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 الشكر والتقدير:
 
 
 

 الحمد هلل الذي ىدانا ليذا وما كنا لنيتدي لوال أن ىدانا اهلل
 لك الحمد عمى نعمة العقل ونور الفيم ومنح الصبر واالرادة
 عمى اتمام ىذا العمل، ونقول الميم لك الحمد حتى ترضى

ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى ونصمي ونسمم عمى خاتم األنبياء 
 أما بعد :مم محمد صمى اهلل عميو وس

نتوجو بجزيل الشكر والعرفان والتقدير الى األستاذ الفاضل "عز دين جالوجي" 
 عمى النصائح والتوجييات التي قدميا لنا من أجل السير الحسن ليذا العمل .

 كمية اآلداب والمغاتكما نتقدم بعظيم الشكر الى كل أساتذة 
 عمال اإلدارة. بجامعة محمد البشير اإلبراىيمي والى كل

 والى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد
 

 وماتوفيقنا إال باهلل



 اإلىداء
 

 ،حيا بيـنالى مف  ،الى أغمى ما في الكجكد ،يدم ىذا العمؿ، الى معنى الحب كالعطؼن
العزيزاف الكالديف أف العمـ سالح كالحياة عقيدة،  نا كعممكنايالى مف عمال بجد في سبيم

 .أداميما اهلل 
 .كفقيـ اهلل في مشكار حياتيـ  عائمتنا الكريمة   ، ال ينقطعكبينيـ حبال  الى مف أمد اهلل بيننا

 ناكصديقات ناكأحبت ناالى كؿ عائمت
امعية السادة الى ىذه المرحمة الج منذ طفكلتنا ناكتككين ناالى كؿ مف ساىـ في تعميم

 المعمميف، كاألساتذة.
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 : مقدمة
 العالمية، الثقافية الساحة في كجكدىا تثبت أف عشر التاسع القرف في الركاية استطاعت

 مكاكبة عمى كقدرة مركنة مف عميو تتكفر ما بفعؿ األدبية األجناس قائمة تتصدر كأف
 كتقنيات بآليات السردم منجزىا كرصد الشكمي، التجريب إلى متكاصؿ كميؿ الكاقع، مجريات
 األفكار كبث المعرفة، إنتاج في اسياميا إلى إضافة جديدة، كمكضكعات متنكعة،

  كاإلجتماعية كالسياسية اإليديكلكجية
 أكد العربية، الثقافة في مستحدثا أدبيا مممحا المعاصر بشكميا العربية الركاية كتشكؿ

 األجناس مف سكاه ما تصدر في اليـك كحتى العشريف القرف مف الثاني النصؼ في جدارتو
 اىتماـ باستقطابو العربي، الثقافي الكعي في التجذر عمى كقدرتو سكخو أيضا كأكد األدبية،
  الراىنة التمقي عمميات في القراءة مساحة عمى كىيمنتو بؿ العربي، العالـ في القراء

 تجاكز ليا تنسى أف بعد كبيرا تطكرا االخرل ىي عرفت فقد الجزائرية، لمركاية كبالنسبة
 إغفالو يمكف ال حيزا شكمت متنكعة، ركائية أعماؿ كصدرت الفني، كالنضج التمريف مرحمة

 العربية الركاية خارطة في
 التناسب انعداـ يممس -تحديدا- كالجزائرية العربية الركاية بشؤكف الميتـ المتتبع أف غير

 كبصفة عميو، المشتعمة النقدية كالدراسات األبحاث كمجمؿ الركائي، النصي المنجز بيف
 . المكاف مقدمتيا كفي الفنية، مككناتو بعض عمى أخص
 الركائية الدراسات أغمب أغفمتو الذم الفني المككف بيذا البحث اىتماـ تكلد ىنا مف
 دعائـ إقامة في يشغمو الذم الدكر مف الرغـ عمى الركاية مككنات ببقية مقارنة-العربية
 التقاء نقطة كيشكؿ الحكي، سيركرة عمى يؤثر إنو إذ عناصرىا، تماسؾ عمى كالحفاظ الركاية
 ببنية الركائي المكاف يرتبط ال حركتيا كمنطمؽ كتفاعميا، تجمييا، كمجاؿ البنية، عناصر
نما فحسب، الركاية   عمى مككناتو اشتغاؿ خالؿ مف الداللية، أبعادىا تشكيؿ في أيضا يسيـ كا 
 أيضا يتصؿ كما كاألخالقية الركحية كالقيـ كالكطف كالتاريخ الذات عمى اليكية، مقكمات
 . العميقة الداللية بنياتيا عف فيكشؼ الركاية، أغكار إلى القارئ خاللو مف ينفذ التمقي، بعممية
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 المكانية المكضكع طرؽ عمى الركائي، المكاف يكتسبيا الي البالغة األىمية حفزتني لقد
 كازداد مفالح محمد المتميز الجزائرم الكاتب ركايات في كتحديدا الجزائرية الركاية في

 التي كالدراسات األبحاث مف العديد عمى اإلطالع لنا تسنى أف بعد بالمكضكع انشغالنا
 أغمب كانت فقد المكاف، بعنصر المباشر اىتماميا عدـ كمالحظة الجزائرية الركاية تناكلت

 أك لمزمف دراستيا سياؽ في تناكلو أك كإطار، إليو باإلشارة تكتفي التطبيقية، الدراسات
 عناصر مف غيره حظي مثمما يحظى لـ المكاف أف لي تأكد ىنا كمف الركائي، الفضاء
 تطكر، مف يشيده مما الرغـ عمى البحث، مف يستحقو ما ينؿ كلـ النقدم، باالىتماـ الركاية
 اإلنساف بماضي تتصؿ معقدة إشكاالت مف يطرحو كما حساسة، أدكار مف بو يضطمع كمما
 .كبالمستقبؿ المعيش، الكاقع كبتحكالت - الجزائرم-

 كالقكمي الكطني الكاقع أعماؿ في كغكص كغنى ثراء مف بو يتسـ ما إلى إضافة
 بأعماؿ الجزائرية الركاية مسيرة دعمكا الذيف الركائييف أبرز مف الكاتب أف كما كاإلنساني،

 الكافية" ركاية في المكاف جمالية إشكالية إثارة مف البحث ينطمؽ ىنا كمف رائدة ركائية
 : كاآلتي كىي االشكاليات لب عف اإلجابة في منا رغبة"  كالكشاـ
 كىؿ لممكاف؟ كصفو في" مفالح محمد" الركائي لنا جسدىا التي التقنيات أىـ ماىي-
  لألحداث؟ ديككر مجرد كاف أـ تكظيفو؟ في كفؽ

 في الكاردة المكانية التشكيالت أىـ كماىي لمكظيفة، الركائي المكاف تأدية مدل ما  -
 الركاية؟
  الركائي؟ العمؿ ىندسة جمالية تككيف في المكاف ساىـ كيؼ -

خراجو ببحثنا كاإللماـ التساؤالت ىذه عف كلإلجابة  جاءت خطة اتبعنا كجو، أكمؿ عمى كا 
 :كاآلتي

 "كمفاىيـ تاريخ" الركاية بعنكاف لممكضكع يميد مدخؿ يمييا مقدمة
 تحتو اندرجت كقد"  الركائي المكاف بناء:"ب فعنكناه األكؿ الفصؿ أما :بفصميف متبكعا

 :كىي أال عناصر عدة
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  كاصطالحا لغة المكاف-
 كاصطالحا لغة الفضاء-
  كالفضاء المكاف بيف الفرؽ-
  المكاف أىمية-
  كالزماف بالشخصية المكاف عالقة-

 تجميات "عنكانو تطبيقيا الثاني الفصؿ كاف حيف في لمضكعنا النظرم الفصؿ بمثابة كىك
 : كىي عناصر عدة حكلو تمحكرت اآلخر كىك" الكشاـ ك الكافية" ركاية في كداللتو المكاف
  الركاية في األمكنة دراسة-
  الركاية في المكاف كظائؼ-
  الركاية في المكاف جمالية-

 ذلؾ في معتمديف عمييا تحصمنا التي النتائج ألىـ حكصمة عف عبارة بحثنا خاتمة لتأتي
 خالؿ مف البنيكم بالمنيج اإلستعانة كىك مكضكعنا طبيعة اقتضتو ما كفؽ منيج  عمى

 األمكنة كصؼ يناسباف ىمار باعتبا الدراسة، ىذه لمثؿ األنسب ألنو كالتحميؿ الكصؼ مبدأم
  فنيا جماليا، تصكيرا كتصكيرىا الركاية في

 كجيناه ما أبرز كلعؿ دراستو في الطالب تكاجو قد صعكبات مف بحث أم يخمك كال
دراجيا منيا األفضؿ انتقاء صعب الذم األمر العممية، المادة كثرة:  إلى باإلضافة بحثنا في كا 

 . البحث في الميمة المراجع بعض تحصيؿ صعكبة
 عمييا اشتغمنا التي المدكنة: أبرزىا كالمراجع المصادر مف مجمكعة  عمى اعتمدنا كقد

 الشكؿ بنية باشالر، لغاستف المكاف جماليات مفالح، لمحمد" الكشاـ ك الكافية" ركاية كىي
  السردم النص بنية لحميداني، حميد بحراكم، لحسف الركائي

 .  البحث ىذا إلنجاز السبيؿ لنا أنارت كثيرة أخرل كمراجع
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 الدكتكر بحثنا عمى المشرؼ لألستاذ بالشكر نتقدـ أف ىذه دراستنا في ننسى ال كما
 حافظا خير فيك اهلل بأمر ذلؾ ككؿ،  المرشدة كتكجيياتو نصائحو عمى"  جالكجي عزالديف"

 .المستعاف كىك بو اال تكفيقنا كما
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 مدخل : الرواية تاريخ ومفاىيم 
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 مفيوم الرواية:-1
 لغة: - أ

ريا:  -( عمى البعير لقد جاء مصطمح الركاية لغة في المعجـ الكسيط مف مادة ")ركی
، كعمييـ، كليـ: استقى ليـ الماء كالبعير شد عميو بالركاء. كيقاؿ : ركل عمى  استقى، كالقـك

 الرجؿ بالركاء: شده عميو لئال يسقط مف ظير البعير عند غمبة النكـ.
نقمو فيك راك )ج( ركاة كالبعير الماء ركاية: حممو  كالحديث أك الشعر ركاية: حممو كنقمو ك

كيقاؿ: ركل عميو الكذب: كذب عميو كالجبؿ ريا: أنعـ فتمو كالزرع سقاه، كيقاؿ : ركل  كنقمو
كالبنت: تنعـ فيك رياف، كىي ريا كريانة )ج( ركاء )أركاه(: جعمو يركم كفالنا الحديث  الشجر

  1حممو عمى ركايتو، كالركاية القصة الطكيمة )محدثة(" كالشعر:
كير في األمر، كركيت عمى أىمي كألىمي ريا: أتيتيـ بالماء كفي لساف العرب: تعني "التف

 يقاؿ:
مف أيف ركيتكـ؟ أم مف أيف ترككف الماء. كركيت عمى البعير ريا: استقيت عميو. كقاؿ 

كركيت القـك أركييـ إذا استقيت ليـ الماء كيقاؿ : ركی فالف فالنا شعر إذا ركاه لو  يعقكب
 2م: ركيت الحديث كالشعر ركاية فأنا راك"لمركاية عنو كقاؿ الجكىر  حتى حفظو

  :اصطالحا - ب
الشكؿ" يتخذه  فالركاية شكؿ أدبي متميز، لو مالمحو الخاصة، ك قسماتو الكاضحة. ىذا

يرغبكف في  بعض األدباء كسيمة لمتعبير عما تختمج بو نفكسيـ. أك ىيكال لتصكير ما
بشرية  اجتماعية، ك ظكاىرتصكيره: مف أشخاص، كأحداث، كمكاقؼ، كانفعاالت، كعالقات 

نسانية. إنيا إذف كاحدة مف اإلشكاؿ األدبية األخرل. مثؿ : الممحمة ك المسرحية،  كطبيعية كا 
 3كالقصيدة الشعرية كالقصة القصيرة، ك المقاؿ. 

                                                           
1

  1، اسطنبول، جعوالتوزٌوالنشر  للطباعة حامد عبد القادر، أحمد حسن الزٌات، وغٌرهم، المعجم الوسٌط، المكتبة اإلسالمٌة  مصطفى إبراهٌم  
 .121صط، 

2
ص  2114، 3،ط6بٌروت مج  والنشر (، دار صادر للطباعةیجمال الدٌن أبً الفضل محمد بن عامر ابن منظور، لسان العرب، مادة )رو 

271-271. 
3
 .13،ص 2سٌد حامد النساج، بانوراما الرواٌة العربٌة الحدٌثة، دار غرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة، ط 
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"بأنيا جنس مفتكح ك مركب يمزج في  ،في حيف يرل باختيف في كتابو "الخطاب الركائي"
مختمفة ) الشعر، النثر، الرحمة، المذكرات، الرسالة...( ك بيف  الداخمية بيف أجناس بنيتو

)الفصحى، العامية، المغة الراقية، المغة المتبذلة، لغات الطبقات االجتماعية  لغات متعددة
  1المختمفة، لغات الميف، الميجات...(

باختيف " بحيث يمثؿ التعدد المغكم الخاصية الجكىرية لمخطاب الركائي، ألف الركاية بنظر 
يعني أف كتابو يشير  2ىي التنكع االجتماعي لمغات كاألصكات الفردية تنكعا منظما أدبيا 

 إلى أف الركاية ىي الجنس األدبي الكحيد الذم لـ يكتمؿ بعد.
في حيف يحدد الككاتش" تصكره لمركاية بكصفيا شكال كمضمكنا، ضركرية لمتعبير عف العالـ 

ممحمة عصر، حيث الكمية الممتدة لمحياة لـ تعد معطاة بكيفية الحديث المجزأ، فالركاية ىي 
مباشرة، إنيا ممحمة عصر أصبحت فيو محايثة المعني بالنسبة لمحياة معضمة، إذف فيي 
حسب ما قدميا ىي الشكؿ المطابؽ لمتجزئة، كالتشظي، كعكاقب االستالب داخؿ المجتمع 

 3البرجكازم
 ممحمة عالـ بدكف آلية".ك مف ثمة تككف الركاية في نظره ىي: 

 مصطمح الرواية و تطوره:  1-1
 عند الغرب: -أ

مختمفة، فقد كاف معناىا األكؿ داال عمى الحكايات  في البداية مداليؿ Romanلقد أدت كممة 
الشعرية، ك بداية مف القرف الثاني عشر صارت تطمؽ عمى كؿ ما ىك مقتبس أك مترجـ مف 
الالتينية، ثـ صارت تطمؽ ىذه الكممة عمى كؿ ما ىك شعر أك نثر سكاء كاف شفكيا أك 

ف السادس عشر صار لفظ ركاية مكتكبا، كىذا كاف في القرف الثالث عشر، ك بداية مف القر 
يطمؽ عمى أعماؿ قصصية نثرية متخيمة ذات طكؿ كاؼ، تقدـ شخصيات عمى ككنيا 

                                                           
1

م، نقال عن: مٌخائٌل باختٌن: الخطاب الروائً، ترجمة محمد برادة، دار  2111طا،  م،ٌمحمد بوعزة، تحلٌل النص السردي تقنٌات و مفاه 

 .33، ص 2األمان، ط
2
 .11ص  1987،1مٌخائٌل باختٌن: الخطاب الروائً، ترجمة محمد برادة، دار األمان، الرباط، ط 
3
 .7المرجع نفسه، ص  
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كاقعية ك تصكرىا في كسط معيف ك تعرفيا بنفسياتيا، ك مصائرىا ك مغامراتيا، كقد استقر 
 1معنى الحديث الداؿ عمى الركاية".ليذا المفظ ال

 عند العرب: -ب
كممة مستحدثة، كأنيا لـ تكف مستخدمة في المغة العربية القديمة بمعناىا إف مصطمح الركاية 

الحالي، ك إف كانت ليا دالالت أخرل قد تككف ذات صمة قريبة أك بعيدة بتمؾ الدالالت 
المستحدثة يقكؿ الجكىرم في كتابو الصحاح: "الركاية: التفكير في األمر، ك ركيت عمى 

ء، يقاؿ مف أيف ريتكـ ؟ أم مف أيف ترككف الماء؟ ك ركيت أىمي ك ألىمي، إذا أتيتيـ بالما
الحديث ك الشعر ركاية فأنا راك في الماء ك الشعر ك الحديث ك تقكؿ أنشد القصيدة يا فالف 

فالتركم في األمر ك اإلركاء بسقي  2ك ال تقؿ أركىا، إال أف تأمره بركاياتيا أم باستظيارىا "
 ني التي دارت حكليا كممة ركاية .مف المعاالماء ك نقؿ األخبار ك األحاديث 

 نشأة الرواية و تطورىا : 1-2
 عند الغرب :-أ 

لقد كاف ىناؾ تبايف ك اختالؼ في زمف ظيكرىا فمف الدارسيف مف أدرج فييا الركايات 
اليكنانية القديمة ك ردىا بذلؾ إلى العصر اإلغريقي، ك منيـ كىـ األغمبية مف جعؿ لمركاية 

دة لمركاية اليكنانية أك الركاية القديمة في القرنيف األكؿ كالثاني، كاألخرل لمركاية بدايتيف كاح
الحديثة في القرف السادس عشر كمنيـ مف قاؿ أف الركاية لـ تظير إال في القرف التاسع 
عشر مع دكف كيشكت، أك حتى في القرف الثامف عشر مع سيادة البكرجكازية، ك مف 

لركاية في عصرىا الذىبي في القرف التاسع عشر، ك يبدك أف الدارسيف مف حصر ظيكر ا
الركاية كجنس أدبي قد ظير أكال في فرنسا في القرف الثاني عشر كفي ىذا المعنى يقكؿ أحد 
الباحثيف: "إف الركاية مف حيث ىي جنس حديث )....( قد نشأت في الغرب ك في فرنسا 

 3عمى كجو الخصكص.
                                                           

1
 .81، ص 2114،دار الجنوب للنشر، تونس، 1سومة: نشأة الجنس الروائً بالمشرق العربً، طالصادق ق 
2
 ( 18،17ص )  ، ص1989،أحمد سٌد محمد: الرواٌة االنسٌابٌة، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر 
3
 76القصة الروائٌة، المرجع السابق، ص  ( عزٌزة مرٌن:2. )84الصادق قسومة: نشأة الجنس الروائً بالمشرق العربً، المرجع السابق، ص  
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 عند العرب: -ب
الركاية في األدب العربي، مكاكبا لبداية عصر النيضة الحديثة، ك لـ يعرفيا كاف نشكء 

األدباء في القديـ ك ما يعده بعضيـ داخال في إطار الركاية كسيرة عنترة ك قصص سيؼ بف 
ذم يزف، أك بني ىالؿ، ك الزبير سالـ ك غيرىا، سكل أخبار بطكلية، كانت تقص في أثناء 

ار، ك كانت الغاية منيا التسمية ك تزجية الفراغ ليس غير، االجتماعات ك حمقات األسم
 فكيؼ نشأت الركاية في أدبنا إذف ؟

ال ريب أف التصالنا بالغرب أثرا كبيرا في انتشار ىذا الفف في أدبنا العربي، ككما مرت 
 القصة بطكر الترجمة فاالقتباس فالكضع، كذلؾ كاف الحاؿ في الركاية

غرب أثرا كبيرا في انتشار ىذا الفف في أدبنا العربي، ككما مرت ال ريب أف االتصاالف بال
القصة بطكر الترجمة فاالقتباس فالكضع، كذلؾ كاف الحاؿ في الركاية خالؿ مراحؿ متعددة 
حتى استقرت في مسمسالت كركايات جكرجي زيداف التاريخية كاالجتماعية، ك فرح أنطكاف ك 

 نقكال حداد ك غيرىـ.
ظيكر الركاية إلى عامميف أساسيف ىما الصحافة كالترجمة "فقد نشر سميـ كيرجع الفضؿ في 

البستاني في مجمة الجناف التي أنشأىا كالده المعمـ بطرس البستاني ركايات عديدة منذ عاـ 
ككاف لو  1ـ منيا )اليياـ في جناف الشاـ، زنكبيا ممكة تدمر، بذكر، أسماء .....("1970

دد كبير مف الكتاب فيما بعد، ككاف إلنشاء مجالت الفضؿ في شؽ الطريؽ أماـ ع
)المقتطؼ، اليالؿ، ك المشرؽ ( أثر كاضح في تشجيع ىذا الفف فقد ترجمت بعض الركايات 

 عف الفرنسية خاصة، لكف ىذه الترجمة كانت محرفة حينا ك مبتكرة غير كافية أحيانا.
أكاخر القرف التاسع عشر حتى ك جاء بعد سميـ البستاني جكرجي زيداف فكاف لو الفضؿ منذ 

ـ كىي سنة كفاتو حيث كاف لو الفضؿ في االلتفات إلى التاريخ العربي 1914عاـ 
اإلسالمي، يستمد منو ركاياتو مف الدكلة األمكية، العباسية، كاأليكبية حتى بمغت إحدل 

كما  كعشريف ركاية، ك في المرحمة ذاتيا كجد فرح أنطكاف الذم عرؼ براياتو االجتماعية،
                                                           

1
 .76عزٌزة مرٌدن: القصة الروائٌة، المرجع السابق، ص  
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ترجـ بعض الركايات الفرنسية ك تاله ص ىره نقال حداد ك ليؤالء الثالثة يرجع الفضؿ في 
 1إرساء قكاعد الفف الركائي في تمؾ الفترة مف عصر النيضة "

ك إذا ألقينا نظرة كراء البحار كجدنا في أمريكا الشمالية بذكر الركاية عمى يد جبراف خميؿ 
ـ، 1913حتى 1908لعكاطؼ، األجنحة المتكسرة ( مف عاـ جبراف في األركاح المتمردة، ا

كقد دارت ىذه الركايات كميا حكؿ مكضكعات اجتماعية عاطفية القصد منيا العادات 
 كالتقاليد البالية السائدة آنذاؾ.

ف 1914كنمتفت إلى مصر فنجد محمد حسيف ىيكؿ الذم أصدر ركاية زينب عاـ  ـ كا 
كاف في باريس، ك تدكر أحداثيا في الريؼ المصرم الذم كاف كتبيا قبؿ ىذا التاريخ حيف 

 قصد الكاتب عرض مناظره فييا، أكثر مف العناية بفف الركاية ذاتيا.
ك نصؿ إلى فترة ما بيف الحربيف العالميتيف فيبرز لنا طو حسيف في كؿ مف ركاياتو 

الجأ إلى التحميؿ  أديب، دعاء الكيركاف، شجرة البؤس، فيدفع الركاية خطكات إلى األماـ حيف
كالتصكير االجتماعييف في رسـ شخصياتو كتاله تكفيؽ الحكيـ في ركايات متعددة منيا 
عصفكر مف الشرؽ، عكدة الركح، الرباط المقدس، ك لكنو يترؾ كتابة الركاية ك يتجو إلى 

 المسرحية.
مف  ـ أصدر محمكد تيمكر ركايتو نداء المجيكؿ الذم استمد مكضكعاتو1929ك في عاـ 

الركحانية الشرقية كجرت أحداثيا في مصيؼ لبناني ك إف كشحيا ببعض األحداث الخيالية، 
 ك لممازني محاكالت عديدة ركائية منيا إبراىيـ الكاتب، ثالث رجاؿ كامرأة...

إلى جانب ىؤالء جميعا كتاب عديدكف كقد أسيـ كؿ منيـ في دفع عجمة ىذا الفف، لكف 
النيضة الحقيقية لمركاية كانت عمى يد جيؿ ممف تخرجكا مف الجامعات المصرية خاصة 

 منيـ عمي أحمد باکثير، يكسؼ السباعي، نجيب محفكظ ...
أم يقكؿ بأف الركاية فف غربي مف خالؿ تتبع نشكء الركاية عند العرب نالحظ بأف ىذا الر 

 كما الركاية العربية إال امتداد لمركاية الغربية ك أف العرب
                                                           

1
 .76عزٌزة مرٌدن: القصة الروائٌة، المرجع السابق، ص  
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"بأنيا جنس مفتكح ك مركب يمزج في  ،في حيف يرل باختيف في كتابو "الخطاب الركائي"
 الداخمية بيف أجناس بنيتو

نثرم لككنيا  كمف التعاريؼ السابقة يتكضح لنا أف الركاية نكع مف أنكاع السرد، كىي فف
 أىـ األنكاع القصصية ك أغزرىا ركافدا

 نشأة انرواية انجزائرية وتطىرها: -2

 :نشأتها 

ظيرت الركاية الجزائرية متأخرة بالقياس الى االشكاؿ األدبية الحديثة مثؿ: المقاؿ االدبي، 
القصة القصيرة، المسرحية بؿ اف ىذه االشكاؿ تعتبر حديثة بالقياس مثيالتيا في االدب 
العربي الحديث كال شؾ اف الناس تعكدكا قراءة الركاية الجزائرية المكتكبة بالمغة الفرنسية 

مت معظـ الركايات ليذه المغة الى العربية كبات الناس يرددكف أسماء كتابيا الذيف كترج
يعرفكف عنيـ الشيء الكثير كلعؿ ىناؾ ظركؼ كثيرة أسيمت في جعؿ مف يكتب بالمغة 
القكمية مجيكال الى حد ما، في حيث انيا أسيمت في التعريؼ بمف يكتب بالمغة األجنبية في 

دارسيف لألدب الجزائرم الحديث في البالد العربية حيث عرضكا الجزائر حتى الى بعض ال
ليذا االدب درسكا االثار المكتكب بالمغة األجنبية ك لـ يشيركا مف قريب اك مف بعيد الى مف 
يكتب بالمغة القكمية فضال عف الباحثيف في البيئات األكربية شرقا ك غربا الذيف احتفمكا 

حيث اف بعضيـ اعتبر الكتاب الفرنسييف الذيف ،في الجزائر  باألدب المكتكب بالمغة الفرنسية
كقد أسيمت في ىذه الضجة التي أثيرت حكؿ ىذا االدب ،كلدكا في الجزائر كتابا جزائرييف

 عكامؿ شتى منيا :

اف أجيزة االعالـ كالثقافة الفرنسية قد ركجت ليذه الفكرة لتظير اف الثقافة الفرنسية خمقت 
جزائر، كاف ما زرعو ىذا االستعمار مف حضارة في الجزائرػ حسب زعميا ػ كتابا بارزيف في ال

قد أثمر ىذه النماذج األدبية شعرا كنثرا. كما انيـ احتفمكا بكتابو كقدمت ليـ الجكائز 
التشجيعية ليس تقديرا لتفكؽ الكتاب الجزائرييف كلكف لمدعاية كتشجيع االدب الفرنسي طالما 
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بمغة الفرنسية كمنو نستخمص اف الركاية الجزائرية ظيرت متأخرة  كاف ىؤالء الكتاب يكتبكف
مطمع السبعينات عمى الرغـ مف اف ىناؾ جذكر ظيرت بعد الحرب العالمية الثانية، يمكف 
اف نالحظ فييا بدايات ساذجة لمركاية الجزائرية، سكاء في مكضكعاتيا اك في اسمكبيا كفي 

الى األكضاع التي عاشتيا الجزائر اثناء االحتالؿ مف  بنائيا الفني، كيعكد سبب ىذا التأخير
فقر كجكع كحرماف كجيؿ. إضافة الى أف ىذا الفف صعب يحتاج الى التأمؿ طكيؿ كالى 
صبر ثـ يتطمب ظركفا مالءمة تساعد عمى تطكره كعناية االدباء بو. ثـ اف الركاية تتطمب 

كفر ليا سكل بعد االستقالؿ ألسباب لغة مرنة قادرة عمى تصكير بيئة كاممة كىذا ما لـ يت
  1كثيرة أم في السبعينات

اال اف الدباء استطاعكا اف ينتجكا كيبدعكا ادبا يعبر عف األكضاع الف الكتابة ال تزدىر 
 اال بكجكد الحرية كالمتتبع لتطكر الركاية يرل انيا مرت بمرحمتيف:

I. :مرحمة ما قبل االستقالل 
كانت الظركؼ التي عاشتيا الجزائر عائقا كبيرا اما اطالؽ الحركة األدبية فييا    

خاصة المغة العربية التي تناست مف قبؿ االستعمار حيث اف االبداع الجزائرم كاف 
محصكر في جك مف الضيؽ عدـ الحرية ك لكف عمى الرغـ مف ذلؾ فاف االحداث قد 

( 1954-1871ني ك االدبي مف ثكرة )أحدثت تحكالت عميقة عمى المستكل الف
ـ حيث ساىمت بشكؿ أك بآخر في بمكرة االتجاىات التي 1954مركرا بانتفاضة 

ستتجمى في الركاية المكتكبة بالغة الفرنسية أك في الركاية الجزائرية المكتكبة بالمغة 
 .2العربية قبؿ ك بعد االستقالؿ 

 ف يكتبكف بالمغة الفرنسية مثاؿحيث برز مجمكعة مف الركائييف الجزائرييف الذي

                                                           
236-235ص  1974- 1831عبد هللا ركٌبً تطور النثر الجزائري الحدٌث المؤسسة الوطنٌة للكتاب الجزائر دط 

1
  

2
ب، واسٌنً األعرج، اتجاهات الرواٌة العربٌة فً الجزائر، بحث فً األصول التارٌخٌة والجمالٌة  لرواٌة الجزائرٌة، المؤسسة الوطنٌة للكتا 

  43ص-1986الجزائر، دط:
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( كمف ىنا ليست المسألة مسألة اعجاب محمد ديب كاتب ياسين، مالك حداد)
بالحضارة الفرنسية أك عدميا، كانما القضية قضية طرؼ تاريخي، كاف أكبر مف 
مجرد الرغبة في الكتابة بالمغة العربية، باإلضافة الى اف المغة ليست ممكا ألحد كما 

ابف المغة الفرنسية ليست ممكا خاصا »ب الجزائرم )مراد بكربكف( يقكؿ األدي
انما تككف ممكا لمف  ،بؿ اف آية المغة ،كليس سبيميا سبيؿ الممكية الخاصة ،لمفرنسييف

 «أك يعبر بيا عف حقيقة ذاتو القكمية  ،يسيطر عمييا ك يطكعيا لمخمؽ األدبي
ك تأثيرم  بالحضارة  ،عربياف مادة قصصي ذات محتكل ّ»كما تقكؿ آسيا جبار: 

فأنا اذف أقرب الى التفكير بالعربية الفصحى الى  ،العربية ك التربية اإلسالمية ال يحد
كمف بيف ىذه الركايات في ىذه الفترة 1«التفكير بالفرنسية دكف انكار لفضؿ ىذه المغة

رصيف  1954 لخريفا 1952 الدار الكبيرة لمحمد ديبنذكر عمى سبيؿ المثاؿ : 
 .2ألزىار ال يجيب لمالك حدادا

II. :مرحمة ما بعد االستقالل 
تأخر ظيكر الركاية الجزائرية المكتكبة بالمغة العربية الى السبعينيات كذلؾ بسبب 
األكضاع المزرية التي عاشتيا الجزائر عقب االستقالؿ كضمف ىذه الظركؼ 

الى حد بعيد  االقتصادية بكؿ تناقضاتيا كاف طبيعيا أف ينشأ كضع تقاضي ميزفر
كيفتقد الكثير مف مقكماتو األساسية ألف الركائز التحتية التي أفرزت ىذه البنى الفكقية 
لـ تكف قد كصمت بعد الى مرحمة التطكر الكامؿ حيث ىذه األخيرة تركت آثار سمبية 

 كاف مف الصعب عمى الجزائر أف تتخمص منيا خاصة في مجاؿ االقتصاد.
ريخي بكؿ مفارقاتو  االقتصادية كالسياسية  بأف الظرؼ التاكما قاؿ كاسيني األعرج "

و ك ظركفو الخاصة كالمكضكعية لـ الثقافية زيادة عمى ثقافة األديب نفسك كاالجتماعية 
كلكنيا خمقت التربية األكلى  التي  ستبني  ،ال لتسيـ في ظركؼ الركايةتكف لتساعد ك 

                                                           
.117ادب الجزائري المعاصر، نقال عن واسٌنً األعرج، اتجاهات الرواٌة العربٌة فً الجزائر، ص  
1
  

.83نفسه ص  المرجع 
2
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حكالت الديمقراطية في بداية  خصكصا مع الت ،عمييا أعماؿ أديب جادة فيما بعد
 .1السبعينيات "

كانت -االستقالؿ بعد -كىذا ما يجعؿ نقكؿ أف الركاية الجزائرية المكتكبة بالعربية 
 . 2بمثابة الكليد الشرعي الذم أنجبتو التحكالت الثكرية بكؿ تناقضاتيا

الجزائرية  إضافة الى ذلؾ فاف الفقر األدبي الذم تعاني منو الساحة األدبية       
ألنيا نظرت الى قضايا المجتمع  ،ك الفضؿ يرجع الى ميالد الركاية الجزائرية ،زاؿ

أما الركاية فإنيا تعالج  قطاعا » الراىنة، كما يقكؿ "عبد اهلل الركيبي " في  ىذا الصدد : 
ا  ك مشاريعيا ك تتفرع تجاربيا رحابو كاسعة الشخصيات تختمؼ اتجاىاتي ،مف المجتمع

 .3«رع أىكاءىا  ك مكاقفيا تتصاك 

 ،لـ تفرز اال كاتبا كاحد ،كمف ىنا نستنتج أف الركاية الجزائرية المكتكبة  بالمغة العربية
كما انيا استطاعت أف  ،كما بدأت تأخذ مكانيا الطبيعي عمى كافة األصعدة التعبيرية

أصبحت تكازم نظيرتيا عمى  حيث،تفرض  كجكدىا  عمى الساحة  األدبية العالمية
 ل العربي العالمي. ك المست

 عناصر الرواية : -3
 إف ليذا الجنس األدبي مجمكعة مف العناصر التي تقـك عمييا بنيتيا السردية :

 الزمان: -أ
ىك عنصر ميـ في الدراسات النقدية الحديثة، ك إف إدراؾ كنيو ض ربا مف العبث، ك 

الباحث في البنية السردية لمركاية، ك بخاصة أف الزمف  يعد إحدل اإلشكاالت التي تكاجو
مفيكـ مجرد أك ىك في االصطالح السردم مجمكعة مف العالقات الزمنية بيف المكاقؼ 

 4كالمكاقع المحبكة، كعممية الحكي، كبيف الزماف ك الخطاب المسركد، كالعممية المسركدة".
                                                           

84-85األدٌب الجزائري المعاصر، نقال عن واسٌنً األعرج، اتجاهاتها الرواٌة العربٌة فً الجزائر، ص  
1
 

88المرجع نفسه، ص  
2
 

.211عبد هللا الركٌبً، تطور النثر الجزائري الحدٌث، ص  
3
 

4
 .113، ص 2118حوث اإلنسانٌة و االجتماعٌة، الهرم، عبد المنعم زكرٌا القاضً: البنٌة السردٌة فً الرواٌة، عٌن للدراسات و الب 
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 المكان: -ب
مفيكمو الفني مجمكع األمكنة التي تظير عمى  ك يسمى بالفضاء الركائي ك ىك يعني في

امتداد بنية الركاية مككنة بذلؾ فضاءىا الكاسع ك الشامؿ، كيحتؿ المكاف أىمية خاصة في 
تشكيؿ العالـ الركائي، كرسـ أبعاده ذلؾ أف المكاف مرآة تنعكس عمى سطحيا صكرة 

ك ىك يأخذ عمى عاتقو  الشخصيات، ك تتكشؼ مف خالليا أبعادىا النفسية ك االجتماعية "
السياحة بالقارئ في عالـ متخيؿ تمؾ الرحمة مف الكىمة األكلى تككف قادرة عمى الدخكؿ 

 1بالقارئ إلى فضاء السرد ".
 الشخصيات: -ج

إف الشخصية ىي كؿ مشارؾ في أحداث الركاية، ك يختمؼ مفيـك الشخصية الركائية 
عنيا فيي لدل التقميدييف مثال شخصية حقيقية باختالؼ االتجاه الركائي الذم يتناكؿ الحديث 

ألنيا شخصية تنطمؽ مف إيمانيـ العميؽ بضركرة محاكاة الكاقع اإلنساني بينما يختمؼ األمر 
ك 2في الشخصية الحديثة التي يرل نقادىا أنيا سكل كائف مف كرؽ ألنيا تمتزج بالخياؿ"

 اختراع الركائي. بالتالي فالركائي حر في تككينيا كتصكيرىا، إذف ىي مف 
 الحدث: -د
يعتبر الحدث العمكد الفقرم لمجمؿ العناصر الفنية الركائية "الزماف، المكاف الشخصيات،  

ك ينظر إليو باعتباره سمسمة مف الكقائع المتصمة تتسـ بالكحدة ك الداللة ك تتالحؽ  3كالمغة"
 نفسو مف أىمية.مف خالؿ بداية كسط كنياية ك ىي ال تأتي في الركاية عمى القدر 

 
 
 
 

                                                           
1
 . 114مرجع السابق، ص  
2
 .26-25أمٌنة ٌوسف، تقنٌات السرد فً النظرٌة والتطبٌق، ص  
3
 .  27المرجع نفسه، ص  
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 المغة: -۵
ك ىي الدليؿ المحسكس عمى أف ثمة ركاية ما، يمكف قراءتيا ك دكف المغة ال تكجد ركاية 

المكثفة البالغية  كما ال يكجد فف أدبي، ك الركاية إذا ما اعتنى الركائي بأسمكب لغتيا
 .1كااليحائية فإنيا تقترب كثيران ما يسمى اليكـ بالركاية الشعرية

                                                           
1
 .26المرجع نفسه، ص  
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 ماىية المكان:-1
 المكان لغة: - أ

حظيت ىذه المفظة باىتماـ بالغ في ميداف المغة العربية؛ بالنظر إلى صمتيا الكثيقة بحياة 
اإلنساف، كتعددت بناء عمى التعاريؼ تبعا الختالؼ كجيات النظر، كنستيؿ ىذه المفاىيـ 

 بما كرد في لساف العرب البف منظكر الذم يرل أف " المكاف كالمكانة كاحد. 
في أصؿ تقدير الفعؿ مفعؿ، ألنو مكضع لكينكنة الشيء فيو، غير التيذيب : الميث: مكاف 

أنو لما كثر أجركه في التصريؼ مجری فعاؿ، فقالكا مكنا لو كقد تمكف، كليس ىذا بأعجب 
مف تمسكف مف المسكف، قاؿ: ك الدليؿ عمى أف المكاف مفعؿ أف العرب ال تقكؿ في معنى 

، بالنصب كالمكاف المكضع، كجمع أمكنة كقذاؿ ىك مبني مكاف كذا ك كذا إال مفعؿ كذا ككذا
 1.كأقذلة، كأماكف جمع الجمع"

كما جاء في أساس البالغة لمزمخشرم كمكنتو مف الشيء كأمكنتو منو فتمكف منو ك  
كالتعريؼ نفسو كرد في  2نفسو، استمكف )......(، ك أما أمكنني األمر فمعناه أمكنني مف

ى أف المكاف المكضع جمع أمكنة كأماكف، مكنتو مف القامكس المحيط لمفيركز آبادم عم
 3الشيء كأمكنتو منو فتمكف كاستمكف "

كما كردت لفظة )مكاف( في العديد مف آيات الذكر الحكيـ؛ مف ذلؾ داللتيا عمى المكضع 
 4.المستقر كما في قكلو تعالى: } كأذكر في الكتب مريـ إذ أنت مف أىميا مكانا شرقا

 أىميا في مكضع قبؿ مشرؽ الشمس دكف مغربيا. " فتنحت كاعتزلت مف
قد  كبيران  شيخاآبا اف لو  العزيز  ييايأقالكا  :)كمنيا ما جاءت بمعنى )بدؿ(، مثؿ لقكلو تعالى

 .(مف المحسنيف فخذ أحدنا مكانو إنا نراؾ 
 5'ك مكانو ىنا تعني بدال منو .

                                                           
1
 .414 مادة مكان، ص 13)دط(، )دت، مجلد  روت،ٌجمال الدٌن ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ب 
2
 .223، ص 1996، بٌروت، لبنان، 2الزمخشري، أساس البالغة، تح باسل عٌون السود، دار الكتب العلمٌة، ط 
3
 .1622، ص1997، 2بادي، قاموس المحٌط، دار إحٌاء التراث العربً، مؤسسة تارٌخ الغربً، جأالفٌروز  
4
 .16سورة مرٌم، اآلٌة: 
5
 67، ص 15(، ج 9، مج 2111، 1ل آٌات القرآن، دار الفكر، بٌروت، طابن جرٌر الطبري، جامع البٌان عن تأوٌ 
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رأكا ما  حتى إذا  الرحمف مدا فميمدد لو ضاللة قؿ مف كاف في ال)كما في قكلو أيضا: 
ك شر مكانا أم  1مكانا كأضعؼ جندايكعدكف إما العذاب كاما الساعة فسيعممكف مف ىك شر 

  2(. منزلة
فإف: )المكضع أك المحؿ، كبدال مف المنزلة( ىي أبرز المعاني المذككرة لممكاف  بذلؾ ك

 في القرآف الكريـ، كىي مصطمحات تشير إلى المعنى المغكم لممكاف.
 اصطالحا: - ب

 لـ يعد المكاف حيزا جغرافيا أك معمما لو حدكد كأبعاد، فقد أصبح لممكاف خباياه
 كأسراره كجمالياتو، كيحمؿ أبعادا نفسية كركحية كاجتماعية.

 قراءة في المفاىيـ كالمصطمحات
 ك يعرؼ المكاف عمى أنو "مككف محكرم في السرد بحيث ال يمكف تصكر حكاية

 دكف مكاف، فال كجكد ألحداث خارج المكاف ذلؾ أف كؿ حدث يأخذ كجكده في مكاف
 نصرا أساسيا في بناء أم عمؿ سردم سكاء كافإذ يعد المكاف ع 3محدد كزماف معيف"

 قصة أك ركاية فال يمكف لألحداث أف تكجد دكف مكاف يحددىا.
جغرافيا  كيعرؼ الناقد الجزائرم عبد المالؾ مرتاض المكاف بقكلو: "ىك كؿ ما عمي حيزا

حقيقيا، مف حيث نطمؽ الحيز في حد ذاتو عمى كؿ فضاء جغرافي أك أسطكرم أك كؿ ما 
المجسمة ...مثؿ  عف المكاف المحسكس كالخطكط كاألبعاد، كاألحجاـ، كاألثقاؿ، كاألشياءيند 

كمنو فعبد المالؾ  4األشجار كاألنيار كما يعترم ىذه الظاىرة الحيزية مف حركة أك تغيير".
 مرتاض قد ربط المكاف بالحيز، كاعتبره كؿ فضاء جغرافي.

 
 

                                                           
1
 .75سورة مرٌم، اآلٌة  
2
 .31م،ص 1998 -ه1،1419أبو بركات عبد هللا ابن أحمد بن محمود النسفً، تفسٌر النسفً، دار الكلم، الطٌب، بٌروت، ط  
3

 .117، ص2111، 1ر والتوزٌع، عمان، األردن طضٌاء غنً لفتة، البنٌة السردٌة فً شعر الصعالٌك، دار حامد للنش  
4

، ص 1995المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،  وانٌعبد المالك مرتاض، تحلٌل الخطاب السردي، معالجة تفكٌكٌة سٌمٌائٌة مركبة لزقاق المدق، د 

245. 
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 المكان في النقد العربي:  -
النقد  المكاف قد تأخر حضكره كتناكلو في النقد الغربي، فإف ظيكره في إذا كاف مصطمح

كغيرىا   العربي قد كاف أكثر تأخرا خاصة كأف فكرة االىتماـ بعنصر المكاف قد أتت مستكردة
التعبير عنو  مف األفكار مف الفكر الغربي كنظرياتو كربما ذلؾ ما سعی "حسف نجمي" إلى

طرح سؤاؿ  تأخير بقكلو: "أف النقد العربي قد قصر فيفي سياؽ تكضيحو لسبب ىذا ال
 ذيميتو لمنقد الغربي في الفضاء األدبي العتبارات كثيرة، كمنيا باألساس

 ك نجد بأف عبد المالؾ مرتاض يتقاطع مع أنجمي" في ىذا الطرح 1تكجياتو المتعددة".
 كجماليتو في أمكىذا ما يمكف أف نستشؼ مف قكلو بأنو: "عمى الرغـ مف أىمية الحيز 

 عمؿ سردم عمكما، كفي أم عمؿ ركائي خصكصا، فإنا لـ نر أحدا مف كتاب العربية
 انشغمكا بنقد األدب الركائي، أك التنظير لمكتابة الركائية خصص فصال مستقال ليذا

 2الحيز".
استخدامو  كنخمص إلى أف ظيكر مصطمح المكاف في النقد العربي كاف متأخرا، كما أف

كلعؿ أكؿ بكادر   يختمؼ مف باحث ألخر بتعدد التسميات )الحيز، المكاف، الفضاء(.كاف 
کتاب شعرية الفضاء  االىتماـ بو قد بدأت مع ترجمة الناقد كالركائي العراقي "غالب ىمسا"

(Poétique de l'espace لغاستكف باشالر إذ نقمو إلى العربية )  تحت عنكاف "جماليات
 كالشعر. سة أخرل ضمف دراسات الركاية كالقصةالمكاف"، ثـ تمتو درا

الخطاب  أما النقاد الذيف أكلكه عناية خاصة في مختمؼ الدراسات التي أنجزكىا في تحميؿ
كتابو "بنية  الركائي، فنذكر منيـ عمى كجو الخصكص الناقد المغربي حميد لحميداني" في

العناصر  بدكنو تسقط تمقائيا السردم" الذم يعتبره بمثابة العمكد الفقرم ألم نص، النص
 أما حينما نعرج إلى الناقد "حسف بحراكم نجده قد عمد في كتابو "بنية الشكؿ  .3المشكمة لو

                                                           
1
 . 52ص  2111، 1 حسن نجمً، شعرٌة الفضاء السردي، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، ط 
2
 .91- 43، ص 1991، 1، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، بٌروت، ط-الفضاء، الزمن، الشخصٌة  -حسن بحراوي، بنٌة الشكل الروائً  
3
 176، ص2118 1فوغالً، الزمان والمكان فً الشعر الجاهلً"، جدار للكتاب العالمً للنشر والتوزٌع، ط  سٌباد 
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 الركائي إلى استثمار مفيـك "التقاطيات الذم أتى بو الباحث السكفياتي "يكرم لكتماف
Y.Loutmane'، ثنائيات  مىفجاءت دراستو عبارة عف مجمكعة مف األماكف التي تقـك ع

ضدية، فيناؾ أماكف اإلقامة االختيارية، كأخرل إجبارية، كىناؾ أماكف االنتقاؿ العمكمية، 
 1كأخرل خصكصية.

كتابيا  صيغة "المكاف"، كذلؾ مف خالؿ التشاركو السيزا القاسـ" الرأم مف حيث تكظيؼ
 . شاىدا عمى ذلؾ"بناء الركاية" فكاف الفصؿ الثاني مف كتابيا البناء المكاف الركائي" 

  كما نجد في منطؽ السرد "عبد الحميد بكرايك" قد عقد فصال لدراسة أنماط كأشكاؿ
 حضكر الزماف كالمكاف في نماذج ركائية جزائرية، كفضؿ في مقاربتو تمؾ استعماؿ مركب
 يجمع بيف صيغتي "حيز" ك "مكاف" بما أسماه "الحيز المكاني" مفرقا في ذلؾ بينو كبيف ما

 2الحيز النصي". أسماء
فالحيز المكاني لديو ىك الذم يشمؿ األماكف سكاء منيا المتخيؿ أك الفعمي"، كأما الحيز 

 النصي فيك كؿ ما يقع تحت البصر في إحداثيات نصية. 
 كانطالقا مما سبؽ يمكننا القكؿ بأف "المكاف قد بدأ يحظى بمنزلة قيمة كاىتماـ كاسع

 قبؿ النقاد كحتى الركائييف، بتعبير أحسف نجمي" أصبح المكاف يشكؿ "ىكية مف مف
  3ىكايات الخطاب الركائي.

إلى ما  أما بالنسبة الختالؼ النقاد في تحديد تسمية مكحدة لمصطمح المكاف، فإننا نخمص
ا مصطمحاف بينيم استنتجتو "سمر ركحي الفيصؿ" مف أف "الفضاء الركائي كالمكاف الركائي

ف كاف مفيكميا مختمفا".  4صمة كثيقة، كا 
 
 

                                                           
1
 .116، ص1994ط، .دراسات فً القصة الجزائرٌة الحدٌثة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، د-، منطق السرد عبد الحمٌد ٌوراٌو 
  .74، ص2113سمر روحً الفٌصل، الرواٌة العربٌة البناء والرؤٌة مقاربات نقدٌة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق دط،  2
3
 .141ص  1997جدٌد، مجلة الثقافة الجزائر شرٌبط أحمد شرٌبط، بنٌة الفضاء فً رواٌة غدا ٌوم  
4
 21. و 175بادٌس فوغالً، الزمان والمكان فً الشعر الجاهلً، ص 



 انروائي انمكان بناء ......................................................................:األول انفصم
 

 
22 

 المكان في النقد الغربي:  -
التي  لقد شغؿ مصطمح المكاف أىمية بارزة لدل النقاد، فيك مف أىـ المصطمحات النقدية
دراستو  دخمت عالـ الدراسات كالبحكث"، كذلؾ ما دفع نحك "بركز دراسات كثيرة جعمت مف

 1شغال أساسا ليا".
مفيـك المكاف  الغربيكف التمييز بيف المصطمحات اآلتية، كالتي تصب جميعا فيحاكؿ النقاد 

المنظركف األلماف ميزكا بيف مكانيف متعارضيف   كىي: الحيز، المجاؿ، المكقع، كالفضاء.
، حيث عنكا باألكؿ المكاف المحدد الذم يمكف raumك  LOKAL  في العمؿ الحكائي ىما:

 کالمقاسات كاألعداد. ةأف تضبطو اإلشارات االختياري
الشخصيات في  األحداث كمشاعر تؤسسوفي حيف قصدكا بالثاني: الفضاء الداللي الذم 

 2الركاية.
كالكظائؼ  يكرم لكتماف" يعرفو عمى أنو: مجمكعة األشياء المتجانسة مف الظكاىر كالحاالت

بالعالقات المكانية  كاألشكاؿ، كالصكر كالدالالت المتغيرة التي تقـك بينيما عالقات شبيية
  3.العادية مثؿ االمتداد كالمسافة" المألكفة

الضدية  ىي الطبقات المكانية، أك الثنائيات العالقات التي يعنييا الكتماف" في ىذا التعريؼ
 كألفاظ: القريب كالبعيد، فكؽ كتحت، يميف كيسار، ... إلخ.
استخداـ  المكقع، فعمدكا إلى Lieu أما النقاد الفرنسيكف فقد ضاقكا ذرعا بمحدكدية مصطمح

محتكل تتجمع  الفضاء، إذ اعتبر كؿ مف "غاستكف باشالر" ك يكلي" الفضاء espaceكممة 
 4فيو مجمكعة األشياء المتفرقة أك عممية التذكر.

                                                           
1
 .175( المرجع نفسه، ص 2. )175بادٌس فوغالً، الزمان والمكان فً الشعر الجاهلً، ص 
2
 .26حسن بحراوي، بنٌة الشكل الروائً الفضاء، الزمن، الشخصٌة، ص  
3
 . 26الفضاء، الزمن، الشخصٌة، ص-نٌة الشكل الروائً، حسن بحراوي، ب 
4
 .175بادٌس فوغالً، الزمان والمكان فً الشعر الجاهلً، ص 
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" Gilbert Duran" ك "جمبير دكراف Georges Pouletكما حاكؿ الفرنسياف "جكرج بكلي 
أف يدرؾ  اك إف جاء تحميميما لممكاف الركائي قاصرا عف تقديـ تنظيرات لعنصر الفضاء

 1األبعاد المختمفة لبنية المكاف في تشكيالتيا كمظاىرىا".
" Vision de l'espaceأما "غريماس" فقد انطمؽ في مفيكمو لممكاف مف منطمؽ الرؤية " 

عة عناصر متقط إذ يرل أنو أم الفضاء النصي حسب اقتراحو مكضكع مييكؿ يحتكم عمى
في تصكير التحكالت  غير مستمرة، لكنيا منتشرة عبر امتداده كفؽ نظاـ ىندسي متميز يسيـ

 2السردم. كالعالقات المدركة كالمحسكسة بيف الذكات الفاعمة داخؿ الخطاب
 Vision" كما تقترح الناقدة "جكليا كريستيفا" مف خالؿ دراستيا لفف الركاية رؤية الفضاء

de l'espace 3 الككف كما يحيط  الذم ترل في ضكئو الرؤية لممبدع في عممو اإلبداعي إزاء
 بو.

بؿ  المكاف كالفضاء Place/Espace أما النقاد اإلنجميز فمـ يكتفكا باستخداـ مصطمح
 4الحدث. بقعة" لمتعبير عف المكاف المحدد لكقكع Location أضافكا مصطمحا آخر ىك: "

 
 
 
 
 
 
  
 

                                                           
1
 176ص ،الجاهلً الشعر فً والمكان الزمان فوغالً، بادٌس 
2

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  
3
 .31ص  ،ٌنظر : حسن بحراوي بنٌة الشكل الروائً 
4
 65ص  ،ص : المرجع نفسه ،ة النص السردي من منظور النقد األدبًبنٌ ،حمٌد الحمٌدانً 
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 : والفضاء المكان مفيوم تداخل-2
(  الفضاء المكاف،)  مفيكمي بيف الخمط مشكمة كالغربية العربية الدراسات مف العديد لقيت

 لمداللة المكاف يستعمؿ كاصبح  االستعماؿ في الخمط فحدث  1كمبيـ غامض مصطمح ككنو
 . بو الخاص مفيكمو منيما لكؿ اف حيف في دراية اك تمييز دكف العكس،  اك الفضاء عمى

 . الفضاء مصطمح مفيكـ الى نشير اف اكال البد التداخؿ ىذا الى التطرؽ كقبؿ
 : لغة الفضاء - أ

 االرض مف الكاسع المكاف الفضاء(:  الفضاء) مادة الفاء، فصؿ الكاك، باب في جاء
 فالف كافضى اتسع اذا كافضى المكاف فض كقد فاض، فيك  فضكا،  يفضك، فضا كالفعؿ
 الخالي:  كالفضاء  كحيزه، كفضاءه فرجتو في صار انو..... كا اليو كصؿ ام فالف الى

 . االرض مف اتسع كما الساحة: كالفضاء االرض، مف الكاسع الفارغ
 بيـ افضى  كاسعا، مكانا بيـ بمغ افضى كقاؿ الفضاء، الى اخرجت اذا افضيت:  يقاؿ

 كجمعو الفضاء الى افضينا قد يقاؿ  يعرفكنو، شيء الى الطريؽ ذلؾ انقطع حتى اليو
 2.افضية
  االرض مف اتسع ما ىك الفضاء"  الكسيط المعجـ في كىك" الكاسع المكاف ىك فالفضاء 

 3"اماميا االرض مف اتسع ما:   الدار كمف  االرض، مف كالخالي
 اصؿ المعتؿ كالحرؼ كالضاد، الفاء: "قكلو فارس البف المغة مقاييس معجـ في كجاء 

 افضى:" كيقكلكف الكاسع المكاف.  الفضاء ذلؾ مف كاتساع الشيء انفساخ عمى يدؿ صحيح
 جسميا كمقدـ بفضاء، جسمو مقدـ شبو انو عندنا فيو كالمعنى باشرىا:  امرأتو الى الرجؿ

 .4بفضائو فضاءىا القى فكأنو  بفضاء،

                                                           
1
 .15 ص جدٌد، ٌوم غدا رواٌة فً الفضاء بنٌة شرٌبط،. احمد شرٌبط 
2
 .157 ص العرب، لسان  ،منظور ابن 
3
 .  518 ص ،2113 ،1ط فضاء، مادة  لبنان، بٌروت، العلمٌة، الكتب، ،دار3 مج العٌن،  الفراهٌدي، احمد ابن الخلٌل 
4
 .518 ص دت، الفكر، دار  ط،. د ،4 مج هارون، محمد  السالم، عبد وضبط، تحقٌق  اللغة، مقاٌٌس   احمد، زكرٌا بن فارس بن 
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 ىك المغكم معناه في الفضاء اف عمى تجمع المغكية القكاميس جؿ اف  كالمالحظة 
 . الضيؽ ضد كالمباعدة كالفساحة االتساع

 :  اصطالحا الفضاء - ب
 االحداث فيو تنتظـ الذم االطار يعتبر اذ الركائية، لمكتابة الجكىرية المادة ىك الفضاء

 التي الركائية االماكف مجمكع ىك:»  بقكلو مرشد احمد كعرفو  فييا، متحكما عنصرا بصفتو
 1«الركاية الفضاء اسـ عمييا يطمؽ كالتي الركائي النص في بناؤىا تـ

 مف مجمكعة الييا اسندت االماكف مف لسمسمة تخطيب انو:» آخر مكضع في يقكؿ
 مجمكع اف:  الحميداني حميد يقكؿ السياؽ نفس كفي 2«فضاء الى تتحكؿ كي المكاصفات

 اشمؿ الفضاء الف"  الركاية فضاء" اسـ عميو نطمؽ اف منطقيا يبدك ما كىك االمكنة ىذه
 في االمكنة دامت كما الفضاء مككف ىك المعنى بيذا كالمكاف المكاف معنى مف كاكسع

 العالـ انو جميعا يمفيا  الذم ىك الركاية فضاء فاف كمتفاكتة متعددة تككف ما غالبا الركايات
 3.الركائية االحداث مجمكع يشمؿ الذم الكاسع
 كاشمؿ اعـ الكؿ مف الفضاء اف كىي كاحدة نقطة عند تتقاطع االقكاؿ ىذه اف فنالحظ 
 النص في المكاف مفيكـ اف اذ الكؿ مف جزء لمفضاء بالنسبة يمثؿ االخير فيذا المكاف مف

 . مفرد مكاف في ينحصر االدبي
 خالؿ مف بالمكاف ترجمو الذم(   l'espace"  )ىمسا غالب" لكتاب ترجمة في نجد كما 

 لكتابة(   La poétique de l'espace)  الفضاء شعرية  «باشالر غاستكف»  لكتاب ترجمة
 . المكاف جماليات

 منسجـ كسعا"  بانو كعرفو  الحيز، مصطمح استخداـ اثر فقد  مرتاض المالؾ عبد اما 
 .4«ابعاد ثالثة كلو الحساسية الشديدة المطيفة االشياء فيو تقع محدكد كغير

                                                           
1
 .61، ص 2115، 1، للدراسات والنشر، بٌروت، طالعربٌة المؤسسة هللا، نصر ابراهٌم رواٌات فً والداللة البنٌة  مرشد،  احمد 
2
 .61 ص  نفسه، المرجع 
3
 .63 ص ،1991  ،1ط  بٌروت،  العربً، الثقافً المركز  االدبً، النقد منظور من السردي النص بنٌة  لحمٌدانً،  حمٌد 
4
 .124 ،ص2111  ،1ط لبنان،  ناشرون، للعلوم  العربٌة الدار  السٌمٌائٌات، معجم:  احمر فٌصل 
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 فيك،العربية الدراسات مختمؼ في الشائعة طمحاتصالم مف الفضاء مصطمح كيبقى
 .العربي المصطمح عف تعبيرا االكثر
 عف فتحدثت" الركائي النص" كتابيا فيي الركائ الفضاء" كريستينا جكليا" تناكلت كما
 في تظير une structure discurisme استداللية ببنية كربطتو الركاية في الركائي النص
 1.الحقبة ىذه يميز الذم isiologime باالديكلكجيـ كتتعمؽ التاريخ مف حقبة

 الذم"باشالر بغاستكف" بداية الفضاء حكؿ السابقة الدراسات عف ايضا"ميتراف" كتحدث
 الرمزية القيـ عمى ارتكزت التي الفضاء شعرية كتابو خالؿ مف حيكية االكثر االتجاه يمثؿ

 االقامة اماكف في اكانت سكاء شخصياتو لرؤية اك الراكم لرؤية تتاح التي بالمناظر المتعمقة
 المعمقة االماكف) الخ...كالقبر كالسجف كالمستكدع كالقبك المغمقة الغرفة اك كالبيت

 2(.كالمنفتحة
 حديثو خالؿ الحميداني "مف حميد" اشار مثمما لممكاف معادال الفضاء اف يرل مف كنجد

 الركاية في المكاني الحيز بو يقصد كالذم l'espace géographique الجغرافي الفضاء عمى
 مف "السرديف النص بنية" كتابو في كامال فصال" لحمداني حميد" افرد فقد،عامة كالحكي
 مفاىيـ عدة بؿ لمفضاء كاحدا مفيكما يقدـ ال أنو حيث 3.الفضاء بدراسة االدبي النقد منظكر

 الكاسع المكاف ىك الفضاء اف عمى االصطالحية التعاريؼ ىذه كؿ كتجمع كتصكرات
 . عدة اماكف يحكم الذم الشاممة

   :والفضاء المكان بين الفرق -3
 المصطمحيف ىذيف بيف التمييز اصبح اذا كالفضاء، المكاف بيف فرؽ ىناؾ الحاؿ بطبيعة

 بينيما دقيؽ بشكؿ تميز دراسة كالدراسات األبحاث في نصادؼ لـ أنو إال ضركرم، امر
 .الفرؽ ىذا نبيف اف سنحاكؿ لكننا

                                                           
1
 .175ص.1،1997ط.الجدٌدة النجاح مطبعة. البٌضاء جٌبً،الدار اٌمٌل عند الروائً الخطاب: العافٌة محمد_ 
2
 .31 ص.2112.دط. الجزائر.واالشهار والنشر لالتصال الوطنٌة المؤسسة منشورات. المغربٌة الرواٌة فً السردٌة البنٌة تقنٌات: عباس ابراهٌم 
3

العربً للطباعة والنشر والتوزٌع، الدار البٌضاء، بٌروت، لبنان،  ، المركز االثقافًاالدبً النقد منظور من السردي النص بنٌة: حمٌدانًل حمٌد 

 .51ص3،2111ط
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 تمثؿ التي ىي الركاية في كاألحداث االمكنة فمجمكع،المكاف مف اكسع ىك فالفضاء
 التي عادة نجدىا الركايات في االمكنة ككصؼ تحديد طريقة الى نظرنا نحف فإذا الفضاء
 متقطعة لحظات كىي الكصؼ بمحظات عادة متصمة الركاية في المكاف فضكابط متقطعة
 1.الحكار مقاطع اك السرد مع الزىكر في تتناكب ايضا

 ال لذلؾ. الركاية مكضكع حسب االمكنة يعدد اف الركائي تمـز متغيرة الركاية في فاألحداث
 زاكية حسب تتنكع الكاحد المكاف صكرة اف بؿ الركاية في كاحد مكاف عف  نتحدث اف يمكننا
 باختالؼ تختمؼ متعددة لقطات الركائي يقدـ قد كاحد بيت ففي،منيا يمتقط التي النظر
 2.معينة زاكية عمى التركيز
 مف ينظر التي الزاكية  كىذا كاحد مكاف مف امكنة عدة خمؽ يستطيع  فالركائي اذف
 لخمؽ دائما الطريؽ تفتح مكانيا الكاتب قمص ميما الركاية اف." المكاف ذلؾ الى خالليا
 3.البطاليا الفكرية المجاؿ في ذلؾ كاف كلك  اخرل امكنة
 الفضاء الف الركاية فضاء اسـ عميو نطمؽ اف منطقيا يبدك ما ىك االمكنة ىذه مجمكع اف"

 في االمكنة كمادامت الفضاء مككف ىك المعنى بيذا كالمكاف المكاف معنى مف كاكسع اشمؿ
 العالـ أنو جميعا يمفيا الذم ىك الركاية فضاء فاف كمتفاكتة متعددة تككف ما غالبا الركايات
 4.الركائية األحداث مجمكع يشمؿ الذم الكاسع
 .الفضاء مف جزء لنقؿ اك نككف ىك المكاف اذف

 الركاية في محدد مكاف عف نتحدث عندما اننا كىي ضافتياإ ينبغي  اساسية مسألة كىناؾ
 االستمرارية دائما يفترض الفضاء اف حيف في الحدث، لسيركرة زمنيا تكفقا يستمـز
 حضكر لتؤكد السردية الحركة تأتي الركاية في المكاف كصؼ مف االنتماء بعد فمثال،الزمني

                                                           
1
 .62، االدبً النقد منظور من السردي النص بنٌة: لحمٌدانً حمبد 
2

  المرجع نفسه، صفحة نفسها.
3
 .63المرجع نفسه، ص  
4
 المرجع نفسه، صفحة نفسها. 
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 االصح عمى أنو كصفو انتيى الذم المكاف ىك ليس االخير ىذا اف غير(المكاف) في الزماف
 1.الفضاء سمي ما كىك لو المفترض االمتداد

 العكس عمى فيو تجرم التي الحركة نتخيؿ اف دكف نتصكره أف يمكف ال الركائي فالفضاء
 . نتصكره أف يمكف الذم المكاف مف

 فالفضاء كبيذا المكاف استمرارية تفترض األحداث كىذه كاحداثيا بالركاية يحيط فالفضاء
 .كاالماكف األحداث مف مككف
 في فالفضاء الحكي، مسار خالؿ المتفرقة االماكف ىي لمفضاء المككنة العناصر اف
 الركائية الحركة عمييا تقـك التي االمكنة مجمكعة انو،المكاف مف كاشمؿ اكسع ىك الركاية
 2.ضمنية بطريقة تدرؾ التي تمؾ اك مباشرة بشكؿ تصكيرىا تـ التي تمؾ سكاء

 . المكاف مف كاكسع اشمؿ ىك فالفضاء الذكر اسمفنا ككما
 أىمية المكان في بناء الرواية .-4

 اىتـ األدباء كالنقاد بالمكاف في دراساتيـ األدبية النظرية كالتطبيقية عمى حد السكاء إلى
 المكاف في بناء الركاية كلـ يكف ذلؾ مف جزاء الصدفة أك العبث بؿ كاف نتيجة أىمية

 فيرل مؤلفا كتاب )عالـ الركائي( أف المكاف بعد أف كاف عنصرا ،قناعات انطمقكا منيا
 مف خالؿ أشكاؿ معينة كيتخذ معاني متعددة بحيث ،ال يكترث بو أصبح يعبر عف نفسو
" حيث يرىأف :> g.river ؤكد ذلؾ " شارؿ غريفؿ" 'يؤسس أحيانا عمة كجكد األثر كي

 3" المكاف ىك الذم يكتب القصة حتى قبؿ أف تسطرىا يد المؤلؼ
«  h.mitterand»  كفي السياؽ نفسو عمى أىمية المكاف بناء الركاية ( يريينرم ميتراف'

ذات مظير مائؿ لمظير  المكاف ىك الذم يؤسس الحكي . ألنو يجعؿ الركاية المتخيمة»أف 

                                                           
1
 .64 ص االدبً، النقد منظور من السردي النص بنٌة: لحمدانً حمٌد 
2
 .نفسها الصفحة نفسه، المرجع 
3
 . 31ص  ،بنٌة الشكل الروائً ،حسن بحراوي 
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المكاف الركائي ك الحدث  " يربط بيفG.blain في حيف نجد "جكرج بالف" '« 1الحقيقة 
 2"ث ال تكجد أحداث ال تكجد أمكنةحي»   الركائي بقكؿ:

 " فإنو يربط بيف الشخصية الركائية كالمكاف Philippe Hamonأما فيميب ىامكف '" 
باألحداث  كتحفزىا عمى القياـ ،بحيث يرل أف البيئة المكصكفة تؤثر عمى الشخصية ،الركائي

 مستقبميا. كتدفع بيا إلى الفعؿ حتى أنو يمكف القكؿ بأف كصؼ البيئة ىك كصؼ
 مف خالؿ مختمؼ اآلراء النقدية السابقة حكؿ " أىمية المكاف في بناء الركية يتأكد أف

ة التقميدية إلى المكاف بكصفو " ديككرا" أك " حيزا" لمشخصيات النقد الركائي بدأ يتجاكز النظر 
الكظيفة البنيكية لممكاف  الركائية ك إطارا لألحداث الركائية كأخذ ينظر إلى الجانب البنيكم أك

الركائي بكصفو مككنا فاعال في بنية الركاية يتأثر كيؤثر في المككنات األخرل مثؿ 
أف  -حسف بحراكم  -نو مف المستحيؿ ك عمى حد قكؿ أل ،الشخصية ك الحدث ... كغيرىا

كانمف خالؿ مختمؼ اآلراء النقدية  نتصكر حدكث فعؿ في النطاؽ البشرم غير مرتبط بـ
النقد الركائي بدأ يتجاكز النظرة  السابقة حكؿ " أىمية المكاف في بناء الركية" يتأكد أف

مشخصيات الركائية ك إطارا لألحداث "ل التقميدية إلى المكاف بكصفو " ديككرا" أك " حيزا
الكظيفة البنيكية لممكاف الركائي بكصفو مككنا  الركائية كأخذ ينظر إلى الجانب البنيكم أك

المككنات األخرل مثؿ الشخصية ك الحدث ...  فاعال في بنية الركاية يتأثر كيؤثر في
حدكث فعؿ في  أف نتصكر -حسف بحراكم  -قكؿ  ألنو مف المستحيؿ ك عمى حد ،كغيرىا

محدد، ألف ىذا األخير يعتبر ىمزة الكصؿ الرابطة بيف  النطاؽ البشرم غير مرتبط بمكاف
لذلؾ فيك يعتبر عنصرا فعاال في تنظيـ األحداث باإلضافة  الشخصيات ك الزماف ك األحداث

 3الشخصيات ك األزمنة العالئؽ التي يقيميا مع
 ألنو بمثابة محرؾ المشاعر اإلنساف ك لذاكرتو لممكاف أىمية كبيرة أيضا في بناء الركاية

 ككأنو شخص آخر يحكي في الشخصية فتنة التذكر كىذا ما يؤكده " حسف نجمي ' مف
                                                           

1
 . 31ص  ،الروائً الشكل بنٌة ،بحراوي حسن 
2
 21، صنفس المرجع 
3
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 إف األمكنة تعتبر"خالؿ كتابو ) الفضاء المتخيؿ كاليكية في الركاية العربية ( بقكلو : 
 عكاطفو، فتفتح لو محركا لمشاعر اإلنساف كلذاكرتو فيي تعيده إلى الماضي تدغدغ

الشخصيات  كليذا يمكف أف تتحرؾ أحداث الركاية انطالقا مع تعمؽ ،المجاؿ كاسعا لخيالو
كأف  ،ىكىي منيارة فاإلنساف مثال عند رؤيتو لجدراف المنزؿ القديـ الذم كلد في ،بذلؾ المكاف

 1."كريات الطفكلةىذا المنزؿ بقي أطالال فإنو يسترجع حتما ذ
يمكف لممكاف أف "المكاف قد يصبح ىك الشخص أك أف لألمكنة أشخاص بقكلو :مضيفا أف 

يصبح ىك الشخص ذاتو إذ ينصير داخؿ الذات اإلنسانية فبمجرد ذكر مكاف معيف حتى 
 ."يتبادر إلى ذىف المستمع شخصية تكطدت صمتيا بذلؾ المكاف كتركت فييا أثار طيبة

 أف يكشؼ النقاب كينقض الغبار عف الحالة كتتجمى أيضا أىمية المكاف في ككنو يستطيع
 النفسية التي يعيشيا الشاعر أك الركائي كذلؾ مف خالؿ العالقة المكجكدة بيف المكاف

 بالتفصيؿ  كالشخصية )تأثير كتأثر( كىذا ما سنكضحو الحقا في عالقة المكاف بالشخصية
 ف أصبح لو الدكركخير ما نختـ بو ىذا الجزء مف ىذه الدراسة ىك تكصمنا أف المكا

  الرئيس في بناء الركاية خاصة الركاية الجديدة التي مثمت المكاف بجميع أبعاده كتجمياتو
 فأصبح ،كىذا ما دفعو إلى الصدارة كالتي كانت الركاية القديمة تعطييا لمزماف ،المختمفة

 المكاف بذلؾ مككنا فاعال في بنية الركاية يتأثر كيؤثر في المككنات األخرل .
 عالقة المكان بالزمان و بالشخصية :-5

إف المكاف ال يظير في النص السردم بمعزؿ عف العناصر السردية األخرل، بؿ أف 
 كىذا االرتباط يشكؿ في ،نكع مف التالحـ كاالرتباط الصميمي بينو كبيف ىذه العناصر ىناؾ

يعيش  فالمكاف الحد ذاتو لكحة فسيفسائية مشكمة جماليا برعت مف طرؼ يد الركائي الفناف 
نما يدخؿ في عالقات متعددة مع المككنات الحكائية لمسرد  منعزال عف باقي عناصر السرد كا 

 بالشخصية؟. كمف ىذا المنطمؽ فما عالقة المكاف بالزماف يا ترل ؟ ك ما عالقتو
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 سنتطرؽ أكال لدراسة عالقة المكاف بالزماف مستنديف بذالؾ إلى آراء مجمكعة مف النقاد
مختمؼ  اب ككيؼ كضحكا لنا ىذه العالقة القائمة بيف ىذه العناصر السردية مف خالؿكاآلد

الزمف الركاية  األدلة التي طرحكىا بادئيف بما جاء بو " أحمد حمد النعيمي " في كاتبو )ايقاع
عالقة المكاف  العربية المعاصرة( ك إشكاليتو المطركحة حكؿ عالقة المكاف بالزماف، ففي

يصعب اإلجابة عنو  درج لنا " أحمد حمد النعيمي" في كتابو المذككر سمفا سكاؿبالزماف يست
حينئذ : الزماف )ممثال  كىك حينما تفرغ الساعة الرممية مف محتكاىا ما الذم يككف قد نضب

حيث يبدكا الصداع عنيفا .كقد  بالمدة الكركنكلكجية لسقكط آخر حبة رمؿ( كأـ المكاف )ممثال
رمؿ تسقط مف الساعة الرممية قد  بة لدرجة العنؼ أيضا إذ أف أخر ذرةتبدكا اإلجابة صع

لنا الرمؿ  سيبدكتبدكا كأخر جندم مندحر في معركة غير متكافئة كمف كجية نظر مخالفة 
حيث يبدكا الصداع عنيفا .كقد تبدكا  كما أنو أفرغ الكقت مف محتكاه كأنو مستعدا التكرار

 رمؿ تسقط مف الساعة الرممية .  إذ أف أخر ذرةاإلجابة صعبة لدرجة العنؼ أيضا 
لنا  سيبدككجية نظر مخالفة  قد تبدكا كأخر جندم مندحر في معركة غير متكافئة كمف

 1الرمؿ كما أنو أفرغ الكقت مف محتكاه كأنو مستعدا التكرار الفعؿ ذاتو مع أم كقت أخرا.
 طبيعة العالقة بيف المكافمف خالؿ ىذا السؤاؿ الذم طرحو "أحمد حمد النعيمي" ما 

 فعال؟ كالزماف ؟ ىؿ العالقة بينيما كدية ؟ أـ أف أحدىما ضحية األخر؟ كىؿ ىما متناحراف
عمى  -فالشاعر الجاىمي " سنكضح العالقة ىنا مف جانب شعكر المبدع تجاه كؿ منيما 

ف يحيؿ كاف يتعامؿ مع المكاف كما لك كاف ضحية أزلية لمزماف ألف الزم -سبيؿ المثاؿ 
كىك ما يباعد بيف الشاعر ك محبكبتو أك قكمو أك أبنائو أك أم عزيز  ،الديار إلى أطالؿ

ال يعرؼ التريث أك  ،كىكذا فإف الزمف مف كجية نظر الشاعر الجاىمي ظالـ ال يرحـ ،أخر
كليس عمى استعداد ألف يعطي المرء فرصة إضافية ميما كانت ضئيمة أك  ،التمييؿ

  2".متكاضعة
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ألنو  "كلطيفا مف مستكل أخر أف الزمف قد يككف كدكدا "أحمد حمد النعيميكما يكضح " 
فقد يعكد البطؿ ليجد حارتو القديمة  يحمؿ حمكال لمعضالت لـ تكف تبدكا في طريقيا لمحؿ

مكاف مكتظ بالعمارات الشاىقة  الخربة قد تحكلت إلى مكاف تـ بناءه بأحدث الكسائؿ
مع ىذا الكضع الجديد كلربنا  ي ىذا ليس شرطا أف يتأقمـ البطؿكاألسكاؽ كالثراء كيعن

كىكذا  ،المكاف فحممو عمى التأقمـ استطاع التأقمـ ألنو كجد إنسانا عزيزا عميو يعيش في ذلؾ
أف تككف عالقة بغضاء أك عالقة  يقكؿ "أحمد حمد النعيمي " يمكف لعالقة المكاف بالزماف

مكدة )كلكنيا عمى كؿ األحكاؿ  ية الزماف( أك عالقةالجاني بالضحية )المكاف غالبا ضح
ليضيؼ "أحمد حمد النعيمي " بقكلو:  1مكدة إلى حيف( أك عالقة قمقمة )المكاف تخاؼ الزماف(

كليس لو ضابط يضبطو بحيث يمكف أف تدكر  إذا كاف الزماف الركائي غير مقيد بقانكف"
فإف  ،كربما دقيقة أك بضع دقائؽ ،تاريخ ممتد أك ساعة أك ،أحداث ركاية كاممة في يـك

بحيث يمكف تدكر  ،كليس لو كذلؾ ضابط يضبطو المكاف الركائي غير مقيد بقانكف أيضا
أك حديقة أك فكؽ أسطح أحد  ،أحداث ركاية في منزؿ أك سجف أك شارع أك غرفة صغيرة

عمى الباؿ كغير ذلؾ مما قد يخطر  ،أك دكلة أك عدة دكؿ  المنازؿ أك في قرية أك في مدينة
بيذا أنو يمكف مقاربة العالقة بيف المكاف كالزماف بما يمكف أف  ، كيعني2" كقد ال يخطر

كالقكة شبو الخفية بمعنى أف المكاف عالـ عار ظاىر لمعياف يمكننا أف  نسميو " بالعالـ العارم
تطيع أف مف كجكده بينما في حالة الزمف فإننا نحس بقكتو كلكننا ال نس نراه كتممسو كتتحقؽ
كىذا ما أكده "  ،3إال مف خالؿ ما يفعمو بنا كبالناس كاألشياء مف حكلنا تراه بشكؿ مباشر

أف المكاف الركائي ال "( مف خالؿ قكلو :  بنية الشكل الروائي)   في كتابو " حسن بحراوي
نما يدخؿ في عالقات متعددة مع المككنات  يعيش منعزال عف باقي عناصر السرد، كا 

كالشخصيات كاألحداث كالرؤل السردية كعدـ النظر إليو ضمف ىذه  السارد األخرل الحكائية
 كالصالت التي يقيميا يجعؿ مف العسير فيـ الدكر النصي الذم ينيض بو الفضاء العالقات
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الركائي داخؿ السرد ككذلؾ فإف الزمف الركائي ال يعيش منعزال عف باقي عناصر السرد 
 ف ما فإنيا ال تتأثر بو إال مف خالؿ فعؿ الزماف في ذلؾفالشخصيات التي تتأثر بمكا

فالزماف ىك ما جعؿ منو صرحا عالي البنياف أك ما أحالو إلى خراب أك تفاعؿ  ،المكاف
مازاؿ " أحمد حمد النعيمي" يبحث في الصراع القائـ بيف المكاف كالزماف متسائال  1".عنو

كجبركتو ؟ ك الكاقع أف المكاف قد حاكؿ أكثر  يستسمـ المكاف بعد أف يقر بقكة الزماف ترل ىؿ
 .مرة قير فعؿ الزمف األزلي فيو مف
" القدماء لتشيد  أحمد حمد النعيمي" -عمى حد قكؿ  -كلعؿ ىذا ما دفع ممكؾ الفراعنة  

مدينة البتراء مف خالؿ نحتيا في  ككذلؾ الحاؿ بالنسبة ألنباط الذيف بنك ،األىرامات
القدرة عمى الصمكد  امتمؾككمما  بيذا المعنى مكاف يعيش في زمفالصخر، إف اإلنساف 

 2أكثر استحؽ المزيد مف االحتراـ .
غير أف ' غاستكف باشالر " ينظر إلى ىذه المسألة مف زاكية أخرل كبالتحديد مف زاكية 

يف استقرارا تد تبيف لنا نظرية األجساـ الثابتة أف األشكاؿ األشد" بقكلو:  ،الصمكد في الزمف
كال شيء أكثر مف  ،فيي األشكاؿ اإلحصائية الختالؼ زمني إيقاعيباستقرارىا إلى تنافر 

التمكجات ك األىرامات  عمى فكضى ذلؾ فبيكتنا مبنية عمى فكضى التمكجات كنحف نجمس
ىي ترجيعات صكتية ال متناىية ذلؾ أف  ،التي كظيفتيا التأمؿ في األجياؿ المتكررة برتابة

بمعني أف   3 "جميع ىذا الحجارة ا الذم يكفؽ بيف اإليقاعات المادية قد يطيرقائد األكركستر 
الثبات ما يدفعو لمحاكاة ذلؾ الشكؿ  قائد األكركسترا نفسو قد يجد في إيقاع الصمكد أك

 كتحكيمو إلى معزكفة تكسر رتابة السائد .
 فإننا نرل أف الصمكد أك الثبات في الزمف شكؿ مف أشكاؿ التمكج كمف خالؿ ما سبؽ

عمى حد تعبير  -كبذلؾ ال تككف كظيفة األىرامات مجرد التأمؿ في األجياؿ المتكررة برتابة 
يعني أنيا  "غاستكف باشالر . بؿ إف كظيفتيا : ىي التأمؿ في األجياؿ المتكررة بعمؽ مما
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ألف الصمكد في الزمف ىك حمـ  ،سيمفكنية تتجدد باستمرار كما النير ،سيمفكنية في الصمكد
 1اإلنساف األزلي.

 المكاف في"ليصؿ " غاستكف باشالر " مف خالؿ كتابو )جماليات المكاف ( إلى أف : 
 ".مقصكراتو المغمقة التي ال حصر ليا يحتكم عمى الزمف مكثفا ىذه كظيفة المكاف

بقكلو:  ماف عف المكاف كىذا ما أكده " احمد حمد النعيميبمعنى ال نستطيع أف نفصؿ الز 
العالقة بينيما كبيف  إف الزماف كالمكاف في الركاية يرتبطاف بعرل كثيقة، ال تنفصـ كما أف"

عالقة  (بينيما )المكاف كالزماف كما أف العالقة " العناصر الركاية األخرل ىي عالقة حميمة
بينيما أيضا ىي عالقة المغير بالثابت  ىذا فإف عالقةاتصاؿ كليس انفصاؿ، باإلضافة إلى 

بناء الركئي األخرل )أم المكاف  كىي أيضا عالقة المتغير )أم الزمف( بعناصر
الفضاء الذم تشكؿ فيو الكجكد اإلنساني  كالشخصيات( مضيفا أف المكاف كالزماف ىما مككنا
ية ك األرككلكجية كما ليا ذاتيتيا كالجيكلكج كالكؿ بيئة مكانية خصائصيا الطبيعة كالمناخية

  2"التاريخية
كيؤكد " أحمد حمد النعيمي " بقكلو : >> أف لكؿ ركاية عالقة خاصة بيف المكاف كالزماف 
كتتـ ىاتاف العالقتاف بمجمكعة مف قيـ الجمالية كاالجتماعية التي تشكؿ فضاء الركاية<<أم 

الخطاب  صؿ بينيما خاصة أثناء دراسةأف الزماف كالمكاف عنصراف متالزماف ال يمكف الف
 الركائي .

 كفي الختاـ يطرح "أحمد حمد النعيمي " سؤاال أيضا بقكلو :>> ىؿ يستطيع المرء أف
ىناؾ مف يممؾ أم جزء مف  يشترم سنة أك شيرا أك يكما أك ساعة أك حتى ثانية ؟ كىؿ

الزمف لكي يبيعو ؟ لكف في حيف يستطيع المرء أف يشترم لكحة أك بيتا أك حديقة أك حتى 
" كمع ذلؾ كثيرا ما تفشؿ مثؿ تمؾ  الواسطة المكانيةأم ما يمكف أف نسميو "  ،مدينة

ي الكثير فكـ مف رجؿ ذم جاه كماؿ يعان ،الكاسطة المكانية في شراء ذمة الزمف السيككلكجي
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أك نتمنى  ،كمثؿ ىذه الشخصية غالبا ما يسعي الركائيكف لنقميا لنا كدفعنا ألف نتعاطؼ معيا
كقد نشعر باحتراـ بالغ لمزمف ألنو رفض أف يبيع ذمتو إذا ما كانت  ،ليا المزيد مف العثرات

تمؾ الشخصية ذات طابع لئيـ كقاس ... ىكذا يمكف لممرء أف يشترم أداة تكقيت تعمؿ 
مف خالؿ اآلراء التي أكردىا  لف يستطيع أف يسيرىا عمى ىكاه< -أبدا  -انتظاـ كدقة كلكنو ب

لنا أف كمييما غير مقيد بقانكف  لنا ' أحمد حمد النعيمي " حكؿ عالقة المكاف بالزماف تبيف
سكی استخداـ التقنية المناسبة  كما أف كمييما ليس لو ضابط يضبطو ،سكل قانكف الجماؿ

أما " ىيثـ عمي الحاج" في كتابو  كائي المناسب باإلضافة إلى العالقة القائمة بينيمالمنص الر 
" فقد بيف العالقة القائمة بيف الزمف  : " الزمف النكعي ك إشكاليات النكع السردم المكسـك ب

ارتباطو بالزماف في الدراسات خاصة  اكتسب المكاف قيمة أكبر مف حيث"كالمكاف بقكلو : 
فكرة اتصاؿ الزماف كالمكاف في مفيكـ  ة الحديثة منذ ظيكر النسبية بدأ طرحالفيزيائي
إلى الزماف بكصفو بعدا رابعا شبييا عمى  حيث ال ينبغي أف تصدمنا فكرة النظر ،الزمكاف

المادية طكؿ ك عرض ك ارتفاع كما أنيا تكجد لفترة  فاألشياء ،نحك ما بأبعاد المكاف كغرابتو
نالحظ مف خالؿ قكلو أنو أعتبر كؿ مف الزماف كالمكاف كثنائية مف   .1"متناىية مف الزماف
 السردم التي تبرز جمالياتو . أىـ مككنات النص

كالزماف  فالمكاف"" في كتابو " الضفة األخرل" بقكلو : حسين محمودكىذا ما اكده الناقد "
إذ أف  تكأماف ىماسكاء في العالـ الكاقعي أـ في العالـ القصصي التخيمي متالزماف أك 

، كيمثؿ كذلؾ إطار األحداث في العمؿ الركائي كالخمفية التي تقع المكاف بمثابة كعاء لمزمف
 .2"فييا األحداث

يكتسب "كىذا ما ذىب إليو " ضياء غني لفتو في كتابو )سردية النص األدبي( بقكلو : 
كالزماف تحقؽ  ؿ المكافالمكاف قيمتو الفنية كالمكضكعية بتحكيمو إلى كعاء لمزماف كمف خال

الشخصيات كيانيا الذاتي كاالجتماعي كالتاريخي كفؽ مجمكعة عكامؿ تشكؿ محيطيا 

                                                           
1
 141ص  ،2118 ،1ط ،بٌروت، لبنان ،مؤسسة االنتشار العربً ،الزمن النوعً و إشكالٌات النوع السردي ،هٌثم علً الحاج 
2
 .339، ص 2118 ،1ط ،الضفة األخرى، دراسات فً الثقافة واألدب والنقد دار وائل، األردن ،احسن محمود 
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المكاف تتمثؿ في احتكاء  إذ أف كظيفة ،الكجكدم كيمتمؾ المكاف القابمية التكثيفية لمزمف فيو
 1".الزمف مكثفا في مقصكرا تو المغمقة التي ال حصر ليا

 ية الفصؿ بيف الزماف كالمكاف ىي عممية مستحيمة ألف الزماف ىككالمقصكد بيذا: أف عمم
 اؾ مكانا يمكف أف يفصؿ عف الزمافمقياس لمتغيرات التي تحدث في المكاف ألنو ليس ىن

 بأم شكؿ مف األشكاؿ.
 مف خالؿ ما سبؽ أك اآلراء التي طرحيا كؿ مف " أحمد حمد النعيمي " حناف محمد

عالقة المكاف بالزماف ليس ببعيد فالعالقة ىي عالقة ترابط  مكسى حمكدة " فيما يخص
بعدما قمنا بعرض مختمؼ اآلراء فيما يتعمؽ في طبيعية العالقة القائمة بيف  ،كاتصاؿ كتداخؿ

المكاف كالزماف كتكصمنا إلى أنيا اتصاؿ كتالـز اآلف سنعرض إلى أىـ أراء األدباء كالنقاء 
نبيل التي جاء بيا " لمكاف كالشخصية كسكؼ تسيميا باآلراءحكؿ طبيعة العالقة القائمة بيف ا

نبيؿ سميماف" عالقة  " في كتابو )جماليات التشكيؿ الركائي( لكؿ قبؿ أف يبيف 'سميمان
عالقة تالـز مف خالؿ  المكاف بالشخصية كضح لنا أكال عالقة المكاف بالحدث فقاؿ أنيا "

إلى األحداث بمعزؿ عف  ال نتصكر النظر أف الصمة بيف المكاف كاألحداث تالزمية إذ":
العنصريف يمكف النظر إلى  األمكنة التي تدكر فييا كانطالقا مف تحديد العالقة بيف ىاذيف
البداية كالنياية كىكذا تتشابؾ  فعؿ الشخصيات مف حيث الداللة عمى تطكر الحكاية بيف

األساس ىذا فضال عف عالقة أف النقطة  مؤكدا ،"عمينا كحدة النص الركائي األجزاء التعرض
عمينا  البداية كالنياية كىكذا تتشابؾ األجزاء التعرض المكاف بالحدث تتجسد في عالقة المكاف

أف النقطة األساس ىذا فضال عف عالقة المكاف بالحدث  مؤكدا ،2كحدة النص الركائي
لتي كىك أمر طبيعي، فالشخصيات ىي ا"بالشخصيات يقكؿ :  تتجسد في عالقة المكاف
كثمة شخصيات تتجاكز  ،تتالحـ معيا كتندمج فييا تحس بألفتيا تعيش في ىذه األماكف

                                                           
1
 .28ص ،2111 ،1ط ،عمان، األردن ،دار حامد ،سردٌة النص األدبً ،ضٌاء غنً لفته 
2

عالم  ،جمالٌات التشكٌل الروائً )دراسة فً الملحمة الروائٌة مدارات الشرق( ،نقال عن : نبٌل سلٌمان ،21ص ،" المكان فً رسالة الغفران 

 198ص.،1،2112األردن، ط ،إربد ،الكتب للنشر والتوزٌع
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مضيفا أنو يمكف أف يبرز دكر الركائي  1"أمكاف معينة كربما تعادييا ...  سمبيتيا فتنفر مف
مف التماىي كاالندماج الفضائي في عممية ظيكر الشخصيات في المكاف  في خمؽ حالة
تحديد المالمح العامة  السردية كفي المناسبة المحددة كيتـ ذلؾ مف خالؿ المحدد لمحاؿ

 حيث األمكنة تنتج شخصيتيا المتمايزة ك المختمفة: الشخصية ،كتميزىا عف غيرىا لمشخصية
المستكيات  الصحراكية، الجبمية المدنية، حيث كؿ منيا تناصب األخر االختالؼ كالتغاير في

  2"ية ....الجسدية كالفنية كاالجتماع
 يعني ذلؾ في عالقة المكاف بالشخصيات يتنكع المنظكر السردم بتنكع الشخصيات مف

خالؿ أف لكؿ شخصية كجية نظر معينة تنبثؽ مف لحظة اإلحساس بالتفاعؿ كاالندماج 
 المكاف الذم تسكنو كاستئناس بو أك عمى العكس مف ذلؾ بالنفكر منو كخمؽ حالة مف مع

 العدائية معو .
إذا انتقمت  ـز بنقؿ كجيات النظر كميا كالسيـالراكم مم": ع نبيؿ سميماف " كيؤكد أفكيرج

االنفعالية كالكجدانية  الشخصية مف مكاف إلى أخر، فيك ينتقؿ معيا كيتابع كيرصد الحاالت
بيذا أف الشخصيات تظير في  كالمقصكد ،3"كالسمبية التي يتركيا المكاف عمى الشخصية

  . : الكشؼ الداخمي العميؽ التي تؤثر فييا كأف المكاف يعمؿ عمىالركاية بالصكرة 
المعبرة عنو بدقة  لألثر النفسي لمشخصيات، كال يمكف تجسيد ىذا األثر إال بالمغة

الكشؼ الداخمي  كحساسية الشخصية كشمكؿ أم أف المغة تمعب دكر أساسيا في تصكير
المعبرة عنو بدقة  ذا األثر إال بالمغةالعميؽ لألثر النفسي لمشخصيات، كال يمكف تجسيد ى

األثر النفسي عمى  كحساسية الشخصية كشمكؿ أم أف المغة تمعب دكر أساسيا في تصكير
الممفكظات الدالة  الشخصية مثؿ ألفاظ الضيؽ كاالطمئناف كالشعكر بالخكؼ ك غيرىا مف

المكاف عمى إنما تشكؿ مف األثر الذم يتركو  ،عمى كضع المرء في مكاف ما كمكقؼ ما
حسب الحالة التي يمر  الشخصية كتترسب في أعماقو عمى شكؿ كمضات مضيئة أك مظممة

                                                           
1
 . 198ص ،الروائً التشكٌل جمالٌات ،سلٌمان نبٌل 
2
 .198ص  ،جمالٌات التشكٌل الروائً ،نقال عن : نبٌل سلٌمان ،114ص  ،الجدٌدة شعرٌة المكان فً الراوٌة 
3
 .199ص  ،جمالٌات التشكٌل الروائً ،نبٌل سلٌمان 
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ليضيؼ " نبيؿ سميماف " مؤكد لنا طبيعة العالقة بيف المكاف كالشخصيات مف   .بيا اإلنساف
كارتباطو  مكذجو التشكيمين أف الدراسة السردية لبنية الفضاء المكاني بأف"خالؿ قكلو : 

ليس طارئة  بالشخصيات ستكشؼ بالضركرة عف: أف عالقة المكاف بالشخصية النكعي
نما ىي في الصميـ ،كىامشية حيث المكاف مؤىؿ لمكشؼ عف الكعي الشخصية كحياتيا  ،كا 

النفسية كاالجتماعية، ألنو ببساطة ال معني كال داللة لممكاف بعيد عف اإلنساف الذم يقـك 
جراء عمميات التقطيع ك   1."المفصمة في بنيتو كفقا األليات ثقافية محددة بتنظيمو كا 

 كتصبح العالقة بيف الشخصية كالمكاف عمى كفؽ ىذا التصكر عالقة قائمة عمى التكتر
 ،كربما يككف المكاف أكثر سمبية عمى الشخصية ،كاإلحساس بعدـ االستقرار ك اإلحباط

 فتظير في صكرة محطمة تمجأ إلى العنؼ كحب الذات كمحك األخر .
 ثـ يبيف لنا " نبيؿ سميماف أف لممكاف أىمية كبرل ككيفية تغمغمو في كياف الشخصية مف

 يستطيع أف يباريو غيره مف العناصر خالؿ: التأثير المكاني الكبير عمى الشخصية الذم ال
 يف الفضائي ليا كيشكؿ ىذا التأثير لدل الشخصيةالسردية األخرل الداخمة في صمب التكك 

 البيئة تؤثر في ،مف خالؿ أف الشخصية تتأثر بو أيما تأثير فيك ابف نمطا محددا في العيش
 كما يؤكد ىذا مف 2يمكذجيا الشخصانن ا كتسيـ في خمؽ أفسمككياتيا كأفكارىا كتصكراتي

 س شدة تغمغمو في كياف الفرد ىكخالؿ قكلو :>> كلعؿ ما يفسر أىمية المكاف أكثر كيعك
 إنو المنطمؽ لتفسير كؿ تصرؼ فال يحكـ عمى سمكؾ اإلنساف إال مف خالؿ تكاجده في

أضؼ  ،قد يبدكا كذلؾ في غيره مف األمكنة ،فما يتبدل في مكاف ما انو غير الئؽ ،المكاف
فما يتبدل  ،المكاف إلى ذلؾ أف جؿ مفاىيـ اإلنساف األخالقية كالنفسية كاالجتماعية كحتى

أضؼ إلى ذلؾ أف جؿ  ،قد يبدكا كذلؾ في غيره مف األمكنة ،في مكاف ما انو غير الئؽ
اإليديكلكجية ال يعتبر عنيا إال تعبير  مفاىيـ اإلنساف األخالقية كالنفسية كاالجتماعية كحتى

 3«مكانيا 
                                                           

1
 .211ص  ،جمالٌات التشكٌل الروائً 261ص  ،داللة المدٌنة فً الخطاب الشعري العربً المعاصر ،نقال عن : نبٌل سلٌمان ،

2
 . 211ص  ،المرجع نفسه 
3
 .213ص ،الروائً التشكٌل جمالٌات ،سلٌمان بٌلن 
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ال يتفؽ إال بمعنى أف المكاف يؤثر في كياف الفرد ) الشخصية( ألف كجكد الشخصية 
عالقة بالمكاف كىذا ما أكدتو " نبيمة إبراىيـ" في كتابيا ) فف القصة في النظرية  خالؿ

كأنو عمى  ،بقكليا : >> فكجكد اإلنساف ال يتفؽ إال مف خالؿ عالقتو بالمكاف  كالتطبيؽ(
 .إحساس اإلنساف بأنو مرتبط بالمكاف يككف إحساسو بذاتو  قدر
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 . والوشام الكافية رواية في وداللتو المكان جمالية-1
 : المكان بناء صيغ

 يقكـ كجدناه(  كالكشاـ الكافية)  ركاية في الركائي المكاف لبناء العامة الصكرة مف انطالقا
 لنا تنتج التي(  المفتكح ك المغمؽ)  ثنائية الى المكاف لنا قسمت التي التقاطب ثنائية عمى
 كاالماكف خاصة اماكف ىي المغمقة فاألماكف(   كالعاـ الخاص)  ىي اخرل ضدية ثنائية
 . الركاية داخؿ االمكاف نكعية لرصد الثاني المخطط كأقدـ عامة الركاية داخؿ

         . العامة المفتكحة  الرئيسية االماكف
 االماكف المغمقة       الرئيس العاـ المكاف

 
 االدارم المكاف        االجتماعي المكاف    االجتماعي المكاف  .الجزائر  ىراف، ك  غميزاف مدينة

          العاـ              الخاص                                           
 . الفرعي العاـ المكاف     
    

        االحياء            
 

   العمارات حي.       راؽ.     شعبي

 
 .والوشام الكافية رواية في االمكنة النواع توضيحي مخطط
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 :  العامة المفتوحة الرئيسية االماكن - أ
 :  المدينة 1-أ

 جعميا حيث بارزا كالشاـ الكافية ركاية في بالمدينة مفالح محمد الركائي اىتماـ كاف لقد
 مرافؽ عمى تتكفر الجزائر في الداخمية المدف ككؿ رسميا كقد الحكي النطالؽ اكلي كمكاف
  -المدينة ىذه اسـ تحديد تجنب كقد....  التربكية كاليياكؿ كالبنايات االدارية كاليياكؿ الحياة
 .كالحيرة الفضكؿ فيو كيعيش سؤاؿ حالة في اكال القارئ يضع حتى -البداية في

 ىذه غميزاف مدينة انيا السارد يصرح القراءة مكاصمة بعد لكف الركاية قراءة ليكاصؿ البداية
 عف مبتعدا كالكشاـ الكافية لركاية مكاني منطمؽ ككانت كثيرا الكاتب عنيا كتب التي المدينة
 يقكؿ كاالجتماعي كالسياسي المناخي العامؿ عمى مركزا ك التضاريسية مالمحيا تحديد
 ال  ممطرة سنكات  امؿ، بال تنتظر كعادتيا كالمدينة  بخير، تبشر ال اليـك حرارة »:السارد
 في  أسرىـ أفراد مع ممتعة اكقات قضاء عمى ترغميـ كقد  بيكتيـ، مف الناس فييا يخرج
 كلدت مرحمة في مخيفا شبحا العنيد الجفاؼ كاصبح الخاصة بيمكمو شخص كؿ اشتغؿ زمف
 مكاف كؿ في ترد الحماسية الخطب كأصبحت المشاريع ك البرامج مختمفة كثيرة أحزاب فييا
 معقد كاقع افرزىا الزمات السحرم العالج ككأنيا المدينة كمساحات كاالسكاؽ المقاىي في
 1.«كالسياسة بالمجتمع الميتميف كؿ دكخ

 الزماف كعمى   الخير، مف اليائسة المدينة ىذه لتقديـ الخارجي السارد عمى السرد يعتمد
  مقاىي،) العامة الصكرة اال نجد فال  البنائي، مظيرىا تقديـ عف ابتعد كقد(  الصيؼ فصؿ)

 سكقيا لندرة كجاؼ حار الجك اف حيث الطبيعي المناخ عمى كمركزا( المدينة ساحات اسكاؽ
 .  مدة منذ االمطار
 المكيؼ استعماؿ مف الرغـ عمى تتحمميا تعد فمـ الكشاـ فتيحة عمى اثرت الحرارة ىذه
 رغـ، الحرارة تحمؿ عمى قادرة الكشاـ فتيحة تكف كلـ:  » السارد قكؿ في يظير ما كىذا

                                                           
1
 .11 ص والوشام، الكافٌة رواٌة  مفالح، محمد 
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 مؤثر مناخي عامؿ انو1«المتجيـ اليـك ىذا صباح الحمراء ازراره ادارت الذم اليكاء كيؼ
 فالكؿ سياسيا المدينة لحرارة رمزا السارد منو اتخذ حيث كسياسيا اجتماعيا المدينة عمى

 المطر  انو  عيدىا، سابؽ الى كيرجعيا  المدينة ىذه سينعش الذم المطر رحمة ينتظر
  ىذه برامج في  متخبط فالكؿ احد  يعرفو ال مبيـ حؿ لكنو الحؿ الى يرمز الذم الرمز

 . العتيد الحزب تنافس التي السياسية االحزاب
 كنظاـ االجتماعية الطبقية النتشار كىذا الركاية في طاغية الفساد ظاىرة بركز اف

 الصراع كلد كقد كالمذاىب االحزاب كتعدد األيديكلكجية المذاىب كاختالؼ الخكصصة
 آخر شكؿ ظيكر الى ادل ما ىذا  مبتغاه، لتحقيؽ يسعى فرد فكؿ الناس عامة بيف الطبقي
 استغالؿ عنو نتج الذم االخير ىذا كالفقر البطالة ظاىرة تفشي كىك المجتمع عمى مؤثر

 حينما الكشاـ فتيحة مع ظير حيث الركاية في بعمؽ بارز كشيدناه االنساف ألخيو االنساف
 اجكاء كفي اليـك:  السارد قكؿ خالؿ مف ذلؾ كيظير زكجيا قتؿ في الرفاؼ حميدة اشتغمت
 ميما كستأتي المالئمة المحظة اال ال تنتظر اصبحت(  الكافية)  شركة في السائدة الفكضى

 تجعؿ اف حاكلت زكجيا قتؿ عمى الرفاؼ حميدة كافؽ لما كبيرة سعادتيا كانت االمر كاف
 2.....«جانبا تمقييا ثـ  الخبيث زكجيا بيا تذبح يدىا في طبعة آلة منو
 فقد الكشاـ فتيحة لدل المحبب المكاف باعتبارىا كىراف كىراف مدينة السارد كظؼ كما 
 بالحياة لتنعـ كىراف مدينة الى اليائسة البائسة غميزاف مدينة كمغادرة زكجيا بقتؿ تحمـ كانت
 التي الباىية كىراف مدينة الى سنرحؿ مقتمو بعد:» السارد يقكؿ تتمناىا كانت التي الينيئة

 لممرأة فييا ال يسمح التي المتكاضعة لمدينة ىذه في كاحدة لحظة تمكث لف  تعشقيا،
، ستيدميا ثـ حياتيا  دستجد الساحرة كىراف مدينة في  كالتحرر، الحرية عالـ في باالنطالؽ

 تحت سحرىا اختفى التي الفاتنة العنيدةالكشاـ  الحقيقية الكشاـ ستصبح تبنييا مف جديد 
 3.«الفيال ؼزي

                                                           
1
 .الصفحة نفسمحمد مفالح،  رواٌة الكافٌة والوشام، 
2
 .29 ص،المصدر نفس 
3

 .31 ص المرجع، نفس  
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 في عانتيا التي كالعزلة القيـك مف كالخركج طمكحاتيا لكؿ تحقيؽ كىراف مدينة في رأت فقد
 . كزينتيا شبابيا صكرة كىراف مدينة في ترل فكانت  غميزاف،
 الذىاب طريقة لنا ككصؼ غميزاف خارج آخر كمكاف الجزائر مكاف السارد استعمؿ كقد -
 .بينيما المسافة الى مشيرا القطار طريؽ عف اليو

 اكتكبر احداث بعد الجزائر اليو آلت ما عمى مركزا كصفيا اىمؿ لكنو الطريؽ كنكعية
 ىمكـ كؿ تحتضف التي البيجة الجزائر مدينة في:»  السارد يقكؿ المدينة كجو كتغير 1988
...  منيا ضئيال جزءا اال كالجرائد التمفزة ال تغطي ىامة احداث تجرم  كصبر، بحنك الكطف
 جزيرة في نفسو يظف فانو اليكمية الجرائد يقرأ كلـ التمفزة اخبار عمى زائرىا يتفرج لـ كاذا

  العاصمة، الجزائر اعماؽ في الضخمة فنادقيا احد في مقيما الشخص كاف اذا خاصة ىادئة
 الذيف البسطاء الناس عيكف في المكشـك كتاريخو الكطف احب مف اال يعمميا ال اسرار

 1.«السيارات ككسب الفيالت كبناء الماؿ جمع الكحيد ىميـ الشخاص الخضكع يرفضكف
 مؤسستو كضغكطات غميزاف مشاكؿ لنسياف كثيرا  معاليش احمد يقصده كاف مكاف كىك 
 تفاصيؿ السارد لنا فكصؼ المؤسسة بمشاكؿ الزائد كتفكيره لشركده شكارعيا في يجكؿ فكاف
 السكداء الجمدية حقيبتو حمؿ الشمس طمكع كمع:»  السارد يقكؿ الجزائر مدينة في رحمتو
... التركيز عف عاجزا كاصبح شركدا فكره ازداد..... القطار محطة قاصدا الفندؽ مف كخرج
 كجمس الثالثة العربة فيو مكان صباحا اتخذ الخامسة الساعة عمى انطمؽ الذم القطار ركب
 2.«لمنافذة المحاذم المقعد في

 معامالتو في ضيؽ لكنو مساحتو في كاسع مكاف انو المفتكح المكاف ىذا اف نستنتج
 االدارية  المركنة مف مساحة عمى تحتكم لكنيا جغرافيا ضيقة نجدىا غميزاف بعكس االدارية
 كؿ بعد كظيفة عمى يتحصؿ كحميدة اليو يعكد العمؿ مف طرده بعد مقداد نجد حيث

 عمى تتحصؿ االعدادم مستكاىا رغـ فتيحة ككذلؾ سكف عمى كيدخؿ كمشاكمو تصرفاتو

                                                           
1
 .133 ص والوشام، الكافٌة رواٌة  مفالح، محمد 
2
 .143 ص  نفسه، المصدر 
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 في العيش تكره الشخصيات اف اال االدارية المعامالت في اليسر ذلؾ كمع عمؿ منصب
 .كمستغانـ كالعاصمة ككىراف المنفتحة الكاليات في العيش الى كتتكؽ غميزاف مدينة
 : العامة المفتوحة الفرعية االماكن - ب

 : الشعبية االحياء 1-ب
 اطار مفالح منيا جعؿ التي الشعبية االحياء مف بالعديد"   كالكشاـ الكافية"  ركاية تزخر
 الطكب حي كظؼ حيث الغميزاني، لممجتمع عامة صكرة كابراز االحداث بعض لتصكير

 بناءىا  البعض، بعضيا مف قريبة احياء كىي القرابة حي  العتيؽ، الرؽ حي  الرماف، كحي
 منظرىا  لحظة، ام في كاالندثار لالنييار قابمة كالبالستيؾ الطيف مف مصنكعة  ىش،

 ىذه مغادرة يتمنكف الحي سكاف معظـ جعؿ ما ىذا كصكرتيا المدينة جماؿ مف يشكه كشكميا
 كالدتو الزغبي سميـ اقنع...  البناء كالده كفاة بعد» : السارد يقكؿ  الييا العكدة كعدـ االحياء

 اف دكف (العتيؽ الرؽ)  حي معيا كغادر(  الرماف حي) مف لرجؿ المتكاضع البيت ببيع
 1«ربالخي كركنوذي ازالك  ما الذيف جيرانو يخبر
 البطمة راس مسقط يعد الذم"  القرابة حي"  عف بالحديث ركايتو في السارد اكثر كقد 

 حي فيك  فيو، كيتربيا نشأ حيث ليما الرحمي المكاف كىك الرفاؼ كحميدة الكشاـ فتيحة
 اليمكـ ككثرة كالبطالة الفقر االساسية لبنتو  البنية، معركؼ لكنو كاالكصاؼ المعالـ مجيكؿ
 حي مف لمخركج ثمينة فرصة الفيال، كصاحب المؤسسة بمدير الزكاج في رات:» السارد يقكؿ
 .2«كىمكمو القرابة
 اصبح كفاتيا بعد  الجامع، حي عمارة منظفة  امو، عمى قكتو في يعتمد حميدة كظؿ»
 الرؽ لحي المحاذية بالجية كبالضبط القرابة بحي كالده كرثو الذم الطيني بيتو في كحيدا
   3.«العتيؽ

                                                           
1
 .24 ص والوشام، الكافٌة رواٌة  مفالح، محمد 
2
 .29 ص نفسه، المصدر 
3
 .38 ص  نفسه، المصدر 
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 فييا، العيش عمى مجبركف سكانيا لكف.  فيو الحياة لشركط تفتقر اماكف الحي ىذا يضـ 
 كانت التي الرفاؼ حميدة كالدة في رأيناه ما كىذا اليشة االجتماعية الفئات مف قاطنييا الف

 ممف كغيرىـ العائالت بيكت في منظفة السمكرم مريـ ككالدة الجامع حي عمارة في تعمؿ
 شرفيا انتياؾ رغـ الفيال في ماكثة ظمت التي السمكرم كمريـ لو كاستسممكا الفقر مرارة تذكقكا
 كاالحتقار الذؿ انكاع كؿ تتجرع كفتيحة الحؿ تممؾ ال ألنيا معاليش احمد سيدىا طرؼ مف

 شعرت»  السارد يقكؿ منيا يئست التي كىمكمو القرابة حي الى كالعكدة الطالؽ ترفض لكنيا
 .1«القرابة حي الى لمعكدة مستعدة تكف لـ كلكنيا مستحيمة اصبحت معو الحياة اف

 لقمة اجؿ مف الحياة مع كتصارعيـ الناس ىؤالء فقر درجة لنا تترجـ كمساكف احياء انيا 
 . العيش
 :الرمادية العمارات حي 2-ب
 الذم القرابة الحي مف خركجو بعد الرفاؼ بحميدة الركاية داخؿ ارتبط الذم الحي كىك 

  التي الرمادية العمارات حي في جديدة حياة كبداية كفقره مشاكمو كمف منو الفرار تمنى لطالما
 الشعبي الحي ىمـك مف كانقذتو كعمؿ كزكجة مسكف لو اصبح اذ  الكشاـ، فتيحة لو امنتو

 . الجديد الحي ىذا في الكريمة الحياة ابكاب كؿ لو كفتحت محترما رجال كجعمتو
 عمييا تحصؿ التي الرمادية بالعمارات جديدة شقة سكف العسؿ شير كبعد»  السارد يقكؿ
 «. 2االجتماعي السكف تكزيع لجنة بأعضاء كاتصالو معاليش احمد تدخؿ بفضؿ
 في ليا تعرض التي كالضغكطات الفكضى مف خالي الرفاؼ حميدة  عمى جديد بناء كىك 
 الجديد  الرمادية العمارات  حي في:»  السارد يقكؿ العامة المرافؽ مف كخالي  القديـ، حيو
 الصاخبة الحياة الفكا الذيف السكاف بيف القمؽ دب  اليو، المؤدية كالطرؽ  تعبد أنيجو لـ الذم
   «السابقة الشعبية احيائيـ في

                                                           
1
  21 صوالوشام  الكافٌة رواٌة مفالح، محمد 
2

 .51 ص ،نفسه المصدر  
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 كال مدرسة كال  دكاكيف، كال حمامات كال  مقاه ال فيو تكجد ال الجديد فالحي »
 1..«..مسجد
 الطاىر المعمـ جاره مع كمشكمتو الماء كانقطاع الحي بمشاكؿ الرفاؼ حميدة يبالي كلـ 
 المتكتر الجك ىذا في:»  السارد يقكؿ معاليش احمد مف التخمص كيفية الكحيد ىمو كاف بؿ

 2«تسكت اف الييا كاشار الشرب مياه  انقطاع عف بالحديث ىمت التي زكجتو نحك التفت
 البناء عمى اعتمد لكنو الجديد  الحي، ىذا عف عينيا كضعا الركاية ىذه في السارد لنا قدـ

 خانقة ضيقة شققو  معبدة، غير طرقو ،جديد حي فيك  الداخمي، البناء مف اكثر الخارجي
 الحي الى كالعكدة السكنات ىذه عف باالستغناء بعضيـ  فكر لذلؾ االقفاص تشبو لألنفاس
 جميمة فنية بصكرة يمعبكف كىـ االطفاؿ  حركة مفالح محمد لنا صكر كلقد  القديـ، الشعبي

 . الضيقة شققيـ داخؿ المسجكنة لمكبكتاتيـ كاخراج كحيكية لممكاف انتعاش حركتيـ  ففي
 تتكسط التي الترابية الساحة في الحي اطفاؿ انتشر الشمس طمكع منذ:»   السارد يقكؿ
 ال حادة مناكشات عدة تتخممو الذم القدـ بكرة المعب في كالعادة كانيمؾربع اال العمارات

 اال الفاحش كسبابيـ المزعج صراخيـ تعالي كرغـ....  الصغار اكلياء تدخالت اال ياضتف
 لألنفاس الخانقة الضيقة الشقؽ مف أطفاليف خركج في الراحة بعض يجدف االميات اف

 بناء يخص  مطمبا المحمية السمطات الى فاالسك شكاكل تضمنت كقد باألقفاص الشبيية
 3.«لألطفاؿ ممعب
 ساكنيو تركيبة في شعبي حي لكنو الشكؿ حيث مف الئؽ مكحي الرمادية العمارات حي اف
 . الرحمي مكانيـ الى يحنكف الذيف
 :  الراقية االحياء 3-ب
 الثرية االجتماعية الفئة ىي ك المرمكقة المكانة كاصحاب كالسمطات النفكذ لذكم حي انو
 . كىيئتيـ مساكنيـ عمى االجتماعي مستكاىا انعكس التي

                                                           
1
 55 ص ،والوشام، الكافٌة رواٌة  مفالح، محمد 
2
 .56 ص المصدر نفسه، 
3
 .83، صالمصدر نفسه  
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 يقكؿ سكانيا لثركة  الفيالت غير فيو تكجد كال اليشة كالبنايات العمارات مف خاؿ حي انو
 .1«اليادئ الفيالت بحي المكجكدة النكارة فيال الى الكشاـ فتيحة نتقمتاك »  السارد
 . النكارة فيال بالذكر خصص ألنو الحي ليذا ككصفو تحميمو في يتعمؽ لـ ىنا كالسارد 
 فقيرة طبقة طبقتيف عمى ركايتو بنى السارد اف  كالكشاـ الكافية ركاية عمى نالحظو كما -
 .الراقية االحياء في تعيش ثرية كطبقة الشعبية االحياء في تعيش
 :  الخاصة المغمقة االماكن -ج
  خاصة اجتماعية اماكن  1-ج 
 النوارة"  فيال  :" 

 عف الحديث مف السارد اكثر كقد منو زكاجيا بعد الكشاـ كفتيحة معاليش احمد منزؿ كىك
 . السرد داخؿ حضكرا كاكثرىا الركاية احداث لبداية المنطمؽ ألنيا النكارة فيال

 في تحكؿ الذم السرد بداية مع كمريـ كحميدة كفتيحة ألحمد مركزيا مكانا الفيال تعتبر
 ما سرعاف لكف الطالؽ بسبب كمعاليش فتيحة عالقة تصدع بعد خكاء مكاف الى االخير
 . السمكرم بمريـ كاالستقرار الزكاج عمى معاليش عـز بعد االمتالء الى يعكد
 الشكؿ صعيد فعمى كالمضمكف الشكؿ محكر ىما محكريف عمى البيت ىذا بنية تكزعت لقد
 ىذا في تمخيصيا يمكف الركاية مف متفرقة اجزاء في معاليش احمد بيت بناء  السارد لنا يقدـ

 . التخطيطي الشكؿ
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 31 ص والوشام، الكافٌة رواٌة  مفالح، محمد 
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  المككنات       معميش احمد بيت
 
      

 . الحديقة       الصالكف غرفة      مطبخ  فتيحة     نـك  غرفة      الصفات           الكضع

 
  االتساع    الزماف   المكاف

 .     كالفخامة                  
 الصيؼ     حي

  الفيالت
       اليادئ

 الشخصيات بيف الفجكة كاتساع كتنافرىا العالقات تكتر زيادة في كثيرا  ساىـ البناء ىذا
 حديقة فيو مطبخو الغرؼ فسيح طكابؽ ثالثة بو معاليش احمد لمنزؿ اليندسي الشكؿ كىك
 . خارجي كباب

 1.«زكجيا غياب فرصة مستغمة الكاسعة الصالة في الكشاـ  فتيحة استقبمتو:» السارد يقكؿ
 مف اقتربت ثـ مكانيا في فقزت لمفيال الخارجي بالباب يرتطـ ما شيئا سمعت كفجأة »
 الحديقة جدار عمى يقفز كمبا ترل اف قبؿ طكيمة لحظات انتظرت منيا كاطمت النافذة

 . 2(«النكارة) بفيال المحيطة
 فنجاف في سكبتيا...  كافي ناس قيكة تحضير في كشرعت الفسيح المطبخ دخمت »

 . 3«النـك غرفة نحك اتجيت ثـ فضية صينية في كضعتو
 عكدتو بعد تمناىا التي الراحة معاليش احمد يجد لـ  الثالثة، كطكابقيا النكارة فيال في  »
  4.«السفر مف

                                                           
1
 .42محمد مفالح، رواٌة الكافٌة والشام، ص  
2
 .18 صالمصدر نفسه،  
3
 .98 ص نفسه، المصدر 
4
 .111 ص نفسه، المصدر 
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 مختمؼ بيف الفيال داخؿ حدثت التي كالمناكشات الصراعات لنا يتبيف ىنا مف 
 . الثمف غالية المكاد النتقائيما ضمنية اشارة فضية  كصينية فناجيف كمصطمح الشخصيات

 فتيحة غرفة:  
 حياتو يمارس كفييا خصكصية كاالكثر لإلنساف احتكاء  االكثر المكاف الغرفة تعد

 قد ازعاج كؿ عف بعيدا غرفتو داخؿ كراحة حرية بكؿ يتحرؾ اذ  لو، ييكل كما الخاصة
 مكانا كبكصفو كجكده فييا يمارس التي كمممكتو فرد لكؿ ىاـ مكاني فضاء فيك لو يتضرر
 األمكنة مف غيره عف يختمؼ فيك كالطمأنينة  االماف مف مزيدا الغالب في يعني فانو مغمقا

 . شاء ما كيؼ حريتو فيو يمارس االنساف اف في المغمقة
 .  العاطفي الدفيء كانبعاث االلفة صفة يحمؿ كألنو االختبارية لإلقامة مكانا باعتباره

 عف تحدث فقد فييا التفصيؿ دكف فيتحة غرفة عف بكثرة الحديث السارد خصص كقد
 كلـ طكيمة ساعات مرت:» السارد يقكؿ الرفاؼ حميدة تنتظر كانت عندما بالنافذة ارتباطيا
  1«النـك غرفة نافذة مف تطؿ كىي السفمى شفتيا عضت الرفاؼ، حميدة يظير
 قادرة الكشاـ فتيحة تكف لـ:» السارد قكؿ في صغيرة بتفصيؿ غرفتيا اثاث كصؼ كما
 اليـك ىذا صباح منذ الحمراء ازراره ادارت الذم اليكاء مكيؼ رغـ الحرارة تحمؿ عمى

 2.«متجيـ
 حالة تبياف الركائي فحاكؿ الضيؽ المكاف ذلؾ انيا عمى الركاية في الغرفة تجسدت كلقد 
 لألماف غرفتيا الى تتكجو فتيحة فكانت كالحيرة القمؽ داللة حممت اذ غرفتيا داخؿ فتيحة

 التي الكشاـ فتيحة ليا ابتسمت:» السارد قكؿ في ذلؾ كيظير السميـ التفكير مع االستقرار
 تقكؿ كىي الخادمة كتؼ عمى ربتت ثـ  المستجد، االمر في لتفكير بغرفتيا الخمكة في رغبت
 . 3«النـك غرفة نحك كتكجيت(  مكزة)القيكة الى حاجة في بانيا ليا
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 .13ص  ،والوشام الكافٌة رواٌة مفالح، محمد 
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 الخكؼ إلزالة ؿيكالسب خططيا في متفكيرؿ لاالك  المالذ غرفتيا في ترل فتيحة كانت فثد
، غرفة الى الشمس اشعة تسممت لما:» السارد يقكؿ منو تعاني كانت التي كالتكتر   النـك

 نيضت ثـ  ،بحزف  تنيدتك  نىاليم بكفيا المنتفختيف عينييا فركت  الكشاـ، فتيحة استيقظت
 .1«بعصبية الناعمة اصابعيا تفرقع كىي الخشبية المنضدة قاصدة
 معنى مف كمالو مدلكلو بو يقصد كانما الخارجي بشكمو ليس السرير السارد كظؼ كقد 

 كثرت كمما عميو تستمقي كحدتيا كانيس حيرتيا في فيقيار   كاف حيث بفتيحة مرتبط
 تحركت ثـ نفسيا عمى انقةح تتنيد كىي  النافذة، عف ابتعدت:»  السارد يقكؿ ضغكطاتيا

 2«سأحطمو...  سأحطمو:  بحقد تردد كىي السرير نحك
 بصداع شعرت  السرير، عمى تمقتكاس المتكترتيف يدييا بيف الصغير رأسيا كضعت »
 3.«المدمرة مخاكفيا تزداد لحظة كؿي ف القيء في كبرغبة حاد

 لنا كظفيا الركائي الف الركاية ىذه في بالغة كبيرة اىمية لمغرفة اف سبؽ مما نستنتج
 انيا الحقيقية كظيفتيا احيانا فييا يؤدم حيث كدالالت صكر في كاكردىا مختمفة بأشكاؿ
 الى عنيا تتحكؿ اخرل كاحيانا...  االجتماعي كالترابط كالحناف كااللفة السعادة مصدر
 . كالخكؼ الرعب مكاف انيا ام الحقيقية الكظيفة عكس اخرل كدالالت كظائؼ
 الصالون  : 
  خشبية، كطاكلة فاخرة  جميمة، اريكة بو الضيكؼ البيت اىؿ فيو يستقبؿ فسيح مكاف ىك

 خانت ففتيحة الطرفيف مف كالخيانة كاالىانة االحتراـ قمة تسكده مستقر غير متكتر مكاف انو
 جسدية خيانة السمكرم مريـ الخادمة مع فتيحة  خاف كاحمد الرفاؼ حميدة مع معاليش احمد
:»   السارد يقكؿ كمعاليش احمد بيف كاالحتراـ كالحب الثقة النعداـ ردمء ك متعفف جك انو

                                                           
1
 .52 ص ،الكافٌة والوشاممحمد مفالح، رواٌة  
2
 .،15 ص نفسه، المصدر 
3
 17 ص نفسه، المصدر 
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 االريكة عمى يجمس اف اليو اشارت....  الكاسعة الصالة في الكشاـ فتيحة استقبمتو
 1....« الفاخرة
 مستكل عمى عنيؼ مكاف الى المفظ مستكل عمى عنيؼ مكاف مف المكاف ىذا  تحكؿ لقد 
 زيارات كؿ الصالكف شيد كلقد زكجيا مقتؿ في فتيحة فكرت ففيو  القتؿ، في متمثال الفعؿ
 ابريؽ عمييا صينية حاممة الصالة دخمت:»  السارد يقكؿ خططيـ كؿ صدد ك ليا حميدة
 كانت التي الخشبية الطاكلة عمى الصينية السمكرم مريـ كضعت كبيدكء  الفناجيف، كبعض
 القيكة فنجاف مف رشفات عدة الرفاؼ حميدة رشؼ....  قيكة فنجاف لو قدمت ثـ امامو
 2«العمؿ امر في تحدثو اف كانتظر
 كالفراغ باألحزاف المميئةالفيال،  في لفتيحة  الجاذبة االمكنة مف المكاف ىذا اف كيبدك 

 في السكير زكجيا ليا سببو الذم العميؽ بجرحيا احست عندما كاممة ليمة اليو لجأت كالجفاء
  محتضنة الفسيحة الصالة في كمو  الميؿ الكشاـ فتيحة  قضيت:»  السارد يقكؿ الميالي احدل

 3. «الميككس  زكجيا عمى حقدا يـك كؿ ينزؼ اصبح الذم الجرح ذلؾ  العميؽ، جرحيا
 قتؿ لحظة عمى حميدة مع االتفاؽ قبؿ فتيحة كدمكع االـ شيدت التي الزكايا احد انو 

 الفيال في الحياة عف لمتخمي مستعدة تكف لـ ألنيا  كثيرا  صبرت:» السارد يقكؿ زكجيا
 4.«بالخادمة المخجمة عالقتو عمى حتى صبرت  النكارة،
 منزؿ غادرت عندما  السمكرم كمريـ الكشاـ فتيحة اجتماع محؿ  المكاف ىذا كاف كما 

 لتمرد حؿ ايجاد محاكليف منيا كلتعتذر مخططاتو بكؿ فتيحة لتخبر الرفاؼ حميدة زكجيا
 المرتجفة  ،بميناىا كجييا الكشاـ فتيحة مسحت:»  السارد يقكؿ الكشاـ فتيحة عمى حميدة

 كىي الخادمة بيا كلحقت  الصالة، نحك اتجيت ثـ تتبعيا اف السمكرم مريـ الى كاشارت

                                                           
1
 .42 ص والوشام، الكافٌة رواٌة  مفالح، محمد 
 .43 ص نفسه، المصدر 2
3
 .21 صنفسه  المصدر 
4
 .28ص نفسه، المصدر 
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 اذف بغضب تردد كىي االريكة عمى الكشاـ فتيحة جمست  بو، تفكىت ما عمى بالندـ تشعر
 1.«جميعا ييددنا اصبح
 كمختمؼ االحداث فييا كقعت التي االمكنة اىـ مف كاف الصالكف اف لنا يتضح ىنا مف 

 . الركاية مجريات
  الميدي السي بيت  : 

 راكدتيا اذ  كااللـ، الفقر انكاع كؿ فيو عانت حيث فتيحة عند كمذمكـ كريو مكاف كىك
 ممارسة مف ابييا منعيا حيث الحميد عبد كاخييا ابييا طرؼ مف الضغكطات مف الكثير
 منزؿ في ترل فأصبحت لخطبتيا يتقدـ ممف الزكاج عمى كارغميا حييا في الحالقة مينة
 الحالقة، لتتعمـ الميني التككيف بمعيد تمتحؽ اف قررت» :السارد يقكؿ كالكحدة الكآبة ابييا
 بزينتيا ميتمة ىقتياامر  منذ اصبحت التي ابنتو عف راضيا الكشاـ الميدم السي يكف كلـ

 رفض بالمعيد التربص فترة كبعد  تيكرىا، مف خائفا اصبح بؿ  المثيرة، مفاتنيا كاظيار
 الميدم السي ازداد...  لمحالقة محؿ الى العتيؽ بيتو مف غرفة تحكيؿ الكشاـ الميدم السي
  2.«البيت مف الخركج بعدـ يأمرىا كىك فتيحة يخنؽ فكاد رأيو عمى اصرارا الكشاـ

:»   يقكؿ فتيحة لغرفة تقديمو في عرضا جاء ما اال المكاف بناء اىمؿ قد السارد اف كنالحظ
  المحمكمة، كخكاطرىا بكساكسيا تياجميا التي الكحدة ىذه مف متضايقة سريرىا في كتقمبت
 الخزانة نحك اتجيت ثـ كنيضت شعرىا خصالت سكت  سريرىا، عمى كجمست تحركت فجأة

 مف شيئا فكضعت الزينة طاكلة نحك جرت ثـ....  االزرؽ معطفيا  منيا فأخرجت  البتية،
  3....«.رقبتيا عمى العطر
 مرتعي فيك اجكاءه في ككتب كمرآة كسرير بنية خزانة بو  ،أثاثو في متكاضع مكاف انو 

 . بالكحدة كاالحساس لمكساكس
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 الرفاف حميدة بيت : 
 الحياة كبيت الطفكلي بيتو عف تحدث حيث لحميدة بيتيف الركاية ىذه في السارد لنا قدـ
 الفقر رائحة منو تفكح طيني بيت كىك  القرابة، حي في الطفكلة بيف يقع  كالحاضر، الزكجية
 الرغد بالعيش كالحمـ الذليمة البائسة الحياة تمؾ مف الخركج الرفاؼ حميدة تمنى اذ كالمعاناة
  فقره، بسبب عاشيا التي كاالحزاف االالـ ككؿ التعيس الماضي يمثؿ االكؿ فالبيت

 حزنو كقكة العميؽ المو عف شيد الذم المكاف كىك بالسجف شبيو مكاف فيك المادم كعجزه
 بكى  الفقر، رائحة منيا تفكح التي الضيقة غرفتو كفي:  » السارد يقكؿ الكشاـ فتيحة بزكاج
 عمى متفرجا قضاىا اياـ ثالثة مدة المتكاضع البيت في نفسو سجف بحرقة، الرفاؼ حميدة
 الغذاء، اك العشاء اكقات كفي  اليكائي، قضباف بسبب جيدة رؤيتيا تكف لـ التي التمفزة شاشة
 كفنجاف السيجارة عمى يصبر ال كاف كلكنو  الجبف، مف كشيئا  كالزيتكف الخبز يتناكؿ كاف

  1«العميقة كىمكمو اليتـ لكنيا التي حياتو اطكار كؿ استعرض الحزينة كحدتو كفي...  القيكة
 الى باإلضافة فتيحة زكاج بعد الشديد كانيياره الرفاؼ حميدة حزف عمى كاضح دليؿ كىنا 
 لمزيتكف كتناكلو الرؤية الضيقة لغرفتو مفالح محمد كصؼ خالؿ مف الشديد فقره داللة

 . لألنفس الخانقة كاجكاءه الحزف مالمح كصؼ عمى ركز فقد كالجبف
 قكتو في كالده كفاة بعد الجامع حي عمارة منظفة امو عمى يعتمد الرفاؼ حميدة كاف كقد
 حي عمارة منظفة   امو، عمى قكتو  في يعتمد حميدة كظؿ:» السارد يقكؿ حياتو كسير

 في كبالضبط القرابة بحي كالده كرثو الذم الطيني بيتو في كحيدا اصبح كفاتيا بعد الجامع،
 2.«العتيؽ الرؽ لحي المحاذية الجية
 بقي الذم الفقير الطيني بيتو في المظممة حياتو مف التخمص الرفاؼ حميدة تمنى كعميو 
 بيا لقاءه بعد الكشاـ فتيحة اياه منحتو الذم كحاضره الجديدة حياتو لتبدأ المو مع كحيدا فيو
 يقكؿ الرمادية العمارات بحي الكاقع الزكجية الحياة بيت السارد ذكره  الذم الثاني البيت كىك

                                                           
1
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 سكف العسؿ، شير كبعد الطيني، بيتو الى معيا كانتقؿ الخادمة الرفاؼ حميدة تزكج:» السارد
 كاتصالو معاليش احمد تدخؿ بفضؿ عمييا تحصؿ التي الرمادية بالعمارات جديدة شقة

 1.«االجتماعي السكف تكزيع لجنة بأعضاء
 المعركؼ الرمادية العمارات بحي جديدة شقة عمى تحصؿ زكجيا كساطة كبفضؿ »

 في بيا يحمـ لـ جديدة شقة يدخؿ كىك فييا بكى المحظة تمؾ  نسي ىؿ( بالديانسي)
 2.«حياتو؟
 اتفاقيما كبعد السمكرم مريـ بالخادمة تزكيجو بعد الكشاـ فتيحة لو امنتو الذم البيت كىك 

 كلكسب خطتيا ال نجاز كزكاياه ابعاده بكؿ ،  صنعتو معاليش احمد زكجيا عمى بالقضاء
 حياة في كبدء كااللـ الفقر مف حميدة تخمص ىنا زكجيا قتؿ عممية لتطبيؽ الرفاؼ حميدة
 ضحيتيا راحت الكافية مؤسسة عمى كاالستيالء الماؿ جمع كيفية سكل فييا ال ييمو جديدة

 عمى انبنى فقد ليا سجف بمثابة البيت ىذا كاف اذ السمكرم مريـ االمينة الضعيفة الخادمة
 قدرىا عمى الصابرة زكجتو عمى الرفاؼ حميدة يمارسيا كاف التي المعاممة كسكء العنؼ
 جرل البرؽ كبسرعة:»  السارد يقكؿ الزكجيف بيف الفة كال رحمة فيو ليس مكاف  السيء،
 ثـ فميا، تغمؽ اف فييا يصيح كىك بعنؼ كىزىا االسكد الغزير شعرىا مف شدىا ثـ نحكىا
 بسرعة، نيضت مرآتيا، تكسرت التي بالطاكلة راسيا فارتطـ الزينة طاكلة نحك بقكة دفعيا
 كأجيشت  مكركه ام لجنينيا يحدث اال متمنية المنتفخ بطنيا عمى المرتجفتيف يدييا مررت
 3.«الحار بالبكاء
 زكجتو عمى الرفاؼ حميدة كتسمط عنؼ لنا يتبيف السردم المقطع ىذا خالؿ كمف
 كصغب صراع حمبة الى عادم زكجي عش مف الشقة ىذه تحكلت فقد ليا السيئة كمعاممتو
 مريـ قمب في كالشؾ الخكؼ زرع الذم حميدة بطميا كاف حمبة كاىانة كقير كضرب كصراخ

 السارد لنا اكرد كما القاسية كضرباتو مناكشاتو مف خائفة البيت ىذا داخؿ مسجكنة جعميا اذ
                                                           

1
 .51 ص ،والوشام  الكافٌة رواٌة مفالح، محمد 
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 .14 ص نفسه، المصدر 
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 ككرسي خشبية كمنضدة تمفاز العادة كىك اثاثيا لنا فيرصد  الشقة، ىذه شكؿ مف قميال شيئا
 ليس بسيطا اثاث كىك النـك غرفة اجزاء مف انيا تبدك مرآة ذات كمنضدة كخزانة بالستيكي
 في يعيش الماضي في كاف الذم حميدة لدل قيمة ذك اثاث لكنو النكارة فيال كأثاث بالفاخرة

 . فيو حيكت التي  كبالمؤامرات بيندستو مغمؽ مكاف انو طيني، بيت
 :  العامة االجتماعية االماكن  2-ج
 المقيى   : 

 الشخصيات بيا تقـك التي االحداث لجممة تأطيره حيث مف االنتقاؿ اماكف مف المقيى يعد
 لمترفيو الناس يقصده مكانا باعتباره المجتمع حياة في بارزا  مكانا المقيى يمثؿ لذلؾ الركائية

 مختمؼ في الحديث اطراؼ كلتجاذب  تراكدىـ التي كالمشاكؿ اليمـك كلنسياف النفس عف
 ىذا مفالح محمد السارد لنا كظؼ كقد....(   اجتماعية،  اقتصادية، سياسية،)  المجاالت
 بأحمد ارتبط كقد السرد آخر في ظيكره نجد حيث كثيرا عميو يركز لـ اذ قميؿ بشيء المكاف
 يقكؿ معاليش احمد طرد كتـ المؤسسة مشاكؿ انيكتيـ حيف السكيدم كمقداد معاليش
(  ...  السكداء السكؽ)   ساحة  قاصدا بيا انطمؽ التي سيارتو نحك اتجو ثـ:»  السارد
)  العبي صخب موعي كاف الذم المقيى نحك كسار سيارتو مف نزؿ ،(الشكالة)  مقيى كاماـ

 شعر المقيى مف نىاليم الزاكية في فرآه السكيدم مقداد عف المرىقتيف بعينيو بحث(  الدكمينك
:  كصاح بقكة الخشبية الطاكلة ضرب الذم السكيدم مقداد نحك يتقدـ كىك االرتياح ببعض
 . المعب اغمؽ
  المعب؟ ىذا عف تكؼ اال
 :  ليـ قائال  السكيدم مقداد ضحؾ 

 .جميعا عمييـ سأقضي احمد سي يا انتظر  كقتو؟ االنساف يقضي كايف
 الخاسر حسب عمى أك ليمكنادة قيكة اشرب 

 ابتسـ لو أحمد معاليش قائال: 
 لقد تـ تكقيفي عف العمؿ أنا الخاسر األكبر
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 . الضمير راحة الميـ
  ).....................( 

 1.الدكمينك لعبةتعممني  اف كىك كاحد ائشي منؾ اريد
 ككصؼ الخارجي  تصميمو عف يتحدث لـ كىـ بالتحديد  الشكالة مقيى السارد لنا يقدـ 
 كصخب ضجيج مف المقيى داخؿ  جرت التي االحداث عف كمو حديثو انصب بؿ بناءه
 المعبة باعتبارىا الدكمينك لعبة ىك عميو ركز ما اىـ كلعؿ المقاىي كؿ بو تتسـ ما كىذا

 احمد لدل ايجابي مكاف انو قميمة لحظات في معاليش احمد كالمتداكلة كالمحبكبة المشيكرة
 . ليست فالحياة بالقناعة اال تأتي ال التي الحقيقية السعادة كىي حياتو يجدد اف قرر ففيو
 :االداري المكان -
   الكافية مؤسسة : 

 العنكاف خالؿ مف ذلؾ كيظير الركاية في كمحكريا رئيسيا مكانا الكافية مؤسسة تعتبر
 . االحداث بؤرة كانو الركاية  جكىر لمعرفة استقطبنا الذم العنكاف ىذا   ،(كالكشاـ الكافية)

 كىذا التفصيؿ مف بشيء الخارج لنا رسما حيث كداخميا خارجيا تصكيرا السارد لنا صكرىا
 حميدة كقؼ  صباحا، كالنصؼ السابعة الساعة عمى:»  السارد قكؿ  خالؿ مف يظير ما

 2.«لممؤسسة الخارجي الباب اماـ الرفاؼ
 نزؿ ثـ االدارم الجناح اماـ بيا كتكقؼ المؤسسة ساحة بسيارتو كدخؿ:»  السارد يقكؿ 
 3.«االنتاج مصمحة مكتب اماـ كاقفا السكيدم مقداد كاف مكتبو قاصدا كسار بيا

  مكاتب يضـ ادارم جناح مف تتشكؿ  الكافية مؤسسة اف الركاية خالؿ مف يظير
 كالمخزف الكرشة يضـ انتاجي كجناح كمداكالت االجتماع كقاعات المدير كمكتب المصالح
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 نحك اتجو ثـ:  »السارد يقكؿ خارجيا انما المدينة كسط في تكجد كال العامة الساحة باإلضافة
 1.«الصيانة مصمحة في كاف بانو فأخبرتو.....  الكاتبة كنادل بعصبية ففتحو المكتب باب
 مديرىا كاف الذم معاليش مثميا فئة فئتيف في يظير لممؤسسة الداخمي التصكير كاما 

 الى مديرىا يسعى آنذاؾ الميني الصعيد عمى كناجحا ايجابيا مكانا الكافية كانت كمسيرىا
 المكاف ىذا في نجد النجاح ىذا رغـ لكف لمخكصصة تعرضيا فتجنب الطرؽ بكؿ انجاحيا

 احمد المدير مع السكيدم مقداد، النقابي الصراع انو كاالضطراب الصراع فييا ينتشر زاكية
 بداية في السكيدم مقداد فصؿ الى ادت بالصراعات مميء مكاف الى كافية فتحكلت معاليش
 ىذا استغالؿ كتـ جديدة احزاب كدخمت المؤسسة داخؿ المناكشات كثرت ىنا مف  االمر،
 لو نجاحا االمر ىذا مف جعؿ الذم الرفاؼ كحميدة النقابييف بعض لصالح المشؤـك الكضع
 (  الرفاؼ حميدة فئة)  السارد عنيا التي الثانية الفئة كىي الكافية مدير منصب الى بكصكلو

 بطرد قاـ"   حيث لمظمـ منتج...  النقابية لمحريات قامع  معاممتو، في صارما كاف اذ 
 كاالنتخابات االحزاب عف بحماس يتحدثكف كىـ شاحنة تحت جالسيف كجدىـ عماؿ ثالثة

  2«.مدير بمنصب التعييف قرار يتسمـ حتى يقظا سيظؿ  التعددية،
 المتعمقة الالئحة عمى كقع ألنو الزاىي اهلل عبد كطرد  فييا، االجتماعات عقد منع كقد

 الكسالى سيعاقب:»   السارد يقكؿ النقابي مقداد عمى بالتشديد كامر النقابي الفرع بانتخاب
 كميما شخص ام مع يتسامح لف  السكيدم، مقداد جماعة الى انظمكا الذم المشاغبيف ككؿ
 الباب يغمؽ اف بكزياف البكاب الى اشار ثـ ساعتو عمى فاحصة نظرة القى....  مركزه كاف
 3.«بشدة يعاقبيـ اف كقرر  العمؿ، مكاعيد عف المتأخريف العماؿ كؿ عمى
 المكاف فشيد اىدافو الى لمكصكؿ مطية الرفاؼ لحميدة بالنسبة الكافية مؤسسة كانت لقد 
 الصخب ذلؾ بعد كلكف كالمدير  كالممثميف النقابييف ك العماؿ بيف كالصراع التكتر مف فترة
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 جديد مف عافيتيا الكافية فاستعادت الرفاؼ حميدة بطرد كاستقراره ىدكءه المكاف ىذا يستعيد
 1.الكافية حياة في تاريخيا يكما اليـك ذلؾ بإعالف النقابي العمؿ حرية كعادت
 العامة المكاتب : 
 ىك مر الذم الكافية مدير مكتب ىك ركايتو في السارد ذكرىا التي المكاتب ابرز مف اف
 احمد فترة فأما  الرفاؼ، حميدة الى تعكد كفترة معاليش احمد شيدىا فترة  بفترتيف، االخر

 يقكؿ كرتوصك  المكتب ىيئة لنا رسـ اذ كداخميا خارجيا مفالح محمد لنا رىاصك  ىك معاليش
 الحرج عمى السريعة الحركات بتمؾ مستعينا بعصبية يمناه معاليش احمد حرؾ:»  السارد
 سميرة الكاتبة الى يمتفت اف دكف الكاسع مكتبو باب دفع مضطربا، بدا  بو، يشعر كاف الذم

 الياتؼ سماعة الى يده كامتدت..... المتحرؾ كرسيو قصد ثـ بحرارة تويح التي الكحداني
 .2«الياتفي الجياز ارقاـ ازرار عمى الضغط بعد رفعيا التي
 سكداء بخمفية كلكحة كىاتؼ متحرؾ كرسي بو كاسع الكافية مدير مكتب لنا يتضح كىنا 

 القكة ذكم زكاره مخاطبة بنية الجديد العيد بداية في اشتراىا التي المذىب بالخط منقكشة
 ركز ثـ مكتبة حكؿ كدار تكقؼ:» السارد قكؿ في نجده ما كىذا الرحمة منيـ راجيا كالنفكذ
 االرض في مف اارحمك ) بالخط المذىب السكداء صفحتيا عمى نقشت التي المكحة في نظره

 اراد المكتب في ثانية لكحة كجكد الى السارد اشار كما 3(  .....«السماء في مف يرحمكـ
 قكؿ في يظير ما كىذا السياسية كالتيـ التأكيالت مف خاؼ لكنو نزعيا معاليش احمد
 القضاء االشتراكية لبناء االساسية المبادئ مف:) شعار عمييا كتب التي المكحة اما:»  السارد
كيخفييا في  مكانيا مف ياعر ني اف تمنى فقد(  ....  االنساف ألخيو االنساف استغالؿ عمى

 4« المكحة تمؾ الخزانة كلكف خكفو مف التأكيالت كالتيـ السياسية لـ يسمح لو بنزع 
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 كالتكتر العصبية حاالت رصد عمى مفالح محمد ركز فقد الداخمي شكمو بناء في اما 
 يقكؿ مؤسستو في القائمة الصراعات نتيجة معاليش احمد منو يعاني كاف الذم كالقمؽ
 ضحية كاف اشعميا، ثـ الرمادية سترتو جيب مف سيجارة معاليش احمد اخرج:  »  السارد

 1« .....بقرارىا ستسحقو المجنة  ،ال يدرم كىك الراشدم محمد لمناكرات
 تألـ دكختو الصدمة...  .،الخمرية الفتاة مف الجارحة باإلىانة شعر باكيا، يصرخ كاف »
 بالضيؽ شعر......بقمؽ يمتصيا راح التي سيجارتو في اال السمكل بعض يجد كلـ كثيرا

 عنيا يعرؼ كال الخفاء في تجرم امكر ىناؾ ظيره ك رقبتو عمى تنحدر العرؽ كبحبات
  2«شيئا
 مؤسستو فقداف مف خكؼ ك كتكتر كالـ قمؽ مف االحاسيس كؿ معاليش احمد تجرع لقد 
 . المكاف ىذا في

 انتقى اذ الخارجي بناءه تغيير تـ انو السارد لنا اكرد الرفاؼ حميدة فترة في المكاف كاما
 كيتمثؿ السابقتيف المكحتيف مف عكضا طبيعية مناظر فييا لكحة كعمؽ جديدة ارائؾ حميدة
 حميدة اتصؿ  الطبيعية، بالصكر زينو الذم الفسيح المكتب كفي:»  السارد قكؿ في ذلؾ

 منتظرا النافذة مف يطؿ كاالخر الحيف بيف ككاف  المساعدة، منيـ طالبا بمعارفو الرفاؼ
 ساحة في بحرارة الرجالف تصافح....  خاصة شركة صاحب اصبح الذم الراشدم محمد

 3«الجديدة االرائؾ عمى كجمسا المكتب دخال ثـ المؤسسة
 فيو يرل الذم الراشدم محمد ينتظر كىك النافذة عمى حميدة صكرة مفالح لنا صكر كقد

 ىك عاش فقد الداخمي بناءه  في اما الكافية لمؤّسسة مدير بككنو نجاحو لسيركرة االمؿ كؿ
 قكؿ في ذلؾ كيظير منصبو فقداف مف الكبير كالخكؼ كالتكتر االلـ احاسيس االخر
 بالخكؼ شعر لقد الناس، بكؿ االتصاؿ رافضا نفسو عمى الباب حميدة اغمؽ:»  السارد

 طرؼ بيف محاصر االف كلكنو رغباتو، لو يمب لـ اذا الراشدم محمد منو سينتقـ  المدمر،
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 كاخبره النكم يحي دخؿ المكتب عمى متكاصمة دقات سمع فجأة العماؿ، كجؿ السكيدم مقداد
 الفرع انتخاب في مطمبيـ يتحقؽ حتى باالضراب ميدديف القاعة اماـ تجمعكا العماؿ اف

 1.«ىاتفو عف باحثا مكتبو حكؿ كدار حميدة كجو امتنع  النقابي،
 المؤسسة خسارة مف خكفا مكتبة في الرفاؼ حميدة الـز الذم الشديد التكتر يؤكد  ما كىذا
 كعاد:» ايضا السارد قكؿ الى باإلضافة بو التمتع دكف سيزكؿ اليو كصؿ الذم حممو كفقداف

 بقكة، الرقيؽ الصكت ىزه  كمو، كيانو عمى  مرعبال الخكؼ استكلى صمت في مكتبو الى
....  الخبر ىذا سرب كمف  مستيدفا؟ كاف غيره كمف  يقصده؟ اكاف   الشيادة؟ مزكر ىك مف

 مقداد عميو تغمب  السميـ، التفكير عمى قادرا يكف لـ منبكذ، بانو شعر نفسو عمى الباب اغمؽ
 مف المحالة سيطرد الدنيا بو ضاقت كميا الدنيا حزف عينيو كفي النافذة مف اطؿ  السكيدم،
  2«يسكنيا لف النكارة كفيال  المؤسسة،

 الصراعات نتيجة فيو اختنؽ سجف لو بالنسبة المكاف ىذا كاف الرفاؼ حميدة فاف كعميو  
 تحصؿ التي الخسارة مف خكفا فترتو طيمة الزمتو كحيرة كقمؽ داىمتو  التي كالمناكشات

 . المطاؼ نياية في عمييا
  االوراسي بفندق االجتماعات قاعات : 

 يفصؿ لـ  العاصمة، بالجزائر االكراسي بفندؽ كقع انو عنكانو مف كاضح مكاف كىك
  التي كاالحداث الداخمي بناءه عف تحدث كانما الخارجي كبناءه ىيكمتو كصؼ في السارد
 كالممثميف الخبرة كاصحاب  النقابييف مف العديد الييا يمكث كاف قاعة فيك بداخمو جريت
 يقكؿ االدارية المؤسسات كتنفذ الكطف تخدـ كتكصيات بإصالحات كالخركج لمتشاكر
 حكؿ كطنية ندكة في المندكبكف فيو التقى الذم الشامخ(   االكراسي) فندؽ كفي:» السارد

 ىامش كعمى....  كطنية بميمة كمؼ ما اذا بالنفس لمتضحية مستعد بانو قاؿ االستثمار
 كالنقابييف المسيريف مع كثيرا تحدث الكصية، الكزارة عمييا اشرقت التي االقتصادية الندكة
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 االكراسي بقاعة المنعقدة الندكة جمسات خالؿ  ،.....البالد في يجرم ماذا يعرؼ اف متمنيا
 1.«البالد في الجارية التحكالت حكؿ دار الذم الحار النقاش في يتدخؿ لـ

 كاالزمات الكطنية المشاكؿ لمناقشة مقر المكاف ىذا اف لنا يتضح السارد قكؿ خالؿ كمف 
 الى كالكصكؿ كالثركة الماؿ ييمو ال النقابييف مف ىناؾ كاف بالبالد حمت التي السياسية
 االدارية كالمؤسسات االحزاب عمى كالحفاظ كسالمتيا البالد ترقية ىميـ بقدر العميا المناصب
 البالد احكاؿ لمعرفة المكاف ىذا الى كثيرا:» يتردد كاف معاليش احمد اف ايضا كيتكضح
 . كقكتيا الدكلة لسالمة بالنفس فالتضحية الحمكؿ ايجاد متمنيا بكطنو حمت التي كاالزمات

 احداث اف ذلؾ المفتكح المكاف عمى المغمؽ بالمكاف الركاية ىذه في السارد اىتماـ كاف لقد
 عمى انفتحت عمييا كختمت فتيحة كحدة عمى انفتحت حيث  الدائرم، بالشكؿ تتميز الركاية
 الى باإلضافة المغمؽ الدائرم الشكؿ ذات االحداث مف كغيرىا بيا كختمت حميدة بطالة
 . مغمؽ مكاف كىك الركاية أجزاء الى العنكاف مف امتد الذم الكافية مؤسسة مكاف سطكة
 :   «والوشام الكافية» رواية في المكان وظائف -2
 : الخارجية الوظائف -2-1
 :  المعرفية الوظيفة-2-1-1

 كاالقتصادم االجتماعي الصعيد عمى البيئة شكؿ اعطاء في الذكر سبؽ كما كتتمثؿ
 المكاف لعب االجتماعي الصعيد فعمى المتنكعة بأشكاليا االماكف عمييا تحيؿ التي كالثقافي

 مف انطالقا غميزاف مدينة بيا تمتاز التي االجتماعية الظكاىر بعض تقديـ في بارزا دكرا
 المباس لنا رسـ  «كالكشاـ الكافية»  ركاية في كالمكاف كالمجتمع اآلداب بيف المتينة العالقة
 .2الحايؾ في كالمتمثؿ المدينة ىذه في لممرآة العاـ

 مثؿ البيكت في الماكثات المحافظات النساء كىف النساء مف معينة بفئة مرتبط لباس كىك
 اخترف فقد الكشاـ فتيحة امثاؿ المجتمع عادات عمى المتمردات النساء اما السمكرم مريـ
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 في تنتشر اجتماعية عادة(   المدينة)  المكاف لنا قدـ كقد كالمثير  الفاتف المباس ألنفسيف
 التي المؤكنة مف كنكع الكسكس حبؾ كىي الداخمية المدف في خاصة الجزائرم المجتمع
 تطكؼ خركفة االرممة اصبحت»  الركائي يقكؿ االعراس في اك الشتاء فصؿ في تستغؿ
 الكسكس  بحبؾ اشتيرت  دنانير، بعض مقابؿ بو تقكـ منزلي عمؿ ام عف بحثا بيكت

 االكلياء كعدات كالكالئـ االعراس فيو تكثر الذم الصيؼ مكسـ في خاصة المطمكب
  1.«الصالحيف
 اهلل اكلياء كبزيارات بالكاعدات الكبير االىتماـ السردم المقطع ىذا خالؿ مف لنا كيتبيف

 . الجزائرم الغرب مناطؽ في مف بكثرة منتشرة اجتماعية طقكس كىي الصالحيف،
 العائمي البيت الى باستمرار الغريب الرجؿ لدخكؿ السماح عدـ عادة المكاف لنا قدـ كما
  ،الفيال الى الدخكؿ لو لتسيؿ بمريـ الرفاؼ حميدة تزكيج الى الكشاـ فتيحة سعت لذلؾ

 كاستسياؿ الزكجات  تعدد كىي سيئة اجتماعية ظاىرة(  المدينة)  المكاف ىذا لنا كيعكس
 احمد قبؿ مرات ثالث تزكجت قد انيا عمى الكشاـ فتيحة السارد لنا يقدـ حيث  الطالؽ،
 حمميا رغـ مريـ تطميؽ  الرفاؼ حميدة كاستسياؿ اآلخر ىك منو طمقت الذم معاليش،
 . مباشرة طالقيا بعد احمد مف الزكاج عمى االخرل ىي كاقداميا
 االسرة داخؿ كمكانتو االب سمطة كىك سائدا اجتماعيا عرفا ايضا المكاف لنا قدـ كقد

 كاف انو اال مرضو رغـ فالميدم.  ابنائيا مصير تسيير في االـ تدخؿ كعدـ الغميزانية
 ال مينة انيا يبدك الذم الحالقة كتخصص لباسيا نكع برفضو فتيحة، عمى سمطتو يمارس
 . المجتمع ىذا في باالحتراـ تحظى
 ليذا اإلقتصادم الكضع تقديـ عمى المكاف ساعد فقد اإلقتصادم الصعيد عمى اما

 سميماف امثاؿ الفقراء نجد حيث  االجتماعية، الطبقية فيو انتشرت حيث الركائي المجتمع
 الطيف مف مصنكعة منازؿ في الفقيرة الشعبية االحياء يسكنكف الذم الرفاؼ كحميدة السمكرم

  المنظفة، خديجة كالدتو غير عائؿ  لو يكف لـ فحميدة كالتيميش البطالة يعانكف كالبالستيؾ
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 قبؿ باعيا يممكيا كاف التي البقرة ك النعاج حتى شيئا يممؾ يكاد فال السمكرم سميماف اما
 . المدينة الى النزكح
 احمد امثاؿ االغنياء كنجد البيكت في كمنظفات العمؿ الى النسكة خرجت الفقر شدة كمف
 بدأ الذم الجديد كالنظاـ السائد النظاـ افرزىا اجتماعية طبقة كىـ الراشدم كمحمد معاليش
 الراشدم كمحمد  كالسيارة، بالفيال ينعـ الكافية مؤسسة مدير فمعاليش الجزائر في يطفح

 . الخكصصة ىك الجديد اإلقتصادم االتجاه مف استفاد خاصة مؤسسة صاحب
 الركائي المجتمع يعيشيا التي اإلقتصادية الحياة نمط يجسد اف"  المكاف ىذا استطاع لقد
 1«الحياة في ىي كما االنسانية الحقيقة مف الركائي مسافة تقريب كمف فيو الكائف
 :  النقدية الوظيفة-  2-2-1
 الجديدة العاصمة الجزائر صكرة المكاف بكاسطة جسدت التي النقدية الركائي مكاقؼ مف 
 كانت بعدما فييا جديدة كىيئات مالبس كانتشرت كمضطربة كصاخبة قمقة اصبحت التي

 ليذه الجديد الكجو ىذا مفالح استيجف كقد زائرييا كؿ تحتضف كىادئة جميمة مدينة باألمس
"  كجدانو في جميؿ ماض تحمؿ التي المدينة ليذه الناس تبرير كاستيجف يحبيا التي المدينة
 لالزمة حمكؿ عف كالبحث كالمقمة الكقار حمة كتنزع اتزانيا فجأة فتفقد بالبالد حؿ فماذا

 2. "االقتصادية
:»  يقكؿ السياسية الخطابات عف مختمفة جديدة نصكص يقدـ ال الذم المسرح انتقد كما 
 يختمؼ ال  مسرحا يحب ال انو  نفسو مف ساخر ابتسـ كلكنو الكطني المسرح يقصد اف فكر

 . السياسة عف الفف فصؿ ضركرة الى يشير فيك 3«السياسية الخطابات عف الفني انتاجو
 مف كمفالح نقدية كظيفة تتضمف اف البد ادبية قيمة ذات الركائية االعماؿ جميع اف

 . الكظيفة بيذه كثيرا اىتمكا الذيف الجزائرييف الركائييف
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 القطار عربة في بالكاقع الشعب كجيؿ المديريف سمككات مف جممة مفالح انتقد كقد
 مع قصتو يركم كراح رجؿ تحرؾ بجانبو:»  ...  السارد يقكؿ كىراف مدينة الى المتكجو
 الركاب ابتسـ... الحماـ الى المدير زكجة يرافؽ اف رفض ألنو العمؿ مف طرده الذم مديره
 تكقيفو يمكف ال خطيرا عبتا العمكمية المؤسسات في يجرم ما  كاعتبركا الحادثة عمى كعمقكا

 احمد ابتسـ  ،....االشخاص لبعض خاصة ممكية اصبحت التي المؤسسات ىذه بغمؽ اال
 قابمتو  الجالسيف، الى ينصت كىك ساعات مرت... مستيدؼ بانو كاحس بمرارة معاليش
 كمدحكا السياسية الشخصيات كبعض كالنساء كالشباف كالشعب كاالحزاب الحككمة انتقدكا
 ام المتناقضة مكاقفيـ في يركا كلـ العصرنة   اكسبك  التعددية ذمكا ثـ كالديمقراطية التقدـ
 1.«حرج
:"  يقكؿ الحقيقية الشعب احتياجات في رأيو الخارجي السارد طريؽ عف لنا قدـ كما 

 كىؿ  ،....الصحية كالتغطية كالنقؿ كالسكف الشغؿ الى حاجة في الخاص رأيو في الشعب
 2.«المشركعة المطالب بكؿ تتكفؿ اف الناشئة لمديمقراطية يمكف

 االكلى كىي المشركعة المكاطنيف حقكؽ ىي كالشغؿ كالنقؿ السكف اف مفالح رأم فحسب
 . الديمقراطية كليس كاالىتماـ بالطرح
 عف خركجا يعد اف يمكف ال اليو المسندة الكظائؼ ىذه انجاز عمى المكاف اقدـ اف" 
 تكسيع فيك المعاني، مف الكثير احتكاء عمى لقدراتو تكسيع ألنو البنائية كظيفتو مفيكـ

 كاضفاء البنائية المكاف حركية تفعيؿ في المنجزة الكظائؼ ىذه تسيـ كلذلؾ البنائية لكظيفتو
 3. "تمقيو لجمالية كتحقيقا المتمقي في فاعمية اكثر تجعمو عميو خاصة نكية
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 :  الداخمية الوظائف-2-2 
 :  الحكائي التحفيز -2-2-1

 االحداث فتتداعى لممكاف الشخصية اختراؽ بفعؿ الركائية االحداث انبعاث"  بو كنقصد
 1" نفسو المكاف في كقعت التي الماضية

 اعتبره الذم الفندؽ مكاف في الجميمة لذكرياتو معاليش احمد  استرجاع ذلؾ امثمة كمف 
 جميمة ذكريات بو تربطو الذم الفندؽ كغادر الغرفة مف كخرج:  السارد يقكؿ تاريخيا معمما
 كالنقابة كالحزب الدكلة في كبار مسؤكليف عمى التاريخي المعمـ ىذا في تعرؼ لقد

 حؿ فماذا السعيد بالماضي يذكره الجميؿ الفندؽ ىذا مف شيء كؿ.  الكطنية كالمؤسسات
 2«بالبالد؟

 في معو كقعت قد كانت ماضية احداث استرجاع عمى معاليش احمد المكاف  حفز كلقد 
...  كاقفا السكيدم مقداد كاف.... االدارم الجناح اماـ تكقؼ:»  السارد يقكؿ الكافية مكاف
 لقد....  النضاؿ عمى مصرا كعادتو زاؿ ما مقداد باف  نفسو في قائال معاليش احمد ابتسـ
 3.«النقابة عف ابعاده في ساىـ
 كنت نفسو مخاطبا ابتسـ....  المؤسسة زيارة مف المجنة تمنع لـ المتكترة االجكاء ىذه في 

 4."كالبعكضة سأسحقؾ لمقداد فيو قاؿ الذم اليـك ذلؾ ينس لـ.... احمد يا مغركرا
 : الشخصيات بين عالقة نشوء عمى المساعدة -2-2-2

 مكاف في متعارضتيف ركائيتيف شخصيتيف بيف جمعت رصدىا يمكف عالقة ابؤز لعؿ
 مع تعاطى كفييا الشكالة مقيى الى احمد ذىب فقد بأحمد مقداد عالقة ىي الركاية مف مغمؽ
 يؤلؼ اف المكاف ىذا استطاع كقد قبؿ مف عداء بينيما يكف لـ كما عفكية بطريقة مقداد

 الى اشارة في الدكمينك لعبة يعممو اف السكيدم مقداد مف معاليش احمد طمب حيث بينيما،
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 تشكيؿ اعادة في النكارة فيال ساىمت كما مستمر بشكؿ المقيى الى الذىاب عف عزمو
 بعد المكاف ىذا في معاليش احمد مع فبقائيا السمكرم كمريـ معاليش احمد بيف العالقة
 كانجاب بيا الزكاج في فعال معاليش كفكر  بينيما، الحب عاطفة تكلدت فتيحة طالؽ
 . االكالد
 ككماؿ الكشاـ فتيحة بيف حب عالقة بناء في  خميستي محمد متكسطة ساىمت كما

 اياـ ايضا المناسب الرجؿ فيو رات الكزاني كماؿ في فكرت ثـ:»  السارد يقكؿ  الكزاني،
 كتب....  الغزؿ بأشعار المممكءة الرسائؿ ليا يكتب كاف خميستي  محمد بمتكسطة دراستيا

 مف كحذرتو رقية الدتيا ك بو اتصمت كقد....  الحب بعطر تفكح مطكلة رسائؿ ثالثة ليا
  1.«المتزكجة البنتيا الكتابة في االستمرار

 :  الروائية الشخصيات مشاعر ابراز في المساىمة-2-2-3
 زكجيا بمعارؼ الكشاـ فتيحة لو كفرتيا التي الجديدة شقتو الى الرفاؼ حميدة دخكؿ اف
 بو تكصؿ حيث فتيحة اتجاه كاالمتناف االعجاب مشاعر ابراز في الرئيسي الدكر لو كاف

 كساطة كبفضؿ:»  السارد يقكؿ الفرحة شدة مف يدىا تقبيؿ لمحاكلة نحكىا الجرم الى االمر
 كىؿ(   الديانسي) ب المعركؼ الرمادية العمارات بحي جديدة شقة عمى تحصؿ زكجيا
 تتذكر انيا حياتو في بيا يحمـ لـ جديدة شفة يدخؿ كىك فييا بكى التي المحظة تمؾ ينسى
 مدل ليا كفيا سيظؿ بانو ليا قاؿ..... اليمف يدىا يقبؿ اف كحاكؿ نحكىا جرل كيؼ جيدا
 راسو ىز.... عمؿ ام اجميا مف يفعؿ اف مستعد كانو شيء بكؿ ليا مدينا كسيبقى الحياة
  2"عظيمة امرأة انت:  قائال
 :  الجماعي الترابط عن التعبير 2-2-4
 المدير تنحية عمى كتعاكنيـ الكافية عماؿ تضامف خالؿ مف الجماعي الترابط يظير 
 المطالبة ك المؤسسة في النقابي الفرع ىيكمة اعادة كعمى الرفاؼ حميدة ككذا معاليش احمد
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 اييا:» السكيدم مقداد يقكؿ  الخكصصة، مف المؤسسة حماية باستطاعتو كنزيو كفؤ بمدير
 يشرؼ الذم الصندكؽ بكاسطة النقابي الفرع انتحاب اكال كىي معركفة العماؿ مطالب االخكة
 التي لمكافية مدير بتعييف االسراع اجؿ مف التدخؿ منكـ نرجك ثانيا انفسيـ العماؿ عميو

 1.«كفاءةلبا كمدير قكية نقابة مردديف العماؿ عميو صفؽ....الحادة المنافسة مستقبال ستكاجو
 فتيحة حكؿ السكيدم كمقداد الشرطي كؿ التفاؼ في ايضا االجتماعي الترابط كيظير 
 لنا كشؼ كبذلؾ( الشارع) المفتكح المكاف في عمييا يعتدم اف الراشدم محمد محاكلة عند
 الجماعي كالتكاتؼ كالتعاكف التعارؼ صمة عف الحادثة ىذه طريؽ عف الركائي المكاف ىذا
 2.المدينة ىذه سكاف بيف
 بدكرىـ الخارجية ك الداخمية كظائفو طريؽ عف  كالكشاـ الكافية ركاية في المكاف قاـ لقد 
 اثرت كفاعمة قكية سردية بنية الى ظرفية بنية مف فتحكؿ الركائية االحداث منظكمة بناء في
 مف فييا يعتمؿ ما ابراز عمى كحرصيا دكاخميا المس حيث"   الركائية، الشخصيات في

 3. بو يتعمؽ مكقؼ التخاذ كىيأىا بعضيا مع عالقاتيا نمط كاسس كاحاسيس مشاعر
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   :"والوشام الكافية" رواية في المكان جماليات-3
 :  الشخصيات جماليات 3-1
 عميو يرتكزالذم   العمكد ىي التي بالشخصية اقترف اذا اال الركائي الحديث عف ال يكتمؿ

 افضؿ اف الباحثيف بعض رأل لذلؾ" االحداث سير في كتؤثر فكره تجسد فيي الفني العمؿ
 (.  الشخصية فف) ىك  لمركاية تعريؼ
 كاقع في الشخصيات مف لمجمكعة تصكيره خالؿ مف انسانية تجربة يقدـ الذم الفف ام
 1".كمكانيا زمانيا محدد
 عف الحديث يضيف ،ك2"النص مستكل عمى تطرأ التي التحكالت لكؿ سند"  فالشخصية 

 فيي"  الرئيسية الشخصية اك البطؿ شخصية عف الحديث الى بالضركرة الركائية الشخصية
 بدكر تقكـ ام بالشخكص، عالقتيا خالؿ مف كالتعميؽ لقصتيا الحكي بإنجاز تقكـ التي

 3.بتياتجر  في ليا حصؿ ما تركم  الركاية، في محكرية شخصية تعد اخرل جية مف السارد،
 . الركاية بناء اساس فيي" 

 في اال ليا كجكد ال فيي  فيو، تتحرؾ مكاف كجكد الشخصية تقتضير االم كاقع كفي
مجاؿ  كالف 4" كالمكاف الشخصية بيف متبادؿ تأثير ىناؾ اف"  عمى يدؿ ما كىذا المكاف

 نركز ىذه اندراست استيعاب العالقات المكانية لمشخصيات جميعيا كفي البحث ال يمكف لو 
 بقية عف كتعنينا كالشخصية المكاف بيف كالتأثر التأثير عالقة تجسد رئيسية نماذج عمى

 .الشخصيات
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 : الوشام فتيحة 3-1-1
 مف الكثير عقكؿ خطؼ الذم االخضر   كفستانيا بجماليا جذابة مراىقة  فتاة. كىي
  دائما تحمـ 1المثيرة مفاتنيا كاظيار بزينتيا ميتمة كانت حييا، رجاؿ معظـ كسحر الشباف
 لمحالقة محؿ الى العتيؽ بيتو مف غرفة بتحكيؿ ابييا عارضيا لكف لمحالقة صالكف بفتح
 منيا جعؿ بنفسيا كاعجابيا فجماليا تنتو، لـ التي بمشاكميا تقتمو ككادت ظنو خيبت ألنيا
 الى باإلضافة  الشباف، عمى كالسيطرة كالتأثير صكرتيا ابراز في الكحيد ىميا متيكرة فتاة

 كتنفصؿ مرات ثالث تتزكج جعميا ما ىذا حمما كتحقيؽ الراقية بالحياة كالتمتع الماؿ كسب
 زكجيا) معاليش احمد ظير اف اال حمميا كتالشي المعاممة كسكء التأقمـ لصعكبة مرة كؿ في

 كمالؾ نفكذ كصاحب ثرم شخص باعتباره لحمما كتحقيقا آماليا فيو رات الذم(  الرابع
 حياتيا كانقمبت امميا زاؿ  حمما اندثر حظيا لسكء لكف(  النكارة) كفيال الكافية لمؤسسة
 تفكر فأصبحت كشتـ كاىانة كاحتقار ذؿ مف زكجيا طرؼ مف تتخيؿ كانت ما اسكء كعاشت

 كالمتالؾ الرفاؼ، حميدة زميميا بمساعدة زكجيا بقتؿ الصعبة المعيشة ىذه مف التخمص في
 كلـ عمييا الرفاؼ حميدة بتمرد خطتيا تنجح لـ  كلكف كاليناء الرقي حياة في كالتكغؿ ثركتو
 الذم المشؤـك حبيا الى كعادت زكجيا طمقيا اذ كالقمؽ كالكحدة اليالؾ اال خطتيا مف تفمح
 . اليو تعكد اف يكما تتخيؿ لـ

 في السارد عنيا تحدث الركاية في الجكىرية الفاعمة الشخصية ىي الكشاـ ففتيحة كعميو
 بالمكاف ارتبطت الركائي العمؿ تحريؾ في كدكرىا جماليتيا مبرزا الركاية أجزاء مف جزء كؿ

 اعداد في انسيتيا كانت التي النكارة بفيال ارتباطيا في لنا السارد جسده ما كىذا كثقيا ارتباطا
 غياب في بو جمعتيا التي المقاءات كخالؿ:»  اآلتي القكؿ في يتمثؿ ما كىذا الخطط كؿ

 بقمؽ يردد الرفاؼ حميد كاف  بالخادمة، مزكاجل كدفعو  بالفيال، بدعكتو كمفيا الذم زكجيا
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 .154 ص والوشام، الكافٌة رواٌة مفالح، محمد 
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 ليا قائال ثار ثـ: "  منو لمخالص خطة ادبر دعيني  عميو؟ نقضي ال كلـ:  » كحقد
  1« .فقط قتمو في الحؿ:   بغضب

 في كجرأتيا كحركيتيا ألفعاليا الركاية احداث بطمة الكشاـ فتيحة اف لنا يظير ىنا كمف 
 . الحياة صعاب مكافحة في استسالميا كعدـ كلقكتيا  الركائي العمؿ دفع

 بقية مع كمتصارعة ناضجة شخصية  الكشاـ، فتيحة صكرة مفالح محمد لنا أبرز لقد
 . الشخصيات باقي عمى كسيطرتيا مكانتيا إلبراز الشخصيات

 :  الرفاف حميدة 3-1-2
 حي عمارة منظفة ككنيا منيا قكتو استمد الذم كالدتو طيني بيت في عاش بسيط شخص

"  كالحاجة المعاناة انكاع لكؿ متذكقا فقيرا عاش  كالده، كفاة بعد"   القرابة بحي"   الجامع
 2.التككيف بمركز اللتحاؽ المطمكب المستكل لو ليس لشاب  سيال يكف لـ العمؿ عف فالبحث
  بالمقيى، عممو عف راضيا يكف لـ الرفاؼ حميدة كلكف...  المنداسي بمقيى نادال اصبح
 كبعد الميكانيكا حرفة اتقاف عمى شجعو الذم الميكانيكي المنكر سيسي عند العمؿ الى فانتقؿ
 بالمدينة المعركقة الكالئية البناء بمؤسسة تشغيمو تـ كميينة مممة كاتصاالت كثيرة تالمراس

 في كالمشاركة المؤسسة داخؿ تمرده بسبب طكيال يدـ لـ ىذا عممو لكف، 3"بالديانسي
 العمؿ مف فصمو تـ اذ كالكصاية المديرية مسئكلي كجو في الخارجي الباب تعمؽ االضراب

 الزماف بني يا"   بعبارة البيت الى عكدتو عند دهر تطا امو فكانت جديدة بعممو يفمح كلـ نيائيا
(   الكشاـ  فتيحة) الجنكف حد يعشقيا كاف التي بمحبكبتو التقى اف اال ،4" يافنالف يخطيش ما

 لخدمة كىذا كزكجة لو بيت تاميف ك الكافية بمؤسسة بتكظيفو كمستقبمو حياتو مف فغيرت
 اذ مكيدتيا داخؿ قعي لـ  متفطف، اآلخر ىك كاف انو غير  ىدفيا، الى كالكصكؿ غرضيا

                                                           
1
 .51 ص والوشام، الكافٌة رواٌة  مفالح، محمد 
2
 .63 ص ،المصدر نفسه 
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 .65 ص  نفسه، المصدر 
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 اضمف:"  اآلتية العبارة تأكده ما كىذا منو بالزكاج لو لرفضيا منيا االنتقاـ كاراد عمييا تمرد
 1"اكال قكتؾ

 اذ المناصب اعمى الى الكصكؿ خالليا مف حاكؿ قكيا رجؿ منو جعمت التي االخيرة ىذه
 المدير منصب الى بالكصكؿ الكافية عمى كاستكلى المؤسسة مدير منصب مف زكجيا ازاح
 . كخبرتو كفاءتو كلعدـ المزكرة لشيادتو المؤسسة مف طرد اذ مؤقتا كاف نجاحو اف غير

 لألكثر دائما تطمح شخصية انيا عمى الشخصية ىذه قدـ السارد اف لنا يظير ىنا مف
  شيء، عمى الحصكؿ كعدـ اليالؾ الى االخير في استدرجت مما كمتزنة قنكعة غير كاالقكل

 . النضكج الى بو كالدفع الركائي العمؿ تحريؾ في المييمف العنصر انو ايضا لنا كضح كقد
 :  معاليش حمدا 3-1-3

  كسمطة، نفكذ صاحب القمب مرض مف ينيعا كاف  الخمسيف، عمره تجاكز  ثرم، شخص
 بانيا جيدا يعمـ كاف الذم الكشاـ فتيحة مف تزكج عقيـ(  النكارة) كفيال الكافية مؤسسة يممؾ

 2..... مرات ثالث قبمو تزكجت
 العصبية لنكباتو ضحية كعنادىا صبرىا رغـ منو زكاجيا بعد فأصبحت فييا يثؽ يكف لـ

 كيسبيا غضبو كؿ عمييا يصب فكاف بالمؤسسة المشاكؿ فييا تكثر التي االياـ في كخاصة
 االلـ مرارة ذكقيا ك الخادمة مع خانيا 2 خصكمو مكاجية في فشمو كيحمميا ييينيا ك

 احدثت اذ جسدية خيانة ال  مصالحتيا، لخدمة خيانة االخرل ىي فخانتو معو كالعيش
 نفكذه كزكاؿ مؤسستو ضياع الى ادل ما ىذا المؤسسة عماؿ بيف كالمناكشات الصراعات
 نجاحيا في جاىدا عمؿ طالما ال التي المؤسسة مف بطرده االخير في لتنتيي كسمطتو

 . كاستمراريتيا
 انساف منو جعمت  جديدة، ركح فيو كلد معاليش احمد اليو أنجرل الذم الفشؿ ىذا

  ساعيا  النقابييف، بعض مف السماح طالبا افعالو عمى نادما خمكقا  طيبا، نفسو مع متصالح
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 في رافقتو التي االمنية خادمتو مف كالزكاج الكشاـ فتيحة مف بالطالؽ اخطائو تصميح الى
 كالسعادة الحياة كسب ىمو فاصبح   الحياة، كمكافحة البساطة ك الحب كعممتو كحدتو
 . زكجتو مع االبدية

 :  االمكنة جمالية 3-2
 بتعدد يتعدد المكاف سمات كمف سارد كجكد اقتضاء مع الركاية مككنات مف  فاالمك يعد

 ىمزة كشكمت كالكشاـ الكافية ركاية في كتنكعت االمكنة تعددت كقد ،1كالتصكرات االحداث
 . كنيايتيا بدايتيا في الشخصيات بيف كصؿ
  تشكيالت، في بسيط شعبي حي يعد الذم القرابة بحي الركاية احداث بداية السارد لنا اكرد
 قكت لكسب كمنظمات نساءه اغمب يشتغمكف  كااللـ، الفقر مف سكانو يعاني طيف، مف بيكتو
 اليادئة بحياتيـ مبتيجكف سكانو اف اال كفقرة بساطتو رغـ انو عمى السارد كصفو   ش،لمعي
 .فيو
 ثالثة مف تتككف التي(  النكارة)  فيال كىك آخر مكاف عف لمحديث السارد انطمؽ ـث  

 في السارد صكرىا كقد الركاية احداث مجريات بؤرة تعتبر حديقة بيا بناءىا في كاسعة طكابؽ
 لنا فأكرده كالذؿ كاالحتقار كالعنؼ كالقمؽ كالصخب لمصراع مكاف انيا عمى الداخمي بناءىا

 . الخارجية صكرتو عكس عمى سمبية صكرة في
 كانو اىميتو تبرز الذم المكاف ىذا  الكافية، مؤسسة كىك آخر مكاف الى ذلؾ بعد ليصؿ

 كصكرىا مفالح محمد كصفيا كقد(  كالكشاـ الكافية)  الركاية عنكاف خالؿ مف االحداث بؤرة
 المدينة، عف بعيدة تقع  كاسعة، مساحة عمى تحتكم كاسعة انيا عمى الخارجي بناءىا في لنا

 مكاف بأنيا لنا فرسميا جكىرىا اما  كمخزف، الصيانة كمصمحة ادارية مكاتب مف تتككف
 احدثكا  االعمى، المنصب بمكغ اجؿ مف السيطرة كفرض العماؿ بيف السياسية لمصراعات

 . قابييفنال بيف كالتكافؽ االتحاد كانعداـ التسيير ضعؼ بسبب االضطرابات مف العديد

                                                           
1
 614 ص  الثوري، النص فً المكان تشكٌل  سلطان، وردة 
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 بؿ النقابييف مف الخاصة المصالح لذكمطعما  االخير في يصبح لـ المكاف ىذا الف
 ك باليدكء تنعـ الكافية اصبحت لعمميـ المخمصيف العماؿ كبعض الكطف محبي بفضؿ

 . حرية بكؿ ممثميا انتخاب اساسيا كاصبح االستقرار
 ىذا غميزاف، مدينة كمحك ليـ شامؿ مكاف في جرت االماكف ىذه كؿ باف القكؿ لنجمؿ
    «كالكشاـ الكافية»   ركائية احداث فيو بنى الذم مفالح محمد راس مسقطا يعد الذم المكاف

 .شرارة بكؿ المطر نزكؿ ينتظركف شديدة حرارة بو يائس مكاف انيا لنا صكرىا كقد
 :  المغة جمالية 3-3
 كتتجمى عناصرىا مف ميما كعنصرا الركائي نصمل الجكىرية المككنات مف المغة تعد
 عبد يعتبرىا اذ 1" المغة خالؿ مف اال كجدي ال"  الذم الركائي المكاف تشكيؿ في اىميتيا
 اال بكجكد  يككف اف شكؿ ألم يمكف ال حيث الركاية لبنية الفقرم العمكد"  مرتاض المالؾ

 لجميع الخاـ المادة ىي فالمغة 3لذلؾ يمكف القكؿ أنو "ال نص بدكف لغة"2"كنشاطيا" مغةال
 قصد سكاء كاخميتو كافكاره ألحاسيسو ككعاء الكاتب رؤية عف تعبير فيي "االدبية االجناس

  نفسو، التعبير كىي لمتعبير، كسيمة فالمغة يقصد لـ اـ الكظيفية، الجمالية صفتي يحمميا اف
 4." كجمؿ مفردات اال ما لكجو االدبي العمؿ فميس
 مف تؤديو ما عمى تركز انما ذاتيا في المغة عف البحث الى ييدؼ ال المغة مع تعاممنا اف
 . المكاني التشكيؿ في جمالية
 االمكنة تصكير يريد عندما الكصؼ لغة الى لجأ الراكم نجد"  كالكشاـ الكافية"  ركاية كفي
 حيث  الركاية، خدمة في جماليا تكظيفا لالماكف الكصؼ ىذا تكظيؼ الى كلجأ  الركائية،
 عمى كاطراره الكاقع في انغماسو عمى يدؿ ما كىذا  الدقيؽ، كالكصؼ بالتصكير لغتو اتسمت
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 .135محبوبة محمد آبادي، جمالٌة المكان فً قصص سعٌد حورانٌة، ص  



 وانىشاو ..تجهيات انمكان ودالنته في رواية " انكافية..انفصم انثاني:............................
 

 
75 

 الذم الكصؼ لغة استخدـ الكاتب اف القكؿ يمكف جكىريا تصكيرا الركائي المكاف تصكير
 الركائي المكاف بناء في اساسا يعد

 السياسة اخبار عف تحدث حينما السياسية التاريخية المعرفة عمى قائمة لغتو جاءت
 بعد الجزائر كضع عف تحدث كما النقابييف بيف القائمة السياسية كالجرعات الكطنية كاالحزاب
 1... "الجزائر كزعماء الشيداء يرحـ اهلل: " كقكؿ 1988 اكتكبر احداث
 كمصطمح تاريخية مصطمحات مكظفا المجيد كالكطف التاريخ متضمنة لغتو فبرزت 

 عاداتيا مف مستمدة الثقافية المعرفة عمى قائمة لغة عمى اعتماده الى باإلضافة الشيداء
 2....كالقيكة كالزيتكف كالخبز كثقافتنا
 االماكف كتسمية السيارات كانكاع الماركات كأسماء العربة الكممات بعض استخدـ كما 

 .... كبيجك مرسيدس كسيارة كىراف فندؽ ك االكراسي كفندؽ
 اك العامية بعض تتخمميا الفصحى المغة استخدـ حيث  كبسيطة، سيمة لغة الكاتب لغة
 طيشخي ما الزماف.... بني يا"   البيت الى يعكد حينما لو الرفاؼ حميدة كالدة كقكؿ الدارجة
 .3"الفنياف
 مف يعد اذ  الحدث، عف لمتعبير الراكم يتبعيا التي الكسائؿ بيف مف فيعتبر الحكار اما 
 الكشاـ فتيحة بيف دار الذم الحكار الركاية في نجد الركاية في الفني العمؿ عناصر اىـ

 :  االتية المقاطع في ذلؾ كيظير  ليش معا احمد قتؿ ارادكا عندما الرفاؼ كحميدة
 . البغيض الزكاج ىذا قيد مف اكال فتحررم  حياتؾ، في شقية كنت اذا •
 : لو كقالت عينييا الكشاـ فتيحة  ضيقة•
 . بالطالؽ اقبؿ اف مستحيؿ  الحي؟ الى  اعكد اف اتريدني الحياة اكاجو كيؼ  كبعد؟ -
 :  كحماس ببغض ليا كقاؿ
 . العاصمة اك كىراف في كنعيش المدينة نغادر -
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 .. الحياة متاعب مكاجية عمى قادرا كاف اف كسألتو اليكاء في ذراعييا حركت  -
 :  لو قائمة ىمست -
   كذلؾ؟ اليس الكريمة بالحياة نستمتع اف حقنا مف انو  كرأيت كفكرت فكرت •
-  )..............( 
 .1فقط قتمو في الحؿ -
 . التقميدم السرد طابع عميو تغمب سردم نسيج بناء في افمح قد الكاتب 

 خدمت الركاية في الكاتب لغة كاف المكاف ابراز في ميـ دكر لمغة اف نستنتج سبؽ كمما
 بتفاصيميا االمكنة ككصؼ السرد اسمكب عمى اعتماده خالؿ مف كاضح بشكؿ المكاف

 . التناكؿ القريبة الكاضحة السيمة المغة كاستخدامو
 
 
 

                                                           
1
 .51-48 ص  والوشام، الكافٌة رواٌة  مفالح، محمد 



 

 

 
 
 
 
 
 

خاتمة



 ........................................................................................................خاتمة:
 

 
78 

 : خاتمة
 ما كؿ الى فييا تطرقنا كممتعة طكيمة رحمة بعد ىذا بحثنا مكضكع عزكجؿ اهلل بحمد نختـ
 تتضمف كانت انيا حيث"  كالكشاـ الكافية"  مدكنتا في كقضاياه الركائي بالمكاف يتعمؽ

 جماليتو لنبرز بو تتعمؽ ككبيرة صغيرة كؿ الى فتطرقنا  المكاف لعنصر كالئقا قكيا حضكرا
 :  المرحمة  ىذه في بذلؾ فنستعيد الركائي المتف ىذا في

 : كاآلتي لنجمميا البحث ىذا الييا تكصؿ التي النتائج كابرز المحطات اىـ
 كفقرات مشاىد تتجمع ففيو لألحداث العاـ االطار فيـ عمى كبير بشكؿ المكاف ساعد  -

 . خياليا اك حقيقيا ذلؾ كاف سكاء( كالكشاـ الكافية)  الركاية كحكارات
 متمكنا مفالح محمد الركائي كاف كقد الركاية عمييا تقكـ التي العناصر اىـ مف المكاف -
 ادل كاضحا حضكرا الركاية متف في المكاف حضكر فكاف ىذه ركايتو في تكظيفو طريقة في
 . لركاية الجمالي الجانب عمى انعكس ما كىك كدالالتو صكره تعدد الى
 لثقافتو خاضع كتسمية كتنكيعا تكظيفا الركاية في المكاف بعنصر الركائي اىتماـ -

 . فييا االحداث سيرت اماكف مف ركايتو في قدمو لما كتجربتو الفنية كمقدرتو
 المغمؽ بالمكاف الركائي اىتماـ ككاف كالمغمؽ المفتكح بيف الركاية في االماكف تعددت -
 .الدائرم بالشكؿ  تتميز الركاية احداث اف ذلؾ المفتكح المكاف عمى كاكسع اكثر
 كالنقابييف كاالنظمة االحزاب بيف السياسي الصراع قضية  كالكشاـ الكافية ركاية شممت -
 اجتماعية،)  القضايا مف العديد الركاية ضمت ك الشخصية مصالحيـ لخدمة المؤسسة داخؿ
 (  . تاريخية  سياسية،  ثقافية،
 المكاف معالـ حدد الذم الكصؼ عمى الركاية احداث مجريات تقديـ في الركائي اعتمد -
 . المتمقي لدل  كاقعية تتحقؽ كبو
 بطريقة كاستخداميا كافكاره احاسيسو فيو يحمؿ ككعاء مفالح محمد عند المغة برزت -
 . كبسيط سيؿ اسمكب في المكاف تخدـ سردية
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 حد الى نجح الركائي اف نجد"   كالكشاـ الكافية"  ركاية في لممكاف تعقبنا بعد كختاما -
 لالماكف الدقيؽ كصفو خالؿ مف ذلؾ يتجمى  الركاية، في المكاف جماليات تصكير في بعيد

 مف جك اضفاء كبالتالي تفاصيميا في كالحياة الحيكية مف جك كاضفاء الركاية في الكاردة
 . كاالمكنة الشخصيات كمختمؼ متمقي بيف االلفة
 يسبؽ بجديدكـ جئنا اننا نزعـ كال البحث جكانب بكؿ الممنا اننا ندعي ال  الختاـ كفي  -
 يأتي لمف افادة منبع تككف قد بسيط عمؿ تقديـ في قميؿ بجزء كلك اسيمنا اننا فالميـ  لو،

 .الباحثيف مف بعدنا
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 :  الرواية ممخص
 االجتماعية القضايا مف كثير عمى كالفكرم الفني اشتغاليا ب مفالح محمد ركايات تتميز

 المشيكرة ركاياتو ضمف مف كالكشاـ الكافية كركايتو التاريخي بالتكظيؼ اىتمامو جانب الى
 كاالحزاب السمطة كاخبار السياسي الصراع تناكلت صناعية مؤسسة في احداثيا دارت التي

 المؤسسة مدير زكجة ىي كالكشاـ صناعية مؤسسة اسـ ىك فالكافية  الكطنية، كالشخصيات
 الرداءة ككشؼ  الصعبة، كاالجتماعية االقتصادية االمنية االكضاع عف السارد فتحدث

 عمى الشخصية المصمحة عف الباحثة كالمالية السياسية المكاقؼ كفضح كاالدارية السياسية
 . العامة المصمحة حساب
 صفحات بعض في  كسياسي فكرم  خطاب الى يتحكؿ الركائي الخطاب كجدنا لقد
 في  السياسي كاالضطراب االجتماعي الغمياف مشاىد لفضح الركائي مف محاكلة في الركاية
 تبييف مع المجتمع عمى االقتصادم كتأثيرىا السياسية االنتقاالت عند التكقؼ مع الجزائر
 كتعتبر الكافية مؤسسة داخؿ النقابي العمؿ ليا يتعرض التي كالصعكبات العماؿ مشاكؿ
 حدكث في كسببا الركاية ىذه في المحكرية كالشخصية الرئيسي العنصر ىي الكشاـ فتيحة
 محؿ الكشاـ فتيحة كانت كقد العميا المكانة لبمكغ المؤسسة عماؿ بيف السياسي الصراع ىذا

 حي)  حييا شباب مف الكثير كتمناىا زينتيا كبياء جماليا لحسف الشباب مف العديد انضار
 زكجيا تزكجت اذ منيـ زكاجيا في الحظ يحالفيا لـ كلكف مرات ثالث فتزكجت(   القرابة
 اما االىتماـ كانعداـ كالـ معاناة مف عاشتو ما بسبب منو كتطمقت العنكني عيسى مف االكؿ
 كتطمقت كالدىا بإلحاح بو قبمت الذم الزمكرم ازرؽ اسمو اقاربيا مف فكاف الثاني زكاجيا

 غريب رجؿ سجف في نفسيا  رمت انيا فاكتشفت بو تحمـ الذم الرجؿ يكف لـ نوأل منو
 اذ الزكاج ىذا طكيال يدـ كلـ اليكارم سعيد الميندس مف كاف الثالث زكجيا اما االطكار
 كلبيتو ليا كاىمالو  حزبو في مناضمة يجعميا اف كاراد لمسياسة ميكلو بسبب عنو انفصمت
 مف رابعة بفرصة حظيت انيا اال المتحضر باإلنساف تميؽ ال قذرة عممية االنجاب كاعتبر
 عمى لحصكليا  السبيؿ كانو كاحالميا آماليا كؿ فيو فرأت معاليش احمد يدعى ثرم شيخ
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 العكدة كعدـ منو الفرار تمنت لطالما التي حييا كغادرت منو تزكجت  كفاتو، بعد كبيرة ثركة
 مف فترة بعد لكف الفيال داخؿ كسمطانة بالعيش تحمـ. كىي(  النكارة)  فيال الى متجية اليو

 عقـ نتيجة االطفاؿ انجابيا لعدـ كضعيا كتدىكر آماليا كتبخرت احالميا تحطمت زكاجيا
 فتيحة حينئذ قررت السمكرم مريـ  الخادمة مع ليا كخيانتو اىانتيا بيا اىتمامو كعدـ زكجيا
 الذم الرفاؼ حميدة القرابة حي مف صديقيا عمى معتمدة زكجيا مف لمتخمص خطة اعداد
 حالتو كسكء لفقره رفضتو لكنيا مرات عدة لخطبتيا تقدـ كقد الجنكف حتى كيعشقيا يحبيا كاف

 لو كامنت(  الكافية) زكجيا مؤسسة في ككظفتو بنجاح  خطتيا لسير منيا فقربتو  المعيشية،
 مريـ الخادمة مف كزكجتو بالديانسي المعركؼ الرمادية العمارات حي في بعمارة بيت

 مع ليا زكجيا خيانة عمى الجارح الحي افراد ككالـ المجتمع افتراءات مف لمتخمص السمكرم
 منيا االنتقاـ اراد حيث الكشاـ فتيحة فيو خممت ما عكس نكاياه كانت لكف  الخادمة،
 االستيالء اجؿ مف معاليش احمد عمى بالقضاء خطتيا  مشاركتيا فأراد سابقا لو لرفضيا

 مدير كيصبح ذلؾ بعد خطتو لتنجح لو لرفضيا كتذليميا كاحتقارىا الكافية مؤسسة عمى
 عزلو تـ اذ طكيال يدـ لـ  االمر ىذا لكف نجاحات مف اليو كصؿ بما كتمتعو الكافية مؤسسة
 زكجتو عف انفصؿ كما المزكرة كشيادتو خبرتو كقمة كفاءتو ضعؼ بسبب المؤسسة كمدير
 اليو الذىاب مف حدرىا التي(  النكارة) فيال الى كالذىاب كممتو سماع  لعدـ السمكرم مريـ

 الفيال في مككثيا كبعد الكشاـ فتيحة شريكتو عف  اخفاىا التي كاعمالو خططو جميع ككشؼ
/  معاليش احمد) لو الكفية سيدىا اخبرت مجددا الرفاؼ. حميدة مف فتيحة لتقرب كمالحظتيا

 غضبو اثار ما ىذا الكشاـ كفتيحة الرفاؼ حميدة بيف حدثت التي كالخطط التفاصيؿ بكؿ
 المخمصة خادمتو مف كالزكاج منيا كالطالؽ نيائيا عنيا االنفصاؿ كقرر فتيحة زكجتو اتجاه
 المحبة سكل(  الفيال المؤسسة،) الثركة مف شيء ال يممؾ اصبح بعدما السمكرم مريـ

 قتؿ محاكلة في خطتيا كعف افعاليا كؿ عف الكشاـ فتيحة كخدمت كالسعادة كاالخالص
 المشاكؿ مف خالية جديدة حياة ذلؾ بعد محاكلة  كمنكسرة ضعيفة حييا الى كرجعت زكجيا

 .العمؿ الى كالتفرغ العاطفية كالعالقات



 انمهحق:
 

 
83 

 ":  مفالح محمد" والباحث الروائي حياة عن نبذة
 مدينة بزمكرة 1953 ديسمبر28مكاليد، مف كباحث كقاص ركائي ىك مفالح محمد
 كتراثيا  غميزاف منطقة تاريخ في كالبحث) االبداعية االعماؿ مف  العديد انجز غميزاف،
 1.الثقافي كتراثيا غميزاف منطقة بتاريخ المتعمقة كاالبحاث( الثقافي
 الثقافي بممحؽ االكلى مقالتو نشر ثـ(  1978 -1973)  اذاعية تمثيالت عدة كتب 

 . ( ـ1976-1973)  كطار الطاىر الركائي  عميو يشرؼ كاف الذم الشعب لجريدة
 كالمجالت بالجرائد الماضي القرف مف السبعينات بداية في االكلى قصصو نشر كما 

 تحت(  1983) سنة كطبعيا  الجميكرية، لجريدة االدبي النادم آماؿ الكحدة، كمنيا الكطنية
 كحتى كالثقافية التاريخية الشخصيات مف العديد في ايضا كتب كما  ،"السائؽ"  عنكاف
 الشيخ: "  عنكاف تحت االحرار جريدة في ما نشره ذلؾ بيف مف غميزاف بمدينة االدبية

 الكطني خدكمة ابف حكؿ مقالو كذلؾ"  ؽفالمد كالفقيو المثقؼ العالـ الرماحي مصطفى
 .2الثائر
  19 بمتكسطة ثـ"  غميزاف"  مر زمك  سعيد بمدرسة. 1971 سنة منذ التدريس في شرع كقد
 الكالئي لالتحاد عاما امينا انتخب اذ  1972 منذ النقابي العمؿ مارس كما بغميزاف جكاف

 عيدة)  عيدتيف خالؿ سابؽ كبرلماني"   ـ 1994" سنة الكطني بالمجمس كعضكا بغميزاف
 رئيس نائب منيا الكطني الشعبي بالمجمس مسؤكليات عدة كتكلى( 2002-2007

 كما كاالتصاؿ كالسياحة الثقافة لجنة رئيس نائب  الكطني، التحرير جبية لحزب المجمكعة
 انتخابو كاعيد(  ـ2001-1998) الجزائرييف الكاتب لالتحاد الكطنية لألمانة عضك انتخب
 (. 2001) العاـ لالتحاد الكطني بالمجمس عضك
 
 

                                                           
1
 .121  ص ،2111 ،1ط والتوزٌع، للنشر طلٌله دار انكسار، مفالح، محمد 
2
 .58 ص ،2112  العاصمة،  ،1 ط والتوزٌع، للنشر التنوٌر دار الجزائرٌة، الرواٌة فً دراسات  سالم، سعٌد  ٌنظر 
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 :  مؤلفاتو اىم
 :  الرواية -1

 اجؿ مف ىذا باالدب، كاىتمامو اطالعو ككثرة الكاسعة بثقافتو مفالح محمد عرؼ 
 ناؿ لو نشرت ركاية اكؿ كىي" االنفجار"   ركاية اىميا مف كتابا 24 بمغت متنكعة ابداعاتو

 العشريف الذكرل بمناسبة  ـ1982 سنة الثقافة كزارة نظمتيا مسابقة في الثانية الجائزة عنيا
 .  لالستقالؿ

 :  ىي اخرل ركايات ذلؾ بعد لو صدرت كما
 .1986 لمكتاب، الكطنية المؤسسة  ،" الحمراء بيت"  -
 .1986 لمكتاب الكطنية بالمؤسسة  كاالخطار كالعشؽ زمف -
 لمكتاب الكطنية الكلى الجائزة نالت  ،1984  ،1ط الكحدة مجمة"  الفالقي الزمف ىمـك-
 .1986 ،2 ط

 . 1986 لمكتاب الكطنية المؤسسة  االنييار، 
 " ،1988 لمكتاب الكطنية المؤسسة  كالجباؿ، خيرة  -
 دار كعف ـ ،2002 ،،1ط  الجزائرييف، الكتاب اتحاد منشكرات"  كالكشاـ الكافية"  -

 .2 ط الجزائر المعرفة
 .  2005  الحكمة دار   الغربية، الكسكاس  -
  ،ـ.2010 ،طميمو دار  ةالمائد شعمة -

 1 .2010،طميعة دار انكسار
  القصة   -2
  ىي: قصصية مجاميع ثالث نشر قد نجده قد القصة  في اما
 ،2ط  قرطبة، رار ـ،1983 ،1ط  لمكناب، الكطنية المؤسسة  ،"السائؽ" مجمكعة »

2009 .» 
                                                           

1
 .688-687 ص الماٌدة، شعلة مفالح محمد  ٌنظر 
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  ،1991 ،1 ط، لمكتاب، الكطنية المؤسسة المدينة اسرار مجمكعة -
 1.ـ2009  معسكر، لكالية الثقافة  مديرية منشكرات  الشرسة،  الكرسي مجمكعة -
 : لألطفال قصص -3
 : في تتمثؿ لألطفاؿ قصص لثالث نشره الى باإلضافة 
 ،2ط قرطبة، دار ،1990 ،1ط لمكتاب، الكطنية المؤسسة  مينكش، القط معطؼ -

 . ـ2009
 ،،2ط قرطبة، دار  ،1990  ،1ط  لمكتاب،  الكطنية المؤسسة كميحة، النممة مغامرات -

2009. 
  ،2،ط1992  ،(اناب) كالصحافة لمنشر الكطنية المؤسسة  ،1ط مسعكد، الشيخ كلية -

2009. 
 كالتراجـ التاريخ في كتب سبعة لو صدرت حيث كالترجمة  التاريخ في اخرل اعماؿ كلو 

 : في تجمت
 . 2005  الحكمة، دار نقابي، شيادة -
 .2005 بغميزاف، المنعدلة  ،1964الثكرة رائد بمحاج االزرؽ سيدم -
 .2008 ىكمة، مطبعة  ،(كنصكص تراجـ) غميزاف بمنطقة الممحكف اعالـ -
 .2010  االديب، دار منكشرات. 1914 الى 1500 مف كمقاكمات ثكرات:  غميزاف -
 .2011 قرطبة، دار غميزاف، مدينة الحرفي العربي التعميـ مراكز-
 . 2011  قرطبة، دار الجزائرييف المسمميف العمماء جمعية -
 رائد بمحاج  االزرؽ، سيدم)  اآلتية الثالثة الكتب كيشمؿ:  غميزاف منطقة مف اعالـ -
  المعرفة، دار  ،(غميزاف بمنطقة الممحكف شعراء كالثقافة، التصكؼ كاعالـ  ،1864 ثكرة

 .2009 جزآف،

                                                           
1
 .122 ص االنكسار،  مفالح، محمد 
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 مثؿ في"  كطار الطار"  العظيـ كالقاص بالركائي كبير حد الى" مفالح محمد"  تأثر كقد-
...  " مثؿ النقدية الركاية بمؤسسي تأثر فقد الغربييف اما كغيرىـ"   محفكظ نجيب" اعماؿ

 عمى شجعو الذم الكبير التأثير ىذا فكاف"..... ككلؼ فرجيينيا"   ،"فكلكينر" " ديستكيفسكي
"  منطفتو كتراث بتاريخ المتعمؽ االخر تمكل العمؿ ينشر فانطمؽ  الكتابة، اغكار الى الكلكج
 1الكاقعة، عمى عنده الركائي المشرع يرتكز حيث االبداعية  كتاباتو  اليمتو التي"   غميزاف
 الكاقعية بالركاية اعجابي اخفي ال انني غير:  » قائال المذىب بيذا بإعجابو صرح حيث
 .2«كالمتعة المعرفة فييا اجد التي

                                                           
1
 .198 ص ،"الروائٌة مفالح تجربة فً قراءة"  والصدى، الهامش  جلولً،  بن الحفٌظ عبد:  ٌنظر 
2
 .678-675 ص اخرى، وقصص المائدة شعلة  مفالح، محمد 
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 القرآن الكريم:
 در:المصا
  دار المعرفة ،اتحاد الكتاب الجزائرييف،منشكرات ركاية الكافية كالكشاـ، :محمد مفالح

 .2002لمنشر كالتكزيع، 
 المراجع:

 الكتب: -1
 الكطنية المؤسسة منشكرات. المغربية الركاية في السردية البنية تقنيات: عباس ابراىيـ 

 .2002.دط. الجزائر، كاالشيار كالنشر لالتصاؿ
 ط.د ،األردف ،اربد ،التكزيع لمنشر الكندم دار ،الركائي السرد :اهلل نصر إبراىيـ، 

2004. 
  الطيب الكمـ دار النسفي، تفسير :النسفي محمكد بف أحمد ابف اهلل عبد بركات أبك، 

  ـ1998 -ق1،1419 ط ،بيركت
 لمنشر الفارس دار ،المعاصرة العربية الركاية في الزمف إيقاع :النعيمي حمد أحمد 

 .1،2004ط ،األردف ،كالتكزيع
 1989،الجزائر لمكتاب، الكطنية المؤسسة االنسيابية، الركاية: محمد سيد أحمد. 
 المؤسسة العربية لمدراسات تقنيات السرد في النظرية كالتطبيؽ :أمينة يكسؼ ،

 .2015، 2،ط1كالنشر،ج
   الزماف كالمكاف في الشعر الجاىمي"، جدار لمكتاب العالمي لمنشر  :باديس فكغالي

 .2008 1كالتكزيع، ط 
 ىاركف، مقاييس المغة،  تحقيؽ كضبط، عبد السالـ،  محمد  :مدبف فارس بف زكريا اح

 ، د. ط،  دار الفكر، دت.4مج 
 المركز الثقافي -الفضاء، الزمف، الشخصية  -بنية الشكؿ الركائي  :حسف بحراكم ،

 .1990، 1العربي، الدار البيضاء، بيركت، ط
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   شعرية الفضاء )المتخيؿ ك اليكاء في الركاية العربية (المركز الثقافي  :حسف نجمي
 .1،2000ط ،العربي، الدار البيضاء، المغرب

   بنية النص السردم مف منظكر النقد االدبي،  المركز الثقافي  :حميد  لحميداني
 .1991،  1العربي،  بيركت،  ط

 1 ط كالتكزيع، لمنشر التنكير دار الجزائرية، الركاية في دراسات  :سالـ سعيد،  
 العاصمة

 الركاية العربية البناء كالرؤية مقاربات نقدية، اتحاد الكتاب  :سمر ركحي الفيصؿ
 .2003العرب، دمشؽ دط، 

  بانكراما الركاية العربية الحديثة، دار غريب لمطباعة كالنشر  :سيد حامد النساج
 .2كالتكزيع، القاىرة، ط

   نية الفضاء في ركاية غدا يـك جديد، مجمة الثقافة الجزائر ب :شريبط أحمد شريبط
1997 . 

 دار الجنكب لمنشر،  ،1نشأة الجنس الركائي بالمشرؽ العربي، ط لصادؽ قسكمة:ا
 .2004تكنس، 

  دار حامد لمنشر كالتكزيع،  البنية السردية في شعر الصعاليؾ، :وضياء غني لفت
 .2010، 1عماف، األردف ط

   2011 ،1ط ،عماف، األردف ،دار حامد ،سردية النص األدبي :ضياء غني لفتو  
    دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، ديكاف -منطؽ السرد  :كرايكبعبد الحميد

 .1994المطبكعات الجامعية، الجزائر، د.ط، 
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