروايةوالعنؼ،ص 3  
.59المرجعنفسو،ص 4  
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وعميوفالمكافيمخصلنامظاىرالتفاعؿلدىالمجتمعمفتأثيروتأثر،ىو1«ومجتمعو
.بمثابةوسيمةيستخدمياالكاتبلربطالعالقاتبيفاألفرادوالمجتمعات

نقوؿأفالروايةالغربيةوالعربيةاىتمتبالمدينةكمكافخصبمشّبعبالعالقات
اإلنسانية،فقدكافالتعامؿمعيامرتبطباألحداثالسياسيةواالجتماعيةوالثقافيةالتي

.تنعكسعمىاإلنساف
وألفالروايةتعبيرفنيعفالواقع،دفعتبالروائييفإلىالتعبيرعفالمدينةكؿ
حسبوجيةنظره،فالروائييكتبعفالمدينةالتييعرفياأوعاشفييا،يجسدمف
خالليارؤيتوالخاصةلممكاف،وربماكانتمعظـالنصوصالروائيةمصدرالمقمؽ

واالغتراب،وتفكؾالقيـاإلنسانية،ماجعؿموقؼىؤالءالكتابيتسـبالرفضوالنفورمف
.المدينة

                                                           
،2،دارنينوىلمدراساتوالنشروالتوزيع،دمشؽ،سورية،ط(دراسةالمكافالروائي)ياسيفالنصير،الروايةوالمكاف1

  .70،ص2010
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شكؿ الحديث عف المدينة كفضاء منطمقا حاسما لمعديد مف الدراسات، باعتبار أف       
المكاف يعد شرط الوجود اإلنساني الذي ال يحدد ذاتو إال بو مف خالؿ سمطة الحضور 

 فالشخص حينما يحضر إنما يحؿ في فضاء، وعندما يغيب فيو ينتقؿ إلى »والغياب 
انو عنصر ثابت محسوس سيؿ لو . فضاء آخر والفضاء بيذا المعنى ىو البداية والنياية

 .1« ثباتو القابمية لإلدراؾ مف طرؼ كائف مستقر أو متحرؾ
 بمثابة بناء يتـ إنشاؤه اعتمادا »وعمى ىذا األساس يمكف اعتبار الفضاء الروائي

عمى المميزات والتحديات التي تطبع الشخصيات، بحيث يجري التمديد التدريجي ليس فقط 
نما أيضا لصفاتو الداللية ذلؾ لكي يأتي منسجما مع التطور  لخطوط المكاف اليندسية، وا 

، بمعنى أف الفضاء المكاف يضفي بالضرورة جممة مف الدالالت 2«الحكائي العاـ 
واإليحاءات التي تقع ضمف النص الروائي تتحدد أساسا في العالقات الرابطة بيف اإلنساف 

 .والمكاف
 يكوف ىناؾ تأثير متبادؿ بيف الشخصية والمكاف الذي تعيش فيو أو البيئة »كأف 

التي تحيط بو، بحيث يصبح بإمكاف بنية الفضاء الروائي أف تساىـ في التحوالت الداخمية 
 . 3«التي تطرأ عمييا 

وعميو فالفضاء الروائي يكشؼ عف التأثير المتبادؿ بيف األمكنة والشخوص، والحالة 
النفسية التي تنتاب اإلنساف داخؿ المكاف ومادامت في الروايات غالبا ما تكوف متعددة 
ومتفاوتة، فاف فضاء الرواية ىو الذي يمفيا جميعا انو العالـ الواسع الذي يشمؿ مجموع 
األحداث الروائية، فالمقيى أو المنزؿ أو الشارع أو الساحة كؿ واحد منيا يعتبر مكانا 

                                                           
 .22 الرواية والعنؼ، ص، الشريؼ حبيمة1
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، (الفضاء، الزمف، الشخصية) بنية الشكؿ الروائي، حسف بحراوي2
 .30، ص2009، 2ط
 .30 المرجع نفسو، ص 3
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محددا، ولكف إذا كانت الرواية تشمؿ ىذه األشياء كميا، فإنيا جميعا تشكؿ فضاء 
 .  1الرواية

 الفضاء المفتوح: أوال
األماكف المفتوحة أىمية بالغة في الرواية، إذ أنيا تساعد عمى / تحتؿ الفضاءات 

، لذا 2«اإلمساؾ بما ىو جوىري فييا، أي مجموع القيـ والدالالت المتصمة بيػػػا »
فاألماكف المفتوحة ال تضبطيا حدود ضيقة فيي تشكؿ فضاء رحبا لألحداث والوقائع 

وىي بالنسبة . اليومية التي يعشيا الفرد، والتي تتجمى فييا بوضوح الحركة واالنتقاؿ
، إذف 3« تشكؿ مسرحا لغدوىا ورواحيا عندما تغادر أماكف إقامتيا أو عمميا »لمشخصية 

الفضاء المفتوح ىو مكاف واسع وعاـ، تتردد عميو الشخصيات بما يقع عمييا مف تفاعالت 
محمد "لػػػػ " انكسار" وعالقات عبر ىاتو األماكف، والتي تجمت بصورة واضحة في رواية 

 :، تمثمت في"مفالح 
 :األحياء والشوارع/ 1

مجاال مفتوحا تمارس فيو الشخصيات حياتيا " الشارع" وكذا " الحي" يعتبر فضاء 
 .بكؿ المستويات، كونيا تمثؿ محؿ التقائيا، وتقابميا ومجاؿ توافقيا وتعارضيا

باعتبارىا " انكسار" وقد ورد الحديث عف األحياء بشكؿ الفت لالنتباه في رواية 
تسميط " محمد مفالح"فرصة لمنشاط والعالئؽ االجتماعية المتنوعة، حاوؿ مف خالليا 

شقت  »الضوء عمى بعض األحياء التي تتحرؾ ضمنيا شخصيات الرواية، وفي قولو 
سيارة المرسديس بسرعة جنونية الشارع الرئيسي، ودارت حول ممقتى طرق المدخل 

وعند الممتقى الــثاني اتجيـــت " الكاستور" الغربي لممدينة، ثم اندفعت صـــــوب حـــــي 

                                                           
، المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشر والتوزيع، الدار األدبيالنقد  منظورمف  بنية النص السردي ، حميد لحميداني1

 .63، ص2000، 3البيضاء، المغرب، ط

 .79 حسف بحراوي، بنية الشكؿ الروائي، ص2
 .79 المرجع نفسو، ص 3
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" عباس البري" ، نجد أيضا حي تميمنة الذي يقع فيو مسكف 1« إلى منطقة الحي الجديد
رجع إلى مسكنو بحي تميمنة المطل عمى سيل وروابي وجبال  »وذلؾ في قوؿ السارد 

 .2«الجية الشمالية لممدينة 
أما زبيدة  »في قوؿ الراوي " عباس" الذي تقطف فيو عائمة " الحي" وىناؾ أيضا 

، والجدير بالذكر أف 3« المطمقة فقد فضمت البقاء مع والدتيا بشقة حي منحدر السوق
 صفة الضيؽ أو »أحياء المدف تتميز بالضيؽ خاصة األحياء الشعبية التي تتبادى فييا 

المحدودية التي تربط عمى التوالي بالدروب واألبواب والشوارع، ثـ ىناؾ صفة القدـ أو 
 . 4«العتاقة التي تظير عمى الجدراف النوافذ 

ثم  »قدـ الروائي أحد ىذه األحياء التي تتسـ بالحركة المتواصمة والدائمة بقولو 
 وىذا الحي ىو مف أقدـ األحياء 5«أسرع الخطى عبر الطريق المؤدي إلى حي الرق

 .الشعبية بغميزاف، إذ يرجع وجوده إلى الحقبة االستعمارية بالجزائر
أما الشارع فيعد الشرياف الذي يمد المدينة حياة فيو دائـ الخصب ونقطة تقاطع 

 .6عمومية لمفضاءات الشعبية، وعميو فقد استحالت محدوديتو عمى اتساع مجازي
والشارع يشكؿ بالفعؿ مسرحا يستقبؿ الناس مف مختمؼ الفئات، إذ ال يمكف بأي 

حاؿ مف األحواؿ التغاضي عف األثر الذي يتركو المكاف في نفسية ساكنة نممس ذلؾ مف 
وساح في المدينة، قضى أكثر من ساعة وىو يمشي في الشوارع التي  »خالؿ قولو 

، فاإلنساف ال يحتاج 7« بدت لو صاخبة، متوترة األعصاب، وغير آبية بمصيره المشؤوم
يحتاج إلى رقعة جغرافية يعيش فييا فقط، إنما يحتاج إلى مساحة نفسية تكوف لو مجاال 

                                                           
 .12، ص2010 محمد مفالح، انكسار، دار طميطمة لمنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، 1
 .5، صالرواية 2

 .66 الرواية، ص3
 .81 حسف بحراوي، بنية الشكؿ الروائي، ص4
 .44 الرواية، ص5
 .127، ص2002اف، د ط ، ف لمنشر، لبإفريقياعبد الرحيـ حزؿ، دار :تر الفضاء الروائي، وآخروف،يرار جنيت ج 6
 .55 الرواية، ص7
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" الشارع" فيصبح . لمبوح ومتنفسا عما يختمج في صدره مف أحاسيس ومشاعر تجاه المكاف
 .. يؤثر في الشخصية التي تتحرؾ عبره سمبا أو إيجابا

اتخذ الكاتب مف فضاء الشارع مجاال لمتعبير عف أحاسيس البطؿ الممزوجة بالقمؽ 
الحظ ازدحاما عجيبا في شوارع المدينة  »والتوتر، ففي حديث السارد وعف البطؿ حيث 

فازداد قمقو، أراد أن يسأل سائق األجرة عن سبب ىذا االزدحام العجيب ولكنو سرعان ما 
 .1«ابتمع سؤالو وتنيد حانقا عمى كل الناس

تجسد ىذه الصورة رؤية الشخصية لشارع المدينة الذي بدى ليا مكانا يعج بالمارة إذ 
 يتردد عميو عاّمة الناس فيو ال يخضع لممكية أحد 2« شريانا لممدينة »يمثؿ الشارع 

يمارس فيو الناس حياتيـ بشكؿ طبيعي والشؾ أف الشوارع باعتبارىا فضاءات مفتوحة 
 .تشكؿ أماكف عبور ىامة بالنسبة لمشخصيات الروائية

وقد رصد الكاتب تحركات البطؿ في شوارع عديدة، جاءت بأسماء ليا تاريخ حافؿ 
ثم تحرك راجعا نحو الباب  »باستقالؿ البالد والنضاؿ مف أجؿ التحرير في مثؿ قولو 

وسار بخطى متثاقمة في  »، 3« الخارجي، وبعد ذلك انخرط في شارع عّبان رمضان
 تابع مشيتو » حيث وفي مقطع آخر يسرد الراوي حكايات البطؿ، 4«شارع ديدوش مراد 

ووضع عينيو عمى النظارة الشمسية التي  »، 5« مشيتو عبر شارع العربي بن مييدي
في شارع حسين عسمة اعترض  » و 6«ابتاعيا أمس من محل بشارع ديدوش مراد 

 وىذه األماكف ارتبطت بالتاريخ الثوري 7« طريقو شيخ ىزيل ذو لحية رمادية كثيفة
 .لمجزائر

                                                           
 .75 صالرواية، 1
 .65 شاكر النابمسي، جماليات المكاف في الرواية العربية، ص 2
 .76، صالرواية 3
 .87، ص رواية اؿ4
 .102، ص رواية اؿ5
 .102، ص رواية اؿ6
 109، ص رواية اؿ7
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مف المالحظ أف األحياء والشوارع جاءت في الرواية كعناصر مكونة لممكاف خاصة 
، حيث يتحرؾ الناس عبر 1« المكاف يمثؿ الخمفية التي تقع فييا أحداث الرواية»وأف 

الشوارع والطرقات واألزقة، لموصوؿ إلى أماكف عمميـ ولقاءاتيـ مع اآلخريف في أوقات 
 .فراغيـ، وىي تمثؿ فضاء يتيح التنقؿ بكؿ حرية

 :الساحات/ 2
تعتبر الساحات إحدى الفضاءات المكانية المفتوحة عمى عالـ المدينة، يتـ فييا 

التواصؿ بيف األشخاص لقضاء حوائجيـ مف تبادؿ وشراء وبيع إذ تقاـ بيا عادة 
االحتفاالت أو األسواؽ المفتوحة، ومختمؼ التظاىرات الثقافية واالجتماعية، ما يجعميا 

 يتعيف أف تكوف معروفة باسـ ومنيا ما »منفتحة عمى اآلخر وفضال عف عموميتيا فإنو 
 .2«يكوف لو تاريخ ووقائع معروفة تبمغ أحيانا درجة األسطورية 

نالحظ أف الروائي لـ يتعمؽ كثيرا في سرد " انكسار"وبالنسبة لمساحات في رواية 
األحداث التي تحصؿ فييا، بؿ اكتفى بذكرىا ووصؼ البعض منيا، يمكف أف تمثؿ 

توقف  »بمقطع مف الرواية إلحدى الساحات مف خالؿ حديث الروائي عف عباس الذي 
في ساحة بورسعيد الفسيحة ذات أشجار الفيكوس الباسقة، المكتظة بالمسافرين، 

والزوار والسياح، والمشردين، ورواد المقاىي، والباعة المتجولين، وتجار العممة 
 .3«كانت الساحة تعج بالحركة التي تجعل اإلنسان ينسى نفسو. الصعبة

ىنا تشكؿ فضاء حضريا، وتؤدي وظيفة حيوية في حياة الناس " بورسعيد" وساحة 
إذ تمكف مف استيعاب مختمؼ فئات المجتمع مف متجوليف وباعة وسياح، ما يجعميا تعج 

بالماّرة، أضؼ إلى ذلؾ الوصؼ الذي قدمو الكاتب لساحة الشيداء في الجزائر أثناء 

                                                           
 .76، ص (دراسة مقاربة لثالثية نجيب محفوظ ) سيزا قاسـ، بناء الرواية 1

 .192، ص رسالة ماجيستير  قرطي خميفة، المدينة في الرواية الجزائرية العربية، 2
 .76 صالرواية، 3
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ثم خرج من الفندق واتجو إلى ساحة الشيداء التي وجدىا تعج  »حديثو عف البطؿ 
 .1« بالمارة، وسار في الجية التي رصفت عمييا عربات باعة المالبس المستوردة

وذكر ىذه الفضاءات بأسمائيا داخؿ البناء الفني، شكؿ ظاىرة فنية جمالية، استطاع 
الروائي محمد مفالح أف يأخذنا بالخياؿ والتفكير إلى ىاتو األماكف وكأننا نعيش تمؾ 

كان يحتسي شايا في الصالون المقابل لساحة األمير عبد  »كأف يقوؿ . األجواء
 .2«القادر

بطبيعة الحاؿ فاف لكؿ كاتب طريقتو الخاصة في صياغة ىذه األماكف المفتوحة 
ولكؿ وجو نظره في وصؼ تمؾ الفضاءات التي يستقر فييا أما بالراحة واالطمئناف، أو 

النفور والقمؽ، فيسعى جاىدا وراء البحث عف مكاف آخر يطمؽ روحو فيو مف أجؿ التكيؼ 
واالستقرار، وقد جعؿ الروائي مف ساحات المدينة مكانا لمتنقؿ والمقاءات مع اآلخريف             

ثم احتضن محفظتو الثقيمة  »، 3«انتظريني في ساحة اودان.. التقمقي.. شييناز »
 . 4«وأسرع الخطى إلى ساحة موريس اودان

بدى ذلؾ . منذ بدايتيا منفتحة عمى عالـ المدينة" انكسار" في مقابؿ ىذا تبدو رواية 
واضحا مف خالؿ ذكر األحياء والشوارع والساحات بصفة متكررة، حتى تكاد ال تخمو 

إحدى صفحات الرواية إال و فييا ىذه الفضاءات المفتوحة التي تؤثر في ساكني المدف 
 .بشكؿ إما إيجابي أو سمبي

  

                                                           
 .78 ص رواية، اؿ1
 .79، صرواية اؿ2

 .93 صالرواية، 3
 .93، ص رواية اؿ4



 الفضاء والداللة:  المدينة         الفصل الثاني                                                                                        
 

47 
 

 :المدينة/ 3
تشكؿ المدينة إحدى الفضاءات المفتوحة، التي ساىمت في تكويف الشخصية 

 يكشؼ المتمقي عف طبيعة عالقة الشخصيات »الروائية بالتأثير في مسار حياتيا حيث 
 1«"بالمدينة التي تقيـ فييا فيي تمثؿ المسرح الذي يكوف لمشخصيات فيو أدوار في الحياة
ونممس ذلؾ مف خالؿ المالمح المتبادلة بيف اإلنساف والمكاف، كما سبقت اإلشارة في 

 .الفصؿ األوؿ
إذ تكتسي المدينة في الرواية أىمية كبيرة، باعتبارىا فضاء رحبا عمى قدر مف التنوع 

المدينة التي تشيدىا مختمؼ أحيائيا " حركية"والثراء، وقد كشفت الرواية عف ديناميكية 
" مع " عبد القوي"وشوارعيا وأزقتيا وساحاتيا، نمثؿ لذلؾ بمقطع مف الرواية أثناء حديث 

فكيف أنسى شوارعيا العريضة .. مازلت متعمقا بمدينتي الجميمة »: يقوؿ" عباس
وساحاتيا الفسيحة وحدائقيا الجميمة وبساتينيا الغناء وربوتيا الشامخة، ووادي مينة 

مازلت أتمنى العيش بيا ولكن زوجتي وأوالدي يرفضون مغادرة .. الشيير وجسره القديم
، نالحظ ىنا تعمؽ الشخصية بالمكاف مف خالؿ 2«العاصمة التي حققت فييا أحالمي

الوصؼ الذي قدمو لمدينتو التي بات يحمـ بالعودة إلييا، وتتمظير ىذه األماكف باتساع 
وضيؽ حيث تدخؿ ضمف ىندسة اإلنساف لممكاف، والمدينة باعتبارىا طراز متميز لمحياة 

المدينة الجميمة المطوقة بسيول  »: عمد الكاتب إلى رسـ بعض مف مالمحيا في قولو
 .3«خصبة تحاصرىا سالسل من الجبال والروابي

 المكاف يرتقي بالكائف فيو »فالمدينة إذف بجماليا استقطبت نظر الكاتب، وعميو فإف
إلى المستوى الذي يجعمو يندمج فيو، مثمما يسير الكائف إلى المكاف الذي يوجد فيو شيء 

                                                           
ية، الييئة العامة السورية لمكتاب، دمشؽ، ف محبوبة محمدي محمد أبادي، جماليات المكاف في قصص سعيد حوار1
 .45، ص 2011، 1ط
 .91، صالرواية 2
 .11، صرواية اؿ3
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، إذ يؤثر 1«مف وحدتو الخاصة، وىو نوع مف تقابؿ التبادالت بيف األشخاص واألمكنة
 .المكاف في الكائف الذي يسكف فيو ويميزه عف غيره

باىتماـ الكاتب مف خالؿ " انكسار" في رواية" المدينة" زيادة عمى ذلؾ تحظى 
ما أجمل العاصمة المتأللئة األضواء في أجواء الميل اليادئ وىما  »الوصؼ الذي قدمو 

لقد زار عواصم عربية وغربية ولكنو لم يجد مدينة .. !يتحدثان عن المستقبل القريب
، ورسـ المكاف بيذا الشكؿ كاف خادما لبناء 2«أجمل من مدينة الجزائر البيضاء

الشخصية، ويتناسب مع الحالة النفسية التي تمر بيا، إذ كشؼ ىذا المقطع عف جماؿ 
مدينة الجزائر التي بدت لو بيضاء، ىذه الكممة تحمؿ دالالت عديدة توحي باالنشراح 

 تمثمت عبر عالقاتيا الفنية في مدينة »وكأف الجزائر قد . والطير، والصفاء، والنقاء
بإعادة بنائيا جزءا جزءا في تجربة فريدة في البناء  [محمد مفالح]جديدة قاـ الروائي 

باالسـ تبيف ذلؾ في مقطع مف " انكسار"، وتحضر المدينة الجزائرية في رواية 3«الروائي
انتقل خميل البري إلى مدينة مستغانم مطالبا بأراضيو ثم توجو إلى مدينة  »الرواية حيف 

 . 4«لمنو ضاع في شوارع العاصمة وأزقتيا [...]الجزائر لتقديم شكواه 
ومف خالؿ الرواية تمثؿ مدينة الجزائر مركزا لذوي النفوذ والسمطة فقد انتقؿ بطؿ 

إلى مدينة الجزائر لتسوية مشاكمو المتعمقة بالديوف المتراكمة عميو والتي " عباس"الرواية 
تحمس فجأة لمسفر إلى مدينة الجزائر الصاخبة التي  »بات البنؾ يطالبو بتسديدىا وقد 

كان يتخفف فييا من بعض اليموم، سيقضي فييا بعض األيام حتى يستعيد بعض 
، إذف مدينة الجزائر 5«ىدوئو، لكنو سيستغميا في البحث عن حل إلنقاذ مركزه التجاري

                                                           
  .140، ص(المتخيؿ واليوية في الرواية العربية ) حسف نجمي، شعرية الفضاء، 1
 .84 الرواية، ص 2
 .23، ص2003، 1نقد الرواية، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف، االردف، ط"  عبد اهلل رضواف، البني السردية 3
 .57، صالرواية 4
 .52، ص الرواية 5
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العاصمة كفضاء مفتوح كانت أحد مالذات الشخصية الرئيسية لمتنفيس عف الفراغ النفسي 
 .الذي تعيشو، باعتبار أف كؿ ما يطرأ عمى المكاف تتأثر بو الذات

بكثرة في الرواية، سمط الروائي الضوء عمييا مف خالؿ رصده " المدينة"وتحضر 
لشوارعيا المضاءة وحركة أناسيا الدؤوبة، وما تحممو مف انفتاح عمى كافة شرائح المجتمع 

، فيي فضاء رحب تستقبؿ الزوار والسياح 1«العاصمة مدينة حيوية »:خاصة وأفّ 
والمتجوليف، لذلؾ تكثر فييا الحركة التي قد تصبح مصدر إزعاج وضيؽ وقمؽ لمشخصية 

 .الروائية
ثـ إف بناء الرواية الماثمة بيف أيدينا جاء انعكاسا لحالة االنيزاـ والفشؿ التي عانت 

" انكسار" ، فتظير أىميتيا أساسا مف خالؿ العنواف"عباس البري"منيا الشخصية البطمة 
ىذه الكممة تحمؿ الكثير مف الدالالت والمعاني مجسدة في االنيزاـ، والفشؿ، واالستسالـ 

صورة القمؽ الذي انتاب عباس أثناء ىروب زوجتو مف " محمد مفالح"وقد رصد الروائي 
ففي مدينتو أصبح كل  »البيت، وتيديده بحجز مركزه التجاري إف لـ يتـ تسديد الديوف 

شيء يذكره بنجاة ويعجزه عن مواجية أمر ىروبيا من البيت، الريب أن ابتعاده عن 
 . 2«جو المدينة سيساعده عمى تجديد طاقتو لمواجية متاعب األيام القادمة

إف توظيؼ الكاتب لممدينة يكشؼ عف حالة الشخصية وما ينتابيا مف قمؽ وتوتر 
في المكاف الذي تسكنو، ويسرد لنا الروائي الواقع الذي آؿ إليو عباس في مواجية مشاكمو 
بالفرار مف جو المدينة، إنما ىي سمة مف سمات الحياة اليومية التي يعيشيا الفرد إذ قاـ 

 .الروائي برصد عالـ المدينة بكؿ تناقضاتو عبر بناءه الفني
  

                                                           
 .111 ص الرواية، 1
 .52، ص رواية اؿ2
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 :الريف/ 4
مكانا شاسعا في الرواية العربية الجزائرية، إذ ال تكاد تخمو - الريؼ–احتمت القرية 

ىذه الروايات مف فضاء الريؼ، شانو في ذلؾ شاف المدينة، ويقؼ الريؼ مكانا مفتوحا 
 .يبسط أمامنا الحياة اإلنسانية في طبيعتيا وبساطتيا

اليقؿ أىمية عف فضاء المدينة باعتباره الفضاء الطبيعي -  القرية–وفضاء الريؼ 
 ظمت تحتؿ في الرواية العربية مكانا رفيعا في جماليات »الواسع، ونجد أف القرية 

، وربما كاف ىذا االىتماـ الزائد بالريؼ لكوف الروائييف ينسبوف إليو، أو أف 1«المكاف
األحداث والوقائع الحاصمة يوميا تقع أساسا في الريؼ، فكاف اإلفصاح عنيا والعودة إلييا 

البد منو، وذلؾ بتسميط الضوء عمى النظاـ السائد في األرياؼ مف عادات وتقاليد وقيـ 
أخالقية تنعكس عمى الفرد، أضؼ إلى ذلؾ ما يبديو الريؼ مف ىدوء وسكينة وطمأنينة 

 .جعمت العودة إليو أمر البد منو
 األرض »وربما كانت القرية تمثؿ الطبيعة بأسمى معانييا فيي تجسد األرض و 

ىي عامؿ أمف وطمأنينة والعودة إلييا عودة إلى ىذه األياـ القديمة الخالدة، لذلؾ كاف 
األنس إلييا مدعاة لمتوازف النفسي واالنسجاـ الرائع مع الطبيعة، وليا في ذلؾ فضؿ ما 

 .2«تمنحو لإلنساف مف شعور بالتواصؿ واالستمرار
بالحديث عف القرية، لكنيا لـ تفصح عف اسـ القرية، بؿ " انكسار" وقد حفمت رواية 

الذي فضمو خميؿ البري بالعيش واالىتماـ " الدوار" عمد الروائي إلى استخداـ كممة 
واىتم . لما استرجعيا في عيد التعددية الحزبية فضل االستقرار بالدوار »بأراضيو 

 .3«بخدمة مزرعتو بنفسو
وفي جزء آخر مف الرواية نتبيف مدى أىمية األرض في كونيا مصدر لمرزؽ والحياة 

لقد تنكرتم لألرض التي جعمت منكم أناسا محترمين  »"الكريمة، قدـ لذلؾ الروائي بقولو 
                                                           

 .40 جماليات المكاف في الرواية العربية، ص، شاكر النابمسي1
 .204 المكاف في الرواية العربية، ص، عبد الصمد زايد2
 .57، ص الرواية 3
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وال شؾ . 1«في المدينة بمداخيل ىذه األرض اشتريت مسكنا ومحال تجاريا وشاحنة نقل
أف ىذا المقطع يكشؼ عما يقدمو الريؼ لممدينة، فميما اتسعت افقيا ومؤسساتيا 

فتكوف -  القرية–االقتصادية واالجتماعية، إال أنيا تبقى في حاجة ماّسة إلى الريؼ 
 .العالقة بينيما تواصمية نفعية
مف ىدوء وطمأنينة تحقؽ التوازف النفسي لإلنساف -  الدوار–برغـ ما يقدمو الريؼ 

خميؿ "إال أف البعض يفضؿ العيش بالمدينة والتمتع بإغرائاتيا تماما كما فعمت زوجة 
التحدثني عن  »تقوؿ " عباس"التي فضمت حياة المدينة وفي حديث ليا مع " البري
كيف يفضل العيش بالدوار عمى الحياة في بيتو بالمدينة، لقد .. لقد جن الرجل. والدك

ىاجر سكان الدواوير إلى غميزان ومستغانم ووىران، وىو المسكين يريد العيش في دوار 
، نمحظ 3« رفض العودة إلى المدينة بعدما استقر بدوار البطحاء» والذي بدوره، 2«ميت

ىنا مدى االرتباط بالمكاف الذي يطبع الشخصية بطباعو، وقد ارتبطت ىذه األماكف 
 .بالشخصيات تبادؿ فييا الطرفاف عممية التأثير والتأثر

 :المقيى-5
تعد المقيى أحد الفضاءات المفتوحة، تكوف مخصصة الستقباؿ جميع شرائح 

المجتمع دوف استثناء، يقصدىا الجاىؿ والمثقؼ، الغني والفقير لتبادؿ األفكػػار 
واالستطالع عف قضايا المجتمع، كما يمجأ إلييا الناس بغرض الترفيو عف النفس وتمضية 

 . الوقت
فكانت المقيى حاضرة داخؿ النصوص الروائية بمختمؼ صورىا ودالالتيا عكست 

 فضاء داللي لو خصوصياتو تجعمو حاضرة »بدورىا الواقع االجتماعي اليومي، إذ تمثؿ 
باستمرار كمادة أساسية في الفف القصصي والروائي يستقطب اىتماـ المبدعيف في الشرؽ 

                                                           
 .64 ص الرواية، 1
 .27، ص رواية اؿ2
 .26 ص رواية اؿ3
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إدراجو ضمف رواية " محمد مفالح"  فيي بذلؾ تأخذ بعدا جماليا حاوؿ الروائي 1«والغرب 
حيث شكمت المقيى نقطة مف نقاط االلتقاء والتعارؼ بيف الناس، فقد رصد " انكسار" 

تعرؼ عمييا في إحدى المقاىي خالؿ زيارتو " جويدة"مع فتات تدعى " عباس"الكاتب لقاء 
كان يحتسي شايا في الصالون المقابل لساحة األمير عبد  »إلى مدينة الجزائر عندما 

 .2«القادر، لما اقتربت منو الفتاة البيضاء ذات الجسم الممتمئ، وطمبت منو قمما لمكتابة
وىنا استخدـ الروائي لفظػػة الصالوف إشارة إلى المقيػػػى الذي شكؿ فضاء حيويا 

مثيرة بمباسيا الفاتف ومالمح وجييا " جويدة" تتفاعؿ عبره الشخصيات الروائية، إذ بدت 
ودعاىا إلى  »حيث قاـ مف مكانو " عباس" الجميؿ كما ورد في الرواية، لفت ذلؾ انتباه 

شرب قيوة أو عصير برتقال فقبمت الفتاة الدعوة وجمست قبالتــو، تم التعرف بينيما 
 .3«بسرعة حول عصير الفواكو والشاي والحموى

المقيى كمكاف خاص يتردد عميو مف حيف ألخر لتبادؿ أطراؼ " عباس" اتخذ 
 وىي لقاءت مؤقتة 4«كان يسعده لقاؤىما في صالون الشاي »حيث " جويدة"الحديث مع 

 ".عباس" يقصدىا الشخص تمبية لحاجيات نفسية وربما عاطفية كما ىو الحاؿ عند 
عالمة »كما أف المقيى تشكؿ إحدى مظاىر الحياة المعاصرة داخؿ المدينة إذ يعتبر

، فالمقيى إذف يساعد في التعرؼ عمى 5«مف عالمات االنفتاح االجتماعي والثقافي 
 .ثقافات اآلخريف باعتباره فضاء مفتوح يستقطب طبقات اجتماعية مختمفة

أف الروائي لـ يركز عمى وصؼ المقيى، إنما حاوؿ " انكسار" والمالحظ عمى رواية 
الذي اتخذ مف المقيى مكانا لمجموس " عباس" تقديـ صورة لمحالة النفسية التي انتابت 

شرب عباس البري شايا في مقيى شارع عيان رمضان ثم ابتاع  »واحتساء الشاي إذ 

                                                           
 .72، ص األدبي  النقد األدبي حميد لحميداني، بنية النص السردي مف منظور1
 .79، ص الرواية 2
 .81، ص رواية اؿ3

 .84، ص الرواية 4
 ..195 شاكر النابمسي، جماليات المكاف في الرواية العربية، ص 5
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، وفي مقطع آخر يصور لنا الروائي نفس 1«جريدة معربة من الكشك المحاذي لممقيى
جمس في المقيى المقابل لفندق السفير، طمب شايا وأشعل سيجارة  »: المشيد بقولو

تبدو المقيى ىنا مجرد مكاف . 2«واخذ منيا نفسا عميقا ثم قمب صفحات الجريدة
 ..لمجموس وتصفح الجريدة فتكوف بمثابة متنفس ىروبا مف ضغوطات الحياة اليومية

الواقع أف فضاء المقيى يأخذ دالالت عديدة تتسع وتضيؽ بحسب تفاعؿ الشخصية 
 فضاءات المقيى تتعدد حتى نكاد ال نرى فضاء روائيا إال وكاف »داخميا فنجد أف 

 فيناؾ مف يتخذ المقيى مكانا لمترفيو وتمضية 3«المقيى مساحة جزئية مف مساحاتو 
الوقت، وىناؾ مف يتخذه وسيمة لتبادؿ المعمومات واألفكار، تمتقي عندىا الشخصيات بحثا 

 .عف الراحة النفسية، فتكوف المقيى عند ىؤالء مالذا يتـ االحتماء فيو
  

                                                           
 .96، ص الرواية 1
2

 .105، ص الرواية 

، 1الدار المصرية المبنانية لمكتاب،ط، واإلبداع الشريؼ الشافعي، نجيب محفوظ المكاف الشعبي في رواية بيف الواقع 3
 .45، ص2006
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 :الفضاء المغمق: ثانيا
 دورا حيويا عمى مستوى الفيـ والتفسير والقراءة »تمعب الفضاءات المغمقة 

، إذ تسعى إلى إبراز العالقة القائمة بينيا وبيف شخصياتيا الروائية مف جية 1«النقدية
 .وبيف مظاىر الحياة الداخمية لألفراد الذيف يعيشوف تحت ظالليا

والمكاف المغمؽ ىو مكاف العيش والسكف الذي يأوي اإلنساف ويبقى فيو فترات طويمة 
مف الزمف سواء بإرادتو أو بإرادة اآلخريف، لذا فيو المكاف المؤطر بالحدود اليندسية 

والجغرافية، ويبرز الصراع الدائـ والقائـ بيف المكاف كعنصر فني وبيف اإلنساف الساكف 
فيو، وال يتوقؼ ىذا الصراع إال إذا بدأ التآلؼ يتضح أو يتحقؽ بيف اإلنساف والمكاف الذي 

 2.يقطنو
" محمد مفالح"نجد قدرا معتبرا مف الفضاءات المغمقة، حرص " انكسار" وفي رواية 

 ...عمى تقديـ المكاف المغمؽ في صوره المتعددة مف بيوت وغرؼ وفنادؽ
 :البيوت والغرف/ 1

، إذ تعد البيوت والغرؼ مف "انكسار" يشكؿ ىذا الفضاء حضورا بارزا في رواية 
 .أماكف الثبات واالستقرار بالنسبة لمشخصية، تنصير بآالميا وأحزانيا وأفراحيا وسعادتيا

وبالحديث عف البيت يجدر بنا أوال أف نشير إلى المفردات التي يأخذىا البيت كالشقة 
عندما تطورت الحياة العربية »" بقولو " شاكر النابمسي" والمسكف والفيال، وضح ذلؾ 

أصبح يطمؽ عمى البيت اآلف شقة، ولـ يعد ىناؾ فرؽ بيف البيت والشقة إال مف حيث 
ف كاف . الموقع فإف كاف البيت بعدد معيف مف الحجرات واقعا في عمارة سمي شقة، وا 

، والفرؽ ىنا يكمف في 3«واقعا في أرض وحده وبنفس عدد الحجرات سمي بيتا أو فيال 
 .األرضية التي تقع فييا ىذه األماكف، كأف نطمؽ اسـ شقة في عمارة أو بناية ما

                                                           
 .32، ص (المتخيؿ واليوية في الرواية العربية ) شعرية الفضاء ، حسف نجمي1
 .163، ص 2003، 1ط فراديس لمنشر والتوزيع، مممكة البحريف، ،(دراسة نقدية) فيد حسيف، المكاف في الرواية البحرينية 2

 .143، 142 جماليات المكاف في الرواية العربية، ص ، شاكر النابمسي3
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ويعد البيت المكاف األوؿ الذي يوجد فيو اإلنساف، فيو عالـ الشخص الذاتي، فيو 
 .1تنكشؼ خبايا نفسو وفيو يعبر عف مواقفو إزاء الناس واألشياء فيو مكاف األلفة والحماية

محمد "إذ نجد " الرواية" ولقد استطاع البيت أف يعبر عف الشخصية مف خالؿ 
يحاوؿ إعطاء صورة عف البيت مف خالؿ الوصؼ الذي قدمو نمثؿ لذلؾ بقولػػػػػػػو " مفالح

دخل شقة مسقوفة بالقرميد ليا واجية جميمة مغروسة بشجيرات الياسمين ومسك  »
، ويكشؼ 2«الميل، تذكر أيام الطفولة السعيدة التي قضاىا في المعب مع كمال ابن خالتو

ىذا المقطع أيضا عف الحالة النفسية التي انتابت الشخصية أثناء دخوليا المنزؿ 
 مكاف األلفة ومركز تكييؼ الخياؿ »باسترجاع ذكريات الطفولة فالمكاف يعد بمثابة 

 .3«وعندما نبتعد عنو نظؿ دائما نستعيد ذكراه 
فاإلنساف إذف ميما ابتعد عف مسكنو، إال أنو يبقى يختزف في ذاكرتو أجمؿ 

المحظات التي عاشيا بيف زوايا البيت، وفي نفس السياؽ يعرض الروائي لبعض الذكريات 
دفع عباس الباب الخشبي لمشقة، وتوجو إلى الحجرة التي كانت تحتوي عمى  »عندما 

خزانة خشبية وتمفزة وضعت عمى منضدة، احتمت جزءا من الدار الذي عمقت عميو 
مازالت الحجرة تذكره بجدتو حميمة بنت . صورة والده إلى جانب صورة األحرار الخمسة

 فيكوف 4« الخير، وحكاياتيا الشيقة عن الحيوانات والسالطين واألشباح والمغامرين
البيت ليس مجرد مكاف تولد فيو ونحتمي بيف جدرانو، بؿ إف حضورنا في ىذا المكاف 

 .يأخذ أبعادا كثيرة تعبر عف خمجات النفس وخفاياىا
يركز كثيرا عمى تصوير البيت مف " محمد مفالح" مف جية أخرى نجد الروائي 

أثناء تجولو في الفيال باحثا عف زوجتو نجاة            " عباس"الداخؿ، حيث رصد تحركات 
تحرك بخطى بطيئة صوب باب الغرفة، واتجو إلى الحمام، غسل وجيو وركز نظــــره  »

                                                           
 .57 جماليات المكاف في قصص سعيد حورانية، ص آبادي، محبوبة محمدي محمد 1
 .9، ص الرواية 2
 .9،  ص3،1987 غالب ىمسا، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر، لبناف، ط: جماليات المكاف، تر، غاستوف باشالر3
 .24، ص الرواية 4
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وبعد . في المرآة ثم مسح وجيو في منشفة حمراء ومشط شعره، وقصد الصالة الفسيحة
ثوان مضى إلى المطبخ ثم ارتقى السمم ميروال إلى الطابق األول، وبحث عن نجاة في 

وبعد . عاد إلى دورة المياه، وىو ينادي بصوت ساخط. كل غرفة ولكنو لم يعثر عمييا
، يبدو مف خالؿ ىذا 1« دقائق من البحث، اكتشف أن زوجتو غادرت الفيال الزرقاء

مشكمة مف طوابؽ تضـ مطبخ وحماـ وغرؼ " فيال" المقطع أف بيت عباس عبارة عف 
 . وصالة فسيحة خاصة بالضيوؼ

فالغرؼ تمثؿ إحدى مظاىر الحياة الداخمية لإلنساف، كونيا ترتبط مباشرة بحاجة 
بيولوجية، نفسية، وعاطفية، وقد أتت الغرؼ في الرواية مرتبطة بوسائؿ الراحة الجسدية 

والنفسية، إذ ركز السارد في تقديمو لبيت عباس بإبراز مالمح المستوى االجتماعي 
شغل  »: واالقتصادي لما يحتويو مف أثاث يبعث عمى االسترخاء، نمثؿ لذلؾ بقوؿ السارد

عباس البري مكيف الصالة الفسيحة، واستمقى عمى أريكة من األرائك الجمدية البنية 
التي احتمت جزاء من المساحة المقابمة لمباب الخشبي العريض ذي الدفتين األنيقتين ثم 

ضغط عمى أزرار آمرة عن بعد فرأى عمى شاشة التمـفـــــزة الكبيـرة صورا مرعبة عمى 
 .2«اليجرة السرية إلى بمدان أوربـــا 

في ىذا المقطع يتبع السارد تفاصيؿ البيت أو باألحرى صالة الجموس التي بدت 
ثم شغل التمــفـــزة بعدما ... وحين دخل غرفتو أغمق بابيا »واسعة ذات طراز راقي

، إّف ما يمفت انتباىنا في ىذا المقطع السردي عرض 3«استمقـى عمى السرير العريض
صورة الشخصية وىي في غرفة النـو باعتبارىا الممجأ األوؿ لالستمقاء والراحة، بتوفػػػرىا 

 ...عمى مظاىر التييئة لمنـو مف فراش وأغطية
" وربما تتحوؿ الغرفة إلى مكاف إزعاج وقمؽ إف لـ تتوفر فييا شروط الراحة، يصؼ 

إثناء سفره إلى مدينة " عباس" غرفة في إحدى الفنادؽ التي أقاـ بيػا " محمد مفالح
                                                           

 .8 ص الرواية، 1
 .22، ص رواية اؿ2
 .105، ص الرواية 3
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توجو إلى الغرفة التي كانت تحتوي عمى سرير صغير، وخزانة خشبية  »الجزائر حيث 
وكرسي بالستيكي، وكانت الغرفة الضيقة تفوح منيا رائحة ىواء فاسد، والحظ أيضا أن 
جدرانيا في حاجة إلى ترميم، تنيد حانقا عمى السرير المتواضع الذي كان ييــتـــز كمما 

 .1«جمس عمى حافتو أو تمدد عمى فراشو
يتضح لنا أف الروائي ينقؿ تفاصيؿ الغرفة التي انعدمت فييا وسائؿ الراحة، وكأف 
الروائي حامؿ آللػػػػػة تصوير فوتوغرافية، يمتقط عبر عدستيا كؿ ما تقع عميو عيناه، وقد 

بالضيػػػؽ والكآبػػػػػة بدخولو لمغرفة خاصة بعدما الحظ أف السرير ال يصمح " عباس" شعر 
 .لمنـو وىو في حالة إرىػػػػاؽ جسدي ونفسي

ونمحظ الداللة التأثيرية لممكاف عمى المرء، فقد يتحوؿ البيت األليؼ إلى مصدر 
إزعاج وقمؽ لساكنو، ومف خالؿ رسـ المكاف نتبيػػف العالقة بينو وبيف الشخصية، فقد 

 نجاة التي كانت »يتحوؿ المسكف إلى مصدر شقاء وتعاسة ىذا ما حصؿ لزوجة عباس 
 تاركة وراءىا رسالة 2«قد غادرت البيت مدة أيـــام طويمة قضتيـــا في بيت والدييــا

لم أجد في البيت الزوجــي ما يجعمني أرضى بالحياة معك، أصبحت ... »مكتوب فييا 
وأخيرا قررت مغادرة المسكن فال تفكر في ... شقية في ىذه الفيال الفارغة من كل حب

 .3«...عودتي إليــك
فالشخصية ىنا تبدو عمييا مالمح الكػػآبػػػػة والحزف، ما جعميا تغادر البيت الزوجي 

وترفض العودة إليو، وىنا حممت لنا داللة الالستقرار في البيت الزوجي، انعدمت فيو 
 .المشاعر واألحاسيس، وأصبح ىذا الفضاء فارغا مف كؿ حب
  

                                                           
 .77، ص الرواية 1
 .30، ص رواية اؿ2
 .9، ص رواية اؿ3
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 :الفندق/ 2
يكتسب الفندؽ مكانة متميزة في الرواية إذ يشكؿ إحدى الفضاءات المغمقة التي 

يتردد عمييا الفرد لقضاء الحاجة عند السفر، فمف المعروؼ أف الفندؽ مكاف واسع يشتمؿ 
قد " محمد مفالح"عمى غرؼ عديدة تكوف مخصصة لإليواء مقابؿ أجرة، ولذا نجد الروائي 

كمكاف لإلقامة المؤقتة أثناء " عباس" ذكر الفندؽ في مواضع عديدة مف الرواية لجأ إليو 
رحمتو إلى مدينة الجزائر، حيث يطمعنا الكاتب عف البطؿ لما وصؿ إلى محطة الخروبة 

استقل منيا سيارة أجرة صفراء إلى فندق السفير الذي اعتاد اإلقامة فيو  »بالعاصمة 
، لكف حاؿ وصولو إلى الفندؽ وجد عباس كؿ الغرؼ محجوزة مف 1«كمما زار الجزائر

 .طرؼ الناشريف المشاركيف في الصالوف الدولي لمكتاب
يظير الفندؽ كمكاف الستقباؿ المسافريف، رصد الروائي مسيرة عباس في البحث 

دخل أول فندق صادفو في طريقو، كان فندقا قديما وضع  »عف فندؽ يستقر فيو حيث 
، فكر "أىال وسيال ومرحبا" عمى أعمى بابــو الحديدي الفتة عريضة كتبت عمييا عبارة 

، ىنا قدـ الكاتب 2« أن يقضي فيو ليمة واحدة ثم ينتقل إلى فندق آخر يميق بمكانتــو
وصفا لمفندؽ الذي بدى قديـ ومتواضع عمى حّد تعبيره، ما جعؿ عباس يفكر في االنتقاؿ 

إلى فندؽ آخر، لعدـ شعوره   بالراحة واالستقرار داخؿ الغرفة المتواضعة، ما اضطره 
 .لمغادرة الفندؽ

وبتتبعنا لممكاف داخؿ الرواية، يبرز الفندؽ عنصرا فاعال في بناءىا، عكس بدوره 
صورة الشخصية الروائية ومدى تفاعميا، نممس ذلؾ مف خالؿ الرسـ الذي قدمو الكاتب 

انتقل عباس البري إلى فندق  »المكوث فييا فقد " عباس"إلحدى الغرؼ التي اختار 
بمحيط ساحة موريس اودان، حجز فيو غرفة واسعة تحتوي عمى حمام ومغسل وخزانة 

وأصبح يتناول وجبات العشاء . وثالجة وجياز تمفـــزة وثالثة كراس ومنضدة خشبية بنية
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، نالحظ ىنا أف الروائي لجأ إلى تصوير 1«في المطاعم المجاورة ثم يمجأ إلى الفندق 
الغرفة التي بدت واسعة بما تحمؿ مف أثاث وأجيزة تساعد في تمبية حاجيات المستأجر 
" بالفندؽ، ما يبعث عمى الراحة واالستقرار وىو ما افتقػػدتو الغرفة األولى التي قضى فييا 

كانت تحتوي عمى غطاء قديم وفراش صوفي ووسادة  »ليمة واحدة حيث " عباس
 .2«صغيرة

وفي مقطع آخر مف الرواية يصور لنا الكاتب إحدى الفنادؽ المطمة عمى خميج 
انزوى  »: كرجؿ أعماؿ إذ يؤكد ذلؾ بقولو" عباس البري" الجزائر، التي تعكس مكانة 

عباس في الغرفة الواسعة التي احتجزىا بفندق السفير اكترى غرفة تطل عمى خميج 
الجزائر الجميل، كان حريصا عمى أن تراه صاحبة الشعر الذىبي في فندق يعكس 

مكانتو كرجل أعمال، لو كانت معو سيارتو الختار اإلقامة في احد فنادق سيدي فرج أو 
 .3«زرالدة

 يتبيف لنا أف الفنادؽ أنواع، منيا ما يتميز بالبساطة في نوعية الخدمات وىذا النوع 
مف الفنادؽ يقصده عامة الناس، وىناؾ نوع آخر يتميز بالطراز اليندسي الراقي مف حيث 

" عباس" التييئة يقصده رجاؿ األعماؿ وذوي المكانة المرموقة في المجتمع تماما كما فعؿ 
 .الذي فضؿ اإلقامة بفندؽ السفير بالجزائر

 :المكتبة/3
في " عباس"ورد ذكر المكتبة بقمة في الرواية، حيث شكمت فضاء مغمقا قصده 

الذي كاف يقضي معظـ أوقاتػػو في المكتبة " بغداد بخموني" إحدى زياراتو لصيره 
توجو بسيارتو إلى المكتبة البمدية المقابمة لمقر الدائرة  »المتواضعة عمى حد قوؿ السارد 

دخل بيو بناية دار الثقافة ثم ارتقى الدرج المؤدي إلى الطابق األول حتى وصل المكتبة 
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الحظ أن المكتبة ال يوجد بيا إال ثالث فتيات يشتغمن في إطار برنامج الشبكة ... المتواضعة
 .1«االجتماعية

تعد المكتبة مؤسسة ثقافية تشتمؿ عمى خدمات متنوعة، إذ تمعب دورا أساسيا في 
إثراء الجانب الفكري لمفرد، لما تقدمو مف معمومات تساىـ في توسيع أفؽ الفيـ والقراءة 

في المكتبة فضاء ثقافي يغترؼ منو العمـ والمعرفة حيث " بغداد بخموني" ولقد وجد 
طالع الكتب  »: اتخذىا وسيمة، إذ كاف لو رأي في ذلؾ مف خالؿ حديثو مع عباس يقوؿ

حتى تتحرر، أنا اعترف بأن مطالعة الكتب أسيمت في اتساع أفقي وأبعدتني عن حياة الناس 
 .، إذف لممكتبة أثر إيجابي في تطوير ونمو الوعي الثقافي والفكري لدى المجتمع2«التافية

والمالحظ أف المكتبة تتميز عموما باليدوء كونيا مخصصة لممطالعة كما ورد في 
 حيث 3« إنيا مكتبة ىادئة »:الرواية، ىذا ما شعر بو عباس أثناء دخولو لممكتبة بقولو

تكوف المكتبة متاحة لفئة معينة مف المجتمع فيي تشكؿ أحد الدعائـ األساسية في بنائو 
ثراء الرصيد الفكري لمفرد  .مف خالؿ اإلمداد بالمعمومات وا 

وبطبيعة الحاؿ تأخذ المكتبة أشكاال عدة فينػػاؾ المكتبات االلكترونية التي أصبحت 
 اعتقد أن الكتاب لم يعد خير جميس في »مقصد الكػػثيريػػف، كما جاء في حديث عباس 

 .4« عيد الفضائيات واالنترنت
مما سبؽ يمكف القوؿ أف الفضاء المفتوح والمغمؽ يستند أساسا إلى الشخصية ومدى 
تفاعميا في المكاف، فقد يكوف المكاف المفتوح لشخصية ما فضاء مغمقا بالنسبة لشخصية 
أخرى وسواء كانت األماكف مغمقة أـ مفتوحة فيي تؤثر في الشخصيات و يؤثروف فييا ثـ 

إف الفضاءات التي تـ ذكرىا في ىذه الدراسة تمثؿ األكثر تواترا في الرواية، سيما 
 .الفضاءات المفتوحة
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 :مجموعة من النتائج نوجزىا كما يمينخمص في ىذا البحث إلى 

  استطاعت الرواية الجزائرية أن تطرق عالم المدينة بمختمف مالمحو و صوره، إذ
كان حضور المدينة في النصوص الروائية يعكس جانبا من التحوالت التي عرفيا 

. المجتمع الجزائري خاصة في فترة ما بعد االستقالل
  فيو ال يمثل لبناء الروائي، في ا ساسية المكونةالمكان من أىم العناصر األيعد

كان لذلك  بل اإلطار الذي يحتوييا، الخمفية التي تقع فييا األحداث فحسب،
 لمنظر من خالل توظيف الكاتب الجزائري لموضوع المدينة ااالىتمام بو الفت

كمعطى أدبي معاصر في الرواية، إذ نجده مرتبط بالمكان الذي طبع في نفسيتو 
. تجاه المكان العميق لمسة جمالية كشفت عن إحساسو 

  لم يقتصر الروائي الجزائري عمى إبراز قيمة المدينة والوقوف عند أىميتيا في
 موضوعا خصبا لمتأمل والتفكير اتجاه الحياة، يجسد  فكانتحياتو وحياة مجتمعو،

من خالليا الروائي رؤيتو الخاصة لممكان، وصارت بذلك وعيا فكريا ونفسيا 
. تتفاعل مع الذات والجماعة

 في المدينة ة متمثلة جديدسمةلرواية الجزائرية لدخل أ  قدنجد الروائي محمد مفالح 
من خالليا مستجدات الحركة   رصد فقد اىتمام الكاتب بالمكان،يعكسما 

لمفرد، وكان توظيف الروائي لممدينة بشكل فني واالقتصادية والثقافية االجتماعية 
. ّدل عمى اتساع ثقافة األديب وعمق فكره متميز

  ذكر ت المدينة، حيث وردرذكمن ال تكاد تخمو صفحة واحدة من الرواية المختارة 
 التييميز الرواية المعاصرة  ىا بأسمائيا، وىو ماائالمدن وشوارعيا وساحاتيا وأحي

توىم القارئ بواقعيتيا، وتمكنو من تصور المدينة في إطار فني شكمو الكاتب 
. بإبداعو الخاص
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  الفضاءات جاءتتنوعت الفضاءات في الرواية بين المفتوح والمغمق، وقد 
الكاتب أرضية خصبة تتحرك خالليا الشخصيات  جعل منيا المفتوحة أكثر تواترا،
بيد أن الفضاءات المغمقة كانت أقّل حضورا في النص، مما وتقع فييا األحداث، 

فكانت ىذه يفسر الحالة النفسية لمشخصية الروائية التي تميل أكثر إلى االنفتاح، 
                                         . الفضاءات مشحونة بالقمق والتوتر، وأحيانا بالضيق واالتساع

 األماكن إلى تعدد  الشخصية عبر ىذه الفضاءات يؤدي بالضرورة  إن انتقال
 فيو يستند أساسا إلى الشخصية ،كان الفضاء مفتوحا أم مغمقاأسواء  وتنوعيا،

.             ومدى تفاعميا داخل المكان
  عمد الروائي محمد مفالح إلى تقديم وصف لبعض الفضاءات اكتسبت بفضمو 

، حيث أسيم الممموس والجامداليندسي بعدا دالليا وجماليا، وابتعدت عن طابعيا 
الكاتب في تصوير بعض مالمح المدينة، فانعكست طبيعتيا وداللتيا عمى  

 .  الشخصيات
    وفي األخير نأمل أن نكون قد وفقنا في إنجاز ىذا البحث المتواضع، وأعطيناه 

 .القدر المستحق من  الدراسة
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'' محمد مفالح '' التعريف بالروائي
:  هـــــــــــــــحيات

 بوالية غميزان الجزائر، أنجز 1953 ديسمبر 28روائي وقاص وباحث، من مواليد 
العديد من األعمال اإلبداعية واألبحاث المتعمقة بتاريخ و تراث منطقة غميزان، وىو اليوم 

. 1بعد تقاعده متفرغ لمكتابة اإلبداعية والبحث في تاريخ منطقة غميزان وتراثيا الثقافي
نشر مقاالتو األولى بالممحق الثقافي لجريدة الشعب الذي كان يشرف عميو الطاىر _ 

، كما نشر قصصو األولى في بداية السبعينات من القرن (1976-1973)وطار 
 1983وطبعيا سنة  (الوحدة، آمال، الجزائرية)الماضي بالجرائد والمجالت الوطنية ومنيا 

". السائق'' تحت عنوان 
، إذ انتخب أمينا عاما لإلتحاد الوالئي لغميزان، ثم 1972مارس العمل النقابي منذ _ 

برلماني  (1994_1990)انتخب عضوا باألمانة الوطنية لإلتحاد العام لمعمال الجزائريين 
وتولى عدة . (2007_2002عيدة ) و (2002_1997عيدة ): سابق خالل عيدتين

مسؤوليات بالمجمس الشعبي الوطني منيا مقرر ثم نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب 
. جبية التحرير الوطني 

، وأعيد (2001_1998)كما انتخب عضوا باألمانة الوطنية إلتحاد الكتاب الجزائريين _ 
 . 2001انتخابو بالمجمس الوطني لإلتحاد عام 

:  هـــــــــــــــمؤلفات
ىموم / زمن العشق و األخطار / بيت الحمرا  / (أول رواية لو ) االنفجار: في الرواية/ أ

عائمة / الوساوس الغريبة / الكافية و الوشام  /  االنييار/ خيرة و الجبال / الزمن الفالقي 
. انكسار/ شعمة المايدة / من فخار 

. (السائق)مجموعة _ : في القصة/ ب
. (أسرار المدينة )مجموعة                 _ 

                                                           
 .107محمد مفالح، ىوامش الرحمة األخيرة، منشورات دار الكتاب، دط، ص 1
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. (قصص)الكراسي الشرسة _ 
:  كما صدرت لو أعمال أخرى في قصص األطفال نذكر

. معطف القط مينوش_ 
. مغامرات النممة كميحة_ 
. وصية الشيخ مسعود_ 

شعراء / أعالم من منطقة غميزان / شيادة نقابي : وكتب في التاريخ والتراجم منيا
. 1الممحون بمنطقة غميزان 

 فيهالدين جيالوجي   عزرأي :
أول ما يميز ىذا القمم ىو إخالصو لإلبداع و إصراره عمى مواصمة الدرب بثبات 
و عمق، رغم الظروف الصعبة التي عصفت بواقع الكتاب و األدباء عقودا من الزمن 

... جعمت العشرات منيم يتساقطون في أول الطريق و في منتصفو
ن  أّما ثاني ما يميزه ىو ىذا التنوع الجميل الذي طبع تجربتو اإلبداعية فيو وا 

انتصر لمرواية كثيرا إال أنو كتب قصصا ومازال و كتب المسرح والتمثيمية اإلذاعية، ولو 
... إسيام جميل في قصص األطفال

يزداد إال عشقا لمكتابة، رغم وظائفو السياسية والنقابية  وظل محمد مفالح ال
 الكثيرة المعقدة، كأن الكتابة ىواءه الذي يتنفسو وماءه الذي يشربو ودمو الذي واالجتماعية

. 2 ...يسري في عروقو، وىو ال يحدثك حين تمقاه إال عن الكتابة واإلبداع
  

                                                           
1 Meflah mohammed.blogspot.com 10 :36, 19/04/2015   
2 ouadie.ahlamontada.com/L9783.topic, 11 :08, 19/04/2015. 
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 "انكسار" ممخص رواية 
، مجسدة بذلك تفاصيل حياتو (البطل )" عباس البري"تحكي الرواية عن مأساة 

اليومية المفتوحة عمى عالم المدينة، وفي عالقاتو بمن حولو من الناس إذ تأخذنا الرواية 
مر بيا البطل، جعمتو يشعر بالفشل واألسى، لكن بالرغم من ذلك " انكسار" عبر محطات 

 .ىناك دائما أمل يبعث عمى الحياة من جديد
ليمة كاممة في حفل زفاف صديقو         " عباس"  تبدأ أحداث ىذه الرواية بعد قضاء 

، وعاد إلى مسكنو ثمال في وقت متأخر من الميل، وفي صبيحة اليوم (جياللي العيار)
في البيت كعادتيا، وبعد لحظات من  (نجاة)ولم يجد زوجتو " عباس"الموالي استيقظ 

 .غادرت الفيال تاركة لو رسالة تخبره بعدم رغبتيا في العيش معو" نجاة"البحث اكتشف أن 
  اصطدم عباس بمفاجئة ىروب زوجتو من البيت، فأخذ يسأل عنيا في األماكن 

التي تتردد عمييا، خشية أن يشيع الخبر بين الناس والفضيحة التي ستحل عميو، خاصة 
العريقة، وفي ىذه األثناء " البري" صاحب مركز تجاري معروف، ومن عائمو " عباس"وان 

في العمل، لكنيا أخبرتو بان زوجتو آخذت إجازة مدة شير " نجاة"اتصل عباس بزميمة 
، التي تجاىمت الموضوع ورأت فيو أمر (نورية)ازداد عباس توترا، وأسرع لالتصال بحماتو 

في مكتبتو المتواضعة لكن  (بغداد بخموني)حميو " عباس"خاصا ال ييميا، بعد ذلك قصد 
 . عدم االىتمام وظل منشغال بقراءة الكتب (بخموني)دون جدوى، فقد أبدى لو 

  انشغل عباس في البحث عن سبب مقنع لمغادرة زوجتو الفيال دون عممو، وكان 
كمما أحس بالضيق والحزن أشعل سيجارتو التي وجد فييا الرفيق الميدئ ألعصابو 

المتخصص في أمراض األعصاب، كان  (منور العشوب)المتوترة، رغم أن الطبيب 
 .ينصحو دوما باالبتعاد عن التدخين، وتوطيد عالقاتو مع اآلخرين

أينما ذىب حول اختفاء زوجتو، خاصة بعد تمقيو " عباس"  ظمت الشكوك تراود 
تخونو مع رجل آخر، ما  (نجاة)مكالمة ىاتفية من فتاة مجيولة اليوية، تخبره أن زوجتو 

 .زاده ذلك توترا وقمقا
، في حياتو، إنّما "عباس"  ولم يكن ىروب نجاة مجرد االنكسار الوحيد الذي يواجو 

ازداد توترا وضيقا، عندما استقبل رسالة من طرف البنك يطالبو بتسديد الديون وتسوية 
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صاحب مركز تجاري لبيع األلبسة المستوردة " عباس"وضعية مركزه التجاري، إذ كان 
 .الزنبقة وىي عبارة عن زىرة ناصعة البياض ترمز إلى الطيارة" اختار لو اسم 

  خشي عباس من فقدان مركزه التجاري، فانتقل إلى العاصمة عمى أمل إيجاد حل 
إلى مدينة الجزائر حجز غرفة بإحدى " عباس" لمشكمة الديون المتراكمة، وحين وصول 

 .الفنادق، وكان كمما ضاق بو الحال يخرج لمتجول في شوارع المدينة وأزقتيا
يحتسي الشاي بإحدى مقاىي العاصمة، اقتربت منو فتاه حسناء " عباس"  ولما كان 

بجماليا الفاتن، حيث دعاىا " عباس"، طمبت منو قمما لمكتابة، وقد انبير "جويدة"تدعى 
لشرب فنجان قيوة، أو عصير برتقال، فكان ذلك سببا لمتعارف بينيما وتبادل أطراف 

طاقة جديدة، فنسى ىموم المركز وزوجتو الفارة " عباس"الحديث، وىذا المقاء بث في نفس 
 .من البيت

لم تدم طويال بعدما اكتشف حقيقة الفتات خالل تمقيو مكالمة " عباس"  لكن سعادة 
، فسرعان ما تبخر "جويدة"ىاتفية من طرف شخص مجيول اليوية ييدده باالبتعاد عن 

" الحمم الجميل الذي بناه عباس مع الفتات الحسناء التي اخفت عنو أسرار ماضييا، وكاد 
أن يقع في شباكيا، فطمب منيا تفسيرا لما حدث ومن يكون صاحب المكالمة لكن " عباس

" عباس" تاركة ورائيا حيرة كبيرة في نفسية . جويدة تكتمت لألمر غادرت مكان لقائيا
 .الذي تيقن بان الفشل واألسى يالحقو حتى في العاصمة

التي أخبرتو بان " زينب"مكالمة ىاتفية من طرف خالتو " عباس"  وبعد أيام تمقى 
في حياة عباس وأخيرا " جديدا"زوجتو نجاة تنتظر مولودا فكان الخبر الذي بعث أمال 

 .أدرك أن الوحم ىو السبب الذي جعل زوجتو تغادر البيت
سيارة أجرة إلى المحطة لمعودة إلى مدينتو وفي " عباس"  وحين سماع الخبر، استقل 

بسكتة " زينب"ىذه األثناء تمقى عباس مكالمة من احد معرفو يخبره عن نبا وفاة خالتو 
 .قمبية، المرأة الوحيدة التي كانت تسانده عمى مواجية الحياة وعدم اليأس

  وكان الخبر حرك مشاعر عباس وأثار مواجعو بالبكاء أمام الناس، وقد كانت المرة 
  .األولى التي يبكي فييا عباس أمام الجميع
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 "انكسار" ملخص رواية 
، مجسدة بذلك تفاصيل حياتو (البطل )" عباس البري"تحكي الرواية عن مأساة 

اليومية المفتوحة عمى عالم المدينة، وفي عالقاتو بمن حولو من الناس إذ تأخذنا الرواية 
مر بيا البطل، جعمتو يشعر بالفشل واألسى، لكن بالرغم من ذلك " انكسار" عبر محطات 

 .ىناك دائما أمل يبعث عمى الحياة من جديد
ليمة كاممة في حفل زفاف صديقو         " عباس"  تبدأ أحداث ىذه الرواية بعد قضاء 

، وعاد إلى مسكنو ثمال في وقت متأخر من الميل، وفي صبيحة اليوم (جياللي العيار)
في البيت كعادتيا، وبعد لحظات من  (نجاة)ولم يجد زوجتو " عباس"الموالي استيقض 

 .غادرت الفيال تاركة لو رسالة تخبره بعدم رغبتيا في العيش معو" نجاة"البحث اكتشف أن 
  اصطدم عباس بمفاجئة ىروب زوجتو من البيت، فأخذ يسأل عنيا في األماكن 

التي تتردد عمييا، خشية أن يشيع الخبر بين الناس والفضيحة التي ستحل عميو، خاصة 
العريقة، وفي ىذه األثناء " البري" صاحب مركز تجاري معروف، ومن عائمو " عباس"وان 

في العمل، لكنيا أخبرتو بان زوجتو آخذت إجازة مدة شير، " نجاة"اتصل عباس بزميمة 
، التي تجاىمت الموضوع ورأت فيو أمر (نورية)ازداد عباس توترا، وأسرع لالتصال بحماتو 

في مكتبتو المتواضعة،  (بغداد بخموني)حميو " عباس"خاصا ال ييميا، بعد ذلك قصد 
 .عدم االىتمام وظل منشغال بقراءة الكتب (بخموني)لكن دون جدوى، فقد أبدى لو 

  انشغل عباس في البحث عن سبب مقنع لمغادرة زوجتو الفيال دون عممو، وكان 
كمما أحس بالضيق والحزن أشعل سيجارتو التي وجد فييا الرفيق الميدئ ألعصابو 

المتخصص في أمراض األعصاب، كان  (منور العشوب)المتوترة، رغم أن الطبيب 
 .ينصحو دوما باالبتعاد عن التدخين، وتوطيد عالقاتو مع اآلخرين

أينما ذىب حول اختفاء زوجتو، خاصة بعد تمقيو " عباس"  ظمت الشكوك تراود 
تخونو مع رجل آخر، ما  (نجاة)مكالمة ىاتفية من فتاة مجيولة اليوية، تخبره أن زوجتو 

 .زاده ذلك توترا وقمقا
، في حياتو، إنّما "عباس"  ولم يكن ىروب نجاة مجرد االنكسار الوحيد الذي يواجو 

ازداد توترا وضيقا، عندما استقبل رسالة من طرف البنك يطالبو بتسديد الديون وتسوية 
صاحب مركز تجاري لبيع األلبسة المستوردة، " عباس"وضعية مركزه التجاري، إذ كان 

 .الزنبقة وىي عبارة عن زىرة ناصعة البياض ترمز إلى الطيارة" اختار لو اسم 
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  خشي عباس من فقدان مركزه التجاري، فانتقل إلى العاصمة عمى أمل إيجاد حل 
إلى مدينة الجزائر حجز غرفة بإحدى " عباس" لمشكمة الديون المتراكمة، وحين وصول 

 .الفنادق، وكان كمما ضاق بو الحال يخرج لمتجول في شوارع المدينة وأزقتيا
يحتسي الشاي بإحدى مقاىي العاصمة، اقتربت منو فتاه حسناء " عباس"  ولما كان 

بجماليا الفاتن، حيث دعاىا " عباس"، طمبت منو قمما لمكتابة، وقد انبير "جويدة"تدعى 
لشرب فنجان قيوة، أو عصير برتقال، فكان ذلك سببا لمتعارف بينيما وتبادل أطراف 

طاقة جديدة، فنسى ىموم المركز وزوجتو الفارة " عباس"الحديث، وىذا المقاء بث في نفس 
 .من البيت

لم تدم طويال بعدما اكتشف حقيقة الفتات خالل تمقيو مكالمة " عباس"  لكن سعادة 
، فسرعان ما تبخر "جويدة"ىاتفية من طرف شخص مجيول اليوية ييدده باالبتعاد عن 

" الحمم الجميل الذي بناه عباس مع الفتات الحسناء التي اخفت عنو أسرار ماضييا، وكاد 
أن يقع في شباكيا، فطمب منيا تفسيرا لما حدث ومن يكون صاحب المكالمة، " عباس

" تاركة ورائيا حيرة كبيرة في نفسية . لكن جويدة تكتمت لألمر غادرت مكان لقائيا
 .، الذي تيقن بان الفشل واألسى يالحقو حتى في العاصمة"عباس

التي أخبرتو بان " زينب"مكالمة ىاتفية من طرف خالتو " عباس"  وبعد أيام تمقى 
في حياة عباس وأخيرا " جديدا"زوجتو نجاة تنتظر مولودا فكان الخبر الذي بعث أمال 

 .أدرك أن الوحم ىو السبب الذي جعل زوجتو تغادر البيت
سيارة أجرة إلى المحطة لمعودة إلى مدينتو، " عباس"  وحين سماع الخبر، استقل 

" زينب"وفي ىذه األثناء تمقى عباس مكالمة من احد معرفو يخبره عن نبا وفاة خالتو 
 .بسكتة قمبية، المرأة الوحيدة التي كانت تسانده عمى مواجية الحياة وعدم اليأس

  وكان الخبر حرك مشاعر عباس وأثار مواجعو بالبكاء أمام الناس، وقد كانت المرة 
  .األولى التي يبكي فييا عباس أمام الجميع
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 :ملخص

، إذ تحاول ىذه "صورة المدينة في رواية انكسار لمحمد مفالح" موضوع البحث يتناول
الدراسة الوقوف عند نظرة الروائي الجزائري لممدينة باعتبارىا وجيا حضاريا يعكس صورة 

اإلنسان المعاصر، فقد عمد الكاتب إلى إبراز قيمة المدينة من خالل تصويره ليا، ليس في 
طابعيا اليندسي الممموس فحسب، إّنما اكتسبت المدينة داخل النصوص الروائية بعدا جماليا   

. أن المكان  من أىم العناصر الفنية المكونة لمروايةوفنيا ذلك 
 عند مصطمح المدينة كون الحديث عنيا ىو حديث عن المكان في حّد ذاتة وقفناو

باعتباره مسرحا لألحداث في كل رواية، ما جعل الروائي الجزائري يتعامل مع موضوع المدينة 
حسب وجية نظره الخاصة، ونجد محمد مفالح قد جسد رؤيتو لممدينة مابين القبول والرفض 

عبر الفضاءات المفتوحة والمغمقة، والتي ارتبطت بيا الشخصيات بعالقات وثيقة تستند أساسا 
 .إلى التأثير المتبادل بين اإلنسان والمكان

 

Abstract : 

The topic of our modest research deals with the image of town in ‘’ El 

Inkissar ‘’ novel, which is written by Mohamed Mefleh. 

 This study  tries to show the algerian narrator’s point of vien towards 

the ‘’town’’ (by considering it a civilized face), via it’s image, not it’s 

concrete architectural perception but it’s aesthetic one, that we can’t 

reduce it’s importance, especially that the place constitutes one of the 

elements of the novel. 

The talk about the term ‘’ town’’ means mentioning the ‘’place’’ itsey, 

because it is the stage of events that are taken place in the novel¸ Also, 

since the modern man is a civilized person that pushes the narrators to 

speak about the subject of ‘’ town ‘’. Each one has / his / her opinion 

about ‘’ town ‘’ , between acceptance and rejection via the opened and 

closed spaces, and which have linked between characters , by sincere 

relations, basically refer to the influence among the exchanged in fluence 

among man and place. 



إن المتتبع لمرواية العربية والجزائرية عمى وجو الخصوص يمحظ أنيا اتخذت من 

المدينة موضوعا خصبا ال يستيان بو، كونيا تمثل اإلطار الذي تتحرك فيو أحداث الرواية 

ومجاال اللتقاء الشخوص في تفاعميا ورصد سموكاتيا وحركاتيا، ولذلك  فأن الحديث عن 

المدينة في الرواية مشروع بوصفيا عنصرا فنيا يجسد المكان داخل البناء الروائي، يمثل 

األخير مظيرا من مظاىر الوعي الثقافي واالجتماعي األكثر استيعابا لقضايا الواقع 

. ومشكالت اإلنسان

ونظرا لألىمية البارزة التي تكتسييا المدينة داخل النصوص الروائية باعتبارىا وجيا 

حضاريا يعكس صورة اإلنسان المعاصر والتي يمكن التعرف من خالليا عمى معالم التطور 

الفني لمرواية، كانت دافعا لطرق ىذا الموضوع في الرواية الجزائرية لمبحث في خصوصياتيا 

والتعريف بيا ال سيما أن األعمال التي تناولت المدينة قميمة، ما جعمنا نتناول ىذا الموضوع 

بالدراسة لمحاولة الوصول إلى تفسير طبيعة العالقة التي تربط الكاتب الجزائري بالمدينة من 

. خالل المواقف التي تنشأ بين الذات اإلنسانية وبين المكان الذي ترتاده

الذي يعد من بين الروائيين " محمد مفالح: "لــ" انكسار" من أجل ذلك اخترت رواية 

» : الذين اىتموا بموضوع المدينة كظاىرة فنية داخل المتن الروائي فكان بحثنا موسوما بــ

إذ تيدف ىذه الدراسة لموقوف عند وجية « صورة المدينة في رواية انكسار لمحمد مفالح 

نظر الكاتب من خالل بنية روائية تجسد المدينة في مالمحيا المتنوعة األمر الذي جعمو في 

نظري موضوعا جديرا بالدراسة وعمى ىذا األساس جاء البحث محاولة لإلجابة عمى 



كيف تناول محمد مفالح المدينة كمعطى أدبي معاصر؟  ماطبيعة : التساؤالت التالية

العالقات التي تتخذىا في سياق الرواية ؟ كيف صور الكاتب المدينة ؟ وىل كان ليا حضور 

. في ىذا المتن الروائي ؟

وقد عالجت الموضوع وفق خطة جاءت مؤطرة في مقدمة و مدخل رسم بنبذة عن 

تطور الرواية الجزائرية ،فقد استعرضت فيو المراحل التي مرت بيا الرواية منذ الستينيات إلى 

:  غاية التسعينيات من القرن العشرين، باإلضافة إلى فصمين

تناولت فيو تعريفا . «مفاىيم و تجميات : المدينة»   أما الفصل األول فقد وسمتو بـ ـ

لممدينة  كما تطرقت لمعالقات التي تتخذىا المدينة ، و بالتحديد العالقة التي يمكن أن تقوم 

بين اإلنسان و المدينة و بين المدينة و الريف، ضف إلى ذلك فقد استعرضت المدينة بين 

. الرواية العربية و الغربية فيما تتمتع بو من أىمية داخل البناء الروائي

أما الفصل الثاني من ىذا البحث فقد خصصتو إلظيار الفضاءات المفتوحة و المغمقة 

داخل الرواية المدروسة ، و االنفتاح و االنغالق يأخذان أبعاد فيزيائية و نفسية و جمالية 

تجسد رؤية الكاتب لممكان ففي الفضاءات المفتوحة تعرضت إلى األحياء و الشوارع و 

. الساحات و المدن أما في الفضاءات المغمقة فقد تطرقت إلى البيوت و الغرف و الفنادق

و ختمت بحثي ىذا بمجموعة من النتائج توصمت إلييا الدراسة فقد اعتمد البحث عمى 

نظرية التمقي القائمة عمى القراءة مستعينة بآليتي الوصف و التحميل و ذلك باالستناد إلى 



، وكذلك "حسن بحراوي" كتاب بنية الشكل الروائي لـ : مجموعة من المراجع  نذكر أىميا 

كتاب جماليات المكان " حميد لحميداني" كتاب بنية النص السردي من منظور النقد األدبي لـ 

نماذج من كّتاب  )، أيضا كتاب الرواية والمدينة "شاكر النابمسي" في الرواية العربية لـ 

، إضافة إلى كتاب داللة المدينة في الخطاب "حسن حمودة " لـ  (الستينات في مصر

". قادة عقاق" الشعري المعاصر لـ 

و في نياية ىذا البحث يمكن أن نقف عمى جممة من النتائج كانت بمثابة مجموعة من 

: األفكار التي أثارت انتباىي خالل ىذه الدراسة بحيث يمكن أن نوجزىا في النقاط التالية

  استطاعت الرواية الجزائرية أن تطرق عالم المدينة بمختمف مالمحو و صوره، إذ

كان حضور المدينة في النصوص الروائية يعكس جانبا من التحوالت التي عرفيا 

. المجتمع الجزائري خاصة في فترة ما بعد االستقالل

  ،المكان من أىم العناصر الفنية المشكمة في البناء الروائي، واألحداث ال تقع دونو

كان االىتمام بو الفت لمنظر من خالل توظيف الكاتب الجزائري لموضوع المدينة 

كمعطى أدبي معاصر في الرواية، إذ نجده مرتبط بالمكان الذي طبع في نفسيتو 

. لمسة جمالية كشفت عن إحساسو تجاه المكان

  نجد الروائي محمد مفالح قد أدخل إلى الرواية الجزائرية شكل جديد متمثل في

المدينة ما يؤكد اىتمام الكاتب بالمكان، فقد شكمت المدينة موضوع خصب داخل 

الرواية رصد الكاتب من خالليا مستجدات الحركة االجتماعية لمفرد، وكان 



توظيف الروائي لممدينة بشكل فني متميز ما دل عمى اتساع ثقافة األديب وعمق 

. فكره

  ال تكاد تخمو صفحة واحدة من الرواية المختارة إال وذكرت المدينة، حيث ورد

ذكر المدن وشوارعيا وساحاتيا وأحيائيا بأسمائيا، وىو ما يميز الرواية المعاصرة 

إلى توىم القارئ بواقعيتيا، وتمكنو من تصور المدينة في إطار فني شكمو الكاتب 

. بإبداعو الخاص

  تنوعت الفضاءات في الرواية بين المفتوح والمغمق، وقد شكمت الفضاءات

المفتوحة أكثر تواترا،جعل منيا الكاتب أرضية خصبة تتحرك خالليا الشخصيات 

وتقع فييا األحداث، فكانت ىذه الفضاءات مشحونة بالقمق والتوتر، وأحيانا 

.                                         بالضيق واالتساع ما يفسر الحالة النفسية لمشخصية الروائية

  ،وانتقال الشخصية عبر ىذه الفضاءات يؤدي بالضرورة تعدد األماكن وتنوعيا

وسواء كان الفضاء مفتوحا أم مغمقا فيو يستند أساسا إلى الشخصية ومدى 

.             تفاعميا داخل المكان

  عمد الروائي محمد مفالح إلى تقديم وصف لبعض الفضاءات اكتسبت بفضمو

 .بعدا دالليا وجماليا، وابتعدت عن طابعيا الممموس والجامد

 


