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                 شكر وعرفان 

 

شكر هلل الذي وفقني وأعانن  يال

و الحمد هلل الذي يسر لي أموري 

سبحانك نعم المرشد و المعين 

 

 ى علباإلشراف، التي تكرمت "زرناجي شهيرة"أستاذتي المشرفة            ثم الى 

جزيل الشكر و االمتنان على حسن ،ف لها مذكرتي و متابعتها

 .إياهاالتوجيه و النصح و الثقة التي منحتني 

في مشواري الجامعي ،            "  سنوات5"      دون أن أنسى األساتذة الذين أناروا دربي طيلة 
 .والى كل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد في انجاز هذا البحث
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 َف يظهر إال بعد أف أرسى اللساين ,من اؼبعركؼ أف السيميائيات علم حديث النشأة 
 حيث حققت ,السويسرم فرنارد دم سوسَت أصوؿ اللسانيات اغبديثة يف القرف العشرين 

باسطة نفوذىا العلمي على حقوؿ ,السيميائية قفزة نوعية يف دراسة األشكاؿ السردية خباصة 
 .ربليلية مبنية أساسا على اؼبنظور االفًتاضي االستنباطي 

قبد الركاية اليت استطاعت يف القرف التاسع عشر أف تثبت ,كمن بُت ىذه األشكاؿ السردية 
 كالركاية العربية ,كاف تتصدر قائمة األجناس األدبية,كجودىا يف الساحة الثقافية العاؼبية 

كتنقلو من كاقع يعيش فيو إُف كاقع ,ك تأخذه إُف عواؼبها ,استطاعت أف تظفر بالقارئ 
من  كالزماف متحرر,اؼبكاف فيو أكثر اتساعا ,الفضاء الركائي الذم قوامو السحر ك الدىشة 

 ال ألنو احد عناصرىا الفنية أك ألنو ,حيث يكتسب اؼبكاف يف الركاية أمهية كبَتة,اؼبكاف 
بل ألنو يتحوؿ يف ,اؼبكاف الذم ذبرم فيو األحداث ك تتحرؾ خبللو الشخصيات فحسب 

بعض األعماؿ اؼبتميزة إُف فضاء حيتوم كل العناصر الركائية دبا فيها من أحداث ك 
كما , ك يكوف ىو نفسو اؼبساعد على تطوير بناء الركاية , كما بينها من عبلقات,شخصيات

تنطلق القراءة السيميائية للبنية اؼبكانية من الكشف عن القوانُت اؼبادية ك النفسية اليت ربكم 
 .ؾبموعة عبلماهتا ك سبفصبلهتا داخل الًتكيب اؼبكاين الذم يؤسس للفضاء اؼبكاين ككل 

 ك ازباذه موضوعا ؽبذا البحث , ارتأينا الوقوؼ عنده,كبالنظر ؽبذه اؼبنزلة اليت حيتلها اؼبكاف
حيث تعد من ابرز , من اىتماـ كبَت بالركاية آسيا جباركأيضا ؼبا تبديو الكاتبة الركائية ,

ك استطاعت أف تؤسس ,الركائيات الذين دعموا مسَتة الركاية اعبزائرية بأعماؿ ركائية رائدة 
 .عاؼبا ركائيا يف الساحة األدبية اعبزائرية ك العربية حيتل فيو اؼبكاف أمهية بارزة 

كىي ركاية كتبت باللغة الفرنسية ربت  ,"بوابة الذكريات "كمن بُت أىم أعماؽبا اخًتنا ركاية 
   nulle part dans la Mison de mon pére"ال مكاف يف منزؿ أيب"عنواف 



  

  
  

 كقد حاكلنا من خبلؿ ىذه ,كقد ركزنا يف دراسة ىذه الركاية على تقصي اؼبكاف سيميائيا
  :الدراسة اإلجابة عن بعض التساؤالت ككاف من أمهها 

 كماىي اؼبكانة اليت ربتلها يف اؼبشهد الفكرم اؼبعاصر ؟  ما ىي السيميائية؟ 
  ؟ كماىو دكره يف تشكيل البناء السردم ؟ماىية اؼبكاف  
  ؟كما ىي األمكنة اؼبفتوحة ك األمكنة اؼبكاف "آسيا جبار"كيف كظفت  الركائية

 اؼبغلقة يف الركاية كداللتها ؟
  ؟ما عبلقة اؼبكاف يف الركاية بالوصف ك الزمن ك الشخصيات 

كسنحاكؿ اإلجابة عن ىذه التساؤالت من خبلؿ ىذا البحث اؼبتواضع الذم مت تقسيمو 
 :حسب ما تقتضيو الدراسة إُف 

ك كذا اؼبفهـو اللغوم ك ,ك قد خصصناه بتحديد مفاىيم ك أصوؿ السيمياء ,مدخل 
 .االصطبلحي للمكاف الركائي 

 تناكلنا فيو دراسة األمكنة اؼبفتوحة ك األمكنة اؼبغلقة ,أما الفصل األكؿ اؼبعنوف بأنواع اؼبكاف
جاء معنونا ب اؼبكاف , أما فيما خيص الفصل الثاين,كما ربملو من دالالت يف الركاية 

باعتبارىا ,تطرقنا فيو إُف دراسة اؼبكاف كعبلقتو بالوصف كالزمن ك الشخصيات ,كعبلقاتو 
ككانت اػباسبة دبثابة . عناصر تتفاعل مع بعضها البعض مكونة  نسقا إبداعيا متكامبل 

 .حوصلة صبعت أىم ما توصلنا إليو من نتائج مستمدة من الفصلُت 

 كقد ,كلقد اعتمدنا يف حبثنا ىذا على اؼبنهج السيميائي الذم من آلياتو الوصف ك التحليل
" الزماف كاؼبكاف يف الشعر اعباىلي" كتاب ;استقى البحث مادتو من مراجع عدة كاف أمهها 

 ككتاب ,لشريف حبيلة" مكونات اػبطاب السردم"كذلك كتاب ,للباحث باديس فوغاِف 
 إضافة إُف االستعانة ببعض الرسائل ك األطركحات ,غبسن حبراكم" بنية الشكل الركائي"



  

  
  

صورة اؼبكاف ك دالالتو يف , رسالة دكتوراه لؤلستاذة جوادم ىنية ;نذكر منها ,اعبامعية 
 . ك غَتىا من اؼبراجع,ركايات كاسيٍت األعرج

أمهها أزمة تعدد اؼبصطلح ,كلقد كاجهتنا ؾبموعة من الصعوبات أثناء اقبازنا ىذا البحث 
 ك على الرغم من ,كذلك صعوبة اغبصوؿ على بعض اؼبراجع اؼبتخصصة,بتعدد ترصباتو 

 .ىذه الصعوبات إال أننا حاكلنا ذباكزىا 

زرناجي شهيرة ك يف األخَت ال يسعٍت إال أف أتقدـ بعميق شكرم ك امتناين ألستاذيت احملًتمة 
ك أف أكوف , ك أسبٌت أف أكوف عند حسن ظنها ,ك ارفع ؽبا آيات التقدير ك صبيل العرفاف,

  .قد كفقت يف تطبيق آرائها ك توجيهاهتا ،  ك أساؿ اهلل التوفيق ك السداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
  

 :     مدخل 

          سيميائية المكان الروائي  
I.  مفاىيمها و أصولها: السيمياء: 

 :تعريف السيمياء  .1
 لغة - أ

اصطبلحا –ب 

II. المكان الروائي: 

 اؼبفهـو اللغوم للمكاف :أوال

 اؼبفهـو االصطبلحي للمكاف :ثانيا
 

 
 
 
 



  

  
  

I-  مفاىيمها و أصولها : السيمياء :
 :السيمياء -1

ربتل السيميائيات يف اؼبشهد الفكرم اؼبعاصر مكانة فبيزة فهي نشاط معريف بالغ اػبصوصية 
. من حيث أصولو ك امتداداتو

ك  (signes)فلقد أصبحت مع مر السنُت ال تتعامل مع اػبطاب بوصفو صباعا من األدلة "
إمنا بإعتباره عملية داللية ، كىكذا إستطاعت إثر انفتاحها على اؼبستحدثات اؼبنهجية ك 

 1"اؼبعرفية أف تتحرر من القيود البنيوية ك ايديولوجيتها

السيميائيات علم مستمد ؼببادئو من ؾبموعة "  أف  على ك يتفق جل الباحثُت ك السيميائيُت
كبَتة من اغبقوؿ اؼبعرفية كاللغويات ك الفلسفة ك اؼبنطق كعلم النفس ك األنثركبولوجيا، رغم 

 ام من ىذه اغبقوؿ استمدت السيميائيات أغلب مفاىيمها ك 2 " أهنا علم حديث النشأة
 .طرؽ ربليلها

إهنا أداة : علم يهتم بكل ؾباالت الفعل اإلنساين  " بأهناكىناؾ من يعرؼ السيميائيات 
، ك مركرا بالطقوس  لقراءة كل مظاىر السلوؾ اإلنساين بدءا من االنفعاالت البسيطة

 3"االجتماعية ك انتهاء باألنساؽ االيديولوجية الكربل

كدبا أف السيميائيات هتتم بكل مظاىر السلوؾ اإلنساين من أبسطها اُف أكثرىا تعقيدا 
. فاألكيد أف النشاط السيميائي مرتبط بظهور اإلنساف على كجو األرض

 إستمد أصولو من ؾبموعة من كقدكمن اؼبعركؼ أف علم السيميائيات علم حديث النشأة 
العلـو اؼبعرفية ، فإف مهمة ربديده ك إعطائو مفهوما عاما من األمور الصعبة جدا ؽبذا 

السبب تعددت األراء يف تعريفو، كيف ربديد مصطلح دقيق ؿ
                                                                 

. 8 ص2009، 1 ؿبمد الداىي، سيميائية السرد، حبث يف الوجود السيميائي اؼبتجانس، رؤية للنشر ك التوزيع، عماف، ط 1
، منشورات اإلختبلؼ، طئيات فيصل األضبر، معجم السيميا 2 . 20، ص2010، 1، الدار العربية للعلـو
. 15، ص2005، 2 سعيد بنكراد، السيميائيات مفاىيمها ك تطبيقاهتا ، دار اغبوار، البلذقية، سورية، ط 3



 
 

 

 :لغة - أ

ك  عدنا قليبل اُف الوراء كبدأنا يف تتبع تطور مفهـو السيمياء قبده علماء ليس باعبديد ، فوااذ
كسائر العلـو لو أصولو ك جذكره الفلسفية اليت سامهت يف ظهوره جاء ذكر لفظة السيمياء يف العديد 

النَّاَس  اَل َيْسأَلُوَن تَػعِْرفُػُهم ِبِسيمَاُىْم ": الواردة يف القرآف الكرمي كقولو سبحانو كتعاُف ياتمن اال
.  كىنا السيمياء تدؿ على اؼببلمح كاؼبظهر1" ِإْلحَافًا

نَػُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى اْْلَْعَراِؼ رَِجاٌل : "كذلك قولو سبحانو كتعاُف  يَػْعرِفُوَن ُكًّلا  َوبَػيػْ
 ِمْن َأثَِر السُُّجوِد وُُجوِىِهْم ِفي ِسيمَاُىْم : " أما موضع آخر جاء قولو كتعاُف 2 "ِبِسيَماُىْم

.  للداللة على مبلمح الوجو3"

 4 "يُػْعَرُؼ اْلُمْجرِمُوَن ِبِسيَماُىْم فَػيُػْؤَخُذ بِالنػََّواِصي َواْْلَْقَداِم: " ككذلك قولو عز كجل 

كفبا تقدـ يتضح لنا أف لفظة السيمياء كردت يف القرآف الكرمي لتدؿ على معٌت العبلمة ، 
. سواء للداللة على مبلمح الوجو أك اؽبيبة أك األفعاؿ أك األخبلؽ

 ك أصلها "وسم"الذم ىو مقلوب " سام"سيمياء مشتقة من الفعل "أما يف اؼبعاجم فكلمة 
 "وسمة" فإف أصلها "سمة" يدؿ على قوؽبم "فعلى" كىي يف الصورة "عفلى" كزهنا "سمى"

 إذ "سوم" باؼبد ك سيمياء بزيادة الياء ك باؼبد ك يقولوف "سيما" بالقصر ك"سمى"كيقولوف 
 حرؼ الكلمة لقصد التوصل اُف زبفيف ىذه االكزاف ، ألف قلب اجعل ظبتو ك كأهنم قلبو

 اؼبقلوب ك إمنا ظبع "سوم"كَف يسمع يف كبلمهم ؾبرد من ، عُت الكلمة متأت خببلؼ فائها

 
                                                                 

. 273 سورة البقرة، اآلية  1
. 46 سورة األعراؼ ، اآلية  2
. 29 سورة الفتح، اآلية  3
. 41 سورة الرضباف، اآلية  4



  

  
  

" الخيل المسومة"سـو فرسو أم جعل عليها السمة، كقيل : منو فعل مضاعف يف قوؽبم 
 1".اليت عليها السيما ك السومة ىي العبلمة

كما كردت لفظة السيمياء يف الشعر العريب ، كمثاؿ ذلك قوؿ أسيد بن عنقاء الفرازم حُت 
:     قاظبو مالو

 2لو سيمياء ال تشق على البصر*** اهلل بالحسن يافعا  غًّلم رماه

كذلك كردت لفظة السيمياء .كمن ىذا فلفظة السيمياء تدؿ على معٌت كاحد كىو العبلمة
شجرة كرقها خضاب : الوسم ك الوظبة الواحدة :يف معجم العُت باؼبعٌت اآليت

. يعرؼ هبا من قطع أذف أك كي: كسم بسمة: كالوسم أثر ، كي ك بعَت موسـو

 (...)أك الشيء الذم يوسم بو ظبات الدكاب : الكواة: كاؼبيسم

 3.عليو عبلمتو، كتوظبت فيو اػبَت ك الشر، أم رأيت فيو أثرا: كفبلف موسـو باػبَت كالشر أم

. جاءت يف اؼبعاجم للداللة على العبلمة أك األثر (سيمياء)كمن ىنا نرل بأف لفظة 

:  ب اصطًّلحا

نظرية اإلشارات : "علم السيمياء علم حديث تعددت األراء يف تعريفو ك اختلفت ، ك معناه
يدرس ىذا العلم لغة اإلنساف ك اغبيواف ك غَتىا من اللغات غَت اللسانية ... ك الرموز 

 أم أف موضوع 4" باعتبارىا نسقا من االشارات ك الرموز، كىي نظم عديدة ك متباينة
السيمياء غَت ؿبدد يف ؾباؿ بعينو فهي هتتم بكل ؾباالت الفعل االنساين ككذلك اغبيواين أم 

. تدرس اللغات غَت اللسانية أيضا
                                                                 

312،ص3،1994، دار صادر، بَتكت، لبناف،ط13ج (س،ـ،ك)ابن منظور ، لساف العرب ، مادة -
1
  

. 312ص اؼبرجع نفسو ، (س،ـ،ك) ابن منظور ، لساف العرب ، مادة 2
، (د،ت)، (د،ظ)مهدم اؼبخزكمي كابراىيم السامرائي، : ، ربقيق7مج (ك،س،ـ) اػبليل بن أضبد الفراىيدم، معجم العُت، مادة  3

. 321ص
. 29،30، ص2005،  (د،ط) مها ؿبمد فوزم معاذ، األنثركبولوجيا اللغوية، دار اؼبعرفة  4



  

  
  

علم جديد مستقل سباما عن : " يعرؼ السيميائيات بقولو أهنا جوليان غريماسكقبد 
أما  (...)األسبلؼ البعيدين، كىو من العلـو األمهات ذات اعبذكر الضارية يف القدـ 

 أم أف السيميائيات علم 1"السيميائيات عند الغربيُت ىي العلم الذم يدرس العبلمات
. حديث النشأة استقى مادتو من العديد من العلـو اليت ظهرت يف القدـ

ىي دراسة : " الذم عرؼ السيميولوجيا أك السيمياء بقولو فرناند دي سوسيركقبد أيضا 
 فهي بذلك علم يساعدنا على فهم الوجود 2حياة العبلمات داخل اغبياة االجتماعية
. االنساين باألبعاد الفردية ك االجتماعية

السيميائية ىي علم :" عرؼ السيمياء قائبلالبنية الغائبة يف كتابو امبرتو ايكوكيف تعريف 
يهدؼ مشركع السيميائية اُف اقامة نظرية : األدلة كقد كضعت مدرسة باريس تعريفا مغايرا 

 3".عامة لؤلنظمة الداللية

 ؼبصطلح يوناين اُف مصطلح السيميائية كالذم تعٍت بو اؼبفهـو اؿجوليا كريستيفاكتشَت 
(sémeion)  أثر ، قرنية، ظبة ، مؤشرة ، دليل ،ظبة، منقوشة أك ( خصوصية )عبلمة فبيزة

ة أك ين كىي تعٍت هبذا اف السيمياء مصطلح إغريقي يدؿ على قر4" ...مكتوبة ، بصمة رسم ؾبازم
اٍف  ...أثر أك ظبة

ىي تساؤالت حوؿ اؼبعٌت ، فهي تعٌت بدراسة "كما أف السيميائيات يف األصل ك األشغاؿ 
ال - صرحية أك ضمنية-السلوؾ اإلنساين باعتباره حالة ثقافية منتجة للمعاين ، ففي غياب قصدية  

 أم أف السيميائيات تقـو  5"يل اُف معٌتيحديكن ؽبذا السلوؾ أف يكوف داال ، أم مدركا بإعتباره 

                                                                 
. 17 فيصل األضبر، معجم السيميائيات ، ص 1
. 9 سعيد بنكراد، السيميائيات مفاىيمها ك تطبيقتها ، ص 2
، 1نو ك آخركف، السيميائية ، األصوؿ، القواعد، التاريخ، ترصبة رشيد بن مالك، دار ؾبدالكم للنشر ك التوزيع، عماف، طم آف ا 3

. 265، ص2008
. 231ص (د،ت) (د،ط) يوسف كغليسي، النقد اعبزائرم اؼبعاصر من البلنسونية اُف االلسنية ، رابطة إبداع الثقافية  4
. 20 سعيد بنكراد، السيميائيات مفاىيمها ك تطبيقاهتا ، ص 5



  

  
  

بدراسة سلوؾ اإلنساف بإعتباره سلوكا منتجا اؼبعٌت ، لكن يف غياب القصدية ال ديكن ؽبذا السلوؾ 
. ة معنيةؿأف حييل اُف معٌت أك دال

، فهما  (sémiologie)بالسيميولوجيا  (semiotique)كقد اقًتنت السيميائية 
يشَتاف يف قاموسيهما د كروا  كتودورؼمًتادفُت حينا ك متقاطعُت حينا آخر ، ك إذا كاف 

  1..."السيميائية أك السيميولوجية ىي علم العبلمات : " اؼبشًتؾ ؼبفهـو كاحد إذ يقوالف 
أم كبلمها إتفقا على تعريف كاحد أال كىو علم العبلمات ك السيميائيات ىي حبث يف 

اؼبعٌت ال من حيث أصولو كجوىره ، بل من حيث إنبثاقو عن عمليات التنصيص اؼبتعددة أم 
حبث يف أصوؿ السيميوز ك أمناط كجودىا باعتبارىا الوعاء الذم تصب فيو السلوكات 

 كبالتاِف فالسيموز مرتبطة يف اشتغاؽبا دبجموعة من العمليات االستداللية اليت 2"االنسانية 
. تقود اُف انتاج الدالالت ك تداكؽبا

لقد تشبعت الدراسات السيميائية ك تنوعت ك ظهرت داخلها تيارات ذىبت بالتحليل يف 
صبيع االذباىات ، ككسعت من دائرة ىذا العلم اعبديد ليشمل كل اؼبناطق اليت تغطي الوجود 

. االنساين

اللسانيات و الفلسفة  و المنطق :  ارتبطت بنماذج عدةتفعلى الرغم من أف السيميائيا"
 ، فإهنا حافظت على كياف مستقل يتمتع خبصائص و االنثروبولوجيا و الفينومينولوجيا

قد استطاع ىذا النشاط اؼبعريف اف خيلق لنفسو ؿؼ.سبيزىا عن تلك النماذج ك تفصلها عنها
 أم أف السيميائيات ارتبطت 3"موضوعا للدرس، كأف حيدد أساليب يف التصور ك التحليل

بالعديد من النماذج ك االذباىات اال أهنا اصبحت علم مستقل بذاتو لو كيانو اػباص ك 
. أساليب يعتمد عليها يف التحليل ك التصور

                                                                 
. 232، اؼبرجع نفسو، صم يوسف كغليس 1
.. 12 سعيد بنكراد، اؼبرجع نفسو،ص 2
 13 سعيد بنكراد، السيميائيات مفاىيمها ك تطبيقاهتا، ص 3
السَتكرة اليت تنتج كفقها الدالالت : السيموز *.



  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: المكان الروائي

: المفهوم اللغوي للمكان: أوال 

إف للفظة اؼبكاف عدة معاين ك مدلوالت ، لذلك عبأ الدارسوف لرسم معاؼبا كاضحة ؽبا، 
الزمان و  الذم عرؼ كلمة اؼبكاف يف اعبانب اللغوم يف كتابو باديس فوغالي*فنجد 

اؼبكاف اسم مشتق يدؿ على ذاتو أم ينطوم معناه : " بقولوالمكان في الشعر الجاىلي



  

  
  

على اشارة داللية فبتلئة ، ربيل اُف شيء ؿبجم ماثل، كؿبدد لو أبعاد ك مواصفات ك لفظة 
 1"اؼبكاف مصدر لفعل الكينونة ىي اػبلق اؼبوجود ك اؼباثل للعياف ديكن ربسسو ك تلمسو

كقد كردت كلمة اؼبكاف يف العديد من اؼبعاجم دبعاف متقاربة ، فجاء يف معجم لساف العرب 
اؼبوضع ، كاعبمع أمكنة : ابن سيدة ك اؼبكاف : أيضا إذ قاؿ " الموضع" دبعٌت إلبن منظور

كقذاؿ ك أقذلة ، ك أماكن صبع اعبمع ، قاؿ ثعلب ، يبطل أف يكوف مكاف فعاال ألف 
كن مكانك ، كقم مكانك ، كأقعد مقعدؾ، فقد دؿ على أنو مصدر من : العرب تقوؿ 

 2"كاف أك موضع منو

اؼبكاف اؼبوضع أك ىو مفعل من : "  تعريف اؼبكاف كاآليت محيط المحيطكجاء يف قاموس 
الكوف صبع أمكنة  أماكن ك أمكن قليبل، كيقلل ىذا مكاف ىذا ، أم بدلو، ككاف من العلم 

 3"ك العقل دبكاف أم رتبة ك منزلة اؼبكانة

َوَلْو َنَشاُء " اؼبوضع كاؼبكانة كمنو قولو تعاُف : اؼبكاف: "تاج العروسكقد كرد يف قاموس 
 ، صبع أمكنة ك أماكن، تومهوا اؼبيم أصبل حىت 67 يس اآلية "َمَكانَِتِهْم  َعَلى نَاُىْمخَلَمس
سبكن يف اؼبكاف، كىذا كما قالوا يف تكسَت اؼبسيل أمسلة ، كقيل اؼبيم يف اؼبكاف أصل : قالوا 

 4"كأنو من التمكن دكف الكوف

ىو : اؼبنزلة، يقاؿ: فاؼبكاف "كَف خيتلف معجم الوجيز يف تعريفو للمكاف عن باقي التعاريف 
 5"اؼبكاف : (اؼبكانة)أمكنة،  (ج)رفيع اؼبكاف ك اؼبوضع 

                                                                 
. 169، ص2007، 1الزماف ك اؼبكاف يف الشعر اعباىلي، عاَف الكتب اغبديث، أربد، األردف، ط:  باديس فوغاِف 1
. 4250، ص(06) ابن منظور، لساف العرب، دار اعبيل، بَتكت، ؾبلد  2
. 109، ص1991، (د،ط) اؼبعلم بطرس البستاين، ؿبيط احمليط قاموس مطوؿ للغة العربية، مكتبة لبناف ساحة رياض الصلح، بَتكت،  3

باحث جزائرم  *
 

دار الفكر للطباعة ك النشر ك  – 18 ؿبب الدين أيب فيض السيد ؿبمد مرتضى الزبيدم، تاج العركس من جواىر القاموس، اجمللد  4
  .488 – 487، ص1994 (د،ط)التوزيع، بَتكت، لبناف، 

. 546، ص1994 (د،ط) ؾبمع اللغة العربية، الوجيز، كزارة الًتبية ك التعليم، مصر،  5



  

  
  

  فَاْجَعلْ َبْيَنَنا َوَبْيَنَك َمْوِعًدا ال نُْخلِفُُه": كما كردت لفظة اؼبكاف يف القرآف الكرمي يف قولو تعاُف 

َاِىده قَاَؿ 1"  .َنْحُن َوال أَْنَت َمَكاًنا ُسًوى  .مجْنَصفنا:يَػْعٍِت:ؾبج

 

 . ".َيكجوفج النِّْصفج فِيَما بَػُْتَ اْلَمَكانَػُْتِ: يَػْعٍِت : قَاَؿ ؿبجَمَّده 

صارت : مكن ، مكانة : "كيقوؿ باديس فوغاِف عن اؼبكاف كما يعرفو أضبد رضا بقولو 
منزلةعند السلطاف ، فهو مكُت ، مكناء، كيرل كذلك أف اؼبكاف ىو اؼبوضع للشيء ، 

 من خبلؿ ىذه التعاريف كما جاء يف اؼبعاجم ك القواميس 2.أمكنة ، ك مكن ؾبموعة أماكن
 عؼبفهـو اؼبكاف نبلحظ أهنا كانت متقاربة ك جاء فيها اف اؼبكاف يدؿ على اؼبنزلة ك اؼبوض

: المفهوم االصطًّلحي للمكان: ثانيا

يعد اؼبكاف من بُت أىم األركاف اليت تشكل بنية النص الركائي ألف باقي عناصر 
 ال ديكنها أف تقـو اال حبضور مكاف جيمعهم "األحداث ك الشخصيات ك الزمن" الركاية 

. ليكوف النص الركائي أكثر مصداقية

فاؼبكاف ىو العمود الفقرم الذم يربط أجزاء النص الركائي ببعضها البعض كىو الذم يرسم "
 كبالتاِف فاؼبكاف من العناصر األساسية ك اؼبهمة 3 "األشخاص ك األحداث الركائية يف العمق

. يف النص الركائي إذ يف إطاره تدكر األحداث فبل كجود غبدث خارج ىذا اؼبكوف السردم

ؼبكاف نكهة ؿ"اؼبكاف يف الشعر اعباىلي أف  و كقد ذكر باديس فوغاِف يف كتابو الزماف
جدانيا كل ما المس شعوره كفاصلة تولد يف األديب إحساسا متميزا جيعلو ينتشي ، كيتصهد 

 1"جانبا من ذلك اؼبشهد اؼبكاين الغائر يف أعماؽ ذاكرتو
                                                                 

.  58سورة طو آية  1
. 170باديس فوغاِف، الزماف ك اؼبكاف يف الشعر اعباىلي، ص 2
 
 

، 2005 مرشد أضبد، البنية ك الداللة يف ركايات إبراىيم نصر اهلل، اؼبؤسسة العربية للدراسات ك النشر، بَتكت، طبعة األكُف،  3
. 127ص



  

  
  

األكؿ ىو : اؼبكاف احملدد ك اؼبكاف اؼبزدكج : فيجعل للمكاف مفهومُت"أما ؿبمد القاضي 
ىو : خببلؼ الديكور جزء من الفضاء اؼبرجعي اؼبنتمي اُف الفضاء يف القصص، كالثاين 

عنصر من عناصر الفضاء اؼبرجعي بوصفو مقوما من مقومات الفضاء يف القصص ، ك 
 2"اؼبكاف اؼبزدكج خاص باألقصوصة

اؼبكاف ليس عنصرا زائدا يف الركاية ، فهو يتخذ أشكاال ك يتضمن "كيرل حسن حبراكم أف 
 أم 3"معاف عديدة، بل أنو قد يكوف يف بعض األحياف ، ىو اؽبدؼ من كجود العمل كلو

أف اؼبكاف يف العمل األديب ليس عنصرا زائدا بل أساسيا فهو يلعب دكرا كبَتا يف تشكل بنية 
. النص الركائي

كقبد الناقد ياسُت النصَت يلخص مفهـو اؼبكاف ، بأنو الكياف اإلجتماعي الذم حيتوم على 
خبلصة التفاعل بُت اإلنساف ك ؾبتمعو ، لذا فشأنو شأف أم نتاج اجتماعي آخر حيمل جزء 

 4"من أخبلقية ك أفكار ك كعي ساكنو

شبكة من العبلقات ك الركايات ككجهات النظر اليت تتضامن مع "ك بذلك يعترب اؼبكاف 
 أم أف اؼبكاف مكونا ؿبوريا يف بنية 5"بعضها لتشيد الفضاء الذم ستجرم فيو األحداث

السرد حبيث ال ديكن تصور حكاية بدكف مكاف فبل كجود ألحداث خارج اؼبكاف ذلك أف 
. كل حدث يأخذ كجوده يف مكاف ؿبدد كزماف معُت

                                                                                                                                                                                         
. 1 باديس فوغاِف، الزماف ك اؼبكاف يف الشعر اعباىلي، ص 1
. 418،ص (د،ت)، (د،ط) ؿبمد القاضي، معجم السرديات، الرابطة الدكلية للناشرين اؼبستقلُت، لبناف،  2
. 33، ص1،2009 حسن حبراكم، بنية الشكل الركائي، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط 3
. 17، ص1986، 34السنة  (يناير، أفريل، مارس) كانوف الثاين 3 ياسُت النصَت، البنية اؼبكانية يف القصيدة اغبديثة، ؾبلة األداب،  4
. 46، ص2011 الشريف حبيلة، مكونات اػبطاب السردم مفاىيم نظرية، عاَف الكتب اغبديث، أربد، األردف،  5



  

  
  

كاؼبكاف يف العمل األديب عامة كيف الركاية خاصة ليس ؾبموعة األشياء اؼبلموسة ك الظاىرة 
 ؿبتمل الوقوع دبعٌت يوىن بواقعيتها إنو يئافحسب بل جيعل من أحداثها بالنسبة للقارئ ش

 1"يقـو بالدكر نفسو الذم يقـو بو الديكور ك اػبشبة يف اؼبسرح

إنو ليس ديكورا " كيتحدث نبيل حداد يف كتابو هبجة السرد الركائي عن اؼبكاف الركائي قائبل 
تنجزه ـبيلة فناف ك ينفذه حريف متميز بل انو اؼبكاف الذم صنفو التاريخ ك اعبغرافية ك الفعل 

 2"ك االحساس ك اغباضر ك اؼباضي ك االنساف ك االشياء

بالوضع اؼبكاين يف الركاية ديكنو أف يصبح " كما قبد الناقد حسن حبراكم يعرؼ اؼبكاف 
ؿبددا أساسيا للمادة اغبكائية ك لتبلحق األحداث ك اػبوافز، أم أنو سيتحوؿ يف النهاية اُف 

 3"ديكورؾمكوف ركائي جوىرم ك حيدث قطيعة مع مفهومو 

فيتجاكز دكره كديكور ك للداللة على ... كذلك اؼبكاف يشارؾ يف توليد معٌت النص الركائي 
قضايا فكرية ك نفسية ك اجتماعية ك اقتصادية ك سياسية يلبسها بفعل اغبركة اليت سبارس 

داخلو، كالشخصية اليت تسكنو ك الزمن الذم دير بو أنو كاحد من أىم مكونات  اؼبضموف 
  أم أف نظرة النقاد اُف اؼبكاف قد تغَتت بعدما كاف ديكور ، أصبح بفعل 4"الركائي 

. الشخصيات ك الزمن مكونا ضركريا يف البنية السردية

اؼبكاف أك األمكنة  : "  Spaceجَتالد برنس يف كتابو اؼبصطلح السردم يعرؼ اؼبكاف 
ك اليت ربدث فيو اللحظة  (مكاف اؼبواقف كزماهنا، مكاف القصة)اليت تقدـ الوقائع ك اؼبواقف 

                                                                 
. 95، ص2000، بَتكت، 3 ضبيد غبميداين، النص السردم من منظور النقد األديب، اؼبركز الثقايف العريب، ط 1
. 227، ص2010، 1 نبيل حداد، هبجة السرد الركائي، عاَف الكتب اغبديث، أربد، األردف، ط 2
. 33 حسن حبراكم، بنية الشكل الركائي، ص 3
 الشريف حبيلة، الركاية ك العنف، دراسة سوسيو نصية يف الركاية اعبزائرية اؼبعاصرة، عاَف الكتب اغبديث، األردف،  4
. 25،ص1،2010ط



  

  
  

السردية ىذا كلو أنو من اؼبمكن أف يتم السرد بدكف االشارة اُف مكاف القصة ، كمكاف 
 1"اللحظة السردم أك العبلقة بينهم

اؼبكاف حقيقة معيشة ، يؤثر يف البشر بنفس القدر الذم يؤثركف "أما يورم لوسباف يرل أف 
ق قيما تنتج من التنظيم اؼبعمارم، تفيو فبل يوجد مكاف فارغ أك سليب ، كحيمل اؼبكاف يف طيا

كما تنتج قيما من التوظيف االجتماعي ، إذ يعرض كل مكاف سلوكا خاصا على الناس 
 أم أف اؼبكاف عنده حيمل قيمة كربل يف النص األديب ؼبا لو من دكر 2"الذم يلجؤكف اليو

. مهم يف حياة البشر كيف اجملتمع فهو يؤثر ك يتاثر بالناس الذين يلجؤكف اليو

من الظواىر أك اغباالت )اؼبكاف ىو ؾبموعة من األشياء اؼبتجانسة "أف  كذلك يرل لوسباف
تقـو بينهما عبلقات شبيهة بالعبلقات اؼبكانية اؼبألوفة  (أك الوظائف أك األشكاؿ اؼبتغَتة

 3"(...العادية مثل االتصاؿ، اؼبسافة)

ىو اؼبكاف األليف ، كذلك ىو البيت الذم كلدنا فيو، أم "اؼبكاف  استوف باشبلر يرل أفغ
بيت الطفولة إنو اؼبكاف الذم مارسنا فيو أحبلـ اليقظة، كتشكل فيو خيالنا، فاؼبكانية يف 
األدب ىي الصورة الفنية اليت تذكرنا أك تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة، كمكانية األدب 

 ركز باشبلر يف ىذا التعريف على مرحلة الطفولة ك أحبلـ 4"العظيم تدكر حوؿ ىذا احملور
اليقظة ك مها من مباحث علم النفس فهذا يدؿ على اىتماـ باشبلر بالناحية االنسانية 

. للمكاف كعلى اثر اؼبكاف يف نفسيتو

الفراغ ، الفضاء، الحيز، ": كاؼبكاف يف الدراسات ك األحباث يعادؿ مصطلحات أخرل مثل
ك االختبلؼ بينهما يكمن يف أف " الفضاء"كقبد أف االسم الغالب ىو مصطلح .." الموقع

األكؿ ؿبدد فيو مكاف كقوع اغبدث األخَت، الفضاء أكثر إتساعا كيعرب عن الفضاء اؼبتسع 
                                                                 

.  214،ص1،2003عابد خزندار،ط: تر (معجم اؼبصطلحات) جَتالد برنس، اؼبصطلح السردم  1
. 58،ص2003، 1نية، دراسة نقدية، فراديس للنشر ك التوزيع، فبلكة البحرين، طرم الركاية البح يف  فهد حسُت، اؼبكاف 2
. 69، ص1987، 8سيزا قاسم دراز، ؾبلة عيوف اؼبقاالت، العدد:  يورم لوسباف، مشكلة اؼبكاف الفٍت، تقدمي كترصبة 3
. 19ك18، ص2001، 1 أظباء شاىُت، صباليات اؼبكاف يف ركيات جربا ابراىيم جربا، دار فارس للنشر ك التوزيع ، األردف، ط 4



  

  
  

 فاؼبكاف يستخدـ أساسا للتعبَت عن االشياء احملسوسة 1"الذم تكشف فيو احداث الركاية
اليت ربيط بالشخصيات أما الفضاء فنعٍت بو األحاسيس اليت زبلقها األمكنة يف نفسية 

. الشخصيات سواء ذبذهبا اليها أك تنفرىا منها

تشَت سيزا قاسم اُف بعض النقاد الغربيُت الذين حياكلوف التمييز بُت اؼبستويات اؼبختلفة 
 كيف (location-place-space)ففي االقبليزية ىناؾ مصطلخات "للمكاف 
 ، (الموقع- الفراغ– المكان ) كيف اؼبقابل اللغة العربية (lieux – espace)الفرنسية 

 – lieux ) كقد اكتفى النقاد الكبلسيكيوف يف اللغات الثبلث باستخداـ كلمة
place) للداللة على كل أنواع اؼبكاف حيث َف يكن معٌت الفراغ دبفهومو اغبديث قد نشأ 

" اؼبكاف، الفراغ "(space-place)بعد كبينما ضاؽ الفرنسيوف دبحدكدية كلمة 
 كمن ىنا نرل أف 2"للتعبَت عن مكاف كقوع اغبدث" البقعة "(location)فأضافوا كلمة 

النقاد اختلفوا يف ربديد اؼبصطلحات اليت تضبط مصطلح اؼبكاف ك ربطو بالفضاء ك الفراغ ك 
. اؼبوقع

الفضاء ىو معادؿ ؼبفهـو اؼبكاف يف الركاية ك يقصد بو بالطبع "فنجد ضبيد غبمداين يقوؿ أف 
اؼبكاف الذم تشغلو األحرؼ الطباعية اليت كتبت هبا الركاية كلكن ذلك الذم تصوره قصتها 

 أم انو ربط مصطلح الفضاء دبفهـو اؼبكاف فَتل أف الفضاء يكوف عبارة عن 3"اؼبتخيلة
. القصة اؼبتخيلة يف الركاية أم ربطو باػبياؿ اؼبوجود يف الركاية

اؼبكاف َف يعد كعاءا حيوم صبلة من األحداث سطرىا "كفبا سبق ذكره نستطيع القوؿ اف 
اؼباضي أك سارية اغبدكث يف اغباضر إمنا صار كعيا فكريا ك نفسيا ك اجتماعيا ك كجدانيا، 

                                                                 
. 325، ص1995 حساف راشدم، القصة القصَتة من خبلؿ ؾبلة آماؿ، شهادة ماجستَت، جامعة قسنطينة،  1
.  103، ص1985 سيزا قاسم، بناء الركاية، دراسة مقارنة لثبلثية قبيب ؿبفوظ، دار التنوير، بَتكت،  2
. 4 ضبيد غبميداين، النص السردم، ص 3



  

  
  

يتفاعل مع الذات ك اعبماعة ك يربز بأشكاؿ ك مستويات متعددة حسب الرؤية اؼبستقطبة 
. 1"لتمثلو

كبالتاِف فاؼبكاف عبارة عن شبكة من العبلقات اليت تنتج النص األديب ، كال ديكن تشكلو اال 
.     بوجود الزمن ك األحداث ك الشخصيات ليكتمل العمل األديب

 

 
 

    

 

:     الفصل االول 
ة  كنة في الرواي واع األم  أن

                                                                 
. 181 باديس فوغاِف، الزماف ك اؼبكاف يف الشعر اعباىلي،ص 1



  

  
  

  :ماكن المفتوحة ْل ا:أوال 

 اؼبدينة .1
 الشارع .2
 القرية .3
 البحر .4

 :اْلماكن المغلقة: ثانيا

 البيت .1
 الغرفة .2
 اؼبقهى .3
 (اعبامعة-الثانوية-اإلعدادية)اؼبدرسة .4

 

:  المفتوحةاْلماكن:أوال

        مكانيا ،األحداثتتخذ الركايات يف عمومها أماكن مفتوحة على الطبيعة،تؤطر هبا -
 إلختبلؼ يعرض الزمن اؼبتحكم يف شكلها اؽبندسي ك يف طبيعتها األماكنك زبضع ىذه    



  

  
  

بالتاِف ك األماكن اؼبفتوحة ىي مسرح ،كفضاءات ك زبتفي أخرل  إذ تظهرأنواعها،ك يف 
 1.غبركة الشخصيات ك تنقبلهتم

 هبا ىو جوىرم اإلمساؾ ") :أهنا تساعد علىإذ كتكتسي األماكن اؼبفتوحة أمهية بالغة -"
 من خبلؿ ما سبد بو الركاية من تفاعبلت 2"(فيها ،أم ؾبموع القيم ك الدالالت اؼبتصلة هبا 

ك عبلقات تنشأ عند تردد الشخصية على ىذه األماكن العامة اليت يرتادىا الفرد يف أم 
 .،إذف األماكن اؼبفتوحة ىي مسرح لتحرؾ الشخصيات ك تنقلهم  3."كقت يشاء

المدينة  - 1

َف تعد اؼبدينة ؾبرد مكاف األحداث ،بل استحالت موضوعا خاصة مع تنامي العوامل - "
الداخلية ك اػبارجية ،فمن الناحية االجتماعية تعد ذات كثافة سكانية ،كمن ناحية أخرل 
أصبحت ملتقى التيارات الفكرية ك الفلسفات العاؼبية الواردة إليها من جهات ـبتلفة من 
العاَف ،كقد شكل ىذا االختبلؼ صراعا فكريا مع الصراع االجتماعي الذم ساد ؾبتمع 

 4 ".اؼبدينة

 الثقايف اإلبداعفهي مكاف النشاطات االجتماعية اؼبتداخلة ك االتصاالت كمركز اػبلق ك -" 
 2 " ظركؼ التقدـئحيث تلتقي الفرص هتي

                                                                 
1
عالم الكتب الحدٌث أرٌد ، " الشرٌف حبٌلة ،نبٌة الخطاب الروائً ،دراسة ًف رواٌات نجٌب الكٌالنً -   

 244 ، ص 2010األردن ، 
المركزالثقاًف العربً ، بٌروت ، الدار -الشخصٌة- الزمن-الفضاء:  حسن بحراوي ،بنٌة الشكل الروائً 2

 .79 ، ص 1990البٌضاء ،
أغنٌة الماء و النار ، -الحصار - الجذوة : دراسة ًف ثالث رواٌات ) فهد حسٌن ،المكان ًف الرواٌة البحرٌنٌة  3

 .80 ص 2003 ،1فرادٌس للنشر و التوزٌع ،البحرٌن ط
 .256الشرٌف حبٌلة ،المرجع نفسه ، ص  4

 
 
نورالدٌن بن فرحات ،معالم دار النشر مارٌنور ، :  جورج وٌلهام ،مشكالت المدٌنة ًف فترة االستقالل ،تر 1

 .31ص  (ت.د)03الجزائر ،عدد 
عبد الرحمان منٌف ،حول هموم الرواٌة و هموم الواقع العربً ،المستقبل العربً ،مركز دراسات الوحدة  2

  126 ، ص1992،جانف155ًالعربٌة ،بٌروت ،لبنان ، ع 

أزمة النشر و التوزٌع ،عمان ،  (سردٌة المعنً ًف الرواٌة العربٌة ) مصطفى الكٌالنً ،الرواٌة و التأوٌل  3

 .53 ،ص 2009 ،1االردن ، ط



  

  
  

كالبشر فلكي تقـو العبلقة مع اؼبدينة ، أية "اؼبدف كما يقوؿ الركائي عبد الرضباف منيف - 
 أف اإلحساس ،باغبب كىي تتولد نتيجة باأللفة ،بالطمأنينة اإلنسافجيب أف حيس  مدينة

ىذه اؼبدينة تعٍت لو شيئا خاصا ،كال ديكن أف تستبدؿ بأية مدينة أخرل ،كىذا ما يعطي 
 2".اؼبدينة طعمها ك مبلضبها

ىي منظومة عبلقات زبتلف هبا حياة البشر عن اغبياة :ك لقد عرفها مصطفى الكيبلين بقولو
 أم منظومة ىندسية كاسعة متعددة األشكاؿ ذات كظيفة ؼ،يف البوادم ك األريا

 فهي تركم لنا ، قد ركزت على اؼبدينة،فنجد الركائية آسيا جبار3 ".سوسيولوجية ك اقتصادية
 . مدينتها اليت كلدت كترعرعت فيها إُفأياـ طفولتها كتعود بنا 

 طفولة ىذه البنت اليت كانت ذات يـو يف إُفترل أيكوف ذلك بقصد العودة :" فتقوؿ 
 فهي تستذكر أياـ طفولتها اليت 4...." تنزؿ الزقاؽ من أعلى اؽبضبة قرب الثكنات ،شرشاؿ

 كالعيش يف ، شرشاؿإُفىاىي األسرة الصغَتة مضطرة للعودة  " :عاشتها يف مدينتها شرشاؿ
:  فتقوؿ، مدينة أجدادىا شرشاؿإُف فهي تركم لنا عودهتا من فرنسا 5..."اؼبنزؿ اؼبتواضع

 6"ككانت العاصمة قريبة مٍت جدا- العاصمة إُف عدت بعد عقد من الزمن كعندما"

 اآلف،أما :" فتقوؿ إزعاج،نظرا ؼبا سببتو ؽبا من ،كقد عربت الركائية عن إستياءىا من اؼبدينة 
 فقد 1".اة صوب السماء ؽفالعيش مث اؼبوت يف ىذه اؼبدينة الفارغة الشبيهة بصرخة مل

أنت السائر " لق ؽ ك الصراخ ىو مصدر إلزعاج ك اؿ،"الصرخة " أطلقت على اؼبدينة كلمة 
 2..." حرة عرب ىذه اؼبدينة الصاخبة ك اؽبادرة ،1953يف ىذه األياـ االكُف من خريف 

                                                                                                                                                                                         
 .46 ص2007،(د،ط ) آسٌا جبار ، بوابة الذكرٌات ، تر محمد ٌحٌاتن ،وزارة الثقافة،الجزائر ،  4
 .59 الرواٌة  ،ص  5
 51 الرواٌة  ، ص 6

 

397الرواٌة ، ، ص   1
  

401 الرواٌة   ص  2  
104 الرواٌة   ، ص  3  
175 الرواٌة   ، ص  4  



  

  
  

فهي ،ك بالضبط فرنسا حيث كانت تعيش فيها ، اؼبدف الغربية إُفكما تعرضت الركائية 
ىذا التفصيل جعلٍت أبتسم ال شك أف األمور كانت  " :نة مليئة باغبركة ك االستمرارممد

فهي ربكي عن حياهتا اليت كانت تعيشها يف  3" .ذبرم على ىذا النحو يف أقاليم فرنسا 
كاف عمرم ىذه اؼبرة ثبلثُت  ": اليت كانت بينها ك بُت أصدقاءىااءات ك عن اللق،باريس

فهي سبارس حياهتا  4 ". كاف اللقاء معجزة يف مًتك باريس دبحطة ساف ميشاؿ،سنة تقريبا
. بشكل طبيعي يف مدف غَت كطنها األـ

: كمنثل من الركاية اؼبدف باعبدكؿ اآليت

 

 

 

     

 

 

 اؼبدينة من الركاية  الصفحة



  

  
  

42 

 

152 

 

46 

53 

 

59 

75 

 

95 

154 

 

161 

245 

 

أرسلوا من البليدة ؿبافظ شرطة ذا مكانة ك شأف ليتدبر اؼبلف اؼبعد ضدم ،بيد أنظم َف - 
. يكونوا يعلموف أف ىذا احملافظ اؼبدعو غوفزاليس ، كاف ميلي باؼبدرسة العليا 

بُت خركجي من الداخلية ، يف كل أسبوع ساعتاف كنصف الساعة  ىكذا تنقضي- 
.   اؼبنزؿ األسرم بالقريةإُفبالبليدة ككصوِف 

 طفولة ىذه البنت اليت كانت ذات يـو ،يف شرشاؿ إُفترل أيكوف ذلك بقصد العودة - 
إٍف  ....،تنزؿ الزقاؽ من أعلى اؽبضبة قرب الثكنات 

يف اؼبناطق الكبَت على مشارؼ شرشاؿ ،دكس رماؿ اعبزء اؼبخصص حصريا لؤلكركبيُت - 
إٍف  .....

....  شرشاؿ ك العيش يف اؼبنزؿ اؼبتواضع إُفكىاىي األسرة الصغَتة مضطرة للعودة - 

 إُفكقطع صبيع قرل الساحل ىذه اؼبرة على مركبة احًتافية ،الواحدة تلو األخرل - ....
....  غاية مدينة األجدادإُف- غاية شرشاؿ 

بيد أننا كنا عائدين من شرشاؿ ككاف الفصل خريفا ،ك بالضبط قبل اليـو األكؿ من - 
. الدخوؿ اؼبدرسي 

....  حياهتا ىناؾ بشرشاؿ إُفىل كانت أمي حقا ربن - 

كعلى غرار اعباز ، فإف ىذه اؼبوسيقى اليت استوردىا عرب ك يهود اسبانيا ،اغبضرة بقوة - 
يف مدينتنا شرشاؿ ،تقـو على فن االرذباؿ  

 ...يقة ترط يف مدينة شرشاؿ العامت االحتفاء بالعديد من الزجيات الصيف الف- 

 

البليدة 

 

 

 شرشاؿ
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51 

 

108 

319 

 

341 

 

342 

. كعدت الرجل بزيارتو يف العاصمة حيث كاف يعيش متقاعدا * 

كاف -ككانت العاصمة قريبة مٍت جدا - العصمة إُفكعندما عدت بعد عقد من الزمن * 
... كافتو اؼبنية  السيد صارم قد

 عرض أختنا إُفلقة ،بطاقتها اؼبعهودة ؽيف خضم ىذا اؼباضي اؼبضطرب سعت أمي اؿ*
. األخَتة على أطباء اؼبدينة القريبة ك العاصمة 

– قبل أف ترحل أسريت كي تقيم بالعاصمة اليت أمست مدينيت اغبقيقية مدينة سنة كاحدة * 
....  اليت ىي على كشك االىتياج،اعبزائر

 إُف فيو سآيتأنٍت يف ىذه السنة األخَتة ، أخربت طالب العاصمة هبدكء باليـو الذم  غَت* 
.... العاصمة من أجل اؼبقابلة 

؟ال "الغرامي األكؿ"ترل ىل كانت مدينة اعبزائر قد كجدت بالنسبة اليت كمكاف ؼبوعدم * 
 . العاصمة يف ىذا اليـو إُف، أظن أين ذىبت 

 

 اعبزائر

 العاصمة 

146 

 

179 

216 

 

356 

حُت ضاعفت اغبافلة سرعتها بعد أف قطعت ضواحي اؼبدينة،رحت بنفس اغبماسة أتأمل -
. اؼبناظر اؼبتعاقبة

 غاية كسط اؼبدينة قصد رؤية الناس إُفبعد ذلك تكوف الساعة أقل من الرابعة ،نتجوؿ -
. عن قرب يف ساحة الثورة

كانت كالدة أمي أرملة متكربة تتبخًت يف منزؽبا اعبميل بشرشاؿ كسط بورجوازيات اؼبدينة -
...... اغبقيقية

 ذات شرفات مكشوفة نازؿ حيث تتعاقب ـ،ينة قبالة اعبامعةد كسط اَفإُفكصلنا -

اؼبدينة            



  

  
  

397 

401 

 

407 

 

413 

417 

ة الفارغة الشبيهة بصرخة ملقاة صوب السماء ف فالعيش مث اؼبوت يف ىذه اؼبدماآلفأما -

خبة ك احرة عرب ىذه اؼبدينة الص،1953 من خريف األكُف األياـ السائرة يف ىذه أنت-
.... اؽبادرة

 جانب طارؽ،طنُت ىذه اؼبدينة اؼبتواصل،على إُفدبجرد مغادريت الثانوية،أكاجو بفردم أك -
 اليت كانت ذبسد مسبقا قلب اؼبدينة العريق ىناؾ  األقواسامتداد 

 ترسل اآلفلة من اؼبدينة بينما يف السماء،كانت الشمس اآلخرىناؾ،كصلنا يف الطرؼ -
...... آخر أشعتها

 قلت يف نفس،ىذه اؼبدينة،البحر،اؼبيناء الذم بدا خيلو شيئا فشيئا-

 

 

 العريقة ك بأحيائهاكمع ماعرفتو اؼبدينة العربية من منو تطور ،أضحت ربضر يف الركاية "

كعرؼ احملور اؼبدنُت يف الركاية العربية ربوالت ....اغبديثة ،دبفاىيمها ك شوارعها ك حاراهتا 
 إصباال الغربية األجنبية اؼبركزية إُف انتقالو من اؼبركزية احمللية أمههالعل 

لو مبلمح مشًتكة يف كل مدف العاَف ذبد ذلك   عربية فافأـكسواء أكانت اؼبدينة غربية 
 1...كموقف عاـ من اؼبدينة،كقفة الناس ،داخلها ك خارجها ،داخل األدب ك خارجو

 :ك مثاؿ ما جاء يف الركاية مدف غربية نذكر

 اؼبدينة من الركاية الصفحة

                                                                 
1
  صورة المكان وداللته ًف رواٌات واسٌنً األعرج ،جوادي هنٌة ،رسالة مقدمة لنٌل شهادة الدكتورة العلوم    

 ،ص 2013 - 2012صالح مفقودة ، : أدب جزائري ،إشراف د:ًف اآلداب و اللغة العربٌة، تخصص 

101،100. 



  

  
  

47 

120 

104 

175 

 

،كىو مدرس متقاعد أيبيف يـو من األياـ ك كاف ذلك بباريس اقًتب مٍت رجل يف سن 
. أيبمثل 

                ... باريس،أضمها كأـ شابةإُفك أبتسم،كأنا العائد ليبل ـ-

الشك أف األمور كانت ذبرم على ىذا النحو يف أقاليم ،ىذا التفصيل جعلٍت أبتسم -
 ..فرنسا

سنة تقريبا،كاف اللقاء معجزة يف مًتك باريس دبحطة  كاف عمرم ىذه اؼبرة ثبلثُت-
 .ساف ميشاؿ

 باريس

 جعلتاين أتعرؼ عليها ذات يـو يف مدينة بلوا،بعد مركر ثبلثُت فكلكن يديها مها اللتا 132
. األقلسنة على 

مدينة 
بلوا 

175 

177 

  مدينة ليوف اليت راحت سبتدحها ،تعودت على حباهتا اعبديدةإُفزحوا ف

ذىبت من جديد ك ال أدرم ؼباذا،نسيت أف أطلب منها عنواهنا دبدينة ليوف -

ليوف 

 

  

 

 

 

 

:  الشارع-2



  

  
  

يتجلى يف كوف ىذا اؼبكاف ىو الذم يلتقي فيو الناس صبيعا يف أم ساعة ليبل أك هنارا "
، كمهما كانت منازؽبم االجتماعية ك مهنهم ك أعمارىم ك انتماءاهتم كشىت عوامل اختبلفهم

ائف اليت تبٍت عليها ثنائية األنا ك األخر اليت ظفهو بالتاِف أىم معرض لشبكة العبلقات ك الو
فالشارع ديثل ملتقى للعديد من الناس يف أم  كبالتاِف1"سبثل العمود الفقرم للمعيش اليومي

.                                       كقت

 إليوأيت ففضاء مفتوح ك ؿبصور يف الوقت نفسو ،فهو مفتوح من منفذيو اللذين "فالشارع 
 ك الشارع حيصرنا ك ينغلق علينا من اآلخرينكنغادره منهما ،كبينهما نتوقف كنتجوؿ كنلتقي 

 2."ق بالبيوت ك اغبيطاف ك األنسجة ك اغبواجز ك يتصل فضاء الشارع بفضاء اؼبنزؿمجانب

ؿ كل فئات اجملتمع ك سبنحهم كامل اغبريات يف التنقل بك الشارع أماكن مفتوحة تستق-"
 فبا يصعب على ة ك التبدؿ كىي ال تقـو على ربديدات ك ال حدكد ثابتاإلطبلعكسعة 

. ة اغبركة كحرية التنقلرمفهي تتيح الشخصية ح3" هبا اإلمساؾالكاتب عملية 

ماكن مركر كسرعة ك توقف ك انطبلؽ من أكسبثل الشوارع بالنسبة للشخصيات 
 فهي اغبيز اليت ظبكها من أف سبتلئ بالعاَف قبل أف تلج مكاهنا اؼبغلق البيت 4".جديد

كبالتاِف يعترب الشارع مكانا لتنقل كل اؼبخلوقات ،البشر ك اغبيوانات عامة ك خاصة الفقراء 
    " :شاكر النابلسي "ك األغنياء فهو ملك اعبميع دكف استثناء لذلك يعترب على حد تعبَت 

 2 ."شرياف اؼبدينة" 
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 حرية التنقل ك اغبركة اإلنسافكقد اعتمدت الركائية على الشارع كمكاف مفتوح ديارس فيو 
كي ذبعلٍت أعرب  "......:ركم لنا عن حياهتا داخل شوارع اؼبدينةت فهي باآلخرين،كااللتقاء 

 يف كل االذباىات أماـ اؼبقاىي مك اقطع  شارعها الرئيساألكرب،أخَتا القرية ك شارعها 
 كما أهنا اعتربت الشارع مكانا لقضاء الوقت ك 2 ".يف أحد األطراؼ" العربية" اؼبسماة بػ 

 غاية إُفينة ،اليت قادتنا داحتفظت بذكرل ىذه النزىة يف الشارع الذم يعرب اَف " :النزىة
 كىو كذلك مكانا للتسكع ك قضاء الوقت مع األصدقاء ك التعرؼ 3".احملطة فإُف مابعدىا 
 ،أتذكر سنوايت األكُف اليت قضيتها يف التسكع دكف انقطاع يف العاصمة" :على شوارع اؼبدينة 

نزلنا معا الدرج " :كذلك لقاء األصدقاء 4"آنذاؾكتلك النشوة اليت كانت تستوِف علي 
األكرب الذم يهيمن على الشارع حيث جلسنا أنا كطارؽ يف مقهى خبلؿ لقاءنا األكؿ منذ 

 إُفكقد عربت الركائية عن الشارع بإعتباره مكانا حيمل معٍت اغبزف ك األسى اؼبؤدم  5"سنة 
:  الصراخ 

 

 

 

 ،يف شارع شرشاؿ ىذا ،أجرم ك أجرم باكية ،كعمرم ال يتعدل ثبلث سنوات دكف شك" 
يف اػبارج ،شارع عُت  القصيبة اؼبنحدر ، أجرم ك .... جزئيا إفأصدر ما يشبو الصراخ ك 

مقرا للحزف ك األَف نتيجة اػبيانة اؼبزدكجة اليت تلقتها من   فهو1 ...."أنتحب ك أصرخ 
. ؽصديقتها منَتة ك صديقها طار
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 :كما ديثل الشارع بالنسبة الركائية مكاف يشعرىا بالندـ ك اغبسرة ك التعاسة 

، مع إحساس بالندـ حيث أنٍت فتاة صيبةحصل غَت مرة أف هتب كحدم عند زبـو الق" 
كما 1"...ا لعجزم عن التوغل يف العديد يف العديد من الشوارع دشابة لؤلسف ،كلست كؿ

 إُفبعد طردم ،أتوجو ، تعيسة : "  مكانا عبأت اليو عندما كانت تعيسة بعد طردىا قتعترب
  ككأنٍت أمسيت أجنبية حقيقية يف صبيع أرجاء ىذه باألكركبيةالشوارع اليت توصف 

 2."العاصمة

: كاعبدكؿ اآليت ديثل الشارع يف الركاية 
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يف الشارع،ستمشي اؼبرأة البيضاء، ك نظرهتا مصوبة إُف األرض،أىداهبا مرتعشة  - الشارع
 .من شدة اعبهد 

دبجرد أف أكوف باػبارج ، دكرم يكمن يف توجيو خطواهتا أماـ نظرات الذكور  -
 ...،جبانب بعض الشوارع أكال خلف الكنيسة مث نسَت 

 ...يف شارع شرشاؿ ىذا اجرم ك اجرم باكية -
 ....يف اػبارج يف شارع عُت القصيبة اؼبنحدر اجرم ك انتحب -
يف خضم ىذا الكابوس الطويل، دكف أف اسًتجع األنفاس، اعرب الشارع ك أنا  -

 ..بشارع يوليوس القيصر...أكاد اصرخ 
 ...كي ذبعلٍت اعرب أخَتا القرية ك شارعها األكرب ك اقطع شارعها الرئيسي -
 ...ليس يف الشارع سول الرجاؿ....امشي خافضة العينُت، منر أماـ البلدية  -
 ...أزبيلك يا أيب ثانية يف الشارع اؼبركزم للقرية -
ك دبجرد خركجي ،كنت اكتفي باقتفاء الشارع األكؿ اغبافل شاحنات ك  -

 ...أحيانا عربات
بالقرب من مفًتؽ الطرؽ ،كاف يكفيٍت أف انعطف صوب اليسار كي أجد  -

 ...نفسي يف شارع أكسع
سول صبود ...إذف َف يبق ِف يف الشارع الذم اسود باقًتاب سقوط الليل ، -

 ..جسده
حُت تتقدمُت يف الشارع دكف حايك ك دكف كشاح على الشعر، كدكف أف  -

 ..تغطي اعبسم كلو
لقد فحصت أنت ك أمك قطع قماش نادرة لدل احد التجار اليهود أك  -

 .العرب يف الشارع التجارم 
 ...احتفضت بذكرل ىذه النزىة يف الشارع الذم يعرب اؼبدينة -
ال أتذكر قط كبلمي ك أنا انزؿ إُف جانب ىذا الفىت اجملهوؿ، ىذا الشارع يف  -
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 ...أعاِف العاصمة
 ....أتذكر سنوايت األكُف اليت قضيتها يف التسكع دكف انقطاع يف العاصمة -
 ....يف الشارع بينما ديكنٍت ترؾ جسدم يتسكع حرا طليقا -
حصل غَت مرة، أف هتت كحدم عند زبـو القصبة،مع إحساس بالندـ، حيث  -

 ...أنٍت فتاة شابة لؤلسف،ك لست كلدا لعجزم عن التوغل يف العديد من الشوارع
 ....بعد طردم،أتوجو تعيسة إُف الشوارع اليت توصف باألكركبية -
نزلنا معا الدرج األكرب الذم يهيمن على الشارع حيث جلسنا أنا ك طارؽ  -
... 
 ..يف اػبارج،دلفنا أنا ك طارؽ يف شارع ضيق يصعد حوؿ حي ال اعرفو -
يف يـو العطلة ىذا ،كانت تبدك شوارع اؼبدينة ك كأهنا أفرغت من حشودىا  -

 .اؼبعتادة 
جراهبا ك أغراضها -نزلت الفتاة األدراج اغبجرية إُف غاية شارع سادم كارنو -

 .اؼبهملة مطركحة على األرض

 

    

 

350    
396 

 400  

  

408 

410 

424 

338 

439 

 

465 

 

 

: القرية - 3

فبل بد من ،يستطيع العيش منفردا أك دبعزؿ عن اآلخرين   كائن اجتماعي بطبعو الاإلنساف
كجود مكاف يستقر بو ك تعايش مع أفراد ؾبتمعو ،كمن بُت األماكن اليت يستقر هبا قبد 

  :القرية



  

  
  

بالرغم من "  يف كتابو صباليات اؼبكاف يف الركاية العربية يقوؿ عن القرية النابلسيفنجد شاكر 
 ،إالقلة الدراسات النقدية ك اعبمالية العربية حوؿ صباليات القرية يف الركاية العربية اؼبعاصرة 

أف القرية ظلت ربتل يف الركاية العربية مكانا رفيعا يف صباليات اؼبكاف ،فيها لو علمنا أف 
يُت العرب اؼبعاصرين قد كلدكا ك نشأكا يف قرل متفرقة من الريف ئالغالبية العظمى من الركا

العريب ،فعايشوا ىذا الريف ك خربكه ،ك اختزنوا يف ذاكرهتم مشاىد صبة ،ك مواقف كثَتة من 
 كتلعب القرية الدكر الكبَت يف العمل الركائي حيث ربظى دبكانة رفيعة 1 .قؼمشاىده ك مواؽ

. يف صباليات اؼبكاف 

حيث أف ؽبا الفضل ،كلقد تكلمت الركائية يف ركايتها عن القرية ك ماضبلتو من دالالت   - 
 اإلنساففهي تبعث يف نفسية ، شعورا بالتواصل ك االستمرار ك االنتماء اإلنسافيف منح 

الرمز األكرب للطبيعة كمن بُت دالالهتا أهنا سبثل األرض "األمن ك الطمأنينة ك بالتاِف فهي 
 2 ."،فمنها تستمد ىذه اػبلية العمرانية طيبتها ك األرض عامل أمن ك طمأنينة

 

 

 

 ،خبلؿ ىذه اؼبدة كلها ،َف تكف اللة عائشة مدنا بأخبار عن القرية:"كىي مكاف للتواصل 
عندما "...:  كىي ربكي عن صغرىا يف القرية ك عن مغامراهتا 2"كَف تكن أمي توقفها 

ركب دحاكلت يف أكؿ فرصة مسك مقود الدراجة يف حديقة أك يف فناء أك يف درب من 
يف ىذه السنة ،بعد أف :"....كانت بعيدة عن قريتها ك عند عودهتا تركم قائلة 3"القرية
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 " .... :كذلك" 1ين أك ال أستعيد اغبياة يف القرية اقضيت الصيف مع األسرة يف مليانة ،أر
 ىذه األياـ األخَتة من فصل الربيع يف القرية ،أتذكر ىؤالء اؼبتفرجُت اؼبًتبصُت إُفكأنا أعود 

 2..."يف الظل حوؿ الكشك 

عتبارىا مكانا  للراحة ك االستجماـ كقضاء افهي تركم عن عطلتها اليت قضتها يف القرية ب
 ، أسريت بالقريةإُفجاءت عطلة الشتاء كمن مث عوديت :" كقت الفراغ مع األصدقاء ك العائلة 

فالقرية تبعث يف  3..."ككما جرت العادة ، ذىبنا صبيعا لنقضي بعض األياـ لدل جدتنا
. نفسية الكاتبة األمن ك الطمأنينة كسط أىلها كعائلتها ك أصدقائها

ير نشأهتا األكُف اؾ كانت اؼبدينة صانعة الركاية ،كاؼبستهلك  األساسي ؽبا يف بوإذاكبالتاِف 
حيث ارتبط ازدىارىا بنشأة ك ازدىار اؼبدف الكربل ،فقد أصبح األمر ـبتلفا مع الركاية 

العربية اغبديثة حيث أصبح الريف أك القرية مسرحا ألحداث ركايات كبَتة ك كثَتة ،ذلك أف 
  4....."الكثَت من األدباء ك الكتاب إكبدركا من أصوؿ ريفية قركية 

 

 

 :كاعبدكؿ التاِف ديثل القرية كمكاف يف الركاية 

.... آخر يف قرية الساحل حيث استخلف أيب معلما ،أىلياالقرية 

 كسط منطقة كرـك يف أكج االزدىار  األطلسكانت قريتنا تقع عند سفح جباؿ -

...  العجلة كبوهإدارةبعد ذلك ،ظهر أيب عائدا لتوه من القرية أراه ك أكاصل -

52 

52 

62 
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عندما حاكلت يف أكؿ فرصة مسك مقود الدراجة يف حديقة أك يف فيناء أك يف درب من -
.... دركب القرية

 ك أقطع شارعها الرئيسي يف كل األكربكي ذبعلٍت أعرب أخَتا القرية ك شارعها .....
..... االذباىات

 توقفها أميخبلؿ ىذه اؼبدة كلها ،َف تكف اللة عائشة عن مدنا بأخبار عن القرية ،كَف تكن -
 .....

. أمي احملجبة سباما كما يف اؼبدينة : ،نرتاد كسط القرية اإلياب اغبماـ كما يف إُفيف الذىاب -

....  القرية ،كقد أصبحنا أربعة إُف ىذه ك العودة االنتظاريف مشهد غرفة -

 القرية االستعمارية  إُف إذفعرضت علي مشهدا من طفولتها اػباصة ،لنعد .....-

.... يف نظر الطفلة اليت كنتها يف القرية االستعمارية ،كانت الغرفة ك أثاثها اؼبوضوع باالكاجو-

 عن اسم القرية ىي غالبا أظباء مدف اعند كل توقف ،ينزؿ اؼبراقب ؼبدة دقيقة أك دقيقتُت معلن-
أكربية  

كف أنفسهم داخل برانسهم كما يف بدالت ؽكما يقوؿ أىلي ربديدا يف قريتنا ،قلت ألهنم يل-
..... الرضع أك اػبشبة اؼبسرحية

 ..... األبحًتاـ ظهر يد ا الفتياف يف القرية يقبلوف خبشوع مبكر ك بإف-

  يف كل أسبوع ساعتاف كنصف الساعة بُت خركجي من الداخلية بالبليدة مىكذا تنقض- 
.  اؼبنزؿ سرم بالقريةإُفككصوِف 

 ،فكانت ترعاه كالعادة خاليت خدجية،،مرضعة بالقرية تكاد أف تكوف جزءا من األصغر األخأما 
. العائلة
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 أك حىت يف القرية مع أحد أبناء اآلخرينكاف يقضي كقتو يف اػبارج مع أطفاؿ العمارة 
..... القائد

 الداخلية ، كانت آنذاؾ تًتدد على بيتنا بقريتنا يعدكىا إُفأتذكرىا يف طفوليت قبل الذىاب 
. اغبرص على تسوية مشاكلها القضائية 

 إُف بالنظر من نوافذنا الواقعأنا كأمي نعيش يف قرية باستثناء اغبماـ ،كعندما نكتفي يف 
  .ينماالكرب

.... ىناؾ جارة أخرل ،عابرة سبيل يف ىذه القرية ك اليت تقيم بالعاصمة قدمت حكما الذعا 

.  أعراس الريفإُف أحيانا تذىب أمييف ىذه الفًتة من الطفولة نفسها ،بالقرية حيث كانت -

 يف مليانة أراين أكال أستعيد اغبياة يف القرية األسرةيف ىذه السنة ،بعد أف قضيت الصيف مع -
. اليت أثقل كاىلها سر ما

 ك أخيت ك أنا بالقرية ك كذلك دؼء أمياالعتقاؿ الذم كنا كبياه يوميا :حيث كنت أعيش
. اغبياة النهائية بشرشاؿ 

لقد ظبعت جاكلُت غَت مرة ك ىي تصف ِف يف اؼبرقد حفبلت الصيف الراقصة يف قريتها -
. على شاطئ البحر 

فرجُت اؼبًتبصُت ت من فصل الربيع يف القرية ،أتذكر ىؤالء اَفاألخَتة األياـ ىذه إُفكأنا أعود -
. يف الظل حوؿ الكشك 

 ...االكُف 1950لية مكبن ال زلنا يف القرية يف أياـ جو:الرسالة اؼبمزقة-

 بالقرية ككما جرت العادة ،ذىبنا صبيعا لنقض أسريت إُفجاءت عطلت الشتاء كمن مث عوديت -
.  لدل جدتنا من األـاألياـبعض 
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قبل ىذه العطلة ....  تربيرا ألسرارم الصغَتةفجأة الداخلية ،كجدت إُفبعد العودة للقرية مث -
 إُف الصيف على العودة إُف ينص ـبططنا العادم بالنسبة افبقليل ، يف يـو اغبد بالقرية بينما ؾ

. شرشاؿ 

 صفات الكتب العشرين التهمتها يف شقة القرية إحدل قد تكوف صدرت من األخَتةالكلمة -
. يف آخر الصيف 
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 :البحر-4

البحر ىو أكثر القول الكونية مهابة كصباال ،كىو مكاف المتناىي ك اتساع ىائل ك مصدر 
. رزؽ ك حياة اإلنساف

ت فهو شئ مىت إليوك ديكنك أف تأكم ، فيو الناس مكاؼبعبد فضاء مشاع يستو"     فهو 
 اإلنساف ك دينح يف نفسية ،فهو يشعرنا بالراحة1 ". التأمل ك االنكفاء على النفسإُفيدعوؾ 
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 تألقا ك أشدىا ك ،فهو رمزا رئيسا لبعض أعماؽ أحبلمنا." الشعور باؽبدكء ك ؾباال للتأمل 
 1".سحرا

فالبحر مكاف غامض ك فبتع يف آف كاحد ،ك مصدر للرزؽ ك سد عوز الفرد ،تعامل معو 
ك اؼبرجاف ،كخاص يف غيابو ليعاين لوعة الفراؽ ،ككشف   فأخذ من خَتاتو اللؤلؤاإلنساف

اجملهوؿ ك أخذ منو األظباؾ ك استخدامو كسيلة ذبارة عرب الزمن ،كاغبديث عن البحر يعٍت يف 
 2"  صبلة ما يعنيو اغبديث عن اغبنُت ك االنتظار ،عن الكوارث ك اػبوؼ ،عن الفراؽ 

 . ،كما يعترب األنيس الذم ينسيو أحزانو كأالمو اإلنسافتاِف فالبحر مصدر رزؽ اؿكب

ك كأنٍت كحيدة ،كنت  ":عتمدت الركائية على البحر كمكاف للتأمل يف صبالوا كيف الركاية 
 3...." أفعل ذلك أيضا لتأمل البحر كأفقو اؼبائع ك اؼبنازؿ البيضاء اؼبائلة 

 

 

 

زلة عأتذكر ىذه اؿ " :ا ؽبا ك مبلذا ديكنها أف تأكم ك تأنس إليوسية متنفئكقد رأت فيو الركا
ذىب أل:"  س ؽبا نف متككذلك»  .اء قيادة البواخر اليت تبحر يف الغداة بعيدافاؼبشًتكة باؼبي

 النقطة حيث يغرؽ األفق ،لن إُفم بنفسي ىناؾ جاؿبة ؽبعيدا جدا ك أجرل سريعا أللت
 4...." ينتظرين...أتوقف إال حيث ينتظرين البحر 

ضاء الوقت مع األصدقاء كمكانا للمواعيد ؽعتمدت الركائية البحر كمكاف ؿاكذلك 
كانت تتحدث بإطناب عن غرامياهتا األكُف ،يف كل مساء ،عند ؾبيء اػبريف  " :الغرامية
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 كقضاء عطلة 1......" كىي مفعمة باغبرية اليت سبتعت هبا خبلؿ عطلتها على شاطئ البحر 
نسيم البحر ،فوانيس كشك اؼبوسيقى :كراحت تبحث يف ذكرياهتا الصيفية " :تقوؿالصيف 

لقد ظبعت جاكلُت غَت  مرة ك ىي  " : فهو مكاف إقامة اغبفبلت ك الًتفيو عن النفس2..."
 3" تصف ِف يف اؼبرقد حفبلت الصيف الراقصة يف قريتها على شاطئ البحر 

كمبلذا يلجئ إليو ،نفس  اؿكبالتاِف فالبحر يف الركاية حيمل داللة التأمل ك االنكفاء على
فهو ديثل مكاف لئللتقاء باألحباب ك اؼبواعيد الغرامية ،انو ك مشاكلو حز أسىاإلنساف لكي ين

. فهو يعترب مكانا ركمانسيا حيمل بُت أمواجو عبارات اغبب ك الغراـ 

: كىذا اعبدكؿ ديثل لنا البحر يف الركاية 

 

   .!  أقصى األقاصي،إُف غاية اؼبرسى إُف غاية البحر أـ إُفىل يتعُت علي أف أجرم - 1البحر 

يف كل مساء ،عند ؾبيء اػبريف كانت تتحدث بإطناب عن غرامياهتا األكُف ك ىي - 2
مفعمة باغبرية اليت سبتعت هبا خبلؿ عطلتها على شاطئ البحر  

  ...نسيم البحر،فوانيس كشك اؼبوسيقى: كراحت تبحث يف ذكرياهتا الصيفية - 3

حفبلت الصيف الراقصة يف ،لقد ظبعت جاكلُت غَت مرة كىي تصف ِف يف اؼبرقد - 4
. قريتها على شاطئ البحر

اليت أمست مدينيت اغبقيقية مدينة سنة كاحدة ،اعبزائر اليت ىي على كشك - ...5
. االىتياج مشرعة قبالة السماء ك البحر

كانت ،ؿبظوظُت من ؾبتمعهم لليف ديكور ىذا الشاطئ االستعمارم اؼبخصص - 6
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... األمهات جيلسن قبالة البحر

. ككأنٍت كحيدة ،كنت أفعل ذلك أيضا لتأمل البحر كأفقو اؼبائع كاؼبنازؿ البيضاء اؼبائلة- 7

. ذلك أنو بعد ذىاب منَتة ،سنعود إُف اؼبيناء قبالة البحر،اؼبتواطئ معنا - 8

.... شيئا فشيئا  قلت يف نفسي ،ىذه اؼبدينة ،البحر،اؼبيناء الذم بدأ خيلو- 9

. أتذكر ىذه العزلة اؼبشًتكة باؼبيناء قبالة البواخر اليت تبخر يف الغداة بعيدا - 10

 اؼبألوفة يف أماكننايبدك أف طارؽ قد عدؿ عن مشركعنا اؼبتمثل يف الذىاب إُف - 11
قبالة البحر ِف كحدم ،لننس الرجل الذم يهذم أمشي بعيدا أمامك ،دائما  "،اؼبيناء

" إُف غاية البحر .... أمامك 

... إف كنا حُت قبلس ىناؾ ،أماـ البحر:كىو تفصيل من شأنو أف يغويٍت - ...13

 رغبتك يف السَت يف ىذه اؼبدينة اجملهولة ك حىت إشباعقضيت شهورا كسنوات يف -....14
. ك إف تركتو يقبلك ىناؾ ، قبالة البحر

 عند رجلي،كحُت رفعت عيٍت األدراجؼبا ظهرت من جديد ربت الشمس الحظت - 15
... بعيدا جدا ، قربيا جدا : رأيت البحر 

 النقطة حيث إُفألذىب بعيدا جدا ك أجرم سريعا أللقي بنفسي ىناؾ جاؿبة - 16
.... يغرؽ األفق ، لن أتوقف إال حيث ينتظرين

 أـ أجرم أذىب بعيدا جدا ىناؾ حيث لن أسبكن !ىل أنزؿ : الدرج عند رجلي - 17
.  حيث ينتظرين يف البحر إُفمن التوقف ،أجرم 

 اؼبدينة ءليف األسفل تًتا....فضاء شاسع ،عن قريب زبتلط السماء بالبحر - 18
..  غاية اػبط األخضر ىناؾ إُفالصاخبة ك مهسها القريب من رجلي 
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ىل ظبعت الفتاة ،كىي خارج الردىة ،طنُت الشارع ،عند رجلها ،البحر ىناؾ يف  - 19
ربة ؟ ااألرفق أذرعو اؽبائلة سبتد كبو الو

" ! غاية البحر إُف....أجرم     " 

البواخر ك  ك كىكذا أصبح قرارم األكؿ اؼبتمثل يف االنفجار ضد األفق ،فوؽ البحر- 20
. اغبمالُت ك اغبشد 

 ك االنفجار ىناؾ يف العمق األماـاالرسباء كبو  ) ،من خبلؿ قلب ىذا اؼبشركع- 21
 (ربت الشمس فوؽ اؼبيناء ك البحر الثابت الذم سيبتلعٍت 

 

 

 ) يف العبلقة إخفاؽد أكؿ فمن شدة ترديدىا ىذا العهد قررت ،ع: سأنتحر - 22
 غاية البحر  إُف رماًف (ة اغباسدة فبثلة صامتة قد اختفت ؽمدالص

ؾبهولوف : كنت مسنودة من ىذا اعبانب ك ذاؾ ،كلكن ال أدرم من قبل من - 23
..... عابركف يف ىذا الشارع اؼبقابل البحر 
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 : اْلماكن المغلقة: ثانيا

ضعها ك    األماكن اؼبغلقة ىي أماكن إقامة الشخصيات ك ربركها ك ؽبا أمهية يف الركاية ، 
.  حسب ذكقو ك شخصيتو اإلنساف أبعاد يكتشفها القارئ ك خيتارىا إُف  لئلشارةالكاتب

 ك يبقى فيو فًتات طويلة اإلنسافك اؼبكاف اؼبغلق ىو مكاف العيش ك السكن الذم يأكم  " 
سواء بإرادتو أك بإرادة اآلخرين ، لذا فهو اؼبكاف اؼبؤطر باغبدكد اؽبندسية ك ،من الزمن 

اعبغرافية ، كيربز الصراع الدائم القائم بُت اؼبكاف كعنصر فٍت ك بُت اإلنساف الساكن فيو ،كال 
يتوقف ىذا الصراع إال إذا بدأ التآلف يتضح أك يتحقق بُت اإلنساف ك اؼبكاف الذم 

       1"يقطنو

ك الغرفة جزء من البيت ؽبا خصوصيتها فهي ،فالبيت مسكنو حيميو من الطبيعة كـباطرىا 
ك ،ك اؼبدرسة مؤسسة تعليمية هبا يتعلم ك يتلقى ـبتلف الدركس ،لراحة ك السكينة  سبتاز با

اؼبقهى مكاف عاـ جيلس فيو لشرب القهوة أك الشام أك تبادؿ أطراؼ اغبديث مع 
. األصدقاء

ك ال ،كقد جعل الركائيوف ىذه األمكنة إطارا ألحداث قصصهم ك متحرؾ شخصياهتم - 
:  زبلو ىذه الركاية من ىذه الفضاءات اؼبغلقة ك أمهها البيت 
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 :البيت -1

 أحبلـ ك ذكريات ك أفكار العوامل اليت تدمج أىم البيت ىو كاحد من أفبُت باشبلر "
. كاؼبستقبل  كدينح اؼباضي ك اغباضر,اليقظة أحبلـ :ك قأساسو ىذا الدمج ك اإلنسانية،مبدأ

 تنشط بعضها يف حياة أخرل أحيافكيف , تتعارض أكالبيت دينامية ـبتلفة كثَتا تتداخل 
 اإلنسافؽبذا فبدكف البيت يصبح ، كخيلق استمرارية اؼبفاجأة ينحى البيت عوامل اإلنساف،

 1  "األرض كأىواؿ البيت حيفظو عرب عواصف السماء إف,كئيبا مفتتا

يصفها بدقة ,األثاثَف يعد ركنا من اعبدراف تزينو ؾبموعة من ،فالبيت يف اػبطاب الركائي "
لقد , اللمسات اؼبوحية بالركح اليت تسكنو إُف كالوصوؿ اإلنساين اغبضر إُف ذباكزىا أفدكف 
 اعبدِف بُت اؼبكاف بالتأثرداللة , اإلنسانية البيت ذا داللة تنطلق من زكاياه لتدؿ على أصبح

 عاشوا ربت سقف ىذا ألناس الكشف عن حياة كاملة بإمكاهنا عبلقة إهناك الشخصية 
 2 "  ك ذكرياهتمأحبلمهمربفظ , ذاؾ أكالبيت 

 اليقظة كأحبلـ األلفة حسب تعبَت باشبلر حيث تتكوف مبلمح األليفالبيت ىو اؼبكاف "
 3." مسيجة ؿبمية دافئة يف صدر البيت تبدأ, بداية جيدةتبدأفاغبياة ،
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 األحداث ىو عنصر فاعل يف ىذه إمنا, ك الشخصياتلؤلحداث إطار ؾبرد إذاليس البيت "
 1"ك يف ىذه الشخصيات 

يتيح لنا دراسة قيم األلفة ",( البيوتإُفنسبة ) الفضاء البييتأف حسن حبراكم فَتل أما
 2"كمظاىر اغبياة الداخلية لؤلفراد الذين يقطنوف ربت سقفو

 كلقد ,فهو يرتبط ارتباطا كثيقا باإلنساف،كالبيت يف الركاية حيمل العديد من الدالالت 
 فهو ,جسدتو الركائية كمكاف حيمل معاين األماف ك االستقرار ك الطمأنينة يف نفسية اإلنساف

 ,كصلنا أخَتا إُف منزؿ الصهر" : ككذا الدؼء العائلي ,يشعرنا بالعطف ك اغبناف كالراحة
فجأة يف  ":أيضا ديثل العطف ك اغبناف 3..."استقبلتنا أصوات صاخبة تنم عن السركر

 مكاف ذبتمع فهو4...."دبجرد دخوِف سقطت يف أحضاف أمي,انفتح باب منزؿ األـ,األسفل
أظل ساعات طواال مقرفصة أماـ ركبيت  عندما ": كيتبادلوف أطراؼ اغبديث ,فيو كل العائلة

 5...."جالسة يف منزؿ أيب اؼبتواضع,حُت كانت تلك اليت أشار إليها منذ,جديت

 ,كقد ضبل البيت أيضا يف الركاية معٌت السجن عند البقاء مدة طويلة داخلو دكف اػبركج منو
  حيث كنا نشعر بأننا-منازؿ العطل اؼبملوءة–يف ىذه اؼبنازؿ "فقد عربت الركائية يف قوؽبا 

 كانت  , حيث أف اؼبنازؿ عندما سبتلئ بالعمات ك اػباالت ك القريبات6...."مسجونات 

الركائية دبعية ابنة عمها ك غَتمها ال يستطعن اػبركج بسبب اعبو العائلي ك اجتماع كامل 
. العائلة 
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 ك ذلك دبا عربت عنو الركائية  ,يف الركاية معٌت التأسف ك األَف(اؼبنزؿ)كما ضبل البيت

حُت  ...!ال مكاف ِف مع األسف يف منزؿ أيب ,خافت  أكاد اظبعها تتنهد بصوت ":قائلة 
فلقد ,1"كلن يكوف ِف حىت يف منزؿ أيب !شرعنا يف اؼبواجهة أحسست حقا باف ال مكاف ِف 

مكاف ِف يف منزؿ  ال":ربسرت الركائية كشعرت بالتأسف ك األَف كعربت عن ذلك يف قوؽبا 
 ".أيب 

 ينطوم ,ك دكاخلو النفسية يف البيت أم أعماقو;ديثل البيت كينونة اإلنساف اػبفية "إذف 
كذلك يف مقابل ما , ألنو دينحو شعورا باؽبناءة ك الطمأنينة ك الراحة ,اإلنساف على نفسو

 عندما يبتعد اإلنساف عنو يظل حاضرا يف ,يتعرض لو يف ؿبيطو اػبارجي من هتديد ك أذل
 ألنو يسقط على الكثَت من مشاعر اغبنُت ك ,ذاكرتو يستعيد ذكراه كحين للعودة إليو

 2"اإلحساس باغبماية ك األمن 

 :كاعبدكؿ التاِف ديثل البيت كمكاف يف الركاية 

 

 

 

 

 

                                                                 

270الركاية ، ص  1    
2
،منشورات االختبلؼ دار االماف ،الرباط،ط-  -ق1،1431ؿبمد بوعزة،ربليل النص السردم،تقنيات ك مفاىيم،الدار العربية للعلـو

  .106ـ،ص2010



  

  
  

 الصفحة  من الرواية  المكان  
        البيت

 (المنزل)
 

 استقبلتنا أصوات صاخبة ,كصلنا أخَتا إُف منزؿ الصهر 
 ..تنم عن السركر

 دبجرد دخوِف , انفتح باب منزؿ األـ,فجأة يف األسفل 
 ...سقطت يف أحضاف أمي

  صحيح أين سأكاصل طفوليت يف ىذا اؼبنزؿ ،كىذه العائلة
  . بيد أنٍت لن اذرؼ مثل ىذا السيل من الدموع,فيما بعد

  حيث كنا نشعر -منازؿ العطل اؼبملوءة–يف ىذه اؼبنازؿ
 ...بأننا شبو مسجونات

  كَف أره قط بعد ,أتيت بو من اؼبدرسة إُف البيت مظفرة
 ...ذلك
  كلئن كاف ؽبم !لن يعيش أطفاؿ الضفتُت يف منزؿ أبائهم

   فاف ىؤالء لن يًتكوا ؽبم سول ضغينة,صبيعا أجداد أجداد
 . ليتقاظبوىا

  كانت زبرج من ,قاؿ السيد صارم موضحا ك مدققا
 ...منزؿ لتلج منزال آخر

 عندما أظل ساعات طواال مقرفصة أماـ ركبيت جديت, 
كانت بنت تلك اليت أشار إليها منذ حُت جالسة يف منزؿ أيب 

 .اؼبتواضع 
  إف ىؤالء النساء أماـ أزكاجهن ك أبنائهن يتظاىرف

على األقل يف باحة ... ىم السادة,باالعتقاد باف ىؤالء األزكاج
  .منازؽبن اؼبتواضعة

 ... اؼبعلمة األرملة الوحيدة اليت كاف كالدام يدعواهنا إُف
  .بدافع اؼبواساة لًتملها أك,بيتنا بدافع احملبة اغبقيقية 

  ىكذا تنقضي يف كل أسبوع ساعتاف ك نصف الساعة
بُت خركجي من الداخلية بالبليدة ككصوِف إُف اؼبنزؿ األسرم ,
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  .بالقرية
  اقًتحت علي أف ادعوىا للمجئ إُف البيت على منت

 .اغبافلة يـو األحد 
  ،يف اؼبساء تعود إُف البيت، كمن جديد األب ،اؼبنزؿ

 ...اؼبراقبة، ك بعد؟
  كنت أكد أف اصف ؽبا منزؿ جديت بشرفاتو العالية اليت

 ..تطل على منازؿ أخرل ،كنا نرل من خبلؽبا اؼبيناء
 يقع يف كسط -كاف أبوىا دكف شك معمرا صغَتا-منزؽبا

ىذه البلدة اليت ال تبعد كثَتا عن عمارتنا اؼبخصصة للمعلمُت ،َف 
 .أًف منزؽبا كما َف تلج ىي األخرل منزلنا 

  ال مكاف ِف مع ":أكاد اظبعها تتنهد بصوت خافت
 .!األسف يف منزؿ أيب 

  يف ىذا اليـو ،فهمت باف كجودىا معي يسمح ؽبا دبجرد
 .خركجها من منزؽبا مرتدية اغبايك األبيض للحضريات

  كنت أميل إُف االنعزاؿ يف شرفة الطابق األكؿ، ك نظريت
 ...ربلق على شرفات اؼبنازؿ اجملاكرة

 ... اليت َف تكن من حرير كما يف اؼبنزؿ ،بل من كتاف
 ...خشن يف مرقد ىذه اإلعدادية

  كنت اخرج من اؼبنزؿ باكرا جدا، ك أعود يف اؼبساء
 .متأخرة جدا بعد تسكعي مع طارؽ

  أتوقف أماـ باب منخفضة كي ارفع مطرقتها، ك اردد
صداىا كاف اؼبنزؿ يبدك ؿبصنا ،مث دبجرد أف ينفتح الباب قليبل 

 ...أخاطب اؼبضيفة بالعربية 
  غادرتو كاف الوقت متأخرا ،ك الليل قد نزؿ سريعا ،ك

حُت أصل إُف البيت لن يكوف يف كسعي إال أف أربجج بنسياف 
 .نفسي يف مكتبة اعبامعة الكربل 
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  نسيت منَتة ك أنا اصعد إُف غاية منزؿ الوالدين ،أظن
 ..أين نسيت حىت طارؽ

  عندما رايتها تلح على دعوة منَتة إُف البيت ،كجدت
 ...العرض اغباسم

 ... حُت شرعنا يف اؼبواجهة ،أحسست حقا باف ال مكاف
 . كلن يكوف ِف حىت يف منزؿ أيب!ِف 
  كنت آنذاؾ يف اغبافلة، بعد العودة إُف اؼبنزؿ متأثرة أك

 ..باألحرل مستفزة من قبل ىذه الرسالة
  كابنتو اليت يزعم أهنا كانت ؿبل حب أك كانت كذلك

 ".ال مكاف ِف يف منزؿ أيب":فعبل، ك اليت صرحت فجأة للعاَف 
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 :الغرفة -2

 مكاف  ،ك الغرفة كحاؿ األمكنة السابقة الذكر ،ىي فبلكة اإلنساف ك مرآتو يف الوقت نفسو

كلقد ضبلت الغرفة يف الركاية معٌت ،ك الغرفة ىي اؼبكاف الذم ديارس فيو اإلنساف حياتو 
 لذا قبد ،حيث تعترب اؼبكاف األكثر احتواءا لئلنساف ك األكثر خصوصية،الراحة ك األماف 

كدكف أف تقبل أمها يف ":الركائية قد اعتمدت على الغرفة كمكاف خصوصي يشعرنا باألماف
 ك قامت 1"انبطحت على ىذا السرير الذم بدا ؽبا ىائبل. دلفت غرفة كالديها ،اؼبطبخ

كانت الغرفة ك أثاثها اؼبصنوع باالكاجو الغليظ ذم الطراز ":بوصف دقيق للغرفة يف قوؽبا 
 2.." ك غرفة النـو الكاملة بسرير كاسع ك منخفض،1920األنيق 

كانت اعبدة اؼبسنة اعبالسة طواؿ النهار ":فالغرفة مكاف للخصوصية ك اعبلوس دكف إزعاج 
 ، فالغرفة ىي اؼبكاف اػباص للخلود إُف النـو ك الراحة3 ".يف غرفتها تتأمل ك السبحة بيدىا

التأكىات اؼبخنوقة اليت كانت تصلٍت ":كما تطرقت إُف ذكر الغرفة عند مرض خاؽبا قائلة 
 4 ......"اليت كاف فيها خاِف تادر طريح الفراش،من الغرفة اؼبظلمة 
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 :كمنثل للغرفة يف الركاية باعبدكؿ اآليت 

 اؼبكاف  الصفحة

19 

22 

 

73 

 

73 

82 

95 

   

105 

 

120 

124 

 

124 

. يف خضم ظليل غرفة ىناؾ شاب غَت مرئي يعزؼ على العود-1-

انبطحت على ىذا السرير . غرفة كالديها إُف لفت د تقبل أمها يف اؼبطبخ ،أفك دكف -2-
. الذم بدا ؽبا ىائبل 

 توكلكن َف غضبو؟،،أدخل الغرفة كأعيد تدكين صبل:َف أجد الوقت الكايف ألقوؿ لنفسي -3
.  أميإُفالعمياء اليت أطلقها يف البهو 

 إُفمث يأكم "،ال أريد أف تظهر ابنيت ساقيها أماـ الناس اآلخرين بالقرية(يصرخ)ال أريد ...4
. غرفتهما

....  الغرفة الساخنة إُفأما أمي فتنتظر أف تعود كل فضولية -5

 أمي ىناؾ ال شك أهنا منشغلة دبولدىا ،نتظارالا أيب تشهدين يف غرفة ام أنتىا -6
... اعبديد

اذىيب :"سية ا كقاؿ ِف بلهجتو اؼبعهودة الق، بيتناإُفدخل أيب رفقة ىذا الطبيب الشاب -7
 " .الطبيب جاء ليفحص أمك:ا فتزعجُتأنت  غرفتك إُف

 ( كقد غفوت كحيدا يف غرفة دبستشفى باريساألخَتنفسك )ياأيب - 8-

يف نظر الطفلة اليت كتبتها ، يف القرية االستعمارية ،كانت الغرفة ك أثاثها اؼبوضوع -9
 ،كغرفة النـو الكاملة بسرير كاسع ك منخفض  1920 األنيقجو الغليظ ذم الطراز اباالؾ

أنا ك أيب :كانت أمي ،كىي تقـو متثاقلة ،زبرج من الغرفة حافية القدمُت كي ال تزعجنا -10
. النائم يف الطرؼ اآلخر من السرير الواسع 

 الغرفة



  

  
  

125 

 

126 

255 

 

379 

415 

  

 الذم ال أحتفظ أك الذم سيتوىف مبكرا األكؿ غاية ميبلد االبن إُفمنت يف ىذه الغرفة -11 
 .م ذكرل لو بأ

صادر عن الوالدين  – كاف ىذا الضجيج ،كىو شبيو بصوت سيبلف اؼباء إذاال أعرؼ ما -12
.  يتعلق ألنُت كحيد قد استوُف على الغرفة كلها األمرأـ أف 

. كذلك حىت أرقص كحيدة أماـ مرايا الغرفة الثبلثة اؽبائلة:حصل أف تركتها تذىب بفردىا 13

. كانت اعبدة اؼبسنة اعبالسة طواؿ النهار يف غرفتها تتأمل كالسبحة بيدىا -14

التأكىات اؼبخنوقة اليت كانت تصلي من الغرفة اؼبظلمة اليت كاف فيها خاِف نادر طريح -15
. الفراش

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 :المقهى -3



  

  
  

رة اجتماعية ؽبا بؤ فيمثل اؼبقهى ، اليت يقصدىا العديد من الناسغلقة كىو من األماكن اَف
دالالهتا اػباصة يف الركاية العربية اليت كجدت يف ىذا اؼبكاف عبلمة دالة على االنفتاح 

 1"االجتماعي ك الثقايف ك أمنوذجا مصغرا لعاؼبنا 

 ك حيتوم اعبميع دكف شركط ،بيت األلفة العاـ الذم يستوعب اعبميع"كما يعترب اؼبقهى  
 اؼبقهى ىو مكاف عاـ جيلس الناس فيو ،فهو يعترب أف  أم2 ".مسبقة كدكف مواعيد مسبقة

دبثابة ؾبلس الشباب فيجتمعوف كيتبادلوف األحاديث،باعتباره متنفسا ينسوف من خبللو أعباء 
. اغبياة ك مشاكلها 

مكاف انتقاؿ خصوصي بتأطَت غبظات العطالة ك اؼبمارسة اؼبشبوىة اليت تنغمس فيها "كىو 
الشخصيات الركائية كلما كجدت نفسها على ىامش اغبياة االجتماعية اؽبادرة فهناؾ دائما 

 3. خفي يقضي بوجود الشخصية ضمن مقهى ماأكسبب ظاىر 
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ؼبقهى ميزة خاصة يف اجملتمعات العربية سواء قدديا أك حديثا ،حيث أف فضاء ؿتاِف ؼؿكبا
يعترب عبلمات االنفتاح االجتماعي ك الثقايف فتبلحظ أف اؼبقاىي انتشرت يف أماكن "اؼبقهى 

 1"ـبتلفة من العاَف العريب

ساسية يف العمل الركائي ألماكن ا األكذلك الناقد ضبيد غبميداين يرل أف فضاء اؼبقهى من
مكنة ؽبا خصوصيات ذبعلها دائما مادة أساسية يف األ بعض إف:"كيتجلى ىذا يف قولو 

اؼبقهى كلو تتبعنا تاريخ الركاية سواء يف الغرب أك العاَف العريب بوجودنا ؽبذا :الركاية منها 
فاؼبقهى تعترب مكاف أساسي يف الركاية باعتبارىا مكانا االلتقاء ك 2"اؼبكاف حضورا كبَتا 

 . لئلنسافمتنفسا 

فاؼبقهى سبثل مكانا مفضبل عند كل كافد كمقيم يقضي فيها أكقات راحتو،كمكاف التقاء 
،كقد صورهتا الركائية كمكاف يبعث الراحة حيث جيتمع فيو الرجاؿ باألصدقاء

 "ممينو يف شرفات اؼبقاهك العرب اؼبنشغلوف بلعبة الدالفضوليُت:"كيلعبوف لعبة الدكمينو 
مي ألت مبعد العشاء رك:" كاألحباء باألصدقاءفهو مكاف لقضاء أكقات الفراغ أك االلتقاء 3

 ،باختصار لقائي دبنَتة ،كقد أضفت قائلة بأين ضربت ؽبا موعدا لليـو  اؼبواِف يف اؼبقهى
ع كما عربت الركائية عن اؼبقهى كمكاف ؼبراقبة اؼبارين عليها ك التطلع على الشوار4"صباحا 

ب صوفية يف رجليها حىت ال يستشف رفاف فريدة كاف عليها أف ربتفظ جبوا"اؼبقابلة ؽبا 
 5" رقة عرقوبيهاهباالرجاؿ اعبالسوف باؼبقهى اؼبًتبصوف 

: كمنثل ما جاء عن اؼبقهى يف الركاية باعبدكؿ التاِف
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 اؼبكاف  الصفحة
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ىات أماـ اأعرب أخَتا القرية كتسارعها األكرب ،ك أقطع شارعها الرئيسي يف كل االتج-1
 ."العربية"اؼبقاىي اؼبسماة ب

 .... يف شرفات اؼبقاىيالدكمينو الفضوليوف العرب اؼبشغولُت بلعبة -

 أماكن اؼبقاىي إُف نوعُت بل حىت إُفكىذه اغبشود من الناس كاألطفاؿ اؼبنقسمة - 2
...  ك الصاخبة من جهةاؼبكتظةالعربية 

 جبوارب صوفية يف رجليها حىت ال يستشف الرجاؿ ربافظفاف فريدة كاف عليها أف -3
. اعبالسوف باؼبقهى اؼبًتبصوف هبا رقة عرقو بيها 

 :ضرغكيف ىذه اغباؿ سيأيت من العاصمة ؽبذا اؿ-....4

 :             ضحكت

ماذا يظن يا ترل ؟ أف أظهر رفقتو يف مقهى باؼبدينة ؟ -

نزلنا معا الدرج األكرب الذم يهيمن على الشارع حيث . يب ألتقي دبنَتة عند اػبركج كإذا-5
جلسنا أنا ك طارؽ يف مقهى خبلؿ لقائنا األكؿ منذ سنة  

 صار لقائي دبنَتة ،كقد أضفت قائل باين ضربت ؽبا موعدختبعد العشاء ،ركيت ألمي با-6
لليـو اؼبواِف يف اؼبقهى ،صباحا 

 اعبالسُت يف اؼبقهى العريب  األىاِف أظنبينما أيب خلفي حييي يف فيما -7

 اؼبقهى

 

 

 



  

  
  

: ( الجامعة- الثانوية-اإلعدادية) المدرسة -4

 فهي فضاء لتلقي العلم كمكاف مقدس ،من األماكن اؼبغلقة اؼبوجودة يف الركاية قبد اؼبدرسة
علمُت ؽبم خربة يف ــ من الطرؼ ؿ حيث يتواجد فيو تبلميذ يتلقوف الع،للًتبية ك التعليم

  .تزكيدىم باؼبعلومات ك الدركس ؿؾباؿ التعليم

اؼبطالعة دبثابة انغماس  ":ؼبطالعة ك القراءة ك الكتابةؿ اعتمدت الركائية على اؼبدرسة كمكاف 
 حيث يتفرؽ كيتمزؽ كيتقهقر حىت يف قاعة الدرس النظاـ كاألفقكمغامرة ال تنتهي 

حيث يكتشف قارئ الكتب أماكن كأفكار ، فقد اعتربت اؼبطالعة مغامرة 1.مالداخل
كانت مطالعة ما كنت أظبيو ، كبن االثنُت معا إلينابالنسبة .....:"كمعلومات جديدة

 حيث كانت تتفاعل مع كل كتاب 2"در نشوة بل مصدر ربوؿ صالكتب اغبقيقية ،،ـ:ب
 للمطالعة بكيفية غَت معقولة ،اؼبطالعة دكف توقف دكف إالَف أكن متعطشة ": تقوؿتطالعو

 3أف تكوف ِف أيو مرجعية من مرجعيات العاَف األكريب 

 أكرد حججي كاقفة األكؿرحت من الدرس :"كذلك اؼبدرسة مكاف للقراءة ك الكتابة 
 كقد ربدثت الركائية عن تلميذات 4.... عن خيبيت اإلعرابـ على عزبصوت ،عاقدة اؿ

 القسم بعد سنتُت ،سيخًتف دراسة اللغة اليونانية الكبلسكية تلميذاتأحسن :" قسمها 
أجل كانت فريدة ،يف كل يـو ،تدخل إُف  : " كقد ذكرت صديقتها فريدة  " 5....
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كانت .... بالتنافس حوؽبااإلحساس ك التأمل ك اإلصغاءقاعةالدرس ،من أجل التعلم ك 
  1..."إصبعهاكترفع  م إُف األسئلة كتقرأغتتذكؽ ىذا التنافس ، ككغَتىا ، تص

يف السنة الثانية ،تغَت كل شيء بالنسبة :" قراءة الكتب ك الشعر إُففقد كانت الركاية سبيل 
يف :كقوؽبا   2" بفضل لقائي ما ؽ كالكتب اليت كنا نلتهمها معا ،خبلؿ ساعات الدراسةإِف

أصبحت ىذه الكتب أدلة ... ثبلثة تناقشنا حوؽبا طويبل أكالسنة الثالثة بواسطة كتابتُت 
 فبواسطة الكتب أصبح القسم مكانا للمناقشة ك تبادؿ األفكار ،كما 3 "...لقراءات مثالية 

ا ىذه القصيدة البطيئة لبولَت بالكاد أربسسها ،سأؼبسو:"قائلة:ربدثت عن قصيدة بودلَت 
                           4..كأنا أظبع أشعر بأين يف القسم ك خارجو يف اآلف نفسو ...باألذفباألصبع  

كما أف اؼبدرسة تعترب مكاف للتعارؼ بُت األصدقاء ك الصديقات الذين يزاكلوف دراستهم 
ية كعلى عكس ذلك ،أتذكر أنٍت يف ؽمؽأمكنٍت منذ السنة الثانية الظفر بصديقة ح ":فيها

كماؽ صديقتها كلكن َف تكن يف قسمها تقوؿ 5 "السنة اليت سبقت تعريف على ماؽ
اآلداب  النظاـ الداخلي كلكنها َف تكن بقسمي بل يف شعبة إُفميات تكانت ماؽ من اؼبن":

 6"ةاغبديث
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 من الدركس كاف التبلميذ فًتة راحة يقضوف فيها مايريدكف فكانت اؼبدرسة االنتهاءك بعد 
 اإلعداديةكىو ملعب لكرة السلة موجود داخل . التبلميذ للعب ك الفسحة إليوملعب يلجأ 

ىا  يف أحد الفناءات الثبلثة يف الساعة اليت تنتهي يفاإلعداديةيقع ملعب كرة السلة داخل :"
                                                                        1..."ركس أهنار د

كما تركم الركائية كيف تقضي كقت فسحتها يف اإلعدادية فكانت تقضيها يف ملعب كرة 
عند دنو النهاية نتبادؿ الكرة ....يف ىذه اغباؿ أحتجز سلة ك نصف اؼبلعب :" السلة 

 فهذا ماكانت تفعلو 2..."راكضات ك كأننا قررنا تسخُت العضبلت من أجل مقابلة كشيكة 
يف ....مث أعود ؼبواصلة اللعب هبدكء " مع زميبلهتا يف كقت راحتهن قبل العودة للدراسة 

 3..."ىذه األثناء تنتهي ساعة الفسحة ،فاعبرس يدعونا صبيعا إُف االصطفاؼ أماـ األقساـ 

 

 

 

 

 

                                                                 

.236  الركاية ص  1  
  237 الركاية ، ص  2
  .239 الركاية  ،ص  3



  

  
  

36 

 

 

36 

 

37 

37 

 

37 

38 

 

39 

 

40 

55 

 

67 

يلوح أمامي اؼبشهد ىذه اؼبرة دكف دموع، فناء اؼبدرسة البلدية مقسم إُف - 
من جهة تنتصب أقساـ البنات ك يف اعبهة :جزأين بواسطة سياج عاؿ 

 األخرل أقساـ البنُت

أراين خارجة بسرعة من القسم قسم الدركس التحضَتية مباشرة بعد الركضة - 
 .ك يف يدم ىذا الكتاب الكبَت 

أبناء عماؿ فبلحُت أك حثالة عماؿ ،يأتوف إُف اؼبدرسة منتعلُت أحذية - 
قماشية ك أحيانا يأتوف حفاة ،يراقبهم اؼبعلم بقسوة يف الفناء مث طواؿ مدة 

 .الدراسة 

 كاف اؼبعلم يقوؿ إنو حياكؿ جعلهم يتداركوف التأخر يف اللغة الفرنسية - 

حبيث إف ىؤالء التبلميذ ال ديكنهم القياـ بفركضهم يف فًتة الدراسة - 
 .اإلضافية أم بعد الساعة الرابعة مساء 

يضم قسمو صبيع اؼبستويات ك صبيع األعمار ،فمهامو كثَتة ،حبيث إف - 
 ....عنايتو هبؤالء األطفاؿ الذين تًتاكح أعمارىم بُت ست ك إثنيت عشرة سنة 

إف أيب راض ألنو مدرس ،اؼبدرس العريب الوحيد يف ىذه اؼبدرسة ك أنا إبنتو - 
 "بيد أنٍت األكُف...البنت العربية الوحيدة يف القسم 

أك العربية ، ما ىم، كانت الفتاة " أك اؼبسلمة " األىلية " إذف الفتاة - 
 ....1941ك 1940الوحيدة من ىذا القبيل دكف ريب يف اؼبدرسة يف 

الذم خرج رفقة تبلميذه ،إهنا هناية " اؼبعلم العريب " استوقف عند الباب - 
 ...الدركس

من نوع آخر " حرمي"كلكن يف النظاـ الداخلي للبنات ،كىو مكاف نغلق ك - 

اؼبدرسة 
 اإلعدادية)
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141 
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سيأثر لنفسو من عشر إُف ست عشرة أك سبع عشرة سنة باؼبدرسة _ 
 ....اؼبتوسطة من خبلؿ تدريبات متواصلة يف كرة السلة ك ألعاب القول 

مرت ثبلث سنوات منذ أف انتسبت للنظاـ الداخلي يف إعدادية اؼبدينة - 
 اجملاكرة 

صحيح أنو آنذاؾ كنت أنت البكر ك كذا االبن الثاين ،تتوفراف على - .....
 .حياة خاصة يف اؼبدرسة اإلعدادية يف النظاـ الداخلي للمدينة اجملاكرة 

اؼبطالعة دبثابة انغماس ك مغامرة ال تنتهي ،ك األفق حيث يتمزؽ ك يتقهقر - 
 .....حىت يف قاعة الدرس للنظاـ الداخلي لبنات يرتدين صبيعا مآزر زرقاء 

كما لو فعلت ذلك للقسم الصامت برمتو ،قسم السنة السادسة لآلداب -
 .الكبلسكية التزمت البنات الصمت 

ىذه القصيدة البطيئة لبودلَت بالبكاء أربسسها ، سأؼبسها باألصبع ك األذف - 
 .ك أنا أستمع ، أشعر بأين يف القسم ك خارجو يف اآلف نفسو....

رحت منذ الدرس األكؿ أكرد حججي كاقفة بصوت ،عاقدة العـز على - 
صرحت ِف مديرة اإلعدادية اليت كنا نسميها فيها بيننا .....اإلعراب عن خيبيت

 .العاشرة ك عشر 

أحسن تلميذات القسم ،بعد سنُت ،سيخًتف دراسة اللغة اليونانية - 
 الكبلسكية 

يف ىذه السنة األكُف ،يـو كل سبت،بعد تركي اؼبئزر يف درج القسم ،كنت - 
 .اجتياز على الساعة الرابعة بوابة اإلعدادية الكربل 

كانت ماؽ من اؼبنتميات إُف النظاـ الداخلي ،كلكنها َف تكن بقسمي بل - 
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 .يف شعبة اآلداب اغبديثة

أمكنٍت منذ السنة الثاين الظفر بصديقة حقيقية لقائي ماؽ ك الكتب اليت - 
 كنا نلتهمها معا ،خبلؿ ساعات الدراسة 

أصبحت ...يف السنة الثالثة بواسطة كتابُت أك ثبلثة تناقشنا حوؽبا طويبل - 
 ..."ىذه الكتب أدلة لقراءات مثالية

كبفضل طالبُت باريسيُت عمرمها شباين عشرة سنة ،بعد قرابة نصف قرف - 
،نلج كبن تلميذات اإلعدادية القاطنات يف مدينة استعمارية،الشعر 
الكاثوليكي لكهوديل كقريبا الكتب اؽبدامة اليت يعود تارخيها مابُت 

  1910ك1900

الكتب "بالنسبة إلينا كبن االثنتُت معا كانت مطالعة ماكنت أظبيو بػ- 
 .مصدر نشوة بل مصدر ربوؿ" اغبقيقية

من أجل التعلم ك :أجل كانت فريدة ،يف كل يـو ،ندخل إُف قاعة الدرس - 
كانت تتذكؽ ىذا التنافس ....اإلصغاء ك التأمل كاإلحساس بالتنافس حوؽبا 

 ...ككغَتىا ،تصغي إُف األسئلة  كتقرأ كترفع إصبعها: 

يقع ملعب كرة السلة داخل اإلعدادية يف أحد الفناءات الثبلثة يف الساعة - 
 .اليت تنتهي فيها دركس النهار 

 



  

  
  

 :الثانوية -1

 يسبق ىذه اؼبرحلة التعليم األساسي ,ىو اؼبرحلة األخَتة من التعليم اإللزامي"التعليم الثانوم 
ىو تلقُت اؼبعرفة ,كيليها التعليم العاِف ك الغرض من التعليم الثانوم , (اإلعدادم+االبتدائي)

ك الثانوية العامة ىي اؼبؤىل ,اؼبشًتكة لتحضَت كل تلميذ إُف التعليم العاِف أك التعليم اؼبهٍت 
 مدة اؼبرحلة الثانوية ,الرئيسي لدخوؿ اعبامعات ك اؼبعاىد العليا يف اغلب الدكؿ العربية

 1".ثبلث سنوات 

فالثانوية مكاف يتلقى فيو التبلميذ الدركس حسب التخصص الذم خيتاركنو إما أديب أك 
 فنجد الركائية تسرد لنا دراستها يف الثانوية ,لتحضَتىم لدخوؿ اعبامعات ك اؼبعاىد,علمي 

كنت يف الثانوية الكربل صموتة غَت  ":حيث كانت دائمة السكوت منغمسة يف اؼبطالعة 
ك قد أسهمت يف ذلك ىذه السلوكات الغريبة اليت َف حيدثٍت عنها ,متفتحة على زمبلئي

ك التزريك يدؿ على أعماؿ يقـو هبا الطلبة إلزعاج     2" كىو ما كاف يدعى بالتزريك,احد
يف القسم  ": ك كانت تتعرض للمضايفات ك اإلزعاج , فكانت ال ذبلس مع زمبلئها,الغَت

    3".ليضعوين على اؼبصطبة...األعلى كانوا يزعموف مسكي من الذراع 

 , كىو إنتاج مشًتؾ لبلكبريت,كلقد تكلمت الركائية على حدث استثنائي حيدث يف الثانوية
كىو منافسة ربدث بُت ,"أجراس كورنفيل"كىو عبارة عن حفل موسيقي حيمل عنواف 

السنة الدراسية  إف ىذه السنة تتجلى يف ذىٍت ك ذاكريت من خبلؿ أعياد هناية ":الثانويات 
اؼبوسومة حبدث استثنائي بُت ثانوية الفتياف ك اعداديتنا اػباصة ,يف جواف 

                                    4 ..."انبجست فكرة إنتاج مشًتؾ الكبريت...بالبنات
بالنسبة إُف "كما اعتربت الثانوية معتقبل حيث أف التلميذات الداخليات ال خيرجن أبدا منها 
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ىؤالء الداخليات اؼبرتديات اؼبئزر كحىت بالنسبة اُف اللوايت ال خيرجن أبدا احيانا ؼبدة فصل 
   1..."كامل فاف ىذا االعتقاؿ أصبح أمارة أكيدة 

َف تستطع الركائية أف تندمج مع زميبلهتا يف الثانوية فكانت تقبل على الدراسة ك الذىاب 
خبلؿ ىذه السنة اؼبدرسية اعبديدة آخر سنوايت بالثانوية أتذكر "إُف اؼبكتبة فًتكم ذلك قائلة 

 2..."إقباِف اعبم على دراسة النصوص الفلسفية اؼبربؾبة منذ األسبوع األكؿ من الدخوؿ

فكانت الدراسة تنسيها صديقها طارؽ ك اؼبضايقات اليت تتعرض ؽبا من طرؼ الطلبة كما 
كنت أجد اؼبتعة يف العمل باؼبكتبة إحدل ىذه "كانت ذبد متعة يف العمل باؼبكتبة 

 3..."اؼبكتبات اليت كانت تقع غَت بعيدة عن الثانوية الكربل

كخبلؿ مزاكلتها الدراسة يف الثانوية كانت تتصور أهنا غَت مرئية يف العاَف اآلخر بسبب 
مظهرىا حيث كانت تعيش بُت نساء ؿبجبات ك مقنعات غارقات ربت الصوؼ ك اغبرير 

كنت أتصور أين غَت مرئية أريد أف أقوؿ أنا مرئية ك حاضرة يف العاَف اآلخر عاَف "فتقوؿ 
إال أف ىذا التصور َف يدـ طويبل « ...الثانوية ك الداخلية ك أساتذتنا ك حىت رجاؿ الشارع

  .حيث عرفت بأهنا موجودة ك مرئية ك حاضرة يف العاَف اآلخر ك الثانوية

يف السنوات السابقة "ككانت الركائية سبارس كرة السلة إذ كانت تقاـ مقاببلت بُت الثانويات 
مع فريق كرة السلة اعتدنا دكف أف أفاتح أيب يف األمر على السفر مع البلعبات األخريات 

 كبعد كل مقابلة تقابل صديقها طارؽ 4..."للمشاركة يف مقاببلت بُت ثانويات اؼبقاطعة
–اليت ستشارؾ فيها ثانوية البنات بالعاصمة -شرحت لو بأنو يف مقابلة كرة السلة اؼبقبلة"

 5.."سآيت إُف العاصمة بعد هناية اؼبقابلة كاف يف مقدكرنا أف نتمتع بساعتُت من اغبرية 
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كاف طارؽ "فالثانوية كانت عبارة عن مكاف التقائها بطارؽ الذم كاف دائما ينتظرىا ىناؾ 
 1..."ينتظرين أماـ مدخل الثانوية ك كانت يف متناكِف ساعة للتنزه على األرصفة برفقتو

هنضت ك قلت المي باين ساستانف "كقد درست الركائية بعد ذلك اآلداب العليا تقوؿ 
ديكنٍت " ك ىذا باإلضافة إُف دراستها يف اعبامعة 2.."دركس اآلداب العاؼبية يف ثانوية الفتياف 

  3.."باإلضافة إُف تسجيلي بالكلية أف أتابع دركس اآلداب العليا يف ثانوية الفتياف الكربل

إذف الركائية كانت صموتة غَت متفتحة على زمبلئها يف الثانوية ك ربب اعبلوس كحدىا ألهنا  
كانت تشعر بأهنا ال تنتمي إليهم ك كانت دائمة االنغماس يف دركس الفلسفة نتيجة 

 .اإلزعاج الذم كانت تتعرض لو من طرؼ الطلبة 
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 الجامعة -2

اعبامعة ىي مؤسسة للتعليم العاِف كاألحباث ك سبنح شهادات أك إجازات أكادديية "
 1"ػبرجييها

كقد زاكلت الركائية دراستها يف اعبامعة باإلضافة إُف متابعة دركسها يف اآلداب العليا بعد 
سيسمح لك ىذا أضاؼ قائبل ك ىو ملتفت إِف دبواصلة دراستك "موافقة كالدىا قائلة 

 ككانت دائما 2..."دركس اآلداب العلياباإلضافة إُف تسجيلي بالكلية أف أتابع ...باعبامعة 
ذات مساء كأنا خارجة من اؼبكتبة اعبامعية متأخرة أجدين كجها "تذىب إُف اؼبكتبة اعبامعية 

 3..."لوجو مع منَتة 

ك سرعاف "كرأت الركائية أف اغبياة اعبامعية أخذت كل كقتها ىذا ما جعلها دائمة الصمت 
 4.." ما ابتلعتٍت اغبياة اعبامعية بينما راح صمت جديد ك دائم يستوِف علي 
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أم أف اعبامعة جعلتها إنسانة صامتة بعيدة عن اغبياة اليت كاف جيب أف تعيشها ألهنا كانت 
تشعر أف مكاهنا ليس ىنا يف ىذا الوطن بل ىناؾ إُف ما كراء البحر ألهنا تعاين أزمة ىوية 

 .فبل ىي مع ىؤالء كال مع أكلئك

 :ك اعبدكؿ التاِف ديثل عنصرا الثانوية ك اعبامعة يف الركاية 
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  يف الركاية

إف ىذه السنة تتجلى يف ذىٍت ك ذاكريت من خبلؿ أعياد هناية السنة الدراسية * 
بُت ثانوية الفتياف ك إعداديتنا اػباصة :يف جواف ،اؼبوسومة حبدث استثنائي 

انبجست فكرة إنتاج مشًتؾ األكبريت دبشاركة مراىقُت من اعداديتنا ....بالنبات 
 .ك ثانوية الفتياف

 كاف جلنا يف السنة الثانية ثانوم يف مأمن من االقًتاب اؼبغلق لدكريت الباكلوريا * 

طالبات : اؼبدىش ينشر ليحتوينا كبن أيضا" فلنقل باألحرل ىذا االختبلط *
 اإلعدادية ك تبلميذ الثانوية اؼبسلمُت باؼبدينة

ىاىي يف احد التمارين كسط ؾبموعة من االعداديات قبالة مربع من تبلميذ * 
 ......الثانوية جملموعتنا

طالبات  اإلعدادية العربيات غَت بعيدات عن تبلميذ الثانوية العرب ك كأهنم * 
 ....متجمدكف بعضهم حياؿ بعض

أحدىم  ((عرب))أدير رأسي ك أنظر عبلنية إُف ؾبموعة أربعة ك طبسة ثانويُت * 
 .....ك ىو طويل ك كبيف ك أظبر حىت ال أقوؿ أسود

السنتاف األخَتتاف من حيايت يف الداخلية تظبلف معلقُت قد أعود إليهما من * 
 ....خبلؿ كمضة ضركرية أك دبناسبة ذكرل من الذكريات

خبلؿ ىذه السنة اؼبدرسية اعبديدة ،آخر سنوايت بالثانوية أتذكر إقباِف اعبم * 
على دراسة النصوص الفلسفية اؼبربؾبة منذ األسبوع األكؿ من الدخوؿ أرسلت 

 .رساليت إُف طالب العاصمة 

 ....سنذىب أنت كأنا غبضور توزيع اعبوائز يف ثانوية الفتياف ....

 اؼبكاف 

 الثانوية 
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 .....عند خركجنا من الثانوية سأمتطي اغبافلة عائدة إُف القرية- 

إُف فناء ثانوية الفرعي ،قابلنا ؾبموعة تتكوف - بعد ساعة -عند دخولنا إذف - 
 .....من ثبلثة أك أربعة ثانويُت مسلمُت 

حقا أنا مرئية كحاضرة يف :أريد أف أقوؿ _ " غَت مرئية :" كنت أتصور أين - 
العاَف اآلخر ،عاَف الثانوية ك الداخلية ك أساتذتنا كحىت رجاؿ الشارع ك مرئية 

كنت كل األحواؿ أشعر بأين أنتمي إُف اعبهة .....بالنسبة إُف العاَف األكركيب 
 "بنت الليل:" األخرل 

-يف السنوات السابقة ،مع فريق كرة السلة ،اعتدنا دكف أف أفاتح أيب يف األمر * 
على السفر مع البلعبات األخريات للمشاركة يف مقاببلت بُت ثانويات فيها 

بعد هناية اؼبقابلة كاف يف ....سآيت إُف العاصمة - ثانوية البنات بالعاصمة 
 ....مقدكرنا أف نتمتع بساعتُت من اغبرية

يف يـو من أياـ نوفمرب ،أخربتنا أستاذة اعبمباز بتاريخ اؼبقابلة ضد بنات ثانوية - 
 .                           .             العاصمة 

هبدكء باليـو الذم " طالب العاصمة " غَت أنٍت يف ىذه السنة األخَتة ،أخربت - 
ستأيت فيو إُف العاصمة من أجل اؼبقبلة ،اقًتحت أف يتقدـ بعد هناية اؼبنافسة يف 

 ...ثانوية البنات يف أعاِف العصمة 

دبجرد عوديت إُف الداخلية ك انغماسي يف دركس الفلسفة ،أخذت شيئا فشيئا - 
 ....أنسى طارؽ 

يف " اآلداب العليا" ديكنٍت باإلضافة إُف تسجيلي بالكلية ،أف أتابع دركس - 
 ثانوية الفتياف الكربل غَت البعيدة عن القصبة
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كقد أسهمت يف : كنت يف الثانوية الكربل صموتة غَت متفتحة على زمبلئي 
" ذلك ىذه السلوكيات الغربية اليت َف حيدثٍت عنها أحد ،كىو ما كاف يدعى بػػػ 

  (أعماؿ يقـو هبا الطلبة إلزعاج الغَت )" التزريك

طلبة معهد إعداد " كالذم عشتو تقريبا كصدمة نفسية ،كىذا بسبب كوف - 
ىم -يف القسم األعلى كانوا يزعموف مسكي من الذراع أك الكتف " اؼبعلمُت 
 ليضعونٍت على اؼبصطبة- الفتياف 

ما عدا حُت كاف طارؽ ينتظرين أماـ مدخل ...ككذلك الشأف يف اؼبساء-
 ..  الثانوية

أردت أف أقنع ..كنا طالبات بالداخلية بنفس الثانوية :اعًتاين بعض الًتدد-
 ...نفسي بأف كل كاحدة منا قد غربت عن األخرل ليس إال

بعد أياـ من ىذا اللقاء اؼبتباعد،هنضت ك قلت ألمي سأستأنف دركس اآلداب -
 .العاؼبية يف ثانوية الفتياف
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دبواصلة دراستك باعبامعة -أضاؼ قائبل كىو ملتفت إِف–سيسمح لك ىذا 
ديكنٍت باإلضافة إُف تسجيلي بالكلية أف أتابع .....بصفتك خارجية ىذه اؼبرة

 .دركس اآلداب العليا

 ....أخَتا ابتدأت السنة اعبامعية

 .ذات مساء،ك أنا خارجة من اؼبكتبة اعبامعية متأخرة،أجدين كجها لوجو مع منَتة

 .يستوِف علي..كسرعاف ما ابتلعتٍت اغبياة اعبامعية،بينما راح صمت جديد

 

 :اعبامعة



  

  
  

 :الفصل الثاني   
      المكان و عالق اته 

  .اؼبكاف ك عبلقتو بالوصف .1
  .اؼبكاف ك عبلقتو بالزمن .2
  .اؼبكاف ك عبلقتو بالشخصية .3

 

 

 

 

 
 



  

  
  

 : المكان و عًّلقتو بالوصف :أكال 

 " , فهو اؽبدؼ ك الغاية من كجوده ,يعد اؼبكاف عنصرا مهما يف بناء العمل الركائي  -
 من أركاف آخركال يشكل اؼبكاف الوعاء الركائي فحسب بل يؤدم دكره يف العمل كأم ركن 

 1".الركاية 

كأكؿ من أكُف الوصف اىتماما كبَتا ىم أصحاب " ،كللمكاف عبلقة كطيدة مع الوصف 
امتؤلت ركاياتو بالبيوت ك الركائي الفرنسي الذم " بلزاؾ" الركاية التقليدية على رأسهم 

 األحداث إطار أرادىا الكاتب أف تكوف ديكورا ك ,األثاث ك اؼببلبس اؼبوصوفة بدقة 
 2".يعكس اؼبكاف الواقعي داخل النص 

كيعد الوصف دعامة أساسية من الدعامات اليت تقاـ بواسطتها اؼبشاىد اؼبكانية يف "  -
كىو أداة فاعلة يف التعريف باؼبكاف ك استقصاء جوىره كذبسيد ،الركاية لتعرض أماـ القارئ 

 3" .عمقو اغبضارم 

 على أكمل إسبامو جانب اؼبكاف يف تأدية اؼبسار السردم ك إُفكيلعب الوصف دكرا ىاما "
حيث تؤدم الوصوؼ دكرا أساسيا يف تطوير اغبدث ألهنا النوافذ اليت يرشح منها ،كجو 

 أم أف الوصف اليقل أمهية عن , 4 ".ك يلحظ ذلك بدقة خبلؿ التكرارات اؼبؤكدة،الفكر 
.  العمل الركائي إلكماؿ بل يؤدم الدكر الفعاؿ الوظيفي ,اؼبكاف الركائي 

  

                                                                 
 . 89 ص ,1999 , 2 ط, بَتكت , اؼبركز الثقايف العريب , عركة الزماف الباىي , عبد الرضباف منيف 1

 . 197 ص , اؼبرجع السابق , بنية اػبطاب الركائي , شريف حبيلة  2
 . 206 ص , اؼبرجع السابق , جوادم ىنية , صورة اؼبكاف ك دالالتو يف ركايات كاسيٍت األعرج  3
 66 ص , 2002 , ديسمرب 389 العدد , ؾبلة البياف ,غبسن ضبيد " جسر بنات يعقوب "  مظاىر أسلويب يف ركاية , زياد مغامس  4
. 



  

  
  

أما ، اؼبقاطع السردية تتناكؿ األحداث ك سرياف الزمن إُف" سيزا قاسم " كتذىب الناقدة 
ك بالتاِف فاف ىناؾ نوع من التوتر يف الركاية ،اؼبقاطع الوصفية فتتناكؿ سبثيل األشياء الساكنة 

 أم أف الناقدة ىنا تقر 1 " .بُت الوصف الذم يتميز بالسكوف ك السرد الذم جيسد اغبركة
 . (اغبركة ) ك السرد ،(السكوف  )بوجود نوع من التداخل بُت كل من الوصف 

 ذلك ألف ,كقد يتفق مع العمل الركائي ,ك رغم ذلك يعد الوصف يف السرد أمرا قد يتناقض 
 على الرغم من لزـك الوصف للسرد أكثر من لزـك ,الوصف يبطئ حركة اؼبسار السردم 

 فكل عمل سردم حيتوم صورا من اغبركات ك األحداث ك ىي اليت تشكل ,السرد للوصف 
 كما أف كل عمل سردم يشتمل على صور من األشياء ك ,السرد دبفهومو الدقيق 

 2".الشخصيات ك ىي ما سبثل الوصف 

أف "  اغبديث عن عبلقة الوصف باؼبكاف الركائي ديكن القوؿ إُف ما عدنا كإذا -
 ك لكنو يرتبط بدرجة أكثر باؼبكاف الذم يكوف ،الوصف يرتبط جبميع اؼبكونات الركائية

 , فالركائي غالبا ما يتوسل بالوصف لَتسي دعائم مكانية ,ارتباطو بو مباشرا ك عضويا 
 3".كيشيد بناءىا دبا يصوغو من مقاطع كصفية 

 ك بذلك ترل , 4"فالوصف لو داللة خاصة ك اكتسب بذلك قيمة صبالية حقة " كبالتاِف 
  5".أسلوب الوصف ىو أداة تشكل صورة اؼبكاف " الناقدة سيزا قاسم بأف 

  

                                                                 
-82ص . ص ,1984 , مصر ,اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب  , دراسة مقارنة لثبلثية قبيب ؿبفوظ , بناء الركاية , ينظر سيزا قاسم   1
83. 

 143،ص1998،(ط.د)،عاَف اؼبعرفة ،اجمللس الوطٍت للثقافة ك الفنوف ك األداب،الكويت،يف نظرية الركاية  , عبد اؼبالك مرتاض  2
 .143 ص , اؼبرجع السابق , يف نظرية الركاية ,ينظر عبد اؼبالك مرتاض   3
  .82 ص , ركاية مسك الغزاؿ , بناء حناف الشيخ ,ينظر سيزا قاسم   4
  .70 ص , اؼبرجع نفسو ,سيزا قاسم   5



  

  
  

  : وصف المكان -1
 كقد سبثل ىذا الوصف يف ,لقد أكلت الكاتبة كصف اؼبكاف يف الركاية أمهية خاصة  -

 كصف اؼبكاف الذم تدكر فيو أحداث الركاية 
ىذا كهتتم ركاية بوابة الذكريات باؼبكاف من خبلؿ ماقدمتو الركائية من لوحات  -

 ....كصفية للبيت ك اؼبدينة ك البحر ك الشارع ك القرية 
يف كسط الفناء حيث سربت كجود أظباؾ قرمزية .. .:قامت الركائية بوصف البيت -

 , فوؽ اؼبنحدر , انتشرت اعبلبة ك السركر من الطابق األكؿ ,تنزلق يف ماء حوض مرمرم 
 1 ." أخرياتنساء 

 2".ذلكم اؼبنزؿ يف األعلى قرب الثكنات ك اؽبضاب  " :كذلك كصف مكاف اؼبنزؿ 

 أكد أف أصف ؽبا منزؿ جديت بشرفاتو العلية نتؾ " ... :كقبد أيضا كصف منزؿ اعبدة 
  ىذا ك قد 3" .اليت تطل على منازؿ أخرل كنا نرل من خبلؽبا اؼبيناء القدمي يف األفق 

 فأثاثها اؼبصنوع , كانت الغرفة  " :قامت الركائية بوصف جزءا من البيت كىو الغرفة 
 ك غرفة النـو الكاملة بسرير كاسع ك منخفض , 1920 األنيقباالكاجو الغليظ ذم الطراز 

 زك طاكلتُت صغَتتُت ك اػبزانة اؽبائلة , عالية عند الرأس ك الرجل اإلطارات مشتمل على ,
 4... ".ذات ثبلث مرايا كربل 

 

 

 
 

                                                                 
. 18 ص , الركاية   1
. 28 ص , الركاية   2
.  221 ص , الركاية   3
 . 124ص , الركاية   4



  

  
  

  : وصف الشارع - أ

 غزتو عربات اػبيل ك حيوانات اعبر ك اآلفالشارع  " :قامت الركائية بوصف حركة الشارع 
 ينتصب اؼبدخل اؼبتواضع لبيت , على اعبانب األدين ,األطفاؿ قداـ األبواب اؼبوصدة 

 . 1..."عميت

 كاف يكفيٍت أف أنعطف ,بالقرب من مفًتؽ الطرؽ  " :ك عندما كانت تقـو جبولة يف اؼبدينة 
 ك كاف ىذا الشارع ,صوب اليسار كي أجد نفسي يف شارع أكسع ؿباط بشجر الكستناء 

. 2..." شاحنات كربل إليها احملطة اليت تتجو إُفأكثر حركة ألنو يفضي 

 َف يبق ِف يف الشارع الذم اسود باقًتاب سقوط الليل أك إذف " .. :ككصف حالة الشارع 
 3... " قد أمامنا كاضبر بفعل اعبمر اَف

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
. 29 ص , الركاية  1
 .142  ص, الركاية  2
. 151 ص , الركاية  3



  

  
  

  : وصف القرية - ب

 حيث قامت الركائية , شعورا بالتواصل ك االستمرار ك االنتماء اإلنساف القرية سبنح إف
 ك أقطع شارعها الرئيسي ,أعرب أخَتا القرية ك شارعها األكرب  " :بوصف القرية ك شوارعها 

 ك اغبانات ,يف أحد األطراؼ " العربية " يف كل االذباىات أماـ اؼبقاىي اؼبسماة ب 
 إُف أجل السَت أمامهم صبيعا من اؼبدرسة ,اؼبملوءة بالذكور األكركبيُت يف الطرؼ األخر 

 1..."  احملطة إُفالبلدية ك من البلدية 

ك قطع صبيع قرل الساحل ىذه اؼبرة  " ... :ككذلك تركم لنا الركائية اعبولة اليت هبا يف القرية 
 ك , غاية مدينة األجداد إُف–  غاية شرشاؿ إُف الواحدة تلو األخرل ,على مركبة احًتافية 

 2 ".! غاية باب جديت من أمي بشارع يوليوس قيصر إُف

 قرل اكتشفها دكف إهنا " :ك تقـو الركائية بوصف قرل دكف أف ربل هبا ك تقـو باكتشافها 
 إُف نوعُت بل حىت إُف كىذه اغبشود من الناس ك األطفاؿ اؼبنقسمة ,أف أحل هبا أبدا 

 كيف الرصيف األخر أحيانا يف كسط , اؼبقاىي العربية اؼبكتظة ك الصاخبة من جهة :أماكن 
 إُف ك العديد من اغبانات األكركبية دبرايا عالية جدا ترتقي ,الضاحية أماـ الساحة بكشكها 

 حيث قامت بوصف ىذه القرل ك ىي يف اغبافلة عند 3". كثريات تبهر يف  ,بداية القرف 
. مركرىا هبا 
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 : وصف الحمام- ج

 كقد قامت الركائية بوصف ىذا اؼبكاف ,كىو مكاف تقصده النساء لبلستحماـ ك الراحة 
 ,يف القاعة الباردة ؼبدخل اغبماـ  " ... :الذم كانت تقصده عندما كانت صغَتة مع أمها 

 يوجد مكاف خاص كضعت فيو أرائك مرحية ك حيث ,يف أقصى زاكية مظلمة هبا مصطبة 
 1..." تتكدس أفرشة مغطاة بزرداب ذات ألواف فاقعة 

 أجدين يف ىذه اؼبملكة اؼبظلمة ذات اؼبياه , دبجرد اجتيازم عتبة الباب الثقيل :كتقوؿ 
 هبا أحواض , قاعة صغَتة مت تنظيفها طويبل باؼباء البارد إُفاقتدت أنا كأمي ... اؼبتدفقة 

 2.." على مستول أرضيتها مقاعد خشبية ضيقة كانت يف انتظارنا 
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  : وصف شخصية -2

كصف شخصية يكوف بذكر شكل شخصية موجودة يف الركاية ك ذكر ؿباسنها أك مساكئها 
 بفعل األلواف اليت تضفيها الشخصية على ,ليس لو قيمة نفسية فحسب " كما أف الوصف 

 1" انو يقوؿ تواِف األشياء اليت تربز للناظر ,الواقع الذم تراه بل أف ىذا الوصف يقوؿ العاَف 

 2"  شخصياتو اقبازه إلحدل بل يًتؾ ,الوصف نفسو ال يتدخل فيو الكاتب " ك بالتاِف 

رد الرجل صاحب الوجو  " :قامت الركائية بوصف العديد من الشخصيات يف الركاية  كقد
اؼبرح اؼببتسم البورجوازم الطيب يف الستُت من عمره ك يقطن مدينتنا شرشاؿ بصوت لطيف 

 . قامت بذكر ؿباسن كجو ىذا الرجل3..." 

 إذ , كاف كبلمها جارحا , كشعرىا أشقر ,كانت أمها طويلة ك صبيلة  ... :ك كذلك تقوؿ 
.   حيث قامت بوصف مظهرىا اػبارجي 4..."  البورجوازيات إظباعدأبت على 

  

                                                                 
. 52 ص , اؼبرجع السابق , الفضاء الركائي ,يرار جنيت ك اخركف ج  1
. 104 ص , اؼبرجع السابق , يف نظرية الركاية , عبد اؼبالك مرتاض  2
. 48 ص , الركاية   3
. 50 ص , الركاية  4



  

  
  

 ذا كتفُت , طويبل جدا ,كاف أيب رجبل شابا  " : كصف أبيها إُفكقد تطرقت الركائية 
اليت َف  (من أمو ) أك ردبا كعيٍت ىذه اعبدة ,زرقاكين كأبيو –  كعينُت خضراكين ,عريضُت 
 1 ." إليهاأتعرؼ 

 على ,الفبلحُت الرببر يف عباءاهتم اؼبتسخة  " : كصف مظهر الفبلحُت إُفكذلك تطرقت 
 أالحظ أف لبعضهم شوارب طويلة ك مقوسة ,رؤكسهم أحيانا قبعات من تنب أك منصوؼ 

 2..." ما يسبغ عليهم مظهر احملاربُت أك قطاع طرؽ مزيفُت 

ك قد ذكرت يف الركاية فريدة ك ىي االبنة الوحيدة لضابط يف اعبيش الفرنسي ك قامت 
 كاف , أطبص قدميها باغبايك األبيض التقليدم إُفىي مغطاة من رأسها  " :بوصفها 

 بسحنتها السمراء ك شعرىا الطويل ,طويلة رشيقة .... عمرىا سبع عشرة سنة تقريبا 
 3.."  الحظت عينها اؼبخمليتُت ,اؼبنسدؿ على كركها على شكل جدائل 
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  : وصف المًّلبس -3

 ك ربميو من الربد ك تسًت اإلنسافاؼببلبس ىي عبارة عن قطع قماش تغطي كامل جسم 
 كصف اؼببلبس اليت ترتديها إُف كلقد خصت الركائية جزءا يف الركاية تطرقت فيو ,عورتو 

الشخصيات ك من بُت ىذه اؼببلبس قبد اغبايك ك ىو لباس تقليدم جزائرم ترتديو اؼبرأة 
اب من د ناصع ذم أهحبابك ببطءيف ىذا البهو تتدثر أمي  " ... :عند اػبركج من البيت 

 يف مقدكرم أف أظبع أيضا حفيف القماش ك طياتو الرشيقة حوؿ أكراؾ ك ,حرير ك صوؼ 
 1."أكتاؼ أمي 

تنظر بازدراء صوب سركاؽبا اؼبنتفخ  " :كقامت بوصف السركاؿ كقطعة رئيسية يف اؼببلبس 
 2. " اؼبصنوع من الساتاف اؼبزىر,على الطريقة الًتكية 

 كانت مثل إف,سنرل حينها اؼببلبس اليت ترتديها " ... كصفت مبلبس زكجة اؼبعلم العريب 
 أك أهنا ترتدم مبلبس خفيفة كراقصة شرقية قبل ,سلطانة بطرز ذىيب مفتوؿ على اؼبخمل 

 3." صعودىا على اؼبنصة 

كىو عبارة عن فستاف الشاطئ يكشف ذراعيها " ..  كصف مبلبس اغبماـ إُفككذا تطرقت 
 4." ك ظهرىا 
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 ,األمر ىنا يتعلق بقماش أك ثوب خفيف  .. :كقد كصفت لنا الركائية الفستاف الذم ارتدتو 
 فستاف مقور مكشوؼ الرقبة ك الكتفُت مع قميص , كلكن ليس أم فستاف ,فستاف 

 1...." ىذا الصدار الذم يغطي كتفي العاريُت – فضفاض 

  : وصف الطعام -4

 العديد من األطعمة اليت كانت تقدـ ؽبا ىي ك زميبلهتا يف إُفبالتعرض  قامت الركائية
اؼبسيح ك ىي   فتصف لنا طبقا يقدـ يف أغلب األحياف دبناسبة عيد من أعياداإلعدادية

 باللحم مع أخر أك طبق ,غبم اػبنزير لكرنب مفرـك مع غبم اػبنزير " كجبة ربتوم على 
 2..."  غبم خنزير مطبوخ ,قطع من كتف أك فخذ اػبنزير اؼبملحة أك اجملففة 

يف  " أخركباعتبار أف الركائية ك زميبلهتا مسلمات ال يأكلن غبم اػبنزير كاف يقدـ ؽبن طبق 
 كتف اػبنزير …كل مرة تقدـ لنا بيضتاف ك عصيدة يف حُت أف الفرنسيات اغبق يف اللحم 

طالنب دبا يعادؿ ذلك فهن أيضا ؽبن م  فكاف عليهن أف 3"ك الكرنب اؼبملح ك النقانق كلها 
 انو طبق األكثر ندرة : طبق فوؿ أكفوف اإلعداديةاغبق يف تناكؿ اللحم فاقًتحوا على مديرة 

 4"  نفسو طبق ساخن ك فاكهة خارقة للعادة اآلف ىو يف إذفمع اللحم ك الفطر ك اعبنب 

.  ك عن األكل الذم كاف يقدـ يف اؼبطعم اإلعدادية الركائية تركم لنا ذبربتها يف إذف
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سريرم "  فتصف سريرىا قائلة ,قبد الركائية تصف لنا بعضا من األثاث اؼبوجود يف اؼبنزؿ 
  كىنا كصفت لنا شكل سريرىا 1..." معدين باللوف البٍت الفاتح إطارضيق ك عميق مع 

كانت اػبزانة العالية بأبواهبا الصدفية ك األريكتاف  " : كصف اػبزانة تقوؿ إُفكما تطرقت ,
 إُف تبدك ِف كأهنا كنز شبُت جيء بو من اؼبشرؽ , البزنطي إُفذكاتا اؼبسند األنيق بطراز دييل 

 2"فنجدىا معجبة بشكل اػبزانة ك األريكتاف فبا جعلها توصفهما بالكنز الثمُت " غاية ىنا 

 قد اعتمدت الركائية على الوصف كثَتا كأكلتو أمهية كربل كىذا دبا جاء من الركاية من إذف
 أفاٍف ك بالتاِف ديكننا القوؿ ...كصف للمكاف ك الشخصية ك اؼببلبس ك األثاث ك الطعاـ 

. كصف اؼبكاف يعد من أىم كسائل ربديد صورة اؼبكاف

  

                                                                 
. 125 ص   , الركاية  1
. 379 ص   , الركاية  2



  

  
  

 : عًّلقة المكان بالزمن :ثانيا 

 يتأثر بعناصر البنية السردية كيؤثر فيها كقد أسعفو ىذا الدكر ,أصبح اؼبكاف مكونا عضويا 
. الفعاؿ يف أف حيتل مكانة ىامة من مكونات الركاية ك من بُت ىذه العناصر الزمن 

فاؼبكاف ال ديكن عزلو عن باقي عناصر الركاية خاصة الزمن فهو يدخل يف عبلقات متنوعة 
 , ك الزمن الركائي ال يعيش منعزال عن باقي عناصر السرد ,مع صبيع اؼبكونات 

 1 من خبلؿ فعل الزمن يف ذلك اؼبكافإال ال تتأثر فإهنا ,فالشخصيات اليت تتأثر دبكاف ما 
 فكل العناصر تكمل بعضها البعض فبل مكاف دكف شخصيات ك ال شخصيات دكف ,

. زماف 

فالزمن من اؼبقومات األساسية اليت شغلت باؿ الدارسُت كاستقطبت اىتمامهم ك ذلك 
 بصلة سواء من قريب أك بعيد يف ماضيو ك حاضره أك حىت أماؿ اإلنسافالرتباطو بكل دين 

 أف الزمن يبقى ـبلصا ك مقيدا بثبلث أبعاد إال , اؼبساحة الزمنية لشاسعة كذلك ,مستقبلو 
 2. اؼبستقبل , اغباضر ,ىي اؼباضي 

 إال الزمن حقيقة ؾبردة سائلة ال تظهر ,فالزمن يؤثر يف العناصر األخرل ك يعكس عليها  "
 , 3"من خبلؿ مفعوؽبا على العناصر األخرل
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.  النابض يف الركاية ك القصة اإليقاعكذلك يعد الزمن حبركتو ك سرعتو ىو 

 , فهو متأصل يف خربتنا اليومية ك اغبياتية اإلنسافك يكتسب الزمن أمهية  بالغة يف حياة 
 1. ك الزمن حياة,فاغبياة زمن 

كديكن أف نرصد العبلقة بُت اؼبكاف يف أف كل قصة تفرض نقطة انطبلؽ زمنية كنقطة اندماج 
 2 " أف ربدد  منذ البداية زمنها كمكاهنا معا األقليف الفضاء ،أك يلـز كل قصة على 

عبلقات الزمن "كما يفرض نفسو يف البداية ىو استحالة الفصل بُت الزماف كاؼبكاف ذلك أف 
 3"تنكشف يف اؼبكاف كاؼبكاف يدرؾ كيقاس بالزماف  الفٍت

 كاف فافء النفسي،اإلنساف بادراؾفاؼبكاف شيء ؿبسوس خببلؼ الزماف الذم ىو مرتبط "
 4."إطارىا ،فاؼبكاف ديثل األحداثالزماف ديثل اػبط تسَت عليو 

 اؼبكاف كالزماف يف الركاية عصب الديكن ذباىلو أك التهوين من كجوده،كأمهيتها كلذا فاف إف-
 5"اؼبكاف عنصر زماين من عناصر الركاية،ككذلك الزمن عنصر مكاين من عناصر الركاية 

 ىو اؼبكاف الذم ينجر فيو كلذلك فانو إطارهأنواعو اؼبختلفة ب الزماف إف"يقوؿ ؿبمد مفتاح 
.  مكاين ك دراستو إطار يف إالفالزماف يف الركاية ال يتحقق  6"ال مناص عنو 
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ك يعد الزماف ك اؼبكاف عنصراف مهماف يف العملية السردية فالزماف ك حده بدكف مكاف 
 1 "كالشكل الذم ال مضموف لو ألف ربديد مفهومو غَت فبكن إال ضمن اإلطار اؼبكاين

على العبلقة اؼبتبادلة اعبوىرية بُت الزماف ك اؼبكاف  (michail-bactine)يطلق باختُت 
أك الزماف الذم يعٍت  (chronotope)كعبة يف األدب استعابا فنيا اسم كركنوتوب تاؼبس

 ك يذىب إُف أف عبلقات الزماف تتكشف يف اؼبكاف ك اؼبكاف يدرؾ ك 2"حرفيا الزماف اؼبكاف
يقاس بالزماف ىذا التقاطع بُت األنساؽ ك ىذا االمتزاج بُت العبلقات مها اللذاف دييزاف 

 3"الزماف الفٍت

 العبلقة بينهما ك التأكد على ضركرة متابعة إلدراؾ ىذه اجملاكرة بُت الزماف ك اؼبكاف دعوة إف
. حركتهما اؼبًتابطة كركنوتوبيا داخل النسيج السردم

اؼبكاف تقريبا جاء متبلزما مع الزمن من جهة ك مرتبطا إرتباطا شديدا بالشخصية الركائية من 
 شابة ملفوفة سباما يف حايك من الساتاف امرأة كل إف"جهة أخرل ك قد جاء ذلك يف الركاية 

 4"األبيض حباجة إُف طفل كي تزكر قريبا يف الفًتة ما بعد الزكاؿ يف اؼبدينة الصغَتة

 أموإنو امتياز نساء ىذا اؼبيناء الذم ....": كما قبد أيضا توظيف الزمن اؼباضي قوؽبا
 5" منذ ثبلث قركف خلتاألندلسيوفكف ئالبلج
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مث نعود عابسيت الوجهتُت لتناـ ...."كما تركم لنا الركائية عن صيامها خبلؿ شهر رمضاف 
ك نتعذب فيما بعد خاصة يف الغداة من شدة العطش السيما عند هناية الزكاؿ يف ذكرا 

 1 "يتعلق األمر دائما بأياـ الصيف الطويلة

كاف اؼبعلم يقوؿ انو حياكؿ جعلهم يتداركوف " فهي مقيدة بزمن ؿبدد اإلعداديةككذلك يف 
 ىؤالء التبلميذ ال ديكنهم القياـ بفركضهم يف إفحبيث "....... التأخر يف اللغة الفرنسية 

 2" بعد الساعة الرابعة مساءاأم اإلضافيةفًتة الدراسة 

 زمن ماضي كىو عبارة عن سَتة ماريشاؿ فرنسي إُفك قد ذكرت عنواف كتاب الذم يعود 
 بسَتة رأس السيد الفرنسي األمر عنواف الكتاب يتعلق األىلي الحظ اؼبدرس أخَتا: " فتقوؿ 

الذم كاف آنذاؾ حيكم الببلد فرنسا ك مستعمرهتا  ((بيتاف))اؼباريشاؿ .....ذم القبعة ىو 
 3 " 1941 أك 1940كاف ذلك يف جواف 

ىذا اجملتمع اجملتمع النسائي الذم ظل " كما تقوؿ عن اجملتمع النسائي الذم ظل جامدا 
جامدا جراء قوانُت حالت دكف تطوره منذ ثبلثة أجياؿ على األقل بل لنقل منذ كصوؿ 

 4...." مدينتهن يف منتصف القرف التاسع عشرإُفالفرنسيُت 

"  يكمبلف بعضهما البعض ألهنماكقد ارتبط الزمن يف الركاية بالشخصيات ارتباطا كثيقا 
 كبلمو أضحى ك قد األسرةذات مساء يف كسط ......  رجبل شابا طويبل جداأيبكاف 

 أك كِف تلميذ فرنسي إفبالفرنسية خشنا ركل لنا األمي اليت أخذت تفهم الفرنسية كِف كيف 
 5"اسباين 
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ىذا الفناء الواسع مفصوؿ "كما حدثتنا عن الفناء اليت كانت تلعب فيو عندما كانت صغَتة 
كنا نلعب معا متجاىلُت مؤقتا اختبلفاتنا كاف يف مقدكرم اؼبكوث فيو ......عن الشارع 
 1" اػبميس ك األحدأياـ أحيانا يف كل مساء ك لكن ساعات كاملة أكثر أكمدة ساعة 

 اغبماـ إُف ذىنب بعد الظهَتة إف: "  اغبماـ قائلة إُفك يف حديثنا عن النساء الذين يذىنب 
منذ افتتاح حصة النساء يف حواِف الساعة اغبادية عشر ....... ك اؼبكوث فيو 

 2....."صباحا

بعد ىذا الطواؼ يف كل يـو "ك تتحدث عن أمها اليت تسَت يف شوارع اؼبدينة كل يـو طبيس 
 3" اغبماـ حيث تستقبلنا اؼبسَتة مبتسمةإُف أميطبيس بقلب القرية االستعمارية ادخل دبعية 

 كل مساء أناـ"  الركائية عن نفسها يف غرفة نومها ك تركم لنا ما حصل معها تتحدثك 
 أك بعد انقضاء نصف ساعة أمبعد ذلك بقليل ..... قبالة اؼبرايا الكربل يف خضم الظبلـ 

 : أناـ كل ليلة سرعاف ما إذف..... النسافؿ أكُفكذكرل ..... أكثر أحياناساعة برمتها ك 
 4"أتوغل ، اغرؽ

 ك بشكل منتظم ك يف كل أكثر ساعة ك ردبا أك إذفتنقضي نصف ساعة : " كذلك قوؽبا 
 5..." ليلة يهزين ضجيج صوت بعيد ك قريب يف الوقت ذاتو
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 يـو كل سبت بعد تركي األكُفيف ىذه السنة  : " اإلعدادية حديثها عن إُفك قد تطرقت 
 الكربل ك َف يكن يف اإلعداديةاؼبئزر يف درج القسم كنت اجتياز على الساعة الرابعة بوابة 

  فقد كاف دبقدكرىا أف زبرج من 1...."حوزيت سول نصف ساعة كي  أصل إُف اغبافلة 
 يـو اإلثنُت صباحا باكرا أعودككاف يف مقدكرم أف أخرج كل يـو سبت ك :" اإلعدادية

 ألنو ،سط زميبلهتاك فقد كانت ؿبظوظة 2...."باؼبقارنة مع ؾبموعيت ،كنت أعترب ؿبظوظة 
منذ السنة األكُف أمضي أيب ترخيصا يسمح ِف باػبركج دبفردم يـو " يسمح ؽبا باػبركج 

 3"  اغبافلة إُفلذىاب ؿ الساعة الرابعة ك التوفر على نصف ساعة علىالسبت 

" األمبَت" أحتفظ بذكرل عن قاعة سينما كربل إظبها : " .... قاعة السينما إُفكعن ذىاهبا 
 4...."اليت كانت يف الصبيحة زبلو من الناس 
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كبالتاِف الزماف ك اؼبكاف من أىم اؼبظاىر اعبمالية اؼبكونة للخطاب الركائي فحضورمها 
ضركرم ك ال ديكن عزؽبما عن السياؽ ،فالعبلقة بينها عبلقة أساسية فهما عنصراف متبلزماف 
الديكن الفصل بينهما ،فأثناء دراسة اػبطاب الركائي يستحيل تناكؿ اؼبكاف دبعزؿ عن الزماف 

 .

يب ك الوثيق بُت الزماف ك اؼبكاف إُف حد يصعب جالًتابط الع" كما أف الركائية توضح لنا - 
معو الفصل بينهما ليس على مستول الواقع فحسب بل على مستول البنية الركائية بإعتبارىا 

 1"أكثر الفنوف األدبية ؾبانسة لعاَف الواقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  عًّلقة المكان بالشخصية -3
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 ؼبعرفة اآلفمها تنتقل ف  بعد أف تطرقنا لعبلقة اؼبكاف بالزمن ك تعرفنا على االرتباط الوثيق يب
. العبلقة القائمة بُت اؼبكاف ك الشخصيات ك مدل تأثَت أحدىا يف اآلخر

فتعد الشخصية الركائية من العناصر األساسية يف بناء الركاية ال ديكن االستغناء عنها   " 
فالكاتب ال ديكن أف يصور حياة من دكف أشخاص يتحدثوف ك يفعلوف ك تتعد شخوص 

العاَف الركائي بقدر تعدد ك تشابك األفكار ك األفعاؿ فكلما كاف ىذا العاَف كاسعا إحتاج 
  فالشخصية عنصر ضركرم 1"الكاتب إُف خلق شخوص ديلؤكف ىذا العاَف بصفة مطردة 

أكال ك - لبناء العمل الركائي ك الديكن االستغناء عنها فهناؾ من يقوؿ أف الشخصية ىي 
 2 "من اؼبقومات الرئيسة الركاية ،ك اػبطاب السردم بصفة عامة- أخَتا 

تلعب الشخصية الركائية دكرا ىاما يف :" كىناؾ من أعطى أمهية كبَتة للشخصية بقولو - 
 3"بلورة الرؤل الواقعية ك الشخصية الركائية الواقعية ربافظ على أبعادىا اإلنسانية ك الوجودية

  أم من خبلؽبا تتكامل العناصر 4"العصب ك اؼبؤثر يف البناء الفٍت للركاية كلها"فالشخصية 
. الركائية األخرل كاغبدث ك الزماف ك اؼبكاف 

تاِف الشخصية ىي اؼبنتجة ك القائمة بالفعل ك الغٌت عنها يف بناء الركائي بل ىي اؿ كب
 5"العمود الفقرم للعمل الركائي" كذلك 

كجود الشخصيات داخل األحداث " أما عن العبلقة اليت تربط  اؼبكاف بالشخصية نرل أف 
ىو الذم يساعد على تشكيل اؼبكاف ،أم أف جغرافية اؼبكاف من مبلمح ك أبعاد ىندسية 
تتحدد من خبلؿ حركة الشخصيات فيو،كدبا أف كل حكاية ىي حكاية شخصيات ،فإنو 

                                                                 
1
 65،ص2007،(ط.د)ادريس بوديبة،الركاية كالبنية يف ركايات طاىر كطار،اعبزائر،- 
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ية بُت الشخصية جديكن القوؿ أف كل حكاية ىي حكاية مكاف بالنظر ؽبذه العبلقة الوشائ
  1"كهبا تتحكم يف حركات الشخصية ك أفعاؽبا" ك اؼبكاف ،إذ أف أبعاد اؼبكاف 

 ك ؾبتمعو اإلنسافاف ىو الكياف االجتماعي الذم حيتوم على خبلصة التفاعل بُت ؼبكفا" 
 2"  ساكنومككع  آخر حيمل جزء من أخبلقية ك أفكار اجتماعيلذا فشأنو شأف أم نتاج 

لذلك ال يظهر  يف النص كشيء معزكؿ منفرد أك بناء أجوؼ حيمل من فراغات كجداف ك 
غرؼ ك سقوؼ ،إمنا يظهر كنشاط إنساين مرتبط بالسلوؾ البشرم حيمل عواطفا ك مشاعراك 

. موافقا ك مهـو ك انفعاالت الذين يسكنوه ،إنو حيمل أسرارىاـ الصغَتة ك الكبَتة 

يعمل على تأثَت يف الشخصية ،كربضَتىا اُف إزباذ موقف ما أك القياـ حبدث " كما أف 
مادكف آخر ،حيددىا اػبط الذم تسَت فيو من خبلؿ اختيار الركائي األكصاؼ اليت سوؼ 

القياـ  فالشخصيات ىي اليت تنتج أحداث الركاية فإهنا ال ديكنها"  كبالتاِف 3"يلصقهابو 
بذلك ،إال ضمن حيزمكاين ؿبدد ، فهو من اؼبقومات األساسية اليت يبٌت عليها 

كما تؤدم الشخصية دكرا ىاما يف بناء العمل الركائي ك ال يتحلى ذلك إال يف 4"اغبدث
ضوء العبلقة القائمة بُت الشخصية ك باقي اؼبكونات ك خصوصا اؼبكاف الذم دينحها اغبركة 

ك اغبرية يف بناء اؽبوية ،حيث يؤدم اؼبكاف دكرا ىاما يف حياة البشر ،كفعاال يف تكوين 
 5إحساسات الفرد ك انطباعاتو 

كقد ذكرت الركائية العديد من الشخصيات اليت كاف ؽبا دكرا يف سَتكرة األحداث كمن بُت 
أمي اليت التزاؿ حية ترزؽ بفضل ريب ،بإمكاهنا أف تشهد :" ىذه الشخصيات قبد األـ 

ا  كانت تدرؾ بأهنا يف مدينة شرشاؿ حيث الطقوس األندلسية تؤدم دكّف... على ذلك 

                                                                 
1
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 39-38،ص2010هومة،الجزائر،
2
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3
 191الشرٌف حبٌلة ،بنٌة الخطاب الروائً،المرجع السابق،ص- 

4
 192الشرٌف حبٌلة،المرجع نفسه،ص- 

5
ىنية مشقوؽ،البنية السردية يف ركايات فضيلة الفاركؽ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف األدب العريب،زبصص السرديات العربية،اشراؼ - 

 231،ص2009-2008،جامعة ؿبمد خيضر ،بسكرة،صاٌف مفقودة :د 



  

  
  

أمي البورجوازية ذات " كذلك أمها اليت كانت ذبوؿ يف شوارع شرشاؿ ك العاصمة   1."تغَت
 فنجد أهنا خصت بابا كمبل يف 2" األصوؿ األندلسية اليت تقطع شوارع العاصمة العتيقة 

الركاية ربت عنواف األـ الشابة كفيو ربدثت عن أمها ك سبدحها ك ىي اؼبنزؿ ك اؼبدينة ك 
" لوحصلت مشاجرة التعرض :بدت أمي كىي ترتب مطبخها ىادئة متارحة " اٍف ...اؼبطبخ

 3"اؼبدرس العريب

كذلك األب فقد لعب دكر مهم يف تنظيم األحداث ك تسلسلها فاألب طاىر ىو معلم 
" أىليا" يف قرية الساحل حيث استخلف أيب معلما :" لغة عربية فالركائية تركم لنا عن أبيها 

بعد ذلك ،ظهر أيب عائد ا لتوه من القرية أراه ،ك :   ككذلك عودتو من القرية 4..."آخر
                                                            5...."أكاصل إدارة العجلة كبوه

 

 

 

 كقد ارتبط اؼبكاف بظهور ىذه الشخصيات ارتباطا كثيقا ،كذلك قبد شخصية أخرل كىو 
كىو اظبو ،اسم بورجوازم - مث أصبح السيد صارم " السيد صارم ك ىو مدرس متقاعد 

 6..."ذلق اللساف- من بورجوازم شرشاؿ 

ذات نزعة احتجاجية ،أجل كانت -كضحك السيد صارم ك كأنو  يراىا حية "ككذلك قوؽبا 
 1" ة بتصوؿ ك ذبوؿ كما حيلو ؽبا ،كىذا يف جل منازؿ حينا بعُت القصي
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كقد ذكرت الركائية شخصية بارزة يف االعدادية ك ىي السيدة ببلزم كخصت ؽبا بابا كامبل 
السيد ة ببلزم ،الفرنسية األكُف اليت أىدتٍت ىذه اؽببة عن طيب قلب ك خشوع " يف الركاية 

كما لو فعلت ذلك للقسم الصامت برمتو ،قسم السنة السادسة للآلداب 
كلقد تعرفت الركائية على صديقتُت يف االعدادية ك قد قامت بذكرمها يف الركاية 2"الكبلسكية

كانت ماؽ من اؼبنتميات اُف النظاـ :" فنجد ماؽ اليت كانت معها يف النظاـ الداخلي 
الداخلي ك لكنها َف تكن بقسمي بل يف شعبة اآلداب اغبديثة ،كما نصفها كبنة اؼبنتميات 

حُت  قبتمع يف الساحة ،على األقل يف السنة "بػ االكركبية " األىلية " اُف زمرة الداخليات 
 3"األكُف 

  ككانت الركائية تقـو جبوالت يف مدينة البليدة معها ك يذىباف اُف قاعة السينما ك قد ذكرت
إستطاعت ماؽ اؼباكرة اليت أقامت تواطؤا حقيقيا مع أخيها ك اليت كانت : " لك يف الركاية ذ

أف ذبرين اُف مغامرات صغَتة يف مدينة البليدة - تلتحق بقريتها يف نفس الساعات تقريبا 
 4"زبرج على الساعة الثانية ك نذىب معا اُف قاعة السينما .....

كاف إظبها فريدة عندئذ كنت يف السنة  الثالثة من "  مث تعرفت بصديقة أخرل إظبها فريدة 
تلميذة من اؼبدينة كانت تكربنا سنا ، إذ كانت يف قسم الفلسفة .....النظاـ الداخلي 

كصلت فريدة ،اؼبنتمية إُف " كقد انتمت فريدة إُف نظاـ نصف الداخلي يف االعدادية 5"
 6"النظاـ نصف الداخلي ،إُف االعدادية 

كما أف  الشخصية كىي الركائية تقـو بإقباز اغبكي لقصتها ك التعليق على ذلك من خبلؿ 
عبلقتها بالشخصيات ،أم تقـو بدكر السارد من جهة أخرل تعد شخصية ؿبورية يف القصة 
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كاف إنتقاِف :" ،تركم ماحصل ؽبا يف ذبربتها األسرية أك العاطفية ك ىذا ماجاء يف الركاية 
ال يتعلق األمر بشوارع كسط اؼبدينة ،كبل،بل - من البهو إُف النور الشمسي ألكؿ الشوارع 

 فهنا 1" يت األكُف راؼبسار اؼباؼبقنن الواقع على اغبواؼ ،على امتداد األطبلؿ الركمانية مغاـ
يف يـو من األياـ ،ككاف " قبدىا ربكي لنا عن مغامرهتا األكُف يف اؼبدينة ، كأيضا يف باريس 

مث توقفت ك ....ذلك بباريس ،إقًتب مٍت رجل يف سن أيب ،كىو مدرس متقاعد مثل أيب 
د مأنا اليت أكتب اليـو ،ك أستع: " كما تقوؿ 2...." قليب خيفق بقوة جراء تأثرم اعبم 

بالتفصيل ك عن كتب الثواين ك الدقائق لنلك اليت جرت ،ذلك الصباح ،من أعلى درج 
    3...." شارع الواجهة البحرية ،ارسبيت مث سبددت على السكة أماـ الًتاموام الزاحف بسرعة 

:  فهي تركم أحداث ما جرل ؽبا ،بذلك قصة حبها مع طارؽ ك عن اؼبغامرات اليت قاماهبا

نزلنا معا الدرج األكرب الذم يهيمن على الشارع حيث جلسنا أنا ك طارؽ يف مقهى خبلؿ 
رج ، دلفنا أنا ك طارؽ يف شارع ضيق يصعد ايف اٍف:" كذلك 4...." لقائنا األكؿ منذ سنة 

 5...."كبو حي ال أعرفو

إذف نرل أف للشخصية دكر كبَت يف ربديد اؼبكاف حيث أف كل قصة تفرض كجود كل من 
الشخصيات ك اؼبكاف ك الزماف ،فبل يكتمل العمل الركائي دكف شخصيات ألهنا األحذاث 

متسلسلة ،كباتاِف اؼبكاف ىو اؼبرآة العاكسة للشخصية بكل ماربملو من قيم نفسية ك 
. ك إجتماعية  أخبلقية 
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 :ك يف هناية ىذا البحث ربصلنا على العديد من النتائج كىي كاآليت 

 استمد أصولو من ؾبموعة من العلـو ,أف علم السيميائيات علم حديث النشأة 
فهو أداة لقراءة كل مظاىر السلوؾ , فهو علم جاء مع دم سوسَت ,اؼبعرفية 

 .اإلنساين كما يعترب نظرية لدراسة اإلشارات ك الرموز ك الدالالت
 فهو يعد العمود الفقرم ,إف اؼبكاف يعد أىم األركاف اليت تشكل بنية النص الركائي 

 .الذم يربط أجزاء النص الركائي ببعضها البعض



  

  
  

  حيث قبد اؼبدينة ك الشارع ك القرية ك البحر,إف األمكنة يف الركاية جاءت مفتوحة, 
كذلك ,فكل كاحد من ىذه األمكنة حيمل العديد من الدالالت يف نفسية الركائية 

اليت تعترب أماكن إقامة ,كالبيت ك الغرفة ك اؼبقهى ك اؼبدرسة ,قبد األمكنة اؼبغلقة 
 .الشخصيات ك ربركها

 ك ذلك من خبلؿ كصف الركائية للعديد من ,إف للمكاف يف الركاية عبلقة بالوصف 
 اليت من خبلؽبا توحي للقارئ ,األشياء ك األشخاص ك األثاث كاؼببلبس ك األماكن

كذلك كصف األشياء يف أحواؽبا ك ىيأهتا ,حالة اؼبكاف الذم تعيش فيو الشخصية 
 .كما يف العاَف اػبارجي ك تقدديها يف صور تعكس اؼبشهد

  حيث يقدـ لنا اؼبكاف يد اؼبساعدة يف التعرؼ على ,عبلقة اؼبكاف بالشخصيات
 لذلك ,ذلك أف القراءة الداللية للمكاف توضح لنا مبلمح الشخصيات,الشخصية 

 .ديكن اعتبار اؼبكاف بناءا يتم تشكيلو اعتمادا على مبلمح ك فبيزات الشخصيات 
  فبل مكاف دكف ,حيث يعترباف كجهاف لعملة كاحدة ,إف للمكاف عبلقة كثيقة بالزمن

 . فهما يكمبلف بعضهما البعض , كال زمن دكف مكاف,زمن
  ك إمنا يسهم أيضا يف تشكيل أبعادىا ,ال يرتبط اؼبكاف الركائي ببنية الركاية فحسب

 .الداللية 
  تأثر اؼبكاف الركائي دبجريات الواقع االجتماعي. 
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