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البناء املكاني يف روايت

الدار الكبرية حملمد ديب

م .سنان عبد العزيزعبد الرحيم
كلية التربية  /جامعة كركوك
بسم اهلل الرمحن الرحيم

المقدمة:
تشكل الركاية الجزائريػة زػز ا مامػن مػم مجمػنع اله نزػنا ال ونألدػة كالدردػة العرردػة ألػ

العصػػر اليػػدي مػػم تػػعؿ ال هػػنع الشػػديد ألػ يػػألو ال مػػنؿ ريداوػػة اللػػناف كالألكػػنر كالػػر ل

كقدم ان الفهدة العنلمدة كمن تم ل ركهن م مدػزان ضػمم الركايػػة المرنرردػػة رػنلهخر لهانراػن الوػنئ
معننػػنط ينيلػػة ياعػػا اليدػػنط الجزائريػػة لػ مػػدل يك ػػر مػػم قػػرف ن دجػػة ا ػ عؿ الفرن ػ

ا ػ ػ عؿ كاف كنن ػػا الو ػػنط ال ػػنئدط ألػ ػ ا ل ػػل دكؿ المر ػػرال العررػ ػ

لػ

يػػألا

ينا ػػن ياع ػػا اليد ػػنط

الجزائرية رو نط وونألدنن كاز من د ن كاق صندي ن.
ف مػػم ييػ مخػػنير ال ػػيودر لػ الصػػعدد ال وػػنأل كالػػألم كػػل نلػػة الصػػراع الانيلػػة

قضػػنين الرض كاللرػػة كالمدند ػة أل ػ نصػػنص شػػكلا ش ػػكع مػػم شػػكنؿ الصػػراع رػػدم المػػنرك

الصدل كالوػندـ الزها ر دنسػة الفرن دة ألخارا يسمن

معة أل سمن الركاية الجزائرية يوػ

أل موػدم ا الاػنير كيػػنر كالكنتػل ينسػدم ككاسػده ال ػرد كرشػدد رنزػدرط كي ػعـ م ػ رننم

ك دري ك دركف.
كتو م نلة الانية أل مودمة الم ػنئل الي نسػة ال ػ تارقػا لداػن الركايػة الجزائريػة

كال دتلا مػعان أل سدنؽ زديد م م لػة رنلػألاا النيهدػة كا تػر ركػل تجنذرنتاػن كيػ م ػنئل

ت داتػل مع ال نريػخ الجزائػػرم كسػلاة الم ػ عمر تشػعرو الػألاا النيهدػة ن دجػة ل ػدنقان ال ػنريه

كمعضلة ينن كا تػر ألنلهصػنص الركائدػة ألػ ي دػنف ك دػرط م ػكننة رامػنـ اإلن ػنف الجزائػرم لػألا

تجد الهانال ي در ألدان ل كتدرط الولق كالهنؼ كالهشػدة مػم الينضػر كالم ػ وال المجاػنؿ
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كممراتاػػن الهفدػػة ألكػػنف يف ظاػػرا يػػألو الركايػػنا م ػػلاة الضػػن لػ صػػنر الهػراال مػػم مػػندم

كمعه ػػنم الم ػػر ال ػػألم يدل لػ ػ انا ػػنؽ د ا قني ػػة قنس ػػدة ألػػ ي د ػػنف ك د ػػرط تعا ػػر ػػم الينل ػػة
الجزائرية قال اس وعؿ الاعد أل م درط ري الألاا م الانية اليودودة لإلن نف.
لو ػػد تنز ػػا الركاي ػػنا الجزائري ػػة ر ػػدم ػػدط اتجني ػػنا

نا ػػن تمي ػػنرا يسنس ػػن ر ػػدم

ا تجػػنو الػػناقع ا ش ػ راك كا تجػػنو الركمنن ػ كيتدػػران ا تجػػنو نيػػن ألل ػػفة الناقعدػػة الهوديػػة

ألن تجػػنو الػػناقع ا ش ػ راك كػػنف سػػنئدا قاػػل ا س ػ وعؿ مػػم تػػعؿ ي مػػنؿ ديػػدط ييماػػن ركايػػة

الاػػنير كيػػنر (الزلػػزاؿ) كال ػ ت يػػد

الزرا دة ك ندط تنزيع الرض الزرا دة أل

ػػم قضػػدة الرض كسػػدارط اإلقاػػنع كالػػد نط ل ػ ال ػػنرط
دم كنف ا تجنو الركمنن

ظنيرا أل ي منؿ ت يػد

م عقة الرزل رنلمريط ك رية التدرط ك ونقان أل مج مع يرنم شنئرم كيمكم مع خ ان أل

ي منؿ ديدط ييمان ركاينا ي عـ م فنن

يمن ا تجنو الناقع الهودم ألنف يألا التدر سلط

الضن ل الف رط ال ساوا ا س وعؿ كالف رط ال تلا ذلك كاي ال منؿ الركائدة يهن ركاية
اد اليمدد رم يدكقة (ريح الجهنال).
ف للدراسة منضنع الاي ي علق رركاية تعند رنن منئان لػ كػل يػألو اإلرينصػنا ألداػن

الك در مم الفنئدط كنناػن ييوػق تعريفػن كايع ػن لػ نمػط سػند ألػ الركايػة المرنرردػة منمػن كيػ
الركاينا المك نرة رنللرة الفرن دة كالم رزمة ل العرردة كيهػن مكمػم ييمدػة منضػنع الايػ ػم

ينمنط ك نردة كن نزنا تهرد م الدائرية الورياة كالميداة رنلعراؽ ل يقنص النيم العرر .

يف الصػػعنرنا تكمػػم ألداػػن ييضػػن كػػنف الايػ ي عػػرض لركايػػة يػ ألػ السػػنس م رزمػػة كألػ يػػألا
مكمم الهار كنف العمل الفه الم رز قد يفود زز ان مم رريوى كصية تعادرو مم تعؿ ال رزمة
ل الر مم قدراا الم رز الدك نر سنم يلدركر

قلدع كيسعفى المصندر الم ن ة ألػ يػألا المضػمنر ال يلدلػ

يف الألم سال ل الان

المر

دػ الدراسػنا ديػدط ػم الركايػة

المرنرردػػة نمػػة كالجزائريػػة تنصػػة ألضػػع ػػم يف منضػػن ة المكػػنف كالدراسػػنا الم علوػػة را ػن أل ػ

ال منؿ الوصصدة العرردة ك درط ألكػنف يف ايلػع الان ػ
تك مل الصنرط لديى أل مهاج قنئ

ككدفدة تينؿ المكنف ل

لداػن قاػل النلػند ألػ المنضػنع ػ

ل ال يلدػل كت اػع الوػر الهف ػ كا ز مػن

هصر ضرط كصهع ليدلنزدة معدهة.
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ف الوػػنر لركايػػنا الكنتػػل ميمػػد ديػػل كتنصػػة ركايػػة (الػػدار الكادػػرط) سدكش ػ

هصػػر ال ك د ػ المكػػنن

هػػد التدػػر كت ػػلدط الضػػن الكنش ػ

ل ػ نػػن دم مػػم المكهػػة ألف ػ

الماي الكؿ ن هنكؿ المكنف المرلق كين الكسع ان شػنرا ألػ م ػن ة الهاػنال العػنـ كاليػد

المركم ردي نًمم اس الركاية (الدار) كيض يألا الهنع يشكن ن ديدط مم رؼ كسعل كممراا
داتل الدار كلاألا الهنع قدم ى كد ل ى الهف دة كالفهدة ك شكلى الاهدس الهنص سهشدر لدى
انػى

أل دهى ردهمن سه هنكؿ أل الماي ال نن المكنف المف نح كين اقػل ان شػنران ألػ الركايػة
يؤدم دكرا مامن أل تهمدة اليد كتانيرو رنس مرار كمم يشكنلى الشنارع ك ال ن نا ك الريػ
ك المديهة.

التمهيد:
يك  :ميمد ديل مم تعؿ وعود ى:
نصر الركائ ميمد دردل أل رط صداة مم تنريخ الجزائر اليدي قال اس وعلان م

ألرن ػػن ألآوػػنر اليػػرال العنلمدػػة ال نندػػة كننػػا كنألدػػة ك ػػدين يف تيػػنؿ الػػاعد ل ػ

نلػػة مػػم الفوػػر

الم وػػع كالميسػػنط سػػن د ل ػ ذلػػك المجػػنزر ال ػ ارتكااػػن الوػػناا الفرن ػػدة ضػػد شػػعاان كقػػد
انهرط ميمد ديل أل العمل اليزر ضد الفرن ددم مهأل أل رط ماكرط و ي ول ذلك ل الك نرة

الدردة.
كأل ػ

ػػنـ  7593قنمػػا مجلػػة التاػػنر الدردػػة الفرن ػػدة رنس ػ ف ن

ػػنؿ كزػػند ركايػػة

كمدرسػػة يدردػػة م ػ ولة أل ػ شػػمنؿ األريودػػة ككػػنف سػػال ا س ػ ف ن أل ػ شػػكنلدة الركايػػة المك نرػػة
رنللرة الفرن دة تنرد ألرن ن تنرد الرض الفرن دة يل ي ركاية ألرن دة يـ ركاية م ولة.
أل ػػلط الضػػن لكؿ مػػرط ل ػ كزػػند ركايػػة أل ػ المرػػرال العرر ػ كالجزائػػر تنصػػة ت مدػػز

ركنمػػل تصػػنئس ا سػ وعؿ كقػػد كصػ الػػراكم ميمػػد ديػػل ذلػػك رونلػػى (رػػل قنلػػنا ادرػػن قنمدػن
يخار ا ف أل المررال نمة كالجزائر تنصة)7( )...
ف المالع لػ ي مػنؿ الكنتػل يك شػ

نسػى العمدػق روضػنين شػعاى كير اػن ركػل

زػػريط ك داوػػة كك ػ كيػػن الػػألم ػػنش ماػػنردا كمهفدػػن لف ػراا مػػم دنتػػى ألضػػع ػػم دػػنط العػػنز
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نشػان كال ػ يظارتػى للعػػنل ككنتػل يايػ

كالفنقػة ال ػ

ػم اليػػل للمعضػلة اإلن ػػنندة الم م لػػة

رنلخل كالوار كالو نط.كلود كننا ي منلى المك نرة رنللرة الفرن دة م نر جنال الهوند ألل تكم
اللرة نئون تعادرين يمنمى رل انى كظ

كرس صنرط كاف ردا قنسدة

يألو اللرة العنلمدة لصنلح قضدة رعدو أل المينألل العنلمدة

ينان كاقعدة تؤسل لهخرية الهضنؿ الدر ضػد الم ػ عمر شػنركى

أل ػ يػػألو الر يػػة ززائريػػنف ديػػدكف كمنلػػند معمػػنرم أل ػ (الاضػػاة المه ػػدة) كمنلػػك ػػداد أل ػ

(رصػػد الزيػػنر يجدػػل) ككنتػػل ينسػػدم أل ػ (نجمػػة) ك دػػري ك ل ػ الػػر مػػم شػػارط يػػألو

ال مػػنؿ

يف ك نراػػن ػػنننا ك دػػرا مػػم ترزمػػة ي مػػنلا

لػ لرػ ا الـ العرردػػة كألػ يػػألا شػػعنر

رنلوار كا س عال ك ل يألا يشنر الشن ر كالركائػ منلػك ػداد رصػدي ى ذاا يػنـ ألػ
قصػػنئدو قػػنئع (ينػػن اريػػم ك يتكلػ

ػدل

ف ألػ لر ػ لكهػة نػ معوػػند الل ػػنف ).....كيػػن الشػػن ر

الػػألم يصػػفى الهوػػند الفرسػػدم رنلم ناضػػع لفرن ػػد ى الرائعػػة لكػػم يخػػل يصػػدح صػػدي ى المنزعػػة ينػػن

اريم ك اتكلم ف أل لر لكهة ن معوند الل نف ينػن ا ه ينػن ا هػ أللػن كهػا ا ػرؼ
الرهن لولا شعرا رردن)0( .

يمن ي منؿ الكنتل ميمد ديل ألإنان ي منؿ هدة رنلصػنر كالألكػنر كيػ ت نالػد كت هػنع

ضمم نانؽ نـ قنئ

ل الشعنر رنلو نط كا

راال كين يريد مم يألو ال منؿ النصنؿ لػ

ألكػػرط الهػػعص مػػم تػػعؿ ال ػػنرط ل ػ الخل ػ كالواػػر ألهرزػػا شهصػػدنتى م هػػنرط رعمػػق معرأل اػػن

رإينرين ال نريه كك دان رألاتان الهنرزة م شرنوة الناقع المؤل ألضع م يف الهاػنال يؤسػل
لليودوػػة العدنندػػة المؤدلجػػة ك تادػػا الم لو ػ لوػػندـ قػػد يكػػنف اشػػد ق نمػػة

يف ن نئجاػػن يألضػػل

رك در.
ف الم ػػنرع لركاينتػػى يك ش ػ ي مػػن ن تجمػػع رػػدم ال ػػنريخ كال دنسػػة كيمػػن مهصػػاراف أل ػ

الناقع الجزائرم ألف ركاية (مم ي ألكر الاير) ي عرض لالد ياي

م يني ى ك ري ى مػم ال ػدارط

ا س عمنرية الانيلة ألا ركاية اليرال ال رية ضد الم ػ عمر لهدػل ا سػ وعؿ ك صػراع الضػداد

كالونط كالضع

اإليمنف كالعيمنف كالهنؼ مم ا تػر كقػد يشػنر ا ػد الهوػند الفرن ػددم كيػن

لػػنيل آرا ػػنف ل ػ يف ميمػػد ديػػل المؤسػػل اليودو ػ للركايػػة النيهدػػة الجزائريػػة ك اناعقنتاػػن
رركاينا كاف ك اا رنللرة الفرن دة

يف م لودان ألا كيض معهنين كسنيما ألػ تهػنم اليػل
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هد اإلن نف الجزائرم كزاا تجنو قضنين رعدو.كمم ركاينتػى التػرل ركايػة (م ػنر لػ

الشنيا المن ش) كي ركاية تصل ي الترل أل نفل ييداؼ الكنتل أل قضنين الجزائر.
تمدزا ي منؿ ميمد ديل رنلجريط أل الارح كالصرا ة ألػ

ػرض المشػكعا كلعػل

ارػػرز مخػػنير كنجن ػػنا الجػػريط يػػألو تكمػػم ألػ وعودػػة الكنتػػل ال ػ مػػرا ر عوػػة أل ػراا تيريهدػػة

للركاي ػػة ألفػ ػ س ػػهة  7590يتػ ػ الكنت ػػل ركاي ػػة (ال ػػدار الكاد ػػرط) كألػ ػ س ػػهة  7591يناػ ػ ركاي ػػة
(اليريق) كأل سهة  7591ينا آتر ركاينا ال عودة (الهنؿ).
ف ال عودة لن ة رسمان الكنتل رريشة صندقة ألان يونؿ ( :ف اللن ة ال رسم ان

تالػػم مػػم ال ػػعة كػػل مػػن كػػنف يهار ػ يف تالرػػى .كػػنف يهػػنؾ يشػػدن ك دػػرط مفريػػة أل ػ الك ػػرط يجػػل

تصػػنيرين ككػػنف تصػػنيرين يي ػػند ل ػ منياػػة ...ذلػػك نه ػ كز ػدته يمػػنـ كقػػنئع ك دػػرط يصػػدؽ

العول يف توع)(.)3

ألي ػػدا الركايػػة تػػدكر أل ػ مديهػػة(تلم ػػنف) الجزائريػػة كي ػ مػػم نػػنع الركايػػنا ذاا
الهوػػند (رركايػػنا

ا م ػػداد أل ػ اليػػد زمهد ػ ن تػػنض منريػػن ػػدط يزدػػنؿ كال ػ ي ػػمدان رع ػ
الزدنؿ) كتخار أل الركاية انشرنؿ الكنتل رنلمكنف رشكل رنرز كي م ل المكنف ردار كادػرط مػم
الدكر الشعادة ي زا

ألدى دط اسر ألودرط يلان للمعدشة كال كم.

كقػػد ات ػػنر الكنتػػل ال ػػدار م ػػم مديهػػة (تلم ػػنف) م ػػوط ريس التدػػر يش ػػدر لػػ يف

ال دا اقرال مػن يكػنف لػ ال ػدرط الألاتدػة كننػى ػنش ألػ ظػركؼ صػعاة ألػ يفنل ػى ألػ نفػل
الي  .كمع يف الكنتل يشنر أل سردو لأل دا

لػ انشػرنلى رنلػدار كمكػنف دائػ للمعدشػة

انى قدـ صنرط مكنندة يترل م م لة رنلري الوريل مم مديهة (تلم نف) ك ػنكؿ ػدا نػنع مػم

المونررة كالمنازنة ردم صنرت المكنندم.
ف يػألو ال عودػػة تػػألكرنن ر عودػػة يتػػرل يػ وعودػة نجدػػل ميفػػنظ (رػػدم الوصػػريم قصػػر

الشنؽ ال كرية) ألنلشاى كاضح ردم ال عود دم مم تعؿ معنصػرتامن لػهفل الف ػرط الزمهدػة صػر

ا ػ عؿ الزها ػ كالاي ػ

ػػم الانيػػة النيهدػػة كصػػراع الزدػػنؿ صػػر ال يػػن ا ا ز من دػػة

كا ق صػػندية المها وػػة مػػم ال ػػدا ال دنسػػدة للالػػديم (مصػػر –الجزائػػر) ألضػػع ػػم يف كزػػند
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الشهصػدة المركزيػة ألػ الػركاي دم ( مػر – ال ػدد ا مػد اػد الجػناد) زعػل مػم الػركاي دم آلد ػدم
إليصنؿ يألكنر كر ل الشهصد دم المركزي دم للم لو ركل تفنصدلان.
لود ري الكنتل ميمد ديل أل وعود ى م لنؿ لوضنين مامة ألركاي ى الدار الكادرط

ملدئػػة ر ػػانط ا رتجػػنع كذكريػػنا لافنلػػة ميركمػػة ينئ ػػة ردهمػػن كػػنف (اليريػػق ) ترسػػدخ لسػػل

المونكمة كالعصدنف ل الم عمر ألػ

ػدم تػس (الهػنؿ) رػنل نرط كا ناػعؽ لد يػنؿ المكػنف

ل مركػز زػألال إلشػعنؿ نػنر ال ػنرط لػ الم ػ عمر الفرن ػ لدصػاح
نل ال نتر رفعل الاؤس.

وػن مكننػن مشػ عع رألاتػى

كس ػػر نف م ػػن ي ي ػػنؿ (رد ػػا ردا ػػنر) لػ ػ مك ػػنف ي ػ ػ وال لد ػػى المع ػػألردم ألػ ػ الع ػػنرض

كالهم ػػنذد الع ػػنل ال ػػألم يهال ػػق مه ػػى اإلن ػػنف ألػ ػ ر ل ػػة ري ػػى ػػم الهد ػػر كالكرام ػػة كاليري ػػة

ألنلشهصدة الم وااة ( مر) تصاح أل

نلة تنيج شديد كي تدألع ومم تنيجان كقدندتاػن مػم

تعؿ نسان رنلولق الم مر كانشرنلان رنلمكنف (دار ردانر) الألم سػدكنف م ػر ن ل ػدا
ز دمة أل دنتى.
ونندن :ركاية الدار الكادرط:

ذا زػػنزا مونرنػػة ركايػػة (الػػدار الكادرط)رركايػػة يتػػرل ألنناػػن رم نرػػة ركايػػة (الـ) للكنتػػل

الركس مك د

نرك ألنلركاية نمنذد ززائرم ت ًوػل ألداػن تانشػدر ال ػنرط كالػد نط لػ ا نع ػنؽ

م قدند الخل كا س عمنر.
ألنلكنتػػل ميمػػد ديػػل ػػرؼ كد ػ يهع ػػق ػػم سػػدارط التػػر كيػػن المنلػػند أل ػ

ال ي ػن ا كال ػػنراا ألػ ػ

ػػنـ 7502ألػ ػ مديهػػة تلم ػػنف كقض ػ

صػػر

دنت ػػى ي هوػػل م ػػم ماه ػة لػػ

يترل ألكنف نمع أل مصػهع لل ػجند وػ مينسػان ألػ ميػل وػ معلمػ ن ألصػيفد ن ألكنتاػ ن .كقػد
ترزما آونرو ل لرنا دط كألنز رجنئزط ( )feneenالدردة نـ . )1( 7593
تادي الركاية رعانرط (ينا قلدع ممن تيكل) ( )9قنلاػن مػر راػل الركايػة ألنلصػراع قػنئ

ل الاعنـ كتيديدا (الهاز) للاون ل قدد اليدنط .يمن مر ألان (صا صردر يزيل لى دهنف

قنتم ػػنف كينام ػػن مػػم أليػ ػ كلػػى كز ػػى ش ػػن ل قلػػق )6( )...يع ػػدش أل ػ دار كاد ػػرط ي ػػد
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سادانر) مع يألػراد يسػرتى المؤلفػة مػم يت ػنف كيمامػن مػع الجػدط يعػنننف زمدعػن مػم ق ػنط اليدػنط
كاليرمنف تونؿ ( ده ) يـ مر( :يألا كل من تركى لهن يرػنؾ ...تػرؾ لهػن الاػؤس ....كسػواا لػ

زمدع ينناع الشون ) ()1
يمػػن الػػدار (سػادانر) ألننػػى مكػػنف يػػيكم ػػدط اسػػر كادػػرط رػػدم زدرانػػى ألػ

يجمع سنكهدان قنس مش رؾ كا د كين الشون كالاي

ػػرؼ صػػردرط

مػن ي ػد رمػق يألراديػن ككننػا زلدهػة

ال ت كم تيا تلجن ل اليدلة نف ان مع يك ديػن – الهػنـ  -كيػ يررعػة صػادنف يكػندكف

يوػػنكف لػ النقػػنؼ لػ يقػػداما الرتػػنط .كػػنف الهاػػر يعنزيػػن ألػ ي دػػنف ك دػػرط كمػػن كػػنف يعػػنز
ده  .ككننا تصرخ قنئلة لرهنئان:
(مػػنذا تريػػدكف مهػ

مػػنذا تريػػدكف مػػم يػػألو الم ػػكدهة

نك ػ تجلاػػنف لػ العػػنر .ييػػم

ػػنم اريػ لكػ ػػم تاػػز ) ( )5كألضػعن ػػم يػػؤ كػػنف يهػػنؾ مدػػد سػػراد كيػػن رمػػز كادػػر
للمونكمة كين الشنال الم و الألم ييػنز لػ ا ػراـ زمدػع الُسػر ألػ دار رداػنر (يهخػرف لػ

مدد نخرتام ل رزل يملك قنط مجانلػة ...ككػنف يزكازاػم ييدػنف مدػد رػن راـ كادػر ييضػ ن)
( )72لزػػل ذلػػك تعػػرض الػػدار ليمػػعا الشػػرية وػػنؿ ال ػػنريدم الجزائػػريدم ( ف رزػػنؿ
الشرية يهاشنف الكراؽ ال كنف مدد سراد قد زمعان هد يت ى .كنننا يجمعنف يألو النراؽ
كمم ازل ذلك قلانا الررألة نلدان سنأللان) ()8
كقد ي جل مر ين ا تر ريمدد سراد كريل ألدى م ن يو ديى:
(ينن اذيل ل المدرسة كيتعل يشدن ك درط ..نه اررد يف يتعل ) ()77
يمن يمى ألود ريا يف تي م ي نالا ين أل العمل ل تاريل القمشة مم ( نزة)

تلك المديهة اليدكدية مع تننل:العمة( :س يتدم رواع

كلكم يل تعرألدم من الألم تعرضدم لى

نف ػػك ف زمدػػع اله ػػن العت ػ يمػػرف رنلجمػػنرؾ يُعػػريم كيف شػػم لمعرألػػة مػػن ييملػػم .ألاػػل
تريػػديم يف توػػع لػػك قصػػة سػػدئة كاف يعل ػ راػػن زمدػػع الهػػنس مػػن ػػنؾ صػػننع ذا ك ػ لدػػك
رررامة كصندرا القمشة ال تيملدهان ()70
كنف مر دائ ال فكدر أل ألوري كمعنننتا ألع يجد الجناال الشنأل :
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( ......كلكػػم لمػػنذا نيػػم ألوػػرا

يـ مػػر ك اله ػػن التريػػنا كننػػا تجدػػل ػػم

يألا ال ؤاؿ ككنف رعضا يونؿ ي دننن :يألو ق م هن يك :اهلل ا ل .كلكم يل يألا يضنح كنف
مر

يفا كد يك ف ا د رم ػل يػألو ال ف ػدراا .)73( ).....ككػنف ك دػرا مػن يوػنرف ي ػناؿ

السر ال نكهة أل (دار ردانر) ريسر هدة:
(كيهنؾ ي هدن  :يكلئك ي ادعنف يف يػيكلنا .كردههػن كردػها

ػنزز :ػنل

ػري ك ػنر

مم السنار) ()71
ككنف يكؿ لون ردم مر كال دنسة أل الشنرع هدمن دتل أل مخنيرو للفع دم:
(أل يألو الليخػة دتػل سػرال مػم اليفػنؿ لػ ريسػا

مػر الػألم سػر نف مػن ي

ػم

ردػدم رزػل تواضػنف لػ ك فدػى الهيدل ػدم .....)79( )...كلكؿ مػرط سػػمع صػنا مدػد سػػراد
كين يهال أل الهنس:
( يونؿ الم نيهنف ...ف سكنف الاعد يعملنف

ي ػػدكف رػػى زػػنع يػػنـ كا ػػد

يعملنف

ملا ػ ك ػػلا

ذا منتنا زن ن ألم ملكنا مػن

ل ػ تػػرؾ العمػػل .كلكػػم اليػػق يف الفع ػػدم نمػػن

ي ف مم ازل يؤ الم نيهدم ي رقننا  .ف يػؤ الم ػ نيهدم .ناػ ي ػرقنف

العمنؿ .ك يمكم يف ت مر اليدنط ل يألو الينؿ ...لود رلم شونئهن مم الشدط انى يصاح يعد
ين اليدنط الاادعدة لشعاهن.)76( )...
كلود نجح الكنتل أل تعمدق تصنر الم لو للركاية مم تعؿ سرد الناقع كتلق صنرط

لادئة تج مع ألدان عمنا الوار لزل النصنؿ ل ألكرط يهرد مهان الم لو كين ميتنذ ريسرار

الناقع م يوران رإ

نسى كتفكدرو كشػرل زػن الوصػة العػنـ كاوػر ألػ تصػرألنا شهصػد ان ك نادواػن

كمشنيدين ( )71كسن د ل ورا ين أل المضمنف صنرط تفنق يزمنا السرط كمشاد الجدط
(يـ ده ) ال تؤرقا معنننتاػن مػع المػرض ألاػ التػرل موعػدط مريضػة كألػنو يالػل يعنمػ ن كألػ
مرط قنلا اره ان الكارل ( نيشة):

ذا يصاح يونل ل العمل ان اا دنتى

(تونلدم ....ف اإلن نف يخل يعمل
قد يكنف يألا تدرا..
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يكنف تدرا اإلن نف الألم يصاح ائػن مػم ال اػن

نال ا تريم الألم يي ند ل مم يهلع لى ودنرى ..كد

يكنف منتى تدرا

كتنصة دم يكنف ا تركف ألورا ) (.)78
كقد سني

مل الت دم نيشة كمري أل مصهع ال جند ل دألع شاح الجنع م

السرط لف رط مم الزمم ألصنركا ي يدونف ل يما
(كيصايا الاه نف تشػ ادنف كػل شػ

نش رم قلدع مم اللي مم دم ل
تانر ما

م مزيد مم الاعنـ كاللي :
مػن دام ػن تجهدػنف رعػ

المػنؿ ررمػن اسػ اعهن يف

ػدم .يلػدل كػأللك يػن يمػ  ..كشػدئن مػم الػرز) ( )75كيػن

ل م نل اليد مهح الوصة آألنقن زديدط نً (ألع شػك ألػ يف تاػنير اليػناد

ين الهن دة ال نندة ال تل تلك اليمدة .ألان الألم ياعػ ألػ الوصػة الوػنل كاليركػة كالهشػنط.

كيػػن العصػػن ال ػػيرية ال ػ تيػػرؾ الشهصػػدنا ل ػ صػػفينا الوصػػة كت ػػنؽ اليػػناد )..
(.)02
ألنلكؿ مرط تعرألا السرط ل كزند ش
زديدط مم الاعنـ كنننا ي معنف هان

مم منؿ ألنئ

مم الممكم صرألى أل ينناع

يف الورار التدر كنف ردد ده أل اتجنو صرألى:

( ف الـ ي لان الونؿ الفصل يلدل كأللك الـ ي ال ت كل  .كينان ل ونؿ لكػ :

يف صهع يررعة ير فة يعه يف لدهن يف نش رم وعوة كدلػنا مػم الػدقدق كػل يػنـ يدػل .معهػ يػألا
يف لدهن يف نش رم الدقدق يك كقال كل ش ) ()07
كزن ا أل رط اليرال العنلمدة ال نندة ل زيد مم ال ان اليدنتدة لػ الُسػر الونيهػة ألػ
(دار سادانر):
(كنف ذلك أل ينـ مم الينـ شار ييلنؿ .النقا رعد الخار .مر يمر رمدداف الالدية.

كيػػن ي ػ ذم صػػفنرط اإلنػػألار تالػػق زئدريػػن الن ش ػ  )00()....ألضػػع ػػم يف راػػش الم ػ عمر
الفرن

ل يهفػا ضػد الهػنس ػ كقػد ينلػا اليػرال ألرن ػن ذاتاػن كا لػا مػم قاػل اللمػنف

كترد الهنس أل ضراال كادر للمانلاة رنليرية:
( ف سكنف تلم نف ل مدعند .نا يهرزنف ل الشنارع ل اتفنؽ :ف مم ال ػال

يف ي هدػل المػػر ف يهػػنؾ يمػران لػ زننػػل خػد مػػم الهاػػنرط يجػل يف يونلػػى الهػػنس ....يكػػنف
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يريد يف يي ج ل قدنـ اليرال  ..دم اك ش
ن

مر يألا الجمانر الألم يكػند يكػنف سػعددا

الهاز الألم ترد لدش ريى كزرألى يألا ال دل العنرـ مم الهنس ....ل يعد يفع .لود يصاح

زز ا مم يألو الونط الهرسن الكارل ال تؤكد رادط الاشر ضد دمنرين) (.)03
ألركاي ػػى (الػػدار الكادػػرط) ترسػػخ ألكػػرط ال ػػنرط كتيػدد رنادريػػن ل رػػدك ألػ ركايػػة اليريػػق

يك ػػر نضػػجن ككضػن ن تشػػكدل ال ػزاال كال هخدمػػنا ال دنسػػدة للفع ػػدم كالعمػػنؿ كال ػ سػ علم
كتوند ال نرط ضد الفرن ددم.

لػػألا كػػنف ضػػركري ن ا مػػند الكنتػػل ميمػػد ديػػل لػ زمػػم ال ػػرد ال ػػنريه كآلدػػة زمهدػػة

للركايػػة يم قدػػنـ اليػػرال العنلمدػػة ال نندػػة كمػػن راألػػق يػػألا الػػزمم مػػم ي ػػدا ز ػػنـ أل ػ ال ػػنريخ

الجزائرم مم ضرارنا كمونكمة كمن مم الممكم الونؿ اف ميمد ديل أل وعود ى كتيديدا ألػ

ركايػػة (الػػدار الكادػػرط) يوػػنر ا ن اػػنو لػ الاركػػنف الهنمػػد ناػػن ركايػػة تهاػػن كاس شػػراؼ للم ػ وال
ألضع م ينان ركاية تاشدر رنليريق الوندـ.
ف ا م ػػند الكنت ػػل ميم ػػد دي ػػل لػ ػ نم ػػط مع ػػدم م ػػم الشهص ػػدنا نم ػػط الااو ػػة

الم ينقة كنف ضركرين ألاؤ يم لنف يسنس المج مع كالميرؾ لاهدة ال نرط الوندمة ياوة تؤمم
ر رددر الكضنع ياوة المانردكف كالماعدكف كي يشهنص يادعدنف ألػ ردئػنا كاقعدػة مػم ريػ

كمديهة كلدل ريان ا مند الكنتل ل شهصدة يفػل ( مػر) كااػل رئد ػ للركايػة ألاػن دائػ

ال ن ؿ تخار يمنراا ال نرط أل نف ى لمن يراو مم ظل كذؿ ألل تعد الشهصػدة مجػرد هصػر

م يػرؾ رػػل مم لكػػة لفعنلدػة تػؤور ألػ ال ػػدا كتهلػػق المشػػنكل وػ تيلاػػن كتناصػػل لػ ظػػركؼ
مرنيرط زديدط (.)01
لود نجح الكنتل مم تعؿ شهصدنتى كتصنير ردئػة ركنتاػن النصػنؿ لػ ألاػ شػنمل

لإلن نف ألا شهصدنا كند ة أل نانرين الانيل تيكم ل دار كادرط ملدئة رنلمرارط كالفوػر ألػ

ظػػل ا ػ عؿ الفرن ػ

لهصػػل ألػ نانيػػة المػػر لػ مشػاد مريػع صػػنرط شػػعل يمػػنا مػػم ازػػل

اليصنؿ ل ر د تاز ركرامة.

511

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()71

آذار ()0272

العدد ()3

ف قػػنط ال ػػيودر للركايػػة يكمػػم ألػ نجػػنح الكنتػػل ألػ الهػػزكؿ لػ العػػنل ال ػػفل

الشهصػػدنا كي ػ أل ػ ممنرس ػ ان كيونسػػان ا

ػػنل

دنديػػة ػػنل الألعػػنؿ الاادعدػػة ال ػ تصػػدر ػػم

يشهنص نديدم م ل يألو ال صرألنا توػند اليكنيػة لػ

ني اػن كتهمػ العوػدط رنضػاراد كتهػدـ

ززئدنا كدقنئق اليد ( )09كتكش الداتل للهنرد كالهنرد للداتل.

المبحث األول :المكان المغلق
ي صػدر هػناف الركايػة (الػدار الكادػرط) ميمػنؿ د لػ مكػنن كاضػح مػم تػعؿ ييػعؽ

ملفػػنظدم (الػػدار) كي ػ الن ػػدط ال ػػكهدة اإلن ػػنندة ألدمػػن يعا ػ ملفنظػػة (كادػػرط) مػػدلن ن يينئد ػ ن
مانشػػران رنلم ػػن ة الشػػنملة يػػن ن يألودػػن ك منديػ ن كي ػن مػن ي اػػنرق مػػع الصػػنرط المرئدػػة ػػم (الػػدار
الكادرط) أل الركاية كمكنف ت ػكم ألدػى مجمن ػة نائػل ألنلرعػند الد لدػة كالرمزيػة للعهػناف ت دػر
الم لو كيجعلى يرس صنرط مكنندة م دار كادرط رعدط ينارق كرررؼ ك درط كيع ظ يف الكنتل

يس عنظ م النص (الكادرط) أل المػ م المكػنن ريسػ ززائػرم ميلػ كيػن (سػادانر) مػن يشػدر
ل تعمد كشارط المكنف ل الم نل الشػعا ألػ الفضػن العػنـ لمديهػة (تلم ػنف) ألضػعن ػم
الفضن المرلق للمكنف ذاتى.
ألنلمكنف المرلق يي ل رعدو ال دمدنئ لدل رينل ى الو رية ا ق ينمدة ك نمن كننى زػز

يمكم ا س رهن هى أل

رصنرط تجريدية
ألان ا

دنط الشهصدنا داتل الركاية كننى (يينم كيؤير ألعنلدنا اليكنية

ميمن ن لصف ى الاان راألدة المخارية ل الهرياة تعدش لدى الشهصدنا

نا الكل للمجمنع كالألم يه يل أل

عقنتى رنلشهصدنا ريرعند ألهدػة كألل ػفدة

كنمهة) ()06
ألإذا كنف المكنف م ن ة يهدسدة ريرعند يان راألدة تيكمان المونيدل كاليجنـ)01(.

ألإنػى ي يػػنؿ هػد ميمػػد ديػػل ألػ ركاي ػػى لػ درزػة نلدػػة مػم الهصنصػػدة كننػػى يجمػع رػػدم ػػدط
نال كيألكنر تصل زمدعان أل رسػ صػنرط الػدار ك ماهػنو الػد ل كالهف ػ

ألنلمكػنف يك ػل

ييمدة مم تعؿ الهشنط اإلن نن الألم يدكر ألدى ألا الادئة الينضهة ال تل ر
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لػ ك ػ الكنتػػل ك نسػػد ى يودمػػى يلدهػػن رصػػنرط تكػػند تيسػػر اسػ وانلهن للػػهس كيهضػػعان رو ػػرية
كاضية.
انػى تنضػع ألػ النقػا ذاتػى لونا ػد زمنلدػة مامػن كننػا

ف المكنف ك ف كنف مرلون
ر داة يمنرس الكنتػل مػم تػعؿ ذلػك الرسػ رصػمنتى ك سػونينتى الهف ػدة لدػى ألنلادػا يمػدنن

رصنرط م فرقة كأل النقا ذاتى يمهيهن مجمن ة م كنملة مم الصنر ألدمن يمهح الهدػنؿ ضػنألنا
لود الناقع)08(.
كقد كزد الهدنؿ مجنلى اليدنم كاسع ن أل اليركة المكنندة ركل من يما لػ النزػند

اإلن ػػنن رص ػػلة ألضػ ػعن ػػم س ػػنئر اليد ػػناا ألص ػػنر المك ػػنف اإلن ػػنن – الم ػػدف \ المه ػػنزؿ \
الجنامع \ الموني \ الشنارع \ الارؽ)05( .

يم انى يجمع ردم الداتل كالهنرد كالمرلق كالمف نح لػ ال ػنا .ألنلمكنف المرلػق

يرتاط مع كزندنن اإلن نن كيعكل اي منمنتهن كتصنصدنتهن.انى يشدر ل يقهع هن كتفن نن كيسرارنن
قلمن نجد ذلك راػألا النضػنح ألػ المكػنف المف ػنح .ف التدػر ي عنمػل مػع معادػنا ك دػرط رعدػدط
م الهصنصدة كالفرداندة كالألاتدة ال تكمم أل صنرط المكنف المرلق كمن يدكر أل داتلػى مػم

ي دا كصرا نا كمعنننط.
لود مهح الكنتل ميمد ديل صنرط المكنف دنية رإضفن صنرط كاقعدػة لػ المكػنف

الم م ل (ردار سادانر) انى يت رع ك دران مم صفنتان أل تدنلى دزان مكنندن داتل نصى كمعمنران
رهنئدن لى يرعندو الهنصة من يشدر ل د تػى الهنصػة ك رينصػنتى اإليدينلنزدػة كال وهدػة مػم تػعؿ
الجمع ردم الر ل ال دنسدة كا ز من دة كالتعقدة كالديهدة كقنلا ان كصارين داتػل الاهػن العػنـ

للمكػػنف المرل ػػق (دار س ػػادانر) كتعزي ػػز ك ػػل ذل ػػك ررك ػػنـ ينئ ػػل م ػػم ال ػػدا دنا ا ق ص ػػندية ال ػػ
نصرا أل رط زمهدة معدهة م م لة رن

عؿ الفرن

للجزائر كآونر اليرال العنلمدة ال نندة لدى.

كقػػد ي ػػم ات دػػنران هػػدمن زعػػل راػػل ركاي ػػى أل ػ صػػردر اسػػمى ( مػػر) ألػػنلتدر يم ػػل
صنرط اليداوة كالارا ط كالعدم المراقاة الم لصصة كالشرنألة رنل ؤاؿ كال ن ؿ نى دم الكنمدرا
الألم كضعى الركائ ك الألم سر نف من سد ينؿ و ن ل مؤور ألعنؿ أل ي دا ال عودة ف مم
يي المع خنا ل المكنف المرلق هد الكنتل أل ركاي ى شعنر شهصدنا الركايػة الرئد ػددم
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كتنصة مر ك يألراد نئل ى رننعداـ اليمدمة تجنو (الدار) كيػ مػم الخػناير الملف ػة للهخػر كػنف
ف يألا المكنف الكل الر م (الدار) ي يمنكم تاع

ل الشعنر رنلرا ة ك الاميندهة كين من

ل نجدو هد سكنف الدار كتنصة نئلة ( مر):
(ينان ردا كادر دق منقنؼ ل سكنف يما الكار ات صنر الهفونا .كازاة لدل
مػم تهنسػق تاػل لػ الشػنرع الضػدق الصػردر كرعػد النازاػة ركاؽ المػدتل كيػن ركاؽ

ألدان شػ

ل اله ػػن ػم يرصػػنر المػػنرط .كي صػػل
ػري مخلػ يتفػ مػم الشػػنرع كيػػن يهعاػ
ػ ييجػ ُ
الػػركاؽ ررهػػن لػ الاػػراز الوػػدي أل ػ كسػػط رركػػة مػػن  ...كننػػا ده ػ كالػػدط مػػر أ ك يك ديػػن

ي كهنف رعضا ألنؽ رع
العرر

ك نئر الهنس يهن ف الدار سادانر مألل كهلدة نيل) ()32

ألينلة ال راك كالز نـ كالفنقة زعلا مم المكنف (الدار) شدئ ن مرنيران ل ندرد لدى هد

ألنلادا كالمادا كالمانا أل اللرػة معهػنو كا ػد كيػن المكػنف الػألم يوػد ألدػى المػر ألػ

اللدل)37(.
يم انػػى مكػػنف الرا ػػة كالهػػنـ كال ػػكنف أل ػ

لجنناى المعهنم الهف

ػػدم صػػنر الادػػا صػػدركرط يتػػرل مرػػنيرط

كلزل تمػنـ ملدػة الفصػل اللرػنم ػم ا صػاع

رػدم الادػا الػألم

يػػرد ػػدط مػػراا ل ػ ل ػػنف الػػراكم كالػػدار كيػػن العهػػناف الرئد ػ للركايػػة لدهػػن يف توػػدـ ر يػػة
تهخدريػػة للمنضػػنع كننػػى الممػػر الػػألم سػػهلج مهػػى لػ داتػػل تهن ػػنا المكػػنف المرلػػق ألػ الر يػػة

ألنلدار أل المفانـ العررػ معمنريػن ميػل ييػنم رألػن كركاقػن كديننػن يك مجل ػن ك نشػن كمػن يناػن
تعه ركة اإلن نف كدكرانى أل يألا المكػنف ( )30مجدئػن كذينرػن مػعن تيضػدران تزيهػن كتادئػةن

كمػػن يف (الػػدار مكػػنف دكراف اليػػنـ لػ اإلن ػػنف رن اػػنر يف العررػ الوػػدي كػػنف يلػػزـ دارو يك ػػر
الكقنا

د

مونو ك مه جعنا سدن دة ك يمنكم للانو ك ال لدة تػنرد الػدار) ()33

يمن الادا ألإنى مكنف اإلقنمة لدعن يم نػى ي ػع كمكػنف للاػن كال ػلدة كالم ػنمرط
كمػػع تاػػنر اليدػػنط العرردػػة يصػػاح يالػػق لػ الادػػا ا ف (شػػوة) أللػ يعػػد يهػػنؾ ألػػرؽ رػػدم الادػػا

كالشوة مم د المنقػع ألػيف كػنف الادػا رعػدد معػدم مػم اليجػراا كاقعػن ألػ العمػنرط سػم
شػػوة .ك ف كػػنف مهفػػردان ل ػ الرض تنصػػة سػػم رد ػ ن يك  -ألػػدع  )31( -ألخنيري ػ ن ينا ػن ألػػنض
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مصالينا يك ت مدنا كاليودوة نان انزين نا ملدة س هدامنا اإلن نف كيادعة تعنملى مػع
مو هدنتى كتانرو العمران المرتاط ر دنقنا مندية ضنرية كسػكنندة .كيشػدر زنسػ نف رنشػعر لػ

ارتانط الادا مع الفضدلة اإلن نندة ألان يص الادػا رينػى (النزػند اليودوػ لإلن ػنندة الهنلصػة

ال ػ تػػداألع ػػم نف ػػان دكف يف تاػػنز  .يػػألا الادػػا يػػن المونكمػػة يػػن المونكمػػة اإلن ػػنندة .ينػػى
الفضػػدلة اإلن ػػنندة ك خمػػة اإلن ػػنندة) ( )39كرمعه ػ يدؽ الجننػػل الرك ػ الكػػنمم أل ػ الادػػا

كن دط مكنندة يصرر مم الدار .كرنلعندط ل الركاية ذاتان ألإنهن ك ل يألا السنس يل هخدرم نرل
تيديد ال هنع الينصل للمكنف المرلق رداية مم الدار نف ى كالألم ي شكل مم دط يق نـ كي

كن ت :
 -7الانال الهنرز :
الانال رمعه المػدتل الػألم يػدتل مهػى اإلن ػنف كالاػنؽ الػألم يػدتل مهػى كرمعهػ مػن

يرلػػق رػػى ذلػػك المػػدتل مػػم الهشػػل ك دػػرو )36( .ألاػػن اليػػنزز الكؿ رػػدم الػػداتل كالهػػنرد

يشػػدر لو ػى ل ػ الهصنصػػدة الكنمهػػة كرا و أل ػ

ػػدم رعكػػل انف ػػنح ل ػ ا نكشػػنؼ كقػػد كرد

اإلشنرط لدى أل نس الركاية لمرط كا دط ل ل نف الراكم المراقل(:رنال المدتل الػألم ي ػ هد
لػ يػػنر مػػم الهشػػل دػػر ميكػ ال ادػػا ألػ الجػػدار .زقػػزؽ الاػػنال ألػ يكؿ المػػر وػ انف ػ ح

يتدران .كرلرا قنط ردو نى ألرقع ألرقعة يزا ي منؽ الادا)31( ).
ألنلهس أل يألو المواع يكش لهن مم تعؿ من تن

اي را كاقع مريػر ألػ ألضػن مكػنن يشػعرؾ رنل ػدا

رى رده ى مم تهلهل كضع ك

رػدين مػم رػنال الػدار المػر الػألم يػؤور لػ

ػػنس س ػػكننى رن ن م ػػن لػ ػ ي ػػألا المك ػػنف ال ػػألم ييمد ػػى ػػم اله ػػنرد س ػػنل ي ػػألا الا ػػنال

الم دا

مم دكف يف يجنرم ج الدار نف ى ألان مم ال عة كالر نرة من يجمع دد كادر مم

ال كنف داتلى:
(تشاى دار ردانر يف تكنف رلدط .ر نران الناسعة زدان تجعل مم الم عألر لػ المػر يف

يونؿ من دد ال كنف الأليم تؤكيا

ل كزى الدقة) ()38
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ألاألو ال عة كالر نرة تو هصنف دد كادر مم الهنس المامشػدم كالػأليم تجمعاػ صػنرط

رػػؤس كا ػػدط ت يػػرؾ ال ػػدا كالشهصػػدنا ألػ داتلاػػن رشػػكل م هػػنم ل عاػػر ألػ الهانيػػة ػػم
از منع رشرم ل منئدط كا دط.

 -0ألهن الدار:
ألهػػن الػػدار مػػن ام ػػد مػػم زنانااػػن كالجمػػع يألهدػػة ( )35كياػػدك يف العػػرال قػػد اس ػ عملنا

كلمػػة ألهػػن قريه ػن للػػدار ده ػن كللادػػا ده ػن آتػػر مػػع يػػرادو المعه ػ ذاتػػى ألوػػد زػػن أل ػ اليػػدي
الشري م نئشة رض اهلل هان( :ل ي ول يرنم كيمن يديهنف الديم كل يمر لدهن ينـ

ييتهػػن ألدػػى رسػػنؿ اهلل صػػل اهلل لدػػى كسػػل يرأل ػ الهاػػنر ركػػرط ك شػػدة و ػ رػػدي لر ػ ركػػر ألػػنر ه

م جدان رفهن دارو ألكنف يصل  )12( )...ك أل

زادر رم ماع

دي شري آتر زن من نصى ( :م ننألع رم

م ير يريػرط الدكسػ رضػ اهلل هػى قػنؿ:تػرد الهاػ صػل اهلل لدػى كسػل ألػ

ينئفػػة الهاػػنر يكلمهػ ك يكلمػػى ػ يتػ سػػنؽ رهػ قدهوػػنع ألجلػػل رفهػػن ردػػا ألنيمػػة.)....

()17
ف كزند الفهن أل الػدار يعاػ المكػنف سػم ى كتمدػزو ألاػن يه ػرؽ يك ي نسػط الػدار

لمن ي مدز رى مم ينؿ كام داد سنا يكنف مم كسط المكنف يك أل زناناى من يعاػ شػعنران ر ادئػة

اإلن ػػنف الػػداتل للػػدار المرلػػق ل ػ نف ػػى كالاعدػػد ػػم العدػػنف أل ػ العػػنل الهػػنرز (المف ػػنح)

ر كنف ك تصنصدة المكنف الألمُ يودـ كيلج لدى كقد كرد اإلشنرط لدى لمرط كا دط ل ل نف
الراكم:
( يف الفهػػن الػػألم ترادػػى ي صػػنف الدالدػػة الم شػػنركة يرػػس راػػم.يناػػم يمألنػػى رػػألينرام
ك ينرام كيز مم المدتل) ()10
ألنلفهن مزد

كيكند يكنف مخلم ن لشدط اشػ انؾ يل صػنف ألدمػن ردهاػن ألاػن مف ػنح مػم

ال ل ألع سو ك نمن زداريم ييدداف كيشكعف الممر الداتل ل قلل الدار.
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رعد يف دتلهن مم رنارة الدار كمررنن رفهنئى صرنن ا ف أل داتػل الػدار ألنلػداتل ييمػل

الاناية المكنندة اليودوة للمكنف لد ل ان كنزند أله كنف ألضعن م الد ا العمدوػة للاهػن
المكنن ل ا انر يف ا ت ع ا الينصػلة ألػ داتػل الػدار كمكػنف مرلػق ألدػى شػمنلدة كتعػدد
كتمدز كينية لان سانتان ل ال نكم ألدى.
 -3الدار مم الداتل:
ياػػدك كاضػػين ػػدـ تكدػ سػػكنف الػػدار مػػع الػػدار مػػم الػػداتل ك اػػنرو سػػجم كادػػر يك
مع ول (كنف ييلى كزمدع يكلئك الأليم يضاررنف مم نلى ل در نانية يأل هنف ألدمن يخار لاألا

المع وػػل .ينا ػ يي ػنكلنف يف يضػػدونا دػػنتا كيف يهزلػػنا راػػن ل ػ م ػ نل اليدػػنط أل ػ زنزانػػة مػػم

سجم..كنننا زمدع ن يه ولنف مم هن ل
ينئشة مدن

هن كيننألا أل ال راال كننا دار سادانر تعدش دنط

دنط يازين اليهق كالرضل كالهنؼ أل كل ليخة ....ف اليجنرط ألػ يػألو الػدار

تعدش يك ر مم الولنال)13( .)...
ألػػنلهنؼ كػػنمم أل ػ صػػدكر سػػكنف الػػدار رجمدػػع يناروػػى ممػػن يػػن كػػنمم تل ػ رنار ػػى

الم دا د ػػة ال ػ ػ

يصػػايا ػػدكط ل ػ

تي م ػػل ض ػػررنا ق ػػدـ ش ػػري ( ف رز ػػنؿ الش ػػرية يي ػػنف يف دار سػ ػادانر
ػػدم ػػرط .ف دار سػػادانر تع ص ػ رهنألاػػن كر يػػديان ف دار سػػادانر ال ػ

كػػركا ننماػػن ك يػػد ين تكشػػر ػػم يندنراػػن) ( )11ألاػػن مػػم الػػداتل رػػؤرط نشػػنط ن ػػنن يػػؤير

ل دا ككقنئع الراكية يخار انعكنسان كاضين ل ألضن و العنـ.
فا

التدػػرط تكػػند ترا ػ

انراا الوصددط ال تفرضان الركاية تيت مم تعؿ الادئة الداتلدة للدار ألاألو
ل ػ سػػنئر الععمػػنا الدالػػة أل ػ الػػهس مع مػػدط ػػم آلدػػنا تعادريػػة تنضػػح

مػػدينا ا نك ػػنر ألػ داتػػل قنقعػػة الػػدار كننػػى المكػػنف الك ػػر ييػػن ان كالػػألم يكمػػم ألػ ر ػػنية

الصػػنر ر ػ ق ػػنكتان (الاػػؤس يجعػػل الهػػنس أل ػ دار سػػادانر زان ػ  ..ان صػػنال اليفػػنؿ يصػػاح

يضع كيكيم.النزنو أل الادا ت يفز كتزداد سمرط.يل دم تزاؿ م عة كم مددط ألدان ال منع
م ))19(.
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ك ذا دنن لػ يان راألدػة الػدار الداتلدػة كترياػة تنزيػع يق ػنمان ألإنػى دار مػم يػنرودم

رد لػػة كزػػند الائػػر ألػ الاػػنرق الرضػ كالشػرألنا ألػ الاػػنرق ال لػ سػػكم نئلػػة راػػل الركايػػة
( مر) ألدى ألضعن م المانرخ كالمرا د .
ي .الائر :كين أل الانرق الرض للػدار كيرسػ كزػند صػنرط مامػة ػم يادعػة الػدار كننػى يفػ ح
آألنقن زددط م صنرط المكنف مم تعؿ الد لة الهصدة الناردط أل الركاية:
(يتػػألا ركػػرط الائػػر ت يػػرؾ ألػ الماػػاخ تيػػا .كيتػػأل الوػػندكس يهزلػػق.يػػن يػػن ذا الوػػندكس
يرتا رنلمن .كين ين ذا صنا المن ي مند دم يرتفع الوندكس))16( .
كمػن يف مفػردط  -تيػا  -يشػدر لػ كزػند تعدديػة الانارػق ألانلمػن كػنف يهػنؾ تيػػا

صػنر مػػم الاػػديا يف يكػػنف يهػػنؾ ألػػنؽ.ألضػعن ػػم د لػػة نصػػدة يتػػرل ترسػػخ صػػنرط تعػػدد ينارػػق
الػػدار كمػػن أل ػ مواػػع ا تػػر مػػم الركايػػة..(:ك دنشػػة كمػػري ت يػػدونف رصػػنا ػػنؿ م ػػدألق مػػع
دريمن مم الف دنف تيا .كلكهامن صعدتن ل الررألة ألنران)11( )..
ال .المااخ:
(كنف مااخ الانرق جرط كادرط زدرانان سند ك يرضان رعط كادػر ت ػراك

لدػى يشػدن

ك درط مم كل ننع كلدل لان رنال .ف ضن ان ضعدفن تنأل ن يدتل ل اليجرط .يمػن الاػرد ألاػن ياهػن
قنتػػل )18( )..ألاد لػػة الػػهس ال ػػنرق ػػم الائػػر المنزػػند أل ػ الاػػنرق الرض ػ كالػػألم يػػن زػػز
داتلػ مػػم الماػػاخ يسػػفعن كيػػألا يشػػدر لػ يف لكػػل يػػنرق مااهػػى الم ػ ول ألصػػنرط الماػػاخ
يم ى رصلة ل داد الاعنـ رودر من يعه مكػنف م ػركؾ ي ػندو الخػعـ ي ػ هدمى الهػنس لهػزف
نزدػنتا مهػى دكف ػداد الاعػػنـ ألدػى (يترزػا كرسػػدن مراػران مػم رػػدم ركػنـ الشػدن ألنضػػع ى كرا

ظار الجدط و يزل ػ ان لدػى )...ألػنلمااخ يهػن مراػر ك دػر ال ػراض رد لػة – ركػنـ الشػدن ألدػى
كينضح يألا الش

الائر ككمن سدرد

كزند مااخ مش رؾ أل الانرق الرض للدار كمن كرد ي عو أل يشنرتهن ل

و ن م المر نض.

د .المر نض:
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يف ألك الشفراا الهس كررط يززا ينضػح لهػن رمػن لػال ألدػى شػكل يك صػنرط الػدار

الداتلدػػة ألااوػ ن للمواػػع ا تػ ألػػيف يهػػنؾ يشػػدن مشػ ركة ي ػ هدمان سػػكنف الػػدار كمهاػػن الماػػاخ

كالمر نض:

(ياط مر ل الفهن  .ف المرا د

توع أل المااخ المش رؾ ...كترددا أل الانا

قرقعة ييانؽ ت صندـ .ف الصينف تر ل أل يألو ال ن ة مم الهانر ككننا تدكد تهخ الادا

كت ػػكل قػػناديل المػػن ل ػ يرض الفهػػن ك ل ػ الجػػدراف ل ػ م ػ نل الركاػػة و ػ تيتػػأل تي ػك

الرض رنلوشة أل يمة تكل)15( )...
ألنلهس يشدر ل كزند مااخ مش رؾ ألػ داتلػى رئػر كرػنلورال مهامػن مر ػنض مشػ رؾ

داتػػل الماػػاخ نف ػػى كاف يػػألا التدػػر يوػػع رػػنلورال مػػم ألهػػن الػػدار .يم يف سػػكنف الػػدار كلا ػ

يع مدكف أل ي منلا المهزلدة مم ياخ ك صنؿ ل المن كقضن الينزة لػ الاػنرق الرضػ
كتيديدان م المااخ المش رؾ.

كألػ الاػػنرق الرضػ مػػم الػدار ػػرؼ سػكم ألضػعن ػم ألهن يػػن كمااهاػن (كألجػػيط ألػ ح
الانال أل الانرق الرض ألي د أل يى قرقعة قنية كظارا مػم الاػنال قنمػة قصػدرط يػ قنمػة
ألنيمة ألارع لدان رزنؿ الشرية ملة وودلة)92( )...
د .الدرد (ال عل ):
كيوػػع رػػدم الاػػنرودم مػػم الػػدار إلدامػػة ال ناصػػل رػػدم سػػكنف الاػػنرق ال ػػنن مػػع الاػػنرق

الرض كمن يلعل دكران أل يفن زمنلدة ل المكنف الداتل كين شكل زمػنل اشػ ارا راػن
ردنا رردة تراودة أل المشرؽ كالمررال كيشدر الهس ل صهن ى مم ديد:

(تػػرد مػػر كيت ػػنو مػػم الررألػػة.كير ػػا دهػ نيػػن الػػدرارزيم اليديػػدم الػػألم ييػػنذم

الديلدز كيػ

تػزاؿ كسػه

تعػرؼ ييػم تضػع قػدمدان )97( ).ا ألنإلن ػنف دائػ الصػعند لػ

درزنا العلدة كال تكنف يك ر انيداران ك ردائدة كين ل
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ف الكنتػػل يػػهخ المكػػنف أل ػ ركاي ػػى رشػػكل يُيػػد ال جػػننل رػػدم مه لفػػة المكهػػة
الفر دة ال تدتل أل المكنف المرلق لدهلق ا ناانع الألم يرنن لدى كين مكنف مػزد رنلهػنس
كالشدن أل زن مم الشد الهف

.

ق .الررألة:
يف ممن شك ألدى يف دار سادانر قد ي نل ل

دط رؼ

يف الألم يامهن رألة

رال الركاية ( مر) ك نئل ى المؤلفة مم يمى ( دهػ ) كيتنتػى دنشػة كمػري كالجػدط (منمػن) كتكمػم

اليمدة أل دراسة الررألة أل الدار كننان ( دل الززا ال ت شكل مػم تجمعاػن صػنرط الادػا

كنزػػند كل ػ قػػنئ ي ص ػ رشػػكل يهدس ػ معػػدم) ( )93كمػػن انػػى كمكػػنف يػػدألع ل ػ اإل

ػػنس

رنلعزلة كي تيمل د ل ان الهنصة نرعقان ل ذاتان ل شكل رديعن يفرض نف ى رميمن تاػن

كنخنماػػن ػػم الهػػنرد الػػألم يشػػكل نلم ػ ن مف ن ػ ن كيكػػألا يرػػدك المكػػنف زػػز ان قريا ػ ن كألعػػن ن أل ػ
الشهصدة اإلن نندة تيوق تالعنتى أل ا م عؾ)91(.

كمم الممكم يف ت ينؿ الررؼ لػ كدػنف رمػزم هػ رنلمضػنمدم كالمعػنن كالػد ا

كي راألا ت نأل شركط العمق كالشمنلدة أل ال يودر ل مم يعدشنف أل داتلى ل ينؿ لػ

قنقعة نضهة لإلن نف مندين كرك دن (أل منا الميكل تالم دان مم الا نية كمػم الجػألر العمدػق
أل العك يجعلان ت عند رمجرد ذكرين))99( .
كمن تكمم قنط تيودر الررألػة ألػ

زلاػن لأل ػدا الػدائرط داتلاػن كتشػكدلان لينلػة مػم

ا سػ نر تلػ زػدرانان كتيودواػػن لينلػة ال هػنقس الهف ػ

هػد اإلن ػنف رػػدم تركزػى ػم الررألػػة

كدتنلى لدان كذلك ف المكنف المرلق مكنف ذك تيودر كقع نف

رعدد الور أل اإلن نف ألاألا

المكػػنف يكػػنف أل ػ يشػػد ػػن ا سػػانتى هػػدمن يكػػنف اإلن ػػنف داتػػل رألػػة معزكلػػة ػػم العػػنل

الهنرز رعدننى الم لصصة.
ينهن ذا ت اعهن ال دا ك اليناراا أل نس الراكية لنزدنن الررألة يك ر المنكم كركدان
كسان نط ل شهصدنا الرانؿ كيي يألو الررؼ رألة ( مػر) ألاػ تجمػع رػدم الاػركدط شػ ن ان
كاليرارط الشديدط صدفن ألضعن م الخلمة ينان رألة راعط ا مر:
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( ف دهػ

تعػػرؼ كدػ تػ هلس مػػم ارهاػػن لوػػد كضػػعا ألػ الررألػػة كننننػ ن ملدئػ ن ررمػػند

الفي ػ .. .كػػنف مػػر يضػػع قدمدػػى الم جمػػدتدم ل ػ الػػاعط ...كػػنف مػػر ييضػػم الكػػنننف ..نػػى
يدألا يديى ..ف مهخر الاعط ال مر الوػنن مػز ج..كننػا دهػ مورألصػة ألػ الاػرؼ ا تػر مػم

اليجرط)96( )...
ألنلررألة قد تينلا ل صنرط يشػاى مػن يكػنف رررألػة سػجم صػل الكنتػل ألداػن مكنننتػى

أل رس سدمدنئان ألنلررألة ل تكم رديعن م الهنرد أل الركاية لمن أل داتػل زدرانػى مػم صػنر
المعننػػنط الشػػديدط أللػ ت يػػنؿ لػ مكػػنف يلدػ يرنػػن لدػػى الااػػل ألػ الركايػػة (اليفػػنؿ ي ػػكانف
قناديل المن ل الاعط..ألمن يكند المن يه شر

ي اهػر منزػة ػنرط.لوػد اسػ ينلا الررألػة

ل ألرف يواعنف ألدى ينئ دم) ()91
ألنلررألة ل تكم تيم سنكهدان رل صنرا زز ان ضنألد ن مم ال ان اليدنتدػة لػ يألػراد
العنئلػػة يسػػرط ( مػػر) كمػػن تيمػػل ييػػة سػػمنا زمنلدػػة يمكػػم يف تُيػػد راجػػة ألػ نفنسػػا رػػل

العكل مم ذلك لعاا دكران أل انكمنش تفردي كاس وعلد ا كننان ته ل ك دران م الررؼ
الترل أل الدار ألضع م ينان رألة ر داة كا نية سنكهدى ألا لد ا مكننػن مركاػن (المكػنف
الألم يينم نف ى كيينم مكننن آتر)( )98كمن كنف الينؿ مػع الماػاخ المشػ رؾ ألػ الاػنرق

الرض الألم نل ػم رئػر كمر ػنض ألضػعن ػم كننػى مااهػ ن.كيع ظ يف الكنتػل لػ ي رسػل
ك دران أل كص (الررألة) أل معرض تانرى العنـ ألل يفػرد مػم الم ػن ة الهصػدة الولدػل رػل
ركز يك ر م اليد الدائر داتل الررألة كيادعة سلنكدنا الشهصدنا يوهن تعرضان لضرنينا
اليدػػنط كالمكػػنف مع ػ ن (

ػػل المػػر يف يػػدتل مػػرط ل ػ

م يدلة ألدان .در يف ده كننا أل

ػرأل ا اليودػػرط ػ يػػدرؾ يف الاػػراكط

نزة ل الاػراكط ػ ت ػ ادع يف تعمػل .كيناػن لمعجػزط

يف ي دان مم سكنف يألو الررألة ل يو لى الير ل ا ف .الاػنا ألػ الهػنرد يا ػز كي ػنقط اػنران
رلنف الرمند .ككل ش مرمنر رجيد مم الضدن  .اليفنؿ يصادمنف مم يألو اليرارط الدنر ة
رارط شار آال)95( ).
لود رس الكنتل صنرط كاقعدة مانشرط لينلة الررألة كقنرف ردم الداتل كالهنرد لدشدر

رػػأللك لػ الجيػػد المنزػػند ألػ الهػػنرد ألاػػن نف ػػى ألػ الػػداتل رنسػ هن سػػدندط اللػػنف الرػػد
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(يشػػعة الشػػمل) أل ػ الهػػنرد كسػػدندط الخلمػػة يك الهػػنر الصػػهن

الدار مكننػ ن مالوػ ن
ال فرد يليجم لدل

الهنألػػا ألػ الػػداتل.ألػػإذا كػػنف

نائػى نف ػى ككػل الشػدن المنزػندط داتلػى ( )62ألػإف الررألػة تم ػل نلػة

كنف المكػنف كلػى (الػدار) يم ػل نلػة كا ػدط كيػ نلػة سػلادة منمػن
ألاهنؾ قاح ألػ المهخػر تعمػد الكنتػل ضػفن و لػ شػكل كلػنف الررألػة مػم الػداتل كصػن ن لػ
ظانر نونط الوصنر أل ال صمد الاهدس للػدار ررم ػى كذلػك ألػ الاػنرق الرضػ

هػدمن زمػع

ردم الااخ كمن الشرال كالمر نض أل مكنف كا د من يعه يف معمنريػة الاهػن للػدار يعػنن مػم

قصػػنر زمػػنل كأله ػ كصػػي يػػدؿ لػ ػ ينمشػػدة ا ي مػػنـ رنل ػػنكهدم ألدػػى ك تشػػددئا لد ي ػػنؿ
المكنف كلى (الدار) ل

نلة كا دط (كنف مر قد ان ا

ف الررألة ل تعد مكنن ن يمده ن ي ا

ل تشادى دار سادانر ر جم) ()67

من رى مم الهنرد ألا قنرلة ل الفػ ح كػنف

رنرا ػػن ض ػػعد ر ػػنؿ كم ػػن كنن ػػا رنار ػػة ال ػػدار (كلك ػػم م ػػر ألنز ػػي كلاػ ػ ن ذاا م ػػن يص ػػعد ني ػػن

الجدط .شك يف رائية الاعنـ الألم أل الانسة ي ال ػ تجألرػى لػ يهػنؾ ..كمهػأل ذلػك اليػدم
يدركػػنا يف رائيػػة تف ػػخ قنيػػة يعػػرؼ مصػػدرين يػ ال ػ زػػألرا الكػػعال .كلمػػن يصػػايا يػػألو

الرائية قنية تزك الننؼ ألامنا ينان صندرط م الجدط نف ان) ()60
يف الررألػة قػػد تي ػنم داتلاػػن مكػػنف مػم نػػنع آتػر ذلػػك يػػن ز ػد المػػريط م مػ عن
ريرهة الجدراف (زينر) أل رألة يترل مم ُرؼ الدار:
(كػػنف الصػػا ييػػل
اس ل .كشعر مر ألجيط راميندهة

نس ػن تفد ػن رينػػى مشػػدكد ل ػ يػػألا الج ػػد ز ػػد المػػريط كقػػد
اد لى رم لان مم قال) ()63

ألج د المريط يم ل تعنيض ن مؤق ن م سلادة كقصنر المكنف (الررألة) ألان مكنف ييل
ألدى الركح انى مكنف [ لنل ] ( )61ألدان اللدننة كالرينرة كالدؼ كالعار الفناح.
كيهػػنؾ يمكهػػة يتػػرل لاػػن دكريػػن ألػ الاهػػن العػػنـ للػػهس الركائػ كتم ػػدم الياكػػة كي ػ

تػػدتل ضػػمم المكػػنف المرلػػق كتؤلػ ك ػدط مػػم ك ػػداا معمنريػػة المكػػنف ألػ ال ػػدا كيالق
لدان [المكهة ال كمدلدة ] ()69
د يمكم ألألى ذا كنف در مل ي ال ينم ن تنم ن رنلمكنف العنـ للركاية كي :
ي -المدرسة:
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كين مكنف الصان كا ز منع كال جمع ألضعن م كننى مكػنف ل لوػ العلػنـ كالمعػنرؼ
كالألكنر ك هد مينكلػة توصػ الفضػن المكػنن للمدرسػة مػم تػعؿ الػهس نك شػ يناػن مدرسػة
قرياة مم دار سادانر أل كساان سن ة كاسعة:
( ف الج ػػرس ال ػػألم يعل ػػم ناني ػػة أل ػػرط ا سػ ػ را ة ينش ػػك يف ي ػػدؽ الاد ػػند ألػ ػ س ػػن ة
المدرسة رلم ذركتى)66( )...
يمن الص الدراس ألإنى يشاى من يكنف رررألة كادرط يينم رداتلى مهنضد كنناألأل:
المعل ػ

(مػػم مػػهك يعلػ معهػ كلمػػة :الػػنيم .ألونمػػا ركػػنا كػػرا يػػدك الفصػػل .ألضػػرال
ػػدل المهنضػػد رعصػػنو ألي ػػند ل ػ الون ػػة الهخػػنـ .ري ػ ال عمدػػأل ألدمػػن ػػنلا كيػػنؼ

نخراتا ردم المهنضد ك ل الجدراف كمم تعؿ الهناألأل كأل ال و )61( )...
ألنللن ػػة الهصػػدة تاػػدم نلػػة اليدػػرط هػػد تعمدػػأل الصػ مػػم سػػؤاؿ المػػدرس كقػػد تيوػػق

صنرط للمكنف ي آل مع هنصر يترل مػم زمػنف ك ػد ك يألكػنر ألنلمكػنف يخاػر ألػ الػهس
ال ردم رمعزؿ م العهنصر ال ردية الترل رػل يف يهػنؾ نن ػ ن مػم الػ ع

ك ال ػآل رػدم يػألو

العهنصر ل عمل زمدعن أل تشكدل لن ة أل دف نئدة زمنلدة)68( .

ف م ػػم الناض ػػح يف الكنت ػػل لػ ػ يُعػ ػر كاد ػػر اي م ػػنـ للفض ػػن المك ػػنن المدرسػػ رو ػػدر

اي منمى رنلفكرط ك الموصدية مم يرح يسئلة كادرط المدلن ا كنلنيم كا س عمنر كألرن ن( :لدل

النيم ين الرض ال نعدش ألنقان ألي ل رل ين كأللك كل من ل يػألو الرض مػم سػكنف)
()65

كيك ألا قدـ لهن الكنتل المكنف (المدرسة) لدل كصنرط ألي ل ك نمن مل ل ترألية

الفكرط العنمة أل الهس ركنملى مم تعؿ اليناراا الدائرط داتل الص الدراس كعنمل م ن د
ل ترصدم شفراتى الهصدة كرس ينر المكنف المعاا ييدلنزدن سدنسدة.
ال -الفرف:

نهػػن نجػػد أل ػ رسػ معمػػح الصػػنرط المكنندػػة هػػد الكنتػػل ميمػػد ديػػل ييمدػػة معػػززط

للعهصر الاهد نم الم م ػل رػنلفكرط المشػيننة .كقػد شػنرؾ (الفػرف) المدرسػة ألػ ذلػك كلكػم يػألو
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المرط مم زاكية اق صندية نكؿ الكنتػل يػناؿ صػفينا ركاي ػى يف يصػنر مج مػع مومػنع سدنسػد ن
كزنئع ياي من ي د رموى:
(كنف تركد " مر" لشرا الهاز مم ي ل المنر ل نف ى ...ككصػل مػر لػ الفػرف

مػن يشػػد ألر ػػى رر يػػة الر فػػة ممػػدكدط ألػػنؽ الرض لػ يلػػناح مػػم تشػػل كصػػفنئح مػػم المعػػدف

ته خر يف يدسان أل الفرف رزل م ند يهرد ك فنو كريسى مم اليفرط ال أل الونع ...يف للهاز

أل يألو المرنرط العمدوة ردضن نمضن..ي من كنف يكاػر سػركرو ريمػل الر دػ الادػل لػ الادػا
يف مر يي ضم الر د رصدرو)12( )....
ألمػػم الممكػػم ت ػػمدة يػػألا الهػػنع [رنلمكػػنف الفػػنتح للشػػادة ] ( )17ألاػػن يشػػدر أل ػ

اإلن نف الشاناا مم آكل يك شرال يك زهل كي لدل مم تعؿ ال زكيػق الػألم ألػ المكػنف

كلكم مم تعؿ ألعل اإلن نف ك رك ػى ألػ يػألا المكػنف ( )10الػألم ييوػق ألػ نفػل اإلن ػنف
الرضن كال ركر كقد اس عنف الكنتل أل رس صنرط الفرف كمكنف (يلد ) ريشدن تشرل دزان مم

المكنف كي أل نفل النقا تمػنرس دكريػن ألػ الفضػن المكػنن كنزػند مػندم كت م ػل رػنللناح
الهشادة كالصفنئح المعدندة و اليفرط ال ألػ الوػنع (ال هػنر) ألاػن التػر مكػنف لػدس العجػدم
الورص ػ ل ػ داتلػػى ألػػنلفرف راػػألو مكػػنف مركػػل ييػػنم أل ػ داتلػػى ػػدط يمكهػػة كمػػن يػػن ػػنؿ

(المااخ) الألم ساق اإلشنرط لدى.

المبحث الثاني :المكان المفتوح
ف تيلدل الفضن المكنن ألػ الركايػة يوندنػن لػ ألاػ يشػمل ك يكضػح لاادعػة الاهػن

العنـ للركاية ل الصعدديم الفكرم كالفه

ألدراسة المكنف سدؤدم رهن ل ال عرؼ لػ يادعػة

الشهصدنا الرئد دة ك ال نننية الداتلة أل رهن ين ألضعن م اك شنؼ شاكة الععقنا ألدمن ردم
هنصر العمل الركائ  .كقد رراا سدزا قنس المكػنف ك اك شػنؼ تينلفنتػى الداتلدػة (رنلنصػ )

كعهصػػر رهػػن يسنسػ ل ج ػػدد كألاػ المشػػاد المكػػنن ألاػ توػػنؿ( :كممػػن شػػك ألدػػى يف ركائدػ
الورف ال نسع شر اي منا اي منمن رنلرن رنلمكنف رمعه يف ددكا العنل الي
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شهصدنتا كز دكا تج ددان مفصعن .ككنف لا أل ذلك دط يسنلدل كي راض ..ككنف مم يي
السنلدل ال اتاعنين أل تج دد المكنف يسلنال النص ) ()13

يف يألا النص العنـ للمكنف يكف ك دو أل تييدر الصنرط المكنندة الم داتلة

مع هنصر ألهدة يترل سػاق اإلشػنرط لداػن مػم شهصػدنا كي ػدا كألكػرط مركزيػة ألػنلناقع يشػدر
لػ ضػركرط يف يرسػ النصػ صػنرط رصػرية ت ػن د لػ دراؾ المكػنف لرنيػن مػم تػعؿ اإلشػنرط

ل يززا المكنف ك يرعندو ألنلنص رينزة منسة ل تفعدل الشهصدنا أل كاقعان مػم تػعؿ

يألكنرين ككزانا نخرين ك ال دا الدائرط أل ميداان اإلن نن كيألا يعهػ يف النصػ تاػنط

يكل يجل يف تلداػن ات ػراؽ الشهصػدنا للمكػنف كذلػك ف الشهصػدنا يػ ال ػ تعػدش ألػ
يألو المنكم كت ع

معان كتهدمج ألدان)11(.

ف ألا ػ كػػل مػػن سػػاق ي الػػل مراقاػػة تاػػنر ألعنلدػػنا الشهصػػدنا لػػدل ل ػ الصػػعدد

المكػػنن المرلػػق ألي ػػل ك نمػػن المكػػنف المف ػػنح ييضػن ف التدػػر يم ػػل ال اػػنر الاادعػ للعمػػل
الركائ الماه ل اكة كي دا كصرا نا .كقد نكؿ الكنتل أل ركاي ى يف يرس صنر يألو
المكهػػة كاف كػػنف يقػػل ييػػن ان ك يك ػػر مانشػػرط

انػػى صػػل اي منمػػى الكاػػر ل ػ رس ػ معمػػح

المكنف كألعنلدنا الشهصدنا ر قلة المكهة المف ن ة ت نيجػن ل اػنر ال ػدا كالشهصػدنا
أل كاقعان المكنن المرلق.

ف المكنف المف نح ه رنلمعادنا كالمعنن كالد ا.ك هد ت اع المكهة المف ن ة
أل ركاية تجدين أل من ييت :
 -7منقع الدار أل الفضن المدن العنـ :كقد يشنر لدػى الكنتػل ألػ نػس الركايػة لػ ل ػنف
الراكم:

(تشاى دار سادانر يف تكنف رلدط.ر نران الناسػعة زػدان تجعػل مػم الم عػألر لػ المػر

يف يونؿ من دد ال كنف الأليم تؤكيا
دي ة

ل كزى الدقة دم شق قلل المديهة كيقدمػا شػنارع

جاا العمنراا الجديدط كرا ين تلك المانن الوديمػة الماع ػرط ال ػ رلرػا مػم تراصػان

يناػػن تؤل ػ قلا ػ ن كا ػػدان المديهػػة الوديمػػة كدار سػػادانر الناقعػػة رػػدم يػػرؽ ضػػدوة صػػردرط مل نيػػة

كي صنف الهانا الم عرش)19( )....
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ألنلفضن المديه العنـ أل

آذار ()0272

نلة تصنرع ردم المانن الوديمة ال ي يقرال ل ال راودة

كالمعنل اليدي ة مم يرهدة كشػنارع ألػدار سػادانر كاقػع تلػ مػنراا دي ػة كيػ تؤلػ زػز ان
مػػم ػػدد كادػػر مػػم الماػػنن الوديمػػة ال ػ رهدػػا رصػػنرط ماع ػػرط كتم ػػل م ػػن نا مكنندػػة كادػػرط مػػم
المديهة ريد تكند تكنف مديهة ريد ذاتان رارقنتان المل نية كي دن ين الوديمة.
ف المكنف المف نح زز رئد

مم مكنننا الن

العنـ للادئة هد الكنتل ألاػن

يه لق ذلك تمنمن لنى يجد صدل صنرتى المكنندة رفضنئان العنـ كالهنص كين راألا ي عقػ مػع
المكنف الناقع الألم لى كزند ودو أل زرراألدة الاادعدة المعركألة كالم داكلة)16( .

ألمديه ػػة تلم ػػنف ككصػ ػ س ػػن نتان العنم ػػة لا ػػن كز ػػند كاقعػ ػ ألػ ػ الهنري ػػة الجرراألد ػػة

للجزائػػر كزػػد ألداػػن الكنتػػل ميمػػد ديػػل مجػػن ن دػ ن لممنرسػػة نشػػنيى الفهػ
صنر المديهة ال نش كترر ألدان ل هناا ينيلة.

ػػم يريػػق اسػ لانـ

 -0النيم:

كين مكنف يم لك مونمنا الشمنلدة المالوة كننى يي ضم كيي نم كل من سػناو مػم

المكهة المرلوة يك المف ن ة ك اللدفة يك المعندية ألضعن م المكػنف الع اػة مػم ألهػندؽ كشػنارع
كر نتدم كم هزينا كسن نا نمة ل در ذلك مم المكهة كمػن انػى مكػنف م دػر للػهفل يجنرػن

يك سلا ن لمن ي ركى مم يور خد أل العك

اإلن نن ألضعن م ك دى المانشر.

كيمكم الوػنؿ نػى ألضػن مكػنن شػنمل مف ػنح ألػ ظػنيرط

نػى مرلػق لػ

دػرو مػم

الكينف كالمرسنمة ل تنرية العنل ال دنسدة .كقد كننا الركاية مم رػداي ان لػ ناني اػن تعادػر
م صنرط النيم (الجزائر) يرنف أل رط تنريهدة معدهة كظفى الكنتل أل

تعلى (يف يعار م تجرر ى كمفانمى الجمنل
مػ ػػن كرد ل ػ ػ ل ػ ػػنف المعل ػ ػ

ملػى الركائػ لنػى يراد مػم

م اليدنط) ( )11كمم يي اإلشنراا الهصدة لدى

ػ ػػم (الػ ػػنيم يػ ػػن يرض ا رػ ػػن .يػ ػػن الالػ ػػد الػ ػػألم ن ػ ػػكهى مهػ ػػأل

يزدػػنؿ....لػػدل الػػنيم يػػن الرض ال ػ نعػػدش ألنقاػػن ألي ػػل رػػل يػػن كػػأللك كػػل مػػن لػ يػػألو
الرض مم سكنف)18( ).
ألان مكنف ر م كننى يشاى ر

الـ كالألم ياع

ل الدؼ كاليمنية كالاميندهة

أل ػ ييػػنـ الافنلػػة م لػػى م ػػل ردػػا الافنلػػة كالوري ػة كيخػػل نلو ػن أل ػ الػػألاكرط اإلن ػػنندة يػػناؿ
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العمر( )15ألنلركاية ترصد مجرل اليدنط لإلن نف أل كيهى الألم يم لك رعدان مكنند ن يجمع ردم
الرك

كالزمه كالرمزم مم زاة كالمندم النزندم مم زاة مونرلة.

 -3المديهة:
ف الركاية أل مجملان قصة مدندة (تلم نف) اتهألين الكنتػل نمنذزػى المكػنن الػألم

يعار م سل لة انينتى كتهنقضنا مج معى كصنر ا س رعؿ الم م ل يسنسن رنزند الم ػ عمر
الفرن

ل ارض رػعدو ألاػن لػدل مكػنف ينتػنر تصػنرو الكنتػل ك نمػن مديهػة ألػ

يان راأل يي نم أل

دكدو تهنقضنا دط مم يمنف ك دمى كيلفة كتنؼ كقلق.

ألنلمديهػػة داتػػل الركايػػة زػػنمع لػػن

م صنر ال ػآل

نلػة كزػند

مػع كزنديػن ألػ

م ل ػػل مػػم الصػػدامنا كالواػػر كالعهػ ألضػ

دػنط سػكننان م ػ هدمن الصػنا العلػد المالػع كيػن صػنا

ييوق مجنؿ ر ية كاسعة ت ن د ل صنر ا س ألكنر كالمهنقشة كاإلضنألة ()82
ألاألو المديهة ت عرض ن كنسنا كتاديد أل كزندين:
( ف مػػر يعػػدك أل ػ مديهػػة موفػػرط كيػػن مػػم ػػدم ل ػ آتػػر يصػػندؼ رز ػعن مػػم رزػػنؿ

الشرية يك كلان تنئان ين لى مم ألراغ ...ف اليدػنط قػد ان ػياا مػم مديهػة تلم ػنف ال ػ تررقاػن
شمل رنيرط) ( )87ألصنرط المديهة العدنندة تشدر ل تعرضان ل صدمة قنية نكؿ الكنتل يف

يرس معميان مم تعؿ مفرداا نصدة م درط كاضية الد ا مم قادل (موفرط – ان ياا –

تفرقان) ل يملهن ل تصنر معنننتان مم زرا تاػر دايػ لد يػنؿ المكػنف المف ػنح الناسػع لػ

ك لة م نيجة تيا لادل الشمل ان يل ييلان مم شنار ان ل صدر أل الهانية م ن ة مكنندة

رفضػػن شنسػػع مف ػػنح ك ألػػنرغ مػػم النزػػند اإلن ػػنن الػػألم يمدػػز يم مديهػػة ا دنديػػة أل ػ سػػن نا

الػػألركط مػػم الهاػػنر ألل ػ يعػػد ي يػػرؾ أل ػ المديهػػة سػػنل رزػػنؿ الشػػرية كي ػ آ ا قمػػع رشػػرية

ككعال كي كنئهنا ينئمة تاي

ػم ألرائ ػان ككػيف الكنتػل يريػد يف يشػدر لػ يف (الشػرية -

الكعال) أل نلة ري ك ش م الفرائل كالارائد الاشرية ألكنف لزام ن لػ يػألو الارائػد يف
تهزكم كته ف م النخنر ل رؾ كرائان مديهة ماجنرط ألنر ة كتنكية مم الركح.

ك هد الهخرط الشنملة ل ألضن المديهة (تلم نف) نرصد ددان مػم المكهػة المف ن ػة

ال تشكل ال دمدن العنـ للمديهة كي :
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ي .الشنارع:

يُعػػد الشػػنرع ا ػػد ييػ المكننػػنا المكنندػػة المف ن ػػة للمديهػػة ألاػػن ي شػػكل رمجمن ػى

شكعن ضنرين يك تراودن معدهن كننى يمدز المديهة م درين مم المػدف لمن ت مدػز رػى مػم تصنصػدة
كذاتدة تنمخاروُ كيألا يعه يف الشنارع لد ا يمكهة ينمشدة يمكم ترنضدان كتجنكزين أل العمل
الفه الركائ رل ي يمكهة مامة كرئد دة تشدر ل المزاد العنـ ل كنف المديهػة كقػدراتا

لػ

ا نا كألا صنر اليضنرط كالمديهة كلود كردا الشنارع أل صنرتدم م هنقض دم الكل صػنرط

الهنا كي صنرط سلادة رمجملان:
(يصايا المديهة ألجيط يشاى رمديهة قد تلا مم اليدنط مهأل آ ؼ ال هدم شنار ان

الناسعة ي ي ف يػرؽ تنلدػة قديمػة صػم ا ضنضػن ين مهػأل زمػنف رعدػد)( .)80ألمفػردط (ألجػيط)
تيمل د لة نلػة ينرئػة ألنزػيا المديهػة مػن يوػنر ال ػكنف لػ تػرؾ الشػنارع يررػ ن مػم تاػر قػندـ

داي .

يمن الصنرط ال نندة ألا الينلة الاادعدة المع ندط للشنارع:
(...ألاعػػد ذلػػك الفػػراغ المفػػنزا الػػألم قػػنـ رعػػد الخاػػر ترزػػا مػػم الهػػنؼ زمػػنيدر

الرزػػنؿ كاله ػػن كاليفػػنؿ كرا ػػا تمشػ ألػ شػػنارع المديهػػة لػ يػػنف ...ف نسػن زديػػدان
رنلشػػدن كالكنئهػػنا ال ػ ن ػػدا لػ ذلػػك اليػػدم )83()...ألػػنلمواع يشػػدر لػ زكاؿ الهاػػر
ال ػػنرق كالػػألم تم ػػل (رصػػفنرط اإلنػػألار للي ػػرال) كمعػػنكدط الهػػنس دػػنتا كنشػػنيا الاادعػػ

ألنليدػػنط يمكػػم يف ت نق ػ
المكػػنف لػ

(ألجػػيط) كلخػػركؼ قػػنيرط سػػر نف مػػن ي ػ د

تعػػنكف الهػػنس ذ

عقػػة كودوػػة رػػنل نتر الػػألم يُيدوػػى اإلن ػػنف ألػ ردئ ػػى كالػػألم يػػهعكل لػ الفضػػن

المكػػنن ررم ػػى كل صػػاح ل ػ كألػػق يػػألو الععقػػة رػػدم الشهصػػدة اإلن ػػنندة كمجنلا ػن اليدػػنم أل ػ

المكنف عقة قنئمة ل (ال نتر كاإل

نس رعدـ ا س ورار كاإل انط كررمن يكنف المكنف يك ر

سلادة ل الشهصدة أل خار أل صػنرط ُميامػة تلجػا لػ العهػ ك ػل الػألاا كميػن ا تػر)

( )81كيػن ألػ يػألا يكػنف ألػ يقصػ درزػنا تػنترو كانرعقػى لػ ذاتػى كيػألو ر يػة ي رشػح مػم
تعلان مكنننا نل الركاية ألا المخار اللفخ الكؿ كمن الملفنظ
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ال .المانن العنمة كال ن نا:

كي ػ يمػػنكم نمػػة مش ػ ركة يج مػػع ألداػػن الهػػنس لوضػػن يشػػرنلا الرسػػمدة يك يصػػنؿ

صنتا ل اكار دد ممكم مم سكنف المديهة كننان ت مدز رانرعان الرسم كايػ يػألو المػنكم
(مدػػداف الالديػػة) كسػػن نتان المف ن ػػة ل ػ

ػػدط شػػنارع أل ػ كسػػط المديهػػة ( :مػػر يمػػر رمدػػداف

الالدية .كين ي ذا صفنرط اإلنألار تالق زئدرين الن ش  .ينان منضن ة ألنؽ سو ماه الالدية)

()86
ألنلاهن المال لػ شػنارع المديهػة يم ػل صػنرط تيػدم لإلن ػنف لمػن يصػدرو مػم صػنرط

نألار شديد النقع ل يسمنع الهنس.

ك ل الر مم يألا الصنرط الونتمة لمكنف العػنـ (مدػداف الالديػة)

انػى ألػ النقػا

ذاتػػى مدػػداف تهػػنألل سدنسػ إللوػػن الهاػػل الديهدػػة كال دنسػػدة مػػم تػػعؿ سػػن نتان المالػػة ل ػ
شنارع المديهة:

(ل يعد يفعن .لود يصاح ززئ ن مم يألو الونط الهرسن الكارل ال تؤكد رادط الاشػر

ضػػد دمنريػػن .كننػػا زمدػػع الشػػنارع تصػػل يػػألا اليشػػد ألػ مدػػداف الالديػػة .ألاهػػنؾ كػػنف يج مػػع

سكنف تلم نف .ف يلنؼ القداـ تورع ارض الشنرع )81()...أل صنرط مهنقضة لألكل

هدمن

نلػػا ال ػػن ة كمدػػداف الالديػػة ل ػ رهػػن كتشػػكدل مكننػى يم ػػنز ريدني ػػى كايجنرد ػػى كيػػن مػػن يمدػػز

سػػن ة الالديػػة لػ مكػػنف ال وػػن الشهصػػدنا كننػػى مكػػنف مم ػػنز لهشػػر ا را كتنضػػديان ك سػػدمن
تلك ال ت علق رنلرأل

الونيع لمشركع سدنس معدم(.)88

ف مدداف الالدية قد تينؿ ل مركز اس وانال مكنن م در يج مع ألدى الهنس كيعاركف

ػػم تالعػػنتا كيمػػنلا ل يدػػل المكػػنف ل ػ مكػػنف مه ػ ج لل ػرأل

اػػر يػػدير يصػػناا الجمػػنيدر

الراألضة لليرال كا س عمنر ألنلصػنرط المه جػة ػم المكػنف صػنرط صػنتدة قنيػة تعاػر ػم الػرأل

ال دنس ككمن ين مادم أل المهاط ا ت -:
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د .ال نؽ:
كين مكنف ينر كرد أل الهس لمرط كا دط
شديدان:

انى ي رؾ أل نفل الم لو يوػران ككقعػ ن

(يمن مر ألكنف يشعر رمنا أل نف ػى مػم يػنؿ مػن نػاش يكػناـ الفضػعا ألػ ال ػنؽ

الم ػػونألة .كػػنف يػػأليل لػ ال ػػنؽ ري ػن ػػم تضػػر يمكػػم ا ن فػػنع مهاػػن ألػػإذا ػػر لػ شػ
مهان اتأل يل واى كيدسػى ألػ قف ػى ككػنف يعػند مػم يػألو الجنلػة كقػد ام لػا قلاػى وػدان كضػردهة)

( )85ألنل نؽ الونئ أل المديهة مكنف مف نح آتػر يج مػع الهػنس كقػد رسػ الكنتػل لػى صػنرط
سػػنؽ م ػػونؼ ضػػدق يػػنل ا م ػػداد أل ػػودفى يمكػػم يف ي ػ مػػم دكف يػػألا الشػػكل الاػػنل

ليمنية المكنف مم نارض المانر ك نامل الاول الترل كننى سنؽ تضر كألناكى كي مػناد

سريعة ال ل .

يمن الور الهف لل نؽ لػ راػل الركايػة ( مػر) كيسػرتى ألننػى كػنف شػديدان ألصػنرط
ري ى م الفضعا د لة م درط معارط م نلة الفور الشديد كقد ساق اإلشنرط لدان أل المكػنف

المرلق كألػ موػنيع ديػدط مػم نػس الركايػة ألػ ػدم لعاػا المفػرداا الهصػدة دكران ألػ الد لػة
اإلشػػعن دة للمواػػع كتانرػػى أل ػ زا ػػة لم صػػنرط مرػػنيرط لمػػن يرادو الكنتػػل ألنلعاػػنراا (يكػػناـ
الفضػػعا يمكػػم ا ن فػػنع مهاػػن) تشػػدر ل ػ العػػنز الشػػديد ك نزػػة اإلن ػػنف ل ػ مػػن ي ػػد رموػػى

لد يػػنؿ رػػأللك لػ زػػنمع قمنمػػة يمػػن مفػػردط (دسػػى) ألاػ تيمػػل مضػػنمدم الفػػنز رجػػنئزط مػػن ككػػيف
الكنتل يريد يف يرس صنرط ن نف رن

ألضػعا ألػرح رجنئزتػى ألػ انزيػنح تػنـ دمدػة اإلن ػنف

كاس رعؿ قنتا .
 -9الاير:
ي م ن ة مف ن ة كألضن كاسع مم المن كصفى الكنتل أل الهانال راعد سدنس :
(كننػػا شػػف ن مػػر مزمػػنم دم ألاػػن يعجػػم ألػ ألمػػى لومػػة مػػم الهاػػز ألرن ػػن نصػػم ان

رػػنريل ...ك ذا يراد ا ػػد يف يػػأليل ل ػ يهػػنؾ يك يف يعػػند مػػم يهػػنؾ لدػػى يف يج ػػنز الايػػر يف

يركػل رػنترط..الايػػر الايػر الرػد

الم نسػػط ..ف الايػر م ػن ة كادػػرط مػم المػن المػػنلح كاف
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الاػػنترط نػػنع مػػم تشػػاة كادػػرط نئمػػة كألرن ػػن رسػ ملػػنف رعػػدط يلػػناف )52( )..لوػػد ارتػػاط ذكػػر
الاير أل الركايػة كمعػندؿ منضػن ػم الرررػة كا ػراال الوػندمدم لػ رػعدو كصػن ن لػ مركػز
الاؤرط المشعة أل الهس كين ا عؿ كألرن ن ألاألو الم ن ة ي الم نألة الفنصلة ردم الجزائر

كألرن ػن يعػد ألنصػعن يك نئوػ ن للمي ػل مػػم از دػنزو لالػنغ مركػػز الهاػنال هػدمن يوػػنؿ مػر ألػ
سؤاؿ اس هكنرم:

(كلكم كد تكنف تلك الاعد يمػى ف يمػى ألػ الادػا ...ناػن دهػ كلػدل لػى يمػنف ف

ده لد ا ألرن ن .لد ا ومة يشدن مش ركة ردم يمى كألرن ن لود اك ش

مر الكألرة .ألرن ػن

لد ا يمى)( .)57ألنل نظد الهنزح تدألق ار الم نل ال ػنن الم م ػل رييدينلنزدػة الهاػنال

كيػػألا شػػيف الكنتػػل ميمػػد ديػػل أل ػ ركاي ػػى كأل ػ يك ػػر مػػم مواػػع كي ػن ال ركدػػز ل ػ اس ػ هداـ

الصػنرط المكنندػة مرلوػػة كننػا يك مف ن ػػة إليصػنؿ ألكػػرط سدنسػدة يك اق صػػندية مهعك ػة از من دػ ن
كنف دن أل دكاتل ك ك ك الشهصدنا ككمن قنؿ الفدل ػنؼ اللمػنن ريلكػى (العػنل كادػر
كلكم أل داتلى مدق كنلاير) ف الاير أل صنرتى الكنمهة المجردط يم د ام داداف الكؿ يألو

ال نسع ل زمدع ا تجنينا كالتر مندم ري منقى الكادرط ألان راألا ان ت وهع تي ى يشدن

كمهلنقػػنا مهفدػػة ػػم النخػػنر ألك دػػران مػػن يكػػنف ا ت ػػنع الػػداتل منني ػن معه ػن ودود ػن لػػاع
ال عادػراا الم علوػػة رنلعػػنل المرئػ الػػألم ييػػدط رهػػن ( )50لػػألا كػػنف الايػػر اػػر مه اػػنو مكمػػم
لم هنقضنا ديدط لعل ييمان نلػة اللفػة مػع المػن كمكمػم الهدػراا ألداػن كالرياػة مػم زاػركا
الصنرط ك نلة العم هنو الػألم يهشػنو اإلن ػنف ألاػن مكػنف ذا رعػديم نف ػددم م عنك ػدم ريرعػندو

كآونرو لد منين مع صنرط ألرن ن أل مهدلة ( مر) كين هدمن قػنرف رػدم يمػى كألرن ػن زعػل الػرارط

ردم التدر كالاير صنرط الونط كالجاركا مونرل يمى صنرط اليهنف كاللفة كالضع نان قنقع ىُ
ال ػ يي مػ راػػن مػػم ألرن ػػن كالايػػر الاػػنئج كرنل ػػنل تصػػدر الونقعػػة ألػ منازاػػة قنسػػدة مػػع الايػػر

سر نف من يهعكل ل

دنط الاال كيسرتى مم رؤس كألور ك رمنف.
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 -1الري :
يف

ف للري ييمد ى الناضح أل الاهن العنـ للركاية كاف كنف قلدل الم ن ة نصػد ن
الكنتل تمعم ألدى ألنزد ألدى النيم كي ـ كلألا كنف لدػى الايػ ػم الػر ل المد نألدزيودػة الكنمهػة

ألدػػى ألػػإذا كننػػا الركايػػة رمجملاػػن ركايػػة مديهدػػة الاػػنرع

انػػى سػػع ل ػ تهنيػػع مصػػندر صػػنرتى

المكنندػػة كتعزيػػزان لماهػػنو الفكػػرم ألكػػنف الري ػ كا ػػدان مػػم يػػألو المكهػػة المف ن ػػة ال ػ ت شػػعل

الر ل كالػد ا الكنمهػة ألدػى ألوػدمان صػنرط مرػنيرط للمديهػة مػم النزاػة الد لدػة ألرزنلػى يقنيػن
كشجعنف:

(لود صػعد مػر مػراا لػ رهػ رػنرعف مػع زيػنر ال ػ كننػا يت اػن م زكزػة رزػعن مػم

الجال ف المزار دم أل ره رنرعف يعدشنف أل يُ نر د يه نال المن أل الهضرط ردم يشجنر
ن
ال دم كال نا كالمدل)( )53ألننف نح المشاد م مهنظر الاادعة تركد ل ا نرعؽ أل المكنف
يلمديه مف ن ن يك مرلون كمن ي رتل ل ذلك صنرط يك ر ايجنردة ك يين ألنلري يم ل الجننل
المشرؽ مم الد لة المكنندة أل الركاية مكنف يل و ألدى ال دن رنلمناا أل ان جنـ:

( ف سفح ره رنرعف يوع أل يألا المنضع ..ف الهنس يهن يعدشنف أل وونال الجال

رز ػػن ن كن ػػنئن كييف ػػن ن كرا ػػنئ  .كأل ػػنؽ ر كس ػػا كنن ػػا يهنل ػػك موا ػػرط ألنل د ػػن يعدش ػػنف تي ػػا
المػػناا)( )51ألصػػنرط المكػػنف المف ػػنح ياػػدك للهػػنظر أل ػ تهػػن ظ ػنير د ػ ات ػػنع الفضػػن
المكنن ييوق نينتى الوصنل أل كص الشدن مي نسن كيادعدػن كيمكهػة ن ػنندة ت يػرؾ ألداػن

الشهصدنا تنلوة مجنلان اليدنم المالنال.
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الخاتمة
رعػػد يػػألو الر لػػة أل ػ دراسػػة الاهػػن المكػػنن كتهن ػػى كد تػػى المعهنيػػة كالهف ػػدة هػػد

الكنتل ميمد ديل أل ركاي ى (الدار الكادرط) اس اعهن يف ن نصل ل ألاػ مهنسػل للمكػنف ألػ
الركاية ككمن ين مادم ألدمن ييت :
اك ن :تهنع المكهة أل الركاية ردم مكنف مرلق كآتر مف نح كتفر نتان
ونندػن :تيػػنؿ المكػػنف هػد الكنتػػل لػ درزػػة نلدػة مػػم الهصنصػػدة لاػن كقعاػػن الػػد ل كالهف ػ
الكادر أل شهصدنا الركاية.

ونل ن :تضنع المكنف المرلق لونا د زمنلدػة ر ػداة للرنيػة مهػى يفػن الاػنرع ال راوػ

لػ مكننػى

المرلق ك صر ألعنلدنا شهصدنتى أل نانقان قدر اإلمكنف.

رارع ن :انعداـ مدمدة ك هدم يرانؿ الركاية كتنصة ( مر) تجػنو المكػنف المرلػق رنلهضػر لمعنننتاػن
ألدى كترازعان اليدنت .

تنم ن :ا لل شهصدنا الركاية ن نندة كاقعة تيا معنننط شديدط من يضف

ل المكنف د لة

تنصة م م لة رإرينصنا ن نندة مم ألور كمرض.

سندسن :نلة ال راك كالز نـ كالفنقة زعلا مم المكنف ذا كقع تنص سلا أل الرنلل.
سنرع ن :موصدية ات دنر الكنتػل لصػنرط معدهػة لاػنال الػدار كألهنئػى كمػم وػ الفضػن الػداتل اظفػ
ل المكنف المرلق تصنصدة ال عادر كالد لة.

ونمهػن :تهخػػد المكػػنف ألػ تجػػننل رػػدم المكهػػة الفر دػػة داتػػل المكػػنف المرلػػق كصػػن ن لػ تلػػق
ا نااػػنع رز ػػنـ الهػػنس كتػػراك الشػػدن مػػن يدل ل ػ شػػعنر الشهصػػدنا رنلضػػدق كالهفػػنر
مهى.
تنسع ن :ا عؿ الررألة مركز ال ول داتػل المكػنف المرلػق لكنناػن زنمعػة لكػل ألعنلدػنا الشػهنص
كصرتنتان اليدنتدة كتينلان ل مكنف رمزم ه رنلمضنمدم كالد ا ألضػعن ػم كػنف
الررألة مم يك ر المكهة كركدا أل ال دا يك سانط ل الشهصدنا.
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نشران :دـ اس رسنؿ الكنتل ألػ كصػ المكهػة المرلوػة كالمف ن ػة ألػ سػدنؽ تانرػى رػل كػنف
تركدػػزو لػ ال ػػدا الػػدائرط ألػ المكػػنف كسػػلنؾ الشهصػػدنا ألداػػن كالػػدكر ال ػػلا يك
ا يجنر للمكنف كفضن نـ أل يألا ال لنؾ.
ا د شػرط :اي مػػنـ الركايػة الشػػنمل رصػنرط الػػنيم (الجزائػر) كمكػػنف كألاػ ظركألػػى رػنف ا ػ عؿ
الفرن

.

اوهن شر :المديهة هد الكنتل لدل مكنف ينتنر يرنن لدى ك نمن نلة يان راألدة منزندط ا نا
سل لة تهنقضنط المج مع الجزائرم.
وعوة شر :كركد الشنارع أل صنرتدم م هنقض دم الكل سلادة كال نندة ايجنردة.
يررعة شر :المضنمدم ال دنسدة الكنمهة أل صنرط الاير كمعندؿ منضن

للرررة كالوندمدم مػم

رعدد.
تم ػة شػػر :ا ػ عؿ الريػ مكننػػة يودػرط هػػد شهصػدنا الركايػػة كتنصػػة رالاػن ( مػػر) كمكػػنف
مف نح م در للفرح كا ن جنـ ردم المنض كالينضر كالمناا كال دن .
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يلاراردش

Abstract
After this journey in Algerian novel we submit
The important what the research researching to:
1. the alegrian novel fond its starting on many hands of
novelist and story writers and Its beginning was in
French language.
2. the place occupation in novel has important rule in the
formation of the general picture for the text.
3. the place divides in the novel in to blocked placed and it
contain the house and all what exist inside it from
kitchen ladders room and cook stove
4. lacking sensation of novel heros to the familiarity with
the locked place duete their sufferings material living.
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5. the important parts of the locked place (room) which its
place with fainted light with the suffering of the
inhabitants individuals inside it.
6. as for the open place it contains the house with its
general situation the sea the school with its court yard
the country side parks and the streets
7. heros feeling be at ease in the open place
8. the house is discripe in apicture or in an old heritage
geometrical shape.
9. the situation of the jam closed place due to to the living
large number of families in this place.
10.the most important character in novel is the kid (Omar)
whom forms the existence of the general work axis for
the nov.
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