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 شكر وتقدٌر
أتقدم بالشكر الجزٌل والثناء الجمٌل إلى أستاذي 

"ٌحٌى الشٌخ صالح" المشرف األستاذ الدكتور : 

ولتوجٌهاته  هذه األطروحة،لقبوله اإلشراف على 

ونصائحه التً كانت دعما معنوٌا ودافعا حقٌقٌا 

الثناء ال توافٌك حقك  كلمات ...للبحث واالستمرار

 أستاذي الفاضل.

ائلتً وكل من مد لً ٌده من وإلى زوجً وع

و بعٌد...أشكركم جمٌعا.قرٌب أ  
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يف  ديوان العرب تواعتب ،  ردي بدراسة الروايةانشغل البحث األديب يف اجملال الس       
، عديدة وقاربوىا بنظريات ومناىج نقدية متنوعة حمن نوا النقاد  هاحيث درسالعصر احلديث، 

وىكذا وضع ، تطرق للخطاب السردي ومنها ما ،منطق احلكي وآلياتو منها ما تعلق بدراسة
قانونا خاصا  "فليب ىامون"ووضع  ،قانونا خاصا لدراسة الزمن الروائي "جنيثجريار "

، دل يكتملللمكان الروائي إال أنو  ىناك عدة زلاوالت لوضع قانون خاصللوصف ...وكانت 
 بارزدور  فلو ،ألمهية اليت يتمتع هبا ىذا األخريرغم ا ،عن اجتهادات فردية خاصةعبارة فكان 
 األحداث إذ دينح  للمتلقي اجليد نطبا عطي االوي، ) الروائي ( ككل ين الفضاء الفين يف تكو 

تتحرك فيو  يف الرواية التقليدية رلرد مسرح فبعدما كان ،شيئا من الواقعيةالشخصيات و 
ار الشخصيات، ىو يف الرواية احلداثية اية الرومانسية معبا ومًتمجا دلسوكان يف الرو  الشخصيات
أما القصة القصرية ،  الفاعل والفعال الذي يساىم يف بنية العمل الروائي الفين ككلالعنصر 

جنس أديب حياول جاىدا  ، والقصةلنقدية حوذلا تعد على أصابع اليدفتكاد تكون الدراسات ا
خاصة القصة اجلزائرية ادلعاصرة اليت نراىا قد عانقت تاريخ  ،يثري النقاد لكي يهتموا بدراستو أن

مرورا مبرحلة االستعمار والثورة ، ان اجلزائري وعايشت كل مراحلو ومناحي حياتواإلنس
بو من  ما مرتفتعددت ادلضامني واألشكال الفنية من خالل ،  فاالستقالل  إذل يومنا ىذا

د اهلل بعالقصة القصرية يف اجلزائر لمثل: كتاب "  مراحل أشارت إليها بعض الكتب النقدية
كتاب و ،  لك مرتاضعبد ادل( ل5291-5291 يف اجلزائر )وكتاب فنون النثر األديب ،ييبالرك

تطور البنية الفنية يف القصة القصرية اجلزائرية كتاب "و ،  "يف األدب اجلزائري لعمر بن قينة
القصة اجلزائرية واليت كلها  تلشريبط أمحد شريبط ....اخل من الكتب اليت تناول"ادلعاصرة 

مرحلة احملافظة : تقريبا أشارت لنفس ادلراحل اليت مرت هبا القصة القصرية ادلعاصرة يف اجلزائر
 التناص ....و  اليت الزمتها وحتكمت فيها إذل مرحلة التجريب بتوظيف األسطورة

حيث انعكس ، ئرية ادلعاصرةدتثل الفًتة الذىبية بالنسبة للقصة اجلزاات نيالثمانيفًتة ولعل       
فجاءت مواضيعها انتقادية ناقمة على اجملتمع ترصد ، الواقع االقتصادي واالجتماعي عليها



 ب
 

وتؤرخ للفساد ادلؤسسايت احلاصل ري األفكار اإليديولوجية السائدة، االجتماعية البائسة وتث احلياة
 واختالس ....اخل. ،وزلسوبية، وبريوقراطية، ورشوة ،احنرافية اتمن سلوك

على كل ىذه التحوالت، وبالرجو  إذل  ذلا ىدة ومؤرخةلقد كانت األمكنة حاضرة وشا     
الدراسات واألحباث اليت أجريت حول ادلكان يف القصة القصرية اجلزائرية ادلعاصرة جندىا قليلة 

ة لنفوس ثائرة لعيد اهلل دراسة بنيوي -نذكر منها: ادلكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية ،جدا
محد طالب ألومجاليات ادلكان يف القصة اجلزائرية القصرية "وريدة عبود "أل"-الركييب 

 "....وغريىا من الدراسات اليت كان ادلكان جزءا من دراستها.

إن الدراسات اخلاصة بادلكان يف القصة اجلزائرية القصرية قليلة جدا مقارنة بالدور الذي      
رغم أنو  ،الدارسني فهو دل حيظ بالعناية الكافية من قبل السردي،ىذا األخري يف اخلطاب  يؤديو

وإمنا ىو تدور فيو األحداث ،  يشكل ادلادة اجلوىرية للخطاب وحضوره أصبح ليس مسرحا
"ادلكان يف القصة إذل دراسة  دفعين ما ىذا ،يف العمل السردي لو وظائفو ودالالتو عنصر فعال

مكنة ادلوظفة يف القصة أنوا  األىي  ما:  و طرح التساؤالت التالية  قصرية ادلعاصرة "ال اجلزائرية
اجلزائرية القصرية ادلعاصرة ؟ وماىي أىم دالالهتا ووظائفها ؟ وكيف تتحول بعض األمكنة من 

والعكس؟ ومىت يصبح ادلكان شخصية فاعلة داخل العمل  محيميةأمكنة معادية إذل أمكنة 
 القصصي؟

 ، حيث اعتمدتمنو نظريا دلكان واقًتبتا من خالل ىذه األسئلة انطلقت يف دراسة
 "ادلكان يف الرواية العربية"كتاب و  ،"ماليات ادلكانجب"ادلًتجم على كتاب " غاستون باشالر " 

قضايا ادلكان "كتاب  و ،لـ " ياسني النصري " "ادلكانو  الرواية"كتاب و  " غالب ىلسا "، لـ
غريىا من الكتب اليت تناولت موضو  ادلكان، و "صالح صاحل" " لـ األدب ادلعاصرالروائي يف 
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وحاولت الكشف عن ،  ادلعاصرة اجلزائرية ةالقصري ية صالنصوص القص استخراجو منوحاولت 
 :وتكمن الصعوبة يف ،مجالياتو

 .ادلعاصرة  قصرية اجلزائريةلاليت تناولت ادلكان يف القصة ااجلادة نقص الدراسات : والأ

، فرديةاجتهادات  ىيدراسات  من وكل ما وصلنا، عدم وجود نظرية متكاملة للمكانثانيا: 
جند أنو تعدد بتعدد الدراسات والروايات، والبحث يف رلال ادلكان ما و مثال فإذا نظرنا ألنواع

واجملازفة تكمن يف تناولنا ،  شقو النظري أو التناول اإلجرائي التطبيقييفيزال قائما، سواء 
 ،هي تعتمد على الفكرة واحلدثف ،والقصة ختتلف عن الرواية يف حجمها ، القصةللمكان يف 

شكالية يف حد إمن النصوص القصصية سيكون  استخراجوو  صغريا لذلك فحيز ادلكان سيكون
 .ذاهتا

 ،القصصية النصوصىذه االختالف القائم حول ادلناىج واآلليات اليت سوف نقارب هبا  ثالثا:
سعى إذل حتقيقها وىي اإلجابة عن تلك كل ذلك من أجل األىداف اليت أ  توقد جتاوز 
 ثالثةو ومدخل مقدمة  على  وألجل ذلك احتوى ىذا البحث ،اسابق االيت ذكرهت التساؤالت
 وخادتة.فصول 

عرفنا بادلنت القصصي كما ،  نشأهتا وتطورىا، و للتعريف بالقصة القصرية اجلزائريةتادلدخل خصص
 الذي اخًتناه لدراستنا ىذه.

جم ايف ادلع تناولنا فيو تعريف ادلكانحيث  مقاربة نظرية"عنوننا الفصل األول" ادلكان      
والعرب، وخاصة العربية والفلسفية، مث يف الًتاث العريب، مث تطرقنا إذل تعريفو عند النقاد الغربيني 

مث أنوا  ادلكان اليت وجدنا أهنا قد تعددت من ناقد إذل آخر  ،مميزاتوكان الروائي الفين وأىم ادل
ووظائف ادلكان اليت حاولنا استخالصها من بعض وظائف الوصف  عند الغربيني والعرب

إذل  وصف والزمن الروائي، بعدىا تطرقتبو كال عتبار أن ادلكان دل يكن لو قانون خاصبا



 د
 

و ادلساحة اليت أعطتها النقدية اخلاصة بو دل تعط دراساتأن ال ادلكان القصصي الذي وجدت
 للمكان الروائي  بالدراسة والبحث.

ينقسم إذل حيث  ،ادلعاصرة  فتناول أنوا  األمكنة يف القصة القصرية اجلزائريةاما الفصل الثاين 
 .( ماكن اإلقامة/أماكن االنتقالأثنائية )عدة ثنائيات مكانية:

أماكن و ، )األمكنة اإلجبارية /األمكنة االختيارية(: ثنائية تنقسم إذلن اإلقامة بدورىا كما أو     
وكانت الدراسة  ،( ةأماكن االنتقال اخلاص /االنتقال العامة)أماكن : ثنائيةتنقسم إذل اإلنتقال 

وفق جدول خلص لنا رلموعة األماكن اليت استخرجناىا من اجملموعات القصصية اليت بني 
 .أيدينا

يف  وظائف ادلكانص لول خصالقسم األ: من الدراسة  قسمني تناولف الثالثما الفصل أ    
الوظيفة : يف اليت تعددتو اخلارجية  اليت دتثلت يف الوظائف اجلزائرية ادلعاصرة،القصرية القصة 
حداث ان للمكان فيها تأثري على سري األاليت ك الداخليةوالوظيفة النقدية، والوظائف ادلعرفية 

 .وعلى الشخصية

البعد : دتثلت يفليت اادلكان يف القصة اجلزائرية القصرية ادلعاصرة، بعاد خصص ألوالقسم الثاين 
 البعد الديين.و ، البعد الثقايفو ، البعد التارخييو ، اإليديولوجيالبعد و ، البعد الطبيعيو  الواقعي

، مث كانت اخلادتة اليت مجعت فيها كل ة كل فصل بنتائج تلخص زلتواهوقد ذيلت هناي     
  البحث.النتائج اليت توصل إليها 

زيد عن عشر رلموعات قصصية إن ىذه الدراسة اعتمدت على منت قصصي جزائري ي     
جتربة أحاول من خالل ذلك الوصول إذل  ،ىي فًتة الثمانينياتو  زمينالتقارب ال فيوتوخيت 

اجملال لدراسات الحقة   فاحتة ،الفًتة الزمنية ذهاجلزائرية ادلعاصرة ذلان يف القصة متكاملة عن ادلك



 ه
 

 قدو اليت تليها ...ادلكان يف القصة القصرية اجلزائرية ادلعاصرة يف فًتة التسعينيات والفًتة  يف
 حيث اعتبت ادلكان داخل ادلنت القصصي ، على ادلنهج البنيوي الدراسة ىذهيف اعتمدت 

من  وىذا دل دينع يف التعبري، بإمكاناهتاتصنعو اللغة  ، مكانا لفظيا متخيال الذي بني يدي
نظر إذل األمكنة ليس فقط كموقع ثابت يف النص وإمنا   أالعتماد على مناىج أخرى جتعلينا

  واحلياة. كحقيقة موجودة يف الواقع والطبيعة

أخص بالذكر ، و  اعدةادلسيف األخري ال يسعين سوى التوجو بالشكر لكل من مد رل يد       
والشكر  ،لذي صب معي حىت أدتمت ىذا البحث " ا يحي الشيخ صالحتور " األستاذ الدك
اليت  ،علي بقبول مناقشة ىذه االطروحةلتفضلهم  لجنة ادلناقشة رئاسة وأعضاءأيضا لموصول 

ادلكان يف ىو : و  جهد سعى يف موضو  مازالت الدراسات النقدية حولو قائمةرلرد بقى ت
 . لقصة القصرية اجلزائرية ادلعاصرةا
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البد أن تكون احلاجة النفسية واالجتماعية دافعا أساسيا لنشوء فن القصة، مث يليها بعد     
ذلك اجلمالية الفنية واإلبداعية، إال أن ىذا اجلنس األديب نراه كثَتا ما يرتبط بتحقيق 

 االستمتاع، منذ أن كان األطفال يلتفون حول اجلدة حتكي ذلم عن األمَتة والغول ...اخل.

ا كانت القصة كظاىرة إنسانية نشاطا ينشأ بالضرورة ويتطور منذ طفولة االنسان، فإهنا  "وإذ   
كذلك ظاىرة إنسانية وجدت منذ أن وجدت اجملتمعات االنسانية ادلبكرة لتليب كما تزال تليب 
حىت اليوم حاجات نفسية واجتماعية ورمبا مجالية يف ذلك الوقت، فهي تفسر كثَتا من الظواىر 

ة اليت حتيط باإلنسان وجتيب على كثَت من األسئلة اليت كان على الفلسفة أن جتيب الطبيعي
 ( 1)عليها يف مرحلة أكثر  تأخرا"

فن قائم وشلتع، بدأت تتالشى باعتبار أنو  اليت رافقت ىذا الفن بأنو فن مسلومنو فاخلاصية 
وعة الفنون القولية الدرامية كما فالقصة تنتهي إىل رلم، دتيزه الفنية اجلمالية واإلبداعية ،  بذاتو

 :اآلتية وؽلكن حتديد ميزاهتا يف النقاط  يوسف الشاروني"يصنفها الناقد "

"، فًتة بُت نصف إدجار آالن بونقول قصة قصَتة إذا حددت صفحاهتا، وقد حدد " -
ساعة وساعتُت ىي اليت ينبغي أن تستغرقها قراءة قصة قصَتة وذلك حرصا منو على أن حتقق 

 .(2)وحدة االنطباع وىو مبدأ آمن بو "بو" إؽلانا راسخا"

 من ادلستحسن أال تتعدد الشخصيات و األمكنة يف القصة القصَتة. -

 )ادلاضي و احلاضر و ادلستقبل(. القصة القصَتة ىي نقطة التقاء األزمنة -

                                                           
  . 32ص :  2001،  02مركز احلضارة العربية ، القاىرة ، ط ، يوسف الشاروين : القصة تطورا و دتردا (1)
  .  39-38، ص :  م،ن(2)
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ىذا التكوين كاتب القصة القصَتة" فنان شديد الفردية، ذلذا يتلقى احلياة حبساسية خاصة و   -
ىو الذي غلعل الشكل الفٍت اخلاص هبا طبيعيا وليس رواية  ،النفسي لفنان القصة القصَتة

 .(1)سلتصرة"

حدث لو مقدمة وحبكة وعقدة وحل يكون بلغة وأسلوب بليغ القصَتة ىي ومنو فالقصة   
 حتقق اجلمالية والفنية.

و يتطور بالضرورة إىل   حدث ينشأ بالضرورة من موقف معُت " ىعل تقوم القصة القصَتة 
 ، من عناصرىا أهنا : (2)نقطة معينة يكتمل عندىا معٌت احلدث " 

وث اآلخر بأسلوب تصويري يتسبب كل منها يف حد حدثا أو مجموعة أحداث" تقدم  -
و لكن  إذا وجدت الداللة فقط دون توفر الشروط األخرى للقصة القصَتة فإن ،  ذي داللة

، و منو فالقصة القصَتة تتميز (3)ىذا غلعلها تنتمي إىل أدب الدعاية و العظات األخالقية " 
و  عن اخلرب التقريري ادلباشر الذي ال يؤول إىل دالالت كما أهنا ختتلف عن قصص ادلواعظ 

 العاطفة . احلكم ألهنا حتكمها

و العقدة ىي تتابع زمن يربط بينو معٌت السببية، أي  العقدة،" العنصر الثاين يف القصة فهو  -
أن عقدة القصة جتيب أساسا على سؤالُت: و ماذا بعد ؟ و دلاذا ؟ ، و لعل ادلثال ادلعروف 

مات ادللك مث ، فإذا قلنا :  أوجه الروايةيف كتابو  فورشر"الذي يوضح ما نقولو ىو ما ذكره "
ماتت ادللكة بعد ذلك فهذه رلرد حكاية ألهنا ال حتتوي سوى على ترتيب زمٍت ، أما إذا قلنا : 
"مات ادللك و بعدئذ ماتت ادللكة حزنا" فهذه عقدة ، و قد احتفظنا ىنا بالًتتيب الزمٍت لكن 

بعد ؟ أما  أضفنا إىل ذلك سبب موت ادللكة فاحلكاية البسيطة جتيب على سؤالنا ، و ماذا
                                                           

  . 40يوسف الشاروين : القصة تطورا و دتردا  ،   ص : (1)
  . 44م، ن  ، ص : (2)
 ن ص.  م  ن،(3)
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احلبكة فإهنا جتيب على السؤالُت معا : ماذا بعد ؟ و دلاذا ؟ و كل عقدة تتضمن صراعا ، ىو 
إما صراع ضد األقدار أو الظروف االجتماعية أو صراع بُت الشخصيات ، أو صراع نفسي 

 .(1)داخل الشخصية نفسها "

لقصَت ) القصة القصَتة ( ألنو و منو فالعقدة مهمة يف العمل القصصي الطويل ) الرواية ( أو ا
 يشوق القارئ و غلذبو إلكمال النص و معرفة احلل. 

" و لكل شخصية عدة أبعاد، أوذلا البعد اجلسمي، ىل ىو العنصر الثالث هو الشخصية: -
طفل أو رجل، ذكر أو أنثى، طويل أو قصَت ذو عاىة أو سليم البنية، لو الزمة يف احلديث ؟ 

لثاين ىو البعد االجتماعي ىل يعيش يف القرية أو يف ادلدينة ، ىل ىو غٍت ... إخل ، و البعد ا
أو فقَت ؟ مهنتو ... مث البعد النفسي ، و ادلفروض أن يكون زلصلة للبعدين السابقُت ، ىل 
ىو عصيب أو بارد ، رلنون أو عاقل ىل تصرفاتو متناقضة ، ىل ىو عاشق أو علو مجع ادلال ؟ 

ي ، ىل ىو زلافظ أو متحرر  إذا كان يف القرية ، ىل ىو مع األخذ بالثأر مث رابعا البعد الفكر 
أو ضده و إذا كان يف ادلدينة ، ىل يؤمن بسيطرة الرجل على ادلرأة أو مبساواهتما ؟ ىل آراؤه 

 (2)تطابق أفعالو ؟ ... اخل "

إن الشخصيات عنصر مهم يف تشكيل القصة ، و ليس من الضروري أن تكون شخصيات 
ودة يف الواقع، و إظلا قد تكون شخصيات من خيال الكاتب نفسو و قد يستحضر موج

شخصيات حيوانية كما أنو قد يكتفي ببعد واحد للشخصية ، و تنقسم الشخصيات يف 
 ثانوية ، إال أهنا تركز على الشخصية الرئيسية . و مثلها مثل الرواية إىل رئيسية  القصَتة القصة

                                                           
 .  44 يوسف الشاروين : القصة تطورا و دتردا ، ص: (1)
  .  44ص ن ، يوسف الشاروين : القصة تطورا و دتردا(2)
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، أما البداية فال بد من أن تكون شيقة تثَت  البداية و النهاية" آخر عناصر القصة ىو  ـ
اىتمام القارئ  و تشده إىل القصة ، و رمبا كان عنوان القصة ىو بدايتها و ىو الذي غلذب 

، خاصة أن الدراسات احلداثية اآلن تعترب العنوان ( 1)القارئ إليها و غلعلو ال يكًتث لقراءهتا " 
"مجيل ادلغريب إذ يرى الناقد  ،ا قائما بذاتو يسمى علم العنونةلمعتبة مهمة ، إذ أصبح ع

محداوي" أن العنوان: " ىو ادلفتاح الضروري  يسرب أغوار النص و التعمق يف شعابو التائهة و 
و انسجامو ، و هبا تربز   السفر يف دىاليزه ادلمتدة كما أنو األداة اليت هبا يتحقق اتساق النـص

مقروئية النص و تكشف مقاصده ادلباشرة و غَت ادلباشرة و بالتايل فالنص ىو العنوان و العنوان 
أو جزئية  ىو النص ، و بينهما عالقات جدلية و انعكاسات تعيينيو أو إحالة أو عالقات كلية 

 "(2) . 

 .إليهاالقارئ  جتذباليت  يكون بدايتها وقد  و منو فالعنوان من أىم العتبات يف القصة القصَتة

عن  اث القصة، بالكشف" أما النهاية فال تقل عن البداية أعلية، ألهنا ليست رلرد ختام ألحد
 .(3)شخصيات القصة، كماذلا و هنايتها، و يعتمد البعض على ادلفاجأة يف هناية القصة " 

 اليت كانت تعيشها اجلزائر ىذا للظروف و،  تأخرا يف النشأة عرفت القصة القصَتة اجلزائريةوقد 
 ،كانت القصة يف األقطار العربية األخرى قد خطت خطوات واسعة يف بداية ىذا القرن بينما 

و ظهر كتاب أرسوا دعائمها مثل زلمود تيمور ، و طو حسُت و ادلازين  و ىيكل و زلمد 
طاىر الشُت  و غَتىم ، كانت اجلزائر يف ىذه الفًتة تتلمس طريقها و تبحث عن شخصيتها 

 .(4)اليت حاول االستعمار طمس معادلها و القضاء عليها "

                                                           
 . 47، ص يوسف الشاروين : القصة تطورا و دتردا(1)
 

  01، ص: 199، مارس  3، العدد  25اجمللد  مجيل محداوي : السميوطيقا و العنونة ، رللة عامل الفكر ، الكويت ،(2)
 . 01يوسف الشاروين : القصة تطورا أو دتردا ، ص: (3)
 . 10، ص:  1983 عبد اهلل الركييب : القضية اجلزائرية القصَتة ، ادلؤسسة الوطنية للكتاب ، الدار العربية للكتاب ، (4)
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  الصالحية اليت كانت تدعو لالرتباط بالًتاث عندما بدأت احلركة األدبية تنتعش مع احلركات ا
و احلفاظ على مقومات الدولة من تاريخ و دين و لغة ، و يف ىذا الصدد يؤكد الناقد "عبد 

و  صالح ، تتسم باحملافظة يف النظرةاهلل الركييب "على أهنا كانت " دعوة تستند على الدين و اإل
ىذه الفكرة حصروا أنفسهم يف نطاق ضيق مل الرؤية و من مث فإن األدباء الذين اغتنموا 

يستطيعوا اخلروج منو و بالتايل مل ػلاولوا أن غلربوا يف رلال الفنون األدبية اجلديدة مثل القصة 
 .(1)القصَتة "  

 و لقد ذكرت الكتب النقدية أسبابا أخرى لتأخر فن القصة القصَتة يف اجلزائر أعلها: 

" االنعزال التام سياسيا و ثقافيا مل يسمح للقصة أن تظــــــــــهر إال يف أواخــــــــــــــر العقــــــــد الثالث  -
 ،"أي القرن العشرين.(2)من ىذا القرن " 

" ضعف النقد و عدم وجود الناقد الدارس ادلوجو ، و ضعف النشر و انعدام وسائل  -
كي تكتب بل ػلاول و غلرب ، وال ؽلكن أن تعقل ىنا عدم التشجيع الكافية لألدب القصصي  

وجود ادلتلقي ذلذا االنتاج لو صدر و كيف يوجد يف ظل األمية اليت فرضتها سلطات 
 .(3)االستعمار على الشعب اجلزائري " 

لقد كان ظهور القصة يف بدايتها رومانسية الرؤية تدور أحداثها حول قضايا احلب ، و التقاليد  
و ادلرأة و سرعان ما اجتهت إىل الواقع االجتماعي والثورة التحريرية و قضايا احلرب ، نتيجة 

عربت للثورة التحريرية الكربى و ما أفرزتو من مواضيع متعلقة بالكفاح والنضال و احلرية،  ف
األقالم األدبية بالعربية الفصحى عن االنتماء و القومية ، مث بعد االستقالل يف فًتة السبعينيات 

                                                           
-106، ص :  2001،  01طو وادي : القصة ديوان العرب ، قضايا و ظلاذج دار نوبار للطباعة ، القاىرة ،ط:(1)

107  . 
 . 11عبد اهلل الركييب : القصة اجلزائرية القصَتة ، ص: (2)
 . 194ص:  م ن،(3)
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و الثمانينيات حتدثت عن العالقات االجتماعية و القضايا القومية و الثورة الزراعية وموضوع 
لكتاب اذلجرة و االغًتاب و ىي كلها مواضيع ارتبطت بالوضع الراىن ، و قد حاول بعض ا

االبتعاد عن مواضيع احلرب و الثورة و ما يتصل هبا من حديث عن اذلجرة خارج الوطن و أثار 
االستعمار كما ىو عليو يف رلموعة زىور ونيسي "الرصيف النائم" و أمحد رضا حوحو " حبَتة 

 .(1)الزيتون " و الطاىر  وطار يف " الطعنات "  

 :  تحريرية الكبرىبعد الثورة ال القصة القصيرة الجزائرية -

" بدأت القصة القصَتة الفنية باللغتُت تشق طريقها ضلو النضوج مبا أتيح للكاتب من رلاالت 
 .(2)النشر و التشجيع يف اخلارج " 

و من روادىا نذكر : الربيع بوشامة ، زلمد العريب ، مولود فرعون ، أبو العيد دودو عبد اهلل 
، زليخة السعودي ، عبد احلميد بن ىدوقة ، زىور ونيسي ، رشيد بوجدرة ، كاتب  الركييب

 .خلياسُت  الطاىر وطار ، واسيٍت لعرج ... إ

عبد اهلل  ذكرهما و من بُت ادلؤثرات اليت حالت دون نشأة و تطور القصة اجلزائرية القصَتة 
 ؽلكن أن نلخصها يف النقاط التالية :   ،القصة اجلزائرية القصَتة" وكتابركييب ، يف "

و القضاء  فاللغة العربية يف اجلزائر قد حاول احملتل الفرنسي منذ احتاللو ذلا تشويهها  اللغة : -
 و القصة كفن أديب حتتاج اللغة العميقة ، اللغة ادلرنة . ،عليها

                                                           
،  2009، اجلزائر ، ط مكونات السرد يف النص القصصي اجلزائري اجلديد ، دار القصة للنشر  عبد القادر بن سامل :(1)

  . 22-21ص: 
  .  17عبد اهلل الركييب : القصة اجلزائرية القصَتة ، ص: (2)
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 رد فعل عنيف فقد أدى اضطهاد الدين االسالمي من السلطات الفرنسية إىل  الدين :" -
بالنسبة إىل الشعب اجلزائري، شلا لون احلياة األدبية و صبغها بصبغة دينية يف الشعر و القصة 

 .(1)معا ، بل يف احلياة الفنية ذاهتا أيضا"

لقد كان األدب زلصورا يف الشعر، فكان مفهوم األدب مفهوما  النظرة التقليدية لألدب: -
ساذجا "ويف ظل ىذا الفهم يصعب أن توجد القصة كلون متميز من ألوان األدب حىت أن 

" ال تنشر فيو إال األدب الجزائري"البصائر" يف عهدىا األول كانت ختصص بابا حتت عنوان" 
ا أدب، وإظلا كان مفهوم األدب شلا يؤكد أن القصة مل يكن ي ،الشعر ليس غَت نظر إليها على أهنه

 . (2) ىو الشعر، فكانت ادلسابقات األدبية تقتصر على تشطَت األبيات الشعرية"

لقد وقفت التقاليد أمام تطور ىذا الفن، خاصة أن ادلرأة يف تلك الفًتة كانت  التقاليد : -
 األدب، وؽلنع الشاعر أن يتحدث عنها زلجبة وال ختتلط باجملتمع الذكوري، وال غلوز ذكرىا يف

فادلرأة ال غلوز ذلا ادلشاركة يف احلياة السياسية و االجتماعية وال حىت األدبية وىذا خوفا من أن 
 . (3) تردتي يف أحضان  احلضارة الغربية "

كان للمستعمر دور مهم يف قطع السبيل أمام احلركة الثقافية و   االتصال بالشرق والغرب: -
كما منع الصحف من الدخول  إىل اجلزائر رغم أن اجلزائر كانت تسعى دلد ،  األدبية باجلزائر 

جسور التواصل ، خاصة دعاة االصالح الذين كانوا "يدعون إىل ىذه النهضة الثقافية و 
ية بالفكرة االصالحية اليت دعا ذلا يف ادلشرق األفغاين الفكرية وذلذا ارتبطت إىل هنضة ثقاف

 (.4) وزلمد عبده ورشيد رضا"

                                                           
  .  22ص: عبد اهلل الركييب : القصة اجلزائرية القصَتة    (1)
 م. 1937ديسمرب 17صائر" بنقال عن" ال 26، ص: م ن   (2)
 . 34صم 1937ديسمرب 17عبد اهلل الركييب، "القصة اجلزائرية القصَتة" ، نقال عن" الصائر"    (3)
 . 34م ص1937ديسمرب 17صائر" بعبد اهلل الركييب، "القصة اجلزائرية القصَتة" ، نقال عن" ال  (4)
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مل يكن النقد اجلزائري مؤسسا ولو ركائز يقف عليها وإظلا كانت  و الترجمة:  ضعف النقدـــــ  
ف أبعاد ما ىناك آراء ومناقشات ساذجة تدور حول ادلوضوع دون أن تتعمق فيو ، وتكشــــ

ويشَت األستاذ "عبد اهلل الركييب" أن حىت ىذه النقاشات الساذجة ،( 1) أو قصة" شعر تناول من
 مل حتظ هبا القصة وإظلا كان احلديث عن الشعر فقط.

ات الشعبية يف اجملتمع انتشر ىذا النوع القصصي األسطوري و احلكاي القصص الشعبية: -
بالدارجة، لعدم وجود سلتصُت مهتمُت بو وقد كان من الصعب تدوينو بالعربية أو اجلزائري 

وىذا انعكس سلبا على القصة القصَتة اجلزائرية اليت جاء اىتمامها منصبا على احلدث دون 
 الشخصية.

القصة اجلزائرية القصَتة يف تطور واضح أثر ذلا فقد كان  ،لتحريرية الكربىان اندلعت الثورة أإىل 
وظهر تأثَت الثورة يف مضمون القصة القصَتة، فبدأت فجاءت مواضيعها حتاكي واقع الثورة" 

تتخطى مع احلديث عن التقاليد االجتماعية و تتخلص أيضا من الصبغة االصالحية اليت 
، ومن  (2) سيطرت عليها طويال وأخذت تتحدث عن الواقع للفرد اجلزائري و اجملتمع معا"

ىل أن القصة اجلزائرية القصَتة قد و القاص عبد اهلل الركييب طللص إخالل ما ذكره الناقد 
منها ما ىو متعلق باجلانب االجتماعي، ومنها ما ىو  ،تأخرت بسبب ظروف وأسباب عدة

متعلق باالستعمار وما يفرضو من حصار حضاري وفكري، ومنها ما ىو متصل بتأخر النهضة 
 قياسا بادلاضي.الثقافية العربية باجلزائر، وبعد االستقالل صلدىا قد تطورت وتنوعت ظلاذجها 

وائل اخلمسينيات فقد وأات ييف أواخر األربعينية القصَتة اجلزائريللقصة  " بدأ التطور الفعلي
وقد من قبل الصور وادلقاالت الصحفية برزت طائفة من الكتاب اجلدد، إضافة إىل الذين كتبوا 

خالقية ، ومن أبرز ىؤالء عات عاطفية، اجتماعية ، نفسية ، أعاجلوا قضايا عدة أعلها : موضو 
                                                           

 . 46، ص:عبد اهلل الركييب، "القصة اجلزائرية القصَتة"    (1)
 .52-51، ص:م ن  (2)
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محد رضا حوحو، الذي اىتم اىتماما كبَتا مبشكالت احلب وما ينجر عنها من أالكتاب : 
 (1)ص اليت حتملها رلموعتو صاحبة الوحي "صغلب القأوقد ظهر ذلك بشكل جلي يف عناء ، 

وقد استمد الكاتب اجلزائري موضوعاتو "من واقع احلياة اليومية ومن مشاىداتو ووحي عالقاتو 
 هاطرفا فيها شلا غلعلها قريبة من الذكريات اخلاصة وقد غلب علي مع الناس وكان يف الغالب

الطابع النمطي يف تصوير الشخصيات والسرد التقليدي يف العرض ، ويف استعمال اللغة وكل 
ودتثل مرحلة ىامة من  ،ىذا غلعل منها وثيقة أدبية ىامة تؤرخ لفًتة زمنية معينة اجتماعيا وفنيا

 .(2)دبنا ادلعاصر "أيف نشأة القصة وتطورىا  مراحل

 دبية كتبت قصصا جسدت فيها واقعأ ومع اندالع الثورة التحريرية الكربى ، ظهرت أقالم
بطال وعن انتصاراهتم وعن مشاركة األلمح يف قصصهم احلديث عن اجملاىدين و نفصرنا الثورة " 

فضائح وشجاعتها يف كفاح الشعب وصموده ضد العدو وعن ادلرأة يف الثورة التحريرية 
 .(3)االستعمار وعن اخلونة واذلجرة "

/يونيو /جوان 19) االنقالب العسكري يف  بالتصحيح الثوري الستينيات فًتة دتيزت وقد
( فكان ذلذا احلدث السياسي تأثَت واضح للسياسة التنموية ، وامتد إىل الصعيد األديب  1965

اىتم الكاتب اجلزائري  ،واجلامعاتس والثانويات وادلعاىد فكما اىتمت احلكومة بادلدار 
 باإلبداع  فازدىر األدب لتوفر بعض الشروط نذكر منها :

ظهور دور النشر خاصة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع واليت تفرعت فيما بعد إىل )   -
 ادلؤسسة الوطنية للفنون ادلطبعية(.
                                                           

 .8أوريدة عبود : ادلكان يف القصة اجلزائرية الثورية, ص  (1)
 .35ص 1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر  أمحد منور : قراءات يف القصة اجلزائرية ،  (2)
 1984ادلؤسة الوطنية للكتاب حىت االستقالل ،  1954دب النضال يف اجلزائر ، من سنة أنيسة بركات درار : أ  (3)

 .186ص
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ع ادلستوى الثقايف لدى أفراد تطور ادلقروئية وتراجع األمية، فكان التحصيل العلمي وارتفا  -
ما أنتجو أدباء ىذه العشرية يف رلال  "اجملتمع ىذا ما دفع الكاتب اجلزائري لإلبداع أكثر 

 .(1) "القصة يعد حبوايل مخسُت رلموعة قصصية حلوايل ثالثُت قاصا 

 عرفت ىذه األقالم األدبية انتصارا للخط السياسي اجلديد أو ما يسمى يف النقد األديب -
بااللتزام فأصبح "كل قاص يرى أن من واجبو الوطٍت  أن يساىم يف إبداعو يف بلورة القيم 
الوطنية اإلغلابية والتنديد بالظلم االجتماعي والفقر ادلدقــــع والتفاوت الطبـــقي وإبراز بطوالت 

 .(2)االستعمار "  ــري يف مـــــقاومةالشعـــب اجلزائـ

من خالل كتاباتو يظهر والءه اخلالص للنظام االشًتاكي والتبعية ومنو فالقاص اجلزائري كان 
ألهنا  ،يدة نوعا ما عن الواقع االجتماعيادلطلقة للســـلطة ، وىذا ما جعل قصص تلك الفًتة بع

كانت ترى بعيون النظام فاجتهت معظمها للكتابة حول إغلابيات الثورة الزراعية وأهنا ىي 
كما أن موضوع  النظام االشًتاكي والثورة   ،ا الفرد اجلزائرياخلالص واجلنة اليت يبحث عنه

اذج ادلقدمة ظلاذج الزراعية قد أخد احليز األكرب يف ادلضامُت القصصية، ىذا ما جعل النم
لكل فًتة من الفًتات ميزاهتا وخصائصها وفًتة الثمانينات و التسعينات و ، جاىزة وواحدة 

 دتيزت ب:

 نتجت  عن تدين أسعار البًتول.ظهور صعوبات اقتصادية  -
 العجز عن تأمُت ادلستوى ادلعيشي الذي تعوهد عليو الناس يف السابق. -

                                                           
 .  17،  ص:  189أمحد منور : مالمح القصة القصَتة يف السبعينيات ، رللة ادلنتدى ، العدد (1)
ص:   189، ادلنتدى ، العدد ،  زلمد ساري : التجربة الواقعية يف االبداع القصصي عند األديب اجلزائري أمحد منور(2)

34 . 
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و  األديب و ،و االجتماعي ،الواقع االقتصادي ذلكانعكس  وقدظهور الفساد و البَتوقراطية  -
بنظرة القصصي، فكانت مواضيعها نقدية للمجتمع رافضة للوضع االجتماعي الراىن مصبوغة 

 وزلسوبية...إخل. ،تشاؤمية تصف أمراض اجملتمع من فساد ورشوة، وبَتوقراطية
االنصراف شبو الكلي للكتاب على اختالف أجياذلم، إىل  صلد بداية التسعينيات بقليل ومع

قراءة الواقع اجلديد ادلتسم بالعنف األعمى الذي عانت منو اجلزائر يف العشرية األخَتة من القرن 
ادلنصرم وآثاره على الوطن  وناسو ماديا ومعنويا ، فأنتج يف ىذا السياق كمها ىائال من 

أمحد منور: زمن " األزمة أو الفجيعة مثل كتابات النصوص ؽلكن تصنيفها حتت اسم "أدب
: ادلقربة السياحية، ومجيلة زنَت: أوجاع امرأة خلعتها احيياحلب...زمن الفجيعة، وبودواية بل

 .(1) القبيلة... "
 فارق تصوراهتمت مل و القصَتة،  القصة اجلزائرية ىم ادلضامُت اليت عاجلتهاأمن  الثورة لقد كانت

وزلاولة القاص اجلزائري أن  ،بناء الوطن وحتقيق الرفاىيةبهم وكتاباهتم رغم احللم الدائم ومواقف
يكون صوت  الشعب الناطق بامسو، إال أن الثورة التحريرية الكربى قد غلبت على مشاعره 

الطاىر وطار، عبد احلميد بن "ت كل الكتاب، صلدىا عند وكتاباتو، وقد جتلت تقريبا يف كتابا
عزي بوخالفة، إدريس   ،مجال فوغايل، مجيلة زنَت، جاليل خالص، احلبيب السايح ىدوقة،

 بوذيبة...اخل.
ومنو فهي التجربة الثورية اليت من شليزاهتا أهنا من صنع الشعب جبميع أفراده رجاال ونساء  

 وشيوخا وأطفاال، الزمت سليال الكاتب وتربعت يف وجدانو فتجسدت يف نصوصو القصصية:

وقد تناول  القصة اجلزائرية ادلعاصرة خاصة يف فًتة الثمانيناتيف  كبَتاجرة اىتماما  ذللت اوقد نا
خاصة أثناء القهر  احلاجة إىل العمل منها:الفرد اجلزائري  تدفعالكتاب األسباب اليت 

                                                           
د : ابراىيم صحراوي : ديوان القصة ، منتخبات القصة القصَتة اجلزائرية احلديثة و ادلعاصرة ، دار التنوير اجلزائري  (1)

 .  21، ص:  2012
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فـــ" كثرة الضرائب  ،الذي كان يدفع الفالح اخلماس إىل اذلجرة واإلقطاعياالستعماري 
وادلتابعات اإلدارية كانت تشكل األداة الفعالة لقمع الفالح وجعلو ؼلتار طريق معامل فرنسا 
الكربى، كان الفالح ػلاول البقاء فوق أرضو كما سبق، غَت أن اإلجراءات اإلدارية كانت تعزلو 

 (1) عن العامل يوما بعد يوم، وجتعلو ػلس بوحدة وعجز الحد ذلا".

القصة اجلزائرية يف فًتة ما بعد االستقالل للقومية العربية، وخاصة القضية ادلركزية د تطرقت وق
قضية الالجئ الفلسطيٍت ادلطرود للشتات وقضية احلرية والعودة، كما  شارت إىلأفالفلسطينية 

الزوجة ، الرجل و ادلرأة:أهنا تناولت مضمون احلب وتشابك العالقات يف األسر اجلزائرية كعالقة 
 إخل. ...األبناء و اآلباء، و احلماة

مكان يف القصة كل ىذه ادلضامُت سوف ضلاول أن نشَت إليها من خالل استخراجنا لل
جاءت بعد  من خالل اجملموعات القصصية اليت بُت أيدينا وىي رلموعات ،اجلزائرية القصَتة

ويبدو أهنا ألول مرة تنال حظها بالبحث يف  ،بداية الثمانينات االستقالل و بالضبط يف
فاستقرت اجملموعات القصصية، مستفيضة ألىم موضوع ادلكان، وقد كان االختيار بعد قراءة 

"، " الربق" لعزى بوخالفة  ، حُت يربعم الرقص إلدريس بوذيبةالدراسة على العناوين التالية : 
"عندما ينقشع ، رس البيضاء" دلصطفي الفاسي"حداد النوا، عيون اجلازية" لعبد احلميد بورايو"

"شذرات من  ،"حلن افريقي" ألمحد منور، "مد حيدارحمل"خلف األشعة "، "الغيم "حملمد دحهو
من فيض  "، ياليل خالص "جل"خريف رجل ادلدينة" ، اعًتافات مارق" لبوجادي عالوة 

، وقد "" البصمات" لعمار يزيل، القرص األمحر" خللف بشَت""  ،الرحلة" دلصطفى نطور"

                                                           
 .  19-18: ، ص 2012د : ابراىيم صحراوي : ديوان القصة ، منتخبات القصة القصَتة اجلزائرية احلديثة و ادلعاصرة (1)
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أهنا كافية لرصد التجربة ادلكانية لفًتة من الفًتات الزمنية، فاحتة اجملال لدراسات الحقة ت وجد
 مواكبة للفًتات اليت تليها .
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ىذا الفصل النظرم ىو مقاربة نظرية للمكاف، الغاية منو تعريف ادلكاف لغة من خالؿ     
، كيف الًتاث العريب سبهيدا للوصوؿ إذل عاجم الفلسفيةادلعاجم اللغوية العربية، كتعريفو يف ادل

 ابالرغم من أف ىناؾ مصطلح ك ،كشليزاتو ككظائفو أعليتو كالتطرؽ إذل كاألدب الفن تعريفو يف
   .ركز على مصطلح ادلكافأىذه س سيتيف درا ىو الفضاء إال أنٍتك  أالمن ادلكاف  أمشل

  المكانتعريف  -1

  في المعاجم العربية -

لنفس   للمكافيذىب اخلليل يف تعريفو : في معجم العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي -أ
 .(1)موضع الكينونة "     لذلك فهو يرل أف ادلكاف " يعٍت ، ليو ابن منظورإما ذىب 

ك منو " فادلكاف يف صرؼ اللغة العربية اسم مكاف من فعل كاف الذم يتمتع خبصائص ؽلكن 
أف تسمى خصائص إشكالية على أكثر من صعيد، فهو ػليل داللتو إذل ماض منهم يتضمن 

  النحو فعل ناصص يتضمن الفاعليةىو يفك  إحدل حاالتو دكف أف يثبتو مستمرا،الوجود أك 
منو فانتساب ادلكاف يف العربية إذل فعل  ك  ينقصو الوصت نفسو ...ك ينتقص من اكتماؿ معناىا ك 

اشًتاكو معو يف االنتساب إذل اجلذر اللغوم ذاتو يعطيو كثَتا من ، ك أك اشتقاصو منو(2)كاف 
فقره ك  من تسطحوؼلرجو ك  الفلسفيك  خاصة يف االذباه الذىٍتك  اإلضافية الدالليةالشحنات 

 .(3)"  الدالرل الذم ؽلكن أف يقفز إذل الذىن لدل التعامل األكرل مع ادلفردة 

إذا حبثنا يف معجم ابن منظور فإننا سوؼ نقف  : في معجم لسان العرب البن منظور -ب
 : أك ادلفردتُت ادلادتُتأماـ االختالؼ الكبَت الظاىر بُت 

                                                             
 .  2003، بَتكت، 01ط ، دار الكتب العلمية، 4اخلليل ابن أضبد الفراىيدم : معجم العُت ج(1)
 "  placeادلكاف " ك  "to be " االصلليزية فعل كافك  "  lieuادلكاف " ك  "  êtreألف يف اللغة الفرنسية كاف " (2)
 .   11ص: ، 1997، دار الشرصيات للنشر، 01ط ، صضايا ادلكاف الركائي يف األدب ادلعاصر :صالح صاحل (3)
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إذل  ربيل أم ينطوم معناه على إشارة داللية شلتلئة،، اسم مشتق يدؿ على ذاتو: المكان -
لفظة ادلكاف كما ىو كاضح من ادلادة الثالثية ، ك مواصفاتك  زلدد لو أبعادك  شيء زلجم ماثل 

ادلاثل ك  ادلوجودالكينونة ىي اخللق ، ومصدر لفعل الكينونة" يعرفها ابن منظورن (  –أ  –) ؾ 
مادة كوف ) الكوف ... احلدث ... تقوؿ العرب دلن ك  تلمسو ك  للعياف الذم ؽلكنو ربسسو

 يقوؿ كذلكك  ال ربرؾ أم مات ...: ال خلق  كال يكوف: ال كاف، كوفيال ك  ال كاف: ُنَشنػُِّؤهُ 
كينونة فموضع ل ادلوضعادلكانة كاحد ألف موضع ادلكاف الكينونة فيو ادلكاف ىو ك  ادلكاف)

 (.الشيء فيو 

كما جاء أيضا يف لساف العرب البن منظور ىو " ك  يتميز بشمولية أكرب من ادلكاف: الفضاء -
 .(1)اخلارل الفارغ الواسع من األرض"

إال  ادلفردتُترغم ىذا التباين الكبَت بُت ك   ،أطلق الفضاءك  ك منو فابن منظور صد حدد ادلكاف
يف تعريف ادلكاف  خلطا كبَتات كجد ،يف ىذا البحث يتعمقك  من خالؿ دراسيت أنٍت

حىت عد الباحث حسن صلمي يف  كبُت الفضاء،  وبينخلطوا أفقد عند دارسي ادلكاف  اصطالحا
 .(2)تتوصف  خيانة دل ، أف إشكالية مصطلح فضاء / مكاف شعرية الفضاء "" كتابو

فلسفي فإننا سنجد الفالسفة إذا نظرنا إذل ادلكاف من منظور : الفلسفية المراجع في  -
" يذىب ادلكاف يف الذىن اإلنساين عموما الغربيُت صد تطرصوا إليو من خالؿ التطرؽ إذل دالالت

                                                             
 . فضاء ( –عرب، أنظر مادة ) مكاف : لساف الابن منظور(1)

ر الكالـ صارت ادليم  لكنو دلا كثك  أنظر أيضا تعريف الزبيدم يف تاج العركس يف مادة كوف " ادلكاف اشتقاصو من كاف يكوف
 .كأهنا أصلية

الذم يرل ك  2000الدار البيضاء ادلغرب ، ، 01ط ، اذلوية يف الركاية العربيةك  ادلتخيل، حسن صلمي : شعرية الفضاء(2)
 la poétique deباشالر " "  فيو حسن صلمي بأف الركائي غالب ىلسا بًتصبتو اخلاطئة لكتاب " غاستوف

l’espace "ألف الًتصبة ، جبماليات ادلكاف ىي اكرب خيانة دلصطلح الفضاء الذم أهنكتو حالة االلتباس القصول
 الصحيحة " ىي شعرية الفضاء على حد صولو " . 
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يف حُت ، معجم الفلسفة يف تعريفو للمكاف إذل تضييقو حبدكد ادلساحة اليت يشغلها اجلسم
فضاء ك  غَت زلددك  فضاء فيزيائي مادم يرد متسقا يعدد أنواعو بُتك  يوسع آفاؽ الفضاء

توحد ك  التجانسك  يتسم جبملة من اخلصائص من صبيل االتصاؿك  ىندسي غلرد من كل مضموف
فيزيولوجي اء ػػػػػػػػػػفض، ك صػػػػػػػػػػػد اخلصائػػػػػػػػػػػػػػػغَت موح يرد زلددافضاء بسيكولوجي ، ك اخلواص
 .  ( 1)احلساسية العضوية ك  ) فضاء دلسي (  اللمس، ك عرب النظر ) فضاء بصرم ( يتكوف

عدة ( 2)يف كتابو " ادلكاف يف الشعر اجلاىلي"  "باديس فوغارل"اجلزائرم صد أكرد الباحث ك 
 : ف لعدة فالسفة نوجزىا فيما يلييتعار 

" فأفالطوف منو، "ك يتشكل هباك  ك يقبلهارؼ ادلكاف بأنو ما ػلوم األشياء أيعأفالطون : -
 . (3)للشيء" صابلك  يصرح بأف ادلكاف حاكم

 . كالعمق العرضك  ثالثة أبعاد ىي الطوؿا ينبغي أف يكوف ذادلكاف عنده : إقليدس -

كما أنو ال يفسد بفسادىا ،يتصور ادلكاف كعاء ػلمي األجساـ لكنو ال ؼلتلط هبا أرسطو : -
أك السطح احلاكم من اجلـر احلاكم ادلماس للسطح فيعرؼ أنو احلد الالمتحرؾ ادلباشر احلاكم 

فادلكاف منو فقد ازبذ أرسطو مفهومو للمكاف من منطلق أفالطوف ك  ،الظاىر للجسم احملول
 .(4)ىو هناية اجلسم احملتول " ك  عنده ىو " هناية اجلسم احمليط

                                                             
(1)Paul robert : le petite robert 1 – Montréal canada édit ,1988 ( espace –         

lieu ). 

: ص، 2007، تونس، 01ط ، االجتماعيةك  كلية العلـو االنسانية،  نقال عن : صلول الرياحي الوصف يف الركاية العربية
435. 

 .  171ص: ، 2008، عماف –اجلزائر ، دار الكتاب العادلي، 01ط ، باديس فوغارل : ادلكاف يف الشعر اجلاىلي( 2)
 . 302ص :  ، ربقيق عبد الرضباف بدكم، ُتإسحاؽ بن حن، تر، أرسطو : الطبيعة (3)
 . 312ص: ، ـ ف(4)
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 تتوفر ضمنهااألشياء اليت ك  للتجربة اخلارجيةكضع حدا فاصال بُت ادلكاف كشكل " :كانط  -
تقـو إال بُت األشياء  إذ أف مثل ىذه العالصة ال، احملومك  ىذا ال يعٍت صياـ عالصة بُت احلاكمك 

لكنو الواسطة ك  ادلكاف ليس احمليط احلقيقي أك ادلنطقي الذم تتموضع فيو األشياءك  ذاهتا ...
 .(1)اليت يصبح عن طريقها موصع األشياء يف نطاؽ ادلكاف 

 العرب فنجدىم صد استفادكا من فكرة أرسطو السابقة يف إصراره لوجود ادلكافأما الفالسفة 
ال يتأثر ك  حيث يرل أف ادلكاف ثابت الكندي" : منهمك  عدـ تأثره باألجساـ ادلتمكنة فيوك 

 حيان التوحيدي يأبك الفارابيىو نفسو ادلفهـو الوارد مع ، ك اذلواءك    السوائل ك  باألجساـ
احملسوس ك  ادلكاف ادلادمه صد ميز بُت دفنج أبو الحسن اآلمديأما  حامد الغزالي يأبك

فادلكاف ىو ما يكوف الشيء ؟ " على فلسفة االستقرار  ابن سيناصلد أف ، ك(2)ك زبيال أإدراكا 
 . (3)أك معتمدا عليو أك مستندا إليو " ، مستقرا عليو

أعطوه بعدا ك  على فكرة ادلكاف صد كصفوا، من الفالسفة الغربيُت أك العرب ك منو نرل أف كال
 الشعورية منها دالركافك  ذلامياالك  الوجداينك  تصورا يدخل يف اجلانب التخييليك  فياػػػػفلس

 الالشعورية . ك 

 : في التراث العربي -

من اإلجحاؼ حقا أف نتحدث عن ادلكاف : عند الشيخ أبي علي المرزوقي األصبهاني -أ
الذم فرغ ادلؤلف يف األمكنة ( ك  األصبهاين ) األزمنة كتاب علي ادلرزكصيدكف أف نشَت إذل  

ىذا الكتاب يدؿ داللة كاضحة على أف للمكاف أعلية كبَتة يف الًتاث ك  ىػ 453تأليفو سنة 
                                                             

 . 16ص :  ، 1988كلية اآلداب , تونس :  ي : ادلكاف يف ركاية البحر ينشر ألواحو صزىرة اجلال(1)
 . 172ص: ، 2008، عماف –اجلزائر ، دار الكتاب العادلي، 01ط ، باديس فوغارل : ادلكاف يف الشعر اجلاىلي(2)
، دار الشؤكف الثقافية، 01ط ، مراجعة عبد األمَت األعسم ، العبيدم : نظرية ادلكاف يف فلسفة ابن سينا رليد حسن(3)

 ص : ، 1987، بغداد
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" فقد توىم صـو أف الزماف ... ك  صلد أنو أكضح فيو بعض اللبس حوؿ مسألة ادلكافك  العريب
بل اخلالء ىو البعد الذم ، األمر كذلك بإطالؽ ليسك أف الدىر ىو الزماف ك  اخلالء ىو ادلكاف
احملوم ك  أما ادلكاف فالسطح ادلشًتؾ احلاكمك  ؽلكن أف يكوف فيو اجلسم ...ك  خال منو اجلسم

ادلكاف ادلضاؼ ك  ..يكن.إف دل ك  أما ادلكاف بإطالؽ فهو ادلكاف الذم يكوف فيو اجلسمك  ...
 .(1)"دل يكن متمكن دل يكن مكاف  إفك  ىو مكاف ىذا ادلتمكن

 : ما ؽلكن أف يقاؿ كخالصة عن تصور الشيخ علي ادلرزكصي للمكاف ىو

على كجود دراسات جادة يف رلاؿ ادلكاف ىذا دليل ك  ادلكافك  االىتماـ الظاىر لقضية الزماف -
  .العريبيف الًتاث 

 ادلضاؼ.ادلكاف ك  الدصة اليت سبيزت هبا دراستو خاصة التمييز بُت اخلالء -

" فادلكاف الفعلي ىو الذم  ادلضاؼ،ادلكاف ك  ادلكاف ادلطلقك  الفعلي،التمييز بُت ادلكاف  -
 مكاناادلكاف ادلطلق فهو اخلالء الذم كاف يسمى ك  فيو،من خالؿ تواجدنا تدركو حواسنا 

 .(2)ىو يف عالصة ارتباط كاضحة بادلتمكن " ك  ادلكاف ادلضاؼ ىو حاك جلسم ماك 

 ادلكانية.ىنا ؽلكن أف نصف ىذه األخَتة ضمن األنواع  ك من

بُت مصطلح ادلكاف أك  أبو الحسن علي اآلمدييفرؽ : عند بعض المفكرين العرب -ب
يرل بأف احليز عبارة عن  "ك، ىذا ما رأيناه عند األصبهاين، ك بُت اخلالءك  يفرصو بينوك  احليز

أك  احملسوس إدراكاك  ميز بُت ادلكاف ادلادم منو فهو هبذا يكوف صد، ك ادلكاف أك تقدير ادلكاف

                                                             
 . 149 – 143ص : ، ىػ 1332، حبيدر آباد، 01ط ، 1ج ، األمكنةك  أبو علي ادلرزكصي األصبهاين : األزمنة(1)
 .149ص: ،1ج ، األمكنةك  أبو علي ادلرزكصي األصبهاين : األزمنة(2)
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أما ، صبل ظهور الدراسات احلديثة اليت تعٌت بادلكاف ابن الهيثمىذا ما صلده عند ك  زبييال ...
 .(1)ادلكاف غَت احلقيقي " ك  ادلكاف احلقيقي: علاك  ومُت للمكاففهفيفرؽ بُت م ابن سينا

صد كاف االتفاؽ حوؿ بعض ادلفاىيم ك  اخلالءك  آراءىم حوؿ ادلكاف أعطواالعرب  كففادلفكر  
الدراسات اخلاصة بادلكاف مرجعية جادة منحوا ىم بذلك صد ك  ..اخلالء.ك  خاصة مفهـو ادلكاف

يف الثقافة  فادلكاف موجود حىت، رغم نقصها مقارنة بالدراسات األخرل اخلاصة بالزمن ... اخل
) ؼللق الرب ادلكاف ك ادلقدس بسفر التكوينىذا ألعليتو " يبتدئ الكتاب ك  ادلسيحيةك  اليهودية

 .(2)" ( العرش  ؼللق لنفسو مكافك  صبل خلق الكائنات 

كمنو فقد اصًتف ادلكاف مند األزؿ باخلالق لذلك صلد يف القرآف الكرمي عبارة )) كن فيكوف (( 
 للشيءفاإلشارة إذل ادلكاف ككينونة ، الوجودك  احلياةك  ىي بذلك تلخص مسألة ادلكافك   (3)
 .ة كبَتة جعلت الدارسُت يهتموف بوكموضع لو أعليك 

 : يينعند الغرب المكان -

سعى بونيت إذل " سبثل ادلكاف عن طريق ادلشهد الذم تعكسو ادلرآة : تصور ميرلو بونتي -أ
يكتسب أعليتو  تكوف النتيجة تغيَت معطيات ادلكاف ... إظلا، ك بالنسبة للقائم° 45ذات ميل 

لكن ك  ادلوضوعي،باعتباره شيئا يف ادلكاف كما ىو يف احلقيقة   ايف توجيو ادلشهد ليس جسدي
 .(4)باعتباره رلموعة من احلركات ادلمكنة "  اجسمي

                                                             
 .  172ص: ، 2008، عماف –اجلزائر ، دار الكتاب العادلي، 01ط ، باديس فوغارل : ادلكاف يف الشعر اجلاىلي(1)
 . 05ص : ، 1981، 01الكتاب ادلقدس، دار الكتاب ادلقدس يف الوطن العريب، ط (2)
 .  117اآلية : ، سورة البقرة، القرآف الكرمي(3)
 . 16ص :  :ركاية البحر ينشر ألواحو : ادلكاف يف  اجلالصيزىرة (4)
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 laالظاىػػػػرايت ادلعنػػػػوف بػ  باشػػػػػػالر ردبػػػػػػػػػػا يدخل كتػػػػػاب غاستوف باشالر: تصور غاستون -ب

poétique de l’espace   الذم ُصّحح فيما بعد الذم ترصبو غالب ىلسا جبماليات ادلكاف
منو فدراسة ، ك ضمن ادلفاىيم الفنية للمكاف باعتبار أنو يبحث يف اجلمالية ،بشعرية الفضاء

إال أهنا ، نساصورصدت سلتلف أك  ادلكاف تجلت صبالياباشالر تعترب من أكذل الدراسات اليت عا
األلفة ك  تبقى دراسة ظاىراتية كصفت على األسس ادلادية للمكاف منطلقة من البيت مصدر احملبة

معٌت ك  الكوف ) الفضاء اخلارجي ( دكف اإلشارة إذل أعلية ادلكاف كداللةك  ضلو العادل احملسوس
 .(1)"عن شيفرة نفك هبا ىذا الغموضغامض كجب البحث 

حسابات ك  صياساتك  خطوط اليس ذلك الشكل اذلندسي ذادلكاف : في األدب المكان -
ة من درجة احساس الكاتب بو يتخذ ادلكاف يف األدب ذبربة ابداعية ركحية كيانية منبعث ،دصيقة
حدكده الواصعية ، ك يةيعاجلو بكل سبفصالتو اآلن، ك لزاكية اذلندسية الطوبوغرافيةعنو تلك ا فيبعد
فادلكاف يف األدب لو أثره من القدـ يف تشكيل كجداف ، التخييلية عليها تلك السمة َتصاليت ي

رغم صلة الدراسات ، االبداعيةك  لذلك صلده صد ذبلى يف األعماؿ األدبية، رسم حياتوك  اإلنساف
 : حضوره الضئيل يف تصد كجد إال أنٍتالنقدية ذلذا ادلكوف 

ىػذا نتيجػة اىتمػاـ ، ادلوظفػة يف الشػعرية لألمكنة صلد بعض الدراسات صد أكلت أعل: الشعر -أ
بكػل  ده جوىر األزمنة الػيت تعػيح حػدهتاإذ يع، احلَتة إزاء ما ػليط بوك  بالقلق ادلتسمالشاعر بو 

أما " ادلكاف بادلعٌت اجلغرايف الذم ػليل إليو النص ، سياسياك  اصتصادياك  اجتماعياك  جوانبها فكريا
 علػى الػػورؽ فإنػو يقػػع عمومػػا يف شػعر احلنػػُت إذل األمكنػػة وضػػعةمالشػعرم إحالػػة خارجيػة غػػَت مت

اجلػاىلي "  رحلة الشػاعر علػى ناصتػو يف الشػعر، ك بكاء الديار كما يف ادلقدمات الطللية ادلشهورةك 
(2). 

                                                             
 .1937، 03ط ، غالب ىلسا، تر، : صباليات ادلكاف باشالر : غاستوف(1)
 .  31ص: 1997، دار الشرصيات للنشر  1صاحل صالح : صضايا ادلكاف الركائي يف األدب ادلعاصر ، ط(2)
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لعل من أىم الدراسات العربية اليت أكلت أعلية للمكاف يف الشعر صلد دراسة ) زلمد ساير ك 
 ادلوسومة "نسيو حبيب م"كذلك دراسة ، ك  الشعر األندلسيالطربورل ادلوسومة بادلكاف يف

كما ال ننسى دراسة ابراىيم رماين ادلوسومة بادلدينة يف الشعر ،  بفلسفة ادلكاف يف الشعر العريب
اجلزائرم  ادلكاف يف الشعرك  الزماف: "باديس فوغارل"ىناؾ دراسات أخرل مثل دراسة ، ك اجلزائرم

 .... اخل (

لذلك فهو زلل ، القصة عنصرا مهما من عناصر احلكيك  ادلكاف يف الركايةؽلثل  :النثر -ب
ىو ليس ، ك الشخصيات معاك  تبئَت العمل ككل ألنو يشكل خلفية فاعلة ربرؾ األحداث

األخرل زلورا رئيسيا ذبتمع حولو كل ك  إظلا يتخذ بُت الفينةك  مسرحا ألحداث القصة فقط
            يف كتابو "باشالر غاستوف"شرصا خاصة منهم ك  باغر  وفلدارسلقد اىتم بو ا، ك عناصر القصة

فالدؽلَت بركب يف " بنية احلكاية ، ك سباف يف كتابو " بنية النص الفٍت "و يورم لك  " شعرية الفضاء"
ياسُت النصَت يف  ، من العرب غالب ىلسا يف كتابو " ادلكاف يف الركاية العربية "، ك العجيبة "

أما فيما يتعلق ، " ..." صضايا ادلكاف الركائيصالح صاحل يف كتابو ، ادلكاف "ك  كتابو " الركاية
بدراسة ادلكاف يف القصة القصَتة فالدراسات اجلادة حوذلا تعد على أصابع اليد إف دل نقل أهنا 

تفوصها يف اآلكنة األخَتة على باصي األجناس ك  ىذا ردبا راجع الكتساح الركاية، ك تكاد تنعدـ
، أمشل من القصة القصَتةك  أصربك  فيها بصورة أكضح اذبليهك  ىذا لتشعب عناصرىاك  خرلاأل

 انغالصوك  ضيقوك  اتساعو ك  حدكدهك  بكل سبفصالتوكذلك ألف ادلكاف يكوف بارزا فيها ك 
ىذا ما غلعلها أبعد ك  عكس القصة القصَتة اليت عادة تركز على صوة التكثيف اللغوم، انفتاحوك 

 يف الدراسات النقدية. 

صد حظيت ، ك اىتمت الركاية الفرنسية خاصة أصحاب ادلدرسة الطبيعية بادلكاف :الرواية -ج
تصورات جديدة لو " إذ أصبحت تتجاكز مفهـو ك  بعض الركايات بتوظيف متطور للمكاف

تنقلهم يف ادلكاف ك  يصبح ربرؾ الشخوص الركائيةك  االتصاؿ ادلباشر بادلكافك  االستقرارك  الثبات
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ء نفسيا بذلك يصبح ادلكاف فضاك  الشعور بعدـ االستقرارك  تعكس القلق النفسيصفة بارزة 
منو فادلكاف دل يعد ذلك البعد االجتماعي الواصعي ك  ،(1)تعيشو الشخوص الركائية "

إظلا أصبح ذلك الفضاء النفسي الذم تعيح فيو الشخصيات يف حركة ، ك للشخصيات فقط
أخرل ، ك تارة بانفتاحوك  دائرية متأرجحة ... تًتاكح بُت حدكده غَت الثابتة لتحس بضيقو

بانغالصو التاـ ليًتؾ اجملاؿ للشخصية لتبحث مرة أخرل عن مفاتيحو كىكذا تنتفي صفة 
مو يف الركايات التقليدية  فالركاية الفرنسية كأىم الثبات عن ادلكاف الذم ظلت تالز ك  السكوف

 فرع من الركاية اجلديدة تكوف صد أعطت للمكاف البعد النفسي الذم زبلقو الشخصية . 

خاصة مع ، مع ظهور ما يسمى بالركاية اجلديدة أعطت ادلكاف دكرا مهما يف تشكيل معمارىا
اعتبار " كجود األشياء ك  على حساب الزمنمن اىتماـ متزايد بادلكاف  "آالف غرييو"ما جاء بو 

 .(2)أرسخ من كجودىا يف الزماف " ك   اف أكضحػػيف ادلك

زبتار غالبا إف ظهور الركاية اجلديدة اليت كانت تعتمد على ظهور شخصياهتا خبلفية مكانية 
الغريبة ك  الفريدةأمكنة صريبة من الواصع عكس الركاية التقليدية اليت كانت توظف بعض األمكنة 

م دل غلدكا يف الركاية هنسة ادلكاف صدؽلا دل يكن مغريا ألنوعا ما عن احلياة اليومية  لذلك فدرا
اليت أصبحت توظف ك  ادللقاة أمامهم ما يستوجب دراستها مكانيا، عكس الركايات اجلديدة

 دالالت متعددة.ك  رؤل، ك أماكن ذات خصوصية صومية

بالدراسة ادلستفيضة كما حظيت دل ػلظ ادلكاف يف نظرية الركاية  العرب:عند بعض النقاد  -
منو فالباحث يلتمس يف صلة الدراسات ، ك .. اخلالوصف.ك  باصي العناصر األخرل كالزمن الركائي

دلاذا دل يضع مثال : إذ يقف الباحث متسائال، األسباب غَت ادلعركفةك  النقدية ادلتعلقة بادلكاف

                                                             
 . 24ص : ، ي : ادلكاف يف ركاية البحر ينشر ألواحوصزىرة اجلال(1)
، 01الثقافة ،ط ك  دائرة االعالـ، النشرك  ادلؤسسة العربية للدراسات، فاركؽ كادم : ثالث عالمات يف الركاية الفلسطينية(2)

 . 62ص: ، 1981، بَتكت
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فيليب ، ك كما كضع جَتار جنيت صانونا خاصا للزمن،  خاصا للمكافلنقد البنيوم صانونا ا
يف كتابو " ادلكاف الركائي يف األدب  "صالح صالح"لقد خلص ىاموف صانونا خاصا للوصف ؟ 

سبب إعلاؿ دراسة ادلكاف مقابل االىتماـ ادلتزايد بالعناصر األخرل إذل أسباب ذكرىا ادلعاصر" 
 بالوجيهة غَت ادلعلنة :

 .( 1)" أصل فعال يف نسج العمل الركائي ك  اعتبار ادلكاف أصل شأنا"  -

 سليبك  ساكن اف على اعتبار أنو " إطارربدث عن نظرة الباحثُت يف ىذا اجملاؿ للمك -
اعتربكه إطارا  -خصوصا يف البدايات – وففالركائي، الزمنك  الشخصياتك  الحتضاف األحداث

 ميػػػػػػػػأصرب للتقرير العل كونيا جامداػػػػػػػػػػػػػاكتفوا بوصفو كصفا س، أعماذلم الركائية إلصلازالبد منو 
 .(2)اجلغرايف مع حرصهم على توظيفو خلدمة العناصر األخرل " ك 

اعتربه من ادلقومات األساسية لبناء العمل ك  إذا عدنا إذل أبرز ناصد عريب اىتم بدراسة ادلكاف
 الذم ترجم دراسة الفيلسوؼ الظاىرايت "غالب هلسا"الركائي فإننا سوؼ نتحدث عن 

 عنو سوؼ نتحدث، ك جبماليات ادلكاف la poétique   de l’espace"باشالر غاستون"
اذلوية يف ك  يف كتابو شعرية الفضاء ادلتخيل "حسن صلمي"من خالؿ نظرة كل من فيما بعد 

 .دب ادلعاصر لنقارف بينهماتابو صضايا ادلكاف الركائي يف األيف ك "صالح صاحلك" ،الركاية العربية

ذكر رلمل األسباب  "جبماليات ادلكاف ""باشالر غاستوف"كتاب   "غالب ىلسا"عندما ترجم 
 ؽلكن تلخيصها فيما يلي :ك  اليت دعتو إذل ترصبتو

 القصة العربيتُت .ك  احلاح ادلسألة ادلكانية يف الركاية -

 أصالة .ك  أعلية ادلكانية يف العمل األديب تزيده خصوصية -
                                                             

 .  12ص: ، صضايا ادلكاف الركائي يف األدب ادلعاصر، صالح صاحل(1)
 . 13ص: ، ـ ف(2)
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 األليف.فهم مصطلح ادلكانية خاصة ادلكاف  -

لإلجابة عن بعض األسئلة اليت تراكد أم باحث يف ىذا اجملاؿ ... ما ىو ادلكاف يف الصورة  -
 الفنية ؟.

أعلية ، "باشالر غاستوف"لًتصبة كتاب  "غالب ىلسا"يظهر من خالؿ تلخيص أسباب تطرؽ 
أف  "غالب ىلسا"بعد ىذه الًتصبة استطاع ك  ات العربيةادلكاف الذم ما يزاؿ شاحبا يف الدراس

خاصة الركاية اليت أصبحت ربظى بقسط كبَت يلفت الدارسُت إذل أعلية ادلكاف يف العمل الفٍت 
 اعتربت أف اجلمالية شرطك  بعد دراسة ىلسافجاءت دراسة صالح صاحل ، يف الدراسات األدبية

الباحث فػ " كجود صباليات ركائية عليا مستمدة من أك  دمهم للمكاف حىت يستفز بو الناص
أك صباليات ادلكاف حسب ترصبة غالب  الفضاءردبا كاف كتاب باشالر شعرية ، صباليات ادلكاف

اجلمالية ك  للدكر الذم يتقنو ادلكاف يف صنع الشعرية –فيما أعرؼ  –ىلسا الصياغة األبرز 
 .(1)"العليا يف فنوف القوؿ عامة 

فيما  ،صالح صاحل  استساغهااجلمالية اليت أثارىا غالب ىلسا ىي النقطة اليت  منو فقضيةك 
يعًتؼ أنو  ، ك غالب ىلسا صد اصًتؼ خطأ ما، ك عدىا حسن صلمي ترصبة أهنكت مفهـو الفضاء

 (2)مسمومة" كاف لو فضل ادلبادرة إال أهنا " شبيهة باجلناية سباما كما ؽلكن أف تكوف ىدية ما
 الشعريةك  ىذا ما جعلو ؼللط بُت مفهـو اجلماليةك  مهوكسا بدراسة ادلكاففلقد كاف ىلسا 

ط ػػػػػل ؼلتلػػػالشغف الذم كاف يتمتع بو غالب ىلسا للمكاف حىت " ظىذا ك الفضاء ك  ادلكافك 
لك اهتم ىو بذ، ك (3)ادلكاف غَت" ك  رػػػاء غيػػػػػػػػػػػػػػػػع أف الفضػػػػػػػاف مػػػػػػػضاء دبفهـو ادلكػػػػػػػػػػػػـو الفػػػػػػػمفه

                                                             
  .14ص: ، صضايا ادلكاف الركائي يف األدب ادلعاصر، صالح صاحل(1)
 .  06ادلتخيل يف الركاية العربية : ص : ك  حسن صلمي : شعرية الفضاء اذلوية(2)
ىذا ما استدعى بعض النقاد ادلغاربة بوضع ك   06ادلتخيل يف الركاية العربية : ص : ك  صلمي : شعرية الفضاء اذلويةحسن (3)

أمشل من ادلكاف ،رلموع ك  حد إلشكالية ادلصطلح بُت مصطلحي الفضاء / ادلكاف : ضبيد حلميداين : " الفضاء ىو أكسع
 . 64ص : ، النص السردم األمكنة اليت تقـو عليها احلركة الركائية " بنية
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مشركع  بدكفك  طريقة غَت مباشرة جعلو رلرد باحث " مستعجلبك  غالب ىلسا بعدـ االنتباه
، إال أف غالب ىلسا (1).." العابر.االستهالؾ ك  ادلؤسبرات ...ك  نقدم ال يكتب إال للصحف

صومية كما يعرب عن رؤية كاف ػلمل خصوصية يقوؿ يف مقدمة الكتاب " أف ادلكاف بالنسبة رل  
أضبد "شاركت فيها مع األستاذ ، منذ شباف سنُت... أذكر أنٍت صلت شيئا كهذا يف ندكة أصيمت 

ىو بذلك دل ، ك (2)أياـ االنساف السبع "  "عبد احلكيم صاسم"كانت عن ركاية ك  ،"عباس صاحل 
مل مشركعا نقديا جديدا يف الدراسة العربية يؤرخ لظهور نقاش نقدم كاف ػلك  يكن متعجال

دلا ربدثنا ، ك عمل الركائي / القصصيػػصر مهم يف الػػػاف كعنػػػػػػدثنا عن ادلكػػػػ... لواله دلا ربجاد 
 ،ادلعادية فدراسة غالب ىلسا تعترب من أىم الدراسات اخلاصة بادلكافك  عن األمكنة األليفة

صباليات ادلكاف يف الركاية العربية الذم استطاع أف يربز ادلكاف العريب خاصة بعد ظهور كتابو 
 من خالؿ كل األنواع اليت تصورىا . 

علية ادلكاف يف العمل الركائي كأكؿ دراسة يف الوطن العريب أحوؿ  "ياسين النصير"تظهر دراسة 
توصيف نقدم ذلذه الكتب  ةادلكاف " إذا كاف شبك  و الركايةبقولو يف كتاب ،ىو الذم يؤكد ذلكك 

 بوصا بأم جهد ػػػػن مسػػػػػر دل أكػػػػػفر يف أرض بكػػػػو بداية احلػػػػػزء األكؿ ىػػػػوؿ أف اجلػػػة أصػػػػػػػػػػػػػالثالث

منو فياسُت النصَت من خالؿ الدراسات اليت صاـ هبا يف رلاؿ ادلكاف الركائي ك  ،(3)آلخرين فيو " 
مل الركائي ألنو يثَت" دكف سواه الركاية العراصية استطاع أف يظهر ادلكاف كعنصر مهم يف العيف 

                                                                                                                                                                                   

ص : ، ذلك ألنو ال مناص منو " دينامية النصك  زلمد مفتاح : " إف الزماف بأنواعو ادلختلفة إطاره ادلكاف الذم ينجز فيو 
96 . 

أنو سبب يف كضع الفضاء أم أف الفضاء حباجة على الدكاـ إذل ادلكاف " ك  زلمد بنيس : "  إف ادلكاف منفصل عن الفضاء
 .   102: شعرية الفضاء : ص : حسن صلمي 

 .  06ص: ، ادلتخيل يف الركاية العربية ك  حسن صلمي : شعرية الفضاء اذلوية(1)
 .   06ص : ، غالب ىلسا، تر، باشالر : صباليات ادلكاف غاستوف(2)
 آخر صفحة الغالؼ . ، 2010ط ، ادلكافك  ياسُت النصَت: الركاية(3)
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حساسا آخر باحمللية حىت لتحسبو الكياف الذم ال ػلدث شيء بدكنو إك  حساسا بادلواطنةإ
"(1). 

 عنصر كاحدك  رغم بساطة طرح ياسُت النصَت إال أنو أتاح للنقد العريب النظر من زاكية كاحدة
ىو بذلك استطاع أف يلفت الدراسات ك  عزلو عن باصي عناصر السرد األخرل خاصة الزمافك 

إذ كجد أف الركاية العراصية صد تعاملت مع ادلكاف برؤية كاصعية ، العربية ألعلية ادلكاف يف الركاية
ىو بذلك حاكؿ أف يرسم صورة ، ك أنو األرضية اليت نشرت جزئيات العمل ككلك  اجتماعية

 : نقاط عدة نلخصها فيما يلي إذل خلصك  بُت فن الركاية ك  ادلتجلية بُت ادلكاف العالصة

 متباينة.أف الكتاب صد عاجلوا مشكلة ادلكاف بطرؽ فنية  -

يف ك  تعكس مدل التباين يف طرؽ التناكؿ أخرل،حساس بادلكاف من ركاية إذل اختالؼ اال -
  الفناف.درجات انعكاس األحداث االجتماعية على 

  فكرية.ك  نفسيةك  للمكاف أبعاد اجتماعية -

 العمل.ادلكاف من حيث ىو كياف مادم يشكل جزءا ىاما من التاريخ اخلاص بذلك إف  -

 ادلكاف.ا صباؿ نالطريقة الفنية ىي اليت تظهر ل -

مع ادلكاف على األرض ادلكاف داخل العمل الفٍت صد ػلتوم على درجة ما من ادلتشاهبات  -
(2). 

                                                             
 .  09ص: ، ادلكافك  ياسُت النصَت: الركاية(1)
ص: .2010، 2الركاية كادلكاف ، دراسة ادلكاف الركائي، دار نينول للنشر كالتوزيع ، سورية دمشق ، ط :ياسُت النصَت(2)

 .17إذل ص:  09
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فن ك  فياسُت النصَت يكوف صد أفاد الدراسات النقدية بلفت نظرىم إذل العالصة بُت ادلكافك منو 
فقد كجد أف لكل  ، خيالية من خالؿ دراستو للركاية العراصية ،فنية ،كاصعية ،الركاية برؤية تارؼلية

 نيةجلمالية ادلكاكيفية توظيفو ذلا ىي اليت تربز ا، ك كاتب أسلوبو اخلاص يف توظيفو لألمكنة
 ألف احساس الكاتب بادلكاف يزيده أبعادا فكرية، حساس كل كاتب بادلكافاتظهر درجة ك 
ف الركائي ىو نفسو ادلكاف الواصعي صد يكوف ذلك ادلكاتارؼلية ... ألنو ك  نفسيةك  اجتماعيةك 

حدل ادلزايا إال أف الركايات إيشبهو سباما فهو يتقاطع معو يف  إف دل يكنك  ادلوجود على األرض
 ىي بذلك رباكؿ أف تتخذ منها رمزا للحياةك  احلديثة اآلف أصبحت توظف األمكنة الواصعية

األمكنة ك  جليا بُت األمكنة الواصعيةك  لكن يبقى الفرؽ كاضحا، ك اإليديولوجيا ... اخلك  ادلرأةك 
حىت كصت مغادرة احلياة يستحيل كجودىا ك  منذ حلظة الوالدةالفنية " فنحن زلاطوف باألمكنة 

معتقداهتم ك  خبلود الركح على اختالؼ مذاىبهم ادلوت فإف ادلؤمنُت بعدحىت ك  رج ادلكافخا
ادلؤمنوف بالفناء ادلطلق أك ربوؿ ك  النارك  يفًتضوف للركح أمكنة تسافر إليها أك تؤكؿ إليها كاجلنة

 إفك  إظلا يضعوف حدكدا لبعض األمكنة ادلفًتضةك  ال ينفوف ادلكافادلادة اجلسدية بعد ادلوت 
نينا ما دل ػللنا عصبيع ىذه األمكنة ال تك  التخيل ذباكزت احلدكد ما يقاربو البشر يف صدرهتم على

 .(1)الفن إليها " 

  أهم مميزات المكان -2
خاصة ادلكاف الفٍت يعرؼ أف أىم ميزة يتميز هبا ىذا ك  إف الباحث يف رلاؿ الدراسات ادلكانية

  ىو:ادلكاف 
فقد كانت بداية ظهور ادلكاف يف الركاية مع ظهور ما يسمى : الطبيعيةتأثره بادلظاىر  -أ
ماكن الطبيعية رغم أف بعض األ، ك دلدرسة الطبيعية اليت أعطت ادلكاف الطبيعي بعدا فنيا خياليابا

إظلا كإحالة إذل ك  دل تكن تثَت بعض الركائيُت إال أهنا ذبلت ليست كمحاكاة ذلذا العادل الطبيعي

                                                             
 .  15ص : ، صالح صاحل : صضايا ادلكاف الركائي(1)
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منو فالطبيعة تكوف صد ، ك ذبربة حيةك  لواصعي الذم يكسب ادلكاف الفٍت كاصعية أكربذلك العادل ا
ال ؽلكن بأم حد من احلدكد أف يظل ك  أعطت الفناف أمكنة ال حدكد ذلا تزخر جبماليات رائعة

صد أدركنا ذلك من ك  الركائي مندىشا منبهرا أماـ بعض ادلظاىر الطبيعية دكف أف يكتب عليها
كيف كصف ، ك (1)) صسنطينة يف الركاية اجلزائرية ادلعاصرة (  دلذكرة ادلاجيستَتخالؿ دراستنا 

أخرل لقسنطينية بأكصاؼ صاربت الواصع ك الركائيوف اجلزائريوف يصفوف أحد ادلظاىر الطبيعية ا
الركائي يستخرج دالالتو من خالؿ صاربت اخلياؿ مثال لصخر صسنطينة ذلك الصخر الذم ظل 

، يف األخَت جعل الركائي أخرل إيديولوجيةك  ة أبعاد نفسيةأعطاه عدعجابو الشديد بو حىت ا
 فيةجغراك  سياسيةك  ادلدينة كلها دبا ربملو من سبفصالت تارؼلية  "الطاىر كطار"اجلزائرم 

 . "صسنطينة ما ىي إال تلك الصخرة "بصخور صسنطينة أف انبهاره  عالصات اجتماعية من كثرةك 
دير غَت زلدكدة من اجلماؿ بعض الباحثُت اعتربكا أف " ادلشاىد الطبيعية تزخر فعال دبقاف أإال 

أك  زمو كصت إدراكها يف حدكده الدنيالكنها صل ما تستوصف مشاىدىا أكثر شلا يستلك  ادلعجز
ناصدا أك مفكرا صباليا عند تأمل ، اببر من االعجاب الذم ال يتوصف غالكصت إطالؽ شيء عا

 .(2)عمل فٍت صنعتو يد االنساف ... " 
، فاألديب أك الركائي الدكاـك  اصة يف الركاية باخللودخك  يتسم ادلكاف داخل العمل الفٍت -ب

فكلما  ،ىافذك كاصعية فيعطيو استمرارا يف األأف أحد األمكنة سواء كانت خيالية عندما يوظ
خلد لنا صليب زلفوظ أمساء فهكذا ، تطلعنا إذل تلك الركاية تذكرنا أمكنتها اليت ذبرم فيها

 اجلمالية ... اخل . ، احللمية: بعض احلارات ادلصرية مثال

مرجعا أساسيا يرجع إليو ك  ادلكاف داخل العمل الفٍت يصبح مصدرا من مصادر التاريخ -ج
فمن خالؿ ذكر ، االيديولوجيةك  الًتاثيةك  ادلكاف الثقافية زلموالتك  لالستدالؿ على مدلوالت

                                                             
 . 2010، جامعة منتورم صسنطينة ، بغيبغ مرمي، أنظر مذكرة ماجيستَت) صسنطينة يف الركاية اجلزائرية ادلعاصرة ((1)

 اجتماعية ".   تارؼلية، سياسية،يرمز إذل عدة دالالت ك  ا" يبدك ادلكاف يف الركاية اجلزائرية كاصعي
 .   15صضايا ادلكاف الركائي: ص:  :صالح صاحل(2)
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مرجعا يكوف بذلك صد أعطى للتاريخ ، تقاليدهك  ذكر عاداتوك  الفناف الركائي للمكاف ككصفو
 . مهما

لو كاف كاصعيا طبيعيا ك  من مزايا ادلكاف الفٍت ىو أنو صابل للتغيَت الالمتناىي فادلكاف حىت -د
قيقة غَت تلك ادلوجودة آخر كح اآخر ككاصع اسلياؿ الفناف يكسبو طابعإال أف ، موجودا حقيقة

من الفناف  افلو كاف ىذا ادلكاف صريب، رغبتو ادللحة فيوك  ركحوك  فكرهك  من ابداعو  ألنو يزيد
، ىو ال ػلبوك  لدرجة أنو ػلبو فإنو سوؼ يكسبو كصفا غَت الذم يعطيو فناف آخر لنفس ادلكاف

ادلبدع عيوف من خالؿ ىذا ادلكاف على  القارئ الذم سوؼ يتعرؼ تأثَت يفالنتيجة ىي الك 
 . ةالفناف ال بعيوف احلقيق

ادلثاؿ ك  الركحي للمجموعة الثقافية ادلتعاملة معوك  ذل الًتاث الثقايفإانضماـ ادلكاف الفٍت "  -ق
ببدايات سالمي أك األمكنة ادلرتبطة اإلك  ليت يكتظ هبا العصر اجلاىليمكنة ااألسطع تلك األ

كتظ الرصعة ماء بدر عند ادلسلمُت بينما تك  كغار حراء،  العقائدم جبماعة معينةك  التشكل الثقايف
ال تستقر يف كجداف أحد ك  سالمية دباليُت األمكنة األخرل اليت ال تعٍت أحدااجلغرافية العربية اإل

 "(1). 

  نواع المكانأ -3

تطرصوا إذل كضع ك  بادلكاف من منظور أديب وفاىتم النقاد الغربي: عند النقاد الغربيين -أ
صد اكتفى النقاد ك  م عمل فٍت حكائي "أجعلوه كعنصر أساسي لدراسة ك  ولونظريات ح

مكاف / كلمة ) العربية ( باستخداـ  ، الفرنسية، الكالسيكيوف يف اللغات الثالث ) االصلليزية
lieu / place   معٌت الفراغ دبفهومو احلديث  حيث دل يكن، أنواع ادلكاف( للداللة على كل

( ادلوصع فبدأكا يف استخداـ كلمة  lieuبينما ضاؽ الفرنسيوف دبحدكدية كلمة ) ، ك صد نشأ بعد

                                                             
 .    17صالح صاحل : صضايا ادلكاف الركائي : ص: (1)
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 (espace  دل يرض( ) فراغ )  ( نقاد االصلليزية عن اتساع كلمةespace / place )  (
احلدث "  لوصوع( بقعة للتعبَت عن ادلكاف احملدد  location أضافوا كلمة ) ك  مكاف / فراغ (

(1) . 

إف ىذا اجلدؿ القائم حوؿ كضع تعريف شامل أك مصطلح شامل للمكاف ىو ما أكسبو ىذه 
ذه الفٍت دلا صامت حولو كل ىك  األعلية  فلوال الدكر الذم كاف يلعبو ادلكاف يف العمل األديب

" النقاد احملدثوف ػػػػػػػػػكاف يف النظرية الكالسيكية  فإف كاف ىذا تصور ادلك  ،النقاشاتك  التصورات
يستخدموف ما يقابل كلمة ادلوصع ) ادلكاف / الفراغ ( للتعبَت عن مستويُت سلتلفُت للبعد 

يعرب عن الفراغ ك  اآلخر أكثر اتساعا، ك أحدعلا زلدد يًتكز فيو مكاف كصوع احلدث: ادلكاين
 .(2)ة " ػػػػػػػػػػػث الركايداػػػػػػػػػادلتسع الذم تنكشف فيو أح

اعتربكه ك  ادلنظرين الغربيُت صد أكلوا ادلكاف أعلية بالغةك  ىو أف النقادىذا البحث إف ما يهمنا يف 
اخللفية الرئيسية اليت ذبرم فيها أحداث احلكاية لذلك صلد أهنم صد اختلفوا أيضا يف كضع 

 إذل آخر :األنواع األدبية فجاءت ىذه األنواع سلتلفة من ناصد 

 la poétique de )الفيلسوؼ الظاىرايت يف كتابويعطي  :باشالر عند غاستون -

l’espace) أف ، ك حيث صلده صد ربط ادلكاف بالتجربة االنسانية، تصورا خاصا دلفهـو ادلكاف
الفكرية اليت ك  ىذا ما ػلدد يف األخَت تلك اجلمالية، نساينمكاف تأثَتا مباشرا يف السلوؾ اإللل

صد صسم ادلكاف  "باشالر"لذلك صلد أف ، ػلملها التنوع ادلكاين يف النص الركائي ) خاصة (
 حساساما يًتكو من ك  ىذا ما يفسر حديثو عن البيتك  نساف بُت اإلك  باعتبار العالصة بينو

 فالبيت " رلموعة من الصور اليت تعطي االنسانية براىُت ،نسافتذكر يف نفسية اإلك  خياؿك 

                                                             
 . 76ص: ، 2004اذليئة ادلصرية للكتاب ، القاىرة ،  :الركاية صاسم سيزا:بناءسيزا صاسم : (1)
  .   76ص :  :صاسم سيزا:بناء الركايةسيزا صاسم :  ـ ف(2)



 الفصل األول...................................................  المكان مقاربة نظرية

 
 

 
30 
 

لتمييز كل ىذه الصور يعٍت أف نصف ركح ضلن نعيد زبيل حقيقتها باستمرار ، ك التوازفأكىاـ ك 
 .(1)إهنا تعٍت كضع علم نفس حقيقي للبيت " ، البيت

 يرل أف أعلية ادلكاف تتبدل من خالؿ اللمحة أك التأثَت االغلايب على الفرد، "فباشالر"ك منو 
 : علاك  ادلكاف إذل ظلطُت "باشالر غاستوف"صد صسم ك 

من منطلق ادلكاف األليف ك  أم بيت الطفولة، ىو البيت الذم كلدنا فيو": المكان األليف* 
إظلا ك  معادل معاديف باشالر على الفكرة الوجودية اليت تقوؿ حُت نولد نلقى  يعًتض غاستوف

 .(2)" الطفولة يف البداية يف ىناءة بيتنلقى 

ا ػػػػػإظلك  دل يتطرؽ إذل ىذا ادلكاف "باشالر"ك " ىو عكس ادلكاف األليف: عاديمالمكان ال* 
لألنواع ادلكانية، تربز اىتمامو بادلكاف  "باشالر غاستوف"ادلالحظة على تصور ، ك أشار إليو فقط

فنية  منها الرمزية، فدراستو كانت نفسية أكثرك  من منظور مادم ظاىرم  يفتقر إذل الداللية
 أدبية.

 كأعطاىا، الذين درسوا احلكاية الشعبية يُتبيعترب بركب من أىم النقاد الغر  فالديمير بروب: -
بعدا علميا  كىذا من خالؿ استخدامو للمنهج الوصفي العلمي يف ربليلو ذلذه احلكاية، كصد 

 ثالث أطر مكانية كىي: جاءت نظرتو للمكاف من خالؿ ىذه الدراسة فقد استنبط

 méfaitساءة نس، كلكن اإلالرأس كزلل العائلة كاألادة مسقط ع كىو: المكان األصل* 

االصلاز... كمنو ك  يف ىذا ادلكاف فيًتتب عنها سفر الفاعل حبثا عن كسائل االصالح تحدث
 كعائلتو. إصامتوفادلكاف األصل ىو مسقط رأس ادلِؤلف أك زلل 

 دلركزم.للمكاف ا para-acot deكىو ادلكاف اجملاكر  المكان الوقتي العرضي:* 
                                                             

 .   45ص : ، 1937، 03ط ، غالب ىلسا، تر، باشالر : صباليات ادلكاف غاستوف(1)
 .7-6ص : ،  غالب ىلسا، تر، باشالر : صباليات ادلكاف غاستوف(2)
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 (1) االختبار الرئيسي.ك  كىو ادلكاف الذم يقع فيو االصلاز المكان المركزي:* 
فَتل بأنو " إذل تعريف ادلكاف صبل أف ػلدد أظلاطو  "يورم لوسباف"يذىب : مانيوري لوت*

الدالالت ك  الصورك  األشكاؿك  الوظائفك  احلاالتك  رلموعة من األشياء ادلتجانسة من الظواىر
          بينها عالصات شبيهة بالعالصات ادلكانية ادلألوفة العادية مثل االمتداد تغَتة اليت تقـوادل
 . (2)"ادلسافة ك 

طبات ادلكانية أك ما يسمى بالثنائيات الضدية امن ىذا التعريف صلد أف لوسباف يشَت إذل التق
 ادلهمةمن األسس  طبات تعترباكىذه التقمفتوح / أماـ / كراء...  مثل"فوؽ/ربت، مغلق/

ػلمل رلموعة من احملموالت  أفك  ال بد مثال ألف الواصع االجتماعي ،للتعرؼ على الوصائع
صد صلد ادلسجد كىو مكاف  :ادلتفاكتة بنسب ما يف عدة صفات مكانية فمثالك  ادلكانية ادلتضادة

نقي طاىر مقدس بالنسبة  للمسلمُت بادلقابل صلد احلانة كىو مكاف للمؤسسات كىو مكاف 
التقاطبات الضدية اليت  ذهكمنو فه ،فاسد ػلمل ما ػلملو من عدة نقاط تقابلية للمسجد

 أحالت الدراسة ادلكانية للتقرب أكثر يف ربليل الواصع. "يورم لوسباف"اكتشفها 

طبات الضدية دكف اخلوض اال أف دراسة يورم لوسباف دل تذىب بعيدا باعتبار أنو ركز على التقإ
 يف غمار ما يسمى باألبعاد الداللية للمكاف.

الذم يقّدـ عدة مشاىد متنوعة  ادلوصفترل جوليا كريستيفا أف ادلكاف ىو : جوليا كريستيفا -
        بتنوع الكاتب الذم ػلاكؿ من خالؿ ىذا الكم اذلائل من ادلشاىد أف يؤثر على ادلتلقي
) القارئ(، كذلك عن طريق ما يسمى بعرض ادلكاف يف النص الركائي )الفٍت األديب(، كمنو 

                                                             
تونس اجلزائر : الدار التونسية للنشر : ديواف كتطبيقا : مدخل إذل نظرية القصة ربليال مسَت ادلرزكصيك  شاكرصبيل (1)

 .    63-62ص : ، 1985ادلطبوعات اجلامعية , 
 .175ص ادلكاف يف الشعر اجلاىلي ك  باديس فوغارل : الزماف(2)



 الفصل األول...................................................  المكان مقاربة نظرية

 
 

 
33 
 

ك فيو رلموعة من ألحداث ىذا العمل الفٍت الذم تتشاب ىو إال مسرح فهذا ادلكاف ما
 اليت ذلا داللة على ىذا ادلكاف. االجتماعيةالعالصات 

 فسيةػػػمثل يف الظركؼ النػػػكادلت ،كىو متصل مباشرة بالواصع اخلارجي" المكان الجغرافي :* 
 النص. لبنيةالتارؼلية ك  االجتماعيةك 

اجلمارل غَت ادلوجود يف الواصع الذم يربز يف النص  لييكىو الفضاء التخي المكان الرمزي:* 
 .(1) "الركائي....

 ك   مفهـو ادلكاف اكانت رؤيتو للمكاف سلتلفة سباما عن غَته شلن تناكلو   ": ماسجوليان غري -
اليت أتى هبا  أنو صاـ بتطبيق ادلفاىيم ا األخَت بادلفاىيم اللسانية ،إذذبط ىلك من خالؿ  ر ذ
يث كانت رؤيتو للمكاف بأنو لغة مثل حب ،الداؿ كادلدلوؿنائية يف ث كادلتمثلة "َتسسو دي ندنايفرد"

 كمن خالؿ ىذا كيتكوف من داؿ كمدلوؿ، سائر اللغات األخرل طبيعية كانت أـ اصطناعية
 للمكاف ات التصوير الواصعيحد كبَت من إكراىف الركاية ربصلت إذل القوؿ عموما أؽلكن 

 أكثر شلا يستمدىا من الواصع ،عالصات البنيات اللغوية يف النص منليصبح يستمد دالالتو 
السياسي ، االجتماعي  السياؽ الثقايف ح حينئذ الكلمات إشارات ربيل إذلتصبلاخلارجي 

 .(2)" ادلباشرة لوللمكاف أكثر شلا ربيل إذل الطبيعة 

)ادلكاف داخل  الداؿ كىوفإف ىذا  ،داؿ كمدلوؿ من فاس لغة يتكو غرؽلدبا أف ادلكاف عند ك  
 : تارل ينتج لنا ما يسمىكبال، ي ( صد يعمل عدة مدلوالتالعمل الركائ

                                                             
 –دراسة سوسيو بنائية لركاية ذاكرة اجلسد ألحالـ مستغاظلي يديولوجي كبنية اخلطاب الركائي، سليم بركاف : النسق األ(1)

 .     99ص : ، 2004جامعة اجلزائر ،، األدبك  رسالة ماجيستَت : صسم اللغة
اجلزائر دار احلكمة ، عبد احلميد بورايو، تر، التقنيات ادلعاصرة للتحليل األديبك  برنار فاليت : الركاية مدخل إذل ادلناىج(2)

 .13، ص:2002
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مل عدة أفكار خاصة بثقافة رلتمع رب، ثقافيةمل داللة ػلكىو ادلكاف الذم  :المكان الثقافي*
 لك احلد اذلندسي أك اجلغرايف كإظلا صدكاف يف الدراسات احلديثة ليس ذمن اجملتمعات ،فادل

 .فية كالعادات كالتقاليد .....إخليتعلق بالتجمعات البشرية كأظلاطها ادلعيشية كالثقا

 حياء القصديريةمل داللة اجتماعية فمثال ذكر "األكىو ادلكاف الذم ػل :المكان االجتماعي* 
ألف الدراسات االجتماعية صد إشارة للطبقة الفقَتة احملركمة يف اجملتمع  وى ييف العمل الركائ"

 أف ادلكاف لو عالصة كاضحة بالطبقية كبتشابك العالصات  االجتماعية .كجدت 

ردبا ىذا ما كجدناه ك  ىو ادلكاف الذم ػلمل داللة سياسية إيديولوجية: والمكان السياسي* 
، فقد اجيستَتمن خالؿ دراستنا لركاية الزلزاؿ للركائي اجلزائرم الطاىر كطار يف مذكرة ادل

الزلزاؿ االيديولوجي " الزلزاؿ األكؿ ػلدث ، ك صخر صسنطينةزلزاؿ كجدناه يربط بُت ادلكاف / 
 . (1)الثاين بالنظاـ االصطاعي السالب للحقوؽ " ك  بصخر ادلدينة ادمار 

ال ؽلكن أف نتحدث عن األنواع ادلكانية عند النقاد العرب دكف أف : عند النقاد العرب -ب
رغم أهنا دراسة ، ك األمكنةك  األنواع اليت توصل إليها الشيخ األصبهاين يف كتابو األزمنةنشَت إذل 

بعيدة عن التصور الفٍت الركائي للمكاف إال أننا سنعرج عليها ألف دراستو تعترب رائدة يف الًتاث 
  .قضية ادلكافالعريب ل

يخ بالدصة يف التمييز بُت لقد سبيزت دراسة الش: عند الشيخ أبي علي المرزوقي األصبهاني  -
 كذلك ادلكاف ادلضاؼ ( .، ك ادلكاف ادلطلق، ىي )ادلكاف الفعليك  عدة أمكنة

 " ىو الذم تدركو حواسنا من خالؿ تواجدنا فيو أك تصورنا لو .  : المكان الفعلي* 

 ىو اخلالء الذم دخل الوىم يف تسميتو مكانا .: المكان المطلق* 

                                                             
 .  148ص : ، مذكرة ماجيستَت، بغيبغ مرمي : صسنطينة يف الركاية اجلزائرية ادلعاصرة(1)
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 دَ ػػػػػػقَ ة فقد فػَ ػػػػػػػاف من ىذه الصفػػػمىت خال ادلكك  اػػػػػىو حاك جلسم م المضاف:المكان * 
 .(1)انية " ػػػػػفة ادلكػػػػػػػػص

ذلك ك  الذين تطرصوا إذل صضية األنواع ادلكانيةاألكائل من الدارسُت يعد : عند غالب هلسا -
يعود الفضل يف ذلك إذل ترصبتو ك  كتابو ادلكاف يف الركاية العربيةك  ندكاتوك  من خالؿ دراساتو

فقد كاف ىلسا كمنبو للنقاد العرب ألعلية ، ) صباليات ادلكاف ( "باشالر غاستوف"لكتاب 
، حسبف   ليس كإطار ىندسي أك كموصع جغرايفك  ادلكاف كعنصر فاعل داخل العمل احلكائي

التأثَت ادلتبادؿ بُت صاـ ىلسا بدراسة  ة داخل الركايةكشخصية أساسية تكاد تكوف الرئيس  بل
صد صنف ، ك رأل أف ادلكاف ليس ساكنا بل ىو صابل للتغَت بفعل الزمافك  السكافك  ادلكاف

 : ىيك  ادلكاف إذل ثالثة أنواع

، حيث صلد ادلكاف صلده يف ركاية األحداث ادلتتاليةىو ادلكاف الذم ك  ":المكان المجازي* 
كما صلده ؼلضع ألفعاؿ ،  العمل الركائيليس عنصرا مهما يف ك  مكمال ذلاك  احةػػػػػػس

 .الشخصيات

ىو الذم تصوره الركاية بدصة زلايدة تنقل أبعاده البصرية فتقيس : والمكان الهندسي* 
 .تنقل جزئياتو من غَت أف يعيح فيوك  مسافاتو

تثَت خياؿ ك  رؤيتها للمكافك  أفكارىاك  ربمل معاناة الشخصيات: المكان بوصفه تجربة* 
منو فهذا " ادلكاف يتجسد من ىذا ك  ،(2) "متميزا ك  فيستحضره بوصفو مكانا خاصاادلتلقي 

                                                             
 . 15ص :  1988تونس : كلية اآلداب , ، ي : ادلكاف يف ركاية البحر ينشر ألواحو حملمد صاحلصزىرة اجلال(1)
 .  309ص: ، 1989، دمشق، دار ابن ىاين، غالب ىلسا : ادلكاف يف الركاية العربية(2)
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كما أنو صادر على إثارة ،  نظرهتا للمكافك  معاناهتاك  ادلنطلق من خالؿ ضبلو ألفكار الشخصيات
 .لقد خالف الناصد زلمد برادة تقسيمات غالب ىلساك  ( 1)اخلياؿ عند ادلتلقي " 

 : ادلكاف إذلصسم محمد برادة :"  -

 حيث ؽلكن ارجاعها إذل مرجع معُت .: الفضاءات الممكنة* 

معُت  ىي اليت ال ؽلكن أف تعود هبا إذل خارج النص أك إذل مرجع : والفضاءات المتخيلة* 
"(2) . 

من خالؿ طرحنا دلفهـو ادلكاف عند ياسُت النصَت كجدنا أنو صد ربط ادلكاف : ياسين النصير -
ىو بذلك ينظر للمكاف ، ك ادلكاف يتفاعالف بوصفهما جزءا من ىذا اجملتمعك  االنساف باجملتمع

كذلك ىو ، ك ح األحداث اليت ذبرم يف الركايةفهو مسر ، يف العمل الركائي ىاـ على أنو جزء
إذا كانت ك  مقهاىم " ىو اجلغرافية اخلالصة يف العمل الفٍت ك  غرفتهمك  شارعهمك بيت األطفاؿ 

خاضع ك  زلدكدة باحتوائو على األحداث اجلارية فهو اآلف جزء من احلدثالرؤية السابقة لو 
 . (3)خضوعا كليا لو " 

  إف األنواع ادلكانية عند ياسُت النصَت صد ذبلت من خالؿ انعكاس الشخصيات الركائية ذلا
.. بل ىو الوعاء الذم تزداد صيمتو كلما كاف متماسكة.شخصية ألف " ادلكاف يف العمل الفٍت 

  بُت: "ياسُت النصَت"صد ميز ك   (4)متداخال بالعمل الفٍت " 

                                                             

  .65، 2005: شعرية اخلطاب السردم ، إرباد الكتاب العرب، زلمد عزاـ :(1)
ص: ، 2003، األردف، التوزيعك  دار الكندم للنشر، دراسة بنيوية يف األساليب السردية، كاصد : عادل النص سليماف (2)

9-12-13 . 
 .70ص : ، ادلكافك  ياسُت النصَت : الركاية(3)
 .  12ص : ، 1999، صسنطينة، مذكرة ماجيستَت، ادلكاف يف الركاية اجلزائرية ادلعاصرة، فيصل حلمر(4)



 الفصل األول...................................................  المكان مقاربة نظرية

 
 

 
32 
 

 تكويناتو من احلياة ىو مكاف تتلخص خصائصو يف أنو يبٍت: والمكان الموضوعي*
 . االجتماعية

ىو ك  ضم تتشكل أجزاؤه كفق منظور مفًت ىذا ادلكاف ابن ادلخيلة الذك  المفترض:المكان * 
 .(1)غَت كاضح ادلعادل " ك  غَت زلددصد يستمد خصائصو من الواصع إال أنو 

فنجده صد ركز على نوعُت اثنُت من األمكنة بعد  ،ادلكافك  أما يف اجلزء الثاين من كتابو الركاية
فنونو ك  فكرهك  القريب الذم سجل االنساف عليو ثقافتوك  ما أصر بأف ادلكاف " ىو القرطاس ادلرئي

 (2)ما كصل إليو من ماضيو ليورثو إذل ادلستقبل " ك  كل ما يتصل بوك  أسرارهك  آمالوك  سلاكفوك 
 : لذلك جاءت

 على االحتفاظ دبعافك  ،نة صادرة على تلخيص تاريخ احلالة"ك ىي أمك: األمكنة المركزة* 
حسية ك  عطاء  فن القصة طاصة خياليةإعلى صدرهتا على ك  توجد يف سواىاتشكيالت ال ك 

: صد ذبسدت ىذه األمكنة يف الركاية العراصية يف، ك (3)أرضية صلقة "ة على ػػػػػل القصة راسيػػػػػػػػػػذبع
غَت ادلكاف "  ىو ادلكاف ادلتحرؾك  اخل،السالدل ... ، السرداب، ادلقهى  الكوخ  الغرؼ، البئر

صد تتمثل ك  (4)"  –سياسي بالدرجة األكذل  –لغرض فكرم  فموظ.. متحرؾ.مكاف  ستقر،ادل
 سيارة متنقلة .  ادلبحرة،ىذه األمكنة يف السفينة 

 بيوت القصب .، كؿ فيها اخليمةاليت تنا: واألمكنة الشعبية* 

جد أف ادلكاف منظر ك  ل الركائي "من خالؿ حبثو يف كتابو " بنية الشك: حسن بحراوي -
منو ، ك تنظيم األحداثك  ألنو يتميز بأعلية كبَتة يف تأطَت ادلادة احلكائيةيف العمل الركائي  فاعل

                                                             
 .  22ص : ، ادلكافك  ياسُت النصَت : الركاية(1)
 .  70ص :  ـ ف،(2)
 .  72ص : ، ادلكافك  ياسُت النصَت : الركاية(3)
 .  15-1ص :  ـ ف،(4)
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فادلكاف " شبكة من العالصات ككجهات النظر اليت تتضامن لتشييد الفضاء الركائي الذم ذبرم 
و ػػػػػػػػة احملدكدة بوصفػػػػػكاف عند حسن حبراكم يتجاكز كظيفتو األكليػػػػػػػػػػػػػػػمنو فادلك  ،(1)فيو األحداث 

يؤثر فيها من ، ك ) مسرحا ( لوصوع األحداث إذل فضاء يتسع لبنية العمل احلكائي اانػػػػػػػػػػػػػػمك
 ادلكاف .ك  العالصة الوطيدة بُت االنسافخالؿ 

للمكاف فهو " عبارة عن مكوف سردم يوجد من خالؿ  "حسن حبراكم"إذا رجعنا إذل تعريف 
األماكن اليت تدرؾ عن ؼلتلف عن ، كاف لفظي يظهر من خالؿ األلفاظىو بذلك مك  اللغة 

عتمد إذا عدنا إذل تقسيماتو فنجده صد اك  ،(2)ادلسرح ... " ، أك البصر  كالسنما، طريق السمع
يورم "فحسن حبراكم يرل أف ، يورم لوسبافاليت حددىا من صبل يف ذلك على مبدأ التقاطبات 

رل ي، ك بنية النص األديبيف كتابو  لوسباف " كحده الذم أصاـ نظرية متكاملة للتقاطبات ادلكانية
اليت أدرجت مفهـو  يةكاندلشعرية االنظرية الأف النص الركائي ؽلكن أف يستفيد شلا خلصت إليو 

 : "حسن حبراكم "منو فقد استنبط ك  ،التقاطب

أماكن ك  تيارية مثل ) البيت ... (صامة االخاليت تتمثل يف ثنائية أماكن اإل: ك أماكن اإلقامة* 
 .ربية مثل ) السجن ... ( ج

 (الشوارع ..ك  ثل ) األحياءاليت تتمثل يف ثنائية أماكن انتقاؿ عامة م: ك اماكن االنتقال* 
 موضوعية " ما أماله عليو صبلة دكاعىذا التقسيمك  (،.كن انتقاؿ خاصة مثل ) ادلقهى ..ما أك 
بواعث منهجية اصتضت منا أف نتبع ىذه اخلطة يف مقاربة ادلكاف الركائي كما يظهر يف ك 

                                                             
 .  32ص: ، حسن حبراكم : بنية الشكل الركائي(1)
 .   72ص : ، زلمد عزاـ : شعرية اخلطاب السردم(2)
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للتقاطب ادلكاين لذلك  "يورم لوسباف"، إذ أنو انطلق من مفهـو (1)"وص الركائية ادلغربيةالنص
 : كفق ادلفاىيم الثالث وجاءت أنواع

كاإلقامة / تقابالت ضدية تعٍت كجود صطبُت متعارضُت يف ادلكاف كفق ك  مفهوم التقاطب" -
  االنتقال

 الذم يتوزع فيو الفضاء على عدة طبقات أك فئات مكانية كفق مبدأ تراتيب معقد. التراتب -

 ىي اليت ستمدنا بادلعرفة ادلوضوعية أك الذاتية اليت ربملها الشخصية عن ادلكافو الرؤية -
 .(2)صفاتو " ك  اليت تدرؾ هبا أبعادهربيطنا علما بالكيفية ك 

   ضبيد حلميداين مفهـو ادلكاف يف مصطلح ) الفضاء اجلغرايف (  حصر: حميد لحميداني -
ىذا األخَت ، الفضاءك  ىو بذلك يفرؽ بُت مصطلح ادلكافك  ،منو فهو نوع من أنواع الفضاءك 

 مشل من األكؿ :أ يعدالذم 

 كيتحرؾ فيها األبطاؿ أساحة اليت ىو ادلك  " يتولد عن طريق احلكي ذاتوالفضاء الجغرافي :* 
 . (3)يفًتض أهنم يتحركوف فيها"  

ادلكاف  احليز "ك  بُت ادلكاف لناصد اجلزائرم عبد ادلالك مرتاضيفرؽ ا: مرتاضعبد المالك  -
، مث (4)ذلك يف النص "ل بتفاصيلو أما احليز فيدؿ على ما ىو غَت ثيدؿ على ما ىو جغرايف ما

 ادلكاف ادلدرؾ ك  ادلكاف احملسوس احلقيقي، للمكافبعد ذلك صلده صد ميز بُت نوعُت 
 األسطورم .

                                                             

 . 41ص :   ،1،1990بنية الشكل الركائي ،ادلركز الثقايف ، ادلغرب ط :حسن حبراكم(1)
 .    42-40ص : ، ـ ف(2)
 . 63-62ص: ، 1،1991بنية النص السردم ، ادلركز الثقايف العريب ، ادلغرب ، ط، ضبيد حلميداين(3)
 . 245ص: ،1995، اجلزائر ربليل اخلطاب السردم ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية عبد ادلالك مرتاض، (4)
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عند  –ة يف العمل احلكائي ) الركائي ( صخا -من خالؿ رصدنا دلختلف ىذه األنواع األدبية
منطقا ك  ارا مهممكاف داخل العمل الفٍت دك ندرؾ أف لل - العربك  كاف الغربيُتدارسي ادل

لو حبثنا أكثر ك  ،متفاعل مع باصي العناصر األخرلك  فعاؿك  ل لو كعنصر فاعلأعلية كرب ك  ،خاصا
يف فلو نظرنا ، األدب العريبك  تنوع يف األدب عامةك  لوجدنا أنواعا أخرل  فادلكاف صد تعدد

ها بدراسة فياليت صاـ ادلوسومة جبماليات ادلكاف يف الركاية العربية  "شاكر النابلسيالناصد "دراسة 
بية لشعرية البالغ بوضع نظرية عر تمامو على اى تأكيداك  ردا للجميل  "غالب ىلسا"ادلكاف عند 

  :واع منهانلوجدنا عدة أ، ادلكاف

تسعة أحصى ما يقارب خل ألنو إ المقارن ..(و  الثابت، يالحنيني، ) المكان الصوتي
 ىكذا األمر بالنسبة للشعر، ك اكليدا ركائي فتكاد تكوف ىذه األنواع ، كانيانوعا م كعشرين

ربظى بدراسة أصل بالنسبة  حدل األجناس األدبية اليتكذلك القصة القصَتة اليت تعترب إك 
باعتبار أف الركاية صد أخذت النصيب األكفر من الدراسة لذلك جاءت دراستنا  ،للمكاف
 ادلعاصرة .  القصَتة لو القليل من التقصَت احمليط بالقصة اجلزائريةك  لتغطي

 أهمية المكان -4

 دلاذا ندرس ادلكاف ؟ : ؽلكن أف نطرح التساؤؿ التارل 

األىم من ذلك اإلحاطة بقضايا ك  صوة ادلالحظةك  تطلب الدصةيإف اإلجابة على ىذا السؤاؿ 
 نمايكالس:أك كاف مرئيا يف كل الفنوف  يظهرأم ادلكاف كما  :كاف ادلكاف فنياأادلكاف سواء 

 القصة .ك  الركايةك  شعركال أك مكتوباالرسم ... ، ك ادلسرحك 

ادلكاف ، ك يف كل األديافك  اتمنذ القدـ مكانة ال بأس هبا يف جل الثقاف ادلكاف يتخذ لوإف 
 فالكرة األرضية مكاف، سبايز أديانوك  على اختالؼ ثقافاتوردبا يستطيع أف غلمع العادل ككل 

 القمر مكاف ... اخل .ك  البحر مكافك  السماء مكاف ...ك 
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ػليلنا إليو الفن "  ال ؽلكن لنا أف هنتم دبكاف ما مادل، ك ب ادلكاف أعليتوىذا ادلنطلق يكتسمن 
 (1). "أكثرىا ألفة ال ربقق ما ربققو يف الفن ... اخل ك  كنة إلينامألف أصرب األ

  إف بركز ادلكاف يف الركاية اجلديدة يوحي بالدكر الكبَت الذم يلعبو يف تشكيل اخلطاب الركائي
صحاب ادلدرسة أك  آالن روب غرييهنسية صلد أف كل من يف الركاية الفر فمثال ، القصصي معاك 

ػللوف ادلكاف زلل الزماف ألف كجود ، ك ػلطموف الزماف كمقياس دلغزل احلياةالركائية اجلديدة "
 .(2)أرسخ من كجودىا يف الزماف" ك  األشياء يف ادلكاف أكضح

 االذم يعترب أف لو انعكاسك  األضواءمنو فهو يركز على العادل اخلارجي الذم يسلط عليو ك  
لو تأثَته ادلباشر على الفن ك  أف ادلكاف ما ىو إال مظهر من مظاىر العادل اخلارجيك  على الركاية 

 الركائي احلكائي القصصي .

   على أشياء العادل اخلارجي لو سابقا بابو يف بعض تقاليد الركاية  "  تركيز ركب غرييو منو فػك 
من ىذه الناحية ال يضيف إال نقل احملور ىي تركيز الركائي على أحداث العادل اخلارجي فهو ك 

 . (3)ادلكاف "     من الزماف إذل

الدراسات النقدية  أعطتلذلك  ،يلتمس ادلكاف الركائي أعلية من خالؿ احساس ادلبدع بو
 : كصف عندىا النقد من أىم ىذه النقاط اليتك  للمكاف األعلية القصول يف بناء الركاية

تتاحيتها افك  ناء الركاية خاصة يف بدايتهاللمكاف صيمة كبَتة يف ب: افتتاحية الروايةو  المكان  -
 يف كتاهبا "سيزا صاسم"ىذا ما تؤكد عليو الناصدة ك  ،مظهرا حياك  للركاية بعدا كاصعياألنو يعطي 

فخص ، ادلكافك  علا ادلاضيتتكوف االفتتاحية من عنصرين أساسيُت بناء الركاية بقوذلا "
                                                             

 .    15ص: ، صالح صاحل : صضايا ادلكاف الركائي(1)
 دار ادلعارؼ دبصر، مراجعة لوسُت عوض، براىيم مصطفىإمصطفى  : رركب غرييو : ضلو ركاية جديدة، تآالف (2)

 .    11ص : ، من ادلقدمة، 01ط ، القاىرة
 .     12-11: ص ، من ادلقدمة، آالف ركب غرييو : ضلو ركاية جديدة(3)
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 كف يف حلظة من، فيبدؤ تقدمي ادلاضيك  صف ادلكافالواصعيوف صفحات يف بداية الركاية لو 
 ذل الوراء ردبا لسنوات طويلة إلعطاء القارئ اخللفيةإحلظات حياة الشخصيات مث يعودكف 

 . (1)إدخالو إذل عادل الركاية اخلاص " ك 

إف ادلكاف صد يصبح أحد شخصيات : المكان العنصر الفعال داخل العمل الروائي -
الناصد ىذا ما يؤكده ك  السرديةك  الرمزيةك  العمل الركائي أك العنصر ادلتحكم يف الوظيفة احلكائية

 لتالحق األحداثك  زلددا أساسيا للمادة احلكائيةفادلكاف " بإمكانو أف يصبح  وفنروالن بور 
أم أنو يتحوؿ يف النهاية إذل مكوف ركائي جوىرم ػلدث صطيعة مع مفهومو كديكور  ،احلوافزك 

 "(2). 

للتعريف  ايتخذ كصف ادلكاف طابعا خاص: المكان يعطي لمحة تعريفية للشخصيات  -
فهو من خالؿ كصف ادلكاف ؽلكننا أف نعطي  ، إعطاء القارئ حملة تعريفية عنهاك   بالشخصية 

نتمي إليها تاليت فكرة عن الطبقة  مثال فوصف منزؿ الشخصية تعطيناكثَتا لبعض األشياء 
كاف اىتماما خاصا يعَت كصف ادلبلزاك " كاف ك، كاف يعرفنا بأبطاؿ الركايةدلفامنو ك  الشخصية

من ، ك فادلكاف يعكس حقيقة الشخصية، حيث أف ادلكاف الذم يسكنو الشخص مرآة انطباعية
 .(3)تفسرىا طبيعة ادلكاف الذم يرتبط هبا "جانب آخر إف حياة الشخصية 

، إف ادلكاف يف العمل الركائي صد يكوف تارؼلا ماضيا: له ويمحتو  المكان حافظ للتاريخ -
 اليت ذلا عالصة مباشرة بتاريخ ماك  حداثيقـو العمل الفٍت باسًتجاعو من خالؿ ذكر بعض األ

غلعلنا نرل أك نعيد التاريخ من خالؿ ذكرنا لذلك ، ردبا يضيف عليو العمل الفٍت بعدا خيالياك 

                                                             
 .    30ص: ، سيزا صاسم : بناء الركاية(1)
 . 34ص :  ،2003لإلتصاؿ كالنشر كاإلشهار ،  البنية السردية يف الركاية ادلغربية ،ادلؤسسة الوطنيةابراىيم عباس : (2)
 .    84ص: ، سيزا صاسم : بناء الركاية(3)
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، ال حيزا زلدد ادلساحة، ك ادلكاف لذلك يرل ياسُت النصَت بأف ادلكاف " ليس بناء خارجيا مرئيا
 .(1)احملتوم على تاريخ ما " ك  َتىو كياف من الفعل ادلغ لنوافد بك  ال تركيبا من غرؼ كاسعةك 

 فقد تبدأ، يقدـ ادلكاف مستويات متنوعة من االنفتاح" : للمكان دور في انفتاح الرواية  -
 التنقل ادلستمرك  يف كل النطاصات ... حيث احلركةك  الركاية دبكاف كاحد زلدد مث يتواصل احلدث

 . (2)تكوف ادلغامرات يف أكثر من مكاف " ك 

، اليت ؼلص هبا ادلكاف العمل الركائي ؽلنحها احلركة ادلستمرة للشخصيات االفتتاحيةإف ىذه 
انتقاؿ الشخصية ك  ىذا ما يزيد العمل القصصي تشويقا، ك آخراليت تنتقل من مكاف إذل مكاف 

ػلدث يف ىذا ذبذب ادلتلقي دلعرفة ما الذم سوؼ تطورا ك  من مكاف إذل مكاف يكسبها ظلوا
 صية . شخادلكاف الذم انتقلت إليو ال

من بُت النقاد العرب األكائل  غالب هلساإف : أصالتهو  المكان هوية العمل األدبي -
يرل ، ك توإذل أعلي ياسين النصيرك النقاد طبعا ىو وكاف شلن نب، ك كافالذين اىتموا بقضية ادل

تاليا ك  توأف ادلكاف " ىو ىوية العمل األديب الذم إذا افتقد ادلكانية يفتقد خصوصيغالب ىلسا 
صد يتداخل احساسنا بو لدرجة ك  تواف يف العمل األديب يشعرنا حبقيقبالتارل فادلكك    (3)أصالتو "

 يصعب عزلنا عنو . 

 الفيلسوؼ الظاىرايت ردبا ىذا ما تطرؽ إليو: والمكان أهم المظاهر الجمالية) الروائية ( -
فادلكاف يعترب أىم ادلظاىر  la poétique de l’espaceيف كتابو  "اشالرب غاستوف"

                                                             
      .1988، 01ط ، بغداد، دار الشؤكف الثقافية العامة، اشكالية ادلكاف يف الشعر األديب، ياسُت النصَت(1)
االعالـ الشارصة ك  اصدارات دائرة الثقافة، دراسة يف آليات السرد، ُت : استعادة ادلكافنزلمد مصطفى على حسا(2)

 .      21ص:  ، 2004
 . 6-5ص: ، من ادلقدمة، تر، غالب ىلسا، : صباليات ادلكاف باشالر غاستوف(3)
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علماء اجلماؿ ك  ىذا ما جعل  النقاد العربك "  ،اجلمالية الظاىراتية يف الركاية اجلديدة خاصة
 .(1)دراستو " ك       تقصيو ك  العرب االىتماـ بو

يف   ميشال بوتورىذا ما أشار إليو : وفي العمل الفني يكمل المكان الواقعيالمكان  -
يف " األمكنة ادلوصوفة فػكتابو الذم يتحدث عن الركاية اجلديدة  حبوث يف الركاية اجلديدة 

خصيصة فريدة من  هبذا يكوف ادلكاف الركائيك  من االغًتاب الركاية ذبعل القارئ يعيح حالة
 .(2)خر ادلكمل للمكاف الواصعي الذم ؽلكن أف يوحي بو " خصائص ادلكاف اآل

ىذا ما أكدت عليو الناصدة : وتىلروائي ينقل القارئ إلى عوالم شالمكان في العمل ا -
، اعتربت ادلكاف أحد األسس ادلهمة يف تشكيل معمار الركايةك  يف كتاهبا بناء الركاية سيزا قاسم

 باإلضافة بعضالاليت تفصل الشخصيات بعضها عن ك  ادلساحة اليت تقع فيها األحداث"أف ك 
فالقارئ ، عادل الركاية ذلا دكر يف تشكيل النص الركائيك  إذل ادلساحة اليت تفصل بُت القارئ

 إذل باريس بالزاؾ، إذل ركسيا تولستوم، عوادل شىتهبذا اجمللد ينتقل من موضعو إذل  باإلمساؾ
 .(3)" إذل عادل خيارل من صنع كلمات الركائي نفسو، زلفوظ ةإذل صاىر 

إف صضية ادلعرفة من أىم القضايا : المعرفةو  الفني هو أساس الوعيالمكان في العمل  -
الوصوؿ إليها ألف ك  ادلكاف ىو أىم أسباب ادلعرفة، ك اليت شغلت الكثَت من الباحثُت عن احلقيقة

ليس ادلكاف حدكدا ك  األكؿبداية ادلعرفة فهو مرتكزىا ك  حاطة بادلكاف ىي بداية الوعي" اإل

                                                             
 .     10ص : ، شاكر النابلسي : صباليات ادلكاف(1)
 .      50ص: ، 2003ة ، إفريقيا الشرؽ ،ادلغرب  حبوث يف الركاية اجلديدة ،ترصبة حلسن اضبامميشاؿ بوتور : (2)
 . 74ص : ، بناء الركاية، سيزا صاسم(3)
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 إظلا ادلكاف عمارة كاملة غلب االدلاـ هبا فهو ثركات باطنية، يينتهي فيها زليطو الرياض
 .(1)تاريخ " ك  بشر، حيوانات مناخ، تضاريس

يربز دكره من حيث أنو يساىم يف تكوين ك  نكتفي هبذا القدر الذم يوضح أعلية ادلكاف الفٍت
باعتباره يكسب فادلكاف يعطي انطباعا جيدا بالنسبة للمتلقي ، الفضاء الفٍت ) الركائي ( ككل

ال ك  فهو يعطينا كاصعيتها، الفواعل ( شيئا زلتمل الوصوعك  الشخصيات ) األفعاؿك  األحداث
 ؽلكن لنا بأم حاؿ من األحواؿ أف نتصور كصوع فعل ما دكف إطار مكاين . 

 وظائف المكان -5

البحث يف صلد أف ، ادلكاف خاصة كمكوف أساسي يف الفعل الركائي يةبعدما تطرصنا إذل أعل 
يف   "يليه أوئريــــال ك روالن بورنوف"فقد شبن كل من ، اشكالية ادلكاف دل تتوصف عند ىذا احلد

صيمة ادلكاف الركائي الداللية الوظائفية يف بناء الفضاء الدالرل للنص ،" كتاب " عادل الركاية " 
ل بعد ألف دل تكتمإف صح القوؿ باعتبار أف نظرية ادلكاف -لقد كاف منظركك  ،(2)الركائي " 

صانونا خاصا   نيثرار جيجبعد كما كضع  دل يوضع لو صانوف خاصك  ابكر البحث فيو ما يزاؿ 
صد عرفوا من البداية أف للمكاف  -صانونا خاصا للوصف ... اخل  فيليب هامونك ) للزمن (

الوظائف اليت يقدمها ادلكاف مثلو مثل  صد أشاركا إذلك  القصصيك  الركائيأعلية بالغة يف العمل 
 اباصي عناصر السرد األخرل إال أننا دل نتحصل على مرجع خاص ػلاكؿ أف يضع لنا كظائف

مستوحى من الدراسات  إظلا كانت ىذه الوظائف ما ىي إال اجتهاد خاص ،زلددة للمكاف
ادلكاف باعتبار  الوصف يتقاطع معخاصة الدراسات اخلاصة بالوصف  ألف ك  اخلاصة بادلكاف

 أنو صد يكوف الشيء ادلوصوؼ داخل العمل السردم القصصي . 

                                                             

 .        74ص: ،1،2003ادلكاف يف الركاية العربية ،الصورة كالداللة ،دار زلمد علي للنشر  تونس طعبد الصمد زايد : (1)
 .    100ص : ، بنية اخلطاب الركائيك  سليم بركاف : النسق االيديولوجي(2)



 الفصل األول...................................................  المكان مقاربة نظرية

 
 

 
32 
 

راعاة نركز على الوظائف اليت ػلققها ادلكاف باعتباره جوىر ىذه الدراسة مع مسك ىكذا 
شكل ليف كتابو بنية ا "حسن حبراكم"صد أشار ، ك السردم اشتغالو أك حضوره يف اخلطاب

" بوظائف إذل ضركرة االىتماـ "وف روالنبورن"منهم ك  بعض النقاد الغربيُت الركائي إذل دعوة
 لُت الكشف عن القيم الرمزيةالزمن زلاك ك  ادلواصفك  ادلكاف يف عالصتها مع الشخصيات

 يديولوجية . اإلك 

 حركة ظهورىا يف اخلطاب السردمك  ك منو فإف اختالؼ الوظائف ستكوف باختالؼ األمكنة
 يف:ؽلكن حصر البعض منها ك 

من خالؿ كصف ادلكاف ربدث عن ىذه الوظيفة فيليب ىاموف : األنثروبولوجيةالوظيفة  -
تؤثر على  -ؽلكن أف تدؿ البيئة ىنا إذل مكاف جغرايف ...  - " إف البيئة ادلوصوفة: بقولو

لقوؿ بأف كصف حىت أنو ؽلكن اتدفع هبا إذل الفعل ، ك ربفزىا على القياـ باألحداثك  الشخصية
فهي إشارة من فيليب ىاموف إذل العالصة اليت ػلققها ، (1)ل الشخصية"البيئة ىو كصف مستقب

صد يكشف لنا عن احلالة الشعورية اليت تعيشها  ، ك يف الشخصية فهو زلل تأثَت عليهاادلكاف 
 كما يقوؿ ضبيد حلميداين .

يف كظائف الوصف حيث رأل  ثجنيجيرار عنها صد ربدث : والوظيفة الجمالية التزيينية -
 فالوصف يقـو بعمل تزييٍت، ػلقق كظيفة تزيينية صبالية داخل النصأف كصف بعض األمكنة " 

يكوف كصفا خالصا ال ضركرة لو بالنسبة ، ك ىو يشكل اسًتاحة يف كسط األحداث السرديةك 
 .(2)لداللة احلكي " 

                                                             
 .         66-65ص: ، ضبيد حلميداين : بنية النص السردم(1)
 . 79ص: ، ـ ف(2)
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كضع  باعتبار أنو –من خالؿ ىذه الوظيفة اليت كضعها يف األصل للوصف  ثجيرار جنيإف 
ها بوصف حاكلنا من خالؿ األكذل ربط، كظيفة تفسَتيةك  كظيفة تزيينية، للوصف كظيفتُت

 .ث باجلانب الشكلي العاـ الذم يلعبو الوصف يف تزيُت األمكنة ىذا الىتماـ جنيك   -األمكنة

صيم ك  مكونات ادلكاف اللغوية ىي دبثابة مرجعيات داللية مشبعةإف : الوظيفة التواصلية -
ىذا ك  مكوف صبارل من جهة أخرلك  ىي دبثابة عنصر بنائيك  منفصلة يف النص بشكل منطقي

الذم انطلق من  يكوأمبرتو إىو ما ذىب إليو ، ك ألم عمل ركائي اأساسي اما غلعل ادلكاف زلرك
 .(1)السيميائي من خالؿ جعل ادلكاف " ػلقق كظيفة تواصلية تبليغية "  صلب التفكَت

ة ىي ؽلكن أف نضيف ىذه الوظيفة ألف أم كتابة أدبية فني"يديولوجية :الوظيفة اإل -
أف ادلكاف ػلمل ما ػلملو من األفكار  تبُتلقد ك  يديولوجيةإبالضركرة عبارة عن زلموالت 

ادلوسومة صسنطينة يف ك  دراسيت اليت صمت هبا يف مذكرة ادلاجيستَتىذا من خالؿ ، ك االيديولوجية
براز إيف  كاف يؤدم كظيفة ايديولوجية يتجسدجدنا أف ادلك  صدك  (2)الركاية اجلزائرية ادلعاصرة "

 يديولوجية أك التلميح إذل فكر معُت.بعض الصراعات اإل

 رهذكما ال بد أف نشَت إذل ف، ادلكافسندىا النقاد العرب إذل أما إذا عدنا إذل الوظائف اليت أ
رغم أف ىذه الوظائف دل تؤخذ بعُت "، طرائق ربليل القصة"يف كتابو  "سومةالصادق ق"

 ةتأصر بأف دراس "نجيب العمامي"ىو ك  االعتبار يف الوصف خاصة أف أحد منظرم الوصف
نأخذ هبا باعتباره أكؿ س، إال أننا (3)التكرار"ك  دل تنأ عن اخللطك ، أكصعتو يف بعض االشكاالت"

 : ؽلكن أف نلخصها فيما يليك  ناصد عريب يشَت إذل كظائف ادلكاف يف العمل القصصي

                                                             
 Eco la structureأك أنظر 2006نظاـ الرحلة كدالالهتا ، منشورات الثقافة ، سورية  :علمية صادرم(1)

absanta, p :288  
 .  148ص: ، بغيبغ مرمي : صسنطينة يف الركاية اجلزائرية ادلعاصرة(2)
 .   55-53ص: ، 2005تونس  يف الوصف دار زلمد للنشر ،زلمد صليب العمامي : (3)
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فاعال يف ك  متحكما يف حركة القصة –عادة  –يكوف " ادلكاف : الداخليةائف الوظ -
 يف ىذه احلالة ينشأ ترابط بُت ادلكافك  شخصياهتا فكل شخصية تتأثر باألماكن اليت تعيح فيها

يراد األماكن الظاىرة ادلشًتكة إبراز مشاعر الشخصيات من خالؿ إكما يساىم يف ،  الشخصيةك 
 ف ادلكاف الواحد ؼلتلف كصفوأهبا إذ  صورتو كما سبثلها الشخصية أك ربسبُت ادلناظر لتخلفها 

يرد يلحق من أحداث كأف سؽلهد دلا ك  اػلائية أك رمزية " استبطانيو" ىنا ػلقق ادلكاف كظيفة ك 
داخلية تتمثل يف  كظيفةادلكاف ػلقق ك  رعب،اء أك ... كاف ادلظلم للداللة على حصوؿ اعتدادل

 .(1)تغيَت حياة الشخصية "ك  برازإيساىم يف ك  التعبَت عن ترابط رلموعة من الشخصيات

 : تتمثل يفك  ىي كظائف ػلققها ادلكاف خارج عادل القصة الداخليك  الخارجية:الوظائف  -

 يكوف ادلكاف رلرد أداة لتحقيق الوظيفة كالتعريف باألمكنة التارؼلية التعليمية:الوظيفة " * 
 ادلدف ... اخل . ك 

 ىي تتمثل أساسا يف تقدمي معطيات البيئة يف ادلستويات االجتماعيةك  المعرفية:الوظيفة * 
 الطبقية العائلية ك 

، فيكوف ادلكاف رلرد تعلة نقدية ادلكاف كسيلة لتحقيق كظيفةصد غلعل : الوظيفة النقدية* 
الكاتب ال  فػػػػػػػػػػػػػػػػن مواصػػػػػػاحلضارية ادلتعلقة باجملتمع انطالصا مك  لتقدمي صبلة من اآلراء الفكرية

الناصد ك  ريبغقد الإذا نظرنا إذل سلتلف الوظائف اليت أشار إليها الن، (2)من عادل القصة " 
 تعقبهاك  اليت ال غلب أف ظلر عليها بدكف رصدىاك   التونسي صلد بعض ادلالحظات ادلهمة

 ربليلها :ك 

                                                             
 . 61ص : ، .2000طرائق ربليل القصة ،دار اجلنوب ، تونس صسومة : الصادؽ (1)
 .    60ص:، الصادؽ صسومة : طرائق ربليل القصة(2)
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ىو ك  الشخصيةك  مة بُت ادلكافىاموف تتلخص يف العالصة القائ عند فيليبكظيفة ادلكاف   -أ
 ي للشخصية يف ربوالهتاركز على البيئة ادلوصوفة باعتبار أف ىذه األخَتة ىي الدافع األساسي
 على أفعاذلا فمباشرة عليها تأثَتا مباشرا يدفعها بالضركرة للتأثَتفهي تؤثر ، ظلوىاك  حركاهتاك 

 ذل تغَت أحداث القصة . يؤدم ذلك إ

عندما ربدث عن الوظيفة التزيينية ىو دل يتحدث عن كظيفة من كظائف  ثجيرار جني -ب
 ليةالوظيفة التزيينية اجلما" : علاك  يعد من األكائل الذين  ربدثوا عن كظائف الوصفك ادلكاف 

 .(1)زية " ػػػػػػالوظيفة الرمك 

صلده صد أعطى للمكاف كظيفة  إمبرتو إيكويائي للمكاف خاصة الناصد إف النقد السيم -ج
متجاىال الوظائف األخرل اليت ػلققها  ىي الوظيفة التواصلية التبليغية، ك ربطها بوك  كاحدة

 ادلكاف كمكوف أساسي من مكونات العمل السردم . 

 أف:خالؿ ىذه الوظائف نستنتج  ك من

حبيث يشعر ادلكاف مهم جدا يف العمل السردم سواء كاف مكانا خياليا أك مكانا كاصعيا  -
 الوحدة .ك  يبعد عنو الغرابةك  االنساف باأللفة

فلم يعد ذلك العنصر الباىت الذم يعطي خلفية ، ادلكاف غلب أف يوظف ألجل كظيفة ما -
 .كالفعاؿفهو العنصر الفاعل ، معا الشخصياتك  مزركشة لألحداث

 

 

                                                             
 : Genette : figures II , pأك أنظر  60ص : ، رللة آفاؽ، بن عيسى بوضبالة، جَتار جنيث : حدكد السرد(1)

58 G. 
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 المكان في القصة القصيرةـــ  6

إف أكؿ ما يستوصفنا يف دراستنا للمكاف يف القصة القصَتة ىو ارتباطو عادة بلحظات  
ىذا ك  لكن ادلكاف غالبا يكوف فيها عبارة عن إشارة ضعيفة أك كمضة خافتة، الوصف

ىذا راجع ك  ،الركاية اليت تتعدد فيها األمكنةللخصوصية اليت تتميز هبا القصة القصَتة عن 
ما يصعب على ، احلركة الكبَتة اليت تلعبها الشخصيات داخل العمل الركائيك  لألحداث الكثَتة

ف فالنص القصصي ال يًتكز بناؤه على ادلكا، حقيقية لألمكنةك  مساؾ بظواىر طبيعيةالباحث اإل
إال أنو " يكتسب يف القصة أعلية كبَتة  ،احلدث يسيطراف بصفة دائمة عليوك  ألف الشخصية 

ؽلنحها ك  ... ألنو يتحوؿ يف بعض األعماؿ ادلتميزة إذل فضاء ػلتوم كل العناصر القصصية
، فلم ينظر للمكاف على أنو ادلسرح الذم ذبرم فيو األحداث أك أنو (1)تنفعل بو " الذم ادلناخ 

إف ادلكاف اآلف سواء كاف يف الركاية أك يف العمل ، اخللفية اليت تتحرؾ فيها الشخصيات
 االطلفاضك  االرتفاع، ك الضيقك االتساع ك  ادلساحةك  ف من حيث احلجمالقصصي فهو ؼلتل

كل ىذه األشكاؿ عندما توظف يف القصة حتما سوؼ تصَت ، ك االنفتاح ...ك  غالؽناالك 
يف   يوسف نجمىذا ما يؤكده ك  ر اليت تكوف ىذا اجلنس األديب عنصرا ىاما من بُت العناص

                     ادلكانية أمك  إذ يرل أف " بيئة القصة ىي حقيقتها الزمانية ، كتابو فن القصة
 (2)أساليبهم يف احلياة " ك  مشائلهمك  بأخالؽ الشخصيات، ك كل ما يتصل بوسطها الطبيعي

ادلكاف ؽلثالف بيئة القصة لكن ك  يف كتاهبا بناء الركاية " فالزماف "سيزا قاسم"ىذا ما تشَت إليو ك 
، اليت تقع فيها األحداثفادلكاف ؽلثل األدلة اخللفية ، ؼلتلف ذبسيد ادلكاف عن ذبسيد الزماف

 عليو فهناؾ اختالؼ بُت طريقة إدراؾ الزماف، ك تطورىاك  الزماف األحداث نفسهاؽلثل بينما 
يسقط اإلدراؾ النفسي على صد ك  احلسي باإلدراؾأما ادلكاف فَتتبط ، طريقة إدراؾ ادلكافك 

                                                             
  55ص:  2000، 1421، ربيع اآلخر، 286ع : ، رللة الفيصل، الركايةأضبد زياد زلبك : صباليات ادلكاف يف (1)
 .  108ص:، 1979، بَتكت، 07ط : ، دار الثقافة، يوسف صلم : فن القصة(2)
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إظلا ىو ظاىر من خالؿ األشياء اليت ك  من ىنا فادلكاف ليس حقيقة رلردة، ك األشياء احملسوسة
 . (1)أسلوب تقدؽلو للقراء ىو الوصف" ك  تشغل الفراغ أك احليز

ىو األداة اليت من خالذلا ؼلرج  فالوصف، الوصفك  من ىنا تظهر جليا عالصة ادلكاف بالزماف
فكأف الكاتب من خالؿ تصويره ، ادلكاف بصورة إبداعية ذبعل القارئ يقًتب أكثر من النص

 عشوائيتوك  خلص النص من يتموك  احلدث حضورا حقيقيا كاصعياك  للمكاف صد أعطى الشخصية
  .إف كاف ىذا ادلكاف من صنع خياؿ الكاتبك 

أك  سواء يف الدراسات البنيوية، وجد نظرية متكاملة لدراسة ادلكافمنذ البداية اتفقنا أنو ال ت
أف كل ما ضلاكؿ صبعو عن دراسة ادلكاف فهو عبارة عن جهود ، ك الدراسات النقدية األخرل

لذلك فالقصة القصَتة صد تدرج بعض ، آراء خاصة نبٍت عليها ىذا العنصر الفعاؿك  متفرصة
ىذا ما ك  زلسوس صابل لإلدراؾك  تعرب حتما عن موضع ثابتاألماكن كاألمكنة الطبيعية اليت 

اص لكن الق، مثل ادلكاف الطبيعي ادلوجود يف الطبيعة أك يشبهو، أشرنا إليو يف تعريفنا للمكاف
موجودة صد يسمع هبا ك  بداعاتو إال أهنا تبقى أمكنة حقيقيةإك  يضيف لو الكثَت من خياالتو

إال أننا إذا تأملنا النظرة البنيوية للمكاف ، ادلقاىي ... اخل ،الساحات، ادلدف، القارئ مثل اجلباؿ
يف التعبَت " فهو مكاف ػلدد  بإمكاناهتاداخل القصة فهو ادلكاف اللفظي ادلتخيل تصنعو اللغة 

           من ألفاظ ال من  وغرلموعة من الكلمات ألنو مكاف مصيأسر يف صبضتو ك  صباليا
 .(2)موجودات " 

 أحداثك  عنصر داخلي يف القصة يرتبط بالعناصر البنائية األخرل من شخصياتف ادلكاف إ
 تؤثث النص القصصي " من دكف أف يفقد صلتو بالواصع ادلادمزماف لينتج عالمة جديدة ك 

                                                             
 . 76ص: ، سيزا صاسم : بناء الركاية(1)
، 1982 القاىرة ، 04ع : ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، رللة فصوؿ، صربم حافظ : اخلصائص البنائية لألصصوصة(2)

 . 29-28ص: 
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فليست الغاية كصفا دلظاىر ادلكاف اخلارجي بل سرب سباس السرد مع اشكالية الذات االنسانية 
فإف صراءة اف جوىر التجربة االنسانية يكمن يف عمق ارتباطها بادلكاف يف عالصتها بادلكاف فإذا ك

 (1)ادلكاف "ك  ة بُت االنسافصهم أبعاد العالالتوظيف السردم للمكاف تشكل مدخال مهما لف
 : منو فادلكاف لو أعلية كبَتة يف القصة القصَتة تتمثل يفك 

فقد يشكل ادلكاف ، التجربة ادلعيشة فيونوعية ك  بُت الشخصيةك  أف ادلكاف يتأثر بالعالصة بينو -
ىذا للتجربة القاسية اليت تعيشها ك  نفورا يف اللحظة اآلنيةك  الذم كاف أليفا يف السابق احباطا

 .(2)"صد يكوف معاديا يف حاالت أخرل  "لذلك الشخصية فيو 

مكوناهتا ال فهو مكوف أساسي من ، ادلكاف يف القصة القصَتة مثلو مثل توظيفو يف الركاية -
ؽلكن أف نتجاىلو أك صلعلو رلرد خلفية باىتة غَت مرتبطة بباصي العناصر األخرل فهو " من 

 .(3)التأثر هبا "ك  من حيث التأثَت فيهاك  مكونات البنية السردية من حيث مشولو لألحداث

عالصتها بالشخصيات سواء كانت أمكنة ك  ادلكاف يف النص القصصي يتنوع بتنوع األحداث -
 تتبادؿ التأثَت مع الشخصية ضمن بٌت مكانية متناثرةمغلقة أك مفتوحة فهي " ، أليفة أك معادية

 .(4)متعالقة مع البنيات السردية األخرل " ك 

ىو مكاف خاص بالكاتب رغم إمكانية كجوده يف منو فادلكاف داخل العمل القصصي ك 
  سَتكرة األحداثك  ثقافتهاك  الشخصيةخصائصو اليت ترتبط حتما دبسار ك  لو شليزاتو، احلقيقة

للعمل القصصي مكوف ك  مهم فهو ليس ذلك ادلكاف الذم اعتدنا العيح فيو إال أنو عنصر

                                                             
، اجمللس 2015مارس ، يناير، 03ع : ، 41ـ : ، رللة عادل الفكر، حسن زلمد النعيمي : سلطة ادلكاف ادلغلق(1)

 .    223ص : ، الكويت، اآلدابك  الفنوفك  الوطٍت للثقافة
  27ص: ، 2008، بَتكت، العريبمؤسسة االنتشار ، صراءة يف مكانية النص الشعرم، فتحية كحلوش : بالغة ادلكاف(2)
 . 26ص: ، حسن حبراكم : بنية الشكل الركائي(3)
 .  29ص: ، 2002، جدة، النادم األديب الثقايف، ظالؿ العتباتك  معجب العدكاين : تشكيل ادلكاف(4)
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يتخذ عدة مهاـ داخلو فأحيانا كثَتة يلعب دكر شرطي ادلركر الذم ينظم السَت إال أنو ينظم 
 .يقدـ الشخصيات ك  األدكارك  يوزع ادلشاىدك  دراميةاألحداث ال

كانت البداية احلقيقية لدراسة ادلكاف يف   :القصيرةالجزائرية المكان في القصة  دراسةـــ  7
 القصة القصَتة اجلزائرية مع :

المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية "دراسة بنيوية لنفوس ثائرة لعبد اهلل الركيبي *أ
و ادلادة أنك ، يصاخلطاب القصعلية ادلكاف يف أالباحثة  ابينت فيهحيث :(1) وريدة عبودأل

 ظلا ىو إلغاء ذلوية من ىويات ىذا اخلطاب.إخطاب، كأم إصصاء لو للاجلوىرية 

على ادلكاف يف القصة الثورية بعد إطالعها على رلموعة من  كصد حاكلت منذ البداية الًتكيز
كالرصيف ، دكيب العيد دك زيتوف ألكحبَتة ال، " كاألشعة السبعة لعبد احلميد بن ىدكصةالقصص 

 بد اهلل الركييب "عكصد كجدت ضالتها يف اجملموعة القصصية "نفوس ثائرة لالنائم لزىور كنيسي 
ف تشكل لوحة كاحدة للثورة اجلزائرية كالشعب ا أكاستطاعت من خالؿ األمكنة اليت رصدهت

 اجلزائرم الثائر.

مكنة يف اجملموعة القصصية " األ اطظلأم ىاف ادلغلق ألقد مثلت ثنائية ادلكاف ادلفتوح / ادلك
يشكل حالة ، ف العثور على ادلكاف ادلفتوح كما كضحت الباحثةبار أنفوس ثائرة " باعت

دبية كىذا راجع إذل احلصار ادلشدد الذم فرضتو السلطات ألنواع اقية األاستثنائية عن ب
 الفرنسية.

ثنائية ادلكاف ادلتصل /ادلكاف فقد تناكلت ، خرلأ ظلاط مكانيةرؽ ألف الباحثة دل تتط أكال يعٍت
 ادلنفصل كثنائية ادلكاف القريب / ادلكاف البعيد، كثنائية ادلكاف ادلرتفع / ادلكاف ادلنخفض.

                                                             
ك  ، دار األمل للنشر"ادلكاف يف القصة القصَتة اجلزائرية الثورية "دراسة بنيوية لنفوس ثائرة لعبد اهلل الركييب أكريدة عبود :(1)

 . 2009التوزيع، 
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مكنة اليت ارتبطت بالثورة التحريرية األ ىمد أف ترصأأكريدة عبود ثة لقد استطاعت الباح
  قصة القصَتة اجلزائريةكىي زلاكلة رائدة يف الدراسات اخلاصة بادلكاف يف الل، الكرب 

أبعادىا كلكنها تبقى دراسة جزئية ك ظلاطا متعددة من األمكنة  ط لنا أف تستنبأ كاستطاعت
 ربتاج إذل دراسات أخرل أكثر اتساعا كعمقا. لةمتكاصاصرة عن مدنا بتجربة مكانية م

أضبد يرل  :(1)جماليات المكان في القصة القصيرة الجزائرية للدكتور أحمد طالب*ب
كز يف ر إذ  ، كطبيعية ف ادلكاف يف القصة القصَتة اجلزائرية لو خصوصية صبالية كحضاريةأطالب 

كعبد احلميد بن ىدكصة " من  ،كالطاىر كطار، " أيب العيد دكدكعلىمكنة استقصائو جملموعة األ
 السبعةشعة األ دخاف من صليب، الطعنات، كىي " حبَتة الزيتوف ةعدة رلموعات صصصي ؿخال

 كصد سبيزت دراستو بػ:"

 ثناء الثورة التحريرية الكربلأبالغة، خاصة ، غَت أنو صد أعطى  البادية أعلية تعدد األمكنة -
 كما عد القرية مهد الثورة كمصدرىا .

كالدالالت من األماكن الطبيعية اليت كظفتها اجملموعات القصصية  استخلص بعض الرموز -
 .رىا يف دراستواليت اختا

 لالتصاؿازبذهتا كظيفة ، ف القصص اليت تتناكؿ الطبيعة أثناء الثورةأذل نتيجة مفادىا إكصل  -
 .التعبَتم عن الواصع

ماكن ادلتحرؾ كاليت سبثلت يف األماكن الساكنة اليت سبثلت يف البلداف كالثكنة، ك تناكؿ األ -
 .ادلتسعة كالعميقةمكنة مثل األ خرلكالباخرة  كغَتىا من األماكن األ العربة

                                                             
 .  2005صباليات ادلكاف يف القصة القصَتة اجلزائرية، دار الغرب للنشر ك التوزيع،   :أضبد طالب (1)



 الفصل األول...................................................  المكان مقاربة نظرية

 
 

 
22 
 

 كاالجتماعية، نواع ادلكاف كإظلا تعدهتا إذل أبعادىا النفسيةأدل تتوصف الدراسة على رصد  -
 .كعالصتها بالشخصية كالزماف

 . ىذه الدراسة إضافة مهمة كرائدة يف موضوع ادلكاف كذبلياتو يف القصة القصَتة اجلزائريةربتعت

خالؿ اجملموعات من  من ادلكاف كأصـو باستجالئو أصًتب  ىذه أف يف دراسيتسوؼ أحاكؿ ك  
حسب كجهات نظر  امتنوعك  احتما سيكوف فيها ادلكاف متعددالقصصية اليت اخًتهتا كاليت 

ظر ككجهة ن، كجهة نظر القاص ألنو الراكم الذم يوظف ادلكاف من خالؿ اللغة: متعددة
 .مستنتجةك  تكوف دصيقةأحاكؿ أف اليت  مأخَتا كجهة نظر ك  الشخصيات اليت ػلتويها ادلكاف
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، اؼبكانية ثنائياتالحضور اعبزائرية اؼبعاصرة، ر حضور اؼبكاف ُب القصة القصَتة من أبرز مظاى
ذبلت الثنائيات اؼبكانية كىذا ما انبٌت عليو اؼبكاف ُب األدب عموما ،فمن خالؿ اؼبدكنة اؼبنتقاة 

مة،مكاف اختيارم /مكاف إقامعادم، مكاف انتقاؿ/مكاف مكاف : مكاف أليف/ التالية
 ْباجبارم...إ

 األليفالمكان  -1

يقوؿ غاستوف باشالر عن اؼبكاف األليف "إنو اؼبكاف  :الرحمي /األليف الريف /المكان -
اؼبكاف  النابلسيشاكر  يعرؼك  ،.(1)الذم مارسنا فيو أحالـ اليقظة كتشكل فيو خيالنا"

"اؼبكاف الذم يشبو رحم األـ  بأنو" صباليات اؼبكاف ُب الركاية العربية "ُب كتابو الرضبي  اغبميمي
ىو ...كىو اؼبكاف اؼبالذ (2)كالطمأنينة ُب أياـ الطفولة" كاغبماية كالذم يبعث على الدؼء

لذيذ بطيء إٔب "ارتداد الداخل كالتصاؽ باعبحيم الدافئ من أحواؿ النفس كخواطرىا كنزكؿ 
أعمق أغوار الذات كأدؽ أسرارىا كخفاياىا كؿبركاهتا كاعبنة اليت يعد هبا ليست خارج الكياف 

ُب القصة اعبزائرية القصَتة، كألف األرض أليفا شكلت األرض حيزا مكانيا قد لك ،  (3)بل داخلو"
ؽبم، إذا جادت عرفوا معٌت ت فهي تعترب مصدر رزؽ ك استقرار ىي النماء اغبقيقي للشخصيا

قطاعي الذم  د اغتصاهبا من طرؼ العدك خاصة االكما تظل مصدر قلق عن،السعادة اغبقيقية 
 كاف يأكل عرؽ الفالحُت كهبربىم على ترؾ أراضيهم كالرحيل:

                                                             
(

1
 .6غاستوف باشالر : صباليات اؼبكاف ،تر :غالب ىلسا، ص(

صباليات اؼبكاف ُب الركاية العربية صباليات اؼبكاف ُب الركاية العربية اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر  :يشاكر النابلس(2)

 .16، ص:1،1994ط
(

3
 .360ص: عبد الصمد زايد، –اؼبكاف ُب الركاية العربية الصورة كالداللة (
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ُب قصتو الطويلة "حُت  إدريس بوذيبةالكاتب ىكذا يربط  ،(1)"ماتت رمانة كضاعت األرض" 
فكالنبا  ،، حُت تتخذ األرض بعدا رمزيا فتعامل كحبيبةالمرأة/ واألرضيربعم الرفض" بُت 

لخصب كالنماء كبذىاهبما معا ٓب يعد للحياة طعم، ألهنما اؼبالذ أيضا، لذلك فالعودة ا لمصدر 
 :إٔب اغببيبة ،إٔب الرحم ،إٔب األرض ىي العودة إٔب األصل

ف لألرض، وبفركف اآلبار كيسقوىا باؼبضخات اؼبائية كىبدموهنا باؼباكينات " سوؼ يعودك 
 .(2)اغبديثة، لسوؼ سبتزج أجسادىم كأركاحهم ُب اذباه كلي ال يعرؼ االنفصاـ إٔب األبد"

اليت أرضو بينو كبُت باألرض ارتباطا ركحيا اعبزائرم دلية تلك اليت تربط اعبعالقة تظهر ال 
األرض لكنو سرعاف ما يعود إٔب   ،قطاعيةكاال ػبماسةعرؽ الكدح كا ىركبا من ،غادرىا مكرىا

تشكل أحد اؼبالمح كالصور الرائعة  ،ىي الوجود كالصمود ئو،ة كانتماتويى كرمز بقائو  ىياليت 
ُب القصص اليت بُت أيدينا كاليت عكست انسدت ك ذبكيكفي أهنا  فكره ،شديدة اغبضور ُب 

أثناء عودتو إليها حيث يبتزج هبا فال بأركع كأهبى صوره ، اؼبتيم حببها  تظهر مدل تعلق الفرد
 يفارقها أبدا. 

كلو انتقلنا إٔب القاص "عزم بوخالفة " كماكتبو عن األرض ُب قصتو " العار ُب ديارنا " لبدأنا 
األساسية ىنا ىي ُب كيفية هاجس الكاتب ف..(3)" تلك األرض ىي ؿبل النزاع"هبذه الكلمات 

 رض من مغتصبيها، كاخراج ىذا العار من دياره.األ هذىزبليص 

كبو األرض اليت تنازؿ عنها أخي بينما رحت أنظر مرة إٔب السور الذم كضعت عليو  ت"ذىب 
لبنات البيت اعبديد، كمرة إٔب أدنور كالقصر اؼبتداعي..ٓب أر غَت التصدع، االنشقاؽ...ظالـ 

 .(1)لف العآب كُب الشارع ريح عاتية تكنسو من الرماؿ"اغبَتة ي

                                                             
 .17،ص: 1983حُت يربعم الرقص ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ،  :قصةادريس بوذيبة ( 1)

 .63ادريس بوذيبة حُت يربعم الرفض ،ص:(2)
 .12،ص: 1984الربؽ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ،  عزم بوخالفة: ( 3)
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ليف ألىناؾ رابطة قوية بُت الفرد اعبزائرم كأرضو، لدرجة تقديسها فهي اؼبكاف اف يبدك أ
، فهي رمز اغبميمي الوحيد الذم يستطيع أف وبقق استقراره اؼبادم كالنفسي كيعطيو اؽبوية

عرب عنو القاص كىو حاكؿ أف يالنقاء كالوجود كالصمود كمنبع الشوؽ كاغبنُت، كىذا ما 
"...إهنا أرضي...انتزعت منا غصبا...كرثها مدل تعلق اعبزائرم بأرضو حيث يقوؿ لنا كشف ي

 .(2) أيب عن جدم..."

االحتالؿ الفرنسي كاف يعمل أياـ الذم  شخصية القصة سآب  على لساف -يبدأ القاص بقولو 
" إهنا أرضي " حيث يربز االرتباط -ُب أرض ىي أرضو لكنها اغتصبت من طرؼ الفرنسيُت

رض بعدا ، تتخد األٍب يشَت إٔب احتالؽبا بقولو "انتزعت مٍت "، األرض كبُت  والنفسي بين
ة كفيلة ، إف ىذه العبار  رثها أيب عن جدم "ك "فقد  تارىبيا حُت يبتد ارتباط الشخصية جبذكرىا

 بأحقيتو ؽبا حُت يتوارثها أبا عن جد ، فلماذا تغتصب إذف.

ىذا الغائب الذم يغادر أرضو ٍب يطلق  " قصتو "غائب ُب زمن اغبضور من  -قطع ىذا اؼبُب 
يقوؿ: "عيوف األرض تتألأل  -كل شيء ُب ديار الغربة، يعود فيعتنق ىذه األرض مرتع طفولتو

ربتضنك، ىذه األرض اليت ٓب تكن تنجب غَت "التالغودة" أصبحت اليـو سوارا أخضرا...أفقا 
 .(3)أخضرا ليت عضالتك تآكلت ىنا ُب ىذا اؼبكاف اعبميل من العآب"

م بًتت ذراعو ُب أحد اؼبعارؾ إباف االستعمار من خالؿ شخصية جلوؿ الذىنا يبُت الكاتب 
فهاجر بعد االستقالؿ كتزكج من امرأة فرنسية تدعى"آف" يرجع إٔب قريتو اليت كانت  ،الفرنسي

بعد أف بلغ اػبمسُت من العمر فإذا بالقرية قد أصبحت كبَتة كتغَت  ،تدعى "نزلة داب راقد"
اظبها، أما األرض اليت كانت حكرا على اإلقطاعيُت فقد أصبحت أرض اعبماعة بعدما أفبت 
                                                                                                                                                                                   

 .12عزم بوخالفة: "الربؽ" ،ص:(1)

 .32ص: ،" عزم بوخالفة: "الربؽ(2)

 .120ص:،  ـ ف (3)
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)الثورة الزراعية(، كىنا وباكؿ القاص أف يبُت مدل اهبابية ىذه الثورة اليت جعلت األراضي
األرض ؼبن ىبدمها كىذا ما جعلها تتألأل كربتضنو بدؿ أف تلفظو كما فعلت معو إباف النظاـ 

 اإلقطاعي.

 ككما حضرت األرض عند القاص "عزم بوخالفة " حضرت عند القاص "عبد اغبميد بورايو "
:"...األرض حيث يقوؿ  "ككانت البداية" ُب قصتو "عيوف اعبازية"تو القصصية ُب ؾبموع

 .(1)جائعة تأىب أف رببل قبل أف هتضم"

ٔب فهي ربتاج إبورايو،  تظل األرض جائعة تبحث عن  شيء هتضمو عند القاص عبد اغبميد
اليأس ُب كيفرخ ...":يقوؿحىت رببل لتلد لنا الرخاء حيث  ،حىت تنتج ،يد كرًن حىت تنبض

يبحث الفالح اؼبفجوع ُب عيوف اعبازية .. قلب فالح عشق األرض، فَتاىا ربتضر  بُت يديو
- كتسكب عيوف حاًب الطائي الدموع مدرارا كيعتذر... عن خبز كحليب ليسد بو رمق صغاره

" كىو العُت بصَتة كاليد قصَتة يوظف الكاتب اؼبثل الشعيب "ىنا  (2)"-العُت بصَتة كاليد قصَتة
 ػػػػػػػػػ للثركة الزراعية مثل يستعمل للداللة عن العجز كاالستسالـ فرغم كـر حاًب الطائي كىو رمز 

نتائجو تظهر على  النظاـ االقطاعي ما زالت كاػبصب ، إال أف  اليت تريد أف سبنح األرض اغبياة
اؼباكبوف " فأعاين حزف فالح منح عقدا الستفادة من األرض كسرؽ ىذه األرض فتجف:

 .(3)غلتو"

الة االيديولوجية، فهو يعرب عن النظاـ االقطاعي كعن اغبقبده قد تقمص  المكان /األرضىنا 
عقد االستفادة " الثورة الزراعية، فالقاص قد أصبغ عليو صفات االيديولوجية بوجود ما يسمى

                                                             

(
1

 .15ص:ـ، 1983 ك التوزيع ، نية للنشرعيوف اعبازية، الشركة الوط :بورايو :عبداغبميد( 
 .  46ص:  عيوف اعبازية،  :عبداغبميد بورايو(2)
 .  ف ص،  ـ ف(3)
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 الزراعية بقولوٍب إف الكاتب دبوقفو اذباه ىذه األنظمة يؤكد عدـ قباح الثورة " من األرض
 ". وكسرؽ اؼباكبوف غلت"

حداد النوارس البيضاء ُب قصتو "كمن "ُب ؾبموعتو القصصية  "مصطفى الفاسي"ىذا ما ينفيو 
فاألرض كمكاف ىي أصل الفالح، كال يستطيع أحد أف يأخذىا منو كالثورة الزراعية  الطُت "

كىذا ما جعل أضبد بطل القصة الذم ىرب من االقطاعية  ،ق ذلك كقد حققتويجاءت لتحق
آه ما أصبلها .. ىذه أرضي.."... أصلو كأجداده...إٔب أرضو كمالذه يعودأب جحيم اؼبدينة، 

 (1)رض فيها نبت األجداد" إليها ال أعرؼ أف أعمل من غَت األىا ىي قد عادت، سأعود 

الوتر اغبساس لدل القاص لقد احتلت األرض الصدارة ُب موضوعات اؼبكاف، فكانت العنصر 
نظرا غبميميتها فبا سهل على القاص تصويرىا للقارئ كىذا الرتباطو هبذا اؼبكاف اعبزائرم، 

 الرضبي: 

لن أبرح ىذه األرض سأحفرىا، أسبرغ فيها صارت أرضي تراهبا ىذا أعجنو كمن ... "سأظل ىنا
 . (2)طُت لكل شهيد أصنع سبثاال"ال

 األرض/المرأةىر الفجر كردا " تظهر األرض ُب عدة ثنائيات ُب قصتو " ك يعم اغبقد فيز 
دىا تتجو ، فهو مكاف يظهر للشخصية ُب عدة رموز قب األرض / الحب،  األرض / الغربة

ك ىو األرض، فأضبد الذم كاف وبب ربيعة ىو ُب اغبقيقة وبن إٔب األرض   إٔب معٌت كاحد أال
ك عندما وباكؿ اؼبستعمر اؼبتمثل ُب مارسيل اغتصاب حبيبتو ، فالكاتب ىنا يلمح لألرض " 

اىرة ... ك تكوف األرض ىي دافع أضبد الذم ـك فتختلط دماؤىا بًتبة األرض الطلكنها " تقا
 ضو ك حبو:يعود من غربتو لينتقم ألر 

                                                             

 . 15، ص :  1984اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ، حداد النوارس البيضاء ،مصطفى الفاسي : (1)
 .  16، ص: ـ ف(2)
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" ... ك كاف أف امتلك جدؾ مارسيل قطعة أرض صغَتة ُب طرؼ القرية ظلت تتمدد من كل 
  ، ىذه األرض اليت سبددت ُب زمن االستعمار الفرنسي ، ك جبهود أضبد (1)األطراؼ بسرعة " 

ك اجملاىدين رببل ُب نوفمرب ... فهذا الشهر رمز لإلخصاب ك النمو ألنو حرر األراضي من 
 صبها:مغت

" ىو نوفمرب ما أصبلو ُب القرية ، بعد نزكؿ اؼبطر يعود الصمت إٔب األرض يبر اعبو لطيفا ك  
من الًتاب تصعد رائحة خاصة ، رائحة ال يبكن أبدا أف تفهم سحرىا ، ك كل ما تفهمو أف 
األرض عند ذلك تكوف ُب حالة استعداد ألف رببل فقد جاء موسم االخصاب جاء زمن 

 .(2)جديد " 

سبنحهم اغبب  ىذه األرض اليت ارتوت بدماء الشهداء الذين حرركىا ىي اآلف سبنحهم الرزؽ،
ناغيهم ذرات تراهبا تك تضن أركاحهم وبك  ألهنا الرحم الذم وبتويهمك سبنحهم الطمأنينة، 
 فيشعركف بركعة االنتماء.

تبقى األرض مصدرا لرزؽ اعبزائرم فنجدىا عند "ؿبمد دحو" ُب ؾبموعتو القصصية "عندما 
ينقشع الغيم"ُب قصتو ) اعبفاؼ (، ك اليت ىي عبارة عن حكمة تتمثل ُب أف الذم ال يشكر 
اهلل على نعمو سوؼ هبازل بانقطاعها ، ك ىذا ما حاكؿ القاص أف يؤكده من خالؿ ىذه 

ك ؼبا كاف العرس كانت  بلد الذم أحب امرأةاثها حوؿ أحد أعياف الالقصة اليت تدكر أحد
احدل األمهات قد مسحت باػببز مكاف بوؿ ابنها ألهنا ٓب ذبد اؼباء، فنقم اهلل عليهم إذ 

 منحهم اعبفاؼ ٍب حوؽبم إٔب أحجار صماء:

 ع" ابتلعت األرض حبات اؼبطر شتاء ىذه السنة، كاف ىزيال ىكذا قاؿ ٕب أيب كنت أظب 

                                                             
 .  29ص:  ،حداد النوارس البيضاء مصطفى الفاسي :  ـ ف(1)
 .  53-52ـ ، ف ، ص : (2)



 الفصل الثاني:.....................أنماط المكان في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة
 

07 
 

 .(1)كلماتو شبو خائف ، خيل إلينا ال ؿبالة سنموت جوعا ىذا العاـ "   

ك يبقى ىذا اعبفاؼ يهدد اعبزائرم الذم تظل عيونو تًتقب ىذا اؼبكاف ألف فيو رزقو ، حياتو 
  يزداد اعبفاؼ ك القحط عند "ؿبمد حيدار" ُب ؾبموعتو القصصية "خلف األشعة " ،ك موتو
 األرض أياـ اعبفاؼ :يصف لنا حاؿ ىذه حيث 

 .(2)" القحط داـك األرض طاؿ أمد اعبفاؼ، اغبشائش جدباء دالئل الربيع توارت " 

إٔب  "اؼبشركع  "بشَت خلف ُب ؾبموعتو القصصية القرص األضبر ُب قصتو الكاتب يعود بنا 
 التحوالت اليت شهدىا الوطن بانتهاء االقطاعية ك بركز ما يسمى بالثورة الزراعية إباف

ك : ُب مرحلة االقطاعية  المزرعة / األرضالسبعينيات ، ك يرمز إٔب التحوؿ الذم طرأ على 
 مرحلة الثورة الزراعية .

 : ُب مرحلة االقطاعية: المزرعة / األرض* 

إٔب بناية اؼبزرعة الشاـبة على ربوة... تتجو  " ببطء زبتفي رؤكس الفالحُت مبتعدة ... متجهة 
صباعات الفالحُت إليها ... قبل بداية العمل اليومي... تقدـ آيات الوالء ك الطاعة ك التحية 
الصباحية إٔب السيد رئيس اؼبزرعة اؼببجل ... تنفيذا لألكامر... أداء آيات الوالء يضمن اػببز 

 .(3)اليومي " 

                                                             
 .  61، ص :  1984اؼبؤسسة الوطنية  للكتاب ، عندما ينقشع الغيم ، ؿبمد دحو : (1)

 .  09، ص :  1984اؼبؤسسة الوطنية  للكتاب ، األشعة ، (2)
 .  64، ص :  1986وطنية للكتاب ، القرص األضبر، اؼبؤسسة الخلف بشَت : (3)
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مثاال قاىرا ٓب يلبث أف جعل القاص اعبزائرم ىبوض اغبديث فيها حبرية لقد مثلت اإلقطاعية 
( )االقطاعي طاعة للسيدالتقدًن آيات الوالء ك ه لألحداث اؼبتعسفة اليت ترافقها دائما ُب تصوير 

 .لخبز اليوميا لشبنكتنفيذ األكامر من طرؼ الفالح الذم يكوف عرقو 

للثورة على ىذا النظاـ الذم ىو  وك ىذا ما دفع ،الفالح يكد ك يعمل ك ال وبظى إال باػبمس
من ـبلفات اؼبستعمر ، حيث أدرؾ الفالح أف االستقالؿ لن يكتمل إال باضمحالؿ االقطاعية  
لذلك فعندما انتهجت الدكلة اعبزائرية نظاـ االشًتاكية كانت الثورة الزراعية ، بعثا جديدا ك 

ُب مزرعتنا ؼبتطفل ...مسَتا أك زائرا ، اؼبكاف : " ال مكاف بعد اليـو رضكاألنصرا للفالح 
موجود ؼبن تتخضب سواعده بالًتبة ؼبن تتشقق أقدامو بأديبها ؼبن تقف الشمس سياطا مسلطا 

 .(1)على رأسو كل يـو ... يظلل جبسمو اغبنوف ما ذبود بو ىذه الًتبة الطيبة "

القاص ىنا يبُت أف الثورة الزراعية كانت مصدر انتعاش للفالحة ك الفالحُت على السواء ك  إف
 .ؼبا حققتو ؽبا القاص جزءا كبَتا من إبداعو من الطبيعي أف ىبصص

 .تم هبا ك ىو سيدىا ُب الوقت ذاتو، إذف األرض ؼبن يزرعها ك يهشعارىا األرض ؼبن ىبدمها 

على غرار البالد  –األيديولوجيا االشًتاكية على اغبياة اعبزائرية عامة ىيمنت ظهر تك ىنا 
للمستضعفُت  تحققاؼبوازين ُب الدكلة اعبزائرية ك  تقلباليت ، اليت أفرزت الثورة الزراعيػة–العربية 

 . أحالمهم ك آماؽبم

بوخالفة" يرل أهنا "عزم فإذا كاف  ،اعبزائريوف حوؿ نظاـ الثورة الزراعية ر اختالؼ الكتابهيظ
أهنا ظهرت كنظاـ لكنها ٓب تؤت شبرىا فبقيت  يرل"عبد اغبميد بورايو"  فإفهبابية ، ثورة إ

ض  مصطفى الفاسي ، فاألر  الكاتبمالمح االقطاعية اليت زادت األحواؿ سوءا ك ىذا ما ينفيو 
ُب ذلك فقو ك قد قبحت الثورة الزراعية ُب إصالح األراضي ، ك يواكمكاف ىي أصل الفالح  

                                                             
 .  70ص : ، ـ ف(1)
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 عة أثناء الثورة الزراعية إذ يرل"بشَت ىبلف" باؼبقارنة بُت اؼبزرعة أثناء الفًتة االقطاعية ، ك اؼبزر 
ك حياة جديدة بالنسبة للفالحُت ك األرض على حد ىذه األخَتة كانت مصدر انتعاش  أف

 سواء. 

ُب األخَت تعترب األرض / اؼبكاف الذم ال يستطيع االنساف اعبزائرم تركو ، ك يعود أدراجو إليو  
إٔب رحم أمو، فالقصة اعبزائرية أرادت أف تبُت مدل  يعودك كأنو كلما اضظرتو الظركؼ لذلك، 

 . بأرضه / وطنه / هويتهارتباط اعبزائرم 

 المكان المعادي: -2

ليف، أثار عندما ذكر الظاىراٌب غاستوف باشالر اؼبكاف األ المدينة: /المعادي المكان -
تعترب اؼبدينة من ك قضية اؼبكاف اؼبعادم، كىو اؼبكاف الذم يكوف بينو كبُت اإلنساف عداكة ككره، 

ربملو من نسيج عمراين يتداخل مع النسيج  رغم ما ماكن اؼبعادية للفرد اعبزائرماأل أىم
، كيزيد تأـز ىذه العالقات القائمة بُت سكاهنا االجتماعيةالعالقات  تؤثثوالذم  االجتماعي

 ك  عطي احساسا باغبياةفت، الذين ٓب يتعودكا على ضجيجها عليها وفعندما يكثر الداخل
خاصة النازح إليها من خالؿ النصوص اليت بُت أيدينا هبعل اؼبدينة خانقة للفرد القاص اعبزائرم 

عم رب حُت ي"ُب قصتو " يبةذدريس بو إ"كيظهر ذلك ُب السؤاؿ الذم يطرحو القاص  ،من الريف
 (1)ٔب أين ىو ذاىب؟...أب اؼبدينة...ك ؼباذا؟إ:" "الرفض

إف ىذا السؤاؿ هبعلنا نتوقف برىة لنتأمل حقيقة الفرد اعبزائرم، الذم يبلك األراضي ك اؼبعاكؿ 
 ؟ؼباذا اؼبدينةًتؾ كل ذلك كيتوجو إٔب ك سحر الطبيعة كي

تدكر أحداث ىذه القصة عن الظلم ك القهر االجتماعي الذم يعيشو بطلها الفالح ظلما  
إال أف األرض تناديو كيصمد ضد  ،التوجو إٔب اؼبدينةك ف ياقطاعيا هبعلو يفكر مليا لًتؾ الر 

                                                             
 . 20، ص : 1983اعبزائر ،  ،م الرفضعرب : حُت ي ييوذادريس بو (1)
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 القرية حجاـ عن فكرة مغادرةقوده ُب النهاية إٔب اإلي يقطاعض اإلغاالجتماعي ك الب القهر
 .جنتو اليت ال يستبدؽبا جبحيم اؼبدينة األهن

ُب " عزم بوخالفة"حيث يراىا القاص ، القصَتة يظل كجو اؼبدينة باىتا ُب القصة اعبزائرية
 :مدينة متسخة ال تصلح للعيش "الربؽ"ؾبموعتو القصصية 

 (1)"إف اؼبدينة ُب حاجة إٔب نظافة ابق ىنا حيث أنت"...

ؼبا فيها من مزايا  ،غبقدعداء كا مصدراالقاص اعبزائرم تراىا ُب أحايُت كثَتة عند دينة اؼبإف 
ُب ؾبموعتو القصصية " عبد اغبميد بورايو"لذلك قبد ، ةقبدىا قد احتجبت ُب قريتو الصغَت 

 حيث يقوؿ : يقارف بينها ك بُت القرية"عيوف اعبازية "

يعاعبوف باألدكية فيعيشوف، ك األطفاؿ ُب " اغبكومة حكومة كاحدة، ك األطفاؿ ُب اؼبدينة 
 .(2)القرية ال هبدكف الدكاء فيموتوف" 

باؼبقابل الرعاية  ،اغبالة الصحية اؼبزرية اليت يعيشها أطفاؿ الريف الساردىنا وباكؿ أف يوصل لنا 
الصحية اليت وبظى هبا أطفاؿ اؼبدينة فالفالح اعبزائرم الذم يشهد ربوالت االقطاعية كظهور 

   ك اغبكومة ىي األكضاع تبقى كما ىيىذه ما يسمى بالثورة الزراعية ينتظر التغيَت إال أف 
ا كىذ نو باغبصبةخاصة بعد كفاة اب، قطاعي إٔب ثورة زراعيةإفقط تغَت مبط كاسم النظاـ من 

لبَتكقراطية اليت كاف يتخبط فيها الوطن الذم وبـر مستوصفات القرية من الدكاء فيما ل راجع
 يعطيها ؼبستشفى اؼبدينة.

 خَتة قلقة اذباه اؼبدينةتظل ىذه األللمدينة،  هبابية اليت أعطتها القصةبعد ىذه اػباصية اإل 
للوطن رمز إال اليت ماىي ُب النهاية  باؼبدينة السالبة، تنعتهاهبابياهتا ك تارة أخرل إتقدـ لنا تارة 

                                                             
 م بوخالفة : الربؽ ، ص :  عز (1)
 17، ص: : عيوف اعبازية  عبد اغبميد بورايو(2)
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 "عيوف اعبازية" ُب ؾبموعتو القصصية "ورايوب عبد اغبميد"كىذا ما يؤكده  :المدينة/ الوطن
    المدينة/ الوطنعن " اىدمسرحية ذات أربعة مش" وبكي لنا ُب قصتو حيث

 ./الجزائرالمدينة

أف يكشف ىذه السلطة اليت  كىو وباكؿ من خالؿ ذلك للحاكم/السلطافك  للجزائريشَت 
 :من كل جانب فاألعداء لوطن،ل ترمزاليت اؼبدينة وباكؿ تعريتها كفضح سارقي  منربارب كل 

ده ُب كجو من يعي ك يقرأ الشاعر اعبواؿ قصائ مؤصدة" وباصر األعداء اؼبدينة كتظل أبواهبا 
 .(1)كف كيد األعادم"داألسوار ير  فضُت خلباغبماسية على مسامع صبيع الرا

فهي دائما ملجأ للهركب من  ،اؼبتتالية تعاصرة مدينة اػبيبادك اؼبدينة ُب القصة اعبزائرية اؼبتب
فالسيد ُب الريف ىو  ،حّر االقطاعية ُب الريف، إال أنو ملجأ مؤقت ال يفًتؽ كثَتا عن الريف

 الظلم كاحد كاألمكنة تتعدد  ،اؼبدينة على السواءُب الريف أك  ك العبد عبدأيضا سيد ُب اؼبدينة 
ُب  " صطفى الفاسيؼب "حداد النوارس البيضاء"ت أف تثبتو اجملموعة القصصية حاكل ىذا ما
ثا قطاعية كونو طباسا ُب القرية باحن حياة االالذم ىرب م ة أضبد ياكح"ك من الطُت  "قصتو 

لذلك يعود إٔب  –ىناؾ  هنفسو خادما مطيعا لسيدذا بو هبد فإ، عن اغبياة اؽبنيئة ُب اؼبدينة
كىنا قبد األرض اليت أصبح ىو سيدىا من خالؿ تطبيق قانوف الثورة الزراعية القرية لزراعة 

لدل القاص  اإليديولوجيالقاص قد أعطى للثورة الزراعية بعدىا اإلهبايب كىذا ردبا راجع للتوجو 
 حيث يقوؿ : 

.. لقد قفل باؽبزيبة.لوا فهيا صبيعا لتحتف ىدرا،شباين سنوات كاملة عشتها  فعلت،" ... ماذا 
أتلهف أف أمرغ  .. لكمإليكم.ك رمتو  اؼبدينةضيعتو  ،ر اؽبزيبةهبخبيبتو ... عاد إليكم  سندبادال

 . (1)كجهي ُب ىذا الًتاب ذم الرائحة الزكية " 

                                                             
 .  43ص:  عيوف اعبازيةعبد اغبميد بورايو : (1)
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لف أ" كاياتحشهر أحد أ كىو ُب الًتاث االديب العريب يشبو السارد نفسو بالسندباد البحرم 
حبار عريب من مدينة البصرة  ، احد الشخصيات اػبيالية من شخصياهتأىو ، " ليلة كليلة

كقد ُب فًتة اػبالفة العباسية ككاف من التجار ك عاش  ،العراقية الذم يهول اؼبغامرات كاالحبار
  و ىبتلف معو ُب اإلحساس باػبيبة  فالسندبادنأال إ ، كاجو العديد من اؼبصاعب ُب مغامراتو

ىو فقد رجع مهزكما ضائعا مشتاقا إٔب رائحة  ماأبذكائو  ى ىذه الصعابعل كاف يتغلب
  الريف كاألرض.

فبالرغم من خصوصيتها إال أف  ، ئرية كانت مكاف التجربة ك اؽبركباؼبدينة ُب القصة اعبزا
القاص  ك ظل ، جتماعية اليت تتزين هبا اؼبدينةالقصة ٓب هتتم بتلك الًتسبات ك الًتاكمات اال

للمدينة ... ؟ نلجأ  اؼباذ :بدم لقلقو ك حَتتو ك سؤالو األاباحثا عن إجابتو  اعبزائرم   
ٓب تكن ُب البحار  إال أف رحلتو دباديةسندباد ك ركحو بالسنبالنفسو السارد مرة أخرل يصف 

 :كاحد ك ىو اؼبدينة  اذباهكانت إٔب كإمبا  

" ُب ىذا اليـو ، ك ُب ىذه اللحظة انتعشت ركحي السندبادية فلعنت حياة اػبماسة ك رحلت 
 ك ضمتٍت إليها بقوة أدمت إٔب ىناؾ حيث اؼبدينة سبد أيديها األخطبوطية ، فاستقبلتٍت

 .(2)"عركقي

حيواف حبرّم من فصيلة الرَّخويَّات ، أسطوايّن الشكل ، لو يشبو القاص اؼبدينة باألخطبوط كىو 
رأس صغَت  كشباين أرجل ، يتغذَّل على القشريَّات كاألظباؾ ، كُيضرب بو اؼبثل ُب شّدة التشبُّث 

إال أهنا بدؿ أف توفر لو العيش الكرًن  ،، كىكذا مدينتو سبد أيديها رباكؿ اإلمساؾ بودبا يبسكو 
 : ، كمنو نستنتج تدمي عركقوىا ىي 

ىو اؽبركب ك البحث عن  ب الرئيسي ؼبعانقة اؼبدينة * أف القاص وباكؿ أف يقنعنا بأف السب
مكاف يرربل إليو االنساف فقط ٍب ك إمبا ىي ك أف اؼبدينة ليست دبكاف االستقرار  ،األفضل 

                                                                                                                                                                                   
 . 12مصطفى الفاسي : حداد النوارس البيضاء ، ص : (1)
 .  13ص : ـ ف، (2)
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فعل " رحلت " يؤكد ذلك ، ك تشبيو نفسو بالسندباد ىبلق لنا مفارقة يعود من حيث جاء ك 
عجيبة ذبعلنا نشكل ىذا اؼبكاف حسب كظيفتو اليت يعطيها إياه الكاتب ك ىي كظيفة 

ك ىنا قبد  الريف أوالقرية ر ُب ضتكادت ربركحو  عاش ، " انتعشت ركحي" ك كأف االنت
الكاتب يقع ُب تناقضات تدفعنا للقوؿ بأف اؼبدينة مكاف غَت مستقر كال يدعم االستقرار فتارة 

 ينعت الكاتب رحلتو إٔب اؼبدينة ىذرا للوقت ك مرة أخرل مدعاة لالنتعاش. 

 "مصطفى الفاسي"القاص اعبزائرم  ؤكد قلق كيىذا ما يؤكد أف اؼبدينة قلقة كاىنة غَت ثابتة 
من خالؿ كره بعض خصائصها اليت  ،يعود ُب هناية قصتو كيصرح بكراىيتو للمدينةالذم 

 (1)كرىت كل اغبانات ك كل ؿبالت مدينتكم ... " :"المكان / المدينة تشكل ُب األخَت 

 ككأف اؼبدينة تتلخص ُب اغبانات كاحملالت.

آب هبذا اغبينظر للمدينة بعيوف الرضا عندما يتعلق األمر بالتعليم حينها يقف موقف باؼبقابل 
المدينة /  :المكان أماـ ثنائية  كالعداء اؼبكاف ، الذم كاف منذ قليل مدعاة للقلق ك الرفض

 .العلم

من  .. كافمثلك.ؿبمود آه لو كنت :"" ر كردا يزىر الفجك يعم اغبقد ف"قصتو  ُبيقوؿ  
.. ك مع األعياد.احملظوظُت أرسلو أبوه إٔب اؼبدينة كي يتعلم ك كاف ال يزكرنا إال ُب العطل ك ُب 

       نو ذات صيف علمٍت قراءة اغبركؼ أ، حىت جدا معيٍت فقد كاف لطيفا الفارؽ بينو ك بي
 .(2)أكتب "  أقرأ ككتابتها ك أنا اآلف بفضلو ك  

،ىذه األخَتة اليت  كيوفر لو اؼبراكز العلمب حضارم يهتم مكافكدينة  اؼب تشكلتُب ىذا اؼبقطع 
فهي سبنحك  ،األخرل األمكنة باقيؽ اؼبدينة عن و ن تفمكك ىنا ي، ـ ُب الريفعدتنكاد ت

على رأيو  يستقر فالمع القاص اعبزائرم  أواطتي الريفإال أف  ،ك القراءة  ةالفرصة لتعلم الكتاب
                                                             

 .   15ص :  ، النوارس البيضاءمصطفى الفاسي حداد (1)
 .  47، ص :  مصطفى الفاسي حداد النوارس البيضاء(2)
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 نراه ُب عالقة فاشلة معها إال سبيزىا ببعض الظواىر االجتماعية عن الريف ،االهبايب للمدينة
الذين يطلبوف  ،كوف باعبّب الذم جف ماؤه من كثرة الوافدين إليوتلذلك فاؼبدينة أشبو ما 

 "ُب ؾبموعتو القصصية "ؿبمد دحو "ٓب يبق ُب القاع إال اغبجارة ، يصفها ك ماءه ك قد جف 
مدينة ميتة كل أىلها جثث يتحركوف  " ... :" اعبفاؼ" بأهناُب قصتو "عندما ينقشع الغيم 

 .(1)كدمى األطفاؿ أما بيوهتم فقد كانت قبورا " 

فقد شبو ساكٍت اؼبدينة كىذا الكتظاظها، من خالؿ ىذا اؼبقطع تكوف اؼبدينة قد شاهبت اؼبقربة 
 للحياةاؼبدينة من مكاف القاص ك ىنا حوؿ  ،ك عماراهتا ك شققها الضيقة بالقبور ثباعبث

بعدا مأساكيا يًتجم مدل كره ، ك قد أعطى ؽبذا اؼبكاف  لموتل مكافكحركيتو إٔب  وشاتنتعال
ألهنا تنهي حياتو فهي " متهمة دائما بأهنا موطن القبح البشرم  ؽبا، نساف للمدينة ك احتقارهاإل

ك القسوة البشرية ك العنف ك البشاعة ك اؼبادية ... ك كراىة الكتاب ؽبا ليست كراىة لشوارعها 
 .، ألنو ُب النهاية ىبلص إٔب انعداـ اغبياة فيها(2)ك أبنيتها ك لكن للحياة فيها " 

إٔب فكرة التحرر اليت تتصف هبا  "دفاتر النحو اعبامعي ُب قراءة  "ُب قصتو ينقلنا الكاتب 
  يقوؿ:حيث  اؼبباحة،يلمح إٔب العالقات اعبنسية  ، إذاؼبدينة ك يأٌب بأحكاـ جاىزة حوؽبا

الالئي هبلسن حلم باغبـر اعبامعي ك اؼبكتبات ك العشيقات أ.فتقودين.." أدخل اؼبدينة أقودىا 
.. ليال... يطرقن باب غرفتك أخرل.عن كلمات حلوة ك أشياء  ُب أركقة اؼبعاىد يبحثن

ك الشبابيك كألتقط فمي   اؼبؤصدة... تنفتح األبواب  مؤصدةيستأذف باؼببيت أطرؽ أبوابا 
 .(3)جائر "ػػكأعقاب الس

                                                             
 .   63، ص 1984ؿبمد دحو : عندما ينقشع الغيم ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ، اعبزائر ، (1)
الًتاث الوطٍت ، البحرين  اف ك االنساف ُب الركاية اػبليجية ، الثقافة ك معبد اغبميد احملادين : جدلية اؼبكاف ك الز (2)

 . 106-104، ص:  2001،  01ط:
 .  43، ص:  عندما ينقشع الغيمؿبمد دحو : (3)
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تقود الذم يسكنها ... هبا جامعات ك مكتبات ك عشيقات  عاىرةة كاؼبدين ىنا تظهر
األكؿ من اعبامعة ىو اعبنس ، يضعنا الكاتب  نكاملة ك كأف ىدفهت يتجولن حبرية  متحررا

اؼبرأة ُب اؼبدينة ك خاصة اؼبثقفة ف أمعتربا ،  لجنسكمكاف ل للمدينةىنا أماـ ثنائية جديدة 
" كلمة الركمانسية يبحثن عن  ىنك وبلم هبن لذلك فبطل القصة  ، أخالقيا متفسخةك متحررة 

اؼبدينة ك جها قبيحا  أعطىحلوة " فقط ليطرقن باب غرفتك لينمن عندؾ ، إف ىذا الوصف 
اليت  لمرأة اؼبتعلمةل آخر ، حىت صفة العلم اليت سبيزت هبا أصبحت تالحقها كلمة العار

 .تسكنها فقد أفقدىا الكاتب اغبياء ك كساىا ثوب الرذيلة

الريف يطرح عدة فوارؽ بُت  نراه"إذ التنكر اؼبزيف  "ُب قصتو كتبقى اؼبدينة عدكة للكاتب 
 :شد أحد شخصياتو الرحاؿ إٔب اؼبدينة ، عندما  اؼبدينةك 

ىنا يظهر أف اؽبجرة إٔب اؼبدينة ،  (1)بقاء على أحبتنا " لرحاؿ إٔب اؼبدينة ، إف أردنا اإل" لنشد ا
ُب الريف إال أف الكاتب  الشخصياتكانت نتيجة حتمية لألكضاع اؼبزرية اليت كانت تعيشها 

صالبة ُب مدة كجيزة نسبيا من ليونة الرمل إٔب  اركيف ربوؿ الشيخ بوزر "  : ئالتسامقف ي
 .(2)ظبنت ... " اإل

فاؼبدينة ك صالبتها  اؼبدينة بقسوهتا ، ك سوداكيتها  كبومدل تأثر اؼبهاجرين  ىنا يبُت الكاتب
 .يؤثر فيو ىذا اآلخرساف أكثر فبا الذم يؤثر ُب االن ىي اؼبكاف

يلجأ القاص اعبزائرم ُب كثَت من األحياف إٔب البحث عن كصف قبيح ليصف بو اؼبدينة ك ىذا 
اعًتافات مارؽ من ت راذُب ؾبموعتو القصصية " ش "بوجادم عالكة"ما التمسناه عند الكاتب 

: ثنائية فتشكلت لنا  فوصفها باؽبمجية "، للثورة ، ك للسقوط أغنية للعشق  "" ُب قصة 
 حيث يقوؿ : ،اؽبمجياؼبكاف اؼبدينة / 

                                                             
 . 28، ص :  1984ؿبمد حيدار : خلف األشعة ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ،  (1)
 .  31ف ،  ص:  ـ (2)
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 معارفكينو سألنا دنعتقد أنك تقص اؽبمجية،" حبثنا عنك ُب أم مكاف من اؼبدينة  
   الفخم .. سألنا ؿبافظات الشرطة ك ُب اؼبستشفيات ذىبنا إٔب منزلك الكبَتصديقاتك.

 .(1)ئسنا ... " يلصيد ك أطلق الكلب ُب أعقابنا ك فخرج لنا أبوؾ ببندقية ا

 ك اليت ال ربمي اؼبغفلُت  اؽبمجية للمدينة سلبياالقاص ىنا قد حدد كصفا جارحا قبد       
كاف يبحث عن امرأة رفضت اؼبدينة ُب تلك الفًتة الزمنية مهنتها  تكره الفنانُت ، ألف الكاتب  
أف نسب طفلها غَت معركؼ ، ك ىنا وباكؿ  كخاصة بعد ضبلها  ،كممثلة على خشبة اؼبسرح

ك تبدك نبجية ال ربنو  ، الغافل ٍب تثور على اغبرية مجية اؼبدينة اليت ترفضهب اقناعنا الكاتب
عندما كاف يبحث عنها ك قد غادرت ركح بالبندقية سكاهنا لذلك فقد خرج األب إليو على 

وباكؿ القاص أف يؤكد على ذلك الوصف الذم كاف ك ىنا ، اؼبسرح دبجرد علمها حبملها 
ك يبقى القاص باحثا عنها ك مصرا على كلمة اؼبدينة  ،اؼبدينةقاصدا ك مباشرا ك شاىدا على 

 اؽبمجية ك ىذا ما نالحظو ُب النص التإب : 

أحبث يت غرب اديات ك الرائحات فتزدادغكراء ال" أحبث عنك ُب شوارع اؼبدينة اؽبمجية ، أجرم 
.. الكم.دارات ُب اؼبعاىد ، ُب اؼبباين ك بُت بنات الليل ... يصدمٍت عنك ُب اؼبصانع ُب اإل

.. أنا البدكم يبتطي بعَتا تيها... ك بركدة اؼباكياج كأقنعة طينية فأزداد العدكانية. األزياءتلطمٍت 
اؼبتمعنة ؽبذا النص  من خالؿ القراءة،    (2)ا ُب متاىات السراب الىثا كراء طيف عتيق " بضار 

 : عندهعٍت تلذم أطلقو على اؼبدينة فاؽبمجية قبد أف الكاتب قد ػبص لنا مفهـو اؽبمجية ا

  .شوارع باىتة -
 .غربة قاتلة -
 .عهر ) بنات الليل ( -

                                                             
 . 16، ص:  1986زيغود يوسف ،  ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ، شارعمن اعًتافات مارؽ ذراتبوجادم: ش عالكة(1)
 . 27ص:  ،من اعًتافات مارؽ ذراتبوجادم: ش عالكة(2)
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 .ك صخب ك اكتظاظ ) الكم اؽبائل(ضجيج  -
 (.كأقنعة طينيةة ك بركدة اؼباكياج  الزيف الذم يغزك سكاهنا ) أزياء عدكانية تدعو للرذيل -
 .كلما توغلت فيها ازددت تيها -
 ُب اؼبدينة تظهر كبدكم يبحث عن السراب كراء طيف ...  -

القاص كشف حقيقة اؼبدينة اعبزائرية حُت كصفها باؽبمجية ك نراه قد كضح اهتامو ىذا  وباكؿ 
ٔب الرذيلة ك التوغل وبملوف شيئا من ىذه اؽبمجية اليت تدعو إألف أغلب سكاهنا  ،ك أكد عليو

 فكالريبالقرية  اؼبدينة صفة اغبضارة كيلصقها ىكمنو فهو ينفي عل ،إٔب السرابيأخذؾ فيها 
مأخوذة من نبج اليت ىي ُب األصل اؽبمجية أما  ،االستقرار تعٍتكاغبضارة عند الكاتب قد 

كأصل االستخداـ ىو التصرؼ  ،الَغَنم كاغَبمَتِ  كىو ُذباٌب َصغٌَت كالَبعوض َيسُقط على ُكجوهِ 
 الفوضوم غَت اؽبادؼ كالذم ال هبٍت نتيجة سباما كهجـو الذباب على اغبيوانات األخرل

اغبانات كاحملالت  حوؿ ال تستقر كال هتدأ كسكاهنا كالذباب يلتفوف اليت دينة الكاتبؼب يصلحف
 ...غَتىا من األمكنةك 

 :وصف ساخر لشوارعهاب هامكمن وب كيصف اؼبدينة اتب ُب نص آخر قبد أف الك

ك ال تتسوس ... صورىم ُب ب ... أسناهنم النضيدة ال تسقط ... يغبيهم ال تعرؼ اؼبش"  
ك قبده ُب نص آخر  (1)ك اعبرائد ك ُب احملالت على شاشة التلفزة ك ُب شوارع اؼبدينة " اجملالت

على شؤكف اؼبدينة يبنوف  القائموف مبعد أهنم حكماء من نسل اغبكمة ى امعلمتٍت فييقوؿ :" 
ك يهيئوف جيشا عظيما للدفاع عن الدين ك عن مكاـر األخالؽ ك عن السيادة  فك يعمرك 

 .(2)فلسطُت " الوطنية كازدىار اؼبدينة ك ربرير

                                                             
 .46ص:  ،من اعًتافات مارؽ  شذراتبوجادم:  عالكة(1)
 .46ص:،من اعًتافات مارؽ  ذراتبوجادم: ش عالكة(2)
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ليس ك  تلميحاإمبا يريد بذلك ك ،  ألسلوب السخريةفكرتو عن اؼبدينة  للحديث عنيلجأ القاص 
لعربية مع انتشار أفكار صباعة االسالمية اليت رافقت بعض اؼبدف امباشرة التحدث عن الصحوة 

خواف اؼبسلمُت ُب بداية الثمانينيات ُب اؼبدف اعبزائرية ، ك يظهر أف الكاتب رافض ؽبذا اؼبد اإل
 لذلك قبده يذكرىم ك يصفهم بطريقة ساخرة . 

القاص اعبزائرم بأبشع  دحيانا الوصف اؼبباشر للمدينة عنعلى الرغم من كثرة التلميحات ك أ
ك لنأخذ مثاال عن  ، ليهاإإذ يرحل عنها ٍب يعود الصور ، فإهنا تظل مدينتو اليت يرحل إليها ... 

اليت يصف فيها الشخصية العائدة إٔب مدينتو بعد  "لعالكة بوجادم"" البالوعة"ذلك ، قصة 
 :                                     طوؿ غياب 

ع طفوليت ك مراىقيت... لكن ال تك أنا ُب مدينيت مسقط رأسي ك مر  أك باغبماـأنزؿ بالفندؽ " 
 .(1)بأس إهنا مدينيت ترل كيف سيستقبلٍت أبناء مدينيت " 

يها عندما جأ إليها الغريب عن اؼبدينة للمبيت فيل اليت كنا ا القاص ىنا سلسلة من األميقدـ لن
األماكن  ىذه أف الشخصية اليت سوؼ تبيت ُب ، ك لكن اؼبفارقة ال هبد مكانا يبيت فيو

فهي  ا ىي شخصية سكنت اؼبدينة ، فاؼبدينة جزء من طفولتها ك مراىقته اغبماـك الفندؽ ك
قبلٍت تس" كيف سي اؼبدينةماضي قد عادت إٔب ه الشخصية متسائلة ك ذا تقف ىنى... ك  ماضيو

كربت ك مدة   اؼبدينة الصغَتةك   قد توافد إليها الغرباء البالوعة اؼبدينةدرم أف تال أبناء مدينيت " ك 
 ا، لذلك فإهنذه اؼبدينة جعلت مالؿبها تتغَت ككذلك ساكنيهاىا خارج ىاعشرين سنة قض

 :صطدـ بغربة أخرلتمن الغربة ل تجاء

فيها  عشركف سنة من عمرم منذ كلدت عشتتكوف مدينيت الصغَتة بالوعة ...  فأؿباؿ "
 ق مبوىا مبوم ، ك لن ذبعلٍت غريبرافك حقيقة ك حقيقة أف أحياء كثَتة منها انبثقت من العدـ 

                                                             
 . 46 ـ ف، ص :(1)
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، الوجوه النازحة ك لو كاف أصحاهبا أكرب عددا من السكاف األبنية اعبديدة مهما كثرت
 .(1)األصليُت " 

اػبيبة اليت ب حساساالُب  وركش، إذ يررئ باستعماؿ أسلوب التحسىنا عاطفة القا الكاتبيثَت 
ٍب الفًتة الزمنية اليت  ،ك رظبت عليو ماضيها اف / اؼبدينةاؼبكتعيشها الشخصية اليت انتمت ؽبذا 

جعلت مالمح اؼبدينة تتغَت فلم يعرفها من كثرة اؼبباين ك األحياء  خارج اؼبكاف / األصلقضاىا 
 .عليهاك كثرة الوافدين 

ع كل شيء ك ال تستثٍت ك ال ترحم حىت الذكريات اليت تلتبيشبهها الكاتب بالبالوعة اليت      
إال أف القاص ك من خالؿ الشخصية  هفما عادت تتذكر  ،ابتلعتهازينت ماضي الشخصية  

تًتؾ  سوؼ ال بد أهنا إليها وففاؼبدينة مهما كثر النازحصيل األ/  النازحيبث األمل ُب ثنائية 
مساحة ما للسكاف األصليُت ، ٍب ما يلبث الكاتب أف يتحدث مع ىذه اؼبدينة اليت يعدىا بأف 

إال أنو يرل أف اؼبدينة سبنحو أناسا  ، نسى مالؿبوتارقها ؾبددا حىت ال يعمل هبا ك يكد ك لن يف
 :يعرفهم من أجل السكر ك العربدة ال لشيء آخر 

مستقرة فإف  ةقوة سأكد ك سأشتغل ك سأبٍت حيا منك أية" مدينيت عدت إليك ك لن زبرجٍت 
ربولت إٔب بالوعة  مدينيت فهنا على األقل سألتقي بأناس أعرفهم ك يعرفونٍت لنسكر ك نعربد " 

(2). 

ه الوظيفة السلبية ؽبذا اؼبكاف الذم يصبح ؾبرد مكاف للمتعة ك ال شك أف ىذك ىنا تتجلى 
كن يتسٌت ا فاؼبدينة ىي اؼبكاف الوحيد الذم وبوم عدة أم، اغبقيقة ال تنفي مزايا أخرل لو

 :التطلع عربىا على عدة فضاءات ك ال أحد يبإب لذلك  ؼبريدىا

                                                             
 . 109من اعًتافات مارؽ ، ص:  شذراتبوجادم:  عالكة(1)
 . 113-112: ص من اعًتافات مارؽ شذراتبوجادم:  عالكة(2)
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" عاد أدراجو إٔب كبد اؼبدينة ، حرر رجليو صعودا ك ىبوطا ُب أرجاء ساحة أكؿ نوفمرب  
اؼبسرح ، مر قرب ـببزة الواسعة أماـ دار البلدية جنب األكبرا كبا صوب اؼبقهى اجملاكر لدار 

 .(1)تو ، ىرع إٔب حانوت اللباف اؼبقابل للمقهى" اابتاع خبيز 

 :كن كلها مرتبطة دبكاف كاحدا لو فصلنا ُب ىذه الفقرة ألحصينا عدة أم

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼب

حانوت  نوفمرب      1ساحة 
 اللباف 

 زةػػػػـبب       دار اؼبسرح   اؼبقهى         االكبرا دار       البلديةدار                  

 شيء:الذم وبوم كل  رئيسي كمكانالمدينة  إف ىذه األمكنة ُب اغبقيقة تعرب عن 

 نوفمرب ُب بعدىا التارىبي . 1ساحة  -
 دار البلدية اؽبيئة اليت تعرب عن انتماء األفراد . -
 سياسي.ك ىي أكرب ملتقى رجإب ذات بعد اجتماعي  اؼبقهى -
  .الثقاُب ىابعدُب كدار األكبرا دار اؼبسرح  -
 ، كقد تعمد القاص أف يذكر كل لباف البعد االقتصادم ك التجارم ـببزة ك حانوت ال -

سي هبا اؼبدينة ليبُت أف الفرد اعبزائرم ال يهمو التاريخ ك ال الفن ك ال تكتاليت ىذه األبعاد 
كل ما يهم اعبزائرم ىو   ،ك ال اؼبشهد الثقاُب اؼبتمثل ُب اؼبسرح ،اؼبقاىي اليت أصبح دكرىا باىتا

كي يصل  القاص يتجاكز كل ىذه األمكنةىذا ما جعل ك ،  مة عيشو اؼبتمثلة ُب خبيزة ك لنبلق
                         الرمزية عن حالتو اؼبزرية اليت يعيشهايعرب بطريقتو كيبتاع خبيزات،  ةخبز اؼبإٔب 

                                                             
 . 48، ص:  1985جيالٕب خالص : خريف رجل اؼبدينة ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب اعبزائر ، (1)
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ك ىذا  يٍت اؼبتمثل ُب اعبامع أك اؼبسجداؼبكاف الد غيب أنوغَت  اؼبدف،ئرم ُب اؼبواطن اعبزا
اـ عاد سكاهنا عن اؼبساجد ـبافة االهتردبا يلمح الكاتب إٔب ابت احتماالت،يفضي إٔب عدة 

        أك يريد أف يكشف ك يعرم اؼبدينة اعبزائرية اليت زبلت عن مساجدىا ك جوامعها  ؼبالتطر 
ؾبموعتو  مدينتو ُب "جيالٕب خالص"يقدـ لنا  .اْبكبرا ك اؼبسارح ...لتها بدار األك استبد

كأف ك  (1)تعريفا موجزا ؽبا فيقوؿ : " مدينيت مكتظة بالعوانس " " خريف رجل اؼبدينة"القصصية 
نسبة كبَتة ُب  لنيبث واٌبك اكتظت بالعوانس الل ك العائالت  اؼبدينة قد خلت من الرجاؿ

الذم لفقر العاطفي ا فدفعو للحديث عن  ، ك يظهر أف ىذا األمر قد أرؽ الكاتباجملتمع
 كىنا يكوف القاص اعبزائرم ،إف ٓب تتزكجاجملتمع  إلفسادعرضة ذلك بتكوف  كتعيشو العانس 

 .ؼبدينةكعداكة  ا قد أضاؼ سببا آخر لكره

حيث  داكية للمدينةزائريُت السابقُت ُب النظرة السو الكتاب اعب "مع خلف بشَت"يتفق الكاتب  
 :"اؼبتاىة  "قصة ُب  "القرص األضبر" "ؾبموعتو القصصية"يقوؿ ُب 

صّبت علي كل  علي ُب جوفها بعد أف أكلتٍت ك مضغتٍت .. أبقتابتلعتٍت.ىذه اؼبدينة اليت  "
ألقت ك ال ىي  سبثلٍت.. أنا ضحية من ضحاياىا الكثَتين ... ال ىي ىضمها. جهاز عصارات

ك تكدس ُب زكايا الشوارع اػبلفية أهبا يوميا خارجها ،  يخارجا كفضلة من فضالهتا اليت تلقيب 
ك مداخل البنايات العمومية ... ليتٍت كنت فضلة ُب صناديق اؼبزابل حىت أحظى دبئات 

اؼبدينة  الصباح الباكر ... ليتٍت فضلة تلقى خارج النظرات من أكلئك التعساء البائسُت ؽبا ُب 
"(2). 

                                                             
 .  53، ص : يالٕب خالص : خريف رجل اؼبدينة ج(1)
 .08، ص : خلف بشَت : القرص األضبر (2)
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اؼبدينة كالعادة بقبحها ك قسوهتا ك لذلك جعلت الكاتب على لساف  النص يظهر       
ىذا التمٍت يفضي إٔب درجة اليأس ك  ،أف يكوف فضلة تلقى خارج اؼبدينة يتمٌتالبطلة شخصية ال

 . سكانو حىت سبنوا أف يصبحوا فضالتمن ىذا اؼبكاف الذم ضاؽ على 

ا بعيوف الكره ك اغبقد ك ليهإ، ينظر زائرم مدينة متهمة قبيحةمدينة القاص اعب إف       
، عبد اغبميد بورايو  بوخالفة ييو ، عزمذادريس بو "فجاءت ىذه اؼبدينة سلبية عند كل من النفور 

، ك يبكن تلخيص نظرة "، جيالٕب خالص مصطفى الفاسي  ؿبمد دحو ، بوجادم عالكة 
 القاص اعبزائرم للمدينة ُب النقاط التالية : 

اعبزائرم إٔب اؼبدينة ىركبا من اإلقطاعية ك القهر االجتماعي الذم يعيشو ُب يهاجر الفرد -
 إال أنو يصطدـ بقساكة اغبياه فيها فيعود أدراجو إٔب مكانو األصل . الريف ،

ىو يفضح من خالؽبا ه اؼبدينة ك فضحها ك ُب اغبقيقة وباكؿ القاص اعبزائرم تعرية ىذ -
 ) المدينة / الوطن ( .الوطن 

    يست مكاف استقراره تعترب اؼبدينة بالنسبة للقاص اعبزائرم مكانا قلقا متوترا لذلك فهي ل -
 فمدينتو غَت ثابتة . أدراجو، ليها فقط ٍب يعود إك إمبا يرربل 

المدينة/  ؾبموعة ىذه الثنائيات: زائرم للمدينة أكصافا سلبية فنجدأعطى القاص اعب -
 المدينة / العاهرة ، المدينة / القاسية ، المدينة / الهمجية ، المدينة / البالوعة .  المقبرة ،

اؼبدينة  كىوحركة اؼبكاف الرئيسي كنة الفرعية اليت تساىم ُب خلق من خالؿ ذكر بعض األم -
أف الفرد الذم يسكن قبد أف الكاتب فد غيب أمكنة العبادة ) اعبوامع ، اؼبساجد ( ، كما 

منها قوتو تطيع أف يقتٍت اكن اليت يساألم كل ما يهمو ىيك  ،ال يهتم بدكر الثقافة ك الفن اؼبدينة
 حالة اؼبزرية اليت يعيشها اؼبواطن اعبزائرم .للٔب إإشارة كاضحة منو  يك ى
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ك ال تعرفك ك ىذا من كثرة الوافدين عليها من كل اؼبدينة ناكرة دبجرد أف ترحل عنها تنساؾ  -
 جانب.

ك بشع  تمكاف مادم حب العنفللقبح للقسوة ك  اؼبدينة عند القاص اعبزائرم مكافف فإذ
 .رىها كتكرىومدينة يك ألكصاؼافو بأقبح درجة أنو ك صل

      الكره اك ىذ يستمد القاص اعبزائرم ىذه النظرة السوداكية من اؼبظاىر اليت يراىا فيها 
    عدكة اإلنساف األكٔب عد اؼبدينة الذم  فسكييدستو "عند كتاب عاؼبيُت مثل ه نرا كالعداء 

ك تولستوم عد النقاد أدبو ربريضا صروبا   إنتاجويس بُت كرىو للمدينة ُب كل ك جيمس جو 
 . (1)ضد اؼبدينة " 

يبعث  مكانكللمدينة  إال أننا ك من خالؿ قراءتنا ؽبذه اجملموعات القصصية نرل حيزا اهبابيا 
مرة مركزا مهما للخدمات  ك،  "مصطفى الفاسي "الكاتب ، ىكذا يراىا   على اإلنتعا ش

كالوافدين عليها من احملظوظُت ألهنا  كمرة يصف سكاهنا" عبد اغبميد بورايو "عندالصحية 
 علم باعتبار أف اؼبدارس ُب تلك الفًتة ال تتوفر إال ُب اؼبدف كاجملمعات السكنية لمكانا ل

 الكربل .

المدينة /المكان من خالؿ قراءتنا ؽبذه النصوص نستنتج أف القاص اعبزائرم جعل من    
 "لو ًب مسح ػػفػػ أيضا لكتاباتو كىو ُب ذلك ال ىبتلف عن الكاتب العريب الرئيسيالمعادي 

اصُت ىو اؼبدينة كاألمكنة التابعة ؽبا صسريع للقصة العربية، لردبا تبُت أف الفضاء األثَت لدل الق
     من شوارع كبنايات كمقاه، دبعٌت آخر يظل ُب القصة العربية فنا حضريا مرتبطا بالعمراف 

 (2)كاؼبدينة "

 :التإب ىل يبكن لنا أف نطرح التساؤؿاألخَت ُب 
                                                             

 .  30ص: ، العربيةاليات اؼبكاف ُب الركاية صبشاكر النابلسي: (1)
 . 57ـ ص 1994ق، 1414شعباف  206، ؾبلة الفيصل العدد اؼبصطفى أصباىَتم : اؼبكاف القصصي(2)
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  الواقعية؟قصصية خيالية أـ طغت عليها صفة البحث عن مدينة القاص اعبزائرم ُب  ىل كفق 

، أم عالقة فضاء كىل نستطيع التحدث عن عالقة القصة باؼبدينة مثل عالقة اؼبدينة بالركاية

، ُب ضوء ما للمدينة من خصوصية مكانية كعمرانية تتحكم فيها ركاسب إنسانية عامة  بفضاء

 ؟كعالقتها بالكتابة الواقع اؼبعيش كاػبياؿ اغبآبكمفتوحة على قيم 

قد ذبلت فيها الظواىر الواقعية كٓب تستطع  اؼبدينة ُب الكتابة القصصية اعبزائريةأف  لنايبدك 

حضور اؼبدينة كأمكنة ضمن فكاف ، االقصص اليت بُت أيدينا أف ترسم مدينة خيالية خاصة هب

اليت تظهر من الداللية كاقع إال أنو لو أبعاده من حيث ىي القصصي اعبزائرم القصَت النص 

بد للنص ال ك ، اُب عالقتها هب القصصيةد كالشخصيات ر االس يبوح هبا ليت اؼبواقف اخالؿ 

كالبوح بعواطفو اذباىها رسم حدكده الطبوغرافية ب مكافكللمدينة  كصفو القصصي أف يبتعد عن 

ُب ؼبدينة عالقة القصة باعن  ذبعلنا نتحدثعاؼبا من القيم كاألفكار اليت  ا، كإمبا بوصفه فقط

 . من الكتابة كالتخييل متعددةأشكاؿ  ظل

ة ىو فكر  القاصكما ينقلو  ،لق للعآب قبل أف تكوف تصويرا لوخُب القصة ىي اؼبدينة كمنو ف  

، إال أننا من خالؿ عرضنا للمدينة ُب القصة اعبزائرية أحسسنا عن اؼبدينة كليس اؼبدينة ذاهتا

مهما يكن من أمر ك  ،مدينة خيالية ليست اكىذا يعٍت أهن أهنا ليست مدينة خاصة بالقاص 

نقلتها الكتابة األدبية، كقد ال حظنا أف بعض من الكالـ   عآب القاص اعبزائرمدينة فم

كمنها ، ُب صياغة األحداث كتأثيث العوآبازبذت من فضاء اؼبدينة مكونا مركزيا  قدالنصوص 
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يعكس اؼبالمح اليت تشخصها اؼبدينة بأحيائها كأزقتها كىذا ما اؼبدف  من تطرؽ إٔب أظباء بعض

إال ، عهااغبياة السعيدة بُت ربو ب اؼبهمشُت الذين يسكنوف األرياؼ كالقرل، كأحالـ كمقاىيها

 .اؼبزرمأهنم يصطدموف بواقعها 

 قسمناىا حسب اعبدكؿ التإب: أماكن اإلقامة:  -3

 أماكن االقامة
 اجبارية -ب اختيارية -أ

 البيت -
 الكوخ -
 الغرفة -
 اغبجرة -
 الفندؽ -

 

 السجن -
 اؼبقربة -
 اؼبستشفى -
 اؼبخيم -

إف ىذا اعبدكؿ قد ػبص لنا ؾبموعة األماكن اليت استخرجناىا من اجملموعات القصصية اليت 
ك اقتضت الدكاعي اؼبوضوعية ك اؼبنهجية أف نتبع ىذه اػبطة ُب دراسة ىذه األمكنة ،بُت أيدينا 

ك معرفة نظرة القاص ، على ىذا األساس سنحاكؿ التقرب منها ُب النصوص اليت بُت أيدينا ك
 .خاصة ُب فًتة الثمانينيات للمكافاعبزائرم 

يها ؾبددا ، يكوف ىي أمكنة لصيقة باإلنساف ال يغادرىا إال ليعود إل: االختيارية اكناألم -أ
قد اختارىا  ، ىي أماكن يكوفها مع أىلو ك أحبتو ك جَتانوالذكريات يتقاظبفيها ؾبموعة من 

، فتكوف مرتع طفولتو ك ىفوات شبابو ا ك لو لفًتة كجيزة كالفندؽ مثالللعيش فيها ك اإلقامة هب
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، ك راحة شيخوختو ، ك قد تكوف اغبياة فيها سهلة مروبة ، ك قد تكوف صعبة ك مصدر قلق 
 سكنوإال أف مفارقة ىذه األمكنة ليس باألمر اؽبُت ألف االنساف يغادرىا جبسده لكنها ت

قد ك وبمل حقائبو مودعا ؽبا لكنو ال يستطيع االستغناء عن ذكرياتو فيها لذلك قبد أف األدباء 
حاكلوا دائما سواء ُب ركاياهتم أك أشعارىم أك قصصهم  الوقوؼ على خصوصية اغبياة اليت 

كثَت تنبعث من ىذه األماكن ، فوجدكا أف أثر االنساف دائما موجود عليها ... لذلك " ينتابنا  
أك قبلس ُب بعض ، الشوارعمن الضيق ك االختناؽ ك كبن ندخل بعض البيوت أك نعرب بعض 

 األمكنة .

ك قد تسرم ُب أجسادنا قشعريرة اػبوؼ الغامض ك التقزز احملرج كذلك ك كبن ندخل أماكن 
ضآلة تواجهنا أكؿ مرة دبا يبأل صدكرنا توجسا ك خشية ، كما أننا قد نشعر بالعظمة ك اؽبيبة ك 

 .(1)النفس ُب مواطن يعمرىا اعبالؿ "

ستها ُب القصة اعبزائرية ك منو فهذه األمكنة ربمل مدلوالت عدة كجب علينا أف نقـو بدرا
ك تساعدنا على اكتشاؼ التصور اػباص للفرد اعبزائرم اذباىها، ك قد تطرقت  القصَتة

 يدم إٔب :  القصػػص الػيت بُت

البتعاد عنو ال يستطيع فهو اؼبالذ الذم ال يستطيع مفارقتو  مهما حاكؿ االنساف ا: البيت -
 la poétiqueك يشعر فيو حبريتو ك استقالليتو لذلك قبد "غاستوف باشالر" صاحب كتاب" 

de l’espace"    " (2)يرل " أف االنساف بدكف البيت يصبح مفتتا. 

                                                             

رباد الكتاب العرب ،دمشق قراءة موضوعاتية صبالية ، منشورات ا، ُب الشعر العريب حبيب مونسي : فلسفة اؼبكاف (1)

 . 15ص: ،2001
  .  38:  صباليات اؼبكاف ، تر ، غالب ىلسا ، ص: غاستوف باشالر (2)
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الليل :" ىدأت     ُب قصتو "حُت يربعم الرفض " بيوت القرية ُب  القاص ادريس بوذيبة يصف
كل البيػػػػػػػػػػػوت ، ك انطفأت األنػػػػػػػوار ك ركنت األجساد إٔب النـو ، فال شيء يسمع سول نقيق 
الضفادع ُب الوادم يتصاعد ُب سكوف الليل منسجما ال نشاز فيو ، عبوؼ موسيقى يعزؼ 

 . (1)غبنا ؿبػػػكما " 

براز القيمة اعبمالية للبيوت الريفية اليت تتحدد قيمتها دبعانقتها  ىذا اؼبقطع النصي وباكؿ إُب
 لألمكنة الطبيعية ، فالبيوت ىدأت إال أف الطبيعة مازالت تتكلم من خالؿ الوادم الذم انبنت

البيوت جبانبو ك نقيق الضفادع الذم خلق ُب اؼبكاف موسيقى أضافت حركة قابلت ىدكء ك 
سكوف أىل البيت الذين يغطوف ُب نومهم تاركُت الطبيعة تتناغم مع أصوات شخَتىم ، ىذا 
اعبماؿ اػبارجي الذم وباكؿ أف ينقلو لنا القاص يبُت مدل ارتباط األمكنة مع بعضها البعض 

 ل ما يصنعو االنساف . فالطبيعة تكم

يتساءؿ القاص "عزم بوخالفة" ُب ؾبموعتو القصصية "الربؽ" ُب قصة "غائب ُب زمن   -
   ، ُب إشارة منو (2)اغبضور " عن البيوت الطينية: " أين بيوت الطُت اؼبتصدعة ... اؼبفزعة " 
ك البيوت الطينية  إٔب اختفاء ىذه البيوت البشعة من الريف ألف الريف قد أصبح قرية كبَتة ،

   قد استبدلت بالطوب ك ىذا بفعل اإلصالحات الزراعية أك ظهور ما يسمى بالثورة الزراعية 
إف تأملنا  ؽبذا التساؤؿ هبعلنا نقف على حقيقة الكاتب الذم يقر من خالؿ شخصية القصة 

 على قباح "الثورة الزراعية" .

ُب  ؾبموعتو القصصية "عيوف اعبازية" ُب ك ىذا ما يذىب إليو القاص "عبد اغبميد بورايو"
قصة " ك كانت البداية " اليت ربكي عن ذلك الفالح اعبزائرم الذم بدكره يشهد التحوالت 

                                                             
  .  24ادريس بوذيبة : حُت يربعم الرفض ، ص:  (1)
  .  122عزم بوخالفة : الربؽ ، ص :  (2)
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      ك  اضمحالؿ االقطاعية ك ظهور الثورة الزراعية إال أف التحوالتسياسية ك االقتصادية ال
 صناديق فبتلئة بالثياب: تثمر إال أكراقا ك عقودا ظلت لفًتة من الزمن رىن ٓب

اؿ بصره ُب أرجائو كانت زكجتو جالسة القرفصاء إٔب جانب صندكؽ " دخل البيت ك أج 
 ضتها كرقة ملفوفة على شكل قصبة األثاث اؼبفتوح أمامها تقلب اغبوائج ، ك ُب أثناء حبثها اعًت 

ستفادة كاف ذلك مربوطة خبيط كضعتها جبانبها أخذ اللفافة ك فتح اػبيط كراح يتأمل عقد اال
اليـو مشهودا ُب القرية استبشركا خَتا ككقف اؼبسؤكلوف يتناكبوف ُب توزيع العقود ك توزيع الوعود 

 .(1)أيضا " 

االنساف إذا دخل البيت وباكؿ أف ىببئ فيو خيبة أملو ك أحالمو ككثائقو ، يسكن بيتا ك وبلم 
كن ُب بيت ريفي ، شهد كفاة ابنو ببيت أحسن منو ، ىذا ما أراده بطل القصة الذم كاف يس

 فيو باغبصبة ك شهد الوعود الكاذبة بتمكينهم من االستفادة من عقود االصالحات الزراعية .

ك القتل  كمكان / للتعذيبُب اجملموعة القصصية "البصمات" "لعمار يزٕب" يذكر البيت 
الذم سبارسو السلطة االستعمارية على األىإب العزؿ ، ربكي قصة "الوقائع ك البصمات" عن 
أحد اجملاىدين الذين ضحوا باؼباؿ ك النفس ُب سبيل اسًتجاع السيادة الوطنية ، ربكي عن 
  شخصية علي بوزياف " علقوا القتيل من قلنسوة جلبابو العسلي ُب الردىة الصغرل للبيت 

 .(2)ركوا الكلب ك حارسا عليو ك الصمت " ت

ىذا ىو  البيت الذم كاف هبب أف يكوف حاميا لإلنساف ك فبلكتو ك مالذه ك مهربو، وبولو 
الفرنسي اؼبستعمر اغباقد على كل شيء يتعلق باعبزائر كاجملاىدين إٔب مكاف للتعذيب كالتهديد  

حينما قتلت بوزياف ك علقتو ُب بيتو   حيث سبارس فيو ما يسمى باغبرب النفسية مع األىإب،
 ع ك رسالة إٔب كل بيت هباىد أىلو            فهي إشارة كاضحة منهم إٔب نشر اػبوؼ ك الفز 

                                                             
    . 14عبد اغبميد بورايو : عيوف اعبازية ، ص :  (1)
 . 10عمار يزٕب : البصمات ، ص:  (2)
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أك يتعاطف مع "الفالقة" فإهنا سوؼ ربوؿ كظيفة البيت األكٔب ك ىي ضباية االنساف ُب  كل 
د الكاتب سينتقم منهم ك تظل عن البيتالظركؼ اليت تواجهو إٔب مكاف للموت، لذلك فإف 

 ركح اجملاىد ربـو فيو:

ك  " آخر ما عرؼ عن ىذه الشخصية اجملهولة أف أىل القرية بقوا يسمعوف صراخا ك عويال  
 . (1)أثاث كزعقات داخل البيت كل يـو صبعو بعد منتصف الليل خالؿ عشرين عاما "

انتفت إذف عن ىذا البيت كظيفة السكن ، لكن القاص حاكؿ أف يظهر كفاءه لصاحبو الذم  
قضى فيو لذلك ظل مهجورا وبفظ ذكر ساكنو "بوزياف" الذم عاش فيو فًتة من الزمن يلجا 
إليو كلما ضاقت عليو ىذه اغبياة إال أف ىذا البيت ينفتح للعآب اػبارجي برياحو ك عواصفو 

فقتلتو ، ٍب ينغلق مرة أخرل عليو ُب ؿباكلة غبمايتو سرعاف ما ينفتح ُب األخَت  اليت ىبت عليو
 .ليصبح شاىدا على جرائم حربية ال يغفرىا التاريخ

يصف لنا القاص "عمار يزٕب" ىذا البيت اػبإب من األثاث، اؼبليء بالذاكرة بقولو : " بيت  
ك لطخات بنية اللوف تشهد  ك خدكش ك قطرات ؿ من أم أثاث ... جدراف هبا ثقوبخا

 .(2)على مقتل "بوزياف علي" منذ ربع قرف خال ... " 

 عشرين سنةأكثر من ىنا وبدد لنا القاص اؼبدة الزمنية اليت تفصلنا عن اغبادثة، بعد مضي 
، مازالت جدرانو شاىدة ياتفالبيت قبل ىذه الفًتة كاف خاليا من أم أثاث لكنو مليء بالذكر 

ثقوب ك خدكش كقطرات بنية تشهد على تعسف ك غطرسة االستعمار  على الفاجعة هبا
الفرنسي الذم استطاع أف يقتل "بوزياف علي" لكنو ٓب يستطع قتل  اؼباضي األسود الذم كاف 

 يبارسو على األىإب العزؿ .

                                                             
 .10ص:  ،عمار يزٕب : البصمات(1)
 .12ص:  ، ـ ف(2)
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يذىب "ؿبمد حيدار" ُب ؾبموعتو القصصية "خلف األشعة" ُب قصتو "عقود االسًتعاء" اليت 
بيت حقَت "يظهر البيت الريفي:  حيثاألرض ، الرعي ، اؽبجرة ، الريف ، فرنسا ،ربكي عن :

أثاث منزٕب حالت عليو عشرات شائش اعبافة على جانيب الوادم ، ، نعجات قالئل ترعى اغب
األعواـ ، أبناء حفاة  عراة ، بصيص قنديل تقليدم قد ذبل حشوه ، تقادـ عهد شرائو مدفئ 

للبيت الريفي حيث تتحدد صفاتو من  غَت اعبمالية القيمتبدك قطع ىذا اؼب ُب، (1)داخن " 
ؽبذا البيت ك تعطي للقارئ كاغبقَتة  البشعةاػبارج بكلمة حقَت ك ىي تدعو إٔب كل الصفات 

الوضع االجتماعي ك االقتصادم الذم يعيشو ىذا  رصدنظرة سلبية لو، ك قولو نعجات قالئل ت
)  حىت أنو يبُت احجاـ الطبيعة ك تعسفها بقولو  ،البيت الذم يعتمد أساسا على الرعي

ذا البيت ك الذم ال تكتمل إال بالوصف اغبقيقة ؽبقارة اغبىنا تكمن ك اغبشائش اعبافة ( 
 الداخلي اؼبزرم الذم يتمثل ُب : 

 أثاث منزٕب قدًن.  -
 ناء حفاة عراة .أب -
 بصيص قنديل تقليدم قد ذبل حشوه. -
  .مدفئ مدخن -

 السبباغبالة اؼبزرية اليت يعيشها الريف اعبزائرم، أف يبُت من خالؿ كصف  يريد السارد
 ."فرنسا  "لهجرة إٔب اؼبدينة أك إٔب اػبارج الشباب لدفع الرئيسي الذم ي

حيدار" تصورا للصراعات القائمة بُت ُب قصة " شيخ خلف السرير " يعطينا الكاتب "ؿبمد 
األىل حوؿ البيوت ، فالشيخ الذم تزكج من امرأة أخرل يظل ابنو يفتعل اؼبشاكل حىت أنو 
حاكؿ مضاجعة زكجة أبيو حىت يقـو بطردىا من اؼبنزؿ ك ىبلو لو اعبو ، ك أخواؿ االبن 

 وبرضونو على ذلك:
                                                             

 . 09ؿبمد حيدار : خلف األشعة ، ص:(1)
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سعا من الوقت انتهز كل فرصة ساكبة " عليك أف تقيم دبنزؿ كالدؾ...ال تًتؾ ؽبما مت 
 .(1)لتقويضو، إمبا خراب البيوت يسهل من الوسط... "

لو دققنا النظر ُب الفكرة اليت وباكؿ أف يوصلها إلينا القاص من خالؿ موقفو ىذا، سيتبدل لنا 
 حُت تغيب كظيفة البيت األساسية ُب نشر مظهرا من مظاىر تفكك العالقات األسرية اعبزائرية 

عندما تتلخص نبـو الفرد  ،يصبح مكانا للرذائل كمبعثا للفساد األخالقي كك الًتاحم، التآلف 
ك لو على حساب خرابو...كمنو فالقاص اعبزائرم وباكؿ ُب  حصولو على البيت حىت  اعبزائرم

أف ال هبعل من البيت ذلك الركاـ من اعبدراف كاألثاث كالتعمق ُب الوصف اؽبندسي لو، بالقدر 
ذم يركز فيو اىتمامو على القيمة اؼبعنوية للبيت اعبزائرم كما وبدث فيو من اكبراؼ عن اؼبعٌت ال

 اغبقيقي لوجوده.                                                                      

يصف لنا "عالكة بوجادم" ُب ؾبموعتو القصصية " شذرات من اعًتافات مارؽ" عودة البطل  
من اعبيش إٔب بيتو بعد عناء سفر طويل آمال ُب رؤية حبيبتو فتستقبلو أمو بتجهم كجهها 

 فيبعث ذلك على  الغرابة  كاحساسو بفقداف اغببيبة:

لطريق من اؼبقهى حىت باب منزلو طويال  " كقف أخَتا أماـ باب منزلو يطرقو ، كم بدا لو ا 
أطوؿ من الرحلة اليت قضاىا كاقفا عند نافدة القطار، قدر أف زينب ىي اليت ستفتح لو الباب 
ك قد أعد لذلك صبلة يقوؽبا ... رتب قبعتو ، أصلح ربطة عنقو ، خطف نظرة إٔب قبمتيو 

ُب الداخل ، تشكل فمو  البيضاكيتُت، استقاـ ك تناىى إٔب ظبعو  كقع خطوات مستعجلة
    باغبرؼ األكؿ من اعبملة اليت سيقوؽبا ، فتح الباب ، أمو ىي اليت فتحت الباب ، عانقتو 

 .(2)ك قبلتو ، استسلم لعناقها مسًتكحا برائحة أمومتها " 

                                                             
 .87ص: : خلف األشعة ،ؿبمد حيدار : خلف األشعة(1)
 .  95عالكة بوجادم : شذرات من اعًتافات مارؽ ، ص:(2)
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ُب ىذا اؼبقطع تظهر عالقة االنساف بالبيت فهي عالقة ُب األغلب تربطو دبا وبتويو ىذا البيت 
من ركابط اجتماعية خاصة " كعالقة األـ باالبن، عالقة االخوة ....إٔب ركابط متعلقة باألمكنة 

ا كلما ُب حد ذاهتا اليت وبمل ؽبا الفرد ُب قلبو احساس االنتماء كالتعلق هبا كاالشتياؽ إليه
 غادرىا. 

الشخصية ُب ىذه القصة شخصية مواطن جزائرم ترؾ البيت رغما عنو للقياـ بالواجب الوطٍت 
زينب ك أمو،  كاف يشعر باالطمئناف ألف البيت الذم صبعو مع  فيو"اػبدمة الوطنية "تاركا 

فزينب  قد غَت أثاثو مع الزمن ،  البيت / المكانحب حياتو جارتو زينب سيجده فيو إال أف 
اليت أثثت ىذا البيت بضحكاهتا كحبها ك دالؽبا ٓب تستطع أف تصمد أماـ عجرفة الظركؼ 
االجتماعية  فزكجتها أمها ، يتفاجأ بطل قصة "البذلة ذات األزرار اؼبذىبة" ك ىي داللة ك رمز 
  على البذلة اليت يرتديها صاحب اػبدمة الوطنية عندما يفتح الباب فال هبد زينب ُب البيت

   كالعادة، وبس خبيانة ىذا البيت الذم كاف وبلم فيو برؤية اغببيبة فينغلق عليو البيت بذكراىا 
مصدر ازعاج ك تنبيو للذكريات اليت ُب  المكان / األليفك قد علم بزكاجها  فيصبح ىذا 

  الغالب ربدث ُب نفسية سكنها اغبزف ك األسى ك خيبة األمل ، فيحاكؿ النسياف باؽبركب 
 .  منو

ُب قصة "اإلحبار بسفينة اجملهوؿ " للقاص "جيالٕب خالص"  قبد عكس ذلك ، فالبيت ىو 
مصدر الطمأنينة ك اؽبدكء ك السكينة ك اغبماية اليت هترب إليها بطلة القصة كلما رافقتها 

 خيبات األمل اؼبتتالية خارج البيت:

ذبربة كنت أعود إٔب البيت ؿبطمة  " ... لكن ذباريب باءت بالفشل باػبيبة اؼبريرة ، ك بعد كل 
 .(1)... ك ُب حضن أمي أدفن رأسي ك أبكي بصمت " 

                                                             
 .  54جيالٕب خالص : خريف رجل اؼبدينة ، ص : (1)
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تسًتجع أنفاسها حيث يكوف ؽبا البيت كحضن األـ سباما ف ربظ بزكج ٓب ىنا بطلة القصة
 داخلو  كلما فقدت الثقة بالرجاؿ الذين دائما يصيبوهنا خبيبات أمل متتالية . 

من عمرىا زباؼ أف تصَت رقما آخر ُب قائمة العوانس ، كل  ىي قصة فتاة شارفت الثالثُت
فَتد ؽبا أجزاءىا  المكان / البيتإٔب البيت حاملة كجعا تلقيو على  عوديـو ذبربة فاشلة ت

إال أف حضنها دائما ينسيها آالمها ، ىي صبيلة   ،كل يـو على أمل   احملطمة ، ك أـ تنتظرىا
الستقرارىا ك سعادهتا  ابيتذبد غبد الساعة ك رغم ذلك ٓب  عاملة ينظر إليها الرجاؿ بشبق ظاىر

الذم ربلم بو كل  زكجها ىو بيت البيت / الحلمك ىو بيت أمها ك  ... البيت / المالذ
 .  يـو

يصف لنا القاص آخر ذبربتها بذلك الشاب الوسيم الذم كاف يعمل مقابال ؼبكتبها ، يتأملها 
بفرح لكنها تقوؿ : " ٓب يفاربٍت ُب شيء كل منا اقتصر على ضركريات العمل ، أحيانا كنا 

لبرج سويا ، يرافقٍت حىت مدخل بيتنا يقص ٕب مطالعاتو الركائية ، يتحفٍت بالنكت اؼبضحكة  
 .(1)ويال ، ك نفًتؽ لنلتقي   ُب الغد " نضحك ط

كاف البيت ىذه اؼبرة مكانا لالفًتاؽ ، تعود إليو ؿبملة باألٓب ك األمل معا ك يذىب ىو ك ال 
يقوؿ شيئا  ُب الغد يلتقياف، ترافقو ُب نزىة خارج اؼبدينة اؼبليئة بالعوانس كبو الريف تتجو، تنظر 

السيارة: " البيوت الريفية ذات السطوح القرميدية  إٔب تلك البيوت الريفية من زجاج نافدة
اغبمراء تبدك ُب تقارهبا حينا ك تباعدىا حينا آخر كشقائق النعماف ك ىي تتوسط سنابل القمح 

 .(2)آخر الربيع ... " 

مهما حاكلت اؼبدينة اهبار االنساف دبزاياىا ، فإف مشاعره تظل معلقة بالريف ، بيوت اؼبدينة 
يها االنساف طلبا للراحة ك الطمأنينة ك البيوت الريفية تعطيو اغبياة بكل تفاصيلها  فنادؽ يلجأ إل

                                                             
 .  55ص :    جيالٕب خالص : خريف رجل اؼبدينة(1)
 . 59ص :    ـ ف،(2)



 الفصل الثاني:.....................أنماط المكان في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة
 

777 
 

شقائق النعماف ُب آخر ح قرميدية ضبراء فتشبهها البطلة بتظهر البيوت الريفية ىنا ذات سطو 
صبالية ك معنوية ذبعل من  قيمالربيع ، ىي تتطلع بأف ربظى ببيت مثلو ألنو بيت أثاثو اغبب لو 

يراه وبس باالنتعاش الداخلي كىذا ما أحست بو بطلة القصة اليت كرىت اغبياة اؼبدنية من كثرة 
العوانس فيها فكانت زبفي كجهها ُب ذلك البيت اػبإب من األب الذم توُب  ك ىا ىو ىذا 

خَت يريدىا األُب  ، خط التجارب األخرليد ك التجربة األخَتة تأخذ نفس الشاب اعبد
 للمبيت ُب شقتو لقضاء عطلة هناية األسبوع .

البيت ىو الراحة ، اؼبالذ ، الطمأنينة ، اغبب ، السكينة ، ك ىذا ما يفتقده الطاىر ُب "قصة  
، الطاىر الذم يعمل من أجل اغبصوؿ على بيت فيو كل  "ليست منتهية" ؼبصطفى نظور

 ن البيوت القصديرية اليت تبعث على كراىة العيش خوتو مالشركط اغبياتية من أجل أف ينقل إ
ك اؼبرض وبمل اغبزف ُب عينيو ك تراه عجوزا ك ىو ما زاؿ شابا يافعا " من يسكن ربت 
القصدير ال يعرؼ الشباب ، ىل رأيت تلك البيوت القصديرية... ىا ىي أسكن ىناؾ مع 

ثالثة أشهر ىو...تصور كل  إخوٌب أنا أكربىم ... سقط أيب شهيدا... تقبض أمي اؼبنحة كل
 .(1)ثالثة أشهر تقبض تسعُت ألف فرنك ال تكفي لسجائر اغباج قويدر "

م ىو اؼبكاف القصدير  فالبيت، اليت يعيشها سكاهنا االجتماعية اؼبزرية اغبالةتفضح ىذه البيوت 
اليت تبعث ُب ... ك كل اػبصائص كالرذيلة كاعبريبة كاآلفات االجتماعية كاألكبئةلفقر اؼبرادؼ ل

 قلب االنساف كره العيش ك مذلة اغبياة .

لذلك فالطاىر وبمل أكياس الصوؼ ٔب بيت يتوفر على ضركريات اغبياة، وبتاج االنساف إ 
عندما   على كتفو ، ك ينظف اؼباكنات لكي ينقل عائلتو إٔب: " بيت فيو اؼباء ك الكهرباء إيو 

                                                             
 .  18ور : من فيض الرحلة ، ص: مصطفى نط(1)
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أرل أخيت متعبة من دالء اؼباء يبتلئ قليب باغبسرة ك الشفقة ... أصرب نفسي لكن عندما يبدأ 
 .(1)صدر أخي الصغَت يتقطع من السعاؿ اعباؼ تضيع نفسي "

كل ىذه الظركؼ اليت يتخبط فيها الطاىر ك أسرتو تدفعو للتفكَت ُب اؽبركب من ىذا اؼبكاف 
غبماية، ك الطمأنينة إٔب صفات سلبية، لكنو سرعاف ما الذم ربولت كظيفتو من االحتواء، ك ا

 يًتاجع ألجل عائلتو.

يظل البيت/ مكانا معاديا للطاىر ، فهو سبب كل اؼبشاكل اليت يتخبط فيها ، ك يفقد صلة 
عندما تعمل حبيبتو مربوحة ُب بيوت أحد األثرياء منظفة: " ُب تلك البيوت يسكن  بو الكلية

ؿ أياـ قليلة ُب السنة ، كلف البارحة جارنا الباىي بالبحث عن امرأة رجل يأٌب إٔب الفال خال
 .(2)تنظف الفيال ك تتفقدىا من حُت آلخر ... ماذا تقوؿ ؟ "

ىكذا أخربتو حبيبتو مربوحة اليت فرؽ بينو ك بينها البيت ، فلو كاف لو بيت لتزكجها ك لكن 
 صاحبو .  فقرىا اضطرىا للعمل ُب تلك البيوت ك ىناؾ اغتصبت من

 الطاىر عالقتو باغبياة.  ك فقد معو إذف البيت عند عمي الطاىر فقد كل صبالياتو،

 ُب األخَت لبلص إٔب: 

 أف البيت من األمكنة االختيارية اللصيقة باإلنساف ال يغادرىا إال ليعود إليها.  -

 قد يكوف ىذا اؼبكاف مصدرا للقلق لذلك أحيانا يفكر االنساف ُب ىجره .  -

 حاكؿ القاص اعبزائرم إبراز القيمة اعبمالية للبيت الريفي بربطو بظواىر الطبيعة اػبالبة. -

 البيت ىو اؼبكاف الذم وبتوم على "االنساف ك أؼبو ، حبو ك أحالمو ".   -
                                                             

 . 19ص :   ،ور : من فيض الرحلةمصطفى نط(1)
 .  21، ص: ـ ف (2)
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شهد البيت اعبزائرم صور التعذيب اليت كاف يبارسها االستعمار الفرنسي لألىإب، ك كاف  -
 ـ استقرار. يشكل مصدر خوؼ ك عد

 البيت ربمل جدرانو الذكريات ك ىو حافظ ككعاء للتاريخ. -

 البيت قد ىبوف صاحبو ك قد يكوف كفيا إٔب أبعد اغبدكد. -

البيت ملجأ يلجأ إليو ساكنو للقساكة اليت يلقاىا خارجو ك أحيانا يكوف اعبحيم الذم  -
 وبرقو.

لذلك قبده يتنوع إال أف لو كظيفة الكوخ ىو اؼبكاف الذم ليس لو شكل معُت، الكوخ:  - 
 اجتماعية كاحدة ك ىي السكن.

يرتبط ىذا اؼبكاف بالريف ك الضيعة لذلك فمن الغرابة أف قبد كوخا ُب اؼبدينة، ك قد ارتبط ىذا 
اؼبكاف دبعاين اجتماعية زبتلف ُب البساطة ك الفقر ، العوز ، الفرحة " يستطيع من بداخلو أف 

رجو ، بينما ال يستطيع ذلك من كاف ُب اػبارج ، ك ُب ىذه اغبالة يرل ك يسمع ما وبدث خا
ال تصبح مادة الكوخ حاجزا متكامال عن تداخل متوقع بُت فضاء خارجي يتسع ك آخر 

ية اليت بُت ص، إال أنو ما يهمنا ىو  كيف تنظر اجملموعات القص(1)داخلي ؿبصور ؿبدكد " 
 أبدينا إٔب ىذا اؼبكاف ؟ .

 يصفو قائال :  حيث وخ عند القاص اعبزائرم "ادريس بوذيبة" قبد توظيف الك

                                                             
 .   114ياسُت النصَت : الركاية ك اؼبكاف ، ص : (1)
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" ... كصل إٔب كوخو غَت البعيد، فتح الباب استلقى بعناء فوؽ اغبصَت بعد أف التف بطانية 
 من اغبطب ُب الكانوف لتشيع الدؼءقديبة متآكلة األطراؼ، ك ٓب ينس أف يضع حزمة 

 .(1)االنتعاش... " ك 

ال تتبدم القيمة اعبمالية للكوخ اال من خالؿ ما وبتويو من أثاث ، ففي الكوخ كل شيء بإب  
ك ىنا تكمن اغبياة االجتماعية البسيطة اليت يعيشها األفراد داخل ىذا اؼبكاف ، ال يرجوف من 
 العيش سول االستلقاء كالراحة بعد عناء العمل على:  " حصَت ، بطانية بالية ، كانوف دافئ

 ينعش اغبطب اؼبتجمد ". 

 اؼبستمر لو ُب الشكل إال أف ىذا اؼبكاف ال يبكنو أف يبنح الفرد اؽبدكء ك السكينة حبكم التغيَت
ك اػبارجي  فاأللواح سريعة االنتقاؿ" ك ؽبذا ٓب يعبأ إنساف الريف باالنتقاؿ اؼبستمر الداخلي  

، إال أف اغبياة االجتماعية  (2)خرل "تبعا للعمل ، فهو أم كوخ ينقل كما ينقل أثاث البيت األ
اليت ترافقو ىي اليت تعطيو ك سبده باغبياة ك الفرح ك البهجة كحاؿ كوخ "فرحات" الفالح 

ك مكابدة اعبشع االقطاعي ، عندما يدؽ فرحات رغم ما يعانيو من مشقة العمل  اػبماس،
را بإحضار الطعاـ اؼبمزكج باب حبيبتو نوارة ، تنبعث اغبيوية داخل الكوخ الصغَت فتقـو فو 
 .(3)باغبب" فيتحوؿ الكوخ الصغَت إٔب عش مليء بالبهجة ك السركر " 

الكوخ ليس كالبيوت األخرل، فهو يسمح للطبيعة بأف تتسرب للداخل" كما ال يبنع من   -
اػبارجي اليها، كما ال يبنع من أف نكوف جزءا من بيت يوحي بالتماسك  أف يتسرب الفضاء

، كإذا ما فحصنا تركيب بنية الكوخ الداخلية، لرأينا أف أجزاءه "القصب الربدم" ال أك العزلة
تكوف كال متماسك بو أجزاء توضع مًتاصة كمًتادفة ، لتشكل تكوينا هبرم ربطو حبباؿ أك 

                                                             
 .    15ادريس بوذيبة : حُت يربعم الرفض ، ص : (1)
 .   87ياسُت النصَت : الركاية ك اؼبكاف ، ص : (2)
 .    12ص :  ـ ف،(3)
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كىذا ما يسمح بظواىر الطبيعة باؼبشاركة ُب تأثيث ىذا اؼبكاف ، كيظهر ذلك ، (1) قطع الليف"
اؼبقطع: "حُت أغلق فرحات باب كوخو كراءه كاف القمر يطل من كراء األفق  جليا ُب ىذا 

كقرص من نار ضبراء، يبتد ؽبيبها إٔب النفوس ُب يـو شتائي بارد فتنتعش بسرياف الدؼء ُب 
 . (2)العركؽ"

ىنا تتجلى القيمة اعبمالية للكوخ فهو اؼبسكن الوحيد الذم تشارؾ ُب تأثيثو الطبيعة  -
م أف فرحات أغلق كوخو إال أف ىذا اؼبكاف الذم ينغلق بابو تراه ينفتح للطبيعة من جبماؽبا، فرغ

خالؿ الشقق ك الثقوب اليت ربيط بو، فكاف نور القمر يطل من كراء األفق فيمتد نوره إٔب كوخ 
 فرحات الذم ينتعش بو كوبس بالدؼء.

صة "التنكر اؼبزيف" يذىب القاص "ؿبمد حيدار" ُب ؾبموعتو القصصية "خلف األشعة" ُب ق
اليت ربكي عن الريف ، اؼبدينة ك الفوارؽ االجتماعية بينهما  ك اؽبجرة إٔب اؼبدينة، القرل كالثورة 
الزراعية ،إٔب الثورة اغبقيقية ففي نظره أف الثورة اغبقيقية ىي القضاء على األكواخ ك ذىنياهتا " 

 . (3)كواخ"الثورة ىو القضاء قبل كل شيء على األكواخ كذىنيات األ

يرل القاص أف "الكوخ / اؼبكاف" ليس مسألة قصب كحصَت كإمبا ما وبملو من ذىنيات 
األفكار ككل ىذه التغَتات لتقاليد ك متخلفة كلكي تنجح الثورة الزراعية عليها أف تغَت العادات كا

 تصاحب تغَتا ُب اؼبساكن.

                                                             
 .  86، ص: ياسُت النصَت : الركاية ك اؼبكاف(1)
 .  33، ص: ادريس بوذيبة حُت يربعم الرفض(2)
 .  35خلف األشعة ، ص:  ،ؿبمد حيدار(3)
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ة من فيض الرحلة" ُب قصتو كىذا ما يذىب إليو القاص مصطفى نطور" ُب ؾبموعتو القصصي 
"اعبائزة" فبمجرد أف قرأ بطل القصة العنواف ُب جريدة "مسابقة أدبية...اْب، اعبائزة األكٔب 

 . (1)عشركف ألف دينار...اعبائزة الثانية..."

كاف حلمو األكؿ تغيَت مسكنو: "هتدًن الكوخ كبناء بيت جديد، الزكاج الواجهة الزجاجية اليت 
كمنو فالكوخ  ، (2)يـو بعد اػبركج من العمل كعيناه عالقتاف بالبذلة الرمادية"يسجد أمامها كل 

النماذج د يليق إلنشاء عائلة جديدة ، لذلك قبيتوارد عند القاص كمكاف حقَت، مكاف  ال 
 االنسان دل ػػػػػاف مركزم لػػػػػػػػٓب توظف الكوخ كمكاليت بُت أيدينا ة اعبزائرية صيالقص

عندما رأل إعالف ف، كإمبا كمكاف يبثل الفقر ك اؼبرض ك العوز، كقصر ذات اليد الجزائري
ُب الفوز، ك أكؿ ما أراد فعلو باعبائزة ىو ىدـ الكوخ ألنو ال يستطيع أف  شرة فكرمبااعبائزة 

يستوعب مشاعر ك طموحات الفرد ، الكوخ ال يصلح للزكاج ،للحب ، لألكالد، لذلك فهو 
يتوفر على كل ذلك، فقد كاف يفكر ُب اؼبوضوع الذم يكتب فيو قصتو اليت وبلم أف يبٍت بيتا 

سوؼ تفوز إال أّف كل اؼبواضع اليت الحت إٔب فكره يراىا غَت مقبولة، فأراد أف يكتب عن 
خَتات الوطن اليت تنهب لكنو سرعاف ما تراجع..."خَتات أكطاننا أصبحت طاعونا يزىق 

كتغيَت الكوخ إٔب بيت  اعبائزة؟ كاف حلم اعبائزة يراكده نفوسنا، تريد أف تنتقد كربصل على
الزكاج يًتاقص أماـ عينيو البد أف ىبتار موضوعا ، يتوفر على ضركريات اغبياة مازاؿ يلح عليو

يقبل "اعبزائر تتطلب غَت ذلك كتب التاريخ الرظبية شوىت نضاؽبم الطبقي الرائع، تطرفهم 
الكعبة...لو كقعت قصتك ُب يد سنية ماذا سيكوف مصَتىا؟ تذكر   الدامي؟ غَتىم قتل داخل

 .(3)كوخك العطن بالرطوبة اليت تنخر صدر أمك اؼبسلوؿ"

                                                             
 .  9مصطفى نظور فيض الرحلة ، ص: (1)
 . 10، ص:  ـ ف(2)
 .  10، ص:  ـ ف(3)
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إف قصة اعبائزة ىي إطاللة على حياة البؤس اليت يعيشها اإلنساف اعبزائرم ُب الريف، كإشارة 
 ، قضايا فساد كتطرؼإٔب اؼبثقف كمعاناتو مع القضايا كاؼبشاكل اليت يتخبط فيها الوطن

اعبزائرم كاف وبلم باالستقالؿ اآلف وبلم بالعيش بكرامة، كوباكؿ اآلف أف يغازؿ ىذه األكضاع 
من أجل كضعو اؼبادم اؼبزرم يريد أف يفضح كذهبم، كفسادىم إال أف ىذا الكوخ العطن كما 

ة ال يصفو، كمرض أمو بالسل هبعالنو يبحث عن موضوع يركؽ ؽبم حىت كإف كاف ؾبامل
 حقيقة.

ُب اغبقيقة لقد ارتبط الكوخ ُب ىذه القصة بعدة قضايا سياسية اجتماعية اقتصادية... 
شخصية القصة ىي "العمرم" الذم درس كىو يعمل ُب اإلدارة يعيش بالبَتكقراطية لذلك كاف 

كف ُب دائما يتذكر أنو ابن ذلك الكوخ البإب العطن، كىذا ما أكده لو رئيسو عندما اهتمو بالتها
العمل، ؼباذا تركتم قراكم إذف؟ فالكوخ كاف حافزا للكتابة كمن ٍب الفوز باعبائزة اليت سوؼ 
سبنحو اؼباؿ لبناء بيت جديد مثل تلك البيوت اليت كاف يراىا ُب اؼبدينة، كىنا إشارة إٔب الدكلة 

البَتكقراطية اليت انتهجت النظاـ االشًتاكي كتبنت االصالحات الزراعية لكنها مازالت سبارس 
فلوال ىذه األخَتة لتمكن العمرم من اغبصوؿ على بيت كزكجة كأدخل أمو اؼبصحة ، ُب 

  تتطلب الفوز جبائزة األخَت ىذه األحالـ البسيطة "للعمرم" ماىي إال حقوؽ مسلوبة  ال
 :على أنو  استطاعت القصة اعبزائرية من خالؿ توظيفها للكوخ أف تظهرهلتحقيقها ، لقد 

 كاف الذم يرتبط ارتباطا كثيقا بالطبيعة، كأثاثو ىو العالقات االجتماعية.اؼب -1

 الوضع اؼبزرم اؼبعيش داخل ىذه األمكنة. -2

ك الذىنيات  األمكنة/األكواخربقيق الثورة الزراعية ال تؤٌب أكلها إال بالقضاء على ىذه  -3
 العالقة فيها.

 ليس بيت ربقيق األحالـ: ال يصلح ال للحب كال للزكاج، كال لألكالد. الكوخ -4
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 الكوخ يعٍت الوسخ ، يعٍت السعاؿ كاؼبرض. -5

كل جزائرم وبلم بتهدًن ىذه األكواخ كبناء بيت تتوفر فيو كرامتو...كمنو فالقصص اليت   -6
و اليت يتميز هبا عن بُت أيدينا ٓب تتحدث عن اعبمالية اليت وبققها الكوخ كمكاف لو خصوصيات

 االمكنة األخرل.

الغرفة "ىي بقعة فوؽ األرض ، ربجب النور كتصنعو ، كذبعل لباحتها  )الغرفة(/ الحجرة :  -
الصغَتة إمكانية تعويضية عن الفضاء السمح اآلفل اؼبتجمد كاستطاع االنساف خبربتو كحاجاتو 

ؼ بتكوينها الفكرم حاجات البديل كتعدد أزمنتو كتعاقبها أف يوطن نفسو السكن فيو، فالغر 
 . (1)ؽبا"

منذ األزؿ كاف ىم االنساف غرفة يستقر فيها، غرفة يبارس فيها طقوسو، ىبيم داخلها كوبلم 
فيها، كىي موطن أسراره فيها وبدث كل شيء كفيها يشعر االنساف بالطمأنينة كالسكن كالراحة  

مهما ربدثنا عن الوظيفة اليت ربققها الغرفة و ، النفسي البعيد عن اجملتمع ك ضجيج ىي اؼبالذ
 لإلنساف تبقى كظائفها كاسعة ك غَت ؿبددة  ال يبكن لنا أف كبصرىا ُب موقف معُت.

ك و القصصية "اعبازية يأٌب ذكر الغرفة عند القاص اعبزائرم "عبد اغبميد بورايو"  ُب ؾبموعت
وباكؿ فيها القاص أف يرصد ربوؿ  ُب قصة "قراءة ُب يوميات مدينة اعبزائر" اليتالدراكيش"

 اؼبدينة عرب فًتات تارىبية ؿبددة.

( التاريخ نفسو 1975-1960هبتمعاف ُب تاريخ كاحد، كيفًتقاف ُب الظركؼ...بُت عاـ)
"...فاغبرب ماىي إال ديسمرب، موضوعها "اغبرب كاللعب11أك مظاىرات  1960ديسمرب 

اعبزائر( ُب األخَت يفوز الشعب اعبزائرم ُب -لعبة لكنها تقتل ضحاياىا ...الفريقاف نبا)فرنسا
 اغبرب كاللعب. 

                                                             
 .  94ص:  : الركاية كاؼبكاف ،ياسُت النصر(1)
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يصف لنا القاص بعض أسرار الغرؼ فَتصد لنا ربركات اؼبرأة داخلها، حيث يصف مشاعرىا 
حدم داخلها فتحت اػبزانة اليت فاضت من الوطنية : "كقفت اؼبرأة كسط الغرفة ربرؾ الت

كأخذت قطعة من القماش، نصفها أخضر كنصفها اآلخر أبيض، يصل بينهما ىالؿ أضبر 
اللوف، وبمل ُب حناياه قبمة ضبراء ُب لوف الشركؽ طوهتا كدستها ُب صدرىا  كتعجرت ٍب 

 .(1)ربيكت كخرجت سبد اػبطى كبو ىدؼ ؿبدد"

رأة اعبزائرية ُب القضايا اؼبتعلقة بالوطن لذلك قبده تربز ُب ىذا اؼبقطع النصي مدل مسانبة اؼب
يصف لنا ربركاهتا كأىدافها ككل ذلك من خالؿ مكاف كاحد أال كىو الغرفة : "كقفت 

 ،ربركت، دست، تعجرت ربيكت" .

إف "اإلشارة إٔب اؼبكاف تدؿ على أنو جرل أك سيجرم شيء ما، فبمجرد اإلشارة إٔب اؼبكاف  
ظر قياـ حدث ما، كذلك أنو ليس ىناؾ مكاف غَت متورط ُب كافية لكي ذبعلنا ننت

كُب ىذه اغبالة تستحيل الغرفة من اؼبكاف الذم ينغلق فيو الفرد على نفسو إٔب   .(2األحداث"
 مكاف متورط بتلك األحداث اليت ربدث ُب اػبارج.

النـو ، وبدث مكانا ػبلع مالبس اػبركج كارتداء مالبس شفافة للراحة ك  فبعدما كانت الغرفة -
العكس مع البطلة اليت ترتديها من جديد: "تعجرت كربيكت" كىو اغبجاب الذم كانت 
ترتديو اؼبرأة اعبزائرية قديبا...كمازاؿ القليل من النسوة اليـو وبافظن على ىذا التقليد، إذف 

ات الذم حفز كدفع اؼبرأة للمسانبة جنبا إٔب جنب مع الرجل ُب  مظاىر  هو المكانالغرفة/ 
، ىذا اؼبكاف الضيق نوعا ما اتسع ليشمل كل تلك اغبركات ك األفعاؿ 1960ديسمرب11

 كربولت جزيئاتو الصغَتة إٔب نقطة انطالؽ كبو ساحات اؼبظاىرات.

                                                             
 .  31، ص:   : عيوف اعبازية عبد اغبميد بورايو(1)
 .  .30حسن حبراكم: بنية الشكل الركائي ،ص(2)
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ُب قصتو  مصطفي الفاسيككما حضرت الغرفة عند عبد اغبميد بورايو قبدىا حاضرة عند 
"كيعم اغبقد فيزدىر الفجر كردا" يصف لنا الغرفة اليت يقطنها البطل ُب الغربة )فرنسا(، أضبد 
الذم أحب ربيعة ،كابد عناء اؽبجرة من أجل العيش الرغيد، ىاجر لفرنسا عبمع اؼباؿ كالعودة 

الشباب اعبزائرم  إليها ، وبظى بغرفة ُب العاصمة الفرنسية "باريس" ىذه اؼبدينة اليت  يلجأ إليها
لطلب الرفاىية ُب العيش كربصيل األمواؿ: "أنت ىنا ال سبلك شيئا فلماذا تًتدد...اذىب يا 

، إال أف ىذا كلو سراب .(1)أضبد سافر باريس صبيلة...باريس تنتظرؾ.. باريس سًتحب بك" 
ئا: " احذر فباريس ىي اؼبكاف اؼبعادم الذم ال وبمل للجزائرم إال اغبقد، لذلك لن يعطيو شي

يا أضبد أكؿ شيء تفعلو حُت كصولك ىذه األرض أف تتعلم كيف ربٍت رأسك، كإال فإنك 
 . (2)ستعاين كثَتا"

القصة رباكؿ أف تظهر اعبانب السليب للهجرة إٔب اػبارج ك باألخص إٔب فرنسا، لذلك نراىا 
من الناس  تصف الغرفة اليت سوؼ يسكنها، غرفة ضيقة ال تكاد تتسع لفرد فكيف عبماعة

:"ال تزيد مساحة ىذه الغرفة على تسعة أمتار مربعة، تضم أربعة أسرة اثناف على األرض كاثناف 
 (3)معلقاف فوقهما"

ُب ىذه الغرفة الصغَتة سيعيش أضبد مع اآلخرين الذين عّلقوا آماؽبم على اؽبجرة، لكنهم  
باعبملة كىم وبملوف  يقابلوف بغرؼ ال تصلح حىت للحيوانات ، كىنا سوؼ سبوت أحالمهم

اؽبّم اعبماعي للغربة "فالسرير كما نرل ملتصق باعبدار من اعبهة اليسرل، كال يبكنك النزكؿ إال 
من جهة أخرل كبعد ذلك تتبعها بالرجل اليسرل كرأسك ما تزاؿ على اؼبخدة ٍب سبيل جبسمك 

جدا ُب فصل الشتاء قد تكوف أرض الغرفة باردة  إٔب اليمُت، فتتكئ بيدؾ اليمٌت على األرض

                                                             
 .  17، ص:   : حداد النوارس البيضاءمصطفى الفاسي(1)
 .  38، ص:     : حداد النوارس البيضاءمصطفى الفاسي ـ ف(2)
 .  39، ص:   ـ ف(3)
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كلكن ىذا ال يهم فالربكدة تساعد على إزالة النـو من رأسك، كبعد ذلك تنزؿ من سريرؾ 
 .   (1بسالـ ألنك تكوف حينئذ منخفض الراس "

كمنو فالقاص ىنا يقـو بتشكيل الغرفة اليت سوؼ يسكن فيها أضبد ُب باريس ، كمظهر من 
قر فيجد نفسو جر الذم يفر إليو ىربا من مستنقع الفمظاىر الذؿ الذم يعيشو اعبزائرم ُب اؼبه

 ، كيبكن توضيح ذلك بشجرة الوصف.غارقا ُب مستنقع الذؿ

نتقاء كؿ االستقصاء كاؼببدأ الثاين االف على مبدأين أساسيُت، اؼببدأ األ"يقـو كصف اؼبكا   
كالوصف كفق آلية االستقصاء يتحرؾ ُب مسار أفقي كيتقصى ؿبتويات اؼبكاف فال يًتؾ شاردة 
أك كاردة إال كصفها  كقد كانت ىناؾ خالفات بُت الكتاب حوؿ مبدأم الوصف ، ) بلزاؾ 

داؿ" الذم رأل أف الوصف القائم على التفصيل وبد نتأنصار االستقصاء أما "سزكال ...( من 
االستقصاء قد ذبلى ُب النصوص القصصية اليت بُت  ..، كدبا أف كصف اؼبكاف كفق مبدأ.اػبياؿ

أيدينا ككبن ىنا لسنا بصدد دراسة كصفية للمكاف إال أف اؼبكاف اؼبوصوؼ يدفعنا كبشدة إٔب 
 اليت رظبها "جاف ريكاردك" على النحو التإب:   (2)ذبسيده كفق شجرة الوصف"

 

 

 

 

 
                                                             

 .41ـ ف، ص (1)
، خالد حسُت خالد  116، ؿبمد عزاـ كتاب :فضاء النص الركائي ص88قاسم كتاب: بناء الركاية ، ص سيزا أنظر:(2)

 .133 -132كتاب شعرية اؼبكاف ُب الركاية اعبديدة ص
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 شجرة الوصف:  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

خالؿ ىذا النموذج لشجرة الوصف، سوؼ كباكؿ إسقاط أكصاؼ "غرفة أضبد "بباريس"  من
 فيها حىت نقًتب من ىذا اؼبكاف أكثر:   

 

 

 انشيء انمىصىف 

 انصفاخ 
 انىضع 

 انزمان
 انمكان

 انشكم انعذد انهىن انحجم
 انعىاصر

 عىصر أ

 عىصر ب

 عىصر ج

 انعىاصر انىضع
 انصفاخ
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 شجرة الوصف: " غرفة أضبد بباريس".

 

 

 

   

   

 

 

 

                                                                                          

 

 

من خالؿ شجرة الوصف اليت استقصينا فيها العناصر اؼبكونة لغرفة أضبد ُب باريس ، كانت 
بارة سرة ، ككاف لكل جزء من أجزائها اسم فهي علعناصر اؼبكونة ؽبا مركبة مثل األتقريبا بعض ا

عن أثاث كعددىا أربعة من صفاهتا اهنا ملتصقة باعبدار من اعبهة اليسرل...كقد اعتمد 
م شخص أف يفهم ألالقاص ىنا على ألفاظ سهلة بسيطة متداكلة قريبة من العامية ، يبكن 

ىذا النص الوصفي للمكاف، فوصفو ُب متناكؿ القارئ العادم ، فمصطلحات القاص زبلو من 

 غرفح أحمذ تثاريش

 انىضع

 انمكان: تاريش

 انصفاخ

مضاحتها تضعح 

 أمتار

غرفح 

 واحذج
مرتعح 

 انشكم
 األصرج

 أثاث

 انصفاخ

 أرتعح أصرج

مهتصقح تانجذار 

عهً انجهح 

 انيضري 

ال يمكىك انىزول 

مىها إال مه انجهح 

 انيمىً

تعتمذ عهً 

اوخفاض 

 انرأس
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ية ُب اؼبهجر "باريس " ىربا من اقتصر كصفو على الغرفة اليت عبأت إليها الشخصالعامية ، كقد 
يم القهر االجتماعي باعبزائر إال أنو صدـ هبذا اؼبكاف الذم حسب ىذا الوصف ال يصلح جح

 إال لألقزاـ، كمنو فقائمة اؼبفردات اؼبستخدمة ُب كصف ىذا اؼبكاف ىي كالتإب :

 غرفة أضبد بباريس :

 األسرة:                 :           الغرفة

 أربعة .     -غرفة كاحدة .             -
 ملتصقة باعبدار. -مربعة .                   -
-               .  منخفضة. –غرفة النـو
 جدار . -
 مساحتها تسعة أمتار.  -

موضوعا ؽبا ُب قصة "عندما ينقشع الغيم" لػ"ؿبمد دحو" القصة اليت تتخذ من اؼبرأة اؼبثقفة  
سبثلت ُب البطلة ظبَتة ، اليت كانت تدرس ُب اؼبدرسة، ٍب بعد ذلك كجدت نفسها تكتب شيئا 
يشبو اإلبداع قوبل بالرفض من السلطة األبوية ، فيما كاف ؿبمود يشجعها على ذلك، فقد كاف 

غبضن ، اؼبالذ ، ا المكان/الملجأأبوىا يفكر مليا ُب سجنها ُب غرفتها فتتحوؿ الغرفة من 
"ىل يبكنٍت أف أسجنها كأقفل عليها ُب غرفتها حىت هبيء فيو  المكان/السجنالدافئ إٔب 

من خالؿ اؼبكاف /غرفة ظبَتة يريد الكاتب أف يوصل لنا  (1)اليـو الذم زبرج فيو لدارىا آمنة؟"
القياـ بعملية   بداعها سيخمد دبجردإثقفة اؼببدعة، الذم يظن األب أف النظرة السلبية للمرأة اؼب

ألهنا ُب األساس عار على البيت ، بداع اؼبرأة بس فيو إف الغرفة جبعلها سجنا وبربويل كظائ
كاجملتمع ، ُب األخَت تنتصر اإلرادة  إرادة اؼبرأة اعبزائرية كما يظهر لنا القاص العادات ك التقاليد 

                                                             
 .  79عندما ينقشع الغيم  ، ص:  :ؿبمد دحو(1)
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ا كظيفة كاحدة كىي الزكاج كاألكالد  البالية اليت كانت تسود ُب اجملتمع اعبزائرم، كىو أف اؼبرأة ؽب
كمنو فهذا اؼبكاف كشف كعرل لنا ىذا اجملتمع الظآب ، فهو مكاف ُب أم غبظة قد يستحيل 
إٔب سجن تقمع فيو اؼبرأة ال يكوف خركجها منو إال للمقربة أك لبيت الزكجية كمنو فالغرض من 

 رأة اؼبثقفة اؼببدعة ُب اجملتمع اعبزائرم.ذكر ىذا اؼبكاف ىو تصوير اغبالة اؼبزرية اليت تعيشها اؼب

تبدك غرفة العم بشَت ُب قصة "شبح خلف السرير" ُب اجملموعة القصصية "خلف األشعة  
 تزين لذم يلتقي فيو بعلياء ، عركسو اليت"للقاص ؿبمد حيدار مكانا عزيزا عليو ألنو اؼبكاف ا

علياء  فشل، كفيها يضع عصاه اليت تساكمالبيتو ك غرفتو كشيخوختو كذباربة األكٔب اليت باءت ب
من حيث األنبية غَت أنو ال يلبث أف يهدد من يقًتب منو بضربو هبا : "عاد العم بشَت من 
عملو....دلف إٔب غرفة نومو علق خيزرانتة اؼبنحنية الرأس، على مشجب اعبدار األمامي... 

حالتو الصحية ال تستدعي عصاه كثيقة ىامة ضمن ؿبفوظات ذكرياتو...ال تفارقو رغم أف 
مداكمتو على اصطحاهبا يقلبها...أبدا من اغبُت ك اآلخر...كأنو يقتنيها ألكؿ مرة : إهنا كافية  

الغرفة /اؼبكاف الذم وبتوم األشياء العزيزة على ف، كمنو  (1)لفقء كل عُت تنظر شزرا إٔب العلياء"
 ُب ىذا اؼبكاف.إال قبدىا قد ال قلوبنا ،كما يبنحنا الراحة كالطمأنينة اليت ال 

ك  "أضبد منور" الغرفة كمكاف للقلق ُب ؾبموعتو القصصية "غبن افريقي" يبُت لنا القاص
قصة "ؾبرد لعبة" تظهر الغرفة كمكاف تبزر فيو الشخصية القلقة  نفسو،الفضفضة ُب الوقت 

رادت أف تدير كاليت ؽبا رغبة ُب ربطيمها خصوصا  بعد خركجها من عالقة عاطفية فاشلة ، فأ
ظباعة اؽباتف عل الصدفة هتديها حبيبا آخر: "أعاد السماعة للمرة العشرين أشعل سجارة 

ُب الغرفة حدث كل شيء ىاتفتو ،  (2)أخرل كراح كالديداف يقطع األرض بُت الباب كالنافذة

                                                             
 .  79خلف األشعة  ، ص:  :ؿبمد حيدار(1)
 .  11أضبد منور" غبن افريقي" ، ص: (2)
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انسجامنا كىاتفها، ٍب اتفقا على اللقاء، لكن األمر كاف ؾبرد لعبة...ىذه ىي الغرفة اليت ربمل 
 كقلقنا كأحالمنا ...قد ربمل أيضا السراب.

عند الكاتب "بوجادم عالكة" يذكر الغرفة من أجل اعطاء القارئ تصورا حوؿ مشكلة    
السكن باعبزائر ُب قصتة "التعويض" اليت ربكي عن أب فقد ابنو إثر حادث يرفض التعويض 

على قبوؿ التعويض، خاصة ؼبا يتذكر ابنتو اؼبادم ، إال أف الظركؼ االجتماعية ُب األخَت ذبربه 
اليت تسكن مع زكجها كطفليها غرفة كاحدة: "...البنت الوسطى تسكن مع زكجها اؼبعلم 

 . (1)كطفليها الصغَتين ُب غرفة كاحدة ُب بيت قدًن حبي باب الواد"

لقاىرة اليت ُب غرفة صغَتة ، تشكل بالنسبة لالبنة بيتا تبعا للظركؼ االجتماعية كاالقتصادية ا
يعيشها الوطن، ك اغبالة اؼبزرية اليت  يعيشها  اؼبعلم ُب اعبزائر، ُب ىذه الغرفة الضيقة  يتحرؾ 
أربعة من الناس ُب حي شعيب، كىو بذلك يتحوؿ من مكاف يبارس فيو اإلنساف خصوصياتو 
كيستشعر فيو حريتو: من تنقل كنـو كأكل كشرب كجنس...  تضيق ىذه اغبريات خاصة 

اليت ؽبا خصوصياهتا اػباصة كاليت تستلـز أف تكوف غرفتها بعيدة عن  البنة/المرأة/األنثى)ا
 غرفة األكالد، غرفة سبارس فيها اغبب مع زكجها.

إف الغرفة الواحدة تصادر اغبريات كتلغي الركابط االجتماعية لذلك فهي تضيق على اغبياة 
سوؼ ينعكس على طباعهم كعلى نفسيتهم الزكجية كتكوف عائقا ُب تربية األكالد، كىذا ما 

، فتصبح بالممنوع/الجائز  كأخالقهم ،باعتبار أف الغرفة سوؼ تأخذ طابعا آخر ُب ما يسمى
تل نظاـ ىذا اؼبكاف ، كىبالممنوعة/جائزة، كبعض األفعاؿ  الجائزة/ممنوعةبعض األفعاؿ 

لذلك قبد األب قد غَت رأيو حساسا خانقا يدعوىم إٔب كرىو ، اؼبالذ الرضبي فيخلق لديهم إ
 ُب النهاية كقبل بالتعويض اؼبإب البنو الذم ىلك ُب حادث  من أجل العيش الكرًن البنتو.

                                                             
 .  40"شذرات من اعًتافات مارؽ" ، ص:  :عالكة بوجادم(1)
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ُب اجملموعة القصصية "القرص األضبر" ػبلف بشَت، تتحوؿ الغرفة أك غرفة النـو  غرفة النوم: -
إٔب كابوس مزعج كل ليلة ينغص على الشخصية البطلة، النـو ُب قصتو "اؼبتاىة ": "غرفيت 
معتمة...باردة تتحوؿ أرضها ليال إٔب حشرات تتخذ مساحة جسدم ميدانا مفضال ؼببارياهتا 

با المتصاص غذائها...ياسيدم غرفيت ليال تتحوؿ جدراهنا إٔب أذرع طويلة كألعاهبا...كمنبعا عذ
 . (1)تتحدد أصابعها...تطوؿ كتطوؿ...بتشنج كىسًتيا تطبق على رقبيت"

الذم رباكؿ أف ذبد فيو راحة  اؼبكاف الغرفةتلجأ الشخصية البطلة ُب ىذا اؼبقطع النصي  إٔب 
، مكانا يعمو الظالـ ليـو كامل ُب العمل لكنها تصبح مكانا منغ صا ، كسخا ، يبنع عنها النـو

ك القاذكرات ،أرضو مشبعة بأنواع اغبشرات اليت تتخذ من جسده اؼبتعب غذاء ؽبا، كُب كصف 
سحرم تتحوؿ اعبدراف إٔب أذرع طويلة رباكؿ خنق الشخصية ، اليت ال ذبد مالذا كىركبا من  

 لليل .كل ذلك إال شوارع اؼبدينة ُب أكقات متأخرة من ا

عندما زبرج الشخصية طلبا للهواء من اختناؽ الغرفة اليت تطبق عليو وباكؿ  غرفة التحقيق: -
أف هبد ُب الشارع مآب هبده فيها ، لذلك فقد ضبطو أعواف األمن متسكعا ُب ساعة متأخرة ، 

ٓب يرد أف ىبرج منها كىذا  غرفة التحقيقشكوا ُب أمره فاقتادكه إٔب مديرية األمن، ىناؾ ُب 
 لتوفرىا على كل الشركط اغبياتية اليت كاف وبلم هبا:

" بُت جدراف الغرفة األربعة اؼبضاءة ،كنت أغٍت كأضحك ، أمتص السيجارة الوحيدة اؼبنتقاة  
لدم دبتعة دفع العوف الباب بقوة ، أمطرين كابال من القذائف الكالمية الناشزة، كاف النصر 

 . (2)التغلغل إٔب أعماقي: يا سيدم أنا اعتز باإلقامة عندكم"حليفها ُب 

                                                             
  . 6"  ص:  "القرص األضبر :خلف بشَت(1)
 .  5ص:   ،القرص األضبر: خلف بشَت (2)
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يبكن أف نرصد الفوارؽ بُت غرفة نـو الشخصية كغرفة االستجواب ُب ىذا اعبدكؿ مع رصد 
 الشحنات الداللية السلبية ك االهبابية لكل منها:

 غرفة االستجواب نوم الشخصيةغرفة   الصفات التي تتوفر عليها الغرفة 

 ػػػػػةػػػػػػػػػالراح

 ػػػػػػػـوػػػػػػػالنػػػ

 ػػػػاءةػػػػػػػػاالض

 ػػػػػػافةالنظػػػػػػ

 ػػػػػةاغبريػػػػػ

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

من خالؿ ىذا اعبدكؿ، يظهر لنا اؼبكاف الذم كاف من اؼبفركض أف يكوف مالذا للشخصية 
 نراه يبعد عنو الراحة ك النـو كاغبرية فيحس باالختناؽ فيو.

 كبَت  تستحيل إٔب سجنكسب القوت لعائلتو اليتيمة، ك جل العمل أل اؼبدينة اليت جاء إليهاىذه 
ألنو يتوفر على كل  ،وبلم باؼبكوث فيو عدكا لوك اؼبكاف الذم كاف هبب أف يكوف سجنا ك 

الشركط اغبياتية اليت كاف يطلبها ، كمنو فالقاص ىنا يرصد لنا ربوؿ األمكنة ُب القصة اعبزائرية 
 أليفةلإلنساف تستحيل إٔب أمكنة  المعاديةالقصَتة، فالظركؼ االجتماعية ذبعل بعض األمكنة 

من أجل التنعم دبزايا اؼبكاف وبلموف بالبقاء فيها ، كىذا ما حدث للشخصية اليت تريد االعتقاؿ 
حينما يصبح السجن أحسن بكثَت فبا يعيشو  اعبزائرم ُب كطنو من غنب المعادي/السجن...

 كقهر كظلم اجتماعي.



 الفصل الثاني:.....................أنماط المكان في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة
 

777 
 

    مكاف يسع ألكثر من شخصُت اذكرت القصص اليت بُت أيدينا اغبجرة ك كأهنالحجرة:  -
... قبدىا عند "عزم بوخالفة"  ك ٓب تظهر القصة ىل ىذه اغبجرة عبارة عن صالة أك غرفة نـو

   ُب قصتو "النائموف على ما كاف" اليت تدكر حوؿ صديقُت مثقفُت يتقاظباف ىم تقدـ الغرب 
 ك تأخر العرب ُب كل اؼبيادين: االجتماعية  االقتصادية ، السياسية بعدما كانوا أسياد الدنيا :

ؿببوسة، كل شيء يصلك مسمعو... يدمي نفسو لقد أزعجو رفيقو كثَتا ، حىت أنو  " أىات
أحس ك ىو ُب منزلو أنو وبضر مأسبا ، رغم كل ما ىيأ لو ... كانا ُب اغبجرة عندما امتدت 
أصابع رفيقو إٔب زر اغباكي ببطء كأهنا سبتد كبو اعبحيم انطلق الصوت يداعب آذاهنما... كانا 

شديد ، ك كالؽبما وبس احساسا خاصا ... صديقو يبدك مطمئنا ؼبا يقولو  يصغياف بانتباه
 .(1)صاحب الربنامج اإلذاعي كأنو يبدد ما يعانيو... أما ىو فيبدك كئيبا " 

يظهر ذلك  من خالؿ  تبدك ىذه اغبجرة مكانا مفتوحا للزائرين ، ك ليست مكانا خاصا،
ىذا ح ىذا اؼبكاف على العآب اػبارجي يفتك صديقو فيو ، كما يوجد فيو راديو جلوسو ىو 

العآب الذم يدخل ىذه اغبجرة بدكف استئذاف فيزيد من كآبتو من جراء الربنامج اإلذاعي الذم 
يتحدث عن اقبازات الغرب أما ىو فيزداد آىات ، فيصَت منزؿ صديقو بالنسبة إليو مأسبا يعزم 

 فيو العركبة .

الغيم" يعطينا القاص "ؿبمد دحو" تفصيال ك صفيا عبرأة  ُب اجملموعة القصصية "عندما ينقشع
بداعها بالرفض من السلطة األبوية لوال صية اؼبثقفة اؼببدعة اليت يقابل إالبطلة ظبَتة  ىذه الشخ

ؿبمود الذم يبدم استحسانا لكتاباهتا ك يشجعها ، وبس بنبضات قلبو قد بدأت تدؽ 
 ألجلها . 

 ها ألهنا ُب نظره هبذه الكتابة قد جلبت لو العار:كاف األب يفكر ُب حبسها أك قتل
                                                             

 .    26عزم بوخالفة : الربؽ ، ص: (1)



 الفصل الثاني:.....................أنماط المكان في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة
 

777 
 

" خرجت زكجتو بعد أف أرخت ستائر الغرفة ، ك بينما ىو يفكر ُب أمر ابنتو دانبتو سنة النـو  
فاستسلم لتلك اللحظة ك أخذ هبوب عوآب متفرقة ، تراءت لو نفسو ذليلة ، ك أف أمرىا قد 

أحد ، فهب خبنجره يريد قتلها ك ما إف ىم  تفشى بُت الناس حىت ٓب يعد يستطيع مقابلة
 .(1)بذلك حىت أفاؽ غبالو ، تبُت لو أف األمر ليس ؾبرد كابوس عابر " 

ُب مثل ىذه الغرفة كاف أب ظبَتة وبلم بنهاية العار ، إال أف اغبلم انقلب إٔب كابوس فهو ال 
إال ؿبمود الرجل اؼبثقف  يريد أف يقتلها  بل يريد أف يقتل إبداعها ، ك ٓب ينقذىا ك إبداعها

الذم وبب اؼبرأة اؼببدعة عندما خطبها ، ظبَتة ىذه الفتاة اليت ربدت اجملتمع من أجل إبداعها 
 يصف لنا القاص حجرهتا فيقوؿ : 

"ٓب تكن حجرهتا تربو ُب طوؽبا كال ُب عرضها عن مًت ك نصف ، تقـو ُب أحد جوانبها رفوؼ 
ك  ك خيوط ، تكدست فيها بعض اجملالتائط دبسامَت اجملالت لوحة بالية ، شدت على اغب

ك اعبرائد ك كتب قديبة ضاعت ىي األخرل أجزاؤىا ، ك اعبزء األكرب منها امبحت كتاباتو 
ه، كما ىبتفي البدر خلف السحاب ، ك ٓب تبق ىناؾ غَت بصمات سوداء ربتل ر و اختفت سط

قطعة حديدية ، ذات فركع مقوسة اؼبساحات ُب أمن ك استقرار ك ُب اعبهة اؼبقابلة تنتصب 
لتعليق اؼبالبس ك دبحاذاهتا طاكلة ك كرسي ، فوقها قلم ك قصاصات من األكراؽ اؼبطوية 
اندست ُب ثناياىا كتابات ظبَتة ، ظبَتة ىذه الفتاة اليت تقضي معظم كقتها ما بُت صفحات 

ك صورىا  خياالهتا  يأ ما بُت تشابيهها كالكتب ك اجملالت ، تعب ُب نشوة اؼبطالعة ك تتف
اعبذابة  كقد ازداد حبها لذلك ، حُت اكتشفت يوما كىي ربرر موضوعا طلب منها كتابتو أهنا 

 .(2)ال زبتلف كثَتا عما تقرأ " 

                                                             
 .    40ؿبمد دحو : عندما ينقشع الغيم ، ص: (1)
 .     30، ص:  ـ ف(2)
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عندما نقرأ ىذا اؼبقطع ، ك نتأمل ىذه اللوحة الوصفية اليت استطاع أف يرظبها لنا القاص "ؿبمد 
رة ظبَتة الفتاة اؼبثقفة ، سوؼ لبرج بنتيجة مفادىا أف دحو "حبركفو ك كلماتو للحجرة أك حج

مثيالهتا من النساء ُب تلك الفًتة اليت كانت  حجرات البيت كال حجراتحجرة ظبَتة ال تشبو 
تعد فيها اؼبرأة ؼبهمة كاحدة ُب اغبياة ك ىي الزكاج  فلم تكن غرفة للحلم بفارس ىبطفها من 

يكية ك ٓب يصف القاص سريرىا اؼبزدرم بزركشات ككركد بيتها ، كما نرل ُب الركايات الكالس
 ضبراء ، كال بوسادة تقاظبها الشوؽ حملبوهبا ، بل كاف كصفا مغايرا غبجرات الفتيات ُب عمرىا 
كانت ال تربو ُب طوؽبا  ك ال ُب عرضها عن مًت ك نصف، ك على ىذا األساس يتخيل لنا أف 

ك خواطرىا في فيو ظبَتة مكنوناهتا  ك مكاف سرم زبىذه اغبجرة ُب اغبقيقة ما ىي إال مكتب أ
ك قصصها عن اجملتمع، عن أبيها الذم يعترب كل ذلك عارا ك عيبا ، ك يبكن أف قبسد صفات 

 حجرهتا  ُب  ـبطط "شجرة الوصف" اػباصة هبا . 
 شجرة الوصف: حجرة ظبَتة. 

 

 

 

                             

  -أ                ب-   

 

 

 

 

 حجرج صميرج 

 انصفاخ

حجمها متر 

 و وصف
 انعىاصـــــر انهىن ال شيء  مرتعح انشكم واحذج حجرج

قطعح حذيذيح نتعهيق 

 انمالتش
 حائط ته رفىف نىحيح

تانيح مشذودج  - انكتة و انمجالخ

تانحائط تمضامير و 

 خيىط 

  

مقىصح تعهق  راخ فروع

 تها انمالتش
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: يظهر اؼبطبخ أك غرفة الطعاـ عند القاص اعبزائرم "ؿبمد نطور"  المطبخ  ) غرفة أكل ( -
ُب ؾبموعتو القصصية "من فيض الرحلة"  ُب قصتو " تفريعات على طاكلة األحزاف " ذلك 

من بُت اؼبكاف الذم تعمو الفوضى:  " ... أزاح الغطاء ككقف تاركا كراءه صغَت أملس ينزلق 
شفتيو ك ال يستقر على نغم معُت اذبو صوب اؼبطبخ... صدمتو األكاين اؼبتكدسة ُب حوض 
اؼبغسل بأكساخها ك إدامها اؼبتجمد ... قلب شاربو السفلي ك خرج لَتتدم ثيابو ، ك ىو يقوؿ 

 .(1)ُب تعجب ... ماذا أصاهبا اليـو ألكؿ مرة أرل أكانيها بدكف غسل "

طبخ كمكاف مهم يبُت مدل اىتماـ القاص بالنظاـ األسرم الذم يؤدم يظهر ىذا اؼبقطع اؼب
فيو الطعاـ دكرا خاصا فيو ، حيث يرتبط كثَتا هبذا اؼبكاف الذم يكوف أليفا كمرغوبا كمهما ُب 
العادة فال يبكن أف نتصور بيتا بدكف مطبخ حيث تؤثثو أدكات كمواعُت .... سبيزه عن باقي 

كما أنو يتصف بالفوضى كيكوف للمرأة فيو حضور ملفت لالنتباه على   ، األماكن األخرل
 عكس الرجل الذم ال يدخل إليو إال لألكل أك الشرب.

لذلك قبد الشخصية عندما دخلت اؼبطبخ فوجئت " باألكاين اؼبكدسة ، األكساخ ، اآلداـ    
ؽبا حباؿ من األحواؿ أف تًتكو اؼبتجمد " ألف اؼبرأة اعبزائرية مهوكسة بنظافة ىذا اؼبكاف ال يبكن 

 إال إذا أصاهبا اؼبرض. 

يطلق عليو ُب مقطع آخر القاص "بوجادم عالكة" كدائما ُب  قصتو " البدلة ذات األزرار 
اؼبذىبة "  بغرفة األكل: " دخل غرفة األكل اليت ىي أيضا قاعة االستقباؿ ، ىـو ُب أرجاء 

قبعتو على الطاكلة ، عادت أمو تلج عليو أال  الغرفة بنظرات تافهة ، جلس فوؽ كرسي كاضعا
 .(2)تنزع مالبسك ك تغتسل "

                                                             
 .    69مصطفى نظور : من فيض الرحلة ، ص: (1)
 . 96رات من اعًتافات مارؽ ، ص : عالكة بوجادم : شذ(2)
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أنو مكاف لألكل فهو كذلك مكاف فباإلضافة إٔب يعطي القاص ىنا دكرا آخرا للمطبخ 
لالستقباؿ ، بو طاكلة ك كراس ألجل اعداد موائد الطعاـ " الفطور ، الغذاء ، العشاء " لذلك 

د رجوعو من اػبدمة الوطنية كاف أكؿ مكاف حبث فيو عن حبيبتو قبد صاحب البدلة الزرقاء بع
زينب ىو اؼبطبخ ، ك لكن ىيهات فقد تزكجت ك انتهى األمر: " خيل إليو أنو يلمح شبح 

 .(1)ابتسامة عابثة  على شفيت أمو  " 

جاء ذكر اؼبطبخ ىنا من خالؿ ما قامت بو الشخصية من عملية البحث عن زينب فحاكؿ 
ك بُت اؼبرأة اليت تقضي معظم كقتها  المكان / المطبخربط بطريقة فنية، مرئية بُت القاص أف ي

 فيو. 

دما ال هبد مكانا يبيت من أماكن اإلقامة االختيارية اؼبؤقتة ، يقيم فيها االنساف عن: الفندق -
ك الفندؽ ىو عبارة عن ؾبمع سكٍت صغَت ، زبتلف فيو اغبياة عن البيت الذم يكوف فيو فيو  

  ك باحتو  الفرد مستقال عن اجملتمع ، فهو ُب ىذا اؼبكاف قد يتشارؾ معهم اغبماـ ك األكل 
إال أف الشيء الذم يظل خاصا ُب ىذا اؼبكاف ىو الغرفة ، ُب الفندؽ غرؼ عديدة مرقمة 

 عبارة عن رقم .  فتصبح أنت فيو 

ُب اجملموعة القصصية "خلف األشعة" للقاص "ؿبمد حيدار"  ُب قصتو "تعادؿ اػبطيئة " 
، كما أف الذم جاء من اعبنوب إٔب مدينة كىراف لقضاء  للخطيئة مكانالفندق يكوف 

عطلتو ىركبا من جحيم اغبرارة ىناؾ ، كاف يؤؼبو ترؾ حبيبتو ك خطيبتو ىناؾ فقد: " بات 
على التفكَت فيها ... عفتها ... مثاليتها ... حبها اؼبفرط لو ... كلها عوامل التحمت  مدمنا

                                                             
 .      96عالكة بوجادم : شذرات من اعًتافات مارؽ ، ص : (1)
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حوؽبا قصة ارتباطو هبا... رغم ما زبلل ىذا االرتباط من أىواء ، كادت ربوؿ دكف احتوائها  
 .(1)لوال اسراعو بإعالف اػبطوبة ... " 

و، فوالدهتا تطالب دبهر قات أماميبقى ىذا اغبب يتأجج ُب قلب "كماؿ" الذم تقف كل اؼبعو 
ك أبوه يرفض، كاف كماؿ يفكر ُب كل ذلك ك ىو ُب فندؽ دبدينة كىراف، ىذا ما جعلو  خيإب

 يغادر الغرفة ليال:

الليل تناصف أك يكاد ... الشوارع خلت من اؼبارة ) كىراف ( استعادت  ادر الغرفة ..." غ  
بعض ىدكئها اسًتجعت شيئا من سكينتها ، على عمود الشرفة اتكأ ، الفندؽ ذك طبقات 

ك زبوف يقف بشرفة ثالث ... ضوء خافت منبعث ، باب الغرفة اؼبتواجدة بالطابق األسفل 
   .(2)يجارة يبتصها بُت حُت ك حُت "ال يبدك منو سول جذكر سىذه الغرفة ...

 يصف لنا القاص ُب ىذا اؼبقطع الفندؽ الذم أقاـ فيو كماؿ، فهو فندؽ من ثالث طبقات
كل غرفة تطل على الشرفات إال أف الشيء الذم أثار كماؿ ىو الضوء اػبافت اؼبنبعث من 

 غرفة متواجدة ُب الطابق السفلي:

أنو يرتدم ثوبا إٔب درجة وبسب معها شيخا ر...لو ك قد أشعل النو " الزبوف تراءل  
 .(3)متقاعدا... أختاه ىي... بالتأكيد " 

يظهر ىذا اؼبقطع أف الفندؽ مكاف ال وبفظ خصوصية اآلخر باعتبار أف كماؿ استطاع أف 
يعرؼ الزبوف الذم يقيم بغرفة متواجدة بالطابق األكؿ ، ك ىذا ما هبعلو مكانا منفتحا نوعا ما 

اىم اؼبرأة ُب تشكيل صورة ىذا اؼبكاف رغم أف كجودىا يتناَب مع العادات كاألعراؼ ك ىنا تس

                                                             
 .       62 ؿبمد حيدار : خلف األشعة ، ص :(1)
 .      63ص : ، ؿبمد حيدار : خلف األشعة(2)
 .      94، ص :  ـ ف(3)
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السائدة ُب ؾبتمعو فاؼبرأة كحدىا ُب غرؼ الفندؽ مدعاة للرذيلة كالعهر، ك ىذا ما يدعو كماؿ 
إٔب التفكَت بغرائزه ك ىو يتأمل غرفتها ففي ىذا اؼبكاف وبدث كل شيء ، ك ما يساعد أكثر 

الليل الذم يعترب " رمزا لالكعي ،لذلك يطفو فيو الغابر الدفيق من الذكريات على  ُب ذلك ىو
، ك ىذا  (1)صفحة اػباطر ك تتفتح فينا ، بفضلو عيوف ظباكية ُب مثل رفعة النجـو أك أكثر "

ما يدفعو ػبيانة خطيبتو ألنو بدأ يفكر جديا ُب الذىاب لغرفة تلك الفتاة   أك تأٌب ىي إليو 
  بقولو :

 تعإب إذف...  -"

 لكنٍت خائفة...  -

  ؟فبن  -

 ال أدرم ... -

 ال أحد زبشُت الكل نائم ... إال كبن... -

 .(2) انتظر ... الثانية بعد منتصف الليل."-

يتحوؿ ىذا  اؼبكاف بوجود اؼبرأة ؼبكاف تثار فيو الغرائز ك وبوؿ األفكار اجملردة إٔب لذة حقيقية 
ملموسة  باعتبار أنو قد وبدث فيو كل شيء خبفاء، لذلك فقد دعا كماؿ الفتاة إٔب الغرفة 

يانة ينشد اللذة ك وبلم بالضمة ك الذكباف ُب اآلخر ، ٓب يفكر غبظة حُت دعاىا إٔب غرفتو باػب
الذم جاء إليو لَتتاح من العمل المكان  / الفندقاليت سوؼ يرتكبها ُب حق خطيبتو فيصبح 

، ك يهرب من حرارة اعبنوب    إٔب الفندؽ / اػبيانة ، الفندؽ / اعبنس ، حيث غرفتو ماىي 
                                                             

 :  ، نقال عن 375عبد الصمد زايد : الركاية ك اؼبكاف ، ص: (1)
G.Durand ,les structures anthropologiques de l’imaginaire , p : 250 .      

 .       65ؿبمد حيدار : خلف األشعة ، ص : (2)
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إال احدل غرؼ ىذا الفندؽ اليت يبارس فيها اعبنس بسرية كترتكب فيها اػبيانات، فلم تكن 
تلك الفتاة اليت حلم هبا ىذه الليلة إال "أنوار" خطيبتو اليت أخربتو أهنا ال تريد أف تذىب إٔب 
             أم مكاف،  فإذا هبا ُب نفس الفندؽ الذم يقيم فيو كماؿ ، فاػبيانة ىنا متكافئة 

القاص أراد من خالؿ عرض ىذه القصة أف يبُت مدل انفتاح ىذا اؼبكاف على / اعبنس / ك 
اػبيانة ، ك أف الرجل ك اؼبرأة متساكياف ُب ذلك ، ك كالنبا معرض للخطأ، ك أف النظرية القائلة 

ُب خبيانة الرجل للمرأة ك أنو اؼبتهم األكؿ ُب ذلك نظرية خاطئة ، فكانت قصة كماؿ ك أنوار 
لة اليت بينت عالـ اآلخر سبب ُب الوقوع  ُب الرذياف الذم اختاره كل منهما من دكف إىذا اؼبك

   نسانية ، اقبلت اغبقيقة كتعرت الذات اإل اؼبكاف / الفندؽىذا  حقيقتهما معا كبفضل
 الضعيفة .

" اليت ربكي يظهر الفندؽ ُب اجملموعة القصصية "غبن افريقي" "ألضبد منور" ُب قصتو " اؼبنهـز 
عن اغبب الوطن ، اػبيانة ، السجن ... كمكاف إلعادة شريط اغبياة ، يقـو بتحفيز الذاكرة: " 
ُب غرفة الفندؽ فتح حقيبتو فرأل فيها اؼباضي بكل أحالمو ك تطلعاتو ، تأمل الشهادة الذىبية 

عد الدراسة  ك ُب اليت ناؽبا ُب أعلى معهد للبًتكؿ ك اشتهرت بأكركبا ، فتذكر زمالءه على مقا
اؼبخترب الكبَت ك ىم يطوفوف ُب احملطات العائمة حبر الشماؿ أثناء التدريب ، فقزت إٔب ذىنو 

 .(1)صورة جاكلُت ، أك جاكي كما ينادكهنا " 

من خالؿ ىذا اؼبقطع النصي تظهر العالقة بُت اؼبكاف ك الشخصية عالقة متوقدة، فيكوف ؿبل 
   حيث يدفع الشخصية من خالؿ توفَت اعبو اؼبالئم إٔب السرحاف ُب أغوار الذاكرة  تبئَت

فبعدما خرج من السجن بتهم سياسية تذكر حبو الشديد للوطن كل ذلك ك ىو ينظر إٔب 
من معهد البًتكؿ كتذكر جاكلُت اليت درست معو ألهنا  ذىبية اليت ناؽبا ُب اػبارج الشهادة ال

كثَتا ما نصحتو بالعمل ُب اػبارج إال أف حبو الكبَت للوطن دفعو بالعودة إٔب حضنو ، ىذا 
                                                             

 .      96ص : ، ؿبمد حيدار : خلف األشعة (1)
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األخَت الذم لفظة ك أدخلو السجن بتهم كاىية ، كىنا تصبح  غرفة الفندؽ كوعاء يضم 
 شخصية .ـبتلف االسًتجاعات الزمنية اليت أثرت ُب حياة ال

الذم يكوف  المكان / الفندقيطرح القاص "بوجادم عالكة" نفس القضية السابقة ك ىي 
   سببا لدفع الفرد للتذكر، كما أنو مكاف يثَت الغريزة أك الشهوة اعبنسية ، ك ارتكاب اؼبعاصي 

ة من ك ىذا ما قبده ُب قصة "الذين ال مدينة ؽبم " عندما تسافر الشخصية إٔب اعبزائر  العاصم
 أجل العمل فيجد نفسو ُب غرفة ُب فندؽ يقلب فيها صور الذكريات:

الذكريات حطاـ الذكريات ، اآلماؿ تعتعة خرساف تذكب ُب الصمت ك من أركاف غرفة " 
الفندؽ الباردة تزعق الوحدة ك اؼبيعاد مع الغركب مازاؿ بعيدا ، مل كقفتو السانبة وبدؽ ُب فراغ 

رجاء الغرفة الباردة نظرة شاردة استقرت على صورة مبعثرة فوؽ شارع جانيب موحش ىـو ُب أ
 .(1)" ظر عتيقة صبدت ُب الزمن ك اؼبكافالسرير ؼبنا

النص الذم بُت أيدينا يبُت عالقة الفندؽ بالذكريات ، ك ىي اشكالية نراىا قد تكررت عند  -
عاؿ ، ك ما يساكيها ُب ذلك القاص اعبزائرم ، كأف ىذا اؼبكاف كاعبمرة اؼبتقدة اليت تنتظر االشت

ك  االنساف برىة من الزمن عن عاداتوىو أف الفندؽ مكاف إقامة مؤقت لذلك ففيو يتوقف 
عاؼبو ك أىلو ... كما أنو مكاف بعيد عن األىل ك اػبالف ك األصحاب ، يبارس فيو الفرد ما 

النـو ، كمنو فالفندؽ يشاء دكف رقابة من األىل ، كما أف الغرفة تكوف ؾبهزة لالستلقاء ك 
 :الشهواتك أماـ ية اليت تنهـز أماـ الذكريات االهنزام يةوبتوم على الذات االنسان

يقاع اغبيوم ، أخذ يهتز ُب حركات متشنجة متوترة ، ك يدكر ُب " كجد نفسو يتمايل على اإل 
السرير الغرفة الضيقة مهمهما بكلمات ال معٌت ؽبا ، توقفت األسطوانة ، رمى نفسو فوؽ 

متهالكا ضم اؼبخدة إٔب صدره ك غرؽ ُب تصورات ملحة ، ماؿ على جنبو ، أفرغ جوعو 
                                                             

 .       99رات من اعًتافات مارؽ ،ص: شذعالكة بوجادم : (1)
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اعبنسي ُب العادة السرية، قاـ ُب امشئزاز فأكمل ارتداء مالبسو مستعجال أسرع ىاربا إٔب 
 .(1)الشارع " 

، فغرفة الفندؽ زبتزؿ اؼباضي الذم ساعد  الحاضر الماضي ويبثل ىذا النص بؤرة الصراع بُت 
على ظهوره عوامل البعد ك الوحدة ، فهو مكاف هبتاح االنساف دبا يبتلكو من صفات ، وبدث 
فيها كل شيء ك يظهر االنساف داخل الغرفة كل ما كاف ىبفيو ُب بيتو حيث تتسارع ذكرياتو 

"سليمة": " قصة حب توشك أف ك أحالمو ك حب حياتو و ، ك يتذكر آالمو ك معاناتو  أمام
ياء أخرل ك أخرل ك ىذا السرير اؼبغرم للنـو ك أش، كل ىذه الصور (2)تتحوؿ إٔب حطاـ " 

مكاف  شباع جوعو اعبنسي كىو عمل سرم / العادة السرية ُب تدفعو إٔب جعلو / مكاف إ
 /مغلق .

ك تطلب  لذاكرتو ك لذتو العناف يطلق الفرد ذبعل السكوف ك اؽبدكء ب اؼبسكونةفغرؼ الفندؽ 
فتح باهبا لتنغلق منفصال عن العآب ـبتلفة عنو ، تنمنو الرقص على أكتار اغبزف فتكوف مكانا 

 .فيها ما يريد بدكف تعقيدعليو ك تنفتح على الذاكرة ، فينكشف اؼباضي بكل أطيافو ك يبارس 

مكاف كه الغرفة   فسو ُب كل مرة أسَت ىذعلى ساكنها ليجد ن ك بعدىا ستضيق مرة أخرل
، ك ينغمس أيضا ُب اللحظة اغباضرة ك اللذة الراىنة ، ك يعانق اؼباضي ك يسمع نفس متحوؿ
:" ستضيق حجرة الفندؽ البارد ، سيتضاعف الشعور بالوحدة ، ك تبك اػبواطر  األغاين

 اؼبنفضة ستحيط بك من كل مكاف ، ستقـو بالعادة السرية مرارا ، سيخترب عيسى اعبرموين
 .(3)كىبترب معها حطاـ الذكريات ك تعتعة األماين اػبرساء "را "كاش قربك لليل يا زرزكرة مرا

 من خالؿ ما تقدـ تظهر النصوص اليت بُت يدم الفندؽ:
                                                             

 .      101عالكة بوجادم : شذرات من اعًتافات مارؽ ص : (1)
 .       102ـ ف  ،ص: (2)
 .       103عالكة بوجادم : شذرات من اعًتافات مارؽ ،ص : (3)
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 مكاف لإلقامة االختيارية اؼبؤقتة حيث يلجأ إليو الفرد لظركؼ متعددة . -1

   ؾبموعتو القصصية خلف األشعة الفندؽ / مكاف للخطيئة عند القاص ؿبمد حيدار ُب  -2
 ك أيضا مكاف للخيانة ، يبكن أف لبلص إٔب ثنائيتُت الفندؽ / اػبطيئة ، الفندؽ / اػبيانة . 

تساىم اؼبرأة ُب تشكيل ىذا اؼبكاف حيث تكوف أكثر حرية فيو من البيت، ألف الرقابة فيو  -3
 غَت موجودة ك ىذا ما يثَت غرائز الرجاؿ.

 ف / اؼبلجأ ، للهركب من الواقع إال أنو مكاف / متجمر متقد يوقظ الذاكرة .الفندؽ اؼبكا -4

مكاف يثَت الغرائز ك ارتكاب اؼبعاصي نتيجة الوحدة، السكوف، الغربة،  -5
أظهر القاص بوجادم عالكة  الضجرالسرير...هبعل الفرد يطلق العناف لنزكاتو ك غرائزه كما

 السرية " .  شباع اعبوع اعبنسي ُب العادة "مكاف إ

قامة فيها نساف ك يكوف ؾبربا على اإلا اإلاليت يقيم فيهاكن ىي األم االجبارية : اكناألم -ب
لعدة أسباب  ك قد تناكلت القصة اعبزائرية من خالؿ النصوص اليت بُت أيدينا ، أربعة مباذج 

تعترب مصدر عداء خيم ، اؼبستشفى ، اؼبقربة " السجن  ، اؼب أكؽبذه األمكنة ك ىي " الزنزانة 
 لإلنساف ، فهو ال يألفها ك ال وببها ، يكرىها إال أنو هبرب على االقامة فيها .

قامة جربية، رببس فيو اغبريات بغض النظر تكوف فيو اإل مكاف معادمالزنزانة / السجن: " -
عن أصنافهم ك أسباب حبس حرياهتم ، فهو مكاف لو حدكد ك حواجز ال يستطيع من بداخلو 

ك منو سوؼ كباكؿ من خالؿ استقرائنا  (1)ركج منو إال بتحطيم ىذه اغبدكد ك اغبواجز "اػب
لصورة السجن ُب القصة اعبزائرية من خالؿ النصوص اليت بُت أيدينا تبيُت العالقة بُت اؼبكاف / 
اؼبغلق ، اؼبكاف / اؼبعادم ، اؼبكاف / اجملرب على اإلقامة فيو ك بُت الشخصية، ك تبيُت نظرة 

                                                             
 .     55حسن حبراكم : بنية الشكل الركائي ، ص: (1)
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سباس السرد  القاص اعبزائرم ؽبذا اؼبكاف فالغاية " ليست كصفا ؼبظاىر اؼبكاف اػبارجي بل سَت
نسانية يكمن ُب كاف ، فإذا كاف جوىر التجربة اإلنسانية ُب عالقتها باؼبمع اشكالية الذات اإل

مهما لفهم أبعاد  عمق ارتباطها باؼبكاف فإف قراءة التوظيف السردم للمكاف تشكل مدخال
 .(1)نساف ك اؼبكاف " لعالقة بُت اإلا

يظهر السجن عند القاص اعبزائرم "أضبد منور" ُب ؾبموعتو القصصية "غبن إفريقي"  ُب قصة 
" اؼبنهـز " مكانا يضيق على االنساف ك يغلق عليو ، ك منو فالعالقة ىي عالقة عداء يهيمن 

       ، أسئلة  ك تعذيب على الشخصية / اؼبكاف من كل جانب ، تظهر فيو كجوه متجهمة 
  ك استجوابات ك زنزانة ؿبكمة الغلق فنسبة انفتاح ىذا اؼبكاف ُب الغالب ضئيلة ك استثنائية  
ك طويلة خاصة بعد اصدار األحكاـ فالقليل من ىبرج برباءة ، من ىنا تتبدل قيمة حرية 

ُت جدراف أربعة ال " بانغالؽ ىذا اؼبكاف حلما : االنساف ك ما كاف  شيئا عاديا يصبح بعد
، ك منو فما على (2)يبلك االنساف القدرة على اغبلم ... اغبلم أعظم شيء يبلكو البشر... " 

طالؽ العناف للخياؿ ، باعتبار أف السجُت ؿبكـو دائما يم ُب ىذا اؼبكاف سول اغبلم ، ك إاؼبق
فتجده وبلم  بسلطة مقيدة فإف الذم أجرب على االقامة فيو عليو أف يهيئ نفسو لذلك، 

"باغبرية ، الشارع  البيت....اْب "، إال أف الشخصية أرادت أف توصل درسا للسجاف، عندما 
 سألو :

 ربلم؟". ؼباذا -"

 (3)أحاكؿ أف أتذكر حكايات جدم"-

 كانت حكاية جده موحية، ربكي عن الظلم االجتماعي كتقييد اغبريات:
                                                             

 .       223، ص :  2013، يناير ، مارس  41ؾبلة عآب الفكر اجمللد سلطة اؼبكاف اؼبغلق،  حسن ؿبمد النعيمي :(1)
 .       31أضبد منور : غبن إفريقي ، ص: (2)
 .  31أضبد منور : غبن إفريقي ، ص:   (3)
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أقفاصها، كأثارت ىذه العبارة فضولنا، فأغبحنا " ركت لنا جدٌب ذات يـو أف الطيور ربلم ُب 
أعٌت كبن األطفاؿ ، على جدٌب لتحكي لنا قصة الطيور اليت ربلم ُب أقفاصها ، قالت: أف 
العصافَت كانت ُب قدًن الزماف تتحدث بلساف فصيح ٍب غضب عليها السلطاف، فأمر كبَت 

فاؿ، كؼباذا فعل السلطاف ذلك السحرة فأخرس ألسنتها ، كصرخنا بصوت كاحد أعٍت كبن األط
 .(1)يا جدٌب ، قالت: اهتمها بالزندقة كالكفر بالنعمة"

كىذه القصة اليت حكاىا السجُت للسجاف ربتمل عدة معاف فالطيور ترمز للحرية ك األقفاص 
ترمز للسجن  اللساف الفصيح ىو قوؿ اغبقيقة كاؼبطالبة باغبقوؽ كالعدؿ كاؼبساكاة ، كالسلطاف 

م الذم يصادر حريات مواطنيو ، فًتاه يسجن كل من يطالب حبقوقو أك هباىر باغبق  ىو اغباك
 لكي زبرس األلسنة.

غلق" ليست للمسجوف كإمبا للسجاف، اليت تزيد حجمها  كمكاف م  إف السلطة ُب "السجن 
كلما عاند السجُت كرفض اإلجابة عن كافة األسئلة، لذلك فقد كجد نفسو ُب غرفة الطبيب 

التعذيب الذم مارسو السجاف عليو إال أف الطبيب ؼبا يسألو ماذا تريد، يبقى اغبلم  من جراء
 الذم يراكده ىو اغبرية بقولو: 

ُب الفناء  فناء  ح لو السجاف بأمر من الطبيب بفسحة. فسم(2)"أريد أف أرل الشمس"
ه تؤؼبانو أشد السجن: "فتح عينيو بعض الدقائق اػبمس األكٔب كراح ينظر فيما حولو كانت عينا

األٓب، ككاف يعاين ُب كل مرة يتحامل على نفسو كيقف ثانية ،كانت األكامر تقضي بأف ال 
هبلس السجناء ُب فناء السجن كأف ال يتوقفوا عن اؼبشي ، راح يتأمل السجناء ،كاف أغلبهم 

                                                             
 .  32، ص:  ـ ف  (1)
 .  33، ص: ـ ف  (2)
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 ذاىال عما حولو متصلب األعضاء منكمشا على نفسو ، كانوا كقطيع من الدجاج اؼبفرـك ُب
 .(1) يـو مطر..."

يصف لنا القاص من السجُت كما ينتهي إليو من تعذيب سواء أكاف مذنبا أك مظلوما، مثل  
بطل ىذه القصة الذم سجن ظلما ، فهو من السجناء السياسيُت الذين طالبوا بالعدؿ ، درس 

كلمات اغبق ُب معاىد أكركبية أحس بالوطنية كأمل ُب العمل ُب بالده لتستفيد بعلمو،  إال أف  
من  -اليت كانت زبرج منو جرتو إٔب ىذا اؼبكاف اؼبغلق ،سرعاف ما ربولت ىذه اغبياة اعبديدة 

إٔب  -األعضاء   استجواب، تعذيب ، أكامر ، كالذىوؿ من حوؿ ما يركنو ىناؾ، كتصلب
 ذبربة مريرة  بشعة جبعلو يتناسى القهر ك الفساد كيسكت عن اؼبظآب:

أمضى اقرارا بأنو كاف مذنبا ُب حق األمة ، كأنو نادـ على كل ما بدر  "قبل أف يغادر السجن
منو من أقواؿ كتصرفات ، كأمضى تعهدا بأنو لن يشتغل بالسياسة ُب اؼبستقبل ، كلن ينضم إٔب 
أّم حزب ما عدا اغبزب اغبكومي : إذا قبلت من فيو عضويتو كأنو سيكوف مثاال للمواطن 

 .(2) و كيعمل من أجل كحدتو كتقدمو كرفاىيتو إْب ..."العريب الصاّب الذم وبب كطن

يكشف ىذا اؼبقطع نوع السجُت الذم كاف بداخلو، فالسجُت مثقف سياسي حقوقي  كمن  
فظاعة ما عاشو من كاقع مرير ، ربرل فيو القاص حقيقة اجملتمع كىذا اؼبكاف ، أصبح لزاما عليو 

انو كقلمو حىت يصَت مطيعا غَت معًتض من أف يصمت لألبد هبذا التعهد الذم سَتكض بو لس
 أجل أف ال يدخل ىذا اؼبكاف مرة أخرل.

إّف ىذا اؼبكاف هبعلنا نقف على حقيقة الوطن ككل الذم أصبح فيما بعد سجنا كبَتا بالنسبة 
للشخصية فالوطن برمتو وبكم قبضتو على الشخصية اليت رفضت السكوت كالطاعة ، فجّردكه 

                                                             
 .  33غبن افريقي ، ص: أضبد منور:   (1)
 .  24، ص:  ـ ف  (2)
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أف ينفوه عن ىذا الوطن كىنا يريد أف يبُت القاص الصورة اؼبعتمة للوطن   من الوطنية ، فقرركا
 ككل الوطن/ زنزانة كبَتة:

اآلف يبكنكم  ،جو الربقية التالية إٔب أصدقائو، ك د األكركيب الذم اختار فيو منفاه"من مطار البل 
 (1)ربية"أف تبعثوا التعازم ألف اؼبوت اغبقيقي أف يضيق بك الوطن ُب عرض الصحراء الع

يظهر السجن عند القاص "عزم بوخالفة" ُب ؾبموعتو القصصية "الصدأ" مكانا يتعلم فيو الفرد 
ألبيض كاألسود" عن حب الوطن كالذكذ عنو ، كأجبديات اعبهاد ، ربكي قصتو "ذكريات با

  كعن اعبهاد ُب سبيلو عن الثورة كاغبرية فالقصة ربكي عن الثورة التحريرية الكربلحب الوطن 
بطل القصة لص وبًتؼ سرقة الدجاج اعتقل ُب القرية أثناء مدانبة اعبنود اقتيد إٔب الزنزانة ظنا 
منهم أنو ؾباىد كبَت كلو عالقة "بالفالقة"،ٓب يقتنعوا بكالمو كتصروباتو اليت ظل يرددىا: " ال 

سبهلوين أعرؼ أحدا ، أنا لص.. لص دجاج، لقد كنت أنوم القياـ بعملية سرقة غَت أنكم ٓب 
فتم القبض علي...أنا لست من ىذه القرية...اسألوا أقسم لكم بأف ىذا ىو نشاطي، ليس ٕب 

 . (2)نشاط سواه"

يظهر السجن ُب ىذه القصة كمكاف للتعلم فهو كاؼبدرسة يتعلم فيها اعبزائرم أصوؿ اعبهاد ُب 
ا بعد ؾباىدا سبيل الوطن،  البطل الذم كاف عبارة عن لص وبًتؼ سرقة الدجاج يصبح فيم

 كىذا باحتكاكو ُب السجن بأحد اجملاىدين:

" اقًتب جندياف منو ثبتا بأذنيو شيئا باردا اىتزاز التيار الكهربائي يشل عضالتو...أغمي عليو  
سكبوا اؼباء على كجهو بصق جندم عليو، ك ٓب يتوقف إال عندما طلب منو القس أف يتكلم 

                                                             
 .  11، ص:  أضبد منور، "غبن افريقي  (1)
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لسوه على قمع...على عنق زجاجة مهشمة...صرخ ثانية أف يقوؿ كل شيء... ٓب يتكلم اج
 .(1)استغاث لعن الدجاج"

 سبثل ىذه الفقرة القهر الذم سبارسو السلطة االستعمارية على اجملاىدين، من مظاىر التعذيب:

 "بصق عليو ا" تثبيت السلك الكهربائي ، شلل العضالت ، االغماء" كالتعذيب اؼبعنوم : "
و فرنسا ة"،  كىذا قمة ُب التعسف كانعداـ اإلنسانية ، سبارسأجلسوه على عنق زجاجة مهشم

كىنا حاكلت القصة أف تؤرخ لذلك رغم أف الشخصية أغبت كأصرت ُب حق اؼبدنيُت العزؿ 
، كىذا ما جعل منو ؾباىدا  اأك الفالقة إال أف العذاب طاؽبا ال تعرؼ شيئا عن اجملاىدين بأهن

 بعد خركجو من السجن:

" لقد أصركا على أنٍت من الفالقة ٓب يقتنعوا باعًتاُب، ردبا انطبق األمر عليكم أما أنا فال ، أنا  
 لص ، بل نصف لص ألين لست خطَتا...أسرؽ الدجاج فلماذا دفعوا يب إٔب ىذا السجن".

إف ىذا ؼبكاف/اؼبغلق: السجن/اؼبدرسة: استطاع أف يبٍت فيو سارؽ الدجاج شخصيتو، كىذا من 
ؿ االحتكاؾ بالفالقة كخاصة شخصية " اؼبوسطاش" اليت أثرت فيو كثَتا من خالؿ حديثو خال

 عن الوطن كالوطنية كاالستقالؿ".

ن ا قاطعو قائال بصوت رزيٓب ينتبو أب "موسطاش "الذم انتصب أمامو كعمالؽ إال عندم 
اقش معنا ، أف ال "يكفي ىراء ، ابتداء من اليـو هبب أف تتعلم ، أف تصلي ، أف تن ىادئ : 

 تضل بعيدا عنا  ألنك عندمػا تغادر السجن لن تواجو الدجاج كُب الليل ستواجو رجاال
  (2)تتعلم".  يفكركف، ىبططوف، ؽبذا هبب أف 
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كمنو فضيق ىذا اؼبكاف زاد من اتساع األفكار كتغيَت السلوكات كعلى الرغم من التعذيب 
حيث مشلت أحالمهم إال أف أكاصر األخوة كسعتو  افيةاؼبمارس عليهم داخل ىذه الرقعة اعبغر 

كيفية اعبهاد ُب سبيل الوطن، فكاف/االنغالؽ سببا ُب التأثَت   إصرارىم ، كتعلموا فيو آماؽبم كك 
ك التأثر ، كالتغيَت أب األحسن كىذا ما جعل سارؽ الدجاج يصبح فيما بعد منظرا كبَتا ُب 

 اعبهاد كالوطنية :

لُت آخرين كٓب حىت ًب اإلفراج عن  كل رفاقو بقي كحده ضموا إليو معتق "ٓب سبض فًتة قصَتة ،
  (1)م الدكر الذم كاف يؤديو معو "موسطاش".يشعر إال كىو يؤد

تبُت القصة ىنا السجن كمكاف مغلق ذم مسافة ؿبدكدة تنتهي بانفتاح معنوم ، يرمز 
سب ىذا االنفتاح من خالؿ قصة للمدرسة العسكرية اليت يتعلم فيها الفرد فنوف القتاؿ ، ك يكت

اللص سارؽ الدجاج الذم ربوؿ إٔب ؾباىد وبث اؼبعتقلُت على االستقالؿ كاؼبشاركة ُب الثورة 
التحريرية الكربل، كمنو فقد أعطت ىذه التجربة ىذا اؼبكاف اؼبغلق اؼبعادم بعدا اجتماعيا 

 لية.ككطنيا، كاستطاعت أف تصور بعض مظاىره أثناء اؼبرحلة الكولونيا

 كمنو فقد جاء ذكر السجن ُب ىذه القصة للداللة : 

 على أنو مكاف عدائي لإلنساف ينفر منو كوبس بالكراىية اذباىو. -1

 "القهر كالتعذيب". أصنافا منُب ىذا اؼبكاف اؼبغلق/ وبدث كل شيء كترل  -2

 الربيئُت حيث يصبح مكانا للحلم باغبرية.ك السجن ُب األصل مكاف للمذنبُت  -3
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كلما زاد حجم السلطة للسجاف، اتضحت معآب اؼبكاف الذم يصادر اغبرية كاغبقوؽ   -4
يؤدم إٔب نشوء عالقة جدلية بُت اؼبكاف/اؼبغلق كالسلطة فتدخل العالقة ُب حالة توتر، تفقد 

 السجُت كامل حقوقو من التعبَت عن اؼبظآب اليت يعيشها.

تو كىذا ما حدث لشخصية القصة اليت تربأ يشكل ىذا اؼبكاف مصدر هتديد لإلنساف كىوي -5
 منو الوطن. 

 يشكل الوطن ُب رصده للحريات سجنا كبَتا ضيقا، كلو كاف يًتبع على مساحة شاسعة. -6

، الكراىية، الصراع، العجز، االنبعاث.. فهو مكاف مكاف للرىبة، النشوزىو : المقبرة -
معادم لإلنساف ، كمرفوض لكنو حتمي، ىو هناية كل إنساف كهناية اغبياة الفانية كبداية اغبياة 
اػبالدة إال أنو ُب اجملموعات القصصية اليت بُت أيدينا ، يظهر ىذا اؼبكاف كمخبأ سرم  ُب 

 " .قصة "ادريس بوذيبة"  "حُت يربعم الرفض

أف الكاتب منذ البداية قد نوه أب أف ىذه القصة كاقعية  صة تؤرخ للثورة الزراعية ، كيبدكىي  ق
: "الذين عاشوا ُب قرييت كاقتسمت معهم ُب سٍت طفوليت األكٔب، قسطا  ىم فأبطاؽبا حقيقيوف

 . (1)كبَتا من عذاباهتم كنبومهم"

ىذا القهر االجتماعي كالبغض يبُت صمود فرحات بطل القصة أماـ  لذلك فإف القاص
االقطاعي ، ككقوؼ أىل القرية معو ُب كجو االقطاعي سي اغباج أدل بو إٔب هناية تليق بو كىو 

ظهر ة كتالسجن ، أما فرحات كأىل القرية فقد تقاظبوا األرض كىنا إشارة إٔب قباح الثورة الزراعي
رؼ الشيخ سي اغباج االقطاعي  ،كمكاف خراُب لالختباء فبعد أف اهتم فرحات من طاؼبقربة 

تو على نوارة حُت صرح كذبا كهبتانا أهنا أختو ُب الرضاعة حرؽ فرحات بالذم أفسد خط
الكوخ كىرب، "بعضهم يقوؿ أنو ـبتبئ ُب الغابة كبعضهم يقوؿ نفي إٔب اؼبدينة... لقد 
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ولو مضيفا قصصا خرافية ح فائو كنشط خياؿ البعض لينسجتضاربت األقواؿ ك اآلراء حوؿ اخت
عليها أشكاال بطولية خارقة، فهو يبيت ُب اؼبقربة كيلتقي بنوارة ربت ضوء القمر  كيقتسم مع 

كمنو يصبح  (1)الرعاة ما يصيده من طيور الغابة ككحوشها، كيوصيهم بأال ىبربكا أحدا عن ـببئو"
من كل كبعيد  تنمو فيو األشواؾ ، مركزا لالختباء باعتبار أنو مكاف ـبيف  اؼبكاف اؼبوحشىذا 

جانب ، كتكثر فيو الشواىد، كمكانا مهجورا غَت آىل  كيبعد عن القرية، كل ىذه الصفات 
 ، كىذا ما ذىب إليو أىل القرية. مكانا لالختباءجعلت منو 

يذىب القاص "مصطفى الفاسي" ُب ؾبموعتو القصصية "حداد النوارس البيضاء" إٔب تصوير 
 للخالص كللراحة األبدية. اؼبقربة كمكاف

قطاعية ، عن مارسيل كجده فرانسوا ، عن الفرنسي الغاشم كاال القصة ربكي عن االستعمار
 معاناة أىل القرية :

"البد أنك تذكر يا مارسيل تاريخ فرانسوا ال بد أنك ربفظو ُب كراس من ذىب خالص لكنك 
يكفك ما القاه العماؿ كما  ٓب يكفك ذلك كلو يا مارسيل ، أنت طموح أكثر من جدؾ ٓب

  (2)القاه الفالحوف على أيديكم أنت كأبيك كجدؾ " 

رض الفالحُت  كفبارسة يبُت ىذا القاص مظاىر االحتالؿ الفرنسي على اعبزائر ، من سرقة أ
ك االستيالء ىذا ما دفع أحد الفالحُت ىو "عمي سليماف" أب االنتفاضة كرفض  النهب 

 اف مصَته السجن ٍب رفضو لتسليم األرض للمحتل:العمل ربت ىذا الضغط فك

                                                             
  . 52ص: ،، "حُت يربعم الرفض"ادريس بوذيبة  (1)
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سنُت التعب اؼبتواصل دكف مقابل  "حُت أىب عمي سليماف مواصلة العمل عند أبيك بعد 
أدخلو أبوؾ السجن ، كٓب ىبرج منو إال ؿبموال فوؽ األكتاؼ لَتقد رقدتو األبدية ُب مقربة 

 .(1)سيدم بودكما"

أف يظهر اؼبمارسات السلبية للعدك الفرنسي األبدم إّف القاص وباكؿ من خالؿ ىذا اؼبكاف  
خَتة بعدا كأّف من يقف ضّده ليس لو خالص من السجن إال إٔب اؼبقربة ، فازبذت ىذه األ

 مكاف أبدم خلص)عمي سليماف( من عذاباتو النفسية كاعبسدية.رمزيا للخالص ، 

لصورة اؼبقربة  خاصية اغبياة ، فقد ىبرج اؼبيت إٔب الدنيا من جديد يعطي القاص "عمار يزٕب" 
بعد أف يظن الكل أنو قد فارؽ اغبياة ، كمنو يصبح القرب مكانا للبعث كلكن بعث اغبياة بعد 
موهتا ، ففي قصتو "كلد حبيبة" ىذه القصة اليت ربكي عن اغبياة االجتماعية بطلتها حبيبة 

سبوت ٍب تدفن فتخرج من قربىا حية حينذاؾ تصبح من أكلياء اهلل : الكوراط  كابنها زريقات  
"ٓب يكد اعبمع يفًتؽ كترمي بضع خطوات للخلف حىت ظبع صراخ يأٌب من بعيد...صوت 
آدمي ينبعث من جوؼ بئر نائي القعر، التفوا للخلف فرأكا أتربة القرب اؽبشة تتحرؾ ببطء ٍب 

   خرجوا كصاح السي أضبد الكبداين: "يا صباعة اؼبرأة بشدة...أسرعوا للقرب ، أعادكا اغبفر أ
 . (2)حية "

إال أنو ُب ىذه القصة يظهر مكانا للموت اؼبقربة تكوف نساف بُت اغبياة ك اؼبوت، ك سبتد حياة اإل
القاص أف القرب قد يكوف مكانا للحياة كالبعث، حيث يعطي االنساف حياة أخرل تشبو حياة 

بُت أف القرية جاىلة بعلـو الطب الذم يعطي تفسَتا ؽبذا الفعل كىو  األكلياء الصاغبُت، كىنا
ىي حالة عميقة من فقداف الوعي يكوف فيها الشخص غَت قادر وحدكث ما يسمى بالغيبوبة 

، كاألصوات )الصراخ مثال(   بو حولو ُب البيئة احمليطةمن على اغبركة أك االستجابة للمؤثرات 
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نتيجة التعرض إلصابة مثل ارذباج اؼبخ، أك حدكث  الغيبوبةكربدث  ،كاللمس )القرص مثال(
فيها الشخص أنو ُب حالة  يبدكما،  سكتة دماغية، أك كإحدل اؼبضاعفات الناصبة عن مرض

ية جعلهم كفاة ، ٍب بعد ذلك يفيق منها كىذا ما حدث غببيبة ، إال أف جهل أىل القر 
 الصاغبُت.يبجدكهنا كينصبوهنا كليا من أكلياء اهلل 

ارتبط ىذا اؼبكاف بواقع الشعب الفلسطيٍت الذم ىاجر إليو  عنوة إٔب الشتات  المخيم: -
فكاف اؼبخيم ىو اؼبكاف اؼبعادم الذم أجرب عليو الفلسطيٍت ليكوف بديال لبيتو ، ىو ؾبموعة 
من اػبيم قبدىا بكثرة ُب الصحراء ، أين الرماؿ اؼبنبسطة فاػبيمة : "كياف ىبشى اؼبالمسة 

تجيب ألف يثبت بأكتدة كحباؿ ليجمع داخلو الناس ك األشياء كليحتمي من اغبادة كلكنو يس
تنفتح اػبيمة على الطبيعة فتتخللها نور الشمس كضياء القمر كالرياح فهي  (1)الرياح ك اؼبطر "

ليست حاجزا  كال تصمد أماـ العواصف كإف كانت مكانا أليفا يعيش فيها رجل الصحراء فإهنا 
 الذم ال يريد السكن فيو، كىو بالنسبة لو مكاف مؤقت، ينتظر  مكاف معادم للفلسطيٍت

 الرجوع  إٔب دياره.

يظهر اؼبخيم عند القاص اعبزائرم "عزم بوخالفة" ُب قصتو "خليل كشجرة الزيتوف"  اليت  
ربكي عن بطل اظبو خليل الذم وباكؿ العودة إٔب بيتو كأرضو كزيتونتو اليت ماىي إال رمز 

بعد أف احتل الصهيوين أرضو كبيتو كرمى بأىلو للشتات كجد نفسو كأمو  لفلسطُت احملتلة
 يسكناف اػبيم ُب إحدل اؼبخيمات حيث يقف متسائال:

 (2)"ؼباذا كبن ىنا اآلف ُب ىذه اػبيم...أليس مكاننا ىناؾ أليس من حقنا أف نعود  إٔب ىناؾ" 
ىنا يقف خليل مندىشا فبا وبدث لو كألىلو بعدما كاف يسكن بيتو ، نفسو قد عافت اػبيمة  
كآؼبو منظر اػبيم اؼبتناثرة ىنا كىناؾ كاغبياة االجتماعية البائسة اليت ترافق اغبياة ُب ىذه اػبيم 
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 فمكانو ُب أرضو كبيتو ىذا اؼبكاف غريب عنو منفتح على أسراره، شكلو يوحي بانكشاؼ سر
 الوطن الذم يعيش حالة اغبرب كاغبصار.

   كمن ذلك اؼبكاف يرل خليل الزيتونة فاػبيمة مرتبطة بالطبيعة كىذا ما هبعل العالقة بُت البيت 
ك اػبيمة عالقة انفتاح كانغالؽ، فالبيت بكل تركيبتو يستطيع أف ينغلق على ساكنو كيبعده عن 

ل من الشرفة ، عكس اؼبخيم الذم تكوف الطبيعة الطبيعة مآب يفتح الباب أك النافذة ، أك يط
سبتد األبصار يوميا تالؿ كجباؿ  من صميم تركيبتو ، فهو يكوف كسط ىذه الطبيعة : "حيث

 (1)قمم بيضاء، تغيب كتبدك معها شجرة الزيتوف اليت حدثتو عنها أمو ...بقيت لغزا وبَت عقلو"
لسبب األكؿ لًتكو بيتو كالسكن باؼبخيم ،  ك يقف خليل ُب حَتة من أمره ، تراه حائرا لسببُت ا

الثاين شجرة الزيتوف اليت أخربتو أمو بأهنا شجرة خضراء إال أهنا اضبرت من كثرة الدماء ك اليت 
سوؼ ربررىا ك زبضر من جديد ، إف خليل ما ىو إال رمز للوطن ككل الوطن الذم يعيش 

 يفتقد حىت لصنبور ماء:على أمل العودة إٔب الديار ك ترؾ ىذا اؼبخيم الذم 

" عندما كاف الفجر يرش اؼبخيم باغبركة ، أيقظت األـ طفلها الوحيد لَتافقها إٔب النهر اجملاكر   
الظل صامت  كي ربضر اؼباء ، ك شعور بالقلق سيسيطر عليها بدرجات متفاكتة متدبدبة...

بوحشية بُت اػبيم اؼبنتشرة ك الريح تعربد ُب الساحة ك تعربىا بغضب لتتوزع ... الفجر صامت 
ىنا ك ىناؾ ، كأشباح ـبيفة تقاـك أشباحا أفظع منها ، رائحة الطاعوف اؼبوت تغزك األنوؼ 
بتحد، ك أشباح نساء ، أطفاؿ، شيوخ وبملوف الدالء ك يتحركوف ُب ضوء الفجر كبو النهر 

الشوكية اليت كجوىهم ال ربمل أم معٌت كأهنا كجوه حجرية... قلوهبم تتأٓب من األشجار 
 .(2)ك أسطورة " مدة ك فوؽ رؤكسهم ذكريات   غرست ُب قلوهبم منذ
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يقف القاص ُب ىذا اؼبقطع على كصف دقيق للحياة باؼبخيم ، الذم تنعدـ فيو الشركط  
الضركرية للحياة  حبيث يقوموف بإحضار اؼباء من النهر ، يبتلكهم شعور القلق كلما تذكركا 

غضب ك يصبحوف متوحشُت ، تنتشر األمراض لعدـ توفر العناية مأساهتم يسيطر عليهم ال
       الصحية ك صورة اؼبوت تتكرر كل يـو ، لكنهم رغم ذلك وبملوف ذكرياهتم ك حكاياهتم 

 منازؽبم . أسطػػػػػورة العودة كل يـو إٔب  ك طنهم فوؽ رؤكسهم يرددكف 

رم "مصطفى الفاسي" ُب قصتو قبد اػبيمة كمكاف توظف بنفس الداللة عند القاص اعبزائ
"حداد النوارس البيضاء" ، ربكي عن القضية الفلسطينية  ك كأف اػبيمة كمكاف يدؿ على 

 الخيمة / الشتاتالقضية الفلسطينية عند القاص اعبزائرم ، إذ يتطرؽ القاص إٔب ثنائية 
يصوره ُب  طفلة ُب  النفسي ك اغبيادم الذم مارسو احملتل على األىػػػػػػػػػػإب الفلسطينيُت ،

ك أىلها إٔب الشتات ىناؾ خلف النهر لدار بعدما طردت  السابعة من عمرىا تريد العودة إٔب ا
 إٔب اؼبخيم ، غَت أهنا تعود خفية عن أمها إٔب بيتها الذم اشتاقت إليو فيكوف مصَتىا اؼبوت:

ذلك اليـو صرت زبرجُت من اػبيمة كل ضحى أنت ك أمك حُت تكوف صورة  " ... منذ 
منزلكم ىناؾ كراء النهر كاضحة ك صبيلة ربت الشمس اؼبنعكسة ك تصعداف إٔب الربوة... 

 .(1)تقفاف ساعة من الزمن تتأمالف البيت الصغَت " 

، حُت يصبح  يبُت لنا القاص ربوالت األمكنة من خالؿ يوميات ىذه الطفلة الفلسطينية
اؼبخيم مكانا جربيا لإلقامة فيو خوفا من التشرد كالضياع، ُب فلسطُت يتحوؿ البيت الذم 
كلدت كترعرعت فيو إٔب حلم،  يصف لنا اؼبعاناة اليت تعيشها كأمها كلما  شاىدتا ىي ك أمها 

ىناؾ تركتا  ىناؾ كراء النهر منزؽبما الذم أصبح بعيدا جدا، فتقفاف ساعة من الزمن تتأمالنو ، 
كل شيء جدراف منزؽبما ك عتبتو ك غرؼ نومهما ك اؼبطبخ ك أثاثهما ك ذكرياهتما، كل شيء 
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إٔب بيتها: " يا أمي ىذا ىو النعناع ىذا ما دفع الصغَتة للعودة   صبيل يقبع ىناؾ خلف النهر ،
 .(1)"  الذم غرستو ُب حديقتنا اعبميلة ربت لوزٌب الصغَتة ، بيتنا اعبميل ىل نذىب إليو

إف ىذا السؤاؿ وبمل عدة معاف فالطفلة ترفض اؼبكاف اعبديد /اػبيمة  ، كىو  كمكاف ُب 
نظرىا لن يعوض البيت، ىي تريد الرجوع لكنها ال تعرؼ الطريق إليو، كل الذم تعرفو أف 
اؼبوت أصبح يسكنو كالذىاب إليو يكلفها حياهتا ، إذف ىي صورة مؤؼبة عندما يتحوؿ 

يط بو ، إٔب مكاف لألٓب ك اؼبوت األليف  الذم وبمي االنساف من كل ما وب البيت/اؼبكاف
ك العداء الذم يربطو "يصبح اؼبخيم رغم كراىة العيش فيو  يفقد فيو أغلى ما يبلك " أركاحو

 من اؼبوت.              باؼبكاف الوحيد الذم وبميو

 من خالؿ ما سبق نستنتج أف اؼبخيم:  

 ذكر ُب القصة اعبزائرية متعلقا بالقضية الفلسطينية. -1

 اؼبكاف الذم يقيم فيو الفلسطيٍت بعدما طرد من قبل االحتالؿ الغاشم إٔب الشتات. -2

 الشقاء البؤسمن مكونات اؼبخيم "اػبيم " ك ىي أمكنة عوضت البيت لكنها تدؿ على  -3
 ينا اإلحساس الذم افتقدناه ُب البيت.األمراض كرغم كل ىذه الصفات السلبية إال أنو يعط

 ىذا اؼبكاف منفتح على الطبيعة حيث من خاللو يبكن رؤية التالؿ ك اعبباؿ ك النهر...  -4

 اؼبخيم مكاف للحلم أيضا فيو وبلم الفلسطيٍت بالرجوع إٔب أرضو إٔب بيتو إٔب زيتونتو.  -5
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نساف ، ك إمبا ينتقل إليها من كقت ىي األماكن اليت ال يقيم فيها اال: أماكن االنتقال -4
آلخر حسب اغباجة  أك يبر عليها ؼبكاف آخر ، فهي أمكنة متعددة ، يلتقي فيها مع ؾبموعة 

االنتقال العامة / أماكن من الناس ك تتميز بانفتاحها على العآب اػبارجي ، كتتمثل ُب أماكن 
 : كاآلٌب ة اليت بُت أيدينا اجملموعات القصصيُب ، نوضحها كما جاءت  االنتقال الخاصة

 أماكن االنتقاؿ اػباصة  أماكن االنتقاؿ العامة
 اغبي  -1
 الشارع  -2
 الطريق  -3
 السوؽ  -4
 اؼبيداف  -5
 الساحة -6
 الرصيف  -7
 الزقاؽ     -8

            

 اؼبقهى  -1
 اغبانة  -2
 

      

ىذا التقسيم جاء من خالؿ مسح اجملموعات القصصية اليت بُت أيدينا، ك ىي اليت فرضت  إف 
نوعية اؼبكاف من خالؿ توظيفو، ك منو سنحاكؿ مقاربة ىذه األمكنة مقاربة نقدية بنيوية ربدد 

 مبط العالقة بينها ك بُت القاص اعبزائرم.

لعآب اػبارجي كما أهنا تنفتح على ىي األماكن اؼبنفتحة على ا أماكن االنتقال العامة: -أ
أماكن أخرل، فتكوف ضركرة ملحة للوصوؿ إٔب مكاف ما، يبٍت اإلنساف بينو كبُت ىذه األماكن 
عالقة صلبة تعتمد على الذكريات اليت كوهنا فيها، فتوطد العالقة بينو كبينها ألهنا تذكرة 

 دبجتمعو كبيئتو.
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يظهر اغبي كمكاف من أمكنة اجملمعات السكنية اليت تدب فيها اغبركة ك اغبياة  الحي : -
شًتؾ فاغبي مأخوذ من اغبياة، فهو " معٌت اغبياة ك حركتها الدائمة إٔب درجة أف اغبي اسم ي

ك اؼبطلق ُب مفرده ، ك يشًتؾ فيو االنساف ك اؼبكاف ُب مفرده ك صبعو فيو اؼبكاف ك االنساف  
ىو اؼبكاف الذم تكثر فيو اغبركة كتسمع فيو ضحكات األطفاؿ، من اجملمعات   (1)معا " 

السكنية اؼبنفتحة، يظهر  ىذا اؼبكاف عند القاص "عزم بوخالفة " ُب قصة "ثورة الليل"  
كمكاف للثورة على األكضاع اؼبزرية اليت يعيشها العريب من تشتت كضياع، عن فلسطُت اليت 

ذم أكنبوه بعجزه كمرضو، فيظهر اغبي كمكاف لبعث األمل من اغتصبت ك اإلنساف العريب ال
جديد : "الظالـ يكسو اغبي... السماء تدمدـ، الريح تزؾبر، لكنها كانت ربمل إليو أصوات 

 .(2)األطفاؿ، متقطعة...متموجة كىم ينشدكف ُب اغبي...نوحد أمانينا ىيا... "

يظهر اغبي/مكانا للمستقبل، كدؿ على ذلك باألطفاؿ الذين سوؼ يكربكف كوبققوف  ىنا 
 الوحدة العربية كوبرركف فلسطُت من احملتل الصهيوين.

يظل ىذا اغبي منفتحا على العآب اػبارجي ، كعلى األصوات كالضوضاء كالضجيج كاعبلبة، فيو 
ليل، كىذا ما وباكؿ القاص مصطفى يشاىد اإلنساف ربوؿ ىذه الضوضاء إٔب ىدكء تاـ ُب ال

 الفاسي أف يظهره    ُب قصة "حداد النواس البيضاء":

 "جلبة كضوضاء كأصوات ـبتلفة مألت اغبي.. منتصف الليل تقريبا كاف اغبي ىادئا سباما 
 .(3)القمر صبيل يتوسط السماء كينتشر نوره الذىيب على اعبميع"

ـبتلفة يبدك أنو حي شعيب ال يسكن إال ُب تظهر اغبركة ُب ىذا اغبي ضوضاء كأصوات 
 منتصف الليل يرصد لنا القاص الفرؽ بينو كبُت حي آخر يدعى حي اعبناف:

                                                             
 . 51شاكر النابلسي : صباليات اؼبكاف ُب الركاية العربية ، ص : (1)
 . 110، ص: عزم بوخالفة : الربؽ   (2)
 . 07، ص: مصطفى الفاسي : حداد النوارس البيضاء   (3)
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"ُب اغبي اآلخر حي اعبناف، الذم يربض ُب أعلى اؽبضبة كانت ذبذب االنتباه إٔب إحدل 
ة هبا ؿباكلة أف الفيالت الكبَتة بأضوائها اؼبختلفة األلواف اليت كانت زبًتؽ األشجار احمليط

 ( .1)تسخر من نور القمر. "

يظهر حي اعبناف أنو حي األثرياء كىذا ألنو يربض ُب أعلى اؽبضبة، أما بيوتو فكانت عبارة عن 
فيالت كىي بيوت فخمة، يشَت الكاتب إٔب األضواء اليت كانت تزين ذلك اغبي الغٍت، بينما  

 كاف القمر يزين حيهم الفقَت.

ؽ" إٔب كصف دقيق للحي عالكة ُب قصتو "شذرات من اعًتافات مار  يذىب القاص بوجادم
 أك حي الفقراء ، كىو وباكؿ إبراز دكر اإلقطاعية ُب صنع الفوارؽ االجتماعية:الشعيب  

اؼبنتفخة كالعيوف  "حينا حي األكواخ كالعشش، حىت النساء الضامرات كاألطفاؿ ذكم البطوف 
الرجاؿ الصابرين مستائُت... زبالُت...شحاذين ك أشباه ك األرجل اؼبشوىة... حىت اؼبرّمدة  

شحاذين...حىت الزكار الغامضُت ُب الليل ك اؽبمهمات...كالضحكات النسوية اؼبكتومة حىت 
 .(2)النشالُت كاللصوص من قطعت أيديهم حدا...حُت أمر الشيوخ الغامضوف بإزالتو."

طفاؿ ك الرجاؿ نصيبهم ؼبرأة كاأليتشكل حي الشخصية ُب كصف دقيق لساكنيو، تتقاسم ا  
من خالؿ ىذا الوصف يظهر أف الشخصية غَت متاحة ُب ىذا اغبي الذم يسميو ُب ذلك  

حي األكواخ كالعشش فالظاىر أنو من األحياء الشعبية الفقَتة اليت تتخذ من منازؿ األكواخ 
كظيفة كاحدة كىي مسكنا ؽبا، كاألكواخ ليست هبيئة كاحدة إال أهنا تتصف بأهنا تشًتؾ ُب 

السكن كالكوخ من حيث بناؤه أصبل من العشش اليت ال تصلح إال طبا للدجاج، فالعش 
للحيواف كالقاص ىنا قد بالغ ُب كصف اغبالة اؼبزرية للحي، تبدك نساء ىذا اغبي ضامرات غَت 
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ظاىرات من عسرة شحوهبن كفقداهنن للجماؿ ، ك األطفاؿ ذكك البطوف اؼبنتفخة كالعيوف 
رمدة كاألرجل اؼبشوىة، كىذا داللة على األمراض ك األكبئة اليت تتفشى ُب ىذا اغبي كاألرجل اؼب

اؼبشوىة ىي األرجل اغبافية اليت تنتقل ىنا كىناؾ، سبشي على اغبصى ك التنب ك الزجاج ك 
الشوؾ  أما رجاؿ ىذا اغبي فهم ؾبموعة من " الصابرين، مستائُت، زبالُت ، شحاذين أشباه 

ن. كالزكار كما يصاحب اغبي من أصوات اؽبمهمات ك الضحكات النسوية اؼبكتومة شحاذي
كىذا يدؿ على السلطة اؼبمارسة ُب اغبي اليت يشَت ؽبا الكاتب بالشيوخ الغامضُت الذين أقاموا 
اغبد على اللصوص، كىنا يغلف القاص اغبي تغليفا مأساكيا ال هناية لو، فكل شيء يبتعد عن 

كاف من اؼبفركض أف يشكلها لنا اؼبكاف، كرغم ذلك وباكؿ القاص أف يربز مدل اعبمالية اليت  
التناغم االجتماعي الذم يعيشو أفراده رغم أنو حي بائس، حىت اؼبرأة اليت تتصف عادة 
باعبماؿ فهي مضمرة ىذا اإلضمار ماديا كمعنويا باعتبار أف السلطة القائمة ُب اغبي ىي 

 سلطة ذكورية.

الصغَتة اليت ؼبا عاد وعة" يصف لنا القاص "عالكة بوجادم" بعض أحياء مدينتو ُب قصة "البال
 من سفره الطويل ٓب يعرفها من كثرة مبوىا ك تصاعد بنياهنا :إليها 

" حقيقة أف أحياء كثَتة منها انبثقت من العدـ ك رافق مبوىا مبوم ك لن ذبعلٍت غريبا األبنية 
اعبديدة مهما كثرت ، الوجوه النازحة كلو أصبحت أكرب عددا من السكاف األصليُت ، ما 
أعرفو عن  حي سبع رحوات ك أحياء دكار السوؽ  ك  بو رفرؼ  ال يعرفو إال ابن أصيل من 

 (1) اؼبدينة "

الذم يعترب مشكلة بالنسبة لو، عندما  المكان/ األصلتًتكز أفكار القاص حوؿ مسألة معرفة 
يقف أماـ كرب ىذا اغبي الذم كاف صغَتا، كقد شيدت فيو البنايات الشاـبة ك امتأل ىذا 
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اؼبكاف بأناس ال يعرفهم إال أنو يتذكر أنو ابن أصل ىذه األحياء لذلك فسوؼ يعرفها مهما 
 ىندستها العمرانية ك زادت الكثافة السكانية. تغَتت

صحراء اؼبدينة كجزؤىا الزمٍت، كحباهتا الذائبة اؼبتحركة كلولب بعدىا اغبضارم  الشارع : -
المتداده طاقة على مد اػبياؿ ، كالنعطافاتو ربوالت ُب الزماف ك اؼبكاف، لسعتو رؤية ريفية 

لساكنيو حرية الفعل كامكانية التنقل كسعة مدنية كلضيقة رؤية اؼبدف الصغَتة الوسطية ك 
ىو استقرار آخر، ىو التكوين الذم بدكنو ٓب يصبح دؿ، كلذا فعدـ استقراره االطالع كالب

، كقد ذكر الشارع ُب اجملموعات القصصية اليت بُت أيدينا أكثر من مرة  (1)للشارع معٌت" 
كاحدة ُب القصة الواحدة، كقد حاكلت بعض القصص أف تصف   لنا الشارع اعبزائرم بكل ما 

مع بعضها البعض ُب ربط ؾبموعة من األمكنة   وبملو من تفاصيل خاصة كظيفتو اليت تتجلي
      ا دبكاف آخر يبدك الشارع عند القاص "عزم بوخالفة"    فالشارع يبدأ دبكاف ينتهي دائم

ُب قصة " النائموف على ما كاف" كاليت ربكي عن اؽبم العريب الذم تتقاظبو الشخصية الرئيسية 
،  تتداخل ُب ذىنو  مع شخصية أخرل ، أف الشارع مكاف للتفكَت كاسًتجاع بعض اؽبمـو

 ،كل ذلك وبدث كىو يبشي ُب الشارع: بعض التساؤالت اليت ال هبد ؽبا اإلجابة

" الدقائق سبر بطيئة متثاقلة، من حياة إنساف يعيش ؿبنتو، معلال نفسو باألمل...أنفاسو ساخنة  
كأف النار أضرمت ُب صدره... ؿباكالت يائسة يبذؽبا إلهباد حل لألسئلة اليت اقتحمت عقلو  

نة جيلو...ذبمعت صور كثَتة ُب لكنو رغم فشلو أىب إال أف هبرب الغوص ُب أعماؽ خضم ؿب
ذىنو كىو يسَت ُب الشارع...أهنكتو أفكاره...أرىقو اؼبشي، فتوقف دبسح الغرؼ، كينفث 

 .(2) دخاف سيجارتو ُب اؽبواء...يبنة كيسرة، ٍب كاصل سَته كبو الطريق احملاذم للبحر"
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يبزج القاص ىنا بُت نبـو البطل كبُت حركة الشارع ، فالدقائق سبر بطيئة متثاقلة ألنو يعيش ىم  
إال أف األمل كاف العريب الذم كاف سيد الدنيا ٍب تراجع مع اغبضارة اليت كاكبت الدكؿ الغريبة، 

 من نظرتو على ىذه األمة تنبعث من جديد كترجع إٔب سابق عهدىا ،كل ىذهدائما يوسع  
عقلو كىو يبشي ُب الشارع، كتتوسع دائرة الشارع  فيشمل  األفكار كأسئلة أخرل كانت تقتحم

باإلضافة إٔب األفكار اليت تقتحم ذىن الشخصية كأهنكتو كأرىقتو فجعلتو مهموما حىت ُب 
مشيو ، كمنو يصبح الشارع/مكانا لتداعي الصور كاألفكار كىذا ما يستدعي الشخصية 

السيجارة ككأهنا اؼبهدئ الذم يبنحو الراحة نتيجة التعب الذم لقيو كىو يبشي للتوقف، كتظهر 
ىذا ما جعل تلك الصور سيارات ُب ىذا الشارع الذم يبدك طويال كخاليا من اؼبارة ك ال

كالتساؤالت تقفز إٔب ذىنو ك تصبح قضية تأخر األمة العربية مالزمة لو كىو يبشي ُب ىذا 
فكار كتتجدد  الصور، كتتطفل التساؤالت ، ينظر يبنة كيسرة ٍب اؼبكاف/الشارع، فتطفو األ

يكمل الطريق احملاذم للبحر، ُب إشارة من الكاتب إٔب اؽبم الذم يصاحب شخصيتو حىت 
 تقطع كل ىذه اؼبسافة من أجل الوصوؿ إٔب البحر علو ينسيو بعضا منو.

كاف اؼبنفتح للكل ال ىو اؼباؼبكاف الذم يلقي عليو الفرد كامل غضبو، ك  ىو كمنو فالشارع
 .يسكنو من ال بيت لويرفض أحدا... 

و الندـ ُب قصتو "اؼبعلم"  اليت يرصد فيها القاص "عزم بوخالفة" حياة معلم جزائرم يتجرع قلب 
فهو مازاؿ وبلم  دىن شركط اغبياة األساسيةتو، كٓب تستطع أف توفر لو أبعجراء ىذه اؼبهنة اليت أت

البيت، ىذا األخَت الذم جعلو ىائما ُب الشوارع باحثا عن فندؽ يأكيو: باؼباؿ ك الزكاج ك 
شجار ُب عبها كال تًتؾ أكراؽ األ"ألقى نظرة على الشارع ، ال شيء غَت  الريح تعرب...تزرع ر 

يعاِب ىنا القاص عالقة الشارع بالبيت، فالشارع مفتوح لكل شيء لذلك فهو وباكؿ  (1) أماف"
أف يقارنو بالبيت الذم وبلم بو اؼبعلم...الشارع تسكنو الريح ، ك ذكره للريح فهو يرمز لكل 
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الركاسب اليت سوؼ وبملها ؽبذا الشارع من أتربة كرماؿ ك أكساخ كأكراؽ األشجار اليت ماىي 
 ول رموز أيضا للتشرد كاآلفات االجتماعية اليت تسكن الشوارع. ُب اغبقيقة س

فالريح رباكؿ اقتالع حىت األشجار ك اللعب بأكراقها، ىنا يولد تعريفا جديدا للشارع كىو 
اؼبعلم الذم وبق فيو قوؿ  يكوف  كاف من اؼبفركض أفاؼبكاف/اؼبرعب الذم ال أماف فيو كالذم  

وال" أف ال يسكن ىذه الشوارع كإمبا يبجل، إال أف األكضاع الشاعر "كاد اؼبعلم أف يكوف رس
اؼبزرية اليت يعيشها اعبزائرم  جعلت من اؼبعلم مسخرة للطالب ألنو دائم البحث عن غرفة 

 ربتويو ليتمكن من ربضَت الدركس فيها:

" ىّز رأسو ٍب انصرؼ هبوب الشوارع باحثا عن غرفة يقضي فيها ليلتو ليتمكن من ربضَت 
تظل ىذه الشوارع اؼبكاف اؼبفتوح الذم من خاللو يبحث اؼبعلم عن  الغد.." دركس

، وبضر فيو درسو إال أنو يصل ُب النهاية إٔب قناعة ترؾ ىذا العمل الذم جعلو مكان/مغلق
يسكن الشوارع مثل الشحاذين، فيبحث على عمل آخر، كىنا إشارة من الكاتب إٔب اجملتمع 

     "للمعلم" كيظل حلم اؼبعلم كأم فرد جزائرم ىو إهباد بيت  اعبزائرم الذم ال يعطي قيمة
 أحبها قبل فوات األكاف.ك االرتباط بفتاة 

قصة ثورة ُب الليل اليت ربكي عن القضية الفلسطينية، كاليت يضيفها القاص إٔب القضايا  ُب
 السابقة يتحوؿ الشارع إٔب مكاف للمظاىرات كبعث األمل إذ يصبح رمزا للحرية كالتمرد:

" الظالـ يشمل اغبي...الريح تعصف ُب شوارعو، كأهنا تعلن سبردا، الصاعقة تقصف، فتحوؿ 
لوب كاجفة مضطربة ، زبشى اؽبالؾ بُت كل غبظة كأخرل كلما أحّس بالقصف  الضعفاء إٔب ق

انكمش أكثر ُب معطفو"، كأف الشارع ىنا يبهد لثورة ما فهو يوحي إٔب ذلك بالظالـ الذم 
يشملو ك الريح اليت تعصف كالصاعقة اليت تقصف، كل ىذا يبعث ُب القلوب الضعيفة القوة 

ؿ الشخصية البطلة اليت ترل ىذا الشارع من خالؿ نافذة يبُت لنا القاص كل ذلك من خال



 الفصل الثاني:.....................أنماط المكان في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة
 

777 
 

اليت يبلكها الصغار كال وبكمها ىو الذم يعاين من تطل على التاريخ على االرادة  بيتو ،كانت
 اؼبرض:

" يفتح زجاج النافذة من جديد فتسرم ُب جسمو بركدة لطيفة... يصطدـ ظبعو بأنشودة كاف 
   كبب العرب ىي...كنطهر أرضنا من األعادم قد علمها لألطفاؿ "كبن عرب ىي ...

 . (1) ىي..."

عندما يبزج القاص عزم بوخالفة بُت الشارع ك العركبة كالقضية الفلسطينية فهو يوحي للشارع 
العريب ككل...كما وبملو من متناقضات، اؼبعلم ىبتبئ كراء زجاج النافذة ك التالميذ يصيحوف 

ة كربرير فلسطُت...الشيء الذم ٓب يستطع أف يفعلو الكبار غَت خائفُت ينادكف بالوحدة العربي
 يفعلو الصغار.

ىذا ما دفع باؼبعلم الذم أكنبو األطباء دبرضو بتحدم ىذا اؼبرض، ك اؼبرض وبمل معٌت دالليا  
ية كىذا يوحي دبرض األمة ككل اؼبتمثل ُب اػبوؼ من الثورة، من التظاىر، من اؼبطالبة باغبر 

بأنو  عاجز عن ربقيق ذلك، ُب األخَت  ما وبدث  ُب الشارع اعبزائرم من   عندما توىم العريب
ُب الصفوؼ العربية ، كىتاؼ األطفاؿ للحركة ك االنعتاؽ من عبودية توحيد صرخات كدعوة لل

 احملتل دفعت بو للخركج عن صمتو كربدم مرضو ك االلتحاؽ بركب اؼبطالبُت باغبرية :

من جديد كقفز من النافذة إٔب الشارع كىو يلعن األطباء الذين أكنبوه باؼبرض، كيردد  "ابتسم
بصوت عاؿ كبن عرب ىي...نوحد أمانينا ىي...راح ينشد حىت ربولت ترانيمو إٔب صراخ 

إنّو الشارع العريب الذم وبمل صرخات     (2) مفزع كىو يبحث عنهم من شارع آلخر."
 كعجزه كلكن ىيهات.الشعب الذم أكنبوه دبرضو 
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إف ىذا اؼبكاف الذم وبمل بعدا فكريا خلص ىذا الشعب من األكىاـ اليت سكنتو، كأكسبو  
 التحدم كمنحو اغبرية ُب التعبَت، كمازاؿ الشارع العريب مكانا لرفض القهر كالتمرد على الظلم

 .مكانا للحلم كاؽبتاؼ بأعلى صوت: نعم للحرية كالوحدة العربية كربرير فلسطُت

وباكؿ القاص أف يظهر الشارع اعبزائرم كنموذج للشارع العريب كىو اؼبكاف اؼبنفتح ، وبتوم  
العديد من  الذىنيات كالتصورات ك األفكار ك التساؤالت ، إنو الشارع اعبزائرم/ العريب الذم 
وباكؿ القاص ُب قصة أخرل أف يظهر كجهو، كمكاف ينفتح على كل أكساخ اجملتمع اليت ترمى 
فيو أكساخ البيوت/ البلديات/ اؼبستشفيات/ اؼبدارس...فيو وبدث كل شيء، فكما ىو مكاف 

 للثورة كاغبرية باؼبقابل ىو مكاف للقذارة أيضا.

تعمد القاص ُب قصة "نبـو الشيخ العريب" بتسمية بطل القصة "بالعريب" كناية عن العريب  
البلدية كفضالهتا اليت ال تنتهي، فيظل الذم يظل وبمل عربة أحالمو لكنها عربة ذبمع قمامة 

ة اليت هبرىا الشيخ العريب ، ال الشارع اؼبكاف الذم يستقبل ـبتلف ىذه الفضالت كىذه العرب
يوحي بفساد اجملتمع فاغبمل أصبح  ما ىذاك ،  فيها لقي أكساخواعبميع ي ها ألفستطيع ضبلي

جاىدا من أجل لقمة العيش، لكن األمر ثقيال ك الزبالة ال تنتهي، الشيخ العريب وباكؿ العمل 
 ُب عملو: أنو يرضخ لألمر الواقع كيبضي أصبح فوؽ طاقتو ، إال

بسائل...ركز نظراتو على أصابعو اؼبلطخة  " تسللت يد الشيخ اؼبرتعشة إٔب جبهتو اصطدمت
بالدـ تناكؿ كريقات من صندكؽ القمامة كمسح بو جرحو، مرره على أصابعو ٍب انطلق يهيم ُب 
الشوارع بعربتو كىسهسة األكراؽ اؼبرذبفة اليت أسقطتها الرياح سبزؽ رتابة السكوف، كتعطي 

 . (1) الصور اؼبرتسمة على كجو الطريق"
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الذم ليس لو حدكد، كال ينغلق أبدا تراه يفتح مصراعيو لكل شيء ككما كاف  الشارع اؼبكاف
مكانا للتمرد فهو مكاف أيضا لألكساخ ، وبتوم الشيء كنقيضو إال أف الشيء الذم يبيزه 
األفكار اليت تبنتها الشوارع فهي تدعو إٔب اغبرية إٔب التمرد إال أهنا تظل متسخة بفضالت 

ؿ العريب أف هبمع ىذه الفضالت ُب عربتو إال أهنا تًتاكم كلما صبعها مرة اؼبدينة أك القرية، حاك 
كيبقى الشارع عند عزم بوخالفة/رمزا للمستقبل/للتمرد/للحرية/للرفض كللفساد أخرل 

 األخالقي كاالجتماعي أيضا.

الشوارع بُب اجملموعة القصصية "عيوف اعبازية" "لعبد اغبميد بورايو" يعرؼ القاص اؼبتلقي 
كىي ربمل أظباء  شارع بلمهيدمالعاصمة، أمثاؿ شارع ديدكش مراد،  لواقعية اليت تقع ُبا

، كسانبوا ُب ربرير الوطن ، يرصد لنا الكاتب  1954الشهداء الذين قضوا ُب حرب التحرير
الشارعُت إباف االستقالؿ حيث تصور مشهدا تارىبيا عندما التقى الفريق اعبزائرم، ك الفريق 

هنا  ك يقار  1975ديسمرب 6الفرنسي ألكؿ مرة بعد االستقالؿ ُب مباراة لكرة القدـ ُب 
 :1960ديسمرب11بأحداث 

"شارع ديدكش مراد يلعق الفراغ كشارع بن مهيدم يغرؽ ُب اؽبدكء ، تالصقت األجساد على 
مدرج اؼبلعب كحوؿ الراديوىات ك التلفزيونات، العيوف مشدكدة إٔب كرة تدفع هبا األقداـ كسط 

قرار الذم كانت تفتقده ىذه ىنا يلتصق الشارع بالتاريخ، ليخلق لنا نوعا من االست ،(1) اؼبيداف"
أك يصبح الشارع/مكانا/زمنا كُب نفس الوقت يرصد لنا ربوالت لشوارع، فيصبح اؼبكاف زمنا  ا

مشهدا للمظاىرات ضد احملتل الفرنسي الغاشم، اليـو يغرؽ  1960ىذا الشارع الذم كاف سنة
لفريق اعبزائرم، كطبعا ُب ُب ىدكئو ينتظر فرحة اعبماىَت ُب أكؿ مقابلة بُت الفريق الفرنسي/ك ا

 األخَت اعبماىَت ىي اليت سوؼ تفوز.
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عند القاص "ؿبمد دحو" ُب "حكاية جّدتنا زينب" ال يتعدل كثَتا عن ربط الشارع بالثورة 
كاعبهاد، باغبقبة الكولونيالية اليت شهدهتا اعبزائر كمن ٍب شوارعها ىذه القصة اليت ربكي عن 

كحب الوطن، فتسرد ؽبم حكايات  ، الثورة فادىا على ذكرياتاغباجة زينب، تريد أف تريب أح
تصفهم أثناء  ، بن بوعلي ك صاّب بن يوسف كآخركف اىدين ك الشهداء أمثاؿ حسيبةاجمل

العملية اليت قامت هبا حسيبة بن بوعلي حينما فجرت حانة اؼبسيو جورج بعدما أسبت اؼبهمة 
دقيقة كاحدة، لذلك فقد أطلقت ساقيها للريح بنجاح" رمت بنفسها ُب الشارع ـبافة أف تضيع 

حيث كانت ىناؾ على بعد بضعة أمتار، تقف على اغبافة، إهنا تبدك سوداء قديبة، تكاد ال 
ك الوحل ، كشبة شيء تكوف معتمة بفعل الغبار   تصلح للسَت، كمن اػبلف عرب زجاجة تكاد

بدت على ؿبياه  ،  أىبة االستعدادبداخلها ذبيء صورة باىتة إٔب األماـ، كاف آخر هبلس ُب 
أخذت السيارة تشق طريقها حبرارة كعنف  عالمة قلق كذعر ظاىرين كُب أقل من ؼبح البصر،

،شّد يوسف   راحت العجالت تنهم هنما، كعلى بعد كيلومًتين ، ككأهنا تبحث عن ضائع
 . (1) على الفرامل..."

لو حسيبة بن بوعلي إٔب مكاف أخر، حىت ىنا يظهر الشارع اؼبكاف اؼبنقذ الذم عربت من خال
ال تتهم بتسببها ُب االنفجار، فقد رمت بنفسها ُب الشارع، اػبوؼ ىو الذم دفعها ألف ترمي 
نفسها رميا، كأطلقت لساقيها الريح، يبدك أف الشارع منبسط ككاسع فقد كانت ىناؾ سيارة 

خاللو كصف الكاتب للسيارة  هر منتنتظرىا على اغبافة، إال أف ىذا الشارع غَت نظيف، يظ
ك الوحل، ٍب رحلت تلك السيارة بعد إسباـ اؼبهمة ا اػبلفية معتمة بفعل الغبار اليت زجاجته

 بنجاح:

                                                             
 . 32، ص:: عندما ينقشع الغيمؿبمد دحو    (1)
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" كعلى حُت غرة نسمع صوتا ىائال ينبعث من بعيد لقد انفجرت القنبلة قبحت العملية كىذه 
ىنا يعود ىذا اؼبكاف إٔب ، (1)ىي حانة اؼبسيو )جورج( تسقط صريعو لتتحوؿ إٔب أنقاض بالية"

حادثة حقيقية تارىبية كقعت أثناء اغبرب التحريرية، ففي اآلخر انتصرت حسيبة بن بولعيد 
فيحتفظ الشارع بصورة البطل اؼبنقد  ، حُت كضعت القنبلة باغبانة، ٍب رمت نفسها ُب الشارع

 بتفجَت حانة جورج.من اؼبشهد الذم ينتهي بو السيارة كزبتفي حسيبة عندما تتوقف 

ُب قصة قلوب ربًتؽ يأخذنا القاص ؿبمد دحو إٔب تصوير آخر للمكاف/ الشارع حيث أصبح 
 مكانا للفرح، فيو يبرح األطفاؿ دبولد النيب ؿبمد صلى اهلل عليو ك سلم:

ىبوا ُب الساحات ك الشوارع يلعبوف  " خرج األطفاؿ كقد كانوا منذ الصباح على موعد، 
ترقص جذالنة تأخذىا موع تضيء األماكن كربوؽبا إٔب جنة، األكجو اؼبالئكية كيبرحوف...الش

حينما تنطلق األصوات الندية تردد ُب زىو كخيالء: ميلود  ، ك السعادة من كل جهة الفرحة 
بينما اصطف آخركف يرفعوف الشموع ككأهنم أبطاؿ يعودكف ىذا اؼبساء،  ،يا ميلود ميلود النيب

 . (2) تدفعهم مشاعر ىذا اؼبولد العزيز" كسط اغبييرددكف  ، منتصرين

ىنا يظهر البعد الديٍت للشوارع كمكاف يبارس فيو اجملتمع عاداتو ك تقاليده كطقوسو الدينية 
 اؼبتمثلة ُب ذكرل اؼبولد النبوم الشريف ُب:

 .مدوبهمىتافات األطفاؿ ك  -

 رفع الشموع. -

 ظهور مشاعر الغبطة ك السركر على ؿبياىم. -

                                                             
  . 12،ص: : عندما ينقشع الغيمؿبمد دحو     (1)
  . 56-55ص: ، ـ ف    (2)
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موعة القصصية "خلف األشعة" "حملمد حيدار" ُب قصتو "ظالؿ السنُت" اليت ربكي عن ُب اجمل
اغباج عبد اغباكم الذم أصبح رئيسا للبلدية ككاف وبلم باإلصالح الذم كاف يدعو إليو، كقد  

 كانت الشوارع ىي اؼبكاف الذم يلقى فيو ؿباضراتو للسكاف الذين كثقوا فيو كأككلوه اؼبهمة :

يتاـ، ُب جنبات مي زمامها...اغتسلت بدموع األرامل...رددت رجع صراخ األ"قبل استال
ك األكواخ ... تظلماهتم حفزتٍت إٔب الوثوب على مقعد اؼبؤسسة...حُت صيح ُب الشوارع 

تتبلور، أف تصبح  كجهي: ىيت لك ...لقد آف للدعول اليت ركجت ؽبا ُب الشارع سنُت... أف
 كرقة عمل اؼبكتب... كعبت مسرعا ربسست نبض التيار اعبانيب ...كاف قويا...كأية قوة وبمل

ُب مساره كمن يود استبداؿ ريح اعبنوب بالصبا لن أنتظر  بذكر االعصار...حاكلت التحكم 
بعادم...إفراز أكامر فوقيو...فاغبالؿ بُت كاغبراـ بُت...ضاعف من عزيبيت أف التيار ٓب يستطع إ

 . (1)ثقلي فأنا...أنا الكل"

يظهر ىنا ىذا اؼبقطع أف الشارع ىو اؼبكاف الذم من خاللو كصل اغباج عبد اغباكم إٔب رئاسة 
اؼبؤسسة ففي الشارع كاف يرل دموع األرامل، صراخ األيتاـ ، الفقر ك األكواخ، الظلم الذم  

كصل إليها ،إال أنو دخل ُب صفقات كاف يبارس عليهم ىذا ما جعلو يًتشح للرئاسة كقد 
مشبوىة مع الكاتب كآخرين كٓب يصمد أماـ العقارات ك الفالت ك األراضي، كيظهر أنو ُب 

 كأراد إصالح كل ذلك... األخَت صحا ضمَته ،

كمنو فالشارع ُب ىذه القصة قد ربطو القاص بالوضع السياسي كأنو مكاف منفتح على اغبالة 
يت يعيشها أبناء القرية...الشارع ىو الذم يقرر من يصل إٔب اغبكم. االجتماعية اؼبزرية ال

كعندما يبزج القاص بُت الوضعية اؼبزرية لساكنيو، كأملهم ُب مستقبل مشرؽ فإنو يدرج اؼبفارقة 

                                                             
  .153-152خلف األشعة، ص:ؿبمد حيدار:     (1)
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ُب الشارع كبُت األرامل ك الفقراء ك األيتاـ ، كعندما يصبح ما يقولو اغباكم عندما يكوف  بُت
 ال ربصى. ماـ إغراءاهتا اؼبادية اليت أمسؤكال باؼبؤسسة 

، يصور شوارع العاصمة كقبده قد  "ليالم كا ليالم"عند القاص "بوجادم عالكة" ُب قصتو 
عراىا ليظهر نبجيتها، طبعا صفة اؽبمجية للمدينة إال أننا نراه قد قصد هبا كذلك شوارعها 

 ألهنا شوارع ربتوم على كل شيء:

 . (1) "أحبث عنك ُب شوارع اؼبدينة اؽبمجية أجرل كراء الغاديات ك الرائحات فتزداد غربيت" 

، وباكؿ القاص أف يعطينا صورة عن الشارع العاصمي بأهنا شوارع مكتظة  الشارع ىنا شاسع
  سبثل اؼبرأة اعبزء اؼبغرم فيها ،لذلك فكاف أكؿ ما ذكره الكاتب أف الشوارع مكتظة بالغاديات 

 ك الرائحات، فال هبد بيتو فيصبح اؼبكاف بالنسبة لو غريبا بدكف اؼبرأة اليت وببها.

ُب قصة "شذرات من اعًتافات مارؽ" يظهر الشارع اعبزائرم كقد عرؼ عدة ربوالت سياسية    
بظهور مشايخ وبكموف ىذه الشوارع،" غبيتهم ال تعرؼ اؼبشيب ، أسناهنم النضيدة ال تسقط 

 . (2)م ُب اعبرائد  ك اجملالت ، على شاشة التلفزة كُب شوارع اؼبدينة" كال تتسوس صورى

ىنا تظهر الشوارع كمنرب إعالمي مثلها مثل التلفزة كاجملالت فهي مفتوحة كرباكؿ أف تقدـ 
بعض األفكار  ىذه الوظيفة اعبديدة للشارع تعطيو معٌت أخر غَت اؼبعٌت اغبقيقي ؽبا كاؼبرتبط 

 لغاية ُب حد ذاتو. بالتنقل فيصبح ىو ا

الشارع إذف ىو اؼبكاف اؼبفتوح الذم وبدث فيو كل شيء ك قد يكوف فرصة للتقرب من 
د أف أصحاب القرار كىو اؼبنقذ الذم من خاللو تنطلق للحرية، ُب ىذه القصة وباكؿ السار 

                                                             
 .  27ص: ، شذرات من اعًتافات مارؽ: بوجادم عالكة     (1)
 .  46-45ص: ، ـ ف    (2)
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اليت وبكمها شيوخ قد عاثوا فسادا فيها إال أف الشعب يقدسهم كٓب  يعطينا فكرة عن مدينتو
 يتجرأ على السؤاؿ ،لَتدكا عليهم بنظرات الوعيد:

" ..... حوصرنا داخل حينا أياما عديدة جعنا ك عطشنا كمات بعض الصبية جوعا كمات 
اللة ك مرضى كمسنوف، ؼبا ظبح لنا باػبركج كانت شوارع مدينتنا مزدانة بصور أصحاب اعب

ُب ىذا  (1)الفخامة ملوؾ كرؤساء الدكؿ العربية كبشعارات ربرير فلسطُت كمناىضة االمربيالية"
بعدىا   اؼبقطع شبة معاعبة سياسية للشارع الذم يصبح مصدرا للحركة ك الفرجة ُب آف كاحد

حوصركا ُب اغبي كىناؾ من لقي حتفو من العطش ك اعبوع ، خاصة الصغار ك الشيوخ تفتح 
 ليهم األبواب. ع

تصبح الشوارع مكانا للمهرجاف الشعيب مزدانة بأصحاب اعباللة ك الفخامة بعدما كانت ملكا 
للشعب  اآلف تصبح مكانا للشعارات كالنفاؽ السياسي من ملوؾ ك رؤساء الدكؿ العربية 

 لشارع .كالشعارات غَت اجملدية لتحرير فلسطُت كمناىضة االمربيالية،  كىذا ما كاف ينادم بو ا

باغبرية إال أهنا كانت تقابل من  لبةلطاؼبا ىتفت الشعوب العربية اؼبقهورة ُب ىذه الشوارع  مطا 
طرؼ حكامها  بالقهر كاالضطهاد...كمنو فالشارع اعبزائرم مثلو مثل الشارع العريب الذم 

 مور.يتحوؿ من مكاف للمطالبة باغبرية إٔب مكاف للبهرجة كاؼبهرجانات الباىتة ألكٕب األ

الشارع كمكاف منفتح للرجل "جيالٕب خالص" ُب ؾبموعة "خريف رجل اؼبدينة" يبُت القاص 
،  لذلك فإنو بعدما أبيح ؽبا باػبركج إليو تغَت كل ب اؼبرأة فهو مكاف ذكورم بامتيازعلى حسا

 شيء حىت كلمة" اغبرمة" ٓب يعد ؽبا مكاف ُب قاموس اجملتمع.

إب الذم يبتلك اؼباؿ كيبلك كل شيء هبذا اؼباؿ كأنو وبب  وبكي ىذه القصة عن أضبد الطوب
 كثَتا نساء أصحابو:

                                                             
 .  52ص: ،شذرات من اعًتافات مارؽ: بوجادم عالكة   (1)
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" عبد القادر يعقب اػبيبة سبتص قواه، كىو اآلخر ضحى بزكجتو عائدة، ىي أصبل من زكجة 
عيسى  من أصبل الزكجات بال ريب كثَتا ما تعرض غبسد أصدقائو" لكن كل شيء يهوف أماـ 

ينتو  صل على شيء ، زبيل صفقة مّد أنابيب اؼبياه ك اجملارم عرب مداؼباؿ ، بدكهنا كنت لن أح
كتلك اليت وبكمها أضبد الطوبإب؟ ماليُت...مستحيل ربصيلها ُب مكاف آخر ُب فرصة 

وباكؿ القاص أف يعطينا فكرة عن شخصية "أضبد  .(1)أخرل، ضعف الرجل الوحيد النساء"
ضعيف أماـ النساء ككاف معارفو الذين يريدكف الطوبإب" الذم يبتلك السلطة إال أنو، رجل 

ربقيق صفقاهتم، يعطونو زكجاهتم ، فتتم الصفقات كقد برر عبد القادر الذم كاف ُب داخلو 
رافضا كغيورا على زكجتو يربر ذلك بالشارع بأنو اؼبكاف الذم أعطى ىذه اغبرية للمرأة فلوٓب 

 الرذيلة:تنزؿ اؼبرأة للشارع ؼبا رآىا الرجاؿ ك ؼبا تفشت 

"يـو خرجت اؼبرأة إٔب الشارع أتيح كل شيء علينا بالبحث عن مصطلحات أخرل تعوض  
 ، .(2)اغبرمة الشرؼ، اإلىانة، اغبصانة الزكجية"

رأة كىو ُب اغبقيقة بذلك يكوف القاص قد ألقى اللـو على ىذا اؼبكاف اؼبنفتح الذم عرل اؼب
افظ اؼبنغلق على العادات كالتقاليد... كمنو كشف زيف الشارع اعبزائرم احملعرل اجملتمع ك  

 فخركج اؼبرأة إٔب الشارع قد ساىم ُب كشفو.

أدل إٔب تراجع قاموس اجملتمع  الزكجية ك احملرمات كاػبيانةإف انفتاح الشارع/على الرذيلة 
اعبزائرم احملافظ  الذم كاف يردد مثل كلمات: الشرؼ، اغبرمة ، كاغبصانة الزكجية، كمنو فهي 

        إهباد مصطلحات أخرل تتماشى مع ما وبدث ُب ىذه الشوارعكعلينا   موجودة تعد ٓب
 ك خالصة القوؿ:

                                                             
 .  75"خريف رجل ُب اؼبدينة"،ص:: جيالٕب خالص    (1)
 .  76-75ص:، ـ، ف      (2)
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الشارع ذلك اؼبكاف الذم يتميز باغبركة يعكس رؤية ريفية كمدنية، ككلما اتسع كلما فقد  -
 استقراره كىذه ميزة الشوارع اليت ذكرت القصة اعبزائرية القصَتة.

الشارع ُب القصة اعبزائرية القصَتة كمكاف يربط عدة أمكنة لذلك فهو مكاف حتمي  يتجلى -
 قد يضطر الفرد للذىاب إليو ألجل الوصوؿ إٔب مكاف آخر.

يبزج القاص اعبزائرم بُت شخوص قصصية كبُت الشارع، لذلك قد يصبح الشارع الصدر  -
/الغضب.  اغبنوف الذم تلقى عليو ؾبموعة من اؽبمـو

ع مكاف منفتح ذبد فيو ؾبموعة اؼبتضادات، الثرم/الفقَت، اللقيط/اغبر، احملتاج/ الشار  -
اؼبؤمن، فهو وبمل كل ىذه اؼبتضادات كلكنو ال يستطيع أبدا أف يعوض  /اؼبوظف، اؼبدمن

 البيت، فاؼببيت ُب الشارع يعٍت الضياع.

ضايا السياسية الكربل الشارع العريب ىو مكاف للسياسة/للثورة/ لالحتجاج /للتظاىر ضد الق -
للمطالبة بتحرير فلسطُت ىو شاشة كبَتة يشبة التلفاز ، من خاللو يصل صوت  الشعب 

 للعآب.

 الشارع اعبزائرم ىو رمز للشهداء، لذلك قبد بعض الشوارع ربمل أظباء الشهداء. -

اجملتمع احملافظ الشارع/ اؼبرأة: ىو اؼبكاف الذم أعطى للمرأة اغبرية الكاملة ُب التنقل فأفقد  -
 كاغبرمة ك الشرؼ ك اغبصانة الزكجية.  اجملتمع بعض اؼبصطلحات اليت كانت غبفظ ماء كجو

ُب األخَت الشارع "ىو اؼبكاف الذم يلتقي فيو الناس صبيعا ُب أم ساعة ليال أك هنارا مهما  
هو أىم كانت منازؽبم االجتماعية كمهنهم كأعمارىم كانتماءاهتم كشىت عوامل اختالفهم ، ف
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معرض لشبكة العالقات كالوظائف اليت تبٍت عليها ثنائية األنا ك اآلخر اليت سبثل العمود الفقرم 
 . (1)للمعيش اليومي"

الطريق ىو مكاف للعبور، يبنحنا حرية االنطالؽ كبو أمكنة أخرل ىو كالشارع  الطريق: -
    لكنو أكثر انفتاحا منو، ينفتح كيتفرع، تعبد الطرؽ ليجتازىا اإلنساف إٔب بيتو كإٔب اؼبدرسة 
ك الساحة ك السوؽ...إٔب اعبامعة ك البحر... الطريق مهم ُب حياة اإلنساف لذلك قبده 

 اعبزائرية القصَتة اؼبعاصرة.حاضرا ُب القصة 

ينب القاص "ؿبمد حيدار" ُب اجملموعة القصصية "خلف األشعة" الطرؽ الصعبة اليت كاف  
يعربىا الكومندا "علي" من أجل الوصوؿ إٔب اجملموعة اإلرىابية اليت تثَت الصخب كتنشر الرعب 

 كسط السكاف:

  امية األطراؼ دكف زبومها"الطريق جد صعب...غَت معبد كحىت موطأ، ؾبرد فياؼ مًت  
الطرؼ يقصر، تتخللها كثباف عالية من الرماؿ غَت اؼبتناىية ، تغوصها عجالت الشاحنات 

كمنو فقد كانت اؼبهمة صعبة مع ىذه الطريق اليت زادت  (2)كقلما سبكنت من اجتيازىا بسالـ"
 صعوبتها عندما اقًتنت باؼبهمة اؼبلقاة على كاىل اعبيش الذم يواجو ىذه

الطريق/اؼبتعبة/غَتاؼبعبدة /فياؼ مًتامية األطراؼ/قصر الطرؼ/تتخللها كثباف رملية/ كرغم كل 
 ذلك تستطيع سيارة "اعبيب" اجتيازىا بسالـ.

عبور يعرب من خاللو ُب قصة "التعويض" "لعالكة بوجادم" يبُت أف الطريق ما ىو إال مكاف 
غَت أف اإلنساف قد يطوم طرقا طويلة كىو  إٔب أمكنة ؿبددة سواء راكبا أك ماشيا ،اإلنساف 

يفكر ُب أمر ما كىذا ما حدث للشيخ الفقَت الذم فقد ابنو الشاب ربت عجالت شاحنة 

                                                             
 .  91،ص:عبد الصمد زايد :الركاية ك اؼبكاف   (1)
 .  140،ص:: خلف األشعة ؿبمد حيدار  (2)
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متهورة ، فكاف الطريق الذم قطعو باغبافلة من احملكمة إٔب البيت قصَتا جدا كىو يفكر ُب 
افلة، كاقعا ربت تأثَت قضية التعويض :"كاف طوؿ الطريق الذم قطعو منحشرا لصق زجاج اغب

  (1) ك القوة يغمض عينيو، يتنفس بعمق."لقوة غامضة شلت فيو كل تفكَت ، حاكؿ أف يلم ت

    الطريق/ اؼبكاف الذم من خاللو وباكؿ الشيخ تناسي نبو ، إال أنو كاف وبس بقوة غامضة
اغباجز الوحيد كىي قوة التفكَت بفقداف االبن، كقضية التعويض لذلك يظل الطريق الذم ىو 

 الذم هبب أف يتجاكزه ليبلغ زكجتو بقراره الذم يقضي برفض التعويض:

"فكر بتمعن فيما فعل كاف عُت الصواب سباما، توجو ُب سريرتو باغبمد لتلك القوة الربانية اليت 
أؽبمتو أف يرتفع عن حثاالت البشر ، كعرب كجهو اؼبغضن شبح ابتسامة ٓب يدـ سول غبظات 

ا كانت كافية لتجعلو يسًتيح كيسمو بعواطفو إٔب مرتبة صوفية خالصة، راح يقطع قصار، لكنه
الطريق اؼبنعرج كبو منزلو دبجمع عمارات عتيقة ، ٍب يصعد الدرج ُب خفة ٓب يعتدىا ُب نفسو 
قبل النـو ٓب يفطن لتلك التحيات اؼببللة بالعطف اليت كجهت لو، كال لألعُت احملدقة فيو ُب 

خفوت ضجيج االطفاؿ الالىُت أماـ العمارة كسكوت نسوة يتخاصمن ُب إشفاؽ، كحىت 
 (2)الدرج ٓب يتنبو لو كىو يبر"

 عندما يكوف االنساف ُب حالة تفكَت يصبح الطريق ؾبرد مكاف عبور قصَت ، كإف كاف طويال
خاصة إذا كاف شديد الرغبة ُب الوصوؿ كىذا ما كاف وبدث للشيخ الذم ظن أف ما فعلو ىو 

الصواب، فكاف كثَت التعمق ُب قراره يريد أف يصل إٔب اؼبنزؿ إلخبار زكجتو "علجية" عُت 
بالطريق كال بالدرج كٓب يكن يسمع التحايا  باألمر الذم استوٕب على كل حواسو فلم يكن وبسّ 

كٓب يكن يرل أصبحت كل اغبواس لديو معطلة، إال أف زكجتو "علجية" ترفض قراره ُب إشارة 

                                                             
 .  33"شذرات من اعًتافات مارؽ "،ص: بوجادم عالكة،     (1)
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لن يعود، لكنهم  ُب حاجة ماسة إٔب اؼباؿ كىذا ما يدعوه إلعادة النظر كالًتيث  إٔب أف ابنها
 فالظركؼ أقول من كل شيء.

ُب قصة "ليل الضباع" يبدك الطريق خاليا معتما تنظر إليو البطلة اليت دعاىا صديقها إٔب مركب 
 يأت:سياحي لتقضي ليلة رأس السنة اؼبيالدية فيو، كالثمن ىو جسدىا إال أنو ٓب 

  (1)"أقف أماـ زجاج النافذة، أتطلع إٔب الطريق اػبإب  اؼبعتم كأموه على نفسي أنٍت ُب انتظاره" 
إال أنو ُب النهاية  مكانا لألملىي تنتظر رفيقها كزباؼ الوحدة لذلك فالطريق ىنا أصبح 

يأخذىا ؼبمارسة اػبطيئة فالطريق ىنا وبمل معنيُت معٌت حسي أال كىو الطريق اؼبعبد الذم 
مبشي عليو بأرجلنا أك باغبافلة أك السيارة إذا كاف اؼبكاف الذم يأخذنا إليو بعيدا كاؼبعٌت اؼبعنوم 

كىذا ما يريد أف يبينو القاص أك اػبطيئة إٔب االستقامة أك إٔب اجملهوؿ  الذم يأخذناك ىو 
فالطريق ىنا خالية معتمة ألهنا ُب النهاية تنتظر سيارة رفيقها كي يأخذىا ؼبمارسة الرذيلة ُب 

 ذلك اؼبركب السياحي:

"ما أنت سول سلعة ككأنك ٓب تدرسي إال من أجل أف تباعي بثمن أغلى الزلت ُب أعرافهم  
 .(2)ت ُب شراكهم أيتها التقدمية الثورية "اؼبرأة اؼبتاع   كجارية اؼبلذات فكيف كقع

الطريق ظل معتما كصديقها ٓب يأت لذلك فقد قصدت اؼبركب السياحي كحدىا شربت حىت 
 الثمالة كرقصت، ٍب بعد ذلك أطلقت العناف لسيارهتا:

"كانت ذبرم بأقصى سرعة ُب طريق مظلم كثَت التعاريج، كتشق ليال مد ؽبما اؼبطر ىببط 
جاجها ك الرياح تصطفق جنبيها، كنت شبلة ككنت أضحك ك أطوح برأسي إٔب بوحشية على ز 
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األماـ ك إٔب الوراء، فجأة تعميٍت أنوار باىرة قادمة اذباىي بعد منعرج...أشعر هبزة 
 .(1)ك السماء" أنٍت معلقة بُت األرض عميقة...أشعر 

ا سارت هبا كبو اؼبوت فالطريق زبوهنا الطريق ىنا مرتُت مرة ؼبا انتظرت صديقها كٓب يأت، كمرة ؼب
قد توصلك إٔب اؼبوت أيضا، كىذا ما حدث للبطلة، عندما ساعدت الظركؼ لذلك ، فالطريق  
كاف" مظلما/نزكؿ اؼبطر على زجاج السيارة/الرياح/البطلة كانت شبلة ، إال أهنا قبت بأعجوبة 

 رغم كل ذلك.

ف حسب اغبالة النفسية للفرد فالطرؽ ُب قصتو "البالوعة" يبُت القاص أف قطع الطريق قد يكو 
الطويلة أحيانا تقاس نفسيا بلحظات، كالطرؽ القصَتة بالساعات، لذلك أحيانا مبشي ُب نفس 

 كبس بطوؽبا حسب اؼبزاج ك اغبالة النفسية:أخرل  الطريق إال أننا تارة كبس بقصرىا كتارة 

إٔب كسط اؼبدينة ال تستغرؽ قطعو عادة سول بضع غبظات، ىذه اؼبرة قطعو ُب كقت  " الطريق
    (2)أطوؿ"

إف رحلة اإلنساف ُب اغبياة ماىي ُب اغبقيقة سول طريق وباكؿ أف يقطعو بسالـ إٔب الضفة  
األخرل أك إٔب اغبياة األخرل، كىذا ما حاكؿ القاص اعبزائرم رصده من خالؿ ىذا اؼبكاف 

 ي فالطريق:الواقع

 مكاف للعبور يتفتح على جهتُت كيوصلنا إٔب عدة أمكنة. -

الطريق مكاف يرسل فيو اإلنساف خطواتو للريح، كيرسل فيو فكره كذىنو للتفكَت، كأحيانا  -
.  مكانا لنسياف اؽبمـو
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 يبدك الطريق خاليا معتما، كأحيانا يبدك زاىيا حسب اغبالة النفسية لعابره. -

 لك إٔب اؼبوت لذلك فوجب علينا اجتياز طرقنا حبذر.الطريق قد يوص -

: ىو أكرب ذبمع ؼبدينة ما، أك قرية أك حي، فيو يباع كل شيء كيشًتم فيو اإلنساف السوق -
ما يشاء فهي تشتمل على كل أنواع السلع، كالسوؽ تعمل على إغراء اؼبشًتم من تسهيالت 

يع ُب ىذا اؼبكاف كىذا ما كاف يفعلو كزبفيضات حىت يقبل عليها، كيبكن ألم إنساف أف يب
عمي ابراىيم ُب قصتو "حُت يربعم الرفض" "إلدريس بوذيبة"، فأحيانا اغباجة ىي اليت تدفع 

أك صناعة منزلية" فعمي ابراىيم ىو الوحيد الذم مزاكلة السوؽ كعرض حاجيات بالفرد إٔب 
ث أك مبادالت زبدـ ما وبدث من أحدا لبيع منسوجات ابنتو، كيعرؼيطوؼ ُب األسواؽ 

يربط ىنا القاص بُت السوؽ كمكاف/للبيع كبُت ،  (1)الفالحُت حبكم البراطو ُب اغبزب"
يتحوؿ إٔب  ؾبلة إعالمية  السوؽ/كمكاف ؼبعرفة األخبار السياسية ك االجتماعية فالسوؽ

إال  الشخصية،كاقتصادية تعرض فيها ؾبموعة األخبار اػباصة باؼبدينة أك القرية اليت تعيش فيها 
عليو سول بالنهوض  أنو يظل أىم كظيفة لو ىو البيع/كالشراء كمن أراد أف يربح ُب ذبارتو ما

 باكرا، ألف عادة األسواؽ أف ربمل متاعها ُب كقت مبكر:

ىيأ نفسو للنهوض  " لقد أهنت نوارة، زربيتُت كؾبموعة من األحزمة كغدا سوؽ القرية اجملاكرة،
لنص يعرض علينا الكاتب نوعية السلع اليت يبيعها عمي ابراىيم ُب السوؽ ُب ىذا ا، (2)باكرا"

ك  )الزرايب، األحزمة( كقد تكوف اغباجة  أك الفقر ىي من يدفع عمي ابراىيم لبيع الزرايب 
األحزمة اليت تصنعها ابنتو، لذلك عندما أحس بالوىن كاف :"فرحات" الذم يكن البنتو كل 

 كقد نصحو بأكؿ إمارات السوؽ الرابح كىو النهوض باكرا. اػبَت ىو من يعوضو ُب ذلك

                                                             
 . 21،ص:ادريس بوذيبة: حُت يربعم الرفض   (1)
 . 39ـ  ف "،ص:   (2)
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عن ة جديدة" اليت ربكي ُب "عيوف اعبازية" "لعبد اغبميد بورايو" قصة "عليلو يكشف مشكل  
عليلو/اؼبهبوؿ شخصية ال تفهم شيئا من أمر اؼبيداف الذم وباكؿ دائما ضبطو كتنظيمو يقابل 
عليلو بالكثَت من اغبركة ، كتعرقلو النصب اؼبوجودة فيو، يريده عليلو أف يسَت بنظاـ معُت، كىنا 
وباكؿ القاص أف يسقط كضع عليلو مع نصب نصب الشهداء ك اؼبيداف، كؿباكلة تنظيمو، 

إال أهنا  هور ما يسمى بالثورة الزراعية اليت لفظها النظاـ االشًتاكي ألجل ربسُت اؼبعيشةبظ
قضت على اإلقطاعية لكنها سانبت ُب بركز آفة اجتماعية أخرل أال كىي البَتكقراطية لذلك 
فقد ارتفعت أسعار السلع، فأصبح الواحد يدخل إٔب السوؽ ليتفرج على البضائع التجارية من 

 قدرة على الشراء:دكف ال

" كاف ركاد السوؽ رجاال كنساء كأطفاال يدخلوف من الباب بأيديهم قفف  
كأكياس...كىبرجوف من الباب الثاين كُب النفوس شعور باؼبرارة كُب األيدم قفف كأكياس 

 .كىل إٔب ىم الناس من سبيل،  (1)خاكية"

كلكن النتائج ىي  الت،يبدك أف القاص عرؼ كيف يوظف شخصية عليلو الذم يشهد التحو  
ك األطفاؿ ك النساء الذين كانوا يدخلوف بقفف كأكياس فارغة إٔب السوؽ ىي فالرجاؿ 

ىبرجوف منها كما دخلوىا كُب ذلك ما يوضح اغبالة اؼبزرية اليت يعيشها اؼبواطن اعبزائرم الذم 
زراعية اليت خلقت ر ما يسمى بالثورة الو اكتول ُب اغبالتُت بنار النظاـ اإلقطاعي، ك ظه

كمنو فقد خرج اؼبكاف/السوؽ من كتَتة البيع ك الشراء إٔب معاين سياسية "البَتكقراطية"، 
 كاقتصادية وباكؿ أف يشَت إليها من خالؿ شخصية عليلو.
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اؼبيداف يصور فوضى اؼبدينة كحركتها، كقد ذكر اؼبيداف ُب القصص اليت بُت يدم  الميدان: -
ُب اجملموعة القصصية "عيوف اعبازية" "لعبد اغبميد بورايو" ُب قصة "عليلو يكتشف مشكلة 

 جديدة" حيث يستسهل القصة بوصف اؼبيداف: 

بو مقهى كؿبطة  "يقف نصب الشهداء كسط اؼبيداف ككأنو شاىد على ما هبرم فيو، ربيط
أتوبيس ، كسوؽ خضر كصالوف حالقة كـببزه، فًتينو صائغ، كساعاجي، ككشك دخاف كجرائد 

 .(1)كبقاؿ، يفصل بينهما أربعو شوارع تلتقي عند النصب"

ىنا تظهر األماكن اؼبتصلة باؼبيداف، كىي سبب حركتو كضجيجو، نصب الشهداء ىو رموز  
رية الكربل، كالرجاؿ الذين جاىدكا من أجل اغبرية، فيظهر تارىبي  يذكر الناس بالثورة التحري

 اؼبيداف كنقطة تتفرع حولو عدة أمكنة كلها مهمة ُب حياة الناس كىذا ما يدعو للفوضى.
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 فًتينة صائغ 

 ساعاجي ؿبطةأتوبيس

 كشك دخاف سوؽ خضر

 بقاؿ صالوف اغبالقة

 ـببزة   

 فًتينة صائغ 

 

  

 

"يشهد اؼبيداف كل يـو حركة تكوف ُب البداية خفيفة ٍب تقول عند النزكؿ كُب اؼبساء كزبف 
عندما يقًتب منتصف الليل، تزحف السيارات من أحد الشوارع األربعة لتلتف حوؿ النصب 

ليدكر نصف دكرة حوؿ النصب كيتقيأ  كتتجو كبو شارع آخر لتختفي فيو، كيأٌب الًتكٕب
 .(1)بالرجاؿ ك النساء كاألطفاؿ، ٍب يغادر اؼبيداف ليختفي ُب أحد الشوارع"

                                                             
 .21،ص: عبد اغبميد بورايو : عيوف اعبازية   (1)

 اؼبيداف

 كسط اؼبيداف

نصب 
 الشهداء
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اجتماعيا ك لقاص بعدا صباليا يأٌب اؼبيداف ُب ىذه الصورة مثقال بالوافدين عليو، حيث يعطيو ا 
اؼبيداف اؼبنفتح على ُب اغبركة اليت تبدأ خفيفة ٍب تقول ٍب زبف مرة أخرل كىو حاؿ  يتمثل

أربع شوارع كىذا ما زاد ُب حركتيو، فكل شارع وبمل ما وبملو من أناس تلقيهم السيارات 
  كاغبافالت فيو.

دائما تنظيمو  عليلو اؼبهبوؿ ىو بطل ىذه القصة الذم يثَته ىذا اؼبكاف ، كال يفهمو، وباكؿ
اغبركة اليت كانت مصدر عداء بُت  ضبطو لكنو ال يستطيع، ُب النهاية يألفو بكل تلككترتيبو ك 

 عليلو كاؼبيداف...

"يشاىد اؼبًتددكف على اؼبيداف إٔب جانب األسناد الثابتة عليلو اؼبهبوؿ كىو هبرم بُت السيارات 
يديو كرأسو كاصدار  كيقف للحظات عند احملطة، ينظم اؼبركر كركوب الًتكٕب مستعينا بتحريك 

بطاف حاضر اؼبيداف دباضيو،  كيذكر أف من يرغبوف ُب عليلو كالنصب شيئاف ير أصوات آمرة 
 .(1)التذكر أف صراعا داىيا ُب فًتة ما كاف وبدث ُب ىذا اؼبيداف"

كيظهر اؼبيداف ُب ىذا اؼبقطع أف القاص قد أضاؼ لو شخصية عليلو كجعلها مالصقة لو  
كاؼبخبزة...إْب كعليلو ككأنو من األشياء الثابتة فيو مثلو ُب ذلك مثل ؿبطة األتوبيس كالسوؽ، 

كقد كصفو باؼبهبوؿ ألنو عبثا وباكؿ تنظيم ىذا اؼبكاف إال أف الفوضى ال تبارحو كىنا يكمن 
"اؽببل كقلة العقل" باعتبار أف اؼبيداف من األماكن اليت ال هتيأ كترتب، كىذا التصالو بأماكن 

جساد كيعلو اللغظ اؼبيداف أخرل بو، كنتيجة تزايد الوافدين عليو "يتكاثر العدد كتتزاحم األ
من نفسها بالتقدـ كإٔب اليت تتأخر من نفسها سيارات يشَت إٔب اليت تتقدـ ذىابا كإيابا بُت ال

بالتأخر كاليت تقف من نفسها بالوقوؼ كعندما يصل الًتكٕب ليفرغ ما حبوزتو كيتقدـ كبو احملطة 
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،مهمة عليلو  (1)ٍب تتوقف" دـطة ليشَت إليو بالتقينتقل عليلو كبو الرصيف قريب من احمل
"اؼبهبوؿ" صعبة بعد ما يكثر العدد كتتزاحم األجساد كيعلو اللغظ، ال يستطيع أف ينظم اؼبركر 
كأصوات الوافدين كالسيارات ك اغبافالت " الًتكٕب" تزيد ، ىنا وباكؿ القاص أف يعطينا الصورة 

تنطلق األفواه ُب رصد الغنب غَت اعبمالية للميداف ككأنو يربطو بالوطن، خاصة بعدما 
 االجتماعي الذم يعيشونو من فقر كجوع كأمراض... كغالء اؼبعيشة.

اؼبشاكل ُب ىذا اؼبيداف، إال أف عليلو يرل أف اؼبشكلة اغبقيقية أحيانا ربدث بعض  
للميداف/النظاـ، كىي إشارة من الكاتب للنظاـ االقطاعي الذم كاف يسيطر على اجملتمع 

ظهور الثورة الزراعية ظهرت مشاكل جديدة ، إذا عليلو لن يستطيع تنظيم  اعبزائرم كمع
 اؼبيداف/ الوطن، ألف موت النظاـ االقطاعي أدل إٔب ميالد نظاـ جديد يدعى بالبَتكقراطية.

: جاء ذكر الساحة ُب النصوص اليت بُت أيدينا ذكرا عابرا، إال أننا قبدىا ُب الساحة -
عندما ينقشع الغيم" "للقاص ؿبمد دحو" ُب قصة" الصمت آخر اجملموعة القصصية عندما "

ما تبقى "اليت ربكي عالقة حب على مشارؼ النهاية، حيث يذىب بطل القصة متوسال 
مًتجيا ساحة الشهداء، كىو اؼبكاف/اؼبالذ غبب الوطن كالشهداء الذين قضوا من أجلو 

 موعد أخر: كمكانا/للحب كالعشق، إذ يلتقي فيو العشاؽ لكي يكوف ؽبم

"يا ساحة الشهداء مدم يديك خلصي زرقة ىذا البحر اؼبكدكد، اجعليو صافيا، كاعلمي أف  
 (2)خلف ىذا الصمت آالؼ النجـو ترقد ظمأل تنتظر إشراقة صباح مقبل"

راجيا أف هبعل زرقة البحر صافيا ُب  يصبح ىذا اؼبكاف/ الساحة ىو اؼبلجأ الذم يذىب إليو 
العالقة بينو كبُت حبيبتو، ك يتوسلو الصفاء ؽبذه العالقة، تعترب الساحة من  إٔب تكدرمنو إشارة 
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أىم األمكنة اليت تدخل ُب معمار اؼبدينة خاصة بعض القرل، كالبلداف كقد ربتوم ىذه 
ميز الساحة أيضا على أمكنة تؤدم إليها مثلها ُب ذلك مثل اؼبيداف إال أف ساحة الشهداء تت

 :ُت فقطبأهنا قد زبصصت للعاشق

يا ساحة الشهداء...يا عذراء تنمو ُب قلوب العشاؽ طويلة كالنخل الذم ال ينتهي ساحرة  "
كبابل اليت  ال تنتهي ، ربركي ، انفجرم ، كوين ك لو للحظة كاحدة ، موعدنا الذم هبئ االف 

 .(1)ؿبمال باغبرارة ك الدؼء ك األمل ، يعلن أف الصمت آخر ما تبقى صبا " 

ىنا كصورة لكنها ملتقطة نفسيا كليس بآلة التصوير ، فالساحة رمز للعشاؽ ألهنا تبدك الساحة 
ىذا  مكاف يلتقي فيو العشاؽ ك يتواعدكف ك منو فمهمة ىذا اؼبكاف ىي صبع قلوب األحبة ، ك

وببو العاشق ألنو العذراء ألنو يصبح مكانا للحب ، ، ك تسميو بما هبعل الشخصية تتضرع إليو
 . يذكره دبحبوبو 

ُب نفس القصة تتجلى " عالقة اؼبكاف بالنفس االنسانية ، فالرصيف ىنا عند : الرصيف -
أنو رصيف ؾبموعة الكاتب يبدك من خالؿ ما رببسو النفس االنسانية من مشاعر فهو يدرؾ 

تربة إال أنو يتوقف عنده ككائن حي مثلو يلقى عليو ما ذاقت بو نفسو  من االسفلت ك األ
ك تنفتح ك قد تنغلق حسب منظار النفس االنسانية مكنة قد تضيق كقد تتسع  ة األكمنو فرؤي

ة اليت ك يائسة بعدما تكاد تلك العالقة اعبميل ة تبدك مشاعر الشخصية حزينة ُب ىذه القص
، ك بعد أف قاـ باستجداء الساحات أك ساحة الشهداء ، نراه اآلف تربطو دبحبوبتو أف تنتهي

 اليت يعطيها كصفا بشعا فينعتها بالقذرة: يقف مشدكىا على األرصفة

" كقف مشدكىا ك مرارة اػبيبة تلتهم أحشاءه ك بأعماقو يتأكه ك حش مفًتس، ككقف  
مشدكىا مأخوذا بإشارات الضوء األخضر ك األضبر ك األصفر تتالحق على مرأل عينيو 

                                                             
 .  79ؿبمد دحو : عندما ينقشع الغيم ، ص:    (1)



 الفصل الثاني:.....................أنماط المكان في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة
 

707 
 

موجات بشرية كذباب يتساقط على األرصفة القذرة، يركح ك هبيء القادموف ك الذاىبوف، ىذه 
 .(1)اعبثث اليت تسَت بال أركاح... أال ما أضيعنا كبن البشر "

عة من ك منو خالؿ ىذا اؼبقطع تتجلى لنا عالقة الشخصية باؼبكاف ، ففي نفسو ؾبمو 
كل ىذا يالقيو على اؼبكاف / األرصفة فيصفها   "مشدكىا ، اػبيبة ،أعماؽ تتأكه "األكصاؼ: 

 بالقذرة ، حىت الناس الذين يأتوف إٔب ىذه األرصفة ٍب يغيبوف كصفهم باعبثث اليت تسَت بال
ُب الضياع ، ألنو بفقداف حبيبتو أحس بأنو ضائع ال قرار لو ك ال  أركاح ، فالرصيف قد سانده 

 عنواف .

القصصية "غبن إفريقي" إٔب كصف الرصيف كصفا  يذىب القاص "أضبد منور" ُب ؾبموعتو
كاقعيا ك كأنو يعطينا صورة فوتوغرافية عنو... ُب قصتو "عودة الذيب " ُب الرصيف اؼبقابل كاف 
ىناؾ جلوؿ اعبزار منشغال بطرد الذباب عن الكركش اليت كانت معلقة على مصراعي باب 

منضدة خارج احملل يليو دكاف اؽبامشي دكانو ، ك بتصفيف أدمغة اػبرفاف ك قوائم البقر على 
     الكوابسي بائع األسلحة النارية الذم كاف مغلقا مثلو مثل مكتب التأمينات الذم يالصقو 
ك تأٌب بعد ذلك ـببزة اغباج صوفة طايرة اليت بدت كاجهتها الزجاجية رغم ظل الشراع األزرؽ 

         أنواع اغبلويات كصنوؼ  السميك الذم كاف يضفي عليها لونا قاسبا ، زاخرة بشىت
 . (2)الكعك "

فالقاص ىنا يصف الرصيف كصفا دقيقا حبيث صرح بكل ما وبيط بو من دكاف اعبزار جلوؿ  
ك دكاف اؽبامشي الكوابسي بائع األسلحة ك ـببزة  اغباج صوفة طايرة ، ك ىذه كلها أماكن قد 

لرصيف عربت عن اغبالة االجتماعية لو  قربت إلينا الرصيف  ك عرفتو لنا ، إف ىذه األكصاؼ ل
ك عرفتنا ببعض الشخوص الذين يشكلونو "جلوؿ ، اؽبامشي " ك قدمت لنا الرصيف كمكاف 
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 كاف ُب ك ىذا الوصف  دكاف بيع األسلحة  ٍب اؼبخبزة :  -هبمع عدة أمكنة " ؿبل اعبزار
           السبعينياتاألرصفة اعبزائرية ُب حملة كجيزة عن قد أعطى اؼبتلقي ىنا القاص اؼباضي 

حيث رائحة الكركش ك تصفيف األدمغة ، بيع األسلحة ، كقد أشارت إٔب أنو  ك الثمانينيات 
 .كاف مغلقا فكأنو يقوؿ بأنو أغلق بعد االستقالؿ لتوفر األمن 

" ُب  جاء ذكر الرصيف كمكاف عابر ُب اجملموعة القصصية "من فيض الرحلة" "ؼبصطفى نطور
 قصتو " رباعية الصلصاؿ ك النار ":

" توقفت اغبافلة ُب احملطة القريبة من الثانوية ... غابت ىذه اػبواطر اػبرقاء ، انفتح الباب  
آليا ... ألقيت بنفسي على الرصيف ك سرت مع الطريق الفرعي... " ىنا جاء ذكره لتكتمل  

نصي ال وبمل أية داللة ، ُب سرد تقريرم العملية السردية فالرصيف كمكاف ُب ىذا اؼبقطع ال
 مباشر ك نفس األمر بالنسبة لقصصو األخرل. 

أما عند القاص "ؿبمد دحو" يرتبط الرصيف بالنفس اإلنسانية، فنرل أف الشخصية تعطيو 
مكنة اؼبفتوحة/تنغلق، كالعكس أيضا ، ألف هبعل بعض األاغبالة النفسية اليت عليها كىذا ما 

ىبضع للشعور كاؼبزاج كتقلبات النفس كقد يعرب الرصيف عن اغبالة االجتماعية اؼبكاف أحيانا 
 للسكاف ، فيظهر لنا ثراء اؼبدينة/القرية من عدمها إٔب نوعية األمكنة اؼبرتبطة بو.

األزقة قليلة التوظيف ُب األدب، ككذلك الكتب النقدية اليت درست اؼبكاف ال هتتم الزقاق:  -
انطالقا من الكاتب ذاتو الذم يوغل ُب ذكر الشوارع ك الساحات...إال أنو هبذا اؼبكاف كىذا 

ينسى أك يتناسى ُب كثَت من األحياف األزقة، خاصة األزقة الضيقة اليت تكوف عادة مشهدا 
ألهنا أماكن مأىولة لكنها ضيقة ال يهتم فيها اإلنساف بأحد فكل شيء  ،للعالقات االنسانية

 فهي أزقة تنفتح إال أهنا تنغلق من حُت آلخر... زكات النفس اعبنسيةمكانا لن كقد تكوف،مباح
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اعًتافات مارؽ" ُب يصور لنا القاص "بوجادم عالكة" ُب اجملموعة القصصية "شذرات من 
ك الزقاؽ" كمكاف هبسد عالقة اغبب اليت كانت تربط بُت صاغبة كعلي، فكاف  قصة "القطيع 

لزقاؽ اؼبكاف اآلمن لتبادؿ النظرات ككلمات اغبب فال أحد أف التقيا فيو بعد أف افًتقا كاف ا
نتيجة الكم اؽبائل من البشر الذين يتوافدكف عليو حيث كاف اللقاء بعدما  ،يهتم ؽبذه العالقة

 تزكجت صاغبة من أحد اؼبوظفُت، كىاـ علي ُب اؼبدينة الكبَتة:

.غبظة...فلتة زمن ال ربسب ُب "نلتقي، عبثا أجاىد، النتزاع عيٍت من عينيك، عبثا ذباىدين..
       ة العمر، كمع ذلك فهي غبظة اختزاؿ كتكشف، تدفع إٔب السطح بكيل طافح مع اؼبعانا

 (1) ك اإلحباط...كم ىو صغَت العآب...ككم ىي قصَتة اغبياة."ك اآلماؿ كمرارة اػبيبة  

كهبسد اؼباضي من جديد "فصاغبة كعلي"  الزقاؽ ُب ىذا النص مكانا إليقاظ الذاكرة، خذيت -
ما يكابده من شوؽ  اآلخرإٔب منهما ُب ىذا اؼبكاف اسًتجعا أياـ حبهما، كاشتكى كل كاحد 

كحنُت كبذلك يكوف الزقاؽ قد خلق ؽبما فرصة اللقاء بدكف زبطيط، كمنو فاألمكنة ىي تنبيو 
لعآب صغَت ك اغبياة قصَتة للذاكرة، كمشهد لصدؼ ال نتوقع حدكثها، فهي تذكرنا أف ىذا ا

 كأف اعبباؿ كجدىا ال تلتقي .

فإنو قد انغلق على "صاغبة كعلي" من خالؿ نظراهتما ،إذا اعتربنا أف الزقاؽ مكاف عاـ كمفتوح
رغم خاصية تكوين ىذا اؼبكاف الذم يكتظ ،كتذكر ماضيهما ككأهنما ُب ىذا اؼبكاف لوحدنبا 

حىت انغلق، كمنو تصبح األمكنة تًتاكح بُت  بالناس كيتميز بضيقو فقد ضاؽ عليهما
االنفتاح/كاالنغالؽ كقد تستحيل من عامة إٔب خاصة أيضا حسب نفسية الشخصيات اليت 

 تتنقل فيها.
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 :أف ُب األخَت نستنتج

 أىم أماكن االنتقاؿ اليت ذكرهتا اجملموعات القصصية اليت بُت أيدينا ىي: اغبي، الشارع -
 اؼبيداف، الساحة، الرصيف، الزقاؽ(.الطريق السوؽ، 

 تنقسم األحياء اعبزائرية إٔب أحياء األثرياء/أحياء الفقراء. -

 اغبي مكاف للماضي ك اؼبستقبل، كمكاف لالحتفاؿ مثل االحتفاؿ باؼبولد النبوم الشريف. -

 بعض األحياء الصغَتة بفعل الثورة الزراعية ربولت إٔب قرل تشبو إٔب حد بعيد اؼبدف. -

الشارع مكاف للتفكَت، كتداعي األفكار، كللتظاىر كاؼبطالبة باغبرية، ىكذا صورت  -
 اجملموعات القصصية اليت بُت أيدينا الشارع العريب.

 الشارع مكاف يربط العديد من األمكنة كيكوف طريقا إٔب مكاف ؿبدد. -

الشارع/كمكاف، بالوضع االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي ارتباطا كثيقا، كىو   يرتبط -
 كفيل بالتعبَت عن كل ذلك.

 الطريق اؼبكاف الذم يكوف فسحة للنسياف. -

 الطريق ىو مكاف االنتظار ك األمل/كما أنو مكاف للموت ك النهاية. -

ية اليت بُت أيدينا كىو اؼبكاف السوؽ من األمكنة اليت ٓب تذكر كثَتا ُب اجملموعات القصص -
الذم يتجمع فيو أكرب عدد من الناس، كيدؿ على اغبالة االقتصادية اؼبزرية اليت يعيشها 

 اؼبواطن اعبزائرم.

السوؽ كمكاف جسد التحوالت السياسية اعبزائرية من زكاؿ اإلقطاعية كبركز ما يسمى  -
 بالثورة الزراعية 
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 مصدرا للحركة كالفوضى كالضجيج . اؼبيداف من األمكنة اليت تكوف  -

 الرصيف جسد اغبالة النفسية اإلنسانية كىو ُب ربوؿ دائم بُت االنغالؽ كاالنفتاح. -

توقظ بعض األمكنة الذاكرة كربفزىا مثل الزقاؽ الذم يتميز بكثرة اؼبتوافدين عليو ذىابا  -
 كإيابا.

صة الناس، كىي ذات طابع : ىي األماكن اليت يقصدىا خاأماكن االنتقال الخاصة -ب 
    اجتماعي كمن بُت ىذه األماكن اؼبذكورة ُب النصوص القصصية اليت بُت أيدينا قبد اؼبقهى 

 ك اغبانة "اؼباخور" أك البار اؼبهم أهنا تؤدم مدلوال كاحدا.

يتخذ اؼبقهى ُب األدب اىتماما كاسعا من طرؼ الركائيُت ك القصاصُت كحىت المقهى:   -
ىذا ألسباب اجتماعية كثقافية كحىت السياسية فاؼبقهى قديبا تراه قد عوض النوادم الشعراء، ك 

الثقافية ك السياسية كحىت الرياضية، كما أف اؼبقاىي تنتشر بشكل كبَت ُب اؼبدف العربية، خاصة 
اؼبدف اعبزائرية اليت بينت اجملموعات القصصية مدل أنبيتو كمكاف ُب اجملتمع اعبزائرم ، " ففي 

تجمعات الرجالية تصبح اؼبقاىي اؼبكاف الذم يتزاكر فيو الناس خارج نطاؽ األسرة كضمن ال
ىذه التشكيلة االجتماعية تصبح اؼبقهي جزءا من تركيبة اؼبدف الصغَتة اليت مازالت ربتفظ بقدر  

كبَت من القبلية كقدر آخر من التحرر اآلٌب بفعل السكن كالعمل، كُب دكامة كسطيتها ىذه لن  
هد اؼبقهى صراعات كبَتة، كلن تكوف ميدانا لصراعات كبَتة أخرل، لكنها تشكل نواة تش

، يظهر اؼبقهى عند القاص عزم بوخالفة، ُب ؾبموعتو القصصية  (1)لالنطالؽ إٔب رحم اجملتمع"
اؼبالذ الذم تلجأ إليو الشخصية من أجل الراحة إال  المقهى/المكانالربؽ، ُب قصة الصدأ، 

أف ىذا اؼبكاف أحيانا ىبلق صراعا نفسيا من نوع آخر فال هبد  فيو زائره ضالتو اليت كاف يبحث 
 عنها، يبدك اؼبقهى ُب ىذه القصة ىو الشخصية الرئيسية، فاألحداث كلها تقريبا ربدث فيو
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ىي  ماتزاؿاللغة الفرنسية إذ أف ستعمار الثقاُب، فالقصة ربكي عن شاب جزائرم يتجرع ذؿ اال
 اللغة اؼبسيطرة على اجملتمع رغم االستقالؿ السياسي كنيل اغبرية.

يظهر اؼبقهى/ اؼبكاف الذم قصده من أجل هتدئة أعصابو ك االحساس بلحظة الصفاء إال أف  
مو اللغة العربية صورة ذلك اؼبوظف الذم كاف يرمقو بنظرة سخرية كاستخفاؼ كاستهزاء لتعل

مازالت تلح عليو، فكاف ىذا اؼبكاف سببا ُب تداعي األفكار كسبردىا:" لقد جاء إٔب اؼبقهى 
ليشرب فنجاف قهوة علو يريح أفكاره الشائكة، لكن العكس حدث، فقد شجعها أكثر على 

للمقهى َتا عن الدكر الذم أعطاه ُب قصة "اؼبعلم" ال يبتعد القاص كث ،(1)التمادم ك التمرد"
الفكرية، إال أف القاص يكوف من ك عادة من أجل الراحة اعبسدية  الذم يلجأ إليو االنساف 

خالؿ ىذا النموذج قد أعطى فكرة كتعريفا عن فئة من فئات اجملتمع اعبزائرم اليت ترتاد 
اؼبقاىي، تدكر أحداث ىذه القصة حوؿ كظيفة اؼبعلم اليت ال توفر أدىن الشركط األساسية 
للحياة لذلك ذبد ىذا اؼبعلم ىائما ُب الشوارع ك اؼبقاىي، باحثا عن ملجئ يأكيو، فيجد نفسو 

 جالسا ُب أحد اؼبقاىي ال هبد سببا كاحدا لذلك:

"راح عقلو يبحث عن سبب كجوده ُب ىذا اؼبقهى لكن ال شيئ، كأخَتا ضرب الطاكلة بقبضة 
نو قرر أف يشرب قهوة، ليربز كجوده يده كتنهد فكر قليال ٍب استدار يبحث عن النادؿ أل

  (2) ىنا..."

قبد القاص "عزم بوخالفة" ٓب يتجاكز داللة القرار إٔب ىذا اؼبكاف إٔب دالالت أخرل، كما   -
أنو ٓب يصف لنا ىذا اؼبكاف كصفا دقيقا سواء أكاف كصفا ذىنيا أك كاقعيا إال أنو ُب قصتو 

خر ؽبذا اؼبكاف كىو االعالـ فللمقهى دكر مهم ُب ك األسود يعطينا دكرا آ"ذكريات باألبيض" 
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عالـ، ُب اؼبقهى ذبد اعبرائد متاحة فوؽ الطاكالت، ىناؾ يتم تبادؽبا كمن ٓب يستطع اإل
 اقتنائها، يستطع قراءهتا:

" ُب ذلك الصباح دبجرد ما دخل للمقهى اؼبعتاد، فتح اعبريدة، ربولت عيناه اؽبادئتاف بفضوؿ 
زة بُت السطور، قلب الصفحات طالعو عنواف بارز باألسود يعلن عن كفاة بُت العناكين البار 

 ، كمنو فقد كاف ىذا اؼبكاف سببا ؼبعرفة ىذا اػبرب(1)"اغباج عمر اؼبدعو اؼبوسطاش ُب ذمة اهلل"
و الشخصية كلما يلإكمن خالؿ ىذه الشواىد عرفنا أف اؼبقهى/ اؼبكاف اؼبالذ الذم تلجأ 

ملجأ هترب إليو من مشاكل اغبياة االجتماعية، كما أنو يبنحها الراحة أحست بالضياع فكأنو 
ُب ىذه اجملموعة القصصية بالفئة اـ لألخبار، كقد عرفنا القاص فهو اؼبكاف/اؼبلجأ/ مصدر ى

           االجتماعية اليت ترتاده فهي فئة مثقفة متعلمة، ذات مستول، كالدليل أف الشخصية األكٔب 
صية معلم، األكؿ يطالب بالتعريب، كالثاين يطالب بالكرامة، أما الشخصية الثانية ىي شخك 

 الثالثة فهي شخصية ؾباىدة .

ظهر اؼبقهى عند القاص "عبد اغبميد بورايو" ُب ؾبموعتو القصصية "عيوف اعبازية" ُب ي    
كانت قصتو "حىت ال يبوت مرة أخرل"، اليت تدكر أحداثها حوؿ مشركع الثورة الزراعية اليت  

أمل الكثَت من اعبزائريُت، كقد كاف بطل القصة يناظر ُب اؼبلتقيات العربية إللقاء ؿباضرات 
 حوؽبا:

" دخل" اللوتس" كأجاؿ بصره... يصعب على االنساف أف هبد مكانا ُب ىذه اؼبقهى بعد 
اف الظهَتة، استدار كحُت ىّم باػبركج إٔب اليمُت رأل اثنُت كانا جالسُت خلف الباب يغادر 
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اؼبكاف فأسرع كجلس على اؼبقعد اؼبقابل لشارع ديدكش مراد جاء القهواجي كمسح الطاكلة  
 . (1) أريد قهوة نص نص"

ىنا يبُت القاص صبالية ىذا اؼبقهى الذم يتهافت عليو اؼبرتادكف ك الظاىر أف هتافتهم      
اد" " عندئذ يكوف ينبعث من موقعها فاؼبقهى ينفتح على أمكنة أخرل مثل: "شارع ديدكش مر 

اؼبقهى هناية مكانية لتلك السلسلة اؼبتالضبة كىي هبذه الوضعية تستجمع قواىا الذاتية لتوفر 
لونا من الراحة تصنعها حرفيات الشكل الذم هبمع بُت باحة الدار الواسعة ك اإلطاللة على 

يها يرل كل ما كما يزيد اؼبقهى انفتاحا ىو زجاج النوافذ الذم هبعل اعبالس ف (2)الشارع"
 وبدث خارجها:

" من خلف زجاج النوافذ سيارة "مرسيدس" كقفت جبانب الطوار اؼبقابل غادرىا كهل بدين 
يبيل إٔب القصر عرب الطريق كدخل اؼبقهى، كعندما ٓب هبد مقعدا ُب الداخل جلس قبالتو كومة 

سبيل بشرتو إٔب من الشحم فاضت على جانيب اؼبقعد رغم سعتو منتفخ الوجو بارز العينُت 
االضبرار، كلشدة اكتناز عنقو بقي زر القميص مفتوحا...مد الرجل يده ىبفف من ضغط ربطة 
العنق كليمسح قطرات من العرؽ تصببت على جبينو، عندما أحضر القهواجي القهوة قاؿ لو 

ؿ ، ىو اؼبكاف الذم عبأ إليو لينسى مصيبتو كىذا من خال(3)الرجل بصوت غليظ: كوكا باردة"
االىتماـ دبرتادم اؼبقهى  ىذا ما جعلو يهتم بالرجل البدين القصَت الذم دخل اؼبقهى كطلب 
"كوكا باردة" كيبقى اؼبقهى/ اؼبكاف  الذم اختاره البطل من أجل نسياف موت عمو كنسياف 
القهر االجتماعي الذم عاشو عمو جراء االقطاعية، كُب ىذا اؼبكاف يسًتجع كل شيء 

 ر، يتذكر اغبوار الذم دار بينو كبُت عمو ُب اؼبستشفى:كتتداعى األفكا
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 لن أسبكن من زيارتك يـو الثالثاء اؼبقبل. –"

 ؼباذا؟.  -

 سأشارؾ ُب ملتقى حوؿ الثورة الزراعية، انبسطت أساريره كؼبعت عيناه كقاؿ بصوت خافت: -

كمنو   (1اػبماسة"زارين يـو األحد أحد سكاف "البلد" كذكر أف أمالؾ أضبد كزعت على " -
يبدك اؼبقهى ىنا مدعاة للتذكر كإعادة النظر ُب جوانب اغبياة إذ أف القاص ال ينقل لنا 
مواصفات ىذا اؼبكاف، بقدر ما وباكؿ أف يظهر لنا أنبيتو ُب زبفيف األحزاف، فمرتادك اؼبقهى 

غ اؽبمـو لذلك ىنا من خالؿ الصورة اليت أمامنا يبحثوف عن الراحة اعبسدية ك الفكرية كتفري
فالشخصية تكوف جالسة فيو إال أهنا غائبة فكريا ال تستفيق من شركدىا إال على صوت ذلك 

 البدين :

"ضرب الرجل بيده على الطاكلة كنادل القهواجي بصوتو الغليظ: ناكلٍت جريدة كأعطٍت   
 كسكركث..

 . (2) ٍب سبتم أين أكاد أموت من اعبوع..." 

ص وباكؿ أف يتحدث عن أنبية اؼبقهى ، ك طبيعة مريديو ك بذلك إف القاص ىنا ُب ىذا الن
تتضح صورتو على أنو مكاف خاص ، تتعدد شخصياتو  ك ىنا يظهر البطل اؼبهمـو اؼبثقف 

  اؼبقهى ىربا من حزنو الذم وبمل أكزار ىذه الدكلة اليت تعيش ُب ظلم االقطاعية فقد جاء إٔب
حو على الناس فهو مدعاة للذاكرة         لشارع ك انفتاإال أف ىذا اؼبكاف رغم انفتاحو على ا

فقد كاف اؼبقهى ىو اؼبكاف الذم من خاللو  ،ك لتداعي األفكار ك ىذا ما وبصل مع الشخصية
قظو على ذم أيتذكر كل األحداث اؼباضية ، فكاف يشرد من كقت آلخر لوال ىذا البدين ال
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جي دفع كل منهما حسابو كألقى ىو نظرة اصوتو كضربو على الطاكلة "ؼبا حضر القهو غالظة 
على اعبريدة اؼبوضوعة على الطاكلة فرأل صفحة اإلعالنات صورة رجل كضعت ُب إطار ككتب 
فوقها خبط أسود  غليظ "ىدا الشاب ؿبتاؿ " كربتها قرأ ،"على كل شخص كاف ضحية 

كقد كانت تلك الصورة ، (1)ألعمالو الدنيئة أف يتقدـ إٔب الفرقة اعبنائية ألمن اعبزائر الكربل "
أراد القاص  ،لة ُب اؼبقهىتشبو إٔب حد بعيد صورة الرجل الضخم الذم كاف مع الشخصية البط

 أف الفساد هبوؿ ُب األماكن كلها أف اإلصالح ُب اعبزائر ؾبرد إعالنات على جرائد ،ك  أف يبُت
لثورة الزراعية ؾبرد شعارات كالدليل أف الرجل كاف ُب اؼبقهى هبلس حبرية ،ىنا إشارة إٔب أف ا

ُب اؼبؤسسات كقد نشر الفساد الذم ال تستطيع  قة أف النظاـ اإلقطاعي قد تفشىترفع كاغبقي
 الثورة الزراعية إلصالحو سبيال .

يذىب القاص "ؿبمد حيدار"  ُب اجملموعة القصصية "خلف األشعة" ُب قصة "التنكر اؼبزيف" 
اؼبدينة كالريف ، كقضية اؽبجرة أب اؼبدينة كىجرة الريف بوصف اليت تطرح قضية الفوارؽ بُت 

 اؼبقهى /اؼبكاف ُب إحدل القرل الريفية ليبُت مدل حقارة ىذا اؼبكاف ُب ىذه القرل:

"دلفت إٔب مقهى متواضع اؼبظهر إنو إٔب اؼبستودعات أقرب منو إٔب صفة  
عآب  اؼبقاىي ...كأمكنة االستقباؿ  اؼبقهى...ىندستو...أبوابو، قمة جدرانو، ال يبت بصلة إٔب

إال لوحة الباب كقد كتبت عليها عبارة مرحبا خبط شبيو دبخطوطات اآلثار، جدراف القاعة 
طليت بألواف زرقاء، رغم خلوىا من أم تأثيث إال من بعض الكراسي اػبشبية اؼبهشمة 

 .(2) اعبوانب اؼبتآكلة اغبواشي..."

فهو  ،ليس لذاتو كإمبا ألنو مكاف ُب قرية ريفية ،ية ؽبذا اؼبكافنالحظ ُب ىذا اؼبقطع ظبة الكراى
أقرب إٔب اؼبستودعات منو إٔب صفة اؼبقهى كال شك أف ىذه الكراىية اليت وباكؿ الكاتب أف 
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ك بالتإب الريف تتسم بالتجربة القاسية اليت عاشها فيو فقد انعكست ظهرىا اذباه اؼبقهى ي
 ى اؼبقهى، فظهر ىذا األخَت هبذا الوصف.اغبياة البائسة ألىل الريف عل

 قمة جدرانو ال سبتد بصلة إٔب عآب اؼبقاىي. -

 لوحة الباب كتبت خبط شبيو دبخطوطات اآلثار. -

 القاعة طليت بألواف زرقاء. -

 االثاث خاؿ إال من بعض الكراسي اػبشبية اؼبهشمة اعبوانب اؼبتآكلة اغبواشي. -

الرجل الريفي ُب القرل الريفية  للحياة البائسة اليت يعيشهاكقد جاء ىذا الوصف مصاحبا 
 ليظهر مدل احساسو بالضيق كالكره اذباه الريف ، كيعطي السبب اغبقيقي للهجرة منو .

ُب اجملموعة القصصية "غبن افريقي" "ألضبد منور"  جعل اؼبقهى مكانا للسعادة ،فقصة عودة 
الذم ساؽ شخصية الذيب أب الزنزانة ظلما  ،اعيالذيب اليت ربكي عن الظلم كالقهر االجتم

 فأصبح اؼبقهى ىو اؼبكاف اؼبقابل للسجن كاؼبرادؼ للحرية:

"جلس إٔب أكؿ طاكلة مقابلة على الرصيف ُب مقهى اؼبانشو، ككاف اؼبقهى ُب ذلك الوقت  
ُب  ونيمن فًتة القيلولة شبو مهجور ألف الالعبُت القالئل الذين كانوا يدفقوف أحجار الدكم

الداخل ، كبعض الشيوخ الذين كانوا يدفقوف أحجار الدكمنيو ُب الداخل، كبعض الشيوخ 
 .(1) الذين كانوا هبلسوف ُب اػبارج غارقُت ُب التأمل ك الصمت أك فيما يشبو االغماء..."

ك القيد  و كتفاصيلو بعدما أرىقو اغببسمدل اىتماـ الذيب ب يبُت ،كصف مقهى/ اؼبانشوإف  
ُب زنزانتو ففي ىذا اؼبكاف ال سجاف كال أحكاـ غلق األبواب، ىو مكاف شعيب خاص وبدث 

حيث هبلس ُب أكؿ  فيو كل شيئ شرب القهوة، التمتع بالنظر كاللعب بالدكمينو /اإلغفاء...
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طاكلة كىذا ما وبقق لو النظر إٔب الرصيف ك الشارع كداخل اؼبقهى، كما أّف ىذا الوصف 
حجاـ الناس عنها ا ُب القيلولة يكوف ضعيفا كىذا إلنظرة عامة حوؿ اؼبقاىي، فارتيادىيعطينا 

ك تعويضها بالبيت أين الراحة اعبسدية، إال أف ىذا اؼبقهى يذكر الشخصية بالتعسف ك اغبقرة 
اليت لقيها من صاحبها "ؿبمود اؼبانشو" الذم شهد ضده ُب احملكمة، إال أنو زّكده بأخبار عن 

ارؾ الذم يقبع ُب اؼبستشفى كالذم يقًتح عليو الزكاج بابنتو كأف يعمل ُب دكانو بعد عمو مب
فباتو، كيكوف بذلك الذيب قد حلت صبيع مشاكلو من "عمل زكجة، بيت" إال أنو يًتّدد ُب 
ذلك ، ليتجو مرة أخرل للمقهى يفكر ُب عرض ذلك الرجل بعد ليلة آرقة: "ُب صبيحة اليـو 

ماـ العمومي الذم قضى فيو ليلتو كاذبو رأسا إٔب اؼبقهى اؼبانشو ليحتل فيو التإب خرج من اغب
مكانو اؼبفضل الذم جلس فيو باألمس...كانت عيناه ؿبمرتُت كمتورمتُت من شدة األرؽ الذم 

 . (1)عاناه ُب ليلتو"

أكثر اؼبكاف الذم تلجأ إليو الشخصية عندما ال ذبد أين تذىب ك ىو ىو  /ك منو فاؼبقهى  -
انفتاحا يعطي الفرد اغبرية عكس السجن الذم يقيده ، فًتاه منفتحا على الشارع ك الرصيف 
تراه ُب ىذه القصة قد عوض البيت ، ففيو تقدـ كجبة الفطور  ك فيو فسحة للتأمل ك التفكَت 

ك ىذا ما كاف يفعلو بطل القصة الذم خرج من السجن / اؼبكاف األكثر انغالقا إٔب اؼبقهى  
كاف األكثر انفتاحا ، ك الذم كاف نبزة كصل بينو ك بُت التفكَت ُب عرض " عمو " الذم اؼب

 ينهي حالة الضياع اليت يعيشها .

ُب اجملموعة القصصية "شذرات من اعًتافات مارؽ" "لعالكة بوجادم" قبد اؼبقهى / اؼبكاف 
يلجأ إليها للراحة من  اؼبلجأ أيضا ففي قصة " البالوعة " نرل الشخصية تتفهم اؼبكاف كمحطة

 تعب السفر:

                                                             
 .  29، ص:أضبد منور : غبن إفريقي (1)
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" كاف دائما ُب عوداتو السابقة هبلس إٔب الطاكلة عند الباب الزجاجي العريض ، ك حقيبتو إٔب  
 جنبو بعد أف يغسل كجهو ُب دكرة اؼبياه ، ك يبشط شعره ليذىب عن نفسو بعض التعب

رة ك ىو يرقب زكاؿ الليل خبزا مزبدا ، ٍب قهوة خالصة يرشفها مع سيجاك  يطلب قهوة باغبليب
 البطيء أماـ ضوء النهار ، حىت إذا أخذت الشمس ترسل أكٔب أشعتها قاؿ ُب نفسو :

" نذىب اآلف ... اعبدة تكوف ُب االنتظار " يدفع شبن فطوره، ك وبمل حقيبتو، ك يسرع  
 .(1)اػبطى كبو منزؿ الطفولة حبارة عتيقة بالناحية الشرقية من اؼبدينة "

اؼبكاف اػباص اؼبغلق اؼبنفتح، فهو نصف منغلق /  قهى ُب ىذا اؼبقطع مثل البيتاؼب يظهر
نصف منفتح كنرل القاص قد أعطاه نفس خصائص البيت: اعبلوس، يغسل كجهو ُب دكرة 
اؼبياه، يبشط شعره يطلب قهوة باغبليب، اػببز اؼبزبد... اْب "، ك ينفتح على الشارع :يرقب 

ء النهار ... ك منو فالقاص قد مزج بُت مكانُت ليبُت لنا اؼبقهى زكاؿ الليل البطيء أماـ ضو 
 اؼبكاف الذم زبتلط فيو تكوينات البيت بتكوينات الشارع .

يصف لنا القاص "جيالٕب خالص" ُب "ؾبموعتو القصصية" "خريف رجل اؼبدينة " اؼبقهى بأنو 
 مكاف للتالقي ك االتفاؽ على أمور اغبياه:

 .(2)ليت أعمل هبا كل شيء يتم االتفاؽ عليو ُب اؼبقاىي ) ما أكثرىا ( "" عندنا ُب اؼبدينة ا

تتمثل ُب عقد الصفقات ك االتفاؽ حوؿ بعض  ،ىنا يعطي القاص للمقهى كظيفة أخرل
     القضايا ك قد ذىب بعض النقاد إٔب أف انتشار اؼبقاىي ُب العآب العريب " تعد دليل انفتاح 
ك تفتح اجتماعي ، فقد ازبذ كبار األدباء ك اؼبثقفُت السياسيُت ُب مصر ك الشاـ من اؼبقهى 

                                                             
 . 106عالكة بوجادم : شذرات من اعًتافات مارؽ ، ص :   (1)
 .25جيالٕب خالص : خريف رجل اؼبدينة ، ص:   (2)
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عرض فيو كىنا يأٌب الدكر اغبقيقي للمقهى الذم ت  (1)مكانا لصناعة األفكار ك توليدىا " 
 ك السياسية ك يتم االتفاؽ عليها . بعض القضايا االجتماعية أ

تفريعات على طاكلة األحزاف "، فالبطل ىبرج إٔب اؼبقهى أين ك ىذا ما يؤكده القاص ُب نصو " 
 يلتقي ىناؾ بأصدقائو ك صباعتو ، ك ىو معتاد على فعل ذلك : 

" ىبرج خبطوات سريعة سالكا الطريق اؼبؤدم إٔب اؼبقهى أين اعتاد أف يلتقي باعبماعة كل مساء 
 .(2)"  على الساعة السادسة ك النصف، ك ُب أياـ العطل صباحا ك مساء

يصبح ىذا اؼبقهى كمكاف للقاءات ، يظهر أف الشخصية ىنا قد اعتادت الذىاب إليو، ىنا 
تلتقي بشلتها كل يـو على الساعة السادسة ك النصف ك كأنو مكاف عمل ، حُت يصبح 
الذىاب إليو من األعماؿ اؼبألوفة لدل الشخصية فيتحوؿ إٔب مكاف أليف ُب ذاتو ، دبا يبلكو 

ىلو لذلك ، ك لقد تكرر ىذا الوصف مرتُت ُب القصة إذ يظهر أهنم اجتمعوا ٍب من صفات تؤ 
 تفرقوا بعد األحاديث اليت صبعتهم : 

" تقـو اعبماعة ... يغادركف اؼبقهى ربت صمت ثقيل مفعم باؼبازكخية يقفوف قليال أماـ اؼبقهى 
 . (3)ك يتفرقوف على موعد ُب اؼبساء "  

ئرية ظيف اؼبقهى كمكاف من أماكن االنتقاؿ ُب القصة اعبزاُب األخَت يبكن أف نلخص تو 
 : القصَتة إٔب عدة نقاط أنبها

                                                             
 .377ـ ، ص:  1987مارات ، اجملمع الثقاُب أبو ظيب ، اؼبكاف ُب القصة القصَتة ُب اإل: عبد اؼبلك بدر   (1)
 . 70مصطفى نظور : من فيض الرحلة ، ص:   (2)
 . 74، ص:  ـ ف  (3)
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 ك ىركبا من اؼبشاكل  ،ا عن الراحةاؼبقهى ىو اؼبكاف / اؼبالذ الذم تلجأ إليو الشخصية حبث -1
ك مع نفسها    لكن سرعاف ما زبلق صراعا داخليا من نوع آخر من خالؿ جلوس الشخصية 

 التفكَت ُب قضايا تؤرقها . الغوص ُب

اليت ترتاد اؼبقاىي  ،أعطت النماذج القصصية اليت بُت أيدينا حملة عن فئات اجملتمع اعبزائرم -2
 منها "اؼبعلم اؼبثقف" الذم يبحث عن آخر األخبار ؼبطالعة اعبرائد .

بالتعريب   اؼبقهى ىو اؼبكاف الذم تطرح فيو قضايا سياسية ك فكرية منها " قضية اؼبطالبة -3
 ك اؼبطالبة بالكرامة االنسانية ، اغبلم باندثار االقطاعية ك قضية الثورة الزراعية .

اؼبقهى قد يأخذ مكاف البيت ففيو تتوفر الراحة ك الطعاـ ك اغبماـ، إال أنو أكثر انفتاحا  -4
  .ارع... اْبكىذا نتيجة انفتاحو من الواجهة الزجاجية ألماكن أخرل كاغبوانيت اؼبقابلة، ك الشو 

اؼبقهى مكاف لتلتقي فيو اعبماعات يتجاذبوف أطراؼ اغبديث ك يطرحوف عدة قضايا  -5
 خاصة دبجتمعهم ك ىو دليل انفتاح ك تفتح اجتماعي ُب الوطن. 

 الحانة / الملهى / الماخور:  -

مقتضبا ىي كلها أماكن نراىا قد ذكرت ُب النماذج القصصية اليت بُت أيدينا، ك قد كاف ذكرىا 
  ك ضركرة ملحة ُب الوقت ذاتو فتقدمها لنا القصة كأماكن اجتماعية  ،موازاة باألمكنة األخرل

ك   ىركبا من الواقع  ،نسافا اإلك تعبَتا عن الكبت اعبنسي ك اعبوع اعبسدم الذم يلجأ إليه
 شباعا لغرائزه .إ

جاء ذكر ىذا اؼبكاف ُب اجملموعة القصصية "عندما ينقشع الغيم " "حملمد دحو"  الحانة :  -
ُب قصتو "جدتنا زينب "  ك اليت ربكي عن العملية الفدائية اليت قاـ هبا اجملاىدكف : حسيبة بن 
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، حيث ترصد  1954بوعلي ، ك صاّب بن يوسف ك آخركف ( أثناء ثورة الفاتح من نوفمرب 
 ة مسيو جورج " من طرؼ اجملاىدة " حسيبة بن بوعلي " :عملية تفجَت " حان

" ىي بالقرب من حانة جورج راكدهتا نفسها بالدخوؿ ، ك شعرت برغبة ملحة ُب ذلك لكنها  
   كانت تًتاجع ، إال أف شيئا أقول يدفعها إٔب األماـ كاف خيطا أبيض يتجاذهبا بعنف ك قوة 

 . (1)خطوة كبو الباب "  ك تذكرت للحظة كاف رجلها األيبن يبسح أكؿ

ىنا يصف لنا ىذا اؼبقطع اػبوؼ الكبَت الذم عاشتو الشخصية / حسيبة بن بوعلي قبل 
جورج ك تنفيذ العملية ، فكانت نفسها تراكدىا للدخوؿ ـبافة أف  الدخوؿ إٔب حانة مسيو

ينكشف أمرىا ك ال تنجح العملية  إال أف قوة ما دفعتها ىي القوة اليت تدفع االنساف اؼبسلوب 
   ك البحث عن اغبرية ك ىذا ما دفعها إٔب ىذهامة لتحرير ذاتو ك فك قيوده اغبرية ك الكر 

ظبع صدل ىائل ينبعث من بعيد لقد انفجرت القنبلة ، قبحت العملية : " ك على حُت غرة 
 .(2)العملية ك ىذه حانة اؼبسيو جورج تسقط صريعة لتتحوؿ إٔب أنقاض "

ىنا ُب ىذا اؼبقطع كبعد اػبوؼ الذم عاشتو الشخصية، تنفجر القنبلة كربوؿ اغبانة إٔب خليط 
رة اغبانة، كسقوطها حقق من أشالء مريديها كىم كلهم من الفرنسيُت احملتلُت، حبجا

للمجاىدين النصر على السيادة االستعمارية اليت رباكؿ أف تقضي على كل فبيزات ىذا اجملتمع 
بتشييد أمكنة سبارس فيها الرذائل كيشرب فيها اػبمر، كىي بذلك رباكؿ طمس اؽبوية اعبزائرية 

 ؿ...كإفساد اجملتمع، إال أف العملية قبحت كىي بادرة خَت كبو االستقال

عندما  ،أحيانا يلجأ االنساف إٔب ىذه األماكن فقط لشرب اػبمر ال لشيء آخر الحانة: -
يصبح مدمنا عليو لذلك فمكانو فيها ؿبفوظ كمؤقت كاغبانات أمكنة ليلية تفتح باهبا عندما 

                                                             
 . 10ؿبمد دحو : عندما ينقشع الغيم ، ص:   (1)
 . 12ـ ، ف ، ص:   (2)
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غاين كاأل يبدأ الغركب كتغلقو على زبائنها ُب جّو مصحوب "بالضجيج ك الدخاف ك القهقهات
 الصاخبة":

، أسرع إٔب اغبانة، متخذا مكانا إٔب طاكلة جلس إليها شاباف يشرباف " الغركب انتشر
كيقضماف حّبات الكاككاك ُب صمت، ضجيج اغبانة يستحيل شيئا فشيئا طنينا معبقا برائحة 
الدخاف كأنفاس السكارل الكوف يغيب تدرهبيا، ضباب كثيف ...من داخلو انبعث صوت 

 .(1)طمة"مكتـو ألغنية ؿب

تبدك اغبانة/ اؼباخور/اؼبلهى ُب اجملموعات القصصية اليت بُت أيدينا، أهنا مكاف/للشرب لإلشباع 
اعبنسي/للرفض للهركب من القهر االجتماعي، كنالحظ بأف القصص ٓب تتعمق ُب ذكر ىذا 

 منها:اؼبكاف، كإف ذكره كاف عابرا ُب قصص متفرقة إال أهنا استطاعت أف تضع لو عدة فبيزات 

من خالؿ  ،أعطت القصة اعبزائرية القصَتة صورة عن اغبياة اعبزائرية أثناء الفًتة االستعمارية  -
 ذكر حانة جورج كالعملية الفدائية اليت قامت هبا حسيبة بن بوعلي.

 اغبانة مكاف يلجأ إليو الفرد ألنو اعتاد الشرب ك السكر. -

غبة اعبنسية كنسياف القهر االجتماعي الذم يعيش اؼبلهى/مكاف للًتكيح عن النفس كافراع الر  -
 فيو الفرد.

كمنو فالقصص اليت بُت أيدينا ٓب تأت دبنحٌت جديد ؽبذا اؼبكاف فهذه اػبصائص كاؼبيزات 
 صفو كاف باىتا كسطحيا.موجودة ُب كل اؼبالىي كالبارات، كما أف ك 

                                                             
 .  104شذرات من اعًتافات مارؽ  ، ص: بوجادم عالكة : (1)
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يظهر ىذا اؼبكاف عند القاص "أضبد منور" ُب ؾبموعتو القصصية "غبن إفريقي"  الملهى: -
كىي قصة مستوحاة من زيارة الكاتب إٔب منطقة جزر القمر، حيث وبكي عن مهاجر يقـو 

 ىناؾ بصيد السمك إال أف ىذه اؼبنطقة ال تبإب بزائريها كال بعماؽبا:

د فلك اػبيار أف سبوت بأكملو ٓب نقبض فرنكا كاحدا، أف تعمل صياد ظبك ُب ىذا البل "عاـ
 .(1)أك سبوت جوعا"بالرصاص 

كىنا يصف اغبالة اؼبزرية اليت يعيشها اؼبغًتبوف ُب منطقة جزر القمر لذلك فاؼبلهى/ىو اؼبكاف 
لًتكح عن نفسها كتنسى نبومها إال أّف اؼبلهى ٓب يكن اؼبكاف  ،الذم تلجأ إليو الشخصية 

 اؼبداكم ؽبا:

"كاف ُب كاقع األمر غائبا عن اؼبكاف إال جبسده، أذناه ال تسمع إال رجع صدل خافت 
ألصوات اؼبوسيقى الصاخبة اليت كانت تدكم بعنف كيًتدد ضجيجها ُب اؼبكاف أرجاء الغابة 

 .(2)احمليطة باؼبلهى"

ىنا أف اؼبلهى/اؼبكاف الذم كاف من اؼبفركض أف ىبفف من نبـو االنساف كمشاكلو نالحظ 
اليت يعيشها يوميا من جراء ضغوط العمل ،إال أنو ىنا رغم ما اتصف بو من "موسيقى صاخبة" 
كتواجده ُب كسط غابة، كىي داللة على اغبرية ك االنطالؽ، إال أف الشخصية قد تواضع 

كمن جهة أخرل ٓب وبس هبا ألنو ُب حقيقة األمر كاف موجودا  حضوره أماـ ىذه اؼبيزات
جبسده فيو أما ركحو فتعلقت هبمـو ٓب يتسع ىذا اؼبكاف رغم امكانياتو كفبيزاتو لكنو ال وبمل 

 اغبلوؿ اليت جاءت إليو الشخصية باحثة عنها.

 ائص:ُب مقطع آخر تبدك شخصية أخرل كىي تعيش كاقع ىذا اؼبكاف بكل ما وبملو من خص

                                                             
 .  46، ص: أضبد منور  : غبن إفريقي (1)
 .  43، ص: ف ـ (2)
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"سباسكت األيدم، كالتصقت األجساد، كراحت تتلول مع أنغاـ اؼبوسيقى...سرت ُب جسده 
رعشة كىو يطوؽ خصرىا كيقرب رأسو من رأسها، كاندفعت من زىرات الياظبُت اليت كانت 

 .(1)تزين شعرىا رائحة قوية أثارت فيو كل مكامن اللذة"

 ذا اؼبقطع من:نالحظ بأف فبيزات اؼبكاف/اؼبلهى، قد ذبسدت ُب ى

 تركيح عن النفس بالرقص. -

 ربقيق الرغبة اعبنسية اؼبكبوتة. -

مع اؼبوسيقى، سرت ُب جسده  كيظهر ذلك ُب" سباسكت األيدم، التصقت األجساد، تتلول
رائحة الياظبُت، أثارت فيو كل مكامن اللذة" تواطئ الياظبُت الذم كانت تضعو امرأة من رعشة 

اؼبكاف كالرقص كااللتصاؽ، فوجدت الشخصية ما كانت تبحث عنو ُب جزر القمر كزينة  مع 
 ىذا اؼبكاف كاستطاعت أف تعرّب عن الكبت االجتماعي اؼبرير الذم تعيشو.

 

                                                             
 . 59، ص:  أضبد منور : غبن إفريفي(1)



 الفصــــل الثــــالث 
 في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرةه وأبعاد المكان وظائف       

 

 وظائف املكان  أوال:

 لوظائف اخلارجية ا -1

 الوظائف الداخلية  -2

 الوظيفة اجلمالية -3

 أبعاد املكان  ثانيا:

 الطبيعيالبعد  -1
 الواقعي البعد  -2
 إليديولوجياالبعد  -3
 البعد التارخيي  -4
 البعد الثقايف   -5
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 المكان  وظائف أوال:  

خل إ...ك مسرحيةأك قصة ركاية أكاف أء سوا ،للمكاف عدة كظائف وبققها داخل العمل الفٍت 
 النظرمكقد كضحنا ذلك يف الفصل  ،ربدث عن ىذه الوظائف عدة نقاد غربيُت ك عرب كقد

 .اليت بُت أيدينايف اجملموعات القصصية القصَتة  ف نقف عند ىذه الوظائفكباكؿ أ كسوؼ

   الداخلية  /اػبارجية اؼبكاف بعض النماذج القصصية اليت تتجلى فيها كظيفة دراسة  سنحاكؿ 
ك الوظيفة " ، أكتابو طرائق ربليل القصة"يف  "الصادؽ قسومة"اليت ربدث عنها الناقد التونسي 

           خاصا للوصف  عندما كضع قانونا "فيليب ىاموف" الغريب اليت ربدث عنها الناقداألنثركبولوجيا 
خالؿ حديثو عن كصف اؼبكاف من  "جَتار جنيث" الناقد الغريباليت ربدث عنها ك الوظيفة  

 .يف تزيُت العمل الفٍت  ككظيفتو 

  الخارجيةالوظائف  -1 

من بُت ىذه ٍت عدة كظائف خارجية الفوبقق اؼبكاف يف العمل  التعليمية:الوظيفة  -
كالتعريف ما  كظيفة لتحقيق يكوف اؼبكاف ؾبرد أداة  حيث لتعليمية ،الوظائف قبد الوظيفة ا

 خل . إباألمكنة التارىبية ك اؼبدف ... 

 باألمكنةيدينا قبدىا قد ذبلت يف اجملموعات القصصية كالتعريف كيف النصوص اليت بُت أ 
مكنة اليت ؽبا عالقة بشخصيات العمل عالـ القارئ ببعض األكاؼبدف ككذلك إالتارىبية 

 بو.باؼبستول االجتماعي ك الثقايف اليت تتمتع  القصصي كعالقتو

 ة :بوذيب إلدريسم الرفض عب يف قصة حُت ي فرنسا* 

، تظهر ىذه القصة حياة الفقر ك القهر  ةالرفض قصة للقاص ادريس بوذيبم عب حُت ي
االقطاعي ، وباكؿ القاص لدل السيد  كخماسالفالح اعبزائرم الذم يعيش  لدل االجتماعي 

كظيفة تعليمية ، حبيث يقدـ من خالؿ ذكره ك ستعمر يف ىذه القصة أف يعرفنا بفرنسا الوطن اؼب
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هنا حكاية " فرنسا إ :نو يظهر سبب كل اؼبشاكل اليت يعيشها اعبزائرم ، فيبدك مكانا معاديا أ
 . (1)ك اؽبجرة اذل فرنسا "، أ اللعينةالسلف 

رض ىجرة الشباب من األلهجرة ، لة لعينة كىو السبب اؼبباشر ف ىذا الوطن ىو حكاييظهر أ
ف ىذا اعبزائرية قدر اؼبستطاع ، كرغم أ العاملةف تستفيد من اليد ذل فرنسا اليت رباكؿ أاألـ إ
 قطاعيةفاإلذل ىذا البلد  ف القصة تظهر إقباؿ اعبزائرم إصورة اؼبكاف اؼبعادم إال أ يتخذالبلد 

عندما  "فرحات" ما فعلوذل اؽبجرة ك ىذا جتماعي الذم يعيشو الفالح يدفعو إك اؼبظهر اال
  اؽبجرة : من خالؿػبالص امال  يف البلدية آت يف بالده ، فاذبو اذل سدت منافد اػبَتا

، الكل يرغب يف كثر من مئة مًتكجد طابور اؼبنتظرين يبتد اذل أاذل البلدية... " كصل فرحات 
 . (2) "خَت كراح ينتظر إما للسلف ك إما للهجرة ، أخد مكانو يف األالتسجيل 

خر يف نفس الوقت ، كيبز مكاف آناتو ف يعلمنا بتهافت الشباب اعبزائرم كمعاوباكؿ الكاتب أ
رغم كرىها ، تتجلى  فرنسا  /ذل اػبارج ينو ك بُت ربقيق اغبلم ك الذىاب إيظهر كهمزة كصل ب

كىذا البَتكقراطية فات اجتماعية كقطاعية اليت تفشت عنها عدة آلإلالبلدية / كمكاف ككمظهر 
 :الراكم ما يؤكده

 معظم سكاف تلك البلدية ف أ لنا  يظهر ،مًت ةئكثر من مطابور من اؼبنتظرين يبتد إذل أ
ف ىذا البلد الذم هنم يدركوف أرغم أ ثا عن قومهم عازموف على اؽبجرة  كمكابدة الغربة حب

يبنحهم اغبياة اليت ف مستحيل أقرابة اؼبئة ك اثنُت كثالثُت سنة يارىم كشردىم كيتمهم استعمر د
  وبلموف هبا.

                                                             
   . 21: حُت يبعم الرفض ، ص:  ادريس بوذيبة (1)
   . 22-21، ـ ف ص: 2)
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ف يعطينا صورة للسلطة اغباكمة اليت جاءت بعد أخر وباكؿ القاص آ مقطع نصييف  
قطاعي فيو كل صفات اإل تجسدت الذممن خالؿ اؼبوظف يف البلدية كاليت تظهر  ،االستقالؿ

 : االستعمار الفرنسي يقوؿ كيعتب من ـبلفات ،اػبائن

عا صبي نناا هبدلتم بنا ، كسيظن الفرنسيوف أو...ىيو ىذه الوجوه اليت تذىبوف هبا اذل فرنسيى "
اغلق الشباؾ "اطفل " انتهى  ! متحضركفمثلكم كبن  باشاك نشبهكم لقد كرىونا ككبن لسنا أ

  . (1)"الوقت  انتهى كل شيء 

ف يبز معاناة الشعب اعبزائرم بعد االستقالؿ متمثال يف فرحات  أالقاص ىنا وباكؿ        
ف رفض العمل كخماس عند االقطاعي بعد أ ،حياة البؤسكسط م كجد نفسو ىذا الرجل الذ

  ف االستقالؿ من اؼبستعمر الفرنسي ىو اعبنة ن ألكارؾ " ، ىذا اعبزائرم الذم ظ"على ا
فرض من خالؿ  يةاالستعمار إذل حد كبَت السياسة بو اليت تش كلكنو سقط يف نار االقطاعية 

ر لو من اخيكال اؽبجرة اذل فرنسا  إأمامو خَت فال هبد يف األ ...إخل،الفقر ، ك العجز ك الذؿ 
الكارؾ " االقطاعي وباكؿ  "علىف من نوع آخر إال أيعيشها يف كنف استعمار  ىذه اغبياة اليت

اؼ من تفشي خب ىجرتو ىبكما أنو   ف يبقى عبدا يف مزرعتو ،أ ف يبنعو من اؽبجرة كجاىدا أ
ف يتحدل فقد حاكؿ أ راضي بدكف فالحُت لذلك لقرية فيحاكلوف اؽبجرة ك تبقى األىارل اإذل أ

 فرحات بقولو :

ال يـو كاحد ، ٍب دل يبق إال مهمهمف زبب الفالحُت بقضية السلف ك اؽبجرة فهم بأ ال داعي "
 .(2)"ال عن اغبرث ليس إ يتأخركفس..ىم التسجيل.ك يغلق مكتب 

ذل فرنسا  الفالح اعبزائرم إمن ىجرة االقطاعي خوؼ  يظهر جليا ىنا يف ىذا اؼبقطع        
يبارس عليو ف االقطاعي لن هبد من كما أ  ،عملييت الزرع ك اغبصاد تأخرفهجرة الفالح يعٍت 

                                                             
   . 23ادريس بوذيبة :حُت يبعم الرفض  ، ص: (1)
   . 31ـ ف ، ص:  (2)
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عرؽ الفالحُت  يأكلالذم  لإلقطاعي أيضاتبدك فرنسا /اؽبجرة/مكانا معاديا ف أكامره كنواىيو
اؼبكاف /اؼبلجأ ، الذم وباكؿ بالنسبة للفالح البسيط تبقى  لكنها ،من خالؿ قانوف اػبماسة 

ما خر حل كىذا ، إال أنو يبقى آ حياة أفضلبالقرية حبثا عن البائسة من حياتو ليو اؽبركب إ
عرض "عمي  ف يعمل يف التجارة من خالؿفيحاكؿ فرحات أ  "ةإدريس بوذيب"القاص  يبينو

كترفض بو  ال تبوحب نوارة اليت ربمل حبا لفرحات يف قلبها لكنها ابراىيم " جار فرحات كأ
 ذل فرنسا :إىجرتو 

 .  (1)»ذل االسواؽ يف الذىاب إزبلفٍت لو  "فرحات يا" يك" ما رأ

فرنسا اؼبكاف الذم يؤدم البطل فيو دكرا أساسيا فيحاكؿ أف يعطينا ف يؤكد ىنا القاص أ  
، كمنو فاؼبكاف يبز من حيث لو يف الوقت ذاتوكملجأ  عو السيء عنو كمكاف معادانطبا

مامو ليو اعبزائرم عندما تسد أالذم يلجا إ األخَتاغبل فرنسا تبقى ك  الدالالت اليت تصورىا 
ف ىبلف بأرضو ك تراثو ، فيحاكؿ "فرحات" أ وتشبثك   وكىذا ما يؤكد ارتباط،  صبيع األبواب

 "عمي ابراىيم" يف بيع الزرايب اليت كانت نوارة تتقن نسجها :

 .(2) "حزمة "نوارة" زربيتُت ك ؾبموعة من األ لقد اهنت"  

     سواؽ األ الذىاب إذل شيئا من أمور البيع ك الشراء ، إال أنو وباكؿ  ال يفقوفرحات       
رض ألرمز للوطن ك اك التقرب من التجارة ، فتتوطد العالقة بُت فرحات /نوارة ، ك كأف نوارة 

 مآسيويهوف عليو  ،ف حب نوارة/الوطن/القرية/االرض ال أكفقر إمن اضطهاد   ما يعيشوفرغم 
خوة يف هنما إيف تفريق فرحات ك نوارة بادعائو أجاىدا "  ؾار كوباكؿ الرجل االقطاعي "على الك

      . الرضاعة كشهادتو جاءت كذبا

                                                             
   . 39ادريس بوذيبة : حُت يبعم الرفض ، ص: (1)
   . 39ـ ف ، ص:  (2)
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ف ظبع أىشة ك االهنيار فبمجرد ثارة بلغت حد الدف موضوع فرحات ك نوارة قد أثارىم إ" إ    
بعضهم  حد،أ ال يدرمذل حيث كانطلق إ ليال،حرؽ كوخو خطبتو، أ إلفشاؿبتدخل اغباج 

نو أخر يقوؿ : كبعضهم اآل ...ذل اؼبدينةكبعضهم يقوؿ : فر إ نو ـبتبئ يف الغابة إيقوؿ : 
كراؽ نو ىاجر إذل فرنسا بعد أف استلم األخركف يزعموف : أكآ، يًتبص باغباج لينتقم منو 

 (1)"الالزمة 

يتعرؼ القاص من خالؿ شخصية فرحات يبُت اؼبقطع الوظيفة التعليمية بشكل كاضح ، ف    
صبيع  االذم تلجأ إليو الشخصية بعد أف تسد أمامه اؼبلجأ لكنو / معادكمكاف  على فرنسا 

رضو ككوخو ك حبو لنوارة الذم كاف ينسيو يف أبواب اغبياة ، فرحات الذم حلم باغبياة الكريبة أ
القاص  يظهركما فَتتبط مصَته دبصَت فالح ؾبرد عبد لسيده ،  قهره كحرمانو تًتصده االقطاعية 

ف ك إما أحياة الذؿ كالشقاء، كيكابد  لإلقطاعيةف يرضخ ، إما أ مر من اآلخرأأحدنبا  مرينأ
 . يصبح يدا عاملة ذليلة يف اؼبهجر/فرنسا

حالؿ الظلم ك االقطاع  القاص ينهي قصتو هناية سعيدة ، حبيث يؤكد على ضركرة اضمإال أف 
ببكز ما يسمى العدالة االجتماعية ك ظهور بصيص الثورة  االستشرافيةبراز نظرتو ك وباكؿ إ

 الزراعية ، فيتخلى فرحات عن فكرة اؽبجرة ك يبقى اؼبكاف /فرنسا مكانا معاديا : 

 ا للعدالة نوايا اغباج اعبشعة يتقدمهم فرحات بشجاعة فائقة كاشفٌب دكر الفالحُت " يأ
السبل ك عن  ،ف السلف ار الفالحُت بشأخبغراءات اليت قدمها لو ليعدؿ عن اشفا عن االاك

الدنيئة الالإنسانية لسلب أرضو بأخبس األشباف ، ٍب ربايلو ك كذبو ك تدخلو يف حياة الفالحُت 

                                                             
   .51ادريس بوذيبة ، حُت يبعم الرفض  ، ص: (1)



 في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة هو أبعادالمكان .وظائف ........الثالث. الفصل

 
291 

 

" عمي ابراىيم " مقابل تلفيق مزيف  أنو أبطل خطوبتو البنة ك كيف االجتماعية ك اػباصة 
 .(1)للحقائق " 

ة ك ظهور بوادر العدالة االجتماعية ك اضمحالؿ زمانفراج األ " يبةإدريس بوذ" القاص يبُتىنا 
، ك بركز ما يسمى بالثورة الزراعية فتصبح فرنسا / اؼبكاف يف " علي الكارؾ "االقطاعية اؼبتمثلة 

ك دبا أف الظلم لقي حتفو فقد عرفتنا  الوطن،تخلى عنو يذكره اعبزائرم إال عندما ي الذم ال
القصة بأنو اؼبكاف اؼبعادم الذم يلجأ إليو اعبزائرم عندما ييأس من اغبياة داخل كطنو ك ىذا 

  النصي:ىذا اؼبقطع  يتجلى من خالؿما 

يف الناس أف يتقدموا للبلدية ألخذ اؼببالغ اؼبالية اليت طلبوا  يؤذف" الباح "  " .... كاف صوت
حالـ ك ذابت سنوات القهر ك اغبرماف ، سوؼ يعودكف إذل األرض تسليفها تبعمت األ

وبفركف اآلبار ك يسقوهنا باؼبنتجات اؼبائية ك ىبدموهنا باؼباكينات اغبديثة ، لسوؼ سبتزج هبا 
 . (2)ال يعرؼ االنفصاـ إذل األبد " أجسامهم ك أركاحهم يف ارباد كلي 

 ىي الوظيفة اليت يقدـ فيها اؼبكاف معطيات اجتماعية ك طبقية ك عائليةالوظيفة المعرفية:  -
من خالؿ ابراز مالمح بيئية، ك تكوف ىذه الوظيفة بكثرة يف األدب الذم يعاجل الواقع 

، ك قد سبيزت اجملموعات القصصية اليت بُت أيدينا بالواقعية ألهنا يف األساس جاءت االجتماعي
 .االجتماعيةلتعرؼ البيئة اعبزائرية يف مرحلة زمنية ؿبددة ك ذكر خصوصيامها 

 

 

                                                             
   . 61: حُت يبعم الرفض ، ص:  إدريس بوذيبة (1)
   . 63ـ ف ، ص: (2)
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في قصة "و من الطين" للقاص مصطفى  االجتماعيةالقرية/ المدينة/ مالمح التحوالت * 
 الفاسي:

يف ؾبموعتو القصصية "حداد النوارس البيضاء" الواقع  "مصطفى الفاسي"تناكؿ القاص اعبزائرم 
ح من القرية ، ك قضية النزك االجتماعيةاعبزائرم ك التحوالت اليت طرأت على البيئة  االجتماعي

 لبا للحياة الكريبة ك قصة "ك من الطُت" استطاعت أف تعطي صورة حقيقيةالريفية إذل اؼبدف ط
 .االستقالؿاعبزائرية يف مرحلة ما بعد  االجتماعيةعن البيئة 

  ف ك النظاـ اإلقطاعي ك اػبماسةربكي ىذه القصة عن "أضبد" الذم ىرب من جحيم الري
فيصطدـ بالواقع الذم  االجتماعيةذل اؼبدينة باحثا عن اغبياة اؼبنشودة، اغبياة اؼبدنية ك العدالة إ

زكاؿ النظاـ اإلقطاعي هبعلو عبدا من نوع آخر، فَتجع إذل قريتو بعد التحوؿ الذم طرأ عليها  ب
 الثورة الزراعية: ب ىسميك ظهور ما 

 ىنا سأبقى ىنا، بأسناين ىذم سأحفر أرضي ابن"انا ابن ىنا ىذه قرييت رل سبد الذراع ... أنا 
 . (1)أقدمها باقة لليتامى"سأضع بستاف كرز ك ركضة زىر 

 "مصطفى الفاسي قصتو"شوؽ الشخصية للريف يستهل القاص يصور هبذا اؼبقطع الذم      
أف يعرفنا بالشخصية ك الطبقة اليت ينتمي إليها من خالؿ حديثو مع ىذه القرية مسقط  اكالؿب

 رأسو:

منذ ارربلت عنك صحيح، لقد كنت يف  االبتسامة" صدقيٍت يا قرييت العزيزة، أنا ما رأيت 
      دكما ، لكم كنت أعشق نور القمر  ٍت الناماؼباضي راعي غنم، ك لكٍت بليال كنت يرافق

                                                             
   . 11مصطفى الفاسي : حداد النوارس البيضاء ، ص:  (1)
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ك نظرٌب للشمس عند الشركؽ ك كنت أغٍت لليلى ك خالد ك جابر ، ك كنا نغٍت معا ك قبرم 
 . (1)معا ك نضحك معا " 

يف ىذا اؼبقطع وباكؿ أف يبُت اغبياة البسيطة اليت كاف يعيشها الفالح يف قريتو الصغَتة ، ك قد 
الشخصية الرئيسية ، الطبقة الكادحة من خالؿ العمل الذم كاف نتمي إليها تبُت الطبقة اليت 

ة ، ك أف يناؼبد اغبياةيعملو ك ىو رعي الغنم  وباكؿ القاص أف يبُت الفرؽ بُت اغبياة الريفية ك 
الفالحُت الذين يهربوف من جحيم االقطاعية يف القرل الريفية  هبدكف أنفسهم عبيدا من نوع 

 آخر يف اؼبدف ، يصف لنا سيد أضبد اإلقطاعي الذم كاف يعيش يف اؼبدينة :

فكر رل يف اؼبوضوع رجاء يا  سكنا،موالم ال تكفيٍت  الفخمة يا" موالم ... سيارتك  
حضر البناء بدأ يبٍت يف  ، ذىب عند البناء أجيء بو كثَتا حُت أمرتٍت أف أك فرحت  ..موالم.

   طرؼ اغبديقة الكبَتة  كاف بيتا صبيال ك لكنو صغَت ، ك مأل سؤاؿ كبَت ذىٍت : ؼبن البيت ؟ 
 .(2)كاألسد "  ا ل البيت صاحبو كاف " بليك " كبَت ك بعد أسبوع استقب

، من خالؿ البيت الذم  "ضبدأ"ليها سيد الغنية اليت ينتمي إقة تتجلى البيئة االجتماعية ك الطب
 ضبد" ال الطبقات يف تلك الفًتة ، "أذل اؽبوة اؼبوجودة بُتشارة من القاص إكىي إبناه لكلبو 

ذل حد كبَت بيوت البشر ، فيصبح خادما يبٍت لكلب سيده "بليك" بيتا يشبو إ ين يناـ ،هبد أ
  :يضالكلب أللسيد ك السيدة ك ا
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فتش عما يرضي سيدم ك سيدٌب أك أم أحد من ىا أ" كنت من قبل انتقل بُت اؼبزارع كغَت 
اػباصة  مأكوالتوخر البد من البحث عن ىناؾ سيد آ ال يكفي...كلكن ىذا سرةأفراد األ

  .(1)ك يضرب عن االكل "أ ال يغضبحىت 

ف الكاتب "مصطفى الفاسي " استطاع اف يصور لنا كاقع الفالح كحقيقة معاناتو يف فبا يبدك أ
اليها ىاربا  اليت يعيشها يف اؼبدينة اليت عبأ عطائنا صورة البؤسفيتنقل القاص تدرهبيا يف إاؼبدينة 

ليجد نفسو خادما مطيعا لسيده ك كلبو ، كىذا تصوير مبالغ فيو نوعا ما من نار االقطاعية 
ة الفالحُت يف ظل نظاـ لقارئ اؼبعاناة اليت تعيشها الطبقة الكادحة ، طبقلكصل ألكنو 

 ٍب بعد ذلك وباكؿ اؼبقارنة بُت الريف/اؼبدينة من خالؿ كلبو بويب :االقطاعية ،

.. يعتمد على نفسو معظم األحياف يف تدبَت حيا.نو مازاؿ آه ... بويب اؼبسكُت نسيتو، أسبٌت أ"
بويب من القرية، بويب بسيط مثل صبيع  ،القرية... ال يعرؼ تعقيدات اغبضارة ابنطعامو... 

األشياء ىنا يف القرية، بويب ال يشبو "بليك" فوداعا يا عادل "بليك" كداعا يا دنيا اػبماس، لن 
  (2) ."أصبح بعد اليـو طباسا

يصف الكاتب ىنا اغبياة البسيطة اليت يعيشها القركم ك ذلك باؼبقارنة بُت الكلبُت "بليك" كلب 
البسيط ك ال زبلو ىذه اؼبقارنة من رمزية يريدىا الكاتب من كلبو سيده اإلقطاعي، ك بويب  

توظيفو للحيواف سول اإلنساف اإلقطاعي الذم سيطر على اغبياة، ك الفالح البسيط الذم 
اؽبنيئة اليت يبحث عنها، ك لعل الكاتب من خالؿ ىذا  االجتماعيةجاىدا توفَت اغبياة وباكؿ 

اؼبقطع يبُت رفض الفالح للمدينة اإلقطاعية، على حد سواء ك ىو وباكؿ أف يلفت القارئ إذل 
رغبة الفالح يف الثورة الزراعية ك ربقيق العدالة من خالؿ رفضو لشكل من أشكاؽبا أال ك ىو 
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 االجتماعيك ىذا ما تبينو اػباسبة عندما يعود "أضبد" إذل أرضو بعد أف يثور على الوضع اػبماسة 
 ك يثور على الذؿ الذم يعيشو ك يصبح سيدا يف أرضو.

..أسبرغ فيها، صارت أرضي... تراهبا ىذا .سأحفرىا" سأضل ىنا... لن أبرح ىذه األرض... 
 .(1)سبثاال" صنعأ ك من الطُت لكل شهيدأعجنو... 

، ككأف زكاؽبا ىو االستعمارىنا إشارة كاضحة إذل اضمحالؿ اإلقطاعية ك اليت تعتب من ـبلفات  
 تتجسد اآلفبذاتو، لذلك يشَت الكاتب إذل الشهداء ككأف اغبرية اليت ماتوا من أجلها  االستقالؿ

 .الثورة الزراعية يف القضاء على اإلقطاعية كبركز نظاـ 

اليت كاف ينتمي إليها  االجتماعيةإف القاص يف ىذه القصة استطاع أف يعرفنا ك يقربنا من الطبقة 
ة اجتماعية أخرل ك ىي طبقة ك طبق ،عن مالؿبها من ذؿ ك قهر يةك أعطتنا صورة ح ،"أضبد"

اإلقطاعيُت الذين استولوا على األراضي ك حولوا الفالحُت إذل عبيد ؽبم، لكن القاص عرؼ  
يبُت الرفض الذم كاف يسكن قلب الفالحُت ك الذم حررىم من قيد اإلقطاعية إذل  كيف
  األبد.

       خالؿ كصف اؼبكاف ، فيحاكؿ القاص ساسا تظهر ىذه الوظيفة أ الوظيفة النقدية : -
حكاـ نقدية فيو فيصفو نو وباكؿ أف يطلق عدة أب كصف اؼبكاف بطريقة نقدية حبيث أك الكاتأ

ك اؼبتلقي من خالؿ ىذا الوصف النقدم للمكاف عل القارئ أهب ك كصفا سلبيا أهبابيا كصفا إ
     ىذا انطالقا من مواقفكطبعا  بويكوف ؾبموعة من اآلراء الفكرية ك اغبضارية اؼبتعلقة 

 الكاتب .
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الجامعة/اندثار االحالم وصدمة الواقع في قصة قراءة في دفاتر النحو الجامعي للقاص *
ف كاف الذم وباكؿ القاص عمار يزرل أمن خالؿ اعبامعة/ اؼب: تبز الوظيفة النقدية  يزليعمار 

ىذا اؼبكاف/اغبلم/الطموح/النجاح ، فاذا بو موقف الشخصية من ذ يبُت إ يصف سلبياتو 
 يتفاجأ بسلبياتو : 

اؼبكتبات ك العشيقات الالٌب هبلن يف  حلم باغبـر اعبامعي ك.. أفتقودين.دخل اؼبدينة أقودىا "أ
غرفتك ليال... يستأذف .. يطرقن باب أخرل.اؼبعاىد يبحثن عن كلمات حلوة ك أشياء  ركقةأ

   لتقطهن كأعقاب ك الشبابيك كأ اؼبؤصدةأطرؽ أبوابا موصده تنفتح األبواب  باؼببيت،
 (.1)السجائر " 

اؼبكاف الذم كاف من اؼبفركض أف يكوف ىذا مدل اكبالؿ  نستنتجفمن خالؿ ىذا اؼبقطع 
لواٌب ؿ حلمو بالعشيقات ك المن خاللدراسة ك النجاح ، فيحاكؿ القاص أف يعريو ك ا للعلم

 ن...كيطرقدل يشر إليها الكاتب خرل هنن يبحثن عن كلمات حلوة ك أشياء أبأكصفهن 
ركقة اعبامعة عن أمرأة متفتحة تبحث يف ا، ف اؼبرأة اؼبثقفة اعبزائريةغرفتك ليال كىو بذلك يرل أ

 ف يعطينا فكرة سلبية عن ىذا اغبـر كىو بذلك ضد اؼبرأة اؼبتعلمة .ك وباكؿ أ ...اؼبتعة اعبنسية

 نو جاء للمدينة حبثاف القاص وباكؿ دائما أف يربط ىذا اؼبكاف بالطموح كأك اؼبلفت لالنتباه أ
 ثبات ذاتو .إ عن

ف يتحدث عن ىذا أكاف ينمو طموح كبَت " كقد تعمد القاص حشائي  "دخلت اعبامعة كيف أ
كاف ىذا اؼبعن مع ىذه اؼبظاىر السلبية اليت ال تعب  ككاف ىذا الطموح ،ة اؼباضيالطموح بصيغ

 خرل يرفضها اجملتمع احملافظ مثل اغبانات ك اؼبالىي .مبا قبدىا قد اقًتبت من أماكن أك إ
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الذم  ، ك ذا اؼبكافؽبالذم رسم ماـ الوصف السليب أ تتضاءؿهبابية تبقى صورة ىذا اؼبكاف اإل
ال من خاكيا إ اكبو الرذيلة فأصبح مكانفانزاح  ،علميا راقيا اف يكوف مكانكاف هبب أ

 .ك اعبنس  العشيقات

ذل ا إعادي اك مواطنكاف ىذا اؼبتلقي مسؤكال أ لفت اؼبتلقي سواء نقديةوباكؿ القاص بطريقة   
فعل  بإبرازذلك  يفعل القاص ،جلهاساسية اليت كجد من أك إعادتو إذل كظيفتو األ ،إليوالنظر 

 ) الفرد ك اجملتمع( . تدىورهكيتهم يف  نساف اؼبمارس فيواإل

 ملتقى الطالب العرب كإتاحتو وىو جعل ،هبايب الذم خصو القاص ؽبذا اؼبكافالشيء اإل
 :لنقاشات السياسية ك القضايا العربية لفرصة ا

مع صديق جديد تقاظبو مناصفة أ ،كؿ مرة كاف بعيدا عن اعبامعةمنح رل أ السكن الذم" 
صبح سكننا يومئذ ىيئة طالبية عربية من حد الزمالء العراقيُت األكراد ك أاستضفنا معنا أ ك...

نناقش فيها اؼبسائل  ،تونس فاؼبغرب فلبناف ففلسطُتإذل .. سوريا. إذلمصر  إذلالعراؽ 
 .(1)السياسية "

اػباصة هبذا  براز بعض اؼبعلوماتن يف إذا حبثنا عن مظاىر اػبطاب القصصي قبده يكمإ
مدل ارتباط اؼبكاف هبابية" تبز "إ تيمةإذل "سلبية" ليتحوؿ  تيمةالذم كاف ك  ،اؼبكاف

 بالشخصية  كما ربدثو من تأثَت مزدكج عليها .

 العاؼبية بنفوذىا ك قومها صبعو  تستطيع اؽبيئاتنو صبع مادل أل وبمل الشحنة اإلهبابيةاؼبكاف ىنا 
صية لذم ربدثو الشخكىنا نقف على حقيقة التغَت ا ،فقد صبعت البالد العربية دبسكن كاحد

  شحناتو من السلبية إذل اإلهبابية ف تغَت كىي اليت تستطيع أ ،ةمكناليت تعتب األثاث األبرز لأل
"اعبامعة" فيعرج مكنة اليت تتفرع عن اؼبكاف األصل، يف استجالء األ القاصبنا  ٍب يبضي
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اػبطاب باغبديث عن مدّرجات اعبامعة كما وبدث فيها، إال أف اػبطاب النقدم يالزمو 
اؼبسجد"، " كاف باؼبدرج  فمازاؿ القاص وباكؿ نقد ىذا اؼبكاف من خالؿ تسمية اؼبكاف"

 كفكرت أف ىؤالء الطلبة يف  كجمسيطرا على اؼبدرج بشكل أرغم الطالب على اػبر  احملاضر
 يستحقوف ذلك ؼباذا االستفزاز، ىذاٍب أهنم  حاجة إذل من يوعيهم ال إذل من هبرح عواطفهم،

 (1)مدرج أـ مسجد"

ليا سخط القاص على اعبامعة كمكاف أصلي، كمدرج اعبامعة كمكاف يف ىذا النص يظهر ج  
من صفات اؼبسجد تعريفا لو، فقد  فرعي فقد أكشك ىذا اؼبكاف أف يتخلى عن صفاتو ليتخذ

ربوؿ من فضاء للمعرفة ك النقاش ك اغبوار العلمي أين هبد فيو الطالب راحتو إذل مكاف سبارس 
 فيو طقوس العبادة حيث يبز الشبو بينو كبُت اؼبسجد يف عدة نقاط تتمثل يف:

 وف الكل صامتُتالذم يلقى خطبو فيك ماـيطر على اؼبدرج، يشبهو يف ذلك اإلاحملاضر اؼبس -
ة القاص فالطالب الذم حاكؿ اؼبناقش كىذا ما يزيد من تعجب ،هُت ػبطبتو بدكف تعقيببمنت

"لقد أكشك ىذا اؼبكاف أف يفلت هنائيا من الضبط ك التعيُت كاكتسب  :أرغم على اػبركج
كأف يطرد الطالب، كذبرح عواطفو (2)ظبات جديدة صار معها حدث فبكن الوقوع فيو"

 كيستفز...

اد الذع صور كاقع اعبامعة اعبزائرية بانتققبدىا ت ،وذجمبالقصة اعبزائرية كمن خالؿ ىذا األإف  -
اما يف لفت النظر إذل بعض دكرا ى إذ تلعب ىذه الوظيفة النقديةحيث تبز صفامها السلبية،

كتبياف مدل سخط اجملتمع على بعض اؼبظاىر اليت ربدث فيها، كال يقف القاص عند  األمكنة
 ما جامعيار إذ يظهر حقده الكبَت على ىذا اؼبكاف الذم من اؼبفركض أف يكوف ح ىذا اغبد،

خالؿ  حبثا عن ربقيق شهوامهم من يقصدكنوال عالقة ؽبم بو  و ينفتح على الشواذ الذينإال أنّ 
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"...رأيتها كابن خالتها ىذا مرات : عمار يزرلالقاص " يقوؿ ع الطالبات، لقاءات غرامية م
 .(1)عديدة داخل اغبـر اعبامعي، رغم أنو دل تكن لديو عالقة باعبامعة، عدا ىذه الساحرة"

لثقافتها كتبجها فمن خالؽبا ؼبرأة، كىذا فيها ا تسحر عقوؿ الشباباعبامعة ساحرة ظاىر م
ألف اؼبرأة اؼبثقفة يف نظرىم ىي أكثر ربررا دبا أهنا  ،بلقاءات غرامية وبظىيستطيع الشاب أف 

استطاعت أف زبرج من بيت أبيها للدراسة فهي حرة يف تصرفامها كىذا ما يريد أف يبينو الكاتب 
من طرؼ  أهنما ال هبداف مكانا غَت مراقب فرغم عالقة القرابة اليت ذبمع الشخصيتُت إال

مكاف يكشف كيعرم الفرد الذم كاف يستًت دبجموعة من  مكاف للحرية اجملتمع كاعبامعة، فهي
 العادات ك التقاليد.

 تقديساك  ماكن تأثَتاالتطرؽ ألكثر األ ،أسلوب نقدم ساخطإف ىذه القصة استطاعت ك ب   
كاف  التحوالت اليت آؿ إليها بعد ما ،يف الواقع حيث يبُت من خالؿ ذبربة الكاتب االنسانية

للعلم ك األخالؽ ك النقاش إذل عادل متناقض فيو /السيطرة/ االستفزاز/ التبج/ العالقات  امكان
             من خالؿ ىذه التناقضات يدعو اؼبلتقي ) اؼبرسل اليو( إذل إعادة النظر فيو  العابرة، كىو

 .إرجاعو إذل أصلو ك
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 الداخلية الوظائف -2

ما يًتكو اؼبكاف يف العناصر  يقصد بالوظائف الداخلية للمكاف ك اليت أقّرىا "الصادؽ قسومة" ،
 يف األحداث ك الشخصيات فهو الركائية كالشخصيات ك األحداث، فاؼبكاف لو تأثَت كبَت

طار الذم تقع فيو األحداث إذ كاف دبثابة هنر تشاب فيو األحداث فإف اؼبكاف ىو ضفتا "اإل
 . (1)هر حيث يصاحب من اؼبنبع إذل اؼبصب الحتوائو"ذلك الن

كمنو فاؼبكاف يرتبط ارتباطا كثيقا باألحداث ك أيضا بالشخصيات اليت تتحرؾ فيو، فهو يرافقها 
ك يصاحبها يف صبيع األكقات فتتجسد الوظائف الداخلية يف القصة اعبزائرية القصَتة اؼبعاصرة 

 يف :

 األحداث:ر يستأثير المكان على   -

يظهر تأثَت اؼبكاف على سَتكرة األحداث كوظيفة داخلية يلعبها اؼبكاف يف التحكم يف    
دا" للقاص اعبزائرم ك " كيعم اغبقد فيزىر الفجر كر  ك تطوره، يتجلى ذلك يف قصةاغبدث كمبّوه 

مصطفى الفاسي يف ؾبموعتو القصصية "حداد النوارس البيضاء" ربكى ىذه القصة عن األرض 
  اعببل ماكن متمثلة يف)القرية( األرض، اؼبقبةكتظهر ؾبموعة من األ اغبب ك اؼبرأة، عن الغربة ك

شخصيات أك عناصر حية  ااؼبطبخ، الدرج،...(  ككأهن ،الغرفة، اؼبزارع، اغبقل، اؼبدينة، باريس
 كن ما يهمنا ىنا ىو تأثَتىا على سَتكرةاعة اغبدث، كتؤثر يف الشخصيات كلتشارؾ يف صن

 األحداث.

 ب يف ىذا النص القصصي بالوطن: سانبت األرض اليت يرمز ؽبا الكاتالمكان/ األرض *
وبكي لنا البطل عن جده ث القصة من خالؿ خاصية االسًتجاع، إذ صل يف سَتكرة أحدااأل

 :الذم كاف يعتب األرض ىي الوطن ك الشرؼ
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الظلم ككاف يؤمن  يأىبل ذلك تسليم األرض عبدؾ كاف شجاعا "رفض جدم عبد الرضباف قب 
 .(1)يبانا ال يتزحزح أنو جزء من أرضو"إ

األرض ىي اؽبوية ىي اؼبالذ ىي اؼبلجأ ك األصل، ىنا تبدك قيمة النص كاضحة إذ تتحدث عن 
، يبدك ىذا  مرموزات االغتصاب كأخذ األرض عنوة ك التمسك هبا ؼبا ربملو من مدلوالت ك

، لذلك رفض  عزيزة كغالية فهي،  اؼبكاف كشخصية حية تؤثر كتتأثر ؽبا خصائصها كانفعاالمها
 نفسو جزء منها. م ىذه األرض للغرباء ألنو يعتبسليتاعبد/ األصل، 

غَت شق األرض رأم ؿبراث الحُت " كاف جدم قد كرث ىذه القطعة عن أجداده، فلم هبد 
 .(2)ملجأ"سول بندقيتو 

األرض/ اؼبكاف أحداث القصة فدفعتها إذل التعقيد، بعدما كانت ىذه األرض ىي  لقد حركت 
عبد الرضباف، قبدىا تتحوؿ إذل منطقة صراع بُت)الظلم( ك )اغبق( فما كاف  هىوية ككطن جد

 للسالح.عالف اغبرب حبملو عنها ك إ الذكدمن جده بعدما اغتصبوىا إال 

: تتخذ القرية يف قصة" كيعم اغبقد فيزىر الفجر ةالقرية/ المكان المؤثر في أحداث القص *
دا" خاصية اؼبكاف/ الشخصية، فيكاد يؤثر ىذا اؼبكاف يف كل التفاصيل ك على كل العناصر ك كر 

 ليس اغبدث فحسب.

تبدك القرية يف القصة مظهرا من مظاىر الطبيعة، كدائما يتصل ذكرىا بأمكنة فرعية كاألرض  -
          ك كلها أماكن تؤثث ىذه القرية كترصد ربركات الشخصيات  ،الكوخ، الوادم ،ك اغبقل

 ك تساعد يف صنع اغبدث كمن خالؽبا نتعرؼ على اغبياة:
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فرصا رائعة أحيانا ، عندنا كل سنة يف اػبريف تقـو حركة غَت عادية "إهنا زبلق "دنيا القرية عينة 
القرية عند اؼبوت ك عند  سنة، تتحرؾالوعدة" ىناؾ أحداث كثَتة يف قريتنا مهز صمتنا طواؿ ال

ك لكن الوعدة شيء آخر، ذبمع الوعدة الناس كل عاـ من القرية يف األعراس، قصك تر الوالدة،
 منذكمن القرل اجملاكرة أيضا تقاـ يف اػبريف قبيل بداية اغبرث ألجل استنزاؿ اؼبطر...كانت 

زماف تقاـ ؽبذا الغرض، كدبركر الوقت نسى الناس اؼبطر كصارت الوعدة حفال كبَتا، هبمع 
التجار كىواة الفن ك الفركسية ك القمارين يف سهل كاسع صبيل ىو اآلف من أمالكك يا 

 .(1)مرسي"

تد لعناصر اغبكي يب اتطالعنا يف ىذا اؼبقطع مظاىر اغبياة يف القرية، فيصبح ىذا اؼبكاف مركز  -
رائحة اػبضرة ك األرض ك التآزر ك التآخي االجتماعي... كىذا  فتنبعث منو  ،على مدل اغبياة

سببا آخر لالغتصاب عندما قبد كل ىذه اؼبميزات يف مكاف ما يصبح ذلك حلما  كلو يصبح
للمغتصبُت، كيزداد سكاهنا بالتمسك بذلك الرحم االجتماعي" على حّد تعبَت الناقد ياسُت 

 .(2)النصَت

عا، اليت ؽبا عالقة القرية/ اؼبكاف كأنو الوطن الذم ربدث فيو كل األحداث طب القاص رو صي
ك يصبح ذلك الصراع دبثابة اغبدث األعظم ك الشك أنو يف النهاية يفضي  كطيدة مع سكانو
ك عودة الوطن/ األرض/ القرية إذل أىلها...كلكن يبقى ىذا اؼبكاف مؤثرا يف  ،إذل انتصار اغبق

عيشو ، ك الفقر ك القهر االجتماعي الذم يألبنائوك ىو نفس اؼبكاف الطارد  ،رة األحداثسَتك 
 فعلو بطل القصة: اؽبجرة، كىذا ما الفرد داخل القرية حبملو على
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باريس صبيلة...باريس  ا تًتدد...اذىب يا أضبد...سافر" أنت ىنا ال سبلك شيئا فلماذ
 .(1)تنتظرؾ...باريس ترحب بك...ىناؾ يا أضبد دنيا أخرل مدىشة "

عندما يعم  الوطن ك اؼبلجأ ك السكن...كلكن كفهي األـ  ،يف التشكيل الظاىرم لفكرة القرية
فيها الفساد ك القهر تصبح عكس ذلك كتدفع بسكاهنا إذل السفر بعيدا عنها حيث تصبح 

 الدؼء.لأللفة ك  اعدكا بعد ما كانت مصدر 

 حداث كمن شبة الشخصيةهبابا على األإؤثر سلبا أك و فالتحوالت اليت تصاحب األمكنة تكمن
 الحظو من خالؿ ىذه القصة.كىذا ما ن

 براز تغَتات تظهر على الشخصيات: يساىم اؼبكاف يف إالمكان على الشخصياتتأثير  -
م تمكنة ىي اليت مهكال شك أف أفضل األ ،يثبت اغبالة الشعورية اليت تنتابنا اذباىو"كما أنو 
    ك نعٍت باؼبقاصد ىنا النمو اؼبتكامل للشخصية، ك الوضوح يف الفكر  ،مقاصد الفن بإيضاح

 .(2)ناء الفٍت"ك التكامل يف الب

يف اجملموعة  "كيظهر تأثَت اؼبكاف يف الشخصية من خالؿ قصة "ذكريات باألبيض ك األسود  
القصة ربكي عن البطل ك قد كاف أياـ الثورة ، بوخالفة "عزم للقاص "البؽ"القصصية 

يف يف السجن تعتب تغَتا كليا  مكوث ىذه الشخصيةيف سرقة الدجاج،  االتحريرية لصا ؿبًتف
 هبابية، فيتحوؿ السجن من مكاف معادمإذل شخصية إسلوكها فيتحوؿ من شخصية سلبية 

 سبيل الوطن": لم فيو الشخصية "اعبهاد يفتعليف يشبو اؼبدرسة تأذل مكاف إ سالب للحرية ،
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أنا " لقد أصركا على أنٍت من الفالقة، دل يقتنعوا باعًتايف، ردبا انطبق األمر عليكم أّما أنا فال 
...أسرؽ الدجاج فقط فلماذا دفعوا يب إذل ىذا لص، بل نصف لص ألنٍت لست خطَتا

 .(1)السجن الّرىيب"

شخصية سلبية أثناء الثورة التحريرية  تالبطل: كان شخصيةمن خالؿ ىذا اؼبقطع يظهر أف 
ف" وبملوف السالح ضد االستعمار لذم كاف فيو "الفالقة أك اجملاىدك الكبل، يف الوقت ا

ظنا منهم أنو على عالقة  كىو يسرؽ الدجاجات كقد أمسكو العدالفرنسي اؼبغتصب كاف 
، يبثل السجن الذم ذبسد يف مبالفالقة...كلكنو دل يعًتؼ بشيء ألنو يف األساس دل يكن منه

كفيها يتعرؼ على اآلخرين، ىناؾ تعرؼ  التعذيبففيها يكوف  ،الزنزانة بؤرة ربوؿ الشخصية
 "باؼبوسطاش" اغباج عمر ك الذم كاف ؾباىدا كًّب اعتقالو.

 فكانت ثنائية.  ىذه الشخصية أثرت كبَتا يف الشخصية البطلة/ اللص

 ك اليت بدكرىا تفرعت إذل عدة ثنائيات: السجن/ الزنزانة* 

 اجملاكرة...يكب التعذيبمن غرؼ  أتيو:"...دل يسمع غَت أنُت خافت يللتعذيبالزنزانة/مكان 
 .(2)يف أذنيو فيتحوؿ إذل صراخ يطعن قلبو" األنُت

لنا البطل اؼبكاف بأنو مكاف ال  يظهر ىذا اؼبقطع الزنزانة/ كمكاف للتعذيب ك األدل حيث يصف
و األكذل كىي ثل ىذه الصورة يرجع السجن إذل صورت..كدبالصراخ.سمع فيو إال األنُت ك ي

 نساف ؽبذا اؼبكاف الذم يطعن قلبو.ية اليت يكنها اإلالعدائ

تتسع لعشرة أشخاص، كانوا  :"...كجد نفسو يف زنزانتوالزنزانة/ مكان للعشرة و التعارف 
ذا تتحدد للزنزانة الصورة اؼبغايرة للصورة األكذل كيبدأ يف التحوؿ ككى ،(1)عاشرىم.."ىو تسعة ك 

                                                             
 .116عزم بوخالفة: "البؽ"، ص: (1)
 .115، ص: ـ ف  (2)



 في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة هو أبعادالمكان .وظائف ........الثالث. الفصل

 
122 

 

يشاطرىم  كاف  األشخاص الذين من يألف السجنإذل مكاف أليف حيث  مكاف عدائي من
كىناؾ وبدث التغيَت يف الشخصيات من خالؿ األناس ، ك اآلالـ اؼببيت ك السهر ك الذكريات 

شخصية يف سلوكو مثل ما تأثرت شخصية سارؽ الدجاج بالذين ىبالطهم السجُت فيؤثركف 
  .اؼبوسطاش"" اجملاىد اؼبدعو

قبده كإمبا  ،إذل مكاف أليف ربوؿ ىذا اؼبكاف من مكاف معادتف : دل يكالزنزانة/ المدرسة
 فيو الشخصية من يتعلم فيو السجُت فنوف اعبهاد ك القتاؿ كتتغَت قد ربوؿ إذل مدرسة حربية،

سرؽ الّدجاج إذل شخصية الرئيسية كاليت كانت لّصا يكىذا ما حدث لل ،هبابيةالسلبية إذل اإل
 :الوطنؾباىد يف اعبباؿ يساىم يف ربرير 

اؼباضي ..."شهور قليلة كأطلق سراحو كأماـ باب اؼبعتقل تنازعتو أفكار كثَتة 
 اؼبستقبل...اغبنُت يهزه إذل ماضيو، غَت أّف كلمات "موسطاش" كانت أقول من اؼباضي

"دبوسطاش يف  االلتحاؽقرار  ازبذدما نبدأت تًتدد أصداؤىا يف كيانو صارخة كدل تتوقف إالّ ع
 .(2)اعببل"

ُت اغبالة الشعورية اليت زبتلج نفسية "اللص" الذم كاف قبل يتب يفتتجلى كظيفة اؼبكاف  
ال يهمو االستعمار ك ال الفالقة ك ال تعٍت لو اغبرية شيئا، فاؼبكاف/  ،إذل السجن لصا دخولو

تظهر بشكل كاضح اغبالة الشعورية اليت  وتالسجن كمن خالؿ التحوالت الطارئة على شخصي
لتغَت الذم طرأ عليو عند مكوثو يف ا يجةالنفسية ك العاطفية للشخصية البطلة كىذا نتك 

السجن كتعرفو على اؼبوسطاش كمنو يبكن القوؿ أّف للمكاف تأثَتا كاضحا يف مبو كتغَت 
دل يكن  الشخصية، فاؼبكاف دائما وبمل ما وبملو من رموز كاشارات سبهد لقدـك حدث آخر

لص الدجاجات دل يكن يظن أنو سوؼ يصبح ؾباىدا كيلتحق  الظاىر أفّ متوقعا، ك 
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   كس لنا حالة اللص الشعورية باؼبوسطاش يف اعببل، كمن جهة أخرل قبد أف اؼبكاف قد ع
ربوؿ إذل ؾباىد...ىنا يبكن القوؿ أف كظيفة اؼبكاف قد ذبلت بشكل ملفت لالنتباه  ك الذم

ت لصا، ك اغبالة الشعورية الوجدانية ؼبا صار حيث رصد لنا اغبالة الشعورية للشخصية ؼبا كان
 يف صفوؼ جبهة التحرير الوطٍت. ؾباىدا 

: يف اغبقيقة تعتب ىذه الوظيفة من كظائف الوصف اليت أشار إليها بالواقع وظيفة اإليهام -
فيليب ىاموف، حيث قاؿ :"إّف البيئة اؼبوصوفة تؤثر على الشخصية كربفزىا على القياـ 

نجد أف الناقد التونسي الصادؽ قسومة قد أشار إذل ، ف (1)كتدفع هبا إذل الفعل"باألحداث 
ىذه الوظيفة بالوظائف الداخلية للمكاف، حيث تناكؿ قضية تأثَت اؼبكاف على الشخصيات 

 األنثركبولوجيةكىذا ما تناكلناه يف حبثنا اؼبوسـو بالوظائف الداخلية للمكاف، إال أف الوظيفة 
 (2)البيئة/ اؼبكاف كترل "أف كصف البيئة ىو كصف مستقبل الشخصية"تركز على كصف 

ه ىبدـ موضوعنا كىو اؼبكاف ستعرض منها ما قبدالواقع حاصل بعدة أمور، سوؼ نيهاـ باإلإف 
 إذل أمور متعلقة بالوصف كمنها: اإلشارةدكف 

العمل األديب كاف الواقعي داخل قق اؼب: وبنقل أسماء المدن و الشوارع على حقيقتها* 
يعطي للقارئ إحساسا بأنو  ،يهاما بالواقع  "فاختيار أظباء حقيقية للمدف ك األحياء ك الشوارعإ

مثل  كقد دفع ىذا الشعور بعض النقاد ،يستطيع التحقق من كجودىا ك الذىاب إذل زيارمها
ّف احدل الناقدات أصيبت "بلزاؾ" إذل ؿباكلة مطابقة أكصافو على األماكن اليت يصفها حىت إ

                                                             
 حسن قبراكم: بنية الشكل الركائي نقال عن:(1)
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قبد ، كما (1)ل صبة عندما اكتشفت أف عادل" بلزاؾ" كلو يقـو على خدعة ضخمة"خبيبة أم
 توظيف القاص اعبزائرم ؼبدف جزائرية تشعر القارئ بواقعية الوصف.

: لقد تناكؿ اؼبنت الذم بُت أيدينا ماكن و المدن الجزائرية الموظفة في القصة المعاصرةاأل*
الشخصية على  فزجزائرية ذبعل اؼبتلقي يتوىم الواقع ، كىذه األماكن كانت رب اكمدنأماكن 

عبد "كما أهنا كصفت اغبياة فيها، قبد أف القاص  القياـ باألحداث كتدفع هبا إذل الفعل
يف ؾبموعتو القصصية "عيوف اعبازية" يذكر أدغاؿ األكراس، كتقع بُت جباؿ  "اغبميد بورايو

      أـ البواقي  ك خنشلةك  ؿ عالية القمم كتقع مشاؿ كل من كاليات باتنةاألكراس كىي جبا
ك تبسة مشاؿ شرؽ اعبزائر حيث يصف الناس الذين يقطنوف ىذه األدغاؿ قائال:"... الناس 

 .(2)الذين يعيشوف يف أدغاؿ األكراس، يأكلوف البلوط ك الشيح..."

يف ك"تلمساف " "تيزم كزك"ذكر بعض اؼبدف كمن بينها مدينة كما أنو كيف نفس اجملموعة ي
 ."قصتو" طبسة خطابات المرأة كاحدة

الكبَت" حيث  "لؤلؤة اؼبغربة تقع يف مشاؿ غرب اعبزائر تلقب بػػػػػػكىي مدين "تلمساف"يذكر  
، حيث أصبح العثمانيوف 1517ا أثناء الغزك العثماين كسقوطها سنة ارىبهتبا القاص يذكرن

 :ـ16أقوياء جدا يف القرف

لباغ على مّر الزمن، كعيوف  اؼبنتصر كيذكر الناس أهنا دل تركع"تلمساف ساجدة بُت يدم الغازم 
قبائل الًتكماف أماـ  كتزدحمآمنة تستقر يف فؤاد يرفض أف ربتضر كتزدحم يف الذاكرة صور 

 .(3)ف يقبل باألمر الواقع فانتحر"أيب أزناٌب 

                                                             
 .84-83سيزا قاسم بناء الركاية: ص(1)
 . 10عبد اغبميد بورايو ، عيوف اعبازية" ، ص: (2)
 . 37، ص:  ـ ف(3)
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 كالتوظيف ىنا جاء ،زم كزك" ككصف حقيقي ؽباؼبدينة "تي االقصة ذكر كما قبد يف نفس 
عل القارئ يشعر بواقعية األحداث حىت كإف كاف كصفا سريعا، الذم هبيهاـ بالواقع جل اإلأل

قي يعرؼ ىذا اؼبكاف أك يسكن فيو، لتخصوصا إذا كاف ىذا اؼب فيعيش اغبالة الشعورية للكاتب
ىبي.. حيث يقوؿ عن تيزم أحيانا بُت الوصف الطبيعي ك البعد التار القاص يربط كيف الغالب 

 :كزك

ها كتشرب كأس اغبزف راء يغزكىا التيار فتعلن عن كالئض تيزم كزك بُت اؽبضاب اػبض" كترب
 .(1)الة" ػػػػػػػػػػحىت الثم

ف يبعثها القاص للمتلقي، لتتأرجح بُت التعزية ك اؼبخاض ك اؼبيالد ىي ؾبموعة رسائل وباكؿ أ
ك التحوؿ ك األمل، يبعثها القاص إذل حبيبتو" اعبزائر" اليت تتخبط كمازالت تتخبط يف معارؾ 

، فاألكذل ظلت "تيزم كزك"ك "تلمساف"ك االنتصار من خالؿ ذكر مدهنا  اغبياة بُت االهنزاـ 
عالف الوالء يبقى أمل الكاتب ىو رؤية كالءىا كبُت الصمود كإانية أعلنت صامدة ك الث

 اعبزائر/اؼبكاف/ الوطن على أحسن حاؿ.

قبد القاص قد كظف عدة مدف حقيقية ك ىي موجودة حقا فيعيد  "عيوف اعبازية"يف قصة    
 :ؼبرأةة تلمساف ك اليت يرمز ؽبا باذكر مدين

يف عينيك تسكن تلمساف اليت غزاىا القراصنة ذات يـو فأفسدكا زرعها كاستبدلوه بقبعات  "
حت تلمساف بأصك دفن فيها السلطاف رأسو فحجبت عنو الرؤية، فطبق قانوف الظالـ  اسطنبولية

كن تلمساف األبية ترفض أف تكوف مزىرية مكسورة مرمية عند أقداـ اؼبرائُت ك ذبار األحالـ، ل
 (2)بية".س

                                                             
 .37 ، ص عبد اغبميد بورايو ، عيوف اعبازية(1)
 .46ص:  ـ (2)
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الفًتة العثمانية اليت  ك ينتقد  ،يستمد القاص أماكنو من الواقع حيث يرسم حدكده التارىبية
يذكر لنا ؾبموعة من اعبباؿ ك ًب قبده  يف الظلم الذم عاشتو تلمساف بأيديهم ،ا  سببكانت 

 :ىي جباؿ موجودة يف اغبقيقة منها : جباؿ اؽبقار

كي حكاية الفارس الذم عشق ركما ك مات غريقا يف اؽبقار رب" أشعة الشمس ك جباؿ  
" اعبباؿ الصخرية أهنكتها زيارة السواح ك مغازلة اؼبرشد الذم  :اسيليك جباؿ الت  (1)سراهبا " 

 . (2)" اسرة األحالـ يتاجركف بالتاسيلييبتسم ليكسب أكثر ظب

 ..(3)جباؿ جرجرة :" الطريق طويل ك الغيم يعانق جباؿ جرجرة " 

 الوسط" يف  كػ:دل يرسم حدكد ىذه األماكن ك أبعادىا ك دل يستعمل صيغها   ذكرىاأف  إال
أف يربط قصتو بالواقع يف ربط خرايف بُت " فقط ك كأنو وباكؿ ، "  إخل..اليمُت ربت.على 

     اعبزائر ك اعبازية " ك ىي بطلة السَتة اؽباللية اليت كانت تتمتع جبماؿ فائق ك ذكاء حاد، 
" ك جباية ك العالقة بينهما ك بُت اعبزائر / تلمساف / بسكرة / جباية : ىي خيانة   ك تلمساف

ك اعبائعة اليت هنشت جسدىا اب اؽبالرل " للجازية ، ك تركها رغم ما قدمتو لقبيلتها للذئاب ذي
 ا بركامها .جلها ك منحت من هنبو ا اعبزائر اليت باعت من ضحوا من أىكذ

   ذكر أماكن كاقعية يف قصصو ه يللقاص " عمار يزرل " قبد "البصمات"يف اجملموعة القصصية 
     :ك خاصة قصة " اغبوادث " اليت ينتقد فيها الواقع اعبامعي يف مدينة كىراف ، حيث يقوؿ

                                                             
 . 47، ص  اعبازية عيوف ، بورايو اغبميد عبد(1)
 .  ف.ـ .ف ، ص (2)
 . ف ـ ف ، ص(3)
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 أركقة اعبامعة ... ك أزقة كىراف الباىية ... عفوا عبتفقد آثار اغبركب الصليبية " ك أعود أ
 (.1)البالية " 

وباكؿ  إذ ،يشعر القارئ ك ىو يقرأ ىذا اؼبقطع باألسى الذم وبس بو القاص اذباه ىذه اؼبدينة
اف "كىر  كىي ،القاص ىنا أف يبُت كرىو ؽبذه اؼبدينة من خالؿ استبداؿ الصفة اللصيقة هبا

ية"، "كىراف البال :قولويف استدراؾ ساخر ب ،آلت إليو اليـوما الباىية " إذل صفة ذميمة تعب ع
إّف ذكر ىذه الصفة ترسم  كالشيء البارل ىو الشيء الذم تقادـ عليو الزمن كأصبح قديبا،

عالقة القاص/الشخصية/هبذه اؼبدينة كوباكؿ من خالؿ ىذا الوصف أف يؤثر على 
 القارئ/اؼبتلقي.

زبلو ؾبموعة ، إذ ال تكاد القصَتاعبزائرم كتبدك ىذه اؼبدينة حاضرة يف النص القصصي   
فقد كجدنا يف دراستنا للركاية اعبزائرية  ليها ككصفها كذمها أك مدحها،من اإلشارة إ قصصية

مدينة حضور ؼبدينة قسنطينة ، كىنا نستنتج أف  اقوي احضور  اؼبعاصرة يف رسالة اؼباجستَت
 .أيضا حضورا خاصاكاف يف القصة اعبزائرية القصَتة  "كىراف" 

 ه"تعادؿ اػبطيئة" قبد يف قصتو "ؿبمد حيدار"يف اجملموعة القصصية" خلف األشعة" للقاص  
 : ىاءلما تسًتجع ىدك قك ال تناـ تتصف بالضجيج  يذكر ىذه اؼبدينة كيصفها بأهنا مدينة 

استعادت بعض  غرفتو...الليل تناصف أك يكاد...الشوارع خلت من اؼبارة...كىراف"غادر 
 (2)ىدكئها...اسًتجعت شيئا من سكينتها" 

من القاص إذل كثرة  كىي إشارةاغبقيقة مدينة ىادئة، هبعلها يف اسًتجعت  إف قوؿ القاص
 الوافدين عليها...

                                                             
 . 117عمار يزرل : البصمات : ص  (1)
 .62، ص:  خلف األشعة، ؿبمد حيدار(2)
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"سباؽ  "خريف رجل اؼبدينة" يف قصتو يف ؾبموعتو القصصية "جيالرل خالص"عند القاص    
 "كىراف" كفقا للنور ك الظل، حيث يقوؿ:  كصف مدينةمع الفجر الوشيك" قبده يشكل 

كسر صاعدة نالؿ كتبُت األزقة ك الشوارع تتطاكؿ الظ " كىراف تودع أشعة الشمس اآلفلة
قدماه يف عطفة الشارع العريب بن مهيدم الواجهة  تتقاذؼاعبدراف اؼبطلية اؼبلساء ، 

  (1) الزجاجية...."

صورة اليهاـ القارئ بواقعية اؼبكاف اؼبوصوؼ بيزيد من إف القاص من ىذا اؼبنطلق نالحظ أ  
 البصرية.السمعية كالصورة 

 مظاىر صامتة. تلفزة،الالصورة السمعية: تتمثل يف شاشات  -

شارع العريب بن  قة، الشوارع، تتطاكؿ الظالؿ، اعبدراف اؼبطلية اؼبلساء،الصورة البصرية: األز  -
 مهيدم...اخل.

 :أيضا يف كصف شارع األمَت عبد القادر كىو شارع يف مدينة كىراف تُت الصورتُتاكيتمثل ى

شارؾ الراجلُت زضبتهم لساعة انتبو إذل دنّو موعد  "انعطف مع شارع األمَت عبد القادر،
صلب جسده تصديا لبكدة النسيم الليلي الذم  انطالؽ القطار هبم شطر احملطة أكسع خطاه،

 .(2)شرع يف لسعو"
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 الجمالية: الوظيفة -3 

تظهر ىذه الوظيفة يف الوصف حيث ظهرت" يف القرف السادس عشر، كدل يكن الوصف     
كدليل على معرفتو اؼبأخودة من  كإمبا ىو برىاف على مهارة الواصف البالغية، أبدا كصفا لواقع،

، كتظهر ىذه الوظيفة أيضا عند تزيينيوكمنو فالوصف أسلوب يقدـ كظيفة زخرفية . (1) الكتب"
كرأم أف  " جنيثَتار ج" ك األشياء احمليطة هبا كقد ربدث عنها كصف بعض األمكنة 

"يكوف لو سػ مكنة حتمالية داخل النص، كمنو فوصف بعض األصبا تزيينيوقق كظيفة الوصف وب
فيها الكتاب ىذا  عض اجملموعات القصصية قد استعملبكمنو قبد أف  ، (2)دكر صبارل خالص"

سول ضركرة  ادكف أف تكوف ؽببزخرفها  ناثَت ذكر بعض األمكنة فقط لتت أحيانا الوصف ك 
 ضركرة التزيُت ك التجميل.

مالية داخل النص ىي اعب لتحقيقالحظو أيضا أف معظم األمكنة اليت جاء كصفها كما ن    
 الغابة، البئر...اخل. ، ، القرل األهنار،  األرض،  السماء،  كاعببل:طبيعيةأماكن 

 بوركد الوصف على شكل مقاطع كاملة نايديأمكنة يف اجملموعات اليت بُت يرد كصف األ   
 جاءت ىذه اؼبقاطع الوصفية كاسًتاحة للقاص  ، ك قد (3)يصف فيها القاص منظرا طبيعيا"

 .يبز فيها صباليات الطبيعة

                                                             
، ص:  2003 1سعاد الًتيكي، اجملمع التونسي للعلـو كاآلداب كالفنوف بيت اغبكمة ط ،يف الوصفي فيليب ىاموف:   (1)

22. 
 . 60ص:1988 -  9- 8 –ع  حدكد السرد: تر عيسى بوضبالة ؾبلة آفاؽ،جَتار جنيث : (2)
بطريقتُت: الطريقة األكذل: كركد الوصف على شكل مقاطع كاملة ككركد الزخريف بُت طيات اػبطاب  الوصف التزييٍت(3)

  ـبتلطا باألحداث ك الشخصيات ك اغبوار...أنظر كتاب: تقنيات الوصف يف القصة القصَتة السعودية ىيفاء الفريح
 . (206 -198ص ) من  2009، 1اؼبركز الثقايف العريب ط
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بوخالفة " ك اليت ربكي عن سادل ك ىو " البؽ " لعزم قصة يرد ذكر اعببل ك السماء يف  
يف  اعتباره عميال لفرنسا ، ألف أباه شارؾ ياـ االحتالؿ الفرنسي ك معاناتو بمواطن جزائرم أ

 اغبرب العاؼبية الثانية .

ىوية فيها ، مع  الوطن ك دل يتقبلهم االحتالؿ ، فعاشوا حياة البعد االستقالؿ دل يتقبلهم  
بعض األماكن الطبيعية فيجعلها كمتنفس يصف لنا حُت ليت يصورىا الكاتب ىذه اؼبعاناة ا

: حيث يقوؿمن جديد أحداثو سرد يسًتسل يف بو أنفاسو ٍب د ليسًت يقف عنده الكاتب 
"أردت أف تسلي نفسك بنظرة  إذل اعببل الذم كللتو الثلوج ك دل تؤثر فيو حرارة الشمس اليت 

 . (1)"  .انزلقت أشعتها فوقو ..

 ،ةيينيؽبا كظيفة أخرل غَت الوظيفة التز قبد نالحظ توافر مثل ىذه الوقفات الوصفية اليت ال 
ذلك اعببل غَت إثارة الوصف ا نبـو الشخصية، فما يفيدنا من رؤية الشخصية لاليت تنسين

ه اليت تزيد الشمسبطريقة صبالية حيث يتخيل اؼبتلقي ذلك اعببل اؼبغطى بالثلوج ، رغم أشعة 
إذل مقطع تزييٍت آخر للسماء : " ىا ىي السماء تقابلك  صباال على صبالو ٍب يذىب القاص

 .  (2)يتوسطها القمر الذم دل يكتمل بعد " 

فيتوقف السارد ك اؼبتلقي  للنص،إال أنو يضفي صباال  ،إف ىذا اؼبقطع ال يرتبط بأحداث القصة
 يكتمل.دل مع الشخصية لتأمل صباؿ السماء اليت يتوسطها القمر الذم 

اليت تدكر أحداثها عن شخصية جلوؿ الذم يًتؾ ذراعو يف  "غائب يف زمن اغبضور"يف قصة 
إذل فرنسا ك يتزكج تاركا القرية اليت كانت تدعى " نزلة داب راقد " ليعود أحد اؼبعارؾ  يهاجر 

                                                             
 .  49" البؽ " ، ص  عزم بوخالفة ،(1)
 .  51، ص  ـ ف (2)
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يف ىذه القصة وباكؿ من كقت الصغَتة كل شيء حىت اظبها ، قبده  قريةالتغَت يف  قدإليها ك 
 لألرض ك قد تغَتت مالؿبها . صفيةآلخر أف يسًتيح بوقفة ك 

أصبحت  يت دل تكن " تنجب غَت التالغودةىذه األرض ال ،" عيوف األرض " تتألأل ربتضنك 
 .(1)اليـو سوارا أخضر ... أفقا أخضر " 

أهنا إال  ،األحداث ك التغَتات اليت حدثت لألرضالوصفي رغم أنو يشَت إذل إف ىذا اؼبقطع 
ىذه األرض ، إذ أنو يتخيل ىذه اغبفرة ك الغيـو اؼبتأللئة ، رغم أف ماؿ ذبعل اؼبتلقي يتمتع جب

ك  ت الوصفية التزينيةحاالقصة القصَتة ليست مثل الركاية اليت تتوفر على مساحة كبَتة للمسا
الت ػػػك اػبلفية ك اغبركة ك التمفصع التوصيف م" ذبأف إال أننا قبدىا رباكؿ  خاصة للمكاف ،

 .(2)هبيئة قصة قصَتة " 

 نشخصية تتأدل م،"تبدك شخصية " نصر الدين الطائش "يف قصة " قلوب ربًتؽ " حملمد دحو
" إذل الفقر الذم كابد عائلتو عندما تركهم أبوىم  شمن لعنة " الطايكضعها االجتماعي  بداية 

بإحدل العاىرات ، تبدك القصة حزينة ك موجعة  كلك غاب عنهم الطامة الكبل أنو انز 
ولد النبوم الشريف فتعاين شخصية " نصر اؼبما وبل يتوقف القاص عن السرد يسًتيح عند

اءة الشموع كاف ىو ك عائلتو بإض تلفوفكاف اعبَتاف وبأس عندما  شعورا بالي  "شالدين الطاي
ك  أبيهم فيحاكؿ القاص أف يزين قصتو من خالؿ كصف صبارل للشوارع  وف بفعلةوبًتق

 الساحات يف اؼبولد النبوم الشريف : 

ك  ىبوا يف الساحات ك الشوارع يلعبوف  موعد،" خرج األطفاؿ ك قد كانوا منذ الصباح على 
.. الشموع تضيء األماكن ك ربوؽبا إذل جنة األكجو اؼبالئكية ترفض ... تأخذىا يبرحوف.

                                                             
 . 120، ص عزم بوخالفة ، " البؽ " (1)
 1، ؾبموعة من اؼبؤلفُت، ترصبة، عبد اعبليل جواد، دار اعبوار، سورية، ط القصة القصَتة ك الركايةتقنيات الكتابة: (2)

 . 111، ص  1995
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الفرحة ك السعادة من كل جهة ، حينما تنطلق األصوات الندية تردد يف زىو ك خيالء : ميلود 
يا ميلود ... ميلود النيب " بينما اصطف آخركف يرفعوف الشموع ك كأهنم أبطاؿ يعودكف ىذا 

 . (1)اؼبساء " 

يف النص القصصي القصَت حيث تبدك حركة غَت  تزيينيوقبد ىنا كصفا للمكاف يؤدم كظيفة 
د النبوم بزماف معُت أال ك ىو االحتفاؿ باؼبولعادية يف الشوارع ك الساحات ، اليت ارتبطت 

 لفرح ك الغناء ك اعبماؿ . الشريف فأصبحت مسرحا ل

القصة فقد دعم فكرة ك أحداث القصة   ليس منعزال عن أحداثيبدك أف ىذا اؼبقطع الوصفي 
باعتبار أف ىذه األخَتة  ،اؼبعٌت العاـ للقصةل كظيفتو الزخرفية بدكف اخالؿ بك ىو كصف أد

 تكوف مساحتها ضيقة لذلك كجب أف تكوف كل كلمة ؽبا موقعها ك داللتها اؼبرجوة منها . 

"  "الصادؽ قسومة"كظائف يف من خالؿ ما سبق نفهم أف للمكاف عدة كظائف ك قد ذبلت 
 ؼبكافا اؼبعادم يف النص مثل : فرنسا ليت رصدت لنا ربوالت اؼبكافا اػبارجية ك الداخلية "

داخل  نجده قد حققف فأصبح مكانا أليفا ،اؼبواطن اعبزائرم لمصدرا  للعداء لد الذم كاف
 نص " حُت يبعم الرفض " كظيفة تعليمية .

مثال " عند القاص اعبزائرم مصطفى الفاسي ، جاء ليحقق  القريةككما أف اؼبكاف األليف  
 كظيفة معرفية حيث يعرفنا القاص حبقيقة اغبياة فيها ك الفرؽ بينها ك بُت اؼبدينة .

 كاف فيها  اعبامعي " الذم   اغبـرفقد ذبلت من قصة " قراءة يف دفاتر النقدية أما الوظيفة 
ؿ يتضمنو النص من ربقيقو ؽبذه الوظيفة اليت وباك يوحي دبا للمجتمع ا نقداؼبكاف/ اعبامعة 

 اؼبتلقي غبالة اعبامعة اعبزائرية اؼبزرية ك البحث عن اغبلوؿ .  والقاص عمار يزرل من خالؽبا تنبي

                                                             
 . 56-55ؿبمد دحو ، قانوف وبًتؽ ، ص (1)
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 يف شخصيات القصة . اكبَت   اكما أف للمكاف تأثَتا على سَتكرة األحداث ك تأثَت 

هاـ بالواقع إذ ياإلأخرل ىي كظيفة كظيفة  وبقق ،األمكنةف كصف بعض ك يتضح يف األخَت أ
يل أماكن كاقعية يف قصصها ك كأهنا ربنالحظ أف اجملموعات القصصية اليت بُت أيدينا توظف 

عة ك ىذا ما حقق يف األخَت الوظيفة بوصف الطبي، كما الحظنا اىتماما كاضحا االقارئ عليه
 الزخرفية أك التزيينية . 
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  أبعاد المكان  ثانيا:

حيث يدخل اؼبكاف يف نسيج النص   ،ك دالالت القصصي أبعاد ك رموز للمكاف يف العمل
كأحد الشخصيات التارىبية الواقعية ، فال يكوف ذكر ىذه األماكن ذكرا عابرا خاصة أف من 
فبيزات القصة القصَتة التكثيف عكس الركاية اليت من كثرة توظيفها لألمكنة اصطلح على 

كاف عنصرا فعاال ك ليس اليت يكوف فيها اؼب (1)تسميتها " يف هناية اؼبطاؼ ركاية األمكنة " 
فضاء أفقيا للنص فقط ، حيث تكوف األفعاؿ ك األحداث فيو ك تنمو ك تتحوؿ ك تتضح 
معادل الشخصيات من خاللو ، أما يف القصة فيقـو اؼبكاف بوصفو عنصرا يتميز خبصوصية أكثر 

ال تركز  من خصوصيتو يف الركاية ، فالقصة ال يبكن أف نطلق عليها قصص األمكنة ك ىذا ألهنا
على اؼبكاف أكثر من تركيزىا على األحداث ك اغببكة ك العقدة ك اغبل  إال أف ذكر بعض 
األمكنة الواقعية قد وبمل لنا العديد من الدالالت ك األبعاد ك قد تطرقت القصص اليت بُت 

 أيدينا لألمكنة الواقعية اؼبرتبطة بشخصيات تارىبية جزائرية فكاف : 

 البعد الطبيعي  -1

نساف ك وبس فيو باؽبدكء ف الطبيعي ىو مكاف أليف يعيشو اإلاؼبكاالريف/ المكان الطبيعي: 
 ك العذكبة ، ك ىو مظهر ملتصق بالريف فكلما ذكرنا الريف ذكرنا السهل ، اعببل ، النهر

  ،  لقد تطرقت القصة اعبزائرية لألمكنة الطبيعية لتشَت إذل اغبياة البسيطة كهبجة الربيع ... إخل
ك الشك أف األمكنة الطبيعية اليت يذكرىا القاص يف قصصو ىي منتقاة  ،ىو أيضا مكاف رضبي
 حبيث زبدـ مواضيعو.

قبد القاص  اعبزائرم "عزم بوخالفة" يف قصة " خليل ك شجر الزيتوف " يوظف  :* النهر
ك إمبا ليبُت لنا حقيقة اغبياة يف اجملتمعات اليت تعتمد على النهر  ،الطبيعة ليس من أجل صباؽبا

                                                             
سامي سويداف : فضاءات السرد ك مدارات التخيل " اغبرب ك القضية ك اؽبوية يف الركاية العربية "، دار اآلداب للنشر (1)
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للشرب ك الغسيل ، ىذه القصة اليت يتطرؽ فيها للقضية الفلسطينية ، وبكي عن خليل ك أمو 
ك بقية أىلو بعد أف احتل منازؽبم االحتالؿ االسرائيلي ، الذم رمزت لو أمو بالثعباف الذم لديو 

أنفسهم يعيشوف يف الشتات يف ـبيم خاؿ من كل مظاىر اغبياة الكريبة   ثالثوف رأسا ، كجدكا
 ال يسكنو إال الوجع ك اغبسرة ك األسى ك يأملوف للعودة للشجرة ) شجرة الزيتونة ( :

 .(1)" أيقظت األـ طفلها الوحيد لَتافقها إذل النهر اجملاكر كي وبضرا اؼباء "  

أك كصفها ك إمبا ألجل ىر الطبيعة ليس للتمتع هبا ك ىنا قبد الكاتب قد كظف مظهرا من مظا
ك ىذا من أجل ايصاؿ تصوره إذل  ،ك تبيُت مدل صعوبة اغبياة داخل اؼبخيماتاستعماؽبا 

 القارئ .

يف اجملموعة القصصية "عيوف اعبازية" "لعبد اغبميد بورايو يشبو األهنار عندما تنضب من اؼباء     
 ىي مياه عيوهنا حيث يقوؿ : أعذب اؼبياهعيوف اغببيبة ، إال أف دباء 

 . (2)" عندما تنضب األهنار يتحوؿ السراب إذل ماء عذب، ك أعذب اؼباء بُت عينيك "  

يذىب القاص "مصطفى الفاسي" يف ؾبموعتو القصصية "حداد النوارس البيضاء " إذل ما 
احملتلة ك قصة  ككالنبا كظف النهر يف قصة ربكي عن فلسطُت ،ذىب إليو "عزم بوخالفة"

"حداد النوارس البيضاء" ربكي عن القضية الفلسطينية ، الذم احتل الديار ك رمى أىلها إذل 
 الشتات ك العراء إذل اؼبخيمات.

يصور لنا القاص طفلة يف السابعة من عمرىا تريد العودة إذل الدار بعدما ىجركا من ديارىم  
عن أمها إذل البيت فيكوف مصَتىا اؼبوت ... لذلك ك تعود خفية ء النهر إذل اؼبخيم، إذل ما كرا

                                                             
 .   19عزم بوخالفة : البؽ ، ص: (1)
 .   46عبد اغبميد بورايو : عيوف اعبازية ، ص : (2)
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فالنهر كظف يف ىذه القصة كحاجز بُت الشتات ك األرض ) فلسطُت ( ، بُت اغبياة ك اؼبوت 
 لذلك كانت أمها تقوؿ ؽبا :

 .(1)" النهر ـبيف يا نورة فيو الذئاب ك فيو الغوؿ ىكذا قالت رل أمي عشرات اؼبرات "  

 صرار الطفلة على الذىاب إذل ما كراء النهر تصرح ؽبا بأف:أـ نورة إٍب فيما بعد ؼبا ترل 

عات " كراء النهر ال يوجد ذئب أك غوؿ ىناؾ أناس آخركف يا نورة يضعوف على رؤكسهم قب 
ك وبملوف يف أيديهم أشياء للقتل ، ىؤالء أخرجوكم يوما من منزلكم ك رموكم خارجو بشعة 

 .(2)أتذكرين يا نورة ..."

الصورة البشعة اليت رافقت النهر الذم ىو من صباليات الطبيعة أراد الكاتب من خالؽبا  إف ىذه
أف ينقل للقارئ اغبالة السوداكية اليت يراه هبا الفلسطيٍت الذم طرد للشتات ، فقد أصبحت 
اؼبظاىر الطبيعية تشكل خطرا عليو ، فالنهر الذم كاف سابقا مرتعا للطفولة ك منبعا للماء 

 ف يرمز / للموت / الغوؿ / للصهيوين اؼبتغطرس . أصبح اآل

إال أف نورة ال ترل ذلك نورة مازالت تتذكر النهر ، ك تتذكر بويب كىو يلعب دبائو العذب، ىي 
تعرؼ أف النهر ىو حقوؿ خضراء ك أشجار ك أزىار، تدرؾ أف ماء النهر بعُت اؼبنزؿ ، النهر 

الصغَت الذم وبتوم غرفتُت ك حديقة زيتوف ك تفاح   يذكر نورة بانتمائها لفلسطُت لذلك اؼبنزؿ
 منزؿ ىو جنتها ربيط بو الوركد من كل جانب :

" بويب يلعب يف اؼباء يقفز إذل الضفة األخرل من النهر ، ىناؾ كراء النهر يا نورة حقوؿ 
 غرفتاف صغَتتاف كم ... منزلكم صبيل صبيل جدا ...خضراء ك أشجار ك ىناؾ أزىار ربيط دبنزل

                                                             
 .   15مصطفى الفاسي : حداد النوارس البيضاء ، ص: (1)
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 .(1)ك حديقة زيتوف ك تفاح حولو كركد أيضا " 

ال شك أف الطبيعة اليت كاف يتميز هبا الريف الفلسطيٍت ك النهر الذم جعلو الكاتب كجدار 
فاصل بُت اؼباضي / اغباضر ، اغبياة / اؼبوت ، الفرح / اغبزف ، وبمل عدة دالالت اهبابية 

 عند األـ . لدل الطفلة نورة ، فيما وبمل الدالالت السلبية 

 نورة ال تعرؼ من النهر سول أنو يوصلها إذل اؼبنزؿ.  -الدالالت االهبابية : 

 النهر رمز للهوية.   -                     

 النهر ىو الذم يبعث اغبياة يف اغبقوؿ ك يركم األشجار.  -                     

 كلبها ) بويب ( .  النهر مرتع الطفولة ك اؼبرح مع -                     

 رمز للحياة . -                     

 النهر بو أناس يشبهوف الغوؿ.  -الدالالت السلبية : 

 النهر رمز لسلب اغبرية ك فقداف اؽبوية.  -                    

 رمز للقتل . -                   

 النتيجة ىي قتل الفرح الذم يرتبط هبذا اؼبكاف بقتل الطفلة نورة . 

جاء ذكر البحر يف قصة " النائموف على ما كاف " يف اجملموعة القصصية "البؽ" * البحر : 
"لعزم بوخالفة" ك اليت تدكر أحداثها عن صديقُت يتقاظباف ىم القضايا العربية ) خذالف 

  ( ، فبينما كاف العرب سادة الدنيا أصبحوا أذلتها ، يكاد استعمار ، سلب للحريات ... اخل
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ينفطر قلب بطل القصة أسان  ك لوعة فيلجأ إذل البحر ك صبالو لينتشي ك ينسى ك يلقي هبمومو 
 عليو إال أف البحر بكل صبالو دل يغَت من حالو:

ه اؼبعنوم ك أملو " كاصل سَته كبو الطريق احملاذم للبحر ، حيث كاف يعتقد أنو كجد فيو زاد 
الذم ال يتبدد ، راح يتأمل أمواجو اؼبتالطمة اليت أرسلت عليها الشمس أشعتها االرجوانية 
فاستحالت إذل لوحة فنية رائعة ، غَت أنو دل يأبو لذلك ، دل يعد وبس بالرغبة اليت كانت تربطو 

 .(1)بالبحر " 

ارل ، يدغدغ النفس اغبزينة ك منو فالبحر ليس مكانا ريفيا بقدر ما ىو عنصر طبيعي صب
 فيمألىا بالسعادة  دل وبققها مع بطل القصة الذم دل يعد وبس بعالقة تربطو بالبحر .

جاء ذكر البحر أيضا عند القاص اعبزائرم "ؿبمد دحو" " عندما ينقشع الغيم " ىذه القصة 
بعينيات ك الثمانينيات  اليت يطرح فيها القاص قضية اؼبرأة اؼبثقفة يف اجملتمع اعبزائرم إباف الس

ساعدىا ؿبمود قريبها ك الذم كانت تربطو هبا عالقة حب، ىو أيضا   ،عندما تتحوؿ إذل كاتبة
مثقف ك مشجع للكتابة إال أف السلطة األبوية يف تلك الفًتة جعلت أباىا يفكر يف قتلها ألف 

   رأيو ك يبثل لألمر  مع مركر الوقت يعدؿ عن   ،الكتابة عنده تعٍت العار ك العرم ك الكشف
للجوء إليو ، للبوح لو عن األكجاع لطلب   "البحر" الطبيعي اؼبكافدائما يكوف توظيف ىذا ك 

اؼبواساة منو " مضت بُت اؼبوج اؼبتالطم تفتش عن خيط يشد إزرىا إال أف عباب البحر قد 
    ... اؼبرافئ تندس يف ذعر ك فزع  اندفع ، ك ىذه األمواج ربركت ، انطلقت صرخامها مزؾبرة

، ك ىنا يصطبغ البحر بصبغة سوداكية (2)ك مهبط رؤكسها مثل صبية افردت هبا كحوش كاسرة "
للحالة النفسية اليت تعيشها البطلة ، اليت جاءت إليو طلبا للمواساة ، فإذا بو يشبهها أما 

ش كاسرة ...ك ىنا وباكؿ الكاتب أمواجو كانت مثلها مهبط رؤكسها مثل صبية انفردت هبا كحو 
                                                             

 .   25عزم بوخالفة : البؽ ، ص : (1)
 .   33ؿبمد دحو : عندما ينقشع الغيم ، ص: (2)
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أف ينقل لنا صورة اؼبعاناة اليت تعيشها البطلة ) الشخصية اؼبثقفة ( اليت تلقى الرفض ؽبذا 
ك قد كفق الكاتب يف توظيف البحر ك إحداث ىذه اؼبقارنة م الدنيا يف كجهها اإلبداع فتتجه

رأة اؼببدعة اؼبثقفة اليت وباكؿ اجملتمع ك تطأطئها ك بُت اؼباألفكار ( بُت تراكحها بُت ) األمواج / 
 . إصرارىا وبققاف مرادىا يف األخَتأف وبٍت رأسها للعادات البالية ك التقاليد،  إال أف عزيبتها ك 

كالسلطاف األكحل" ؼبصطفى الفاسي" اليت يشَت إليها بأهنا   يف قصة "موسى أكصاحل* الحقل :
حكاية شعبية غَت مزيدة كغَت منقحة ، يذكر اغبقل ك ىو عبارة عن مساحة خضراء ، طبيعية 
إال أف يد االنساف تشارؾ يف صنعها ك يعتب اغبقل من األمكنة اليت تتزين هبا الطبيعة ك يف 

بو من حبوب ك بقوؿ ك شبر ، قصة "كمن الطُت " اليت  نفس الوقت يستفيد االنساف فبا ذبود
ذبسد انتقاؿ اغبقل من )االقطاعية إذل الثورة الزراعية ( يبُت من خاللو القاص مدل قباح الثورة 

 الزراعية:

" ... يف يـو رائع يا موسى أك صاحل ، سوداء سنابل قمحك ، كانت تبدك بساطا سحريا  
ك على الصفراء ، تتمشى يف بطء تتأمل انتاج يديك ... كسط اغبقل ذبوؿ ك يف يدؾ عصاؾ 

... مطرؽ بوجهك إذل األرض رأسك فالعادة  ) مظلك ( الذم صنعتو بيدؾ من الدـر
 .(1)تعشقها... "

تتضافر يف تأليف ىذا اؼبكاف ) اغبقل ( ، السنابل ، ك الفالح أياـ االنتاج ك اػبضرة ، ك ىو 
 . ساعدت يف دفعها الثورة الزراعية ليها اغبياة ؾبددا اليتيرل أرضو اليت يعشقها كيف تدفقت إ

الذم وبكي فيها عن عالقة اغببيبُت  " كيعم اغبقد فيزىر الفجر كردا"يظهر اغبقل يف قصتو 
، كقد اغتصبت من طرؼ لألرض/للوطنأضبد كربيعة ىذه األخَتة اليت كظفها الكاتب كرمز 

                                                             
 .    19مصطفى الفاسي : حداد النوارس البيضاء ، ص (1)



 في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة هو أبعادالمكان .وظائف ........الثالث. الفصل

 
119 

 

يظهر اغبقل كمكاف كفسحة للرجل أكثر منو للمرأة لذلك فقد كاف أضبد ... الفرنسي مارساؿ
 وبلم برؤية ربيعة إالّ أّف اغبقل دل هبمعهما بعد أف كاف مرتع طفولتهما 

مضى عهد الطفولة سريعا فصرت أقضي يومي يف اغبقل كتقضي ربيعة يومها يف البيت ... " 
 .(1)"تلتقي أعيننا يف نظرة ملتهبةتساعد أمها مع ذلك كاف ال يكاد يبر يـو دكف أف 

 :كمكاف قد كظفو الكاتب مصطفى الفاسي كػ/قبد أف اغبقل

 .مساحة خضراء يشارؾ يف صنعها االنساف -

 .انتقاؿ اعبزائر من النظاـ االقطاعي إذل الثورة الزراعية -

 .مرتع للطفولة، كمكاف للرجاؿ ك النساء -

 .اليت بُت أيدينا كنراه قد غاب يف معظم اجملموعات القصصية

جاء ذكر الغابة يف اجملموعة القصصية البؽ للقاص عزم بوخالفة ملحقة  :الغابة السوداء-
 بالسواد فهي غابة سوداء:

دل تتكلم أثناء الطريق حىت كصلتهما إذل مكاف العمل اؼبعتاد، كسط غابة عظيمة يبدك "...
اؼبنطقة دل تعجبك قبالت النسيم البارد كراءىا جبل شامخ، كاف الظالـ اليزاؿ ىبيم على 

كدل مهتم بزقزقة الطيور اؼبًتمبة بأشجي األغباف يف الغابة  بلطف، كالذم راح يداعب كجنتيك
أصوامها اليـو كنعيق الغرباف كاليـو  ...السوداء كاليت بدأت تغادر أعشاشها كأهنا تغادر اؼبقابر

يوش ىتلر يف ىذه اؼبنطقة، قيل لك أف ىذا كأهنا تنعي اؼبوتى الذين استشهدكا ربت أقداـ ج
 (2)"اؼبكاف استخدـ كنقطة ىجـو على الناحية

                                                             
 .   36مصطفى الفاسي : حداد النوارس البيضاء ، ص: (1)
 .    44عزم بوخالفة : البؽ ، ص : (2)
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اليت كاف ( فرنسا)يف ىذا اؼبقطع تتجلى لنا ىذه الغابة السوداء كاليت ىي موجودة يف بالد الغربة 
ة كىم كانوا عمالء إباف الثورة التحريري ...( سادل، عبداؽبادم، عبدالقادر)يعمل فيها كل من 

كجدكا أنفسهم بدكف ىوية ألهنم ال جزائريوف كالىم فرنسيوف، احتضنتهم  "ببيغوا"ملقبوف 
فرنسا ٍب تنكرت ؽبم،  كجعلت منهم عبيدا يف أرضها أكمعتقلُت يف سجوهنا، لذلك فالغابة ؼبا 

رغم ( الذم بدأ ىبتفي، كظالـ الظلم السائد فيها الليل ظالـ) سوداء فهي كقهر ظلم فيها من
 :و االهبايب ؽبذه الغابةالوج

 .قبالت النسيم -

 .زقزقة العصافَت -

 .إالّ أف ظالـ الغابة حوؿ ىذا الوجو االهبايب دبظاىر أخرل سلبية

 .مغادرة العصافَت كزقزقتها -

 .ربوؿ الزقزقة إذل نعيق  الغرباف -

الكاتب للشهداء للغابة بعد تارىبي يتمثل يف اغبرب اليت دارت بُت أؼبانيا كفرنسا، حينها يلمح 
اعبزائريُت الذين سانبوا يف اغبرب العاؼبية الثانية كحاربوا مع فرنسا لتمنحهم اغبرية إال أهنا  
: كافأمهم باؼبوت كىنا يريد أف يبُت الكاتب أف الوعود الفرنسية دائما ـبيبة آلماؿ اعبزائرم سواء

 .أك اجملاىد/بيغو/ اػبائن

كنا أطفاال صغارا قبوب أطراؼ الغابة "لة على العطاء يوظف القاص "ؿبمد دحو" الغابة للدال
( 1)"قبمع بعض اغبطب، حىت إذا أعيانا السَت ذبلس جدٌب كنتكور كبن كذئاب الصيف

ارتبطت اغبياة الريفية دبشاىد الطبيعة، كقد أضافت الغابة دالالت عميقة تتمثل يف حاجة 

                                                             
 .   63ؿبمد دحو : عندما ينقشع الغيم ، ص: (1)
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ىذه الغابة اؼبمتدة األطراؼ، كاؼبليئة اإلنساف الريفي إليها من أجل الدؼء كإعداد الطعاـ، 
  بالشجر كاغبطب، تقابل القادـ إليها بالتعب كىذا لشساعتها كصعوبة التنقل بُت أشجارىا

 .لكنها سبثل ذكرل صبيلة لدل األطفاؿ

كم كانت تستهويٍت كأنا "كىذا ما يؤكده القاص خلف بشَت يف قصة "أياـ حبلى" حيث يقوؿ 
دل الغابات النخيلية الفسيحة اليت تبتعد عن قرييت دبسافة ال تزيد طفل صغَت الدخوؿ إذل إح

عن اؼبيل الواحد ذباكر قطعة األرض ال تزيد مساحتها على اؽبكتارين يبلكها أيب ، كقد كرثها 
 .(1)"عن أبيو

   عزم بوخالفة كؿبمد دحو "من خالؿ ما تقدـ، كباكؿ أف نلخص توظيف القاص اعبزائرم 
 :جاء" ك بشَت خلف

 .نتيجة حتمية فرضتها القصة -

 الغابة السوداء رمز لالستعمار الفرنسي الغاشم الذم سود معيشة اعبزائرم أينما حل كارربل-
فالغابة ىذا الغطاء  األخضر اعبميل، قد عرؼ القاص كيف وبولو إذل قبح طبيعي بتجربتو 

ٌت الكاتب ألنو حقيقة ، فاألسود قد حقق مع"ظالـ  الظلم"، ك"ظالـ الليل"اػباصة من خالؿ 
 .كصل إذل اؼبفهـو اغبقيقي للظلم الذم يقابل الظالـ كيتوافق معو يف السواد

 .الغابة مرتع الطفولة كمكاف عمل الرجاؿ -

  اؼبكاف الطبيعي اآلخر الذم ذكرتو اجملموعات القصصية اليت بُت أيدينا ىو اعببل :* الجبل
 .كقد جاء ذكره مدعاة للتأمل كاؼبتعة

                                                             
 .   26بشَت خلف : القرص األضبر ، ص : (1)
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.فبطل الركاية الذم أرىقو السواد اؼبوجود يف الغابة ..ذكره "عزم بوخالفة" يف قصة "البؽ"كما 
كسواد الظلم اؼبمارس عليو، شده بياض جباؿ األلب اؼبكسوة ( فرنسا)اليت يعمل هبا يف اؼبهجر 

 بالثلج:

الشمس اليت أردت أف تسػػػػلي نفسك بنظرة إذل اعببل الذم كللتو الثلوج، كدل تؤثر فيو حرارة "
الذم يدعوه لينسى بو نكد ىذا السواد الذم وبيط / كاف ىذا اؼبكاف(1)انزلقت أشعتها فوقو" 

 .بو

ينحى اعببل بعدا آخر يف قصة "كيعم اغبقد فيزىر الفجر كردا "، إذ يصبح ىذا اؼبكاف رمزا 
 للثورة كاعبهاد كمدرسة يتعلم فيها اؼبواطن اعبزائرم فنوف القتاؿ:

إذل بندقيتو ٍب صعد إذل اعببل، منذ ذلك اغبُت دل نسمع عنو أم خب، قيل أنو أسرع جدم " 
كمنو فاعببل ىنا يكوف قد عوض البيت ( 2)"مات، كقيل جن ، كقيل أنو كاف مع غَته يف اعببل

ففيو منامو كفيو مأكلو كمشربو إال أف ذكر اعببل يف القصص القصَتة اليت بُت أيدينا كاف 
تسلط عليو األضواء كمكاف لو داللتو الثورية بالشكل الذم يليق بو باعتبار ؾبحفا يف حقو، كدل 

 أف اعببل كاف داال على الصمود كالتحدم، ربدم طبيعتو القاسية، كربدم االستعمار حيث
 أياـ العسكرية اػبطط ك السرية للعمليات كمركزا العدك من لالختباء ملجأ اعبزائرم يتخذه كاف
 منها : اعبزائرية اعبباؿ بعض أظباء أيدينا بُت اليت القصص ذكرت بل، لقدالك التحريرية الثورة

                                                             
 .  45ص :  عزم بوخالفة : البؽ ،(1)
 .   33مصطفى الفاسي : حداد النوارس البيضاء ، ص: (2)
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 عشق الذم الفارس حكاية ربكي اؽبقار كجباؿ الفحة الشمس أشعة:" الهقار * جبال
 عينو يف اؽبقار جباؿ على اؼبرسـو الوحشي كالبقر" ، (1) "سراهبا يف غريقا كمات الشمس
 .(2)"يرحم ال التاريخ...الوطن ألبناء االعتذار

  .(3) جرجرة"  جباؿ يعانق كالغيم طويل الطريق: "  جرجرة * جبال

 البعد الواقعي -2

 خالؿ مناذباه اؼبدينة   -كما رأينا يف الفصل األكؿ-القاص اعبزائرم كاف موقف لقد  
ذكر  تاليت من القصة نطالقاا، موقفا يتسم  بالكره كالعداء،  النصوص القصصية اليت بُت أيدينا

احملورية كتكوف النهاية دائما كيفية  كرىو الشخصياتتاؼبدينة كتلمح للمكاف اؼبعادم الذم 
لعوامل نفسية كاجتماعية  مكانك  المدينةالرحيل ك اػبركج منها، كقد أخضعت النصوص 

بينت من خالؿ ذلك منبع تلك النظرة السوداكية، كليس للناظر إذل اجملموعات القصصية اليت 
الذم تلجأ ، االضطراريالمكان الملجأ/  فهيحكم آخر حوؿ اؼبدينة إال النفور بُت أيدينا 

دفع بيو.. و كعر بساحاتو كعماراتو كضجيجو كصخ ك ليو الشخصية كلكن ال تلبث شوارعوإ
 القصصية تتمثل يف إف اغبركةكالعودة من حيث جاء،  ك اػبالص منها الشخصية إذل الفرار

كالتجربة قائمة ماداـ أف  دخوؿ اؼبدينة للخالص ٍب اػبركج منها للخالص أيضا، فاغبركة مستمرة
الريف يقهر الشخصية فهي بالضركرة ذبعل اؼبدينة ىي اػبالص من ىذا القهر كعندما تواجو 

لقد تطرقت ك ، جنتها باؼبقارنة مع جحيم اؼبدينة رلإ أدراجهامشاكل اؼبدينة ترجع الشخصية 
 فنجد: ي يف الواقع ذكرمها  كما ىك أحيانا كثَتة ، القصة اعبزائرية للمدف اعبزائرية تلميحا

                                                             
     .   47عبد اغبميد بورايو : عيوف اعبازية ، ص : (1)
     .   47ف، ص :  ـ(2)
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مرة كرمز للحرية " ... تبقى جزائرؾ  ذكرت اعبزائر :الحريةالجزائر / المدينة / الوطن /  -
ىنا الكاتب عزم بوخالفة يرمز للجزائر ، (1)بيضاء ... ضبراء قلبها ىبفق للحب ... للحرية" 

مصَت عمالء فرنسا إباف الثورة اؼبسلحة الذين   حوؿبألواف العلم ك النصر فالقصة تدكر أحداثها 
بثمن خبس ، فال ىم جزائريوف ثوريوف ، ك الىم  " ك كانوا يبيعوف الوطن بيغوكانوا يلقبوف " 

فرنسيوف ك جدكا أنفسهم يف أحضاف فرنسا اليت أعطتهم جنسيتها ٍب تنكرت ؽبم ، إذ رحبت 
ك بالرغم من كل ذلك يقوؿ ؽبم   تب هبم يف سجوهنا ك كافأمهم دبقصالمها ، لذلك فالكا

 ستبقى اعبزائر رمزا للحرية ك اغبب  أما أنتم فستلقوف يف مزبلة التاريخ . 

: يرل القاص عبد اغبميد بورايو يف ؾبموعتو القصصية عيوف  المرأةالجزائر / المدينة /  -
قصة ) قراءة يف يوميات مدينة اعبزائر ( ك اليت حاكؿ فيها القاص أف يصور لنا يف اعبازية ، 

ديسمب  11اليت عاشتها اعبزائر إباف االحتالؿ الفرنسي ك بالضبط يف  اآلالـبعضا من 
غبرية ، إذل باطالب فيها ت، ىذه اؼبظاىرات اليت من خالؽبا ترصد ربوؿ اؼبدينة من أياـ  1960

  1975كرة القدـ ك ذلك يف ديسمب الفريقاف ) الفرنسي ك اعبزائرم ( يف لعبة   اأياـ يتقابل فيه
ك  فيفوز اعبزائرم دائما ك تنتصر اؼبدينة ، وباكؿ القاص أف يقارف بُت زمنيُت ؼبكاف كاحد 

 األطراؼ نفسها . 

وز كانت اللعبة ىي اغبرب بُت ) فرنسا ، اعبزائر ( ، ك النتيجة ىي الف  1960أياـ ديسمب  -
 باغبرية . 

كانت اللعبة ىي كرة القدـ بُت ) الفريق الفرنسي ، اعبزائرم ( النتيجة   1975أياـ ديسمب  -
فاجأىا  ىلحبالنصر ؽبذه اؼبدينة اليت تشهد ىذه األياـ ازدحاما فوصفها الكاتب كامرأة 

 اؼبخاض:
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الرفض يشع العيوف " اعبزائر كامرأة يف غبظة الطلق ، بلكور كالرحم يف غبظة الوالدة بريق 
) كليمادكفراس ( تربض  ...البيوت القصديرية يف العقيبة ك صاؼبي تنفض عليها الضباب بعنف

 .(1)يقاع التحدم " إعند سفح اعببل تًتبص ، تنطلق الكلمات من األعواف على 

: يذكر الكاتب القاص بوجادم عالكة يف ؾبموعتو القصصية  دزاير / العلم /الجزائر  -
)  رات من اعًتافات مارؽ يف قصتو ) الذين ال مدينة ؽبم ( مدينة اعبزائر بلفظها العامي ذش

 :دزاير ( ك يعتبىا مدينة للتعليم العارل ك الشهادات

يـو حدثت صديقة ضبو بعزمك على الرحيل إذل دزاير ؼبواصلة التعليم العارل ، سبٌت لك " 
و الصغَتة مدينتنا الصغَتة ليست حباجة إذل النجاح ك قاؿ أنو ال يستطيع أبدا ترؾ مدينت

 .(2)شهادات كبَتة"

يف كصف ساخر ك كأف  الجزائر / دزايرىنا يقارف الكاتب بُت مدينتو الصغَتة ك مدينة 
ة  ابالشهادات الكبَتة ال تليق دبدف صغَتة لذلك قبده يف مقطع نصي آخر يصف اؼبدينة بغ

 :كبَتة فيقوؿ

 شارع ذبارم ضخم طويل ىبًتؽ عدة ساحات مغَتا اظبو بُت كل ساحة  ىي ذم دزايرىا "  
 .(3)ك أخرل كل الشوارع ك األزقة األخرل ؾبرد ركافد تصب فيو تيارات السابلة ك العربات " 

ف أ.. ك اؼبعٌت للقارئ.يصاؿ نظرتو إمدينة اعبزائر من خالؿ أمكنتها من أجل لنا القاص يصف 
، ك ىو بذلك  "...  إخلوارع ، ساحات ، ؿبالت ذبارية ، أزقة ،ىذه اؼبدينة ما ىي إال " ش

وباكؿ أف يبُت أف ىذه اؼبدينة غَت مبهرة ، ك ىذا ليس بأحكاـ تقييمية جاىزة ك إمبا من خالؿ 

                                                             
 .     30عبد اغبميد بورايو : عيوف اعبازية ، ص: (1)
 .   101درات من اعًتافات مارؽ ، ص: شعالكة بوجادم : (2)
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ٍب قبده فيما بعد ، ليس إال متالحقة كمًتابطة فيما بينها أمكنة  تعريفها بأهنا عبارة فقط عن
 :يف يـو اعبمعة متعجبا من سكوهنا ك كأهنا تعيش السبات يصف ىذه اؼبدينة الكبَتة

حياءىم يف حُت يستقر الشارع التجارم الطويل الضخم أ ريوف" ... غذا اعبمعة يلـز الدزي 
ك السجائر  ك حاناتو ك يستقيل ركاد مقاىيو ، حىت الشحادكف ك باعة الكاككاك  تغلق ؿبالتو

باؼبفرؽ يستقيلوف ، ك لوال بعض الطوابَت أماـ دكر السنما فإف الشارع الضخم يعطي انطباعا 
 .(1)أف اؼبدينة العمالقة يف مأًب " 

ك  إال شوارع ك مراكز ذبارية ضخمة  ىذه اؼبدينة الكبَتة اليت هبا الدراسات العليا ... ماىي
سكاهنا يلزموف  ،اء ساطعة ك ال حركة ك ال ازدحاـأزقة ... أما يف يـو اعبمعة ... فال أضو 

الكاككاك" الفوؿ ينقرضوف ك باعة  الشحاذكفالت مغلقة حانات باىتة ، حىت ىم، احملأحياء
لوف ... ما يبيز كجو اغبياة يف يـو اعبمعة يف مدينة اعبزائر ، الطوابَت أماـ دكر يقستي السوداين "

بأهنا اؼبدينة العمالقة يف مأًب ... ك لكن  ... ك ىنا يشبو الكاتب اؼبدينة يف ىذا اليـو السنما
أين كصف اؼبدينة يف ىذا اليـو الذم يعتب عيدا للمسلمُت ؟ أين صالة اعبمعة ك أفواج الناس 

ك خطب اعبمعة ؟ يظهر  وامع... أين أصوات اؼبآذف اليت ربج يف ىذا اليـو إذل اؼبساجد ك اعب
أف الكاتب نسي أف اعبزائر بلد مسلم ك يـو اعبمعة ىو عيد أسبوعي أك تناسى ذلك عمدا 

 ألننا دل قبد إشارة لذلك.

إف ىذه الصفات اؼبنسوبة ؼبدينة اعبزائر يف يـو اعبمعة تلمح إذل حقيقة النظرة الضيقة للكاتب 
دة نوعا ما عن حقيقتها ك تقربنا من توجهو األيديولوجي... ك الوصف جاء ناقصا ك اؼبدينة بعي

 ككاقعيتها.
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يذكر القاص عبد اغبميد بورايو يف ؾبموعتو القصصية عيوف تلمسان / الوطن / المرأة :  -
اعبازية مدينة تلمساف يف قصتو " طبسة خطابات المرأة كاحدة " ك ىي ؾبموعة من اػبطابات 

، موضوعها العزاء ك اؼبيالد  يبعتها القاص يف رسالة كاحدة ، سبتزج فيها عاطفة اغبزف ك األمل
يبعثها إذل حبيبتو " تلمساف ك ىي يف اغبقيقة موجهة  ؽبذا الوطن الكبَت اعبزائر  الذم يتخبط 
يف معارؾ اغبياة ك االهنزاـ ك االنتصار ، فيكوف صمودىا بصمود ىذه اؼبدينة اليت تظل كاقفة 

بيبتو / تلمساف / الوطن على رغم كثرة شهدائها ،إال أف الكاتب يبعث األمل يف أف يرل ح
 أحسن حاؿ حيث يقوؿ : 

" تلمساف ساجدة بُت يدم الغازم اؼبنتصر ك يذكر الناس أهنا دل تركع لباغ على مر الزمن ك 
عيوف آمنة تستقر يف فؤاد يرفض أف وبتضر ك تزدحم يف الذاكرة صور ، ك تنهـز قبائل الًتكماف 

 .(1)انتحر ... " أماـ زناٌب أىب أف يقبل باألمر الواقع ف

كدائما يذكر  كتظل مدينة تلمساف حبيبة الكاتب يف قصتو عيوف اعبازية، فهو يراىا يف عينيها،
 الكاتب اغبكم العثماين على ىذه اؼبدينة حيث يقوؿ:

"يف عينيك تسكن تلمساف اليت غزاىا القراصنة ذات يـو فأفسدكا زرعها كاستبدلوه بقبعات 
عنو الرؤية، فطبق قانوف الظالـ، كأصبحت  السلطاف رأسو فحجبتأسطنبولية، دفن فيها 

تلمساف مزىرية مكسورة مرمية عند أقداـ اؼبرابُت كذبار األحالـ لكن تلمساف األبية ترفض أف 
 (1)تكوف سبية"

 الفساد يف قد عمزاىا القراصنة كما يسميهم، فغلكاتب يرثي ىذه اؼبدينة خاصة بعد أف ا
ظالـ فانعكس ىذا الوضع على اؼبدينة اغببيبة فأصبحت كاؼبزىرية حكمهم فطبق قانوف ال

                                                             
 .  37عبد اغبميد بورايو : عيوف اعبازية ، ص: (1)



 في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة هو أبعادالمكان .وظائف ........الثالث. الفصل

 
111 

 

اؼبكسورة... إال أف الشيء الذم يعزم الكاتب كوبق لو أف يتباىى كيتفاخر بو عن ىذه اؼبدينة 
 ىو رفضها للسبيب كحبها للحرية.

ُت من ىذه اؼبدينة يف إشارة منو إذل الطبقية كنبا حي بودغن كىو يكما يذكر القاص ح  
هبم بيوت  تكتظ"يتهامس الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ الذين  فقراء، كحي بركانة كىو لألغنياء:لل

 (1)بودغن فيما بينهم كترتفع أيديهم لتشَت إذل مصدر الداء ببكانة" 

دينة تلمساف فًتاه يشَت إذل مدينة دب يكتف الكاتب عبد اغبميد بورايو دل تيزي وزو/ الحزن:* 
 كربكي عن الوطن "مسرحية ذات أربعة مشاىد" يف قصتو تيزي وزوجزائرية أخرل كىي مدينة 

بعض مدنو، كالسلطاف/اغباكم  ايعيشها ك اليت آلت اليه رمزا كتلميحا لألكضاع اؼبزرية اليت
 ماىي يف األخَت إال وبارب كل من وباكؿ أف يكشف حقيقتها يقوؿ عن ىذه اؼبدينة كاليت

 :نسخة من الوطن

 حىتكزك بُت اؽبضاب اػبضراء يغزكىا التيار فتعلن كالءىا كنشرب كأس اغبزف  " كتربض بتزم
 (2)الثمالة"

ما يبدك أف مدينة الكاتب قد استسلمت للغزك باإلعالف عن كالئها ؽبذا اغباكم اعبائر فهو  -
 ة لذلك قبدىا حزينة.يستند للحق يف حكمو كيكتم أنفاس اغبري عاد

لعبد اغبميد بورايو  "عيوف اعبازيةقصة "جاء ذكر مدينة سبنراست يف  تمنراست/ الحبيبة:* 
 :ككصفها حببيبة الرياح

 .اعبوفاء" الشعاراتتتلثم بالبقع خشية الغرباء ضبلة  "سبنراست حبيبة الرياح الرملية،
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كردبا يقصد   بالبقع ـبافة الشعارات اعبوفاء اؼبرأة اؼبتحجبة عن الغرباءب سبنراست يشبو الكاتب  
شعارات حرية اؼبرأة اليت تنادم هبا اعبمعيات كىي يف اغبقيقة تريد سفورىا كزبليها عن عادامها 

أف  رذربا فتمنراست/ المدينة/الحبيبةشعارات مزيفة كـبادعة، لذلك  فهي ... كتقاليدىا 
 شباؾ الغرباء. تقع يف

 (1)كيتوجها عركسا"  رها البح"جباية وبتضن بجاية:* 

ورة ثبذكره  جاء ذكر ىذه اؼبدينة عند ما أعطى القاص لقصتو بعدا تارىبيا بسكرة/الوطن :* 
الزعاطشة حيث يقوؿ:" أعاد التاريخ ترتيب أشيائو كانبثق الدـ فورا عند جذكع النخالت اليت 

فيحيل تراب  كبسكرة ثكلى تنتحب يسقيها اؼبطر، تبعثرت حوؽبا أجساد الشهداء يف الزعاطشة
أزقتها إذل كحل تغرؽ فيو أقداـ السواح كالقادمُت من كراء البحر كيرافقهم الغرباء من ظبوا 

 (2)أنفسهم أبناء البلد"

إف الكاتب يف قصتو عيوف اعبازية، وبكي عن حبيبة البطل ك ماىي يف األصل إال اعبزائر اليت 
كىي بطلة السَتة اؽباللية اليت كانت تتمتع جبماؿ فائق  الًتاثية،الشخصية يقارهنا باعبازية، 

ىالؿ إال أف ذياب اؽبالرل رغم ما قدمتو  تسيَت قبيلتها بٍت كذكاء حادػ، ككاف ؽبا دكر كبَت يف
لو ك للقبيلة خاهنا كتركها للذئاب اعبائعة اليت هنشت جسدىا اعبميل، فاستاكت بو فتحولت 

سكنت أا اعبزائر اليت باعت من ضحوا من أجلها ك ذذئاب بيضاء، ىك إذل من ذئاب سوداء
 كمثلها القاص يف عدة مدف جزائرية: من هنبوا ثركامها كقلدمهم مناصب حكومية

 تلمسان/بسكرة/بجاية...وكل مدينة جزائرية ىي/ الوطن ىي/الجزائر.
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كالثلج يتناثر كأزىار اللوز كيف كل  ،: " باتنة كانت تئن ربت ىدير الرعدباتنة/ الوطن*
 . (1)كعرقا..." ة األماكن .. ككانت الظلمة اغبالكة ككنا كاغبماس ىبنقنا نذيب الثلج سخون

"البصمات" يف  عمار يزرل يف ؾبموعتو القصصية"الوصف اغبزين ربدث القاص اعبزائرم  هبذا
 ىديرلقد ربدث عن ىذه اؼبدينة اليت كانت تئن ربت ، (ـ...كاف ك يف اليو  قصتو ) يف األمس

باردة جدا يف ، حيث تتميز ىذه اؼبدينة بكوهنا الرعد ك الثلج يتناثر كأزىار اللوز، ك الظلمة
كالربيع كشهرين من اػبريف كمعتدلة صيف الشهر األكؿ من اػبريف كباتنة مشهورة  الشتاء

 .جبباؽبا اؼبرتفعة الوعرة 

يقصد من كرائها ليس قساكة الطبيعة  ،اليت أطلقها القاص على مدينة باتنةإف ىذه األكصاؼ  
كامبا قساكة الظركؼ اليت تعيش فيها كعدـ اىتماـ اؼبسؤكلُت هبا  ،اليت تتميز هبا اؼبنطقة لبكدمها

 كمدىا بالغاز كتوفَت التدفئة لذلك فقد كاف اغبماس يذيب الثلج سخونة كعرقا.

عندما التقى بطل القصة حببيبتة يف تلك " اغبوادث"جاء ذكر ىذه اؼبدينة يف قصة  تيارت:* 
كؿ التقيت هبا دبحض  الصدفة فتاة األ اؼبدينة...يقوؿ القاص عمار يزرل:"ىنا...كاف اللقاء

مبت مع الليل كرائحة أعشاب اؽبضاب العليا...مدينة تيارت تلك النائمة منذ القدـ يف 
 (2) ت الشمس الشتوية..."البساتُت الباردة رب

حملمد حيدار تظهر مدينة كىراف مدينة ال  "خلف األشعة"يف اجملموعة القصصية  وىران:* 
تعرؼ اؽبدكء ك ال تسكن إال ليال" الليل تناصف أك يكاد...الشوارع خلت من اؼبارة...كىراف 

 . (3) استعادت بعض ىدكئها...اسًتجعت شيئا من سكينتها..."
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زيارمها كرؤية أزقتها ل هدعو ي ككأنو ،لقارئ صورة ىذه اؼبدينةىنا وباكؿ القاص أف ينقل ل  
زجاجية الكاجهامها  ،لنظافتهاإشارة  يلساء كىاؼبطلية اؼبنياهنا كجدراهنا ارعها، كتطاكؿ بو كش

من سيل "ىلة بالسكاف يف قولو من اؼبدف الكبل اآل اتعكس قامات اؼبارة كثراء سكاهنا، ك أهن
 ار األكبراكد شاشات تلفزة تعرض مظاىرىا ، :صف اعبانب اغبضارم ؽبذه اؼبدينةي ٍب "البشر
اؼبدينة من  اعبانب الشعيب ؽبذه قبده يعطينا صورة عنكما ...الوجو الثقايف ك الفٍت  زينتاليت 

 باعة اغبمص كبذكر البطيخ اؼبملحة.

يف  "األضبر صر قال"القاص خلف بشَت يف ؾبموعتو القصصية  تذكر ىذه اؼبدينة عند عنابة:* 
عندما عاد بطل القصة من باريس إذل مدينة عنابة" كصل قبل يومُت  "قصتو ذئاب يف اؼبنعطف

 مدينة عنابة تصحبو أربع حقائب حديدية ضخمة.. حصيلة بقائو ثالثة أشهر يف ذلإ
 .(1)باريس"

 اعبزائرم قسنطينة إال كذكر معها اعبسور اؼبعلقة ال يذكر الكاتب: قسنطينة/الجسر المعلق* 
عالقة ىذه اؼبدينة باعبسور ك أف ىناؾ من يطلق عليها بأظباء أحد جسورىا، ك أهنا  ناكقد تناكل

يف  "بوجادم عالكة"كىكذا قبدىا عند القاص ( 2)بدكف ىذه اعبسور مدينة خالية فارغة
عندما ، "البدلة ذات األزرار اؼبذىبة" قصةيف " ات من اعًتافات مارؽذر ش"ؾبموعتو القصصية 

فظو ربربفظ العم سعيد على دخوؿ ابنتو زينب اعبامعة بقسنطينة"...إّف العم سعيد يـو أبدل 
: ماذا زبشى ءخبصوص دخوؿ زينب اعبامعة بقسنطينة عاد فغَت رأيو جملرد أف قالت اػبالة الزىرا

عليو زينب ىذه القصة الواقعة ذات يـو عليها كعلي سيكوف ؽبا أكثر من األخ ...لقد قصت 
(3)كنبا يتأمالف مدينة قسنطينة من على اعبسر اؼبعلق"

. 
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يف اجملموعة  مكة المكرمةكورة، ذ من اؼبدف العربية اؼب عربية وأجنبية:ودول ن مد -ب
لك أيضا أف العفاريت تأٌب يف صور  القصصية البؽ لعزل بوخالفة يف قصة البؽ:"...قالوا

 (1)ـبتلفة قد تأتيك حىت يف صورة جدؾ الذم كافتو اؼبنية يف مكة اؼبكرمة"

اؼبسكينة ما  ـ، كىزيبة العرب يف قولو"...كأمك1967ةعندما ذكر نكس فلسطينككذلك ذكر 
مصَتىا مع أختك اجملنونة بعد أف تركها أبوؾ الذم ذىب إذل فلسطُت ليشارؾ يف اغبرب اليت 

 (2)اهنـز فيها العرب"

كىذا نتيجة اغبديث عن ىجرة الشباب  باريسك مدينة  فرنساأما الدكؿ الغربية فكاف ذكر 
 اعبزائرم إذل فرنسا من أجل العمل ككسب العيش.

ككأهنا مكاف مثارل  "حُت يبعم الرفض"يف ؾبموعتو القصصية  "دريس بوذيبة"ايذكرىا القاص 
 ال يليق بوجود الكادحُت اعبزائريُت بقولو:

الفرنسيوف أننا صبيعا  يظنلتهم بنا كسدو، ىذه الوجوه اليت تذىبوف هبا لفرنسا هبي"ىيو ى
 (3)نشبهكم لقد كرىونا ككبن لسنا أكباشا مثلكم"

يعرؼ جيدا ..."كآه يازمن " يف قصة "القرص األضبر"أما خلف بشَت يف ؾبموعتو القصصية 
 : باريس ككأهنا مدينة من اؼبدف اعبزائرية من كثرة اؼبتوافدين اعبزائريُت عليها مدينة

"ليس األمر بالصعوبة اليت تراىا األمر ىُت، بالفعل كبن قبهل عنو كل شيء، إال أف اؼبدينة اليت 
كاف ىذا بطل القصة الذم أراد أف يبحث عن أبيو الذم غادرىم ، (4)هبا معركفة لدينا"يقيم 
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ذئاب يف " ، ك يف قصتووعنلرزؽ إال أنو دل يعد لذلك قرر أف يبحث لمنذ زمن إذل فرنسا طلبا 
 شارة إذل اؼبهاجر الفرنسي الذمإبلجيكا ك مثل سويسرا، غربية ا لدكؿمدن"يذكر   اؼبنعطف

 :أقربائو بدعومهم للسياحة يف إحدل ىذه اؼبدفيفتخر على 

...لقضاء عطلة أخر كل أسبوع يف مدينة  "كل سنة يكثر عليو صهره برسائل تدعوه إذل القدـك
 .(1) فرنسية أك سويسرية أك بلجيكية..."

بعدىا اعبغرايف، كىو ببعدا كاقعيا بذكر اؼبدف اعبزائرية  مدينةللقبد أف القاص اعبزائرم قد أعطى 
ديب ك اؼبالحظة على ىذا التوظيف أف يف العمل األ الواقع كاإليهاـ بوبذلك وباكؿ تقريب 

  القاص كقع يف التقريرية كاؼبباشرة فنجد بعض النصوص تقًتب من السرد التقريرم اغبكائي
 كىذا ما أفقد ىذه القصص اعبمالية.
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  البعد التاريخي -3

يتشكل : للقاص عزي بوخالفة (1)في انتظار محاكمة عبد القادر الجزائري "في قصة "  -
تشابك العديد من األمكنة اليت ربمل أظباء  ،البعد التارىبي يف القصة اليت بُت أيدينا عب 

إضاءة داللية تفتح أماـ القارئ الكثَت من التساؤالت ، ؼباذا يوظف  تارىبية ، حيث تعتب نقطة
أك  األمكنة اليت ربمل أظباء تارىبية ؽبا رصيد تارىبي يف الواقع ؟ لإليهاـ بالواقعاعبزائرم القاص 

الشخصية ما يريده الكاتب ؟ يف قصة " يف  التعريف بالشخصية / اؼبكاف ىو اؼبراد أك اؼبكاف 
انتظار ؿباكمة عبد القادر " للقاص عزم بوخالفة  يتجلى التاريخ من خالؿ اؼبكاف الذم أشار 

سارد ، فشخصية األمَت عبد القادر اعبزائرم شخصية ؽبا مكانتها التارىبية عند القارئ إليو ال
ك العنواف ىنا   ،العريب ك اعبزائرم بصفة خاصة باعتباره اؼبؤسس للدكلة اعبزائرية اغبديثة

ك  َت فينا اشكالية ارتباطو فيثينتقد الوضع الراىن باستحضار ىذه الشخصية الغائبة  استفزازم
قو مع النص ، ك بُت ىذا ك ذاؾ تظهر ىذه الشخصية التارىبية كمكاف كاقعي داخل اتسا

كارم يف شارع آخر وبمل اسم مَت عبد القادر ما ىو إال نصب تذ فاأل" :النص / خارج النص 
 . (2)آخر من شهداء الثورة التحريرية الكبل ك ىو الشهيد  العريب بن مهيدم " شهيد 

                                                             
"أمَتا " ؼبقاكمة اؼبستعمر  1832األمَت عبد القادر اعبزائرم : ىو عادل ك ؾباىد ،مقاـك ك شاعر جزائرم بويع سنة (1)

يف القبضة بوالية كىراف اعبزائرية ، تعلم يف الزاكية ، التاريخ ك الفلسفة ك الرياضيات ك األدب  1807الفرنسي ، كلد سنة 
، مع استمرار الضغط الفرنسي عليو عبا إذل  1834العريب ، شكل حكومة ككضع اسس الدكلة اعبزائرية اغبديثة سنة 

و انتقل إذل تركيا ك منها إذل سوريا أين احتضنت اؼبغرب األقصى ، ٍب سجن دبدينة " بو " الفرنسية ، عندما أطلق سراح
، تويف  1860ألف مسيحي بعد أحداث فتنة بُت اؼبسلمُت ك اؼبسيحيُت عرفتها دمشق عاـ  15منازلو ك ضبت اكثر من 

، ك ترؾ عدة اليةنقل جثمانو إذل اعبزائر ك دفن يف مقبة الع 1965عاـ ، سنة  76بدمشق عن عمر يناىز  1883سنة 
ت منها " اؼبفرض اعباد " ، " السَتة الذاتية " .... ، أنظر كتاب : سَتة األمَت عبد القادر قائد رباين ك ؾباىد مؤلفا

 ـ  .  2016-ق  1437اسالمي لػ د . علي بن ؿبمد الصاليب ، دار اؼبعرفة ، بَتكت ، 
(: من أبرز أعضاء اؼبنظمة اػباصة، مسؤكؿ الدائرة اغبزبية بوىراف، عضوا 1957-1923الشهيد العريب بن مهيدم ) ( 2)

 التنفيد للثورة اعبزائرية. بلجنة التنسيق ك
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القصة اليت بُت أيدينا تدخل فيما يعرؼ يف األدب العاؼبي بالواقعية السحرية أين يتحوؿ  إف
حيث تتغَت صورتو ك معاملتو بعدما كاف  ،نصب تذكارم ألحد الرموز التارىبية إذل حقيقة

 إليو.ف وباكم على جرائم نسبت اآلمؤسسا للدكلة ك ؾباىدا ىو 

مَت األ مَت عبد القادر يتحرؾ حركة غريبة ، سبثاؿ األ ريب بن مهيدم الحظ الناس" يف شارع الع
ينزؿ من على قاعدتو يتفرس الناس عيناه ضبراكاف ، أطلق تنهيدة ك التفت إذل صبيع االذباىات 

سركالو  و ، عمامتو نظر حبَتة إذل السماء ك ىو يتحسس السيف ك اللجاـ ، تأمل جيدا مالبس
 .(1)اكم عليها ، نبز جواده ك انطلق هبوب الشارع "ذاءه ٍب نفض الغبار اؼبًت " اغبوكي " ح

قاص خالؿ بعدىا التارىبي الذم وباكؿ ال النصي يتجلى اؼبكاف / الشخصية منيف ىذا اؼبقطع 
لى عن صبوده يف كصف خرايف ك يتخ د ىذا اؼبكاف حركيتوأف يربطو بواقعنا اغباضر ، فيستعي

األمَت عبد القادر  ىذه الشخصية " شخصيةحيث يصبح ىذا اؼبكاف الذم كاف حامال السم 
  رفض أف تكوف ؾبرد نصب تذكارم تتداخل مع اػبياؿ ،ك كأف ىذه الشخصية " إذل حقيقة ت

إال ؾبرد أظباء تارىبية تلوح  ةكنم تعد األمغباؿ اليت كصلت إليها اؼبدينة فلنو شاىد على اك كأ
ف يشَت إذل اغبقائق اؼبزكرة إذل ما ىو أعمق حيث يريد القاص أ تعدل ذلكال ت ،ذاكرةاليف 

ؤسس الدكلة اعبزائرية اغبديثة ما جعلو يتحرؾ من مكانو "  دب ما تعلق، خاصة للتاريخ اعبزائرم 
و يتحسس سيفو ك كأن ك تنهيدة عميقة  كنصب تذكارم " ك ينزؿ من قاعدتو بعينُت ضبراكين 

ذل الًتاث اعبزائرم القاص إ ىيئتو ك اليت ىي إشارة ثانية منصف ٌب ك ذاىب إذل معركة ٍب يأ
و ك ينطلق ا ، ٍب ينفض الغبار اؼبًتاكم عن حذائاليت زبلى عنه"العمامة ، اغبوكي"    األصيل 

ك التاريخ اعبزائرم هبوب الشارع ك ىو شارع " العريب بن اؼبهيدم " ، فالتاريخ هبوب نفسو 
ماداـ أف ىذه األظباء ربولت إذل أماكن  :ؿؤ تساال يطرحاص مكنة ليس إال ك القربوؿ إذل أ
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فاعتبكا  نزاىتها ؟ طبعا التاريخ دل يصدؽ أما اؼبسؤكلوف تارىبا مزيفا ٍب نتهمؼباذا ألبسناىا عامة 
 دعي ذلك ، ألنو من غَت اؼبعقوؿ حدكث ذلك : مَت ما ىو إال رجل ؾبنوف كاذب ياأل

إذل اؼبخفر للقياـ باإلجراءات إذل قاضي التحقيق بالسرعة اؼبمكنة ، ك إف كاف لديو ما  " خذكه
 .(1)فر " يف حينو يف اؼبخ فسيدكفيقولو 

ىنا يتصل ىذا اؼبكاف / الشخصية دبكاف آخر أال ك ىو " اؼبخفر" ك ىو ؿبضر الشرطة أم 
شر الشخصية أصبحت تنك كأف ىذه قول من الشرطة للحفاظ على األمر،  مركز توضع فيو

 :كشف تزكيرىم ك يبدك أهنا كانت رباكؿ   الرعب كسط اؼبدينة 

وبًـت إشارات اؼبركر دكف أف  قاعدتو،مَت عبد القادر من " عند صالة الظهر زبلص اؼبدعو األ
 .(2)ؼ اؼبواطنُت " فبا أثار بلبلة يف صفو 

ك نقطة ربوؿ للشخصيات فَتتبط  شكل اؼبكاف يف ىذه القصة نقطة التقاء عدة أمكنةي 
ألمَت عبد شخصية " ا ىيالقاعدة / الشارع/ اؼبخفر تلتقي كلها بشخصية كاقعية سحرية بػ

السارد رسائل   بثد من طرؼ الكاتب للمتلقي ، حيث يالقادر اعبزائرم لتحقيق ىدؼ مقصو 
 هبا شيفرات للمتلقي تظهر من خالؿ : 

 قاعدتو.م ك النزكؿ من ربرؾ األمَت عبد القادر اعبزائر  -1

 قو تنهيدة عميقة .طالإ -2

" ألنو أراد حسب ما صرح لنا بو أف يذىب إذل فرنسا ينقب عن كثائقو ليعيدىا بدكف  -3
 .(3)مشاكل لديبلوماسيينا "  ك ال بطاقة ىوية ك ىو ما سبب  جواز سفر 
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تب اليت تنتقد التاريخ اعبزائرم حيث تشَت إذل كاف / الشخصية ىنا يوضح قيمة الكإف اؼب
 اؼبتاحفالتزكير اغباصل يف بعض اؼبصادر التارىبية ، ك أف التاريخ اعبزائرم ؿبفوظ ىناؾ يف 

اد ىذه الوثائق التارىبية من أجل تصحيحها ك ال يقتصر اؼبكاف ىنا دالفرنسية ، كىو يريد اسًت 
           بقدر ما يلمح إذل اغبقيقة اليت تتغافل عنها  "الساحة / اؼبخفر  /التاريخ  /القاعدة "على 

 ك ىي أف الفساد ك التزكير قد عم ىذه األماكن .

زبتلط الداللة التارىبية ك االيديولوجية من خالؿ ىذا التوظيف الساخر الساحر لشخصية 
 ىبرج يف مظاىرة عارمة " .  األمَت عبد القادر يف النهاية تصل الرسالة للمتلقي للشعب الذم

اؼبتظاىركف وبتجوف يطالبوف باإلفراج عن عبد القادر بأقصى ما  عارمة،" يف الشارع مظاىرة 
 .(1)يبكن من السرعة قريبا يصلوف إذل اؼبخفر " 

صحراء اؼبدينة ك جزؤىا الزمٍت ك حيامها الذائبة اؼبتحركة ك لولب بعدىا اغبضارم  ىو"الشارع 
المتداده طاقة على مد اػبياؿ ، ك النعطافاتو ربوالت يف الزماف ك اؼبكاف لسعتو رؤية ريفية 

 (2)مدنية ك لضيقو رؤية اؼبدف الصغَتة الوسطية ، ك لساكنيو حرية الفعل ك امكانية التنقل " 
عن األمَت عبد القادر عن التاريخ  باإلفراجذا اؼبكاف ملتقى لتحقيق العدالة ك اؼبطالبة صبح ىي

يبزج بُت قوة ... يتحوؿ ىذا اؼبكاف الذم ال حدكد لو إذل ؿبكمة عامة تسول فيها القضايا 
 اؼبكاف.ك أف اغبقوؽ لن تأٌب إال بالتظاىر يف ىذا  الظاؼبة،رادة الشعب ك إذالؿ السلطة إ

، إنو الشارع اغبريةفالسارد من خالؿ كل ذلك يوحي للمتلقي بضركرة التظاىر لتحقيق  ك منو
 اجمليدة.الشارع اؼبشبع بأفكار الثورة  بالزيف،اعبزائرم الذم ال يرضى 

 الشعب.يف ىذه القصة ينهي اؼبكاف / الشارع اؼبهزلة التارىبية اؼبزيفة ك الرضوخ إلرادة 
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اءة في يوميات مدينة الجزائر " للقاص " عبد الحميد البعد التاريخي في قصة " قر  -
يبحث يف تاريخ ىي قصة من ؾبموعتو " عيوف اعبازية " وباكؿ السارد فيها أف   :بورايو "

ديسمب  11حيث تتجلى فيها الداللة التارىبية من خالؿ رصدىا ؼبظاىرات اعبزائر / اؼبدينة، 
 ك اؼبقارنة بُت اؼباضي / اغباضر . 1960

الفًتة اليت عاشها الشعب اعبزائرم خالؿ الفًتة يعود بنا القاص من خالؿ اؼبكاف / اعبزائر إذل 
اؼبدينة / اعبزائر ، ككصل صوت الشعب إذل ىيئة األمم  تاالستعمارية كىي مظاىرات عم

اؼبتحدة بقوة تالضبو فقد خرجوا عب شوارع اؼبدف اعبزائرية حاملُت العلم الوطٍت رمز العزة  
كدين بذلك رفضهم القاطع ؼبخططات اعبنراؿ ديغوؿ ، ك تفنيد شعار أف اعبزائر قطعة مؤ 

 فرنسية : 

  يقوؿ:حيث  1960ديسمب  11يرجع القاص دبدينة اعبزائر إذل يـو  :الماضيالمدينة / *

أصبح الضباب هبثم على صدر اؼبدينة تتحرؾ السحب الدكناء  1960ديسمب  11يـو " 
ىبيم على األزقة ك الشوارع سكوف مصطنع قبيء  ىوجاء،تنذر أمواج البحر بعاصفة  بيضاء،

 . (1)الصمت الكابت انفجارا رىيبا تتنفس اؼبدينة ىدكءا مزيفا " 

ك  ما ك أهنا على أىبة االنفجار كث شيئتظهر مدينة اعبزائر يف ذلك اليـو مدينة تنتظر حد
 ىذا ما يؤكده كصف السارد : 

 اؼبدينة.الضباب ىبيم على صدر  -
 ىوجاء. ةتنذر األمواج بعاصف -
 الدكناء.تتحرؾ السحب  -
 شوارعها.سكوف مصطنع ىبيم على أزقتها ك  -
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 اؼبزيف.اؽبدكء  -

إذا ىذه اؼبدينة تعيش حالة من الغضب ك ىذا ما وباكؿ السارد االشارة إليو من خالؿ 
جب الرؤية ، ك ىو يشَت بذلك شفقيا وبسوداء سبأل السماء شريطا ك ىي   السحب الدكناء 

 قضاء على مقومات ىذه الدكلة هبعلـبططات رباكؿ ال ؾعدـ كضوح الرؤية باعتبار أف ىناإذل 
اعبزائر جزائرية ، أك فرنسية ، ك السكوف الذم يبيز ىذه اؼبدينة ىو سكوف مصطنع ينبئ 

 باالنفجار.

بريق الرفض يشع العيوف غبظة الوالدة  " اعبزائر كامرأة يف غبظة الطلق ، يكور كالرحم يف
دكفرانس " فض عنها الضباب بعنف " كليماة يف " العقيبة " ك " صاؼبي " تنالبيوت القصديري

 .(1) يقاع التحدم " بص تنطق الكلمات من األفواه على إعند سفح اعببل تًت  تربض

ها بكل " بيومها تنتظر مولودا جديدا يؤكد على رفض كامرأة  الجزائر / المكان القاص يشبوىنا 
لغنب اؼبادم الذم يعيشو اعبزائرم ربت ظل االستعمار لالستعمار ترمز تلك البيوت لالقصديرية 

ما دكفرانس "  يعلى أف أحياء " أخرل مثل " العقيبة ، صاؼبي ، كلالفرنسي ، كما يؤكد السارد 
 ك التظاىر من أجل جزائر اغبرية ك الكرامة .  كلها شاركت يف رفع التحدم

وبقق  حقيقي  انفجارمن  ل حكم استعمارم ظادل كاف البد لوف / اعبزائر ، يف ظاإف ىذا اؼبك
وبدث لوال التفاؼ الشعب حوؿ اؼبدينة اؼبركز ، فلم كاف ؽبذا االنتصار أف  االنتصار ، ك مالو 

ك  تكن ىذه األحياء األجزاء من ىذا اؼبكاف ك ىو كاف حباجة ؽبم إلعادة األمور إذل نصاهبا 
ائر كطننا ك العربية فتنطلق الكلمات من األفواه على إيقاع التحدم " اعبز  ربقيق االستقالؿ

 سالـ ديننا " .لغتنا ، ك اإل
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األمكنة اليت شاركت يف صنع ىذه األحداث يبُت السارد من خالؿ مكاف آخر أال  إضافة إذل
   دكر اؼبرأة ك مشاركتها يف تقرير اؼبصَت. الغرفة،ك ىو 

" كقفت اؼبرأة كسط الغرفة ، ربرؾ التحدم داخلها ،فتحت اػبزانة ك أخدت قطعة من القماش  
أضبر اللوف ، وبمل يف حناياه قبمة أبيض ، يصل بينهما ىالؿ نصفها أخضر ك نصفها اآلخر 

ك تعجرت ٍب ربيكت ك خرجت سبد اػبطى  ف الشركؽ ، طوقها ك دستها يف صدرىاضبراء يف لو 
 .(1)كبو ىدؼ ؿبدد " 

يبُت القاص ىا ٍب حوتو غرفة صغَتة، نة ك أحياءقد مشل اؼبدي هك مكاف ربقيق النصر متسع قبد
من خالؽبا تالحم الشعب اعبزائرم ك اصراره رجال ك امرأة على االستقالؿ ، ك من خالؿ 
الغرفة اليت كاف من اؼبفركض أف تكوف مكانا للراحة / مكانا فاصال بُت اػبارج / الداخل إال أف 

لم ك قد ربرؾ التحدم داخلها ربمل العصوت النصر كصل إليها ك ىا ىي اؼبرأة اعبزائرية 
الوطٍت ،ك ترتدم الزم اعبزائرم " العجار ك اغبايك " ك ىذا دليل على عدـ االستغناء على 
       الًتاث ك أف فرنسا بكل جنودىا دل تستطع أف تعرم ىذه اؼبرأة اليت حافظت على أصالتها 

 ك فوؽ ىذا قبدىا مشاركة يف ىذه اؼبظاىرات اليت تكللت باالستقالؿ ك اغبرية .

ر يف ىذا النص ،نستطيع أف نقوؿ أف غرفة / اؼبرأة اعبزائرية توظيف " الغرفة " اؼبغايمن خالؿ 
ىي غرفة مفتوحة على الشارع ، مفتوحة على قضايا الوطن ، ذبعل  1960ديسمب  11يـو 

 "خذت قطعة من القماش ..." فتحت اػبزانة ك أ :لرموز الوطنيةمن أثاثها ك خزانتها مكانا ل
        ىذا اؼبكاف ليس فقط مكانا للسكن كأف  ف هبعل ؽبذا اؼبكاف بعدا تارىبياأاستطاع السارد 

.التزاكج ك  ك   النـو
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االنفتاح حيث تظهر الغرفة  كمكاف ك يقدـ لنا القاص ىنا الغرفة كمكاف وبتمل ثنائية االنغالؽ 
بكل حرية ك انفرادية ، ك سكنو فيها "  يبارس فيها االنساف طقوساتو امغلق نتيجة كونو مكان
، اغباجة إذل االختالء  (1)ك حاجات تتزايد بتعدد اغباجات اعبديدة " ،حاجات ال بديل ؽبا 

      ىي مكاف تنغلق على الفرد ك ربجبو عن العادل   ،اغباجة للراحة للنـو ، للتفكَت ... اخل 
مكاف اؼبرأة اغبميمي فاؼبرأة يف ىذه القصة ازبذت من الغرفة / اؼبكاف اؼبغلق ، ك ىي ك ىكذا 

فيها تسكن إذل زكجها ك فيها تنجب أكالدىا إال أف اؼبفارقة تكمن يف جعل ىذا اؼبكاف 
القباب بنات افكارىا ك اثبات نفسها فحولت ىذا اؼبكاف من صفة االنغالؽ  انابالنسبة ؽبا مك

يصبح ىذا اؼبكاف ما ىو إال ؿبطة تستجمع فيها ىذه اؼبرأة شجاعتها ك حيث  إذل االنفتاح
مهيئ نفسها باستعماؿ أشياء ربتفظ هبا يف ىذه الغرفة / العلم الوطٍت / للمشاركة يف ىذه 

بذلك ربقق اؼبشاركة الفعلية يف صنع القرار  ك زبليد نفسها يف السجالت التارىبية،اؼبظاىرات ك 
فهذا التحدم دفعها ، فة دليل على حزمها خاصة ؼبا ربرؾ التحدم داخلها فوقوفها كسط الغر 
يف ىذا اؼبكاف ، ك ربقيق النتيجة غَت اؼبتوقعة ، " فتحت اػبزانة " فاؼبتلقي    إلحداث اؼبفارقة 

هنا تريد أذىاننا أإذل تفتح اػبزانة يتبادر ىنا ينتظر أهنا تريد أمرا آخر فاؼبرأة يف غرفتها عندما 
ارتداء مالبس النـو إال أهنا زبرج " قطعة من القماش ، نصفها أخضر ك نصفها اآلخر أبيض  

هر مدل تعلق اؼبرأة رة كاضحة للعلم اعبزائرم ، ىنا يظيصل بينهما ىالؿ أضبر ك ىي إشا
القطعة يف صدرىا قريبا من قلبها حيث ذبعل الوطن مًتبعا على بالوطن كحبها لو ، تدس ىذه 

" تعجرت ٍب ربيكت"  فػقد، كما أهنا ال تنسى اغبفاظ على العادات ك التقاليد عرش قلبها 
فاؼبرأة اعبزائرية رغم ىذا التحدم ك اغبماس إال أهنا ؿبافظة ال تتخلى عن تراثها ك ىي إشارة 

 على سبسك اعبزائرم باؽبوية اعبزائرية اليت وباكؿ االستعمار الفرنسي طمسها . 

                                                             
 .  94ص  ،الركاية ك اؼبكاف ياسُت النصَت:  :( 1)
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فيخلع جزءا من مالبسو ، ك يدخلها لَتتدم جزءا آخر ك عندما يدخل االنساف الغرفة " 
           فيها ، التعرم اعبسدم  بالتعرم أبدسباسكو  حبرية أكثر ك إذا ما اطمأف يألفها يتحرؾ

" فتبدك شخصية ىذه القصة مرتاحة يف  (1)عيد سباسكو ىبرج منها يك الفكرم ، لكنو عندما 
ىذه الغرفة إال أف التحدم يرتديها فجأة فتقرر اؼبشاركة يف اؼبظاىرات لتخرج إذل شوارع ىذه 

 اؼبدينة اليت تعيش يوما ليس كباقي األياـ : 

ك يسقط  ،عليها عالمات األطلسي ، ك تتقيأ رصاصا ىبدش ىدكء اؼبدينة ترتعد رشاشات..." 
حالـ ، ينزؼ الدـ غزيرا ، ك تعيش ليعانق األرض ك تتحرؾ حلف القهر لتحاصر األ الصيب

 . (2)اؼبدينة يوما دمويا " 

لوا ألهنم قت األبرياء،من ضيق الغرفة إذل اتساع اؼبدينة بشوارعها اليت مألىا الرصاص ك دماء 
.. مشهد دموم يلخص أحداث ذلك اليـو ، وباكؿ السارد يف إسالمية.يريدكف اعبزائر عربية 

، نفس اليـو ك نفس اؼبكاف / مدينة اعبزائر / ك نفس نفس السياؽ أف يقارف بينها زمنيا 
 .الشوارع / شارع ديدكش مراد ، شارع بن مهيدم بُت اؼباضي ك اغباضر

تالصقت األجساد على  " شارع ديدكش مراد يلعق الفراغ ك شارع بن مهيدم يغرؽ يف اؽبدكء
مدارج اؼبلعب ك حوؿ الراديوىات ك التلفزيونات العيوف مشدكدة إذل كرة تدفع هبا األقداـ كسط 

 . (3)اؼبيداف " 

بُت االستعمار الفرنسي ك الشعب  تظهر ىذه اؼبدينة اليت كانت ملعبا ؼبظاىرات حاشدة
نفس اؼبدينة بشوارعها ، ىي اليـو 1960ديسمب  11ك مشاىد دموية يف يـو  اعبزائرم

يتفرج على  هبلس على اؼبدرجات كالشعب اعبزائرم اليـو ...أكب مباراة لكرة القدـ تشهد

                                                             
 .   95الركاية ك اؼبكاف ، ص :ياسُت النصَت (  1)
 .   31عبد اغبميد بورايو ، عيوف اعبازية ،ص (  2)
 .   32،ص  ـ ف 3)



 في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة هو أبعادالمكان .وظائف ........الثالث. الفصل

 
111 

 

م ، ىنا تكمن اؼبفارقة حُت يتحوؿ اؼبكاف ك الفريق اعبزائر  اؼبباراة بُت الفريق الفرنسيتلك 
يف نفس تلك األياـ الدموية اليت عاشها  1975اؼبسلوب إذل أصحابو حدث ىذا سنة 

 الشعب اعبزائرم : 

تحقق األماين ك تقف اعبموع ك تنطلق األناشيد الوطنية ك تصل برقية من " يف غبظة اغبلم ت
ينة ليلة ش اؼبدك تعي ،ق فرنسا ك انتصر صبهور اعبزائرياهنـز فر  مقر جريدة عاؼبية األكؼبيب إذلي اغب

 .(1)" النصريعربد فيها 

يظهر اؼبكاف يف ىذه القصة ببعده الزمٍت بُت اؼباضي / اغباضر، اؼباضي الذم وبمل صفة 
، من خالؿ ية إذل مكاف مستقل حررادة الشعباؼبكاف اؼبقهور الذم حولتو اإل اؼبستعمراؼبكاف 

 . 1975/ ك ديسمب  1960حداث مفارقة زمنية بُت ديسمب إ

رادة الشعبية ك السلطة ديسمب " بُت اال 11مظاىرات رحا لألحداث "حُت يصبح اؼبكاف مس
 فيفوز اعبمهور اعبزائرم (اؼبستعمرة " ك مباراة كرة القدـ بُت ) الفريق الوطٍت / الفريق الفرنسي 

 ."ذه اؼبدينة أبدا ك تنتصر ىدائما 

لقد عرؼ السارد يف ىذه القصة كيف يرصد ربوؿ اؼبكاف عب الزماف فحاكؿ أف وبصي أىم 
نقاط االختالؼ ك التشابو بُت زمنُت ـبتلفُت ؼبكاف كاحد ك ذكرل كاحدة ، ك بالضبط يـو 

، ىذه اؼبظاىرات اليت من خالؽبا أصبحت مدينة اعبزائر مدينة حرة ذات  1960ديسمب  11
أماكنها بتغَت األحداث  بعدما كانت الشوارع مسرحا للقتل ك الدماء ك القهر تغَتت ، سيادة 

 أصبحت مكانا للفرح ك ظهرت أماكن أخرل تظهر مدل سبتع ىذه اؼبدينة باألمن ك السالـ
فيها القوم الضعيف ، إذل مالعب  يأكلحيث ربولت مالعبها من تلك اؼبالعب القذرة اليت 

كؿ مرة بعد االستقالؿ سنة ق اعبزائرم بالفريق الفرنسي أللكرة القدـ  حيث يلتقي الفري
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يف مستول كاحد ال فرؽ بينهما إال ما يسجالنو من أىداؼ تفرح هبا قلوب اؼباليُت  1975
 من اؼبشجعُت .

ال ك ىو " مدينة ن اؼبفارقات الزمنية ؼبكاف كاحد أالقصة عرفت كيف ربصي العديد م ذهإف ى
 اعبزائر " 

 :الثقافي  البعد  -4

 في قصة / عندما ينقشع الغيم للقاص محمد دحو :  *

يتناكؿ السارد يف ىذا النص السردم بعض اؼبظاىر الثقافية اؼبرتبطة بالعادات ك التقاليد ذات  
ل نقاش الدكنية ؽبا ، فمازالت اؼبرأة ؿباغبكم االستبدادم خصوصا ما تعلق باؼبرأة ك النظرة 

خركجها من البيت أك االلتزاـ بو ، فموضوع اؼبرأة ك خاصة اؼبرأة اؼبثقفة ك عالقتها قضية حوؿ 
باألمكنة ىي عالقة جدلية ك ىذا ما وباكؿ السارد التطرؽ إليو من خالؿ ظبَتة اليت رغم 
ثقافتها فإهنا " تبقى عندنا ـبلوقا قاصرا رغم الثقافة ك التعليم ك اؼبسؤكلية ، ال لشيء إال لكوهنا 

، فسمَتة بعد تعلمها ذبد نفسها بُت أربعة  (1)مرأة ، فصفة األنوثة تشكل قيدا للمرأة " ا
 جدراف .

صابعها من غَت شعور منها ، كىي ى كجهها كيال تبصر شيئا ، تشنجت أ" كضعت يديها عل
رباكؿ النجاة بنفسها ، لكن األسوار باتت رباصرىا من كل جهة ، ك شبة دكم ىائل يبدد 

 . (2)اؼبكاف فراحت تتضاءؿ كالشمعة اليت يتآكلها ؽبيب حاد " 

                                                             
 ـ االجتماعية ، جامعة ؿبمد خيضر ك اللغات ك العلو د:صاحل مفقودة ، اؼبرأة يف الركاية اعبزائرية ، دراسة كلية اآلداب (  1)

 ـ .   2003بسكرة ، 
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" ظبَتة " ، حيث يصبح اؼبكاف إليها اؼبقطع النصي يبُت السارد النهاية اليت آلت يف ىذا 
االنفتاح  مساحةمن مكاف متسع إذل ضيق  ك من ، وض مثل البيت إذل معارض ك مرف األليف

لبيت ىو اؼبكاف اؼبنغلق / اؼبنفتح الذم يبارس فيو إذل ضيق خانق ،فا اليت تالقيها فيو النفس
تعقيد أك رظبيات خاصة للمرأة يف اجملتمعات العربية الفرد حريتو  ك تبدك فيو تصرفاتو بدكف 

حيث ها فال ذبد راحتها إال يف البيت تفرض عليها نوعا من التسًت عند خركج ليتاؼبتدينة ا
دبحبة ك غريزة سل ك تنظيف ك تربية األكالد ك إعداد الطعاـ سبارس فيو اؼبرأة طقوسها من غ

ك السكينة  و مكانا للراحة بالنسبة إلي عن الرجل الذم عادة ما يكوف البيتهبا ك تتميز تتمتع 
، فالبيت فبلكة اؼبرأة إال أف ما نقرأه عن ظبَتة فهو العكس سباما يبدك البيت جبدرانو األربعة 
سجنا ك دل تكن جدرانا عادية فقد صورىا الكاتب كأهنا " أسوار "رباصرىا ك تقيدىا فتصبح  

 كالشمعة اليت يتآكلها ؽبيب حاد .

فتحوؿ حجرمها  ـبتلفا،افة ك التعلم أف ربدث كاقعا رباكؿ ظبَتة ك اليت سبيزت عن قرينامها بالثق
استحضار  ُت من خالؿ الصغَتة إذل مكاف ثقايف حيث يلتقي فيو ؾبموعة من الكتاب ك اؼبؤلف

  حجرمها:كتبهم حيث يصف السارد 

نبها رفوؼ اتقـو يف أحد جو  " دل تكن حجرمها تربو يف طوؽبا ك ال يف عرضها عن مًت ك نصف
بالية ، شدت على اغبائط دبسامَت ك خيوط ، تكدست فيها بعض اجملالت ك اعبرائد ك   لوحية

امبحت كتاباتو ك اختنقت كب منها ضاعت ىي األخرل أجزاؤىا ، ك اعبزء األ كتب قديبة 
سطوره كما ىبتفي البدر خلف السحاب ، ك دل تبق ىناؾ غَت بصمات سوداء ربتل 

عبهة اؼبقابلة تنتصب قطعة حديدية ذات فركع مقوسة اؼبساحات يف أمن ك استقرار ك يف ا
ك قصاصات من األكراؽ اؼبطوية اندست  طاكلة ك كرسي فوقها قلم دبحاذامهالتعليق اؼبالبس ك 
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   يف ثناياىا كتابات ظبَتة ، ظبَتة ىذه الفتاة اليت تقضي معظم كقتها ما بُت صفحات الكتب 
 . (1)ك اجملالت " 

رباكؿ الشخصية " ظبَتة " يف ىذه اغبالة أف ذبد ؽبا مكانا ربقق من خاللو ذامها ، فرغم صغر 
اليت تعب الغرفة اليت ال تتعدل طوال ك عرضا مًتا ك نصف إال أهنا تتسع للعديد من األغراض 

عن حريتها ك آرائها ك ثقافتها ، حيث تؤثث ىذا اؼبكاف دبا يتناسب ك أحالمها رغم اغبصار 
لذم تضربو األسوار عليها فهي ربيط نفسها دبجموعة من الكتب اليت تستطيع من خالؽبا ا

كل ذلك حوؿ ىذا   ، ؾبالت  جرائد ، كتب قديبة ..." بالية لوحيةرفوؼ "السفر حيث تريد 
 منفتح.إذل كاسع ك من مكاف مغلق إذل  الضيقاؼبكاف 

ة بُت الذم بُت أيدينا اشكالية العالقص : يطرح الن ين ثنائية : الضيق / االتساعبالحجرة  -
طوال ك ىذه اغبجرة ك اؼبقدرة ، ك ىنا ضركرة العودة إذل مسافة  ك الضيق ك االتساع اؼبكاف 

عرضا دبًت ك نصف فهي مسافة يف تقديرنا ضيقة ، إال أهنا تتسع على العادل كلو من خالؿ ما 
الضيق ك االتساع فكيف غبجرة ضيقة  بُتيوجد فيها من أثاث ، ك منو فاؼبكاف يف ربوؿ دائم 

إال أف "رفوؼ ، ؾبالت ، كتب ..."األثاث الذم ذكره السارد من أف ربتوم على كل ذلك 
ك اجملالت ك اعبرائد من أخبار ك أماكن تستطيع  تجاكز األثاث إذل ما ربملو الكتباالتساع ي

  ىذه اغبجرة الضيقة .الؽبا أف ترحل إليها عبالشخصية من خ

قف أماـ تساؤؿ آخر ما الذم قدمتو ىذه اغبجرة للشخصية ك ىل كانت بديال ؽبا عن ن
   رجها مثل : اؼبكتبات اػبارجية ، ك دكر الثقافة ، ك النوادم ... ك غَتىا اخأماكن ثقافية 

ىذه األماكن اليت تتعارض مع عادامها ك تقاليدىا ، ك خاصة ما يقبع من أفكار ظالمية يف 
 ها ك يعتبىا ثورة عليو . م يرفض رفضا قاطعا تعلمها ك ثقافتعقل أبيها الذ
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يقدمو لنا السارد عبارة عن : يف ىذا النص الذم  االنغالق / االنفتاحثنائية الحجرة بين  -
ال ذبد فاصال حادا بُت   -كقد تناكلناىا دبخطط لشجرة الوصف سابقا -كصف غبجرة ظبَتة 

ما يسمى باؼبكاف اؼبغلق ك اؼبكاف اؼبنفتح ، باعتبار أف ىذا اؼبكاف يظهر لنا بصيغة صبالية فنية 
تبُت مدل انغالقو ك يف الوقت ذاتو ينفتح ، فسلطة االنغالؽ معدكمة باعتبار أف ىذا اؼبكاف 

ك نصف ، دبجرد  اضها مًت الذم ينغلق على " ظبَتة " ك ىو حجرة ال تتعدل يف طوؽبا ك عر 
 خصية بانفتاحها كزكاؿ القيد عنها،حيث تشعر فيو الشال حدكد ؽبا  تهااالنغالؽ تصبح مساح

تشعر  الوقت نفسوالغلق ، يف بعليها خر الذم ىو خارج اغبجرة أنو أحكم فيما يظنو اآل
إمساكها بكتبها ك  إليها دبجردعب ت ،ىال تعد كال ربص ةكنملشخصية أهنا فتحت أبوابا كثَتة ألا

 ؾبالمها ك جرائدىا .

 لشخصيةاإذل جعلو هبذه الصورة قبد أف ك إذا تعمقت أكثر يف أبعاد ىذا اؼبكاف ك ما أدل 
، فنجدىا بنظرة دكنية نظرة األب ك اجملتمع ؽبا  كىينفسها أماـ حقيقة كاحدة  تالبطلة كجد

طالقا ؼبخيلتها تستحضر من إ ىذا اؼبكاف فسحة لألمل ك من غلقو رباكؿ أف ذبعل من ضيق
 ك األحالـ . الثقافية مكنة خالؽبا األ

ظهر عليها آثار لقلم مبدع ت تثر الكبَت على شخصية ظبَتة اليت بدأإف ىذا اؼبكاف كاف لو األ
القارئ اعبيد ، ك ىذا ما حدث ؽبا إال أهنا تكتم  ىو يلوح يف األفق فاؼبثل يقوؿ الكاتب اعبيد

 ك كأهنا ارتكبت جريبة ، فتبث شكواىا للبحر : األمر 

  تفتش عن خيط يشد ازارىا إال أف عباب البحر كاف قد اندفع " فمضت بُت اؼبوج اؼبتالطم 
يف ذعر ك فزع ك مهبط رؤكسها مثل اؼبرافئ  مزؾبرةك ىذه األمواج ربركت ، انطلقت صرخامها 

 صبية انفردت هبا كحوش كاسرة " .

وباكؿ السارد من خالؿ اؼببالغة يف كصف حالة ظبَتة أف يوصل ما تعانيو الشخصية فيكوف 
صبالو ك البحر / اؼبكاف الطبيعي الوحيد الذم تلقي عليو غضبها من اجملتمع ، فالبحر رغم سحره 
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صمتو كما أنو وبفظ الكثَت من األسرار يف  ك انفتاحو ك امتداده الالؿبدكد ، فهو ال يؤسبن على
ا يف أعماقو ، فال هنا ألفتهيقُت بأعماقو ، ك ما ألفتو " ظبَتة " من شكول ك ضيق فهي على أ

ا " العادل أك رباكؿ أف تتخلص من رغبامها إذل األبد فقد يبثل لديهأحد عليها تريد أف يطلع 
تنسج الرغبة يف اغبلم الذم تتحقق فيو الرغبات ك  إشعاريوصورة األصلي ك األصل ك ىو 

 . (1)فيو اللذات "  تستباح

 شخصية ظبَتةاليت سبثلها  "رأة اؼبثقفة اؼب " تيمةيف ىذه القصة مع  مكنةاأل ذهى تتجانس
فيو من  فتصبح أماكن انتقاؿ حتمية ك ضركرية ... مثال كالبحر الذم أصبح حلما ؽبا تتخلص

  جدرانو.البيت الذم زبنقها 

  ة سانبة ، تفتش فيما حوؽبا ، ال تالقي غَت جدارات صماء عاجزة عن القوؿ " كقفت كاصب
ك ليس ىناؾ غَت بقايا من السجائر " اؼبهزكمة " ك رائحة قاتلة تغلف اؼبكاف فتحولو  ك اغبركة 

  .(2)إذل زنزاتو مدمرة " 

ىذه  ترمزقد ك : صماء ، عاجزة عن القوؿ ك اغبركة ،  رافة فاعبدنتظهر ىنا األمكنة مؤنس
مادات ؽبم ، فيتساككف مع اعبدارات ك اعبفراد يعيشوف مع ظبَتة لكنهم ال سلطة ألاعبدارات 

سلطة يف بداع عليها فاليء البنتها ، ك قد رأت عالمات اإلمثل أمها اليت ال تستطيع فعل ش
 تباعثانيا ك ما على اؼبرأة إال اإل ويةباألالسلطة كال ٍب ك التقاليد أ البيت قائمة على العادات

تبدأ ظبَتة يف الثورة على فنزانة مدمرة ، ح البيت بالنسبة إليها ز بذلك ، ك منو يصل كاالنصياع
 فيشَت األب إذل اؼبكاف/الذم أفسدىا كشارؾ يف اكبالؽبا يف نظره كىو التقاليد ك على الرجعية 

 كىو اؼبدرسة. كطأتو أكؿ مكاف

                                                             
مؤسسة عماف للصحافة ك النشر ك االعالف عماف /ع نزكل ؿبمد عطية ؿبمود ، ؿبمد زفراؼ ك " أقنعة الركاية " ؾبلة (  1)

 .    270، ص  2010اكتوبر   06
 .   33، صؿبمد دحو ، عندما ينقشع الغيم (  2)
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بالنسبة إذل -ىذا اؼبكاف من مكاف للعلم تحوؿ ي:  الخطيئة // العلم ثنائيةبين المدرسة  -
ذكر ىذا اؼبكاف فهو بالنسبة إليو شارؾ يف لخطيئة ، فالندـ يرافقو كلما تإذل مكاف ل -أبيها

، كىنا يبكن كىي التحصيل الدراسي كسبييع أفكارىا كإؽبائها عن مهمتها األساسيةربرر ابنتو 
إال عالقة أماف ك سًت ك تعلم ، ف تكوف فكاف هبب أة بُت ىذا اؼبكاف ك األب ربديد العالق

العمياء اليت تنظر ك قلق ، يف النهاية ىبلق ىذا اؼبكاف الثورة على التقاليد  توترعالقة كره ك أهنا 
 فهيللمدرسة  لرفع أصابع االمهاـ  األب  شخصيةة اؼبتعلمة نظرة عدائية لذلك تعود للمرأ

  :عراؼ األ تثور علىابنتو  الذم جعلالسبب الرئيسي 

" كاف ذلك ىو اليـو األكؿ الذم دخلت فيو ظبَتة إذل اؼبدرسة ألكؿ مرة يف حيامها حىت جاء 
 (.1)" اؼبساء خرجت مع زميالمها ىادئة كاؼبالؾ 

النصي بطبيعة اؼبشاعر الذم زبتلج " األب " كلما تذكر اليـو الذم يوحي لنا ىذا اؼبقطع 
دخلت فيو " ظبَتة " إذل اؼبدرسة ك يقارف بُت براءمها ك ىذا اؼبكاف الذم قضى عليها ك أهناىا 

صبحت قاصة ، ى كل اغبدكد ك القيود ك فوؽ ىذا أعل ثائرةامرأة مثقفة متعلمة  منهاليصنع 
، ىنا يقف  من مشاعر صدرىا يف تلجك التعبَت عن كل ما ىب البوح كتابامها تستطيع من خالؿ  
 :ك نادما حينا آخر فنجده يدخل يف صراع نفسي ك ىو وبدث نفسو األب مًتددا حينا

 زكجها " ىل يبكن أف أسجنها ك أقفل عليها يف غرفتها حىت هبيء اليـو الذم زبرج فيو لدار 
  (.2)آمنة " 

ىنا تتغلب على األب سلطة الرجل الذكورم الذم ال يعتب اؼبرأة شريكا يتمتع حبرية ، ك إمبا 
أماف إذل لضعيف الذم دائما هبلب العار ، ك الرجل الناجح ىو الذم يوصلها باذلك اؼبخلوؽ 

ك يا حبذا  باإلقبابالرئيسية ك ىي االستعداد للمستقبل  كظيفتهالى بيت الزكجية ، ك ىنا تتج
                                                             

 .     38ؿبمد دحو ، عندا ينقشع الغيم ، ص (  1)
 .     40، ص  ـ ف(  2)
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فال يهمو ما تنجبو من بنات و يكوف اؼبولود ذكرا ، ىنا يكمن فخر الرجل / األب بابنتو ل
  !أفكار

يقارف ف ،يةالريفاغبياة ذل ب فَتد ذلك إكاتب تبير ىذا السلوؾ السليب لأليف األخَت وباكؿ ال 
ك أف اؼبرأة يف اؼبدينة قد نالت حريتها عكس اؼبرأة الريفية اليت مازالت  ك الريف ،   بُت اؼبدينة 

 ك تقاليد حكمت عليها باعبهل :  تتخبط يف عادات 

ك سالـ ؟ "  ماف شن يف أالريف، ىل معٌت ذلك أف بنامهم يعالفرؽ بُت سكاف اؼبدينة ك  " ما
(1) . 

إال أف ىذا التساؤؿ  اؼبدينة / كمكاف معادت كثَتة عن يف ـبيلة الكاتب اعبزائرم سلبيا تًتكز
هبعلنا نقف أماـ تناقض كبَت فال يبكن أف يكوف اؼبكاف اؼبعادم اؼبكركه ، مكانا للعيش يف 

ك تبقى سواء يف اؼبدينة أك الريف : " البنت قبل أف  ااستنكاريأماف فيبدك لنا ىذا التساؤؿ 
 . (2)تتزكج ال زبتلف كثَتا عن قنبلة " 

األمكنة اؼبوظفة يف ىذه القصة بعدىا الثقايف الظاىر الذم وباكؿ أف يطرؽ قضية  كاف لبعض
ك كيف ينظر  "ثقافية يف اجملتمع اعبزائرم أال ك ىي قضية " اؼبرأة اؼبثقفة بُت اؼبدينة ك الريف

/اؼبكتب .....مبوذجا للمرأة  /البيت /اعبدراف : اؼبدرسةظبَتة من خالؿ فكانتالرجل إليها 
السيطرة على  تحاكل اجل اثبات ذامها ، كمهمتواجو الصعاب من أ فة اؼببدعة اليتاعبزائرية اؼبثق

نو خرين ، إال أذل نظرة اآلك التقاليد ك العودة دائما إعقل االنساف بفرض ؾبموعة من العادات 
نظر كاف يب ظبَتة الذم  لو يعيد النظر يف آرائو كىذا ما حدث ألدث عالقة عكسية  ذبعقد رب

عار عليو يف البداية ففكر يف سجنها " حُت ربوؿ البيت اذل سجن " ا بأهنلمرأة اؼبثقفة اؼببدعة ل
 قتلها ، ٍب بعد ذلك قبل باألمر ك رضخ لو . فكر يف ٍب

                                                             
 .     40، ص  ؿبمد دحو ، عندا ينقشع الغيم(  1)
 .    40، ص  ـ ف(  2)
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 البعد الديني -5

الذم يلتقي فيو  ىواالجتماعي ": اؼبكاف في قصة قلوب تحترق للقاص محمد دحو  *
عمارىم نت منازؽبم االجتماعية كمهنهم ك أليال اك هنارا ، كمهما كا م ساعةالناس صبيعا يف أ

ظائف اليت ىم معرض لشبكات العالقات ك الو عوامل اختالفامهم فهو بالتارل أكانتماءامهم ك 
ىم ما يبيز ىذه كأ  (1)"خر اليت سبثل العمود الفقرم للمعيش اليوميتنبٍت عليها ثنائية األنا ك اآل

و عن غَتىا  ة عن مظاىر دينية سبيز بيئة مكانياالجتماعية ىي اؼبعتقدات اليت ىي عبار مكنة األ
ك التقاليد  يف قصة قلوب ربًتؽ للقاص ؿبمد دحو تنجلي بعض ىذه اؼبظاىر يف العادات

مكنة هبذا ف يربط بعض األولد النبوم ، حيث وباكؿ السارد أال كىو اؼباػباصة بتقليد ديٍت أ
حيث تدكر ىذه القصة حوؿ شخصية "نصر الدين الطايش" الذم يعيش حالة االحتفاؿ .... 

يف الثقافة اعبزائرية  اكتئاب الزمتو منذ الصغر من جراء ىذا اللقب "الطايش" الذم يعٍت 
أبوه ك نساف مًتكؾ خاصة بعدما تركو ألمره فهو إ رغوب فيو ، الذم ال يهتماؼبغَت نساف اإل

ك عند االحتفاؿ باؼبولد النبوم الشريف عانقو شعور  ىرات،غاب عنو ك تزكج  بإحدل العا
 باليأس فاعبَتاف وبتفلوف بإشعاؿ الشموع أما ىو ك أمو ك إخوتو فيحًتقوف بنار فقداف أبيهم...

"يف مثل تلك الزضبة كذلك االكتظاظ ،كاف يسكن شركره القاتل  ك قد ظهرت عليو آيات 
ك اغبزف ك شبة ثورة مشتعلة يف أحشائو حاكؿ يف البداية لكن ازدحاـ الركاب جعلو  االكتئاب 

النافذة اؼبواجهة لعلو يظفر بقسط من اؽبواء ، تبدت لعينو الدنيا ضيقة ، دل يكن  ىبتنق ، فتح
ىناؾ غَت شخَت اغبافلة ك ىي تعاند عجزىا ، ك يف الداخل كاف البعض يتلهى بقراءة جريدة 

 .(2)يومية"

                                                             
 .     91اؼبكاف يف الركاية العربية ، ص عبد الصمد زايد :(  1)
   . 53عندما ينقشع الغيم ، ص ؿبمد دحو : (  2)
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مثال مكاف متحرؾ ألغراض فهي ضطر الشخصية إذل اختيار مكاف غَت مستقر كاغبافلة تقد 
نو ىبلق للشخصية أفكريا ، رغم ربركو ك ضجيجو إال  اجتماعية ـبتلفة  ك قد يكوف الدافع

زاكية للشركد ك التفكَت ، ك ىذا ما حدث "للطايش" فرغم الزضبة ك االكتظاظ إال انو كاف 
حزينا، ال يستفيق إال حد االختناؽ من ازدحاـ الركاب ، فتكوف نافذة اغبافلة شاردا مكتئبا ك 

ال وبس  ، إذختناؽ كلما فكر يف كضعوك يزيد ىذا اال ،ىي الوسيلة الوحيدة السًتداد أنفاسو
"فرح األطفاؿ ك قد كانوا من الصباح على  نو مثل باقي الناس خاصة يف مناسبة كهذه حيث.أ

 . (1)خيالء ميلود يا ميلود...ميلود النيب"ك ات الندية تردد يف زىو موعد...تنطلق األصو 

                                 الفولكلوريةعندما يكوف اؼبكاف حامال دينيا ، مسرحا لألحداث االجتماعية ك 
تبز الطقوس الدينية كأحد أىم مظاىر االحتفاؿ باؼبولد النبوم الشريف فنجد السارد يوظف 

إشارة  منو للظواىر اؼبادية  الشوارع ، يفبعض اؼبدائح الدينية اليت كاف يرددىا األكالد يف 
ه اؼبناسبة يف حُت تفتقدىا ذاألجواء اإليبانية اليت ترافق ى يصف الدينية ، حيثللشعائر 

 شخصية "الطايش" لعدة أسباب ذكرناىا سابقا.

 بينها فبينماذكر اؼبفارقة ك  باألمكنةأف يتوسع يف كصف ىذا االحتفاؿ ك يربطو  كوباكؿ السارد
اؼبدائح  تعبَت عن فرحهم بإشعاؿ الشموع ك إنشاء التكوف الشوارع اؼبكاف اؼبخصص لألطفاؿ ب

 لالعتبار ك اإليباف. ااؼبسجد مكان يكوف

خذكا حقهم من األكل خرجوا إذل اؼبسجد ك ىم على ألكبار ك ىم على موعد بعد أف ما ا"أ
   العشاء ؼبا انتهوا من صالة  اؼبؤذف ،موعد لالحتفاؿ ىي غبظات قليلة حىت جاء صوت 

                                                             
 .    56-55، ص  عندما ينقشع الغيمؿبمد دحو : (  1)
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ك  ك قد أخذت اغبناجر تتمتم بأدعية ك تراتيل كلها إيباف  ك تكب، عيوهنم مهلل بدأت
 . (1)خشوع"

هبتمع فيو أفراد اجملتمع لالحتفاؿ ببعض  اللعبادة فقط ك إمبا كاف مكاندل يكن اؼبسجد 
 ترتيل ، فتتآلفتلتقي األجساد ك األركاح يف مهليل ك تكبَت ك  الدينية حيث ،اؼبناسبات 

بُت لنا السارد من خالؿ مناسبة اؼبولد النبوم الشريف أف فيالقلوب ك سبتلئ باػبشوع ك اإليباف 
 منها: العديد من األموراؼبسجد مكاف وبقق 

 .لصالة ا -1

 .حساس بالطمأنينة ك االستقراراال  -2

 .االحتفاؿ باؼبولد النبوم الشريف -3

 .حساس باػبشوع ك اإليبافاال  -4

 ...دينية حبثة ينفي عنو الوظائف األخرل السياسية مثال كظيفةكىو بذلك يبثل 

 

 

 

 

 

                                                             
 .     56، ص ؿبمد دحو ، عندما ينقشع الغيم(  1)
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 البعد اإلديولوجي -6

كانت االشًتاكية اعبزائرية السبب اؼبباشر يف ظهور ىذا النمط  :اإلشتراكي/النظام القرية *
اعبديد من اجملمعات السكنية الذم يشبو الريف كما أنو يتقاطع مع اؼبدينة، كقد ظبحت 

كظبا الفالح "بظهور ما يسمى بالثورة الزراعية اليت سانبت يف بناء قرل ريفية، فًتاجع االقطاع 
حىت أصبح ىو العمود الفقرم يف ىذا البناء السياسي كاالقتصادم، كبصعوده استقرت األرض 

كال يبكن لنا أف  ، (1)على أهنا ىي القيمة األكذل كاستوت على أهنا ىي اغبافظة ؽبذه القيمة " 
ف ،ألف نقوؿ أف ىذه الثورة كانت فعال الدافع األساسي النتعاش الفالح اعبزائرم اؼبغبو 

اجملموعات القصصية اليت بُت أيدينا تراكحت بُت الرضى كالتفاؤؿ كبُت اػبيبة، كقد كظفها 
اؼبكاف الرضبي ىي  فكانت القرية ،القاص اعبزائرم تقريبا يف كل قصصو كربطها بالريف

 .كاألصلي كىي األـ اليت ال يفارقها كإف فارقها فالرجوع إذل األصل فضيلة

كمع تزايد كتَتة الظلم  1965م الذم قاـ بو ىوارم بومدين يف جوافبعد االنقالب العسكر 
كاعتبارىا "اعتماد االشًتاكية نظاما للجزائر  ًبكالقهر االجتماعي كالفقر كالفساد كالبَتكقراطية 

كىذا (2)ىي اغبل اعبذرم لقضايا التنمية يف اعبزائر ،على أف يسندىا اإلصالح الزراعي" 
القرل النموذجية، ىذه / يف حضارم يسمى بالقرل االشًتاكيةاالصالح أدل إذل ظهور ر 

األخَتة اليت جاء ذكرىا يف اجملموعة القصصية "شذرات من اعًتافات مارؽ "للقاص عالكة 
 : "البدلة ذات األزرار اؼبذىبة"بوجادم، يف قصة 

                                                             
 .   202اؼبكاف يف الركاية العربية ، ص :  عبد الصمد زايد :(1)
 .   237 ، صـ ف (2)
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. قرميدىا ..مساكنها الرحبة البيضاء...مّر القطار بقرية مبوذجية تقع غَت بعيدة عن السكة"
كشبن اؼبرشح لو يأٌب تعيينو يف ... طرقها الفسيحة اؼبستقيمة مئذنة مسجدىا ...األضبر الزاىي

 .(1)قرية مبوذجية هبرم بناؤىا أدىن السد األخضر، أك الطريق العابر للصحراء" 

ا عن النموذجية اليت ال تبتعد كثَت / إف القاص يف ىذا اؼبقطع الذم يشرح مزايا القرية االشًتاكية
السكة اغبديدية، كىذا يدؿ على قرهبا من اؼبواصالت فهي ليست كالريف منقطعة عن اغبياة 
اؼبدنية ،كما يذكر القاص نظافة ىذه القرل اليت ربمل ظبات اغبضارة، فمساكنها رحبة بيضاء 
كقرميدىا أضبر، أما طرقها فهي فسيحة كمستقيمة، كىذا ما كاف يفتقر إليو الريف اعبزائرم 

صة الطرؽ الطينية اليت ذبعل الريف يف فصل الشتاء يغرؽ يف أكحالو كثلوجو، كما أف ؽبذه خا
القرية مسجدا هبتمعوف فيو للصالة كالذكر إال أف القاص ينهي حديثو عن القرية النموذجية 
بقفلة استهزائية مستغربا من السلطات كيف استطاعت بناء ىذه القرل فيما عجزت عن 

سد األخضر الذم وبارب التصحر، كشق طريق عابر إذل صحرائنا الواسعة استكماؿ مشركع ال
 . البعيدة

يف قصة من فيض الرحلة للقاص مصطفى نطور، يصور لنا ؾبموعة من اؼبوظفُت  اتفقوا على 
تذكركا الفرح الذم غمرىم عندما اتفقوا "القياـ بنزىة إذل القرية االشًتاكية األكذل حيث يقوؿ 

الرحلة إذل القرية االشًتاكية األكذل اليت نبتت على كتف جبل الساقية اغبمراء  على القياـ هبذه
 (2)كقرنفلة برية" 

إف ىذا الفرح الذم رافق، رحلتهم األكذل ؽبذه القرية نابع من اندىاشهم هبا، فقد تعودكا على 
ل الريف لكنها مبط معُت لألكواخ الريفية، كانعداـ اؼبواصالت هبا أما القرية االشًتاكية فهي مث
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حضارية أكثر منو، هبا اغبياة اؼبدنية اليت تستهوم الشباب كفيها الزراعة كتربية اؼبواشي كىي 
 .  ظواىر ريفية يهتم هبا األجداد كاآلباء

ف شًتاكية أك للريللقرية اإل "القرص األضبرؾبموعتو القصصية "طرؽ القاص بشَت خلف يف يت
" أحياء عصرية أقيمت يف ضواحي القرية اليت دل  :صالحات حيث يقوؿالذم أقيمت عليو إ

تعد قرية  اصالحات جديدة أدخلت على األحياء العتيقة ، لكن ىا ىو حينا ال يزاؿ على 
حالو دل يطرأ عليو تغيَت ، زقاقنا الذم درجت فيو ك على أديبو أمضيت سنوات الطفولة ... 

رل ذلك مسجده اؼبًتبع على عرشو نفسي غَت مصدقة أنو زقاقنا بعينو أكد ك   رحت أمشي 
 .(1)ك ما تأٌب بو الطبيعة "  يسخر باألياـ 

يف ىذا اؼبقطع يصف القاص التغَت الواضح على القرل الريفية ، ك ىذا لالصالحات اليت 
قامت هبا الثورة الزراعية من خالؿ بنائها لقرل مبوذجية فيصف لنا البطل الذم رحل عن الريف 

د إليو حيث يتعجب من التغَت الواضح عليو ، أحياء عصرية / اصالحات إذل اؼبدينة ، ٍب عا
جديدة على األحياء العتيقة / إال أنو يلمح حبيبتو يف ذلك اؼبكاف / الزقاؽ ، الذم كاف 
هبمعهم يف اؼباضي ، فاؼبكاف / الزقاؽ كاف كاعبمرة اليت أشعلت حبو من جديد رغم كل التغيَت 

 الذم طرأ على القرية .

 يُت صغَتين ربف هبما أشجار السرك" القرية اعباشبة بُت أحضاف كادالقرية / الوطن :  *
ك  اعبفاؼ ك القحط فينكمش كجو األرضالضرضار  لقد أقبل ليجلد األرض بساطا من ك 

 .(2)السطح "د أخاديد عميقة على تتجع

                                                             
 .   34بشَت خلف : القرص األضبر ، ص : (1)
 .   05ادريس بوديبة : حُت يبعم الرفض ، ص : (2)



 في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة هو أبعادالمكان .وظائف ........الثالث. الفصل

 
111 

 

اليت تقع لقرية هبذا الوصف للقرية استهل القاص ادريس بوذيبة قصتو حيث يذكر لنا مكاف ا
ك قرب القرية من الوادم لو أسبابو اػباصة اؼبتمثلة يف اغباجة إذل اؼبياه لذلك فهو  بُت كاديُت

وبمل شحنة داللية سلبية ك أخرل إهبابية ، اإلهبابية ما ذكرنا ك السلبية ىي أف القرية تكوف 
 ك األمطار. دة يف مواسم تساقط الثلوج  مهد

اؼبمارس دبا أف القرل اعبزائرية قد شهدت طيلة الفًتة االستعمارية ، أعنف ك أشد أنواع العنف 
اء لألرض ك الوطن " لقد مات أبوه يف إحدل الغارات اؼبشؤكمة دعلى أبنائها الذين قضوا ف

، ك منو فالقاص يلخص لنا حاؿ (1)على القرية بالطائرات اليت أتت على كل شيء فيها "
القرية يف أياـ االستعمار ، فكانت القرية ىي رمز للبذؿ ك العطاء ك الوطن " لقد مات أبوه " 

      ك ىي كناية عن أبناء القرية الذين ضحوا من أجل ىذا الوطن الذم تنكر ؽبم فيما بعد  
يصفها باؼبشؤكمة ألهنا ال  ك يظهر أف ىذه الغارات يقـو هبا االحتالؿ من كقت آلخر لذلك

تأخذ األركاح فقط، ك إمبا ربدث الدمار للقرل " دكم اؼبدافع يهز القرية اليت صبع سكاهنا 
الفرنسيوف يف بطحة ربت كىج الشمس ، كىم ينتظركف مصَتىم بُت اغبُت ك اغبُت ... 

أكثر من بضع ثواف  أطلقت اؼبدفعية عيارامها على اؼبنازؿ ، منازؿ القرية الطوبية اليت دل تصمد
، ىكذا يصف القاص "عزم بوخالفة" يف ؾبموعتو القصصية البؽ ، إحدل (2)اهنارت "

ك  ذكريات باألبيض "الغارات اعبوية كيف سبر على القرية ك سكاهنا، تدكر أحداث قصة 
حوؿ شخصية جزائرية أثناء الثورة التحريرية الكبل، ك ىي عبارة عن لص  وبًتؼ  "األسود 

الدجاج شخصية ال عالقة ؽبا بالثورة / بالنضاؿ / باعبهاد إال أف العماء الذم كاف يعلو  سرقة
    عيوف اؼبستعمر ، شك يف أمره فاعتقلوه ظنا منهم أنو على عالقة " بالفالقة " أك اجملاىدين 
ك من أجل اعتقالو فقد دانبت القرية ك أحدثت الدمار النفسي ك اؼبادم من خوؼ أعقبو 

                                                             
 .   17ص :  ،بوديبة : حُت يبعم الرفض ادريس (1)
 .17 ص،  ـ ف (2)



 في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة هو أبعادالمكان .وظائف ........الثالث. الفصل

 
111 

 

عشوائي ألبناء القرية ٍب بعد ذلك قاموا بتهدًن اؼبنازؿ الطوبية ك ىنا تكمن حقيقة اغبقد  اغتياؿ
الفرنسي ك قد اعتقلت ىذه الشخصية / اللصة ، إال أف القاص يبُت أف السجن يف تلك الفًتة  
كاف مدرسة تريب فيها اعبزائريوف على حب الوطن ، ىناؾ يتعرؼ على رجل يدعى " 

 م يثبت فيو ركح اعبهاد ك االنضماـ إذل الثوار ك االلتحاؽ باعببل . اؼبوسطاش " ك الذ

هبذا اغبكم اؼبطلق تنطق شخصية قصة ،( 1)"القرية أفق كلما اقًتبت منها ابتعدت عنك "
"غائب يف زمن اغبضور " ك ىذا القرار حوؿ اؼبكاف / القرية ليس نابعا عن قناعة ك خبة فقط 

 ألغوار ىذا اؼبكاف.بل هنض من شخصية عاؼبة 

حاكؿ الذم بًتت ذراعو يف إحدل اؼبعارؾ أف يهاجر إذل فرنسا ك يتزكج من فرنسية، حيث   
كاف يقطن يف قرية تدعى "نزلة داب راقد" حينما سافر منها حاكؿ مرارا ك تكرارا أف يبٍت 

 إليها ندما رحل عنها أحس باغبنُتعالقة كطيدة مع القرية ك أبنائها  ك لكن دكف جدكل ، ع
 ألهنا مكاف رضبي كىي اؼبكاف األصل . 

لذلك قبده يف ؿباكلة دائمة لالقًتاب منها ثانية ك لكن بعد سنوات من الغربة ، لذلك عندما 
يعود هبدىا قد أصبحت قرية كبَتة ك تغَت اظبها مع االصالحات الزراعية ، ك اضمحلت 

قرية دل تعرفو إال أنو يًتؾ كل شيء االقطاعية  ك أصبحت أرضها أرضا للجماعة، ك رغم أف ال
 ك وباكؿ أف يتقرب من ىذه القرية فيعيش فيها إذل األبد . ة ، الزكجة ، األكالد ( ىناؾ ) الرفاىي

" القرية اؼبربعة الشكل ذبثم بدكرىا اؼببنية بالطوب األزرؽ كسط ؾبموعة من اؽبضاب الرملية يف 
ن كسط األنبوب لَتتفع قليال كبو الشمس فتنغرز طرؼ القرية  ك يف مبٌت العُت ينطلق اؼباء م
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، يصف لنا القاص عبد (1)فيو األشعة اؼبسلوبة فَتتد ليستقر يف اغبوض مغلوبا على أمره " 
 اغبميد بورايو القرية يف ىدكئها ك سكوهنا  ك ىو كصف ضبيمي : 

 بالطوب األزرؽ .  أكال : من الناحية اؽبندسية فالقرية مربعة الشكل ، تتفرع فيها ديار مبنية

 ثانيا : ارتبط كصف القرية دبظاىر طبيعية ) اؽبضاب الرملية ، العُت ، الشمس ( .

ثالثا : كبس باقًتاب القاص من القرية ، كما نشعر باغبب الذم يربطو هبذا اؼبكاف من خالؿ 
 ىذا اؽبدكء الذم أصبغو على القرية .

لقرية ىي صفات ىندسية تعرفنا من خالؽبا على رابعا :يف ىذا النص قبد أف الصفات اؼبنسوبة ل
 ىيئة ىذا اؼبكاف ، ك استطاع الكاتب أف يقربنا منو . 

قبد أف القرية حاضرة عند القاص مصطفى الفاسي يف ؾبموعتو القصصية القرية / المرأة :  -*
ك يعم اغبقد فيزىر الفجر "حداد النوارس البيضاء ك ىي مسرح أحداث قصصو ، يف قصتو 

، يف ىذه القصة تلبس القرية اغبزف على بطلة القصة ربيعة اليت ترفض أف تغتصب من  "كركدا 
 طرؼ الفرنسي االقطاعي مارسيل فيقتلها :

"خرج الناس صبيعا يف القرية كانوا ينتحبوف، األطفاؿ كذلك كانوا صبيعا يبكوف... ليست يف 
 .(2)ذلك اليـو األرض قتامة" 

ىنا قبد أف القرية ربمل خطابا كاحدا ىو رفض اغتصاب ربيعة ك قتلها ك ىي إشارة إذل رفض  
القرية للمحتل الذم اغتصب الوطن ، حىت األطفاؿ كانوا صبيعا يبكوف ك ىنا يبُت القاص أف 
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يعة ، رب(1)الثورة اعبزائرية ساىم فيها الكبَت ك الصغَت " مسكينة ىي ربيعة زىرة فتيات القرية " 
 يف اغبقيقة ىي اعبزائر اليت ظلت لسنوات تنتظر اغبرية ك يبكن أف نبُت التشابو فيما يلي : 

 ربيعة : زىرة فتيات القرية / تنتظر أضبد حبيبها / وباكؿ مارسيل اغتصاهبا / تقتل .

اعبزائر الوطن : كطن يبلك ثركات طبيعية ك بشرية مغرية / تنتظر نضاؿ شعبها / يغتصب 
 الفرنسي أراضيها.  االحتالؿ

أهنا رافضة لالستعمار كىو أف القرية ما ىي إال اعبزائر ك و فالقرية ىنا ربمل خطابا للقارئ،ك من
ك ىي تكافح من أجل اسًتجاع السيادة الوطنية ، من خالؿ اندالع الثورة التحريرية الفرنسي 
 الكبل.

جدتنا صية عندما ينقشع الغيم يف قصتو ) ك يرجع بنا القاص ؿبمد دحو يف اجملموعة القص
زينب ( اليت ربكي ك تتذكر مع أحفادىا قصة إحدل العمليات اليت قامت هبا البطلة حسيبة 

، ك كيف  1954بن بوعلي ك صاحل بن يوسف ك آخركف أثناء الثورة ، الفاتح من نوفمب 
جورج "، ٍب يصف لنا قامت اؼبرأة / حسيبة بن بوعلي الشهيدة على تفجَت حانة "اؼبسيو 

القاص القرية بعد االستقالؿ ك ىي تعيش يف ىدكء " ك من قبل كانت ىذه القرية اؽبادئة تناـ 
 (2)يف ركعة ك خشوع مستلقية إذل أطرافها كأهنا عابد ناسك  يعيد تسابيح صالة الفجر " 

يها أحاديث ك تسمع فغبظات اغبزف ك الفرح  ىذه القرية اليت كانت تعيش فيها اغباجة زينب
 اغبرب.

ظهرت يف  اعبزائر إباف تبنيها   موعات القصصية اليت بُت أيدينا،لبلص إذل أف القرية يف اجمل 
للنظاـ االشًتاكي كاالصالحات اليت قامت هبا الثورة الزراعية أدت إذل ظهور ما يسمى بالقرية 
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األماكن اليت سانبت بأبنائها يف النموذجية، كقد كانت ىذه القرل إباف اغبقبة االستعمارية من 
 .ربريره كالذكد عنو

 وللقاص عبد الحميد بوراي "مرة أخرى ال يموتحتى " يديولوجي في قصةالبعد اإل -
ن اغبديث عن مموعات القصصية اليت بُت أيدينا ال تكاد زبلو اجمل : "بدايةالو كانت  "وقصة 

تحوؿ يف السياسة ت "فًتة الثمانيات"منها يف تلك الفًتة  ما تعلقخاصة  ،األفكار االيديولوجية
بالثورة الزراعية  ما يسمىاالشًتاكية بتحقيق  ظاـناالقطاعية كتبنت  قضت علىاعبزائرية اليت 

خَتة فمنهم من رحب هبا ك ربدث عن اقبازامها ك عالقتها ه األذكاحدة حوؿ ى اآلراءكدل تكن 
 "بالقرية االشًتاكية مثال يف قصة  ما يسمىفكانت سببا يف ربوؽبا ك تطورىا خاصة  ،باألمكنة

اليت تصور مدل قباح الثورة الزراعية ك ذلك من خالؿ  "خالفةو بعزم ل" غائب يف زمن اغبضور 
 اليت تركها أياـ الثورة التحريرية الكبل ك ىاجر إذل فرنسا  ٍب عاد "دراق بنزلة دا"بقريتو  انبهاره

إال أف بعض القصص قد أشارت   (1) إليها فتفاجأ بالقرية ك قد أصبحت كبَتة ك تغَت اظبها 
 .اؼبتتاليةخيبات األمل يف  او كاف سببإنبل  ، شيئاف الفكر االشًتاكي دل وبقق أذل إ

للقاص  "خرل أمرة  ال يبوتحىت  "على اؼبكاف يف قصة  تأثَتهيديولوجي ك كقد ذبلى البعد اإل 
مل أشركع الثورة الزراعية اليت كانت ه القصة حوؿ مذتدكر ىحيث ،"ميد بورايواغبعبد 

 ك قد كاف بطل القصة يناظر يف اؼبلتقيات العربية ،كبَتةأحالمهم العليها  ااعبزائريُت الذين بنو 
 مدل القهر االجتماعي الذم تعيشوإلظهار مكنة فحاكؿ القاص من خالؿ ذكر بعض األ

الثراء اليت سببت  لإلقطاعيةعلى حساب أخرل، حيث يظهر كرىو الشديد اجتماعية طبقة 
 الفاحش للطبقة اؼبالكة.
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 كومة الشحم/ وداللتو االيديولوجية:  المقهى/الرجل -

يظهر اؼبقهى يف ىذه القصة كمكاف تلتقي فيو كل شرائح اجملتمع، فهو مكاف رغم شعبيتو إال 
اؼبقهى  يصبحعندما  "اؼبثقف ك اعباىل...إخل الفقَت،، الغٍت"اجملتمع أنو يستقطب كل أفراد 

فيكوف عبارة عن ملتقى إيديولوجي فيو ذبتمع األفكار ك األفكار  األفكارتقاء الل امكان
الذم ىو عبارة عن كومة ك اؼبضادة...يرمز القاص لإلقطاعية بذلك الرجل الذم دخل اؼبقهى 

ؿباضراتو عنها، كيلجأ  ىّم اجملتمع كيلقيرجل الذم يتحمل من الشحم، كيرمز لالشًتاكية بال
 :للمقهى عندما تضيق عليو

نساف أف هبد مكانا يف ىذه اؼبقهى بعد صره...يصعب على اإل" دخل اللوتس" كجاؿ بب 
الظهَتة... استدار كحُت ىم باػبركج إذل اليمُت رأل اثنُت كانا جالسُت خلف الباب يغادراف 

 "جاء القهواجي كمسح الطاكلة. "ديدكش مراد قابل لشارعاؼبكاف، فأسرع كجلس على اؼبقعد اؼب

 نص." أريد قهوة نص -

تسربت إذل نفسو موسيقى بتهوفن كرائحة عطر فبتزجة برائحة دخاف السجائر، اجملتمع على 
شكل سحابات متقطعة يف جو اؼبقهى، كضوء أضبر يغمر االشياء فيعطي الستائر ك األرائك 

 .  (1)الدـ" كبدالت مستخدمي اؼبقهى لوف

األجساد فيو "مقهى اللوتس" يظهر بأنو مقهى تلتقي  يف التشكيل الظاىرم ؽبذا اؼبقهى
 آخره خاصة بعد الظهَتة، باعتبار أّف ىذا اؼبكاف هبمع ما عن امكتظ الضوء، يبدك أنو مقهىب

حبيث يكوف مفتوحا إذل  ،بُت الراحة كشرب القهوة ك اؼبشركبات ك التمتع بالنظر إذل اػبارج
كتبدك مساحة مقهى اللوتس مساحة تتسم  مراد"ىنا يفتح على شارع "ديدكش حّد ما، فهو 

قيمتها اعبمالية من تزيد ك الستائر ك األرائك  ك الكراسي لطاكالت فا باالتساع ك الضيق،
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كىنا يشَت الكاتب إذل  ،تشكل لنا صباليات ىذا اؼبكاف ف ،خالؿ اؼبوسيقى ك األضواء الرائعة
 .والعالقات الفكرية اؼبتصارعة داخل

"مرسيدس" كقفت جبانب الطوار  "إذ صوت فرامل بقوة، كرأل من خلف زجاج النافذة سيارة
غادرىا كهل بدين يبيل إذل القصر، عب الطريق ك دخل إذل اؼبقهى ، كعندما دل هبد  اؼبقابل

م فاضت على جانيب اؼبقعد رغم سعتو، منتفخ مقعدا يف الداخل جلس قبالة كومة من الشح
ميص مفتوحا... مّد الوجو بارز العينُت سبيل بشرتو إذل االضبرار، كلشدة اكتناز عنقو بقى زر الق

من ضغط  ربطة العنق، كيبسح قطرات من العرؽ تصببت على جبينو، عندما  الرجل يده ىبفف
 :أحضر القهواجي القهوة قاؿ لو الرجل بصوت غليظ

 كا باردة .كو 

شعر بتعب كاسًتخاء يسرل يف مفاصلو فغاص يف اؼبقعد الوثَت كاستقرت عيناه على بطن 
 .(1)الرجل، شعر بتضاؤؿ جسمو أماـ ىذه الكرة الكبَتة"

 اختالفات الناس بكل ما وبملونو منفيو مالمح كأفكار  تتمازجحيث  اؼبقهى مكاف منفتح، 
كإف ى رّكاده أف وبًتموا بعضهم البعض، كعل بفكر أك ثقافة معينة فهو ليس مكانا خاصا

بالنظر إذل -  يعطيالد بطل القصة ك االذباىات السياسية لذلك قب فكار ك القيم اختلفت األ
االجتماعية  للمقهى كظيفتو -الذم يصفو بكومة الشحم ذلك الرجل االقطاعي الضخم،

 عنمنها الراحة، االبتعاد  الثابتة أيضا إال أف اؼبقهى عند بطل القصة يقـو بوظائف أخرل،
فالشعور بالتعب دفع الشخصية  ...التدبر يف خلق اهلل ك الشركدبالوحدة ك  بعض األماكن

على بطن  ارتا قد استقنبو قبدإال أف عيني َت،أجل االرزباء فغاص يف مقعده الوث للمقهى من
اؼبقهى عنده ىو كمنو فجل، فأحس بصغره أمامو "شعر بتضاؤؿ جسمو أماـ ىذه الكومة" الر 
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و الرجل الطيب مكاف للنسياف ك التذكر يف آف كاحد، كطبيعي أف يلجأ إليو بعد موت عم
 بذلك إذل فشل ىذا النظاـ َتؿباضراتو عن االشًتاكية ك كأنو يش إلقاءالذم كاف يشجعو على 

 قطاعي اؼبستبد:سبب يف موتو ىي ـبلفات النظاـ اإلما يسمى بالثورة الزراعية ك الك فشل 

 عن زيارتو يف اؼبستشفى كقبل أف تودعو قلت لو: "...سأؿ عنك عندما تأخرت يف اؼبرة األخَتة

 لن أسبكن من زيارتك يـو الثالثاء اؼبقبل. -

 ؼباذا؟ -

 سأشارؾ يف ملتقى دراسي حوؿ الثورة الزراعية. -

 عيناه كقاؿ بصوت خافت: أساريره كؼبعتانبسطت 

 (1)"البلد" كذكر أف أمالؾ اغباج أضبد كزعت على اػبماسة" زارين يـو األحد أحد سكاف -

فنجد أف السارد يبدأ يف اسًتجاع األحداث اؼباضية ك ىو  لالسًتجاعتشكل اؼبقهى مكانا  -
إال أف فكره هبوؿ يف خواطر ماضية  ينظر يف كجوه ركادىا كتارة ينظر للشارع، اهجالس في

حيث يتذكر فرح عمو ببداية زكاؿ االقطاعية، بتوزيع أمالؾ اغباج أضبد  كأحداث أثرت فيو،
"ففي  ك الشخوص األفكاركيبقى اؼبقهى ىو نقطة التقاء  .ككاف ذلك قبل موتو على اػبماسة.

ل ك تظهر يف الوقت تبدؿ مناخ اؼبقهى ك ألواهنا كحيامها زبتفي شخوص كتظهر شخوص أخر 
نا يظهر ظل شخصية عمو اؼبتويف كى (2)نفسو ظالؿ الشخوص ك احملركات االساسية ؽبا"

 ب السل:بسب

 قلت للطبيب: "
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 ىل ىو السل؟ -
 نعم مع ضربة ىواء قوية. -
 أصيب منذ مدة طويلة. -
- ........................ 

عليها حبركؼ غليظة معلقة كتب لوحة عندما كنت تنتظر هناية الفحص استوقفتك  -
 سوداء: "أسباب السل:

سوء التغذية، مسكن ال يتوفر فيو على الشركط الصحية الالزمة، كابتسمت...كابتسمت يف  -
 . (1) نسوا األسباب اغبقيقية." آخر بلاستخفاؼ...إهنم نسوا شيئا 

ا  فيميلـو نفسو كيف ترؾ عمو يبوت تظل الشخصية يف اؼبقهى تتذكر تفاصيل أحداث ماضية، 
ؿ لَتل اضمحاليعيش سكيظن أف عمو  ،كاف ىو يشرح ميثاؽ الثورة الزراعية يف اؼبلتقى

 :كأمثالو كلكن ىذا النظاـ مازالت ركاسبو اؼبتمثلة يف ىذا الرجل ...اإلقطاعية

و الغليظ: ناكلٍت جريدة كأعطٍت  ضرب الرجل بيده على الطاكلة كنادل القهواجي بصوت"
، كقد كفق الكاتب يف  األيدكلوجيةفكار تتجلى فيو األمكاف  ىواؼبقهى ف (2) سكركث..."ك

األفكار اليت كانت تراكده حوؿ النظاـ  بسط للمتلقيالذم من خاللو اؼبكاف ار اختي
االقطاعي/ النظاـ االشًتاكي اؼبتمثل يف الثورة الزراعية، فلم يصبح ىذا اؼبكاف ؾبرد كعاء مؤقت 

بقدر ما أصبح مكانا للراحة  ك الشركد ك اعبلوس مع النفس رغم ازدحامو ك الضجيج  ؼبرتاديو
ك   االماكن حيث تلتقي فيو كل شرائح اجملتمع، فهو النهاية اؼبكانية لسلسلة  الذم يلفو،

 .رافق الشخصيةاألفكار ك التعب الذم ي
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ورؽ لشرب القهوة ك اؼبشركبات كاللعب بال تتلخص فكرة اؼبقهى يف ىذا النص بأنو مكاف 
اتية اؼبتعددة اؼبهنية منها جاع اؼباضي ك الراحة من الوظائف اغبيك...إال أنو يظهر كمكاف السًت 

رسخ ؼببدأ االمتالؾ ك القوة، فيظل ذلك  أيديولوجياكتأمل اآلخر الذم يبثل فكرا  سرية،ك األ
 :كومة من الشحمة اؼبالكة  ذك الصوت الغليظ الذم يعب عن الطبق الرجل،

 صاح الرجل بصوتو الغليظ: -"

 اغبساب... قهواجي، تعاؿ خذ -

على  ؼبا حضر القهواجي دفع كل منهما حسابو ك ألقى ىو نظرة على اعبريدة اؼبوضوعة
 فوقها خبط أسود غليظنات صورة رجل كضعت يف إطار ككتب يف صفحة االعالفرأل  الطاكلة،

أف يتقدـ إذل  الدنيئة" على كل شخص كاف ضحية ألعمالو تاؿ" كربتها قرأ "ىذا الشاب ؿب
الفرقة اعبنائية ألمن اعبزائر الكبل خرج من اؼبقهى كخّيل إليو أف كجهي الرجل ك الشاب 
يتبادالف اؼبوضع يف إطار اعبريدة كشيئا فشيئا اتسع اإلطار كاختفت صورة الشاب اليت رآىا يف 

سرحا غبوار م ىنايظهر اؼبقهى   (1) صورة رجل اؼبقهى الضخم..." هاة، كحلت ؿبلاعبريد
فيو كتنتهي فيو، كىو مكاف مفتوح/  حداثيدكر يف ذىن الشخصية حيث تبدأ األنفسي 

على عدة أمكنة ككذلك كما أنو ينغلق على عدة كجوه كشخصيات ، مفتوح مغلق، كاسع/ضيق
يتسع لكل ىذه الشخصيات بكل ما ربملو من ، كلكنو يديولوجياإتؤثثو نشهد صراعا فكريا ك 

 أفكار ك توجهات كتضيق على ؾبموعة من العالقات اليت تربط ركاده.

اليت سبيز القرية/  أليديولوجيةالرصد التحوالت  مكانا عل من اؼبقهىكقد حاكؿ القاص أف هب
قطاعية على ة كما سبارسو اإليالطبق كجود اؼبدينة يف ذلك الوقت، حيث يشهد ىذا اؼبكاف على
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بعض اؼبمارسات ك ما وبدث كينعكس على ل اكعاء زمني "مقهى اللوتس"اجملتمع، كلذا كاف 
 اجملتمع يف تلك الفًتة.

من اؼبقهى كظيفة إعالمية من خالؿ اعبرائد اليت تزين طاكالمها ك اليت تؤكد  يف األخَت تتخذ 
تؤرخ  كمكاف  عي، إال أف اؼبقهىالرجل االقطا يبارسهاة اليت ئنياألعماؿ الدالشخصية خالؽبا 

 لظهور ما يسمى بالثورة الزراعية.

ك  نص الركائي أك الشعرم، لو أبعاد يظهر أف اؼبكاف يف العمل القصصي مثلو مثل اؼبكاف يف ال
كدالالت، فقد يكوف لو دالالت تارىبية تتمثل يف بعث الشخصيات ك اسقاطها على  رموز

 حداثبآخر للتاريخ من خالؿ ذكر بعض األكقد يكوف حافظا بشكل أك  ،الواقع اغباضر
 كما أنو قد يتجسد يف أماكن ؿبددة. ،كاألظباء التارىبية

اجملتمع كالعادات  كما يظهر البعد الديٍت ك الثقايف يف القصة مرتبطا بالعادات ك التقاليد ك نقد
أف اؼبكاف يف ربوؿ مستمر بُت العداء ..كما باؼبرأة.خصوصا ما تعلق منها  كالتقاليد البالية

قد ، كما قد يصبح اؼبكاف األليف مثل البيت مثال إذل مكاف معارض ك مرفوض كمعادكاأللفة ف
مفتوحة كمنابر ثقافية كحجرة ظبَتة مثال اليت سجنها  اكنلقة إذل أمماكن اؼبنغتتحوؿ بعض األ

 بالكتب ك اجملالت... مليءأبوىا فيها فحولتها من سجن إذل مكاف ثقايف 

مكنة يعوض اؼبكاف الواحد الكثَت من األكما  أف للمكاف أثره الكبَت على الشخصية ك قد  -
يظهر البعد الديٍت لألمكنة من خالؿ اؼبظاىر ك االحتفاالت اليت فيصبح متعدد اػبدمات، ك 

الفرح ك التهليل إذل مكاف لالحتفاؿ ك مثال  اؼبسجدككما قد يتحوؿ مكاف العبادة   تقاـ فيها،
أشارت إذل البعد فقد بعض القصص ، أما ك التكبَت مثل االحتفاؿ باؼبولد النبوم الشريف

 للمكاف خاصة األمكنة اليت تكوف يف ذبمعات سكنية كبَتة مثل القرية ك اؼبدينة األيديولوجي
 االشًتاكية.ك  قطاعيةبُت اال يدا للصراع القائمكاف/اؼبقهى ذبسفكاف اؼب
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فعال داخل العمل القصصي القصري،  حاولت منذ البداية أن أتناول موضوع ادلكان كنعصر
وأنو أيضا ديثل دعامة احلبكة القصصية وليس فقط دعامة احلبكة الروائية، ووجدت أن األمكنة 

إىل حضورىا ادللفت يف القصة يف القصة القصرية مثلها مثل األمكنة يف الرواية، فباإلضافة 
عليو حياة ومواقف الشخصية  القصرية اجلزائرية ادلعاصرة ،فإهنا كانت األساس الذي قامت

 القصصية، وقد توصلت إىل النتائج اآلتية:

بداعية روحية كيانية منبعثة من درجة إجتربة عترب ، يحضور ادلكان يف القصة القصرية اجلزائرية
، زاوية اذلندسية الطوبوغرافيةتلك ال بعد عنونجده قد أف  ،بادلكان اجلزائري  احساس الكاتب

 التخييلية.و  حدوده الواقعية اآلنية و  ومتفصالتو بكل تعاجلحاول مو 

  يف تشكيل وجدان اإلنسان  بالغال األثركان لو اجلزائرية القصرية ادلعاصرة  القصة دلكان يف إن ا
اجملموعات القصصية اليت بني ضئيل يف الحضوره فيها رغم  لذلك جنده قد جتلى حياتو،رسم و 

  أيدينا.

تقريبا يف كل  تذكر اليت ات، يفًتة الثمانين اجلزائرية القصرية خاصة يفادلدينة يف القصة تبدو 
احملورية وتكون النهاية دائما كيفية  كرىو الشخصياتت اعاديم امكانالنصوص اليت بني أيدينا، 

لعوامل نفسية واجتماعية بينت  مكانك  ادلدينةالرحيل و اخلروج منها وقد أخضعت النصوص 
اجملموعات القصصية اليت بني  يفمن خالل ذلك منبع تلك النظرة السوداوية، وليس للناظر 

ليو الشخصية ولكن ال إتلجأ ، اضطراري مكان وكأنو ،أيدينا حكم آخر حول ادلدينة إال النفور
 .توالعودة من حيث جاء الفرار و اخلالصمنو وتلوذ ب متلحىت تلبث 

للخالص مث اخلروج " كادلدينة مثال " اذلروب إىل بعض األمكنة القصصية تتمثل يف إن احلركة 
يقهر مثال" الريف مكانا آخر "كوالتجربة قائمة مادام أن  منها للخالص أيضا، فاحلركة مستمرة
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الشخصية فهي بالضرورة جتعل ادلدينة ىي اخلالص من ىذا القهر وعندما تواجو مشاكل ادلدينة 
 .جنتها بادلقارنة مع جحيم ادلدينة إىل أدراجهارجع الشخصية ت

أعطت القصة اجلزائرية القصرية صورة عن احلياة اجلزائرية أثناء الفًتة االستعمارية من خالل ذكر 
ية اليت قامت هبا حسيبة بن والعملية الفدائ"حانة جورج عليها مثل "الدالة  اكنمبعض األ

 شرب لكان يلجأ إليو الفرد لكمتوظيفا واقعيا  انة حلا تفوظقد ، كما جند القصة  بوعلي
 السكر.و 

فنجد  مثال كادللهى ، مكنة ت جديدة لبعض األالنا دالتعطة اجلزائرية القصرية ادلعاصرة مل القص
مكان تلجأ ك حيث يظهر، موجودة يف كل ادلالىي والبارات خصائص ا وصفتو بصفات و أهن

 .واذلروب واالنكسار ادللليف أوقات إليو الشخصية 

عن الكبت االجتماعي  التعبريالقصة اجلزائرية القصرية من أجل يف مكنة بعض األكان توظيف 
 الشخصية. ادلرير الذي تعيشو

لقرية قد أشارت إىل بعض التفاصيل اذلندسية ل بعض القصصجند الناحية اذلندسية  من
 مربعة الشكل  تتفرع فيها ديار مبنية بالطوب األزرق . فوصفتها بأهنا 

وحنس يف ادلنت  (،الشمس  العني، الرملية،ضاب ارتبط وصف القرية مبظاىر طبيعية ) اذلكما 
كما نشعر باحلب الذي يربطو هبذا ادلكان من خالل   القرية،اقًتاب القاص من أيدينا بني الذي 

إال أنو ادلكان الذي حيمل البعد  ،يضاأعوضو عن ادلدينة والريف  عليهاىذا اذلدوء الذي أسبغو 
 باعتباره من افرازات النظام اإلشًتاكي. يديولوجياال

و  يظهر ادلكان يف العمل القصصي مثلو مثل ادلكان يف النص الروائي أو الشعري، لو أبعادا 
سقاطها على إارخيية تتمثل يف بعث الشخصيات و رموزا ودالالت فقد يكون لو دالالت ت
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 الواقع احلاضر، وقد يكون حافظا بشكل أو بآخر للتاريخ من خالل ذكر بعض األحداث
 .التارخيية

قد يتحول و لألمكنة من خالل ادلظاىر و االحتفاالت اليت تقام فيها،  كما يظهر البعد الديين
لالحتفال و الفرح و التهليل و التكبري مثل االحتفال مكان العبادة كادلسجد مثال إىل مكان 

بادلولد النبوي الشريف، أما بعض القصص فقد أشارت إىل البعد األيديولوجي للمكان خاصة 
األمكنة اليت تكون يف جتمعات سكنية كبرية مثل القرية و ادلدينة، فكان ادلكان/ادلقهى جتسيدا 

..وقد وقفنا على عدم اتفاق اجملموعات القصصية على ة.للصراع القائم بني االقطاعية/االشًتاكي
 جناح ما يسمى بالثورة الزراعية .

 أيضا الثقايفالدالة على البعد األمكنة إىل أيدينا  اليت بنيالقصصية  اجملموعاتبعض أشارت 
بالعادات و التقاليد  رتبطالذي  ينقد اجملتمع مكنة يوظف لغرض ذكر بعض األ وقد الحظنا أن

 البالية خصوصا ما تعلق منها بادلرأة...

فقد يصبح ادلكان األليف مثل البيت مثال  واأللفة وحول مستمر بني العداء كما أن ادلكان يف
ماكن ادلنغلقة إىل أماكن مفتوحة ، كما قد تتحول بعض األفوض ومعادإىل مكان معارض و مر 

. 

فيصبح  من األمكنة العديدالكبري على الشخصية و قد يعوض ادلكان الواحد  للمكان أثره
  .متعدد اخلدمات

ادلكان يف القصة اجلزائرية القصرية ادلعاصرة، رغم قلة حضوره بالنسبة لعناصر القصة إن    
القاص  احاول فيهالقصرية تتميز بالتكثيف اللغوي  األخرى كاحلدث والزمان وىذا ألن القصة

وصفو عدت عن تطاع أن يرسم لنا صورة عنو وإن ابتيعطينا جتربة خاصة بو واس اجلزائري أن
ادلتلقي إيهام وىذا ألجل ،  ختييليةية أكثر منها عواقأمكنة كانت ىندسيا وشكليا إال أهنا  
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، كما أنو كان دائم التحول فبعض األمكنة األليفة جندىا قد وحولت إىل معادية  بالواقع
يف عدم فللشخصية دور ىام ، اليت تعيشها الشخصية  يتماشى واألوضاع لعكس ، وىذا وا

 كمكان تظل مصدر عداء بالنسبة للقاص اجلزائري ادلعاصر.ادلدينة  ثبات األمكنة، إال أن 

موضوعا خصبا  ادلعاصرةموضوع ادلكان وعالقتو بالقصة القصرية اجلزائرية  يبقى يف األخريو 
 دلا ذلذا األخري من أمهية كبرية .الدراسات النقدية والتطبيقية حولو، الكثري من حيتاج إىل 
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ومنذ ظهورىا يف منتصف القرن التاسع عشر ادليالدي وازدىارىا يف  ،إن القصة القصرية
          عن  زلو الفنية واجلمالية اليت متيزهلو مال ،األدبية األنواع من كنوعالقرن العشرين ترسخت  

نتقل من التعميم إذل و يي الفن األقرب إذل روح العصر، ألنوى ،األخرى  األنواعباقي 
يستمد ىذا الفن صعوبتو عرب عن موقف معني يف حياة الفرد، ومن ىنا كما أنو ي ،التخصيص

 فالكتابة فيو تتطلب اإلجادة واالختصار وفن اإلجياز .

ادلضامني  اأما القصة القصرية اجلزائرية ادلعاصرة فقد مرت مبراحل متعددة ، تطورت من خالذل
ن إال أ أهنا نشأت يف أحضان احلركة اإلصالحية واألشكال الفنية والرؤى واألساليب ، ورغم

اقع اجلزائري بكل أبعاده ، ولقد أثرت ىذا دل دينع بعض الكتاب من التحرر وزلاولة تصوير الو 
 ،أثناء الثمانينياتوضاع االقتصادية ادلزرية والسياسية على القصة القصرية اجلزائرية ادلعاصرة األ

حا عن رؤاىا السياسية ، لذلك جندىا خسرت الكثري وأصبحت بعض النصوص تعرب تعبريا فاض
وقراطية والرشوة تفشي البري من أدبيتها ، إال أهنا استطاعت أن تعطينا جتربة واقعية عن 

يف  ك على البيئة ادلكانية، وتعمقتعن انعكاس كل ذل البحثحاولت واحملسوبية...، و لقد 
اجملموعات بعض للمكان من خالل  نواعإذل عدة أ خرييف األتشكيل ادلكان حبيث توصلت 

راجية من اهلل أن ديد يف  عمري للتعمق أكثر يف  القصرية الصادرة يف فًتة الثمانينياتالقصصية 
 .فًتات زمنية الحقة

              ن والعرب أمثال لفين كما حتدث عنو النقاد الغربيو على ادلكان ا الدراسةاعتمدت 
بروب ، جوليان قردياس، يوري لومتان ، غالب ىلسا ، ياسني  " غاستون باشالر  فالدمري

كما ، ومبدأ التقاطب   "غاستون باشالر"على شعرية صالح صاحل ...اخل "، إذ ركزت   النصري
وثنائية ، ادلعادي نليف / ادلكا: ادلكان األثنائية وري لومتان " فًتكزت الدراسة على "ي بينو

، يديبني  ز يف اجملموعات القصصية اليتبر ادلكان األوقد كان  أماكن اإلقامة وأماكن اإلنتقال
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 ادلكانوظائف استجالء  كما حاولت ،معادي كمكان   ادلدينةو  رمحي أليف مكانكالريف  
 .وبعض أبعاده

اصة على ادلكان الروائي خ باالعتماد ،إن ىذه الدراسة حاولت االقًتاب من ادلكان القصصي
ن ىذه األخرية أل ،تعد على أصابع اليدادلتعلقة بادلكان يف القصة القصرية ن الدراسات باعتبار أ

برز الختصارىا وإجيازىا ، عكس الرواية اليت تكون يف العادة األ ال يكون فيها ادلكان العنصر
ا من اجملموعات القصصية اليت اخًتهتستخرج بعض األمكنة ن أأ ،إال أنين حاولت رواية أمكنة

يف الفصل وقد حاولت  ،ستطيع اخلروج بتجربة قصصية متكاملةمتقاربة حىت أمن فًتة زمنية 
فت من ناقد إذل جندىا قد اختلنواعو ووظائفو وأبعاده اليت وأ حيط مبفهوم ادلكانالنظري أن أ

منها : كتاب " شعرية ادلكان "  ذكرأيف ذلك على رلموعة من الكتب  آخر ، وقد اعتمدت
، وكتاب "الرواية وادلكان "لياسني النصري ، كتاب "ادلكان يف الرواية العربية"  لغاستون باشالر

على بعض الكتب  ،كما اطلعت"لصالح صاحل  لغالب ىلسا ، وكتاب "قضايا ادلكان الروائي
 -القصة القصرية اجلزائرية الثورية  اجلزائرية مثل كتاب: تناولت ادلكان يف القصة القصرية اليت 

للناقدة "أوريدة عبود "، وكتاب "مجاليات ادلكان  -ة لنفوس ثائرة لعبد اهلل الركييب دراسة بنيوي
اخلاصة بادلكان دراسات ....وتبقى الدراسات يف القصة اجلزائرية القصرية" لألستاذ أمحد طالب

كما وضع "جريار جنيث" القانون اخلاص "بالزمن"   بو؟،ن تضع لنا قانونا خاصا دل تستطع أ
 جهود فردية.رلرد بقى " فالبحث فيو يامون" القانون اخلاص "بالوصف والشخصيةو"فيليب ى

، اليت إن ىذه الدراسة جاءت كإضافة للدراسات اخلاصة بادلكان يف القصة اجلزائرية ادلعاصرة
مقارنة مبا حيملو ىذا العنصر من دور مهم يف العملية االبداعية ، فاستطاعت  تعترب قليلة جدا

 ، والًتاثة" ادلعاجم اللغوية والفلسفي :ماىية ادلكان الفين من خالل أن تتوغل نوعا ما يف
ن للمكان قيمتو يف بناء العمل الفين سواء لغريب والعريب" وكلها اتفقت على أالعريب ، والنقد ا

أو قصة، كما قد يصبح أحد الشخصيات األساسية فيو، وديكن لو أن يعطي حملة  أكان رواية
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ويعطي ادلتلقي حملة تعريفية عنها  إن دل يكن ىو الشخصية حبد ذاهتا، الشخصياتتعريفية عن 
 كما أنو قد يكون حافظا للتاريخ أيضا.

قدم جتربة القصرية اجلزائرية ادلعاصرة أن أ النصوص القصصية بعض من خالل ولقد استطعت
األنواع إذل الوظائف كانت غري متكاملة عن ادلكان ،إال أهنا استطاعت أن تتجاوز  وإن

إذل االستعانة ببعض اإلجراءات  أتلذلك فقد جل ،استنادا إذل وصف بعض األمكنة واألبعاد
 ليها لالقًتاب منها أكثر.اخلاصة بالوصف "كشجرة الوصف " مثال واسقاط بعض األمكنة ع

القصرية ادلعاصرة ػػػػػ من  القصة اجلزائريةادلكان يف أن لقد توصلت للعديد من النتائج أمهها 
         ػػػ قد تعدد وتنوع خاصة ادلكان االجتماعي اجملموعات القصصية اليت اخًتناىا خالل 

اذلندسية  يبعد عن ادلكان تلك الصفة ن القاص اجلزائري استطاع أنادلعادية وأواألمكنة األليفة و 
، كما ليةيوالتخياآلنية  و حدوده الواقعية  متفصالنوعاجلو بكل و ، اللصيقة بوالطوبوغرافية 

فيها رغم  لذلك جنده قد جتلى حياتو،رسم  و  أثره يف تشكيل وجدان اإلنسانن يبني استطاع أ
نو يتفق مع القاص أيدينا، كما أت القصصية اليت بني موعااجمليف  ضئيال كانحضوره   أن

احملورية  كرىو الشخصياتت عادممكان ك فتجلت يف النصوصوالروائي العريب يف كره ادلدينة 
بل جتسد الريف كمكان أليف ورمحي  ، بادلقاائما كيفية الرحيل و اخلروج منهاوتكون النهاية د

القصة اجلزائرية القصرية صورة عن احلياة اجلزائرية أثناء مكنة ادلوظفة يف بعض األأعطت كما 
 فكانت شاىدة على بعض ادلواقف التارخيية .الفًتة االستعمارية 

كان توظيف فنا دالت جديدة لبعض األمكنة زائرية القصرية ادلعاصرة دل تعطة اجلالقصإال أن 
 الداللة.توظيفا فارغ بعض األمكنة يف القصة اجلزائرية القصرية 

ستمر بني العداء واأللفة فقد ادلكان يف حتول ممكنة يف حتوالهتا، فإال أهنا استطاعت رصد األ
ادلكان األليف مثل البيت مثال إذل مكان معارض و مرفوض ومعاد، كما قد تتحول  تحولي
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أثره الكبري على الشخصية و قد يعوض ، وبينت  ادلنغلقة إذل أماكن مفتوحةماكن بعض األ
  .فيصبح متعدد اخلدمات من األمكنة العديدادلكان الواحد 

حاولت االقًتاب من ادلكان الذي يعترب من العناصر الفنية اذلامة واليت قد إن ىذه الدراسة 
ماتزال الدراسات النقدية دل تستقر إذل وضع نظرية متكاملة خاصة بو، واالقًتاب من القصة 

األدب فأخريا القصرية اليت تعترب الفن األصعب انطالقا من شروط الكتابة فيها وتعقيدىا ، و 
لكثري من الدراسات ادلعمقة فيو، وىي بذلك كانت دراسة اجلزائري الذي مازال بكرا حيتاج إذل 

فتحت الباب على مصراعيها أمام الباحثني والنقاد ادلهتمني مبوضوع ادلكان والقصة جريئة 
  صرية واألدب اجلزائري.الق
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Le résume : 

      Depuis sa parution au milieu du 18é siècle et sa propriété au 
20é l’histoire courte s’établit comme une forme des formes 
littéraires. Elle a des traits artistiques et esthétiques qui la  
caractérisent  du reste des autres formes et c’est l’art le plus 
proche de «  l’âme ( l’esprit ) de l’époque » parce qu’il transite 
de la généralisation spécificité ,  En plus il traduit une a altitude 
spécifique dans la vie d’un individu et de là , cet art preuve sa 
difficulté .Ecrire dans ce domaine exige non seulement le 
savoir mais aussi la concision et l’art de la perfection . 

Quand pour l’histoire courte algérienne contemporaine , elle a 
passé par plusieurs étapes d’ou se sont évolués contenus , 
formes artistiques , visions et styles . Bien qu’elle soit née entre 
les bras du mouvement réformiste ; cela n’a pas empêché 
quelques écrivains de s’en libérer  et tenter d’imaginer ( 
dessiner ) la réalité algérienne avec toutes ses dimensions . 
Certes les situations économiques lamentables et la politique 
ont eu des influences sur l’histoire courte algérienne 
contemporaine durant les années 80 . Des textes s’exprimaient 
d’un langage  dépourvu de sa vision politique .  

     C’est pourquoi , dit on qu’il a perdu beaucoup de sa 
littérarité et a révélé une réelle expérience dans la propagation 
de la bureaucratie , de la corruption et du favoritisme , 
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l’histoire courte algérienne a cherché que tout se reflété sur 
l’environnement localisable et elle s’est approfondie dans la  
structuration ( formation ) du lieu et elle a finalement abouti à 
divers sortes de lieux à partir de quelques ensembles narratifs 
courte crées durant les année 80 .  

Dans ces études ; nous nous sommes appuyés sur le lieu 
artistique comme ont en dit les hommes des critiquer 
occidentaux  et arabes , tel que Gston Bachelard , Vladmir 
Prweb ,  Julien Greimas , Yuri Ghaleb Halassa ,Yacine 
Ennacir ,Salah  Salih … etc . 

     Qui , nous nous sommes concentrés sur la poétique de 
Gaston Bachelard et le principe de la polarisation comme l’a 
démontré Yuri Eotman . L’ étude n’était centrée alors sur deux 
couples : lieus sociable et lieu antagoniste ( hostile ) ( ennemi ) . 
Nous avons étudié le lieu social du moment qu’il était la plus 
visible manifeste dans les ensembles narratif qui étaient entre 
nos mains . C’était la ville : lieu hostile, la ville : lieu réel , 
ensuite la compagne considérée comme lieu sociable ; la 
compagne lieu clément , la compagne : lieu naturel et enfin le 
village qui était le résultat des mutations politiques a vu la 
disparition de la féodalité et l’apparition de  ce qu’on appelle le 
socialisme . D’après les couples suivantes : vêlage système 
socialiste du as  le village/ pays . Aussi avons-nous essayé de 
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faire (  builler ; transfigurer présenter les dimensions du lieu et 
de ses fonctions Cette étude a suscité tenté de s’approcher du 
lieu narratif s’appuyant surtout sur le lieu dans de l’orateur / 
bruiteur –estimant que les études relative au lieu dans l’histoire 
courte se comptent «  sur les doigts de la main «  c’est-à-dire 
sont très peu parce que cette dernière ne possédé pas de facteur 
visible pour son résumé raccourcie et sa concision , par 
opposition contraire à l’histoire , habituellement une histoire 
des lieux . Jai lieu essayé d’indiquer quelques lieux des 
ensembles historiques que j’ai choisis d’une étape 
temporellement proche afin que je puisse dégager une 
expérience narrative parfaite . J’ai aussi essayé au chapitre 
théorique d’entourer le lieu d’un concept , de ses types ; de ses 
fonctions ; de ses dimensions .  

Nous trouvons que ce si histoire diffère des critiques de l’un à 
l’autre chez les personnages .Pour cela je me suis appuyée un 
ensemble d’ouvrages dont je cité : livre : la poétique du lieu de 
Gaston Bachelard , le livre de Yacine Ennacir : intitulé le conte 
et le lieu , le livre lieu dans le conte arabe de Ghaleb Halassi, la 
problématique du lieu narratif de Salah Salih .    

     Nous avons pris connaissance de certains ouvrages traitant le 
lieu de l’histoire courte algérienne comme . Etude structurelle 
morphologique des âmes révoltées , de Abdellah Rekibi , 
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critiques de Ourida Aboud  .Esthétique des lieux dans l’histoire 
courte algérienne du professeur Ahmed Taleb ,restent les 
études spécifiques au lieu , études qui ne peuvent mettre un 
code qui lui sort propre .Comme Gerard Ganet a mis un loi 
propre au temps , Philippe Hamane a créé une règle propre à la 
description et à la personnalité . 

       Ce qui nous permet de comprendre que les recherches 
dans «  ce lieu » demeurent de simples efforts personnels . 
Cette étude s’est avérée comme supplément aux études 
spécifique au lieu dans l’histoire algérienne courte 
contemporaine , elle est cependant considérée très peu par 
rapport au facteur comme rôle important dans les opérations 
inventives .Elle a pu s’introduire dans ce qu’ est le lieu 
artistique des dictionnaires linguistiques et philosophiques .  

      Le patrimoine arabe , les critiques occidentales et arabes 
sont très unanimes que le lieu a sa  valeur dans la construction 
du travail artistique que soit pour un roman vu une histoire 
.Un des personnages principaux peut y rester et donner un 
aperçu identitaire des personnages et il se peut qu’il soit lui –
même ce personnage , il transmet un aperçu identitaire de lui , 
et il est peut être conservateur de l’histoire . 

     J’ai pu à partir des textes d’histoires courtes algériennes  
contemporaines présenter une expérience même si elle est 



293 
 

incomplète quant au lieu .Elle est parvenu même à dépasser 
toutes sortes de fonctions et de dimensions basée sur la 
description de certains lieux , ce qui m’a poussée à mon tour 
d’utiliser certaines procédures de description comme l’arbre de 
description comme exemple et la mise de certains lieux pour 
nous en approcher davantage . Je sur arrivée à de nombreux 
résultats, le plus important le lieu dans l’histoire courte 
algérienne contemporaine à partir des ensembles que j’ai 
choisis , le lieu social s’est surtout multiplié et diversifié aussi 
que les lieux sociables et antagoniste ( ennemis ) .  

       Le romancier algérien est parvenu à éloigner du lieu 
l’autre aspect d’ingénierie et topographique  qui lui est collé et 
la traité dans toutes ses articulations et ses limites réelles et 
imaginaires . Il a en effet prouvé son influence dans la création 
du sentiment de l’homme et lui a peint la vie . C’est pourquoi 
nous trouvons qu’il y a transfiguré malgré sa rare présence dans 
les ensembles d’histoires qui sont entre nos mains .Il est aussi 
du même avis que l’historien et le romancier arabes dans la 
haine de la ville , ce qui s’est manifesté dans les textes comme 
lieu hostile et que détestent les personnages principaux 
centraux ; et finalement in se demande comment quitter  et 
s’en sortir . Au contraire , la compagne incarne un lieu sociable  
clément , aussi certains lieux , employés , dans l’histoires courte 
algérienne ont révélé une image de la vie algérienne durant 
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l’époque coloniale et elle était témoin dans certains 
comportements historiques . 

      Mais l’histoire courte algérienne ne mis a pas fournir de 
nouvelle significations des lieux , l’emploi de certains  lieus 
dans l’histoire courte algérienne était un emploi vide de sens 
signification . Ces lieux sont disposées en pleines mutation , 
des mutations permanentes entre l’hostilité et l’amitiés  et la 
sociabilité . 

       Certes , le lieu sociable devient comme une maison , lieu 
apposant refusé et hostile comme peuvent des lieux fermés se 
transformer en lieux ouverts .   

       L’histoire courte a montré que le lieux est d’un grand effet 
sur la personnalité , un seul lieu peut remplacer plusieurs et 
peut devenir multi service . 

     Cette étude a tenté de s’approcher d’un lieu considéré 
comme un facteur artistique important et les études critiques 
ne sont pas encore stabilités à mettre une théorie parfaite qui 
lui est spécifique .  

      C’approcher de l’histoire courte qui est prise comme art le 
plus difficile à partir des conditions d’écriture et de complexité 
qui s’y trouvent . 
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        Enfin la littérature algérienne demeure encore «  l’ainé » 
et elle a besoin d’être étudiée profondément , elle était étude 
partielle et maintenant elle a ouvert grande la porte devant des 
chercheurs et des homme de critiques , qui s’intéressent an 
sujet du lieu , de l’histoire courte et de la littérature algérienne 
. 
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Abstract:  

The short story since its appearance in the middle of the 

nineteenth century know its golden period (era) in the twentieth century 

entrenched as a type of belle letters like the other kinds already existed 

before with its own technical and aesthetic features that can be 

distinguished among the other arts.  

It’s the nears art to our era because it moves from the 

generalization to the customization and it expresses a special position 

in the daily life and that what makes writing a story a very hard work 

that needs mastery and well summarized.  

The Algerian contemporary short story has gone through several 

stages knowing a big progress in both content and aesthetic features, 

the point of new and style of writing.  

In spite of its appearance and growth during the reform 

movement all this didn’t prevent some writers from the liberation and 

tried to describe the Algerian reality with all its dimensions, the 

economic and politic circumstances have affected the Algerian 

contemporary short story during the eighties so some texts expressed 

political opinions instead of aesthetic of belle letters.  

Therefore, we find that it has lost a lot its literature. However, it 

was able to give us a realistic experience of the spread of bureaucracy 

and bribery and tried to look for the reflexion of all that on the reality. I 

depend in shaping (forming) the place to the extent that creating several 

types of places through some bed gowns of short stories published in 

the eighties wishing to go deeper in the study next time. 

the study based on the technical place exactly as westerns and 

Arabic’s artic critics spoke about such as Gaston Bachler, Vladimir 

Broep, Hulian Grimace, Yury Lotman, Ghaleb Hilssa, Yassine Ennacir, 

Salah Salih….etc” 
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It focussed attention on ‹‹Gaston Bachler Lattice, and the Polar 

precept›› explained by ‹‹Yuri Lotman›› in his study The Homey place 

and the bilateral of residence places and relocation ones whish was the 

senior place in the storical bed gowns between my hands. 

  The country side as a homey merciful place and the town as a 

hostile place and also tried to explain the function of the place and 

some of its dimensions. 

  This study tried to focus on approaching the storical place 

referring to the fictional place taking into account in the short story that 

the studies related to the place in short story are counted on the fingers 

of the hand because this latters didn’t contain the place as the senior 

element because of its summarizing in the opposite of the novel wish is 

in general a place novel, despite this.  

I tried to extract some places from convergent time period so I 

will be able to get a complete narrative experience and I tried in the 

theoretical essence of the technical place through ‹‹Lingual and 

philosophic Dictionaries, the Arabic heritage and the Arabic and the 

western criticism›› and all studies agrees that the place has a great 

value in building the at work as a novel or a short story and it is able to 

become one the main  characters and can give a definitional glance 

about the main characters if it is not the main character in itself and 

gives the receiver a definitional glance about it, besides it can be a keep 

for history as well. 

  I could trough some Algerian short narrative and contemporary 

texts to present even if it is not complete about the place meanwhile it 

could override the type to the functions and dimensions through the 

description of some places, there for, resort to the use of some produres 

for the description ‹‹as a description tro›› for instance and drop some 

places on it to get closer to it. 

I reached many results, the most important of which in the place 

is in the contemporary Algerian story through the stories we have 
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chosen-it may have multiplicity and diversity, especially the social 

place and the pet and hostile places. And that the Algerian storyteller 

was able to keep the topographical engineering feature attached to the 

place, and he treated it with all its immediate and real-word limits. 

He was also able to show its effect on the human consciousness 

and drauring his life, therefore we find that he was manifested in them, 

although his presence minimal in the collections of stories that are in 

our hand. He also agrees with the Arab narrator and narrator in hating 

Medina, and it was manifested in the texts as a hostile place that the 

central figures hate, and the end is always how to leave and get out on 

the other hand, the countryside was embodied as a place for my family 

and my mercy, some places employed in the Algerian short story gave 

a picture of Algerian during the colonial period, so it was a witness to 

some historical situations. 

However, the contemporary Algerian short story did not give us 

new connotations to some places in the short Algerian story was an 

empty hiring. 

However, it was able to observe the place in their transformations as 

the place is in a continuous shift between hostility and familiarity, so 

the home place may turn into an opposing, rejected and hostile place, 

and some closed places may turn into open places. 

It showed its great impact on the personality, and one place may 

replace many places and become multi-service. 

This study has attempted to approach the place which critical 

studies still have not settled to develop an integrated theory of its own 

and approach the short story, which is considered the most difficult art 

on the conditions and complexity of writing in it. 

Finally, Algerian literature, which is still virgin, needs a lot of 

in-depth studies. 
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It was thus a bold study that opened the door wide open to 

researchers and critics interested in the topic of place, the short story, 

and Algerian literature  
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