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الجزائرية�بفكرة�التجريب�والبحث��دبية�و�ارتبطت�الرواية�الجديدة�Kي��وساط�الثقافية

�القديم �عن�منفذ�من�انغRق�الشكل �التعب�YZعن�متغYZات�الحياة�، �ع\ى �قادرا الذي�لم�يعد

�الجديدة �حسا،� �ذلك �يستوعب �فضاء �عن �البحث �جعل �بالخيبةما اabيار�الثوابت�و �س

كثYZا�ما�لذا�،�الشباب�مaiم�بشكل�خاص،�والتحوfت�العميقة�Kي�الرؤى�هاجسا�لدى�اcبدعZن

مع�أن�الحديث�عن�الرواية�،�كتابات�الشبابللتعب�YZعن� استعمل�مصطلح�الرواية�الجديدة

�نقديا �أكاديمياو �الجديدة �آخر، �يتخذ�منpى �من، �مجموعة �ع\ى �يحيلنا �لم��فاcصطلح �دباء

البحث�عن�أشكال�جديدة�فاختلفت�التجارب�و �يجمع�بيaiم�غ�YZرفض�الشكل�القديم�للرواية

�الروائية�من�نص�uخر�عند��ديب�الواحد �امتدت�من�خمسينو ، �فYxة �ع\ى �زمنيا ات�ييحيلنا

غ�YZأن�آثارها�Kي�الرواية�العربية�ما�تزال�واضحة�ح}�z،�ات�القرن�اcا|)'�Kي�فرنسايح}�zستين

العربي�مرده�سيطرة�البناء�التقليدي�و �التشكيل�بZن��دبZن�الفرن�)'و �مع�فارق�Kي�الرؤية،��ن

�اcبدع �ع\ى �معاو �للرواية �اcتلقي �تكرار�التجارب، �من �تمر�بنفق ��خYZة �هذه �وأن �خاصة

  .الدوران�Kي�دائرة�تجريب�لم�يصنع�الفرق�إ�fمع�نماذج�قليلةو 

ر�عملية�النشر�والتوزيع�أمام�انفتاح�يّس �حاليا نجدنا ي زائر الج�بالعودة�إ#ى�الفضاء�الروائي

�نسبيا �تقابلها�، �بالشباب �لكتاب�يوصفون �الروايات �من �طبقة �الثقافية �الساحة �Kي فظهرت

�سابق �جيل �لكتاب�من �تعود �النصوص�الروائية �من �طبقة �فنيا�، �الفئتZن �يفصل �ما ورغم

،�الثقافيةو �لفضاء�واحد�بحموfته�الفكرية�امشYxكان�Kي�منبع�هذا��بداع�وهو�انتماؤهتفإabما�

�والسياسية �جتماعية� �والواقعية، �التاريخية �لم�تفقد�صل�aا�و �خاصة، �الجزائرية أن�الرواية

�الجزائر�واقعو �بتاريخ �الحقب�التاريخية، �امتداد �ع\ى �عليه �متنازعا �الذي�مثل�فضاًء ،�البلد

�بأزماته �الشخصيات �يسم �مأزوم �فضاء �مأسات، �لها �هوينقل �إشراطاته، �بكل �الفضاء �هذا

�الجزائريةو �تاريخهو  �الرواية �Kي ��ثر �عميق �له �كان �واقعه ،� �الرواية�" التقليدية"سواء أو

  . وهو�ما�دفعنا�fختيار�هذا�اcوضوع،�الجديدة

�يتخذ�مسارات�متشعبة �رغم�أن�البحث�Kي�مجال�شعرية�الفضاء �التشعب�، إ�fأن�هذا

�بم �الفضاء �شعرية �أثرى �النصو�ختRف �إضاءة �Kي �تساهم �متعددة �نقاط�. باحث لعل

�ختصاصات�� �متعدد �مصطلح �ذاته �الفضاء �مصطلح �كون �إ#ى �تعود �ختRف
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Multidisciplinaire�،إ#ى�ثرائه�z(من�علم�ما�أف��Yتهو �يتوزع�مفهومه�ع\ى�أك�ffاتساع�د�،

ة�بمصطلح�ومثله�مصطلح�شعرية�الفضاء�الذي�تأخرت�العناية�به�مقارن. وتوظيفه�كمصطلح

Rالزمن�مث� �التفت�إليه�الباحثون�تم�ذلك�بشكل�فرديو ، �cا فتشكلت�جملة�من�الدراسات�،

�منهجا �رؤياو �اcستقلة �خلفت�مسارات�بحث�متباينة، �غالبا، �مستقلة �النقد�، �Kي �هذا يتج\ي

�الغربي �العربي، �النقد �Kي �أما �ارتكزت�ع\ى�، �اcوضوع �تناولت�هذا �أغلب�الدراسات�ال}' فإن

�الذي�وضعه�حميد�لحميدانيالتقسي �م �كث�YZمن�الوجاهة، �مع�و �وفيه إن�كان�أثبت�قصوره

نحن�نتعامل�مع�الرواية�الجديدة�ال}'�و �خاصة،�التوسع�Kي�مفهومي�الفضاء�والفضاء�الروائي

�الرواية �Kي �للمكان �خاصة �عناية �روادها �أو#ى �الرواية، �وتفضية �حد�و ، �إ#ى �به بلغت�عناي�aم

�اcوض �بالفضاء �للكتاب�هتمام �و¡ي �البياض�فيه، �ع\ى �السواد �من�و �..وحجمه�وتوزيع غYZها

تموضعها�و �وخصوصية�كتابة�تRحق�عالم��شياء،�اcباحث�ال}'�أفرزها�تطور�تقنيات�الطباعة

�الفضاء �Kي �ذلك�ليس�بالصياغة�و ، �وتدلل�ع\ى �فضائه �Kي تعمق��حساس�باغYxاب��نسان

فكان�لزاما�تعميق�البحث�،�ى�أن�الشكل�دال�أيضابل�بالشكل�أيضا�abuا�تر ،�اللغوية�فحسب

للتوصل�إ#ى�شعرية�للفضاء�الروائي�تكون�كفيلة�بتوفK�،�YZي�مفهومي�الفضاء�والفضاء�الروائي

  .مصطلحات�وإجراءات�تعZن�ع\ى�قراءة�الفضاء�الروائي�Kي�الرواية�الجديدة�Kي�الجزائر

�للفو �الكشف�عن�دffت��فضية و�من�أجل   �الجديدة�تقديم�قراءة �الرواية �Kي ضاء

�شتغال�،�طرق�تشكيلهم�له�نصياو �كان�fبد�من�البحث�Kي�و¡ي�الروائيZن�بالفضاء،�الجزائرية

،�ال}'�من�شأabا�تحديد�مسار�البحث،�ع\ى�هذا�اcقصد�يضعنا�Kي�مواجهة�جملة�من��سئلة

�وإضاءته �هو�، �واجهنا �ما �أول �الفضاء؟:فكان �الروائي؟و �ما �الفضاء �شو �ما �الفضاء�ما عرية

كيف�ُيقرأ�الفضاء�الروائي؟�تضعنا�هذه��سئلة�أمام�أسئلة�أك��Yتحديدا�عن�كيفية�و �الروائي؟

كيف�تعامل�النقد�الجزائري�و �كيف�قرأه�النقد�العربي�؟و ،�قراءة�النقد�الغربي�للفضاء�الروائي

�ك���Yالفضاء ما�أصنافهل�أوفها�حقها�من�الدراسة؟�و �وشعرية�الفضاء�Kي�الرواية�الجزائرية؟

�Kي�النص�الروائي�الجديد؟�وما�دffت�هذا�الحضور؟ �باcرجع�الواق©ي�بكل�و �ظهورا ما�صل�aا

�هذه��صناف؟ أنساقه�الثقافية؟ �وردت�فaªا �السياقات�ال}' �الصنف�و �ما لم�تم�اختيار�هذا

ت�بمختلف�بالذات�Kي�هذه�الرواية�أو�تلك؟�ما��حداث�أو��فعال�أو�ح}�zالدffت�ال}'�ارتبط
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  لم�¬ي؟و �ما�أك��Yالثيمات�ظهورا�Kي�الفضاء�الروائي؟و ،��فضية

الجزائر�فننا�لم�نجد�باcكتبة�الجزائرية�ما�بو�إذ�نطرح�هذه��سئلة�ع\ى�الرواية�الجديدة�

،�إن�كنا�قد�وجدنا�دراستZن�متباعدتZن�زمنياو ،�يفيض�Kي�تناول�هذه�الرواية�من�هذه�الزاوية

� �بعاد�الرمزية�ال}'�و،�الذي�يطرح�اشكالية�الفضاء�Kي�البلدان�اcستعمرة�ن شارل�بو �و#ى�لـ

وهذا�ما�يبعده�عن�،�غ�YZأنه�مؤلف�يعود�إ#ى�ثمانينيات�القرن�اcنصرم،�يتخذها�الفضاء�فaªا

�بالفضاء�ما�بعد�الكلونيا#يو �النصوص�الجديدة ما�يحيل�و �ما�ارتبط�به�من�اشكاfتو ،�وعaªا

إ#ى�" جماليات�اcكان�القسنطي±'"عكسه�يتجه��خضر�بن�السايح�Kي��ع\ى،�عليه�من�دffت

�زمنيا �نص�أحدث �الجسد، �ذاكرة �هو�رواية �للدراسات�، �نموذج �¬ي �دراسة �Kي �اcكان ليقرأ

تستخرج�فيه�،�لتأتي�بجانب�تطبيقي،�العربية�ال}'�غالبا�ما�تسقط�عن�عاتقها�البحث�النظري 

�التقاطبات�اcكانية �تتعدى�ذلكو ،�وصفهاو �أو�تعرض��ماكن، �ما �ناذرا �يجعل��ستفادة�، ما

�ضئيلة �مaiا �Kي�غياب�تأط�YZنظري�واضح، تكتفي�أغلب�الدراسات�العربية�بمRحقة��ماكن�،

�النص�الروائي �Kي �الواردة �من�أحداثو ، �جرى�a³ا �ما �أو�العدائية�و ، �من�حيث��لفة دa´ffا

�غالب�هلسا �و  متأثرين�بدراسة�باشRر�ال}'�ترجمها �بـ ليمتد�أثر�هذه�" جماليات�اcكان"وسمها

�العربي �النقدي �الخطاب �Kي �الYxجمة �مفهوم�و ، �حساب �ع\ى �باcكان �هتمام� �صوب يوجهه

الذي�نجد�له�تحديدا�أك��Yدقة�مع�الدراسات�اcغربية�ال}'�تستند�و ،��وسع�و�شمل،�الفضاء

،�فضاء�جغراKي: أصناف�الفضاء�إ#ى�تقسيمه�و �بدءا�بـ�حميد�لحميداني،�إ#ى�النقد�الغربي�نظريا

إ#ى�،�هو�التقسيم�الذي�يعتمده�أغلب�الباحثZن�من�بعدهو ،�الفضاء�كمنظور و ،�دf#يو ،�نµ)'و 

� �الدf#ي �الفضاء �Kي �قراءة �تقدم �ال}' �نجم' �حسن �دراسة �تأتي سحر�خليفة�" cطولة"أن

�الروائية �أوضحت�خصوصيات�، �ال}' �الظل �حورية �التشكيلية �الفنانة �دراسة �Kي�ثم الفضاء

�الجديدة �الرواية �أحيانا، �الدقة �بكث�YZمن �أخرى و ، �أحيانا �مسبقة �بأحكام �يبقى�، �ذلك مع

سواء�من�حيث�الجهد�النظري�الذي�استقصت�فيه�بعض�،�لدراس�aا�ع\ى�هنا´aا�أهمية�كبYZة

أو�Kي�النتائج�ال}'�توصلت�لها�قراء´aا�للفضاء�Kي�الرواية�،�اcسارات�البحثية�Kي�شعرية�الفضاء

  . ممثلة�برواية�إدوار�الخراط،�الجديدة�العربية

�الفضاء �شعرية �تناول �Kي �رتكاز�إلaªا� �يمكن �ال}' �العربية �الدراسات �و�نظر�لقلة كان�،
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�الدراسات�الغربية �ع\ى ��ك�Yºمنصبا �هتمام� �أو��حدث، �مaiا �القديمة �سواء ،�z±يتس� z{ح

�الفهم�السليم�لتطور�اcصطلح �آليات�البحث�فيهو ، �إ#ى�جرار�جينيتفك، يوري�و �انت�العودة

كيس½�Yالذي�أفاد�. إ.لننت¼'�عند�دراسة��مريكي�جوزيف،�و�روfن�بورنوف،�لوتمان�وفيسجربر

كما�اعت�Yºشعرية�الفضاء�منهجا�،�من�اcسارات�البحثية�السابقة�وأسس�cفهوم��¾aام�الثانوي 

غ�YZأن�تحديده�،�ناف�الفضاءال}'�ليست�أك��Yمن�أص،�محددا�مصطلحاته،�Kي�قراءة�الرواية

ما�يجعل�من�دراسته��شمل�مقارنة�باcسارات�البحثية�،�ثريا�من�الناحية�النظرية،�جاء�وافيا

��خرى  �الجميلة، �بالفنون �تربط�الرواية �ال}' �العRقة �سوى�تركZ¿�الباحث�ع\ى ��fيعيaÀا ما�،

�بالجعل�من�شع �رؤياه �إثراء �فرصة �يحيد�عن�مجال�النقد�مضيعا �منهجا�جعله �الفضاء رية

�. نقديا �تخصص �إ#ى �بالبحث ��ك�Yºع\ى� géocritique Laلننت¼' �الفضل �له �كان الذي

 L’espace dans le roman africainدراسة إ#ى�جانب،�البحث من القسم�التطبيقي

francophone contemporainختيار�البحث��fا�من�أقوى�الدوافع�a³عجاب��ال}'�كان�

  .Kي�شعرية�الفضاء

جعل��طروحة�تتجه�إ#ى�أك��Yمن�منهج�نقدي�بغية�التوصل�،�ذا�التنوع�Kي�مناهل�البحثه

�مصطلحات �من �لها z±تس� �ما �تستحضر�كل �قراءة �إ#ى �شعرية�و ، �ارتكز�ع\ى �البحث �كان إن

نرى�نحن�فaªا�آلية�إجرائية�جمعت�بشكل�و ،�الفضاء�الروائي�ال}'�يرى�فaªا�كيس½�Yمنهجا�نقديا

�الدراسات�السابقة�لهامÃaiي�اcصطلحات�ال} أما�قراءة�الفضاء�الروائي�فإabا�تضطر�. '�سن�aا

الباحث�لRسx¿ادة�من�اcناهج�النقدية�بالنظر�إ#ى�تشعب�عRقته�بباÄي�اcكونات�الروائية�من�

�ننتهج�اcنهج�. و�لكونه�اcجال�الذي�تتشكل�فيه�الدffت�من�جهة�ثانية،�جهة �أنفسنا وجدنا

إ#ى�و ،�السيميائية�ونحن�نحلل�الدور�العام\ي�للفضاء�Kي�النصوص�الروائيةالتكام\ي؛�فنعود�إ#ى�

�أنثت�فضاءهاو �النقد�الثقاKي نرتكز�و ،�نحن�نتناول�الخلفية�اcعرفية�للنصوص�النسائية�ال}'

� �الجغراKي �النقد �أصناف�الفضاءو géocritique Laع\ى �نتناول �نحن �نظرية�و ، �من نأخذ

�الشخصيةنحن�نتو  Proxémiqueدوائر�القرب� �ع\ى �ناول�تأث�YZالفضاء �من�الحقول�و ، غYZها

  . اcعرفية�ال}'�كان�لها��ثر�الكبK�YZي�إثراء�القراءة

�مجال�شعرية� �تفرق�من�مسارات�البحث�Kي �cا �جامعا �البحث�الذي�نرجوه �a³ذا لنخرج
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الذي�تغيا�Kي�القسم�و ،�اصطRحا�Kي�أك��Yمن�تخصصو �عارضا�cصطلح�الفضاء�لغةو ،�الفضاء

�fيكتفي�و ،�تشخيصها�معاو �ليتناول�أصناف�الفضاء�Kي�وظيف�aا،�تطبيقي�منه�تجاوز�السائدال

�الدراسات �أغلب �ذلك �ع\ى �درجت �كما �بعرضها �أخرى ، �مرة �السائد �يتناول�و �ليتجاوز هو

�كس½�Yبالهندسية �يسمها �ال}' �عربيةو ��فضية �دراسة �تناول�aا �يسبق�أن �لم �ال}' �إ#ى�، لينت¼'

cطابق�اcز�فيه�الفضاء�اYºفاختار�" فكرة�مهيمنة"ولد�حيث�يتحول�النص�الروائي�إ#ى�فضاء�ت

  .الذاكرة،��نوثة،�¬ي�العنفو �البحث��فكار��ك��Yبروزا

�إ#ى �مقسمة �جاءت��طروحة �اcباحث �هذه ��fستيفاء �النظري �الباب �هما ضبط�"بابZن

من�،�"لرواية�الجديدةا"جاء�Kي�فصلZن�تطرقنا�Kي�الفصل��ول�cصطلح�،�"مصطلحات�البحث

ثم�،�التجارب�التجديدية�السابقة�ال}'�مهدت�سبيل�التجديد�للروائيZن�الجددو �حيث�تسمي�aا

سواء�عند�الغرب�أو�عند�العرب�الذين�حاولوا�،�توقفنا�عند�مختلف�تعاريف�الرواية�الجديدة

لرواية�Kي��دبZن�لنعود�إ#ى�سياق�نشأة�هذه�ا. العربيةو �التميZ¿�بZن�الرواية�الجديدة�الفرنسية

�العربيو �الفرن�)' �السمات�الفنية�و ، �البحث�Kي �إ#ى �اهتمامنا �حيث�اتجه �الفنية �سما´aا أهم

�Kي�العمل�الواحد�بل�و �خاصة،�للرواية�الجديدة�بشكل�عام أن�هذه�السمات��fتظهر�جميعا

�يحتم�ع\ى�البحث�رصدها،�تظهر�بشكل�متفرق�مختلف�من�عمل�Èخر �حاطة�a³ا�ح}�zو�ما

  . مكن�من�اختيار�اcدونة�الروائيةنت

بدًءا�بالحديث�عما�جاء�حول�،�"شعرية�الفضاء"أما�الفصل�الثاني�فتناولت�فيه�مصطلح�

ثم�انتقلت�إ#ى�اcفاهيم�اcعاصرة�للمصطلح�uنه�مصطلح�،�مصطلح�الفضاء�Kي�الYxاث�العربي

�Kي�تيس�YZفهم�تسهم��حاطة�،�توسع�اعتماده�مع�تطور�العلوم�ما�أكسبه�مفاهيم�جديدة a³ا

�الروائي �الدارسون�للفضاء �وضع �ال}' �التعاريف��صطRحية �الذي�يقدم�و ، هو�اcبحث�التا#ي

ال}'�أسهمت�و ،�حيث�تتبعنا�مجموعة�من�الرؤى�ال}'�تناولت�تعريف�الفضاء�الروائي،�البحث

�الروائي �الفضاء �تأسيس�شعرية �Kي �بدورها �بشكل، �تناوله �نتمكن�من �اcبحث�الذي�لم �هذا

�مجمل �ج�aادات،�Yºع� �تطور �مYxاكما �بحث �ليس �الفضاء �شعرية �uن �عن�، �عبارة �إabا بل

�العربي �النقديZن �الخطابZن �Kي �البحث �تتبعها �البحثية �اcسارات �من �الغربيو �مجموعة كما�،

  .خصصنا�مبحث�للدراسات�ال}'�تناولت�شعرية�الفضاء�Kي�الرواية�الجزائرية�رغم�قل�aا
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�وسمنا�الباب�الثاني�م قدم�" شعرية�الفضاء�Kي�الرواية�الجديدة�Kي�الجزائر"ن�الدراسة�بـ

الذي�تم�اختياره�Kي�ضوء�الخصائص�الفنية�ال}'�تم�رصدها�،�هذا�الباب�قراءة�للمxن�الروائي

،�uن�عدد�الروايات�ال}'�نجد�a³ا�واحدة�ع\ى��قل�من�هذه�السمات�كثYZو ،�Kي�الباب�السابق

 Yxمع�،�88فكانت�التفكك�ال}'�تعود�إ#ى�ما�قبل�أحداث�،�ة�زمنيةاختار�البحث�رواية�من�كل�ف

�اcاية ��حداثو �رمل �هذه �تتناوfن �اللتZن �الجسد �ذاكرة �إ#ى�، �الطاهر�يعود �الو#ي �رواية تلaªا

ال}'�حرص�البحث�ع\ى�تجنب�ما�ينتم'�مaiا�uدب��زمة�،�مقامه�الزكي�من�مرحلة�التسعينات

ال}'�آثر�البحث�جعلها�،�تتوا#ى�النصوص�من��لفية�الثانية�ثم،�أو�ما�سم'�باuدب��ستعجا#ي

�اcدونة �Kي ��ك��Yحضورا ،Rقب� �فلم�يتم�تناولها �لجد´aا �نظرا �كتاب�، �إ#ى �يعود �أن�أغلaÀا كما

z{ح� �النقد �¾aملهم �ما �كثYZا �الوطنو �شباب �خارج �تتوج �نصوصهم �هو�الحال، وصية�و �كما

  . لخصوصية�تعاملها�مع�الفضاء،�2013سنة��ال}'�كانت�آخر�ما�أضيف�للمدونة،�اcعتوه

م�هذا�الباب�هو��خر�إ#ى�فصلZن تعرضنا�Kي�الفصل��ول�إ#ى�أصناف�الفضاء�من�،�قّسِ

�مرج©ي �متخيلو ، �السرديةو ، �اcكونات �بباÄي �عRق�aا �Kي '(Ðهند� �خصوصية�، �إ#ى ��شارة مع

� �بوصف �اcرج©ي �يشخص�الفضاء �حيث �اcعتوه �وصية �Kي �اcرج©ي �يجعل�الفضاء 'Ñعجائ

  .القارئ�يعتقد�أنه�أمام�فضاء�متخيل

�الفصل�الثاني�فإنه�يرى�Kي�الرواية�فضاء�تتجاور  اcكونات�و �تتفاعل�فيه�الخطاباتو �أما

�نوثة�و�¬ي�العنفو �اختار�البحث��ك��Yبروزا�من�بيaiا،�´aيمن�فيه�بعض��فكارو ،�السردية

�والذاكرة �بعض�عناصر�ال، �تجمع �بدراسة �كالعتباتليتناولها '(µالن� �فضاء �النص�و ، أفضية

�a³ا �اcرتبطة �والثيمات �للعنف، ��ول �خصص�اcبحث �أن �بالنص�و �فكان �لصيقة هو�ثيمة

�اcختلفة �مراحله �Kي �الجزائري �الروائي �و ، �تجلaªا �Kي �البحث�بللتفصيل �تناول �الروائية اcدونة

Kي�النصوص�الروائية،��Kي�كث�YZمن�اcشاريع�السردية�الفضاء�الضاغط�الذي�مثل�عام�Rسرديا

�للنص�الروائي�و  �اcأساوي �البعد �خلق �Kي �مشاركا �أحداثا�، �أطرت �ال}' ��فضية �عرضنا ثم

�عنيفة �الروائيون�، �a³ا �يموضع �ال}' ��فضية �مستقصZن ��نوثة �فضاء �إ#ى �ذلك �بعد لنعرج

�الشخصيات��نثوية �مبحث�متناو ، �أك��Yمن �Kي �الروائي �تأنيث�الفضاء �Kي �بالبحث لة�لنعود

و�بروز�أشياء��ن�zÓ،�تأنيث�ضم�YZاcتكلم،�حضور�الجسد��نثوي�ع\ى�لوحات�أغلفة�الروايات
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وتخييل�الحميم'�،�كتابة�الذات��نثوية�اcعYºة�عن�الحياة�الداخلية�لنzÓو ،�Kي�الفضاء�الروائي

�العائ\ي �Kي ��يروÐ)'و�اcتمثل ،zÓن�� �عند �الكتابة �ثيمة �ثم �التفاصيلو ، �كتابة ليتناول�. كذا

�الذاكرة �القصةو �اcبحث��خ�YZفضاء �مستوى �ع\ى �الخطابو �حضورها �موضوع�، �تمثل إذ

،�التدا¡ي�الحر�لحداثو �ليتجسد�ذلك�ع\ى�مستوى�الخطاب�بتشظي�الزمن،�بعض�الروايات

ثم�يستلهم�من�أماكن�،�والتناص�التاريÔي�الذي�يمثل�ذاكرة�جماعية�تجاور�الذاكرة�الفردية

  .الثقافية�ال}'�تعكس�هذه��ماكنو �اث�التاريخية�مYºزا�الدffت�التاريخيةالذاكرة��حد

صعوبة�الخوض�فيه�ال}'�ما�كانت�لتتيسر�إ�fباعتماد�مراجع�و �نظرا�لحداثة�اcوضوع  

�أفادتنا�به�اcراجع�العربية ال}'�مثلت�،�لكن�الaiل�مaiا�لم�يتأت�إ�fبالYxجمة،�أجنبية�لقلة�ما

�واجهت�ال �بحثأك�Yºصعوبة �Kي�، �لها ��fمقابل �أمام�مصطلحات�مستحدثة �نجدنا �إذ خاصة

توفيقه�أتممنا�هذا�البحث�الذي�نرجو�أن�يكون�لبنة�و �لكن�بعون�من�هللا. القواميس�العربية

�fو ،�أما�ما�فيه�من�تقص�YZفهو�حسÑ'،�تعZن�غYZنا�ع\ى�بناء�قراء´aم�للنص�الروائي�الجزائري 

�ف�بجميل�أستاذي�اcشرف��ول�الدكتور�دياب�قديد�صYºابعد��عYxا،�مناص�من��عYxاف�به

�نصحاو  �وموجها، �سندا �فضلك، �لجميل �يفيض�الشكر و ، �معاملته �أن�و �طيب �دون العرفان

كان�و �زمRئي�الذين�ساندوا�مسYZتي�Kي�هذا�البحثو �دون�أن�أن�)�zعون�أساتذتي. نوفيه�حقه

شكرا�جزي�R،�لن�يضيق�عن�شكرهم�فإنه،�إن�كان�اcقام��fيتسع�لذكرها�جميعهاو �لهم�أفضال

رشيد�قريبع�اللذين�رافقا�البحث�منذ�مراحله�. شعيب�حليفي�د. ع\ى�رأسهم�أستاذي�دو ،�طيبا

��و#ى ،� �من �بستاني �صبpي �الثاني �اcشرف �عدة��INALCOأستاذي �مشاق �تحمل الذي

�لYxبµ)'�طويل�اcدى أمينة�زمي\ي�و ،�حسن�التوجيهو �الوقتو �لم�يبخل�ع\ي�بالجهدو ،�إعدادا

�عمار�بن�طوبالو �بن�سويكي �البحثو ، �هذا �لقراء´aا �اcناقشة �للجنة �الشكر�مرفوع متحملة�،

  .فلهم�م±'�أسم�zمعاني�الشكر�والتقدير،�النظر�واcتابعةو �مشاق�القراءة

  Kي�الختامو�و�الحمد�×�Kي�البدء                
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  التسمية-1

�الصحفي�إميل�ه½Yيو�ا �أطلقها ع\ى��Emile Henriotلرواية�الجديدة�¬ي�التسمية�ال}'

�بـ �أيضا �سميت �فرنسية �أدبية �ا: حركة �لنظرمدرسة �دار�مينوي ، �مدرسة �أوائل�، �Kي ظهرت

�الخمسينيات�من�القرن�اcا|)' �Kي�و ، �بعدة�مصطلحات�أهمها �تجاه� قد�ُعرفت�أعمال�هذا

�Kي�؛�الرواية�التجريبية،�الرواية�الطليعية،�رواية�الضد،�الرواية�اcوضوعية�:النقد�الغربي أما

رواية�،�الرواية�التجريبية،�الRروايةرواية�:النقد�العربي�فقد�ُعرفت�بعدد�من�اcصطلحات�مaiا

إ�fأن�اcصطلح�الذي�شاع�أك��Yمن�،�الرواية�الشيئية،�الرواية�الطليعية،�الحساسية�الجديدة

هو�اcصطلح�الذي�قبله�كتاب�هذا��تجاه�بارتياح�إذ�توصف�به�و �1"الرواية�الجديدة"غYZه�هو�

بل�إabا�حركة�أدبية�،�يست�مدرسة�أدبيةال}'�اتفق�جل�من�انتسب�إلaªا�أabا�ل،�حرك�aم��دبية

�اهتمت�بالرواية �أبحاث� .عامة �من �اcحاوfت�التقت�انطRقا �من �عددا �إذن �تع±' فالتسمية

�الروائية ��شكال �لبعض �رفضها �Kي �قبلها فردية �سائدة �كانت �ال}' �أو�؛ �النفسية كالرواية

وعن��دة�قادرة�ع\ى�التعبYZ وبحaØا�عن�أشكال�روائية�جدي،�التحليلية�أو�رواية�الحب�أو�الفعل

ف¼'�تشمل�كّل�الذين�عزموا�ع\ى�خلق�الرواية�أي�ع\ى�،�العالمعRقات�جديدة�بZن��نسان�و 

  .2خلق��نسان

�إقرار   �أوجه��ختRف�ال}'��وع\ى �بنقاط�التقاaÙم�وتقارa³م�يؤكدون�ع\ى الروائيZن�الجدد

�-  حسب�زعمهم�-ولم�يجمعهم�،�شاطهتفرد�كل�واحد�مaiم�Kي�ن«فكانوا�ُمصرين�ع\ى�،�تفرق�بيaiم

� �الدار�نفسها �الذي�دار�Kي �لذلك�و  Minuitمنوي "سوى�نشرهم �أثبتت�العشريات�اcوالية قد

�'(µهو�ما�أدى�ببعض�النقاد�إ#ى�القول�بأن�التسمية�هنا�إشكالية�،�3»سلوكهم�الفرداني�الشخ

�العبارة�أن�الخطاب�النقدو ،�uنه�Kي�الحقيقة��fوجود�لفريق�يعZن�a³ذا��سم ي�اصطنع�هذه

                                                           
  .222�،223ص،�2008،�عمان،�دار�الشروق،�إشكالية�التصنيفو �الرواية�العربية،�ساندي�سالم�أبو�سيف�:1
،�ت.د،�مصر،�دار�اcعارف،�لويس�عوض�:تقديم،�ترجمة�مصطفى�ابراهيم�مصطفي،�نحو�رواية�جديدة،�أfن�روب�غارييه�:2

  .9ص
،�قسنطينة،��دبو�منشورات�مخ�YºالYxجمة�Kي�اللسانيات،�فيصل��حمر: تر،�اية�الفرنسية�اcعاصرةالرو ،�لوران�فليدر�:3

  .55ص،�2004
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z{حقا�ملؤها�بوسائل�شfم�.1ال}'�تحتم�aiا�،�لكن�وع\ى�الرغم�من�تفرد�تجربة�كل�واحد�مabفإ

  .الخروج�بالرواية�إ#ى�آفاق�تجريبية�جديدة�و¬يجميعا�كانت�تلتقي�عند�النقطة�الجوهرية�

  :سابقةالتجارب�ال-2

  aي�الرواية�بل�إن�تجرب�K� �أabم�أول�من�جدد ��fيع±' �مهذا كانت�مسبوقة�بعدد�من�،

�التجارب ،� �رواية �أهمها �"لعل �جيد� "Les Fause Monnayeursمزيفو�النقود uندري

André Gide )1869-1951( »حالة�مدنية" الذي�رفض�أن�يكون�للشخصية ) "أي�اسم�

'(µا،�لقب�عائ\ي�وشجرة�قبليةو ،�شخaªاو ،�)أو�بشرية�ينتم'�إلa¾بس�يرتدRة�،�م¿Zمات�ممRوع

�ب �تجعله �التقليديZن �النقاد �مذهب �ع\ى �موضوع��2»ط�RمتمZ¿ا �لروايته �يكون �رفض�أن كما

�محدد �بنيت، �اabا �غياب�اcغامرة�بل �ع\ى �الرؤى�فaªاو �بسبب�تقاطع�شخوصها، �تعدد قد�و ،

أما�الثورة�الكYºى�. K3ي�هذه�الرواية�بمثابة�إعRن�عن�رواية�درجات�cيشال�بوتور��هتأمRت عّدت

،�انتقل�محور�الرواية�من�الخارج�إ#ى�الداخل«كانت�مع�تيار�الو¡ي�حيث��Kي�فن�الرواية�فقد

إسقاط� بما�كان�يقتضيه�هذا�من،�بعد�أن�كان�الطابع��ساÐ)'�للرواية�هو�تسلسل��حداثو 

� �الخارج �Kي �البطل �أو�تفاعل �الخارج �Kي �البطل �ا�cتجاهلت. 4»لشخصية �العالم�هذه درسة

�aاكانت�بدايا´قد�و �.لãنسان�¬ي�اcسرح��ك�Yºاcكتفي�بذاته ةواعتYºت�الحياة�الباطني،�الخارâي

�دي�جاردان� � Du Jardinمع �روايته  Les Lauriers sonلقد�قطعت�أشجار�الغار�"Kي

coupés"�،جينيا�وولف�و �لتبلغ�القمة�مع�جيمس�جويسYZوريثيه�فVerginia Wolf ووليم�

Y½فوك William Faulkner�، التصور�نفى�هو�من�و �)1922-1871(كذا�مارسيل�بروست�و

�م �الرواية �فنالذي�يرى�Kي �Kي�صورة �اcقدمة �جرد�شكل�مرتجل�للحياة �Kي�، �متحولة حقيقة

�شعرية �صور ،� �الشهYZة �روايته �الضائع"وذلك�Kي �الزمن �عن  A la recherche duبحثا

temps perdu "�،تكلمو �ال}'�كسرت�تقاليد�الروايةcا�YZا�«و،�¬ي�تنكتب�بضمYZتقدم�تفك  

                                                           
1:Claudette Oriol-Boyer , nouveau roman et discours critique, ellug, Grenoble, 1990, p31  

،�الكويت،�اcجلس�الوط±'�للثقافة،�عالم�اcعرفة�سلسلة،�بحث�Kي�تقنيات�السرد،�Kي�نظرية�الرواية،�عبد�اcلك�مرتاض�:2

 59ص،�1990
   41ص�،�2002،�سورية،�2ط،�1ج،�دار�الحوار،�الحداثةو �الرواية�العربية،�محمد�الباردي:3
4: f10ص�ن�روب�جرييه،�نحو�رواية�جديدة،�آ  
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مaiم�روfن�و �ح}�zأن�عددا�من�النقاد�1»الغ�الدقة�والكمال�حول�الجنس�الروائي�نفسه�ب

كونه�آخر�،�أجهز�علaªات�Kي�هذه�الرواية�أنجز�الرواية�و أن�بروس�رأوا Rolland Bartesبارث�

 . أول�اcجددينو �الكRسيكيZن

 � �للروائي �كان �كافكا �فرانز � )Franz Kafka )1883-1924التشيكي نزعة�ذي

اcسخ�(رواياته�الثRث�ية�إسهام�معتK�Yºي�تطور�الرواية�الغربية�من�خRل�التثوير و �يةلتجديدا

La metamorphose 1916� ،� �Le procés 1925اcحاكمة �و ،  1926Leالقصر

château (� لم�يكتف�بتجريدها�من�خصائصها�حيث�،�شخصياتKي�رسم�ال�تج\ى�تجديده،

Kي�روايته�القصر�بأن�رمز�للشخصية���كتفاء؛�ومها�اcدنية�بل�تعدى�ذلك�إ#ى�تجريدها�من�اس

دوما�Kي�فخ�مجتمع�تخضع�لقواعده�دون�أن�تفهم��كافكا�تقع�شخصيات ".ك"اcركزية�بالحرف�

�معناه ��fيطاق، 'Óعب� �غريب �روائي �عالم �وسط �باèدهاش، �باستمرار�الواقع �فيه  2.يختلط

 èمما�جعل�كتاباته�تتسم�،�عبثية�الوجود�ضافة�إ#ى�ما�تمتاز�به�نظرة�كافكا�من�يأس�ناتج�عنبا

  .الرغم�من�نضجها�الفكري ع\ى�،�بالغموض�والضبابية

�الوجودية�خطوة�شكلت ��الرواية �أخرى�Kي �لروايةا ر تطو �تاريخمهمة �أabا، �العلم ��fمع

نفي�كون�الرواية�شك�Rمرتج�Rللحياة�« من��عن�الرؤيا�ال}'�وسمت�روايات�بروستتنأى�كثYZا�

كما�تaiض�أيضا�ع\ى�نفي�كون�الرواية�حقيقة�؛�لقارئ�Kي�صورة�من�الفن�جميلةاcقدمة�إ#ى�ا

�شعري  �شكل �Kي �الرواية�La réalité transfigurée en poésie)متحولة �أهمية تعود

لم�تكن�مجرد�تطبيق�للفلسفة�الوجودية��الوجودية�Kي�هذا�اcسار�التجديدي�لقيم�aا�الفنية�إذ

�ألب�YZكامو� �روائ A. Camusفـ �كان �ولروايته �فيلسوفا �أك��Yمنه " L’etrangerالغريب�"يا

�اcوضو¡ي �أسلوa³ا �حيث �من �خاصة �الرواية �مسYZة �Kي �بالغة �أهمية �الحياديةو ، �3لغ�aا أما�،

  ". �شياء" فaªا�تلسارتر�فقد�برز " La nauséeالغثيان�"

                                                           
إتحاد�،�2006س�،�125ع�،�،�عدنان�محمود�محمد�:تر،�مجلة��داب��جنبيةري�غابرييل�سRما،�قرن�من��دب،�ما�:1

  dam.org-http://www.awuص�،�دمشق،�الكتاب�العرب
  اcرجع�نفسه،�الصفحة�نفسها� :2
   39ص،�الحداثةو �الرواية�العربية،�محمد�الباردي�:3
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� �أما �السريالية �اcدرسة �الشغف�فقد �مستوى �ع\ى �الرواية �أفادت �ال}' �اcحطة كانت

،��aاخلخلوالتحرر�من��شكال�القديمة�و  L’insoliteوالشاذ� Le Merveilleuxبالعجيب�

وبذلك�تجاوزت�،�فأصبحت�الرواية�حاملة�لكل��شكال��دبية�من�شعر�واعYxافات�وبيانات

�من��شكال��دبية� �عن�غYZها �كانت�تفصلها �ال}' �الحدود �1الرواية فطرحت�بصفة�جدية�،

الذي�رأى�Kي�الرواية�نوعا��G.Batailleذاته�خاصة�مع�جورج�باتاي�طبيعة�الجنس��دبي�

 M. Blanchotموريس�بRنشو�. والبحث�الصوKي،�التأمRت�الفلسفيةو �يجمع�بZن��عYxافات

هكذا�تصبح�،�لكن�عليه�أن�يقول�هذا�الR÷)'ءو ،�الذي�يعتقد�أن�الكاتب�ليس�لديه�ما�يقوله

  . �fح}�zالتقانات�السرديةو ��fالحكاية�¬ي�اللغة�سردية�محور�البحث�فaªا�الرواية�مقاطع

�ل �كان ��مريكية �الروائية �fفتلمدرسة �إدخالها��حضور �خRل �من �تطوير�الرواية Kي

�من�التق �السردالطائفة �ع\ى �نات�السينمائية ،� �Kي �هو�الحال روايات�أرنست�هيمينغواي�كما

Ernest hemingway )1898-1961(� دوص�باصوص�و�  John Dos Passosجون

)1896-1970( .  

�الف �اcوضوعاتهاجمت�روايات�هذه �من�ناحية �مساوئ�اcجتمع��مريكي �Yxة �من�، أما

Kي�صورته�الرتيبة�،�الناحية�الفنية�فقد�هاجمت�البنية�السردية�ال}'�تحYxم�التسلسل�الزم±'

أهم�. Flashes justaposésفعمدوا�إ#ى�بناء�روائي�تركب�فيه�الفRشات�بعضها�فوق�بعض�

  .Le monologue intérieur2" اcناجاة"cدرسة�تقنية�اهذه� جديد�جاءت�به

   :صطrWي� تحديد�ال -الجديدة� الرواية-3

��فرز ي  �الجديدة �الرواية � مسألتZنمصطلح �هذه��ي¬�ى�و#؛ �cاهية �تعريف�واٍف غياب

أخYZا�و ،�Z¿ت�كتاa³اال½¿عة�التجديدية�ال}'�مو ،�لتتوزع�اcادة�اcعرفية�ع\ى�تاريخ�ظهورها،�الرواية

من�هذا�. الغربي�معاو �و¬ي�مRحظة�تشمل�النقد�العربي،�نات�ال}'�استحدثتاوهو��هم�التق

�للدقة�Kي�تحديد�الرواية�بخصائصها�،�ذاتهاcنطلق�سار�ضبطنا�للمصطلح�ع\ى�الدرب� تحريا

  . الفنية
                                                           

   39ص،�اcرجع�السابق :1
  69ص�،�Kي�نظرية�الرواية،�عبد�اcلك�مرتاض:2
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لنأخذ�،�مياتبZن�هذه�التسعن�الفروق�الدقيقة� الناتجنجد�تعدد�التسميات��ةKي�الثاني

�Rالرواية�التجريبية"و "الرواية�الشيئية"مث "� �الذي�سلكه�آfن�روب��فاuو#ى�تحيل�إ#ى تجاه

�غرييه �الوصف�الدقيق�واcحايد�للعالم، �ع\ى �اcعتمد�أساسا �تتسع�، �ية�التجريبيةاو ر البينما

�تق �تجرب �رواية �كل �جديدةالتشمل �سردية �. نات �الشائعة �التسمية �اعتماد اية�الرو "أما

�fو �*بكل�جديد صفة�يمكن�أن�تلحق" الجديدة" فـ،�مفهوما�دقيقا�أو�محددادم�ف�Rيق "الجديدة

حيث�،�بشكل�عام وهو�الفهم�السائد�Kي�النقد�العربي،�تقتصر�ع\ى�مدرسة�أو�مجموعة�واحدة

�التسمية �التسمية�Kي�النقد�،�تدخل�كل�الكتابات�التجديدية�تحت�هذه Kي�حZن�تقتصر�هذه

أfن�روب�غرييه�يؤكد�أن�مع�،�ليس�فقط�الكتابو ،�ى�مجموعة�معينة�من�النصوصالغربي�ع\

،�ضاربا�لفكرته�مثا�fبـ�فلوبYZ،�شكلال ة�من�حيثديجدأن�صفة�الجديدة�تRزم�كل�رواية��ع\ى

من�هنا�يأتي�رفضه�لكون�الرواية�الجديدة�و ،�كل�أعاد�ابتكار�الرواية�Kي�ذا´aا،�جويسو ،�كافكاو 

�1»و�fيمكaiا�إ�fأن�تتجدد،�uن�الرواية�تتجدد(...)حركة�الرواية�«سب�رأيه�بل�إabا�ح،�مدرسة

ف�Rيرى�" الجديدة�الجديدة"بروز�الرواية�و ،�أما�ما�ظهر�من�رواج�فكرة�موت�الرواية�الجديدة

�YZزم�الرواية،�"كناية�فارغة"فيه�غRعن�حركة�التجدد�ال}'�ت.  

معجم�مصطلحات�" بـغامضا�ح}�z "يدةالجدالرواية�"عن�تعريف�cصطلح�ليبقى�البحث�

" الرواية�اcضادة�"عتمد�مصطلح�بل�نجده�ي؛�إذ��fنع��Yعن�تعريف�للرواية�الجديدة�،�"الرواية

�الفنو  �Kي �تعارض��ساليب�الشائعة �تلك�ال}' �بأabا �يعرفها �من�خRل�، �الجديد فتبحث�عن

 ch.sorelـى�شارل�سوريليرجع�اcصطلح�إلو �.عقمهو �تسليط�الضوء�ع\ى�القديم�مبينة�هزاله

كاشفا�فيه�تفاهة�، 1633الذي�أصدره�عام�" الرواية�اcضادة�أو�حكاية�الرا¡ي�لZ¿يس"Kي�كتابه�

ثم�ما�لبث�أن�شاع�استعمال�اcصطلح�للدfلة�ع\ى�كل�نتاج�روائي�يسخر�،�الروايات�الرعوية

يوظفه�Kي�تقديمه�هو�و �م1945ليعيد�له�سارتر��عتبار�عام�،�من�مواضعات�الرواية�السائدة

� �مجهول "لكتاب ��Portrait d’un inconnu" صورة �سروت حيث��N.Sarrauteلنتا#ي

                                                           
�2013-2012ع\ى�امتداد�اcوسم�،�كتاب�شباب�ع\ى�صفحات�اcلحق�الثقاKي�لجريدة�الخYºو �النقاشات�ال}'�دارت�بZن�نقاد :*

،�أي�التجارب�الروائية�الجديدة�ال}'�صدرت�عن�كتاب�شباب،�استعملت�مصطلح�الرواية�الجزائرية�الجديدة�a³ذه�الدfلة

  .السبعينات�Kي�مقابلة�بجيل،�أو�كتاب�ينشرون�أو#ى�روايا´aم
  20ص�،�2012تشرين��ول�12،�اcستقبل،�الرواية�الجديدة�آfن�روب�غرييه" بابا"لقاء�حواري�مع�،�جوزيف�الصائغ�:1
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مع�ذلك�تعمل�ع\ى�معارض�aا�من�،�حدودهاو �عرفها�بأabا�الرواية�ال}'�تحافظ�ع\ى�مظهر�الرواية

YZي�عصر�التفكKلة�ع\ى�ضعف�النوع�الروائي�بل�لتنبه�إ#ى�أننا�نعيش�fأن�و ،�الداخل�ليس�للد

  .واية�تفكر�Kي�نفسهاالر 

� �تبنت �ثم �كل �تل ��تذهبو �اcفهوم Tel Quelجماعة �بعيدا �به �تكتف�بجعل�؛ فلم

�ل �للبحث�بل�وسعته �أو�الشخصيات�مدارا �اللغةالحكاية �التمثيل�نفسهاو �يشمل �فكرة كما�،

ضمن�الروايات�اcضادة�الرواية�ال}'�تعري�تقنيات�الفن�الروائي�أمام�القارئ�من�خRل� أدرجت

   1رواية�Kي�طور�التكون �تصوير 

ف¼'�لم�ترم�الخروج�من�عباءة�هذا�،�الروايةالرواية�الجديدة�¬ي�إذن�ثورة�الرواية�ع\ى�

cمعا� �رسم �أعادت �غ�YZأabا ��دبي �الكYºى �هالجنس �كث�YZمن�، �Kي �مختلفا �فنا �لتبدو z{ح

أو�،�)م�الخارâيالعال(وإنما�اcوضوع�) النفس��نسانية( فمادة�الفن�لم�تعد�الذات�؛�أساسياته�

uن�هذه�الذات�كما�يراها�الروائيون�الجدد�منفعلة��fفاعلة�،�"ال()'ء"ما�يسميه�روب�غرييه�

uن�" اcكان"ويحلون�مكانه�" الزمن"هذا��هتمام�باuشياء�جعلهم�يحطمون�،�Kي�العالم�الخارâي

ادئ�ال}'�سارت�محطمZن�بذلك�أهم�اcب،�أرسخ�منه�Kي�الزمانو �وجود��شياء�Kي�اcكان�أوضح

،��شكال�Kي�الفنو�"بالقوال"ومصرين�ع\ى�تجديد�،�علaªا�الرواية�ح}�zالحرب�العاcية�الثانية

كذا�عن�العالم�و �غ�YZأن�الحديث�عن�الشكل،�قوالبهو �أن�لكل�عصر�أشكاله�مبدإ\ى�عمرتكزين�

،�به�زاوية�الرؤيةuن��نسان�هو�اcقياس�الذي�تحدد�،�Kي�الرواية�نسان�لüي�دور�الخارâي��fي

�يقال�عن�انفعاله�بال()'ء�بد�fمن�و  هو�العامل��ساK�'(Ðي�تحديد�هذه�الزاوية�برغم�كل�ما

 .2فعله�فيه

�الجديدة" قاموس�الرواية" يصف �قص�YZالعمربالتيار� الرواية �سنوات�، �ظهر�Kي الذي

�ظهوره �من �سنة �خمس�عشرة �بعد z¼وانت� �الخمسينات �ا، ع\ى��القاموس�عYxض�مؤلفاكما

�الصفة �هذه �يستحق �جديد �إبداع �كل �uن �التسمية �بـ�، �وصفها �ع\ى �اعYxاضهما �إ#ى إضافة

 من�،�"دبية� درسة�اc"بـ واحد�ُع±'�بجنس�أدبي�Zن�عن�امكانية�وصف�تيار متسائل" مدرسةالـ"
َ
 ّم ث

                                                           
   102ص�،�2002،�لبنان،�مكتبة�لبنان�ناشرون،�معجم�مصطلحات�نقد�الرواية،�لطيف�زيتوني�:1
  12ص،�نحو�رواية�جديدة،�رييهغأfن�روب� :2
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��ستعمR ا �جديدة �أدبية �عائلة �الروائيZن�و �nouvelle famille littéصفة �يذكران هما

�طبقتZن�Kي��و#ىمقسمZن�إيّ  دالجد �A.R.Grilletأfن�روب�غرييه��:اهم�إ#ى نتا#ي�ساروت�،

Nathalie Saraute� �Claude Simon كلود�سيمون ، ،� ،�Robert Pingetروبار�بانÃي

� �بكيت �Samuel Beckettساموال ،� �أولييه �Claude Ollierكلود �بوتور�، ميشال

Michel Buttor ومارغريت�ديراس�Marguerite Duras ي� ظهر�Kي�الطبقة�الثانية�بينما

�والتYºير �الديمومة �متفاوتة �بصفة �التحقوا �مورييه: باcجموعة الذين  Claude كلود

Maurie� �KatebYacine يسZن�كاتب، �كايرول، �Jean Kerrol جان �فاي، �باري  جان

Jean Barry-Fi�،فليب�سولر�Philippe Solers ، جان�ريكاردوو Jean Ricardo الذي�

   1.تنظYZي�للرواية�الجديدةسيتحول�لـ�الو¡ي�ال

   :¬يو �)جمالية(مكونات�فنية��ةأربع�ليعرف�هذا�القاموس�الرواية�الجديدة�من�خRل  

�الحبكة. أ �أكسسوار�:�6اية �أك��Yمن �تعد �لم �الرواية �Kي �اcروية �حال�و. فالحكاية Kي

فية�تنتشر�بل�تتيه�Kي�تعاريج�معر ،�وجودها�¬ي��fتحYxم�اcسار�الخطي�أو�الكرونولوâي�لحداث

  .ضمن�الفضاء�الدf#ي

  . أو�باuحرى�تراجعها�Kي�سلم��ولويات�الروائية�:موت�الشخصية. ب

�Bشياء. جـ �تسيطر��:غزو �حيث �إنساني f� �عالم �Kي �غرق �غ�YZاcتناسق �نسان� هذا

هو�السمة�البارزة�ال}'�أجازت�،�أو�للوحة،�أو�عنكبوت،�الوصف�الدقيق�لحبة�طماطمف. �شياء

  " �دب�اcوضو¡ي"ثم�بـ�" مدرسة�النظر"ذا�التيار�بـ�وسم�ه

كما�،�moi  "son"ها��-بفقدان�الشخصية�Zc¿ا´aا�فقدت�أنا�: ا@لفوظية��شكالية. د

،�غ�YZمحددة،�متغYZة،��كثYZةالضمائر�الواقعة�فاعR �صارتو،�"son " jeه��- فقد�السارد�أنا�

 polyphonique.2 الجمل�متعددة��صواتو 

  أو�البحث�،�متيفة�التيه،��ستعانة�بالتناص: قاموسه�اcكونات�الفنية�يضيف�الهذ�إ#ى

                                                           
1: Yves Stalloni, dictionnaire du roman, Armand Colin, Paris, 2006, p174  
2: Ibid, p 175 
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�البولي�)'( �بنية �تتخذ �)ال}' �أيدولوâي، �الx¿ام �كل �رفض �أسلوب�، �Kي التفك�YZبعناية

� �علم' �ليبدو�كتصميم z{ح� �canevas scientifiquesالتأليف �اcيتاروائي، �مع�، اللعب

  ..)تضليل،��ثارة،�التحفZ¿(اcتلقي�

أدبا��وراءه�خلف�فقد،�لعائلة��دبية�كما�وصفها�القاموساهذا�التيار�أو��بعد�تراجعأما�

�بالنضوب �حتما �محكوما �تجريبيا �اcجموعة�منخرطZو ، �هذه �أعضاء z¼ركز�بعد�أن�انتcا� ن�Kي

   1.انضمام�غرييه�لكاديمية�الفرنسيةو ،�بنيلهم�للجوائز��دبية،�مثلوا�الهامش

يل�مع±�zالرواية�العربية�الجديدة�يرى�فخري�صالح�بتمايز�هذه��خYZة�Kي�محاولة�لتأص  

�التحديد �وجه �ع\ى �الفرنسية �بل ��وروبية aا ÝZعن�نظ� ،iع� �تأخذ �ينكر�أabا بعض��aادون�أن

  :غ�YZأن�استفاد´aا�هذه��fتجعل�مaiا،�اRcمح

هو� ،محاكاة�للرواية�الفرنسية�الجديدة�uن�غرض�الرواية�الجديدة�العربية« 

بينما�يتلخص�،�¬ي�تaiارو �القبض�ع\ى�تماسك��شياءو �وصف�تشوش�الرؤية

��نسانية ��حاسيس �وصف �Kي �الجديدة �الفرنسية �الرواية قد�و �غرض

Kي�منظومة�الحضارة�الرأسمالية�،�اغYxابهو �Kي�وصف�غياب��نسان،�تشيأت

�اcعاصرة �شكلZنو �.الغربية �عن �نتحدث �فإننا �مختلف �اcع�Yºعنه �أن �بما

   2»مختلفZن�من�أشكال�الرواية

�مستوى��يZ¿ اتمت �يرى�فخري�صالح" غرض�الرواية"الروايتان�ع\ى �كما èيضاح�رؤياه�و ،

صفة�الRيقينية�مضافة�إلaªا�صيغة�«ا�الرواية�العربية�الجديدة�هما�متقوم�علaª يضع�مقومZن

� �الشك\ي �ن�aاك«3 � �Kي �الفرنسية �الجديدة �يحصر�الرواية �النظبينما �تعتمد�مدرسة ر�ال}'

  . الوصف�الخارâي�لشياء

أولهما�أن�الRيقZن��fيقتصر�ع\ى�؛�يعاب�ع\ى�تميZ¿�فخري�صالح�هذا�خطآن�معرفيان�

aا�الفرنسية،�الرواية�الجديدة�العربية ÝZي�نظKف�و ،�بل�انه�ساٍر�
َّ
ناتا#ي��fأدل�ع\ى�ذلك�من�مَؤل

                                                           
1: Ibid,p175 

  13ص،�2009،�بYZوت،�1ط،�منشورات��ختRف،�Kي�الرواية�العربية�الجديدة،�فخري�صالح:2
  14ص،�اcرجع�نفسه :3
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�عصر�الريبة �L’ère du soupçon ساروت�صاحبة �يعكس، �الRيقZن� عنوانه الذي نزعة

  . فخري�صالح�بغياa³ا مع�ذلك�يرى ،�عندها

�د �العربية �الجديدة �للرواية �القديم �الشكل �ان�aاك �نسبة �فهو �الثاني �الخطأ ون�أما

  . الفرنسية�مع�أنه�أهم�مبادئ�الرواية�الجديدة�الفرنسية

�إدوار�الخراط�ف   رواية�ال"ستبدل�اف،�حتفظ�بالخصائص�الفنيةاو �التسمية�Y غZّ قد�أما

�" جديدةال ،�الحساسية�الجديدة"درسها�Kي�القصة�من�خRل�مؤلفه�و �"الحساسية�الجديدة"بـ

Kي��دب�عموما�Kي�مؤلفه�و،�1993الصادر�عن�دار��داب�سنة�" مقاfت�Kي�الظاهرة�القصصية

  . ست�سنوات�بعد��ول ،�الصادر�عن�الدار�ذا´aا" أصوات�الحداثة"

الذي�أدخلته�التجارب�" �نقRب�الشك\ي"ة�من�خRل�يعرف�الخراط�الحساسية�الجديد

  : من�خRل�تقنات�جديدة�¬ي،�االروائية�الجديدة�ع\ى�الشكل�الروائي�الذي�كان�سائد

الغوص�إ#ى�الداخل�،�فك�العقدة�التقليدّية،�كسر�الYxتيب�الّسردّي��طرادّي «

�بالظاهر ��fالتعلق �خط�مستقيم، �السائر�Kي �الزمن �سلسلة �تحطيم كب�تر ،

 و �اcا|)'و �اcضارع�:�فعال
ً
غة�اcكّرسةو ،�اcحتمل�معا

ّ
�-رمaªا�و ،�´aديد�بنية�الل

�لكي�يعود�إلaªا�الحلم "الواقع"وتوسيع�دfلة�،�خارج�متاحف�القواميس�- abائيا

�والشعرو ��سطورة ،� ��-مساءلة �مداهمة �تكن �لم �جتما¡ي� -إن� الشكل

�القائم �اcقبول ، �السائد غة
ّ
�الل �تحت�الو¡ي ،تدم�YZسياق �ما �مغاور ،�اقتحام

�و  �صيغة �العاطفة �fللّتعبYZ" أنا"استخدام �الشجنو �عن �أغوار بل،  لتعرية

ات
ّ
ما�بZن�"ال}'�يمكن�أن�أسّمaªا�،�اcشYxكة،�وصو�fإ#ى�اcنطقة�الغامضة،�الذ

اتّيات
ّ
  .1»مفYxضة" موضوعية"محّل��-�ن�-و�ال}'�تحّل�"الذ

�الخّراط �يؤكد �هذ�ع\ى ثم �التق�هأن �كوabا ��fتختصر�Kي �الشك\ي"نيات ع\ى�" �نقRب

�القديم ��دبي �النظام ،� �مع �منصهرة �إabا �لãدراك"و�"رؤية"بل �استقصاو �.2" منpى ئه�بعد

                                                           
  11�،12ص�ص�،�1993،�بYZوت،�ابدار��د،�مقاfت�Kي�الظاهرة�القصصية،�الحساسية�الجديدة،�ادوار�الخّراط�:1
  29ص�،�1999،�بYZوت،�دار��داب،�أصوات�الحداثة،�ادوار�الخّراط�:2
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غ�YZ،�وجود�تيارات�فرعية�متعددة�Kي�الحساسية�الجديدةإ#ى�لعمال��دبية�يخلص�الخراط�

   :تتشابك�و¬يو  ذلك�أنه�يمكن�أن�تتداخل،�أن�حدودها�ما�¬ي�باcنيعة

 حيدر�حيدر�كّل�من�السوريZنالتيار�العضوي�وهو�تيار�الحياة�الداخلية�وكتب�فيه��-1

�النعيم' �وخليل �مستغانم'و ، �أحRم �الجزائرية �اcدي±'، �أحمد �اcغربي �حافظ�رجب، ،�ومحمد

  . وإدوار�الخراط�من�مصر،�محمود�عوض�عبد�العال،�محمد�مYºوك

2-�� �تعكف �ال}' �الشيئية �محايداالكتابة �وصفا �الخارâي �الواقع �وصف �ع\ى دقيق�،

�التفاصيل �القصوى ، �غايته �اغYxاب��نسان �فaªا �و �يصل �يدرج �اcساء" فيه èبراهيم�" بحYZة

،�عبده�جبYZ،�محمود�الورداني،�للعراقية�عالية�ممدوح" الولع"،�لaÀاء�طاهر" الخطوبة"،�أصRن

  . بعض�كتابات�التسعيناتو �إلياس�خوري،�زكريا�تامر

�التيار�الفانتازي �-3 �اcحسوس�، �الواقع �بZن �السحري�حيث�تسقط�الحدود أو�الواق©ي

جمال�،�قد�كتب�فيه�يح��zالطاهر�عبد�هللاو �.وشطحات�الخيال�والخرافة�والحكاية�الشعبية

ميلودي�،�الطيب�صالح،�نبيل�نّعوم�جورâي،�محمد�مستجاب،�عبد�الحكيم�قاسم،�الغيطاني

  .إلياس�فركوح،�شغموم

وما�يمZ¿�كتابه�عن�القدامى�،�تيار�الواق©ي�الجديد�الذي�يحتفظ�بالتكنيك�التقليديال�-4

�الدقة �تلك �قاطعاو �هو �حدا �تقف �ال}' �الصرامة ،� �عن�مما �كليا �مختلفة �روايا´aم يجعل

�إ#ى�ذلك�رفض�السلطة�التقليدية�ومساءل�aاو ،�سابقا´aا قد�يعمدون�إ#ى�تكنيك�و ،�قد�جمعوا

،�خYZي�شلÑ'،�عRء�الّديب،�يوسف�العقيد�ن�أبرز�كتاب�هذا�التيار وم،�الرواية�داخل�الرواية

  .صنع�هللا�ابراهيم،�سلوى�بكر،�محمد�اcن�)�zقنديل

�الYxاث�العربي�التقليدي�-5 �تيار�استيحاء �التاريÔي، ،'Ñأو�الشع� �أو�الصوKي، من�كتاب�،

  ...جورâينعوم�،�جمال�الغيطاني،�محسن�يوسف،�يح��zالطاهر�عبد�هللا يذكر هذا�التيار

ال}'�تكسر�فaªا�الحدود�ما�نوعية��-ظاهرة�الكتابة�ع�Yºالخّراط�إ#ى�هذه�التيارات�يضيف�  

��دبية ��جناس �بZن �فaªا، � يتضاءل �السرد �هيمنة �الشعرمقابل �و ، �تعود �ظاهرة لفYxة�¬ي

��ربعينيات�  �غ�YZأabا �الRحقةازدادت�أهمية �العقود �ي .Kي �بدراستهثم تقنيتZن�حديثتZن��لحق
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�همان �العربي ��دب �Kي �التسجيلية�:سبيا �اللغة �دمج fأو� �الوثائق، �والتقر و �لغة ير�الصحف

� اcباشر �مثل �الصحف �السرديةقصاصات �اللغة �أي�. Kي �أو��صاتة �اcحارفة �تقنية ثانيا

�متكرر  �بشكل �الحرف �استخدام �اcوس، �بZن �الفجوة �عبور �وهو�هنا �اcستحيل يقى�cهاجمة

  1.ودمجهما�معا،�ويةfلة�اللغكصوت�بحث�والد

رغم�دقة�الخراط�Kي�استقصاء�خصائص�ما�أسماه�بالحساسية�الجديدة�فإن�كل�ما�  

باستثناء�ما�لحظه�من�عودة�ذكر��fيبتعد�عما�ذكرناه�سابقا�عن�الرواية�الجديدة�الفرنسية�

�ال�Yاث �الروائيZن�إ#ى �الفرنسية، aا �العربية�عن�نظري́ر �ال}'�مZ¿ت�الرواية�الجديدة قر�نحن�نو ،

ال}'��fتلüي�و ،�a³ذا�التمايز��fنن�)�zطبعا�ما�للتناص�من�أهمية�Kي�الرواية�الجديدة�الفرنسية

�حوارا�مع�الذات�هويةو ،�ُمسائلة�uن�هذا�التناص�ال�Yاثي�يحمل�رؤيا،�وجاهة�مRحظة�الخّراط

  . واقعاو 

�اcقارنة   �عن �العربي�إثراءً و �بعيدا �النقد �Kي �الجديدة �الرواية �من��تراكم�cفهوم عدد

إذ�،�Kي�إطار�تميZ¿ه�بZن�اcراحل�التطورية�للسرد�العربيسعيد�يقطZن� اcساهمات�مaiا�ما�أورده

�اcتقطع �السرد �ضمن �يدرجها �ال}' �الجديدة �للرواية �اcرسلو �تطرق �السرد�( السرد مقابل

�¿Zحكم�الذي�مcا�؛�) الرواية�التقليديةاabنأتو �اتخذت�تجليات�جديدة�عمقت�تطورها«ذلك�أ�

�الستينات �abاية �Kي �اتخذ´aا �ال}' �عن�الصور �للتحول�. a³ا �امتداد �¬ي �التجليات�الجديدة هذه

�Kي�اcرحلة��و#ى،�مما�جعله�يدمج�اcرحلتZن�معا�2». العام�الذي�عرفه�أسلوب�الرواية�العربية

عمودية�السرد�عن�طريق�السرد�اcتقطع�فيغيب�التوالد� كسر�ّم تبسنوات�الستينات�اcرتبطة�و 

  . تعدد�اcسارات�الحكائيةو �لتب±�zع\ى�التشعب،�السبÑ'�لحداث

�حكائية �موادا �الراوي�أو�الرواة �ليقدم �abائيا �فتغيب�القصة �الثانية �Kي �مع� أما متعددة

ح}�zغدا�العمل�،�محاوfت�للتفكK�YZي�السرد�أو�التعليق�ع\ى�اcواد�الحكائية�أو�التساؤل�حولها

  .اcيتارواية�الروائي�بدوره�موضوعا�للبحث�مع

                                                           
  20 -18ص�ص�،�الحساسية�الجديدة،�و 41 -30ص�ص�،�أصوات�الحداثة،�ادوار�الخراط�:ينظر�:1
  149�،150ص�ص�،�2010،�اهرةالق،�التوزيعو �رؤية�للنشر ،�الحدودو �الوجود،�قضايا�الرواية�العربية�الجديدة،�سعيد�يقطZن:2
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ع\ى��فaªما�تب±Kzي�مهاجم�aما�للقصة�ال}'�) رسل�اcو �السرد�اcتقطع( يلتقي��تجاهان� 

�الزمن �التفكك�فينجم�عن�ذلك�تكس�YZخطية �غياب�اcؤشرات�الزمنيةو ، �ي أحيانا تعدد�كما

�و  �اللغاتالرواة �الحكائيةو �اتالخطابو �تعدد �اcادة �تقديم �صيغ ،� z{ملتقى�ح� �الرواية صارت

�الصحفيع �الخطاب �فaªا �يتجاور �عدة �Rمات �السياسةو �العجائبو �التاريخو �اليومياتو ،

�و و �التداعيات�حRم �الخاصة، �اللغات �جانب �الجملو �التصوفو �إ#ى �حساب �هذه�، تتصل

�الخطاباالتق �Kي �بالثيمات�اcعالجة �فلك�السياÐ)'و �نات�اتصا�fوثيقا �Kي �تدور ��- ال}' �- رؤية

   1. ال�aكمو �التقرير�إ#ى�السخريةو �لبأساليب�تعددت�من�التسجي

   :سياق�النشأة-4   

  � �فإن �الرؤية �هذه �مع �ال}'�تماشيا �اcصYZية ��زمات �حّدة �تعب�YZعن �الجديدة الرواية

،�ودفعت�بالذات�اcبدعة�إ#ى�خوض�غمار�تجربة�فنية�مختلفة�عن�السائد،�واجهت��نسان

،�اهx¿از�الثوابتو �ي�ظل�تفتت�القيمK« بحث�عن�فعل�إبدا¡ي�يعيد�النظر�Kي�كل�÷)'ء�وذلك�

�تخرق�اcبادئو  �واcقوfت، ،�2»والخروج�عن�اcنطق�اcألوف�واcعتاد�،�غموض�الزمن��تيو ،

تزاحمت�فيه�عوامل�،�فاuشكال�الفنية�السابقة�ما�كانت�لتفي�بغرض�التعب�YZعن�واقع�جديد

�نزعة�الRيقZنو �الشكو �عدة�سارت�باèنسان�إ#ى�القلق العوامل�تاريÔي�وبعضها�بعض�هذه�،

دثت�من�من�أهمها�نذكر�الحرب�العاcية�الثانية�ال}'�خلخلت�اcفاهيم�بعنف�ما�أحو ،�حضاري 

�دمار�حضاري  �موت�اRcيZن�من�البشرو ، �مخYxعZنو �مفكرينو �من�بيaiم�علماء، �لم�، فالنازية

وروبية�من�روسيا�بل�معظم�البلدان�� (...) أن�كانت�احتلت�كثYZا�من��قطار�«تaiزم�إ�fبعد�

إن�كان�قص�YZالزمن�ما�كان�ليم�)'�دون�أن�و ،�مثل�ذلك��حتRل�البشع. شرقا�إ#ى�فرنسا�غربا

� �للمجتمعات��نسانية �اcفكرة �البنيات �عقول �Kي �الكYºى �آثاره �ُس �3»يYxك �كنت�بالشكال}'

ة�تاريخية�فكان�نتيجة�ذلك�هو��نحسار�Kي�لحظ،�كث�YZمن�مفاهيمهاو �تصدعت�قيمهاو ،�الريبةو 

YZالتغي� �تتطلب �الو ، ��شكال �ع\ى �الثورة �تمت �إذ �حصل �ما �هو�بالفعل �الفنون �Kي ؛�سائدة

                                                           
  166 -124ص�ص�،�اcرجع�السابق :1
  226ص�،�2008،�عمان،�الشروق دار،�إشكالية�التصنيفو �الرواية�العربية،�ساندي�سالم�أبو�سيف :2
  52ص،�Kي�نظرية�الرواية،�عبد�اcلك�مرتاض :3



���� ��������� ��������� ��������� ����� : : : : ��� !"� #�$ ��� !"� #�$ ��� !"� #�$ ��� !"� #�$��������������������                                                                                                                                                                                                                                 &"�� &"�� &"�� &"������������������     : : : :������� �������������� �������������� �������������� �������  

 

 

24 

أما�Kي��دب�فقد�أعلن�،�الفلسفة�الجديدة،�التاريخ�الجديد،�موجة�جديدة�Kي�السينما�ور بظه

�جورج�باتاي( الخطاب�النقدي�نضوب�أشكال�التخييل�التقليدية �موريس�بRنشو، ميشال�،

��Yالحياة��جتماعيةكما�شهدت�الفYxة�تغZّ �.بالتوازي�مع�غزو�البنيوية�للفكر�و�بداع ،)لوريس

�الصنا¡يو �نتاج� �بx¿ايد �قتصادية� �الفردية، �التحوfت�عززت. وبروز�ال½¿عة التيارات��هذه

تكون�الرواية�الجديدة�،�alittératureاcواقف�الساخرة�مما�سيطلق�أدبا�fأدبيا�و ،�اcحتجة

�Y1 .تمظهراته�وضوحاأك�  

� �بحرب�أخرى �للمبدعZن�عRقة �حيث�كان �بفرنسا �الجديدة �ظهرت�الرواية �حرب�؛ ¬ي

�فو� �بيان �ديان �ذلك�معركة �فعلت�قبل �كما �عنيفا �هزا �الفرن�)' �الشعب �هزت الجزائر�ال}'

الذي�تم�اصداره���f121أدّل�ع\ى�تأث�YZثورة�التحرير�بالنخبة�الفرنسية�من�بيان�و ،�بالفيتنام

Kي�السياق�ذاته�يأتي�امتRك�السRح�الذري�كواحد�من�العوامل�ال}'�كان�. 19602سبتمK5��Yºي�

تضيع�أمامه�،�ذلك�أنه�يمثل�´aديدا�دائما�للبشرية�جمعاء،�لها�تأثK�YZي�ظهور�الرواية�الجديدة

�قيمة��نسان� �اليابان�بقصف�مدينتZنو �كما�سبق؛ �بالكاملو �حصل�Kي �إباد´aما دون�أدنى�،

  . قيمة��نساناعتبار�ل

�اcلك�مرتاضو�يضيف�   �عام�Rآخر�عبد �الفضاء، �هو�غزو يوري�غارغارين��وصعود،

Iouri Gargarineي�للفضاء�âالخار�،cركبة��مريكية�ع\ى�سطح�القمرثم�هبوط�ا.   

�النشر    �لدار � يبقى �الرواية� Edition de Miuitمينوي �ظهور �Kي Yºك�� الفضل

بنشر�هذه�" جYZون�لندون "ربما�ما�كان�ليغامر�غ�YZ" شاذة"ما�fخاصة�وأabا�كانت�أع،�الجديدة

    . فاèسراع�بنشرها�وإيصالها�للقراء�يعود�الفضل�فيه�لدار�النشر،�Kي�تلك�الفYxة،��عمال

  :خصوصية�السياق�التاريxي�العربي-4-1

� �هو�حال�الرواية�الجديدة �كان�هذا �من�حيث�نشأ´aاإذا �و �بفرنسا فإن�الرواية�تطورها

�  فقد�كان�ظهورها�،�جديدة�العربية��fتبتعد�كثYZا�عن�مناخ�ما�بعد�الحربال �هيمنت�Kي فYxة
                                                           

1: Yves Stalloni , dictionnaire du roman ,p173, 174 
،�الجزائر،�اcؤسسة�الوطنية�للكتاب،�تطور�ثورة�التحرير�الجزائريةو �مؤتمر�الصومام،�مد�لحسنازغيدي�مح�:ينظر�:2

  215ص،�1989
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�دالتان �عRمتان �فaªا �بسبب�، �مناخ�الهزيمة �شيوع �تناوب�«�و#ى �ال}' تلك��حداث�الجسام

فكانت�اcادة�الخام�ال}'�يحاول�الروائي�العربي�،�وقوعها�الفجائ©ي�Kي��رض�العربية�مرة�إثر�مرة

�وإعادة�تشكيلها�سردياخل �روائيا �بمسار�الرواية�العربيةو ،�قها �ارتباطا أحداث�:لعل�من�أك�Yها

�1967الخامس�من�حزيران�عام� �السبب�بالذات��fيع±'�أنه�كان�السبب�و ، التأكيد�ع\ى�هذا

�ظهورها �سبقهو �1»اcباشر�Kي �بما �للروية�و �لكنه �قويا �دافعا �كان �أحداث �من �عنه �ترتب ما

   .التطور�ح}�zتستوعب�الواقع�الجديد�بمأساته�الكYºى و �دالعربية�للتجدي

�جتما¡ي �YZق�روح�التغيRانط� �الثانية�ف¼' �العRمة �2أما �كانت�abاية�آذلك�، ن�الهزيمة

اcدججة�«فقد�اكتملت�a³ا�حلقات�التدهور�العربي�كاشفة�لكل��وضاع�،�واحدوبداية�Kي�آن�

كانت�الثورة�ع\ى�كل�÷)'ء��1967ث�زلزال�حزيران�ح}�zإذا�حد،�بالدعاية�اcخّدرة�أو�اcضللة

�أمل�كبYZة�3»ممكنة �خيبة �بعد ��مة، �أبناء �وجدان �Kي �ظلت�تحفر�عميقا �اcثقفون�، fسيما

وأن�تجاوزها�،�بل�إabا�حضارية�بالدرجة��و#ى،�الذين�أدركوا�أن�الهزيمة�لم�تكن�عسكرية�فقط

�الفكرية z±الب� �التفكK�YZي �إعادة �يتطلب �عية�جتماو، �و�قتصاديةو ، �السياسية والثقافية�،

� �4للمجتمع �الروائيZن، �أسئلة �أمام �الباب�واسعا �وفتح aم�ال}'، �للبحث�عن�و �حاص́ر دفع�aم

و�fهم�،�تجارب�جديدة�تستجيب�لنفورهم�من�الواقع�الذي�لم�يعد�محتمRو �أشكال�جديدة

�تفسYZه �ع\ى �قادرون �ت�Rالهزيمة، �الذي �بالخيبة �الشعور �ظل �حساس�باليأستعّم و �Kي� �ق

�اcجتمعات�العربيةو  �Kي �لدى�الفئات�الجديدة �النفور �الفئات�ذات�التطلعات�الوطنية�، هذه

استمرار�و ،�¬ي�تكتشف�التحالف�بZن�الفئات�البورجوازية�والسلطةو ،�والتوجهات�الديمقراطية

   5.هذه��خK�YZي�الدفاع�عن�مصالحها�رغم�هزيم�aا

فإن�،�ال}'�كان��نتصار�فaªا�عربيا�1973حرب�أكتوبر�عام��وبالرغم�من�أن�الهزيمة�تل�aا 

                                                           
،�قراءة�Kي�اcلحمة�الروائية�اcلهاة�الفلسطينية�èبراهيم�نصر�هللا،�الكون�الروائي،�سوسن�البياتي،�محمد�صابر�عبيد�:1

  9ص،�2008،�بYZوت،�النشرو �اcؤسسة�العربية�للدراسات
  425،�ص2001،�وجدة،�وجدة،�العلوم��نسانيةو �منشورات�كلية��داب،�الرواية�العربية�الجديدة،�عبد�الرحمن�بوع\ي�:2
،�التوزيعو �العالم�العربي�للنشر ،�دراسات�Kي�الرواية�العربية�الحديثة،�الرواية�العربية�تبحر�من�جديد،�ابراهيم�السعافZن�:3

  16ص�،�2007،�دبي
  12ص�،�2002،�دمشق،�إتحاد�الكتاب�العرب،�توظيف�الYxاث�Kي�الرواية�العربية�اcعاصرة،�ارمحمد�رياض�وت:4
  16ص،�اcرجع�السابق :5
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هزيمة�بدليل�أن��f÷)'ء�تغK�YZي� نفسها�عدت 73بل�إن�حرب�،�آثار�الهزيمة�لم�تختف�abائيا

فقد�كانت�لها�،�إليه إن�كانت�حققت�بعض�ما�كانت�الجماه�YZالعربية�Kي�حاجةو ،��مة�العربية

��يجابي« �دfلة�هامو �بشقaªا 'Ñي�حالة�السلKؤكد�ع\ى�وجود�أمة�ولو�cكانت�الدليل�ا� ة�abuا

الهزيمة�و �uن�النصر �1»الRهزيمة�و �الRنصر�بZن�الهزيمةو �الRفعل�بZن�النصر و �متقلبة�بZن�الفعل

  . تأثره�باuحداثو �يعنيان�حضور�هذا�اcجتمع

�فYxة�كمون   �أيضا �سبق�aا �تلت�الحرب�كما �اتسمت�بالهدوء؛ ، YZالجماه� إ#ى��اتجهت�فaªا

�حقوقها �أجل �من �صراع �Kي �دخولها �خRل �من �التاريخية �باللحظة �الو¡ي �تعميق غ�YZأن�،

 YZلظاهرة�و �الجماه� �تعرضت�جميعا �والحركات��سRمية �و�حزاب�التقدمية فئة��نتلجنسيا

�القمع ،� �البنية�الذي �سعت�إلaªا �ال}' �جتما¡ي�YZالتغي� �الحديث�عن�انطRق�روح �إ#ى ينقلنا

غ�YZأabا�كانت�بنية�غ�YZمتجانسة�مما�جعل�الحركات�التغيYZية�غ�YZ،�مجتمع�العربيالتحتية�لل

   u.2ن�ذلك�يتطلب�وجود�واقع�متماسك،�قادرة�ع\ى�ممارسة�تأثYZها�بشكل�إيجابي

�العربية  ��مة �من �اcوالية ��جيال �يتغ�YZحال �لن �ال}'�، �التحوfت �تأتي �الهزيمة فبعد

حتRل�العراق�والتمزق�الذي�عرفته�القضية�الفلسطينية�م�وا1991وقعت�بعد�حرب�الخليج�

رغم�هذه�الخيبات�اcتتالية�كانت�الواجهة�الثقافية�فاعلة�بحملها��3م1993بعد�اتفاقية�أسلو�

�والكشف �لشعار�الفضح �للحاضر، �واستقراaÙا �للما|)' �بعود´aا �إطار�، �Kي �للYxاث ومساءل�aا

� �ببناء �الحضارية" الهوية"�هتمام �م، �بدافٍع �تحقيق�انقRب�ثقاKي �بضرورة �Kي�ن�وعaªا يسهم

  .خلق�ثقافة�جديدة

�الحركة�الفكرية   �أن�يتأثر�اcيدان��دبي�a³ذه � كان�من�الطبي©ي فكان�أن�ثار�الشعر�؛

برز�اcسرح�الجديد�و ،�و�غYZهما...نازك�اRcئكةو �ع\ى�القصيدة�التقليدية�مع�بدر�شاكر�السياب

�الرواية�ففتحت�صفحة�جديدة�مع�مطلع�الستين...بريادة�نعمان�عاشور�وألفريد�فرج ات�يأما

�الجديدة �الرواية �حركة �تمثلت�Kي �الجديدة، �عرف�بالحساسية �أو�ما �الرواية�، �بموجة متأثرة

                                                           
  428ص،�الرواية�العربية�الجديدة،�عبد�الرحمن�بوع\ي:1
  429ص،�اcرجع�نفسه :2
  161ص�،�قضايا�الرواية�العربية�الجديدة،�سعيد�يقطZن�:3
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�الفرنسية �الجديدة �تيار�الو¡يو ، �رواية �الوجوديةو ، �وجد.. الرواية �الغربية�فقد �الرواية ت�Kي

ما�يستجيب�للمتغYZات�ال}'�شهدها�اcجتمع��الرواية�الجديدة�الفرنسية�خصوصابشكل�عام�و 

ره�بأنه�مهدد�وشعو ،�بكل�الغموض�الذي�صار�يلف�مص��YZنسان�العربي�1العربي�بعد�النكسة�

�و  �الثوابتبالذوبان �واهx¿از �القيم �تفتت �ظل �Kي '(÷Rالذات�و �الت� �وتشتت �اcبادئ تمزق

�الجماعية �الفرديةو ، �الذات �اcجتمعيةو �حYZة ��بنية �تشظي �إ#ى�فك، �اللجوء �من �fبد ان

�سائدا �كان �cا �مغايرة �جماليات �و ، �تمZ¿ت �الفYxة �الجام©ي«uن �التعليم والبعثات� بـاتساع

�أوروبا �إ#ى �الطRبية �الYxجمة، �Kي 'Ñنس� �اتساع �عن��2»مع �مختلفة �مثاقفة �مثلت�لحظة فقد

ل�aا�Kي�الرواية�ووجدت�ضا،�استفادت�فaªا�الثقافة�العربية�من�اcنجز�الروائي�الغربي،�سابقا´aا

من�تشخيص�للواقع�إ#ى�« فتح�أفق�تنويع�اcحكي�جديدا�ال}'�قدمت�شك�RتعبYZيا�،�الجديدة

توظيف�اcواد�التاريخية�والYxاثية�إ#ى�توظيف�الشكل�و �من�تشغيلو ،�اقYxاب�من�أسطرة�الواقع

�الوثائقو �اcسر�ي �الشعÑ'و �استعمال �القص �اشكال �استلهام �ع\ىو ، �الشهادة �تحوfت�من

�تفج�YZاللغة �إ#ى �الواقع �ا، �التخييلانباء �مسارب �ع\ى �الروائي �اcنجز��3»لعالم �من مستفيدة

�الغربي �نموذجو �ومؤسسة�لفراد´aا، �كوabا �عربي�اخصوصي�aا ،�يمتح�من�الواقع�العربي�قلقه،

  . مادته�الYxاثيةو ،�موضوعاته

  :ا@سار�التطوري�للرواية�الجزائرية-4-2

�مسار �لل للوقوف�ع\ى �الجزائريةالتطور �رواية �الكشف�عن�تحوa´fاو ، �ع\ى�، �لزاما كان

يرى� انطRقا�من�نصوصه�التأسيسية�ال}'،�بالجزائرلتاريخ�هذا�الجنس�وتطوره�البحث�العودة�

�الجنس فaªا �تاريخ�هذا �Kي ��عرج�إشكالية �واسي±' �بناء�، تطرح�أك��Yمن�سؤال�حول�إمكانية

ملموس�؟�كيف�نكتب�تاريخ�جنس�أدبي�مجمل�بكامله�ع\ى�الشفوية�وع\ى�÷)'ء�غ�YZ« مشروع�

                                                           
  ما�بعدها�و �431ص،�رواية�العربية�الجديدةال،�عبد�الرحمن�بوع\ي: ينظر:1
  37ص،�2011ماي�،�دار�الصدى،�كتاب�دبي�الثقافية،�رهان�التجديدو �الرواية�العربية،�محمد�برادة�:2
جامعة�اcعتمد�بن�عباد�،�حوار�الرواية�العربية: ضمن،�ارتياد�واقع�جديدو �مغامرة�الشكل،�محمد�عز�الدين�التازي :3

  67ص،�2003،�الرباط،�منتدى�اصيلة،�16�،2001الدورة،�الصيفية
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،�وان�aاًء�بمراحل�تطور�هذا�الجنس�بالجزائر�1»مدن�أخرى�و �الجزائر و �نصوصه�غائبة�بZن�تونس

  . اRcبسات�ال}'�أدت�إليهو 

�الروا   �تطور �رصد �همايمكن �مسارين �خRل �من �الجزائرية �اcكتوبة�: ية مسار�الرواية

�والثاني �ا�cبالفرنسية �بالعربيةمسار�الرواية �مكتوب�. كتوبة �جزائري �روائي �نص �أول يعود

� �إ#ى �بالفرنسية �جري1912سنة �نشر�متسلسK�Rي �وقد �م �و �"الحق"دة �عنوان مسلمون�"حمل

صور�العRقة�بZن�اcسلمZن�و �قعالذي�قفز�ع\ى�تناقضات�الوا،�لكاتبه�أحمد�بوري" مسيحيون و 

  . الوئاميحيZن�ع\ى�أabا�بغاية��نسجام�و اcسو 

  � �ديجو" عيديفيما �الفرنسية" جان �باللغة �اcكتوب �الجزائري �لدب ��ول �اcؤرخ

" أحمد�بن�مصطفى�القومي"ذلك�من�خRل�نص�و ،�1920سنة�ي�إ#ى��دب�الجنس�انطRقة�هذا

يتجاهلونه�Kي�الوقت�«غ�YZأabم�،�هو�ما��fينكره�بعض�الباحثZنو �.لصاحبه�القايد�بن�الشريف

�ذاته ،� �ذلك �كل �يتجاهلون �بZن�كما �ما �فYxة �Kي �بالفرنسية �الجزائريون �كتبه �الذي �دب

�2».الحربZن ��دبية، �من��عمال �مجموعة ��و#ى �الحرب�العاcية �حيث�ظهرت�بعد �هذه�، Kي

ساعد�،�العدائية�اcستحكمة�بZن�الجزائريZن�والفرنسيZن�بعض��نفراجفaªا�عرفت�الفYxة�ال}'�

بإلغاaÙا�معظم�مواد�؛�ال}'�اتخذ´aا�الحكومة�الفرنسية�دارية�و�ع\ى�ذلك��جراءات�السياسية

� �*ي العنصر  "�ندجZن"قانون �شا، �الذين �الجزائريZن �لجميل �العلم�ردا �تحت �الحرب �Kي ركوا

إضافة�إ#ى�استعداد�اcحتلZن�لRحتفال�بالذكرى�اcئوية�لRحتRل�فكان�fبد�من�إبراز�،�الفرن�)'

�ف �fستمرار��حتRل �الحضارية �اcستعمر��دباYºcرات �النظام �شجع �أن �كان يسر�نشر�و ،

خمسة�أعمال�أدبية�) 1930-1920(لتظهر�Kي�العشرية�اcوالية�،�إبداعات�كتاب�من��ها#ي

                                                           
،�الفضاء�الحر،�التأصيل�الروائي�2،�أنطولوجيا�الرواية�الجزائرية�التأسيسية،�مجمع�النصوص�الغائبة،�واسي±'��عرج�:1

  3ص�،�الجزائر،�2007
،�2007،�الجزائر ،ديوان�اcطبوعات�الجامعية،�قضاياهو �تتطورهو �نشأته،��دب�الجزائري�باللسان�الفرن�)'،�أحمد�منور :2

  89ص�
السلطة��دارية�اختصاصات�وصRحيات� هو�القانون�الذي�اكتسبت�بفضلهو �.يسم�zأيضا�بRئحة�كريميو�أو��نديجينا :*

توقيع� بامتRك�الحاكم�العام�سلطة،�فسقطت�بذلك�ضمانات�حرية��فراد�بحجة�إقرار�النظام،�السلطة�القضائية

كما�أتاح�هذا�القانون�لرؤساء�البلديات�،�العقاب�الجما¡ي،�و الجماعيةو �دإ�اcسؤوليةالخذ�بمب،�و العقوبات�دون�محاكمة

  . مصادرة�أمRكم�دون�محاكمةو �حبس��شخاص
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لـ�عبد�القادر�حاج�،�Zohra,la femme du mineur" زهراء�امرأة�اcنجم'"من�بيaiا�رواية�

� �م1925حمو�سنة �و ، �أع\ى"رواية �مثل �بدايات  Mamoun,l’ébauche d’un" مأمون

idéal � �سنة �خوجة �شكري �م1928لـ ،� �روايته �أس�YZبربروسيا"ثم  ,El-Euldj "العلج

captif des barbaresques�� �م1929سنة �يؤمنون�، �ممن �بعناية �الكتاب �انتقاء ورغم

�الحضارة� �تطرحها �ال}' �عكست�بعض��شكاfت �أعمالهم �فإن �البلد �ستعمار�ع\ى� بفضل

ال}'�و �أما�روايات�الفYxة�اcوالية... تعاطي�الحشيشو ،�لعب�القمارو ،�خمرaiا�شرب�الم،�الغربية

� �من �و �1929تمتد z{الفرنسية�1948ح� �الجنسية �منح �مسألة �حول �تمحورت �فقد م

،�ما�يضعه�اcعمرون�من�عراقيل�Kي�طريقهمرة�الفRحZن�ليتحولوا�إ#ى�عمال�و هجو ،�للجزائريZن

�روايات �سبع �و¬ي ،� �النخيل"مaiا �بZن ��"مريم �الشيخ �ولد �محمد �م1934لـ �بولنوار"و، ،�z{ف

��*جزائري  �زناتي �رابح �م1941لـ �جزائرية"و، �فتاة �دباش�" لي\ى �جميلة �م1948لـ �هذه�، لتجد

تتسع�أك��Yلتشمل�قضايا�و ،�اcواضيع�استمرارها�Kي�الرواية�الجزائرية�cكتوبة�باللغة�الفرنسية

شات�فرحات�عباس�لفكرة��ثار�اcدمرة�تمثلت�أساسا�Kي�مناق 1ثقاKي�ودي±'و �ذات�بعد�حضاري 

�لRحتRل�العربي�لشمال�إفريقيا �بكتابات�اcستوطنZن�، �أيضا وإن�كان�بعض�الروائيZن�تأثروا

� �مدرسة � Les algérienistes" الجزأرة"من �مثل �قضايا �الجزائريZن�إباحةKي �بZن �الزواج

هذا�السياق�تندرج�رواية�Kي�و،�م1952وذلك�Kي�الروايات�ال}'�كتبت�ح}�zسنة�،�الفرنسيZنو 

"YZمولود�فرعون�ال}'�كتبت�سنة�" ابن�الفق� م�تصدر�رواي}'�1948بحلول�سنة�و �.م1939لـ

�الحمامي" إدريس" �ع\ي �لـ �نÑ'" لبيك"و، �بن �مالك �لـ �ستخرجان، ��اللتان ،��دماج�ةفكر عن

أما�،�سلحللمرة��و#ى�موضوع�الكفاح�اcمالك�بن�نÑ'�و �طرحوي،�"الفتيان�الجزائريZن"حركة�و 

اcنعطف��بعد�روايتaªما�ليتشكل .اسRمي�كما�تعلن�عن�ذلك�مؤلفاته�فهو�مفكر �ع\ي�الحمامي

¬ي�و ،�مc1952حمد�ديب�سنة�" الدار�الكبYZة"الحاسم�ع\ى�مستوى�اcضمون�بظهور�رواية�

�اcثقفZن �صالونات �واcساواةو �تتجاوز �العدالة �عن �الفوقية �مناقشا´aم �الحكم�، �ظل Kي

                                                           

*
�:يمكن�مراجعة،�"الف}�zالجزائري "كرس�استعمال�صفة�و �أول�من�فتح�النقاش�حول�هذه�القضية فرحات�عباس�هو�: 

  98ص�،��دب�الجزائري�باللسان�الفرن�)'
  100ص،��دب�الجزائري�باللسان�الفرن�)'،�أحمد�منور  :1
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ندماج�� عن�طريق�الدعوة�إ#ى�،�و�اcعمرين"�ها#ي"ووهم�التعايش�السلم'�بZن�،�ي �ستعمار 

�اcختلط �الزواج �خRل �من �البسطاء�، �هموم �للكشف�عن �اcجتمع �طبقات �أدنى �إ#ى ب½¿ولها

�البسطاء �الشعبو �بوصف�هموم �عامة �الRحقتZنو ، �روايتيه �التغي�YZمع �هذا الحريق��:يتأكد

" نوم�العدل"لكتاب�آخرين�من�مثل�رواية��ى ثم�روايات�أخر ،�1957مهنة�الحياكة�و ،�1954

تتحول�ال½¿عة�احتجاجية�ال}'�طبعت�. لـ�كاتب�ياسZن�1956" نجمة"و�لـ�مولود�معمري �1955

�مثل �من �الثورة �فYxة �أثناء �الصادرة �الروايات �Kي �ثورية �نضالية �نزعة �إ#ى �الروايات  :هذه

"YZنطباع��خ��مالك�حداد�1958"  �لـ �1962" من�يذكر�البحر"و�1959" ف�إفريقيرصي"،

�ديب �cحمد �والدرس"، �1960 "التلميذ �حداد�1961" رصيف��زهار��fيجيب"، �مالك ،�لـ

�الجديد" �العالم �جبار��1962" أطفال �آسيا �معمري �1965" العصاو ��فيون "لـ �مولود ،�لـ

  . 1ـ�صالح�فRحل�1969" أسRك�الحياة�الشائكة"،�لـ�حسZن�بوزاهر�1967" أصابع�الaiار"

�منتصف�الستين  �بـو�اتيبعد �أطاح ��الرئيس�نقRب�الذي �بلة ) 1965يونيو�19( بن

نشر�أغلبه�Kي�فرنسا�من�أهم�،�يظهر�توجه�جديد�للرواية�اتسم�بال½¿عة�السياسية��نتقادية

لـ�،�1973" معلم�الصيد"و�1970" إله�أرض�الYºبر"،�1968" رقصة�اcلك: "روايات�هذه�الفYxة

�مد�ديبمح �بوربون �1968" اcؤذن"و، �مراد �لـ �1969" التطليق"، لـ��1972" ربة�شمسض"،

�نبيل�فارس�1980" موت�صالح�باي"و،�رشيد�بوجدرة يستمر�هذا�التوجه��نتقادي�الحاد�و �.لـ

�Yºي�ديسمKبعد�وفاة�بومدين��z{حول "مع�روايات�رشيد�ميموني��1978حcر�اaiال}'��1982" ال

وعن�،�حول�الثورة�ع\ى�يد�العسكر�عن�مسارها�النضا#ي�ذي�الطابع�الشعÑ'ت يش�YZعنواabا�إ#ى

� �الطموحةأهدافها �جتماعية� ،� �روايته �Kي �نجدها �الحدة �روايات�و�1984" طومبZ¿ا"هذه Kي

  2. 1984" الباحثون�عن�العظام"و�1981"م½¿وع�اcلكية"الطاهر�جاووت�

Kي�،�1989فيفري��23دستور��صدور و ،�1988يستمر�هذا�الطابع�بعد�مظاهرات�أكتوبر� 

� �ميموني�1989" شرف�القبيلة"رواية �رشيد �التاريÔي. لـ �السياق �جتماعية�و �هذا� انعكاساته

�بالعربية �اcكتوبة �الرواية �ع\ى �ستؤثر�أيضا �النص�الواق©يو �فيتمزق�الحلم��شYxاكي، ،�معه

                                                           
  108صاcرجع�السابق،� :1
  121ص،�اcرجع�نفسه :2



���� ��������� ��������� ��������� ����� : : : : ��� !"� #�$ ��� !"� #�$ ��� !"� #�$ ��� !"� #�$��������������������                                                                                                                                                                                                                                 &"�� &"�� &"�� &"������������������     : : : :������� �������������� �������������� �������������� �������  

 

 

31 

�النص�الروائيو  �جسد �التمزقات�ع\ى �هذه �اcراحل�سيأ�.تتج\ى اcد��سRمي�Kي�تي�بعد�هذه

�و  �كتاa³التسعينات �روايات �فتنبثق �يليه �الذي �الصحفيZن�االعنف �من �الغالب �Kي �توسم،

   .إن�كان�البحث�يفضل�وصفها�بأدب��زمةو �"�دب��ستعجا#ي"أعمالهم�بـ�

�الرواي  �الرواية�اcكتوبة�بالعربية�ة�الجزائرية�هو�مسار اcسار�الثاني�لتطور �نشأت�، ال}'

�مقا �اcشرقيةمتأخرة aا ÝZبنظ� �رنة �اcحاوfتفقد�ظهرت�أو ، �أربعينيات� #ى ،�قرن�العشرينالKي

�أم�القرى�uحمد�رضا�حوحو� �)1951سنة�،�عن�مطبعة�التليل�بتونس( مثل�غادة الطالب�،

� �بتونس(اcنكوب�لعبد�اcجيد�الشاف©ي �عن�دار�الكتب�العربية ،� �)1957سنة الحريق�لنور�،

( صوت�الغرام�cحمد�منيع،�)1967سنة�،�لتونسية�لفنون�الرسمعن�الشركة�ا(الدين�بوجدرة�

إ#ى�أن�ألف�...والطريق�الدامية�uحمد�الخطيب�1)1971سنة،�عن�مطبعة�البعث�بقسنطينة

فكانت�باكورة��نتاج�الروائي�) 1971(ريح�الجنوب) 1996-1925(عبد�الحميد�بن�هدوقة�

�2الجزائري  �ال، �بأنواعها �نحو�الواقعية �سيتجه �شYxاكيةو �نقديةالذي� �الواقعية والواقعية�،

فإن�،�تجارب�رائدة�فنيا�وموضوعاتيا�*وإن�مثلت�بعض�روايات�سنوات�السبعينات،�الساذجة

   .اcباشرةو �سقطت�Kي�السطحيةو �تجارب�أخر�لم�تضف�الكث�YZللمشهد��دبي�الجزائري 

مع�و ،�رنسية�من�جهةتحديدا�مع�الرواية�الجديدة�الفو �غ�YZأن�اللقاء�مع�الرواية�الغربية

الرواية�تتحرر��جعل،�Kي�ظل�تغ�YZمعطيات�الواقعو،�الرواية�الجديدة�العربية�من�جهة�ثانية

اcب±'�ع\ى�،�تتجه�نحو�التجريب�كاسرة�للنموذج�التقليديو �3»الّتبويق�èديولوجيا�أو�نظام«من�

يد�من�كتاب�ظهور�جيل�جد«فشهدت�الثمانينات�،�و�يديولوجيا��شYxاكية،�وضوح�الحبكة

ع\ى�اخYxاق�السائد�السردي�من��اأك��Yإصرارً و ،�الرواية�أك��Yعنفا�Kي�مRمسة�الواقع�الجزائري 

جديد�يمكنه�من�التعب�YZعن�واقع�مستجد��4»خRل�نزعته�التجريبية�الباحثة�عن�أفق�حداثي

                                                           
  137ص،�2005،�اcغرب،�مؤسسة�النخلة�للكتاب،�ببليوغرافيا��دب�اcغاربي�اcعاصر،�محمد�قاسم':1
  2010،��ردن،�عالم�الكتاب�الحديث،�الرواية�الجزائرية�نموذجا،�التناص�الYxاثي،�سعيد�سRم:2
  .سنوات��صدارو �فيه�كل�العناوين،�القسم�الخاص�بالرواية�الجزائرية،�يمكن�مراجعة�ببليوغرافيا��دب�اcغاربي�:*
  40ص،�رهان�التجديدو �الرواية�العربية،�محمد�برادة�:3
،�تونس،�النشرو �غاربية�للطباعةاcطبعة�اc،�الحداثة�السردية�Kي�الرواية�العربية�الجزائريةو �التجريب،�بوشوشة�بن�جمعة :4

  9ص،�2005
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الرواية�ال}'�تندرج�تحت�مفهوم�و �_من�بZن�روايات�تلك�الفYxة�،�تطبعه�خيبة��مل�باfستقRل

� �_ الجديدة �الخشنة �1981وقع��حذية �1983أوجاع�رجل�غامر�صوب�البحر، ،� �- نوار�اللوز

ما�تبقى�من�سYZة�،�1984مصرع�أحRم�مريم�الوديعة�،�1983تغريبة�صالح�بن�عامر�الزوفري�

،�لواسي±'��عرج،�1990فاجعة�الليلة�السابعة�بعد��لف�-ورمل�اcاية،�1985لخضر�حمروش�

�النو  �زمن �السايح�1985مرود �الحبيب �لـ �الكلبو ، �رائحة ،1985� ،� �الشفق             ،�1988حمائم

�خRص �جيR#ي �لـ �و ، �الظهYZة �Kي �1976طيور ،� �1982الº¿اة �مرزاق��1989الكابران�عزوز ، لـ

فو|)�z،�1986معركة�الزقاق�،�1985ليا#ي�امرأة�آرق�،�1984اcرث�،�1982التفكك�و ،�بعطاش

ال}'�ستستمر�باستثمار�واحد�أو��1غYZها�من�التجارب�الروائيةو ،�بوجدرةلـ�رشيد���1990شياء

سوء�،�البحث�الدائم�عن�جديدو �لتندرج�Kي�إطار�التجريب،�أك��Yمن�سمات�الرواية�الجديدة

�تعلق��مر�بكتابات�الشباب �سابقة، �أجيال �من �أو�كتابات�الروائيZن ،� الرواية�بذلك�فتمتد

  .ح}��zنو �YxةKي�هذه�الف�الجديدة�منذ�ظهورها

  :السمات�الفنية�للرواية�الجديدة-5

�الغرب �عند �الRيقي±' �اcريب �الواقع �هذا �التعب�YZعن �الروائيون �يستسغ �لم الطافح�و ،

اcحددة�" الرواية�التقليدية"ال}'�رست�أسسها�مع�،�بالطرائق�السردية�القديمة،�بالخيبة�عربيا

�وتحليل�دراسو �بناء�شخوص�وسرد�حكاية:بالعناصر�التالية« �أو�وسط�ما ة�طبع�من�الطبائع

لم�تعد�صالحة�fستيعاب�جميع�العRقات�الجديدة�« مؤكدين�أن�التقنات�التقليدية��2» أهواء

،�فاتجه�اهتمامهم�إ#ى�التجريب،�يشهده�العالم الدائم�الذيو �التطور�السريععن� 3»ال}'�تنشأ�

�جديدة �أشكال �لخلق �الجديد سعيا �الواقع �استيعاب �يمكaiا �مع، �ع\ى �ذلك �Kي حرية�تمدين

�اcبدع ،� �تخوله�تجاوز �الكتابة�وفق�نموذج�سابقال}' لتحقيق�خصوصية�تجربته��بداعية�،

فالكاتب�يعتقد�أن�كل�رواية�من�رواياته�تنبش�،�مناسبة�للتقدم�Kي�البحث«حيث�يعد�كل�نص�

�الخاصة ��بداعية�4»نظري�aا �تجرب�aا �فرادة �خالقة �يُ ،      ،�فنيةصعب�الحديث�عن�سمات�مما

                                                           
  9ص،�اcرجع�السابق: ينظر:1
  69ص�،�الحداثةو �الرواية�العربية،�محمد�الباردي�:2
  8ص،�3�،1986ط،�باريس�- بYZوت�،�فريد�أنطونيوس�منشورات�عويدات:تر،�بحوث�Kي�الرواية�الجديدة،�ميشال�بوتور �:3
  75ص،�اcرجع�السابق :4
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�الجديدة �الرواية �تحت�تسمية �تنضوي �ال}' �الروائية ��عمال �كل �تجمع ،�أو�تقنيات�سردية

مما�دفع�بعض�النقاد�للقول�بوجود�روائيZن�جدد��f،�ذلك�بالنظر�fختRف�توجهات�الروائيZنو 

�روايات�جديدة ��و#ىو ، �مدرستZن �إ#ى �الجديدة �الرواية �تقسيم �إ#ى �بيكون �غاتيان �س©ى  :قد

تحليله�و �¬ي�ال}'�تجعل�من�ال()'ء��fمن��نسان�موضوعا�لها�فتحاول�وصفهو �درسة�النظر م

�الطبيعية �بالطريقة �غرييهو ، �روب �أfن �روادها �سيمون و ، �كلود �بوتور ، �اcدرسة�. ومشيل أما

� �الباطنية �أسماها �فقد �الثانية �اcونولو و ؛ �من �تتخذ �ال}' �تدير�عليه��ج¬ي �محورا الداخ\ي

�أعمالها �به�وطابعا، �تتسم �ا، �من �غYZها �عن �اcونولو يمZ¿ها �ع\ى �تعتمد �ال}' أabا��جلروايات

�النفس �الكشف�عن�طوايا �Kي �الRشعور و �تتمادى �خبايا �بيكيتو ، �صمويل �a³ا �يدرج ناتا#ي�و ،

  .1ساروت

فإن�رفضهم�للتقاليد�الروائية�ال}'�،�الروائيZن�الجدد�عن�بعضهم�البعض رغم�اختRف

التعب�YZبصورة�جديدة�و ،�كما�تجمعهم�الرغبة�Kي�ان�aاك�الشكل،�كانت�سائدة�قبلهم�يجمعهم

� �بـ �الروائيون �هؤfء �يسمaªا �العالم �الجديدة"عن �نعكاس" الواقعية� �ترفض�مفهوم ،�ال}'

�تخييلياو  �عاcا �ذهب�إليهو �تفصل�بZن�الرواية�كوabا �أfن�روب�بZن�العالم�الواق©ي�حسب�ما

أما�ميشال�بوتور�فYZى�أن�. تكتفي�باèحالة�ع\ى�ذا´aا�ف¼'��fتحيل�ع\ى�هذا�العالم�بل،�غرييه

الجديدة�ال}'�الخيالية�فع\ى�الروائي�التفتيش�عن��شكال�،�للشكل�دfلته�ع\ى�العالم�الواق©ي

�Kي��يضاح�abuا�تلعب�دورا�ثRثيا�بالنسبة�cفهومه�للواقع�يتمثل،�تتمتع�بقوة�استيعاب�كYºى 

�رتيادو� �2التطبيقو ، ،Rع� �الحكايةتتجسد �خRل �من �بالواقع �الرواية �قة �خادع�و ، �جزء                  ¬ي

�دائما- �رأيه �الحقيقة�-حسب �من �إلaªا، �الحاجة �هو �وجوده �سبب �الحقيقة، �توضح                ،�إabا

  .أو�توضح�العالم�الواق©ي

aم�اcختلفة�للواقعل   دية�عمدوا�إ#ى�تجريب�تقنات�سر ،�يع�Yºالروائيون�الجدد�عن�نظ́ر

�الحركة�Kي� �الشخصية�الروائية�أو�إلغاء �النموذج�السابق�بإلغاء�حضور �يكسرون�a³ا جديدة

                                                           
  25ص،�سوريا،�3مجلة�اcعرفة�ع،�الرواية�الجديدة�يس�جانÃي،�سماتمور  1
  7ص،�بحوث�Kي�الرواية�الجديدة،�ميشال�بوتور �:2
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اعتماد�جماليات�التفكك�بد�fمن�جماليات�و ،�1أو�جعل�اcكان�هو�الشخصية�الفاعلة�،�الزمان

تحطيم�و ،�الYxابطو �بتفكيك�أوصال�الحبكة�ال}'�كانت�قائمة�ع\ى�التسلسل،�التناغمو �الوحدة

�ال �واقعيةمبدأ �للقارئ�مباشرةو �بتدخل�الروائي، �مخاطبته ،�YZجال�لتدخل��ساطcوإفساح�ا

بكل�،�قبلهاوغYZها�من�السمات�ال}'�خرجت�a³ا�الرواية�الجديدة�من�عباءة�الرواية�...و�حRم

  . توجها´aا

�ع  �وظفت �أabا �الجديدة �الرواية �تجربة �Kي �لRنتباه �الRفت �ودfلية�لكن ناصر�شكلية

غ�YZأabا�لم�تكن�بالضرورة�من�استحدا�aا�فقد�وجد�بعضها�أو�جلها�Kي�نصوص�،�ارزةبطريقة�ب

�دfلةاسياق�و �إ�fأن�كيفية�توظيفها« سابقة �يكسباabا �مختلفZنو �نتاجها من�ابرز�و �2»تحققا

   :هذه�العناصر

  :Histoire  الحكاية-5-1

اية�¬ي�قبل�كل�÷)'ء�رو فكل�،�ارتبطت�الرواية�الجيدة�Kي�التقليد�الروائي�بالقصة�الجيدة

¬ي�« و،�اcادة��ولية�ال}'�تنب±'�علaªا�الرواية�فـ¼'�ماد´aا الحكاية�a³ذا�اcع±�z¬يو ؛�حكاية�تروى�

�النص�الروائي �يقدمه �الذي �العالم ��حداث، �تتكون�و �الزمنو �اcكانو �الشخصياتو �أي ¬ي

� �س�YZالقراءة �أو�مع �الرواية �تكون �مع �3»تدريجيا �كانت، �الرواية �بقدرة��فجودة �متعلقة دوما

�وتفاصيلها �بجزئيا´aا �القصة �عوالم �بناء �ع\ى �الروائي �إ#ى�« وإعطاaÙا، aن �ي́ر Rمتكام� منطقا

�العميقة�للشخصياتو �دينامية�السردو ،�خصوبة�الوصف �،�السيكولوجيا يشكل� كل�ذلك،�،

�بالواقع ��¾aام �الروائي �إليه �¾aدف �الذي �البعيد �ت�4»اcرمى �القصة �حكي �ع\ى ندرج�فالقدرة

� �اcحكم"ضمن �الروائيو �"السرد �للنوع �اcمZ¿ات�البنيوية �هو�أحد �Kي�و ، �الشروع الذي�سيتم

  .تجاوزه�بدء�من�محاوfت�الرمزيZن�الذين�كانوا�يزدرون�القصة�اcحكمة�البناء

�التقليد�للنقد� �بZن�و �ليتعرض�هذا �الذين�زاوجوا �يد�الروائيZن�الجدد �ع\ى النقض�معا

                                                           
  11ص�،�Kي�الرواية�العربية�الجديدة،�فخري�صالح :1
   47ص،�الرواية�العربية�ورهان�التجديد،�محمد�برادة�:2
  77ص،�معجم�مصطلحات�نقد�الرواية،�لطيف�زيتوني :3
   168ص�،�لرواية�الجديدةقضايا�ا،�سعيد�يقطZن�:4
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�التنظ�YZواcمارسة �مس، �ل«جلZن �انتقادهم �خRل �من �التقليديتصورهم �لفهم �مستوى�، ع\ى

الفكرية�و �غYZها�من�القضايا�الفنيةو �1»�لx¿امو�الزمانو �اcمارسة�للقصة�والشخصياتالو¡ي�و 

�شياء�بأن�يقدم�عاcا�روائيا�و�ال}'�كان��بداع�الروائي�يس©ى�من�خRلها�èعطاء�منطق�للعالم

  . رجعيته�للعالم�الخارâيمتكام�Rيجد�منطقيته�Kي�م

صوا�قدو ،�الشخصيةو �حاد�نحو�القصةتوجه�نقد�الروائيZن�الجدد�ال   
َ
هذين�اcكونZن��خ

Kي�حZن�رفضوا��2»النقد�التقليدي�عودنا�ع\ى�أن�نرى�فaªما�أساس�السرد«uن�باfنتقاد�الحاد�

�الناس �كل �ويفهمها �موضوعية �تروى�بطريقة �ال}' �اcتقنة �القصة �و ، ،�اجتماعيةترتبط�برؤيا

لم�تعد�مناسبة��ال}'و �.روائيو�القرن�التاسع�عشرو �Balzacال}'�خلف�بلزاك��كتلك�القصص

Zلعالمللتعب� �اcتغYZات�اcتسارعة �الجدد��Yعن �الروائيZن �أشكال�و ، �للبحث�عن �دفعهم هو�ما

. توافق��شكال�اcتنوعة�للقصة�حقائق�متنوعة« :ال�بوتور Kي�هذا�السياق�يقول�ميش،�جديدة

�كبYZةذل �يتغ�YZبسرعة �نعيش�فيه �الذي �العامل �تعد�و �ك�أن �لم �للقصة التقنيات�التقليدية

�الوض �عن�هذا �تنشأ �ال}' �العRقات�الجديدة �fستيعاب�جميع �الجديدصالحة �عن�. ع فينتج

يتعذر�علينا�أن�ننظم�Kي�ضمYZنا�جميع�اcعلومات�ال}'�´aاجمه�uن��دوات�؛�و ذلك�قلق�دائم

�تنقصنا �دفع� ،3».الكاملة �ومتغYZاته �العالم �التعب�YZعن �عن �الحكاية ��حساس�بقصور هذا

�تتناسب �للبحث�عن�أشكال�جديدة �عاcهمو �بالروائيZن�الجدد �اتجاه�و ، تع�Yºعن�احاسيسهم

  . هذا�العالم

تماما� aاÙلها�مجرد�حادثة�أو�اخفاجعو �فقد�سعوا�لتحويلها أما�الحكاية�بمفهومها�القديم 

�هو�الحال�Kي�رواية �بطيئا،�روب�غرييه�الغYZةأfن��كما ،�أو�تصبح�حركة�خالصة�أو�اكتشافا

ال}'�تتطور�وفقا�لحادثة�من�Le Vent الريح C.Simonمثلما�هو�حال�رواية�كلود�سيمون�

�uن�غايته��ساسية�بناء�روايته�من�هذا�النفي،�ينفaªا�اcؤلف�Kي�كل�صفحة،�الطراز�التقليدي

                                                           
   169صاcصدر�السابق،� :1
،�وزارة��عRم�Kي�الكويت،�3�،1982العدد�،�اcجلد�الثالث،�عالم�الفكر،�الرواية�الفرنسية�اcعاصرة،�سامية�أحمد�سعيد�:2

  152ص�
  7ص�،�بحوث�Kي�الرواية�الجديدة،�ميشال�بوتور �:3
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  �1حداث�باcواقف��أما�بكيت�فقد�استبدل،�بناء�عليهو 

�–حسب�رأ¾aم��–لحكاية�إ#ى�أن�العRقة�اcرجعية�للرواية�بالواقع�ل هميعود�سبب�رفض  

Kي�حZن�،�جعلته�يفقد�الحياة�شيئا�فشيئا،�قرباو �وتجعله�أك��Yوضوحا،�بدل�أن�تقرب�العالم

غ�YZأن�؛�ية�فاعلو �أشد�تماسكاو �عRقة�بالواقع�بشكل�أك��YصRبةالناء�تتغيا�الرواية�الجديدة�ب

،�إنه�واقع�جديد،�اcبتذلو �الواقع�Kي�نظر�الروائيZن�الجدد�مختلف�عن�الواقع�اcتعارف�عليه

هذا�الواقع�ليس�أبدا�واقع�الكاتب�«  :ذلك�بقولها Nathalie Sarrauteتشرح�ناتا#ي�ساروت�

هو�ما�،�رئيللروائي�هو�اcجهول�والRم�ةالواقع�بالنسب. فهو�مجرد�مظهر�يوهم�بالواقع،�الروائي

�بمفرده �يراه �رصدهو ، �يستطيع �من �أول �أنه �يبدو�له �تعجز��شكال��.ما �هو�ما �لديه الواقع

�اcألوفة �التقاطهو �التعبYZية �عن �اcس�aلكة �طرائق، �عن�و �مستلزما �ليكشف �جديدة fأشكا

  .¬ي�دعوة�إذن�لتجدد�النظرة�للواقع�وليس�فقط�لتجديد�أشكال�التعب�YZعنه،�2»نفسه

 � �ترتب �رفعن �الاض �للقيم �رفض �والشخصية �سيكولوجيةلحكاية وأخRقية�،

�وايديولوجية �اcاركسية، ��يديولوجيات �من �روايا´aم ،�Rدينيةالو �اcسيحيةو �فتخلصت

�و  �بالصراحة �واستبدل�aا �الRمعقول �اcواضيع؛ �لكل �صريح �بشكل �تتطرق �الجديدة �:فالرواية

لم�تعد�هناك�حصون��fيدخلها�و �العائلةو �أسرار�الدولة،��خRق،�السلطة،�السياسة،�الدين

غ�YZأن�هذا�مجسدين�بذلك�رغب�aم�Kي�بناء�أدب�يأخذ�باfعتبار�تطور�اcجتمع�والواقع��3الكاتب

�و  �نحو�التجديد �مكونا´aاال½¿وع �بأهم �ممثلة �التقليدية �الرواية �بكسر�نمطية مaiا�و �الرغبة

�للحكاية �تاما �ليست�تجاوزا �الحكاية �كام�Rلوج، �ودهاأو�إلغاء �اكتفت�، �الجديدة �الرواية uن

وبقيت�الحكاية�قائمة�Kي�عدد�كب�YZمن�الروايات�نذكر�مaiا�،�بتحويل�الحكاية�كما�ذكرنا�سابقا

� Histoire ع\ى�سبيل�اcثال�رواية�حكاية عنواabا�يحمل�و �Claude Simonكلود�سيمون�لـ

�الكاتب�لم�تصل�ب�–دfلة�بليغة�« Kي�ذاته� �اcفهوم�فهو�يؤكد�أن�آثار�هذا عد�إ#ى�رفض�هذا

                                                           
  152ص�،�ةالرواية�الفرنسية�اcعاصر ،�سامية�أحمد�سعيد�:1
،�اcغرب،�منشورات�عيون�اcقاfت،�رشيد�بن�حدو:تر،�الواقعو �ضمن�الرواية،�الكتابة�الروائية�بحث�دائم،�نتا#ي�ساروت�:2

  12ص�،1988
  153ص�،�اcرجع�السابق :3
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إن�كانت�و �روايات�ناتا#ي�ساروت�¬ي��خرى�لم�تخل�من�الحكاية،�1»�ساK�'(Ðي�النص�السردي

� �بعض�النقاد �رأي �معان�«حسب �حول �النفسية �الحركات �بجمع �يسمح �دقيق �خيط مجرد

�الوضوحو �سمات�التماسكعن�الحكاية�انتفت� .2»يمنعها�من�التشتت�إ#ى�ماab�fاية�و �مختلفة

هو�ما�ينطبق�بشكل�عام�ع\ى�الرواية�العربية�إذ�لم�تغب�و ،�رواية�التقليديةال}'�كانت�تطبع�ال

بل�إن�هذه��خYZة�تتضمن�غالبا�مجموعة�من�،�الحكاية�تماما�عن�الرواية�الجديدة�العربية

�سردهاو��فعال �إعادة �يمكن ��حداث �أك��Yمن�، �الواحدة �الرواية �تتضمن �أن �يمكن كما

�حكاية �الواحدةبعب، �الرواية �Kي �وتتعدد �الواحدة �الحكاية �أدق�تتفرع �ارة �عادة�و ، �تميZ¿ها يتم

لواسي±'��عرج�" رمل�اcاية"لنأخذ�مثا�fع\ى�ذلك�الرواية�الجزائرية�،�بYºوز�طبقتZن�سرديتZن

رواة�الحكاية�الثانية�ترو¾aا�دنيازاد�و و ،�اcلك�شهريارو �حكاية�دنيازاد�ال}'�تتضمن�حكايتZن��و#ى

�بش�YZأcورو�آخرون �حكاية �¬ي �آخر�الرواية، �Kي �معا �الحكايتان �هذا�.. لتلتقي �دراسة يمكننا

تعددت�Kي�و �هو�الحبكة�ال}'�تفتتو �سمة�ثانية�من�السمات�الفنية�للرواية�الجديدةو �التفكك

  .أعمال�هذه�اcدرسة

  :INTRIGUEالحبكة�-5-2

حكاية�فإذا�كانت�ال،�اuخرى ترتبط�كل�مaiما�ب،�الحكايةأساK�'(Ðي�الحبكة�¬ي�مصطلح� 

بنية�النص�أي�النظام�الذي�يجعل�من�الرواية�بناء�«فإن�الحبكة�¬ي�،�¬ي�اcادة��ولية�للرواية

Rترتيب�الوقائع. متكام� �بل�يصنعها �رواية استخRص�و �فتسلسل��حداث�البسيط��fيصنع

حكاية�واحدة�متكاملة�فالحبكة�حركة�حيوية�تحول�مجموعة�من��حداث�اcتفرقة�إ#ى�. النتائج

تطورها�و �تراجعهاو �من�تقدمها�¬ي��fتتكون�من�ترتيب�الظروف�بلو �.ضمن�إطار�حدث�رئي�)'

�من�حال�إ#ى�حال�جديدةو  ��وفق�نظام�3».تحولها ،�بعضبمعZن�يسهم�Kي�شد��جزاء�بعضها

توقيت�و ،�Kي�مضمونه�بل�Kي�موقعه�تلهذا�ترتبط�الحبكة�بالزمن�ذلك�أن�أهمية�الحدث�ليسو 

هو�تتابع�خاضع�و ،�ذلك�أن�موقع�الحدث�داخل�سلسلة�من��حداث�هو�ما�يمنحه�مع±z،�ذكره

                                                           
  115ص�،�الحداثةو �الرواية�العربية،�محمد�الباردي�:1
   117ص�،�اcرجع�نفسه :2
  72ص،�قد�الروايةمعجم�مصطلحات�ن،�لطيف�زيتوني�:3
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  1.يعمل�ع\ى�شد�القارئ�إلaªا،�لصراع�ما

�بل�إن�بعض�الروايات�تبدو   فaªا� لم�تغب�الحبكة�عن�كل��عمال�الروائية�الجديدة

�غرييه �روب �آfن �روايات �ومaiا ��قل �ع\ى �عناصرها �بعض �Kي �قائمة " اcمحوات" الحبكة

�" اcتلّصص"و �روايته �Kي �ذرو´aا �"بيت�اcواعيد"لتبلغ �ونتا#ي�وهو�شأن�، روايات�ميشيل�بوتور

�ساروت ،� �أخر�مثل �روايات �Kي �تزول �تكاد �غرييه" الغYZة"بينما �روب �fÈن ،�  "لولدا"ورواي}'

  .Robert Pingetلروبار�بانÃي�" التحقيق"و

�تربط�يكمن�تYºير�فك�الحبكة�من�طرف�الروائي    �ال}' �اcتينة �بالعRقة شكل�Zن�الجدد

�للواقع �الجديدة �بالرؤيا �الروائي �النص �النصو ، �تغي�YZّهندسة �إ#ى �دفع�aم �ال}' معوضZن�،

ن�التسلسل�الخطي�لسرد�ومضات�وصفية�متناثرة�محطمZو �التسلسل�التاريÔي�بلقطات�سردية

  .مبتعدين�بذلك�عن�صياغة�حبكة�واضحة�اcعالمو ،�الحوادث

�ع    �والx¿امنكما �التجاور �جماليات �باعتماد �أو�تفككها �الحبكة �غياب �الرواية ،�وضت

فيتجاور�عدد�من��حداث�تّم��شتغال�ع\ى�كّل�مaiا�Kي�حد�ذاته�فإذا�كانت�العRقة�السببية�

� �جعلها �مما �بيaiا �متعددة«منتفية �الظاهر�abuا �Kي �النمو�العضوي�و �متنوعةو �مفككة تفقد

�تبدو و �.الداخ\ي ��–غ�YZمYxابطة��مع�أabا �الوهلة��و#ى �أحداث�منتقاة�–Kي �2»مصقولةو �فإabا

تجاورها�يمكن�القارئ�من�و ،�كّل�مaiا�حدث�ف±'��fمجرد�واقعة،�بحيث�تكون�دالة�Kي�نفسها

   .تركيب�اcع±�zالك\ي�الذي�تصوره�هذه��حداث�بشكل�مجزأ

أو�ما�يصطلح�عليه�،�يةمن�عوامل�إضعاف�الحبكة�Kي�الرواية�الجديدة�وصف��فعال�اليوم

�بالعادي�أو�اليومي ،� �الحكاية �حيث�تقوم �Kي �" درجات"رواية �أفعال�يومية�مثc�Rيشال�بوتور ع\ى

مما�يفقد�التوتر�الداخ\ي�بZن�،�مفصلةو �ةأفYxد�مجز ،�التRميذو �عادية�يمارسها�مجموعة�من�الطلبة

للكاتب�" مرور�الحدأة"ك�أيضا�رواية�من�ذل. �فعال�ف�Rتنمو��حداث�متوترة�لتجد�حلها�Kي�الaiاية

  .و�غYZها...لروب�غرييه" بيت�اcواعيد"كذا�و ،�لروب�YZيانÃي" التحقيق"و�"الولد"نفسه�و

                                                           
  64ص،�1985،�بYZوت،�دار�الكتاب�اللبناني،�معجم�اcصطلحات��دبية�اcعاصرة،�سعيد�علوش�:1
،��دابو�الفنون و �اcجلس�الوط±'�للثقافة،�سلسلة�عالم�اcعرفة،�أنماط�الرواية�العربية�الجديدة،�شكري�عزيز�اcا|)'�:2

   104ص،�الكويت،�1990
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أما�من�الرواية�الجزائرية�فيمكن�أن�نمثل�برواية�شهقة�الفرس�لسارة�حيدر�ال}'�تسرد�

�كاتب �يوميات�زوجة �الحشيش، �بي�aاو �تدخنو ��كستازي و�تتعاطى �Kي �خيالها��تثمل لينطلق

ترد�Kي�مشاهد�،�انفراجو �بصور�وتمثRت��fتتطور�و�f¬ي�تخضع�لتطور�العقدة�العهود�من�تأزم

  .متجاورة

 Rي�الرواية�الجديدة�سواء�الفرنسية�أو�العربية�هو�إن�الKي�موضوع�الحبكة�Kفت�للنظر�

�البوليسية �الحبكة �اعتمادها �لقوا، �تخضع f� �النوعغ�YZأabا �شروطهو �نZن ،� �مث�Rمن ذلك

ن�عأما�،�وغYZها�كثYZ..والتحقيق،�جدول��وقات كذا�Kيو ،�واعيدبيت�اcو �اcتلصصاcمحوات�و 

والرماد�شكاوي�اcصري�الفصيح�،�الحداد،�الرواية�العربية�فيمكن�أن�نذكر�أخبار�عزبة�اcن�)'

  . للروائي�الجزائري�عز�الدين�جRوâي�الذي�غسل�اcاء

  : {6شيم�الزمن- 5-3

�للتجديد´aشيم�الز  �الجديدة �توق�الرواية �من�من�اcظاهر�الدالة�ع\ى �لكسر�، �تس©ى إذ

�اcنطقي�لحداث�اcسرودة �التتابع �تحافظ�ع\ى �ال}' �التقليدية �الرواية �خطية �تعتمد�، بينما

إيابا�ع\ى�و �الحاضر�واcستقبل�لتتحرك��حداث�ذهاباو ��و#ى�زمنا�متداخ�Rيتنوع�بZن�اcا|)'

�الرواية�من�abاية�فقد�،�اضع�للكتابة�فقط�دون�أي�ترتيب�منطقيهذه��زمنة�بشكل�خ تبدأ

�من�اcنتص،�تس�YZباتجاه�اcا|)'�البعيد�أو�القريبالحكاية�و  ف�الحكاية�لتس�YZباتجاه�أو�تبدأ

�و  �اcستقبلو �الحاضر اcا|)' �و ، �اcعتمدة �الروايات �هذه �Kي �س�YZالزمن �يتنوع ع\ى�« هكذا

��fالسببية�1».الx¿امنو �التوازي و �أي�ع\ى�جماليات�التجاور ،�جماليات�التفكك�بالدرجة��و#ى

  .التسلسل�التاريÔي�كما�ألف�قارئ�الرواية�التقليديةو 

�الجديدة �الرواية �الزمن�Kي �مظاهر�´aشيم �تتعدد ،� �الروايات�إخ�fRلذا �غالبية �Kي نجد

بتدعه�الرواية�هو�مظهر�لم�تو ،�بالتسلسل�الزم±'�إذا�تفتقد��حداث�للنمو�الطبي©ي�والسببية

�،�وظفتهو �الجديدة�غ�YZأabا�استفادت�منه �fترسم�حبكة�« فكان�التجاور�واحدا�من�سبلها�فـ

�التقليدي�للكلمة z±عcبداية،�با� بل�حكايات�مختلفة�(...) عقدة�تصل�إ#ى�قمة�و �أي�قصة�لها

                                                           
   104ص�،�اcرجع�السابق :1
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� �دقيقة �وأفعال �cحات�سريعة �Kي �اكتشاف�تباي�1»تظهر�كاللوحات �القارئ �عاتق �ع\ى ن�يقع

   .أزمن�aا

�التباين�ع\ى�إفقاد�القارئ�اcرجعية�الزمنية كما�،�وKي�غياب�عRمات�دالة�سيعمل�هذا

حيث�تYxاكم��فعال�ف�R¬ي�تÃيء��La route des Flandreهو�الحال�ورواية�طريق�الفلندر�

  . بل�ان�الرابط�الوحيد�بيaiا�هو�الراوي�جورج،��f¬ي�تتعلق�سببيا�ببعضها�البعضو �متوالية

لكلود�سيمون�التجاور�بشكل�يجعلها�تبدو�كمشكاة�استثنائية��Géorgiquesتعتمد�رواية� 

�متعددة �سردية �خيوط �مaiا ق�. تنبعث
ّ
عل
ُ
�ت �ال}' �آخر�للعقبات �نموذجا �الرواية تعرض�هذه

يجد�القارئ�ست�صفحات�تصف�لوحة�؛�و¬ي�اcوارد�السردية�ال}'�يتغذى�مaiا�السرد�،�الزمن

أما��.فتتجاور�اcقاطع�الوصفية�دون�أن�تعطي�أي�انطباع�زم±'،�رخاميتبعها�وصف�ال،�لديفيد

�متجاورة �نفسها �¬ي �حياة �مراحل �تعرض �فإabا �الرواية �هذه �من ��و#ى �الصفحات تلaªا�،

�fرابط�بيaiا�غ�YZالتجاور�الذي�يسهم�،�Kي�شكل�لوحات�سردية،�مقتطفات�من�كتابات�قديمة

�تقّد  �مع �الذي z±عcا� �تكون �Kي �القراءة �عليهرُ م �الدfلة �uجل �اcشاهد �هذه �أن�. صفت كما

�YZة�الطفولة" هو"الضمYxن�فZما�ب�YZات�أخرى و �الذي�يقوم�بالسرد�يتغYxف�،�fومع�تقدم�القراءة�

تشYZان�إ#ى�تباين�الفYxات�الزمينة�) والخط�الروماني،�الخط�اcائل( تعود�الطبقتان�السرديتان�

تق�القارئ�اكتشاف�الفYxة�الزمنية�مستعينا�باcراجع�بل�يقع�ع\ى�عا،�الحاضرو �ما�بZن�اcا|)'

   .ال}'�سيوفرها�السرد

وفرة�اللحظات�اcخx¿نة�تشكل�مظهرا�آخر�من�مظاهر�و �إ#ى�جانب�التجاور�نجد�الx¿امن 

�الجديدة �الرواية �الزمن�Kي �´aشيم �Kي��fيتعلق�، �اللحظة �مر�بالقفز��ستذكاري�بل�بتناسخ

�تكاثرها ،� �ع\ى �يحيلنا �مما �رواية �تصرح �الذي �الزمن �اcجال لكلود� le Vent "الريح"سمك

  ".سمك�الزمن"Kي؛� سيمون�أabا�تبحث�عن�شخوصها�فيه

�عند�إحدى�شخصيات�كلود  �نجده �ما �Claude Mauriacمورياك� ومن�ذلك�أيضا

يYºز�ع�YºخانتZن��فكار�اcصاحبة�لشخصيته��graphiqueالذي�يحاول�إيجاد�مقابل�كتابي�

                                                           
   27ص�،�التوزيع��لكYxونيو �كتب�عربية�للنشر ،�تشظي�الزمن�Kي�الرواية�الحديثة،�أمينة�رشيد:1
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�الوقت�نفسه�حياته�الشخصية :الروائية �عليه�و �الذي�يتأمل�Kي �تعرضها �البائسة�ال}' الحياة

   1.وسائل��عRم

Kي�حZن�يوظف�بوتور�التقطيع�الفضائي�حيث�يلتحم�الزمان�واcكان�لتشكيل�الوحدات�

فيتعدد�الزمن�بتعدد��مكنة��.فتبدو�الرواية�تراكما�cجموعة�من�الوحدات�الزمكانية،�السردية

،�الزمان�هو�الحاضرو �اcكان��ول�هو�القطار ،�ايته�التعديل�ال}'�تمثل�رحلة�باتجاه�رومارو �Kي

�اcا|)' �الزمن �أي �السابقة �لحياته �العودة �الزمن�عن�طريق �هذا �الذي�غادره�و �¾aشم اcكان

كذا�عن�طريق�تخيله�لحياته�اcأمولة�مع�سيسيل�فيكون�الزمن�هو�اcستقبل�واcكان�و ،�باريس

�روما �التحقيق�هو�و ، �رواية �Kي �أيضا �نجده �حيث�تفقد��فعال�كل�نمو�زم±'«ما �تخضع�، إذ

يرتبط�فيه�الحاضر�بالتحقيق�الذي��2»الوحدات�السردية�بصفة�أساسية�إ#ى�التقطيع�الفضائي

�الشخصية �مع �سؤالو �يجرى �شكل �Kي �جوابو �يتم �الزمن�، �لخط �´aشيما �الجواب ليشكل

  .السائد�عن�طريق�العودة�للما|)'

fن�La Jalousie�uمن�مظاهر�´aشيم�الزمن�نجده�Kي�رواية�الغYZة��آخر �اظهر م نجد  

إ#ى�درجة�أن�القارئ��fيعرف�إن�كان�الفعل�وقع�مرة� حيث�تتشابه��فعال�وتتكرر ،�روب�غرييه

�مراتو �واحدة �عدة �سرد �مرة، �أك��Yمن �حصل �أنه ��خ�YZيبدأ�. أم �الفصل �أن �إ#ى إضافة

�ال}'�افتتح� �Kي�روايته�و ،�a³ا�الفصل��ول بالكلمات�ذا´aا هو�ما�عمد�إليه�سم�YZقسيم'�أيضا

�للموت �رائع �يوم ،� �Kي �من� "الفصل��ول�مكرر "حيث�كرر �السردية الفصل�"بدايات�اcقاطع

Kي� عند�الطاهر�وطار أيضاهو�ما�نجده�و ،�تZنالرواي�اتZنKي�ه الزمن�الدائريا�جعلما�ي،�"�ول 

�لطاهر�يعو�إ# �الو#ي �مقامروايته �الزكي�حيثى �و �ه �السرد �أك��Yمن�مرةيعود �لفعال�ذا´aا Kي�،

ليمارس�الو#ي�الطاهر�،�تعود�به�للما|)'�التاريÔيو ،�لتطوري�للزمنانقاfت�سريعة�تكسر�الخط�

التقطيع�و �يجد�هذا�التشظي�الزم±' .أك��Yمن�مكانو �أك��Yمن�مرة�Kي�أك��Yمن�زمن) القتل( الفعل

�Kي ��الفضائي�مYºره �يعيش� الصوفيةالحالة �الطاهرال}' �الو#ي �الفضائي، �يجد�التقطيع �يبنما

                                                           
1 : Francine Dugast-Portes, Le nouveau Roman,une césure dans l’histoire du récit,sous la 

direction de,Henri Mittrand, Nathan,p65,66  

  259ص�،�لحداثةاو �الرواية�العربية،�محمد�الباردي�:2
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حيث�تتدا¡ي�اcشاهد�دون�رابط�،�رمل�اcاية�Kي�الذاكرةو �Kي�كل�من�ذاكرة�الجسد�مصوغه

يمكن�،�مستقلة تجاور�لوحات�سرديةب±�zالتفكك�لرشيد�بوجدرة�ع\ى�Kي�حZن�تُ ،�منطقي�بيaiا

  . خلل�يحدث�أّي �aا�شاء�دون�أنالبدأ�بأ¾ّ و �للقارئ�إعادة�ترتيaÀا

 :إنكفاء�الشخصية- 5-4

uن�،�صراال}'�توقف�عندها�كثYZا�النقد�اcع،�الشخصية�من�أهم�مكونات�البناء�الروائي

Kي�روايا´aم�طريقا�جديدا�Kي�التشكيل�بعض�الروائيZن�الجدد�قد�جعلوا�من�طمس�الشخصية�

�،�الروائي صيصة�قد�تمZ¿ها�الذي�حرم�شخصيته�من�كل�خرواية�القصر� Kي�لكافكا�فعلكما

  ".ك"اكتفى�باèشارة�إلaªا�معتمدا�الحرف�و �بما�Kي�ذلك�اسمها

خصائص�الشخصية�الروائية�و �تاريخو �محو�مRمحى�#إوع\ى�غراره�س©ى�الروائيون�الجدد� 

رأي�روب�أfن�حسب�1» سجل�موت�الشخصية�أك��Yمن�مرة�...بعد�خمسZن�عاما�من�اcرض«فـ�

�النو �غرييه �أعظم aا �أقر�بم́و �وصفهمقد �كما �وأك�Yهم�جدية �قاد �أحد�، �يستطع �ذلك�لم مع

  .القرن�التاسع�عشررواية�إسقاطها�من�ع\ى�اcنصة�ال}'�وضع�aا�علaªا�

�رقم�� �عصر �Kي �فنحن �العصر �بمتغYZات �الشخصية �ع\ى �هجومه �الروائي �هذا يYºر

حيث�لم�يعد�للفرد�تأث�YZع\ى�مسار�عصره�كما�كان�شأنه� L’ère du matriculeالتسجيل�

�أمK�Rي�النجاحو �فقد�كان�سRحا�يبارز�به« Kي�عصر�بلزاك�فقد�كان��سم�مهما�Kي�ذلك�العصر�

كان�مهما�أن�يكون�للمرء�وجه�Kي�هذا�الكون�الذي�كانت�تمثل� .الغلبةو �التمرين�ع\ى�السيادةو 

  .فيه�الشخصية�وسيلة�وغاية�كل�بحث
ً
�اليوم�فعاcنا�أقل�ثقة�بنفسه�وربما�أك��Yتواضعا �أما

�العظمما �القوة �فكرة �عن �تخ\ى �بعد�و �للشخص�zدام �عما �يبحث �مادام �أك��Yطموحا لكنه

. حو�حداثة�روائية�تجسد�هذا�التحول�نحو�عالم�أقل�تمركزا�حول�الذاتنعن�سبيل� 2»ذلك

�البطل�السلK�'Ñي�الرواية�الجديدة�الفرنسيةو �الشخصية�اcسطحة برز�كل�منو �فانكفأ�البطل

  .انتقلت�هذه�اRcمح�إ#ى�الرواية�الجديدة�العربية�كغYZها�من�السمات�الفنيةو 

                                                           
  34صfن�روب�غرييه،�نحو�رواية�جديدة،�أ�:1
  36ص�،�اcرجع�نفسه :2
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�من�الحالة� �الفرنسية�حرماabا �الجديدة �الرواية �Kي من�أهم�مظاهر�تسطيح�الشخصية

�العاطفيةو l’état civilاcدنية �النفسية ��بعاد �من �نفعاليةو�كذا� �التعرض�و ، عدم

�كانو �لسلوكا´aا �الذي �بالتYºير�النف�)' �ال�تتصرفا´aا �قبلتزخر�به �روايات �عن�ل، �a³ا Rبتعاد

¿Zي�نسيج�التشابه�،�التفرد�والتمKامرأة،�رجل(عية�إننا�نقرأ�فقط�إشارات�نو «فكل�÷)'ء�عالق��،

'Ñسم�العائ\ي�للشخصيةو�فقد�اختفى�اسم�1»)..¬ي�،�هو(ضمائر�و ) ص�،�تاريخها�وممتلكا´aاو ،�

�uو  �الغYZة �رواية �Kي �كما �بحرف�واحد �حيث�يشار�للشخصية�روب�غfن�صار�يشار�إلaªا رييه

الفجيعة�للجزائري�عز�الدين�جRوâي�و �وهو�ما�نجده�أيضا�Kي�رواية�سرادق�الحلم،�"أ"بالحرف�

  . الذي�أشار�للشخصية�النسائية�بالحرف�نون 

�للشخصية �الجدد �أشار�الروائيون �بالضمائر�ل كما �أو �العموم قاسما��صبحتبألفاظ

بعض��تتعمد وقد�.القارئ�من�التميZ¿�بيaiا�مشYxكا�بZن�عدد�من�الشخصيات�دون�أن�يتمكن

الروايات�تقليص�الفروق�بZن�الشخصيات�إ#ى�حد�أن�شخصيتZن�تحمRن��سم�ذاته�كما�Kي�

�fيوضح�السارد�أنه�و ،��سم�كيمحيث�تحمل�شخصيتان�؛�ييهر لروب�غرواية�بيت�اcواعيد�

�صينية �أذن �إ�fمن �تميZ¿ه �يمكن �رواية، �Kي �فإّن �أما �نفس�Zشخصيتال اcمحوات �تحمRن ن

  .القسمات

�اcسطحة �الشخصية �بZن �التواصل �النص�و �ينقطع �Kي ��خرى �الروائية الشخصيات

الكRم�الذي�تحدث�و ،�إجابا´aاع\ى�الواحد�فاuسئلة�ال}'�تطرحها�تعرف�سلفا�أabا�لن�تحصل�

�fو �لنفسه�يتكلم�الشيخ�كأنه��fيتوجه�إK» fي�رواية�العشب�لبوتور�مث�R،�به��fيبلغ�اcسامع

�أما�Kي�رواي}'�روبار�بانÃي�التحقيق�2»لن�ينتظره�أبداو ��fينتظر�جوابا،�يتحدث�إ�fلذاته�وحدها

�من�خRل�لغ�aاو  �حضور�غ�YZهذاو �الولد�فإن�الشخصيات��fتتجسد�إ�fلغويا أما�. ليس�لها

إذ� ،مع�ذلك�تحرمها�من�العمق�النف�)'�الفردي،�نتا#ي�ساروت�فتحافظ�ع\ى�تفرد�الشخصيات

إضافة�إ#ى�. تضعهم�Kي�وضعيات�متشاa³ة�فينفعلون�تحت�تأث�YZمن�العوامل�الخارجية�اcثYZة

 fا�بجعلها�تأتي�أفعاaحركاٍت�آليةو �تسطيح�الشخصية�عملت�الرواية�الجديدة�ع\ى�تشيئ� .  

                                                           
  95ص�،�1988،�دمشق،�مطبعة�وزارة�الثقافة،�صياح�الجهيم: تر،�قضايا�الرواية�الحديثة،�جان�ريكاردو�:1
  221ص�،�الحداثةو �الرواية�العربية،�محمد�الباردي�:2
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  :الوصف�- 5-5

�قارئ�الرواية�التي  Kي�صناعة�العمل�الروائيو�Yxاجع�الحبكة�والشخصيات�ب جديدةفاجأ

مختلف�عن�تلك�اcقاطع��غ�YZأنه،�يشكل�عنصرا�أساسيا�Kي�البناء�الف±' الذي،�وفرة�الوصف

uنه�إن�قفز�علaªا�قد��fيجد�ما�،�ال}'�كان�بإمكانه�القفز�علaªا�دون�قراء´aا�Kي�الرواية�التقليدية

� �يقرأ �هو�؛ �الجديدة �الرواية ��كK�Yºي �الحضور �تمثيل�لذلك�أن �يد¡ي �عاد لوصف�الذي�ما

عكس�ما�كان�عليه�Kي�الرواية�التقليدية��1واقع�بل�إنه�تحول�إ#ى�وصف�خRق�يخلق�اcع±zال

ويضرب�جان�ريكاردو�مثا�fعنه�بالصفحات��و#ى�من�رواية�،�حيث�كان�fحقا�باcع±�zمتمما�له

لبلزاك�حيث�يجري�وصف�الشخصية�بعد�أن�يحدد�مع±�zالوصف�بعبارة�" أورسول�مYZويه"

 ا�fيزخرفعام�Rما�يجعله� 2»مزية�الوصف�هنا�أن�يYºهن�ع\ى�مسبق«جعل�مما�ي،�سابقة�عليه

هو�ما�يصّوغ�القفز�ع\ى�صفحات�الوصف�Kي�الرواية�التقليدية�إذ�و �يعول�عليه�Kي�فهم�النص

  .أabا�لن�تفعل�غ�YZعرض�مع±�zتم�شرحه�مسبقا

اللوحة��ع\ى�العكس�تماما�Kي�الرواية�الجديدة�الوصف�لم�يعد�إطارا�للوحة�بل�إنه�هو 

لرواية�تغYZت�لم�يعد�يتطرق�للديكورات�أو�إبراز�بعض�العناصر�اcهمة�Kي�الرواية�uن�ا،�ذا´aا

�YZهناك�غ� �يعد �÷)'ءو �أشياءفلم �مع±zو �جمادات��fتكشف�عن ��fتع�Yºعن فالهدف�من�،

جعل�القارئ�يرى�أشياء�هذا�العالم�بل�إنه�يس©ى�و �الوصف�لم�يعد�تمثيل�واقع�موجود�مسبقا

  .تأكيد�وظيفته�الخRقةى�إ#فقط�

الشخصيات�دون�أن�و �يستعاض�به�عن�القصةل،�الجديدةالوصف�Kي�الرواية�يطول�  

،�لبا�من�÷)'ء�صغ�YZعديم��هميةينطلق�الوصف�غا .Kي�النص�التشكلتربطه�a³ما�عRقة�عند�

�يو  �قريبة �بطريقة �اcشهد �رسم �Kي �متد �الفوتوغراKيمن �سينمائيو �الفن �بعض�و ، �دفع هو�ما

�اد�إ#النق ارتباط�الوصف�عنده��دغ�YZأن�روب�غرييه�يفن،�"مدرسة�النظر"ى�وسم�اcجموعة�بـ

YZالتامة�بل�إنه�يولد�من�جزء�صغ� �بالفن�الفوتوغراKي�uنه��fينقل�الصورة من�÷)'ء�عابر�،

�خطوطاو �YZتaÀافليتعلق�بالجزئيات� �مaiا �أشكاfو �يمد �فجأةو �ثم�يعود، يكرر�و �يناقض�نفسه

                                                           
  165ص� ،قضايا�الرواية�الحديثة،�جان�ريكاردو�:1
  140ص،�اcرجع�نفسه:2



���� ��������� ��������� ��������� ����� : : : : ��� !"� #�$ ��� !"� #�$ ��� !"� #�$ ��� !"� #�$��������������������                                                                                                                                                                                                                                 &"�� &"�� &"�� &"������������������     : : : :������� �������������� �������������� �������������� �������  

 

 

45 

�اع �إذا z{ح� �تكدست�الخطوط�نفسه �ما �يلمح�شيئا �بدأ �القارئ�أنه أحيطت�و �و�شكالتقد

�وراءه،�الحYZةالصورة�بالشك�و  �متماسكا �الوصف�لم�يYxك�شيئا ،�1فيكتشف�القارئ�أن�هذا

  .س�مجرد�نقل�لواقع�قائم�خارج�النصليو �ذلك�أنه�وصف�خRق�مبدع

�� �الوصف�يعمل �تحطيم �التقليدي« ع\ى �اللوحة �البصري و �ترتيب �التكعيبيZن�صنيع،

ليس�لهم�من�هدف�مشYxك�إ�fأن�يحملونا�،�الفنانZن�الذين�جاؤوا�قبل�التجريديZن�Kي�الرسمو 

رغم�هذا�ال�aشيم�. 2»الجما#يو �بZن�العقل،�ع\ى��حساس�بوجود�انفكاك�بZن�الرؤية�والحقيقة

،�للوصف�فإن�مRحظة�النقاد�صائبة�Kي�حق�عدد�من�اcقاطع�الوصفية�Kي�الرواية�الجديدة

متأثرة�برؤيا�الواصف� تعرضها�بحيادية�غYZو �¬ي�مقاطع�تتتبع�التفاصيل�بدقة�بصرية�بالغةو 

�أو�تأويله �لذلك�و ، �¬ي �روايات�روب�غرييه �الواصف�Kي �فعيون �رمزي �أو�عمق �دfلة �كل من

السبب�Kي�هذا�و �3دون�أي�قوة�غ�YZقوة�تلك�العيون ،�الرجل�الذي�يسK�YZي�اcدينة�دون�أي�أفق

غرييه�هو�ايمانه�بأن��شياء�موجودة�بشكل�مستقل�Kي�العالم�الخارâي�باستقRل��اcنpى�لروب

�être-là هنا�فحقيقة�العالم�الوحيدة�تكمن�Kي�حضوره،�تام�عن��نسان أن�fبد�لدب�و ،

  . يأخذ�هذه�الحقيقة�بعZن��عتبار

مث�Rحيث�طريق�الفلندر�رواية�Kي��حالالكما�هو�،�تتسم�بعض�مقاطع�وصفية�بالRيقZن   

تحريفات� الليل�أو،�فتكون�ضحية�للتعب�أو�الصدمة،�يمس�الشك�كثYZا�من�اcقاطع�الوصفية

  4.سبaÀا�الذاكرة�أو�الخيال

�محايدا�  �وجودا �تتخذ �ال}' ��شياء �الجديدة �الرواية �الوصف�Kي �موضوعات �أهم من

�الشخوص �مستق�Rعن ،� �القطار�" التعديل"فالواصف�Kي �Kي �يشاهده �ما �يصف�كل ثاث�أ؛

مهما�كانت�،�كل�ما�يYxاءى�خارج�القطارو ،�العرباتركاب�كل�ما�يحمله�،�فaªاما�يحمل�و �العربات

فتبدو�،�خارجهو �يصف�كل�ما�يراه�من�داخل�البيت" الغYZة"والراوي�Kي� .قيمة��شياء�اcوصوفة

  .�شياء�قائمة�بذا´aا�مستقلة
                                                           

  131ص،�نحو�رواية�جديدة،�أfن�روب�غارييه: ينظر�:1
  444ص،�1982،�بYZوت،�2ط،�منشورات�عويدات،�جورج�سالم: تر،�تاريخ�الروابة�الحديثة،�م�ألبYZيس.ر:2

3: Francine Dugast-Portes, Le nouveau Roman, P96 
4: Ibid,P99 



���� ��������� ��������� ��������� ����� : : : : ��� !"� #�$ ��� !"� #�$ ��� !"� #�$ ��� !"� #�$��������������������                                                                                                                                                                                                                                 &"�� &"�� &"�� &"������������������     : : : :������� �������������� �������������� �������������� �������  

 

 

46 

لق��مر�باللوحات�الزيتية�سواء�تع؛�الصور�بكل�أنواعها�موضوعا�آخر�هو �وصف�يتناول 

�أو�الحائطية �الYºيدية، �الطوابع �الفوتوغرافية، �مو �الصور �ستمثل �ال}' �اcنقوشة �ادةالصور

الشخصيات�كما�هو�حال�و �ذلك�أabم��fيكتفون�باuحداث،�سردية�يلجأ�إلaªا�الروائيون�الجدد

�التقليدية �الرواية ،ºال� �الطوابع �cضامZن �سيمون �مث�Rوصف�كلود �ذلك �Yيديةمن وصف�و ،

�الريح �رواية �الجدار�Kي �ع\ى �اcعلقة �الفوتوغرافية �للصور �بوتور �فيصف�Kي�، �روب�غرييه أما

�زيتية �و�اcمحوات�لوحة �الشبح"Kي �مدينة �Kي� "توبولوجيا �ستوصف�أيضا �اللعب�ال}' أوراق

�عُ ،�ب()'ء�من��قتضاب" طريق�الفRندر" ه�الكب�YZبالفنون�رف�عن�ميشال�بوتور�اهتمامكما

�ال z{نرنه�إتشكيلية�حZن�معروفZقائمة�ع\ى�لوحات�لرسام� �يلعب�تمثال�،�كب�نصوصا بينما

"z(Ðي�رواية�التعديل�إ#ى�جوار�لوحات" موKا�YZايكل�آنجلو�دورا�كبc� بقصر� تماثيل�جناح�موليارو

les Tuileries.   

�ال  �بوصف�هذه �الروائيون�الجدد �مو �fيكتفي �يتخذوabا �إabم �بل �سرديااصور �دا مaiا�،

،�الدffتو �تتفجر�اcوضوعاتو ،�تخرج�الشخصيات�الروائيةمaiا�و ،�تتشكل�اcشاهد�السردية

Kي�"و" بيت�اcواعيد"كذا�رواية�و �"أور�أو�بعد�عشرين�سنة"كما�هو�الحال�مع�رواية�كلود�أولييه�

الثانية�لوحة�تمثل�و �حيث�تظهر�صورتان��و#ى�حقيقية�Kي�الشارع�.fu1ن�روب�غرييه�"اcتاهة

قد�كان�واقفا�و �يقوده�ا#ى�تقاطع�شارعZنو �cشهد�نفسه�تتحرك�الصورتان�فيمر�صÑ'�بالجنديا

Kي�رواية�تالية�يمر�صÑ'�بالجندي�دون�أن�نعرف�إن�كان�هو�نفسه�و�ثم،�بتقاطع�شارعZن�أيضا

�الصÑ'��ول  �رواية�ثالثة، �ع\ى�و �ليمر�Kي �الذي�قدم�للقارئ�مرسوما z¼قcا� �الجندي�إ#ى يقود

cالحكاية�من�جدي،�علقة�ع\ى�جدار�غرفة�خاليةاللوحة�ا� هكذا�يكون�الكتاب�،�دلتعود�وتبدأ

  ".متاهة"يمزج�العناصر�السردية�ببعضها�لبناء�نص�،�فخا�للقراءة

مده�èضعاف�تقد�تطرقنا�لبعض�الروايات�ال}'�تعو �كما�يتناول�الوصف��فعال�اليومية 

  .الحبكة

  

                                                           
  و�275-273ص،�الحداثةو �العربية�الرواية،�محمد�الباردي�:ينظر:1

;p100 Francine Dugast-Portes, Le nouveau roman  
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  :ا@كان- 5-6

�التقلي  �الرواية �Kي ��حداثاcكان �ضمنه �إطار�تحصل �دية �الروائيZن�، �جعل وهو�ما

� �معاcه �واضحا«يرسمون �رسما �معماريا، �أو�رسما ، ¿Zالح� �بحقيقة �تحس واقعيته�و �يجعلك

�جميعاو  �و �1»تاريخيته �لذلك�بعض��عتبارات�مaiاقد �أو�ا�:وضعوا �العام �اcكان cركزي�رسم

�معاcهو �ووصفه �تحديد �الجو ، �أو �الثانوية ��ماكن �رسم �تطرأ �ال}' �زئية �تنقRت�عليه مع

�الشخصية �و ، �بأن �قائلZن �الجدد �الروائيون �رفضه �ما �معالم�و�الروائي ةمبالغ¬ي �تحديد Kي

�يجعل�من�أماكنه��f،�يوهم�القارئ�باuمانة�الجغرافية��ماكن�تجعله�غ�YZصادق�فهو  ¬ي�ما

  .�f¬ي�خياليةو �جغرافية

نجد�Kي�عدد�كب�YZف،�عRقته�بالشخصياتيتج\ى�اcكان�Kي�الرواية�الجديدة�من�خRل� 

�البحث�أو�ال �برحلة�قصد �تقوم �الرئيسية �حقيقتمن�الروايات�الشخصية عند�روب�غرييه�،

الرواية� Kي" ماتياس"و�"وfس"Kي��و#ى�ينتقل�" اcتاهة"و�"اcمحوات"مث�RيYºز�مع±�zالرحلة�Kي�

�مدينة�ى�و# �و�إ#ى �جزيرة�ةالثانيKي �إ#ى �قو ، �يرحل �كRهما �البحث�فـ يبحث�عن�" وfس"صد

�عن�حرفاء�و �يمتطي�دراجته" ماتياس"و،�عناصر�الجريمة�ال}'�كلف�بالبحث�عaiا يتنقل�بحثا

  .لشراء�ساعاته

�بوتور   �ذلك�ميشال �من �الجدد �الروائيZن �باÄي �عند �الرحلة z±مع� �نجد ��كما جدول�"Kي

Kي�الثانية�يسافر�البطل�من�و،�برحلة�تربص" ريفال"Kي��و#ى�يقوم�السيد�" التعديل"و" �وقات

كلود�. كشف�لهاو �بحث�عن�الذاتإ#ى�ليتحول�محور�بحثه�،�باريس�إ#ى�روما�بحثا�عن�عشيقته

 وال}'�يتج\ى" طريق�الفلندر"سيمون�من�جهته�يربط�اcكان�بالشخصية�عن�طريق�الرحلة�Kي�

�رواية�و ،�Kي�عنواabا لتنقلامع±�zالرحلة�و  ل}'�تمثل�رحلة�Kي�ا" أور�أو�بعد�عشربن�سنة"مثلها

  .مدينة�أثرية

�التيه   z±هو�مع� �باcكان �الشخصية �عRقة �يحدد �الذي �الثاني z±عcا� �يعكسه�و ، الذي

�ذا�الروائيالكيفية�ال}'�يوظف�a³ا�هليس�فقط�عن�اcعYº و �لروب�غرييه" اcتاهة"عنوان�رواية�

                                                           
  131ص�،�Kي�نظرية�الرواية،�عبد�اcلك�مرتاض:1
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بشكل��يتج\ى�يهمع±�zالت�ذلك�أن؛�ماله�بشكل�عالروائيZن�الجدد��طريقة�توظيفو �بل�اcكان

�الشخصية" اcمحوات"كبK�YZي�رواية� ال}'�تتكرر�باستمرار�و �من�خRل�الحركات�ال}'�تقوم�a³ا

يجد�نفسه�Kي�مدينة�تتشابه�فaªا�واجهات�" وfس"فـ�،�بشكل�يو�ي�بضياع�الشخصية�Kي�اcكان

هو�العنصر�و �.فيدور�Kي�حلقة�لينت¼'�إ#ى�اcكان�ذاته،�اcحRت�والبنايات��fيمكنه�تحديد�مساره

أمام�شوارع�نفسها�حيث�تجد�الشخصية�cشيل�بوتور�" جدول��وقات"الذي�تستثمره�رواية�

aا�فتتيه�Kي�اcكانمتشاa³ة�و  ¿́Zي�الزمان�أيضاو �أماكن�تفقد�مKمن�ذلك�تتيه��Yا�تجد�،�اك�abإذ�أ

�Kي�اللحظة�ذا´aا �إليح}�zو ،�نفسها�لم�تتقدم�Kي�الزمان�بل�إabا غ�YZمحدد��هاcكان�الذي�تلجأ

  .الهوية�إabا�قاعة�سينما�مجهولة�الهوية

ل�اcقابل�لحالة�الضياع�Kي�اcكان�ذاته�¬ي�حالة�التنقل�السريعة�بZن�عدة�أماكن�ااcث 

Kي�هذا�السياق�يندرج�التقطيع�الفضائي�لرواية�و�Degrés" درجات" بوتور �كما�هو�حال�رواية

  .التيهو ��حساس�بالضياعو�عدد��ماكنلروبار�بانÃي�حيث�تغرق�الشخصية�Kي�ت" التحقيق"

�الثبات �عنصر �الجديدة �الرواية �Kي �اcكان �يفقد �يوفرها�او �هكذا �كان �ال}' لثقة

�للشخصيات �التيهو ، �من �حالة �تعيش �تلجها�و �يجعلها �ال}' ��ماكن �معالم �بتشابه الضياع

  . الشخصيات

  :chosificationالتش�Yء� - 5-7

ال}'��∗�YZعن�النظرية�الثانية�cاركس�حول��ستRبالتشيؤ�هو�لفظ�نحته�لوكاتش�للتعب  

�الرأسما#ي �ظل�النظام �Kي �سلع �تتناول�تحول�اcوضوعات�إ#ى �من�، �النظر�إلaªا �يغ�YZزاوية مما

مما�جعلها�خاضعة�لقوانZن�السوق��f،�القدرة�ع\ى�تلبية�حاجات��نسان�إ#ى�قيم�aا�التجارية

�إلaªا �اcس�aلك �لحاجات ��نو ، �عملية �موضوعيةتأخذ �صبغة �بذلك �تاج �الصيغة�، وتطüى

�عن �عوضا �السلع �ع\ى �و�نساني�الشيئية �جتما¡ي� � .محتواها �Kي �السبب �يعود fالتشيؤ�

هذه�العRقات�ال}'�،�بل�لعRقات��نتاج��جتماعية�السائدة،�للتقنية�أي�للقوة�اcنتجة�اcيتة«

                                                           

غالبا�ما�يستعمل�بمع±�z،�و تجسده�Kي�موضوع�يعود�ليتحكم�فaªاو ��ستRب�كمدلول�فلسفي�هو�انفصال�جزء�من�الذات: ∗

�غYxاب .  
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�و �تفرض�تحويل�كل�النشاطات��نسانية �ذا´aا�كل�اcنتجات�إ#ى �تحمل�Kي �أشياء سلع�أي�إ#ى

�تبادلية �لتعود�1»قيمة �الناس �عن �و �فتستقل �بقدرية �إياهم �مشعرة الوضع�تسيطر�علaªم

  .عينيتهو �مما�أفقد��نسان�خاصيته،�و�حتميتهالسائد

إ#ى�أن�يصبح�طابعا�،�يمتد�هذا�الشعور�بفقدان�الخصوصية�من�العRقات��جتماعية 

وس½Yاها��هاالتاريخو �اcمZ¿ة�هاالشخصية�الروائية�مRمحعد�أن�فقدت�فب،�روائيةلكتابة�الممZ¿ا�ل

YZغ�fا�aÙل�أشياRذلك�أن�الرواية�الجديدة�تنتهج�التش�'ء�محولة�ما�ليس�شيئا�،�تتكون�من�خ

'(÷� �ءإ#ى �العاطفة؛ �ذلك �تكتسب�طبائع�و �من �الجديدة �الرواية �Kي ��شياء �جعل الفكر�مما

�مaiا �ليست �ما، �مع �تتقاطع �أن ��دون �cشاعر��تفعلهكانت �اسقاط �من �التقليدية الرواية

فإذا�كانت�؛�حيث�اعتمد�بلزاك�مث�Rع\ى��ثاث�لوصف�تاريخ��سرة،�الشخصية�ع\ى�أشياaÙا

يجعل��بشكلف�توظفاuشياء�. 2اcقاعد�موزعة�فإن�ذلك�يدل�ع\ى�أن�أحوال��سرة�قد�ساءت

iامaا�a³امما�يفقدها�ما�يسميه�روب�،�صورة�عن��صحاaلي�Rغرييه�استق.  

�لن�تكون�ع\ى�عكس�ذلك�  ��شياء �انعكاسا �الرواية�الجديدة �لروح�البطل�«Kي غامضا

�الغامضة ،� �رغباتهلن �ظل �أو �آfمه �صورة �تثبت...تكون z{ع\ى��ح� �غريبة �¬ي �حد �أي إ#ى

�الرواية��3»�نسان �اcألوف�جعل z±عcبا� �غياب�الشخصية �إلaªا �مضافا �لشياء �الوفرة هذه

�الروايةالجديد �غياب��نسان�عن�هذه �fنتقادات�مفادها �عرضة �ة هو��مر�الذي�يفنده�و ،

كلمة�uن��شياء�K �fيو،�Kي�كل�سطر،�روب�غرييه�مؤكدا�أن��نسان�موجود�Kي�كل�صفحة

  .الخياليةو �تتمتع�بأي�حضور�خارج�مجاfت�الرؤية��نسانية�الواقعية�مaiا

شخصية�الواصف�و ،��نجد�وصف��شياء�داعما�للسردمثR " الغYZة"وبالعودة�إ#ى�روايته� 

،�إذ�يخوله�موقع�العZن�من�تبئ�YZبعض��شياء�بصريا؛�تتكشف�من�خRل��شارات�ال}'�يبaØا�

�ينظر�للبيت�أو�الزرع �إ#ى�جوار�الشخصيات�اcعينة�،�فهو�عندما تمنحه�بعض��شياء�جسما

                                                           
1:Rوت،�النشرو �الشبكة�العربية�لبحاث،�الحداثة�مدارات،�محمد�سبيYZ38ص،�2009،�ب  
  54ص�،�بحوث�Kي�الرواية�الجديدة،�ميشال�بوتور  :ينظر: 2
   29ص،�نحو�رواية�جديدة،�أfن�روب�غارييه�:3
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نقطة�اcراقبة�هذه��1رياضية�صامتة��أحذية،�غطاء�ثالث،�كرÐ)'�ثالث: فرانكو  بشكل�صريح�أ

  . فتصنع��شياء�الشخصية�الغائبة�ال}'��fُترى�إK�fي�أشياaÙا" الغYZة"خطط�لها�من�طرف�

عدد�كب�YZمن�ا�إ#ى�بل�إنه�يتجاوزه،�والتش�'ء��fيقتصر�ع\ى�رواية�الغYZة�لروب�غرييه 

ال}'�كرست� cVoyeurتلصص�روايته�أيضا�ا: الروايات�نذكر�مaiا�ع\ى�سبيل�اcثال��fالحصر

 leçon deوروايات�كلود�سيمون�درس�Kي��شياء�،�des rienفقرات�طويلة�مaiا�لـ�f÷)'ء�

chosesا�الدال�abحكاية"و،�بعنوا"Histoire...ة��شياء�YZها�من�الروايات�ال}'�تعرض�سYZو�غ

مما�،�ية�لصاحaÀاباfعتماد�ع\ى�البصر�دون�إغراق��شياء�بعاطفة�الواصف�أو�بالحالة�النفس

�بالحيادية �الوصف �objectivité اcوضوعيةو �يشوب �أabا �باردة«تشعر�القارئ �لغة هادئة�،

�النYºة �العضوية، �أو�حرارة �احتدام �التورطو �ليس�فaªا �العZن�، �تعتمد�نظرة من�حيث�الرؤية

� �ترصد �ال}' �نحو�"�شياء"الصاحية �ع\ى �الخارج �ف" موضو¡ي"من ��fتتدخل �fو �"الذات"يه

�باfنفعاليخ �2»تلج �باcركز ، �أو�سينمائيةو �تستأثر��شياء �فوتوغرافية �بتقنية بتتبع�و �تصور

�للتفاصيل �دقيق ،� �إ#ى �النص�الروائي �ظاهره«فيتحول �اختصر�Kي �لعالم ع\ى� 3»وصف�أدبي

  .مستقبل��دب�هالسينمائية�ال}'�يرى�فaªا�غاريي�الطريقة

  :التأصيل�ال��اثي- 5-8

�عن    �الحديث �بنا �السرديةو �لتناصا�يعود �الجديدة اcادة �الرواية � Kي �إ#ى هذه�عRقة

bاالرواية�بالواقع�وكيف�أa� ي�واحد�من�كسرKقة�وصارت�Rا�التجريبية�تحيل�إت�هذه�العa´مكانا

،�هذا�عن�الرواية�الجديدة�الفرنسية..طوابع�بريدية،�صور ،�تماثيل،�اتلوح؛�ع\ى�أعمال�فنية

،�الفلسفي�العربي�القديمو �ما�سبق�ع\ى�الYxاث�السرديأما�العربية�فصارت�تحيل�إضافة�إ#ى�

بل�يحيلنا�،��fيقتصر�ع\ى�فكرة�التناص" التأصيل�الYxاثي"غ�YZأن�البحث�Kي�. ح}�zع\ى�التاريخو 

نتجه�فيه�و�هو�العنصر�الوحيد�الذي�( من�أبرز�التيارات�Kي�الرواية�الجديدة�العربية�واحدع\ى�

  : ال}'�يجملها�إدوار�الخراط�Kي�خمس�¬ي) مباشرة�للرواية�الجديدة�العربية

                                                           
1: Francine Dugast-Portes, Le nouveau roman, P98 

  153ص�،�أصوات�الحداثة،�خراطالإدوار�:2
3: Michel Raimond, le roman depuis la révolution, Armand Colin ,Paris, p 242 
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  تيار�التش�'ء��-

  التيار�الداخ\ي�العضوي��-

  التيار�الواق©ي�السحري �-

  التيار�الواق©ي�الجديد�-

  .تيار�استيحاء�الYxاث�-

�للYxاث�العربي   عودة�،�وهو�من�جهة�أخرى�التيار�الذي�يكسر�النموذج�الغربي�بالعودة

ولكن�،�ا�يتيحه�الYxاث�من�امكانات�للتعب�YZعن�الواقع�فقطكان�fبد�مaiا�ليس�لRستفادة�مم

�الYxاث �هذا �يصوغ�. تمحيصهو �cساءلة �بما �الك�Yة �من �تحته �اcندرجة �الروايات �كانت وقد

�تنتظم�تحتهو �دراس�aا �توظيف. تحديد�مصطلح �رواية �مصطلحات�أهمها الYxاث��ظهرت�عدة

وسعيد�يقطZن�بالجمع�بZن�الرواية� ،Kي�حZن�اكتفي�محمد�رياض�وتار،�عند�بن�جمعة�بوشوشة

�السابق �اcصطلح �اعتماد �دون �والYxاث �اcغاربة، �النقاد �اعتمد �حمداوي�مو �بينما �جميل aiم

�تجريب�التأصيل �التناص�الYxاثيو ، �اختار�الجزائري�سعيد�سRم�مصطلح �فوزي�الزمر#ي�، أما

�الYxاثي �التأصيل �وظف�مصطلح �فقد ��خ�YZلوضو و ، �آثر�البحث�اعتماد �ع\ى�و �حهقد دfلته

� �الروائيZن �بZن�«اتجاه �اcشYxكة �العناصر��جناسّية �ع\ى �منطوية �نصوص�سردية �انشاء إ#ى

فتلّونت�روايا´aم��1»طبقة�النصوص�الروائية�ومنفتحة�ع\ى�خصائص�الYxاث�السردي�العربي

بلون�مح\ي�باعتمادها�فلسفة�تناصية�ترى�النص�مرتبطا�بالضرورة�بعRقات�تناصية�مع�غYZه�

�التناص��fتقتصر�ع\ى�رواية�التأصيل�الYxاثي�العربية. من�النصوص بل�إabا�،�غ�YZأن�ظاهرة

�أنواعها z{النصوص�بش� �تمس�كل �نو ، �فإننا �الفرنسية �الجديدة �للرواية �نعود جدها�لو�أننا

� �بالعودة �التناص�سواء �تعتمد �فتتشكل�إ#ى �آخرين �أو�نصوص�كتاب �ذاته نصوص�الكاتب

" من�ذلك�الفصل�الصغK�YZي�،�دا�عن�الوصف�الذي�يوهم�بالواقعيةالشخصيات�بعيو ��ماكن

�مدينة�الشبح القبعة�الصغYZة�(لقصص��طفال� الذي�يقوم�ع\ى�محاكاة�ساخرة" تيبولوجيا

                                                           
،�مؤسسة�القدموس�الثقافية،�دa´ffاو �بحث�Kي�أشكال�تأصيل�الرواية�العربية،�شعرية�الرواية�العربية،�فوزي�الزمر#ي:1

  9ص،�2007،�سوريا
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إ#ى�جانب�الرواية�الجديدة�كان�ثمة�عدد�من�الروايات�ال}'�آثرت�Kي�. 1)اللحية�الزرقاء،�الحمراء

�ال½¿وع�نحو�التناص�Kي�مقدم� �فتحت�أعZن�الكتاب�العرب�هذا �الRتينية�ال}' �رواية�أمريكا aا

  2.بعد�أن�وظفه�الروائي�الكولومÑ'�غابرييل�غارسيا�ماركZ¿" الليا#ي"ع\ى�نصهم�الYxاثي�

؛�Zنلامة�بالجزائر�إ#ى�عيرجع�سعيد�سRم�عوامل�ظهور�هذه��تجاه�Kي�الكتابة�الروائي 

من�؛�ما�خلفته�من�أثر�ع\ى�اcخيلة�الشعبيةو �ائر Kي�الهجرات�إ#ى�الجز ��ول�غ�YZمباشر�يلخصه

��سRمية �الفتوحات �منو �ذلك ��سRمية �الفرق �مختلف �الخوارج دخول �الشيعةو ، كذا�و ،

كل�هذه�العوامل�ساهمت�Kي�تغذية�الخيال�الشعÑ'�بقصص�،�دور�اcساجدو ،�هجرة�ب±'�هRل

  3.بطولة�ذات�طابع�أسطوري�أك��Yمنه�تاريÔي

  cي�حياة��مم�والشعوب«باشرة�فيعيدها�إ#ى�كون�أما�العوامل�اKاث�جزءا�جوهريا�Yx؛�ال

بمقادير�مختلفة��4».يغYxف�منه�كتاب�الرواية�الجزائرية. �fيزال�خزان�علم�ومعرفةو �فهو�كان

  .كيفاكما�و 

�الYxاث�و �وهو � إ#ى�لم�يلتفت��فإنهإن�كان�يعYxف�باختRف�الروائيZن�Kي��خذ�من�هذا

�ا �هذا �من �يبدو�ججانب�هام �لتناص�الذي �كما �إعجاب �ليس�مجرد �أنه �ذكرليا �هو�و ، إنما

�معارضةو �محاورة �قراءة�و ، �يس�aدف�إعادة �تيارا �التناص�الYxاثي �نرى�Kي �يجعلنا تشكيك�مما

ما�يعرف�و �تاريخ��دب�العربيإحياءه�كما�كان��مر�مث�Rمع�مرحلة�سابقة�من�و ��fبعثه،�الYxاث

  .ذين�عادوا�للYxاث�مقلدينال،�اب�اcدرسة��حيائيةكتّ ب

تس�aدف�التجديد�،�¬ي�عودة�الباحث�عن�أشكال�تعبYZية�جديدةالجديدة�عودة�الرواية��

�الغرب �من �انتقل �الذي �الروائي �الشكل �Kي �العربي، �الواقع �تناسب �جديدة �أشكال �èبداع

  .موضوع�رواية�التأصيل�الYxاثيو �فكانت�الYxاث�شكل،�تناسب�بذلك�موضوعا´aاو 

�الرواية�من�التناص�استفادت   �يتيحه�من�استيعابو �هذه ،�تحويل�لنصوص�أخرى و �ما

                                                           
1: Francine Dugast-Portes, Le nouveau roman, P104  

  13ص،�توظيف�الYxاث�Kي�الرواية�العربية�اcعاصرة،�رمحمد�رياض�وتا�:ينظر:2
  173-169ص�ص،�2010،��ردن،�عالم�الكتاب�الحديث،�الرواية�الجزائرية�نموذجا،�التناص�الYxاثي،�سعيد�سRم�:3
  175ص،�اcرجع�نفسه :4
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ذلك�أن�النص�الروائي�انفتح�ع\ى�الYxاث�،��ستيعابو�غ�YZأabا�تفاوتت�Kي�درجات�هذا�التحويل

نطلق�منه�لبناء�الرواية�يُ �شكR بوصفه��ول�يتم�اعتماد�نوع�سردي�قديم�؛�من�خRل�شكلZن

أما�Kي�الثاني�فتنطلق�الكتابة�الروائية�من�نص�. الرحلة،�الرسالة،�مةاcقا،�من�ذلك�مث�RالسYZة

�الكاتب �محدد �الهويةو �قديم �دffت�جديدة، �منتجة �معه �لتتفاعل ��ول�، �اcقام تعكس�Kي

ن�جهة�أخرى�ع\ى�مقاصده�ودالة�م،�من�الرواية�Kي�مفهومها�الغربيو �موقف�الروائي�من�الYxاث

  . الجماليةالفكرية�و 

�من�الYxاث�بتعدد�فروعهتعددت�أش   �كال��ستفادة فكان�أن�اتجهت�بعض�الروايات�،

� �هو�الحال �كما �الشعبية �ممث�RبالسYZة 'Ñيلدب�الشعK�� �عبد�" الدراويشو �الجازية"رواية لـ

تغريبة�صالح�بن�عامر��–نوار�اللوز�"وكذا�رواية�واسي±'��عرج�،�)1983(الحميد�بن�هدوقة�

�« سي±'�تعلقه�ال}'�ركز�فaªا�وا "الزوفري  وحاول�،�كنوع�سردي�له�مRمحه�الشعبية" السYZة"بـ

�التفاعل�معه�بطريقة�خاصة �أو�التحويل، ��fتقف�عند�حد�اcحاكاة لكنه�تجاوز�ذلك�إ#ى�و ،

�الRذعة" اcعارضة" �السخرية �بل �السخرية �نYºة �من�خRل �تYºز �نوار�اللوز��1»ال}' �تكون a³ذا

�هو  �تراثي �قالب�سردي �كتبت�Kي �السYZة�رواية �اcثاقفة�، �حالة �تجاوز �إ#ى �يطمح �نقدي بو¡ي

�التوجه�نحو�السYZة�الشعبية�نجده�. متينةو �بحضور�فع\ي�لثقافة�بديلة�تكون�قوية مثل�هذا

cجيد�" تغريبة�ب±'�حتحوت�إ#ى�بRد�الجنوب"و،�لنجيب�محفوظ" ملحمة�الحرافيش"أيضا�Kي�

  .طوبيا

لم�يقف�،�عن��هتمام�بسYZة�ب±'�هRل��fيقلباهتمام�" ليلةو �ألف�ليلة"كما�حظيت�

�الRتينية من�أشهر�الروايات�ولعل�،�عند�العرب�فحسب�بل�تجاوزهم�إ#ى�روائيZن�من�أمريكا

" ليلتانو �ألف�ليلة"،�لنجيب�محفوظ" ليا#ي�ألف�ليلة"العربية�ال}'�اشتغلت�ع\ى�نص�الليا#ي�

�"فاجعة�الليلة�السابعة�بعد��لف،�يةرمل�اcا"كل�من�و ،�cبارك�ربيع" بدر�زمانه"،�لهاني�الراهب

ومن�جاورهم�من�،�الYºبرو �العجمو �ملك�ملوك�العرب،�أسرار�الحاكم�بأمره،�جملكية�آرابيا" و

Yºايةو �لواسي±'��عرج" ذوي�السلطان��كcالثانية�كما�يصرح�الرواية�" مخطوطة"¬ي��رمل�ا

  . من�جملكية�أرابيا�653الناص�Kي�صفحة�ص�
                                                           

   87ص،�2005،�القاهرة،�التوزيعو �رؤية�للنشر ،�من�أجل�و¡ي�جديد�بالYxاث،�الYxاث�السرديو �الرواية،�سعيد�يقطZن�:1



���� ��������� ��������� ��������� ����� : : : : ��� !"� #�$ ��� !"� #�$ ��� !"� #�$ ��� !"� #�$��������������������                                                                                                                                                                                                                                 &"�� &"�� &"�� &"������������������     : : : :������� �������������� �������������� �������������� �������  

 

 

54 

�ال �واسي±' �حاكى �لـ �التنظيم' �بدنيازاد�" ليلةو �ألف�ليلة"هيكل �شهرزاد مستبد�fالراوية

�من�الYxاث�ليكتمل�التصور  �أوليا �بذلك�موقفا القارئ�يRحظ�التحويRت�ال}'�طرأت�و �متخذا

اRcحظة�. abايات�معدلة�أيضاو �ع\ى�القصص�ال}'�اقتبسها�من�الليا#ي�لYxد�بتفاصيل�مختلفة

الYxاثي�بشكل�عام�سواء�ما�تعلق�بالنص�القرآني�أو�" كية�أريباجمل"نفسها�نسجلها�حول�تناص�

  .ال}'�خضعت�Kي�أغلaÀا�للتحويل�إما�صياغة�أو�دfلة،�أو�ما�تعلق�بالتاريخ،�القصص�القرآني

 � �إليه �تعود �خصبا �معينا �النص�الدي±' �اليشكل �اعتمدت�روايات �الYxاثال}' ،�تأصيل

�YZا�بعدا�جماليا�مقتطعة�من�القرآن�الكريم�شواهد�أو�تعابaÀaليتمزجها�بلغة�الرواية�ل�fمن�،�اد

بعنواabا�الذي�،�لعز�الدين�جRوâي" الفجيعةو �سرادق�الحلم"أمثلة�ذلك�Kي�الرواية�الجزائرية�

�النص�الدي±' �إ#ى �يش�YZبوضوح �و ، �تشبه �هذا �Kي �ال}'" أشجار�القيامة"¬ي إن�و �لبش�YZمف}'

" القيامةو �النفYZ "ع\ى�عكس�،�xن�بالتناص�الYxاثياستعارت�مصطلح�القيامة�إ�fأن�متaiا�لم�يع

  . للروائي�التون�)'�فرج�الحوار�الذي�استفاد�من�النصوص�الدينية�ال}'�تناولت�القيامة

�تزخر�  �التناص�الدي±' �جانب �الحلم"إ#ى �من��"الفجيعةو �سرادق �اcحلية �البيئة بYxاث

�قديمةو �معتقداتطقوس�و  �تقاليد �لتتف، �بالقصص�القرآني �من�مزج�aا �مختلفة �أشكال اعل

�الYxاث �باèشارات، �الرواية �النص�القرآنيو �م�Yية �من �اcستنبطة �اللغوية القصص�و �الرموز

  .اcوروث�الشعÑ'و �القرآني

�يعد�   �عادت�إ#ى�جانب�هذا توظيف�التاريخ�من�أهم�ألوان�تأصيل�الرواية�العربية�ال}'

حيث�اتخذت�) âي�زيدان�مثRروايات�جور (إليه�بشكل�جديد�مختلف�عن�الرواية�التأسيسية�

التعب�YZعنه�بل�وح}�zتفسYZه�انطRقا�من�و �من�هذه�العودة�مسلكا�تجريبيا�يخولها�قراءة�واقعها

�اcا|)' �التاريخ�، �متكامR«ذلك�أن�الروائيZن�يرون�Kي �فكريا �نسقا �الزمن�، تتفاعل�فيه�أبعاد

�والحاضر�واcستقبل :ةالثRث �التاري�1»اcا|)' �اcادة �الخاصفاستثمروا �منظورهم �من ،�خية

إ¾aام�القارئ�أن�اcا|)'�لم�يعد�ذلك�اcكون�و �مبتغZن�وراء�ذلك�اسقاط�اcا|)'�ع\ى�الحاضر 

�يمتد �البشري�بل�إنه �مستقبلهو �اcنقطع�عن�الوجود �Kي �حاضر�التاريخ�كما �يستمر�Kي قد�و ،

                                                           
  274ص،�الحداثة�السردية�Kي�الرواية�العربية�الجزائريةو �التجريب،�بوشوشة�بن�جمعة�:1
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ف�العقيد�يوسو ،�برزت�أسماء�كثYZة�Kي�هذا�اcنpى�نذكر�مaiا�ع\ى�سبيل�اcثال�جمال�الغيطاني

�مصر �Kي �و ، �حميش �التوفيقبنسالم �شغمومو �أحمد �اcغرب اcيلودي �Kي ��عرج، ،�وواسي±'

�الجزائر �Kي �بوجدرة ،� �روايته �Kي �جمع ��خ�YZالذي �الزقاق"هذا �العربي�" معركة �التاريخ بZن

�واقعة�خليج�الزقاق�ال}'�تمكن�فaªا�طارق�بن�زياد�من�فتح��ندلس بZن�و ،��سRمي�تحديدا

مستعيدا�،�ال}'�تناولها�Kي�روايته�التفكك�أيضا،�ئر�اcعاصر�ممثK�Rي�حرب�التحريرتاريخ�الجزا

هو�ما�فعلته�أحRم�و �.مص�YZزمRئه�من�الحزب�الشيو¡ي�إبان�الثورةو ،�ذكريات�حرب�التحرير

مقارن�aا�و ،�مستغانم'�أيضا�معتمدة�الذاكرة�¬ي��خرى�fستعادة�أحداث�من�الثورة�التحريرية

أما�واسي±'��عرج�فيمزج�الحكاية�. 1988ما�يحصل�Kي�جزئر��ستقRل�ح}�zأحداث�أكتوبر�ب

�أداة�،�لشعبية�بالنص�التاريÔي جملكية�و �Kي�روايتيه�رمل�اcاية،�لتاريخلنقض�ابل�يجعل�مaiا

  .أربيا

�حاول�الروائيون�العرب��ستفادة�من�هذه�التصورات�الغربية�Kي�بناء�الرواية�الجديدة 

ما�،�ثقاف�aمو �رؤياها�من�هوي�aمو �فأنتجوا�نصوصا�تستمد�تقنا´aا�من�الرواية�الغربية،�ييفهاتكو 

�بخصوصيات�ذاتية �الرواية�الجديدة�طبع�aا مشكلZن�،�جماعيةو �جعلهم�يحدثون�تغيYZات�Kي

�الع �الجديدة �الرواية �Kي �جديد �عامةلبعد �خاصو �ربية �بشكل �انتقال��.الجزائرية �يكن فلم

التشيؤ�و �الشكو �بل�سياق�الخيبة،�إ#ى��دب�العربي�مجرد�محاكاة�أو�تقليد�الرواية�الجديدة

ضياع�يقينه�و �الذي�أفرز�البحث�عن�معادل�ف±'�جديد�يشبه�السياق�العربي�Kي�انكسار�حلمه

�للجديد �أقرب�للواقع �فنية �باcبدعZن�للبحث�عن�أداة �من�دفع �الرواية�، �ضال�aم�Kي فوجدوا

،�هشمت�الزمنو ،�فككت�الحبكةو ،�ب�مRمح�الشخصية�الروائيةالجديدة�الفرنسية�ال}'�غييّ 

�نسانو � �حساب �ع\ى ��شياء �قيمة �ابرزت ،� �عن �نسانو �عصر�الخيباتمعYºة� ،�ازدراء

�ذاتهو  �هو �قيمته �تفوق �أشياء �الهويةو �.اكتساب �سؤال �أمام �يقف �العربي �uن التخلف�و ،

�الحضاري  ،�مقتبسا،�اص�نحو�الYxاث�القديمضيق�أفق�حرية�التعب�YZفإنه�سار�بتقنية�التنو ،

كاسرة�للنمط�الغربي�Kي�،�رواية�التأصيل�الYxاثي�عن�الرواية�الجديدة لتتمZ¿،�مسائRو ،�محوfو 

   .اcادة�الYxاثيةو �كتاب�aا�باuجناس
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  :شعرية�الفضاء�الروائي

الفضاء�لكونه��cصطلحإ#ى�ااء�الروائي��fبد�من�التطرق�الفضقبل�الخوض�Kي�شعرية�

�فن�العمارةو �الجغرافياو �الفZ¿ياءو �تتنازعه�تخصصات�مختلفة�كالرياضيات؛� اشكاليإ مصطلحا

م�بقدر�أو�بآخر�Kي�إيضاح�ههو��fيعود�من�أحدها�إ�fبحمولة�معرفية�تسو ،��دبو�الفلسفةو 

من�شأنه�توضيح�تقديم�تصور�و ة�أطرافه�اcوزعة�هو�ما�يس©ى�مبحثنا��ول�للملمو ،�مفهومه

  . الدfلةو �هذا�اcفهوم�لدى�القارئ�من�حيث�الرؤية

   :الفضاء-1

     :العربي�Cي�ال��اث فضاءال - 1-1

ف¼'�حديثة�عهد�،�مصطلح�الفضاء�من�اcصطلحات�الوافدة�للمعجم��صط�Rي�العربي

�مقارنة� �الYxاث�الفلسفي�" اcكان"بـ Kي�حZن�نصادف�،�والصوKي�عند�اcسلمZنذي��متداد�Kي

� �منه" الفضاء"لفظة �قريبة �ألفاظا �تتناول �ال}' �بعض�الشروح �Kي �اcكان، �الحZ¿و �مثل اcو�،

  .الخRء

ف�Rيرد�Kي�القرآن�كام�R،�مطلقا" فضاء"ح}�zالقرآن�الكريم��fيأتي�ع\ى�استعمال�كلمة�

اَن�َزْوٍج�َوآَتْيُتْم��َوِإْن «:إ�fالفعل�أف�)K�zي�موضع�واحد�هو�قوله�تعا#ى
َ
ك ُم�ٱْسِتْبَداَل�َزْوٍج�مَّ َرْدتُّ

َ
أ

�
ً
ِبينا �مُّ

ً
ما
ْ
�َوِإث

ً
وَنُه�aْ³َُتانا

ُ
ُخذ

ْ
َتأ
َ
�أ
ً
ْيئا
َ
�ِمْنُه�ش

ْ
وا
ُ
ُخذ
ْ
�َتأ
َ
R
َ
�ف
ً
ارا
َ
�ِقْنط ْد�﴾�٢٠﴿ِإْحَداُهنَّ

َ
وَنُه�َوق

ُ
ُخذ

ْ
�َتأ
َ
ْيف

َ
َوك

م�ّمِ 
ُ
َن�ِمنك

ْ
ذ
َ
خ
َ
ٰى�َبْعٍض�َوأ

َ
ْم�ِإ#

ُ
�zَٰبْعُضك َ(�

ْ
ف
َ
�﴿أ

ً
ِليظا

َ
�غ
ً
اقا
َ
" أف�)z"الفعل� فسر�القرطÑ'. 1»﴾�٢١يث

�الكريمة ��ية �سياق �يقتضيه �بما �مaiا، �الشر¡ي �الحكم �fستنباط �التوصل �بغية �Kي�، فرأى

�اcخالطة �اللغوي�الذي�نجدهو ��فضاء z±عcا� �إ#ى �لسان�العرب�هو�رأي�يرتكز�فيه �Kي ،�أيضا

�اللغةو « :يقول  �Kي ��فضاء �اcخالطة�:أصل �اcختلطيقو ، �لل()'ء  : ال
ً
ضا
َ
غ�YZأن�صاحب��2»ف

�ن�aاء�يقول��-وهو�يشرح�هذه��ية��-لسان�العرب�أضاف�إ#ى�مع±�zاcخالطة��z±مع»z¼َت ي�انْ
َ
�أ

                                                           
  .21-�20يتان�،�سورة�النساء :1
تحقيق�عبد�،�آي�الفرقانو �اcبZن�cا�تضمنه�من�السنة،�و الجامع�uحكام�القرآن،�عبد�هللا�محمد�بن�أبي�بكر�القرطÑ'�و أب:2

cكيهللا�بن�عبد�اYx168ص،�2006،�لبنان،�3ج،�حسن�ال  
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وى و 
َ
ن�فيه�مع±�zوَصل،�أ

َ
uاه�بِإ#ى� مضيفا�قيمة�و ،�معززا�مع±�zاcخالطة�بمع±�zالوصول �1»عدَّ

لتكون�من�أهم�اcعاني�اcرتبطة�،�السكينةو �لفةالذي�يو�ي�باu،�هو�يعتمد�الفعل�آوى و �معنوية

z(بالفعل�أف�� �ةخاصة�عند�توظيفه�Kي�سياق�قريب�من�سياق��ية�الكريم، كالذي�أورده�،

َضيت�ِإ#ى�فRن�بسّري : صاحب�لسان�العرب
ْ
ف
َ
  . ليصبح�اcتلقي�مأوى�للسر،�وأ

� �ستعمالإنZالسابق� �Zن �الكريمة(ن ��ية �و ، �منظور �ابن �) مثال �بأن�يوحيان للمتلقي

�الكريمة ��خر�حسب��ية �إليه �يأوي �فضاء �الجسد �يجعل�و ، �مما �متبادل ��يواء �فعل فaªا

فيما�جسد�السامع�حسب�سياق�العبارة�الثانية�فضاء�. الجسدين�فضائZن�قابلZن�للمخالطة

   .يأوي�السر

  � �استشف�ابن�قدو ،��تساعو�من�الناحية�اللغوية�فإن�الفضاء�يتخذ�مع±�zالخلو أما

�fيف�)'�هللا�فاك�أي��fيجعله��الجعدي�مخاطبا�النابغة��منظور�هذه�الدfلة�من�حديثه�

�فيه ��fسن �الخا#ي�هو  الفضاءف�.2فضاء �اcكان �الفارغ، �الواسع، �توردها�و ، �ال}' �اcعاني ¬ي

ان�aاء�بباÄي�و ،�عرب�الذي�أسهب�Kي�شرح�اللفظةبدءا�بلسان�ال،�اcعاجم�العربية�للفظ�الفضاء

�ذكره�اcعاجم �ما �الكث�YZع\ى �ال()'ء �لم�تزد �تطو  .ال}' �عدم �نرجح �يجعلنا �رغم�مما �دa´ffا ر

عدم�شيوع�استعمال�و �.الفلك�عند�اcسلمZنو �مختلف�العلوم�مثل�الهندسةازدهار�الفلسفة�و 

�اcسلمZن�اللفظة �عند �استعما�fاصطRحيا ،�f� �وأننا �اصطRحات�خاصة �كشاف �Kي نجدها

�و  �العلومالفنون �و ، �Kي fالعرب� �عند �الفلسفة �مصطلحات �موسوعة �وجدنا�و ، �كنا إن

�مaiام �تقYxب �و و �صطلحات �اcكان �الخRءو �الحZ¿ ¬ي �من�و ، �الحديثة �النسخ �لها �وضعت ال}'

  . �L’espaceنجلZ¿ية�مaiا�مصطلح�و�الكشاف�مقابRت�بالفرنسية

ما�و �احةالس"وبأنه�،�"باcكان�الواسع"؛�فضاءيحدد�لسان�العرب�اcع±�zاللغوي�للفظة�  

رض"يضيف�بصياغة�أخرى�أنه�و �"اتسع�من��رض
َ
أن�البلد�و ،�"الخا#ي�الفارغ�الواسع�من��

�هو� �فيه"اcف�)' �الذي��f÷)'ء �Kي�". العراء �يضيف�استعماfت�أخرى�فYZى �اcعاني �هذه إ#ى

                                                           
،�دار�اcعارف،�5هاشم�الشادلZن�اcجلد�،�محمد�أحمد�حسب�هللا،�عبد�هللا�ع\ي�الكبYZ:تحقيق،�لسان�العرب،�ابن�منظور �:1

  3430ص،�مصر
  3431ص�،�اcصدر�نفسه :2
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�ن�aاءو�الفعل�أف�)�zالوصول  .1   

�z(مل�ابن�فارس�الفعل�أف�a¾ية�الكريمة�الو �لم�Èرتبط�باcبل�إنه�قدم�،�سابقة�الذكرا

aªي��فضاء�تشبKمن�بعد�النظر�حيث�رأى��YZالرجل(مقدم�جسمه�«ا�لـ�للفعل�تخريجا�فيه�كث (

�بفضائهبفضاء�و  �بفضاء�فكأنه�Äfى�فضاءها فالجسد�مشبه�بالفضاء�عند��2».مقدم�جسمها

   .رضإفضاء�اليد�إ#ى�� و ،�هو�يقيس�ع\ى�هذا�التصور�Kي�فهم��فضاء�بالسرو ،�ابن�فارس

�بالشرح�اللغوي �َ ال}'�تناول،�Kي�اcعاجم�العربيةع\ى�الرغم�من�ورود�لفظة�الفضاء�   ،�aا

�بالسياقات�القرآنية �مستعينة �مختلف�دa´ffاو ، �بيان �Kي �الشعرية �الشواهد ،�Yنع�� �لن فإننا

�fح}K�zي�موسوعة�مصطلحات�و ،�العلومو �علaªا�بشكل�صريح�Kي�كشاف�اصطRحات�الفنون 

�د�العربالفلسفة�عن �لم�تدخل�الدائرة��صطRحيةو �فالكلمة�وإن�كانت�معروفة، ،�متداولة

�Kي�سياقات�معنية �القارئ�ترد�عفوا �بالشرح،�3يجدها لعل�مرد�ذلك�إ#ى�و �.دون�أن�ُيلتفت�لها

�كلمات��شيوع �استعمال �اcكانأخر�مثل ، ¿Zءو �الحRالخ� ��خ، �هذه �إ#ى نسب�دffت�¬ي�يYZة

Rا�للخaiءأقرب�للفضاء�م .  

� �الفضاء هذالم�يمنع z±عcكانو �الفرق�بينهو �من�وجود�تمثل�واضح�cن�اZب� فيعرفون�،

� ليس�يخلو�÷)'ء�من�أن�يكون�بمكان�" و،�4»كل�موضع�تمكن�فيه�اcتمكن« هذا��خ�YZبأنه�بـ

�
ً
�"بتة �بأabا �اcكان �حدود �بينوا ��فقان" و�قد �حيث�التقى �" اcحاطو �اcحيط، سطح�"فيكون

اcكان�من�قبيل�"uن�" ليس�للفراغ�وجودو �)مكانا(سطح�الجسم�اcحوي�يسم�zو �ي الجسم�الحاو 

  ."الحس

�التميZ¿�بZن�اcكان  ،�أو�بZن�اcحويات،�اcحوّي و �الفراغ�الذي�قد�يمتد�بZن�الحاوي و �هذا

كذا�إخوان�الصفاء�بتأكيدهم�ع\ى�أن�و ،�5"اcكان�ليس�هو�الفضاء"ابن�سينا�يؤكد�أن�يتعمق�و 

                                                           
  3430�،3431ص�ص�،�اcصدر�السابق:1
  508،�،�ص1981،�مصر،�مكتبة�الخانÃي،�4ج،�3ط،�رونمقاييس�اللغة�تحقيق�عبد�السRم�ها،�ابن�فارس�:2
  . يستعمله�ابن�سينا�أثناء�تعريفه�للمكان�Kي�رسالة�الشفاء�:3
  387ص�،�دت،�دار�صادر،�3اcجلد�،�الرسائل،�خRن�الوفاءو �اخوان�الصفاء:4
  838�،840ص�ص،�1�،1998ط،�ناشرون،�مكتبة�لبنان،�موسوعة�مصطلحات�الفلسفة�عند�العرب،�جYZار�جهامي: ينظر:5
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�إ#ى�صورة�الجسم،�إن�اcكان�هو�الفضاء: قالوا«الذين� �نظروا ثم�انx¿عوها�من�الهيو#ى�،�إنما

�الفكرية �بالقوة �سموها �نفوسهم، �Kي �وصوروها �فضاءو ، �سموها �إلaªاو ، �نظروا �Kي�و �إذا ¬ي

�اcكان �سموها �يدرك��1»الهيو#ى �الذي �عكس�اcكان �النفس�ع\ى �Kي �يتشكل �متخيل فالفضاء

و¬ي�،�"الفضاء"¬ي�واحدة�من��شارات�القليلة�ال}'�يذكر�فaªا�و  - كما�أسلفنا�سابقا�-بالحواس�

   .تمZّ¿ه�عن�اcكانو �ع\ى�قل�aا�ت()'�بتمثل�واضح�للفضاء

�بأن��ال�aانوي �أورد   �قول �من �أفRطون �نسب�إ#ى �ما �ع\ى �اcسلمZن اعYxاض�الفRسفة

�Kي�توجيه�كRمه�cا�ذهب�إ#ى�أن�اcكان�هو�الفضاء« 2اcكان�هو�الفضاء البعيد�اcجرد�و �قالوا

فهو�،�بالصورة�uن�الجواهر�الجسمانية�قابلة�له�بنفوذه�فaªا�دون�الجواهر�اcجردة(...) سماه�

إ�fف�Rاعتداد�a³ما�و ،�هذان�القوfن�إن�حم�Rع\ى�هذا�ف�Rمحذور و �كالجزء�الصوري�لجسام

�التميZ¿�بZن�الفضاء�3»...لظهور�بطabRما �اcكانو �هذا �الـتأكيد�ع\ىو ، �عن��هذا تمايز�كل�مaiما

إن�كانوا�و ،�وضوح�التصور�عندهمو ،��خر�يؤكد�التمثل�الدقيق�للفRسفة�اcسلمZن�للمعنيZن

�بوضع�مفهوم�واضح�للفضاء�فنه� �عندهم�- ع\ى��رجح��-لم�يعنوا �لم�يكن�مصطلحا أما�،

الYºهان�و �فة�بهاcكان�فقد�كان�موضوع�مناقشات�عدة�أفضت�إ#ى�وضع�عدد�من�اcقوfت�اcعرِّ 

عبارة�« يضيف�إلaªا�الجرجاني�Kي�التعريفات�قوله�تعريفا�للمكان�اcعZن�الذي�يرى�أنه�. 4علaªا

�الحائط�عن�مكان�له�اسم�سم'�به�بسبب�أمر�داخل�Kي�مسماه�كالدار�فإن�تسميته�a³ا�بسبب

�و و �السقفو  �غYZهما �مسماه �Kي �داخلة �5»كلها �الفلسفي��نتقR م، �الجدل �من بتعريف�اcكان

cتجسُّ ا� �Kي �النظر�أليه �إ#ى �الفRسفة �بZن �دائرا �الذي�كان �الواق©يِد جرد �ه �تعيينه�، �Kي فعرفه

  .باسم�يرتبط�أساسا�بمكوناته

لم�تخرج�التصورات�اcقدمة�من�الفRسفة�العرب�عن�تلك�ال}'�قدم�aا�قبلهم�الفلسفة�

                                                           
  20ص،�الرسائل،�خRن�الوفاءو �اخوان�الصفاء�:1
. أن�أفRطون�أورد�قوله�هذا�ع\ى�سبيل�التشبيه�فقط حسن�مجيد�العبيدي�معتمدا�ع\ى�شرح�يpي�بن�عدى.يوضح�د�:2

   .ابن�سينا�نموذجا،�نظرية�اcكان�Kي�الفلسفة��سRمية:ينظر
،�1996،�لبنان،�مكتبة�لبنان�ناشرون،�2ج،�ع\ي�دروج: تحقيق،�العلومو �ن كشاف�اصطRحات�الفنو ،�محمد�ع\ي�ال�aانوي �:3

1234  
  2008،�نينوى ،�ابن�سينا�نموذجا،�الفلسفة��سRمية نظرية�اcكان�Kي،�حسن�مجيد�العبيدي�:ينظر�:4
  125ص،�نسخة�إلكYxونية�عن�مكتبة�اcدني،�التعريفاتع\ي�محمد�بن�ع\ي�الجرجاني،�:5
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�و ��غريقية �لها �محاورة �عن �عبارة �كانت �بل �القديمة �«الرومانية �بZن �ئتRفتYxاوح�

�التكرار�– عaiا�1»�ختRفو �Kي ��fنقع z{ن�الفضاء�-حZأرسطو�ب�¿Zكان�و �نمثل�لذلك�بتميcا

� �«حيث�يعد �بموضوع�محتوّيٍ �الحافة �سابقاو �2»اcكان�الحدود "  هو�التعريف�الذي�ذكرناه

��فقان �حيث�التقى �عكس�ال. اcحاطاcحيط�و ، �الYxاث�الشعري ع\ى �يحفل ،�Yxاث�الفلسفي

�الفضاءبمفهو  �م �و ، �نحن �الجاهليةإن �القصيدة �خصصنا ،� �ضروريا�اوجدنا Rعام� لفضاء

uن�فيه�،�وجه�يجذب؛�ن�Zهليس�فقط�Kي�بعده�اcكاني�الذي�يرى�أدونيس�أن�له�وج،�لفهمها

�3وجه�يخيف�uنه�يأتي�بمفاجآت�السقوطو ،�تحققات�الفروسية �Kي�بعده�الدf#ي، ،�بل�أيضا

�حيث�ه �للذاكرةمن �و�فضاء �تشيدو . .وثةلنو ، �أن �للقراءة �يمكن �ال}' �من��فضية ،�غYZها

انطRقا�من�نص�احتفى�بفضائه�احتفاء�مساءلة�لم�تقتصر�ع\ى�التصوير�بل�امتدت�لتجسد�

  . شكهو �وعيه

  "فضاء"الد��ت�ا@عاصرة�لـ�لفظة� -1-2

�إن�لم�يكن�cصطلح�الفضاء�حضور�كبK�YZي�الYxاث�العربي�فإن�الدراسات�اcعاصرة�أولته

ما�أثرى�معناها�اللغوي�. الفلسفية�أو�ح}�zالعلميةو �سواء�Kي�الدراسات��دبية؛� أهمية�معتYºة

�صط�Rي� ��صل� Spaceو الفرنسية Espaceكلمةف. أو �إ#ى �تعودان �نجلZ¿ية

� SpatiumالRتي±' �ال}' ��صل �Kي �متدادات�«تع±'� �كل �يحوي �الذي �الRمحدود �متداد

�اcحدودة ��4»الجزئية �الفرنسية �اcعارف �دائرة �تحدده �كما �Larousseأو�هو�اcجال ال}'�،

�للفضا �تعاريف�متعددة �ءجمعت ��افتتح�aا، �الفرنسية �للفظة �الRتي±' ��صل �إ#ى ؛�بالعودة

 لتسهب�بعد�ذلك،�بمع±�zمجال�spatium أصله�الRتي±'،�اسم�مذكر هو�Espaceفالفضاء�

  : Kي�ذكر�الدffت�اcعاصرة�للفظة�فضاء

                                                           
،�2000،�اcركز�الثقاKي�العربي،�بYZوت�ـ�الدار�البيضاء.الهوية�Kي�الرواية�العربيةو �الفضاء�اcتخيلشعرية�،�حسن�نجم'�:1

   36ص
   19ص�،�2001:أفريقية�الشرق .اcغرب. مامةلحسن�ح: تر،�شعرية�الفضاء�الروائي،�كس½Y.إ.ج�:ينظر�:2
  19ص،�1ج،�1996،�سوريا،�النشرو �ةدار�اcدى�للثقاف،�ديوان�الشعر�العربي،�ع\ي�أحمد�سعيد�إسYº،�أدونيس�:3
،�83كتاب�الرياض�،�الخطاب�الروائي�èدوار�الخراط�نموذجا،�شعرية�اcكان�Kي�الرواية�الجديدة،�خالد�حسن�حسZن:4

  81ص�،�مؤسسة�اليمامة�الصحفية
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الفYxة�.3.جزء�من�مجال�يحتله�÷)'ء�ما�.2 .الذي�نحتاجه�حولنا،�حجم،�سطح،�مجال�1

أفضية�fسYxخاء��:لغرض�معZن،�مكان�مخصص�لنشاط�ما�.5.اcسافة�بZن�شيئZن�.4 .الزمنية

ة�خارج�نطاق�الغRف�الجوي�اcنطقة�الواقع.7.الوسط�الذي�تتحرك�فيه�الكواكب.6.�طفال

�هو�طائر�يمكن�أن�يتح�أين،��ر|)' هذا� نشطة�صناعية�أو�بحثية�تسلط�ع\ىأمن�؛�رك�ما

  1...غزو�الفضاء�:اcجال

تأخذ�بالجانب��دبي��تأخذ�دائرة�اcعارف�Kي�تعريفها�للفضاء�بالجانب�الحضاري�أك��Yمما

ي�إK�fي�العلوم�مثل�الرياضيات�ف¼'�لم�تعد�إ#ى�اللفظ�Kي�استعماله��صط�R،�أو�الفلسفي

بل�إabا�،��fتعرض�لتطور�الدffت�اcرتبطة�بالفضاء�Kي�الفكر�الغربيو �.وغYZهما..الطوبوغرافياو 

�- كما�يبZن�الجزء�الذي�اقتبسناه�من�التعريف��-تقYxب�كثYZا�من��ستعماfت�اcعاصرة�للفظة�

� �عناية �تو#ي �السكن« ال}' �الزمانو �التجسدو ��حتضانو�بأفعال �Kي ¬ي�و �2» غYZهاو �التمكن

� f� �الكلمةاستعماfت z±مع� �إيضاح �Kي �فائدة �تخلو�من �عن�، �واضح �تصور �تيّسر�رسم بل

�والنشاط��نساني،�خاصة�وأنه�يربطه�باèنسان،�فضاءال اصر��ساسية�¬ي�العنو �.بالزمنو ،

�الفضاء �مفهوم �لبناء ،� �معناه �تحديد �Kي �مaiا �صط�Rييمكن��فادة� ،z{مس��إنو �حRت� لم

فتعددت�ترجماته�فمصطلح�،�ل�للعربية�عن�طريق�الYxجمةالذي�انتق،�مفهوم�الفضاء�الروائي

Espace '(الفرن�� ��نجلZ¿ي  Spaceو، �اYxcجم�، �cستويات �تختلف�تبعا �ترجمات �لقي قد

�Kي�ترجمته�cؤلف�غاستون�،�لعل�أقدمها�هو�اcكان؛�ذاته الذي�اعتمده�اcرحوم�غالب�هلسا

��G.BachlerdباشRر� �بـ �اcكان"وعنونه �"جماليات �دراسته�ليعت، �Kي �شاكر�النابل�)' مده

ليتداول� .ال}'�اهتمت�باcكان�Kي�روايات�هلسا" جماليات�اcكان�Kي�الرواية�العربية"اcوسومة�بـ�

إ#ى�حد�تختلط��3»بتسامح�عفوي «مصطلح�الفضاء�و �الدارسون�هذا�اcصطلح�جنبا�إ#ى�جنب

بعض�اcحاوfت�الجادة��فيما�سعت .يغيب�التميZ¿�بZن�حدود�هذين�اcفهومZنو ،�فيه�اcفاهيم

�-الذي�،�عبد�اcلك�مرتاضمaiا�ما�اقYxحه�،�لتعريف�لضبط�اcصطلح�Kي�النقد��دبي�العربي

                                                           
1: Le petit Larousse illusté, La Rouse , Paris 2012, p 419 

ع�،�مجلة�عRمات،�الفنو �Kي�دffت�تقوم�الفضاء�بZن�اcعرفة،�Kي�الفنومينولوجيا�إنشائية�الفضاء،�محمد�حسن�الزار¡ي�:2

  6ص�،�اcغرب،�2009س�،�32
 42ص،�شعـرية�الفضاء،�حسن�نجم': 3
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،�للتعب�YZعن�هذا�الو¡ي،�فإنه�اتخذ�لنفسه�منpى�مغايرا- إن�كان�ي©ي�الفرق�بZن�اcصطلحZنو 

وجهه�هذا�مaiا�ت�شرحيعطي�عن�ذلك�أمثلة�تو ،�واق©ي يوضح�أن�اcكان�مرتبط�بما�هو�جغراKيف

�القاهرة �الجغرافية..1الحسZن، �اcعالم �من �غYZهما �و �حضرية، �معالم �ع\ى �اcؤسسة أما�،

 ¿Zما�أشملو �مصطلحا�الحabكان،�أوسع،�الفضاء�فإcعن�و ،�وأشسع�من�ا�¿Zيفضل�استعمال�الح

�الفضاء �استعمال �أو�أ، �هو�خراKي �باuول�ما �الخطوط�ويقصد �مثل '(Ðهند� z{سطوري�أو�ح

أما�عن�سبب�تفضيله�cصطلح�الحZ¿�عوضا�عن�. �abارو�أو�اcجسمات�مثل��شجار  ،�بعادو

 ي هإن: الفضاء�فيعلل�بـ
ً
�تفصيليا

ً
fشمو�¿Zالفضاء�أوسع�من�أن�يشمل�الح� وأشسع�،�عتقد�أّن

�الفراغ�الشاسع�دfلة�من�أن�يحتوي�هذه�اcساحة�الضيقة�uنه�مصطلح�يُ  �هذا فهم�منه�كلُّ

�من�ا �لكون�الخارâيّ الذي�يحيط�بنا �اcع±zو �ف�Rيمكن، �كل�هذا�و �هو�a³ذا �ع\ى بدfلته�هذه

�تساع� ،� �باcساحيُ أن �مكان�محدود �ليكون�طلق�ع\ى �أحداث�رواية �تركض�فيه �واcسافة ة

�هنا �ن�الحرمانم كتوظيفه �الذوق�اللغوّي ، �الحZ¿��.وقصور �اقYxاح�مصطلح �يخلص�إ#ى لهذا

تصرف�يُ من�مدلول�لفظ�الحZ¿�الذي��أوسع مدلول ،�هKي�تصّور ،�لفضاءل�uن�بدي�Rعن�الفضاء

�لورود�أطواره،�فيه
ً
 ،�تبعا

ً
�كان�أم�سردا

ً
نطRقا�من�م�.2وتعرض�أحواله�Kي�النّص��دبّي�شعرا

uنه�ينظر�إليه�،�يؤخر�الفضاءاللفظتZن�يفضل�مرتاض�الحZ¿�و �هذا�الفهم�للفرق�بZن�مدلوfت

�هو�ممتد �cا �كتسمية �فهو�عنده، �حدود �الخارâي��fتحده �الفضاء �ع\ى �يحيل �بنفس�، فYZاه

�تساع� �قدر�من�التحديد، �ع\ى �للفضاء �تعريفا �رغم�أن�ألYºت�اينشتZن�يقدم لشرح�ذلك�و ،

إننا�نستطيع�أن�نرتب�«تجربة�الصندوق�حيث� يتمثل�Kي؛�يعطي�مثا�fبسيطا�يشرح�به�نظرته�

�يمت\ئ z{الصندوق�ح� �داخل �معينة �بطريقة ��شياء �هذهو ، �مثل Yتيبات�أمر�يتعلق�ال�xإمكان

�اcادي �بال()'ء �بالصندوق ، �إنه�÷)'ء�مRزم�للصندوق ، �الذي�يحتوي�الصندوق ، ،�إنه�الفضاء

�الصناديقو  �يختلف�باختRف �معينة�3»هو�÷)'ء �حدود �ذا �الفضاء �يكون �الصندوق �بإغRق

                                                           
ديوان�اcطبوعات�،�"زقاق�اcدق"معالجة�تفكيكية�سيميائية�لرواية�،�تحليل�الخطاب�السردي،�عبد�اcلك�مرتاض�:1

 .245ص،�1995،�الجزائر،�الجامعية
قات،�عبد�اcلك�مرتاض�:2

ّ
،�1998،�منشورات�إتحاد�الكتاب�العرب،�أنYxوبولوجّية�لنصوصها/ مقاربة�سيمائّية،�السْبع�اcعل

 89ص�
،�وزارة�الثقافة،�الرواية�Kي��ردن�نموذجا،�الرواية�Kي��ردن�نموذجا،�الفضاء�الروائي. مراشدة،�عبد�الرحيم: نق�Rعن�:3

 . 46ص،�2002،��ردن
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  .ليس�منفتحا�إ#ى�ماab�fاية�كما�تصور�مرتاضو 

اقYxاح�مرتاض�هذا�لقلة�اطRعه�ع\ى�دة�مaiم�عبد�الرحيم�مراشو �عاد�بعض�الباحثZنأ

�خاص �بشكل �وال�aانوي �عامة �العرب �الفRسفة �الحZ¿�عند �1مفهوم �و ، �مراجعة كشاف�"عند

�هو�" اصطRحات�الفنون  �اللغة �الحK�¿Zي �أو�«نجد �يشغله �cا �كان�مساويا �سواء الفراغ�مطلقا

�عنه �أو�ناقصا �عليه �أك�Yºم�2»زائدا �اcتكلمون�ف�Rيتصورون�حZ¿ا ،�ن�اcتحZ¿�أو�أقل�منهأما

الحZ¿�عند�و �.اcكان�متساويانو �ترى�بأن�الحZ¿ �-ع\ى�ما�أورد�ال�aانوي�دائما�- أغلب�كتب�اللغة�و 

�اcتوهم �هو�البعد �الفRسفة �و ، �أن �فيقول �باcكان �يقارنه �التفتازاني �من�«الشارح الحZ¿�أعم

إن�لم�يشغله�أي�متحZ¿�فإنه�أما��3»اcكان�uن�الحZ¿�هو�الفراغ�اcتوهم�الذي�يشغله�÷)'ء�ممتد

لكن�ال�aانوي��4»الفراغ�اcوهوم�مع�اعتبار�أن��fيحصل�فيه�جسم«هذا��خ�YZهو�و �يكون�خRء

 ¿Zحاو �يعود�ليؤكد�ع\ى�القول�بتساوي�الحRكان�لغة�واصطcهو�و �؛ا�¿Zصة�ما�أورده�أن�الحRخ

�فراغ�متخيل �أو�أضيق، �أوسع �كان �سواء �ما �جسم �منه يشغله �و ، �عند بعض�الفRسفة�أنه

�للمكان �مرادف �العرب �الفضاءو ، �بلفظة �مقارنة �قاصرا �يكون �هذا �ع\ى �بعض�و ، هو�عند

،�الفRسفة�أوسع�من�اcكان�لكنه�مرهون�باcتحZ¿�الذي��fيمكن�أن�يزيد�أو�ينقص�عنه�امتدادا

�fيحقق�اcع±�zالذي�تحققه�لفظة�أو�مصطلح�الفضاء�الذي�يفYxض�أنه�و �هو�هنا�أيضا�مقيدو 

بتطبيق�و �5»ناتج�عن�جمع��مكنة�كلها(...) الفضاء�« يرى�أن� ح}�zأن�fيبينx¿،�ع�من�اcكانأوس

�فعل�حميد�لحميداني �الفكرة�ع\ى�الرواية�كما �ماكن�ال}'�ترد�Kي�النص�مجموع� فإن 6هذه

  . هفضاء ¬ي�ما�يشكل�-الرواية�ع\ى�وجه�الخصوص��-�دبي�

  

                                                           
   56�،57ص�ص،�الرواية�Kي��ردن�نموذجا،�الفضاء�الروائي. مراشدة،�عبد�الرحيم: 1

،�ومحمد�حسنZن،�وزارة�الثقافة�د�لطفي�عبد�البديع:تحقيق،�كشاف�اصطRحات�الفنون ،�وي نمحمد�ع\ي�الفاروق�ال�aا: 2 

   39ص�،�2الجزء،�1اcجلد،�1963،�مصر،��رشاد�القوميو
  39ص�،�اcصدر�نفسه :3
  40ص�،�اcصدر�نفسه :4
  20ص،�شعرية�الفضاء�الروائي،�كس½Y.إ.ج: 5
،�2الطبعة�،�الدر�البيضاء،�بYZوت،�اcركز�الثقاKي�العربي،�بنية�النص�السردي�من�منظور�النقد��دبي،�حميد�لحميداني�:6

  6ص�
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  لفضاء�الروائي�ا-2

�ا   �نتقاد� �نعيد�وجاهة �يجعلنا �مجموع��مكنة �بأنه �كانط�لتعريف�الفضاء لذي�قدمه

�أيضا �الروائي �الفضاء �تعريفات �من �عدد �النظر�Kي �الت، Rحميد�فمث� �يقدمه �الذي عريف

اcعتمد�Kي�عدد�غ�YZقليل�من�الدراسات�العربية�ينص�ع\ى�أن�الفضاء�الروائي�هو�لحميداني�و 

الفضاء��fيمكن�أن�يخx¿ل�Kي�مجموع�أجزائه�من��مع�أن،�مجموع��ماكن�الواردة�Kي�الرواية

�جهة �الروائي�أوسع�من�و ، �النص�الروائيمن�جهة�ثانية�الفضاء �Kي ��fو ،��ماكن�الواردة ال}'

�من�عناصر�النص�عليه�أن�يرتبط�بباÄي�العناصر�لتشييده �واحدا هذا��fينقص�،�تعدو�كوabا

�الواق©ي �بعده �للمتخيل �يمنح �الذي �اcكان �أهمية �يعرفها�و  ،1من �مرجعية هو�يصف�أماكن

مع�أن�،�أو�متخيلة�تتحرك�فaªا��جساد�لتصنع�الحدث،�أو�يكتشفها�من�خRل�القراءة،�القارئ 

مهمة�اcكان��fتقتصر�ع\ى�وصف�الفضاء�اcخصص�للحدث�أو�تحديده�بل�إabا�تتعدى�ذلك�

 .2»فيه�أمر�ما�) سيجري (فمجرد��شارة�إليه�يع±'�أنه�جرى�(...) تنظيمه�تنظيما�دراميا�« إ#ى�

�اcباشرة �ي½¿اح�به�عن�الحسية �ف±' �النص�بعد �للمكان�Kي �نقل�اcكان�بكل�جزئياتهو ، ليأتي�،

« ديكوراته�و �uن�وصف�اcكان�بأثاثه،�فقط�ع\ى�تشخيص�ما�يحمل�دffت�معينة�ت�Yي�النص

أو��ح}�zيتوقع�القارئ�مستقبل�الشخصية�3»من�وصف�الشخصية�الذي��fغ±�zعنه�هو�نوع

  .يفهم�بعض�أبعادها

�أن�اcكان�Kي�الواقع�محمل�بدffت�أو�هو�دال�ع\ى�أشياء�أخرى�غ�YZذاته   �فإن،�و�كما

الذي�يمنحه�،�4اcكان�اcعروض�Kي�الرواية�هو�شكل�مختار�للدfلة�ع\ى�÷)'ء�آخر�هو��نسان

اcقابل�¾aب�«Kي�،�يا�أنه�يفرض�عليه�حدودا�فZ¿يائيةاcمارسة�رغم�أنه�يبدو�ظاهر و �مجا�fللفعل

�fشتغال �مادية �كنمذجة �وظائف�متعددةو �نفسه �للمكان�الحاضن�:ملء �الوظيفة��ساسية

�الحمايةو  �¬ي �وظيفة�سوسيواقتصادية، �إيديولوجية، �نظام�. وغYZها، �إذن�إ#ى يتحول�الفضاء

                                                           
1:Henri Mitterrand, Le discours du roman ,P.U.F , Paris , 1980,P194 

  80ص�،�2000،�اcغرب،�افريقيا�الشرق ،�عبد�الرحيم�حزل : تر،�ضمن�الفضاء�الروائي،�اcكان�Kي�النص،�يفلشارل�كر �:2
  53ص�،�بحوث�Kي�الرواية�الجديدة،�ميشال�بوتور �:3

4:Algirdas Julien Greimas , Sémiotique et sciences sociales, éditions du Seuil , France, 
1976, P130  
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كن�وتصبح�ظاهرة�للعيان�Kي��ما،�القيمية،��يديولوجية،�حيث�تYºز�البنيات��جتماعية�:دال

�اcعروضة�ع\ى�القارئ �1»و�شياء �ذلك�أن�اcكان، �النص�اcتخيل، �Kي�الواقع�أو�Kي �f،�سواء

يرتبط�،�هو�قبل�كل�÷)'ء�فضاء�معاش�كما�يؤكد�غريماس،�يمكن�أن�يفلت�من�صلته�باcعاش

uن�اcكان�،�¬ي�عRقة�أوثق�من�عRقته�بالزمن،�التRزمو �تتسم�باfلتصاق به��نسان�بعRقة

الحافظ�« بل�إنه�،�كما�أنه�يدرك�Kي�بعده��جتما¡ي�أيضا،�Kي�بعد�الح�)'،�إدراكا�مباشرادرك�ي

ذلك�أنه�خرج�،�كما�تؤكد�ذلك�البحوث�حول�اcدينة 2»للبعد��جتما¡ي�بشكل��fيمكن�اهماله

تحول�بالتا#ي�إ#ى�و �إ#ى�مرحلة�ال�aندس) وفق�الرؤية�اcيثيولوجية(العماء�و �من�مرحلة�الRتمايز 

هذا��نتقال�من�موقع�فZ¿يائي�صرف�إ#ى�فضاء�ثقاKي�تم�من�،�فضاء�جما#ي�ف±'و ،�اء�ثقاKيفض

�نسان� �باcكانو �خRل �وعيه ،� �اcكانية"هذه �ع\ى�" الحاسة �لRنسان �الفرصة �أتاحت ال}'

من�أدب�؛�مارسات�الجماليةدمجه�Kي�اcو �ثم�تخييله،��نتظام�Kي�اcكان�باèقامة�كمرحلة��و#ى

مما�يجعل�من�تلقي�الفضاء�مهمة�مزدوجة�´aتم�،�3و�غYZها�..فنون�تشكيليةو ،�سينماو  ،مسرحو 

��دبي �الفضاء �Kي �اcتخيل �بقيمة �اcستوى��ول �Kي �القو ، �تربطه�a´�fمل �ال}' �اcرجعية يمة

�باcعيش �النص��دبيو ، �Kي ��fيع±'�حالة�ادماج�للمرج©ي �هذا �القبض�ع\ى�لحظة�، بل�يع±'

�بالف �النص �تقاطع �الثقاKي �الواق©ي(ضاء ��دراكي، � .).الجغراKي، �عن مضمر�«للكشف

مع�،�4»للمسافاتو �للمدينة،�)الطبي©ي(�يديولوجيا�السائدة�ال}'�تفرض�رؤية�معينة�للمشهد�

أن�اcكان�الذي�،�دون�أن�يجانبوا�الصواب،�يرونو �ذلك�يعارض�بعض�الباحثZن�هذه�الفكرة

ينية�ال}'�تكون�له�فاقدا�بذلك�قيمته�التعي،�هذه�الروايةيرد�Kي�الرواية�إنما�يدل�داخل�نظام�

،�تتوقف�دfلة�الفضاء�اcوظف�Kي�الرواية�ع\ى�طريقة�توظيفه،�5متحو�fإ#ى�رمز�و ،�Kي�الواقع

  . الذي�تكتشفه�القراءة،�الهدف�الذي�يرجوه�الكاتب�من�ذلك�التوظيفو 

                                                           
1: Florence Paravy, L’espace dans le roman africain francophone contemporain, (1970-
1990) ,L’Harmattan ,Canada – France, 1999,P7 
2: Michel Maffesoli ,l’imaginaire dans l’espace urbain post-moderne, in: Imaginaire de 
l’espace , espaces imaginaires, E.P.R.I, faculté des lettres et sciences humaines , Maroc , 
1988, P23 

   62�،63ص�ص�،�شعرية�اcكان�Kي�الرواية�الجديدة،�خالد�حسن�حسZن�:3
  40ص�،�شعرية�الفضاء،�حسن�نجم' :4
  72�،73ص�،�الفضاء�الروائي�:ضمن،�اcكان�Kي�النص،�شارل�كريفل�:5
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ن�الدراسات�تقتصر�ع\ى�و�لعل�الحرص�ع\ى��مساك�a³ذه�الدffت�هو�ما�جعل�عددا�م  

،�ميةال}'��fتقل�أه،�تسقط�من�حساa³ا�باÄي�أصناف�الفضاء�الروائيو ،�تناول�اcكان�Kي�الرواية

   .±'�a³ا�من�الباحثZن�يرون�فaªا�الجانب��همبل�إن�من�عُ 

Kي� G. Durandبـ�جلبار�ديران� Jean Yves Tadieجان�ياف�تادييه��ذهب�كل�مني  

� ��دبي �هو�ىإ#تعريف�الفضاء ��دبي �الفضاء �يكون�ع\ى� القول�بأن �ما �غالبا �الح�)' z±عcبا

�تشكل�الصفحة إذا�كان�ه½Yي�ميYxان�يرى�أن�دراساتو �1الصفحة�تنظيما�للبياض�ع\ى�السواد�

�f" فإن�جYZار�جينات�يولaªا�أهمية�كبYZة�مؤكدا�أنه،�"تعليقات�مألوفة" الكتاب�أضحت�بمثابة�و 

�عرضيا
ً
�أمرا �"أو�غ�YZذي�أهمية ،يمكن�اعتبارها ،� ¬ي�عنده�رمز�لفضائية�" فضائية�الكتابة"فـ

�اللغة�العميقة ذلك�أن�الفضاء�النµ)'��2.حضارة�غربية�تع±�zبالوسائل�البصرية�ة¬ي�وليدو ،

�مباشرة �الحاسة �هذه �يخاطب �القارئ ، �عZن �فيه �تتحرك �الذي �الفضاء �3كونه لتكتشف�،

تعريفا�هندسيا�محضا�باعتباره�حجما�يحتل�هذا��خ�YZالذي�اتخذ�له�ميشال�بوتور�،�الكتاب

،�الجانب�الجما#ي�فيه�fيغفل�تناُول�الكتاب�باعتباره�فضاء�موضوعيا�و �.4أبعاد�اcدى�الثRثة�

،�¬ي�أو#ى�العRمات�ال}'�يRحظها�اcتلقيو �اللون و ،�الشكل،�الذي�يتبدى�Kي�اشتغاله�ع\ى�الحجم

�Kي�مرحلة�ثانيا�¬ي�تصفحهو ،�تعاقب��دلة،��شتغال�ع\ى�شكل�الخط يلaªا
ً
¬ي�و �.ترتيaÀا�تزمنّيا

'(µا�شعرية�الفضاء�النa³�z±ا�تصميم�ال،�العناصر�ال}'�تعaªف�بكل�عناصره�من�يضاف�إلRغ

�الكاتب�و  �الروايةاسم �دار�النشرو �عنوان �اسم �الداخليةو ، �العناوين �وضع �طريقة تقسيم�و ،

بكث�YZمن�التفصيل�uنه�تناول� ،يضيف�ميشال�بوتور�عناصر�أخرو ،�عووضع�اcطال،�الفصول 

   :نذكر�مaiا،�ع\ى�أصناف�كثYZة�اcوضوع�Kي�أي�مؤلف�وليس�Kي�الرواية�فحسب�مما�فتحه

�أو�السمك �الحجم ��فقية، �اcنحرفةو �العموديةو �الكتابة �الفهارسو �الهوامش، حجم�،

�سمكهاو �الحروف �بيaiا، �تفصل �ال}' �الفراغات �وحجم ��شكالو�الرسوم، �ضمن�، الصفحة

                                                           
1:voir Jean Yves Tadie, Le récit poétique , P.U.F édition , France , 1978,P47  

  14ص�،�عبد�الرحيم�الحزل : تر،�الفضاء�الروائي: ضمن،�الفضاءو ��دب،�جYZار�جينيت�:2
  . 56ص،�بنية�النص�السردي،�حميد�لحميداني:3
  .111ص�،�بحوث�Kي�الرواية�الجديدة،�ميشال�بوتور :4
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YZمططة،�اسماه�لحميداني�كما الصفحة�أو�التأطcائلة�أو�السميكة�أو�اcها�من�،�الكتابة�اYZأو�غ

  .typographiquesالتنويعات�الطباعية�

يحدده�و ،�\ى�اcكان�الذي�تجري�فيه��حداثالفضاء�من�وجهة�نظر�البحث�ع�fيقتصر� 

،�الشخصياتو �ع�فaªا��شياءالبيئة�ال}'�تتموض«دقيق�بقوله�أنه�و �يان�مانفريد�بشكل�موجز 

�أك��Yتحدو  �دايبصورة �حيث�تتحرك، �الشخصياتو �البيئة �1»تعيش�فaªا �إليه�س، �أشارت واء

تنوع�اcباحث�و ��fهو�يقتصر�ع\ى�فضاء�النص�رغم�تعددو ،�أو�أوحت�به،�الرواية�أو�وصفته

�fو ،�لخصائص�fموحد�ا،��fاcستمرو « فيه�بل�إن�الرواية�فضاء�ممتد�رغم�أنه�ليس�بـالRمنته

�هو�متناسق �محدود، �لكنه �بالعقبات، �م\يء �متصدع، �باتجاهاتمعرّ ، �اcو�ف ،�مZ¿ة�ماكن

�محشو�بالصوت �اللون و ، �2»الرائحةو ، �بالكتاب، �ماديا �يحدد �القارئ�خالقا�و ، �إ#ى �دfليا يمتد

 الذي�سيكتشف�أماكن�الحكاية�اcرجعية�مaiا،�يا�يمx¿ج�فيه�النص�بتأويل�القارئ فضاء�دينام

�يوتوبيةو  �حلمية �كانت �سواء �اcتخيلة �كابوسيةأو�، z{أو�ح� �عجائبية ،� �أن �بصره�بعد يلتقي

�للرواية '(µالن� �بالفضاء �Kي�تشكيله�ومن�خRل�لغته، �الروائي�يتمZ¿�عن�غ، YZه�من�فالفضاء

   .كما�يشدد�ع\ى�ذلك�فيسجربر،��فضية�بكونه�فضاء�لفظيا

لفضاء�آخر�هو�فضاء��3»ءة�هو�فعل�خلقuن�فعل�القرا«يتكون�فضاء�آخر�لدى�القارئ��  

�الذي�لن�يع��Yعليه�جاهز  �االقراءة �أن�ننتجه�نحن�بأنفسنا، �4بل�يجب�دوما ليضم�ك�Rمن�،

�التأويل�القارئ�للنص �تناولت�الرواية�ا، �لواحدةومختلف�القراءات�ال}' �عRقة�النص�و ، كذا

�أو�لكتاب�آخرين�معاصرين�أو�ساأبنصوص� �كانت�للكاتب�ذاته �بقZنخر�سواء ،�zيسم� فيما

   .حيث�يشتغل�نص�ع\ى�فضاء�نص�آخر،�التناص�بشكل�عام بالطرس�أو

�دور � �له �يYxك �كما �شتغال� �هذا �تأويل �Kي �هاما �دورا �للقارئ �داخل��ايYxك �أيضا هام

�ككل '(µالن� �النسيج �خاصي، �تودوروفكونه �يرى �للخطاب�كما �جوهرية �ة �طرKي�و ، هو�أحد

�روايةالحقل�الدينامي�الذي�يتشكل�حول�كل� �fيتضح�حضوره�فقط�من�خRل�اcقدمات�،

                                                           
  128ص،�2011،�سورية،�دارنينوى ،�حمةأماني�أبو�ر :تر،�مدخل�إ#ى�نظرية�السرد،�علم�السرد،�يان�مانفريد:1

2:Jean Weisgerber, L’espace romanesque , Edition L’Age d’homme, Lausanne, 1978,P19 
  201ص�،�شعرية�الفضاء�الروائي،�كس½Y.إ.جوزيف�:3

4: Jean Weisgerber, L’espace romanesque, P11 
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�اcؤلفية �اcخطوطات، �تواريخ �الناشرين، �تصديرات �اcحررين، �خRل� مقدمات �من z{ح� بل

�اcباشر �بتوجaªه �القارئ�حZن�يقوم �النص�لهذا �مراقبة �القص، �أو�ترك�الثغرات�Kي أو�ترك�،

�YZأو�تغ،�رور�فYxة�زمنية�مامث�Rالبياض�بZن�الفصول�يفسر�بم(صفحات�بيضاء�ليشتغل�علaªا�

النص�غ�YZ"غYZها�نلمح�حضور�القارئ�ضمن�النص�ليشكل�و �a³ذه��دوار  .)أو�غ�YZذلك..اcكان

  . الذي�يمثل�امتدادا�للكتاب�محدود�الحجم�1" اcكتوب

�و �لãحاطة�a³ذه�الجزئيات   �الروائي�غYZها �مقاربة�لقراءة�تشتغل�شعرية�الفضاء بوصفها

� �تفضئ�aاالرواية �Kي ،� �إ#ى �بعض�الكتاب �طمح �كما �نحو�«تماما �ع\ى �آثارهم �القارئ �يفهم أن

�متوالية �اعتبارها �بدل �2»فضائي �الكتابة، �Kي �اسYxاتيجية �الفضاء �uن �يكون�، �أن فيجب

�الوجاهة �بكث�YZمن �نجم' �يرى�حسن �كما �للقراءة �اسYxاتيجية �للنص�و �خاصة، �نتطرق نحن

بل�إabا�إحدى�،�تل�التفضية�فيه�أهمية�قصوى تح،�متجاورا،�الجديد�الذي�كتب�مفتتاالروائي�

  . العRمات�اcمZ¿ة�للكتابة�الجديدة

  � �الثنائية �هذه �عن �/التتابع(الحديث aولد�) التجاور �غ́و �مع ��ول �للتقسيم �بنا يعود

� �Lessingليسنيغ �كتابه �مf "Laocoon 1766وكون "Kي �حول�جماعة�fوكون ، ،�¿Zحيث�م

،�ف�aا�الجوهرية�الx¿امن��نيص؛�و#ى�ع\ى�التعايش�Kي�الفضاء� �zب±تُ ؛�بZن�مقولتZن�Kي�الفن�

�التتابعو  �صف�aا �الزمن �Kي �التعاقب �ع\ى �الثانية ��دب، �يكون �السينماو �وa³ذا �الرقصو ،

�زمنيةو  �اcوسيقى�فنونا �فضائيZن�Kي�حZن�يكون�النحت�والعمارة، رأى�.عكسياو �مx¿امنZن�آنيا،

�الب ليسينغ �هذين �بZن �منطقية �حدود �الفنون وجود �من �شكلZن �الفنون�ي لمو ، �أن �إ#ى لتفت

فيما�يصطلح�،�تماما�كما�أن�الفنون�الزمانية�تعتمد�التجاور ،�الفضائية�تعتمد�التتابع�أحيانا

�الثانوي  �كس½�Yباa¾èام �شكل�آخر تواجد�أحد�عناصر هوو �عليه �3شكل�من�أشكال�الفن�Kي

�أوضح �بعبارة �ه، �الرواية �Kي �الثانوي�للفضاء �من�الفنون�فإن��¾aام �عنصر�الفضاء و�ظهور

�الفن�الزم±' �قد�،�ال}'�لن�يقتصر�تأثYZها�ع\ى�الجانب�الشك\ي�فقطو ،�الفضائية�Kي�هذا كما

                                                           
  225ـ�223ص�ص�،�شعرية�الفضاء�الروائي،�كس½Y. إ.جوزيف�:ينظر:1
   27ص�،�اcرجع�نفسه :2
   26ص،�اcرجع�نفسه :3
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�تمتد�ح}�zمضمونه،�نختصرها�متسرعZن�Kي�حجم�الكتاب�أو�لون�الغRف أهم�و �بل،�بل�إabا

�النص� �تشييد �طريقة �يحدد �الفضاء �ذلك�إن �_ من �الدf_ معماره �يحدد �أنه fت�ال}'�كما

  .بالحكاية�من�خRل�تحديد�أماكaiاسYxتبط�

�ليات�ال}'�بلغ�aا�و�fقYxاب�من�نتائجها،�هو�ما�تقره�الدراسات�اcعاصرة�حول�الفضاءو �

   .العربيو �العربيكان�fبد�من�تقµ)'�شعرية�الفضاء�Kي�الخطاب�النقدي�،�تلك�النتائج

  شعرية�الفضاء�Cي�الخطاب�النقدي�-2

 Rي� �ما �أول �لعل �مصطلح �تداول �حول �الباحث �الفضاء"حظه  بعض هو�أن" شعرية

،�¬ي�تقدم�قراءة�فضائية�للنص�الروائيو ،�الشعريةو �الدراسات�تفِصل�بZن�مصطلpي�الفضاء

�واحد �مصطلح �الفضاء �شعرية �أن �البحث �يرى �بينما �مصطلح�، �تناول �عن �نبتعد �جعلنا ما

كيس½�Yواحدا�.ج.ال}'�يمثل�أو ،�جالشعرية�بشكل�منفصل�فذلك�سيخرجنا�من�الرؤية�ال}'�ننته

�فaªا إن�كان�سبقه�غYZه�إ#ى�اعتماد�اcصطلح�دون�و ،�أوضحوهاو �من�الدارسZن�الذين�فصلوا

  . شرح�تفصي\ي

�هما �اعتبارين �خRل �من �الفضاء �شعرية �بحسبانه�: أوf«تتجسد �الفضاء استخدام

يبدو�للوهلة�،�1»لقراءةطبيعة�الفضائية�بوصفها�منهجا�نقديا�ل:ثانياو ،�تشييدا�شكليا�Kي�النص

القول�بأن�الكتابة�فن�زماني�و �يا�للنص�الروائي�يتعارضيدا�شكليالفضاء�تش�و#ى�أن�القول�ب

يعتمد�كيس½�Yمصطلح��¾aام�الثانوي�للفضاء�Kي�الفنون�لحل�هذا�التناقض�و ،�يعتمد�التوا#ي

ما�برت�من�الك�Yة�تفضية�النص�الروائي�صا�ال}'�تتناول Kي�حZن�نجد�أن�الدراسات�،�الزمانية

�اثبات�تفضيته�ايجعلن �التفضية .�fنحتاج �هذه �دراسة �السؤال�حول�كيفية �ليبقى تطوير�و ،

�للقراءةشعرية�الف �نقديا �منهجا �فعله�كيس½Yو ،�ضاء�بوصفها غ�YZأنه�سار�بالبحث�Kي�،�هو�ما

�بعدة�حقول�تتضمن�ا �الرواية�بادماجها �ةلنظرية��دبياتجاه�خاص�هو�دراسة�الفضائية�Kي

�و و  �الفنيةالفكر�العلم' �اcمارسة ��خYZةو ، �هذه �ع\ى �بحثه �ركز�Kي �الزم±'�و ، �الفن �عRقة ¬ي

،�Kي�حZن�يرت!'�البحث��فادة�أك��Yمن�النظرية��دبية،�والنحث،�بالفنون�التشكيلية" الرواية"

                                                           

13ص�،�اcرجع�السابق:   1  
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�الروائيو  �الفضاء �مجال�دراسة �Kي �السابقة �اcسارات�البحثية �نستعرض�و ، �الدرسات�ال}' ¬ي

  : همها�فيما�ي\يأ

  العربي��لخطاب�النقديا�Cي�شعرية�الفضاء - 3-1

�من�الدارسZن �Kي�و �شكل�مصطلح�شعرية�الفضاء�محور�اهتمام�عددا �مهما أخذ�جانبا

�بحو�aم �قلة، �من�الغموض�نتيجة �يعاني �كان �أنه �تحلل� لكن�الRفت�لRنتباه الدراسات�ال}'

فكان�عدد�غ�YZقليل�مaiا�لدراسات�الRحقة�ما�انعكس�ع\ى�مستوى�ا،�أداة�البحث�فيهو �اcفهوم

�يفتقر�الدقة �الYxكZ¿و �بسيطا �دراسة�و ، �النقد�الغربي�ف�Rنجد�بيaiا �إ#ى �مرتكزة �Kي�مجملها ¬ي

�الخاص� �الروائيتقدم�مقYxحها �الفضاء �Èليات�دراسة �للمنجز�النقدي�، �تعود �جميعا بل�إabا

  .تفاوتة�من��ستيعاببدرجات�م،�لتشرحه�أو�تطبقه�ع\ى�مدونات�عربية،�الغربي

  �fفهوم�أمر�cمتاح�لكل�دارس�فإن�تقديم�ا�YZأمرا�غ�'(µو�إن�كان�تقديم�تصور�شخ

�fتقدم�تعريفا�لهذا�اcكون�و �ت�aرب�الدراسات�العربية�من�السؤال�النظري مع�ذلك�،�منه مفر

راغا�تاركة�ف،�بل�تتجه�مباشرة�لتطبيق�اcتوفر�من�إجراءات�ع\ى�النصوص�السردية،�لروائيا

هذا�أمر�يس�YZو �لغويا،�الذي�يفYxض�أن��fتتأسس�أية�دراسة�إ�fبعد�ضبطه،�مهوK�fي�اcفهوم

إن�وجد�فإنه�و �هو�الناذر و �اصطRحاو ،�نجده�Kي�عدد�من�الدراسات�خاصة�الرسائل�الجامعية

لكن�الحال�و ،�غالبا�عبارة�عن�مسرد�للتعريفات�الغربية�ال}'�لو�منهج�عرضها�لكانت�ذات�فائدة

أك��Yمن�هذا�يغيب�التجانس�بشكل�كليا�. abا�تساق�بغ�YZفهم�عميق�مما�يجعلها�قليلة�الفائدةأ

إنما�و �صعب�جدا�التعامل�معها�فنحن�لسنا�أمام�مسار�بحثهو�ما�و �Kي�هذه�اcدونة�النقدية

يس�YZببحثه�Kي�اتجاه�قد��fيلتقي�مع�غYZه�و �أمام�مؤلفات�متعددة�يسلك�كل�مaiا�مسارا�فرعيا

  .مما�أجYºنا�ع\ى�التعامل�مع�كل�مرجع�ع\ى�حدى ،مطلقا

fبد�من��شارة�إ#ى�الYxجمة�ال}'�كان�لها�فضل��fيمكن�،�قبل�التطرق�لهذه�الدراسات�

�العربي �النقد �Kي �الفضاء �موضوع �ينكر�ع\ى �أن �لكتاب�، �غالب�هلسا �ترجمة �تحديدا نقصد

  ". ات�اcكانجمالي"وعنونته�بـ�،�La Poétique de l'espaceغاستون�باشRر�

�تأثر�الباحثون�العرب�a³ذه�الYxجمة �باج�aادهم�Kي�متابعة�هذا�؛�بشكلZن�اثنZن�، إيجابيا
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�Kي�و ،�بعد�أن�أدركوا�أهميته،�اcوضوع �بأن�الخطأ�الذي�ارتكبته�الYxجمة�ما�يزال�ساريا سلبيا

،�راساتاcكان�Kي�غالبية�الدو �ف�Rنجد�تميZ¿ا�دقيقا�بZن�مصطلpي�الفضاء،�كث�YZمن�البحوث

�البحو  �عنونة ��كK�Yºي �النسبة �يحتل �اcكان �مصطلح �إن ��fبل �اcثال �سبيل �نذكر�ع\ى ث

،�شعرية�اcكان�Kي�الرواية�الجديدة،�أنسنة�اcكان،�جماليات�اcكان�Kي�الرواية�العربية:الحصر

�الروائي �اcكان �قضايا �الشعر��ندل�)'، �Kي �كث�YZجداو �..اcكان �إن��لتباس�يم. غYZها س�بل

�ذاته �اcفهوم �تقتصر�ع\ى�، �نجدها �الروائي �ستدرس�الفضاء �أabا �تعلن �الدراسات�ال}' z{فح

�اcكان �دراسة �الطبا¡يو ، �الفضاء �دراسة �إ#ى �تتجاوزه �قد �من�أصناف�و ، تتغافل�عن�غYZهما

�الروائي �الفضاء �تتبعناهاو ، �اcؤلفات�ال}' �مع �سنجده �ما �هذا �تلك�ال}'�و ، �ع\ى �اقتصرنا قد

a³أصحا� �الروائيأفردها �لدراسة�شعرية�الفضاء �ا دون�التطرق�لل}'�جعلته�جزئية�من�بحث�،

  .أوسع

�اcؤلفات�الحديثة �أختار�البحث�الYxكZ¿�ع\ى �و�قد ،� �للمعروفة �سريعة ؛�وتقديم�إضاءة

�a³ا دون�إغفال�،�تحليa´Rاو �استفادة�من�رؤاهاو ،�uننا�نفضل�تناول�اcؤلفات�الجديدة�تعريفا

  .كZ¿ة�لكل�بحث�يتناول�الفضاء�قدم�abuا�بمثابة�ر 

�YZن�النصZي�ياسÄف�العرا
َّ
�الرواية"من�أو#ى�الدراسات�العربية�ال}'�تناولت�موضوعنا�مؤل

افتقار�الكاتب�و ،�وبالنظر�إ#ى�حداثة�اcوضوع،�1980الذي�صدرت�طبعته��و#ى�سنة�" اcكانو 

مع�،�من�النتائج�اcتوصل�إلaªافقد�بدا�أن�الجهد�اcبذول�أك�Yºبكث�YZ،�إ#ى�السند�اcعرKي�الرصZن

العRقة�«أنه�اتخذ�من�إبراز�و �خاصة،�ذلك��fينتفي�فضله�Kي�توجيه�العناية�للمكان�Kي�الرواية

الروايات�«لتحقيقه�انتقى�و ،�هدفا�لدراسته» فنية�و �ع�Yºرؤية�تاريخية،�فن�الروايةو �بZن�اcكان

لفت��نتباه�إ#ى�أهمية�اcكان��فكان�له�السبق�Kي�1»الجادة�ال}'�صدرت�مرحلة�الخمسينات�

�،�الروائي �Kي��نطباعيةو �2»اcفاهيميةو ��ليات�اcنهجية«رغم�افتقار�دراسته�لـ ¬ي�و ،�إغراقها

� �الثاني �مؤلفه �مع �ستتكرر �ال}' �النص��دبي"اRcحظة �Kي �اcكان �ست�" إشكالية �جاء الذي

لم�يقدم�ما�يقود�إ#ى�و ،�شكالية� «�fهو�تجاوز و ،�يتجاوز�هناته�لمسنوات�بعد��ول�مع�ذلك�

                                                           
1:�YZن�النصZكانو �الرواية،�ياسcكان�الروائي،�اc19ص،�2010دار�نينوى�،�2ط،�دراسة�ا  
  53ص،�شعرية�الفضاء�اcتخيل،�حسن�نجم'�:2
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�أيسر�حل�نظري  �إ#ى �1»تنظيم��فكار�أو�الوصول �نجدها�، �الفضاء �تناول �Kي �نطباعية� هذه

دراسة�Kي�أدب�عبد�،�مدار�الصحراء"بشكل�أسوء�عند�شاكر�النابل�)'�Kي�مؤلفZن�أيضا��ول�

�"الرحمن�منيف �و ، �العربية"الثاني �الرواية �Kي �بذلك�يتناو " جماليات�اcكان �ي()' ل��ول�كما

�  "تشكيRت�الزمانو �جماليات�اcكان" عنوانه�أدب�عبد�الرحمن�منيف�ويخصص�جزء�منه�لـ

قد�و ،�بحث�سابق أعفاه�من��رتكاز�uي�نظرية�أو" اcنهج�اcلحم'"وفق�منهج�أسماه�الدارس�

  . علل�ذلك�بأن�كتابه�موجه�للقارئ�العادي

ن�للبحث�Kي�جماليات�اcكان�Kي�الرواية�العربية�أما�الثاني�فقد�خصص�كما�يش�YZالعنوا

�تأث�YZترجمته �تحت �ووقع �هلسا �غالب �روايات �ع\ى �الدراسة �قصر�صاحبه شغفه�و �بينما

ثه�انطباعيا�غ�YZأنه�لم�يفد�من�ترجمة�هلسا�cؤلف�باشRر�فجاء�بح،�باuهمية�دراسة�اcكان

  .العلميةبعيدا�عن�اcنهجية�و 

لعل�الفضل�Kي�" بناء�الرواية"اcصرية�سZ¿ا�قاسم�Kي�مؤلفها�الفهم�مع�الناقدة��تطور لي   

يوري�،�مYZسيا�إلياد،�جلب�YZديران،�ذلك�يعود�إ#ى�إطRعها�واعتمادها�cقاربات�كل�ميشيل�بوتور 

مع�ذلك�فإن�قراء´aا�،�غYZهم�من�النقاد�الغربيZن�الذين�أسسوا�cفهوم�الفضاء��دبيو �لوتمان

  . ر�الذي�تقع�فيه��حداثله��fتتجاوز�حد�عّده��طا

�اcغرب�العربي   �إ#ى �بالعودة ،cأن�دراسات�ا� �فهم�نجد �Kي �تقدمت�خطوات�هامة غاربة

لحسن�" بنية�الشكل�الروائي"من�أو#ى�هذه�اcؤلفات�،�تحليل�الفضاء�Kي�النصوص�الروائيةو 

�اcغربية �الرواية �Kي �اcكان �لدراسة �الذي�خصص�الباب��ول �و �بحراوي �لدراسته بتتبع�قدم

ي�متكأ�ع\ى�الخطاب�النقدي�الفضاء�الحكائو ،�التميZ¿�بZن�الفضاء�اcوضو¡يو ،�cفهوم�الفضاء

�الغربي �هاما، �نظريا �تأطYZا �واضحاو �مقدما ،� �إ#ى �يتجه �حZن �سيختار�الغ�YZأنه �فإنه تحليل

مما�أدى�بالدراسة�إ#ى�تجاهل�أصناف�الفضاء�،�2»أداة�مركزية�للبحث(...) مفهوم�التقاطب�«

�سابقاي�تطرق�الذ �لها �بتتبع�التقاطبات�اcكانية، �و ،�و�كتفاء من�وجهة�نظر�البحث�غ�YZ¬ي

                                                           
  2004�،71،�رباعية�الخسوف�èبراهيم�الكوني�نموذجا ،الروائيو �بنيته�Kي�النص�النقديو �الفضاء،�بلسم�محمد�الشيباني�:1
،�1990،�الدار�البيضاء–بYZوت�،�اcركز�الثقاKي�العربي،�الشخصية،�الزمن،�الفضاء،�بنية�الشكل�الروائي،�حسن�بحراوي �:2

  41ص



���� ��������� ��������� ��������� ����� : : : :����� ��� !"� #�$����� ��� !"� #�$����� ��� !"� #�$����� ��� !"� #�$                                                                                                                                                                                 &"�� &"�� &"�� &"���'�(���'�(���'�(���'�(��     : : : :������� 
���� ������������ 
���� ������������ 
���� ������������ 
���� �����  

 

 

76 

«  -كما�يRحظ�حسن�نجم'�- _�fتتيح�و ،�كافية�للكشف�عن�شعرية�الفضاء�Kي�النص�الروائي

  .1»�مساك�بجوهر�الثقافة��دبية�Kي�النص�اcحكي�

حميد�لحميداني�ضمن�مؤلفه�بنية��من�أهم�الجهود�النقدية�ما�جاء�به�الناقد�اcغربيو   

ب±�zو �استفاد�من�آراء�متفرقة�جمعهاو �النص�السردي�الذي�عاد�كما�أسلفنا�إ#ى�النقد�الغربي

وصفها�بـ�و �–كما�أصطلح�عليه��–م�أصناف�الفضاء�الحكائي�ع\ى�أساسها�تصوره�الذي�يقّس 

�الجغراKي�:¬يو ��راء �اcكانو �الفضاء �هو�معادل ،'(µالن� �الفضاء �الدf#يالفضا، �ء أخYZا�و ،

الفضاء�بأن�مجموع�و �كان�له�الفضل�Kي�توضيح�العRقة�بZن�اcكانو ،�الفضاء�كمنظور�أو�رؤية

�وسع�هذا�اcفهوم�كليل،�2»فضاء�الرواية�:هو�ما�يبدو�منطقيا�أن�نطلق�عليه�اسم،��مكنة«

لص�إ#ى�خو �تاديي.إ.كذا�حسن�نجم'�الذي�استأنس�Kي�ذلك�بـ�جو ،�ومحمد�بنيس،�محمد�برادة

غ�YZأabا��fتنفي�عن�مؤلف�لحميداني�حقيقة�أنه�،�أدقو �¬ي�نظرة�أشملو ،�أن�كل�نص�فضاء

،�م�يخصص�بالكامل�لهرغم�أنه�ل،�ضاء�الروائيكان�مرجعا�أساسيا�للدراسات�ال}'�تناولت�الف

دقته�اcنهجية�جعلتاه�ركZ¿ة�أساسية�Kي�دراسة�هذا�اcوضوع�لعدد�غ�YZقليل�و ،�إ�fأن�وضوحه

  . لباحثZنمن�ا

ف�آخر�كان�له�تأث�YZكبK�YZي�دراسة�الفضاء�الروائي�هو�شعرية�هناك�هذا�إ#ى�جانب�
َّ
مؤل

،�الهوية�Kي�الرواية�العربية�لحسن�نجم'�الذي�ارتكزت�إليه�معظم�الدراساتو �الفضاء�اcتخيل

ال}'�و �أنه�أوضح�بكث�YZمن�الصرامة�عيوب�ترجمة�غالب�هلسا�cؤلف�غاستون�باشRر خاصة�و 

  . اcكانو �ب�عaiا�التباس�بZن�مفهومي�الفضاءترت

بل�إنه�يجمع�كما�هائ�Rمن�،�دراسة�حسن�نجم'�تعYxف�أabا��fتتطلع�لبناء�نموذج�نظري 

القراءة�يقتطع�مaiا�عبارات�مقتضبة�تشتت�القارئ�أك��Yو �اcراجع��جنبية�ال}'�تناولت�الفضاء

�توضح�الفكرة Kي�)Uri Eizenzweig(ي�إيزنزفيغ�يور «ليستند�إ#ى�الجهد�الذي�بلوره�،�مما

� �النص"دراسته �Kي �نظرية:�يديولوجياو�الفضاء �فرانك� كذاو �"مقYxحات �جوزيف رؤية

                                                           
  57ص،�شعرية�الفضاء�اcتخيل،�حسن�نجم'�:1
  63ص،�بنية�النص�السردي،�حميد�لحميداني :2
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)J.Frank( ي�دراسته�K"ي��دب�الحديثKي�تقديم�قراءة��1»"الشكل�الفضائي�K�'(Ðبشكل�أسا

سد�كتابا´aا�كوabا�كاتبة�تج،�بكل�ما�لهذا�اxcن�من�خصوصية،�لعمال�الروائية�لسحر�خليفة

�لطرح�سؤال�الفضاء �مثا�fأساسيا ��بدا¡ي�داخل��رض�، �تمارس�نشاطها �ال}' �الكاتبة ف¼'

أسباب�هو�يوضح�و �نجم'شرح�كما�،�يومي�مع�مغتصب�هذا�الفضاءوتعيش�Kي�تماس�،�اcحتلة

  . اختياره�لهذه�اcدونة

 uصوب��نهو�� �مباشرة �اتجه �بشكل�دقيق�فإنه �الفضاء �من�دراسة �هدفه ،�هدفهحدد

ما�الفضاء�الروائي�و ،�إabا�دراسة�تع±�zبفضاء�القراءة�بالدرجة��و#ى،�إنتاج�قراءة�لهذا�النص

�الهوية �مRمح �عن �كشفا �الروائيةـ ��عمال �تلك �قراءة �Kي �إ�fاسYxاتيجية ،'(Ðالفكر�السيا�،

�اcبثوثة�Kي�نصوص�روائية�توصف�عادة�بأabا��fتكتبو �يخلصو ،�أدب�مقاومة��يديولوجيا

  .وصف�أدa³ا�باcقاومإ#ى� حسن�نجم'

يتخذ�من�الفضاء�مدخ�Rالذي��K2ي�نفس�السياق�تدرج�دراسة�منيب�محمد�البوريم'  

�غ�YZأن�الدراسة�أقدم�فحظها�من�استيعاب�اcفهوم،�لقراءة�رواية�الغربية�لعبد�هللا�العروي

كت�بفضاء�هذه�مع�ذلك�أمس،�من�اcراجع��جنبية�اcعينة�ع\ى�ذلك�أقل�من�دراسة�نجم'و 

�ه½Yي�ميYxان �رؤيا �تناول �نظري �أن�قدمت�للبحث�بقسم �بعد �مZ¿اته �وأهم �الرواية مفهوم�و ،

�باختZن �عند �الكرونوتوب �الرواية، �تشخيص�أماكن �بالشخصياتو �لتتناول �عRقا´aا كذا�و ،

�دa´ffا �إطارا�، �يكن �لم �الغربية �رواية �Kي �الفضاء �أن �إ#ى �اليبوري �محمد فيخلص�منبيب

  .محم�Rبدffت�رمزية،�لم�يوصف�وصفا�تزيينيا�بل�جاء�ذكره�وظيفياو  ،لحداث

�الفضاء�   �تناول �Kي �الRحقة �الدراسات �كل �إليه �تستند �أساسا �الدراسات �هذه كانت

غ�YZأن�اRcحظة�السابقة�حول�تفاوت�درجات�استيعاب�،�إ#ى�جانب�اcراجع��جنبية،�الروائي

�الفضاء �مفهوم �بينهو ، �اcكاو �الفرق �نبZن �سنعود، �إننا �بل �تختفي �Kي�و �لن �مجددا نلحظها

لعدم�تقديمها�أي�فائدة��ننا�أبعدنا�عددا�من�هذه�الدراساتإح}�z،�)زمنيا( الدراسات�الحديثة

                                                           
  6ص،�ية�الفضاء�اcتخيلشعر ،�حسن�نجم':1
،�اcغرب،�دار�النشر�اcغربية،�سلسلة�دراسات�تحليلية،�الدfلةو ��طار ،�الفضاء�الروائي�Kي�الغربية،�منيب�محمد�البوريم': 2

1984  
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  .اكتفينا�بال}'�وجدنا�فaªا�شيئا�من�التجديدو ،�تذكر

  عربية�يةدراسات�عربية�بمرجع- 1- 3-1

�للمصطلح��ضتقتصر�بع �تتبعها �Kي �بحوثالدراسات�العربية دراسات�و �ع\ى��رتكاز�إ#ى

�عربية �أو�مYxجمة، �له�و ، �غ�YZأن �جميعا �البحث �مجاfت �Kي ��مر�أهمية �لهذا �يكون f� قد

cا�لهذا�اcوضوع�من�،�انعكاسات�واضحة�حZن�يتعلق��مر�بالبحث�Kي�موضوع�الفضاء�الروائي

بل�،�يمكنه�العودة�إليهuنه��fيتوافر�للباحث�إطار�معرKي�أو�إجرائي�واضح�اcعالم�،�خصوصية

�يزال عبارة�عن�جملة�من��–رغم�ما�حظي�به�من�اهتمام�- إن�البحث�Kي�الفضاء�الروائي�ما

�بقدر�استطاعته �باحث �كل �مaiا �ينتقي �غربية �مراجع �Kي �اcبثوثة �التصورات �ما�، أو�حسب

  . يناسب�مدونته

�عاد �أو�تلك�ال}' �الغربية �لم�تعد�للمراجع �كان�للدراسات�ال}' ت�بقدر�محدود�من�هنا

  .لذا�جمعها�البحث�Kي�إطار�يوحدها،�سمات�مشYxكة�تمZ¿ها

  :عند�عزوز�ع9ى�إسماعيلالظل�الفضائي��-1-1- 3-1

شعرية�الفضاء�الروائي�عند�" اcوسوم�بـو �أصدرته�دار�العZن،�بحث�عزوز�ع\ي�إسماعيل�  

�الغيطاني � "جمال �م2010سنة �معتYºةو ، �إعRمية �عناية �لقي ،� ��طRع �يصيب�غ�YZأن عليه

�fيكاد�يقف�ع\ى�و �اcكانو �ذلك�أن�الباحث�كثYZا�ما�يخلط�بZن�الفضاء،�كبYZةالقارئ�بخيبة�

�حد�فاصل�بيaiما �من�الدراسات، �عدد �ع\ى �اطلع �أنه �اcجال�مثل�كتاب� رغم �هذا �Kي الهامة

كس½�Yشعرية�.إ.كذا�كتاب�جو �حميد�لحميداني�Kي�بنية�النص�السردي�من�منظور�النقد��دبي

قد�يكون�و ،�معتقدا�أنه�يتناول�الفضاء،�إ�fأنه�يتجه�مباشرة�لدراسة�اcكان،�فضاء�الروائيال

�وشعرية� �الفضاء �خلت�من�الضبط�الدقيق�cفهوم �ال}' �فقر�اcباحث�النظرية �ذلك�إ#ى مرد

Zن�يتجه�حف .غ�YZقادرة�ع\ى�تحديد�اcفهوم�من�جهة�أخرى و ،�من�جهةوجاءت�سطحية،�الفضاء

 �� �لو�لضبط�اcفهوم �كما �اcصطلحZن �استعمال �صفحات�من �بعد �نجده �للفضاء صط�Rي

�مYxادفا �نأabما �Kي، �مكان �كلمة �cعاني �الكريم يتطرق �ليعقب�Kي�و�القرآن �الشعر�الجاه\ي Kي

� Rمستعم� �مباشرة �اcوالية �تعريف�" الفضاء"القفرة �عن �أغناه �للمكان �تعريفه �لو�أن كما
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�Kي. الفضاء �فيوجزه �الروائي �الفضاء ��أما �الصفحات«كونه �ع\ى �اcكتوبة �الكلمات �شكل

�الذاكرةو  �Kي �1»اcتخيلة  و ،
َّ
�الوحيد�الذي�يقع�فيه�بل�إن�اcؤل �اcعرKي ف�يعج�هو�ليس�الخطأ

�يستعµ)'�تفهم�الوقوع�فيهو �باuخطاء �بعضها �يسميه�عبد�اcلك�؛ من�ذلك�مث�Rحديثه�عّما

بحيث�يمكن�تمثل�الحZ¿�؛�" cباشراcظهر�غ�YZا"« يقصد�به�و �مرتاض�باcظهر�الخلفي�للفضاء

Kي�،�مثل�قول�قائل...بواسطة�كث�YZمن��دوات�اللغوية�غ�YZذات�الدfلة�التقليدية�ع\ى�اcكان

�كتا �روائيةأي �سافر:بة �خرج، �دخل، �الفهم�2»...أبحر، �الباحث �ي�)'ء �قصد�و �بينما يشرح

Kي�الوصف�نحو��يقصد�بذلك�اcشهد�الذي�نراه« مرتاض�من�اcصطلح�بشكل�خاطئ�ع\ى�أنه

��حداثو �الطريقو �البيتو �اcدرسة �مسرح �ع\ى �للشخصية �كخلفية �بZن�و �3»اcسجد شتان

ذلك�أن�لغته�،�لباحثالنقدي�لزاد�القد�يكون�سبب�هذا�النوع�من��خطاء�قلة�و ،�اcفهومZن

  .تكاد�تخلو�من�اcصطلحات�النقدية

� �اcفاهيموقد �تمثل �Kي �القصور �هذا �الدقيقةو �أوقعه �كب��YZالفروق �نقص �Kي بيaiما

�الروائي�عند�جمال�الغيطانيللمبحث�التطبيقية� �تناول�الفضاء �أثناء �يقتصر�ع\ى�؛ إذ�نجده

الثاني�اcعنونZن�ع\ى�و �Kي�الفصلZن��ول " دفاتر�التدوين"دراسة��ماكن�الواردة�Kي�مدونة�بحثه�

�بـ �اcكان التوا#ي �أصداء �باcكانو ، �الزمان �تعالقات �الفصل، �Kي �دراسة��ليعرج �ع\ى الثالث

�Kي�مدونته�دون�أن �ثم�يحلل�ظهورها �من�اcصطلحات�نظريا �الخطاب�الروائي�فيتناول�عددا

هو�غ�YZمدرك�مطلقا�uهمي�aا�و �بل�إنه�تناولها،��fح}�zباuماكنيبZن�عRق�aا�بالفضاء�الروائي�و 

  .قد�يكون�متبعا�فقط�cا�وجده�لدى�غYZه�من�الباحثZنو ،�Kي�بحثه

�لغة�انشائيةبالوقوف�ع   ،�تكاد�تخلو�من�اcصطلحات�النقدية�\ى�لغة�الدراسة�نجدها

مما�،�كما�نجد�تضمينا�لعبارات�من�مراجع�أخر�دون��حالة�إلaªا،�باستثناء�العناوين�الفرعية

�العلمية �يخل�باuمانة �والباحث�يذكر�ا، �ذلك�خاصة �بحثه�يتج\ى �جديد �يرى�فaªا �ال}' لفكرة

�الظل�الفضائو  أما�مضموabا�ف�Rيتجاوز�،�ي�دون�أن�يشرح�مطلقا�مصادر�فكرتهال}'�أسماها

                                                           
  47ص�،�2010،�مصر،�دار�العZن،�شعرية�الفضاء�الروائي�عند�جمال�الغيطاني،�عزوز�ع\ي�إسماعيل�:1
  124صالرواية،��عبد�اcلك�مرتاض،�نظرية:2
  47ص�،�اcرجع�السابق :3
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أهمل�غYZها�من�أصناف�الفضاء�مما�أوقع�بحثه�و �ال}'�ركز�جل�اهتمامه�علaªاو �.الفضاء�الدf#ي

ح}�zو �.Kي�السطحية�uن�دراسة�الفضاء�الدf#ي�تتطلب�امتRك�فكرة�واضحة�عن�باÄي��صناف

يردد�ما�يعرفه�كل�قارئ�عن�جمال�و �حكام�الجاهزةى�� إ#أثناء�قراءته�للنصوص�نجده�ينساق�

�الغيطاني �لRهتمام، �مثYZة �تحليRته �بعض �جاءت �الذي �الثاني �الفصل �باستثناء جميلة�،

  .الصياغة

  :الفضاء�الروائي�عند�ج��ا�ابراهيم�ج��ا-1-2- 3-1

�سيتجه�إ#ى�مجمل�باحثيعتقد�مباشرة�أن�ال�1القارئ�لعنوان�كتاب�ابراهيم�الجنديإن�

أصناف�هذا�و ،�تفاعل�هذه�اcكوناتو �Kي�مكوناته يتخذ�مaiا�فضاء�روائيا�يبحثو �روايات�جYºا

�الروائي �الفضاء �الفهم، �هذا �من �ينطلق �نجده f� �غ�YZأننا �يتجه، �باشRر �بل �من �كل �إ#ى

�لجانفسجربر�و و  �ضبط�اcصطلح جمعيباختZن �ع\ى �تعينه �معرفية �مادة ،� �ذلك�بZنينتقل �Kي

ثم�يفاâئ�القارئ�،�لسرد�سYZة�الروائي�جYºا�وتقديم،�تعريف�بالكرونوتوبالو شرح�التقاطبات�

،�وجهة�النظر�ثم�اcكانو �Kي�القسم�بالتطبيقي�بأنه�سيجد�فصو�fتنظYZية�مطولة�حول�الزمان

�بالتحليل �الروائية �اcدونة �تتناول �فقرات�قليلة �مع �بعRقا´aا، �الو¡ي �كامل �بشكل �يغيب�فaªا

  . مما�يفقدها�مYºر�وجودها،�الروائيتأثYZا´aا�ع\ى�الفضاء�و 

� �الفصل ��هالذي�خصص�خ�YZأما �كانللمكان �تنظYZا��مثقR �فقد باfقتباسات�اcطولة

�الروائي �اcكان �أهميتهو �لطبيعة �Kي�و ، �يسهب �الباحث �نجد �لتشخيص�اcكان �نتقال� عند

روايات�هو�دراسة�تشخيص�اcكان�Kي�و �ليأتي�جوهر�اcبحث،�وظائفهو �الحديث�عن�الوصف

�الروايات �من �مقتطعة �أمثلة �شكل �Kي �جYºا �تتجاوز�، f� �بتعقيبات �متبوعة �أو مسبوقة

   .و��مر�نفسه�يتكرر�مع�فصل�أنواع�اcكان.السطرين

 :الرواية�Cي�Bردن�نموذجا،�الفضاء�الروائي-3-1-1-3   

� �Kي �مراشدة �الرحيم �اcصطلح"يبحث�عبد �"تاريخية �مرجعية�، �بتناول �لدراسته فيمهد

�اللغويةم �الفضاء �فهوم �إ#ى، �مفهوم� بالعودة �يذكر�Kي �تطورا �يجد �حيث�لم �العربية اcعاجم

                                                           
  2001،�بغداد،�دار�الشؤون�الثقافية�العامة،�الفضاء�الروائي�عند�جYºا�ابراهيم�جYºا،�ابراهيم�جنداري :1
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إ#ى�أن�انت¼�zإ#ى�كشاف�اصطRحات�الفنون�الذي�اسx¿اد�صاحبه�من�مختلف�علوم�،�الفضاء

�منه �بZن�مصطلحات�قريبة �موزعا �الفضاء �مفهوم �ليقدم �عصره �تتبع�، �ذلك�إ#ى �بعد ينتقل

¬ي�Kي�مجملها�و �Kي�الفلسفة�عند�الغرب�ثم�عند�الفRسفة�اcسلمZن�اcسار�التطوري�للمفهوم

 .تتمحور�حول�اcكان�أما�الفضاء�ف�Rيأتي�إ�fمن�خRل�الحديث�عن�اcكان

يرتكز�Kي�ذلك�،�يتطرق�لعدة�مفاهيم�أساسية" حركية�الفضاء�الروائي"و�هو�يبحث�Kي�  

ده�يتطرق�للعRقة�بZن�الفضاء�فنج،�يدعمه�ببعض�اcراجعو �"الشعرية"ع\ى�مؤلف�تودوروف�

الواقع�الخيا#ي�و �)Kي�الوجود�اcحقق(اcسافة�بZن�الواقع�«يرى�أن�و �الفضاء�التخيي\يو �اcرج©ي

فذكر�مدينة�ما�تجعل�اcتلقى�يستحضر�جملة�من�السمات��K«1ي�النص�¬ي�مجال�حركة�اcتلقي

�a³ا �النµ)'. اcرتبطة �للفضاء �لãشارة �مو �ينتقل �فيه �يتداخل �قد �وأجناسما �فنون �ن ¬ي�و ،

 الشروحو �غ�YZأن�افتقار�البحث�للمصطلحات،�اللفتة�ال}'�لم�نجدها�عند�غYZه�من�الباحثZن

من�بعده�للفضاء�الدf#ي�و ،�هو�يتعرض�للفضاء�الطبا¡يو ،�يقلل�من�إمكانية��فادة�من�طرحه

الدوائر�فضاءات�Kي�النص�بقدر�«يخلص�إ#ى�استنتاج�وجود�و ،�الذي�سYZتكز�فيه�ع\ى�تودوروف

بإعادة�القراءة�نكون�و ،�فنحن�هنا�وفق�هذا�الفهم .اcتلقي�Kي�النص/ الدfلية�ال}'�يبعaØا�القارئ 

  . خYºتهو �يشكلها�القارئ�وفق�مرجعياته 2»أمام�فضاءات�متجددة�بتجدد�القراءة�

�يفتتح�الباحث�الجانب�التطبيقي�من�دراسته�بتناول�الفضاء�اcرج©ي   دون�ذكر�هذا�،

�بل �اكتف�اcصطلح ��ىانه �بـ �الفصل �بعض�اcدن�" واقعالو �الفضاء"بعنونة �ظهور �فيه يحلل

ينتقل�لدراسة�و �.يبحث�Kي�دffت�توظيفهاو ��ماكن�باسماaÙا�الصريحة�Kي�النصوص�الروائيةو

�الروائي" �اcاركسية" �يدولوجياو�الفضاء �تجليات �فيه �النصوص�و �ليتابع �Kي الوجودية

�الروائية �النصوص �ا، �خRل �غالبامن �الروائية �لشخصيات ��ماكنو ، �خRل اcساحة�و �من

�،�النصية�Kي�مرات�قليلة ع\ى�دراسة�" الحضارةو �الفضاء�الروائي"ثم�يعرج�Kي�فصل�موسوم�بـ

الصدام�الحضاري�Kي�النصوص�الروائية�سواء�كانت�الحضارات�الواردة�Kي�الروايات�معاصرة�

  .أو�مستعادة�من�التاريخ

                                                           
  37ص�،�الفضاء�الروائي،�عبد�الرحيم�مراشدة: 1
  53ص،�اcرجع�نفسه�:2
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�اcكان: ¬ي�فضيةثم�يعرج�ع\ى�عدد�من��  �فضاء �الزمان، �فضاء �الشخصيةو ، ،�فضاء

�الروائيةو  �اللغة �فضاء �السردية، �التقانات �العنوان �هذا �تحت �ليتناول �الفضاء �شعرية ،�ثم

إضافة�إ#ى�أنه�Kي�تحليل�كل�. فيه�عRق�aا�بالفضاء�الروائي�دون�أن�يوضحفيقدم�تحلي�Rبنيويا�

مما�،��fيعود�إلaªا�Kي�الفضاء�اcوا#يو �وايات�جديدةفضاء�من��فضية�السابقة�الذكر�يتناول�ر 

fأنه�لم�يدرس�و ،�يجعلنا�نستنتج�أنه�الفضاء�الروائي�بالنسبة�له�هو�الروايات��ردنية�إجما

هو�ما�يجعلنا�و ،�بل�اكتفى�بالتحليل�البنيوي�لهذه�الروايات،�الفضاء�فaªا�باعتباره�مكونا�بنيويا

   .مدى�صواب�هذه�الرؤيةعن�نتساءل�

  � �تركZ¿�إذن �متم�هذهكان �النقدية ��حوراالدراسات �مفهوم �Kي �البحث ،�الفضاءحول

ع\ى�الرغم�من�جهودها�Kي�الكشف�عن�،�الفلسفيةو �لغويةالذي�ضبط�بالعودة�إ#ى�معانيه�الو 

�اcصطلح،�دffتهو �مفهوم�الفضاء فلم�تقدم�تصورا�،�إ�fأabا�عجزت�عن�الوقوف�عند�هذا

بل�أك��Yمن�هذا�عدد�غ�YZقليل�،�لخصوصية�الفضاء�الروائي�العربي�fو �واضحا�cفهوم�الفضاء

�الفضاء �بمفهوم �بأنواعهو �من�الدراسات�لم�تكن�محيطة z{ح�f� �سالفا، �رأينا �كما �حZن�، Kي

مما�يخل�بالقراءة�الفضائية�،�اكتفت�دراسات�أخرى�باfقتصار�ع\ى�بعض��نواع�دون�غYZها

  . للنص�الروائي

 مرجعيات�غربية�دراسات�عربية�ب�-2- 3-1

ال}'�ترجع�للنقد�الفرن�)'�و ،�يندرج�Kي�هذا��طار�بشكل�أساÐ)'�الدراسات�اcغاربية�عموما

�Kي�بناء�التصور�النظري�للموضوع،�بشكل�كب�YZجدا من�ثمة�و ،�متخذة�منه�قاعدة�ترتكز�علaªا

�الفضائية�للنص�الروائي �لتشييد�القراءة �من�الدو �.�نطRق�مaiا راسات�قد�ذكر�البحث�عددا

،�النص�السردي�لحميد�لحميداني�بنية،�ي و اcغربية�ع\ى�غرار�بنية�الشكل�الروائي�لحسن�بحرا

،�كلها�دراسات��fغ±�zعaiا�Kي�تناول�الفضاء�الروائيو ،�و�غYZها...الفضاء�السردي�لحسن�نجم'و 

تناقش�أحيانا�التصور�و �بل�تنقل،�يجمعها�قاسم�مشYxك�هو�أabا��fتؤسس�لتصور�عربي�محض

غ�YZأن�استيعاب�هؤfء�النقاد�للمادة�اcعرفية�ال}'�يتناولون�جعلهم�يوفقون�Kي�تقديم�،�غربيال

�تناولوها �للنصوص�ال}' �قيمة �قراءات �العربي، �إطارها �عن �a³ا �عنقهاو ��fتخرج ��fتلوي بل�،

  : جديد�هذه�الدراسات�منو ،�بتفاوت��fيمكن�إنكاره،�تكشف�شعرية�الفضاء�فaªا
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  :الرواية�العربية�الجديدة�الفضاء�Cي-2-1- 3-1

الفضاء�Kي�الرواية�العربية�الجديدة�"سهب�حورية�الظل�تع\ى�عكس�اcؤلفات�السابقة�

�èدوار�خراط�نموذجا �النقد�الغربي�و �صطلحKي�شرح�اc "مخلوقات��شواق�الطائرة تتبعه�Kي

�العربيو  �كذا �تف، �ما �خاصة �الغربية �التصورات �أهم �Kي �قراءة �الر قدم �رواد �به واية�جاء

�الجديدة �و ، �روfن �بورنوفجهود �مYxان، �ه½Yي �و ، �كريفل �لوتمانشارل �بعدها�. يوري لتنتقل

¬ي�عمل�العراÄي�ياسZن�و �للخطاب�النقدي�العربي�حيث�عادت�إ#ى�أو#ى�الدراسات�حول�اcكان

�بحراوي  �حسن �من �لكل �اcغربية �بالدراسات �لتختم �قاسم �سZ¿ا �دراسة �ع\ى �النص�YZلتعرج

لكن�اcؤلف�يخيب�انتظار�القارئ�الذي�ينتظر�ضبطا� .محمد�منيب�البوريم'و  حميد�لحميدانيو 

فيفاجئه��قتضاب�،�أو�ع\ى��قل�تميZ¿ا�بZن�مختلف�أصنافه،�واضحا�cفهوم�الفضاء�الروائي

�الباحثة �من �الشديد �بعض�، �بZن �الفرق �غالبا �مقتبسة �موجزة �عبارات �Kي �استعرضت ال}'

،�ة�موجزة�مع±�zالفضاء�Kي�بعض�التخصصاتضت�Kي�فقر فضاء�الروائي�بعد�أن�عر أصناف�ال

مما�يجعلنا�نتساءل�عن�،�تأث�YZع\ى�مفهوم�الفضاء�الروائي��fيجد�لها�القارئ�أي�صلة�أو�أي

  . سبب�إدراجها

استغلت�،�أabا�ديدة�Kي�تناول�الفضاء�الروائي�إf تؤسس�لرؤيا�ج�الباحثة�لم�و�إن�كانت

�النقدية�الغربية�بشكل�جيد طبيقية�بو¡ي�نقدي�واضح�فلم�يكن�¬ي�تلج��قسام�التو �اcادة

�غربية« �تيارات�نقدية �من �علينا �يفد �cا �ساذجة �أخضع�aا��1»اختيار�اaicاج�استجابة �إabا بل

Rي�أشكال�الفضاء�من�حيث�عKقته�بالواقع�فقسمته�إ#ى�متخيل�لخصوصية�الرواية�فبحثت�

انية�تدرسه�Kي�عRقته�بالشخصية�عدو واق©ي�لتقسم�هذا��خ�YZإ#ى�فضاء�خارâي�يتسم�بالو 

تدرسه�باعتباره�،�فضاء�مغلق�آمنو �.تأنسن��شياءو �تشّيؤ��نسان،��شياء�ولغته�اcحايدةو

غ2��YZ.بلغة�شعرية�¾aمش�فaªا�الفضاء�ليحتفى�بجزئيات�الجسد،�فضاء�لتبئ�YZالجسد��نثوي 

�الخارâي �يخص�الفضاء �فيما �أدرج�aا �ال}' �الشواهد �تأمل �أن ، fبحيادية�� �تمتاز�كلها �يجدها

                                                           
،�سورية،�دار�نينوى ،�شواق�الطائرة�èدوار�خراط�نموذجاالفضاء�Kي�الرواية�العربية�الجديدة�مخلوقات�� ،�حورية�الظل�:1

  9ص،�2011
  111ص،�اcرجع�نفسه :2
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�اللغة �السارد، �ذاتية �تغلب�علaªا �شعرية �بلغة �تأتي �أحيانا �إabا �بل �هو�و ، ��رجح السبب�ع\ى

ال}'�نجدها�Kي�مواضع�عدة�من�الكتاب�تسبق�أحكامها�،�طغيان��حكام�اcسبقة�ع\ى�الدارسة

فتعرض�اRcحظات�أو�،�والناتجة�عن�إcامها�بخصائص�الفضاء�Kي�الرواية�الجديدة،�الجاهزة

Yا�من�الرواية�uن�رواية�إدوار�خراط�تقYxب�كثZ،�عيب�جهدهايهذا��fو ،�النتائج�قبل�التحليل

  .هامةو �النتائج�اcقدمة�وجaªةو �ومما�يجعل�التحليل،�الجديدة�الفرنسية

يستحضر�من�(...) uنه�،�يمتلك�الطابع�الذاتي«القسم�الثاني�هو�الفضاء�اcتخيل�الذي�

قد�ربطته�الباحثة�بالبيت�القديم�اcفقود�بما�و �1»العجائÑ'و ��سطورةو�الحلمو �تذكر خRل�ال

�العجائÑ'و �جمع�من�قيم��لفة �الذي�مثل�فردوس�الطفولة�اcفقود، �اcرآة �ثم�فضاء الذي�،

  .يستعيده�السارد�حلميا�Kي�عالم�اcرآة

ع\ى�الفضاء�الطبا¡ي�الذي�تقتصر�الباحثة�Kي�تناوله�و �الفضاء�الثالث�هو�فضاء�الكتابة

�به�كل�من�جنات �جاء �ما �باfرتكاز�إ#ى �تادييه، �الغRفو �مYxان، �فتتناول�لوحة �العنوانو �بتور

ما�قد�يظهر�فيه�من�تجاور�و �ون�التوقف�عند�فضاء�النصدالكتابة�العمودية�بشكل�سريعا�و 

  .أو�اقتباسات�تحيلنا�ع\ى�أفضية�نصية�أخرى ،�للوحات

يث�تتناول�بإسهاب�تداخل�ة�تتطرق�لتشخيص�الفضاء�حKي�الفصل�الثاني�من�الدراس

�تقنات�من�الفن�التشكي\يالفنون�و  �الرواية�ع\ى �من�السينماو �اعتماد �وصف�الفضاءو ، �كذا

�اندغامه�Kي�السردو  �إن�كانت�بعض�الشواهد�غ�YZمقنعةو ، اcعرفية�أقوى�من��فتبدو�عد´aا،

�تقنات�الرواية �هو�تحليلها، �إليه �تجدر��شارة �كل�و  لكن�ما �Kي �للفضاء التأويل�الذي�تقدمه

  .أقسام�الدراسة

�الثالث �الفضاءو�الفصل �وظائف �موجز�عن ��خ�YZهو�فصل �باقتضاب�، �فيه تناولت

أنه��fيأتي�بالجديد�abuا�يعاب�ع\ى�هذا�الفصل�،�"اcكونات�الروائية"عRقة�الفضاء�بغYZه�من�

ثة�فيه�عRقة�الفضاء�بالسارد�وقد�درست�الباح. أوضحت�كل�هذا�Kي�الفصول�السابقةسبق�و 

حيث�تحول�الفضاء�ذاته�إ#ى�شخصية�تضطلع�بدور�عام\ي�فيكون�مساعدا�أو�،�الشخصية�–

                                                           
  131ص،�اcرجع�السابق :1
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�للشخصيات � .معارضا �الواحد �للفضاء �تكرار�العودة �يخلقها �ال}' �الفضاء �ايقاعية بطرق�«ثم

  ". التواتر�التكراري "مما�يخلق��1»متباينةو �مختلفة

كيف�أن�الفضاء�تحول�من�مجرد�إطار�تجري�داخله�و �لحدثلتعرج�ع\ى�عRقة�الفضاء�با

�الحدث �يتأسس�علaªا uن�رمزية�الفضاء�اcتخيل�تفتح�؛��حداث�إ#ى�واحد�من�العناصر�ال}'

لتتناول�بعد�ذلك�. التأثيث�اcكانو �تتأثر�بتعدد�زوايا�النظر ال}'� .�حداث�ع\ى�تأويRت�متعددة

  .تبطيء�الزمنو �ء�ع\ى�تسريعكيف�يعمل�الفضاو �عRقة�الفضاء�بالزمن

cيؤسس�لرؤيا�خاصةو �ؤلفهذا�ا�fأنو �إن�كان��fي�دراسة�الفضاء�الروائي�إKهجديدة��

�نcا�حققه�من�متابعة�دقيقة�للفضاء�Kي�الرواية�الجديدة�م،�إضافة�نوعية�Kي�مجال�الدراسة

�و  �الغربيةجهة �اcناهج �خلف �انسياقه �لعدم ،� �بل �إن �استفادته �واعيةمaiا تحليل��خدمت،

بعد�ما�بدلت�من�جهد�Kي�التحليل�لم�و �غ�YZأن�الباحثة،�بشكل�أثرى�البحث،�الخطاب�الروائي

�الجديدة �الرواية �Kي �يعرف�عن�خصائص�الفضاء �عما �جديدا �شيئا �تقدم رغم�خصوصية�،

  .لعل�مرد�ذلك�لسيطرة��فكار�اcسبقة�علaªاو ،�الكتابة�عند�خراط

  : جديدةشعرية�ا@كان�Cي�الرواية�ال-2-2- 3-1

  � ف
َّ
�اcؤل �هذا �الخراطيتناول �إدوار �عند �الروائي �الخطاب بتتبع��باحثال�هيفتتح،

الثقاKي�لتكون�بمثابة�تأسيس�للحديث�عن�اcكان�و ،�مفهومات�عامة�عن�اcكان��نYxوبولوâي

دراية�إذ�يرغب�بتخصيص�و �وهو�يعتمد�مصطلح�اcكان�دون�الفضاء�عن�و¡ي،�الروائي�بعدها

�دراسته �فحسبوتضيي، �باcكان �اهتمامها �مجال �ق �الروائيو ، �الفضاء �لتشمل �مدها ،�عدم

ال}'�تعد�ساحة�صراع�للقوى�،��مكنة�اcتواجدة�ع\ى�الشريط�اللغوي «فيحدد�موضوعه�بأنه

مستبعدا��2».التأويلو �هدفها�Kي��ستنطاقو �هو�الذي�يشكل�بؤرة�للقراءة�وموضوعها،�النصية

�غYZها�من��فضية�رغم�اقراره�بأه �Kي�استنطاق�النصوص�إ�fأنه�يبعدها�abuا حسب�–مي�aا

� �إجرائية�- رأيه �كأدوات �بداي�aا �Kي �مازلت �اcكانية�و ، �ستطرح �دراسته �بأن �القول يخلص�إ#ى

                                                           
  306ص،�الفضاء�Kي�الرواية�العربية�الجديدة،�حورية�الظل�:1
  84�،85ص،�شعرية�الفضاء�Kي�الرواية�الجديدة،�خالد�حسZن�حسZن:2
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  .1بوصفه�اسYxاتيجية�قراءة

�Kي�و �يقوم�منهجه�ع\ى�تحديد�بنية�اcكان�الروائي   الكشف�عن�البنية�«آليا´aا�مستندا

�2»الخاصة�بالبنية�اللسانية�N.Chomskyو�مقوfت�نعوم�تشومسكي�الفضائية�إ#ى�مفاهيم�أ

لRنتقال�من��ول�للثاني�و ،�عميقو �إ#ى�مستوى�سطpي�-حسب�تشومسكي–ال}'�يمكن�تفريعها�

  .التوليدو �يتم�وفق�قوانZن�عمليات�التحويل

�� �فيذكرعأما �التضمن: ن�آليا´aا �شتمالو�آلية� �العكسية�لية�، ،� �التضادآلية ة�آلي،

فيدرس�ضمaiا�عRقة�الفضاء�،�العRقات�النصيةو �لينتقل�بعدها�للبحث�Kي�الفضاء�.التجاور 

�بالزمن�الروائي �الروائيةو �الفضاء، �الشخصية �الفضاء، �الوصف�ليسهب�Kي�و �ثم اسYxاتيجية

Kي��لينتقل. عRقة�الوصف�بتقنيات�تقديم�اcكانو �عناصرهو �آلياتهو �تقديم�وظائف�الوصف

�ا �ثالث�إ#ى �للنص�و �cكانيةمحور �اcكانية �آليات�القراءة حسب��–تفكيك�النص�حيث�يحدد

بZن�باÄي�القوى�و �تحديد�بنية�الفضاء�فمقاربة�العRئق�النصية�بينهمن��ال}'�تنطلق�-تعبYZه�

�أشكالهو �النصية �Kي �الفضاء �مقاربة �تجلياتهو �أخYZا �وظائفهو �أبعاده، �من�، �بجملة مستعينا

   .التشظي،�الفضاء�النµ)' ،الحد،�التقاطب�:اcفاهيم�¬ي

�الدراسة   �إ#ى �ينتقل �النظرية �اcفاهيم �لهذه �تناوله �التطبيقية�بعد �كل�، �يتناول حيث

التناص�مع�أمكنة�من�مختلف�و ،�وصفهاو ،�اcتخيلةو �رواية�ع\ى�حدى�فيتتبع��ماكن�الواقعية

aªا�عن�النتائج�ال}'�توصلت�إلYZتبتعد�كث�fصرية�بقراءة�cا�حورية�الظلالحقب�التاريخية�ا�،

اcكان�رامة�/باستثناء�الرواية��خYZة�يقZن�العطش�ال}'�قدم�فaªا�ثنائية�جديدة�¬ي�رامة�اcكان

�التداخل�الذي�تنسجه�الرواية�بZن�اcكان �الشخصيةو �ليوضح�فaªا �ثيمة�أخرى�¬ي�، ثم�يYºز

�إماتة �يتعرض�cحاولة �الذي �أو�اcطعون �الطعZن �اcكان �تب، �فل �الفصول �باÄي �عن�أما تعد

  .دقة�مؤلف�حورية�الظلو �مع�فارق�Kي�تركZ¿ ،�التحليل�السابق

  

                                                           
  141ص،�اcرجع�السابق 1
  86ص� ،اcرجع�نفسه :2
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  :الروائيو �بنيته�Cي�النص�النقديو �الفضاء-2-3- 3-1

باستقصاء�،�الفضاءو �سعت�الباحثة�بلسم�محمد�الشيباني�إ#ى�ضبط�الفرق�بZن�اcكان   

اوي�الذي�أثناء�ذلك�مRحظ�aا�عن�حسن�بحر �توردفأ،�عدد�من�الباحثZن�عندمفهوم�الفضاء�

�تجعل�الباحث�غ�YZأن�العودة�،�عشوائييعتمد�جملة�من�اcصطلحات�بشكل� لهوامش�بحaØا

احتجت�a³ا�مما�يجعلنا�نجزم�أabا�لم�تطلع�ع\ى�و �يRحظ�أabا��fتحيل�إ#ى�التعاريف�ال}'�أورد´aا

�اcؤلف�اcذكور  �من�اcصطلحات�ال}'�يعتمدهالإ�fو ، ،�كانت�fحظت�أن�بحراوي�ضبط�كثYZا

�من�ذلك�مساواته�بZن�اcكان،�ورد�بعض�اcصطلحات�بشكل�غ�YZمYºرن�كان�أحيانا�قليلة�يإو 

الفضاء�« Kي�حZن�ترى�الباحثة�أن��-¬ي�مساواة�شائعة�عند�غYZه�أيضا�و �-الفضاء�الجغراKي�و 

� �اcكان �يعادل f� �صفات�(...) الجغراKي �بوجود �القارئ �لذهن �انطباعا �تعطي فالجغرافيا

�طوبوغرافية �إلaªامواو ، �الرجوع �يمكن �محسوسة �النصو �ضع �خارج بذلك�يصبح�و �.التماسها

و�¬ي�1»ليس�هو�اcكان�نفسهو ،�الفضاء�الجغراKي�جزءا�مما�قد�يتضمنه�الفضاء�داخل�النص

  .بنيت�ع\ى�أساس�انطبا¡يمRحظة�

�التعا �من �جملة �تتبع �أو�غربيو�بعد �عرب �نقاد �قدمها �نZريف�ال}' �توزيع�، تخلص�إ#ى

�إ#ى �نصا��اcصطلحات �كوabا �بالرواية �اcتعلقة �اcصطلحات �إ#ى �تش��YZو#ى �ثRث مجموعات

أو�،�إبداعيا�سواء�تعلق��مر�بتلك�ال}'�تحدد�وجود�الفضاء�Kي�الرواية�دون�إحالة�ع\ى�خارجه

�الرواية �Kي �توجد �خارج�نµ)'تحيو �تلك�ال}' �مرجع �إ#ى �ل �يجسد، �الكاتب�لفضاء��أو�ما رؤية

� .نصه �النص�ع\ى�اcجتحت� تجمعفيما �ظهور �تتعلق�بكيفية �اcصطلحات�ال}' �الثانية موعة

لتتضمن�اcجموعة�الثالثة�ما�يتصل�بمفهوم� .تدرج�فaªا�الفضاء�اcوضو¡ي�للكتابو �الصفحات

� �نفسها"اللغة �اللغة �من �اcجازي �وجوده �"فيستل �و ، �الفضاء �بذلك �الدf#يتقصد �ءفضاو ،

YZالتعب.   

هو�الفضاء�الحكائي�الذي�أخذته�و �مصطلح�واحد�تجمع�ما�فرقته�تحتو �لتعود�الباحثة

Kي�بداية�مبحثه��الذي�أورده�الحميداني،�هذا�للمصطلحKي�عن�حميد�الحميداني�دون�تدقيق�

                                                           
  31ص�،�الروائيو �بنيته�Kي�النص�النقديو �الفضاء،�بلسم�محمد�الشيباني:1
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،�الفضاء�الروائييستعمل�مصطلح�و �ليعود 1»اcقصود�بالفضاء�Kي�الحكي«متسائ�Rعن� فقط

� �الباحثة �أهملته �و الذي �الحكي �فضاء �أن �إ#ى ��هو ذهبت �واcصطلح �الجامع لدراسة��نسب

  . هذا�الفصل�من�بحaØاموضوع�وهو�،�أصنافهو �الروائي�الفضاء

ل�ما�ذكرته�Kي�القسم�ك�تتركإذ�؛�مقارب�aا�للنص��fنجد�لهذا�الجهد�التنظYZي�أثرا�Kي�

�موجز�جدا�تدعاو �النظري  �بشكل �التقاطبات �cفهوم �للمراجع�و �للتنظ�YZمجددا �عودة دون

�بتعو ��صلية �اكتفت �موجزينريفZإنما �ن �للتطبيق، �بعدها �انتقلت �مما�، �كب�YZاستفادة دون

�الغربي �النقد �Kي �بالفضاء �الخاص �القسم �Kي �و �قدمته �Kي �أسهبت �حيث " محاورة"العربي

حيث�تجلت�دقة�قراء´aا�Kي�عدد�هام�من�اcراجع�Kي�،�الدراسات�السابقة�خاصة�العربية�مaiا

هذا���f.ا�بشكل�خاص�دراسة�حسن�نجم'حZن�أخفقت�بشكل�كبK�YZي�فهم�عدد�آخر�أذكر�هن

أسهبت�Kي�و ،�أabا�تحرت�الدقة�العلمية�Kي�خطوات�بحaØاو �ينقص�أبدا�من�قيمة�مؤلفها�خاصة

  .خصت�الدراسات�الليبية�بفصل�خاصو �أو�اcقاfت" الكتب"سواء� تقديم�الدراسات�العربية

3-1-2-4-La poétique de l’espace dans la littérature arabe 

moderne: 

  � �الحديثط�"يضم ��دب�العربي �Kي �الفضاء �Kي�شعرية �الفضاء �حول �عشر�بحثا ثRثة

�:تحت�اشراف�كل�من،�من�إعداد�مجموعة�من�الدارسZن،��عمال��دبية�العربية�اcعاصرة

  . Stefan Wildستيفن�ويلد�،�Robin Ostleروبن�أوستل�،�Boutres Hallaqبطرس�حRق�

� �إ#ى �البحوث �عناية �خاتجهت �بشكل �الصحراوي �اصالفضاء �اcشكRت�، متجنبة

�و  �اcعاصرالحضارية �النص�العربي �Kي �تحف�تمثيRت�الفضاء �ال}' �اcدينية �تناول�، حيث�تم

) أد#ى�بشهادته�خRل�أشغال�اللقاء�و �الذي�كان�حاضراو �(أعمال�الروائي�لليÑ'�ابراهيم�الكوني�

�محط �الكوني �أعمال �تجعل�من �لم �تلك�البحوث�ال}' �تناولت�الفYxات��و#ى��أما �فقد بحaØا

حملة��ذلك�أن�ثمة�إجماع�بZن�الدارسZن�ع\ى�التأريخ�لحداثة��دب�العربي�بما�بعد،�للaiضة

�بالaiضةو �نابليون  zيسم� �ما �مع��جناس�� و ، �جماع�صائبا� دبية�الشعرية�ال}'�إن�كان�هذا

                                                           

  53ص�،�بنية�النص�السردي،�حميد�الحميداني�:1
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الرواية�ال}'�تم�تناولها�بإسهاب��فإنه��fينطبق�ع\ى�فن" الaiضة"جماليا´aا�بعد�تحول�مسارها�و 

ال}'�تندرج�كتابات�الكوني�تح�aا�و �-أن�الحساسية�الجديدة�Kي�الكتابة��دبية�و ،�Kي�هذا�اcؤلف

  . لم�تر�النور�إK�fي�ستينيات�القرن�اcا|)'�–

� �أن �علميةيبقى �كبYZةو �للمؤلف�قيمة �نقدية بطرس�حRق�يربط�بZن�النظرة� فتقديم،

�بعد �للفضاء �لãنسانو �قاليلو �الجديدة �الجديدة �النظرة �باèنسانيةو �بZن �اcسماة �ترتب�و ، ما

  . عaiا�من�فردانية�معاصرة

إ�f هذا�عند�الغرب�أما�عند�العرب�فهو�يرى�أن�العربي�لم�يلتفت�لفاعلية�مفهوم�الفضاء

�مصر �ع\ى �نابليون �بحملة �فضاaÙم �ع\ى �عتداء� �تم �أن �بعد �سيكتشفون�و ، �عنه بدفاعهم

  . خاصة�مع�البعثات�العلمية،�كذا�فضاء��خرو �اصفضاءهم�الخ

فيتجه�للبدايات��و#ى�متناو�fالتحول� Abdelfattah Kilito 1د�الفتاح�كليتوبأما�ع

للشدياق�نموذجا�" الساق�ع\ى�الساق"ليتخذ�من�مؤلف�،�من�فضاء�اcقامة�إ#ى�فضاء�الرواية

� �العربية �بدايا´aاللرواية �Kي �تحول و ، �نقطة �بالتا#ي �الفن�اتل، �مع �توظيف�مفهوم�تقي لYxاثي�Kي

�السفر �السفرو ، �هذا �دfلة �تختلف�Kي �اcقامة، ��خر�Kي �ع\ى �باfنفتاح �فهو��fيو�ي كونه�،

بينما�،�إن�ورد�ذكره�أحيانا�قليلةو �خر �fيظهر�معالم�واضحة�ل# ،�محددا�بحدود�مملكة��سRم

Kي��دب��م�يسبق�تصويرهيعوض�ذلك�بإظهار�عالم�جديد�لو �يقلص�الشدياق�مسافة�سفره

تظهر�الرحلة�البحرية�ال}'�و ،�يغيب�عنده�مفهوم�الثغر�الذي�فقد�دffته،�هو�أوروباو �العربي

�اcقامة �Kي �كانت�ناذرة �اcكان، �واصفا �أخرى �إ#ى �مفاجأة �من �بقارئه �ينتقل �أنه �عاداتهو �كما

. فaªا�إ#ى�تغK�YZي�الدffتكل�جديد�فيه�ع\ى�عكس�اcقامة�ال}'��fيؤدي�تغي�YZاcكان�و �دياناتهو 

�اcرأة �ظهور �يرى�كليتو�هو�Kي �الفرق�الجوهري�كما �غياب�السجعو �أما �الشدياق�، حيث�أو#ى

كما�،�تحسر�لعدم�تمكن�النساء�من�قراءة�مؤلفه�بسبب�عدم�تعليمهنو ،�أهمية�كYºى�للمرأة

   .إK�fي�إشارات�ناذرة�أنه�جعل�السارد�يسافر�رفقة�امرأة�بينما�يغيب�تماما�ذكر�اcرأة�Kي�اcقامة

                                                           
1:Abdelfatta Kilito,De l’espace de la séance à l’espace du roman,in: La poétique de 
l’espace dans la littérature arabe moderne, presse Sorbonne Nouvelle, 2002, France ,P 17  
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�ديووفل �وي\ي �Deheuvels Luc-Willy 1لوك �لدراسة �Kي�فيتجه �اليوتوبي اcكان

�الكوني �أعمال �اcتخيلة، �الجغرافية �بمساءلة �باuساو �مكتفيا �اcتصلة�مواجه�aا ط�YZالغربية

�بأطلنتس د�أن��fتدع�مجاf�fشتغال�الخيال�بع�االتمثRت�العربية��سRمية�ال}'�يرى�أabو ،

�النموذج�اcطلق�للمدينة �بدايات��سRم �اcكان�اليوتوبي�Kي�. قدمت�فYxة '(µذلك�يستق� مع

�العربي �أنواعو �اcخيال �ثRثة �مركز�العالم:¬ي �من �القريبة �نسية� �اcدينة �أولها �ذات�، إرم

ن�فكان�أن�ال}'�بنيت�لتنافس�جنة�اcؤمنZو ،�دينة�شداد�اcكسوة�بذهب�العالم�كلهمو ،�العماد

  .فاتبطت�بالRمكان،�ضياع�الطرق�اcؤدية�إلaªاعوقبت�بفناء�سكاabا�و 

�جزر  �ليلةو �مدن�abاية�العالم�ال}'�وصفت�Kي�حكايات�ألف�ليلةو �ثانaªا اcتموقعة�Kي�و ،

أماكن�مبشرة�بالخلود�Kي�الفكر�الصوKي�الشي©ي�،�عالم��خرةو �مناطق�الريبة�بZن�عالم�الدنيا

  . اcكانو �مبنية�خارج�الزمانالذي�يجعل�مدنا�رائعة�،�خاصة

�ليلة �ألف �حكايات �عن �الغائبة �الحكيم �جزيزة �السرود�و �ليلةو �ثالaØا �Kي الحاضرة

كما�وردت�عند�ابن�طفيل�الذي�وضع�بطله�،��كYº الجغرافية�خاصة�تلك�اcرتبطة�باfسكندر

�الغزfن �لYxبيه �معزولة �جزيرة �Kي �يقضان �بن ��ي ��فRط، �يكتشف�بالحدس�النظام وني�ثم

�سRم� �حدث�Kي �كما �اليوتوبي .الجديد �اcكان �مRمح �رصد �ع\ى �مع�و �لYxكز�الدراسة تناصه

  . �ساط�YZالعربيةغربي�والتصور�ال

� �سليمان �ريمة �مدينة Rima Sliemanتجنح �اcوسوم �بحaØا �Kي �نحو�التأويل ،�واحة،

�للواحة،�نفي�الوجود:فRة aا Kي�،�نحو�الصحراء�اتجاههاو �فتتتبع�حركة�الشخصيات�Kي�مغاد́ر

مؤولة�لهذه�الحركة�بأabا�عودة�،�"وطن�الرؤى�السماوية"القصصية� مجموعة�ابراهيم�الكوني

�قبل�الخلق �cا �نقطة�التحام�الكائنات، �التحم��ب، خRل�. �بن�ببعض�ثم�بالصحراءو�كما

مرحلة�من�مراحل��شياء�اcتولدة�Kي�كل�و�دffت��مكنة تتتبع�ريمة�سليمان،�قراء´aا�التأويلية

�الريح�:السفر�مثل �الفكر�الدي±'و��ب، �Kي�ضوء �تقرؤها �اcسيpي �بن�ال}' الصمت�الذي�و ،

�فيه ��شياء ترى �بZن �الR÷)'ء �هذا �لتشرب �وسيلة ��نسان uن، �بZن �عائق العالم�و �الكلمة
                                                           

1:Luc -Willy Deheuvels, Le lieu de l’utopie dans l’œuvre d’Ibrahim al-Kawni, in: La 
poétique de l’espace dans la littérature arabe moderne,P25 
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�تأتي�أهمية�الصمت،�تمنع��صغاء،�اcحيط�به �مع�اcوجو الذي�يمثل�ا،�من�هنا دات�نصهارا

  1بفراغ�آخر�هو�الصمت�،�هذا�الفراغ�العازل �ءطريقة�cلو ،�اcحيطة

شعرية�و �وصف�الفضاء�ته�إ#ىدراسKي�فيتجه� Sobhi Boustani 2أما�صبpي�بستاني�

  .نصوصه��دبية�الجما#ي�Kيو ��لx¿ام�العبارة�ليخلص�للتوازن�الذي�يخلقه�غسان�كنفاني�بZن

�الروا �فاتحة �الوصف�Kي �الدراسة �يةتناولت �و ، �اcشهد �خلفية  L’arrièreبالتحديد

plan de l’actionاح�cإ� �دون �س�YZالحافلة �أثناء �اcتعاقبة �للمشاهد �وصف �من �فaªا بما

�الحركة �أثناء �الوصف �لجماليات �اللغة، �ع\ى �و �ليعرج �اللسانية  Langue etالعبارة

expression linguistique ثة�أنواع�من��ساليبRيمن�ثa´يري�وسم��ول�تصو ،�حيث�

اعتمد�لوصف�مدينة�،�بالواق©ي�Pittoresqueالثاني�يمزج�الخRب�،�وصف�اcناظر�الطبيعية

  . الثالث�واق©ي�وصف�به�عالم�الحافلة�الصغYZو ،�عكا

فيتطرق�لوصف�الفضاء�Kي�الفاتحة�،�لينتقل�بعدها�fستقصاء�اشتغال�شعرية�الفضاء

�النصية �باتحادها، �تشكل �ال}' �الوحدات��سلوبية �ستعارات�الفضائيةو�الصور �ثم� هذه�،

�الطبي©ي الفضاء�داخل�الحافلة�حيث�هيمن�اللون��حمر�و ��خYZة�تخلق�تكام�RبZن�الفضاء

¬ي�إراقة�دماء�و �ع\ى�اcشاهد�اcوصوفة�ممهدا�لحداث�ال}'�ستقع�Kي�الجزء�الثاني�من�النص

  . بحمرته جريان�دمهمو �الركاب

�الب �يغفل �ماحث�� الم �إ#ى ��شارة �متعلقة�يقدمه �دffت�اجتماعية وصف�الركاب�من

  . بالفئة��جتماعية�ال}'�ينتمون�إلaªا

�أفليتو�   �دي �إزبا�fكامرا �الباحثة للفضاء� Isaballa Camera d’Aflitto 3تتطرق

                                                           
1: Rima Sleiman, Ville, oesis, désert: La négation de Création, in: la poétique de l’espace 
dans la littérature arabe moderne, p 51 
2:Sobhi Boustani, Organisation espace-récit dans la nouvelle description et narration, in: la 
poétique de l’espace dans la littérature arabe moderne, p 107 
2: Isaballa Camera d’Aflitto,L’espace Kabus, in: la poétique de l’espace dans la littérature 
arabe moderne, p121  
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(Ðالكابو'� �الروايات�، �من �عدد �Kي �رصدته �الذي �اcغلق �هو�الفضاء ��ول �نوعZن �خRل من

ي�الذي�يخلق�نفس�الشعور�أما�الثاني�فهو�الفضاء�اcفتوح�الRمتنا¬،�اcشرقية�خاصة،�العربية

   .بالرواية�العربية�الحديثةو ،�اcرتبط�بالعصر،�الضياعبالقلق�و 

  � �خر�ع\ى�قدر�من��همية�uنه�يRمس�كسابقه�مفهوم�فكان�هو��البحث�الختاميأما

�عميق �بشكل ��دبي �الفضاء �ياف�غونزfس�كيجانو�، �تناول  – Yeves Gonzalezفقد

Quijano � �بحثه �للفضاء"Kي ،�Pour une politique de l’espace" من�أجل�سياسة

أهمية�مكان�و  تبدأ�من�النشر،�بثRث�دوائر�الذي�رأى�فيه�فضاء�محكوما الفضاء��دبي�العربي

�النشر �ير �مث، �الصحافة�ال}' �التأث�YZع\ىادور �شديدة �وانتشاره،�شعبية�النص�ها �أن�، مقررا

قواعده�الخاصة�ال}'�تخوله�التحرر�من�القيود�التكوينية�و �العربي�لم�يفرض�مؤسساته�دب�

 .1الصحفو �بدء�باèعRم،�ال}'�تفرضها�مجاfت�مجاورة

هو�التواجد�بالعاصمة�أو�العواصم�الكYºى�و �طرق�لعنصر�هام�أيضاتKي�الدائرة�الثالثة�ي

�عن�اcجد �الشباب�اcبدع�بحثا �ي½¿ح�نحوها �ال}' �الكتاب�مثل�الق، �كان�يسافر�إلaªا �ال}' اهرة

�باريس�مع��جيال�الRحقة�من�بيaiم�ع\ى�،�اcغاربة�من�الجيل��ول�بعد��ستقRل لتعوضها

يثبت�تأصل�فكرة�ال½¿وح�من�و �حث�عددا�من�العواصمايذكر�الب. سبيل�اcثال�عبد�هللا�العروي

�تتناول�س�YZكاتب �ال}' �تجعو �خRل��عمال��دبية �èحدى�العو كيف�أabا اصم�ل�من�لجوئه

  .غ�YZأن�البحث��fيتعمق�Kي�شرح�أسباب�هذه�الظاهرة،�الكYºى�مرحلة�من�مراحل�حياته

  

  

  

  

  

                                                           
1: Yeves Gonzalez – Quijano , Pour une politique de l’espace, la poétique de l’espace dans 
la littérature arabe moderne, P206 
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  دراسات�حول�شعرية�الفضاء�Cي�النص�الروائي�الجزائري -2- 3-1

  فضاء�الهوية�و �شارل�بون -2-1- 3-1

�الرواية�الجالفضاء�شكالية�دراسته�Charles Bonn  èيسم�شارل�بون�  زائرية�KيKي

Problématiques spatiales du roman algérien ، مفادها�و� �من�فكرة ينطلق�فaªا

ذلك�أنه�يمثل�فaªا�مقوما�،�أن�الفضاء�يكتسب�أهمية�كYºى�Kي�البلدان�ال}'�كانت�مستعمرة

�الهوية �تحديد �Kي �أساسيا ،� �التض ارمزي ابعديتخذ �تمت �الذي �الفضاء �uجل�كونه حية

ليتخذ�من�هذه�،�اللغةو �تمتد�هوية�تتحدد�باcكان،�د�الفضاء�الجغراKيفع\ى�امتدا،�اسYxجاعه

ال}'�يكتب�أدa³ا�بلغتZن�غريبتZن��و#ى�¬ي�،�الفكرة�منطلقا�للتطرق�èشكالية�الهوية�الجزائرية

�اcستعمر�السابق �لغة �الفرنسيةو ، �يقصد �بدويةو ، �تعكس�هوية �ال}' �اللغة �¬ي ¬ي�و �الثانية

أضف�إ#ى�ذلك�أن�،�ة�عن�هذا�الفضاءيa³ا�عن�الفضاء�¬ي�صيغ�غYZ اcع�Yºفالصيغ�،�العربية

aا�من�الفرنسية�تتمال}'�بعض�الصيغة�  إذا�كان��دب�هوو �.خرج�بحروف�عربيةتُ ل�استعا́ر

�اللغة �تجمع �ال}' �العRقات �عن �ناتجة �ممZ¿ة �و �صيغ �عن� -الفضاء �تنفصل f� �أabا رغم

ن�يRزمهما�خطاب�غريب�Zديولوâي�الجزائريالخطاب��يو �يفإن�الخطاب��دب�–�يديولوâي�

من�هذه�اcقدمات�ينتقل�شارل�بون�لطرح�و �.¬ي�مRزمة�أيضا�للقراءةو ،�ولد�خارج�أرض�الجزائر

�دراسته �اcكانالو �إشكالية �كتابة �وجود �حول �تتمحور '{� �الكتابة�و ، �تحديد �كيفية عن

  . لتموضعها

تكتب�،�مع�ذلكو ،�ية�فن�مدي±'مؤكدا�ع\ى�أن�الروا�فضاء�الرواية�–فيتطرق�للمدينة�

�السائدة�بعد��ستقاfل،�الفRحو �الرواية�الجزائرية�عن�الريف ،�مستندة�Kي�ذلك�لãيدلوجيا

�بالقرى  �اهتمت �ف�.ال}' �تمثل �اcدينة �فإن �ستقRل� �قبل �اcدينة �عن �تكتب �حZن ضاء�أما

ما�يجعل�من�،�"�خر" زمن�Kي،�"�خر"¬ي�مجال�،�1لهذا�تحس�كما�لو�أabا�جرح،�قاتR،�معاديا

�قتRعو�أدبا�معYºا�عن�التمزق ،�أدب�هذه�الفYxة.   

�قبل   �الروايات�الصادرة �من �عدد �Kي �اcدينة �صورة �cتابعة �الدراسة �هذه بعد�و �تعود

                                                           
1:Charles Bonn, problématique spatiales du roman algerien ,entreprise nationale du livre, 
Alger,1986,p24 
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�الثاني �فصلها �إيديولوجية�لدب،��ستقRل�Kي �مقYxحة�مقاربة �بمكان�، �أسماه �ما تستقريء

الفرنسية��راءته�للنصوص�الروائية�الجزائرية�اcكتوبة�باللغةمن�هذا�اcنطلق�يربط�ق،�التلفظ

�السائدة �باèيديولوجيا �أثر ، �علaªاال}' �فaªاو �ت �اcدينة �صورة �ع\ى �الخطاب�، �أن �إ#ى مشYZا

�القراءات�يلج�. انب�رؤياه�يديولوâي�السائد�قد�¾aمش��عمال�ال}'�تج لفصل�إ#ى�امن�هذه

�القراءة �فضاء �لـ �اcخصص �الثالث �للقارئ�لي، �اcغاربية �الرواية �كتابة �èشكالية تطرق

هو�و ،�داخلهاو �مما�يجعل�النص�الروائي��fيشتغل�إ�fبـفضل�اcؤسسة�الجامعية،�اcتخصص

صارت�قراءة�تس�aدف�،�اcواقفو ،�ما�جعل�القراءة�تتغ�YZفبعد�أن�كانت�قراءة�´aتم�باcضمون 

  . يلة�لفهم�أفضل�للنصالتحليل�النف�)'�أو��لx¿ام�باcناهج�عوض�جعلها�وس

� سيادة�النماذج�و ،�أفق�التوقع�لدى�القارئ�Kي�ظل�انخفاض�اcقروئيةإ#ى�ينتقل�بعدها

مما�جعلها�هامة�،�غ�YZأن�هذه�اcباحث��خYZة�طüى�علaªا�الجانب�النظري ،�ال}'�يكرسها��عRم

توب�باللغة�تلقي�النص�الروائي�الجزائري�اcك أقل�أهمية�Kي�مجالو ،�اcصطلحاتلفهم�بعض�

 . الفرنسية

 :التفاعل�ال��وكسيمي�Cي�السرد�العربي-2-2- 3-1

�اليامZن�بن�توميإل�Rاcؤلف� هذا�يعود ¬ي�دراسة�منفتحة�ع\ى�و ،�سمYZة�بن�حبيلسو ،

لم�تقتصر�ع\ى�النصوص�الوطنية�كما�هو�حال�كث�YZمن�الدراسات�و �النص�العربي�بشكل�عام

  . 1أول�مؤلف�عربي�مخصص�لنظرية�الYºوكسيما�ال}'�سيتمZ¿�عaiا�أيضا�بكونه،�العربية

�دوائ�الباحثان�تغياي �Kي �قراءة �ر�القربتقديم ،� �ذلك �عن �يعلن الفر¡ي��عنوانالكما

جمة�لواحد��ول�عبارة�عن�تر ،�uجل�ذلك�يمهد�الباحثان�لقراء´aما�بقسمZن�نظريZنو ،�للكتاب

� Edward T Hallمن�بحوث�إدوار�تي�هال �بـ �الفضاء"موسوم �عن�شرح�و  "كRم هو�عبارة

�هال�عن��قليمية�عند�الحيوان�ثم�عند��نسان �لفكرة �بعض�مشاكل��مYZكي�، مستعرضا

�أخر �ثقافات �عند �الفضاء �اختRف�فكرة �عن �الناتجة �اcغYxب �لذكر�خصوصي، �قبلها ة�يلج

  . الثقافات_�قليمية�عند�عدد�من�الشعوب
                                                           

منشورات�الرابطة�،�قراءة�Kي�دوائر�القرب،�التفاعل�الYºوكسيم'�Kي�السرد�العربي،�سمYZة�بن�حبيلس،�اليامZن�بن�تومي�:1

  9ص،�2012،�ابن�النديم�ـ�دار�الروافد�الثقافية،�العربية�للفلسفة
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�الثاني �القسم �Kي �لـال؛ �الباحثان �يتطرق �أيضا �الYºوكسيما" نظري �من�" ماهية انطRقا

 ...النظام�الYºوكسيم'،��قليمية،�أهمها�التبليغ�الYºكسيم'،�جملة�من�اcصطلحات��ساسية

ما�يعاب�ع\ى�هذا�الفصل�رغم�الجهد�التنظYZي��.الYºوكسيما�ويخلص�لتقديم�مRحظات�حول 

�ظ �تسببت�Kي �ال}' �بسبب�ضعف�الYxجمة �منه �ستفادة� �قلة �فيه �بشكل�اcبذول �اللغة هور

�للعلمية �منه �للغرابة �أقرب �تعريب�، �بدل ��جنبية �باللغة �الباحثZن �استعانة �إ#ى إضافة

،�استعم�Rبعض�اcصطلحات�Kي�لغ�aا��صلية�مما�يضعف��ستفادة�من�بحaØما،�اcصطلحات

   .الذي�بدا�جليا�عسر�تعاملهما�معه

�التطبيقي�أيضا�عسر�لم�يقتصر�ع\ى�الجانب�النظري�فحسب�بل�رافق�القسم حيث�،

� �الفاروق �فضيلة �رواية �دراسة �الشهوة"جاءت �مقتضبة" اكتشاف �الدراسة�؛ �هذه اقتصرت

�لربط� "تأنيث�الYºوكسيم'"اcوسومة� �الدراسة�منطلقا ع\ى�مRحظات�حول�الرواية�اعتمد´aا

��قليمية �بفكرة �الرواية �التحليل، �Kي �الكبYZة �السطحية �مو�رغم ن��نتقاfت�غ�YZالواضحة

ح}�zأن�القارئ�يستنتج�أabا�مجرد�مRحظات�،�فكرة�إ#ى�أخرى�دون�روابط�بّينة�بZن�هذه��فكار

�قراءة �لبناء �جمعت �عتبة، �محاورها �أهم �الYºوكسيمية كان �اcنظورات �ضوء �Kي ،�العنوان

�للحركة �السكون و �متابعZن �باريس، �إ#ى �قسنطينة �مدينة �من �الساردة �وانتقال �أن�و ، كيف

�يغ�YZممار  �للمكانالجسد �الثقاKي �لتغ�YZاcدلول �وفقا �نص�السعيد�. ساته �قراءة �غرارها ع\ى

�اcوت"بوطاجZن�اcوسومة� ،�ارتباطه�بالذاكرةو �قراءة�ركزت�ع\ى�اcكان "تنا¬ي�السردو �إيطيقا

�الزمن �الذاتيةو ، �الس�YZة �هو�شأن�اcبحث�السابق�الذكرلأولت�أهمية�كبYZة�و ، ،�لعتبات�كما

  .عة�قصصية��fروايةإن�كان�موضوعها�مجمو و 

�السابقZن �خRف�اcبحثZن �ع\ى ،� �اcبحث�اcخصص�لرواية �سعدي�" اcرفوضون "جاء لـ

ما�يRقيه�من�اضطهاد�عنصري�من�و �¬ي�الرواية�ال}'�تتناول�حياة�اcغYxب�الجزائري و �-ابراهيم�

�الفضل��كK�Yºي�و ،�قبل�الفرنسيZن �اcبحث�الذي�يدرسقد�يكون�cوضوعها�هذا ،�هاثراء�هذا

�و  �اcرفوضون " اcوسوم �رواية �Kي �اcكان �تحليR" تجربة �أدق �موضوعاو ، �أوسع �تناول�، حيث

،�¬ي�الجنس�ةتبارات�ثRثاcبحث�نوع�العRقات�بZن�اcتحدثZن�Kي�الرواية�فوجدها�خاضعة�fع

�هو�اcبحث�الذي�استعان�كثYZاو �ثم�نوع�اللغة�اcستعملة�Kي�الحوار �.اcكانة��جتماعيةو ،�السن
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�باللسانيات �من�و �ليليه�مبحث�تحليل�اcفردات�الذي�اختYZت�فيه�مقاطع�نصية، تم�تحليلها

�مع�ايضاح�سياق�التلفظ تلها�جدول�تحلي\ي�ثان�وردت�،�حيث�طبيعة�اللغة�اcستعملة�فaªا

�فيه�مقاطع�نصية�مع�شرح�السلوكات�الYºوكسيمية�فaªا �الجزء�من�الدراسة�ذا�، فكان�هذا

 صلة�وثيقة�بموضوع�ا
َّ
تتبعا�موضوعات�الوصف�من�تRه�مبحث�تناول�تقنية�الوصف�م،�فcؤل

  .لبيان�الصRت��جتماعية�ال}'�تخضع�لها�هذه�اcوصوفات،�غYZهاو �أثاثو ،�مأكل

3-1 -2-3-YJخضر�بن�السايح�لـ�،�جماليات�ا@كان�القسنطيBذاكرة�الجسد"قراءة�:"  

أبعاده�و �(...)لفضاء�Kي�تلك�اcدينة�طبيعة�ا«تتغيا�قراءة��خضر�بن�السايح�البحث�Kي�  

�الدfلية �أحRم�مستغانم'�1»والرمزية، �Kي�رواية�ذاكرة�الجسد�لـ �البحث�يفتتح، مباشرة��هذا

�يرتكز�إليهبا �الذي �اcعرKي �السند �يوضح �نظري �تقديم �دون �التطبيقية �cباحث فانقسمت�،

� عنون��ول ؛�الدراسة�إ#ى�ثRثة�فصول�تطبيقية� هو�الفصل�و �"اعيات�اcكانتدو �قسنطينة"بـ

مع�توسعة�تمثلت�،�لها�االذي�أجمل�فيه�البحث�جل�نتائجه�بشكل�جعل�باÄي�الفصول�تكرار 

،�لم�تبتعد�كثYZا�عن�القراءة�الواردة�Kي�الفصل��ول ،�مقاطع�نصية�من�الرواية�التعليق�ع\ىKي�

دffته�و �"قرائنه" محددة،�هذا��fينقص�من�قيمة�هذه�الدراسة�ال}'�تتبعت�اcكان�القسنطي±'

متوصلة�إ#ى�تحديد�شعرية�اcكان�القسنطي±'�Kي�هذه�الرواية�صوتيا�من�خRل�إيقاع�،�الرمزية

¬ي�تصف�اcكان�و ،�لغويا�من�خRل�اعتماد�الكاتبة�لغة�الجسد�اcفعمة�باèيروسيةو ،�ملالج

� �عن �ابتعد �الشعوريالوصفا �ليRمس �الفكري و �فوتوغرافية �و ، �عاطفية �مشاركة بZن�يخلق

�غربتهو �السارد �الواصف�رغم �يسكن �الذي �اcكان �عشق �Kي �عنهو �اcتلقي فهو�مكان��.بعده

�داخ\ي �الذاكرة، �ت½¿فه �السارد، �بمشاعر Rمثق� �فيأتي �فكريةو ، �uبعاد Rحام� �إيديولوجية،

وكذا�،�السارد�استغله�لتمرير�نقده��جتما¡ي�cا�آل�إليه�الوطن أنو �خاصة،�سوسيو�ثقافيةو 

�ان�aت�إ �القويمة ليهما �اcكان�مكانا�ثقافيا�أك��Yمنه�جغرافيا. القضايا مكانا�مؤنثا�،�فجاء�هذا

لغة�اcشاعر�و ،�بالروائية�ال}'�كتبته�معتمدة�لغة�الجسدو " حياة"خصية�الروائية�يلتبس�بالش

الرواية�"كما�نقل�البحث�عن�دراسة�بوشوشة�بن�جمعة�،�ال}'�تمZ¿�الكتابات�النسوية�عموما

cغاربية�النسائية�ا ."  
                                                           

  5ص،�2007،�الجزائر،�منشورات�دار��ديب،�قراءة�Kي�ذاكرة�الجسد،�±'جماليات�اcكان�القسنطي،��خضر�بن�السايح:1
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،�كان�هذا�لُي�Yى�بشكل�أفضل�لو�أن�الفصل�الثاني�الذي�خصصه�لدراسة�قرائن�اcكان

لم��مع�ذلك،�أخرى و �ال}'�كان�يش�YZإلaªا�الدارس�بZن�فينة،�جاء�Kي�شكل�تتبع�للتقطبات�اcكانية

�كان�لي �بشكل�مÃaiي �الدراسة�غ±'يعتمدها �آليات�اشتغال�هذه��ماكن�داخل�هذا�و ، يوضح

cيعده�ا� �السايح ��خضر�بن �جعل �بشكل �القسنطي±' �اcكان �عليه �¾aمن �الذي �الروائي xن

  . أك��Yمaiا�إطار�لحداث،�شخصية�فاعلة�Kي�النص

  :شعرية�الفضاء�Cي�الخطاب�النقدي�الغربي- 3-2

�بالفضاء �العناية �بالزمن�تأخرت �مقارنة �الروائي �و ، �الدارسZن �عناية �التفتت ،�هلcا

�fتقدم�،�مما�أف�)a³�zم�إ#ى�تقديم�مشاريع�متمايزة،�'�تناوله�مaiا�كل�دارساختلفت�الزاوية�ال}

يعYxف�a³ذا�هي½Yي�،�ةبل�شكلت�مسارات�بحث�مختلف،�وافية�لدراسة�الفضاء�الروائي مقاربة

لكن�هناك�مسارا�للبحث�و ،��fوجود�لنظرية�مشكلة�من�فضائية�حكائية«يصرح�أنه��إذميYxان�

�بدقة �مرسوم �مسار ، �توجد �نقط�متقطعةكما �هيئة �1»ات�أخرى�ع\ى �من�مقولة�، �يجعل ما

� �لRج�aاد«الفضاء �ال}'و �مجا�fمفتوحا �اcتعددة �نظرية��التصورات �بلورة �حد �إ#ى �تصل لم

  .2»عامة

�اcسارات�من�تباين �يطبع�هذه �تقدم�إضاءة��fغو �رغم�ما �لدراسة�تشتت�فإabا �عaiا z±

 La poétique de"}'�تناولت�الفضاء��دبي�من�اوائل�الدراسات�الغربية�ال،�الفضاء�الروائي

l’espace "ر�Rلغاستون�باشGaston Bachelardال}'�ترجمت�للعربية�من�طرف�غالب��

¬ي�الدراسة�ال}'�تستلهم�عمق�التأمل�الفلسفي�اcتكئ�ع\ى�اcنهج�و ،�"جماليات�اcكان"هلسا�بـ�

تتاح�لرؤية�السارد�أو�الشخصيات�Kي�الظاهراتي�Kي�دراسة�القيم�الرمزية�اcرتبطة�باcناظر�ال}'�

�أو��ماكنو �أماكن�إقام�aم�كالبيت �اcنفتحة�الغرف�اcغلقة �أو�الظاهرة، �الخفية �أو�، اcركزية

 3القارئ�معا�و �و�غYZها�من�التعارضات�ال}'�تعمل�كمسار�يتضح�فيه�تخيل�الكاتب..الهامشية

سانية�للمكان�Kي�ذاكرة��نسان�نتحديد�القيمة��و �اcعانيو �سعيا�منه�للقبض�ع\ى�الدffت

                                                           
  53ص�،�بنية�النص�السردي،�حميد�لحميداني�:1
  238ص،�1�،1797ط،�اcغرب،�اcركز�الثقاKي�العربي،�البنيات�الحكائية�Kي�السYZة�الشعبية،�قال�الراوي ،�سعيد�يقطZن�:2

3: Jean Weisgerber , l’espace romanesque , ed, L’age de l’homme , 1978, p 9 
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  .الشعري�بالخصوصو �من�خRل�اcنجز�الف±'،�وجدانهو 

انصبت�دراسة�باشRر�بشكل�أساÐ)'�ع\ى��ماكن��ليفة�لكوabا��شد�وقعا�Kي�وجدان�

الذي�و ،�الخارجو �جدل�الداخل طرحو �الصور�قيمها��نطولوجية« بناء�ع\ى�إعطاء�،��نسان

cغلقيؤدي�بنا�إ#ى�جدل�اcفكرة�التقاطبات�امتدادها�مع�جورج�؛�لتجد�هذه�الفكرة��1»فتوح�وا

�اcفهوم�لكن�قبل،�غYZهم�من�الدارسZنو �لوتمانو �بريك �أن�تصل�الدراسات�إ#ى�صياغة�هذا

ذلك�بتأث�YZو ،�اعتماده�مرت�دراسة�الفضاء�Kي�النقد�الغربي�بمرحلة�اقYxن�فaªا�الفضاء�بالزمانو 

�الYxابط��ساÐ)'�للعRقات�الفضائية�«رونوتوب�الذي�يعرفه�بأنهمن�دراسة�باختZن�حول�الك

نحن�(...) الزمان�و �يع�Yºعن�التRحم�بZن�الفضاء) فهو�(...الزمنية�كما�تمت�معالج�aا�Kي��دبو 

�للشكل �الكرونوتوب�كصنف�أدبي �اcضمون و �نستعمل �مجاfت�، �باÄي �Kي دون�مساس�بدوره

ضمن�قسم��Philippe Gaspariniفيليب�غاسباري±'��لتؤكد�ها�الYxابط�دراسة،�2».الثقافة

�الذاتيةجغراف�–تاريخ� �السYZة �حول �من�مؤلفه �يا �اcرحلة��تّم حيث�، �هذه �Kي �الفضاء تناول

بل�فقط�uجل�،�لم�يتم�تناوله�uجل�ذاته�Kي�دراسة�أدبية�أو�شعريةو ،�مجردا�من�قيمته��دبية

  3.قيمته�الرمزية�أو�النفسية

�ستظ �الفYxة �هذه �السيميائيةبعد �مجا#ي �Kي �الدراسات �من �السرد�و �هر�مجموعة علم

narratologieالفضاء�� �مفهوم �تجلية �Kي ��و#ى �الجهود �ستمثل �ال}' �البحث�و ، �انتقى ال}'

  . بعضا�مaiا�ليعرض�مختلف�مسارات�البحث�ال}'�تناولت�الفضاء�Kي�النقد�الغربي

   عWقة�الفضاء�با�دب-1- 3-2

عادة�بما�G. Genetteفضاء�باuدب�كما�رصدها�جنيت�يرتبط�الحديث�عن�عRقة�ال  

غ�YZ. الدffت�اcجازيةو ،�يصطلح�عليه�بالفضاء�الدf#ي�اcتحقق�Kي�النص�عن�طريق�الصورة

�أولها �الروائي �الفضاء �أخر�من �أنواع �يقف�ع\ى �القارئ �جنيت�تجعل �متابعة هو��قل�و �أن
                                                           

  31ص�،�3�،1987ط،�التوزيعو �النشر و �اcؤسسة�الجامعية�للدراسات،�غالب�هلسا: تر،�جماليات�اcكان،�غاستون�باشRر�:1

2: Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Gallimard,1978, pp.237-138  

3:Anne-Sophie Gomez, L’ecriturede l’espace dans l’œuvre de Thomas Bernhard et de Paul 
Nizon, Essai de poétique comparée, Peter Lang, suisse, 2013,p p75-78.  
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هو��ماكن�ال}'�تصور�الرواية�فينتقل��-حسب�رأيه��-مRءمة�لدراسة�عRقة�الفضاء�بالرواية�

�ع�Yºالخيال �القراءة �عند �القارئ �إلaªا �بعض�الكتابو ، �عند �a³ا �العناية �تكثف نتيجة� ال}'

 ِ
ّ
�مشك �اcكان �تجاه �حساسية �فالYZي �أسماه �ما �الشعرية" Valéryلة  L’état الحالة

poétique "�،ذا�الصنف�من�الفضاء�الروائي�الذيa³يرى�جنيت�أنه��فيمكن�أن�يحفل��دب�

وجود�اcكان�و ،�غ�YZأن�وصف�اcكان��fيتم�إ�fباللغة،��f1يتصل�بلغة�النص�ال}'�¬ي�جوهره�

  .Kي�النص��fيكون�إ�fباللغة

�بسيطة   �يعتYºها �أنه �رغم �جنيت �a³ا �يعتد �ال}' �الفضائية ��صناف �¬ي�و �أما أولية

سب�فيه�كّل�عنصر�صفته�من�موقعه�يكت،�نظام�من�العRقات�اcمZّ¿ِة اللغة«فـ�" فضائية�اللغة"

كما� 2»اcجاورةو �العمودية�ال}'�يقيمها�بالعناصر�القريبةو �من�العRقات��فقيةو ،�داخل�النظام

" ف�إ#ى�هذا�التصور�اللساني�عن�فضائية�اللغة�Kي�ذا´aا�إشارة�أخرى�إ#ى�أن�اللغة�نفسها�اضأ

العRقات�الفضائية�أك��Yمن�أي�" ةترجم"ذلك�أabا�بطبيع�aا�تعد��قدر�ع\ى�" تف�)'ء�كل�÷)'ء

نوع�آخر�من�العRقات�مما�يدفعها�للتعب�YZعن�باÄي�العRقات�معتمدة�العRقات�الفضائية�ع\ى�

يقYxب�هذا�التصور�كثYZا�من��3»بألفاظ�الفضاء«الرمز�فتتكلم�عن�كل�÷)'ء�و �سبيل��ستعارة

�وفق�و �.فضائية��سلوب�الذي�يتطرق�له�بعد�الحديث�عن�فضائية�الكتابة يربطه�بالصورة

�لها �البR$ي �التصور ،� �إذ�تؤدي�دfلتZن�بازد 4»تبطل�خطية�الخطاب«ذلك�أن�الصور واجي�aا

 .مجازية�ينحفر�بيaiما�فضاء�دf#ي�يلüي�خاصية�التعاقبحرفية�و 

تنتج�هذه�الفضائية�عن� 5»رمزا�لفضائية�اللغة�العميقة«يرى�جنيت�Kي�فضائية�الكتابة� 

ة�ئهيو �تنظيم�الصفحةو ،�سمكهو �خطاcنتظمة�ع\ى�الصفحة�من�شكل�ال�التأثYZات�البصرية

�ككل �للساعات. الكتاب �تعاقبا �كوabا �للقراءة �الزم±' �التصور �يYxاجع �حيث �تصورا�، لتتخذ

�اcشاهد�اcتباعدة �فيه �تتجاور �تامة �وحدة �أنه �بالنظر�للكتاب�ع\ى ترتبط�بعRقات�و �فضائيا

                                                           
  12ص�،�2002،�أفريقيا�الشرق ،�عبد�الرحيم�حزل : تر،�ضمن�الفضاء�الروائي،�الفضاءو ��دب،�جYZار�جنيت�:1
  126ص،�معجم�مصطلحات�نقد�الرواية�:2

3: Gerard Genette, Figures2,Ed du Seuil,1969,p47 
  126ص،�اcصدر�السابق :4
  14ص،�ضمن�الفضاء�الروائيء،�الفضاو ��دب،�جYZار�جنيت�:5
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� �النحوية(ليس�فقط�تلك��فقية �ـ) لسليةالتس، �أيضا �عRقات�و �بل �ـ ��هم �أو�"¬ي عمودية

�التوقعات" عرضانية �فعل�اخYxاق�لسمك�الو�تفرضها �يجعل�القراءة كتاب��سYxجاعات�مما

  .ليس�مجرد�تRحق�لساعات�القراءةو �"أبعادهو �اتجاهاتهو ،�Kي�كل�جهاته"

ل�النظر�إ#ى�يتجسد�من�خRو �"فضاء��دب"اcظهر��خ�YZمن�مظاهر�فضائية��دب�هو�  

هذا�التصور�إ#ى�إلغاء�البعد��fيرمي� .اcكانو �ضخم�يتجاوز�حدود�الزمان�دب�ع\ى�أنه�نتاج�

الرجعية�ال}'�تجعل�بدورها��دب�و �آثار�التضافر «التاريÔي�Kي��دب�بل�يقصد�إ#ى�التعرف�ع\ى�

Kي��كتاب�الحا#يفتتم�قراءة�ال�.1»منيا�تلزم�معرفة�عبوره�Kي�كل��تجاهاتاتز و �ميدانا�شاسعا

�اcا|)' �الكتاب �ضوء �أ، �بروستمثيعطي �فعله �بما �ذلك �عن �الجانب�و �لة �عن هو�يتحدث

مؤكدا�،�تكريس�ثيبودي�لكتاب�كامل�لYºكسونية�مونطZنو ،�الدوستويفسكي�Kي�مدام�دوسيقي±'

�اcا|)' �بZن �الدمج �هذا ��ساسيةو �أن �النقد �مهام ��دب�و �.الحاضر�من �لفضاء �أخYZا يمثل

  . ال}'�تقدم��دب�Kي�كليته�متيحة�العبور�Kي�كل��تجاهاتباcكتبة�

�fو �a¾�fمه�تتبع�بنية�اcكان�Kي�النص�الروائيو ،�يو#ي�جنيت�أهمية�كYºى�لتفضية��دب  

كما�،�هو�الفن�الزمانيو �بل�إنه�يرى�بإمكان�تحقق�فضائية�لدب،�عRقته�بباÄي�مكونات�النص

�ذا´aا �الفضائية �الفنون �Kي �تتحقق �مثRكا، �لرسم �الت، �هذه �اللغةلتتج\ى �خRل �من �فضية

  .ل�إ#ى�فضاء�تتجاور�فيه�النصوصو يتحو �ينفتح��دب�ككلو ،�الكتابةو 

   وظائفهو �تشخيص�الفضاء�الروائي-2- 3-2

�بإيراد�مقابRت��Roland Bourneufيفتتح�روfن�بورنوف� مقاله�معضRت�الفضاء

مYºزا��ختRفات�Kي�التعامل�مع�،�الروائيZنبZن�عدد�من��شارات�اcكانية�ال}'�قدمها�بعض�

،�حيث�يش�YZإليه�بعض�الروائيZن�بعبارة�مقتضبة .الفضاء�بوصفه�مكونا�بنائيا�للنص�الروائي

�يقدمه�آخرون�من�خRل�أزيد�من�عشر�صفحاتو  Kي�حZن�يضيفه�كتاب�آخرون�إ#ى�قائمة�،

�يقدم. شخوص�الرواية �الروائي �لقارئه«ليعYxف�بورنوف�أن �دائما، �من��شارات�، �أدنى حدا

�"الجغرافية" �القارئ ، �خيال �èطRق �استدfل �نقاط �ع\ى �اقتصر�فaªا �سواء �فaªا�، أو�توّسع

                                                           
  17ص،�اcرجع�السابق :1
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�لمكنة �ممنهجة �استكشافات �1�K»فجعلها �تتج\ى �إabا �بل �باcحايدة �تتسم f� �أشكال�ال}' ي

�متعددة �معان �وتتخذ ،� z{الروايةإح� �تكون�سبب�وجود �abا �بعض�الحاfت، �Kي Kي��البحثو ،

إذ�أabا�تضمن�،�تغYZات��مكنة�وإيقاع�تلك�التغYZات�وأسباa³ا�يكشف�أهمية��مكنة�Kي�الرواية

�الوحدة �الحركيةو �لها �الروايةو ، �تكوين �Kي �العناصر�الداخلة �باÄي �تؤثر�ع\ى �يحدد�، فالفضاء

�بوفاري  �مدام �رواية �Kي �مص�YZالشخصية �محسوساو ، �أمرا �الزمن �سريان �يجعل �أنه�، كما

  .فوصفها�cا�تراه�بعيaiا�عوض�تحليل�نفسي�aا،�لYxجمة�نفسية�إيمايستعمل�

�العناصر�الروائيةب   �من �غYZه �مع �الفضاء �تعالقات �تتيع �بورنوف��عد �به �جاء �ما أهم

عارضا�uنواع�مختلفة� -شخيص�الفضاءيالتقنية�ال}'�من�خRلها��-الوصف�دراسة�الفضاء�و 

�مaiا �الرواية �Kي �الفضاء �وصف �من �شاطوبرا؛ �ميشاسيÑ'وصف �لضفاف �البانورامي ،�يان

�أراكون  �لـ �غارييه�ع\ى�،��شارات�السريعة�اcتشذرة والحدود�الفضائية�الصارمة�ال}'�يفرضها

� �الغYZة �رواية �Kي �دائما �ذاته �الركن �بملفوظ�عن�معضلة�«الحدث�فيقتصر�ع\ى �يمدنا كأنما

  . معا�داخلها�الشخصيةو �بعزله�لقطعة�من�البناية�كأنه�يقصد�سجن�القارئ �2»هندسية

فن�الرسم�uن�مصادر�الرسام�صارت�تحت�تصرف�و �يش�YZبورنوف�إ#ى�تناظر�الوصف 

�طار�و�اcسافة�ال}'�تفصلهماإنه�يتنقل�بحسب�اcشهد�اcوصوف�معد�fبكل�جرأة�« الروائيZن�

�الرؤيةو  �بZن�الرواية(...) زاوية �التاريخيةو �حيث�العRقة �العRقة �فقط�Kي ،�الرسم��fتتوضح

استفادة�الرواية�و �aا�التداخل��جناÐ)'يiب من�3»لكن�تحت�زاوية�وسائل�التعب�YZعن�الوصفو 

�الرسم �فن �تشخص�فضاءهاو �من �¬ي �هو�ح، �كما �تماما �قطعةفالروائي �يجx¿ئ �الرسام �ال

�و و  �ع�Yºالفضاء�يؤطرها �تنقلها �أو�إمكانية �سكوabا �النظر�Kي �وجهة �تحدد �مسافة �ع\ى يقف

�اكتشاف�ه .fستكشافه �التنيتم �من�طرف�اcتلقيذه �الرسم �فن �قRت�Kي �الرواية�، �Kي بينما

فيوجه�الكاتب�نظر�اRcحظ�ع\ى�امتداد�السبل�ال}'�قام�" تعاقبيا"�fيكون�الوصف�إ�f«حيث�

ليشكل�الضوء�،�العموديةو �معتمدا�لعبة�الخطوط��فقية�4»هو�نفسه�برسمها�داخل�الفضاء

                                                           
  87ص،�ضمن�الفضاء�الروائي،�معضRت�الفضاء،�ريال�أو#يو �روfن�بورنوف�:1
   99ص،�اcرجع�نفسه :2
  40 ص،�ي�الرواية�العربية�الجديدةالفضاء�K،�الظلحورية��:3
  100،�اcرجع�السابق :4
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حات�الروائية�uن�الضوء�Kي�الرواية�كما�Kي�فن�الرسم�العنصر�الرئي�)'�Kي�تأليف�كث�YZمن�اللو 

ع�الكتل«
ّ
�ببعضهاو�يقط �اcنظوراتو ��حجام�أو�يخلطها ثل�الروائيون�مو �1».�لوانو�يغK�YZي

ح}�zأنه�يمكن�وضع�قائمة�إحصائية�باuلوان�ال}'�يستعملها�،�الرسامZن�يفضلون�ألوان�بعيaiا

�الروائي ،� �صاحب �فعل �الفضاء. l’espace humainكما �وصف �بZن �العRقة �هذه �تعزز

روب�غارييه�ع\ى�و �زوf و �الروائي�يوظف�كثYZا�من�الرسامZن�أو�اللوحات�كما�هو�الحالو �الرسمو 

  .سبيل�اcثال��fالحصر

�اللون  �جانب �يمكو �إ#ى �أصو الضوء �لوحته �الروائي من �يّضِ �أن �اcوضوع�تان �بواسطة

د�من�خصائص��صوات�اcكونة�للكلمات�كما�يمكنه�أن�يفي،�عدد�من�الشخوص�وتعبYZا´aاو 

�نفسها �أو�إيقاع�النص�برمته، �أيضا. ليو�ي�بالضجيج�أو�الصمت، �يفيد�الروائي�من�السينما

�البانوراميو  �اcشهد �هو�يستعمل �التنقلو ، �اcجالو ، �عمق �وألعاب�الضوء، �ال()'ءو ، �مباعدة

  2. إدماجها�Kي�وسطهاو �موضعة�الشخصيةتغي��YZطار�و و 

�الدار  �يكون�يوضح �يكاد �مرحلة �من �انتقل �الذي �الروائية ��مكنة �وصف �تطور سان

� �مرفوضا �تاما«فaªا �رفضا �للواقع، �مستوعبة �تسلية �جعله �إ#ى �عرضية�و ، �لوحة �كونه من

�متناغمة �دقيقا، �جردا �كونه �الوصف�محكوما�و �3»جافاو �إ#ى �ظل �اcراحل �هذه �امتداد ع\ى

�للسر  �بالتبعية z{ح� �به �مسلم �ضم±' �بموجب�قانون �الروايات�اcوجهة�إد �Kي �ينعدم �يكاد نه

Rمث� �البوليسية �الروايات �مثل �السريع �لãس�Raك �يرفض�الوصف�اcجاني، يريده�و �فالقارئ

z{بالقصة�ح�Rالروائيون�أنفسهم�أقروا�بضرورة�إقامة�توافق�ما�و ،�لو�كان�مجرد�ديكور و �متص

�القصة �اcحيطو �بZن �و �.وسطها �شأabا �للتطور �الفكرة �تطور�قد�خضعت�هذه �ذلك�شأن Kي

�التحديدو �مفهوم�الوصف�عموما �وجه �ع\ى �وصف�الفضاء �Kي�، فبعد�أن�كان�يختصر�غالبا

تعمقت�صRته�،�عبارات�عامة�تمثل�غالبا�موَضعة�للشخصيات�Kي�روايات�القرن�السابع�عشر

فما�عاد�مجرد�خلفية�أو�ديكورات�،�a³ذه�الشخصيات�Kي�رواية�القرنZن�الثامن�والتاسع�عشر

                                                           
  102ص ،الفضاء�Kي�الرواية�العربية�الجديدة،�الظلحورية� :1
  112ص�،�اcرجع�نفسه :2
  99ص،�اcرجع�نفسه :3



���� ��������� ��������� ��������� ����� : : : :����� ��� !"� #�$����� ��� !"� #�$����� ��� !"� #�$����� ��� !"� #�$                                                                                                                                                                                 &"�� &"�� &"�� &"���'�(���'�(���'�(���'�(��     : : : :������� 
���� ������������ 
���� ������������ 
���� ������������ 
���� �����  

 

 

103 

aم�الRمباليةيمر�عل �الشخوص�بنظ́ر �aªا �الباطنية�، �الروائي�بالحياة بل�توثقت�صRت�الفضاء

قد�وجهت�بشكل�خاطئ�مع�بعض�و �.طابق�معهاتيبلغ�حد�الو ،�ضاء´aاإيعمل�ع\ى�،�للشخصيات

روايات�القرن�التاسع�عشر�خاصة�تلك�ال}'�جاءت�ع\ى�شكل�نظرية�ذات�طموح�علم'�تعطي�

مما�،�ف�الفضاء�فaªا�اcقام��ول�إ#ى�حد�محو�الشخصياتفاحتل�وص،�أهمية�كYºى�للوسط

عدم�و ،�abاية�القرن�التاسع�عشر�برد�الفعل�الذي�اتجه�إ#ى�تفكيك�القطعة�الوصفيةو �تسبب

بل�إن�الرواية�الحديثة�اتجهت�إ#ى�وصف�الفضاء�ع\ى�نحو�ما�،�تقديم�وصف�الفضاء�لذاته

الذي�،�رييهروب�غ،�ن أراكو ،�مارلو،�تكما�هو�شأن�روايات�بروس،�تراه�الشخصية�أو�الراوي 

  1. الفضاءاcشاركة�العاطفية�بZن�الشخصية�و يؤكد�ع\ى�أن�عدم�واقعية�

يرى�بورنوف�أن�و ،�عRقة�النص��دبي�بالعالمو ،�يطرح�وصف�الفضاء�مشكلة�اcحاكاة  

،�منوعية�ذلك��هتماو �عن�مقدار و ،�الفضاء�يكشف�عن��هتمام�الذي�يوليه�الروائي�للعالم

�التوافق�بZن��نسان �من �نوعا �تشخيص�الفضاء �روايات�يعكس�فaªا �العالمو �ثمة �حZن�، Kي

�بيaiما �التعارض �أخرى �Kي �يعكس �و ، �كان �أو�وديا«سواء �عدوانيا �من�، �يظهر�بدرجات فإنه

أو�يستسلم�لRنسان�،�فالفضاء�يبدو�كأنه�يمpي،�الثخانةو �من�الشفافية،�الصRبةالسيولة�و 

مهيمن�Kي�" الضاغط"هذا�النوع�من�الفضاء�و ،�يفرض�إرادته�ع\ى��نسان�أو �2».الذي�يع�Yºعنه

يحّمله�الروائي�مع±�zفلسفيا�و . أخرى أحيانا�يذكي�القلق�و ،�انثورة�حياللروايات�الحديثة�يذكي�ا

�فيه �السفر�،�فموضوعة�اcتاهة�مث�RتYxجم�قلق�البشر�إزاء�عالم��fيجدون�لهم�مكانا يقابلها

تولد�عن�محكي�السفر�أدب�كب�YZوقد�. مام��نسان�مشك�Rوعدا�بالسعادةالذي�يفتح�الفضاء�أ

�فRت�من�الشرط�البشري و،�uن�السفر�مرتبط�ارتباطا�وثيقا�باfغYxاب،�يوسم�عادة�بالهروبي�

  .التيهو 

ال}'�كان�له�،�يمكن�إجمال�دراسة�بورنوف�للفضاء�الروائي�Kي�عدد�من�النقاط�الهامة

تطوره�بتطور�مفهوم�و ،�قد�تطرق�èشكالية�تشخيص�الفضاء�الروائيف،�السبق�Kي�طرح�بعضها

�أهميتهو �الوصف �بZن�وصف�الفضاءو ، �التطور �هذا �عن �الناتجة �الرسمو �العRقة كما� .فن

                                                           
  108 -103ص�ص،�ضمن�الفضاء�الروائي،�معضRت�الفضاء،�ريال�أو#يو �روfن�بورنوف�:1
  120ص،�اcرجع�نفسه :2



���� ��������� ��������� ��������� ����� : : : :����� ��� !"� #�$����� ��� !"� #�$����� ��� !"� #�$����� ��� !"� #�$                                                                                                                                                                                 &"�� &"�� &"�� &"���'�(���'�(���'�(���'�(��     : : : :������� 
���� ������������ 
���� ������������ 
���� ������������ 
���� �����  

 

 

104 

ما�تحمله�هذه�العRقة�و ،�تطرق�لعRقة�الفضاء�بباÄي�اcكونات�الروائية�خاصة�مaiا�الشخصية

  . عن�عRقة��نسان�بالعالمما�تع�Yºعنه�و ،�فلسفيةمعاني�و �من�دffت

   :منظومة�التقاطبات-3- 3-2

�واحد �ناقد �العنصر�ع\ى �بحث�هذا �نقتصر�Kي �لوتمانو �لن �يوري �من �ننطلق �كنا  إن

Youri Lotman� �البحث�، �يدفع �مما �غYZه �مع �لها �تطور �ستجد �التقاطبات�الفضائية uن

 . fستقصاء�هذا�التطور�Kي�اcفهوم

�سي  �ع\ى �اهتمامه �Kييركز�لوتمان �الفضاء  La structure du texteكتابه ميائية

artistique� �الف±'، �الفضاء �حيث�أفرد�فصc�Rشكلة �به�و ، قد�أرجع�أسباب�نشأة��هتمام

�أبعاده�و �بعض��فكار «لظهور  �تحدد �مكان �أنه �ع\ى �الف±' �العمل �تنظر�إ#ى �ال}' التصورات

  .فهو�فضاء�منته�يحاكي�موضوعا�fمتناهيا،�1»تحديدا�معينا�

ية�عن�عدد�من�العRقات�يشاطر�لوتمان�جنيت�فكرة�أن��نسان�يع�YºبالعRقات�الفضائ

اعتماد�إ#ى�مما�يؤدي�به�،�يرجع�سبب�ذلك�إ#ى�أن��نسان�يدرك�العالم�إدراكا�بصرياو ،�ى �خر 

�2»ينطبق�ذلك�أيضا�ع\ى�ما�هو�إيديولوâي�صرفو ،�وصف�الواقع«لغة�العRقات�الفضائية�Kي�

و�غYZها�تستخدم�Kي�بناء�نماذج�"...بعيد�-قريب"،�"يمZن�-يسار�"،�"أسفل�-أع\ى�"فمفاهيم�مثل�

،�"Ð)'ء�-حسن"،�"غ�YZقيم-قيم"ثقافية�تشتمل�ع\ى�ما�هو�فضائي�فتكتسب�معاني�جديدة�مثل

�". �غراب�-�قربون " �أن �إ#ى �جتماعية« ليخلص� �العالم �والسياسيةو �نماذج �الدينية

(...) ع\ى�إضفاء�مع±�zع\ى�الحياة�ال}'�تحيط�به(...) عدت��نسان��خRقية�العامة�ال}'�ساو

،�تأخذ�أحيانا�شكل�تضاد�ثنائي�ينطوي�ع\ى�سمات�مكانية�3»تنطوي�دوما�ع\ى�سمات�مكانية

� �بZن �التعارض�الحاصل �ع\ى �تشدد �أو�اجتماعية �سياسية �تراتبية �بذلك الطبقات�"مشكلة

  ". اليسار"و�"اليمZن"ابل�صفات�أخRقية�بZن�تارة�Kي�شكل�تقو �"الطبقات�الدنياو �"العليا

                                                           
الدار�،�عيون�اcقاfت،�مجموعة�من�الباحثZن،�ضمن�جماليات�اcكان،�سZ¿ا�قاسم: تر،�مشكلة�اcكان�الف±'،�وتمانيوري�ل�:1

  68ص،�2�،1988ط�،�البيضاء
  46ص�،�الفضاء�Kي�الرواية�العربية�الجديدة،�حورية�الظل�:2
  69ص،�اcرجع�السابق :3
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�التاريخية ��نظمة �تصبح �التصور �هذا �للفضاءو �وفق �القومية �اللغوية �ينظم�، أساسا

�م�Rيتعلق�بنمط�معZن�من�الثقافاتتكّون�هذه�الصورة�نسقا�إيديولوجيا�متكاو �صورة�العالم

�النصوصو �من �أو�مجموعة �نص�معZن �ينتجها �ال}' �الفضائية �من� ،�نساق تكتسب�دfلة

�هذه�خRل �العالم �إطار�أبنية �Kي �1وضعها ،� �هو�الشأن �كما �Tioutcheأشعار�تيوتشيف�Kي

�Kي�و ،�ال}'�يرصد�لوتمان�التقاطبات�اcكانية�فaªا Zaboltski زابولتسكيو  �مع�دa´ffا يقارabا

fي�عدد�من�الثقافات�بل�تبدع�دK� a´fا�ثقافات�مختلفة�ليجدها��fتلتفت�للتفاس�YZالسائدة

�الخاصة �العلو ، �يتضاد �تساعو�حيث� �العلو �ليوازي �تيوتشيف �عند Rمث� �نخفاض�

�نخفاض�الضيقو� �الحياة، �مع ��ول �اcوتو �فيتطابق �مع �فإن� .الثاني �زابولتتكي �عند أما

واcنخفض�يرادف�،�حيث�يرتبط�عنده�العا#ي�بمفهوم�البعيد،�للبنيات�اcكانية�دور�هام�أيضا

�القريب تتسم�دfلة�اcحور�أع\ى�و ،�مما�يجعل�الحركة�تنتظم�Kي�محور�عمودي��fغYZ،�دوما

غ�YZأن�،�بينما�يأتي�الخRص�من�أع\ى،�أتي�فaªا�الشر�من��سفلأسفل�عنده�بدfلة�أخRقية�ي

�تل f� �الدffت �تتغ�YZبتغ�YZالقصائدهذه �أن �بث ،� z{لموس�إحcا�YZالتغ� �يسجل �لوتمان ن

�الشاعر�خاصة�مع�قصيدته�للعRقات�اcكانية�عند�هذ �حيث�تنتظم،�"مناهضة�إله�الحرب"ا

فيجسد�اcغلق�" مفتوح�-مغلق�"سمة�أساسية�¬ي�التضاد���نخفاض�-إ#ى�جوار�مفهوم�العلو

�مكان �صور �شكل �النص�Kي �الدارKي �مaiا �مختلفة �ية �و ، �الوطناcدينة �الصور�، تتصف�هذه

  2. العدوانيةو �الYºود،�سماته�الغربةو �رâيمتعارضة�مع�اcكان�الخا،�الدفءو ��لفةو�باuمان

بوصفه�،�ُيكِسب�النظر�للفضاء�Kي�النص�من�هذه�اcنطلقات�مفهوم�الحّد�أهمية�كبYZة  

�يتداخRن f� �شقZن �إ#ى �النص �Kي �الفضاء �يقسم �فضائيا �عنصرا �للشخصيات�و ، �يمكن f

��خر �اخYxاق �بأحدهما �اcتواجدة �Kي، �اختRف �بيaiما �الداخ يقوم �ال}'�و �.ليةالبنية الطريقة

�الحد�بZن�شقي�النص�تمثل�خاصية�من�خصائص�النص�الجوهرية ُيRحظ�عند�،�يفصل�a³ا

�دوائر� �طريق �عن �الخارâي �العالم �عن �الطراز�القديم �ع\ى �النبRء �عالم �بZن �الفصل جوجل

                                                           
  70ص مشكلة�اcكان�الف±'،�،يوري�لوتمان :1
  80�،81ص�ص،�سهاcرجع�نف :2
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   1. تمنع�النفاذ�إليهو ،�تعضد�حصانة�العالم�الداخ\يو �تحميه،�عديدة�ذات�مركز�مشYxك

�لو   �الحديطور �مفهوم �و �تمان �دائرة �السيميوطيقي"هو�يوسع �مفهوم�و �"اcوضوع يطرح

هو�عالم�الفZ¿ياء�الروÐ)'�و �-مستثمرا�مفهوم�الكون�الحيوي�الذي�يرى�صاحبه�" سيمياء�الكون "

الذي��fيعد�،�فYZناديسكي�أن�الذات�البشرية��fتعد�موضوعا�بحد�ذا´aا�مستق�Rعن�الكون �-

ال}'�و �بل�إنه�الكون�الذي�تسبح�داخله�هذه�الكائنات،�دا�خارجهابدوره�فضاء�فZ¿يائيا�موجو 

�خارجه �بأabا�. 2يمكن�أن��fتحمل�الحياة �يحددها �الكون�ال}' ليصوغ�لوتمان�مفهوم�سيمياء

�سيميوطيقي�ضروري�لوجود« �fشتغال�اللغات�اcختلفةو �فضاء ليس�بمثابة�جماع�للغات�و ،

توجد�Kي�حالة�تفاعل�و �جود�سابق�ع\ى�هذه�اللغاتبمع±�zواحد�سيمياء�الكون�لها�و ؛�اcوجودة

السيميوطيقية�محددة�بوضوح�من��فضيةمن�أن�مجموعة�من�� وع\ى�الرغم��3»دائم�معها�

فإabا�Kي�الواقع�عرضة�لRجتياح�بواسطة��شكال�،�خRل�الوصف�الذاتي�النحوي�للغة�اcعينة

�نتقالية.  

حيث�،�الRتناظرو �انونZن�هما��ثنانيةُيضمن�تماسك�نسق�سيميوطيقي�معZن�بفاعلية�ق

�التعدد �يتحقق�من�خRل �كمبدأ �يتوجب�فهم��ثنانية �الفن، ،�فاللغات�تتكاثر�داخل�مجال

�يظهر�الRتنا �الهامش�حيث �Kي ��خرى �تتموقع �اcركز�فيما �بعضها �مركز�تحتل �بZن ظر�جليا

�و  �الكون �اcركَز�. هامشهاسيمياء �«يحتل �ال}' �الكون �مستوى�طبقات�سيمياء �تبلغ �uن تطمح

�الذاتي �الوصف ،� �تفقد �متواقت(غ�YZأabا �دينامي�aا) بشكل �Kي�؛ �إمكانيا´aا �كل �استنفاذ بعد

�و �4»الRتحديد �مرون�aا �للتطور فتفقد �قابلي�aا �الهامش�، �عن�اcركز�لRقYxاب�من �ابتعدنا كلما

هو�و �أك��Yتوترااcعاي�YZاcفروضة�أصبحت�و �نجد�أن�العRقات�بZن�اcمارسات�السيميوطيقية

ينظر�و ��نواع�الهامشية�من�الفن�تعد�أك��Yثورية .اcجال�الذي�ترى�فيه�اللغات�الجديدة�النور 

. تحول�بموجب�ذلك�إ#ى�ظاهرة�مركزية�تفرض�قوانيaiا�ع\ى�العصرتإلaªا�ع\ى�أabا�أك��Yفنية�ل

م�يعود�للحياة�ث" يموت"هذا�التطور�له�خصوصياته�Kي�مجال��دب�uن��ثر�الف±'�يمكن�أن�

                                                           
  81ص،�مشكلة�اcكان�الف±'،�يوري�لوتمان�:1
  7ص،�2011،�الدار�البيضاء-بYZوت�،�اcركز�الثقاKي�العربي،�عبد�اcجيد�نوÐ)': تر،�سيمياء�الكون ،�يوري�لوتمان:2
  15ص�،�اcرجع�نفسه :3
  42ص،�اcرجع�نفسه :4
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بل�كلية�التاريخ�ال}'�،�ليس�الطبقة�الزمنية��ك��Yحداثة" وظيفي"إن�ما�هو� .ليتسم�بالراهنية

�الثقافية �النصوص �تحتو¾aا �للعلوم�، �النظر�التطورية �لوجهة ��دب �تاريخ �يخضع �ذلك مع

  .ال}'�قرئت�وليسالطبيعية�فيصف�fئحة�الكتب�ال}'�صدرت�Kي�سنة�معينة�

�ا �الفضاء �الكون�غYZيعد �لسيمياء منسجم�Kي��ن�و �موحدو ��fمتناظر و �متساو  لداخ\ي

�ذاته �مواجهة، �حالة �Kي �بنيات �من �يتكون �للتفرد�، ��و#ى ��ليات �بZن �من �الحدود تعد

�السيميوطيقي �الخاص�، �الداخ\ي �الفضاء �بتقسيم�العالم�إ#ى �تبدأ الفضاء�و �"بي"فكل�ثقافة

الحدود�¬ي�و �.ثناني�وفق�تيبولوجية�الثقافة�اcعنيةليؤول�هذا�التقسيم��" aÙم"الخارâي�فضا

�السيميائية �العملية �لسYZورات �النقاط��ك��Yحساسية ��خرى ، �¬ي �ف¼'� تتسم باèزدواجية

fثنZن�،�تنتم'�لثقافتZن�متجاورتZن،�حاجز�لتحقيقهو �ف¼'�وسيلة�للتواصل،�توحد�Kي�آنو �تفرق 

¬ي�و �اء�الحيوي�الذي�يغطي�الكون�الخاص�بنالها�وظيفة�الغش. من�سيمياء�الكون�متRصقتZن

ترجمته�و �كمعالجة�نص�منتم�إ#ى�لغة�مختلفة؛�تكييف�ما�هو�خارâي�مع�ما�هو�داخ\يو �تصفية

هو�ما�يحصل�حZن�تغزو�نصوص�جنس�أدبي�ما�فضاء�جنس�أدبي�آخر�و �.داخل�لغ}'�الخاصة

عالق�مع�قوانZن�نوع�يصبح�التجديد�واضحا�حZن�تصبح�اcبادئ�الرئيسية�لجنس�مبنينة�Kي�ت«

مع�الحفاظ�ع\ى�ذكرى�ما�،�عضويا�داخل�البنية�الجديدة" �خر"حZن�يندمج�هذا�النوع�و ،�آخر

  .تجعلها�تبدو�انزياحات�Kي�اcفتاح�الجما#ي�للسرد��دبي�1»من�نسقه�السابق�Kي�التسننZن

�يكون�لوتمان��   �مفهوم�الحدقد�a³ذا �مرونو �طور �الثقافة�موضحا ة�هو�يطور�سيمياء

�نتقال�يتم�فمما�ينتج�حركة�Kي�طبقات�سيمياء�الكون�تغ�YZمواقعها�،�قابليته�لRخYxاقو �الحد

  .من�الهامش�نحو�اcركز

�انتاج�للدfلة�تجدو  �أداة �عند�كل�،�دراسة�لوتمان�حول�التقاطبات�باعتبارها امتدادا

\ى�حيث�سيعمل��ول�ع؛�G.Weisgerberجان�فيسجربر�و  G.Matoré من�جورج�ماتوري

� �منظورات�لوتمان �توسيع �حول �كتابه �Kي �االفضاء �نساني� �L’espace humainلفضاء

مما�جعله�يشدد�ع\ى�تصنيف�هذه�،�مRحظا�كثافة�حضور�اcصطلحات�الفضائية�Kي�قاموسنا

                                                           
  51ص،�اcرجع�السابق :1
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z±مث�z±صطلحات�وفق�تقابلها�جدليا�لتجمع�مثcي�تعارضات� اK)Antinomies (لوضع�قائمة�

�ن �ع\ى �الجدلية ��زواج �بعيد/قريب�:حومن �أسفل/أع\ى، ،YZصغ/YZكب� ،�مستقيم/دائري ،

  1...أسود/أبيض،�منقطع/ متصل،�منغلق/منفتح،�حركة/سكون 

�اcنpى �هذا �Kي �إضافة �أهم �فيسجربر�فيقدم �أما �الروائي�، �الفضاء من�خRل�مشروعه

L’espace romanesqueنتباه�إ#ى��،�اللغة�Kي�تشييد�فضاء�الروايةأهمية� الذي�لفت�فيه�

اcسرح�ال}'�يتم�و �فضاء�السينماإبراز�تمظهراته�ع\ى�عكس�فضاءات�أخر�كو �تنويع�تضاريسهو 

�السمعإ �بواسطة�حاس}' �الروائي�بوساطة�اللغة�اللفظية�و �دراكها �يدرك�الفضاء البصر�بينما

ينظم�مواصفات�الفضاء�ع�Yºتحققات�و �لتصبح�نسقا�يؤسس�لفضاء�اcحكي��دبي،�اcكتوبة

�بوص �تتصل �اcكانيةتخييلية ��حياز �ف �تضاريسهاو ، �امتدادا´aاو �قياس �ع\ى�، �a³ذا مؤكدا

�تشخيص��مكنة �Kي �اللغة �واقعيةو �خطورة �بZن �ما �عجائبيةو �رمزيةو �تنويعا´aا فالفضاء�،

الروائي��fيكون�بالضرورة�حقيقيا�بل�غالبا�ما�يتم�انتاجه�من�قبلنا�حيث�يتم�استيRده�من�

  .إمكانية�تشكيل��لفاظ�اcتخيلة

�أرسطو� �لتأسيس �يتطرق �السابقة �الدراسات �Kي �اcفهوم �هذا �امتداد �يعرض �هو و

يسجل�و ،�متقاطبة�- حسب�أرسطو��- ال}'�تأتي�" أنواع�اcكانو �أجزاء"للمنطلقات�Kي�حديثه�عن�

إن�كان�يتخذ�من�إمكانات�الفضاء�موضوعا�له�فإنه�ظل�حبيس�مواضعات�و �أن�هذا�اcس©ى

�الوا �وضع �فق�نسان�اRcحظ�Kي �لبعاد�و �من�جهة، �ظلت�عاكسة �فإabا �ثانية �من�جهة ¬ي

�رتفاع،�العرض،�الطول �:الكRسيكية�من�قبيل.  

� �مشروع �النظر�Kي �أعاد �التقابRت�تؤثث�" ماتوري"كما �يجعل �لم �أنه �عليه �أخذ الذي

فيما�يذهب�فيسجسربر�إ#ى�أن�الفضاء�؛�فضاء�الحكي�إ�fبمقدار�مطابقة�الشخصية�للمحيط�

��مكنة�الروائي �بZن �اcوجودة �العRقات �من �مجموعة fإ� �الحدثو �اcحيطو �ليس �ديكور

�التقاطبات�...الشخصياتو  �منظومة �وفق �قوائم �Kي �لRنتظام �قابلة �التخييلية ��عمال فتكون

  .ت±'�الفضاءغفبقدر�ما�تتضاعف�هذه�التقاطبات�ي،�الفضائية

                                                           
  32ص،�2010،�اcغرب،�آنفو�برانت،�قصة�القصYZةشعرية�الفضاء�Kي�ال،�محمد�الزموري�:1
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 è� �ينYºي �اcنطلقات �هذه �التقاط عادةمن �قانون �Kي ��بعاد�النظر �إ#ى �استنادا بات

أما�التقاطبات��خرى�فيمكن�استخRصها�من�. �رتفاع،�العرض،�الطول  :الكRسيكية�للفضاء

�و �الحجمو ��تساعو�اcسافة:مفاهيم �بالقياسات �تتعلق �مجملها �Kي �Mesures¬ي أما�،

� �:ف¼' Proportionsالدرجات �بعيد/قريب ،YZصغ/YZكب� �abfائي/abائي، . fمحدود/محدود،

تأتي�بعدها�،�خالصة�abuا�تعكس�حكما�بالقيمة�أفضية¬ي��فضيةيفYxض�فيسجربر�أن�هذه�� 

الحركة�و ،�مستقيم/دائري �:ال}'�تنتظم�Kي�سياقهاو �Formeمختلف��صناف�اcتعلقة�بالشكل�

Mouvementنفور /انجذاب،�تقلص/تمدد،�دينامي/سكوني: ال}'�تستند�ع\ى�فكرة�الزمن��،

�أفقية �عم/وجهة �وديةوجهة ،� �التواصل �فضاء �فيه�Communicationأما : فتنتظم

�منغلق/منفتح �فيتلخص�Kيو . خارج/داخل، �ستمرارية� �منقطع/متصل�:بفضاء �أن�و ، يمكن

� �العدد �بذلك �ع\ى�Nombreنلحق �مفاهيمه �Kي �يستند ،�الوحدانية/التعدد: الذي

�وحدة/جمهور  �مقفر/مأهول ، �متوحش/متحضر، ��ضاءة، �عنصر �إضافة �يمكن  كما

L’éclairageي�K1. أسود/أبيض،�مظلم/م�)'ء�:ال}'�تتمثل�  

طار�نظري�لشعرية�الفضاء�الروائي�من�خRل�قوة��  a³ذا�يكون�مشروع�فيسجربر�عرض   

�التخييلو �اللغة �Kي �الوظيفي �دورها �ليمد�، �بتعديل�اcنطلقات�السابقة �هذا قام�من�منطلقه

فلم�يعد�الفضاء�قادرا�ع\ى�؛�التحليلالتقاطبات�الفضائية�بحرية�أك�Yºانعكست�ع\ى�خصوبة�

بل�تجاوزها�إ#ى�ظواهر�،�الظواهر�اcادية�فحسب تغطيةو �تشخيص��بعاد�الهندسية��قليدية

� �Spirituelsروحية ،� �الفضائية �باfستعارات �أسماه �ما �خRل  Métaphoresمن

spatiales.  

  :كس��.إ.ج�-شعرية�الفضاء�الروائي�-4- 3-2

�ج �الفنو �كس½�Yمقاربة.إ.يس�aدف �بZن �التفاعل �الزمنيةمركزية �الفضائيةو �ن ،�الفنون

متخذا�من�،�الطريقة�ال}'�يلتمس�a³ا�فن�الرواية�العناصر�الفضائية�لتحقيق�وحدته�الجماليةو 

 YZفانتس�و و �جيمسو �لورنسو �وستبر و �ديك½¿ و �هارديو �مانو �تولستوي و �كتابات�فلوبYZهم�سYZغ

                                                           
  36-32ص�ص�،�اcرجع�السابق :1
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ع\ى�" مبتكرة"ممZ¿ة�و« و�ما�يجعل�مaiا�مقاربة�هو  .محكا�تطبيقيا�cا�يعرضه�من�تصورات�نظرية

�يمتح�من�النظريات�النقدية�الحديثة) ـا(نجد�فيه(...)مستوى�الطرح� �مركبا �تصورا الفنون�و ،

�الروائيون�أنفسهم�،�اcعمارو �الرسمو �الفضائية�كالنحت مستفيدا�من�التصورات�ال}'�قدمها

�عن�أعمالهم �مxن�يشمل�الرواية��مريك، �ع\ى �يةمطبقا �لروسيةوا، ،�والفرنسية،�و�سبانية،

  . 1»�نجلZ¿يةو

� �اcقاربة�تطوير�شعرية�الفضاء �تحليل�العمل��دبي�باعتبارين�أساسيZنتربط�هذه �:Kي

�للنص �شك\ي �تشييد �أنه �ع\ى �الفضاء �مع �التعامل ��ول �الفضائية�و ، �طبيعة �اعتماد الثاني

  . 2منهجا�نقديا�للقراءة

عات�تتصف�بصبغة�الفعل�يحاكي�موضو « فنا�زمنيا��يسينغلإذا�كان��دب�حسب�رأي�

يخضع�Kي� كما�3»فالشعر�فن�زماني،�الحركة�زمانو ،�التعاقب�حركةو ،�الفعل�تعاقبو ،��نساني

��يقاع �cقاييس�مثل �و �تكوينه �السرعة �كإ¾aام��4درجة �الخصائص�الفضائية �يستخدم فإنه

�بالفنون�التشكيلية�من�رسم �تشبه �ثانوي�Kي �نحتو ، �وفن�معماري ، �الطبيعة�، a³دف�توسيع

  . الزمنية�الجوهرية

دة�حقول�تتضمن�النظرية��دبية�إدماج�ع«الدراسة�الفضائية�للفن�الزم±'�إ#ى�ترتكز�

�و  �واcمارسة �الفضائيةالفكر�العلم' �الفلسفيو �الفنية �نحو��¾aام��5»البحث �تجاه� هذا

�الدراسات �من �عدد �إ#ى �يعود �للفضائية �الثانوي ،� �مختلف�اcال}' �Kي �الفضاء يادين�تناولت

إضافة�إ#ى��بحاث�،�فلسفة�اينشتZنو �الفلسفية�أهمها�اcبادئ��قليديةو �النقديةو ،�العلمية

�القصيدة �Kي �عناصر�الفن�التشكي\ي '(µتستق� �ال}' �من�الدراسات�او ، �عدد لنقدية�ال}'�كذا

                                                           
  57ص،�2006،�اcغرب،�Top edition، النسقو �السرد�بZن�الثقافة،�تأويل�النص�الروائي،�أحمد�فرشوخ:1
2:�Y½13ص�،�شعرية�الفضاء�الروائي،�إ�جوزيف�كيس 
غو´aولد�افريم�"ملخص�عن�مقالة�fوكون�لـ،�17ص،�1983:دمشق،�يلدار�الجل،�الشعر�بZن�الفنون�الجميلة،�نعيم�الياKي:3

   Evry Mans Lib: بسلسلة 1959طبعة�" لسنغ
،�1988،�القاهرة،�الهيئة�اcصرية�العامة�للكتاب،�دراسة�مقارنة�لثRثية�نجيب�محفوظ،�بناء�الرواية،�سZ¿ا�أحمد�قاسم:4

 74ص
5:�Y½13ص�،شعرية�الفضاء�الروائي،�إ�جوزيف�كيس 
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�السياق�محاولة�جوزيف�فرانك�ا؛�تناولت�فضائية��دب ر�لYºهنة�ع\ى�أن�الصو يأتي�Kي�هذا

ى�ع\ى��رتداد�والتعاقب�بل�باuحر ،�الYxكيبات�الكلمية��fتتوقف�معانaªا�ع\ى�العRئق�الزمنيةو 

�و  �ال�ني ��دب �أن �إ#ى �الفضائيخلوصه �الشكل �باتجاه �يتحرك �حديث �بعضو ، �دباء� أن

  . يأملون�أن�يفهم�القارئ�آثارهم�ع\ى�نحو�فضائي�بدل�اعتبارها�متوالية

�عو�ك �فرانك�الكوميس�للYºهنة �س©ي �\ذا �للقص�Kي �التدفق�الزم±' �أن �بوفاري�ى مدام

�التجاور  �متوقف�لصالح �أي�لحظة�من�الزمن، ،�وأن�الزمن�الخالص�عند�بروست�إدراك�Kي

كما�يصرح�موراي�كريغر�أن�لغة�الفنون�الفضائية�¬ي�اcعجم�الواKي�fستكشاف�. بمع±�zفضاء

إن�كان�إ¾aاما�ثانويا�Kي�و �يخلص�إ#ى�أن�الفضاءلذه�التأكيدات�هع\ى�يرتكز�كس½�Y. الفن�الزم±'

�الزمن �الفن ��fمفر�منه، �إ¾aام �فإنه �و ، �السياق" الثانوي "أن �هذا �ضمن ليس�و �لفظ�اسم'

  1.تقييميا

�وظائف �أربع �للفضاء �الثانوي ��¾aام ��أولهاـ:يؤدي �حيث �فعالإمن �ثانوي �ا¾aام �نه

الYxكيبات�و �يتم�تلقي�الصورةو ،�Kي�الفن�الزم±'واسطة�تتحقق�عYºها�الخصائص�الفضائية�و 

  .التعاقب��نيو �الكلمية�من�خRل��رتداد

اcسافة�و �اcستوي و �الخطو �تتج\ى�من�خRل��نواع�الهندسية�كالنقطة: الوظيفة�الثانية

  تتابعيةو �مفضاة�أك��Yمaiا�أفقية�u2ن�اللغة�عمودية

�الثالثة �بال: الوظيفة �الرواية �عRقة �Kي �كالرسمتكمن �الفضائية �فنون �النحتو ، فن�و ،

�العمارة �تمد��دب�باcشهد، �ال}' �خلق�الشخصياتو ، �التوا#يو ، �الشكل�الوظيفي�ع\ى الذي�،

الفصل�و ،�الفقرةو ،�الجملةو ،�عناصر�الكلمةو �اcجازات�البRغية«يمZ¿ه�برتراد�راسل�من�خRل�

  K«3ي�أي�رواية�كلها�معمارية�Kي�نزوعها�نحو�تسييج�فضائي

" مطابقا�مولدا"تؤثر�ع\ى�الفعل�التأوي\ي�حيث�إن�النص�يخلق�حق�R :ظيفة�الرابعةالو 

  .Kي�حضور�القارئ�الذي�يدخل�Kي�عRقة�دينامية�مع�النص

                                                           
 27�،28ص�ص�،�شعرية�الفضاء�الروائي،�كيس½�Yجوزيف�إ�:1
 28ص�. اcرجع�نفسه: 2
 the problem of Infinity considered historically.pp 145-50:ـ�نق�Rعن29ص�،�اcرجع�نفسه :3
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غ�YZأن�هذه�الوظائف��fيمكن�دراس�aا�Kي�العمل��دبي�إ�fمن�خRل�مفاهيم�مفتاحية� 

  .أهمها��صناف�الثRث�للفضائية

  :أصناف�الفضائية-  

،�وظيف�خصائص�الفضاء�مثل�الحجمتحقق�الفضائية�Kي�العمل��دبي�من�خRل�تت�

�النقطةو  �وغYZهما، �الزم±'، �البناء �داخل ��فضية، �من �أنواع �ثRثة �؛الهندÐ)': فيتمZ¿�فaªا

�بالعو  �ناصر��قليديةيرتبط �من� �حتما#ي، �ثم �الفضائية �بالفنون ��دب �عRقة �عن الناتج

�أو�التأوي\ي طابق�اcولداcو �.خRل�معمار�الرواية �الوظيفي �بالبعد �اcتصل الذي�يتصل�فيه�،

�النص �دfلة �لبناء �بالفضاء �الذي��1الزمان ��جرائي �اcفهوم �ع\ى �إ�fباfعتماد ��fيتم وهذا

هو�القارئ�الضم±'�الذي�يسهم�Kي�توضيح�التأويRت�اcمكنة�للنص�انطRقا�من�و �اقYxحه�أيزر 

  .بنيته�اللغوية

،�قد�يتبادر�للدهن�ربط�هذا�العنوان�بتقسيم�غالب�هلسا�للفضاء  :الهند��Yأ�ـ�الفضاء�

قصد�به�و ،�وذلك�Kي�أشغال�ندوة�الرواية�العربية،�2أورد�فيه�عنصر�الفضاء�الهندÐ)'� الذي

�بدقة �الكاتب �يصفها �ال}' �حيادو ��ماكن �كل�و ، �أن �موضحا �برادة �محمد �رؤيته �انتقد قد

   �3ماكن�لها�أشكال�هندسية�

�له�جوزيف�إ تخدمنس  �الذي�عزاه z±عcصطلح�باcا.�Y½كيس� الذي�يضمنه�الفضائية�و ؛

��قليدية �بعناصرها �الهندسية �اcستوي و �الخطو �كالنقطة، �و ، �ال}' f� �إلaªاتقتصر��شارة

�النظر�فحسب �بوجهة �ربطها �خRل �من �uهمي�aا �للفضائية�و ، �الهام �التطور �خRل �من إنما

  .فهوم�Kي�الرواية�أيضامو �الهندسية�من�حيث�¬ي�صورة

ربط�عRقة�تبادلية�ع\ى�نحو�شك\ي�بالجانب�إ#ى��نشأة�تقنية�النقطة�الفضائية´aدف�

النبذ�،�¬ي�تلك�اcتعلقة�بالعزلة،�لتتشرب�نوعا�خاصا�من�موضوعات،�اcوضوعاتي�Kي�الرواية

�جتما¡ي� �الوجودية، �الوحدة ��نانية، �اليتم، ،� ��حادي �monomaniaاcس قضايا�،

                                                           
 239ص،�قال�الراوي ،�سعيد�يقطZن:1
 68ص�.2005:قدمش،�منشورات�إتحاد�الكتاب�العرب،�شعرية�الخطاب�السردي،�محمد�عزام�:2
 .و�ما�بعدها395ص.آفاقو �واقع:أشغال�ندوة�الرواية�العربية:ـ�نق�Rعن�52ص،�شعرية�الفضاء،�حسن�نجم'�:3
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النقطة�a³ذا�التصور�تسهم�Kي�ابراز�الجانب�الشك\ي�لوجهة�. و�غYZها�من�أشكال�العزل ...بعاد�

�و �النظر  �الوقت�ذاته �Kي �الرواية«تقوم �Kي �الحاسمة �الصورة �بدور ،� " مستوى "من�حيث�إن

يمثل�كيس½�YلYºوز�هذه��1».معزولة" النقطة"يشكل�الحقل�الذي�تكون�فيه�هذه�(...) اcجتمع�

�منعزل�Kاcوضوعات� �فرد �تستغل�مفهوم �ال}' �الرسائلية �مابالرواية �موقع �لفرد�و �ي �فعله رد

ج�كما�تع�Yºعن�ذلك�جور " تصادمات"نقطا�تعيش�« بشكل�عام�فإن�الشخصيات�تشكل�و . آخر

،�بحد�ذاته�ناتج�عن�تصادم�الكلمات�caractérisationغ�YZأن�خلق�الشخصيات�،�2»إليوت

ليتحول�،�يث�YZمن��نفعاfت�ما�يغ�YZمسارات�الحكيفاسم�شخصية�قد�يصبح�بؤرة�الرواية�

�الYxابط�بZن�الشخصية�كنقطة �كلمة�a³ذا �هذا�و �الجسد�إ#ى �بنا �يف�)' الكلمة�كنقطة�أيضا

،�فهل�يمكن�اختصار�رواية�ما؛� 3الYxابط�للبحث�عما�لقب�بالنظرية�العضوية�لتشكل�الرواية

�ِلسYZلو� �هاملت�بجيجيب�فيلهم �مسرحية �ذمشaÀا �صغYZةو �بأغصان�كبYZةع�شجرة وبراعم�،

أهم�÷)'ء�Kي�« أن�" السلمو �الحرب"Kي�حZن�يرى�تولستوى�Kي�مقدمة�روايته�،�فاكهةو �أزهار و 

ل�الخيوط�اcشعة�أو�تنبعث�بمع±�zمكان�تلتقي�فيه�ك�–توفره�ع\ى�نوع�من�البؤرة� أيما�أثر�ف±'

ع\ى�عكسه��4»بالكلمات�يتعZن�ع\ى�هذه�البؤرة�أ�fتكون�قادرة�ع\ى�شرح�نفسها�تماماو ،�منه

  . كانت�بذرة�فكرته" ايزابل�أرتشر"يعYxف�جويس�أن�

هذا�التصور�الفضائي�لكتابة�الرواية�نجده�عند�عدد�من�الروائيZن�فجويس�مث�Rيعد�

�العمل �توازن �ع\ى �يحافظ �مركزا �الفضائية �النقطة �اcوضوعو ، �معالجة �تتم �منه ينطلق�و ،

لة�من�لحظات�واسعةأما�سارتر�فيصف�روايته�الغث،��هتمام
ّ
لينة�تنتشر�مثل�و �يان�بأabا�مشك

�زيت �بقعة ،� �مانسيل �داريل �أما �فYZى �اcداد"«Kي �العضوي�" قطرة �اcنهج �الرواية �تفتتح ال}'

ئيZن�تحمل�النقطة�ال}'�صورت�Kي�أك��Yمن�صورة�لدى�الرواو �5»اcطبق�ع\ى�اcع±�zالعضوي 

  . '�يتكشل�مaiا�العمللتشكل�البؤرة�ال}،�التقلصدائما�دfل}'�التمدد�و 

                                                           
 49ص،�شعرية�الفضاء�الروائي،�كيس½Y. إ.جوزيف�:1
 59ص�،�اcرجع�نفسه :2

 51ص،�اcرجع�نفسه 3:
  66ص،�اcرجع�نفسه :4
   55ص،�اcرجع�نفسه :5
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نجد�،�Kي�شكل�آخر�تف�)'ء�الرواية�الحكي�باعتماد�النقطة�الفضائية�Kي�ارتباطها�بالزمن

إ#ى�" �ن"وقف�سYZورة�الزمن�لتتحول�حZن�ي" �ن"ذلك�مع�الخصوصية�ال}'�تتخذها�اللحظة�

�اcا|)' �ت�)'ء �نقطة �لوحات�متجاورة، �شكل �Kي �يج\ي �الذي �الحاضر�اcا|)' �فيشكل ع\ى�،

�أو� �الزمنية �هو�الذي�يفسر�الحاضر�من�خRل�السYZورة �من�أن�اcا|)' �هو�معتاد عكس�ما

  . السببية�لحداث

� �الرواية �Kي �لماكن '(Ðالهند� ��دراك �ترسمها�ليخضع �ال}' �الهندسية لمخططات

فيما�تخضع�اcشاهد� ...أو�حساب�اcسافات،�و�اعتماد�الروائي�لتقنية�التناظرأ،�الشخصيات

  . سواء�كانت�ثابتة�أو�متحركة،�ظرلوجهة�الن

�مسأل �¬ي �الرواية �ضمن �الخط �دراسة �أن Y½كس� �صعبةيعYxف �ة �الخط�، �أن ذلك

�الطبيعة�بل�فقط�Kي�دهن��نسان�اcتوازي��fيحدث�Kيو �اcعقداcستقيم�و  مع�ذلك�فقد�،

فقد�استعمل��1»منظورا�موحيا�أخصب�الكث�YZمن�البصائر�النقدية" الخط"استعارة�«شكلت�

�الخطية�ه½ لتوصيف�أحد�أهم�بنيات�الرواية�من�خRل�رواية�" الخيط"Yي�جيمس�الصورة

�الروائية�وظيفيا "السفراء" �من�الشخصية �واحدة �حيث�يغدو�وجود �مساعدة، ،�القارئ  ف¼'

،�ليخلص�ضمن�تميZ¿ه�للخيط�كمساعد�للقارئ ،�تدخلها�بما�هو�خيط�مYºر�ع\ى�نحو�عميقو 

�الخط �نظرية �أن �ع\ى �للتأكيد �اcركزو �الخيط�بZن، �الروائيو ، �القارئ و �بZن �العنصر�، ¬ي

   2.الهندÐ)'�اcركزي�Kي�الرواية

هو�نوع�يحدد�مناهج�و ،�هو�الخطية�أو�التنضيدو �أما�شكلوفسكي�فيحدد�نوعا�آخر�للخط

تRحق�فيه�البطَل�،�اcنفذو �فثمة�نوعان�Kي��ول��fيرتبط�الفعل،�histoireتشييد�القصة�

ليكشف�تودوروف�،�نوع�الثاني�فYZتبط�الفعل�باcنفذأما�Kي�ال،�حث�عaiادون�أن�يب،�اcؤثراُت 

�من�الخطوط �عن�نوعZن�أيضا �بإماطة�اللثام�عن�، z±ُيع� �تتمZ¿�بكون�النوع��ول�أفقيا لكaiا

  . الثاني�عمودي�يع±�zبالبحث�عن�معرفة�هذه��حداثو ،��حداث

�للسرد�تستعمل�الخط�بشكل� ،�تواز�أو�تدرج�أو�نقيض�إن�تشييد�العRقات�الداخلية
                                                           

 58ص�،�النص�الروائZنتأويل�،�أحمد�فرشوخ�:1
 61�،62ص�ص�،�شعرية�الفضاء�الروائي،�كيس½Y. إ.جوزيف�:2
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حيث�يزود�التوازي�بمنهج�سهل�غ�YZأنه�يطرح�اشكالية�تقنية�عن�خلق��¾aام�بتÄRي�الخطوط�

يشكل�التعارض�بZن�الشخصيات�. اcتباعدة�جغرافيا�أو�ذهنيا�أو�شعوريا�أو�حكائيا،�اcتوازية

�للتوازي «والفئات �تعقيدا Yك��� �أن�1»الشكل �يمكن �الYx  كما �ليشمل �بZن�يمتد ابطات

�الوضعيات �متعارضZن؛ �حالZن �Kي �نفسه �اcكان �ذلك�مث�Rرؤية �أن� .من يRحظ�شكلوفسكي

�بتعارض�حرKي« �التماسها �تم �التوازي �حيلة �الواقع �النقيض�Kي �محور��2»نسق �صيغة يتخذ

   .اcرج©ي�يعزل�بروز�الخط�الهندÐ)'�ضمن�الرواية

ال}'��fتتبلور�من�خRل�عناصر� ؛يشكل�البناء�اcتشذر�نوعا�هاما�من�فضائية�الرواية�

�fتكون�و ،�الخاتمةو �الحبكةو �ليغيب��ستمرار ؛�بل�تتطور�ضدا�ع\ى�هذه�العناصر�،�متعاقبة

�واحدة �فكرة �ع\ى�أن�تتخذ�لها �التصور�مجYºة �a³ذا �Kي�هذا�. أو�حدث�واحد، تستقل��جزاء

�ينفتح�الشكلالبناء�و  �وب�الخطوط�الفضائيةالتعاقب�أو�تناو �التكرار ¬ي�تعتمد�عادة�ع\ى�و ،

  . هما�مZ¿تان�فضائيتان�تدعمان�التوازي�الهندÐ)'و 

�من �فيتشخص �اcستوي �اcف�)�أما �الطرس �صيغة �'ءخRل �بتواحد�، �يسمح الذي

مختلفة�واحدا�فوق��ال}'�تركيب�أعماf ،�أثناء�القراءة�الRزمنية،�مستويZن�لغويZن�بشكل�آني

��خر �إ#، �السا¡ي �التأويل �مZ¿ة �ع\ى �النµ)'�باfتكاء �ع�Yºالنسيج �أصيل �نص�ثان �كشف ى

  . تتم�قراءته�بتج\ي�غYZه�فيه الذي�يتصور�كمستو،�الظاهر

� �بـ �النوع�من�الفضائية �لسرفانتس" دون�كشوت"يمثل�كس½�Yلهذا هذا��حيث�نجد�Kي،

�طرسا �تشكل �مستويات � النص �البطولية �الروايات �اcاضية�Romancesيشمل كوabا�،

ممكنة�كتبت�بعد�نصه��نصوص�إ#ى�جانب،�لaªا�سرفانتسكتب�ع Ur-textsسابقة��انصوص

). م1772" (كيشوت�الرو�ي"و�)م1752" (كيشوت��نzÓ"و�)م1742" (جوزيف�اندروز"مثل�

�ماضيه �إذن �النص �أيضاو �يجسد �تشدرهيكو �3مستقبله �حدودهو �شف �تشقق �تزحزحو ،

،�الRروايةو �اcضادة�الروايةو �الرواية�:حيث�يكتشف�القارئ ،�ممث�Rالتعدد�Kي�الواحد،�تماسكه

                                                           
 69�،70ص�ص�،�اcرجع�السابق :1
 63ص�،�اcرجع�نفسه :2
 74�،65ص�ص�،�اcرجع�نفسه :3
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  1.الشطارية،�اcلحمية،�الريفية،�الRرواية�البطوليةو 

تداخل�و ،�يرتبط�اcحتمل�بالجوانب�التشكيلية�Kي�العمل��دبي  :ا@حتمل�الفضاء�-ب

هذا�الشكل�من� .الهندسة�اcعماريةو ،�النحت،�هذا��خ�YZمع�الفنون�الفضائية��خرى�كالرسم

من�خRل�الخصائص�الفضائية�،�الفنية�الفضائية�Kي�فن�الروايةص�الفضائية�يج\ي�الخصائ

  .ُيشيد�الكتابو ،�ُتـنحت�الشخصياتو ،�Zن�ُيرسم�اcشهدلدب�ح

��دب�لغته� �مادة �فإن �الخاصة �ماد´aا �الفنون �هذه �من �لكل �كان �إذا �ترتكز�إ#ى�، ال}'

�لكن� يعتمد�ع\ى�اللغة��اcكان�الشعري�f «التجريد�الذه±'�Kي�تأسيس�العRقات�بZن�وحدا´aا

إنما�يحكمه�الخيال�الذي�يشكل�اcكان�بواسطة�اللغة�ع\ى�نحو�يتجاوز�قشرة�الواقع�و ،�وحدها

،�ممكن�التجسد�ع\ى�أرض�الواقع 2»واقعا�محتمR..إ#ى�ما�يتناقض�مع�هذا�الواقع�غ�YZأنه�يظل

  . تخيي\يإذ�أن�جزئياته�حقيقية�وظفت�Kي�سياق�

�عن�اcكان�ينطبق�أيض  �نقوله �شكل�نماذج�ما �Kي �عادة �تصور �الشخصيات�ال}' �ع\ى ا

انتبه�أرسطو�إ#ى�. جتماعية� و�النفسية،�إنسانية�متكاملة��بعاد�تستوKي�الخصائص�الجسمية

دعا�الشعراء�إ#ى�أن�يسلكوا�طريق�الرسامZن�اcهرة�الذين�إن�أرادوا�تصوير��صل�رسموا�ذلك�و 

  .ف¼'�صورة�محتملة،�الواقعية�–رة��صلية�إن�كانت��fتبتعد�كثYZا�عن�الصو و �3صورة�أجمل

�اcكان �اcحتملة�و �اcشهدو �يمZ¿�كس½�YبZن �الفضائية �شكل�من�أشكال �أج\ى هو�يتناول

كما�أنه��f،�لمكان�مZ¿ة�بشرية�ع\ى�عكس�اcشهدمبّينا�أن�ل،�واcتمثل�Kي�ترابط�التصويري�a³ما

قق�وظيفته�الفضائية�ع\ى�نحو�اcكان�ثابت�تتحو ،�ن�حذفه�بينما�يمكن�ذلك�مع�اcشهديمك

�الثبات �ضمن�هذا �بارز �عكس�اcشهد، �ع\ى �و ، �لحظة �الرواية �نظرية �موقع�هو�Kي �Kي درامية

سواء�أخذ�باcع±�zالتصويري�أو�بكونه�،�تعتمد�فضائيته�ع\ى�اcوقع،�محدد�Kي�الزمان�واcكان

  . وضعية�إطارية�cا�هو�درامي

                                                           
 59ص�،�تأويل�النص�الروائZن،�أحمد�فرشوخ: 1
 7ص،�اcصرية�العامة�للكتابالهيئة�،�ص،�قراءات�Kي�الشعر�العربي�الحديثإضاءة�الن،�اعتدال�عثمان:2
،�اcركز�الثقاKي�العربي،�ات�الدرامية�للسرد�العربي�القديمدراسة�Kي�التجلي،�الظاهرة�الدراميةو �السرد،�بن�تميم ع\ي:3

 93ص،�2003،�اcغرب
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 Yºع�YZواقع�تتكرر�بشكل�كبcالبيت�ثمة�عدد�من�ا�Rالسلم،�تاريخ�الرواية�من�ذلك�مث�،

،��fتقتصر�أهمية�هذه�اcواقع�Kي�كوabا�وضعية�إطارية�uن��نسان�يسكaiا،�الغرفة،�السجن

�هناك �تقع ��حداث �كون �إ#ى �ذلك �تتعدى �بل �الدرامية، �اللحظة �تحتضن �أabا �أي فتمثل�،

اcأخودة�و �الYxتيباتو �شياءمتلبثا�ع\ى�� « يتم�عرضها�عن�طريق�الوصف�الذي�يكون�،�مشاهد

�آني�aا �عتبار�Kي� �بعZن �الزمن، �جريان �القصو �يبدو�معلقا �تمديد �Kي �Kي� يساهم �مZ¿ة يشكل

�مستوى�القصة�1»الفضاء �بذلك�للتأجيل�ع\ى �أنه .محققا رتبط�بفن�الرسم�فيخضع�م كما

الفضاء�بل��يتجاوز�حدودأن�أهمها�التأطK�YZي�حالة�الواصف�الثابت�حيث��fيمكن�و �لتقناته

� �الروائي �اcستحضر« إن �الفضاء �النقط�Kي �إحدى �عند �أو�لكامرته �اللوحة �cسند ،�بتثبيته

YZنظور و ،�التأليفو ،�سيكتشف�الروائي�كل�قضايا�التأطc2»بما�¬ي�قضايا�يصادفها�الرسام،�ا   

�اللوحة�الوصفية�بل�يمتد�لتحديد�فضاء�القص� ��fيقتصر�التأط�YZع\ى�تحديد�فضاء

سواء�بعد�مشهد�وصفي�يYºر�هذا�،�يتم�تضمZن�قصص�جديدة�داخل�القصة��و#ى�ذلك�حZنو 

�التضمZن �معZن�ييسر�الولوج�للقصة�اcضم، �نةأو�بعد�توصيف�لفظي�uثر�ف±' �الحالتZن�، Kي

� �اcؤلف �«يلتمس YZالتأط� �العنصر�) encadrement or enchassement(حيلة يبدو

�لكونه�يصبح�أرضية �القص�جليا �Kي �الفضائي �لقص�موسع، �استيعاديا يضرب� 3»أي�عنصرا

كإعاقة�" كيوبيد�وبيسيشيه"Kي�الحمار�الذهÑ'�حيث�تستعمل�حكاية��كس½�Yلذلك�مث�Rبالقص

  . للقص�ع\ى�نحو�واضح

�الفضائي�و �التأطYZ إن� �يقويان�النظام �الرواية التوصيف�اللفظي�عنصران�فضائيان�Kي

  .كذا�الدfلة�الجماليةو ،�الخلقيو �خÄRيالتماس�الفضاء�يجلو�� و ،�ضمن�الدينامية�الزمنية

مؤسسا�فكرته�ع\ى�أفكار�،�بZن�فن�النحتو �يربط�كس½�YبZن�وصف�الشخصيات�الفضائي

،�حيةو �¬ي�أن�التماثيل�قد�تكون�ناطقةو ،�ثRث�محددة�Kي�التقليد�النقدي�حول�فن�النحت

Kي��دب�عRقة�أخYZا�أن�للشخصيات�و ،�أن�فن�النحت�يقت�)'�ضمنا��¾aام�الزم±'�الثانوي و 

                                                           
1: G.Genette,Fiogures2,p59 

 106ص�،�شعرية�الفضاء�الروائي،�كيس½Y. إ.جوزيف�:2
 106ص�،�اcرجع�نفسه :3
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تصدق�هذه�الحياة�ال}'�وهبت�للتماثيل�ع\ى�خلق�الشخصيات��1.صريحة�مع��شياء�اcنحوتة

� �خRل �من �التماثيل" التخييRت"�دبية �مثيRت �إكزيتوقراط�، �يد¡ي �نحات �جسدها ال}'

�أن�يتفوق�بالشكل� السيوني�الذي�ألف�أعماK�fي�شكل�ن�Yي�حول�مواضيع�فنية�حاول�فaªا

�الشكل�الغراKي�اللفظي �Kي �أنجزه �ما �ع\ى �نهجه�سار�عدد�من�اcؤلفZنو ، �ع\ى �الرواية�، �Kي أما

Kي�حZن�يعيش�،�لبلزاك" ابنة�العم�بيت"فنجد�الصور�مشتقة�مما�هو�فع\ي�كما�هو�الحال�Kي

� �اcرمري "قارئ �النح}'" الفون �بالحجم ��حساس ،� �خRل�حيث �من �مرئي �الثانوي �¾aام

ليتواتر�ظهور�العنصر�النح}'�. توصيف�فاعلية�الحجم�بدقةو ،�نحوتاcو �صيف�فونه�الفع\يو ت

� �اcثال �سبيل �ع\ى �روايات�أخر�مaiا �الشخصيات�Kي �"مزيفو�النقود" لخلق ،�"سوق�الغرور"،

"Yx2".أبراج�بارتشي  

¬ي�توترات�بZن�و ،�تسوغ�توترات�ثRث�عملية��¾aام�الثانوي�بالنحت�Kي�خلق�الشخصيات

�مدمجو �الداخل �النظر الخارج �وجهة �قضية �الحجمو �ة �الYºوز ، �التماثلو �بZن �النقشو ، �بZن

�الداخلي�.القولبةو  �بZن �التعارض �للحجمو �تشكل �الفعال �القلب �الخارج ،� �تمثال�لuن كل

؛�جماليةو �هذه�الثنائية�¬ي�Kي�الوقت�ذاته�عRقة�أخRقية،�الثاني�يشكلهو �فضائZن��ول�يحتله

الحياة�الباطنية�منهجا�شكليا�لخلق�و �اcتبادل�بZن�الشكلإذ�يشكل�اcفهوم��خÄRي�بالتعالق�

  . الشخصيات�بواسطة��¾aام�الثانوي�الخاص�بالنحت

�اcعمارية �فضائي�aا �الرواية �تشييد �يستلزم �ا، �استخدام �تينيانوف�سنة�يعود �لـ cعماري

�و 1929 �م �يصف ��دبي"هو �الرواية" التطور �تطور �مقيما �تطرّ ، �الشكل�حيث �لعRقة ق

�بالو  �غ�YZالعرضية �بـ �واصف�إياها �ما«ظيفة �الوظائف�لعنصر�شك\ي �فتنوعية ربط�عنصر�و ،

الذي�يتعZن�ع\ى�دارسه�توضيح�قضية��3»كلها�قضايا�هامة�Kي�التطور��دبي،�شك\ي�بوظيفة

العRقة�اcتبادلة�uي�¬ي�ذلك�أن�الوظيفة�عنده� .�شكالو�التفاعل�التطوري�بZن�الوظائف

��ثر� �أو#ىعنصر�بآخر�ضمن �جهة �من ��دبي �ثانيةو ، �جهة �من �ككل ��دبي �النسق . ضمن

                                                           
 120ص�،�شعرية�الفضاء�الروائي،�كيس½Y. إ.زيفجو �:1
 129 - 125 ص�ص،�اcرجع�نفسه :2
 159ص�،�اcرجع�نفسه :3
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تمثل�العRقة�اcتبادلة�لعنصر�بعناصر�مشاa³ة�و ��ول�هو�الوظيفة�الذاتية؛�الوظائف�نوعان�

،�¬ي�عRقة�العنصر�بعنصر�مختلف�Kي�نفس��ثرو �الثاني�هو�الوظيفة�اxc¿امنةو ،�Kي�آثار�أخرى 

�ا �تكون�الوظيفة�¬ي �التصور �لعRقة�اcتبادلةa³ذا �العRقةو ، يطابق�. يكون�الشكل�منهج�هذه

�التعريف�تعريف�سوزن�fنغر  ��هذا �"شكل�وظيفي"للفن�اcعماري�بأنه �كان�الفضاء�و ، سواء

" مع�ذلك�مع�Yºعن�العالم�الذي�يحيط�به�و ،�اcعماري�Kي�عمارة�أو�Kي�رواية�فإنه�قائم�بذاته

  1".يشكل�العالم�الخارâيو �يبعد

تطويق�قصة�،�تجاور�قصص�مختلفة�:مناهج�¬ي�ةباعتماد�ثRث�القص�نصيتم�تشييد�

ف�Kي�عرض�آني�،�التناوبو ،�داخل�أخرى 
ّ
أما�الكتاب�فإنه�حجم�بمقت�)�zبنيته�اYxcاكبة�يتشك

،�م�ع\ى�امتداد�فضاء�ثRثي��بعادفالكتاب�ترتيب�للكR . بدل�النحو�اcتتا#ي�ع\ى��ذن،�للعZن

كما�يمكن�أن�تتضمن�،�اcائلو ��فقيو�لتتضمن�العمودي،�ضاترتب�الصفحة�فيه�فضائيا�أي

يضاف�إلaªا�عناصر�أخر�تعد�الوحدات�الكYºى�. كلها�عناصر�فضائيةو �الحوا÷)'و �أيضا�الهوامش

�اcكتوب �الفصلو �لتشييد �و �¬ي �الحجم �أو �ترتيب�) اcجلد(الكتاب �وظيفة �يمتلكان اللذان

الفقرات�و �الجملو ،�للكلمات،�لوحدات��صغربينما�تظل�ا،�يؤثر�الفصل�ع\ى��يقاعو ،�القص

� �الكتل�الصغYZة �م½¿ل�التخييلجدا �بناء �يتم�من�خRلها �ال}' �ال}' �الحرKي�، z±عcكان�ا� فمهما

� �العمودية(الخاص�للكلمة �يحائي�) العRقة� z±عcا� �عن �بمعزل ��fيوجد �الدقيق z±عcا� فإن

  .ايقاعهو ،�عة�السرديحدد�طول�الجمل�Kي�الفقرات�سر �2).العRقة��فقية(

مستحدث�يحيل�ع\ى�التداخل�الفضائي��وهو�مصطلح Genidentity: جـ�ـ�ا@طابق�ا@ولد

إن�«Kي�حقل�دينامي�fزم±'�يسمح�بالتأويل��تعايشون باعتبارهم�ي،�النصو �شخصياتالو �للقارئ 

�محدد YZغ� z±مع� �هو �التأويل �(...) موضوع �إ#ى �بـ" توالديته"باèضافة �كذلك z±عcا� ¿Zيتم 

يتحول�القارئ�بفعل�هذا�،�القارئ و �أي�أنه�نموذج�التجربة�اcشYxكة�بZن�اcؤلف�3»"التقاسمية"

�إ#ى�مؤلف�لكتاب�ثان�انطRقا�من�الكتاب�الذي،�النص�ضمن�حقل�دينامي�واحدو �التساكن

                                                           
 159ص،�شعرية�الفضاء�الروائي،�كيس½Y. إ.جوزيف�:1
 177 -164ص�ص�،�اcرجع�نفسه :2
 194ص،�اcرجع�نفسه :3
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  . مدرجة�بحسب�إرادته�ضمن�مواقع�أخرى�من�القصبعض�صفحاته�مقسمة�بدقة�و ،�يقرأ

� �جوهره �Kي �خطاب�خطاب"النقد �"حول �الدينامية، �اZc¿ة �هذه �إabا �ضمن�و ، التما¬ي

غ�YZمتطابق�مع�حدود�،�الحقل�الRزم±'�تجعل�من�العمل��دبي�ممتدا�خارج�ذاته�Kي�الفضاء

يحل�هذا�،�متداخلة�فيما�بيaiا�بشكل�متبادلو �شكله�اcادي�مفضيا�إ#ى�حاfت�دينامية�مYxاكبة

  ". الخارج"و�"الداخل"الحقل�الدينامي�التعارض�بZن�

نحو�fزم±'�القارئ�ع\ى�«واحد�من�خصائص�الرواية�يكون�بموجبه�هو�و�الحقل�الدينامي�

�نصهو �شخصيات �مؤلف �للرواية. مؤوfو ، �الدينامي �الحقل ��ثر ، �Kي �مؤلفهو �اcألوف �عند

¬ي�و ،�1»�يحائيو�حقل�يسمح�بتداخل�اcعنيZن�اcطابق،�مؤوله�هو�اللغة�بطبيع�aا�الديناميةو 

�إ#ى�مفهوم�جنيت�Kي�الصورة�ش ح}�zأن�كيس½�Yيعود�ليستشهد�بمقبوس�،�ارة�ال}'�تعود�بنا

�ك .من�كتابه �يعود �ما �عن��دب�إ#ى �فكرته �كليابوصفه �الوجه��ول�من�هو�يتناو و �فضاء ل

�اcطابق�اcولد �هو�توليد�نص�من�نصو ، �من�، �عRقة�مع�غYZه �نص�ما �قراءة حيث�تستد¡ي

�الكاتب �نصوص �ذاته�النصوص�سواء �أخرى ، �أو�نصوص �عليه، �سابقة �له، ،�أو�معاصرة

�هو� �تودوروف �رأي �آخر"فالنص�حسب �لتحويل �تحويل �دائما �محتمل�و ، �مولد هو�كذلك

�لنصوص�fحقة ،� �عRقة �الدينامية �هذه �أمثلة �الكائنات"من ،�لجويس" صورة"بنص�" مسخ

�تنتج�بZن�أعمال�الكاتب�الواحدو  �العRقات�ال}' �لكاتب�ما�تبدو�النصوص�ا« حيث�؛ cختلفة

�البعض �لبعضها �تنويعات �البعض، �بعضها �ع\ى �لبعضها�و �معلقة �متبادل �بشكل موضحة

�تأويRت�. 2»البعض �تنتج �قد �التأويRت �أن �كما �أخرى �نصوصا �تنتج �أن �يمكن فالنصوص

�أو�الكلمة،�اcؤولحجم�ع�Yºحقل�دينامي�يوحد�النص�و �أي�أن�الكتاب�قادر�ع\ى�شغل،�جديدة

  . الدf#يو �يمظهر¾aا�الحرKو 

حZن�يغيب�ارتباط�الحكاية�،�اcظهر�الثاني�للمطابقة�اcولدة�هو�تحويل�الزمن�إ#ى�فضاء

�اcروية�بالزمن�الكرونولوâي �أو�ال، �الصوفيةحالة�لYxتبط�بالزمن�السيكولوâي أو�حZن�يدمج�،

�،�الزمن�بالفضاء د�بدقة�علمية�ق«Kي�حال�كان�موضوع�الرواية�هو�حقبة�زمنية�معينة�فإabا

                                                           
 200ص�،�اcرجع�السابق :1
 206ص�،�اcرجع�نفسه :2
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   1»تموقعت�Kي�الفضاء

  � �القارئ�اcحتمل �من�خRل�مفهوم �اcولدة �أخرى�للمطابقة �أهمية  Lecteurتتج\ى

virtuel ي�Kنالذي�يظهر�Zعند�باخت�Yي�مفهوم�القارئ�الضم±'�عند�و،�السجال�الداخ\ي�للن�K

رسل�اcو ،�أو�اcؤلف،�الراوي / اcرسل�حيث�يظهر�كل�من؛�القارئ�اcحتمل�عند�تودوروفو ،�آيزر 

   2.القارئ�اcحتمل�معا�ع�Yºالحقل�اcطابق�اcولد�للنص�الروائي/ إليه

من�خRل�اcفاهيم�ال}'��الفضائية�Kي�الروايةيس½�Yأسهم�بدراسة�انطRقا�من�هذا�فإن�ك

�أوردها �بأغلب��فكار و ، �سابقوهو �يكون�بذلك�ألم �a³ا �جاء �الطروحات�ال}' �ذلك�يؤاخذ�، مع

   :لسباب�التالية

،�إن�كان�يدعم�طرحه�فإنه�يشتت�القارئ و �الذي؛�ه�Kي�تتبع�النقاشات�النظرية�إسهاب�-

  .هو��هم�لجRء�فكرتهو �يحيد�به�عن�التطبيقو 

لم�يكشف�عن�كل�أصناف�و �متفرقةو �حZن�يتجه�للتطبيق�يطبق�ع\ى�نماذج�مختلفة�- 

�حدة �نص�ع\ى �كل �Kي �الفضائية �روا، �ع\ى �النموذج �هذا �تطبيق �إمكان �بعدم �يو�ي ية�مما

  .منفردة

أك��Yبكث�YZمما�،�عRق�aا�بغYZها�من�الفنون و �ده�èثبات�فضائية�الروايةركز�كيس½�Yجهو -

  .آليات�اشتغالهاو ،�شف�جماليات�الفضائية�Kي�الروايةهو�كو �يرتÃى�منه

�الفضاء�ليحتل   �الدراسات�اcعاصرة�مفهوم �Kي �مجا�fواسعا �ذلك�، �ع\ى العدد�يشهد

�حول  �اcوضوع�الكب�YZللقاءات�الجامعية �هذا ،� �للتناول��صار «فقد �اcفضل �اcوضوع الفضاء

'Óي�تضاعف�عدد�الدراسات،�البحKخصصة�للمنظر�الطبي©ي�منذ�و �يتضح�ذلك�cؤتمرات�اcا

�اcثال �سبيل �ع\ى �فرنسا �3»سنوات�Kي ��دبية، �الحدود �بحوث�تقف�ع\ى �ظهور �إ#ى �أدى �ما

ة�الفضاء�الذي�تتناول�فيه�الكاتبة�مسألة�كتاب�-ع\ى�سبيل�اcثال��fالحصر�–مaiا�،�الجماليةو 

                                                           
 212ص،�رية�الفضاء�الروائيشع،�كيس½Y. إ.جوزيف�:1
 223ص،�اcرجع�نفسه :2

3:Michel Mathieu,Jean-Claude:Espace et poésie,actes du colloque des 13,14 et 15juin 
1984,Pressesde l’Ecole Normale supérieure,1987,p8 
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�ل �لفضاءالتصوير��دبي �الفضاء، �كتابة �أوضح �بعبارة �مؤلفها، �عنوان �Kي �هو�واضح ،�كما

ن�يقتحم�ما�جعلها�تبدو�مقتنة�بأن��دب��fيمكنه�أ،�ليسينغو �طلقة�من�طروحات�بRنشو من

لتخلص�إ#ى�أن� .الشكلو �ون ة�ال}'�تشتغل�ع\ى�اللالفنون�التشكيليمجال�الفضاء�مثل�النحث�و 

�fبل�يولدهي�دب�� �الفضاء �يجعل�اcتلقي�بحس�بهو �صور �أفضل�من�تلك�ال}'�و ، �رؤية ¬ي

Rيوفرها�التمثال�مث.  

�هو� �إليه ��شارة �نود �الذي �الثاني �الفرونكفونية�"اcؤلف �الرواية �Kي �الروائي الفضاء

هو�مؤلف�و �م1990و�1970ن�سن}'�الذي�تناول�روايات�تم�إصدارها�ما�بZ" �فريقية�اcعاصرة

،�إ#ى�منهجه�Kي�تناول�الفضاءو ،�ع\ى�قدر�كب�YZمن��همية�بالنظر�إ#ى�ضخامة�متنه�من�جهة

�متخلفة� �دول �Kي �الفضاء �إشكالية �طرحت�بشكل�ج\ي �الروائي �للفضاء �قراءة �قدم ذلك�أنه

�الغربية �النظرة �عن �ك\ي �بشكل �للفضاء aا �تختلف�نظ́ر �مايزال، �بالنسبة موضوعا��فالفضاء

كما�لم�،�و�غYZها..اcستعمر،�اcأزوم،�هو�اcأساوي و ،�فهو�الفضاء�اcتنازع�حوله،�اشكاليا�خصبا

  .يفت�الباحث�تناول�الفضاء�Kي�عRقته�بباÄي�اcكونات�الروائية

�الجغراKي� �بالنقد zيسم� �فيما �تخصصا Yأك�� �مجال �نحو ��حدث �الدراسات لتتجه

géocritique Laنسانيالعلم�الذي�يد�هو و��بشكل�عام�فينفتح�ع\ى�عدد� 1رس�الفضاء�

�اcدينة �اcوضوعات�مaiا �اcنظر�الطبي©يو �كب�YZمن �السيا�يو ، �اcكان �كثYZو ، ،�اcتاهةو�غYZها

  .�دبي�بالثقاKيو�يدمج�أثناء�تناولها�بالدراسة�الجما#ي

  

                                                           
1: Jean-Marie Grassin,Poétique de la ville et de compagne,ou qui est dieu s’il existe , 
in:L’écrivain auteur de sa ville,Pulim, Collection Espace,France,2001,p9  
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Kي�يمثل�ذ�إ،�Kي�صلته�بنظرية��دب�موقعZن�مختلفZنموقعZن�مختلفZن�يتخذ�الفضاء�  

�السرد �مكونات �بZن �من �مكونا ��ول �اcوقع �النص�الروائيو �يتضافر ، �عناصر�أخر�لتشييد

،�غYZهاو �الديكور و ��ثاثو�اcوضعةو ،�عندها�يدور�البحث�حول��فضية�اcرجعية�واcتخيلةو 

مكونا�من� théories du récitبينما�تنعكس��دوار�Kي�الحالة�الثانية�لتصبح�نظريات�السرد�

�الفضاء �1مكونات �للكشف�عن�، �مختلف�النظريات �تشتغل �فضاء �يصبح �النص�بكامله uن

  . مختلف�العناصر�اcتفاعلة�ضمنهو ،�فهو�تشييد�ندرس�معماره،�مكوناته

وهو�ما�يصطلح�عليه�باcكان�،�يشكل�الفضاء�مكونا�سرديا�Kي�النصالحالة��و#ى�ففي��  

حيث�،�ة�عن�طريق�الوصف�ليشكل�إطارا�للحدثكان�يقدم�Kي�الرواية�الواقعي�الذي،�الروائي

�الرواية�الجديدة�فقد�. يتطلب�حضور�الشخصيات�ووقوع��حداث�إطارا�مكانيا�تقع�فيه أما

�ليست� �ف¼' �لتحديدها �اcكان �مصطلح �يفي f� �ال}' �أماكaiا �عرض �أخر�Kي Rسبي� انتهجت

ز�كونه�مجرد��شارة�استعمال��فضية�Kي�النصوص�الروائية�يتجاو «بالضرورة�أماكن�بل�إن�

،�ايقاع�ذلك�الحضور و ،�نوعهاو �يخضع�لحضور��ماكن�2»ليمثل�نظاما�داخل�النص،�اcكانية

��خYZة �هذه �تتشعب �قد �تتعددو �كما �مaiا، �خاصة �uشكال �حضورا �نجد �قد �أننا �حد  إ#ى

�ع\ى�سبيل�اcثال��fالتحديد" Rمكانال" �الذي��fيمكن�بأي�حال�من��حوال�تناوله�ضمن،

من�ذلك�،�غYZه�من�اcصطلحات�قاصرةو �ما�يجعل�من�استعمال�هذا�اcصطلح،�مقولة�اcكان

مث�Rمصطلح�الفضاء�الجغراKي�الذي�يعتمده�حميد�الحميداني�والذي�قدمت�الباحثة�الليبية�

�هو�جغراKي�من�تضاريس �له�مفاده�أن�هذه�التسمية�تو�ي�بما �وجaªا �بلسم�الشيباني�انتقادا

يمكن�أن�نعزز�هذا�الرأي�بالعودة�إ#ى�مع±�zو ،�تو�ي�باcكان�اcعاش�Kي�حد�ذاته�غYZها�أك��Yمماو 

فتع±'� Gé: terre et graphê: description :الجغرافيا�اcصطلح�اcكون�من�شقZن�هما

دراسة� �fيبتعد�التعريف��صط�Rي�عن�هذا�اcع±�zفالجغرافيا�¬يو ،�"وصف��رض"حرفيا�
                                                           

1:Abdellah Mdarhi-Alaoui , Le concept d’espace dans les théories du récit, in: Imaginaire 
de l’espace , espaces imaginaires, EPRI, Maroc, 1988, P 57 

2:Jean – Pierre Goldenstein , Lire le roman, De Boeck, Belgique ,2005,P104 
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أما�Kي�التعريف�القاموÐ)'�،�ور�واضح�عنه�خRل�عصر�معZنووصف�سطح��رض�لتقديم�تص

�الظواهر�الفZ¿يائية �ك�Rمن �له �موضعا �يتخذ �الذي �العلم �أabا �ع\ى �تقدم �ف¼' ،�البيولوجية،

  1...البشرية�اcتموضعة�ع\ى�سطح�الكرة��رضيةو 

�لكننا�نرى�بأن�هذا،�بوجاهة�رأي�بلسم�الشيباني يقر العودة�لهذا�التعريف�تجعل�البحث

� �استعمال �حال �صائب�فقط�Kي �"الرأي �الجغراKي �البيت�للتدليل" الفضاء �مثل �أماكن �ع\ى

غ�YZأن�اخراجه�بشكل�تام�من�مجال�النقد�،�غYZها�من��فضية�الجزئيةو �الشوارعالغرفة�و و 

فهو�يطلق�ع\ى�،�قد�يودي�إ#ى�خلل�اصط�Rي،�جحافا�أيضاإيعد� La géocritiqueالجغراKي�

�paysagesنقصد�بشكل�خاص�ما�يعرف�بـ�،�غال�هذا�النوع�من�النقدواحد�من�مجاfت�اشت

�النص��دبيو  �Kي �الخاص�باcناظر�الطبيعية �هو�اcبحث �نقدنا�و ، �Kي �a³ا �عناية ��fنجد ال}'

سواء�كانت�مناظر�،�كما�يتم�اعتماده�Kي�وصف��فضية�الواردة�Kي�النصوص�الرحلية. العربي

  .طبيعية�أو�إحاfت�جغرافية

متجاوزين�،�fت��fنجدها�Kي�متننا�الروائي�مما�يجعلنا�نعتمد�مصطلح�الفضاء¬ي�حاو �

�سابقا�–الذي�يحيل�،�قصور�مصطلح�اcكان �أشرنا إ#ى��ستعمال�الف±'�للمكان�كإطار��-كما

ذلك�أن�تغ�YZاستعمال�اcكان�Kي�النصوص�الجديدة�يعود�إ#ى�انتقال�اcكان�ذاته�ع�Yº. للحدث

؛�بالتا#ي�إ#ى�مكان�ف±'�جما#ي�و �2العماء�إ#ى�ال�aندسو �ن�مرحلة�الRتمايز مراحل�تاريخية�طويلة�م

�إ#ى�مكان�ثقاKيو  �السيميائية�اcستحدثةو �محمل�بجملة�من�القيم�الدfلية، دون�أن�تنكفئ�،

�الكائن��نسانيو �التصورات�اcثيلوجية �ذهنية �Kي �عن��شتغال �الRهوتية �يقفد�و ، �أن دون

 ¿Zيتافcكان�حمولته�اcحليةاcشبعة�بالثقافات�اcقية�ا.   

�ال�Yاء�الذي�انت¼�zإليه�اcكان�بجمعه�بZن�قيم�معاصرة أخرى�قديمة�ميثيولوجية�و �هذا

�الروائي �النص �Kي �الضيق �ستعمال� �من �أخرجه �الرواية�، �مع �النطاق �استثمار�واسع إ#ى

   .دور�البطل�ةلجديدة�ال}'�منحته�Kي�حاfت�كثYZ ا

                                                           
1: Le Petit Rober, édition de 1977, article “Géographie” ,p862 

   62ص�،�شعرية�اcكان�Kي�الرواية�الجديدة،�خالد�حسZن�حسZن�:ينظر�:2
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سئلة�قد�يكون�مجموعة�من�� أمام�فإننا�،�الجزائرالجديدة�Kي��نتناول�الروايةإذ��و�نحن

ما�الدور�الذي�cاذا؟�و �كيف�وظف�aا؟و ،�ما�أصناف�الفضاء�ال}'�وظفت�الرواية�الجزائرية�:أهمها

�الروائي�؟ كيف�تعاملت�مع�اcكان�؟�هل�اكتفت�بجعله�و �أسندته�الرواية�الجزائرية�لفضاaÙا

إذ�نفYxض�مبدئيا�و �ه�عام�Rدراميا�يساهم�Kي�خلق��حداث�؟إطارا�لحداث�أم�أabا�جعلت�من

ك�YZالتفو �أنه�fبد�أن�يساهم�Kي�تجلي�aاو ،�إ#ى�أن�الروائي�الجزائري�واع�بأزمة�الفضاء�ال}'�نعيش

�نصوصه �خRل �من �فaªا ،� �للفإننا �أن �الروايةنفYxض�أيضا �هذه �Kي �كثيفا �حضورا ،�فضاء

  . الهندÐ)'و �اcتخيل،�خاصة�مaiا�الرج©ي،�بأصنافه�اcختلفةو 

  :فضاء�ا@رج¤يال-1

اcتمثلة� تناول�الفضاء�Kي�النص�الروائي�يقف�بالقارئ�دائما�عند��شكالية�العتيقةإن�

مدونتنا�هما�يوم�رائع��طرح�بإلحاح�مع�نصZن�منهذه�العRقة�ال}'�تُ ،�عRقة�النµ)'�باcرج©يKي�

ل�مع�رواية�شهقة�الفرس�ال}'�بشكل�أقو ،�كيف�ترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعّضكو ،�لموتل

إن�كان�اcرج©ي��fيغيب�بشكل�تام�Kي�باÄي�و �.انكتبت�وفق�اسYxاتيجية�مغايرة�تماما�لسابقتaªا

�اcاية �رمل �Kي �كما �خطاب�تاريÔي �صيغة �Kي �يحضر�لكن �الروايات�فإنه �حيث�تحضر�اcدن،

ر�abuا�جزء�من�نص�لكaiا��fتطرح��شكال�السابق�الذك،�ح}�zالجبال��ندلسيةو �الشوارعو 

  . كما�اقتبسه�أو�حوله�النص�الروائي،�التاريخ

� �هو�الحال �كما �الذاكرة �فضاء � Kيأو�يحضر�ضمن �من �الشهوةكّلٍ ذاكرة�و �اكتشاف

�الجسد �مفقودا؛ �فردوسا �حيث�تحضر�قسنطينة �أفضية�، �يجعلها �للقاءات�ما وباريس�إطارا

بوفرة�غ�YZمYºرة�للمكان�تطرح�بسفور� دfلية�Kي�حZن�تنفرد�الروايات�الثRث�السالفة�الذكر

  . النµ)'و �سؤال�العRقة�بZن�اcرج©ي

،�غ�YZأن�طرKي�الثنائية�غامضان،�متخيل/ يعود�بنا�الحديث�عن�اcرج©ي�إ#ى�ثنائية�واق©ي

نظرا�لزئبقية�اcصطلح�fبد�من�وقفة�مع�اcصطلح�و ،�يستعمRن�غالبا�كمسلمات��fيدقق�فaªا

  .تساهم�Kي�تحديدهو �توضحه

يحدد�سعيد�يقطZن�الفضاء�اcرج©ي�بشكل�موجز�دقيق�بأنه�الفضاء�الذي�يمكن�أن�يرد�
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�K1ي�أحد�مصنفات�الجغرافية�أو�التاريخية�القديمة� �التحديد��fيحل�اشكالية�، غ�YZأن�هذا

�بالتخييل �اcرج©ي �الفضاء �عRقة �الكلمات، ��شياء �عRقة �باللغوي ، �الواق©ي �عRقة �أن�، إذ

قل�بأدق�تفاصيله�إ#ى�النص�الروائي�فإنه�يكتسب�دffت�جديدة�Kي�سياقه�الفضاء�ح}�zإن�نُ 

�الجديد ��fبالواق©ي، �باcتخيل �مرتبطا �النص�الروائي �ليظل �من�؛ �جملة �عليه �ستطرأ الذي

 fت�أوfق�و¡ي�الكاتب�فيتشبع�بعناصر�« هوو �التحوYxثانيا�عندما�تتم�ترجمته�إ#ى�و �"ذاتية"يخ

هذا�القصور�هو�ما�يصفه�،�ما�يدركه�الو¡ي تستغرق�ما�تراه�العZن�أوهذه�اللغة�ال}'�2��f»لغة

�الذات �تعيشها �ليوطار�بالتجربة�ال}' �3تتعذر�عن�التعب�YZو �جون�فرنسوا غu�f»�YZن�الكلمة�،

إنما�abuما��fيمكن�أن�يخx¿ل�أحدهما�Kي�و ،�تقع�إزاء�اcرئي�Kي�عجز�تجهد�عبثا�لتجاوزهو �كاملة

فما�يقال�هو�اcتخيل�الذي�،�u«4ن�ما�نراه��fيسكن�أبدا�فيما�نقول ،�نراه�فعبثا�نقول�ما،��خر

بل�إن�كل�حدث�،�كما�أنه��fيبعده�تماما�عن�دائرة�اهتمامه،��fيعكس�الواقع�بشكل�مرآوي 

¬ي�بمثابة�أبعاد�نصية��fيقوم�التخييل�،�إطار�متضمن�لوقائع�حدثية�محاذية«تخيي\ي�إنما�هو�

uن�الحقيقة�كما�حسم�ذلك�و ،�تعييaiا�هو�بمثابة�اقYxاب�من�حقيق�aاو  ،5»إ�fع\ى�مستويا´aا

،�فإن�اللغة�تقYxب�من�الواقع�Kي�بعض�عناصره�دون�أن�تماثله�كليا،�ديكارت��fيمكن�ادراكها

وأن�هذا�التصور�بدوره�ممثل�بواسطة�حد�،�كون�الواقع�يتعالق�مع�دfلة�ممثلة�لتصور�ماو 

،�قابu�Rن�يتعرف�عليه�Kي�مستويات�معينة�-Rف�الحقيقةع\ى�خ–يمكن�أن�يكون�،�لغوي�ما

خاصة�Kي�مستوى�إدراك�اcع±�zاcوضو¡ي�لذلك�الحد�اللغوي�الذي�ليس�أك��Yمن�تصور�عن�

  . ال()'ء�الواق©ي

�نحو�التناظر� �ينحو�اcتخيل�بقوة �أو� فيما �تعلق��مر�بال()'ء �الواقعية�سواء z±مع� مع

�. الظاهرة �ببناء �معناه �يتأكد �متماسك�وabائيكما �تؤطر�حياة�، �ال}' �اcتبديات�الفعلية يماثل

                                                           
  243�،244ص�صنيات�الحكائية�Kي�السYZة�الشعبية،�قال�الراوي�ـ�الب،�سعيد�يقطZن�:1
  115ص�،�ضمن�الفضاء�الروائي،�معضRت�الفضاء،�ريال�أوي\يو �روfن�بورنوف�:2
،�)نسخة�إلكYxونية(،�2000،�س�33،�عنقدو �مجلة�فكر ،�عبد�الرحيم�ُحزل : تر،�الفضاء�اcتخيل،�يوري�إيزنزويك:ينظر�:3

http://www.aljabriabed.net/n33_09huzal.(2).htm#_ednref1  
  34ص،�1990،�لبنان،�مركز��نماء�القومي،�بدر�الدين�عرودكي:تر،��شياءو�الكلمات،�امYºتو�إيكو�:4
  72ص�،�الفضاء�Kي�الرواية�العربية�الجديدة،�حورية�الظل:5
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إن�جاءت�ع\ى�ذكر�أحداث�أو�و �ح}z،�فالرواية�فضاء�متخيل�1.اcجموعات��جتماعية�اcختلفة

�أماكن�واقعية uن�تحديد�اcكان�باسمه�أو�بالوصف�اcطابق�للواقع��fيعيد�تشكيل�اcكان�،

�اcرج©ي �Kي�الرواية�كلها� .الروائي�2لفضاءبل�إن�الخطاب�هو�الذي�يصنع�ا، و�ماكن�الواردة

�التخييل �ع\ى �ينب±' �الروائي ��بداع �أن �بالنظر�إ#ى �متخيلة �أماما�، �أخرى �مرة �أنفسنا لنجد

� �درست�كثYZا �Kيإشكالية �النص�الروائيع تتمثل �Kي �بعرضه �الواقع �Rقة �وفق�و ، �تتحدد ال}'

بشكل�يغ±'�عن�طرح�أسئلة�عن�،�التمثيلو �اقعيؤسس�اcبدأ��ول�لتميZ¿�جيد�بZن�الو ؛�مبدأين

uنه�منفصل�عنه�،�التمثيل��fيمثل�مطلقا�بدي�Rعن�الواقع،�بعبارة�أوضح،�تراتبية�اcستويات

فيما�يجعل�اcبدأ�الثاني�من�التمثيل�). عوالم�متخيلة�بعيدة�عن�الواق©ي(ومغاير�له�،�بشكل�تام

�بالواق©ي �ملحقا �فالتمثيل�يش�YZللواق©ي، �هو�شأن�فن�الباروك( بشكل�منفتح�إما، �)كما  أو،

�fينطبق�،�لكن�ما�يقال�عن�هذه�اcذاهب�الفنية،�3)و�الطبيعيةأ،�كما�Kي�حالة�الواقعية(مغلق�

خاصة�من�حيث�،�الواقع�انقلبتو �ذلك�أن�العRقة�بZن�التخييل،�ع\ى��دب�ما�بعد�الحداثي

�اcتعZن�و اcسا �بZن�الواقع �الفاصلة �ففة �تمثيله �نياصيغ �بZن�، حيث�يقل��حساس�بالتشابه

�تمثيلهاو �جزئيات�الواقع �تشكيل�الواق©ي، �ذلك��fينفك�التمثيل�عن�إعادة �مع باuحرى� أو،

هو�ما�عYºت�عنه�ناتا#ي�ساروت�و �uن�ادراك�الواقع�يختلف�باختRف�اcدرك،�الخYºة�عن�الواقع

) الروائي(هو�ما�يراهو ،�الRمرئيو �هو�اcجهول «شارحة�أن�الواقع�ليس�متعينا�سهل��دراك�إنما�

فالواقع�لديه�هو�ما�تعجز��شكال�التعبYZية�،�ما�يبدو�له�أنه�أول�من�يستطيع�رصدهو ،�بمفرده

كل�و ،�4»أشكا�fجديدة�ليكشف�عن�نفسهو �مستلزما�طرائق،�اcس�aلكة�عن�التقاطهو �اcألوفة

�الحسية �عن�الواقعية �مبتعدا �اcنpى �هذا �يتخذ �أدبي �عمل �تظهرهمناو ، �cا �قضا �Kي�، يساهم

فالواقعية�الRواقعية�تشكل�أداة�أك��Yارباك�بقليل�من�غYZها�،�كشف�ما�ينطوي�عليه�الواقع

                                                           
،�نسخة�إلكYxونية،�2000س�،�33ع ،نقدو �مجلة�فكر ،�اcتخيلو �عن�حدود�الواق©ي،�عبد�اللطيف�محفوظ:1

http://www.aljabriabed.net/n33_08mahfud.(2).htm#_ednref8  
2:Bertrand Westphal ,La géocritique ,réel fiction espace,Les éditions de Minuit , France, 
2007, p 134 
3:Ibid,p 141 

  12ص،�الواقعو �الرواية: ضمن،�الكتابة�الروائية�بحث�دائم،�نتا#ي�ساروت :4
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  1.من��جراءات�اcا�بعد�حداثية

�ت �لم �ذلك �من �الرغم ��تماما�ختفع\ى �الفضاء �لتمثيل ��خرى الرواية��من�شكال

�الجزائرية �الجديدة �تعتمد�الصيغ�ال، �ثRث�اcذكورة�سالفابل�إن�مدونتنا هو�حال�الرواية�و ،

�عام �بشكل �اcرج©ي، �تدرج �حيث �الواقعو ، �للتعب�YZعن �اcتخيل �لخلق�، �الخيا#ي �تعتمد كما

بل�إن�القرن�العشرين�،�)أفضية�الخيال�العلم'�مثRو �كما�هو�الحال(أفضية�مناسبة�لحبك�aا�

،��Yهو�الذي�يستلهم�من�الخيالفصار�هذا��خZ،�الواق©يو �أحدث�ثورة�Kي�العRقة�بZن�الخيا#ي

حيث�تس�YZهذه�العRقة�Kي�اتجاه�،�)واقعنا�معاو �أدبنا�Kي�غ�YZأن�هذا�غائب(لتشييد�أفضيته�

كون�الفضاء�سؤ��جوهريا��إ#ى�ذلكKي�سبب�يعود�ال،�هو�استلهام�اcتخيل�من�الواق©ي،�واحد

�الجزائري  �حياة �Kي �ضغوط، �من �يفرضه �بما �تاريخو ، �خلفيات �من �يحفه �يةما اجتماعية�و ،

�2فضاء�عجائبيا�يؤطر�قصة�اcعتوه،�شكل�من�الفضاء�اcرج©ي يYºيراسماعيل�ح}�zأن�. خاصة

ال}'�يتكرر�فaªا�الحدث�الواحد�بaiايات�مختلفة�ما�يجعلها�تقف�بقارaÙا�عند�لحظة�من�الYxدد�

ّخص��كما�أن�هذا�الفضاء�اcرج©ي�الذي. دون�العثور�ع\ى�تفسc�YZا�يحصل�غ�YZعته�السارد
ُ
ش

تو�ي�بالضغط�الذي�ال}'�و �لحس�الساخر�الذي�طبع�بعض�مقاطع�النصل كان�مRئماعجائبيا�

�الشخصية�الروائية �ع\ى �الواقعو �يمارسه�الفضاء �بالضرورة�ع\ى�ساكنيه�Kي ،�YZارتباط�كب� Kي

ما�،�روايته�بل�يمتد�لكل�روايات�اxcنو �اcرج©ي�الذي��fيقتصر�ع\ى�يYºير �افضاaÙو الكتابة��بZن

�fيقتصر�ع\ى�تشكيل�،�أن�الفضاء�Kي�الرواية�الجديدة�الجزائرية�سؤال�مركزي �فYxضيجعلنا�ن

�ار�للحدثإط �بل�إنه�سؤال�هوية، �بحث�Kي�خصوصيتهو ، �الحياةو ، �الذي�يطبع يطبع�و �تأزمه

�به�،�هذه�الرواية��fتتجه�بشكل�مباشر�إ#ى�تمثيل�الواقعو �ح}z،�النص �لم�تقطع�صل�aا فإabا

  . بتعب�YZجينات" إيحائي"بشكل�،�تحيل�عليهكليا�بل�اabا�

 "ديار�الشمس"يتجه�يYºير�إ#ى�اختيار�اسم�يبدو�للوهلة��و#ى�أن�فيه�الكث�YZمن�التفاؤلية�

                                                           
1:voir:Bertrand Westphal ,La géocritique,p142,143 

  2013اسماعيل�يYºير،�وصية�اcعتوه،�كتاب�اcوتى�ضد��حياء،�ميم�للنشر،�الجزائر،�: 2
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�العالم�أجمع �ع\ى �الشمس�لتنشر�نورها �مكان�تنطلق�منه �بصدد �كأننا �الذي�، �الفضاء كأنه

�يجتمع�فيه�كل�جميل�نوراني هو�يكتشف�أن�التسمية�و  ليصطدم�القارئ�بعكس�ذلك�كله،

مغرق�،�معزول�عنه،�أطلقت�ع\ى�سبيل�السخرية�من�فضاء�أبعد�ما�يكون�عما�يجري�Kي�العالم

  . Kي�خذfن�ساكنZن�وإبعادهم�عن�كل�شكل�من�أشكال�الحياة

عRقة�«وصف�يقيم�،�يتجه�يYºير�إ#ى�تشغيل�الوظيفة��شارية�Kي�وصفه�لفضاء�الرواية

 إذ�اختار هوو ،�1»أك��Yمما�يقيم�عRقة�محاكاة�مع�اcرجع�الواق©ي،�حكائية�مع�السياق�التخيي\ي

YZتجعل�القارئ��هفكل�أوصاف،�للمتخيل�منه�للواق©يأقرب� محاكاة�مرجع�واق©ي�فإن�هذا��خ

،�ليش�YZإ#ى�الدffت�ال}'�يتغياها�الواصفو ،�مرج©ي��fفضاء،�يعتقد�أنه�أمام�لوحة�غرائبية

� �صورته ��خ�YZبإتمام �اللوحةاستبد �èتمام �التخيل �Kي �قارئه �دور �ع\ى �اcجال �غالقا كأن�،

�نفراد�و�فسارع�إ#ى�منازعته،�الواصف�يجد�Kي�القارئ�شخصية�نصية�تنازعه�فعل�التخييل

 2»... لن�أترك�لكم�حرية�Kي�تخيل«لفضاء�معلنا�من�البداية�ع\ى�لسان�السارد�أنه�ابتشخيص�

 باcوضعة�فـ��ي�ديار�الشمس�جزء�من��ي�أك�Yºهو�أبد،�سيأتي�ع\ى�وصف�الpي�بتفاصيلهuنه�

  . الكل�يجتمع�Kي�مدينة�الجلفة،�)مائة�دار(صون�مZ¿ون�

� �شهادة��جزاء« ثم�تأتي �تتضافر 3» �ك��Yأو��قل�أهمية، �اجمالية��ال}' لYxسم�صورة

  : لهذا�الفضاء

�مقابر...« �بثRث �محاطا �هذا �ح�' �للنصارى ، �مقYºة �للaªودو ، �أخرى كYºى�و ،

هو�سجن�لم�يحدث�و �"الحبس"بZن�اcقابر�الثRث�حصن�يسم�zو ،�للمسلمZن

لهذا�فقد�كنا�نجهل�تماما�ما�هو�هذا�الحصن�،�أن�دخله�أحد�سكان�الpيّ 

الحصZن�الذي�يجتمع�أمام�بابه�العا#ي�أها#ي�اcساجZن�محملZن�بقفف��كل�

  4»والسجائر

                                                           
  188ص�،�2005دار�محمد�ع\ي�للنشر،�تونس،�،�لنظرية�والنص�السرديبZن�ا�Kي�الوصف،�محمد�نجيب�العمامي�:1
2
    20ص�،�وصية�اcعتوه،�اسماعيل�يYºير�:

3: Jean Roudaut, Les villes imaginaires dans la littérature française, p 85 
4
  20ص�،�اcصدر�السابق�:
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�القول  �طريق �عن �اcقطع �هذا �الوصف�Kي �يتم �الواص، �ففيحدد هو�كاتب�الوصية�و ،

إذا�كان�السجن�مستغلقا��fيملك�الواصف�و ،�السجنو �أجزاء�الpي�اcتمثلة�Kي�اcقابر�الثRث

لينقل�،�uن�أحدا�لم�دخله�من�أهل�ديار�الشمس،�القدرة�ع\ى�وصفه�إ�fمن�الخارج�كما�رآه

كث�YZمن�فإن�الحال�يختلف�مع�اcقابر�الثRث�ال}'�ستكون�حاضرة�Kي�ال،�صفته�من�الداخل

ما�حضورها�Kي�الفاتحة�النصية�و ،�بل�إabا�موضع�أك��Yمن�حدث�Kي�النص،�اcقاطع�السردية

  . إ�fإشارة�لتي�من��حداث�ال}'�ستدور�a³ا

�وذلك�توظيف�معروف�للمكان �هذه�، �Kي �وصف�الفضاء �يقدمه �الذي �الجديد غ�YZأن

�ا �هذا �Kي �اثنتZن �قيمتZن �يش�YZإ#ى �الفضاء �هو�أن�هذا �خارج�نصيةالرواية �لنص��و#ى ¬ي�و ،

�النص "حوار��ديان"التعايش�بZن�الديانات�أو� �القرب�بZن�اcقابر� الذي�يمثله�Kي بروكسيميا

يمثل�إحدى�ثيما´aا�ال}'�و ،�وهو�ما�تعلنه�الرواية،�التواجد�السلم'�لها�Kي�هذا�الفضاءو �الثRث

�هو�كوني �ما �ع\ى �من�خRلها �تنفتح �الصفحات، �من �متلقaªا �ال}'��موجهة �الفكرة �لهذه �و#ى

كانت�قبل�ذلك�نادت�a³ا�و ،�1)م1965 – 1962( ظهرت�القرن�اcا|)'�Kي�الكنيسة�الكاثوليكية�

� �إ#ى�علماء��زهر) م1932(فرنسا �حZن�ارسلت�ممثيلZن�عaiا �للتحاور�معهم، Kي�حZن�تكتفي�،

�اcعرKي �الجانب �تغيب �موجزة �بعبارة �و �الرواية �الفكرة �فقط�ع\ى �الذي��حوار «تبقي �ديان

لكن�القارئ�الذي�يRحظ�،�أو�تأشYZة�عبور�نحو�الكونية،�كأabا�ترفعها�شعارا�2»يتحدثون�عنه

،�سيدرك�أنه�يرمي�لنفي�وجود�هذه�الفكرة�è�fثباته،�اشتغاله�ع\ى��ضدادو ،�سخرية�يYºير

  . هو�ينسaÀا�للموتىو 

اء�الذي�يحده�اcوت�ممثK�Rي�الفض،�تتعلق�بثيمة�اcوت،�ف¼'�حكائية أما�القيمة�الثانية�

إabا�،�¬ي�الثيمة�ال}'�يركز�علaªا�النص�بشكل�كبYZو ،�سيمتد�اcوت�ليشمله�بالكامل،�مقابر�ثRث

��حياء �يعيشها �ال}' �اcوت �حالة �الحياةو ، �سمات �كل �من �تجردوا �الدfلة�. قد �هذه تتضح

�الفضاء �من �شظية �يتناول �جديد �مقطع �كل �مع �تدريجيا �للوصف �من� ،�شارية أو�مكونا

   :¬ي�كثYZة�سنكتفي�بوصفه�لسكان�الpي�Kي�قولهو ،�مكوناته
                                                           

  www.almoslim.netص�،�نسخة�إلكYxونية،�نواعهأو �حقيقته،�الحوار�بZن��ديان،�عبد�الرحيم�بن�صمايل�السلم'�:1
2
  20ص،�وصية�اcعتوه،�اسماعيل�يYºير�:
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��fيملكون�بطاقات�الهوية«  �كان�أغلب�شباب�الpي �fو ��fشهادات�حياة،

�وفاة �شهادات �الحياةو ، �من �موقفا f� �بنكيا، �حسابا �أهمهم �يملك f (...)

أواخر�يتجهون�و ،�الشيوخ�من�سكان�ديار�الشمس�يواجهون�الYºد�بقشابيا´aم

عائلة�واحدة��fيلتقZن��النساء�كأabن�من،�الشهر�إ#ى�الYºيد�ليقبضوا�معاشهم

أما��طفال�،�أخبارهن�تسري�بيaiن�ب�Rنظام�اعRمي�جديد�أو�قديمو ،�كثYZا

�للعب �مواسم �fتخاذ �فيج�aدون ،� �" البوبراي"موسم وموسم�" الÑ'"موسم

   1»ةدائم�للعب�بكيس�الحليب�اcعبأ�بالقش�بدل�كرة�حقيقي

�ذا´aا �Kي �ليس�بنيته �اcقطع �هذا �من �¾aمنا �ما �إن �أن�، �نRحظ �تجعنا �دراس�aا �أن مع

معتمدا�ع\ى�،�أخYZا�الشيوخو ،�النساء،�الشباب،��طفال،�الواصف�أحاط�بكل�أنواع�السكان

�اcظهر�والفعل �رصد �Kي �العZن �قدرة �نمط�الوصف�بالقول ، �وع\ى �الراوي�، �به �يضطلع الذي

K� �له �مروي �إ#ى �اcلفوظ�نفسه �امتداد� Le narrataire dans l’énoncéي يحضر�ع\ى

تعمل�ع\ى�استدعاء�اcتلقي�ليشارك�،�الوصية�من�خRل�عRمة�نحوية�¬ي�ضم�YZاcخاطب�أنتم

�تبليغه �الراوي �يبüي �اcرجع�. 2فيما �ع\ى �الوصفي �اcقطع �أك��Yهو�ارتكاز�هذا �¾aمنا �ما �إن بل

يمتح�،�¬ي�أوصاف�مستندة�للواق©ي،�فaªا�من�مبالغة�فهذه��وصاف�رغم�ما�قد�يبدو ،�الواق©ي

�مكوناته �خصائصهو �منه �الثقافيةاأنسو ، �قه �كألعاب��طفال، �نحن�و �.وغYZهما..الثيابو ، إن

� �هذا �إ#ى �النفيأضفنا �دffت�الغياب�الوصف�الذي�يغلب�عليه�حضور �مكثفا �الفضاء�، إ#ى

�بمقابر �اcسيج �الغيابو ، �ع\ى �دال �اcقابر�حضور �إ، �أغلب�نصل �تش�YZإليه �الذي z±عcا� #ى

�الرواية �هذه �Kي �الوصفية �اcقاطع �غياب�الحياة، �ترسم �إabا ،� �الفضاء�" حياة"Kي �هذا سكان

�اcرج©ي�الجزئي �الذي�يضمه�مرجع�ك\ي�هو�الجلفة�اcدينة�الجزائرية�الداخلية، الذي�يع�Yºو ،

�اcعتوه �شقيق �الثاني �السارد �عنه ،Zيش� �الوصية �نص �كان �بينما �خRل�صراحة �من �Yإليه

 . 3»فنحن�سكان�الpي�أقرب�إ#ى�اcوتى�منا�uحياء« يقول�السارد�،�الوصف

                                                           

1
  51ص�،�وصية�اcعتوه،�اسماعيل�يYºير :

  170�،171ص�ص�،�2003،�تونس،�كلية��داب�منوية،�اcروي�له�Kي�الرواية�العربية،�ع\ي�عبيد: ينظر:2
3
  137،�ص�اcصدر�السابق :
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عد�أن�مر�بو¡ي�الكاتب�ليخرجه�لنا�ب،�قضي�aاو �cرج©ي�موضوع�الكتابةليمثل�الفضاء�ا

�أدركه �كما �باcوت، �ساكنيه �ع\ى �ميت�يحكم �فضاء �القضايا�و ، �كل �اcعتوه �وصية تغيب�مع

غYZها�ليتحول�الفضاء�Kي�هذه�الرواية�إ#ى�قوة�ضاغطة�و �ع\ى�الفضاءالفلسفية�Kي�السيطرة�

�كسليس�العو �تتحكم�بمص��YZنسان �به، �للهروب فتدفع ،� �الرواية �تصفه �بالRمكاننحو�ما

�fأع��Y،�العالم��بيض�الذي�حو#ي�يجYºني�ع\ى�الهدوء« : هو�فضاء�ذه±'�¾aرب�إليه�الساردو 

صوت�الرجل�الذي�أتمثله�أشيب�الّرأس�(...) لست�يقظا�و  �fأتنفس،�ع\ى�ما�يمكن�أن�أحركه

�كان�يتحدث�عن�رف�)'��ستجابة�للعRج،�يرتدي��بيض�الدنيوي و ،�بنظارات�كRسيكية�كبYZة

اجتماع�،�تضعنا�هذه��فضية�مجتمعة�أمام�عوالم�أقرب�للعجائÑ'�مaiا�للمرج©ي 1»الخروجو 

بيت�مالك�الحزين�بما�و ،�سنة�فقراء�القريةالوادي�الذي�يغرق�كل�و ،�فةمقابر�بديانات�مختل

فيه�من�كائنات�غريبة�إ#ى�جانب��فضية�الذهنية�ال}'�¾aرب�إلaªا�السارد�تجعل�من�اجتماع�

  . هذه��فضية�عوالم�عجائبية�أك��Yمaiا�واقعية

  :قلق�الهويةو �ا@هجر - 1-1

 يصطلح�عليه�بـ�يتج\ى�الفضاء�الواق©ي�إذا�من�خRل�ادراج�اسم�العلم�الجغراKي�أو�ما    

Toponymie الجغرافي� �مصنفات �Kي �علaªا �العثور �يمكن �معروفة �اuماكن �يظهر�، بينما

وإن�كنا��fنع��Yع\ى�،�العجائÑ'�و�سطوريو �الكوابيسو �ع��YºحRم،�aاميªاcتخيل�Kي�شكل�است

�مدونتنا �Kي ��نواع�جميعا �هذه �أصناف�غ�YZقليلة، �a³ا �فإن ،�´aاقراءو �تفتح�اcجال�لرصدها،

�اcو  �للفضاء �اcكثف �الحضور �هو�ذلك �القارئ �ع\ى �يلح �ما �أول �عمارة�لعل �رواية �Kي رج©ي

فأحداث�روايته�تدور�Kي�روما�،�التدقيق�Kي�اcوضعة�من�خRل�اسم�العلم�الجغراKيو ،�2لخوص

بل�راح�،�فضاء�الرواية�حيث�تجري��حداث–لكنه�لم�يكتف�بتحديد�اcدينة،�عاصمة�إيطاليا

�مو  �Kي �و�حداثيدقق �الشخصيات �ضعة �زوجته�ف؛ �مع �يقيم �أمديو �اcحورية الشخصية

أما�وكال�aا�السياحية�فتقع�Kي�) 15ص(شق�aا�اcطلة�ع\ى�حديقة�ساحة�فيتوريو� استيفانيا�Kي

                                                           

1
  24ص،�السابقاcصدر�:
  2006،�الجزائر،�منشورات�اختRف،�كيف�ترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعّضك،�مارة�لخوصع�:2
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قرب��تخذ�له�مجلساي" شYZاز�"�يراني�بارويز�القادم�من� صديق�أمديو�.)50ص(شارع�نازيونا#ي�

البقالة�ال}'�يقصدها�معه�تقع�،�)16ص�( نيسة�سانتا�ماريا�ماجوريcدخل�ك�النافورة�اcقابلة

مركز��.)27صو �10ص�(أحد�اcطاعم�ال}'�عمل�a³ا�يقع�Kي�ساحة�نافونا�و ،�Kي�ساحة�فيتوريو

� �ِجنوفا �بشارع �يقع �(الشرطة �20ص ،24� ،54� ،143(� �أيضا، �اسمه �يحدد مطار� اcطار

ما�يطرح�سؤ��بد¾aيا�عن�،�تحدد�بأسماaÙاكث�YZغYZها�من��ماكن�ال}'�و �)53ص(فيوميشينو�

�محطةو ،�مركز�شرطة عمارة�القول أ�لم�يكن�ليكفي�،�سبب�التدقيق�Kي�ذكر��ماكن�بأسماaÙا

�ذكر ؟...هكذاو  � إن �اcكان �لتحديد �العلم �إيكو��–اسم �يعلل �تسمح��- كما �حيلة ليس�سوى

أي�،�إ#ى�اcكان�الذي�نرى�فيه،�أي��نتقال�خلسة�من�اcكان�الذي�نتكلم�منه،�باèشارة�باuصبع

إذا�كان�اسم�العلم�قد�اعتمد�Kي�و �1.بإغRق�الواحد�ع\ى��خر�بسهولة�كما�لو�كانا�متناسبZن

فإنه�عند�عمارة�لخوص�استعمال�للتكنية�عن�،�الرواية�الواقعية�لخلق��¾aام�بواقعية�اcحكي

�معرفمع�و �يتضافر هو�و �2أصالة�اcحكي� �Kي�النص�اشتغل�عليه�عناصر�أخرى�ليشكل�بعدا يا

،�وجبات�الطعام��يطالية،�أعRمهاللسينما��يطالية�و  هو�يتطرو ،�عمارة�لخوص�بشكل�مكثف

�أخرى و  �بلدان �أخر�من �أطعمة �كذا �ألسن�aم؛ �ع\ى �السرد �يأتي �الذين �اcهاجرين �بلدان ،�¬ي

�بعض�اcعلومات�التاريخية �إ#ى �أخرى و�إضافة �أحيانا ��سطورية �يجعل�من�برو ، ز�أسماء�ما

هو�و �لم�يفته�أن�نبه�قارئه�إلaªاو ،�اسYxاتيجية�الكتابة�ال}'�ينتهجها�لخوصو ��ماكن�منسجما

هذه�سمة�الفن�الحقيقي�الذي�يجسد�متعة�: "يضع�كلمة�نصر�حامد�أبو�زيد�Kي�الغRف�الخلفي

   ."اcعرفة�من�خRل�الجميل

�أن� �شعرية�غنائية�ناجمة�عن�تركيلكما �Kي�ذا´aا �اcعجمية�هذه��سماء �كان��3ب�aا ال}'

يخلق�تباعدا�بZن� uن�حجم�الرواية�الكبYZ،�ليظهر�أثرها�بشكل�أوضح�لو�أabا�وردت�Kي�قصيدة

مع�ذلك�فإن�وجودها�من�،�تكرارهاو �هذه��سماء�ف�Rينتبه�القارئ�للنغم�الذي�يحدثه�ورودها

�بالنسبة�للغة�العربية�من�جهة�ثانيةو جهة� �عن��يطالية�يلفت�ف¼'�مYxجمة�حرفي؛�غراب�aا ا

                                                           
  34ص�،��شياءو�الكلمات،�امYºتو�إيكو�:1

2: Henri Mitterand, Le discours du roman,p 194  
3: Frédéric Martinez, Géographie réelle et imaginaire dans l’œuvre de Paul De Jean Touler, 

thése de doctorat, dirigée par:Pierre-Luis Rey, Université Paris Ⅲ,France , 2006,p 30  
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� �ذا´aا �Kي �إلaªا �إيرادها�نتباه �من �الجمالية �الوظيفة �محققا �Kي�، �وظيف�aا بغض�النظر�عن

�النص �اcهجر، �Kي �تدور �الرواية �هذه �أحداث �أن �نعرف �أن �بمجرد �تتضح �ال}' �جل�و ، أن

،�ياأabم�نازحون�نحو�روما�من�مناطق�مختلفة�من�إيطال أو،�الشخصيات�فaªا�هم�من�اcهاجرين

ما�يجعل�الفضاء�عنصرا�مهيمنا�فaªا�يYºز�الفروق�،�يطرق�السرد�من�خRلهم�èشكالية�الهوية

� �واcهجر�بأنساقه�الثقافية�اcختلفة) الفردوس�اcفقود( بZن�اcوطن��ص\ي �لم�يستطع�، ال}'

برويز�الذي���fعندكما�هو�الحال�،�جل�اcهاجرين�التأقلم�معها�بل�ان�بعضهم�يرفضها�تماما

أنا�أكره�«:يضمر�كرها�كبYZا�للبيx¿ا�يعYxف�به�قائRو ��fتقبل�الطعام��يطا#يو ،�يستطيع�التأقلم

بينما�يحس�نفسه�ملكا�،�1»!لكن�هذا��fيع±'�أن±'�أكره�كل�من�يأكلها،�البيx¿ا�كرها��fنظ�YZله

دوسه�يستعيد�من�خRلها�فر ،�يYxك�له�فرصة�طبخ�أطباق�إيرانيةو �حينما�يدخله�أمديو�للمطبخ

  . رائحةو �اcفقود�طعما

»Rطبخ�قائcي�مملكتك�يا�ملك�الفرس:"يفتح�#ي�أمديو�باب�اKثم� !"مرحبا�بك�

�الباب �طويلةو �يغلق �ساعات �وحدي �تحض�YZ. يYxك±' �تأخK�YZي �دون أشرع

�سº¿ي  �غورمة �مثل �متنوعة �إيرانية �كبابو �أطباق �بادمجالو �بره �كشك

�كدوو  �تن. بوراني �اcطبخ �تعم �ال}' �الواقعالروائح أتخيل�و �مشاكلهو �سي±'

  2»نف�)'�Kي�مطعم'�Kي�شYZاز

�الطبخ �اcفقودو �من�خRل �بارويز�لساعات�فردوسه �يستعيد �الرائحة ،�اcوطن��ص\ي،

�ورث� �عن�جد« حيث�كان�طباخا مع�ذلك�هو�يشتغل�غاسل�صحون�Kي�3»أصول�الطبخ�أبا

،�أخوا´aا�كما�يوضحو �السباغي}'و �إيطاليا�uنه�يرفض�تعلم�الطبخ��يطا#ي�مبديا�كرها�للبيx¿ا

أ�ليس�uن� لكن�cاذا�يكره�طباخ�تعلم�أصول�طبخ�جديدة؟�cاذا�يكره�برويز�الطبخ��يطا#ي�؟

،�abuا�تحدد�هويته�4»لها�الغلبة�دائماو ،�راسخةو �تارخية�أزلية«أنساق�ثقافية�من�الطبخ�واحد�

�لهويته �صريح �´aديد ��يطا#ي �الطبخ �فتعلم �ب، �حلمه �ع\ى �لشYZاز�بالفناءوحكم �العودة بعد�،

                                                           
  9�،10ص،�كيف�ترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعّضك،�عمارة�لخوص�:1
  16�،17ص�،�اcصدر�نفسه�:2
3
  17ص،�اcصدر�نفسه :

  79ص�،�2005،�اcغرب،�3ط،�ركز�الثقاKي�العربياc،�قراءة�Kي��نساق�الثقافية�العربية،�النقد�الثقاKي،�عبد�هللا�الغدامي:4
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ع\ى��ةالكره�هنا�إذا�مجرد�ردة�فعل�نفسي. �ندماج�باcجتمع��يطا#ي�إن�هو�أتقن�أصول�طبخه

،�يفضل�فaªا�بارويز�الطرد�من�العمل�ع\ى�تعلم�الطبخ،�ردة�فعل�اabزامية�سلبية�1ته´aديد�هوي

كZن�للبكاء�أمام�مشكل�aا�إذ�ردة�فعل�سلبية�أخرى�تمثلها�شخصية�الخادمة�البYZوفية�ال}'�تست

�كمهاجرة �الجديدة �¬ي��fتملك�وثائق�تحدد�هوي�aا �السRلم�بعد�أن�، �Kي ف�Rتجد�غ�YZالبكاء

   2»حزينو �موحش« صعب�علaªا�البكاء�Kي�اcرحاض�uنه�

� �كريستينا �شتغال�fيمكن�cاريا� fبالوثائق�إ� ��fتطالaÀا �وظيفة �عجوز�و �Kي �خدمة ¬ي

�من �تمنعها ��إيطالية �إ�fلساعات�قRئل �بي�aا �أسبوعيامغادرة �cحطة�، �مباشرة �خRلها تتجه

كأabا�تنحسر�عائدة�،�تحاد�aمو ،�ترمي±'�حيث�يلتقي�اcهاجرون�من�البYZو�تتناول�معهم�الطعام

�وهوي�aا �ذا´aا �إ#ى �لجماع�aا، �انتماءها �مقوية �ادراك�، �من �ينتج �الذي �باuمان �شعورها لتعزز

Kي�وجودها��3اcشاركةو �معززة�شعورها�باfنتماء،�اعة�ال}'�تنتم'�إلaªااcكان�الذي�تحتله�الجم

  -بتعبYZها�-يشaÀوabا�Kي�كل�÷)'ء�و ،�ك�أن�أغلaÀم�يعيشون�نفس�ظروفهاذل،�بيaiم

اللجوء�إ#ى�التكتل�نجده�عند�البنغاليZن�أيضا�الذين�انتظموا�Kي�جمعية�تجارية�تعيaiم�

�اقتصاديا �ظ، �إقبال�بالعيش�Kي �لـ �سمح �من�اcهاجرينمما �أفضل�من�غYZه ،�روف�اقتصادية

Rدارس�،�بـ�بارويز�وماريا مقارنة�مثcم�إ#ى�اa´ن�إرسال�بناZه�من�البنغاليYZمع�ذلك�يرفض�مثل�غ

�تفكYZهم �طرائق �Kي �فaªم �ومتحكمة �باقية �العناصر�النسقية �uن �تغYZات�، �من �جرى �ما رغم

بسبب�تحكم�،�وى�الجوانب�الخارجيةثقافية�أو�حضارية�تظل�هذه�التغYZات�شكلية��fتمس�س

  . العيش�وفق�أنساقهاو ،�ما�يمنعهم�من�استيعاب�الثقافة�الجديدة�4النسق�فaªم

�روايته  لكن�هذه�اcرة�،�يوظف�لخوص�الشخصية�Kي�إطار�مسألة�الهوية�ال}'�تناقشها

�لRسم �النسق�الثقاKي �من�خRل �تسم�شخصية، �اcحددات�ال}' �من� الذي�يمثل�أحد بعيaiا

Rي�بطاقة�تعريفخKف�الثقافةو،�ل�تسجيلها�Rاللغةو ��سماء�كما�هو�معروف�تختلف�باخت�،

                                                           
  160ص�،�1993،�سوريا،�دار�الوسيم�للخدمات�الطباعية،�ع\ي�وطفة: تر،�الهوية،�أليكس�ميكشيل\ي�:1
  73ص،�كيف�ترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعّضك،�عمارة�لخوص :2
  152ص�،�اcرجع�السابق :3
  72ص،�النقد�الثقاKي،�عبد�هللا�الغدامي:4
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إذا�،�من�هنا�يخلق�لخوص�العقدة�مع�البنغا#ي�الذي�يتحول�إ#ى�مشكلة�كYºى ،�الجنسية�أيضاو 

 ¿Zتستطيع�التمي�fن�اسمه�أن��دارة��يطالية�Zي�خط،�لقبهو �بKيتسبب�� دخل�يُ ،�باfسم�أما

 YZخاوف�إقبال�أمcسم�تحت�نظر�. التوجسو �هللا�دائرة�من�ا�بتعب�YZسارتر��–كما�يضعه�هذا�

  . يرى�Kي�اسمه�كفراو �الجزائري�الذي�يتقن�العربية�–

الوجه�اcعاكس�لحالة�إقبال�هو�أمديو�الشخصية�اcحورية�Kي�النص�الذي�خضع�اسمه�

  :بيسر�للنسق�الصوتي�للغة��يطالية�فتغ�YZمن�أحمد�إ#ى�أمديو

فنطق�اسم'�دون�حرف�،�أحمد: قلت�له،�عندما�سأل±'�ساندرو�عن�اسم'«

�الحرف �الحاء�أي�أِمد�uن��بجدية��يطالية��fتتوفر�ع\ى�هذا �الaiاية�، Kي

  1»ناداني�باسم�أمديو

ِمْد�« 
َ
من�عادتنا�Kي�روما�حذف�الحروف��و#ى�! (Amedo)هو�أمديو�)Amed(أ

  2»أو��خYZة�من��سماء

 �� �تحول �إيطا#يهكذا �اسم �إ#ى �عربي �اسم �من �سم �بنظر�و ، �البطل �هوية تحولت�معه

�غYZه �واحدا، �فكان �يعتقدون�، �الذين �الشخصيات �لباÄي �بالنسبة �هويته �تحديد �عوامل من

�أنه�إيطا#ي�èتقانه�اللغة اسمه��يطا#ي�و ،�من�جهةتاريخها�و ،�معرفته�الدقيقة�بروماو �جميعا

   .من�جهة�ثانية

غربية�فقط�بكل�ما�فيه�من�فضاء�الب ليست�مرتبطةهذا�النص��لكن�مشكلة�الهوية�Kي

 الذين،�ن�أنفسهمZمع��يطالي�بل�إن�اcسألة�تطرح�ح}z،�صراع�حضاري و ،�ظلم��خرو ،�حنZن

�التعصب �الكث�YZمن �فaªا �استعRء �نظرة �لبعضهم �وينظرون �البعض �بعضهم �يتقبلون f�

�الكراهيةو  �ين، �الشمال �من �القادم �الجام©ي �رومافاuستاذ �لسكان �و �سب �الكسل«الجنوب

�بالYºبريةو �النميمةو �التخلفو �ال�Yثرةو  �أبعد�من�ذلك�إذ�يذهو �بل�3»الãيمان�بالشعوذة ب�إ#ى

                                                           
  113ص،�كيف�ترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعّضك،�لخوصعمارة��:1
  105ص،�اcصدر�نفسه:2
  86ص�،�نفسهاcصدر�:3
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تتكرر�مسألة�الهوية�Kي�هذا�النص�الذي��.1»الية�خطأ�تاريÔي��fيغتفرالوحدة��يط«يرى�أن�

�ثيمة�أساسية �اتخذها �ممثK�Rي�شخصية�أمديو�اcتسا، مح�الذي��fيتوانى�عن�ليعرض�حلها

�اcهاجرين ل�اسمه،�مساعدة �لكن��هم�من�ذلك�هو�اندماجه�باcجتمع��يطا#ي�بعد�أن�عّدِ

من��يطالية��يرضع« فقد�كان� كما�أنه�أتقن�اللغة،�هو�يخضع�للنسق�الصوتي�للغة��يطاليةو 

�يوم �و �2»كل �عن �تنازل �وذاكرتهو �ثقافتهو �لغتهو �وطنه«الذي �ا3�c»اسمه �اcنفتح�uنه تسامح

�4»من�أنا؟من�هو؟من�أنت؟من�أنتم؟!من�قيود�الهوية�ال}'�تقودنا�للهاوية«الذي�يرغب�بالتحرر�

عواء�uمديو�عاد�مجددا�uسئلة�الهوية� غ�YZأن�آخر،�مسببة�للصراع،��سئلة�ال}'�رآها�تافهة

فتعود��5»ذا�اcنفى؟إ#ى�م}�zيدوم�ه(...) من�أنا؟�أحمد�أم�أمديو؟�« :كما�وصفها�سابقا" التافهة"

،�ليقدم�بذلك�نموذجا�لãنسان�اcعاصر�التائه�Kي�اcكان،�بZن�ذاتهو �أسئلة�الهوية�تتسكع�بينه

وتتقلص�اcسافات�بيaiا�،�الذي�يعيش�Kي�عالم�تتقارب�فيه�الثقافات،�بZن�ذاتهو �التائه�بينهو 

كون�معرفة�من�ي�وهم�التعايش�يكون�شعور��نسان�هو�الحاجة�إ#ى« فZ¿داد�،�بسرعة�فائقة

   6»بZن�ذاتهبالهوة�تتسع�بينه�و �بإحساسضمن�منظومات�ثقافية�تخYxقه�و 

�نفسه� �يك±' �شاب�إيطا#ي �Kي �اcتعصب�ممثلة �شخصية �إabا �اcناقضة �الشخصية لتأتي

�غRدياتور  �اcصعد، �Kي �سيقتل �الكثu�YZنه ��fنعرف�عنه �غ�YZأننا �Kي�، �الصراع �محل الفضاء

�الرواية ،� z{يطالية�هو�ن�عنوان�اإح�� �طبع�aا �Kي ول�مصعد�Kي�صراع�الحضارات�ح"لرواية

�فيتوريو �"ساحة �مطلقو ، �بشكل �الفضاء �حول �الصراع �يعكس �الذي �البعض�، �منه يحرم

ويستغله�البعض�كما�يشاء�فقط�uنه�uنه�،�يمارس�الوصايا�علaªا�البعض�كـ�أنطزنيوو ،�كماريا

لو�قلت�#ي�«حZن�نaÀه�بارويز�رد�عليه�صارخا�أن�إيطا#ي�مثل�الغRدياتور�الذي�يتبول�Kي�اcصعد�و 

                                                           
  85ص،�كيف�ترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعّضك،�عمارة�لخوص�:1
  120ص،�اcصدر�نفسه:2
  117ص،�اcصدر�نفسه�:3
  126،�اcصدر�نفسه:4
  150ص،�اcصدر�نفسه :5
قراءة�Kي�رواية�كيف�ترضع�من�الذئبة�،�نغRق��يديولوâي�إ#ى��نفتاح�الحواري الهوية�الثقافية�من��،�الونيس�بن�ع\ي�:6

  2014/ 09/04،�ندوة�بمخ�YºالتمثRت�الثقافية�لقسم�اللغة�و�دب�العربي�بجامعة�تZ¿ي�وزو،�دون�أن�تعّضك
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هل�فهمت�أ¾aا�! �fحق�لك�Kي�الكRم،�أنت�Kي�بي}'! فإني�سأبول�Kي�فمك،�هذا�الكRم�مرة�أخرى 

�الحقYZ؟ 'Ñن(...) �جنZيطاليRل� �لãيطاليZن!إيطاليا �لãيطاليZن!إيطاليا �Kي�و �1»!إيطاليا بعد�قتله

�بأمدي �مباشرة �الشرطة �تشتبه �مهاجر اcصعد �أنه �اكتشفوا �abuم ،�ليس�إيطالياو �و�اcختفي

انطRقا�،�حZن�تصبح�أداة�قمع�من�طرف�العنصري ،�ليكشف�السرد�عن�الوجه��خر�للهوية

'Ñعن��خر��جن� �اcشوهة aم �من�نظ́ر �فضاaÙم، �ع\ى �الوافد �منحرف، �مجرم �بأنه �حZن�، Kي

�كلب�جارت �سرق �غRدياتور �فـ �مغايرة �حقيقة �عن �إيطا#يو �هيكشف�السرد �كRهما �من�و ، ¬ي

  . قتلة�شنيعة�كقتله�لكلaÀا،�انتقمت�منه�بقتله

   اس��اتيجية�للكتابةو �ا@سار - 1-2    

� �Kي �للموت"يرتبط�الفضاء �رائع �الكتابة "يوم �أركان �من �بركنZن �من�؛ التقنات�السردية

�جهة �الثانيةو ، �الجهة �من �الفلسفية �الرؤيا �بالرؤي، �الفضاء �عRقة �Kي �الخوض �قبل ا�لكن

fبد�من��شارة�إ#ى�أن�اcقاربة�الفلسفية�لعمال��دبية�،�الفلسفية�Kي�رواية�يوم�رائع�للموت

غ�YZأن�طرح�العRقة�بZن��دب�والفلسفة�لم�تفرض�نفسها�موضوعا�للبحث�،�الكYºى�قديمة

�نقدها،�البنيوية�مaiا�خاصةو �بعد�انقضاء�فYxة�بنت�فaªا�الحداثة�النقدية،�إK�fي�وقت�قريب

�للنص�اcدروس �والفلسفي �والسYZذاتي �التاريÔي �السياق �مستبعدة �غ�YZاcعقول�، �من �أنه مع

   .التعامل�مع�فكر�الكاتب�دون�التطرق�للشروط�الخاصة�للتلفظ

�رث�؛�لتظهر�هذه�العRقة�Kي�عدد�من�الدراسات�من�بيaiا�ع\ى�سبيل�اcثال��fالحصر

�YZن�وما�خلفته�أعماله�من�تأثZجالالنقدي�لباختcي�هذا�اK�، إ#ى�،�بشكل�خاص�فكرة�الحواريةو

� �ميRن�كونديرا �كتaÀا �الصفحات�ال}' �الرواية�Milan Kunderaجوارها �Kي ،�حول�الحكمة

�تناولت�الشكو  �الروايةو �لRيقZناو �ال}' �Kي �بلو . النسبية �ممكنا �كانط�سيصبح ضروريا�و �مع

¿Zن�الفلسفة�و�دبو �مصطلحات تميZقة�بRكل�عمل�أدبي�معرض�حتما��مع�أن .أسئلة�الع

�فلسفية �فكرة �fستقبال �وفق، �ارتبط�بالفلسفة �اثنتZن فإن��دب�الحداثي �صيغتZن �و#ى�،

أما�الصيغة�الثانية�ف¼'�. Kي�شكلها�التأم\ي�ما�بعد�اcيتافZ¿يقي) نسبة�إ#ى�هيدجر�( هايدجYZية

                                                           
1
  22صعمارة�لخوص،�كيف�ترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعّضك،� :



 ����� ����� ����� ������'�(���'�(���'�(���'�(�� : : : :            ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����            ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����            ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����            ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����     &"�� &"�� &"�� &"������������������     : : : :)*�� �+�	,)*�� �+�	,)*�� �+�	,)*�� �+�	,    ����������������������������     

 

 

142 

�دب�والقصيدة�خاصة¬ي�صيغة�التعاون�السعيد�بZن�� و �؛) نسبة�إ#ى�فوكو( الصيغة�الفوكوية

ملفوظ�غ�YZمتعد�يكشف�Kي�،�حيث�يمثل��دب�عودة�انعكاسية�للغة�نحو�ذا´aا ةبZن�الفلسفو 

  1. الفكر�اcا�بعد�متافZ¿يقي �ن�ذاته�قدر

عن�إمكانية�أن�،�غ�YZأن�حضور�الفلسفة�Kي��دب�يطرح�بشكل�أساÐ)'�السؤال�الجما#ي

ادات�ال}'�خاصة�إذا�عدنا�لRنتق،�ر�الفلسفييخصص�العمل��دبي�مكانا�ضمن�شعريته�للفك

� ��طروحةوجهت �لرواية �رواية، �فaªا �البعض��fيرى �أن z{ح� �رواية�، �ع\ى �كامو�فيعلق أما

�إ#ى�أنه�Kي�الرواية�الجيدة�يجب�أن�تخرج�الفلسفة�Kي�شكل�صور  uن�،�الغثيان�لساتر�مشYZا

  2.الرواية�ليست�فلسفة�بل�¬ي�صورة

ال}'�تعد�من�أقدر�،�الحبكة�أو�من�خRل�الحوار�Kي�الروايةتتجسد�الفلسفة�من�خRل�

�استيعاب��فكار�الفلسفية �ع\ى ��جناس��دبية �عليه�، �الذي�سُهل �الفكر�الوجودي خاصة

مبتعدة�عن�،�وأسئلة�الوجود،�uن�هذه�الفلسفة�ارتبطت�بالذات��نسانية،�التسرب�للرواية

  .غYZهاو �ما�وراء�الطبيعةو �اcنطقموضوعا´aا�العتيقة�كأسئلة�الفلسفة�قبلها�و 

    � �روايتنا �للموت"أما �رائع ��طروحة" يوم �بالرواية �فليست �دو ، �فaªا �عن�اف�fنجد عا

بل�إن�روايتنا�استفادت�من�الفلسفة�الوجودية�،��فكار�الفلسفية�أو�مناقشة�لها�بشكل�واضح

�حبك�aا �بناء �Kي �تنطلق�من�مقوfت��ختيار ، �الوجوديZنو�الفعلو �الحريةو �ال}' �عند ،��رادة

عرضية�حادث�اcوت�بأن�يجعل�منه�فع�Rو �بالتصدي�للوقائعية،�يمثلها�قرار�حليم�بن�صادق

غ�YZأن�قسيم'�لن�يستمر�Kي�هذا�اcنح±�zليقنع�قارئه�a³ذه��فكار�،�يختار�بنفسه�وقته�وطريقته

ل�مفارقات�ماد´aا�بل�سYZتد�نحو�مقولة�العبث�مYºزا�عددا�كب�YZمن��حداث�العرضية�Kي�شك

�اcتداول�اليومي �بأسلوب�ساخر، �الوقائعو �يYºز�عرضية��حداث يوردها لYxتبط�هذه�. عبثية

الرؤيا�و �ما�يخلق�ترابطا�بZن�الفضاء،�ة�بشكل�خاص�باcسارات�ال}'�تسلكها�الشخصياتالفكر 

                                                           
1: voir: Philippe Zard , Littérature et philosophie , un « Vieux différend »,in: Littérature et 
philosophie,Presse université, France,2002,pp8 -14  

2: citer par: Fabrice Thumerel ,Philosophie et critique du roman,in: , Littérature et 
philosophie,p200 
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   .الفلسفية�Kي�هذا�النص

�لكن     �مسار�و ، �عن �الحديث �الشخ�l'itinéraireقبل �من �صياتأّيٍ �إيراد�، �من fبد

عمار�يقيمان�و �فحليم،�حددت�¬ي�أخرى�أمكن�aا�بدقة" يوم�رائع�للموت"مRحظة�هامة�¬ي�أن�

�بباش�جراح ،�"شيكور�الديسات"عمار�يقYxن�اسمه�باسم�حيه�èعطائه�صفته�اcمZ¿ة�فهو�و ،

�هو� �انتحار�حليم �بالكاليتوس«موقع �عمارات�عدل �1»احدى �عمار ، �يفYxض�أن �ال}' �اcحطة

� �¬ي �انتحر�a³ا �داي"الطونبا �حسZن �و �"محطة �بـ �بوتوس �نيسة �مع �الحرية�«موعده حديقة

��2»بديدوش�مراد �النص�بصفة �Kي �الذي�يرد �بوهارون" معرفته"صديقه �بـ �يقيم �الشقة�، أما

� �Kي �بن�صادق�فتقع �حليم �عائلة �إلaªا �تنتقل �ال}' �بالكاليتوس«الجديدة �الشرقية ،�الضوا�ي

�الحا �أوfد �اسمه �الدار�البيضاءبمكان �طريق �ع\ى �العلم�3»ج �ليس�فقط�اسم �محددة بل�،

  .باcوقع�الدقيق

قلنا�أن�قسيم'�قصد��شارة�مباشرة�إ#ى�و �إن�نحن�اعتمدنا�تفس�YZإيكو�اcذكور�سابقا

بالتا#ي�يستنتجون�و �هذا�يع±'�أن�قسيم'�يوجه�نصه�cن�يعرفون�هذه��ماكن،�مواضع�الحدث

غ�YZأن�هذا��فYxاض�ليس�صائبا�uن�أغلب��حياء�ال}'�يذكر�،�a³امباشرة�الدffت�اcرتبطة�

cمن�جهة�أخرى�نجد�،�عروفة�ع\ى�نطاق�واسع�هذا�من�جهةقسيم'�ليست�من�قبيل��ماكن�ا

أن�قسيم'�يعمد�إ#ى�استعمال�الهامش�لشرح�العبارات�الواردة�Kي�اxcن�باللهجة�الجزائرية�مما�

ذه�اللهجة�فمن�أين�لهذا�القارئ�أن�يعرف��حياء�ال}'�يأتي�يع±'�أنه�افYxض�قارئا��fيفهم�ه

  . السرد�ع\ى�ذكرها

� �بخصوصية�إن �عRقة �العلم �باسم �يش�YZللمكان �ال}' �اcوضعة �من �النوع fختيار�هذا

¬ي�و ،�فسم�YZقسيم'�صحفي،�له�صلة�وثيقة�أيضا�بكاتبهو ،�بموضوعه�وتقنات�انكتابه،�النص

حيث�مازجت�تقنات�؛�الرواية�ع\ى�وجه�التحديدو �الجزائري �مسألة�لها�أهمية�خاصة�Kي��دب

�مر�و،�وهو�ما�نجده�عند�عدد�كب�YZمن�الروائيZن�الصحفيZن،�الكتابة�الصحفية�كتابة�الرواية

                                                           
1: YZفمنشورا،�يوم�رائع�للموت،�قسيم' سمR9 ،�ص2009،�الجزائر،�ت�اخت  
2
  96المصدر نفسه، ص :

3
  105المصدر نفسه، :
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لجل�مقاطع�النص�أنه� إن�قراءة�يوم�رائع�للموت�تشعر�القارئ . ينطبق�ع\ى�جل�أعمال�قسيم'

�صحفيا ،�جيدا�أن�اللغة�الحيادية�سمة�الرواية�الجديدة�إن�كان�البحث�ي©يو ،�يطالع�تقريرا

كتابة�صحافية��fتملك�و �فإن�الفرق�رغم�ذلك�يبقى�واضحا�ما�بZن�كتابة�حيادة�تتغيا�التش�'ء

  . أن�ت½¿اح�عن�التقريرية

فأسماء�العلم�،�رؤياهاو �هذا��fينفي�أن�هذه�الرواية�وجدت�لها�تقنات�تناسب�موضوعها

�Kي �¬ي �بكثافة �أورد´aا �cسار�ال}' �تحديد ��حيان �الروائية كث�YZمن �الشخصية �تسلكه أو�،

  . موضعة�تتيح�الوصف�بما�يحققه�هذا��خ�YZمن�وظائف�إشارية�أو�رمزية

افتتح�قسيم'�روايته�بمشهد�انفصال�قدمي�حليم�بن�صادق�عن�الحافة�ليجد�نفسه�    

،�أو�مجرد�نشاط،�اءمجرد�أد«فالقارئ�أمام�فعل�وجودي�ليس،�منفذا�قراره�باfنتحار،�¾aوي 

،�يشمل��نسان�ككلو ،�uن�الوجودي�يرى�أن�الفعل�بمعناه�الصحيح�شخµ)'�بمع±�zعميق

�الفكر �فهو�يتضمن ،� �الطا$ي �Passion«1و�نفعال �التفك�YZجاء �أشهر�من �بعد �الفعل هذا

ليتوصل�حليم�إ#ى�قتل�نفسه�مفتيا�لنفسه�بأنه�مضطر�مستندا�إ#ى��ية�الكريمة�،�التخطيطو 

َم «
َ
ْيِه ف

َ
�َعل َم

ْ
�ِإث

َ
R
َ
�ف �َعاٍد

َ
fَو� �YَZَْباٍغ

َ
�غ رَّ

ُ
�اْضط �سياق�مغاير�∗»ِن �Kي �هو�معروف�واردة �كما و��ية

Kي�حZن��f،�ما�أهل�لغ�YZهللا�بهو �الدمو �فقد�وردت�بعد�حكم�تحريم�أكل�لحم�الخ½¿ير ،�تماما

ي�القرن�السابع�ظهرت�K،�حديثة�نسبيا�usuicideن�كلمة��نتحار�،�وجود�Èية�تذكر��نتحار

¬ي�الواردة�Kي�القرآن�الكريم�Kي�قوله�و ،�Kي�حZن�استعملت�قبل�ذلك�عبارة�قتل�النفس،�عشر

ْم « :تعا#ى
ُ
ُفَسك نْ

َ
�أ وا

ُ
�َتْقُتل

َ
fتحريم�و �**»و� �ع\ى ��جماع �تم �ذلك �مع �تفاسYZها �اختلفت �آية ¬ي

ليأتي�افتاؤه�لنفسه�،�تتجاوز�الرواية�مناقشة�مسألة��نتحار�رغم�أن�بطلها�مثقف. 2�نتحار

ب�يكتب�ع\ى�عجل�كأننا�بالكات،��fينم�عن�مستواه�الثقاKي،�بتلك��ية�تحديدا�كفعل�ساذج

  .الفكري�لنصهو �دون�أن�يكلف�نفسه�عناء�إثراء�الجانب�اcعرKي�لتنفيذ�خطة�شكلية

                                                           
،��دابو�الفنون و �اcجلس�الوط±'�للثقافة،�سلسلة�عالم�اcعرفة،�امام�عبد�الفتاح�امام:تر،�الوجودية،�جون�ماكوري:1

  195ص،�1982،�الكوت
  �173ية�،�سورة�البقرة:∗
  �29ية�،�سورة�النساء�:**
  266ص،�2009،�مصر،�التوزيعو �رؤية�للنشر ،�مسلمو �طقوسه�من�خRل�صحيح�البخاري و �اcوت،�سRمةرجاء�بن��:2
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�الوقائعية� �يكسر�به �الحر�الذي �قراره �صادق �بن �حليم �إذن ال}'� Facticity 1يتخذ

�استطاع�اتخاذه�منذ�أن�وطأت�قدماه�«ره�كام�Rح}�zأن�قرار��نتحار�هو�صادرت�عم أول�ما

ما�جعله�يشعر���f«2ح}�zما�حدث�له�fحقاو ��fاسمهو ��fاخوتهو �فهو�لم�يخ�Yxأبويه،�الحياة

�ينجز�فع�Rمن�اختياره هوو �بالسعادة ��و#ى �للمرة �ليحقق�ذاته، �تملك�أن�، تلك�الذات�ال}'

»Kبادرة�c3»ي�الفعل�تأخذ�ا�z{وت�ذاتهو �حcهم�بالنسبة�لحليم�بن�،�إن�كان�هذا�الفعل�هو�ا�

اختياره�Kي�ثم�يجد�،�اختار�أخYZا�الفعل�وامتلك��رادة�لتنفيذهو �صادق�أنه�كسر�قاعدة�القدر 

إنما��ختيار�هو�الذي�يفسر�و ،�فليست�الدوافع�¬ي�ال}'�تفسر��ختيار،�هذا�دافعا�يراه�مناسبا

فاèرادة�. علة��ختيار�¬ي�أنه�أراد�أن�يكون�كذاو ،�أن��ختيار�يقع�ع\ى�الدافع�نفسهإذ�: الدافع

فيYºر�لنفسه��4.إيجابيا�بالنسبة�لنفسه" بطلنا"يكون�به�،�شعور�شخµ)'و �إذن�عRقة�بالذات

�الناس�ع\ى�اcنتحر  �بالشاعرية�ال}'�يضفaªا �الفعل�باcأساة�العاطفية�و �فعله�هذا ربطهم�لهذا

�f� �أن �خانتهمع �خطيبة �مع �عادية �سوى�خيبة �حياته �Kي �عاطفية �مأساة �اختياره�، �يYºر ثم

�5»ح}�zأسخر�من�الحياة�و �uمتحن�شجاع}'،�أطول�طريقة�ممكنة«طريقة�انتحاره�بأنه�اختار�

�النص�كتابة �امتداد �ع\ى �ستتحقق �سخرية �ال}'�، �¬ي �بل �الحياة �يسخر�من �لن �حليم لكن

يتغ�YZبشكل�كامل�مسار�حياته�بعد�و ،�توم�الذي�خطط�لهستسخر�منه�إذا�ينجو�من�اcوت�اcح

�بل�جاء�،�أن�تلتفت�السلطات�إليه محاولة��منأربعة�أيام�بعد�غ�YZأن�اcوت�لم�يبتعد�كثYZا

�نتحار� �لعمارة، �حاجة �لشجاعةو �دون f� �الحياة؛ �فارقته �بأكل�و �فقد �يتس\ى هو�مستلق

ليقتله�الYxف�كما�لم�،�اقتناء�سيجارةمكسرات�صار�بوسعه�اقتناؤها�بعد�أن�كان�يصعب�عليه�

،�الشاعريةو ،�تنتفي�الشجاعة،�a³ذه�اcيتة�تنتفي�كل�اcعاني�ال}'�رصد�fنتحاره،�تقتله�الفاقة

�ختيار�الحرو�،z±ا�تفقد�كل�معa´ي�مهمة�صحفية،�بل�إن�حياته�ذاKاو ،�فلم�يمت�YZفق�f�، و�f

  . يعش�أبدا�مات�ببساطة�مستلقيا�بكل�راحة�كما�لم،�حر��ختيار
                                                           

  39ص،�2002،�مصر،�دار�الحكمة،�الفنو �مفهوم�العبث�بZن�الفلسفة،�حسن�حماد:1
2
: YZ9ص،�يوم�رائع�للموت،�قسيم' سم  

   17ص،�الوجودية،�جون�ماكوري�:3
،�لبنان،�دار��داب،�فؤاد�كامل:تر،�من�ك�YZكجورد�إ#ى�جان�بول�سارتر،�يةاcذاهب�الوجود،�ربجيس�جوليفيه: ينظر:4

1988�،212   
5
: YZ107،�يوم�رائع�للموت،�قسيم' سم  
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�YZوت�غcوت�فهو�الذي�يرى�أن�اcيعكس�موت�حليم�بن�صادق�فكرة�سارتر�عن�عبثية�ا

z±بل�ع\ى�العكس،�قادر�ع\ى�أن�يمنح�الحياة�أي�مع�،z±يستمد��.إنه�يسلب�من�الحياة�كل�مع

�فهو�يأتي�إلينا�من�الخارج�-تماما�مثل�واقعة�اcيRد�-" واقعة�عرضية"طابعه�العبÓ'�من�كونه�

   1.حيلنا�إ#ى�الخارجيو 

بل�إنه�يمتد�لaªيمن�ع\ى�،�غ�YZأن�اcوقف�العبÓ'�ليس�وقفا�ع\ى�اcوت�Kي�هذه�الرواية    

تتدخل�فيه�وقائع�و �فكل�مسار�Kي�الرواية�إf . النص�ويتحول�إ#ى�الرؤيا�ال}'�يعكسها�نصنا�هذا

z±سارات�السردية�،�عرضية�تفرغه�من�كل�معcينطبق�هذا�ع\ى�ا�f–� تو�YZفقط��–دوروف�بتعب

�الشخصيات �تسلكها �ال}' �الطبوغرافية �اcسارات �ع\ى z{ح� �مث�Rيفر�من�. بل عمار�الطونبا

فيغادر�البيت�هربا�من�فظاعة�،�بعد�أن�سمع�والدته�تسر�لشقيق�aا�بأabا�قتلت�والده" القتل"

  : هذا�الفعل�فيسلك�اcسار�التا#ي

�بغ�YZهدى« �بالهرولة لم�يدر�". مستحيل..�fيمكن"هو�يتمتم�و �لذلك�اكتفى

 fن�دايو �بنفسه�إZي�حسKن�باش�جراح،�هو�Zسافة�بcن�داي�و �سار�كل�اZحس

�يشعر �أن �مفتوحة(...)دون z¼مق� �عن �بحث �بحومة�و ، �واحدة �وجد حZن

  2»تذكر�أنه�مفلس،�الشوالق

ثم�،�ناذلهو �هو�يظن�أنه�غافل�صاحب�اcق¼zو ،�خرج�عمار�الطونبا�متملصا«

�ساحة �بلغ z{ح� �قدميه �ماي�سار�ع\ى �أول �باب�و ، �Kي �نفسه �وجد �ثم من

قتل�،�حاول�أن�يقتل�الوقت�بالتسكع�Kي�أسواقها،�بلغ�باب�الوادي(...)الوادي

ثم�عاد�أدراجه�،�ساعة�Kي�السوق�اcغطاة�وساعة�أخرى�Kي�سوقها�الشعبية

،�"معرفته"قرر�أن�يعود�إ#ى�حومة�الشوالق�لعله�يجد�(...)إ#ى�ساحة�الشهداء

�لهو  �بدت �اcسافة �قدميه�لكن �ع\ى �مستحيلة �يصعد�، �أن �فكر لذلك

  3».الحافلة

                                                           
  44ص،�الفنو �مفهوم�العبث�بZن�الفلسفة،�حسن�حماد�:1
2
:�YZ42�،43ص�ص�،�يوم�رائع�للموت،�قسيم' سم  
  56�،57ص�ص�،�نفسه اcصدر�:3
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فقد�أنفق�كل�ما�أعطته�والدته��او�بالفعل�يستقل�الحافلة�رغم�أنه��fيملك�دينارا�واحد

تعريف�كضمان�ع\ى�اليأخذ�منه�بطاقة�و ،�Kي�الحافلة�¾aينه�القابضو،�ع\ى�الخمر�واcخدرات

�ثمن�التذكرة �أنه�سيدفع�fحقا ، Rك�fي�محطة�ثم�صادف�أن�نزK� ليتبع�عمار� "بروسات"هما

�نحو�محطة �متجها �غادر�عمله �القطار القابض�الذي �من�، �مباغث �سيتعرض�لهجوم حيث

�عمار �Kي�، �منه �أخذها �كان �ال}' �البطاقة �البحث�عن �فرصة �إ�fليمهله �عن�ضربه �fينقطع

ختبأ�عمار�حZن�ا�Kي،�وإذ�ذاك�ان�aز�القابض�الفرصة�وفر�بجلدته�Kي�اتجاه�القطار« الحافلة�

   .1» يرى�القابض�يسحق�تحت�القطار هوو �لكنه�سرعان�ما�أظهر�نفسهو ،�خوفا�من�الناس

عمار��fيستطيع�بلوغ�اغفال�الكاتب�لحقيقة�أن�و �عن�الخلل�Kي�الحبكة النظر�ضو�بغ

ثمن�عدم�امتRكه�لهو�و ؛�لصلته�بالقابض�قبل�صفحاتالرصيف�للسبب�ذاته�الذي�اختاره�

ء�فيه�موٌت�كان�نا�هنا�أنه�عمار�بدأ�هذا�اcسار�Kي�الفضاء�فارا�من�فضافإن�ما�¾aم،�التذكرة

�أنه�،�هو�قتل�والدته�لوالدهو ،�يلوم�نفسه�عليه منتقab�،�Rا�مع�حبيبة�عمارخابعد�اكتشافها

�آخر�للموت�يكون�هو�السبب�اcباشر�فيه من��ي�uخر �فضاء �Kي �لينت¼' فهو�قاتل�القابض�،

فأين�اcفر�من�هذه�العبثية�،�إليه�Kي�فرض�موت�عر|)'و �ار�منهليتساوى�الفضاءان�الف،�رعبا

�عمار �ع\ى �تطبق�فكaªا �كامR«بموت�القابض� .ال}' �عبث�الوضع��نساني�جRء و2��f»يتج\ى

يكتفي�قسيم'�بعرض�عبثية�وضع�عمار�بل�يعمق�اcفارقة�مع�هذه�الشخصية�Kي�عدة�مواضع�

�3»..قتل�شخصا�يجهل�اسمه«  :ق�عليه�الراوي من�القص�أوfها�ما�يرتبط�a³ذا�الحدث�حZن�يعل

يستمدها�من�التداول�الحياتي�،�هكذا�يرسم�قسيم'�عبثية�اcوت�Kي�صورة�كاريكاتورية�نافذة

�اليومية �اcفارقات �خRلها �ليعكس�من �Kي�و ، �هجوم �باuساس�سRح �¬ي �عقلية �لعبة اcفارقة

�السرد �التوتر�او ، �عن �يتولد �الذي �إ�fالضحك �السRح �هذا �الكوميدياو �لحادما �4ليس�عن

الRجدواى�يختار�لشخصيته�مسارا�طوي�Rتقطع�و ،�ليعمق�الكاتب��حساس�بفظاعة�اcوقفو 

                                                           
  67،�السابق�اcصدر��:1
  45ص،�الفنو �مفهوم�العبث�بZن�الفلسفة،�حسن�حماد�:2
3
  90صسم�YZقسيم'،�يوم�رائع�للموت،� :

 �–جاسم�خلف�الياس�: ينظر�:4
ً
،�2010،�دمشق،�دار�نينوى�للدراسات�والنشر�والتوزيع،�شعرية�القصة�القصYZة�جدا

  154ص
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  .لينت¼'�عمار�عند�اcوت�الذي�فر�منه،�ثم�إيابا�افيه�أحياء�العاصمة�ذهاب

�حساس�لدى�القارئ � عتمد�فقط�لخلق�هذا
ُ
�ت ��ماكن�لم �uسماء �الكبYZة ،�إن�الوفرة

�النصا�تقديمو  �مستوى �ع\ى �كبYZا �دورا �لها �إن �بل �العبثية �لرؤيا �مستوى�، �ع\ى تحديدا

اسYxاتيجية�الكتابة�حيث�وفر�طول�هذا�اcسار�الفرصة�للراوي�لزيادة�عامل�التشويق�بجذب�

�أذهاabم �Kي �أسئلة �إثارة �طريق �عن �جمهوره �اهتمام ��سئلة�و ، �خاصة �علaªا تأخ��YZجابة

والسماح�،�الفرصة�èطالة�السردوفرت�كما�. 1)سيحدث�بعد�ذلك؟ما�الذي�(اcتعلقة�بالزمنية�

�الكتاب �من �متفرقة �مواضع �Kي �وسرده �النص �متباعدة(بتقطيع �)صفحات الكاتب��تمنح،

اcرة��و#ى�. الفرصة�èضافة�تفاصيل�وتعليقات�جزئية�Kي�كل�مرة�يعود�فaªا�لسرد�هذا�اcسار

حيث�يذكر�الراوي�رغبة�) 42(�ربيعZن�و�ثانيةال}'�يذكر�فaªا�هروب�عمار�جاءت�Kي�الصفحة�ال

Kي�شكل�خطاب�منقول�،�عمار�بالهرب�ثم�يسوق�Kي�شكل�اسYxجاع�مختصر�سبب�هذه�الرغبة

يضيف�إلaªا�الراوي�تعليقا�عن�أن�،�2»أمه�قتلت�أباه�بسبب�حبيبته�نيسة�بوتوس«:غ�YZمباشر

��غريقية �الYxاجيديا �من �أعمق �مأساته ،� �إطRعه �عنه �ينفي �مدخ�Rثم �ذلك �ليتخذ علaªا

�نطRق�Kي�الهرولةو،�لتكون�ذلك�سببا�لعدم�التأمل،�للحديث�عن�دراسته�ال}'�توقفت�باكرا�،

ليصل�Kي�الفقرة�اcوالية�إ#ى�مق¼�zيستمر�السرد�Kي�نقل�مشهد�ما�حصل�Kي�اcق¼�zع\ى�امتداد�

� �43¬ي(ثRث�صفحات ،44� ،45(� �السرد، �يقف�بعدها ،cا� �مغادرا �تسلله �ق¼zعند وينتقل�،

عائدا�إ#ى�حليم�بن�صادق�الذي�يعيش�ثوانيه��خ�YZهاو�من�) 8(السارد�إ#ى�اcقطع�رقم�ثمانية

ليذكر�الراوي�فراره�) 8(تتم�العودة�إ#ى�مسار�عمار�الطونبا�Kي�abاية�اcقطع�ذاتهو ،�أع\ى�العمارة

نه�مات�كما�هو�مع�أن�الحديث�عن�عمار�كله�يأتي�Kي�شكل�اسYxجاع�u (ويتخذه�صلة�fسYxجاع�

ليعود�مرة�أخرى�لتحديد�مساره�منذ�،�مآثره�Kي�حيه�وعRقته�بحليم)مفYxض�قبل�انتحار�حليم

�متسل�Rللحافلة �صعوده z{ح� z¼قcمن�ا� �خروجه �أخرى ، �مرة �السرد �ينقطع �اcقطع�، ليفتتح

�عمار) 9(التاسع �إ#ى �ذاته �اcقطع �من �صفحات �أربع �بعد �ليعود �صادق �بن �حليم ،�بمشهد

) و�هو�الغالب�Kي�كامل�النص( د�الراوي�لتشابه�الحالة�بZن�حليم�وعمار�صلة�لRنتقالباعتما

                                                           
  20ص،�2002،�رمص،�اcجلس��ع\ى�للثقافة،�ماهر�البطوطي:تر،�الفن�الروائي،�ديفيد�لودج:1
2
  42صسم�YZقسيم'،�يوم�رائع�للموت،� :
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ليتوقف�. اهانته�لهو �مساره�حيث�يعرض�هذه�اcرة�مشهد�امساك�القابض�بهو �عائدا�إ#ى�عمار 

�العاشر�و �كالعادة �اcقطع �مسار�) 10(ينتقل�إ#ى �إ#ى �ثم�يعود �الوا#ي �اcقطع ) 11(عمار�لكن�Kي

هنا�ينت¼'�سرد�اcسار�الذي�سلكه�. تابعته�للقابض�إ#ى�غاية�مقتل�هذا��خYZيعرض�مشهد�م

�كانت�فرصة�للسارد�fسYxجاع�تفاصيل�من�و �.ان�aاء�إ#ى�اcوتو �عمار�هربا�من�اcوت �بيaiما ما

فاستعمال�الفضاء�هنا�له�صلة�. من�عRقته�بحليم�سيكون�لها�دور�Kي��حداث�اcقبلةو �حياته

كما�أن�له�،�فعلها�فيهو �ة�ال}'�أضاء�السرد�مRمحها�من�خRل�صل�aا�باcكانبالشخصية�الروائي

�الحوادث �من �عدد �اسYxجاع �ثم �حيث �بالسرد �صلة �ع\ى، z±سيب� �من� ال}' �القادم أساسها

   .ناهيك�عن�دfلته�ع\ى�مستوى�الرؤيا�إذ�يعمق�فكرة�العبثية،�النص

�ى فصيل�بل�ثمة�مسارات�أخر لم�يكن�مسار�عمار�هو�الوحيد�الذي�ذكره�النص�a³ذا�الت

تفاديا�للتكرار�نختصر�Kي�ذكرنا�cسار�و ،�الرؤياو ،�¬ي�تؤدي�الوظائف�نفسها�ع\ى�مستوى�السردو 

  :والذي�جاء�ذكره�أوK�fي�النص "السيس�كانز"

تأكد�خ�Yºحصول�اتحاد�الحراش�ع\ى�،�K2008ي�الثRثZن�من�شهر�ماي�عام�«

�Kي�تشكيلة�ال لذلك�فقد�(...)فريق�الخصمنقاط�مقابلة�سابقة�بسبب�خطأ

�أنصار�الحراش �نفوس �Kي �عظيما �الخ�Yºفرحا �هذا �أحدث �إ#ى�، فخرجوا

كان�بعضهم�إذ�ذاك�Kي�باش�جراح�ينتظرون�أن�يكتمل�(...) الشوارع�مهللZن

�مYºوك �اcار�بجنان �العام �الطريق �سالكZن �الحراش �إ#ى �ليسYZوا �عددهم

cتواجدة�ع\ى�بعد�أمتار�قليلة�من�ثمة�اcنطقة�اcعروفة�بالطاحونة�او ،�بيRمو 

   1»من�ساحة�الحراش�

�جماليته �لتصنع �ت½¿اح �واحدة �عبارة �a³ا �نجد f� �ال}' �التقريرية �بلغته �اcقبوس ،�هذا

 Yºالخ� �إيراد �Kي �الدقة �إ#ى �التقارير�الصحفيةو �إضافة �هو�شأن �كما �تفاصيله يصف�مسار�،

السيس�"cسار�الذي�سيسلكه�هو�نفسه�ا،�الحشود�الفرحة�بحصول�ناد¾aا�ع\ى�نقاط�مقابلة

  : محمو�fع\ى��كتاف" كانز

                                                           

1
  23�،24ص�ص،�اcصدر�السابق�:
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اcهم�هو�أن�السيس�كانز�وجد�نفسه�ع\ى��كتاف�يحمل�حم�Rح}�zبلغ�« 

فوجد�السيس�(...)نسيه�حاملوهو ،�وهناك�أطلقت��يادي�صراحه،�الحراش

   1»فقد�كانت�هذه�أول�مرة�تطأ�قدماه�الحراش،�كانز�نفسه�هائما�ع\ى�وجهه

و�يتم±�zأن�يكون�مشهد�اcجنون�ع\ى��كتاف�«كذلك�يراه�حليم�بن�صادق��و�بينما�هو 

�الهواء �يذكر�حZن�يكون�Kي �لم�يكن�يدري�أن�أمنيته�ستتحقق�fحقا. آخر�ما لكن�دون�أن�و ،

�البهجة �من �تمناه �ما �قلبه �إ#ى �السيس�كانز��2»تدخل �ستتسبب�رؤية �العكس�تماما �ع\ى بل

هكذا�بتناقض�بسيط�Kي�. بشعور�بالخيبة cارة�fنتحارهالذي�يتطلع�منه�ا�جالسا�ع\ى�الرصيف

'Óة�يشكل�النص�الحس�العبYZة�قصYxل�فRو ،�الشعور�حاصل�خ�z±خلو�أي�رغبة�أو�ميل�من�مع

�عميق ،YZطارئ�متغ� �عر|)' �العلم. كل�÷)'ء ��fتمارس�العبث�Kي��مع أن�شخصيات�قسيم'

�حيا´aا �إرادة، �أن�لها z±و �بمع Rوليست�مث� �الحياة ظ�Kي��كشخصيات�نجيب�محفو رغبة�تجاه

إن�اكYxثوا�فبدافع�و ،�كYxثون�ل()'ء�مما�يدور�حولهم�من�أحداثي�f«ثرثرة�فوق�النيل�الذين�

�3»السخرية ،� �بإرادو �ح}z) شخصيات�يوم�رائع�للموت(غ�YZأabا ة�إن�اهتمت�واختارت�مصYZها

uن�قسيم'�،�ولعبثية��حداث�ال}'�تأتي�عرضية،�سعت�للفعل�تبقى�خاضعة�للوقائعيةو ،�حرة

�الوجودي من�خRل�شخصية�حليم�تحديداو �يخلق مع�أن�حليم��fيطرح�أسئلة�،�شخصية

فالرواية�نص�سردي�،�عن�ذلك�بشكل�كنائي�فيه�كث�YZمن�الفنية إ�fأن�حياته�تعYº،�وجودية

بل�من�،�من�خRل�هذه��خYZةو ،�سلس�يناسب�القارئ�البسيط�الذي�يبحث�عن�سحر�الحكاية

رؤيا�) ح}�f�zنقول�اcوسو¡ي�بتعب�YZإيكو(حديدا�يمرر�قسيم'�للقارئ�اcثقف�خRل�الحبكة�ت

  . نصه

ال}'�تمثل�جزءا�من�،��fيرتبط�العبث�Kي�يوم�رائع�للموت�فقط�باcسارات�الطبوغرافية�

  : بل�ع\ى�مستوى�عRق�aا�بالفضاء�أيضا،�اcسارات�السردية�للشخصيات

  

                                                           
  25صسم�YZقسيم'،�يوم�رائع�للموت،� :1
2
  48ص،�اcصدر�نفسه�:
  87ص،�الفنو �مفهوم�العبث�بZن�الفلسفة،�حسن�حماد�:3
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»K� �يسكن �يتملك�رجل �أن ��مر�غريبا �العاصمةبدا �Kي �شقة �بجاية �ي �fو ،

  1»عاشت�Kي�العاصمة�نصف�سقف�فaªاو �تملك�عائلة�بكاملها�ولدت

»� �مكتظا �فوجده �اcسجد �حول�(...) دخل �الناس �Kي �يخطب ��مام كان

�سRم� �Kي �النظافة �يتظاهر�بالفهمو ، �الجميع �الخشوعو �كان �فaªم�، بمن

�بأنفه �انشغاله �رغم ��بيض �القميص �صاحب �ب()'، �شعر �يسد�فقد ء

�منخاريه �عنه، �بحثا �أنفه �Kي �إa³امه �فأدخل �حZن�وجدهو ، ،�f� اكتشف�أنه

فمسح�يده�ع\ى�سجاد�اcسجد�وهو��fيكف�عن�هز�رأسه�موافقا�،�÷)'ء�مهم

  2»ع\ى�ما�كان�يقوله��مام�عن�النظافة

�YZبكث� �تشكيل �قسيم' �يعيد �السخرية �الفضاءمن �بZن �اcمارس�فيهو �اcفارقة ،�الفعل

�ال �عRقة��نسان�بفضاحس�اعاكسا �Kي 'Óهئلعب� �كيف�يتملك�من�يعيش�خارج�اcكان�، إذا

Kي�حZن��fتستطيع�مجموعة�تعيش�بذلك�اcكان�ذاته�عمرا�أن�تملك�أبسط�جزء�،�جزءا�منه

الصلة�ذا´aا�نجدها�Kي�فضاء�العبادة�الذي�يحث�ع\ى�النظافة�Kي�حZن�يلوث�هو�ذاته�من�. منه

  . قبل�رواده�الحريصZن�ع\ى�العبادة

،�يعيد�صياغ�aا�بكث�YZمن�السخريةو ،�هكذا�يلتقط�قسيم'�مشاهد�من�اcتداول�اليومي

  . الRجدوى و �ليعمق��حساس�بمأساة�العبثية

  :أنسنة�الفضاء�السياrي-1-3

� �اcدينة �حيدر�بتحديد �سارة �تحفل �الفرس�–لم �شهقة �رواي�aا �3فضاء �اكتفت�، بل

لكن�ذلك�لم�يمنعها�من�إضفاء�عمق�،�غYZالشخصيات��fو �موضعة��حداثبإشارات�تكفل�

،�شعرية�لغ�aاى�#إيعود�الفضل�Kي�ذلك�،�دت�باقتصاد�شديدمِ دf#ي�ع\ى�هذه��ماكن�ال}'�اعتُ 

�اcتحررة�من�اcرج©ي�بشكل�ك\ي ��fتحيل؛ لو�ح}�zبشكل�رمزي�ع\ى�الفضاء�و �بل�إن�أماكaiا

�الجزائري  �القرائية، �الذاكرة �بل�تستد¡ي �أماكن�وليدة، �الثقافة�إabا �من �الذي�يمتح �اcتخيل
                                                           

1
  105ص  سم�YZقسيم'،�يوم�رائع�للموت، :

2
  113�،114ص�ص�المصدر نفسه،  :

  2007،�الجزائر،�منشورات�اختRف،�شهقة�الفرس،�سارة�حيدر:3
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فاcزرعة�مرتع�الخيول�والفرس�ال}'�،�أك��Yمما�يمتح�من�الواقع�الجزائري ،�القراءات�السابقةو 

�النص �بطولة �البطلة �تنازع ��نا�، �ذات �البطلة �صور �من �لواحدة �رمزي �تشكيل �إabا بل

صلة�لواقع��ماكن��fتمث�ب هذه�اcزرعة .اcوزعة�ع\ى�أك��Yمن�شخصية�Kي�النص،�اcتشظية

�أشبه�ما �إK�fي�تكون�بمزرعة�معلقة�بZن�السماء�و�الريفية�الجزائرية�إabا �رض��fوجود�لها

¬ي�تؤثaØا�و �بل�عزز�صa´Rا�بالنص�الثقاKي،�الذي�لم�يجعل�لها�أي�صلة�بالواقع،�خيال�الكاتبة

   .الذي�تك±'�به�والد�زوجها" تولستوي "بشخصية�تحمل�اسم�علم�أدبي�

تحديدا�من�خRل�،�إ#ى�اcرج©ي تعود�بنا�سارة�حيدر،�ذا��غراق�Kي�تخيل�الفضاءرغم�ه

تخرج�أدa³ا� كأabا�تبحث�عن�معابر،�اcرج©يو �مواجهة�الواق©يKي�لتضع�نصها�،�أماكن�سياحية

�Kي�،�ذات�صلة" حقيقة�"من��دبية�وتضعه�Kي�مواجهة�« Kي�رؤية�إنسانية�أصيلة�Kي�تفكYZها

جاعلة�من�صفحات�قليلة�ضمن�رواي�aا�مختYºا� 1» ء�والسياحة�والجمالية�العRقة�بZن�الفضا

�للمحتمل �اcتخيلة، �بZن�الجغرافيا �السياحيةو �تجرب�فيه�اللقاء اcتشاa³تان�كثYZا�،�الجغرافيا

اcتعايشتان�Kي�كث�YZمن�الحاfت�فاcكان�السيا�ي�و �بل،�Paul Ricoeurكما�يرى�بول�ريكور�

واcكان�السيا�ي�هو�عند�الوكاfت�السياحية�،�الرحلية�مaiا�خاصة ؛موضوع�النصوص��دبية

  . نص�سردي�يجاور�صورة�فوتوغرافية�ضمن�فضاء�اcطويات�ال}'�تقدم�للسياح

عندما�يصل��دراك�هذا�و �«:جاء�السيا�ي�Kي�شهقة�الفرس�مقYxنا�بالسفر�تقول�الساردة

�ناشدة�فضاء�مختلفا�عن�فضاaÙا 2»...أسافرو �أحمل�حقيب}'،�الخيبة�كعادتيو �الحد�من��لم

،�دون�التفاف�نحو�الRواق©يو ،�دون�حلم�بـ�زمكان�مختلف،��fيوجد�سفر�دون�أسطورة«uنه�و 

فإن�الساردة�تجعل�من�هذا�الفضاء�الغYZي�فضاء�لتطه�YZالروح� 3»دون�انفتاح�آفاق�غجرية�

�لتبلغ��نعتاق 4»الروحو �كرةيغسل�الذاو �بلد�مازال�ي½¿ل�اcطر�فيه�بغزارة«: تغتسل�فيه�باcطر

                                                           
1: Bertrand Westphal et Lorenzo Flabbi, présentation, in: Espaces tourismes esthétiques, 
sous la direction de: Bertrand Westphal et Lorenzo Flabbi,Pulim ,France,2009,p7  

2
  117ص،�شهقة�الفرس،�سارة�حيدر :

3: Françoise Clary, Espace et paysage dans l’imaginaire poétique caribéen: le voyage 
allégorique de Kamau Brathwaite, in: Géographies imaginaires, textes réunis par Laurence 
Villard , publications des Universités de Rouen et du Havre ,France,2008, p173 

4
  117ص،�بقاcصدر�السا�:
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اcوضوع�الذي�تتعد�اcشاريع�السردية�،�¬ي�الحالة�ال}'�تطاردها�من�بداية�النص�ح}ab�zايتهو 

الشعور�بأabا�،�لكaiا�مع�السفر�ستحقق�وهما�آخر�شبaªا�به�إنه،�لتحقيقه�من�دون�أن�تبلغه

�الوهم�اللذيذ�الذي�ير " ولدت�من�جديد" aا�عنو �تبط�باuنzÓهذا �و �فك́ر �الدائم�لـ�ذا´aا سعaªا

�إ#ى�فردوس�الطفولة العودة« (...) إ#ى�نوع�من�التلذذ�اcر|)'�باuنوثة�،�من�الناحية�الرمزيةو ،

�نفسها �من�الطبيعة �بالجسد�1»بالجسد��ك��Yعذرية �تحتفي �رواية �Kي �هو�و �الشهوةو ، كل�ما

'(Ðإيرو� �رج، �مع �مرة �كل �Kي �جديدة �مغامرات�جنسية �عن �الساردة �لم�تبحث�فaªا �جديد ل

كما�تعددت�،�تعددت�خيانا´aا�لهو ،�بل�اabا�اش�aت�ح}�zوالده،�تستث±'�من�ذلك�شقيق�زوجها

�تجارa³ا �Kي�، �من�جديد �البدء �Kي �الحق �جمي�Rيمنحها �وهما �من�جديد �الوfدة �من �يجعل ما

لكaiا�هذه�اcرة�لن�تبحث�عن�رجل�جديد�بل�ستستعيد�ذكرى�زوجها�،��ش�aاءو�طقوس�اللذة

Kتوcيا� �فيه��ماكن�السياحية، �تشاركها �حنZن�إليه �Kي ،� �أفهمه�«فاسطنبول�تستقبلها بجفاء

أنا�ال}'�اعتقدت�أني�سأجده�هنا�حاcا�أحط�قدمي�و �(...)توقعت�أن�تراني�برفقة�زوâي�.. جيدا

¬ي�نفسها�توقعت�أن�و �اسطنبول�تتوقع�وصول�الزوج�مع�الساردة�2»ع\ى�أول�ش�Yºمن�أرضك

فكأن�،�أن�زاراها�معاو �فقد�سبق،�اcشYxكة�بيaiما،�}'�تمثل�مكان�الذاكرةال،�تجده�باسطنبول 

  . به�الساردة�تفر�من�فراغ�أيامها�Kي�غيابه�نحو�فضاء�كان�قد�احتله�سابقا�متوقعة�أن�تجده

�� �هاربة �خيالة �لكن�صورة �ستجده �إذ �الخيال �يخيبه �لن �التوقع �خيبه و�هناك�Kي�«ما

�ا �الساحة �من �اcنفلت �الشارع z(µالليلأق� �وسط�سكينة �لكYºى �أخYZا ظهر، �#ي �Kي�، محلقا

بجسدها��ةتطاردها�Kي��زقة�محتفي�3»الراحةو �مبتسما�كعادته�Kي�لحظات�الطمأنينة،�العتمة

وصية�أخYZة� Yxك�غYZيال}'��f،�بلة�من�شفاه�خيال�زوجهابالحب�الذي�ستمارسه�قو �مرة�أخرى 

"'Ñأكت ."  

حينما�،�ككل�÷)'ء�Kي�فضاء�هذه�الروايةو �كاcطر تماما�،�لتتخذ�أسطنبول�دfلة�أيروسية

                                                           
افريقيا�،�عبد�هللا�زارو : تر،�السلوكات�الجنسية�اcهمشة�Kي�اcغرب�الكبYZ،�الحريم�روح�السراري و �الجنس،�مالك�شبل:1

  89ص،�2010،�اcغرب،�الشرق 
2
  118ص،�شهقة�الفرس،�سارة�حيدر 

3
  125ص�،�اcصدر�نفسه�:
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��fيصلح�إ�fللحب« �السياحية�و �لتعرض�الساردة�اسطنبول  1»تص�YZاسطنبول�مكانا مواقعها

مرسومة�Kي�) (...)تاريخية�و �(ثقافية�و �لكن�أيضا�اجتماعيةو ،�كطوبوغرافيا�ليس�فقط�فZ¿يائية«

�اcحتلZن �بخيال �اcتعاو �2»اcعمرينو �الفضاء �قبZنملوكها �cا�، �التوصيف�اللفظي �عن معرضة

 : مكتفية�بعبارات�موجزة�مستقاة�من�التاريخ�اcدينةو ،�تراه�العZن�من�معالم�سياحية

ال}'�تحولت�بعد�استحواذ�محمد�الفاتح�" سانت�صوKي"ها�أنا�Kي�كنيسة�و �«

�إ#ى�مسجد� �القسطنطينية �صوفيا"ع\ى �إ#ى�" أيا �تحولت�القسطنطينية كما

حفيف�اRcئكة�حول�و �ازال�يحتفظ�برائحة�اcاء�اcباركمسجد�م..إسطمبول 

 ..هو�يتلو�قداس��حدو �ذ�القستعاويو �يسوع�اcصلوب�وسط�غمام�البخور 

�الفاتح�و �دموع�قسطنطZنو  �ت�aاوى�بZن�ذرا¡ي �امYºاطوريته هو�يرى�عاصمة

  (...) الYxكي�غريب�الوسامة

�Yºأنا�أمام�ق� مجرد�ق�Yºإ#ى�مكان�الذي�تحول�من�" أبو�أيوب��نصاري "و�ها

يقوم�بتوزيع�العطايا�و �مقدس�يتلقى�فيه�كل�سلطان�جديد�سيف�الخRفة

�جنود��نكشارية �تخلصه�و �ع\ى �الديوان�بمناسبة �أعضاء �أمام �كلمة إلقاء

  3»..من�أخيه�أو�أبيه�واعتRئه�أخYZا�عرش�الخRفة

�اcقاطع� شرة�دون�مبا�يحضر�اcرجع�السيا�ي�باسم�العلمو �تغيب�ثقافة�العZن�Kي�هذه

�ليتناص�الخطاب�الروائي�مع�الخطاب�التاريÔي،�ما�فaªا�من�تحفو توصيف�لفظي�لهذه��ثار�

�الذكرو  �عن�تاريخ�اcعالم�سالفة �نبدة �مركزة �الراوية�تعرض�Kي�شكل�ومضات�موجزة كأننا�،

�مطوي�سياحية �تعريف�Kي �أمام �صورا�، �مشكلة �التقريرية �ت½¿اح�عن �الشعرية �اللغة غ�YZأن

�اcكانمتخيل �هذا �عن �ة �اcقبوس��و ، �Kي �اcسيpي �الدي±' �الخطاب �من �ل متغذية مشكلة�،

�الحسية �من�الصور �متتالية ،� �اcبارك"شّمية �اcاء �البخور و �"رائحة ،� حفيف�أجنحة�"سمعية

cئكةاR"حد"و��� �قداس �و " تRوة �البخور " بصرية �غمام �وسط �اcصلوب دموع�"و�"يسوع

                                                           
  الصفحة�نفسها،�السابقاcصدر��:1

2:Marie-José Hanaï,La réinvention de l’espace dans le roman prophétique Mexicain, in: 
Géographies imaginaires, p85  

3
  120ص،�شهقة�الفرس،�سارة�حيدر :
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تراكب�عصورا�مختلفة�Kي�عبارة�و �ور�متخيلة�تخYxق�الزمنلتعرض�اcكان�Kي�ص،�"قسطنطZن

قدمته�مرجعا�سياحيا�بأبعاده�و �بلغة�شعرية�تحررت�من�حدود�اcرج©ي�كما�تراه�العZن،�واحدة

Kي�الجزء�كما�هو�الحال�،�قيمة�من�عصر�Èخربما�طرأ�عليه�من�تغK�YZي�الو ،�الثقافيةو �التاريخية

ن�السيا�ي�Kي�عرف�سارة�حيدر��fيأخذ�قيمته�من�تشكيله�اcقبوس�الثاني�كأن�اcكاالثاني�من�

 Ugoايغو�فو#ي�و �Bonade Rossanaروسانا�بونادييه�إنما�مما�تسمه�كل�من�و �البصري 

Volli � �السردية«بـ �تعزيز�اZc¿ة �صيغ �تخلق� 1»اشتغال �السيا�ي �اcرجع �حول �السرود فهذه

  . تصنع�من�خRلها�قيمتهو �أسطورته�الخاصة

التقاط�ما�هو�تاريÔي�فقط�بل�إabا�ترصد�باcهوسة�بالتفاصيل��fتكتفي��ردةلكن�السا 

لYxسم�صورة��2»هم�ينادون�ع\ى�سلعهم�و �بعض�الباعة�اcتجولZن« :بعض�اcشاهد�من�اليومي

والثاني�ت½¿ل�،�ثراء�التاريخو �بوجهZن�مختلفZن��ول�عن�مدينة�ترتقي�لسماء�القدÐ)'،�متكاملة

  . به�إ#ى�اليومي�اcألفوف

�الشعرية �لغ�aا �إن �بل �البعد �هذين �Kي �السيا�ي �حيدر�بتصوير�اcرجع �سارة ،��fتكتفي

�للتخييل �مجا�fواسعا �تمنحها �السياحية�، �باcرجعية ��f¬ي �آخرى �مدينة �خRله �من لتخلق

�اسطنبول ،��f¬ي�باcتخيلة�تماماو ،�بشكل�ك\ي �السردو �إabا �نسنة�كما�يصفها�و،�قد�أنسaiا

�YZي�الفن«من�الحماس�تعد�مرشد�أحمد�بكثKا�رؤيا�فنية�فائقة�،�من�أروع�القيم�الجمالية�abu

�اcنطقية �للمقاييس �تخضع f� �الواقعيةو ، ��حداث �تشابه f� �صفات�، �الفنان �فaªا يضفي

،�Kي�عملية�تجسيد،�إما�بمنحها�أعضاء�أو�جسدا�بشكل�عام�3»...إنسانية�محددة�ع\ى��مكنة

منحت�؛�هو�ما�فعلته�شهقة�الفرسو ،�صفات�إنسانية�علaªا�الذي�يتم�بإسقاطو �بتشخيصها أو

�الصورة �لتوضيح �بالتشبيه ��حيان �بعض �Kي �متوسلة zÓن�� �وصفات �جسد ،�fسطنبول

�أو�مشاعر�اcدينة�و  �Kي�وصف�أعضاء من�ذلك�مث�Rصورة�،��ن�zÓ–مستغنية�عنه�مستمرة

امه�ما�تزال�أسباب�الجرح�رغم�التئ،�الجسد�العمRق�الذي�يخفي�كل�موضع�منه�جرحا�قديما

                                                           
1:citer par:Bertrand Westphal,Vacances sur papier,in:Espaces tourismes esthétiques,p 8 

2
  120ص،�شهقة�الفرس،�سارة�حيدر :

  8ص،�2003،�مصر،�النشرو �دار�الوفاء�لدنيا�الطباعة،�cكان�Kي�روايات�عبد�الرحمن�منيفأنسنة�ا،�مرشد�أحمد�:3
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  : القRعو �فتaiمر�دموعها�ع\ى��عضاaÙا�ال}'�ليس�غ�YZاcساجد،�تدفع�للبكاء

�جسدها�« �Kي �قديم كر�بجرح
ّ
�يذ �اcدينة �هذه �Kي �قدماي �تطأه �مكان كل

جرح�ربما�تكفلت�تغYZات�الزمن�بتضميده�لكن�هناك�دائما�إشارة�...العمRق

�إليه �النازفة، �حكايته �او �إ#ى �لمدموعه �بعد�ل}' �تجف �تغمر�اcدينة�، بل

   1»...القRعو �حامضة�ع\ى�خدود�اcساجدو �تنساب�هادئةو �(...)بأسرها

uن�؛�الذي�كان�سببا�Kي�مأسا´aا،�aذه�اcواجع�ال}'�يخفaªا�هذا�الجسد³لكن��fأحد�اهتم�

نينه�يجعلها�الجسد�اcشت¼�zالذي��fيصüي�u ،��نzÓ-يشيؤ�اcدينةو ،�حسنه�يعم'�عن�مواجعها

،�اكتسبت�اcدينة�إذا�جسدا�عمRقا�مرة. 2»مدينة�لم�يفهمها�أحد�uن��fأحد�أصüى�إلaªا«: أحد

  . لتشكل�صورة�الحسناء�اcكلومة،�وجعهاو �عن�حسرا´aا ودمعا�يعYº،�فاتنا�مرة�أخرى و 

� �و¬ي �معاكسة �حيدر�اسطنبول�Kي�صورة �الYxكي�«تشكل�سارة �الفاتح ت�aاوى�بZن�ذرا¡ي

aا�مخلفة�الزوج�العاجز�ل�aب�نفسها� 3»غريب�الوسامة لتشكل�صورة�امرأة�تنساق�وراء�شه́و

تعود�ثيمة�الوfدة�من�جديد�Kي�صورة�أخرى�تتحول�". تولد�بZن�يديه�من�جديد"لرجل�أقوى�

Kي�إشارة�،�¬ي�تغتسل�باcطرو ،�نظرا´aا�الطفوليةو ،�اسطنبول�إ#ى�امرأة�تستعيد�عذري�aا وفقها

  : إيروسية�أخرى 

�ل« �اcغتصبZنتعود �أسماء �فتختفي ��و#ى �عذري�aا تتطهر�الجراح�و �لمدينة

�لم�(...)القديمة �طفلة �عي±' �فجأة �اللتZن�صارتا �من�عينaªا �الحقد و�يختفي

   4»...لون�الفراشاتو �تعرف�من�الحياة�سوى�حنان��بوين

�طفول�aا �اcدينة �تستعيد ��نثوي ، �الحلم ��خرينو ، �ع\ى �جمالها �سطوة �تستعيد ،�معه

�بالجسدفي �عود�السرد�لRحتفاء �سبق، �الساردةو �جسد�الدينة�كما zÓأن�احتفى�بجسد��ن�،

��خر  �النساء �من �عدد �إ#ى �السرد �امتداد �ع\ى �تشظت�ذا´aا �الصور��ياتال}' �هذه �بيaiن من

                                                           
  120ص�،�شهقة�الفرس،�سارة�حيدر�:1
  119ص�،�اcصدر�نفسه�:2
  120ص�،�اcصدر�نفسه�:3
  121ص،�اcصدر�نفسه�:4
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�اcدينة. الثRث�للمدينة �أنسنت�لتعYº- إن�اسطنبول zÓن� zÓي�-عن�ادراك��نK� �لذا´aا الراوية

�متعددة �صور �اcبدعة�و ، ��نسانية �الذات �a³ا �قامت �إسقاط �عملية fإ� �اcدينة �أنسنة ما

�أرضا�عامرة«فالساردة�ترى�Kي�نفسها�. 1خصائصها�ع\ى�اcوضوع�اcؤنسنو �عواطفهاو �cشاعرها

�و  �الغزاة �بنفسها�2»الفاتحون بال�Yوات�يتعاقب�علaªا aم�¬ي �الذين�اختا́ر اختارت�أن�تخون�و ،

�معهم �زوجها �تلو�� ، �خرواحدا �جسدا�، �أصدقاaÙا �أمام �زوجها �يعرضها �ال}' �اcرأة �¬ي ثم

z¼سطوة�جمالها،�مشت�YZيلتقطون�غ�Rالطفلة�ال}'�تطارد�الفراشات«¬ي�ثم�،�ف«.   

�النص �Kي �معرفية �بوظيفة �الفرس��fيكتفي �شهقة �Kي �السيا�ي �فاcرجع �يأتي�، �إنه بل

تتخذ�من�أنسنته�وسيلة�لعرض��ثم�إن�سارة�حيدة،�اجتماعيةو �دffت�تاريخية ت�لهامحمR ب

  . أو�مأساة��ن�zÓبشكل�عام،�مأساة�أنثاها�الساردة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   8ص،�أنسنة�اcكان�Kي�روايات�عبد�الرحمن�منيف،�مرشد�أحمد�:1
2
  122ص،�فرسشهقة�ال،�سارة�حيدر :
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        الفضاء�ا@تخيل-2

ال}'�وجدت�أسسها�Kي�النقد�و ،�و�بتعاد�عن�اcرج©ي،�كانت�بداية��تجاه�نحو�اcتخيل

،�ياتالذي�نشأ�خاصة�Kي�مجال��خRق la critique anti-mimétiqueاcعادي�للمحاكاة

�الشباب �مثل �حساسة �لفئات �اcوجه �بالنص �خاص �بشكل �النساءو �مهتما �دائر ، �ةلتتسع

�ديمقراطية�اهتمامه �ظهور �مع �بZن�مختلف�الفئات�الشعبية fحقا �وانتشارها �القراءة دخل�،

abي�Kي�مجال�الفنون�Kائي�كمدافع�شكله�اتخذو �)19(اية�القرن�التاسع�عشربقوة�aiعن�الفن��ال

  . الخالص

�تحرير�اcمارسة�الفنية�من��شتغال�اcرج©و �الحداثةتأتي�ل Kي��يتكون�من�أهم�نتائجها

،�هو�اللغةو �جناس��دبية�أf ثم�اتجهت�العناية�نحو�العامل�اcشYxك�بZن�كل�� ،�مجال��داب

،�ليحقق�أي�عمل�أدبي�أدبيته�فع�Rعليه�أن�يتحرر�من�الخضوع�لبعض��شتغاfت�اcرجعيةو 

فتح�اcجال�fشتغال�اللغة�دون�حاجة�و �1. تمثيل�للعالم�الواق©ي أي�نوع�منبشكل�أوسع�من�و 

يدمجها�بالحلم�مع�فرانز�كافكا�و �هذا��شتغال�اللغوي�سيحرر�الرواية،�لa¾Rام�بواقعية�اcروي

�نادى�به�من�بعده�السYZياليون�دون�أن�يحققوه�فعR«الذي� صهر�الحلم� :نجح�Kي�تحقيق�ما

انفتاح�،�ه�استكمال�تطور أك��Yمن،�عدها�ميRن�كونديرا�انفتاحا�غ�YZمتوقعKي�خطوة�ي�2»بالواقع

متحررة�من�ضرورة�،�كما�Kي�الحلم،�يجعل�من�الرواية�فضاء�تستطيع�فيه�اcخيلة�أن�تتفجر

�حتمال�ال}'��fمفر�مaiا .  

،��فضية�اcتخيلة�بشكل�خاص�ليست�غريبة�Kي��دب�العربي�القديمو�غ�YZأن�التخييل

فإن�السرد�،�)يعتمد�التسمية�للمكان�اcرج©ي و�هو(القديم�لصيقا�باcرج©ي� ا�كان�الشعرفإذ

نقصد�ع\ى�وجه�التحديد�ألف�ليلة�و ،�وانطلق�يشكل�عواcه�اcتخيلة�بكل�أنواعها،�تحرر�منه

،�غابات�وغYZها�من��ماكن�وليدة�اcخيلةو �بحار و �سراديبو �بكل�ما�رسمته�من�قصور ،�ليلةو 

ثرها�Kي�الرواية�الجديدة�الجزائرية�خاصة�مع�واسي±'��عرج�الذي�استلهم�من�هذه�ال}'�نجد�أو 

                                                           
1: Jon-Arild Olsen,L’esprit du roman , œuvre fiction et récit, Peter Lang , Allemagne,2004, 
pp 119 - 122 

  23ص،�1999،�سوريا،�النشرو ��ها#ي�للطباعة،�بدر�الدين�عرودكي: تر،�فن�الرواية،�ميRن�كونديرا�:2
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�روايته �أفضية �اcاية"العوالم �أك��Yمن�مستوى " رمل �ع\ى �الليا#ي �مع �تتعالق ليس�ع\ى�و �ال}'

كذا�و �من�نص�الليا#ي�جRوâي�الذي�استفادعز�الدين�مثله�و ،�مستوى��فضية�اcتخيلة�فقط

Kي�حZن�نجد�روائيZن�،�أطلق�العنان�cخيلته�ال}'�أسست�مدينته�اcومس�دمنة�ثممن�كليلة�و 

أفضية�متخيلة�لروايا´aم�من�ذلك� آخرين�لم�يعودوا�إ#ى�هذا�اcوروث�السردي�مع�ذلك�شكلوا

أفضية�نصية�ما�¬ي�إ�fعRمات�تتحدد�Kي�الوقت�ذاته� اذين�شيدلبش�YZمف}'�ال،�سارة�حيدر

إن�اتخذت�أسماء�أو�و �ذلك�أabا�1تقRلي�aا�حZن�تقابل�بالواقع�عدم�اسو ،�بانغRقها�ع\ى�نفسها

  . فإabا�تعود�لتحيل�عليه�دfليا،�صورا�تفصلها�عن�الواقع�حرفيا

  كنائية�Bفضية�ا@تخيلة�-2-1

تشييد��ى اختارت�روايات�أخر ،�ع\ى�خRف�الروايات�ال}'�استندت�إ#ى�أفضية�مرجعية  

�متخيلة �مدن ،cبا� �متفاوتة �بصRت �اcرجعيةترتبط �دن �اسYxاتيجية�، �وفق �الروائي يرسمها

�f¬ي�و �لتشكل�أفضية�محتملة��f¬ي�موجودة�فعK�Rي�الواقع،�تختلف�من�رواية�uخرى ،�معينة

�ك\ي�تشكيRت �بشكل �خيالية �الواق©ي، �بZن �مزج �اabا �فعل�بش�YZمف}'و �بل هو�و �اcتخيل�كما

cبا� �اcتخيل �مازجا �بالجزائر�العاصمة �الثقب ��ي �رج©ييموضع �مدنا� أو، �الروائي �يشكل أن

  .2الفجيعةو �سمات�اcدن�الواقعية�كما�Kي�رواية�سرادق�الحلممتخيلة�بالكامل�غ�YZأabا�تحمل�

�و#ى�مدن�تخييلية�تحمل�اسم�مدينة�؛�من�اcدن�Kي��دب�يذكر�جZن�ياف�تاديي�نوعZن�

�دون�أن�تحمل�سما´aا �هيليوبوليس�ال}و �مرجعية �لم�تحمل�أي�من�هو�يمثل�لذلك�برواية '

تحمل�فيه�اcدينة�،�أما�النوع�الثاني�فهو�ع\ى�العكس�من�سابقه،�سمات�مدينة�طيبة�اcصرية

�مع�؛�الروائية�معالم�اcدينة�الواقعية�دون�أن�يذكر�اسمها�صراحة�Kي�النص كما�فعل�كافكا

تخييلية�بZن�ال�لتبقى�العRقة�رهن�ما�يسميه�ميشال�بوتور�باèحالة،�براغ�Kي�روايته�اcحاكمة

  . الروائيالفضاء�الواق©ي�و 

                                                           
1:Abdallah Lissigui, La représentation de l'espace dans l'oeuvre d'Alain Robbe-Grillet, 
thése de doctorat dirigée par: Philippe Hamon, Universite Paris Ⅲ, 1996,p 53 

  2006،�الجزائر،�منشورات�أهل�القلم،�الفجيعةو �سرادق�الحلم،�الدينجRوâي�عز�:2
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وعن�الحاجة�إلaªا�Kي�ظل�وجود�،�إحالة�تجعلنا�نتساءل�عن�سبب�استعمال�مدن�متخيلة

يمكن�أن�نرجح�السبب�،�الدffت�ال}'�تروم�الرواية�تصويرهاو �مدن�مرجعية�تحمل�السمات

'(Ðبشكل�مباشرو �السيا� �السياسية�ترفض�تحد¾aا �نتو �1هو�أن�السلطة �رمل�هو�ما �Kي لمسه

�اcاية �الجمهورية؛ �من�كلمتZن�هما �منحوتا اcملكة�ليشكل�و �حيث�اختار�واسي±'��عرج�اسما

�الرواية �فضاء �اسم �باuو#ى، �هو f� �لتتشكل�و �الذي �معها �مaiما �أخذ �بل �بالثانية f

�الجمهورية(«الجملكية �بZن �يجمع �خراKي �الغفوة�)اcملكةو �نظام �أمن �يعلم f� �دخلها ال}'

بإشارة�مرجعية�غ�YZصريحة�مع�ذلك�يمكن�أن�نستنتج�أabا�إحدى� 2»ية�أم�من�غرناطةاcتوسط

�دول�حوض�البحر��بيض�اcتوسط �العربية�خاصة، uن�إشكالية�نظام�الحكم��fتطرح�Kي�؛

  . بلدان�الضفة�الشمالية�بالحدة�ذا´aا

�التعتيم�إ#ى�موضوع�هذه�الرواية ،�اد�بالحكمال}'�تتناول��ستبد؛�يعود�السبب�Kي�هذا

هو�ما�دفع�و ،�الذي�يكرر�نفسه�عصرا�بعد�عصرو ،�منذ�الدولة��موية�جرائم�الحكام�العربو 

بإطRق�،�التسمية�Kيمعتمدا�نوعZن�من�الكناية��ول�نلمسه�،�واسي±'�إ#ى�التكنية�عن�الجزائر

يكون��قد،�¬ي�تقنية�منتشرة�بZن�عدد�من�الروائيZن�العربو ،�اسم�جديد�ع\ى�اcدينة�الروائية

حيث�استبدل�اcدن�داخل�" مدن�اcلح"أشهر�مثال�ع\ى�ذلك�¬ي�خماسية�عبد�الرحمن�منيف�

   .بينما�أبقى�ع\ى�اcدن�اcرجعية�من�خارجها،�شبه�الجزيرة�العربية�بمدن�متخيلة

للكشف�،�أما�النوع�الثاني�من�التكنية�هو�مع�الزمن�حيث�اعتماد�التاريÔي�بدل�اcعاصر

�السلطة �ممارسات �التاريÔي� ،عن �السياق �خRل �من �أيضا �نتلمسه �حYxاز�الذي� �هذا يؤكد

YZيش� �كتبت�بالجزائر�العاصمة�Kي�الثاني�عشر فالرواية�كما من�شهر�) 12( واسي±'�Kي�ختامها

� �أحداث�أكتوبر�1988ماي�سنة �قبل �أشهر�قليلة �أي �اتسمت�بالكث�YZمن�و ، �ال}' �الفYxة ¬ي

ال}'�تصرح�،�غياب�حرية�التعبYZو �ة��ستبداد�بالسلطةإضافة�إ#ى�مشكل،�اcشكRت��جتماعية

YZخ�� �فصلها �Kي �الرواية �من��من�«  :a³ا �(...) عندي�دعوة �بحرق�رواية فاجعة�"لقد�طالبوا

                                                           
1: Yves Reuter, Introduction à l’analyse du roman, Armand Colin , 3e édition ,France,2005 

  13ص،�1993،�سوريا،�النشرو �دار�كنعان�للدراسات،�فاجعة�الليلة�السابعة�بعد��لف،�رمل�اcاية،�واسي±'��عرج�:2
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aا�و . الليلة�السابعة�بعد��لف يع�Yºهو�الفصل�الذي�يعود�فيه�واسي±'�إ#ى�الحاضر�لو �1»مصاد́ر

�الرأي �مصادرة �مباشر�عن �دبيالنص�� و �بشكل �اcدينة�و ، �لتغي�YZاسم ��رجح هو�السبب

�الروائية �و ، �السلطةاستبداله �من �موقفه �يع�Yºعن �جديد �باسم �نقدي، �موقف �فaªا�، يرى

بل�تتبع�أهواء�الحاكم�،�اcستبدة�ال}'��fتحتكم�إ#ى�نظام�سياÐ)'�معروف،�الفاقدة�للشرعية

� �شعبه �به �يحلم �ما �يبدي �بالبقو �"الجمهورية"الذي �رغبته �الحكميخفي �Kي �اء �بذلك�، خالقا

  . مزيجا�هجينا�غ�YZمسبوق�Kي�علوم�السياسة

تخييل�أفضية�النص�هو�رغبة�الكاتب�و ،�يبقى�أن�أهم�سبب�للتحرر�من�الفضاء�اcرج©ي

إضافة�إ#ى�÷)'ء�،�التاريخ�أو�التوثيق�التاريÔي�عن��نزياح�بهو،�بإدراج�نصه�ضمن�فن�الرواية

�روايت �ابتعاد �تأكيد �Kي �تضمن�الرغبة �ال}' �التاريخية �عن�الرواية �سرد�ه �Kي '(Ðسا�� �همها ع

أو��-" الجملكية"فاcدينة�اcتخيلة� ).روايات�جورâي�زيدان�مثR( �2حداث�كما�جرتالوقائع�و

�بالكامل �بلد �كشهريار �-¬ي �القديم �السرد �شخصيات�من �زادو �سمحت�باستدعاء �دنيا من�و ،

ما�أبعد�الرواية�عن�التقريرية�،�عبية�كاcجذوبمن�الثقافة�الشو ،�النص�القرآني�سيدنا�الخضر

تفاعلت�هذه�الخطابات�فيما�بيaiا�،�جعلها�فضاء�مفتوحا�يجمع�بZن�أك��Yمن�خطابو �اcباشرةو 

لYZبطها�الكاتب�بسياقها�السوسيوتاريÔي�عاد�Kي�الفصل��خ�YZإ#ى�الفضاء�و ،�راسمة�رؤيا�النص

اندفعت�داخل�شوارع�العاصمة�ال}'�فقدت�« الزمن�اcحدد�بزمن�الكتابةو �"العاصمة"اcرج©ي

وبحرا�ينام�حزينا�عند�. مدينة�تسحب�بحرا .كانت�مدينتنا�وكانت�لنا. نورهاو �الكث�YZمن�انوث�aا

أما�الصلة�بZن�الفصول�السابقة�بفضاaÙا�اcتخيل�وزماabا�اcمتد�uربعة�عشر� 3»أقدام�اcدينة

تكميم�و �فالقمع،�الواقع�الذي�أفرزهاو �الرواية�فو�تحديدا�الشبه�بZن بZن�الفصل��خYZو ،�قرنا

�الحريات�هو�ذاته لكن�الصلة��قوى�¬ي�الفضاء�فالبش�YZالشخصية�اcحورية�Kي�الفصول�،

�ذاكرته �اخx¿نت �ال}' �الحقيقة �قال �cا �السراديب �Kي �به �ألقي �السابقة �شخصية�و ، واسي±'

YZي�شكل�رواية�¬ي�تتوقع�أيضا�أن�تساق�إ#ى�السراديب�بعد�أن�قال الفصل��خKت�الحقيقة�

  . تحديدا�هذه
                                                           

1
  421ص،�اcصدر�السابق:
  31ص،�2005،�سوريا،�منشورات�إتحاد�الكتاب�العرب،�أسرار�التخييل�الروائي،�نبيل�سليمان:2
  422ص،�رمل�اcاية،�واسي±'��عرج�:3
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،�يسقط�السبب�السياÐ)'�مع�الروايات�الصادرة�حديثا�دون�أن�يختفي�الفضاء�اcتخيل

�أنمث�R" أشجار�القيامة" ترسمه�الذي ��تحدد�بعد �الك\ي �يضمهالفضاء هو�اcدينة�و �الذي

  .الثقب هو��يو �الفضاء�الجزئي�اcتخيل�ال}'�تضم) صمةاالجزائر�الع(الواقعية�

اختار�ها�بش�YZمف}'�لتضم�حيه��:اcدينة�اcرجعية�Kي�أشجار�القيامة�¬ي�الجزائر�العاصمة

�أكYº« اcتخيل �الجزائر كان �مدينة �Kي �أظن �ما �ع\ى �1»�ي �فيه�، �ستدور �الذي �الpي �أن وبما

 fله��حداث�� �جغرافيا �مرجعا �اتجه، �الروائي �من��فإن �تبدأ �باcكان �خاصة �لغة �ابتداع إ#ى

�2مية�لتنتقل�إ#ى�سرد�طقوس�تأسيسهالتس �فكان�أن�حدد�موضعته�Kي�مدينة�الجزائر، ثم�،

  . ساكنيهو �هندسته

،�أن�سبب�اعتماد�الفضاء�اcتخيل�ليس�سياسيا�وجود�الفضاء�اcرج©ي�Kي�الروايةيبZن�ل

فيتعدد�اcرج©ي�ليصبح�أي�،�الذي�ينقل�اcكان�من�اcتعZن�إ#ى�اcحتمل،�بل�هو�السبب�الف±'

أما�عن�،�هذا�من�حيث�عRقته�باcرج©ي،�بشكل�أوسع�أي��ي�من�الجزائرو ،�ن�العاصمة�ي�م

�للوصف �النصية�فهو�يفتح�اcجال�واسعا �عRقاته �الوصف�حق�Rو �من�جهة، يشكل�مع�هذا

ال}'�ستتجه�أول�،�من�جهة�أو#ى�كرؤيا�للكتابة�والثانية�كقراءة�التلقي،�ديناميا�لتلقي�الفضاء

  .لكاتب�للفضاء�اcتخيلذي�اختاره�ا�مر�حتما�لRسم�ال

�الpي�،�¬ي�الثقبو �اتجه�مف}'�إ#ى�مفردة�تو�ي�باcع±�zبشكل�مباشر  ال}'�تو�ي�بأن�هذا

�العاصم' �الفضاء �شرخ�Kي �أو�خرق ، �شق �العاصمة، �يعيب�فضاء �الدffت�السلبية�، مكثفا

ناهيك�،�اcعاناةو �جمع�كل�أشكال�الفقر ،�ال}'�تو�ي�مباشرة�للقارئ�بأن�اcكان�مأزوم،�للتسمية

  . ألمو ،�)ظلم( عما�تو�ي�به�من�ظRم

�اcرج©ي   �قيود �من �الكاتب �اcتخيل �الفضاء �يحرر �لتشخيص�و ، �واسعا �اcجال يفتح

�الفضاء �صفات�، �أو�مجموعة �بصفة �الpي �ارفاق�اسم �الغالب�إ#ى �Kي �مف}' �فيه �يعمد الذي

Rع\ى�سبيل�التدمر�أو�الشتم�من�ذلك�مث� �دائما �الثقب�اcلعون �:متتالية�سلبية �اcهملو ��ي

                                                           
1 :YZف،�أشجار�القيامة،� مف}' بشRوت،�الجزائر،�الدار�العربية�للعلوم،�منشورات�اختYZ38ص،�2005،�ب  

2: Jean Roudaut, Les villes imaginaires dans la littérature française, Hatier, France, 1990, 
p85 
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   .)69ص(أهرب�من�هذا�الpي�اcلعون ،�هذا�الثقب) 66 ص(أتوجه�للpي�القدر�) 30ص(الحزين�و 

،�بحيث�يتخلل�اcقطع�الوصفي�سرد�بعض��حداث،�ليتجه�إ#ى�الوصف�Kي�أحيان�قليلة

�السردي �اcقطع �مو �أو�العكس�يأتي �الوصفي �معلنات�للمقطع ن�تتخلل�أحداث�تكون�بمثابة

��:ذلك �للتجول �أتجول " الخروج �"كنت �التاسع وأ، �الطابق �شرفة �Kي �الجلوس �تمنح�، ال}'

�وصف�الpي �ع\ى �القدرة �العا#ي �بموضعها �ذاته، �Kي�«: من�طرف�السارد نجلس�لوقت�طويل

�التاسع �الطابق �شرفة �القذرو ، �حينا �بالنظر�إ#ى �#ي �تسمح �كانت �كاملة ال}' �بصورة كانت�،

�اcنظر�الك\ي��1».محاطة�بسياج�من�البيوت�القزديرية،�العمارات�مكتظة�ح}��zخر بعد�هذا

لتسويغ�الوصف�يأتي�ع\ى�و ،�يتجه�الواصف�Kي�مقطع�آخر�إ#ى�وصف�جزء�من�الفضاء�اcتخيل

  :الخروج�Kي�جولة�صباحية

 » ...� �دهالZ¿ه �بZن �الثقب(كنت�أتجول �رجةاcتع) �ي اcخنوقة�و �اcحفورةو ،

(....) �fمنطقا�جماليا�يحكمهاو ،��هندسة�لهااcبنية�ع\ى�أشكال�مخروطية�f و 

� �الصغYZة �الحديقة �يشبه �ما �إ#ى �وصلت z{ح� �بعض�(...) مشيت �تزال ما

�بائس ��شجار�الهرمات�تقف�بتعال �أوراق�خضراءو ، �غYZو ، aا  لكن�خض́ر

  ) 85�،86ص�( a³ .«2ا�أيضا�مقاعد�خشبيةو ،�إc�fن�ينظر�إلaªا،�بائنة

�ترس �ع\ى �اcب±' �اcقط©ي �اcقطعهذا �بداية �العنوان�Kي �يخ�اcوضوع �إ#ى�، ليتجه�مباشرة

�ال �الحديقة،�دهالZ¿عناصره ثم�ينتقل�Kي�مستوى�آخر�إ#ى�العناصر�اcكونة�،�يوسع�ك�Rمaiاو ،

�لها�أيضا،�¬ي��شجار�واcقاعدو �للحديقة �¾aمنا�من�اcقطع�هو�السمات�السلبية�،�موسعا ما

�بالفضاء �ال}'�يلحقها لبناء�مقطع�وجوده�ضروري�Kي� ا�ع\ى�حاسة�النظرهو�يصوره�معتمدو ،

الفضاء�ال}'�سيجري�فيه�و �è«3نه�بمثابة�العZن�ال}'�يطل�مaiا�اcتلقي�ع\ى�عالم�النص« النص�

��حداث �الرواية، �أحداث �Kي '(Ðسا�� �الدور �الضاغط �الفضاء �لهذا �أن �ذلك صناعة�و ،

�فaªا �الYxاجيدي ،� �الفضاء �هذا �عRقة �عن �نتساءل �يجعلنا �الواق©يما �بالفضاء �اcتخيل أو�،

                                                           

1
  38ص،�أشجار�القيامة،�بش�YZمف}'��:

2
  85�،86ص�ص�،�اcصدر�نفسه:

  116ص�،�2009،�الجزائر،�ديوان�اcطبوعات�الجامعية،�شعرية�اcشهد�Kي��بداع��دبي،�حبيب�مون�)'�:3
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ما�هذا�الوصف�الذي�جاء�به�و ،�الذي�يقيم�بالجزائر�العاصمة،�أفضية�السYZة�الذاتية�للكاتب

كونه�تسجي�Rللفضاء��و فإنه��fيعد،�هو�يحمل�اسما�متخيRح}�zو ،�تمثيل�للفضاء�الواق©ي fإ

  . صفا´aاو ،�يأخذ�مكوناته�1اcتخيل�ع\ى�الفضاء�الواق©ي

  ا@رآة�للذات�ا@تشظية�فضاء�- 2-2

حيث�،�دب��وربيخاصة�Kي�� ،�للمرآة�مكانة�هامة�Kي�النصوص�القديمة�بشكل�خاص

zÓنuا�قد�تكون��داة�ال}'،�الحاملة�للمرآة�ترتبط�باab2تفتح��فاق�للبطل كما�أ�،�Yxأن�بي�z{ح

فYxض�فaªا�إذ�اc،�ث�عن�اcرآة�ليس�تافها�مطلقاالحدي يؤكد�أن Peter Schnyderشنايدر�

،�)معبودا(إن�لم�يكن�خفيا�أن�اcجتمع�الغربي�يرى�Kي�اcرآة�شيئا�صنميا�و ،�أن�تعكس�الواقع

�يعكس�نرجسية�واعية�بحدودها ،� �أدبيا �اcرآة �بالذات�يضع�حضور �التصور وضع�مفإن�هذا

�تساؤل  �النصف�مأساوية�او ، �اcرآةباfبتعاد�عن�النظرة �للتطلع�من�وراء �لفاترة فتح�بشكل�ي،

هو�و �3اcرآة�كنقطة�انطRق�لكل�تمثيل�جما#ي؛�و#ي�الحديث�عن�عRقة�اcرآة�بما�وراء�الواق©يأ

إK�fي�،�خصوصية��fيمنحها،�ما�¾aمنا�uن�حضور�اcرآة�Kي�النص�كأثاث�أو�ك()'ء�بشكل�عام

كما�أن�حضورها�بوصفها�فضاء�لRنعكاس�كما�هو�الحال�Kي�،�وظيف�aا�تلكحدود�اشتغالها�و 

�الت �ساcة�يثحفككرواية �وجه �عليه �ينعكس �الذي �الفضاء �اcرآة �تمثل �طفول�aا، فيثK �YZي

�¾aرع�a³ا�إ#ى�الحمام..« :الدموعو �إنما�فقط�بسبب�الوجه�اcلطخ�بالYxابكها��fبسبب�اcرآة�و ضح

خRل��تنظر�إ#ى�نفسها�منو �تبكي�تبكيو �يجلسها�ع\ى�كتفيه�ويYxكها�أمام�اcرآة�تنظر�إ#ى�نفسهاو 

�ينخفض�تدريجيا(...)الخنب�والرعام�اللعاب�و و �لطZناو �الدموع �يكف�(...) فيسمع�بكاءها z{ح

يقYxن�التحول�من�البكاء�إ#ى�الضحك�بصورة�الوجه��f 4»عند�ذاك�تطلقها�قهقهة�مدويةو �abائيا

ترتد�نحو�دfل�aا��و#ى�كوabا�فضاء�لRنعكاس�فقط�مما�و �باcرآة�Kي�ذا´aا�ال}'�تفقد�كل�دa´ffا

�ح �أو�انزياحيفقد �شعرية �أي �ضورها ،Rمتخي� �ذلك�فضاء �وفق �ف�Rتعد �نفسها�و ، اRcحظة

                                                           
1: Jean Roudaut, Les villes imaginaires dans la littérature française, p 10 
2: Einar Mar Jonsson , le miroir, naissance d’un genre littéraire, Les Belles Lettres ,France 
1995, p9  
3:voir: Miroirs – Reflets , Esthétique de la duplicité , sous la direction de: Peter André 
Bloch et Peter Schnyder, Presses Universitaires de strasbourg ,France, 2003, p6 

  30ص�،�1982الجزائر�،�التوزيعو �الشركة�الوطنية�للنشر ،�2ط،�التفكك،�رشيد�بوجدرة:4
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   .مع�اشتغال�اcرآة�Kي�مرحلة�عمرية�fحقة�¬ي�شباب�ساcة�هانسجل

�بذات�الشخصيات� �مقYxنا �فضاء �اcبحث�فكوabا �Kي�هذا �من�اcرآة �¾aمنا �ما �أما ذوات�،

اcرآة�كما�هو�الحال�Kي�رواية�شهقة��تعيش�احدى�صورها�Kي،�متشظية�تظهر�Kي�أك��Yمن�صورة

البطل�اcغيبة�من�اxcن�كما�هو��اء�حميميا�معشوقا�يحتفظ�بتقاسيمفض أو�تعد�اcرآة،�الفرس

  . الحال�Kي�وصية�اcعتوه

�حيدر �عند�سارة �تحضر�اcرآة ��fتحتل�مساحة�نصية�معتYºة، �لكaiا بل�تشتغل�حZن�،

¬ي�جنية�الليل�« ،�\ى�أك��Yمن�شخصية�Kي�النصوتوزيعها�ع،�تعمد�الساردة�إ#ى�تشظية�ذا´aا

¬ي�الكاتبة�ال}'�ترفض�..ويتضاعف�الظمأ�الغامض�للخلود�اcؤقت،�حZن�يعلو�صراخ�الشهوات

والطفلة�ال}'�تركض� 1»الجيادو �¬ي�كولومبيا�Kي�ماضaªا�الحاشد�بالفرسان(...) أن�تصدق�ذلك

�امرأة�اcرآةو ،�خلف�الفراشات إن�كانت�اcرآة�Kي�و ،�ث�لها�عن�وطنالسجينة�ال}'�تبح،�أخYZا

� �÷)'ء �مرتبط�باuنobject zÓالغالب�¬ي �وال½Yجسية، ��2يروÐ)'و، �Kي�، �تx¿احم الثيمات�ال}'

� �الفرسرواية �شهقة �اcرآة، �امرأة �الدffت�غ�YZأن �تكثيف�هذه �Kي �تسهم �لن �ستتخذ�، بل

�للمتوقع �مغايرا �سرديا �مشروعا �البحث�عن�وطن، �إنه ��ص، �خارج�فضاaÙا �)اcرآة(\ي الذي�،

�لها �سجنا �افتقار�للحريةو �يمثل �حالة �Kي �يضعها �و ، �هدفها �رغب�aا/ لبلوغ �موضوع تستعZن�،

لتتحرر�امرأة�اcرآة�،�ال}'�يفYxض�أن�تقوم�بمشروع�عر|)'�تبلغ�من�خRله�الغيوم،�بالساردة

  :تعود�إ#ى�وطaiاو �لحظ�aا

  أريد�أن�أعود�إ#ى�وط±'؟��- «  

  أين�هو�وطنك؟�و �-

  ..خلف�الغيوم،�مكان�ماKي��-

  .. لطاcا�طاردت�الغيوم�بحثا�عنه�لك±'�لم�أنجح�Kي�اللحاق�a³ا�-

   3»..دعي±'�أعد�إ#ى�وط±'و ��fتYxاج©ي،�أرجوك،�عندهاو �ستلحقZن�a³ا�يوما�-

                                                           
   80ص،�شهقة�الفرس،�سارة�حيدر�:1

2: Einar Mar Jonsson , Le miroir,p9  
3
  29ص،�اcصدر�السابق :
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وطن�امرأة�اcرآة�ليس�أك��Yمن�انتقال�الساردة�إ#ى�و ،�اللحاق�بالغيوم�ليس�أك��Yمن�اcوت

��خرى  �الحياة �f و ، ��خرة¬ي ��تع±' �للخلود، �ما �بداية �بل�مجرد �فع�Rلبلوغ�، �الساردة تس©ى

تنقل�للمستشفى�و �¬ي�تستبدل�الحشيش�بحبوب��كستازي�ال}'�تصاب�بعدها�بنوبةو �الهدف

،�Kي�ما�وراء�الغيوم،�أن�)�zكل�÷)'ء�عما�حدث�هناكو �بما�يلزم�uعود�إ#ى�رشدي هنا�حقنوني« 

ما�زالت�،�بالرغم�من�كوabا��ن�مسجونة�خلف�مرآة�البيت�تلك�اcرأة�ال}'..ع\ى�مشارف�وطaiا

�أذني �Kي �بصمت �بالخيانة.. ت*ن �لها�..ت�aم±' �أجد �حZن �أتراجع fأ� �إ#ي �تضرعت �يوم تذكرني

�و  1»..وطaiا �ذلك�خان�aا �عادت�للحياةمع �حرية��خرى  كأن�حرية، �تلüي �احداهما �يذكرنا�، ما

،�ظهرت�Kي�كتابات�القرن�التاسع�عشر�Kي�أروبا�بثيمة�رغبة�الفنان�ببعث�الحياة�Kي�فنه�كما

،�الخوف�من�أن��fتكون�هذه�الحياة�ممكنة�إ�fبذريعة؛�ولكaiا�رغبة�مصحوبة�بخوف�عميق

غالب��حيان�يتعلق�Kي�. إ�fاذا�زرع�a³ا�جزء��ي الصورة�لن�تصبح�حية�:بأن�تكلف�ثمنا�باهظا

�مر�بالروح ...� �يستد¡ي �أو�الصورة �نعكاس� ��صلتحريك �الساردة��2...موت �أن �حZن Kي

،�"هناك"بدء�حياة�أخرى�و ،�بالوصول�إ#ى�ما�وراء�الغيومة�حرغم�رغب�aا�الجام،�تتمسك�بالحياة

   :الذي�تواجه�به�ا´aامات�امرأة�اcرآة�لها�بالجºن هو�حب�زوجها،�"هنا"فإن�ما�يربطها�بالحياة�

  ..جبانة�- «

�حق- �معك �جبانة..نعم �أحبه..أنا �أحبهأتف. .لك±' �؟ �إ#ى��3»..همZن �ذاته �اcساعد يتحول

ال}'�،�عدد�غYZها�من�الشخصيات�الروائيةو ،�معارض�لتحقيق�اcشروع�السردي�fمرأة�اcرآة

الذي�يبدو�من�خRل�و ،�تكاد�تبلغه�ثم�تعود�دونه،�تشYxك�جميعا�Kي�بحaØا�عن�÷)'ء��fتدركه

�اcوت�أنه�السرد ،�YZغ� �الخلود �¬ي �أخرى �لحياة �بابا �باcع±zبصف�aا �نؤوله �أننا �كل�، كأن

قراءة�يدعمها�إ#ى�جانب�أحداث�،�اcوتو �الشخوص�الروائية��fتبحث�إ�fعن�اcع±�zمن�الحياة

   :الحياةو �الحوار�بZن�اcوت،�النص

  .. أظن�أن�البشر�لم�يفهموا�بعد�سبب�وجودي�Kي�حيا´aم�:اcوت�-« 
                                                           

  35ص�،�ة�الفرسشهق،�سارة�حيدر :1
2: voir: Peter André Bloch, in: Miroirs – Reflets, in: Esthétique de la duplicité.  
 

  36 ص،�اcصدر�السابق�:3
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   1»..اتيأظن�أabم�لم�يفهموا�كذلك�سبب�وجودهم�Kي�حيو : الحياة�-

�الحوار�Kي�خاتمة�الرواية �جاء�هذا �ذكر�Kي�الرواية�من�وسائل�لبلوغ�، �أن�كل�ما مؤكدا

z±عcالجنس،�أخفقت،�ا�Rالحشيشو �ف�f�، الو�fغت�و ،�فلسفة
ّ
  . البطلة�غاي�aا�fح}�zالكتابة�بل

�بشكل�أقل�بروزا   �اcعتوه �وصية �الذات�Kي �يحضر�تشظي �سرد�، �إ#ى �تتجه uن�الرواية

�ستك�Y ��حداث �تتضاعفو �ال}' �مرة، �أك��Yمن �يسرد �الواحد �فالحدث �بشكلZن�و ، �يسرد قد

�مختلفZن�تماما �بيت�عمته، �فرار�إ#ى �أabا �وصيته�ع\ى �Kي �ترد �ادريس�ال}' �مثل�اختفاء بينما�،

حادثة�القتل�ال}'�تسرد�مرة�ع\ى�و ،�يسردها�شقيقه�بأabا�نقل�إ#ى�مستشفى��مراض�العقلية

و�..لنكتشف�Kي�آخر�الرواية�أن��fأحد�مaiما�قتل،�مرة�ثانية�صديقهKي�و،�أن�ضحي�aا�ادريس

  . غYZها

�ي¬�ىالوصية�بصوتZن��و#�يظهر�Kي�مxن لكن�هذا�لم�يمنع�من�تشظي�ذات�ادريس�فهو

�الذي��ي¬�ةالثانيإدريس�و  �عاش�بعديو �عاش�م©ي«الرائي �غYZي ، �أحد �يره �فلم �الرائي�، كان

بي�Kي�آن�uجل�هذا�ظّل�سّرا�و �ا�مر�بي�موجودا�بجانÑ'يقف�شاهدا�Kي�كل�مو �الذي�يشرف�ع\يّ 

�أحد �يعلمه f...«2� ،iلك� �ادريس �ذات �أك��Yمن �الرائي �يمثل fاaتجاهه�� �حيادية �تعيش�، f

�انفعاfته �بل�تدرس��حداث�بشكل�موضو¡ي، �لتتم�فراغات�يفYxض�أنه��fو ، �السرد تنازعه

�يعرفها �أو�تعقب�ع\ى�سرده، �من�صورة�ادريس، �الذات�عنه�انطRقا �هذه �كون�aا �ال}' ال}'�و ،

uنه�يص\ي�،�بيالذين�الحقوا�به�Kي�البداية�صفة��رها،�تختلف�عن�صورته�عند�سكان�حيه

إ#ى�جانب�. لحيته�تبسبب�صدم�aم�ال}'�تك�Yºكلما�طالو ،�العشاء�Kي�اcسجداcغرب�و و �الجمعة

�متدي �بعضهم �رآه �ان�رهابي �صوفيا، �مخابرات، �رجل �ه، �أما �نفسه�مجنونا �عن و�فصورته

لكن��3الجسد�بشكل�عام�مرآة�صاحبهو ،�¬ي�صورة�مرتبطة�بالجسديو ،�تختلف�عن�كل�هذا

الذي�،�تحديدا�انعكاس�صورة�وجهه،�ع\ى�اcرآة�هبل�انعكاس،�س��fيقدم�وصفا�لجسدهادري

�فمنه�الرفيع،�منازل و �فالجسد�كاcجتمع�مقسم�إ#ى�مراتب«إ#ى�مكانته� يختصر�جسده�بالنظر

                                                           

1
  139ص،�شهقة�الفرس،�سارة�حيدر�:

2
   19صاسماعيل�يYºير،�وصية�اcعتوه،�،� :

   1ص�،�1997،�لبنان،�دار�الساÄي ،النجاسةو �رموزية�الطهارة،�ايديولوجيا�الجسد،�فؤاد�اسحاق�الخوري�:3
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،�يحدد�هويتهو ،�Z¿�صاحبهالعضو�الذي�يم،�ادريس�يختصر�جسده�Kي�وجههو �1»الوضيعمنه�و 

�باÈخريث�YZو  �غالبا مشاعر��عجاب �ذاته�و ، �شحن �أراد �حZن �الذي �ادريس �عند ال½Yجسية

�بدffت �لدى��نسانو �( 2الجسدية �حاجة �لاختار�) ¬ي �الYºاءةصورة �صفة �وجهه فـشكلت�،

��بصف�aا �اعجابي« هذه �تغYZت�حياتهلك�3»محور �دffت�وجههو �ن�حZن �تغYZت�معها عامل�،

،�أحرقهاو �فصب�غضبه�علaªا،�الكاملكما�يعامل�الجسد�ب،�ما�¬ي�إ�fانعكاس�لوجههو �الصورة

  . مرتكبا�جريمة�فظيعة�كما�يعتقد

�صورة�و �الهشاشة �ع\ى �انعكاسها �Kي �تتجسد �ذاته �يرى �ادريس �جعلت �ال}' ال½Yجسية

�فوتوغرافية �ستجعله، �ال}' �مRمحه�¬ي �تحفظ �اcرآة �أن �يعتقد �يعانقها، �إ�fأن �ف�Rيملك

ال}'�و ،�لوحدة�ال}'�يفرضها�ع\ى�نفسهل نتيجةأيضا�aا�لكiو ،�Kي�صورة�تعكس�نرجسيته،�يقبلهاو 

�اcرآة �ع\ى�صورة �غ�YZانعكاسه �فaªا ��fأنيس�له ،� �جعل�منه �الوقت�و �واحدا«ال}' �Kي متعددا

 إ#ى�فرد�هالذي�يحول،��يجابي�به بدل��تصال،�سعديحZن�يلتقى�باÈخر�ممثK�Rي�الو �4»ذاته

�منفتح �لوجهه، �حشدها �كان �ال}' �الدffت �تزعزع �بأن �العكس �يحصل �بالواقع�، �لقاaÙا Kي

�اcوضو¡ي �تختفي، �الذي�جعلها �بذاته، �تقلق�احساسه �وجودية �لدى�ادريس�مشكلة �5فينشأ

�السعدو  �له �نقلها �ال}' �بالدffت �مرتبطة �عaiا �جديدة �انفجر�عليه« : يصورة �الذي  الوجه

السعدي�إذا�سيحتل�دور��6» الساذجو �السعدي�منذ�نصف�ساعة�واصفا�إياه�باuبله�واcعتوه

،�حZن�تغ�YZاcرسلو ،�اcرسل�بد�fمن�ادريس�الذي�كان�يرسل�لذاته�قيما�إيجابية�حول�وجهه

�تغYZت�القيم �السردي�من�اعجاب، �و �فتغ�YZاcشروع �Kي �وجههااحتفاظ�بالذات�ملخصة إ#ى�،

�أن�أغYZه�أو�« رغبة�Kي�´aشيم�الذاتو �غضب لم�يعد�بوس©ي�مواصلة�رعاية�الوجه�لهذا�ع\ّي

                                                           
  3ص�،�اcرجع�السابق :1
،�2009،��مارات�العربية�اcتحدة،�كلمة،�نجيب�الحصادي،�م±�zالبحر: تر،�النظرية��جتماعيةو �الجسد،�كرس�شلنج�:2

  232ص
3
  108صاسماعيل�يYºير،�وصية�اcعتوه،� :

4: Peter André Bloch, Miroirs – Reflets –Spiegelungen, in: Miroirs – Reflets , Esthétique 
de la duplicité, p 14 

   232ص،�الجسد�والنظرية��جتماعية،�كرس�شلنج: 5
6
  109ص،�وصية�اcعتوه،�اسماعيل�يYºير :
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فهو�حZن�يروم�،�،�بل�بانعكاس�وجهه�ع\ى�اcرآة،�لكن�وجهه�لم�يكن�مرتبطا�بجسده�1»أمزقه

لم�أر�قطرة�دم�واحدة�و �نزلت�مRمpي�شظايا«  :بضرa³ا�ع\ى�وجهه،�معاقبة�نفسه�يكسر�اcرآة

تشكل�و �لم�تقع�uن�شقيق�ادريس�سيجد�اcرآةسيكتشف�القارئ�أabا� ال}'2»عد�هذه�الجريمةب

ح}�zأنه�يتوقع�أن�،�اcكانة�ال}'�كانت�لها�مع�شقيقه�يمنحها�نفسو ،�من�مYZاث�شقيقه�اجزء

(...) يدي�اليم±�zتقYxب�دون�أمر�م±'�نحو�اcرآة�كأabا�تس©ى�لتسوي�aا«  يجد�مRمحه�ثابتة�علaªا

�أ �التوتر لم �هذا �باuسرار و �جد �اcليئة ��وراق �أقرأ �الغرائبو �أنا �أصبحت�مصابا�، ��ن لكن±'

أصاب�بالرعب�و �أردت�أن�أتصور�وجه�إدريس،�نظرت�إ#ى�وج¼'و �قلبت�اcرآة(...) بلعنة�حقيقية

�إدريس�Kي� 3» فلم�يحصل �إلaªا uن�العجيب�لم�يكن�Kي�ذات�اcرآة�بل�Kي�القيم�ال}'�أسندها

�سرده �الصور ¬و ، �عليه �تنعكس �فضاء �مجرد �بعده �ي �ع\ى�، �الهويات �خRله �من وتكتشف

  .اختRفها

  ا@تاهة- 2-3

،�التق±'و ��جتما¡ي،�الديموغراKي،�التغYZات�ال}'�تطرأ�ع\ى�اcجتمع�Kي�تكوينه��قتصادي

�الكتابة �ع\ى �انعكاسا´aا ��fيمكن�أن��fتكون�لها يمكن�أن�نضرب�مثا�fع\ى�ذلك�بالتوسع�؛

�العشرين�الذي�فرض�ثيمة�اcدينةو �للقرن�التاسع�عشر �l'urbanisationري�الحض لعبت�،

�مثل�القRع�اهذه��خYZة�أدوار  ،�مختلفة�Kي�الرواية�معوضة��ماكن�ال}'�كانت�متداولة�قبلها

من� اجتماعيةو �قامت�بشكل�رمزي�مقام�مسارات�مكانيةو ،�وغYZها..الساحة،�الغابة،�القصور 

Ùل�قيمّية�أحياRاخa )ي�) أحياء�وضيعة،�جميلةو �أحياء�راقيةKوهو�ما�شغلته�فضيلة�الفاروق�

�الشعبية� ��حياء �من ��تية �باني �بطل�aا �بZن �الفرق �لتYºز Rمث� �الشهوة �اكتشاف رواي�aا

�بسبب�ابx¿از�أحد�و �لقسنطينة �من�طرف��رهاب�ثم�انتحار�حبيبته �عانته�من�قتل�عمها ما

هو�من��حياء�الراقية�عن�كل�و �قريaÀا�اcقيم�باcنظر�الجميل�Kي�حZن��fيعرف،�اcسؤولZن�لها

اcأساة�ال}'�و ،�لتYºز�من�خRل�هذا�التناقض�أثر��فضية�القسنطينية�ع\ى�ساكيaiا،�هذا�شيئا

                                                           
  الصفحة�نفسهاالسابق،��اcصدر�:1
  110،�اcصدر�نفسه�:2
  134،�اcصدر�نفسه�:3
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  .يفرضها�الفضاء�ع\ى�اcتواجدين�فيه

�اللقاء �¬ي �آخرى �اcكانية �وظائف �الدرامية �الناحية �هذه �من �اcدينة ،�حققت

�YZهاوغ..الخطر �ا، �بغياب �كريستيفا �جوليا �وصفته ��ماكنفيما �بZن �ما ،�لتعارض�العمودي

كما��.1الرذيلة�معاو �استبداله�بالبعد��فقي�الواحد�حيث�يشتمل�اcكان�الواحد�ع\ى�الفضيلةو 

�النوع�الجديد� �تلك�الفYxة�–منح�هذا �الوصف�لوساط - Kي �من�فئات�و �امكانية من�يرتادها

�و �.اجتماعية �استعارات�جديدةأخفت�بZن �الحيوان: طيا´aا �اcدينة �كأدغال، . وغYZها...اcدينة

�القديمة �التصورات �تشغيل �أعادت �السراديب: كما �اcتاهات، �الخفي، �ةالسلطة السحرية�،

pouvoir occulte دينةcجتمعات�سرية�تعيش�بكواليس�اc .2   

� �ال}' �الجديدة �الرواية �مع �قوي �بشكل �عادت �القديمة �التصورات �أهمية�هذه أعطت

�للمكان �كYºى �الزمان، �بأولية �يرى �الذي �قبلها �السائد �عكس��هتمام �إ#ى�و ، �عادت �ثم من

لتبدو�نسخة�مستحدثة�عن�فكرة�قديمة�تبدو��ك��Y،�و¬ي�تشييد�اcدينة�اcعاصرة،��سطوري

الذي�يبدو�متاهة�مع�عدد�كب�YZمن�الكتاب�،��YZعن�و¡ي�الذات�اcبدعة�بفضاaÙامRءمة�للتعب

قد�شغل�الطاهر�و ،�و�غYZهم..روب�غارييه،�بورخيس،�نذكر�ع\ى�سبيل�اcثال��fالحصر�كافكا

�شك�Rجديدا �بإعطائه �لكن �التصور �وطار�هذا �هو�، �استثمار�ما �Kي �الكاتب �أصالة �عن ينم

�أفكار مطر  �من �و و �وح �التاريخية�و �تمثلهااستيعاa³ا �خصوصيته �يوافق �بما �انتاجها إعادة

  . ية�أيضا�Kي�هذه�الحالةالجغرافو ،�و�جتماعية

 :أسطورة�ا@تاهة-1- 2-3

� �ديدال �اcهندس��ول �إ#ى �اcتاهة �ثيمة �مسكنا�و  Dédaleتعود �لتكون �شيدها الذي

الذي�كان�و ،�نصف�ثور و �الكائن�اcكون�من�نصف�إنسان،�سجنا�cخلوق�هجZن�هو�اcينوتور و 

ت�Kي�حب�جنوني�من�اcلكة�لثور�تمثل،�لعنة�سلط�aا��لهة�ع\ى�العائلة�اcالكة�Kي�جزيرة�كريت

�Kي�شكل�بقرة�مجوفة�تيسر�. أبيض�أخرجه�إله�البحر كان�ديدال�هو�من�شيد�تمثا�fخشبيا

                                                           
1: Voir: Julia Kristeva, Le texte du roman, approche sémiologique d’une structure 
discursive transformationnelle, The Hague, France, pp181,182 
2:Yves Reuter , Introduction à l’analyse du roman, p16 
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�والثور  �اcلكة �بZن �الx¿واج �اcينوتور ، �لهما �ليولد �البشري ، �اللحم �يقتات�ع\ى ،�الوحش�الذي

خص�بورخيس�يل،�labyrinthe لس�Yxهذه�الفضيحة�Kي�حق�اcلكة�شيد�ديدال�قصر�التيهو 

  :أسطورة�هذا�اcخلوق�بقوله

ولد�من�قصة�الحب�ال}'�،�نصف�آدمي�نصف�ثور  le minotaurاcينوتور «

�كريت�Pasiphaéباسيفائي�جمعت� �بوسيدون �ملكة �الذي�اخرجه  بالثور

Poséidonل�الحيلة�،�من�البحر� ِ
ّ
�يسرت��]بقرة�مجوفة[ديدال�ُمشك ال}'

�اcتاهة�اcعدة�fح،�تجسيد�حب�كهذا z±بن�الوح()'و �تجاز ب�هذا�. إخفاء�

ملك�كريت�طالب�أثينا�بضريبة�سنوية�،��خ�YZيأكل�اللحم�البشري�ليتغذى

�سبعة�شبان �ثيسيوس�. سبع�شاباتو �تمثلت�Kي اcعفى�من��Théséeقرر

�مaiا �نصيبه �لتحصيل �التطوع �الضريبة �. هذه �اcلك��Arianeأريان ابنة

يتمكن�من�و �ل�البطل�اcينوتور يقت؛�تعطيه�خيطا�ح}�f�zيضيع�Kي��روقة�

 1»مغادرة�اcتاهة

uن�اcتاهة�،�لكن�اختصار�اcتاهة�Kي�أسطورة�واحدة�هو�امساك�لخيط�دf#ي�ضئيل�جدا

�جاءت�نتيجة�تقاطع�مصائر�شخصيات�كثYZة �دffت�متعددة، �يمنحها �مما �fتقتصر�حيث�،

ض�ع�Yºأروقة�اcتاهة�دون�ع\ى�دfلة�الضRل�الذي�حكم�a³ا�ديدال�ع\ى�الوحش�ليستمر�بالرك

  . أن�يصل�أبدا�إ#ى�مخرجها

uن�ثمة�العقاب�،�إن�كان�بؤرة�هذه��سطورة�ليس�دfل�aا�الوحيدةو �إن�الضRل��بدي

�أيضا �كل�من�يدخلها �بالقتل�ع\ى �سواء��ضحيات�البشرية��ثينية، �الوحش�ذاته�، z{أو�ح

  . الذي�سينت¼'�قت�Rع\ى�يد�البطل��غريقي�ثيسيوس

�التيه� �ع\ى �سابقة �أو#ى �دfلة �القتلو �إن�الخطيئة �أسطوريا، �سبب�اcتاهة �abuا ¬ي�و ،

بعد�،�اcلك�مينوس�أخلف�وعده�للهة�:مaiا�اعلaªا�قانون�اcتاهة�ف�Rأحد�نج��خرى�ينطبق

�طلب�مaiا �كما �أن�مكنت�له �بأن�تجاوزت�، �باسيفائي �اcلكة �ارتكب�aا �ال}' �الجنسية الخطيئة

                                                           
1: Philippe Forest ,texte & labyrinthes, Editions InterUniversitaires, France, 1995, p9  
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�الطبيع �ةحدود �رغبا´aا، �تجسيد �Kي �للملكة �الذي�كان�عونا �ديدال �كريت�، �إ#ى تيتيوس�قدم

آريان�الذي�،�جلب�غضب�مينوس�uثيناو �fجتثاث�خطيئة�والد�الذي�تسبب�Kي�قتل�أندوغيوس

  .. .تعZن�شقيق�قاتل�شقيقهاو �تخون�والدها

��سطورة �هذه �أبطال �كل �بالذنب �الشعور �يتقمينوس��:ليRزم �ل#لهة �عقوقه بل�بعد

�و  كان�سببا�و �ديدال�الذي�يسر�هذه�العRقة،�يتحمل�عRقة�زوجته�غ�YZالسوية�بالثور عقاa³ا

نحو�حيوان�لتج±'�ثمرة� واcلكة�ال}'�تتحمل�تبعات�انجرافها�العاطفي،�مباشرا�Kي�وfدة�الوحش

  . تيتيوس�الذي�يحمل�ذنب�والدهو �.ذلك�ابنا�متوحشا�يقتات�ع\ى�البشر

¬ي�منصة�لãقRع�نحو��فإن�لها�وجها�آخر ،�ت�بكل�هذه�اcأساويةإن�كانو �غ�YZأن�اcتاهة

تيسيوس�الذي�خطى�بانتصاره�ع\ى�الوحش�خطوته�: يفلت�مaiاو �cن�يتقن�قانوabامص�YZأفضل�

�الطYZانو ،��و#ى�نحو�العرش مص�YZو �ينطلق�نحو�حرية�مستحقةو �ديدال�الذي�يتعلم�داخلها

  .جديد�ملؤه�التقدير�مع�ملك�آخر

أخلف�وعد�و �مع�مينوس�الذي�اغ�Yxبملكه�:¬ي�الغرور�اcهلك�هبعدو �ة�قبل�كل�هذاو�اcتاه

  . انت¼�zغارقا�Kي�البحرو �فأهمل�تعليمات�والده،�وإيكار�الذي�غره�التحليق،��لهة

حسب�و �ف¼'�ليست�باuسطورة،�ما�تحيل�عليه�اcتاهة�من�دffت�هذه�بشكل�موجز�أهم

�ليس�مجرد�ثيمة �أabا �لتصبح�و �كثاف�aا،�من�الدffت�إabا�شبكة،�كما عمقها��نساني�أهRها

Rكانت�حصلت�فع� �إن �حصولها �من �طويلة �قرون �اcعاصر�بعد ��نسان أو��*خ�YZتعب�YZعن

�تخييل �إن�كانت�مجرد �سردها �عادت�للظهور ، �أabا �مaiا �¾aمنا �روب�و �ما �مع �الجديدة الرواية

�اcتاهةو �غارييه �Kي �Dans le labyrinthروايته ��وقاتميشو ، �جدول �Kي �بوتور  ال

L’emploi du temps� ،� �شبابه �Kي �الفنان �بورتريه �جويس�Kي �مع  Portrait deوقبلها

l’artiste en jeune homme�، ي�القصر�وK� لYxتبط�بشكل�،�غYZهاو  Le Châteauكافكا

  .خاصة�مع�كافكا�الذي�يضيع�بطله�وسط�بYZوقراطية�محيطه،�كب�YZباcدينة�اcعاصرة

                                                           
*: Yxفcسطورة�كماو�هو�اuا�باaواقع�ال}'�يرجح�علماء��ثار�صل�cهو��2009تم�اكتشاف�موقع�آخر�سنة� ض�لوجود�عدد�من�ا

إن�،�و غ�YZأabا�تبعد�عن�قصر�مينوس�بعشرين�ميR،�عبارة�عن�شبكة�معقدة�من��نفاق�يعتقد�أabا�اcتاهة��سطورية

  . إلaªا�يعود�الباحثون ،�و تبقى��ك��Yإثبات�هو��سطورةو �فإن��صل،�أحاط�الشك�a³ذه�اcواقع��ثرية
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  : اهة�الزمكانيةا@ت-2- 2-3

الفيف�كما�ورد�Kي�اcعجم�الوسيط�و ،�يتجه�إ#ى�الفيفو �يبتعد�الطاهر�وطار�عن�اcدينة

اcع±��zول�و ،�اcكان�تضرب�فيه�الريحو ،�الطريق�بZن�جبلZنو ،�هو�الصحراء�الواسعة�اcستوية

� �روايتنا �ع\ى �ينطبق �الزكي"هو�الذي �مقامه �إ#ى �الطاهر�يعود �"الو#ي طار�هو�فـيف�الطاهر�و ،

�ستواءو�تكثف�دffت�التيه�بكوabا�صحراء�أو�fثم�بدfل}'��تساع،�صحراء�واسعة�مستوية .

غ�YZأن��ختيار�لم�يقع�علaªا�uجل�هذه�الدffت�فحسب�بل�يمكن�أن�نعلل�اختيار�الروائي�

�مكان �كوabا �دffته�اللصحراء �الYxاثي له �عمق �Kي �الضاربة �مزدوجة، �فعل �كردة �Kي، �تشتغل

�ع\ى�أنه�ردة�فعل� حيث�يمكن�قراءة�اختياره،�مستوى�أول�ع\ى�الكتابة�عند�وطار للصحراء

Kي� باريس من�ذلك�مثR،�ع\ى�الروايات�الكYºى�للقرن�العشرين�ال}'�اختارت�اcدينة�فضاء�لها

�الضائع �الزمن �عن �A la recherche du temps perdu بحثا  K Laي شنغهاي،

condition humaine� ،Yxمانشس Manchesterجدول��وقات��  K L’Emploi duي

temps� ،� �غارييه �روب �من �كل �عند �باسوسو�Robbe-Grilletنيويورك  Dos دوس

Passos ،ن�Rن�عند�دوبZبارلDoblin� �عند�موسيل، �كث1Musil YZفيينا �وغYZها هو�ردة�و ،

اء�غريب�ين�)'�قد�أصيبت�بوبو �ال}'�يفر�مaiا�الو#ي�الطاهر ،�فعل�ع\ى�فكرة�اcدينة�Kي�حد�ذا´aا

� �دينه �فيضpي«�نسان �ذلكو ، �عن �إعRن �دونما �به، �أو�احساس �هو�باcسلم، f� هو�و� f

uجل�الحفاظ�،�وأدا�لهاو �ليمثل�الخروج�من�اcدينة�انسحابا�من�مواجهة�الحضارة. 2»بالكافر

¾aيمن�عليه�الضRل��f،�دون�أن�يوفق�الو#ي�Kي�ذلك�uنه�سيدخل�فضاء�متاهيا،�ع\ى�الدين

   .هداية�كما�تصور ال

إننا�،�قبل�التطرق�للمتاهة�fبد�من�الوقوف�عند�تركيب�الفضاء�Kي�هذه�الروايةو �لكن

تنقله�لنا�حواس�الروائي�كما�يوهم�بذلك�اشتغال�يبدو�للوهلة��و#ى�،�لسنا�أمام�فضاء�واق©ي

�تشكل�مشاهد�بصرية �العZن�ال}' �ثقافة �أنه �الرسم، �طريقة �تركيب�ع\ى �بل�إن�اcشاهد�¬ي

�يشّيد�وطار�التجريدي�الذي�يتخذ�من�أشكال�مختلفة�مادة�أولية�لYxكيب�شكل�ج ديد�هكذا

                                                           
1: Jean Yves Tadié, Le roman au 20e siècle, Piere Belfond, France, 1990,p125  

  21،�ص2004الجزائر�،�موفم�للنشر،�الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي،�الطاهر�وطار�:2
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�روايته �فضاء �من�الYxاث، �معاcه �بانتقاء �الرملية، �التلة �الفيفو �و¬ي �الزيتونة، �الزكي�، اcقام

كونه�منتقى�من�الYxاث�Kي�،�كل�مكون�من�مكوناته�مكثف�الدfلة�1»مكان�تجريدي«ليشكل�مaiا�

�نقدية�واعيةرواية� �الYxاث�عودة �إ#ى �تعود �بعض�، �a³ا �يحيطه �ال}' تجرده�من�هالة�القداسة

  . كاتaÀال) أيديولوجية( ي التوجه�الفكر و �لتنتقي�منه�مقاطع�تناسب�رؤياها،�اcتعصبZن�له

¼'�´aديد�دائم�باcوت�عطشا�أو�جوعا�أو�بلدغة�ف،�تحمل�الصحراء�نفس�سمات�اcتاهة�

حضارة�ما�بZن�و �مملكة�اcوت�كما�Kي�مصر�القديمة،�YZة�الوحشيةحيوان�من�حيوانا´aا�الصغ

�2اcنبوذون�اجتماعياو �ينفى�اcحكوم�علaªمو �الaiرين�حيث�يدفن�اcوتى ،�'(Ðالقا� نحو�فضاaÙا

�العنيفو  �للحياة�، �مغادرة �بمثابة �للصحراء �الخروج �كان �فقد �القديمة �اcسيحية �Kي أما

خرج�إ#ى�و �الو#ي�الطاهر�الذي�غادر�اcدينة�اcعاصرة�هو�ما�حصل�مع�بطل�الروايةو ،��جتماعية

فYxة�أقرب�موطن�الشاعر�العربي��والصحراء�¬ي�Kي. الصحراء�فارا�بدينه�مبتعدا�عن�مجتمعه

�قبيلتهو  �عن�إمكانات�تتيح�الحياة،�شظف�العيشو �حيث�الفاقة، �والظعن�بحثا ¬ي�سؤال�و ،

�بإلحاح �الشاعر�الجاه\ي �¬ي. اcوت�الذي�يطرح�ع\ى �ذلك��ثم �الرسول�بعد �ع\ى �الو�ي م½¿ل

  . وما�تRها�ع\ى�امتداد�التاريخ��سRمي،�حروب�الردةو �¬ي�الفضاء��ول�للفتوحاتو ��محمد�

� الصحراءتحمل� �النص�الثقاKي �نفس�دffت�اcتاهةKي ،abلمكوRللض� �فضاء �ا ،aiا�ملك

�زمكانو �أيضا�فضاء�يحتم�التعامل�معه��fكمكان�فقط صورة�«بامتياز��نمثR ا�تمإab،�إنما�كـ

�للزمن �الخاضع �الزمن�3»الفضاء �لثقل �الخاضع �أوضح �بعبارة ،�YZغ� �كأنه �يبدو�معلقا الذي

�محسوس�مطلقا �قرائن�تدل�عليه، �دون�وجود '(�cا� �ذلك�يستمر�Kي �لكنه�مع غ�YZتعاقب�،

  . ح}�zالفصول�تفقد�تمايزها�Kي�هذين�الفضائZن،�الaiارو �الليل

�ذ �يكتفمع ��لك�لم �الصحراءوطار�a³ذه �عن �اcعروفة �الثقافية �يشيد�و �الدffت راح

ال}'�تتضح�معاcها�Kي�هذه�الرواية�حZن�يرغب�الو#ي�الطاهر�بأداء�و ،�متاهته�مكانيا�وزمانيا�معا

                                                           
اcلتقى�،�تجريدية�اcكان،�قراءة�سيميائية،�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي�الفضاء�الحكائي�Kي�رواية�الو#ي�الطاهر ،�سعدية�بن�ستي}':1

  300ص،�2006،�الجزائر،�جامعة�بسكرة،�النص��دبيو �الوط±'�الرابع�للسيمياء
2:Charlotte Mery de Montigny , L’image culturelle et littéraire du désert, thèse de doctorat , 
Université Paris Ⅲ, France , 2005, P6 
3: Marie-Claire Ropars-Wuilleumie , Écrire l’espace , PUV ,France,2002, p 119 
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�a³ا �حل �ال}' �لرض �تحية �ركعتZن �القبلةو ، �عن �بالبحث �يشرع �تجاهات�،� د �تحّدِ ال}'

�الجغرافية�ليكتشف�ضياع��تجاهات �اcوقع�كانت«فقد�، �يكون�Kي�هذا �القبلة�عادة�عندما

�دائرةو  �ربع �باستدارة �يمينه �ع\ى �الزكي �اcقام �يقابله. قبالة �ظل �اcقام مغYZا��1».استدار�لكن

�قبلته. موقعه �إ#ى �¾aتدي�من�خRله�الو#ي �اcعلم�الوحيد�الذي�يمكن�أن�يمثل�مرجعا يفقد�،

اتجاهات��ربعة�فقدت�قيم�aا�«حيث�،�هذه�اZc¿ة�ويتحول�إ#ى�حجر�أساس�Kي�تشكيل�اcتاهة

ح}�zالفيف�،�انعدام�فائد´aا�Kي�تحديد�اcواقعتساوت�Kي�و �2»الجغرافية�كما�فقدت�مدلوa´fا

 3»لكن�هذا�الفيف�أين�يقع«الذي�يتواجد�به�الو#ي�الطاهر��fيمكن�تحديد�موقعه�الجغراKي�

فإن�،�ذلكن�العارف�بإذ�يرد�السؤال�حول�موضعته�من�طرف�السارد�الذي�يفYxض�أن�يكو و 

�الحYZة �يضاعف�عامل �هذا �الو ، �ملالتيه �Kي �النص�القارئ �يضع �الفاتحة�ذين �منذ واجه�aما

ليس�فقط�بضياع�يعمل�ع\ى�امتداد�الصفحات��و#ى�ع\ى�تعميق�هذا��حساس�الروائية�و 

�اcحكي �فضاء �موضعة �داخو ، ��تجاهات �لهضياع �تحركو �بل، �ذلك �الذي��أك��Yمن اcكان

�والثباتيفYxض�ف �السكون �يه �أن�؛ �بعد �مباشرة �باèنبناء �اcتاهة �لتشرع �إذن �اcكان يتحرك

،�بأن�يتعدد�اcقام�مع�كل�التفاتة،�توجه�لRستظRل�بالزيتونةو ،�fحظ�الو#ي�ضياع��تجاهات

�أسوار�وأروقة �الصوفية وبدل �الدfلة �ذات �الدائرة �ستتشكل �اcتاهة �أركان�، �آخر�من ركن

�ال �رواية�بعد�الصحراءاcتاهة�Kي�هذه �فابن�عربي�Kي�فصوص�الحكم، �نوح�و، Kي�شرح�سورة

�والبلبلة) الفص�النو�ي(تحديدا �الحYZة �يمجد �اcعرفةو ، �طريق �فaªا �لن��4.يرى �السارد لكن

cة�ليعتمدهيوظف�التصوف�ع\ى�مستوى�اYZي�ثيمة�الحK�fي�. مع�الزمن�بشكل�أوسع�كان�إKأما�

�اcقام�ليجعله�يتعدد�مشك�Rو �ثث�a³ا�مستوي�الصحراءاcكان�سيعمد�إ#ى�اcعالم�ال}'�أ أولها

مع�ذلك�يرفض�الو#ي�إطRق�اسم�و �دائرة�من�قصور�¬ي�نسخ�طبق��صل�عن�اcقام��ص\ي

  :اcقام�علaªا

                                                           

1
  13ص،�الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي،�الطاهر�وطار�:
  19ص،�اcصدر�نفسه :2
  الصفحة�نفسها،�اcصدر�نفسه�:3
حسام�:تر،�دريداو �درس�مقارن�بZن�ابن�عربي،�ريدادو �درس�مقارن�بZن�ابن�عربي،�التفكيكو �التصوف،�أيان�أcوند�:ينظر�:4

  114ص�،�2011،�مصر،�اcركز�القومي�للYxجمة،�نايل
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�بصره«   �مد �تضاعفت�ع\ى ��بعاد، �متساوية �دائرة �Kي بدت�(...) تتصاقب

�تأملهاثم�أخذت�ت،�الدائرة�Kي��ول�بقطر�مساحته�نصف�ميل . ضيق�كلما

لها�لون�واحد�هو�،�دائرة�رهيبة�تتشكل�من�قصور�شامخة�Kي�فيف�سحيق

  .نحو�العضباءو �تتضايق�زاحفة�نحوه،�الباهت اللون�الرمادي

�تفصل�بيaiا �أو�اcسافات�ال}' �حجمها �تضيق�دون�أن�تفقد�قصورها ،�إabا

   1».دون�أن�يختفي�أي�واحد�مaiاو 

هو�اcقام�الزكي�الذي�و �خRل�الYºج�الوحيد�اcشيد�فيه�تتشكل�اcتاهة�Kي�هذا�الفيف�من

�بيaiا �تتقلص�اcسافات �أن �دون �الو#ي �من �تقYxب �مشك�Rدائرة �يتعدد �ينقص�و ، �أن z{ح�f

�الرؤية��و#ى،�كأabا�صورة«عددها� ،�Kي�وصف�سريا#ي�2»�بعاد�فaªا�متوقفة�بعد�أن�حدد´aا

السراب�الذي�يحسبه�الضمآن�«الوحيد�Kي�أabا�قد�يجد�تYºيره�الطبي©ي�،�يبتعد�عن�كل�واقعية

أحدى�مكونات�و �هذه�الظاهرة�الصحراوية،�)15ص،�الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي( 3»ماء

�النص،�صورة�الصحراء�Kي�اcخيال�الثقاKي�بشكل�عام �وال}'�لم�يستثمرها uن�الطاهر�وطار�،

  . ماد�ع\ى�الكلشaªات�السابقةفضل�تشكيل�متاهة�جديدة�لكل�عنصر�فaªا�دfلته�دون�اعت

،�متوقف«يما�تو�ي�به�الصحراء�من�زمن��ذلك�ع\ى�الزمن�أيضا�حيث�لم�يكتف�ينطبق

مرد�ذلك�،��fيتغYZو �زمن�معلق�كأنه��fيمر ،��f«4إنساني�ببساطة،�آخر،�أبدي،�مقz(µ،�ملüى

�السكون  �حالة �امتداد�سطح�الصحراءو �إ#ى �الثبات�الظاهري�ع\ى �بهو ، أيضا��الذي��fيكتفي

¬ي�و �ملغيا�بذلك�الحركة�الوحيدة�للزمن�Kي�الصحراء،�ينقل�الثبات�إ#ى�الشمس�أيضاوطار�بل�و 

صف�السماء��fمنت« ثابتة�Kي� فتبدو،�لتتلبسها�¬ي�أيضا�حالة�الذهول ،�حركة�قرص�الشمس

هو�مرتبط�بالشمس�طاcا�و ،�تاهة�الطاهر�وطارc خرآ مكون الظل�هو� .5»تنم�عن�أي�توجه�لها

� �مكاabاأabا �ثبتت�Kي �واحدة، �ع\ى�صورة �فإنه�سيثبت�أيضا �التأش�YZو ، �Kي �بمهمته لن�يضطلع

                                                           
  17�،16ص�ص�،�الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي،�الطاهر�وطار�:1
  17،�اcصدر�نفسه�:2
  15ص�،�اcصدر�نفسه�:3

4:Charlotte Mery de Montigny , L’image culturelle et littéraire du désert ,p 441 
5
  14ص،�اcصدر�السابق :



 ����� ����� ����� ������'�(���'�(���'�(���'�(�� : : : :            ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����            ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����            ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����            ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����     &"�� &"�� &"�� &"������������������     : : : :)*�� �+�	,)*�� �+�	,)*�� �+�	,)*�� �+�	,    ����������������������������     

 

 

177 

لعل�،�ساعات�طويلة��fيتوقف�إ�fليلقي�نظرة�جانبية(...) ظل�الو#ي�الطاهر�يرفع�كفيه�« :للزمن

الظل�ي½¿ل�مباشرة�تحت�(...) لكن�شيئا�من�ذلك�لم�يحدث�. الشمس�تحركت�فمد�هللا�الظل

�غ�YZمي �الجهةالعضباء �لهذه f� �لتلكو �ال f«1البصرية�� �الصورة �a³ذه �لقوانZن�، اcعاكسة

�بل،�Rل�Kي�الزمكان�حيث�سكون�الظل��fيع±'�فقط�تعليق�الوقتيشكل�وطار�الضَ ،�الطبيعة

�أيضاو  �الجغرافية �تجاهات� �ضياع �الشمس، �ع\ى �أيضا �تعتمد �متاهة�. ظلو �ال}' لتتشكل

�البصرية �الصور �أيضاو �عمادها �تحديد��السمعية �يستطيع f� �أصوات �الو#ي �يسمع حZن

fبد�أنه�قابل�a³ا�الظهور� مدخ�Rقارئه�Kي�حالة�من�الYxدد�والحYZة،��fجنس�صاحaÀاو �مصدرها

تتموضع�الزيتونة�فوق�،�Kي�العبارة��و#ى�من�الرواية،�هو�الزيتونةو �اcفاâئ�uحد�معالم�الفضاء

�ليس�من�عناصر��2»يتونة�الفريدة�عند�الز ،�فوق�التلة�الرملية« التلة�الرملية� الزيتون�طبعا

بل�إن�ورودها�خاضع�cا�ذكرناه�سابقا�من�أن�وطار�اختار�أن�يؤثث�فضاء�،�البيئة�الصحراوية

الزيتونة�¬ي�الشجرة�اcباركة�Kي�النص�و ،�له�امتداداته�الدfلية�Kي�الYxاث،�القصة�بديكور�رمزي 

�زَ ... ﴿القرائ±'� ٍة
َ
�ُمَباَرك َجَرٍة

َ
�تعا#ى�Kي�سورة�التZنو �*﴾..ْيُتوَنٍة ِمْن�ش ،�¬ي�الشجرة�ال}'�أقسم�a³ا

�عديد �مرات �القرآن �Kي �ذكرها �تكرر �ةوال}' �باcقدس، �مرتبطة �شجرة �جعلها �ما باuولياء�و ،

وطار�ليس�الوحيد�الذي�ربطها�باuولياء�Kي�الرواية�و ،�Kي�اcعتقد�الشعÑ'�بشكل�عام حZنالصال

�لعز  �والفجيعة �الحلم �سرادق z{ذكرها�فح� �ع\ى �تأتي �جRوâي �الدين �الو#ي�و ، �مسكن تجعلها

ليشغلها�دfليا�غ�YZعابء�بقوانZن�الطبيعة�،�غ�YZأن�وطار�نقلها�لبيئة�غ�YZبيئ�aا،�الصالح�أيضا

  . ال}'�ما�ف}+�يكسر�سرده

ما�يصف�الو#ي�الطاهر�هذا�ك" أرضنا"نة�الوصول�إ#ى�عند�الزيتونة�تتوقف�العضباء�معل

�يل،�الفضاء اcكان�و �قبل�أن�يشرع�الزمان،�جأ�ليستظل�بعد�أن�حYZه�ضRله�عن�القبلةوإلaªا

�بالتعدد�من�حوله رطة�cناطق�ليست�غريبة�عن�يمثل�شبه�خا« تح�aا�يRحظ�الظل�الذي�و ،

�3»مخيلته �عن�الطبيعة�، �الحواس�خارجا �تدركه �إن�كان�ما �من�أي�ذاكرة؟ لكن�أي�خريطة

                                                           
  .14ص�،الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي،�الطاهر�وطار :1
  13ص�،�اcصدر�نفسه�:2
  �35ية�،�سورة�النور :*
3
  14ص،�اcصدر�السابق :
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   .فكيف�الحال�بما�تدركه�الذاكرة

�هو�إ�fمقدمة�حسية��كل�ما �ما �الروائية �الفاتحة �من�موضعة�سريالية�حدد´aا z(م�

�الكتاب�ككل �متاهة �أك�Yº¬ي �cتاهة �اcكان، �الزمانو �حيث�يتعدد �تأخذ�، �الحاfت�ال}' بتعدد

  . إنما�قارئ�الرواية�أيضاو �يتحول�السرد�ككل�إ#ى�متاهة�يدخلها�ليس�الو#ي�فقطو ،�الو#ي

   :اب�ا@تاهةالكت/ متاهة�الكتاب�-3- 2-3

�و#ى�تيه�القراءة�حيث�عليه�ايجاد�،�كل�كاتب�هو�حتما�متورط�Kي�ثRث�متاهات�مYxاكبة

الثانية�تيه��.ذلك�قبل�الشروع�بالكتابةو �- مصادره�الخاصةو �أدواته- طريقه�Kي�متاهة��بداع

،�)نسبة�إ#ى�ديدال(حيث�يتخذ�الكاتب�دور�مهندس�يطمح�لوضع�التصميم�ديدا#ي�،�الصنعة

�اcتخيلإ �تنظيم �متاهة �ثالثا. abا �عن�، �القارئ�باحثا �حيث�¾aيم �هو�متاهة �ذاته الكتاب�بحد

�وهذا�متوقف�ع\ى�الخط�الفكري�الرابط�بZن�الكتاب،�ليفهم�كل�÷)'ء�أو��f÷)'ء،�اcقصدية

  1.تلقي�الكتابو �إabا�متاهة�الكلمات،�القارئ و 

�هذه�من�سؤال�البداية�تحديدا �روايتنا �Kي �تبدأ �ال}' �الرواية�؟�هل��من، �هذه أين�تبدأ

" الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي"Kي�حالة�،�لروائية�دائما�ع\ى�بداية�الروايةتؤشر�الفاتحة�ا

�يتخذ�السرد�شك�Rدائريا ،� �وصفه �ع\ى�" لولبيا" وطارالطاهر�أو�كما ليس�من�السهل�العثور

  . اabuا�كلما�ان�aت�تعود�لRبتداء�مجدد،�بداية�أو�abاية�القصة

إذا�كانت�الخطيئة�و ،�مع�ذلك�سنفYxض�أن�القصة�تبدأ�كما�بدأت��سطورة�بالخطيئة

فإن�الخطيئة�Kي�روايتنا�اعتداء�،�Kي��و#ى�خطيئة�جنسية�تم�فaªا��عتداء�ع\ى�حدود�الطبيعة

القتل�الذي�سيتسبب�Kي�ضRل�الو#ي�عن�مقامه�هو�قتله�،�بسفك�الدماء،�ع\ى�الحياة�ذا´aا

�لبRرة �ال}، �طلبت�أن�تموت�خنقاحZن�أدركت�قرب�abاي�و �؛' اقتل±'�«  :ك�دمهافأن��fيسو �aا

ضRل�تجسد�،�ال}'�تنت¼'�إ#ى�الضRل،�لتجنب�الو#ي�لعن�aا 2»سفك�دميإياك�و و �خنقا�يا�موfي

ع±'��.ستلحقك�بلوى�البحث�ع±'« هذه�الصور��ىأو#،�ع\ى�مستوى�القصة�Kي�صورة�متعددة

                                                           
1: Pemelope Reed Doob , The idea of the labyrinth, from classical antiquity through the 
middle ages, Cornell University Press , USA , 1990, p xii  

2
  80ص،�الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي،�الطاهر�وطار :
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�تناولناه�أعRهو �1»ت�تحت�قدميكإن�كنو �ح}z،�ف�Rتع�Yxع\ي �من�تيه�الو#ي�Kي�الزمان،�هو�ما

هو�Kي�،�فكل�اقYxاب�منه،�الذي�تحول�إ#ى�ذات�أخرى « سعيه�الحثيث�لبلوغ�مقامه�و ،�اcكانو 

ما�يجعل�اcقام�ي½¿اح�عن�دfلته�اcكانية�ليتخذ�دور�مركز�اcتاهة� 2»حقيقة��مر�ابتعاد�آخر

فيما�يتعدد�وينغلق�،�أول�هذه�الخطوط�هو�هذا�البحث�عنهو ،�ال}'�تنطلق�منه�كل�خطوطها

،�غ�YZأن�هذا�البحث�عن�اcكان�كان�مرفقا�ببحث�ثان�عن�هدف�ثان��fيعرفه�الو#ي،�دون�الو#ي

  : مع�أنه�يعرف�أنه

،�ما�هو؟�إنه��fيدريه .aمه�كثYZاKي�أن�يع��Yع\ى�÷)'ء�آخر�¾،�شعر�برغبة�عارمة -

�متشوق و  �بأنه �يحس �لكن �Kو ، �ماسأنه �حاجة �إليهي �ة �ينقصه، �فيه �ما �شيئا  .ليتمم

  )82�،81ص(

تدفعه�Kي�الفيف�ليس�كمجرد�رغبة�ظلت�(...) بRرة�بنت�تميم�بن�اcعز�تعاوده� -

  ) 20ص�( سعيا�وراء��f÷)'ء

دون�،�ما�كان�يبحث�عنه�اcو#ي�ما�هو�إ�fبRرة�ال}'�سفك�دمها�فلحقته�لعنة�البحث�عaiا�

�ق �تحت �و¬ي �يع��Yعلaªا �دميهأن �يشاء، �حيث �تس�YZبه �أذنaªا�و ، �ع\ى �آثار�جرمه �حملت قد

  .اcشقوقتZن

�إن�كان��fيستطيع�ح}�zتذكر�ذلكو � �ال}'�،�uن�لعنة�ثانية�لحقته، ¬ي�فقدان�الذاكرة

��fتستعيده�إ�fبعد�قرون�فيعود�إليك�قطرة�فقطرةو �ينمpي�مخزون�رأسك«:توعدته�a³ا�بRرة

�سYxجاع�بمثابة�وسيلة�فنية�يخلق�وطار�باعتمادها�/ ادة�لتكون�هذه��ستع�.3»نقطة�فنقطةو 

تحضر�Kي�شكل�مشاهد�تاريخية�يطرح�و ،�متاهة�الكتاب�بحيث�تعود�هذه�الذاكرة�قطرة�قطرة

تحديدا�من�خRل�حادثة�و ،�من�خRل�حروب�الردة،�من�خRلها�بداية�القتل�Kي�مرحلة�الخRفة

،�Kي�اcشهد��سRمي�إ#ى�ما�يشبه�الفتنة«تحولت�ال}'�،�قتل�خالد�بن�الوليد�cالك�بن�النويرة

                                                           

1
  79،�صالسابق�اcصدر� :

دراسة�تحليلية�،�روايات�الطاهر�وطار�أنوذجا،�الرؤية�التاريخية�Kي�الرواية�الجزائرية�اcعاصرة،�عبد�الرزاق�بن�دحمان:2

  172ص،�2013،�الجزائر،�جامعة�باتنة،�ة�دكتوراهرسال،�تفكيكية
3
  79ص الولي الطاھر يعود إلى مقامه الزكي، ،الطاھر وطار :
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�الثقافة��سRمية �الحس�الYxاجيدي�Kي �أو�بداية �تحجر�الفكر�الدي±'و ، �1»التبش�YZببداية ،�f

�الشخصيات�الروائية �إ�fمن�خRل �اcرتبط�بالذاكرة �يحضر�الخطاب�التاريÔي حيث�كانت�،

خلصوا�إ#ى�تزكية�رأي�و �الذين�تدارسوها�الطالباتو �العودة�إ#ى�هذه�القضية�من�خRل�الطلبة

كما�هو�حال�النص� دون�استفادة�من�شكوك�الخطاب�التاريÔي،��لx¿ام�بهو،�عمر�بن�الخطاب

�عادة �الحداثي �بعد �القضية�2ما �حول ��راء �اختRف �إ#ى �باèشارة �اكتفت �بل �Kي�، لتسهب

�ال}'. تفصيلها �الزيرية ��مYZة �بRرة �ستحضر�قصة �نفسها �الناصر�بن��بالطريقة تزوجت�من

�الناصر�قصورا�شامخة�،�الزيري و �علناس�بعد�توقيع�الصلح�بZن��مYZين�الحمادي ليشيد�لها

يأتي�و ،�قد�تسمت�باسمها�إحدى�شخصيات�القصةو �Kي�حZن�ترد�Kي�النص،�3بقلعة�ب±'�حماد�

�لساabا �ع\ى �التاريÔي �السرد �بضم�YZاcتكلمو ، ،� �إ#ى �ملمحة �مجاعة �بابنة �نفسها فكرة�لتشبه

¬ي�الخيط�الرابط�بZن�الشذرات�ال}'�يقتبسها�من�و ،�ال}'�ب±'�علaªا�النص" الخطيئة�اcتوارثة"

�،�التاريخ ،�uن�الرؤيا�تربط�بيaiا�4»اcادة�السردية�الYxاثية��fتشكل�بقعا�منفصلة�Kي�النص«فـ

أك��Yمن��لم�تعدو �الكتابة�تعود�للتاريخ�ليس�èصدار�أحكامها�عن�الحوادث�ال}'�انق�)�zزمaiا

نقض�سلطوية�و ،�حة�إياها�Kي�دعوة�èعادة�قراء´aابل�تعود�إلaªا�فات�5شهادات�يخامرها�الشك�

�التاريخ �و ، �ثانية �جهة �الجماعة«هو�من �موروث �خRل �من �متشابكا �معقدا �واقعا �6»يحتوي

�ضاتهبكل�تناق،�فيكون�التاريÔي��داة�ال}'�يلجأ�إلaªا�النص�الروائي�للتعب�YZعن�الواقع�اcأزوم

  . عناصر�الصراع�فيهو 

�اcعاصر �التاريخ �إ#ى �اتجه �بل �القديم �التاريخ �يكتف�وطار�a³ذا �لم �تكرار�، �يشهد الذي

  : من�خRل�اللعنة�الثالثة�ال}'�حلت�بالو#ي�الطاهر،�¬ي��قتتال�بZن�اcسلمZنو ،�الخطيئة�ذا´aا

                                                           
  170ص�،�الرؤية�التاريخية�Kي�الرواية�الجزائرية�اcعاصرة،�عبد�الرزاق�بن�دحمان�:1

2: Fiona Mclntosh-Varjabédian, Écriture de l’histoire et regard rétrospectif, clio et 
Épiméthée, Honoré Champion Éditeur, France, 2010, p9 

aاو �تاريخها،�الدولة�الحمادية،�رشيد�بورويبة�:3   70ص�،�1977،�الجزائر،�ديوان�اcطبوعات�الجامعية،�حضا́ر
  181ص�،�Kي�الرواية�العربية�الجديدة،�صالح�فخري �:4

5: Ibid, p7. 
،�2003،��ردن،�التوزيعو �دار�الشروق�للنشر ،�لتقدم�Kي�الرواية�العربية�اcعاصرةاو �خطاب�الaiضة،�رزان�محمود�ابراهيم�:6

   258ص�
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حروب�و ،�فتشارك�Kي�حروب�جرت،�ستلحق�بك�بلوى�خوض�غمار�الحروب« 

�تجري  �حروب�ستجري و، �Kي �تعرفهم، �جانب�قوم �إ#ى ��fتعرفهمو ، �fو �قوم

  . �fتدري�cاذا�يحاربون و ،�تفقه�لساabم

خنق��طفال�و �ستلحقك�بلوى�حز�الرؤوس. أحذرك�با�موfي�من�سفك�دمي

  . حرق��حياءو ،�العجزةو �والعجائز 

   1»..يسقي�دمك�كل�صقع�رفع�فيه��ذانو ،�ميتةو �تموت�ألف�ميتة

تجري�Kي�التاريخ�اcعاصر�Kي�مناطق�و �ل�يشارك�الو#ي�الطاهر�Kي�عدة�حروب�جرتو�بالفع

ار�من�ليتمكن�الطاهر�وطو �".�خوة��عداء"Kي�الغالب�اقتتال� هوو ،�مختلفة�من�الدول�اcسلمة

�الشذرات�التاريخية �هذه �دمج �الو#ي، �يعيشها �ال}' �الصوفية �الحالة �ع\ى �اعتمد �له�و ، تحقق

� �الزمكاني �يس�YZنتقال �بشكل �التشظي، �أو�fع\ى �اcب±' �الكتاب �متاهة �خالقا �يقف�، حيث

داخل�الحالة�uن�التيه�ذاته�حالة��-ليعيش�حالة�،�السرد�عند�حاضر�الو#ي�التائه�Kي�الصحراء

¬ي�مجزرة�و �نكتفي�بذكر�أهمها،�مكان�مختلفZن�ليشارك�Kي�حروب�عديدةو �تنقله�إ#ى�زمان�–

�صيف� �إ#ى �تعود �1997الرايس�ال}' �ُم و ، �فaªا �الو#ي �يشارك �لوامرال}' �مستوى� صدرا ع\ى

،�القص�أما�ع\ى�مستوى�الخطاب�فإن�الرواية�أخذت�الوقائع�من�التاريخ�مثل�توقيت�الحدث

خله�إ�fبعد�خروج�عدم�تدو �بقاء�الجيش�ع\ى�أطراف�القريةو ،�ثم�سÑ'�الفتيات،�نوع��سلحةو 

�مaiا �القتلة �أخذت�منو ، �ال}' �التفاصيل �من �الخطاب�التاريÔي�غYZها �التاريخ�، �مع �فعل كما

  . القديم

  � �يx¿عم �مرة �كل �الطاهر�اcعاركKي �للقتلو �الو#ي �آلة �يكون �يعو ، �فكرة�ما �إ#ى �بنا د

�اcينوتور  �كان«الذي�، �أّيا �يمكن�أن�يكون �لتشمل�كل�، �ممتدة �اcتاهة �أن �مسلمة �يقدم uنه

�الواق©ي 2»العالم �أو�العالم �الروائي �العالم �خصصنا �سواء �يفYxض�فيه�، �الذي يظهر�الو#ي

�الورعو �التسامح �ذلكو ، �عكس �و هو�يأتي �واضح؛ �سبب �دون �هو�يقتل �Kي�، �التناقض هذا

�ال �هو�التناقض�الذي�رافق�الخطابشخصية �منذ�عهد�الخRفة�و#ي �الدي±' ذلك�أن�حسن�،

                                                           

1
  79ص،�الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي،�الطاهر�وطار :

2: Avdré Siganos ,Le minotaure et son mythe, PUF écriture, France, 1993, p106 
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�تستمر�لصيقة�بالدي±'و �لتتناسل�الخطيئة،�اسRم�الصحابة�لم�يمنع�خطيئة�القتل�Kي�زماabم

� �السوداء �العشرية z{الرواية�–ح� �الجماعات� -Kي �طرف �من �يتفرض�كان �كما �قتتال� uن

إن�كنا�نقر�بأن�و ،�GIAمجزرة�الرايس�تحديدا�تبن�aا�الجماعة��سRمية�اcسلحة�و �.�سRمية

�fيقي± �التاريÔي �'الخطاب �النص، �هو�رؤيا �¾aمنا �ما �فإن �وطار و ، �شيد �ال}' �السردية �اcتاهة

من�،�مارسته�ع\ى�امتداد�التاريخو ،�تورها�الشخصية�الدينية�ال}'�التصقت�بالقتلجعل�مينو و 

  . خRل�الحاfت�الصوفية�ال}'�تعa¾Yxا

�متاهة�الكتاب�بعامل�التكرار   �يرتبط�الركن�الثاني�Kي �الحلزوني�أو�، " ولÑ'لال"أو�البناء

Kي�حZن�،�قدر�ضئيلب�ذلك�أن�الحدث�السردي��fيتطور�إf ،�كما�وصفه�وطار�Kي�تقديمه�لنصه

�القتل �فعل �يتكرر �جديدة �حالة �إ#ى �الو#ي �ينتقل �مرة �كل �للتكرار�Kي �الغلبة �تكون �fنجد�و ،

لفيف�فإنه�يعود�للبحث�عن�أما�حZن�يعود�إ#ى�ا،�أحداث�جديدة�غ�YZتنويعات�Kي�مشاهد�القتل

السرد�يتخذ�كأن�،�دون�بلوغ�الغايةو �Kي�تيه،�إ#ى�التالية�ممقامه�والتنقل�من�إحدى�صور�اcقا

يعاود�و �هو�الضRل�دوما�ليعود�إلaªاو �القتل�بؤرة�نصية�ينطلق�مaiا�خط�السرد/ من�الخطيئة�

هبوط�"القارئ�يبلغ�الصفحة��خYZة�و ��fتنت¼'�ح}z،��نطRق�مجددا�بشكل�متاهة��fمتناهية

يختاره�ليبدأ��أو�إ#ى�أي�فصل" تحليق�حر" القارئ�إ#ى�الفصل��ول�عود�ين�أن�كيم�."إضطراري 

ة�آاcر ،�لتشيد�متاهة�الكتاب،�بالركض�بZن�فصول�الكتاب�ال}'�بنيت�بلبنات�الYxاث،�من�جديد

   .ال}'�تنعكس�علaªا�متاهة�جزائر�العشرية�السوداء

  الفنتاستيك�و �ا@دينة- 2-4

الرواية�الوحيدة�ال}'�تناولت�اcدينة�بنظرة�شمولية��fبوصفها�أماكن�منفصلة�¬ي�رواية�

�والفجيعة�سرادق �الحلم �جRوâي، �لعز�الدين �مف}'و ، �مدينة �مع �قابلناها ¬ي�و �قسيم'و �إذا

�العاصمة �أخرى ، �دون �أحياء �Kي �اcمثلة �الديموغراKي، �النمو �تعاني �العمرانية، z(|والفو�،

�ال}'�تتسبب�Kي�و �مع�مدينة�بوجدرةو ،�غYZهاو �والفقر ،��فات��جتماعيةو ¬ي�العاصمة�أيضا

�ب �البطل �إصابة �همومهاتفاقم �بسبب �السل ،� ��عرج �واسي±' أحRم�و �)العاصمة(أو�مدينة

� �نورهاا) قسنطينة(مستغانم' �فقدت �ل}' �فaªاو ، �سكاabا �اغYxب �الحاضر، �عنف ،�تحت

�اcقسمة�بZن�أحياء�غنيةالطبقية�¬ي�قسنطينة�و �مدينة�فضيلة�الفاروقو ،�انحرافات�السلطةو 
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ثم�حضور�باريس�عند�كل�من�،�ن�zÓعلناتقمع�� و ،�مدينة�تمارس�الجنس�سرا،�أخرى�فقYZةو 

�يوتوبيامستغانم �إيروسية�'�وفضيلة�الفاروق�Kي�صورة �يمZ¿�السرادق�عن�كل�هذه�، فإن�ما

bاالروايات�هو�أaي�شكل�صور�جزئية�Kل�أفضية�جزئية�مقتطعة�من�،�تطرقت�للمدينة�Rمن�خ

ة�فaªا�¬ي�نموذج�تاريÔي�دينuن�اc،�وإن�كانت�رمل�اcاية�حالة�خاصة،�الفضاء�الك\ي�للمدينة

  .والضياع،�إليه�Kي�لحظة�واحدة�¬ي�لحظة�السقوط�منظور 

�متخيلة� �تقدم�مدينة �السرادق�ف¼' �ليست�مرجعيةو �أما بZن�و �هو�الفرق��ول�بيaiاو ،

أفضية�جزئية�متفاعلة�ضمن�و ،�ثم�¬ي�تعرض�اcدينة�بشكل�ك\ي�معمارا،�الروايات�السابقة

غ�YZأن�،�أي�أabا�تعرض�اcكان�وأنشطته،�اجتماعيةو �سياسيةثم�¬ي�ممارسات�،�الفضاء�الك\ي

التحمت�باcتخيل�و ،�فتحررت�من�القيود�الكRسيكية،�هذا�العرض�ابتعد�عن�التمثيل�الواق©ي

�الذي�ليس�باcرادف�للحقيقة،�من�خRل�الفنتاستيك بل�إنه�،��fهو�رمز�لهاو �مبتدعة�عاcها

   1 عالم�مبتدع�له�رؤاه�نحو�العالم�الواق©ي

�مزدوجالت �انزياحا �الجزئية�ال}'�،�حقق�مدينة�جRوâي �ت½¿اح�عن�الصورة �اcرة��و#ى Kي

�الذكر �الروايات�السابقة �قدم�aا ��دب�الغربي�و ، �Kي �اcدينة �ت½¿اح�عن�تمثيل �ثانية من�جهة

خاصة�،�و�Kي�الدمار�الذي�ألحقته�الحروب�والصناعة�a³اأ،�الذي�صورها�Kي�بعدها��قتصادي

 Yxي�فKنZيتcن�العاZا�ال}'�من�أشهر�أمثل؛�ة�الحربaي�،�إليوت.إس.قصيدتي�ت�K"رض�الخراب�"�

�لتظهر�بعدها�صور�أخرى�للمدينة�الغول�الذي�يل�aم�كل�ما�تنتجه��رض،�2"الرجال�الجوف"و

�3اcحيطاتو �البحار و  �الفرنسية، �الجديدة �الرواية �مع �اcتاهة �واcدينة �مع�و ، �ب�Rمزايا اcدينة

  . 5اcدينة�الفاضلة�بمختلف�الصور�ال}'�اتخذ´aا�ع\ى�امتداد�العصور و ،�4موزيل

مؤنسنة�إذ�أabا�تملك�،�ن��ول�تظهر�فيهاندمج�فaªا�شكR �أما�مدينة�جRوâي�ف¼'�مدينة
                                                           

  10ص�،�2009،�لبنان،�الدار�العربية�للعلوم�ناشرون،�نتاستيكيةشعرية�الرواية�الفا،�شعيب�حليفي�:ينظر�:1
،��دابو�الفنون و �اcجلس�الوط±'�للثقافة،�سلسلة�عالم�اcعرفة،�اcدينة�Kي�الشعر�العربي�اcعاصر،�مختار�ع\ي�أبو�غا#ي�:2

  6ص�،�1995،�الكويت
3:Jean Duvignaud, Lieux et non lieux, edition Galilée,France,1977, p13 

  .الرواية�Kي�القرن�العشرين،�جان�إيف�تادييه�:ينظر�:4
اcجلس�،�سلسلة�عالم�اcعرفة،�عطيات�أبو�السعود: تر،�اcدينة�الفاضلة�ع�Yºالتاريخ،�ماريا�لويز�برنYZي : يمكن�مراجعة�:5

  1997،�الكويت،�الوط±'�للثقافة�والفنون�و�داب
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�zÓا�الشفاف« جسد�أنa³ي�ثوKادي�أمام�بصري�aتضرب��رض�. .شكوتاها. .يتصافح�ثدياها. .ت�

�العا#ي �اcفضلةتدندن�أغني�. .بكعaÀا �أيضا a«1ا �تملك�إحساس�امرأة �كما ع\ى��قل�نوع�من�،

�تحب±'« اcشاعر�هو�الحب� �. .´aواني. .abuا �2»تتعشق±' �اش�aاءو ، �ثانية �صورة ´aادت�« هو�Kي

�ظمأها �اشتد �لقد YZكالبع� �تر$ي aا..سغaÀا.. عطشها..نحوي �شه́و ،�عشقها..شبقي�aا..تسعرت

،�الذي�يتعدى�السارد�إ#ى�غYZهو �3»تضم±'�إ#ى�صدرهامدت�نحوي�أصابعها�اcعروقة�تريد�أن�و 

�a³ا �اcتواجدين �من �ت، �جعلها �ما �السارد �يصفها �كما �مومس �إ#ى �اقتحول �دائما�رنا اcدينة

  . كما�لو�أن�هذا�الYxكيب�هو�اسمها،�أحيان�قليلة�العاهرةو ،�باcومس

Kي��دب��و�هو�a³ذا��fيبتعد�كثYZا�عن�واحد�من�أهم�موضوعات�الشعر�الحديث�سواء

قرنوا�و �أو�العربي�الذي�تأثر�a³ذه�الثيمة�فكتب�عدد�غ�YZقليل�من�الشعراء�عن�اcومس،�الغربي

�باcدينة �وجودها ،� �مث�Rقصيدة �ذلك �السمراء�ل½¿ار�قب" البüي"من �#ي �قالت �ديوانه �من اني

�) م1944( �اcومس�العمياء �ثم�صRح�عبد�الصبور ) م1954(ثم�السياب�بقصيدته �حجازي و ،

،�قصيدة�مبüى نضيف يمكن�أن،�4وسعدي�يوسف�رغم�اختRف�طرائق�التناول ،�ل�دنقلأمو 

جعل�جRوâي�Kي�حZن�،�"بغداد�مبüى�كبaª"�YZا�ذلك�أن�السياب�جعل�ف،�ف¼'��قرب�لروايتنا

  . مباحة�لكل�من�يحل�a³ا،�اcدينة�Kي�ذا´aا�مومسا

�بوقائع�لغوية و�هو�اختيار �واقعيةو �مYºر �اللغة، �مؤنثة�فاcدينة�Kي وKي�معظم��حيان�،

�ولنساaÙا �لها
ً
�واغتصابا

ً
�واجتياحا

ً
�كانت�حركة�التاريخ�ضد�اcدن�فتحا �تزال�إ#ى�، �و¬ي�ما وcواردها

ثم�أن�الكاتب�يألف�هذه�الصورة�الجنسية�Kي�زمن�يشيع�فيه��غتصاب�Kي�اcدن�الكYºى�كما�،�اليوم

ولذلك�يجد�الكاتب�هذه�) الدعارة(بالجنس�تشيع�الدعوة�إ#ى��نطRق�التام�من�القيود�اcتصلة�

  5الصورة�قريبة�اcنال�و�داء

                                                           

1
  20�،19ص�ص� جRوâي�عز�الدين،�سرادق�الحلم�والفجيعة، :

2
  71ص،�اcصدر�نفسه :

3
  31ص،�اcصدر�نفسه :

  101ص�،�اcدينة�Kي�الشعر�العربي�اcعاصر،�مختار�ع\ي�أبو�غا#ي�:4
نيا�الوطن،�دراسات�نقدية�Kي�د،�لعز�الدين�جRوâي" الفجيعةو �سرادق�الحلم"Kي�رواية�،�دfلة�اcكان،�عبد�الحميد�هيمة�::5

  http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/236338.html 2011/ 31/08روايات�عز�الدين�جRوâي،�
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  � �اcدينة�هو�الشكل�اcعماري أما �التجسد�الثاني�لهذه �الخاصة الذي�يظهر، ،�هندس�aا

أو�اcدن�اcتواضعة�من�حيث�تنظيمها�اcعماري�الذي�تلتقي�فيه�كل�،�¬ي�تتخذ�شكل�البلداتو 

ال}'�ما�و ،�يلنا�ع\ى�فكرة�وسط�اcدينة�Kي�اcدن�الجزائريةما�يح،�الخطوط�Kي�نقطة�اcنتصف

تمثل�السلطة�تجتمع�النصب�ال}'�" وسط�اcدينة"Kي�،�تزال�قائمة�بالنظر�إ#ى�صغر�هذه�اcدن

Kي�السرادق�،�عادة�1)محافظة�الشرطة،�البلدية( السلطات�اcدنية��خرى و ) الكنيسة(الدينية�

�اcركز �هذا �يرتقيسياسي�انصرح�اهمو �اcبولةو �السجن يضم ��ان �اcبولة�)الحاكم(الغراب

� �اcدينةلRتصال �متثائبة«  بسكان �تفغر�فاها �اcدينة �السوس�كل�أسناabا�و �مبولة قد�سربل

وبجوارها�كان�السجن�. التبغو �¬ي�أشبه�ما�تكون�بفم�عاهرة�متقاعدة�أدمنت�الخمر .. .ف�aاوت

�باuسRك�الشائكة �أنZن�ا¬يتنو �..يقف�شامخ�السرادق�مزينا �2»..انتحابو �عويلو �إ#ى�مسم©ي

�تغيب�عنه�باÄي��ماكن��قتصادية�مث�Rأو�السياحية�أو�أي�نوع�من�النصب�التذكارية� فيما

�وحدها �السياسية �السلطة �أماكن �ل�aيمن �عادة �تتوسط�اcدن �ال}' �ممارسة�، �مكان فاcبولة

�و  �ممثالسلطة �فيه �يمارسها �الذي �باcكان �السلطة ��¬ي�لوهاتحديد �ثابتة �الخطاب�قاعدة Kي

،�¬ي�Kي�الوقت�ذاتهو ،��YZمثال�ع\ى�ذلكخالكريملن�و �البيت��بيض؛�السياÐ)'�للدول�الحديثة

�التسمية �هذه �علaªما �أطلقوا �cن �بالنسبة �بارزة، �أماكن �السلطةو �لرجال، رجل�و �3هياكل

�منازع �أي �دون �هو�الغراب �الرواية �Kي �الوحيد ��أما. السلطة �السفهو�السجن لطة�مؤسسة

ما�،��نتحابو�Kي�وصفه�سوى�الصورة�السمعية�لنZنيورد��fأن�السارد�و �العقابية�خاصة

  . بل�اcعارض�للسلطة�السائدة،�التعذيب��fيطال�اcجرم�العاديو ،�يجعل�منه�مكانا�للتعذيب

�اcومس�بصرح�دي±' �وسط�اcدينة �يعزز �الغراب، �ينصبه �او ، �اcدينة �اله لذي�يتمثل�Kي

�قبحون  �أسماه �ج، �إ#ى �والذي�شيد أطل�علaªم�رهط�يحملون�هيك�Rمن�خشب�« وار�اcبولة

ما�و ،�يلصقون�بالهيكلو �مسندة�نصبوه�أمام�اcبولة�فهرع�إليه�الجميع�يغرفون�من�طم'�اcبولة

�النصب�شامخا �كان z{ساعات�ح�fإ� �بنصب��له�4»¬ي �ممثلة �الدينية �السلطتان ،�لتجتمع

                                                           
1: Marc Augé, Non - Lieux , introduction à une anthropologie de la surmodernité ,édition 
du Seuil,France,1992, p 85  

2
  31صجRوâي�عز�الدين،�سرادق�الحلم�والفجيعة،� ::

3:Ibid, p82  
  16ص،�قاcصدر�الساب :4
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بكل�ما�لهذه�اcوضعة�،�بيد�الشخص�ذاته�أيضاو �ي�اcكان�ذاتهK،�السياسية�ممثلة�Kي�اcبولةو 

� �الدينية �السلطة �تنضوي �الجزائر�حيث �Kي �السلطة �نظام �إ#ى �بنا �تعود �رمزية كل� أو(من

  . تحت�السلطة�السياسية )السلطات

�ي�يشخصه�معتمدا�الوصف�cكوناتهالذ،�أماكن��تصال�يذكر�السارد�أيضا�اcق¼�zمن

�ملع«: مaiاو  �اcفضلةالسقف �هويا´aا �العناكب �فيه �تمارس �هنا..ب �م�aالكة هناك�و �أجساد

�هم�القوال�ببنديرهو �ثم�لرواده�الذين�يجعلون�منه�فضاء�للتواصل�1»كرؤوس�ماشية�منحورة

�مضمونهو  �فلم�ينقل�لنا أجزلوا�و �مع�أن�غYZه�فهموا،�كRمه�الذي�لم�يفهم�منه�السارد�شيئا

�لقوالهم �العطاء �ل، �اcدينة �تأتي �ثم �إ#ى�جسدي��تصال�من�لفظيتغ�YZنوع يلتصقون��همو ،

�بالشعب .بجسدها �رغم�وصفه z¼قcأن�ا� �إ#ى �العوالم�من�خRل��اقYxانهو �يةإضافة فعa³�Rذه

�آخر ،�حضور�القوال �تتخذ�منعرجا م�حيث�ت،�¬ي�تتحول�إ#ى�فضاء�cمارسات�السلطةو �فإabا

�لـ �الغراب �اشراف �تحت �جتماع  »� �سياسية �أحزاب �الحياة�تشكيل �إ#ى �بذلك لينتقلوا

  .لتتحول�إ#ى�أحد�أفضية�السلطة 2»الديموقراطية�تأسيا�باuمم�اcتحضرة

اcال�èقامة�قنوات�و �عن�´aيئة�اcدينة�يذكر�السارد�أن�سكاabا�لم�يشاؤوا�تضييع�الوقت

� �القاذورات �) 14ص(لصرف �فـ aا �بي́و �ب«أما �اcنازل �سقوفكل R..مضعضعة�� �الجدران كل

  . 3»العطنو �الدخان�وحده�سيد�اcوقف�¾aدي�لنوف�روائح�العفنو �م�aاوية

�أ �نقطة �عند �كلها �اcدينة �تشخيص�أفضية �قبيحيلتقي �أنه �¬ي �ساسية ،�للطبع�منافر ،

�مخالف�للغرض �الفساد، �ع\ى �النقصو �مشتمل ،Rجمي� �تصويرا �الفنان �صوره �القبح ،�هذا

،�عرف�بجماليات�القبحهو�ما�يو ،�ر إن�كانت�تنفر�من�اcصوَّ و �تستحسن�نفس�القارئ�التصوير 

قبيحة�فإabا��f) ¬ي�هنا�متخيلةو �(هيجل�أن�العمل�مهما�كانت��شياء�ال}'�يحاكaªا��ال}'�يرى 

�uن�العمل�الف±'�يتمتع�بقيمة�جمالية�منفصلة�عن�جمال�ال()'ء،�تجعل�العمل�نفسه�قبيحا

                                                           
  13صجRوâي�عز�الدين،�سرادق�الحلم�والفجيعة، :1
  28ص�،�اcصدر�نفسه�:2
  57ص�،�اcصدر�نفسه�:3
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أنه�خاصة�و ،�1أحد�أنواعهإنما�يشتغل�Kي��دبيات�كو ،�uن�القبح�ليس�مضادا�للجمال،�قبحهو 

ح}�zأن�حضوره�Kي�الرواية�حضورا�قوي�،�ال}'�تكتب�اcكان،�Kي�هذه�الرواية،�اختيار�ف±'�مYºر

»� �رواية �Kي �اcكان �طüى �والفجيعة(فقد �الحلم �للخطاب�) سرادق �العناصر��ساسية ع\ى

فجاء�،�ينا�فضية�كلها�مرتبطة�بالسلطة�كما�رأو�2»السردي�وKي�مقدم�aا�الشخصيات�والسرد

�بكل��وصاف�القبيحة �النص�ال}'�ترى�Kي�السلطة�كل�هذا�،�وصفها �نستنتج�رؤيا �يجعلنا ما

  . القبح

�الفكرة �هذه �جماليات�القبح�من�وصف��ماكن�الهامشية�و �و�تتعزز نحن�نرى�اختفاء

�،�ال}'��fتولaªا�السلطة�اهتماما حيث�يشخص�اcكان�" Kي�حضرته"من�ذلك�اcقطع�اcعنون�بـ

تحمر�. .تطقطق�النار�مسبحة ..تسبح�Kي�ملكوت�هللا. .تّصاعد�أفنان�البخور «خRل�مؤثثاته��من

�حيث�تختفي�الروائح�الكر¾aة�K. .«3ي�جيدها�حبل�من�شفق. .جيدها. .عيناها. .شفتاها. .وجنتاها

تستعيد�اللغة�و ،�التسبيح�الصوت�العذب�من�خRلو ،�ر�اللون��حمريحضو ،�يعوضها�البخور و 

لغة�شرة�بدون�تحديد�للعبارات�اcقتبسة�بل�بدمجها�مبا،�القرآن�الكريمو �¬ي�تتناصو �´aاجماليا

�الوصف ،'(Ðبالقد� �اللغة �لYxهZن �الصالحZنو ، ��ولياء �أجواء �إ#ى �القارئ . اcتصوفةو �نقل

خارج�اcدينة�حيث�مجلس�اcجذوب�بالطريقة�ذا´aا�سيغيب�الغبار�والقادورات�قرب�الصخرة�

ينظر�إ#ى�السماء�كتمثال�مرمري�قديم�وضع�(...) س�إ#ى�ظل�صخرة�كبYZة�كان�اcجذوب�يجل«

يعود�اللون�Kي�هذا��4»دونما�عناية�عند�سفح�صخرة�كبYZة�أحاطت�a³ا�حشائش�خضراء�يانعة

�أيضا �اcقطع �تغيب�جماليات�القبحو ، �جميRو ، �طبيعيا �الوصف�منظرا �يشكل �ع\ى�، معتمدا

¬ي�الشجرة�اcباركة�و �اcكان�بالزيتونة تأثيث�هذا إ#ىإضافة�،�حاسة�العZن�فقط�لغياب�الروائح

  . الذي�سيضطلع�بتطه�YZالسارد�بعد�مسخه،�الشRل�رمز�الحياةو ،�Kي�الثقافة��سRمية

                                                           
،�موقع�الجامعة�التكنلوجية�العراق،�جماليات�القبح�Kي�فن�العمارة،�أسماء�نيازي�طاهر�:1

http://www.uotechnology.edu.iq/  
دراسات�نقدية�Kي�،�دنيا�الوطن،�لعز�الدين�جRوâي" الفجيعةو �سرادق�الحلم"Kي�رواية�،�دfلة�اcكان،�عبد�الحميد�هيمة�:2

  http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/236338.html 2011/ 31/08،�روايات�عز�الدين�جRوâي
3
  18صجRوâي�عز�الدين،�سرادق�الحلم�والفجيعة،� ::

4
:c48ص�،�نفسه  صدرا  
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إن�كنا��fو ،��fيختلف�حال�سكان�اcدينة�اcومس�كثYZا�عن�الخراب�العام�الذي�يسردقها

ي�مجملها�شخصيات�¬ي�Kو �الرئيسة�نعرف�أشكال�الجميع�إ�fأننا�نعرف�أشكال�الشخصيات

�حيوانية �من�ذلك، �الف*Yان؛ �النسور ، �نعل، �السيد �الغرابو ، �أك��Yمنه�، �مشوها �وصفها يأتي

Kي�مسخ�السارد�ذاته� ة�اcسخ�ال}'�ستتج\ي�بوضوح�أك�Yتوظيفا�لثيم،�لهيئة�الحيوانيةل محاكيا

برسم�حالة�التشوه� ضطRع� «هذه�الثيمة�ال}'�تعد�من�أهم�الثيمات�القادرة�ع\ى�،�إ#ى�خفاش

كما�أabا�من�الثيمات��ك��Yفاعلية�،�اcع�Yºعنه 1»الواقع�الحادث�ع\ى�مستوى� التصدع�الكبYZو 

�الفانتاستيكي �الوسط �Kي �الروائية، �شخصياته �تشكيل �Kي �يعتمدها �جRوâي �جعل �ما ذات�،

�توظيف�اcسخ�كرنايذ .من�و�هاو �اcظهر�الحيواني�معمقا�الرؤيا�اcشوَهة�للسلطة�السياسية

ال}'�آل�إلaªا�الكائن��ال}'�اتخذت�من�اcسخ�الحيواني�أداة�للدfلة�ع\ى�الوضاعة�برواية�كافكا

�تفسر�ادعمو . البشري  �أن ��fيمكن �أحداث �تحصل �العجيب�حيث �العالم�بقوا لسردية نZن

�اcألوف ،� �العجائز مaiا �حكاية �Kي �الفولكلوري �من �الروائي �اxcن �امتصه �القمرو �ما أحداث�و ،

�الفانتاستيكي �إ�fتسمية ��fتستوعaÀا �الرواية�ع\ىهو�الغالب�و �2أخرى �هذه ،�Rذلك�مث� من

aاو �استعRء�الف*Yان غYZها�كث�YZو �...جمع�الشياطZن�Kي�كيس،�س�YZاcدينة�Kي�طرقات�ذا´aا،�ق́و

ى�تحيل�ع\،�¬ي�Kي�الغالب�ذات�دffت�رمزيةو ،�uن�كل��حداث�Kي�الرواية�¬ي�من�هذه�الفئة

  . ةسياسيأو��ةأحداث�تجد�تاريخي

�الطابو  �بسردية �تلتصق �ال}' �الرواية �موضوع �إ#ى �راصدة�و �بالنظر �التاريÔي سردية

�تاريخ�اcجتمع �Kي �اللحظات�السياسية �مثل��نتق، �فعليا z¼انت� �الذي�بعضها ال�للديمقراطية

،�أك�Yºحزب�انفجار�عدد�هائل�من��حزاب�غ�YZذات�دfلة�uن�السيد�نعل�أسسذكر�سابقا�و 

�تبدوو  �بذلك�جدوى��خرى�ال}' �ب�Rطائل�من��ساس ألüى �من�أسماaÙا هو�الحدث�الذي�و ،

وانتقالها�من�نظام�الحزب�الواحد�إ#ى�التعددية�الحزبية�ال}'�،�يجد�مرجعيته�Kي�تاريخ�الجزائر

�الدستور�أربعة�أشهر�بعد�أحداث�أكتوبر� ��fية�ال}'ثم�تكاثر��حزاب�السياس،�م1988أقرها

�معارضا �خطابا �� و . تملك �السارد��خر بعضها �اكتشاف �مثل �الثابتة �الحقيقة �قبيل �من يعد

                                                           
  264ص،�2012الجزائرن ،�دار�التنوير،�العجائبية�Kي�الرواية�الجزائرية،�الخامسة�عRوي �:1
  143ص،�2009،�لبنان،�الدار�العربية�للعلوم�ناشرون،�شعرية�الرواية�الفنتاستيكية،�شعيب�حليفي�:2



 ����� ����� ����� ������'�(���'�(���'�(���'�(�� : : : :            ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����            ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����            ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����            ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����     &"�� &"�� &"�� &"������������������     : : : :)*�� �+�	,)*�� �+�	,)*�� �+�	,)*�� �+�	,    ����������������������������     

 

 

189 

  . الف*Yان�النسور�Kي�النصم�هو ،�ام�الفعليZن�من�وراء�الغرابللحك

�يفرض�ضغوطا �الذي '(Ðبالطابو�السيا� �الغاصة �الرؤية �هذه �و�لعل �الكاتب�، يخاف

�عن��ج �بالخروج �من��´aام �خوفا �الوط±'التعب�YZعaiا �ماع �و ، �Kي ال}'��1زمةزمن�� �fسيما

كل�من�ل،�´aديد�بالقتلو �من�تخوين�ما�كان�يمكن�أن�يتعرض�لهو �تمثلت�Kي�العشرية�السوداء

كما�هو��1999أن�الرواية�تمت�كتاب�aا�سنة�و �خاصة،�يصرح�بخطاب�معارض�uحد�طرKي�ال½¿اع

�abاي�aا �Kي �موضح �و ، �قبلها �السوداءعشت�الكان�أحلك�فYxا) زمن�الكتابة(ما �رية �دفع�، �ما ¬ي

،�اcجاز��ليغوريو �دمنةو �مستوحاة�من�عوالم�كليلة،�بالكاتب�إ#ى�اختيار�شخصيات�حيوانية

�ح �اcزدوج �التلقي �ذي �الكتاب �لهذا �إيث �Kي �موجه �اcعرفة�نه �عن �الباحثة �للنخبة �واحد آن

�سياسة�والحكمةال �والتسلية، �اcتعة �Kي �الراغبة �للعامة �الحيوان�الذي�تلعب�في 2وكذا ه�رمزية

Kلية�ي�السرد�تشيد�مساراته�الخطابية�و يتحول�إ#ى�قوى�فاعلة�fالد  

،�تمت�أنسنة�الجمادات،�و�ع\ى�عكس�الشخصيات�اcحورية�ال}'�جاءت�Kي�هيئة�حيوانية

اcدينة�Kي�حد�ذا´aا�Kي�قلب�لكل�قوانZن�الواقع�اcألوف�و ،�كالنخلة�والصخرة�والهدهد�والزيتونة

ما�هذه�الصفة�إ�fرؤيا�عن�اcدينة�حZن�تقYxن�،�يسمها�النص�باcومس،�فنتاستيكيةKي�مدينة�

  . بالسلطة�السياسية

  

  

  

  

                                                           
،�2012س�،�2ع�،�20اcجلد�،�لعلوم��نسانيةمجلة�جامعة�بابل�ل،�)ع(عجائبية�الرؤيا�عند�يوسف�،�وداد�مكاوي�محمود�:1

  369ص�
دنيا�الوطن،�دراسات�،�الفجيعةو �طرائق�اشتغال��دب�الشعK�'Ñي�سرادق�الحلم،�جماليات�اcقاومة،�أحمد�فرشوخ�:2

، 31/08/2011نقدية�Kي�روايات�عز�الدين�جRوâي،�

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/236338.html  
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3-Yالفضاء�الهند�� 

�وظائف� �البحث�Kي �صوب �روائيا �الفضاء �تمثيل �Kي �البحث �من �اcبحث�ننتقل �هذا Kي

رتبط�بغYZها�من�¬ي�تو �إ#ى��ضطRع�بوظيفة�سردية،��ماكن�ال}'�تتجاوز�كوabا�إطارا�للحدث

الحديث�عن�الوظائف�إ�fإن�يمكن��fلكن�،�خالقة�دfلة�الحدث�الروائي،�اcكونات�النصية

�بتشخيص�الفضاء �التبئYZو �نحن�مررنا ،�YZبشكل�كب� �أهمي�aا �تYºز �ال}' �الروائية �التقنية هذه

�النصوص �اعتمدت �ال}' �الطوبوغرافية ��صناف �نتناول �حZن �حكائيا، �توظيفها ،�وكيفية

�النصلت �Kي '(Ðهند� �فضاء �تشكيل �إ#ى �أشكال �مجرد �كوabا �تعدى �¬ي�، ��ساسية مرتكزاته

ال}'�تحيل�ع\ى�موضوعات�،�الدائرةو ،�الخطو �بعناصرها�اcختلفة�النقطة،�الهندسة��قليدية

� �بـ �ترتبط �ال}' Rمث� �النقطة �هو�حال �كما ��بعاد« اجتماعية �قضايا �اليتمو ، و�غYxاب�،

� ��نانية�قضايا...) (الوجودي �و و ، ��حاديالوحدة �وغYZها�1»اcس ��شكال�، �ارتبطت كما

ما�جعلها�. ببنية�النص�من�جهة�أخرى و �الدائرة�بالحدث�من�جهةو �الهندسية��خرى�بالخط

ي�خ�YZمثال�ع\ى�ذلك�عناية�روب�غارييه�بالشكل�الدائري�الذ،�تحظى�بعناية�الرواية�الجديدة

� �الطوبولوâي �اcستوى �اcمحواتاu فيظهر�ع\ى �Kي �الدائري �الشكل �تتخذ �ماكن �اتخذت�، كما

�الساعات�Kي�اcتلصصR �شياء�شك �مaiا ��مستديرا �يظهر�ع\ى�اcستوى�السردي، حيث�،�كما

،�ة�بداية�وabاية�رواية�روب�غارييهأين�يمكننا�موضع،�قراءة�الرواية�ع\ى�سؤال�البداية�طرحت

¬ي�تنفذ�جملة�من�و �abا�خاضعة�لحركة�دائريةالكتابة�التخييلية�عند�غارييه�تبدو�كما�لو�أ إن

   .intra et/ ou intrertextuelles 2ية�أو�مابZن�نص/والتوافقات�داخل�

السرد�الجزائري�ن�كان�هذا�حال�الفضاء�الهندK�'(Ðي�الرواية�الجديدة�الفرنسية�فإن�إ

� �عن �بمنأى �يكن �الروائيةلم �الهندسة �هذه �الجديو ، �الرواية �اهتمام �مدى �ع\ى دة�للوقوف

� '(Ðالهند� �بالفضاء �الخطالجزائرية �من �كل �fستقصاء �الروائيةو �نعود �اcتون �Kي ،�الدائرة

يكون�و �مع�ذلك�تتضمن�أفعاf و ،�نعوض�النقطة�بالغرفة�ال}'�تمثل�نقطة�Kي�مكان�أك�Yºدوماو 

  . لها�دور�فاعل�Kي�درامية�النص

                                                           
  50شعرية�الفضاء�فالروائي�ص�،�كيس½Y.إ.زيفجو :1

2:Abdallah Lissigui, La représentation de l'espace dans l'œuvre d'Alain Robbe-Grillet, p86 
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  الغرفة�-3-1

إabا�الفضاء�اcغلق�،�لروائيةية�الحاضرة�Kي�كل�النصوص�اهندسالغرفة�من��صناف�ال

ما�جعله�يرتبط�دراميا�بثيمتZن�مهيمنتZن�Kي�اcدونة�الروائية�،�والحميمية،�الذي�يؤّمن�العزلة

  . Kي�مواضع�متفرقة،�أقل�ظهورا�ى لتYºز�ثيمات�أخر ،�العنفو �هما�الحميمية

ة�كيف�ترضع�من�الذئب"الذي�ينتج�السرد�Kي�كل�من�،�Kي�الغرفة�يحصل�فعل�التخييل

Kي��و#ى�الغرفة�¬ي�اcرحاض�الذي�يتم�فيه�سرد�مذكرات�،�"أشجار�القيامة"و�"دون�أن�تعضك

،�فضاء�الرواية�روما- باcدينة�cا�فيه�من�ارتباط�" العواء"هو�الفعل�الذي�يطلق�عليه�و ،�أمديو

بعيدا�عن�باÄي�،�يوفر�اcرحاض�العزلة�ال}'�تناسب�سرد�اcذكرات. الذئبة"رمزها��سطوري�و 

ما�يجعل�سرد�اcذكرات�،�ال}'��fتعرف�الكث�YZعنه،�رف�البيت�ال}'�تقاسم�أمديو�فaªا�زوجتهغ

  . أمرا�يحتاج�لRنفراد�دوabا

� �الثانية�تعددت�الغرفالرواية�Kي لكن�الغرفة��ساسية�Kي�السرد�¬ي�غرفة��نعاش�،

�التخييل �مaiا �ينطلق �ال}' �التذكرو ، �فضائيا، �مقطعا �سردا �خالقا �هذ، �الغرفةمابZن باÄي�و �ه

  .هو�الفصل�اcسرود�بلسان�الراوي و ،�أمكنة�الفصل��ول�من�الرواية

أو�،�إذن�انطRقا�من�هذه�الغرفة�حيث�سجن�البطل�شكلت�عوالم�رواية�أشجار�القيامةت

�خط�الحكاية�اcروية� .تخيل�أنه�مسجون�Kي�غرفة�انعاش �ينطلق�مaiا �ال}' النقطة�أو�البؤرة

  .ون�الفصلكما�عن» بلسان�الراوي «

�لم�الذي�يصنع�الYxاجيدي�Kي�النص�و�غرفة��نعاش�¬ي�ع\ى�اcستوى�الثيم'�العزلة

��نعاش« �غرفة �قاسية، �وحدة �فضيع، �أخرى� 1»وألم �ثيمة �من �اcتأتي �الخوف �إ#ى إضافة

إن�كانت�أقل�و �ال}'�تYºز�إ#ى�جوارها�ثيمة�أخرى و ،�¬ي�العنف،�كامل�مدونتنا�الروائيةKي�يمنة�مه

ال}'�خلق�aا�،�أو��ن�zÓاللغة،��ن�zÓالحلم،�حيث�استعاد�ذكرى�حبيبته�فاء؛�ا�¬ي�الحميم'تكرار 

YZغ�fته�fل�حلمه�بالثورة،�خيا¿xل�مشهد�واحد�يصفها�فيه�تدخن�ثم�تلقي�،�امرأة�تخRمن�خ

aا لتبقى�مجرد�ذكرى�أو�خيال�رجل�؛�" السماء"نحو�) طاك�)'(تأخذ�سيارة�أجرة�و �عقب�سجا́ر

                                                           

1
  56ص�بش�YZمف}'،�أشجار�القيامة،� :
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الكتابة�ال}'�¬ي�و ،�فيخx¿لها�Kي�صورتZن�اcرأة�ال}'�تكسر�العرف،��fيقدر�ع\ى�الثورة�يعرف�أنه

  . أو�فعل�تخييل�الثورة�كما�Kي�النص،�بذا´aا�فعل�ثورة�ع\ى�القائم

�فاء  �بـ �فاتن �عن�و �تذكره ��و#ى �اcسؤولة �¬ي �فاء �أن �معتقدة �باستنطاقه �تقوم ¬ي

يفسره�تارة�ع\ى�،�يتما¬ى�به�بحميمية،�ا�fعشقياالتخطيط�للثورة�بينما�يستعيدها�الراوي�خي

،�الرؤياو ،�اcرأة�ال}'�أحبب�aا�Kي�الحلم.فاء�الجميلة..«أخرى�ع\ى�أنه�أن�zÓاللغة�و �أنه��ن�zÓالحلم

�شطحات�الخيالو  �وجودها، �تأكيد ��fأستطيع �ال}' �1»اcرأة �ال}'�، �فاتن �عند �له �يشفع مالم

لعنف�جسدي�بعد�أن�ليتعرض�،�تذكر�ما��fيذكر�¬ي�تجYºه�ع\ىو �مارست�عليه�عنفا�معنوي 

�زميل�لها�قوي�البنيةو ،�تغادر�يائسة ضربه�مع�كل�انكار�لتذكر�ما�و �يقوم�باستنطاقه،�يخلفها

  .يسأل�عنه

f ي�بيته�الذي�يتكون�Kنعاش�بل�نجدها�أيضا��يقتصر�ظهور�هاتZن�الثيمتZن�ع\ى�غرفة�

حيث�يRحظ�،�¬ي�حالة�ناذرةو �الوصف�والذي�يشخصه�الراوي�عن�طريق،�واحدة من�غرفة

،�ال}'�تجعلنا�نرجح�قلة�العناية�بالجانب�الجما#ي�للفضاء،�القارئ�ندرة�التشخيص�Kي�مدونتنا

�من�جهةو  �تأثر�الكتاب�بالفنون�التشكيلية �قلة �تشغيلهم�لوظائف�الوصفو ، من�جهة��عدم

،�غالب�وبشكل�مباشرفهم�يفضلون�اcع±�zالصريح�الذي�تع�Yºعنه�مفردة�واحدة�Kي�ال،�أخرى 

Kي�العبارتZن��خYZتZن�) أقذر،�قذرة(من�ذلك�استعمال�بش�YZمف}'�للوصف�باcفردة�الواحدة�

�البيت �فضاء �يشخص �الذي YZالقص� �الوصفي �اcقطع �غرفة"« :من �من �بيت �Kي ،�سكنت

�الثقبو  ��ي �Kي �قذرة".مرحاض�بدهلZ¿�عمارة �العمارة �كانت �أقذرو ، �اcقطع��2»... غرف}' هذا

�للبيت،�¬ي�الدرجة�صفر�من�الوصفو ،��YZاcعتمد�ع\ى�القائمةالقص �موجزا �f،�يقدم�وصفا

�التشكيلية �بالفنون �فيه �الفضاء �تشخيص �عRقة �بحث �يمكن �Kي�، �الفضاء �تشخيص uن

ذلك�أننا�أمام�،�مدونتنا�الروائية��fتجعلنا�نطرح��سئلة�ال}'�فتحها�الرواية�الجديدة�الفرنسية

�وظائف� ��fيشغل �قائمة�مقطع �شكل �Kي �وردت �ال}' �البيت �اcكونات �يش�YZإ#ى الوصف�بل

تYxك�،�الغرفةو �هو�يصف�العمارةو �ليعتمد�مفردة�واحدة�بعد�ذلك،�ثم�يموضع�مكانه،�قصYZة

                                                           
  20ص،�اcصدر�السابق�:1
  32ص،�اcصدر�نفسه�:2
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�الغرفة �قذارة �درجة �تخيل �حرية �للقارئ �اcفردة �هذه ��ول�و �خصوصا، �معنينZن �للكلمة أن

�النظافة �مرتبط�بقلة �حرKي �لو ، �إيحائي �هو�غ�YZالثاني �بما �ترتبط�عموما �جتماعية� �دfلة ه

  .أما�السياق�النµ)'�فيشغلهما�كRهما،�أو�غ�YZإنساني،�أخÄRي

�الراوي � �بZن �للتواصل �حميميا �فضاء �القذارة �صف�aا �ال}' �الغرفة �ذلك�وفرت�هذه �مع

�.1»محض�ادعاء��fغYZ،�هكذا�كنا�نسم'�أنفسنا�أيامها" كانت�موعدا�للصعاليك«أصدقائه�وو 

�للعديد�من�اcقربZن«لسات�سمرهم�جو  �تتسع �تدوم�لوقت�(...) أصبحت�غرف}' كانت�لقاءاتنا

جلسات�السمر�ال}'�ستكون�سببا� 2»ولم�نكن�نفكر�Kي�÷)'ء،�نضحكو ،�ويل�من�الليل�abذيط

�لكريمة �الثاني �الزواج �الثانيةالخو �Kي �يبة �و ، �السارد �إ#ى �منهلتعود �نتقام� �ع\ى �مصرة ،�¬ي

Kي�غياب�-بمسافة�حميمية�تمكaiا�،�فضاء�مغلقا�معزو�fنسبيا�عّما�يحيط�بهفتوفر�لها�الغرفة�

كانت�(...) تطبخ�#ي�«من�تحويل�الغرفة�إ#ى�فضاء�أنثوي�تمارس�فيه�أعمال�أن��zÓ-باÄي��صدقاء

�النوم�ع\ى�سريري و �تفضل�البقاء�م©ي z{لتندرج�بالسرد��3» ح� '(Ðفتنفتح�الغرفة�ع\ى��يرو

�الجسدي �تصال� �الشخصيتZن�مشاهد �أزرار�فستاabا« بZن �فجأة �فتحت �تفاحتان�، ظهرت

aم،�صغYZتان وبسرعة�غرقنا�،�امتد��مر�إ#ى�أماكن�أخرى�Kي�جسدهاو ،�بالقبل�*يانعتان�فغم́ر

�والنسيان �اcلذات �غيبوبة �K«4ي �بكريمة، �السارد �ثقة �يزيد �ما �حبوب�، �لدس �تستغلها ثقة

تخيل�وقائع�الفصل��ول�من�الرواية�اcشيد��هذه�الحبوب�سببا�Kي فتكون ،�الهلوسة�بطعامه

واحد�من�أمكنة�و �أو�غرفة��نعاش،�غرفة�النومو �وفق�التقطيع�الفضائي�بZن�غرفة��نعاش

�الفصل ��ن، �القصة �واجهة �الحاضر�حيث �السرد �Kي ��و#ى �من ��حداث �تنطلق خلفية�و ،

و�¬ي�أحداث�ستفندها�ر .اعالثانية�عودة�الذاكرة�للما|)'�عن�طريق��سYxجو �5الخطاب��ن

رواية�مكتملة��- ي�رأييناK-لكن�الفصل��ول�،�باÄي�الفصول�اcروية�ع\ى�ألسنة�شخصيات�أخر

،�لفصول�ال}'�لم�تفعل�غ�YZم\ئ�البياضات�الدfلية�ال}'�خلق�الفصل��ول اها�بباÄي�ل�fحاجة�
                                                           

1
   32ص،�أشجار�القيامة،�بش�YZمف}'��:
  56ص،�اcصدر�نفسه�:2
  45ص،�اcصدر�نفسه:3
aما�:*    .فغم́ر
  59ص،�اcصدر�نفسه�:4
   114ص�،�مدخل�إ#ى�نظرية�السرد،�يان�مانفريد�:5
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من�قارئ�،�القارئ كما�قلصت�دور�،�تعدد�القراءاتو �تأويلالتغلق�باب��أي�البحثر �ف¼'�حسب

بل�أك��Yمن�ذلك�،�الفراغات�إ#ى�قارئ�سلÑ'�يكتفي�بشهادة�باÄي�الشخصيات�يم و �يجابي�يؤولإ

هو�الفصل�الذي��fنجد�له�صلة�بباÄي�و �"بلسان�القارئ "ُحدد�تلقي�النص�Kي�الفصل�اcوسوم�

�الفصول  �أن�هذه�الفصول�لم�تتبع�التقطيع�الفضائي، �اللذينو �كما شيد���fالتشظي�الزم±'

�الفصل��ول  �وفقهما �تنقص�من�ال، �يجعلها �للروايةما �الجمالية نتقاد�f  اcجالتفتح�و �قيمة

'(µعمار�النcا .  

هذه�الثيمات�ال}'�وسمت�فضاء�الغرفة�عند�بش�YZمف}'�¬ي�نفسها�ما�تحيل�عليه�باÄي�  

بل�" قيامةأشجار�ال" و��فضية�Kي�النصوص�الروائية�غ�YZأabا��fتأتي�متداخلة�كما�هو�الحال

فغرفة�السارد�¬ي�،�الغرف�¬ي�أفضية�للعنف�1"القريبة�كاف"Kي�؛�تخص�كل�رواية�غرفها�بثيمة

مبتعدا�عن�حياة�أقرانه�ما�يجعلها�فضاء�يمارس�فيه�،�نقطة�معزولة�ينطوي�فaªا�ع\ى�نفسه

�ذاته �العنف�ع\ى �للذاكرة، �فضاء �¬ي �ذلك �الذي�و�مع �للسارد �الداخ\ي �بحار�نحو�العالم

  .هواجسو �حياته�الداخلية�من�ذكرياتيعرض�

كون��ول��بن�،�أيضا) ع\ى�الراوي (مثلت�غرفة�شقيقه�مصدرا�للعنف�النف�)'�عليه��

يستضيف�a³ا�فتاة�،�انتقاما�من�القدسية�ال}'�تضفaªا��م�ع\ى�تلك�الغرفةو �الذي�تفضل��م

لقيت�Kي�الشارعو �كان�التقاها
ُ
تحديدا�الYxهيب�،�النف�)'لتتحول�الغرفة�إ#ى�فضاء�للعنف�،�قد�أ

  .لينت¼'�بقتلها�Kي�غرفة�اcطبخ،�الذي�مارسه�ع\ى�الفتاة

¬ي�تقتل�زوجها�Kي�غرفة�و �"يوم�رائع�للموت"الفعل�نفسه�تمارسه�والدة�عمار�الطونبا�Kي�

كيف�ترضع�من�"يتكرر�القتل�أيضا�Kي�،�نومهما�محولة�إّ¾aا�من�فضاء�حميم'�إ#ى�فضاء�للعنف

إن�كانت�مساحته�و �الفضاء�اcغلق�الذي،�لكن�هذه�اcرة�Kي�اcصعد" الذئبة�دون�أن�تعضك

�عادية �غرفة �أصغر�من �الهندسية، �خصائصها �يمتلك �فإنه �فضاء�و، �إ#ى �يتحول �الرواية Kي

  .للعنف�حيث�تحصل�فيه�جريمة�قتل�uحد�سكان�العمارة�الذي�كان�يلقب�نفسه�بغRدياتور 

ع\ى�اcرأة�حZن�تصور�،�تحديدا�ن�)'ج؛�يحضر�عنف�جسدي�" اكتشاف�الشهوة"Kي��أما

                                                           
 2011،�بYZوت،�الفرابي�ـ�سيديا،�abلة�بيضون : تر،�القريبة�كاف،�ياسمينة�خضرا:1
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" رمل�اcاية"أما�Kي� .دون�استئذاabاو �وال}'�تمت�Kي�اcطبخ�بسرعة�وعنف،�باني�دخلة�زوجها�a³ا

ذلك�أن�البطل�تعرض�للتعذيب�من�طرف�محاكم�التفتيش�،�فإن�الغرف�فضاء�العنف�كثYZة

  .aا�العنفما�جعله�يتنقل�من�غرف�إ#ى�أخرى�مورس�عليه�فª،�ثم�من�طرف��تراك

هذا�Kي�الحكايات�اcضمنة�أما�Kي�الحكاية��طارية�فإن�الحرملك�كان�فضاء�العنف�الذي�

�Kي�حZن�حضر�فضاء�حميم'�هو�غرفة�دنيازاد�حيث�تروي�حكاي�aا�للملك،�مورس�ع\ى�الجواري 

�الحكيو  �فعل �تتخلل �إيروسية �مشاهد �إيراد �ع\ى �السرد �. يأتي �Kي '(Ðاكتشاف�"يحضر��يرو

�اcصعدأ" الشهوة �داخل �وصف�القبلة �Kي �يضا �البيتو، �صحن �Kي �الجسدي �تصال� Kي�و،

وغرفة�شقيق�،�Kي�غرفة�نوم�الساردة" شهقة�الفرس"كما�يحضر�Kي�. توفيقو �الحمام�بZن�باني

�أماكن�مغلقة�تمنح��حساس�باuمان�الذي�يدفع�بالجسد�للتعب�YZبحرية� �إدوارد�كوabا زوجها

  .اتباع�غرائزهو �عن�رغباته

�الحكيال �آمن�يوفر�حرية �التفكك�فضاء �Kي �غرفة �الكتابةو ، �اcا|)'و ، �استعادة ما|)'�،

�التحريرية �الحزب�الشيو¡يو �الثورة �البوح، �فضاء �الطاهر�الغمري و�إabا �لـ �عYxاف�بالنسبة�،

�الثورة �أثناء �الحزب�الشيو¡ي �بأخطاء �يرى�أنه�تخلف�عن�القيادة، �تركه�اعن�و �إذ �ما cبادرة

Zهذيليا�تابعا�لغY�، عضائه�الذين�انخرطوا�بالثورة�منوuت�التصفيات�الجسدية�Rِقبل��جلب�وي

،�للعنف هذا�اcنطلق�فضاء�منغ�YZأabا�،�Kي�فضاء�الغرفة�اcا|)'السارد�ويعري�.الثورة�نفسها

�نفسه �طاهر�الغمري�ع\ى �عنف�يمارسه �ذكرياو ، �بZن �عن�و �تههو�يسجaiا �تخلفه �عن يعاقaÀا

  . حياة�بينما�تمت�تصفي�aم�جميعابقائه�ع\ى�قيد�الو ،�رفاقه

معرض�الرسم�: غرف�أربع�من�خRل" ذاكرة�الجسد"تحضر�الغرفة�كفضاء�لãبداع�Kي�  

� �للساردالذي �الزيتية �اللوحات �فيه �تعرض �الذي �و ، �للتواصل �فضاء �تمثل �فيه�ال}' يلتقي

�البطRن �و ، �فتكون �فaªا �بالكتابة �يشرع �ال}' �بقسنطينة �العائ\ي �بيته �Kي �خالد هذه�غرفة

اcرسم�Kي�كلية�الفنون�الجميلة�و �اcرسم�Kي�بيت�خالد،��بداعو�نطلق�السردم الغرفة/قطةنال

�بكاثرين �. حيث�يلتقي �اcعتوه"Kي �أمان�" وصية �من �بانغRقها �توفره �بما �الغرفة �تتحول أيضا

�للمعتوه ،abجدرا� �ع\ى �يرسم �لãبداع �فضاء ��اإ#ى �ثRث �غريبة«جداريات �رسومات �ثRث Kي�،

أو�أحدها�يخنق�،�رجل�Kي�حالة�عناق�ربماو �الّرسم��ول�لطيف�امرأة،�ران�الثRثة�للغرفةالجد
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abا�الّدم�تتخلص�من�أسر�نقاط�كأو ،�الرسم�الثاني�لرجل�يمسك�خنجرا�مزروعا�بقلبه،��خر

�القلب �مركباو ، �رسما �الجدار�الثالث�يحمل �خلف�بعض، �وجوه �لثRثة �نحو�،
ّ
�صف �Kي كأabا

�fيقتصر�وجود�و �1»..رجRن�يتبعاabاو �كأabم�امرأة،�عZن�القفا�الذي�يسبقها�تقرأ�كلو ،�الجحيم

بل�إن�وجودها�Kي�الصفحات��و#ى�من�الرواية�؛�هذه�الرسوم�ع\ى�ربط�هذه�الغرفة�باèبداع�

�الغرفة �هذه �تشخيص �من �و �يجعل �السردية �الوظيفة �يشغل  La fonctionرسومها

narrativeمباشر�عن�أن�الوصية�ستتمحور�و ،�حيث�يستبق�أحداث�الحكاية��YZيعلن�بشكل�غ

فتشخيص�الغرفة�عن�طريق�الوصف�من�العوامل�اcساهمة�. حول�هذه�الشخصيات�الثRث

إضافة��2»اcضفية�ع\ى�العملية�السردية�حركي�aا�وقيم�aا�الفنيةو ،�بناء�الوحدة�القصصية«Kي

�الجانب�الدرامي �تعزز �كوabا �تشوق�القارئ و �إ#ى �¬ي �بوجهةو ، �لRشتغال��تدفع النظر�الجوالة

�Retentio- Protension(«3(الYxقب�و �Kي�موقع�تقاطع�بZن�التذكر «بكثافة�واضعة�القارئ�

  . �حداثو�مدى�تطابق�الرسمو �ترقب�مص�YZالشخصياتو �تذكر�معالم�الرسم�ورموزه

�فيه �الذي�يلتقي 'Ñالعجائ� �الفضاء �¬ي �أخYZا �سرادق�الحلم�و�الغرفة �رواية �Kي �السارد

عرف�a³ا�بل�يكتفي�بعنونة�اcقطع�الروائي��fيُ و �بشخصية�فaªا�صوفية��fيذكر�اسمها�جيعةالفو 

� �لتقبل�أوصافه" Kي�حضرته"بـ �لتكون�عتبة�ممهدة تضع�القارئ�Kي�و �ال}'�تخرج�عن�اcألوف،

�يرفع�بصره�uنه��fبل�إنه�f ،�باطنا�دون�أن�يرفع�بصرهو �لحظة�تردد�أمام�هذا�الذي�يرى�ظاهرا

�با �الفوق .. لعيون يرى ��وصاف �هذه �تجد f -العوالم�� �إ#ى �أعيدت �إن fإ� �تفسYZها طبيعية

�أفنان�البخور  لتتصاعد�فaªا،�يملؤهاو �ال}'�يزيaiا،�ة�ال}'�سيتشكل�وفقها�فضاء�الغرفةالصوفي

لتتوا#ى�أحداث��fيمكن�تYºيرها�إ�fبأabا�حالة�صوفية�مaiا�ع\ى�سبيل�. 4تطقطق�النار�مسبحةو 

�جسدي.. تجفت�جنبات�بدنيار «: اcثال �دون�قطعة�..´aرأ �وحده �منتصبا �العظم' �هيك\ي بقي

                                                           

1
  12ص�اسماعيل�يYºير،�وصية�اcعتوه،� :

،�مركز�النشر�الجام©ي،�لجاه\ي�نموذجااالشعر�،�لقديماالخطاب�الوصفي�Kي��دب�العربي�،�محمد�الناصر�العجيم'�:2

  293ص�،�2003،�تونس
،�منشورات�مكتبة�الجR#ي�الكدية،�حميد�لحميداني: تر،�)Kي��دب(ب�نظرية�جمالية�التجاو ،�فعل�القراءة،�فولفانغ�إيزر �:3

  5ص�اcناهل،�اcغرب،�
  18ص،�الفجيعةو �سرادق�الحلم،�جRوâي�عز�الدين:4
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هذه�الحالة�العجائبية�ال}'�آل�إلaªا��1» سنانيارتعدت�عظامي�وتمتمت�بZن�أ،�واحدة�من�لحم

الذي�لن�نجد�لها�،�بل�تندمج�Kي�مجال�العجائ�f�،'Ñيمكن�تYºيرها�وفق�قوانZن�الطبيعة،�السارد

�أabا �إ�fع\ى ��تفسYZا الهاء�ضم�YZمتصل�يعود�ع\ى�شخصية�غ�YZو �"Kي�حضرته"حالة�صوفية

  . �fنعرفها�إ�fمن�خRل�تفاعل�السارد�معها،�معروفة�Kي�السرد

حيث�،�بل�أك��Yوضوحا" الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي"اcنpى�الصوKي�ذاته�نجده�Kي�

،�دها�حالة�صوفية�يعيشها�الو#يع�fيمكن�إ�fو ،�الحوادث�العجائبية�ال}'��fتفس�YZطبي©ي�لها

�الحوادثو  �هذه �كل �فaªا �يتخيل �أن�، �لها �فضاء �الغرفة �كانت �ال}' �الحوادث �هذه �بZن من

ن�طرف�شخص�واحد�هو�الو#ي�جميعهن�Kي�وقت�واحد�مو �الطالبات�اcائتZن�يؤتZن�كل�ليلة

�نفسه �عقولهمو ، �تشوش �واحدة �طالبة �من �فaªا �يشتكون �عريضة �رفعوا �القناديز�بدورهم

تخيل�و ،�ما�يجعل�الغرفة�فضاء�للعجائÑ'�.2تبلوهم�بالنسيان�فينمpي�كتاب�هللا�من�صدورهمو 

الدffت�النصية�Kي�و �مع�أن�الثيمتZن�تندرجان�ضمن�حالة�صوفية�ولدت��حداث،�الحميم'

الذي�مكنه�احتكاكه�بالYxاث�من��شتغال�ع\ى�أك��Yمن�مستوى�Kي�اcقطع�،�رواية�الطاهر�وطار

  . الواحدالروائي�

�يYºير� �إسماعيل �يقدم �الصوفية �اcعرفة �بدل �لكن �الYxاثية ��جواء �عن �كثYZا �fنبتعد

�بالعجائÑ'،�الثقافة�الشعبية � surnaturelالعوالم�الفوق�طبيعيةو �Kي�اعتقادها من�عوالم�؛

� �أو �الخيالية"الجن �مفردة" الكائنات �تقابل �ع\ fantômeال}' ��شباحالدالة ��وهامو�ى

تندرج�تحت� )م12ق�( ¬ي�كلمة�شعبية�من�مفردات�القرن�الثاني�عشر�و ،�التخيلف�و �طياو

يروي�ادريس�عن��.3)م�14ق( العائد�إ#ى�القرن�الرابع�عشر le fantastiqueمصطلح�مصطلح�

بعد�أن�تغذى�خياله�من��قاويل�،�لقائه�a³ذه�الكائنات�Kي�بيت�سليمان�والد�صديقه�السعدي

كنت�Kي�صغري�أصüي�إ#ى�أحاديث�الناس�«يعYxف�باèصغاء�إلaªا�و �؛ال}'�أشيعت�حول�سلميان

�الجنو �شعودتهو �)سليمان(عن�سحر�الرجل� �البيت�و  4»استحضاره �هذا �يو#ي �جعله غرفة�ما

                                                           
  19ص،�السابق اcصدر��:1
  24ص،�إ#ى�مقامه�الزكي�الو#ي�الطاهر�يعود،�الطاهر�وطار :2
  33ص�،�2013،�الجزائر،�دار�التنوير ،العجائبية�Kي�الرواية�الجزائرية،�الخامسة�عRوي �:3
  44ص�،�وصية�اcعتوه،�اسماعيل�يYºير :4
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دث�العجيبة�ال}'�يفYxض�يقدم�ع\ى�تشخيصها�ثم�سرد�الحواو �اcلك�الحزين�تحديدا��هتمام

�aا³أنه�شاهد� �الغرفة�يعمد�إ#و ، أدوات�و �لركن�الذي�يحتوي�كتباى�اختيار�هو�يشخص�هذه

� �اcلك �غYZهالحزين �دون ،abuت اYZسليمان ش� �شخصية �ما�و �إ#ى �تأكيد �Kي �ذلك �بفعل تسهم

يتم�اcقطع�الوصفي�باfنتقال�إ#ى�الغرفة�الداخلية�ال}'�تحيل�علaªا�. سYZويه�الراوي�من�رؤيته

يصف�هذه�الغرفة�من�،�من�مرةمعه�نام�الراوي�أك��Yو �حيث�كان�ينام�السعدي،�غرفة�اcلك

�مكونا´aا �خRل �؛ �و الصور �اcطبخ �ثيابه" بيفي"خزانة �a³ا �السعدي �يضع �كان أدواته�و �ال}'

�مكررا�أن�غرفة�السعدي�أوسع،�نوراو �بغرفته�هو��ك��Yضيقا ثم�ينتقل�إ#ى�مقارن�aا،�اcدرسية

�فنطاستيكيةو  �uحداث �مثاليا �مسرحا �مaiا �يجعل �ما �إضاءة �أقل ، �� �بالخوف�تعزز حساس

رأيت�و �«فيخرج�الكائن�الفوق�طبي©ي�Kي�صورة�رضيع�بوجه�مخيف�،�الريح�تؤججهو �خاصة

�الغرفة �الطفل�يجري�Kي�أرجاء �حاولت�أن�أقاوم�وجوده، �فكانت�±نفضت�عي، �أك��Yمن�مرة '

�قفز ! ل�هذا؟أن�يفعل�ك هل�لطفل�Kي�هذا�العمر،�حيويةو �تضيفه�نشاطاو �تصحح�#ي�وجوده

�السو  �Kي �و انقلب �ل�1»...رقصماء �فجأة �كلها �العائلة �ثملتأتي �يYxكونه�و �تطارده �أيضا فجأة

يعودون�للنوم�ما�يبقي�ادريس�Kي�حYZة��fيجد�فaªا�تفسYZا�cا�يحصل�معه�وسط�هذا�الفضاء�و 

'Ñالعجائ .  

،�تكون�الغرفة�a³ذا�نقطة�أساسية�Kي�صناعة�العامل�الدرامي�Kي�النص�الروائي�الجزائري 

هو�يصفها�أك��Yو �يقدمها�بوجدرة�بو¡ي�هندÐ)'�كبÐ�، YZ)'��ك��Yحضورا�فيه¬ي�الشكل�الهندو 

أن�أغلب�و �خاصة،�بينما�تقدمها�باÄي�الروايات�Kي�حميمي�aا،�من�مرة�Kي�رواية�التفكك�باcكعب

� �أو�اثنتZن �محورية �شخصية �تقتصر�ع\ى �روايات �¬ي �الروايات �اcاية(هذه �رمل ما�) نستث±'

�توظف��فضية�اcغل �cجال�لثيمات�كالحميم'تفتح�او �قة�ال}'�تحد�عدد�الشخصياتيجعلها

   .كالخطي�مث�Rأن�تتم�Kي�أفضية�مفتوحة�أو�عامة�العجائÑ'�ال}'��fيمكنالعنف�و و 

   الخطي-3-2

بشكل�خاص�و �والسRلم،�الرصيفو �فيضم�الشارع،�العموديو �ينفتح�الخطي�ع\ى��فقي

                                                           
  46ص،�السابق�اcصدر��:1
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�Kي�الروايةن�لRمتداد�العمودي�للKي�يوم�رائع�للموت�سيكو  '(Ðذلك�أن�هذا�،�عمارة�دور�أسا

  . الشكل�الهندÐ)'�هو�بؤرة�القص�ال}'�ما�كان�للقصة�أن�تشيد�دونه

،�هو�ما�يفتقر�إليه�متننا�الروائيو �كما�يشمل�الحديث�عن�الخطي�البناء�الخطي�للرواية

�زمaiا �تشظي �الجديدة �الرواية �uن �تفكك�حبك�aاو ، �الخطي، �السرد �عن �a³ا �يبتعد �ما �فكل،

أو�تفكيك�الحبكة�كما�Kي�،��سYxجاعو�روايات�اxcن�تكسر��متداد�الخطي�عن�طريق��ستباق

  . رواية�التفكك

ما�نRحظه�Kي�،�العموديةو �¾aتم�الفضاء�النµ)'�أيضا�بالخطي�من�حيث�الكتابة��فقية

�حيث��fتظهر ��فقية �الكتابة �هو�هيمنة �الروائية � اcدونة �إK�fي �العمودية نصوص�اcقاطع

aا�عدد�من�الحوارات�بZن�أشجار�القيامة�ال}'�يظهر�K³ي�كما�هو�الحال� Kي�شكل�حوارات،�قليلة

جد�ن،�أو�Kي�شكل�مقطوعات�شعرية�يدرجها�الكتاب�بسردهم .غYZه�من�الشخصياتو �"الكاتب"

�الفاروق �فضيلة �عند �هذا �جRوâيو �بش�YZمف}'، �عز�الدين �اcقاطع�، �هذه �يضيف�إ#ى الذي

ما�يحد�من�امتداد�،�اعتماد�النقطتZن�اcمتابعتZنو ،�قصر�العبارات�السردية) Rشك(الشعرية�

هو�يسرد�هذه�و �يلهث�"الشاهد"يو�ي�بأن�و ،�يوسع�مساحة�البياض�Kي�الفضاء�النµ)'و �السواد

شمطاء� خلف�شجرة أختفي. .أعدو. .أجري «: العبارات�خاصة�تلك�ال}'�تسرد�فراره�من�اcدينة

  1»..تYxمد�تذروها�الرياح

�للقراءة   �الخطي �متداد� �بعض�الروايات �رائع�و �كسرت �يوم �الهوامش�مثل �تدرج ¬ي

�بالعامية� �اxcن �Kي �الواردة �للعبارات �بالفصpى �شرح �لتقديم �الهوامش �وظفت �ال}' للموت

سور�". أي�÷)'ء�أخرجك�Kي�هذا�الوقت�اcتأخر؟"معناها��:واش�خرجك�هاذ�الوقت«: الجزائرية

�: راك�أومبان�Kي�الدخان ي()'�وجود�هذه�الهوامش�بأن�،�2»"أكيد�أن�سجائرك�نفذت"معناها

بل�أن�كاتبنا�يوجه�نصه�للقارئ�اcشرÄي�الذي�يع�Yº،�القارئ�الضم±'�لهذا�النص�ليس�جزائريا

" سمها�يحتل�ا،�بالنظر�إ#ى�وجود�دار�نشر�مشرقيةو ،�دوما�عن�عدم�استيعابه�للهجة�الجزائرية

له�،�عنوان�الروايةو �أع\ى�اسم�الكاتب،�ع\ى�من�غRف�الروايةالركن��  "الدار�العربية�للعلوم

                                                           

1
   10صجRوâي�عز�الدين،�سرادق�الحلم�والفجيعة،� :
2
  73ص�سم�YZقسيم'،�يوم�رائع�للموت،� :
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�اcفYxض �لقارئه �اcسبق �وتصوره �الكاتب �اهتمام �ع\ى �أثره �القارئ و ، �هذا وظفت�. أهمية

�الحلم الهوامش �سرادق �بشو �Kي �السردالفجيعة �لتأجيل �ف±' �و و �كل �معلومات�إدراج تضمZن

ف¼'�تعمل�ع\ى�كسر��متداد�الخطي�،�أما�ع\ى�مستوى�الفضاء�النµ)'،�جديدة�للمxن�الروائي

  . الهامشو �¬ي�تدرج�حركة�انتقال�عمودية�بZن�اxcنو ،�للقراءة

،�أك��Yبروزا�Kي�يوم�رائع�للموت�الخطي�كشكل�طوبوغراKي�له�دوره�Kي�الحكي�نجدهإن�  

  . بينما�تأتي��حداث�اcسYxجعة�من��فضية�اcغلقة�غالبا،�ال}'�تدور�أحدا�aا�Kي�فضاء�مفتوح

��فقي �فيه �يجتمع �خطي �مشهد �هو �للموت �رائع �يوم �Kي �السرد �به �يفتتح �ما �أول

،�إن�كانت�ع\ى�ارتفاع�شاهقو �فالحافة�ال}'�يقف�عندها�حليم�امتداد�خطي�ح}z،�العموديو 

أدخلت�) طابقا�15(هذه�اcسافة�العمودية�الكبYZة�،�حققه��متداد�العمودي�fرتفاع�العمارة

�حليم �لقلب �الخوف �نتحار�مربكة،� �Kي �بقراره �ثقته �بذلك �ع\ى�، �اللحظة �مأساوية خالقة

لسرد�أحداث�تخللت�الفYxة�ال}'�¾aوي� لكaiا�ع\ى�مستوى�السرد�تنمح�الفرصة،�مستوى�القصة

�جسد�حليم�بن�صادق �فaªا �التحكم�بجسده، �محاولته �مaiا فحاول�أن�يدير�رأسه�بشكل�« ؛

�شعر�بضغط�شديد�مصدره �إ�fأنه �من�الرؤية ��يمكنه �من��ستدارة �يمنعه (...) من�أسفل

�من�زاوية�الرؤية�هذه�يتحقق�اللقاء�بZن�العمودي1» ثنaªا�بدرجة�أو�درجتZنو �اكتفى�بمد�رقبته

�ثانيةو �مرة ��فقي �باcأساوي ، �مباشرة �السرد �ليس�ليفتتح �النصية، �الفاتحة �Kي �كما لكن�و ،

  . استمرار�السردو ،�لتحقيق�تماسك�الحبكة

� �العمودي�اcرتفع�ستلمح��فقي�اcنخفضالعZن�من�موقعها �بمثابة�، لتكون��ستدارة

�السك±' �الpي �يشخص�من�خRله �وصفي �مقطع �بداية �معلن�عن �حيث�و ، �رصيفه �إ#ى ينت¼'

  : يقف�أناس�يراقبون�سقوطه

مبان�سكنية�أشبه�و �رأى�نصف�الطريق�الفاصلة�بZن�عمارته�الشامخة«

كنات�يعتقد�أصحاa³ا�أabا�س،�ما�تكون�بعلب�إسمنتية�وضعت�كيفما�شاء

�غ�YZشرعيةو �فيRت �السلطات�بيوتا �تعتYºها �مجرد�، �يراها �هو�فكان أما
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�للسكن �قابلة �إسمنتية �علب �السكنات، �هذه �بمحاذاة �رصيفا �رأى �ثم

�و  �عليهأشخاصا �يقفون ،� �Kي�و �رؤوسهمويرفعون �ل()'ء �ينظرون كأabم

   1»بالطبع�كانوا�ينظرون�إليه..�ع\ى

لحليم�بن�صادق�الذي�أحب� العمودي�سيكون�له�دور�اcحفزو �فقيهذا�اللقاء�بZن��   

جتمعت�بعد�تع��Yأحد�اcصلZن�اcغادرين�للمسجد�بساÄي�السيس�ت وقد،�جماه�YZإليهتطلع�ال

لحظة�محاولته�الوقوف�و ،�سقوطه�ع\ى�أكياس�القمامةو �الجالس�ع\ى�الرصيف�)اcجنون (كانز�

�بالقفز �¾aم �حليم �cح �و ، �فتجمع �الرصيفأشار�إليه �ع\ى �اcصلZن �باÄي �حليم�، �منظر�أبهج Kي

هو�و ،�ثم�ما�يلبث�أن�يكتشف�عبثية�الرغبات��نسانية،�وابتعد�به�عن�لحظة�الشك�Kي�قراره

غ�YZأن�رؤيته�من�ذلك�،�قد�كان�يرغب�بأن�يكون�منظر�هذا�اcجنون�آخر�ما�يراهو �يرى�اcجنون 

�فقي�سيكون�و�خYZا�فإن�اللقاء�بZن�العموديأو ،��رتفاع�أصابته�بالخيبة��fبالفرح�الذي�توقع

إذ�،�مؤكدة�سلطوية�لقدرو ،�ملغيا�حرية��ختيار�cصYZه،�سببا�Kي�نجاة�حليم�من�اcوت�منتحرا

ينجو�uن�و ،�ه�فيقع�علaªاتحركة�الشاحنة�ال}'�تنقل�أثاث�بي�يتسبب�تزاحم�اcتفرجZن�بتعطيل

   .عائلته�جعلت��غطية�فوق��ثاث

�خلق�سم�YZقس �بZن��فقييم' �العمودي�تماسك�حبكتهو �باللقاء �بابزار�و �بل، سخري�aا

�اcفارقات�الحياتية �عن�العمودي�مفردا�. Kي�صور�بسيطة�دالة، �عن�التقاط�الخطي�أما هذا

�Rسبي� �للموت�من�خRل�اختيار�حليم�بن�صادق�fرتفاع�العمارة ،�لRنتحارفقط�كان�فضاء

أثناء�صعود�الخمس��معط�Rفخطر�له�اcوت�تعباcصعد��لكن�قبل�الوصول�لسطحها�وجد

إن�و �ح}z،�مبيaiو �أما��فقي�فقد�مثل�فضاء�للتواصل�بZن�اcصلZن�ثم�بZن�حليم. عشرة�طابقا

إن�كان�له�دور�Kي�الحبكة�فإن�و �غ�YZأن��فقي،�جرد�تواصل�بصري�Kي�الحالة�الثانيةمكان�

�ع\و �أهميته��fتظهر�ع\ى�مستوى�وظيفته�الفضائية �ى�مستوى�التشخيصإنما الذي�يربطه�،

�الجزائري  �الفضاء �عن �صورة �ليقدم �الواق©ي �اسماء�و �باcرجع �اختياره �Kي �هذا �fحظنا قد

جده�يتجه�إ#ى�إذ�نالرصيف��التسجيلية�ذا´aا�نجدها�Kي�وصف،�وارع�وفقا�cوقعها�الواق©يالش

ذلك�،�قضايا�فلسفيةفيبدو�أننا�نقرأ�نقدا�اجتماعيا��fنصا�روائيا�يطرح�،�غياب�النظافة�عنه
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�أفكار�من� �ع\ى �الوصف �يحيله �أن �النص�يتوقع �Kي �أفكار�وجودية �تقابله �الذي �القارئ أن

�ذاته �اcستوى �الرواية�، �كتاب �عند �نجدها �ال}' �الثيمات �من �أو�غYZها �أو�العزلة كالت()'ء

�الجديدة �يدمج�بالسخرية�فإنه�يخيب�توقعو ، القارئ��رغم�أن�وصف�الرصيف�عند�قسيم'

  . أعمق نحو�ما�هو�اcتطلع

�أجل� �من �سكاabا �يتصارع �عمارة �Kي �يوفر�العزلة �عموديا �امتدادا �أيضا �السRلم تمثل

�اcصعد ،¿Zغونزال� �كرستينا �ماريا �تلجأ � بينما إ#ى�" كيف�ترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعضك"Kي

،�حزينو �موحش«لم�يناسaÀا�uنه�و �السRلم�لتبكي�حظها�العاثر�هناك�بعد�أن�جربت�اcرحاض

إنه�الوحيد�الذي�،�السنيور�أمديو��fيستعمل�اcصعد�أفضل�السRلم�uن. �fيأتي�أحد�èنقادي

´aرب�ماريا�من�غضب�العجوز�روزا�ال}'�تتط1��YZ».أبكي�Kي�حضنهو �أحكي�له،�يسأل±'�عن�حا#ي

�من�البكاء �تبكيو ، �رأ´aا �من�العمل�إن�¬ي �قد�تطردها �السRلم، �فتفر�إ#ى �حيث�تجد��نس،

  . Kي�أمديو�الوحيد�الذي�يعطف�علaªا�السلوى و 

�حليم �يلتقي �حيث �أيضا �للموت �رائع �يوم �Kي �لRستئناس �فضاء �السRلم عمار�و �تمثل

،�لغياب�اcصاعد،�uن�السRلم�Kي�العمارة�الجزائرية��fتحقق�العزلة�إ�fليR،�الطونبا�لي�Rفaªا

Kي�حديث�حميم'�،�Kي�صدرهفتدور�بيaiما�أحاديث�حميمية�يسر�فaªا�عمار�لحليم�بما�يعتمل�

  . يستأنس�فيه�أحدهما�باÈخر

يحضر�الخطي�Kي�باÄي�الروايات�بشكل�أقل�كثافة�ما�يجعله�يفتقر�لخلق�دfلة�Kي�النص�

� �Kي �نجده �مث�Rما �ذلك �الفرس"من �" شهقة �النور �البطلة�) 49+48ص�(خط �تRحقه الذي

�يشبه�السراط �ما �هاوية�سحيقة) 48ص�(فيتحول�إ#ى �سواه �بإتباع� ،كل�ما �إ#ى �fتفلت�مaiا

�اللحظ �ةشهوة ،� �الوطن �إ#ى �الطريق �مثل ��شياء �يحضر�Kي �(القطار) 49ص(كما ،�)52ص

�و  �بالحبل �تشaÀه �الذي �)56ص(اcيYxو ،cا� �رمل �Kي �خط�أما �استعارات �شكل �فيحضر�Kي اية

�كايةحال �خيط�النور ، �استعاراتو �و�غYZها...خط�الحكاية، �مثل�القلمو �¬ي �أشياء ،� �fغ�YZأنه

  .الدائري  يتخذ�دfلة�إ�fبمقابلته�بالشكل�هندÐ)'�آخر�هو
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  الدائري�-3-3

� �Kي �إذن �اcاية"يحضر�الخطي �هو�" رمل �واحد �÷)'ء �أو�بالتحديد �أشياء �شكل �Kي أيضا

�الك" القلم" �عن �العميقة �مaiا�و �تابةبدfلته �تاريخية �ممث�Rبشخصيات �الرسم' �التاريخ عن

  : الطYºي 

كتابة�و �ية��يمن�ي�aيؤون�لنجر�أقRمهم�القصبيةالوراقون�إ#ى�جانب�معاو «

�الهمجية �العادات �داخل �اcروي �التاريخ �ليحرقوا�يب، �الدواة �عن حثون

ح}�zأنت؟؟؟�ماذا�فعلت�أ¾aا�الطYºي�بقلمك؟؟؟�cاذا�(...) صوفهم�مدادهم�و 

�من�كل�حنZن �كغYZكو �جردته �كنت�وراقا �لقد تدعو�و �تنجر��قRم. شوق

   1»...الرعية

بعبارة�أخرى�التاريخ�الرسم'�يستعZن�؛�" يحرق "Zن�بالدواة�الدائرية�لـ�الخطي�يستع�القلم

،�غ�YZأن�الدائرة�Kي�هذه�الرواية�لم�تكن�دوما�صامتة،�بصمت�الدائرة�ليفرض�خطابه�الخاص

�تشكل�خطاب�ا �لهامش�الذي�يس©ى�uن�يصبح�مركزيابل�إabا �بالخطي�الذي�، �أيضا مستعينا

الذي�و ،�الشفوية�الذي�يقوم�مقام�تاريخ�الهامش" خيط�الحكاية" ¬يسيأتي�Kي�شكل�استعارة�

  . يأتي�ع\ى�سرده�الرواة�Kي�الحلقة،�يقابل�خط�الكتابة�التاريخية�الرسمية

�الرواية �هذه �الدائري�Kي �الخطي �ليقابل �هو�قلم؛ �بما �متسلسل�و �سلطةو �الخطي تاريخ

�بع،�سنة�بعد�أخرى ،�يد¡ي�اختRف�الحوادث�اcتوالية �الحلقة�الدائرية�،�د�أخروعصرا بينما

تعيد�نفسها�ع\ى�مر�و �بل،�أحداثا�تكرر�نفسها�منذ�أربعة�عشر�قرنا،�تروي�فaªا��فواه�الدائرية

�العصور  �الخضر؛ �فسيدنا �نفسهاو ، �القتل�والحاكم�الظالم�¬ي �رغم�اختRف�العصور ، كأن�،

  . تاريخ�الهامش�حلقة�مغلقة�تتكرر�فaªا�الظواهر�منذ�قرون

كنوع�من�،�cوري�)'�ممثل�الهامش�Kي�هذه�الرواية�محاط�بـ��شياء�الدائرية�أيضاالبش�YZا

�النص �التوازن�الذي�يخلقه �هو�ينحاز�للهامش�أيديولوجياو ، �حساب�اcكتوب�للش، فوي�ع\ى

�للدائري�ع\ى�حساب�الخطي�هندسياو ،�تاريخيا �إ،�أخYZا #ى�الكهف�ذي�الهندسة�فالبش�YZيلجأ
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،�دائريا�أيضا،�كما�يجد�إ#ى�جواره�حZن�يستيقظ�دلوا،�هبية�دائريةيحمل�نقودا�ذو ،�الدائرية

  . إضافة�إ#ى�ما�ذكرناه�سابقا�من�أن�الحكاية�تروى�داخل�حلقة�دائرية�الشكل

حيث�شيد�اcقام�من� "الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي"يضاف�إ#ى�الدائري�العلو�Kي�

،�يتكاثر�مشك�Rدائرة�أيضاو �ثم�شرع�يتعدد ،بينما�اتخذ�الشكل�الدائري ،�سبعة�طوابق�ارتفاعا

�¬ي��خرى�ذات�شكل�دائري و �اختفت�منه�الصومعةو  �إذ�يفتقدها�، تحضر�من�خRل�غياa³ا

  .الو#ي�الطاهر

�يحضر�الدائري  �الوجهو �كما �استدارة �تمZ¿ه �الذي ��نثوي �الجسد �خRل �من �بكثافة

هذه�،�¬ي�من�طقوسهو �الحلقةو ،�¬ي�من�ثيابهو �أما�عند�الو#ي�فنجد�العمامة،�اتساع�العيون و 

�من� �الرواية �هذه �Kي '(Ðالهند� �الشكل �هذا �حضور �خلقت�كثافة �قل�aا �ع\ى �الدائرية �شياء

�خRل�التكرار �السردية، �تتخذ�من�التكرار�وسيلة�لخلق�اcتاهة �الرواية �أن�هذه �إذ فالوجه�،

مشك1��RسعZن�مرة�تو �اcقام�هو�نفسه�يتضاعف�ثمانو ،��نثوي�هو�ذاته�لدى�اcائتZن�طالبة

  . دائرة�أيضا

_ �fيقتصر�حضور�الدائري�Kي�هذين�النصZن�الروائيZن�ع\ى�اcستويZن�السابقZن�فقط��

�و �الطوبوغراKي �مستوى��شياء �ستتخذ�¬ي�_ ع\ى �ال}' �ذا´aا �مستوى�الكتابة �إ#ى بل�تعداهما

�دائريا �مسارا ��خرى �للمسار�السردي، �البسيطة �الخطية �يلüي �و ، �مaiا �عاكيجعل سة�مرآة

التجانس�،�من�الناحية�التقنية،�اcستويات�الثRثة�لتعزز �تبل�تضافر ،�للمستويZن�السابقZن

للنص�بنية�الهندسية�اcتجانسة�الال}'�تشكل�وفق�هذا�التصور�،�بZن�هذه�اcستويات�الثRث

�ُتحكمو �.الروائي �الدfلية، �الناحية �من �باfنغRق، �حساس� �الaiايةو ، �ضبابية �ربم، ا�بل

�استحال�aا ،fتفاؤ�Yأك��YZع\ى�تحديد�مص� �وعدم�القدرة أك��Yمن�ذلك�الحكم�ع\ى�هذه�و �بل،

�يع�ة�سRمي�ةالعربي�اتاcجتمع �القديم �لتاريخه �عبدا �مآسيهاو بالبقاء �بكل �عيشه �fو �د

معاناة��هوال�و �محكوم�بالعودة�الدائمة�لتكرار��خطاء�ذا´aا. يستفيد�منه�للتقدم�باتجاه�الغد

�´aاذا �ذاته، �يكرر �التاريخ �بأن �أعم��يمان �بشكل �يوحدها�، �ال}' �اcنطقة �هذه �Kي ��قل ع\ى

                                                           

1
  17ص�الطاهر�وطار،�الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي،� :
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�ذلكو ��سRم �عن �تعلن �كما �اcاية" يمZ¿ها � "رمل �يكرر �عشر�قرنا"والسارد �أربعة �"منذ أما�،

� �أنه �معلنا �لنصه �خطها �ال}' �اcقدمة �Kي �بقلمه �الaiضة�«الطاهر�وطار�فيعلaiا �حركة يتناول

  1.»أساليaÀا�أيضاو ،�بكل�اتجاها´aاو �بكل�تجاويفها،�ة�سRمي

�هما� �الروايتZن �Kي �اسYxاتيجيZن �فضائZن �خRل �من �الدائري �البناء �استقصاء يمكن

�النصية �أو�الaiايةو �الفاتحة �الخاتمة �عو �القارئ�اختRفهما�اللتZن�يفYxض، اcسار��نتمايزهما

غ�YZ،�تقابلها�الثانية�Kي�آخر�صفحةو �صتتموضع��و#ى�Kي�الصفحة��و#ى�للن،�التطوري�للنص

رمل�اcاية�والو#ي�الطاهر�يعود� فأين�تبدأ�كل�من،�شكاليتZنإabما�Kي�هاتZن�الروايتZن�تصبحان�أ

  الaiاية�؟�و �هل�تسعفنا�البنية�الخطية�èدراك�كل�من�البداية،�أين�تن�aيانو �لزكيإ#ى�مقامه�ا

ذلك�أن�النص�) 13(صفحة�الثالثة�عشر�ينطلق�السرد�الروائي�Kي�الرواية�الثانية�من�ال

�هداء� �Kي �تمثلت �بعتبات �مسبوقا �الكاتبو �كان �مقدمة �ثRث، �إ#ى �جزئت �فقد �الaiاية �ةأما

تمثلت�Kي�محاوfت�و �)125(العشرين�بعد�اcائة�و �الخامسة فصول�متعاقبة�تبدأ�من�الصفحة

Kي�،�أو�الفصل��ول ،�الروائيةو�خرى�ال}'�تتطابق�حرفيا�مع�الفاتحة�،�الثانيةو �الهبوط��و#ى

محاولة�" فـ�،�يقتبس�حرفيا�أجزاء�متفرقة�لكaiا�دالة�من�الفاتحة�النصية،�شكل�تناص�داخ\ي

��و#ى ��و#ى" الهبوط �للفقرتZن �حرKي �نقل �من�و �¬ي �مجx¿ئتZن �النصية �الفاتحة �من الثانية

� �للسرد ��و#ى �"و�.)اب�من�الكت�13ص(الصفحة �الهبوط�ثانية �اقتباس�" محاولة ��خرى ¬ي

�السادسة�عشر �من�الصفحة �من�الفصل��ول�تحديدا �الثامنة�و �)16( حرKي �الصفحة z{ح

ال}'�يفYxض�أن�تن¼'�السرد�فإabا�تعود�إ#ى�أول�فعل�قام�" محاولة�هبوط�أخرى "أما�،�)18(عشر�

�الطاهر �الو#ي �مقامه به �إ#ى �بعد�عودته �هو�فعل�الصRةو ، �النصو ، �الفاتحة �كانت�Kي ية�لكaiا

�للمقام �تحية �ركعتZن ،� �الفصلKي �هذا �كسوف�Kي �حZن�صارت�صRة �Kي�، �لفظي �تحويل بعد

Kي�الفاتحة�الروائية�" Kي�منتصف�السماء��fتنم�عن�أي�توجه�لها�"وصف�الشمس�ال}'�كانت�

هو�ما�و �"حالة�كسوف�،�الظل�فaªا،�سوداء" صارت�و ،�)14(تحديدا�Kي�الصفحة�الرابعة�عشر�

�الذي،�لينت¼'�النص�باfقتباس�الحرKي،�أجري�ع\ى�بعض�عبارات�الخاتمةيYºر�التحويل�الذي�

فإنه�يعود�بالقارئ�إ#ى�الفاتحة�النصية�حيث�،�إن�كان�Kي��صل�نق�Rأمينا�من�القرآن�الكريمو 
                                                           

1
  9ص،�اcصدر�السابق :
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�Kي�الصفحة�الرابعة�عشر��ذكر  �)14(أول�مرة �اقYxحها�و �لتنغلق�الدائرة، تتطابق�الaiايات�ال}'

بدfلة�مضافة�من�الكسوف�الذي�يمثل�حالة�من�و ،�لنصية�ال}'�اختارالروائي�مع�الفاتحة�ا

نور�قد��ىلكن�دون�أدن،�ائدة�لتبدأ�من�جديدالتيه�عو �كما�لو�أن�سنوات�الذهول ،�غياب�النور 

  . يضي.aا

فاabا�،�خاتمة�لنصهو �Kي�تشييد�فاتحة،�إن�احYxمت�اختيارات�الكاتبو �غ�YZأن�القراءة�

� �مغزاهامحكوم�باختيار�ستRحظ�بيسر�أن�هذا �اسYxاتيجية�اوضحنا هو�منح�السرد�مسارا�و ،

�البناء�اللولÑ'�الذي��fيضع�،�وفتحه�ع\ى�التكرار�اcستمر،�دائريا وصفه�الكاتب�Kي�مقدمته�بـ

�بخاتمة�¬ي�هبوط�اضطراري  محطة�fقRع�و �خاتمة�بل�يقYxح�مجموعة�من�الaiايات�وتختمها

تتساءل�هل�و ،�فإabا��fتسلم�a³ذا�اcنطلق�ذاته. ذا´aايكون�منطلقا�أو�fلتكرار��حداث��1جديد

ماذا�كان�،�إن�لم�تكن�¬ي�فأين�¬ي�البدايةو ،�هذه�الفاتحة�¬ي�البداية�الحقيقية�لهذه�الرواية

،�¬ي��سئلة�ال}'��fيجيب�عaiا�النص،�cاذا�عادو ،�أين�كان�الو#ي،�قبل�العودةو ،�قبل�الهبوط

البحث�يرى�أن�البداية�كانت�بسفك�و ،�كل�قراءة�ع\ى�حدى ،ها�القراءةبل�يخلفها�فراغات�تملؤ 

تصبح�حاfت�يتعدد�و �الذي�أدخله�Kي�حالة�التيه�ال}'�ستتعددو �الدم�الذي�اقYxفه�الو#ي�الطاهر 

التيه�بدوره�يدفع�إ#ى�سفك�الدم�لتنغلق�و ،�الذي�يتلوه�التيه،�"فك�الدمس"فaªا�الفعل��ول�

�الفعلZن �هذين �بZن �الدائرة �س، �اللذين �امتداد �ع\ى �اليتكرران �فضاء �الدf#ي �من أي�اcتولد

�قراءةٍ  ،� �أو �للتاريخأabا �الكاتب �من �شخصية �رؤية �¬ي�، �زمانية �بعRمات �ذلك �ع\ى ل ِ
ّ
يدل

�بRرة،�متمم�بن�النويرة،�عمر�بن�الخطاب،�كخالد�بن�الوليد،��حداث�التاريخيةو�الشخصيات

أخرى�كثYZة�يتكرر�فaªا�فعل�القتل�و ،�القاهرة،�بعRمات�جغرافية�كـ�الجزائر�العاصمةو ،�غYZهاو 

  . مكانياو �بشكل�لولÑ'�ممتد�زمانيا،�الذي�يتلوه�الضياع�الذي�يودي�بدوره�إ#ى�القتل

�الزكي" رواية�إن�كانت �مقامه �إ#ى �الطاهر�يعود �بناaÙا�" الو#ي �مRحظة �قارaÙا يسرت�ع\ى

بل�ع\ى�،��fتفعل" رمل�اcاية" فإن،�أعانه�الكاتب�من�خRل�اcقدمة�ال}'�خط�لنصهو ،�الدائري 

�تشييدها �تقنية �èدراك �الجهد �بدل �قارaÙا �فيه�، �تتوا#ى �الذي �لظاهر�معمارها �تسليم دون

�التسلسلية�دون�،�دون�إشارة�واضحة�uي�تكرار،�الفصول  ذلك�أن�الفصول�عنونت�بأرقامها
                                                           

1
  11صوطار،�الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي،� الطاهر� :
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تختم�و �يأي�إشارة�إ#ى�مضمون�الفصل�أو�موقعه�من�أحداث�القصة�ال}'�تفتتح�بفعل�الحك

هل�ينم�هذا�التوا#ي�،�لحكيمما�يع±'�abاية�فعل�ا،�م�نسخة�من�الرواية�لصديقة�الكاتببتسلي

  هذه�الرواية؟� اcنطقي�عن�خطية�السرد�Kي

�قلب� �بعد��لف�بدفن�آخر�البسمات�Kي �السابعة �الليلة ��عرج�فاجعة يفتتح�واسي±'

�و �دنيازاد �"نحو�الفراغ"انسحاa³ا �الل، �أدركت�أن �أن �السبعد �وشك�يلة �بعد��لف�ع\ى ابعة

بالدروشة�"كايته�للملك�فا´aمها�الذي�روت�ح" البش�YZاcوريسكي�"دليلها�Kي�ذلك�قدوم�،��ن�aاء

ث�عن�سكينه�هو�محاولة�البحو ،�لتنتقل�مباشرة�إ#ى�آخر�حدث�Kي�حياة�هذا�اcلك "التبوهليلو 

،�ضاما�البداية�للaiايةو �حداثهكذا�يقدم�واسي±'�لنصه�مستبقا�� ،�ليقطع�رأسها�فلم�يجده

اcشهد�الذي�سنجده�Kي�آخر�،�حديدا�حZن�يحاول�قتل�دنيازادفaiاية�اcلك�اcستبد�ستكون�ت

الرواية�فاfستباق�الذي�قام�به�الراوي�يجعل�القارئ�يركض�ع�Yºالصفحات�ليصل�إ#ى�اللحظة�

حداث�ع\ى�احتمال�التوالد�حا�� فات،�من�aيا�عند�البدايةو �ائرة�الحكيال}'�انطلق�مaiا�مغلقا�د

  . هو�ما�سيؤكده�اxcن�الروائي�fحقاو �مرات�ع�Yºأفضية�زمنية�مختلفةو �التكرار�مراتو 

نحو�الفراغ�من�طرف�" �نسحاب"هو�و �بالعودة�إ#ى�الحدث��ول�الذي�ذكرناهو �قبل�ذلك

لYZوي�،�اcوريسكي�القادم�من��ندلس" وجخر "هو�و �الحدث�الثاني�الذي�تخ�Yºعنهو ،�زاددنيا

Kي� ثم�مقارن�aا�بآخر�حدث،�حكاية�الليلةو �عنه�حكايته�ترويو �حكاية�الليلة�السابعة�بعد��لف

،�كما�ك±�zعن�ذلك" محاكم�التفتيش" الكاتب�واسي±'�بعد�دعوة�تلقاها�من" خروج"هو�و �النص

aا" فاجعة�الليلة�السابعة�بعد��لف"ذنبه�روايته�   . احراقهاو �ال}'�طالبوا�بمصاد́ر

داية�الرواية�ال}'�تنطلق�من�خروج�البش�YZلرواية�الحكاية�ثم�ما�تبع�ذلك�من�أهوال�فب

ى�العودة�cعاناة�العذابات�تنت¼'�عند�خروج�آخر�هو�خروج�واسي±'�الذي�يفتح�توقع�القارئ�ع\

�ذا´aا �الكاتب، �مع �الروائية �الشخصية �اcسار�و �فتتطابق �غالقة �الaiاية �مع �البداية تتطابق

  ". الحكاية"بنفس�اcعاناة�Kي�سبيل� ينفتح�ع\ى�التكرارو ،�الشكل�الدائري السردي�ليتخذ�

أشياء�دالة�،�عند�أحRم�مستغانم'�يحضر�الدائري�Kي�الفاتحة�الروائية�من�خRل��شياء

�اcنطقة �تقاليد �من �جزء �كوabا �القسنطي±' �اcكان �ع\ى �لهاو ، �نحاسّية�«  :ممZ¿ة �قهوة صينية
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�إبريق �علaªا �كبYZة ،Zنوفناج� �سكريةو ، �الزهر، �ومرش�cاء �للحلوياتو ، �أخرى�.صحن �مدن Kي

�ملعقة �مسبقا �فنجان�وضعت�جواره �Kي �جاهزة �القهوة �سكرو �تقّدم �اcقطع��1»...قطعة a³ذا

�القسنطينية �القهوة �cكونات�صينية �قائمة �شكل �Kي �الوارد �الوصفي �دائرية، �أشياء ،�تتجاور

هو��fيرسم�و �ليؤكده�البطل،�صية�بالدائري ترتبط�قسنطينة�مباشرة�وابتداء�من�الفاتحة�الن

  .تعرجا´aاغ�YZالجسور�بانحناءا´aا�و 

سيسم�الشق�العربي�أو�الجزائري�من�خالد�Kي�مقابل�الشق�،�هذا�الشكل�الطوبوغراKي�

�يفتقر�للدائري  �الذي �الفرن�)' �أنصاف�دوائرو �.الغربي �بل �بدوائر�مغلقة �تكن �لم �إن أو�ما�،

a³ا�اcدينة�كناية�توحدها�Kي�لوحة�رسمت�و ،�أنثاهو �'�تسم�مدينتهال}،�ميه�السارد�بالتعاريجيس

zÓلم�تكوني�أنت« :عن��ن� �ربما �أراك، �ولكن�هكذا �اcدينة، �من�تعاريج�هذه �فيك�÷)'ء من�؛

�جسورها �استدارة �من�شموخها، �مخاطرها، �من �مغارات�ودياabا، يجتمع��2» دوارهاو �(...)من

zÓدينة�الشكل�الدائري و �لنcا�، Rي�التعاريج�ممثKالسار و ،��ستدارةو�� د�اcغارات�يضيف�إلaªا

رابطا�الشق�الجزائري� أخYZا�الدوار�الذي�يستمد�تسميته�من��ستدارةو ،�ذات�الشكل�الدائري 

  . مدينة�وجسدا�أنثويا،�أشياء؛�من�حنينه�بالدائري 

�الشكل �حيث�يتكثف�حضور �القسنطينية �نمط�الحياة �Kي �الدائري �Kي��يتج\ي الدائري

   :دوران�Kي�الفراغصف�حياة�يشaÀها�السارد�بالو 

   الصخرةجميعا�حول�هذه�اcدينة��نطوفأننا�،�شعرت�Kي�لحظة�ما-

   لفارغة جيوبناالذي�امتت�به��الحI�ªع\ى�من�نرمي�هذا�-

  " حول�نفسها�تدور  Bصفار"حضرني�لحظ�aا�عنوان�رواية�cالك�حّداد��-

  ال}'�تحولنا�إلaªا��الدوائرYZا�لكل�هذه�عساني�أجد�تفس،�تمنيت�لو�أن±'�قرأ´aا�-

�إ#ى��مام��- �دائماليتوهم�أنه�يم()' ��يدور يموت�دون�أن�يكتشف�أنه�كان�و ،  حلقةKي

  ! حول�نفسه�دائراأنه�ق�)�zعمره�و  ..مفرغة

                                                           
  8،�ص�2000،�بYZوت،�15ط،�دار��داب،�ذاكرة�الجسد،�مستغانم'�أحRم�:1
2
  167ص،�نفسه  راcصد�:
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�من��- �ينت¼' �Kي�أخرى��دورة�fيكاد �يبدأ z{به�بطريقة�أو�بأخرى�حول�همومه��تدور ح

  الصغYZة�اليومية؟�

   رباط�عين»نليست�سوى�(...) الجرائد��ترى�هذه�-

�و �- �Kي ��مام �إ#ى '()cأعرف�ا� �أعد �لم �تراني �إ�ى�أنا �تلقائيا �بي ���يعود خط�مستقيم

  إ#ى�هذا�الوطن�الذاكرة؟�..الوراء

�الوطنو �- �..هذا �ع\ى �الخارقة �القدرة �هذه �له �أين �ا@ستقيماتمن �ي� �إ#ى�و ، تحويلها

   ! أصفارو..دوائر

أول�ما�أضع�قدمي�خارج��تطوقYJ. بي�من�كل�جانب�يحيط اج�دائري سي الذاكرة�ها�¬ي�-

  . البيت

،�الخواءو ،�التقهقر،�الYxاجعو �عن�التوقف،�ائري�Kي�هذه�اcقاطع�دfلة�سلبيةيتخذ�الد  

ما�كثافة�حضور��شياء�الدائرية�ال}'�و ،�مع±zو �شكR ،�لصفراإنه�بشكل�مجمل�يتخذ�دfلة�

 fي�العبارات�السابقة�إKذا�الخواءشددناها�a³حساس�Rفتنوعت�السياقات�،�التقهقرو ��تعميق�ل

لخالد�بن�(من�أهل�قسنطينة�إ#ى�صورة�الجمل�Kي�تونس�إ#ى�الشخµ)'�،�ال}'�تحتوي�الدائري 

¬ي�دfلة�و ،�تنطبق�ع\ى�الجميع،�الدfلة�واحدةو �إ#ى�العام�الذي�يشمل�الوطن�بالكامل) طوبال

خاويا�من�و ،��fيتقدم�بل�يكتفي�بالعودة�إ#ى�الوراءو ��fيضيف�شيئاو �الصفر�الذي�يراوح�مكانه

� �مع±zكل ،� �uي �للحياةغ�YZممثل �ممكنة �#. إضافة �عبارة �دfلة�غ�YZأن �فaªا �اcستقيمات ي

،�الR÷)'ء" الصفر"uسوء�هنا�هو�و �فا#ي�يحمل�مع±�zسلبيا�هو�التحويل�نحو�uسوء،�أخRقية

   .القيمة�دم�اcستقيم�إ#ى�الYxاجع�بعد�فقدمن�التق

�دائريا   �يأتي �السرد z{ح� �ا، �يستعيد �البطل �أن �الفاتحة�ذلك �من �كل �Kي �ذا´aا لعبارة

كأنه�انت¼�zإ#ى�النقطة�ذا´aا��1"�دب�هو�كل�ما�لم�يحدثو،�الحب�هو�ما�حدث�بيننا: "الخاتمةو 

�مaiا �انطلق �ال}' ،cا� �دائرةمغلقا �ليشكل �سار�السردي �و ، �الحدث��ول�تكتمل �أن �نجد نحن

�بقسنطي �نةتموضع �و ، �الروايةهو�بداية �كتابة ،Zخ�� �الحدث �هو�العودة�بينما �الرواية K�Yي

                                                           

1
  403،�ص�7صمستغانم'�أحRم،�ذاكرة�الجسد،� :
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  . فكأن�الحدث��خ�YZسابق�ع\ى��ول�والسرد�لم�ينته�بل�التف�ليعود�نحو�البداية،�لقسنطينة

�ااحساس�بأabا�تحولت�إ#ى�دائرة�مفرغة�تشبه�كثYZ و �التفكك�دوار �رواية�cة�Kيايصيب�س  

 و �يسببه�الفضاء�اcحيط�a³ا�احساس،�جسداحساس�خالد�Kي�ذاكرة�ال
ُّ
فه�الذي�يشعرها�تخل

��fتدري�اين�طرفاها..« �مفرغة �حلقة �وجههو �و�كأabا �Kي�، �كاuقراص�ال}' �حبات�الدمع تبلله

يتضمن�الشكل��قصYZ يعتمد�بوجدرة�التكثيف�ذاته�للشكل�الدائري�Kي�مقطع� 1»حقيبة�اليد

ثم��شياء�،�¬ي�تس�YZنحو�بيت�والد¾aاو �تسلكه�ساcةاcسار�الدائري�الذي�،�الطوبوغراKي�للربوة

�اcطر �حبات �الدائرية �الحمل، �أقراص�منع �الوجه، �جمجمةال، �بالدوارو ، �النف�)' ،�الشعور

ن�طرف�ساcة��ن�zÓتحدي�هذا�الواقع�مو �يرفع�من��حساس�باcفارقة�بZن�واقع�يصنع�الدوار و 

  .ال}'�تتحداه

Rخ� �من '(Ðالهند� �الفضاء �معمتج\ى �الجديدةل �الروائية �ار�النصوص �شيدت�، ال}'

كما�كان�له�حضور�من�خRل�طوبوغرافيا��مكنة�،�خارجة�عن�السرد�الخطي�لتقليدي،�دائريا

�النصية ��شياءو ، �خRل �من z{ح� �العزلة، �بمواضيع �بداعو�لYZتبط� ،�الحميم'و �العنف،

  .التقهقرو �مها�التخلفليكون�الشكل�الهندÐ)'�استعارة�فضائية�تش�YZإ#ى�دffت�خاصة�أهو 

وهو�ما�يعكس�،�لم�نلحظه�Kي�كل�الرواياتو ،�غ�YZأن�هذا�الحضور�لم�يكن�بكثافة�كبYZة

�الفضاء�Kي�نصوصهم يوظف��خاصة�حZن،�uهميته معدم�ادراكهو ،�قلة�اهتمام�الكتاب�a³ذا

شكال�كما�رأينا�مث�Rمع�رمل�اcاية�ال}'�خلقت�تقاطبا�بZن�� ،�ليعكس�الرؤيا�بشكل�غ�YZمباشر

  . لهذا�الغرض،�الهندسية�ذا´aا

  

  

  

  

                                                           

  18،�صرشيد�بوجدرة،�التفكك1 :
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����������������������������    
��	 �-./�
��	 �-./�
��	 �-./�
��	 �-./�        

�إ#ى   � بالعودة �الفضاء ��دبصلة �الفص�بنظرية �Kي �أوردنا �كما �تتحدد �السابق�ال}' ل

يتضافر�،�من�بZن�مكونات�السرد�هاما�مكونا�الفضاء�Kي�اcوقع��ول�يمثل،�موقعZن�مختلفZنب

بينما�تنعكس��دوار�Kي�الحالة�الثانية�لتصبح�نظريات�،�عناصر�أخر�لتشييد�النص�الروائيمع�

uن�النص�بكامله�يصبح�فضاء�تشتغل�مختلف�النظريات�،�1السرد�مكونا�من�مكونات�الفضاء

�مكوناته �عن �للكشف �تشييد، �معماره فهو �ندرس �ضمن العناصرو ، �هاcتفاعلة ومختلف�،

�2»الجدلو �تتفاعل�فيه�عن�طريق�أشكال�ش}�zمن�الحوار و �تخYxقه«النصوص�ال}'�الخطابات�و 

يتحول�إ#ى�مكان�لتوجيه�و ،�القراءة�يسمح�للنص�بالتوسع�الدf#يو �التفاعل�بZن�النص�الروائيو 

الثقاKي�الذي�و �كذلك�نحو�السياق��جتما¡يو �النظام�الدال�الذي�أنتجه�مزدوج�وديناميكي�نحو 

بZن�و �أن�تتحول�إ#ى�نتاج�للتفاعل�بZن�النص�بإمكاabارسالة�نصية�و �خطاببوصفه�يشارك�فيه�

أن�غ�YZ 3صغ�بZن�صفحات�النص�اcطبوعة�ت½¿ع�دائما�إ#ى�إيقاظ�مع±�zلم�يُ و ،�فعل�فهم�القارئ 

� �من �تنطلق �لن �القراءة �فراغهذه �فكري ؛ �أفق �من �الكاتب�ينطلق �كان �جما#يو �فإن يكيف�،

جنس�تمرسه�بالو ،��ساليبو�سياسته�لشكالو ،�وتدبYZه�للغة،�الفكرو �تصرفه�Kي�اcوضوعات

جماليا�يشرط�و �فإن�القارئ�أيضا�يمتلك�أفقا�فكريا،�ذخYZة�قراءاتهو ،�تصوره�للكتابةو ،��دبي

�للنص��دبي �و و �تلقّيه z±عcبا� �الشكليةتعبئته �لبنيته �و �4تأويله �تخصه أو�تخص�اهتمامات

ي�الحقيقة�إن�كان�Kو ،�جميعا�Kي�قراءته�للفضاء�الروائي�فينطلق�مaiا،�الجماعة�ال}'�ينتم'�إلaªا

عRئق�فضائية�و �ظ�fRذات�امتداداتو �هوامشو �قرأ�أشياء�وموضوعاتبل�ي،��fيقرأ�الفضاء

�خصوصيته �له �حقل�سردي�حكائي �السيكلوجيةبنيتو �ذاكرتهو �Kي �وفق�و �ه �منتظمة اcعرفية

�"اcجاa³ة"ذلك�أن�القارئ�يدخل�،�اسYxتيجية�تأليفية�تحتاج�إ#ى�أفق�اسYxاتيÃي�ينتج�القراءة

                                                           
1:Abdellah Mdarhi-Alaoui , Le concept d’espace dans les théories du récit, in: Imaginaire de 
l’espace, espaces imaginaires, P57 

  15ص،�1993،�اcغرب،�منشورات�اتحاد�كتاب�اcغرب،�دينامية�النص�الروائي،�يأحمد�اليبور �:2
،�لفرج�حوار" الجردو �البحر و �اcوت"التجسيد�النصاني�للقارئ�Kي�رواية�،�مرايا�النصو �القارئ و �النص،�الطاهر�رواينية�:3

  238ص،�1999س،�14ع،�جامعة�الجزائر،��دبو�مجلة�اللغة
مكتبة�بستان�اcعرفة�،�رشيد�بنحدو: تر،�من�أجل�تأويل�جديد�للنص��دبي،�ة�التلقيجمالي،�هانس�روبرت�ياوس�:4

  10ص،�2003،�مصر،�للطباعة�والنشر�والتوزيع
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�وكفاءاته �بحاجاته �النص�مسلحا �مع �نواياهو �لوماتهمع، �cصلحتهو ، �1ثقافتهو �وفقا لتندمج�،

�أن�،�ة�للقراءة�فاق�Kي�حقل�دينامي�يتولد�منه�واحد�من�اcسارات�اcحتمل �يمكن�أيضا كما

من�ذلك�تولد�رواية�من�رواية�أخرى�عند�واسي±'��عرج�الذي�،�تتولد�منه�أعمال�أدبية�جديدة

اللتZن�تولدتا�بدورهما�عن�اندماج�نصوص�و ،�عمل�الRحق�جملكية�أربيا" اcايةرمل�"ولد�عمله�

ا�النص�الناقضة�ه�وفق�رؤيلعل�أهمها�نص�الليا#ي�ال}'�تم�تحويل،�سابقة�Kي�الفضاء�الروائي

�Leitmotif 2¬ي�واحدة�من��فكار�اcهيمنة�و �.خيةيسردية�كانت�أم�تار ،�للخطابات�السابقة

ات�حيث�نرى�Kي�هذه�الرواي،�هذا�الفصل�الكشف�عaiا�Kي�اcدونة�الروائية�اcختارة�aدفال}'�¾

،�ا�باuمكنة�الروائيةKي�عRق�aالبحث�و ،�تغيا�البحث�عaiان،�أفضية�´aيمن�علaªا�ثيمات�خاصة

  . الدffت�ال}'�تولد�هذه�العRقاتو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  75�،76ص�ص�،�شعرية�الفضاء،�حسن�نجم'�:1
2:Y½219ص�،�شعرية�الفضاء�الروائي،�جوزيف�إ�كيس  
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  عنف�الفضاء/فضاء�العنف- 1

�اختصاصات   �عدة �تناولها �Kي �تتقاطع �ال}' �اcصطلحات �العنف�من �فلسفة، �بZن ،�ما

�التشعب�عصية�عن�التعريف�الو�¬ي�له...علم�القانون و ،��جتماععلم�نفس�وعلم�و  �دقيقذا

�لالشام �نعرض�تعريفات�موجزةغ�YZأنن، �ا �اcصطلح، �ت�)'ء �ال؛ �لغة�الخرق�باuمر فالعنف�Kي

�بهو  �الرفق �قلة �الفظاظةو �هو�الغلظةو ، �بشدة، �أخذه �أعنف�ال()'ء �كرههو ، �اعتنف�ال()'ء

�التوبيخو  �صط�Rي�1اللومو �التعنيف� �معناه �بالقسوة وهو�Kي �اcشوب ،�العدوانو �السلوك

�بدائياو �عتستثمر�فيه�الدواف...�كراهو�القهر و  �الطاقات�العدوانية�استثمارا�صريحا �كالضرب،

،�قهرهو �استخدام�القوة�èكراه�الطرف�اcقابلو ،�التدم�YZللممتلكاتو �التكسYZ و �التقتيل�لفرادو 

كما�يمكن�أن��fيكون�ظاهرا�بل�،�2يمكن�أن�يكون�العنف�فرديا�كما�يمكن�أن�يكون�جماعياو 

الضرر�بكائن�أو�مجموعة�و �أن�العنف�إلحاق��ذىكما�يرى�محمد�سبي�Rب،�مجرد�ضرر�نف�)'

ائل�مختلفة�تسبب�بوس،�معنوياو �بشرية�بحيث�يكون�هذا�العنف�إما�ماديا�أو�جسميا�أو�نفسيا

   .3خسائر�متفاوتةللمتلقي�آfما�و 

قتل�و ،�بأشكاله�اcختلفة�من�عدوانو ،�معنوي و �مادي،�لتعريفاتاالعنف�وفق�هذه�إن�  

cا� �Kي �هامة �ثيمة �الروائيةوغYZها �الجزائرية�دونة �مهي، �ثيمة �إنه �الروائي�بل �الفضاء �ع\ى منة

�النصو �صاحبت�نشأة�الرواية�الجزائرية،�الجزائري  نظرا�،�تدرج�حضورها�فaªا�مع�تطور�هذا

�تربط� �النص�الروائي�بالواقع�الذي�أنتجهللصلة�ال}' لو�و �يتجاوز�منطقة�الحقائق«فهو�لم�،

�الخيال �به �فيهو �4»شط �السرديةالتق تغايرت �نات ،� �«بقي �يشكل �الوط±' خلفي�aا�التاريخ

فمن�عنف�اcقاومة�إ#ى�«بما�مر�به�من�مراحل�وسمها�عنف�الواقع��5» اcعرفيةو ��يديولوجية

�الثورة �عنف �الحديدي، �النظام �عنف �إ#ى ��صولية، �الحركات �عنف �مسربلة� .إ#ى مراحل

                                                           
  257�،258ص�ص�،�اcجلد�التاسع،�لسان�العرب،�ابن�منظور �:1
  .51ص،�1993،�الكويت،�التحليل�النف�)'و �موسوعة�علم�النفس،�آخرونو �فرج�هللا�عبد�القادر �:2
3:�R189ص،�مدارات�الحداثة،�محمد�سبي  
  11ص�،�1990،�لبنان،�6ط،�دار�الشروق،�مناهجهو �النقد��دبي�أصوله،�سيد�قطب :4
  13ص�،�2000،�الجزائر،�رابطة�كتاب��ختRف،�السلطةو �اcتخيل،�عRل�سنقوقة�:5
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�بالدماء �بالقسوة، �مسكونة �الحديد، �صوت �ع\ى �ارالنو �منطوية �مرحلة��1».دائما، �Kي سواء

راِجع�و �ثم�مرحلة�ما�بعد��ستقRل،�الخطاب�الثوري�من�أجل��ستقRلو ��ستعمار 
ُ
cا�اa³خطا

�رواية�التفكك�ال} �'�تراجع�دور�الشيوعيZن�Kي�الثورةأو�اcحتفي�بالثورة�من�بيaiا التصفية�و ،

�أabم�ح �رغم �لها �تعرضوا �ال}' �من�الجسدية �السRح�كغYZهم �اcجاهدينملوا �العوالم�و ، تدور

ا�الروائية�حول�الناâي�الوحيد�من�مجموعة�من�الشيوعيZن�يمارس�هو��خر�ع\ى�نفسه�عنف

�هو�يستعيد�التاريخو �نفسيا �تخليه�عن�الريادةو �ويحاكم�حزبه، �Kي�، �تصور�عنف��فراد كما

  . مجتمع�الجزائر�اcستقلة،�اcجتمع�الجديد

�أكتوبر�  �أحداث �مغايراالن�انح�1988بعد �منpى �خطاب�و �ص�الروائي �إ#ى هو�يتحول

ع�اcزرية�صوران��وضاتذاكرة�الجسد�و �أشجار�القيامة�رواي}'�نجد 2معارض�لنظام�السلطة

،�فالعنف�نابع�من�الفضاء�ذاته،�لحلم�بثورة�تغسل�الظلم��جتما¡ياو ،�ال}'�آلت�إلaªا�البRد

   .قهره�لãنسانو �بفقره

إن�و �سم'�Kي�الخطاب�النقدي�الجزائري�باuدب��ستعجا#ي�أما�رواية�التسعينات�أو�ما�

فإabا�ستتج\ى�بوصفها�رد�فعل�مباشر�ع\ى�اcصادرة�،�"محكيات��رهاب"كنا�نفضل�مصطلح�

،�صورت�وبشكل�تقريري�غالبا�العشرية�السوداء�بكل�العنف�الذي�سادها�3اcتRحقة�للحياة�

الساسة�و �خاصة�قتل�اcثقفZنو ،�م�القتلائر نقلت�ج،�حات�سردية�دموية�اcشاهدKي�شكل�لو 

�بوضياف �محمد �السابق �الرئيس �*كقتل �و ، �نقلت �ال}' �النصوص��ةصحفي�بلغةاcجازر إ#ى

�الروائية �من�تأليف�روائيZن�، �أن�أغلب�روايات�تلك�الفYxة �صحفيZن�-خاصة إن�لم�يكن�و ،

وايته�الو#ي�الطاهر�Kي�ر  ر وطار�من�هذه�الفئة�فإنه�هو��خر�نقل�صورا�لRقتتال�ونقل�اcجاز 

  .يعود�إ#ى�مقامه�الزكي

                                                           
قراءات�،��دب�اcغاربي�اليوم:ضمن،�من�عنف�الثورة�إ#ى�ثورة�العنف،�الرواية�الجزئرية،�شرف�الدين�ماجدولZن�:1

  199ص،�2006،�اcغرب،�منشورات�اتحاد�كتاب�اcغرب،�مغربية
  41ص�،�السلطةو �اcتخيل،�عRل�سنقوقة�:ينظر�:2
  201ص،�اcرجع�السابق:  3
*
أما�قتل�اcثقفZن�فيمكن�أن�نمثل�لها�برواية�متاهات�الليل�لحميدة�،�ية�دم�الغزال�cرزاق�بقطاشنش�YZهنا�إ#ى�روا:  

  العيا÷)'
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اضطهاد�Kي�سرادق�و �ما�يسوده�من�ظلمو �لتعود�الرواية�مرة�أخرى�لتصوير�عنف�الواقع�

�والفجيعةالح �اللتو �لم �اcعتوه �صور Zوصية �الفضاء�تان �عنف �أخرى �ع\ى�و �مرة تأثYZه

  . الشخصيات

��'(Ðالشأن�السيا�YZات�نصوص�اتخذت�لها�من�غYxموضوعا�أساسيا�من�تخلل�هذه�الف

�التسعينات �فYxة �ع\ى �الضوء �ألقت �وإن �ال}' �الشهوة �اكتشاف �بؤرة�و �ذلك �العنف جعلت

،�ف¼'�السبب�Kي�مرض�الساردة�الذي�أدى�إ#ى�تحرر�مخيل�aا�ال}'�شكلت�أحداث�الرواية،�الحكي

zÓلن� �انتصرت �علaªاو �فإabا �اcمارس �العنف �العنيف�و صو ، �الرجل �ضغط �تحت �اcرأة رت

  . نفسياو  جسديا

�}�zأن�الفضاء�ذاتهح،�لتكون�هذه�الثيمة�من�أك��Yالثيمات�حضورا�Kي�اcدونة�الروائية�

كما�أن��ماكن�،�هو�يرسل�قيمة�اcوت�للذواتو �يشكل�فضاء�ضاغطا�يخلق�مأساوية�النص

  . يدور�الصراع�فaªا�أو�حولها،�الواردة�Kي�اxcن�الروائي�Kي�أغلaÀا�أماكن�حاضنة�لفعل�عنيف

  : الضاغط�صانعا�@أساوية�النص�الروائي الفضاء- 1-1

�أو�ع\ى��قل   �تحديد�أفضي�aا �إلaªا�درجت�الرواية�ع\ى �أنه��fيمكن�تخيل�،��شارة إذ

�مكانياو �روائي�غ�YZمؤطر�زمنيا حدث �يُ ، ختار�اcكان�بدقة�ليناسب�الحدث�اcرتقب�مفيدا�لذا

� �«بذلك�Kي �الروائي �وصف(...) �قتصاد �Kي��فالقارئ�إزاء �عتقاد�fيملك�إ�fوصاف��من�

�ما�سيحدث�هنا"قرارة�نفسه�
ً
فاcكان�اcعروض�هو�حتما�اcكان��نسب�من�بZن��1»"بأن�أمرا

�نجده�Kي�بعض�روايات�اcدونة�. الرواية�هكل��مكنة�لنوع�التخييل�الذي�تعتمد �ما Kي�؛�هذا

� �كاف"رواية �التحديد" القريبة �وجه �ع\ى �ياسمينة�خضرا �لـ �اختيار�اcكا، هو�دار�و �نحيث�تّم

مما�يسهل�ع\ى�البطل�ارتكاب�جرائمه�،�بعيدة�نسبيا�عن�باÄي�البيوت،�كبYZة�Kي�منطقة�ريفية

� �وهو�يقتل �له �ينتبه ��fأحد �تجعل �عزلة �من �اcوقع �هذا �له �وفره �بما �ال}'�اcتتالية الشابة

ماكن�مثل�الب*�Yالذي�من�جهة�ثانية�وفر�له�هذا�الفضاء�القروي�أو ،�هذا�من�جهة،�استضاف

                                                           

  33ص�،�عبد�الرحيم�ُحَزْل : تر،�الفضاء�الروائي�:ضمن،�الفضاء�الروائي،�كولنستZن�.بـ.جـ�:1
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دون�أن�يشك�به� 1»دفعت�a³ا�Kي�الفراغ�و �اقYxبُت�مaiا« :اكتفى�بـإذ� "ك" اغتيال�قريبتهله� يسر

  . أحد�مطلقا

البطل�إ�fأنه���f-بل�جرائم��–إن�كان�هذا�الفضاء�القروي�اcعزول�قد�يسر�جريمة�و �

�الج �هذه �uن �اcساعد �دور �يحتل �أنه �القول �بميمكن �تكن �لم �للذاترائم �مشاريع �ثابة uن�،

�الذات� �السابق��-مشروع �اcقطع �بمرحهاهو��تص�- Kي �تث�YZاعجابه �بكاف�ال}' �ال غ�YZأabا�،

يYxاءى�#ي�« : بينما�كان�الصراخ�يزعجه 2»تزعق�زعيقا�حادا�بغباء�Kي�الب*Y«¬ي�و �أثارت�سخطه

ى
ّ
فمشروع�البطل�؛� �f«3÷)'ء��fيطاق�مثل�الضجيج�،�أكره�الضجيج. أن±'�أسمع�رأÐ)'�يتشظ

 و،�لم�يكن�قتلها�بل�فقط�كف�الضجيج�عنه
ُ
xتصال�بالهدوء�الذي�ان�uنه��fيطيق�،�¿ع�منه

�عنه �نفصالية� �الحالة �هذه �العالم، �معزو�fعن �أعماقه �يعيش�Kي �وكيف�cن �يحتمل�، أن

�aمصخÀو ��خرين أصوات �من�و ، �مانعا ��fيجد �بالهدوء �مجددا �و�تصال لتحقيق�مشروعه

  . م�بمشروع�رديف�هو�إلقاء�قريبته�Kي�الب*�Yح}�zينقطع�ضجيجهاالقيا

مما�يجعلنا�ندرك�أن�الفضاء�لم�يكن�له�دور�Kي�صناعة�مأساوية�النص�اcنبثقة�أساسا�

غايته�مناسبة�نوعية�،�اختيار�ياسمينة�خضرا�لهذا�الفضاءأن�و �.من�الشخصية��fمن�فضاaÙا

YZغ�fحداث�ال}'�سيسوق��.  

،�رنا�بYxف�الريف��وروبي�أك��Yمما�يعود�بنا�إ#ى�أزمات�الريف�الجزائري هو�فضاء�يذكو �

�لحداث �اطارا �يشكل �ما �الكاتب�ع\ى �اقتصر�فيه �الذي �تشخيصه �قلة �يو�ي�و �رغم ديكورا

لم�يسع�إ#ى�و ،�لم�يقدم�الفضاء�كسؤال�Kي�حد�ذاتهو �.بدffت�خاصة�تسهم�Kي�تطور�الحدث

��fعر و �أزمتهو �تعميق�الو¡ي�بالفضاء وكسؤال�يخYxق�،�بعد�جوهري�من�أبعاد�الكائن« ضه�كـ

،�باÄي�الرواياتبالحدة�ال}'�تطرقه� 4»السياسية�و ،�والثقافية،�الكيان�العربي�بأبعاده�الجغرافية

فإن�هذه�العزلة�ذا´aا�،�ح}�zإن�سلمنا�بأنه�يشخص�أثر�العزلة�Kي��فضية�الريفية�ع\ى�الفرد

                                                           
  93ص�ياسمينة�خضرا،�القريبة�كاف،�: 1
2
  103ص،�نفسه اcصدر� :

3
  لصفحة�نفسهااcصدر�نفسه،�ا :

  5ص�،�شعرية�الفضاء،�حسن�نجم'�:4
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لم�يكن�مختارا�بل�فالفضاءKي�رواية�لقريبة�ك�،�لجزائري غ�YZمتوافرة�a³ذا�الشكل�Kي�الريف�ا

الكاتب�الجزائري�الذي�يتخذ�من�مدينته�أو�من�؛�مفروضا�ع\ى�الكاتب�الذي�يرتبط�بوطن�ما

 Rالب� �uحداث�روايتهعاصمة �مسرحا �د ،�� �اcكان �نسب�uحداث�روايتهليس�abuا �abuا�، بل

�النص/فضاؤه �ألهمه �الذي �موطنه ،� �أدق �الو¡يأو�بعبارة �يعمق �الذي �اcأزوم �الفضاء ،�uنه

�الرؤياو  �انبثاق �Kي �سببا �يكون �الو ، �للموتإنه �واcسبب �باcوت �اcحفوف �طن ،� z{ن�إح

  :استa³Rا�من�طرف�فضاaÙا�الخاصو �تؤكد�انفصامها�عن�الحياة الشخصيات�الروائية

بعيدون�جدا�عن�العالم�وعن�و ،�نحن�Kي�ديار�الشمس�خارج�الوقت«  

   1»'�يصنعها�البشر�حداث�ال}

دول�وبحار�و �ناهيك�عن�مدن،�وجود�أحياء�أخرى (...) كنت�تجهل�...«

� �الفضاء) (...ومحيطات �هذا �ترك �يفكر�Kي �أحد f� �السحري ، كان�،

�العوcة �خارج �التكنولوجياو �الحداثةو �تجمعا �لحظة�، �يأسر تجمعا

   2»تاريخية�أخرى�غ�YZال}'�تحكم�العالم

 fأزوم�الذي�cا� �الفضاء �يوفر�فرصة��تصال�بالعالم�هذا �fمجرد�أن�يعيش�ابناؤه�و ،

�عصرهم �الفض، �الزمنهذا �يأسر��نسان�خارج �الذي �اء �و ، �خارج هو�اcرسل�" الحياة"يبقيه

يس�فقد�اختار�أما�ادر ،�إ#ى�العيش�أقرب�ما�يكون�لموات�الذي�يودي�بكل�الشخوص�الروائية

�مضادا �سرديا �مشروعا �الف، �هذا �من �ضغوطهو �ضاءاختار�الهروب �نحو�ذاته�و، �نسحاب

أما�هو�فيكتشف�من�خRل�انفصاله�عن�فضاaÙم�،�يسمها�غYZه�بـالعته،�ياة�مختلفةممارسا�ح

لع\ي�غبت�عنه�لكن±'�و �غاب�عندي�جسدي�تماما«الذي�ينتفي�Kي�ألم�وعيه�بمكانه�" الRمكان"

بذلك�مشروعا�حققا�م�3»انتقلت�إ#ى�العالم�الذي�أتحدث�منه�دون�عذاب. متأكد�أني�لم�أمت

�الحياة �ناشدا �مختلفا �أخرى ، �حياة �لكaiا �الوهم، �يؤثaØا �اسماه�" الكتابة"و، �ما �يكتب كان

كان�شاهدا�،�تاريخ�الpي�من�خRله« بل�انه�كان�يكتب�،�ab�fياو �ال}'�لم�تتضمن�أمرا،�وصيته

                                                           
  53ص�،�وصية�اcعتوه،�اسماعيل�يYºير :1
  51ص،�اcصدر�نفسه�:2
  125ص�،�اcصدر�نفسه�:3
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�جميعا �موتنا �ع\ى �مريضاو ، �شخصا �اعتYºوه �الجميع �اcوت�فإن �يقبل �لم �كان�بين .u«1نه ما

�ذاته�يكتشف�أفضية�أخرى�و منك �ع\ى �يمارس�كتاب�aافئا ،� �Kي �يجعل�الفضاء عRقته�a³ذه�ما

أول�هذه��-طبعا�–نYºي�بأدوار�عاملية�مختلفة�باختRف�اcقاطع�النصية�يالشخصية�الروائية�

 Yها�لسكان�الpيغZو �..�دوار�هو�دور�اcرسل�الذي�يوعز�بقيم�سلبية�¬ي�اcوت�والركود�والفقر

�بيaiمو  �من �إدريس �كاcوت، �بحياة �السارد �أسماه �فيما �العيش �مشروعهم بينما�. فيحققون

�هو��نفصالضي �مضاد �ادريس�بمشروع �الفضاء�طلع �ذاتهو�عن �ع\ى �نكفاء� �مرحلة�، Kي

الذي�a¾�fدو�و ،�كما�يسميه�السارد "الRمكان“انكفائه�هذه�سيكتشف�ادريس�فضاء�آخر�هو�

�ذهنيا �فضاء �كونه �م، �الفضاء��ادريس�شروعويصبح �a³ذا �اتصاله السردي�هو�الحفاظ�ع\ى

هناك�Kي�داخلك�كل�÷)'ء�كل�÷)'ء�ينصبك�،�لن�تعود�بسهولة«نه�الرائي�بقوله�الذي�يع�Yºع

�هذا�التصنيف�يمنع�عنك�الخارج،�الروح�والجسدو �اللون و �الزمنو �اcسافةو �أنت�البعد،�سيدا

  . ضوع�الرغبة�Kي�النموذج�العام\يما�يجعل�هذا�الفضاء�يحتل�خانة�مو  2»يمنعك�عنه�و 

�ديار�الش ��ي �تخليد �أهدافها �من �واحد �Kي �تتغيا �ال}' �وصيته �ادريس�كتابة مس�ليقرر

�الكتابة �طريق �اcعيش�عن �فضاءه �ادريس�، �#«يقول �ستكون �وصيةهكذا �ي �الناس�، سيقرأ

�التاريخو (...) كتابي �Kي �الشمس �ديار �إل 3»سأخلد Rمرس� �الفضاء �يصبح �اcقطع �هذا يه�Kي

  . مستفيدا�من�اcشروع�السردي�للذات

هذا�الحضور�الدائم�للفضاء�Kي�اcشاريع�السردية�للشخصية�اcحورية�يجعلنا�نستنتج� 

أنه�يحتل�دور�البطل�الذي�لوfه�ما�عاشت�هذه�و ،�تراجيدية�النصو �دوره�Kي�صناعة�الحدث

بل�انه�محرك�،�إنه�طرف�أسا�f�،'(Ðوجدت�أساسا�عقدة�النصو �الشخصية�كل�هذا�التوتر 

��ول  �مأساويتهو �النص �الدا. صانع �نجد �الكتابة �مشروع �ع\ى �النظر �نقصر �إليه�وإذ فع

�هو�الفضاء �منه �واcستفيد �ادريس، �الكاتب �بZن �محو�الفاصل �أ�fيمكن الكاتب�و �ونتساءل

�الر  ��ك�Yºمن �القسم �¬ي �الوصية �يYºير�uن �لهاو �وايةاسماعيل �تلق �هو�مجرد �عداها ،�ما

                                                           
  129ص  ،وصية�اcعتوه،�اسماعيل�يYºير :1

2
  103ص، نفسه�اcصدر� :
  98ص�،�اcصدر�نفسه :3
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 fؤلفيتطابق�الدافع�و �لنتساءل�أcن�اZبد�،�شخصيته�الروائيةو �الغاية�من�مشروع�الكتابة�بf

�يYºير�أسباب �عند �للكتابة �تحديدو �اأن �اcعتوه �وصية �Kي �أخر�لكنه �الفضاء�اغايات ،�يكتب

) اcوت(يقاومها�و �)الفضاء(الذي�يقاومه�و ،�شبيه�اcوتالفضاء�اcأزوم�الذي�يحيل�الحياة�إ#ى�

  . فضاءه�معاو �ن�ُيخلد�اسمهبالكتابة�uجل�أ

 � �Kي �أيضا �الو¡ي�اcرير�نجده�عند�بش�YZمف}' حيث�يقدم�السارد�" أشجار�القيامة�"هذا

�لحيه��fتختلف�كثYZا�عن��وصاف�السابقة�ال}'�تنسب�للفضاء�اcوت Kي��التسبب،�أوصافا

  :غYZهاو �مخدراتو ،�حرمانو �بZن�فقر ،�موت�قاطنيه�موت�تتعدد�أشكاله

�الpيعذابات�ال«  �هذا �Kي �حياة �الذي�زادت�نسبة�، �الثقب�الكريه �ي

�أطفاله �وتكاثر�نسله، ��ن�مثل�جيش�جرار�ب�Rكرامةصاو ، �روا يجر�،

�مسبقا �له �معدة �مقصلة �نحو �بيأس �اcوت�. نفسه �إ#ى سيذهب

،�أو�البRهة،�أو�الحرمان،�من�الجوعر ،�اcوت�بكافة��شكالر ،�طواعية

  1»...رجولةاcفقدات�للعقول�والو �أو�الكحول 

�ذلك�الpي« �ولدت�Kي �بأن±' z(سأن�� �كاuحياء�، �حيا �يكن �لم �uنه ربما

�معدوما (...)�خرى  �حيا �كان �اcختار��يسكنهو ، �ينع�aم �كان ما

الذين��fيحملون�Kي�دمهم�أي�بالناس�،��fشتماو ��fقدحا،�بالحشرات

�حياة �كانت�تقاومهمو ، �نفسها �الحياة �لكaiا انت�تطلب�مaiم�اcوت�كو ،

  2»كل�ثانيةKي�

،�الجريمة�ينشأ�بطل�رواية�اشجار�القيامةو �الفقر و �Kي��ي�الثقب�الذي��fيعد�إ�fباcوت

�م �اcدرسةلYxبطه�أول��مر�عRقة�زمالة�بكريمة�ال}'�جمعته�a³ا ،�الpيو �سافة�اجتماعية�¬ي

�إ#ى�و �عمد�إ#ى�تحويلها�cسافة�شخصية بالقرب�من�،�أماكن�مخفية�عن�الناس« هو�يسa³�YZا

                                                           
  45�،46ص�ص�،�أشجار�القيامة،�بش�YZمف}':1
  49ص ،اcصدر�نفسه:2
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�البلدية �حديقة �أعضاءهاو ، �كافة �ع\ى �غريبة �بشهوانية ��∗هناك�كنت�أطلع �1»الجنسية ثم�،

�الحميمية �اcسافة �إ#ى �نتقال� �¬ي قرر
ُ
��2تـ �ذلك�حZن رفضت�أي�احتكاك�مع�« سنوات�بعد

a³ذا�التغK�YZي�اcسافة��3»ح}�zالنوم�ع\ى�سريري�و �)Kي�غرفته(كانت�تفضل�البقاء�م©ي�،��خرين

�Yحياة�البطل�يخول�لكريمة�تسيZ�، ّZن�تتغ�YZنوعية�عRق�aما�لتأخذ�مجرى�حميميابZن�الشخصيت

�قرب �عن �للخيال، �دس�حبوب�منشطة �Kي �حيث�ستشرع �لعصاب، �موترة �للعقل�و ، متلفة

دخوله�Kي�متاهة�و �ستكون�سببا�Kي�تدم�YZحياته،�)فها�Kي�القسم�الثاني�من�الروايةحسب�اعYxا(

�حداث�و،�¬ي�نفسها�حاfت�الهذيان�ال}'�تتخلل�النصو ،�موته�وهام�تنت¼'�بو�من�الهذيان

�الساردلو �ال}'�تخيلها �اثبات�صح�aا�ليتحول�النص�إ#ى�وقائع،�م�يعشها ،��fيقدر�السارد�ع\ى

  . ليتم�دحضها�Kي�القسم�الثاني�من�الرواية�ع\ى�ألسنة�باÄي�الشخصيات�الروائية

م�تتمكن�من�بناء�حياة�فل،�الدراسة�ع\ى�كريمة�ال}'�تسربت�باكرا�من ج±��zي�الثقب�

�به�دوائر�قرب�مختلفةبل�بقيت�متعلقة�بالسارد�،�مستقلة�لها ا�لتكون�بتعلقه،�الذي�جمع�aا

أن�العيش�Kي�مثل�ذلك�الpي�سهل�علaªا�الحصول�و �خاصة،�الشديد�هذا�سببا�Kي�إتRف�عقله

  . ع\ى�تلك�اcهلوسات

�ا  �بطلها �اcكان �من �أشجار�القيامة �تجعل �النصهكذا �بعقدة �يتسبب �لقاء�و �لذي ¬ي

البطل�بكريمة�ال}'�ستمنحه�الحبوب�اcهلوسة�ليتكون�العدد��ك�Yºمن�أحداث�الرواية�من�

�بل�ليتعداه�،�خياfتهو �هلوسات�البطل غ�YZأن�أثر�الفضاء�ع\ى�هذه�الشخصية��fيقف�هنا

�جميع �a³م �تجمعه �ال}' �الشخصيات �بباÄي �عRقاته �كليحدد �اجتماعية �مسافة �سكان�ا وabم

  .هو�يتعرف�ع\ى�اسماعيل�Kي�عربة�القطارو �مسافة�شخصية�أحياناو ،�حيه

�ه �اcجهض�Kي �السردي �اcشروع �عن �أما �دوائر�القرب �حيث �من �الروايةهذا هو�و �ذه

�ال �البطل�فإ}مشروع�الثورة �الفضاء'�يحلم�a³ا �هو�تحديدا مآسيه�و �بضغطه،�ن�الدافع�إلaªا

                                                           

  أعضاaÙا��:∗
  43ص�،أشجار�القيامة،�بش�YZمف}' :1
   172 - 161ص�ص�،�2007،��ردن،�التوزيعو ��هلية�للنشر ،�cيس�فؤاد�اليح�z: تر،�البعد�الخفي،�تي�هول .ادوار: ينظر:2
3
  45ص،�وصية�اcعتوه،�اسماعيل�يYºير :
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ف�يحتل�الفضاء�مرة�أخرى�دور�اcرسل�Kي�مشاريع�عدة�تختلل .وكل�اcعاناة�ال}'�تلف�ساكنيه

�النص �باختRف�تقطيع ،� �الذي �السردي�هو�الثورة �السالف�مث�Rاcشروع �اcثال �Kي�Kي يبقى

تعوض�الذات�افتقارها�هذا�بمشروع�،�1نظرا�لوجود�ذات�غ�YZكفأة�للقيام�به حالة�نفي�الفعل

مدفوعا�و �ان�من�الهروب�الذي�يلجأ�إليه�البطلهو�نوع�ثو ،�آخر�هو�الكتابة�عن�الثورة�تحديدا

�ق �فيما �تنفيذه �يبثه�فضاؤه�من�قيم�سلبية�ليجد�اcساعدة�ع\ى دمته�كريمة�من�حبوب�بما

فإن�كان�ما�كتب�السارد�هو�الجزء��ول�من�الرواية�فإننا�هنا�أيضا�نجد�أن�،�منشطة�للخيال

   .موضوع�الكتابة�هو�الفضاء�ذاته

� �تكون �بطريقتZنالقياشجار�أهكذا �قد�شغلت�الفضاء �مة �جعلت�منه�سبب�، Kي��و#ى

�Kي�وfدة�الحبكةفكان� لقاء�مختلف�الشخصيات�Kي�الرواية Kي�الثانية�جعلته�مرس�Rو،�سببا

  . للنص�بالتا#ي�صناعة�البعد�اcأساوي و �تغذية�الحبكةو �يحفز�ع\ى�خلق��حداث

�كثYZا  � �fيبتعد�سم�YZقسيم' �روايته �لفضاء �تصويره �للموت"Kي �رائع �قدمته�" يوم عما

،�نطولZز اcـيعج�ب،�كب�YZالكثافة�السكانية �ي�فق�YZفضاء�الرواية�هو �-فالpي�،�أشجار�القيامة

�واcخنثZن ،� �فحليم �اcدارس �من �جدا �باكرا �Kي�و �أول «واcتسربZن �الجامعة �دخل آخر�من

ي½¿ل�،�ه�ثمaiابيحتاج�سيجارة�ف�Rيجد�بجي،�Kي�هذا�الpي�يعيش�حليم�بن�صادق 2»الديسات

لينتبه�إ#ى�ما�،�قد�توفر�له�حاجته�من�النيكوتZن،�للشارع�ليفتش�عن�أعقاب�رماها�اcدخنون 

بعد�،�الذي�يعذبه�عاطفيالفشل�ال بالãضافة�إ#ى،�رغم�أنه�صحاKي 3آلت�إليه�حياته�من�فقر

�خطيبته �خيانة �عaiاو �اكتشافه �انفصاله �يل، �بأن �ذاته �نتحار�مستعم�Rالفضاء� قي�فيقرر

a³ذا��سم�الرمزي�الذي�يعمق��حساس�بالظلم�الواقع�،�بنفسه�من�أع\ى�احدى�عمارات�عدل

  .ع\ى�الصحفي�الذي�يسرق�رئيسه�راتبه

�الذي� �لبطله�هوالpي �باش�جراح اختاره�قسيم' �العاصمية�اcعروفة�و ، هو�من��حياء

                                                           
1: A.J.Greimas, J.Courtés, sémiotique, dictionnaire raisonné de langage, tome2, Classiques 
hachette, Paris,1986,P77 

2:YZ55ص،�يوم�رائع�للموت،�قسيم' سم  
  73ص�،�اcصدر�نفسه:3
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�السكانية �بكثاف�aا �القصديريةو ، �1أحياaÙا ،� �يدخل �لم �قسيم' YZسم� �لحياء�لكن بطله

�نتحار�يكون�أثاث�بي�aم�منجيه�من�و ،�القصديرية�بل�أبقاه�Kي�عمارة�لينتقل�مaiا�أهله�مجYºين

شخصية�أيضا�و �بل،�ختيار�لم�يكن�لضرورات�فنية�فقطهذا�� ،�بعد�أن�يقع�مباشرة�فوقه

ة��fصور ،�عن�وطن�يضطر�فيه�الصحفي�لRنتحاريريد�أن�ينقل�لنا�صورة�جزئية�،�uن�قسيم'

�ية�عن�وطن�الفئات�اcحرومة�جميعاواقع وإن�كانت�هذه�الصورة�الجزئية�تمنح�قارئ�يوم�،

�الصحفي�ابن�الpي���حساس�الفظيع�بالضغط�الذي�يمارسه�الفضاء،�رائع�للموت ع\ى�هذا

YZقل�قدر�من�الكرامة�بسبب�الفاقةالذي�جعله�كائنا�مفتقرا�،�الفقu�، ةوYسؤوليات�ال}'� ك�cا

تواجده�معهم�Kي�فضاء�مشYxك�يحتم�عليه��نفاق�علaªم�و ،�هو�مقيم�مع�أسرتهف،�ع\ى�عاتقه

z{عدم�او �حcهل�كان�مديره�ليتجرأ�. ال}'�يسرقها�مديره،�لذي�ناذرا�ما�يستلم�مقابل�أتعابههو�ا

�الراقية �ذلك�لو�كان�حليم�ابن�واحد�من��حياء �ع\ى �الذي�تنتسب�إليه�، ��fفالفضاء طبعا

خاصة�إذا�،�خالق�الحس�اcأساوي�Kي�النصو ،�هنا�أيضا�سبب�معانا´aا والشخصية�الروائية�ه

�و �عندنا�إ#ى�اYºcرات�ال}'�يسوقها�حليم�fنتحاره أك��Yما�جعله�يقتنع�« ال}'�تبدو�رومانسية�فـ

يعلم�ما�سيقوله�(...) ة�يضفaªا�الناس�ع\ى�من�يقتل�نفسهما�تحمله�من�شاعري،�بفكرة��نتحار

�سب. ".:الناس �الحبمات�Kي �من� 2»".يل �الصفحات��و#ى �حملته �ال}' �التYºير�الرومان�)' هذا

�للقارئ�ليس�سوى�عامل�تشويق �الحب�و �الرواية �الذي�سيبحث�عن�قصة �اcتلقي لعب�مع

�لRنتحارا صحفي�ع\ى�وجه�ع\ى�خيبات�شاب�بل��ى ف�Rيع��Yسو ،�لعظيمة�ال}'�دفعت�بطلنا

YZا�سيحصل�من��حداث�تماما�كما�اهذا�الفضاء�بدور� ضطلعي،�التحديد�من��ي�فقcرسل�c

أن�fحظنا�¬ي�و �لكن�الaiاية�كما�سبق،�Kي�الروايتZن�السابقتZن�مع�اختRف�Kي�طبيعة��حداث

YZك�القدرة�ع\ى�التغيRنتحارو ،�الهرب�لعدم�امت�  . الهرب�الذي�اختاره�حليم�بن�صادق�هو�

�مّسهن�الفضا الكاتبات �اcأزومأيضا �فاندفعن�يو �ء �صورنهضغطه �فعلت�فضيلة�، كما

�"الفاروق�Kي� ؛�حيث�وظفت�دوائر�القرب�بشكل�يكشف�إكراهات�الفضاء" اكتشاف�الشهوة

بعد�و ،�حZن�كانت�باني�Kي�قسنطينة�كان�اللقاء�بالرجل�خاضعا�للمسافة��جتماعية�أو�العامة
                                                           

�07/03/2013،�جريدة�الشروق�اليومي،�شريان�العاصمة�الحيوي�يتنفس�القصدير،�بلدية�باش�جراح،�زهYZة�مجراب�:1

  http://www.echoroukonline.com/ara/articles/164010.html :نسخة�إلكYxونية
2
  8صسم�YZقسيم'،�يوم�رائع�للموت،�:
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ج�الذي�تقيم�أو�fمع�الزو ،�انتقالها�إ#ى�باريس�تحقق�لها�اللقاء�مع�الرجل�Kي�اcسافة�حميمية

�خوله�التواجد�ع\ى�مسافة�شخصية�مع�البطلة،�معه�Kي�البيت�ذاته مسافة��الدنو�إ#ىو �مما

�حميمية �دون�موافق�aا، z{ح� � بل، �منه �اcطبخ«ونفورها �حاصرني�Kي �مزق�ثيابي، ثم�طرح±'�،

عن�طريق�الجارة�ماري�و ،�تبدأ�قصة�أخرى�من�مسافة�اجتماعيةل .1»اخYxق±'�بعضوهو �أرضا

الذي�لن�يحتاج�إ#ى�تقليص�اcسافة�uجل�التواصل�الحميم�فقد�تم�،�عرف�باني�بآيسال}'�ستُ 

� "دوماغو"مق¼'�«له�ذلك�للمرة��و#ى�Kي�فضاء�عام� uن�باريس��f،�2»"بولفار�سان�جرمان"بـ

الوضع�كذلك�تلعب�دور�اcساعد�الذي�و �بل�اabا،�اcرأةو �تفرض�حدودا�ع\ى�الصلة�بZن�الرجل

�هذو �ييسر  �الحميميةيبارك �الصلة �ه �هذ، �فضيلة �الذي�تصور �شخص�الناذل �Kي �اcباركة ه

  .3»هو�يبتسم�ثم�انصرفو �الفاتورة�ع\ى�الطاولة(...) وضع�«

�بـ�� �اcقطع�من�النص�تصفه �اcشروع�السردي�لباني�Kي�هذا يتحول��تصال�بآيس�إ#ى

�∗مرأة�مهروسةأصبحت�ا،�الفYxة�القياسية�ظرف�تلك« قد�تحولت�Kي�و �"�هداف�العاطفية"

  .آيس 4»لحيةو �بشفاه

�YZيتغ� �اcقطع�اcوا#ي �تصال�بتوفيقموضوع�الرغبة�هو�اcشروع�السردي�ويصبح� Kي�

�و  ،�5»شفاه�تبتسم�و ،�بأهداب�تقول�الشهوة،�الجميلة« الذي�سيتحقق�أيضا�بفضل�باريس�الـ

�لباني �باfنتقال�من�قسنطينة�إ#ى�باريس�فتحت�حياة�جديدة �فاكتشفت�الرجل، اكتشفت�و ،

aا �وشه́و �جسدها �رجال�مختلفZنو ، �اتجاه �اختYºت�انفعاa´fا �بZن�فضائZن، �مقارنة �Kي �ول�،

ال}'�تكشف��باريس�اcدينة�اcتحررةو ،�التغييب�ال}'�قتلت�أنوثة�بانيو �قسنطينة�مدينة�القهر 

  . الحب�لباني تمنحالشهوة�و 

� �قسنطينة �إ#ى �بالقارئ �يعود �الرواية �من �اcوا#ي �الوطن��مرةالقسم �عشرية �Kي أخرى

                                                           
  8ص�،�2005،�لبنان،�رياض�الريس،�اكتشاف�الشهوة،�فضيلة�الفاروق:1
  29ص،�اcصدر�نفسه�:2
  30ص�،�اcصدر�نفسه�:3
  مهوسة��:∗
  32ص،�اcصدر�نفسه:4
  81�،80ص�،�اcصدر�نفسه:5
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�السوداء �القتل، �الفضاءو �حيث �طابع �هو �العنف �بمشاريعها�، �التحكم �البطلة �تفقد هنا

�نحو�الهروب�¬ي��خرى و �السردية �fوعaªا �يسa³�YZا �نحو�الRمكان، �اcرة�ليس�نحو�، لكن�هذه

ه±'�ليكتشف�القارئ�أن�كل�ما�مر�به�من�أحداث�ما�كان�غ�YZفضاء�ذ،�اcوت�بل�نحو�الخيال

أن�تهجر�،�لم�تتحمل�ما�يرسله�الفضاء�من�عنفقررت�نفسي�aا�الهشة�ال}'�،�cريضة�نفسانية

�."الفضاء�الحلم"حوادث�تؤثث�،�مشكلة�مما�قرأت�سابقا،�تقيم�بفضاaÙا�الذه±'و �لك�الفضاءذ

يعود�مرس�Rمؤثرا�بضغوطه�و �ليستعيد�الفضاء�دوره�العام\ي�الذي�احتله�Kي�الروايات�السابقة

  . لشخصيات�دافعا�a³ا�نحو�الفرار�منهع\ى�ا

تطالعنا�،�عكس�هذه��دوار�ال}'�كان�فaªا�الفضاء�مؤثرا�بضغطه�ع\ى�الشخصياتع\ى�

�دون�أن�تعّضك" �من�الذئبة �عمارة" كيف�ترضع �لخوص�لـ �موضوع� بمكان�آخر، يحتل�دور

�النص�أمديو �هذا �Kي �اcحورية �السردي�للشخصية �اcشروع �Kي �الرغبة �ل، �يتخذ �من�الذي ه

ال}'��fتحمل�كما�قد�يتوقع�القارئ�،�السيطرة�ع\ى�اcكان�هدفا�من�إقامته�بروما�فضاء�غربته

من�شخصيات�الوطن��ص\ي�مع�بطلنا�بل�مع�شخصية�أخرى��1» جنة�عدنأمل�العودة�إ#ى�«

�بارويزو �الرواية �بالغربة هو��يراني �حياته �ع\ى �مؤثرا �الذي�يستمر�اcوطن��ص\ي فيطبعها�،

�ادات�القديمةبالع �و ، z{احa³يقيم�� �ال}' �الجديدة �إن�لم�تتماش�واcدينة �الوحيد�، �أمله كأabا

نه�لم�يتمكن�إح}�z،�الذي��fينفك�يحلم�بالعودة�إلaªاو �بارويز�القادم�من�شYZاز . بالعودة�القريبة

منصبه��ص\ي�و �تناKىت كوabال،�ي�ضياع�كل�فرصة�عمل�تتاح�لهمما�تسبب�K،�من�تغي�YZعاداته

KازYZي�ش .  

�الحنZن �هذا �تماما �يغيب �يس©ى�و �بينما �الذي �أمديو �عند ��ص\ي �باcوطن التمسك

�∗Kي�أسطورة) ريموسو �رومولوس(ريمو�و �روما�كما�رضع�التوأم�رومولو " للرضاعة�من�الذئبة"

                                                           
1: Jean-Pierre Makouta-Mboukou , Literatures de l’exil, des texts sacrés aux oeuvres 
profanes,etude comparative, L’Harmattan ,Paris , 1993,P 231 

�لونجا أن،�سطورةتقول�� �:∗ �ألبا �القديمة �اcدينة��يطالية �Kي �يحكم�ألبا�وك. رومولوس�وريموس�ولدا ان�اcلك�نوميتور

وأرغم�ابنة�نوميتور�ريا�سلفيا�،�بقتل�أبناء�نوميتور )أموليوس�(وقام�. لونجا�إ#ى�أن�أقصاه�عن�الحكم�أخوه��صغر�أموليوس

كان�أمل�أموليوس�أن�يحول�ذلك�بZن�ريا�. بحكم�القانون �تبقى�عذراءو �.ع\ى�أن�تصبح�كاهنة�عذراء�Kي�معبد��لهة�فستا

Zددون�عرشهسلفيا�وبa¾�
ً
fن�أن�تنجب�أطفا.  
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هذا�الوضع�اcعكوس�،�1»هو�كيف�أرضع�من�الذئبة�دون�أن�تعض±'� ما�¾aم±'�حقا�« :بناء�روما

�اcقطع��ول�من�الروايةن�الغربة�الذي�يجعل�م �Kي �اcقطع��خYZيج�هدفا �Kي ؛�مaiا د�تYºيره

بدأت�« :بالجزائر�العاصمة بتعرية�ما|)'�أمديو�أو�أحمد حيث�يشرع�صوت�عبد�هللا�بن�قدور 

�بنت�الجYZان �بهجة �ماتت�خطيبته �لفرار� 2»محنة�أحمد�عندما قد�يكون�موت�الحبيبة�سببا

لكن�Kي�هذه�الرواية�،�كنوع�من�الهرب�من�الذاكرة،�م�بهنت�تقياك�نسان�من�الفضاء�الذي�

�ثيمة�اcوت�قتRو ،�¬ي�ترتكز�ع\ى�الفضاء�اcرج©يو �ةتنحو��حداث�منpى�أك��Yواقعي ،�تصور

الم�كما�وصفه�عبد�×�بأنه�كان�العنف�الذي�يمارس�Kي�الفضاء�والذي�يجعل�من�أحمد�اcس

�أنه�تخاصم�مع�أحد�رغم�أن��شتباكات�بZن�أوfد�الحومة��fأذكر . محYxما�Kي�الحومةو �محبوبا«

يفر�أحمد�من�فضاء� 3».أبناء�الحومات�اcجاورة�عادة�منتشرة�بك�Yة�Kي�أحياء�الجزائر�العاصمةو 

�بالعنف �محكوم �خطيبته، �اغتيال �Kي �سببا �للغربةو �كان �غربته��لتصبح يتجه �من �فادة

�مشروعه�السردي �آخ�وهذا، �يحقق�له�مشروعا �Kي�حالة�انفصال�عن�الوطن�ما ر�هو�البقاء

Kي�حZن�تنشد�الشخصية�الروائية�قيما�أخرى�،�ونه�فضاء�ضاغطا�مشبعا�بقيم�اcوتك،��م

�الحياة �¬ي �أمديو�، �إليه �لجأ �الذي �الغربة �فضاء �أن �ذلك �يسYZا �a³ا �تصال� �يكون �لن ال}'

�العنصرية �بقيمة�أخرى�¬ي �سيواجه�فيه �نبذ�اcهاجرينو ، �ستتحكم�Kي�صناعة�القيمة�ال، '{

                                                                                                                                                                                

ووضع�طفلaªا�Kي�،�فأنجبت�منه�رومولوس�وريموس�فأمر�أموليوس�بإعدام�ريا�سلفيا،�لكن��له�مارس�أغوى�ريا�سلفيا=

هو�اcشهد�ال}'�تحول�إ#ى�و �.تتو#ى�رعاي�aماو �ليقي�a³ما�الaiر�ع\ى�الشاطئ�فإذ�بذئبة�تجد�الطفلZن. وقذفهما�Kي�abر�تيYº،�سلة

 , الرسمو �ع�لفن�النحتموضو 

وعندما�شب�. فتعهدهما�هو�وزوجته�بالرعاية�بوصفهما�طفلZن�لهما،�اكتشف�را¡ي�غنم�ُيد¡ى�فاوستولوس�الطفلZن

عادا�نوميتور�إ#ى�عرش�ألبا�لونجا،�أسقطا�أموليوس�وقتRه،�عرفا�حقيقة�نسaÀما،�الطفRن
ْ
 .وأ

اتفقا�ع\ى�أن�ُيؤخذ�برأي�من�يرى�مaiما�عدًدا�،�ولحل�الخRف. ار�اcوقعغ�YZأabما�اختلفا�بشأن�اختي،�وشرعا�Kي�بناء�مدينتaªما

 . أك�Yºمن�النسور�الطائرة

فكان�ذلك�عRمة�من��لهة�ع\ى�اختياره�دون�شقيقه�الذي�ظن�بأن�شقيقه�غشه�هو�،�نسًرا�12فزعم�رومولوس�أنه�رأى�

جاء�ريموس�ووثب�من�فوق�الخندق�،�قع�الذي�اختارهوبعد�أن�بدأ�رومولوس�Kي�بناء�سور�حول�اcو . نسور�فقط�6رأى� الذي

تل�ريموس�إما�بيد��.وأثناء�تخطيه�للخندق�سخر�من�أخيه�رومولوس،�الذي�كان�سيحمل�أساس�السور 
ُ
وبسبب�هذا�الغدر�ق

،�وأصبح�رومولوس�بعد�ذلك�الحاكم��وحد�للمدينة�ال}'�سماها�روما�ع\ى�اسمه. أو�بيد�أحد�رجاله،�أخيه�رومولوس

  .أصبح�رومولوس�هو�إله�الحرب،�وطبًقا�uسطورة�fحقة. اختفى�بعدها�بطريقة�غامضة�أثناء�عاصفة،�عاًما�38لـ��حكمهاو 
  95ص�يف�ترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعضك،�ك،�عمارة�لخوص�:1
2
  131ص�،�اcصدر�نفسه:

3
  .الصفحة�نفسهانفسه،�اcصدر�:
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،�فتتوا#ى�الشهادات�Kي�حقه،�مهاجرcجرد�أنه�،�¬ي�تجعل�منه�م�aما�بالقتلو ،�الحبكة�الروائية

،�فضاء�اcهجري�بسمة�أخرى�¬ي�العدلتأتي�الخاتمة�الروائية�لتسم�الو ،�اxcن�الروائي�مشكلة

  .يYºأ�من�القتلو �هو�ينصفو ،�ال}'�ستحفظ�قيمة�الحياة�للمهاجر�أمديو

�يتسب �مرتZن �الجسد �ذاكرة �رواية �Kي �أبنائه �ب�الوطن�بهجرة �خالد�؛ �يغادره ��و#ى اcرة

�الحياة �اتصال�بقيمة �حالة �Kي �عليه ��بقاء �مشروع�سردي�يتغيا �للعRج�Kي �تونس�البلد�، Kي

�دفع�باcجاهدين�وهو ،�الذي�يتسم�باuمان�Kي�زمن�الحرب�الجزائرية،�اcجاور  �واحد�خالدو �ما

ل}'�أرسلها�إ#ى�ا" Ð)'�الطاهر"أو�طلبا�لمان�كما�هو�حال�عائلة�،�ه�طلبا�للعRجإلي�لهجرةل مaiم

�لمان �الحرب�تونس�طلبا �فضاء �Kي �اcفتقد �اcوتو �ن�الخوفZحيث�¾aم، ��فضية�، �Kي كما

��.السابقة ��م �الوطن �ضاغطا" الجزائر"يمثل �فضاء �اcوت، �فيه �القهرو �¾aيمن يدفع�،

�ن �بالهجرة �إما �منه �أخرى لRنسحاب �جغرافية �حو�أفضية �نحو�، �الحياة �من أو�باfنسحاب

� �تصفه �أو�ما �الجنون �يشبه �للشخصيات�فيما �الداخلية �اcعتوه"العوالم �بالعته" وصية أو�،

�لحبكة�الروائيةاليخلق�ذلك�الضغط�،�"القريبة�كاف"�ختRل�النف�)'�كما�هو�حال�السارد�Kي�

كتابة�الثورة�ع\ى�،�ساكنيه�Kي�وصية�اcعتوهو �ءكتابة�وصية�تؤرخ�للفضا،�يكون�دافعا�للكتابةو 

� �Kي �"أشجار�القيامة"الفضاء �الصراع، �الفضاء�سرد ��حول �"رمل�اcاية"Kي �Kي�، �للوجع التأريخ

�دfء�بالشهادة�حول�واحد�من�قاط±'�الفضاء�و�العواءو �"اكتشاف�الشهوة"و�"ذاكرة�الجسد"

،�ئيةالبطل�Kي�هذه�النصوص�الروا�فالفضاء�هو ،�"كيف�ترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعضك"Kي�

  . خلق�مأساوية�النص�الروائيتُ و ،�ضغطه�تتفجر�الحوادث�منو 

  :أفضية�العنف- 1-2

  : ريالعنف�الذكو -ةBفضية�ا@فتوح-1- 1-2

إذا�كان�الفضاء�مرسK�Rي�النصوص�الروائية�بما�يمارسه�من�ضغط�يدفع�الشخصيات� 

فإن�،�Rنفصال�عن�القيم�ال}'�يبث�ذلك�الفضاءإ#ى��ضطRع�بمشاريعها�السردية�اcختلفة�ل

�الشخصيات �ستمارس�ال/هذه �نفسها �عدةالذوات�¬ي �أفضية �Kي �عنف�أو�يمارس�علaªا كل�،

باuفضية�اcفتوحة�ال}'�شكلت��ءابد،�¬ي�أفضية�للعنف،�ها�سابقا�فضية�ال}'�تطرقنا�ل أنواع
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� �التفكك �Kي �اللفظي �للعنف �فضاء �لعبارات؛ �السارد �يتعرض �البذيئة�حيث cجرد� السب

كما�،�1»و�رواح�تحاسب±'...يماك�روح�تعطي�واشÑ'«ة�مارين�أو�واقفZن�بالحافلة�تحديقه�بصبيَ 

�بالشارع �مرورها �للتحرش�cجرد �تتعرض�ساcة �اcفتوح�الذي�يص، �cجرد�الفضاء نف�ذكوريا

تشتم�و �"تكفر"¬ي�و ،�تقابل�¬ي��خرى�العنف�الذي�تتعرض�له�بعنف�لفظيو ،�كونه�مفتوحا

يفYxض�فيه�أن�،�هو�فضاء�العبور��fأك�Yو �ليتحول�الشارع. )مث17�Rص(كل�من�يتعرض�لها

�و �للقاء �فضاء �تصاليكون� �سلبيا، ��تصال �فيÃيء �ص، �راعيابل �سردي�، �غ�YZبرنامج من

ورواح�"يحمل�قيمة�دفاعية�،�صراع�اللحظة،�ينت¼'�للفراغو �إنه�صراع�نابع�من�فراغ،�محدد

�م�وجود�هجومرغم�عد" تحاسب±' �حال�من�التأجج�غ�YZاcعلن، �بالصراع�Kي �كأننا الذي��fو ،

  . أك��Yمن�ذلك�عRمة�للمرحلةو ،�تYºره�أو�تشرحه�لنا�الرواية�بل�تYxكه�عRمة�للفضاء

�Kي�الروايات�الRحقة   aا ،�ل�العنف�اللفظي�إ#ى�عنف�جسديحZن�يتحو ،�نع��Yع\ى�ثم́ر

دي�الذي�سYZتبط�بالفضاء�اcفتوح�Kي�الو#ي�الطاهر�القتل�هو�اcشروع�السر �.بالقتل�ءاعتداو 

�الزكي �مقامه �إ#ى �يعود �ساح حيث، �إ#ى �اcفتوح �الفضاء �غاية�يتحول �إ#ى �دوما �حرب�تفتقد ة

ليبقى�القتل�القيمة�،�من�أجل�موضوع�قيمة�غائب،�إabا�حالة�من�الصراع�Kي�الفضاء،�واضحة

   :اcهيمنة�ع\ى�هذا�الفضاء

لكن�Kي�ظلمة��fو �Kي�الرايس�خارج�النفق،�عRلجنب�أوfد�،�بينما�هناك

تخيط�الفضاء�أو�لهيب�منبعث�Kي�م½¿ل�،�رصاصات�محمرة،�تشقها�سوى 

  . الحz(µو �اcسامYZ و �أو�نار�عقبت�انفجار�قارورة�م#ى�بالب½¿ين،�من�اcنازل 

  .فرحت�أفعل�دونما�تردد،�مضطرا�èصدار��وامر،�وجدت�نف�)'

  . أabم�كانوا�يشنون�حربالكن�يكفي�،�لم�أكن�أعرف�القوم

  . ضعوا�حول�كل�شجرة�برتقال�عدة�ألغام

من�الطريق�غ�YZفقد�يسلكون�سبي�Rغ�YZمتوقع�دعوا�جزءا�هاما�،�موهوا

�ملغم �ازرعوها، �ثم ��طراف، �ع\ى �خاصة حيث�سيتوزعون�مفرنقعZن�،

                                                           

1
  5،�صرشيد�بوجدرة،�التفكك:
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  . حZن�يصيaÀم�غضب�هللا

اcنافذ��.ه�نارااصلو ،�كل�من�يقدم. اكمنوا�حولهو ،�اcدخل�الرئي�)'�لّغموه

  . �fخارجو ��fداخل،�سدوها�بكل�الوسائل،��خرى�للpي

  ��f.1ي�Kي�الpي

�fيوضح�Kي�حق�من�،�لذي�يحتوي�الكث�YZمن�أفعال�القتلهذا�اcقبوس�الطويل�اإن�  

بل�إن�الو#ي�الطاهر�الذي�تو#ى�إصدار��وامر��fيعرف�مع�،��fما�سبب�إيقاعها�a³مو �سYxتكب

�د�من�fضو �من�يقاتل ،� �أن�اcسّوغات�العقلية��f« "عنف��fعقRني"كأنه�يرسم�صورة مع

�التفجر �إ#ى �ي½¿ع �حZن �أفضلها �هو�الذي�يعرف�كيف�يجد �الرواية�و �2»تعوزه �هذه العنف�Kي

�للعنف �ذريعة �الجهاد �من �تتخذ �ال}' ��سRمية �بالجماعات �مرتبط �لبوس�و ، �بذلك تمنحه

�f،�مهما�تكن�وجaªة،�غ�YZأن�اcسوغات�اcذكورة،�اcقدس�الذي�يبعد�به�عن�حقيقته�اcدنسة

لذا�لم�يبق�Kي�،�uن�العنف�نفسه�ُيلِحفها�النسيان،�تستأهل�أبدا�أن�تؤخذ�ع\ى�محمل�الجد

�عنف�مباح �النص�غ�YZصور �الذي�يرتديه، �بلبوس�القدسية �إ#، �عزل��fيمثلون�أي�موجها ى

�للقتلة �´aديد ،� �أabم �للكما �موضوعا �يمثلوا �أن �يمكن fجهاد� �عن�، �بديلة �ضحية �إabم بل

�الحاكمة�اcوضوع �الفئة �وهو �للعنف ��ص\ي �اcنالو ، �بعيدة �abuا �العنف�، �استبدل فقد

�3أو�علة�توجب�حلول�صواعق�العنف�به-باcخلوق�الذي�يث�YZغضبه�مخلوقا�آخر��fصفة�له�

�يجعل�من�الفئة�الثانية�تتجه�للعنف�¬ي��خرى  �ما �fتمايزا�خالق،�يسود�العنف�الطرفZن، ا

قوم�ع\ى�« :صورته�الرواية�من�خRل�التشابه�Kي�الصورة�البصرية،�عنفيا�بZن��خوة��عداء

لنسوات�من�صوف�مزركش�بعضه�أبيض�وأسود
َ
له�ألوان�تختلف�بZن�،�رؤوسهم�ق

َّ
بعضه�تتخل

اءلهم�لpى�مخضبة�بال،��خضرو��زرق كب،�حنَّ �يرتدون�جRبيب�رمادية،�تبلغ�لدى�بعضهم�الرُّ

،�Kي�عيوabم�الكحل�.علaªا�معاطف�إفرنجية�مشدودة�بأحزمة،�تعلوها�طبقة�خفيفة�من�تراب

�السواكو �شفاههم �لغ�aم« :السمعيةو �»Kي �من �يفهم �إطRق�و �لم �سوى �يفعلون �هم مما

                                                           

1
   85صالطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي،�الطاهر�وطار،�الو#ي�: ينظر:

  19ص�،�2009،�لبنان،�اcنظمة�العربية�للYxجمة،�سمYZة�ريشا�:تر،�اcقّدسو �العنف،�رينيه�جYZار�:2
  19ص،�نفسهاcرجع� :3
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�1»رائحة�اcسك�بالغ�الحدة�« :الشميةو �»الرصاص� �f،�يسود�تشابه�تام�بZن��خوة��عداء،

ذلك�أن�الضربات�ال}'�يكيلها��خوة�،�يتساوون�Kي�تدم�YZالنظام�الثقاKيف،�يمنعهم�من��قتتال

يتحول�تاريخ�و ،�الديانةو �بل�تزعزع�اcلكية،��عداء�بعضهم�لبعض��fتصيب��شخاص�فقط

�التدين �عن �تعبYZا �العنف �تتخذ �ال}' �للجماعات �تاريخ �إ#ى �الدين �الرحمةمجافي، �مبادئ �ة

�التسامحو  ،� z{ريدين�وجدإحcا� �ن �الحجة �أنفسهم �Kي �اوا �Kي �#إلعودة �بن�ى �خالد �قتل حادثة

والذي�سيتوالد�،�اتخذه�خالد�اcسار�العنيف�الذيو �لتصحيح�التاريخ،�الوليد�cالك�بن�النويرة

مaiا�حرمة�دم�اcسلم�ع\ى�و ،�مزعزعا�أهم�أركانه) �سRم(ع\ى�امتداد�تاريخ�انتشار�هذا�الدين�

�اcسلم �تذكر، �الرواية كما �هذه �و ، �تش�YZرمل�اcاية �سيدي��f«حرمة�مال�اcسلمZن�كما �fيا

�2»ح}�zالتفكK�YZي�ذلك�حرام.�fيجب��ستفتاء�فيهو �إنه�ملك�العامة. يجوز  رواية�رمل��ترى ،

ى�Kي�العنف�الذي�يسم��فضية�اcفتوحة�نتيجة�حتمية�للظلم�الذي�يسلطه�الحاكم�ع\�اcاية

�بدو �الرعية �uموالها �التصرف�Kي�من�معاو �ءااغتصابه �أبو�ذر�الغفاري�بحرمة �الذي�واجهه ية

�اcسلمZن �أموال �a³ا، �ليتوKى �الصحراء �إ#ى ��خ�YZمبعدا z¼فانت� �العنف�ع�Yºالتاريخ�و ، يتكرر

�وينت¼'�عند�الجمليكية�حيث�يخرج�السكان�بقيادة�العلماء�السبعة،�لسباب�ذا´aا،��سRمي

� البشYZو  �اcفتوح �للفضاء �ال"اcوريسكي �من��يقابلواو �"جملكيةشوارع بقصف�طائرات�قادمة

عدد�يشيعون�بأقل�،�من�صفوفهم�قت\ى�ما�يخلف،�مدافع�مشاة�القصرو ،�القاعدة��مريكية

  .ممكن�خوفا�من�القذائف�ال}'�قد�تلقى�Kي�أية�لحظة

أفضية�للموت�الذي��fيمثل�مشروعا�سرديا�تضطلع�،�ما�يجعل�من��فضية�اcفتوحة�

 uتصال�بقيمة�مابه�الذوات�الفاعلة��،��f÷)'ء�مرجو�من�ورائهو ،�ذا´aا�بل�إنه�هو�القيمة،�جل�

بينما�نستنتج�Kي�رمل�اcاية�،�كما�تبZن�اcقبوسات�من�رواية�الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي

،�الفواعل�نههو�موضوع�تتنازع�عو �تصال�بالسلطة�،�موضوع�القيمة�هو�البقاء�Kي�الحكمأن�

�يجعل�العنف�ي �،�"حاكاة��يمائيةتخذ�طابع�اcما لشارع�متأهبون�للعنف�إ#ى�افالذين�خرجوا

عنف�uجل�لل عنفهم�باستعدادات��خر مYºرين،�جنودهو �ردا�ع\ى�اعتداء�محتمل�من�القصر 

                                                           

1
  29صالطاهر�وطار،�الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي،� :

2
  21صواسي±'��عرج،�رمل�اcاية،� :
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العنف�اcرتقب��ضدجيشه�أيضا�يتخذون�العنف�دفاعا�و �القصر و �.الحفاظ�ع\ى�صلته�بالحكم

�العلماء �سارو �من �معهم من �نماذج��فR و، �الجماعتZن �سلب �يتطلب �العنف �دائرة �من ت

�محاكيات�جديدة �تولد �العنف�ال}' �فقط�هو�اcسؤول�عن�هذه�، �مaiم �واحدا �أن بإقناعهم

�العنيفة �و �1اcحاكاة �نفسه �الحاكم �اcاية �رمل �العلماء� "بن�اcقتدرشهريار�"هو�Kي الذي�س©ى

 fالحكم� �عن �سقاطه ،� �اغتياله �إ#ى �دنيازاد �سعت �و �ابaiا�دةبمساعكما �ابaiا(اcؤرخ �)والد

رغم�و ،�لكن�أيضا�بموت�البش�YZاcوريسكي،�باغتيال�اcلك" الحكاية"ان�aت� وبالفعل،��جانبو

�والعمال ِ و �انتصار�العلماء
ّ
�يول �لم �الحاكمة �السلطة �ع\ى �الشعبية �العنف�تاريخا�الطبقات د

فقد�ان�aت�،�2يرى�إنغلز��fهو�أخرج�مجتمعا�جديدا�من�أحشاء�اcجتمع�القديم�كماو �جديدا

�للعنف" الرواية" �فضاء �كان �الذي �اcفتوح �الفضاء �اcوتو �بمصادرة �بحضر�و ، �عليه يحكم

¬ي�و �فاقدا�بذلك�خاصيته�الجوهرية�3»حالة�الحصار�أعلنت�ابتداًء�من�هذا�الصباح«التجول�

ك�الحضر�ذلك�أن�هت،�يتحول�بالفعل�ذاته�إ#ى�مولد�للعنفو ،�لينغلق�دون�العابرين،��نفتاح

�بان�aاء� �الذي�لن�ينت¼' �من�العنف�اcستقب\ي �جديدا �مسارا �تبدأ �بالرواية يودي�للقتل�كأننا

� �سردته �الذي �التاريÔي �عليه�و �"الحكاية"الزمن �تحيل �الذي �الواق©ي �الزمن �إ#ى �ينتقل بل

السؤال�يجر�معه�أسئلة�،�ما�يفتح�باب�السؤال�حول�عRقة�هذا�العنف�باcرج©ي،�"الرواية"

� �الثقاKيو �طرحتعدة �اcشهد �ع\ى �تطرح �تزال �مرحلة�و�ما �أدب �حول �الجزائري �بدا¡ي

فكرة�و ،�سية�الجديدة�Kي�الكتابة�الروائيةالحساو �حول�التمثيل،�ات�من�القرن�اcا|)'يالتسعين

�او �قتل��ب �القضايا �من ��نغYZها z{ح� �يستمر�النقاش�حولها �ل}' ،¾� �ما �مaiالكن هو� aمنا

و�fل()'ء�،�تشخيصا�لذا´aا«إ#ى�اعتبار�ها� رواد�الرواية�الجديدة�دعوا نإحيث�،�التمثيل�فقط

انعكس�و ،�القتل�Kي�الواقعو �üى�فaªا�العنففإن�روايتينا�تمثRن�مرحلة�تاريخية�ط�4»غ�YZذلك�

تطعم�السرد�و ،�تؤرخ�للمرحلة�التاريخية ة�جديدةبل�إننا�أمام�تسجيلي،�ع\ى�اcتخيل�الروائي

�الطاهر�وطار �خبار�كو�بالشهادات �فعل �الرايس�كمؤرخ�يتابع هوو �ما �مذبحة �أحد�aا�ينقل

                                                           
  147ص،�العنف�واcقّدس،�رينيه�جYZار :ينظر�:1
  198ص�،�مدارات�الحداثة،�محمد�سبي�R:نق�Rعن�:2
3
  421صواسي±'��عرج،�رمل�اcاية،� :

  81محمد�الباردي،�الرواية�العربية�والحداثة،�ص :4
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إن�لم�يكن�نق�Rتقريريا�كما�هو�حال�بعض�و ،�ما�وقع�فaªا�من�أحداثو ،�توقي�aاو �يحدد�مكاabاو 

�اcرحلة �روايات �أزمنة�، �عن �اcنقولة �الخطابات �ليذيب �الصوفية �بالحالة �توسل �السرد uن

�واقعا�من�لغة�ح}z«جعلنا�فيه�وطار�و �نسمختلفة�Kي�خطاب�تخيي\ي�واحد�متجا نحن�و �نقرأ

أما�واسي±'�فقد�اعتمد�التناص�ليخلق�عاcا�موازيا�للعالم�الواق©ي�يتممه� 1» نقرأ�الواقع�ذاته

  . يبحث�Kي�جذور�العنف�فيه�كما�تج\ى�Kي��فضية�اcفتوحةو �ويوضحه

ما�عرف�خRلها�من�و ،�تايتتخلص�الرواية�الجزائرية�من�العنف�بان�aاء�فYxة�التسعين�مل  

بل�حضور�هذه�الثيمة�،�أعمال�العنف�بشكل�عامو �أدب�استعجا#ي�اتسم�بالتسجيلية�للمجازر 

ليخرج�العنف�من�دائرة�الصراع�حول�الفضاء�fنx¿اع�السلطة�،�يمتد�ح}�zأدب�القرن�الحا#ي

�إ#ى�صرعات�اجتماعية�بZن�الذوات،�اcبسوطة�عليه م�صراع�ع\ى�اcستوى�الوجودي�تصطد؛

�الذي� �كمدير�عمله �للموت�برغبات�ذوات�أخر�تتحكم�بمصYZه �يوم�رائع �Kي �السارد فيه�رغبة

السلطة�ال}'�لم�و ،�أهله�الذين�يستغلون�دخله�الزهيدو �حبيبته�ال}'�تخونهو �يسطو�ع\ى�راتبه

� �Kي �الفشل �هذا �سكنا �الذاتية«تمنحه �اعYxاف��خر�a³او �اثبات �نزوعا��2»انx¿اع �بنفسه ولد

�ي f� �بنفسهللعنف �ولدوها �من �اتجاه �يوجهها �أن �مكن �نفسهو �فعاد، �اتجاه �وجهها ليقرر�،

هو�قبل�،�باcفهوم�الشائع،��نتحار« أ�ليس�،�وبا�من�ضغط�فضائه��جتما¡ي�عليه�نتحار�هر 

فاcوت�Kي�هذه�،�3».فعل�ناجم�عن�اليأس�يقوم�به�شخص�لم�يعد�متعلقا�بالحياة،�كل�÷)'ء

� �من �هو�الخRص �البطل" حياةالR "الرواية �يعيشها �ال}' �السردي�، �اcشروع �منه �يجعل ما

موت�،�ثيمة�مهيمنة�ع\ى�الفضاء�النµ)'�الذي�يعرض�صورتZن�للموتو ،��ساK�'(Ðي�الرواية

،�الصمت�عن�كل�ذلكو �ال�aميشو �مانمعنوي�تعانيه�الشخوص�الروائية�اcحكوم�علaªا�بالحر 

�اcوت�اcعنوي�سبب�انتحار�السارد �من�نقاو �ليكون�هذا �يتسلل�التيار�القادم �ال}' ط�ضعفه

أن�السارد�يرى�Kي�و �خاصة�4متغلغ�Rبسهولة�فائقة�Kي�داخله،�الخارج�ليحثه�ع\ى�تدم�YZذاته

                                                           
الجزائر�،�التوزيعو �النشر و ��مل�للطباعة،�من�التماثل�إ#ى�اcختلف،�اcتخيل�Kي�الرواية�الجزائرية،�أمينة�بلع\ى�:ينظر�:1

   134ص�،�2011
2:�R193ص�،�مدارات�الحداثة،�محمد�سبي  
  9ص،�2011،�سوريا،�وزارة�الثقافة،�منشورات�الهيئة�العامة�السورية�للكتاب،�حسن�عودة: تر،��نتحار،�إيميل�دوركايم:3
  129ص�،�اcرجع�نفسه :4
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الخيبات�اcتتالية�لم�و �القرار�الوحيد�الذي�له�سلطة��ختيار�فيه�بعد�حياة�من�القهر  �نتحار

 Yxاو �يخaiم� �بالفشل�بل�انه�غ�YZأن�اcوت�لم�يقتصر�ع\ .لم�يقرر�شيئا z¼نتحار�الذي�انت�ى�

cعنوية�حيث�تحضر�بكثافة�كبYZة�مفردات�اسواء�Kي�صورته�،�أثثت�الفضاء�السردي�بكثافة

ال}'�تحضر�إحداها�،�موتو �انتحار ،�قتل�:إضافة�إ#ى�كلمات،�مأساويا،�خوف،�خطر،�ألم�:مثل

  . ع\ى��قل�Kي�كل�صفحة�تقريبا

�يحضر� �قتل�مرتZنكما �Kي�صورة �عمار�لوالده� ؛ �قتل�والدة �و#ى الثانية�ضرب�عمار�و ،

�ف �الضرب �غ�YZالفرار�من �يجد �لم �القطار للقابض�الذي �عبور �بحياتهو �تلقفه �أودى لتبقى�،

 وفاة،�فإنه�توKي�بعدها،�م�تؤتي�ثمارهاإن�لو �محاولة�السارد�قتل�نفسه�عنفا�موجها�نحو�الذات

�السخرية �بكث�YZمن �الرواية �صور´aا �قوبلت�، �ما � إذا� �ع\ى �باèقدام نتحار�بأطول�بشجاعته

هو�و ،�بسبب�الفاقة�ليموت�Kي�خاتمة�الرواية�بسببه�الYxف�-ق�الساردلعكما�ي- طريقة�ممكنة�

ليموت� "رائعا"ن�اختار�يوما�Kي�يوم��fجمال�فيه�بعد�أن�كا،�يتناول�مكسرات�تسببت�باختناقه

�فيه ��fيست، �بالحياةفهو�الذي �حتفاء� �طيع �بموته، �بدقةو �احتفى �خطط�له �أسعد�، كأنه

�أحداث�حياته �م، �الطبقات�اcسحوقة �معاناة �النص�الذي�يصور �مأساوية �ن�اcجتمعمعمقا

  . الذي�يستحق��حتفاء�Kي�حيا´aا هو�يجعل�اcوت�الحدثو 

ثتو �القتلو �و�إن�كان�اcوت
ّ
فإن�اcغلقة�،��فضية�اcفتوحة�به�العنف�اللفظي�¬ي�ما�أث

Kي�رواية�يوم�رائع�للموت�دائما�تقتل�والدة�عمار�،�ه��شكال�من�العنفد�كثYZا�عن�هذلن�تبتع

�ك �طونبا �النوم�-ذكرنا�-ما �غرفة �Kي �والده ،� �يفYxض�أن �ال}' �تحمل�دffت�الحميميةالغرفة

��يروÐ)'و �للعنف، �فضاء �إ#ى �زوجهاو �تتحول �تكتشف�خيانة �الزوجة �فتضربه، �fتكتفي�و ،

وuن��فضية�اcغلقة�ترتبط�غالبا�باuن�zÓفإن�العنف�فaªا�. تجهز�عليهو �بذلك�بل�تأخذ�الوسادة

Kي�،�العاهرة�للYxهيب�ثم�الضرب�فالقتلKي�رواية�القريبة�كاف�تتعرض�؛�موجه�نحو��ن�zÓغالبا

ح}�z،�حيث�يجهز�علaªا�السارد�بطعنات�متتالية�بالسكZن،�رفة�النوم�ثم�اcطبخ�ع\ى�التوا#يغ

�تنفق �غ�YZمكتو ، �ذلك �فيستمر�رغم �الن، �الخلل �يعانيهبسبب �الذي �ف�)' �يدفعه�و ، الذي

ثم�،�بما�Kي�القريبة�كاف�ال}'�يكن�لها�إعجابا�خاصا،�لسلوك�العنف�ضد�كل�من�يجانب�رغبته

Y*ا�إ#ى�قعر�البa³ن�رغب�هو�بذلك يلقي�Zا�لم�تلزم�الصمت�حabجرد�أc.  
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1-2 -2-  �I¯نBي�صراعات�Cفضية�ا@غلقةB  

Kي�،�اكتشاف�الشهوة�تتعرض��ن�zÓللعنف�اcعنوي�أيضاو �كKي�كل�من�رواي}'�التفك  

� �السكينة �يفYxض�أن�توفر�لها �ال}' �القلب�الذي�يحمينا«�فضية �Kي �1»قلب�البيت، تعيش�،

أبوها�Kي�...«أك��Yمن�ذلك�شوه�اسمها�و ،�ي��fيبدي�أي�اهتمام�a³اذال،�ساcة�الخوف�من�والدها

مرددا�" ةاسم©ي�يا�طفش":يقول�ساعة�يغضبو �يعبأ�a³اهو��fو �´aابهو �فقد�كانت�تخافه،�الدار

�منادا´aا �أراد �كلما �ذلك �اللقب، �a³ذا �ينادوabا �راحوا �أن �العائلة �أفراد �من �كان تYºز� 2»فما

�التفكك �Kي ��ب �نفس�ساcةو �شخصية �Kي �يبعثه �الذي �الخوف �ال}'�و ، �الشعورية اcسافة

�تفصله�عaiا Kي�مقاربة�لواقع��سرة�،�خوف�من�جه�aاالو �ال}'�تمثل�Kي�الRمباfة�من�جهتهو ،

�حيث� �تقليدية �تزال�أسرة �ما �كانت�فaªا �ال}' �تلك�الفYxة �Kي �« الجزائرية ��بوية (...) السلطة

�بZن��حYxام �تجمع �ال}' �بالهيبة �واحدو �محاطة �آن �Kي �Kي��3»الرهبة �لب�تعود �الصورة هذه

¬ي�كأي�سلطة�و ،�اقتصادية�متوارثةو  ثقافيةو �عيةاجتماتمثل�الجم©ي�إ#ى�مرتكزات�دينية�و ال

غ�YZأن�ساcة�لم�تكن�بالخاضعة�لهذه�السلطة�ال}'�،�أخرى�تفYxض�وجود�متسلط�وخاضعZن

ب�تجاوز�لم�يقف�عند�حدود�� ،�التجاوز و �قابل�aا�بالرفضاabا�بل�،�شوه�aاو �كسرت�نفسي�aا

�أيضا �ليس،�شخصا�فحسب�بل��ب�رمزا �لقيم�اcجتمع��ب�أ جاوزت��ثنZن�¬ي�تو ،�ممررا

� �معا �عن�حنان��ب؛ �لتب±'�شخصية�و �تجاهل��ب�بالتعلق�بالشقيق�الذي�عوضها سندها

��جتماعية �القيود �من �متحررة �ذكوريةو �قوية �سلطة �كل �من �فيه، �مبالغ �بشكل �خاصة،

،�ثم�صاحبة�عRقات�جسدية�متعددة،�صورها�نافرة�من�الرجال�شديدة��زدراء�لهمت الروايةو 

ليست�و ،�خصية�ساcة�تبدو�أقرب�للصورة�اcثالية�ال}'�يحلم�a³ا�اcثقف�أو�الكاتبش ما�جعلها

  .رغم�أن�تفاصيل�حيا´aا�قريبة�جدا�لواقع��سرة�الجزائرية،�نموذجا�اجتماعيا�واقعيا

تمزج�فضيلة�الفاروق�¬ي��خرى�الواق©ي�باcتخيل�Kي�اكتشاف�الشهوة�لسرد�العنف�  

تعرضها�و ،�تطرح�بإلحاح�Kي�بداية�النضال�من�أجل�تحرير�اcرأة�القضية�ال}'�كانت،�ضد�اcرأة

                                                           

  61ص،�جماليات�اcكان،�غاستون�باشRر:1
2
  31صرشيد�بوجدرة،�التفكك،�:

  19ص�،�2008،��ردن،�عالم�الكتاب�الحديث،�ية�العربية�اcعاصرةا�ب�Kي�الرو ،�عدنان�ع\ي�الشريم�:3
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/ الذي�´aيمن�عليه�ال½¿عة��بوية) العربي�بشكل�عامو �(منتقدة�بحدة�النظام��سري�الجزائري�

تقوم�و ،�العRقة�الهرمية�ال}'�تنظم�أفرادهاو �ال}'�تتج\ى�Kي�سيطرة��ب�ع\ى��سرة،�البطريكية

فيتخذ�،�ليس�أفقياو ��باء�عمودياو�ناءيتم�فaªا�التواصل�بZن��ب ،الجنسو �ع\ى�أساس�العمر 

أما�من�...اcنعو �التلقZنو �توجيه�التعليماتو �التبليغو �التوصل�من�أع\ى�إ#ى�أسفل�طابع��وامر 

� �طابع �فيتخذ ��ع\ى �إ#ى �و�صغاءا�سفل �فضيلة��1...�سYxحامو��نصياعو�لâYxي تجسد

�لهذه �الخاضعة �اcرأة �الساردة�صورة �شقيقة �شا¬ي �شخصية �Kي �القيم �هذه�، �تتمرد بينما

غة(�جتماعية�و��خYZة�ع\ى�كل�تلك�القيم��سرية
ّ
�مبل �القيم�و �باعتبار��سرة محافظة�ع\ى

ؤال�عن�ما�يفتح�الس،��fتنجوان�من�أشكال�العنف��سري غ�YZأن�الشخصيتZن�) �جتماعية

بوصفه�فضاء��-يرتبط�و ،��مانو�الحمايةو �م��لفةر�قيالذي�يخس،�عRقة��ن�zÓبفضاء�البيت

،�النف�)'فZ¿رع�فaªا�التوتر�،�الفراغو ،�الضجرو �الضيقو �بالنفور «  -تحكمه�السلطة�الذكورية�

من� أخطر،�ع\ى�باني�سوى�عنف�آخر ال}'�لن�تجر 2»الثورة�و �تتولد�لد¾aا�الرغبة�Kي�التمردو 

�Kي�ا،��ول  بعد�و ،�مرحلة�الص�zÑاختيار�الرفقة�Kيو �لتنقلحيث�كانت�تعاني�من�تقييد�حري�aا

نفسيا�من�غياب�ما�جعلها�تعاني�،�اقب�aا�بأن�أضرم�النار�Kي�سريرهايتو#ى��خ�مع،�خرقها�للمنع

�أن�أؤم�إ#ى�فرا÷)'�إذا�ما�نعست«: الشعور�باuمان �ع\يَّ
ً
كنت�أرتم'�ع\ى�أي�كنبة�Kي�،�صار�صعبا

حيث�ستعاني�دوما�،�ادثة�ستستمر�مع�باني�طوال�عمرها�ثار�النفسية�لهذه�الح 3»أنام�و �الدار 

�إ#ى�هرمية�العRقات��سرية�ال}'�،�يتو#ى��خ�معاقبة�باني�نيابة�عن�والده. من��رق  مستندا

�بعد��ب �مباشرة �تضعه ، Rذيل��ولويات�و �طف� �Kي �اcرأة �لتبقى �عوده �اشتداد �عند �له نائبا

��سرية �عنف�الجميع، �يقع �علaªا �لزوجهافاuخ�، �العودة �ع\ى �يرغمها �العنف�سبيRو ،  يتخذ

صورة�الشقيق�يفعل�a³ا�ذلك�تعيد�إ#ى�،�الضربو �الشد�من�الشعر التعنيف�و ب،�لتحقيق�ذلك

�والدها �مشهد aا �والو �ذاك́ر �نفسهاهو�يشد �بالطريقة �من�شعرها �العبارات�ذا´aايو �د´aا ،�ردد

ترسيخه�بد�fو �اج�التسلط��بوي إعادة�انت«فالعنف�متناسل�Kي�هذه��سرة�ال}'�تتجه�نحو�

                                                           

  23ص،�السابقاcرجع� :1
جامعة�محمد�،��دب�الجزائري و�مجلة�أبحاث�Kي�اللغة،�العنف�ضد�اcرأة�Kي�روايات�فضيلة�الفاروق،�هنية�مشقوق �:2

  www univ biskra.dz،�2010س�،�6ع�،�الجزائر،�بسكرة،�خيضر
3
  14صفضيلة�الفاروق،�اكتشاف�الشهوة،�:
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�1»من�الحد�من�فاعليته �هو�يورث�من�جيل�إ#ى�جيل�من�خRل�مؤسسة��سرة، �تربي�، ال}'

�الثقافة�الذكورية �ع\ى �أبناءها �الزوج�حمايةو �ف��Rخ�أمان، z{ح�f� للمرأةو� z±أن�و �.سك� كما

�يفتقد�لقيم��لفة خربيت�الزوجية�هو�� ،�هل�كان�فضاء�للسلطة�الذكورية�و�بويةبيت�� 

�السكينةو  �الو ، ��بوية �غادرت�السلطة �ال}' �كل�من��بباني �مثلها ��خو�}' �سلطة�، تقابلها

Yºبعنف�أك� �ذكورية ،�zÓأن� �من�أشياء �قابلها �بسبب�ما �ولوجه �عند �تحسها �ال}' �بالغربة يبدأ

aاو ،��شياء�زاحمت�باني،�تحاصرها�رغم�الغياب�الجسديو �بيتأخرى�تحتل�فضاء�ال  :حاص́ر

�أن�أشعر�بارتياح�بعدها.قبل�أن�أدخل« �ع\يَّ �الغرفةو �َصُعَب �أخرى�تشاركي كانت�تم�.امرأة

ما�أفقدها�كل�احساس�باfنتماء�أو�الطمأنينة�ال}'�،�نف�aا�نفسيا�خارج�بيت�الزوجيةو �2»الغرفة

�الشعور  .ترافق��حساس�بالبيوت�عادة �أمام�غربة�و �aالد¾ ليتعمق�هذا ثانية�¬ي�تجد�نفسها

�الزوج �غربة �¬ي �الجسدي�العاطفي/ تتكشف�سريعا �أك��Yمن�"الفكري�الذي�و �الفضاء لزمها

تجنبا�لRتصال�،��حتماء�بالحمامو�ثم�تقرر�الهروب�منه" ساعة�لتتبادل�بعض�الكلمات�معه

�به �الجسدي �عaiا�يصبحو ، �غريبا �فضاء ، fمن�قيم��لفة�� �أي6 �لها �يحقق �العكس�، �ع\ى بل

 YZلتحق� �عاهرة��fزوجةو �ذا´aا�دفعها �الشعور�بأabا ،Kوجود�مود��ي�ضغط�نف�)'�مارسه� علaªا

ليتحول�إ#ى�عنف�جسدي�،�شحون�بالغضب�الذي�عّم�فضاء�البيتالجو�اcو �معها�بالبيت�ذاته

،�حاصرني�:هو�يرغمها�ع\ى��تصال�الجسدي�الذي�وصفته�بأفعال�كلها�عنيفةو ،�بعد�أسبوع

غ�YZأabا�لم�،�Kي�القفرة�اcوالية�نفي�لفعلZن�فقط�هما�انتظرتهيقابلها�،�اخYxق±'،�طرح±'،�مزق 

�الYxكيب�،�تنف�الفعل�مباشرة�بل�نفت�الفعل�يحاول�السابق�لكل�فعل�مما�تمنت �a³ذا كأabا

�:ما�حصلو �اcحلوم�به،�سابقا´aا�تعمق�الشرخ�بZن�اcنتظرالطويل�للجملتZن�لفعليتZن�مقارنة�ب

ع�بثقافة�uنه�ببساطة�متشب،�3يفهم�شيئا�من�لغة�جسديلم�يحاول�أن�.لم�يحاول�أن�يوج7'

فاستقبل±'�،�حZن�فتحُت�الباب« ح}�zأabا�تخوله�ضرa³ا�،�ط�من��نzÓحتو �ذكورية�تع\ي�م½¿لته

�أرضا �أوقعت±' �بصفعة �ضربي، �تمادى�Kي �عي±'(...) ثم �فتح �أستطع �لم ��fتحريك�يديو ، �fو ،

                                                           

  25ص،��ب�Kي�الروية�العربية�اcعاصرة،�عدنان�ع\ي�الشريم:1
2
  8ص�فضيلة�الفاروق،�اكتشاف�الشهوة،� :
3
  8ص،�نفسهاcصدر� :
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�1»كنُت�باcختصر�اcفيد�ميتة،�قدمي �ف، �لم�يفعل�مود�مرتكز�إ#ى�نظرته�لذاتهو �علكل�ما �ما

عنف�aا�،�حقهاو �سلب�aا�دورها،�اcعامل�للمرأة�بدونيةو �ي�للرجلال}'�استقاها�من�مجتمعه�اcع\و 

� �للرجل �خول �ما �نفسها �أو�التعب�YZعن �بالرأي �لRستقRل �محاولة �كل �العنف�«عن ممارسة

تقابل�عنفه�بالخيانة�Kي��2» زا�للعنفالحقد�تجاهه�باعتباره�رمو �فتشعر�بذلك�بالحقارة،�ضدها

يناقش�بقدر�و �uن�يقارن ) الفرد(�fتعده�(...) شديدة�الوطأة�«هذه�الرواية�uن�العائلة�العربية�

مكونة�عددا�،�خيانة�الزوجيةالبالساردة�باني�إ#ى�فتدفع�،�3»�زدواجيةو�ما�تنم'�فيه��لتواء

�اcبتورة �العRقات �من �ب، ��خرى �¬ي �كانت �ذا´aاال}' �ع\ى �تمارسه �عنف �و �مثابة تشعر�"¬ي

�4"بنجاس�aا �أن�تلك�، �موفقة�لم�تكن�العRقاتكما ،� ع\ى�عاشق�سادي�¾aمل��تقعو بل�إabا

�و �مشاعرها �بجسدها �اcغلقةيكتفي ��ماكن �Kي �به �يتصل �الذي �أو#ى�، z¼قcا� حيث�يحتضن

د�تعرفت�عليه�Kي�بعد�أن�تكون�ق،�ومكتبه�أول�اتصال�جسدي�لهما�يعمق�تعلقها�به،�قبلهما

aا�فتكون�هذه��ماكن�اcغلقة�إيذ مشاعر�من�،�بميRد�مشاعر�مختلفة�عند�باني�اانشقة�جا́ر

ف�Rتمتلك�،�غ�YZأنه�يعدد�العRقات�الجسدية،�الشهوة�ال}'�تكتشفها�مع�أيسو �حبالو ��مان

  .الفقد�يؤزم�حالها�النفسيةو �ئرة�من��لممنه�شيئا�ما�يدخلها�Kي�دا

فإabا�لم�،�أو�تج�Yºع\ى�التواجد�a³ا�ختار تإما�،�إن�كانت�أفضية��نzÓو �cغلقةا��فضية  

�الحماية �قيم �توفرهاو�توفر�لها �يفYxض�أن �ال}' ��لفة ��خر�، �مع �للصراع �مثلت�أفضية بل

�نفسيا �بسحقها �ينت¼' �اcتسلط�الذي ��نzÓ. جسدياو �الرجل �كانت�ضحية�و �غ�YZأن�هذه إن

aiي�الروايات�السابقة،�فعل�قوي �ا�أيضا�أن�تأتي�برديمكKي�التمرد�Kو ،�تمثل��Yى�أك�pاتخذ�من

غلق�الذي�يوفر�لها�غطاء�فأسند�إلaªا�جريمة�القتل�Kي�الفضاء�اc،�عنفا�Kي�رواية�كتaÀا�الرجل

غ�YZأن�،�كيف�ترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعضكو �Kي�كل�من�رواية�يوم�رائع�للموت�للجريمة

�الجريمةالدو �هو�ي¼'ء��سبابعمارة�لخوص�و  �وافع�لقاتلته�لم�يصف�لنا �تخيل�و ، �fيمكننا

�لسيدة �Kي� كيف �سكZن �بطعنة �قويا �يافعا �شابا �تقتل �أن �كلaÀا �تعشق �بحيث �الرهافة من

                                                           

1
  58ص،�السابقاcصدر��:
 www univ biskra.dz،�العنف�ضد�اcرأة�Kي�روايات�فضيلة�الفاروق،�هنية�مشقوق :2
  25ص،��ب�Kي�الروية�العربية�اcعاصرة،�عدنان�ع\ي�الشريم:3
4
  66صفضيلة�الفاروق،�اكتشاف�الشهوة،� :
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cنعيد�النظر�بحبك�القصة،�صعدا� �يجعلنا �ما �ع\ى�اcستوى�الدf#ي�أصابت�هدفها�، غ�YZأabا

�قةبد �اcغلقو �فاcصعد، �هو�الفضاء �الذي�يتمZ¿�عن�، �من��ماكن�البيتية بكونه�فضاء�غYZه

ما�جعل�من�هذه�اcلكية�الجماعية�محل�صراع�بZن�سكان�العمارة�Kي�،�مشYxكا�بZن�كل�السكان

� �تعّضكرواية �أن �دون �الذئبة �من �ترضع �يجعله� كيف �ما �مشYxك �فضاء �uنه �فقط ليس

� �صراع �محل �تنافسو �1بالضرورة �مخ، �أعراق �من �سكانا �تضم �العمارة �هذه �uن ،�تلفةبل

�الهويات�حول�الفضاء �بذلك�صراع �فتجسد �الذي�يقزم��خرين�ويعظم�، �الشما#ي فاèيطا#ي

�الفضاء�من�خRل�وضع�قوانZن�لتسيYZه �لفرض�هيمنته�ع\ى�هذا �ذاته�يس©ى fفتات�عند�و ،

أما�بندتا�،�سيYZهتو �القادر�ع\ى�تنظيم�الفضاءالوحيد�و ،�uنه�يرى�ذاته��ك��Yتحضرا،�مدخله

�تدين �جلد´aا�ال}' �أخطاءهمو �ب±' �الخيانة« :تعدد �ع\ى �نحن�شعب�مجبول �الحرب�هل �Kي ؟

�علaªم �انقلبنا �ثم ��cان �مع �قاتلنا �الثانية ��مريكيZنو �العاcية �مع �شعب�.(...)تحالفنا نحن

�موسولي±'  !غريب �كو �قتلنا �ميRنوعشيقته �Kي �عمومية �ساحة �Kي �Rريتا �اcلك، �بطرد �قمنا

�الخارجو  �إ#ى �من�العودةمنو �عائلته �عناهم �البابا، �قداسة �اcبجلةو �تحدينا فإabا��2»...الكنيسة

حZن�يتعلق��مر�بسكان�،�بشكل�أقل�حّدة،�تكتفي�بتنبيه�كل�من�يستعمل�اcصعد�بالرفق�به

الشتائم�حZن�يتعلق�و �Kي�حZن�تلجأ�للصراخ،�العمارة��يطاليZن�أو�من�تظaiم�كذلك�مثل�أمديو

معتقدا�أabا�،�معها�Kي�مشكلة�لغوية�كلما�كلمته�كبارويز�الذي�يقع��مر�بواحد�من�اcهاجريZن

مارة�¬ي�اcهاجرة�غ�YZالشرعية�ال}'�تعمل�لدى�عجوز�من�سكان�العو �أما�مريا�كرستينا،�تشتمه

�من�استعماله �الزائد،�فقد�منعت�تماما �بحجة�وزabا سه�أما��يطا#ي�الشاب�الذي�يلقب�نف،

�اcصعد �يستعمل �فإنه �تملكي ،بغRداتور �بشكل �له، �خاصة �ملكية �كأنه �فسادا�، يعيث�فaªا

إذ�يستعمله�لغرضه��ص\ي�كما�يستعمله�Kي�غ�YZذلك�متبو�fفيه�،�متجاه�Rكونه�فضاء�مشYxكا

الهويات��بشكل�رمزي�يعكس�هذا�الصراع�حول�اcصعد�صراع .متجاه�Rوجود�مشاركZن�له�فيه

�الفضاء �ع\ى �للسيطرة �بإي، �الرواية �له �طالياالذي�تمثل �آخر�و ، �بأي�فضاء �له �التمثيل يمكن

تصف�عبارات�مقتضبة�؛�مث�Rكالجزائر�Kي�فYxة��ستعمار�حيث�يورد�السارد�Kي�رواية�التفكك

�للعدو�اcستعمر �كان�ينصaÀا �الكمائن�ال}' �uجل�تحرير��رض�منهو ، �كفاحا �يرى�فaªا ، Rداخ�
                                                           

1 Voir: Florence Paravy, l’espace dans le roman africain francophone contemporain , p46 
2
  43صعمارة�لخوص،�كيف�ترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعضك،� :



 ����� ����� ����� ������'�(���'�(���'�(���'�(�� : : : :       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����     &"�� &"�� &"�� &"���'�(���'�(���'�(���'�(��     : : : :
��	 �-./� �������
��	 �-./� �������
��	 �-./� �������
��	 �-./� �������     

 

 

240 

�الفضاء �حول �بالفضاء �صراع �Kي �معه ،� �هو �عنيفا �طابعا �التفككيتخذ �رواية �Kي �الثورة

هو�Kي�رأي�يوهان�و ،�رواية�كيف�ترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعضكوfت�فرض�الهيمنة�Kي�محاو 

فان�مارتن�الشخصية�الهولندية�Kي�رواية�عمارة�لخوص�صراع�حضارات�تجسده�الجنسيات�

،�دابحكم�الرÄي�الحضاري�الذي�بلغته�هولن،�Kي�حZن�يYxفع�هو�عنه،�اcختلفة�لسكان�العمارة

يع�Yºعن�ذلك�بشكل�عنيف�أيضا�هو�الصراخ�و �فرؤيته�لذاته�جعلته�يقزم�خRفات�الجماعة

صراعا�جعل�،�داخ�Rبذلك�Kي�دائرة�العنف�ال}'�يعود�سبaÀا�لصراع�الهويات�حول�الفضاء،�a³م

�باغتيال� �جريم�aا �لتنفيذ �فابياني �إلزابتا �تختاره �حيث �العنف �cمارسة ��فضل �اcكان منه

فيتحول�اcصعد��1»...ل½¿اعات�بZن�سكان�العمارة اختارت�اcصعد�uنه�مصدر« :"ور الغRديات"

  . كون�الفضاء�اcأزوم�لن�يولد�غ��YZزمة،�للعنفو �من�موضوع�للصراع�إ#ى�فضاء�له

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  148صترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعضك،��عمارة�لخوص،�كيف :
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  تأنيث�الفضاء/ فضاء�Bنوثة�- 2

   �� �èبراز�هوي�aا fمجا� �الروائي �النص �فضاء �من �الكاتبة zÓن�� �نثويةتتخذ تأكيد�و ،

�من�خRل�السرد �الفعل�الذي�ورثته�عن�سلفها��و#ى�شهرزادهو�و ،�خصوصي�aا سواء�كان�،

�مرجعيات�نسوية �إ#ى �تستند�فيه �ذلك�بفعل�وا¡ي ،zÓن�� �و �لتنتصر�لقضايا �من�ما يقع�علaªا

�ظلم �تغييبو �قهر و ، �اcذكر، �حول �مجتمعات�متمركزة �ظل �Kي �ذلك، �إ#ى �تقصد �أن ،�أو�دون

إن�و �.لشخصيات�نسويةاغم�ذلك�هوي�aا��نثوية�من�خRل�لغة�السرد�أو�سرد�س�YZتظهر�ر و 

�الرجل �طرف �من �اcكتوب �النص�الروائي �عن �تغيب f� �النسوية �الشخصيات �كانت الذي�،

�هو��خر zÓيستحضر��ن� �خاص�، �منظور �وفق �الجسد«لكن zÓن�� �الرمز، zÓو�ن� �ن�zÓو،

� �1»الروح �سرده، �من �مقاطع �نظرهو �ليؤنث �وجهة �من ��نوثة �سYZة �هو�يروي �استأثر�و ، قد

YZأو بالتعب� �بلسانه �سواء �العربية �اcرأة �حال �منتح�Rلساabا عن �يعتقده�اق، �ما �تعرية صدا

zÓساعية�إ#ى�الخروج�عن�الصورة�،�هذه�الرؤية�ال}'�ثارت�ضدها�الكتابة�النسوية،�2دواخل��ن

�الرجل �عaiا �رسمها �ال}' �النمطية �تكرس�، �aادوني�وال}' �نتصار�للذات��نثوية،� �إ#ى �هوي�aاو ،

�الفعلو  �ع\ى aا �قد́ر �مدونتناو ، �من �الفاروق �فضيلة �كتابات �Kي �نجده �مقدم�و �هو�ما مليكة

�كث�YZمن�الروائيات�الجزائريات غ�YZأن�ثمة�روائيات�لم�،�الجزائرية�اcقيمة�Kي�فرنسا�وغYZهما

�ال}'�تدين�اcرأة�وتقزم�وضعهايفلxن�من�الثقافة� �إ#ى�رتبة�التابع�للذكرو ، �تؤخرها يمكن�أن�،

�التوجه�أحRم�مستغانم' �هذا �تنتصرو �نذكر�Kي �Kي� ال}' �الثقافة��بوية�بشكل�واضح لهيمنة

�يليق�بك" رواي�aا �"�سود ،� �Kي �الجسد"أما �برسم�صورة�و �"ذاكرة �فتكتفي �دراستنا �محل ¬ي

مجرد�اcرأة�جعل�من�تو �س�الحبكةلتسي،�كث�YZمن�الشاعرية�اcبتعدة�عن�الواقعيةباcعشوقة�

�لوطن�يعشقه�اcجاهد�اcعطوب �ن�zÓرمزحيث�،�كما�يحصل�Kي�كتابات�الرجل،�صورة�رمزية

  . يx¿وجه�العسكري و 

�zÓن�كتابة��نZبحث�ليس�الفارق�بcي�هذا�اKمها�a¾ي��فضية�،�الرجلو �ما�Kبل�البحث�

                                                           

  11،�ص2010،�الجزائر،�دار�التنوير،�آليات�البناءو �دراسة�نقدية�Kي�السرد،�فعل�الكتابةو �سرد�اcرأة،��خضر�بن�السائح�:1
،�2014مصر�،�التوزيعو �رؤية�للنشر ،�التطبيقو �السرد�النسوي�بZن�النظرية،�نقد�الخطاب�اcفارق ،�هويدا�صالح: ينظر:2

  8ص
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zÓاو ،�ال}'�تشغل��نaØاية�بوصفها�فضاء�يؤنثه�السردثم�النظر�إ#ى�الرو ،�كيف�تؤن.  

2-1-I¯نBأفضية�   

�انحصار� �اcكانية ��فضية �Kي �اcؤنثة �الروائية �للشخصيات �اcحدود �الحضور يعكس

� �Kي �ال}االحضور �الواق©ي �الجزائريةcكان �اcرأة �تعيشه '� ،� z{ي�إحKتنحصر�� �تكاد �أماكaiا ن

حيث� أشجار�القيامة�رواية�Kي ا�ا�يYºزلعل�هذو ،�الغرفة�غالبا�هذ�ما�يتج\ى�Kيو ��ماكن�اcغلقة

،�الزوجية�ثم�بي}'ّ ،�بيت�أهلها�يوم�عرسها،�غرفة�الراوي �:�fتظهر�كريمة�إK�fي��فضية�اcغلقة

�ي �كما zÓن�� �فإabا �فاء �الراوي أما �به �حلم �سلطة�، �من �اcتحررة �لكريمة �اcناقضة الصورة

أما�أول��.�fتظهر�إ�fذكرى و ،�م�تختفيث" محطة�القطار"ال}'�ستظهر�Kي�فضاء�مفتوح�،�اcجتمع

�تظهر�Kي�غرفة��نعاش امرأة�تظهر �فإabا ¬ي�الفضاء�اcغلق�الذي�و �Kي�الرواية�لتختفي�fحقا

ذلك�أن�،�كما�توفره�باÄي��فضية�اcغلقة�لباÄي�الشخصيات�النسائية�Kي�اxcن،�يوفر��مان�لها

�تظهر�إK�fي�فR ،�كل�يحد�من�حري�aا�Kي�التنقلبوي�تفرض�علaªا�الحماية�بش� جتمع�ا�cنK�zÓي�

فإن�حبكة�رواية�أشجار�القيامة�،�إن�كان�الحال�كذلكو ،�غالبا�برفقة�رجل�ماكن�اcغلقة�و 

�الواق©ي �بمرجعها �ارتباطها �تفقد �هو�، �اcتحررة �اcرأة �عن �الراوي �تخيله �ما z(µأق� �كان فإذا

Kي��ي�شعÑ'� بامرأة�تقليدية�نشأتفكيف�،�لتواجد�Kي�فضاء�مفتوح�مختلط�تدخن�سيجارةا

�Kي�شقته �بمفردها �إ#ى��قامة�معهو �أن�تتمكن�من�زيارته �وتنت¼' �ليال�معه �تق�)' أين�هو�،

  . حصار�اcجتمع�الذكوري�الذي�يحد�من�حرية�اcرأة

يبدو�هذا�الحصار�أك��Yوضوحا�Kي�وصية�اcعتوه�ال}'��fتظهر�فaªا�الشخصيات�النسائية�  

إن�رغºن�بالخروج�كان�ذلك�تحت�رقابة�الرجل�أبا�كان�أو�أخا�و ،��بوابو�نإ�fمحاطة�بالجدرا

�أو�زوجا ،� يعرض�السرد�،�هو�رداء�يس�Yxكامل�الجسد�إ�fعZن�واحدةو �"بوعوينة"ملتحفات�بـ

�الصورة �بورقيبةو �هذه �الخروج..« :هو�يصف�بنات �بصدد �بيته �نساء �كانت ركوب�و �عندما

أما�هو�فينتصب�بعصاه�يتحرش�بنظراته�العابرين�(...) fت��fيركºن�معتدو �السيارة�كن�ينحنZن

� �يدير�رأسه �أحدهم �1»لعل �الجدر ، �بZن �من �لنzÓفالخروج �اcفYxض �للفضاء �مغادرة ،�ان

                                                           

1
  59ص،�وصية�اcعتوه،�اسماعيل�يYºير�:
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ذلك�تحت�رقابة�تمنع�تلصص�العيون�و �)السيارة(خارجه�fبد�أن�توضع�Kي�فضاء�مغلق�آخر�و 

z¼شتcاؤه�الذي�يُ ،�ع\ى�الجسد��نثوي�اaمات�البلوغ�،�بسجنهقابل�اش�Rن�تبدأ�عZمباشرة�ح

،�السعديو �كما�فعل�بورقيبة�بابنته�فطيمة�ال}'�كانت�تتجول�مع�صديقaªا�ادريس،�تظهر�عليه

  . فرض�علaªا�اcكوث�بالبيت�بينما�استمرا�بالتمتع�بحري�aماو �ثم�فصلها�والدها�عaiما

�رواية �بشكل�مقتضب�Kي �الصور �الت تأتي�هذه �الحياة �مجتمع�ترصد�غرائبية �Kي قليدية

�ع\ى�عكس�فضيلة�الفاروق،�ما�كان�حال�النساء�إ�fجزءا�يسYZا�مaiاو ،�ريفي�منغلق�ع\ى�ذاته

�حيدر و  �لن�zÓسارة �روايتaªما �أفردتا �اللتZن �الخارâي؛ �محيطها �Kي �علaªاو ��و#ى �يفرضه ،�ما

�لنzÓو  �الداخلية �الحياة �لسرد �. الثانية �ال}' �التطرق�لذلك�نرصد��فضية �فaªا�قبل تتواجد

zÓن�� �أنواعها، �بمختلف �الغرف �إabا �سابق�aا �عن �كثYZا �تختلف f� �فنجدها �غ�YZهذه�و، Kي

zÓنجد��ن�fغلقة�cفضية�ا�.  

� �Kي �"تتموضع�الساردة �Kي�غرفة"اكتشاف�الشهوة �افتتاحية�الروايةو�مباشرة، �Kي رغم�،

 أabا�سافرت�إ#ى�باريس�فإabا�سافرت�مباشرة�لتنغلق�Kي�فضاء�غر 
ُ
ذلك�،�عد�fستقبالهافة�لم�ت

،�ع\ى�حضور�دائم�بالذاكرةو �أن�امرأة�أخرى�تحتلها�بالغياب�الدال�ع\ى�حضور�سابق�باcكان

تكت�)'�أهمي�aا�من�ورودها�،�السرد�رغم�أabا�إشارة�سردية�هامةإن�كانت�لن�تظهر�مجددا�Kي�و 

لسرد�لكaiا�تختفي�بشكل�Kي�الفاتحة�الروائية�ما�يجعل�القارئ�ينتظر�دورا�لها�فيما�يأتي�من�ا

كل�الشخصيات�الواردة�fحقا�ما�جاء�السرد�و �يتمركز�السرد�حول��نا�الساردة�فحسبو ،�ك\ي

  . ع\ى�ذكرها�إ�fلصل�aا�a³ذه�الساردة

�عن� �بتشخيصها �الفاتحة�الروائية�فقد�قامت�الساردة �الغرفة�وردت�Kي �أن�هذه و�بما

  طريق�الوصف�

�النوم« �غرفة �أما ،� �يجب �كان �تكن�ال}' �فلم �عريسZن �غرفة �تكون أن

كانت�صورة�زوجته�السابقة�رابضة�و ،�كانت�كئيبة�بألوان�باهتة،�كذلك

Kي�. كانت�تم�الغرفة(...) ابتسامة�باردة�و �بعينZن�زرقاوين،�قرب�السرير

�الداخلية �بعض�ثياa³ا �الخزانة �رفيع" صندل"و، �بكعب �عطر�و ، زجاجة
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� �ع\ى �"الكومودينة"نسائي �وجدو، �الحمام �لسنان�Kي �فرشاتZن ت

   1».استنتجت�أن�إحداهما�لها

� �ثRثيقدم �مستويات �من �وصفا �قصره �ع\ى �الوصفي �اcقطع ��ول��ةهذا �اcستوى Kي

Kي�اcستوى�الثاني�تظهر�بعض�،�)الكآبة�(الحالة�اcزاجية�و �الغرفة�بتوسع�aا�ال}'�تتضمن�اللون 

�مكونا´aا �الصورة�:من �السرير، �الخزانة، �الكومودينة، �حمامال، �نجد�، �الثالث �اcستوى Kي

¬ي�ذا´aا�الساردة�¬ي�أشياء�تعود�و �قطته�عZن�الواصفةتكل�ما�الو ،�لعناصر�السابقةامحتويات�

�تدعم�به�الفكرة�ال}'�افتتحت�a³ا�نصها�و¬ي�الهيمنة�الذكورية�ع\ى�حيا´aا،�للزوجة�السابقة

،�فتغادر�فضاء��fحرية�لها�فيه،�تحديدا�رجال�عائل�aا�لقرار�الزواج�بد�fعaiا؛�اتخاذ�عائل�aاو 

  .بل�يصعب�علaªا�مجرد��حساس�باfرتياح�فيه،�لتنتقل�إ#ى�فضاء��fتملكه

�اcطبخ �من �كل �Kي ��حداث�اcوالية �تقع �و ، �الشقة �الجلوس�من �لباريسيةاغرفة ¬ي�و ،

ثا�ا��fتروي�أحداأما�حZن�تأتي�الساردة�ع\ى�ذكر�ا�أماكن�اcفتوحة�فإab،�أماكن�مغلقة�جميعها

�معينة�وقعت�a³ا �÷)'ء، �فaªا �أماكن�عبور��fيقع �مجرد �اcكان�اcفتوح�إabا �Kي Kي�. ف�Rمشهدا

ائري�و�الجز (قسنطينة�تذكر�الساردة�أفضية�نسائية�أخرى�تعود�لطبيعة�اcجتمع�القسنطي±'�

،�حيث�تلتقي�النساء�فيتم�فيه�عرض�الجسد��نثوي  م�دقوجاتحديدا�حم،�هو�الحمام) عموما

�تحجم�عن�الذهاب�للحمامو �عت�الساردةالذي�فج �جعلها �بدايات�البلوغ�ما �تكتسبه�Kي . ¬ي

� �اcغلق �بفضاaÙا �)البيت( لتمكث �منه، �للتحرر �توقها �يدفعها �إ#ى�و ، �مفتوح �بفضاء التواجد

�الشرفة �مRزمة ،� �اcمنوع �اcرغوب �الفضاء �بZن �الطليق« " الزنقة"الحد �الرجال ،�2»عالم

�اcفروض�علaªاو  �البيتلذي�او �الفضاء �النص�.ترفضه �البيوت�Kي �الشخصيات�و �تتعدد تبقى

من�بي�aا�Kي�قسنطينة�إ#ى�بي�aا�Kي�،�cغلقةاالنسائية�كلها�سجينة�البيوت�أو�ع\ى��قل��فضية�

aا�اللبنانية،�باريس و�غYZها�من�..غرفة�اcشفى،�اcصعد،�إ#ى�غرفة�مكتب�آيس،�إ#ى�شقة�جا́ر

الكائن��دنى�الذي��fيحدث�شيئا�Kي�مكان�منفتح�أو�،�ماية�لنczÓغلقة�ال}'�توفر�الحكن�اا�م

�عام �اcغلقة، ��فضية �سجZن �يبقى �بل �فaªا�، �تتموضع �ال}' ��ماكن �تتنوع Rف� اcتشاa³ة

                                                           
  7�،8ص�ص�فضيلة�الفاروق،�اكتشاف�الشهوة،� :1

2
  18ص،�اcصدر�نفسه:
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�الشخصيات�النسائية�Kي�النص ،zÓي�النص�الذي�تكتب��نKتتنوع��فضية�� z{ح�fفهذه�،�و

تموضع�شخصيا´aا�النسائية�باcثل�و ،�ع\ى�النوع�اcغلقأفضية�رواي�aا��أحRم�مستغانم'�تقصر 

�السرد �يقدمها �أول�شخصية�نسائية �عتيقة �فـ �النوع�من��فضية �هذا �Kي �بيت�، �Kي تتموضع

خالد�يلتقي�و ،�وقاعة�معرض�الرسم،�بيت�خالدو ،�البطلة�حياة�تتموضع�Kي�بي}'�عمهاو ،�زوجها

�ل �والد´aا �تسرع �بينما �بتونس �بي�aا �Kي �البطلة �التضييقجدة �Kي �زيادة �الغرف �لتس�Yxبإحدى

�حتجابو� �يتسYxن�بZن�جدران�و ، �الهاربات�من�القرى�اcجاورة ،�1»"دار�مغلقة"أك�Yº«النساء

¬ي�اcرأة�الفرنسية�ال}'�يفYxض�أabا�تتمتع�بقدر�أك�Yºمن�الحرية��fيستغل�السرد�و �ح}�zكاترين

Kي�أفضية�مغلقة�ف�Rتظهر�إK�fي��بل�يموضعها،�تحررها�ذاك�لخلق�مشاهد�Kي�أفضية�مفتوحة

كيف�ترضع�من�"عكس�الشخصيات�النسائية�Kي� ع\ى،�Kي�بيت�خالدو،�معهد�الرسم�كموديل

�تعضك �أن �دون �ماريا�" الذئبة �مع ��و#ى �مرتZن �مفتوحة �أفضية �Kي �النساء �تحضر�فaªا ال}'

cا� �ف�Rتغادر�فضاءها �ثمانينية �´aتم�برعاية�عجوز �غونزالZ¿�ال}' إK�fي�) البيت(غلق�كريستينا

أقصد�اcكان�الذي�يلتقي�فيه�اcهاجرون�و �رأسا�إ#ى�محطة�ترمي±'«عطل�aا��سبوعية�لتذهب�

الذين�لم�أرهم�و �أقبل�الذين�أعرفهمو �أح�'ّ ،�أشعر�كأن±'�عدت�إ#ى�بيتنا�Kي�ليما(...) من�بYZو�

�قبل �من �رصيف�اcحطة، �أجلس�ع\ى �البYZوفيةو �ثم ��طعمة �ال�aام �Kي هذا� يتسم 2»...أبدأ

�يا��حساس�باuلفة�Kي�غرب�aامنح�مار يإنه�،�لبيت�العائ\ياسمات�بح�cفتو االفضاء� يمنحها�و ،

�من�حيث��صل��ث±' �تشaÀها �الطعامو �اللغةو ،�وجوها z{إ#ى�هذا�،�ح� �تستعيد�بخروجها إabا

مغلق�رفقة�تواجدها�الدائم�Kي�فضاء�و ،�قدها�إياه�غرب�aافالفضاء��حساس�باfنتماء�الذي�ت

فما�يكون�مaiا�إ�fالهرع�إ#ى�فضاء�تتوفر�فيه�أنساق�،�ثقافةو ،�لساناو �عجوز�غريبة�عaiا�نسبا

� �بيئ�aا �من �صلية� ثقافية �للوطن، �تعود �كأabا �يحتو¾aا، �حاضن �فضاء �إنه �يفسر�و ، هو�ما

  . تواجدها�فيه

�ف �مفتوح �فضاء �Kي �النسائية �الشخصية �فaªا �تتموضع �ال}' �الثانية �اcرة �خروج�أما '¼

�فابياني�إ#ى�ساحة�فيتوريو�حيث� ح}�zتظهر�للجميع�(...) راحت�تس�YZحافية�القدمZن�«إلزابتا

                                                           

1
  313ص�أحRم�مستغانم'،�ذاكرة�الجسد،� :

2
  74صعمارة�لخوص،�كيف�ترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعضك،�:
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�فقدت�عقلها �عن�نفسهاو  1»أabا �الشaÀة �تبعد �غRدياتور ، �قتل�جارها �علaªا �يسهل �ما الذي�،

ليسند�الكاتب�لشخصية�نسائية�ليس�فقط��نفتاح�ع\ى��فضية�. تسبب�بموتهو �سرق�كلaÀا

،�اcفتوحة�بل�أك��Yمن�ذلك�يخصها�بالعنف�الجسدي�الذي��fيتحقق�عادة�إ�fللرجلو �مةالعا

  . Kي�÷)'ء�من�اcساواة�بZن�الجنسZن�الذي�يتأتى�من�طبيعة�اcجتمع�الذي�يدور�فيه�السرد

�كتaÀما� �روايتZن �Kي �جاء �فقد �اcغلقة ��فضية �حدود �خارج �الجزائرية �اcرأة �تواجد أما

�ا �صورة �لYZسم �اcجتمعالرجل �تكسر�قيود �ال}' �اcتحررة �cرأة �السبعينات، �abاية بداية�و �Kي

،�التفكك�تخرج�ساcة�للشارع�اcفتوح�مغادرة�مقر�عملهارواية� Kي. الثمانينات�من�القرن�اcا|)'

،�»ساذجةو �و�هم�يحاولون�صيدها�بكلمات�خنوعة«إما�بتحرشات�لفظية�من�الرجال� فتواجه

�أي �لفظي �بعنف �أحدهم �ع\ى �ترد �نحو�الرصيف�و �فيخاف«ضا �قاطعا �طريقه �مغYZا ¾aرب

. عزل�aمو �تمر�السيارات�الفخمة�محشوة�بسائقaªا«أو�بعروض�لطيفة�Kي�ظاهرها�حZن�،�2»�خر

أين�ذاهبة؟�من�اcمكن�اصطحابك�إ#ى�.يفتح�الباب�من�جه�aا. يوقف�أحدهم�سيارتهو �يتمهل

�تخاKي. دارك؟تفض\ي f...وج¿xم� �كثYZونو �اني �أوfد �ت½¿عÃي...#ي f...وأشغل�� �محYxم �رجل أنا

حري�aا�لRن�aاك�من�طرف�عرض�ي،�بور�اcرأة�باuفضية�اcفتوحةيصبح�ع،�3»..منصبا�عاليا�جدا

بالعرض�اللطيف�،�أو�بشكل�غ�YZمباشر،�إما�بشكل�مباشر�عنيف،�الرجل�اcحتل�لهذه��فضية

ضية�اcغلقة�Kي�هذه�الرواية�لم�يؤمن�إن�كان�وجود�اcرأة�Kي��فو ،�اcقطع�الثانيو �كما�هو�لحال

�الحماية �الحريةو �لها �لفظي، �عنفا �يمارس�علaªا �كان �ساcة �والد �أن �أيضاذلك هو�يكنaªا�و �ا

  . �fمريح�لهاو ،�ما�يجعل�تواجدها�ح}�zبZن�جدران�البيت�غ�YZآمن،�Kي�طفول�aا،�بأسماء�مهينة

  � �Kي �تتمرد�ماريوشا �لعيش�مع�اcجذوبتخرج�لو �"رمل�اcاية"بالطريقة�ذا´aا فتظهر�Kي�،

قد�كانت�و ،�السرد/ ترافقه�بالغناءو �تعزف�ع\ى�البانجو ،�السوق و �حلقات�اcجذوب�Kي�الحديقة

�الYºنامج�« �نزعت�من �اcادة �uن �دراس�aا �تنه �لم �أو��قتصاد �التاريخ �علم �Kي �جامعية طالبة

�!! ها�قصة�مع�أستاذهال. حZن�أرادت�أن�تعمل�سئلت�كثYZا�عن�سبب�اختيارها�للمادة،�الجام©ي

                                                           
  148ص،�اcصدر�السابق:1
  17ص،�التفكك،�رشيد�بوجدرة:2
  19ص�،�اcصدر�نفسه:3
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،�حكامهاو �فارتبطت�باcجذوب�متمردة�ع\ى�فساد�اcدينة 1»حرمت�بعدها�من�مزاولة�أي�عمل�و 

إن�كانت�رمل�اcاية��fتنتpي�و �.واحYxام�أهل�اcدينة�لها،�تمارس�تحررها�Kي�ظل�حماية�اcجذوب

�القصµ)'الواقعي �رسم�مسارها �Kي �ة �ألو �عوالم�عجائبية�بل�تخلق، �تحاكي ليلة�و �ف�ليلة¬ي

�مباشر �بشكل �تعكسه �أن �دون �واقعها �لتمثل �رمزية، �صورة �ماريوشا �من �يجعل �ما تعكس�،

zÓنuبا� �الضم±' �اcؤلف �إيمان �أقرب�، �نسوية �شخصيات �تنحث �اcاية �رمل �أن �ذلك يؤكد

�الحاكمة �للسلطة �صوت�اcعارضة �للمثالية�فماريوشا �الغجرية�، �من�ماريانة �اcتولدة الصورة

زاد�صوت�الحكمة�ال}'�تسرد�ع\ى�اcلك�فيما�تظهر�دنيا،�حري�aا�تلت�زوجها�لتنالالحرة�ال}'�ق

   .تساهم�فaªاو ،�استبداده/abاية�حكمه

بل�تقابل�أحيانا�،��fتنت¼'�مغادرة��فضية�اcغلقة�دائما�باfحYxام�الذي�نالته�ماريوشا  

حيث�،�"قريبة�كافال"ليس�اللفظي�فحسب�كما�هو�حال�ساcة�بل�الجسدي�Kي�رواية�،�بالعنف

هذه�القريبة�البيت�رفقة�الراوي�للعب�Kي�مزرعة�مهجورة�فدفع�a³ا�إ#ى�أعماق�الب*�Yلُيع��Y تغادر

aا�تنقل�تم�)'�وق��اقيل�#ي�أab...جحظت�عيناها�رعباو ،�وقد�كسرت�إحدى�ساقaªا«علaªا�fحقا�

ت�تتمتع�القريبة�خارج�الدارة�حيث�كان�.2»...أن�الظلمة�ترعaÀاو ،�من�عيادة�إ#ى�مصحة�عقلية

ترتب�عن�ذلك�و �اعتدي�الراوي�علaªا�جسديا) والدة�الراوي (كاف�بحماية�تؤمaiا�سيدة�البيت�

  . استمر�معها�عمرا نف�)'�تأزم

�اتخاذ�و�العنف �إ#ى �الكاتبات �بكث�YZمن �دفعا �النساء �ع\ى �يمارسان �الذين �ضطهاد

�العوال �تشييد �Kي �ترتكزن�علaªا �مرجعية �الروائيةالنسوية �م �الجزائر�فضيلة�ل، �أبرزهن�Kي عل

كلتاهما�تعمل�و ،�دون�مرجعية�نسوية،�حيدر�إ#ى�ابراز�الهوية��نثوية�فيما�تتجه�سارة،�لفاروقا

  .ع\ى�تأنيث�الفضاء�الروائي

  تأنيث�الفضاء�الروائي- 2-2

ظهور�أحد�«حدد�عبد�هللا�ابراهيم�الهوية�السردية�للرواية�النسوية�العربية�استنادا�إ#ى

                                                           

1
  60صواسي±'��عرج،�رمل�اcاية،��:

 94�،93ص�،�القريبة�كاف،�ياسمينة�خضرا: 2
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� �و¬ياcكونات �معا، �أو�اندماجها ��تية �رؤية�:الثRثة �واقYxاح �الذكورية، ��بوية �الثقافة نقد

��نثوي  �بالجسد �حتفاء� �ثم �للعالم، �يكتب�1»أنثوية �الذي �ذاك �عن �لتمZ¿�النص��نثوي ،

مناقشة�مصطلح�الكتابة�النسوية،�الذي�دار�حوله��- Kي�هذا�اcبحث��- الرجل،�وإن�كنا��fنروم�

�بZن�راف �النسائي�جدل '(µالن� �الفضاء �البحث�Kي �¾aمنا �بل �واcنتصرين�له، �بشكل�ك\ي ضيه

بشكل�عام�عن�كل�ما�هو�أنثوي�خالص،�سواء�ارتكزت�الكاتبة�إ#ى�مرجعية�نسوية�كما�فعلت�

يتمحور�حول�لسؤال�Kي�هذا�اcبحث�افضيلة�الفاروق،�أو�f،�كما�هو�حال�سارة�حيدر،�فمدار�

تتأتي�أهمية�السؤال�ونحن�نعرف�أن��؟بة�الفرق�بZن�الجنسZنوهل�تعكس�الكتا،�والم��نzÓع

�كتابة� �بZن �الفرق �فما �كتابا´aم، �Kي �عaiا �ودافعوا �بل �عaiا، �وكتبوا �باcرأة �اهتموا �كتابا ثمة

  موضوعها�اcرأة�وكتابة�اcرأة�ذا´aا؟�

تعمد�،�بعيدا�عن�تجاذب��راء�حول�وجود�كتابة�نسوية�أو�رفض�هذا�اcصطلح�مطلقا

أحيانا�دون�قصد�كالغRف�الذي�غالبا�ما�يأتي�Kي�صورة�و ،�ائيات�إ#ى�تأنيث�الفضاء�الروائيو الر 

�الكاتبة�فرضاو ،�هو�من�تصميم�دار�النشر�غالباو ،�جسد�أنثوي  �يفرض�ع\ى �أحيانا مع�ذلك�،

zÓإ#ى�استحضار��ن�YZي�نصيا�يبقى�أيقونة�أساسية�تشKي�الخطاب�الثقاKغيبة�cا�،�اa Ýºوي�خYxل

 YZاأو�سa´ذا� �الكاتبة �سYZة �أabا �ع\ى �تؤول �ال}' �´aا ،� �أن �القرا«إذ �بZن �ضمنيا �اتفاقا ،�ءهناك

�اcحافظة �مجتمعاتنا �Kي �fسيما �بZن�الكاتبة، �أن�الصلة �أمر�بدي¼'و �مؤداه �القصصية �بطل�aا

�2».مفروغ�منهو  �اcجتمعات، �هذه �Kي �اcرأة �دونية �إ#ى �التصور �عYxاف�لها�و �يعزى�هذا� عدم

  . ى��بداعبالقدرة�ع\

  الجسد�Bنثوي�عتبة�نصية�-1- 2-2

�إ   �بل �الحكائية ��فضية �ع\ى zÓن�� �الفضاء��fيقتصر�حضور �Kي �تستحضر�أيضا abا

'(µالن� �الغRف، �ع\ى �تحديدا �هذا، �أن YZل�غ� �uنثوي �للجسد �حكرا�ستحضار ع\ى��يس

   .بل�يمتد�للنصوص�الروائية�ال}'�يكتب�الرجل�،النصوص�النسائية

                                                           
،�لبنان،�النشرو �اcؤسسة�العربية�للدراسات،�الجسد،�و الهوية��نثوية،�الثقافة��بوية،�السرد�النسوي ،�عبد�هللا�ابراهيم�:1

  5ص،�2011
  172ص�،�نقد�الخطاب�اcفارق ،�هويدا�صالح�:2
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�كان� �يقابل�القارئ�قبل�عملية�القراءةإذا ما�،�قبل�اقتناء�الكتابو �بل،�الغRف�أول�ما

�للواجهةيجع �أقرب �أربع�،له �من �الصورة�اcكونة �¬ي �غرافيكية �اللون و �وحدات �التجنيسو ،

�العنوانو  �الدffتو ، �بكث�YZمن �تو�ي �أيقونات �جميعها �تعد �متكامل�و �،ال}' �بشكل تشتغل

�فنية �لوحة ��،مشكلة �عليهتعرض�نفسها �إغراءها �ممارسة �اcتلقي �ع\ى �باقتناء�و ، �إياه مرغبة

�الكتاب �للغRف، �التسويقي �الدور �هذا �فإن �مضمون�، �تش�YZإ#ى �هامة �عتبة �كونه �يلüي f

وتضمZن�صورة�أن�zÓع\ى�،�اتجاهاته��يديولوجية�والفكريةو ،�توجهاته�الفنيةو ،�الكتاب/النص

�نصيا �الغRف�تش�YZإ#ى�استحضارها �رئيسيةإما�شخصية�، �أو�ساردة، �لها، �أو�مرويا �هو�، كما

�الجسد�uحRم�مستغانم'رو و �الحال �ذاكرة �اية �مروي�لها؛ �النسائية �حيث�الشخصية ،�zÓن�

يلتقي�،�القادمة�من�بRد�الراوي�ال}'�فر�مaiا�بعد�أن�خذله�التوجه�الجديد�لساس�aا،�الجزائرية

  .يقع�Kي�حaªا�ليؤلف�لها�الروايةو �"حياة"صدفة�بـ

�تقريرية«الغRف�  مل�صورةتح  �رسالتZن��و#ى �من��و#ىو �الثانية�تضمينيةو ، Kي��1»مستمدة

� �الشخصية�� الرسالة �سمات �من �تأخذ �لن �الرواية �غRف �تظهر�ع\ى �ال}' zÓن�� �صورة و#ى

�عربية �غ�YZكوabا �الرواية �مxن �Kي ��نثوية ،� �توسطت�اسم �الغRف�ال}' �الذي�فصورة الكاتبة

 Rالغ� �أع\ى �فن�تموضع �من �لوحة �عن �عبارة �الصورة، �أسفل �اcتموضع �الرواية �وعنوان ف،

�امرأة �يشبه�الشرفة �ستشرق،�تظهر�فaªا خلفها��،ملتحفة�بالبياض�وممددة�ع\ى�فرش�فيما

�آنية�نحاسية،��fيظهر�من�الجسد��نثوي�سوى  ساق� وإ#ى�جوارها�ستار�أحمر�قاني،�وأمامها

  .يطل�من�تحته�ثوب�وردي�،باuبيض ملتحففالباÄي��،�أماعارية

�حياة،  �للبطلة �متخيلة �صورة �و�f¬ي �الرواية �من �مشهدا �اللوحة �هذه ف�RعRقة� �fتمثل

؛و¬ي�إذ�تورط�القراءة�Kي�لعبة�اcع±�zكما�يقر�ماتز،�وتدفعها��الرواية�مباشرة�تربطها�بأحداث

� �أيقونية �عRمة �بوصفها �الصورة �بZن �العRقة �عن �اxcن�بZو�signe iconiqueللبحث ن

  أن�zÓمن�الذاكرة،�تجسد�اcا|)'�) جزائرية(الغRف�أن�zÓشرقية�/ اللوحة� اللغوي،�حيث�تجسد

                                                           
،��ردن،�التوزيعو �الوراق�للنشر ،�الصورة�مغامرة�سيميائية�Kي�أشهر��رساليات�البصYZة�Kي�العالم،�ثاني�قدور�عبد�هللا�:1

  25ص،�2008
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�للبRد، �اcا|)'،� اcشرق �ونعيمها وبذخها

�البطلة �تأتي �مaiا �ال}' حياة،��مدني�aا

عYºت��،أحRم�هاجساوقسنطينة�ال}'�تعيشها�

�نص�الرواية �من�خRل �روائيا �وحنينا�1عنه ،

ال}'��fتربطها�صلة��،الغRف�من�خRل�صورة

�بالذاكرة� �عودة �كRهما بالنص�غ�YZالذاكرة،

� �ال}' �الفYxة �اختلفت �وإن �اcا|)' حيRن�يإ#ى

علaªا،�الصورة�ع\ى�الغRف�¬ي�حياة،�حبيبة�

  خالد،�و¬ي�أمه�و¬ي�كل�امرأة�قسنطينية،�
  

كما�بطلتنا�ألهمت�¬ي��و¬ي�رمز�لهذه�اcدينة�بأصال�aا�واشراقة�ماضaªا�الذي�كان�ملهم�الريشة،

   .ومدين�aا�الشخصية�الرئيسية�خالد

  تظهر�فaªا�صور�مختلفة�سنقف�عند�الطبعة�الخامسة�عشر�ال}'�يظهرفالطبعات�اcوالية�أما�

�ذا´aا� �الكاتبة �اللغة، zÓأن� �¬ي zÓأن� �وجه فaªا

�لتتحول� �الفوتوغرافية �الصورة �ع\ى بتعديRت

�أيضا �لوحة �إ#ى �بالنور ، �تلعب �فتوشوب �لوحة

� �والظل �من�ورق�، �خلفية وتؤطر�باuخضر�ع\ى

�ع\ى� �أيضا، �خضراء �الحظ �جالب الYºسيم

�أخضر� �شريط �أعRها �فاتحة، �خضراء خلفية

� �عليه �مكتوب �بجائزة�"داكن �الفائزة الرواية

� ��دبي �لãبداع �محفوظ هذه��،"۱۹۹۸نجيب

  العبارة�قد�تكون�اYºcر�للصورة�الفوتوغرافية�
  

                                                           
  78ص�،�2013س�،�18ع،�مجلة��ثر،�شعرية�التناص" ذاكرة�الجسد"فضاء�اcدينة�Kي�رواية�،�فتيحة�شفYZي �:ينظر :1
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�،بل�من�خRل�الصورة�أيضا�،حضور�ليس�من�خRل��سم�فحسبع\ى�الغRف،�إنه�فرض�ال

�النجاح�إ#ى� �ترسيخ�وجود�لن�zÓال}'�دفع�a³ا �تفرضه�إرغامات�الثقافة�،" الظهور "إabا رغم�ما

،zÓنتماء، الذكورية�من�احتجاب�واخفاء�لن� ما�يجعل�صلة�النص�بصورة�الغRف�¬ي�صلة�

�لل �قد�تخرج�عن�ذلك�لتمثل�دعما أن�الراوي�يقوم�و �خاصة ،ربط�بZن�الكاتبة�وبطل�aامع�أabا

�إياه�  تشطرهاسمك�اcتعة�كان� بZن�ألف��لم�وميم«: للمروي�لهابتهجئة�اسم�الكاتبة�ناسبا

�الحرقة �التحذير�..حاء �بطل�aا،� 1»و�fم �وسYZة aا ÝZس� �بZن �اcزج �تعتمد �أحRم �أن �إ#ى إضافة

�وأماك �الذاتية، �يخص�أماكن�السYZة �فيما �وباريسخاصة �قسنطينة �و¬ي وكRهما��،ن�الرواية

�أن�البطلة�كاتبةامشYxك�بZن�السYZة�الذاتية�للك �من��شارات�ال}'� ..تبة�ورواي�aا،�كما وغYZها

  .يبaØا�النص

لكaiا�أك��Yمن�،�عند�سارة�حيدر�صورة�الغRف�تجسد�واحدا�من�مشاهد�الرواية�ذا´aا

�بإيروسية�النصذلك�ت �و�ي ،Óل�صورة��نRمددة�ع\ى�فرش�حمن�خcا� zمراء� يظهر�الشق�،

أما�الشق�السف\ي�فتتآكل�ألوانه�،�الذراعZنو �بفستان�مفتوح�ناحية�الصدر �العلوي�من�جسدها

�يشبه�آثار�ريشة�الرسم�السوداء �'�ستمتد�لتغطي�باÄي�مساحة�الغRفال} ،أمام�ما الصورة�،

 
ُ
  كن�أن�نربطها�باcشاهد�ال}'�Kي�رسالة�تقريرية�يم�،كلوحة�من�الفن��نطبا¡ي كلتبالكامل�ش

�الساردة�ثملة�أو�محششة� �81ص�(تبدو�فaªا

Rأن� ،)مث� YZغ� �غرف�aا، �أرضية �ع\ى ممددة

الصورة�بما�لها�من�جماليات�الجسد��نثوي�

تجعلنا�نعيد�قراء´aا�Kي�صل�aا��،غراءباè اcفعم�

�باxcن� �صل�aا �وKي �لها، �العتبات�اcجاورة بباÄي

  . ذاته

�و �الذي �مرفوع�هداء �الكاتبة إ#ى��اخطته

    وهو�إله�الحب�والرغبة��،)ايروس(هYZوس�

                                                           

1
  37صمستغانم'�أحRم،�ذاكرة�الجسد،� :
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�معتمدة� �شعرية، �بلغة �صيغة �إيروسية �باxcن�فكث�YZمن�اcشاهد �أما والجنس�عند��غريق،

  .الكتابة�بالجسد

�و�زرق�� �والعاطفة، �والحب ��ثارة ��حمر�لون �ألوانه �من �نجد �الغRف �إ#ى وبالعودة

�الروم �اللون �الهادئالفاتح �ارتباط�،ان�)' �يحققه �و�ستقرار�الذي �و�مان �الطاقة  وهو�لون

�بخياa´fا�ا �الساردة �سمات �و¬ي �والجاذيبة، �الغموض �لون �و�سود �عاشق، �بزوج لساردة

'(Ðت�هذه��لوان�تو�ي�بسمة�السرد�و¬ي��يروffحقة�حبة�غبار،�دRا�مa . الغامضة،�ومغام́ر

  .ية�بمضمون�اxcن�الروائي،�ثيماته�وأسلوب�كتابتهليمثل�غRف�شهقة�الفرس�عتبة�موح

 
ُ
�ت �الرجل �يكتب �الذي �النص�الروائي �الغRف�أيضاKي �ع\ى zÓستحضر��ن� �لها�و ، يكون

الفجيعة�صورة�الغRف�وجه�امرأة�و �Kي�سرادق�الحلم،�عRقة�بإحدى�الشخصيات�Kي�الرواية

فكان��،-كما�رينا�سابقا-أنسنت�ال}'��ةما�¬ي�إ�fتجسيد�للمدينة�العاهر �،قبيحة�بمكياج�فاقع

�الفاقعة �اcكياج �تكدس�ألوان �ذلك �وأك��Yمن �تفتقر�للجمال �امرأة �بتأجج��،وجه �تو�ي ال}'

  . يعزز�ذلك�شكل�شفاهها�الكبYZة،�الرغبة�الذي�يصفها�a³ا�الراوي�Kي�اxcن�الروائي

لكن�الصورة�ترتبط�بالعنوان�أيضا�من�حيث�

فكان��،الفجيعة/الحلم�جمعه�بZن�متناقضZن

�الثاني� �النصف �بينما �مضاء �الوجه نصف

  . �fيظهر�منه�إ�fالعZن�والشفاها،�أسود

�،غ�YZأن�الوجه��fيحتل�كامل�مساحة�الغRف

��يقونات� �من �مجموعة �بالخلفية �إن بل

�الرواية� �بعالم �عRق�aا �لها �ال}' �خرى

�،'Ñا��،أشجار�كثيفة�إ#ى�جوار�الوجهالعجائaiبي

�إ �أقرب �وضعية �طقوس�العبادةأناس�Kي �،#ى

    الدينية�بقب�aا�بالقرب�مaiم�يظهر�شكل��بنية

أو�ع\ى��قل�،�مشهد�تشييد��له�قبحون ما�يذكرنا�بأحد�مشاهر�الرواية�وهو��،الهRل�فوقهاو 
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ضاء�واcعتم�Kي�وجه��ن�zÓيجد�Kي�العنوان. طقوس�التعبد�إليه
ُ
cن�اZي�و ،� هذا�التقابل�بK�z{ح

Zن�الروائي�تفسxcهاY�، YZن�الخZن�القذر ،�الظلمو �ذلك�أن�الرواية�قائمة�ع\ى�التقابل�بZالنقيو �ب�،

YZغ�fاء�cسخ�الذي�يتعرض�له�الشاهد�يتم�باcمن�ا�YZأن�التطه�z{ح .  

  �fيبقى�ع\ى�صورة�الغRف�غ�YZالوجه�و �،Kي�الطبعة�اcوالية�تغيب�كل�هذه�التفاصيل

�والقبة� �و�ضاءة، �الظلمة �بZن اcشطور

Rالذي�باله�¿ZمYxلل�¿Zترك� �Kي �يعلوها، �الذي ل

�إ�fالتضاد� �القارئ �ف�Rيرى �الغRف، يشغله

وخلفه�يظهر��،ع\ى�وجه�قبيح�يتصدر�الواجهة

�النص�ال�Yية� �يرتبط�بلغة �الذي الرمز�الدي±'

  .بالتناص�القرآني

�الصغ  �اللوحة �هذه �وهو�أطرت �باuسود، YZة

�من� �كثYZا �أضفى �الوقار�الذي �لون �كان وإن

�أك��Yالجما �شكل �Kي �وأظهره �الغRف �ع\ى ل

  وقارا�وجدية،�فإنه�لون�التشاؤم،�الذي�قد�
  

� �بZن �الصراع �بأن �مساحة�يو�ي �باÄي �ع\ى �ممتدة �عتمة �إ#ى �ينت¼' �الوجه �ع\ى �والعتمة النور

  .الغRف

� �أما �فبش�YZمف}' �نصف�الغRف��مامي �امتداد �النصف،يستحضر�الجسد��نثوي�ع\ى �أما

� �خلفالثاني �و فمجرد �الجسد �من �الثاني �النصف �تخفي �داكنة �خضراء �عريية . التام�هتمنع

الجسد�اcرسوم�باللون�الب±'�الداكن،�وهو�لون�الصYºو�الجلد،�وهو�ما�عاشته�الشخصيتان�

  .الروائيتان�كريمة�وزهرة
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أما�اRcمح�ال}'�اختارها�اcصمم�uن�zÓالغRف�

فاcرأة�Kي�الصورة��،فتحيل�إ#ى��لم�والوحدة

�بيدهاتح �جسدها �و تضن �نفسها��، ¬ي

�z{مرسومة�باللون�الب±'�الداكن،�جسدها�ح

�غراء،�الذي� تعب�YZعن��لم��fعنKي�عريه�

�عتّ  �هنا �فاللون �زاهية، �بألوان �عادة م�يأتي

لينقل�نفسية��،ع\ى�جماليات�الجسد��نثوي 

�جتما¡ي�� �والوسط �الروائية، الشخصية

  ت�اللون�فتساهم�دff «والبيئة�اcحيطة�a³ا�
  

،�للشخصيات�النسوية�الواردة�K«1ي�نقل�الدffت�الخفية�و�بعاد�اcستYxة�Kي�النفس�البشرية

   .Kي�الرواية

انتقاد�لم�يربط�،�غ�YZأن�هذا�الغRف�سحب�سريعا�تحت�ضغط��نتقاد�الذي�وجه�إليه

�يبدوو �بZن�عتبة�الغRف ة�الروائية�الشخصي uن�الصورة�موحية�بمشاعر،�مxن�الرواية�فيما

،�بل�نظر�إليه�بشكل�سطpي�ع\ى�أنه�جسد�عار،�ما�تو�ي�بأجواء�النص�الYxاجيديةك،�كريمة

�للكاتب �إ�fأن�حذف� فما�،الذي�كان�وقتئذ�غ�YZمكرس فوجهت�انتقادات�أخRقية كان�منه

zÓصورة��ن.  

�باuبيض،� �جسدها �تلف �طفلة �صورة �الفرنسية �طبع�aا �Kي �كاف �القريبة �غRف ع\ى

ق�cص�YZالقريبة�كاف�ال}'�ان�aت�إ#ى�التنقل�من�عيادة�نفسية�إ#ى�أخرى،�فالرداء��بيض�كاستبا

� �أغطي�aا، �أو �اcشفى �مRبس �يمثل �اقد �Kي ��نثوي �فالجسد �لصورة �مباشرة�له صلة

 .مباشرةالذي�يش�YZإلaªا�الروائية،�وبالعنوان�بالشخصية

 

                                                           
   125ص�،�1999جوان�س��4ع�،�مجلة�التواصل،�جماليات�اللون�Kي�شعر�ابن�اcعx¿،�فتاح�نافععبد�ال: 1
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�اختار� �فقد �العربية �الYxجمة �Kي أما

وسط��ز �م،�سيدة�عجو �اcصمم�صورة�تمثل

�منه� �يروي �الذي �هو�البيت �ريفي، �بيت فناء

�معه� �الوحيدة �اcقيمة �ف¼' ��م �أما السارد،

بالبيت،�سيدة�يتقدم�a³ا�السن�دون�أن�تفقد�

�صورة� �به �تو�ي �وهو�ما �صRب�aا، �من شيئا

�fمرأة�مسنة�رغم�انحناء�جسدها،�إfف�Rالغ

�د �وسط�فناء �لRستمرار، �رمزا �واقفة، ار�إabا

�تو�ي� �كانت �كما �لسلط�aا، �بقلعة ها،�شبه

  .بذلك�للسارد
  

�Kي�نظرة�أو#ى�تذكر�بشهرزاد�Kي�ثياa³ا اcرأة،�ع\ى�غRف�رمل�اcاية�تحضر��ن�zÓنصا�تراثيا

�لهاو �الدف�الذي�بZن�يد¾aاو ،��نية�اcجاورة غ�YZأن�الدف�الذي�رسم�عليه�وجه�رجا#ي�قد�،

  .ت�الحكائية�Kي�قصصهايكون�لشهريار�أو�uحد�الشخصيا

�ليلة� �ألف �عوالم �ع\ى �الغRف �صورة تحيل

�¬ي� �أخرى �غرافيكية �وحدة �وبإضافة وليلة،

� �الفر¡ي �بعد�"العنوان �السابعة �الليلة فجعة

�ع\ى��،"�لف �سيطرأ �الذي �التحويل يدرك

ذلك�أن��حداث�تتجاوز�زمن��،النص�السابق

الليا#ي�ال}'�ان�aت�ليلة�واحدة�بعد��لف،�Kي�

�السبعة��حZن �الليلة �Kي �أحداث�الرواية تدور

بعد��لف،�افتتاحية�الرواية�¬ي��خرى�تYºز�

�التحويل�وشهرزاد�تنسحب�مخلفة�فعل� هذا

  الحكي�لشقيق�aا�دنيازاد،�ويمتد�التناص�
  

  .التحوي\ي�للنص�للسابق�ع\ى�امتداد�النص�الRحق
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جعله�و ،�يكن�تسليعا�له�استحضار�الجسد��نثوي�ع\ى�أغلفة�الرويات�اcذكورة�لمإن�

� �للرجال« مجرد �معروضة �وبضاعة �م1�ai»سلعة �خRل�الغرض �من �القارئ �جذب �فقط ا

�الصورة �له، �إن �الرويات�بل �بمشاهد �الواردو �صلة �النسائية �فaªاالشخصيات �ة مجسدة�،

  . أو�إيحاء�بعوالم�أو�أحداث�الرواية،�أو�uحد�مشاهد�الرواية،�لحاa´fا�النفسية

   عودة�الصوت�ا@غيب�ثقافيا�- تكلم�ضم»��ا@�-2-2-2

محكما�سيطرته�ع\ى�،�إذا�كان�الحكي�هو�نصيب��ن�zÓبعد�أن�احتكر�الرجل�الكتابة  

�2ع\ى�التاريخ�من�خRل�كتابة�هذا�التاريخ�بيد�من�يرى�نفسه�صانعا�لهو �الفكر�اللغوي�والثقاKي

فكانت�الرواية�،�Rع�بالسردأهلها�لRضط" الحكي"فإن�نصيaÀا�ذاك�،�ما�جعلها�تغيب�عن�التاريخ

Yء�صوت�النساء«رحابة� ¬ي�الفضاء��ك�Rعè� قها�بلسان�حالهنوRشك�أن�الرواية�(...) انطf

لعل�أول�و �3»إثبات�خصوصي�aاو �(...)تأريخ�cا�تغفله�السلطة�الذكورية¬ي�اcجال�الذي�يتسع�لل

cا�YZي�تأنيث�سردها�¬ي�استعمال�ضمKالكاتبة��zÓا��نaالغائب�" أنا"تكلم�خطوة�خط��YZبدل�ضم

aا،�"هو" ،�ت�وجودها�كائنا�غيبته�الثقافةإثباو ،�لتخرج�بذلك�من�مرحلة�الصمت�إ#ى�إعRء�ص́و

من�كائن�مندمج�إ#ى�ذات�« تحولت�بالكتابة،�ا�تابعا�لرجال��سرة�أو�الجماعةجعلت�منه�كائنو 

aاو ��نا��نثويةمYºزة�،�4»بالخطاب�الaiاري�اcكشوفو �مستقلة�تتكلم�بضم��YZنا ،�معلية�ص́و

¬ي�تسرد�بضم�YZاcتكلم�يوميات�بطل�aا��ن�zÓو �كما�فعلت�فضيلة�الفاروق�Kي�اكتشاف�الشهوة

ترك±'�واقفة�ع\ى�محطة�مقفرة�تنعق�و ،�فقد�فات±'�قطار��حRم. لم�أحلم�Kي�تلك�الليلة« : باني

�أحRم�مستغانم،�مثلها�سارة�حيدرو �5»فaªا�غربان�الخيبة '�Kي�ذاكرة�الجسد�فقد�جعلت�أما

�له �مرويا zÓفهو�رجل�ا�ن� �الراوي �أما �ذراعه؛ �فاقد �رج�Rناقصا، �الجسدية �عاهته ،�تجعله

� �ارسطو�بأن �فلسفة �تقرر �كما zÓلن� �ثانية �الناقص�صورة �ناقص�«والرجل ��نثوي الجسد

                                                           
  31ص�،�2006،�لبنان�-اcغرب�،�اcركز�الثقاKي�العربي،�اللغةو �اcرأة،�عبد�هللا�الغدامي�:1
  7ص،��اcرجع�نفسه :2
  176ص�،�نقد�اخطاب�اcفارق ،�هويدا�صالح:3
  131ص،�اcرجع�السابق :4

5
  9صة�الفاروق،�اكتشاف�الشهوة،�فضيل 
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هو�و �1»..جزuنه�نتاج�عن�عجز�Kي�القدرات�الطبيعية�لãنسان�فاcرأة�رجل�عا،�ومشوه�ومعيب

�لراو�رجل zÓن�� �مستغانم' �لتوظيف�أحRم �بعض�القراءات �قدمته �التفس�YZالذي وجعلته�،

  . ما�يجعل�منه�مكافئا�لنzÓ،�يعاني�من�عاهة�يبدو�معها�جسده�ناقصا

�الراوي    �هذا �و �غ�YZأن �أحRم �يضع �التخيي\ي �الكاتب �مباشمستغانم' �عRقة �مع�Kي رة

�ذي�كان�يحتكر�الكتابة�فما�كان�من�الكاتبة�إ�fأن�تركته�يرويال،�كتابة�أخرى�¬ي�كتابة�الرجل

aا�اcؤنث�اcختفي�وراء�رجل�مقوض�يكتب�بيد�و و  اليد�،�احدةيكتب�بينما�تم\ي�عليه�¬ي�بص́و

أت�Kي�بيئة�ما�تمليه�عليه�اcؤلفة��ن�zÓال}'�نش�a³2او �يكتب�عن�الذاكرة،�اcفقودة��fالباقية

بYxت�يد�الرجل�وو ،�ع\ى�هذه�الثقافة�كان�مaiا�إ�fأن�ردت�بالكتابةفما�،�ترى�فaªا�كائنا�ناقصا

لة�حيث�كان�رامزة�إ#ى�زمنZن�ثقافيZن�هما�زمن�الفحو ،�ج�من�الحرب�إ#ى�الرسم�ثم�الكتابةليخر 

من�الفحولة�ذات�عصر�ثقاKي�جديد�يخرج�الرجل�فيه� زمن�ثان�هوو ،�الرجل�الكامل�اcحارب

�و  �اcطلق �فو السلطان �العليا �هو�مؤنثاليد �ما �كل �ق �صوت�كتبت، �مجرد �اcرأة�ليصبح �به

  فماذا�يسرد�عن��نوثة�؟� 3.جعلت�لسانه�يجري�ضد�فحولتهو �خاسراناقصا�و �بجعلته�ينكتو 

  :كل�ما�تتمناه�لنفسها عن�اcرأةو �هذا�الراو�الرجل�يكتب�للمرأة

محاطة�بنظرات�،�مغرية�شهية،�ها�أنت�ذي�تتقدمZن�كأمYZة�أسطورية« 

  مكابرة�..بسيطة،�و�مربكة..مرتبكة.. و�عجاب��نaÀار 

�ذي �أنت �ها �كالعادة، �سّره �Kي �رجل �كل �النساء�. .يش�aيك �كل تحسدك

  ..حولك�كالعادة

   4».أواصل�ذهو#ي�أمامك�-كالعادة�-و�ها�أنذا�

                                                           
  19ص�،�السرد�النسوي ،�عبد�×�ابراهيم�:1
،�التمثRتو �التلقي�الخطاب،�الكتابة�النسوية: ضمن،�سرد��نوثة�Kي�رواية�ذاكرة�الجسد�uحRم�مستغانم'،�وردة�معلم�:2

،�الثقافيةو �وبولوجيا��جتماعيةلوط±'�للبحث�Kي��نYxا اcركز،�كريستZن�ديYxيز،�فوزيو�بن�جليد،�إشراف�محمد�داود

  211ص�،�2010،�الجزائر
  184ص،�اللغةو �اcرأة،�عبد�هللا�الغدامي:3
4
  354صمستغانم'�أحRم،�ذاكرة�الجسد،� :
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�اcروي�لهايرسم�الراوي�الرج   zÓبأن�تكون�،�ل�صورة�مثالية�لن� zÓإنه�يسرد�حلم��ن

� �الر مش�aاة �جالمن�كل �النساء، �من �قرينا´aا �من �محسودة �هو�إ�fقناع�، �ما �الرجل فالراوي

� �الضمنيةيختفي �اcؤلفة zÓخلفه�صوت��ن� ،zÓأن� �عن �بالسرد �السردي �تؤنث�الفضاء ،�ال}'

الفظيع�للصور�و ��fبل،�تYxاءى�بزخم�Kي�السرد�الهائل«اcروي�لها�Kي�آن�و �جعلها�موضوع�السردو 

�تشت¼'�كل�امرأة�أن�تكون  1»الذكر:ال}'�تستث��YZخر صور�ترسم�،�¬ي�Kي�الوقت�ذاتهو ،�كما

،�cرأة�Kي�غياب�تصور�لها�عن�ذا´aا�ن�zÓاcث\ى�كما�تش�aªaا�الثقافة�الذكورية�ال}'�تشبعت�a³ا�ا

إن�هذا�السرد�،�الجمالية�ال}'�سن�aا�تلك�الثقافةصارت�تس©ى�¬ي�بنفسها�إ#ى�بلوغ�القيم�بل�و 

اف�لها��عYx ؛�س�سوى�الكلمة�ال}'�تحلم�بسماعها��ن�zÓعن�ذا´aا��فتتاني�بصوت�الرجل�لي

سرد�أحRم�مستغانم'�الذي�يرى�فيه�ابراهيم�محمود�تجسيدا��.بالجمال�وفق�مقاييس�الرجل

وفق�،�لجمال�لذائذي�كما�هو�مشت¼�zذكوريا�هو�أيضا�متكأ�لن�zÓال}'��fترى�ذا´aا�إ�fمش�aاة

يتعرضن�لتثقيف�متواصل�Kي�أن�هذا�«نسوية�للجمال�فالنساء�uن��fقيم�،�قيم�ذكورية�أيضا

�جذابة �يجعلها �و �ما �الر �2»مثYZة �ذوق �يجعلهن�يسعZن�èرضاء �يرضZن�ما �معتقدات�أabن جل

�و . أنفسهن �يرى�فaªا �الرواية�ال}' �حصل�Kي�هذه �بالذكورةهو�ما ،�عدد�من�الدارسZن�احتفاء

،�وإشباعا�لل½Yجسية��نثوية،�للسماع�عن�جمالهااشباع�لaiمها�و �بينما�¬ي�احتفاء�باuنوثة�أيضا

  .رجل من�طرف�راو اcروي،�ال}'�تحضر�بكثافة�Kي�هذا�الفضاء�السردي

     تأثيث�الفضاء�السردي�با�شياء-2-2-3

� �الضمYZتتجسد �بعد �الروائي �الفضاء �أنوثة �خRل�و ، �من zÓلن� �الصريح هو�الحضور

حضور�غ�YZو ،�اcروي�لها�Kي�ذاكرة�الجسدو ،�شهقة�الفرسو �ة�Kي�اكتشاف�الشهوةصوت�السارد

�fتخلو�و ،�إذ�أن�السرد�النسائي�يحتفي�باuشياء��نثوية�بشكل�بارز ،�مباشر�من�خRل�أشياaÙا

zÓث�من�حضور�أشياء��نRأي�رواية�من�رواياتنا�الث.  

�أنثوية �بأشياء �السردي �فضاءها �الفاروق �ثياب�داخلية�:تؤثث�فضيلة �بكعب�، صندل

�رفيع �اجة�عطر�نسائيزج، �بالحديث�. فرشاتZن�لسنان، �فتفتتح�السرد �أحRم�مستغانم' أما

                                                           
  189ص�،�2012،�سورية،�دار�الحوار،�جماليات�الجسد�اcحظور ،�زئبق�شهريار،�ابراهيم�محمود�:1
  30ص،�اللغةو �اcرأة،�عبد�هللا�الغدامي:2
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�عن�أ �من�أثاث�البيتأيضا �أنثوية�لكaiا �شياء �صلة�باÈنية�النحاسية�Kي�صورة�الغRف،  :لها

cاء� مرّش و ،�سكريةو ،�فناجZنو ،�بصينية�قهوة�نحاسّية�كبYZة�علaªا�إبريق،�لتعود�بعد�لحظات«

�1».ياتصحن�للحلو و �الزهر  ،zÓو �آنية�تحملها��نzÓنuبا� ��نية،�تقدم�فaªا��كل�اcرتبط�أيضا

�مرتبطة�باuنzÓو  �يلتفت�لها�سارد�أحRم�،�قريبة�من�عوالهما،�إن�كانت�لوازم�بيتية�فإabا لهذا

�رجل�مستغانم' �أنه �رغم ،zÓن�� �بعالم �اللصيقة ��نيةو �التفت�للتفاصيل �آخر�من�. ¬ي نوع

كانت�تزورها�Kي�تونس�..«¬ي�و �اcعتقدات�الشعبية�للنساء�يذكرها�السرد�أيضا�شياء�يرتبط�ب

�بالشمع �محملة �مرة �والدعواتو �كل �السجاد �ضريحها، �بZن �عمر�(مزارو �متنقلة سيدي

،�اضرة�Kي�فضاء�سردي�يحكمه�صوت�رجلوأدعي�aن�ح،�عادات�النساء�وأدوا´aن 2»)الفاياش

abuا�،�الرجل بلوازم�أنثوية�ما�كان�ليلتفت�لها�وائيتؤنث�الفضاء�الر ،�تتحكم�به�مؤلفة�ضمنيةو 

  . من�صميم�عوالم�اcجتمع�النسوي 

  K� �مختلفللساردة �نوع �من �أشياء �الفرس �شهقة �ي �الغبا، �حبة �تطاردإabا �ال}' �ر

¬ي�و �لكaiا�ترتد�نحو��نوثة،�¬ي�عموما�أشياء�لصيقة�بعالم�الرجال�أك�Yو �الخمر الحشيش�و و 

�مت �فضاء �أخرى�تجعل�من�اcرآة �عالم�امرأة �اcرآة"خي�Rينفتح�ع\ى �ليست�سوى�" امرأة ال}'

  . للساردة جزء�من�الذات�اcتشظية

zÓلن� �من�أقرب��شياء �اcرآة ،zÓلعوالم��ن� �تكون�رمزا �تكاد �إabا �بل �ليست�، غ�YZأabا

إن�و  ،اcرآة�ليس�تافها�مطلقاالحديث�عن�و ،�الثقافةو �إabا�ثيمة�Kي��دب؛�مجرد�÷)'ء�أو�أثاث

YZغ�fأن�تعكس�الواقع�� �كان�اcفYxض�فaªا �أن�اcجتمع�يرى�Kي�اcرآة�شيئا�، فإنه�ليس�خفيا

بأنوثة�ال}'�تحتفي�،�ال}'�تYºز�Kي�نص�الرواية¬ي�الدfلة�و ،�3يعكس�نرجسية�واعية�بحدودها

مديح�،�تجعل�مaiا�محط�مديح�من�طرف�كل�شخوص�الروايةو ،�الساردة�ع\ى�امتداد�السرد

� �مع�ذامؤسس�كما �سابقا �للجمالرأينا �قيم�ذكورية �الجسد�ع\ى �كرة �القيم�ال}'�، �نفسها ¬ي

،�ح}�zشقيق�زوجها،�كل�الرجال�تصور�نفسها�مش�aاة�من�طرف،�تس©ى�الساردة�èثبا´aا�لذا´aا

                                                           

1
  8صمستغانم'�أحRم،�ذاكرة�الجسد،� :

2
  109اcصدر�نفسه،�ص :

3:Peter Schnyder , Avant-propos, Miroirs – Reflets, Esthétique de la duplicité,P6 
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¬ي�غارقة�Kي�و �حبيب}'�نمرة�مش�aاة�ح}z«أما�هذا��خ�YZفيختصر�صورة�هذه��نK�zÓي�عبارة�¬ي�

التفاف�الجبس�حول�جسدها�تأتي�الكاتبة�بالصوت�الذكوري�و �رغم�مرضها 1»..بحار�من�الجبس

" �جمل"رغب�aا�الدائمة�بأن�تبقى�و ،�مشبعة�نرجسية��نوثة،�ليعYxف�لها�بأabا�ما�تزال�مش�aاة

عيون�الرجال�الذين�ينطقون�أو� ليست�غYZ،�ليس�فقط�أمام�اcرآة�بل�أمام�مرايا�من�نوع�آخر

  ."اش�aاء"يسعون�إلaªا�

،�لذي�تصوره�الساردة�Kي�صور�مختلفةا،�ل½Yجسية�محاصرة�بإدراكها�لقصورهاهذه�ا  

�اcرآة �امرأة �وطن �إيجاد �العجز�عن �مaiا �الغبار ، �حبة �القبض�ع\ى �ال}'�و �العجز�عن الغيمة

�ظة�انعتاقأخYZا�Kي�خيانة�جسدها�الذي�خذلها�Kي�لحو ،�تطاردها�الساردة�Kي�لحظات�الثمالة

�اcنت¼و  �zلم�يبلغ�a³ا �ان�aت�محاطة�بالجبس�لYxميم�الجسدو ، �و ، الفضل�"لعل�موت�الزوج�Kي

YZجسيةو �"�خY½ال� ذلك�أن�الزوج�،�هو�أول�فصول�الرواية�هو�لحظة��نكسار�الرمزية�لهذه

،�تYºيره�إK�fي�إشرافه�ع\ى�اcوت�صورة�مثالية�لرجل�يتقبل�كل�خطايا�زوجته�a³دوء��fيجد

يخذل�أنه�و �خاصة،�السحرية�ال}'�تظهرها��جمل�دومامرآ´aا�كان�،�هذا�الزوج�اcحب�اcتفهم

  . يخلفها�دون�ذلك�السحر�الذي�يؤجج�نرجسي�aاو �يموت،�غYZها�من�النساء�ليبقى�معها

  كتابة�الداخل�- كتابة�الذات�Bنثوية�-2-2-4

�أو   �بأشياء �بتأثيثه �الروائي �الفضاء �إذن �الكاتبة �مشاعر� تؤنث z{أو�ح� �يومية عادات

�يأتي�سرد�العالم�الداخ\ي�لن�zÓمن،�غ�YZبعيد�عن�اcشاعر،�ية�Kي�النصZن��خYZينكال½Yجس

�النسائية �يمZ¿�الرواية �أهم�ما �حZن�، zÓنuا«كأنك�باa´كتبت�ذا� �تكون�قد �تكتب�نّصها هذه�،

بؤرة�تنطلق�و �2»الذات�ال}'�تتحّول�إ#ى�عRمة�أنثوية�جاذبة�مستقطبة�لجميع�اcحاور��خرى 

�خارجية�ولغة�كتابة�من�جهة،�ط�الحكايةمaiا�كل�خيو 
ً
�هذه�الذات�اcلخصة�Kي�الجسد�بنية

�للعالمو ،�مشاعرهاو �دواخل�الشخصية��نثوية�بكل�هواجسها،�¬ي�عالم�الداخلو  من��رؤي�aا

  . الجهة�الثانية

                                                           

1
  27صسارة�حيدر،�شهقة�الفرس،�:

  100ص،�فعل�الكتابةو �سرد�اcرأة،��خضر�بن�السائح�:2
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تغيب�هذه��خYZة�عند�أحRم�مستغانم'�uن�الراوي�الرجل�شخصية�من�الرواية�تحرمه�

ال}'�يمكن�أن�تتحقق�Kي�حالة�راو�عليم�،�حاطة�بعوالم�اcروي�لها�الداخلية� من�" الرؤية�مع"

؛�اكتشاف�الشهوةو �شهقة�الفرس :الروايتZن��خريZنو �شخصية�نسائية�كما�هو�الحال أو�راو

،�كما�تحسه�Kي�لحظة�احتضار�زوجها تلون�العالم�كما�تراه�أو��صحو �Kي��و#ى�ترسم�الساردة

'(µي�حوار�داخ\ي�يقK� أفكارا�ليثبت�أخرى :  

بل�قلت�فقط�أن� ..إ#ى�أينو �cاذاو �لم�أفكر�كيف،�عندما�رأيته�يحتضر«

لم�..هناك�شيئا�غريبا�سوف�يحدث�بعد�لحظات�Kي�هذه�الغرفة�الصامتة

بل�. .أن±'�سوف�أحزن�ع\ى�موته�كما�لم�أحزن�من�قبلو �أفكر�أن±'�أحبه

� �تكون �سوف �دونه �من �سأعيشها �ال}' �حياتي �أن �فقط غريبة�قلت

�الجنون ..أيضا �لم�أفكر�Kي �يشaÀه أو، �أين�÷)'ء �يزحف�ببطء�الذ، ي�بدأ

ذ�بي�أكتشف�أن�كل�إو �الستائر و �يغمر�ألوان�الجدران،�ع\ى�أجواء�البيت

بل�قلت�فقط�إن�الرمادي�ربما�هو�اللون�الحقيقي�لكل�؛�÷)'ء�صار�رماديا

�الخيالو �÷)'ء �وحدهما �و �أن �من �Kي�الخوف ��شياء �يلونان الوحدة

   1»نناأعي

هناك�جزيرة�غرقت�كاuتلنتيد�تحت�مياه�..لكن�شيئا�ما�تغ�YZيا�صديقي...«

�فوجدته�. .اcحيط �منذ�fمست�يدي�عنقه �داخ\ي �ماتت�Kي هناك�امرأة

�
ً
مع�بعض�الصفحات��خYZة�،�هناك�كتاب�انطوى�منذ�رحيله..(...)صامتا

�ع\ى�تلطيخهاو �ال}'�بقيت�بيضاء
ً
  ..ال}'�لن�أجرؤ�أبدا

لم�يعد�أي�÷)'ء�بسيطا�بالنسبة�..الغرابة�ال}'�تغمر�كل�÷)'ء�هناك�هذه

يبدو�#ي�غاية�Kي�البساطة�صار�ظواهر�و �كل�ما�كنت�أفعله�من�قبل..(...) إ#ي

   2 »..أخرى�ترعب±'�دون�أن�أفهم�cاذاو�هناك�أشياء�..(...)غريبة�تث�YZخوKي

فaªا�الساردة�ع\ى��هذا�الطول�اcفرط�للمقبوسات�ي()'�بعوالم�هذه�الرواية�ال}'�تنفتح  
                                                           

1
  7صسارة�حيدر،�شهقة�الفرس،�:

  11�،10ص�ص�،�نفسهاcصدر�:2
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aا�الداخ\ي�الذي�يعيد�تشكيل�عالم�ما�بعد�موت�الزوج حيث�،�ذا´aا�متلذذة�باèنصات�لص́و

�حب الذات �الرمزيةبؤرة �بالدffت �تحوa´fاو �\ى �ع\ى�، �الدالة �باfنزياحات �يصدح �خطاب Kي

اcشكل�الزوج�،�الغربة�Kي�عالم�سيخلو�من�مرآة�ذا´aا�السحريةو �ع\ى�الخوفو �1نثوي � الوجع�

تأتي�ع\ى��يتقبل�كل�ماو ،�الذي�يش�aªaا�Kي�كل�حاa´fا،�aاشهريارها�اcفتون�K�،³ي�صورة�مثالية

�بالرعايةو ،�ادمان�للكحول و ،�فعله�من�تعاط�للمخدرات الحماية�ح}�zو �أك��Yمن�ذلك�يحيطها

ل�كل�هذا�يؤول�إ#ى�abاية�سYxفع�عن�العالم�الحلم'�الذي�صورته�الفصو ،�من�ممارسا´aا�ذا´aا

سYZفع�عaiا�غشاوة��لوان�الaÀيجة�،�اcوالية�من�الرواية�ال}'�حصلت�قبل�الوفاة�كرونولوجيا

�بالخوفلتYxاءى�Kي�لون�واحد�هو� �الرمادي�الذي�يخلق�احساسا من�: الرعب�من�كل�÷)'ءو ،

�سجائرها aا، �قه́و �شروق�الشمس، �نابعو �غروa³ا، �دffت�جديدة �لها �تضع �من�نفسها�ال}' ة

لغروب�او ،�بالنسبة�لها�´aديدا�بكارثة�ستقع�ح}�zأن�اشراقة�الشمس�تصبح،�عوبةاcنكسرة�اcر 

،�ات��نثوية�للعالم�بعد�أن�ترملتغYZها�من�الصور�ال}'�ترسم�لنا�رؤية�هذه�الذو �...مشهد�آثم

  . رؤية�محكومة�بالخوف�من�كل�÷)'ء�حولها

zÓا�ُيغّيب�الغياب�القصري�للزوج��نaiم� ،� �داخ\يهناك�امر "باcوت�أيضا �ماتت�Kي  "أة

السابق�انشطارها�إ#ى�ذوات�ال}'�رأينا�Kي�الفصل�،�'�ماتت�¬ي�واحدة�من�ذوات�الساردةاcرأة�ال}

هو�أخ�YZمن�و �"اcفصل��خYZ"ستموت�إحداها�Kي�الفصل��ول�من�الرواية�اcوسوم�،�متعددة

تفاصيل�ب�R"وا#ي�نكتشفها�ع\ى�امتداد�الفصل�اcو �لنعود،�حيث�الYxتيب�الكرونولوâي�لحداث

� "أهمية �يليه �الذي �الفصل �Kي �أقل ��خ�YZاcوسوم� "أصداء"وبشكل �الفصل �Kي �تعود بينما

"xمحاولة�اخ�YZاع�الفصل�ما�بعد��خY "حياة�ما�بعد�وفاة�الزوج�بذات�الساردة�ال}'�اختفتإ#ى� 

إضافة�،�رتهأسو ،�واعجاب�أصدقائه،�الغارقة�ب½Yجسية�يعززها�الزوج�اcفتون �الذات،�)ماتت(

عيون�،�من�خRل�عيون��خرين،�رؤياها�لذا´aاو ،�تسرد�هذه��نا�رغبا´aا،�إ#ى�اش�aاء�شقيقه�لها

يشبع�نرجسي�aا�تماما�كما�رأينا�Kي�ذاكرة�و ،�Kي�شكل�ير|)'�ذوقهنفسها�فتصور�،��خر�الرجل

  . الجسد

� �الحلمتضع �بZن �حدودا �الفاروق �صو �فضيلة �ال}' �حيدر �سارة �عكس �ورتالواقع
                                                           

  103ص�،�فعل�الكتابةو �سرد�اcرأة،��خضر�بن�السائح :ينظر:1



 ����� ����� ����� ������'�(���'�(���'�(���'�(�� : : : :       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����     &"�� &"�� &"�� &"���'�(���'�(���'�(���'�(��     : : : :
��	 �-./� �������
��	 �-./� �������
��	 �-./� �������
��	 �-./� �������     

 

 

263 

�بحثة �حلمية �صورة �Kي �شهريارها �واقعية، �uي�مرجعية �ارتكازها �لعدم �فضيلة�، �ساردة بينما

�حيث�تس �الرواية �من �الفصول��و#ى �Kي ��قل �العاZcن�ع\ى �بZن �الداخلية�تفصل �عواcها رد

�كليل�رومان�)'�جميل(...)الشاب��سمر�« "رجل"Kي�،�محددة�حلمها الحلم��1»تحُل�سمرته�ع\يَّ

 uم�الذي�تنتظر�النساء،�ي�فتاةالبسيط�Rنتظار ،�فارس��ح��حلم�بسيط�يكلل�سنوات�من�

تناقض�طباعهما�الذي�و �بعنفه اcخيب�للحلم،�¬ي�تصطدم�برجل�الواقعو �ينت¼'�بخيبة�كYºى و 

  .ينت¼'�بفشل�الزواج

صار�و �أحRم�اليقظة�ال}'�تورطت�a³ا،�محكومة�بالحلم" باني"العوالم�الداخلية�للساردة�

� �التخلص�مaiاصعبا �علaªا �ضُ ، �أن �الفضاءبعد �علaªا �تُ و �يق �البيتصارت �مغادرة �من ،�منع

و�تورطت�Kي�أحRم�اليقظة�لتصبح�مشكل}'�« :�fتتمكن�من�وضع�حدود�لهاو �لتنطلق�اcخيلة

  ،�أنا�أدرسو �أحلم،�الكYºى 

  ،�أن�آكلو �أحلم

  ...أنا�ساهيةو �أقطع�الطريق،�أنا�أم()'و �أحلم

  .اليوم�و�أنجو�من�ألف�حادث�Kي

  .أحلم

�بأحRمي �أصبحت�مغلقة �أخYxق�الشبابيك�ال}' ،� �2».#ي" إلياس"أخYxق�حراسة يضيق�،

تصنع�لنفسها�عاcا�آخر�و ،�يغلق�ع\ى�باني�فتنطلق�مخيل�aا�لتفتح�ما�أغلق�Kي�وجههاالفضاء�و 

�الخارâيطاc" داخليا" �العالم �من �محرومة �أabا �ا �الرجل، �يحتكره �الذي �اcخيلة�، �هذه لكن

�،�لق�uبعد�من�مجرد�أحRم�اليقظةستنط aا� دةحياة�جدي" باني"بل�تصنع�لـ بينما�ُتمpي�ذاك́ر

مpى�ليحل�محلها�أحداث�أخر�يجد�القارئ�نفسه�أمام�وقائع�تجاوزت�ثلÓ'�الرواية�تُ و ،�بالكامل

� �،�الكاتبة "باني"بشخصية�جديدة�لـ اcصابة�a³روب�انفصامي�تسبب�لها�به�عنف�" باني"ثم�لـ

 �"لجزائر�Kي�عشري�aا�السوداءا"الفضاء�
ُ
aاحيث�ق راحت�و ،�تل�زوجها�الذي�مpي�تماما�من�ذاك́ر

                                                           

1
  9صفضيلة�الفاروق،�اكتشاف�الشهوة،� 

2
  22�،21ص ص،�نفسه�اcصدر�:
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�مكان �Kي �حب �أحداث �ترسم �مغاير اcخيلة �الجزائر ، �عن �قسنطينةو �بعيد �هو�، �آمن فضاء

   .تخت�Yºفيه�الحب،�باريس

ال}'�ستجمع�بZن�" باني"كأننا�بعوالم�الرواية�بالكامل�جزء�من�العالم�الداخ\ي�للبطلة�  

غ�YZأabا�جميعا�،�1الواقع�اcعاش�جزائرياو �الثقافيةو ��جتماعيةو�لجسد�بكل�عدته�التاريخيةا

�نفس�باني �¬ي �أساسية �بؤرة �من �منطلقة �محاور �مجرد �من�حولها، �للعالم �برؤي�aا برؤي�aا�و ،

�لذا´aا �سلفا، �محددة �أفضية �داخل �عزل�aا �Kي �القسنطينية zÓن�� �ذات �بسلطو ، ة�مؤطرة

أك��Yمن�و ،�ود�الجسدي�لن�zÓبجسدها�الYºانيتراقب�الوجو ،�الفضاء�الخارâي�يقتضيّ ،�ذكورية

�نفسها ذلك �تتسلل�إ#ى �الداخ\ي، �عاcها �لله، روب�من�الذي�وإن�كان�يتخذ�من�الحلم�وسيلة

هو�يتملكها�من�و ،�سيطرة��خر�عليهو ،�انحسارهو ،�يدرك�محدوديته،�فإنه�خارج�الحلم،�القيود

هما�اللذان��fيز�ن�قابعZن�Kي�،�أ>ي�إلياسو �والدي... « :cها�الداخ\يالداخل�زارعا�الخوف�بعا

أنا�هائمة�Kي�شوارع�باريس�و �ح}z. لم�يختفيا�أبدا�من�مب±�zالخوف�الذي�شيداه�Kي�قلÑ'و �داخ\ي

،�بدافع�الخوف�كنُت�أغادر��ماكن�كلها (...)يراقب±'و �ينتاب±'�شعور�غريب�بأن�أحدهما�يتعقب±'

سلطة�الذكورة�Kي�النظام�،��خو�سلطة��ب�2»..من�كل�الرجال�الذين�عرفتأخ\ي�الذاكرة�و 

سياج�،�الفكرو �تتحول�إ#ى�حصار�ع\ى�الذاكرةو ،�ض�aا�ع\ى�عوالم��نzÓحكم�قب�بوي�ال}'�تُ 

،��رق�والهروب،�الحلمحيث�يصطرع�الخوف�و ،�مضروب�ع\ى�عالم�باني�الداخ\يمن�الخوف�

�القو  �اcجتمع �Kي zÓن��  آfم
ُ
�ت �ال}' �بذا´aاال ب�احساسغيّ سنطي±' �النسائية ،�أنوث�aاو �شخصية

�الرو  �زينت�عوالم �ال}' �السالفتZنوتغيب�ال½Yجسية �ايتZن ��لم، �والهروب ليعوضها تستبدل�،

كل�ما�يجعل�مaiا�أن�zÓتقابل�،�فباني�ترفض�بشدة�أنوث�aا،�رفضهاو �الهوية��نثوية�بالهرب�مaiا

YZا�الجسدية�بالخجل تغaحتجاب�بعيدا�عن�العيون�ال}'�ستكتشف�و  ،بني��تفرض�ع\ى�نفسها�

،�كالحمام�الذي�كانت�تزوره�كل�خميسفتنسحب�من��فضية�النسائية�،�إ#ى�أنzÓحتما�تحولها�

كنا�fحظناها�Kي�،�يلجأ�لها�البطل�Kي�الرواية�حركة�هروب�أخرى ،�تكتفي�باfستحمام�Kي�البيتو 

�ل،�الروايات�السالفة �اcرة �الحرج،�من�الهوية��نثويةهرب�الكن�هذه �ال}'�تسبب�لها بل�إن�،

                                                           

  203ص�،�زئبق�شهريار،�ابراهيم�محمود�:1
2
  14�،13ص�صفضيلة�الفاروق،�اكتشاف�الشهوة،�:
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� �كان �لها" نكسة"بلوغها �بيaiاو �بالنسبة �أقامته �الذي �ي�aدمو �جدار�الوهم �أنوث�aا �بZن تجد�ف،

� �تكونه �أن �تخجل �جنسا �البلوغ�أصبُت و «نفسها �بلغت�سن ��حZن �الحقيقية Kي�(...) بالنكسة

قد�عشت�و ،�ب�البنات�لن�يصيب±'�Kي�عمرهنكنُت�واثقة�أن�ما�أصا،�الرابعة�عشرة�من�عمري 

برغب�aا�بأن�تكون�" اقناع�هللا"عدم�القدرة�ع\ى�و �بZن�رفض��نوثة�.1».لوهم�ع\ى�طريق}'اذلك�

،�القدمZن�الوسختZنو �كنت�الصÑ'�ذا�الضفائر�الطويلة«  تقف�الطفلة�Kي�منطقة�وسطى،�ذكرا

 2»"الجزارين"أو�Kي�" وق�العصرس"الحلق�الذي�يضيع�Kي�و ،�الفستان�الذي�يتمزق�لسبب�ماو 

،�مشوهو �خافت لكنه�حضور ،�الحلق،�الفستان،�الضفائر�:تحضر��شياء��نK�zÓي�هذا�اcقطع

يفصلها�فض�سيتحول�إ#ى�غضب�يسكن��ن�zÓو ر ،�وثة�ممزقة�مرفوضة�بقوة�من�الداخلكأن

�عن�هوي�aا �و ، ��بوية �السلطة �أرادت�لها �عكس�ما �مفتوحة �أفضية �إ#ى �a³ا ��حياء�يدفع ¬ي

�عاcا�من��نطواء،�القديمة�لقسنطينة مزيج�من�اcشاعر�السلبية�،�الرفضو �حيث�تخلق�لها

عالم�أن�zÓتعيش�وهم�الذكورة�اعتقادا�مaiا�بأabا�ستكون�حّرة�بمقدار�،�تشكل�العالم�الداخ\ي

ائل�م�القال}'�fزمها�الوه،�للحركة�النسوية وهم�يتطابق�مع�الجهود�اcبكرة،�تطابقها�مع�الرجل

لكن�هذه�الفكرة�ستلقى�نقدا�من��دبيات�النسوية�ال}'�ستبZن�أن�،�الرجلو �بالتماثل�بZن�اcرأة

zÓانح�لهوية��نcف�اRخت�أخرى�ودية�و ،�ختRف�الذي�سيظهر�Kي�صور�عدائية� �3الهدف�هو�

  .بدأ�برجال�العائلة،�الشخصيات�الذكورية�Kي�النصو �بZن��ن�zÓباني

  الحميمي��تخييل-2-2-5

�الفاروق   �فضيلة �من �كل �تخييل�و �تشتغل �ع\ى �مكثف �بشكل �حيدر سارة

فالحميم'�يتمثل�فيما�؛�اcتجسد�من�خRل�ثRث�خصائص fiction de l’intimeالحميم'

إ#ى�مرجعية� إذا�كان�العائ\ي�Kي�شهقة�الفرس�غ�YZمرتكزو ،�4اcتحفظ�عليهو �هو�قريب�والعائ\ي

�النسو و �واقعية �الفلسفة ��بو �fإ#ى �للسلطة �اcعادية �بطروحا´aا �يةية �للعائ\ي�، uن�تصويرها

�بعيد �حد �إ#ى �مثا#ي �واق©ي، �مرجع �uي �منه �للحلم �أقرب �حاضر، �اكتشاف� فإنه �Kي بكثافة

                                                           

1
  15ص�،�اcصدر�السابق�:
  نفسهاالصفحة�،�اcصدر�نفسه :2
  77ص�،�السرد�النسوي ،�عبد�هللا�ابراهيم :3

4: R.Salado et autres, La fiction de l’intime, Edition Atlande , Belgique, 2001, P22  
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� �بنظام �العائلية �للعRقات �الحاكمة �الذكورية �السلطة �تعري �ال}' �جو «الشهوة هره�يتمK�¿Zي

هية�مرتبة�أقرب�للو ،�aªا�رجال�العائلة�مرتبة�اcركزال}'�يحتل�ف�1»البنية�الهرميةو �بالعدوانية

�الخطأو �اcتحكمة �عن �اc½¿هة �مع�، �رآها �أن �بعد �فراش�الساردة �يحرق �إلياس�الشقيق فهذا

  . �م�ذا´aاو�افتاخرا�من�طرف��بو �تلقى�فعلته�مساندة�بلو �"أبناء�الرحبة"عصابة�

�اف   �Kي �الكاتبة �a³ا �تطالعنا zÓأخرى�لقهر��ن� �ال�aميش�الذي�صورة �¬ي �الرواية تتاحية

: زواجها�أمرا�عائليا�بحثا��fصلة�لها�به يجعل�تقريرو ،��ن�zÓوحري�aا�Kي�اتخاذ�القرار�يلüي�عقل

�بال« �وقرار�عائ\ي �الجدران �ت�2»جمعتنا �الذي ��بوي �تعريته�¾aمش�النظام �ع\ى �الرواية عمل

�و  zÓختيار و �عقلهال هداستبعا�ن�� �ع\ى aا �عaiا�القرار �هاتخاذو �قد́ر �نيابة ،� �abuا �رأيه مجرد�Kي

¬ي�تعود�إليه�مطلقة�فيعد�أن�يسوي�كل�و �كما�فعل،�بينما�يحتكر�هو�العقل�والتدبYZ،�جسد

�إليهو �÷)'ء�مع�زوجها ،�والدهاو �لتلعب�دور�الزوجة�بازدواجيته�كما�هو�حال�والد´aا،�يعيدها

 مرة�ير ؛�بل�حال�اcرأة�Kي�اcجتمعات�التقليدية�بشكل�عام
ً
مرة�جمرا�يخفي�و ،�يدها�الرجل�رمادا

اcتعة�دون�و �لكنه�يستدعaªا�وقت�الرغبة،��ستبعادو�ية�وراء�حجب��همالكينون�aا��نسان

 ّZتغ� �إلaªاأن �نظرته ��Yالحميميات�من �abارا، �الطاعة �ع\ى �اcجYºة �الغريبة �ف¼' �ذلك�، �مع و¬ي

Rاة�ليaش�cي�خ،�اKرأة�cتخلق�عاطفة�بل�تبقي�ا�fغفلشهوة�cانة�الهام()'�ا�،�z{تحظى�ح�f

� �بل�تنادى�بـ �باسمها �مخلوقة"بمنادا´aا �3"امَرا" أو" يا �تسخيف�رأ¾aاو ، �يمعن�Kي ح}�zصارت�،

لق�ح}�zتقتنع�بما�يفرضه�علaªا�الرجال�من�حجب�وغو ،�تستسخف�نفسها�كردة�فعل�طبيعية

عورة�يجب�اخفاؤها�أعراف�جعلت�مaiا�و �لتبقى�محاصرة�بقوانZن،�منع�من�الخروجو ،�للنوافذ

فارضة�علaªا�حماية�مشددة�من�طرف�،�حجaÀا�عن��نظار�Kي�ثوب�أو�وراء��سوارو �باللباس

   4.�كراهاتو�اcراقبةو �اcجتمع�وجاعلة�إياها�موضوع�كل��نتقادات

منتقدة�اcجتمع�التقليدي�بثقافته�،�تعري�الساردة�Kي�اكتشاف�الشهوة�كل�هذه�الظواهر

اcتحفظ�(عنه��اcسكوتو �السرد�يتحول�عن�العائ\ي�إ#ى�القريبو �رؤي�aا�للحل�لتقدم،�الذكورية

                                                           
  62ص،�السرد�النسوي ،�عبد�هللا�ابراهيم :1

2
  7صفضيلة�الفاروق،�اكتشاف�الشهوة،� 

  54ص�،�نفسه�اcصدر�:3
  52ص،�2010،�اcغرب،�أفريقيا�الشرق ،�لدين�بصيغة�اcؤنثا،�بركة�النساء،�رحال�بوبريك:4
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ال}'�يتفتح�a³ا�الجسد�،�الفضاء�القسنطي±'�بفضاء�غربي�هو�باريس�ستبدلبعد�أن�ت،�)عليه

  .الخطاب��يروÐ)'و ،�تحضر�الكتابة�بالجسد،�فتتغ�YZلغة�الرواية،�"يكتشف�الشهوة"�نثوي�و

�فضا�إذا�يتفتح�الجسد �بالحريةKي �مشبع �ء �القهر�العائ\ي�مع��ب، �عليه �بعد�أن�توا#ى

�- تجربة�الحب��و#ى�تبدأ�جسديا�؛�فيخوض�تجاربه�fختيار�الحبيب��نسب�،��خ�ثم�الزوجو

يتجسد�من�خRل�توق�جسدي�إ#ى�جسد�و ،�بقبلة�ع\ى�ا�cوسط�فضاء�عام�هو�اcق¼�z- دوما

تكتشف�من�،�1»لحية�رجل�و �بحت�مهوسة�بشفاهأص،�Kي�ظرف�تلك�الفYxة�القياسية« :"إيس"

�الشهوة �خRلها �جسدهاو ، �يفهم �برجل �بلو �التعلق �يتفاعل �إليهو �يجعله �يتوق الصورة�،

لم�يحاول�أن�يفهم�شيئا��.أن�يوج7'يحاول�لم�«اcناقضة�تماما�لصورة�الزوج�الجلف�الذي�

�K«2ي�الزبالة" لكلينكسا"رمى�بدم�عذري}'�مع�ورق�و ،�أن¼�zالعملية�Kي�دقائق،�من�لغة�جسدي

بZن�باÄي�و �بيaiاو ،�ذا´aاو �بZن�البطلة�باني،�العRقاتو �#ى�محك�حقيقي�للمشاعر ليتحول�الجسد�إ

�الشخوص �به، �لRلتحام �يتوق �جعل�جسدها �uنه �إيس�اcعشوق �حساس�و ،� �إ#ى �a³ا يرتقي

� �مابالعودة �وfدة �إ#ى �للبداية �أخرى ، �امرأة �تخرج�مaiا �كتابات�تت�ال}'�ي�الصورةوهذ، �Kي كرر

العودة��وتصور�من�خRلها،�مرتبطة�بمخيال��ن�zÓال}'�ت©ي�إن�لم�تعش�تجربة�الوfدة،�النساء

�قبل�الزواج �إ#ى�مرحلة�ما �الحريةو �إ#ى��نطRق، �لفرح�اcنعتق�من�السلطة�الذكوريةا، ما�و ،

zÓتصّبه�من�ألم�جسدي�ع\ى��ن.  

،�ان�aت�منفصلة�عنهو �جسدها�جعلها�تكرههفإن�خذfنه�ل،�أما�مود�الزوج�الذي�يمتلكها�

ليأتي�،�فقط�abuا�لم�تحقق�اcبتüى،�لم�يوفق�لجعل�القبلة�معراجا�للحبومثله�شرف�الذي�

  . بعدهم�توفيق�الذي�سيكتشف�مغارات��نوثة�العميقة�Kي�باني

بل�إabا�،�الRفت�للنظر�أن�فضيلة��fتكتفي�بجعل�بطل�aا�باني�تكتشف�نفسها�جسديا  

Zن�تلتقي�ف¼'�ح،�لجسداكما�أabا�تع�Yºعن�حاa´fا�من�خRل�،��خرين�جسديا�أيضا�تكتشف

�ايدتصفه�جس توفيق�أول�مرة �بمRمحهو ، �كان�متوسط�الطول « :تتأثر�مباشرة بشعر�أسود�،

                                                           
  32ص،�اكتشاف�الشهوة،�فضيلة�الفاروق 1
  8ص�،�اcصدر�نفسه:2
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�يRمس�الكتفZن �طويل �ذات�بياض�أعرفهو ، �بشرة �بالقلبو ، �مباشرة �تتوغل ليخرج��1»مRمح

فضاء�له�دffت�و ،�ى�تصور�جديد�يجعل�منه�أداة�تواصلعة�إ#الجسد�من�كونه�مجرد�آلة�للمت

�البطلة�و �تختلف�بZن�خلق��حساس�باuمان�والحب�Kي�حالة�جسد�توفيق إيس�اللذان�منحا

�يبعث�ع\ى�الشعور�،��حتواءو�الحب �منفرا النفور�كما�هو�الحال�و �بالغربةأو�فضاء�عدوانيا

لثقافة�الذكورية�ال}'�حصرته�Kي�مفهوم�هذه�الكتابة�بالجسد�تقويض�ل،�شرفو �وجسد�مود

ا�الجسد�باعتباره�مرادفا�للذات�بناء�لنسق�معرKي�يaiض�فيه�هذو ،�واحد�هو�اcتعة�الجنسية

� 2يص�YZبفعل�ذلك�هوية�لهاو  ة�لفاuمر�سيان�عند�فضي،�كانت�هذه�الذات�أنثوية�أم�fسواء

باني�أنوث�aا��تكتشفاسد�بفضل�الج،�الحكمو �التواصلو �الجسد�هو�نقطة��لتقاء،�الفاروق

�رجولة�إيسو  �اكتشفت�الحب�مع�توفيق، �كما �أخرى و ، �امرأة �تحولت�إ#ى �من�خRل�، وصف�aا

،�شفاه�تبتسمو ،�بأهداب�تقول�الشهوة،�كانت�جميلة. .صباحا« " باريس"الفضاء�اcكاني�الغربي�

�3»وشمس�أك��Yإشراقا�من�ذي�قبل �بعد�ليلة، حب�مع��اcدينة��ن�zÓليس�سوى�باني�نفسها

�توفيق �من�دوامة�خيبا´aاو �الذي�قلب�تاريخها، �لتتحول�إ#ى�امرأة�أخرى ،�أخرجها اجتمع�لها�،

  . الثقة�بجمالها،�الفرح،�القوة�ع\ى�اcواجهة،�التحرر ،��نطRق

،�نسق�القيم�النمطي�اcكرس�من�ذهن�بطلة�فضيلة�الفاروق�غ�YZأن�كل�هذا�لم�يمح  

ممارسته�و �الذي�يجعل�من�تحرر�الجسد��نثوي و ،�عرقيةالذي�يستند�إ#ى�مرجعيات�عقائدية�و 

 ¬ي�الفكرةو ،�الزنى�دينياو ،�يدخلها�Kي�خانة�العيب�اجتماعياو �للحب�دون�رابط�الزواج�خطيئة

العار�و �بZن�قوسZن�من�الحشمة« ال}'�كانت�،�باني��aامYxسبة�Kي�fو¡ي�بطلال}'�تبقaªا�الكاتبة�

،�"عيب"بZن��حساس�العميق�فaªا�بأن�ما�ترتكبه�و �حبن�رغب�aا�بأن�تمYxددة�ب4�Z»دون�بوصلة

�عاهرةو  �إ#ى �تحولت �أabا �الذي�، �التقليدي �الزواج �هما �قضيتZن �النقاش�حول �بذلك فاتحة

´aبه�للزواج�التقليدي�و ،�ثم�فكرة�العيب�ال}'�تقيد�الجسد��نثوي ،�´aاجمه�الرواية�منذ�بداي�aا

ال}'�،�ضوعات�ال}'�ترتكز�فaªا�للفلسفة�النسوية¬ي�من�اcو و ،�الذي�يؤسس�uسرة�أبوية�النظام

                                                           

1
  50ص�،�اcصدر�السابق:
  158ص�،�نقد�الخطاب�اcفارق ،�هويدا�صالح: ينظر�:2
  81�،80ص�ص�،�اكتشاف�الشهوة،�فضيلة�الفاروق :3
4
  80ص،�اcصدر�نفسه:
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رأى�أن�عليه�أن�يعمل�« ترى�Kي��سرة��بوية�صناعة�للخليفة�الثاني�عمر�بن�الخطاب�الذي�

� ��سرة �سRم� �Kي �الرئيسية �الفكرة �تكون �كي �وقسوة �1»لبطريركيةابسرعة �اcرجعية�، هذه

 YZابتعادها�عن�و �ة�خوفها�رغم�تحررهاالفلسفية�¬ي�ما�جعل�بطلة�فضيلة�الفاروق�تبقى�أس

،�فرأت�Kي�نفسها�عاهرة) الرواسب�(الفضاء�القسنطي±'�الذي�كان�يفرض�علaªا�هذه��فكار�

�يحيل�إ#ى�دfلتZن�فينشطر�ل�الرواية غ�YZأن�العهر�Kي �الثقافة�الذكورية؛ �إ#ى ال}'� تعود��و#ى

�هو�ما�رأته�Kي�نفسهاو �بالزواجتلصق�هذه�الصفة�بكل�امرأة�ترتبط�بعRقة�جسدية�غ�YZمؤطرة�

Kي�وهب� أما�الثانية�فتعود�إ#ى�الفكر�النسوي�الذي�يرى ،�تعدد�العRقات�الجسدية�مع�الرجالو 

تقتبس�الروائية�مقولة�لباولو�كويلو�يرى�فaªا�و ،�لم�تعرفه�قبل�الزواج�عهرا ى�زوجاcرأة�نفسها�إ#

من�الزواج�التقليدي� ´aاجم لهاهو�ما�جعو . الجسدس�دون�حب�عنفا�يمارس�ع\ى�النفس�و الجن

�مود �الروائية �الشخصية �خRل �جسديا�العنفو ، �علaªا �مارسه �نفسياو �الذي �تتجاوزه�، لم

،�تبلغ�العRقة�الجسدية�اcبنية�ع\ى�مشاعر�الحب�إ�fبعد�تجربتZن�جسديتZن�فاشلتZنو �البطلة

لثاني�تتأثر�بقبلة�ا�بينما�لم،�فعشقت��ول�بعد�قبلة�لكنه�خذلهااكتشفت�فaªما��خر�الرجل�

�به �تب�YxعRق�aا �جعلها �مما �باني�Kي�معرفة��خر ، �من�و �ليبقى�الجسد�طريقة اكتشاف�أنوث�aا

  .خRل�هذا��خر

�الكتابة�بالجسد�ف�Rتقتصر�ع\ى�اcشاهد�الãيروسية�من�الروا   بل�إن�الجسد�،�يةأما

�رواية�اكتشاف�الشهوة �طريقة�للتصوير�Kي اcشاعر�دون�و �سيسحاترصد�من�خRله�أدق�� ،

قة،�النص ها�يشتبك�نبض�الجسد�مع�نبضمع،�خجل�أو�مواربة
ّ
Rي�لغة�متآلفة�مبدعة�خK�،

تشكيRت�شعرية�ت�)'ء�و ،�ية�الصورة�البRغية�اcستمدة�منهفاعل،�نلمس�فaªا�فاعلية�الجسد

ذة�تمنح�ل�مع�أن�جمالي�aا،��fتكاد�ترى ،�تصبغه�بصبغة�إيروسية�مرهفةو �2أفق�النص�اcؤنث

يحضر�و ،�عن�تصوير�الرجل�له�وعيا�ي½¿احو �الذي�يحضر�فيه�الجسم�فكرا،�قراءة�النص�اcؤنث

ما�يجعل�من�،�عاطفةو �عما�هو�ح�)'�كما�تع�Yºعما�هو�محض�شعور  صورا�بRغية�تعYº،�لغة

� �النسوي �الروائي �مؤثثات�الفضاء �أهم �أحد �اcرأة« الجسد �عند �الكتابة �هو�سيل �فالجسد

                                                           

1
  87ص،�سوريا،�دار�الحصاد،�عبد�الهادي�عباس: تر،�النساءو �النÑ'،�الحريم�السياÐ)'،�فاطمة�اcرني�)'�:

  195ص�،�فعل�الكتابةو �سرد�اcرأة،��خضر�بن�السائح :2



 ����� ����� ����� ������'�(���'�(���'�(���'�(�� : : : :       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����     &"�� &"�� &"�� &"���'�(���'�(���'�(���'�(��     : : : :
��	 �-./� �������
��	 �-./� �������
��	 �-./� �������
��	 �-./� �������     

 

 

270 

aا�ال}'�لم�تكتملو �ضب�fتننارها�ال}'�و  �فمن�الجسد�تقبض�اcرأة�ع\ى�شيطان�لغ�aا،�معج́ز

�تزين�السردو  �1»من�معجمه �عن�اcرض، �تع�Yºفضيلة �عن�الحبو �بالجسد �ترسم�و ، بالجسد

   :اcدن�وح}�zاcشاعر

  ) 41ص�..(.عبارة�قديمة�cالك�حداد�تطوق±'�من�كل�الجهات�- 1

  ) 63ص(  �fأدري�بالضبط�كيف�عّريت�عواطفي�أمامه�-

  ) 36ص..(.يبدو�اcجتمع�مدهوسا�بقدمaªا�فعR،�حZن�تم()'�-

2 -�� �مساءً " مونYºناس"شارع �السادسة �Kي �من�الغيوم، �سوداء �تحت�قبعة يبدو�،

  ) 36ص�. (رج�Rمشكوكا�Kي�أمره

الذي�تقوله�باريس�Kي�صالونات�تضج� الشعر... .)41ص(متوهجة�و �باريس�جميلة-

  )42ص(بالتصفيق�

�قسنط�- �رجل�شرستنام �حضن �Kي �ينة �ب�Rقلب، ،Rمخ ب� تسرق�و �.ب�Rصوتو ،

  )41�،42ص�(تقول�الشعر�الذي�يجعلنا�نبكي�و �.أنفاسها�خلسة�من�مساء�يختنق

  )42ص�( .منظري�مخيف. .عيناي�تدمعان،�فرا÷)'�مل�aب،�جسدي�مل�aب�-3

  )43ص�. (قد�حلمت�بيد�باردة�تمر�ع\ى�بعض�اcواضعو �.كان�جسدي�مفككا�-

  ) 37ص�( .الحب�شعرت�بقدمي�تنبضان�من�فرط�-

أصبح�،�كيف�أصبت�بعطب�Kي�مؤخرتي�لهذا�السببو ،�كيف�ضاجع±'�من�الدبر�-

Kي�كل�مرة�كانت�مؤخرتي�تتمزق�،�عذابي��ك�Yºدخو#ي�إ#ى�الحمام�لقضاء�حاج}'

  )52ص. (ت½¿فو 

�ثRث   �ل�ةاخYxنا �بشرط�الجسد �الكتابة �مجموعات�ثRث�لنبZن�أن �Kي �أوردناها م�أمثلة

YZالتعب� �من �مستوى�واحد �تقتصر�ع\ى �بRغية، �شكل�صورة �فقد�حضرت�Kي �حضرت�، كما

                                                           
منشورات�مخ�Yºتحليل�،�مجلة�الخطاب،�الكتابة�بشروط�الجسدو �الرواية�النسائية�اcغاربية،��خضر�بن�السائح�:1

  71ص�،�2009س،�4ع،�الجزائر،�الخطاب
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�للفضاء�اcكاني �أنثوي ،�تجسيدا ¬ي�و ،�تماما�كجسد�الساردة،�ينت()'�أو�يتألم،�ومنحه�جسدا

الذي�يمنح�الزوج�،�أخYZا�تحضر�للتعب�YZعن��ضطهاد�الذي�تعانيه�اcرأة�Kي�الزواج�التقليدي

�عنفه�ع\ى�الزوجة�،�كل�الجسد،�حق�استباحة�الجسد �بالتصرف�Kي�ممارسا ال}'��fحق�لها

�باcتعة�كما�توضح�fحقا�ع\ى�لسان�الشقيقة�شا¬يو ،�جسدها ال}'�تزوجت�من�،��fحق�لها

  . جسدياو �الحرمان�ذا´aما�معنوياو �جام©ي�مع�ذلك�تعاني��لم

رق�الرجل�بإيروسيته�غسارة�حيدر�تتخذ�اcدينة�جسدا�أنثويا�يُ و �عند�أحRم�مستغانم'    

�الحب�بصدق« �تحت�زي�الضبابو �وبادلته �اcخبئة �اللذة �عن�بقاع ،�1»..التاريخو �كشفت�له

� �البقاع �حبيب}'« يفصل�الحوار�هذه �يا �امرأة �تركيا �abودها، �قبب�اcساجد �الشمس�و ، أشعة

'Ñالذه� �خصRت�شعرها �عيناهاو ، �البوسفور �دموعهاو �ضف}' �مياهه  2 »...سيقاabا الجسور و ،

 fتكتسب�صبغة�جمالية�إ�fدينة�cمة�الجمال�الكاملن¬ي�تتخذ�جسدا�أو �كأننا�باRثويا�هو�ع�،

cوا� �إ�fبتوسط�الجسد z±عcا� �هذا �إ#ى ��fتتحول �«دينة �أن ��fيمكaiا �العالم تؤسس�"فصور

z±عcعن�طريق�التحسيس�" با�fإsensibilisation ا�توسط�الجسد�aªإنه��3»الذي�يفرضه�عل

  .الشرط�لتكونه�كلغةو �ي�به�يدرك�العالمالوسيط�الذ

�باردة� �تلتبس��ن�zÓباcدينة�قسنطينة�ال}'�تكتسب�أطرافا شفاها�محمومة�Kي�و ،�بينما

�الجسد �)13ص(ذاكرة �مرةو ، �أنثويا �جسدا �¾aـaÀا �السارد �مدينة�و ، �ذا´aا �البطلة �من يجعل

�حZن�تx¿وج�عسكريا،�رمزا�للوطن�ككلو �بل،�لتصبح�رمزا�لها،�مرة�أخرى �ويساو¾aا�بقسنطينة

�الحربو  �معطوب �اcجاهد �وحبيبة �الشهيد �ابنة �¬ي ،� zÓن�� �يحب �/الذي ،�الوطن/ اcدينة

�ستقRل� �قبل ��خYZة �مجاهدو�اللحظات �منه �ليأخذها �العسكرو ، �مع�، �حصل �كما تماما

ككل�،�مدينة�فتحت�اليوم�عنوة�بأقدام�العسكر« :كما�يحصل�مع�كل�اcدن�العربيةو ،�الوطن

تزحف�نحوي�«: ترتدي�اcدينة�أثواب�اcرأة�القسنطينيةو �تتساوى�اcرأة�باcدينة 4»نة�عربيةمدي

                                                           

1
  119صسارة�حيدر،�شهقة�الفرس،�:

  76ص،�اcصدر�نفسه:2
   43ص،�2003،�اcغرب،�أفريقيا�الشرق ،�التأويلو �الجسدو �النص،�فريد�الزا¬ي:3
4
  365صمستغانم'�أحRم،�ذاكرة�الجسد،� :
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�القديمة �مRء´aا �ملتحفة �باuن1�zÓ»قسنطينة �تحتفي �رواية �Kي �القسنطي±'و ، ،�بالفضاء

�بZن�اcرأة�حد��لتباسو �تمزج�بيaiماو ،�تستحضر�عRمات�دالة�عليهف �السردية�، لتفجر�لغ�aا

   .طافح�باfستعاراتبنفس�شعري�

فكلتاهما�تحتفي�بالجسد��نثوي�Kي�،�للجسد�اcشت¼�zحضور�مكثف�Kي�الروايتZن�أيضا    

ثم�تعرضها� 2»حبيب}'�نمرة�مش�aاة« :ال}'�يعلaiا�الحوار�صراحة،�فتنة�جمالهو �إغرائه�وغوايته

ية�عن��خريZن�غ�YZأن�ما�يمZ¿�هذه�الروا،�¬ي�كثYZة�جداو ،�اcشاهد��يروسية�Kي�هذه�الرواية

�ليس�الجسد��نثوي  z¼شتcأن�الجسد�ا� �¬ي �لجسد�الرجل�بل�إن، ��خ�YZهو�اcشت¼' ،�هذا

ثم�بشقيقه�ثم�بصديق�،�تتقلب�الساردة�بZن�رغب�aا�بزوجها،�uجساد�رجال�متعددين�Kي�النص

أن��غYZ ،�¬ي�الرغبة�بوالد�الزوج�معلقةو �لتبقى��خYZة،�وتستسلم�لهذه�الرغبات�جميعا،�قديم

ف�R،�الواضح�أabا�اسYxاتيجية�Kي�الكتابةو ،��fالذكوري�موصوف�Kي�الروايةو ��fالجسد��نثوي 

�عنك�بذوق�،�قل�#ي« :يبقى�من�الجسد�سوى�التعب�YZعن�اش�aاء��خر�له أ�fتفكر��ن�رغما

�اcشاهد�الãيروسية�ال}'�تصور��ش�aاء أو،�3»...هو�يلهث�فوق�صدركو �نكهة�صدرهاو �شفتaªا

� �الجسدي �تصوير�الRتصال �خRل �بحنان« من �شعري �يداعب �نحو�شف}'، �بسبابته ،�ي½¿ل

aا�نحو�تفاح�الخطيئة ÝZصبع�السحرية�مسãكتابة�تسرد�ال،�4»...يرسمها�من�جديد�ثم�تتابع�ال

�بالجسد�اcسكوت�عنه�الجن�)' ��fتصرحو �لكن�بلغة�شعرية�تلمح، ¬ي�من�أهم�خصائص�و ،

�النسوية �الكتابة �تخر و ، �تشت¼z¬ي �بأن �رغبات�اcرأة �ج �تع�Yºعن�اش�، �ل#خر�الرجلكما ،�aاaÙا

�للطابو �كاسرة �اcتعففةو ، �اcرأة �لصورة �اجتماعيا، �بخدش�اcسكوت�عنه بل�أك��Yمن�ذلك�،

،�الساردة�امرأة�متعددة�العRقات�تخون�زوجها�ح}�zمع�شقيقه/من�بطل�aا� تجعل�سارة�حيدر

�هو��خرو  �عشيقة �مع �يخوabا �كو ، ��خريتقبل �خيانة �مaiما �ل �لنا�و ، �ترسم �بالروائية كأننا

السبب�و �اcدنسو �ملغية�الجدل�القائم�بZن�اcقدس،�القائم�ع\ى�التحرر�الجن�)'،�الزواج�اcثا#ي

�من�اcرج©ي �إ#ى�تحررها �يعود�دوما �fالثقافة�الذكورية�و �حيث��fتعكس�اcجتمع�الجزائري ،

                                                           

1
  25ص�،�السابق�اcصدر��:
2
  27صسارة�حيدر،�شهقة�الفرس،�:

  63ص�،�نفسه�اcصدر�:3
  12 ص،�اcصدر�نفسه�:4
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منpى�حلميا�مكتوبا�بمنظار�جسدها�تستقي�نزع�aا�بل�تتخذ�،�ال}'�تحكم�اcجتمعات�التقليدية

امل�ح}K�zي�تخييل�الحميم'�الذي�¾aيمن�عن�اxcن�الروائي�بالك اcرحلة�الرومانسية�Kي��دب من

� �بـ �أشبه �التعري " اسYxيبتZ¿��دبي"«لتبدو�الرواية �يشكل �الشبقي�و �الذي استعراض�الجسد

�اcلتوي و �الراقص �العشق، �باu �1»من�حرقة �إغراaÙامحتفية �Kي �غواي�aاو �نوثة �برغبا´aا�و ، z{ح

�الجنسية �الروائي، �اxcن �ع\ى �´aيمن �إيروسية �لوحات �مشكلة �إ#ى�، �بالرفع �خليقة �يجعلها ما

  . هYZوس�الوارد�Kي��هداء

�النصية �العتبات �Kي �الجسد"لـ يحضر�الجسد �اcكثف�Kي�" ذاكرة �بحضوره �ذلك لي()'

�اxcن �نص�شارح�، ��خ�YZسيتحول�إ#ى �هو�العنوانو �للنص��ول هذا ،YZخ�� مركب�من� هذا

�ل#خر ال}'�ستتدا¡ى�ع\ى�امتداد�الفضاء�الروائي�و ،��ول�هو�ذاكرة،�اسمZن�مضاف�أحدهما

�التحرير �حرب �Kي �البطل �هو�حياة �نسبيا �ماض�بعيد ��ول �الفصل �Kي �مستعيدة �باÄي�و، Kي

هذا�التقسيم�يخYxق�Kي� كان�إنو ،�أحRم�بالراوي /الفصول�ماض�قريب�هو�عRقة�البطلة�حياة

  . البعيد أحيانا�كثYZة�بعبارات�تعود�للما|)'

�الجسد     �بZن �او �ما �Kي �كما �الرواية �مxن �تواطؤ�Kي �لعنوانالذاكرة اcوسوم� الجسد،

الرواية�تخx¿ل�كل�و ،�ذاكرة�مشهرة�Kي�وجه�الحاضرو ،�يحمل�النقص�أيقونة�تاريخية،�تاريخيا

Ôي�الذي�يحاول�تحقيق�معادلة�البقاء�باfرتماء�Kي�أحضان�Kي�التشوه�التاري«مخزونات�الجسد�

abuا�محمولة�ع\ى�،�ليس�ذاك�التشوه�إ�fذاكرة�مرئية،�2»تحقيق�الذاتو �اcتعةو �اهتمام��خر 

فالصلة�بيaiما�،�وبZن��سمZن�اcكونZن�للعنوان،�Kي�التحام�تام�بZن�الح�)'�واcعنوي ،�الجسد

أنت�الذاكرة�و �..أنت�الرجل�والجرح�Kي�آن�واحد...«: لتحام�التامإ#ى��،�تتجاوز��ضافة�النحوية

�الجسد�اcعطوب�سوى�واجهة�لها �ليس�هذا � 3»اcعطوبة�ال}' ،�واجهة�تصبح�هوية�لحاملها؛

zÓكما�هو�عند��ن� �الراوي�الرجل�هوية�تماما يصفه�بو¡ي�تام�بأنه�بطاقة�،�الجسد�عند�هذا

إنه�الشهادة�التاريخية�ال}'�،�ه�دون�عناء�لكل�من�يراهتقدم،�)53ص(أوراقه�الثبوتية�و �تعريفه

                                                           
  169ص،�نقد�الخطاب�اcفارق ،�هويدا�صالح�:1
�الشيخ�صالح�:2 zيح�� �الYxاث، �الحداثة/ حداثة �ثراتية �السرد، �الطبا¡يو �قراءات�Kي �التناص�والفضاء �والنشر، ،�دار�الفائز�للطباعة

   58ص�،�2009،�الجزائر
3
  73صمستغانم'�أحRم،�ذاكرة�الجسد،� :
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رغم�ذلك��fيحيل�هذا�الجسد�ع\ى�الفخر�بقدر�ما�و ،�تحرج�من��fتاريخ�لهو �تعلن�عن�نفسها

�ارتبطت�بالجسد�عند�فضيلة�الفاروق�و �الخيبةو �الخوفو �يحيل�ع\ى��لم �الدffت�ال}' ¬ي

�أيضا ،zÓي�جنس�السارد�الذي�كان�أنKإثر��. مع�فارق�� ثم�ألم�،�إصابتهلم�عند�خالد�ح�)'

  .باليتميشaÀه�،�بYxهمعنوي�إثر�

،�إن�كان�متموضعا�Kي�فضاء�آخر�أوسع�منهو ،�الجسد�Kي�هذه�الرواية�هو�أيضا�فضاء    

فأين�يمكن�أن�نسكن�« يتشكل�فضاء�تحل�فيه�الذات�مرة�،�Kي�عدد�من�الصور�البRغية فإنه

�1»أن�ين�)�zذلك؟�و�إن�هو�رفض..بعد�ذلك�إن�نحن�أهّناه �قد، أو�،�تقيم�فيه�الذكريات�كما

  :ليشكل�أثاثا�داخليا�لبعض�الجسد،�مجازيا فيه��خر�ميقي

�فشيئاو �- �شيئا �منك �يفرغ �أن �بذكراك �اcؤثث �القلب �تجمعZن�و �كاد أنت

�آخرو ،�حقائب�الحب
ً
  ) 16ص�(تمضZن�فجأة�لتسك±'�قلبا

�إ#ى�العZنوهاهو�خ�Yºنعيه�يقفز�مصادفة�من�مربع�صغK�YZي�جري ثم�إ#ى�..دة

  ) 247ص..(القلب

�نحتفظ�a³ا�Kي�قلبنا�
ّ
f386ص�(فهناك�جثث�يجب�أ( 

    � �محض�مع �تعامل�ح�)' �يمت�بأحاسيسو �الجسدKي �وعاء �جعله ��لم، �رأسها ،�ع\ى

فتع�Yºعن�،��fتدرك�ذا´aا�إ�fمن�خRل�الجسدو �كأن��ن�f�zÓتدرك�العالم�من�حولها،�والحب

كأن�،�معطية�مع±�zالسك±�zللحب،�التفريغ�للجسد�من�ذلك�الشخصو �Rءالهجر�باfمتو �الحب

�حبيبها �جسد �يسكن �بالسكينةو �لحبيب �الشعور �بذلك �يخلق �الجسد�، �فيتلقاه ��لم أما

�كأن�الجسد�فضاء�ممتد،�ثم�القلب�موضع��لم،�درجات�أوfها�العZن�ال}'�تطالع�الخ�YZفقط

�بكل�موضع�منه�يتموضع�إحساس�ماو  �اcقبوسات�السابقة�موضع�الحبوالقلب�ا، �Kي �cكرر

  . �لمو

  

                                                           

1
  336ص�،�السابق�اcصدر�:
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   كتابة�التفاصيلو �الكتابة�عن�الكتابة-6- 2-2

     � إن�تعددت�اcصطلحات�و ،�"ما�وراء�القص"الكتابة�عن�الكتابة�أو�ما�يصطلح�عليه�بـ

�تش�YZإليه �ال}' �ستبطانية؛� �مثل �نطوائية،� �ال½Yجسية، �الذاتي، �الو¡ي �رواية �نعكاس�،

حاضرة�بكثافة�Kي�النصوص�،�و�غYZها...رواية�التمثيل�الذاتي،�التخريف،�ضد�الرواية،�تيالذا

فإن�،�الرواية�اcعاصرة�ياتواحدة�من�تقن هو�وإن�لم�يكن�حكرا�علaªا�uنهو ،�الروائية�النسوية

zÓي�حد�ذاته،�الرواية�النسوية�توظفه�للرد�ع\ى�سؤال�كتابة��نK�،أن�اقتحمت�ما�كان�بعد�

سرد�الذي�يجعل�نفسه�من�خRل�ال،�cناقشة�كتاب�aا�ها�¬ي�تعمد�اcيتاقص،�\ى�الرجلحكرا�ع

�للحكي هوي�aا�و �رواية�عن�الرواية�أي�الرواية�ال}'�تتضمن�تعليقا�ع\ى�سردها هوو ،�موضوعا

�الثRث�.1اللغوية �النسائية �رواياتنا �Kي �تعليقات�نجدها �ال، �ذاكرة �من �كل اكتشاف�و �جسدKي

�يعلق�الرا �وي الشهوة �و ، �نفسه �بتفاصيل�كتابتههو�كاتب�الرواية �ليطالعنا �نصه �ع\ى فباني�،

Rطبخ�ليcي�اKا�aخيلة�،�كتبت�رواي�cي�حال�تعرضت�مرة�أخرى�للعب�اKما�تعيشه��z(تن��f�z{ح

aاو �ال}'�سبق �بأحداث�متخيلةو �أن�محت�ذاك́ر �Kي�ذاكرة�الجسد�فالراوي�خالد�،�عوض�aا أما

فقرر�كتابة�كتاب�،�مواجع�الوطنو ،�يقظت�فيه�ذكريات�الثورةعاش�قصة�حب�مع�اcروي�لها�أ

¾aيمن�فaªا�¬ي�الرواية�ال}'�و �أما�شهقة�الفرس،�كما�تفعل�¬ي�عادة�مع�ضحاياها،�يدفaiا�فيه

� �النص�بو " أنا"ضم�YZاcتكلم �abاية �Kي �تفاجئنا �فإabا �إ�fناذرا كلمة�"�fيظهر�ضم�YZالغائب

�fينشر�و �هو�كاتب�يكتب�uجل�الكتابةو ،�و�زوج�الساردةلنكتشف�أن�مؤلفها�الضم±'�ه" اcؤلف

   ."�خرين"طلب�مaiا�اخراجه�لـ�و �مع�ذلك�أهداها�هذا�الكتاب،�نصوصه

    � �èثارة z(للميتاقص�أف�� �أن�اعتمادها أسئلة�عن�العRقة�«تلتقي�الروايات�الثRث�Kي

ابة�اcرأة�ال}'�يرى�فaªا�أسئلة�لها�أهمية�خاصة�حZن�يتعلق��مر�بكت�2»بZن�الرواية�والحقيقة

aا�الذاتية ÝZل�الحبكةو ،�القارئ�انعكاسا�لسRن�تجعل�من�باني�،�ترد�فضيلة�الفاروق�من�خZح

ف¼'�تكتشف�أabا�عاشت�قصة�حب�محتشمة�ان�aت�،��fتفاصيل�الواقع،�تكتب�نتاج�اcخيلة

                                                           
أماني�: تر،�دراسات�Kي�رواية�ما�بعد�الحداثة،�جماليات�ما�وراء�القص: ضمن،�ما�وراء�القص�تقانة�واقعية�الو¡ي�الذاتي،�ه�'�ساوما:1

  13ص،�2010،�سوريا،�دار�نينوى ،�أبو�رحمة
  14ص�،�نفسه�اcرجع�:2
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�مطلقا ��fتذكره �الذي �مهدي �من �بالزواج �او ، �قصص�الحب �أبطال �من �واحدا �يكن ل}'�لم

�ترد�مستغانم'�من�خRل�العبارات��فتتاحية�،�عاشت�ثم�كتبت الحب�هو�ما�حدث�« بينما

،��دبو�اصةهو�الحياة�الخو �Kي�مقابلة�مباشرة�بZن�الحب 1»�دب�هو�كل�ما�لم�يحدثو. بيننا

�بيaiما �الصلة �قاطعة ،� �علaªا z±بل�بالعكس�تب� �كل�منغ�YZأن�الكتابة��fتتنصل�من�الذاكرة

  . اكتشاف�الشهوةلجسد�و ذاكرة�ا

فإabا�Kي�ذاكرة�،�ركب�aا�اcخيلة��fغYZ،�إن�كانت�الرواية��خYZة�تروي�ذكريات�تخييليةو �    

يبقى�الفارق��ساK�'(Ðي�هذه�الكتابة�هو�Kي�،�الجسد�ذاكرة�وطن�كما�س½Yى�Kي�الفصل�اcوا#ي

ال�تRعبت�a³ا�اcخيلة�ف¼'�تسرد�لنفسها�Kي�ح،�القارئ�اcفYxض�لها�الذي�تحدده�باني�بنفسها

Kي�شهقة�الفرس�القارئ�،�أحRم/ أما�Kي�ذاكرة�الجسد�فيحدد�باcروي�له�البطلة�حياة�،�مجددا

يأتي�Kي�،�لذا��fنجد�لها�صلة�بأنا�الساردة�بل�إن�الحديث�عن�الكتابة "�خرين"اcفYxض�هم�

تمثل�بيان�كتابة�و ،�ةأو�شرح�لرؤيا�اcؤلفة�الضمنية�عن�الكتاب،�شكل�اقتبسات�من�الفRسفة

�غراق�Kي�تتبع�تفاصيل�و�يعZن�القارئ�ع\ى�فهم�توجه�الكاتبة�لسرد�متحرر�من�كل�مرجعية

�تحدده "الفراغ" �كما �زوجهاو ، �عند �¬ي �كما �الروائية �الكتابة �تشرح �الرواية«: ¬ي �Kي تزدحم�،

عله�يكتشف�أي�لكaiا�لن�تج(...) الوجوه�ال}'�اكتشف�للتو�أabا�مجرد�تجليات�لذاته�اcختنقة�

و�كل�باب�يبدو�له�منفذا�لعالم�جديد�ليس�..رواياته�دائرة�مغلقة(...) ÷)'ء�خارج�عن�معرفته�

�الغرفة�اcجاورة �تطل�ع\ى �ذا´aا 2»سوى�نافذة �الكتابة�عوالم�منغلقة�ع\ى �fتحيل�إ�fع\ى�،

�كتابة�أخرى  �اcرجع�الواق©ي�فمبعد، �أما ،YZغ� �الكتابة�اكتشاف�أي�÷)'ء ذات� uن�ليس�ع\ى

aÀي�هذه�الروايةو ،�اكاتKا�ذات�الساردة،�هو�ما�نجده�aªثف�يتكو ،�يختفي�الواقعو ،�ال}'�تتعدد�ف

ذلك�أabا��fتسرد�أحداثا�محتملة�بل�" الفراغ"ال}'�تسرد�،�مع�ذلك�حضور�التفاصيل�الجزئية

عي±'؟��cن�هذه�النظرة�ال}'�تطل�من�خلف«  :أو�توهم�سببه�اcخدرات إabا��fتعدو�كوabا�تأمRت

�أرى  �أفكر�بأن±' �عندما �الذي�، �هذا �من �بالتفك�YZ؟ �مشغول �أنا �بينما �الرؤية �يستمر�Kي من

يوجد�كائن�آخر�،�Kي�الطرف�الغارق�تحت�مياه�الRو¡ي(...) من�أية�نقطة�يفعل�ذلك؟�و �يرصدني

                                                           

1
  7صمستغانم'�أحRم،�ذاكرة�الجسد،�: :

2
  69ص،�شهقة�الفرس،�سارة�حيدر:
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يطüى�السرد� 1»قطعة�منا�لكننا��fنشعر�a³ا�غالبا..لكنه�غريبو �كائن�هو�نحن..يتجسس�علينا

�الروائيال �الفضاء �ع\ى �تأم\ي �واضحة، �حبكة �خلق �عن �النص �مبعدا �بشعرية�و ، اغراقه

�منغلقا�ع\ى�عواcه�الخاصة،�خلق�شعرية�لغتهتال}'�،�التفاصيل أو�دائريا�،�وتجعل�منه�نصا

  .قتباس�السابق� بتعب�YZالساردة�Kي

�النسائية   �الرواية �خصائص �من �التفاصيل �كتابة �تت، �إ#ى �تعمد zÓن�� �أن بع�ذلك

قد�برر�و ،�قادرة�ع\ى��cام�بأدق�التفاصيلال«التفاصيل�الدقيقة�معتمدة�ع\ى�العZن�الRقطة�

� �بأن �ذلك �النقاد �التفاصيلبعض �بأدق �´aتم �اcرأة �طبيعة �العالم�، �خصوصية لتصوير

ة�الكاتبو ،�Kي�شهقة�الفرس�ُيشّيد�السرد�ع\ى�التفاصيل�الصغYZة. أشيائهبعاداته�و  2»النسوي 

�بو¡يتمارس�كتاب �هذه �التفاصيل �الرواية�ة �من �الثاني �الفصل �عنوان �به �ب�R":ي()' تفاصيل

  ". أهمية

عن�النفاق��جتما¡ي�الذي�اعتادت�العيش�به�من�خRل�و ،�تروي�الساردة�عن�التسوق 

  :صورة��قنعة�ال}'�تبحث�عaiا

cاذا�..منذ�عودتي��fأكف�عن�التفك�YZبهو ،�اقتنيت�فستانا�رائعا�للسهرة -

cاذا�لم� أغلaÀا�جديدة�لم�يلبس؟و �خزان}'�عامرة�بالثيابو �فستاناأشYxي�

�ذات� �صغYZة �فتاة �كيس�اcقتنيات�فأجد �أخرج�حاملة �وأنا أشعر�باuلم

� �Kي �الزهور �تبيع �رثة �الحمام"ثياب �زهرتZن"ساحة �مaiا �اشYxيت �cاذا �؟

  دفعت�لها�ضعف�ثمaiا�و 

ثبيته�ع\ى�وج¼'�لكنه�أحاول�تو �أتناول�ما�تبقى�من�قناع�اcرأة�الناضجة -

أوجه�نظرة�شرسة�إ#ى�(...) متعبا�من��ستعمال�اcتكرر ،�يتساقط�مهYxئا

  اcرأة

يص�YZو �أبحث�Kي�دخان�الغرفة�عن�قناع�آخر�فإذا�بوجهه�يلتصق�بوج¼' -

                                                           
  43ص�،�السابق�اcصدر��:1
  173ص�،�نقد�الخطاب�اcفارق ،�هويدا�صالح�:2
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   1..قناعا�جديدا

�بدقة   �تفاصيل�أمسي�aا �تسوق�الساردة �جملة�من�الدffت، �تفاصيل�تش�YZإ#ى ليس�،

�بخصوصي�aاط�عرض�الحفق ��نثوية �اcقاطع�ياة �هذه �Kي � أوf اcتمثلة �العRقة الخاصة�Kي

�الثياب�والتسوق  �مع �للمرأة �العادات�من، �هذه �إليه �تؤدي �تخشب�للمشاعر وما �كتفاء�و،

الذي�لم�يبق�له�مaiا�غ�YZ،�الباÄي�من�رهافة�الكائن��نثوي �بمظاهر�التعاطف�الجوفاء�èرضاء

  .ن�zÓالساردة�ساعة�تشاءأقنعة�رثة�ترتد¾aا�� 

  �Yأك�� �بتفاصيل �سابق�aا �تتمZ¿�عن �الفاروق �جسديا�فضيلة �نموها �تتتبع �إabا حميمية

�مرحلةو  �كل �تفاصيل �ساردة �البلوغ �إ#ى �الطفولة �من �نفسيا �تفصيلية�، �صورة �ترسم بحيث

كذلك�تفعل�و ،�ببكيف�كان�ثوa³ا�يتمزق�uي�سو ،�للصÑ'�ذي�الضفائر�الذي�كانته�Kي�طفول�aا

Kي�كل�مرة�تأتي�فaªا�،�كما�´aتم�بذكر��شياء�النسائية�تفصيليا�Kي�شكل�قائمة،�باÄي�اcراحل�مع

�الروائيخالقة�بذلك�كثافة�ل،�ع\ى�وصف�فضاء�يحتو¾aا �هو�مؤنث�Kي�فضاaÙا أحRم��.كل�ما

�بالتفاصيل مستغانم' �اهتمت �جه�aا �العZنو �من �تلتقطه �ما �ع\ى �سردها تستعيده�و �شيدت

  .صيلالذاكرة�من�تفا

zÓا�و �تضييق�الفضاء�ع\ى��نaما�يقلص،�أماكن�مغلقة�توافقا�مع�فكرة�الحجبموضع� 

ان�كان�fبد�من�و �- Kي�النص�الذي�تكتب��ن�zÓمن�تنوعها يحدو ،�اcرتبطة�a³اعدد��ماكن�

لكaiا�فتحت�اcجال�لتأمل�التفصيل�اcرتبطة�بتلك��-�قرار�بأن��ماكن��fتتنوع�Kي�مدونتنا�كلها

��ماكن �لها، �تشخيصا �سواء �النصية، �باuفضية �خاصة �ثقافية �uنساق إن�و �.أو�استحضارا

�اcكان�الروائي �انحسرت�Kي zÓكانت��ن� ،'(µالن� �الفضاء �Kي �احتلت�الواجهة �فإabا ن�إحيث�،

�الروايات �من �غ�YZقليل �لعدد �عتبة �كان ��نثوي �الجسد �كتاa³ا، �جنس �اختRف �ع\ى أما�،

� �وسمن �فقد ��نثويةاالكاتبات �a³وي�aن �الروائي �لفضاء ،cا� YZبضم� �اcكافح�صارخات تكلم

�ثقافيا �لتغييaÀن �الحضور و ، �لهذا �وعواcهاو �مؤكدات �للمرأة �الداخلية �الحياة �يسردن  هن

�الحميمية �رغبات، �من �فaªا �نسائية. آfمو �بما �بمكونات �السردية �اcشاهد �الكاتبات ،�أثتث

�او  �سرديةاعتمادن�لغة �لغة �لجسد �ب�مZ¿ن و ، �التفاصيلسردهن �كتابة �الكتابة�و ، �عن الكتابة

zÓنuن�يتعلق��مر�باZا�مقتحمة�له،�ال}'�تعد�سؤال�مركزيا�حabكو .  

                                                           

1
  27�،29ص�ص�سارة�حيدر،�شهقة�الفرس،�:
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  ذاكرة�الفضاء/فضاء�الذاكرة-3

ع\ى�اcستوى��ول�،�الخطابو �يشتغل�فضاء�الذاكرة�ع\ى�مستويZن�نصيZن�هما�القصة

�ماضي �الذاكر نجد�الروايات�تروي�أحداثا �Kي�شكل�ومضاتة�تستعيدها �ة أو�قصص�تتخلل�،

بل�إنه�،�غ�YZخاضع�للYxتيب�اcنطقي�و�ع\ى�مستوى�الخطاب�Kي�تشذر�زم±'لتبد،�القصة��طار

Kي�كل�من�،�لفة�Kي�زمن�روائي�واحديمزج��زمنة�اcختو �يقفز�ع\ى�الفYxات عبارة�عن�تداع�حر

�الجسد" �"ذاكرة �اcاية"، �ا"و�"رمل �مقامه �إ#ى �الطاهر�يعود �الراوي��حيث" لزكيالو#ي يستعيد

�قطرة �قطرة �ذاكرته �و ، ��زمنةينقلها �لوحات�متباينة �Kي �للقارئ �القديم، �التاريخ �يحضر�فaªا

�الحديثو  �السYZي و ، z{النص. ح� �موضوعا �الذاكرة �أخرى و �تصبح �رؤيا �لبلوغ �أداته �Kي�، ¬ي

ي�كل�من�K،�الذي�يكرر�نفسه�Kي�كل�حقبة سارهأو�كشف�لدائرية�م،�الغالب�تقويض�للتاريخ

الفضح�لكن�و �لتعريةال}'�تنتهج�ا،�محاكمته�عند�أحRم�مستغانم'و ،�الو#ي�الطاهرو �رمل�اcاية

  . ليس�للجسد�اcؤنث�كما�عودتنا�الكتابات�النسويةلوجه�الوطن�و 

�لتقنيتZن�زمن �النص�ع\ى��ستذكار�يجعله�خاضعا �الزم±'�انبناء �البناء �دائرية يتZن�هما

�الحر�و  �التدا¡ي �� ؛ �للaiاية و#ىتتج\ى �الكرونولوâي �بالتعاقب �الجسد �ذاكرة �البدايةو �Kي إذ�،

بل�إن�الفاتحة�الروائية�ال}'�تسرد�بداية�كتابة�الرواية�¬ي�حدث�،�تنت¼'�Kي�الفYxة�ذا´aاو �تفتتح

fحق�cا�ورد�Kي�خاتمته�حيث�يصل�الراوي�خالد�إ#ى�اcطار�لRستقرار�الذي�سيف�)'�به�fحقا�

�الكتاب إ#ى �Kي �ةالشروع �كآخر�حدث�، �تتحقق �ال}' �البداية �عند �ينغلق �السرد �يجعل ما

فYxيان�بدائرية�اcسار�،�الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكيو �رمل�اcايةرواي}'� أما. كرونولوجيا

 فكان�بناؤهما�دائريا�أو�حلزونيا�كما�يصف�الطاهر�وطار،�التاريÔي�الذي�يكرر�نفسه�منذ�قرون

�يعاد�Kي�الحاضرو  حيث�يقع�الحدث�Kي�اcا|)' �يخلق�تداخ�RبZن��زمنة، �ما �cسار�و ، انغRقا

�حداثلمبنية�ع\ى��ستعادة�الدائمة�،�السرد�الذي��fيتقدم�إ�fليعود�للوراء�Kي�حركة�دائرية

،�إ#ى�التكثيف«هذه��ستعادة�تف�)'�،�)�ستبدادو�القمع( اcشاهد�محيلة�إ#ى�الدffت�ذا´aاو 

aن�لفهم�الشخصيةالxو ،�البطء،�التأجيل فالسارد�Kي�رمل� 1».تأويلها�cجريات�الوقائعو �Yتيب�اćر

�اcا|)' �ضوء �الحاضر�Kي �يؤول �اcاية �ليع�Yºعن�، �أو�عRمات�منه �اcا|)' فيستحضر�مشاهد
                                                           

   52ص،�2008،�لبنان،��نتشار�العربي،�"يوسف�اcحيمد"دراسة�Kي�اcنجز�الروائي�لـ�،�الحريةو �السرد،�صدوق�نور�الدين: 1
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من�ذلك�،�ما�يوقف�السرد�التسلس\ي�بتدا¡ي�مشاهد�من�اcا|)'�ع\ى�اختRف�فYxاته،�الحاضر

�:التاريÔيو �"دعوة��من"رواية�حيث�يجمع�السارد�بZن�الحاضر�ما�نجده�Kي�الفصل��خ�YZمن�ال

الذي�،�هو�ما�يتكرر�Kي�اxcن�الروائي�ع\ى�لسان�البش�YZاcوريسكيو ،�محاكم�التفتيش�اcقدسة

ح}�zتستعيد� فتكون�حافزا�للذاكرة،�ملكية�بتلك�ال}'�حصلت�Kي��ندلسيشّبه�الوقائع�Kي�الج

�ت،�أحداث�اcا|)' �تأثر�ذلك�أن�الذاكرة �1) انفعال(وسم�بأabا تعدد�الرواة�و �يكون��نفعالو ،

الذين�يتناولون�سرد�حكاية�البش�YZسبي�Rإ#ى�كسر�،�البشYZو ،�اcجذوب،�دنيازاد،�Zن�كلهمالحكائ

البش�YZبمثابة�و �إن�كانت��قسام�ال}'�تأتي�بصوت�دنيا�زادو ،�العودة�إ#ى�اcا|)'و �ة�الزمنخطي

فإن�،�¬ي�قصة�الجملكية�تحت�حكم�الحكيم�شهريار�اcستبدو �ار حكايات�مضمنة�بالحكاية��ط

إما�،��fينتقل�إلaªا�إ�fمدفوعا�باfنفعال،�سرد�للذاكرةو ما�يÃيء�بصوت�البش�YZهو�استعادة�

" سيدنا�الخضر�" هو�يستمع�لخطاب�الحاكم�اcعلن�عن�مرور�و �مثلما�حدث،�متأثرا�بحدث�ما

أمدوكال�خيط��–هل�تغ�YZ÷)'ء�من�غرناطة�إ#ى�نوميديا�سيدنا�الخضر�سيمر�الليلة؟؟؟�« :اليلة

�يحفر زمن�YZوسط�محاكم�التفتيش� كان�حZن�يمر،�Kي��ّي�البّيازين. Kي��عماق دم�ما�يزال�َيْسودُّ

نجد�،�Kي�الصباح�الباكر�قبل�نباح�الكRب��ول و،�يقولون�ها�هو�ذا�هللا�قد�جاء�ليتفقد�الرعية

أو�حZن�يسمع�قصته�ع\ى�ألسنة�غYZه�من�. 2»غنيات�اcخدوعةالكث�YZمن�الوجوه�قد�أكل�aا�� 

أو�Kي�أول�لقاء�له�بالرا¡ي�حZن�،�معهذلك�سماعه�حكاية�اcجذوب�Kي�الحلقة�يروي�عنه�فأتمها�

مستسلما�،�فأتمه،�شرع��خ�YZيخYºه�عن�مكانته�ساردا�بعض�ما�تعرض�له�Kي�شكل�تلخيص

�من�س�cشاعر�الخوف�ال}' �إفاقته �لحظة �باتهأحسها �عرض�البحر�و ، �Kي �بخوفه الذي�شaÀه

�:يدمج�أحداثا�عدة�مaiاو �يكثف،�الرحلة�مسرودة�Kي�شكل�تلخيص�أيضافتداعت�ذكريات�تلك�

��بحار�ثم �حوار�بينه قصة �شكل �سيعرض�Kي �ال}' �الYxكي �الحاكم �مع �الحاكم�و �قصته بZن

  ) مث48�Rص(

 
ّ
�ستبداد�إو�بالقهر  البشYZ كرو�Kي�كل�مرة�يعيش�أو�يذ f� ا|)'وcمستعيدا�،�يعود�إ#ى�ا

زمن�و ،�صوره�اcاضية�ال}'�مازالت�تكرر�نفسها�Kي�بRد�مختلفة�¬ي�جملكية�نوميديا�أمدوكال

                                                           
  47ص،�2009،�لبنان،�اب�الجديد�اcتحدةدار�الكت،�جورج�زيناتي: تر،�النسيان،�التاريخ،�الذاكرة،�بول�ريكور �:1
  110ص،�رمل�اcاية،�واسي±'��عرج�:2
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روايته�فYxة�ل هو�ما�جعل�واسي±'�يختارو ،�هو�ع\ى�اختRفه�ليس�إ�fامتدادا�للما|)'،�مختلف

�يجعل�القر ،�قصYZة�¬ي�ليلة�واحدة �لليل�من�دffت�الظRم�ما أشبه� ون��ربعة�عشرمع�ما

�معلنةب �بالفاجعة �تنت¼' �ممتدة �واحدة �الرواية«  ليلة �مآل �عن �أخYºت �مؤسية �مفارقة �عن

�معاو  �العربي �حداثية. اcجتمع �كتابة �الرواية �كانت �بالقيم�و �فإذا �يؤمن �مجتمع �إ#ى دعوة

" عنيد�راسب"فإن�إخفاق�الحداثة�الشامل�Kي�اcجتمع�العربي�ص�YZالرواية�إ#ى�،�الديموقراطية

،�الحاضرو �أو�إ#ى�شظايا�روائية�تجمع�أشتات�اcا|)'�1»من�رواسب�اcشروع�الحداثي�اcخفق

�للمستقبلو  �تتأرجح�بZن�هاذين�الزمنZن�لنتغلق�رمل�اcاية�دون�تقديم�رؤيا �تعود�Kي�، بل�إabا

ل�عماو �قد�توقع�قارؤها��نفراج�بعد�ثورة�العلماءو �فصلها��خ�YZإ#ى�صورة�القمع�مرة�أخرى 

واقع�ذاته�غالقة�لدائرة�السرد�الرواية�تختتم�ع\ى�الو ،�يأتي�الفصل��خ�YZمخيبا�للتوقع،�البحر

تنت¼'�به�حكاية�واسي±'�من�القرن�و ،�وريسكيصورة��ستبداد�ال}'�بدأت�به�حكاية�البش�YZاcب

  ).تاريخ�كتابة�الرواية 1988(العشرين�

�اcتخي�   �الروائية �الخاتمة �Kي �أخرى �مرة �التاريÔييتساوى �ل �الواق©ي، �باcتخيل كما�،

�Kي�اxcن�الروائي هذا��نفعال�الذي�يحفز�،�كان�أحدهما�محفزا�ع\ى�استعادة��خرو ،�تساويا

غ�YZأنه�سYZتبط�بالشخصية��نثوية�ال}'�تحفز�ذاكرة�،�الذاكرة�يشتغل�Kي�ذاكرة�الجسد�أيضا

،�ذلك�اcا|)'�بشكل�غ�YZمباشر�كوabا�جزء�من،�ع\ى�استعادة�اcا|)'�الثوري" خالد"السارد�

�الثورة �من �بخروجه �ارتبط�ميRدها �فقد �حياتيو ، �بمرحلة �صلته �ةقطع تغ�YZّمسار�حياته�و ،

�بشكل�ك\ي �ت، �fستعادة �محفزا �خاصةفكان�حضورها �من�حياته ��و#ى �لك�اcرحلة فتتخذ�،

�أنثوي  �الشخصية��نثوية�دffت�أعمق�من�مجرد�حضور �يم" مRمح�وطن"لتتخذ�، نحها�إذ

�وتاريخها ¬ي�الدffت�ال}'�تجعل�مaiا�محفزا�و ،�السرد�دfلة�رمزية�لتمثل�الجزائر�Kي�مصYZها

�للذاكرة �قويا �للزمنو ، �الخطي �يكسر�اcسار �الراوي �طرف �من �استحضارها �أو ،�حضورها

�شذ �مختلفةلتتقاطع �زمنية �فYxات �من �رات ،� �الثورة¬ي �سنوات �الثور ، �قبل �ةما فجر�،

�ستقRل� �الثمانو ، z{ح� ��أحداثينات �م1988أكتوبر �فإن�و ، �النص �Kي �له �اcروي abuا

                                                           
،�مركز�دراسات�الوحدة�العربية،�الذاكرة�القومية�Kي�الرواية�العربية�من�زمن�الaiضة�إ#ى�زمن�السقوط،�فيصل�دراج�:1

  14ص،�2008،�لبنان
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��fينق �طاستحضارها �ع �السرد �امتداد �البحث�عن�ع\ى �يجعل �يعلق�" القصة�منطق"ما كما

إن�و �استعادة�الذكرياتو ،�ف¼'�خاضعة�بشكل�كامل�للتدا¡ي�الحر،�إشكاليا�السارد�ع\ى�نصه

�باfنفعال �كانت�محكومة ،� �إK�fي �لها �مث�Rمحفزا�ف�RمYºر �اcكان �حيث�يكون �قليلة مقاطع

أما�غ�YZهذا�فإنه��f،�يستعيد�ذاكرة��مكنةو �ذلك�حZن�يمر�خالد�بشوارع�قسنطينةو �للذاكرة

شكل�مشاهد�مطولة�أو�Kي�إما�،�ال}'�يصيغ�السرد" الذكريات"توجد�عRقة�غ�YZالتدا¡ي�تربط�

�أ« :Kي�شكل�تلخيص�يجمع�أك��Yمن�فYxة�زمنية�معا �عنكوعندما
ّ
عّمن�تراني�أتحّدث؟�..تحدث

�قدمي �عند �تحبو�يوما �كانت �طفلة �سنة�..أعن �وعشرين �خمس �بعد �قلبت �صبّية �عن أم

و�.."منعطف�النسيان"أتأملها�ع\ى�غRف�كتاب�أنيق�عنوانه�،�أم�عن�امرأة�تكاد�تشaÀك..حياتي

 �:أتساءل
ً
  .1»أنت؟..أ�تراها�حّقا

�الزمن   �الفYxات �جل �القصYZة �الفقرة �هذه �إلaªتجمع �يعود �ال}' �السردية �ا �فYxة�و ، ¬ي

�إثر�إصابته،�الثورة �بعد�خروج�خالد�مaiا ثم�الفYxة�الثانية�ال}'�تحيل�،�قطع�ذراعهو �تحديدا

�بعد��ستقRل �ما �إ#ى �بـو �تاريخيا �الرواية �قرن  تحددها �ربع �بعد �اcتأخرو ، �زمن�الكتابة  أخYZا

سوى�طفولة�خالد�ال}'�تعود�إلaªا��لم�يسقط�من�هذه�الفYxاتو ،�بست�سنوات�عن�زمن�اللقاء

بعد�هذه�الفقرة�. ال}'�امتدت�قبل�الثورةو ،�بشكل�موجز�جدا�Kي�شكل�إشارات�فقطالرواية�

�للذاكرة �الزم±' �اcلخصة�للفضاء �الذي�سيصيغه�النص، تتوا#ى�فقرات�قصYZة�تلخص�¬ي�ف،

لد�ال}'�تجمع�ما�الذي�يستعيد�ذاكرة�خا،�دون�رابط�غ�YZالتدا¡ي�الحر،��خرى�هذه�الفYxات

تعيد�صياغة�و ،�ماضaªا�فإذ�¬ي�تستعيد�ما|)'�الوطن�ةستعيدمتسرد�و ،�هو�خاص�بما�هو�عام

  . تاريخه

  لتاريخاتقويض�لصياغة�الذاكرة�-3-1

�بشكل�عام �جسد�منفصل�عن�و �إن�كان�القول�بأن�الرواية �تحديدا �التاريخية الرواية

آخر�نوع�و �بحث�Kي�الشراكة�بZن�الروايةفإن�ال،��fيستد¡ي�الوقوف�عنده،�التاريخ�قول�مق�)'

�العنصر�الشريك�خطابا� :حقق�هدفZن�أساسيZن�همايهو�التاريخ�و �من�فنون�القول  فهم�هذا

                                                           

1
  42ص�،�ذاكرة�الجسد،�أحRم�مستغانم'�:



 ����� ����� ����� ������'�(���'�(���'�(���'�(�� : : : :       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����     &"�� &"�� &"�� &"���'�(���'�(���'�(���'�(��     : : : :
��	 �-./� �������
��	 �-./� �������
��	 �-./� �������
��	 �-./� �������     

 

 

283 

أما�الهدف�. وظيفة�قبل�أن�يخضع�Èليات�التشغيل�الجديد�ضمن�سياق��نتاجية�الروائيةو 

�ذات�،�لقراءةاcتمحور�حول�الخطاب�الروائي�فيتمثل�Kي�بناء�مسلك�خاص�باو �الثاني يجعلها

�نف©ي �بعد �لكل�قراءة�، �الذي�هو�شرط�طبي©ي �الجما#ي �بالبعد �ذلك�التضحية دون�أن�يع±'

�ع\ى��1أدبية �تحريض�للقارئ ��و#ى �هو�بالدرجة �التاريخية �للمادة �الرواية �اعتماد �uن ذلك

�آخر �اcا. استنطاق�الوظائف�والدffت�أك��Yمن�أي�÷)'ء �ع\ى �شتغال�من�الرواية� دة�هذا

�بد �يسرت�التعامل�معه�روائيا �ال}' �التاريخ �يفتح�باب�التساؤل�حول�طبيعة من��ءاالتاريخية

ال}'��fتكتفي�باستلهام�،�ان�aاء�بروايات�التأصيل�الYxاثيو ،�اcراحل�التأسيسية�للرواية�العربية

  .إعادة�كتابته�روائياو ،�بل�تتجاوز�ذلك�cساءلة�التاريخ�ذاته،�اcادة�الحكائية

ؤال�هنا��fيتجه�للبحث�Kي�العلمية�اcفYxضة�للخطاب�التاريÔي�قدر�اتجاهه�نحو�و�الس

   .سردية�هذا�الخطاب�كوabا�نقطة�تقاطع�أساسية�يسرت�اشتغال�الرواية�ع\ى�التاريخ

��fيفقد�التاريخ�صلته�بالفن _من�الجدل�الذي�دار�حول�علمية�التاريخ�_ Kي�رأي�توفيقي�

�fيمكن�اعتباره�علما�يقينيا�ع\ى�نحو�ما�«علميته�بخصوصي�aا�فـ�أن�لو ،�علم�إن�كان�يقر�بأنهو 

�النباتو �البصرياتو �تعت��Yºليات �علما z{وظائف��عضاءو �ح� ، fطرائقه�إ� �حيث �من �أنه

�2»العلممما�يجZ¿�لنا�أن�ننحله�اسم�،�بشبه�قوي�جدا�من�العلوم�اcذكورة) ...( ونتائجه�آخذ

. س.بل�إن��ستاذ�و،�ية�اcتداول�حZن�يتعلق��مر�بالتاريخ�fينبüي�أن�نستكZن�cفهوم�العلمو 

�باcع±s.w.Jevenons �zجيف½¿ �علم �أنه �ع\ى �التاريخ �نفكر�Kي �أن �السخف �من �أنه يرى

�3الصحيح �و �uن�التاريخ�يتوسل�الفنية، �منه �العلمية�ف�Rتعطينا سوى�العظام�اcعروقة�«أما

و�أن�...بعث�الحياة�فaªاو �أريد�نشر�تلك�العظام�أنه��fمندوحة�من�خيال�الشاعر�إذاو ،�اليابسة

�يتصف�به�رجل�العلم�من�حياد�جاف��fمحل�له ��f.«4يمكن�أن�يطاق�Kي�مقام�اcؤرخو �.ما

�الكتابة �خطابه �تتوسط �الذي �يستحق�و ، �تجعله �خاصة �جاذبية �بعينه �حدث �عليه يمارس

                                                           
،�2010،�ليبيا،�دار�الكتاب�الجديد�اcتحدة،�حكاية�السلطانو �سلطان�الحكاية،�التاريخو �روايةال،�عبد�السRم�أقلمون �:1

  5ص
  138ص،�1988،�بYZوت،�دار�الحداثة،�عبد�الحميد�عبادي: ت،�علم�التاريخ،�جورج�هرنشو�:2
  9ص،�اcرجع�نفسه�:3
  .10ص�،�التاريخو �الرواية،�عبد�السRم�أقلمون �:4
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�التأرخة �بل�إن�اcؤرخZن�متف uن��حداث��fتؤرخ، �وقوعها �أن�cجرد التاريخ�هو�«قون�ع\ى

ما�لم�يذكر�فلسبب�عدم�أهميته�و �.الطوارئ�ال}'�كانت�تستحق�أن�تحفظو �مجموع�العوارض

بل�إن�،�فالحدث�التاريÔي��fيكتب�cجرد�وقوعه�u«1نه�لم�تكن�له�نتائج�ظاهرة) ...( أو�كما�قيل

�ويتبأر�و حد �يستفز�اcؤرخ �بعينه �نكتثا� �ع\ى �إلحاحا �أك���Yحداث �ابيصبح �يرسل�، ثم

 Yºؤرخ�ع\ى�إثر�ذلك�إ#ى��حاطة�و �إشعاعه�ليصبح�قطبا�لدائرة�أكcحيط�أرحب�يس©ى�اcمركزا�

أو�ما�يسميه�،�مما�يجعلنا�نزعم�أن�التاريخ�هو�تجميع�لهذه�اللحظات�اcشعة�وتركيب�لها؛�به�

� �فZن �الحكاية"بول �تنتج �ال}' �وتنظي�2"العقدة ��حداث �هذه �توضيب �ع\ى �اcؤرخ م�يعمل

بZن�يدي�الواقع��"الواقعة"الصناعة�التاريخية�¬ي�غ�YZ«ظهورها�مما�يع±'�أن�الواقعة�بZن�يدي�

�التاريÔي ، uو فا� �بمنظور �مسنود �خطابي �مجهود �أو�شفوياو#ى �كتابيا �èخراجها �فرديZن ،�و¡ي

�الغيبو  �رحم �Kي �مسجاة �وقائع  �3»الثانية
ّ
�علaªاخل �دالة �آثارا �فت �لهذه�و ، �اللغوية الصياغة

أو�ع\ى��قل�،�محاولة��لتحام�بالواقعية،�إن�تمت�بلغة�وصفية�ت½¿ع�إ#ى�مرجعهاو �ئع�ح}zالوقا

�،�ص�درجات��نزياح�الشعري�لصالح�اcرجعيةيتقل محكومة�بنظام��–لغة�الصياغة��–فإabا

�السردي اcعرفة�التاريخيةو �4.هو�فردي�عند�كل�مؤرخو �الصوغ�اللغوي  �تنبع�من�فهمنا �ذا´aا

�و  �أن �دون �العلم'هذا �من�طموحها �شيئا �بالتسليم�و �5تفقد �السردي �الفهم �ريكور �بور يحدد

�لدfليات�الفعل �اcكونة �اcفهومية �الشبكة �مع �ألفة �بوجود �قواعد�؛ �مع �يتطلب�ألفة �إنه ثم

القائمة�ع\ى�حبكة�¬ي�Kي�معناها�الواسع�تواشج��6التأليف�ال}'�تحكم�النسق�التعاقÑ'�للقصة

  .بZن�جمل�الفعل

  � �الخاصية�السردية�للتاريخ�اشتغال�الرواية�عليهيسرت�هذه �¬ي��خرى�ترتكز�، كوabا

إن�و �ناهيك�عن�أن�التاريخ�وفر�للرواية�اcادة�الحكائية�اcتمثلة�Kي�الفعل��نساني،�ع\ى�السرد

                                                           

   35ص،�4�،2005ط�،�اcغرب،�اcركز�الثقاKي�العربي،�اcذاهبو ��لفاظ،�هوم�التاريخمف،�عبد�هللا�العروي�:1
  26ص�،�التاريخو �الرواية،�عبد�السRم�أقلمون  :2
  20ص�،�اcرجع�نفسه�:3
   21ص�،�اcرجع�نفسه 4
،�الجديد�اcتحدةدار�الكتاب�،�فRح�رحيم،�سعيد�الغانم':ت،�السرد�التاريÔيو �الحبكة،�السردو �الزمان،�بول�ريكور �:5

  149ص�،�1ج،�2006،�بYZوت
   102ص�،�اcرجع�نفسه :6
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تحرر�من�القيود�ال}'�تفرضها�علمية�،�فأعادت�صياغته�بشكل�ف±'،�كان�مرتبطا�بزمن�ماض

وسمت�و ،�فكان�أن�ارتبطت�الرواية�العربية�التأسيسية�بالتاريخ،�وعيةتوخيه�للموضو ،�التاريخ

غ�YZأن�الرواية�الحديثة�عادت�،�ال}'�كان�من�أبرز�أعRمها�جورâي�زيدان،�ةبالرواية�التاريخي

فيتناوله�الروائي�بصورة�،�مرة�أخرى�إ#ى�اcادة�التاريخية�Kي�عودة�للما|)'�بغية�إعادة�إنتاجه

�خيالية �ح، �a³ا �التاريخيتجاوز �1دود �لتث�YZالحاضر، �تاريخهم�و ، �بوصفها �اcعاصرون يعيشها

�أحداث�اcا|)'�2السابق�بالذات �إ#ى �فسبب�اللجوء �الحاضر�من�خRله، �هو�إثارة باèيقاظ�،

�Kي�تلك��حداث �الدوافع��جتماعية،�الشعري�للناس�الذي�برزوا �نسانية�و�لنعيش�مجددا

  .3يتصرفوا�كما�فعلوا�Kي�الواقع�التاريÔيو �اال}'�أدت�a³م�إ#ى�أن�يعيشوا�ويفكرو 

مرت�عRقة�الرواية�العربية�بالتاريخ�بمراحل�ثRث�Kي��و#ى�أخذت�الرواية�من�التاريخ��

أما�Kي�الثانية�لم�يعد�الحرص�Kي�كتابة�رواية�،�ح}�zالحدث�الروائيو ،�شخصيا´aاو �موضوعها

بل�،�عبقهو �صورهو �أدائهو �التاريÔيتاريخية�يقتصر�ع\ى�إبداع�نص�تاريÔي�يحمل�مسم�zالعصر�

ح}�zلتبدو�هذه�اcرحلة�مرحلة�،�تجاوزه�إ#ى�توظيف�اcادة�التاريخية�توظيفا�فنيا�بالدرجة��و#ى

يحقق�،�فالتاريخ�يسكب�Kي�قالب�روائي�واضح�اcعالم،�ما�هو�ف±'و �اcوازنة�بZن�ما�هو�تاريÔي

�نظرهو �أهدافه �يستعرض�وجهة �و ، �بـ �لها ��قد"نمثل �م1939"ارعبث ،�م1943"رادوبيس"،

�طيبة"و �محفوظ�1944"كفاح �لنجيب �الحديثة، �الرواية �مرحلة �¬ي �الثالثة �اcرحلة ،�أما

استثمر�الكتاب�فيه�اcادة�؛�منه�التاريخ�مسلكا�تجريباو �Yxاثتحديدا�تلك�ال}'�اختارت�العودة�لل

�الخاص �منظورهم �من �التاريخية �الحا، �ع\ى �اcا|)' �إسقاط �ذلك �وراء �ضرمبتغZن إ¾aام�و ،

يستمر�Kي�و �القارئ�أن�اcا|)'�لم�يعد�ذلك�اcكون�اcنقطع�عن�الوجود�البشري�بل�إنه�يمتد

   .4حاضر�التاريخ�كما�Kي�مستقبله

�تعددت�طرق��شتغال�علaªا �التاريخية �اcادة �الروائيZن�اcشتغلZن�ع\ى �و�بتعدد من�و ،

                                                           

جدارا�،�عالم�الكتاب�الحديث،�بحث�Kي�مستويات�الخطاب�Kي�الرواية�التاريخية�العربية،�التاريخو �الرواية،�نضال�الشما#ي�:1

  112ص�،�2006،��ردن،�للكتاب�العالم'
  89ص�،�2�،1986ط،�العراق،��عRمو�وزارة�الثقافة،�د�الكاظمصRح�جوا: ت،�الرواية�التاريخية،�جورج�لوكاش�:2
  46ص�،�اcرجع�نفسه�:3
  87ص�،�2005،�فاس،�دار�ما�بعد�الحداثة،�آليات�التجديد�Kي�الرواية�العربية�الجديدة،�عبد�اcلك�أشهبون �:4
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�كان�من�واقع�حيث��fيك: طريقة��ضافة: هذه�الطرائق�سنكتفي�بثRث�¬ي تفي�الروائي�بما

. �حداث�بل�يعمد�إ#ى�إضافة�معطيات�جديدة�تعد�مصدر�انزياح�النص�الRحق�عن�السابق

�نأخذ�مثا�fعلaªا� Fictionnalisation de L’historique" أخيلة�التاريxي"طريقة� ال}'

ا�عاش�ابن�م�كم1967رواية�الزي±'�بركات�لجمال�الغيطاني�الذي�عاش�هزيمة�بRده�Kي�نكبة�

�العثمانيZن �أمام �اcماليك �إياس�هزيمة �ال}'�و ، �ان�aازية �شخصية �مثل �الذي �الزي±' كتب�عن

�ن�aازي � �للمثقف �نموذج �وجود �fحظ �الذي �الغيطاني �انتباه �اسYxعت �يسر�، تكرار�التيمة

�التاريخية �اcادة �ع\ى �التخيي\ي �عند�و �.�شتغال �التاريخ �توظيف �ع\ى �أيضا �ينسحب هو�ما

�اcلقب��بنسالم �منصور �ع\ي �أبي �شخصية �حيث�استو�ى �الحكم �مجنون �روايته حميش�Kي

�cصر�الفاطمية '(Ðالسيا� �التاريخ �من �زمنية �فYxة �بأمر�هللا�مستلهما �أرخنة�. بالحاكم طريقة

� �حكاية� Historification du fictifالخيا�ي �من �خاص �منظور �من �الرواية �تبدأ حZن

�بالشروط�الحضارية��متخيلة�يحاول�أن�يضفي�الروائي�علaªا �عن�طريق�ربطها �تاريخيا مظهرا

  .c1رحلة�تاريخية�معينة

�Kي��شتغال�ع\ى   �التنوع �النصوص� هذا �تجنيس�هذه �يطرح�إشكالية �التاريخية اcادة

�التاريخية �بالرواية �توصف �أن �يمكن f� �ال}' �بطابعه، �التاريخ �يطبعها �ال}' �تحيل�، Rف

� �كوabا �ذا´aا �إ#ى fإ� �فaªا �تاريخياالشخصيات �ومعروفة �مسبقا �محددة �ضم�YZو ، �فaªا ¾aيمن

لحل�هذا��شكال�يقYxح�الدكتور�عبد�هللا�إبراهيم�التحول�و  2يحYxم�التسلسل�الزم±'و ،�الغائب

�التاريÔي �التخييل �مصطلح �نحو�اعتماد �التاريخية �الرواية �مصطلح �اعتماد �بأنه�و �من يعرفه

�السرد« �بواسطة لة
ّ
�اcتشك �التاريخية �اcادة �واكتسبت�وق، �اcرجعية �وظيف�aا �عن �انقطعت د

فيكون�التخّيل�التاريÔي�،�فأصبحت�تو�ي�بما�كانت�تحيل�عليه�لكaiا��fتقّرره؛� وظيفة�جمالية

دّعم�بالوقائع
ُ
cعّزز�بالخيال�والتاريخ�ا

ُ
cن�السرد�اZتفاعلة�بcقة�اRوقد�ظهر�ع\ى�،�من�نتاج�الع

�بالهوية �صلة �لها �ثقافية �أزمات �من �خلفية �التأصيلو ، �Kي �3»الرغبة �ستبدال�،� �هذا يدفع

ي�مشكلة�حدود��نواع��دبية�ووظائفها
ّ
يفكك�ثنائية�و ،�بالكتابة�السردية�التاريخية�إ#ى�تخط

                                                           

  87�،88ص�،�آليات�التجديد�Kي�الرواية�العربية�الجديدة،�عبد�اcلك�أشهبون �:ينظر�:1
  106ص��2002،�سوريا،�إتحاد�الكتاب�العرب،�توظيف�الYxاث�Kي�الرواية�العربية�اcعاصرة�:محمد�رياض�وتار:2
28/4/2010�ربعاء،�صحيفة�العرب�القطرية،�عبد�هللا�إبراهيم�:3  
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�التاريخ�والرواية �Kي�هوية�سردية�جديدة��fتكتفي�باfستفادة�من�التاريخ�بل�، ليعيد�دمجهما

�تسائله �إabا �كتا، �بتهوتعيد ،� �سكت�عنه �ما �و لتفضح �روايات�التاريخ �Kي �خاصة �نجده هو�ما

يسرد�تاريخا�آخر�ع\ى�و ،�التشكيك�Kي�موضوعيتهو �إذ�يعمد�إ#ى�مساءلة�التاريخ،�واسي±'��عرج

�للسلطان �تؤرخ fو� �للهامش �تنتم' �شخصيات �لسان �للمنتصرو ، �تؤرخ f� �من�، �تنطلق بل

�التاريخ �لتقوض �كتابتهو �الذاكرة �تعيد ،� �سلطويا �نصا �ليكون fK� �الظاهر�مغرقا z±عcا� ي

�لذلك�) �حداثي( �الخالقة �الفعل �لحظات �Kي �الروح �النفس�وأماني �بخلجات �كثYZا �fيحفل

�اcكانة �وجليل �الصدارة �ويبوؤه �اcؤرخ �يدونه �الذي ��حداثي ��1.الزخم تؤرخ�" حكاية"بل

�ذكريات�اcا|)' هذا�الفضاء�الذي�يحفظ�فيه�البشYZ،�منطلقة�من�الذاكرة��fغYZ،�للمهمشZن

�و  �للحفاظ�علaªا �ذاكرتي«يس©ى �عن �أتخ\ى �2»حني±'و �لن �إ#ى�، �الجملكية �حاكم �يس©ى بينما

�منه �انx¿اعها �الشماليZن، �أصدقائه �ع\ى �ذلك �Kي �معتمدا ��cاني، �بسطلهم �بالقرص�، ثم

  .الYºتقا#ي

�ال}'� �السلطة �بZن �آخر�للصراع �إ�fوجه �¬ي �ما �اcاية �رمل �Kي �الصراع �موضوع الذاكرة

تحرص�ع\ى��ذال 3»أدوات�تمارس�a³ا�السلطة«القلم�أداة�من�و �لذي�يسطر�التاريخملكت�القلم�ا

إن�كان�ظاهريا�حول�و �فالصراع،�تكريسا�uيديولوجي�aاو ،�حفاظا�ع\ى�انتصارها،�به �ستئثار

YZغ�fن�فئة،�يخفي�وراءه�صراعا�حول�السلطة،�الذاكرة�Zحاكمة�تكرس�ايديولوجية�الثبات��ب

�للحقيقةمن�هنا�كان��و �(...)أي�الثبات،�انت��تباعك« قاعد´aا��و#ى�و  ،�بالتا#يو �تباع�معيارا

aا�ع\ى�4»بعامة،�للثقافةو ،�معيارا�للفكر انتسبت�و ،�الدين وعيا�بذلك�أحكمت�السلطة�سيط́ر

أبقت�،�الذي�رسخت�حضوره�رغم�قدم�عهده" سيدنا�الخضر"وظفته�لخدم�aا�Kي�صورة�و �إليه

�ثبات�فكرته �ع\ى �أحكم، �الثقافةكما �ع\ى �ت�قبض�aا �الوسيلة�، �التلفزيون بأن�استولت�ع\ى

�للثقافة�يمارس�الرقابة�و ،�جعلت�بثه�من�القصر�مباشرةو �التثقيفية�الجماهYZية عينت�وزيرا

                                                           

fحميدة�قراءة�سوسيولوجية�Kي�رواية�متاهات�ليل�الفتنة�،�الرواية�ونقض�ال½¿عة�السلطوية�للتاريخ،�عمار�بن�طوبال:1

  232ص،�2014،�الجزائر،�دار��cعية،�اcجتمعو �أسئلة�الذات،�اcحكي�الروائي�العربي: ضمن،�العيا÷)'
2
  22صواسي±'��عرج،�رمل�اcاية،��:

  17ص،�1999،�اcغرب،�دار�توبقال،�ما�يواز¾aا�Kي�التصور�العربيو �الفحولة،�سحر�الليلو �سطوة�الaiار ،�عبد�اcجيد�جحفة�:3
  .147ص�،�2002،�لبنان،�دار��داب،�العنف،�الكتابة،�الهوية،�موسيقى�الحوت��زرق ،أدونيس:4
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�كل�كتاب��fيخضع�لتوجهها �ع\ى �لهم�بواحد�مaiمو ، لكن� .اختارته�من�مثقفي�اcدينة�كسرا

سلطته�و ،�إحكام�الخناق�ع\ى�العلماء�السبعةالحكيم�الذي�ضيق�ع\ى�العامة�لم�يتمكن�من�

،�نوع�من�اcسافة(...) وظل�هناك�،�لسبب�أو�آخر،�"الهوامش"و�"�طراف"لم�تقدر�أن�تلüي�«

�فكر�آخر �فaªا �للتغيYZ 1»يتحرك �العامة �الشفوية ي@+ �الثقافة �اcرويةالحكايو �معتمدا Kي� ة

��سواقو�الحلقات �الذاكرة، �تستعيد �'تروي�اcا|)و �ال}' �الذي�كتبه�و �اcا|)'، ليس�التاريخ

التاريخ�من�خRل�صراع�أخر�هو�مقاومة�الثقافة�الشفوية��/ليتجسد�صراع�الذاكرة" الوراقون "

صار�و �قد�سقطت�عنه�قدسيتهو ،�تتحرك�Kي�الهامش�للثقافة�الرسمية�ال}'�يسطر�القلم ال}'

أنت�تضع�كيس�و �كتبت. نجرت�قلمك�القصÑ'�تماما�كما�يفعل�معظم�وراÄي�الدوايZن«مرتزقا�

�جيبك �Kي �الذهبية �للطYºي�الذي�رفض�أن�يكون� 2»النقود �كان�«الخطاب�موجه قو��مثلما

�القلب �Kي �الصدق �السيفو �الرأسو �اللسانو ��خيار�السابقZن؟؟ �حد �جاKى� 3»العمر�ع\ى بل

�الثانية�خوفا�من�أدا´aا�القاتلة،�زود�السلطة�بأداة�قاتلة�¬ي�القلمو �-كما�ترى�الرواية�- الصدق�

�تمليه�ليجعل�من�التاريخ�نص،�¬ي�السيفو  �السلطة�اcسطور�بما �يسرد�، �موضوعيا �fنصا

بل�مقاوم�لها�هو�خطاب�،�غ�YZواع�بحضور�خطاب�مواز�غ�YZخاضع�للسلطة،�حقيقة�ما�حصل

�الهامش�اcستلهم�من�الذاكرة �القلم، �حركة �ع\ى �كانت�شاهدة الوراقون�إ#ى�« :خنوعهو �ال}'

الظRم�لم�يعد�مجرد�(...) كتابة�التاريخ�و �يمن�ي�aيؤون�لنجر��قRم�القصبيةجانب�معاوية�� 

�وهم �بندوبه، �الذاكرة �يخط �بدأ �تسط4��YZ»أشواكهو �فقد �ع\ى �شاهدة �كانت �ال}' الذاكرة

�قد�انق�)�zزمن�الكتابةو ،�ستعود�إليه�مرة�أخرى�ليس�لتقرأه�أو�تستذكره�بل�لتسائله،�التاريخ

�لكaiا�ليست�قراءة�تمجيد�بل�قراءة�تنقضهيُ ،�غ��YZثر�لم�يبقو  كنت�تظن�«  :ستحضر�ليقرأ

 
ً
ها�قد�عدنا�إليك�نسأل�مجلداتك�ال}'�. أ¾aا�الطYºي�أن�الزمن�الذي�يكذب�دعواك�لن�يأتي�أبدا

�5»اcخمل�اcلون�بألف�لون�ولون و �كتبت�بماء�الذهب�وجلدت�بالقطيفا فالذاكرة�Kي�عود´aا�،

                                                           
  147ص�،�اcرجع�السابق :1
  24ص،�رمل�اcاية،�واسي±'��عرج�::2
  الصفحة�نفسها،�الصدر�نفسه�:3
  23ص،�اcصدر�نفسه 4
5
  24ص،�اcصدر�نفسه :
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�التا �من�مساءلة �تبدأ �ريخللما|)' �لتسطYZهو ، �تكذيبه�محوا �الخاص، �خطاa³ا ،�لتكتب�بعدها

،�ثم�ُسطر�كتابة،�خطاب�الهامش�الذي�خلق�شفويا�وسط��سواق�ع\ى�مسافة�من�السلطة

�اcدينةالعلو  �كتاب �يدونون �ماء ،� �موازياالذي �تاريخا �كتب �للذاكرة، �بل ،��fينتصر�للسلطة

�السلطة �أدوات �من �واحدا �الهامش�أيضا �ليمتلك ��خYZيسيو ، �قبل �ما �الفصل ع\ى� طر�Kي

يخلق�ع\ى�هامشه�و �فتكتمل�الدائرة�بأن�يصبح�الهامش�مركزا،�ممتلكا�للسلطة�أيضا،�الفضاء

بل�يعود�،��fيتم�هذه�الدائرة،�العمالو �غ�YZأن�واسي±'�اcنتصر�لحركة�اcثقفZن،�خطاب�آخر

أن�استعمل��مثولة��بعد،�Kي�الفصل��خ�YZإ#ى�صور�التسلط�مؤكدا�القمع�موضوعا�أساسيا

يوهم�و �ليقصد�شيئا،�خالقا�ما�شاء�من��مكنةو ،�واcجاز�مستبد�fالحاضر�بأزمنة�بعيدة�عنه

�1بغYZه ،YZخ�� �الفصل �Kي �واسي±' �الحاضر� عاد �الكتابة(إ#ى �من�) زمن �أخرى �صورة ليقدم

د�اcسار�التاريÔي��ستبداد�الذي�لم�ينته�بان�aاء�أي�فYxة�تاريخية�سابقة�بل�انه�ممتد�مع�امتدا

�جديدة �صور �آخر�Kي �من�عصر�إ#ى �ُيكّرر �من�، �بعد �تّمح �لم �ال}' �القديمة �الصور تحيل�ع\ى

صورة��ستبداد�Kي�الفصل��خ�YZاستقاها�من�التاريخ�اcعاصر�للجزائر�محددا�الزمان� .الذاكرة

�واcكان �نصه�بسياقه�اcرج©يو ، �رابطا ،xcي�اKن�¬ي�اسم�بشكل�صريح�بعد�أن�قدم�إشارات�

Kي�رمل�اcاية� الصراع. �سم�التاريÔي�èحدى�اcمالك��مازيغية�بالجزائر" نوميديا"،�الجملكية

�والعمال �العلماء �القصرو �بZن �الفYxة� بZن �تلك �Kي �الجزائري �الشارع �Kي �الصراع يعكس

داث�ال}'�أفضت�واقعيا�إ#ى�أحو ،�ال}'�شكلت�مرحلة�من�خيبة��مل�باfستقRل) اتيالثمانين(

� �1988أكتوبر �العلماء، �ثورة �بانتصار �فان�aت �نصيا �فضاء�و �العمالو �أما �ع\ى aا سيط́ر

�الجملكية �السلط�انتصار�الهامشو ، �ةع\ى �للثقافة، �انتصار�من�الرواية �و �Kي �يةلاالعمالحركة

�التاريخ،�ع\ى�السلطة �وانتصار�للحكاية�ع\ى سرد�هيمنت�ليث�اcساحة�النصية�لح}�zمن�ح،

Kي�حZن�مثلت�،�الرا¡ي،�البشYZ،�اcجدوب،�زاددنيا�:تعدد�روا´aاو �احة�النصيةسع\ى�اcالحكاية�

�للسلطة �اcهادن �الخطاب �وحدها �شهرزاد �الفاتحة، �Kي �انسحبت �فعل��ال}' �مخلفة الروائية

،�لتأتي�الحكاية�ع\ى�عكس�التاريخ�بذكر�التفاصيل��نسانية�ح}�zالحميمة�مaiا .زادالحكي�لدنيا

�التاو  �يبعدها �يستحق�أن�يكتبال}' �ما �ريخ�وهو�ينتقي ،�YZخلجات�نفس�البش� �الحكاية تسرد

                                                           
   19ص�،�الذاكرة�القومية�Kي�الرواية�العربية،�فيصل�دراج�:1
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�حب�ماريانةو �اcوريسكي �Kي �عذاباته �لتشمل �تتفرع �تحت�قمع�، �اcتوالية �جانب�عذاباته إ#ى

�مختلفة �سلطات �البحارة، �إ#ى �التفتيش �محاكم �من �الYxكي، �السلطان �إ#ى �مواجهته�و ، أخYZا

�Kي�الرواية��fتقµ)'الذ�.حبه�cاريوشاو ،�لحاكم�الجملكية �تتحول�إ#ى�،��fتستبعدو �اكرة abuا

��ي« �بهو �مYZاث �تتشبع �الحكاية�1» دينامي �اcتعددةو ، �السرد �خيوط �تشع �مaiا �تتفرع�، ال}'

�التاريÔيو ،��عرج�لتشمل�السYZي�سواء�سYZة�البش�YZأو�ت�)'ء�سYZة�الكاتب�واسي±' �fو ،�مaiا

�فلكهم�فقطمن�و �السRطZنو �تخص�بالتدوين�س�YZالحكام �دار�Kي ،�YZبل�ت½¿ل�للبحث�عن�س

��ندلوسية �يكن�إ�fقو��Kي��حياء �كالبش�YZالذي�لم �العامة �أناس�من �يكن�له�صلة�و ، لم

بسبب�خضوعه�èمRءات�الحكام�،�أستبعده�التاريخو �فاتحة�الخطاa³ا�ليشمل�ما�همشه،�باcلك

�بتضييق�موضوعه �يكتفوا �الذين�لم �ب، �تزييفه �إ#ى �س�Yxالحقيقةبل�عمدوا �تفاصيل�و ، كتابة

ع\ى�أساس�أabا�كانت�،�fبأس�من�أن�تسجل�Kي�كتاب��مةو ،��fبد�أن�ُترَجم...«: يعرفون�كذa³ا

�كله�. الكتابة��fتكلف�كثYZا،�عن�حصون�الجملكية ساهمت�Kي�الدفاعو �عظيمة صحيح�هذا

،�الواقعة�وسردها�يستغل�القلم�اcسYxزق�مسافة�بZن،�2». ليكن. �fيصدقه�أحد. ليكن. كذب

لتعرض�من�خRل��3»فضاء�الذاكرة�للحلول�Kي�فضاء�الرؤيا«تستلهم�الرواية�و ،�لx¿ييف�التاريخ

يقمع�Kي�مقاطع�أخر�من�و ،�Kي�اcقبوس" يرجم"ستبد�الذي�صورة�الحاكم�اc،�الحكيم�شهريار

ية�Kي�الذاكرة�ترى�الروا،�بل�يم\ي�ع\ى�الكتبة�تاريخا�كاذبا،�ثم��fيسمح�بتدوين�ذلك،�الرواية

قد�وقعت�منذ�البداية�و �الذاكرة« فتبدو� إعادة�كتابة�اcسكوت�عنهو �كفي�Rبنقضه،�مقاب�Rله

ها
َّ
�وجدت�حل �قد �قضايا �اcصداقية �حيث�تعت�Yºقضايا �متعالية �شباك�سلطة ،�مسبقا�K«4ي

�النسيان �لقضية �مغفلة �الذاكرةو ، �الخيالو �لتداخل �الذاكرة�، �بأمومية �القول �إ#ى وانتصرت

�للتاريخ �كتاب��مةو ، �Kي �التدوين �إ#ى �السبعة �العلماء �توجه �تصور �¬ي ،�Rبدي� �تاريخا ليكون

�بينه �السد �الذاكرةو �يسقط �يºن �الشف¼'و ، �ع\ى �للمكتوب �تراكما �يشكل �تنتصر�له�، الذي

  . الرواية
                                                           

،�2004،�لبنان،�النشرو �اcؤسسة�العربية�للدراسات،�التعبK�YZي�قصائد�إبراهيم�نصر�هللاو �جماليات�التشكيل،�محمد�صابر�عبيد�:1

  87ص
2
  337صواسي±'��عرج،�رمل�اcاية،��:

  87ص�،�اcرجع�السابق :3
  569ص�،�النسيان،�التاريخ،�الذاكرة،�بول�ريكور �:4
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   سرد�الذاكرة�للمسكوت�عنه-3-2

Rي�التاريخ�إذن�خطابا�زائفا�مظلKوجبت�إعادة�صياغته،�خاضعا�للهوى ،�ترى�الرواية��،

�له �لذلك�جاءت�مسائلة �كتابتهو ، �لتعيد �بل �لRقتباس�منه �إليه �تكن�عود´aا �تصيغ�و �لم ¬ي

�بل�ينتهجون�الفضح،�من�جاورهو �كماالذين��fيسYxون�عورة�الح،�الذاكرة�ع\ى�لسان�القوالZن

إذ��f،�ياKي�صورة�شهرزاد�اcغيبة�سرد الذي�انحسر،�الكشف�لكل�ما�يس�Yxالخطاب�التاريÔيو 

لم�تضطلع�بأي�دور�Kي�النص�بل�حضرت�كأيقونة�و �تحضر�إ�fمذكورة�ع\ى�لسان�الشخصيات

� �كانت�ترو¾aا �القصة�ال}' �العرة(للتكتم�بعد�أن�سكتت�عن�خاتمة �من�) قصة�فاطمة خوفا

تأتي�و �a´�fادن�الحكيمو �م��سرار زاد�ال}'��fتكتلتعوضها�الرواية�بدنيا،�فتكهو �غضب�الحاكم

،�مدخلة�الحكاية�إ#ى�القصر،�اcنتشرين�Kي��سواق،�د�الحكاية�متضافرة�مع�القوالZنع\ى�سر 

�ذاتهو  �السلطة �فضاء �إ#ى �للصراع�حول�السلطة �ناقلة �آخر�من�الصراع�ذلتمثل�ب، لك�جانبا

�حول�السلطة �ذا´aا، �داخل�السلطة �اcرة �لكن�هذه �تستعيده، �أيضا �تاريÔي Kي��- وهو�صراع

�fو ،�الغلمانو �الكرÐ)'و �أعطونا�الذهبو �قالوا�خذوا�البRد«�f�Yالتاريخ�ذاكرة�البش�Z-الرواية�

،�اcعتصم. لكaiم�Kي�لحظة�الهوس�بدؤوا�يأكلون�رؤوسهم�الواحد�تلو��خر. تخلعوا�عنا�الحكم

�اcتوكل �اcنصور ، ،'(Ðالكر� �خRعة �واعت\ى �أباه �قتل �مسموماو ، z¼انت� ،�اcهدي...اcستعZن،

�اcوفق. اcعتمد �تضداcع، �كيس�قمامة(...) اcقتدر، �Kي z¼انت� �الذي  1»اcقتدر�القاهر��هوج

تعيد�سردها�ضمن�خطاب�الذاكرة�ال}'�و �تناص�مع�التاريخ�تستلهم�الرواية�اcادة�التاريخيةب

�الفضح �تاريخياو �تنتهج �عنه �اcسكوت �صياغة �ذا´aا، �السلطة �داخل �خيانات �من �إ#ى�، أدت

uجل�إسقاط�،�قلم�السلطة،�مع�اcؤرخو ��جانبمع�تحالفت��زاد�ال}'بدأ�بدنيا،�ضياع�البRد

ثم�قصص�الحكام�الذين�يذكر�اcقبوس�الذين�باعوا�البRد�uجل�،�تولية�ابaiاو ،�زوجها�الحكيم

'(Ðا،�الحفاظ�ع\ى�الكرa´م�ذاaقرونا�،�مع�ذلك�ُوجد�من�يسقطهم�من�عائل��YZتعود�ذاكرة�البش

�ال �الحكام �أخطاء �مستعيدة �اcا|)' �حوار�معاويةإ#ى �Kي �كما �التاريخ �عaiا �سكت �ذر�و �}' أبي

كان�ما��–أع±'�سنة�ثRثZن��–و�Kي�هذه�السنة�« :الغفاري�الذي�يورده�الطYºي�مجم�Rمختصرا

قد�ذكر�Kي�سبب�و ،�وإشخاص�معاوية�إياه�من�الشام�إ#ى�اcدينة،�معاويةو �ذكر�من�أمر�أبي�ذرّ 

                                                           

1
  130صية،�واسي±'��عرج،�رمل�اcا�:
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�أمور�كثYZة �إلaªا فالطYºي�يعلق�ع\ى�سكوته�بكراهة��1»كر�أك�Yهاكرهت�ذ،�إشخاصه�إّياه�مaiا

أما�الرواية�. واضعا�نصه�موضع�مساءلةو ،�معYxفا�بذاتيته�Kي�نقل�الحدث�التاريÔي،�الذكر�إليه

�يمنح�الذاكرة�صفة�الشهادة لaªشد�البش�YZالحوار�،�أبو�ذرو �إذ�يتوحد�البشYZ ،�فتخلق�مشهدا

يعيد�سرده�دون�و �)اريخ�الطYºي�اcعاَتب�روائيات(هو�إضافة�إ#ى�النص�التاريÔي�و ،�الدائر�بيaiما

اcلك�أبو�عبد�هللا�حZن�فضح�تخاذله�Kي�الدفاع�عن�،�كما�فعل�مع�محمد�الصغYZ. س�Yxأو�تكتم

�f،�تحسرواو �ثم�وقفوا�ع\ى�أع\ى�هضبة�مطلة�ع\ى�اcدينة،�باعوا�غرناطة«،�آخر�قRع��ندلس

لكن�ع\ى�القشتاليات�اللواتي�و ،�صد�عشاقهاتحة�ال}'�كانت�شعلة�اللهب�تحصدها�و ع\ى�اcدين

� �خلوتة �لحظات �Kي �يداعaÀن �أن �إيزابيR (...) تعود �الكبYZة �القشتالية fإ� �تبق أختم�و �لم

بقايا��سلحة�ال}'�خبئت�و �.الفؤوسكانت�اcدينة�ترفع�اcذاري�و ،�ويزهو �عندما�كان�يعد..العّد 

�متباعد�.2»عن�وجوههم �فYxات�زمنية �إ#ى �الذاكرة �وتكشف�و �ةتعود �مسار�التاريخ �تصحح ¬ي

�نحو�التخلص�من��ستبداد،�تمحو�تزييفهو ،�مستوره �صحيحا ،�فالرواية�ترى�Kي�ذلك�مسارا

،�ن�وعيا�لدى�العامةسرد�الذاكرة�شفويا�Kي��سواق�كوّ ذلك�أن�خطاب�الهامش�الذي�أعاد�

بعهم�فيه�الوزير�تو ،�عمال�البحرو �حراك�اجتمع�له�العلماء،�كان�سببا�Kي�الحراك�ضد�القصرو 

  .اcدينة�بكاملها�بعد�أن�عرفت�مخبوء�التاريخو ،�اcخلوع

لكن�الذاكرة�فaªا�تأتي�لسد�ثغراٍت�مسكوت�عaiا�Kي�و ،��fتعيد�التففكك�صياغة�التاريخ

تعاونوا�و �لرجال�انخرطوا�فaªا،�¬ي�التصفيات�ال}'�حصلت�داخل�الثورة�ذا´aا،�مرحلة�الثورة

  . صف�aم�لسبب�واحد�هو�انتماؤهم��يديولوâيغ�YZأن�الثورة�،�مع�قاد´aا

�abاي�aم �يعرف �من �بيaiم �الشخصيات �من �لعدد �الطاهر�مستعيدة �ذاكرة ¬ي�و �تتدا¡ى

الرابط�الوحيد�بZن�هذه�الشخصيات�¬ي�صورة�،�ومaiم�من��fيعرف�شيئا�عن�مصYZهم،�القتل

¬ي�اcا|)'�الذي��لصورةا،�منطلق�خيوطهو �تمثل�بؤرة�الحكي،�يحتفظ�a³ا�من�اcا|)'�الثوري

اabا�أحسن�«uن�الصورة�تعوضه�عaiا�،�في�حضورها�عن�بطاقة�هويتهاستغنى،�يحدد�هويته

                                                           
  283ص�،�4ج،�ت.د،�مصر،�دار�اcعارف،�محمد�أبو�الفضل�إبراهيم:تحقيق،�اcلوكو �تاريخ�الرسل،�أبو�جعفر�محمد�بن�جرير�الطYºي :1
2
  244صواسي±'��عرج،�رمل�اcاية،��:
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ف�Rتتجاوز�،�تدور�حولها�ذاكرة�الطاهر 1»أصلح�من�تمثال�أو�نصب�تذكاري و �فمن�بطاقة�تعري

�يغَّ ،�هذه�الشخصيات�الحاضرة�Kي�الصورة�إ#ى�استذكار�أي�شخصية�أخرى  يب�الكث�YZمن�ما

  . فاصيل�حول�كيفية�اغتيالهم�وتوقيتهالت

�أو�Kي� �ساcة �اcروي�لها �أسئلة �ع\ى �الطول�ردا تأتي�قصصهم�Kي�شكل�مقاطع�متفاوتة

وقد�فرقه�اcوت�عaiم�بعد�أن�جمعه� اسYxجاع�ماضaªم�اcشYxك�الذي�يتحسر�عليه�Ð)'�الطاهر

ساcة�الدور�الكفا�ي�فYZوي�ل،�¬ي�الفYxة�ال}'�تسYxجعها�ذاكرة�الطاهرو ،�اcا|)'�الثوري�a³م

�العداءو �Ð)'�أحمد�اcدرسو ،��cاني�مدرسهو،�صانع�القنابل�اليدوية�بوع\ي�طالب؛�لكل�مaiم�

�سباقو  �Kي �واحدة �خسارة �بعد �قتل �الذي �عضو�الحزب �الطبيب�بالحزب�الدكو ، �كنيون تور

�الشيو¡ي ،� �Kي �ينخرطوا �أن �قبل �كل�هؤfء �الحزب�الذي�جمع �ليقتلوا �ماتوا«صفوف�الثورة

 2»ماتوا�Kي�أغلب��حيان�وبمو�z(Ðاخواabم�ماتوا�Kي�بعض�الحاfت� ماتوا�برصاص�العدو .كلهم

كما�ُيفعل�عادة�بكبش�،�كما�حصل�مع�الدكتور�كنيون�الذي�ذبح�بسكZن�حافية�مسحت�فيه

�العيد �القرية، �للهرب�باتجاه �دفعه �ما �البRد�مواص�Rكفاحه�بشكل�فردي، ،�سري و �ثم�عبور

  . هذا�الحزبلبسبب�انتماaÙم�،�ة�ال}'�طالت�باÄي�زمRئهفنجا�من�التصفي

�الشيو¡ي �الحزب �تحاسب �الذكريات �هذه �ع\ى �ساcة �تدينهو �تعليقات �تحمله�، كأabا

� �الثورة �قيادة �Kي �التصفيات�بشكل�غ�YZمباشر�لتأخره �هذه �الحزب�«مسؤولية �يأخذ �لم cاذا

� �سنة ��مور �الطليعة1954بزمام �Kي �كنتم �اcبادر و �؟ �لغYZكمتركتم � 3»ة �Kي �الرواية هذا�ترى

نشطاءه�عرضة��جعلسببا�لتأخره�Kي�قيادة�أمور�الثورة�و �التقابل�بZن�طليعية�الحزب�الشيو¡ي

�تاريخيا �عaiا �اcسكوت �للتصفية �الذاكرة�و ، �صياغة �خRل �من �فضحها �الرواية �تروم ال}'

  . الشاهدة�ع\ى�ذلك�اcا|)'

فضح�اcسار�،�تنتهج�الفضح�¬ي��خرى ،�ذاكرة�الجسد�ال}'�تحتفي�¬ي��خرى�بالذاكرة

من�تمهيد�لها�ممجدة�تلك�الفYxة�ما�قبلها�و �فتسرد�أحداثا�من�الثورة،�التاريÔي�cا�بعد�الثورة

                                                           

1
  68صرشيد�بوجدرة،�التفكك،�:

2
  63اcصدر�نفسه،�ص�:
3
  93اcصدر�نفسه،�ص�:
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نتقل�الصراع�إ#ى�صراع�او �كيف�سرقت�أحRم�الثورةو ،�ثم�تعرج�ع\ى�غداة��ستقRل،�قاد´aاو 

ال}'�سيذهب�ضحي�aا�من�1988��fث�تنت¼'�بفجيعة�¬ي�أحداو ،�اقتسام�الغنائم،�ع\ى�السلطة

  . هو�حسان�شقيق�خالدو ،�يد�له�فaªا

الوقت�ذاته��ف¼'�Kي،�الذاكرة�Kي�هذه�الرواية�أيضا�شاهد�عاش�ما�يسرده�من�أحداث  

لذا�ترسم�اcسار�التاريÔي�محددة�،�ع�اcا|)'�الشخµ)'�بالوط±'متج،�جمعيةو �ذاكرة�شخصية

   :تواريخ��حداث�بدقة�Kي�أك��Yمن�موضع

  )24ص(سنة�ع\ى�انطRق�الرصاصة��و#ى��34غدا�تكون�قد�مرت��-

  )30ص( 1945ماي��8إثر�مظاهرات��-

  )65ص( 1981نيسان��-

  )15ص( 1988أكتوبر��25 -

  )82ص(ع�Yت�مصادفة�ع\ى�تلك�البطاقة��1973سنة��-

  ) 82ص( 1957ربما�كنت�أريد�أن�أن¼'�عRق}'�بتلك�البطاقة�ال}'�رافقت±'�منذ��-

إ�f،�لم�تفتح�هذه�اcدينة�الجالسة�ع\ى�صخرة،�1830ال}'�دخلت�الجزائر�سنة�فرنسا��-

  ) 291�،292ص�...(1837سنة�

-�� الذي�وقفت�فيه�uكتب�ع\ى�سجل��1987أيلول��15توقفت�فقط�عند�ذلك�اليوم

  )115ص. (رسم'�اسمك�الaiائي

�تحضر�التواريخ�بدقة �كتأ، �تعلق��مر�بتواريخ�شخصية�تخص�خالد�وحده ريخه�سواء

ذاكرة�،�ليثبت�السرد�قوة�الذاكرة،�أو�بتواريخ�لها�ارتباط�بالتاريخ�الوط±'،�للقائه��ول�بحياة

كأن�الرواية�،�إ�fأabا�دقيقة�Kي�التأريخ�للما|)'،�رغم�أنه�ينشده،�خالد�لم�يمسسها�النسيان

¬ي�و ،�اكرةيصبح�التاريخ�مستقى�من�الذو ،�1»وظيف�aا��مومية�بالنسبة�للتاريخ«تعيد�للذاكرة�

،�بقيت�مجرد�ذاكرةو �لم�تدون ال}'�،�قضية�لها�أهمي�aا�حZن�يتعلق��مر�بتاريخ�الثورة�الجزائرية

�اcا|)'�الثوريتصي �بZن�هذا �الرواية�Kي�شكل�تقابل�ما �بZن�و ،�غها إ#ى�،�الذي�تRه" اcا|)'"ما

                                                           

  568خ،�النسيان،�ص�بول�ريكور،�الذاكرة،�التاري :1



 ����� ����� ����� ������'�(���'�(���'�(���'�(�� : : : :       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����       ������� �	 ������� ������� �	 
���� �����     &"�� &"�� &"�� &"���'�(���'�(���'�(���'�(��     : : : :
��	 �-./� �������
��	 �-./� �������
��	 �-./� �������
��	 �-./� �������     

 

 

295 

  . 1988غاية�زمن�الكتابة�اcحدد�بـ�

�الحضور    �بثنائية �التقابل �هذا �يابالغو �يجسد ،� �للشخصيات �اcؤثثة�؛ الشخصيات

�الزماني �للثورة للفضاء �خالد، �¬ي �الطاهرو ، '(Ð� �بصيغة�و ، �ذكرهم �يفضل �الذين الشهداء

Ð)'�الشريف�شقيق��:أما�الشخصيات�ال}'�تؤثث�الفضاء�الزماني�cابعد��ستقRل�ف¼'. اcفرد

إن�كان�رفيق�و  ثم�Ð)'�مصطفى�الذي،�زوج�حياة�الذي�لم�يذكر�السارد�اسمهو ،�Ð)'�الطاهر

ليتحقق�انفصال�تام�Kي�توزيع�الشخصيات�. كفاح�لخالد�فإنه��fيذكر�إ�fبدوره�بعد��ستقRل

من�موضوع�الصراع�بZن�اcجاهدين�" الجزائر"يتحول�الفضاء�اcكاني�و ،�ع\ى�الفضائZن�الزمنيZن

أو�من�من�خارج�زمن�الثورة��ذات�فاعلةسطر�عليه�تتصل�به�أو�تواcحتل�إ#ى�موضوع�قيمة�

 فaªا�تظهر و �RلفYxة�جديدة�¬ي�زمن��ستقكانت�قد�بدأت� الثورة�بعدف،�أواخر�هذه�الفYxة

والحصول�ع\ى�مراتب�،�هو�بلوغ�السلطة،�ظهر�مشروع�سردي�جديدشخصيات�جديدة�ومعها�

�فaªا �عليا �¾aمش�موضوع�القيمة��ول�، �للوطن�."الوطن"ما �اcسار�التاريÔي �التحول�Kي ،�هذا

�خاصة�للتاريخيخلق�لدى�خ أنك�نسخة�،�كنت�أكتشف�فقط�مرة�أخرى « : الوطنو �الد�رؤيا

�طبق��صل�عن�وطن�ما �ذات�يوم، �إمضاءا´aم�و �.وطن�رسمت�مRمحه لكن�آخرين�وضعوا

كان�هناك�،�فمنذ��زل . هنالك�إمضاءات�جاهزة�دائما�cثل�هذه�اcناسبات. أسفل�انتصاراتي

�من�يكتب�التاريخ سوى�إمضاءات�من�انتصر�Kي�الصراع��يستلجاهزة�ل�مضاءات�ا 1»دائما

�جديدا،�حول�السلطة �ليصبح�اcنتصر�الجديد�الذي�يكتب�تاريخا �يكون�، أو�يستعمل�تاريخا

�ج�لهروَّ و �وضعه �أو�يحوِّ ، �من�عدم �تاريخا �إليهحيث�يصيغ �لينسaÀا �أحداثا �ر �الرواية�، بعبارة

�الوهو�  . يوقع�أسفلها �للذاكرة �تعود �يجعل�الرواية �ع\ى��حداثما �شاهدة �الذاكرة�و ، تصيغ

نتحايل�ع\ى�« uنه�لن�يكون�تاريخا�تغذى�من�هذه�الذاكرة�بل�،�مبتعدة�عن�التاريخ�¬ي��خرى 

أو�تختار�،�ش�الذاكرة´aّم ،�2»بينما�تنصب�اcوائد�ل#خرين،�نرمي�لها�عظمة�تتل¼a³�zا،�الذاكرة

  . تاريخهو �طة�جديدة�ع\ى�الوطنستو#ي�سلتبينما�،�ع\ى��قل�تكتفي�بالفتاتاcنفى�أو�

  

                                                           

1
  170صأحRم�مستغانم'،�ذاكرة�الجسد،�:

2
  278،�صنفسه�اcصدر�:
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  ذاكرة�ا@كان�/ أماكن�الذاكرة�-3-3

 ��بالذاكرة�هو�احتفاء�بوطaiا �قبل�كل�÷)'ء،�حتفاء �بأفضي�aا uن�الفضاء�هو�اcحرك�،

�من�أحداث �ضمه �اسYxجاع�ما �واcحرض�ع\ى �للذاكرة ��ول ر�الذكريات�إن�اcكان�هو�مؤط،

��fينبضو  �الذي �الح�)' �خزاabا ،aØالعميقهو�باع� �مرقدها �من �ا �يحضر، �باسمه� لهذا اcكان

�إليه�بوضوح�دون�ترمZ¿،�العلم�Kي�نصوص�الذاكرة بدقة��كما�تحضر�التواريخ،�معيننا�مشارا

�باuخص �عند�أحRم�مستغانم' �السرديةو ، �بعض�اcقطع �Kي �عند�واسي±' �اكتفى�وطار�، بينما

  . ثرائه�الدf#يو ،�الثقافيةو �التاريخية�بينما�يحضر�اcكان�بحموfته،�بYxك�الحدث�د��ع\ى�زمانه

�ال   �مقوfت �بكثافة �تشغل �النصوص�ال}' �من �الجسد عبقرية�و �الثقافةو �تاريخذاكرة

عندما�يكون�هذا�الفعل��نسان�Kي�و ،�فإذا�كان�التاريخ�هو�فعل��نسان�Kي�الجغرافيا،�اcكان

�حاسما �بقعة�جغرافية�ما �انيبلغ�من�القوة�درجة�تحول�مسار��نسو ، �الفضاء�، يصبح�هذا

عا�طب،�الجدلو �بصRت�اcصاحبة،�لو¡ي�جذري�يرتبط�a³ذا�اcكان" يةصورة�مثال"و�حZ¿ا�ذهنيا

 �� �كل �هذا �Kي �فضية�fتتساوى �ممZ¿ةو ، �أمكنة �هنالك �إنما �حضارية، �ترتبط�بطفرات ما�،

ال}'��1ة��بداعية�نتماء�إلaªا�انتسابا�إ#ى�فضاء�اcغاير  يصYZو �يجعلها�تجتذب�اcتخيل��بدا¡ي

عنفها�ح}�zع\ى�الشخصيات�الروائية�Kي��تمارسو ،�ع\ى�لغة�الكتابةو �ها�ع\ى�الرؤياتمارس�عنف

�الجسد �رواية�ذاكرة �بZن�اcا|)'�ال}'، �اcقابلة �الحاضرو �تستمر�Kي ،z{و �حcا� �تصور ،�كان¬ي

�aا�الروائية�م'�أحدامستغانأحRم�موضعت�،�التاريخيةو �الذي�اخت�YZبعناية�لحمولته�الثقافية

،�أو�ثقافية،�أماكن�لها�كلها�قيمة�إما�تاريخية�حداث�ب ربطتو ،�قسنطينةو �تونسبZن�باريس�و 

  . خاصة�Kي�حديaØا�عن�اcكان�القسنطي±'

بكل�،�مستعيدة�ذاكرة�قسنطينة�الحضارية،�تكتب�أحRم�مستغانم'�الفضاء�القسنطي±'

إن�،�ذاكرة�الجسد�تكتب�قسنطينة�ثقافيابإabا� -غYZها�و �الطقوسو �اcلبسو �الطعام�-أنساقها�

�حياة �أسلوب �أabا �ع\ى �للثقافة �فراي �بتعاريف�نورثروب �أخذنا �نحن �ال}'�، �الطرق �تلك أي

�إرث�مشYxك�من�الذكرياتأ أو،�خRلها�طقوسه��جتماعية�اليوميةيمارس�اcجتمع�من� ،�abا

                                                           
  40،�ص�2010شرف�الدين�ماجدولZن،�الصورة�السردية�Kي�الرواية�والقصة�والسينما،�منشورات�اختRف،�،�الجزائر،��:1
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و�كوabا�التعبYZات�الخRقة�Kي�أ،�العادات�التاريخية�اcنقولة�بشكل�رئي�)'�ع�Yºاللغة�اcشYxكةو 

�واcوسيقى �البناء �هندسة �Kي �تتجسد �ال}' �التعليميةو �العلومو �اcجتمع الفنون�و �اcؤسسة

  1التطبيقية

�القسنطي±' �اcجتمع �حياة �أحRم �تصور �طقوسهو ، �أفرادهو ، �يجمع �مشYxكا �إرثا لكaiا�،

�ترتبط�بالذاكرة�ف¼'�لكو �(...)اcكان�الذي�يقبع�Kي�الذاكرة�«؛�صورت�قسنطينة�الذاكرة� وabا

�تظهر�اcدينة�فR �2»"قسنطينة"محملة�بتداعيات�رمزية�تحجب�تماما�الواقع�الوجودي�cا�عليه�

فتظهر�اcدينة�كما�رسمها�،�شخصياتKي�صورتZن�متقابلتZن�كما�هو�حال�ال،�بل�انطباعات�عaiا

 ابلها�صورةتق،�اتثم�Kي�شكل�ذكري،�عند�خالد�Kي�شكل�لوحات،�الحلم�اليوتوبيو ��ستذكار 

فو �الحلمو �قد�تجردت�من�الحنZنو ،�اcدينة�زمن�الكتابة
ّ
،�تجسدت�بكل�ما�آلت�إليه�من�تخل

  .مختصرة�حالة�الوطن

�ع\ى�   �محفز �أقل �مع �فتستعيده �القسنطي±' �بالفضاء �خالد �الراوي �ذاكرة تتعلق

كما�،�كل�عامقسنطينة�بشو ،�إ#ى�الجسور و ،�فرؤية�حياة�تعيده�إ#ى�البيت�العائ\ي،��ستذكار

،�تسرد�تاريخaªاو ،�يجعلها�تستعيد�ما|)'�هذه��فضية،�أن�اcكان�Kي�حد�ذاته�محرك�للذاكرة

�أو  �من �لها �الجماعيةما �الذاكرة �Kي �ثقافية �بعاد ،� �¬ي �خالد �ذاكرة �أن �جمعية�«ذلك ذاكرة

�خاصة/ �بصفة �اcكان �بZن �التمازج �فaªا �تم �حيث�ارتو �تاريخية �تاريخية �ذاكرة (...) بطت�بZن

شاهدة�ع\ى�كل�جعله�عRمة�و �أثرى�اcكان�بالدffت�3»التفك�YZالسياÐ)'�بالتحليRت�اcكانية�و 

خالقا�ثنائيات�،�هو�يتجول�بقسنطينةو ،�من�خRل�استعادة�تاريخ�اcكان،�فYxة�زمنية�ع\ى�حدى

   :من�الصور�تتقابل�فaªا�الذاكرة�بالوجود�الواق©ي

�نحو�اcا|)'�مغمض�العينZن«  �القديمة�تلك�أبحث�..فأم()' عن�اcقا¬ي

حيث�كانت�تعّد�القهوة�،�ال}'�كان�لكل�عالم�أو�وجيه�مجلسه�الخاص�فaªا

. يخجل�نادل�أن�يRحقك�بطلباتهو �..تقّدم�بالجزوةو �ع\ى�الوجاق�الحجري 

                                                           

   7،�الكويت،�ص2007عرفة،�مارسممدوح�يوسف�عمران،�سلسلة�عالم�اc: باربرا�ويتمر،��نماط�الثقافية�للعنف،�تر :1
  12،�ص�2012خضر�بن�السائح،�شعرية�اcكان�Kي�الرواية�العربية،�ذاكرة�الجسد�أنموذجا،�دار�التنوير،�الجزائر�: 2
  .12،�صاcرجع�نفسه :3
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  . كان�يكفيه�شرف�وجودك�عنده

هو�Kي�طريقه�و �Kي�ذلك�الزمن�كان�fبن�باديس�اcق¼�zالذي�يتوقف�عنده

  ).مق¼�zبن�يامينة(كان�اسمه�.إ#ى�اcدرسة

ار )مق¼�zبو�عرعور�(و�كان�هناك�
ّ
(...) باشتارزي�و �حيث�كان�مجلس�بلعط

كيف�أع��Yع\ى�(...) أين�ذلك�اcق¼u�zحت�)'�فيه�هذا�الصباح�فنجان�قهوة

�الزمن� �هذا �Kي �كيف�أجده �؟ �رّواده �بأسماء �سوى �كبYZا �يكن �لم z¼مق

�اcقا¬ي �فيه �كYºت �ك�Yتو �الذي �بؤس�ا، �متشاa³ةو �.cدينةلتسع �a³ا �إذا

   1»حزينة�كوجوه�الناس�و 

uنه��fيس�YZ،�يع�Yºعaiا�خالد�بإغماض�العينZن،�الس�YZنحو�اcا|)'�يتم�بطمأنينة�عفوية�

�الزمان �Kي �بل �اcكان �Kي ،z¼نحو�مق� �متجه �أنه �رغم ��fي، �يذكره�لذا �بل z¼قcا� �موضع حدد

�حYxام�الذي�يحظى�به�و�¬ي�الوجاهةال}'�تتلخص�Kي�مواصفات�اجتماعية� والصفة،�باfسم

بأسماء�علماء�كان�كما�أabا�مقا¬ي�ارتبطت�تاريخيا�،�"كان�يكفيه�شرف�وجودك�عنده" :روادها

لكن�هذا�الس�YZباتجاه�اcا|)'�،�تقديمهاو �قة�خاصة�لتحض�YZالقهوةثقافيا�بطريو ،�يجلسون�a³ا

�يكتشف�محوها �يجعله �بل �الذاكرة �أماكن �إ#ى �يوصله �أك�Yºمن�حيث�تعويضهو �لن �بأماكن ا

  . ف�Rخصوصية�تمZ¿ها،��جتماعيةو�اcساحة�أصغر�من�حيث�القيمة�الثقافية

حيث�تنظر�اcبدعة�إ#ى�اcكان�«يتغياه�وصف�أماكن�الذاكرة��ماالخصوصية�الثقافية�¬ي�

تكون�و �ما�يحيط�a³مو �ثقاف�aمو �يمx¿ج�بروح�ساكنيهو �كمكان�منتج�يتولد�بالثقافة�ال}'�يحملها

�تؤثر وشا �عاطفية �اcكانو �ئج �لرواده 2» تتأثر�a³ذا �توفر��لفة �ثقافية�و ، �باuنساق ترتبط

،�كنسق�الطعام�كما�هو�شأن�اcقبوس�السابق،�قد�أبرز�تشخيص�الفضاء�بعضهاو ،�للمجتمع

،�أو��حتفال�كما�ورد�Kي�وصف�زفاف�حياة،�الراوي�يصف��ضرحةو �أو�الطقوس�واcعتقدات

،��غاني�اcخصصة�لذلكو،�جانب�العادات�القسنطينية�Kي��حتفال�حيث�يصور�الراوي�إ#ى

من�و �من�مر�a³ا،�ةوليمة�للسلط�-إ#ى�جانaÀا��-يصف�،�البعد�الثقاKي�للزفاف�الذي�يصفه�و¬ي
                                                           

  312�،311ص�صأحRم�مستغانم'،�ذاكرة�الجسد،�:1
  �126خضر�بن�السائح،�شعرية�اcكان�Kي�الرواية�العربية،�ص:2
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خديعة�الحكم�الذي��fو �الذي�تروي�عنه�أغنية�صالح�باي" الفوق "أنه�عالم�،�يطمح�لبلوغها

  .ليثبت�عالم�الفوق�منفص�Rعن�التحت،��fيعتYºون�a³او ،�مع�ذلك��fتستوقفهم،�يدوم�uحد

مجازيا�للتعب�YZعن�هذا�الفارق�الذي�يتسع�،�هو�أيقونة�اcدينةو �تستعمل�الرواية�الجسر 

�fركائز�تشد�أعمدته�إ#ى�« حZن�يرسم�خالد�الجسر،�ما�تحتهو �كما�تتسع�الهوة�بZن�ما�فوقه

�سفلأ �يمينه، �ع\ى �يحّده �و ��f÷)'ء �الجزائر� �f«1عن�يساره �إ#ى �اcقطع �هذا لYZمز�الجسر�Kي

�الثمانين �اتيسنوات �الشعبيةو ، �القاعدة �عن �السلطة �تفصل �صارت �ال}' �الهوة من�aية�،

��ليمة�1988أحداث�ب �غ�YZخيط�، �من��ضاءة �لها �يبق �بالضباب�فلم �أغرقت�اللوحة ال}'

   .قد�يكون�أم�Rباcستقبل�أو�إشراقة�اcا|)'�الذي�يس�YZلفول ،�رفيع

،�ع\ى�هذه�الدfلة�السياسيةهو�أبرز�أماكن�الذاكرة�Kي�الرواية�و  لم�تقتصر�ثيمة�الجسر

،�بل�إن�له�دffت�نفسية�تخرج�به�من�الدfلة�الجغرفية�الصرفة�كونه�فضاء�يمZ¿�هذه�اcدينة

�خالد �ذاكرة �إليه �تلجأ �الذي ��ليف �الفضاء �ليصبح �مدينة�، الجسر�اختصار�لقسنطينة

�هو� �حتواءو�ز��لتجاءرم«الطفولة� �أموميا، �تجلياته �أحد �Kي �يعّد �الذي �الطمأنينة �2»مكان

هو�يرسم�uول�و ،�Kي�لحظات��بداع" أقرب�÷)'ء�إليه"يتحول�إ#ى�و �يعوض�خالد�فقد�الوالدة

�اختار�رسم�جسر �مرة �و ، �اللوحة ��- يx¿امن�ميRد �اcيRد �مع �للمروي�لها�الجسر��و#ى الرسم'

ذلك�الجسر�Kي�الدfلة�ع\ى�أحRم�الشهداء�باfنتقال�إ#ى�الطرف��خر��تشYxك�معال}'�،�أحRم

�من�الجسر�الزم±' �فYxة��ستقRل، �إ#ى �Kي�حياته، �تماما �انتقل�خالد�إ#ى�مرحلة�جديدة ،�كما

�ز  �"الوطن�الحر"فصله�تدريجيا�عن�الحلم�الجما¡ي�من�الكفاح�إ#ى�زمن��بداع�الذي�مغادرا

معYºا�عن�حاfته� يصبح�هذا��خYZو �لينفرد�خالد�بالجسر . لوم�بهقد�انحرف�عن�اcسار�اcحو 

  : اختصارا�لعمره�كما�هو�اختصار�أيضا�لعمر�الوطنو ،�النفسية

لقد�توحد�مع�هذا�الجسر�لوحة�بعد�أخرى�Kي�فرح�ثم�Kي�حزن�متدرج�«

  ..كأنه�عاش�بتوقيته�يوما�او�عمرا�كامRو ،�ح}�zالعتمة

                                                           

1
  207صأحRم�مستغانم'،�ذاكرة�الجسد،�:

سليمان�حسZن،�مضمرات�النص�والخطاب،�دراسة�Kي�عالم�جYºا�ابراهيم�جYºا�الروائي،�منشورات�اتحاد�الكتاب�العرب،��:2

  305�،306،�ص�1999سوريا،�
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�بادي ��fيظل ��خYZة �اللوحة �تحت�Kي �البعيد �شبحه �الجسر�سوى �من ا

�يختفي�تحت�الضباب�فيبدو�الجسر. خيط�من�الضوء �حوله  كل�÷)'ء

�مضيئا �السماء، �إ#ى �معلقة �استفهام �إ#ى�. عRمة �أعمدته �ركائز�تشد f

   1»أسفل

�اcقطع�الرواية�بمستوي   �aاªيختصر�الجسر�Kي�هذا �أشرق�و �الجما¡ي؛ �تع�Yºعن�فYxة ¬ي

،�النفيس�Kي�سبيلهو �يضحون�بالنفس�-خالد�مaiم�و �-حZن�كان�أبناؤه��فaªا�وجه�الوطن�باuحRم

ضباب�خيم�ع\ى�الوطن�هو�ينفصل�عن�قاعدته�و �ما�تراه�من�ظلمةو ،�راسمZن�غده�أم�Rوضاء

ليبقى�معلقا�كعRمة�،�أحRم�إ#ى�عسكر�بماض�مجهول�أو�دون�ماض/يزف�كما�حياةو �الشعبية

�مضيئة �من�استفهام �نورها �أينبعث � ماضaªا��fنعرف �أم �آتياذاك �يكون �قد �مستقبل  .من

قد�كان�و ،�هو�رمز�لول�أيضا�حيث�يعيش�خالد�الفرح�Kي�صلته�بأحRمو �اcستوى�الشخµ)'و 

�كفاحه �Kي �أيضا �قبلها �نفسيا �يضعو �مستقرا �الذي �يعايش�حaÀا �أن �إ#ى �مواجه�إبداعه �Kي ه

� �الوطن/ ذاكرته �ذاكرة �و ، �اcشYxك �اcا|)' �عن �بعيدا �abاي�aا �ال/ يشهد �مقYxنة�ذاكرة نضال

�معا �ب�Rأعمدة�يواجه�خسائره،�بعسكري�يفتقدهما الكتابة�ال}'�قد�ب،�ليبقى�هو��خر�معلقا

  . ا�Kي�حياتهلثتكون�منعرجا�ثا

�الشخصي �خالد�مسارات�ذاكرته �ةالوطنيو �ةليختصر�الجسر�ملجأ �مكانا�و ، �وحده يبقى

ين¼'�حياة�شقيقه�حسان�،�اcوتو �تحول�إ#ى�فضاء�للعنفو �أليفا�حZن�فقد�الوطن�أموميته

  .يسرق�حبيبته�بحسابات�سياسيةو ،�برصاصة�طائشة

�هو��خر�ل    �الذاكرة��مالبش�YZاcوريسكي �إ#ى �غ�YZالعودة �عذاباته �مفر�من �من يجد

" الحكاية"فتحضر�اcدن��ندلوسية�Kي�،�أحزانه�اcاضيةو �بأماكaiا�اcختلفة�ال}'�ضمت�أفراحه

غYZها�و �جبال�البشارات: الجبالو �اcارية،�حياء�البيازينتحضر�� و ،�يةاشبيلو ،�قرطبةو �كغرناطة

�الجماعية �الذاكرة �من �كل �فaªا �تشYxك �ال}' �التاريخية ��ندلوسية ��فضية ذاكرته�و �من

مانح�اcصداقية�و ،�النص�القرآني�مRذ�للموريسكي�معلفضاء�اcتناص�اليكون�الكهف�،�الفردية

                                                           

1
  207صأحRم�مستغانم'،�ذاكرة�الجسد،�:
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�Kي�اcن�ال}'�لو�fورود�الكهف،�لقصته الكهف�بشكله�و ،�اظرةفaªا�لسهل�ع\ى�الحاكم�دحضها

يتحول�إ#ى�و �يعود�إليه�لينت¼'�فيه،�بدffته�الYxاثية�يبقى�آخر�مRذ�للبش�YZاcنتصرو ،�الدائري 

�Kي�كتاب�اcدينةو �فتنت¼'�الحكاية،�رماد عن�ثورة�حراك�شعÑ'�هز�،��fيبقى�إ�fالتاريخ�مدونا

Kي�تشابه�،�أملو �بل�يبقى�معلقا�ع\ى�أك��Yمن�احتمال،�ما�تRه�ور�الروايةالسلطة�دون�أن�تص

  .1988أحداث�؛�بZن�الروايتZن�اللتZن�تناولتا��زمة�ذا´aا�Kي�ضبابية�الرؤيا�اcستقبلية�
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 :الخاتمة

ا�ما�توصل�البحث�إ#ى�نتائج�أهمه،�بعد�هذه�الرحلة�Kي�فضاء�الرواية�الجديدة�الجزائرية

  : ي\ي

انحراف�اcسار�و �الرواية�الجديدة�نص�تجديدي�بالدرجة��و#ى�ولده�تصدع�اليقينيات* 

�أك�Yºمنه �قيمة �لتكتسب�أشياؤه �نحو�´aميش��نسان �الخيبة. التاريÔي �وليدة �نكسار�و�¬ي

تش�'ء�العالم�و �´aميش�الشخصيةو �الداخ\ي�لãنسان�ع�Yºعنه�شكليا�بتحطيم�العمود�السردي

  .العربي�بدرجات�متباينةو �يشYxك�Kي�ذلك�النص�الغربي،�ئيالروا

لم�يعد�ممكننا�اختصاره�Kي�صنف�أو�اثنZن�كما�تم�ذلك�و �اتسع�مفهوم�الفضاء�الروائي *

�سابقا �شأabا�، �من �إجرائية �آلية �شكل �بحثية �مسارات �تشكل �كانت �ال}' �الدراسات فYxاكم

بوصفه�اcجال�و ،�خل�بناء�النص�مرةإيضاح�اشتغال�الفضاء�الروائي�بوصفه�عنصرا�سرديا�دا

�داخل�النص�الواحد�مرات�أخرى و �الذي�تشتغل�فيه�العناصر�السردية . الخطابات�اcتعددة

إن�كنا�لم�نجد�هذا��cام�Kي�الخطاب�النقدي�العربي�و ،�مما�يفتح�القراءة�ع\ى�أصناف�عدة

أو�،���YZحداث��fغYZبوصفه�مكونا�سرديا�وظيفته�تأط،�الذي�كثYZا�ما�يكتفي�بدراسة�اcكان

�ال}' �التقاطبات �Kي ��صناف�و �متابعته �´aمل �النص�فإabا �دffت �Kي �للبحث �م�Yية �كانت إن

�الخطاب�النقدي�الغربي�فقد�بدأ�. �خرى�ال}'��fتقل�أهمي�aا�عن�اcكان�Kي�قراءة�النص أما

أثرين�بتطور�تبحث�Kي�تفضئة�اللغة�أو�الكتاب�مت،�البحث�Kي�شعرية�الفضاء�بجهود�متفرقة

�مفهوم� �مع �حصل �كما �فaªا �البحث �يتضافر �مشاريع �شكل �Kي �fحقا �لتتشكل الطباعة

لتقدم�ع\ى�وضع�نوع�،�كما�يسمه�كيس½Y" منهج"لتنت¼'�إ#ى�إجمال�هذه�الجهود�Kي�،�التقاطبات

   .géocritique Laخاص�من�النقد�وسم�بالنقد�الجغراKي�

،�هندÐ)'و �متخيلو �من�مرج©ي،�فضاءيؤثث�النص�الروائي�الجزائري�بكل�أصناف�ال�*

كما�،�لكن�حضورها�لم�يكن�مقتصرا�ع\ى�تأط��YZحداث�بل�اabا�مثلت�اسYxاتيجية�Kي�الكتابة

أن�تشخيص�الفضاء�Kي�حد�ذاته�لعبة�نصية�تخلق�عوالم�غرائبية�رغم�أن�الفضاء�اcوصوف�

رؤيا�تحيل�،�العالم�يقدم�رؤياه�الخاصة�لهذاو �ليخرج�النص�عن�تمثيل�العالم�الواق©ي،�مرج©ي
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ح}�zلتقرنه�باcوت�أو�الكتابة�،�الثقاKيو �مرات�ع\ى�الYxدي��جتما¡يو ،�مرة�ع\ى�سؤال�الهوية

�متخيلة�و �.من�ضغط�الفضاء�سبي�Rللنفاذ�التكون �الروائيون�مدنا �أبدع للهروب�من�الرقابة

طاهر�يعود�إ#ى�أو�وظفت�اcتاهة�كالو#ي�ال،�الفجيعةو �اتخذت�سمات�عجائبية�Kي�سرادق�الحلم

�مقامه�الزكي �فعلت�رمل�اcاية�لتشييد�عوالم�عجائبية، Kي�. أو�عادت�للتناص�مع�الYxاث�كما

�ال½Yجسية �ع\ى �تحيل �ال}' �اcرآة �خاص�¬ي �بشكل �أنثوية �أخرى �برزت�أفضية الغرور�و �حZن

�عادة �التمزق و ، �رواية�شهقة�الفرس�ع\ى �أحالت�Kي �تشظي�الذاتو ، �عن�فضاء�و ،
ً
التيه�بحثا

  .ف�يكون�وطن�لهاألي

�أقل �حضور �أحالت�ع\ى�دffت�النصوص�،��فضية�الهندسية�كان�لها مع�ذلك�فإabا

YZمارسة�العنفو ،�الغرفة�بالعزلة/ إذ�ارتبطت�النقطة،�بشكل�كبcالحميم'و ،�شكلت�فضاء� .

حيث�برزت�؛�بالفضاء�النµ)'�من�جهة�ثانيةو �أما�الخطي�فقد�ارتبط�باcعمار�الروائي�من�جهة

الدائرة�¬ي��خرى�حضرت�بشكل�. بة�العمودية�Kي�نص�ن�Yي�يفYxض�فيه��متداد��فقيالكتا

Kي�التقانات�السردية�حيث�شيدت�النصوص�بشكل�دائري�خالقة�احساسا�و�مكثف�Kي��شياء

لتنغلق��ح}��zن�اcستمرانو ��ستبداد��تيان�من�عصور�تاريخيةو�بامتداد�غ�YZمنته�للقتل

  . ر��فعال�ذا´aا�مع�تغK�YZي�الصورة�فقطالدائرة�ع\ى�تكرا

�العنف*  �النص�الجزائري�¬ي �Kي ��ك��Yحضورا �الثيمة �إن �الذي�، �ذاته عنف�الفضاء

�حيا´aا �فيؤزم �الروائي �العمل �شخصيات �ع\ى �ثم fأو� �الكاتب �ع\ى �يمارس�ضغطه يخلق�و ،

بحموfته�يحضر�الفضاء�الجزائري�بشكل�مكثف�جدا�Kي�النصوص�الروائية�. مأساوية�النص

فيظهر�عنف�الYxدي��جتما¡ي�ع\ى�تشخيص�الفضاء�الذي�،��جتماعيةو�التاريخية�والثقافية

�يأتي�Kي�شكل�نعوت�بالقذارة �ما �كل��فضية�¬ي�مدار�للعنف. التعفن�وغYZهاو �غالبا سواء�،

اcمارس�من�،�كانت�مفتوحة�أو�مغلقة�¬ي�مجال�للعنف�اللفظي�أو�اcعنوي�أو�ح}�zالجسدي

يصدر�مaiا� وأ،�غالبا�ما�يوجه�هذا�العنف�تجاه��نzÓو ،�العائلة�أو�ح}�zمن�طرف��غرابطرف�

  . Kي��فضية�اcغلقة�Kي�حاfت�قليلة

أما�النصوص�ال}'�تكتب�. ينحصر�حضور�الشخصيات��نثوية�غالبا�Kي�أفضية�مغلقة* 

�الروائي�يؤنث لتسرد�الحياة�،�أنثوي الكاتبة�تعتمد�ضم�YZاcتكلم�بصوت�و ��ن�zÓفإن�فضاءها
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zÓو�وتعمد�إ#ى�تخييل�الحميم'�الذي�ارتبط�بالعائ\ي،�الداخلية�لن'(Ðكما�تؤثث�فضاء�،��يرو

  . تنت¼'�بمناقشة�اشكالية�كتابة��ن�zÓذا´aاو ،�تRحق�التفاصيلو ،�النص�بأشياء�أنثوية

�نوعZن*  �لتدا¡ي �هو�فضاء �الذاكرة �فضاء �بعض��من�إن �عن ��fينفصRن الذكريات

�الذكريات�الشخصية �التاريخ، �تناص�مع �¬ي �تسوق�ذكريات�جمعية �ال}' �Kي�، ��fترد غ�YZأabا

�شكل�مقبوسات�أو�استشهادات�ع\ى�العكس�من�ذلك�تماما�تحضر�ناقضة�لسلطوية�التاريخ

،�بل�صياغة�جديدة�´aتم�باcهمشZن،�صياغة��fيملaªا�اcنتصر،�بحث�عن�إعادة�صياغة�لهو 

� �فضح �إ#ى �التاريخ�.عنه�اcسكوتوتعمد ��خرى�تناص�مع �ف¼' �أماكن�الذاكرة �أما فتحضر�،

��عرجو�اcدن �واسي±' �عند ��ندلسية ��حياء �الذاكرةو ، �من ��و#ى �للمكان �صورتان �تتقابل

،�ضياع�الفضاء�اcسلوب،�لتعميق��حساس�بالضياع،�الثانية�من�حاضر�الشخصية�الروائيةو 

،�بل�اختفاء�بعض�هذه��ماكن�ذا´aا�من�اcدينة،�اكرةضياع�القيم�ال}'�ارتبطت�بأماكن�الذو 

  .تعويضها�بأخر��fتحمل�القيم�ذا´aا�Kي�ذاكرة�الجسدو 

�السبق �فضل ��fتد¡ي ��طروحة �الريادةو �إن�هذه �اxcن�، �لقراءة �جادة �محاولة �إabا بل

الفضل�و  èن�كان�لها�من�التمZ¿و ،�الروائي�الجزائري�الذي�نحا�منpى�حداثيا�بعيدا�عن�التقليد

  . الباحثZن�Kي�الفضاء�الروائي�الجزائري و �فabا�قد�تفتح�الباب�أمام�الدارسZن
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   حفص�عن�عاصم�القرآن�الكريم�برواية�

 ا@دونة�الروائية

�دار�كنعان�للدراسات� .1 �عرج�واسي±'،�رمل�اcاية،�فاجعة�الليلة�السابعة�بعد��لف،

  1993سوريا،� والنشر،�

  2�،1982بوجدرة�رشيد،�التفكك،�الشركة�الوطنية�للنشر�والتوزيع،�الجزائر،�ط .2

  2006جRوâي�عز�الدين،�سرادق�الحلم�والفجيعة،�منشورات�أهل�القلم،�الجزائر،� .3

لبنان،��-حيدر�سارة،�شهقة�الفرس،�منشورات�اختRف�والدار�العربية�للعلوم،�الجزائر� .4

2007  

 2009ئع�للموت،�منشورات�اختRف،�الجزائر،�سم�YZقسيم'،�يوم�را .5

  2004الطاهر�وطار،�الو#ي�الطاهر�يعود�إ#ى�مقامه�الزكي،�موفم�للنشر،�الجزائر،� .6

عمارة�لخوص،�كيف�ترضع�من�الذئبة�دون�أن�تعّضك،�منشورات�اختRف،�الجزائر،� .7

2006  

 2005الفاروق�فضيلة،�اكتشاف�الشهوة،�رياض�الريس،�لبنان،� .8

9.  Rوت،�15م،�ذاكرة�الجسد،�دار��داب،�طمستغانم'�أحYZ2000،�ب 

�الجزائر،� .10 �للعلوم، �العربية �الدار �اختRف، �منشورات �القيامة، �أشجار ،YZبش� مف}'

  2005بYZوت،�

 ab2011لة�بيضون،�الفرابي�ـ�سيديا،�بYZوت،�: ياسمينة�خضرا،�القريبة�كاف،�تر .11

  2013ميم�للنشر،�الجزائر،�يYºير�اسماعيل،�وصية�اcعتوه،�كتاب�اcوتى�ضد��حياء،� .12

  مصادر�اللغة�وBدب

  ،�دار�صادر،�دت،�3اخوان�الصفاء�وخRن�الوفاء،�الرسائل،�اcجلد� .1
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�تحقيق .2 �الرسل�واcلوك، �تاريخ �بن�جرير�الطYºي، �أبو�الفضل�:أبو�جعفر�محمد محمد

   4ت،�ج.إبراهيم،�دار�اcعارف،�مصر،�د

ع�uحكام�القرآن،�واcبZن�cا�تضمنه�من�أبي�عبد�هللا�محمد�بن�أبي�بكر�القرطÑ'،�الجام .3

   2006،�لبنان،�3السنة�وآي�الفرقان،�تحقيق�عبد�هللا�بن�عبد�اcحسن�الYxكي،�ج

 ع\ي�محمد�بن�ع\ي�الجرجاني،��التعريفات،�نسخة�إلكYxونية�عن�مكتبة�اcدني .4

�تحقيق�عبد�السRم�هارون،�ط .5 �مقاييس�اللغة، �ج3ابن�فارس، �الخانÃي،�4، �مكتبة ،

   1981مصر،�

�تحقيق .6 �كشاف�اصطRحات�الفنون�والعلوم، �ال�aانوي، �ع\ي �ج: محمد �دروج، ،�2ع\ي

  1996مكتبة�لبنان�ناشرون،�لبنان،�

�تحقيق .7 �العرب، �لسان �منظور، �حسب�هللا،�:ابن �أحمد �محمد ،YZالكب� �هللا�ع\ي عبد

  ،�دار�اcعارف،�مصر�5هاشم�الشادلZن�اcجلد�

  :ا@راجع�العربية

خطاب�الaiضة�والتقدم�Kي�الرواية�العربية�اcعاصرة،�دار�الشروق��ابراهيم�رزان�محمود، .1

  2003للنشر�والتوزيع،��ردن،�

�اcؤسسة� .2 �و�الجسد، �الهوية��نثوية، ��بوية، �الثقافة �النسوي، �السرد ابراهيم�عبد�هللا،

  2011العربية�للدراسات�والنشر،�لبنان،�

�Kا .3 �دراسة �الدرامية، �والظاهرة �السرد �ع\ي، �تميم �العربي�بن �للسرد �الدرامية �التجليات ي

  2003:اcغرب.اcركز�الثقاKي�العربي.القديم

  .2008الشروق،�عمان،� أبو�سيف�ساندي�سالم،�الرواية�العربية�وإشكالية�التصنيف،�دار .4

�اcجلس� .5 �اcعرفة، �عالم �سلسلة �اcعاصر، �الشعر�العربي �Kي �اcدينة �مختار�ع\ي، أبو�غا#ي

   �1995داب،�الكويت،�الوط±'�للثقافة�والفنون�و

أدونيس،�إس�Yºع\ي�أحمد�سعيد،�ديوان�الشعر�العربي،�دار�اcدى�للثقافة�والنشر،�سوريا،� .6

   1،�ج1996
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�دار�            .7 �العنف، �الكتابة، �الهوية، �الحوت��زرق، موسيقى

  �2002داب،�لبنان،�

ة�الوطنية�ازغيدي�محمد�لحسن،�مؤتمر�الصومام�وتطور�ثورة�التحرير�الجزائرية،�اcؤسس .8

  1989للكتاب،�الجزائر،�

�مصر،� .9 �دار�العZن، �الغيطاني، �جمال �عند �الروائي �الفضاء �شعرية �عزوز�ع\ي، إسماعيل

2010  

�الحداثة،� .10 �بعد �دار�ما �الجديدة، �العربية �الرواية �Kي �التجديد �آليات �اcلك، �عبد أشهبون

  2005،�اcغرب

�الرواي .11 �أنطولوجيا �الغائبة، �النصوص �مجمع �واسي±'، �التأسيسية،��عرج �الجزائرية ة

  ،�الجزائر2007التأصيل�الروائي،�الفضاء�الحر،�

�دار�الكتاب� .12 �السلطان، �وحكاية �الحكاية �سلطان �والتاريخ، �الرواية �السRم، �عبد أقلمون

  2010الجديد�اcتحدة،�ليبيا،�

   2002،�سورية،�2،�ط1الباردي�محمد،�الرواية�العربية�والحداثة،�دار�الحوار،�ج .13

�العربي،�بحراوي�حسن .14 �اcركز�الثقاKي �الشخصية، �الزمن، �الفضاء، �الشكل�الروائي، �بنية ،

  1990الدار�البيضاء،�–بYZوت�

�الثقافية .15 �دبي �كتاب �التجديد، �ورهان �العربية �الرواية �محمد، �دار�الصدىبرادة �ماي�، ،

2011  

�للطبا .16 ��مل �اcختلف، �إ#ى �التماثل �من �الجزائرية، �الرواية �Kي �اcتخيل �أمينة، عة�بلع\ى

 2011والنشر�والتوزيع،�الجزائر�

�Kي�ذاكرة�الجسد،�منشورات�دار� .17 بن�السايح��خضر،�جماليات�اcكان�القسنطي±'،�قراءة

  �2007ديب،�الجزائر،�

بن�السائح��خضر،�سرد�اcرأة�وفعل�الكتابة،�دراسة�نقدية�Kي�السرد�وآليات�البناء،�دار� .18

  2010التنوير،�الجزائر،�
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Kي�الرواية�العربية،�ذاكرة�الجسد�أنموذجا،�دار�التنوير،��شعرية�اcكان�        .19

  2012الجزائر�

�Kي� .20 �قراءة �العربي، �السرد �Kي �الYºوكسيم' �التفاعل �حبيلس، �بن �سمYZة �اليامZن، �تومي بن

�الثقافية،� �دار�الروافد �ـ �النديم �ابن �للفلسفة، �العربية �الرابطة �منشورات دوائر�القرب،

2012  

�التجريب� .21 �بوشوشة، �اcطبعة�بن�جمعة �الجزائرية، �العربية �الرواية �Kي �السردية والحداثة

  2005اcغاربية�للطباعة�والنشر،�تونس،�

بن�سRمة�رجاء،�اcوت�وطقوسه�من�خRل�صحيح�البخاري�ومسلم،�رؤية�للنشر�والتوزيع،� .22

  2009مصر،�

�الرواية�ونقض�ال½¿عة�السلطوية�للتاريخ،�قراءة�سوسيولوجية�Kي�رواي .23 ة�بن�طوبال�عمار،

�ضمن �العيا÷)'، �fحميدة �الفتنة �ليل �الذات�: متاهات �أسئلة �العربي، �الروائي اcحكي

  2014واcجتمع،�كتاب�جما¡ي�إشراف�م±�zبشلم،�دار��cعية،�الجزائر،�

  2010بوبريك�رحال،�بركة�النساء،�الدين�بصيغة�اcؤنث،�أفريقيا�الشرق،�اcغرب،� .24

25. �� �تاريخها �الحمادية، �الدولة �رشيد، �الجامعية،�بورويبة �اcطبوعات �ديوان aا، وحضا́ر

  ،�1977الجزائر،�

�دراسات� .26 �سلسلة ��طار�والدfلة، �الغربية، �Kي �الروائي �الفضاء �محمد، �منيب البوريم'

  1984تحليلية،�دار�النشر�اcغربية،�اcغرب،�

بوع\ي�عبد�الرحمن،�الرواية�العربية�الجديدة،�منشورات�كلية��داب�والعلوم��نسانية،� .27

  2001ة،�وجدة،�وجد

حوار�الرواية�العربية،�: التازي�محمد�عز�الدين،�مغامرة�الشكل�وارتياد�واقع�جديد،�ضمن .28

  2003،�منتدى�اصيلة،�الرباط،�16�،2001جامعة�اcعتمد�بن�عباد�الصيفية،�الدورة

جحفة�عبد�اcجيد،�سطوة�الaiار�وسحر�الليل،�الفحولة�وما�يواز¾aا�Kي�التصور�العربي،�دار� .29

  1999ل،�اcغرب،�توبقا
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�دار�الشؤون�الثقافية�العامة،� .30 �ابراهيم�جYºا، �الروائي�عند�جYºا �الفضاء جنداري�ابراهيم،

  2001بغداد،�

�الخطاب�الروائي�èدوار�الخراط� .31 �الجديدة، �الرواية �Kي �اcكان �شعرية حسZن�خالد�حسن،

  ،�مؤسسة�اليمامة�الصحفية83نموذجا،�كتاب�الرياض�

�مضمرات�الن .32 �الروائي،�حسZن�سليمان، �ابراهيم�جYºا �عالم�جYºا �Kي �دراسة ص�والخطاب،

 1999منشورات�اتحاد�الكتاب�العرب،�سوريا،�

  2009حليفي�شعيب،�شعرية�الرواية�الفانتاستيكية،�الدار�العربية�للعلوم�ناشرون،�لبنان،� .33

  2002حماد�حسن،�مفهوم�العبث�بZن�الفلسفة�والفن،�دار�الحكمة،�مصر،� .34

  1999دار��داب،�بYZوت،�،�الحداثة�الخراط�ادوار،�أصوات .35

�بYZوت،��     .36 �دار��داب، �القصصية، �الظاهرة �Kي �مقاfت �الجديدة، الحساسية

1993  

الخوري�فؤاد�اسحاق،�ايديولوجيا�الجسد،�رموزية�الطهارة�والنجاسة،�دار�الساÄي،�لبنان،� .37

1997  

زمن�السقوط،�مركز��دراج�فيصل،�الذاكرة�القومية�Kي�الرواية�العربية�من�زمن�الaiضة�إ#ى .38

  2008دراسات�الوحدة�العربية،�لبنان،�

   .رشيد�أمينة،�تشظي�الزمن�Kي�الرواية�الحديثة،�كتب�عربية�للنشر�والتوزيع��لكYxوني .39

 2003الزا¬ي�فريد،�النص�والجسد�والتأويل،�أفريقيا�الشرق،�اcغرب،� .40

واية�العربية�ودa´ffا،�الزمر#ي�فوزي،�شعرية�الرواية�العربية،�بحث�Kي�أشكال�تأصيل�الر  .41

  2007مؤسسة�القدموس�الثقافية،�سوريا،�

  2010الزموري�محمد،�شعرية�الفضاء�Kي�القصة�القصYZة،�آنفو�برانت،�اcغرب،� .42

 2009سبي�Rمحمد،�مدارات�الحداثة،�الشبكة�العربية�لبحاث�والنشر،�بYZوت،� .43

Kي�الرواية�العربية�الحديثة،�السعافZن�ابراهيم،�الرواية�العربية�تبحر�من�جديد،�دراسات� .44

  2007العالم�العربي�للنشر�والتوزيع،�دبي،�
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�العدد� .45 �اcجلد�الثالث، �الرواية�الفرنسية�اcعاصرة،�عالم�الفكر، ،�3سعيد�سامية�أحمد،

  ،�وزارة��عRم�Kي�الكويت1982 س

46.  �� �عالم�الكتاب�الحديث، �نموذجا، �الرواية�الجزائرية �التناص�الYxاثي، ردن،�سRم�سعيد،

2010  

  2005سليمان�نبيل،�أسرار�التخييل�الروائي،�منشورات�إتحاد�الكتاب�العرب،�سوريا،� .47

  2000سنقوقة�عRل،�اcتخيل�والسلطة،�رابطة�كتاب��ختRف،�الجزائر،� .48

��ردن،� .49 �الحديث، �الكتاب �عالم �اcعاصرة، �العربية �الروية �Kي ��ب �ع\ي، �عدنان الشريم

2008  

والتاريخ،�بحث�Kي�مستويات�الخطاب�Kي�الرواية�التاريخية�العربية،��الشما#ي�نضال،�الرواية .50

  2006عالم�الكتاب�الحديث،�جدارا�للكتاب�العالم'،��ردن،�

�الخسوف� .51 �رباعية �والروائي، �النقدي �النص �Kي �وبنيته �الفضاء �محمد، �بلسم الشيباني

  è2004براهيم�الكوني�نموذجا،�

�الYxاث .52 �حداثة ،zوالتناص�والفضاء�ثراتي/ الشيخ�صالح�يح�� �السرد �قراءات�Kي �الحداثة، ة

  2009الطبا¡ي،�دار�الفائز�للطباعة�والنشر،�الجزائر،�

  2009،�بYZوت،�1صالح�فخري،�Kي�الرواية�العربية�الجديدة،�منشورات��ختRف،�ط .53

�للنشر� .54 �رؤية �والتطبيق، �النسوي�بZن�النظرية �السرد �الخطاب�اcفارق، �نقد �هويدا، صالح

  2014،�روالتوزيع،�مص

55. � �نتشار�"يوسف�اcحيمد"صدوق�نور�الدين،�السرد�والحرية،�دراسة�Kي�اcنجز�الروائي�لـ�،

   2008العربي،�لبنان،�

الظل�حورية،�الفضاء�Kي�الرواية�العربية�الجديدة�مخلوقات��شواق�الطائرة�èدوار�خراط� .56

  2011نموذجا،�دار�نينوى،�سورية،�

�دfلة�اcكان .57 �عبد�الحميد�هيمة، �رواية�، ،�لعزالدين�جRوâي" سرادق�الحلم�والفجيعة"Kي

   2009سلطان�النص،�دار�اcعرفة،�الجزائر،�
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�العالم،� .58 �Kي �أشهر��رساليات�البصYZة �Kي �سيميائية �مغامرة �الصورة �قدور، �هللا�ثاني عبد

  2008الوراق�للنشر�والتوزيع،��ردن،�

  2003ب�منوية،�تونس،�عبيد�ع\ي،�اcروي�له�Kي�الرواية�العربية،�كلية��دا .59

�اcلهاة� .60 �الروائية �اcلحمة �Kي �قراءة �الروائي، �الكون �سوسن، �البياتي �صابر، �محمد عبيد

  2008الفلسطينية�èبراهيم�نصر�هللا،�اcؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،�بYZوت،�

�اcؤسسة� .61 �نصر�هللا، �إبراهيم �قصائد �والتعبK�YZي �التشكيل �جماليات �صابر، �محمد عبيد

  2004ة�للدراسات�والنشر،�لبنان،�العربي

�نينوى،� .62 �نموذجا، �سينا �ابن ��سRمية، �الفلسفة �Kي �اcكان �نظرية العبيدي�حسن�مجيد،

2008  

�الشعر�العربي�الحديث .63 �قراءات�Kي �النص، �إضاءة �العامة�. عثمان�اعتدال، الهيئة�اcصرية

  للكتاب

�لقديم، .64 �العربي ��دب �Kي �الوصفي �الخطاب �الناصر، �محمد �الجاه\ي��العجيم' الشعر

  2003نموذجا،�مركز�النشر�الجام©ي،�تونس،�

،�4العروي�عبد�هللا،�مفهوم�التاريخ،��لفاظ�واcذاهب،�اcركز�الثقاKي�العربي،�اcغرب،�ط� .65

2005  

  2005:عزام�محمد،�شعرية�الخطاب�السردي،�منشورات�إتحاد�الكتاب�العرب،�دمشق .66

 2013ئرية،�دار�التنوير،�الجزائر،�عRوي�الخامسة،�العجائبية�Kي�الرواية�الجزا .67

دار�محمد�ع\ي�للنشر،�،�بZن�النظرية�والنص�السردي�العمامي�محمد�نجيب،�Kي�الوصف .68

  2005تونس،�

  2006لبنان،��-الغدامي�عبد�هللا،�اcرأة�واللغة،�اcركز�الثقاKي�العربي،�اcغرب� .69

�اcر           .70 �العربية، �الثقافية ��نساق �Kي �قراءة �الثقاKي، �العربي،�النقد كز�الثقاKي

  2005،�اcغرب،�3ط
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،�اcغرب،�Top editionفرشوخ�أحمد،�تأويل�النص�الروائي،�السرد�بZن�الثقافة�والنسق،� .71

2006  

�اcصرية� .72 �الهيئة �نجيب�محفوظ، �لثRثية �مقارنة �دراسة �الرواية، �بناء �أحمد، �سZ¿ا قاسم

  1988العامة�للكتاب،�القاهرة،�

��دب .73 �ببليوغرافيا �محمد، �اcغرب،��قاسم' �للكتاب، �النخلة �مؤسسة �اcعاصر، اcغاربي

2005  

  1990،�لبنان،�6قطب�سيد،�النقد��دبي�أصوله�ومناهجه،�دار�الشروق،�ط .74

�العربي،� .75 �اcركز�الثقاKي ��دبي، �النقد �منظور �من �النص�السردي �بنية �حميد، لحميداني

  2ر�البيضاء،�ط�ابYZوت،�الد

�دب�:ية،�من�عنف�الثورة�إ#ى�ثورة�العنف،�ضمن�ماجدولZن�شرف�الدين،�الرواية�الجزئر  .76

  2006اcغاربي�اليوم،�قراءات�مغربية،�منشورات�اتحاد�كتاب�اcغرب،�اcغرب،�

�منشورات�اختRف،�           .77 �الرواية�والقصة�والسينما، �Kي �السردية الصورة

  2010الجزائر،�

78. cا� �عالم �سلسلة �الجديدة، �العربية �الرواية �أنماط �عزيز، �شكري �اcجلس�ا|)' اcعرفة،

  ،�الكويت�1990الوط±'�للثقافة�والفنون�و�داب،�

  2012محمود�ابراهيم،�زئبق�شهريار،�جماليات�الجسد�اcحظور،�دار�الحوار،�سورية،� .79

80. � �نموذجا، ��ردن �Kي �الرواية �الروائي، �الفضاء �الرحيم، �عبد ��ردن�مراشدة �Kي الرواية

  2002نموذجا،�وزارة�الثقافة،��ردن

قات،�مقاربة�سيمائّيةعبد�اcلك،��مرتاض .81
ّ
أنYxوبولوجّية�لنصوصها،�منشورات�/ السْبع�اcعل

 1998إتحاد�الكتاب�العرب،�

�اcجلس��      .82 �اcعرفة، �عالم �سلسلة �السرد، �تقنيات �Kي �بحث �الرواية، �نظرية Kي

 .1990الوط±'�للثقافة،�الكويت،�

�لرواية     .83 �سيميائية �تفكيكية �معالجة �السردي، �الخطاب �اcدق" تحليل ،�"زقاق

 1995ديوان�اcطبوعات�الجامعية،�الجزائر،�
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�الطباعة� .84 �لدنيا �دار�الوفاء �منيف، �الرحمن �عبد �روايات �Kي �اcكان �أنسنة �أحمد، مرشد

  2003والنشر،�مصر،�

الكتابة�النسوية،�: معلم�وردة،�سرد��نوثة�Kي�رواية�ذاكرة�الجسد�uحRم�مستغانم'،�ضمن .85

إشراف�محمد�داود،�فوزيو�بن�جليد،�كريستZن�ديYxيز،�اcركز��التلقي�الخطاب�والتمثRت،

  2010لوط±'�للبحث�Kي��نYxوبولوجيا��جتماعية�والثقافية،�الجزائر،�

�ديوان� .86 �وقضاياه، �وتتطوره �نشأته �الفرن�)'، �باللسان �الجزائري ��دب �أحمد، منور

  2007اcطبوعات�الجامعية،�الجزائر،�

87. � �Kي �اcشهد �شعرية �حبيب، ��دبيمون�)' �الجزائر،��بداع �اcطبوعات�الجامعية، �ديوان ،

2009  

�العربية .88 �الرواية �Kي �اcتخيل�والهوية �الفضاء �شعرية �حسن، �الدار�البيضاء،�.نجم' بYZوت�ـ

  2000اcركز�الثقاKي�العربي،�

89. YZكان�الروائي،�ط النصcكان،�دراسة�اcن،�الرواية�واZ2010،�دار�نينوى�2ياس  

�رياض .90 �العرب،�توظ: وتار�محمد �الكتاب �إتحاد �اcعاصرة، �العربية �الرواية �Kي �الYxاث يف

  2002سوريا،�
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  اcلخص

 
ّ
 ول

ً
�بحث �ثمانينيات�القرن�اcا|)' �الذي�ساد عن�أشكال�ابداعية�جديدة��اد�مناخ�الخيبة

�Kي� �التعب�YZعن�الواقع�الجديد�بكل�انكساراته،�فكانت�الرواية�الجديدة �القدرة�ع\ى تكون�لها

،�فاتجه�الكتاب�للكتابة�الجديدة�فرنسا�الشكل�الذي�حقق�للروائي�الجزائري�مطلبه�الجما#ي

�خاصةال} �أهمية �الفضاء �أولت �خصوصا' �الفرصة��، �تمنح �و �تتطور �الطباعة �تقنيات و

صناف�ولت�الرواية�الجديدة�Kي�الجزائر�ألRشتغال�ع\ى�الفضاء�النµ)'�للعمل�الروائي،�كما�أ

�كل� �اcركزي�Kي �الروائي�الجزائري�بسؤال�الفضاء �نابعة�من�و¡ي الفضاء��خرى�عناية�كبYZة

�بالهوي �fرتباطه �مجتمعثقافة �كل �Kي �الثقافية �و��نساق �ب�،ة �دفع �الجديدة�و�هو�ما الرواية

�إ �إ#ى �كبYZةالجزائرية �بكثافة �اcرجعية ��فضية �يراد �اcتخيل�، �للفضاء �ضئيل مقابل�حضور

الذي�اتخذ�صورة�الفنتاستيكي�مرة�واcتاهة�مرة�و�تناص�مع�الYxاث�مرة�أخرى�دون�أن�يقطع�

   .صلته�دfليا�بالفضاء�اcرج©ي

�Kي� �هام �فكان�له�حضور �العربية �الدراسات�النقدية �تلتفت�إليه �الذي�لم '(Ðالهند� أما

�الطوبوغرا �أو�اcستوى �مستوى��شياء �ع\ى �سواء �الروائية �مستوى�Kياcدونة �ع\ى z{أو�ح� ،

  و�غYZها..كما�ارتبط�الهندÐ)'�بموضوعات�الخاصة�كالعزلة�و�التخلف�،روائيالاcعمار�

ضاء�نجدها�زاخرة�باuفكار�اcهيمنة�ال}'�يتكرر�حضورها�Kي�أك��Yمن�و�إذ�ننظر�للرواية�كف

�ر  �الذي �العنف �كانت �اcدونة �Kي �بروزا Yك��� �مراحلنص، �منذ �الجزائرية �الرواية ها�افق

�و�قد�انتشر�العنف�Kي�كل��فضية �الروايات�الجديدة �ح}�zهذه �؛التأسيسية�و�استمر�معها

. الرجل�بينما�مورس�ع\ى��ن�zÓغالبا�Kي��فضية�اcغلقةباcفتوحة�كان�عنفا�ذكوريا�يمارسه�

ما�دفع�باuن�zÓالكاتبة�إ#ى��رتكاز�ع\ى�الفلسفة�النسوية�و�¬ي�تشيد�نصها�الروائي�الذي�أنثته�

aا�و�سردها�للحميم'،�معتمدة�الخيال�مرة�و�الذاكرة�مرة�أخرى�لتمثل�الذاكرة� بأشياaÙا�و�ص́و

�ت �ال}' �اcدونةآخر��فكار�اcهيمنة �Kي �جو �،كررت �الفردية�ال}' �الذكريات �من �نوعZن معت

  .  الجمعية�فاتحة�نص�الرواية�ع\ى�النص�التاريÔيو 

  



 

 

Summary 

 The climate of disappointment which prevailed the eighties of last 
century gave birth to research for new creative forms that could have the 
capacity to express the new reality with all its fractures. Thus, in France, the 
new novel was the form which realised for the Algerian novelist his esthetic 
demand. so, writers orientated to the new way of writing. That way gave 
special importance to the space, especially with the development of 
techniques of editing. Those techniques gave opportunity to engaging in script 
space of fictional work. 

The Algerian new novel gave great attention to the other space's types 
.That attention stems from the Algerian novelist's awareness by looking for 
the central space in each culture because he is linked to idetity and the cultural 
patterns in every society, and that pushed the new Algerian novel to adduce 
referential spaces with great intensity, that versus little presence to 
imaginative space that took a fantastic image once and a labyrinth image once 
,ad overlapped with heritage once again without cutting indicatively its link 
with the referential space . 

But the geometric space was not given much importance by the Arabic 
critical studies. So, it had a significant presence in the novel blog whether on 
the level of things or the level of topography, or even on the architecture 
fictional level. Also, the geometric space was related to special themes as 
isolation and backwardness. ...etc . 

 And if we look at the novel as space, we find it full of leitmotif that their 
presence is repeated in more than one text . The most prominent one in the 
blog was violence which accompanied the Algerian novel since its foundation 
phases, and continued with it till the new novels .Indeed violence spread in all 
spaces.In open ones was masculine practiced by man whereas practiced on 
women in closed ones .That pushed the female to write concentrating on the 
womanish phylosophy .which commended its fictional text that she feminized 
with her things, her voice and her intimate narration; relying on fiction once, 
and on memory once again. So, the memory represented the last dominant 
ideas which were repeated in the blog, and which collected two kinds of 
memory :singular and collctive .Those ideas opened the text novel on the 
historical text. 

 



 

 

Résumé 

Le climat de déception qui prévalait dans les années quatre-vingt du 
siècle dernier a généré la recherche de nouvelles formes créatives ayant la 
capacité de faire connaitre la nouvelle réalité avec toutes ses imperfections. 
De ce fait, le Nouveau Roman en France a été le modèle qui a permis au 
romancier Algérien d’atteindre son côté esthétique. Les écrivains se sont, 
donc, tournés vers l’écriture nouvelle qui a donné à l'espace une importance 
particulière, étant donné l’évolution des techniques d'impression qui offrent la 
possibilité de travailler sur  l'espace textuel de l’œuvre romancière. Le 
Nouveau Roman en Algérie a également fait recours à d'autres éléments de 
l'espace provenant de la conscience du romancier Algérien concernant la 
question de l'espace central dans chaque culture pour le lien qu’il a avec 
l’identité et les modes  culturels dans toutes les sociétés, ce qui a incité le 
Nouveau Roman Algérien à se baser principalement sur les espaces de 
référence contre un emploi restreint de l'espace imaginé qui passe du 
fantastique à l’intrigue et à l’intertextualité du patrimoine sans se couper 
sémantiquement avec la l'espace de référence.   

L’espace géométrique qui n'a pas fait l’objet d’étude de critiques arabes 
a marqué sa présence dans les ouvrages de fiction que ce soit au niveau des 
objets ou bien au niveau topographique, ou même au niveau de l'architecture 
romancière, il a été également associé à des sujets particuliers comme 
l’isolation, le sous-développement ..et autre 

Si on considère le roman comme étant un espace, nous allons constater 
qu’il y a plein de leitmotiv qui se répètent dans plus d’un texte; la plus 
dominante dans les ouvrages était la violence qui a accompagné le roman 
algérien depuis sa fondation et jusqu’à présent dans ces Nouveaux Romans.  
La violence est répandue dans tous les espaces ; la violence est masculine 
dans les espaces ouverts où l’homme exerce la violence tandis que dans les 
espaces fermés la violence est exercée sur la femme. En conséquence, la 
femme écrivaine s’est basée sur la philosophie féministe en construisant son 
texte romancier qu’elle a féminisée  par ses objets, sa voix et son récit intime, 
se servant des fois de l’imagination et des fois de la mémoire, cette dernière 
représente les dernières idées dominantes qui ont été reprises dans l’ouvrage, 
et qui ont recueilli deux types de mémoires individuelles et collectives initiant 
le texte de la nouvelle sur le texte historique. 


