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 :قال اهلل تعاىل

ْبِسِيمَاهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ لَأَرَيْنَاكَهُمْ نَشَاءُ وَلَو  

 أَعْمَالَكُمْ يَعْلَمُ وَاللََّهُ الْقَوْلِ لَحْنِ فِي هُمْنوَلَتَعْرِفَََّ

 03سورة حممد اآلية 



 
 

 الشكر هلل  أوال أن هدانا هلذا و أعاننا عليه

من يف احلياة اجلامعية من وقفة نعود علمية املهمة الهذه اخلطوة البد لنا وحنن خنطو 

كرام الذين ساتذتنا الأقضيناها يف رحاب اجلامعة مع خلت عوام أإىل خالهلا 

ل جيبناء  تبتغي كبرية  اجهودلنا طريق العلم واملعرفة باذلني يف سبيل ذلك  امهدو

 .يبعث األمة ويرسم مستقبلها مستنري

  نبيل مزوار: املشرف الدكتور األستاذ  ص بالتقدير والشكر وخن

 .ملا خصنا به من معلومات ونصائح 
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 مقدمة 
ال إحظيت السيمياء إبهتمام ابلغ من قبل الدارسني والنقاد يف العصر احلديث ال لشيء 

 لقدرة هذا املنهج على قراءة النص األديب وتفسريه وهي الغاية اليت تصبوا اليها عموم املناهج النقدية،
ليلية لبعض مكوانهتا علرواية حتتاج إىل قراءة  فاحصة تحيث أن بعض االعمال االبداعية ومنها ا

بعد ذلك قرائته من خالل هذا املنهج  وعناصرها بغرض فهم دالالهتا وخصائصها،فلم يكن مستغراب
خرية  وهذه األ.فظهرت سيميائية العنوان وسيميائية الفضاء وسيميائية الشخصية وسيميائية املكان

كانت موضوعا لدراسات كثرية تناولت الرواية العربية والغربية بغرض استجالء دالالت املكان فيها 
نتباهنا سيما وأننا قد سجلنا يف قراءتنا لرواية زرايب العبيد لنجوى بن ألفت  ، وهو ماهوأسرار توظيف

ان مع إنطوائه اىل املك شتوان حضورا الفتا للمكان عددا ونوعا فضال عن عنواهنا الذي يشري بوضوح
مما يستوجب دراسة من هذه الزاوية فكان هذا املوضوع الذي اسسناه على  على دالالت خمتلفة

يف املكان بغرض فكان موضوعه املفهوم غري االديب أما املدخل :مقدمة ومدخل وفصلني وخامتة 
 .الكشف عن أمهيته

منهما األول  ماأ املكان إىل مبحثنيودراسة وقد قسمنا الفصل األول املوسوم ابلسيمياء  
أما ته، وامهياملكان ما هية املبحث الثاين  عنون، يف حني إجتاهاهتاو ها مفهومو حمل عنوان السيمياء ف

من خالله لنا ز تطبيقي اناملكان يف رواية زرايب العبيد فهو فصل بيسيميائية  الفصل الثاين املعنون
حبثا هذا  يلناذو لكشف عن املكان وداللته، نزل التطبيق إبستخدام آلياهتا لم املفهوم النظري للسيمياء

 .ليهاإة ضمناها هأهم النتائج املتوصل خبامت
يائي ومل مينع ذلك من اإلنفتاح على وقد إقتضت طبيعة املوضوع اإلعتماد على املنهج السيم

 .ما إقتضى ذلك لغريه على املناهج كاملنهج الوصفي والتارخيي وسوامها ك
وحتاول هذه الدراسة من خالل اخلطة املرسومة واملنهج املتبع فيها اإلجابة عن السؤال 

دالالته ستطاعت القراءة السيميائية للمكان يف هذه الرواية أن تعمق فهمنا لإهل :اجلوهري
 ؟  وهل قدمت تفسريا مقبوال لتوظيفه عددا ونوعا ؟وخصائصه
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 ج

 
  

حنون مبارك يف كتابه :عتمدان يف دراستنا هذه على جمموعة من املصادر واملصادر امهها إوقد 
دروس يف السيميائيات ومنذر عياشي العالماتية وعلم النص ،مهدي العبيدي مجاليات املكان يف 

 .،حنان دمحم موسى محودة الزمكانية وبنية الشعر املعاصر ثالثية حنا مينة
ضيق  :إال أن حبثنا أعاقته جمموعة من الصعوابت امههاووفرة املصادر وعلى الرغم من وضوح الرؤية 

 .الوقت وقلة الدراسات حول هذه الرواية
هناية هذا العمل قبل أن نقر بفضل هللا علينا وعلى  لنسطرويف األخري حنب أن نضع القلم 

وتوجيهاته املنهجية السديدة  لقيمةااملشرف الدكتور نبيل مزوار الذي كان آلرائه العلمية  األستاذجهد 
فله  اليت واجهتنا ويف التغلب على عدد من العوائق ،أعظم األثر يف وصول حبثنا هذا إىل ما إنتهى إليه

 .جزيل الشكر والتقدير والشكر موصول لكل من أعاننا على حتقيق هذه الغاية من قريب أو بعيد
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 مدخل
تتكون الرواية من عدة عناصر ولكل عنصر منها دوره يف إثراء العمل الفين وتبليغ الرسالة اليت 

فالشخصيات مبا محلها املبدع من أدوار أساسية أو اثنوية حترك  يرغب املبدع يف إيصاهلا للمتلقي،
كما يعد الزمان عنصرا فاعال فيها ألن   ،احلدث وتسري به إىل ذروته من خالل احلوار الدائر بينهما

أبخرى وال تتحرك خارجه وال جدال يف أن األحداث هي  والوقائع يؤطرها الزمن بصورة أو األحداث
إال خدمة هلا وكشف املادة األساسية اليت يبىن عليها العمل الروائي، واليوظف السرد واحلوار 

أما املكان فيعده بعض النقاد العنصر األبرز من عناصر العمل الروائي لإللتحام كل . لتفاصيلها
منا من حديث عن أمهية املكان يف العمل األديب أنه كان وليس معىن ما قد، العناصر األخرى 

 .موضوع إهتمام األدابء فحسب إذ شغل الفالسفة يؤكد ذلك تعريفاهتم له 
ما "يعرف املكان أبنه  أفالطونتعرض جمموعة من الفالسفة الغربيني لتعريف املكان من بينهم  -

 1."، ويقبلها، ويتشكل هبااألشياءحيوي 
هي الطول والعرض أبعاد أن يكون ذا ثالثة "فاملكان عنده ينبغي  ايضي اقليدسأما الفيلسوف الر  -

 2."والعمق
 3."غري متناه املكان امتداد سبينوزا ومالرباش" يف حني يعترب -
 ألشياء كما عرفهلي املكان حاو فإضافة إىل اعتبارمها " كالرك"و" نيوتن"أما العاملان الفيزايئيان " -

 4."ناءاألبدية، القدم، وعدم الفالالتناهي، : يضيفان إىل هذا التعريف خصائصفإهنما ، أفالطون
له وألبعاده  يستند على تصور الفالسفة القدامى والواضح أن املكان عند الفالسفة الغربيني احملدثني

 .وغاايته 

                                                           
 األردن، الزمان واملكان يف الشعراجلاهلي،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة،اجلزائر،عامل الكتب احلديث ،أربد،،ينظر،ابديس فوغايل 1
 .171ص  ،1092،9441، 1ط
 .املرجع نفسه ،الصفحة نفسها  2
 .املرجع نفسه ،الصفحة نفسها  3
 .املرجع نفسه ،الصفحة نفسها . 4
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وذلك يف  نه السطح احلاوي للجسم احملوي،أحامد الغزايل عند مفهوم املكان على يقف أبو و "
وى، كما استلهم أبو املماس للمح سطح الباطن عينكان عبارة عن سطح اجلسم احلاوي أقوله أن امل

ندي والذي يلخص تعريفه إىل الك أرسطو  من ابتداءيف املكان امن سبقوه  آراءحسان التوحيدي 
 وأيضااط به، احمليط واحمل هو حيث التقى االثنان: للمكان جميبا عن سؤال طرحه حول ماهية املكان

 1".اجلسم احلاوي وانطباقه على اجلسمهو ماماس منه سطح 
على هذا ني سطح اجلسم احلاوي له وانطباقه ميكننا القول مما سبق أن املكان هو ما كان ب

وتؤكد إتفاقية الفالسفة للمكان أمهيته وقيمته وأنه كان موضوعا شاغال للعقل .يف حد ذاته األخري
كما كان لعلماء اإلجتماع .أبدا يف جمموعة أبعاد هندسية املصور خمتلفة وال ميكن حصرهاإلنساين غري 

بل يعدها بعضهم صانعة واملؤثرة فيه سلبا وإجيااب ، رأيهم يف املكان من حيث هو البيئة اخلاصة ابلفرد 
ة للفرد موجهة له وهو ما يفسر السلوك املشرتك مبجموعه ملعىن تقاسم للظروف وشروط احليا

 .  اإلجتماعية اليت يؤطرها املكان ملا يتوافر عليه من خصوصيات

وسط متجانس، "ليس هو املكان الكانطي الذي هو غري حمدد، ألنه  "دوركهامي"ملكان عند فا "
 2."نه يعرب عن فكرة مطلقة خالصةيف شيئا جديدا إىل الفكر من حيث أال يض

البّد أن تكون غري متجانسة، إذ أننا لن نتصور وضع  أن الظواهر املكانية يف جوهرها،وهذا معناه 
خمتلفة وهذا لن  أماكنأال إذا الحظناها يف مواضع غري متجانسة، ورأيناها يف  وضعا مكانيااألشياء 

عتبار أن التطور املكاين ال يقوم أال بفضل عدم إومواضع، على  أجزاءيتأيت أال بتقسيم املكان إىل 
 .املكانية ومواضعها أجزاءالتجانس الواقع بني 

 (بيرتمي سوروكني)ملقولة املكان  "الدوركهامي ومن املؤيدين أيضا للمصدر االجتماعي والتصور"
املكان اليت صدرت يف هندسات  أنواعقليدي، وسائر الذي ميز بني املكان اهلندسي اإل

الذي ( تامارسيل جراني)و( ناينشتاي)و( Riemanرميان )و( Lobtchevskyلوابتشفسكي )

                                                           
 .94، ص1217الشؤون الثقافية العامة، العراق بغداد ، دار ينارية املكان يف فلسفة بن سظدي، نحسن جميد العبي . 1
، 9411، مطابع وزارة الثقافة، سنة ، دمشق ، اهلئية العامة، السورية للكتاب1ط( البعيد أالدقل املرف( حكاية محار)  نة نينة، حكاية، مجالية املكان ثالثية حهدي عبيديم ينظر.  2

 .11ص
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موريس )ذهب إىل أن التصور املكاين يف الفكر الصيين القدمي هو تصور رابعي الشكل وكشف 
 إطارااالجتماعية للذاكرة عن فكرة الزمان ابعتبارها  اإلطارات"يف كتابه ( Halbvachهاليفاكس 

 1."الذاكرة وعنصرا رئيسيا من عناصر عملية التذكر إطاراتاجتماعيا من 
كاد يتسع ا ال يضيق احا، ويف حني يراه غريانمكاان ما بر  رىنفقد  للمكان نظرة فنيةكما ينظر 
نفسية، يستعاد عن طريقها التاريخ الشخصي حالة  بل يعد،يتعدى املنظر الطبيعي  لبعوضة، فاملكان

يف املكان الذي نضيف  األشياءفتواجد )املرتبط هبذا املكان أو ذاك، الوعي االنسان و املتجذر يف 
نقادان  أيديتعريف وصل إىل  أول، ورمبا يكون (إليه وعي وجودان اخلاص هو شيء ملموس جدا

ن يظل مكاان املكان املمسوك بواسطة اخليال ل: )التايل "استون ابشالرغ"للمكان الفين هو تعريف 
ضعي، بل بكل ما للخيال عيش فيه ال بشكل و ن، لقد األراضيوتقييم مساح  حمايدا، خاضعا لقياسا

ك ألنه يركز الوجود يف حدود من حتيز، وهو بشكل خاص، يف الغالب مركز اجتذاب دائم وذل
 2.حتميه

كان املقيس، بل املكان امل"متثل  أهناظر إىل الصورة الشعرية ال على ن فقد إمساعيلعز الدين أما 
ال وسيلة أو وسائل املوضوعية للمكان ليست إن الصفات حقيقة املكان النفسية تقول، أن النفسي أل

 3."قياسية تسهل التعامل بني الناس يف حياهتم اليومية
 وأبعادهعلى نقاط معينة يف حتديد املكان  إمجاعمن خالل تعريفات النقاد السابقة فيها شبه 

 .فيها أساس( فاخليال، واحلالة النفسية، والوضع االجتماعي)
: ات املتعددة السابقة فهو كما تبني واتضح من خالل التعريفجاز لنا تعريف املكان الفين وإذا

 4".ان الذي يتشكل بفعل اخليال لغواياملك"

                                                           

 .11، ص(حكاية حبار، الدقل، املرفأ البعيد)مهدي عبيدي،مجاليات املكان يف ثالثية حنة مينا. 1
احلةديث، شةارع اجلامعةة بانةب البنةك حنان دمحم موسى محودة، الزمكانيةة وبنيةة الشةعر املعاصةر، امحةد عبةد املعطةي اوذجةا، اربةد، عةامل الكتةب ينظر، . 2

 .99، ص 9442، 1، عمان، طاإلسالمي
 .90 – 91حنان دمحم موسى محودة، الزمكانية وبنية الشعر املعاصر امحد عبد املعطي اوذجا، ص . 3
 .90، ص املرجع نفسه. 4
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تعاجل أو تطرح قضااي ذات  وكتاابهتم أعماهلماهتم الكتاب ابملكانية يف العمل الفين، وابتت 
املكان الفين له حدوده اهلندسية أو فحبسب الرؤية اليت يراها هذا الكاتب أو ذاك،  عالقة ابملكان

يف هذا املكان،  مألوفةاملتجانسة اليت تقوم بينها عالمات  األشياءعلى  ابناء وذلك مساحته احملددة
ياته وحيمل املكان يف طيه، يؤثرون ف ويؤثر يف البشر بنفس القدر الذي ن املكان حقيقة معايشة،ا"

كما تنتج من التوظيف االجتماعي فيفرض كل مكان سلوكا خاصا . قيما تنتج من التنظيم املعماري
والطريقة اليت يدرك هبا املكان تضفي عليه دالالت خاصة، وحيمل . إليه يلجئونعلى الناس الذين 

الدينية  ماكنفاأل اليت اارس فيها هذا السلوك، األماكنجمموع سلوكنا قيمة معينة من خالل وظيفة 
تفرض علينا ارتداء مالبس حمتشمة والكالم بصوت منخفض، وتؤثر الظروف االجتماعية والتارخيية 

حتديدا  أبعادهاالهتمام ابملكان الفين على انه مكان حتدد  أيضا،ومن هنا نشأ والنفسية يف خلق املكان
 ".1.امعني

الفنية ختتزل  فاألمكنة. الواقعية عنها األمكنةابللذة اجلمالية اليت تعجز  تستأثرالفنية  األمكنةن إ"
 إنسانيةن املكان الفين مصدر لعلوم تسم ابلدميومة وسهولة التواصل، وأ، وتاإلبداعيالنشاط البشري 

ي فاملكان الفين سالب قابل للتغيري الالهنائي، وتلق وأخريا، ختيليةالفنية طبيعة  ألمكنةاو خمتلفة، 
مرتبطة ببداايت التشكل الثقايف والعقائدي جلماعة معينة حيث ينظم املكان  األمكنةن أاملؤثرات، و 

قافية املتعاملة معه، واملكان الفين منفصل عن املكان ثالفين إىل الرتاث الثقايف والروحي للمجموعة ال
 .2متصلعي أكثر مما هو لطبيا

وجيران احلديث عن املفهوم الفين للمكان اىل احلديث عن املفهوم األديب له لعمق الصلة بني ماهو 
نذر احلديث عن املفهوم األديب له يف موضعه من البحث حىت ال تصبح ا ولكننأديب وماهو فين، 

 .شارة ملروره غري منهجية، وحىت ال يكون التطرق اليها خارج اطارها املنهجياإل

                                                           

 .10، 11هدي عبيدي، مجاليات املكان يف ثالثية حنا مينة، ص م ينظر،. 1
 .13نفسه، ص املرجع .  2
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 الفصل الأول

 املاكن دراسةالس ميياء و         
جتاهاهتا: املبحث الأول وحتديد  الس ميياء مفهوهما وا 

 .مس توايهتا

 .مفهوهما

 .جتاهاهتاا  

 .مس تواايهتا

 .ماهية املاكن وأأمهيته وأأمه أأنواعه: املبحث الثاين

 .ماهيته

 .نواعهأأ 

 .يف البناء الروايئمهيته أأ 
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 جتاهاهتا مفهومها وإالسيمياء : املبحث األول
 .السيمياء لغة :أوال

مشتقة من  (La Sémiotiqu )تذهب أغلب الدراسات الغربية إىل أن كلمة  السيمياء" 
وتشري دراسات أخرى إىل أهنا مشتقة " 1"ة مميزةالذي حييل على ِسم  (Sémeion) الكلمة اإلغريقية
  "2الذي يعين عالمة (Seméion)من األصل اليوانين
 مة  والس ِ  ومة  الس  " معجم لسان العرب البن منظور ورد يف شتقاقها العريب فقد إأما عن 

عند  سومة  ني م  طِ  ن  مِ  جارة  حِ " وقوله عز وجل  مة  م الفرس جعل عليه السِ العالمة وسو  , يمياء  والس ِ 
 مة  سو  معلمة ببياض ومحرة وقال غريه م  أهنا : قال الزجاج روي عن احلسن الشكل" سرفنيك للم  رب ِ 

 " 3.علم مبا أهنا ليست من حجارة الدنيا وبعلم بسيماها أهنا مما عذب هللا هباببعالمة 
واألصل يف سيما وتسمى فحولت الواو من موضع الفاء فوضعت يف موضع العني كما قالوا "
, لسكوهنا وانكسار ما قبلها ويف التنزيل العزيزى وجعلت الواو ابء مم سو  فصار يم , طيته  وأب   به  ما أطيم 
فالان إذا  مت  و  س: ة وعليها ركباهنا وهو من قولكاخليل املسومة املرسل: قال أبو زيد, مةاملسوم  واخليل  

 ".4أي ما يريد ومه  خليته وس  
, السيمياء"وجند يف معجم الوسيط أن لفظة سيمياء أخذت  معىن السحر يف تعريفها 

, ليعرف هبا ة  ختذ ِس م فالن سوم ... وجود هلا يف احلىت صله أحداث مثاالت خيالية الوحا, السحر
  5".والعالمة والقيمة مة  السِ  ومة  الس  

أمل ونم   ولقد وردت لفظة سيمياء أيضا يف القرآن الكرمي لقوله تعاىل ت مع رِف  ه م ِبِسيمماه م  الم يمس 
 6 الن اسم 

                                                           
 :نقال عن93. :ص. م1. 7002: ط. اجلزائر : دار جسور للنشر و التوزيع   مناهج النقد األديبيوسف وغليسي, : نظري 1
 11,: ص. م1. 7010: ط. لبناناجلزائر, : الدار العربية للعلوم انشرون  -منشورات اإلختالف  معجم السيميائياتفيصل األمحر, : نظري 2
 . 217ص, بريوت, دار صادر, اجمللد الثاين عشر, لسان العرب, ابن منظور مجال الدين دمحم بن مكرم األنصاري 3
 . 211ص, ا صدر نفسهامل 4
 . 253-252ص, د ت, د ط,7.7, مجهورية مصر العربية, دار الدعوة, املعجم الوسيط, جممع اللغة العربية 5
 . 722اآلية , سورة البقرة 6
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امِ ي  ع رمف    وقوله أيضا مق دم رِم ونم ِبِسيمماه م  ف مي  ؤ خمذ  اِبلن  وماِصي وماأل    1ال م ج 
تَ ُهم ِبِسيَماُهمْ  وقوله أيضا  َواَّللَُّ يَ ْعَلُم  َلَِْن اْلَقْولِ  َولَتَ ْعرِفَ ن َُّهْم ِف  َوَلْو َنَشاُء أَلَرَيْ َناَكُهْم فَ َلَعَرف ْ

  2 َأْعَماَلُكمْ 
 :      زجاجا يف الشعر العريب عند قول السيمياء وجدت أيضونظرا لتعدد استعماالت لفظة 
 3 .سيماء ال تشقى على البصر... غالم رماه هللا ابحلسن ايفعا له

.العربالسيميائية و السيمياء و علم السيمياء من قبل الباحثني ستعمال ا هذا املفهوم اللغويوتعمق   
 صطالحا إالسمياء  :اثنيا

الدالالت املتداولة يف الوسط يدرس حياة الرموز و العلم الذي "أبنه مياء يسوسري السو ديعرف 
  4."اجملتمعي
 السيميوطيقا سمإعلى هذا العلم  C.S. Peirce"بورس وأطلق شارل ساندرس"

,Sémiotique  عنده؛ نظرية عامة للعالمات يف الفكر اإلنساين فهي ( السيميوطيقا)و تعين
 اجلانب الشكالين: فحقل دراسة السيميائية هو .يف كافة أشكاهلانظرية للعالمات واألنساق الداللية 

 5."طقلإلشارات, مما يقرهبا من املن
وتعىن  ,ألن هلا فاعلية خارج نطاق علم اللغة دوسوسريوهي نظرية أوسع نطاقا من نظرية 

يهتم هي عند تودوروف وغرمياس علم و  رةعتباره إشاا و إيكو بكل ما ميكنأمربتعند السيميائية 
  6..بدراسة أنظمة العالمات

 .وهذا مؤشر واضح على أن العالمات وأنساقها هي املوضوع الرئيس للسيميائيات

                                                           
 . 11اآلية , سورة الرمحان 1
 . 20اآلية , سورة دمحم 2
 . 211ص, لسان العرب, ابن منظور 3
 .21, 27: .ص. م7003. ط د(. املغرب : أفريقيا الشرق . ) عبد القادر القنيين: ترمجة .حماضرات ف علم اللسان العامفرديناند دي سوسري,  4
  1:ط(. لبنان: ة للرتمجة املنظمة العربي. ) ميشال زكراي: مراجعة. طالل وهبة: ترمجة أسس السيميائية دانيال تشاندلر, : انظر 5
 79.:ص.م1992مارس 3. :العدد25. :اجمللد.( الكويت . ) جملة عامل الفكر «.مدخل إىل مناهج النقد  »مجيل محداوي, : نظري 6
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كما استخدمها االصطالح العريب, فهي ال ختتلف عن مفهومها الغريب, ( السيميائية)أما عن مفهوم 
صالح  عندة ميائييفالس , لذلك سنقتصد يف اإلشارة إليهابل هي نفسها يف كثري من الدراسات

 1"الداللة على العلم الذي يدرس األنظمة الرمزية يف كل اإلشارات الدالة وكيفية هذه تطلق "لفض
دراسة لكل مظاهر الثقافة, كما لو كانت  :"مظاهرها فهي عندهميذهب آخرون إىل ربطها ابلثقافة و و 

 2 أنظمة للعالمة, اعتمادا على فرتاض مظاهر الثقافة كأنظمة عالمات يف الواقع
عتبارها يتعاملون مع السيميائيات كذلك إب كما يبدو أن بعض الدارسني املعاصرين العرب

فإننا نقرأ بني احلني واآلخر يساعد على فهم النصوص واألنساق العالمية وأتويلها, و هلذا  منهجا
ومن ذلك بعض  ة والدراسة بصفتها منهجا يف املقارب ااث يتوسل أصحاهبا ابلسيميائياتوأحب دراسات
ليت تعمد إىل جتريب املنهج السيميائي يف تشريح نصوص أدبية قدمية ض اعبد امللك مرات"دراسا
 .وحديثة

 .اترخيها 
 ةقدميهي بل . الدارسني ضبعأو يظن يزعم   تكن السيمياء وليدة العصر احلدي  كمامل
, سانيات منذ أكثر من ألفي سنةفقد اهتم القدامى من عرب وعجم هبذا اجلانب من علوم الل, النشأة

املدلول, وقد ية املعىن املتصلة بفكرة الدال و هتماما بنظر إ, وحتديدا إىل أفالطون و أرسطو اللذين أوليا 
ن الكلمة أداة وأ, وأكد أن لألشياء جوهرا اثبتا Cartyle  تطرق أفالطون هلذا املوضوع يف كتابه 

املدلول )و (Signifiont )ني الكلمة ومعناها أي بني الدال وبذلك يكون ب, لصاللتو 
Signifie)  تالؤم طبيعي(Justess naturelle)  مث . هلذا كان اللفظ يعرب عن حقيقة الشيءو

 3 كجون لو الفيلسوف اإلجنليزي  يف العصر احلدي  منه هستعار ا

                                                           
 298. :ص. م1. 1993: ط(. القاهرة : دار الشروق  ) .البنائية ف النقد األديبنظرية صالح فظل ، :نظري 1
 .13: .ص .معجم السيميائياتفيصل األمحر,  2
 .99: .ص .مناهج النقد األديبيوسف وغليسي, : نظري 3
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كان حظي مصطلح السيميائية ابملكانة املرموقة عند الغربيني وأاثر جدال كبريا بني العلماء والنقاد  كما 
عناية كربى بكل إذ أولوا رأيهم , فقد كان هلم  هتمام الفالسفة العرب و البالغينيإ ابملقابل موضوع
  .1تصنيفا و كشفا عن قوانينها و قوانني الفكراألنساق الدالة 
علم :يقول فيه ( علم السيمياء ) هعنوانصل تنسب إىل ابن سينا يف فورد يف خمطوطة فقد 

ليحدث عنها قوة يصدر . علم يقصد به كيفية متزيج القوى اليت يف جواهر العامل األرضي, ءالسيميا
وورد يف خمطوط آخر كتبه دمحم شاه بن املوىل مشس الدين كما . وهو أيضا أنواع, منها فعل غريب

علم )فصل حتت عنوان  جاء فيه ه 1770سنة ( منوذج العلومأكتاب )حتت عنوان القناوي 
وهذه  (لق بتعريف احلروف وفيه ثالث أصولذكر من احلالل وهو ما يتعنإمنا  )وفيه ما يلي  (ءالسيميا

طرد الوابء وقطع " حتتوي بعض احلروف واألرقام ووظيفتهااألصول هي ثالثة ختطيطات غري مفهومة 
  2."اخل...الغالء وإزالة احلمى والربودة

متأثرين فيه  اانيف ذلك الوقت وإن ككالفارايب وابن سينا د على لسان فالسفة املسلمني  و و 
 . هبذا العلم الدقيق  اهتمامهمإالطون وأرسطو إال أنه يعكس مبلغ أبف

 ":ومن ذلك قوله  علم أسرار احلروفتناول فيه فصال  بن خلدون اكما تضمنت مقدمة 
صطالح اليه يف إلطلسمات نقل وضعه من ا ءاملسمى ابلسيميا -كما يقول–فعلم أسرار احلروف هو 

وظهر عند غالة املتصوفة عند , ستعمال العام يف اخلاصاستعمل أف. ف من غالة املتصوفةهل التصو أ
, عامل العناصر واملتصرفات يف, وظهور اخلوارق على أيديهم ,جنوحهم على كشف حجاب احلس

ن للكمال أوزعموا  هالوجود عن الواحد وترتيبومزاعمهم يف تنزل , صطالحاتوتدوين الكتب واال
ي هساء فسرارها سارية يف األأالك والكواكب وان طبائع احلروف و فاألاح أرو , األسامي يف مظهره

وتعرب عن , طوارهأتنقل يف , ولاألبداع كوان من لدن اإلالنظام واألكوان على هذا سارية يف األ

                                                           
 .75: .ص. م1. 7005: ط. تونس  -صفاقص : العلوم اإلنسانيةاآلداب و  كلية .ف القراءة السيميائيةعامر احللواين,  1
 . 73ص, عمان األردن,  الوى للنشر والتوزيعدار دمحم, ترمجة رشيد مالك, التاريخ, القواعد, (السيميائية األصول), ينوا وآخرونإآن : ينظر 2
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ا يتوضح أبن ومن خالل هذ. 1"سرار احلروف وهو من تفاريع السيمياءأفحدث لذلك علم , سرارهأ
 . رتبطت ابلعامل اجملرد مثل الكواكب واألفالك وغريهااالسيمياء عند العرب 

مبا يؤكد أمهيته  املناظرة واألصول والتفسري والنقدكأخرى كثرية  علوم  "وجدت السيمياء يفوقد 
 . 2 "وعراقته وتداوله مما جعله مادة أوىل تشكلت منها أعمال املتأخرين

اللوحات  وقد تبدى ذلك  من خالل علم اجلمال بسمياء اللعالقة "أيضا ون ناعرفها الفنكما 
وتطورت شاري طريق التلميح اإل عن, ناقضة أيضااليت زاوجت بني اللون املناقض واملكوانت امل

يقاع اللون للداللة اجلمالية وهي ما يسمى إب فنية عن طريق والدة بنية جديدةالتشكيلة الشاملة للوحة 
 3. "كان من رواد اللوحة السيميائية  افبيكاسو 

يها سيطرة سيما يف املرحلة اليت ساد فاخلطاب السيميائي ال من جانباتضمن فن النحت كما 
نعكاسا هلذه املرحلة وقد تسرب أيضا التعبري السيميائي إىل فن املسرح ال إنتج أو , على الدولة الكنسية

هلة مساحة واسعة للتعبري عن خطاب اآل عمال املسرحية األوىلسيما يف العصر اليوانين فكانت األ
عمال أرواد املسرح الكالسيكي ال سيما  عمال بعض منألت الشفرة السيميائية ودخ, نسانإلل
ا كما أهني عن طريق آلة السينما ال سيما وتطور التعبري السيميائ( السيد)خاصة مسرحية ( كورنيه)

 . 4يقال مشتقة من السيمياء
 ليس مصطلحا مصطلح ضارب يف القدم و( السيمياء ) جه أن مصطلح ستنتااميكن و ما 

 .جديدا كل اجلدة 
 يف الساحة الفكرية واألدبية إالنتشار هذا اإلهما يكن من أمر فإن هذا العلم مل يعرف كل وم

الذي بشر بعلم  ,(سوسريو فردانند د )املاضي على يد العامل السويسري  مطلع اخلمسينات من القرن
 . سم السيميولوجيا كما جاء يف دروسه اليت نشرت بعد وفاتهأطلق عليه إ

                                                           
 . 79ص, , القواعد, التاريخ, ( السيميائية األصول آن إينو وآخرون1
 .الصفحة نفسها, املرجع نفسه2
 . 1ص, اجلامعة املنصرية, كلية اآلداب, مدرس يف قسم اللغة العربية, بذور النظرية السيميائية يف اخلطاب القرآين, حسن عبد اهلادي الدجيلي 3
 . ة نفسهاالصفح ,نفس املرجع: ينظر 4
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سلوب آخر و أبألتفكيك والرتكيب واهلدم والبناء أن السيماء هي لعبة امنذ البداية دوسوسري درك أ"
شارات اللغوية وغري اإل ية تتم عرب جمموعة منلأن العملية التواصكما أدرك ,دراسة شكالنية للمضمون

وجية اللغوية فكانت أول خطوة قام هبا هي حتديد علم اللغة بعد النظر إىل شىت العوامل البيول
جتماعية والتارخيية واجلمالية والعلمية اليت تتداخل وتتشابك لتكون نسيج الاوالفيزيقية والسيكولوجية و 
 . "1النشاط اللغوي لدى البشر

سري بنماذج ثنائية التقليد الثنائي ومن اللذين اندوا قبل سو تعرف شارة هو إقدم منوذج كما "
ألربتوس ماغنوس )و(  Aogustineوغسطني أ)شارة ومعناه يها من حامل اإلشارة فيتألف جزءا اإل

"ALPertus Magnu) و( هوبزHoPPes) و( لوكLoke ) هتم سوسري خاصة إوسواهم
من دال ومدلول ومييل الشراح هنا تتكون أشارة على شارات اللسانية كالكلمات وحدد اإلإلاب

 . "2ليهإنه املفهوم الذي ترجع شارة واملدلول أبتتخذه اإلاملعاصرون إىل وصف الدال أبنه الشكل الذي 
  هتاجتاهاإ :رابعا

ختالف اعالم و البيئات الثقافية وتعدد مشارب األالسيمياء بتعدد  جتاهاتإلقد تعددت 
 :جتاهات إلومن هذه ارؤاهم 

 : مريكيجتاه األاإل -1
أطلق هذا األخري على  الذيC.S. Peirce "سري شارل ساندرس ب على عمل يف معظمههنض  

وهو صاحب نظرية عامة للعالمات واألنساق الداللية يف كافة  (السيميوطيقا) سم إهذا العلم 
جون ديوي )حبوث  ووسه بطابعه املميز جتاه اإلكما ساهم يف بلورة هذا  أشكاهلا يف الفكر اإلنساين

john Dewey ( ) وجورج ميدGeorge H Mead  )شارل موريس )حباث وكذا أ
Charles Morris   ) , ويندي )ز ائية و ركمجفلسفة بريس الرب  ا علىضفى طابعا سلوكيأالذي

-1920مريكا بني عامي أاتريخ السيميوطيقا يف حبوثه يف تتبع ( Wendy Steinesستاينر 
ول النشاط الرمزي الذي مارسته راء املتباينة وغري املتوافقة يف جوهرها حاآلالتأليف بني على و  1923

                                                           
 . 15-10م, ص 7010 –ه  1121, 1دار العربية للعلوم, انشرون, ط, معجم السميائيات, محرفيصل األ 1
 . 19ص, املنظمة العربية للرتمجة, طالل وهبة.ترمجة د, سس السيميائيةأ, دانيال تشاندلر 2
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نباخ رخي("."carnap)كارانب "فينا مدرسة اعات كمهاجريمج احلرب ونغض يف
(Reichenbach" .") نيوارث(Newrath".)1  
جيا أو عظم تفريعات السيميولو أالعالمة اليت تعترب من إجالء دور جتاه على اإلهذا  ركزقد و  

ن بريس حتدث عن العالمة يف كتابه أوإذا علمنا , ساس الذي يقوم عليهالسيميوطيقا ابعتبارها األ
  2.ذلك يف وقت سابق على سوسري وكان( كتاابت حول العالمة)

ومن مث فالسيميوطيقا . ية والرايضياتتعلى املنطق والظاهراجتاه يف هذا اإلتقوم هذه األخرية كما 
لدالئل الرمزية موضوعه اخري فرع متشعب عن علم عام ي أن هذا األأىل املنطق إ ضروراي مدخال تعد
املنطق مبعناه العام  امأ: " يقول بريس  اقهذا السي, ويف من مث يرادف املنطق عند بريس السيميوطيقاو 
وقد أكد " ,و الشكلية للدالئلأالنظرية شبه الضرورية نه إ, خرى للسيميوطيقاأيس سوى تسمية ل
وامليتافيزيقا واجلاذبية وعلم خالق الرايضيات واإل: يدرس أي شيء مثل نه مل يكن بوسعه أنريس أب
وعليه فسيميوطيقا بريس , قيةيال بوصفه دراسة سيميوطكخل  إ...ومتاريخ العلالقتصاد و إلصوات وااأل

والواقعية , ا االستمراريةهتكن فصلها عن فلسفتة اليت من ساذات وظيفة فلسفية ومنطقية ال مي
و أمقصودة ونقدية للعادات  نتاج مراقبةإوظيفة السيميوطيقا البريسية يف  ومن مث تكمن. والتداولية

  3عتقاداتإلا
 :جتاه الفرنسياإل -2

يق من النموذج اللساين بشكل وثو  مستوحاةهنا أما مييز العالماتية الفرنسية قبل كل شيء هو 
ختالفا اختلف تصوره هلا افقد  ابرتأما روالن . سون بجاك"شكل جوهري من نظرايت البنيوي وب
 تعد العالماتية وجها مل إذ, سري بني العالماتية واللسانياتإىل حد قلب العالقة اليت اقرتحها سو ظاهرا 

هي عالمات ( كما يرى ابرت)ن كل العالمات غري اللسانية حسبه وذلك أمن وجوه اللسانيات 

                                                           
 . 152-159ص, 7009, على للثقافةاجمللس األ, إىل ما بعد البنيوية من الشكالنية, رامان سلدن: ينظر 1
 . 55ص, 1932-1102, الطبعة األوىل, الدار البيضاء, دار الثقافة للنشر والتوزيع, حماضرات يف السيميولوجيا, يينغدمحم السر . د: ينظر 2
 . 12-19ص, م7005, 1ط ,  الثقافة الغربيةوطيقية يفمياملدارس السي, التيارات, قيةيوطمياالجتاهات السي, مجيل محداوي. د :نظري 3
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يف هذا أتثريا للمتصور  ن نرىأ ولعلنا نستطيع.مسبقا ويطابقها مع الفكر بوصفها  حيددها اللسان
 . 1نالكا الالوعي الفرويدي الذي اقرتحه اللغوي على

علم جتاه حي  تنبأ بوالدة علم مستقل هو أرسى دعائم هذا اإليعترب سوسري أول من 
فكار ومن األنظام من العالمات اليت تعرب عن  حي  قال اللغة( Somio Logieالسيميولوجيا )

شارات حرتام واإلاإللطقوس الرمزية وصيغ البكم واجبدية الصم كتابة وأهذه الناحية فهي مماثلة لل
 . 2نظمةورغم هذه املماثلة تبقى اللغة أهم األ ةالعسكري

ال عرضا يف فرتة مل يشق فيها البح  اللساين طريقه بعد وابلتايل مل مل يتناول سوسري السيميولوجيا إ
قتصر افقد , لور بعد كمجال معريف خمصوصن تتبأ -السيميولوجيا -ذا العلم اجلديديكن بوسع ه

 . هلذا العلم وملوضوعه  ملنهجه, على تقدمي تصور عام ال غري
وما دامت هذه الوقائع  (نظام جديد للوقائع)ن السيميولوجيا تنطلق يف تصور سوسري من إ"

نساق املتنوعة تؤدي نفس الوظيفة فإنه من املمكن تصور علم عام من شأنه أن املختلفة أي هذه األ
درس حياة الدالئل داخل ذن أن نتصور علما يميكننا إ : يقول سوسري, املختلفةيدرس كل الدالئل 

وابلتايل فرعا من علم النفس , جتماعيعلما سيكون فرعا من علم النفس اال, جتماعيةاحلياة اال
 . "3العام
شارة على أهنا تتكون من وحدد اإل( الكلمات)رات اللسانية وشاهتم سوسري على حنو خاص ابإلإ
شارة واملدلول الدال أبنه الشكل الذي تتخذه اإل ىل وصفومييل الشراح املعاصرون إ( مدلول)و( دال)

واملدلول ( الطرار الصويت) الدال ف (.الدال واملدلول)الذي ترجع إليه ويذكر سوسري هذا أبنه املفهوم 
 . 4حمض كالمها شكل وليس مادة( نفسي)كالمها ( املفهوم)

 
 

                                                           
 . 72-77ص, لبنان, بريوت, املغرب, الدار البيضاء, 7001, 1ط, املركز الثقايف العريب, العالماتية وعلم النص, منذر عياشي 1
 . 22ص, القواعد والتاريخ, السيميائية األصول, آخرون آن إينو: ينظر 2
 . 99ص, الدار البيضاء, مكتبة األدب املغريب, دروس يف السيميائيات, ون مباركنح 3
 . 12-19ص, لبنان, 11027090, بريوت, احلمراءد ط , العربية للرتمجة: ينظر 4
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 :سيميولوجيا الداللة-.2
البح  السيميولوجي املعاصر  الذي يرى أن جزءا كامال من تجتاه إىل روالن ابر يعود هذا اإل 
كل ذلك   احملاوالت اجلديدة للنقد األديبفعلم النفس والبنيوية وبعض , إىل مسألة الداللة الشكب مرده

ذن فال إو , يميولوجياالس وافرتاض الداللة يعين اللجوء إىل, ال يدرس أبدا الواقعة إال ابعتبارها دالة 
وابلتايل , حباث املعاصرة يف العديد من احلقول املعرفية من اخلوض مباشرة يف مسالة الداللةمهرب لأل

ننا حينما ننتقل إىل جمموعات بل إ, ضرورية كأن كل الوقائع دالةفإن املقاربة السيميولوجية مقاربة 
شياء والصور والسلوكيات ن األومن األكيد أنواجه جمددا اللغة ذات عمق سوسيولوجي حقيقي فإننا 

ن كل نسق إ. ن تدل وهي تقوم بذلك بوفرة إال أهنا ال تقوم بذلك أبدا بصورة مستقلة ميكنها أ
 . 1يولوجي ميتزج ابللغةسيم
بتغري  ومن كوهنا تتغري, نطالقا من كون العالمات حتمل دالالت خمتلفة تفهم بطرائق عدةإ"

اجل كل الشفرات اليت متتلك بعدا على أن علم الداللة يع كد روالن ابرتالسياقات واملواقف ويؤ 
لكن , شياء والصور والسلوكات قد تدل بغزارةن األو مما ال مراء فيه أ: )ا حي  يقولجتماعيا حقيقيإ

  .2"ن كل نظام داليل ميتزج ابللغةإذ أ, أن تفعل ذلك بكيفية مستقلة ال ميكن
( Mounin)وموانن , (Prieto)بربيطو "جتاه كل مناإل هذا ميثل .تواصلسيميولوجيا ال-1

ندري أو (Wittgerrtein)وفتجستاين , (Austin)وستنيأو ( Grice)كرايس (Buyssens)وبويسنس
لية أي مقصدية بالغية ويعين نه أداة تواصأيرى هذا االجتاه يف الدليل على و  (Martinet)مارتينيه 
هؤالء اللسانيني  و القصد وأنأعناصر الدال واملدلول والوظيفة  ن العالمة تتكون من ثالثةأهذا 

 . 3"و التواصليةأبالغ والوظيفة االتصالية غري اإلواملناطقة من الدوال والعالمات السيميائية 

                                                           
 . 21ص, دروس يف السيميائيات, ون مباركنح. د: ينظر 1
 . 91ص, معجم السيميائيات, فيصل األمحر 2
 . 75ص, جتاهات السيميوطيقيةاإل, مجيل محداوي 3
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" هنا سوسري حول اللغة يقول بشأو أفكار ديف نظريته التواصلية على بعض من يستند هذا النوع 
فكار أوله يعرب هبا عن مهية وقأ هنشدة وغري اللغوية ولكنه جعل اللغة أاللغوي شاراتاإلاللغة نظام من 

  1"شارات فعال تواصليا مع اآلخرينن جيعل من اإلأنه يريد ألى حتيل ع
ي كما تتمثل يف البح  عن طرق التواصل أ صحاب هذا االجتاهيميولوجيا عند أن مهمة السإ

نس دراسة الوسائل املستخدمة للناشر على الغري واملعرتف مبا ميلك الصفة من قبل يشرح بويس
عندهم يصل اىل الشخص الذي تتوخى التأثري عليه هذا وجند االهتمام بعنصر قصدية التواصل 

الفكرة  ىلإك موضوع السيميائية ابلعودة نس وبربيطو وموانن تالقيا لتفكيسويمطالبة بعضهم مثل ب
نساق ميائية مبعناها الدقيق يف دراسة أالقائلة ابلطبيعة االجتماعية للعالمات فحصر السيالسوسريية 

 . 2العالمات ذات الوظيفة التواصلية فقط
 : سيميولوجيا الثقافة -4

, فوسبانسكي إيفانون وتودور , يوري لومتان "عند يف كل من روسيا  جتاه الذي نشأإلهذا اينطلق 
فالثقافة  3".داللية اتالظواهر الثقافية موضوعات تواصلية واتساق رااعتبمن , كوإي مربتوأاإليطايل و 

مبثابة جهاز يغري إجيااب نساين فتعترب بذلك خبار يف اجملتمع اإلن تعرف بوصفها جمال لتنظيم األميكن أ
ىل عادلني إتكيب اخلطااي ىل متعلمني ومر إىل نظام والناس الغفل إل الفوضى ذ حيو إداخلي اليط احمل
دوات للسيطرة على نسان أالايف الوقت الذي يصنع فيه ال إذا املعىن فإن الثقافة ال تقوم وهب, اروأخي

  4.ال حينما يقام نشاط رمزيإىل الوجود إداة ذاهتا ال تربز ن األعلوم أالطبيعة ومن امل
 .مستوايت السيميولوجيا: خامسا
الباح  غىن عنه, وعلى  ضروراي ال ادلول يعد معيار ة الدائمة واملتنوعة بني الدال واملإن العالق"

ميزة والطابع الغالب ن ينتبه إىل خصائها املأن يتخلص من حماولة قصرها وحصرها يف إطار اللغوي وأ

                                                           
 . 35ص, معجم السيميائية, محرفيصل األ,ينظر 1
 . 32ص, املرجع نفسه 2
 . 35ص, دروس يف السيميائيات, ون مباركنح. د 3
 . 29ص, حنون مبارك,دروس يف السيميائيات:ينظر 4
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ناه جاكبسون يف م  وتب1390ه بريس يف برانجمه عامرموز هو الذي دعا إليللهم تقسيم عليها ,وأن أ
 1."دراسته احلديثة
 توانيقواأل راتإلشاهي امن العالمات ثالثة أنواع خمتلفة  جودو ىل إألخري هذا ا شرييو 

ختالف طبيعة العالقات بني العناصر املتعددة فهناك مثال عالقات وهو تقسيم يعتمد على ا زو رمالو 
دلول تركز على جتاور الواقعي الوجودي املدال و الشارة احلسية اليت تربط بني التجاور والتشابه فاإل

 2.بينهما 
لوحة فنية لن يفسر الناظر املدلول فهي ليست سواء كأدال و اليقونية احلاصلة بني ثنائية أما العالقة األ

ذن العالقة إهذه  رتلقي فمحو املو أي تشابه نسيب حيس به املشاهد منظر طبيعي أ ايراه أبهن مامثال 
تكوين الو العام هو الضرورة أو متاثل أشابه الواقعي بني طرفني وإن كان أصل كلمة أيقونة مبعناه الت

لة على نوع من عالقة هنا تستخدم هنا للدالإال أكنائس المقدسا يف  الفسيفسائي الذي ميثل شخصا
نه كل عالمة مرتبطة مبوضوعها هو الرمز فيعرفه بريس على أو لثال  النوع ا أما 3.اخلاصة االسيسيولوجي

يقونة على وحتيل األ موضوعه مبقتضى سببية ماديةفبينما حييل العارض على  مبقتضى تواضع,
مة حتيل على املوضوع الذي تشري الرسم فهو عال أما( تشابه) سيمات اخلاصةالموضوعها مبقتضى 

ختيار املصطلحي تمل اإلاحملفكار عامة فمن أيف  يعادة يف شكل تداعالليه مبقتضى قانون, يكون يف إ
ن كان عليه أ  ولذا نه حييل على حسن عام جدا,عالمة على أ كونة قرر أن يستعمل لفظ  ىلإيعود  ال

 4.ليه العالمات اللغوية كلهانوع املخصوص الذي تنتمي إالذا هلجيد تسمية خمتلفة 
دالية حييالن ابلفعل و شطري املينقد وقفاها أال قطعة داللته فوجه رمزالصل ألكيد أن األومن 
كيد امل بكل أتوجهيهما حيقق توافقهما الك حدغياب أخر إال أن حدامها على اآلإومن غري شك 
تعيش وتنمو  بكيفية ماهذا هو املعقول الذي ننتجه , ملفقودةدة امن جديد ليكوان الوح عندما يرتكبان

                                                           
 م,القاهرة1991-ه1119د,صالح فضل, نظرية البنائية يف نقد االديب,دار شروق,الطلعة اوىل, 1
 .الصفحة نفسهاينظر,املرجع نفسه, 2
 .279لبنان,ص-محد اجلمعي, املنظمة العربية لرتمجة,بريوتأدكتور الالسينيائية وفلسفة اللغة, ترمجة .يكوإمربتو أ 3
 ينظر املرجع السابق نفس صفحة  4
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 رباشىل الدالة اجلافة ومن املعىن املال واملدلول ومن الدالة الصرحية إمن خالل املوازنة املتواصلة بني الد
 1.ىل التعابري املادية اليت تنقلهماريين وصوال إخوإنطالقا من هذين األ,  املباشرإىل املعىن غري
 السيارة ليها مثال يف العالقة اإلشارية والتشابه الواقعي املوجود بنيإ شاروالسيارة امل صبعفاأل"

املوجود  يءهذا الشو  (سيارة)ي تقارب فعلي بني كلمة أنه اليوجد ية فإيقونو رسها يف العالقة األ
دلول من أي رابط فعلي ابلفعل يف الشارع ففي هذا النوع من الرمز ختلوا العالقة بني الدال وامل

منفصلة متاما  نواع الرمزية الثالثة جاءتألهذه ا ناالعتبار أ عنيخذ بينبغي أن أي نهأ على. خارجي
قات املتبادلة القائمة بني عن بعضها البعض ولكنها متثل فحسب مراتب خمتلفة ترجعها أنواع من العال

 2."الدال واملدلول
وهي  مشرتكة ومن خالل هذا يتضح لنا أن هؤالء املستوايت الثالثة تنطوي مجيعها يف غاية

املرجوة اليت ال ميكن استنباطها إال عن  نتيجةىل الرار النص املراد حتليله والوصول إالكشف عن أس
 .جراءاتإلاطريق جمموعة هذه 

 .وأمهيته  ماهيتهاملكان : املبحث الثاين 
لعب املكان دورا أساسيا يف الفكر اإلنساين قدميا وحديثا وقد أدرك اإلنسان هذا الدور من 

ن اجلسم الواحد ال ألجسام تشغل حيزا أو مكاان ما, وإخالل مالحظاته اليومية إذ أن األشياء وا
 .جسمني منفصلني يف زمان واحد يشغل مكانني يف آن واحد, وكذلك املكان ال حيوي

ن العقل اإلنساين ال يستطيع ببداهته جتاهل املكان, وعالقته مبا يشغله من وعلى هذا األساس فإ
 .أجسام وأشياء وسبل متييزها وإدراكها

 :املكان لغة. أوال
 :لح املكان يف املعاجم اللغوية يف لسان العربورد مصط

                                                           
 217صينظر,صالح فضل,نظرية البنائية يف النقد األديب  1
 .200ية وفلسفة اللغة صئامي,السييكوإ مربتوأ 2
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ِكنة  " كان ن يكون مط ل أبي: قال ثعلب. معن  مجع اجلكقمذمال وأمق ِذلمة , وأماكاملكان  املوضع, واجلمع أم 
, وأ  :ن العرب تقولأل ال  فمعا , وق م مكانمكم ى أنه مصدر من  فقد دل هذا عل, ممق عمدمك قعدك ن  ممكانمكم

 1."و موضع منهكان أ
وضع لكمي نونِة الشيء فيه, غري أنه صل تقدير الفعل ممف عمل , ألمنه ممكان  يف أ: يذهب اللي ": ويقول
نا  له وقد متممك نم : قالواى فمعال, فر جروه يف التصريف جم  أملا كثر   2."ممك 

هذا قال ابن بري عند قول اجلوهري يف شرح . ي على استقامتهمأم ويقال الناس على ممِكناهِتم "
ِكنتها أمي على مواضعها اليت وجيوز أ: احلدي  قال ... جعلها هللا تعاىل هلان يراد به على أمم 
 ويروى م ك ناهتا مجع م ك ن , وم ك ن , وم ك ن  مجع ممكان  كص ع دات  يف ص ع د  ومح  رات  يف: الزخمشري
 3."مح  ر  

مو ِضع"عنده " معىن املكان"وهلذا جند ابن منظور جاء 
؛ مك نه (مكن)و( ممكمنم )يف مادة " ابمل

كنه مبعىن , وفالن ال مي, ستمكن الرجل من شيء و متكن منه و إ من الشيء وأمكنه منه, مبعىن هللا
 4".ال يقدر عليه:النهوض, أي 

 :ودليل ذلك ظهر يف القرآن الكرمي يف أكثر من سورة
 قولهكما جاء أيضا يف . 5ايّ َأهِلَها َمَكاان َشرِ  ِمن رََيَ ِإِذ ٱنتَ َبَذتم بِ اِكتَ  َوٱذُكر ِف ٱل: تعاىل الق

ْا ُهَناِلَك ثُ ُبوراَدَعو َمَكاان َضيِّقا مَُّقرَِّننَي  َهاِمن أُلُقواْ  َوِإَذا: تعاىل
: أيضا قوله تعاىلكما ورد يف  .6

 َُمَكاان َقِصّيا ِبِهۦ َفٱنتَ َبَذت َفَحَمَلته
َأِقرُّوا الطري على َمِكناهتا : دليل ذلك يف احلدي . 7

 :وغريه من األعرابقال أبو زايد الكاليب . , ابلضموَمُكناهتا

                                                           
 .1751 – 1750, ص 1992, سنة 1, دار صادر بريوت, ط9األنصاري, لسان العرب, مجبن منظور مجال الدين دمحم بن مكرم ا.1
 .1750, ص ابن منظور مجال الدين دمحم بن مكرم األنصاري. 2
 .1750املصدر نفسه, ص . 3
 .1097م, ص 7009ه, 1120/ , دط1احلدي  القاهرة, مج أيب نصر إساعيل بن مح اد اجلوهري, الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية, دار. 4
 .19اآلية  -سورة مرمي . 5
 .12اآلية  –سورة الفرقان . 6
 .77اآلية  –سورة مرمي . 7
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ن للضباب أن ان كان املكوإ: قال أبو عبيد -املكن للضباب –إان ال نعرف للطري ممِكنات  
 1.على مواضعها اليت جعلها هللا هلا: على أمكنتها أي: وقال جيوز أن يراد به. جيعل للطري تشبيها

 :ستشهد الشاعر ذو الر مة يف قولهاحي  
نان  كأمن   ِض ممك   أمك ف  الص واِنعِ  ومش ت ها زمرمايب            حديقةوابلر و 

نانم : وأمم كمنم املكان   مك 
 2.أمنبت امل

 صطالحااملكان إ: اثنيا
 :مفهوم املكان عند النقاد الغربيني . أ

يعا يف مفهوم املكان وهي احليز حاول النقاد الغربيون التمييز بني املصطلحات اآلتية واليت تصب مج
 .املوقع, الفضاء اجملال
 (LOKAL RAUM): ميزوا بني مكانني متعارضني يف العمل احلكائي مها األملان املنظرون"

 .ختيارية, كاملقاسات, واإلعدادالذي ميكن أن تضبطه اإلشارات اإل حي  عنوا ابألول املكان احملدد
 .الشخصيات يف الروايةالفضاء الداليل الذي تؤسسه األحداث ومشاعر : يف حني قصدوا ابلثاين

جمموعة األشياء املتجانسة من الظواهر واحلاالت والوظائف ويعرفه يوري لومتان على أنه 
ملكانية املألوفة واألشكال, والصور والدالالت املتغرية اليت تقوم بينهما عالقات شبيهة ابلعالقات ا

 .3"متداد واملسافةالعادية مثل اإل
الثنائيات الضدية  يف هذا التعريف هي الطباقات املكانية, أو  نالعالقات اليت يعنيها لومتاو 

 .اخل... يسار,  ,حتت, ميني , البعيد, فوق كألفاظ القريب
املوقع, فعمدوا إىل " LIEV"فقد ضاقوا ذرعا مبحدودية مصطلح  الفرنسيونأما النقاد "

الفضاء حمتوى  ابشالر وبويل استونغعترب كل من , الفضاء, إذ ا(ESPACE)ستخدام كلمة ا

                                                           
 .1097, ص الصحاح, اتج اللغةساعيل بن مح اد اجلوهري نصر إأيب . 1
 .1751ابن منظور, لسان العرب, ص . 2
 .125يف الشعر اجلاهلي, ص ابديس فوغايل, الزمان واملكان . 3
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تتجمع فيه جمموعة األشياء املتفرقة, أو عملية التذكر, وذلك من خالل جدلية الداخل واخلارج 
 1."ابلنسبة لباشالر, واملسافة الداخلية بني الفكرة وموضوعها ابلنسبة لبويل

إذ  (VISION Léspace)نطلق يف مفهومه للمكان من منطلق الرؤية فقد إ اسميغر أما "
لكنها منتشرة . ة غري مستمرةأي الفضاء النصي موضوع مهيكل حيتوي على عناصر متقطعنه يرى أ
متداد وفق نظام هندسي متميز يسهم يف تصوير التحوالت والعالقات املدركة, واحملسوسة بني عرب إ
 2".الفاعلة داخل اخلطاب السردي الذوات
املكان والفضاء, بل  (PLACE/SPACE)ستخدام مصطلح فلم يكتفوا اب االجنليز النقاد"كما جند 

 3."للتعبري عن املكان احملدد لوقوع احلدث (بقعة LOCAT)أضافوا مصطلحا آخر وهو 
 :مفهوم املكان عند النقاد العرب . ب

محيد "هتم الكثري من النقاد العرب مبفهوم املكان وهذا ما نراه عند الناقد املغريب لقد إ
تسقط أنه مبثابة العمود الفقري ألي نص بدونه ": يف قوله" السرديبنية النص "يف كتابه " حلمداين

 4."تلقائيا العناصر املشكلة له
ساته أمهية قصوى يف العديد من دراله الذي أعطى " عبد املالك مراتض"حي  جند الناقد 
ضاء حد ذاته, على كل ف نطلق احليز يفو هو كل ما عىن حيزا جغرافيا حقيقيا, "حي  يعرفه يف كتابه 

عن املكان احملسوس كاخلطوط واألبعاد, واألحجام, واألثقال, واألشياء  يندسطوري أو كل أخرايف أو 
 .5"هذه املظاهر احليزية من حركة أو تغيري.. واألهنار اجملسمة مثل األشجار

يربط املكان ا لذي يدل على ما " عبد املالك مراتض"ومن خالل هذا يتضح لنا أن الناقد 
سرد, وحوار, "املشكل من نه قد اقرتن ابلنص أما احليز فيخالف ذلك ومعناه أ ,هو جغرايف
 ".خلإ...ووصف,

                                                           
 . 125ص ,ابديس فوغايل الزمان واملكان يف الشعر اجلاهلي. 1
 . 129, 125, ص املرجع نفسه 2
 .نفسها اتاملرجع نفسه, الصفح.  3
 .122 – 129ينظر,املرجع نفسه, ص . 4
 .نفسهاات املرجع نفسه, الصفح. 5
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احليز )بعض أطلق عليه إسم الفختلفت تسمياته االدارسني بتحديد مفهوم املصطلح  ختالفاومع 
كل ابح  يدافع عن تسميته ويربز   أخذو  (الفضاء )واآلخرون (املكان )والبعض األخر(  املكاين
املكان هو مكون الفضاء ف ن مصطلح الفضاء أمشل وأوسع من معىن املكان,أاألدبية مع  دالالته

فهو  ما تكون متعددة وترد متفاوتة فإن فضاء الرواية يلفها مجيعاغالبا ومادامت األمكنة يف الرواية 
 1.ةي يشمل جمموعة األحداث الروائيالعامل الواسع الذ

 أنواع املكان. اثلثا
 :ختلف النقاد والباحثون يف حتديدهم ألنواع املكان منهاا
 :املكان األليف . أ

قرتنة ابلدفء والشعور إذ أن مثة فيه مالعيشة الذي تكون كان املهو " ابشالر"حسب فكرة 
على أكثر األمكنة ألفة وهو البيت " الرابش"محاية هلذا املكان من اخلارج املعادي وهتديداته ويركز 

البيت الذي ولدان فيه, بيت مأهول, قيم األلفة موزعة فيه, وليس من ": الذي ولد فيه ونشأ إذ يقول
نه يصبح من فيه حمفور بشكل عادي ويف داخلنا أفالبيت الذي ولدان ... السهل إقامة التوازن بينهما

 2."العادات العفوية
وهو بذلك  ضيق ,وقصره عليه ربط املكان ابلبيت " ابشالر"أن من خالل هذا نالحظ 

خرى يعد  البيت هذا من جهة ومن جهة أ ,املكان األليف ال ميكن ربطه ابلبيت فقط ألننطاقه 
البحر ك عند البعض فيقومون بتعويض ذلك الفراغ أبماكن أكثر راحةمنبع الكراهية و اخلوف  أحياان

املكان األليف هو املكان الذي تشعر الشخصيات فيه ابأللفة واألمان ن فاوابلتايل  ,..أو احلدائق
 .وحتديده من ابب التغليب ال القطع  وتنسجم معه وحتبه وتعيش فيه مهما كان نوعه

 
 

                                                           
1
، ماي 4مجلة األداب واللغات، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد " الطيب صالح"كلثوم مدقن ، داللة المكان في رواية موسم الهجرة الى الشمال  . 

 .040، ص5002
بية, جملة كلية اآلداب, خالد حسن خضر, املكان يف رواية الشماعية للروائي عبد الستار انصر, جامعة بغداد, كلية الرتبية ابن رشد, قسم اللغة العر . 2

 .177, ص 107العدد 
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 : املكان املعادي . ب
 1."وهو املكان الذي تشعر الشخصيات فيه ابلكراهية أو العداء أو الضيق وعدم األمان"

املكان الشبيه ابلداخلي أو الضيق, ينعكس على حالة الفرد نفسيا, "هو  أيضا ابختني هويعرف
فمهما حيمل ن كان واسعا, كتواجد شخص ما يف بالد الغربة وأ ابلضيق فيه هو املكان الذي حيسف

لضيق و احلرج الذي يرتتب اب متيازات, يعد مكاان ضيقا على نفسية املقيم فيهاذلك البلد من رحابه و 
 2"حداثيات اهلندسية ال حيدد البعد اهلندسي أو اإل.نفسيعلى شاغله ابعثه 

الفضاء اجلغرايف, الفضاء, النصي, الفضاء )وهناك من الباحثني يشري إىل ثالثة أنواع للمكان 
 (.الداليل

 : الفضاء اجلغراف .1
وهو مقابل ملفهوم املكان, ويتولد عن طريق احلكي ذاته, إنه الفضاء الذي يتحرك فيه "
 3."أو يفرتض أهنم يتحركون فيهاألبطال, 
حي  يفهم الفضاء يف هذا التصور على أنه حيز مكاين يف الرواية أو احلكي عامة, ويطلق "

 بعضيف نظر  فالروائي مثال( L'espace Geographigue)عليه عادة الفضاء اجلغرايف 
عن ستقالل كامل اايف يف الرواية ميكن أن يدرس يف من يعتقد أن الفضاء اجلغر  منهمف الدارسني

ري, فهؤالء ال يهمهم من اختصاصيون يف دراسة الفضاء احلضاملضمون, متاما مثلما يفعل اإل
وال ما سيحدث فيها, ولكن يهمهم فقط  اتسيسكن هذه البناايت, ومن سيسري يف هذه الطرق

  جتعله  أبداثت عن الفضاء اجلغرايف ملحتد عندما غري أن جوليا كريستيفا. الصبينة الفضاء اخلدراسة 
حيمل معه مجيع الدالالت و فهو إذ يتشكل من خالل العامل القصصي . منفصال عن داللته احلضارية

املالزمة له, واليت تكون عادة مرتبطة بعصر من العصور حي  تسود ثقافة معينة أو رؤية خاصة 

                                                           
 .175ص  للروائي عبد الستار انصر, املكان يف رواية الشماعية,,خالد حسن خضر. 1
للطيب صاحل ومثكلينظر,, 2  .111, ص "مدقن, داللة املكان يف رواية موسم اهلجرة إىل الشمال  
, أب, 1املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر, بريوت, احلمراء, شارع جان دارك, طمحبد حلمداين, بنية النص السردي, مجيع احلقوق حمفوظة, . 3

 .97, ص 1991
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ليه حىت يؤدي املشار عابملكان لتصاق يستيفا ملتصقة أشد اإلفالداللة احلضارية حسب كر  1."للعامل
 . "وظيفته يف العمل

 :الفضاء النّصي .2
الفضاء الذي حيتوي الدال اخلطي وبذلك يبقى املعطى املقدم جمرد نص مقدم للقراءة, "وهو 

خمتارا وداال مبجرد أن  اوهو عند بعض النقاد ذلك الفضاء اخلطي الذي يعترب مساحة حمدودة, وفضاء
 .2"نرتك حرية االختيار للشخص الذي يكتب

ستعمال الذي ينجزه يف فضائه اخلطي, ب ال يتوفر على حرية كبرية يف االومعلوم أن الكات"
فأبعاد احلروف, وتنضيد الكلمات على الصفحات واهلوامش والفراغات ختضع يف الغالب لقواعد 

األمر . از ضيق جدختاره تتم يف حيالفضاء الذي إيف  لكاتب للتحركتواضعية, واحلرية اليت ميلكها ا
 .3"ختيارا داالالذي يصري معه إختياره إ
ألنه يشغل مساحة معينة ذات أبعاد  فضاء النصي هو فضاء مكاين أيضاال"أن وبعضهم يرى 
احلكائية  ابعتبارها ه الكتابة الروائية أو ه متعلق فقط ابملكان الذي تشغل, غري أنال ميكن جتاوزها 
  4".ةعلى مساحة ورق ضمن األبعاد الثالثة للكتاب أحرف طباعية

 :الفضاء الداليل .3
 :طبيعة هذا الفضاء على الشكل التايل يقوم بشرحو  فضاء الداليلعن ال حتدث جريار جنيت

األديب معىن إن لغة األدب بشكل عام ال تقوم بوظيفتها بطريقة بسيطة إال اندرا, فليس للتعبري "
 أو أكثر نه ال ينقطع عن أن يتضاعف ويتعدد, إذ ميكن للكلمة واحدة مثال أن حتمل معنينيإ, اواحد

                                                           
 .51, ص محيد حلميداين بنية النص السردي 1
الثاين, , كانون 1الدار البيضاء, ط -املركز الثقايف العريب, بريوت, شارع جان دارك ( مدخل لتحليل ظاهرايت)دمحم املاكري, الشكل واخلطاب . 2

 .722, ص 1991
 .722املرجع نفسه, ص . 3
 .97محيد حلمداين, بنية النص السردي, ص ينظر, . 4
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تقول البالغة عن إحدمها أبنه حقيقي وعن اآلخر أبنه جمازي, والفضاء الداليل يتأسس بني املدلول 
 1."اجملازي واملدلول احلقيقي

عترب جريار الوحيد لالمتداد اخلطي للخطاب وين شأنه أن يلغي الوجود وهذا الفضاء م"
ويقول يف ( FIGUREصورة )ابن هذا الفضاء ليس شيئا آخر سواء ما ندعوه عادة  جينيت
سه الشكل الذي يتخذه هي يف الوقت نف أن الصورة :ع نفسه حول هذه النقطة ابلتحديداملوض

فضائية اللغة األدبية يف عالقتها مع ز و الشيء الذي هتب اللغة نفسها له , بل إهنا رم وهو الفضاء 
 .2"املعىن

ومنه فان الفضاء الداليل يشري إىل الصورة اليت ختلقها لغة احلكي وما ينشأ عنها من بعد 
ي لغة ومن هنا ميكننا القول أبن أبن اللغة األدبية ليست أحادية فه3.بشكل عام  يرتبط بداللة اجملازية

 .دالالت اللفظة الواحدة حتيلك عىت جمموعة من الال أن قائمة بنفسها رغم بساطتها إ
 :نتقالاال وأماكن أماكن اإلقامة: املكان إىل قسمني" حسن حبراوي"ويقسم 

 :اإلقامة أماكن .1
 :وهي على فرعني

 :اإلقامة االختيارية أماكن . أ
 : فضاء البيوت
ميكن تطويقه  كركام من اجلدران واألاثثمثال   أنه من اخلطأ النظر إىل البيت حبراوي ويرى 

... نتهاء من أمره ابلرتكيز على مظهره اخلارجي وصفاته امللموسة مباشرة, ابلوصف املوضوعي واال
 فالبيوت واملنازل تشكل منوذجا مالئما لدراسة قيم األلفة ومظاهر احلياة الداخلية اليت تعيشها

وصفت البيت فقد  فانك إذا: كما يقول ويليك. متداد لهن بيت اإلنسان إأل الشخصيات وذلك
وصفت اإلنسان فالبيوت تعرب عن أصحاهبا, وهي تفعل فعل اجلو يف نفوس اآلخرين الذي يتوجب 

                                                           
 .90, ص محيد حلميداين بنية النص السرديينظر, . 1
 .91, ص املرجع نفسه.2
  .97املرجع نفسه, ص . 3
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بتعاد عن الرؤية املسطحة اليريد أن يوجه النظر لضرورة ا من هنا فبحراويو .1عليها أن يعيشوا فيه
 .عدم نصفة له  ملا يرتتب عليها منللمكان 

 :أماكن اإلقامة اإلجبارية . ب
 :رموز الفضاء السجين

ن املتأمل يف فضاء السجن, بوصفه عاملا مفارقا لعامل احلرية خارج األسوار, قد شكل مادة ا"
خصبة للروائيني يف التحليل تفيدان يف فهم الوظيفة الداللية اليت ينهض هبا السجن كفضاء روائي معد 

ولذا  2."ختيارية يف شروط عقابية صارمةفرتة معلومة, إقامة جربية, غري إ إلقامة الشخصيات, خالل
 ليعرب عن الوجه املقابل للحرية وجدانه يف عدد غري قليل من األعمال الروائية 

 :نتقالأماكن اال .2
 :أماكن اإلنتقال العمومية

 : فضاءاألحياء
نتقال ومرور منوذجية اليت ستشهد حركة وارع تعترب أماكن امن الواضح أن األحياء والش"

الشخصيات وتشكل مسرحا لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها وعملها ومتدان دراسة هذه 
نتقالية املبثوثة هنا وهناك يف اخلطاب الروائي مبادة غزيرة من الصور واملفاهيم ستساعدان الفضاءات اال

تلك الفضاءات وابلتايل اإلمساك مبا هو جوهري فيها  على حتديد سة أو السمات اليت تتصف هبا
عمال الروائية لشدة مع ضرورة التنبيه إىل وفرهتا يف األ 3."أي جمموعة القيم والدالالت املتصلة هبا

 .خرى أباتصال الشخصية هبا  بطريقة أو 
 :أمهية املكان ف البناء الروائي. خامسا

حد عناصرها , ال ألنه أهلا دعائم الرئيسيةويعد أحد الن يف الرواية أمهية كبرية, يكتسب املكا
, وتتحرك من حداث األ مجيع  املكان الذي جترى وتدور فيه اهنأببل املتعارف عيها فقط,  الفنية

                                                           
 .12ص1990, 1الثقايف العريب, بريوت, الدار البيضاء ط, املركز (الشخصية_ الزمن_ الفضاء)بنية الشكل الروائي, حسن حبراوي, , ينظر. 1
 .55املرجع نفسه, ص.2
 .29, صحسن حبراوي, بنية الشكل الروائي. 3
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, املتميزة حيتوي كل العناصر الروائيةحليان فضاءا , بل ألنه يتحول يف بعض اقطالشخصيات ف هخالل
 معاملهو نفسه املساعد يف تطوير بناء وانفعاالت فيكون بذلك مبا فيها من حوادث وشخصيات

أن العمل األديب يفقد خصوصيته وأصالته إذا فقد املكانية, واملكان يف ", وابلتايل ميكننا القول  الرواية
عاصفا يف  ا املكان ابهتا, أم كان واضحا, سواء أكان هذ ,فيها لرواية جيب أن يكون عامال وفعاالا

يتخذ املكان أشكاال خمتلفة ويتضمن . ساكنا يف ثقله, متدفقا يف سيولته, أم كثيفا وضاغطاحركته أم 
معاين عديدة, بل أنه قد يكون يف بعض األحيان اهلدف من وجود العمل كله, واملكانية ال تشكل 

ألحداث وتكشف يف الوقت ذاته عن عمق وقع املكان  إال من خالل الشخصيات اليت تنوء حبمال
له من خالل خلجاهتا املتعددة اليت تضفي على املكان دالالت جمازية حيققها املؤلف من  وأيضا

خالل حركة نزوع الشخصيات البطلة يف خلق نظام مكاين ضمن فوضى املكان الذي يزجهم فيه 
املؤلف الذي حيقق أيضا منظوره الفلسفي واجلمايل من جانب, ومنظور أبطاله األيديولوجي والنفسي 

 1".ب آخرمن جان
فالنص الروائي خيلق عن طريق  الرواية ليس املكان الطبيعي,يف كان املومهما يكن من أمر فان "

قد ما سبق يتبني لنا أن املكان من خالل .2"اخلاصة وأبعاده املميزة الكلمات مكاان خياليا له مقوماته
وبذلك الفين,  العمل جزئياتاكتسب مكانة هامة يف العمل الروائي إذ هو األرضية اليت حتتضن 

 . من وجوده أساساأحياان و اهلدف ا, القاعدة اليت يبىن عليه صبح ي

                                                           
 .29, ص املرجع نفسه. 1
 .101, ص 7001, مكتبة األسرة, مهرجان القراءة للجميع, "ثالثة جنيب حمفوظ"سيزا قاسم, بناء الرواية, دراسة مقارنة يف . 2
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 س مييائية املاكن يف رواية: الفصل الثاين

 زرايب العبيد لنجوى بن ش توان
 

 مقاربة س مييائية لعنوان رواية زرايب العبيد لنجوى بن ش توان      

 الأماكن املغلقة        

 املفتوحةالأماكن         
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 متهيد
أسهمت السيمياء كغريها يف قراءة نص األديب  وتفسريه، إبجيادها أدلة على املعاين ملعرفة 

الدالالت من جيادها أدلة على املعاين ملعرفة يف قراءة النص األديب وتفسريه إب أسهمت السيمياء كغريها
نباطه ستاوفق ا يؤكد خصوصية قراءهتا للنص لصوت واللون واحلركة واإليقاع ممخالل العالمات، كا

وابعث كثافة توظيفها لقراءة النصوص السردية من قبل الدارسني املعاصرين سيما الرواية هو جناحها 
 مثوأصوب  ؤيالت املمكنة من أجل قراءة أقربيف تفكيك رموز النص وسرب أغواره واإلحاطة أبهم التا

وأخرى لألحداث وغريها أن هذه القراءة طوقت بعموم عناصر النص الروائي وقدمت قراءة للنص 
يد ملا من هذا العنصر رواية زرايب العبلبيت القصيد يف دراستنا  للزمان واملكان، وسيميائية املكان هو

مله من حي وظيفه يف هذه الرواية فضال عن مادور يف الشكل الروائي عموما وخلصوصية تاملهم من 
على أهم ما ينبغي الوقوف عنده يف قراءة اول من خالل هذه الدراسة املتواععة أن نق  حنو  ،دالالت

 . ملدونةرات تطبيق هذا املنهج على هذه ااملكان كثمرة من مث
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 ة لعنوان رواية زرايب العبيد لنجوى بن شتوانيائيسيممقاربة : أوال
هو عالمة لغوية تعلوا النص لتسمه وحتدده وتغري القارئ بقراءته، فلوال العناوين العنوان "

 ن كتاب كان عنوانه سببا يف ذيوعهلظلت كثري من الكتب مكدسة يف رفوف املكاتب، فكم م
 .1"ال عليه وعلى صاحبهاحبه وكم من كتاب كان عنوانه وابوشهرة ص نتشاروا

اليت ميكن ...( كلمات مفردة،مجل )،جمموع العالمات اللسانية (ليوهوك )والعنوان كما يراه "
جاك )، وأما لتحدده وتدل على حمتواه العام وتغري اجلمهور املقصودتدرج على رأس كل نص أن 
فريى أن العنوان مع عالمات أخرى وهو من األقسام النادرة يف النص اليت تظهر على ( فونتاين

الغالف، وهو نص موازي  له بل هو نوع من أنواع التعايل النصي الذي حيدد مسار القراءة اليت ميكن 
 .2" رؤية األوىل للكتابالتبدأ من "هلا أن 

 :وقد ورد يف اللغة " زرايب "جاء عنوان الرواية مكون من كلمتني أوال 
حظرية :ريبة أيضا ب والز  والزر  .إذ دخل فيه :الصائد  زرب  فرتة الصائد، وقد إن  : ريبة  ب والز  ر  الز  :ب ر  ز  "
رب ت للغنم أز  زرب  : يالكسائابلكسر،  رب  ز  :وبعضهم يقول :يت كسال نباغنم من خشب، قال لل
 "ابر  ز  

3. 
وهذا دليل على أن هذا الوعع كان مصريا جملوعة من األفراد وليس  ،ولقد جاءت لفظة زرايب مجع

 .وعموما فمصطلح الزريبة هو حظرية أو موعع أحيط بسياج أتوي إليه احليواانت شخصا واحدا، 
 :أما لفظة العبيد يف اللغة 

وعبدان ابلضم  عبيد، مثل كلب وكليب  وهو مجع عزيز وأعبد وعبادخالف احلر، واجلمع :العبد "
 [الرمل]األخفش عبد مثل سق  وأنشد  مثل متر متران، وحكى

 .4"دعب   وم  ن ق  م   لدة  اجل   ود  س  أ      ه  د إىل آابئ  العب   ب  س  ن  أ  

                                                             
العدد الثاين  نسانية واالجتماعية،جامعة دمحم خيضر، بسكرة،اجلزائر،جملة كلية والعلوم اإل نواعه،أو  مهيتهأعبد القادر رحيم، العنوان يف النص اإلبداعي،  1

 .00،ص8002جانفي،جوان  والثالث
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها  2
 .924 اتج اللغة وصحاح،ص مساعيل بن محاد اجلوهري،اأيب نصر  3
 .427، 427، ص أيب نصر امساعيل بن محاد اجلوهري، اتج الغة وصحاح  4
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كاالعتياد،يف احلديث كذال  ،وهو أن يتخذه عبدا ،باداالستع  :التعبيد " كما جاء أيضا يف الصحاح 
  1" حمررا تبد  ورجل أع  

سوق  صبح جمرد سلعة يتم بيعها يفت  منه حريته، وأسلبهو من .ومن خالل هذا يتضح أن العبد 
 .سة خلدمة كي  ما كان نوعها النخا

 لتثري دهشته وفضوله، العبيد،تقوم جنوى بن شتوان إبمساك القارئ من عتبة النص وهو زرايب
الزرايب اليت هي  ألن ،مؤملة  جتماعيةجبانب إنساين وقضية ا الوهلة األوىل يوحي إليكفالعنوان من 

فة وليس اإلنسان بص، أماكن لعيش اإلنسان يف الروايةيف العموم أماكن إلقامة احليواانت،كانت 
فبعدما فروا من أسيادهم بغية التخلص من  ، السوداء ذوي البشرة من لعبيد من وصفوا ابعامة بل 

لرتبية أبنائهم  غري الزرايب، ليهرون هبا، مل جيدوا مالذا يلجؤون إاألوعاع املزرية اليت يعيشوهنا ومي
 .العني  التصني  وعامل األحراربتعاد عن واال

اترخيي مرتاكم فبعد أن عرفت العبودية منذ أزمنة بعيدة  عنوان بطبيعة احلال يرمز إىل إرثال
 هذه املأساة لنا  لتسجل جنوى بن شتوان  التاريخ إىل احلاعر،لة عجبنا  تعودوقامت القطيعة معها 

النظرة إىل الزالت حيث املتوسط البحر األبيض يف الشمال اإلفريقي قبالة على أرض ليبيا وابلضبط 
 بعض ويفويهم الزرايب أتألهنم متيزوا بشرهتم السوداء أشباه حيواانت ستعالء نظرة إطبقة من اجملتمع 

جوهنم و و ز ي يبيعوهنم ويشرتوهنم و كانت احليواانت أكثر قيمة منهم، يف عرف أسيادهماألحيان  
على هؤالء البشر  أتخذهم ببعض احليواانت رأفةو قد شفقة إذ اقتضى األمر دون رمحة أو يقتلوهنم 

 .أيكل القوي فيه الضعي  أي أصبح شبيها بقانون الغاب اللذين ذهبوا عحية يف جمتمع
 
 
 
 

                                                             
 .487، 489، ص أيب نصر امساعيل بن محاد اجلوهري، اتج الغة وصحاح . 1
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 األماكن املغلقة: اثنيا

أو فضاء تلجأ إليه مل يعد املكان يف اآلونة األخرية جمرد خلفية تقع فيها األحداث الدرامية 
شكل يكما الفين، من أبرز العناصر احملركة للعملأصبح ينظر إليه على أنه  بل لشخصية الروائية فقط،ا

 1.األديب أبعاد النصأهم تفاعل العناصر املكانية وتضادها بعدا مجاليا من 

ويف التعبري عن املقوالت  أمهية كبرية يف تكوين هوية الكيان اجلماعيفضال عما له من "
على املفاهيم األخالقية واجلمالية اليت حترك الشعوب بشكل ابرز ة يوقد أثرت العوامل البيئ ،الثقافية

 2."يف مجيع أرجاء العامل

ائها أو التخفي  منها خفبعض الفئات إ حاولتومل يعد سرا أثرها على الفرد واجملتمع وان 
 .سيما يف جانبها السليب 

ها داخل يبل تعددت أنواعه خدمة للوظيفة اليت يؤداملكان يف الرواية نوعا واحدا  ال يعد
قسمني أماكن مغلقة و أخرى العمل الروائي وخارجه ولكن ميكن تصنيفها لتيسري دراستها إىل 

 . دراستها وأعين هبا زرايب العبيد يتجلى فيها النوعان بوالرواية اليت نروم .، مفتوحة
نسان لإل ىحبيث تكون مأو و هي مساحات خمصصة للعيش و اإلقامة األماكن املغلقة "
 وهو، أم إبرادة اآلخرين ادتهإبر كان ذلك سواء  و من الزمن أو قصرية طويلة لفرتات فيه سواء بقي 

بني املكان وبني اإلنسان الساكن ويربز التفاعل سلبا وإجيااب املكان املؤطر ابحلدود اهلندسية واجلغرافية 
وال يتوق  هذا الصراع إال إذا بدأ التآل  يتضح أو يتحقق بني اإلنسان واملكان الذي بل الصراع فيه 
  3."يقطنه

 :  ومن هذه الفضاءات املغلقة
 
 

                                                             
 3، ص0422، 8يضاء، طونغ، الدار البنذ، اب00472،ب،ينظر، أمحد طاهر حسني وآخرون مجاليات املكان، عيون املقاالت، ص.  1
 .الصفحة نفسها،نفسه  املرجع .  2
 99مجاليات املكان يف ثالثية حنا مينا، ص مهدي عبيدي،.  3
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 البيوتــ 1
 هوف ، كلمة من معىنما للبكل للفرد قيقي احلكون هو ال يف العامل،البيت هو ركننا األول "

 .وى الذي حيتوي اإلنسان منذ والدته بصرف النظر عن شكله املادي وقيمته أامل
سرتخاء القصوى وبينما حنن يف أعماق اال"ستون ابشالر غا"كما يرى   ، والطمأنينة نبع الدفءموهو 

 1."هو املناخ الذي يعيش اإلنسان احملمي يف داخلهو  ،الدفء ننخرط يف ذلك

 :بيت عتيقة-أ
عتيقة هي شخصية رئيسية يف رواية زرايب العبيد أعطتها الروائية مكانة كبرية يف سريورة 
األحداث،  عتيقة تعيش يف بيت كبري مع زوجها جوسييب وأوالدها ،ابلنسبة هلا كان بيتها هو مكان 

ال تستطيع االبتعاد عنه، و حبكم الظروف اليت مرت هبا يف طفولتها وما مسها فيها  استقرارها ومن مث
من حرمان وتشرد حرصت أن توفر يف بيتها كل ما حتتاجه من دفء وحنان وطمأنينة فعائلتها هي  

رجاء بيتها من خالل هذا املقطع اليت فنستحضر ذلك االخنراط واألنس يف أ.كل شيء يف حياهتما
 .يعيشه أفراد هذا البيتالذي له الروائية صورة حقيقية للهدوء أعطت من خال

، فيما زوجها جالس يف ابحة البيت يدخن حد وكانت مشغولة ابلطبخاألكان صباح يوم "
يبدو  2."وأحياان يضع الكتاب جانبا ويالعب طفلة صغرية مسراء تبدوا كحفيدته غليونه ويقرأ كتااب،
املتعلقة ابلبيت  لحيث صرفها عن ذكر التفاصيمن  ،ية يف هذا املشهدا شد الروائأن اهلدوء هو أهم م

منه طمأنينة  وذكرت ما يفهم الباحة وهو فضاء ابعث على الراحة قطعا اىل كتفت منها ابإلشارة وإ
 .لقراءة و مالعبة طفلته الصغرية استلهمته انعكس على زوجها الذي إاجلو العائلي الذي 

 ولكي األدوية آلخر الزابئن أراقب عقارب الساعة خالل تقدميأحب بييت وعملي، أظل "
 3. "أقفل الصيدلية وأعود إىل البيت يف اللحظة ذاهتا دون تقدمي أو أتخري
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قدمي أو أتخري وإن كان ويفهم ذلك من قوهلا دون تهنا يتضح لنا جليا مدى تعلق عتيقة وحبها لبيتها 
احلرج أو األمل ال ميضي إليه الفرد إال متثاقال ومضطرا نضباطها لكن املكان الذي يسبب ايفهم منه 

الراحة هنا وجدت فيه كل أإال مسقط رأسها بالرغم من أنه ليس ف ،وهو ما مل حيدث مع عتيقة
 مهمشة يف زرايبطفولتها عاشت أهنا خاصة .اإلنساين واأللفة الطفولية ستقرار واملتعة والدفءواإل
 .ستقرارمان واإللألنعدام تعيش األمرين من جوع وإ العبيد

بعد مسرية حياة  ، حياهتا ةطيلوتتأمله لقد وجدت عتيقة يف بيت زوجها كل ما كانت تتمناه 
ا بيت أيويها وحيميها وعائلة أصبح هل أحالمها إذ قيحقتتكللت ب لصعاباب شاقة مملوءة
مل يتوقع  ما عائلتها،وكان يوس  ابلنسبة هلا الزوج واألب واألخ والصديق فرتى فيه كل .،حتتضنها

إىل بيتها، حيمل كاغدا  شتوانعلى ابن أخت دمحم بن  يءأحد حدوثه وال حىت عتيقة نفسها هو جم
 .املرياث كمة الشرعية يف طياته تثبيت نسبها وحقها يفمن احمل

كت كل مشاعرها وتذكرت حياة البؤس حتر  أمامها، حيدث مل تصدق عتيقة للوهلة األوىل ما
القاع ملئ مبا تعجز عتيقة عن وصفه، عيناها اللوزيتان ختتصران بصمت  "ا تعويضة،أمهاليت قضتها 

 1."حكاية حب األمة البائسة لسيدها
 ن اي حاج علي؟جراحي اآل تنكأ ملاذا"ستغراب قة لعلي بنربة متألها الدهشة واالقالت عتي

 عتذار عما فيها من وجع؟إلل أم هل لتصحيح ما ورد فيها، ملاذا تظل احلكاايت بعد فوات موامسها؟
 ستحقاقا،اعرتافا و االيوم يف بيتها حلما ودما و  لألصلها العائد ها للغريب،تعتيقة ال تنبس مبا يرى وجه

 2."توصد الباب بينهما وتكتفي ابالبتعاد
ا عرتاف هبجل االت كثريا من أمها اليت عانا وجذورها وأهمسإجلست عتيقة مع نفسها وتذكرت 

 .وبعد كل ذلك التفكري ها،ثبات نسبوإ
 تنكرها شكال ومضموان،املختل  عن عائلة  ،البهيةطاللة صاحب اإل تستسلم إلحلاح علي"

ابلتوجع يف حضرته ما هلا  يقر شجن،لتروي له ويسمع منها على الطرف اآلخر من الدم واألصل وا
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 فتحبها والزمان واألحاسيس،تنتقي عتيقة موععها من املكان ة لجليفتح األبواب املد ،ذلك وسع
 فيها رائحة دمحم وعينيه وشيئا من وحيب دروية كيفما كانت حياهتا شديدة التعقيد كثرية املنعرجات،

 1."فلج أسنانه حيث تبتسم
صبح دت إليها كل حقوقها وأنفتاحا حيث ر ياة عتيقة إنفراجا وإزدادت حمنذ ذلك اليوم إ

السعادة  هت يتبادلون أطراف احلديث بيت تغمر البيابحة  يفجيلسون  فراد عائلتها،ن أعلي فردا م
 .نسان العيش يف كنفهاوالراحة اليت يتمىن كل إ

 :بيت دمحم_ب
مال يقومون أبعهي وجمموعة من العبيد كخادمة فيه  للعمل نتقلت تعويضة إىل بيت دمحم إ
ختيار هلم فيها اليت ال إ عمال الشاقةاألوغريها من دوابت أن طبخ وغسيل للثياب وحتضري للمالبيت م

ان مشقة الزم) قالي كما ومن مث يسريون وفق مشيئة غريهم ،ابألساسألهنم مل خيتاروا أن يكونوا عبيدا 
وواعح أن هذا الفضاء املغلق مل يكن مرحيا أبدا  .(لقببه من القبول  جتعل املرء يقبل مبا ال ميكنه

اجلدران هناك فخل  تلك  ،ل احملتجزين فيه عظيمةكسابقه وأن املشقة اليت ترتبت على ساكنيه،مل نق
ء ن لزم األمر فذلك هو حال هؤالإم وحىت بيعهم وشرائهم وعرهبم حىت املوت ستغالهلام بشر يت

جعلت منهم فئة تعيش على هامش  سودااحلياة إال أهنم ولدوا  البائسني الذين ال ذنب هلم يف هذه
  .راحلظائ يواانت اليت تودع يف اجملتمع شبيهة ابحل

هو و أبد مل يكن متوقعا  بيت ماال وقع يف ذلك كما ، قيم الدين وسنة رسولنا ملسو هيلع هللا ىلصفأين هؤالء من 
آل ا ابلنظر ملو قد كان هلذا األمر عواقب وخيمة جدا  ، إعجاب دمحم بتعويضه الزجنية اخلادمة السوداء

ينظر  انفك ،اجملتمعمن قيمة هذه العائلة يف يقلل تلك العالقة اليت ال ميكن أن تنهي ابلزواج ألنه ل
  .بيض حر من سوداء ال قيمة هلاستحيل أن يتزوج أم وإليه بعضهم على أنه عار 

ابلنسبة لتعويضة ليس ألهنا ال ميكن أن حتقق هذه الرغبة املستحيلة لقد محل هذا الفضاء أملا آخر 
 .فقط بل ما يرتتب عن هذه اخلطوة 
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تزوجيها جراءات منها فقاموا ببعض اإل هتعويض بنهم وحدث بني إوابلفعل علم أهل البيت مبا 
رسلوا يف الوقت نفسه أ، و أو معرفة رأيها ابملوعوعطبعا دون العودة هلا  د الذي يعمل عندهمببسامل الع

إذ اتفق مع  وذهب والده إىل أبعد من ذلك لنقل محولة امللح وغريها،  حبرا قصدادمحم إىل السفر 
 .فكانت النتيجة كآليت.عن دمحمإبعادها  ة وكيفيةللخالص من تعويضصديقه الفقي 

 ."بيع اجلارية مبجرد أن يسافر يف جتارة أفضل حل،"
 أين يسافر وقد عاد للتو بعد غياب أشهر؟-
من مالطا، مالطا طريق سهل ليس عروراي أن يستمر يف جتارة القوافل،هاهي السفن تذهب وجتئ -

 1".بنغازيوقريب من 
 ويبدو أن أصحاب البيت عازمون على التفريق بينهما أبي طريقة وأبي مثن  

ألن شخصية الفقي . بؤسا وتعقيدا ة للفقي لتزداد حياهتاتعويض قوم ببيععويشة تالال بينما أمهف
 وظروفه ختتل  عن ظروف اإلقامة يف بيت دمحم الذي أعحى أخ  الضررين 

وإن  يف هذه البيوت  الفئة السوداء اليت تدفع لون بشرهتا مثنا،لكل ما حيصلل هذه حاهذا هو 
 .ختل  أصحاهبا ال ختتل  املعامالت فيها بل لعلها تزداد سوءا  ا

 : الزرايب_ج 
إذا   ستقرار،شب يلجأ إليها اإلنسان للعيش واالكوخ أو عش مصنوع من اخل  هي عبارة عن

ك لصعوبة ، وذلاملتعارف عليه السكن العصري وعدم قدرته علىفقره الشديد بسبب  كان مملوكا أو
نسان أنه يبحث دائما على األمان واالستقرا وابلتايل لن جيد هؤالء تلك العيش فيها،فمن جبلة اإل

 ستقرار حبكممكاان للعيش واال ختاذ الزرايبجرب العبيد على إبالنسبة للرواية أف.احلماية املنشودة، 
وذلك بسبب بشرهتم  ختاذ البيوت مثلهم مثل ابقي األحرار،الظروف القاسية اليت حرمتهم من إ
 .السوداء اليت متيزوا هبا عن ابقي البشر
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جتماعيا فال ز بينهم وبني األحرار إيعليه للتميفقد أجربوا ومكان اإلقامة فضال عن كونه مهينا 
من عذاب وحرمان وأمل السكن بينهما و لو كان متاحا مبا يؤكد ما ميثله هذا الفضاء  ىميكن أن يسو 

قصائي الفضيع، يف جمتمع يفرض قوانينه ومفاهيمه للحرية كان اإلمستمر وجحيم العيش يف هذا امل
 .طة وتشكيالته بني األبيض واألسوداملرتب

مل خارج الزرايب والعودة إليها ليال يقوم العبيد ومن بينهم عتيقة ومفتاح وعمتها صربية ابلع
املتأللئة فيستلقون خارج الزريبة حتت مساء بنغازي متأملني مسائها اليت زينتها النجوم  ،بعد يوم شاق

ويعيشان يف فيه حاملني بغد أفضل، فكان حلم صربية هو أن يكرب مفتاح وتقوم بشراء بيت يتزوج 
 .استقرار وطمأنينة

ة العيش حقار  الرغم من عدم توفرها على واهلدوء واالستقرار و علىويبدو أن هذه الزرايب 
 .قق ألصحاهبا حدا أد ى من الراحة ابعثها عدم التحكم فيهم وقهرهمال أهنا حتإ فيها،

خطار مع أهنم يواجهون أإال وإذا سلم أصحاب هذه الزرايب من املضايقات والرتصد أحياان 
عدو آخر  الريح حارة أو ابردة،" ،ه اإلقامات اهلشة ابلزوال اليت هتدد هذ تقلبات الطبيعة الدائمة

تعدون ويس ررخلطر حيتملون مالبسهم وما يستطيعون محله يف صابنا لذا عندما يشعرون للفقراء ه
ىل طبيعة احلياة القاسية داخل الزرايب، ويف هذا إشارة واعحة إ1".سكون العاصفة للرحيل حىت 

ابلزوال يف كل حلظة ومستقبل ال يعرف عنه أي شيء، ألهنم غري حيث يعيشون يف واقع مهدد 
 .مستعدين لبناء مستقبلهم فهمهم الوحيد هو توفري لقمة العيش ومأوي يقيهم من العراء

انتقل الناس ملعاجلة عشائشهم  "إىل خسائر هائلة وحىت البشرية أيضا ويصل عص  الطبيعة 
إذا فعلها الريح   م بعضا على مواجهة األسوأبعضه ازرةد ومؤ بيت املوجو لرتميم ما سقط منها وحماولة تث

 2".كما فعلها املاء مرتني من قبل وحتولت الزرايب إىل سطح عائم من األخشاب واجلثث والبقااي
وهذا يؤكد عدم متتعهم ابالستقرار يف مثل هذه الفضاءات هلشاشتها ولقوة ما يواجهون مما 

 .مكلفة ماداي فهي غري مرحية فتكلفتها نفسية جيعل اإلقامة هبا وإن مل تكن 
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قام الذي  ،ستعمار اإليطايلتزامنت مع االواليت تمع اجمليتبني أن الطبقية اليت سادت ومن خالل هذا 
وجدت الفئة حيث  ،هتهزت قيم حدثت خلخلة داخل اجملتمعحينها  ،إبخراج العثمانيني من البالد

تفكر يف ما جعل الطبقة الغنية وذات النفوذ  وبال مأوى وهذاارع يفة والفقرية نفسها يف الشو عضال
ويذهبون إىل أداء اخلدمة  جعلوا منهم عبيدا يعملون لصاحلهمحيث ، لسيطرة على هذه الفئة املهمشةا

 .العسكرية يف مكان أوالدهم
فيه أفراده  مع اللييب القدمي الذي كان يشتهرتاجمل ة قد قضت على قيميذا تكون الطبقوهب

 حتكمه العنصريةوقلبته إىل جمتمع مفكك ، سابقاومل يعرفوا مثل هذه الظاهرة السيئة  ابلعدل واملساواة
وهذا بطبيعة احلال يعود إىل .، خالقيلل األفأصبح شبيه ابجملتمعات الغربية اليت يسودها هذا اخل

لبعض ممارسات  هم و تقليداءاهتم وأهواببه رغ قجملتمعهم األصيل وركوهنم ملا تتحقخيانة هؤالء األفراد 
 .قص شخصية املعتدي االستعمار من ابب ن

 :الكنيسة -2
الرهبان و مهرة من جلجتمع  فهي ، وتعترب من األماكن املقدسةخمصص للعبادة فضاءهي 
 .معينةدينية ة ائفلط حاعنة وراعية  فتكون بذلك بنفس العقائد، الذين يشرتكون القساوسة 

كنتيجة لوجود االستعمار الذي ميارس فيها شعائره الدول اإلسالمية،  وجدت الكنائس يف 
 ستقرارهم فيها اكمظهر من مظاهر ،  يطايل أوجدها االستعمار اإلف لبيا هو ما حدث يفو التعبدية 

يف سريورة  حداث الرواية بيوس  الشخصية اليت كان ظهورها قليالرتبطت الكنيسة يف أالقد 
ضنه  فيلجأ يوس  إىل يعيشون يف الزرايب دون عائلة حتتطفال الذين األحداث، يوس  أحد األ

يفعل  نفسه من السرقة والسطو على منازل اآلخرين مثل ما العمل لكي يوفر لقمة عيشه، ويصون
خيتل   أنه كي  يعيش يف الزرايب وكي  وي يوس  لعتيقة حبكمة ورزانة عقلير .، ابقي األطفال

 .عن ابقي األطفال
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م أخربين إن له أصدقاء من خد.ات هناإنه هادئ الطباع وفقري،لكنه غري قذر كالصبيان والبن"
وأحياان  صمول واحلفعهم اليبي"الكنيسة اإليطالية وأنه ال يذهب إليهم كأغلب األطفال املشردين بل 

 1." السنفر من عند مفتاح
يتعلم القراءة والكتابة أخربين أيضا أهنم " ذهابه إليها فكانستغالل وألنه فىت فطن وذكي قام اب

صحاهبم، عحك متبسما حني أليهم و اون عليه رسائل أهءلدرجة أن أصدقاءه منهم صاروا يقر حيبونه 
ع مساعدة ، أو عامال يف الضبطية ليستطيودمثل بعض الرجال الس خربين أنه يود أن يصبح مرتمجا،أ

 2"احملتاجني من بين جلدته

يتضح جليا أن الكنيسة هي تلك اجلانب اإلجيايب يف حياة يوس ، ووجد من خالل هذا 
حرتقت الزرايب إا فعندم ،مل جيده بني بين جلدته بل جتاوز املوعوع أكثر من ذلك أيضا فيها ما

على وذلك إلحتواء هذه األخرية لكنيسة لصبحت بال مأوى قام يوس  أبخذها وتشردت عتيقة وأ
 .طعامهاإو  عتيقة رعايةاهبات على سهرت الر ف م من العراءإيوائهاملشردين و  مركز لرعاية

 3."ال عائلةو ال أم، ال أب، ايهلا من مسكينة "

 .على ما أصاهبا وخاصة بعدها عن عائلتها.واحلزن قمة األسى يف فرتد عتيقة وهي
ليس فقدي لعميت اليت هي أمي فقط، بل للزرايب بكل ما فيها، طفوليت عملي، حيايت، عمايت،    "

قاز،مفتاح اآليت دائما من لتاحلب،الغناء، الرقص،الدموع العبد صديقايت، البحر، غرابل الرمل الكبري، ا
 4."بعيد 

قمنا بتعويضها على كل ما مرت به ألهلها ووطنها إال أن راهبات الكنيسة رغم فقداهنا 
النظيفة  يتهندت البيضاوات يف أر ال ظ السوريوأحلفتح عيين أوحسب حني تنفس أنين أكنت أعرف "
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ال لكي أحصل إفتح عيين أتسمن، فكأنين ما كنت بيويل، يقلن يل شيئا وميسكن بيدي و يطفن من ح
 1."بتساماتإلعلى تلك ا

وفتح  ،كالتعليموواعح أن هذا املكان وإن كان خمصصا للعبادة إال أنه يقوم بوظائ  أخرى  
وال ميكن أن يكون ذلك بال هدف لكن الروائية  ،إيواء املشردين وتقدمي املساعدات وجمال للقاء 

أفراد دم من خدمات عجز عنها من خالل ما يق كان وجعلته حمببا وأثريا لروادهأعلت من شأن هذا امل
بصرف النظر عن .النفس جمبولة بطبيعتها على اإلحسان ف هلا عمدا أو ابألحرى تنكروا ،جمتمعهم

ىل قضية مهمة فالروائية هنا ذكرت خصال الكنيسة وهذا عبارة عن أيضا إ ، وحييل املكاناهلدف منه 
لكن ما ميكن فالتشابه هنا حاصل بني الكنيسة واملسجد ألن كالمها مكان مقدس  ية،أيقونعالقة 

رومة، ه، فالكنيسة كانت حمتوية وحاعنة لفئة مهمشة وحمتفسريه هو أهنما خيتلفان يف طريقة توظيف
وهذه عالمة على أن حىت بيوت هللا وقد  ،إجتاه هذه الفئة فاعال وبناءاس املسجد الذي مل يكن عك

فأوال واجبها األساسي هو الدعوة إىل التوحيد بني أفراد اجملتمع، فاملسجد هو  اهتاختلت عن واجب
فالروائية هنا تقدم نقدا الذعا للمجتمع اللييب  حياة األمة ومنبع السكينة وحاعن اجلميع ، وهبذا

 .بصفة خاصةاليت مل يكن أي دور يذكر بصفة عامة واملساجد 
 :   السجن -3 

رتكابه احني نسان فرض على اإلويعترب من األماكن املعادية لصاحبها، فتجباري مغلق إهو فضاء 
بغرض  واألصل أنه عقاب يسلط على اجلاينوقد يؤخذ خطأ و االشتباه يف قيامه هبا  رمية معينةجل

 .جتماعي قوق املسلوبة حتقيقا لألمن االاحلوصيانة  ما اقرتفردعه عن 
 هحبيث كان مأوى للمظلوم لقيام ، كانت له وظيفة أخرىأن السجن   هذه روايتناولعل املفارقة يف 

وهو ما عاع  من  ،خبطأ ال يستحق هذا اللون من العقوبة إذ صار هدفا ال وسيلة لإلصالح
ها لتعليق اهنوهو ما حصل مع تعويضة نتيجة نسي ،إحساس املظلوم ابلغنب وعمق جرحه النفسي
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السماح اي "وجه سيدها  وتوسلها له أن يصفح عنها  ومل جتد استغاثتها املتكررة يف ،اللحم للوليمة
 1...."الالال...سيدي السماح هللا يلعن الشيطان اي سيدي، نسيت هللا حيفظك 

اخلادمة من شعرها إىل احلمام  بت فاطمة من وجه أبيها الذي اخذ جيرهر " يءش ةمل يشفع لتعويض 
 2...".نفاس متقطعة هناك ابألريبطها به لبل الغسيل حوجبذبة قوية من يديه وانتزع 

عى لشد واثقها وتقييدها كما يسو بل  ،رتكبتما إ ةو يبدو أن سيدها مصر على حبسها رغم بساط
 ن مبقدورها أن هترب من سجنها لو ك
يف التماس  حقه تسلط عليه أقسى العقوابت، لكنقد  نيمن املعروف يف اجلانب القانوين أن السجو 

مهمتها  مواداالقانون كما يتضمن من العقوبة،  عنه مكفول سواء لتربئته أو التخفي  للدفاع  حمامي
ستغااثهتا من صدى الوايتنا السجينة مل جتد أي يف ر العقوبة على غري اجملرمني وختفيفها أما تقليص 
ة من يدها ابحلبل يف سق  احلمام وهي تئن يربط تعويض"  حب الشأن بل أمعن يف التنكيل هباصا
 :العرق ينزل منه والشتائم.كان....فيها اإلحساس أو غابت عن الوعي تستطيع الوقوف مات وال

مل يكن  3.."، هذه ليست املرة األوىل لك أيتها الكلبةيعلقني كالذبيحة ستتذكرين ولن ننسعندما ت
احلبس و التعليق كافيني ابلنسبة لسيدها بل أخذ يف توعدها و تقريعها وشتمها وهي صورة أخرى من 

 صور االعتداء املعنوي 
رمحة أو شفقة  ال أمل يف  ة تصرخ وتبكي حماولة استعطاف قلب سيدها، لكنأخذت تعويض
 .بنها معها أيضاإ بسحبومل يق  األمر عند ذلك فقد قام  ذن تسمع،إفال عني ترى وال 
اهدته يف بنها معها يف ذلك الفضاء احلرج ابعثه تعذيبها ألهنا ال تقوى على مشإن إيداع إ
 .تلك احلالة و الصورة 

ا من غلق عليها وعلى طفلها ابب السقيفة الصغرية املؤدبة إىل احلمام، واععا املفتاح يف جيبه مهددأ"
 4"معها هحياول مساعدهتا حبشر 
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خالل العقوابت الصارمة اليت جتاوزت السجينة إىل من يتعاط  معها أن القضية تتعلق ال يظهر من 
خبطأ بسيط بل خبطيئة غري مغتفرة لذلك يصر على إحكام أقفال السجن و األروقة املؤدية إليه خوفا 

 .من املفاجآت
نها بإسجن  واألدهى من ذلكفقط بل بسبب نسياهنا تعليق اللحم للوليمة تعويضة  مل تسجن

طفل برئ ذهب عحية بغري وجه حق، حاولت أمه الدفاع عنه .معها أيضا وكان مثن ذلك اخلطأ
على غري قادرة هي مام عينيها و ابنها الذي يصرخ من شدة اجلوع وهو أوتبكي حبرقة وهي تتوجع حلال 

ابحلبل وتقرتب منه ليسقط  زا مؤسفا من العطش، حاولت أن هتدبلغ الرعيع ح" له   يءفعل أي ش
                              .واءاهل،كانت تنظر إىل وجهه وهو ينتفض كاملخنوق الباحث عن  على وجهه حليبها

 1."ولدي ميوت أمامي  ين، سامل أيها الرحيم أين أنت،نقذيأدة اي أخيت يع :ناديهنارت تا
 عويشةالشرتاها الفقي من الإفبعد أن .،آخرمن سجن لتجد نفسها يف سجن تعويضة  خترج

 ستغالل جسدها املنافية لألخالق إلللرذيلة واألعمال من بيوت قام حبجزها يف بيت 
ين هي اآلن ألن أي ما حيصل هلا أو ي وال تعة نفسها بني أربعة جدران وهوجدت تعويض

 .هنا العقلياز فقدهتا تو ت طفلها بقيت عالقة يف خميلتها وأصدمة سجنها يف احلمام ومو 
ال تعرف هنايته إىل أين  الذيتى هبا يف هذا السجن ولت أن تعرف سبب جميئها إىل هنا أو من أحا

 .ألسئلتها إال أهنا مل جتد جوااب 
إن وععية السجني ال يغريها تغري املكان إذا كان أسري اجلدران وهو ما حصل مع  تعويضة مل 
تشعر بتغيري مكان حبسها ألهنا مازالت حتت أتثري الصدمة من جهة مث هي موجودة  الشروط نفسها 

 بل لعلها أشد 
دمات اوى اخلقيف غرفة وعيعة من بيت كبري به عدة غرف حتت إدارة مشددة من أ ةوععت تعويض"

تتحدث معها أو حىت تسأهلا عن سبب جميئها يف حالة أن وأشرسهن،كانت جتلب هلا الطعام دون 
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عليها يف الطعام واحلمام  وكأهنا آلة ال  ق تو *  سيئة، وكانت ترغمها على شرب دن من املاريسا
 1" جامدة دون أحاسيس  نسانإ

وصفت الساردة نوع الغرفة ومنزلتها مث وصفت إدارة السجن اجلديد ابملتشددة ونوع املعاملة اليت  
 .السجينة اليت اتسمت ابلقهر تعرعت هلا 

ا لتجد كاد يتغري حاهليفال  ، حرة تنعم ابحلرية ة من العيش كباقي البشرهكذا حرمت تعويض
وقالت . ة عينيها قليال وفكرت من مكاهنا اجلديد يف حاهلافتحت تعويض"سها يف األسوء من ذلك نف

ستحق بسببه هذه السلسلة من العقوابت اماذا فعلت من ذنب ؟ كل هذا  ملاذا حيصل يل:" لنفسها
 واللعنات؟؟ 
لكنها ما أن صحت حىت  الوقت عنها ابلنوم،ثقل قد انمت طويال وذهب جزء من كانت "
دها ين فقدت ولهي حمتجزة يف ماخور بعد أ اه: كار سوداءنفسها يف دوامة شائكة من أفوجدت 

 2.م قصرومس ستحوهلا إىل غانية طال الوقت أاملوإن طال بقائها هنا فإن صاحبة الدار، 

رغم أهنم يطلقون عليه  ،نفسيتها نها يف هذا البيت الوعيع نكوصها وتدهورلقد زاد سج
املقززة  اتشاهدفضيعة واملالعمال األرتبط بكل و بيت إ، فهسم على غري مسمىإبنات هللا إال أنه 
اجملتمع فضائح يت مجعت فيه كل أنواع القذارة و بتعاد عن هللا والعقيدة واإلنسانية بفهو بيت لال

 .اللييب
تعيش يف هذا البيت وحاولت كثريا الفرار لكن دون جدوى، ال ة مرارا على أن متنت تعويض

الذي خيف  ، ا من التفكري مبحمدمنعه اهنم مل يستطيعو جسداي إال أمن أهنم قاموا حببسها لكن برغم 
 .اآالمه و أوجاعهامن 

ولذلك متنت اخلالص منه  ،لقد مثل هذا البيت ابلنسبة لتعويضة مصدر أمل كبري وتنغيص
 .ولكن مل يتيسر هلا ذلك 
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ان الغريقة يف كل أرض رب إليك أفكاري كي أنسى سجين الغريب وسجاين، أهأهرب إليك أب "
 1."تكون أنت هبا

 .قدمت السجينة صورة سوداء قامتة للسجن و السجان يف هذا البيت ملا حلقها فيه 
وأعمال  والشتم ومنع عن الطعاممن عرب ت إىل عديد العقوابكثري يف هذا السجن ة  تعويض تعرعت

ريا إذ توفيت بعد املقاومة كثعد أن خرجت منه وبصعوبة،مل تتمكن من شاقة تقوم هبا، حىت أهنا ب
 .قام بتدمريها جسداي وفكراي جنهاذلك، ألن س

 :األماكن املفتوحة
اإلمساك مبا هو "على رواية إذ أهنا تساعد التكتسب األماكن املفتوحة أمهية ابلغة يف "

 2"دالالت املتصلةالأي جمموع القيم و  جوهري فيها،

تحوالت الحتاول البحث يف  واألماكن املفتوحة عادةان املغلق، عكس املك املكان املفتوحو 
إن احلديث عن ، جتماعية ومدى تفاعلها مع املكاننسانية االاحلاصلة يف اجملتمع ويف العالقات اإل

ماكن ذات مساحات توحي ابجملهول كالبحر والنهر، ومن هذه مكنة املفتوحة هو احلديث عن األاأل
حلب كاحلي الشعيب، ومنها ما حيمله احلياة واملوت واإلرادة نسان املودة واق لإلماكن من حيقاأل

للوجود  صالبحر، ومنها ما هو خانسان كبة، ورغم ذلك فهو مكان اجيايب لإلوالسمو والفشل واخلي
وحياة منها ما رض امليتة الذي مير منها، فيحوهلا إىل خصب ذكورته العنيدة األبين الذي خيرتق نساإلا

 3.وعياعا لإلنسان قرتاابإيكون بفضائه 

 :السوق _1
 نى درجة كبرية من القوة و األمهية ألنه ما متصال علوهو نقطة إي ختيار فتوح إهو مكان م

نه مكان للتبادل السلع والبضائع أل ،أحد إال وله عالقة به وهو مظهر من أهم مظاهر سريورة احلياة
مكاان السوق  ختذأ  ن يف روايتنا زرايب العبيد لك نتقاء مستلزماته،لجأ إليه اإلنسان لقضاء حاجاته وإي
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لبطلتنا عتيقة كان  فبالنسبة ت رائجة يومئذوقد كان، النخاسةبسوق السلع البشرية مبا يعرف لتبادل 
ليه إجربت للذهاب ألكنها ، به لعلمها سلفا ببضاعته املزجاة تصالمل ترغب يف اإل جباراي إمكاان

 يتخذهم األسياد للعمل وإذا أصبحوا مجيع العبيد الذينوهذا كان مصري  لغرض البيع والتجارة هبا،
 . والتخلص منهمببيعهم  تخلص منهماليتم ين أو غري جديرين مبا يكلفون به قادر غري 
 .عويشةالسألته الال"
 1مىت السوق  -
 .جالوا وسيكون البيع حاال غدا تصل قافلة العبيد اجلديدة من -
 .وكم تريد فيهم -

مئة وثالثون عصملية ومسعود فتعويضة  ثمن البكوشة حسب سعر السوق أماب ارسبلغت السمأ
 وأأبكم،   جتعله مرغواب أن استبدلته بعبدس، إنه يسعل منذ شهور وهذه العلة الرأسا برأ تهمقايض

وواعح أن  ."أعرج سيكون جيدا للعمل يف تكييس البضائع، مسعود ما عاد يتحمل غبار احلنطة
عتبار آلدميتهم أو حقوقهم كبشر وأن وجودهم يف إبكل ما حتمله الكلمة من معىن ال  سلعة العبيد

 .هذا املكان يفرض التعامل معهم بلغة معينة 
 التخلص منه، وأيه برم قوموننتهاء صالحيته يعبارة عن غرض يتم العمل به وعند اأو هم 

 .سهم هذه املعاملةو نف قد حتز يفيتمتعون أبحاسيس ومشاعر و يراعي أهنم بشر أ هبينت منهم وال أحد
بتوقي  بعضهم على  بال أي رمحة أو شفقة،يقومون وهو ما جيعلهم  متاماغائب اجلانب اإلنساين ف

فيهم للمساومة ن املشرتي يشدان لوملعا ادهن أجسامهم بزيت الزيتون لتعطي بريقمنصة وسط السوق و 
هتم ر اوحتملهم و جدمدى  قوهتم كتشاف ال ذل األساليب ر فحصهم أب يتمم حىت أهن ،مثانخص األر أب

أو عن أد ى حق إنساين فال  ةكراموال جمال للحديث عن ال ،اليت انتدبوا هلاعمال الشاقة خلوض األ
بريق أعينهم وتالحق أنفاسهم وتصاعد زفراهتم مبا يدل على أثر املوق  عليهم املطبوع  أحد يرى

 .ابحلزن و األسى
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ختبار فعل على إ إنسان وليس كردةأن عني العبد تدمع وحتمر رغبة يف البكاء كأي  أحد لما فكرق"
 1"لكن أحد ال يكرتث هبا من عبد ميكن جتاهله  ، الدمعة هي ما الةزنوجالنقاء 

بيد يف سوق النخاسة، وصاف العالروائية تريد من وراء ذكرها أل ندرك أن املشهد من خالل هذا
هنم ولدوا يف جمتمع أمن البشر الذين ال ذنب هلم سواء جتاه هذه الفئة إهار مدى قسوة اجملتمع إظ

يهم مثل لإمنا ينظر إو  ؤالء الزنوج،مثل بقية البشرحيث ال يعامل ه رة عنصرية مستبدة،حتكمه نظ
بد عني العأن "ة ئيلمسه يف قول الروانما نسانية، وهو سلعة خالية من املشاعر واالنفعاالت اإل

 .ولكن هذه قوانني هذا املكان ".حتمر
ىل حترير العبيد وعدم التمييز إسالمي احلني  الذي سعى وهذا نكوص صريح على مبادئ الدين اإل

ى ما ميكن و الرتغيب يف صأق عها واحلد منهاابنمل ون، فجاء جمففاللاصل و أساس األبني الناس على 
 وقدرغبة يف عفو هللا عن األخطاء ا للرات و أشدها تعبري فضل الكفاالرقاب من أ كف ، وجعلتركها

 2(. " 09)طعام يف يوم ذي مسغبةإو أ(03)فك رقبة "ورد ذلك يف  قوله 

يثري الرعب ويدمي  ساليبة املكان، وكان التعني  مبختل  األيتضح أن العن  مسومن خالل هذا 
 .بشىت أنواعه إىل تواطئتسلب حقوقهم وتتعرض  ويف كل مرةالقلوب، 

 :البحر -2
حيث  تهومتعنسان وهو مصدر الرزق وحياة اإل، اع هائلساتال منتهى ذو  هو مكان طبيعي"

له اخلصوصية اليت متيز عن غرايف مفتوح فضاء جألنه والبحر  .راحة واالستجمامليلجأ إليه البشر ل
 3. "كرباأل رحب للمبدعني وملهمهمكان األاملوهو يعد  "،عموم مظاهر الطبيعة 

موعوعا من أهم موعوعات الكتابة العامرة ابملعاين ني ئيالروا عموملبحر لدى اشكل 
 نطلقت فيه أقالم الكتاب  اولذلك  والدالالت
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فيها ال عالقة له فالبحر  ،عليه ا البحر يف رواية زرايب العبيد عكس ما هو متعارفأم 
 كاانم هنا ميثل وإذ هوغريها،  واألمواج املتالطمةالرتاب كأبي مظهر فيه  ستمتاع لراحة النفسية واالاب
تفي لون خين الصباح حىت املساء إىل درجة ألعمل حيث يذهب العبيد كبار وصغار لغربلة الرتاب من ل

 .شدة الغبار الناجم عن ذلك من بشرهتم 
صاحل البنائيني لابل الرمل من الصباح إىل املساء أان وأطفال الزرايب رمل البحر جلست حول غر " 

منا بربطمته الغريبة تراقبة فيشملنا وأييت العجوز الزجني املخصص لتشاجر حىت ترتفع رطوبتنو نتحدث 
 1."مل يكن طرفا يف الشجار  نعصاه منا حىت وإ تطالهويضرب من 

شكال حيلمون بوععها أب برتاب البحر لصنع املنازل طفال حيبون اللعبفاملتعارف عليه أن األ
قوق مجيع ح مسرت أمانيهم وسلبت منهحالمهم وتكأيف مستقبلهم إال أن عتيقة وغريها صدمت 
ال أنه هنا كان حكرا فقط إ فالبحر مصدر رزق جلميع الناس.الطفولة والعمل كان أكرب دليل على هذا

واليت حق  من تلك اخلرياتعلى جمموعة معينة وهي الطبقة احلاكمة وابلتايل ال يطال هؤالء أي شيء 
 .من حقوقهم سلبت منهم بغري حق
مسقط  زرايبالحيث  ابلنسبة لعتيقة فبعد أن كان موطنا هلاخر آوقد أخذ البحر شكال 

من  ستحضار ما تفتقدهالخرى ذهب إليه بني الفينة واألذكرى ت جمرديف املستقبل صبح أ، رأسها
الشاطئ، ب ضقوارب الصيد الفردية وخترب فيه هادئ تعكان البحر "ا حلوها ومرها تفاصيلهذكرايت ب
عد صمت قصري وهي قالت ب حياة ، عتربيمن قبل أو  اهن حداأحقة كأنه مل يشاهد تالامل أمواجه

 :نفهاتشرب اهلواء أب
هي ة، وال ان كانت يعوام قصمنذ أ ينهي ذاهتا املوجة اليت مشلتال أدري إن كانت هذه املوجة _

 2" املاءوجيرفها ح تسحقها الري ناهشة مثل بيوت وبنيت هبا بيوات هبا صغرية الرمال اليت لعبت
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مكنة إمنا ميثل جمموعة من بحر ابلنسبة لعتيقة ليس جمرد مكان كباقي األضح جليا أن الهنا يت
عوابت وارتبط ابلنسبة إليها ابلعمل الشاق ت فيه عدة صأهنا وجدمن رغم البحاسيس، فاملشاعر واأل

 .ذكرايت الطفولة بصمة مجيلة مليئة بإال أنه ترك يف ذاكراهتا 
ت منها هنا تعلمت ما خرج والطاعون طفلة ولعبت صبية ولوال احرتاقها ابلنارتعثرت يف رماهلا " 

غسلت املاء، هنا فقاعة من  كي  وال مىت وكأننا ولدان داخل ال نعرف   طفال،السباحة ككل األ
فاملكان هنا رغم املشقة اليت ارتبطت به لكنه حيتف ظ  1". غتسلت وقابلت يوس  رجل حيايتوإ

 .ذكرايت احللوة و العذبة اليت يسر عتيقة أن تستدعيها الببعض 
 :لصحراءا -3

عرفت الصحراء منذ القدمي ابرتباطها ابلقوافل اليت حتمل السلع والبضاعة من بالد إىل  
الذين أيتون هبم ومن بني تلك البضائع كان العبيد  أخرى، وذلك النعدام طرق املواصالت وغريها،

ألهنا  يتم ذلك عن طريق اجلمال،و  ذ يعتربون يف تلك الفرتة من الزمن جتارة راحبةإمن خمتل  األماكن 
بطبيعتها القاسية من حرارة وجفاف  لتميز الصحراءوذلك العطش والسري لشهور، مل املشقة و تتح
 .وغريها

ه يعيد لنا التاريخ نفسه من جديد ، فبعدما كانت متارس هذيد ايب العبروايتنا زر  فبالنسبة إىل
ويقومون  بشىت أنواعهااليت عرفت هبذا النوع من النظام الطبقي   القدميةالتجارة يف اجملتمعات 

رغامهم على أعمال شاقة وحرماهنم من حقوقهم ي رمحة أو شفقة منتهكني حقوقهم وإبتعذيبهم بال أ
ىل قدرهم املكتوب راعخني إهم بني البلدان سريا على األقدام سابرين أغوار الصحراء لنق،فيقومون ب

كان عليهم أن يقطعوها سريا على احتملوا املشي يف الصحراء ألشهر طويلة،  " ،الذي ال مفر منه
األقدام من بالدهم إىل بالد التجار، ماتوا بسهولة ألهنم مل يقاوموا اجلوع والعطش والعراء، التصقت 

 .هم على السري حنو طرابلسهم وخرجت منهم مع تكرار اجللد حلثأرواحهم جبلود
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 1"قرب إليهم منهاأإن طرابلس ليست قريبة اآلخرة .. .هآ

وعدد السياط اليت م ع جتار النخاسة سريا على األقدام فات اليت قطعوهااتذكرهم ابملسفالصحراء 
 وقعت على جلودهم الدامية و األرجل احلافية 

اس أهنم بشر، بل يف قمة البشاعة، فال ينظر إىل هؤالء على أسللمكان هنا تتضح لنا صورة 
هلم  نسانيتهم كباقي اجملتمعهلم إأهنم بشر  فال يعتربون على حساسأد ى شعور أو إ حيواانت ليس هلا

وهدرت فلألس  مت كبت كل ذلك  نسان،اليت يتمتع هبا كل إ، ستقالليتم وآماهلم وطموحاهتمإ
الذات البشرية اليت ف منزلتهم االجتماعية وحريتهم املسلوبة بكل غلظة وتعصب، اشخصيتهم وخسرو 

حيث ستغالل، إ ستغالهلا أفضعنسان ويقوم إباإلنا أكرمها هللا سبحانه وتعاىل أفضل تكرمي، ليأيت ه
ن منهم مكبلني ابألصفاد واألطفال حفاة عراة يسريون يف مجاعات، عرب الكثري منهم كان الشبا"

بتعدت إودوا قادرين على السري ملصريهم و وهم عطاش أخذوا يف الصراخ والبكاء، ترك الذين مل يع
األطفال واملرعى مل يسلموا من هذه املعاانة، فينال منهم فحىت  2"القافلة على أي حال كما كل مرة

ل منه الذائب، وقوة العطش حىت املوت يف أكالتعب والعطش حىت املوت، ومن بقي حيا يتم تركه لت
كان آخر ما رأته السماء منهم ملعان عيوهنم التائهة يف "صحراء قاحلة تنعدم منها كل مسالك احلياة 

وهنا الساردة . 3"يتها أمطرت ويبلل ظمأهم قبل أن يرحلوا إىل رهبم عطاشاأرواح تذوي وحيدة، فيا ل
 ،ما يتهدد عابرها من خطورة أقلها ذهاب املاء أو عدم القدرة على السريتبني وعورة الصحراء و 

  . من كل جهة فاملكان حتيط به املخاطر يكونون عرعة للحيواانت الضالةف
والسري الطويل كان أغلى من كل شيء، فقطرة املاء يتبادهلا رؤساء فاملاء يف هذه الصحراء القاحلة 

 .القوافل ليبقى العبد عرعة للعطش واملوت
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ومل  ربجت *هنا تستغيث قال سينا حامل سوط القافلة، للمهاريسيت، لكن املهاريسيتإ... عط املرأة ماءأ"
ت وقد أوشكوا على بلوغ مرزق، يبال ابلنداء تزايد أنني املرأة، مسعها حامل السوط، فخشى أن متو 

 :رد املهاريسيت أعطها رشفة... ستموت عطشا-: قال للمهاريسيت
ل، املاء يف الصحراء مثني، واللعاب أمثن من ريت األخرية ألحد، عليها أن تتحملن أعطي قط

 .1"الذهب
، جتارة أبرواح البشر العبيد الذين كان ذنبهم الوحيد هو يف عمق الصحراء  وهكذا هي التجارة يف ليبيا

 .جتارهتمأرابحهم وتوسيع نفوذهم ومضاعفة  عزيزلتمآرهبم فيهم سواد بشرهتم، ليجد هؤالء األسياد 
 : الشارع -9

ابلبيوت واحليطان  اضاء مفتوح وحمصور يف آن، فهو مفتوح من جانبيه، حمصور هو ف"
 ".2واحلواجز
يف التنقل، كما أنه ميثل فرصة وهو مكان يستقبل كل فئات اجملتمع ومينحهم كامل احلرية "

 تصال ممكنا إله تضمهم يف ذات الوقت مما جيعل اللتواصل بني أفراده ألن دفتي
 3...."سيارات األجرة السوداء والعرابت اخلشبيةتد املزدحم ابلسيارات امللونة و الشارع املم"

ألحياء إمنا اه يف املدن و الطابع الذي يعرف ب زرايب العبيد مل يكتسي يةبة لرواأما الشارع ابلنس
 تنانينة فالشوارع اليت تصفها روايالسكينة والطمأ ع علىالبسيط اهلادئ الذي يبعث اختذ الشكل

 .جتاهاتالسيارات املنبعثة من كل اإلأزيز عجيج وال حىت ال و فيها  وتتحدث عنها ال ازدحام
البيوت على طرفيه جنبا إىل جنب، مجع بينهما  اصتترايب طويل وعيق، تر شارع "فهو

رتفاعها غري املتساوي، وتساقطت أجزاء كبرية منه، وكذلك إالشكل والطالء األبيض الذي هبت 

                                                             

.مجال املهاري من فرسان الطوارق كبرا  * 
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مع شارع  فهخللها بعض الدكاكني الصغرية اليت تعود ملكيتها يف الغالب لساكين البيوت ويف انعطاتت
 1."غريةآخر مثة صيدلية ص

وصعوبة احلركة فيه لكثرة الرمال  دو دفالشارع كما تشري الرواية مما يضيق به الفرد لطوله املم
  .وعيقه الذي يضيق معه خاطر املارة

ألوان احلركة واحليوية،  اليت ال تتوفر علىتدل على احلياة الباهتة اليت تصفها الرواية شوارع ال
األطراف وال مكان للتعامل، إمنا كان حيمل الكثري من اآلفات أماكن لقاء وتعارف بني فلم تكن 

هان يف الشوارع دون مأوى، فقد أصبح اجملتمع ومنها الفقر واجلوع والتييتخللها  اليت لتكوين العالقات
ومدمين اآلفات مما قد جيعله حىت مسرحا .الشارع يبعث على اخلوف ألنه ملجأ للبغاة واملتشردين

العديد من املشاكل ىل عدة أسباب من أمهها العبودية اليت أسفر عنها إ وذلك يعودللجرمية 
ثر مما أتيت ابلذكور، وكلهن صرن الواقع ولقرون مديدة كانت القوافل أتيت ابإلانث أك فيف"واألزمات،

أحد، بل على العكس، انتشر البغاء وأطفال  هامنن دون أن تنتهي العبودية ويتحرر ولك (ولد أم)
 2"املواخري الذين يرمون يف الشوارع ويوععون على عتبات املساجد

وقع من خلوف ألنه ال يرحم أبدا على اا ثعللمارة واب وصورة بشعة حقيقياأصبح ميثل هاجسا فالشارع 
  .فيه فريسة لصائده

شردا فيه، فقد أمسيت حرا من جانب ومتجياد مكان أقيم وأعمل أريدك أن تساعدين يف إ"
نين خائ  أكثر من ذي قبل يف بالد أيكلك فيها إل وال محاية ممن جانب آخر بال مأوى وال ع

 3."الطري
الوعع  لكمن خالل هذا نالح ظ أن العبد ابلرغم من أنه ممتلك لدى أسياده إال أنه يفضل ذ

 .على أن يكون حرا بال مأوى يف الشارع
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اين السجون، ميكنين نسان حر، فقط خيتل  املسجونون وتتبصدقين، ال يوجد إال أحد حر "
اة مؤقت حىت تربأ آالمك لكين ال أعمن لك أن تتوق  اآلالم عن جياد سبيل جنمساعدتك على إ
 1.طريق حياتك
أصبح ثقافة جعلت اململوك أو العبد يفضل العبودية على أن يكون و أمن  الال وانتشراخلوف لقد ساد 

 .شوارع هذه ظروفها وشروطها  ا يفحر 
 : املدينة  -5
زمات العيش وكل متطلبات وتوفر مستل، قافات واجلنسيات ر وتنوع الثحض  يرتبط مفهوم املدينة ابلت 

وقد يشك ل هذا االختالف صراعا ، ملتقى للتيارات الفكرية املختلفةوتعترب املدينة أيضا " احلياة
كما تعد أيضا جمموعة من املسافات هلا أبعادها االجتماعية ، داخل اجملتمع  إيديولوجيا وعقائداي

 2.والنفسية والفكرية والسياسية
رتبطت املدينة يف روايتنا ابلعديد من الشخصيات وكانت مسرحا للكثري من الوقائع، رغم أن القد ....

  اكثري نون الزرايب اليت تبعد عليها  يقطللعبيد الذين فبالنسبة املدينة هنا مل تكن مقرا لكل الشخصيات، 
كانت جمرد مكان يلجؤون إليه للبحث عن العمل يف بيوت األسياد وغريها من األعمال ألنه ال 

فكان يقطنها إال األسياد وأصحاب ، يوجد لديهم نصيب للعيش فيما يسبب فقرهم وعع  منزلتهم 
 .و الوفاة وغريها  الزواجك واملزارع واملناسبات االجتماعية لعبيد يف املنازلالنفوذ، يقومون بتشغيل ا

وكانت املدينة هنا هي ، كان للمدينة حضورا ابرزا وقواي يف أحداث الرواية من بداايهتا إىل النهاية     
داية  في البف ،شخصيات وصراع األفكار واملعتقداتشهدت حركة األحداث وملتقى الاليت بنغازي 

تعويضة ففيها يت ولدت وترعرعت يف بنغازي وكانت شاهدة على سريورة حياهتا كانت مع تعويضة ال
ت نقذبنتها وأإلى دمحم فيها وأجنبت عواحيها وتعرفت ع شت يفوعا اليت تربت وكربت على أرعها

فبنغازي كانت عبارة عن جمموعة من املنعطفات اليت مرت هبا يف .مما تعرض له يف شوارعها مفتاح 
 .وجمموعة من الذكراين خبريها وشرها وحلوها ومرها  حياهتا
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اليت عاشت تفاصيلها  ،غازيوصوال بعد ذلك إىل عتيقة أيضا اليت وجدت نفسها حتت مساء بن    
يف أراعي بنغازي  وابلظبطرحا دارت فيه كل أحداث حياهتا والبداية كانت عند الزرايب وكانت مس

ه الصغري بني الدروب وعتبات املساجد املمسك بطرف رداء بنغازي مفتاح التائ" مع الصيب مفتاح 
خيتل  عن منارة آخريبش  كالان ال، أمنا تعويضة كالان كان لآلخر عوء منارة لسفينة يف حالة عياع 

 1"لكي تضيء البد أن حييطها الظالم 
حرمان من  و فيها األمرين من تشرد ذاقت فلقد مدينة بنغازي مل تكن رغدة العيش ابلنسبة لعتيقة     

ر ميف ع ذاقت مرارة العيش واهلوان ،كل متطلبات احلياة عملت صغرية ومحلت كل أتعاب احلياة 
ا تربيا ودفنا يف قلبها خاصة أن   والديهمميزة مبكر جدا لكن ابلرغم من كل هذا إال أن لبنغازي مكانة 

أن هذه طبيعة املدن ميكن  يقةت و املشاهد املؤملة واحلقولذلك حتتف ظ هلا بكثري من الذكراي، راهبا يف ت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    احل ظ أينما أقبل كما هو خيالفه أن يكون الفرد حمظوظا سعيدا كما ميكن أن يكون تعيسا فيها 

 .أبطاهلا ية كما ورد على ألسنة حال عموم فئة العبيد يف  الروا
بردا ، عليها امسه خبيوط احلرير ةاملطرز أيب تلفين عباءة ، من بنغازي تعيش جذوري وينطوي سري "   

، نوف املذل ة قبل أن حيمليناألسود الذي انتهكه الزمان بكل صأمي وسالما عليا أينما كنت جسد 
ألخيه والسوداء االجئ األبيض إىل حب أسود اومبحمد ، ابملكان ويقيين يف هذا الكون  أعيش
 2".قيب للنسيان واال اللمريس

سعيدا هلم ولذلك ال جيدون ما عرا ماعي وال حافاملدينة ابلنسبة لشخصيات الرواية ال حتمل 
ال ومع ذلك قاسية أذاقتهم كؤوسا من املرارة ظاملة  إن بعضهم يعدها ،يشدهم إليها سوى العمل

 :تقول عتيقة .ينكرون مجيعا أهنم مجعتهم مساء بنغازي املليئة ابألحالم املنتظرة واملستقبل املوعود 

                                                             
 .397، صروايةال1
 .399ص ،املصدر نفسه2
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رق األخرية حيث توقفت آخر القوافل ودارت الدماء وامتزجت الشرايني هنا تكونت أان حمطة ال"    
الرق والعن  من املاء وامللح من الذل واحلرية من الشمس والرتاب ومن اجلوع كل شيء من من  

 1".من جفائها وحناهنا من دمعها ودالهلا اارهتذتواء والشبع من نظافة بنغازي وقوالظمأ من االر 
 ال أهناإهذه الرواية  ما ميكن أن يقال عنها يفكل مدينة بنغازي مع  يتضح لنا أن  الل هذامن خ      
قوا من ويالت ومهما مهما ذاف ،ل عحاايهاو قنشخصيات الرواية أو مجيع عتيقة و ل اوطنتظل 

 .ن ينتزع من قلوب أصحاهبا أبدإال أن حبها لوصعوابت  اعبواجهتهم فيها من مت
 
 

                                                             
 .399-398ص، الرواية1
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 خامتة 

ان يف وقبل أن نسدل الستار على هذا البحث املتواضع الذي تناولنا من خالل سيميائية املك
 :حنب أن نسجل ما خلصنا إليه من نتائج اان ابنتهائها إذ يذرواية زرايب العبيد إ

إن احلضور الواسع للمنهج السيميائي يف الدراسات احلديثة تؤكد أمهية املنهج وقدرته على فهم _ 1
 .النص وتفسريه وكشف دالالته 

إن أمهية املكان يف العمل الروائي ال تكمن لدالالته أويف كونه مسرحا لألحداث فحسب، بل _ 2
 .إلرتباط عناصر التشكل الروائي به

به املكان من خالل السرد أو احلوار يف الرواية قرب صورته وأجلى إن الوصف الذي حظي _3
 .خصائصه وساهم يف بناء عالقة القارئ به سلبا أو إجيبا 

 .لعب الواقع اإلجتماعي دورا ابرزا يف توطني صورة املكان وماتسبب فيه من أمل شخصية الضحااي_4

 .دالالته وأسرار توظيفهمكنت القراءة السيميائية للمكان يف الرواية من إجالء _5

عاجلت جنوى بن شتوان من خالل الرواية العديد من القضااي اإلنسانية واإلجتماعية كالفقر _6
إخل، وقد جتسد ذلك من خالل عديد األمكنة اليت دارت فيها خمتلف ....لتشرد والطبقية والتهميش وا

 .األحداث  كالسجن والشارع وغريها
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 :قائمة املصادر واملراجع
 املصادر: أوال
 القرآن الكرمي .1
 ،دار صادر ،اجمللد الثاين عشر ،لسان العرب ،ابن منظور مجال الدين دمحم بن مكرم األنصاري .2

 .بريوت
أيب نصر إمساعيل بن محّاد اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، دار احلديث القاهرة،  .3

 .م2112ه، 1331/ ، دط1مج
 .2112الطبعة األوىل ، دار الساقي، ،  ،جنوى بن شتوان، زرايب العبيد .3

 .املعاجم: اثنيا 
 .م 2111ه  1331، 1دار العربية للعلوم، انشرون، ط، معجم السميائيات، فيصل االمحر .1
 .د ت ،د ط،2.2 ،مجهورية مصر العربية ،دار الدعوة ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية .2

 املراجع: اثلثا
، ابندونغ، الدار 11201أمحد طاهر حسني وآخرون مجاليات املكان، عيون املقاالت، ص،ب، .1

 .1211 2، ط30112أوت  11، البيضاء
-اللغة، ترمجة دكتور امحد اجلمعي، املنظمة العربية لرتمجة،بريوتالسينيائية وفلسفة .أمربتو ايكو .2

 .لبنان
دار حمد الوى  ،ترمجة رشيد مالك ،التاريخ ،القواعد ،(السيميائية األصول) ،آن اينوا وآخرون .3

 .عمان األردن ،للنشر والتوزيع
 ،1ط  ،ة الغربيةاملدارس السيوطيقية يف الثقاف ،التيارات ،االجتاهات السييوطبقية،مجيل محداوي .3

 .م2110
مدرس يف قسم اللغة ،بذور النظرية السيميائية يف اخلطاب القرآين ،حسن عبد اهلادي الدجيلي .0

 .اجلامعة املنصرية،كلية اآلداب  ،العربية
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، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، 1حسن جميد العبيدي، نظرية املكان يف فلسفة بن سينا، ط .2
 .1210بغداد، 

حلمداين، بنية النص السردي، مجيع احلقوق حمفوظة، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر، د يمح .0
 .1221، أب، 1بريوت، احلمراء، شارع جان دارك، ط

، 1حنان دمحم موسى محودة، الزمكانية وبنية الشعر املعاصر، أمحد عبد املعطي أمنوذجا، اربد، ط .1
 .2112عامل الكتب احلديث عمان، 

 .الدار البيضاء، مكتبة األدب املغريب، دروس يف السيميائيات، ركون مبانح .2
املنظمة العربية . ) ميشال زكراي: مراجعة. طالل وهبة: ترمجة .دانيال تشاندلر، أسس السيميائية .11

  1:ط. لبنان: للرتمجة 
 .2112، اجمللس االعلى للثقافة، من الشكالنية إىل ما بعد البنيوية، رامان سلدن .11
 2110، 1س، بورس، ط.كراد، السيميائيات والتاويل، مدخل للسانيات، شسعيد بن   .12

 .مؤسسة الفكر العريب، املركز الثقايف العريب الدار البيضاء املغرب، بريوت لبنان
، مكتبة األسرة، مهرجان القراءة "ثالثة جنيب حمفوظ"سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة يف  .13

 .2113للجميع، 
 م،القاهرة1221-ه1312وىل،أعة برية البنائية يف نقد االديب،دار شروق،الطصالح فضل، نظ .13
. تونس  -صفاقص : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .عامر احللواين، يف القراءة السيميائية .10
 . م 2110 ،1ط

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  غاستون ابشالر،مجاليات املكان،ت،غالب هلسا، .12
 .م1213-ه1313والتوزيع، الطبعة الثانية،

أفريقيا . ) عبد القادر القنيين: ترمجة .فرديناند دي سوسري، حماضرات يف علم اللسان العام .10
 . م2111. دط(. املغرب : الشرق 
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، 1ط، الدار البيضاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، حماضرات يف السيميولوجيا، يينغدمحم السر  .11
1310-1210. 

املركز الثقايف العريب، بريوت، شارع ( مدخل لتحليل ظاهرايت)دمحم املاكري، الشكل واخلطاب  .12
 .1221، كانون الثاين، 1الدار البيضاء، ط -جان دارك 

، الدار البيضاء، 2113، 1ط، املركز الثقايف العريب ،العالماتية وعلم النص، منذر عياشي. 21 
 .لبنان، بريوت، املغرب

جنالء مشعل، حتليل اخلطاب الروائي السنوي أمنوذجا، مصدر العربية للنشر والتوزيع، الزيتون، . 21
 .2113، سنة 1القاهرة، ط

 : اجملالت
جملة األداب " الطيب صاحل"داللة املكان يف رواية موسم اهلجرة اىل الشمال  كلثوم مدقن ، -1

 .2110، ماي 3واللغات، جامعة ورقلة، اجلزائر، العدد 
 م1220مارس3 العدد،25 داجملل.( الكويت . ) جملة عامل الفكر «.مدخل إىل مناهج النقد  -2
ار انصر، جامعة بغداد، كلية خالد حسن خضر، املكان يف رواية الشماعية للروائي عبد الست -3

 .112الرتبية ابن رشد، قسم اللغة العربية، جملة كلية اآلداب، العدد 
 اجلزائر، بسكرة، عبد القادر رحيم، العنوان يف النص اإلبداعي،أمهيته وأنواعه، جامعة دمحم خيضر، -3

 .2111جملة كلية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد الثاين والثالث جانفي،جوان 
 العدد25. :اجمللد.( الكويت . ) جملة عامل الفكر «.مدخل إىل مناهج النقد  »مجيل محداوي،  -0

 م1220مارس 3. :
 :اإللكرتونيةاملواقع 
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 (:جنوى بن شتوان)تعريف ابلروائية ال
, م ومقيمة حاليا يف ايطاليا0791اممولودة يف بنغازي ع, ى بن شتوان كاتبة وروائية ليبيةجنو 

. تالكتب املقال لبعض الصحف واجملقاصة وروائية ت, ستاذة جامعية يف جامعة قار يونسأحماضرة و 
يف جمال بداع العريب يف دورته السادسة الشارقة لالابجلائزة الثالثة ملهرجان ( املعطف)فازت مسرحيتها 

 1.م9117كاتبا عربيا عام 97املسرح وجائزة املؤسسة هاي فيستفال ألفضل 
هرجان البووارية األول لخررووم عاصمة الثقافة العربية مب( األحصنة وبر)فازت روايتها "
حوال أخيبية ومواضيع الرتبية و المور اليت ختص املرأة العربية و ابأل تمت جنوى بن شتوانها ,م9112عام

وشاركت يف ة قاالت يف عدة صحف عاملياملعريب ولقد كتبت يف ذلك العديد من الاالنسانية يف العامل 
 :عماهلاأهم أدوات ومن نالؤرمرات و املكثري من ال
 املخكة -
 اجلدة الصاحلة -
 املعطف -
 وبر األحصنة  -
 خرجاللقصص ليست  -
 وفل الواو -
 2.زرائب العبيد -

 :التعريف برواية الزرايب العبيد: خامسا
جنوى بن شتوان, رواية إنسانية ابمتياز تزيل الستار عن فئة مهمشة يف الخيبية خكاتبة لهي رواية 

 .فرتات واستعراض كل اخلبااي فيهاالفرتة من 
 .معنوان فصال52يترخخها صفحة 921احتوت الرواية عخى 

                                                             
 .م9102, 0ط-لبنان-بريوت–العبيد,دار الساقي, شارع العويين, فردان  ينظر جنوى بن شتوان, زرايب1
 weziwezi-comاملوقع االكرتون ي2
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نهائية لخوائزة العاملية القائمة القصرية و الم لترتبع عخى 9109مت نشر رواية زرايب العبيد عام
وهي ن هذه اجلائزة أذكر لكثر ,وجدير ابأسهم يف شهرهتا ومعرفتها أم مما 9109خرواية العربية عام ل

 3.معظم الرواايت اليت شاركت هبا ةقد سامهت يف شهر  نسرة جائزة أبو بكر العاملية
و الرق أخاصة الخيبية وهي انتشار العبيد تتحدث الرواية عن حالة عايشتها مدن عربية و 

بكل جراءة عن تفاصيل وفضح املستور بيض,وكشف ما وراء اجلدران التمييز العنصري بينهم وبني الو 
ابخفاءها عروفة متمعات العربية اجملألن اجلدل حوهلا, من مما سبب الكثري ,مل يكشفها أحد من قبل

الطابع الديين واملعتقدات السائدة يف اجملتمعات اإلسالمية واليت  أىل  وذالك يعودوالتسرت عنها وقائع لخ
 4.مازالت آاثرها ماثخة حىت يومنا الراهن

 :ملخص رواية زرايب العبيد : سادسا
ما فرتة الواقعة الرواية زرايب العبيد هي رواية ذات وابع إنساين اجتماعي تدور أحداثها يف 

, تناولت الرواية فئة مهمشة يف اجملتمع الخييب اة واالحتالل اإليطايل لدولة ليبيدولة العثمانيالبني هناية 
م حقوقهم ضفته, ءوي البشرة البيضاء يف كل شيهم أصحاب البشرة السوداء الذين خيتخفون عن ذ

سواق أبدىن األمثان األيضا بيعهم وشرائهم يف أزارع ويتم املبيوت و الويستعمخوهنم كردم وعبيد يف 
 .ويتعرضون لشىت أنواع التعذيب وحيرمون من كل حظوظ احلياة

راوي هنا الاضر, فاحلالرواية يف سريورة أحداثها تقوم بنقخنا اترة إىل املاضي واترة أخرى إىل 
اليت كانت عبارة عن فتاة و  ,اليت تقوم بسرد أحداث حياهتا وعن أحداث حياة أمها تعويضة عتيقة

وقعت يف حب سيدها دمحم  البيوتوأثناء عمخها يف تخك  زجنية تعمل كوارية يف بيوت أسياد املدينة,
فاهتموها طرق العالقة بشىت الاألمر الذي رفضه أهل بيته وحاولوا حتطيم تخك  ,وهام هبا هو أيضا

توارة لخخصوصا أن تعويضة محخت من دمحم فقام والده إبرساله  والهتملكن فشخت كل حما ,ابلسحر
بنها لخووع حىت تويف أمام وتركوا ا لخوليمة فقاموا حببسها بغرفة عندما نسيت تعخيق الخحم, بخدالخارج 
ديق العائخة, حيث قام ت الال عويشة أم دمحم لخترخص منها فقامن ببيعها لخفقي صوخطط, عينيها

                                                             
 .ل, املوقع االكرتوين 3
 .ينظر , مرجع نفسه4
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بوضعها يف بيت بنات هللا يتم فيه استغالل الفتيات جسداي والتوارة هبن, وقد مكثت هذا األخري 
مكان  بحث عنها يف كلعخم مبا فعخه والديه من بعده فأخذ ابلملدة سنة حىت عاد دمحم من سفره و  فيه

ن تضع احدى األوفال يف عتبة ت صاحبة البيت من عتيقة أوخبيف أحد األايم و لكن دون جدوى, 
, وضعت عتيقة ومن معها بوضع الطفل ومهتا ابلعودة لكن املسود مع احدى الفتيات لتقوم مبراقبتها

عتيقة اهتزت مشاعرها وتذكرت رضيعها الذي تويف أمام عينيها, فانطخقت مسرعة حنوى املسود 
ذهبت وسكنت يف زرايب اتئة به يف شوارع بنغازي دون مأوى ف ابلفرار الذتو  لتسرتجع الطفل

يذهب إليها  أصبحف األكواخ, أحد ى ينما دمحم يبحث عنها وجدها يفيف إحدى األايم بو العبيد, 
فكانت عتيقة , اهتا بني مدا وجزر ذهااب واايابفكانت حي, عمخه اترة أخرىل ااترة ويذهب إىل مالط

االسم الذي أوخقته عخيه تعويضة ألهنا تعتربه مفتاح  طفل مفتاحالو  ,همابذرة ذلك احلب األكيدة بين
ليود عتيقة ومفتاح املساجد عتبات ذي مت انقاضه من املوت احملتوم بني ال خري يف حياهتا, و

يف ظروف رمألها برتبيتهما  اتكفختالختان هما صربية وعيدة ينفسيهما يعيشان يف زرايب العبيد مع عمت
جابة عنها خاصة أهنما خيتخفان عن لالوكل منهما حيمل عدة تساؤالت يبحث عاانة, الصعاب وامل

لوزيتني اها عينينببقية الزرايب فعتيقة كانت من أب أبيض وأم زجنية فتميزت ببشرة خمتخفة عن السكان 
 هناف ,شدة بياضهلقيق وذلك دالبشرة حىت قامت تعويضة بتسميته ميختني, أما مفتاح فكان أبيض اجل

ما ينوم عنها من و راوية عتيقة لزمن احلاضر بسرد املعاانت اليت يعيشها العبيد يف الزرايب التنقخنا 
 .متاعب وتشرد وجوع وحرمان من كل متطخبات احلياة 

ويف آخر املطاف أصاب الزايب حريق مروع قضى عخيها رماما لتود عتيقة نفسها بال مأوى ,فيتم 
القراءة والكتابة وغريها من اآلداب وتعرفت عخى يوسف الذي  أخذها ملركز لخرعاية حيث تعخمت

ورمتعت ببيت يؤويها وعائخة حتتضنها حىت أهنا أصبحت  تزوجت فيه يف األخري وحتررت من العبودية
 .تعمل يف مستوصف لتساعد الضعفاء واحملرومني

 
 
 


