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 *الطاهر رواونية

مسـاؼةم ماظرواؼة مداخؾ مايضري ماظػضاء مأو ماٌدؼين ماظػضاء مسـ مايدؼث غال
مسؾكمعلؿقىم مدقاء مدقاء، مسؾكمحد ماظروائقنيمواظـؼاد مضؾؾ معـ مخاصا، واػؿؿاعا

م مصضاء معلؿقى مسؾك مأو ماظـصل ماظػضاء مصضاءمممػـددة مأو ماظلردي، اٌؿكقؾ
مظؾقدثماٌؿكقؾم ماظـصلمأو احملؿقى،محقثمتؾعبماظروابطماظطقبقشراصقةمظؾػضاء
دورامػاعاميفمإضػاءمخاصقةماظػضاءمسؾكماظؾـكماٌؽاغقةمظؾرواؼة،موذظؽمأنماظرواؼةم
متؿداسكمخالظفم مطقغا،محقثمؼؿققلماٌؽانمإظبمصضاء مأو تؼرتحمسؾكماظؼارئمساٌا

مظؿؿفا معـماألعاطـ، مغظام موضبؽؿفا مبعضا، مبعضفا مضبؿقي مأو موتؿؼارع، ور
ماألحداثمواألذكاصم مودؼؽقر مواظؾقؽة مبنيماألعاطـ ماٌكططة ماظػضائقة اظعالضات

ماظذؼـمؼؼؿضقفؿمصضاءماظرواؼةم.
متقاصؾ مذبؾة مأن ممCommunicationsم1واٌالحظ مأسدتمدـة م7866اظػرغلقة

قاتماظػضاءمايضريمحضقرامسددامخاصامػقمدقؿقائقاتماظػضاء،مطانمصقفمظلقؿقائ
مخاصا،مادؿؼطبمسـاؼةماٌعؿارؼنيمواٌفؿؿنيمبدرادةماظػضاءاتمايضرؼةم.

بأنماظدراداتماظلقؿقائقةمملمتقلماظػضاءمايضريمأػؿقةمخاصةممّروإذامطـامغؼ
مبؾزاكم مظدى ماظؽالدقة ماظرواؼة ميف مظؾػضاء مروائل معؾػقز مؼقجد مصإغف محدؼـا، إال

ؿامأوظبمنقبمربػقزمأػؿقةمخاصةمٌدؼـةماظؼاػرةموخباصةمصضاءمعدؼـةمبارؼس،مط
يفمأشؾبمأسؿاظفماظروائقةمبدءامبرواؼةماظؼاػرةماىدؼدة،محقثمذؽؾمايدؼثمسـم

                                                                                                              
 أدؿاذمرباضرمبؽؾقةماآلدابموماظعؾقمماإلغلاغقةمجباععةمسـابة. *

1 Communications, N° 27, Paris, Editions seuil, 1977. 
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بارؼسمواظؼاػرةمعقضقسامظؾكطابماظروائل،مبؾمإنماظـصماظروائلمؼعنيمػذاماظػضاءم
م.2وضبددهموؼصقرهموميـقفمععـكمبطرائؼمعؿعددةموسؾكمأطـرمعـمعلؿقى

ماظقاضعقةمدفالتمذؿكمعـمأوصافماٌدن،مموتؼرتح ماظرواؼة مطروغقظقجقا سؾقـا
ماٌدؼـةمظقلتمأطـرمعـمتقدعمعؽاغلمظؾشكصقة،محقثم"تؾؼكم معـمخالهلا تؾدو

ماظؾطؾ" معقـقظقجقا مبدؼؽقرػا موتغذي مظؾشكصقة مخاضعة مدعتم3اٌدؼـة موضد ،
جعؾماظػضاءماظرواؼةمـمعـمخاللمػذهماظعالضةماٌؿؿقزةمبنيماظػضاءمواظشكصقةمـمإظبم

ماالػؿؿامم ميف مشاظت مايدؼـة ماظرواؼة مإن مبؾ ماظلردؼة، ماآلظة معؽقغات مأػؿ أحد
ماظعؿؾم مبػضاء باٌدؼـةمحؿكمشدتماٌدؼـةمػلماظشكصقةمايؼة،مواعؿزجمصضاؤػا
اظروائل،معدؼـةمدبؾـميفمرواؼةمسقظقسمىقؿسمجقؼس،موتؾؿلانميفماظدارماظؽؾريةم

نؿةمظؽاتبمؼادني،موضدموصؾماألعرمموسـابةموضلـطقـةميفمرواؼةؼب،مدحملؿدم
إظبمحدودمتطابؼمواعؿزاجمععؿارؼةماٌدؼـةمععمععؿارؼةماظـصماظروائل،موطأنماظرواؼةم
تعقدمإغؿاجماٌدؼـةمطؿامصعؾماظطاػرمورارميفمرواؼةماظزظزالمحقثمأسادمتشققدمعدؼـةم
مظؾقاضعموظؽـمعـمعـطؾؼمحؾقلمػـددة مضلـطقـةمالمعـمعـطؾؼماٌشابفةماىؿاظقة

ماظـصميفمػـددةماٌدؼـة.
غلؿـؿجمعـمػذاماظؿقجفمأنماظػضاءماٌدؼينمؼؿقددمداخؾماظـصماظروائلمطؿعؿارم
وطؿفؿقسةمعـماظعالعاتماظػضائقةمأوماٌـؿفةمظؾػضاءمحقثمؼصؾحماظػضاءماظـصلم
معؿعددةم مسالضات مبقـفا موتؼقم ماٌفاجرة، ماظعالعات متؿقزع مصقف ماظذي ماٌؽان ػق

مواإلؼ مواظرؤى مأحقاغاماٌرجعقات م"تصؾح مو مصضائقة مذبازات معشؽؾة دؼقظقجقات
ماظزعـقة" مظؾقؼؾة محؼقؼقة ماإلم4بصؿة مصداعاتفا مأو ماظؼقؿل مثرائفا ؼدؼقظقجقةمبؽؾ

مواالجؿؿاسقة ميفمواظػؽرؼة مطانمميقر ماظزظزالمععينممبا ميفمرواؼة مورار مأن موؼؾدو .
مإؼدؼقظقجقة مصداعات موعـ مهقالت معـ ماظعشرؼـ ماظؼرن معـ ماظلؾعقـقات مبداؼة
واجؿؿاسقة،موظذظؽمجعؾمعـمػذهماظرواؼةمصضاءمذؾفمدرييموظؽـفمعؿعددماألبعادم
ؼشؽؾمعؽاغامظؿقجقفمعزدوجمودؼـاعقؽلمسبقماظـظامماظدالماظذيمأغؿففموطذظؽمسبقم
مععؿارم مأدفؿ موضد مطكطاب، ماظذيمؼشاركمصقف مواإلؼدؼقظقجل ماالجؿؿاسل اظلقاق

مادؿشر ميف مواظرشؾة مايؼقؼة، مػذه مترعبة ميف مصإنماظرواؼة موظذظؽ ماٌلؿؼؾؾ، اف
اظصراعميفمػذهماظرواؼةمملمؼؽـمصداعقا،مبؾمطانمصراسامداخؾقامدقؽقظقجقا،مأيم

                                                                                                              
2 Mitterrand, Henri, le discours du roman, Paris, P.U.F écriture, 1980, p. 778. 
3 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
سـدعامأتكمإظبمضلـطقـةموجدمطؾممبقاألرواحاجؿؿاسقةمودقادقة،موذظؽمأنماظشقخم

ؾؼميفمػذاماظؾؾدمإالمعامػقمذؽؾل،موحؿكمػذاماظشؽؾل،معـمذلءمضدمتغريموم"ملمؼ
األغفجمواٌؾاغلمواىلقرموبعضمأمساءموسـاوؼـماٌؼاػلمواألعاطـ،مظـمؼؾؾثمسؾكم

م.5عامؼؾدومأنمؼلؿلؾؿمظؾضغطماظػقضل،مواظؿكرؼبماظؿقيت"
وضدمجاءمضلـطقـةمحبـامسـمأضاربفممبقاألرواحويفمػذهماظرواؼةمغؾؿؼلمععماظشقخم

ؼطعتمبقـفموبقـفؿماظصؾةمعـذمزعـمرقؼؾ،موجاءمعشروعماظـقرةماظزراسقةماظذؼـماغ
ماظطرؼؼمبنيمايؽقعةم ماظصؾة،محؿكمؼؼطع مػذه ميفماظشقخمإلحقاء ظققركماظرشؾة
مسؾكم مبؿلفقؾفا موبنيمأراضل مبنيمايؽقعة ماظطرؼؼ م"جؽتمأضطع مأراضقف وبني

مأعقت" مأن مبعد مإال ممثارػا مؼـاظقا مأو مضبقزوػا مأال مذرط مصدعؿفمم،6أضاربل، ظؽـ
مهقلم موػؽذا معـفؿ، مواحد مأي مسؾك مؼعـر مومل مرقؼال محبث مصؼد مسـقػة طاغت
موتشعرهممم متؿقداه مأصؾقت ماظيت ماٌدؼـة، موبني مبقـف معقاجفة مذؾف مإظب اظؾقث
ماظشقخم مبني مغشأ ماظذي ماظصراع ميف ماألحداث محرطة ماسبصرت محقث باظؼرف،

مإذؽاظل مبطؾ مضصة مهؽل ماظزظزال مرواؼة متصؾح موبفذا معدؼـؿف،ممواٌدؼـة، عع
مجقؼس،م مىقؿس م"سقظقس" مرواؼة متشؾف ماظزظزال مصإن ماٌـظقر مػذا معـ واغطالضا
حقثمادؿطاعمورارمعـؾؿامصعؾمضؾؾفمجقؼسمععمعدؼـةم"دبؾـ"مأنمؼردؿمـمػقمأؼضاـم
مدضقؼا،م موععؿارؼا مدقاحقا مظقال متعدد مأن مميؽـ مضلـطقـة مٌدؼـة مجغراصقة خرؼطة

ماظطقبق ماظروابط متقصره معا مخالل مووذظؽمعـ مظألحداثماٌؿكقؾة مسربمشراصقة اٌروؼة
مايضارؼة مهؿؾماعؿداداتفا محقث مواظعارػقة مواظـؼاصقة مواظلقادقة ماالجؿؿاسقة :

معـم ماٌؿكقؾموبؤرتف ماظػضاء موطذظؽمعرطز ماظطقبقشراصقا مػذه عدؼـةمضلـطقـةمعرطز
مواإلذاراتمواٌلاصاتمؼؿـادؾم ماألبعاد معؿعدد مصضاء مؼؾينماظـصماظروائل خالهلا

ماظقاضعماًارجلمبؽؾمأبعادهماظرتاتؾقةمواجملازؼة.سربهم
مأحد معـ مطؾمصصؾمسـقاغف مؼلؿؿد مصصقل، مسؾكمدؾعة مععؿارؼا مبـقتماظرواؼة

مبؾابماظؼـطرة تربطمػذهماىلقرمبنيم ؛مواغؿفاءمجبلرماهلقاء.جلقرماٌدؼـةمبدءا
بنيمذؼلماٌدؼـةماظيتمؼؿقدطفامغفرمسظقؿ،مؼرتؾطميفماظرواؼةمحبرطةماظزعـماٌؿقترةم

مؼؿقفم ودبؿؾطمسؾقفماألعقر،موؼصؾحممبقاألرواحاٌاضلمواياضر،موذظؽمأغفمسـدعا
                                                                                                              

،7ظزال،مبريوت،ماىزائر،مدارماظعؾؿمظؾؿالؼني،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرموماظؿقزؼع،مطاظزم،ورار،ماظطاػر 5
 .3،مص.7863

 .741اظرواؼة،مص. 6
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ر،مصؾعؾفمبفذامـمصبدمساجزامسـمإصبادمايؾ،مؼػؽرميفمأنمؼؼذفمبـػلفمودطماظـف
:م"أضذفمبـػللمودطمػذاماٌقجموأتداصعمععف،محؿكمأجدمزبرجا،مزبرجاـمؼؼقل

ؼلريميفمعبقعماالواػاتمؼصعدمم؟مػـاماظؿقارعـمػذاماظؿقف.مػؾمأشدر؟مػؾمأصعد
م.7وؼـزلم..."

اؼةمتـؾينمسؾكمربقرؼـمأدادنيموبفذامغصؾمإظبماظؼقلمأنمحرطةماظؿقترميفماظرو
غالحظمغقسامعـماٌػارضةمبنيمم،:ماظزعانمواٌؽان،موذظؽمأغفمسؾكمعدىماظرواؼةػؿا

اغيبمذظؽماظـفرماظدائؿمايرطةمواىرؼانموبنيمتؾؽماظصكرةماٌؾلاءماٌـقدرةمععمج
مبقاألرواح،مواظلاطـةمأبدامطأغفامتؿقدىمسقاعؾماظؿغقري،مطؿامغالحظمأنم8األخدود

مباظدوارم مصأحس ماظصكرة متؾؽ مإظب مغظر مأسؿاضف مؼفز مباظزظزال مأحس مطؾؿا طان
مؼ مطؾمذلء موتراءىمظف مواظقػـ ماظعظقؿواالرواج مذظؽماألخدود :مفقيميفمأسؿاق

،مأوم9علقدمؼؽقنمخرابماٌدؼـة""وعـمػذاماظعاملماظلػؾلم)...(معـمػـامعـمدقديم
م مؼؼقل م"ػمبقاألرواحطؿا ماظرواؼة م معـ ماظعقاملماظلػؾك،ميفمعقضعمآخر مذأن مػق ذا
،موػقمذأنماٌؽانم10.مترتدى،محؿكمتذوبموحؿكمالمؼؾؼكمدقىمدػؾقؿفام"ترتدى

اظذيمالمؼلؿطقعمعفؿامبدامثابؿامأنمؼصؿدمأعاممععقلماظزعـ،مألنماظزعـمػقماظؿغقريم
مؼـعدمماظزعـموؼـعدممطؾمذلء.موبدونماظؿغقري

موسـم ماظزعـ مسـ مبايدؼث مؼرتؾط ماظزظزال مرواؼة ميف ماظؿغقري مسـ مايدؼث إن
مذباب مغشفد ماظرواؼة ماعؿداد م"وسؾك مواياضر ماٌاضل مبني ماٌؼابؾة ميفمأدؾقب فة

م مظقحؿنيمبقاألرواحذكص مواياضرمبني ماٌرجعقة، ماظؼقة مذو ماظـابت ماٌاضل :
ماظؼرف مسؾك مؼؾعث ماظذي م11اٌفؿز مأن معـ موباظرشؿ مبداؼةممبقاألرواح، معـذ ؼصرح

:م"بدأتمايقاةماظؼلـطقـقةمتضقعمعـمةمبأنماٌاضلمبدأمؼضقعمعـمذاطرتفاظرواؼ
اضلموؼلؿعقدمععفمذطرؼاتفم،مإالمأغفمععمذظؽمعامؼػؿأمعامؼلرتجعمػذاما12ٌذاطرتل
ماظغاداتمايؿقؿة مسققن معـ مؼشع مواٌرح موايؾقر مواظغرام مايب مطان مػـا :

                                                                                                              
 .104.اظرواؼة،مص 7
 .73.اظرواؼة،مص 8
 .35.اظرواؼة،مص 9

 .717.اظرواؼة،مص 10
 واؼةمجزائرؼة:ماظزظزالاظؼاضل،مربؿد،م"يفماظؾـقةماظؼصصقةمودالالتفا،متطؾقؼمغظرؼاتمسؾؿماظؼصمسؾكمر 11

 .75.ص،7874ظؾطاػرمورار"،ماٌؾؿؼكماظدوظلمظؾؿقؾقؾماظؾلاغلمظؾـصقص،مجاععةمسـابة،معاي
 .70اظرواؼة،مص. 12
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وبقاتمواإلدرائقؾقات.مػـامعامطاغتمتـؼطعمروائحمسطرماظقامسنيموسطرمحؾؿماألور
ماظؾؾان..." موسطر م"اظغؾارم13اظذػب موأصؾح مواخؿػك متغري مضد مػذا مطؾ موظؽـ ،

ؼؿصاسد.مواظؾصاقمؼؾؿعمععماظشؿسمواظـاسمشادونمرائققنميفمسفؾةمعـمأعرػؿ،م
م مؼدصع موبعضفؿ مبقض، مدؾة مضبؿؾ موبعضفؿ مروعقا، مدؼؽا مضبؿؾ سربةمبعضفؿ

،موػؽذامؼصؾحماٌاضلمرعزام14صغريةمصقضفامصـدوقمرؿارؿ،مأومبصؾمأوممثرمصؾار"
مايؼقؼقة م"ضلـطقـة مطاغت محقث مواالدؿؼرار، مواظغـك مضلـطقـةممظؾفؿال )...(

م" مطرارة موبـ متشقؽق موبـ موبـمجؾقل متغريمطؾم15باظؾايموباظػؼقن مصؼد ماآلن مأعا ،
مبق مأخرىمػلم"ضلـطقـة معدؼـة موأصؾقتمضلـطقـة ماظمذلء موبق شعريموبقمصـارة

م.16اظـؾاتات"اظػقلموبقمرؿنيموبقمطؾم
إالمأنماإلحلاسممبقاألرواحوباظرشؿمعـمأنماٌاضلمؼظؾمضائؿاميفموسلماظشقخم

معؿداسقةم"ملمؼؾؼحقثمملمؼؾؼمعـماٌاضلمإالمآثارممباظؿغريمؼطاردهميفمطؾمعؽان،
م ماآلثار.. مإال ماظلابؼة مايقاة مداعـ مآخر. موأضاعقا مساٌا مروحمػدعقا مسـؼ مصقق دقا

م.17ضلـطقـة،موراحقامؼضغطقنموػاػؿمؼضغطقنمأطـرمصققممصكرتفا"
يفمعطاردةماٌاضلموادؿقضارهمسربماظذطرؼاتمطؾؿاممبقاألرواحوطؾؿامأععـماظشقخم

مرؼاحم متذروه مطـدافماظؼطـ موؼؿلاضط مصشقؽا مذقؽا مؼؿالذك ماٌاضل مػذا أحسمأن
ؾؿامأحسمباظػقضك،موبأنمطؾم،موطؾؿامأععـماظـظرميفماياضرمط18اياضرماٌؿلؾط

ماألعر" مواغؿفك مزظزظت م"ضلـطقـة موأن موعؿغري معشقش م"اظزظزالم19ذلء موأن ،
مإحلاس" مإم،20ايؼقؼل مواظؿؾدل، مباظؿغري موصعقدمإحلاس مرؾؼة مبلؼقط حلاس

أحللتمباظزظزالمؼقممطانماظرساةممبقاألرواح:م"أغامؼامدلمسؾدماجملقدمرؾؼةمأخرى
واظؼرىمظقؼؿؾقاماألدقادمػـاموطبرجقا.مؼقممذاكمموايػاةمواظعراةمؼدخؾقنمعـماظرؼػ

م.21أحللتمباظزظزالمايؼقؼل"
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أعامباظـلؾةمظطقبقشراصقاماٌؽانمصإمنامميؽـمأنمغؼقلمسـفامبأغفاماظعؿقدماظػؼريم
أوماًقطماظذيمؼربطمأجزاءماظرواؼة،موػقمأؼضامضدرمعدؼـةمضلـطقـةم؛متؾؽماٌدؼـةم

قاديموطأغفامعفددةمدائؿامبزظزالمعرؼع،ماظيتمتؼقممسؾكمصكرةمعؾلاءمتطؾمسؾكماظ
م مظؾشقخ مباظـلؾة ماظػضاء مػذا موؼعد مؼذر. موال مؼؾؼل مظإلحؾاطممبقاألرواحال ولقدا

واظقأسموذظؽمألنماظػضاءميفماظرواؼةمالمؼؿشؽؾمعـمذبؿقسةمعـماظصقرمبؾمؼعقشم
ماظػعؾ ماظعصيبمطؿفؿقسةمعـمردود ،موظذظؽمطانماظشقخمطؾؿام22يفمداخؾمجفازغا

متؾ مإظب مأحغظر مطؾؿا ماٌدؼـة مسؾقفا متؼقم ماظيت ماظصكرة مأنمؽ مومتـك مباظزظزال س
:م"عبقؾمجدامأنمتؿقركمػذهماظصكرةمصؿذوبممبـمسؾقفامصالمودمضبدثمباظػعؾ

م،موػقمبفذامطأغفمؼفربمعـماظزظزالمباظزظزال.23ايؽقعةمٌـمتعطلماألرض"
ماظلؾعةمصفلمعـمغاحقةمتشؽؾماجملالماظذيمتـؼؾمسرب مباظـلؾةمظؾفلقر همأعا

م مرعزممبقاألرواحاظشقخ مصفل مأخرى مغاحقة موعـ موذقارسفا، ماٌدؼـة مأحقاء بني
مععؾؼم مبأغف مبادؿؿرار مؼشعر مأغف مإذ ماظشقخ، مؼعقشفا ماظيتمأصؾح ماظـػلقة ظؾقضعقة

مظفمؼؾدومإذماظزظزالمخبطرمإحلادامأطـرمصبعؾفماظقضعموػذابنيماظرجاءمواظقأس،م
مإحلاسمإظبمؼقعئمإغفماإلرالق.مكسؾماىلقرم"أصدقم:ؼعدماظغـؿمذبازمجلرمأنمعـال

اظذيمماإلحلاسمػذاموعام،24ساجؾ"مبػـاءمسؾقفؿمربؽقممبأغفماظدائؿماظؼلـطقـقني
ميألمأسؿاقماظشقخمإالمإدؼاطمغػللمٌامميقرمبفمداخؾفمعـمزباوف،موعامضبسمبفم
مسؾقفم مأضاست مضد ماظدائؾة ماظؿغري محرطة مأن مأحس مسـدعا مأغف موذظؽ مأخطار عـ

مأنمؼـؿق ماظذؼـماظػرصة،مضرر مظألرػال معؾؽا ماظذيمأصؾحمبدوره معـمصققماىلر ر
غراػؿميفمغفاؼةماظرواؼةمضباصرونماظشقخموطأغفؿمؼعؿؾقنمسؾكمإدؼارفمغفائقاموسزظفم
مؼؽقنم خارجمحرطةماظؿارؼخ،محؿكمؼؽقنماظلؾقؾمممفدامسبقماٌلؿؼؾؾم"وعـمػـا

ذيمشبرهماىلرمبؤرةماظؿققلموعقضعمايلؿمبنيمبراسؿماٌلؿؼؾؾموجذعماظشفرةماظ
م،موأصابفمباظعؼؿمواظؾقار.25اظلقس"

مغصؾمإظبماظؼقلمبأنماظشقخم مإذمملمضبسمحبدوثممبقاألرواحوػذا معؿأخرا جاء
مدلم مؼا مواحدة ظؽـممبقاألرواحاظزظزالمإالمبعدمصقاتماظقضتم"اظزظزالمضبدثمعرة

                                                                                                              
ػؾلا،مشاظبماٌؽانميفماظرواؼةماظعربقة،مضؿـمطؿابماظرواؼةماظعربقةمواضعموآصاق،مبريوت،مدارمابـمرذد،م 22
 .113،مص.7،7877ط
 .64اظرواؼة،مص. 23
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،موبفذامؼؽقنماظزظزالمرعزام26ػـاكمعـمضبسمبفمضؾؾمحدوثفمبزعـمؼطقلمأومؼؼصر"
مرؾ ماظـصماظروائلمأنمػذهمظـفاؼة مادؿؼراء ماظشقخماإلضطاسقةمحقثمؼؽشػمظـا ؼة

أصؾقتمرؾؼةمسؼقؿةمساجزةمسـماالدؿؿرارمالممبقاألرواحاظطؾؼةماٌؿؿـؾةميفمذكصم
متؾؽمذقؽامممامطاغتممتؾؽف،مدقىمأنمهؾؿمبأذبادػاماٌاضقةمعؿؿـقةمزوالمغػقذم

ؼدوممرقؼالمحقثمتعؿماظطؾؼاتماظلػؾقة،موسقدةمسزػاموجاػفامظؽـمػذامايؾؿمالم
،موؼؿققلمايؾؿماىؿقؾمإظبمطابقسمخاغؼمؼػؼدهمبقاألرواحاظػقضكمواظؿعؿقؿموسلم

اظؼدرةمسؾكمترتقبمأصؽارهموتـظقؿمردودمأصعاظف،محقثمؼصابمبؾقثةمسؼؾقةمتؽقنم
ػلماظـفاؼةماظطؾقعقةمظطؾؼةمأصؾقتمالمودمهلامعؽاغاميفماجملؿؿعماىدؼد.موضدم

اٌؿداسقةمبـؿقذجمبشريمإذؽاظلمؼعجمعاضقفمباٌؿـاضضاتمرعزماظؽاتبمهلذهماظطؾؼةم
واألدرار،مؼظفرماظؿدؼـمواظقرعموطبػلمآثاعفموصػاتفماظدغقؽة،موالمتـؽشػمدريتفم
متقارم مبداخؾ معا مؼطػق محقث ماظقاسقة، ماظؾارـقة ماٌراضؾة متعطقؾ ميظات ميف إال

م ماألغقف مؼزطؿ مطاظطػح موؼـؾفس ماظلطح، مإظب مواًدؼعةماظشعقر ماظـػاق برائقة
مواألغصار.مواًقاغة مسؾل مآذان مغفؿسميف مرحـا مثؿ ماظلؼقػة ميف مبؽر مأبا م"باؼعـا :

باؼعـامسؿرموضؿؾـاهمغصؾـامسـؿانموضؿؾـاه.مباؼعـامسؾلمعؾققنمعرةموضؿؾـاهمعؾققنمعرة.م
مإظبم موغـؿفل ماظلــة معـ مغـطؾؼ موسبطؿفا. ماٌذاػب مغؼقؿ موغذعف. مععاوؼة مندح

ػذاماىقماٌؿؾقءمبرائقةماظطػحمتؿدرجمعلؿقؼاتماظؿداسلمصؿؼذفمم،مويف27اظؾدسة"
اظـػسمعامبداخؾفامعـمعؽؾقتاتموسؼدموجرائؿ،موسربماظذاطرةمغعقدمععماظشقخمإظبم
مشريماٌشروسةم ماظؼدمية مػقاؼاتف مإظبممماردة مؼعقد مصـراه ماألدريمواظطؾؼل، عاضقف

اظؼؿؾمواىـسمسربمذاذةمواٌؿؿـؾةميفماظؼؿؾموزغاماحملارم.موعـمخاللمتؿابعمصقرم
مغرىماظشقخمؼعقدمضؿؾمعـمضؿؾمعـمغلائفموضؿؾمعـمملمؼؼؿؾمعـفـمعؾؼقام اظذاطرة
جبــفـماظقاحدةمتؾقماألخرى،موطأغفمبفذهماظعؿؾقةمؼطػئمذظؽماظغؾقانماظذيمارتػعم

وأصابفمباظعؿكمحقثمتؾدومم28يفمصدرهموصاضمحقثمشؿرماظؾقنماظداطـمطؾمعامحقظف
مؼةماظرواؼةمعـريةمظؾرثاء.صقرةمػذاماظشقخميفمغفا
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مي وطوبوغرافيا املكان الفضاء النّص
موصؼم موذظؽ ماٌؽان مجغراصقة مصقف متفقؿـ مغصقا مصضاء ماظزظزال مرواؼة تؾين
ماًطابم مميقزان مواظؿشعبماظؾذؼـ ماًطقة مغظام معع مؼؿالءم موعـظقر ادرتاتقفقة

(مبقاألرواحػاسؾةم)اظلرديماٌـؿجمظؾعقاملماٌؿؽـةميفماظرواؼة،مواٌـظؿمٌلارماظذاتماظ
:ماضؿصاديمودقادل،مؼؿؿـؾميفمرباوظةمضطعمؾاحـةمسـمعقضقعمضقؿةميفمبعدؼـاظ

اظطرؼؼمبنيمايؽقعةموبنيمممؿؾؽاتفماظزراسقةموذظؽمعـمخاللمرباوظةماظؿقاصؾمععم
أضاربفماظذؼـماغؼطعتمبقـفموبقـفؿماظلؾؾ،محقثمؼؿققلمربقرماظرشؾةميفماظؿقاصؾم

مرئ مدردي مبرغاعج مإظب ماظؽشػمسـمواظػعؾ مميؽـ مدردؼة متردقؿة مإظب مؼلؿـد قس
ماظذاتماظػاسؾة/اظؾطؾ،مواظؿعاعؾمععفمسؾكمأداسم معـمخاللمتؿؾعمعلار عراحؾفا
أغفمعلارمذومععـكموػدفموعؼصدؼةمؼؿقؿؿمسؾقـامتػلريهمعـمخاللمربطفمبلردؼةم
مسـاوؼـم مذبؿقع متؽقن ماظيت مواظؿصقؼرؼة ماظػضائقة ماظـص ممتػصالت مسرب اٌؽان

ماظدا ماظذيماظػصقل ماٌدؼـة مجلد مدبقط مدؾعة مجلقرا مواظيتمتـازر ماظلؾعة خؾقة
مبنيمضلؿلم ماظؿقاصؾ معـ مغقسا ماظشؿال ماىـقبمإظب معـ ماظرعال موادي مغفر ؼعربه
اٌدؼـةماظشرضلمواظغربل،مؼعربػاماظـاسمذػاباموإؼابامظؾؿلققموإنازمأسؿاهلؿموطؾم

ماظغربل ميفماظؼلؿ محقثمتؿؿرطز مواٌاظقة، ماإلدارؼة ماٌدؼـةممعؿطؾؾاتفؿ اظذيمؼشؿؾ
موميؽـم مواظلقاحقة، مايضرؼة مواٌراصؼ مواٌاظقة، ماإلدارؼة ماظلؾطات مطؾ اظؼدمية
ماظػصقلم معلؿقى مسؾك ماٌدؼـة مضلؿل مبني ماظدائب مواظعؾقر ماظؿقاصؾ مػذا ترعبة
مداخؾم ماظطقبقشراصقة موتـقؼعاتف موالعؿداداتف ماظـصقة ماظعؿؾة مظػضاء ماٌشؽؾة اظلؾعة

يتموؿعمبنيمعامػقمواضعلموعامػقمرعزيمأومادؿعاريماظـصموداخؾماٌدؼـة،مواظ
ماظلؾعة ماظػصقلماٌقازيمظعددماىلقر مبعدد مميؽـمأنمضبالمسؾقفمعـمم،بدءا وعا

مبنيماٌدنم مبصؿةمخاصةمتعرفمبفا معدؼـةمضلـطقـةمومتـقفا غبقظةمسؼدؼةمتلؿ
ماألخرى.م

أيممودقفمغؿقدثمسـمضلـطقـةماٌؽانمواظػضاءماغطالضامعـماظػضاءماٌؿكقؾ،
مواحملؽل،م ماٌؿكقؾ مظؾقدث ماظطقبقشراصقة ماظروابط موعـ ماحملؿقى، مصضاء عـ

غظرةماٌكؿصنيميفماظػضاءاتمايضرؼة،مم–طؿامؼرىمػـريمعقرتانمم–وغؿقاذكم
ؾؾقنموؼؤوظقنمبـكمضباظيتمتراػامسؾارةمسـمعقضقعمظإلدراكماٌؾاذرمعؤطدؼـمأغفؿم

امباًطاباتماٌؿعؾؼةمبفذهماظلريموايرطةمواظعؿرانماظؾشريمدونمأنمؼفؿؿقامطـري
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مأنم مغلؿطقع موظؽـ مسؾقفؿ، مغزاؼد مأو مغؤاخذػؿ مأن مغلؿطقع اظػضاءات،موسبـمال
م.29غلؿػقدمطـريامعـمأسؿاهلؿميفمهؾقؾماًطابمحقلماظػضاء
ماٌلؿقىمميؽـمأنمغشريمإظبمأنمشادؿقنمباذالر أدفؿمم G. Bachelardويفمػذا

لؼقةمٌقاضعمحقاتـامايؿقؿقةمعـمعـمخاللمذعرؼةماظػضاءميفمإنازمدقؽقظقجقةمغ
مأوم ماظلارد مرؤؼة ممتـقفا ماظيت مباٌشاػد ماٌؿعؾؼة ماظرعزؼة ماظؼقؿ مدرادة خالل

.مميؽـمأنمغؿكذم30ذكصقاتف،مإعامألعاطـمإضاعؿفؿ،مأومظألعاطـماٌغؾؼةمأوماٌػؿقحة
مظدرادةماظػضاءماظؼلـطقينمطؿامرآهموضدعفمطؾمعـماظلاردمواظؾطؾميفم عـفامعـطؾؼا

ما مبنيمرواؼة موؿع ماظيت مواظطقبقشراصقة ماظرتاتؾقة ماظعالضة معـ ماغطالضا ظزظزال،
موتعقدم متشقده ماظـصلمواظعاملماٌؿكقؾمطؿا مسؾكمعلؿقىماظػضاء اظػصقلمواىلقر

مإغؿاجفمصضائقةماظؾغةماظروائقة.م
بابماظؼـطرةمصضاءمممفداموسؿؾةمغؾجمعـمخالهلامإظبمداخؾماظرواؼةم.مؼشؽؾم1

ؼؾعبمػذاماظػضاءماظطقبقشرايفمدورماظدالمتارةمواٌدظقلمموإظبمداخؾماٌدؼـة،محقث
أخرى،متعقدمعـمخالظفماظؾغةمترعبةماألذقاءمواألعاطـمإظبمذطرؼاتموعشاسرمؼصؾم

ما متؾؾغمحد مإظبمدرجةمعـمايؿقؿقة مضلـطقـة مصضاء ظؿؼدؼسميفمسقينمعـمخالهلا
،م31ؿعة":م"ضلـطقـةمعـؾماظؽعؾة،مؼلؿقبماظدخقلمإظقفامؼقمماى،مؼؼقلبقاألرواح

مخقاظلم مسامل مظقظقج مواظؿؿفقد ماظلرد محرطة مبداؼة مسـ ماظعؾارة مػذه متعؾـ حقث
ماظؽؾؿات،موؼؿكذمداخؾفمطؾمعـماظلاردمواظؾطؾم عقضعفممبقاألرواحذبازيمتشقده

داخؾمرؤؼةمعزدوجةمبؼدرمعامؼؿقحمسؾكمرصدماألعاطـم"ػذاماىلرمأصضؾمجلقرم
لانماهلقةماظيتمبقـفموبنيمضلـطقـةماظلؾعة.مسرؼضموضصري،مدرسانمعامؼـلكماإلغ

متـؼؾم32اظقادي" مخالظف معـ مؼؿؿ مدردي معلار مردؿ مسؾك ماظقضتمغػلف ميف متعؿؾ ،
بنيمذقارعمضلـطقـةموأحقائفاماظؼدميةمحبـامسـماألضاربمعـمأجؾمإمتامممبقاألرواح

ماٌدؼـةم موبني مبقـف محقثمضبدث م؛ ماظعاصؿة معـ مأجؾف معـ مجاء ماظذي اٌشروع
ععاغدامظفموعـؾطامٌلاسقف،ممعضاداموععقؼامؼـؿصبمصدام،موطأنماظػضاءمؼشؽؾمبطال

.مػذامسؾكمعلؿقىم33:م"ال،مايؼ،مايؼ،ماٌدؼـةماغؼؾؾتمرأدامسؾكمسؼب"ؼؼقل

                                                                                                              
29  Mitterrand, Henri, Le discours du roman, pp. 192-193. 
30 op. cit, p 193. 
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ل،مأعامسؾكمعلؿقىماٌدظقلمصإنماظرواؼةمتؼرتحمسؾقـامدفالتمذؿكمعـماظدالماظـّص
ماظذيم ماظروائلماظلائح، مورار معـمخاللمسقينماظطاػر ماظقاضعقة أوصافمضلـطقـة
معزدوجم مصضاء معـف موصبعؾ ماحملؾقة، مبصؿؿف ماظؼلـطقين مظؾػضاء مبعؾؼرؼؿف ؼـؿح
مبقابؿفم مسرب محؼقؼة مغدخؾف معـؾؿا موايؽل ماظلرد مسرب مغدخؾف مواظدالظة اٌعـك
مباظـلؾةم معؽاغقا متقدعا مؼشؽؾ معـؾؿا ماظػضاء مػذا مأن مأي م"اظؼـطرة" اظرئقلقة

ؼؽشػمأؼضامسـمبـقةموخرؼطةمرقبقشراصقةمٌلاراتفماظلردؼة،ممبقاألرواحظشكصقةم
متؼدمم معع موعـلفؿة ماظلرد ميرطة معلاوضة معؿـقسة، مباغقراعقة موعؽاغقة صضائقة
مطؿام مععاملمضلـطقـة مأػؿ مسـ معؾاذرة مذؾف مبطرؼؼة مأؼضا موطاذػة اظـصموتطقره،
مباغقراعقام معشفدا مظؿؾؿؼط متؿـؼؾمسربماألعاطـ معؿفقل، مدائح مسنيمطاعريا ترصدػا

ؼؾماظذيمؼؼػمسـدمعدخؾماٌصعد،مثؿمسؾكم"أظؼكمغظرةمخارػة،مسؾكماظصػماظطق
اىلرماظضقؼماٌعؾؼمبايؾالماظػقالذؼةمثؿمسؾكماألخدودماظعظقؿماظذيمؼػصؾمبنيم

م.34ضػيتماظـفر،موؼؼػمحاجزامبنيماٌدؼـةموبنيمجزءمطؾريمعـفام...م"
مواٌلاجدم مواٌؼاػل مواألزضة ماظشقارع مؼـ ماٌؿفقظة ماظؽاعريا مسني مخاصقة إن

مظؾؿدؼـواٌلؿؽش مضائالػة ماظيتمؼصرحمورار مبدأتمأغلكماٌدؼـة"ة تعؿؾمم35:م"حؼا
سؾكمتقدقعمراضةماظقصػمتقدقعامصبعؾمعـماظػضاءماٌؿكقؾمـمباإلضاصةمإظبموزقػةم
مواظدالالتمواظرعقز،م مباظذطرؼاتمواٌشاسر معشؾعا مصضاء مـ مظؾقاضعماىؿاظقة عشابفة

موعقاز مبدؼال مصضاء مطقغف ماإلضبائقة ماجملازؼة موزقػؿف مؼؤدي مضائؿمحؿك مظػضاء ؼا
مجعؾتم مهقالت معـ مسؾقف مررأ مسؿا مواظؽشػ مشزوه مإظب مورار مؼلعك ممممممممباظػعؾ

مالمؼعـرمداخؾفمسؾكمعؾؿغاه.مبقاألرواح
مأػؿقةماظعالضاتماظيتمميؽـمأنمم.1 مأنمورارمؼدركمجقدا متؼدم ؼضافمإظبمعا

ظفميفمتؼقممبنيماظػضاءماظطقبقظقجلمظؾـصمواظدالئؾماٌرتؾطةمبفذاماظػضاءمواٌـؿفةم
ماظقاضعقة،م مظؾؿؿكقؾمخاصقؿف ماظذيمميـح مػق ماٌؽان مؼدركمأن مطؿا اظقضتمغػلف.
وظذظؽموجدغاهمؼزاوجمبنيماظروائلماظلائحمواظروائلمصاحبماًربةماٌعؿارؼةماظذيم
مٌدؼـةم ماظطقبقشرايف ماٌعؿاري ماظـلؼ مظؾـقـة معقازؼة مروائقة مبـقـة مإغؿاج ميف تؿػــ

مع مطؼراء مأغػلـا محقثمند مواىلقرمضلـطقـة، مبنيماظػصقل ماظؿـؼؾ مإظب ضطرؼـ
ماظػصقلمبقاألرواح غؿؿؾع مبني ماظلردي موترحاظف محؾف مععابرمم،يف متشؽؾ واظيت
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ماىلقرم متعد مواظذي مواظقاضعل ماٌؿكقؾ ماظػضاء ماظؼدمية مضلـطقـة مسبق وجلقرا
ماىغراصقةم موععاٌف ماظلردؼة مآظقؿف معؽقغات موأػؿ ماظرئقلقة، موسؿؾاتف سـاوؼـف

مواظيت متؾدأمماظقاضعقة، ماظقاضعقة مواٌعؿارؼة ماظلردؼة ماظعالضات معـ مذؾؽة هؽؿفا
بؾابماظؼـطرة،مصلقديمعلقد،مصلقديمراذد،موػؿامسالعؿانمهقالنمسؾكمصضاءم

م مطان مضلـطقـة معـممبقاألرواحسؼديمصقيفمأصقؾميف ماغؿؼاعفؿا مأو مبرطاتفؿا ؼـشد
"وسدتؽمطؾريةمم:ضائالمبقاألرواحاٌدؼـةمسؾكمعدىماٌلارماظلرديمظؾرواؼةم؛مؼدسقم

ؼامدقديمراذد،ممشعة،مبؾمسؾؾةممشع،مإنمأوضػتمػذاماٌشروع،موحاصظتمظلم
م.36وظعؾادماهللماظصاينيمسؾكمأرضـا"
متأتلماظػصقلمواىلقر :مذبازماظغـؿ،مجلرماٌصعد،مجلرماظشقارني،مبعدعا

مأؼـمؼؿقضعم ماظؼدمية ماٌدؼـة موواضعقةمسبق مدردؼة مغؼاطمسؾقر أغفممبقاألرواحعشؽؾة
اغفماظعـقرمسؾكمبعضمأضربائف،محقثمؼؿػاجأمبأنمطؾمذلءمضدمتغريموم"ملمؼؾؼمبإعؽ

ماألدعغةم موأصران موايؿاعات مواألضرحة مواظزواؼا ماٌلاجد مدقى مضلـطقـة عـ
م.37اٌشقؼة.محؿكمػذهماألذقاءمصؼدتمطؾفامربؿقاػا"

إظبمجلرماظشقارنيمؼزدادمإحلادفمباظؿغقريموباظؿقفموبأنممبقاألرواححنيمؼصؾم
ؼعصػمحبرطةموسقف،موأغفمأصؾحمععزوالمالمؼدريمأؼـمؼقجد،مؼؼقلماظلاردممزظزاال

مضابؾؿفم"جانمدارك"مهاولم مضابؾؿفماظـاغقؼة. ماظقضعقة"مصؿحمسقـقف. مػذه عشكصا
مذعرم ماظؼطار. مصػر مصاحملطة. مايؾقب، مخزان مضابؾف ماٌلؿشػك، مضابؾف اظطريان.

أغاميفمجلرماظشقارنيممباالغزساج،ماظؿػتمإظبماًؾػ،مػذامػقمحلماظقفقدمدابؼا.
اٌؿدػقرةمحقثمتؼقممحرطةممبقاألرواح،موؼلؿؿرماظلاردميفمتشكقصمحاظةم38صعال"

ماظؿشكقصمؼؿؽاعؾمداخؾموسلم ماالدرتداظلمصبعؾمػذا ميفمتقاظدػا ماٌؿقتر اظلرد
ماظلارد"م مؼؼقل مواظزظزال، مباالغفقار ماإلحلاسمظدؼف مزاد مطؾؿا موؼؿلع اظشكصقة،

طضمإظبمصققموػقمؼـاديمرعادؼةمواظؾقنماظداطـ،مراحمؼرذعرمباظذسر.مظػؿفماٌادةماظ
م:مبأسؾكمصقتف

مم- مآل مؼا ماظزظزال. ماظزظزال. مضلـطقـة. معدؼـة مدؽان ماظزظزالمبقاألرواحؼا .
م.39اظزظزال"
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وؼدصعمبفمسبقماالغفقارم"طانماٌقجممبقاألرواحداخؾمػذاماظػضاءماظذيمضباصرم
معم40ؼدصعف" مأصؾح ماىدؼدة مضلـطقـة ميف مذلء مطؾ مظوطأن وراصضاممؾقاألرواحعادؼا

ألرروحؿف،مضباولماظطاػرمورارمأنمؼؼدممرؤؼةمخاصةمظؾعاملموىدظقةماظؿققلماظيتم
مػقمضدؼؿموعؿداسلمعـماظرؤىمواألصؽارمواإلؼدؼقظقجقات،م أصؾقتمهاصرمطؾمعا

اهلاربمعـمعاضقفمواٌـاوئمياضرهمععؾؼامصققمجلرماهلقاءممبقاألرواححقثمصبدم
معـماىاغؾنيمو ،موػقم41"اظشررةمتؾؼلمسؾقفماظؼؾضمومتـعفمعـماالغؿقار"رباصرا

مصضاءم مإظب مبف مداصعا ماظزظزال مبؾطؾ مورار ماظطاػر مؼـزظف مإؼدؼقظقجل مسؼاب أضلك
مواإلضصاءم مظؾعزل مصضاء ماظعؼؾقة ماألعراض معلؿشػك مصضاء مؼصؾح محقث اهلاعش،
واظؿفؿقشمواظعطاظة،موػلماظـفاؼةماظطؾقعقةمظؽؾمحرطةمدقادقةمأومصؽرؼةمهاولم

نممتارسمدورماٌعارضةمواٌـاوأةميفمزؾماألغظؿةماظشؿقظقةمأحادؼةماظرؤؼةمواٌـظقر،مأ
ماظقصاؼةم مخارج مؼؾقققغف موال مبايقار ماظعضقؼقن معـؼػقػا مؼؤعـ مال واظيت

ماإلؼدؼقظقجقة.مم
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