
  مسري خا�ي /  د                                                                      جاملية املاكن يف الرواية العربية

 2020جانفي                               85                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

        جاملية املاكن يف الرواية العربيةجاملية املاكن يف الرواية العربيةجاملية املاكن يف الرواية العربيةجاملية املاكن يف الرواية العربية

  

                مسري خا�يمسري خا�يمسري خا�يمسري خا�ي    ::::ا�كتورا�كتورا�كتورا�كتور         
        اللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربية    قسم اللغةقسم اللغةقسم اللغةقسم اللغة        

            االٓداب واللغاتاالٓداب واللغاتاالٓداب واللغاتاالٓداب واللغات    معهدمعهدمعهدمعهد
        ))))اجلزائراجلزائراجلزائراجلزائر((((    املركز اجلامعي  غلزيان املركز اجلامعي  غلزيان املركز اجلامعي  غلزيان املركز اجلامعي  غلزيان                                                                                     

  

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
هيمت املقال Jلتعرض ٔالحدى إالشاكليات 
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Abstract:  

This article is concerned with 

the exposure of one of the most 

important problems in the writing 

of fiction and the place where the 

link with the old man as a 

technical mechanism to contribute 

to the construction of the event and 

its developments and 

developments in the text and how 

the creator was able to reflect this 

relationship in his novels where 

the difference between narrowness 

and breadth, realistic and fictional, 

symbolic and legendary, Aesthetic 

on the text
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        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
تناولهتا من  ،منذ ٔان ظهرت الرواية العربية عرب مراحلها املتنوعة اسـتدعت حقوال ل�راسة

مجيع جوانهبا املتعددة وا�تلفة، فبعضها ركزت عىل اجلانب إاليديولو� وبعضها االٓخر عىل اجلانب 
ة والتطبيقية حتمكها فاجته النقد الروايئ حنو رؤية جديدة تتحىل Jلصبغة العلمي. xج�عي والنفيس

قوانني ومصطلحات حتدد طريقة التحليل ومهنجية Jٕدخال النص ٕاىل ا�ترب وترشحيه حماو£ ترشحيه 
فاكن لزاما عىل النقد العريب xسـتعانة هبذه الرؤية اجلديدة . اكتشاف وتفكيك بنيته ا�اخلية وتفجريها

عني هبا يف دراسـته للنص الروايئ اRي ينمتي ٕاىل وما حتم³ من تيارات ومناجه ٕاجرائية بوصفها ٔاداة يسـت
مفنذ السـتينيات والرواية متر بنق� ٔاساسـية شأهنا يف ذ¸ شأن الشعر وسائر ٔانواع . بيئته وعرصه

  .إالبداع من التقليد ٕاىل التجديد
ٕان حاجتنا ٕاىل تبني نص الرواية العربية اجلديدة ½مة للغاية، نظرا ملا حتتويه متوهنا من 

مات ومواقف وآراء وموضوعات حتيل القارئ املثقف عىل التأمل والتبرص واكتشاف ٔارسارها، اه�
ولعل احلداثة والتطور احلضاري الÃين عرفهتام الرواية . فضال عن متعهتا الفنية وقدرهتا عىل التغيري

ها امجلالية العربية اكÆ من بني أالسـباب اليت دفعت الباحث ٕاىل دراسـهتا وحماو£ الكشف عن ٔابعاد
أالمر اRي دفع Jلعديد من النقاد إالشارة ٕاىل صعوبة حتديد وتعريف .وٕابراز قدرة مبدعهيا عىل اخللق

فهل اسـتطاعت الرواية العربية اجلديدة ٔان تثبت جدارهتا يف . هذه الظاهرة اجلديدة يف العامل العريب
تنوع وتعدد ٔامكنهتا وحركية  xختالف والتطور وإالبداع؟ وهل حققت عنرص امجلالية من خالل

  ؟.خشصياهتا
        ::::املاكن وعالقته Jٕالنساناملاكن وعالقته Jٕالنساناملاكن وعالقته Jٕالنساناملاكن وعالقته Jٕالنسان    ....2222

        ::::ما املاكن؟ما املاكن؟ما املاكن؟ما املاكن؟    1.21.21.21.2
وٕاذ قال ربك للمالئكة ٕاين جاعل يف ( :ٕان عالقة إالنسان Jملاكن عالقة وجودية قال تعاىل

" أالرض"مرتبط Jحلزي املاكين  - خليفة –فالوجود إالنساين ) 50سورة البقرة االٓية ) (أالرض خليفة
لقد فرض املاكن عىل إالنسان حمتية التنقل والرتحال حبثا . بوصفها مأوى وموطنا ومصدرا لعيشه وقوته

عن موارد العيش، ليضمن حياته وبقاءه، ٔامنه واسـتقراره وموا×ة املوت اRي يرتبص به يف لك 
 :سوف اليوÆينأالوقات وأالمكنة، مو�ة بداخ³ ٕاحساسا Jخلوف املسـمتر وا�امئ، عىل حد قول الفيل 

 1."ليست أالشـياء يه اليت ختيف إالنسان بل ٔافاكره وتصوراته عن هذه أالشـياء"  ):):):):ٔاكتيتوسٔاكتيتوسٔاكتيتوسٔاكتيتوس((((
وانطالقا من عامل اخلوف اRي ينتاب شعور إالنسان، احساس يتحرك معه يف لك xجتاهات، 

نية بوصفه بدٔات تتشلك شيئا فشيئا الفكر  أالسطوري Jعتباره ٔاقدم مصدر مجليع املعارف إالنسا
دفعت به حنو "  :مفرسا حلياة إالنسان وقوانني الطبيعة وما ارتبط Jلغيب، فتشلكت أالسطورة اليت

التأمل من ٔاجل إالجابة عن ٔاسـئ� مبعهثا xه�م الروâ فتكون، بطريقة ٔاو بأخرى، ٔاشـبه Jلنبوءة 
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ية تشغل Jل ٔاي ٕانسان، جيب ٔانه ٕاذا ما اكنت مثة ٔاية قض "  :ٕاذ حيىك. اليت ظهرت يف تراث إالغريق
وهناك سـيجد . ٕالهيا حبثا عن مصريه ))))ٔاوديبٔاوديبٔاوديبٔاوديب((((مثل ما ذهب   DELFI) دلفي( عليه ٔان يذهب ٕاىل 

إالجابة، ويعرف قدره اRي سطرته ï االٓلهة، فيظل إالنسان خائفا مهنا ٔاو عىل ص� وثيقة هبا، بتقدمي 
xسطورة ٔاحد املشارب الفكرية اليت هنم  فعدت بذ¸ 2."القرابني واJRحئ يك يكسب ودها وغفراهنا

  .مهنا العام واخلاص يف حياته اليومية ووظفها الشاعر والقاص يف ٕابداعاته فأضفت عليه نوعا من امجلالية
    ::::جتليات املاكن يف الرواية العربيةجتليات املاكن يف الرواية العربيةجتليات املاكن يف الرواية العربيةجتليات املاكن يف الرواية العربية. . . . 6666

        ::::املاكن يف رواbت جنيب حمفوظاملاكن يف رواbت جنيب حمفوظاملاكن يف رواbت جنيب حمفوظاملاكن يف رواbت جنيب حمفوظ     1.61.61.61.6
ف الرؤى،وو×ات النظر ٕان التطور يف شلك و منت الرواية العربية  يؤكد عىل اختال

ومواقف مؤلفهيا، أالمر اRي دفع Jلعديد من النقاد إالشارة ٕاىل صعوبة حتديد وتعريف هذه الظاهرة 
ومن مثة هل اسـتطاعت الرواية العربية ٔان تثبت جدارهتا يف xختالف . اجلديدة يف العامل العريب

  ٔامكنهتا وحركية خشصياهتا؟ والتطور وإالبداع؟ وهل حققت عنرص امجلالية من خالل تعدد
جنيب حمفوظ اRي جاءت نصوصه منوذجا حلاالت البحث "تتواصل التجربة الروائية العربية مع 

فتجعل هذه أالمكنة ":املسـمتر واملتواصل عن اRات وتصوير الواقع من خالل أالمكنة ا�تلفة واملتعددة
وم  �Jور نفسه اRي يقوم به ا�يكور واخلشـبة من ٔاحداùا Jلنسـبة للقارئ شيئا حممتل الوقوع، ٕاهنا تق

ٕاذ حتوم Jلشخصيات حماو£ دفعها ٕاىل احلركة عرب مجموعة من العالقات xج�عية  3."يف املرسح
زقاق (، 1946) خان اخللييل(، 1944) كفاح طيبة( ،1939) أالقدار: (فاكنت ٔاوىل كتاJته رواية

الطريق، '،) 1957، والسكرية،1957، قرص الشوق، 1954بني قرصين، : (، الثالثية1947) املدق
رواbت تصور مرح� من �رخي مرص، ٔاbم تواجد الع�نيني وxسـتعامر ... 1967، الشحاذ، 1964

xجنلزيي، حياول من خاللها الروايئ جنيب حمفوظ امجلع بني ما هو �رخيي وبني ما هو واقعي فين 
  .بأسلوب 
سـييك

يؤسس احليك :" ب حمفوظ من املاكن الهنديس تقنية حاول من خاللها ٔاناختذ الروايئ جني
فيتخذ الروايئ من املاكن ٔامهية يف رسد  4."ٔالنه جيعل القصة املتخي� ذات مظهر مماثل ملظهر احلقيقة

املمتثل يف â شعيب برمغ اتساعه ٕاال ٔانه جيده جفأة ال يفي Jلغرض وكام )  زقاق املدق(ٔاحداث روايته 
حيتاج ٕاىل ماكن هنديس ٔاكرث ارتباطا Jلشخصية من الضيق واحملدودية ٕاىل xتساع، فيختار ٔانه 

قاعات الفنادق والصالوÆت اخلاصة ويف لك ماكن حدث خاص يسمح لنا برصد هذه العالقات 
  .امحلميية احلارة

ديس يدعى لنجيب حمفوظ جندها جتربة تنطلق من ماكن هن) الثالثية(فلو ٔاخذÆ عىل سبيل املثال 
  .موقع اسرتاتيجي تتخذ من خالï جغرافية الرواية" امجلالية"
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ٔامحد عبد "يعكس عراقة ؤاصا£ خشصية " بيت"â من ٔاحياء القاهرة الشعبية فيه يوجد ": امجلالية"
:" اختذ الروايئ من الشوارع وأالحياء ويه ٔامكنة حقيقية.وعالقة ٔافراد ٔارسته بساكن احلي" اجلواد

 5."فلك أالحداث اليت حيكهيا الروايئ حتمل مظهر احلقيقة... يقوم بعملية قياس منطقي جتعل القارئ
  فميثل

بوصفه بنية فنية يبدٔا من خاللها رسد ٔاحداثه وما حيم³ من قمي ٕانسانية، فسـيح وبه " البيت" 
اء، رمز للطاعة ٕانه بيت ميثل ماكÆ لٔاللفة، امحلميية،واللق.6برئ معيقة حبجراته الواسعة العالية أالسقف 

فاختلطت علهيا رؤى أالحالم ومهسات أالحاسيس تنتظر : "...الزوجية وتفاين املرٔاة يف خدمة زو×ا
فيعكس لنا املاكن الهنديس احملدود مثالية  7."بعلها حني عودته من سهرته، فتقوم خبدمته مىت ينام

  .8"طاعته حيث ٔاجادت وتفانت يف" الزوجة ومدى ٕاخالصها يف تعاملها مع زو×ا 
حني قدومه من " bسني"مرتعا للراحة والنوم مثلام هو الشأن Jلنسـبة لـ " البيت"يشلك 

  9."ٔاوى bسني ٕاىل جحرة النوم وهو عىل حال من السكر الشديدة: "... سهرته وهو يف حا£ سكر
عاقبة بعرس ٔايضا فضاء متارس فيه مظاهر الفرح والهبجة مثل احتفال ٔافراد اجليل املت" البيت"ويعد 

واجمتعوا لكهم يف جحرة .. .:"فاكن البيت الكبري القدمي جامعا هلم لكهم" عبد املنعم"
ويبدو ٔان جنيب حمفوظ ال يريد لشخصياته ٔان تبقى ٔاسرية وحبيسة أالمكنة املغلقة .x"...10سـتقبال

فيو� بداخلها  ٔالهنا حتد من نشاطها وحركهتا وختلق �هيا نوعا من إالحساس Jالختناق وxحتباس،
شعور معيق Jلرغبة يف xنفالت والتحرر من قيد املاكن والزمان وانتشارها عرب الشوارع والطرقات 

  .لعلها جتد حريهتا
يفرض املاكن الهنديس الالمتنايه عىل الشخصيات القيام بسلواكت وترصفات معينة تتناسب 

مسجد "و " البيت"، املاكن الرابط بني "طريق النحاسني"يتجه حنو " السـيد ٔامحد"مفثال جند . معه
ٔالداء صالة امجلعة، بعدما تركها ملدة بسبب املظاهرات وxحتجاجات السـياسـية اليت متر هبا " احلسني

ماكÆ روحيا مقدسا حيقق التوازن النفيس لشخصيات الروايئ بأداء " مسجد احلسني"يعد  11.مرص
: ٔالمكنة املقدسة ترباك هبا وترضعا للخالق سـبحانه مثلصالة امجلعة من ×ة والقيام جبوالت وزbرات ل

  12" السـيدة زينب"، و"زbرة ٔامينة ملقام السـيد احلسني" 
يظهر لنا ذ¸ عندما . مفاكن العبادة هو فضاء للتوبة، الصفاء، النقاء والتجرد من لك اخلبائث

نفسه ٕاحساس  يف منتصف الليل وهو يف حا£ سكر، فيدب يف" جلي�"من بيت " كامل"خيرج 
فيشعر برغبة ونية " السـيد احلسني"غريب مل يشعر به من قبل عندما وجد نفسه واقفا ٔامام مسجد 
عاد يف مثل هذه اللحظة يرصح يف :" يف التوبة والتزنه من اخلطاb والرذائل وإالقالع عن اللهو وا�ون

xتساع وxمتداد  فتبدٔا بعدها أالمكنة يف 13."ٔاعامقه ملمتسا اخلالص من قبضة الشهوات
 â ختالف والتنوع لتشملxمع " كامل"لتصل ٕاىل أالهرام واجلزية ٔاين ينطلق " العباسـية"و
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ٔاصدقاءه لقضاء وقت يف التزنه فتبدٔا يف الضيق شيئا فشيئا لتصل  يف هناية املطاف ٕاىل نقطة البداية 
خط صريورة أالحداث، حيث  ماكÆ دائرb عىل طول" لثالثيته:"اختار جنيب حمفوظ لــ". البيت"

ودخال ا�اكن الصغري :" اكنت حركة الشخصيات دائرية تكون فهيا نقطة البداية يه نفسها نقطة الهناية
رJط : وقال كامل للرجل حني فرغ من bسني... وراح يسني ينتقي ما يريد من لوازم املولود املنتظر

واكن املغيب يقطر مسرة هادئة مفضيا جنبا ٕاىل  وتناول لك لفافته وغادرا ا�اكن. عنق ٔاسود من فظ(
  14...جنب حنو البيت

زمنية جتاوزت ربع قرن من  15يسجل املاكن التارخيي حضورا قوb جيسد لنا رح� معينة 
التارخي احلديث يعد ٔاخطرها شاÆٔ ؤاكرثها ازدحاما بتتابع أالحداث وجمرbت أالمور عىل الصعيدين 

واعتقال سعد زغلول، نزول قوات xحتالل )  1919-1918(رات املظاه :السـيايس وxج�عي
  .xجنلزيي وسـيطرهتا عىل جامع أالزهر معقل الثورات

أالزهر، السكرية، قرص الشوق، بني : مزجت لك هذه أالمكنة بني الواقع املادي والتارخيي
فسه لها واقعها التارخيي يه ٔاسامء ٔالماكن اكئنة Jلفعل يف القاهرة ويف الوقت ن ... القرصين، أالهرام

شاهدا علهيا، يأخذ واقع الرواية دوره يف رمس العالقات xج�عية من خالل ٕابراز حركيهتا يف جماالت 
أالمكنة ذات الطابع xج�عي، بوصفه للبيوت واملساكن وما تزخر به من فلسفة هندسة العامرة 

م وتقاليدمه، فالرجل ï الشارع واملرٔاة لها البرئ، غرفة الفرن، سطح املزنل، عاداهت: ومظاهرها مثل
فيبدو املاكن ممتزيا بصفاته ودوره يف احتواء أالفعال وأالحداث والترصفات ليعرب عن   16."البيت

  .مدى ارتباطه Jلرسد مساهام يف بناء وتشكيل فضاء احلدث
    ::::املاكن يف رواbت صنع املاكن يف رواbت صنع املاكن يف رواbت صنع املاكن يف رواbت صنع هللاهللاهللاهللا ابراه ابراه ابراه ابراهميميميمي     2.62.62.62.6

يف " املدينة" هللا ٕابراهمي عندما يتخذ من املاكن  نعيش جتربة جديدة من خالل رواbت صنع
تدور ٔاحداث النص حول يوميات  ،1966ٔاول معل روايئ يعرف النور سـنة  ،"ت( الراحئة "رواية 

الّراوي عندما اكن يف السجن  قىض فيه مخس  سـنوات يف يوم خروجه يضطر ٕاىل قضاء لي� ٔاخرى 
ويف الصباح تذهب ٕاليه ٔاخته بعد ٔان اسـتأجرت ï  .هيف الزنزانة بسبب عدم وجود ماكن يذهب ٕالي

فيعود بذاكرته ٕاىل الوراء بعد خروجه ليسـتعيد أالحداث اليت عاشها يف الزنزانة برفقة . غرفة يف القاهرة
جتسد الرواية ٔارضية للرصاع النفيس بني ٔافراد ا�متع ممتث� يف . من اكنوا يتقامسون معه احلزي الضيق

الضعيف، حماوال الكشف عن اجلانب اخلفي لنفسـية الفرد، جتسدها  مشاهد  عن فكرة القوي يألك 
مأساة ضياع اRات يف ٔامكنة خمتلفة وتهيان ال حدود ï يلخصه لنا سؤال الضابط للّراوي  وهو 

ïال ٔاعرف، ليس يل :" فأجابه" 17ٕاىل ٔاين سـتذهب؟ ٔاو ٔاين تقمي؟:" يسـتعد خلروجه من السجن بقو
شعور اRات بنوع من الغربة من جسن العذاب ٕاىل فضاء املدينة املصري ا�هول،  ٕاجابة تعكس" 18ٔاحد
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أالول حيمل بعدا دراميا املمتثل يف القتل يف : يطغى عىل الرواية حد3ن.  اليت ال يعرف فهيا ٔاحدا
  ."19السجن، ٔاما الثاين فهو عام حيمل طابعا وصفيا اRي يفرتض وجود الراوي العامل بلك شـ4

ظاهرة السلوك العنيف اليت حريت الّراوي وهو يف السجن  من خالل مشهد " ت( الراحئة"تصور 
والغريب يف أالمر ٔان السجناء يقفون . اعتداء شاب خضم اجلثة عىل جمنون Jلرضب حىت ٔارداه قتيال

وقال ا�نون وهو .. .:"والعجيب يف املوضوع، يسخرون منه.متفرجني دون ٔان حيركوا ساكنا لنجدته
رفع ساعده ليحمي و×ه ال ترضبين واهنالت رضJت الشاب عليه، ومسعت صوت عظامه تطقطق ي

ٕانه مشهد من مشاهد العنف والتعدي عىل االٓخر  20."وسقط يف ماكنه وهو يلهث وحضك االٓخرون
حدث جيسد لنا احلياة كيف حتولت من البساطة ٕاى التعقيد ومن أالمن ٕاىل  ،دون سبب ٔاو مربر

سجن بوصفه بنية ماكنية خطر املوت اRي Jت هيدد حياة إالنسان يف لك أالزمنة جسد ال  .اخلطر
والفضاءات،فقتل الشاب الضخم للمجنون مؤرشا بيّنا عىل املوت اليت هيدد سالمة اRات ويرتبص هبا 

تتسم الشخصية يف الرواية ٔاهنا جمهو£ الهوية والعنوان، يغلب علهيا طابع الغموض . يف لك حني
ر ا�امئ واملسـمتر Jخلوف واحلذر �رجة ٔاهنا اعتادت عىل أالماكن الضيقة، ال خترج مهنا ٕاال والشعو 

Æذرا وٕاذا خرجت للشارع زادت حريهتا وغرابهتا ملا رٔاته من سلواكت وترصفات الناس الغريبة، 
فسه يشعر بنوع من الضعف وxهنزام حمد3 ن  -البطل–فاكن الراوي ... عنف،قتل واحنالل لٔالخالق

 ،اخليبة والشعور Jالحباط يراود البطل." 21ٔانت قوي Jلناس، ٔاما مبفردك فأنت ضعيف:" قائال
شعور رهيب يسكن داخ³ يدفع به xنتقال من ماكن ٕاىل آخر Jحثا عن xسـتقرار لكن بدون 

  .جدوى
طمو:ا :" تقدم الرواية منوذجا لبحث اRات عن وجودها وموقعها الطبيعي يف ا�متع يتجىل يف

تصور الرواية حا£ حبث اRات ." 22ا�امئ لتصوير الواقع، عكسه بطريقة ما عرب اسـتعادة عالقات
الشاقة بعد خرو×ا من السجن عن أالهل وأالصدقاء وأالحباب اRين تركهم خلفه، ذات اهنزامية، 

ول يف ماكن ضعيفة تسـبح يف فضاءات ؤامكنة �هئة تبحث عن مسـتقر لها فهـي ال تاكد تبقى مدة ٔاط
تبدو لنا الشخصيات يف وضعية :" واحد ولعلها املزية اليت ومست معظم رواbت صنع هللا ٕابراهمي حيث

فالروايئ منذ الوه� أالويل خيربÆ بأنعالقته Jملاكن يف نصه تاكد  23."ا�اخل ٕاىل املاكن واخلارج منه
 لفش³ يف حياته اليومية حب تكون قصرية حبيث يرمز عدم بقاءه مدة ٔاطول يف املاكن هو تفسري

ٕاذ يظل البطل يف اكمل الرواية يبحث :" ضائع، مسـتقبل جمهول مما سبب ï عدم اسـتقراره النفيس
عن عالقته القدمية ويه عالقات قرابة ومبارشة ٔاوغري مبارشة وعالقات صداقة وعالقات عابرة 

شلكت معلية البحث هذه  24."وعالقات محمية وعالقات حب وعالقات معل وعالقات مع السلطة
فتغيب بذ¸ الشخصية   25."مبثابة ٕاكتشاف للماكن من جديد يف حد ذاته"  :رح� شاقة للراوي يه

احملورية �ركة ماكهنا لنثار من الشخصيات اليت ال وجود لها يف منوذج برشي متجانس ميكن ٕاعادة 
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تغري رهيب طرٔا عىل املدينة ؤاهلها مل  ليصدم الراوي يف الهناية مبا وجده من 26.ٕانتاجه ٕاىل ما ال هناية
  .يسـتطع تقب³

من  –الراّوي -برمزيهتا عىل التأكيد وإالشارة  ٕاىل ما آل ٕاليه البطل" ت( الراحئة"تقوم البنية املاكنية يف 
عدول وانزbح يف أالخالق اRي ٔاثر عىل حياته فأصبح يعيش النقيض عىل لك املسـتوbت ٔ=نه املوت 

  .البط4
 من السجن والغرفة واملدينة بنيات ماكنية تدين الترصف املشني للفرد وفضحه ميثل لك

ٕانه استسالم ." 27فليس هناك جدوى عىل إالطالق يف إالبتعاد حلل املشالك املطروحة:" للعيان
لÃات ٔامام مشالكها تبدو مقهورة ال متت( القوة والشجاعة يف موا×ة املصاعب والتحدي لفرض 

  .وجودها وكياهنا
لقد اختذ الروايئ من املاكن الضيق والفسـيح ٔاداة فنية عرب من خاللها عن مأزق اRات التاهئة يف حبر 

ٕان ما ميزي .من الظلومات يتقاذفها الشك والريب واخلوف من املسـتقبل وعدم xسـتقرار والضياع
 28."ي ٕااى xرتياحتتشلك كنص لكي حمري يدفع ٕاىل القلق ٔاكرث مما يؤد" :جندها" ت( الراحئة"رواية 

فيدفع بنا املنت بشخصياته وحدثه ؤامكنته ٕاىل البحث عن منهتـى قلق اRات ورحلهتا يف النص اليت ال 
تنهتـي تتخبط بني زمانني املايض السعيد بذكرbت الطفو£ وأالصدقاء والعالقات امحلميية وزمن حارض 

الق الغري السوية اليت ٔاحدثت رشخا وتصدعا يعاين فيه الفرد يف ا�متع املرصي حا£ من السلوك وأالخ
وظل النص حيمل يف متنه ٔاحالم ورغبات  الراوي املسكوت عهنا يريد  .يف العالقات xج�عية

  .حتقيقها ومل يرصح هبا
        ::::املاكن يف رواbت محمد زفزافاملاكن يف رواbت محمد زفزافاملاكن يف رواbت محمد زفزافاملاكن يف رواbت محمد زفزاف    3.63.63.63.6

فكها  نفس التجربة خيوضها الروايئ يف املغرب أالقىص تتجىل لنا يف خطاJت مشفرة تسـتدعي
حمتواها جترييب يتسم Jجلدة حياول ٕاقناع عقول القراء املثقفني وتتضح لنا معامل . وحتليلها وتبني رموزها

" جتربة الصعلكة : "ٔاو كام يسمهيا صاحهبا بــ) 1987" (املرٔاة والوردة: "رؤيته هذه من خالل روايته
رمبا اكنت مسـتوحاة من ... والوردة ٔاما جتربة الصعلكة هده فهـي تتجىل يف رواية املرٔاة: "حيث يقول

يقر الروايئ بأن النص حييك عن  29."حيايت اليت عشـهتا يف ٔاواسط السـتينات وقد اسـتفدت مهنا كثريا
بعض جوانب من حياته فهو حياول ٔان يروي لنا جتربته ومغامراته يف احلياة ٕانه موقف ورؤb الاكتب 

  .عن احلياة وكيف يريده ٔان يكون
هذه املدينة الكبرية الواسعة بشوارعها " ا�ار البيضاء"واية بنبذ البطل للماكن تبدٔا ٔاحداث الر 

وطرقاهتا وعامراهتا الكبرية واملتعددة فهو يبدي استياءه وقنوطه منه ويشعر بأن هذا املاكن غريب 
 ،تعيش اRات حا£ من الغربة وxغرتاب 30."فال ماكن ¸ ويل هنا يف هذه املدينة الكبرية:" عنه
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يكتنفها شعور Jلضياع ال تعرف مسـتقرا لها حبيث ميثل النص رح� اRات يف البحث عن منهتـى لها 
  .تنعم فيه Jحلب وأالمن وأالمان

جتسد الرواية حا£ من المترد بطلها صعلوك يريد ٔان ينمتي بأي شلك من أالشاكل ٕاىل ا�متع  
الهن4 جاهدا نفسه لتغيري منط حياته من أالرسطوقراطي وطبقة النبالء يلهث وراء الرثوة والعيش 

ويف سبيل ذ¸ حتيا اRات حا£ من الومه واحلمل لتعيش واقعا . البؤس والفقر املتقع ٕاىل الرثاء وا�د
واسعة متعددة أالشاكل  منظومة هندسـية:"يعرج بنا السارد عرب اRاكرة  عىل .مزيفا وزمنا غري زماهنا

الفضاء احلرضي مرسح املغامرة البرشية تعرب عن " :فهـي 31."ةواقتصادي ذات وظيفة سوسـيولوجية
ومن خالل فضاء ." 32ٔاسلوب حياة جممتعاتنا وتروي مايض هذه ا�متعات وتعلن مسـبقا عن حتوالهتا

ٔاحداث تصور غربة البطل يف وطنه ورغبته القوية يف الهجرة وxنتقال من املدينة يرسد لنا الروايئ 
أالسـبانية ٔاو كام تسمى مبدينة ) طريي مولينوس( الضفة املقاب� مدينة مدينة طنجة الساحلية ٕاىل

أالثرbء  هرJ من التدهور ورداءة العيش وتدين املسـتوى املعييش وأالخاليق Jملغرب وحتديدا مدينة 
يتسع الستيعاب جدل ورصاع التناقضات بلك : "حا£ من الزيف املاكينا�ار البيضاء اليت تشهد 

جرى وسـيجري "  :فال تبدو ï املدينة كام يريدها وحتولت ٕاىل ماكن،  يكون قد."33اورهأاطرافها وحم
متثل املدينة املاكن  "34.به شـ4 ما وجمرد إالشارة ٕاىل املاكن اكفية يك جتعلنا ننتظر قيام حدث ما

وضعية  ٕاهنا. السليب املنبوذ، مأساة الغربة يف الوطن أالم، مسـتوى معييش مرتد، فقر، جوع، وحرمان
حرجة تزعزعت النفس البرشية لها وجعلهتا تنظر ٕاىل ا�نيا واملسـتقبل بعني bئية ومتعبة وقلب حزين 

  .ملئ Jلرصاخ وأالنني والوجع
وتتحول املدينة بلك ما حتم³ من قمي سلبية ٕاىل ماكن طارد يدفع Jلبطل ٕاىل البحث عن 

عىل عاتقه ٔامر  رمس حا£ املغرب أالقىص وما ٔاخذ الروايئ . ماكن بديل لتبدٔا بذ¸ مغامرة الصعلكة
ٔاثرت عىل اجلانب النفيس للمواطن املغريب . اقتصادية وسـياسـية ،آلت ٕاليه البالد من هزات اج�عية

فاختذت العالقة اجلنسـية مظاهر متعددة يف ٔاماكن خمتلفة . وانتشار ظاهرة الزÆ لضامن القوت اليويم
وضعت سوز لك جسدها االٓن حتت ترصيف شعرت " :...لغابةالفندق، الرسير، احلديقة، ا: مثل

ٕان تعدد أالمكنة واختالفها بني xتساع  35."ولك يشء مث ولك يشء ،�Jفء واحلرارة ولك يشء
والضيق وبني ماكن وضده يه رضورة تفرضها طبيعة املوضوع، اليت تفرض يدورها نوعية وصفة 

.. .:"ويقر بذ¸ الروايئ حيL يقول. ملمزية للشخصيةاملاكن اRي سوف حتركه أالفعال والسلواكت ا
طبيعة املوضوع يه اليت تفرض احلزي اRي يكتب فيه فٕاذا استنفذ احلزي فٕانين ٔاتوقف ؤاحاول ٔان ٔاصنع 

ٔاما املاكن الضيق فهو رمز للضجر اRي يسبب  36."خامتة تفرضها العملية كلك لهذا النص... خامتة
رتفعت حدة القنوط واشـتدت أالزمة، نراه خيتار غطاء السلحفاة مبتعدا عن xنزواء وxنطواء، لكام ا

ٔانزوي مثل السلحفاة ٔادخل : " وحشـية العامل اخلار� امليضء بلك ما حيم³ من متناقضات ومفاجآت
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ٕان املفهوم املنسجم مع قوقعة السلحفاة يبلغ حدا من الوضوح 37."يف العامل ٔالعن لك النساء ؤاكره العامل
تبدعها . ني وجيعل الروايئ يندفع Jجتاه هذا املاكن الهنديس الطبيعي اRي تمكن فيه صفة امجلاليةواليق

فالقوقعة جتسـيد  .38ٕاهنا شلك ممزي واحض للعيان. احلياة فهـي ال تتسم Jلفوىض اليت متزي معظم املرئيات
تبلغ صورة xلتفاف القوقعي للهندسة احليوانية ولهذا فهـي واحضة وم�يزة خبطوطها امجلي� امللتفة، ف 

جسد لنا محمد زفزاف من خالل 39."إالنسان حول اRات"حدا من الروعة وامجلال اRي ميثل التفاف 
أالمكنة ا�تلفة عن حبه ٔالشـياء وكرهه ٔالشـياء ٔاخرى، من خالل العالقة اجلنسـية كوهنا ٕاحدى 

بلك ما حتم³ من معان وصفات وحبثه  ٔاما الكره فيمتثل يف نبذة للمدينة. رضورbت الوجود والتواصل
  .عن ماكن جاذب بديل

        ::::املاكن يف رواية راملاكن يف رواية راملاكن يف رواية راملاكن يف رواية رحيحيحيحي اجلنوب لعبد ا اجلنوب لعبد ا اجلنوب لعبد ا اجلنوب لعبد امحلمحلمحلمحليد بن هدوقةيد بن هدوقةيد بن هدوقةيد بن هدوقة    4.64.64.64.6
 1971" رحي اجلنوب"نعيش جتربة جديدة مع الروايئ اجلزائري عبد امحليد بن هدوقة بنصه

تقع يف "  ورةاملنص"قرية رعوية صغرية تدعا  ،حيث تدور ٔاحداث القصة يف الريف، ماكن طبيعي
صاحب أالرايض الفالحية وقطعان " عابد بن القايض"يقطهنا ٔاحد أالثرbء يسمى ،ٔاعايل الهضاب

تبدٔا أالحداث حتديدا يف سوق القرية يف يوم امجلعة صباحا هذا املاكن ". نفيسة"أالغنام برفقة ابنته 
        .يةيشلك مصدر عيش ٔاهايل القر  ،الصغري املتسم Jحلركة والنشاط وxنتعاش

الراعي اRي يشـتغل عنده يف حقوï وبساتينه وحيرس ï " راحب "خشصية " عابد بن القايض"يقابل 
  .غمنه

بنوع من xسـتعباد وxسـتغالل يف ٔارض ليست ٔارضه، فال جيد طريقة تنسـيه مهه " راحب "يشعر 
  .وحزنه سوى ٔاحلان Æيه احلزينة

ٔالول مرة " ما¸"عقيدها مبجرد ٔان يرى تؤدي املصادفة دورها يف تطور وتسارع أالحداث وت 
العرض لكن ماذا " نفيسة"هذا أالخري اRي يقرر زوا×ام، فرتفض " عابد ٕابن القايض"ابنة "  نفيسة"

. ؟ فتزنوي يف غرفهتا حزÆ ؤاسا عىل ما ٔاصاهبا.عىس ٔان تفعل ٔامام قرار وجربوت السلطة أالبوية
ىل جسن يكمت عىل ٔانفاسها، فيفجر املاكن املغلق يف حتتبس ٔانفاسها ويضيق صدرها فتتحول احلجرة إ 

الرغبة يف المترد وٕاعالن العصيان وxنشقاق فتعقد العزم عىل الهروب من البيت Jجتاه "  نفيسة »
ملقاة عىل أالرض مغشـيا علهيا " راحب الراعي"فتخرج الفتاة ٕاىل الغابة فيجدها . دار معهتا اجلزائر العامصة

فيعمل عابد ابن القايض بفرار ٔاـبنته . لينقذها من موت ٔاكيد فيحملها ٕاىل خمية وا�تهتصارع �غة ثعبان 
نفيسة ؤاهنا موجودة عند ٔام راحب الراعي فيخرج ٕاىل اخلمية ومبجرد وصوï ٕاىل املاكن يشـتد الرصاع بينه 

هيا ما¸ بن وبني راحب فمل تسـتطع أالم رؤية ابهنا ممددا عىل أالرض متأثرا جبراحه اليت تسبب ï ف
  .القايض فهتوي عليه برضبة فأس عىل رٔاسه
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ٔاخذ املاكن يف الرواية يتأرحج بني الضيق وxتساع وxنغالق وxنفتاح،  ويكتشف القارئ 
ٔان منت الرواية اكن مشـيدا عىل غاية التعامل املمزي مع ٔامكنة الرواية اليت تتضمن ٕاشارات سـياسـية 

من خالï عالقات رامزة بني سـياق النص ا�اخيل وxطار  تعكس واقعا اج�عيا متحول تتجىل
املمتثل يف فكرة مصادرة أالرايض الزراعية والثورة عىل عهد إالقطاعية   40.اخلار� للواقع

راحب "والبورجوازية وكيف تتجىل لنا رغبة التغيري والثورة عىل الوضع املرتدي يف سلواكت خشصية 
نة الرعي واشـتغاï حطاJ، نفس الرغبة والشعور Jلثورة وتغيري وعزمه عىل التخيل عن ½ " الراعي

" ما¸"عندما خالفت قرار وا�ها برفضها الزواج من "  نفيسة"الوضع، تظهر لنا يف ترصفات 
  .وهروهبا من البيت ٕاىل العامصة حبثا عن تقرير مصريها

ء والهوية تعكس ٔاصا£ اجلزائري عىل بساطهتا بوصفها ماكÆ يدل عىل xن�" اخلمية"اختار الروايئ 
فاخلمية يه بنية ماكنية جتسد لنا مأساة شعب بأمك³ يرفض اRل والقهر . ومتسكه هبويته و�رخيه

  .وxسـتعباد، معلنا خسطه ورفضه للوضع والبحث عىل مسـتقبل ٔافضل
    ::::خامتةخامتةخامتةخامتة. . . . 7777

الرفض والمترد عىل   ولعل ٔامه ما ميكن اسـتنتاجه ٔان النص العريب بنية فنية حتمل بداخلها نواة
النص ال\سـييك معلنة بذ¸ بداية عهد جديد يتطلع ٕاىل التغيري يف ٔاشاكل التعبري، ويف قواعد 
إالحا£ عىل الواقع،وما الرواية العربية سوى طفرة وٕارادة قوية حتمل طموحات وفلسفة التجديد اليت 

  :تمتثل يف مج� من اخلصائص واملمزيات  نوردها اكالٓيت

 عىل أالشـياء وأالمور الصغرية اليت حتظى Jه�م الروايئ من خالل الوصف حىت تصري الرتكزي -
bموضوعا جوهر. 

اع�د اخليال الواسع يف الوصف ورسد أالحداث وفسح ا�ال لٔالحالم واملناجاة ا�اخلية معربة  -
 .عن إالنسان ورصاعه ا�امئ يف الوجود

ل يف جامليته من حيث ٔانه ماكن طبيعي ساحر ميثل xه�م Jجلسد أالنثوي، Jلوصف والتأم -
 .رمزا للخصب والLء

اتسام أالمكنة Jلتعددية والضيق وxتساع اليت متثل يف مجملها فضاءات مفتوحة عىل حتراكت  -
 .وانتقال الشخصيات

الرتكزي عىل فضاء املدينة اRي جيسد الرصاع النفيس لٕالنسان املمتثل يف القلق ا�امئ والضجر  -
 .اRي يعرب عن قنوط ويأس فيبدٔا يف البحث عن ماكن مغاير وبديل
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