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 رفانــــــــكر و عـــــــــش

 

 ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم"" سبحانك ال علم لنا إال 

العلم ویسرت لنا سبله ویسرت لنا  علینا بنعمة تلك الحمد ربنا یامن منن

 یعیننا على تحصیله وعلمتنا مالم نكن نعلم..... من

 ثم الصالة والسالم على خیر المعلمین سید الخلق أجمعین.......

ني رو لي فغمیتنازع في نفسي شكر وتقدیر لكل من جعلهم اهللا عونا 

الذي لم  علي رحماني معاني العون وعلى رأسهم األستاذ المشرف بكل

 في سبیل إتمام هذه المذكرة. یبخل علّي یوما بعطائه وتوجیهاته
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و التطور خالل  ،يعد الفن الروائي يف اجلزائر من الفنون األدبية اليت شقت طريقها للظهور         

فالرواية اجلزائرية تعد جزءا من الرواية العربية و امتدادا طبيعيا هلـا، كمـا حققـت يف الفرتات السابقة، 

زمنيــة شــهدت خالهلــا تطــورا فنيــا العقــود األخــرية تراكمــا كميــا ال يســتهان بــه، إذ مــرت عــرب مراحــل 

  .ساهم يف بروز أعمال أدبية روائية ذات قيمة و جودة فكرية

اهلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــر و آمــــــــــحتمل يف طيا�ـا و بـني سـطورها آالم البشش، يصورة للواقع املعفالرواية         

استطاع التعبري بصدق عن هذا الواقـع بشـكل فـين و يستطيع الروائي تبليغ فكرته و الدفاع عنها إن 

  .مينحه إحساسه، و صدقه، و كل القيم اجلمالية اخلاصة بهمتكامل 

البنيــات الســردية املتواجــدة يف  إحــدىو ســبب اختيارنــا هلــذه املدونــة هــو رغبتنــا يف معاجلــة 

فهــو  ،إىل �ايتهــا صــوالو  ايــةبدايــة الرو مــن " الــوالدة الثانيــة"حيــث يتجســد املكــان يف روايــة الروايــة، 

  .النقطة املركزية اليت تشد جزئيات العمل الروائي و هو على درجة من التشابه مع املكان الواقعي

معــروف  متكــرر و وواضــح ن املكــان يظهــر فيهــا بشــكل أل لروايــةهلــذة او قــد مت اختيــاري 

كمـا أّن و   مفاصـل الروايـة، الـّيت تبـّدت يف كـلّ  املدن اجلزائريـة، يف يتمثل هذا الظهور القارئ ولدى 

، هـذا مـا دفعنـا لطـرح -حـد علمـي علــــــــــى –الدارسـني  من قبـلبالدراسة و االهتمام  حتظالرواية مل 

؟ و فيمـا تكمـن مجاليـة األمكنـة الـواردة  املقصـود بشـعرية املكـانما  :أمهها شكالياتجمموعة من اإل

  ئرية فيها؟يف رواية الوالدة الثانية؟ و كيف وصف الروائي املدن اجلزا
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تنـاول بعـض و قد اشـتمل هـذا البحـث علـى خطـة مـؤطرة مبقدمـة و فصـلني، الفصـل األول 

، و هـــــو متشـــــكل مـــــن مبحثـــــني أوهلمـــــا مفهـــــوم املتعلقـــــة بشـــــعرية املكـــــان املفـــــاهيم و املصـــــطلحات

ا الفصـل و العالقة بني املكـان و الفضـاء، أّمـ ،عرية و عالقا�ا، و ثانيهما مفهوم املكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالش

ســـردية : مقســـما إىل مبحثـــني مهـــا ،الثـــاين فقـــد انـــدرج حتـــت عنـــوان جتليـــات مجـــال املكـــان يف الروايـــة

ـــــة (لقـــــة و املفتوحـــــة، و وظيفـــــة املكـــــان أنواعـــــه املنغاملكـــــان الـــــيت حتتـــــوي  الســـــردية، التارخييـــــة، التقني

  .الروائيمث يلي ذلك ملخص خاص بسرية ) االجتماعية

" احلقيقـة الشـعرية"كتـاب : و قد دعمت حبثي مبجموعة من املصادر و املراجـع، كـان أمههـا

فضـاء "بعنـوان  مـد عـزامحملم قـيّ و كتـاب  ،يطـان تـودوروففتزيل" الشـعرية"و كتـاب  ،شري تاوريريـتبل

سـن حل "بنيـة الشـكل الروائـي"شـريف مجيلـة، و كتـاب ل" الروايـة و العنـف"و كتـاب ، "النص الروائـي

ادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباإلضافة إىل جمموعة من الكتب القيمة األخرى اليت سنوردها يف قائمة املص ،البحراوي

  .و املراجع، و اليت بدورها كانت العون األكرب يف إثراء املوضوع

دراسـة األمـاكن ساعدنا يف  و اعتمدنا يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي التحليلي الذي

ة يف الرواية عن طريق الوصف و التحليل، مع االستعانة ببعض املنـاهج األخـرى لتسـاهم علـى الوارد

  .فهم القضية املدروسة و اإلحاطة جبوانبها

و مــن الصــعوبات الــيت واجهتنــا نــدرة الدراســات األدبيــة حــول الروايــة، إضــافة لــذلك ضــيق 

  .الوقت
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الـذي  " علي رمحاين"جه شكري اجلزيل إىل أستاذي الفاضل  إال أن أو ىنو يف اخلتام ال يسع

كـــان يل نعـــم الســـند و نعـــم املرشـــد، و مل يبخـــل علـــي بتوجيهاتـــه و نصـــائحه البنـــاءة الـــيت خـــدمت 

  .يل يد العون من قريب أو من بعيد مدّ من حبثي، كما أشكر كل 

  .و نسأل اهللا أن يعلمنا ما ينفعنا و ينفعنا مبا علمنا



 

الفصــــــــــــــــــل األول: 
مفاهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم و 

 مصطلحات
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على  اآلراءوضوع الشعرية و اقتصار بعض مهات النظر يف البحث عن الف وجإن اخت        

رية ــــــــــــماهية الشع، دليل على صعوبة القبض على و صعوبة حتديده بدقه وصرامة ،خرآجانب دون 

اشتغاال�ا  ن منافذها متعددة ووذلك أل ،ار هلاعطاء تعريف واحد وقّ إو قوانينها وضوابطها و 

 .و امتدادا�ا واسعة  خمتلفة

 علماء الغرب و نقاد العرب راءآهذه اجلولة سنبدأ مبفهوم الشعرية، مث نعرج على بعض يف         

 رومان جاكبسون(  و )T. Todorov وروفتودقيطان ز ت(  الغربيةخرتنا من الساحة اإذ 

Romon Jacobsen(،  ّا من الساحة العربية أم )أدونيس( و  )كمال أبو ديب.(  

   :مفهوم الشعرية :أوال

، كما ال ناجزا و ص الشعري باعتباره مشروعا �ائياقتصار على النإن الشعرية ال تعين اال        

م يقلص مسافة التوازي بل هو مفهو  ،ليا لبنية ذهنية متصورةآه باعتباره انعكاسا يإلعين جمرد النظر ت

نطاق موضوع الشعرية هو است ح بالتجريد الذهين حبيث يص التجسيد النصي و: بني احلدين

 .1خصائص اخلطاب الشعري من خالل النص

العربية بسبب  يثة الغربية ودبية احلدتثري جدال واسعا يف الدراسات األ فمازالت الشعرية        

  .لتباساالمن  كثريا هافواكتنااشتباك معانيها وتنوع تعريفا�ا 

ىل كشف مكونات النص إناهج النقدية احلديثة اليت تسعى تعد من مرتكزات امل « :ذإ        

بداع قوانني اإل، ي أ�ا تعىن بشكل عامأ اجلمالية ، و تصاليةاال تهقق وظيفكيفية حت ديب واأل

اء القوانني اليت استطاع املبدع التحكم صقستىل اآلن يف اإ وتتمحور انشغاال�ا منذ القدمي و، الفين

  .2 » ومنحه الفرادة األدبية ،براز هويته اجلماليةإنتاج نصه، والسيطرة على إيف  بواسطتها

                                                           
 .9،ص2009ن ) دط(للطباعة و النشر و التوزيع ، قاهرة ، مصر ، حممد فتوح أمحد ، مفرقات الشعرية ، دار غريب   1
 . 13، ص 2010، ) دط(شعرية القصة القصرية جدا ن دار نيوين ، دمشق ، سوريا  ،جاسم خلف الياس  2
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اليت تنطوي عليها نظمة لألنهجية اليت تقوم على علم اللغة الدراسة امل « :فالشعرية هي        

ىل إ القارئ  هنساق الكامنة اليت توجا هو دراسة األدبية أو اكتشاف األالنصوص األدبية، وهدفه

 .1»أدبية هذه النصوصالعملية اليت يتفهم �ا 

 شيءالنص من تغيري سيصيبها  قدر ما يصيبب ، وليةآحتليل ال الشعرية نصية أّن ويعين هذا 

 . تستنبط قوانني النص من النص ذاته، أل�ا ري أيضايغغري قليل من الت

  :الشعرية عند المحدثين الغرب -1

  )مT. Todorov   1939 ( :وروفودت -1-1

الذي  )وروفتودتزقيطان  (لشعرية يقودنا مباشرة للناقد الغريب اإن احلديث عن مصطلح         

، كما الظاهرة األدبية عموماديب و فهم مناط التعامل مع النص األأشعريته إلعادة النظر يف  جاءت

النقد و بيان عالقتهما بالبنيوية، وفتح قضايا هلذه بتحديد الفروق الشعرية و التأويل و  تنيعُ 

   .األخرية

تأويل و ين النحو عت حد التوازن القائم على هذا الالشعرية جاءت فوض أن  «: كما يرى        

ىل تسمية املعىن إال تسعى  ،عمال النوعيةاأل تأويلهي خبالف  دبية والعلم يف حق الدراسات األ

خبالف هذه العلوم اليت هي علم النفس   و لكنها ،بل معرفة القوانني العامة اليت تنظم والدة عمل

  .2 »إخل... و علم االجتماع 

، بل تسلط الضوء لألدب احلقيقي ا اهتماما وال شأنالشعرية ال تويل أنّ  وروفتود يرىو         

منها الشكالنيون  انطلقسس اليت ىل األدبية، وهي األإ�ا نصل  األدب املمكن أو املتوقع و على

  .الروس لوضع حد للموازاة بني العلم و التأويل

رية، وهلذا ثالشعرية قامسا مشرتكا بني النصوص الشعرية و النصوص الن وروفتودوقد عد         

�ذا  )واينيةر الطاهر (  :العلوم املتعلقة باألدب يقولن الشعرية عنده تستفيد و تستثمر كل إف

 ديبة أن يقدم تصورا متكامال للنص األطار الشعريإيف  وروفتودقد حاول  و « :صوصاخل

                                                           
 . 14ص ،شعرية القصة القصرية جدا، جاسم خلف الياس  1
  . 23، ص 2، املغرب، طوبقالشكري مبحوث و رجاء بن سالمة ، دار ت :تزقيطان تودورف، الشعرية ،تر  2
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، وذلك لكون الشعرية عند ة للجنس األديب الذي ينتمي إليهدانطالقا من اخلصوصيات ا�ر 

تعمل نظاما ، يسنظاما رمزيا شاذويا هوصفحث يف اخلصائص العامة لألدب ب�تم بالب وروفتود

  .1»ة و عامةدبوصفه جتليا لبنية جمر  ىل النص إالّ إموجودا قبله هو اللغة، و ال تنظر 

دبية الفنية اليت جتعل النص يرقى و يتميز عن الشعرية جماهلا اللغة األ أنّ  هنا وروفتوديرى         

   .الكالم و النصوص  العادية

  :ئلة جوهرية ميكن ترتيبها كما يليجتيب على عدة أس الشعرية أنّ  يرى نهإف ،)وروفتود(وحسب 

 ل صاية و نظرية أو بتحديد التقاطع احلدب كوحدة داخلىل األإوذلك بالنظر  دب ؟األ ما هو

 .خرىجناس األديب و األبني اخلطاب األ

  2؟ ديبلنص األعىن و حتديد مكونات اماهي الوسائل الوصفية الكفيلة بتمييز مستويات امل.  

الفنون اللغوية مجاليات  نّ إديب، و ماليات النص األأساسا جب الشعرية تعىن نّ إوعموما، ف -

خصوصا من  و صبحت تطرح من منظور الشعرية احلديثة باعتبارها نظرية أدبية نقدية عامةأ

  3.اهات هذا التيار النقدي العامسس ملختلف اجتالشكالنيني الروس الذين وضعوا األجهود 

 :)Romon Jahobsen(ون سبرومان جاك -2 -1

 )رومان جاكبسون(عنها الناقد الغريب ن مصطلح الشعرية من املصطلحات اليت حتدث إ        

ر ثابت ـــــــإن حمتوى مفهوم الشعر غي  « :إذ يقول فيه" قضايا الشعرية " ـ فقد أفرد هلا كتابا ومساه ب

  .4»و هو يتغري مع الزمن

فهو متغري زمين يصعب ، يف حمتوى ماهية الشعرىل ال حمدودية إمما يقودنا هذا الكالم         

  .مساك به علينا اإل

                                                           
 . 27، ص2010،  1، مفاهيم يف الشعرية ، دار جرير للنشر و التوزيع ، عمان ، االردن ، طحممود درابسة  1
 . 5، ص1990،  1املغرب ،ط ،، دار البيضاء التعثماين امليلود، شعرية تود روف ، عني املقا  2
  . 9، صاملرجع نفسه  3
  .19،ص1988، 1دار توبقال، املغرب ،ط ،حممد الويل و مبارك :رومان جاكبسون، قضايا الشعرية ،تر  4
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رى ـــــخالذي يفصل فن اللغة عن الفنون األموضوع الشعرية يتعلق باالختالف النوعي  أنّ « :ويرى

ول من بني األ املوقعق يف أن حتتل ن للشعرية احلإف ،خرى للسلوكات اللفظيةلوان األو عن األ

  .1»الدراسات األدبية

إمهال  هي الوظيفة اليت ترتكز على الرسالة مع عدم « :وقد تطرف يف تعريف هلا بأ�ا        

ائما �ال الشعرية بوصفها علما ق" جاكسبون"، ونلمح تعريفها يف حتديد خرىالعناصر الثانوية األ

هي سياق الرسائل  ،دراسة اللسانية للوظيفة الشعرية، أي بوصفها البذاته ضمن أفانني اللسانيات

ذه � عند جاكبسون تكون ، فكل رسالة لفظيةاللفظية عموما، ويف الشعر على وجه اخلصوص

  .2»درجات متفاوتةالوظيفة، و ال تكاد تغيب عن أية رسالة لكّنها ب

يف هذه املقولة أن الشعرية هي اليت حتدد العالئق املوجودة بني  )جاكبسون (ضح لقد و         

  .مهال العناصر الثانويةإالرسالة وذا�ا باعتبار الرسالة اللفظية هي الوظيفة املرتكز عيها دون 

ات معتربا أن جمال الشعرية هو الشعرية بعلم اللساني )ونسبرومان جاك(كما ربط        

املعجمية لتؤدي دورا يضفي على  داللتهاستعمال اخلاص للغة حبيث خترج الكلمات فيها عن اإل

  .3»نه اعتبار الشعرية جزءا ال يتجزأ من اللسانياتإف « :يقول ،مية الشعرية قيمة فنية و مجاليةالعل

ذلك ألن ة للغة ملين كل حبث يف جمال الشعرية يفرتض معرفة أولية بالدراسة العإولذا ف        

  .استعماال خاصا للغة شيءقبل كل  فهو يستلزم ،الشعر فن لفظي

على أن الشعرية قسم من اللسانيات الذي يعاجل الوظيفة اجلمالية يؤكد  )جاكبسون(كذلك جند  -

ذلك الفرع من  «: ذ يقول �ذا اخلصوصإ ،بالوظائف األخرىالشعرية ذات العالقة الوطيدة 

، و�تم الشعرية باملعىن خرى للغةالشعرية يف عالقتها بالوظائف األ فةاللسانيات الذي يعاجل الوظي

  .4»الواسع للكلمة 

                                                           
  . 24ص، رومان جاكبسون، قضايا الشعرية  1
،  2007،  1428 ،1لبنان ،ط ختالف ،بريوت،لعربية للعلوم ،ناشرون مشورات اال، التواصل اللساين و الشعرية ، الدار اردالطاهر بومز   2

  .52ص
  .27حممود درابسة ، مفاهيم يف الشعرية ،  ص  3
  .  298، 297،ص  2010ت ، احلقيقة الشعرية ،عامل الكتب احلديثة ، اربد ، ريبشري تاوري  4
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فيطان ز ن( و  ) رومان جاكبسون( رك بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمما سبق أن القاسم املشت نالحظ        

أن ، و دبية هو موضوع الشعريةاأل عمالمفهوم الشعرية هو التجاوز يف األ بشأن حتديد) وروفتود

ديب عمال فنيا مجاليا له خصوصيته اليت متيزه عن الكالم العادي هذا التجاوز جيعل من العمل األ

وهلذا  ،نهؤو التقريري املباشر الذي يقر  عياليومية أو من خالل الكالم الوض الذي ميارس يف احلياة

ىل اختالف مرجعيا�م إعرية يكمن يف العودة ص ماهية الشختالف بني هؤالء النقاد خبصو ن اإلإف

  .الفكرية و الثقافية

  :الشعرية عند المحدثين العرب -2

  ).كمال أبو ديب( و )أدونيس(  :مفهوم الشعرية العربية فقد اخرتنا ناقدين مها خيص فيما

  :أدونيس -2-1

ىل جذور الشعرية عند العرب من خالل ربط إد العريب أدونيس الوصول لقد حاول الناق        

   :، ويتجلى ذلك يف قولهالقرآينهذا املصطلح بالفضاء 

، من بية بعامة كامنة يف النص القرآين، و احلدائق الكتاالشعرية العربية خباصة ثةإن جذور احلدا «

عت أسسا ن الدراسات القرآنية وضأوية اجلاهلية متثل القدم الشعري، و فحيث أن الشعرية الش

ا بذلك لنشوء شعرية عربية ، بل ابتكرت علما للجمال جديدا ممهدنقدية جديدة لدراسة النص

  .1»جديدة 

تتمثل يف ثالث ظواهر تصل  «:كما ربط أدونيس الشعرية بالفكر عند العرب حيث يقول        

وا ـــــــــــــــــــــ، حنسالميةالعربية اإلئم على علوم اللغة والثانية بالنظام املعريف القا ،وىل بالتقدمي الشعرياأل

 .2» ا الثالثة فتصل بالنقد املعريف الفلسفيو بالغة و كالما أمّ 

         

                                                           
  . 57،ص 2،1989أدونيس ، الشعرية العربية ،دار األدب ، بريوت ، ط  1
  .56املرجع نفسه ،ص  2
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ديب حبيث ا�ازية اليت تتجسد يف النص األ وقد تناول أدونيس الشعرية من خالل اللغة        

اجلمالية الشعرية تكمن باألحرى  « :، فيقولجتعل منه نصا متعدد التأويالت نتيجة الغموض الفين

  .1»ومعاين متعددة  ،ي الذي حيتمل تأويالت خمتلفةأ ،هيف النص الغامض املتشاب

ذا �و . هو يدرك جيدا فحوى هذه املشروعية، و ف أدونيس بشعرية الغموض يف الشعرهنا يعرت  -

كان ـــــــــــــــــــــــمإلايكشف عن مواطن ىل تشكيل لغوي متميز إللغة الشعرية أو اللغة ا�ازية تتحول ا

    .، ويعين بذلك عامل منفتح بال �ايةحتمالإلو ا

 )اينـــــــــــــــــــــــــــــــعبد القاهر اجلرج( :دد هوصيف هذا  ال  )ألدونيس(نالحظ أن املرجع الفكري         

، حيث لشعريةلايل و بالت مالنظ ةلنظرينيس ا�از السر احلقيقي  أدو  ، حيث عدّ النظمة نظري و

ذا كان النظم سر الشعرية إ « :، يقولاملتعددةخمتلفة النص احتماالت التأويل  مينح ا�از بضروب

نقل   إن مل ،ا�از ملن حماسن الكالم يف معظمها :ب اجلرجاينيجي  أنه ؟ كماما يكون سر النظمف

  .2»، وراجعة إليها متفرعة عن صناعة ا�از و أدواتهكلها 

  :كمال أبو ديب -2-2

ذ يصف إ "يف الشعرية  "لكتابه  ابو ديب مصطلح الشعرية عنوانأاستخدم الناقد كمال         

، أي أ�ا جتسد يف النص لشبكة من العالقات اليت تنمو بني يصة  عالئقيةخص « :الشعرية بأ�ا

 خر دون أن يكون شعرياآال منها ميكن أن يقع يف سياق كساسية أن  كونات أوليه مستها األم

خرى هلا السمة أواشجة مع مكونات ، ويف حركته املسياق الذي تنشأ فيه هذه العالقاتلكنه يف ال

  .3»ىل فاعلية خلق للشعرية و مؤشر على  وجودها إساسية ذا�ا يتحول األ

زاوية مغايرة فقد اعتمد على مبدأها ىل الشعرية من إبو ديب أهنا نظر الناقد كمال         

   .أال هو مبدأ العالئقية ،وصف الشعريةتمن خالله  نليتمك

                                                           
  . 47،  46لعربية ،ص أدونيس ، الشعرية ا  1
  . 279،ص  1978، 2أدونيس ، زمن الشعر ،دار العودة ، بريوت ، ط  2
  .14،ص 1991، 1كمال أبو ديب ، يف الشعرية ، مؤسسة األحباث العربية ، بريوت ،ط   3



مفاھیم ومصطلحات:                                                                    ولالفصل األ  
 

 

11 

مسافة (ي أ ،ىل التضاد و الفجوةإه ملفهوم الشعرية وقد أشار كمال أبو ديب يف تأسيس       

 ورها الشعرية من حيث ص املبتكرة، تلك املسافة الناجتة عن العالقة بني اللغة املرتسبة و اللغة التوتر

البنية العميقة وظيفة من وظائف العالقة بني  «:لذا فالشعرية هي ،1)ولية و ترتيبها و مكونا�ا األ

لى هذه الوظيفة يف عالقات التطابق املطلق أو النسيب بني هاتني البنيتني     جو البنية السطحية، وتت

نعدام تقريبا وحني تنشأ خلخلة درجة اإلىل إأو ختف  ،تنعدم الشعرية ،يكون التطابق مطلقافحني 

  .2»جر يف تناسب طردي مع درجة اخللخلة يف النصنفت و تغاير بني البنيتني تنبثق الشعرية و

فهو يعتمد على لغة   ،ن الشعرية هي شعرية لسانيةأ «: ىلإديب  بوألك شار كذأوقد         

الواقع أن و ، )جان كوهني(، مثلما هو الشأن يف احلكم عند ي مادته الصوتية و الدالليةأالنص 

ىل مواقف فكرية إبل جتاوزها بو ديب مل يكتف يف حتديد الشعرية على البنيات اللغوية فحسب أ

 .3»شكل عامبالعامل  ابرؤي، أو التجربة أو مرتبطة باللغة شعورية أو تصويرية أو بىن

تنحصر بني ثالث مفاهيم أال  )كمال أبو ديب(صة ملفهوم الشعرية عند الناقد و كخال        

يسميه الفجوة أو  فهو يرى أن الشعرية وظيفة من وظائف ما ،)، التحول العالئقية، الكلية(وهي 

  .ة التوتر و هو يوليها أمهية خاصةمساف

بو ديب ال تزال مرتكزة عند مدار واحد أكمال  و نالحظ مما تقدم أن شعرية أدونيس و        

  .من بعيدز العربية أو جتاوزته منذ تركته الشعرية 

 :عالقات الشعرية -3

  : باألدبيةعالقة الشعرية  -3-1

و تعترب من  ،دبية أسبق يف الظهور يف عامل النظرية النقدية احلديثة من الشعوبكانت األ        

   :دبية يفمفهوم األ )سعيد علوش  (و يلخص  ،قرباها نكثر مهم احلقول املوازية للشعرية و األأ

  أي ما هو شاعري منذ بدايتهدبخالص يف األ ما هوطابع ،.  

                                                           
  .  39،  38كمال أبو ديب ، يف الشعرية ، ص   1
  .24حممود درابسة ، مفاهيم يف الشعرية ،  ص  2
  . 343وريت ، احلقيقة الشعرية ،ص بشري تا  3
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 ي ما جيعل من عمل ما عمال أدبياأدبيته أدب بل دب هو األليس موضوع علم األ. 

 حدهادبية و صوص األنطلح مقياس سيميائي خيص الاملص. 

 لألدب، بأ�ا تسمح بتمييز كل نص أديب عن النصوص لسيميائية دبية يف نظرية اتعرف األ

  .1الشكالنيني الروس خاصةغري االدبية يف دراسة 

ة يأن هلما غا كان يفشر تدبية ريف يظهر أن كال من الشعرية و األومن خالل هذا التع        

  اسرعان منتشار و دبية مل جتد الرواج الكايف لال�ما تتسمان بالعلمية، غري أن األأواحدة، و 

و صعوبة متييز حدودها  دبية من الشعرية يف املفهوم و الطريقةاقرتاب األ، و ت عليهما الشعريةظغ

طاب ة يف اخلدر ىل جانب استنباط اخلصائص احملإبية موضوعا أكيدا للشعرية نفسها دجعل من األ

هي اختصار ي على اخلطاب أدبيته، فهذه اخلصائص في اخلصائص اليت تضأ ،ديببداعي اإلاإل

  .2باألدبية عالقة املنهج باملوضوع دبية ذا�ا و بالتايل فعالقة الشعريةاأل

  : باألسلوبيةعالقة الشعرية  -3-2

ىل إخباري اإل سياقهل اخلطاب عن سلوبية بدراسة اخلصائص اللغوية اليت حتوّ األ تعىن        

ديب الفين مزدوج جيعل اخلطاب األما الذي : تنطلق من هذا التساؤل ، والتأثريية ة وياجلمال تهوظيف

سلط مع ذلك ، و يالليةدبالغ الرسالة الإيؤدي ما يؤديه الكالم عادة و هو  ،الوظيفة و الغاية؟

  .3نفعل للرسالة املبلغة انفعاال مابه ليغطا اضعلى املستقبل تأثريا 

  .4»ال معا الشعرية كدبية ليشسلوبية حتدد مع األأن األ « :ويرى الغذامي        

                                                           
  .  36،ص  1985،بريوت ، 1سعيد علوش ، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ، دار الكتاب اللبناين ،ط  1
  . 5،ص 1996،  1ن املركز الثقايف العريب ، ط) دراسة األصول و املناهج و املفاهيم(حسن ناظم ، مفاهيم الشعرية   2
  .27ص ،املرجع نفسه  3
  . 20،ص 1985، 1عبد اهللا الغذامي ، اخلطيئة و التكفري من البنيوية إىل التشرحيية ، النادي الثقايف األديب ،جدة ، السعودية ،ط  4
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 خرية إحدى جماالت الشعريةية، بوصف هاته األسلوبومن هنا يتضح أن الشعرية تشمل األ

ىل دراسة إعى ، يف حني أن الشعرية تسصف خصائص القول يف النص دون سياقفاألسلوبية و 

  .1الشفرة لتأسيس السياق

  :باللسانياتعالقة الشعرية  -3-3

ص ن الشعرية حقل معريف يقارب النصو حتمية، أللشعرية مع اللسانيات مسألة إن تعامل ا        

خرية أكثر أكثر متاسكا مع منهجية اللسانيات، مما جيعل هذه األمر الذي جعلها اللغوية، األ

  .2ن العمل الفينل العناصر اليت تكوِّ ىل حتليإتعامال مع الشعرية، اليت �دف 

البنية اللسانية متاما  بقضايا�تم  ،)رومان جاكبسون( ن الشعرية كما يؤكدها إوهكذا ف        

ت و يرتتب عن جزء من اللسانيا، ويكمن اعتبار الشعرية ليل الرسم بالبنيات الرمسيةمثلما يهتم حت

  : هذا التحديد ما يلي

  اعتبار الشعرية فرعا من فروع الدراسة اللسانية اليت �تم بتنوعات البنية اللغوية خاصة

  .فة الشعريةالتنوع الذي �يمن فيه الوظي

  خرىساق الداللية األاألنفتتاحها على لة  لألثر الفين مع استققيمة املالالرتكيز على. 

  )  Le Lieu romanesque: ( مفهوم المكان الروائي: انيثا

يف أصل تقدير الفعل مفعل، ألنه موضع   :كانامل ،جاء يف لسان العرب البن منظور :لغة  -1

 عـــــــــــــــــــــــن الوضاــــــــــــــكأكثر أجروه يف التصريف جمرى الفعل و امل ، غري أنه ملاة الشيء فيهنكينو 

 .3مجع اجلمعاجلمع أمكنة كقدال و أقذلة، و أماكن و 

                                                           
  . 22ص ،عبد اهللا الغذامي ، اخلطيئة و التكفري من البنيوية إىل التشرحيية   1
  .  24تزقيطان تود روف ، الشعرية ، ص  2
   73، ص ) م ك ن(،مادة 6، ا�لد 1997، 1عرب ، دار صالل ، بريوت، لبنان ، طلسان ال : ابن منظور  3
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املكان املوضع أو هو مفعل من الكون مجع  «:لبطرس البستاين احمليط كما جاء يف حميط      

 .1»التودد و املنزلة عند ملكمصدر : أمكنة و أماكن قليال ، املكانة 

:           انة، ومنه قوله تعاىل، كاملكاملكان املوضعُ   « "تاج العروس " وقد ورد يف قاموس        

»    

    

   «، )وأماكن، تومهوا مجع أمكنة  )67اآلية  يس

، وقيل امليم يف كما قالوا يف تكسري املسيل أمسلة، وهذا  متكن يف املكان: امليم أصال حىت قالوا

  .2  »املكان أصل كأنه من التمكن دون الكون 

: و املكان لغة... «: بقوله " الكليات " و جند تعريفه عند أبو البقاء الكويف يف كتابه         

  .3  »ضجاعهأرض و موضع قيامه و نسان من األاملستقر كمقعد اإلاحلاوي للشيء 

�م قالوا أل ...من الكون) مفعل ( من التمكن ال ) فعال... ( املكان  « :ويقول كذلك        

 .4  ») أماكن ( و ) أمكنة (و ) أمكن(  :يف مجعة 

ملوهوم مع فاملكان هو الفراغ ا، خص من املكانأأن اخلالء  «: عرفه بقوله يا ظاهر عبد املسلم أمّ 

، و حاصلة وم مع اعتبار أال حيصل اجلسم فيها اخلالء فهو افراغ املوه، أمّ اعتبار حصول اجلسم فيه

  .5 »املكان اخلايل عن الشاعر 

                                                           
  ، 1981قاموس مطول اللغة العربية ، ساحة رياض الصلح مكتبة ناشرون ، طبعة جديدة ،" حميط احمليط  : بطرس البستاين  1

  859، ص ) م ك ن(مادة  
  ، دار الفكر للطباعة و  18العروس من جواهر القاموس ، ا�لد حمب الدين أيب فيض السيد حممد مرتضى الزبيدي ، تاج   2

  . 488، ص  1994، ) د ط(النشر و التوزيع ، بريوت ، لبنان 
  أبو البقاء الكويف ، الكليات ، نقال عن ناصر أمحد الزغلول ، إمسا املكان و الزمان يف القرآن الكرمي دراسة صرفية داللية ،   3

   10، ص  2001، 1عامل الكتب احلديث ، اربد ، األردن ،ط
  املرجع نفسه ص نفسها   4
  ، دار الشروق للنشر و التوزيع ، ديب ،) التعبري ، التأويل ، النقد(طاهر عبد املسلم ،  عبقرية الصورة و املكان  :ينظر  5

  . 25، ص ) د ت(، ) د ط( 
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املوضع : من خالل هذه التعريفات اللغوية يتضح أن املكان لغويا حيمل احتماالت متقاربة وهي

  .املنزلة، و املكانة

   :طالحااص -2

، ألن باقي كان اليت تشكل بينة النص الروائير من بني أهم األ) Lieu(يعد املكان         

ال حبضور إال ميكنها أن تقوم  ،)خل إ.. حداث و الشخصيات و الزمن األ(  عناصر الرواية

   .ابالغإكون النص أكثر مصداقية و لي اكان جيمعهممب

فكار و التصورات اليت لروائي الفين نتيجة لظهور بعض األولقد نشأ االهتمام باملكان ا        

، والفن الروائي هو أكثر الفنون انه مكان حيدد أبعاده حتديدا معينأىل العمل الفين على إتنظر 

  .1...التصاقا بالزمان و املكان 

 ض أطلقبعفال ف تسمياتهىل اختالإصطلح املكان مما أدى ف الدارسون يف حتديد ماختل        

باحث يدافع عن ل خرون الفضاء، وراح كآخر املكان و عليه اسم احليز املكاين و البعض اآل

عطائه داللة داخل النص إبراز املكان و إسهم يف أبرز من أدبية، و من اللته األدتسميته و يربز 

وفيه ركز على مفهوم املكان باعتباره صورة   ،"شعرية الفضاء " يف كتابه  )غاستون باشالر(الروائي 

 اــــــــــــــــــحالم اليقظة و تشكل فيه خيالنأليف الذي ولدنا فيه و مارسنا فيه املكان األ « فنية ، ومساه

  .2 »و املكانية يف األدب هي الصورة الفنية اليت تذكرنا أو تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة 

اسات و تقسيم مساحات بة لباشالر ليس مكانا هندسيا خاضعا لقياملكان بالنس و        

و املكان ال يعاش على شكل  ،ديب كتجربةا هو ذلك املكان  الذي عايشه األأمنلألراضي و 

                                                           
  ية العربية اجلديدة ، رسالة لنيل شهادة ماجيستري ، اشرف شريفي عبد الواحد ،خلالدي مسري ، مجاليات املكان يف الروا  1

   6ص 2009جامعة وهران ، 
  .6م، ص1987، 1غالب هلسا، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بريوت لبنان، ط: غاستون باشالر، مجاليات املكان، تر  2
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ليه ولو يف إ ناصورة فحسب بل يعيش داخل جهازنا العصيب كمجموعة من ردود الفعل فلو عد

  .1ليه إنا ا طريقسنالظالم لتحس

مستويني " مجاليات املكان " يف كتابه  ) Gaston Bachlar(وحيدد غاستون باشالر         

ذ يتجلى إعاد اهلندسية و اجلغرافية للمكان، بمعمارية املكان اليت تعين األ «: للمكان ومييز بينهما 

ممثال حبيث يعد البعد اجلغرايف للمكان . بوصفه كيانا  هندسيا و اقعيا –ل و يف املقام األ –املكان 

و بيت الطفولة الذي أليف اليت تظهر و جتسد لنا املكان األ وشاعرية املكان. له ألبعاده املميزة

  .2 »ليف مان و االحتواء، أي املكان األبقيم احلماية و األيتسم 

ىل شكل إيصنف املكان  ) Gaston Bachlar(من خالل مقولته يتضح لنا أن         

 .ليف متمثل يف بيت الطفولةاملكان األهندسي متمثل يف البيت، و 

من خالل  "بنية الشكل الروائي" مفهوم املكان يف كتابه ) حسن البحراوي(وقد حدد         

دة ، يؤطر املال املكان عنصرا فاعال يف الروايةاستفادته مما جاء به غاستون باشالر حيث جع

زمنة ركات الشخصيات و تطور األذاته حت و يربز يف ،حداثاحلكائية و يعمل على تنظيم األ

الوضع املكاين يف الرواية ميكنه أن يصبح حمددا أساسيا للمادة   « :ذ يقولإروائي داخل النص ال

ري ــــــــــــــــــــروائي جوه ىل مكونإحداث و احلوافر، أي أنه سيتحول يف النهاية لتالحق األ و ،احلكائية

 .3 »كديكور   هو حيدث قطيعة مع مفهوم

نعزال عن باقي عناصر ال يعيش م « :كما ربط حسن حبراوي املكان بعناصر السرد باعتباره        

خرى للسرد كالشخصيات األمنا يدخل يف عالقات متعددة مع املكونات احلكائية إالسرد و 

                                                           
  .  245، ص  1993،  2عبد املالك مرتضى ن حتليل اخلطاب السردي ، املركز الثقايف العريب ، املغرب ن ط   1
  غاستون باشالر ، نقال عن غادة اإلمام ، غاستون باشالر مجاليات الصورة ، دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع ،   2

   291، ص 2010،  1بريوت ، لبنان ، ط
  . 33ن ص 2009، 2اوي ، بنية الشكل الروائي ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ، طحسن البحر   3
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قيمها بالت اليت ليه ضمن هذه العالقات و الصّ إوعدم النظر  ...حداث و الروايات السردية واأل

   .1 »داخل السردينهض به الفضاء الروائي  جيعل من العسري فهم الدور النصي الذي

املكان عندنا شأنه شأن أي عنصر من عناصر  « :أما تعريف الناقد ياسني النصري هو        

 ســــــــاحةو ال حيزا حمدد امل ،خارجيا مرئياالفين يتجدد عرب املمارسة الواعية للفنان، فهو ليس البناء 

  .2»تاريخ ما احملتوى على  ال تركيب من غرفة و أسيجة و نوافذ بل هو كيان من الفعل املغري و و

 : ىل قسمنيإقسم الناقد ياسني النصري املكان وي -

 تكويناته من الواقعي الذي ميتلك مرجعية خارجية أي أنه يبينفهو املكان : املوضوعي املكان 

 .3اجتماعيا وواقعيا أحيانا هونستطيع أن نؤثر عليه مبا يتماثل، احلياة االجتماعية

 ور مفرتض و هو نظالذي تتشكل أجزاؤه وفق م ،هو ابن املخيلة البحث و: املكان املفرتض

  .4نه غري حمدود و غري واضح املعامل أّال إخصائصه من الواقع يستمد بعض 

كان الذي ي املأهو املكان اللفظي املتخيل   :هناك من يرى أن املكان الروائيىل ذلك إضافة إ -

أو شعريته  ،غراض التخيل الروائي و حاجته، وهذا يعين أدبية املكانألصنعته اللغة انصياعا 

 .5عن املشاعر و التصورات املكانية املرتبطة  بإمكانيات اللغة عن التعبري

 .يتضح هنا أن املكان تشكيال جيمع مظاهر احملسوسات و امللموسات *

لدى الفالسفة املسلمني نذكر من بينهم  اهتمام كبريبكما حظي املكان الروائي         

كذلك ميكن  ، وو نتحيز فيه ،املكان موجودا ما دمنا نشغله الذي عدّ  )أرسطو(الفيلسوف 

جدلية رد فيها على أقوال  ة، ورأى بعد مقدمخرآىل إن طريق احلركة و النقلة من مكان إدراكه ع

  .6 »هو �اية اجلسم احملتوى  إن املكان هو �اية اجلسم احمليط و  «: الفالسفة يف املكان

                                                           
   26، ص املرجع نفسه  1
  . 75، ص 2010،  2دراسة املكان الروائي ، دار يتوى ، دمشق ، سوريا طالنصري ، الرواية و املكان  سنييا  2
  130ص  ،2003، ) دط(التوزيع األردن ، دراسة بنيوية يف أساليب السردية ، دار الكندي للنشر و  ،عامل النص :دصسلمان كا  3
   14-13ص،2012،  1، مؤسسة دار الصادق الثقافية، طاملكان يف الشعر االندلسي : يلربو طحممد عويد حممد ساير ال  4
  .52، ص2003، 1منشورات إحتاد كتاب العريب، دمشق، سوريا، طمسري روحي الفيصل، الرواية العربية البناء و الرؤيا، .. 5
  .19ص 1999،  1دار الكندي للنشر و التوزيع ، اربد ، األردن ، ط ،املكان يف النص املسرحي ، دليميمنظور نعمان جنم ال  6
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 :بأن )أفالطون(كما جند أول استعمال اصطالحي للمكان يف الفلسفة قد صرح به         

  .1 »شياء ويقبلها و يتشكل �ا ا حيوي األاملكان م«

عاد هي الطول و أبن عنده ينبغي أن يكون ذا ثالثة فاملكا  « ):سقليدا(أما الفيلسوف         

رى بدوره أن يهو أحد فالسفة العصر احلديث  ، وديكارتد رض و العمق، و كذلك جنــــــــــالع

  .2 »" اقليدس "املكان ميتد يف األبعاد الثالثة كما حدده 

ة للمكان نيباحلسية اليت هي مسة الصور الذه ااتسامه ظ من خالل هذه التعريفات نالح        

  .3ىل مواقع هلا خصائص عاطفيةإائي هي صور مظاهر حمسوسته كثريا لدى اإلنسان البد

  : (Espace)والفضاء   (Lieu)الفرق بين المكان  -3

خري أكثر و الفضاء، ولعل هذا األتداخالت مع مصطلحي احليز أ يشهد مصطلح املكان        

ما و اختالفهما يف نفس همصطلحات استعصاء على الضبط و التمييز بينه و بني املكان لتشا�

ن كان  إ ائي مصطلحان بينهما صلة وثيقة والفضاء الروائي و املكان الرو  الوقت، حيث أن

املفرد  (Le lieu Romane sque)املكان الروائي   ،ننا نقصد باملكانإمفهومهما خمتلف، ف

بيد  ،أمكنة الرواية مجيعها (L’espace romaneque)، ونقصد بالفضاء الروائي ليس غري

يقاع املنظم مكنة يف الرواية، بل تتسع لتشمل اإلوم الفضاء ال تقتصر على جمموع األأن داللة مفه

  .4  »للحوادث اليت تقع يف هذه األمكنة و لوجهات نظر الشخصيات

، حداث اليت جتري يف الروايةألنه حيتوي املكان و األ، كانذا يعدو الفضاء أمشل من املو�        

  .شخصيات و املساحة اليت تلعب فيهاكذا ال و

                                                           
  .  17ص  2008،  1باديس فوغايل ، الزمان و املكان يف الشعر اجلاهلي ، عامل الكاتب احلديث ، اربد ن األردن ، ط  1
  .18لزمان و املكان يف الشعر اجلاهلي، ص باديس فوغايل ، ا  2
  2006،  1األردن ، ط ،تب احلديث ، اربدعامل الك" ذجا أمحد عبد املعطي منو " مكانية وبنية الشعر املعاصر الز  : حنان حممد موسى محودة   3

  . 18ص 
   74الرواية العربية البناء و الرؤيا ،ص  : مسري روحي الفيصل  4
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ر رواده ـــــــــــــــمشل يف نظديد جاء ليحل حمل املكان كونه األريب جغو يكون الفضاء مصطلح         

إن الفضاء يف الرواية هو  «": دي بنية النص السر  "ذ جاء إ )محيد حلميداين(و أبرزهم الناقد 

يف سريورة احلكي سواء نه جمموع األمكنة اليت تقوم عليها احلركة الروائية إ ،أوسع و أمشل من املكان

تدرك بالضرورة و بطريقة ضمينه مع كل حركة اليت بشكل مباشر أم تلك تلك اليت ّمت تصويرها 

  .1 »حكائيه 

فضاء : سمامكنة، هو ما يبدو منطقيا أن نطلق عليه إن جمموع هذه األ  « :كما يقول        

اء ــــــــــــن الفضوّ ــــــــــىن هو مكـــــــــكان �ذا املع، و املة، ألن الفضاء أمشل، و أوسع من معىن املكانالرواي

ن فضاء الرواية هو الذي إكون متعددة، ومتفاوتة، فتمكنة يف الروايات غالبا ما و مادامت األ

 ، أو الشارع لذي يشمل جمموع األحداث الروائية، فاملقهى أو املنزلمل الواسع ااإنه الع ،مجيعايلفها 

شياء كلها كن إذا كانت الرواية تشمل هذه األ، ولأو الساحة كل واحد منها يعترب مكانا حمددا

   .2»�ا مجيعا تشكل فضاء الرواية إف

ا جزئي ىل أن املكان يكون فقط متعلقإ، و يشري هنا يوسع يف داللة املصطلح أكثر فالناقد        

  .من جماالت الفضاء الروائي

 و متعدد الدالالت بتعدد تقدمياتهن مصطلح الفضاء يبدان يعترب جزء من الفضاء، ألذن فاملكإ*

، وقد يعين الفضاء النصي أو ما بالبعد اجلغرايف للمكان يف النص فقد يعين الفضاء املكاين املتعلق

  .3...بفضاء الكتابة يسمى 

  :و�ذا يتخذ مفهوم الفضاء اربعة أشكال عند الناقد محيد حلميداين -

                                                           
  بنية النص السردي من املنظور النقد األديب ، املركز الثقايف العريب للطباعة و النشر و التوزيع ، ، محيد حلميداين  1

   64ص  2000، 3الدار البيضاء ، املغرب ،ط
  .53، صاملرجع نفسه  2
  ، اصدارات جملس الثقافة العام ، الشخصية الروائية عند خليفة حسن، حسني أمحد علي األشلم :ظرين  3

  457،ص2006،) دط(القاهرة 
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 الفضاء اجلغرايف ) L’espace géographique(   : هو مقابل ملفهوم املكان، ويتولد

 .بطال أو يفرتض أ�م يتحركون فيهنه الفضاء الذي يتحرك فيه األإعن طريق احلكي ذاته، 

  الفضاء النصي ) L’espace Tesctuel(  : فضاء مكاين أيضا غري أنه متعلق فقط وهو

على مساحة  –باعتبارها أحرق طباعية  -ه الكتابة الروائية أو احلكائية باملكان الذي تشغل

 ) ميشال بورتور(هتم �ذا الفضاء  النصي ابعاد الثالثة للكتاب و قد الورق ضمن األ

BuToR)/ (M 1. 

   الفضاء الداليل :)l’espace sémantique ( :صاحبه  و)ىل إيشري  ، و)جريار جنيت

 .رتبط بالداللة ا�ازية بشكل عامالصورة اليت ختلفها لغة احلكي و ما ينشأ عنها من بعد ي

  الفضاء كمنظور أو رؤية)Espace Comme vision( : ىل الطريقة اليت إو يشري

، مبا فيه من أبطال يتحركون  على احلكائيطتها أن يهيمن على عامله يستطيع الراوي بواس

  .2جهة  تشبه واجهة اخلشبة يف املسرح او 

رى ـــــــــــــــــــــخريين هلما عالقة مبباحث أخسيم فإننا نالحظ أن املفهومني األو حسب هذا التق        

املفهومني األولني  مساحة مكانية حمددة على خالف ال على ذّ اختذ هنا تسمية الفضاء دون أن ي و

الفضاء  رجاع املبحث الثالثإا مبحثني حقيقني  يف فضاء احلكي، بينما ميكن اللذين نعتربمه

  .ىل موضوع زاوية النظر عند الراويإىل موضوع الصورة يف احلكي، و املبحث الرابع إ الداليل

 رايفــــــــــــاجلغالفضاء : كثر من حقلأىل إح الفضاء النصي عام جدا قد تسرب فمصطل        

 ....املسرحي  ،املعماري ،الداليل الفضاء ،الفضاء النصي

وقد شهد املكان تطورا  « :الذي حتدثت عنه قائلة) حلومة التجاين(و الفضاء يف نظر          

ن ــــــــــــــماكالف األآفضاء أوسع من املكان و قد حيتوي ذلك أن ال ،فاصطلح على تسميته بالفضاء

ة ال متناهية لوهكذا فالفضاء سلس ،ماكنأن هي احتوت على إ ،ىل فضاءاتإماكن  تتحول األو 
                                                           

  .62بنية النص السردي ، ص  : محيد حلميداين  1
 2012، 1عمان ن األردن ، طاملصطلح السردي يف النقد االديب احلديث ، دار صفاء للنشر و التوزيع ،  : أمحد رحيم كرمي اخلفاحي  2
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أعلنها عامل من علماء  و ال فنا  يقبل اخلضوع لفرضية ،دبياأن ليس عمال آكن لكن القر ا ممن األ

  .1 »على الرغم من ذلك  فالنص  القرآين أسلوبه يف التعبري  عن الفضاء  ، ودب أو النقداأل

مصطلح متسع الداللة حيتوي  « :مصطلح الفضاء بأنه )حممد البورميي(كما يرى الناقد         

بياضها جسد  شياء متباينة و متعددة ال حصر هلا بدءا من املساحة الورقية اليت يتحقق عربأعلى 

مناط أدراكنا عرب إحداث اليت تقع حتت سلطة األ/ اللغة / شياء األ/ الزمان / ىل املكان إالكتابة 

  .2 »السرد و اليت جتسد عامل الرواية 

البنية و الداللة يف روايات "ضاء و املكان الروائي يف كتابه بني الف )أمحد مرشد( و ميز         

ماكن الروائية يف طلح الفضاء الروائي على جمموع األأطلق مص «: ذ يقولإ، "ابراهيم نصر اهللا

ا أن نطلق عليه مكنة هو ما يبدو منطقين جمموع هذه األإبناؤها يف النص الروائي،  روايات اليت متّ 

ن ، و املكان �ذا املعىن هو مكوّ وسع من معىن املكانأمشل و أن الفضاء اسم فضاء الرواية، أل

ماكن اليت الروائي العالقات القائمة بني األ، يشمل الفضاء االتساع هذه الفضاء و بفضل مسة

  .3 »اندرجت يف رحابه ، والعالقات بني احلوادث اليت جتري فيها 

 4اـــــــــو الوجود و يكتشف فيه السرد القصصي تدرجيي نة،و الفضاء الروائي يثبت الكينو         

أن الفضاء ال « :"لفضاء الروائيا"يف كتابه   (Gerard Genette)بينما يرى جريار جينت 

  .5»لوان شكال و األم اليت ال شأن هلا بذكر األيإمنا هو وسط حممل بالقو ، سبح يرى بالعني و

و " ل الروائي بنية الشك" بني الفضاء الروائي و احلدث يف كتابه  )حسن حبراوي(ربط يو         

، و بالتايل ميكن حداث السرديةاأل الفضاء الروائي يبدو مرتبطا  خبطية« : يقول يف هذا الصدد

                                                           
، )تد(دالوي للنشر و التوزيع ين جمالقرآاسة حتليلية سيميائية يف اخلطاب البنية السردية يف قصة النيب إبراهيم عليه السالم ، در  : حلومة التجاين  1

   .133، ص  2013،  1ط
   .245، ص  2011،  1ط ،األردن ،صفاء للنشر و التوزيع ، عمان التحليل البنيوي للرواية العربية ، دار :يوس غازيلغفوزية   2
   .130، ص 2005 ،1ربية للدراسات و النشر، بريوت، لبنان، طالبنية و الداللة يف الروايات ابراهيم نصر اهللا ، املؤسسة الع : مرشد أمحد  3
  1اجلديد املتحدة ، بريوت ، لبنان ، ط، تر فالح رحيم ، دار الكتاب  2جبول ريكور ، الزمان و السرد التصوير يف السرد القصصي ،  :ينظر  4

   196، ص  2006
   .57، ص  2002، ) دط(فريقيا الشرق ، بريوت ن لبنان ، عبد الرحيم حزل ، إ : الفضاء الروائي ، تر : جريار جينت و آخرون  5
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لزامي بني الفضاء الروائي و احلدث اإل االرتباطالذي يتبعه اجتاه السرد وهذا  بأنه هو املسارالقول 

ساسية ذلك أن املكان هو أحد العوامل األو  ،1 »هو الذي سيعطي للرواية متاسكها و انسجامها 

  .اليت يقوم عليها احلدث

يتضح لنا أن مصطلح الفضاء  ،ليها هؤالء النقادإق م اليت تطرّ من خالل هذه املفاهي و        

  ي دون فضاء حيتويهاحلكائن الأو  ،نانسلإلان فهو خيرتق الكون و ال وجود أكثر مشولية من املك

، يعد الفضاء احلدود الداخلية ة مبوضوع حمتوىقرب املكان احلدود احلاقة مبوضوع احلايما يعتفف

  .2للوعاء احملتوى

  :أهمية المكان -4

، أو املكان الذي جتري فيه ه أحد عناصرها الفنيةألنّ  يف الرواية أمهية كبرية،ب املكان يكتس        

ىل فضاء إعمال املتميزة ادث و تتحرك خالله الشخصيات فحسب، بل يتحول يف بعض األاحلو 

ت و مينحنها مبا فيه من حوادث و شخصيات و ما بينهما من عالقا ،حيتوي كل العناصر الروائية

و احلامل  جهة نظرها و يكون هو املساعد على تطوير بناء الروايةعرب عنه و ي املناخ الذي يفعل و

ل و �ذه احلالة ال يكون املكان كقطعة قماش بالنسبة للوحة ب ،ملنظور املؤلفلرؤية البطل و املمثل 

شكاال و يتضمن معاين أية فهو يتخذ امهية يف الرو أ ذ للمكانإيكون للفضاء الذي تصنعه اللوحة، 

  .3 »ه حيان هو اهلدف من وجود العمل كلّ قد  يكون يف بعض األو  ،ذاته يف ةعديد

يضا على مستوى احلكاية أبل تتجلى  ،ر على املستوى البنائيصمهية املكان ال تقتأو إن         

 )محيد حلميداين(و كذلك حتدث   ،4 »نسانيةنسان للعالقات اإلوذلك حني خيضع اإل ،املدلول

النسبة حداثها بأإن تشخيص املكان يف الرواية، هو الذي جيعل من « : مهية املكان فيقولأعن 

                                                           
  . 29بنية الشكل الروائي ، ص  : حسن حبراوي  1
  . 19-18، ص  2003، ) د ط(حلسن أمحامة  ، أفريقيا الشرق ، املغرب ن  : شعرية الفضاء الروائي ، تر : جوزيف كنسري : ينظر  2
  . 33ص   ، املرجع السابق،حسن البحراوي  3
  . 128البنية و الداللة ، ص  : مرشد أمحد  4



مفاھیم ومصطلحات:                                                                    ولالفصل األ  
 

 

23 

هنا متكن أمهية املكان من خالل القدرة اليت  ،1 »، مبعىن يوهم بواقعيتها للقارئ شيئا حمتمل الوقوع

الرواية أكثر  علجهذا ما  حداث وذب القارئ و تلمح األجتوظف فيها الروائي املكان بطريقة ي

  .ا بسعة اخلياليترق

مبعىن يوهم  ،حداثها بالنسبة للقارئ شيئا حمتمل الوقوعأاملكان يف الرواية هو الذي جيعل و         

ي أو طبيعي أن  ،م به الديكور و اخلشبة و املسرحنه يقوم بالدور نفسه الذي يقو إبواقعيتها، 

  .2 »اين معني طار مكإ ضمنإالّ حدث ال ميكن أن يتصور وقوعه 

هذا التأطري و قيمته ختتلف  ىل التأطري املكاين غري أن درجةإلذلك فالرواي دائم احلاجة         

س بنفس القدر الذي او يؤثر يف النّ ، حقيقة معاشه و للمكان قيمة كبرية فهو من رواية إىل أخرى،

تنتج من التنظيم املعماري    اميَ قِ ، وحيمل املكان يف طياته يب، فال يوجد مكان فارغ أو سليؤثرون فيه

  .3وكا خاصا على الناس الذين يلحون، فيفرض كل مكان سلمن التوظيف االجتماعي كما تنتج

كن تصور وقوع حدث ميذ ال إ ،ساسي يف البناء الروائين املكان هو العنصر األيتضح أ        

نسان إكل  و  ،مكان معني ن يقع يفأفكل حدث البد  ،حداث خارج نطاق احليز املكاينمن األ

خري مرتبط بسؤال عن الوجود ألن هذا األ ،احلياة خارج حدود املكان ال يستطيع أن يعيش يف

ول م هو املكان األجود الذي حتقق دوما يف ظل املكان، حيث كان رحم األالو  اهذ ، ونسايناإل

أو القرية  مث املدينة ،الشارع ، مثّ البيت ، مثّ مث جاء املهد ،خرآالذي مورست فيه احلياة بشكل أو ب

  .4 »خرها القربآأو أمكنة أخرى يكون 

  

                                                           
  . 69بنية النص السردي ، ص  : محيد حلميداين  1
اشراف عبد القادر بوزيدة جامعة  ، مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت ، البنية الزمانية و املكانية يف الرواية موسم اهلجرة إىل الشمال : عمر عاشور  2

    18 – 17، ص  2002 – 2001اجلزائر ، 
   .46، ص  2002، ) د ط(، لة ، ا�لس األعلى للثقافة العالمة و الدال : القارئ و النص : يزا قاسمس  3
،  2008/2009، اشراف فهيمة الطويل ، جامعة اجلزائر  رتجيسشهادة املاعذاب، مذكرة لنيل شعرية املكان يف رواية ال : أمال سوداين  4
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الفضـاءات ، فـإذا كانـت  يكتسب املكان وجـودا مـن خـالل أبعـاده اهلندسـية الـيت يتمتـع �ـا        

 ، فـــإنّ رضـــه حاجـــة اإلنســـان املرتبطـــة بعصـــره تفيـــريدا للفضـــاء الكـــوين الطبيعـــي مـــع تغاملفتوحـــة امتـــدا

أخـــرى  اســـكن بعضـــها و يســـتخدم بعضـــها يف مـــر احلاجـــة ذا�ـــا تـــربط اإلنســـان بفضـــاءات أخـــرى ي

يسـلبه  مسكنه الذي حيميه من الطبيعة، و املستشفى مكان العـالج و السـجن قيـد متنوعة، فالبيت

، و الشـكل اهلندسـي الـذي نها اإلنسان و يشكلها حسب أفكاره، وهذه الفضاءات ينتقل بيحريته

  .اسب تطور عصرهيروقه و ين

  : سردية المكان -1

واسـطتها الشخصـيات حتدث فيها األحداث، و تتفاعل بساحة اليت املاملكان يف الرواية هو         

ان إىل آخـر ليتعـرف علـى ، فتنقلـه مـن مكـالقـارئ عـن عـامل الروايـة، وهـي تفصـل مع بعضها الـبعض

تشــكيالت املكانيــة املتنوعــة الــيت النتعــرف علــى ل »الــوالدة الثانيــة  « قــراءة روايــة ، فنعــدّ أمــاكن شــىت

  : ددها كاآليتحن

  : األماكن المفتوحة 1-1

عتبارهـــا الفضـــاء الـــذي يســـاهم يف تفـــاعالت اســـجلت حضـــورا بـــارزا يف هـــذه املدونـــة، بو         

، ومتثــل األمكنــة الــيت جتــد فيهــا الشخصــيات ي مســرح حلركــة الشخصــيات و تنقالتــههــ و « األبطــال

لقـاء و أمـاكن  ،و احملطـات ،و األحيـاء ،الشـوارع :كلما غـادرت أمـاكن إقامتهـا الثانيـة مثـل  ،نفسها

  .1»إخل ...و املقاهي  ،الناس خارج بيو�م كاحملالت

ن شخصـيات لتلعـب أدوارهـا بكـل ارتيـاح، ألال أمـام الو املكان املفتوح يف الرواية فسـح ا�ـ        

، و األمـــــر ال خيتلـــــف كثـــــريا عنـــــد و اهلـــــدوء لقاطنيـــــه الطمأنينـــــةنفتـــــاح األمكنـــــة يســـــاهم يف بعـــــث ا

ايل تعـرب تـــــــــمكنـة، و بالو هي تتحـرك داخـل تلـك األ ،الشخصيات الروائية اليت تشعر حبيويتها أكثر

  .حتاورها مع باقي الشخصيات وو بكل حرية عن مكونا�ا الداخلية و 

  .واسعة يف هذا النص الروائي و حتتل املدينة باعتبارها مكانا مفتوحا مساحة 

                                                           
   .40حسن حبراوي ، بنية الشكل الروائي ، ص 1
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  : المدينة -أ

ـــتعــد املدينــة تلــك التجمعــات الســكانية الكــربى الــيت جتمــع خمتلــف أصــناف النــاس ، فه          :  يـ

تشــر فيهــا احليــاة ، و تنانســة تعــيش علــى قطعــة حمــدودة نســبياجتمعــات مكانيــة كبــرية و غــري متج «

صـص از بالتخـــــــــــــــــ، كمـا متتأو كليهمـا معـا،، و يعمـل أهلهـا يف الصـناعة و التجـارة ،احلضرية املدنيـة

الـــذين ميارســـون فاملدينـــة جتمـــع الكثـــري مـــن النـــاس  ،1» جتماعيـــةو تعـــدد الوظـــائف السياســـية و اال

الليـل م اإلنسـان و ختتصـر وجـوده، ة ثـائرة تقـوّ ياملدينـة صـاخ « :خمتلف األنشطة و الوظائف و هلـذا

  .2»..، وكذلك �ارها فيها صاخب

مـــن تقطـــن فيهـــا  فهنـــاك،احلـــديث عـــن الكثـــري مـــن املـــدن » الـــوالدة الثانيـــة  «ورد يف روايـــة         

سـي  «و التلميـذ  ،»علـي مغـريب  «، و هناك من تنقل إليها كل مـن األسـتاذ الشخصيات الرئيسية

  .بسكرةنذكر مدينة من  بينها ، الروائيت إطارا كبريا من الفضاء و اليت شغل ،»عمرية 

  : مدينة بسكرة -

و لقــد شــغلت حيــزا مهمــا  ،و بوابــة الصــحراء هلــا تــاريخ حافــل ،تعتـرب بســكرة عــروس الزيبــان        

مدينـة بسـكرة كـان  أن إّال ، و مـدن أمكنـةمـة بوجـود عـدة ، رغـم أن الروايـة مفحّ الروايـة أحداثمن 

  .مستوى الروايةدى فين على صهلا واقع خاص و 

خاصــة بعــد الـــدعم الــذي تلقــاه مــن هـــذه  خفاقــةإو  األهليـــةكــان موضــوع اجتيــاز شــهادة         

سي عمرية كان على يقني أنه يستحق الرسوب ألنه مل يلتحق بكليـة االقتصـاد  « املدينة و فروعها 

ومــن يقنــع مجعيـــة  ،لكـــن مــن يقنــع الوالـــد ؟... لنتيجــة ، و هــو مقتنـــع �ــذه ايف ورقــة االمتحــان إالّ 

                                                           

 1 93، ص  2001، 1، دار الفرس للنشر و التوزيع، طامساء شاهني ، مجاليات املكان يف روايات جيل ابراهيم حربا 

53محودة ، الزمكانية  و بنية الشعر املعاصر ، ص حنان حممد موسى  2 
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عانــة ماليــة شــهرية إو هــي الــيت تبنتــه و خصصــت لــه ، –فــرع بســكرة  -العلمــاء املســلمني اجلزائــريني

 .1 »ملواصلة دراسته يف معهد ابن باديس بقسنطينة 

 داثـــــــــــــــــــــاألح، بـل تعـددت من وقائع أحداثه يف هذه املدينـة ومل يكتف املؤلف بسرد بعض        

املكـان لتـدهور احلالـة االجتماعيـة العـائالت القاطنـة �ـذا  تحني تعرض و القصص اليت جرت فيها،

 فـــالراوي ،2» الفقـــر كـــان القاســـم املشـــرتك األعظـــم بـــني غالبيـــة التالميـــذ  و العـــائالت البســـكرية « 

فا البسـكرية قـدم وصـ األسـرحاول أن يصور الظروف االجتماعية و احلالة االقتصـادية املزريـة لـبعض 

  .هاأن يوزع أحداث روايته بني  شوارع، و حاول دقيقا لبعض شوارع هذه املدينة

و  ذهـب سـي عمـرية  «مدينة بسكرة السرتجاع ذاكرة املأساة االستعمارية  كذلك استخدم        

 ني  و هــميى مــدى احليــاة كيــف مت فحــص املــدعو و لــن ينســ –بلديــة الصــيودة –بلديــة بســكرة  إىل

 .3» ...ا رب جزائريني خلدمة العلم الفرنسي جلل رمعستاملصورة تعرب عن احتقار ي باملئات، و ه

 يعطينــا صــورة معاكســة للمجتمــع يف مدينــة بســكرة عــن احلالــة االقتصــادية حـاول الروائــي أن         

يتلقاهـــا عامـــة النـــاس  يت الـــ اتو االســـتفزاز  ،و احلالـــة الثقافيـــة املتمثلـــة يف حماربـــة االســـتعمار) الفقـــر(

احلالــة املناخيــة خاصــة أن مدينــة بســكرة  إىل، و تعــدى الوصــف خــالل جتــوال�م داخــل هــذه املدينــة

ســـكان بســكرة مجـــيعهم يعتـــربون أي  «ورد يف املدونـــة الروائيــة  و هــذا مـــا ،في حـــاريتتمتــع جبـــو صــ

...  أشـد حـرارةيهمـا أالسابق و ال يكادون يتفقـون علـى  صيف جديد هو أشد حرارة من الصيف

مطـار الــيت تعقـب �ايــة الصـيف يف بعــض االحيـان ، و هــو مايســبب مــن األ فقفقـط يتفقــون يف التـأ

 .4»خسائر يف غلة التمر املنتظرة يف فاحتة اخلريف 

 اــــــــــــــــــــــــالـيت يعيشو�و بالتايل الروائي صور لنا مدينة بسكرة و حياة سـكا�ا و مـدى املعانـاة         

 .و كما متحورت جل أحداث الرواية يف هذه املدينة

                                                           

.11ص،م2007، دار الثقافة العربية، اجلزائر، دط، عمر الربناوي ، الوالدة الثانية  1 

14.ص  ،املصدر نفسه 2 

 3 .26ص  25املصدر نفسه ، ص 

41.املصدر نفسه ، ص  4 
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ارز ـــــــــــــــ�ـا مل تكـن احملـور البأ الّ ، إن حضورا يف هذه املدونة الروائيةلت بعض املدو لقد سجّ         

ة ـــــــــــــــــــــ، مبعـىن وظفـت ألغـراض فنيو حضورها كان شـكليا ة،و اضح تشكل بداخلها أحداثتو مل 

 .الرواية بأمكنة متعددة و متنوعة ثراءمجالية إلو 

  :البلدة  -ب

        ":سي عمرية "و هي بلدة صغرية و مجيلة تقع شرق باتنة على حد قول التلميذ  "لتزو تا"        

  . 1» ...و لكنها مجيلة و واسعة خاصة يف أوقات الربيع ...  بلدة صغرية متاما  إ�ا «

مــن  األول، و قــد ورد ذكرهــا يف الفصــل األســتاذمــن بيــيت التلميــذ و  كــالفهــي البلــدة الــيت جتمــع   -

 »  عمــرية ســي« مــن طــرف التلميــذ " علــي مغــريب" األســتاذ اســتغاثةالروايــة حــني وصــل نــداء 

بـدأنا نـدخل  كنا قـد «: و يظهر ذلك يف قوله ،"تازولت " اجته حنو بلدة  و ،فاستجاب للنداء

وهــي   ،2»بســكرة  إىل، و متهلنــا قلــيال لكــي نســأل عــن الطريــق الــيت تــؤدي بلــدة تازولــت الصــغرية

و قـد « لـه  انتيجـة عواقـب أفع األهليـةرسـوبه يف شـهادة  »سـي عمـرية «  االبلـدة الـيت لقـي فيهـ

سـيلتقي  الذين، جيلله احلياء من بسكرة مكسور اجلناح إىل، و عاد تازولت إىلقاده حظه العاثر 

  »سي عمـرية  «ة ــــــــــــــــــــاليت سامهت يف تربي » زهرية « هي كذلك تضم بني اجلدة و  3،»...�م

منذ  حلياته الدراسية رطنه كان املؤ أ إّال ذا املكان على الرغم من صغره هلإذن فالوظيفة السردية * 

  .األهليةالتلميذ يف نيل شهادة  غاية جناح إىلحىت وقوعها ، هلا بداية التخطيط

يعتـــرب هـــذا املكـــان جمـــاال مفتوحـــا متـــارس فيـــه الشخصـــيات حيا�ـــا بكـــل  :الشـــوارع و األحيـــاء  -ج

دوها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيشـكل مسـرحا لغ «ألنه  تعارضها،ا و �تقائها و جمال تقار لفهو حمل ا ،املستويات

  .4 »أو عملها  إقامتهااحها عندما تغادر أماكن و و ر 

                                                           

.8/9ناوي ن الوالدة الثانية ، صعمر الرب  1 

.10املصدر نفسه ، ص  2 

 3 .28املصدر نفسه ص 
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، ولكنهـا تقـدم للقـارئ جمـاال  واسـعا يتعـرف  تقـوم  بالـدور املهـم يف الروايـةالشـوارع و األحيـاء الإن 

  .على سلوكات الشخصيات و نفسيا�م فيه

ســـي  « ةحلــر ، و يظهــر هـــذا مــن خـــالل ،كلمـــة الشــارع يف مواضـــع قليلــة  إىلالروائــي  أشــار        

املســـافة مل تعـــد بعيـــدة    «: ه فيقـــولبـــمدينـــة باتنـــة لزيـــارة أقار  إىل »ســـي أمحـــد  «مـــع والـــده  »عمــرية 

 أ�ـــاة القريـــة طـــ، هـــذه حم�ايـــة هـــذا الشـــارع ســـتتوقف احلافلـــةيف  ،ةلـــنصـــف ســـاعة و تصـــل بنـــا احلاف

  .1». ..هي قادمة اركب يا بين  ، هاسيارات األجرة إىلتوقفت تعال نذهب 

 اخلـارجي املـــــــــــــــــــــــــــنفتح علـى العتيعترب هذا املكان من األمكنة العامة متنح للفرد حرية التنقل        

  .2مرةو هي دوما يف حركة مست

و الطرق من دون بذكر الشوارع  »عمر الربناوي  «يقوم الكاتب  »  الوالدة الثانية «ففي رواية  -

علـــى  «التحـــاور بـــني الشـــيخ  أثنـــاءفقـــد وردت يف العديـــد مـــن املـــرات  ،وصـــف واســـع أو دقيـــق

ى يف شـــســـألت ســـي عمـــرية بفضـــول و حنـــن  نتم « :يف قولـــه »ســـي أمحـــد  «و الوالـــد » مغـــريب

أو حـــني  ،3»ذا يـــا بـــين مل تأخـــذ بالنصـــيحة ؟ املـــ: رع قـــرب غابـــة ســـي بـــن عمـــارة و منزلـــهالشـــا

، وغري املعروف كقـول الشخصـية السـاردة املاثلـة يف املكان احملدد إىلاستخدامها كدليل للوصول 

ائق برأسه و سأله الس لطأ، و قد اآلنكان الفالح يعرب أمامنا و   « »أمحد خري الدين «الشيخ 

ها ار ـــــاليمــني يــا ســيد، كــان بوســعك أن ت إىلجمــرد خطــوات علــى هــذا الشــارع : عــن الطريــق فقــال

يسعى  و اليت كان» سي عمرية  «أالعيب الشوارع بعض  ضنتتحكما ا،  4 »لوال هذا املنحىن 

ـــهبعـــض مـــن خالهلـــا إىل مجـــع  ســـوق  إىليـــا صـــديقي نـــذهب  بســـرعة «: النقـــود، يتجلـــى يف قول

 .5»  ....الداللة لنساعد عمي الساسي يف تنظيف الشوارع ليعطينا بعض النقود 

                                                           

.59عمر الربناوي ، الوالدة الثانية ، ص  1 

.7، ص)الفضاء الزمن الشخصية ( الروائي الشكل بنية  ،حسن البحراوي 2 

.80عمر الربناوي ، املصدر نفسه ، ص  3 
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 املقـــاهي يف الســـاحات يف، مـــوت يفـــاجئ كـــل نـــاس يف الشـــوارع « :ويقـــول الروائـــي يف موقـــع أخـــر

  .1» ...يف املنازل يف كل مكان تطلع عليه الشمس  األسواقيف  ،العمومية

ل بــني صــكحلقــة و   إيــاه افصــول الروايــة مســتخدم عظــمالكاتــب هــذا املكــان يف م أوردفقــد         

خدمـــة للعديـــد مـــن  أدرجـــهاالمتحانـــات كمـــا  إجـــراءومكـــان  الرئيســـية،الشخصـــيات  إقامـــة أمـــاكن

  .)اخل...التعقب احلديث، املشي،(الوظائف 

  :البحر -د

احة بـــــــــــــــفالبحر مكان يقصده النـاس للس ،ن املفتوحة اليت وردت يف الروايةهو من األماك و        

بة للبشـر ـــــــــــــــــــــــــــــــــال أحد ينكر ما للبحر من أمهية قصوى بالنس«صفاء الذهن  و التسلية و الراحة و

  .2» ي للغواصني وصورة خلالق هذا املكان ثر و كنز  ،فهو مبعث كسب للصيادين ،و احليوان

فقــــــد عــــــاد هــــــذا املكــــــان باإلجيــــــاب علــــــى » الــــــوالدة الثانيــــــة  « نلمــــــح ذلــــــك يف الروايــــــة و        

ســـي «و التلميـــذ  ،»مغـــريب علـــي«حيـــث كـــان يقصـــده كـــل مـــن األســـاتذة  ،الشخصـــيات الرئيســـية

جلــس ذات « :و البــاطن يقــول ،الظــاهر منهــا األهليــةبغــرض فهــم وتفســري مراحــل امتحــان  »عمــرية

قـرب البحـر كمـا اقـرتح علـي املغـريب علـى سـي عمـرية التأمـل  بمكسـوة بالعشـصـغرية  تلـهصيف يف 

  .3» ...) حد يسمع صراخكأختيل نفسك غارق فيه وال ( :البحر بقوله أمواجيف 

عمــرية بغيــة الوصــول و النجــاح يف امتحاناتــه  لســي األساســيةحــد املراجــع ألقــد كــان البحــر         

ذلـــك املرتفـــع هنـــاك ســـوف جنلـــس علـــى  ،البحـــر إىلمنشـــي يف هـــذا الطريـــق  دعنـــا «وحتقيـــق هدفـــه 

هــــدك هــــدفك جب إىلتصــــل  أن أفضــــلولكنــــين  ،ســــتتعلم كــــل مــــا تعلمتــــه ســــابقا، ونراجــــع املشــــكلة

  .4»اخلاص

                                                           
  .101ص , الوالدة الثانية , عمر الربناوي  1
  .62ص  2009،  1الرباط ،عة و النشرالتنوخي للطبا ،لية املكان يف قصص ادريس اخلوريمجا، محد زنرب 2
  .26املصدر نفسه ص , عمر الربناوي 3
 .30ص , ه ساملصدر نف4
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علـي « األستاذحيث قال  الرواية،كبري على نفوس الشخصيات يف   تأثريهلذا املكان  نأيظهر جليا 

عــرف طبيعتــك عنــدما تســافر للتجــول يف شــواطئ أكنــت   «مهــا يســافران للبحــر  و ،لتلميــذه» مغــريب

  .1» ...األمثالهدأ من بركة الطاحون اليت تضرب �دوئها أكان الطقس رائعا و البحر .. .البحر

ن ــــــــــــــلصـفاء الذه األسـاسفتكمن يف كونـه املوقـع  -يف روايتنا –الوظيفة السردية هلذا املكان  اأمّ  -

 أفكــارعلــى باإلجيــاب فيعــود  ،وذلــك ملــا تــوفره طبيعــة هــذا املكــان ،متحــانمراحــل اإل إيضــاحو 

  .األفضل إىلشخوص الرواية و بالتايل يؤدي �م للوصول 

  : السوق -ه

ا�م ـــــــــــــــــــــقصد لعامة الناس هلدف حتقيق احتياجاملهو االجتماعية،  احلياة الطبيعية و يوضح        

الـذي  اإلطـارهـي  و ،و تزخـر بكثافتـه احلركـة ،تلفة مـن النـاسخم أنواعن الذي تلتقي فيه اهو املك و

  .يسمح للروائي بتقدمي صور عامة عما جيري يف الشارع

كـان " الداللـة" قو سـو  ،لكسـب مصـاريف الدراسـة األسـواقيسـتغل تلـك » سـي عمـرية«ان كـ -

حيث كان سي عمـرية كـل صـباح يـذهب رفقـة صـديقه سـي املختـار  ،للعمل فيه األساسياملركز 

 أنعمي السوق اليوم مكتظ جيـب « :عمه يف وضع البضاعة يقول إعانة لتنظيف مكان البيع و

للتسـلية ومشـاهدة  امكانـ ،ذا املكانكما كان ه ،2» ...أكثرانبيع كل السلع لكي تعطين مبلغا 

 »الســـعيد حملـــارمي«رض عـــاعمـــرية يشـــاهد كـــل يـــوم كيـــف يقـــوم الفقـــد كـــان  ،ضالســـرك و العـــرو 

أخــذ مبلغــا ماليـا زهيــدا  مقابــل كــل عقــرب مــن البلديــة مث يالســعيد  « :يقــول الروائــي إذ ،عروضـه

  .3» ...من السم الواقية"  حلروز"السوق ويعرض بضاعته مع  إىليتجه 
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يفــة ظفهــو يعمــل علــى تأديــة و  ،لــذي تلتقــي فيــه كــل الفئــات االجتماعيــةاالســوق هــو املكــان  اً إذ -

لقـــد كـــان هلـــا حضـــور يف  و ،اقتصـــادية مـــن خـــالل البيـــع و الشـــراء مـــن خـــالل العالقـــة الشـــرائية

  .الرواية

  : الحديقة -و

تشـــكل مظـــاهر الطبيعـــة بكـــل  أل�ـــا ،احليـــاةمفتوحـــا يعـــرب عـــن انبعـــاث نـــا متثـــل احلديقـــة مكا        

ل صـد احلديقـة يف هـذه الروايـة حلقـة و تع و .تغطي مساحة كبرية من البيت و ،دالال�ا مجاليتاها و

 األحــداثحبيــث تفســح ا�ــال لرؤيــة " علــي مغــريب"بيــت الشــيخ  و " ســي امحــد" بــني بيــت الوالــد

  مشـهد مــن املشـاهد الــيت مهـدت اجلرميــة أوليف احتضـان  أســهمتلقـد  ا اجلهتــني وتـاحلاصـلة يف كل

الســعيد حملـارمي كـان ســي عمـرية جالسـا يف احلديقــة فسـمع صــراخ  فيـه يف صـباح اليـوم الــذي قتـل «

 ملفوف حول األسودالثعبان  و ،األرض ساقطا على" حملارمي بسعيد" فإذا سرعاممن بعيد فذهب 

بـذكرها يف العديـد مـن الفصـول كشـاهد علـى مل يصـف احلديقـة  ويانـرب فالكاتب عمر ال  1 ».رقبته

عـــدة ، أو ني شخصـــنيبـــ التحـــاور و يف بعـــض الفصـــول وردت كمكـــان للجلـــوس و ،ع اجلرميـــةو وقـــ

  .اخل..... األطفال و اجلريان الوالدة و كاجلدة و  أشخاص

 :محطة القطار -و

حبثـا  خـرآ إىلاالنتقـال مـن مكـان  و ،األجـواءري يـجسرا يساهم يف تغ و اميثل هذا املكان معرب       

يف احليــاة أو فــرار مــا  شــيءكمــا قــد ميثــل اهلــروب مــن   ،االســتقرار النفســي الطمأنينــة و عــن الراحــة و

» الــوالدة الثانيــة  «روايــة مكــان حمطــة القطــار يف  إليــهرمــز بــالنفس مــن خطــر حمــدق �ــا، و هــذا مــا 

 كيـف سـتكون «البحـث عـن السـالم  س وتـون إىليف انتقال سي عمرية  األوىلطة احملحيث كانت 

                                                           

32ص ,الوالدة الثانية ,عمر الربناوي  1 



                                                   تجلیات جمال المكان في الروایة:                                                 الفصل الثاني    
 

 

33 

تنتهـي فقـد يتعـرض القطـار إىل اهلجـوم أن ؟ هـل تنتهـي بسـالم أم سـتتوقف قبـل تـرىهذه الرحلـة يـا 

  .1» ..قد و ؟  ساحق من طرف ا�اهدين

كمـــا ســـامهت يف تعـــرف ســـي عمـــرية بســـهيلة التونســـية الـــيت عـــاش معهـــا قصـــة حـــب طويلـــة         

لفتــت انتبــاهي فتــاة  األوىليف املــرة احملطــة  إىلعنــد وصــويل « :يقــول إذالل فــرتة اســتقراره بتــونس خــ

  .2» ...س قرب القطار شقراء جتل

فقـط ذكر الكاتب حمطتـني  إذ ،لقد وردت احملطة يف العديد من الفصول الرواية دون وصف        

حبثـا عـن  خـرآ إىلاالنتقـال مـن مكـان  و األجـواءذلـك لتغيـري  و ،)تـونس(وحمطة ) سكيكدة(حمطة 

  .العيش والدراسة بشىت الوسائل

  األماكن المغلقة/1-2

 األحـداث غالتشـا إىليف هـذه الروايـة  أمهيتهـاتعـود  حتركهـا و الشخصـية و إقامـة أماكنهي         

كو�ـا  يكشفها القارئ و أبعاد إىل لإلشارةوضعها الكاتب ، حمددة أماكنوفق  األشخاصحترك  و

هــو «املكــان املغلــق و، أمهيــةتزيــدها  إليهــااحلاجــة ، ذوقــه وشخصــيتهحســب  اإلنســانخيتارهــا  أمــاكن

ضـاء فمـن خـالل مقابلتـه ب و، خاصا من خـالل تفاعـل الشخصـية معـه ي طابعاساملكان الذي يكت

فهــو مرجــع ، تــوازنال  االنفصــال و فاملكــان لــه عالقــة مباشــرة بالفقــدان و ،اتســاعاو انفتاحــا  أكثــر

  : ا نذكرناملنغلقة يف روايت األماكنمن و  .3»ا عالمي ممتلئ داللي

  : البيت-أ

الذي يسـكنه لـذلك  باإلنسانيرتبط ارتباطا وثيقا  ، يت دالالت مهمة يف العمل الروائيللب        

البيــت . ،.إنســانيةفكــار وذكريــات أ العوامــل الــيت تــدمج  أهــممــن  واحــداالبيــت « :"باشــالر"جعــل 
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ينشــط بعضــها يف حيــاة اإلنســان  أخــرى أحيــانيف  و، تتعــارض أوميكيــة خمتلفــة كثــريا تتــداخل دينا

، فالبيـت تتـافالبيـت يصـبح اإلنسـان كئيبـا م دونفبـاالسـتمرارية، لـق مل املفاجأة و خيمينح البيت عوا

  . 1»و أهوال األرض ،هو الذي حيفظه عرب عواصف السماء

و تتحــرك فيــه  ،فيــه أحــداث كثــرية ىالـذي جتــر الــيت بــني أيــدينا الكيــان ميثـل البيــت يف الروايــة         

شخصيات متنوعة هلا نظرة خاصة للبيت الذي هو بؤرة إشعاع قائمة على تشكيل اجلانب النفسي 

و هكــذا يصــبح البيــت أهــم مكــان تتجلــى فيــه  ،خــرو تفــرده عــن اآل ،و طموحاتــه ،لإلنســان بآمالــه

، و هــذا مــا جنــده يف منــا و أهــدافنالنــا احلمايــة ألحال ، كمــا أن البيــت يــوفربــني أفــراد العائلــة األلفــة

، حيـث جنـد سـي قـر األفـراح و حتقيـق غايـة اإلنسـانحيـث أصـبح البيـت م» الوالدة الثانيـة  «رواية 

لقــد ... الصــالة وجــدت والــدي و عمــي و هــو ممتلــئ فرحــا جديــدا  تحــني دخلــ « :عمــرية يقــول

ارة ـــــــــــــــــــــــــالس، و طلب من العائلة يف السهرة نفسـها أن ينتظـروا املفاجـأة يهدخل إىل امليكروفون برجل

، و االنتبـاه بإمعـان ملنزل و طلبت من احلاضرين السـكوتقبل اخلطوات قفزت من مكاين وسط ا و

 يف ، لقـد مت قبـويلوت عـايل لقـد مت قبـويل يف التمثيـلو صـرخت بصـ ،يف اإلذاعة إىل الثواين القادمة 

أعقبتهــــــا ضـــــحكات متعاليـــــة مـــــن الفـــــرح و الســــــرور .. و جـــــاء الصـــــمت التـــــام للعائلـــــة  ،التمثيـــــل

  .2»بنجاحي

للطمأنينــة و الراحــة لســاكنيه خاصــة مــا عنــاه ســي عمــرية جــراء مــا  كمــا أنــه مل يصــبح مبعثــا         

كنـت جالسـا يف املنـزل  و إذا   « :نسي من رعب و خوف و ذعر حيث يقولخلفه االستعمار الفر 

و طلـق صـوت الرصـاص مـن ... بأخيت سعيدة تركض و تصرخ جاء االسـتعمار يقـتحم بيوتنـا جـاء 

ئلتــه بعــدما تعــرض للبطــل و عا الفــزع بالنســبةأصــبح مكانــا غــري أمــن يثــري اخلــوف و  ، 3» ...بعيــد 

 .لوابل من الرصاص
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ثر أوية جراء االستعمار الفرنسي فقد أجواء مأسا ذا املكان من ظروف و�و نظرا ملا حييط         

و يتجلى هذا حني مت قبوله يف اإلذاعة التونسـية  ،"سي عمرية " سلبيا على الشخصيات و خاصة 

سيدايت سـاديت نسـتمع اآلن إىل األغنيـة املواليـة ... ارتعش كل ما حان دوري يف إلقاء الكلمات  «

ة مث حتول الصمت إىل ضحكات مكتومة لكنهـا مل تـدم الزمين الصمت و نسيت عنوان األغني... 

بــه  يف بيتــه ، أن خــرج املــدير الربنــامج و طلــب مــين أن التحــق  دإال قلــيال لتتحــول إىل قهقهــات بعــ

 .1» أخرج ، أخرج : ذهبت مسرعا للمنزل، فإذا به يصرخ يف وجهي

كمـا . عينـاه متتلـئ دموعـاة نظـر إليـه و عليه سي عمري  وهكذا أصبح ذلك البيت كل ما مرّ         

مكان حزن و قلق لبعض الشخصيات يف الرواية خالل �دمي االستعمار الفرنسـي  ،جند هذا املكان

  .ضيةأصبحت طموحا�م جمرد ذكرى ما بيو�م و

  .يف ذاكرة الشخصيات احلزن و الفرح رّسخ _  البيت _ هنا نالحظ أن املكان *    

  :الغرفة -ب

ن أن أفـراد األسـرة يف املدينـة ملـدن كـو اإن احلياة االجتماعية يف الريـف أكثـر ارتباطـا منهـا يف         

هــل الريــف، كــل أتواصــل دائــم بــني أفرادهــا علــى عكــس و ال يوجــد هنــاك  ،واحــد مــنهم غرفــة للكــ

ا ــــــــــــــــــــــــبل يف فراش واحد و يلتحمون فيـه و جنـدهم أكثـر تقوقع ،سرة ينامون يف غرفة واحدةأفراد األ

و هـذا راجـع للخـوف و اهللـع مـن املعمـرين مـن جهـة و عـدم تـوفر  ،و تداخال و تالمحا فيمـا بيـنهم

يف بلدتـه الـيت ترعـرع " سـي عمـرية " و هـذا هـو حـال  ،الوسائل املرحية للحياة اهلنيئـة مـن جهـة ثانيـة

  .ين و ذلك كله راجع لعدم االستقرار و احلرية من قبل املستعمر  ،فيها
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ع ليســفر يف تـنفس الصــبح مـن حتــت غطـاء الليــل احلالـك و كــان قـد دثــر القريـة حــىت النخـا "        

  ... ! ، ياله من ليل مريحاألخري عن وجه مالئكي

لـيت كانـت تنـام معهـا يف تقلبت جديت يف فراشها البايل و حركت ابنتها الكـربى و الوحيـدة ا        

 سـتعمار تعـس اال: و األسـى ميـزق أحشـاءها :بتذمر كبـري قالـتحتت غطاء واحد و  ، وفراش واحد

و علــى  ،1 "و مــىت نســرتيح و يســرتيح  الــوطن مــن وجــوههم القــذرة ؟ ،آه إىل مــىت حتقــق أحالمنــا ؟

الرغم من عدم توفر رابط وسائل احلياة اهلنيئـة و ضـيق املكـان إال أ�ـم حيلمـون بالراحـة و االسـتقرار 

  .ر اللعني و التحرر من وجه االستعما

  :السجن –ج 

به املادي أو املعنـوي فهـو النص سواء يف جان يف يحد األمكنة اليت حظيت حبضور قو أهو         

مــن هــو يقــوم بوظيفــة تقييــد الشخصــيات و قهــر حــريتهم بعــدم متكيــنهم  ، وحريــة و القهــرال رمــز 

ن ألاألمـــل، نســـج خيـــوط  الـــذاكرة  و أبـــوابلكنـــه يســـاعد علـــى فـــتح  ،نشـــاط عضـــلي أيممارســـة 

نقطــة انتقــال مــن ...فالســجن  «الشخصــية فيــه غالبــا مــا تــدخل مــع ذا�ــا يف حــوار وجــدل طويــل 

ه تبطأ أقدام النزيل عت أنفما  احملظوراتكاهلة  بااللتزامات و   و انتقالالعادات  التحول يف القيم و

  .2»عنه باإلفراجاليت ال تنتهي سوى  باحىت تبدأ سلسلة العذ،وراءه عامل احلرية  االسجن خملف

      املرحيـــة و النظيفـــة  ولـــيس الســـجن مكـــان منغلقـــا فحســـب بـــل تنعـــدم فيـــه ســـبل احليـــاة اهلنيئـــة و -

قــد  مكتظــة باملســجونني حــد االختنــاق و ، أقســامهاخلــاص العفــن يعرفــه العــام و ةســجن صــناو  «

  .3»صار يلتهمهم كسرداب عميق 

  

  
                                                           

  82عمر الربناوي ، الوالدة الثانية ، ص 1

  2 55حسن البحراوي ، بنية الشكل الروائي ص  

  3 200ص السابق،، املصدر  يو ناعمر الرب  
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اطبــا عاشــته الشخصــية يف الروايــة و يتمثــل قفضــاء الســجن أن هنــاك تمــح مــن خــالل نل و        

 ةـــــــــــــــــــــــــين احلرية املطلقة و الراحـــــــــــــــــــــل هو املكان املنفتح الذي يعــــهذا التخاطب يف اخلارج و الداخ

فالســجن  «و الــداخل هــو املكــان املنغلــق الــذي يعــين فقــدان احلريــة و عــدم االســتقرار ، الطمأنينــةو 

 ، و هو �ذا املعىن يشكل حركةق لعامل احلرية فهو مؤسسة للعقاب، عامله مفار مكان إقامة إجباري

 االضـطرابات ، مـن عـامل احلريـة إىل عـامل حمـاط بـالقيود و العـذاب وانتقـال مـن اخلـارج إىل الـداخل

 .1» سيةالنف

هـي حـق  و أال ،بسـط حقوقـهأالقيود و العذاب حيـرم السـجني مـن في هذا املكان احملاط بف        

يســمحون يل حــىت  ال أ�ــم « حيزيــة خالــة ســي عمــرية :األقــارب املقــربني حيــث تقــول إالّ ، الزيــارة

 2 »جنأ أكادمعاناة رهيبة بل  أعاين أنا، و بزيارته يف السجن

نه شكل الفضاء الذي سلبت فيه حرية أ إالّ  الرواية،لقد حاز هذا املكان على مساحة ضيقة يف  -

 .»خمتار«العم 

 :الزنزانة -د

ن الزنزانـة إسجني و حتول يف تعامله مع احلياة، فـالسجن ميثل حياة جديدة بالنسبة لل أنمبا         

، ومن يدخل السجن فانه مير ولو مرور الكـرام عليهـا عن السجن كو�ا جزء ال يتجزأ منهال ختتلف 

الزنزانة تكون مسرحا تتحقق فيه خمتلف  إنو  «لكي حيصل على كل األنواع و الطرق يف التعذيب 

النزيـل و لـن تعـود اإلقامـة اجلربيـة يف ذا�ـا   ةو املصـادرة علـى شخصـي اإللـزامفصـائل االضـطهاد و 

 .3» حىت االستئناس به يف أي حلظة أو ،ويا ال ميكن جتاهلهسوى مظهرا عقابيا ثان إليهبالنسبة 

ملـه إىل مكـان التعـذيب فـأجهزوا عليـه و ادخلــوه يـه شـررا مث صـفعه ثانيـة و أمــرهم حبنظـر احلركـي إل 

 .4» وضعوا التيار الكهربائي يف أذنيه  غرفة التعذيب بعد أن أوثقوه حببل و

                                                           
وردة سلطاين ، خطاب القصة القصرية عند زهور ونيسي ، رسالة ماجيسرت ، إشراف عبد اهللا العشي ، قسم األدب العريب ، جامعة باتنة   1

 .223، ص  2001/2002
 .222عمر الباروين ، الوالدة الثانية ، ص   2
  . 44حسن البحراوي ، بنية الشكل الروائي ص   3
  .209، ص السابقاملصدر عمر الباروين ،   4
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 ربــــــــــــالثوار ال يستسلمون هلذه العقوبـات و يتحلـون بالصن إورغم هذه املعامالت الشنيعة ف        

جل نصرة وطـنهم و احليـاة فيـه بكـل حريـة و اطمئنـان و املضـي أو البقاء صامدين حىت األخري من 

 .املستقبل قدما حنو

متناهيـة اليت تعترب  االنفرادية، عندما يكون نزيل الزنزانة و يزداد التضييق على حركة السجني        

 .الضيق و سيئة التهوية مما جيعل قدر�ا على االنتقال ختتزل إىل الصفر

 املصادرة علـى وااللتزام و إن الزنزانة كو�ا مكان مغلق بامتياز تتحقق فيها فضائل االضطهاد«  -

 .1»شخصية النزيل مما جيعلها مظهر عقايب 

 :القبر -ه

هو املكان الرمزي الواقعي يف بيـت مـن البيـوت  « :بقوله" القرب"ايح سف األخضر بن اليعرّ         

، و انفتاحـه يعـين العالقـة مبـا فـوق عاملـه اخلـارجي منفـتح ة احلياة ، انغالقه يعين األبديـةو �اية مرحل

 . على األعماق

عدم ثبو�ا على هيئة واحـدة كمـا ال  أو ،أول ما يالحظ على هذه األمكنة هو هالميتها و        

 .2 »حال إىلمتناهية و إمكانية حتويلها املستمر من حال  إنسانية  فيها و ،مانحيدها ز 

و يقـف يف وجـه الـزمن و مينحنـا الشـعور  للرهبـة،يعترب القرب حيز مكاين ضـيق يعطـي شـعورا         

 .3املاضي بقوة األجيال

اخلطــاب الروائــي   مبثوثـا يف و �ايــة احلركـة و هــذا مـا جنــده ،اإلنسـانالقـرب يــوحي لنـا بنهايــة         

رب أن جثـة عشـيقة سـي عمـرية قـد خـجـاء  « :، قـائال�ايـة اإلنسـان بـالقرب فقد ربط الربناوي حقيقة

،  4» يف قــرب مفتــوح ... األســفل إىل ، و هــي ملقــاة ووجههــا اكتشــفت و قــد فارقتهــا الــروح متامــا

، تغطـى بطبقـة مسيكـة مـن الـرتاب، و هلـذا انطبقـت عليـه عن القرب أنه بعد وضع اجلثة فيه فاملتعارف

                                                           
  44حسن البحراوي ، بنية الشكل الروائي ص   1
،  2011األخضر بن السايح السرد اجلسد و غواته اللغة ، قراءة يف حركية السرد االنثوي و جتربة املعىن ، عامل الكتب التحديث ، اجلزائر ،   2

   103ص 
   105،  104اصر ، ص حنان حممد موسى محودة ، الزمكانية و بنية الشعر املع : ينظر  3
  136عمر الباروين ، الوالدة الثانية ، ص  4
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ســتعمل  ، ألنــه االقــرب للكشــف بأســرع وقــت عــن اجلثــة ، ولكــن يف روايتنــا يســتخدم االنغــالقصــفة 

 ةســـي عمـــرية عشـــيقته ممـــدد رأىحيـــث   ،، و لـــذلك تـــرك مفتوحـــاكمضـــلل ألحـــداث وقـــوع اجلرميـــة

  لألسـفلجسـدا ممـددا ووجهـه  رأيـتكمـا   ،ربالقـ رأيـت « :اسـتجوابه أثناءقال  لألسفل، إذووجهها 

  .1» هرها ظقد انغرس خنجر يف  و

سـهيلة عشــيقة ســي عمــرية  إليــهت ضــتعر  الـذيالقـرب يف روايتنــا لــه داللـة علــى التهمــيش و الظلــم *  

  .من طرف االستعمار الغاشم

  : المدرسة -د

و �ـــا يرتقـــي  املعرفـــة،و بـــؤرة العلـــم و  « : تشـــكل املدرســـة مكـــان التعلـــيم و التـــزود باملعرفـــة        

  .2»و تدفع األفكار الرجعية املتخلفة  الوعي،الفهم و تسيري 

فتعـود الـذاكرة ، عنـد سـي عمـرية  األوىلر التعلـيم او طيرتبط هذا الفضاء اجلغـرايف يف روايتنـا بـأ       

رغـــم الصـــعوبات الـــيت ، حتقيــق جناحـــه لنيـــل شـــهادته أرادحـــني ، لـــه  األوىلبــه لســـرد احليـــاة املدرســـية 

ســي عمــرية مــازال يتــذكر   «يقــول الروائــي  إذ ،مــع والــده خاصــة عنــد رســوبه يف العــام األولجهتــه او 

كــان اخلــوف و احلــزن مســيطرا ... كيــف أنــه وقــف أمــام البيــت ذات يــوم و هــو عائــد مــن املدرســة 

أنـه واصـل  يبة الـذي وصـل إليـه سـي عمـرية إالّ رغم هذا احلزن و اخل .3» ... عليه من دخول بيتهم

املدرسة أصبحت حلمه الوحيد لتحقيق أهدافه و مكانـه الـذي  «و طموحاته حنو النجاح  هجتهادا

  .4»يستعيب فيه راحته 

 أصــبح إذ ،، ولــه بعــد نفســياألمــان و الراحــة لشخصــية ســي عمــريةحيمــل هــذا املكــان داللــة علــى  

  .األمل يف احلياة مينحه، و يدور حولهذ الوحيد له لنسيان ما املال

                                                           
  . 138ص عمر الباروين ، الوالدة الثانية ،  1
  . 130،  129، ص  2012حممد عويد الطربويل ، املكان يف الشعر األندلسي ، مؤسسة دار الصادق الثقافية ،  : ينظر 2

  .52عمر الباروين ، املصدر نفسه ، ص   3
  . 132املصدر نفسه ص   4
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 ائــييتضــح لنــا أن الرو  ،املفتوحــة منهــا و املنغلقــة األمــاكنمــا نالحظــه مــن خــالل دراســة  أنــواع  -

يف سـرد  أمهيتهـا إىلو يعـود ذلـك  ،ماكن املفتوحة أكثـر مـن املنغلقـةقد اهتم باأل" عمر الربناوي"

  .الرواية أحداث

  :وظيفة المكان -2

  :السرديةالوظيفة  -2-1

  :هوم  البنية الفضائية عند غريماسمف -أ

)  يف املعـىن( النظريـة يف مؤلفاتـه  أفكـارهغرمياس هو مؤسس السيمائية السـردية و قـد جسـد         

 : نــه حــدد بنيتــني للســرد مهــاألص نظريتــه الســيمائية الســردية يف تــتخ و )علــم الداللــة  البنيــوي( و 

ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغرمياس بني ما يصطلح على تسـميته بالفواع حيث ميز ،البنية السردية و البنية اخلطابية

 األفعـالويضـم هـذه  ، 1 (acteurs)املمثلـني  أووالقـائمني بالفعـل ) les actants(العوامـل  أو

 و الفواعــــل مــــن مثّ باألفعــــال يتعلــــق الفضــــاء عنــــد غرميــــاس  «حيــــث  ،فضــــاء تتجســــد مــــن خاللــــه

التحـول الـذي يعـين  أنكما يـرى غرميـاس ،  فيعقد بني كل منها فضاء خاصا بهباالختبارات الثالث 

  2»حتقيق اجنازات من قبل فاعل مؤطر يف فضاء الفعل 

  :ما هو موضح يف اجلدولك و ،على النحو األيت ،اننا صياغة ما قيلبإمك

  الحالة النهائية  تحقيق االنجازات  االبتدائيةالحالة 

  فضاء خارجي

  فضاء الفعل

  فضاء جانيب  فضاء خارجي

  )تأهيلي.إ(

  فضاء ومهي

  )رئيسي.إ(

  فضاء جانيب

  )يديجمت.إ(

                                                           
  56ص ،2011، 1، طدار الكتاب احلديث القاهرة مصر ,امبنة فزاري أسئلة وأجوبة يف السيميائية السردية  1
 111، ص  2011، ) د ط(دار األمل للطباعة والنشر و  التوزيع ، اجلزائر ، ,معامل مسيائية يف مضمون اخلاطب السردي ,نادية بوشقرة  :رظين 2

 ،112.  
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قـوم بـه الفواعـل تورصـد مـا  ،ميـاسغر ل تتبعنا ملراحل وخطوات الفضاء السيميائي عنـد المن خ إذن

   منيز ما يلي" الوالدة الثانية"لرواية داخل فضاء السرد  أفعالمن 

 : االبتدائيةالحالة   - ب

يسـميه  مسـقط رأس البطـل و و األصـلاملكـان «تضم الفضاء اخلارجي الذي يعين عنـد بـروب 

ا�اور الذي منه ينطلـق مبعىن الفضاء  و ،) espace hétéro pique (بالفضاء اخلارجي

ة ــــــــــــــهذا ما جنده يف رواي. 1»فهو فضاء سابق للتحول  ،ذلكليه يعود إ و ،جناز فعلهالفاعل ال

  » الوالدة الثانية «

كمــا    ،مدينــة باتنــة يف بريكــة يف تازولــتففــي احلالــة االبتدائيــة كــان والــد ســي عمــرية يعــيش يف  -

قـــد قضـــى معظـــم  و ،انـــت لديـــه أراضـــي فالحيـــة يف الريـــفك، و  ونس كـــان لديـــه منـــزل يف تـــ

ن كـل أظـكمـا كنـت ...ب والد سـي عمـرية ثـريأحس «  قال السارد حياته يف بسكرة حيث

مة ـــــــــــــــفالحية ضخ أراضيحسب أن لديه أله بيتا يف الريف و  أنكما  ...هذا ملكه لوحده

ففـــي هـــذا الفضـــاء كانـــت  ،2»... ضـــيق املســـاحة يف بســـكرة  يف منـــزل و هـــذا كلـــه و يعـــيش

 يـــــــــــــــار الفرنســــــــــــــــاالطمئنـان رغـم احلصو الثـراء و  تتمتـع بنـوع مـن الراحـة) الوالـد(الشخصية 

مهــــددا مــــن طــــرف  أصــــبحن الوالــــد أل، بعيــــد عــــن كــــل هــــذا) ســــي عمــــرية ( طــــل كــــان الب و

حالة حتول على ذات احلالـة يف أي صله عنه الفضاء الذي مل يشهد االستعمار الذي كان يف

  .احلالة االبتدائية

الفــوز و النجــاح مــن طــرف يتحقــق االجنــاز بفعــل ) الــوالدة الثانيـة(يف روايتنــا  :تحقيــق االنجــاز -ج

له لشهادة البكالوريوس يف اللغة العربية و قبوله يف اإلذاعـة التونسـية كمـا أصـبح يبن ،سي عمرية

قــراءة متأنيــة يف  «رئــيس حتريــر لعــدة جمــالت وشــاعرا معروفــا خاصــة بعــد إلقــاءه حملاضــرة بعنــوان 

  .كما ساعدته العديد من األماكن لتحقيق اجنازاته  ،»س ميثاق طرابل
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  :يقسمه غرمياس إىل قسمني مها و espace topique: فضاء الفعل -د

وهـو مكـان للوسـاطة بـني أقطـاب التصـنيف الفضـائي  :espac paratopiqueالفضاء اجلـانيب 

  .و التمجيدي  التأهيليلالكتساب الكفاءة لذلك ميارس فيه االختبارين 

ري فيـه التحـول لـذلك يتحقـق فيـه وهـو الفضـاء الـذي جيـ : espace topiqueالفضـاء الـومهي  

  .1ختبار الرئيسياإل

كان يقطن بقرب  بيت جد سي عمرية حيث كان يتـاح لـه رؤيـة كـل مـا ) املستعمر(فا�رم         

مـع جـدة يظهر ذلك حني كـان حيقـق الضـابط الفرنسـي  جيري ومساع كل ما حيدث يف ذلك احلي و

 ... مريضــة أنــا «  أمــس فأجابتــه ســي عمــرية حيــث ســأهلا عــن هويــة املــرأة الــيت قامــت بزيــار�م ليلــة

  .2» هي تسكن يف أسفل هذا الطريق جاءت لزياريت و

الــدور الرئيســي يف مســاعدة  حيــث كــان بــني مركــز املســتعمر و بيــت اجلــدة حديقــة كــان هلــا        

الفاعلـــة علــى القيـــام  تفهــذا املكـــان ســاعد الــذا ،علــى فعلتــه الرديئـــة اإلقـــداميف  ) املســتعمر( ا�ــرم

ا�اهــدين ومراقبــة حتركــا�م   أخبــاراجنــاز الفعــل منهــا التجســس علــى  إىلبــالكثري مــن األفعــال املؤديــة 

يتنصــت علــى خططــه يف  و ،عــم عمــرية) ســعيد(يراقــب كــل حتركــات ا�اهــد ) قــادة(كــان احلركــي   إذ

لقــد مســع احلركــي مــا دار بــني الســعيد و  «حلقــة وصــل بــني املركــز و البيــت  هــذا املكــان الــذي مثــل

ن السـعيد يـأيت  أل ،حـدأيـراه  أنهـو يرجتـف مـن  كـان يقـف علـى السـطوح البيـت و  إذ أمـهزوجته و 

كانــت الطــاوس جــار�م تلــبس احلايــك ليتنكــر بــه  و ،للمجاهــدين األكــلكــل اليــوم الثالثــاء ليأخــذ 

فقـد سـاهم هــذا  .3»القنبلـة داخـل البيـت بوضــع الفرنسـينيخيطـط كيـف خيـرب  أن إال عليـه مـا..... 

  .)القتل(اجلانيب  يف تأهيل الذات الفاعلة لتحقيق فعل  الفضاء
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ــوهمي الفضــاء -ه فيــه يــتم اجنــاز اجلرميــة مــن طــرف االســتعمار فاجلرميــة خطــط هلــا الــذات  و : ال

خطـط احلركـي ملـوت  «فقـد ) االسـتعمار(احلالة قبل وقوع فعل القتل من طرف الذات الفاعلـة 

فالسـيد  ،1» ا�اهـدين إلخبـارجثـة السـعيد بـل  إىلفهو مل يكـن حباجـة ..... السعيد ورفقاءه 

وكل صـباح يـذهب ليطمـأن علـى  ،بيت اجلدة لسطح ا�اور احلركي كان كل ليلة يقف على ال

 ألخـذمل يـأيت السـعيد  األيـاميف تلـك  حظـه وءلكـن لسـ ،صحتها ويتفقد ما يوجد داخل املنزل

فهــذا كلــه عبــارة عــن متهيــد  ،2» .... أخــرالعــاثر للبحــث يف مكــان  حظــهوقــد قــاده  «الطعــام 

ي ـــــــــــــــــــــــــــــــاحلرك(ثنـان إلااز الفعل  وهو السقيفة حيث قـام الفضاء الذي يتم فيه اجن إىلللوصول 

بوضع القنبلة داخل معطف اسود اللون داخل سرتة عند بـاب السـقيفة  ،)و املستعمر الفرنسي

.... 3  

   :جانبي فضاء  -و

قصــتنا احلاليــة كــان  ءت مــن بــدافقبــل ســنو ، جنــازيف هــذا الفضــاء يــتم تقــومي اإل و : يــديجختبــار متإ

فـــاتفق معهـــا  علــى قتـــل زوجهـــا ، الضـــحية الســعيد أخـــتحيــب الســـيدة زهـــرية وهــي ) قـــادة(احلركــي 

فقـد شـهدت الروايـة  ،انتقامـا منـه أخيهـاللزواج �ا وفق اخلطة نفسها الـيت طبقهـا بعـد سـنوات لقتـل 

ه ضـعالسـم يف اخلبـز زوج زهـرية الـذي ي ةوضـع قـاد «  هذه اخلطة قبل سنوات من طرف جمرم نفسه

  .4» به على سقيفة البيت رمى العمل و إىلليذهب كل صباح   معطفهدائما يف 

العـــربة مـــن هـــذا هـــي أنـــك عنـــدما جتـــد جـــرميتني  خطـــوات اجلرميـــة، ونفـــس فقـــد اتبـــع احلركـــي قـــادة 

  .فإنك جتد خلفهما عقال واحدا ،التنفيذ متشا�تني يف التخطيط و

هـــي عبـــارة عـــن �ايـــة القصـــة، وختتلـــف النهايـــة مـــن نـــص روائـــي إىل آخـــر وذلـــك  :الحالـــة النهائيـــة 

 الثالثــة بعــد االختبــاراتبــاختالف األمــاكن الــيت تتنــازع ألجلهــا الشخصــيات، وتــأيت احلالــة النهائيــة 
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ال الفواعـــل يف الفضـــاء اخلـــارجي الـــيت يـــتم عربهـــا حتقيـــق اإلجنـــازات، وهـــي كـــذلك تضـــم نتيجـــة أفعـــ

  .حق بالتحويلالال

ائي عنـــد غرميـــاس جنـــد أن يمـــا نســـتنتجه يف األخـــري مـــن خـــالل دراســـة األفضـــية وفـــق الفضـــاء الســـيم

النهائيـة،  الفضاء اخلارجي يف احلالة االبتدائية هو نفسه الذي تعود إليـه الشخصـية الروائيـة يف احلالـة

ها املختلفـة، وهكـذا يبـدوا أن ألنه يعصمها من اخلطر وحتس فيه بالراحـة واالسـتقرار ومتابعـة مصـاحل

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأو تتجاور البنية الفضائية، مبا فيها من أمكنـة متعـددة واسـعة مفتوح لوال عناصر سردية خت

أو ضيقة منغلقة، سـطحية أو عميقـة، متجليـة أو غامضـة، تضـل يف مظهرهـا األرضـية املنبسـطة الـيت 

  .نازع حوهلا الشخصياتتعتقد فرقها األحداث وتت

  :الوظيفة التاريخية/ 2-2

ميكـن الفصـل بينهمـا أبـداً، فهمـا روح العمـل ال   إذرتباط الوثيق بني الـزمن واملكـان، لإل نظرا       

  .الروائي، وكالمها له دور أساسي يف السرد

األخـري  ن، فعالقـات الزمـان تتكشـف يف املكـان وهـذااانه ملن الصعب وصف املكان مبعزل عن الزمـ

ن، لذا فإنه حضور املدينة �ـذه الكثافـة يف روايتنـا يتخطـى طبيعتهـا املكانيـة، إىل ايدرك ويقاس بالزم

  .مستوى داليل جيعل منها فضاء لألزمنة بكل أبعادها

تتشكل يف اللغة وفق الصورة اليت يتقدمها الوعي؛ وعي الكاتب الذي يتأسس على ترسـب  «فهي 

هو تكيف للذاكرة من أجل التواصل مع  لذا فحضورها �ذه الكثافة. 1»املدينةيف الذاكرة من هذه 

  .جلزء من التاريخإلغاؤها هو إلغاء لبعض الذاكرة و املاضي والقبض عليه، ومن مث ف

 و تال منذ بداية االستعمار الفرنسيالق إن املدينة يف نصنا هذا هلا تاريخ طويل مع احلرب و       

مررنـــا مبدينـــة بســـكرة، وقـــد أيقـــض االســـم كثـــرياً مـــن  «": الربنـــاوي" لكاتـــب يظهـــر ذلـــك يف قـــول ا

ســي  هــل تفكــر يــا: ول يف خــاطري؛ إذ قــالدو أن رفيقــي أحــسَّ غريزيــاً مبــا جيــالــذكريات لــّدي، ويبــ
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لقـد ! أحسب أنك خضت غمارها أليس كذلك :فقال باإلجياببرأسي  أومأت عمرية يف احلرب؟ 

  .1» ..، وقتل عمي وجدي فيها..عائليت توقد جرحت مرة، وعانوالً وعرضاً، خضت غمارها ط

ظــاهرة الثــورة  أ�ــاظــاهرة قــد مــرت عليهــا يف الســباق، املدينــة مكانــا تصــدم فيــه الــذات ب لــتفلقــد مثّ 

احللــم مبدينــة أخــرى تــوفر هلــم  إىلالقتــال، فهــذا مــا يــدفع الشخصــيات  الــدمار و واحلــرب، العنــف و

  .االستقرار األمن و

مسا�ــا املدينيــة مــن خــالل حضــورها الــواقعي إليهــام  لقــد حضــرت املدينــة بكــل صــفا�ا، و        

 مـــــــــــــــيشعرون بـأ�م ال قيمـة هل بواقعية النص الروائي، فنجد شخصيات الرواية حماصرين يف احلرب و

مـدى  هذه املـدن تطـوقهم بعنـف رمـزي، وعنـف معنـوي، وذلـك حـني سـئل سـي عمـرية عـن كأنّ  و

قـاً عـن بسـكرة أقـل بكثـري ممـا مـا أعرفـه ح إن « :بعد مكوثه فرتة طويلـة فيهـا فأجـاب بسكرةمعرفته 

كمــا أن هــذه ، 2»عشــرة  مــن عمــري الــثد عشــت احلــرب عنــدما كنــت يف الثن النــاس، لقــظــقــد ي

مصــاحله، ألنــه كانــت تأويــه فــرتة مــن  املدينــة بطــول تارخيهــا تضــم ماضــي الفــرد مبختلــف عالقاتــه و

يف «الزمن، فمدينة بسكرة عاش فيها البطل معظم حياته، فجمعت كل تاريخ حياتـه بـني أحضـا�ا 

رمبــا  صــداقتها و بسـكرة عــاش ســي عمــرية حياتــه الطفوليــة وترعــرع بــني جــدرا�ا، اكتســب صــفا�ا و

اضـي الشخصـية، ويظهـر ذلـك حـني بالتـاريخ الـزمين مل موشـحهحتضـر املدينـة ،  3» ...حىت عـدوا�ا

باتنـة، أي حـادث ميكـن  هل يف حياة عائلتك املاضية يف بسـكرة و « :سأل الصحايف برناوي قائالً 

  .4» ...له أن يسلط الضوء على مقابلتنا اليوم

" قسـنطينة" "عنابـة" "باتنـة" "بسـكرة"فالكاتب أدرج يف روايته الكثري من املـدن املوغلـة يف القـدم  -

 إالّ جرائم شنيعة جراء االستعمار الفرنسي،  قتال و ، فعلى الرغم مما مرت به حروب و"القبائل"

مــل أن آهــذا املكــان الصــلب القــوي  فظّــو يومنــا هــذا، فــالروائي  إىلصــلبة  أ�ــا بقيــت صــامدة و
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صـلبة صـالبة تلـك كما صـمدت هـذه املـدن، فهـو أراد شـخوص روايتـه تصمد شخصيته الروائية  

  .مقاومة العنف الذي مرَّ به األماكن لكي تستطيع

  :الوظيفة االجتماعية/ 2-3

 :المدينة  - أ

ارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازدحام الشوارع بامل الضجيج و الفوضى، و ههي عبارة عن فضاء مكاين تعم         

 إّال السيارات، فاملدينـة عكـس القريـة تقـل أو تنعـدم فيهـا عالقـة االتصـال والتواصـل بـني النـاس  و

  .كان وراء هذا االتصال هدفاً أو مصلحة خاصة  إذا

تــــدور  ينــــة مــــن نــــص روائــــي إىل آخــــر، حيــــث تتحــــرك ودختتلــــف الوظيفــــة االجتماعيــــة لتوظيــــف امل

أحيانـــاَ يف أكثـــر مـــن مدينـــة واحـــدة، حتضـــر  األحـــداث يف بيئـــة مدنيـــة يف أغلبهـــا، و الشخصـــيات و

 اــــــــــة مـن ذكرهـــصفح ومنهـا ال تكـاد ختلـالـبعض  أناملدينة يف املدونة الروائية املعاصرة بكثافة، حـىت 

لقد ورد ذكر الكثري من أمساء املدن الغربية يف روايتنا، من دون وصـف جغـرايف أو هندسـي، ففـي  و

أحالمــه خاصــة يف مســاره  دور املســاعد للبطــل يف حتقيــق أهدافــه و هــذه الروايــة قامــت املدينــة بــأداء

أتـذهب إىل «سـي عمـرية " علـي مغـريب"البحث عن منصب للعمـل، حـني سـأل الشـيخ  الدراسي و

  .1» ...ألحبث عن عمل: ملاذا؟ أجاب بكل جدية ! تونس

حياته خاصة مدن أخرى قضى فيها معظم  كما أن لديه مصاحل عديدة يف بعض املدن، و        

  .2» ...عاش سي عمرية طفولته بني بيت اجلدة وبني الوالد«بسكرة  مدينة باتنة و

ف للراحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــتقصدها معظم الناس يف فصل الصي هناك الكثري من املدن السياحية و و        

أحسـب أنــك مسعــت «جهــا زو " عمــرية"يظهــر ذلـك حــني ســأل والـدة  االســتجمام، و السـياحة و و

  .3»عن زمالئك الذين يرتاحون يف املصايف الفرنسية باهظة الثمن
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لقـــد وردت املـــدن بكثـــرة يف هـــذه الروايـــة، لكـــن مل يتجـــاوز ذكرهـــا باالســـم فقـــط مـــن دون         

أدرجها الكاتـب يف صـور  إذوطيدة،  تكنفعالقة الشخصيات باملدن مل . وصف دقيق أو واسع هلا

  .شىت لتنتقل الشخصيات بينها، أو للتعرف على سكا�ا أو لقضاء مصاحلها ومهامها

 :السجن  - ب

 ايــات فإنــه يوظــف مــن زاويــة خمصوصــةحــني يوظــف يف الرو  الســجن مكــان روائــي مغلــق، و        

تــوح نقيضــاً ألمكنــة عــن ا�ــال العــام املف حتجبــههندســته الــيت  ، وبذاتــهديــاً يكــون ابوصــفه مكانــاً مع

كل  عندما حيل فيه السجني الذي مير ببطء شديد حامالً  األمن، و الشعور بالسعادة و األلفة، و

رغم أن الوقت الـذي  «": محد شعباينأ" يظهر ذلك يف قول ا�اهد  ، وملاملشاعر احملرضَّة على األ

صــدمت للتغــري الــذي طــرأ علــى الشــاب الســجني، كانــت  أين إالّ انقضــى علــى اعتقــايل كــان قصــرياً 

  .1» ..ستطعظهرت حول عينيه دوائر سوداء، كما لو أنه حاول النوم ومل ي وجنتاه قد انكمشتا، و

الشـــعور بالعزلـــة، فالروايـــة مل تغفـــل بتصـــوير  الرهبـــة و الســـجن هـــو الباحـــث علـــى اخلـــوف و نإ      

مــا حيــدث فيــه مــن انتهــاك لقيمــة اإلنســان حتــت التعــذيب ماعــدا تعرضــها لظــروف  دقيــق للســجن، و

االعتقــال، فاإلنســان يــدفع إىل الســجن دفعــاً ألنــه أبغــض األمــاكن، فيقــدر مــا ُيشــعر البيــت بالراحــة 

فيـه حيـرم اإلنسـان  يُـزج الشـخص فيـه مرغمـاً، و إذواألمان يشعُر السـجن بـاخلوف والضـيق والكآبـة، 

  .حريته، حىت حرية احلركة ، ومن أبسط حقوقه

 :البيت  - ج

إىل حقبة  االطمئنان، فإنه كان كذلك، و مان واآل و ةراحللإذا كان البيت يف الواقع ملجأً         

 حيّــًز مـؤطر للشخصـية أولت الروايـة أمهيـة كبـرية للبيـت كعنصـر مجـايل و إذطويلة يف النص الروائي، 

 ع الفجــائع الــيت أملــت باملكــان ودالاضــطراب الواقــع وانــلكــن مــع و «احلــدث بــاملفهوم الســردي،  و

اإلنســـان، تغــــريت الرؤيــــة هلــــذا احليـــز اهلندســــي رمــــز األمــــان، فلــــم يعـــد احلصــــن احلــــامي ألهلــــه، بــــل 

لقــد مت  «حيــث قــال الروائــي  ،2»القتــل الرعــب و أصــبحت لديــه صــورة جديــدة حمملــة بــاخلوف و
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لــة فضــيعة مــن ن يف حااكــ كانــت تلتــف حولــه، و  ل الــيتبــاعبــد العزيــز حممــود مــن احل حتريــر الســيد

 أن هــرول بدراجتــه فمــا كــان مــن عمــرية إّال  ...اإلغمــاء مــن أمل القيــود  الضــعف كــادت تصــل حــدّ 

          . 1»... قد امتلكـه رعـب ال مثيـل لـه بضعة أمتار مث وجد نفسه يدخل منزالً ال يعرف فيه أحداً، و

هــي حتــت  احملكــوم بنفســية الشخصــية الــيت تســكنه، وهــذا هــو شــكل البيــت ببعــده االجتمــاعي  -

ســـلطة اخلـــوف مـــن املـــوت، حيـــث يصـــبح البيـــت مكانـــاً معَّرضـــاً للعنـــف حـــني اقتحامـــه مـــن طـــرف 

 ا�مـــــــــــــرتاق محيمياخ االستعمار الفرنسي حبلول الليل حتت ُجَنِح الظالم لكسر اطمئنان ساكنيه، و

أن كتيبــة فرنســية متركــزت بــالقرب مــن منــزل الوالــد يف  الحــظ ســي عمــرية «   مــا،يظهــر ذلــك حين و

أمــام مقـر الكتيبــة تقــف بعــض الـدبابات ا�هــزة باألســلحة الثقيلــة املوجهــة إىل  رمضــان، و نابــزقـاق 

املــرور قر�ــا يكــاد يكــون منعــدماً، إن� هــذه الكتيبــة  منــازل املــواطنني مكــان التحــرك أمامهــا حمــدوداً و

  .2»طنني خاصة يف ظالم الليلتنشر الرعب يف نفوس املوا

كـذلك األطفـال سـكنهم الرعـب دون  لقد وجدت الشخصيات نفسـها حماصـرة بـاملوت، و        

  .3» ...كلما شهد األطفال اجليش الفرنسي يعمر الصراخ والبكاء«أن يعوا ما جيري من حوهلم 

االقتحـام مـن أجـل فعـل القتـل إىل " عمـر الربنـاوي"تعرض البيـت يف الـنص الروائـي للكاتـب         

على يد االستعمار، فحولوا املكان إىل فضاء للرعـب، فشـعرت الشخصـيات أ�ـا تعـيش يف بيـت ال 

اء ر عـــدم االســـتقرار حبريـــة، هنـــا تفقـــد عالقـــة األلفـــة اإلنســـانية جـــ اخلـــوف و يعصـــمها مـــن الرعـــب و

  .إلقتحامل احتبمكان مس احلماية يتحول إىل األفعال الشنيعة اليت جتري بالبيت، رمز األمن و

 :البحر  - د

  .مؤثراً يف الناس على اختالف عالقتهم به لقد شكل البحر يف الرواية مكاناً فاعًال، و        

غـري مرئيـة قـد أثـرت يف  �ائية، و انفتاحه على ماديات ال جغرافية البحر يف اتساعه و أنما ك -

 ةعلــى حــد قــول الكاتبــ الروائــي، وتتعــدد وجــوه توظيــف البحــر يف املتخيــل  و. أحــداث منوعــة
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ة عليـه ـــــــــــــاألشع سقوط الشمس و حركته، و حمدود، بألوانه و إن اتساع الال «: رفقة اليت ترى

هـذا كلـه  املـدن مـن حولـه مـن بعيـد تبـدو مرتفعـة املبـاين كاألشـرعة، و جزر، و هو بني مد و و

طبيعتــه  فــالبحر مبنظــره و 1»الغمــوضهــو يف مواجهــة البحــر يف حالــة مــن  يــدخل اإلنســان، و

هـو  و ،يـذكر عمـر أن التجـاين و «: يظهر ذلك يف قـول الكاتـب يؤثر يف الذات اإلنسانية، و

مــاال ميكــن توقعــه مــن  إحــداثمتابعــات املــدير العــام، تعــرب عــن رغبتــه يف  ينشــط بتوجيهــات و

د أن يشــم املســتمع ريــيحــد امللمــوس  إىلخــالل اإلذاعــة هــو يريــد أن يطــور اإلخــراج اإلذاعــي 

: ال يكفي أن تقول له..ان بطل الرواية يتجول يف البحراهلواء البحري عندما ك رائحة الزهور و

 -. 2»أن يشم رائحة البحر بل أريد أن يتجسم هذا البحر يف خميلة املتلقي و" حنن يف البحر"

ظهـــوره فمنهـــا مـــن ربطـــت . أخـــرى ظيـــف البحـــر مـــن روايـــة إىل روايـــةكمـــا ختتلـــف صـــور تو  -

يف  را للبحـر البـدء، وشـمؤ  حماكيا و فال حيظر البحر إالّ . األخرى باملوت باألسطورة التارخيية و

جلـــس ذات «:يظهـــر ذلـــك يف قـــول الروائـــي التأمـــل و روايتنـــا هـــذه وظـــف كباحـــث للتفكـــري و

كمـا اقـرتح علـيَّ مغـريب علـى سـي عمـرية ...صغرية املكسوة بالعشـب قـرب البحـر تلهصيف يف 

  .3» ...هنا يكمن سر النجاح: قائالً . التأمل يف أمواج البحر

هـو  التفاعل، و اإلدراك و فالبحر هو الذي ينشئ خواصه النفسية والعقلية، واليت ختترب باحلس و* 

  .اإلنسانيةطمئنان الذات الباحث األساس على راحة واال

  :الوظيفة التقنية/ 2-4

يعد املكـان أحـد مكونـات البنيـة احلكائيـة، وال بـد منـه لفهـم اإلطـار العـام لألحـداث، ففيـه         

بعبــارة  حــوارات الروايــة ســواء أكــان حقيقــة أم خيــاًال، واقعــاً أم مبتــدعاً، و فقــرات و تــتم مشــاهد و

. بالتـايل أصـالته و وصـيتهيفتقـد خص واملكانيـة فهـ مـل األديب حـني يفتقـدالع أنأخرى ميكننا القـول 

فالبيت مل يعد جمرد جدران فحسب، بل أخذ منحىن رمزي يف الرواية يرتقي به إىل درجة أمسى متثل 

                                                           
  .341، ص2007، )د ط(اية النبوية العربية ملعاصرة، منشورات أمانة عمان الكربى، عمان، و الر  برفقة حممد دودين، خطا 1
  .226عمر الربناوي، الوالدة الثانية، ص 2
  .26املصدر نفسه، ص 3



                                                   تجلیات جمال المكان في الروایة:                                                 الفصل الثاني    
 

 

50 

 ية الروائيـة مكانـاً معرضـاً للعنـفيصـبح البيـت إذاً بالنسـبة للشخصـ « اإلحساس بكل جوانبه حيـث

ض متعـددة؛ صـور للبيــوت و عـر  مــه الـنص يف مشـاهد وعلـى مـن يقطنـه يقد متـارس هـذه الوحشـية و

املنتهكـــة، حيـــث يقتحمهـــا أشـــخاص يف األغلـــب ملثمـــني حبلـــول الليـــل حتـــت جـــنح الظـــالم لكســـر 

صاح سـي عمـرية مـن النـوم « يظهر ذلك يف هذه الرواية  و. 1»اخرتاق محيميا�م اطمئنان الناس و

يهجــم علــى البيــت جالبــاً معــه جمموعــة مــن إذ باالســتعمار ...فجــأة ليســتمع إىل الصــراخ يف اخلــارج

الشخصــــية يف هــــذا البيــــت حتــــت ســــلطة اخلــــوف مــــن ة أصــــبحت نفســــي. 2» ...الكــــالب الفرنســــية

  .املوت

هو سبيل السارد لإليصال املتلقي  إن املكان يف أي رواية كانت، هو جزء ال يتجزأ منها، و        

كـان بـالفرد ارتباطـاً وثيقـاً يطبعـه بطابعـه فـأثر يف ملـا ارتـبط امل فهـم جمريا�ـا، و إىل فضاء األحـداث و

ألحــداث  اإطــار  بكونــه مكانــاً للــذكريات احلقيقــة أو املتخيلــة، و ،ى علــى أحاسيســهطغــ مشــاعره و

الفضـل يعـود لـه  شك أن سي عمرية كان مقدماً ماهراً، و ال «:ذلك حني يقول الكاتب الرواية، و

ــــة للمكــــان ليســــت . 3» ...ذاعــــةلتربعاتــــه يف اســــتمرار العمــــل يف هــــذه اإل و أي أن الصــــورة النهائي

الشخصـية حيـث تسـاهم  هندسية، بل نابعة من االرتباط القـوي بـني املكـان و أبعادمعطيات ذات 

الكاتـب من هنا نـرى أن املكـان لـيس خاصـاً بالسـارد أو ب يف تصميمه لتجد فيه راحتها النفسية، و

اً ملكانـه اخلـاص يف قـول وصف مكان الروايـة وصـفقي الذي يرى من تلفقط، بل يتعدى ذلك إىل م

لعلـوي صـعدوا إىل الطـابق ا...دخل عمرية اإلذاعة، وجد املدير بانتظـاره يف صـالة اإلذاعـة«: الروائي

الــدرج ممــر صــغري تتفــرع منــه  أعلــىكــان يف ...قــد صــعد صــديقه الــدرج معــه علــى الطريــق، وه ليدلــ

سائرين يف رواق قرع صديقه آخـر بـاب فيـه علـى  مضيناهذا جناح اخلدم، : ر بقولهغرف عرّفه املدي

  .1»للدخول، دخلوا غرفة ضخمة مشمسة تطل على البحر واصوتاً خافتاً يدع وامسع اليمني، و
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القارئ، فبذلك يصبح القارئ  مجال املكان يف الرواية يتبادل األدوار بني السارد و أنميكن         

أبعاد األحداث كلها من خالل هذا التقمص، فاملكان يف أي يفهم  ه، ويتيتقمص شخص سارداً و

  .فهم جمريا�ا رواية هو سبيل السارد إليصال املتلقي إىل فضاء األحداث و

هنــاك جمموعــة مــن املعطيــات البنائيــة الــيت حــني جتتمــع فيمــا بينهــا تعطــي صــورة جمملــة عــن         

 راينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملعطي العم: يات بنائية هيهي ثالثة معط ت به أحداث الرواية، ور املكان الذي ج

       تعديلـــه املعطـــي الطبيعـــي، فـــاألول هـــو املكـــان الـــذي قـــام اإلنســـان ببنائـــه و املعطـــي البشـــري، و و

قـــد يتميـــز الســـارد بنظـــرة عموميـــة خاصـــة جلميـــع األمكنـــة أو  اللمســـة اإلنســـانية عليـــه، و إضـــفاء و

فـة امن ك تفاصيلها و اث الرواية فيصفها وصفاً دقيًقا بكل طيا�ا وداليت جرت فيها أح عضها، وب

كانـــت الغرفـــة الـــيت  دخـــل املـــدير املكتــب، و« :ذلـــك يف قــول الكاتـــب يقلبهـــا تقليبـــاً، و و جوانبهــا

 قـد و بشكل مـريح اختارها سي عمرية ألعماله الشخصية غرفة صغرية لكنها مفروشة بذوق راق و

لقـد أراد السـارد أن يضـع . 2» ...هناك وضع كرسيان منجّدان باجللـد وضع قرب النافذة طاولة، و

رب حـىت يصـل جيعله حيس جبماله أو قبحه، فنجده يبـدأ مـن الـدقائق فـاألك القارئ يف مكان ذاته، و

نَّ القـارئ ة كلية تعينه على فهم األبعـاد اخلارجيـة مبحملهـا، فالكاتـب مـوقن بـأبالقارئ إىل نظرة عام

  .ة للمكان املذكورقد ارتسمت يف ذهنه صورة عام صارت لديه فكرة واضحة عن هذا املكان، و

: املكان الذي تقـيم فيـه، كقـول السـارد و ةل بني شخصيدابالتأثري املت وا املعطى الثاين فهأمّ         

ن بأيـديهم، أمسـك يشـرو  دخل البوابة مسرعاً، فوجد جمموعة من اخلدم داخـل الـرواق يتكلمـون و«

أمـر فظيـع لقـد حلـت السـرقة  ! لقـد سـرق مكتـب املـدير ... ما لـذي حـدث؟: قال عمرية اخلدم و

) الرعـب ن وامـاآل(جنـاز الـذي يتحقـق فيـه الفعـالن فهذا املكان يف الرواية مكـان اإل. 1»�ذا املكان

  اـــــــــــــــجلهأفيتحـول عـن طبيعـة الــيت وجـد مـن  ليرتاجـع األمـن متيحـاً الفرصــة للرعـب كـي حي�ـل املكــان،

  .هي محاية من يقطنه و

                                                           
  220، صعمر الربناوي، الوالدة الثانية 1
  234ص، ملصدر نفسه ا2



                                                   تجلیات جمال المكان في الروایة:                                                 الفصل الثاني    
 

 

52 

ال شـيء  فإنَّ الفضاء الروائي ميكنه أن يكشف لنا عن احلياة الالشعورية اليت يعيشـها الشخصـية، و

إخل، ميكــن أن يكــون إذاً داللــة مــن دون ربطــه باإلنســان الــذي ...املدينــة أويف البيــت أو يف القريــة 

كــل منهمــا يــؤثر يف اآلخــر تــأثرياً مطلقــاً قــد  املكــان، و يــه، فالعالقــة وطيــدة بــني اإلنســان ويعــيش ف

دقيــق لألحــداث الـــيت وقعــت يف األمكنــة، إذ يـــتم  وصـــف وا املعطـــي الثالــث فهــيكــون متخفيــاً، أّمــ

كأنــه  بــذلك نقــل حالــة القــارئ مــن جمــرد قــراءة إىل حالــة زيــارة لتلــك األمــاكن مــن خــالل ختيلهــا، و

مل يقــم املمثــل بــأي استفســارات يف املســرح، بــل اكتفــى « :كقــول الســارد موجـود فيهــا أثنــاء القــراءة 

ـــــة، كـــــان العـــــرض ممـــــًل بشـــــكل ال  حبجـــــز مقصـــــورتني ملشـــــاهدة اســـــتعراض املنوعـــــات يف تلـــــك الليل

 كـذلك، فقـد تضـمن فرقـة مغربيـة حيـاول أفرادهـا ا كان املزاج هو الذي جعله يبدواأو رمب... يوصف

فالقـارئ هلـذه . 2» ...رجاال يرتدون بدالت سـهرة خضـراء اللـون موازنة أنفسهم دون جناح كبري، و

مــن " عمــر الربنــاوي"كأنَّــه حضــر معهــم االســتعراض لتلــك الليلــة، ملــا قدمــه الروائــي  الفرقــة يشــعر و

فتجعـــل القــــارئ تنتابــــه نفــــس احلالــــة ،  حــــداث الــــيت حـــدثت علــــى خشــــبة املســــرحوصـــف دقيــــق األ

ورية اليت حلت بالشخصـية الروائيـة أثنـاء زيار�ـا لـذلك املكـان، فعنـد اجتمـاع املعطيـات البنائيـة الشع

  .الثالث يف النص الروائي تعطي صورة جمملة عن املكان الذي جرت فيه األحداث
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و تتضمن  يظل موضوع هذا البحث مفتوحا بسبب طبيعته اليت حتتاج إىل دراسات متعددة

شعرية املكان يف رواية  قاط اليت توصلنا إليها من خاللهذه اخلامتة جمموعة من النتائج و بعض الن

  :لعمر الربناوي و اليت خنتصرها فيما يلي" الوالدة الثانية"

 .بشكل كبري و خصوصا ما يتعلق بالوظيفة السردية للمكانقد برزت الشعرية يف هذه الرواية  -

األوىل و القضية احملورية اليت  ةالشخصيل عمل روائي، ألن املكان هو أمهية عنصر املكان يف ك -

 ".الوالدة الثانية"يدور حوهلا الصراع و هي اهلدف يف رواية 

ة ككل ـــــــــــــــــــــــــــــــال اندثر بناء الروايو لو أردنا حذفها  ،املكان نقطة مركزية ال ميكن االستغناء عنها -

و هكذا فإن املقولة القائلة بأن املكان مل يعد جمرد خلفية تقع فيها األحداث الدرامية، بل 

الوالدة "أصبح ينظر إليه على أنه عنصر تشكيلي من عناصر العمل األديب تصدق على رواية 

 ".الثانية

أبرز الروائي اهتماما بالفضاء املكاين مهما يف الرواية و من خالهلا احتل عنصر املكان حيزا  -

ت التحليل بالفضائني املفتوح و الفضاء املكاين املنغلق، و بناءا على هذه الدراسة اليت مشل

 :النتائج أمهها بعضنتوصل إىل 

  ينة باعتبارها بالفضاء املكاين املفتوح الذي يتمثل يف املد" عمر الربناوي"جاء اهتمام الروائي

 تنقلت عربها الشخصيات يف الرواية باإلضافة إىل كونه ذا عالقة وطيدة الّيت  ،أهم األمكنة

 .مباضي الشخصية، و كذا مسامهته يف الكشف عن بعض النقاط الغامضة يف حياة البطل
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  ّاحلرية  ماألماكن الواردة هي فضاءات مليئة باخلوف و عد نلمس من خالل الرواية أن جل

 .طلقة جراء ما خلفه االستعمار الفرنسيامل

  الرواية بشكل عام الفضاء املكاين املفتوح كمؤطر ألحداث " عمر الربناوي"كما جعل الروائي

و كأ�ا تسعى إىل التحرر من الفضاء املكاين املغلق الذي كان حضوره بصفة أقل مقارنة بنظريه 

 .املفتوح، ألنه يشكل الفضاء اخلطر بالنسبة للشخصية

  قدم الكاتب وصفا قيما للمكان املغلق خاصة للبيت و الغرفة، بوصفها أماكن مهمة اعتمد

 .عليها الروائي يف روايته كفضاءات دالة على احلالة املعيشة للشخصية

  شكلت األمكنة املنغلقة و املفتوحة البنية املركزية اليت تدور حوهلا األحداث، فقد كان هلا الدور

رواية، إضافة إىل عنصر التشويق الذي أضفته تلك األماكن يف كشف الرئيسي يف حبكة ال

 .متاعب احلياة تارة، و يف غموضها تارة أخرى

  فقد كانت األمكنة الريفية هي اإلطار احلاوي هلذه األحداث، و قد كانت شديدة االرتباط

عمر "ئر بلمسة و هي صورة قيمة عن اجلزافيما بينها، أل�ا أمكنة حتكمها العادات و التقاليد 

لقي ــــــــــــــالذي قرب القارئ من روايته من خالل واقعيته، فخلق نوعا من التآلف بني املت" الربناوي

 .و أمكنة روايته شكلت يف ثنائية املغلق و املفتوح

لقد وظف الروائي بعض األماكن و لكن ليس بالوظائف املعهودة يف عامل الرواية، لقد أبرزها  -

ة عن املألوف، ما مياثل يف الدراسات احلديثة االنزياح و هو اخلروج عن بوظائف خارج

  ".الوالدة الثانية"املألوف، و هو ما يتجلي يف الوظيفة السردية لألمكنة يف رواية 
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عمـــر "األســـتاذ " مــن أجلـــك عشــنا يـــا وطــين"ميثــل األديـــب العــريب اجلزائـــري صــاحب رائعـــة         

اخلصــوص، و ذلــك لكونــه حالــة خاصــة و ميــزة يف اإلبــداع العــريب و اجلزائــري علــى وجــه " الربنــاوي

  .منوذجا فريدا من نوعه يف متثيل العروبة و الوطنية

 :مولده  -1

أفريـــــل  18يف " بريكـــــة"مبدينـــــة " عمـــــر الربنـــــاوي"ولـــــد الشـــــاعر و الكاتـــــب، و األديـــــب «         

م، مــن عائلــة متوســطة احلــال، تلقــى تعليمــه األول مبســقط رأســه حيــث حتصــل علــى املرحلــة 1935

بقسنطينة و هي " عبد احلميد ابن باديس"مث واصل التعليم املتوسط يف معهد " يكةبر "االبتدائية يف 

املؤسســات التعليميــة جلمعيــة العلمــاء املســلمني و بعــد أن أمت تعليمــه الثــانوي التحــق جبــامع الزيتونــة 

بتــونس حيــث حتصــل علــى شــهادة الباكالوريــا، كمــا حتصــل إىل مســتوى الــدبلوم مــن مدرســة التمثيــل 

  1.»تونس، و درس كذلك املوسيقى مبعهد الرشيدية بتونس العريب ب

جامعــــة "ا عــــن  التحصــــيل اجلــــامعي حتصــــل علــــى الليســــانس يف األدب العــــريب مــــن كليــــة الرتبيــــة أّمــــ

  2".بغداد

  

 

 

 

 

                                  
 .195، ص 2004اجلزائر، -ديوان من أجلك يا وطين، وزارة ا�اهدين، الطبعة األوىل، بسكرة: عمر الربناوي 1
 .195املصدر نفسه، ص   2
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 :نشأته -2

  "مــن أجلــك يــا وطــين"هــو صــاحب رائعــة كانــت لــه مســامهات فكريــة و أدبيــة و شــعرية، و         

ىل غايـــة األيـــام األخـــرية مـــن حـــىت أنـــه بقـــي وفيـــا لتقاليـــد املـــزاح و التنكيـــت إعـــرف عنـــه طيبـــة اخللـــق 

  .1وفاته

اجلزائر، كما عمل مذيعا، و مقدما لربنـامج  بثانويات  و حني عاد إىل اجلزائر  عمل أستاذا        

نة م إىل غايــة ســ1972مــن ســنة " ألــوان"يف اإلذاعتـني التونســية و اجلزائريــة، و قــد تــرأس حتريــر جملـة 

يت املســـيلة و بســكرة، كمـــا عمـــل مــديرا لـــدار الثقافـــة يم، و تــوىل منصـــب مـــدير الثقافــة بـــوال1981

  .2بسكرة" رضا حوحو"

قــد خلــف لنــا هــذا الشــاعر رصــيدا إبــداعيا وثقافيــا كبــريا، ومنــه مــا وصــل إلينــا عــن طريــق  و        

نشرت له العديد مـن األعمـال األدبيـة واإلبداعيـة يف الت و اجلرائد، ومنه ما مل يصل، كما ـــــــــــــــــــــــا�

  ...جريدة املساء وجريدة األحرار والشروق

م، وشهادة شـرف 1982نال العديد من اجلوائز حيث  حصل على جائزة أفضل نشيد وطين عام 

   .3م1987م، وشهادة تكرمي من رئيس اجلمهورية اجلزائرية عام 1984ألحسن أوبريات عام 

  :ال أخرى، حيث صرح قائال يف إذاعة الزيبانوكانت له أعم

                                  
 .24، ص 2007الوالدة الثانية، عاصمة الثقافة العربية، الطبعة األوىل، اجلزائر، : عمر الربناوي 1
  :18:47م، 02/05/2016املرحوم الربناوي نبذة عن حياته، كشاف العرب، : جابر مصطفى 2

WWW.WIKIPIDYA.ORG/OMAR ELBARNAOUI 
  :02:20م، 01/05/2016عمر الربناوي، منتدى الساحة الكثيفة، فرقة الثقافة : حممد بوكرش 3

WWW.WIKIPIDYA.ORG/OMAR ELBARNAOUI 
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امية ـــــــــــبالع(جنحــت يف عــدة مســرحيات  م، و1957عملــت يف اإلذاعــة كممثــل يف عــام «         

كنــت أقـوم يف كــل عــام بــأربع، ثــالث   ،قلــت إىل بغــداد يف مـدة أربــع ســنواتقــد انت و ،)الفصـحى و

نوا معـي يف مناسـبات وطنيـة ثوريـة، مث اشـتغلت أعمال مسرحية وأخرجها وأستعني بالطلبة الـذين كـا

يف اجلزائر بعد االسـتقالل يف اإلذاعـة مـدة سـنة، مث ذهبـت إىل وزارة  و االتصـال ولكـن كـان عملـي 

  .1»يف اإلذاعة متعامل حر 

 :اتهـــــــــــفو  -3

ة ـــــــــــــالثقافكان أبا ألربعة أبناء، و ثالث بنـات، و عنـد انتقـال حبـر " عمر الربناوي"األستاذ         

سـنة بعـد صـراع مريـر مـع  74و العلم، الشاعر، و األديب الصحفي إىل جوار ربـه عـن عمـر ينـاهز 

 24املــرض الــذي أتــى علــى أحبالــه الصــوتية مبستشــفى عــني النعجــة بالعاصــمة و كــان ذلــك يف يــوم 

  .م2009فيفري 

 رياتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعشـرات األوب كـان لـه إنتاجـا غزيـرا: اإلنتاج األدبي في اإلذاعـة و التلفزيـون -4

  :و هي و املسرحيات الغنائية

ة؟، احلب الكبري، عودة الذاكرة أوبريات عظيماملسرية الكربى ميني رجل، اجلزائر، ماذا تريد أمنا ال -

بعـض و كذلك املواطن، وجه اخلـري، رحلـة حـب، مسـرحيات غنائيـة، إضـافة إىل ذلـك كانـت لـه 

العـــرس يف ســـت حلقـــات، حماجيـــات يف مخســـة عشـــر حلقـــة ســـي : املسلســـالت التلفزيونيـــة منهـــا

                                  
  .م21/02/2004حصة خاصة لقاء مع الشاعر، إذاعة الزيبان، بسكرة، : عمر الربناوي 1
 ية غنائية و هي فن الغناء الكوميديصورة إذاع: أوبريات.  

 هي مسرح أساسه هو املوسيقى و الغناء: املسرحية الغنائية. 
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زواج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية للـــــــــــــــــــــــ، و مسرحية للتلفزيون بعنوان الشركة العاملنيحممد موش وحدو يف حلقت

مـــن " جمـــالس األنـــس"، مسلســـل مـــن ســـبعة حلقـــات و "النايليـــة دولـــ"و الطـــالق، باإلضـــافة إىل 

و هـي مسـرحية " مامـا مـا نـوفمرب...بابـا"، و كذلك "حكاية يوم أوبريت"لقة و ـــــــــس عشر حمخ

 .1غنائية

ونس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم، حيـث  بـدأها يف ت1958و لكن بالنسبة للربامج اإلذاعية فقد كانـت منـذ عـام  -

مث يف اجلزائــــر  ،، و ســــؤال و جــــواب، و الكلمــــات املتقاطعــــة)يوميــــة(قــــراءات أدبيــــة : و مشلــــت

ة من فضلك، من التاريخ، و إلضافة حلظدنيا الفن، لقاء مع فنان، : فكانت له عدة برامج منها

رية ــــــــــــــــــــــــــــو مقاالت أدبية و فك ب، ا�اهد األسبوعييف الشع أسبوعي إىل ذلك كانت له مقال

 .2و فنية على امتداد عدة سنوات

العديـــد مـــن املناصـــب و كانـــت جلهـــا بـــني األدب و الصـــحافة و نـــذكر " الربنـــاوي"و لقـــد تقلـــد  -

 3:منها

 .أستاذ التعليم الثانوي  

 .مدير دار الثقافة ببسكرة 

 .مدير دار الثقافة باملسيلة 

                                  
 .197ديوان من أجلك يا وطين، ص : عمر الربناوي 1

 .10، ص 1، ع2009صاحب من أجلك يا وطين يف ذمة اهللا، جريدة املنارة ببسكرة، اجلزائر، : قويدر بورنان 2

 .197ن من أجلك يا وطين، ص ديوا: عمر الربناوي 3
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 .مدير الثقافة ببسكرة 

 .إذاعي بالقناة التونسية 

 .بالقناة اجلزائرية إذاعي 

 .عنصر باحتاد الكتب اجلزائريني 

 .عضو با�لس الوطين االنتقايل 

 .رئيس فرع كرة السلة الحتاد بسكرة 

  :إنتاجه األدبي -5

من أعمال األدبية اليت صدرت جند أربع كتـب، و هـي قليلـة نسـبة حلياتـه األدبيـة و الصحــــــــــــــــــفية و 

  :أعماله، و هيو هذا يرجع إىل رفضه لطباعة 

و هو ديوان " من أجلك يا وطين"م، و 2002و هي رواية صدرت عام " بني الوزارة و السجن"

و هي رواية صدرت عام " الوالدة الثانية" م، مثّ 2004شعري صدر عن وزارة ا�اهدين عام 

  .1م2008، و هو كاتب صدر سنة "حوارات يف السياسة مع جحش"م، و كذلك 2007

 

                                  
حمافظة املهرجان الثقايف احمللي للفنون و  - امنوذجا-عامر فارس، دراسة بنيوية سيميائية أسلوبية يف شعر عمر الربناوي، من أجلك يا وطين  -.1

  .15/16م، ص2013، 1الثقافات الشعرية، بسكرة، اجلزائر ط
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 المصادر و المراجع
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 و المراجع المصادر  

 ـــديب احلــديثاملصــطلح الســردي يف النقــد األ  ،أمحــد رحــيم كــرمي اخلفــاحي اء ، دار صفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012 ،1األردن، ط ،، عمانللنشر و التوزيع

 1الربـــاط ،التنـــوخي للطباعـــة و النشـــر ،ليـــة املكـــان يف قصـــص ادريـــس اخلـــوريمجا ،أمحـــد زنـــرب 

2009. 

 نثوي و جتربـة املعـىن  قراءة يف حركية السرد األ ،السرد اجلسد و غواته اللغة ،األخضر بن السايح

  .2011، ، دطعامل الكتب التحديث ، اجلزائر

 1دار الفــــرس للتوزيــــع،ط ا،رب جــــابــــراهيم  ربا ، مجاليــــات املكــــان يف روايــــات جــــأمســــاء شــــاهني ،

2011. 

 1978، 2ط، دار العودة، بريوت ،، زمن الشعرأدونيس. 

 1989، 2، طدار األدب، بريوت ،، الشعرية العربيةأدونيس . 

 القـــــاهرة مصـــــر  ،دار الكتـــــاب احلـــــديث، ة وأجوبـــــة يف الســـــيميائية الســـــرديةأمينـــــة فـــــزاري أســـــئل

 .1،2011ط

 األردن  ،دــــــــــــــالشـــعر اجلــاهلي، عــامل الكاتـــب احلــديث، اربلزمـــان و املكــان يف ، ابــاديس فوغــايل

 . 2008،  1ط

 2010 ،1طاألردن، ،ت، احلقيقة الشعرية،عامل الكتب احلديثة، اربدريبشري تاوري. 

 إمســا املكــان و الزمــان يف القــرآن أبــو البقــاء الكــويف، الكليــات، نقــال عــن ناصــر أمحــد الزغلــول ،

 .1،2001، اربد، األردن،ط، عامل الكتب احلديثرفية دالليةالكرمي دراسة ص

 2010، )دط(دار نيوين، دمشق،سوريا ،عرية القصة القصرية جداجاسم خلف الياس، ش  . 

 2، طحســـن البحـــراوي، بنيـــة الشـــكل الروائـــي، املركـــز الثقـــايف العـــريب، الـــدار البيضـــاء، املغـــرب 

2009. 

 ريبـاملركـــز الثقـــايف العـــ ،)و املفـــاهيم ســـة األصـــول و املنـــاهجدرا(، مفـــاهيم الشـــعرية حســن نـــاظم 

 . 1996،لبنان، 1طبريوت،

 اصدارات جملس الثقافة العام نالشخصية الروائية عند خليفة حس ،حسني أمحد علي األشلم ،

   .    2006، )دط(،مصر، القاهرة
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 سـيميائية يف  ، دراسـة حتليليـة قصـة النـيب إبـراهيم عليـه السـالمالبنيـة السـردية يف ،حلومة التجـاين

 .2013، 1، ط)دب( ،شر و التوزيعجمدالوي للنّ  ،القرآين ،اخلطاب

 املركــــــز الثقــــــايف العــــــريب الســــــردي مــــــن املنظــــــور النقــــــد األديب بنيــــــة الــــــنص ،محيــــــد حلميــــــداين ،

  . 2000 ،3ط ،الدار البيضاء، املغرب ،اعة و النشر و التوزيعللطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عـامل  ،"أمحـد عبـد املعطـي منوذجـا " مكانية وبنية الشعر املعاصر الز  ،حممد موسى محودة حنان

 .2006، 1األردن، ط، الكتب احلديث، اربد

 وية العربيــة ملعاصــرة، منشــورات أمانــة عمــان الكــربى، ســيــة النو الرا برفقــة حممــد دوديــن، خطــا

                                            .2007 ،)دط(عمان، 

 لبنــــان ،بــــريوت معجــــم املصــــطلحات األدبيــــة املعاصــــرة، دار الكتــــاب اللبنــــاين،، ســــعيد علــــوش 

 .1،1985ط

 ر الكنـدي للنشــر و التوزيــع ، دادراسـة بنيويــة يف أسـاليب الســردية، عـامل الــنص ،دصــسـلمان كا

 . 2003 ،)دط(األردن، 

 ــــــــــاب  ،ري روحــــــــــي الفيصــــــــــلمســــــــــ ــــــــــا، منشــــــــــورات احتــــــــــاد لكت ــــــــــة العربيــــــــــة البنــــــــــاء و الرؤي الرواي

 .1،2003العرب،سوريا،ط

 طد(، )دب( ،، ا�لــــس األعلــــى للثقافــــةاللــــةالعالمــــة و الدّ  ،القــــارئ و الــــنص ،ســــيزا قاســــم (

2002. 

  ّعاصرة، عامل احلديث، يف الرواية اجلزائرية امل ونصيةييلة، الرواية والعنف، دراسة سوسريف مجالش

  .2010 ،1دن، طاألر 

 رون مشـورات اإلخـتالف ناشـ ،و الشعرية، الدار العربية للعلوم ، التواصل اللساينالطاهر بومزير

 .1،1428،2007طبريوت،لبنان،

  ر ـــــــــــــــــــــــــــ، دار الشـروق للنش)التعبري، التأويل، النقد(طاهر عبد املسلم، عبقرية الصورة و املكان

 ).دت(، )دط(ديب،  و التوزيع،

 ة  ،جـــدّ تكفـــري مـــن البنيويـــة إىل التشـــرحيية، النـــادي الثقـــايف األديب، اخلطيئـــة و العبـــد اهللا الغـــذامي

  .1985، 1ط ،وديةالسع

 1990،  1املغرب ،ط ،، دار البيضاءالت، عني املقاعثماين امليلود، شعرية تودروف . 
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 ،2007اجلزائر، دار الثقافة العربية، الوالدة الثانية، عمر الربناوي. 

 دار التنــــوير غاســــتون باشــــالر، نقــــال عــــن غــــادة اإلمــــام، غاســــتون باشــــالر مجاليــــات الصــــورة ،

 .2010، 1بريوت، لبنان، ط ،و النشر و التوزيع اعةللطبــــــــــــــــــ

  عمــــان ، دار صــــفاء للنشــــر و التوزيــــعالتحليــــل البنيــــوي للروايــــة العربيــــة ،وس غــــازييــــلغفوزيــــة ،

 .2011،  1األردن، ط

 1،1991ط ،، مؤسسة األحباث العربية، بريوتكمال أبو ديب، يف الشعرية.  

 ا�لـد تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ،يب فيض السـيد حممـد مرتضـى الزبيـديحمب الدين أ ،

  .1994، )د ط(،، لبنان ، بريوتلطباعة والنشر و التوزيعدار الفكر ل  18

 منظــور نعمــان جنــم الــدليمي املكــان يف الشــعر االندلســي،  ،ربــويطحممــد عويــد حممــد ســاير ال

 .1999، 1، طر و التوزيع، اربد، األردندار الكندي للنش ،املكان يف النص املسرحي

 مصـــر  قـــاهرة، الغريــب للطباعـــة و النشـــر و التوزيــع ، دارحممــد فتـــوح أمحــد، مفرقـــات الشـــعرية ،

 .2009 ،)دط(

  ،1، ط،ردن، األدار جريـــــر للنشــــــر و التوزيـــــع، عمــــــانحممـــــود درابســــــة، مفـــــاهيم يف الشــــــعرية 

2010.  

 البنيـــة و الداللـــة يف الروايـــات ابـــراهيم نصـــر اهللا ، املؤسســـة العربيـــة للدراســـات و  ،مرشـــد أمحـــد

 2006،  1،اجلديد املتحدة ، بريوت ، لبنان ، ط 2005ن  1النشر ، بريوت ، لبنان ، ط

 ط،نشـــر و التوزيـــع ددار االمـــل للطباعـــة و ال, مباحـــث يف الســـميائية الســـردية  ،ناديـــة بوشـــفرة 

 .اجلزائر ،دت

 األمــــل للطباعــــة والنشــــر و  دار ، مسيائيــــة يف مضــــمون اخلاطــــب الســــرديمعــــامل ، ناديــــة بوشــــقرة

  .2011، ) د ط(، التوزيع، اجلزائر

 2دراســة املكــان الروائــي ، دار يتــوى ، دمشــق ، ســوريا طالنصــري ، الروايــة و املكــان  نيســيا  ،

2010 . 
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 المراجع المترجمة: 

 فــــالح رحــــيم ، دار  :، تــــر2و الســــرد التصــــوير يف الســــرد القصصــــي، ج، الزمــــان بــــول ريكــــور

  . 2005ـ 1اجلديد املتحدة، بريوت، لبنان، ط الكتاب

 شـــكري مبحـــوث و رجـــاء بـــن ســـالمة، دار توبقـــال، املغـــرب :تـــر ،تزقيطـــان تـــودورف، الشـــعرية 

 . )دت(،2ط

 د ط( ، املغـرب،حلسـن أمحامـة ، أفريقيـا الشـرق :شـعرية الفضـاء الروائـي ، تـر ،جوزيف كنسري ( 

2003 . 

 ريوت ــــــــــــــــــــــــب ،، إفريقيـا الشـرقعبـد الـرحيم حـزل : ، تـرالفضاء الروائـي ،جريار جينت و آخرون

 . 2002، )دط(،لبنان 

 1ط ،، املغـــربدار توبقـــال ،حممـــد الـــويل و مبـــارك  :تـــر ،رومـــان جاكبســـون، قضـــايا الشـــعرية 

1988. 

 المعاجم: 

 مكتبـــة  ، ســـاحة ريـــاض الصـــلحقـــاموس مطـــول اللغـــة العربيـــة "حمـــيط احملـــيط  ،بطـــرس البســـتاين

 .) م ك ن(، مادة 1981ناشرون  طبعة جديدة،

 ادة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ،6، ا�لد 1،1997بريوت، لبنان، ط ،حصال ، دارلسان العرب ،ابن منظور

 .) م ك ن(

 الرسائل الجامعية: 

 اشـراف عبـد وايـة فـوض احلـواس ألحـالم مسـتغامني، بنية اخلطاب السردي يف ر أحالم معمري ،

 . 2003/2004، ري، جامعة ورقلةسهي رسالة ماجت القادر

  اشــراف فهيمــة  ،سـرتجي، مـذكرة لنيــل شــهادة املاذابشــعرية املكـان يف روايــة العــ ،ســوداينأمـال

 .2009 ،جامعة اجلزائر ،الطويل

  ال ، مـــذكرة لنيـــل البنيـــة الزمانيـــة و املكانيـــة يف الروايـــة موســـم اهلجـــرة إىل الشـــم ،عمـــر عاشـــور

 . 2002 – 2001، جامعة اجلزائر ،ةاشراف عبد القادر بوزيد ،شهادة املاجيسرت

  رســـالة لنيــــل شـــهادة ماجيســــتري كـــان يف الروايــــة العربيـــة اجلديــــدة، مجاليــــات املخلالـــدي مســـري ، 

  .2003،، جامعة وهرانف شريفي عبد الواحداشر إ
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 ماجيســرت، إشــراف عبــد اهللا  ، رســالةاب القصــة القصــرية عنــد زهــور ونيســي، خطــوردة ســلطاين

                                              .  2001/2002، جامعة باتنة العشي قسم األدب العريب
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Résumé de mémoire :  

       Ce mémoire présente une 

étude sur la poésie du lieu du 

récit « la seconde naissance » du 

romancier Algérien (Omar 

Albarnaoui), dans lequel le 

romancier s’est basé sur l’usage 

des différents lieux comme outil 

pour illustrer les événements du 

récit. A travers notre lecture et 

recherche, nous avons essayé 

d’analyser à la fois le lieu et la 

poésie chez certains critiques 

modernistes Arabes et 

occidentaux, ainsi que la 

recherche sur les dimensions 

esthétiques et artistiques et 

derrière l’usage du lieu avec ses 

différents types. La poésie du 

lieu selon « la seconde 

naissance » a contribué dans la 

transfiguration de l’usage 

multiple de l’espace romancier. 

L’étude ouvre des perspectives, 

d’une grande richesse dans 

laquelle le lecteur peut atteindre 

un énorme plaisir de la poésie 

du lieu. 

 

:                                                                    ثـص البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

يطرح البحث مسـألة شعرية المكان       

فــــــي روايــــــة "الــــــوالدة الثانيــــــة" للروائـــــــي 

ـــــزائري (عمــــر البرنــــاوي) و الــــذي  ،الجــــــــ

علـــــــى توظيـــــــف األمـــــــاكن  اعتمـــــــد فيـــــــه

  .  مختلفة كأداة لسرد أحداث الروايةال

قراءتنا لها من خـالل  هذا ما استقرّ         

محاولتنــــا للبحــــث علــــى مفــــاهيم كــــال مــــن 

ـــــ ـــــد بع ــــــكان والشـــــعرية، عن ض النقـــــاد المـــ

و البحـــــث  ،المحـــــدثين العـــــرب و الغـــــرب

األبعــــــاد الجــــــــــــمالية و الفنيــــــة وراء  علــــــى

ــــــــــة  توظيــــــــــف المكــــــــــان بأنواعــــــــــه المنغلق

والمفتوحة، كمـا سـاهمت شـعرية المــــــــكان 

ـــــوالدة الثانيـــــة" فـــــي تجلـــــي  ـــــة "ال فـــــي رواي

وائي.لفضاء الرّ لالوظائف المتعددة   

ـــــي تفتحهـــــا         ولعـــــّل هـــــذه اآلفـــــاق الت

دراسة شعرية المكان، هي آفاق خصبة غنية 

ـــق ة بإمكـــان القـــارئ مـــن خاللهـــا واســـع تحقي

.عامل مع المكان الروائيكبر في التّ أمتعة   
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