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رّب أوزعِني أن َأِشُكَر ِنعَمَتَك الِتي أِنَعِمَت َعميَّ وَعمَى واِلَديَّ،               ﴿

 ﴾ لِني ِبرِحَمِتَك يِف ِعباِدَك الصَّاحِلنَيخَوأِن َأِعمَن َصاِلّحا َترَضاهُ وَأِد

 19اآلية :سىرة النمن 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

فإن عجزتم عن  ،إليكم معروفا فجازوه طنعاصمن ﴿ :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال      
 .﴾فإن الشاكر يحب الشاكرينله حتى تعلموا أنكم قد شكرتم  دعومجازاته فا

لفيض  اللهم لك الحمد والشكر كما نقول وفوق ما نقول حمدا يليق بجاللك وعظيم سلطانك     
 عسى أن ينتفع به. ،نا هذا العمل المتواضعلنا في إنجاز  وسعة عونكنعمك وجالل عطفك 

 نافي دراست نا، فكانت نعم العون لناورودا أمام ، وأفرشتهناالتي هندست طريق نجاح إلى     
في  نالالدليل والمرشد  تي كانالتزاغز  نزيهة :ةالكريم ةاألستاذ الحياة برونق األمل، نال تولون

  .هذا العمل

 نقسم اآلداب واللغة العربية الذيأساتذة  اتذة كلية اآلداب واللغات وخاصةشكر كل أسن كما     
 بمثابة ناالذي كان ل بحريمين محمد األ ألستاذا بالشكرخص نو  نجاز هذا البحثفي إ انساعدو 

  .ناالنور الذي أنار درب

 ديإلى إخوتي ووالذة وأصدقاء تامن أس نافي عمل اوالشكر موصول إلى كل من أعانن      
.ن ال يكفاني عن النصائح والدعوات الخيرةياللذ  
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نظرا لألىمية التي بات التحميل السردي يكتسبيا في ظل الدراسات األدبية الحديثة      
والمعاصرة، وما شيدتو السرديات من تحول عميق عمى صعيد المنيج والموضوع، وكيف 

غراء لما العربيةأصبحت الرواية  ثارة وا   في ظل ذلك النتاج السردي األكثر استصاغة وا 
تمتمكو من عناصر التشويق والمفاجأة والبطولة، وما سجمتو من حضور قوي في الساحة 

ىذه مفارقة كبرى  ،ا انييار المدينة العربية ودولتوىا جاءازدىارو األدبية الفنية، ومع تطورىا
 .تعكس التجربة التاريخية لفن الرواية

 وىيمنة ة العربيةالدول رواية موت المدن وخراب العمران وتمزق المجتمع وانييار    ىي 
ىي رواية  ، المدينة آلت إلييالتحوالت القاتمة التي اتدوينىي رواية  ،العنف وانحطاط السياسة

فال شيء آخر في المجتمع  ،التي نشأت عمى أطراف المدن الضواحي البائسة والعشوائيات
ىذا   الدراماتيكية والمصيريةهترصد تغيراتو الرواية العربية تكتب عنو غير ىذا الظالم الدامس

 بل وقحا وبذيئا أحيانا مفعما بالقسوة والوضوح، ، الىثا فيصبح السردالوضع يعكس صورة
  روايات اليوم تتحدث عنو ىذا ما فاضحا وتنويريا في آن واحد مميئا بالحنين، شديد التشاؤم،

خالد "سوري روائي ال لل"ال سكاكين في مطابخ هذه المدينة"ومن بين ىذه الروايات رواية 
 ".خميفة

   ىي أحد الروايات التي أحدثت ضجة كبيرة في العالم العربي، فيي كشفت عن ما ىو 
مسكوت عنو، وذلك بواسطة تقنيات سردية حديثة استنطقت النص، ثم كشفت بعدىا عن 

العالقة بين النص الروائي وفضاء الواقع، وىذا ما دفعنا الختيار الفضاء كإشكالية لموضوعنا 
كونو أجود موضوع يميق دراستو مع مضمون الرواية، ىكذا تبمورت فكرة البحث بعنوانو 

 ."خالد خميفة: الفضاء في رواية ال سكاكين في مطابخ هذه المدينة لـ تحوالت "الموسوم
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ولعل أبرز محفزات اختيارنا لمرواية المذكورة آنفا لتكون موضوع دراستنا ىو أنيا ربما      
تكون سببا في إيقاظ نفوس كانت في سبات عميق، تحيي فييم الروح الوطنية واالنتماء 

 .لموطن العربي، ومن ىنا وقع اختيارنا ليذه الرواية مشروعا لبحثنا
وىكذا تأتي األسئمة لتطرح نفسيا عمى ىذه الدراسة لتكون فيما بعد عناوين وجزئيات في      

 :البحث إذا
ـ ماذا نعني بالتحوالت؟ وماذا نعني بالفضاء؟ وما ىي إشكالية الفضاء ومعالم تشكمو؟      

 وأين تكمن أىميتو؟
 ؟"ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة"ـ وأين يتجمى الفضاء وتحوالتو في رواية      
ـ وىل مسار تحوالت الفضاء داخل الرواية مسار خطي منذ البداية إلى النياية ؟ أم ىو      

تعرجات تصطدم بالشخصيات والزمان والمكان، مكونة لنا دالالت تحيا في خضم التفاعل مع 
 مكونات النص؟

ولإلجابة عن كل ىذه التساؤالت اعتمدنا عمى المنيج البنيوي الذي اقتضتو ضرورة      
براز أىم جوانبو الفنية التي تميزه، إضافة إلى  العمل ألنو أكثر قابمية لقراءة الفضاء وتحوالتو وا 
اعتمادنا عمى بعض خطوات المنيج السيميائي التي التمسنا من خالليا دالالت كامنة وراء 

نسيج النص المميء باإليحاءات واإلشارات والرموز التي تمنحو ميزة الفنية، كما استعنا 
ببعض أفكار نظرية القراءة والتمقي قصد إثبات مدى قدرة الروائي عمى خمق نص إبداعي 

 . مميز وفريد يأسر القارئ
افتتحنا دراستنا بمدخل : أما بالنسبة لخطة البحث المتبعة فيي عمى النحو اآلتي      

وأتبعناىا بفصمين، حمل المدخل عنوان حول مفيوم التحول ومفيوم الفضاء وأشكالو كان 
نظريا قسمناه إلى خمسة عناصر، العنصر األول تناولنا فيو مفيوم التحول، والعنصر الثاني 

تناولنا فيو مفيوم الفضاء، أما العنصر الثالث فقد تطرقنا فيو إلى إشكالية الفضاء ومعالم 
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تشكمو، في حين العنصر الرابع وضعناه خصيصا لتصنيفات الفضاء، أما العنصر الخامس 
 .واألخير فقد تناولنا فيو أىمية الفضاء

ال سكاكين في "جاء الفصل األول تحت عنوان فضاء الشخصيات وتحوالتيا في رواية      
مزجنا فيو بين النظري والتطبيقي قسمناه إلى ثالثة مباحث، المبحث " مطابخ ىذه المدينة

األول خصصناه لبنية الشخصية تناولنا فيو الشخصية من الناحية المفيوم واألىمية، أما 
المبحث الثاني فقد تناولنا فيو عالقة الفضاء بالشخصيات في الرواية من ناحية األلفة 
والعداء، ويجيء المبحث الثالث خاصا بفضاء الشخصيات وتحوالتيا في الرواية وذلك 

باختيار بعض النماذج من الرواية والتطبيق عمييا البرنامج السردي عند غريماس الذي يقوم 
 .عمى الحاالت والتحوالت

في حين كان الفصل الثاني عنوانو الفضاء الزماني والمكاني وداللتيما في الرواية ىو      
اآلخر مزجنا فيو بين النظري والتطبيقي قسمناه إلى ثالثة مباحث، المبحث األول خصصناه 

لفضاء الزمن في الرواية تناولنا فيو في المطمب األول البنية الزمانية من الناحية المفيوم 
واألىمية، أما المطمب الثاني فقد تناولنا فيو عالقة الفضاء بالزمن، والمبحث الثاني خصصناه 
لمفضاء المكاني في الرواية، تناولنا فيو في المطمب األول البنية المكانية من الناحية المفيوم 

 تناولنا التشكيل الفني لمفضاء المكاني في الرواية بواألىمية، أما المطمب الثاني كان خاصا
فيو المكان الجغرافي من ناحية االنفتاح واالنغالق، أما المبحث الثالث فقد خصصناه لمفضاء 

الداللي في الرواية، حيث كان المطمب األول خاصا بفضاء العنوان وداللتو، أما المطمب 
 .الثاني فقد تطرقنا فيو إلى داللة فضاء الرواية

وبعدىا ختمنا بحثنا بجممة من النتائج كانت عبارة عن استنتاجات عبرنا من خالليا عن      
 .وجية نظرنا حول الموضوع ككل
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وقد استندنا في بحثنا ىذا عمى جممة من المصادر والمراجع خاصة ما يتعمق بالسرد      
 :الروائي من أىميا

 .وىي تعد مصدراخالد خميفة : ـ رواية ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة لـ
 .حسن بحراوي: ـ بنية الشكل الروائي لـ
  .حميد لحميداني: ـ بنية النص السردي لـ

 .سيزا قاسم: ـ بناء الرواية لـ
 .حسن نجمي: ـ شعرية الفضاء لـ

 .سعيد يقطين: ـ قال الراوي لـ
 :     إضافة إلى بعض الكتب المترجمة منيا

 .عبد الرحمن مزيان: تزفيطان تودوروف ترجمة: ـ المفاىيم السردية لـ
 .سعيد بنكراد: فميب ىامون ترجمة: ـ سيميولوجية الشخصية الروائية لـ

وبعض المجالت والرسائل الجامعية التي كانت عونا وسندا أثناء الحاجة لمتزود      ـ 
 .بمعمومات قيمة أنارت أمامنا الطريق وذلمتو

     أما بالنسبة لمصعوبات التي كانت عائقا أمامنا أثناء البحث ىي صعوبة التعامل مع 
المصطمحات المترجمة التي تحمل معاني مشتركة ومتعددة، إضافة إلى ذلك اعترضتنا 

صعوبة ضبط المنيج المتبع في الدراسة، حيث وجدنا أنفسنا ممزمين باالعتماد عمى آليات 
المنيج البنيوي حينا، وحينا آخر عمى آليات المنيج السيميائي لتحديد داللة السرد، ومع ذلك 
ال نجزم بأننا تمكنا فعال من آليات ىذين المنيجين لما وجدناه من تباين واختالف الدارسين 

 .    حوليما من ناحية التحميل
نزيهة      وفي األخير ال يسعنا إال أن نتقدم بالشكر والعرفان ألستاذتنا المشرفة الدكتورة 

التي لم تبخل عمينا بكل ما أتيح ليا من مساعدات وتوجييات ورؤى، كانت خير محفز زاغز 
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نجاز البحث وتقديمو في أحسن حمة، وال ننسى أن نشكرىا أيضا  لنا لتجاوز الصعوبات وا 
عمى كل المالحظات العممية ومتابعتيا المستمرة والمتميزة بدقة ال متناىية والتي غرست فينا 

حب البحث وخففت أعباءه والخوض في غماره، لكي منا أستاذتنا المبجمة أسمى آيات التقدير 
ن بقينا نشكرك طوال الوقت لن نوفيك حقك ألنك حقا أنت مثمنا األعمى   واالعتراف، حتى وا 
بقمبك الحنون وبتواضعك وابتسامتك التي تشرح الصدور والمفعمة باألمل، نتمنى لك طول 

 .  العمر أستاذتنا الحموة
     ونسأل اهلل عز وجل أن يعصم أقالمنا من الخطأ والخمط، وأن نكون في المستوى 

 .             المطموب واهلل المستعان وعميو توكمنا
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 حـــول مفهوم التحــــول ومفهوم الفضـــاء وأشكالــــه    
 :م التحول في المغة وفي االصطالحهو مف:أوال

 ـ لغة أ         
ـ اصطالحا ب          
:  مفهوم الفضاء في المغة وفي االصطالح:ثانيا
لغة أـ          
 اصطالحاب ـ          
:  إشكالية الفضاء ومعالم تشكمه:ثالثا
األسباب التي أدت إلى تعدد التسميات لمصطمح الفضاء ـ 1    
الفضاء والمكان والحيز  ـ 2    

الفضاء معادل لممكان أ ـ          
الفضاء معادل لمحيز ب ـ          
:  تصنيفات وأنواع الفضاء:رابعا
الفضاء الجغرافي  ـ 1     
الفضاء الداللي  ـ 2     
الفضاء النصي  ـ 3     
 الفضاء كمنظور أو كرؤية ـ 4     

  أهمية الفضاء :خامسا
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قبؿ أف نتحدث عف مفيـو الفضاء البد أف نشير إلى معنى مصطمح التحوالت الذي يعد      
 في الدراسات السيميائية أكثر مما نجده ا كبيرامحور دراستنا في ىذا البحث، والذي نجد لو أثر

في مجاؿ آخر، إذا ماذا نعني بالتحوالت؟ 

   :الغة اصطالح مفهوم التحول :أوال

  :المفهوم المغوي ــأ 

تحوؿ الرجؿ واحتاؿ إذا طالب »تعني " معجم لسان العرب"جاءت مفردة التحوؿ في      
، ىذا يعني أف التحوؿ 1«الحيمة ومف أمثاليـ مف كاف ذا حيمة، أي بصير بتحويؿ األمور

 .يعني كؿ التغيرات التي تحدث عمى الحياة

تحوؿ عنو تحوال وتحيال انصرؼ عنو » التحوؿ معناه "قاموس محيط المحيط"أما في      
، أي التحوؿ ىو الذي نقصد بو 2«إلى غيره وتحوؿ الرجؿ انتقؿ مف موضع إلى موضع آخر

 .التنقؿ مف مكاف إلى آخر بحثا عف األفضؿ

 عمى أنو ىو "Transformation"عرؼ التحوؿ  فقد" قاموس السرديات"أما في      
 يقدر لفعؿ ما بالنجاح ولكنو يتحوؿ فجأة إلى الفشؿ أو :مثالاالنقالب مف حالة إلى عكسيا »

، معناه االنتقاؿ مف حالة إلى نقيضيا وقد يكوف ىذا االنتقاؿ مف السمب إلى 3«يحدث العكس
 .اإليجاب أو العكس

                                                           
، دار صادر، 3، مجمدلسان العرب أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر األنصاري اإلفريقي المصري، (ابف منظور)ػ 1

  (حوؿ)مادة . 186، ص1994، 3بيروت، لبناف، ط
 (حوؿ)مادة . 206، ص1987، 2، مكتبة لبناف، بيروت، لبناف، طقاموس محيط المحيطػ بطرس البستاني، 2
 .145، ص2003، 1السيد إماـ، ميريت لمنشر والمعمومات، القاىرة، ط: ، ترجمةقاموس السردياتػ جيرالد برنس، 3
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  :المفهوم االصطالحي ـ ـب

اختمؼ الباحثوف في تحديدىـ لمعنى مصطمح التحوالت، وأوؿ إشارة فعمية معاصرة ليذا      
المصطمح كانت مع المنيج أو النقد البنيوي الذي اعتبره أحد األركاف الميمة والتي ال يمكف 

: االستغناء عنيا في تحديد مفيـو البنيوية إذا

نما ىي »التحويالت عند البنيوييف       معناىا أف البنية ليست ساكنة سكونا مطمقا، وا 
نما ىي دائمة التحوؿ وتظؿ  [...]خاضعة لمتحوالت الداخمية  وتبعا لذلؾ فالبنية غير ثابتة، وا 

، معنى ىذا أف البنية في نص مف النصوص، إذا ما 1«تولد مف داخميا بناءات دائمة الثبوت
طرأ عمييا أي تغير سواء كاف بالزيادة أو النقصاف، يؤدي إلى تغير الجانب الداللي أيضا 

. فتغير البنية يرافقو تغير الداللة

ىي التي تتجمى في تمؾ العالقة " T. Todorov" "تودوروف"أما التحويالت عند       
:   وىي قسميف2ليما محموؿ مشترؾ" proposition"القائمة بيف جممتيف

 operator of"يتضمف إلحاؽ عامؿ صيغي»الذي  ىو :قسم التحويل البسيط ػػ/1
"modality  أو عامؿ نفي عمى محموؿ أساس"base predicate "س يأكؿ : مثل

، إذا ىو التحوؿ مف حالة إلى 3«ىومبرجر كؿ يـو       س ال يأكؿ ىومبرجر كؿ يـو
 .نقيضيا

                                                           
عمى ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية دراسة في األصول )الحقيقة الشعرية ػ بشير تاوريريت، 1

 .31، ص2010، 1ربد، األردف، طإ عمـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع، ،(والمفاهيم
 .202، ص قاموس السردياتػ ينظر، جيرالد برنس،2
 .ػ المرجع نفسو، الصفحة نفسيا3
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 س يأكؿ :مثليتضمف ربط محموؿ بمحموؿ أساس » ىو الذي :قسم التحويل المعقد ػػ/2
، إذا التحويؿ 1«يقوؿ بأف س يأكؿ ىومبرجر كؿ يـو (ص)ىومبرجر كؿ يـو          س أو 

                                                                                             .في ىذا القسـ ىو الذي يربط الحالة األولى بحالة أخرى

إذا التحويالت ىي التي تحقؽ لنا المتتالية السردية، وىذا ما نجده مجسدا مع التطبيؽ      
 الذي " A. J. Greimas " "غريماس الجيردا جوليان"في المنيج السيميائي وخاصة مع 

. درسيا ضمف برنامجو السردي

" conjunction"تعادؿ عمميات االتصاؿ » ىي التي "غريماس"والتحويالت عند      
، أي ىي التي تنتقؿ object»"2"والموضوع " subject"بيف الذات " disjunction"واالنفصاؿ

مف حالة أولية إلى حالة نيائية قد تكوف الحالة األولى مضادة والحالة النيائية نقيضيا أو 
. عكسيا

في حيف نجد التحويالت عند بعض دارسي السرديات وخاصة المتأثريف بالنحو التوليدي       
التحويمي، ىي كؿ التغيرات مف تبادؿ العناصر، واإلضافات، والمحذوفات وغيرىا التي تحدث 

، ىذا معناه أف التحويؿ بمفيومو 3عمى البنية العميقة والبنية السطحية داخؿ المتف الحكائي
جمؿ، مقطوعات نصية : التعالؽ بيف موضوعيف أو مواضيع سيميائية متعددة»العاـ ىو 

، وعمى ىذا األساس يمكننا القوؿ بأف التحوالت ىي كؿ التغيرات 4«خطابات، أنظمة سيميائية

                                                           
 .202ص ،  قاموس السردياتػ جيرالد برنس،1
. 203 ػ 202 صالمرجع نفسو،ػ 2
. 203 ص،ػ ينظر، المرجع نفسو3
، دار الحكمة، الجزائر، (عربي ـ انجميزي ـ فرنسي)قاموس مصطمحات التحميل السيميائي لمنصوصػ رشيد بف مالؾ، 4
 .242، ص2012، (ط.د)
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في  (الشخصيات، الزمف، الفضاء، األحداث)والتقمبات التي تطرأ عمى المكونات السردية 
 .     العمؿ األدبي

  :ااصطالحومفهوم الفضاء لغة  :ثانيا

يعد الفضاء مف المصطمحات اليامة في الساحة األدبية وخاصة في البنية السردية، فقد      
، وحتى ندرؾ ىذا التبايف ما  شغؿ فكر العديد مف الباحثيف كونو مصطمحا متبايف المفيـو

عمينا إال أف نحاوؿ ضبط المصطمح، كما نحاوؿ أف نزيؿ عنو التداخؿ الحاصؿ بينو وبيف 
. مصطمحات أخرى يعتبرىا البعض ىي نفسيا الفضاء كالمكاف والحيز

  :المفهوم المغوي ـأ ـ

المكاف الواسع مف األرض، و الفعؿ فضا »  الفضاء يعني"لسان العرب معجم"في      جاء 
يفضو فيو فاض، وفضا المكاف وأفضى إذا اتسع، وأفضى فالف إلى فالف إذا وصؿ إليو 

، ىذا يعني 1«وأصمو أف صار في فرجتو وفضائو وحيزه والفضاء الخالي الواسع مف األرض
 .أف لفظة الفضاء تحيؿ إلى ما اتسع مف األرض

ما اتسع مف األرض، والخوالي مف األرض ومف » الفضاء ىو "المعجم الوسيط"أما في      
الدار، وما اتسع مف األرض أماميا، وما بيف الكواكب والنجـو مف مسافات ال يعمميا إال اهلل 

، ىذا يعني أف الفضاءات ىي تمؾ المسافات الواسعة المجيولة المساحات ما بيف 2«ومحدثو
. األماكف المختمفة

                                                           
 (فضا)مادة . 389، صلسان العربػ ابف منظور، 1
 .301، ص1989، 2، ط(ب.د)، دار الدعوة مؤسسة ثقافية لمتأليؼ والنشر، المعجم الوسيطأحمد حسف الزيات، ػ 2
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... اتسع : المكاف" ؼ ض و"فضوا : فضا يفضو» معنى الفضاء "معجم الرائد"وفي      
المدى الواسع - الفضاء جمع أفضية ػ فضا ػ ما اتسع مف األرض ػ الخالي مف األرض

، إذا الفضاء ىو المكاف الخالي المتسع أو ىو المساحات الواسعة وغير 1«المحيط باألرض
 .المحدودة

يقابمو في الفرنسية مصطمح » مصطمح الفضاء "المعاجم الغربية"في حيف نجد لدى      
espace، ويعادلو في االنجميزية مصطمحspace  ويشاكمو في الالتينية مصطمح ،
spatum»2. 

: المفهوم االصطالحي ــب 
 ركنا أساسيا في العمؿ الروائي فال وجود لعمؿ روائي "Espace"يعد عنصر الفضاء      

. دوف فضاء، فيو أحد زواياه التي ال يمكف االستغناء عنيا

ىذا ، 3«مجموعة مف األماكف الروائية التي تـ بناؤىا في النص الروائي»الفضاء ىو      
 . يعني أف الفضاء في المتف الروائي ىو كؿ األمكنة التي تجري داخميا األحداث

، فمف 4«العالـ الواسع الذي يشمؿ األحداث الروائية» ىو "حميد لحميداني"الفضاء عند      
. خالؿ ىذا المفيـو  يتبيف لنا أف مجاؿ الفضاء واسع وشامؿ

                                                           
 .603، ص1992، 7، دار العمـ لممالييف، بيروت، طالرائد معجم لغوي عصريػ جبراف مسعود، 1
لبناف، ، الشركة العالمية لمكتاب، بيروت، 2، الجزء(عربي ـ فرنسي ـ انجميزي ـ التيني) المعجم الفمسفيػ جميؿ صميبا، 2
 .412، ص1994، (ط.د)
، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، لبناف، دار فارس (في روايات إبراهيم نصر اهلل)البنية والداللة ػ أحمد مرشد، 3

  .130، ص2005، 1لمنشر والتوزيع، عماف، ط
 المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ،(من منظور النقد األدبي)بنية النص السردي حميد لحميداني، ػ 4

 .63، ص1991، 1لبناف، الدار البيضاء، المغرب، ط
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مكاف خيالي لو مقوماتو الخاصة وأبعاده » في أنو ا يتجمى الفضاء عنده"سيزا قاسم"أما      
 إضافة إلى الوصؼ الذي ربطتو بو لما في "بالخيال"، أي أنيا ربطت الفضاء 1«المميزة

. الفضاء مف أحداث خارقة ليا مقوماتيا وأسسيا الخاصة
ليس في العمؽ سوى الفضاء في الرواية » الفضاء وقاؿ "حسن بحراوي"في حيف عرؼ      

مجموعة مف العالقات الموجودة بيف األماكف والوسط والديكور الذي تجري فيو األحداث 
والشخصيات التي يستمزميا الحدث، أي الشخص الذي يحكي القصة والشخصيات المشاركة 

فيما  ، أي الفضاء ىو المتكوف مف مجموع األمكنة والشخصيات واألحداث والعالقات2«فييا
.  بينيا
 ىو واسع ال يمكف أف نضبطو في شكؿ واحد "المجال السيميائي"أما مفيـو الفضاء في      

لكف يمكف أف نختزلو في أنو ىو الذي ييتـ بالبحث في التحوالت والتغيرات التي تطرأ عمى 
السيميائية دوف إىماؿ دور اإلنساف في استعمالو لمفضاء داخؿ البرامج السردية كونو العنصر 

، ما نفيمو مف ىذا الكالـ ىو أف الفضاء في السيمياء ىو 3األساسي في المجاؿ السيميائي
.     الجانب الذي يدرس وييتـ بالبرامج السردية

 احتؿ مكانا كبيرا في كتبيـ ومقاالتيـ، نجد "الغرب"في حيف نجد مصطمح الفضاء عند      
 Henri" "هنري ميتران"و (1941 ـ 1857" )Henri Mayrr" "هنري مايير: "األلمانياف

Mitterrand" ، مف الذيف كاف ليـ الفضؿ في تقريب األسس الجمالية لمصطمح الفضاء

                                                           
، (ط.د)، (ب.د)، الييئة المصرية العامة لمكتاب، (دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ)بناء الرواية ػ سيزا أحمد قاسـ، 1

 .74ص ،1984
، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبناف، الدار البيضاء، (الفضاء، الزمن، الشخصية)بنية الشكل الروائي حسف بحراوي، ػ 2

 .31، ص2009،  2المغرب، ط
 .71، صقاموس مصطمحات التحميل السيميائي لمنصوصػ ينظر، رشيد بف مالؾ، 3
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باعتباره مصطمحا نقديا لو أىميتو في البناء السردي ووظفوه في أبحاثيـ وأعماليـ النقدية 
برنامج ضخـ يقـو » ىو "هنري ميتران " فالفضاء عند،1خاصة في دراسة الفضاء الروائي

، أي 2«محاوالت وال نتائج عمى دراسة الجانب الحكائي في المكاف، ولكف يبدو أنو ال تعقبو
أف الفضاء في نظره مف المكونات السرية اليامة التي تيتـ بالقصة ضمف المكاف، لكف 

      .الدراسات النقدية لـ توفيو حقو
: ونجد أيضا بعض الباحثيف الفرنسييف مف تناوؿ مسألة الفضاء في مؤلفاتيـ أمثاؿ     

" روالن بورنوف"و" Doran Jelei" "جمير دوران"و " Georges pauly" "جورج بولي"
"Reland Borneuf "غاستون باشالر"و" "Gaston Bachelard( "1884 1962 ـ) 

 إلى العربية بعنواف "غالب همسا"الذي ترجمو " l’espace La poétique de "في كتابو
 .3"جماليات المكان"

مف خالؿ دراستو لمقيـ الرمزية ضمف ما ىو  تحدث عف الفضاء" غاستون باشالر"نجد      
، أما 4موجود في الطبيعة، التي تعمؿ كاتجاه يتضح مف خاللو خياؿ كؿ مف المبدع والقارئ

 بأبعاد الفضاء في ادرسا الفضاء الروائي لذاتو، أي اىتـ" جمير دوران"و " جورج بولي"
" جورج بولي"ليكمؿ النقص الذي تركو كؿ مف " روالن بورنوف"، وجاء 5تشاكالتو ومظاىره

والتي نقصد بيا المكونات  باألنساق األطوبولوجيةمف خالؿ ربطو الفضاء " جمير دوران"و

                                                           
، منشورات االختالؼ، الجزائر، الدار العربية لمعمـو ناشروف، بيروت، لبناف، معجم السيميائياتػ ينظر، فيصؿ األحمر، 1
.  123، ص2010، 1ط
 .27 ػ26، صبنية الشكل الروائيحسف بحراوي، ػ ينظر، 2
 .124 ػ 123، صمعجم السيميائيات فيصؿ األحمر، ػ ينظر،3
 .25، صبنية الشكل الروائيػ ينظر، حسف بحراوي، 4
  .26ػ ينظر، المرجع نفسو، ص5
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مف شخصيات األخرى العناصر الحكائية إضافة إلى  المكانية التي يرتكز عمييا الفضاء
، فالفضاء الروائي في نظره ال يكوف فضاء إال إذا ربطو بالعناصر األخرى 1ومواقؼ وزمف

 .المتعمقة بو كالشخصيات والزمف
إذا الفضاء الروائي مف المكونات السردية التي ال يمكف االستغناء عنيا في دراستنا ألي      

عمؿ روائي، ألنو يرتبط بباقي العناصر السردية األخرى كالشخصية والزمف واألحداث، وحتى 
غيرىا و فضاء العنواف، فضاء التناص، فضاء الرمز :مثلالعناصر السردية الحديثة الدراسة 

.  مف الدراسات
 :إشكالية الفضاء ومعالم تشكمه: ثالثا
بعد تعريفنا لمفضاء وجدنا أف ىناؾ إشكاؿ حوؿ ىذا المصطمح حيث نجد لو تسميات      

ما سبب تعدد :  ىذا جعمنا نطرح عدة تساؤالت مف بينيا،أخرى تقابمو كالمكاف والحيز
 التسميات لمصطمح واحد ؟ وىؿ فعال ىذه التسميات تساوي الفضاء؟

 :األسباب التي أدت إلى تعدد التسميات لمصطمح الفضاء ــ1
 حديث النشأة في الدراسات العربية مما جعؿ الجانب النظري الخاص "الفضاء" مصطمح ػػ(أ

 . 2بو يقـو عمى مفاىيـ و صيغ متضاربة
 ما نعرفو عف النقد العربي أنو كاف دائما تابعا لما ينتجو الغرب، ومصطمح الفضاء عند ػػ(ب

الغرب عاش تضاربا بيف الباحثيف كؿ يضع لو تسميات تناسبو وفقا التجاىاتيـ الفكرية 
 .   ىبيـ أي وفقا لمرجعيات كؿ باحث اومذ

                                                           
 .26، صبنية الشكل الروائيػ ينظر، حسف بحراوي، 1
. 123، صمعجم السيميائياتفيصؿ األحمر، ػ ينظر، 2
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 في المغتيف "الفضاء" والذي يعني space/espaceلممصطمح األجنبي  تعد الترجمة ػػ(   ج
، مف أىـ األسباب التي كاف أثرىا واضحا في إثارة ىذا اإلشكاؿ، كوف االنجميزية والفرنسية

الترجمة في غالب األحياف تخضع لوجية نظر صاحبيا، وبالخصوص أف الجميع يعرؼ بأف 
  .الترجمة ىي خيانة لمنص األصمي

 لـ يوؿ العرب اىتماما كبيرا لمصطمح الفضاء في دراساتيـ النقدية كما أولو االىتماـ ػػ(د
بمصطمح المكاف، ربما يعود ىذا لحداثتو، وقمة إلماـ دراستنا بموضوعو كما ىو الحاؿ عند 
الغرب، وعدـ امتالكنا آليات منيجية، ومفاىيـ دقيقة لمقاربة مكّوف متشعب، ومعقد، فإف 

إذا ظؿ في البالد العربية مستعجال و بدوف مشروع »: "حسن نجمي"الناقد كما قاؿ عنو 
 .1«و لالستيالؾ العابر [...]نقدي ال يكتب إال لمصحؼ و المؤتمرات

:  الفضاء والمكان والحيز ـ2
   : الفضاء معادل لممكانــ(أ
: الفضاء ىو المكافػػ 

 مف أكثر األدباء استعماال لمصطمح المكاف بمعنى الفضاء ويظير "غالب همسا"يعد       
" La poétique de l’espace ""باشالر"ذلؾ في أبحاثو  وأعمالو وخاصة ترجمتو لكتاب 

يعتبر الفضاء ىو المكاف وال فرؽ " فهمسا"، 2"جماليات المكان"إلى العربية تحت عنواف 
  .بينيما

 

                                                           
، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبناف، الدار (المتخيل والهوية في الرواية العربية)شعرية الفضاء  حسف نجمي، ػ1

 .6، ص2000، 1البيضاء، المغرب، ط
. 124، صمعجم السيميائياتفيصؿ األحمر، ػ ينظر، 2
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:   الفضاء ليس المكافػػ 

 حينما قاد ثورة "حسن نجمي"، مف طرؼ "غالب همسا"سرعاف ما وجو نقد قادح لموقؼ      
 قاـ بتضميؿ الباحثيف العرب عندما قاـ "غالب همسا"تصحيحية لصالح الفضاء مفادىا أف 

 "جماليات المكان" إلى العربية بعنواف "غاستون باشالر: "لػ" شعرية الفضاء"بترجمة كتاب 
 اعتبرىا "فحسن نجمي"ومف ثـ توالت الترجمات ليذا المصطمح ومازالت إلى يومنا ىذا، 

 ،1 في حؽ المصطمحيف كوف الفضاء ليس ىو المكاف"همسا"الجناية األولى التي ارتكبيا 
ياسيف النصير : لػ" الرواية و المكاف"الكتب التي تناولت الفضاء عمى أنو مكاف نجد  ومف
منصور : لػ" المكاف المسرحي"شاكر النابمسي و: لػ" جماليات المكاف في الرواية العربية"و

عبد الصمد زايد، وغيرىا مف الدراسات اليامة : لػ" المكاف في الرواية العربية"نعماف الدليمي و 
. 2في ىذا الباب

مطمب ثمة »:  في قولو"حسن نجمي"تفريؽ الفضاء عف المكاف عند  ويتجمى     
 تتعيف االستجابة لو، ذلؾ أف أسبؽ األولويات ىو تمييز الحدود بيف ابستيمولوجي

، العتقادنا أف ضبط حدود ىذيف "المكان"و"الفضاء"مصطمحيف متداوليف بتسامح عفوي ىما 
بمعنى ، 3«المصطمحيف سيسمح باستثمار طبقات أرضية مازالت معتمدة في القراءة النصية

أف التمييز بيف مصطمحي الفضاء و المكاف مطمب معرفي ضروري بفضمو تتضح لنا الكثير 
مف األمور الغامضة بالنسبة لمدراسة النصية بشكؿ مرف و بدوف أي تعسؼ أو تعصب لكؿ 

                                                           
 .43 ػ 42 صشعرية الفضاء،حسف نجمي، ينظر، ػ 1
 مجمة كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية ،(في الخطاب النقدي العربي المعاصر)إشكالية الفضاء والمكان ػ زوزو نصيرة، 2

 .7 ػ 6، ص2010، 6واالجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد
. 42 ػ 41ص ،شعرية الفضاءػ حسف نجمي، 3
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ىو الوحيد الذي أشار إلى الفرؽ بيف الفضاء والمكاف " حسن نجمي" وليس ،منيا عمى حدا
:  بؿ نجد باحثيف آخريف حاولوا ىـ أيضا تمييز الفضاء الروائي عف المكاف مف بينيـ

 الذي أشار إلى أف الفضاء أوسع وأشمؿ مف المكاف، وقد خصص "حميد لحميداني"     
نحو تمييز نسبي بيف الفضاء » عنوانا كامال و سماه "بنية النص السردي"لذلؾ  في كتابو 

، حيث تناوؿ فيو أف الفضاء في الرواية يضـ أمكنتيا جميعا وأف الفضاء أشمؿ 1«والمكاف
المكاف بيذا »ىذا يعد المكاف عبارة عف جزء مف الفضاء، حيث يقوؿ ؿوأوسع مف المكاف، و

مادامت األمكنة في الروايات غالبا ما تكوف متعددة، ومتفاوتة فإف . المعنى ىو مكوف لمفضاء
فضاء الرواية ىو الذي يمفيا جميعا إنو العالـ الواسع الذي يشمؿ مجموعة األحداث الروائية 

فالمقيى، أو المنزؿ، أو الشارع، أو الساحة كؿ واحد منيا يعتبر مكانا محددا، ولكف إذا كانت 
، وىذا يعني أف الفضاء 2«الرواية تشمؿ ىذه األشياء كميا فإنيا جميعا تشكؿ فضاء الرواية

 أوسع وأشمؿ مف المكاف فميما تعددت األمكنة في الرواية فإف الفضاء يمفيا ويضميا جميعا
 .في قالب واحد

بالفصؿ بيف الفضاء والمكاف إال أنو جعؿ المكاف سببا في » فيو يقر "محمد بنيس"أما      
، فيو أكد عمى أف الفضاء ليس ىو المكاف 3«الفضاء وأف الفضاء دائـ الحاجة إلى المكاف

وفي اآلني ذاتو أكد عمى ضرورة وحاجة الفضاء إلى المكاف، ألنو مف خالؿ المكاف نحدد 
الفضاء الذي تسبح فيو الشخصيات واألزمنة واألحداث داخؿ المتف الحكائي سواء كاف رواية 

 . أو قصة أو حتى شعرا
                                                           

 .62، صبنية النص السرديحميد لحميداني، ػ 1
 .63، صالمرجع نفسوػ 2
بداالته)الشعر العربي الحديث  محمد بنيس، ػ3 ، 1، دار توبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط3، الجزء(بنياته وا 

 .113، ص1990
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إف » ىو اآلخر فرؽ بيف مصطمح الفضاء والمكاف في قولو "سعيد يقطين"ونجد       
 أنو أي ،1«الفضاء أعـ مف المكاف، ألنو يشير إلى ما ىو أبعد وأعمؽ مف التحديد الجغرافي

يرى بأف الفضاء ىو الذي يحدد المكاف ألف الفضاء ال يكتفي بدراسة الجانب الجغرافي 
.  فحسب بؿ يتعداه إلى أبعد مف ذلؾ

أف الفضاء الروائي ىو مجموعة األمكنة المحددة جغرافيا » الذي يرى "محمد عزّام"وكذا      
ىذا إذا لـ نأخذ بالفضاء كمنظور، وبالفضاء . والتي ىي مسرح األحداث، وممعب األبطاؿ

 ربط الفضاء بالحدود الجغرافية ىذا في حالة عدـ النظر إليو "محمد عزام"، أي أف 2«كداللة
عمى أنو فضاء مرتبط بقرارات الكاتب أو كفضاء يبحث عف المعنى الثاني أي المعنى 

الكتابة "  في كتابوJacques Derrida "(1930)" "جاك ديريدة"المؤجؿ كما يقوؿ عنو 
     ".واالختالف

   :الفضاء معادل لمحيز ـب ـ
في حديثنا عف الفضاء كمعادؿ لممكاف وجدنا مصطمح الحيز ىو اآلخر يعتبره بعض      

 :الباحثيف أنو معادؿ لمفضاء مف بينيـ
 واعتبر رائد ىذا الطرح "الحيز"الذي فضؿ استخداـ مصطمح " عبد الممك مرتاض"     

  .العتقاده أنو ىو األشمؿ واألعـ عمى المكاف
إف الحيز ىو كؿ فراغ أو حركة أو اتجاه أو بعد أو طوؿ أو عرض أو »فيعرفو بقولو      

فكأف الحيز عالـ ال حدود لو، ولكف دوف ، حجـ أيضا، ولكف مما ينشأ عف شطحات الخياؿ
                                                           

، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبناف، الدار البيضاء، (البنيات الحكائية في السيرة الشعبية)قال الراوي ػ سعيد يقطيف، 1
 .240، ص1997، 1المغرب، ط

، دار الحوار لمنشر والتوزيع، الالذقية، ("نبيل سميمان"مقاربة بنيوية تكوينية في أدب )فضاء النص الروائيػ محمد عّزاـ، 2
 .114، ص1996، 1، طاسوري
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عمى حيف أف الحيز كأنو عالـ  أف يتخذ شكؿ الجغرافيا التي تجسد واقعا مف حيث كونيا مكانا
أنو وسط منسجـ وغير محدود »خر عمى آويعرفو في موضع ، 1«أسطوري أو خيالي مفتوح

 "الفضاء" و"الحيز " بيف"مرتاض" ويفرؽ ،2«تقع فيو األشياء المطيفة الشديدة الحساسية
ألف الفضاء مف  الفضاء مف منظورنا عمى األقؿ قاصر بالقياس إلى الحيز،» بقولو "المكان"و

 بينما الحيز لدينا ينصرؼ استعمالو إلى الضرورة أف يكوف معناه جارًيا في الخواء والفراغ،
عمى حيف أف المكاف نريد أف نقفو، في العمؿ  [...]والوزف، والثقؿ، والحجـ والشكؿ النتوء،

 فيو في تعريفو ىذا يجعؿ الحيز في المرتبة ،3«الروائي، عمى مفيـو الحيز الجغرافي وحده
  .األولى شامال لمفضاء الذي يمثؿ الفراغ والمكاف الذي يمثؿ الحيز الجغرافي

 يجد أنو سعى جاىدا عمى لـ شمؿ المصطمحات "مرتاض"المتأمؿ أكثر في تصور      
الثالثة ضمف تصور معرفي واحد فيو حاوؿ بطريقة ما مقاربة المفاىيـ في جوىرىا خارجا 
بذلؾ عف دائرة الوقوع في المبس أو االختصاص أو االنحياز لمفيـو دوف آخر وكاف الحيز 

المكاف بجغرافيتو، ويستدؿ  ( البعد، الحجـ،الطوؿ): شامال جامعا ليا في نظره، وكاف يقصد بػ
 في استعمالو مصطمح الحيز كمعادؿ لمفضاء قاصدا جمع المصطمحات "عبد الممك مرتاض"

بينما الحيز في تصورنا و استعمالنا الذي دأبنا عميو، قادر عمى أف »الثالث فيما بينيا بقولو 

                                                           
، ديواف المطبوعات الجامعية، الساحة لمحمد العيد" أين ليالي"دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة عبد الممؾ مرتاض، ػ 1

 .103، ص1992، 1المركزية، بف عكنوف، الجزائر، ط
 . 124، صمعجم السيميائياتػ فيصؿ األحمر، 2
، عمـ المعرفة، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، (بحث في تقنيات السرد)نظرية الرواية  فيػ عبد الممؾ مرتاض، 3

 .121، ص1998، (ط.د)الكويت، 
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 وفراغا، وامتالء، وخطا ، ومجاال، وفضاء، وجوا،يشمؿ كؿ ذلؾ بحيث يكوف اتجاىا، وبعدا
 .فالحيز في نظره خادـ وجامع لكؿ المجاالت ،1«ة الكثيرةيفي أي شكؿ مف أشكالو اليندس

 في دراستو "المكان" و"الحيز" يجمع بيف لفظتي "عبد الحميد بورايو"في حيف نجد      
 "الحيز المكاني" استخدـ لفظ "بورايو"، 2«المكاف والزماف في الرواية الجزائرية»: المعنونة بػ

الذي يشمؿ األماكف سواء منيا المتخيؿ أو الفعمي الذي »ويعرفو بأنو ىو  بدؿ المكاف لوحده
ال يمكف فصؿ الحيز عف المكاف ألف كالىما " برايو" وفقا لتصور ،3«لو مرجعية واقعية

 مرتبطا بالمحيط المعيش ايحمؿ المعنى ذاتو وكالىما يقصد بو المكاف الجغرافي إذا كاف
 .  مف صنع الكاتباوالمكاف الخيالي إذا كاف

 استعماال في الدراسات كثرومما سبؽ نتوصؿ إلى نتيجة مفادىا أف الفضاء ىو األ     
النقدية كونو أكثر شموال واتساعا مف مصطمح المكاف والحيز، ألف المكاف يتحدد بأبعاد 

مادية، أما الحيز يتجمى وجوده في حدود معينة، في حيف الفضاء ال حدود لو ألنو يشير إلى 
 .المسرح الروائي بكاممو

   :تصنيفات وأنواع الفضاء :رابعا
الفضاء كما قمنا عنو سمفا أنو موضوع واسع تناولو الباحثوف والنقاد بالتنظير، ووضعوا      

 الذي صنفيا إلى "حميد لحميداني"لو تقسيمات عدة ونحف نختار مف ىذه التقسيمات تقسيـ 
الفضاء الجغرافي، الفضاء الداللي، الفضاء النصي، الفضاء كمنظور أو : أربعة أنواع ىي

.  كرؤية
                                                           

 .103 ػ 102، صلمحمد العيد" أين ليالي"دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة عبد الممؾ مرتاض، ػ 1
. 124، صمعجم السيميائياتفيصؿ األحمر، ػ 2
 ديواف المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية،  ،(دراسات في القصة الجزائرية الحديثة)منطق السرد ػ عبد الحميد بورايو، 3

 .116، ص1994، (د،ط)بف عكنوف، الجزائر، 
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حميد "ىو الفضاء الذي يسميو : (L’Espace géographique ) :الفضاء الجغرافيػ 1
، وىو 1 الفضاء كمعادؿ لممكاف أو الحيز المكاني في الرواية أو الحكي عامة"لحميداني

، أي 2«الفضاء الذي نقـو مف خاللو باستخراج  مقاطع الوصؼ ودراسة طبيعتيا وصياغتيا»
ىو الفضاء الذي ييتـ باستخراج األماكف الجغرافية داخؿ الرواية مثؿ فضاء المنزؿ، فضاء 

 .الشوارع، فضاء المدف وغيرىا
حيث ربطتو بداللتو Julia kristiva( "1941 )" "جوليا كريستيفا"وتحدثت عنو      

الحضارية أي أف الفضاء الجغرافي يختمؼ وجوده مع اختالؼ الفترات والعصور ليذا البد 
مف دارس الفضاء الجغرافي أف يعير اىتماما معتبرا لمفترة التي يتـ فييا دراسة ىذا النوع مف 

وتقصد ىنا بأف الفضاء يرتبط ارتباطا وثيقا بزمف مف األزمنة ليذا البد أال ننسى  ،3الفضاء
 ومف ىنا يبدو أف ىذا النوع مف الفضاء ينطمؽ مف الواقع مف أجؿ أف يسترجع  مراعاة ذلؾ

 .األفضية التاريخية
الفضاء الجغرافي يطمؽ عمى بعض البنيات » في ىذا الصدد "جوليا كريستيفا" وتقوؿ     

الخطابية التي تظير خالؿ مرحمة تاريخية مرتبطة بإديولوجيـ العصر الذي يميز تمؾ 
 ىو ذلؾ الطابع الثقافي العاـ الغالب في عصر مف العصور "اإلديولوجيمو"، 4«المرحمة

ولذلؾ مف المفروض أف يدرس ىذا الفضاء الجغرافي ضمف عالقتو مع نصوص مستمدة مف 

                                                           
 .53، صبنية النص السرديحميد لحميداني، ػ 1
 .76، صبناء الروايةػ سيزا أحمد قاسـ، 2
 .54، صبنية النص السرديحميد لحميداني، ػ ينظر، 3
يحي : مذكرة ماجستير في تحميؿ الخطاب، إشراؼ، ("واسيني لعرج:"في رواية األمير لـ)هندسة الفضاء ػ فضيمة بولجمر، 4

 .26، ص2009/2010الشيخ صالح، جامعة منتوري،  قسنطينة، 
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 بمفيوميا ىذا نجدىا "جوليا كريستيفا "،1عصر مف العصور أو حقبة مف الحقب التاريخية
تضمف المكاف الجانب الثقافي، كما نجد أف الفضاء الجغرافي ىو الذي يكوف عمى شكؿ 

األندلس، المغرب، أو يكوف عمى شكؿ أفضية : أفضية كمية كأسماء مناطؽ متسعة مثؿ
، وال نقصد المناطؽ فحسب بؿ قد يكوف الشارع، أو المنزؿ، أو 2يثرب، بغداد: جزئية مثؿ

.  المقيى، أو الغرفة
أما بالنسبة لمفضاء الجغرافي داخؿ العمؿ األدبي فيو ليس نفسو خارجو كونو داخؿ      

يحاءات، تبعده عف الواقعية، وتعطيو قيمتو  شارات، ورموز، وا  العمؿ األدبي يحمؿ دالالت، وا 
وعموما . 3التي تزده مف حدة المتعة الحسية (بالشاعرية البصرية)وجمالو الفني أو ما يسمى 

الفضاء الجغرافي ىو فضاء مرجعي يمكف العثور عميو في الواقع أو في بعض المصنفات 
 .الجغرافية

" جيرار جينيت"تحدث عف ىذا النوع : (L’Espace sémiotique : )الفضاء الدالليـ 2
"Gerard  Geneite( "1930) حيث اعتبر أف لغة األدب لغة معقدة ال تؤدي وظيفتيا 

بأسموب واضح كوف األلفاظ األدبية ال تحمؿ معنى واحد فالمفظ الواحد لو مدلوالت ومعاف 
 أنو يتأسس بيف المدلوؿ "جينيت"مف ىذا التصور نشأ الفضاء الداللي الذي يرى  عدة،

، فوظيفة المغة إذا تنسحب مف دائرة اإلبالغ إلى خمؽ اإلبداع 4المجازي والمدلوؿ الحقيقي
 فالقارئ ىو الذي ،كونو مرتبطا بجانب الخياؿ الفني الذي يعكس القدرات الذىنية لدى المبدع

  .يصنعو بمخيمتو وفؽ معطيات معينة
                                                           

 .54، صبنية النص السرديحميد لحميداني، ػ ينظر، 1
  . 244، صقال الراويػ ينظر، سعيد يقطيف، 2
 .4، ص(س.د)، 11، العدد11، مجمة الجيؿ، بيروت، المجمد"أثار المكاف"ػ ينظر، جبرا إبراىيـ جبرا ، 3
 .60، صبنية النص السرديحميد لحميداني، ػ ينظر، 4
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ىذا النوع مف الفضاء لو عالقة وطيدة بالشعر أكثر مف الجانب أو البناء السردي ويمكف      
 ونجد ،1 تحدث عنو مف منظور بالغي بحت"جينيت"إدراجو تحت مظمة المجاز باعتبار 

 تحدث عف الفضاء الداللي واعتبره ىو اآلخر "جيوبوليتكا النص األدبي"أيضا صاحب كتاب 
بتعدد الدالالت لمفظ الواحد أي أف تضاريس الفضاء الداللي تنتقؿ مف  أنو الفضاء الذي ييتـ 

الحيز المكاني المحدود بحدود جغرافية إلى حيز أكثر اتساعا ىو الحيز المجازي، والداللي 
إذا الفضاء الداللي يفسح  ،2والرمزي، واإليحائي، الذي تصوره األمكنة المختمفة في الرواية

شارات  مجاال رحبا لمخيمة القارئ حتى تقرأه وتنحو بو منحى خاص بيا وتمنحو إيحاءات وا 
.    مختمفة

ىو الذي نقصد بو حيز الكتابة الورقية : (L’Espace textuel:)الفضاء النصيـ 3
 فيو ال يتخذ مف الفضاء الطبيعي دراسة لو، بؿ انتظاـ أشكاؿ الكتابة المختمفة "الصفحة"

، أي أف الفضاء النصي متعمؽ فقط بالمساحة التي 3عمى الورؽ ىو مجالو واختصاصو
تشغميا مستويات الكتابة النصية، ويطمؽ عميو أيضا الفضاء المكاني، لكف ال يقصد بو 

نما المكاف الذي تتحرؾ فيو عيف القارئ، ىو إذا بكؿ يالمكاف الذي  تحرؾ فيو األبطاؿ وا 
، أي أف تضاريس ىذا الفضاء ال تعنى 4بساطة فضاء الكتابة الروائية باعتبارىا طباعة

نما تعنى بالمكاف الذي تشغمو  بالمكاف الطبيعي أو اإليحائي أو التأويمي داخؿ النص، وا 

                                                           
 .61ص، بنية النص السرديحميد لحميداني، ػ ينظر، 1
 دار الوفاء لدنيا الطباعة ،(تضاريس الفضاء الروائي نموذجا)جيوبوليتكا النص األدبي ػ ينظر، مراد عبد الرحمف مبروؾ، 2

 .167، ص2002، 1والنشر، اإلسكندرية، مصر، ط
 .55، صبنية النص السرديحميد لحميداني، ػ ينظر، 3
 .56ص ،المرجع نفسو ػ ينظر،4
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جغرافية الكتابة النصية ب»الفضاء النصي ىو الذي ييتـ  أي أف الكتابة في النص الروائي
  .، وىذا ما يمكف تسميتو بالفضاء الطباعي1«باعتبارىا طباعة مجسدة عمى الورؽ

ونفيـ مف ذلؾ أف ىذا الفضاء يشتغؿ عمى مستوى رؤية القارئ ويتحقؽ مف خالؿ      
إدراكو البصري لتنويعاتو المختمفة، لذلؾ ال يرتبط ىذا الفضاء ارتباطا كبيرا بمضموف الحكي 

لكنو مع ذلؾ ال يخمو مف األىمية، إذ أنو يحدد أحيانا طبيعة تعامؿ القارئ مع النص 
، فكؿ ما يدخؿ في تشكيؿ المظير الخارجي 2الروائي، وقد يوجو إلى فيـ خاص لمعمؿ

والنقاط المتتالية، واألقواس، والبياض، والسواد، والفراغ، واستخداـ ، نقاط الحذؼ)لمرواية مف 
األشكاؿ الممونة، والصور الفوتوغرافية، والرموز، واألشكاؿ اليندسية مف مثمثات ومربعات 
ومخمسات، والكتابة عمى اليسار، وصور أخرى مصاحبة لعنواف المدونة، وألواف مرفقة ليا 

يدخؿ ضمف الفضاء النصي أو الطباعي  (في العنواف، وما إلى ذلؾ مف استخدامات شكمية
 .وال عالقة لممكاف الذي تجري فيو أحداث الرواية في ىذا الفضاء

ييتـ بكؿ ما يمتقطو ويستخرجو القارئ عند تصفحو الذي ىو ىذا النوع مف الفضاء  إذا    
، ىذا يعني أف الفضاء النصي  يشتغؿ عمى المساحات الطباعية التي ىي األخرى 3الكتاب

تعتبر نصا يوازي نص الكتابة، والتي مف خالليا ينفجر النص بدالالت تكشؼ لنا عف 
الجماليات المخبئة بؿ النائمة تحت جسد نصي، أي أف ىذه المساحات الطباعية ىي التي 

.     تضفي عمى النص مسحة جمالية جديدة
 في تقسيمو لمفضاء "Butor Michel" "بوتور ميشيل" اتبع "حميد لحميداني"ونجد      

 ."بوتور"النصي إلى عدة تقسيمات لكف أضاؼ بعض التقسيمات التي لـ يمحظيا 
                                                           

 .123، صجيوبوليتكا النص األدبيػ مراد عبد الرحمف مبروؾ، 1
 .56، صبنية النص السرديحميد لحميداني، ػ ينظر، 2
. 130، صمعجم السيميائياتفيصؿ األحمر، ػ ينظر، 3
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:  قسـ الفضاء النصي عمى النحو التالي"بوتور"     
   1.ػ الفيارس(7.             ػ الرسـ واألشكاؿ(4.                      ػ الكتابة األفقية(1
. ػ الصفحة ضمف الصفحة(5.                   ػ الكتابة العمودية(2
.   ػ ألواح الكتابة(6.                           ػ اليوامش(3

:  فكاف تقسيمو لمفضاء النصي كالتالي"حميد لحميداني"أما      
 ىي الكتابة مف اليميف إلى الشماؿ، مما يعطي انطباعا بتزاحـ األحداث :الكتابة األفقيةػ (1

. 2واألفكار في ذىف البطؿ الرئيس
 ىي إما الكتابة عمى اليميف أو الوسط أو اليسار، وىي عبارة عف أسطر :الكتابة العموديةػ (2

قصيرة متفاوتة الطوؿ فيما بينيا، وعادة ما تستعمؿ لتضميف النص الروائي أشعارا عمى 
 .3النمط الحديث

، يستعمؿ ىذا النوع مف "بوتور"عند " الصفحة داخل الصفحة" وىو ما يقابؿ :التأطيرػ (3
. 4الكتابة  لشد انتباه القارئ إلى قضية محددة في الزماف والمكاف

 وىو الذي يعمف عف نياية فصؿ أو نقطة محددة في الزماف والمكاف، كما يتمثؿ :البياضػ (4
. 5في االنتقاؿ بيف الفصوؿ مف صفحة ألخرى

 

                                                           
 .56، صبنية النص السرديحميد لحميداني، ػ 1
 .الصفحة نفسيا، المرجع نفسوػ 2
 . 57 ػ56المرجع نفسو، صػ 3
 .57المرجع نفسو، ص ػ4
 .58ػ المرجع نفسو، ص5
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وىي كممات أو فقرات أو لغات أجنبية، ترد داخؿ الكتابة األصمية وتكوف  :ألواح الكتابةػ  (5
. 1في الحوار غالبا

ىو الذي أتاح تصور تقنية الكتابة بالوسائؿ العممية الحديثة لمحصوؿ :التشكيؿ التيبوغرافيػ (6
   .  2عمى أنواع مف الكتابة لـ تكف متاحة مف قبؿ وأىميا الكتابة المائمة والكتابة الممططة 

 يتمثؿ في الغالؼ األمامي الخارجي لمنص الروائي وىو :التشكيؿ وعالقتو بالنصػ (7
.       يشير مباشرة إلى أحداث القصة أو مشيد مجسد في ىذه األحداث:تشكيؿ واقعيأػ : نمطيف
.   3 يحتاج إلى خبرة فنية عالية ومتطورة لدى المتمقي إلدراكو:تشكيؿ تجريديب ػ     
ومف كؿ ىذا نخمص إلى نتيجة مفادىا أف تألؽ الفضاء النصي مرتبط بجماليات كؿ      

تمؾ التشكيالت في نوع اإلخراج والكتابة وحجميا ورسميا واتساعيا وضيقيا وتنظيـ الفصوؿ 
. وتشكيؿ العناويف

المقصود بالرؤية أو : (L’Espace comme vision ):الفضاء كمنظور أو كرؤيةـ 4
 تحت باب "جوليا كريستيفا"المنظور وجية نظر الكاتب التي يسير بيا الرواية وتحدثت عنو 

ىذا الفضاء محوؿ إلى كؿ، إنو واحد، وواحد فقط، مراقب »فتقوؿ " الفضاء النصي لمرواية"
بوجية النظر الوحيدة لمكاتب الذي يييمف عمى مجموع الخطاب بحيث يكوف المؤلؼ بكاممو 
متجمعا في نقطة واحدة، وكؿ الخطوط تتجمع في العمؽ حيث يقبع الكاتب، وىذه الخطوط 

 أي أف ىذا النوع ،4«ىي األبطاؿ الفاعموف الذيف تنسج الممفوظات بواسطتيـ المشيد الروائي
مف الفضاء يتعمؽ بالطريقة التي يستطيع السارد بواسطتيا أف يييمف عمى عالمو الحكائي 

                                                           
 .59 ص،بنية النص السرديحميد لحميداني، ػ 1
 .ػ المرجع نفسو، الصفحة نفسيا2
 .60 ػ 59، صالمرجع نفسوػ 3
  .61ػ المرجع نفسو، ص4
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أبطاؿ يتحركوف عمى »فيو الذي يتحكـ في المعبة السردية مف البداية إلى النياية بما فييا مف 
 .1«واجية تشبو واجية الخشبة في المسرح

ىو الفضاء األشمؿ الذي يجمع العناصر الروائية عامة، و خاصة األبطاؿ أنو  كما نرى   
 حيث تتجمع مختمؼ أجزاء الرواية ومكوناتيا، حاممة لحاالت الكاتب االلتقاءبؿ ىي نقطة 

لشخصيات يتصرؼ فييا وفقا لما تمميو  (تصرفات، أفعاؿ، صفات)النفسية والذىنية وذاكرتو 
 .عميو ذاتو

إذا الفضاء كمنظور أو كرؤية ىو الفضاء الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالروائي أو الكاتب      
كونو ىو راسـ الخطة العامة لمرواية وىو المدير لمحوار والمقيـ لمحدث الروائي بواسطة 

 . األبطاؿ
 :أهمية الفضاء :مسااخ

لمفضاء أىمية كبيرة في الساحة األدبية وخاصة في العالـ الروائي فيو ذلؾ العالـ       
الواسع الذي يشعر القارئ بأنو يعيش في عالـ الواقع ال عالـ الخياؿ وبالتالي يخمؽ لديو 

فالفضاء باقترانو مع مكونات النص انطباع لمحقيقة، أي بفضمو يتـ التأثير المباشر بالواقع، 
الروائي المختمفة يكتسب أىميتو ومكانتو مما يجعمو العنصر الياـ في بناء الرواية، فيو 

  .يكتسب فائدتو باتصالو بيا

تشكؿ بنية الفضاء الروائي يعد » في قولو "أحمد محمود فرج أحمد"وأكد عمى ىذا الرأي      
جوىريا في الدراسات السردية عموما أو الروائية خصوصا كوف الفضاء يساىـ في تطوير 

ومف ، اإلبداع الروائي فال أحداث وال شخصيات يمكف أف تمعب أدوارا في الفراغ ودوف مكاف

                                                           
. 62، صبنية النص السرديحميد لحميداني، ػ 1
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ىنا تأتي أىمية المكاف ال كخمفية لألحداث فحسب بؿ وكعنصر حكائي قائـ بذاتو إلى جانب 
العناصر األخرى المكونة لمرواية، وعمى الرغـ مف أىمية الفضاء في الحكي فإف الدراسات 

 يرى أف الفضاء "أحمد محمود فرج أحمد"، وعميو نجد أف 1 «[...]السردية لـ تتفؽ حولو 
الروائي يمعب دورا كبيرا في الدراسات الروائية ذلؾ ألنو العنصر الفعاؿ الذي يوسع دائرة 

اإلبداع فيو بمثابة القاعدة الخصبة التي تنسجـ فييا األحداث لتشكؿ في األخير كال متكامال 
ىذا مف جية، ومف جية أخرى لتمارس الشخصيات أدوارىا وىو بذلؾ يشكؿ حمقة تواصؿ 

 إذا ،2بينو وبيف العناصر الروائية األخرى فالفضاء جزئية ميمة مف جزئيات الخطاب الروائي
الفضاء أىـ أداة في يد الروائي باعتباره العنصر الذي يحتضف جميع المكونات الروائية 

 .ويعطييا أبعادىا ويمنحيا داللتيا وتتجمى وظيفتو في كونو يسمح لمحدث بأف يتجمى تدريجيا

في بعض الروايات أداة بنائية وعامال حقيقيا يتوقؼ عميو العمؿ الفضاء وقد يغدو     
مكوف سردي ال تقؿ أىميتو البنائية عف المكونات األخرى، بؿ إنو »الروائي نفسو، فالفضاء 

، أو كما يقوؿ 3«يصبح أحيانا محددا لموظيفة الحكائية لمسرد بتحكمو في األحداث والحوافز
ولتزيد قيمة ومكانة وأىمية " جماليات المكان في الرواية العربية"في كتابو " شاكر النابمسي"

 أف يكوف كالشخصية الفاعمة في المتف دالفضاء الذي يطمؽ عميو مصطمح المكاف الب
ال أصبح مجرد حشو ال يحمؿ في مضامينو جماال فنيا  .الروائي، وا 

                                                           
أحمد :  مخطوط رسالة ماجستير، إشراؼ،(في روايات محمد جبريل)مستويات السرد و أشكاله أحمد محمود فرج أحمد، ػ 1

 .183، ص2005، 1حسف جبري و نجوى محمود صابر، جامعة اإلسكندرية، بيروت، ط
 .183ص، المرجع نفسوينظر، ػ 2
موسم الهجرة إلى "البنية الزمنية والمكانية في )البنية السردية عند الطيب الصالح ، (ابف الزيباف)ػ عمر عاشور3

 .41، ص2010، (ط.د) دار ىومة لمنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر، ،("الشمال
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وعمى ىذا األساس نجد الفضاء في بعض الروايات يمعب دور البطولة وليس دور      
، فالفضاء لو دور فعاؿ 1البطالة وىذا ما نجده مجسدا في الرواية التي سنقـو بالتطبيؽ عمييا

وعميو ، في تنمية األحداث الروائية ألنو ىو الذي يسمح بإدراؾ الداللة الكمية لمعمؿ الروائي
الفضاء في الحقيقة ما ىو سوى اإلطار والمناخ الذي تنفعؿ فيو جميع العناصر الروائية مف 

ذلؾ ألنو ال أحداث وال شخصيات يمكف أف تمعب أدوارىا   شخصيات وأحداث وأزمنة وأمكنة
في الفراغ ودوف مكاف، فأىمية الفضاء ال تكمف في أنو خمفية لألحداث فحسب بؿ باعتباره 

 . بذاتوا قائـا حكائياعنصر

                                                           
، 1، طلبناف، بيروت، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، جماليات المكان في الرواية العربيةػ ينظر، شاكر النابمسي، 1

.  275، ص1994



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      
 

 



ال سكاكين "     فضاء الشخصيات وتحوالتيا في رواية 
 "في مطابخ ىذه المدينة

 :بنية الشخصية :ولالمبحث األ
 مفهوم الشخصية من الناحية المغوية والناحية االصطالحية :المطمب األول    

 من الناحية المغوية :أوال               
  من الناحية االصطالحية :ثانيا               

  أهمية الشخصية ومكانتها :المطمب الثاني     
 : عالقة الفضاء بالشخصيات :المبحث الثاني

  الشخصية والفضاء :المطمب األول     
  عالقة الشخصيات بالفضاء في الرواية:المطمب الثاني     
 األفضية األليفة :أوال               

  المنفية/المغربة/األفضية المعادية :ثانيا               
 :  تحوالت فضاء الشخصيات في الرواية:المبحث الثالث

  البرنامج السردي عند غريماس:المطمب األول     
 ممفوظات الحالة :أوال               
    ممفوظات الفعل:ثانيا               

  ارتباط الشخصيات بالفضاء وتحوالته في الرواية:المطمب الثاني     
 عالقة الشخصيات بفضاء ميدان أكبس وتحوالتو :أوال              
  عالقة الشخصيات بفضاء مدينة حمب وتحوالتو:ثانيا              
 عالقة سوسن بفضاء الحزب وتحوالتو: ثالثا              
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اشتممت الركاية عمى عناصر متعددة شكمت محكر الدراسة لدل بعض الدارسيف ك النقاد      
كيعد الفضاء أحد أىـ ىذه العناصر، أك ىك المجاؿ الذم تسبح فيو جميع ىذه العناصر 

 الفضاء، باعتبار أف الركاية ال يمكنيا أف تنطمؽ  حكؿكلذلؾ أسس بعض الباحثيف دراستيـ
مف فراغ، إذ ال بد أف نحدد ليا عتبة فضائية كنقطة تشتبؾ كتتداخؿ فييا مع عناصر أخرل 
ال تقؿ عنيا أىمية كالشخصية التي تمارس سمطتيا عمى حمبة الفضاء في أم ركاية سكاء 

كانت عربية أـ غربية، فال تخمك أم ركاية مف مككف الشخصية، كمف ىنا تتبادر إلى أذىاننا 
ماذا نعني بالشخصية كأيف تكمف مكانتيا ؟ كما عالقتيا بالفضاء : تساؤالت عدة مف بينيا

 انفصاؿ؟ ك ىي عالقة اتصاؿ أأـ غربة ـأىي عالقة ألفة أ

  :بنية الشخصية :المبحث األول

 التطكر الذم شيدتو الشخصية مع ازدىار المعرفة اإلنسانية، كتنامي االتجاىات الفكرية     
إباف »كتكثيؽ صمتيا باألدب كعمكمو كخاصة مع الفف الركائي، سببو التحكالت االجتماعية 

   كيعكد ذلؾ لصعكد قيمة الفرد في  [...]الثكرة البكرجكازية في القرف التاسع عشر 
ىذا يعني أف الشخصية أعمنت عف نفسيا كعف قيمتيا مع المتف الركائي عمى  ،1«المجتمع

 .  مستكل اإلبداع كالنقد في القرف التاسع عشر

:  مفيوم الشخصية من الناحية المغوية والناحية االصطالحية  :المطمب األول

: من الناحية المغوية: أوال

جاء شخص الشخصيات » بمعنى "معجم لسان العرب"جاءت لفظة الشخصية في      
جماعة شخص اإلنساف كغيره مذكر كالجمع أشخاص كشخكص كشخاص، كالشخص سكاء 

                                                           
 . 207، صبنية الشكل الروائيػ حسف بحراكم، 1
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اإلنساف كغيره مف بعيد، نقكؿ ثالثة أشخاص، ككؿ شيء رأيت جسمانو، فقد رأيت 
سكاء اإلنساف كغيره، يظير مف بعيد كقد يراد بو »، أما الشخص في المغة العربية 1«شخصو

اختمفكا كتفاكتكا، أما الشخصية فكممة حديثة االستعماؿ : الذات المخصكصة، كتشاخص القـك
.   كىذه الصفات قد تككف حسنة كقد تككف قبيحة2«صفات تميز الشخص عف غيره: تعني

 كتعني" Persona" اشتقت لفظة الشخصية مف األصؿ الالتيني "المعاجم الغربية "كفي     
 ىذا ،3القناع الذم كاف يمبسو الممثؿ في العصكر القديمة ليظير أماـ الناس بمظيٍر معيف

. يعني أف الشخصية ىي التي تدؿ عمى المظير الخارجي لمشخص

: من الناحية االصطالحية: ثانيا

عرفت الشخصية تضاربا حكؿ المفيـك نظرا الختالؼ المناىج التي تناكلت النصكص     
األدبية بالدرس كالتحميؿ، كيعد الشكالنيكف الركس أكؿ مف تحدث عف الشخصية ككنيا 
عنصرا ميما في المتف الحكائي، كمف الباحثيف الذيف كاف ليـ الفضؿ في تحديد كتعديؿ 

                                     :مفيـك الشخصية عما كانت عميو قديما نجد

الذم تحدث عف الشخصية مف خالؿ تحديده " v. propp" "فالديمير بروب"     الباحث 
المؤلفة مف مجمكعة كظائؼ، كعدد الكظائؼ اإلجمالي ىك إحدل  (لدوائر الفعل السبع)

                                                           
، دار لساف العرب، 2عبد اهلل العاليمي، مجمد: يكسؼ خياط كنديـ مرعشمي، تحقيؽ: ، تصنيؼلسان العرب ابف منظكر، ػ1

 (ش خ ص)مادة . 280، ص(ت.د)، (ط.د)بيركت، لبناف، 
، 1 مؤسسة اقرأ لمنشر كالتكزبع كالترجمة، القاىرة، ط،(أنواعيا وأمراضيا وفن التعامل معيا)الشخصية  سعد رياض، ػ2

 .11، ص2005
، 1991، 1 مكتبة األنجمك مصرية، القاىرة، طالشخصية بين السواء والمرض، ينظر، عزيز حنا داكد، ػ3

.  78ص
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 لـ يحدد لنا تعريفا محكما "بروب فالدمير"مف خالؿ ىذا الحديث نجد ، 1كثالثكف كظيفة
نما أدرجيا ضمف عنكاف الكظائؼ التي كانت محكر دراستو، كضمف كحدة  لمشخصية كا 

 .األفعاؿ التي يمنحيا الحكي لمشخصيات

مشكمة  انطمؽ في تعريفو لمشخصية مف منطمؽ لساني كقاؿ بأف "تودوروف"أما      
الشخصية قبؿ كؿ شيء مشكمة لسانية، كالشخصيات ال كجكد ليا خارج الكممات ألنيا ليست 

في حديثو عف الشخصية كفقا لمنيج " تودوروف"، ىذا يعني أف 2سكل كائنات مف كرؽ
 .المساني جردىا مف جانبيا الداللي كجعميا بمثابة الفاعؿ داخؿ المتف الحكائي

" يوري لوتمان"أكممت الشخصية مسيرتيا التطكيرية مع باحثي المنيج السيميائي أمثاؿ      
"Youri Lotman "غريماس "و":  

ىي التي تقدـ الحدث في شكؿ فعؿ »الشخصية عمى أنيا " يوري لوتمان"حيث عرؼ      
كلكي يستقيـ كجكدىا . يخرؽ العالـ المتصؿ، ككأنيا أداة لمتكسير كاالنزياح، لمشرح كالتفتيؽ

، ىذا يعني أف الشخصية 3«فيي مكظفة إلثبات معنى كبمكغ داللة تقكلب النص السردم ككؿ
  .ىي أداة محركة لتنفيذ الفعؿ

 يعرؼ الشخصية بأنيا ىي نقطة تقاطع كالتقاء مستكييف أحدىما سردم "غريماس"أما      
كاآلخر خطابي، المستكل السردم ىك الذم ييتـ باتصاؿ األدكار العاممية بعضيا البعض 

                                                           
 دار األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تيزم كزك، ،(في مضمون الخطاب السردي)معالم سيميائية ػ ينظر، نادية بكشفرة، 1
 .80، ص2011، (ط.د)
، 2005، 1عبد الرحماف مزياف، منشكرات االختالؼ، الجزائر، ط: ، ترجمةمفاىيم سرديةػ ينظر، تزفيطاف تكدكركؼ، 2

 .71ص
 .82، ص معالم السيميائيةػ نادية بكشفرة، 3
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كتنظيـ حركة الكظائؼ كاألفعاؿ التي تقـك بيا الشخصيات، أما المستكل الخطابي ىك الذم 
 الشخصية عند غريماس  ، ىذا يعني أف1ييتـ بالمؤىالت التي تتصؼ بيا ىذه الشخصيات

  .مرتبطة باألدكار كاألفعاؿ كالكظائؼ دكف إىماؿ جانب المؤىالت ليا

بناء يقـك النص »عمى أنيا  عرؼ الشخصية" Ph.hamon" "فيميب ىامون"في حيف      
، فالشخصية في نظره ىي ذات 2«بتشييده أكثر مما ىي معيار مفركض مف خارج النص

 .مرجعية لغكية بحتة

شيد مفيـك الشخصية عند العرب أيضا تباينا ممحكظا، فكؿ باحث يعرؼ الشخصية ك     
 :كفقا لمنظكره الخاص

تمثؿ العنصر الحيكم الذم » يعرؼ الشخصية عمى أنيا ىي التي "سعيد يقطين" ىذا     
، ىذا يعني أف الشخصية 3«يضطمع بمختمؼ األفعاؿ التي تترابط كتتكامؿ في مجرل الحكي

. ىي العنصر الحكائي الذم تبنى مف خاللو أحداث الركاية

الشخصية ضمف حديثو عف األشخاص داخؿ  تحدث عف" محمد غنيمي ىالل"أما      
 [...]ىي مدار المعاني اإلنسانية كمحكر األفكار كاآلراء العامة، »القصة عمى أنيا 

                                                           
، دار األفاؽ، (" جورج زيدان: جياد المحبين لـ"دراسة تطبيقية رواية)تحميل الخطاب األدبيػ ينظر، إبراىيـ صحراكم، 1

 .156، ص1991، 1الجزائر، ط
عبد الفتاح كيميطك، دار الكالـ، الرباط، : سعيد بنكراد، تقديـ: ، ترجمةسيميولوجية الشخصية الروائيةػ فيميب ىامكف، 2
 . 51، ص1990، (ط.د)
 .87، صقال الراويػ سعيد يقطيف، 3
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ىي مرآة " غنيمي ىالل: "، إذا الشخصية كفقا لػ1«كاألشخاص في القصة مصدرىـ الكاقع
  .   عاكسة لمكاقع االجتماعي كالسياسي كالثقافي بما فيو مف تناقضات

اإلنساف كما نراه في الكاقع المرئي » الشخصية عمى أنيا "أحمد مرشد"في حيف يعرؼ      
اإلنساني كاألدبي، فيي صكرة تخيمية، استمدت كجكدىا مف مكاف كزماف : ألنيا تكحد البعديف

كتعكس بعالقاتيا مع  [...]معينيف، كانصيرت في بنية الكاتب الفكرية، الممزكجة بمكىبتو 
البنى الحكائية األخرل، ظركفا اجتماعية كاقتصادية كسياسية مساىمة بذلؾ في تككيف 

تجسد الكاقع كفي  ىي التي" أحمد مرشد"، إذا الشخصية الركائية في نظر 2«المدلكؿ الحكائي
  .اآلف ذاتو نابعة مف خياؿ الكاتب، ألنو يصكر لنا مف خالليا كقائع حاصمة في حياتنا

 ينظر إلى الشخصية عمى أنيا مزيج مركب كمعقد مف الخير "عبد الرحمن منيف"أما      
كالشر كأف أحد الجانبيف قد يتغمب عمى اآلخر بسبب حركة الحياة كطبيعة التعامؿ كردكد 

  .، ىذا يعني أف الشخصية ىي التي تتككف مف خالؿ االنعكاسات الحياتية3األفعاؿ

تعد الشخصية الركائية كسيمة الكاتب لتجسيد رؤيتو، كالتعبير عف كخالصة لما قمناه      
إحساسو بكاقعو، كىي التي تكشؼ لنا عف القكل التي تحرؾ الكاقع مف حكلنا، فبدكف 

 .الشخصية ال كجكد لمركاية

 

 

                                                           
 .526، ص2001، (ط.د)، نيضة مصر لمطباعة كالنشر، القاىرة، النقد األدبي الحديثػ محمد غنيمي ىالؿ، 1
 .35، صالبنية والداللةػ أحمد مرشد، 2
 .232، ص1992، 1، دار الفكر الجديد، بيركت، طالكاتب والمنفىلرحمف منيؼ، اػ ينظر، عبد 3
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 :أىمية الشخصية ومكانتيا: المطمب الثاني

ألنيا الركيزة تعد الشخصية مف المككنات التي ليا قيمتيا كأىميتيا في البنية السردية      
التي تبنى عمييا الركاية فيي ممتقى األفكار، كمجاؿ المعاني التي تدكر حكليا األحداث 

كالشخصية الركائية تستقي مادتيا مف الكاقع الذم تعيش فيو، كغالبا ما تككف ذات بعد جمالي 
مميز عف الشخصية التقميدية التي نراىا في حياتنا اليكمية، أم أنيا تضفي عمى الكاقع 

، فال 1اإلنساني صبغة فردية فيي نمكذج يتميز بالتفرد، كىي أيضان تحفؿ بالعمؿ كالحركة
يمكف أف ننجز عمال ركائيا دكف شخصيات، ككنيا تمثؿ العنصر األساس الذم ينجز األفعاؿ 

 .كالذم يتقمص األدكار في الركاية

الشخصية إذا ىي أحد العناصر كاألركاف األكلية التي ليا أثرىا الكاضح كالبارز في      
 صياغة المبنى الحكائي، كعميو فإف الركاية بال شخصية تعد عمال مبتكرا في جميع جكانبو

بأف التعرؼ عمى الشخصية في أنساقيا ىك إدراؾ ألحد عناصر البنية »ليذا يمكف القكؿ 
الركائية األساسية، كسعي إلى إنتاج الداللة التي ترمي إلييا بنية الشخصية، ألف التفكير في 
الشخصيات ىك تفكير في إنتاج الداللة، أم تفكير في المسار الذم يسمح لمنص بالتحكؿ 

إلى شكؿ قابؿ لإلدراؾ، كبذلؾ تساىـ بنية الشخصية في الداللة عمى محتكل النص الركائي 
ىذا يعني أف الشخصية مف المككنات الحكائية ، 2«كفي تشكؿ جماليات النص الركائي

 . األساسية التي تساعد عمى إنتاج الداللة

 :شخصية الفناف :كالشخصية يمكف أف تظير في العمؿ الفني عمى ثالثة أشكاؿ ىي     
شخصية مف يجرم تصكيره أك اإلنساف بطؿ كىي شخصية المبدع صاحب العمؿ الركائي، 

                                                           
 .108، ص1982، 1، مكتبة الشباب، مصر، طبناء الروايةػ ينظر، عبد الفتاح عثماف، 1
.  122 صالنية والداللة،ػ أحمد مرشد، 2
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شخصية ذلؾ الذم يكجو  كىي الشخصية البطمة التي تتمحكر حكليا الركاية، :العمؿ الفني
 كىك المتمقي أك القارئ الذم يتمقى كيقرأ الركاية، ىذه الشخصيات الثالثة :إليو العمؿ الفني

التي قمنا بذكرىا ىي شخصيات مكممة بعضيا البعض، ال يمكف االستغناء عف أحد ىذه 
، كالشخصية ال يككف ليا معنى في 1الشخصيات فغياب أحدىا يعني غياب العمؿ الركائي

بنية العمؿ الركائي إال إذا كانت ليا كظيفة تمارسيا في عالقتيا مع الشخصيات األخرل 
، إذا قيمة كمكانة الشخصية تتجمى في 2خالؿ حكافز تدفعيا إلى فعؿ ما تفعؿ مفكاألحداث 

إحاطتيا بكؿ الجكانب التي تشكؿ البنية الركائية مف جية، كمف جية أخرل في قدرتيا عمى 
 .تحقيؽ مشركعية انبنائيا كتكاجدىا في فضاء داللي يكافؽ فضاء الحكي

 فالشخصية إذا ما كظفت في مكانيا المناسب تعطي لمنص األدبي فنيتو كجمالو ألنيا     
ىي المحرؾ األساسي لمعمؿ الفني، كالقطب الذم يتمحكر حكلو الخطاب السردم، فأىـ أداة 
يستخدميا الركائي أثناء تصكيره األحداث ىي اختيار الشخصيات، ككنيا المنطمؽ األساس 

 .  الذم يبني مف خاللو الركائي عممو

إضافة إلى ما تطرقنا إليو حكؿ الشخصية عمى أنيا عنصر حكائي ميـ في الركاية كأنو      
ال يمكف أف تبنى أم ركاية دكف شخصيات، تجدر بنا اإلشارة أيضا إلى مسألة ميمة جدا 
كىي أف الشخصية ال يمكف أف تثبت كجكدىا الفعمي في المتف الركائي كىي في معزؿ عف 

 عنصر الفضاء، إذا ما العالقة التي تربط الفضاء بالشخصية؟

 
                                                           

، 1977، 1فؤاد مرعي، دار الفارابي، بيركت، ط: ، ترجمة كتحقيؽاالنعكاس والفعلىكرست ريديكر، ػ ينظر، 1
. 62ص

، 2010، 3، دار الفارابي، بيركت، لبناف، ط(في ضوء المنيج البنيوي)تقنيات السرد الروائيػ ينظر، يمنى العيد، 2
 .77ص
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   :عالقة الفضاء بالشخصيات :المبحث الثاني

                                                                   :الشخصية والفضاء :المطمب األول

يعد الفضاء مف أىـ المحاكر الركائية التي ليا الفضؿ في إبراز فكرة الكاتب كتحميؿ      
ألف إدراؾ اإلنساف لممكاف مباشر كحسي، كصراعو معو ما ىك إال تأكيد لذاتو »شخصياتو 

إبراىيم " كالفضاء في نظر 1«كتأصيؿ ليكيتو، فبقدر إحساسو بالمكاف تكمف أىمية كجكده
لو القدرة عمى التأثير في الشخكص كحبؾ الحكادث مثمما لمشخصيات أثر في  »"خميل

صياغة المبنى الحكائي لمركاية، فالتفاعؿ بيف األمكنة كالشخكص شيء دائـ كمستمر في 
، يعني ىذا أف الفضاء عنصر حي كفاعؿ في 2«الركاية، مثمما ىك دائـ كمستمر في  الحياة

الشخصيات إضافة إلى دكره الفعاؿ في تشخيصيا كتككينيا كالغكص في أعماقيا لمكشؼ عف 
أسرارىا، أم أف الفضاء ال يكتفي أك ال يحد نظره في كصؼ الجانب الجغرافي فحسب بؿ 

 .يتعداه إلى أبعد مف ذلؾ فيك يؤدم دكرا حيكيا في مستكل الفيـ كالتفسير كالقراءة النقدية

ال يمثؿ " الفضاء" المكاف الركائي كالذم نقصد بو "محمد عزام" ككما يقكؿ عنو أيضا    
الخمفية التي تقع فييا األحداث فقط، بؿ ىك اإلطار الذم يحتكييا كالعنصر الفاعؿ في 

، إذا الفضاء ىك 3الشخصية الركائية فال فضاء دكف شخصيات كال شخصيات دكف فضاء
الذم تعيش فيو مجمكعة مف الشخصيات تربط بينيا عالقات محددة، كضكابط اجتماعية 
متنكعة يقـك الفضاء بصياغتيا ككضعيا المكضع المناسب، إضافة إلى ذلؾ العالقة بيف 

                                                           
، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، عماف، (في الخطاب الروائي)جماليات السرد ػ صبيحة عكدة زعرب كغساف كنفاني، 1

 .95، ص2006، 1األردف، ط
، 1، منشكرات االختالؼ، الجزائر، الدار العربية لمعمـك ناشركف، بيركت، لبناف، طبنية النص الروائيػ إبراىيـ خميؿ، 2

. 131، ص2010
.115 ػ 114، صفضاء النص الروائيػ ينظر، محمد عزاـ،  3 
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الفضاء كالشخصية ىي التي تحدد المكاقؼ كالرؤل التي يبنييا السارد، مف خالؿ انحيازه إلى 
الحّيز الذم تتحّرؾ فيو الشخصيات  فالفضاء ىك ،شخصية مف الشخصيات داخؿ فضاء ما

فتنشأ بذلؾ عالقة متبادلة بيف الشخصية كالفضاء، كىي عالقة ضركرية تمنح  أك تقيـ فيو
ـّ ليكتسب الفضاء صفاتو كمعانيو العمؿ الركائي خصكصيتو كطابعو، ، معناه 1كداللتو كمف ث

  . أف الشخصية أحد العناصر الحكائية التي تمنح الفضاء الركائي أىميتو كمكانتو

 لنا الفضاء باعتباره العضك األساسي المكجكد في "ياسين النصير"في حيف يحدد الناقد      
المجتمع، لذا يتفاعؿ اإلنساف معو باعتباره مف متطمبات الحياة كيتفاعؿ مع ىذه الحاجات 

التي تربطو بالمجتمع لذا شأنو شأف أم نتاج اجتماعي ألف الذات البشريػػػػػػػة ال تكتمؿ داخؿ 
ىذا يعني أف ، 2حدكد ذاتيا بؿ ىي  قطعة شعكرية كحسية مف أخالؽ كأفكار كمعتقدات

الشخصيات في بناء عالقات مع شخصيات  الفضاء ىك البؤرة األساسية التي تعتمد عمييا
أخرل كقد تككف ىذه العالقات اجتماعية، أك سياسية، أك ثقافية، فكأف الفضاء ىك األداة التي 

  .تكشؼ لنا عف تصرفات الشخصية كتعطييا مكانتيا كقيمتيا في العمؿ الركائي

فقد أشار إلى أف أىمية الفضاء ىي التي تتجمى في تشكؿ الفرد " سعيد يقطين"أما      
كأحاسيسو كانفعاالتو منذ زمف طكيؿ، فالكعي كاإلحساس عند الفرد ال يبرز إال مف خالؿ 
انتمائو إلى فضاء محدد، أم أف االنتماء إلى األمكنة ىك الذم يفرؽ كيميز الناس عف 

، ىذا يعني أف الفضاء ىك الذم يحدد ىكية اإلنساف، كقاؿ في مكضع آخر 3بعضيـ البعض
الفضاء ليس ذلؾ المحيط الذم تعيش فيو الشخصية فحسب، بؿ ىك أيضا المحيط الحيكم 

                                                           
 .127، صالبنية والداللةػ ينظر، أحمد مرشد، 1
، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، إربد، األردف، (مفاىيم نظرية)مكونات الخطاب السردي ػ ينظر، الشريؼ جبيمة، 2
 .44، ص 2011، 1ط
 .242 ػ 241، صقال الراويػ ينظر، سعيد يقطيف، 3
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الذم يحقؽ مطالب كرغبات اإلنساف، إذا الفضاء ليس فقط العالـ الذم تتحرؾ فيو 
كليذا أصبحت العالقة بيف الفضاء  ،1الشخصيات، كلكنو يغدك كذلؾ مكضكعا لمفعؿ

كالشخصية عالقة تبادلية تكاممية، فال الفضاء يستطيع أف يؤدم كظيفتو بمعزؿ عف 
 .الشخصية، كال الشخصية تستطيع التخمي عف الفضاء

كمما تحركت شخصية في السياؽ، حركت معيا » "حسن نجمي" كىذا ما نجده فيما قالو     
 ألف الفضاء قد يككف بيتا يستريح فيو اإلنساف مف ،2«فضاء خصكصيا تمتمكو مثمما يمتمكيا

تعبو، كقد يككف مسجدا لمعبادة، كقد يككف شارعا يجد فيو اإلنساف مالذه ىذا يعني أف العالقة 
الفضاء كائف حي يمارس حركتو في الخطاب، كيؤثر »بيف الفضاء كالشخصية تكمف في أف 

 ككأف الفضاء بمثابة خزاف حقيقي ،3«كيتأثر بباقي المككنات الركائية كخاصة الشخصية
  .لألفكار كالمشاعر كاألحاسيس التي تتصؼ بيا الشخصية

عالقة تبادؿ يؤثر كؿ طرؼ في  كىكذا تككف العالقة بيف الفضاء كالشخصية ىي     
ألف الفضاء  ، فالفضاء يقتضي كجكد الشخصية كالشخصية تقتضي حضكر الفضاء4اآلخر

ال يكتسب بنيتو كدالالتو إال بالتفاعؿ بيف ىذه العناصر، فيغدك ىذا التفاعؿ مفتكحا لمدخكؿ 
، إذا لمفضاء أىمية خاصة في تشكيؿ العالـ الركائي كرسـ أبعاده، ذلؾ 5إلى أعماؽ الخطاب

ألنو مرآة تنعكس عمى سطحو صكرة الشخصيات ببعدييا النفسي كاالجتماعي كألنو يأخذ عمى 
                                                           

 .242، صقال الراويػ ينظر، سعيد يقطيف، 1
. 133، صشعرية الفضاء السرديػ حسف نجمي، 2
، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، إربد، (دراسة في روايات نجيب الكيالني)بنية الخطاب الروائيػ الشريؼ جبيمة، 3

. 191، ص2010، 1األردف، ط
 .31، صبنية الشكل الروائيػ ينظر، حسف بحراكم، 4
 دار األمؿ لمطباعة ،(دراسة بنيوية لنفوس ثائرة)المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية ػ ينظر، أكريدة عبكد، 5

 .110، ص2009، (ط.د)، (ب.د)كالنشر كالتكزيع، 
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عاتقو السياحة بالقارئ في عالـ متخيؿ، يصنعو الركائي مف كممات كيضعو كإطار تجرم فيو 
 .األحداث

فالفضاء بمثابة الصكرة السينمائية التي تأخذنا في رحمة مف الكىمة األكلى لندرؾ مف     
خالليا ما يحاكؿ األدب أف يصكر لنا عبر الصفحات كال تتحقؽ داللة الفضاء في الركاية إال 

، فكأف القارئ ىنا بمثابة دليؿ سياحي يجكؿ في 1مف خالؿ تنظيـ حركة الشخصيات بداخمو
فضاء الركاية حتى يستخرج لنا فضاء السرد الذم يمنح  لمركاية  حياتيا كمسارىا السردم 

. كسط الشخصيات كاألحداث

: عالقة الشخصيات بالفضاء في الرواية :المطمب الثاني

" ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة"تبرز العالقة بيف الفضاء كالشخصيات في ركاية      
خكة  أـ كأب)في مكاضيع عدة، فالفضاء األسرم المتشابؾ كالمتداخؿ مف " خالد خميفة:"لـ كا 

لو عالقة كطيدة بالفضاء العاـ المتمثؿ في مدينة حمب  (كأقرباء كأصدقاء كأحباء كمعارؼ
 بكجو عاـ، كىذه العالقة ال تتجمى في أف مدينة حمب ىي مجرد فضاء ابكجو خاص كسكرم

نما أصبح جزء منيـ  تتحرؾ فيو الشخصيات أثناء القياـ باألحداث أك مأكل يمجؤكف إليو، كا 
يتعايشكف معو في حبيـ، ككرىيـ، ككفائيـ، كخيانتيـ، كتكطنيـ، كتغربيـ، كىذه العالقة أقؿ 

شيء يقاؿ عنيا أنيا عالقة إنسانية، فرغـ اختالؼ اتجاىاتيا إال أنيا تترابط مع بعضيا 
 .االبعض مف خالؿ انتمائيا إلى كسط كاحد ىك سكرم

 حاكؿ أف يمثؿ عالقة الفضاء بالشخصيات في ركايتو "خالد خميفة"نالحظ أف الركائي     ك
مف خالؿ إدراكو أف لكؿ مف الفضاء كالشخصية كظائؼ تساىـ في تحريؾ األحداث، كحتى 

                                                           
 .30 ػ 29، صالبنية السردية عند الطيب صالحينظر، عمر عاشكر،  ػ1
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نؤكد عمى صحة ما قمناه ما عمينا إال أف نستدؿ ببعض النماذج مف الركاية عمى سبيؿ المثاؿ 
 . ال الحصر

حديثنا عف حمب كفضاء مكاني يجرنا إلى الحديث عف األسرة الحمبية كفضاء أسرم      ؼ
عانت الحزف، كاأللـ كالمأساة كالتفكؾ، كالشتات، كالقير، كاالستبداد، حاليا حاؿ حمب التي 

شطر مؤيد لمحزب خائؼ مف إرىاب السمطة الجديدة، كشطر : قسميا الحزب إلى شطريف
معارض كىذا األخير بسبب تمسكو برأيو كعدـ استسالمو كرضكخو كامتثالو ألكامر سمطة 
الحزب فقد حريتو كأصبح يعيش في كطنو كحتى في بيتو كغريب أك كسجيف ال يممؾ حرية 

  .التنقؿ في الشكارع كاألزقة كما يشاء، ىذا حاؿ كؿ مكاطف سكرم عصى أكامر الحزب

ىنا نجد عالقة كطيدة بيف فضاء الكطف الذم تمثمو حمب كالذم أصبح بعد انقالب      
كفضاء الشخصيات التي تعيش في ىذا الكطف  ، كمخربا، كمفككا، كمدمرا،البعث كطنا مشتتا

كالتي مثميا الركائي في األسرة الحمبية التي كانت تأمؿ كغيرىا مف العائالت بصدر حنكف 
كسكينة، ككقار، كنقصد بالصدر  يضميـ جميعا كيمنحيـ حياة فييا ىدكء كاستقرار،

 بيت العائمة المميء بالفرح كالسعادة، كاألمؿ، لكف لألسؼ أنيا لـ تمؽ سكل ما "البيت"الحنكف
يقمع القمب كيممؤه حزنا، كأسى، ففضاء حمب يمثمو أفراد العائمة ككؿ مف األـ، كاألب 

كالخاؿ نزار كالخاؿ عبد المنعـ كالجد كالجدة كالخالة  (سعاد كالراكم كسكسف كرشيد)كاألبناء
 .ابتياؿ كغيرىـ فيذه الشخصيات ىي في حد ذاتيا نقصد بيا حمب

كعميو فإف ىذه الشخصيات تتميز بأنيا شخصيات مبدعة ككف اإلبداع ىك خمؽ شيء     
نما قد يككف  جديد كىذا الشيء الجديد ليس مف الضركرم أف يككف جديدا كؿ الجدة، كا 
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، كىذا ما قاـ بو الركائي مف خالؿ 1اإلبداع في إعطاء الشكؿ القديـ صبغة جديدة لـ نعتدىا
حديثو عف األكضاع السياسية التي دمرت مالمح المدينة الجميمة أك المحبكبة كما تسمييا 
األـ كأىؿ حمب ككؿ، كاغتياؿ أحالميـ برصاص الحزب، ىك فضاء قتؿ اإلنسانية كتكثيؽ 

نما يخرب  الخراب الذم لـ يمحؽ بالمدينة فحسب، بؿ بأىميا أيضا فالمكاف ال يخرب كحده، كا 
معو سكانو، كىذا خير دليؿ عمى أف الفضاء يرتبط بالشخصية ارتباطا كثيقا، فال فضاء دكف 
شخصيات كال شخصيات دكف فضاء، كذلؾ ألف بناء المكاف يككف كفقا لرؤية الشخصية لو 

، ىذا يعني أف المكاف كالشخصية عنصراف 2أم حسب تصكرات الشخصية لذلؾ المكاف
مالزماف بعضيما البعض غياب أحدىما يعني غياب اآلخر، فال يمكف تصكر شخصية دكف 

.  فضاء تعيش فيو

الكثير مف األفضية منيا األليفة كمنيا المعادية   في ركايتو"خالد خميفة"لقد جسد الكاتب      
كبيف فضاء كفضاء نجد دالالت مختمفة، أعطت لمنص أك العمؿ اإلبداعي جمالو كركنقو 

ألف التعامؿ مع ىذه األفضية لـ يكف تعامال حسيا جغرافيا خاليا مف الفنية، بؿ ىك تعامؿ مع 
األحاسيس كالمشاعر التي تفتح مجاؿ التحاكر كالنقاش معيا، كىذا النقاش قد يككف فيو 

تجاذب كقد يككف فيو تنافر حسب المكقؼ المطمكب، كككننا نحف كقراء نعتبر أنفسنا كجزء 
يحاءات تخرجو مف بكتقتو  مف النص يحؽ لنا دكف غيرنا أف نقرأ النص كنعطي لو دالالت كا 
الضيقة، كلكف دكف البعد عف المعنى المنشكد كالمعنى األصمي، أم أف يككف مقاربا لألصؿ 

. المنزؿ، كالكطف: كأىـ األفضية التي كانت بؤرة التحاكر في ىذه الركاية ىي

                                                           
، دار النيضة العربية لمطباعة (دراسة في تنمية السيمات اإلبداعية)سيكولوجية اإلبداعػ ينظر، عبد الرحمف عيسكم، 1

 . 20، ص1989، 1كالنشر كالتكزيع، بيركت، ط
، 1، األردف، طدبإر، دار الكندم لمنشر كالتكزيع، المكان في النص المسرحيػ ينظر، منصكر نعماف نجـ الدليمي، 2

 .92، ص1999
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أفراد المجتمع )بالشخصيات  (حمب)مف خالؿ ما أشرنا إليو سابقا حكؿ عالقة الفضاء     
نجد ىنالؾ أفضية جزئية داخؿ ىذا الفضاء الكبير الذم يشمؿ كؿ ىذه األفضية  (الحمبي

ككما قمنا آنفا أف األفضية داخؿ الركاية لـ تعرؼ ثباتا، ففي بعض األحياف نجدىا مرغكبة 
كفي غالبيا مرفكضة، ألف اختيار األفضية كاألمكنة ىك جزء مف بناء الشخصية، كمف ىنا 

أفضية أليفة أك ىناؾ مف يسمييا بأفضية السعادة أك : نستنتج أف ىناؾ نكعيف مف األفضية
. الحمـ الدافئ، كاألفضية المعادية أك المكحشة أك أفضية الكاقع المرير أك الضياع

كىي األماكف غالبا ما تككف خاصة بانتماء األشخاص، كفي حالة  :األفضية األليفة :أوال
اغترابيا عنيا سكاء كاف االغتراب في انتقاليا إلى أماكف أخرل أك اغترابيا داخميا نحف 

حيف نحمـ بالبيت الذم كلدنا فيو، كبينما نحف في » فإننا "باشالر"فحسب كنشتاؽ إلييا، 
أعماؽ االسترخاء القصكل، ننخرط في ذلؾ الدؼء األصمي في تمؾ المادة لفردكسنا المادم 

ىذا يعني أف البيت ىك المكاف ، 1«ىذا ىك المناخ الذم يعيش اإلنساف المحمي في داخمو
الكحيد الذم يمنح لمشخصية جكان منسجمان مع طبائعيا، كالذم يفتح مجاالن لمفسحة كالحمـ 

 .كالتذكر

 ىنا تككف عالقة الشخصية بالمنزؿ ىي عالقة تآلؼ كحب كسعادة كطمأنينة، أم أف    
اإلنساف يعمف دائما عف حاجتو إلى إقرار كجكده كالبرىنة عمى كينكنتو مف خالؿ اإلقامة في »

، ىذا يعني أف 2«مكاف ثابت سعيا كراء رغبة متأصمة في االستقرار كطمب األمف لمذات
المكاف ال يككف مكانا لمراحة، كاالستقرار، كاالختراؽ، كالدفاع، كالبناء، كالتشبث، إال حيف 

                                                           
غالب ىمسا، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، : ، ترجمةجماليات المكانغاستكف باشالر،  ػ1
 .38، ص1984، 2ط
 .53، صبنية الشكل الروائيػ حسف بحراكم، 2
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يسكف كيدؿ عمى أفؽ التجارب الحياتية، كيتجمى ىذا النكع مف األفضية في الركاية في 
:  مكاقؼ عدة نذكر منيا

كفي األشير األخيرة قبؿ مكت أمي، اعتاد نزار ىذه األمسيات، يجمس كحيدا عمى »     
كرسي خشبي قديـ يستمع إلى ىذياف أختو حيف تستيقظ مف غيبكبتيا بيف كقت كآخر، تخبره 

ببساطة . عف أخيمتيا بيقيف كامؿ كأنيا تشاىد بمفردىا فيمما سينمائيا غير مرئي آلخريف
تتحدث عف أشباح تطارد أخي رشيد، تسأؿ عف أحكاؿ البالد، كقبؿ أف تعكد إلى صمتيا 

تتحدث بقكة تدىشو كبجمؿ كاضحة دكف تكقؼ كلساعات عف أسعار الخضار، كذكرل ليالييا 
مع أبي في ذلؾ البيت الحجرم القديـ عمى أطراؼ محطة ميداف أكبس، تضحؾ كأية امرأة 

طبيعية تتذكر بحسرة أنيا قدمت القيكة إليمينا كعممتيا صنع مربى المشمش، كيبدك مشيدىما 
لمف ال يعرفيما طبيعيا، أخاف اختارا قضاء شيخكختيما معا في الثرثرة كقمي البزر، كتصفية 
حساباتيما مع ماضي عائمتيما الذم ال يتركيما فيندفعاف بإعادة تقييـ كمحاسبة أشخاص 

ماضييما كحيف يكشفاف أف الجميع قد مات أك تشرد منذ زمف بعيد يصمتاف، كيفكر االثناف 
، ىذا المقطع يحمؿ في مضامينو 1«أف الماضي رغـ كؿ جمالو لـ يمنحيما سكل التعاسة

: قراءتيف

 المألكؼ عند الجميع أف البيت القديـ ىك بيت األلفة كالسكينة كالراحة، كىذا :القراءة األولى
المكاف كمما ابتعد عنو اإلنساف يشده الحنيف كالشكؽ إليو، فيقـك باسترجاع الذكريات الجميمة 
التي يتمنى العكدة إلييا ألنيا ىي التي تمنحو السعادة كالراحة التي يفقدىا في زمنو اآلني 

إف المسكف لف يككف مسكنا إال أف تأنس  »"عبد الصمد زايد"كالحالي، كفي ىذا الصدد يقكؿ 
إليو كتسكف كترتاح كتشعر فيو بأنؾ تممؾ شيئا كلؾ أف تحممو بصماتؾ كلؾ أف تشكمو كتييؤه 

                                                           
 .10، ص2013، 1، دار العيف لمنشر، القاىرة، طال سكاكين في مطابخ ىذه المدينةخالد خميفة، ػ 1
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، ىذا يعني أف المكاف ال تظير كظيفتو إال مف خالؿ كجية نظر 1«عمى النحك الذم تراه
 .الشخصية التي تعيش فيو كتسكنو

ربما ىذا ما كانت األـ تفقده بعدما تركيا زكجيا كىرب مع العجكز األمريكية إيمينا، ىي      
تفتقد كتحف كتشتاؽ إلى زكجيا كبيتيا القديـ في ميداف أكبس كتتمنى أف يعكد بيا الزمف إلى 
الكراء حتى تعكد إلى بيتيا القديـ الذم كانت تعيش فيو ببراءة حبيا لزكجيا كحب زكجيا ليا 
قبؿ ىركبو مع األجنبية، ككأنيا مف نبرة حديثيا مع أخييا نزار الذم يأتي إلييا كؿ أمسية 
ليؤازرىا في مرضيا تشتاؽ إلى تمؾ األياـ الماضية التي كانت تممع ببريؽ الحياة، ىذا إذا 

.  اعتبر أف البيت القديـ ىك بيت األلفة كالطمأنينة كالسعادة كالراحة

لكف مف جية أخرل إذا ما الحظنا جيدا ىذا المقطع نجد أف البيت القديـ : القراءة الثانية
نما، الراحة كالسكينة ىك ليس كذلؾ الذم قمنا عنو ىك بيت ىك بيت مميء بالحزف، كاألسى  كا 

كالخكؼ، ككنو يذكر األـ باألجنبية إيمينا التي قدمت ليا القيكة كعممتيا صنع مربى المشمش 
 .كفي آخر المطاؼ أخذت منيا زكجيا كتركتيا مع أكالدىا تصارع متاعب الحياة كحدىا

 إذا في ىذا المقطع نجد تحكال جذريا لمفضاء مف فضاء أليؼ تجكب في أرجائو السعادة    
كالكقار إلى فضاء معادم، كفضاء تعيس يممؤه الحزف، كاألسى، كالحسرة، كالخيانة، التي 

تمقتيا مف طرؼ األجنبية التي عممتيا صنع مربى المشمش كالتي أخذت منيا زكجيا كىربت 
، إذا فضاء ذكريات البيت القديـ رغـ ما يحممو في أعماقو مف جماؿ، كسعادة 2بو إلى بمدىا
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كراحة كسكينة، ككقار، إال أنو ىنا غير كجيتو فمـ يمنح العائمة سكل التعاسة كالحزف 
.  كالمأساة

كحتى المنزؿ الجديد الذم انتقمت إليو األـ مع أكالدىا األربعة في مدينتيا الحبيبة حمب      
بعد عكدتيا بخيبتيا مف محطة ميداف أكبس العفنة، كبعد تخمي زكجيا عنيا، كاف مكانا 

أحببنا منزلنا الجديد المبني مف حجر أبيض، عمى بابو »محبكبا لدل الجميع في فترة معينة 
نقش آية قرآنية متداخمة الحركؼ، لـ تعترض أمي حيف أبدل البناء رغبتو في نقشيا فكؽ 

القكس الحجرم، لـ تترؾ شيئا لمصدفة، اشترت مف سكؽ األحد أسرة نحاسية مستعممة طراز 
فرنسي كالسيكي، أصمحت قكائميا كلمعت زخارؼ نحاسيا، كزعتيا في غرؼ نكمنا 

كاحتفظت بالسرير الكبير لغرفتيا، تنقمب عميو طكاؿ الميؿ كحيدة، مستعيدة طعـ ما بقي ليا 
مف ذكريات مع أبي الذم بدت ليا حكاية زكاجيا كىجره فيمما ميمكدراميا غير قابؿ لمتصديؽ 
لـ تستطع رؤية القسكة التي تحدث عنيا أبي مرارا قبؿ مغادرتو مع إيمينا األمريكية، إال حيف 

، فبعد رحيؿ العائمة إلى 1«أصبحت امرأة ميجكرة تعيش مع أكالدىا حياة مكازية مع الحزب
 الجديد كانكا يعتقدكف أف كؿ شيء سيككف عمى ما يراـ يعيشكف حياة جميمة فييا مرح ـمنزلو

كسعادة، كأمؿ، كاطمئناف، بتغيرىـ ذلؾ المنزؿ القذر الذم كانكا يعيشكف فيو في محطة ميداف 
 .أكبس، ستتغير حياتيـ إلى األفضؿ

 صكرة المنزؿ في البداية كانت تعبر عف األلفة، كالحمـ الدافئ، لكف سرعاف ما قضى    
حياة مكازية مع الحزب الذم »بطش الحزب عمى أحالميـ كطمكحاتيـ كأصبحكا يعيشكف 

صادر ما تبقي مف حريات، كأكقؼ تراخيص الصحؼ كمنع صدرىا، عطؿ البرلماف كرفض 
دستكرا جديدا يمنح الرئيس المفدل صالحيات مطمقة، الذم قاـ فكرا بعد انقالبو باعتقاؿ رفاقو 
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كرئيس الجميكرية نكر الديف األتاسي ليمكتكا في السجف بعد سنكات طكيمة، احتفظ الحزب 
كحده بحؽ قيادة البالد التي بدأت تتكيؼ مع قكانيف الطكارئ كالمحاكـ االستثنائية، الرئيس 

 استأثر لنفسو بكؿ المناصب الحساسة، مف 2000الذم لـ تصدؽ أمي مكتو في حزيراف عاـ 
رئاسة الجميكرية إلى قيادة الحزب الحاكـ كقيادة الجيش، كحؽ تعييف قضاة المحكمة 

 بتمؾ ل، ما حصؿ أف األسرة لـ تحظ1«الدستكرية كتسمية رئيس الحككمة كحؿ البرلماف
السعادة التي كانت تتمناىا، تالشى كؿ شيء كانتشر الرعب كالخكؼ، كالتكتر، في البالد 

كحتى في المنزؿ كانت العائمة تعيش اضطرابات جكية كعكاصؼ قكية يحاكلكف في كؿ مرة 
المنزؿ تحكؿ مف مكاف األلفة ، صدىا كمكاجيتيا لكف ال يستطيعكف الصمكد أماميا طكيال

كالسعادة إلى مكاف مكحش كتعيس بسبب األكضاع السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، مثمو 
.               مثؿ مدينة حمب الجميمة التي قضى عمييا الحزب بأعمالو الطائشة

كأيضا تذكر الراكم قصة حب كالده ككالدتو تجعمنا نجد فييا فضاء األلفة كالسعادة حيث     
حب منذ المحظة األكلى كاف أبي يصؼ قصتيما، أحب صكرتيا األكلى حيف رآىا »يقكؿ 

م عيف فييا مكظفا في محطة ميداف ذمصادفة في عشاء مؤسسة السكؾ الحديدية السنكم، اؿ
أكبس بعد تخرجو مف معيد ىندسة الكيرباء، كاف العشاء مخصصا لتكريـ العماؿ األكائؿ 

الذم ترؾ  [...]الذيف كاف جدم جالؿ النابمسي مف أكائميـ، رفيؽ المسيك ىنرم سكرداف
نيضت أمي كفراشة  [...]باريس كعشؽ حمب، استقر في حي الجديدة قبؿ أف يعدـ 

كاصطحبت جدم مف ذراعو إلى المنصة، صافح الكزير الذم عمؽ عمى صدره شعار مؤسسة 
زىير مف  [...]السكؾ الحديدية، كمنحو شيادة كرقية مكقعة بحبر أخضر كمكافأة مالية 

مكانو ينظر إلى أمي بشغؼ كبأدب مكظؼ جديد، التقطت نظراتو معجبا مف جممة معجبيف 
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تقاطركا لمسالـ عمييا بأدب كتقديـ أنفسيـ كأسماء عائالتيـ، كانت تحمؽ كحمامة في السماء 
تعكد إلى نظرات زىير، جذبتيا عيناه الجريئتاف كسمرة كجيو كشاربو المعتني بو، صكرة 

كالسيكية لمكظؼ طمكح مف زمف الستينات كؿ ما فيو يكحي بالثقة، سأليا زىير عف اسـ 
مدرستيا في غفمة مف عائمتيا، لـ تمانع باحتفاظو بكفيا لمحظات، تسرب خالليا دؼء غريب 

كقكم مف يديو إلى قمبيا، أخبرتو بمطؼ شديد أنيا طالبة في مدرسة المحبة، رأتو يقتنص 
بعد تسعة أشير مف لقائيما األكؿ، رأتو  [...]فرصة ليمكح ليا بمنديمو قبؿ أف يغادر الحفمة 

أخبرىا ىمسا أنو ال يستطيع العيش  [...]في ترامكام الجميمية، ىرعت مسرعة كلحقت بو 
مؤسسة السكك الحديدية " الراكم يحكي بداية قصة حب كالدتو مع كالده في ،1«بعيدا عنيا

 عندما ذىبت أمو مع عائمتيا لحضكر احتفاؿ خاص بتكريـ العماؿ "في محطة ميدان أكبس
المجديف الذم كاف كالدىا جالؿ النابمسي مف بينيـ، ككاف زكجيا أك كالد الراكم ىناؾ يعمؿ 

كمكظؼ بسيط، ككقعت نظراتو عمييا فأعجب بيا كذىب إلييا خمسة كسأليا أيف تدرس 
 كبدأ يالحقيا في المدرسة لمدة لكنيا بقيت ،"مدرسة المحبة"فأخبرتو دكف تردد أنيا طالبة في 

تسترؽ النظر إليو خفية كلـ تتحدث معو، سئـ االنتظار فمـ يعد يذىب إلى المدرسة، كبدأت 
ترامواي "ىي تبحث عنو في الشكارع كالمجنكنة حتى مرت عمييا تسعة أشير كصادفتو في 

 كلحقت بو حتى رآىا كنزؿ مف الترامكام، كتحدث معا طكيال ثـ قررا بعدىا إكماؿ "الجميمية
  .بقية حياتيما مع بعضيما البعض

ىنا عالقة مؤسسة السكؾ الحديدية في محطة ميداف أكبس باألـ التي ذىبت مع عائمتيا      
لحضكر حفؿ التكريـ، كالمكظؼ البسيط زىير ىي عالقة ألفة، كمحبة، كسعادة، ككنو مكاف 
لقاء قمبي األـ كاألب كمكاف حبيما فمكال تمؾ الحفمة التكريمية لما ذىبت األـ إلى مؤسسة 
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السكؾ الحديدية في محطة ميداف أكبس كلما رأت فارس أحالميا زىير المكظؼ البسيط الذم 
أسرىا بعينيو الجريئتيف كبسمرة كجيو، إذا ىك المكاف الذم منح األـ حبيا كعشقيا كفرحتيا 

كأيضا مدرسة المحبة التي كانت تدرس فييا األـ ىي فضاء أك مكاف منح األـ السعادة 
كالراحة، كالفرح، ألف زىير كاف يذىب إلى المدرسة كينتظرىا حتى تخرج متأمال منيا أنيا 

نما بقية تتدلؿ عميو  ستمنحو فرصة مف أجؿ أف يتحدث إلييا لكنيا لـ تمنحو ىذه الفرصة، كا 
 فيي كانت ،1«مرتجفة مف لذة تشعر بيا ألكؿ مرة في حياتيا»ككانت تنظر إليو خفية بخجؿ 

تحس بسعادة لـ تحسيا مف قبؿ،  لكنيا فقدتو لمدة تسعة أشير ككنيا لـ تبالي عندما كاف 
يمحقيا في المدرسة فانصرؼ لحاؿ سبيمو، ىنا نمتمس عالقة المكاف بالشخصية في أعمؽ 

 خاصة كحميمية كعميقة ألنيا عالقة يعانييا الجسد كتكابدىا »صكرىا كتبدك عالقة 
 حيث انقمبت اآلية كأصبحت ىي التي تبحث عنو في الشكارع كالمجنكنة حتى رأتو ،2«الركح

صدفة في ترامكام الجميمية كلحقت بو إلى أف رآىا كنزؿ مف الترامكام كىرعت إليو مسرعة 
كأخبرتو أنيا تحبو كتحدثا طكيال ثـ أخبرىا ىك اآلخر أنو يحبيا كأنو يحتفظ بصكرة ليا طمب 

مف المصكر في مؤسسة السكؾ الحديدية في محطة ميداف أكبس أنا ذاؾ أف يمتقطيا لو 
، كأخبرىا أيضا أنو ال يستطيع العيش مف دكنيا، فترامكام 3خمسة مقابؿ مبمغ كبير مف النقكد

الجميمية ىك اآلخر فضاء يحمؿ السعادة التي كانت تحمـ بيا األـ، كىذه السعادة تحققت 
برؤيتيا لزىير كاعترافيا بحبيا لو كاعترافو ىك اآلخر بحبو ليا كقرارىـ بعدىا بالزكاج كالعيش 

 .مع بعضيـ البعض حياة ىنيئة مميئة بالحب، كالعطؼ كالحناف
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مؤسسة السكؾ الحديدية في محطة ميداف ) عالقة التأثر بيذه األفضية التي تـ ذكرىا    
بالشخصيات ىي عالقة حميمية، تظير في  (أكبس، مدرسة المحبة، ترامكام الجميمية

انتفاض الحب ليذه األماكف ألنيا منحت الشخصيات السعادة، كالفرح، إضافة إلى ذلؾ فقد 
عثر الراكم بكاسطة استرجاعو لذكريات قصة حب كالدتو ككالده عمى الفضاءات التي تقؼ 

فييا الشخصيات عمى أنيا تحمؿ في أعماقيا حبا، كراحة، كحنانا، كشكقا، ألنيا أحب 
الفضاءات إلييا، فيي أماكف تذكر الراكم بأكؿ لقاءات الحب بيف األب كاألـ التي نتج عنيا 

 .فيما بعد ارتباط حقيقي كىك الزكاج

ىذه األفضية كلدت الطمأنينة لمشخصيات فمثؿ ىذا الشعكر يمنحيا إحساس بنبض     
يقاعو المميز، فيذه األفضية ليا عبير خاص في نفسية الراكم كحتى في نفسية  المكاف كا 

الشخصيات التي كانت تتصؿ بيا، كما تجدر بنا اإلشارة إلى أف حركية الشخصيات كتنقميا 
عبر األمكنة تنعكس عف الشخصيات كسمككاتيا كمشاعرىا ألف المكاف أكثر التصاقا بحياة 

 .البشر

الذم كاف يقطف بباريس " المسيو ىنري سوردان" كىذا ما نجده مجسدا في شخصية    
مكطنو األصمي، كعند انتقالو إلى حمب تغيرت مشاعره كسمككاتو حكؿ كطنو األصمي باريس 

في " جد جالؿ النابمسي"كأسيب »كأصبح يحب حمب كيعشقيا، كيتجمى ذلؾ في قكؿ الراكم 
مديح المسيك ىنرم الذم ترؾ باريس كعشؽ حمب كاستقر في حي الجديدة قبؿ أف يعدـ 

، فشخصية المسيك ىنرم عمى ما 1«كتتيمو السمطات الفرنسية المحتمة لسكريا بعمالتو لأللماف
يبدك عميو مف حديث الجد جالؿ النابمسي أنو نفر كتخمى عف مكطنو األصمي باريس كىجر 

إلى حمب كعشقيا كتكطف فييا، ألنو كجد فييا ما كاف يبحث عنو في كطنو كلـ يجده، كأغمب 
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الظف ضالتو التي كاف يطالب بيا ىي بناء محطات في أرجاء سكريا تصؿ بغداد بباريس 
 .عبر حمب

 ىذا اليدؼ كاف بمثابة حمـ لـ يستطع المسيك ىنرم تحقيقو في كطنو كال حتى في حمب    
لكف الشيء الذم جعمو يغـر بحمب كيبقى فييا رغـ عدـ تحقيقو ليدفو ىك إيجاده آلذاف 
صاغية تسانده الرأم كتحاكؿ مساعدتو في تحقيؽ ىذا الحمـ أمثاؿ الجد جالؿ النابمسي 

ينتقد فيو ىنرم سكرداف النظريات  [...]»كيتضح ذلؾ في الركاية مف خالؿ ىذا المقطع 
الجديدة في بناء المحطات مف حديد كزجاج، يطالب في كتب رسمية كنداءات استغاثة يرسميا 
إلى مسؤكلي بمدية باريس بالكقكؼ ضد ثقافة جديدة ستدمر الذكؽ العاـ، كاصفا المحطة برحـ 

المدينة، مطالبا بكقؼ االستيتار الذم يدافع عنو ميندسكف شباب ال يفرقكف بيف الفخامة 
المطمكبة في ىذه األماكف لتبقى خالدة كأكركبكؿ أثينا كبيف بناء مراحيض مؤقتة لجنكد 

الحمالت العسكرية، يفتح المسيك ىنرم سكرداف الخرائط كيشير بعصا صغيرة إلى مخططات 
المحطات التي يحمـ ببنائيا في أرجاء سكريا بعد اكتماؿ شبكة السكؾ الحديدية التي يرغب 
برؤيتيا تصؿ بغداد بباريس عبر حمب ػ المركز الذم يجب أف تتفرع منو لتصبح قمب العالـ 

كما تستحؽ مياجما مسؤكلي الخط الحجازم في دمشؽ الذيف يكلكف الجانب الجنكبي الكاصؿ 
، إذا 1«إلى المدينة المنكرة كؿ العناية الالزمة ميمميف خط حديد بغداد ػ حمب ػ استانبكؿ

فبمجرد انتقاؿ الشخصية مف مكاف آلخر تتغير سمككاتيا، فقد تتعمؽ ىذه المحبة كقد تفتر 
 .نظرا لما تمقاه الشخصية مف معامالت

ف ساءت المعاممة فتتغير      فقد تتكطد العالقة بيف الشخصية كالمكاف فتزداد محبة لو، كا 
كتشيد المحبة فتكرا كما ىك الحاؿ مع المسيك ىنرم الذم كاف مف المفركض أف يبقى عمى 
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حب كطنو كالكالء لو، لكنو لألسؼ ربما المعامالت التي كاف يتمقاىا في كطنو كالتي لـ 
خر آيفصح عنيا الراكم ىي التي جعمتو يفقد حبو لكطنو كيظير لو الكره، كيمجأ إلى مكاف 

يجد فيو حاجتو كيعده كطنو كيعشقو حد الجنكف، كمف ىنا نستنتج أف عالقة المسيك ىنرم 
بباريس ىي عالقة ىشة فييا نكع مف التكتر كعالقتو بحمب ىي عالقة ألفة، كحناف، كحب 
كعشؽ، ىذا يعني أف الشخصية كما تكنو مف مشاعر لممكاف ترجع إلى جممة مف األسباب 

خاضعة لظركؼ تفرض نفسيا عمى الشخصية كما تساىـ في تككينيا كبنائيا كانتمائيا 
.          كىكيتيا الشخصية

كما نجد نكعا مف األلفة في المنزؿ في مقطع تحدث فيو الراكم عف ألبـك أمو كشيء      
كاحد ككحيد الذم حافظ عمى كجكده في المنزؿ كلـ يـر في القمامة، كيظير ذلؾ جميا في 

فكرت بأنني أمتمؾ الكقت الكافي لتصفحي ألبـك أمي الميتة المغمؼ بجمد غزاؿ »قكؿ الراكم 
لـ يبيت لكنو، حافظ عمى مممسو الناعـ، اكتسب قدسيتو كقطعة كحيدة لـ تتحطـ في منزلنا 

أحسست براحة كبيرة، سأرل صكر أختي سعاد التي لـ نعرؼ سبب شحكب كجييا كصراخيا 
، ىنا نجد الراكم لمحظة أحس بالراحة كالطمأنينة 1«طكاؿ الميؿ كابف آكل كحيد في الجباؿ

عندما أحضر ألبـك أمو كي يسترجع ذكريات الماضي الجميمة، كيرل صكرة أختو سعاد التي 
 .يشتاؽ لرؤيتيا، فينا المنزؿ لمحظة قصيرة كاف مكانا لمراحة بالنسبة لمراكم

 لكف سرعاف ما تحكؿ المنزؿ إلى مكاف مخيؼ كمرعب ككارثي، كيتجمى ذلؾ في قكؿ     
ىذياف سعاد المتكاصؿ قبؿ مكتيا بأسابيع قميمة جعمنا نفكر بمصيرنا، أصبحت »الراكم 

صكرتنا العائمية المعمقة عمى جدار الصالكف مصدر ثقؿ نفسي نحاكؿ تحاشيو ككذبا فاحشا 
ال يمكف إخفاءه، أب ىجرنا مع منقبة آثار عجكز عممتيا أمي صنع مربى المشمش، كأخت 
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بائسة ال نعرؼ لماذا تيذم، تفتح فميا محاكلة التنفس بصعكبة فائقة، نحبيا كتعتبرىا أمي 
عاد أبي مخمكرا، قمب »، كقكلو في مكضع آخر1«عارا شخصيا يجب إخفاؤه عف الجميع

األشياء في الغرفة أيقظنا كلـ يكترث لفزعنا، بصؽ عمى صكرتنا العائمية المعمقة باحتراـ 
شديد، سأؿ ما معنى أف نكرر المحظات نفسيا في المكاف نفسو، تشكى مف اختناؽ يضغط 
عمى رقبتو، كاف ساخطا عمى محطة القطارات كالحزب كمخبريو، لـ ييدأ رغـ القيكة الثقيمة 
التي قدمتيا لو أمي أقنعتو بالخركج إلى أرض الدار حيث اليكاء منعش، دلكت أصابع يديو 
برقة، انتظرت أف يكمؿ سخطو عمى كؿ األشياء، يشتـ اهلل كعادتو لرميو في محطة ميجكرة 

تنبعث منيا رائحة الجيؼ كغباء مكظفي السكؾ الحديدية، مرددا أنو يستحؽ مكانا أفضؿ 
 .2«لتحقيؽ أحالمو

 أم أف بصيص األمؿ أك البريؽ الذم رأيناه في عيني الراكم اختفى في لمح البصر     
كأصبح في مكانو التشتت العائمي الذم تذكره بو تمؾ الصكرة العائمية المعمقة عمى جدار 

الصالكف، كالتي تراىا العائمة أنيا مجرد عبء كبير أثقؿ كاىؿ الجميع الذم يتفادل رؤيتيا 
ألنيا تذكرىـ بضعفيـ كانيزاميـ مف أجؿ بناء عائمة يغمرىا الدؼء، كالحناف، فعائمتيـ ىي 
بقايا مف اآلثار المبعثرة تذىب بيا الرياح حيث ما تشاء يمينا كيسارا، ككف العمكد الفقرم 
الذم ترتكز عميو كؿ عائمة كالذم ىك األب لـ يعد مكجكدا، تخمى عف عائمتو كعف ميامو 

كلحؽ منقبة اآلثار إلى بمدىا، فيك فضؿ الخالص لكحده مف األكضاع المزرية التي لـ تسمح 
لو بأف يككف أبا صالحا يمنح العائمة أبسط متطمباتيا، فاألب فقد قكتو كصبره كلـ يعد يتحمؿ 

 .العيش ذليال فمـ يجد مالذا سكل اليركب إلى بمد آخر يمنحو العيش بسالـ
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 إضافة إلى األخت سعاد المريضة التي طكاؿ الكقت كىي تبكي كال يعرؼ أحد سبب     
بكائيا كتعتبرىا األـ عارا تتمنى مكتيا حتى تخفي عارىا، كال ننسى الحزب الذم يمارس 

سمطة التطرؼ كالعنصرية في الحكـ عمى الشعب المسكيف الذم فقد حريتو في كؿ شيء، كؿ 
ىذه المظاىر المأساكية التي لحقت بالعائمة أفقدتيا تكازنيا كخمخمت ىيكميا األسرم، كلـ يعد 

 .ىناؾ شيء في المنزؿ أك البيت يمنح العائمة نكعا مف الراحة كاليدكء

كنجد أيضا نكعا مف الراحة في المنزؿ مع األخت سكسف التي تضـ إخكتيا إلى صدرىا     
الحنكف بعدما يبدأ كالدىا بالصراخ كتكسير كؿ شيء في المنزؿ يعترض طريقو، كيضرب 

ابنتو المريضة سعاد دكف رأفة أك شفقة أك رحمة، ىذا كمو بسبب يأسو فيعكد في الميؿ مخمكرا 
فاقدا كعيو كيقـك بتحطيـ كؿ شيء حتى يأتي الفجر كيغكص في النـك بيف ذراعي زكجتو 

فتمده عمى الفراش كطفؿ صغير كتسمع شخيره فتطمئف أنو انتيى ىذه الميمة مف أذيتو 
الصعداء ألنو لـ يرفس سعاد كعادتو، كىي تنظر  (الراكم، كرشيد، كسكسف)كيتنفس اإلخكة 

إليو كأنو كائف فضائي، كىي تبكي كمما اقترب منيا، كتيرع إلى سكسف لتدس رأسيا في 
صدرىا الحنكف الذم ضـ إخكتيا جميعا كأـ صغيرة لـ يستطع إخكتيا نسياف حنانيا كحتى 

خكتيا بالمنزؿ ىنا عالقة ألفة كاطمئناف، كراحة، كسككف، ككقار 1ىـ كبار ، فعالقة سكسف كا 
.   كدؼء، فيي الكحيدة التي تزيؿ الخكؼ مف أعيف إخكتيا عندما تضميـ إلى صدرىا الحنكف

كما نجد منذر الدمشقي الضابط الكبير حبيب سكسف الذم ىجرىا بعد أف قضى كقتا      
إلى جركد قريتو في جباؿ مصياؼ، يتحكؿ إلى طفؿ »طكيال معيا، دائما الشكؽ كالحنيف 

   صغير يريد ىجر الجيش كالعكدة إلى زراعة الصبار كمطاردة العجكؿ في حقكؿ 
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 رغـ تخميو عف قريتو برغبة منو إال أنو يكف ليا محبة كشكؽ كحناف مرير، فيك 1«الجمباف
يتمنى لك يتخمى عف عممو في الجيش كيعكد إلييا ليعيش حياة بسيطة كبريئة مع أىمو بعيدا 

عف كؿ ىذه التشنجات التي ال تتركو يعيش حياة ىادئة، إذا عالقتو بمكاف طفكلتو ىي عالقة 
شكؽ كحنيف كحب كألفة يكد استرجاعيا في ىذا الزمف المرير كالمخيؼ، ألف القضية أساسا 

، فالمكاف يصبح مرآة عاكسة ترل فيو 2«قضية كياف قبؿ أف تككف قضية مكاف»ىي 
.    الشخصية ذاتيا ككجكدىا

كالمالحظ أف عالقة الفضاء بالشخصية ىي عالقة زئبقية تتحكـ فييا المشاعر المتغيرة      
نظرا لتغير األحداث، إال أننا نممس في جزء كبير مف الركاية فقداف بصيص األمؿ الذم 

يجعؿ مف القارئ يخرج مف ذلؾ القعر المظمـ إلى طريؽ معمر باألضكاء كاألنكار، ففضاء 
المنزؿ في الركاية بأكمميا خرج عف مدلكلو األصمي الذم ىك فضاء األلفة، كالسكينة، إلى 

فضاء معادم كتعيس، رغـ أنو المكاف الكحيد الذم يجتمع فيو جميع أفراد العائمة بعد عكدتيـ 
. مف انشغاالتيـ الخارجية المتعبة

إذا عالقة الفضاء بالشخصية في ىذه المقاطع تظير في الحالة الشعكرية المأساكية      
التي ليا أثر بارز في تحريؾ المشاعر الحزينة كاألليمة، كبقميؿ مف التأمؿ يدرؾ القارئ مرارة 
كمعاناة العائمة الحمبية مف خالؿ نظرتيا  إلى فضاء المنزؿ، الذم يعكس لنا الشخصيات كما 

تعانيو مف حاالت شعكرية كشفت عف نفسيا بكاسطة إبداء رأييا في المكاف كمدل تفاعميا 
معو، ففي العالقة األليمة بيف المنزؿ كاألفراد اختار الركائي ألفاظا مقرفة كمقززة كمنفرة لتعبر 

عف مدل تيميشيا لممكاف لكثرة ما تمقتو مف معاناة كبؤس، كحرماف، كألـ، فالشخصية ىنا 
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أصبحت عدائية، غريبة، كمنفية عف فضاء المنزؿ، كعميو فاالغتراب كالمنفي ال يمكف 
حصرىما في االبتعاد عف الكطف األصمي كالعيش في كطف آخر فحسب، بؿ قد يعيش 

اإلنساف في كطنو كفي منزلو كسط عائمتو كتجده يحس بالغربة ككأنو منفي إلى مكاف بعيد 
. كعميو تجدر بنا معرفة ما معنى فضاء الغربة أك المنفى

انسالخ مع » ىي األفضية التي يحدث فييا :المنفية/المغربة/األفضية المعادية :ثانيا
الشخصية فكريا كنفسيا، كتتبع ذلؾ الغربة الجسدية حتى تكبر الفجكة بيف الشخصية كالفضاء 
الذم تتكاجد فيو، كبعدىا تبحث عف أمكنة أخرل عمى المستكل الكاقعي كالحقيقي كمما ازداد 

، كىك مفيـك يكاد يككف نفسو مفيـك المنفى الذم ىك حالة ذىنية كقرار 1«التنافر بينيما
داخمي يتككف نتيجة لتفكؾ العالئؽ بيف اإلنساف كالمكاف، بسبب تغيير جكىرم نتيجة 

ألكضاع معينة يعيشيا الفرد كقد تككف ىذه األكضاع سياسية، أك اجتماعية، أك اقتصادية 
، ىذا يعني أف الشخصيات حتى كىي 2كغالبا ما تأتي ىذه األكضاع متممة بعضيا البعض

  .مقيمة في الكطف تعيش المنفى، كالغربة، كذلؾ بسبب تمزؽ العالقة بينيا كبيف الكطف

اإلنساف تكبر فجكتو مع الفضاء في حالة تحكلو إلى فضاء مادم مطمؽ كؿ ما      كعميو 
فصؿ اإلنساف عف مكانو ػ كيفما كاف ىذا الفصؿ ػ كمجابيتو »فيو معادم لمركح أم أف 

عادات مختمفة عما كاف قد ألفو، يكلد تخمخال في التكازف النفسي، كشعكرا بالغرابة، كصدمة 
، أم أف عالقة الفضاء بالشخصية تككف عالقة معادية 3«في المقاء يصعب التحكـ فييا
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بسبب الصراعات التي تنبت مف الخارج أك الكاقع المرعب كالداخؿ أك الشخصية الكئيبة 
.  كالحزينة كىذا ما نجده في أغمب شخصيات الركاية

 ىي المرأة التي ىجرىا زكجيا مع عجكز أمريكية ترؾ ليا مسؤكلية األـ :شخصية األم ــ/1
كاألب معا مع أبنائيا األربعة، إضافة إلى رفضيا االمتثاؿ ألكامر الحزب جعميا تدفع الثمف 
غاليا مثميا مثؿ كؿ مكاطف حمبي يرفض الحزب، فال تستطيع أف تمشي بحرية في الشكارع 
كال تستطيع أف تعبر عف رأييا بحرية، حتى الجدراف ليا آذاف ليذا الصمت ىك الكحيد الذم 

يسمح لمجميع بالعيش، إضافة ككنيا امرأة ميجكرة كمكسكرة الجناحيف ىي دائمة الخكؼ 
كالذعر كعدـ االتصاؿ بالمجتمع ألف المجتمع ال يرحـ مثؿ ىذا النكع مف النساء، كيرل فييف 

بصفتيا امرأة ميجكرة »مجرد بقايا مف المجتمع الرخيص يبعف شرفيف مف أجؿ البقاء 
، ىذه األمكر كميا تجعؿ مف األـ تعيش العزلة كالمنفى كالغربة في 1«يشتيييا كؿ الرجاؿ

  .كطنيا كحتى في منزليا فيي ناقمة عمى نفسيا كتاريخيا كمدينتيا كزكجيا كأبنائيا

ىي عالقة خكؼ، كفزع " المنزؿ، الكطف"إذا عالقة األـ بكؿ ما يحيط بيا مف أفضية      
كتكتر، ففي كؿ مرة يقع اصطداـ كاحتداـ بيف فضاء المنزؿ كشخصية األـ التي تحاكؿ في 
كؿ مرة اإلمساؾ بزماـ األمكر لكنيا تعكد كتنفمت منيا، فيحدث صراع قكم في ىذه العالقة 
التي كاف مف المفركض أف تككف عالقة قكية كمتينة، لكنو لألسؼ حصؿ العكس كأصبحت 
عالقة ىشة منكسرة فقدت تركيزىا كاتزانيا، كىك نفس الشيء بالنسبة لعالقتيا مع المجتمع 

 امرأة  ككنياىي عالقة مضطربة، ألنيا دائمة الخكؼ مف نظرات المجتمع التي ال ترحـ
ميجكرة، إضافة إلى عالقتيا المتكترة بالكطف ككنيا تمثؿ فردا مف أفراد الكطف السكرم 

 .المعارض لمحكـ، كبالتالي ىذا يفقدىا حريتيا كمكاطنة ليا الحؽ في التعبير عف رأييا بحرية
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 فمكاقفيا غمب عمييا الرفض كالتذمر فبدت قمقة منعزلة معادية لكؿ ما ىك حكليا، إذا األـ    
ىي البنية السردية ليذه الركاية ككنيا امرأة ميجكرة كمعممة راقية ربت أجياال بمنطقيا كبعمميا 
الصافي، رفض كعييا الكاقع فانكفأت عمى ذاتيا، محاكلة تحدم الظركؼ المزرية المحيطة 

بيا، لتجسد بعد ذلؾ مكتا بطيئا لتشكييا الدائـ مف نقص األككسجيف عمى عمر يناىز 
الخمسة كالستيف، فتنتيي عندىا األسئمة المزعجة كالمربكة كالخكؼ كالتكتر الذم كانت 

.    تعيشو

 ىك الذم كاف يبحث عف الخالص كاليركب مف ضعفو كعجزه، فمـ يجد :شخصية األب ػػ/2
أذكر كجو أبي القمؽ قبؿ »أمامو سكل األمريكية إيمينا التي ستخرجو مف ىذه الحياة المقرفة 

رحيمو، صكرة أخيرة ألب لـ يعد مكجكدا، يخرج مف فراشو ليال إلى أرض الدار، يدخف سجائره 
كيفكر بأف إيمينا فرصتو الكحيدة لتغيير حياتو التي شعر بأنيا تكقفت عند ىذه النقطة مكظؼ 
يجب أف يقدـ الكالء الدائـ لمحزب كلمرئيس القائد كي يحتفظ بكؿ ىذا البؤس، لـ تناقشو أمي 

لـ تمحؽ بو إلى رصيؼ المحطة لترجكه أف ال يسافر كأم امرأة ضعيفة، قرأت األسطر القميمة 
التي تركيا ليا قرب مخدتيا، كخرج فجرا ليمحؽ بقطار الساعة الخامسة، كدع أصدقاءه قبؿ 
أياـ، ذىب إلى مديرية السجؿ العقارم كتنازؿ عف ممكية األرض الصغيرة إلى أمي كمؤخر 
صداؽ، التقى إيمينا ظيرا في فندؽ باركف، تناكال كجبة شكاء في مطعـ آككب في بستاف كؿ 

  .1«آب، كبعد ثالثة أياـ صعدا إلى باص انطمؽ إلى دمشؽ دكف عكدة

فاألب ىنا صكرة عاكسة لمتنكر كالكفاء ألبنائو كتركو ليـ في ميب رياح ىكجاء      
عاصفة، فيركبو مع عشيقتو يدؿ عمى خيانتو لزكجتو التي كعدىا بالعيش معا عمى الحمكة 

كالمرة مدل الحياة أم إلى آخر نفس في حياتو، لكنو خالؼ كعده كتركيا في منتصؼ 
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، كما أنو تخمى عف 1الطريؽ تصارع الحياة كحدىا مع أبنائيا األربعة كفضؿ الخالص لكحده
كاجبو الكطني الذم كاف يناشده بأعمى صكت بأف يبقى مف أجؿ الدفاع عنو، فيك في ىذا 
الكقت في أمس الحاجة إليو مف أجؿ أف يصمد أماـ الحكـ المتطرؼ كالرئيس الظالـ، ىك 

كغيره مف المكاطنيف الذيف مارس الحزب عمييـ الظمـ كاالستبداد كالديكتاتكرية، لكنيـ صمدكا 
أمامو كجدار صمب ال تيزىـ ىذه العكاصؼ القكية، ألنيـ كانكا متيقنيف بأنو سيأتي يـك 

كينصر اهلل الحؽ كيبطؿ الباطؿ، ككانكا أيضا يعرفكف جيدا أف اليركب إلى بمد آخر ليس 
بحؿ كلك فكر الجميع بيذا الحؿ مف سيبقى ليحمي الكطف كيدافع عنو، كأف بمد ككطف الغير 

 .ال يحمي كرامتو كال يمنحو الراحة، كالسكينة التي كاف يعيشيا في كطنو

 فرغـ اليأس كالحرماف الذم كاف يعيشو المكاطف الحمبي إال أنو لـ يفكر يكما باليركب     
مف كاجبو نحكل كطنو كما فعؿ األب الذم أراد أف يحظى بحياة ىنيئة بعيدا عف كؿ ىذه 

األكضاع التي لـ يستطع مكاجيتيا، فعالقة األب بالمنزؿ عالقة تفكؾ كتشتت أسرم كاضح 
لتخميو عف عائمتو كخيانتو ليا بسفره مع العجكز األمريكية إلى كطنيا دكف السؤاؿ عف 

الكضع الذم سيحؿ بالعائمة بعد ىجره ليا، كنفس الشيء بالنسبة لعالقتو مع كطنو أم أف 
عالقة األب بالكطف ىي عالقة يأس ككره كممؿ مف سيطرة الحزب المستبد الذم لـ يسمح لو 
العيش بسالـ محمقا في تراب الكطف كما يشاء، فاختار التخمي عنو كتسميمو لمخكنة كالذىاب 

.           إلى أمريكا لمعيش حياة فييا بذخ كترؼ كسعادة

 ىـ أيضا يعيشكف الغربة كالمنفى كالعزلة، ألنيـ لـ يحظكا بحياة ىادئة :األوالد األربعة ػػ/3
سعاد أكبرىـ، كفتاة معتكىة منذ كالدتيا »كآمنة كسعيدة سكاء في المنزؿ أك مع المجتمع 

تنتظر مكتا ال يأتي، جسدىا ضعيؼ كرقبتيا كرقبة صكص منتكؼ الشعر، أنا ثاني األكالد 
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أعيش شـؤ تكازم حياتي مع الحزب كمناسباتو، كسكسف الثالثة تنظر إلى أمي باحتقار دائـ 
، ففي المنزؿ فقدكا حناف األب فميما 1«كرابعنا رشيد يعيش حياة حالمة مف الصعب تكصيفيا

حاكلت األـ أف تعطييـ الحناف لكنيا ال تستطيع أف تعكضيـ حناف األب كمكانتو فمكؿ 
  .مقامو

كما أنو ىنا في الركاية نمحظ أف الركائي المتخفي كراء شخصية الراكم الذم سردت      
الركاية عمى لسانو كىك االبف الثاني لمعائمة الحمبية، صكر األـ في صكرة مغايرة لكاقع األـ 
الذم يعرفو الجميع، عكض أف تككف األـ الحنكف التي تخاؼ عمى أكالدىا حتى مف نسمة 

اليكاء كتحاكؿ جاىدة أف تربييـ أحسف تربية كأف تعمميـ أحسف تعميـ، لكنيا كانت حسب ما 
سرده الراكم أما حزينة فقدت قكاميا بعدما أف ىجرىا زكجيا لـ تستطع أف تمـ شمؿ عائمتيا 
ف كانت في قرارة نفسيا تكد أف تنشأ عائمة يغمرىا الدؼء، كالحناف، لكنيا فشمت في  حتى كا 

تحقيؽ ذلؾ الىتماميا بأمكر أخرل مثؿ الحفاظ عمى شخصيتيا أماـ صديقاتيا، كىكسيا 
بنظافة البيت، كالحفاظ عمى ىيبتيا في المجتمع، كؿ ىذا كاف عمى حساب مراعاة حاجيات 

 .كرغبات أبنائيا كالكقكؼ إلى جانبيـ في كقت الحاجة إلييا

 أما مع المجتمع فكؿ منيـ كاف لو ىدؼ في ىذه الحياة لكف الظمـ، كالديكتاتكرية     
كالعنؼ، الذم كاف يمارسو الحاكـ كالسمطة العسكرية قضت عمى أىدافيـ كأحالميـ كأصبحكا 

.  يعيشكف حياة مكازية لمخكؼ، كالرعب كالتكتر

 ىي تمؾ الفتاة البسيطة التي كانت تعيش في عالـ خياليا البرمء، لـ تتركيا األـ : سعادــ/أ
نحبيا »تعيش بسالـ فيي ترل مع كالدتيا كلد معيا عارىا الذم يجب إخفاؤه عف الجميع 
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، كفي مكضع آخر يقكؿ الراكم 1«كتعتبرىا أمي عارا شخصيا يجب إخفاؤه عف الجميع
، فيي تتمنى مكتيا ألنيا 2«تخفي سعاد عف زميالتيا المكاتي يتبادلنا الدعكات بشكؿ دكرم»

طفمة معكقة جمبت ليا العار الذم سيقضي عمى أحالميا، كىذا ما حصؿ فعال ماتت سعاد 
 .كظنت األـ أنيا دفنت عارىا كيمكنيا اآلف العيش بسالـ

  لكنو في الحقيقة ككما قالت ليا سكسف حتى بعد مكت سعاد سيبقى العار يالحقؾ     
د جسدىا، اتكأت عمى ككفي ليمتيا األخيرة بقيت سكسف قربيا كمازالت تذكر لحظة بر»

الجدار كمالت نحك حضنيا، اختمج جسدىا لممرة األخيرة، خرج خيط زبد مف فميا، كماتت 
بيدكء لـ تصدقو، كما لـ تصدؽ حياد أمي كأف شيئا لـ يكف، عادت أمي مف المقبرة أحرقت 

كؿ ما تبقى مف سعاد، أدكيتيا، مالبسيا القميمة، فراشيا القطني كبطانية تفكح منيا ركائح 
بكؿ، لـ تنتظر سكسف سنكات طكيمة كي تبصؽ عمييا بقكة كتخبرىا بأف العار لف يتركيا 

، كفي مكضع آخر يتأكد قكؿ سكسف كتحس األـ أف العار مازاؿ 3«كسيمحؽ بيا إلى األبد
  .4«تنتبو ألكؿ مرة إلى شعكر العار الذم يحيط بيا مف كؿ جانب»يالحقيا 

إذا ىنا عالقة سعاد البائسة باألـ ىي عالقة كره كيأس مف حالتيا المرضية، فيي بمثابة      
عار كحاجز يعرؽ حياتيا تنتظر متى يحيف الكقت حتى تتخمص منو، كأيضا بالنسبة لألـ 

سعاد كما ىي عار عمييا ىي أيضا عار عمى المجتمع ألنيا فتاة معتكىة فاقدة لعقميا، فيي 
كائف عاؽ ال يعكد عمى المجتمع بالنفع، لكف سعاد عند إخكتيا ىي تمؾ الفتاة البريئة الحمكة 
التي أسرت قمكبيـ خاصة أختيا سكسف فيي كانت بمثابة أميا تبقى طكاؿ الكقت تداعبيا 
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سكسف تطيؿ المككث معيا، تحاكؿ تخفيؼ آالميا بممسيا »كتسير معيا حتى تغرؽ في النـك 
كاحتضانيا، تحكي ليا حكايات خرافية عف أب شرير كأـ ال مبالية، تعذبيـ ممكة الثمج 

بتحكيميما إلى أحجار تبكي، تتآمر معي كنسرؽ ليا التفاح كالعنب، كنحضر ليا قطار رشيد 
الخشبي، نزمر ليا كجكقة بصكت قطار مرح، تبتسـ كتيش بيدىا عمى القطار الخشبي 

، إذا عالقة سعاد مع إخكتيا عالقة 1«ليتحرؾ، كيطير كما كنت تخبرنا عف سائؽ القطارات
.  حب كحناف كعطؼ كمرح

 ىك االبف الثاني لمعائمة ككما قمنا عنو سابقا أنو ىك الذم سردت الركاية عمى :الراوي ــ/ب
خالد "لسانو، تكلى سرد العمؿ كفرد مف العائمة دكف أف يسمط الكاتب الضكء عميو، فالركائي 

 صكر لنا البطؿ في صكرة مغايرة مف خالؿ إخفائو تحت ضمير الغائب، كفي بعض "خميفة
األحياف يككف بضمير األنا في حالة حديثو عف نفسو، أك كما يسمو البعض البطؿ الظؿ 

كالذم أعني بو البطؿ الخفي تحت مظمة ضمير الغائب كالذم ليس لو اسـ محدد في الركاية 
كىذا أمر ال نشيد لو حضكرا كثيرا في الركاية العربية، ىذا ما أعطى لمركاية بعدا جماليا فنيا 

 .خاصا

أما بالنسبة لو كابف ثاني لألسرة الحمبية، فيك الذم كلد بأياـ قميمة قبؿ انقالب البعث      
اعتبرت االنقالب كدعكة »، كترل األـ أنو نذير شـؤ لكالدة طفؿ في ىذه الظركؼ 1963سنة

العسكر إلى السمطة فأال سيئا لطفؿ كلد منذ أياـ قميمة، في عينيو اصفرار قريب إلى قشكر 
نما حضكره في ا ككثيرا، كعميو فالراكم لـ نجد لو بركز كاضح2«الميمكف الجافة  في الركاية، كا 

العائمة كاف كشخص يعيش حياة مضطربة مع العائمة بسبب التشتت كالتكتر كالخكؼ الذم 
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عـ أرجاء المنزؿ، عائمة بال أب، كأـ تحاكؿ الحفاظ عمى ىيكؿ األسرة لكف ال تستطع 
كمترجـ نشرات تخص صناعة »الصمكد كثيرا، فتخرج األمكر عف سيطرتيا، كاف يعمؿ 

 في معمؿ نسيج، يسير طكاؿ الميؿ حتى يكمؿ ترجمة ىذه النشرات ،1«النسيج بالقطعة
، أما 2«تعميـ أغبياء سيكتبكف تقارير لممخابرات حيف يكبركف»كيفضؿ العمؿ كمترجـ عمى 

عالقتو مع البمد فيك كباقي أفراد العائمة ككباقي أفراد الكطف يحيا حياة مكازية مع الحزب 
الذم صادر ما تبقي مف الحريات فيك متذمر مف ىذه الحياة المميئة باألحزاف، كالظمـ 

 3«أراقب ضعفي ينمك كيجعؿ مني كائنا صامتا خائفا مف دكف أمؿ»كالتفكؾ، كالخراب 
كبالخصكص أف كالدتو كانت قريبة مف انقالب البعث فيك كاف يرل أف كالدتو كانت يـك 

نحس عمى الكطف، كما أف سيرتو تختصر سيرة بمد عاش الخيبات كاليزائـ، فيك بمثابة شاىد 
 .عياف يعيش في قمب المعركة مف أجؿ البقاء

يعاني مف سطكة االستبداد الذم حّكلو إلى شخص ىامشي كثانكم، كيبدك  إذا ىك أيضا    
 ىذا يعني أنو ىك اآلخر مف أكلئؾ ىذا جميان حيف تمر صفحات الركاية دكف أف نعرؼ اسمو،

الذيف تمتيميـ المدينة، كتعيد تشكيميـ كتصديرىـ يفقدكف مالمحيـ كبراءتيـ يقفكف عمى 
العتبات، يتييكف في البحث عف ذكاتيـ، فيك كباقي األفراد ضاع كسط الزحاـ، فعالقة الراكم 
بالمنزؿ ىي عالقة انييار كانيزاـ كما ىي عالقتو بالكطف عالقة أسى، كحزف، كدمار كخراب 

ال رغبة كال أحالـ ال مستقبؿ كال ماضي، ىذه أقانيـ السعادة التي آمنت بيا، أقنعت نفسي »
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، فضؿ الصمت 1«أف العيش في الحاضر ينقذ إنسانا مثمي دكف أمؿ، أخاؼ تدمير عالمي
.  كالعيش مخدرا عمى كشؼ األكراؽ كالمعاتبة

 ىي البنت الثالثة لمعائمة كانت في ريعاف شبابيا فتاة طمكحة كمرحة رغـ ما :سوسن ػػ/ج
كانت تعيشو مف تكتر، كتفكؾ، كشتات، كخكؼ، كانيزامات عائمة أساس بنيانيا تحطـ كلـ 

بمرح تمد »يبؽ منو سكل أثار يحاكلكف التمسؾ  بيا حتى ال يسقط البنياف عمى رؤكسيـ 
سكسف رأسيا مف نافذة القطار، يتطاير شعرىا األسكد في اليكاء، تفتح كفيا محاكلة اإلمساؾ 

سكسف كانت الشخصية الكحيدة المفعمة باألمؿ، كىذا كاف في بداية حياتيا لكف ؼ، 2«بالطريؽ
ما نالحظو فيما بعد أف ذلؾ الطمكح، كالمرح الذم عيدناه فييا كىي شابة سرعاف ما ذىب 
كتالشى، كتحكلت إلى ىمزة كصؿ بيف الضفتيف، كلـ نعد نعرؼ أم شخصية ىي لتحكليا 
الدائـ كالمستمر، فتارة منفتحة عمى الحياة ترل كؿ شيء جميال، كتارة أخرل ناقمة عمى 
الحياة كيائسة منيا، فحياتيا ىي مجمكعة مف التقمبات النفسية الحادة كالمتطرفة، نتيجة 

 .لخمجات داخمية تتصارع بيف األكضاع السياسية كاالجتماعية

 بدأت تمؾ الفتاة الجميمة كالخفيفة الظؿ تفقد أنكثتيا كركمانسيتيا كمرحيا بسبب تفاقـ     
الصدمات كالتيكمات، كخاصة تمؾ األكضاع المقرفة كالتي تيز البدف التي تصدر مف جارىا 

لـ تعد تحتمؿ سماع . سأرحؿ إلى أم مكاف: ثـ تقكؿ بيأس»الضابط فكاز المؤيد لمحكـ 
صكت إخكة الرفيؽ فكاز ينشدكف األغاني الممجدة لمحزب كالقائد طكاؿ الميؿ، تضيؼ بأنيا لـ 
تعد تحتمؿ رؤية مذيعي األخبار في التمفزيكف الرسمي، يقرؤكف النشرة الجكية كأنيـ يعمنكف 
الحرب، يذيعكف أخبار الرئيس بجدية تجعميا تفكر بتصكير العنؼ الكامف بالتيديد المباشر 
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لمجميكر الذم ينفعؿ حيف يرل حرس الشرؼ يتقدـ بخطى بركتكككلية ثابتة أماـ ضيكؼ 
  .1«الرئيس

ىي سئمت التصرفات التي كاف يقـك بيا إخكة الرفيؽ فكاز الذيف ينشدكف األناشيد      
كما سئمت نشرات ، الممجدة لمحزب طكاؿ الكقت دكف تكقؼ مف أجؿ تأكيدىـ كالئيـ لمرئيس

األخبار التي ال تجد عمى لسانيا سكل الحديث عف الرئيس كأخباره كالحزب، ككرىت أيضا 
نظرات الرفيؽ فكاز التي تكحي باستضعافو ليا كلعائمتيا، كالتي كانت السبب في التحاقيا 
بصفكؼ الحزب، كممارسة العنؼ كالتسمط عمى رفيقاتيا، فيي كانت تكد االنتقاـ لنفسيا 

خكتو، فمـ تجد القكة التي ستكاجييـ بيا إال بانتسابيا  كألىميا مف جارىا المنحط الرفيؽ فكاز كا 
خكتو الكؼ  [...]»إلى صفكؼ البعث كدكرة المظميات  كتدخؿ إلى منزؿ الرفيؽ فكاز، تأمره كا 

عف الضجيج منتقمة مف إىاناتيـ ألميا، يصمت إخكة الرفيؽ فكاز كيحاكلكف استرضاءىا 
أحست أميا بالرضا لبعض المحظات تسير سكسف مع رفيقاتيا في شكارع حمب، فخكرات 

ببدالتيف الممكىة كقدرتيف عمى اختراؽ كؿ القكانيف، يدخمف إلى المدرسة، يتجكلف في 
الممرات، يخبطف أقداميف بقكة حيف ترديد نشيد الحزب، يتفنف بمعاقبة أعدائيف، أمرىف القائد 

يـك تخرجيف في دكرة مظميات الحزب بانتزاع أغطية رأس الفتيات المحجبات في شكارع 
دمشؽ، انتشرف كنمؿ في الطرقات، يكقفف السيارات، ينزعف األغطية عف رؤكس النساء 
كيتحرشف بالرجاؿ، يبصقف عمى أم أحد يعترضيف، دب الذعر في المدينة، كفي األياـ 

د الحزب لبست زم المظميات م، بعد قرارىا بتأم2«التالية أصبحت العاصمة مكانا شبو ميجكر
كاف كؿ شيء يكحي بأنيا ستككف سيدة الزمف »كحممت المسدس كنشرت الرعب في المدينة 
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المقبؿ، بحماس شدت شعكر فتيات معارضات، كتبت التقارير بزميالتيا حيف ييمسف بأم 
 .1«كممة عف الحزب، كالمظمييف، كاهلل كالقائد، كانت تظف أنيا تدافع عف بالدىا

 كالحقيقة المختفية كراء ىذه الكممات أف سكسف بانتمائيا إلى صفكؼ البعث، كانت     
رساء  متيقنة كؿ اليقيف أنو ليس باألمر الصائب، كأف الحزب لـ تكف نكاياه حماية الكطف، كا 

ذاللو امعالـ الحضارة كنشر األمف كالسمـ في سكرم نما يريد طمس ىكية الشعب السكرم كا  ، كا 
كأف يعـ في أرجاء الكطف الفساد كالخراب، كلكنيا أقنعت نفسيا بأف الحزب يدافع عف البالد 

 بحياة فييا لمف أجؿ أف تمنح لنفسيا مكانة في الكطف كأف تكطد عالقتيا بو حتى تحظ
راحة، كىدكء كاطمئناف، كرغبتيا في الزكاج مف حبيبيا منذر الذم كانت تعيش معو دكف 

لـ تعد »، لكنو لألسؼ لـ يتحقؽ ىذا الحمـ 2«ال تفارقيا صكرتيا زكجة ضابط كبير»زكاج 
، تحكلت حياتيا إلى جحيـ 3«تراه بعد زكاجو مف فتاة مف قريتو أرسميا أىمو إليو كطرد بريدم

كبدأ يتسرب الحزف كاليأس إلى قمبيا بعد أف ىجرىا منذر، أصبحت عالقتيا بمدينة دبي التي 
كانت سابقا مكانا منحيا السعادة كالثقة بنفسيا إلى مكاف مشؤـك يذكرىا بتمؾ األياـ التي كاف 
يضاجعيا فييا منذر الذم كاف يعتبرىا عشيقة كمجرد لعبة لمتسمية ال غير، كلـ ينك الزكاج 

كتجاكز مصاعب اإلقامة في »بيا، رحمت إلى باريس محاكلة إعادة بناء حياتيا مف جديد 
، لكنيا لـ تستطع الصمكد كثيرا 4«تراءت ليا حمب بعيدة كباريس متعبة كصعبة [...]باريس 

في باريس فقررت حمؿ حقائبيا كالعكدة إلى منزليا في حمب، فعالقتيا أيضا بمدينة باريس 
عالقة متكترة لـ تجد فييا األمؿ في العكدة إلى حياتيا السابقة المفعمة بالحيكية كالنشاط 
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فكجئ الجميع بعكدتيا إلى المنزؿ شاحبة الكجو منكسرة كحزينة، لـ تعد تمؾ الفتاة الحالمة 
، فبعد 1«فكرت األـ في تمؾ المحظة أنيما تساكتا، امرأتاف ميجكرتاف كميزكمتاف»الضاحكة 

أحست بغربتيا عف »عكدتيا إلى كطنيا كسط عائمتيا ظنت أنيا ستعكد إلى طبيعتيا لكنيا 
بدت ليا حمب في تمؾ المحظة مدينة فقدت بريقيا  [...]مكاف شيد أمتع لحظاتيا مع منذر

كمثقمة بالندـ، ال تعني ليا أم شيء، امرأة عجكز تتفقد أحكاؿ رفيقاتيا، تخاؼ المكت المبكر 
طائرة كرقية في فضاء رمادم تخاؼ التحميؽ بعيدا، انتبيت إلى خطكاتيا الثقيمة، أرادت رمي 

كزر سنكاتيا الماضية بحثت طكيال عف خالصيا، ندمت عمى طيشيا، كرىت منذر الذم 
أعادىا حطاما إلى مدينة أسيبت مع رفاقيا المظمييف بتحكيميا إلى خرائب، بكت في غرفتيا 
طكيال إحساسيا بالكحدة احتضنتني كبكت كسمكة نتنة يجب رمييا لمكالب، أضافت بأنيا 
ضيعت عمرىا مع مجمكعة كالب طمبت مني مرافقتيا لزيارة قبر سعاد، فيمت أنيا تريد 

   . كما تكد استعادة أناقتيا كصفائيا2«استعادة براءتيا

ىذا يعني أف سكسف تبحث عف الخالص مما عمؽ في ركحيا كجسدىا مف ركائح      
الحزب، كعكدتيا امرأة نقية غير ممكثة، ىي نادمة عمى كؿ ما فعمتو كعمى أذيتيا لرفيقاتيا 

قررت في لحظة كرأت خالصيا في الصالة كغرقيا في العبادة، فكرت »بكتابة التقارير عنيف 
 تخمت سكسف عف ،3«بأف عكدة عذريتيا إلييا ستكسبيا ثقة بنفسيا تساعدىا عمى الندـ

الحزب كتحكلت مف تمؾ الفتاة الطائشة إلى فتاة صالحة تطمب التكبة كالمغفرة مف اهلل تعالى 
ىؿ ستذىب إلى جينـ إف :كسألتو بجدية مبالغ فييا»ذىبت إلى منزؿ شيخ أخبرتو بقصتيا 
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، رأل الشيخ يأسيا، كخكفيا كما رأل رغبتيا الجامحة في التكفير عف ذنكبيا، فيدأ 1«ماتت
كأىداىا قرآنا صغيرا، طمأنيا أف رحمة اهلل كاسعة، قبمت يده كخرجت مف »مف ركعيا 

، أحست بنكع مف الراحة كاالطمئناف بعد حديثيا مع الشيخ، فعند عكدتيا إلى المنزؿ 2«منزلو
كارتدت الحجاب كانشغمت بدراستيا، كقراءة القرآف  أحرقت كؿ مالبسيا كأحذيتيا كاكسسكاراتيا

  .كسماع األناشيد الدينية بدؿ المكسيقى الصخبة التي كانت تسمعيا

أصبحت تمؾ الفتاة المؤمنة الصالحة التي يمكف اإلقتداء بيا لكنيا عادت إلى سفكرىا      
كفجكرىا كشبقيا في األربعيف مف عمرىا، ألنيا لـ تجد ضالتيا في الديف، فيي مازالت تحس 

أنيا »بغرابة تمتيـ صدرىا، فتقيـ عالقة مع حبيا العذرم جاف عبد المسيح كتحبؿ منو تخبره 
نما قررت البحث 3«حامؿ في شيرىا الثاني ، لكنو يرفض الجنيف لـ تتحايؿ عميو أف يتقبمو، كا 

عف أب لجنينيا بمساعدة مف خاليا نزار، تتزكج مف صديؽ خاليا يدعى ميشيؿ كرازيو 
  .المثالي، كانتقمت معو إلى باريس

ككنتيجة نتكصؿ إلييا بعد تعرفنا عمى شخصية سكسف كعالقتيا بالفضاءات التي تحيط      
بيا نجد عالقتيا مع المنزؿ كمع الكطف متضاربة تارة تككف عالقة مستقرة مثمما ىك الحاؿ 

لحزب كأصبحت تتجكؿ في الشكارع كالمدارس كالجامعات بحرية، كتزرع ؿ نتسبتعندما ا
الرعب بيف أفراد المجتمع الذم يرفض سياسة الحزب، لكف ىذا االستقرار لـ يدـ طكيال ككما 
يقاؿ دكاـ الحاؿ مف المحاؿ، فبعد ىجر منذر ليا أصبحت بائسة تعيش في دكامة ال تعرؼ 

نيايتيا انسحبت مف الحزب، حاكلت جاىدة تطيير نفسيا مف الشكائب التي عمقت بيا 
برحيميا مف دبي إلى باريس باحثة عف سكسف القديمة المرحة لكف لـ تجدىا، عادت إلى 
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حمب منيزمة تظف أنيا ستجد شخصيتيا التي أضاعتيا في دبي كسط أىميا كمنزليا ككطنيا 
لكنيا رغـ محاكالتيا المتكررة في الخالص مف العار الذم لحؽ بيا كالماضي الحزيف 

كالتعيس، إال أنيا لـ تستطع العكدة إلى سكسف البشكشة التي تنقذ المنزؿ مف سككنو، كحزنو 
إال بعد حمميا مف حبيا القديـ أستاذ المغة الفرنسية جاف، كزكاجيا مف ميشيؿ كرحيميا معو 

.  إلى باريس لتعيش حياة فييا أمؿ كسعادة مع طفميا الذم تنتظره بشغؼ

 ىك األخ األصغر لمعائمة تعمـ عمى يدم خالو نزار عزؼ الكماف حتى أصبح :رشيد ــ/د
عازفا مشيكرا، ككاف يأخذه خالو معو في سيرات ليمية إلى المالىي لمعزؼ حتى يثبت 

جدارتو، ككانت األـ تفتخر بو كثيرا أماـ زميالتيا كتطمب منو العزؼ ليف حتى ينبيرف بو ىك 
لـ يكف يحب تمؾ المحظات  [...]يكره صكتو حيف يتذكر إعجاب رفيقات أمي بعزفو »كاف 

 .  التي يعدىا مجرد نتؤات مكسيقية تافيا مثؿ صديقات أمو الغبيات1«كال يحب تمؾ المكسيقى

ىك اآلخر كاف ناقما عف حياتو فيك يعيش كحدة قاتمة كخكفا ال يتركو يعيش بسالـ، كما      
يرغب في المكت فيك يحيا حياة الجبناء، فقد حيكيتو كلـ يعد يركز أثناء العزؼ، دخؿ مرحمة 

يفكر بكحدتو، يتساءؿ كيؼ يحتمؿ الناس كؿ ىذا الضجيج، كؿ ىذه »العزلة كاالنيزاـ الذاتي 
المجامالت كالنفاؽ، يفكر في معاني األشياء، معنى العيش حتى تبمغ المائة، معنى أف 

، كاف يبحث عف إجابة ألسئمتو ربما يرتاح مف عتبو 2«تصبح أبا، معنى أف تصبح كحيدا
كتعبو، كخكفو، كتكتره، كيعيش حياة طبيعية، لكف لـ يتخمص مف خكفو، كتكتره، كغربتو 

القرآف ليس كتاب المسمميف فقط بؿ كتاب : قاؿ»الجامحة التي كسرتو، إال بعد قراءتو لمقرآف 
عجاز آياتو كؿ الحمكؿ لمشاكمنا الركحية  رشيد اعترؼ بنكر 3«البشرية، بيف صفحاتو كا 
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عجاز القرآف الكريـ، الذم منحو الراحة التي كاف يبحث عنيا فطمب الغفراف مف اهلل  كسحر كا 
لـ تعد تراكده رغبتو في المكت بعد كصكلو إلى بداية اليقيف الذم حكلو إلى شاب »تعالى 

، إذا ىك اختار 1«زاىد، يفطر تمرا ككأس حميب، كألؼ أناشيد دينية تثير إعجاب رفاقو الجدد
لنفسو حياة جديدة فييا استقرار كىدكء كاطمئناف، فيك رغـ تخميو عف ممذات الحياة لكنو لـ 
يتخؿ عف المكسيقى فمازاؿ يعتبرىا جزء مف حياتو التي تجمب لو الراحة لكف لـ يعد يعزؼ 
نما يخص بيا األناشيد الدينية، ىكذا حتى راكدتو فكرة أف  المكسيقى الماجنة في المالىي، كا 

خالصو مف القمؽ كالتكتر الذم مازاؿ يطارده ال يتحقؽ إال بالمحاؽ باألصكلييف أك المجاىديف 
  .أك األبطاؿ الذيف يدافعكف عف شرؼ كعرض الكطف العربي اإلسالمي

غادر مع الجماعة بعد تكديع الشيخ أبي بكر ليـ متمنيا لمجميع بالشيادة، كصؿ إلى      
بغداد ىك كمف معو كأكؿ جيادىـ كاف في محيط مطار بغداد، كلـ يكف أماميـ سكل الدفاع 

شعر بأف خالص »عف أنفسيـ كسط ىذا المكت، كاف رشيد متحمسا لمقتاؿ ككحش كاسر
جسده النحيؿ يكمف في قبر مظمـ، مضيفا أف المكتى ال يحتاجكف أم شيء، كال يخافكف مف 

، في ىذه المحظات كىك ينتظر المكت كاالستشياد في سبيؿ 2«الرئيس كفركع المخابرات
استرجاع السيادة العربية اإلسالمية، عادت بو ذاكرتو إلى الكراء، زمف أيامو في حمب يتجكؿ 

في شكارعيا كمنزلو أيف يعيش مع إخكتو الذيف ىـ أيضا يعيشكف حياة فييا تكتر كخكؼ 
يبحثكف عف خالصيـ كأمو التي تنتظر المكت، لكف لحسف الحظ أنو نجا مف المكت أك 

األصح أف نقكؿ لسكء الحظ حتى المكت الذم جاء مف أجمو رشيد ىرب منو كلـ يأخذه معو 
لكنو حظ بالسجف حيث تـ اعتقالو في سجف عسكرم، ىناؾ في السجف زاد حنينو كشكقو إلى 

لى   منزؿ أىمو، كرؤية كجو سكسف العذب حيف تككف نائمة في سريرىا مرة »حمب كا 
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لى مكسيقاه التي يجكؿ بيا أنحاء العالـ، فكر بأف خكفو ىك ،1«أخرل لى حياتو األكلى كا   كا 
، حاكؿ جاىدا الخركج مف السجف بتغيير اسمو 2«المكاف الخطأ بشكؿ دائـ»الذم يقكده إلى 

استعار كؿ شيء ليسرد »مف رشيد إلى جاف عبد المسيح، مسيحي الديانة يعمؿ مكسيقار 
، بالفعؿ نجحت خطتو 3«حكاية انتبو إلى ضركرة جعميا مقنعة بثغرات قميمة ال تثير االنتباه

لـ يصدؽ نزار حيف سمع صكتو، بكى بحرقة »أطمقكا سراحو طمب خالو نزار عمى الياتؼ 
 كصؿ رشيد 4«قبؿ تمالؾ أعصابو كتدبر أمر سفره بسيارة خاصة فخمة أقمتو كحيدا إلى حمب

إلى المنزؿ فكجئ الجميع برؤيتو ضمكه إلييـ بقكة أخبركه عف مدل شكقيـ إليو طمب رؤية 
أمو أخبركه بأنيا ماتت فجع بالخبر دخؿ إلى غرفتيا بكى بحرقة شديدة تمنى لك كاف ىنا 

  .كرآىا لممرة األخيرة

ىناؾ لديو فرصة ليككف شجاعا، يحارب »راكدتو أفكار كثيرة يرل أنو لك بقي في العراؽ      
    كيقتؿ مف أجؿ قضية ال يؤمف بيا لكنيا تمنحو إحساس االنتماء إلى مجمكعة ال 

المكت بطعمو المختمؼ، يسيب » كاف ميككسا بالخالص، يتحدث طكاؿ الكقت عف 5«تخاؼ
في مديح المكت اإلرادم، حيف يختار الشخص المحظة المناسبة إلنياء حياتو، يتحرر مف 

لماذا يجب العيش كؿ ىذه السنكات المكررة، كأم : الككابيس كيعاند األقدار، يتساءؿ ببساطة
، ىنا انتيت حياة رشيد 6«مصير بائس ينتظر الناس الذيف يشيخكف دكف أف يمتقطكا السعادة؟

الذم حاكؿ العديد مف المرات الخالص مف حياتو المريرة التي تركيا لمقدر، لكف لـ يتحقؽ 
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ىذا إال بعد أف قرر ىك اليـك المقدر كأنيى فيو حياتو التي يعميا الجحيـ باالنتحار ككاف في 
المالحظ في شخصية رشيد يجد أنو أكثر الشخصيات حزنا كفشال في ، فجر يـك مف األياـ

  .إيجاد نفسو كسط ىذه المآسي

يعكد  1«منزؿ يكره عفنو كرائحة جدرانو الرطبة»عالقتو بالمنزؿ ىي عالقة الالمباالة      إذا 
إليو ألنو ال يجد ممجأ آخر غيره، إال أنو كاف يمجأ في بعض األحياف إلى منزؿ خالو نزار أم 

أنو كاف ينتقؿ بيف منزؿ خالو كمنزلو، يذىب إلى عممو ليال كفي النيار يقضي معظـ كقتو 
، كاف يتمنى لك كاف يعيش في منزؿ كسط عائمة يغمرىا الدؼء كالحناف، أـ تفيـ  في النـك

حمـ بو يأخذه إلى الحدائؽ »آالميـ، كأكجاعيـ كتحاكؿ دكما أف تزيؿ عنيـ اليـ، كالغـ، كأب 
، حياتو كانت أكثر بطشا فيك ناقـ 2«كيالعبو، ىذه الصكرة السعيدة لـ تغادر أحالـ رشيد أبدا

عف كؿ ما يحيط بو كىك األمر ذاتو مع البالد كره البمد كما فييا مف سياسة تمعب بأركاح 
الشعب المسكيف الذم يحمـ بسيادة كطنية تدافع عنو كعف تراب الكطف بالدـ كالنار كالسيؼ 

 .كحتى القمـ

دائما يفكر بالمكت يرل فيو الحياة الثانية التي كاف يبحث عنيا حتى يتخمص مف     ىك  
جبنو، كخكفو، كتكتره التحؽ باألصكلييف غاد معيـ إلى بغداد كأثناء غزكه نجا مف المكت 
الذم كاف يناشده، دخؿ السجف كبحيمة محبككة جيدا استطاع النفاذ عاد إلى أرض الكطف 

كعاد معو خكفو كيأسو مف ىذه الحياة التي ال يجد فييا أم طعـ مف الراحة، كاألماف 
كالسعادة، فقر التخمص مف حياتو التي ال معنى ليا في أكثر مف مرة لكف لـ يحالفو الحظ إال 
ىذه المرة عندما استعمؿ الطريقة المعتادة كالتي ىي االنتحار، كاألمر الذم نمحظو أيضا ىك 
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أف سكسف كانت تبحث عف ذاتيا ككجكدىا في ضفة المؤيديف لمحزب، لكف لـ تجد ما تبحث 
نما كجدت ضالتيا في زكاجيا مف صديؽ  عنو ال في ىذه الضفة كال في ضفة الرافضيف كا 

خاليا نزار كالرحيؿ معو إلى باريس ، فيي ترمز لمتحدم الماجف بسيرتيا المثمى، كعدـ 
رضكخيا كاستسالميا لميأس أما رشيد فضؿ البحث عف خالصو في الضفة الثانية التي 

تعارض الحزب كتطالب بالتحرر لكنو لألسؼ لـ يجد ضالتو فقرر االنتحار كخالص نيائي 
 فالمكت ،1«جثة رشيد متدلية مف السقؼ كممبة كيرباء ممكثة بخراء الذباب»يحؿ بو مشكمتو 

.  بالنسبة لرشيد ىك حياة جديدة تمنحو كجكده الذم فقده في الحياة األكلى

 ىك األخ األصغر لألـ كاألقرب إلى قمبيا كاف دائما يقؼ إلى :شخصية الخال نزارػ ػ/4
جانبيا في مصائبيا كيدعميا، كىك مفتاح الدخكؿ إلى عالـ الفنانيف كاألغنياء، كاف عازفا 

مكىكبا كصؿ بعزفو إلى العالمية، لكف شذكذه جعمو منبكذا لدل أفراد العائمة عدا أختو 
الصغرل، كاف أخكه عبد المنعـ كأختو إبتياؿ يطالباف بقتمو ألنو يجمب العار لمعائمة، ىك 
اآلخر يكف ليـ الكره كقبؿ رحيمو كتب ليـ رسالة طكيمة أخبر الجميع بعيكبيـ كأنو ليس 

ككصؼ منزؿ العائمة بمكاف تفكح الكراىية مف كؿ زكاياه، شتـ نفاقيـ »الكحيد الذم لو عيكب 
أياـ األعياد كتسامحيـ مع بعضيـ بعضا كادعائيـ األكابرية أماـ الغرباء، حدث كالده ألكؿ 
مرة ككصفو بالرجؿ التافو الذم ييمو المحافظة عمى صكرتو مع المسيك ىنرم سكرداف أكثر 
مف حياتو، كأرشده إلى االعتراؼ بحقيقة أنيـ عائمة مفككة تشبو كؿ العائالت التي ال ييميا 

سكل صكرتيا خارج جدراف المنزؿ، تحدث بحرقة كألـ عف تكاطئيـ جميعا في تسميمو لمشرطة 
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، فعالقة نزار بالمنزؿ ىي عالقة كراىية ألنو لـ يغمره بالحناف، كالدؼء، الذم كاف 1]...[«
  .يحمـ بو

إنما الشيء الكحيد الذم منحو إياه المنزؿ ىك االحتقار كالنفاؽ كالغدر مف طرؼ العائمة       
التي زجت بو إلى السجف دكف رحمة أك شفقة تركتو بيف أيدم أحد السجاف يدعى الشيخ 
ما أف يتركو لمسجناء ينيشكف جمده  جمعة الذم كضعو بيف اختياريف إما أف يستسمـ لو كا 

كالكالب، كما نجد أف عالقة نزار بالسجف ىي عالقة ألـ كحزف ككحشة كفراؽ لمف يحب كما 
، كبعد خركجو مف 2«السجف مكاف يشبو الغابة تتصارع فيو الحيكانات عمى البقاء»يقكؿ 

السجف حاكؿ التخمص مف ذكرياتو كبدأ حياة جديدة مع مكسيقاه في بيركت قاـ ببيع بعض 
كشتـ »مقطكعاتو ليعيش حياة فييا نكع مف الرفاىية كالسعادة في بيركت التي كجد فييا مبتغاه 

 .3«حمب التي كصفيا بقمعة الندـ

 نمحظ مف نبرة حديثو أف عالقتو مع حمب عالقة متكترة لـ يعد يتمنى العكدة إلييا كال     
يشتاؽ إلييا ففي نظره فمتذىب إلى الجحيـ ىي كمف فييا، يعكد ىذا التكتر كالكره لكطنو 
بسبب المعامالت السيئة التي كاف يتمقاىا مف األىؿ كمف المجتمع الذيف يعتبركنو مجرد 
حثالة، لكف بقاءه في بيركت لـ يطؿ لنفاذ نقكده كتشرده فقرر العكدة إلى حمب التي كاف 

يشتميا، عاش فترة حزف كألـ يبحث عف حياة جديدة في حمب تككف شبيية بتمؾ الحياة التي 
  .كاف يعيشيا في بيركت
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كأخيرا عادت الحياة القديمة إلى نزار كاستعاد كؿ عالقاتو مع أصدقائو كأحضر أختو      
التي كانت عمى فراش المكت إلى منزلو فرح باالعتناء بيا، بعد مدة قررت العكدة إلى منزليا 
تكد أف تتمفظ آخر أنفاسيا فيو، كبعدىا جاءت سكسف كأخبرتو أنيا حامؿ كتكد مساعدتو في 
إيجاد أب لجنينيا ككاف صديقو ميشيؿ ىك المساعد تزكجيا كرحؿ معا إلى باريس، كبعده 
قرر نزار العيش في مكاف ال يكجد فيو الضجيج يعيش حياة ىادئة، ال نجد لشخصية نزار 
تضارب مع الحزب ككأنو ال يعيش في حمب لـ يتأثر بكطأتو كلـ يكضح لنا الراكم مكقؼ 

.                       نزار حكؿ ىذه االضطرابات التي كانت تحدثيا سمطة الحزب

 ىك األخ األكبر لألـ لكف ال نجد عالقة حميمية بينيما كاف ييتـ :الخال عبد المنعم ــ/5
بشؤكف المنزؿ كيكره أخاه نزار كيعتبره عار العائمة الذم يجب نسفو مف الكجكد، بسبب 

تصرفاتو الكقحة، أصبح يعمؿ في مكتبة كيقضي معظـ كقتو فييا، بعدما تـ طرده مف سمؾ 
تحكؿ بيف ليمة كضحاىا مف »التعميـ عندما تـ اغتياؿ ابنو يحي كاعتباره مجرما، أم أنو 

 .1«أستاذ الفيزياء الشيير إلى أبي مجـر

فقد قكتو » منذ ذلؾ الكقت كىك يعيش حياة بائسة كحزينة ينتظر المكت الذم طاؿ مجيئو     
، اىتزت ثقتو بنفسو لـ يعد ييتـ بأم شيء، يبقى 2«التي أتذكر جبركتيا كتصفو أمي بالظالـ

دائما في نفس المكاف ينظر إلى صكرة ابنو بحرقة كشكؽ قاتميف، إذا عالقتو بالمنزؿ ىي 
عالقة منيارة كمفككة تذكره بابنو الذم أخذ غدرا، لـ يعد يرل فيو مكاف األلفة كالسكينة التي 

 مف أخيو نزار كمف أختو الصغرل، كبقي مع أختو ابتياؿ قكاف يراىا سابقا بعد تخمص
كعائمتو، كؿ ىذا ذىب في ميب الرياح بعد أف خسر ابنو فمذة كبده، كأنو ىذا كاف عقابا 

                                                           
 .124ص، ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة، خالد خميفةػ 1
 .126ػ الركاية، ص2



   "المدينة ال سكاكين في مطابخ ىذه"في رواية ات وتحوالتيا الشخصي فضاء       الفصل األول
 

 79       
 

أختو الصغرل، أما عالقتو بالكطف ىي كلقسكتو كجبركتو الذم كاف يمارسيما عمى أخيو نزار 
عالقة كاضحة كاف يكره التفكير في حمب كفي أكضاعيا المزرية ألنيا كانت السبب الرئيسي 

في خسارتو البنو يحي الذم كاف يفتخر بو جميع أفراد العائمة الذيف أصبحت اآلف حياتيـ 
المكت يتمدد ثقال في شكارع حمب »ميددة بالمكت، مثمما ىي حمب ميددة باالضمحالؿ 

، لـ يعد ىناؾ شيء يخاؼ عميو الخاؿ عبد المنعـ ابنو الغالي 1«المكحشة إلى درجة ال تطاؽ
ذىب بيف أعيكنو كىك مازاؿ في ريعاف شبابو الباقي ال ييـ، حتى حمب لـ تعد تيمو 

أكضاعيا كؿ الفرح غادر مع مغادرة ابنو يحي ىذه الحياة الظالمة التي لـ تترؾ أحدا بسالـ 
.          ال المجنكف كال العاقؿ

ىي األخت الشريرة التي تحتقر أختيا ألنيا قبمت الزكاج بشاب ريفي كتقـك :الخالة ابتيال ــ/6
بمضايقتيا كمما ذىبت إلى منزؿ كالدىا كتطمب منيا أف تدخؿ لتستحـ ىي كأبنائيا مف 

قذارتيـ التي جاءكا بيا مف محطة ميداف أكبس، كما أنيا مكلعة بتقاليد الحياة العثمانية ترتب 
المنزؿ كفقا لنمط الحياة العثمانية كحتى ألبستيا كانت كفقا لتفاصيؿ عثمانية، تزكجت مف 

ال ألنو سئـ تعجرفيا كطكاؿ الكقت تتحدث عف مىيثـ الصباغ لكف لـ تدـ مدة زكاجيما طك
  .الطقكس العثمانية كتمبس لو ألبسة طكيمة مثقمة فطمقيا

عادت إلى منزؿ أخييا عبد المنعـ الذم سئـ ىك اآلخر ترفعيا كأكامرىا الصارمة ككانت      
الزكاج مف أم رجؿ بعد إحساسيا بضيؽ شديد في منزؿ »تتدخؿ في كؿ شيء، قررت 

أخييا، الذم رتب زكاجيا مف رجؿ أرمؿ ستيني يعمؿ حارس بناء في السعكدية، يحتـر 
، قبمت الزكاج بو بعد تفكير طكيؿ ألنيا إف 2«التقاليد العثمانية التي ال يعرؼ عنيا أم شيء
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في إحدل دكر العجزة بعد تدىكر أكضاع خالي عبد »لـ تتزكج بو سينتيي بيا األمر بمكت 
، غادرت الخالة 1«المنعـ كىجرة ابنيو حسيف كحسف إلى دبي لمعمؿ صنايعية في مطعـ حمبي

ابتياؿ مع الرجؿ الستيني إلى السعكدية كتحكلت إلى خادمة عند أسرة أردنية لتعيف زكجيا 
ىذا ىك حاؿ الدنيا بقاء الحاؿ مف المحاؿ، ىي األخرل جزاىا اهلل عمى تفاخرىا بأصميا 

أىمو ما زالكا يتقاسمكا »كتعجرفيا كاستيزائيا بأختيا عند زكاجيا مف شاب ريفي تقكؿ عنو أف 
، أم أنو ليس مف عائمة عريقة يميؽ بمقاميـ، كشتـ أخييا نزار 2«غرؼ نكميـ مع األغناـ

  .كالمطالبة بمكتو مف أجؿ التخمص مف عاره

ما نمحظو في شخصية الخالة ابتياؿ أنيا تشعر باالغتراب داخميا كخارجيا، ألنيا كانت      
مغتربة عف نفسيا ككاقعيا بتمسكيا بحياة عثمانية أفقدتيا زكاجيا كأخرجتيا صفر اليديف، بال 
أطفاؿ، أك حتى بال منزؿ طالما تباىت بمقتنياتو، فعاشت كحيدة بسبب ترفعيا الذم ضاؽ بو 
الجميع، حتى األب الذم كانت تفرض عميو االلتزاـ بأكامرىا الصارمة بعد كفاة زكجتو كانتيى 
بيا الحاؿ أف تعمؿ خادمة في السعكدية مع زكجيا، إذا عالقتيا بالمنزؿ كبالكطف ىي عالقة 

غربة الىتماميا بالتقاليد العثمانية التي ال تخص الكقت الراىف بؿ كانت تخص زمنا مف 
.  األزماف كذىبت مع ذلؾ الزمف

 ىك أب األـ عاش سبعة كثمانيف عاما، حمؿ عمى عاتقو مسؤكلية :الجد جالل النابمسي ػػ/7
الحفاظ عمى سير حركة السكة الحديدية التي كانت حممو الكحيد فطكاؿ الكقت كليس عمى 

القطارات كأنكاع المحركات، كيتحدث بجدية كشغؼ عف مكاصفات »لسانو سكل الحديث عف 
معددا مكاصفاتيا، بإعجاب يخبرىـ بقدرتيا عمى جر تسعة عشرة عربة  (henschel)القاطرة 
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، نسي بأنو ىنالؾ مسؤكليات 1«محممة بالحديد كالسير بسرعة أربعيف كيمك مترا في الساعة
أخرل عميو يجب أف يقـك بيا غير السكة الحديدية، سئمت زكجتو ىذه الحياة المقرفة، كما 
سئـ العماؿ إرشاداتو المتكررة في انجاز أعماليـ، كاف دائـ االتصاؿ بصديقو المسيك ىنرم 

الذم فضمو عمى الجميع ألنو كاف يتشارؾ معو بجدية الحديث عف مغامراتو مع السكؾ 
  .الحديدية، كلـ يكؿ شؤكف األسرة أم اىتماـ

فعالقتو بمنزلو كبعائمتو ىي عالقة تكاد تككف منعدمة لعدـ اتصالو بأحكاؿ المنزؿ، كىؿ      
إكماؿ »ىناؾ ما يشغؿ باليـ؟، كىؿ ىـ بحاجة إلى شيء ما؟، كما كاف يربطو بالمنزؿ سكل 

ب أف يتـ بسرعة كدكف جمبة، ليعكد مرة أخرل إلى عممو مع المسيك ىنرم جكاجب م
أفسد عقمو برسـك قديمة لقطارات »، الذم تكره الجدة كتعتبره السبب الرئيسي الذم 2«سكرداف

، يبقي عمى ىذه الحاؿ 3«كمخططات محطات رائعة مزينة بتماثيؿ رخامية آللية يكنانية
ميككسا بالقطارات كالمحركات كالسكؾ الحديدية حتى يسقط ذات يـك كىك في طريقو ذاىب 

محطة بغداد ليرمي السالـ عمى مكظفيف سئمكه، فمـ يمدكا يدىـ النتشالو حيف فقد »إلى 
، إذا عالقتو بالسكة 4«تكازنو عمى الرصيؼ األكؿ ليمكت تحت عجالت قطار بضائع بطيء

الحديدية ىي بمثابة المنزؿ كاألسرة كالعائمة كالحمـ ككؿ شيء لك كاف األمر بيده لما عاد إلى 
المنزؿ لبقي في المحطة مع القاطرات كالمحركات مف أجؿ إنشاء محطة جديدة تشفي غميمو 

. كطمكحو
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 ىي زكجة جالؿ النابمسي الذم ممت مف تصرفاتو التي ال تكحي :الجدة بيية الكاتبي ػػ/8
تساكت لدييا الخيارات بعد »بأنيا زكجتو كلو عمييا حقكؽ ككاجبات كأم زكج، أم أنيا 

الذم أحست بو منذ » مف رجؿ شغمو الشاغؿ ىك السكؾ الحديدية، كرىت المنزؿ 1«زكاجيا
   أياميا األكلى مكانا مثاليا لمكراىية، مقرفا تفكح منو رائحة زيكت معدنية كبراغي 

 عاشت الجدة حياة مكازية مع حزنيا كندميا مف زكاجيا الذم لـ يمنحيا  2«القطارات
 .االستقرار كالسكينة التي كانت تحمـ بيما أم زكجة مع زكجيا كأكالدىا

 أحست األـ الغربة كالعزلة في منزليا كسط عائمتيا التي لـ تكترث يكما لمعاناتيا كحزنيا     
كآسيا، كما كاف يخفؼ عنيا يأسيا ىك التسمية مع صديقتيا تريز التي تجعميا تضحؾ، أك 

ىي األخرل قبؿ أف تكمؿ الخمسيف مف عمرىا ماتت »لعب الكرؽ مع ابنتيا ابتياؿ، فالجدة 
نما دكرىا يتمحكر في العالقة المتكترة 3«مف الضحؾ ، لـ تحظ الجدة بدكر كبير في الركاية كا 

كالمنيارة منذ البداية مع منزليا كعائمتيا كخصكصا مع زكجيا الذم لـ يعرىا أم اىتماـ 
كامرأة ليا جماليا كمفاتنيا الساحرة، ىذا جعميا امرأة بال أمؿ كبال طمكح كبال أسرة، كأنيا 
امرأة في منزؿ غريب تنتظر قطارا مثؿ القطار الذم مات زكجيا عمى عجالتو، لترحؿ إلى 

                 .                                  منزليا الحقيقي

كاف معمـ المغة الفرنسة في حمب، بعدىا رحؿ إلى سكيسرا  :شخصية جان عبد المسيح ــ/9
لكف لـ يحالفيما الحظ ليككنا  تزكج ىناؾ مف فتاة تدعى ككليت كأنجب منيا طفال اسمو بيير،

أسرة سعيدة، طمقيا كذىب كؿ منيما لحاؿ سبيمو، ىك اتجو إلى العمؿ كمترجـ في األمـ 
المتحدة، لمدة خمسة عشر عاما، ثـ قرر العكدة إلى حمب بعد الرساالت المتكررة التي كانت 
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بأنيا أصبحت »تبعثيا أختو إيميمي لو كألخيو جكرج في أمريكا تيددىما بتركي كالدتيا كحدىا 
في السادسة كالثالثيف مف عمرىا، تريد الزكاج مف بكلس حالؽ كاليجرة إلى كندا في نياية 

، عاد جاف 1«الرسالة كتبت أنيا ستترؾ أميا تمكت جكعا كعطشا إذا لـ يردكا عمى رسائميا
إلى حمب بعد تكديع ابنو، ينتظر مكت أمو التي لـ تمت، شعر بأنو يعيش في مدينة غريبة لـ 

كانت تكتبو لو إيميمي في رسائميا عما يحدث في الشكارع »يعد يعرفيا، كفيـ بعد مجيئو ما 
، عاش حياة مكازية لمحزب حاكؿ التأقمـ معو لكنو 2«كالبيكت، كعما يحدث في مدينتو المحببة

رساؿ رسائؿ إلى طميقتو  لـ يستطع قرر المككث في المنزؿ كاالنعزاؿ عف كؿ ىذه التفيات كا 
يخبرىا فييا عف أحكاؿ مدينتو التي لـ تعد تمؾ المدينة الجميمة المحبكبة التي تعيد الركح فيو 

كيخبرىا أف تعطي ىذه الرسائؿ البنو عمى عمر يناىز الثامف عشر في حالة كفتو المنية 
أحس باليأس الشديد كفكر في االنتحار كخالص مف ىذا العار الذم يالحقو، لكنو في آخر 
لحظة كجده ليس بحؿ ىك اآلخر يجب عميو أف يأخذ حصتو مف العار الذم ألؼ عنو كتابا 

، رفض الرضكخ ألكامر الحزب ىذا جره 3«عف العار كمشتقاتو في الحياة السكرية»بعنكاف 
لمتحقيؽ في كثير مف األحياف، كفصمو مف التدريس بسبب معارضتو لمحزب، ىك اآلخر كاف 
يبحث عف خالصو كسط ىذا الزحاـ لكف لـ نعرؼ نيايتو بالضبط في الركاية لكف يمكف أف 
نتكقع نيايتو كانت شبيية بنياية رشيد، ألف حالتو كادت تككف حالة رشيد الذم يريد المكت 
ىك اآلخر لـ يحظ بحياة ىادئة ال في المنزؿ الذم كاف ينتظر فيو مكت أمو العمياء كال في 

الكطف الذم كاف يصارع اليزات لكنو لـ يجد أيدم آمنة تساعده في مكاجيتيا، سئـ ىذا 
  .ق الجميمةتالكضع المأساكم الذم تعرضت لو مديف

                                                           
 .44 صال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة،ػ خالد خميفة، 1
. 45ص ،الركايةػ 2
 . 238ػ الركاية، ص3



   "المدينة ال سكاكين في مطابخ ىذه"في رواية ات وتحوالتيا الشخصي فضاء       الفصل األول
 

 84       
 

إذا فضاء الكطف حتى عند جاف ىك فضاء تعيس كحزيف كغريب لـ يعد ذلؾ الكطف      
المحبكب كالمفعـ بالحيكية التي كاف يخبر بيا طميقتو التي كانت تستيزئ بحنينو لكطنو الذم 

. مازاؿ سكانو يركبكف الجماؿ

 ىي إحدل زميالت سكسف التي تعرضت لمتعرية أماـ المأل مف طرؼ :شخصية ىبة ػػ/10
اعترضف طريقيا كقدمف ليا عالـ الحزب لتقبمو كتضعو عمى »الحزبيات أك المظميات المكاتي 

، تخمت عف المدرسة بعد العار الذم 1«جبينيا شاكرة، بصقت في كجكىيف كأكممت طريقيا
مكزعة »لحؽ بيا كأصبحت مصممة أزياء شييرة ليا محؿ كبير في حمب كمحالت أخرل 

 ، قررت االنتقاـ لنفسيا مف الحزبيات 2«عمى بيركت كعماف كدمشؽ كحمب كالقاىرة كدبي
مزقف ثيابيا كبقيت عارية كسط الشارع، سارعت امرأة لمفيا بعباءتيا كبقية المارة »المكاتي 

، ىي لـ تنسى العار الذم لحؽ بيا 3«نكسكا رؤكسيـ كمضكا في طريقيـ كأنيـ لـ يركا شيئا
رغاـ أىميا ليا بالزكاج مف ابف شريؾ أبييا في معمؿ النسيج  كالمضيقات التي تعرضت ليا كا 

القديـ يدعى زياد الحياني مف أجؿ إخفاء عارىا، ىبة  بعرييا ىي عار الناظريف إلييا 
المنكسيف رؤكسيـ خكؼ كخجال مما يجرم عمى مرأل كمسمع منيـ، بينما ال يستطيعكف فعؿ 

   .               شيء أيدييـ مكبمة باألغالؿ خائفكف عمى حياتيـ كعائالتيـ كنسكا كاجبيـ نحك الكطف

تعد ىذه أغمب كأىـ الشخصيات التي كانت منتكسة مما يجرم حكليا تحف كتشتاؽ إلى      
ماضييا، فمكؿ شخصية مف ىذه الشخصيات امتداد فضائي، كآخر تشتبؾ فيو مع بقية 

الشخكص، مصائرىا مفجعة مؤلمة، تعكس عمؽ الفاجعة التي تحياىا، ذلؾ أف التغريب يظؿ 
السمة األكثر طغيانا كتسيدا، فكؿ الشخصيات مغتربة عف ذاتيا، بعيدا عف التصالح مع 
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نفسيا، ىاربة مف لعنات تالحقيا، ترنك إلى لحظات تستمتع فييا ببيجة الماضي كلذة الحمـ 
لكف الكقائع كالممارسات المتتالية تفرض عمى الجميع سمككيات بعينيا، فمف لـ يختر ضفة 
النظاـ كالدكراف في فمؾ الفساد كاإلفساد يبقى ميمشا كمطحكنا بإجراـ األجيزة القمعية التي 
تسمب منو إنسانيتو كأمكالو تحت ذرائع شتى، كتبالغ في إيذائو كالتنكيؿ بو كالقضاء عمى 

حريتو، النقمة كالغضب كالتيو كالجنكف بعض ما يقكد شخصيات الركاية في رحمتيا إلى غد 
مظمـ ال نعرؼ نيايتو، كفي رحمتيا المعككسة نحك ماضييا الذم يشكؿ أساس الحكاية 

كبؤرتيا، كىي تمضي محمكلة بمحنيا كمآسييا المتفاقمة كالمتعاظمة، تكشؼ عف خرائط 
خرائط المسيك ىنرم الذم يشير إلييا »أصبحت متاىات بحكـ التشكيو المستمر مثميا مثؿ 

 كىي مجرد حمـ كيبقى ،1«بعصا صغيرة إلى المخططات التي يحمـ ببنائيا في أرجاء سكريا
حمما ألف الثقافة الجديدة كالتي تدعي الجدة دمرت الذكؽ العاـ، كيككف البحث عف سكاكيف 

      مفقكدة لقتؿ العائمة كاألكالد، ىذا كاف مصير أحد العائالت التي قاـ األب بحرؽ 
أف : زكجتو كأطفالو األربعة ثـ انتحر بسكيف المطبخ، صارخا في جيرانو الذيف يراقبكف ببركد»

أال تكجد سكاكيف في مطابخ : المكت حرقا أكثر شرفا مف انتظار المكت جكعا، سائال بحرقة
، فيك انتقـ مف ذاتو كثار عمييا مما ىي فييا مف فظاعة كبؤس، كصرخة 2«ىذه المدينة ؟

  .القاتؿ الذم ىك قاتؿ بفعمتو ناقـ عمى كضعو

كؿ ىذه الشخصيات ىي رمز كاشؼ لمعار بكؿ معانيو الذم لحؽ المجتمع السكرم      
عمكما كالحمبي خصكصا ككنو لـ يعد يحافظ عمى شرفو كعرضو ككرامتو كىمتو، كلـ يعد 

يمتمؾ تمؾ الشراسة التي يستخرجيا كقت انتياؾ الظالـ حرمة بيتو، فحمب لـ تعد ىي حمب 
كال سكريا ىي سكريا، بعدما أصبح المجتمع السكرم ينظر كيؼ تنيب منو خيراتو كحرياتو 

                                                           
 .89، صال سكاكين في مطابخ ىذه المدينةػ خالد خميفة، 1
 .212 ص،ػ الركاية2



   "المدينة ال سكاكين في مطابخ ىذه"في رواية ات وتحوالتيا الشخصي فضاء       الفصل األول
 

 86       
 

كيبقى مكتكؼ اليديف، فمـ يعد ىناؾ نخكة كال رجاؿ ما بقي سكل الجبف كالعار كالخكؼ 
       فعالقة الشخصيات بالفضاءات في أغمبيا تعكس األكضاع المتدىكرة ككما أنيا 

ليست مقصكرة عمى اإلحساس بالغربة كالضياع فقط بؿ تمتد إلى الصراع القائـ بيف الذات »
نما تعبر عف اليـ الشعكرم الذم 1«كالكجكد ، إذا ىذه الركاية ال تجسد آسىا فرديا فحسب، كا 

اجتاح قمب المجتمع السكرم، كتكحي بكؿ أركاف األزمة التي يعانييا كؿ فردم في سكريا مما 
جعؿ ىذا المتف الركائي يقؼ كصكرة جدلية تشيد التناقض بيف الكاقع المرير كالكاقع المنشكد 

المراد الكصكؿ إليو، كما تجسد أبشع صكر استسالـ كرضكخ بعض الشخصيات لسمطة 
الحزب التي أفقدتو ذاتو كىكيتو، كرغـ التغيرات كالتحكالت اإليجابية كالسمبية التي كانت تطرأ 
: عمى عالقة الفضاء بالشخصية، إال أننا تمكننا مف رصدىا كترتيبيا كتنظيميا كفؽ لما يمي

 عالقة التأثير كالتأثر اىي التي نقصد بو :(التجاوب مع المكان)التفاعل اإليجابي عالقة ــ/1
    بيف الشخصية كالفضاء أم اندماج الفضاء في الشخصية كانصيار الشخصية في 

.  كىذا ما كجدناه في حديثنا عف األفضية األليفة2الفضاء

ىي التي يمجأ فييا الركائي إلى أفضية تتصؼ  :(التنافر)التفاعل السمبي  عالقة ــ/2 
بالغربة بسبب ما تعيشو الشخصية مف تمزؽ كضياع كتكتر كاضطراب كتنافر عمى مستكل 

 كىي أغمب الفضاءات التي ارتكزت عمييا الركاية، فكؿ شخصيات الركاية ،3فضاء المجتمع
. مغتربة مع ذاتيا كمع مجتمعيا كمع األمكنة التي تتكاجد فييا
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 ىي التي ال يحدث فييا اتصاؿ بيف الشخصية كالفضاء، أم ال الشخصية :عالقة الحياد ــ/3
، قميال ما نجد 1تتأثر بالفضاء كال الفضاء يتأثر بالشخصية فكؿ منيما منفصؿ عف اآلخر

.  ىذه العالقة في الركاية

:  كيمكف أف نمثؿ ىذه العالقات في الجدكؿ اآلتي

عالقة الشخصيات بالفضاء الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الشخصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
حيادية انفصالية اتصالية 

 ػ األـ  
 (زىير ) ػ األب 

ػ مؤسسة السكؾ الحديدية في (1
محطة ميداف أكبس 

   
 

 

    ػ مدرسة المحبة  (2

    ػ ترامكام الجميمية (3

ػ البيت القديـ في محطة (4
ميداف أكبس 

     

     ػ المنزؿ الجديد في حمب (5 ػ األـ 

    ػ الحزب  (6 ػ األـ كاألب 

     ػ حمب (7

     ػ المنزؿ  (1 ػ سعاد 

    ػ حمب (2
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     ػ المنزؿ (1 ػ الراكم  

    ػ معمؿ النسيج (2

    ػ الحزب (3

     ػ حمب (4

     ػ المنزؿ  (1 ػ سكسف 

     ػ الحزب (2

     ػ دبي (3

    ػ باريس  (4

     ػ منزؿ جاف عبد المسيح (5

    ػ منزؿ الجار فكاز (6

     ػ حمب (7

     ػ المنزؿ (1 ػ رشيد 

     ػ المالىي  (2

    ػ منزؿ الخاؿ نزار (3

    ػ المقيى  (4

ػ المسجد (5
 (العبادة)     

  
 

  

     ػ بغداد (6
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    ػ السجف (7

    ػ الحزب (8

     ػ حمب (9

     ػ منزؿ العائمة (1 ػػػ الخاؿ نزار 

     ػ منزلو (2

    ػ السجف  (3

     ػ بيركت (3

    ػ الحزب (4
     ػ حمب (5

 ػػػ الخاؿ عبد 
المنعـ 

     ػ المنزؿ  (1

     ػ المدرسة (2

     ػ المكتبة (3

    ػ الحزب (4

     ػ حمب (5

     ػ المنزؿ  (1 ػػػ الخالة ابتياؿ 

    ػ السعكدية  (2

    ػ الحزب (3
     ػ المنزؿ  (1 ػػػ الجد جالؿ 
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    ػ السكة الحديدية  (2النابمسي  

    ػ حمب (3

 ػػػ الجدة بيية 
الكاتبي 

     ػ المنزؿ  (1

    ػ حمب (2
    ػ باريس (1 ػػػ المسيك ىنرم 

    ػ حمب (2

 ػػػ جاف عبد 
المسيح  

     ػ المنزؿ  (1

     ػ الحزب (2

     ػ المدرسة (2

     ػ حمب (3

    ػ القرية في جباؿ مصياؼ (1 ػػػ منذر 

    1ػ الحزب (2

    ػ الحزب (1ػػػػ ىبة  

     ػ حمب (2

    " ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة" عالقة الشخصيات بالفضاء في ركاية :01الجدول رقم 

مف خالؿ ىذا الجدكؿ تتضح لنا العالقة بيف الفضاء كالشخصيات في الركاية حيث نجد      
كؿ الشخصيات في حالة اتصاؿ مع فضاء المنزؿ ألنو الممجأ الكحيد الذم ال تستطيع 

االستغناء عنو، لكف رغـ اتصاليا بيذا الفضاء إال أننا نجدىا منفصمة عنو ركحيا بسبب 
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المشاكؿ كالضغكطات التي تعيشيا فيو، أما بالنسبة لفضاء مدينة حمب ىك اآلخر تعيش فيو 
الشخصيات حالة اتصاؿ ككنو الكطف األـ الذم ترعرعت فيو، كحالة انفصاؿ بسبب التسمط 

الذم يمارسو المستبد عمييا، في حيف فضاء الحزب أغمب الشخصيات نجدىا في حالة 
انفصاؿ عنو، عدا شخصية سكسف التي انتسبت إلى الحزب كأيدتو في فترة زمنية معينة لكف 
لـ يدـ انتسابيا كثيرا ألنو بعد أشير تخمى عنيا حبيبيا منذر الذم كاف ىك اآلخر مف المذيف 

أيدكا الحزب، فمـ تستطع أف تصمد فقررت العكدة إلى حياتيا الماضية التي كانت تعيشيا 
يمرح، كأيضا جاف عبد المسيح بعد عكدتو مف سكيسرا في أيامو األكلى كاف يمجد الحزب 
مجبرا، لكف في النياية قرر التخمي عف التعميـ كفضؿ البقاء مع أمو العمياء بدؿ الخركج 
لمشارع كالرقص عمى دبكات الحزب، في حيف نجد شخصية نزار كالخالة ابتياؿ في حالة 

حياد مع فضاء الحزب كأنيما ال يعيشا في حمب، أما بالنسبة لألفضية المتبقية فإذا عادت 
ذا كانت صكر عاكسة  عمى الشخصيات بالنفع  كالسعادة فيي في حالة اتصاؿ معيا، كا 

. لمحزف كاألسى كالخراب، فالشخصيات تعيش فييا  حالة انفصاؿ

 :تحوالت فضاء الشخصيات في الرواية: المبحث الثالث

 "Programmes Narratifs":البرنامج السردي عند غريماس :المطمب األول

 ما عمينا  التي بينا أيديناركايةاؿ في اتإذا ما أردنا أف نستخرج تحكالت فضاء الشخصي     
بيف الحاالت » الذم يقـك عمى التمييز "غريماس: "إال أف نعتمد البرنامج السردم لػ

 بيف  كما" Avoir"أك الممؾ " treé"كالتحكالت، بمعنى التمييز بيف الحالة الدالة عمى الكينكنة 
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ممفكظات الحالة   ترتيببإتباعالمنجز، لذلؾ يقدـ التحميؿ السردم لمنص " Faire"الفعؿ 
. 1«كممفكظات الفعؿ

  "Sujet"تمؾ العالقة القائمة بيف الذات  ىي التي نقصد بيا :ممفوظات الحالة :أوال
:  كىي نكعاف"  object"كالمكضكع 

ىي التي يحدث فييا اتصاؿ بيف عامؿ "conjonction" ـ ممفوظات الحالة االتصاليةـ(1 
، كتككف الحالة االتصالية n : كنرمز لالتصاؿ بػ،(م) المكضكع (ع) كعامؿ (ذ) الذات (ع)

 .2(ع م) n (ع ذ): عمى النحك اآلتي

 ىي التي يحدث فييا انفصاؿ بيف عامؿ "disjonction "نفصاليةاالحالة الممفوظات  ــ(2
، كتككف الحالة االنفصالية u: كنرمز لالنفصاؿ بػ،(م) المكضكع (ع) كعامؿ (ذ) الذات (ع)

  .3(ع م) u (ع ذ): كاآلتي

 ىك الذم يرتبط بالتحكيؿ مف حالة إلى أخرل ألجؿ قمب مجرل األحداث :ممفوظ الفعل :ثانيا
:   في النص كىك اآلخر نكعاف

 يتـ فيو انتقاؿ ممفكظ الحالة مف عالقة االنفصاؿ إلى عالقة :ممفوظ اتصالي لمفعل ػػ(1
. 4[(ع م) n (ع ذ)تحــــول (ع م) u (ع ذ)]: االتصاؿ كىك الذم يككف عمى النحك اآلتي

 

                                                           
 .38صمعالم سيميائية، ػ نادية بكشفرة، 1
 .39، صالمرجع نفسوػ ينظر، 2
 .، الصفحة نفسياالمرجع نفسوػ ينظر، 3
 .39المرجع نفسو، صػ ينظر، 4
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يتـ فيو انتقاؿ ممفكظ الحالة مف عالقة االتصاؿ إلى عالقة  :ممفوظ انفصالي لمفعل ػػ(2
  .1[(ع م) u (ع ذ)تحـــــول (ع م) n (ع ذ)]: االنفصاؿ كىك الذم يككف عمى النحك اآلتي

 بعد معرفتنا لمعنى البرنامج السردم عند غريماس بإمكاننا اآلف استخراج العالقة التحكيمية 
داخؿ الركاية بكؿ يسر  

: ارتباط الشخصيات بالفضاء وتحوالتو :المطمب الثاني

 : عالقة الشخصيات بفضاء ميدان أكبس وتحوالتو :أوال

   :األم وفضاء ميدان أكبس ــ/1

: كىي عمى النحك اآلتي :عالقة األم بفضاء ميدان أكبس عالقة اتصالية :01الحالة

 [(ع ـ) n (ع ذ)تحػػػكؿ  (ع ـ) u (ع ذ)] 

ميداف أكبس    األـ    ميداف أكبس  األـ       

 (األـ)كفقا ليذه الترسيمة السردية ككفقا لمتسمسؿ المنطقي لألحداث داخؿ الركاية الذات      
ألنيا كانت تسكف في حمب  (ميداف أكبس)في البداية ىي في حالة انفصاؿ عف المكضكع 

مع عائمتيا كألف ميداف أكبس كاف مكانا يعيش فيو زىير كعائمتو، لكف بعد زكاج األـ مف 
ألنو بعد الزكاج  (ميداف أكبس)في حالة اتصاؿ مع المكضكع  (األـ)زىير أصبحت الذات 

قرر زىير أخذىا معو إلى منزلو في ميداف أكبس كالعيش ىناؾ كسط عائمتو التي لـ تكترث 
كاعتبرتيا سببا أساسيا لشؽ صفكؼ العائمة، بعدما أخبرىـ زىير أنو لف يتزكج ابنة »بيا  

                                                           
 .39ص معالم سيميائية،ػ ينظر، نادية بكشفرة، 1
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 ىذا يعني أف األـ في البداية كانت منفصمة عف فضاء ميداف أكبس لكف بعد زكاجيا 1«عمو
. أصبحت متصمة بو، إذا ىنا العالقة بيف األـ كميداف أكبس ىي عالقة اتصالية

 :كىي عمى النحك اآلتي :عالقة األم بفضاء ميدان أكبس عالقة انفصالية :02الحالة

 [(ع ـ) u (ع ذ)تحػػػكؿ (ع ـ) n (ع ذ)]

  ميداف أكبس   األـ      ميداف أكبس    األـ  

في حيف نجد عالقة األـ بميداف أكبس في الحالة الثانية ىي عالقة عكسية، أم الذات      
بعد زكاجيا مف زىير الذم كضعو  (ميداف أكبس)كانت في حالة اتصاؿ مع المكضكع  (األـ)

كشرط قبؿ زكاجيما فانتقمت لمعيش معو ىناؾ في ميداف أكبس، لكف ما حصؿ كلـ يضع في 
امرأة أمريكية تكبره »الحسباف ىك أف األـ بعد مدة مف زكاجيا قاـ زكجيا بخيانتيا كىجرىا مع 

، ىذا األمر أحزنيا كثيرا كلـ تعد تحتمؿ العيش في 2«بثالثيف سنة تدعى إيمينا إلى نيكيكرؾ
ميداف أكبس بعد تخمي زكجيا عنيا كعف أكالده، فقررت العكدة إلى حمب كترؾ كؿ شيء 

 (األـ)، ىنا تحكلت العالقة بيف الذات 3«لـ يعد لدييا ما يربطيا بيذا المكاف»كراءىا 
. إلى عالقة انفصالية (ميداف أكبس)كالمكضكع 

  :األب وفضاء ميدان أكبس ــ/2

ىي عالقة انفصالية، رغـ محاكالتو  (ميداف أكبس)بالمكضكع  (األب)عالقة الذات      
المتكررة في العيش حياة ىادئة كىنيئة مع عائمتو كعممو كمع الحزب إال أنو لـ يستطع العائمة 

                                                           
 .32 صال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة،ػ خالد خميفة، 1
 .11، صالركايةػ 2
 .34ػ الركاية، ص3
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كانت تنتظر منو لقمة العيش التي أصبحت غالية ال يستطيع تمبية كافة الحاجيات، العمؿ 
كاف مجرد مكظؼ بيسط أجره ال يكؼ ليـك كاحد، أما الحزب فقد كاف يفرض عمييـ قكانينو 

الصارمة التي تسمب منيـ حرياتيـ، ماذا بقي كسط ىذه الضغكطات كأيف األمؿ الذم يجعمو 
فرصتو الكحيدة لتغيير حياتو التي شعر بأنيا »يصمد ال حؿ ىنا سكل اليركب مع إيمينا ىي 

تكقفت عند ىذه النقطة، مكظؼ يجب أف يقدـ الكالء الدائـ لمحزب كلمرئيس القائد كي يحتفظ 
، كما يقكؿ كاف مف المفركض أف يعيش حياة أفضؿ مف ىذه، كىذه الحياة 1«بكؿ ىذا البؤس

ال تتحقؽ إال بالرحيؿ إلى أمريكا مع العجكز منقية اآلثار، كىنا حدث االنفصاؿ مع ميداف 
أكبس كاالتصاؿ مع أمريكا، كتظير العالقة االنفصالية بيف األب كميداف أكبس في الترسيمة 

 [(ع ـ) u (ع ذ)تحػػػػكؿ  (ع ـ) n (ع ذ)]:  السردية اآلتية

األب    ميداف أكبس     األب    ميداف أكبس                   

األب كانت بدايات حياتو مرتبطة بميداف أكبس أيف كاف يعيش مع عائمتو، كأيف كجد أك      
رأل حبيبة قمبو أك زكجتو أكؿ مرة أثناء حضكرىا حفؿ تكريـ لعماؿ مؤسسة السكؾ الحديدية 
الذم كاف كالدىا مف ضمنيـ، ككاف األب زىير يعمؿ مكظفا ىناؾ، لكنو ىرب كترؾ ميداف 

أكبس ذات يـك بسبب الضغكطات التي كاف يعيشيا كذىب إلى أمريكا، إذا األب كاف متصال 
، إذا العالقة بيف األب كميداف أكبس عالقة ابميداف أكبس كبسبب الظركؼ انفصؿ عنو

. انفصالية

 

 

                                                           
 .35، صال سكاكين في مطابخ ىذه المدينةػ خالد خميفة، 1
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 :عالقة الشخصيات بفضاء مدينة حمب وتحوالتو: ثانيا

:  سوسن وفضاء مدينة حمبــ/1

كىي التي سنمثميا في  :عالقة سوسن بفضاء مدينة حمب عالقة انفصالية :01الحالة
 [(ع ـ) u (ع ذ)تحػػػػكؿ  (ع ـ) n (ع ذ)] :الترسيمة السردية عمى النحك اآلتي

سكسف   مدينة حمب    سكسف     مدينة حمب                                      

ىذا يعني أف ، سكسف كانت تعيش مع عائمتيا كأصدقائيا في حمب ليا طمكحاتيا كآماليا     
سكسف كانت في حالة اتصاؿ بمدينتيا حمب، لكف بعد انضماميا لمحزب كامتثاليا ألكامره 

طمب منيا الرحيؿ مف حمب كالذىاب إلى دبي مع الضابط منذر كالذم يككف فيما بعد حبيبيا 
ىنا تحكلت عالقة سكسف بمدينتيا حمب مف حالة االتصاؿ إلى حالة انفصاؿ، حيث انتقمت 

يبدأ الممؿ يتسرب إلى »إلى مدينة أخرل ىي دبي تعيش ىناؾ مع منذر ألشير كبعدىا 
 كيطمب منيا الرحيؿ فكرا مف دبي خكفا منيا أف تثير المشاكؿ بعد معرفتيا بأنيا 1«عالقتيما

كانت مجرد نزكة في حياتو، ىنا يحدث انفصاؿ ثاني مع مدينة دبي كاتصاؿ مع مدينة 
باريس التي انتقمت إلييا بعدما تـ طردىا مف دبي كبقيت ىناؾ في باريس لمدة محاكلة 

استعادة قكتيا كشخصيتيا التي أضاعتيا في دبي مع منذر الذم لعب بمشاعرىا، إذا عالقة 
. ىي عالقة انفصالية في ىذه الحالة (مدينة حمب)بالمكضكع  (سكسف)الذات 
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 كىي التي تككف عمى النحك :عالقة سوسن بفضاء مدينة حمب عالقة اتصالية :02الحالة
 [(ع ـ) n (ع ذ)تحػػػكؿ (ع ـ) u (ع ذ)]: اآلتي

سكسف   مدينة حمب    سكسف   مدينة حمب         

في ىذه الحالة سكسف أثناء رحيميا إلى باريس كانت تحاكؿ إعادة بناء حياتيا مف جديد      
كنسياف ماضييا المشؤـك لكنيا لـ تستطع الصمكد كثيرا في باريس ألنيا لـ تستطع إيجاد 
سكسف القديمة، فقررت العكدة إلى حمب لربما تجد معنى لحياتيا كسط أىميا، بعد عكدتيا 

 (سكسف)، إذا الذات 1حاكلت التأقمـ مع األكضاع كبأنيا امرأة مغدكر بيا لكنيا لـ تستطع
أصبحت اآلف متصمة بو أم متصمة بمدينة  (مدينة حمب)بعدما كانت منفصمة عف المكضكع 

.         حمب مكطنيا األصمي بعد عكدتيا خائبة األمؿ فاقدة ألحالميا

 كىي التي تككف عمى النحك :عالقة سوسن بفضاء مدينة حمب عالقة انفصالية: 03الحالة
 [(ع ـ) u (ع ذ)تحػػػػكؿ  (ع ـ) n (ع ذ)]:اآلتي

سكسف   مدينة حمب    سكسف     مدينة حمب         

بعد عكدة سكسف إلى حمب حاكلت نسياف كؿ شيء كالتخمي عف الحزب الذم كاف سببا      
أكليا في حالتيا ىذه، ندمت عف كؿ التصرفات كالمغالطات التي كانت تقـك بيا، قررت التكبة 

كارتداء الحجاب تحكلت إلى فتاة صالحة، لكف حتى بعد لجكئيا إلى الديف مازالت تعيش 
تقمبات نفسية حادة أرجعتيا إلى سفكرىا حيث أقامت عالقة مع جاف عبد المسيح حبيا 

العذرم كتحبؿ منو ىك يرفض الجنيف ىي ترل في ذلؾ الطفؿ الذم لـ يكلد بعد نجاتيا مف 
التكتر الذم سيطر عمى حياتيا، فقررت البحث عف أب لجنينيا بمساعدة مف خاليا، تزكجت 
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 ىذا يعني أف ،1مف صديؽ خاليا كرحمت معو إلى باريس لتعيش ىناؾ مع طفميا بسعادة
حيف عادت  (مدينة حمب)كانت في البداية في حالة اتصاؿ مع المكضكع  (سكسف)الذات 

 (مدينة حمب)تبحث عف نفسيا كسط أىميا كأحبائيا، لكنيا عادت كانفصمت عف المكضكع 
.    بعد سفرىا إلى باريس مع ميشيؿ صديؽ خاليا الذم تزكجتو ليككف أبا البنيا

  :عالقة رشيد بمدينة حمب ــ/2

 في الترسيمة نمثمياكىي التي  :عالقة رشيد بمدينة حمب عالقة انفصالية :01الحالة
 [(ع ـ) u (ع ذ)تحػػػكؿ  (ع ـ) n (ع ذ)]:السردية عمى النحك اآلتي

رشيد   مدينة حمب      رشيد   مدينة حمب                            

حيث  (مدينة حمب)في ىذه الحالة كفي البداية متصال بالمكضكع  (رشيد)نجد الذات      
كاف يعيش مع عائمتو في حمب لكف المالحظ عمى ىذه الشخصية أنيا كانت في حالة تكتر 
كقمؽ دائميف رغـ تكاجدىا كسط عائمتيا، كاف رشيد دائـ البحث عف خالصو فتارة ييرب مف 
المجتمع بمكسيقاه كتارة أخرل يمجأ إلى الصالة كقراءة القرآف كتارة أخرل يعتقد أف الجياد ىك 

  الحؿ الكحيد الذم يمنحو خالصو، يرحؿ إلى بغداد لمجياد في سبيؿ قضية ال تعنيو 
 كاف ىدفو منيا ىك المكت داخؿ المعركة حتى يتخمص مف جبنو كعاره الذم يالحقو 2بشيء

ىنا انتقمت كتحكلت مف حالة االتصاؿ مع المكضكع  (رشيد)بأنو إنساف بال أمؿ، فالذات 
.  إلى حالة انفصاؿ حيف ارتحمت إلى بغداد تبحث عف معنى لحياتيا (مدينة حمب)
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:  كىي التي نمثميا في الشكؿ اآلتي:عالقة رشيد بمدينة حمب عالقة اتصالية :02الحالة

 [(ع ـ) n (ع ذ)تحػػػػكؿ  (ع ـ) u (ع ذ)]

 رشيد   مدينة حمب        رشيد    مدينة حمب 

إلى بغداد انفصمت عف المكضكع  (رشيد)جاءت الحالة الثانية عكسية فبعد رحيؿ الذات      
، فحيف دخؿ رشيد قمب المعركة بدأ يفكر بماضيو كبعائمتو التي تركيا في حمب (مدينة حمب)

كفكر بمكتو لكف لسكء الحظ حتى المكت الذم جاء ألجمو لـ يتحقؽ، فدخؿ السجف بدؿ 
المكت كفكر بخطة جيدة تخرجو مف السجف، فبعد خالصو مف السجف قرر العكدة إلى 

مدينتو طمب المساعدة مف خالو نزار، ثـ عاد إلى حمب فرح بو أىمو لكف فكجئ بخبر مكت 
أمو، بعد مدة مف عكدتو عاد إلى حياتو األليمة كالحزينة، كمازالت فكرة بحثو عف خالصو 
نما قرر أف يككف مكتو مف اختياره  تعشعش في رأسو كىذه المرة لـ يترؾ الخيار لمقدر كا 

، إذا بعدما كانت الذات 1فانتحر في فجر يـك مف األياـ كخالص نيائي حؿ بو مشكمة بقائو
أصبحت متصمة بيا بعد عكدتيا بخيبة أمميا  (مدينة حمب)منفصمة عف المكضكع  (رشيد)

.   ألنيا لـ تحقؽ خالصيا
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 :عالقة جان عبد المسيح بمدينة حمب ــ/3

 كىي التي نمثميا في :عالقة جان عبد المسيح بمدينة حمب عالقة انفصالية: 01الحالة
 [(ع ـ) u (ع ذ)  تحػػػػكؿ (ع ـ) n (ع ذ)] :الشكؿ اآلتي

جاف     مدينة حمب    جاف     مدينة حمب                 

، كاف معمـ (مدينة حمب)كانت في البداية متصمة بالمكضكع  (جاف عبد المسيح)الذات      
 لمدة خمسة عشر عاما تزكج ؾالفرنسية في حمب لكف بعد مدة انتقؿ إلى سكيسرا كعاش ىنا

بفتاة أجنبية تدعى ككليت كأنجب منيا طفال لكف لـ يسعفيما الحظ ليككف عائمة مكحدة فذىب 
كؿ منيما لحاؿ سبيمو، ىك اتجو إلى العمؿ كمترجـ في الكاليات المتحدة األمركية عاش حياة 

 (جاف عبد المسيح)، ىذا يعني أف الذات 1رفاىية ككاف يذىب لزيارة ابنو مف كقت آلخر
في البداية عندما كاف معمما، لكف تحكلت كانفصمت  (مدينة حمب)كانت متصمة بالمكضكع 

بعد رحيميا إلى سكيسرا، إذا عالقة  (مدينة حمب)عف المكضكع  (جاف عبد المسيح)الذات 
.    جاف عبد المسيح بمدينة حمب ىي عالقة انفصالية

 كىي التي تككف عمى :عالقة جان عبد المسيح بمدينة حمب عالقة اتصالية :02الحالة
 [(ع ـ) n (ع ذ)  تحػػػػكؿ (ع ـ) u (ع ذ)]:النحك اآلتي

 جاف     مدينة حمب   جاف    مدينة حمب                

في البداية منفصمة عف المكضكع  (جاف عبد المسيح)في حيف نجد الحالة الثانية الذات      
، حيث أنو مازاؿ يقيـ في سكيسرا، لكف رسائؿ أختو إيميمي المتكررة كالتي تيدد (مدينة حمب)

فييا بترؾ كالدتيا كحدىا أجبرتو عمى العكدة إلى حمب ليقـك بكاجبو كابف نحك أمو المريضة 
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منتظرا مكتيا لكف اهلل أطاؿ في عمرىا عاش ىك اآلخر حياة  مضطربة بسبب الحزب الذم 
صدر الحريات حاكؿ التأقمـ مع األكضاع لكنو لـ يستطع فقرر البقاء في المنزؿ مع أمو 

بعدما  (جاف عبد المسيح)، إذا الذات 1المريضة منعزال عف المجتمع كعف المدينة كعف الحزب
.  إلييااأصبحت متصمة بو بعد عكدتو (مدينة حمب)كانت منفصمة عف المكضكع 

: عالقة سوسن بفضاء الحزب وتحوالتو :ثالثا

:  كىي التي نمثميا في الشكؿ األتي:عالقة سوسن بفضاء الحزب عالقة اتصالية :01الحالة

 [(ع ـ) n (ع ذ)تحػػػػكؿ(ع ـ) u (ع ذ)]

 الحزب     سكسف    الحزب      سكسف 

كانت في البداية تعيش حياة ىادئة كطامحة رغـ  (سكسف)في ىذه الحالة الذات      
التكترات التي تعيشيا في المنزؿ بعد تخمي أبييا عنيـ، ىي كانت منفصمة عف المكضكع 

تحاكؿ العيش حياتيا بعيدا عف العنؼ كالتسمط الذم كاف يمارسو الحزب عمى  (الحزب)
المجتمع، لكف تصرفات جارىا فكاز أفقدتيا صكابيا فقررت مكاجيتو كالرد عميو بنفس السالح 

حزب حتى تككف العصمة في يدييا كتكقفو عند حده، إضافة إلى ذلؾ انتسابيا لؿ تأييدىاكىك 
إلى الحزب كاف مف أجؿ تكطيد عالقتيا مع نفسيا كمع المدينة كمع المجتمع الذم يرتجؼ 

إلى عالقة  (الحزب)تحكلت مف عالقة انفصاؿ مع المكضكع  (سكسف)، إذا الذات 2لرؤيتيا
. اتصاؿ بعد انتسابيا إليو
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 ىي العالقة التي يمثميا البرنامج :عالقة سوسن بفضاء الحزب عالقة انفصالية :02الحالة
 [(ع ـ) u (ع ذ) تحػػػػكؿ (ع ـ) n (ع ذ)]: السردم عمى النحك اآلتي

سكسف    الحزب       سكسف   الحزب                             

حيث كانت  (الحزب)في البداية في حالة اتصاؿ مع المكضكع  (سكسف)ىنا الذات      
كاف كؿ »تمارس سمطة الحزب عمى رفيقاتيا كعمى أفراد المجتمع المعارضيف ليذه السمطة 

، لكف ما حدث ىك العكس فبعد تخمي منذر عنيا 1«شيء يكحي بأنيا سيدة الزمف المقبؿ
بسمكة نتنة يجب رمييا لمكالب، أضافت بأنيا ضيعت عمرىا مع »انيزمت كأصبحت شبيية 

،ىي ندمت عف كؿ ما فعمتو قررت التخمي عف الحزب كمعاكدة بناء حياتيا 2«مجمكعة كالب
، إذا الذات  انتقمت مف حالة اتصاؿ  (سكسف)مف جديد بعيدا عف الحزب كحبيا المشؤـك

إلى حالة انفصاؿ ألف الحزب كما جمب ليا في كقت انضماميا إليو  (الحزب)بالمكضكع 
.       السعادة جمب ليا أيضا الحزف كالتعاسة أثناء تخمي منذر عنيا

كفي األخير نتكصؿ إلى خالصة مفادىا أف كؿ التحكالت التي طرأت عمى فضاء      
الشخصية في الركاية ىي صكرة أك مرآة عاكسة لمتغيرات كالتحكالت التي شيدىا كاقع 

 الذم أدل 1963المجتمع السكرم عمكما كالمجتمع الحمبي خصكصا مع انقالب البعث سنة 
ىك اآلخر بدكره إلى التحكؿ في األنظمة السياسية التي فرضت عمى الذكات سمطة التغيير 

ذا  فيناؾ مف تجاكب مع ىذه التغيرات كىناؾ مف رفضيا كأغمب األفراد رفض ىذه التغيرات كا 
كجد مف امتثؿ لسمطة التغيير فيك مجبكر عمى فعؿ ذلؾ لحماية نفسو، كخير دليؿ عمى ذلؾ 

شخصية سكسف التي أيدت الحزب كامتثمت ألكامره في فترة معينة بغرض حماية كرامتيا 
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خكتو فبتأم دىا لمحزب عممتيـ درسا مككرامة عائمتيا التي كاف يستيزأ بيا جارىا الرفيؽ فكاز كا 
 ىي ركاية سياسة القير "ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة"، إذا ركاية 1لف ينسكه أبدا

  .كاالستبداد كالظمـ الذم يمارسو الحزب عمى المجتمع

 ليست ام تعيش فيوت اؿية باألفضاتأف عالقة الشخصيّ : كمما تقدـ نستطيع القكؿ     
خاضعة لمعيار كاحد فقط، كليست ثابتة عمى مستكل كاحد بؿ إّنيا خاضعة لميزاف التغيير 
الذم قد يتصاعد فيصؿ إلى مستكل االنتماء كقد ينخفض فيصؿ إلى مستكل التنافر كالذم 
يتحكـ بيذا الميزاف ىك األكضاع االجتماعّية كاالقتصادية كالسياسية، إذا قد تتحكؿ نظرة 

 .اإلنساف لمفضاء الكاحد مف الكد إلى الضد في ظؿ ظركؼ معيشية معينة

بعد معرفتنا لمعالقة الكطيدة بيف الفضاء كالشخصيات، كجدنا أيضا عناصر سردية      
ف اأخرل ترتبط بالفضاء ارتباطا كثيقا ال يمكف فصميا عنو، كمف بيف ىذه العناصر نجد الـز

ف؟ كماذا نعني بالفضاء المكاني؟ كفيما تتجمى اكالمكاف إذا أيف تكمف عالقة الفضاء بالـز
 ؟        ما في الركايةداللتو

                                                           
 .79صال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة، ػ ينظر، خالد خميفة، 1
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لقد شغؿ عنصر الزمف فكر اإلنساف كجذبو إليو منذ سنيف طكاؿ، فراح يتناكلو بالدرس      
، فكجده أنو مف العناصر األساسية التي تساىـ في بناء محاكال معرفة أصكلو كماىيتو كأىميتو

كمف خبلؿ دراستنا الركاية ألنو ضابط الفعؿ، كبو يتـ تسجيؿ الحدث الركائي ككقائعو، 
لمفضاء تبيف لنا أف الزمف لو عبلقة كطيدة بو حيث كجدنا أف الزمف يتضمف الفصكؿ كاألياـ 
كالشيكر كالمؤشرات الزمنية، فيشمؿ ما ىك سيككلكجي بحيث يضـ مختمؼ الذكريات، كىذه 

الذكريات ال يمكف أف يأخذ بيا إال داخؿ الفضاء، معنى ىذا أف الزمف ركيزة مف الركائز التي 
 عبلقة الفضاء ذا نعني بالزمف؟ كفيما تتجمىيستند عمييا الفضاء في بناء قكامو، إذا ما

 . بالزمف؟

 :فضاء الزمن في الرواية :ولالمبحث األ

  :نيةاالبنية الزم :المطمب األول

  :مفيوم الزمن في المغة وفي االصطالح: أوال

 : لغةــ/أ

     قبؿ أف نتحدث عف الزمف في المعاجـ العربية نجد أنو ذكر في القرآف الكريـ في الكثير 
 :مف السكر نذكر منيا

رِر ﴿ :سورة الفجر لَويَواؿٍل عَوشْلرٍل ( 1)كَوالْلفَوجْل تْلرِر  (2)كَو  .1﴾(4)كَوالمَّشيْلؿِر إِرذَوا يَوسْلرِر ( 3 )كَوالشَّشفْل ِر كَوالْلكَو

 .2﴾(2)كَوالمَّشيْلؿِر إِرذَوا سَوجَوى( 1)كَوالضُّحَوى﴿ :سورة الضحى

                                                           
 [.3 ػ 2 ػ 1 ]، اآليةسورة الفجرػ 1
  [.2 ػ 1 ]، اآليةسورة الضحىػ 2



  في الروايةداللتيماووالمكاني  ينافضاء الزم                  الالفصل الثاني             

107 
 

مَّشى( 1 )كَوالمَّشيْلؿِر إِرذَوا يَوغْلشَوى﴿ :وسورة الميل   .1﴾(2) كَوالنَّشيَوارِر إِرذَوا تَوجَو
ركح الحياة كمؤشر نبضيا كتحكليا إنو إيقاع الككف بو »     كعمى ىذا األساس يككف الزمف 

، ىذا يعني أف الدكرة الحياتية مف الطفكلة إلى الشيخكخة ىي 2«نحيا كنمكت كنفعؿ كنتفاعؿ
 .شكؿ مف أشكاؿ الزمف

اسـ لقميؿ مف الكقت أك »تعني " معجم لسان العرب"في حيف لفظة الزمف جاءت في      
كثيره كفي الحكـ الزمف أك الزماف أك األزمنة ليعز بو المدة كالدىر، ثـ الزمنة البرىة مف 

الزمف الرطب » أك ىك 3«[ساعة]الزمف كأشار الريحاني إلى األزمنة أم زمنا كالزمنيف 
كالفاكية كزمف الحر كالبرد، كيككف الزمف شيريف إلى ستة أشير، كالزمف يق  عمى الفصؿ 

الزمف مشتؽ معناه ، كفي مكض  آخر 4«مف فصكؿ السنة كعمى مدة كالية الرجؿ كما أشبيو
عنو يقاؿ رجؿ زمف كقـك  مف األزمنة بمعنى اإلقامة، كمنو اشتقت الزمانة ألنيا حادثة،

 فكأف الزمف ألطؼ داللتو كالزماف أك  المكث كالبقاء كالبطء جميعا: زمني، كتعنى اإلقامة
 .5 بالبلتينيةTempus  باالنجميزية أك Time أك  le tempsالزمف

الزمف اسـ لقميؿ الكقت كثيره كالجم  أزماف كأزمنة كأزمف » "القاموس المحيط"     كفي 
مرض مزمف كعمة مزمنة : أقاـ بو زمنا، كالشيء عطاؿ عميو الزمف يقاؿ: كأزمف المكاف

                                                           

 1 [.2 ػ 1 ]، اآليةليل سورة الـ
، 2001، 1، ط(ب.د)عبد الكاحد محمد، دار الطميعة الجديدة، : ، تقػديـاإلبداع في الكتابة الروائيةػ عبد الكريـ الجبكرم، 2

 .45ص
  (مادة الزمف). 199، صلسان العربػ ابف منظكر، 3
، 2004، 1، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، لبناف، طالزمن في الرواية العربيةػ ميا حسف القصراكم، 4

 .12ص
، الييئة (1994- 1967رواية تيار الوعي نموذجا )بناء الزمن في الرواية المعاصرة مراد عبد الرحمف مبركؾ، ػ ينظر، 5

 .6ص، 1998، 1، ط(ب.د)المصرية العامة لمكتاب، 
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، أم أف الزمف في 1«كالزماف الكقت قميمو ككثيره، كيقاؿ السنة أربعة أزمنة، أقساـ كفصكؿ
الحقؿ الداللي الذم تحتفظ بو المغة العربية إلى اليـك ىك زمف مندمج في الحدث بمعنى أنو 

يتحدد بكقائ  حياة اإلنساف كظكاىر الطبيعة كحكادثيا كليس العكس، إنو نسبي كحسي يتداخؿ 
كمف ينعـ النظر في المعنى  2م  الحدث مثمو مثؿ المكاف الذم يتداخؿ م  المتمكف فيو

 .المغكم لمزمف، يجده مرتبطا بالحدث

      :اصطالحا ــ/ب

     الزمف ىك الماضي الذم انتيى كلـ يعد لو كجكد، كالحاضر بمحظتو المارة، غير الثابتة 
ليس نصا مكضكعيا، ذلؾ الذم يقاس »كال المستمرة، كالمستقبؿ الذم لـ يأت بعد، إذا الزمف 

يعرؼ الزمف بأنو ىك فيك  "عبد الصمد زايد"، أما 3«بالساعة، بؿ ىك زمف شعكرم داخمي
المادة الخاـ التي يتشكؿ منيا إطار كؿ حياة، كحيز كؿ فعؿ ككؿ حركة، فيك البعض الذم 

 أم الزمف ىك الذم 4ال يتجزأ مف كؿ المكجكدات كما تتضمنو مف حركات كمظاىر كسمككات
  .يرتبط بالمظاىر الحياتية

داللة الزمن "في كتابو " نعيم عطية"كخير مفيـك لمزمف الركائي ىك ذلؾ الذم كضعو      
أف الزمف الركائي باعتباره عمبل أدبيا أداتو الكحيدة ىي »كالمتمثؿ في " في الرواية الحديثة

المغة تبدأ بكممة كتنتيي بكممة كبيف بدايتيا كنيايتيا يدكر الزمف الركائي، أما قبؿ البداية كبعد 
النياية فميس لمزمف الركائي كجكد لذلؾ كاف لدراسة الزمف في الركاية عدة جكانب فأحد ىذه 

                                                           
، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، لبناف، دار إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرةأحمد حمد النعيمي،  ػ1

 .16، ص2004، 1فارس لمنشر كالتكزي ، عماف، األردف، ط
 .13 ػ 12، ص الزمن في الرواية العربيةػ ميا حسف القصراكم،2
 .14، ص2002، 1 منشكرات اتحاد الكتاب الجزائرييف، ط،في األدب الجزائريأسئمة دراسات نصوص وصالح مفقكدة، ػ 3
 .21ص ،مكونات الخطاب السردي الشريؼ حبيمة، ػ ينظر،4
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، ىذا يعني أف الركاية ىي 1«الجكانب يتمثؿ في أف الركاية فف يتـ تذكقو تحت قانكف الزمف
فف شكؿ الزمف بامتياز ألنو لكؿ ركاية نمطيا الزمني الخاص باعتبار الزمف محكر البنية 
الركائية كجكىر تشكميا حيث تستمد أصالتيا مف خبلؿ تعبيرىا عف ذلؾ النمط كتمؾ القيـ 

يصاليا إلى المتمقي كذلؾ عف طريؽ المغة    .كا 

يشكؿ في الركاية مركز االستقطاب بما لو مف فاعمية جمالية كفنية مف شأنيا  الزمفإذا       
، إذا نزياحأف تبمكر شعرية النص األدبي الذم تأسس عبر ما يسمى في النقد المعاصر باال

 .    الزمف ىك تمؾ المادة المعنكية التي يتشكؿ منيا إطار كؿ فعؿ ككؿ حركة

  :أىمية وقيمة الزمن : ثانيا

قبؿ أف نتحدث عف العبلقة بيف الفضاء كالزمف تجدر بنا اإلشارة إلى الزمف كعنصر      
حيف أدرؾ النقاد كالركائيكف أىمية ىذا  كيتجمى ذلؾ قائـ بذاتو لو أىميتو كقيمتو في الركاية،

 "جيرار جنيت"العنصر في بنية أم عمؿ أدبي، ككاف مف أىـ الدراسات التي تناكلتو ما قدمو 
 كما قدمو ىك إسياـ كاضح األىمية في ،"البحث عن الزمن الضائع"حكؿ دراسة الزمف في 

 . ىذا المجاؿ

 ىا، كما ىك محكر الحياة كنسيجياءالزمف ىك العمكد الفقرم الذم يشد الركاية كأجزاإذا      
 أيضا في ككنو ىك  مكانتوفمف خبللو تترتب عناصر التشكيؽ كاإليقاع كاالستمرار، كتأتي

الذم يمنحيا طاب  المصداقية، فيك بمثابة ركحيا المتفتقة كقمبيا النابض، فبدكف الزمف تفقد 
فاألدب يمثؿ المكسيقى ىك فف زماني ألف الزمف »الركاية فف الحياة ألف ، األحداث حركيتيا

إذا فكرة الزمف فكرة متعددة الظبلؿ ككؿ إضاءة ، 2«ىك كسيط الركاية كما ىك كسيط الحياة
تسمط عمى الزمف تقدـ لو داللة خاصة تديرىا أدكات خاصة، صادرة عف عقؿ فكرم كنظرم 

                                                           
 .24 ػ 23ص ،مكونات الخطاب السردي ػ الشريؼ حبيمة،1
  .37، ص2014، 1، دار كمكتبة الحامد لمنشر كالتكزي ، األردف، عماف، ط ترييف السرد الروائي الجزائريػ سميـ بتقة،2
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 ذلؾ الذم يمعبو المكف في المكحة ، كىك في ذلؾ يمعب دكرا يشبو كثيراينتج عنيا تعدد الرؤيا
الزيتية، فيك يعطي لمحدث صيغة خاصة تشير لمحيف الذم كق  فيو كتضفي عمى الجك العاـ 

كما يعد الزمف مف القضايا أك ، 1لو ظبلال تكحي بأبعاد داللية، تسمح بيا حدكد التأكيؿ
الركيزة األساسية في   النقادبعض، كقد اعتبره 20المسائؿ التي شغمت فكر الباحثيف في القرف

الركاية المعاصرة التي انصب اىتماميا عمى دراسة الفترات الزمنية كما ليا مف أثر في المتف 
فاألحداث تسير في زمف الشخصيات لتتحرؾ في الزمف، الفعؿ يق  في زمف »، 2الركائي

كمف ىنا يمكننا القكؿ بأف الزمف مف  ،3«الحرؼ يكتب كيقرأ في زمف، كال نص دكف زمف
العناصر التي ليا قيمتيا كدكرىا في العمؿ الركائي، فيك الذم يساىـ في خمؽ المعنى أك 

  .بصيغة أخرل ىك الذم يشير إلى الحدث الركائي كيكممو

 كالزمف في ، لـ يكف بؤرتوىذا إف أحد المباحث الرئيسية لمخطاب الركائي إذا ىك     
الركايات الجديدة أصبح يعكس مآسي الفرد النفسية فأصبح الكعي بالزمف عميقا، ككمما 

ازدادت خبرة الكاتب في الحياة كمما ازداد كعيو بالزمف كانعكس بشكؿ كاضح عمى حياتو 
فالزمف كامف في كعي كؿ إنساف غير أف كمكنو في كعي الكاتب أشد »األدبية كالفكرية 

، إذا أصبح مف الضركرم 4«كالسيما كاتب تيار الكعي العتماده عمى الزمنيف األدبي كالنفسي
التأكيد عمى أف الزمف مف العناصر األساسية المككنة لمركاية ىذا إف لـ يكف القطب األحادم 

 .الذم نشد بو حمقات النصكص الحكائية

 
                                                           

 كحدة الغاية، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، ،(في الرواية العربية المعاصرة)تجربة الزمن ، مختار مبلس، ينظرػ 1
 .23  ػ22  ػ21ص ،2007الجزائر، 

، (ت.د)، (ط.د)مصطفى إبراىيـ مصطفى، دار المعارؼ، مصر، : ، ترجمة نحو رواية جديدةػ ينظر، أالف ركب غرييو،2
 .134ص

 .445، ص1994، الككيت، 23، مجمة عالـ الفكر، مجمد"بنية النص الكبرل"ػ صبحي الطعاف، 3
 .18، صبناء الزمن في الرواية المعاصرة ،بد الرحمف مبركؾعمراد ػ 4
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:  في الروايةعالقة الفضاء بالزمن :المطمب الثاني

 :تداخل الفضاء بالزمن :أوال

 :األولى: ث في الركاية محككمة بإحداثيتيفااألمر المتعارؼ عميو لدل الجمي  أف األحد     
، فإذا كاف الزمف  أك كما يقكؿ لو البعض المكافمرتبطة بالفضاء :والثانيةمرتبطة بالزمف، 

ندركو كفقا لعكامؿ نفسية كبطريقة مباشرة مف خبلؿ ما يتركو مف أثر عمى األشياء، فإف 
، ىذا يعني أف ىناؾ عبلقة 1الفضاء يدرؾ ىك اآلخر كفقا لعكامؿ حسية كبطريقة مباشرة

  .كطيدة بيف الزمف كالفضاء

إذا إف سؤالنا عف عبلقة الفضاء بالزمف ىك سؤاؿ كجيو، كقد أجاب عنو العديد مف      
 "حسن بحراوي"ىذا ؼالباحثيف ككنو كاف عنصرا ميما كمحكريا في دراساتيـ حكؿ الفضاء 

، كىذا 2«أف كؿ قصة تقتضي نقطة انطبلؽ في زمف كنقطة إدماج في المكاف»كانت إجابتو 
معناه أف أم عمؿ ركائي ىك دكما بحاجة ممحة إلى تضافر عنصرم الزمف كالفضاء، كقاؿ 

 بجمي  إحداثياتو الزمانية كالمكانية االحدث الركائي ال يتقدـ سكل مصحكب»في مكض  آخر 
، ىذا يعني 3«كمف دكف كجكد ىذه المعطيات يستحيؿ عمى السرد أف يؤدم رسالتو الحكائية

ف كالمكاف معا حتى تحقؽ ىدفيا اأف األحداث في أم ركاية ىي بحاجة ماسة إلى الـز
   .كمبتغاىا

                                                           
 .31، صالبنية السردية عند الطيب صالحػ ينظر، عمر عاشكر، 1
 .29 ص،بنية الشكل الروائي ،ػ حسف بحراكم2
.  ػ المرج  نفسو، الصفحة نفسيا3
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المكاف كالزمف شريكاف ال »ف الزمف أشار إلى أف ع في حديثو" أحمد مرشد"أما      
ف ا، أم أف كبل مف الـز1«ينفصبلف يختمط الزمف بشكؿ ما بالمكاف لسبب بسيط ىك الحركة

 .إال أنيما يشتركاف في صفة الحركة كاالستمرارية كالفضاء رغـ اختبلفيما مف ناحية العمؿ،

إضافة إلى ذلؾ ككما قمنا سابقا أف كجكد اإلنساف يشترط كجكد فضاء كىذا كمو بحاجة      
إلى زمف تجرم فيو األحداث، كعميو ارتباط الفضاء بالزمف ىك ارتباط متيف ال يمكف فصؿ 

في معرض حديثو " غاستون باشالر" كىذا ما أشار إليو الناقد الفيمسكؼ ،أحدىما عف اآلخر
إف المكاف في مقصكرتو المغمقة التي ال حصر ليا »عف العبلقة المكجكدة بيف الزمف كالمكاف 

، ميما كاف لمفضاء أىميتو كقيمتو إال أنو 2«يحتكم عمى الزمف مكثفا، ىذه ىي كظيفة المكاف
 . ال يستطي  أف يؤدم كظيفتو بعيدا عف الزمف

 ا عف العبلقة بيف الفضاء كالزمف مف خبلؿ حديثوتتحدث" سيزا قاسم" في حيف نجد      
إذا كاف الزمف يمثؿ الخط الذم تسير عميو األحداث فإف المكاف يظير »ة عف الركاية قائؿ

، معنى ىذا أف كبل مف الزمف كالفضاء جزء ال يتجزأ مف 3«عمى ىذا الخط كيصاحبو كيحتكيو
فيما بمثابة الكرقة ذات ، 4« تكأـ ال ينفصؿ أحدىما عف اآلخر»أم ىما عبارة عف اآلخر، 

 . كجييف ال يمكف أف نفصؿ الكجو األكؿ عف الكجو الثاني

الزمف » أشاد إلى نفس الفكرة مف خبلؿ قكلو "عبد الكريم الجبوري"كما نجد الدكتكر      
يقاعو  .تكأـ لممكاف كرفيقو، فبل مكاف ببل زمف كالعكس صحيح، فالزمف لو صداه كا 

                                                           
 .233ص ،البنية والداللة ،ػ أحمد مرشد1
 .39غالب ىمسا، ص: ، ترجمةجماليات المكانػ غاستكف باشبلر، 2
 .102ص ،بناء الرواية قاسـ،أحمد ػ سيزا 3

.67، ص2002 ،(ط.د) القاىرة، المجمس األعمى لمثقافة، ،(العالمة والداللة) القارئ والنص ػ سيزا أحمد قاسـ، 4 
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 كمف ىنا فيك مميـ مثير كمحرض، يفتح ككامف الذاكرة كيتفاعؿ م  الركح، كيؼ نتخيؿ    
 ىذا يعني أف كبلىما لديو دكر أساسي كفعمي ،1«أرضا كنكتب عف مكق  في مكاف ببل زمف

    "Mikhail Bakhtine" "ميخائيل باختين"أما الناقد الركسي في العمؿ الركائي، 
 "الزمكانية"فقد ركب مف كممتي الزمف كالمكاف مصطمحا حديثا ىك  (1975 ـ 1885)

لمداللة عمى الترابط الشديد بينيما، كأف كجكد المكاف ضركرم لمشعكر بتتاب  األحداث كالزمف 
 ىك الذم يجسد الزمف في المكاف كيجسد المكاف في "الزمكانية"كىذا المصطمح المركب 

بأنو الترابط الداخمي » "باختين" اآلخر، حيث عّرفو فالزمف دكف محاكلة تفضيؿ أحدىما ع
نقصد  خر بقكلوآعرفو في مكض  م ك2«الفني لعبلقات الزمف كالمكاف المعبر عنيما في األدب

بالزمكاف الفني األدبي انصيار عبلقات الزمف في المكاف كانصيار عبلقات المكاف في 
الزمف، بحيث يتكثؼ الزمف كيتراص حتى يصبح شيئا فنيا كمرئيا، كما يتكثؼ المكاف فيندمج 

، ىذا يعني أف 3في حركة الزمف، كىذا التقاط  كالتمازج ىما المذاف يحدداف الزمف الفني
  .عنصرم الزمف كالمكاف أحدىما مكمؿ لؤلخر

 "الكورونوتوب"بالمكاف مصطمح آخر ىك   عمى عبلقة الزمف"باختين"كما يطمؽ      
(Chronotope)  فيك يعد انعطافة في تطكير 4«تكاجد الزمف مخزنا في المكاف»كيقصد بو ،

ف كالمكاف أثناء التطبيؽ عمى العمؿ امفيـك المكاف كمف خبللو يصعب عمينا الفصؿ بيف الـز
 كجكد الزمف يعني كجكد المكاف كم  كؿ مكاف تستعيد الذاكرة نشاطيا كحيكيتيا اإذ، 5الركائي

                                                           
 .45ص ،اإلبداع في الكتابة الروائيةػ عبد الكريـ الجبكرم، 1
، 4 الدار البيضاء، المغرب، ط بيركت، لبناف،، المركز الثقافي العربي،دبيدليل الناقد األسعد البازعي، كميجاف الركيمي ػ 2

 .170، ص2005
المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت،  ،(في روايات جبرا إبراىيم جبرا)جماليات المكان ػ ينظر، أسماء شاىيف، 3

 .126  ػ125 ص،.2001، 1األردف، طعماف،  لمنشر كالتكزي ، ئارؽدار اؿلبناف، 
 .31، صالبنية السردية عند الطيب صالحػ عمر عاشكر، 4
، مجمة جامعة تشريف لمدراسات كالبحكث "جماليات المكاف في النقد األدبي العربي المعاصر"ػ ينظر، عبد ا أبك ىيؼ، 5

 .123، ص2005، 1ددعاؿ، 27لد كالعمـك اإلنسانية، مجاآلدابالعممية، سمسمة 
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ألف المكاف يتحكؿ عبر الزمف، كذلؾ مف خبلؿ تقديـ األمكنة مف قبؿ الكاتب مف أجؿ 
دراؾ طبيعة فضاءاتيا،  مف قبؿ القارئ عف طريؽ االعتماد عمى كإضاءة بعض زكاياىا، كا 

كمما سبؽ نستخمص نتيجة مفادىا أف الفضاء ىك أحد  ،1الزمف الماضي كتقنية إجرائية
أشكاؿ الكجكد الذم مف خبللو نثبت كجكد الزمف كالذم ىك اآلخر بدكره ال يظير أثره كال 

 .يكتمؿ معناه كال يتحقؽ فعمو إال مف خبلؿ كجكد فضاء يجرم فيو

فالفضاء ىك الركيزة األساسية التي يستند عمييا الزمف، كليذا يعد العنصر الياـ   كعميو   
كالحيكم لمزمف ككنو المجاؿ المادم لكقكع األحداث كالصراعات كالتحكالت التي ال تأخذ طاب  

ف كالمكاف ما ىك إال ا، إذا في الحقيقة الفصؿ بيف الـز2اإلثبات كالمصداقية إال بربطيا بالزمف
 إجراء يتخذه الدارسكف مف أجؿ الدراسة كمف أجؿ التبسيط حتى يستطي  المتمقي الفيـ

يمثؿ الزمف كالمكاف في الركاية كحدة »فالركاية في أساسيا فف مف الفنكف الزمكانية حيث 
عضكية كاحدة ال تنفصـ، ثـ تأتي الحركة بعد ذلؾ لتكمؿ ىذه الكحدة، كتضفي عمييا 

إدراؾ الزمف ال يتـ إال بفعؿ تنقؿ األشخاص كحركتيـ مف فضاء إلى آخر إذا ، ك3«الحياة
الزمف يظير مف خبلؿ الحركة كتطكر األحداث التي تق  في األفضية بفعؿ تكاجد الشخصية 
كما أف تغيب أحدىما يؤثر عمى كظيفة اآلخر، فتغيب كظيفة الفضاء المممكس يعني تبلشي 
الزمف، كتعكد حالة فقداف اإلحساس بالفضاء كالزمف إلى تذبذب األفكار كعدـ االقتناع في 

 .أحياف كثيرة بما تفعمو الشخصيات

 

                                                           
 المركز الثقافي العربي، بيركت، لبناف، ،(يفمنفي روايات عبد الرحمن )الفضاء ولعبة السرد ػ ينظر، صالح إبراىيـ، 1

 .10، ص2003، 1الدار البيضاء، المغرب، ط
 .127، صالبنية والداللة ،ينظر، أحمد مرشد. 2
  لبناف،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت،، (دراسة في أدب عبد الرحمن منيف)مداد الصحراء شاكر النابمسي، ػ3
  . 232 ص،1991 ،1ط
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 :الزمن النفسي ودالالتو في الرواية فضاء :ثانيا
     إف الفضاء المرتبط بالزمف النفسي ىك الفضاء الذم يتمحكر في الذاكرة ألف الشخصية 
عندما تستدعي ماضييا سكاء كاف جميبل أك قبيحا تذىب إلى الذاكرة لتستحضره عف طريؽ 
الخياؿ كاألحبلـ كالشعكر، كيعد بيت الطفكلة مف أىـ األفضية التي تعكد إلييا الشخصية 

لتتذكر أياميا الجميمة كلتؤكد عمى أنيا ليست منسية بؿ أصبحت ال شعكرية فقط ألنيا عانت 
الكبت إذا الزمف النفسي يعد أىـ األزمنة المكظفة في الركاية، حيث يتـ مف خبللو إبراز 

 .  جمالية الزمف كفنيتو
الذم يرتبط بإحساس صاحبو كشعكره ك خبرتو ىذا يعني      كما يمكف أف نقكؿ عنو أنو ىك 

أف الزمف النفسي ىك الذم يساعد عمى بناء ذاتية الشخصية فيك زمف التحدم كالمقاكمة 
كتعمؽ الكاق  الداخمي، كالمعاناة الفردية لشخصيات الركاية، كيعكس حركة استقباؿ الحس 

لعناصر األشياء الخارجية كرد فعؿ الذات عمى ما يعمؽ حكليا، ليفصح فيما بعد عما يختمج 
بداخمو باعتباره كسيمة فعالة لمكشؼ عف الذات كتعرية كؿ عجزىا كالكشؼ عما في باطنيا 

، كما نجد الزمف النفسي في الركاية قد طغى 1مف أحاسيس كأفكار كذكريات كانت مكبكتة
عمى الذات مف خبلؿ الشعكر بالخكؼ كالفراغ الداخمي الذم يحيط بيا مف كؿ مكاف حيث 

أصبحت ال تشعر بالحياة كأف الحياة بعيدة عنيا كصار المكت ىك المنقذ الكحيد الذم 
تستطي  المجكء إليو، كفي إطار الزمف النفسي ينكسر الزمف في ذىف الشخصية لمتعامؿ نفسيا 
م  ماضييا كىي تعيش تجربة صعبة في الحاضر كىذا التكسير لمزمف مرتبطا أساسا بعممية 
االسترجاع المجسدة عف طريؽ الذكريات النفسية كالفكرية كمأساة البطؿ الزمنية كعمى أساسو 

                                                           
  ، 2003، 1م العممية، عماف، األردف، طر، دار اليازك في نقد الرواية"2 " السرديةى البن، عبد ا رضكاف،ػ ينظر1

   .68 ػ 67ص
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، إذا الزمف النفسي ىك الذم يمكننا مف خبللو 1تتداعى صكر الماضي كطمكحات المستقبؿ
 . أف نستنبط تمؾ العبلقة القائمة بيف الفضاء كالزمف كدالالتو

ال سكاكين في مطابخ ىذه "تتجمى العبلقة بيف الفضاء كالزمف في ركاية عميو ك      
خالد "ما رصده الركائي مف أحداث كمكاقؼ عمى لساف الراكم، ألف  مف خبلؿ" المدينة
 كاف يتحدث عف فترة زمنية محددة ارتبطت بحياة المجتم  الحمبي في فترة انقبلب "خميفة

، الذم أخض  الشعب لتغيرات سمبتو ركحو، كالتي كانت في معظميا عبارة 1963البعث سنة
عف ذكريات مسترجعة بدقة كالتي أسيمت في جعؿ أحداث الركاية أكثر مصداقية ككاقعية 

ألف معظـ األحداث الزمنية ارتبطت بالفضاء الذم جرت فيو، كمف خبلؿ ىذه العبلقة نقحـ 
القارئ في الجك العاـ لؤلحداث الركائية كىكذا تبدك لو الكقائ  كاألحداث كاضحة ال غمكض 
فييا بعيدة عف الشؾ كالتكق  ألف الكاتب حددىا منذ البداية بعبلقة الزمف كالفضاء كما ينجر 
عنيما مف كظائؼ بالنسبة لمشخصيات، كعميو الدارس ليذه العبلقة ال يكاد يخمص مف تعدد 

 .األمكنة نظرا لكثرة أحداث الركاية التي امتزجت م  البنية الزمنية
     فرغـ اختبلؼ األحداث كالمكاقؼ إال أف الركائي تمكف مف المحافظة عمى التبايف 
الحاصؿ بيف الفضاء كالزمف، حيث نجده يبرز الفضاء كما ساده مف تقمبات كصراعات 

كيربطو بالزمف كقد تجمى ذلؾ بكضكح أثناء حديثو عف الفضاء المديني الذم ىك حمب في 
فترة زمنية محددة ىي انقبلب البعث في سكريا، فمزج الركائي بيف الفضاء كالزمف يؤكد عمى 
براعتو كحسف تسيره لؤلحداث التي أثبت بيا منجزه السردم في قالب فني، كىذا ما يؤكد عمى 

حرية الركائي اإلبداعية كتخمصو مف الرتابة كالتقميد، إضافة إلى أسمكبو األنيؽ كطريقتو 
المميزة التي استطاع مف خبلليا أف يعالج الكثير مف القضايا التي تمس اإلنسانية ككاقعنا 

 .المعيش المميء بالتناقضات
                                                           

 نصر الديف بف غنيسة، :إشراؼ ،(المحسن بن ىنية: لـ" عمى تخوم البرزخ"في رواية )تيار الوعي سميمة خميؿ، ػ ينظر، 1
  .83، ص2008/2009مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في األدب العربي، جامعة محمد خضر، بسكرة، 
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يتذكر األحداث عف طريؽ االعتماد عمى الزمف، كيحف إلى المكاف الذم لـ       فالراكم 
يستط  فصمو عف الزمف، أياـ الطفكلة كأياـ مدينة حمب الجميمة، إذا ماضي المدينة المثمرة 
كالمميئة بالخيرات سيطرت عمى ذاكرة الراكم ثـ يقارنيا بالحاضر عندما ازداد نفره مما ىك 
فيو، فكؿ مف الفضاء كالزمف يمارساف ضغطا عمى الراكم، فكجكده مربكط بانقبلب البعث 

كحتى بعد كالدتو المشؤكمة مازالت أكضاع المدينة تسكء يكما بعد يـك حتى أدخمتو في 
متاىات ال نياية ليا، كيؼ ال ككؿ ذلؾ أفقده إنسانيتو كشعكره باألماف كالراحة إثر انقبلبات 

 . السمطة عمى أفراد المجتم 
      كعميو نستنتج أف الفضاء كالزمف يشكبلف محكريف أساسييف يتداخؿ أحدىما في اآلخر 

فيما في تفاعؿ دائـ م  النسيج الركائي كما يشكبلف العنصراف األساسياف المذاف تدكر 
حكليما األحداث ذلؾ أف الكاتب اختارىما بحكـ طبيعة األحداث التي تجرم في المدينة التي 
استنزفت كؿ ماليا مف قكة، كلذلؾ اختار الكاتب ثنائية الزمف الماضي كالزمف الحاضر ألنيما 

قيمة اإلبداع الركائي ال تقاس بشمكلية ركاية »يشكبلف بعدا دالليا في العمؿ الركائي كألف 
نما تقاس بمدل تأثير الكسائؿ األسمكبية المستخدمة لمتعبير عف مضمكف الرؤية  الكاتب، كا 

 سكاء كاف دارسا أـ ناقدا فنظرتو لمعمؿ الركائي كانت مف منظكر إبداعي، ىنا 1«في المتمقي
األسرة الحمبية ىي التي تحتؿ مكاف البطؿ في ىذه الركاية كىي بؤرة األحداث كمركز الداللة 

مف خبلليا يتذكر الراكم الماضي كيحف إلى أيامو الجميمة التي قضاىا ىك كعائمتو في 
 .منزليـ في ميداف أكبس م  كالده قبؿ أف ييرب إلى أمريكا

     إذا كانت األسرة الحمبية كعبلقتيا بالماضي في محطة ميداف أكبس عبلقة انسجاـ 
، كما عادت  كاتفاؽ في بدايتيا ألف العائمة ىنا عادت إلى ماضييا لميرب مف حاضرىا المتأـز

إليو لتتذكر الحياة الماضية م  األب الذم كاف سند العائمة في فترة معينة، إال أف ىذا 
                                                           

، 2000، 1 دار الجماىير، ليبيا، ط،(ثالثية أحمد الفقيو نموذجا)الزمن من الرواية الميبية ػ فاطمة سالـ الحاجي، 1
 .311ص
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الماضي الجميؿ حدث كأف دخمت عميو جممة مف الذكريات الحزينة أفقدتو جمالو، إذا 
الماضي يعد عامبل مؤثرا في الربط الداللي عندما يداىـ الحاضر مرة أخرل كيكشؼ دقائؽ 
ظمت غائبة، كعميو فنظرة الذات الفاعمة لمحاضر مف خبلؿ الماضي يعني مكاجية الحاضر 
لصالح المستقبؿ، كىذا ما حاكؿ الركائي تحقيقو كالكصكؿ إليو عف طريؽ األسرة الحمبية لكف 

 .دكف جدكل ألف األكضاع في كؿ مرة تزداد سكء
الفضاء جاء عف طريؽ التداعي مف خبلؿ الراكم الذم يحمؿ مكانو في ذاكرتو إذا        

فجاء مسترسبل يدكر حكؿ مدينة حمب ككطنو سكريا كذاكرتو المأساكية، كلذلؾ تنطمؽ الركاية 
مف الحاضر في اتجاه الماضي عف طريؽ الذاكرة قصد استحضار جكانب مف الماضي 

معتمدا عمى التداعي في عممية االسترجاع لمماضي، ألف الشخصيات عاشت الغربة حتى 
الكجكد في المنفى يعني »كىي في كطنيا ليذا كانت الذاكرة كالماضي ممجأىا الكحيد إذا 

االنقطاع عف الكجكد الفعمي في الكطف كما يعني في الكقت نفسو تمددا داخميا ليذا الكجكد 
ذاتو، كحيف يصبح كجكد الكطف داخميا تنشط حركة الخياؿ كتظير مستكيات متعددة لمحمـ 

 كعمى ىذا األساس انطمؽ الراكم في سرده لؤلحداث مف عنصريف أساسييف ىما ،1«كالذاكرة
الحاضر كالماضي، ىك ىنا فتح باب الذاكرة التي عادت بو إلى الماضي ليمنح القارئ مجاؿ 

 . التنقؿ في عالـ الركاية مف أجؿ التعرؼ عمى الشخصيات كاألحداث التي تدكر حكليا
      ليذا كاف الحديث عف فضاء مدينة حمب عبر مراحؿ كمحطات حتى شكمت في النياية 

صكرة كاممة لممدينة، ألنيا مكاف منسكج في ذاكرة الراكم كما ىك منسكج في ذاكرة 
الشخصيات يستدعيو الراكم كفقا لمحظات غير منظمة كمرتبة حتى نياية الركاية كنياية 
القراءة، بعدىا يعيد القارئ ترتيبيا مف جديد، كمف ىذا المنطمؽ كجدنا الفضاء الزمني في 

الركاية يحمؿ دالالت عدة تعكس لنا صكرة مدينة حمب في فترة انقبلب البعث كمف بيف ىذه 
     : الدالالت نذكر ما يمي

                                                           
 .5، صإضاءة النصػ اعتداؿ عثماف، 1
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ىناؾ فرؽ كبير بيف أف تعيش المكت كأف تدركو، كىك نفس الفرؽ بيف أف :زمن الموت ــ/1
تككف حزينا كأف تدرؾ معنى حزنؾ، فالحياة ىي نقطة البداية أّما المكت فيك النياية كىك 

فصؿ تعسفي ألف التمازج حقيقة شعكرية ثابتة في أعماقنا كىي تكشؼ عف ذاتيا مف حيث 
اآلخر مف خبلؿ الشعكر بالحياة أثناء الفرح أك الشعكر بالمكت أثناء الحزف ىك ما حدث 

في طريقي إلى المنزؿ تذكرت أف أمي لـ تبمغ »لمراكم أثناء تذكره مكت أمو حيث قاؿ 
الخامسة كالستيف مف عمرىا كي تمكت بيذه الطريقة المفاجئة، فرحت في سرم كاعتبرت ىذا 

، ىنا نمحظ ترابط 1«الحدث تأخر عشر سنكات بسبب تشكييا الدائـ مف نقص األككسجيف
 . كاضح بيف زمف المكت كفضاء المنزؿ

      كيتجمى ىذا الترابط مف خبلؿ ذاكرة الراكم التي عادت بو إلى الماضي الحزيف زمف 
فقده أمو عف عمر يقارب الخامسة كالستيف بسبب تشكييا الدائـ مف نقص األكسجيف كالذم 

يعتبره الراكم قد تأخر عشر سنكات عمى حدكثو، ىذا يعني أف زمف مكت األـ يعكس لنا زمف 
مكت مدينة حمب ىذا إذا اعتبرنا أف األـ ىنا رمز لمكطف كفيما بعد يتضح ىذا في عمؽ 

الذم »الركاية، كيتجسد زمف المكت في الركاية أيضا م  مكت يحيى ابف الخاؿ عبد المنعـ 
رآه آلخر مرة جثة مسجاة في مشرحة مستشفى الجامعة محركؽ الكجو كدكف أصاب ، عمى 

، كطمب منو الطبيب 2«جسمو كدمات كاببلت كيربائية كشقكؽ سكيف متقيحة لـ تندمؿ بعد
قبؿ صبلة الفجر »الشرعي ببركدة أعصاب إجراء معاممة استبلـ الجثة، كدفنيا دكف عزاء 

حضر إلى المستشفى م  ابنيو حسف كحسيف كصديؽ تـ طرده بقسكة، حممكا الجثة إلى سيارة 
دفف المكتى الفكلكس فاغف القديمة، صعدكا إلييا كالتفكا حكؿ التابكت، حدقكا في عيكف 
بعضيـ بعضا كبككا بصمت المكت يتمدد ثقبل في شكارع حمب المكحشة إلى درجة ال 

                                                           
 .7، صال سكاكين في مطابخ ىذه المدينةػ خالد خميفة، 1
 .9،  صالركايةػ 2
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، ىذه تعد إحدل الصكر التي حدثنا عنيا الراكم عف قتؿ اإلنسانية دكف رحمة م  1«تطاؽ
مدينة زمف البعث الذم صادر الحريات كلـ يسمح لممجتم  باختيار اتجاىو ىناؾ اتجاه كاحد 

فقط ىك الحزب ال غير كمف لـ يقن  بالحزب فمصيره ىك نفس مسير الشاب يحيى الذم 
خسر حياتو بسبب إتباعو لجماعة اإلخكاف المسمميف، حيث صكر لنا الراكم مكتو في أبش  
صكر القتؿ التي تشمئز منيا النفس، إضافة إلى ذلؾ عدـ السماح لمعائمة بدفنو دفنا يميؽ بو 

 . كإنساف

      إذا في كؿ ىذا المكت نجد ىنالؾ عبلقة بيف فضاء المشرحة في مستشفى الجامعة 
كزمف قبؿ صبلة الفجر، حيث اتجو الخاؿ عبد المنعـ م  ابنيو قبؿ صبلة الفجر إلى 

المستشفى الستبلـ جثة ابنو كدفنيا دكف عزاء، كما نجد ىناؾ عبلقة كطيدة بيف كقت صبلة 
الفجر كالمقبرة حيث كانت كاجية الخاؿ عبد المنعـ كابنيو مف المستشفى إلى المقبرة لدفني 

االبف يحيى الذم ذىب ضحية لسمطة ديكتاتكرية جعمت المكت مفتاحيا الذم تغمؽ بو قمكب 
 . المجتم  حتى ال يتجرأ أف يرف  صكتو عمى الحزب

       مكت سعاد ىك اآلخر كاف صدمة غير متكقعة مف إخكتيا الذيف يحبكنيا كراحة كبيرة 
كنت أدخؿ عامي العاشر كال »ألميا التي تنتظر مكتيا حتى تمحي عارىا كما يقكؿ الراكم 

نعرؼ شيئا عف المكت كالعار سكسف ىزت رأس سعاد مف صدرىا، كما كانتا تفعبلف حيف 
تتشاجراف لكنيا لـ تتحرؾ، انتظرت أمي بزكغ الفجر لتحمميا ممفكفة بحراـ صكفي إلى المقبرة 
م  صديقتيا ناريماف كخالي نزار أخبرتنا مساء بأف سعاد لف تعكد، شارحة بكممات مقتضبة 

 2«المكت يعني ذىابا كغيابا أبدييف، كلـ تذكر شيئا عف اإلحساس حيف ندفف عارنا بيدنا
مكت سعاد ىك أيضا يعكس المكت الذم يتمدد ثقبل في مدينة حمب التي فقدت ىيبتيا 
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 (الراكم)كمكانتيا، كيتجمى زمف المكت في ىذا المقط  في ارتباط مكت سعاد بعمر أخييا
الذم كاف سيدخؿ العاـ العاشر ككقت بزكغ الفجر حيف حممتيا األـ م  صديقتيا نريماف 

 .كأخييا نزار إلى المقبرة لدفنيا كدفف عارىا معيا ككنيا فتاة معتكىة

     ىنا نبلحظ كجكد حس الضياع الذم يمعب عمى كتر جدلية الحضكر كالغياب، الحضكر 
الزمني المتجمد بمآسيو كالغياب الزمني المتحرؾ الذم يفترض كجكده يستعممو الكاتب بغية 
التأكيد عمى كاقعنا الميت، الذم أخرج المدينة مف سكتيا السميمة إلى سكة األسمحة كالخراب 

 .         الذم حكؿ المجتم  إلى رماد

يعد زمف المدينة الجميمة مف األزمنة التي منحت لشخصية األـ : زمن المدينة الجميمةــ /2
تصؼ بحماس ثياب رفيقاتيا »السعادة كاألمؿ كيتجمى ىذا في قكؿ الراكم عمى لساف كالدتو 

األنيقة كركائحيف العطرة المفعمة باألمؿ، تستعرض صكر متظاىرات يشبيف ثمار قطف 
غير مقطكؼ، ناص  البياض تحت شمس غاربة، تتاب  مديحيا لمماضي، تستحضره بمذة 
منتقمة مف حياتيا الذليمة، تصؼ الشمس القديمة، تشتاؽ إلى رائحة التراب القديـ بعد أكؿ 
مطر، تشعرنا أف كؿ شيء تغير فعبل، ككـ نحف بؤساء ألننا لـ نعش ذلؾ الزمف الجميؿ 

، سميناه زمف المدينة الجميمة ألنو زمف 1«حيث الخس أكثر طراكة كالنساء أكثر أنكثة
تحدثت فيو األـ عف مدينة حمب قبؿ انقبلب البعث تمؾ المدينة الجميمة المفعمة بالنشاط 
كالحيكية كؿ ما فييا يكحي باألمؿ كالسعادة فتياتيا الجميبلت كاألنيقات، شمسيا المشرقة 
كالغاربة، ترابيا الذم تفكح رائحتو المميزة بعد نزكؿ المطر فمف لـ يحيا حمب القديمة لـ 

 . يعش أبدا
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إذا عبلقة الفضاء بالزمف ىنا تظير مف خبلؿ استحضار األـ ماضي مدينة حمب      
القديمة حيث كاف الخس أكثر طراكة كالنساء أكثر أنكثة، ىي تتمنى عكدة الزمف الماضي 

 .حتى تعكد الحياة لممدينة

 ىك الزمف الذم سمب مدينة حمب حريتيا كآماليا كطمكحيا كىذا ما :زمن الديكتاتورية ــ/3
الحزب الذم »يتجمى في قكؿ الراكم عف الخراب الذم لحؽ بالمدينة كأىميا ىك بسبب 

صادر ما تبقى مف الحريات، أكقؼ تراخيص الصحؼ كمن  صدكرىا، عطؿ البرلماف 
كفرض دستكرا جديدا يمنح الرئيس المفدل صبلحيات مطمقة، الذم قاـ فكرا بعد انقبلبو 

باعتقاؿ رفاقو كرئيس الجميكرية نكر الديف األتاسي ليمكتكا في السجكف بعد سنكات طكيمة 
احتفظ الحزب كحده بحؽ قيادة الببلد التي بدأت تتكيؼ م  قانكف الطكارئ كالمحاكـ 

 استأثر لنفسو بكؿ 2000االستثنائية الرئيس الذم لـ تصدؽ األـ مكتو في حزيراف عاـ 
المناصب الحساسة مف رئاسة الجميكرية إلى قيادة الحزب الحاكـ كقيادة الجيش، كحؽ 

، ىذا يعني أف 1«تعييف قضاة المحكمة الدستكرية كتسمية رئيس الحككمة كحؿ البرلماف
المدينة بعد أف حؿ عمييا كباء الحزب أصبح ىك المسيطر عمييا، حيث شكه معالـ المدينة 

ضفة المؤيديف كضفة : كخمؼ شركخا عميقة بيف الناس الذيف انقسمكا إلى ضفتيف
الرافضيف، ىذا ما زاد النيراف اشتعاال في جسد البمد المنككب الذم تناثرت فيو اليمـك 

كالفجائ  التي ظمت سمة عامة طيمة عقكد، ذلؾ أف التضحية بأىؿ البمد في سبيؿ شعارات 
عريضة تخفي عكرات المستبد الذم أربؾ المدينة التي كانت تحمـ بتحقيؽ إنجازات عمى 

 . مختمؼ األصعدة، السيما أنيا كانت تعرؼ بالعاصمة االقتصادية لمبمد

فالحزب لـ يترؾ مجاال لؤلىالي حتى يحقؽ رغباتيـ كأحبلميـ، فيك شغؿ كؿ      
المناصب الحساسة كتحكـ في كؿ شيء يتعمؽ بالببلد ىنا يظير زمف الديكتاتكرية م  
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 في فضاء المدينة التي كانت جميمة قبؿ أف يسطك عمييا الحزب 1963انقبلب البعث سنة
الذم خرب كؿ شيء بعد مجيئو كعميو تتجمى عبلقة الفضاء بالزمف مف خبلؿ ربط خراب 
المدينة بمجيء الحزب الذم كاف في بدايتو م  األب القائد كتحكؿ بعد مكت األب القائد 

 كالذم لـ تصدؽ األـ مكتو إلى االبف القائد الذم أكمؿ المسيرة الظالمة التي كاف 2000سنة
يمشي عمييا األب، فتككف ىي أحداث الثمانينات النقطة المركزية التي يعكد إلييا ليبرز 

 .تجمياتيا الجديدة عمى أيدم الحزب بأدكاتو الممكثة كشعاراتو المعمقة لشركخ المجتم 

ىك الزمف الذم كلد فيو الراكم كالذم يصادؼ يـك انقبلب البعث : زمن الوالدة المشؤوم ــ/4
حيف اقترب طمقيا حممت صرة نظيفة مطرزة بزىكر صفراء ذىبت إلى »ككما قاؿ الراكم 

المستشفى الكطني في حمب باعت إسكارتيا الذىبية كدفعت رشا لمممرضات كي يعطينيا 
غرفة منفردة، الممرضات حاكلف تمبية رغبتيا بتعقيـ األدكات الطبية أكثر مف مرة، كتغيير 

الشراشؼ بأخرل نظيفة في اليـك أكثر مف مرة، بعد أياـ قميمة ضجرنا مف طمباتيا رغـ 
يماءاتي  المبالغ السخية التي قدمتيا كرشى، كتعاطفف معيا حيف رأيف كجيي الضعيؼ كا 

ليف بيدم الصغيرة، بينما شكارع حمب فارغة بعد كصكؿ أخبار االنقبلب، كاستيبلء ضابط 
، فقد 1«حزب البعث عمى مبنى األركاف كمبنى اإلذاعة كالتمفزيكف كبث بياف رقـ كاحد

 . اعتبرت األـ كالدة ابنيا في ىذه الفترة ىك فأال سيئا لو

كما يرل ىك اآلخر أف سيرتو تختصر سيرة بمد عاش الخيبات كاليزائـ بدءا بتسمط        
القائد الخالد الذم ىز كياف الببلد فيك سرد قصص مف عرفيـ كالتقاىـ كمف يحدث صديقا 
لو يأتمنو عمى أسراره، إذا تظير عبلقة الفضاء بالزمف في ىذا المقط  في تعمؽ زمف كالدة 

الراكم بزمف انقبلب البعث في سكريا كما تظير أيضا في ارتباط زمف كالدة الراكم 
 .        بالمستشفى الكطني لحمب
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ىك الزمف الذم يمثؿ التقاء األـ م  زىير بعد غياب طكيؿ كيقكؿ الراكم :زمن االلتقاء ــ/5
بعد تسعة أشير مف لقائيما األكؿ، رأتو في ترامكام الجميمية، ىرعت »في ىذا الصدد 

مسرعة كلحقت بو سارت قرب الترامكام، لـ تكترث لنظرات الركاب المتفحصة رجبل يمد يده 
ليبلمس أصاب  امرأة تمحؽ ترامكام، نزؿ في المحطة التالية كعاد إلييا، التقيا في منتصؼ 
الطريؽ قرب مدرسة الفاركؽ خائفة أف تفقده مرة أخرل، كاف جسدىا يختمج كقمبيا يدؽ بقكة 
نظرت إليو كعاد إلييا خفرىا، في كافيتريا قريبة جمسا متقابميف كلـ تجبو إف كانت قد بحثت 
عنو، نظر إلى كجييا طكيبل كأخبرىا بأسؼ أنو خطب ابنة عمو في العنابية، لكنو يحبيا 
كال تفارقو صكرتيا، أخرج مف جزدانو صكرتيا، التقطيا لو المصكر سرا مقابؿ مبمغ كبير 

نظرت إلى صكرتيا مميا، أحست بضيؽ يخنقيا، جؼ صكتيا، طمبت منو بصكت ضعيؼ 
أف يتركا المكاف، خرجا إلى اليكاء الطمؽ، سارا في الحديقة العامة، كعمى كرسي منعزؿ 

قبميا، كؿ ما فييا تحكؿ في لحظة إلى كىج لف ينطفئ، فكرت أف تعترؼ بأنيا بحثت عنو 
في كؿ مكاف، بكيت مف أجمو عمى صدر نزار، نيضت كمكمياء صامتة، تركتو كحيدا 
كسارت مسرعة ىاربة، الشيء الكحيد الذم قالتو إنيا أصبحت طالبة في معيد إعداد 

أخبرىا ىمسا أنو ال  [...]المعمميف، ارتاحت حيف دلتو إلى طريقيا، فكرت بتجميات الحب 
، يتجمى زمف االلتقاء في ىذا المقط  في تحديد فترة غياب 1«يستطي  العيش بعيدا عنيا

األب زىير بعد المقاء األكؿ الذم كاف في مؤسسة السكؾ الحديدية م  األـ كىك الذم يككف 
 . كبالضبط بعد تسعة أشير

كىذه الفترة الزمنية ارتبطت بمكاف محدد ىك ترامكام الجميمية حيف رأتو صدفة كلحقت       
بو، ككاف ىذا المقاء جد حار لشكؽ األـ الشديد لزىير، لكف ىذا المقاء كاف في البداية 

صدمة قكية كادت تفقد األـ بريؽ األمؿ الذم كانت تعيش مف أجمو عندما أخبرىا زىير بأنو 
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خطب ابنة عمو لـ تحتمؿ الخبر كاد يغمى عمييا فطمبت منو الخركج مف الكافيتريا كىما 
في الطريؽ يتجكالف أخبرىا أنو يحبيا ىذا أعاد لقمبيا بيجتو كأحست بالراحة كأف كؿ شيء 
سيككف عمى ما يراـ كبالفعؿ ىذا ما حدث ألنو قرر الزكاج منيا كالتخمي عف ابنة عمو ألنو 

      .      ال يستطي  العيش بعيدا عنيا

 ىك الزمف الذم عاش فيو كؿ مف األـ كاألب حالة تكتر حيث :زمن اليأس والحرمان ــ/6
سئـ األب األكضاع البائسة التي حرمتو العيش الينيء كحـر األـ أيضا بيتا حنكنا كزكجا 

رقيقا كأىبل محبيف كال ننسى باقي الشخصيات ىي األخرل عاشت اليأس كالحرماف، كمف بيف 
في السنكات األخيرة فقدت رغبتيا »النماذج التي أكدت عمى  زمف اليأس كالحرماف نجد األـ 

في العكدة إلى منزؿ أىميا، لـ تعد تشتاقو كلـ ينتبو أحد إلى غيابيا سكل نزار، أحست بضيؽ 
شديد، يخبرىا نزار في رسائمو أف أباىما مازاؿ يستيقظ صباحا، يرتدم بذلتو المخططة كيخرج 
إلى محطة القطار، يجمس عمى الرصيؼ، منتظرا أصدقاء قدامى لـ يعكدكا مكجكديف، منبيا 
عماؿ المحطة إلى مخالفاتيـ، مذكرا إياىـ بالكساـ المعمؽ عمى صدره، ضاؽ جمي  العماؿ 

، يرتبط زمف 1«بمبلحظاتو، كلـ يحزنكا حيف سقط تحت عجبلت قطار بضائ  بطيء كمات
اليأس كالحرماف في ىذا المقط  في غياب األـ في السنكات األخيرة عف منزؿ كالدىا بسبب 
اإلىانات التي كانت تتمقاىا مف أختيا ابتياؿ التي تحتقرىا كتحتقر أبنائيا ككنيـ مف عائمة 

 .ريفية فقيرة ال تميؽ بيـ
    إذا ىناؾ عبلقة انفصاؿ بيف فضاء المنزؿ كالسنكات األخيرة التي لـ تعد األـ تذىب فييا 
إلى منزؿ كالدىا الذم لـ يحس بغيابيا فكاف كؿ ما ييمو ىك محطة القطارات التي مات في 
يـك مف األياـ عمى عجبلت أحد قطاراتيا البطيء، كفي مكض  آخر يتجسد اليأس كالحرماف 

في أياـ ميداف أكبس األخيرة تسرب الممؿ إلى حياتيا تسير ببطء شبح »في قكؿ الراكم 
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مريض، ال ترغب في اإلجابة عمى أسئمة جارات قركيات أحببف ىدكءىا كنظافتيا، حاكلنا 
اقتحاـ عالميا مرة أخرل، لـ تعد ترغب في الثرثرة م  أحد تنتظر زكجيا المحاصر بكآبة 

كقمؽ كلـ يعد ييميا معرفة أسبابو، يعكد مف عممو في المحطة متأففا منتقدا كؿ ما كاف يغـر 
يخرج لمعب الكرؽ م  أصدقائو، يناـ في منازليـ أحيانا كثيرة، أياـ العطؿ يصطحب  [...]بو 

إيمينا في مشاكير إلى ضفاؼ نير عفريف الصطياد األسماؾ كالتقاط صكر تذكارية ليما 
، ىنا نمحظ في األياـ األخيرة قبؿ مغادرة األـ 1«يعبراف فييا حقكؿ الرماف كالزيتكف ضاحكيف

ميداف أكبس عاشت حالة يأس شديد بسبب دخكؿ العجكز األجنبية حياة زكجيا كخركجيا ىي 
مف حياتو، نسي كؿ التضحيات التي قامت بيا مف أجؿ أف تعيش معو حتى أنيا قبمت 
الذىاب معو إلى قريتو كالتخمي عف مدينتيا الحبيبة ككاجيت أىميا مف أجمو لكف قرر 
أذكر »الخبلص لكحده في زمف لـ يسمح لو لكف تحداه كىرب إلى أمريكا حيث قاؿ الراكم 

كجو أبي القمؽ قبؿ رحيمو، صكرة أخيرة ألب لـ يعد مكجكدا، يخرج مف فراشو ليبل إلى أرض 
 بأنيا تكقفت الدار، يدخف سجائره كيفكر بأف إيمينا فرصتو الكحيدة لتغيير حياتو التي شعر

عند ىذه النقطة، مكظؼ يجب أف يقدـ الكالء الدائـ لمحزب كلمرئيس القائد كي يحتفظ بكؿ 
ىذا البؤس، لـ تناقشو أمي، لـ تمحؽ بو إلى رصيؼ المحطة لترجكه أف ال يسافر كأم امرأة 
ضعيفة، قرأت األسطر القميمة التي تركيا ليا قرب مخدتيا، كخرج فجرا ليمحؽ بقطار الساعة 
الخامسة، كدع أصدقاءه قبؿ أياـ، ذىب إلى مديرية السجؿ العقارم كتنازؿ عف ممكية األرض 

الصغيرة إلى أمي كمؤخر صداؽ، التقى إيمينا ظيرا في فندؽ باركف، تناكال كجبة شكاء في 
مطعـ آككب في بستاف كؿ آب، كبعد ثبلثة أياـ صعدا إلى باص انطمؽ إلى دمشؽ دكف 

، في ىذا المقط  نجد عدة عبلقات بيف الفضاء كالزمف، كتككف أكؿ عبلقة ىي تمؾ 2«عكدة
العبلقة بيف فضاء القطار الذم ركب فيو األب بعد تكديعو األخير ألصدقائو كزمف انطبلقو 
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الذم كاف عمى الساعة الخامسة، متجيا نحك فندؽ باركف الذم لحؽ إليو ظيرا ليمتقي ىناؾ 
بإيمينا، كيبقى في الفندؽ م  إيمينا لمدة ثبلثة أياـ ثـ ينطمقاف إلى دمشؽ دكف عكدة، كؿ ىذه 
األزمنة التي تـ ذكرىا ىي أزمنة تدؿ عمى العبلقة المتكترة بينيا كبيف الفضاءات التي تحيط 

كتدكر فييا، كما نجد في مقط  آخر تذكر األـ البصقة التي مضت عمييا عشريف سنة 
كالكبلـ الجارح الذم تمقتو مف طرؼ ابنتيا سكسف التي احتقرتيا بسبب المباالتيا بابنتيا 

بعد عشريف سنة مف تمؾ البصقة التي لـ تنساىا أيقنت »سعاد كتمني مكتيا حيث قاؿ الراكم 
أمي أنيا مازالت تفكر بمعاني مختمفة لمعار تتجكؿ طكاؿ اليـك في المنزؿ فراشة حزينة تدارم 
خيباتيا المتكررة، جدراف المنزؿ بقعت كتشققت مف الرطكبة، الدىاف تقشر كأصبح كؿ ما في 
المنزؿ ال يكحي بصكرتو األكلى، أحاطت بو منازؿ كثيرة، أصبحت الحارة التي حممت بيا 

منعزلة عف ضجيج المدينة مكانا لمجنكد كالفقراء كالفبلحيف المياجريف مف القرل القريبة تفكح 
مف مجارييا المكشكفة ركائح الخراء، كعمى أبكاب منازليا تجمس نساء يقطعنا البندكرة العفنة 

لـ يعد المكاف محيطا ببساتيف الخس . لعصرىا، كيتحدثنا بحرارة كأمؿ عف حياتيف المقبمة
كأشجار الكرز، لـ تعد ركائح الربي  تعني ألمي شيئا، بعد إغبلؽ آخر نافذة تحكؿ البيت إلى 

قبر، لـ يبؽ مف ماضيو سكل مسجمة قديمة مازالت تبث مكسيقى كبلسيكية ال يسمعيا 
، تمؾ البصقة التي مر عمييا عشريف سنة لـ تستط  األـ نسيانيا فكمما بقيت في 1«أحد

 . المنزؿ تتذكرىا كتحس بأف العار مازاؿ يبلحقيا
     كما أف ىذا المنزؿ الذم كاف في البداية منزال جميبل تحكؿ إلى منزؿ شبيو بالقبر ككؿ 

ما يحيط بو عفف لـ تعد ىناؾ بساتيف الخس كأشجار الكرز التي تفكح برائحة طيبة، إذا 
عبلقة الفضاء بالزمف ىنا أيضا ىي عبلقة متكترة، كىك الشيء نفسو بالنسبة لمشخصيات 

األخرل ىي أيضا عاشت اليأس كالحرماف، ىذه سكسف رغـ اليأس الذم سيطر عمى حياتيا 
ذلؾ »إال أنيا حاكلت التخمص منو كما حاكلت أف تخرج العائمة مف غرقيا حيث قاؿ الراكم 
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الصيؼ تفجر كؿ شيء في سكسف، جسدىا، ركحيا، ىياميا، جنكنيا، امرأة جديدة تخطك 
بصبلبة عمى عجزنا، تطمب منا النيكض مف ككر المكت ىذا كالخركج مرة أخرل إلى حقكؿ 
الخس، تيز رشيد مف صدره كتحثو عمى العزؼ حتى المكت، تركمني برجميا مازحة أف أىدـ 

جدار زريبة الرفيؽ فكاز الذم حرمنا مف رؤية القطارات حيث تعبر قرب منزلنا، أصبحت 
سكسف القطار الذم كانت تشير إليو سعاد، لكنيا قطار فمت مف سكتيو، لـ يعد يعنيو 

التكازم، حطـ المدف كالبيكت، بفجكر تطمب مف أمي الكؼ عف التشكي، كاالعتناء بركحيا 
كدىف جسدىا بكريمات مثيرة تكقظ شيكتيا إلى الحياة، رشيد ينتظرىا كؿ يـك لتستقيـ حياتو 

أمي تنظر إلييا بغيرة، محافظة عمى مكاعيدىا الثابتة، حالمة بعائمة ميذبة كمنزؿ تنبثؽ 
، ىي حاكلت إيقاظ الحياة في نفسيا كنفكس إخكتيا كأميا، لكنيا 1«المكسيقى مف كؿ جكانبو

 . رغـ ىذه المحاكالت لـ تستط  أف تعيد السعادة إلى قمكبيـ
     أما العبلقة بيف الفضاء كالزمف في ىذا المقط  تتجمى في ربط الراكم بيف الصيؼ الذم 
انفجرت فيو سكسف كالمنزؿ الذم كانت تعيش فيو م  إخكتيا كأميا حيث كانت تحثيـ عمى 
أف ينسكا كؿ شيء كيعيشكا حياة طبيعية مثميـ مثؿ باقي أفراد المجتم  الحمبي الذم ىزمو 
الحزب بتسمطو كديكتاتكريتو، رشيد أكثر الشخصيات يأسا كحزنا كأسى لما يحدث حكلو مف 

يفكر بأف كؿ شيء »ضغكطات أفقدتو صكابو حتى المكسيقى لـ ترحو مف متاعبو النفسية 
تافو إلى درجة أنو ال يستحؽ النقاش، يستجدم النـك الذم يفارقو دكما، يشعر بندـ كبير 
 [...]كيعيد األسئمة نفسيا عف معنى كجكده في ىذا المكاف الذم يرشح أسى كمكت ال ننتظره 
، أقرأ في عينيو المغمضتيف رغـ عدـ االستيقاظ، يستمت  بصكرة  حيف أراه غارقا في النـك

مكتو، أحسده عمى قدرتو اليائمة بالمركر بجانب تفاصيؿ الحياة دكف انتباه أك أية إثارة، عاش 
شب  مف كؿ الممذات . حياة أخرل اختبر فييا مشاعر كأحاسيس مختمفة ككصؿ إلى النياية

دكف أف يختبرىا، لحظات قميمة تمم  عيناه بمتعة حيف يرتجؿ م  نزار حكار الكمنجات 
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االثناف يتناغماف، يفترقاف، يختصماف، ثـ يعكداف لينشدا معا كمزماريف في شفة     
، يعد رشيد أكثر الشخصيات تذمرا مف ىذه الحياة البائسة التي لـ يحظى فييا يكما 1«كاحدة

 . بالسعادة التي كاف يتمناىا
      إذا عبلقة الفضاء بالزمف لدل ىذه الشخصية ىي عبلقة جد متكترة جاءت كصكرة 

عاكسة لمكاق  المؤلـ الذم كاف يتخبط فيو رشيد، كجاف عبد المسيح ىك اآلخر بعد عكدتو إلى 
حمب أصابو الحزف كاألسى بسبب التغيرات التي حدثت في مدينتو المحبكبة كيتجمى حزنو في 

صرخة مكتكمة تكقعيا جاف منذ سنكات طكيمة، بيدكء حمؿ أغراضا قميمة مف »قكؿ الراكم 
منزلو السكيسرم، استقاؿ مف عممو مترجما في األمـ المتحدة، عرج إلى منزؿ طميقتو ككليت 
أخذ صكرا م  طفمو بيير كاصطحبو في مشكار طكيؿ زارا البحيرات كتناكال المثمجات، لـ يجد 
أحدا يكدعو، ألكؿ مرة يشعر بأف مغادرتو مدينة عاش فييا خمس عشرة سنة دكف أف يحس 
أحد بو أمر محزف بيدكء غادر جنيؼ عائدا إلى حمب، ينتظر مكت أمو الست مارم عبد 

النكر مدرسة الرياضيات الشييرة التي بدأت تدخؿ في غيبكبة قصيرة م  بداية عماىا 
يشعر جاف أنو يعيش في عالـ غريب، لـ يصدؽ كجكده يكما، كانت تكتب لو  [...]التدريجي 

إيممي في رسائميا عما يحدث في الشكارع كالبيكت، عما يحدث في مدينتو المحببة التي لـ 
يعد إلييا منذ خمسة عشر عاما إال مرة كاحدة كانت كافية ألف يفيـ ما كتبتو إيميمي ذات يـك 
في رسالة طكيمة سردت فييا يكمياتيا، كصمت إلى نتيجة كتبتيا بخط عريض بأنيا تعيش في 

، عبلقة الفضاء بالزمف في ىذا النمكذج ىي 2«حظيرة كلـ تعد ترغب بالبقاء لحظة كاحدة
التي تظير في حديث الراكم عف الفترة التي قضاىا جاف عبد المسيح في سكيسرا كالتي ىي 
خمسة عشر عاما ثـ عكدتو إلى حمب بعد أف أجبرتو الظركؼ ففكجئ بالخراب الذم لحؽ 

 .                                             بالمدينة كأىميا
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    نكتفي بيذا القدر مف النماذج ألف الركاية مف بدايتيا إلى نيايتيا تزخر بالكثير مف 
األفضية التي ليا عبلقة بالزمف كذلؾ كفقا الستعماؿ الركائي في غالب األحياف تقنية 

االسترجاع أم العكدة إلى الماضي كالتخمي عف الحاضر الذم لـ يصحبو أم تطكر أك تحكؿ 
يدؿ عمى أف الزمف مستمر، الحياة الجميمة تكقفت م  الماضي، ىذا ما أدل إلى ضحالة 

الحياة النفسية التي يعشييا مجتمعنا كالكاق  المتأـز الذم يحياه بسبب الحزبية المتطرفة، ىذا 
ما يجعؿ مف إيقاع الزمف بطيء، أم مأساة الحياة ىي التي جعمت مف الزمف بطيئا في 

ركايتنا، كتعد ىذه أغمب العبلقات التي تربط األفضية باألزمنة في الركاية، لكف ىذا ال يعني 
أنو ال كجكد ألزمنة أخرل ترتبط بالفضاءات، كىذه العبلقة ال يمكف أف تتحدد بعيدا عف 

حيث تمعب األفضية في الركاية دكر المحرؾ كالمتصرؼ في نفسية الشخصية الشخصيات 
 :كعميو يمكف أف نختزؿ كؿ ىذه األزمنة في الجدكؿ اآلتي

 الداللة النفسية لمفضاء الفضاء المتأثر بو الشخصية
 داللة اليأس كالحرماف ػ المنزؿ1 األـ

 داللة الديكتاتكرية ػ الحزب2
 داللة المكت ػ مدينة حمب3

 داللة اليأس كالحرماف ػ منزؿ 1 األب
 داللة الديكتاتكرية ػ الحزب2

 داللة االحتقار  ػ المنزؿ1 سعاد
 داللة المكت ػ المقبرة2

 داللة اليأس كالحرماف  ػ المنزؿ 1 الراكم
 داللة العمؿ ػ معمؿ النسيج2
 داللة الديكتاتكرية ػ الحزب3
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 داللة المكت ػ مدينة حمب4
 سكسف

 
 
 
 
 

 داللة اليأس كالحرماف ػ المنزؿ1
 داللة األمؿ الكاذب حينا كحينا آخر داللة الديكتاتكرية ػ الحزب2
داللة السعادة كاألمؿ في البداية ثـ تحكلت إلى داللة  ػ دبي3

 اليأس كحرماف
 داللة اليأس كالحرماف ػ باريس4
 داللة المكت ػ حمب5
 داللة األمؿ ػ المستشفى6

 داللة اليأس كالحرماف ػ المنزؿ1 رشيد
 داللة العمؿ ػ المبلىي2
 داللة الديكتاتكرية ػ الحزب3
 داللة المكت ػ حمب4
 داللة الجياد ػ بغداد5
 داللة المعاناة ػ السجف6

 داللة اليأس كالحرماف ػ المنزؿ1 الخاؿ نزار
 داللة المعاناة ػ السجف2
 داللة السعادة إلى حيف انقضى مالو كبعدىا تشرد ػ بيركت3
 داللة الكره  ػ حمب4

الخاؿ عبد 
 المنعـ

بدية كانت داللة السمطة لكف بعدىا داللة اليأس  ػ المنزؿ1
 كالحرماف

 بداية كانت داللة تعميـ كبعدىا داللة انفصاؿ ػ المدرسة2
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 داللة عمؿ إضافة إلى الحزف كالكآبة  ػ المكتبة3
 داللة كره كمكت في اآلني ذاتو ػ حمب4

يحي ابف 
الخاؿ عبد 

 المنعـ

داللة عمى التعمـ لكنيا تحكلت إلى داللة المكت بعد  ػ الجامعة1
تشرده كقتمو مف طرؼ الدكلة بسبب تحالفو م  جماعة 

 اإلخكاف المسمميف
الجد جبلؿ 

 النابمسي
 داللة الكاجب ػ المنزؿ1
 داللة الحمـ ػ المحطة2

جاف عبد 
 المسيح

 داللة العمؿ ػ جنيؼ1
 داللة العكدة كداللة اليأس كالحرماف ػ المنزؿ2
 داللة الديكتاتكرية ػ الحزب3
 داللة المكت ػ حمب4

 داللة الديكتاتكرية ػ الحزب1 ىبة
 داللة المكت ػ حمب 2

  ارتباط الفضاء بالزمن في رواية ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة:02الجدول رقم       
     كؿ الشخصيات التي تـ ذكرىا في ىذا الجدكؿ عاشت حالة يأس كحرماف في المنزؿ 

بسبب االضطرابات كالمشاكؿ العائمية، كما عاشت االضطياد كالديكتاتكرية م  الحزب الذم 
التي لـ يبؽ ليـ فييا سكل ذكريات قديمة يستعيدكنيا »سمبيـ الحياة، كأحست بمكت المدينة 

بتمذذ مكقنيف بعدـ عكدة األياـ الرائعة حيث كانت الشكارع مظممة بأشجار الكينا، كركائح 
، كىذا التجاىؿ لممدينة الجديدة كاف 1«الربي  كمطر الشتاء قكية إلى درجة ال يمكف تجاىميا

سببو الفساد كالخراب الذم لحؽ بيا فبل شيء يكحي بأنو سيأتي غد أفضؿ، الحزف كاليأس 
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مجمكعات »كاأللـ كالعار ىي المفاىيـ المسيطرة عمى الجمي  فالكؿ أصيب بمرض الحنيف 
كبيرة تجتم  لتتذكر الماضي، ال يستطيعكف شتـ الحاضر المثقؿ بالخكؼ فيتذكركف الماضي 
بنكع مف التشفي، يصمتكف كيعرفكف بأف كمماتيـ المتكررة لـ تعد تثير أحدا إال باحثيف قبلئؿ 
يكتبكف أبحاثا سريعة مف زمف الخمسينيات تنشر في دكريات متخصصة أك كتب ال يقرأىا 
أحد، تتحكؿ فيما بعد إال مسمسبلت تميفزيكنية تختصر كؿ ما يجب أف يقاؿ عف الماضي 
قطاعيكف مصاصك دماء الشعب، صكرة الماضي ىذه تصيب  قبلقؿ كانقبلبات عسكرية كا 

مرضى الحنيف بخيبة أمؿ، يتيمكف صناع ىذه المسمسبلت بتزكير التاريخ، كيكتفكف بالصمت 
ألف مديح الماضي القريب يعني أيضا شتـ الحاضر كالتذمر منو، كىك ما قد يؤدم بصاحبو 

أنيـ جميعا يعيشكف متجاكريف : إلى أسئمة ال تنتيي في فركع األمف، أك ىكذا يظنكف كيفكركف
م  الخكؼ الذم يجعؿ مف بقاء الرئيس عمى قيد الحياة بعد دفنو حقيقة يتـ تداكليا      

 ىذا المقط  ىك كاؼ لفيمي أحداث الركاية بكامميا، ألنو صكر لنا بكؿ كضكح ماذا 1«سرا
 .حؿ بفضاء مدينة حمب في زمف انقبلب البعث

     كما كاف لمفيـك العار أثر كبير عمى نفكس الشخصيات كخاصة األـ التي حاكلت 
تمسح أمي بصاؽ سكسف بذىكؿ كتغرؽ »نسياف عارىا لكف العار لـ ينسيا حيث قاؿ الراكم 

بصمتيا، بعد سنكات طكيمة اكتشفنا جميعا بأننا لـ ننس صكرة أـ تجكؿ في مممكتيا الصغيرة 
باحثة عف التعاطؼ عبر تشكييا الدائـ مف نقص األككسجيف، سنكات طكيمة ال تفارقيا صكرة 
سكسف تبصؽ عمييا، تنتبو ألكؿ مرة إلى الشعكر بالعار الذم يحيط بيا مف كؿ جانب تشعر 

بالرضا حيف تكتشؼ أف الكثيريف مثميا يشعركف بالعار، زميبلتيا صديقاتيا، كالناس في 
، ارتبطت السنكات الطكيمة بعدـ 2«الشكارع التي تتجاىؿ صكر الرئيس رغـ ادعاء أبديتو

نسياف األـ لتمؾ البصقة التي أحسستيا بالعار في فضاء مممكتيا الصغيرة التي تبحث فييا 
                                                           

 .208، صال سكاكين في مطابخ ىذه المدينةػ خالد خميفة، 1
 .39، صالركايةػ 2
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عف الحياة اليادئة لكف رغـ األسى كالحزف كالعار الذم لحقيا أحست بنكع مف الرضا بعد 
معرفتيا أنيا ليست ىي الكحيدة التي تحس بالعار ىناؾ أناس كثيريف ىـ أيضا يحسكف 

بالعار بسبب صمتيـ كتقديـ الكالء لمرئيس الذم ال يريدكنو لكف ىـ مجبركف عمى تقديـ الكالء 
لو مف أجؿ الحفاظ عمى حياتيـ، ىذا يدؿ عمى عبلقة الفضاء بالزمف كالشخصية في اآلف 
ذاتو، أيف كجد فضاء الشخصية يتبعو فضاء الزمف ألف الشخصية ال تؤكد عمى كجكدىا إال 

 .داخؿ مكاف كزماف محدديف
      إذا المتب  لذاكرة الراكم كتداعياتيا حكؿ المدينة كمبلحميا يكشؼ لنا ذلؾ الممؿ كالتكتر 
كالضياع كالرتابة كاليأس الذم يصؿ بيا كبسكانيا كالجمكد الذم يبلحظ عمى حاليا كالعجز 
الذم أصابيا فكأف المجتم  السكرم بأكممو دخؿ آف ذاؾ سف اليأس الجماعي لما عرفو مف 

 .جمكد كعقـ كعدـ مكاكبة العصر
      كما عانى المجتم  العربي برمتو الكثير مف اآلالـ كاألحزاف كاليأس كالحرماف كحتى 

رغامو عمى القياـ بالكثير مف األمكر دكف رغبة منو كما حدث م  شخصية سكسف  اإلكراه كا 
التي اتبعت الحزب مجبكرة بسبب اإلىانات كاالحتقارات التي كانت تتمقاىا مف جارىا األحمؽ 
الرفيؽ فكاز كيتجمى ذلؾ في قكؿ الراكم عند تخمييا عف جاف حاكؿ نسيانيا بإحضار امرأة 

ماتت بالنسبة لو مف لحظة انضماميا إلى دكرة مظميات »أخرل يفرغ فييا مكبكتاتو كقاؿ بأنيا 
، ال يضؼ أم شيء، خكؼ انزالقو في اعترافات أنو يبحث عف قكتو في ذلؾ 1982صيؼ 

اليـك الصيفي حيف قرعت باب منزلو دكف سابؽ إنذار بعد غياب طكيؿ، لـ يعرفيا ألكؿ 
كىمة، ظف أف األمر مجرد عنكاف خاطئ، فتاة ترتدم مبلبس المظمييف كترخي حقيبة سفر 

صغيرة عمى كتفيا، مدت يدىا كبقكة صافحتو، دخمت دكف انتظار دعكتو، بدأت بالثرثرة دكف 
أف يسأليا، ببساطة أخبرتو أنيا ال تحب عالـ الضعفاء، لـ تعد تحتمؿ بطش إخكة الرفيؽ 
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 ليذا قررت االنضماـ لمحزب، كىك نفس الشيء 1«فكاز كأغانييـ الممجدة لمحزب كالقائد
بالنسبة لصديقتيا ىبة التي تـ تعريتيا أماـ المارة بسبب رفضيا االمتثاؿ ألكامر الحزب ىاتيف 

الشخصية العربية التي تعيش بصكرة عامة حالة »الشخصيتيف كباقي شخصيات الركاية تمثؿ 
اغتراب كاستبلب فيي تعاني مف الجمكد كالقصكر كالسمبية كمف مختمؼ مكاطف الضعؼ 

، ىذا يعني أف فضاء الشخصية يعكس لنا فضاء اليأس كالخمكؿ كفقداف ركح 2«كالمعاناة
المبادرة كالقنكط بسبب الزمف المتجمد كالمتحجر المميء بالمآسي، كمف خبلؿ ىذا الدمج 

تنكعت صكر الفضاء في ذاكرة الراكم التي استرج  مف خبلليا صكرة مدينة حمب المخربة 
 .البنياف كالعمراف كالمراكز بسبب الفساد الذم خمفو الحزب كأدكاتو القاتمة

     كالمتتب  لفضاء الزمف في الركاية يممس أف فضاء مدينة حمب ىك امتداد لمكطف السكرم 
الذم تحكؿ مف فضاء آمف كىادئ إلى فضاء مخيؼ كمرعب، كعمى ىذا األساس فالحالة 

فالحالة النفسية المتضادة تكضح »الشعكرية ىنا حدث فييا تغير كتحكؿ يسمى بقانكف التضاد 
، أم أف فضاء 3«بعضيا بعضا كبضدىا تتميز األشياء، كقانكف التضاد أحد قكانيف التداعي

زمف انقبلب البعث في مدينة حمب أصبح فضاء يعكس صكرة القم  كالفساد السياسي 
يظؿ النص الركائي الراقي ىك المعبر »كمظاىر االستبداد التي أفقدت المدينة حريتيا كىكذا 

الحقيقي عف ذلؾ الجزء الميشـ مف الكجكد ألنو الكحيد القادر عمى تتب  التأكه كرصد أماكف 
، يعني ىذا أف 4«التألـ المبرراف األساسياف لذلؾ التنكع كالتناغـ في بناء جماليات النص

الشكؿ الفني الذم بيف أيدينا ىك جيد فريد مف نكعو يحسب لمكاتب، ألنو حاكؿ فيو الكشؼ 
عف كؿ ما ىك مسككت عنو في زمف استعصاء التكاصؿ م  كاق  المدينة فمجأ إلى الماضي 

                                                           
 .59 ػ 58، صال سكاكين في مطابخ ىذه المدينةػ خالد خميفة، 1
 .242، ص2، العدد27، مجمة عالـ الفكر، مجمد"المظاىر االغترابية في الشخصية العربية"ػ عمي كطفة، 2
 .285، صالمعجم الفمسفيػ جميؿ صميبا، 3
، 1994، 3، تجميات الحداثة، معيد المغة العربية، جامعة كىراف، العدد"زمانية النص كفضاء التجربة"ػ محمد بشير بكيجرة، 4

 .105ص
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، فجاءت مدينة حمب بكؿ ما تحممو  يستند عميو في إبراز إحساسو العميؽ بالحاضر المتأـز
مف حب كتضحية كنفاؽ كسكء أخبلؽ كىمـك الكاق  كقضاياه صكرة مازجة بيف الماضي 

الجميؿ كالحاضر القبيح كالحزيف، ككانت الذاكرة ىي الكسيمة المعتمدة في بناء المتف 
 .      الحكائي

     ككخبلصة نتكصؿ إلييا في األخير فضاء الزمف في الركاية التي بيف أيدينا ىك صكرة 
عاكسة لمكاق  بحركتو كجمكده، كما ىك صكرة عاكسة لمتحكالت النفسية التي يعيشيا أىؿ 
حمب م  مدينتيـ التي قضى عمييا الحزب بكطأة حكمو كالمسؤكليف الفاسديف الذيف ال 

يعرفكف إال الكالء لمرئيس كالدبكة لو، كعمى ىذا األساس فالزمف النفسي ما ىك إال زمف ذاتي 
خاض  لنفسية اإلنساف الداخمية، كما ىك محكـك أيضا بمنطؽ الكاق  الخارجي، الذم كاف مف 

المفركض أف يحدث تغييرا عبر الزمف لكنو بقي جامدا، ليذا نسميو بزمف التيو كالمعاناة 
 .النابعة مف ىكاجس البحث عف إيقاع أكثر سرعة

     بعد معرفتنا لفضاء الشخصية كفضاء الزمف كجدنا أف ىناؾ فضاء آخر يجم  بيف 
فيك الذم يؤدم دكر اإليياـ بالكاق  مف خبللو يجعؿ الفضاءيف السابقيف ىك الفضاء المكاني 

القارئ يثؽ أكثر بالقصة، حيف يصكر أماكف كاقعية، ككما يخمؽ أمكنة متخيمة تؤدم الدكر 
 غير ثابتة تتغير بتغير المكقؼ، كىذا يدؿ مكنةذاتو كتمارس تأثيرىا عمى القارئ، كىذه األ

 (مكاني)عمى تعدد الدراسات في ىذا المككف الفضائي الذم اختمؼ في تصنيفو فمف جغرافي
إلى داللي إلى نصي إلى ىندسي إلى افتراضي إلى مجازم كغيرىا مف التصنيفات، في حيف 

نحف اخترنا تصنيؼ الفضاء المكاني كداللتو ككنو مف التصنيفات التي حدث فييا تداخؿ 
 البعض أف المكاف ىك الفضاء مثؿ غالب ىمسا الذم تقدكبير م  مصطمح الفضاء حيث ي 

ال فرؽ بينيما، في حيف نجد بعض الباحثيف أمثاؿ سعيد يقطيف كمحمد بنيس كحسف أنو يرل 
 كامؿ نتماشى في مبحثجرنا لمحديث عنو مجددا في ما نجمي كغيرىـ يفرقكف بينيما، ىذا 

. مكقفنا م  الباحثيف الذيف فصمكا بينيما إذا أيف يتجمى الفضاء المكاني كداللتو في الركاية؟
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 :الفضاء المكاني :المبحث الثاني
 :البنية المكانية :المطمب األول

: مفيوم المكان لغة اصطالحا :أوال

  :لغة ــ/أ

مف الككف، كما " ككف"مأخكذة مف جذر " لسان العرب معجم" في "المكان"لفظة      جاءت 
كالمكاف ػ المكض  ػ كالجم  أمكنة ػ »: فقاؿ" مكف"خر مأخكذ مف جذر آنجده في مكض  

كأماكف جم  الجم  كالعرب تقكؿ كف مكانؾ كقـ مكانؾ كاقعد مقعدؾ، فقد دؿ ىذا عمى أنو 
نما جم  أمكنة فعاممكا الميـ الزائدة معاممة        مصدر مف كاف أك مكض  منو، كا 

ألف كؿ المعاجـ العربية تتفؽ في معنى كاحد لمفظة المكاف، ، كالمتفؽ عميو أف 1«أصمية
 .أغمب المعاجـ استندت في تعريفيا لو إلى معجـ لساف العرب

حيث شرح ىذا األخير المكاف عمى " قاموس المحيط"كتماشى ىذا المفيـك م  مفيـك      
 .2«أمكنة كأماكف: المكض ، كجم »أنو 

جم  أمكنة » ىك "المغة واإلعالم المنجد في" في معجـ "المكان"في حيف نجد لفظة      
أم لو فيو " ىك مف العمـ بمكاف"يقاؿ  (كىك مفعؿ مف الككف)المكض  : كأمكف كجم  أماكف

المكض  الحاكم لمشيء جم  أمكنة كمكف » عمى أنو" أحمد رضا"، كيعرفو 3«مقدرة كمنزلة
 .4«كجم  الجم  أماكف

                                                           
 .414، ص1990، 1، دار صادر، بيركت، لبناف، ط13، مجمدلسان العربػ ابف منظكر، 1
، دار الكتب العممية، بيركت 4ج  ،القاموس المحيط، الفيركز أبادممجد الديف محمد بف يعقكب بف محمد بف إبراىيـ بف ػ 2

 .237ص1999، 1لبناف، ط
 .771، ص1995، 22، دار المشرؽ، بيركت، لبناف، طالمنجد في المغة واإلعالمعمي بف الحسف الينائي األزكرم، ػ 3
 .334، ص1960، (ط.د)، دار مكتبة الحياة، بيركت، 5، المجمد(موسوعة لغوية حديثة) معجم متن المغةػ أحمد رضا، 4
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المكض  كالجم  أمكنة كقذاؿ كاألقذلة كجم  الجم  » :ىك "ابن سيده"عند   المكاف     أما
مكيف فعيؿ، كمكاف فعاؿ، كمكانة »ىك " تاج العروس" أما المكاف في قامكس ،1«أماكف

فعالة، ليس شيء منيا مف الككف، كتمكف كزنو تفعؿ كىذا كمو سيك كمكضعو فصؿ الميـ مف 
المكانة الرفيعة ك، إذا المكاف في المعنى المغكم ىك الذم نعني بو المكض ، 2«باب النكف

 .القكةكالكقار، كالرسكخ، كالثبكت، ك

: اصطالحاــ /ب

اىتـ العرب بالمكاف منذ القدـ، فالشاعر قديما كاف أثناء حديثو عف الطمؿ كاف يتحدث      
حدثا جماليا داخؿ القصيدة الجاىمية ككنيا تنخمؽ مف نسؽ الشاعر »عف األماكف باعتبارىا 

يتو، كما شكمت حدثا نقديا يتكزع مف خبللو الشعراء إلى طبقات كالشعر ؤكطريقتو كتفكيره كر
قعيـ كحتى مف ا، ىذا يعني أف المكاف عند الشعراء القدامى جزء مف حياتيـ كك3«إلى بيئات

 .شعرىـ

 في حيف شيد مفيـك المكاف تطكرا عما كاف عميو في الشعر العربي القديـ م  العصر     
الحديث كبالخصكص م  ظيكر الركاية فأصبح يدرسو األديب كفقا لما يمميو عميو خيالو 

حساسو كرؤيتو الخاصة، إذا المكاف الركائي ىك مككف لغكم تخيمي تصنعو المغة األدبية »كا 
عف طريؽ »، ىذا يعني أف النص األدبي يخمؽ 4«مف األلفاظ ال مف مكجكدات كصكر

                                                           
 ،(ط.د) ، مطاب  األكفست، مصر،2 مج،(مجمع المغة العربية)المعجم الوسيطمجمكعة مف معجميف، كمحمد عمي عمكية ػ 1

 .83، ص 1995
، دار الفكر لمطباعة كالنشر 18عمي بشيرم، مجمد: ، تحقيؽتاج العروس ، (مرتصي)محمد بف محمد لحسيني  (الزبيدم )ػ2

. 488، ص1994، (ط.د)كالتكزي ، 
، مجمة اآلداب كالعمـك االجتماعية ، جامعة فرحات عباس، "شعرية الفضاء في المتخيؿ الشعرم الجاىمي"ػ حفيظة ركاينية، 3

 .60، ص2008، 7سطيؼ، الجزائر، العدد
، دار الكندرم لمنشر كالتكزي ، ( فؤاد التركمي نموذجادراسة بنيوية في األساليب السردية)عالم النصػ سميماف كاصد، 4

. 127، ص2003، 1طاألردف،
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، إذا المكاف الركائي ىك مف صن  1«الكممات مكانا خياليا لو مقكماتو الخاصة كأبعاده المميزة
  .مخيمة الكاتب كمكاقفو الخاصة

المكاف »يعرؼ المكاف الركائي عمى أنو " فيصلالسمير روحي "كفي ىذا الصدد نجد       
المفظي المتخيؿ، أم المكاف الذم صنعتو المغة، انصياعا ألغراض التخيؿ الركائي 

، ىذا يعني أف المكاف لبنة حيكية في جنس الفضاء الركائي كتجسيده ضمف 2«كحاجاتو
صفحات العمؿ السردم يعطي ألحداث القصة المتخيمة ككاقعيتيا فتبدك لمقارئ شيئا محتمؿ 

مكاف » إلى ىذا قائبل إنو "غاستون باشالر"، كيشير 3الكقكع ىذا إذ لـ تكف كاقعة في الحقيقة
قد عاش فيو بشر ليس بشكؿ مكضكعي فقط بؿ بكؿ ما في الخياؿ مف تحيز، غنا ننجذب 

 في كتابو "سين النصيراي"، في حيف 4«نحكه، ألنو يكشؼ الكجكد في حدكد تتسـ بالجمالية
العمكد الفقرم الذم يربط أجزاء »يعرؼ المكاف عمى أنو  (إشكالية المكاف في النص األدبي)

الركاية بعضيا البعض، كىك الذم يسـ األشخاص كاألحداث الركائية في العمؽ، كالمكاف يمد 
، إذا المكاف مف الركائز األكلية التي تمنح النص 5«السرد قبؿ أف تمده األحداث الركائية

كليس عنصرا زائدا في الركاية، فيك يتخذ أشكاال كيتضمف معاني عديدة بؿ »الركائي كجكده 
، ىذا يعني أف المكاف 6«إنو قد يككف، في بعض األحياف، ىك اليدؼ مف كجكد العمؿ كمو

                                                           
 .128ص ،عالم النصسميماف كاصد، ػ 1
، كتاب العرب، دمشؽ، سكريااؿ منشكرات اتحاد ،(1990 ـ 1980) السورية الرواية العربية بناء ،فيصؿاؿر ركحي مسـػ 2
 .251 ص،1995 ، 1ط
  ، منشكرات(الجدلية التاريخية والواقع المعيش دراسة في بنية المضمون) الرواية المغاربية ،إبراىيـ عباسينظر،  ػ3

ANEP219، ص2002، 1 الكطنية لبلتصاؿ، الجزائر، ط المؤسسة. 
، 1 ط،(ب.د) ، اإلنسانية كاالجتماعيةلدراسات كالبحكثا  عيف،البنية السردية في الرواية ، عبد المنعـ زكريا القاضيػ4

 .145 ص،2009
 . 5، ص1986، 1، دار الشؤكف الثقافية العامة، آفاؽ عربية، بغداد، طإشكالية المكان في النص األدبيػ ياسيف النصير، 5

.33، صبنية الشكل الروائيػ حسف بحراكم،  6 



  في الروايةداللتيماووالمكاني  ينافضاء الزم                  الالفصل الثاني             

140 
 

 غيابو يعني غياب العمؿ الركائي ككؿ ألنو ىك الذم يمد ،في الركاية شديد األىمية
 .الشخصيات كيحرؾ نمك األحداث

  :أىمية المكان :اثاني

ذا ما كق  خمؿ في أحد ىذه األعمدة       ال تشيد الخيمة إال مف خبلؿ أعمدة ترتكز عمييا، كا 
 ككنو مكافاختؿ ىيكميا، كىك نفس الشيء بالنسبة  لمركاية، فيي تعتمد في بنيانيا عمى اؿ

 بدكره مجالو كاس  مكافلبنة مف المبنات األساسية التي تستقي منيا باقي العناصر مادتيا، كاؿ
فيك الذم يربط الشخصيات بمكاف تكاجدىا، كأيضا ىك الذم يكىـ ، يختمؼ مف ركاية ألخرل

 ألف، 1بكاقعية األحداث، أم أنو ال يمكف تصكر كقكع األحداث بعيدا عف اإلطار المكاني
يساعد عمى التفكير » ألنو ىك الذمكالمكاف عنصر ضركرم كجكده في العمؿ الركائي، 

كالتركيز كاإلدراؾ العقمي لؤلشياء كالبنية التي تنتظـ م  األحداث كالشخصيات في كحدة فنية 
، ىذا يعني أف المكاف مككف سردم لو أىميتو ضمف القص لما يحممو مف سمات 2«متكاممة

 .إبداعية كجمالية كفنية تساىـ في الكشؼ عف الدالالت النابعة مف خياؿ القارئ

رحمة في عالـ مختمؼ مف العالـ الذم يعيش فيو القارئ، فمف المحظة » إذا الركاية      
كيق  ىذا . األكلى يفتح فييا القارئ الكتاب ينتقؿ إلى عالـ خيالي مف صن  كممات الركائي

، لكف ىذا ال يعني 3«العالـ في مناطؽ مغايرة لمكاق  المكاني المباشر الذم يتكاجد فيو القارئ
أنو ىناؾ قطيعة بيف المكاف الركائي كالمكاف الخارجي، بؿ المكاف في الكاق  ىك الذم يمنح 

إضفاء صفات مكانية عمى األفكار المجردة »المكاف الركائي كجكده األسمى كذلؾ مف خبلؿ 
بؿ إف ىذا  [...]كتستخدـ التعبيرات المكانية بالتبادؿ م  المجرد مما يقربو إلى اإلفياـ  [...]

                                                           
 .65 صبنية النص السردي،ػ ينظر، حميد لحميداني، 1
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 .34 ص،المكان في القصة القصيرة  الجزائرية الثورية أكريدة عبكد،ـ 
 .74، صبناء الروايةػ سيزا قاسـ، 3
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التبادؿ بيف الصكر الذىنية كالمكانية امتداد إلى التصاؽ معاف أخبلقية باإلحداثيات المكانية 
، فمكؿ مجتم  عاداتو كتقاليده كثقافتو الخاصة كبطبيعة 1«نابعة مف حضارة المجتم  كثقافتواؿ

 .الحاؿ ىذا ينعكس عمى المتف الركائي ألنو لكؿ ركاية أسمكبيا الخاص

 كمف ىذا المنطمؽ فإف المكاف ىك الذم يحدد طبائ  كتصرفات الشخصيات، كما      
يحاكؿ معرفة مدل قدرتيـ عمى إدراؾ األشياء، ككنو ىك القادر عمى تككيف حياتيـ كترسيخ 

خير معيف لئلنساف إذ يمده بتصكراتو كمفاىيمو، كما أنو يشكؿ لو كبخاصة »كجكدىـ فيك 
المبدع ػ حبل مريحا كآمنا، إذ ينقذه مف السقكط في السطحية كيخمصو مف المباشرة في 

 ىذا يعني أف المكاف مف الركائز الميمة التي 2«معالجة األحداث كبخاصة السياسية منيا
اشتغؿ عمييا اإلنساف كخاصة المبدع الذم كجد ضالتو في المكاف ككنو ىك مسير األحداث 

 .في أم عمؿ إبداعي

 إذا ال كجكد لعمؿ إبداعي خاؿ مف عنصر المكاف ألنو ىك الذم يحدد ماىيتو كما يحدد     
، كبناء عمى 3ماىية الشخصية، كما أف تفاعؿ العناصر المكانية يمنح النص جمالو كركنقو

يحدد جماليا كيؤسر في قبضة مجمكعة مف الكممات ألنو مكاف »ىذا األساس فإف المكاف 
، ليذا يشترط عمى الكاتب أف يمتـز الدقة، أثناء العمؿ 4«مصاغ مف ألفاظ ال مف مكجكدات

عمى استخراج السمات األساسية التي تكشؼ عف المعنى الخفي كراء الكممات، إذا تكظيؼ 
المكاف في أم عمؿ حكائي يعد مف العناصر الجمالية ذات التصكرات الداللية، لما يعكسو 
مف أكضاع اجتماعية كسياسية كلما يحممو في طياتو مف مبلمح ذاتية كبصمات إبداعية 

                                                           
 .75 ص،بناء الروايةػ سيزا قاسـ، 1
 .260، صداللة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصرػ قادة عقاؽ، 2
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تجعؿ العمؿ اإلبداعي متفردا كمتميزا، كخاصة أف المكاف في العمؿ الفني ىك الذم يمـ شمؿ 
بحيث ال »باقي العناصر في كعاء كاحد، باعتباره كسيمة فاعمة في الحدث كمككنا سرديا ىاما 

 إذا دراسة المكاف تعتبر ،1«يمكف تصكر حكاية بدكف مكاف، كال كجكد ألحداث خارج المكاف
عناصر نقطة انطبلؽ ميمة في حياة النص األدبي ألنو ىك الذم يتحكـ في سير أغمب اؿ

 .(الشخصيات، الزمف، األحداث) الركائية

: التشكيل الفني لمفضاء المكاني في الرواية: المطمب الثاني

لقد تحدثنا سابقا في المدخؿ عف الفضاء المكاني تحت عنكاف الفضاء الجغرافي، ألف      
طر األحداث كتتحرؾ فييا الشخصيات، حيث ؤىذا األخير كاف مجالو دراسة األماكف التي ت

ال يمكننا أف نتصكر نصا سرديا دكف تأطير مكاني لؤلحداث كالشخصيات، إذا الفضاء 
يكتسي بعدا تشكيميا يجعؿ العيف القصصية تستجيب لو دكف كبير »المكاني بيذا المعنى 

كبيذا المعنى يتحكؿ المكاف إلى بعد جمالي لما يمنحو مف إمكانية الغكص في  [...]عناء 
، ىذا 2«أعماؽ البنية الخفية كالمتخفية في أحشاء النص كأجكائو كرصد تفاعبلتو كتناقضاتو

يعني أف المكاف يعد مف العناصر الجكىرية التي تساىـ في بناء النص القصصي إذ بدكنو 
 .تفقد العناصر األخرل نشاطيا كحيكيتيا

ال سكاكين " كمف ىذا المنطمؽ كاف البحث في التشكيؿ الفني لمفضاء المكاني في ركاية      
األكؿ كيفية تمكض  األمكنة المفتكحة، كالثاني كيفية :  كفؽ مستكييف"في مطابخ ىذه المدينة

تمكض  األمكنة المغمقة، كتعد ىذه المقاربة مف أىـ المقاربات التي عمد إلييا أغمب الباحثيف 
في كصؼ األمكنة فصنفكىا إلى أمكنة مغمقة تتحدد بكاسطة أبعاد معمكمة كأحياز ظاىرة 

                                                           
منشكرات االختبلؼ، الدار العربية لمعمـك ناشركف، بيركت، لبناف، ، (تفنيات ومفاىيم)تحميل النص السرديػ محمد بكعزة، 1
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 فيككف ىنا المنطمؽ قائما عمى أىـ ركأخرل مفتكحة تتخطاىا لتتجاكز كؿ مقيد نحك التحر
الجدليات المكانية التي تتمركز حكؿ جدلية أساسية ىي جدلية المفتكح كالمغمؽ، كما  يمكننا 
القكؿ بأف المكاف الذم نحنف بصدد دراستو في الركاية متعدد كمتنكع، كالركاية مكتنزة بأنكاع 
األماكف المعترضة بطريقة فنية خارقة، تجاكزت السرد التقميدم  في مجرد عرض األمكنة، 

صدد دراستيا ىي مسألة نسبية تحتكـ إلى زاكية نظر، قد بففكرة االنفتاح كاالنغبلؽ التي نحف 
أماكف مغمقة كيأتي غيرم كيرل فييا أماكف مفتكحة، كخير " المنزؿ كالسجف" أرل أماكف مثؿ 

َقاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ﴿ دليؿ عمى ذلؾ قكلو عز كجؿ عمى لساف سيدنا يكسؼ عميو السبلـ

الَّي َتْصِرْف َعنِّي َكْيَدُىنَّي َأْصُب ِإَلْيِينَّي َوَأُكن مَِّن اْلَجاِىِمينَ  ِإَليَّي ِممَّيا َيْدُعوَنِني ِإَلْيوِ  ، ىذا 1﴾َواِِإ

يعني أف تعريؼ االنفتاح كاالنغبلؽ يبقى نسبي ألنو قد يككف معنى االنغبلؽ ىك االنفتاح 
 .بمعناه السمبي أك العكس أم قد يككف معنى االنفتاح ىك االنغبلؽ بمعناه السمبي

 كىذا ما سنشيده في الركاية التي بيف أيدينا، لكف األمر المتفؽ عميو في كؿ ىذه     
المنزؿ ليس ىك الميداف، كالزنزانة ليست ىي الغرفة، ألف الزنزانة ليست »االنعكاسات ىك أف 

مفتكحة دائما عمى العالـ الخارجي، بخبلؼ الغرفة فيي دائما مفتكحة عمى المنزؿ، كالمنزؿ 
إذا الفضاء المكاني يقر بسطكتو عمى اإلنساف سكاء كاف باالنفتاح أك ، 2«عمى الشارع

نطفة يتخذ مف رحـ األـ مكانا يمارس فيو تككينو »االنغبلؽ ألف اإلنساف منذ أف يككف 
كاف الميد ىك المكاف  [...]البيكلكجي كالحياتي، حتى إذا حاف المخاض خرج ىذا الجنيف 

في أحياز مكانية ال حصر ليا قد يككف القبر في الحقيقة ىك  [...]الذم تنفتح فيو مداركو 
ىذا يعني أف اإلنساف يعيش في فضاء مكاني منذ ، 3«النياية أك المحطة األخيرة لكؿ منيا

                                                           
 .33ػ سكرة يكسؼ، األية1
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 في رحـ أمو حتى كالدتو التي يخرج فييا إلى فضاء خارجي ىك المنزؿ كالكطف ا جنيفكافأف 
كباقي الفضاءات التي يجد فييا حاجياتو ثـ يأتي يـك كيعكد فيو إلى فضاء أخير ىك القبر 

 إذا ما عمينا إال أف نقكؿ أف المكاف كما ىك البؤرة كالمركز لدل الذم تنتيي إليو الحياة،
 تقسيمنا لؤلفضية المكانية إلى مفتكحة كأخرل كبعد، اإلنساف فيك نفس الشيء بالنسبة لمركاية

مغمقة يمكننا رصد أىميا في الركاية عف طريؽ حصر األمكنة التي كانت مركز كبؤرة الحدث 
: كىي عمى النحك اآلتي

الحيز المكاني الخارجي الذم ال تحده حدكد ضيقة، يشكؿ فضاء »ىي :األمكنة المفتوحة:أوال
ىذا يعني أف المكاف المفتكح ىك الذم ، 1«رحبا كغالبا ما يككف لكحة طبيعية في اليكاء الطمؽ

ات متميزة كما تعبر عف تجاربيا كىي مدركة ميجعؿ الشخصية تتجاكب معو، كتتصؼ بسمكؾ
 ييالذاتيا كتفصح عف تطمعاتيا بكؿ ثقة كىي مستشرفة لتحقيؽ آماليا كغاياتيا التي تطمح إؿ

المفتكح الحيز المكاني الذم احتضف دكف تردد أك خكؼ لما سيكاجييا، كنقصد أيضا بالمكاف 
، كغالبا ما تككف داللة المكاف متنكعة مف األحداث الركائية نكعيات مختمفة مف البشر كأشكاؿ

 .المفتكح مقترنة بالسعادة كالحرية كالفرح كالحالة النفسية المستقرة
ىي المكاف الذم تدكر فيو أحداث الركاية، باعتبارىا المكاف الذم تعيش فيو :مدينة حمب ــ/1

كؿ الشخصيات ببيكتيا كشكارعيا كأزقتيا كجامعاتيا كمكتباتيا ككؿ ما ىك مكجكد فييا، ىذه 
 يكتب تاريخو االمدينة التي كاف يعشقيا الجمي  كخاصة المبدعيف الذيف يعتبركنيا أفضؿ مكاف

بنفسو، لكف ما حدث أف ىذه المدينة فقدت أناقتيا كجماليا بعد انقبلب البعث الذم سمبيا 
حياتيا، كاحتؿ كؿ شبر فييا، كسرؽ مف أىميا لذة العيش، كحرميـ االرتماء في حضنيا 
الدافئ، أصبح الحزب ىك الكحيد الذم يممؾ الحؽ في التصرؼ في الببلد، أعاد تعديؿ 
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، حمب بدأت تغرؽ تحت 1القكانيف كفقا لما يناسبو ال لما يتناسب م  متطمبات المجتم 
 ـ الفساد كالرعب كالخراب في أرجائيا بفرضوكا نشرفمذأكساخيا كتحت رجاؿ السمطة اؿ

 ىي مدينة فقدت بريقيا مميئة باألحزاف، ككما قاؿ الراكم عمى ،سمككيات بعينيا عمى األفراد
الميؿ كقت كحيد لرؤية مدينة يحبيا ىكذا ميجكرة، صامتة، مظممة، ال يرل »لساف رشيد 

 باليدكء إال عندما يأتي الميؿ ل، فالمدينة ال تحظ2«الفتات الكالء األبدم لمحزب كالرئيس
حتى يتكقؼ الحزب عف أذيتو، كما يتكقؼ األب عف أذية ابنتو المريضة عندما يرتمي في 

في المنزؿ كرد فعؿ ربما يريحو مف الضغط الذم ىك حضف زكجتو بعد سخطو عمى كؿ ما 
   .أصابو بسبب الحكـ الديكتاتكرم الذم كانت تمارسو الدكلة عمييـ

 يمنح أىميا السعادة  لكف اإذا مدينة حمب كانت مف المفركض أف تككف فضاء مفتكح      
، ىنا ما حدث ىك ابسبب القم  كالتسمط الذم مارسو الحزب عمييا أصبحت فضاء مغمؽ

تحكؿ مدينة حمب مف حالة انفتاح إلى حالة انغبلؽ بسبب االستبداد كالظمـ، كما تحكلت مف 
مدينة محبكبة كجميمة تمنحيـ البيجة كتفكح منيا رائحة الياسميف إلى مدينة مدمرة كمخربة 

تجكؿ فييا الغرباف، اقتسميا ضباط »خبلؽ أبأسمحة الحزب تفكح منيا رائحة الفساد كالبل
إذا مدينة حمب أصبحت مكانا لمبغي كالسفالة كالفساد ، 3«مخابرات كمسؤكلكف مكالكف

كالدنس، الذم ينبغي تحطيمو كىدمو كالثكرة عميو، لكف ىذا ال يعني أف مدينة حمب في حد 
ذاتيا ىي مكاف ممقكت عند الركائي، بؿ نتيجة لما يتضمنو مف تيديد لحياة البشر، كسمبو 

إنسانيتو، كمنافاتو ألصالتو ىك الذم جعؿ الذات في حالة تكتر كانفصاؿ عنو، أم أف المدينة 
 لمنفس، بؿ رفي أصميا ىي مكاف مفتكح، لكف ىذا االنفتاح لـ يقابمو انفتاح في الركح كاستقرا

  .قابمو المكت كالفناء كالعزلة كاالبتعاد عف المدينة القديمة الجميمة
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 ىي محطة مكجكدة في ميداف أكبس القريبة :محطة السكك الحديدية في ميدان أكبس ــ/2
مف قرية العنابية، كىي المكاف الذم كاف يعمؿ فيو كالد الراكم زىير مكظفا بعد تخرجو مف 

معيد ىندسة الكيرباء، كىك أيضا المكاف األكؿ الذم رأل فيو زكجتو كأغـر بيا لكنو بعد مدة 
 يشتـ ا»مف عممو في المحطة سئـ العمؿ كسئـ المحطة ككما يقكؿ عمى لساف الراكم 

كعادتو لرميو في محطة ميجكرة تنبثؽ منيا رائحة الجيؼ كغباء مكظفي السكؾ الحديدية 
كما أف ىذه المحطة مزكدة بمرافؽ كىياكؿ ، 1«مرددا أنو يستحؽ مكانا أفضؿ لتحقيؽ أحبلمو

كقاطرات كأنكاع المحركات كما يصفيا الجد جبلؿ النابمسي كالمسيك ىنرم سكرداف بأنيا رحـ 
 كؿ أحبلميما متكقفة عمى ىذه  ألفالمدينة، فيما ينظراف إلى المحطة بنظرة مغايرة لزىير

المحطة التي أنست الجد كاجباتو نحك عائمتو كزكجتو كمنزلو، كما كاف يربطو بمنزلو سكل 
إكماؿ كاجب يجب أف يتـ بسرعة كبدكف جمبة ليعكد مرة أخرل إلى عممو م  المسيك ىنرم »

فمك لـ يكف ىذا الكاجب الثقيؿ لما عاد إلى المنزؿ كبقي م  القاطرات كالمحركات ، 2«سكرداف
طكاؿ حياتو، لكف ىك بالفعؿ بقي م  السكؾ الحديدية حتى يـك مكتو عمى أحد عجبلت 

قطاراتيا، إذا المحطة كانت المكاف الكحيد الذم يرتاده الجد جبلؿ النابمسي كالمسيك ىنرم 
ىا ككما تمنحيما ءسكرداف ألنو كاف مكانا لمتحاكر كالنقاش حكؿ حمـ المحطة التي يريدنا بنا

 أما زىير فكانت المحطة بالنسبة إليو مكانا مشؤكما ألنو كاف يحمـ ،المحطة الراحة كالسعادة
                        .بحياة الثراء كالمحطة ىي مكاف لمفقراء

الفرد يمارس جزءا كبيرا مف حياتو اليكمية في الشارع كمف ىنا اكتسب  : شوارع حمبــ/3
باعتباره مسارا كشريانا لممدينة، كفي »: منزلة في الركاية لمكانتو الخاصة في حياة اإلنساف

، باإلضافة إلى أنو 3«الكقت نفسو المصب الذم يصب فيو الميؿ كالنيار اشتغاليما كتجمياتيما

                                                           
 .20 ص،ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينةػ خالد خميفة، 1
 .88، صالركايةػ 2
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االنتقاؿ كالمركر النمكذجية فيي التي ستشيد حركة الشخصيات كتشكؿ »يعتبر مف أماكف 
، ىذا يعني أف الشكارع تعد 1«مسرحا لغدكىا كركاجيا عندما تغادر أماكف إقامتيا أك عمميا

األماكف التي تمر عمييا الشخصيات أثناء ذىابيا إلى عمميا أك قضاء حاجياتيا اليكمية مف 
ف الذيف ال ممجأ ليـ، كما تمثؿ كف كالمتشردكمكنة التي يتكاجد فييا المتسك األكأيضا ىي 

شكارع حمب األمكنة التي ينتشر فييا الحزبيكف لفرض سيطرتيـ عمى الشعب المسكيف الذم 
ال حكؿ كال قكة لو، كفي حالة عدـ االمتثاؿ لسمطتيـ يتـ ضربيـ كتشريدىـ كتعذيبيـ كسجنيـ 
كتجريدىـ مف مبلبسيـ أماـ الخمؽ مثمما حدث ليبة التي جردتيا الحزبيات مف مبلبسيا في 

، كالشيء 2كسط الشارع، بسبب رفضيا الكالء لمحزب كتقبيؿ العالـ ككضعو عمى جبينيا شاكرة
 بالنسبة لجاف عبد المسيح الذم تـ جره إلى التحقيؽ أكثر مف مرة لعدـ ترديده لنشيد قنفس

قرر ؼف، ييحزباؿالحزب، بعدىا تـ فصمو مف المدرسة، لـ يعد يحتمؿ الشكارع القذرة كمسيرات 
البقاء في المنزؿ م  أمو العمياء بدؿ الخركج إلى الشارع كسماع الجبناء يرددكف األناشيد 

، شكارع المدية أصبحت مكحشة بسبب 3كرقصيـ الدبكة في شكارع كساحات المدينة
 تفكه بكممة معارضة إفالضغكطات التي يمارسيا الحزب عمى المجتم  الذم يفقد حياتو 

شكارع الجميمية تغيرت أيضا، بيكت ميجكرة، بنايات جديدة بنيت »، حيث يقكؿ الراكم لمحاكـ
ىذه ، 4«عمى عجؿ، فقدت الشكارع الضيقة أشجار الكينا التي كانت رائحتيا تزكـ أنكفنا

 .المكاصفات كميا تدؿ عمى أف شكارع المدينة تحكلت إلى شكارع ضيقة كحزينة كمأساكية

     كىذا ما يدفعنا إلى اإلقرار بأف األماكف المفتكحة قد ال تسعدنا كاألماكف المغمقة ليست 
دائما سيئة فكصؼ الشارع في الركاية التي بيف أيدينا لـ يكف كصفا بصريا حسيا بقدر ما 

                                                           
 .79، صبنية الشكل الروائيػ حسف بحراكم، 1
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كاف كصفا شعكريا، منبثقا عف رؤية شعكرية مأساكية، إذا الشكارع الحمبية التي جسدتيا 
الركاية ىي شكارع تحمؿ دالالت حزينة بسبب الخراب الذم لحؽ بالمدينة، كمف بيف ىذه 

داللة الضيؽ، كداللة الخكؼ، كداللة المكت، كداللة الفكضى، كداللة البؤس : الدالالت نجد
 .  كميا دالالت تعكس حزف المدينة بسبب الدمار الذم لحؽ بيا

 تأدية حاجياتيا االقتصادية مف مف أجؿ ات الشخصيتتجو إليو ىك المكاف الذم :السوق ــ/4
بي  كشراء كيتجمى حضكر ىذا المكاف في الركاية أثناء ذىاب األـ م  صديقتيا ناريماف 

سراج الديف إلى سكؽ المدينة تبحث عف أشياء رخيصة تساـك عمى سعرىا لتشترييا كتعيد 
اشترت مف سكؽ األحد أسرة »ف كي تزيف بيا منزليا الجديد، كما مفييا الركح بيدييا الساحرت

نحاسية مستعممة طراز فرنسي كبلسيكي، أصمحت قكاميا كلمعت زخارؼ نحاسيا، كزرعتيا 
، إذا السكؽ في الركاية لـ يكف لو دكر 1«في غرؼ نكمنا كاحتفظت بالسرير الكبير لغرفتيا

نما لجأ إليو الركائي مف أجؿ إكماؿ مسيرة األحداث، إضافة إلى أنو المكاف الذم يمجأ  كبير كا 
إليو األفراد مف أجؿ جمب ما يضمف ليـ العيش مف مأكؿ كمشرب كممبس مثمما ذكرنا سابقا 

            . عف شخصية األـ التي ذىبت لمسكؽ مف أجؿ اقتناء الحكائج المنزلية

ياسين "، ككما يعرفيا ...المكاف المكحش المخيؼ، الذم يدفف فيو األمكاتىي : المقبرةــ /5
 ىي بيت مف البيكت التي تنتيي فييا مرحمة الحياة، انغبلقيا يعني األبدية كانفتاحيا "النصير

، ىذا يعني أف المقبرة مف 2يعني العبلقة بما ىك فكؽ أم أنيا ترتبط بالعالـ الداخمي العميؽ
العناصر المكانية الثابتة كالتي تعكس لنا صكرة الحزف كاألسى ألىؿ الفقيد، كيمكف أف تككف 
ىنا داخؿ المتف الركائي ليا تعبير داللي لـ يفصح عنو الراكم مباشرة كىك المكت الذم حدث 
مف بداية الركاية إلى نيايتيا، فقد كظفيا الركائي تكظيفا رمزيا يريد مف خبلليا الحديث عف 

                                                           
 .19، صال سكاكين في مطابخ ىذه المدينةػ خالد خميفة، 1
، 1ط، دمشؽ، سكريا،  كالتكزي  كالنشردل لمطباعة، دار الـجماليات المكان في شعر السيابػ ينظر، ياسيف النصير، 2
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، بسبب الكيبلت  المكت الذم شيدتو مدينة حمب عمى الخصكص كاألمة العربية عمى العمـك
كالمحف التي لحقت بيا، فقبر يحي كسعاد ىما بمثابة قبر الكطف العربي ككؿ، حيث كاف 

مكت يحي ابف خاؿ عبد المنعـ مكت الخديعة حيف قتؿ غدرا مف طرؼ الدكلة التي لـ ترحمو 
حتى أثناء قتمو تـ تعذيبو أشد تعذيب، كطمب مف كالده دفنو دكف عزاء حيث قاؿ الراكم 

كصمكا إلى مقبرة العائمة، طمب الجنكد منيـ حمؿ التابكت ليصمي عميو شيخ كاف في »
انتظارىـ، خالي عبد المنعـ ىز رأسو كمعتكه، تمتـ بكممات قميمة لـ يفيـ أحد منيا شيئا الشيخ 
صمى عميو عمى عجؿ، اصطفى خمفو ابنا خالي، لـ يرفعا نظرىما عف التابكت الذم أخرج 

لـ يسمحكا ليما بالتحديؽ في العينيف المنطفئتيف . منو الجنكد كتمة لحمية ممفكفة بكفف قذر
تحجرت الدمكع في عيكنيما كاكتفيا بالنظر إلى أبييما الذم . كاحتضانو كما يميؽ بدفف شقيؽ

 فالخاؿ 1«لـ يتكقؼ عف البكاء بصمت، كالتمتمة بكممات غامضة لـ ييتـ أحد بفؾ طبلسميا
عبد المنعـ أصيب بصدمة قكية لـ يستط  أف يستكعب أنو فقد أحد أبنائو دكف سابؽ إنذار 

 .كأنو دفنو بيديو حيث احتضنتو المقبرة كلـ يعد مف األحياء

       أما مكت سعاد فكاف مفاجئا ألخكتيا الذيف أحبكىا كلـ يصدقكا مكتيا أما بالنسبة ألميا 
فكاف أمرا مفرحا ألنيا تخمصت مف عارىا، كاف الراكم كسكسف مف حيف آلخر يذىباف لزيارة 

المقبرة التي كانت مفتكحة عمى الفضاء أصبحت محصكرة بيف مجمكعة بنايات »سعاد في 
، يغمقكف شرفاتيا بأقمشة قذرة خكؼ تمصص الغرباء عمى نساء مترككات يسكنيا ريفيكف

طكاؿ النيار كحيدات م  أطفاليف قمت ليا سعاد ستختنؽ في ىذا الزحاـ، لـ تجبني سكسف 
، إضافة إلى داللة القبر األصمية كالتي 2«جمسنا قرب القبر، انتزعنا األعشاب اليابسة كسقيناه

ىي المثكل األخير الذم يناـ فيو اإلنساف نكمو األبدم، ىك أيضا المكاف الذم يعكس حالة 
  .     الحزف كاألسى التي يعشيا أفراد المجتم  الحمبي بسبب الطائفية الحزبية

                                                           
 .9، صال سكاكين في مطابخ ىذه المدينةػ خالد خميفة، 1
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التي تحكم حدكدا مكانية تعزليا عف العالـ الخارجي كيككف » ىي :األمكنة المغمقة:اثاني
المكاف المغمؽ يختمؼ عف ىذا يعني أف ، 1«محيطيا أضيؽ بكثير بالنسبة لؤلمكنة المفتكحة

المكاف المفتكح ألف الشخصية تجد نفسيا مقيدة فبل تستطي  معرفة ذاتيا بحيث تككف كاقعة 
تالي تفقد حتى انتمائيا كىكيتيا ألف اؿفي ارتباؾ كضغكطات تضيؽ الخناؽ عمى الشخصية كب

ىذا المكاف في الحقيقة ينعكس عمى الشخصية بؿ يككف حاجزا يعترض طريقيا لتحقيقيا ما 
احتضاف نكع كىي ىذا المكاف خصكصيتو ؿأف معناه تطمح إليو مف أىداؼ كغايات، ىذا 

، كما أف المكاف المغمؽ في غالب األحياف يككف مرتبطا بالحزف معيف مف العبلقات البشرية
 .كاألسى كاالضطياد

 المكاف الذم يرتاح فيو اإلنساف ألنو يحميو مف أخطار الخارج كقسكتو كىنا  ىك: المنزلــ/1
 :نجد العديد مف المنازؿ نذكر أىميا

ىك المكاف الذم كانت تعيش فيو األـ م  زكجيا : المنزل القديم في محطة ميدان أكبس ــ(أ
ىا األربعة يتقاسمكف فيو العيش عمى الحمكة كالمرة كىك بيت قديـ في قرية ريفية، ىذا إف ءكأبنا
مكاف ىادئ كبسيط، يعيش أىمو حياة تكسكىا الراحة إنما يدؿ عمى أنو عمى شيء دؿ 

كاالستقرار، م  قريتيـ التي تمتاز بمحافظتيا عمى العادات كالتقاليد، كما تحمؿ في معانييا 
، لكف ىنا ال المنزؿ يدؿ عمى البساطة، كال 2المناظر الطبيعية التي تتيح لمنفس أف ترتاح

 يدالف عمى الفقر اكأصبحالقرية تدؿ عمى جماليا، كؿ منيما خرج عف مدلكلو األصمي، 
كالبؤس الذم تعيشو البيكت القركية، إضافة إلى ذلؾ  صكرة المنزؿ القديـ التي جسدىا لنا 

الركائي داخؿ الركاية كانت مرفقة بانقبلب البعث في سكريا الذم زاد المنزؿ فقرا كبؤسا 
كتفككا كتشتتا، حيث سئـ رب البيت ىذا التسمط مف طرؼ الدكلة التي كانت في كؿ مرة يزيد 
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جحكدىا كظمميا الذم لـ يستط  الصمكد أمامو فقرر اليركب كالتخمي عف عائمتو كمنزلو 
، يمكف أف نقكؿ أف صكرة 1كقريتو كالذىاب أيف يجد حريتو كطمكحو كأحبلمو ىناؾ في أمريكا

المنزؿ القديـ ىي انعكاس لصكرة القرية التي تعيش البساطة لكف ىذه القرية أصابيا كباء بعد 
ف ىبت عمييا رياح ىكجاء قضت عمى كؿ ما ىك أخضر كيابس، كتمثؿ العائمة أفراد القرية أ

التي كانت تتجاكب م  قريتيا لكف زعيـ القرية الذم يمثؿ األب بعد انتشار كباء الحزب قرر 
اليركب بجمده كلـ يكترث لما سيحؿ باألىؿ الذيف كانكا يرتكزكف عميو، كبطبيعة الحاؿ القرية 

انيارت كما انيارت العائمة التي قررت ىي األخرل اليركب إلى حمب بحثا عف العيش 
 .الينيء

ىا، حيث ءىك المكاف الذم رحمت إليو األـ لتعيش فيو م  أبنا :المنزل الجديد في حمب ــ(ب
كانت تظف أف عكدتيا إلى مدينتيا الحبيبة حمب بعد غياب طكيؿ سيمنحيا اليدكء كاألمؿ 

جئت عندما عادت ك، لكف ؼ2كالراحة التي كانت تنعـ بيما قبؿ زكاجيا كرحيميا إلى القرية
كرأت حمب منقمبة رأسا عمى عقب بسبب التيكمات التي كاف يمارسيا الحزب عمى المدينة 
كعمى المجتم ، ىي األخرل عاشت انقبلبات حادة في المنزؿ الجديد المبني بحجر أبيض 

       كعمى بابو نقش آية قرآنية متداخمة الحركؼ قامت بترتيبو كفقا لما يتماشى م  
رغـ محاكلتيـ المتكررة في العيش حياة ىادئة فييا أمؿ كطمكح ىـ أيضا األكالد ك  3المكظا

لكنيـ لـ يستطيعكا العيش سكل العزلة القاتمة كالخكؼ الذم ال يزكؿ، فكؿ منيـ لو حياتو 
 في معمؿ النسيج كسكسف تدرس في اكم يعمؿ مترجـا فالر،المريضة الخاصة عدا سعاد

الجامعة كفي الكقت ذاتو دخمت في السياسة مف أجؿ أف تثبت كجكدىا في المجتم  كبعد مدة 
اسة كبدأ يتسرب إلييا الخكؼ لتصبح ىي األخرل في حالة ىكس كتكتر مانسحبت مف الس
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 لكف حياتو كانت غير مستقرة اكذعر مف ىذه األكضاع المقززة، أما رشيد كاف يعمؿ مكسيقار
، ىي حياة اليأس كالبؤس  في آخر المطاؼيبحث عف خبلصو الذم قاده إلى االنتحار

كالحرماف التي كاف يعيشيا األبناء، أما األـ كانت خائفة مف ابنتيا المريضة التي جمبت ليا 
العار الذم تريد الخالص منو، كما كانت خائفة مف عيكف الرجاؿ الشرسة التي كانت تنظر 

در الحريات كلـ يترؾ ا، إضافة إلى الحزب الذم ص1ةإلييا عمى أنيا امرأة ميجكرة مشتيا
مجاال لمتفاىـ كالنقاش كالتحاكر، حتى المنزؿ لـ يعد مف الحريات الخاصة التي يممؾ فييا 

 كالمنزؿ غالبا يعد أحد األمكنة المغمقة بالنسبة لآلخر كمكانا مفتكحا الفرد حرية التعبير
بالنسبة لساكنيو لكنو ىنا المنزؿ أصبح مكانا مغمقا بالنسبة لآلخر كلساكنيو بسبب القم  الذم 
شيده مف طرؼ الحزبية التي لـ تسمح لممجتم  باتخاذ قراره بنفسو، إذا المنزؿ ىنا ىك صكرة 

 .عاكسة لؤلكضاع السياسية التي تعيشيا سكريا إباف انقبلب البعث

يد  الذم يرمز لبلحرية كالقير حيث يتـ فيو تقي الضيؽ المعتـ ىك المكاف:السجن ــ/2
الشخصيات كقير حرياتيـ، بعدـ تمكنيـ مف ممارسة أم نشاط عضمي، لكنو يساعد عمى 
فتح أبكاب الذاكرة كنسج خيكط األمؿ، ألف الشخصية في ىذه الحالة تدخؿ م  ذاتيا في 

حكار طكيؿ تبحث فيو عف الخبلص، كىذا ما نجده مجسدا بكضكح في الركاية م  شخصية 
عميو الخاؿ نزار كاالبف األصغر رشيد، فالخاؿ نزار كاف في حالة يأس كقير عندما تآمرت 

العائمة كزجت بو في السجف لمدة ستة أشير بسبب شذكذه كلـ يسألكا عنو كلك مرة كاحدة، ىذا 
 ما زاد مف قمقو كغضبو ككرىو ليـ، ستة أشير التي قضاىا في السجف كانت بمثابة قرف

 بسبب  التي مر بيا،يستط  نسيانيا بسيكلة، ىي مف أصعب أيامو لـكامؿ بالنسبة لو، 
اإلىانات المتكررة التي كاف يتمقاىا مف المساجيف، كخاصة أحد المساجيف الذم يدعى الشيخ 

ما يتركو لمسجناء يتصرفكف فيو كما  جمعة الذم خيره بيف أمريف إما أف يككف خادما لو كا 
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يريدكف، فقرر االستبلـ لمشيخ جمعة الذم حكلو إلى خادـ مطي  ألكامره، كم  كؿ ىذه 
الكحشية التي كاف يعيشيا نزار في السجف، إال أنو استطاع الصمكد كفكر بأف ال يخرج مف 

 أكياس الكرؽ نكتات مكسيقية تتحدث عف الفراؽ كاأللـ عمى»السجف صفر اليديف حيث كتب
، فبعد 1«كالصمت، أعاد تكزيعيا بعد خركجو مف السجف بكفالة دفعيا معممو أحمد المبيض

خركجو مف السجف حاكؿ أف يعيش حياة طبيعية لكنو لـ يستط  فكاف دائما يتذكر تمؾ األياـ 
 .السكداء التي أفسدت حياتو كالتي تمنى فييا المكت

 كاف يشكي آالمو كأحزانو ألختو الصغرل التي أخبرىا بكؿ كضكح بأف السجف أصعب      
مكاف يستطي  أف يعيش فيو اإلنساف فيك بمثابة الغابة التي يتصارع فييا الحيكانات مف أجؿ 

مساعدتو عمى تخطي ىذه الفترة  القاسية  الحفاظ عمى بقائيـ، تحاكؿ أختو الصغرل
 أما رشيد فكاف دخكلو ،2ؼ عنو بعض آالمو بضمو إلى صدرىا كمكاساتو كأـ حنكفمبالتخؼ

السجف سببو تكرطو م  جماعة مف المجاىديف الذم ذىبكا إلى بغداد مف أجؿ الجياد في 
، ىناؾ داخؿ المعركة لـ يحظ  التي لـ يؤمف بيا يكماسبيؿ استرجاع السيادة العربية اإلسبلمية

بالشيادة التي جاء مف أجميا لكف أصبح متشردا حتى أف جاءت السمطات األمريكية 
كاعتقمتو، كىك في السجف تراءت لو أف الحياة جميمة كعادت إليو ذاتو التي فقدىا في حمب 

كفكر بالعكدة إلى حمب كتكزي  مقطكعاتو المكسيقية كتقديميا عمى كبرل مسارح العالـ، حمـ »
استرخى كعرؼ أف  [...]لمحظة بالذىاب إلى باريس كالعمؿ م  فرؽ كبرل ميتمة بالمكسيقى

األسئمة التي تنيشو ىي الخطر الذم تحاشاه خبلؿ السنكات الثبلث، فكر بكجكده، بمصيره 
ككائف يكجد في المكاف الخطأ بشكؿ دائـ، بخكفو الذم يجعمو يرغب بثبات قاده إلى العيش 
خائفا مف كؿ شيء، مف جيرانو إخكة الرفيؽ فكاز الذيف عاشكا أكثر مف ثبلثيف عاما ييتفكف 

   لمرئيس كالحزب، استعاد شجاعتو، كشعر بنفسو قكيا، كاثقا مف العكدة إلى أمكنتو 
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، كىك في السجف استرج  كؿ ىذه الذكريات كالتي ىي بدكرىا منحتو القكة 1«األكلى
كالشجاعة، فقرر تأليؼ قصة كاذبة عف نفسو مف أجؿ الخركج مف السجف، بأنو جاف عبد 

 قامت السمطات األمريكية باستجكابو أكثر مف مرة مف أجؿ التأكد مف االمسيح يعمؿ مكسيقار
صحة ما يقكؿ ىكذا حتى أقنعيـ بكذبتو فأطمقكا سراحو بعد سنة كثبلثة أشير،عاد إلى حمب 

، لكنو سرعاف ما عادت إليو كآبتو كحزنو فقرر أف ينيي حياتو كظف أنو حقؽ خبلصو
    .  باالنتحار

ىي المكاف الذم يتجو إليو الطمبة بعد إكماليـ مرحمة الثانكية ليكممكا بعدىا :الجامعة ــ/3
مسيرتيـ في طمب العمـ لمحصكؿ عمى شيادة تمنحيـ العمؿ، لكف ما حصؿ أف الجامعة 

خرجت مف مدلكليا األصمي، لـ يعد الطمبة ييتمكف بالعمـ بؿ انشغمكا بالسياسة مثمما فعمت 
سكسف التي انتسبت إلى الحزب كتناست ما عممتيا المدارس كما مازالت تعمميا الجامعة 

كانجرفت نحك ممذات الحياة باحثة عف المكانة تاركة البمد تغرؽ في بحر الحزب، كما تحكلت 
الجامعة مف مكاف عمـ إلى مكاف يكتبكف فيو التقارير عف الطمبة الذيف ال يقدمكف الكالء 

ف في الجامعة كأنيـ طمبة أك أساتذة كلمحزب، كيبعثكنيا إلى مسؤكلي الطمبة، يسيركا الحزبي
  منتفخي الصدكر يقرعكف الببلط البارد في الممرات»أك عماؿ اإلدارة بكؿ فخر كاعتزاز، 

يتجسسكف عمى أنفاس الطبلب كاألساتذة كالمكظفيف الذيف ال يجرؤكف عمى اعتراض طريقيـ 
يخرجكف الطبلب مف قاعات الدركس كيقكدكنيـ في مناسبات الحزب في مسيرات تأييد تنتيي 
رساليا إلى القائد المسترخي في قصره بعد إسكات أم صكت معارض  بكتابة رسالة بالدـ، كا 

أما بالنسبة البف الخاؿ ، 2«كاعتقاؿ عشرات اآلالؼ مف طمبة الجامعات اليسارييف كالمتدينيف
عبد المنعـ يحيى الذم قتمتو الدكلة بسبب انتسابو إلى جماعة اإلخكاف المسمميف كنشرت 

صكره في جريدة المدينة الباىتة الصفحات، لـ يعرؼ أحد كيؼ انزلؽ االبف األصغر طالب 
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، ككانت آخر مرة رآه فييا كالده كىك جثة مشكىة 1 بحياتولالفيزياء النابغة إلى الفخ الذم أكد
 اكتفى قمرمية في مشرحة مستشفى الجامعة كلـ يسمح لو الطبيب الشرعي أف يشب  نظره ب

بنظرة كاحدة كأغمؽ بعدىا الطبيب الصندكؽ الحديدم دكف أف يرأؼ بحالو كطمب منو إجراء 
، ىذا حاؿ كؿ مف عارض الحزب كالحاكـ المكت 2المعاممة مف أجؿ دفف الجثة دكف عزاء

نما ادكف رأفة، الجامعة تحكلت إلى حمبة صراع لـ تعد مكاف  رحبا يتمقى فيو الطمبة المعرفة كا 
يتمقكا فييا األكامر كالذىاب في مسيرات لتمجيد الحاكـ الرئيس مجبريف كمف رفض كانت 

  .نيايتو التشريد كالقتؿ

     كمما سبؽ يمكف القكؿ بأف ثنائية المفتكح كالمغمؽ قد اتسعت في مفاصؿ األحداث، كفي 
ىذا اإلطار ظيرت بنية االنغبلؽ ىي المسيطرة عمى بنية االنفتاح حتى األمكنة المفتكحة 
تحكلت إلى أمكنة مغمقة، كاستحضار الركائي لؤلمكنة كاف مف أجؿ استخراج الداللة ال 

بالمكاف بحد ذاتو ليذا كاف لمدينة حمب األىمية الكبيرة عمى باقي األمكنة، كىناؾ أماكف 
أخرل لـ يتـ ذكرىا مثؿ بيركت التي اتجو إلييا الخاؿ نزار بعد خركجو مف السجف ليعيش 

، بقي فييا حتى ففييا حياة الرفاىية بعد أف باع بعض مقطكعاتو المكسيقية ألحد المكسيقيي
، كدبي التي انتقمت إلييا سكسف م  منذر بعد انتسابيا 3انقضى مالو كعاد إلى حمب متشردا

لمحزب بقيت فييا فترة مف الزمف، بعدىا سافرت مجبرة إلى باريس بعدما غدر بيا منذر، لكف 
 كىي تبحث عف السعادة في حمب قررت إنجاب 4لـ تطؿ إقامتيا في باريس عادت إلى حمب

طفؿ كاختيار أب لو كالعكدة إلى باريس لمعيش ىناؾ م  زكجيا كابنيا الذم تنتظره    
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 كىناؾ أماكف أخرل غير ىذه التي تـ ذكرىا لكف نحف كق  اختيارنا عمى ىذه 1بشغؼ
 .األماكف دكف غيرىا ككنيا ىي بؤرة الركاية كىي التي تسير األحداث

: الفضاء الداللي في الرواية :المبحث الثالث
الذم بيف أيدينا ىك فضاء تقني ترميزم أكثر مما ىك فضاء إنشائي لما الركائي الفضاء      

يحممو مف شفرات تحتاج إلى تفكيؾ لمقاربة الكاق  المعيش كتعميؽ الكعي المعرفي الجمالي 
بعد قراءتنا لممتف الركائي كجدنا أف العنكاف كاف الصكرة األكلى العاكسة لكؿ ما  ؼبالعالـ،

يدكر داخؿ النص، ليذا كاف يجدر بنا كنحف نريد الكشؼ عما كراء الكممات مف دالالت أف 
. نبدأ بالعنكاف

: فضاء العنوان وداللتو :المطمب األول
: أىمية العنوان :أوال

 بالنسبة لمركاية، ليذا نجد ق ىك الشيء نفس"الكتاب يظير من عنوانو"ككما يقكؿ المثؿ      
لما يتجاكزه مف حدكد الصمت المطبعي إلى أىمية كبيرة في أم عمؿ ركائي لمعنكاف 

اإلفصاح عف مدلكالت عممت بطريقة أك بأخرل عمى تقريب معنى النص كفيـ خفاياه، فكأف 
يكجو معنى النص نحك الذم كاضح اؿمعمـ اؿتنبأ بمجريات أحداث الركاية، كم  الذمالعنكاف ىك

تأكيبلت داللية متشابكة تعمف في أجزائيا عف حقائؽ ككقائ  لـ تعمف عنيا الكتابة الركائية 
صراحة، إذا العنكاف رغـ أنو نص مختصر إال أنو يمعب دكرا ميما في العمؿ الركائي 

تجمي  مكثؼ لدالالت النص، إف البؤرة قد يستقطبيا العنكاف ثـ يتـ تردادىا في مقاط  »فيك
، ىذا يعني أف 2«النص، فتأتي تمؾ المقاط  تمطيطا لمعنكاف كتقميبا لو في صكرة مختمفة

العنكاف يعد بمثابة العتبة التي تمكننا مف الدخكؿ إلى النص، كألف عممية القراءة تبدأ مف 
العنكاف فيك حتما يحيؿ إلى النص الذم يعنكنو، كذلؾ كفقا لمعبلقة التي يسمييا الدكتكر 
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االنتماء الداللي كيقصد باالنتماء الداللي أف " الحقيقة الشعرية "في كتابو" بشير تاوريريت"
 .داللة بعض الكممات في النص تنتمي إلى داللة العنكاف

 :داللة العنوان في الرواية :ثانيا
 عنكاف طكيؿ كغريب في الكقت "ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة"عنكاف الركاية      
، ال تكاد معطياتو تكشؼ لنا عف ما يحتكيو ىذا النص لما فيو مف غرابة كغمكض، فمـ قنفس

نستط  فيـ ىذا العنكاف إال بعد قراءتنا لممحتكل فكجدنا أف العنكاف ما ىك إال شفرة لغكية 
لماذا اختار :  حيرنا ىكامف ىنا نطرح تساؤال عميؽ، اختارىا الركائي بذكاء لفتح فحكل الركاية

.   ىذا العنكاف دكف غيره؟"خالد خميفة"الكاتب 
 في أحد مقاببلتو الصحفية في قناة ةدككجـ  المطركحسؤاؿعف ىذا اؿجابة      ككانت اإل

مأخكذ بشكؿ جزئي مف أحد خطابات أمير »العالـ حيث صرح في ىذه المقابمة بأف العنكاف 
س لمدينة سكريا حيف ىدد أىالي حماكة، ككبلمو كرد في الكتب التي محافظ كىك أكؿ رئ

ال أريد سكينا في ىذه "تحدثت عف ىذه المرحمة في اجتماع م  محافظ حماكة حيث قاؿ 
كبعدىا مف صرخة أحد الشخصيات الثانكية داخؿ الركاية ، مف ىنا جاء العنكاف 1«"المدينة

أال توجد »أثناء قتمو لزكجتو كأبنائو األربعة كانتحاره بسكيف المطبخ، صارخا في جيرانو 
 .2«في مطابخ ىذه المدينة سكاكين

عنكاف طكيؿ لو نكية خاصة يحتاج إلى فؾ رمكزه " ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة"     
المشغكلة بحرفية، السكيف ىك مف األسمحة البيضاء التي نستعمميا في المطبخ مف أجؿ 

تقطي  البطاطا كغيرىا، لكف ىنا الركائي أرفؽ كالمساعدة عمى الطيي مثؿ تقطي  البصؿ 
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 التي تدؿ عمى عدـ "ال" كما أرفقو بأداة النفي "المدينة " فضاءالسكيف المكجكد في المطبخ
كجكد السكيف، ىذه تعد إشارة كاضحة إلى أف الركائي لـ يستحضر السكاكيف مف أجؿ الطبخ 

كأكؿ شيء أثار انتباىنا ىك أف بؿ ىناؾ مغزل آخر خفي تركو لغزا لمقارئ حتى يبحث عنو، 
ىذا يعني أف العنكاف عادة إذا ما ارتبط باسـ " المطبخ والمدينة"العنكاف ارتبط بمكانيف ىما 

مكاف فيك يحمؿ أبعادا داللية كىذه األبعاد الداللية قد تعبر لنا عف األكضاع السياسية 
كاالجتماعية كاالقتصادية لذلؾ المكاف، ألف المجتم  في مرحمة ما قد يصبح معقدا يحتاج لـ 

كأنا كقارئة حاكلت قراءة ىذا العنكاف إال أنني في كؿ مرة  أخرج ، 1يصفو ليكضحو كينظمو
 فتارة تذىب بي األفكار إلى أف ،بقراءة مغايرة لمقراءة التي سبقتيا لـ أثبت عمى قراءة كاحدة

العنكاف ىك صكرة لمعار الذم لحؽ بالشعب السكرم جراء سككتو فأصبح الحزب يفرض عميو 
ال يمكف أف تككف السكاكيف ىنا تعني آ كتارة أخرل يحيرني تساؤؿ مفخخ ،االمتثاؿ ألكامره

ف كالتي أصبحت غير مكجكدة بعد كالنخكة كالكرامة كعزة النفس التي يتصؼ بيا السكرم
في حيف يجيئني اعتقاد آخر بأف العنكاف ىك صكرة لمتطرؼ ، استسبلـ األىؿ لبلستبداد؟

ك يمكف أف يككف العنكاف صكرة عاكسة لمثالكث ، أكالحزبية التي جرت مجتمعا كامبل لميبلؾ
ىناؾ قراءات عديدة ال ، مزج بيف المقدس كالمدنسحيف  ،المحـر الديف كالسياسة كالجنس

ف  أستطي  أف أذكرىا جميعيا لكف أكتفي بيذا القدر مف القراءات ألنو في الحقيقة حتى كا 
اختمفت القراءات أعتقد أنيا كميا تصب في قالب كاحد أك قراءة شاممة لكؿ ىذه القراءات كىي 
كاقعنا كانييار المدف العربية ألف سكريا ليست ىي الكحيدة التي ىزميا أىميا، ىذه مصر ىي 

 بيا إلى التيمكة، ىذه الجزائر بسبب الخدع السياسية بدأت تفقد ااألخرل أصحاب النفكذ أدك
كغيرىا السيطرة كبدأ المجتم  يخرج إلى الشارع كيكشؼ كؿ ما ىك خفي كراء رجاؿ السمطة 

ال تستحؽ أف تككف ىذه ركاية عربية بدؿ أف تككف مف المدف العربية التي فقدت قكاميا، آ
                                                           

 كالنشر ، منشكرات المؤسسة الكطنية لبلتصاؿربيةا في الرواية المغيةالسردالبنية تقنيات ػ ينظر، إبراىيـ عباس، 1
 .37 ػ 36، ص2002، 1ط، الجزائر، كاإلشيار
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 ىنا يعكد كيطرح ،ركاية سكرية، إذا ىي ليست ركاية الحاضر فقط بؿ ىي ركاية المستقبؿ
" ال سكاكيف في مطابخ ىذه المدينة"السؤاؿ نفسو مف جديد أيف تكمف العبلقة بيف العنكاف 

كالمضمكف الذم يحكي انييار مدينة حمب م  انقبلب البعث كالتي تمثؿ الكطف العربي 
ير أك رغبتو م ىنا خالد خميفة أراد أف يكتب عمبل إبداعيا يطرح مف خبللو فمسفة التغ،برمتو؟

الذم »في الكشؼ عف كؿ التغيرات كالتحكالت التي حدثت عمى المدينة م  انقبلب البعث
صادر ما تبقى مف الحريات، أكقؼ تراخيص الصحؼ كمن  صدكرىا، عطؿ البرلماف كفرض 

، لـ يكتب عنكاف الركاية التغيرات 1«دستكرا جديدا يمنح الرئيس المفدل صبلحيات مطمقة
نما اتخذ  كالتحكالت التي آلت إلييا مدينة حمب أك انييار مدينة حمب م  انقبلب البعث، كا 

معادال مكضكعيا يعبر بو عف اليزيمة التي لحقت " ال سكاكيف في مطابخ ىذه المدينة"عنكاف 
غياب ؼبالمدف العربية عمى أيدم أىميا الذيف يدعكف محبتيا كأنيـ سيفدكنيا بأركاحيـ، 

غياب األكؿ كغياب األكؿ يعني الجكع كالجكع يعني الفقر كالفقر يعني السكاكيف في المطبخ 
يعني المكت كالمكت سببو الجكع الذم أدل إلى الفقر كىذا الجكع ىك جكع سياسي، كما أف 

السرقة مف أجؿ أف يطعـ نفسو كىك ما حدث بالضبط  كأاإلنساف الجائ  غالبا ما يمجأ لمقتؿ 
، كما جسد أف تشفي بطشياأجؿ م  السياسة الجائعة التي قامت بنيب ثركات مدينتيا مف 

ىذا العنكاف العديد مف الثنائيات التي تعكس مضمكف الركاية كالتي كاف بإمكانيا أف تككف 
عنكانا مناسبا لمركاية دكف أف يخمخؿ ذلؾ ىيكؿ النص الركائي، كنذكر منيا ما يمي عمى 

 سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة                                        
 التغرب التكطف التعاسة  السعادة  الخيانة الكفاء الكره الحب المكت الحياة

 "ال سكاكيف في مطابخ ىذه المدينة" داللة فضاء العنكاف في ركاية :03الجدول رقم
                                                           

. 20، صال سكاكين في مطابخ ىذه المدينةػ خالد خميفة، 1
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     إذا العنكاف مف الركائز األساسية التي يبنى النص مف خبللو، أم كؿ مف العنكاف 
كالنص يشكبلف معادال مكضكعيا كبيرا، ألف النص ىك المكلد الفعمي ألبعاد العنكاف الداللية 
كالفكرية ككفقا لتناصية العنكاف م  النص، ليذا العنكاف في الركاية العربية لـ يقتصر عمى 
البنية المغكية فحسب بؿ تعداىا إلى البنية البصرية أك البنية الداللية لما ليا مف جمالية 

، أم أف العنكاف أصبح مككنا دالليا كمككنا بصريا ميما في فضاء الغبلؼ لما يحممو 1كفنية
مف تقنيات تمفت انتباه القارئ الذم يقـك فيما بعد بالبحث عنيا ككشؼ دالالتيا المخبأة كىذا 

 ذات العنكاف الطكيؿ "ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة"ما حدث بالضبط م  ركاية 
كالغامض الذم حمؿ العديد مف الدالالت كالثنائيات التي لعبت فييا المغة بإنسياباتيا دكرىا 

 . بامتياز

 :داللة فضاء الرواية: المطمب الثاني

 :التنوع الداللي لمفضاء :أوال

أك كما يسمييا البعض " ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة"الفضاء الداللي في ركاية      
يشكؿ عالما زاخرا ممتدا مؤثرا مفتكح الدالالت  ممحمة التدمير المكتـك كالبطيء لمدينة حمب،

متقاط  الدكائر، متشابؾ الخطكط لو عبلقاتو كأبعاده البلمتناىية القابمة لمقراءة كالتشكيؿ عمى 
الدكاـ يتداخؿ م  العناصر الركائية األخرل، كيشارؾ في صن  الحدث كتطكر الشخصية 

نتاج المعنى فيبدك بذلؾ شأنو شأف أم عنصر مف عناصر  كتداخؿ األزمنة، كبمكرة الرؤية، كا 
العمؿ الفني الذم يتطكر عبر الممارسات الكاعية مف قبؿ المبدع، فيك ليس بناء خارجيا 

جغرافيا كال حيزا محدد المساحة كال تركيبا مف غرؼ كأسيجة كنكافذ، بؿ ىك كياف ال  مرئيا

                                                           
 .13، ص2007، 2، مجمة الكممة، العدد"مقاربة العنكاف في النص األدبي"ػ ينظر، جميؿ حمداكم، 1
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مف " خميفة"كيتخذ  ،1يتصؼ بالثبات، يتضمف تاريخا ما ذا أبعاد كتكاريخ الضكء كالظممة
 بؤرة مركزية كقاعدة محكرية في السياؽ الركائي العاـ الذم يشد بقية العناصر إلى فضاءاؿ

 عنده ال يكصؼ لذاتو فضاءكظفيا لتككف رمزا لما ىك أبعد كأشمؿ كأرحب أفقا، فاؿمبنيتيا ك
نما ىك جزء عضكم في الركاية، كخيط في نسيجيا، يمنح النص  أم ال يكصؼ جغرافيا، كا 

يحاءاتو كصكرتو الكمية ، كالسيما أف لكؿ مكاف داخؿ الركاية مفرداتو 2الركائي دالالتو كا 
كمعانيو التي تختمؼ مف قارئ آلخر، فحسب القارئ يتـ إعادة خمؽ صكر جديدة تختمؼ عما 

لو مف خبلؿ المغة، كالكسائؿ مىك سائد في الكاق  أم أف المكاف داخؿ المتف الركائي يتـ تشؾ
في " خميفة"التي تمنحو كجكده األسمى، فاألفضية التي جسدىا  التعبيرية، كالطاقة التخيمية،

ركايتو يمكف أف تككف معادال مكضكعيا كصكرة غير مباشرة لكاقعنا المعاش لما يحممو مف 
خمط، كفكضى كتناقضات، كالبلمنطؽ، كالبلكاق ، الذم يمد اليـك الشعكب العربية برمتيا 
فالقارئ عندما يقرأ الركاية لمكىمة األكلى يعتقد أف الركائي تحدث عف قضية كاحدة ىي 

التغيرات التي طرأت عمى سكريا م  انقبلب البعث، لكف في الحقيقة القارئ الجيد كالمتمعف 
في المتف الركائي جيدا يجد أف الركائي ال يعبر عف قضية كاحدة فقط، بؿ يعبر أيضا عف 

 يعد أحد المفاتيح الرئيسية التي ال فضاءاالستيتار الذم مس الكطف العربي بكاممو، إذا اؿ
. يمكف التخمي عنيا أثناء الخكض في غمار النص لمكشؼ عف دالالتو الخفية

 :تضاريس الفضاء الداللي في الرواية :ثانيا

 متنكع الفضاءات، مكزع الدالالت "ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة"المكاف في ركاية      
متغير، متحرؾ، ال ساكف، كال ثابت، كاقعي حقيقي حينا، كفني خيالي حينا آخر، تارة نجده 

                                                           
 .8ص ،إشكالية المكان في النص األدبيياسيف النصير، ينظر، ػ 1
، 2000، 2 ط القاىرة،، المجمس األعمى لمثقافة، الييئة العامة لشؤكف المطاب  األميرية،مصر المكانػ محمد جبريؿ، 2

 .6ص
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ممتدا مفتكحا، كتارة نجده محددا مغمقا كىك في الحالتيف معا مؤثر فيما حكلو، كمتأثر بما 
كؿ األمكنة الركائية مف ؼحكلو، كمعبر عف كجكده الحي الفاعؿ في بقية العناصر المختمفة، 

 (منازؿ كشكارع كأزقة كحارات كأسكاؽ كمحطات كمدارس كجامعات كسجكف كمقاىي كقرل)
 مدينة حمب التي جرت فييا أحداث الركاية مف ىي أمكنة فرعية تندرج تحت فضاء رئسي ىك

ر مجتمعيا كعمرانيا، كسيطرة الفئة الحزبية الحاكمة مبدايتيا إلى نيايتيا، كالتي تحكي مص
كالمتطرفة عمى فضاء المدينة كعمى عقكؿ بعض المكاطنيف الذيف استسممكا لمحزبية حتى 

، كالمعارضيف 1يضمنكا حياتيـ أمثاؿ سكسف التي انتسبت إلى الحزب كي تكاجو الرفيؽ فكاز
أمثاؿ الراكم كرشيد كاألستاذ جاف عبد المسيح كىبة التي تعرضت لمتعرية أماـ المؤل بسبب 

 كؿ منيـ حاكؿ الصمكد أماـ ىذه الظركؼ القاسية التي ،2رفضيا االمتثاؿ ألكامر الحزب
تعكس حالة الشعب الحمبي الذم تعرض لئلىانة في دياره، كىي األحداث ذاتيا تعيشيا معظـ 

المدف العربية، إذا األصح أف نقكؿ أنيا ركاية تحكي عار األمة العربية، ال عار المجتم  
السكرم فقط، فيي تكاد تككف فشبل لمشرط اإلنساني، كتأكيدا عمى مأساة الكض  البشرم، ال 

مفر مف القسكة، كاأللـ، كالعنؼ، كالكره، كالمكت، كالتبدؿ الجارح، كذاؾ الشعكر األصمي 
، كالمأزؽ الكجكدم (التكؽ إلى الفردكس)لئلنساف، شعكر المنفى بالمعنى الديني لمكممة 

كاألقدار الغادرة، فداللة تشتت العائمة التي كانت عصب المدينة ككاجيتيا كصانعة صكرىا 
آال يمكف أف  كعمى ىذا األساس ،كانيزاماتيا كسياستيا، ىي داللة عمى خراب المدينة كتفككيا

يككف فضاء المنزؿ ىنا ىك فضاء مدينة حمب أك فضاء المدف العربية برمتيا؟، ىذا الفضاء 
في نظرم كقارئة ىك صكرة طبؽ األصؿ لفضاء مدينة حمب، كصكرة طبؽ األصؿ  (المنزؿ)

لفضاء المدف العربية برمتيا، ألنو عند قراءة الركاية كالغكص في أعماقيا كالكشؼ عف ما 
كراء الكممات، نجد الركائي صكر لنا المنزؿ في حالة مكحشة كخالية مف الحياة، مثمما ىك 

                                                           
 .79 صال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة،ػ ينظر، خالد خميفة، 1
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الحاؿ في حمب التي انقمبت رأسا عمى عاقب م  انقبلب البعث، كمثمما ىك الحاؿ أيضا في 
 التي قتصاديةالشعكب العربية التي كصمت إلى طريؽ مسدكد بسبب األنظمة السياسية كاال

كاف مف المفركض أف تتماشى م  حياة المكاطنيف لكف ما حصؿ ىك العكس، كيتجمى ذلؾ 
مكت سعاد جعمنا نفكر باليركب مف » قكؿ الراكم منيانذكر في الركاية في مقاط  عدة 

المكت، نحمؿ أنا كرشيد أغطية أسرتنا، نتمدد قرب سكسف التي تمتصؽ بنا خائفة مف شبح 
نبدك نحف الثبلثة ىاربيف  [...]سعاد الذم يؤكد رشيد أنو يحـك حكؿ النافذة المغمقة كؿ ليمة 

، فضاء المنزؿ ىنا ال 1«مف قدر محتـك ينتظرنا حيف ييبط الظبلـ، كيغرؽ المنزؿ بالسككف
يمثؿ المنزؿ كمنزؿ بؿ ىك صكرة حمب كىي في خضـ الصراعات السياسية التي قتمت 

  :مف خبلؿ األبناء األربعةاألبرياء الذيف مثميـ الركائي 

 الحياة بكؿ ماليا مف قكة حتى جاء اليـك الذم تالتي صارعىي  :الطفمة سعاد البريئة ػػ/1
غدر بيا المكت كأخذىا معو إلى عالمو، كىذا المكت ىك مكت الخديعة مف ناحية أنو سمب 

الحياة ألبرياء كاف ليـ الحؽ فييا، كىك في الكقت ذاتو مكت منح ليـ الخبلص مف الذؿ 
تعتبرىا »كالكراىية، كما منح سعاد الخبلص مف كره كاحتقار أميا ليا ككنيا طفمة معاقة 

 ، فاحتقار األـ البنتيا المريضة يمثؿ احتقار الحزب 2«عارىا الذم سيقضي عمى أحبلميا
لمطبقة الفقيرة التي ال تستطي  الدفاع حتى عمى نفسيا، فدب الذعر كالخكؼ في باقي طبقات 

.   المصير ذاتولالمجتم  التي كانت تنتظر ىي األخر

 يمثؿ الطبقة المسالمة التي تمشي جنب الحائط كالتي تؤمف بسعادة كاذبة، لعدـ :لراويا ػػ(2
قن  أاىتماميا بما يجرم مف حكليا مف بطش كظمـ كاكتفت بالعيش حاضرىا دكف أمؿ، كما 
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، لكف 1 مثمو دكف أمؿ، كيخاؼ تدمير عالمواالراكم نفسو بأف العيش في الحاضر ينقذ إنساف
ىذا ال يعني أف ىذه الطبقة لـ تعش الخكؼ كالتذمر، ىي األخرل كانت تمكت رعبا كال تدرم 

.  شر في أرجاء المدينةتأم مصير ينتظرىا كسط ىذا الفساد كالخراب الذم اف

 يمثؿ الطبقة الصاخبة كالرافضة كالمعارضة لمحزب معارضة تامة، كفي الكقت :رشيد ػػ(3
 يمثؿ طبقة الجبناء الذيف ال يحرككف ساكنا يخافكف حتى مف خياليـ، دب في نفكسيـ قنفس

الذعر كالخكؼ كالتكتر الممحكظ، الذم ال يفارقيـ ليبل كنيارا يحاكلكف التخمص منو بشتى 
 ئالطرؽ، إما باالنشغاؿ بمتطمبات الحياة، أك التقرب إلى ا كطمب الغفراف منو ربما ىذا ييد
مف ركعيـ، أك االنتحار كخبلص نيائي ينقذىـ مف ىذا الضعؼ، ىذا يؤكد عمى أف ىذه 

 التفكير تتساءؿ عف معنى كجكدىا كىؿ فعبل كاف مف الضركرم كجكدىا في تةمشتاؿالطبقة 
ف لـ تجده  ، تبحث عف كجكدىا في أم مكاف ربما تجده في أحد الزكايا، كا  ىذا الكقت المشؤـك

 البحث عف ة دائـتم كافتتمجأ إلى حؿ أخير ىك االنتحار، مثمما حدث لشخصية رشيد اؿ
 الصافي ا، كتارة ثانية في إيمانوا كاف في مكسيقاهاعتقد أف خبلصوت ت، فتارة كافاخبلصو

عتبره كتاب البشرية جمعاء كليس كتاب لممسمميف تبا عز كجؿ كقراءة القرآف الكريـ الذم 
 في الجياد ارل خبلصوت، كتارة ثالثة 2فقط، كبيف صفحاتو كؿ الحمكؿ لمشاكؿ الناس الركحية

 ت الشيادة في سبيؿ استرجاع الحؽ العربي، في حيف المرة األخيرة كالتي حقؽاالذم يمنحو
نياء حياتوا ىي انتحارها بنفسوافييا خبلصو .  التي ال معنى لياا كا 

ىي شخصية تمثؿ الطبقة المتقمبة المزاج كاألجكاء تارة تككف م  المؤيديف : سوسن ــ(4
يف، أم أنيا مرآة كصكرة عاكسة لطبقة انتيازية ملمفساد كالخراب كتارة تككف م  المعارض

تراعي المصمحة الخاصة عمى المصمحة العامة، أيف تجد ضالتيا ىك األفضؿ، يمكف أف 
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يككف سبب تضارب أفكارىا إلى ضعؼ الشخصية كغياب الثقة بالنفس، كعدـ رغبتيا 
االستسبلـ لميزيمة، كرفض عيش حياة الذؿ كاإلىانة، ليذا إذا أحست أف السمطة ستمنحيا 
ذا أحست الغدر مف  عيشة ىنيئة تمجأ إلى العمؿ لصالحيا حتى تحافظ عمى كجكدىا، كا 

السمطة تعكد إلى أصميا ككما يقكؿ المثؿ العكدة إلى األصؿ فضيمة، كتشعر بالندـ إليذائيا 
 ليا ال خيرا كال شرا، لكنيا تعكد كتبحث عف كجكدىا مجددا فبل تجد الخيار إال كاأناس لـ يفعؿ

العكدة إلى مكاف الفساد، ىكذا يبقى ىذا الصنؼ مف الناس يرفض اليزيمة كيبحث عف 
ف كاف الثمف  مكانتو في المجتم  أك باألحرل يخمؽ لنفسو مكانة في المجتم  بأم ثمف حتى كا 

بي  نفسو ككرامتو ككطنو لمغريب، كما حدث م  سكسف التي سممت نفسيا ككطنيا لمحزب 
الذم سمب الفرد حريتو كنشر الفساد كالرعب في الببلد، بسبب الضغكطات التي كانت 

ىا كتحتقرىا كىجر أبييا ليـ في كقت كانكا بأمس قتعيشيا في المنزؿ م  أميا التي تكر
الحاجة إليو، إضافة إلى ما كانت تتمقاه مف إىانات مف جارىا الرفيؽ فكاز، بعد انضماميا 
إلى الحزب كعبلقتيا الغرامية م  الضابط منذر، أحست بأف كجكدىا لو معنى، لكف بعد 

تخمي منذر عنيا بدأ يتسرب إلى قمبيا الخكؼ كالتكتر حاكلت جاىدة التخمص مف االضطراب 
 حياة ىادئة، كلـ يتحقؽ ىذا إال بعد ىجرىا مف حمب كترؾ كؿ طالبةكالعار الذم لحقيا 

جيا كىا لتحظ بسعادة في باريس م  ابنيا الذم تنتظر كالدتو بفارغ الصبر كزءشيء كرا
.                            ، في النياية ىي حققت مصمحتيا الخاصة كلـ تفكر في مصير المجتم 1ميشيؿ

الذم نجد فيو المؤيد لمفساد كنجد  (المجتم  الحمبي)كالعائمة ىي  (حمب)إذا المنزؿ ىك      
د كنجد فيو أيضا المحايد، أم أف ىناؾ شخصيات تعيش في حمب لكنيا ال افيو الرافض لمفس

الخاؿ نزار الذم كاف دائـ البحث عف ق  مف المجتم  يمثؿا الصنؼييميا ما يحدث فييا، كىذ
رؼ كبذخ بفضؿ مكسيقاه التي قادتو إلى الشيرة تلبا ما كاف يحيا حياة احياة األغنياء كغ
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، ال نجد لشخصية نزار تضاربا م  الحزب ككأنو بعيد عف حمب، كالخالة ابتياؿ 1كالرفاىية
ىي األخرل ال نجدىا متفاعمة م  األكضاع كؿ ما كاف ييميا ىك المحافظة عمى الطقكس 

، ىذا يدؿ عمى حياد الخالة ابتياؿ الذم أدل بيا إلى االنعزاؿ كالتغرب عف كؿ ما 2العثمانية
ىك الفضاء فضاء مدينة حمب إذا ،  كاقتصاديةيحيط بيا مف أكضاع سياسية كاجتماعية

بالزمف فيحتكم الحدث، كيحرؾ الشخصية، كينيض البطؿ، كالمتحرؾ الفاعؿ الذم يرتبط 
بالمعنى، كيشكؿ الرؤيا، كينتج المغة، متحكال بديناميكية حركية دائبة مف مجرد إطار تزيني 
لؤلحداث أك كعاء عاـ ليا إلى عنصر مشارؾ فعاؿ متعدد المبلمح كالظبلؿ التي تعطي 
العمؿ الفني خصكصيتو، فمدينة حمب فضاء متبايف األحداث، متنكع الظركؼ، عريض 
الخطكط، كثير التفاصيؿ، متبلحـ العبلقات، حميـ الصبلت أحيانا كأحيانا أخرل متكتر 

فأصبح شغمو الشاغؿ، كعشقو " خميفة"الصبلت، متغير التكجيات، مكزع الخبرات، شغؿ فكر 
مذاؽ خاص، كنكية خاصة، كذكريات محفكرة في فحمب ليا الدائب الذم ال ينفؾ عنو أبدا، 

لى اآلف،  سابقا كانت حمب ميد أخاديد الذات، كحكايات متغمغمة في األعماؽ منذ الطفكلة كا 
الحضارات ليا مكانتيا كىيبتيا فيي كانت تشد كؿ المجتمعات بسحرىا كجماليا كياسمينيا 

العطر، لكف اليـك أصبحت مشمكلة كأصبحت الييمنة الحزبية ىي التي تتحكـ فييا، فالركائي 
لت إلييا حمب بعد انقبلب آقدـ لنا مف خبلؿ ركايتو األكضاع الجديدة التي " خالد خميفة"

، حيث قدـ لنا المفعكؿ عمى اسـ الفاعؿ فأصبحت حمب مفعكال فيو كليست 1963البعث 
فاعبل فعبر لنا عف ذلؾ بركاية مكتكبة بحساسية صادمة كلغة رفيعة تأخذ بقارئيا منذ 

الصفحات األكلى إلى أسئمة أساسية كتضعيـ أماـ حقائؽ خراب الحياة العربية في ظؿ 
نسانيتو كدمرت أحبلمو بكعكد  األنظمة السياسية التي استباحت كسمبت اإلنساف حياتو كا 

إعادة كاممة لرسـ  »أيقكنة لممكت المكافئ لمنسياف كعمى لساف الراكم النسياف ىك ىي ،كاذبة
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تفاصيؿ صغيرة مختبئة في مكاف ما، لكنيا في النياية تفاصيؿ نظنيا حقيقة، ال نصدؽ أنيا 
كالتفكير بأف حمب مكانا زائبل كما النسياف، كؿ ما سيبقى مف صكرىا  [...]كىما مف أكىامنا 

، إنيا ركاية عف كرطة الحياة بأعمؽ 1«الحقيقية أكذكبة نعيد اختراعيا كؿ يـك كي ال نمكت
معانييا، يعكد فييا الركائي إلى الكتابة جيرا عف كؿ ما ىك مسككت عنو في حياتنا العربية 

 "خالد خميفة"كالحياة السكرية خصكصا، ىي ركاية عف األسى كالخكؼ كالمكت اإلنساني، إذا 
 ركايتو التي تناكلت قضية كمسألة ميمة تمس الكطف كالكطنية، كىي ايتماىى م  الراكم سارد

التكتر الذم يعيش فيو الشعب السكرم عمكما كالحمبي خصكصا بسبب اإلحباط السياسي 
كاالجتماعي كاإلنساني الذم يضيؽ عميو فرص تحقيؽ الذات، فيغرؽ في لجة الضياع 
كالخيبة كالخذالف كمنعكساتيا المؤذية، فالركائي ىنا يمزج لنا بيف القكمية كخيبة الكجكد 

كاشتراطاتو القاسية، إذا الركاية بنيت عمى أسطرة الكاق  مف خبلؿ اإلحاالت الثقافية 
كاالجتماعية كالسياسية، حيث تـ تصكير فضاء مدينة حمب م  انقبلب البعث مف خبلؿ 
فضاء أسرة حمبية، كالتي كانت مدارا لمركاية مف بدايتيا إلى نيايتيا، يعرض الركائي فييا 

نذاؾ، عف طريؽ المزج الترميزم كاالستعارم بيف حاؿ آالتحكالت الكبرل التي شيدتيا حمب 
األسرة الحمبية كحاؿ أىؿ سكريا عامة، فالركائي أثناء كتابتو عف فضاء التشتت األسرم الذم 

كانت تعيشو األسرة الحمبية، كاف يصكر لنا فضاء القير كالفتنة كالعداء كاالقتتاؿ كاإلجراـ 
 تحت كطأة التحكالت السياسية كاالجتماعيةالذم كاف يمارسو الحزب عمى األىالي، 

لتي غّمبت النمط االستيبلكي عمى مظاىر الحياة كّميا حتى باع المرء ركحو اكاالقتصادية 
لشيطاف الماؿ كالمصمحة كغكايتيما، مثؿ الرفيؽ فكاز الذم تكاطأ م  الحزب كجعؿ حياة 

 3، كاألب الذم فضؿ الخبلص لكحده بيركبو إلى أمريكا م  إيمينا2المعارضيف في جحيـ
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كسكسف ىي األخرل التحاقيا بالحزب كاف لغرض شخصي ىك حفاظيا عمى حياتيا كسط 
كؿ ىذه التقمبات كاالصطدامات، فكؿ ىذه الشخصيات ىي شخصيات خائنة خاضت في 

 كتبت كترميز "ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة"مستنق  العبلقات الشائنة كغير اإلنسانية، 
لييمنة الحزب أك انقبلب البعث في سكريا، الذم نشر الرعب كالخكؼ م  االنغماس في 

الجنس كالعمؿ السياسي التيكمي الذم قضى عمى طمكحات المكاطنيف الذيف يحممكف بغد 
أفضؿ كبسيادة كطنية عادلة، ىذه الركاية كادت أف تككف لكحات متتابعة لحكارات سياسية 
كاف يمارسيا الحزب عمى شعبو، إذا ىي ركاية الصراعات اإليديكلكجية التي كشفت عف 

كما نمتمس دالالت عامة محددة ، 1«المكت الذم يتمدد ثقبل في شكارع حمب المكحشة»
 كمطمقة تتجمى في نقد السمطة الحزبية التي مارست العنؼ عمى الرافضيف االمتثاؿ ليا
كاألكضاع االجتماعية المزرية التي لحقت بالشعب نتيجة تمسكو برأيو بعدـ االستسبلـ 

شطر مؤيد كآخر معارض، ىي ركاية : لمسمطة، كالطبقية التي قسمت سكريا إلى شطريف
انكسار األحبلـ، كالفساد، كالخراب، كالدمار الشامؿ الذم يضيؽ الخناؽ عمى منافذ الرجاء 

. كاألمؿ بحياة كمستقبؿ أفضؿ

نتكصؿ في األخير إلى خبلصة  مفادىا أف ىناؾ تداخؿ كاضح بيف الحياة العامة التي      
يمثميا المجتم  كالحياة الخاصة التي تمثميا العائمة أك األسرة، فكؿ مف المجتم  كالعائمة 

يعيش اغترابا عميما م  فضاء تكاجده، فالمجتم  تحكؿ إلى غريب في كطنو، كالعائمة ىي 
األخرل تكف مشاعر الغربة لممنزؿ أك البيت، كيعكد ىذا التغرب إلى كطأة التحكالت المركعة 

 الجنسية)ركاية تقـك عمى االلتباس في اليكية كالتكتر الذم ساد ىذه األفضية، إذا ىي 
، لكنيا تظؿ شيادة انتماء أصيمة كمفعمة بالشكؽ (..الثقافيةكالجغرافية  كالسياسيةكالدينية ك

. كالحناف، لمدينة ىزميا المكت
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ال سكاكين في مطابخ هذه "     ىكذا نكون قد استوفينا دراستنا لتحوالت الفضاء في رواية 
استنتاجات  وما توصمنا إليو بعد دراستنا كان بمثابة، "خالد خميفة "لمروائي السوري" المدينة

مدعمة بآراء بعض النقاد الذين اىتموا بدراسة المنجز الفضائي وما حدث عميو من تغيرات 
وتحوالت، والتي أنارت الطريق أمامنا في رصد أىم المالحظات واإلضاءات التي ساعدتنا في 
التعرف عمى بعض الجوانب الفنية األساسية التي يرتكز عمييا الفن الروائي عمى العموم وىي 

 : كالتالي

 منذ "ال سكاكين في مطابخ هذه المدينة"ـ كان لمفضاء الروائي حضور بارز في رواية /1
الصفحات األولى حيث نجد المتن الروائي يعج بالكثير من األفضية ىذا ما أضفى عمييا 

مسحة جمالية فنية، وخاصة أنيا كانت ال تتصف بالثبات فيي دائمة التحول، وكأن الرواية 
تقوم بتكيف القارئ ليضبط استعداده عمى موجيات معينة ويتعود عمى لغة الرواية ويتعرف 

عمى عوالميا ويدخميا بيدوء أو بعنف مخترقا أجواء األلفة والغرابة لألفضية واألزمنة والبحث 
 .عن داللتيا المخبأة

ـ بعد حديثنا عن الفضاء الروائي كعنصر ىام ركزت عميو الرواية وجدنا أن ىذه األىمية /2
استمدىا من عناصر روائية أخرى من بينيا الشخصية من خالل تمك العالقة الوطيدة التي 

تربط الفضاء بالشخصية، فال يمكن تصور الشخصية بعيدا عن الفضاء، أين توجد الشخصية 
يوجد الفضاء، كما عمد الكاتب في ذكره لألفضية إلى الثنائيات الضدية مثل الحب والكره 

الوفاء والخيانة، التوطن والتغرب وغيرىا، فمن خالليا أدركنا مدى براعة الروائي في تصويره 
 .لمفضاء

ـ فضاء الشخصية ىو فضاء يتصف بالحيوية واالستمرارية فتارة نجده أليفا وتارة أخرى /3
نجده معاديا وغالبا كان فضاء معاديا يعكس كل التناقضات والصراعات التي كان يمارسيا 

 .الحزب عمى أفراد المجتمع السوري عموما والحمبي خصوصا
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ـ بعد معرفتنا لمعالقة بين الشخصية والفضاء من ناحية األلفة والعداء وجدنا أنفسنا أمام /4
عدة تحوالت تعرضت ليا الشخصيات في فضاء تواجدىا، فأحيانا ىي في حالة اتصال مع 
الفضاء وأحيانا أخرى ىي في حالة انفصال وأحيانا أخرى ىي في حالة حياد وأحيانا أخرى 

ىي في حالة اتصال وانفصال في اآلن ذاتو، وىذا التضارب الحاصل لبعض الشخصيات أو 
 .  نقول كميا يعود إلى االنقالبات الحاصمة في الفضاء أو في الشخصية بحد ذاتيا

ـ كما تبين لنا من خالل الرواية أن الزمن ىو اآلخر كان بؤرة مركزية في الرواية، توزع /5
عمى أغمب صفحاتيا، وذلك من خالل استناد الروائي عمى تقنية االسترجاع قصد سد 

الثغرات، والمالحظ أن كل زمن يتبعو فضاء ىذا يعني أن الزمن أيضا ال يمكن أن يكون 
بعيدا عن الفضاء وكما قال أحد الباحثين أن أي قصة تستوجب نقطة انطالق في الزمن 

 .ونقطة اندماج في المكان

جعمت األحداث تبدو مترابطة عن طريق االسترجاع ـ عالقة الفضاء بالزمن ىي التي /6
بأنواعو، الذي يقدمو الروائي وفقا ألزمنة متعددة قريبة وبعيدة المدى، تحكي زمن البعث الذي 
يكشف عن تاريخ المدينة وتأثيره عمى نفسية الشخصيات، ثم يعود إلى الحاضر مرة أخرى 

 .كمكمل أول وتداخمو بزمن الحمم الذي يتراكم فيو الماضي

ـ بعد حديثنا عن فضاء الشخصية وفضاء الزمن تجدر بنا اإلشارة أيضا إلى فضاء المكان /7
والذي حدث فيو خمط كبير، حيث نجد الكثير من الباحثين يخمطون بين مصطمح الفضاء 

والمكان ومصطمح آخر ىو الحيز ويعتبرون أن الفضاء ىو المكان ال فرق بينيما، لكن في 
الحقيقة الفضاء ليس المكان ألن الفضاء يطمق عمى المساحات غير المحدودة في حين 

 .المكان يطمق عمى المساحات المحدودة أما الحيز ىو أضيق من المكان
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ـ إذا قمنا الفضاء المكاني فنحن نعني بو الفضاء الجغرافي الذي يستحضر فيو الروائي /8
 فقد األمكنة الواقعية ويمنحيا صيغة جديدة وفقا لخيالو الواسع فتأتي كأنيا لوحات فنية خالدة،

اجتيد فيو الكاتب أيما اجتياد وحممو رايتو الفمسفية الخاصة بالحياة لذلك اتسم ىذا الفضاء 
  .باالتساع والتداخل الكبير بين األماكن

ـ ىذا النوع من الفضاء حينا يتصف باالنفتاح وحينا آخر يتصف باالنغالق، وسمة /9
االنغالق ىي السمة البارزة في الرواية حتى األمكنة المفتوحة تحولت إلى مغمقة بسبب 

 .البطش والتسمط الحزبي

ـ كان لثنائية االنفتاح واالنغالق في الفضاء المكاني دورا بارزا في كشف الدالالت /10
المخبأة وراء ىذا النسيج النصي، وىذا ما كان مجسدا في مدينة حمب التي تعد مكانا مفتوحا 

 .وتحولت بفضل الصراعات الحزبية إلى مكان مغمق سمب المجتمع الحمبي حريتو

ـ رغم واقعية الفضاء المكاني إال أنو عندما يكون داخل المتن الروائي يخرج من الواقعية /11
يحاءات تبعده عن الواقعية وتعطيو قيمتو  شارات وا  بفضل خيال الكاتب الذي يمنحو دالالت وا 
وجمالو الفني، فكل األمكنة التي بين أيدينا تحمل معاني ثانية يمنحيا الكاتب لمقارئ كيدية 

 .يعرف بيا مدى جدارتو في الكشف عن المعاني الخفية وراء الكممات

ـ إن الفضاء الروائي بمختمف خصائصو وتشكيالتو وضع وفق ىندسة تناظرية تخضع /12
لحركة الشخصية البطمة، وبنائيا الزمني النفسي مما جعميا عمى قدر كبير من األىمية 

 .الجمالية ذات البعد اإلنساني العميق

ـ ثالثية الزمن والمكان والشخصية وحدة متكاممة في بنية الفضاء، تبرز خصوصية العمل /13
الروائي فييا من خالل عالقة االنسجام التي تحكم بينيا، ألن المكان متحول عبر الزمن 

والمكان يصنعو ناسو في سيرورة دائمة، كما أن عالقة الشخصيات بالزمن والمكان تدخل في 
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أىميتو وداللتو، فقد وقف المكان ىو اآلخر رمزا عمى عز أصحابو أو إذالليم عندما يتخمى 
 .اإلنسان عن قيمو وأرضو

ـ الرواية التي بين أيدينا تعج بالكثير من الدالالت من العنوان إلى المتن فيي عبارة عن /14 
صورة واقعية تكشف لنا عن كل ما ىو ممنوع كشفو أو كما قال الروائي الكشف عن كل ما 
ىو مسكوت عنو في مدينة حمب التي تحولت مع انقالب البعث إلى مدينة شبو ميتة، كانت 
تعيش حياة سعيدة وأصبحت تعيش االضطياد والظمم والديكتاتورية، وىذا كان متماشيا مع 

 .مزج الكاتب بين التاريخ واإلبداع الفني بعيدا عن الوقوع في مأزق التاريخ

ـ براعة الروائي ىي التي جعمت من روايتو عمال روائيا بامتياز يضاىي األعمال الروائية /15
البارزة في الساحة األدبية، وأيضا بحثو عن التميز والتفرد في العمل الروائي ىو الذي أوصل 

مديح "بعد روايتو  (البوكر)روايتو إلى القائمة القصيرة لمجائزة العالمية لمرواية العربية 
 .2013 وحصوليا عمى جائزة ميدالية نجيب محفوظ لألدب عام"الكراهية

ـ خالد خميفة تحدث عن مدينة حمب وفقا لما جرى فييا من أحداث ال يستطيع أي أحد /16
كشفيا أمام الجميع سوى الذي يممك الجرأة مثمو، وكان لمتقنيات التي وظفيا الفضل الكبير 

في نجاح عممو ألن نص الرواية امتزج بين الواقع المميء بالتناقضات والفضاء وما يحممو في 
طياتو من تحوالت، وىذا بدوره أكسب الرواية حمة فنية وجمالية مكنت الكاتب من التأثير في 

دخالو كشريك يساىم في إعادة بناء النص من جديد وفقا لرؤيتو الخاصة  .القارئ وا 

     ونخمص في األخير إلى أن الروائي خالد خميفة كان بارعا في توظيفو لمفضاء في روايتو 
من خالل ربطو ببقية العناصر الروائية األخرى التي تساىم في بناء الرواية، خاصة منيا 
الشخصية والزمن والمكان، ىذا ما جعمو يكتسي أىمية بالغة فأصبح الفضاء تعمو حركة 
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الشخصيات عن طريق التأثير والتأثر، وىكذا أسيم أيضا في تفاعل الشخصيات مع الزمن 
 . والمكان، ىذا ما أكسب السرد الروائي فنية وجمالية

     وىذه الدراسة ما ىي إال محاولة جد بسيطة سمطنا الضوء فييا عمى أىم ما تضمنو نص 
من مميزات وخصائص لبعض الجوانب الفنية " ال سكاكين في مطابخ هذه المدينة"رواية 

 .التي أسيمت في تشكيل بناء الرواية

ن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطانعز وجل ونسأل اهلل       وعمى اهلل  ،التوفيق فيما قدمناه، وا 
   .قصد السبيل
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 :لد خميفةخانبذة عن حياة 

    

جامعة درس في  روائي سوري ،كاتب سيناريو، وشاعر، 1964     ولد خالد خميفة عام 
، يكتب الشعر وىو عضو في المنتدى 1988وحصل عمى ليسانس في القانون في عام  حمب

سيرة آل ) و (قوس قزح)األدبي في الجامعة كتب خميفة دراما تمفزيونية مثل مسمسل 
باب ) وبعض األفالم الوثائقية واألفالم القصيرة، واألفالم الروائية الطويمة مثل فمم (الجاللي
 أسس مع أصدقاءه في جامعة حمب مجمة ألف أول مجموعة قصصية لو ىي ،(المقام

 وعمى إثرىا تم (دفاتر القرباط)، روايتو الثانية ىي 1993 نشرت في عام (حارس الخديعة)
 سنوات بعد أن نشر الرواية في عام 4لمدة  اتحاد الكتاب العربتجميد عضويتو من قبل 

جذبت اىتمام  التي (مديح الكراىية)، قضى خميفة ثالثة عشر سنة في كتابة رواية 2000
في الجائزة العالمية ووصمت إلى القائمة القصيرة وسائل اإلعالم في جميع أنحاء العالم، 

 الفرنسية ،اإليطالية)، ترجمت إلى المغات 2008في دورتيا األولى في عام  لمرواية العربية
وىي رواية تتكمم عن كيفية تأثر حياة أفراد أسرة  (األلمانية ،النرويجية ،اإلنكميزية ،اإلسبانية
ونشر فييا ما جرى لجماعة  واإلخوان المسممين،سورية بالحرب الدائرة بين النظام السوري 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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والحقًا تم إعادة ،  يتم حظرىاأنقبل   دمشقوقد نشرت في ، حماة المسممون فياإلخوان
  يأتي نتيجة،ىذا النوع من الحظر لمروايات»حيث يعمق عمى الحظر قائاًل  ،بيروتنشرىا في 

 وبأنو يفضل التفاوض بين الفنانين «البيروقراطية التي ال تمثل مستويات رفيعة من الحكومة
 يعمل عمى روايتو الجديدة حياة 2009منذ ، جل ضمان حرية التعبيرأوالسمطات السورية من 

مديح " وفي الرد عمى روايتو ،صرح بأن عممو ال يقصد مناصرة أي فكر سياسي، موازية
  جل الدفاع عن الشعب السوريأ لقد كتبت ىذه الرواية من ،قبل كل شيء»  قال"الكراىية
 عمى المعاناة التي تحمموىا نتيجة ذلك من العقائد الدينية والسياسية التي لالحتجاجوسعيًا 

 .«ضارتيم العائدة لعشر آالف سنةحاولت نفي ح

 :موقفو السياسي

ولم يخف ذلك أبدًا  منذ لحظة انطالقيا، عرف خميفة بمواقفو المناصرة لمثورة السورية     
 كما سبق ،حيث أكد في أكثر من مناسبة مشروعيتيا كخيار ال بديل عنو في مواجية الظمم

أن تعرض لمضرب حتى كسرت يده خالل اعتداء أجيزة األمن السورية عميو أثناء مشاركتو 
 .2012 أيار 26في   ربيع غزيفي تشييع الموسيقي السوري

: من مؤلفاتو

 :                                                     المجموعة القصصية :أوال

 .                                                        1993حارس الخديعة سنة /1 

 :دراما تمفزيونية:ثانيا

 .مسمسل قوس قزح/ 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA


188 
 

 . سيرة آل الجاللي/2

 :األفالم الروائية :ثالثا

 .باب المقام/ 1

 الروايات المكتوبة :رابعا

  .2000دفاتر القرباط سنة/ 1

ألفضل  List muse  ضمن قائمة95حازت عمى المرتبة  2006مديح الكراىية سنة / 2
(. 2013) والقائمة الطويمة لجائزة اإلندبندنت العالمية ،مئة رواية لكل العصور

 .2013 سنة فازت بميدالية نجيب محفوظ لألدبال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة / 3
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 :ممخص الرواية

 عمى "ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة" رواية خالد خميفة ذات العنوان الطويل حكي     ت
عاشت حياة  سورية عادية قصة عائمةتاريخ مدينة حمب من خالل  السان أحد شخصياتو

مع الحزب الذي مارس عمييا العنف واالستبداد والتسمط كما مارسو عمى باقي أفراد موازية 
 :المجتمع تتكون الرواية من خمسة فصول لكل فصل منيا عنوانا مستقال وىي

 .83 إلى الصفحة 07 حقول الخس ىو أطول الفصول يبدأ من الصفحة :الفصل األول ـ/1

 .108 إلى الصفحة 87 عنق مموكي وحذاء أحمر يبدأ من الصفحة :الفصل الثاني ـ/2

 .197 إلى الصفحة 111 جثث متفسخة يبدأ من الصفحة :الفصل الثالث ـ/3

 .220 إلى الصفحة 201 طرق غامضة يبدأ من الصفحة :الفصل الرابعـ /4

 .260 إلى الصفحة 223 األم الميتة يبدأ من الصفحة :الفصل الخامس ـ/5

في طريقي إلى المنزل تذكرت أن »: تبدأ الرواية بجممة يعمن فييا الراوي، عن موت أمو     
بسبب ىذا الموت  «أمي لم تبمغ الخامسة والستين من عمرىا كي تموت بيذه الطريقة المفاجئة

 ىكذا نتعرف إلى األم التي ،المفاجئ ستنيمر الذكريات عمى رأسو مستعيدًا تاريخ عائمتو
ريفي رغم رفض أىميا، فتعيش عزلتيا المختارة، بعيدًا عن العسكر الشاب  زىير ال منتتزوج

، متعالية عمى الجميع في محاولة لنسيان عارىا من «حمب»القادمين إلى مدينتيا األثيرة 
تكبره بثالثين سنة، بعد أن أدرك أنيا التي مريكية األمرأة إيمينا الزوجيا الذي ىجرىا مع 

موظف يجب أن يقدم  فرصتو الوحيدة لتغيير حياتو التي شعر بأنيا توقفت عند ىذه النقطة،»
عبر السرد ننتقل بين  «سالوالء الدائم لمحزب والرئيس القائد كي يحتفظ بكل ىذا البؤ

 الذي ترافقت لحظة والدتو مع حدوث  لمعائمةشخصية وأخرى، من خالل االبن األصغر
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انقالب عسكري أوصل حزب البعث إلى السمطة، فيعيش حياة موازية لحياتو، يتأثر بيا وال 
شخصيات الرواية التي عاشت الخوف والتوتر  حيوات تو نتابع عبر شخصي،يؤثر فييا

 ذىبت ضحية لزوج ىجرىا، وعار طفمتيا سعاد  التي فال فرق بين األم،واالنيزام واالنكسار
المعوقة التي أحرقت كل ما تبقى من ألبستيا وأفرشتيا بعد موتيا، والراوي الذي يعيش حياة 

موازية لمحزب، إلى سوسن التي كانت نموذجا لحالة التفتت الذي شيده الوطن، فيي تختمف 
 ترفض التماىي عن بقية الشخصيات كونيا متقمبات المزاج تارة مؤيدة لمحزب وتارة معارضة،

 البنتيا سعاد وتمني موتيا حتى تخفي ا التي كرىتيا بسبب إىمالومع أميا المقيورة والصامتة
 تحب مدرس المغة الفرنسيةعارىا الذي سيقضي عمى أحالميا، ىي أكثر الشخصيات تمردا 

مما يدفعيا إلى االنخراط في كتائب  يتجاىل حبيا المنغمق عمى نفسو جان عبد المسيح
رتيا بعد سمسمة أحداث عاصفة االحقًا تنتبو إلى خس،  وكتابة تقارير عن زميالتيا،المظميات

امرأة نقية، غير مموثة بالتقارير التي أودت برفيقاتيا في المدرسة وعائالتيم »فتتمنى لو تعود 
ستجد طرقًا لمتكفير والنسيان، إذ  في محاولة منيا لميرب من عارىا الشخصي، «إلى التيمكة

الذي تتقاطع حيوات أفراد ىذه العائمة مع  الموسيقي العبقري يساعدىا خاليا نزار المثمي
 التي ت، ىو الوحيد الذي استطاع رغم اليزائم والمؤامراحياتو، فيشاركيم ىموميم كأم حنون

أقيمت ضده حين أراد أخوه عبد المنعم وأختو ابتيال قتمو إلخفاء عاره، أن يعود مرة ثانية ألنو 
الشخصية الوحيدة المتسقة مع نفسيا، ويحي ابن الخال عبد المنعم المتحول من شاب نابغة 

في الفيزياء يقرأ بحوثا من مجمة أمريكية وينتقد نظريات كالسيكية إلى عضو في جماعة 
اليقين »اإلخوان، ثم يقتل وتنشر صوره عمى أنو مجرم مع أنو كان يحمم مع أصدقائو بدولة 

إلى أبيو الذي تشرد بعد موتو فصل من التعميم العتباره أب لمجرم ، «التي ستحل العدل
وأصبح يعمل في مكتبة يبقى فييا طوال الوقت يفكر في ابنو الذي قتمتو الدولة دون رحمة ىو 

اآلخر ينتظر الموت الذي طال غيابو، مرورا بالخالة ابتيال المتعجرفة المغرمة بالطقوس 
العثمانية أكثر من شيء أخر وىذا التشبث المبالغ فيو بالحياة العثمانية أفقدىا الكثير أوال 
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أفقدىا حياتيا الزوجية مع ىيثم الصباغ الذي سئم تصرفاتيا وحديثيا الممل طوال الوقت عن 
الحياة العثمانية، كما أفقدىا احترام أخييا عبد المنعم ليا الذي ىو اآلخر سئم تعجرفيا 
وقراراتيا الصارمة فقررت مجبرة القبول بالزواج من الرجل الستيني الذي يحترم الحياة 

العثمانية التي ال يعرف عنيا أي شيء أفضل من أن ينتيي بيا األمر في أحد دور العجزة 
تزوجت بو وذىبت معو إلى السعودية وأصبحت تعمل خادمة في أحد المنازل لتعين زوجيا 
والجد جالل النابمسي الذي سقط وىو يصر عمى تحقيق حممو بإنشاء محطة جديدة فمات 

تحت عجالت قطار بطيء، أما الجدة عاشت حياة أليمة مع زوجيا الذي لم يعرىا أي اىتمام 
كأنيا خادمة في المنزل ىي األخرى كانت نيايتيا الموت وىي تضحك، وجان عبد المسيح 
ىو اآلخر بعد عودتو من سويسرا مجبرا بعد تيديدات أختو إيميمي بأنيا ستترك أميا تموت 

جوعا وعطشا وتسافر لمزواج، ىزمو جموسو أمام أم عمياء تنتظر موتا لم يأت، ولم يجد من 
يفرغ لو مكبوتاتو وآالمو سوى ابنو الذي يرسل لو رسائل يخبره عن األوضاع المزرية التي 

 وىبة ييرب جان بدوره من آثار االستبداد التي طالتو إلى فعل التكرارلحقت بمدينتو الجميمة، 
صديقة سوسن فقد تم تعريتيا من مالبسيا أمام المجتمع في الشارع لعدم امتثاليا ألوامر 

 زوجتو وأبنائو  »الحزب من طرف المظميات، وكذا الموت كان نياية عائمة قام األب بحرق
أن الموت حرقا :  ثم انتحر بسكين المطبخ، صارخا في جيرانو الذين يراقبون ببروداألربعة

أال توجد سكاكين في مطابخ ىذه : أكثر شرفا من انتظار الموت جوعا، سائال بحرقة
وصوال إلى رشيد االبن األصغر لمعائمة الذي كان يعيش حياة مضطربة ومتوترة ، «؟المدينة

في المنزل الذي فقد روحو وحيويتو بعد تخمي األب عنو، وفي حمب التي سيطر عمييا الحزب 
بديكتاتوريتو، ىو اآلخر كان يبحث عن خالصو تبدلت أحوالو من عازف موسيقي مع خالو 

 . نزار إلى مجاىد في العراق انتياء بانتحاره في آخر األمر
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 وكما ،إنيا المركز الذي يعود إليو الجميع بعد أن ُييزموا خارجو تشكل حمب بؤرة الراوية     
تشكل حمب مركز الرواية كمكان ألحداثيا، فإن لحظة موت األم، تشكل أيضًا مركزىا الزمني 
من لحظة الموت تبدأ جميع فصول الرواية، لتمضي في بنية شبكية إلى نيايات األحداث، ثم 
تعود في بداية الفصل التالي إلى النقطة األولى، لتعاود مضييا من جديد إلى األطراف حتى 

 مع البطش والرغبات يىي رواية عن مجتمع عاش بشكل متوازتنتيي إلى انتحار رشيد، 
المقتولة، عبر سيرة عائمة اكتشفت أن كل أحالميا ماتت وتحولت إلى ركام، كما تحولت جثة 

 .األم إلى خردة يجب التخمص منيا ليستمر اآلخرون في العيش
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": ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة"حوار مع خالد خميفة حول روايتو 

 .وما ىي طقوس الكتابة الخاصة بك؟ :01س

يوم  في العطمة األسبوعية  عندي، ساعات منذ عشرين سنة6أكتب بشكل يومي لمدة  :01ج
 شروطي بسيطة ، أكتب في المقاىي،واحد وأحيانًا أذىب في إجازات قصيرة بعيدًا عن الكتابة

. جدًا ىي ناس محبين في المقيى وطاولة جيدة وكرسي جيد وقيوة طيبة

 .كيف تبدأ الرواية؟ :02س

 من ممكن ، لكنيا يجب أن تختبر وتفرض ذاتيا عمي،ممكن تبدأ بصورة أو فكرة :02ج
 ي بداخمي روايات كثيرة ودوما أختار الروايات الت، سنوات10 سنوات أو 5التفكير في رواية 

 عمى سبيل المثال تبدأ بعض الشخصيات عمى أنيا ، يتغيريء مع الكتابة كل ش،تريد العيش
 تقولو، فتأخذ حيزُا يءثانوية ليس ليا أي أىمية وبعد ذلك تفرض نفسيا وتكتشف أن عندىا ش

. أكبر وتتحول إلى شخصية رئيسية

  .ولماذا تكتب؟ :03س

 واليوم الذي تنتيي فيو الرواية ىو يوم حزين بالنسبة لي وبعد ،الكتابة ببساطة تسعدني :03ج
 أنا ،ستنزفني روحيًا بعد سنوات طويمةت الرواية ،النشر أفقد عالقتي مع الكتاب بشكل نيائي

يقبل إال أن   مثل الحب العظيم اليء أعطييا كل ش، الروايةي فيئاال أستطيع أن أخفي ش
 .تمنحو كل ذاتك
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  .بعد أن جربت كل أنواع الكتابة؟ اكتشفت أنك تريد أن تكتب الروايات فقط؟ :04س

دفاتر "ورواية " حارس الخديعة" البداية كان الوقت كمو لمرواية وأنجزت روايتي  في:04ج
 اآلن ،بعدىا كتبت لمتمفزيون من أجل المال" مديح الكراىية"وبدأت في كتابة " القرباط

أخصص ثمانين في المئة من وقتي لمرواية وعشرين بالمئة لمتمفزيون ألنو فضاء خطير يجب 
. عدم تركو لألصوليين واألفكار الساذجة

 ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة عنوان يعكس حالة من العجز تجمت تفاصمييا :05س
في نص الرواية، ىل ترى أن ما يحصل في حمب مدينتك ومسرح أحداث رواياتك كان وراء 

 .حالة العجز؟

 ما يحدث في حمب اليوم ىو نتاج طبيعي، النظام عاقب حمب ثالثين عاًما بتحويميا :05ج
من مدينة منفتحة ومنتجة لكل الثقافات وعاصمة اقتصادية حقيقية إلى مدينة طبقية وطائفية 

مفقًدا صراعيا وتنافسيا مع دمشق معناه الحقيقي، تخيل مدينة مثل حمب يسكنيا أربعة 
ماليين نسمة محرومة من أي فعل ثقافي خالل ثالثين سنة، ال سينما، ال مسرح، ال جريدة ال 
شيء، ولم نتحدث عن النتائج الكارثية عمى عمارتيا التقميدية، لذلك ما يحدث اليوم في حمب 

ىو رد فعل عنيف عمى ىذا التيميش الشديد، لكن لن يؤدي إلى موتيا ألنيا أكثر عراقة 
. وبياء من أن تندثر بيذه البساطة

حمب مكان زائل كما »: «ال سكاكين في مطابخ ىذه المدينة»يقول الراوي في  :06س
 « أكذوبة نعيد اختراعيا كل يوم كي ال نموتحقيقيةالنسيان، كل ما سيبقى من صورىا ال

خالد خميفة أنت عشت جزءا كبيرا من حياتك في دمشق فمماذا اخترت حمب مسرحا ألحداث 
 .روايتك؟
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عشت نصف عمري في حمب والنصف اآلخر في دمشق، لكن حمب لم تنتو بالنسبة  :06ج
لي كمكان مفضل لمكتابة عنو، ال أدري السر أو ال أستطيع شرحو، خاصة أنني ما زلت 

قادرا عمى الكتابة عنو مرة أخرى، وال أدري متى سأكتب عن دمشق لكنني قد ال أفعل ذلك 
 .مطمقا وأبقى أسير حمب

لماذا اخترت ىذه الفترة . 2005 و1963 يمتد الفضاء الزمني لمرواية بين عامي :07س
لى أي مدى ساىمت في تشكيل الوعي السوري؟  .بالذات وا 

ذه السنوات ىي ما صنعت سوريا التي عشناىا، أو التي عاشيا أبناء جيمنا وىي ه :07ج
التي تغيرت فييا أحالم السوريين كثيرا من الرغبة في بناء بمد ديمقراطي معاصر ومنفتح عمى 

كل الثقافات المحمية والعالمية إلى بمد مغمق، مقموع ومحكوم بثقافة الحزب الواحد 
 .يديولوجيتو المنافقةإو

 مطابخ ىذه يال سكاكين ف"أنت شخص متفاءل ومحب لمحياة في حين أن رواية  :08س 
 الرواية الحب واألسرة واألصدقاء ال يعطون أمال إذن أين األمل؟ أم يف. حزينة جداً " المدينة

 .أنك ال ترى أمال؟

 أشجع الناس عمى العيش وأصدقائي يعتبروني ،عمى المستوى الشخصي أنا بائع أمل:08ج
كتشفت حجم ا خالل كتابتي لمرواية ، أقرري الرواية لست أنا الذي لكن ف،شخص ايجابي جداً 
 كنت ، كانت فرصة لنبش ذاتي وطفولتي ومدينتي ومجتمعي، نعيشويالخراب الحقيقي الذ

 كمما صعد قمياًل يرى أكثر وحين وصل إلي القمة اكتشف حجم ،كالذي يصعد سفح جبل
الكتابة ، الخراب العظيم، في الرواية يجب أن تكون األشياء حقيقية حتى لو كانت مؤلمة

  الكتابة عمل،ءي مجرد جموسي إلى الطاولة ينتيي كل ش،عموما ال تتأثر بمزاجي الشخصي
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عمى المستوى الشخصي أرى أن ،  قاس وتمرين دائم عمى الخيال والوحدة،استراتيجي طويل
.  ىذه الثورات وىى فرصة عظيمة لنقاش كل مشاكمنا والبحث عن الحمولياألمل يكمن ف

أنت تصف شخصية سوسن بأنيا مرحة لكنك ال تسمح لروح المرح ىذه أن تتسمل  :09س
 .إلى القارئ لماذا؟

 سوسن كانت مرحة ، جنازةي فةالروح المرحة تتسمل لكن ىذا التسمل يشبو االبتسام :09ج
 ال ، وىذا جزء من الخراب العام،قبل اصطدام حياتيا مع النظام والسمطة والمجتمع وذاتيا

 بمد فيو قوانين مضادة لممرأة وقمع يىذا نوع من الوىم ف، يمكن ألحد إنقاذ نفسو بشكل فردي
.  بيتو واإلدعاء بأنو حريلمحريات ال يمكن ألي أحد الجموس ف

من حياة المجون وكتابة التقارير « سوسن»في رحمة البحث عن الذات تنتقل : 10س
« رشيد» كذلك األمر بالنسبة لشقيقيا ،الكيدية بزميالتيا إلى التشدد الديني والكبت

حدثنا عن ىذه التقمبات « استبدل قدود حمب العريقة بموالد دينية»الموسيقي الذي 
 .الالمتناىية التي تعصف بشخصيات العمل

عموما أنا ال أتدخل كثيرا في مصائر شخصياتي في فترة معينة من الكتابة، وال  :10ج
أستطيع شرح مصائر شخصياتي، وأعتقد بأنيا قادرة عمى تبرير أفعاليا دوما، لكنني أعتقد 
بأن اإلنسان في كل تجمياتو ما زال قادرا عمى مفاجأتنا بتغييراتو المعقدة ودور الرواية أن 

تمتقط ىذه التغييرات التراجيدية دوما، بمعنى آخر ىذه التغييرات والحفر في الذات اإلنسانية 
 .الموضوع المفضل لمرواية
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واليتاف لو مع الجماىير « تمجيد القائد»التي تتقن « الرفيق فواز»شخصية  :11س
شخصية مثيرة لالىتمام وتعّبر عن شريحة ال بأس بيا في المجتمع السوري لماذا ىمشت 

 .ىذه الشخصية؟

لم أىمشيا أدت دورىا وانتيت وال داعي إلنعاش شخصية تريد أن تتوقف عن النمو  :11ج
 ىي شخصية نمطية وال يعني كثرة أشباىيا أنيا ميمة وتستحق مساحة أكبر وعموما ،والحياة

أنا ال أحب الكتابة عن الشخصيات الجمعية، أحب العمل عمى الشخصيات الفريدة القادرة 
 .عمى الحياة والتحول، إنيا أقرب إلى اإلنسان في تجمياتو السرية الغامضة

تتشكى من »أربعة من فصول الرواية الخمسة تفتتح بالحديث عن موت األم التي  :12س
رغم ابتعادىا عن الخط الروائي تجسد األم خمفية لألحداث وذلك من « نقص في األكسجين

الزمن الجميل حيث الخس أكثر طراوة والنساء أكثر »خالل حديثيا المتواصل ألبنائيا عن 
 .لماذا اخترت شخصية األم بالذات؟« أنوثة

حقيقة ال أعرف وأنا ما زلت أفكر ىل كان ىذا الخيار جيدا أم أنني أغفمت خيارات  :12ج
 .أفضل لسرد روايتي وقصة ىذه العائمة والمدينة والبمد

ار التي يعتبرونيا تحث عمى الرذيمة ما زىاجمك بعض القراء بسبب شخصية ن :13 س
 . ىذا؟ وىل كان من الضروري أن تضم روايتك ىذه الشخصية؟يرأيك ف

 يالرواية هفي  والكتابة األخالقية ،قراءة الرواية بوجية نظر أخالقية أسوأ قراءة ممكنة :13ج
أما بالنسبة لشخصية نزار ىو الوحيد من ،  األخالق تركت لألديان والواعظين،أسوأ كتابة

 من الضروري االعتراف بأن المثميين أناس ،متصالح معيا. ضمن المنسجم مع ذاتو
.  واآلن ىناك تطور في قبوليم حتى في المجتمعات العربيةة،موجودين بكثافة تاريخي
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  .اسما؟" ال سكاكين فى مطابخ ىذه المدينة"ي لمراوي فمنحلماذا لم ت :14س

 بداية يدائمًا ف، يريد، يريد البقاء دون اسم حاولت أن أعطيو اسم طول الرواية لكنو ال :14ج
 وقت طويل بينما ذ وىذه األسئمة تأخ،الكتابة عندي أسئمة أساسية تحدد مسار الرواية فيما بعد

 لغة سأكتب بيا، يجب أن تكون مختمفة عن الروايات يأنا انتقي الضمير األنسب لمسرد وأ
. السابقة

 الرواية الشخصيات دائما ما تستعين بالماضي وتتذكره بشكل حالم، ىل يف :15س
الماضي فعاًل جميل بيذا الشكل أم أن البشر عادة ما يضفون ىذا الصفة الرومانسية عمى 

  .الماضي؟

 فيصبح ،الشخصيات تتذكر الماضي بشكل يومي بسبب فشل الحاضر والمستقبل :15ج
 عنو النظام مسئولوىم يعيشون خراب اجتماعي وسياسي ونفسي  الماضي جزء من سعادتيم

  كان فعاًل التعميم أفضل والصحة أفضل والحياة اليومية لممواطنين أفضل،بشكل مباشر
 المصريون والسوريون والعرب عمومًا أمة مدمرة ىذا ،رادمال  اليوم ىوكل ما لدينالكن  سابقا،

 ما ىي أسباب ىذا الخراب؟ وال يمكن فصل ،الخراب يجب أن نتكمم عنو ونقاومو ونرفضو
  يجب الحديث والكتابة عن كل ما ىو مسكوت عنو ،الحكاية الشخصية عن الخراب العام

  .ألننا عشنا آالم ال يمكن وصفيا

عن إشكالية العالقة بين الريف والمدينة أنت كابن الريف « ال سكاكين»تتحدث في  :16س
 .السوري برأيك إلى أي حد ساىمت األحداث األخيرة في البالد في التقريب بين الطرفين؟
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لم تكن الفجوة بين الريف والمدينة ىي المشكمة الرئيسية لكن محاولة تدمير المدينة  :16ج
كمفيوم وطريقة حياة وليس المدينة كمكان ىو ما سعى إليو النظام عبر العقود الماضية، ىنا 

  ال سينما وال مسرح وال متاحف وال جرائد، وبعد كل ىذا ماذا يبقى من المدينة؟

 يكثر االستطراد في روايتك األخيرة من خالل سردك لكل شخصية أقصوصة تساىم :17س
في بناء حكاية الرواية، أال تخف أن يشكل ىذا االستطراد حالة من الممل لدى القارئ، أم 

 .أنو أسموب سردي تتبناه؟

عندما أكتب ال أخطط ألي أسموب سردي دون آخر، أنا ببساطة أكتب وانتقل وألعب :17ج
بالمغة والشخصيات والمصائر، ممل القارئ يخيفني لكنني ال أتنازل من أجل حبكات سخيفة 
أو مشوقة، في النسخ األخيرة قبل النشر أعمل عمى نصي جممة جممة ومفردة مفردة، وأىتم 

بإيقاع النص كثيًرا، ىذا يجعمني أعيد كتابة روايتي أكثر من مرة، وكمما اقترب النص من 
نيايتو أشعر بإحباط وخوف فظيع، تنتابني أفكار سوداء وأعاني أرًقا ال أستطيع فيمو وحياتي 

أما عن آلية الكتابة حقيقة ال أعرف شرحيا، كما ، الشخصية تنفتح عمى فوضى ىائمة ومدمرة
ذكرت أكتب ببساطة ومن دون أي مخطط كما لو أنني تمميذ صغير مولع بالمدرسة يستيقظ 

صباًحا، يتناول إفطاره ويقفز بمرح في طريقو إلى المدرسة، نعم أنا طفل مرح حين تبدأ 
. الكتابة

يتميز سردك بسالسة متدفقة ولغة شعرية تضفي عمى الواقع المأساوي لمعمل  :18س
تقود قطارا طويال محمال » كما في حديث الراوي عن شقيقتو سعاد وىي ،مسحة جمالية

بمجموعة طيور دون أجنحة، مناقيرىم طويمة، ينشدون ليا أناشيد تستعذبيا، شعرىا أبيض 
أال تعتقد أن ذلك غريب بالنسبة  «دوطويل، تنظر إلى األمام مبتسمة، مالك ال يراه أح

 .؟«العار ومشتقاتو في الحياة السورية»لرواية تتحدث عن 
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أين الغرابة في ىذا؟ المغة بالنسبة لي جزء من مشروعي كروائي، وال أعتقد بأننا  :18ج
نمتمك لغات خاصة لكل فعل، كأن نقول بأننا إذا أردنا الحديث عن العار يجب أن تكون 

 .المغة تقريرية أو تبتعد عن الشعرية، ما زلت مولعا بالمعب مع المغة

عادة ما ينتظر األدباء مدة معينة قبل الكتابة عن األحداث الكبيرة والمؤثرة خشية  :19س
 إلى أي مدى شغمك ،الوقوع في مطب السرد التاريخي المؤدلج عمى حساب العنصر الدرامي

 .ىذا السؤال أثناء الكتابة وكيف سعيت إلى تحقيق التوازن بين السياسي والفني؟

أعتقد بأنني انتظرت طويال ألكتب عن الحياة السورية في ظل حكم الحزب الواحد  :19ج
 .كما انتظر السوريون كثيرا ليقولوا رأييم بأنيم غير سعداء ويحممون بالتغيير والعدالة

 ارتبط اسم خالد خميفة بكسر التابوىات 2006  سنة«مديح الكراىية»منذ صدور  :20س
 كيف كان تعامل السمطات معك، خصوصا أنك ما زلت تقيم في ،السياسية وحتى الدينية

 .دمشق؟ وىل كتبك متوفرة لمقارئ السوري؟

من واجب الكتابة أن تساىم في كسر التابوىات واالشتباك مع المفاىيم الثابتة  :20ج
 أما عن تعامل السمطات معي لم تكترث ،والمتخمفة، لذلك لم أقم سوى بواجبي في الكتابة

 .وجرى االكتفاء بمنع الكتب وأحيانا منعي من السفر ولكن كل ىذه األشياء ال أكترث ليا

كمواطن في الداخل السوري ما ىو تقييم خالد خميفة لممشيد السياسي في سوريا  :21س
 .اليوم؟ وىل ما زال ىناك أمل بانفراج األحوال؟

المشيد في غاية السوء ويجب إيجاد حل سياسي قبل الذىاب في حرب طويمة األمد  :21ج
لن تترك أي شيء من سوريا، وسيخسر فييا جميع األطراف ولكن لألسف القرار لم يعد 
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سوريا وىذا إحساس أغمبية السوريين الصابرين الذين ما زالوا متمسكين بالعيش في الداخل 
 .السوري

ماذا يعني لك وصول رابع رواياتك إلى القائمة القصيرة لمجائزة العالمية لمرواية  :22س
 .العربية البوكر؟ وىل كنت تتوقع ذلك؟

تمنيت ولم أتوقع أن تكون روايتي في ىذه القائمة، وأنا ذىبت بطواعية لممنافسة عمى  :22ج
 .ىذه الجائزة، في النياية إنو خبر سعيد بالنسبة لي وألصدقائي ولمرواية السورية

  جديد؟ي مشروع أدبيىل بدأت ف :23س

 بداية القرن ياآلن أعمل عمى رواية قصيرة و رواية كبيرة عن الحب في حمب ف :23ج
   العثمانيةاإلمبراطورية ذلك الوقت كانت حمب بوابة ي الفترة الزمنية خطيرة جدًا، ف،العشرين

 .ىناك أفكار كثيرة في رأسي تنتظر الكتابة
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 :ممخص البحث
        تكاد تكون الرواية العربية المعاصرة لوحة سياسية تصور لنا الواقع العربي 

المأساوي الذي آل إليو نتيجة الصراعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
 أحد ىذه خالد خميفة لمروائي السوري "ال سكاكين في مطابخ هذه المدينة"ورواية 

الروايات التي عبرت عن عمق ىذه الفاجعة وىذه المأساة، ومن ىذا المنطمق جاء بحثنا 
 "خالد خميفة: تحوالت الفضاء في رواية ال سكاكين في مطابخ هذه المدينة لـ:"موسوما بـ

وىو من أىم الدراسات الجديدة التي تستحق البحث في عمقيا لمكشف عن أغوارىا، وعمى 
تأثر الفضاء الروائي بباقي العناصر الروائية األخرى ىذا األساس تضمن محتوى بحثنا 

من شخصيات وزمن ومكان ىذا ما أضفي عمى الرواية جماال فنيا كما كانت تحوالت 
الفضاء التي تناولناىا في الرواية صورة عاكسة لمتحوالت التي ألت إلييا سوريا مع انقالب 

 .  والوطن العربي برمتو1963البعث سنة

Research summary: 
        The modern Arabic movel can be considered as a political board 
which shows us the miserable Arabic reality because of polittical, 
economical, socail,and cultural conflicts and the Novel "No Knives in 
kitchens of this city" by the syrain Novelist "khaled khalifa" is one of the 
movels which expressed deeply this terrible tragedy. On the basis  of this, 
our research come to be entibled "Changes in space in the novel No 
Knives in kitchens of this city" by khaled khalifa and it is one of the most 
important recent studies that deserves a big research to discouver its secrets 
on this basis, our research contains  the influence of the narrative ellments 
on the narrative space suche as: figures, time and place. This makes the 
narrative texts more beautiful. Im addition to that, space changes that we 
have dealt in the novel were a reflective images to the changes that 
happened in syria in 1963 and all the Arab  world.  


