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الطاهر رواونية

*

غال مايدؼث مسـ ماظػضاء ماٌدؼين مأو ماظػضاء مايضري مداخؾ ماظرواؼة مسـاؼةم
واػؿؿاعا مخاصا ،معـ مضؾؾ ماظروائقني مواظـؼاد مسؾك محد مدقاء ،مدقاء مسؾك معلؿقىم
ػـددة ماظػضاء ماظـصل مأو مسؾك معلؿقى مصضاء ماٌؿكقؾ ماظلردي ،مأو مصضاءممم
احملؿقى،محقثمتؾعبماظروابطماظطقبقشراصقةمظؾػضاءماظـصلمأومظؾقدثماٌؿكقؾم
دورامػاعاميفمإضػاءمخاصقةماظػضاءمسؾكماظؾـكماٌؽاغقةمظؾرواؼة،موذظؽمأنماظرواؼةم
تؼرتحمسؾكماظؼارئمساٌامأومطقغا،محقثمؼؿققلماٌؽانمإظبمصضاءمتؿداسكمخالظفم
األعاطـ ،مظؿؿفاور موتؿؼارع ،مأو مضبؿقي مبعضفا مبعضا ،موضبؽؿفا مغظام معـم
اظعالضات ماظػضائقة ماٌكططة مبني ماألعاطـ مواظؾقؽة مودؼؽقر ماألحداث مواألذكاصم
اظذؼـمؼؼؿضقفؿمصضاءماظرواؼةم .م
واٌالحظ مأن مذبؾة متقاصؾ 1م Communicationsماظػرغلقة مأسدت مدـة م7866م
سددامخاصامػقمدقؿقائقاتماظػضاء،مطانمصقفمظلقؿقائقاتماظػضاءمايضريمحضقرام
خاصا،مادؿؼطبمسـاؼةماٌعؿارؼنيمواٌفؿؿنيمبدرادةماظػضاءاتمايضرؼةم .م
وإذامطـامغؼرّ مبأنماظدراداتماظلقؿقائقةمملمتقلماظػضاءمايضريمأػؿقةمخاصةم
إال محدؼـا ،مصإغف مؼقجد معؾػقز مروائل مظؾػضاء ميف ماظرواؼة ماظؽالدقة مظدى مبؾزاكم
وخباصةمصضاءمعدؼـةمبارؼس،مطؿامأوظبمنقبمربػقزمأػؿقةمخاصةمٌدؼـةماظؼاػرةم
يفمأشؾبمأسؿاظفماظروائقةمبدءامبرواؼةماظؼاػرةماىدؼدة،محقثمذؽؾمايدؼثمسـم
* أدؿاذمرباضرمبؽؾقةماآلدابموماظعؾقمماإلغلاغقةمجباععةمسـابة.
Communications, N° 27, Paris, Editions seuil, 1977.
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بارؼسمواظؼاػرةمعقضقسامظؾكطابماظروائل،مبؾمإنماظـصماظروائلمؼعنيمػذاماظػضاءم
وضبددهموؼصقرهموميـقفمععـكمبطرائؼمعؿعددةموسؾكمأطـرمعـمعلؿقى .2م
وتؼرتح م سؾقـامطروغقظقجقاماظرواؼةماظقاضعقةمدفالتمذؿكمعـمأوصافماٌدن،م
تؾدومعـمخالهلاماٌدؼـةمظقلتمأطـرمعـمتقدعمعؽاغلمظؾشكصقة،محقثم"تؾؼكم
اٌدؼـة مخاضعة مظؾشكصقة موتغذي مبدؼؽقرػا معقـقظقجقا ماظؾطؾ" ،3موضد مدعتم
اظرواؼةمـمعـمخاللمػذهماظعالضةماٌؿؿقزةمبنيماظػضاءمواظشكصقةمـمإظبمجعؾماظػضاءم
أحد مأػؿ معؽقغات ماآلظة ماظلردؼة ،مبؾ مإن ماظرواؼة مايدؼـة مشاظت ميف ماالػؿؿامم
باٌدؼـةمحؿكمشدتماٌدؼـةمػلماظشكصقةمايؼة،مواعؿزجمصضاؤػامبػضاءماظعؿؾم
اظروائل،معدؼـةمدبؾـميفمرواؼةمسقظقسمىقؿسمجقؼس،موتؾؿلانميفماظدارماظؽؾريةم
حملؿدمدؼب،موسـابةموضلـطقـةميفمرواؼة منؿةمظؽاتبمؼادني،موضدموصؾماألعرم
إظبمحدودمتطابؼمواعؿزاجمععؿارؼةماٌدؼـةمععمععؿارؼةماظـصماظروائل،موطأنماظرواؼةم
تعقدمإغؿاجماٌدؼـةمطؿامصعؾماظطاػرمورارميفمرواؼةماظزظزالمحقثمأسادمتشققدمعدؼـةم
ضلـطقـةمالمعـمعـطؾؼماٌشابفةماىؿاظقةمظؾقاضعموظؽـمعـمعـطؾؼمحؾقلمػـددةم
اظـصميفمػـددةماٌدؼـة .م
غلؿـؿجمعـمػذاماظؿقجفمأنماظػضاءماٌدؼينمؼؿقددمداخؾماظـصماظروائلمطؿعؿارم
وطؿفؿقسةمعـماظعالعاتماظػضائقةمأوماٌـؿفةمظؾػضاءمحقثمؼصؾحماظػضاءماظـصلم
ػق ماٌؽان ماظذي مصقف متؿقزع ماظعالعات ماٌفاجرة ،موتؼقم مبقـفا مسالضات معؿعددةم
اٌرجعقات مواظرؤى مواإلؼدؼقظقجقات معشؽؾة مذبازات مصضائقة مو م"تصؾح مأحقاغام
بصؿة محؼقؼقة مظؾقؼؾة ماظزعـقة" 4مبؽؾ مثرائفا ماظؼقؿل مأو مصداعاتفا ماإلؼدؼقظقجقةم
واظػؽرؼة مواالجؿؿاسقة .موؼؾدو مأن مورار ميف مرواؼة ماظزظزال مععين ممبا مطان مميقر ميفم
بداؼة ماظلؾعقـقات معـ ماظؼرن ماظعشرؼـ معـ مهقالت موعـ مصداعات مإؼدؼقظقجقةم
واجؿؿاسقة،موظذظؽمجعؾمعـمػذهماظرواؼةمصضاءمذؾفمدرييموظؽـفمعؿعددماألبعادم
ؼشؽؾمعؽاغامظؿقجقفمعزدوجمودؼـاعقؽلمسبقماظـظامماظدالماظذيمأغؿففموطذظؽمسبقم
اظلقاق ماالجؿؿاسل مواإلؼدؼقظقجل ماظذي مؼشارك مصقف مطكطاب ،موضد مأدفؿ مععؿارم
اظرواؼة ميف مترعبة مػذه مايؼقؼة ،مواظرشؾة ميف مادؿشراف ماٌلؿؼؾؾ ،موظذظؽ مصإنم
اظصراعميفمػذهماظرواؼةمملمؼؽـمصداعقا،مبؾمطانمصراسامداخؾقامدقؽقظقجقا،مأيم
2

Mitterrand, Henri, le discours du roman, Paris, P.U.F écriture, 1980, p. 778.
Gontard, Marc, violence du texte, Paris/Rabat, l'Harmattan/SMER, 1981, p. 68.
4
Tadie, J.Y., Le récit poétique, Paris, P.U.F, 1978, p. 47.
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أغفمطانمبداؼةمزظزالمغػللمواجؿؿاسلمظطؾؼةمبؽاعؾفامأطـرمعـفمعقاجفةمبنيمضقىم
اجؿؿاسقةمودقادقة،موذظؽمأنماظشقخمبقاألرواح مسـدعامأتكمإظبمضلـطقـةموجدمطؾم
ذلءمضدمتغريموم"ملمؼؾؼميفمػذاماظؾؾدمإالمعامػقمذؽؾل،موحؿكمػذاماظشؽؾل،معـم
األغفجمواٌؾاغلمواىلقرموبعضمأمساءموسـاوؼـماٌؼاػلمواألعاطـ،مظـمؼؾؾثمسؾكم
عامؼؾدومأنمؼلؿلؾؿمظؾضغطماظػقضل،مواظؿكرؼبماظؿقيت" .5م
ويفمػذهماظرواؼةمغؾؿؼلمععماظشقخمبقاألرواحموضدمجاءمضلـطقـةمحبـامسـمأضاربفم
اظذؼـماغ ؼطعتمبقـفموبقـفؿماظصؾةمعـذمزعـمرقؼؾ،موجاءمعشروعماظـقرةماظزراسقةم
ظققرك ماظرشؾة ميف ماظشقخ مإلحقاء مػذه ماظصؾة ،محؿكمؼؼطع ماظطرؼؼمبنيمايؽقعةم
وبني مأراضقف م"جؽت مأضطع ماظطرؼؼ مبني مايؽقعة موبني مأراضل مبؿلفقؾفا مسؾكم
أضاربل ،مذرط مأال مضبقزوػا مأو مؼـاظقا ممثارػا مإال مبعد مأن مأعقت" ،6مظؽـ مصدعؿفم
طاغت مسـقػة مصؼد محبث مرقؼال مومل مؼعـر مسؾك مأي مواحد معـفؿ ،موػؽذا مهقلم
اظؾقث مإظب مذؾف معقاجفة مبقـف موبني ماٌدؼـة ،ماظيت مأصؾقت متؿقداه موتشعرهممم
باظؼرف ،محقث ماسبصرت محرطة ماألحداث ميف ماظصراع ماظذي مغشأ مبني ماظشقخم
واٌدؼـة ،موبفذا متصؾح مرواؼة ماظزظزال مهؽل مضصة مبطؾ مإذؽاظل معع معدؼـؿف،م
واغطالضا معـ مػذا ماٌـظقر مصإن ماظزظزال متشؾف مرواؼة م"سقظقس" مىقؿس مجقؼس،م
حقثمادؿطاعمورارمعـؾؿامصعؾمضؾؾفمجقؼسمععمعدؼـةم"دبؾـ"مأنمؼردؿمـمػقمأؼضاـم
خرؼطة مجغراصقة مٌدؼـة مضلـطقـة مميؽـ مأن متعدد مظقال مدقاحقا موععؿارؼا مدضقؼا،م
وذظؽ معـ مخالل معا متقصره ماظروابط ماظطقبقشراصقة مظألحداث ماٌؿكقؾة مواٌروؼة مسربم
اعؿداداتفا مايضارؼة :ماالجؿؿاسقة مواظلقادقة مواظـؼاصقة مواظعارػقة محقث مهؿؾم
عدؼـةمضلـطقـةمعرطزمػذهماظطقبقشراصقاموطذظؽمعرطزماظػضاءماٌؿكقؾموبؤرتفمعـم
خالهلا مؼؾين ماظـص ماظروائل مصضاء معؿعدد ماألبعاد مواإلذارات مواٌلاصات مؼؿـادؾم
سربهماظقاضعماًارجلمبؽؾمأبعادهماظرتاتؾقةمواجملازؼة .م
بـقت ماظرواؼة مععؿارؼا مسؾك مدؾعة مصصقل ،مؼلؿؿد مطؾ مصصؾ مسـقاغف معـ مأحدم
جلقرماٌدؼـةمبدءامبؾابماظؼـطرة؛مواغؿفاءمجبلرماهلقاء .تربطمػذهماىلقرمبنيم
ذؼلماٌدؼـةماظيتمؼؿقدطفامغفرمسظقؿ،مؼرتؾطميفماظرواؼةمحبرطةماظزعـماٌؿقترةمبنيم
اٌاضلمواياضر،موذظؽمأغفمسـدعامؼؿقفمبقاألرواح مودبؿؾطمسؾقفماألعقر،موؼصؾحم
 5ورار،ماظطاػر ،ماظز ظزال،مبريوت،ماىزائر،مدارماظعؾؿمظؾؿالؼني،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرموماظؿقزؼع،مط ،7
،7863مص.3.
 6اظرواؼة،مص.741 .
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ساجزامسـمإصبادمايؾ،مؼػؽرميفمأنمؼؼذفمبـػلفمودطماظـفر،مصؾعؾفمبفذامـمصبدم
زبرجاـمؼؼقل :م"أضذفمبـػللمودطمػذاماٌقجموأتداصعمععف،محؿكمأجدمزبرجا،م
عـمػذاماظؿقف.مػؾمأشدر؟مػؾمأصعد؟مػـاماظؿقارمؼلريميفمعبقعماالواػاتمؼصعدم
وؼـزلم .7"...م
وبفذامغصؾمإظبماظؼقلمأنمحرطةماظؿقترميفماظرواؼةمتـؾينمسؾكمربقرؼـمأدادنيم
ػؿا:ماظزعانمواٌؽان،موذظؽمأغفمسؾكمعدىماظرواؼة ،مغالحظمغقسامعـماٌػارضةمبنيم
ذظؽماظـفرماظدائؿمايرطةمواىرؼانموبنيمتؾؽماظصكرةماٌؾلاءماٌـقدرةمععمجاغيبم
األخدود،8مواظلاطـةمأبدامطأغفامتؿقدىمسقاعؾماظؿغقري،مطؿامغالحظمأنمبقاألرواحم
طان مطؾؿا مأحس مباظزظزال مؼفز مأسؿاضف مغظر مإظب متؾؽ ماظصكرة مصأحس مباظدوارم
واالرواج مواظقػـ موتراءى مظف مطؾ مذلء مؼفقي ميف مأسؿاق مذظؽ ماألخدود ماظعظقؿ:م
"وعـمػذاماظعاملماظلػؾلم()...معـمػـامعـمدقديمعلقدمؼؽقنمخرابماٌدؼـة"،9مأوم
طؿا مؼؼقل مبقاألرواح ميف معقضع مآخر معـ م ماظرواؼة م"ػذا مػق مذأن ماظعقامل ماظلػؾك،م
ترتدى.مترتدى،محؿكمتذوبموحؿكمالمؼؾؼكمدقىمدػؾقؿفام"،10موػقمذأنماٌؽانم
اظذيمالمؼلؿطقعمعفؿامبدامثابؿامأنمؼصؿدمأعاممععقلماظزعـ،مألنماظزعـمػقماظؿغقريم
وبدونماظؿغقريمؼـعدمماظزعـموؼـعدممطؾمذلء .م
إن مايدؼث مسـ ماظؿغقري ميف مرواؼة ماظزظزال مؼرتؾط مبايدؼث مسـ ماظزعـ موسـم
أدؾقب ماٌؼابؾة مبني ماٌاضل مواياضر م"وسؾك ماعؿداد ماظرواؼة مغشفد مذبابفة ميفم
ذكص مبقاألرواح مبني مظقحؿني :ماٌاضل ماظـابت مذو ماظؼقة ماٌرجعقة ،مواياضرم
اٌفؿز ماظذي مؼؾعث مسؾك ماظؼرف ،11موباظرشؿ معـ مأن مبقاألرواح مؼصرح معـذ مبداؼةم
اظرواؼةمبأنماٌاضلمبدأمؼضقعمعـمذاطرتف:م"بدأتمايقاةماظؼلـطقـقةمتضقعمعـم
ذاطرتل،12مإالمأغفمععمذظؽمعامؼػؿأمعامؼلرتجعمػذاماٌاضلموؼلؿعقدمععفمذطرؼاتفم
ايؿقؿة :مػـا مطان مايب مواظغرام موايؾقر مواٌرح مؼشع معـ مسققن ماظغاداتم
 7اظرواؼة،مص.104 .
 8اظرواؼة،مص.73 .
 9اظرواؼة،مص.35 .
 10اظرواؼة،مص.717 .
 11اظؼاضل،مربؿد،م"يفماظؾـقةماظؼصصقةمودالالتفا،متطؾقؼمغظرؼاتمسؾؿماظؼصمسؾكمرواؼةمجزائرؼة:ماظزظزال
ظؾطاػرمورار"،ماٌؾؿؼكماظدوظلمظؾؿقؾقؾماظؾلاغلمظؾـصقص،مجاععةمسـابة،معاي  ،7874ص.75 .
 12اظرواؼة،مص.70.
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األور وبقاتمواإلدرائقؾقات.مػـامعامطاغتمتـؼطعمروائحمسطرماظقامسنيموسطرمحؾؿم
اظذػب موسطر ماظؾؾان ،13"...موظؽـ مطؾ مػذا مضد متغري مواخؿػك موأصؾح م"اظغؾارم
ؼؿصاسد.مواظؾصاقمؼؾؿعمععماظشؿسمواظـاسمشادونمرائققنميفمسفؾةمعـمأعرػؿ،م
بعضفؿ مضبؿؾ مدؼؽا مروعقا ،موبعضفؿ مضبؿؾ مدؾة مبقض ،موبعضفؿ مؼدصع مسربةم
صغريةمصقضفامصـدوقمرؿارؿ،مأومبصؾمأوممثرمصؾار"،14موػؽذامؼصؾحماٌاضلمرعزام
ظؾفؿال مواظغـك مواالدؿؼرار ،محقث مطاغت م"ضلـطقـة مايؼقؼقة م( )...مضلـطقـةم
باظؾاي موباظػؼقن موبـ مجؾقل موبـ متشقؽق موبـ مطرارة م" ،15مأعا ماآلن مصؼد متغريمطؾم
ذلءموأصؾقت مضلـطقـة معدؼـةمأخرىمػلم"ضلـطقـة مبق مصـارةموبقماظشعريموبقم
اظػقلموبقمرؿنيموبقمطؾماظـؾاتات" .16م
وباظرشؿمعـمأنماٌاضلمؼظؾمضائؿاميفموسلماظشقخمبقاألرواح مإالمأنماإلحلاسم
باظؿغريمؼطاردهميفمطؾمعؽان ،محقثمملمؼؾؼمعـماٌاضلمإالمآثارمعؿداسقةم"ملمؼؾؼم
عـ مايقاة ماظلابؼة مإال ماآلثار ..مػدعقا مساٌا موأضاعقا مآخر .مدادقا مصقق مسـؼ مروحم
ضلـطقـة،موراحقامؼضغطقنموػاػؿمؼضغطقنمأطـرمصققممصكرتفا" .17م
وطؾؿامأععـماظشقخمبقاألرواحميفمعطاردةماٌاضلموادؿقضارهمسربماظذطرؼاتمطؾؿام
أحس مأن مػذا ماٌاضل مؼؿالذك مذقؽا مصشقؽا موؼؿلاضط مطـداف ماظؼطـ متذروه مرؼاحم
اياضرماٌؿلؾط،18موطؾؿامأععـماظـظرميفماياضرمطؾؿامأحسمباظػقضك،موبأنمطؾم
ذلء معشقش موعؿغري موأن م"ضلـطقـة مزظزظت مواغؿفك ماألعر" ،19موأن م"اظزظزالم
ايؼقؼل مإحلاس" ،20مإحلاس مباظؿغري مواظؿؾدل ،مإحلاس مبلؼقط مرؾؼة موصعقدم
رؾؼةمأخرى:م"أغامؼامدلمسؾدماجملقدمبقاألرواحمأحللتمباظزظزالمؼقممطانماظرساةم
وايػاةمواظعراةمؼدخؾقنمعـماظرؼػمواظؼرىمظقؼؿؾقاماألدقادمػـاموطبرجقا.مؼقممذاكم
أحللتمباظزظزالمايؼقؼل" .21م
 13اظرواؼة،مص.44.
 14اظرواؼة،مص.45.
 15اظرواؼة،مص.17 .
 16اظرواؼة،مص.17 .
 17اظرواؼة،مص48 .
 18اظؼاضل،مربؿد،معرجعمدابؼ،مص.77.
 19اظرواؼة،مص.17.
 20اظرواؼة،مص.18.
 21اظرواؼة،مص.18.
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أعامباظـلؾةمظطقبقشراصقاماٌؽانمصإمنامميؽـمأنمغؼقلمسـفامبأغفاماظعؿقدماظػؼريم
أوماًقطماظذيمؼربطمأجزاءماظرواؼة،موػقمأؼضامضدرمعدؼـةمضلـطقـةم؛متؾؽماٌدؼـةم
اظيتمتؼقممسؾكمصكرةمعؾلاءمتطؾمسؾكماظقاديموطأغفامعفددةمدائؿامبزظزالمعرؼع،م
ال مؼؾؼل موال مؼذر .موؼعد مػذا ماظػضاء مباظـلؾة مظؾشقخ مبقاألرواح مولقدا مظإلحؾاطم
واظقأسموذظؽمألنماظػضاءميفماظرواؼةمالمؼؿشؽؾمعـمذبؿقسةمعـماظصقرمبؾمؼعقشم
يفمداخؾمجفازغاماظعصيبمطؿفؿقسةمعـمردودماظػعؾ،22موظذظؽمطانماظشقخمطؾؿام
غظر مإظب متؾؽ ماظصكرة ماظيت متؼقم مسؾقفا ماٌدؼـة مطؾؿا مأحس مباظزظزال مومتـك مأنم
ضبدثمباظػعؾ:م"عبقؾمجدامأنمتؿقركمػذهماظصكرةمصؿذوبممبـمسؾقفامصالمودم
ايؽقعةمٌـمتعطلماألرض" ،موػقمبفذامطأغفمؼفربمعـماظزظزالمباظزظزال .م
أعامباظـلؾةمظؾفلقرماظلؾعةمصفلمعـمغاحقةمتشؽؾماجملالماظذيمتـؼؾمسربهم
اظشقخ مبقاألرواح مبني مأحقاء ماٌدؼـة موذقارسفا ،موعـ مغاحقة مأخرى مصفل مرعزم
ظؾقضعقةماظـػلقةماظيتمأصؾح مؼعقشفاماظشقخ،مإذمأغفمؼشعرمبادؿؿرارمبأغفمععؾؼم
بنيماظرجاءمواظقأس،موػذا ماظقضع مصبعؾف مأطـر مإحلادا مخبطر ماظزظزال مإذ مؼؾدو مظفم
عـالمأنمجلرمذبازماظغـؿمؼعد:م"أصدقماىلقرمسؾكماإلرالق.مإغفمؼقعئمإظبمإحلاسم
اظؼلـطقـقني ماظدائؿ مبأغف مربؽقم مسؾقفؿ مبػـاء مساجؾ" ،24موعا مػذا ماإلحلاس ماظذيم
ميألمأسؿاقماظشقخمإالمإدؼاطمغػللمٌامميقرمبفمداخؾفمعـمزباوف،موعامضبسمبفم
عـ مأخطار موذظؽ مأغف مسـدعا مأحس مأن محرطة ماظؿغري ماظدائؾة مضد مأضاست مسؾقفم
اظػرصة،مضررمأنمؼـؿقر معـمصققماىلرماظذيمأصؾحمبدورهمعؾؽامظألرػالماظذؼـم
غراػؿميفمغفاؼةماظرواؼةمضباصرونماظشقخموطأغفؿمؼعؿؾقنمسؾكمإدؼارفمغفائقاموسزظفم
خارجمحرطةماظؿارؼخ،محؿكمؼؽقنماظلؾقؾمممفدامسبقماٌلؿؼؾؾم"وعـمػـامؼؽقنم
اىلرمبؤرةماظؿققلموعقضعمايلؿمبنيمبراسؿماٌلؿؼؾؾموجذعماظشفرةماظذيمشبرهم
اظلقس"،25موأصابفمباظعؼؿمواظؾقار .م
وػذامغصؾمإظبماظؼقلمبأنماظشقخمبقاألرواح مجاءمعؿأخرامإذمملمضبسمحبدوثم
اظزظزالمإالمبعدمصقاتماظقضتم"اظزظزالمضبدثمعرةمواحدةمؼامدلمبقاألرواح مظؽـم
23

 22ػؾلا،مشاظبماٌؽانميفماظرواؼةماظعربقة،مضؿـمطؿابماظرواؼةماظعربقةمواضعموآصاق،مبريوت،مدارمابـمرذد،م
ط ،7877 ،7مص.113 .
 23اظرواؼة،مص.64 .
 24اظرواؼة،مص.751 .
 25اظؼاضل،مربؿد،ماٌرجعماظلابؼ،مص.14.
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ػـاكمعـمضبسمبفمضؾؾمحدوثفمبزعـمؼطقلمأومؼؼصر"،26موبفذامؼؽقنماظزظزالمرعزام
ظـفاؼةمرؾ ؼةماظشقخماإلضطاسقةمحقثمؼؽشػمظـا مادؿؼراءماظـصماظروائلمأنمػذهم
اظطؾؼةماٌؿؿـؾةميفمذكصمبقاألرواح مأصؾقتمرؾؼةمسؼقؿةمساجزةمسـماالدؿؿرارمالم
متؾؽمذقؽامممامطاغتممتؾؽف،مدقىمأنمهؾؿمبأذبادػاماٌاضقةمعؿؿـقةمزوالمغػقذم
اظطؾؼاتماظلػؾقة،موسقدةمسزػاموجاػفامظؽـمػذامايؾؿمالمؼدوممرقؼالمحقثمتعؿم
اظػقضكمواظؿعؿقؿموسلمبقاألرواح،موؼؿققلمايؾؿماىؿقؾمإظبمطابقسمخاغؼمؼػؼدهم
اظؼدرةمسؾكمترتقبمأصؽارهموتـظقؿمردودمأصعاظف،محقثمؼصابمبؾقثةمسؼؾقةمتؽقنم
ػلماظـفاؼةماظطؾقعقةمظطؾؼةمأصؾقتمالمودمهلامعؽاغاميفماجملؿؿعماىدؼد.موضدم
رعزماظؽاتبمهلذهماظطؾؼةماٌؿداسقةمبـؿقذجمبشريمإذؽاظلمؼعجمعاضقفمباٌؿـاضضاتم
واألدرار،مؼظفرماظؿدؼـمواظقرعموطبػلمآثاعفموصػاتفماظدغقؽة،موالمتـؽشػمدريتفم
إال ميف ميظات متعطقؾ ماٌراضؾة ماظؾارـقة ماظقاسقة ،محقث مؼطػق معا مبداخؾ متقارم
اظشعقر مإظب ماظلطح ،موؼـؾفس مطاظطػح مؼزطؿ ماألغقف مبرائقة ماظـػاق مواًدؼعةم
واًقاغة  :م"باؼعـا مأبا مبؽر ميف ماظلؼقػة مثؿ مرحـا مغفؿس ميف مآذان مسؾل مواألغصار.م
باؼعـامسؿرموضؿؾـاهمغصؾـامسـؿانموضؿؾـاه.مباؼعـامسؾلمعؾققنمعرةموضؿؾـاهمعؾققنمعرة.م
مندح مععاوؼة موغذعف .مغؼقؿ ماٌذاػب موسبطؿفا .مغـطؾؼ معـ ماظلــة موغـؿفل مإظبم
اظؾدسة"،27مويف مػذاماىقماٌؿؾقءمبرائقةماظطػحمتؿدرجمعلؿقؼاتماظؿداسلمصؿؼذفم
اظـػسمعامبداخؾفامعـمعؽؾقتاتموسؼدموجرائؿ،موسربماظذاطرةمغعقدمععماظشقخمإظبم
عاضقف ماألدري مواظطؾؼل ،مصـراه مؼعقد مإظب ممماردة مػقاؼاتف ماظؼدمية مشري ماٌشروسةم
واٌؿؿـؾةميفماظؼؿؾموزغاماحملارم.موعـمخاللمتؿابعمصقرماظؼؿؾمواىـسمسربمذاذةم
اظذاطرةمغرىماظشقخمؼعقدمضؿؾمعـمضؿؾمعـمغلائفموضؿؾمعـمملمؼؼؿؾمعـفـمعؾؼقام
جبــفـماظقاحدةمتؾقماألخرى،موطأغفمبفذهماظعؿؾقةمؼطػئمذظؽماظغؾقانماظذيمارتػعم
يفمصدرهموصاضمحقثمشؿرماظؾقنماظداطـمطؾمعامحقظف28موأصابفمباظعؿكمحقثمتؾدوم
صقرةمػذاماظشقخميفمغفاؼةماظرواؼةمعـريةمظؾرثاء .م

 26اظرواؼة،مص.ص.18 – 17 .
 27اظرواؼة،مص.760 .
 28اظرواؼة،مص.176 .
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الفضاء النصّي وطوبوغرافيا املكان م

تؾين مرواؼة ماظزظزال مصضاء مغصقا متفقؿـ مصقف مجغراصقة ماٌؽان موذظؽ موصؼم
ادرتاتقفقة موعـظقر مؼؿالءم معع مغظام ماًطقة مواظؿشعب ماظؾذؼـ مميقزان ماًطابم
اظلرديماٌـؿجمظؾعقاملماٌؿؽـةميفماظرواؼة،مواٌـظؿمٌلارماظذاتماظػاسؾةم(بقاألرواح)م
اظؾاحـةمسـمعقضقعمضقؿةميفمبعدؼـ:ماضؿصاديمودقادل،مؼؿؿـؾميفمرباوظةمضطعم
اظطرؼؼمبنيمايؽقعةموبنيمممؿؾؽاتفماظزراسقةموذظؽمعـمخاللمرباوظةماظؿقاصؾمععم
أضاربفماظذؼـماغؼطعتمبقـفموبقـفؿماظلؾؾ،محقثمؼؿققلمربقرماظرشؾةميفماظؿقاصؾم
واظػعؾ مإظب مبرغاعج مدردي مرئقس مؼلؿـد مإظب متردقؿة مدردؼة مميؽـ ماظؽشػ مسـم
عراحؾفامعـمخاللمتؿؾعمعلارماظذاتماظػاسؾة/اظؾطؾ،مواظؿعاعؾمععفمسؾكمأداسم
أغفمعلارمذومععـكموػدفموعؼصدؼةمؼؿقؿؿمسؾقـامتػلريهمعـمخاللمربطفمبلردؼةم
اٌؽان مسرب ممتػصالت ماظـص ماظػضائقة مواظؿصقؼرؼة ماظيت متؽقن مذبؿقع مسـاوؼـم
اظػصقل ماظداخؾقة ماظلؾعة مواظيت متـازر مجلقرا مدؾعة مدبقط مجلد ماٌدؼـة ماظذيم
ؼعربه مغفر موادي ماظرعال معـ ماىـقب مإظب ماظشؿال مغقسا معـ ماظؿقاصؾ مبني مضلؿلم
اٌدؼـةماظشرضلمواظغربل،مؼعربػاماظـاسمذػاباموإؼابامظؾؿلققموإنازمأسؿاهلؿموطؾم
عؿطؾؾاتفؿ ماإلدارؼة مواٌاظقة ،محقث متؿؿرطز ميف ماظؼلؿ ماظغربل ماظذي مؼشؿؾ ماٌدؼـةم
اظؼدمية مطؾ ماظلؾطات ماإلدارؼة مواٌاظقة ،مواٌراصؼ مايضرؼة مواظلقاحقة ،موميؽـم
ترعبة مػذا ماظؿقاصؾ مواظعؾقر ماظدائب مبني مضلؿل ماٌدؼـة مسؾك معلؿقى ماظػصقلم
اظلؾعة ماٌشؽؾة مظػضاء ماظعؿؾة ماظـصقة موالعؿداداتف موتـقؼعاتف ماظطقبقشراصقة مداخؾم
اظـصموداخؾماٌدؼـة،مواظ يتموؿعمبنيمعامػقمواضعلموعامػقمرعزيمأومادؿعاريم
بدءامبعددماظػصقلماٌقازيمظعددماىلقرماظلؾعة ،موعامميؽـمأنمضبالمسؾقفمعـم
غبقظةمسؼدؼةمتلؿمعدؼـةمضلـطقـةمومتـقفامبصؿةمخاصةمتعرفمبفامبنيماٌدنم
األخرى.م م
ودقفمغؿقدثمسـمضلـطقـةماٌؽانمواظػضاءماغطالضامعـماظػضاءماٌؿكقؾ ،مأيم
عـ مصضاء ماحملؿقى ،موعـ ماظروابط ماظطقبقشراصقة مظؾقدث ماٌؿكقؾ مواحملؽل،م
وغؿقاذكم– مطؿامؼرىمػـريمعقرتانم– مغظرةماٌكؿصنيميفماظػضاءاتمايضرؼة،م
اظيتمتراػامسؾارةمسـمعقضقعمظإلدراكماٌؾاذرمعؤطدؼـمأغفؿمضبؾؾقنموؼؤوظقنمبـكم
اظلريموايرطةمواظعؿرانماظؾشريمدونمأنمؼفؿؿقامطـريامباًطاباتماٌؿعؾؼةمبفذهم
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اظػضاءات ،موسبـ مال مغلؿطقع مأن مغؤاخذػؿ مأو مغزاؼد مسؾقفؿ ،موظؽـ مغلؿطقع مأنم
غلؿػقدمطـريامعـمأسؿاهلؿميفمهؾقؾماًطابمحقلماظػضاء .29م
ويفمػذاماٌلؿقىمميؽـمأنمغشريمإظبمأنمشادؿقنمباذالر  G. Bachelardمأدفؿم
عـمخاللمذعرؼةماظػضاءميفمإنازمدقؽقظقجقةمغلؼقةمٌقاضعمحقاتـامايؿقؿقةمعـم
خالل مدرادة ماظؼقؿ ماظرعزؼة ماٌؿعؾؼة مباٌشاػد ماظيت ممتـقفا مرؤؼة ماظلارد مأوم
ذكصقاتف،مإعامألعاطـمإضاعؿفؿ،مأومظألعاطـماٌغؾؼةمأوماٌػؿقحة.30مميؽـمأنمغؿكذم
عـفامعـطؾؼامظدرادةماظػضاءماظؼلـطقينمطؿامرآهموضدعفمطؾمعـماظلاردمواظؾطؾميفم
رواؼة ماظزظزال ،ماغطالضا معـ ماظعالضة ماظرتاتؾقة مواظطقبقشراصقة ماظيت موؿع مبنيم
اظػصقلمواىلقرمسؾكمعلؿقىماظػضاءماظـصلمواظعاملماٌؿكقؾ مطؿامتشقدهموتعقدم
إغؿاجفمصضائقةماظؾغةماظروائقة.م م
.1مؼشؽؾمبابماظؼـطرةمصضاءمممفداموسؿؾةمغؾجمعـمخالهلامإظبمداخؾماظرواؼةم
وإظبمداخؾماٌدؼـة،محقث مؼؾعبمػذاماظػضاءماظطقبقشرايفمدورماظدالمتارةمواٌدظقلم
أخرى،متعقدمعـمخالظفماظؾغةمترعبةماألذقاءمواألعاطـمإظبمذطرؼاتموعشاسرمؼصؾم
عـمخالهلامصضاءمضلـطقـةمإظبمدرجةمعـمايؿقؿقةمتؾؾغمحدماظؿؼدؼسميفمسقينم
بقاألرواح،مؼؼقل:م"ضلـطقـةمعـؾماظؽعؾة،مؼلؿقبماظدخقلمإظقفامؼقمماىؿعة"،31م
حقث متعؾـ مػذه ماظعؾارة مسـ مبداؼة محرطة ماظلرد مواظؿؿفقد مظقظقج مسامل مخقاظلم
ذبازيمتشقدهماظؽؾؿات،موؼؿكذمداخؾفمطؾمعـماظلاردمواظؾطؾمبقاألرواح معقضعفم
داخؾمرؤؼةمعزدوجةمبؼدرمعامؼؿقحمسؾكمرصدماألعاطـم"ػذاماىلرمأصضؾمجلقرم
ضلـطقـةماظلؾعة.مسرؼضموضصري،مدرسانمعامؼـلكماإلغلانماهلقةماظيتمبقـفموبنيم
اظقادي" ،32متعؿؾ ميف ماظقضت مغػلف مسؾك مردؿ معلار مدردي مؼؿؿ معـ مخالظف متـؼؾم
بقاألرواحمبنيمذقارعمضلـطقـةموأحقائفاماظؼدميةمحبـامسـماألضاربمعـمأجؾمإمتامم
اٌشروع ماظذي مجاء معـ مأجؾف معـ ماظعاصؿة م؛ محقث مضبدث مبقـف موبني ماٌدؼـةم
صدام،موطأنماظػضاءمؼشؽؾمبطالمعضاداموععقؼامؼـؿصبمععاغدامظفموعـؾطامٌلاسقف،م
ؼؼقل:م"ال،مايؼ،مايؼ،ماٌدؼـةماغؼؾؾتمرأدامسؾكمسؼب".33مػذامسؾكمعلؿقىم

31

اظرواؼة،مص.

Mitterrand, Henri, Le discours du roman, pp. 192-193.
op. cit, p 193.
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 32اظرواؼة،مص.70.
 33اظرواؼة،مص.71.
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اظدالماظـصّ ل،مأعامسؾكمعلؿقىماٌدظقلمصإنماظرواؼةمتؼرتحمسؾقـامدفالتمذؿكمعـم
أوصاف مضلـطقـة ماظقاضعقة معـ مخالل مسقين ماظطاػر مورار ماظروائل ماظلائح ،ماظذيم
ؼـؿح مبعؾؼرؼؿف مظؾػضاء ماظؼلـطقين مبصؿؿف ماحملؾقة ،موصبعؾ معـف مصضاء معزدوجم
اٌعـك مواظدالظة مغدخؾف مسرب ماظلرد موايؽل معـؾؿا مغدخؾف محؼقؼة مسرب مبقابؿفم
اظرئقلقة م"اظؼـطرة" مأي مأن مػذا ماظػضاء معـؾؿا مؼشؽؾ متقدعا معؽاغقا مباظـلؾةم
ظشكصقةمبقاألرواحموخرؼطةمرقبقشراصقةمٌلاراتفماظلردؼة،مؼؽشػمأؼضامسـمبـقةم
صضائقة موعؽاغقة مباغقراعقة معؿـقسة ،معلاوضة ميرطة ماظلرد موعـلفؿة معع متؼدمم
اظـص موتطقره ،موطاذػة مأؼضا مبطرؼؼة مذؾف معؾاذرة مسـ مأػؿ مععامل مضلـطقـة مطؿام
ترصدػا مسني مطاعريا مدائح معؿفقل ،متؿـؼؾ مسرب ماألعاطـ مظؿؾؿؼط معشفدا مباغقراعقام
"أظؼكمغظرةمخارػة،مسؾكماظصػماظطقؼؾماظذيمؼؼػمسـدمعدخؾماٌصعد،مثؿمسؾكم
اىلرماظضقؼماٌعؾؼمبايؾالماظػقالذؼةمثؿمسؾكماألخدودماظعظقؿماظذيمؼػصؾمبنيم
ضػيتماظـفر،موؼؼػمحاجزامبنيماٌدؼـةموبنيمجزءمطؾريمعـفام...م" .34م
إن مخاصقة مسني ماظؽاعريا ماٌؿفقظة مؼـ ماظشقارع مواألزضة مواٌؼاػل مواٌلاجدم
واٌلؿؽشػةمظؾؿدؼـةماظيتمؼصرحمورارمضائال:م"حؼامبدأتمأغلكماٌدؼـة" 35متعؿؾم
سؾكمتقدقعمراضةماظقصػمتقدقعامصبعؾمعـماظػضاءماٌؿكقؾمـمباإلضاصةمإظبموزقػةم
عشابفةمظؾقاضعماىؿاظقةمـمصضاءمعشؾعامباظذطرؼاتمواٌشاسرمواظدالالتمواظرعقز،م
حؿك مؼؤدي موزقػؿف ماجملازؼة ماإلضبائقة مطقغف مصضاء مبدؼال موعقازؼا مظػضاء مضائؿم
باظػعؾ مؼلعك مورار مإظب مشزوه مواظؽشػ مسؿا مررأ مسؾقف معـ مهقالت مجعؾتممممممممم
بقاألرواحمالمؼعـرمداخؾفمسؾكمعؾؿغاه .م
 .1م ؼضافمإظبمعامتؼدممأنمورارمؼدركمجقدامأػؿقةماظعالضاتماظيتمميؽـمأنم
تؼقممبنيماظػضاءماظطقبقظقجلمظؾـصمواظدالئؾماٌرتؾطةمبفذاماظػضاءمواٌـؿفةمظفميفم
اظقضت مغػلف .مطؿا مؼدرك مأن ماٌؽان مػق ماظذي مميـح مظؾؿؿكقؾ مخاصقؿف ماظقاضعقة،م
وظذظؽموجدغاهمؼزاوجمبنيماظروائلماظلائحمواظروائلمصاحبماًربةماٌعؿارؼةماظذيم
تؿػــ ميف مإغؿاج مبـقـة مروائقة معقازؼة مظؾـقـة ماظـلؼ ماٌعؿاري ماظطقبقشرايف مٌدؼـةم
ضلـطقـة ،محقث مند مأغػلـا مطؼراء معضطرؼـ مإظب ماظؿـؼؾ مبني ماظػصقل مواىلقرم
غؿؿؾع بقاألرواح ميف محؾف موترحاظف ماظلردي مبني ماظػصقل ،مواظيت متشؽؾ مععابرم
 34اظرواؼة،مص.73.
 35اظرواؼة،مص.71.
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وجلقرا مسبق مضلـطقـة ماظؼدمية ماظػضاء ماٌؿكقؾ مواظقاضعل مواظذي متعد ماىلقرم
سـاوؼـف موسؿؾاتف ماظرئقلقة ،موأػؿ معؽقغات مآظقؿف ماظلردؼة موععاٌف ماىغراصقةم
اظقاضعقة ،مواظيت مهؽؿفا مذؾؽة معـ ماظعالضات ماظلردؼة مواٌعؿارؼة ماظقاضعقة متؾدأم
بؾابماظؼـطرة،مصلقديمعلقد،مصلقديمراذد،موػؿامسالعؿانمهقالنمسؾكمصضاءم
سؼدي مصقيف مأصقؾ ميف مضلـطقـة مطان مبقاألرواح مؼـشد مبرطاتفؿا مأو ماغؿؼاعفؿا معـم
اٌدؼـةمسؾكمعدىماٌلارماظلرديمظؾرواؼةم؛مؼدسقمبقاألرواح مضائال :م"وسدتؽمطؾريةم
ؼامدقديمراذد،ممشعة،مبؾمسؾؾةممشع،مإنمأوضػتمػذاماٌشروع،موحاصظتمظلم
وظعؾادماهللماظصاينيمسؾكمأرضـا" .36م
بعدعامتأتلماظػصقلمواىلقر:مذبازماظغـؿ،مجلرماٌصعد،مجلرماظشقارني،م
عشؽؾةمغؼاطمسؾقرمدردؼةموواضعقةمسبقماٌدؼـةماظؼدميةمأؼـمؼؿقضع مبقاألرواح مأغفم
بإعؽ اغفماظعـقرمسؾكمبعضمأضربائف،محقثمؼؿػاجأمبأنمطؾمذلءمضدمتغريموم"ملمؼؾؼم
عـ مضلـطقـة مدقى ماٌلاجد مواظزواؼا مواألضرحة موايؿاعات موأصران ماألدعغةم
اٌشقؼة.محؿكمػذهماألذقاءمصؼدتمطؾفامربؿقاػا" .37م
حنيمؼصؾمبقاألرواحمإظبمجلرماظشقارنيمؼزدادمإحلادفمباظؿغقريموباظؿقفموبأنم
زظزاالمؼعصػمحبرطةموسقف،موأغفمأصؾحمععزوالمالمؼدريمأؼـمؼقجد،مؼؼقلماظلاردم
عشكصامػذهماظقضعقة"مصؿحمسقـقف.مضابؾؿفماظـاغقؼة.مضابؾؿفم"جانمدارك"مهاولم
اظطريان .مضابؾف ماٌلؿشػك ،مضابؾف مخزان مايؾقب ،مصاحملطة .مصػر ماظؼطار .مذعرم
باالغزساج،ماظؿػتمإظبماًؾػ،مػذامػقمحلماظقفقدمدابؼا .مأغاميفمجلرماظشقارنيم
صعال"،38موؼلؿؿرماظلاردميفمتشكقصمحاظةمبقاألرواح ماٌؿدػقرةمحقثمتؼقممحرطةم
اظلردماٌؿقترميفمتقاظدػاماالدرتداظلمصبعؾمػذاماظؿشكقصمؼؿؽاعؾمداخؾ موسلم
اظشكصقة ،موؼؿلع مطؾؿا مزاد ماإلحلاس مظدؼف مباالغفقار مواظزظزال ،مؼؼقل ماظلارد"م
ذعرمباظذسر.مظػؿفماٌادةماظرعادؼةمواظؾقنماظداطـ،مراحمؼرطضمإظبمصققموػقمؼـاديم
بأسؾكمصقتف:م م
 مؼا مدؽان معدؼـة مضلـطقـة .ماظزظزال .ماظزظزال .مؼا مآل مبقاألرواح .ماظزظزالماظزظزال" .39م
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 38اظرواؼة،مص.
 39اظرواؼة،مص.
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داخؾمػذاماظػضاءماظذيمضباصرمبقاألرواح موؼدصعمبفمسبقماالغفقارم"طانماٌقجم
ؼدصعف" 40موطأن مطؾ مذلء ميف مضلـطقـة ماىدؼدة مأصؾح مععادؼا مظؾقاألرواح موراصضام
ألرروحؿف،مضباولماظطاػرمورارمأنمؼؼدممرؤؼةمخاصةمظؾعاملموىدظقةماظؿققلماظيتم
أصؾقتمهاصرمطؾمعامػقمضدؼؿموعؿداسلمعـماظرؤىمواألصؽارمواإلؼدؼقظقجقات،م
حقثمصبدمبقاألرواحم اهلاربمعـمعاضقفمواٌـاوئمياضرهمععؾؼامصققمجلرماهلقاءم
رباصرامعـماىاغؾنيمو"اظشررةمتؾؼلمسؾقفماظؼؾضمومتـعفمعـماالغؿقار"،41موػقم
أضلك مسؼاب مإؼدؼقظقجل مؼـزظف ماظطاػر مورار مبؾطؾ ماظزظزال مداصعا مبف مإظب مصضاءم
اهلاعش ،محقث مؼصؾح مصضاء معلؿشػك ماألعراض ماظعؼؾقة مصضاء مظؾعزل مواإلضصاءم
واظؿفؿقشمواظعطاظة،موػلماظـفاؼةماظطؾقعقةمظؽؾمحرطةمدقادقةمأومصؽرؼةمهاولم
أ نممتارسمدورماٌعارضةمواٌـاوأةميفمزؾماألغظؿةماظشؿقظقةمأحادؼةماظرؤؼةمواٌـظقر،م
واظيت مال مؼؤعـ معـؼػقػا ماظعضقؼقن مبايقار موال مؼؾقققغف مخارج ماظقصاؼةم
اإلؼدؼقظقجقة.مم م

 40اظرواؼة،مص.107 .
 41اظرواؼة،مص114 .
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