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يعّد الفضاء من أهّم العناصر املكّونة للعمل األدّيب، إذ جعله العديد من النقاد      

. سعة حاوية �موع األمكنة اليت تعترب مسرحا لألحداث، واملشّكلة حلركة الّشخصياتاملعاصرين بؤرة وا

مراهقة لفضيلة  رواية مزاج –واهلدف من هذه الّدراسة هو الكشف عن أبعاده يف الّرواية اجلزائريّة 

ذلك على  ، واكتناه دالالته يف املنت الّروائّي باعتباره عموده الفقري، معتمدين يف-الفاروق أمنوذجا

منهجية قوامها الوصف والتصنيف والتحليل، وهذا األخري كان حاضرا بنوعيه املغلق واملفتوح، حيث 

ارتبطت سعته، وظيفته، انفتاحه وانغالقه باملستوى اجلمايل للفضاء الروائي وقدرته على اإلحياء، فكان 

ّية، تارخيّية، اجتماعّية، ثقافّية، إيديولوج: فضاء السرد فضاء اجتماعّيا واقعّيا، حممال بعّدة دالالت

 .  ونفسّية

  .رواية، فضاء، أبعاد، مغلق، مفتوح: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 Space is the most important element within a literary work, Several modern 
critics have made it a wide focus containing all the places considering the 
events scene forming the characters movement. This study aims at revealing 
its dimensions within the Algerian novel –Mizaj Mourahiqa- and her 
significance, within the novelistic text, considering as its backbone.We’ve 
relied on the descriptive classification and analytical method. Analysis is 
present with its two types the closed and the opened. Its width, function, 
openness, and closureare linked with the novelistic space aesthetical level 
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and its connotation ability. The narration space is real and social and it 
contains several ideological, historical, social, cultural and psychological 

significances. 
Keywords: novel, space, dimensions, closed, opened. 

  
 

 :تمهيد

عرف األدب اجلزائرّي ظهور عّدة أجناس أدبّية من بينها الّرواية، وهذه األخرية    

تقطب انتباه العديد من الّنّقّ◌اد اّلذين وقفوا على لغتها املثقلة بالّصور الّشعريّة، استطاعت أن تس

صورة من صور الّتعبري  إّ�ا. تبطة بالواقع يف كثري من األحيانوشخصيا�ا وأفضيتها وأحداثها املر 

اطفه عن موضوعات الوجود اإلنسانّية اّليت حاول الروائّي من خالهلا احملافظة على أفكاره وعو 

  . وجتاربه، سواء كانت هذه التجربة ذاتية أو عامة مرتبطة با�تمع ومشاكله

وال ميكن للعمل الّروائّي أن يكتمل إّال إذا توفّرت فيه عناصر يرتكز عليها، من ذلك  

الفضاء اّلذي يعترب من أهّم مكّونات الرواية، حبكم أنّه يكسبها احليويّة مبرافقته ألحداثها ورصده 

إذ ال ميكننا فصله عن حياة . كات شخصيّا�ا، وذلك بوقوفه على طباعها وبواعثها الّسلوكّيةلتحّر 

اإلنسان الذي ينطلق منه ويعود إليه، وال بينه وبني العمل األدّيب عاّمة والرواية خاّصة، حيث اّختذه 

�موع األمكنة، باعتباره العديد عنوانا لدراستهم نظرا ألمهّيته، فقد اعتربه النّـّقاد بؤرة واسعة حاوية 

وقد حاولنا يف هذه الّدراسة الوقوف على أبعاده يف . عنصرا فنّـيّا ومجالّيا تتحّرك فيه أحداث الّرواية

، واليت تشّكلت وفقا ألحداثها وحترّكات شخصيا�ا اّليت مزاج مراهقة لفضيلة الفاروقرواية 

ما مفهوم : اليت نصوغها على النحو التايلومن هنا نطرح التساؤالت . مسحت لنا باكتناه دالالته

 . وماهي دالالته وأبعاده ؟. وكيف جتّلى يف رواية فضيلة الفاروق؟. الفضاء الروائي؟

   :مفهوم الفضاء -أّوال

يعّد الفضاء من أهّم املصطلحات املكّونة للعمل األدّيب، وإذا وقفنا على مفهومه يف 

  : التالّيةالرتاث املعجمّي فنجد يشتمل على املعاين

املكان الواسع من األرض؛ والفعل فضا يـَْفضو ''ابن منظور أّن أصل الكلمة هو  يرى  

، وقد فضا املكان وأفضى إذا اّتسع، وأفضى فالن إىل فالن أي وصل إليه، ..ُفضًوا، فهو فاضٍ 
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، وهو ..اخلايل الفارغ الواسع من األرض: والفضاء. وأصله أنّه صار يف فـُْرجِتِه وفضائه وحّيزه

، وإذا عدنا إىل املعاجم احلديثة فال جند اختالفا 1''، مجعه أفضية..الّساحة وما اّتسع من األرض

  .يذكر، إذ جندها تصّب يف معىن العامل الفسيح الواضح الذي يوحي باالتساع واخلالء

ات فهو يعترب مشهدا واقعيّا حيّا للكيان والوجود ملختلف أحناء املعمورة من أماكن ونطاق

إنّه خيرتق حياة اإلنسان وحيّس بكينونته أينما وّىل '' ،ية، داخلّية، إقليمية وخارجّيةجغرافّية، حملّ 

وجهته وارحتل، إنّه يعيش فيه ومعه وال شيء يف هذا الكون منفصل عنه ومتحّول من رقبته، وال 

وقد شاع  .2''ءوجود ألّي كائن دون الفضاء حيّوله ويلغيه، بل ليس هناك حياة أصال دون فضا

هذا املصطلح بكثرة عند النّـّقاد الغربيني، حبكم أّ�م كانوا الّسّباقني إىل استعماهلم له وتطبيقه على 

املمارسة الّتحليلّية يف الّدراسات الّنقديّة واألدبّية، إذ حظي باهتمام كبري منهم، فجعلوه وثيق 

هو بدوره يف بنية الّنّص الّروائّي شأنه شأن الّصلة بالّزمن وال يقّل أمهّية عنه، حبكم أنّه يسهم 

مكّوناته الّروائّية األخرى، فبات عنصرا تأسيسّيا ومهيمنا يف أعماهلم ، مقارنة بالنظريّة التقليديّة 

ذي اعتربوه مؤطّرا واية على حساب الفضاء، الّ يت كانت تعطي األمهّية للّزمن يف تنظريهم للرّ الّ 

عند حديثه  (Bornof) هلا فحسب، وهذا ما عّرب عنه بورنوفلألحداث والّشخصيات وخادما 

الرواية اجلديدة حيث اجلرأة املعلن عنها أكثر فأكثر، تنظّم الفضاء والّزمن جمتمعني إىل درجة ''عن 

فبقدر ما يتفاعل . 3''يبدو معها كّل عنصر يأخذ دورا تأسيسّيا، بإعادته إىل جمموع البناء الّروائيّ 

من يتعامل مع الفضاء، وهذا ما يرمي إىل القول أّن تاريخ اإلنسان، هو تاريخ اإلنسان مع الزّ 

وإذا ارتبط بالسياقات الّنفسّية واالجتماعّية اّتسعت داللته لريتفع . 4تفاعالته مع الفضاء أساسا

 (G.Genette)إىل درجة الّنموذج الّتصويري، ليحول هو وحوادثه إىل مكان جمازّي، إذ جند 

نتبّني يف األدب أّوال فضائيّته، فنحن '': ويظهر ذلك يف قوله ،غة مؤّكدا أمهّيته يف األدبيربطه بالل

رّمبا جاز لنا أن نعتربها أولّية أو بسيطة، وأعين �ا فضائّية الّلغة نفسها، فاملالحظ أّن الّلغة غالبا ما 

، ممّا ..آخر من العالقات تبدو بطبيعتها أكثر اقتدارا على ترمجة العالقات الفضائّية، من أّي نوع

ليعكس بذلك  ،5''جيعلها تتوّسل العالقات األوىل رموزا واستعارات تعّرب �ا عن العالقات الثّانية 

  . البعد الفّينّ واجلمايل للفضاء

وتظهر أمهّيته يف النقد العرّيب يف دراسة العديد من النقاد، منهم حسن حبراوي وذلك يف  

عنصرا شكليّا فاعال، ألنّه يتمّيز بأمهّّية كبرية يف تأطري ''ي، حيث جعله كتابه بنية الّشكل الروائ
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، واملنظور اّلذي تّتخذه الّشخصية الروائّية يف نظره، هو اّلذي ..املاّدة احلكائّية وتنظيم األحداث

ة األدب، من احملاور اّليت تدور حوهلا نظريّ '' فهو يعّد حمورا أساسيّا. 6''حيّدد أبعاد الفضاء الّروائي

غري أنّه يف اآلونة األخرية مل يعد جمّرد خلفّية تقع فيها األحداث الدرامّية، كما ال يعترب معادال  

كنائيّا للّشخصّية الّروائّية فقط، لكن أصبح ينظر إليه على أنّه عنصر شكلّي وتشكيلّي من عناصر 

يان اجلماعي، ويف التعبري عن ، كان ومازال يلعب دورا هاّما يف تكوين هويّة الك..العمل األديب

ليس مسّطحا أملس، أو مبعىن آخر '' الّروائيّ  ، فالفضاء7''املقّومات الثّقافّية يف مجيع أحناء العامل

السردي اجلمايل للّتشكيل ، فهو مبثابة املكّون 8''ليس حمايدا، أو عاريا من أيّة داللة حمّددة

  .اخلطايب

ا الدور الكبري يف إثراء وتداول هذا املصطلح يف كان هل  فتلك االهتمامات واالجتاهات 

الدراسات الّنقديّة مبختلف املناهج التحليلّية، ملا حيمله من دالالت وقيم فنية، تتفاعل فيه جممل 

   .األحداث الواقعة يف زمن ومكان معّني 

فالفضاء ليس جمّرد إطار لألحداث، بل إنّه يعكس ذلك العامل الفسيح اّلذي تنتظم فيه 

لكائنات واألشياء واألفعال، إذ ال وجود للّشخصيات واألحداث دون فضاء، فاإلنسان يعيش ا

فيه وال ميكنه االنفصال عنه أو العيش دونه، حبكم أنّه حيتويه وهو جزء ال يتجزّأ منه، وهو ينقسم 

  ": مفتوح ومغلق"إىل نوعني 

ة، يوحي باحلرّيّة ستقالليّ يقصد به الّال حمدوديّة، يّتسم باحلركة واال :الفضاء المفتوح -1

حّيز ''الشى أمامه األطر واحلواجز، هوهو فضاء واسع، شاسع، واضح املعامل، تت واالنطالقّية؛

مكاّين خارجّي ال حتّده حدود ضّيقة، يشّكل فضاء رحبا، وغالبا ما يكون لوحة طبيعّية للهواء 

، وهذان ..بحر، األحياء، الّشوارع، ال)الريف(القرية : ومن األفضية املفتوحة نذكر. 9''الطّلق

األخريان يعّدان أماكن انتقال ومرور منوذجّية بشكل غري مباشر، إذ أّ�ا تشّكل مسرحا حلركة 

متّدنا مباّدة غزيرة من  -هنا وهناك –ودراسة هذه األفضية االنتقالّية " شخصيات الّرواية وتنقال�ا،

لّسمات األساسّية اّليت تتصف �ا األفضية، وبالتايل فإّن الّصور واملفاهيم اّليت تساعدنا على حتديد ا

فبعض الّرموز املكانيّة . 10''اإلمساك �ا جوهرّي فيها، أي جمموع القيم والّدالالت املّتصلة �ا

جندها تضفي الّشعور باألسى واحلزن، أو الفرح والسرور والسعادة، كما جندها تبعث يف 

 .  يق غد أفضلموح واألمل يف حتقالّشخصيات الطّ 
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ميّثل الفضاء املغلق احلّيز اّلذي حيوي على احلواجز اّليت متنعه من  :الفضاء المغلق -2

     ، وهذا األخري يكون حمدودا مقارنة بالفضاء األّول؛ هالتواصل مع عامله اخلارجّي وتفصله عن

ّ�ا صعبة الولوج، أل قد تكون األماكن الّضّيقة مرفوضةحميطه أضيق بكثري من املكان املفتوح، ف''

. 11''ها اإلنسان بعيدا عن صخب احلياةوقد تكون مطلوبة ألّ�ا متّثل امللجأ واحلماية اّليت يأوي إلي

أليف وخميف؛ فاألليف هو اّلذي نأوي إليها ونرتاح فيه، ألنّه يعّرب عن : وهو ينقسم إىل قسمني

أّما املخيف فهو الذي . البيت، اجلامعة: هاألمان واحلماية، كما أنّه يرمز للّسكينة واهلدوء نذكر من

السجن، القبو، وهذا النوع بدوره : يدّل على األسر، الّسلب، الظّلم، االستبداد والّتعذيب نذكر منه

أماكن اختيارية كاملقاهي، املسارح، املعارض، يلجأ إليها الفرد للرتفيه : ينقسم إىل قسمني

ة العقلّية واملستشفيات، حيث يكون فيها اإلنسان وأماكن جربية كالسجن، املصحّ . واالستمتاع

جمربا ومرغما على التواجد �ا حبكم الظروف، وهي توحي باالختناق واليأس والفشل واجلمود 

 .والركود الّنفسي واجلسميّ 

وعليه فإّن املكان يكتسب وجوده من خالل أبعاده اهلندسّية والوظيفّية اليت يقوم �ا، 

ألّول متنّفسا للكاتب متجاوزا فيه احلدود املكانية، يأخذ فيه مساحة من ليكون بذلك الفضاء ا

حمصورا رهينا ملكان واحد يعّرب من خالله عن االنعزال  الحمدودة، أّما الثاين فيكون فيهاحلرّيّة ال

  .  والّضغط

  :تجليات الفضاء وأبعاده في رواية مزاج مراهقة لفضيلة الفاروق - ثانيا

ك تلك الّدعوات اليت أشادت يف بنية الرواية، وما يدّل على ذلنا هاما احتّل الفضاء مكا 

 فيه تتحّرك ،بأمهّيّته يف اخلطاب النقدّي املعاصر، فهو الوعاء اّلذي حيتوي احلدث الروائيّ 

  . الّشخصيات حنو الّتعقيد، مّتخذا أشكاال متضّمنا معان ودالالت وأبعادا عديدة

د أّن فضيلة الفاروق قد أولته اهتماما دقيقا مثريا للحواس، فعلى مستوى الفضاء الروائي جن

وهو ال يتشّكل إالّ باخرتاق الّشخصّية احملوريّة له، فخيال الكاتبة أعاد تشكيله بصورة تناير 

األحداث اّليت تعطي للفضاء أبعاده الداللّية، وجتعل املتلّقي نفسه يعيش تلك التجربة؛ جتربة 

أفضية هلا  ، وذلك بتوظيفها لرموز و"لويزة وايل"تها الشخصّية البطلة ق اليت عكسفضيلة الفارو 

 الت والرتكيز على أبعادههذه الدال قد حاولنا يف هذه الّدراسة اكتناهو  .مالحمها ودالال�ا الّرمزيّة

ه بالوقوف على املعىن الّرمزي اّلذي متثّل يا منا ملعرفة ما هو مضمر وخفّي،احلقيقّية واجلوهريّة، سع
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الثنائيات املكانّية الّضّديّة اّليت متّثل القاعدة األساسّية لواقع الّشخصّية الّنفسي واالجتماعي 

اّلذي جنده يساهم بشكل كبري يف بناء الفضاء الذي يساعدنا على الوقوف على  ،والتارخيي

ة متنّوعة أبعاده، وهذا ما ملسناه يف رواية فضيلة الفاروق، حيث أدرجت الروائّية أماكن خمتلف

  : األبعاد، سعيا منها إىل إبراز هويّتها، ومن هذه األبعاد نذكر

، يف اهتمام الروائّية برصد "مزاج مراهقة"يتجّلى البعد الّنفسّي يف رواية  :البعد النفسي -1

من بداية " لويزا وايل"اجلانب الّنفسي واحلّسي والّشعوري، اّلذي غلب على الّشخصّية البطلة 

وتظهر دالالت الفضاء الّروائي يف رغبة البطلة واندفاعها حنو االنفتاح على . ايتهاالرواية إىل �

عامل آخر؛ عامل واسع فسيح، يّتسم بالتفّتح والتحّضر، فضاء تثبت فيه ذا�ا، وقدر�ا املعرفّية؛ 

لتكسر بذلك القيود، متجاوزة احلواجز اليت ستقف حائال بينها وبني حتقيق  فضاء الجامعة

وقوانينها البدائية،  القريةا، متحّدية كّل العراقيل اليت فرضتها عليها عادات وتقاليد وأعراف رغبا�

اليت سعت جاهدة على أن تعيش حتت الّسلطة الذكوريّة شأ�ا شأن نساء القرية وبنا�ا، فبالّنسبة 

تلك القواعد وما جعلها خترتق . هلا هذا التحّدي كان حتّد للقوى املطلقة والّسكون الال�ائي

والقوانني واحلواجز، شخصيّتها القويّة الرافضة لالنصياع لقوانني الفضاء الذي تعيش فيه، شخصّية 

، معلنة -فضاء الجامعة -متطّلعة تبحث عن االرتياح الّنفسي اّلذي ستجده يف الفضاء اآلخر

عيشها بالدنا يف ظّل بذلك رغبتها يف احلرّيّة واالستقاللّية، رغم األوضاع الّصعبة اليت كانت ت

اإلرهاب اّلذي كان ميارس على الشعب اجلزائرّي حينها، علما أّن األحداث تزامنت مع العشريّة 

السوداء اليت القى فيها الّشعب كّل أنواع الظلم و القهر والتقتيل، لكن هذا مل مينعها من الّسعي 

: العشريّة السوداء، املكان: الزمن وهنا ربطت الروائّية بني الّزمان واملكان،. إىل حتقيق حلمها

ّن تلك الفرتة حتيلنا إىل أفضية شهدت الكثري من ا�ازر خاّصة أالقرية، املدينة، اجلامعة، كما 

وعليه فإّن اإلحساس باملكان يكشف منحى العالقة املتناهية عرب ''. القرى و املداشر منها

مان، خاّصة إذا كانت الّلغة زمنّية، فهي حتمل دالالت الّتجليات الّتصويريّة اّليت ميثّلها الّشعور بالزّ 

مكانّية، واألديب حني يستعمل الّلغة احلزينة، يقوم بتشكيل مزّود يف وقت واحد، إنّه يشّكل من 

وبذلك فإّن الفضاء اّلذي تشّكلت فيه هذه احلاالت . 12''الّزمان واملكان معان ذات داللة

جة األوىل، والواقع املكاّين ساهم يف الكشف عن اجلانب الّداخلي الّنفسّية هو املؤثّر عليها بالّدر 

للّشخصّية ورصد اختالجا�ا الّنفسّية املضمرة، ولعّل احلركة اخلارجّية هي انعكاس ملا هو داخلّي؛ 
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وذلك باإلثارة العاطفّية، وهذه األخرية مثّلتها بتقدمي صورة جمملة عن الفضاء اّلذي تتحّرك فيه 

، طال على احمليط اّلذي يوجدون فيهفإسقاط احلالة الفكريّة أو الّنفسّية لألب'' لبطلة، الّشخصّية ا

جيعل للمكان داللة تفوق دوره املألوف كديكور أو كوسط يؤطّر األحداث، فيتحّول يف هذه 

  .13احلالة إىل حماور حقيقّي، ويقتحم عامل الّسرد حمّررا نفسه من أغالل الوصف

الّنسبة هلا امللجأ الوحيد اّلذي تستطيع من خالله حتقيق ذا�ا كان ب  ففضاء الجامعة

وحلمها، كما أنّه يعّد سبيلها للخروج من تلك االنغالقّية واحملدوديّة اّليت وجد�ا يف قريتها، بسبب 

كما . العادات والتقاليد اليت كادت متنعها من حتقيق حرّيتها من ناحية والدراسة من ناحية أخرى

: تشعر بالّسعادة والراحة الّنفسّية اّليت كانت تفتقدها يف قريتها، ويظهر ذلك يف قوهلاأنّه جعلها 

ب أو يف يف رواق عمارة األد فأمتّشى قليالمحبطة، ويف أغلب األحيان كنت أصل إىل اجلامعة ''

تقل إىل فضاء أرحب وأوسع، وهو فضاء املدينة الذي كانت جتد لتن. 14''عمارة العلوم الّسياسّية

وكنت أخرج إىل املدينة هروبا من الّصمت، أمشي مسافات '': فيه املتنّفس معّربة عن ذلك بقوهلا

، أتوّغل يف قدمها وأتنّفس أملها ومجاهلا، وأوهم نفسي يف كثري من األحيان أّنين أصادق ..طويلة

صرا أبطال يوسف عبد اجلليل، يتبّضعون ويتحاورون وميّرون بقريب، أجدين يف مسرح قصصه عن

فتلك األماكن كانت بالنسبة هلا مصدر الطمأنينة . 15''عابرا يف قّصة حّب أو ثورة أو موت

والسالم واحللم اجلميل، ويظهر هذا التفاعل احلّي مع املكان استعانتها مبؤثّرا�ا احلّسّية اّليت 

املعّرب عن مدى  دعمتها بالّرؤية البصريّة، واصفة تلك األماكن اّليت يتشّكل منها الفضاء اخلارجيّ 

وقعه على ذا�ا ونفسيتها، وذلك بإفصاحها عن األثر اّلذي تركته يف نفسها مّتخذة منها متنّفسا 

تصول وجتول وتتأّمل وتتخّيل، معّربة عن المدينة يشعرها باألمان والّتحّرر، منطلقة يف رحاب 

اعر االبتهاج والّشوق فمش. من حتقيقها وإشباعها "القرية"رغبات دفينة منعها الفضاء األول 

واحملّبة بقيت راسخة يف ذهنها وحمفورة يف أعماقها، وهذا ميّثل البعد النفسي اّلذي عكسته تلك 

األفضية، فعندما أحّست البطلة باليأس واإلحباط هربت إىل فضاء آخر يشعرها بالسعادة، 

انب الّنفسّي  ليعكس لنا بذلك الفضاء ما جيول خباطر الشخصيات من مشاعر وأحاسيس، فاجل

ليصبح بذلك املكان جزءا من التجربة الّذاتّية بعد أن يفقد '' كان مرتبطا بالفضاء ومل يفارقه، 

. 16''صفاته الواقعّية، ارتباطا بالّلحظة الّنفسّية اّليت متّر �ا الّشخصّية، فيضيق، أو يّتسع أو ينهار

ما بشكل واضح مع الفضاء املكاين وعليه فإّن الفضاء الّنفسي لشخصّية لويزا وايل كان منسج
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الّداخلي املغلق، نظرا للجوء الّروائّية إىل استخدام الوصف خللق حلقة مهّمة لالّتصال بني العاملني؛ 

عامل احلركة اليومّية املنفتحة على الّشارع والنّاس، وبني عامل الّسكون واهلدوء الّتام اّلذي يكمن يف 

تكشف لنا رؤية متحّدية اهلزمية عاكسة قدرة فّذة يف ولوج  حيث استطاعت الكاتبة أن. أعماقها

العامل اخلارجّي الواقعّي الذي يقوم على املزج بني اخلاص والعام؛ اخلروج بالتجربة الّذاتّية من نطاقها 

الّذايت اخلاص إىل اآلفاق اإلنسانّية الّرحبة، اليت عكستها الذات املراهقة الطّائشة اليت حتكم 

مها من شوق وحنني يف ظّل الظروف األليمة اليت شهد�ا البالد يف تلك الفرتة، مزاجها وأحال

باإلضافة إىل خوضها لتجربة حّب معّقدة وصعبة، وهي بدورها شّكلت بعدا نفسّيا، يتخلله 

إننا خناف العزلة مثل '': ملتأّزمة ويظهر ذلك يف قوهلاإحساس مأساوّي حاد ينذر بالذات الوطنّية ا

ن هناك دائما خصومات وخالفات عابرة، تليها مصاحلات إثر فرح أو فاجعة، وتذكرت املوت، لك

، ..ايل للحادث يف مواجهة الزجاج اخللفيّ هذا  الّنّص وأنا أجلس يف مكتبة اجلامعة، يف اليوم التّ 

 ن أدخل أيّة حماضرة، وال أنوحلمي اّلذي ال ينام يف غرفة العناية الفائقة، إذ مل يكن بإمكاين أ

  . 17''، وال أن أقرأ مزيدا من الرّثاء على وطن ينتحر على أكتاف أبنائهأفتح أّي كتاب

فهذه الرواية جندها تتقّصى حتّوالت الّذات املنذورة للوطن، ذات الوطن املثخنة جبراح 

وهي ليست بعيدة عنه ألّ�ا كانت  ،الّزمان واملكان الّشاهدان عليها، ذات تشعر باالغرتاب عنه

فالكاتبة استطاعت أن تصف لنا حيا�ا النفسية املستعصية الفهم والتعقيد والتقّلب . فيه تتحّرك

املنتقلة من هنا إىل هناك، حسب تقّلبات مزاجها الّنفسّي وفقا للحقبة الزمنّية السوداء اليت عاشتها 

المح فكّل فضاء تواجدت فيه عكس حالة نفسية شعوريّة معينة، ولكّل فضاء م. يف تلك الفرتة

ودالالت يف روايتها؛ إذ هناك تباين بني فضاء الريف واملدينة، فالريف مكان يرمز إىل الطّبيعة 

واهلدوء والّسكينة، وبالنسبة للكاتبة ميّثل املاضي اّلذي عاشته بكّل تفاصيله وذكرياته، ألنّه الفضاء 

ميّثل االنغالقّية وعدم األصلي اّلذي نشأت وترّبت وترعرعت، وعاشت طفولتها فيه، وهو بالنسبة 

أّما فضاء املدينة يف نظرها هو عامل آخر عامل يغلب عليه الطابع احليوّي، يّتسم بالّسرعة . التفّتح

يف كّل ا�االت، خاصة ملن يواكب عجلة التنمية االجتماعية واالقتصاديّة والثّقافّية واجلامعة جزء 

وقد أولته . ب واملعرفة، هو فضاء خنبة ا�تمعمنه، فهو فضاء املثقفني يلّم جمامع العلم واألد

الكاتبة اهتماما كبريا، راصدة خمتلف النشاطات والدراسات اجلامعّية اليت خيتارها الطالب حسب 

رغبا�م، مستحضرة جتربتها الفاشلة يف دراسة الطب، وسببها عدم رغبتها وميوهلا هلذا التخصص 
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األدب و عائلة، معلنة رغبتها يف االلتحاق مبعهد اللغة الذي أجربت على اختياره من قبل أفراد ال

اّلذي أثبتت تفّوقها فيه، وهذا ما أّهلها إىل ممارسة مهنة الّصحافة مبركز التحرير، وهذا النجاح 

  .جنده وثيق الّصلة بالفضاء الذي آثرت اقتحامه بعد جناحها يف شهادة البكالوريا

كل كبري يف تشكيل اخلطاب الّروائّي، اّلذي لقد ساهم هذا البعد بش: البعد االجتماعي - 2

أصبح نسيجا متماسكا حمكما متالمحا، فهذا اإلنتاج الّنسوي االستثنائّي استطاع أن جيّسد صورة 

وواقع املرأة اجلزائريّة يف فرتة من الفرتات العصيبة اليت مّرت �ا اجلزائر، وذلك برصد ظروفها، آماهلا، 

ألّن حركة املرأة يف الفضاء االجتماعّي يف تلك . لكّل العوائق االجتماعّيةتطّلعا�ا ومهومها وحتّديها 

. املناطق كان والزال أغلبه حمدودا، بسبب العادات والتقاليد اليت متنع الفتاة من مواصلة دراستها

تعيشه، حيث إّال أّن الكاتبة عملت على كسر مرياث االستعباد والّذّل واإلهانة الذي كانت 

أعلنت البطلة لويزا وايل ثور�ا على األعراف اليت مل تتقّبلها أصال وواجهتها بنقد الذع، ألّن تلك 

العادات يف نظرها جتاوزها الزمن، وهي ذريعة تستغل من قبل السلطة الذكورية، لتعلن رغبتها 

  . واقع هذا ا�تمعالصرحية يف الّتحّرر من تلك القيود، مّتخذة املكان وسيلة للتعبري عن 

فقد أخذ هذا البعد منحى أساسيّا وهاّما يف تشكيل روايتها، كونه يعّرب عن مسار حيا�ا 

فكانت الّشخصّية البطلة . الّشخصّية واألسريّة واملهنّية، والظروف االجتماعّية املعّقدة احمليطة �ا

من وسائل الّتعبري عن واقع املرأة تتأرجح بني عّدة أفضية، منها فضاء الريف اّلذي اّختذته وسيلة 

اجلزائريّة، فضاء له طابعه االجتماعّي اخلاص، يتضّمن الكثري من الّدالالت واملفاهيم اإليديولوجّية، 

تشّددة، فضاء تالزمه فكرة التمّسك بالعادات والتقاليد واألعراف، متّسك باهلويّة االجتماعّية امل

، حسبته ..العامل، إىل األعمام وحيمله حزن أّمي والشائعات انظري إىل هذا'': ويظهر ذلك يف قوهلا

، وما يزعجين هو أّين أرتدي احلجاب خضوعا لقرارهم دون أّي ..ذلك اجلدار اّلذي بناه ا�تمع

قة فالّشخصية البطلة مصريها مل يرتبط  مبوافقة والدها أو والد�ا بل ارتبط مبواف. 18''إميان به

املناطق، ومل يسمح هلا مبواصلة دراستها، إال بعد موافقتها على  يف تلكاجلماعة كما جرت العادة 

ارتداء احلجاب اّلذي كان شرطا أساسيا ملواصلة مسري�ا، معتربة إياه عائقا وحاجزا أمامها، لكّنها 

يف آخر املطاف ارتدته خضوعا لرغبة أهلها، وخوفا من أن يكون البيت إقامة جربيّة هلا، ليصبح 

  . ا لعزلتها وكآبتهابذلك مصدر 
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ففضاء القرية بالنسبة هلا هو فضاء يوحي باالنغالقّية وعدم الّتفّتح، إذ ميكننا القول أنّه  

كان يلعب دور الفاعل املضاد لرغبتها من ناحية، واحلامي واحلارس للقيم التقليديّة اليت كادت 

منه واإلفالت من سلطته  حترمها من حتقيق حلمها من ناحية أخرى، لذلك حاولت جاهدة التحّرر

اليت اقتصر دورها على تربية األوالد والسهر  ّلذي ال يكاد يقّدر مكانة املرأةومن تفكري جمتمعه ا

أّما فضاء اجلامعة فهو بالنسبة هلا فضاء إجياّيب، هو عامل مثاّيل بعيد عن كّل . على شؤون البيت

ن اعتربوه فضاء حمّرما على فتيات القرية وهو الشوائب السلبّية اليت سيطرت على سّكان قريتها، الذي

  .فضاء الفسق والّرذيلة، حّجتهم يف ذلك أّن الفتاة اليت تلتحق به تعود إليهم حبلى

كما قّدمت لنا الكاتبة عاملا مطابقا لفضاء املدينة، اّلذي عاشت فيه حماولة دغدغة 

روايتها، بفضل استحضارها  حواس القارئ بتلك الرؤى لعاملها اّلذي يشّكل بعدا حيويّا يف

أيعقل '': لذكريات الّصداقة، وكأّ�ا حتاول من خالله دجمنا يف ذاك الكون الذي صّورته لنا بقوهلا

أن نرتك األكل، الطّهي يف حناس وتأيت إىل املطعم اجلماعّي، خرجنا من عند ديلو على أساس أّين 

، تركت حنان يف ..وحتّدثنا عن املعرض عند الصيديلّ  إىل مقهى بريوت، لكّنه استوقفين متوّجهة

الغرفة وال أعرف إىل أين أّجته، سأذهب إىل اجلامعة أو إىل دار الّصحافة، أم إىل بيت يوسف عبد 

  .19''اجلليل

اّليت تشهد حركة الّشخصيات، وتشّكل ''يعّد فضاء الشارع من األماكن االنتقالّية العاّمة، 

، وهو يصّنف ضمن األفضية 20''ر أماكن إقامتها أو عملهاتغادمسرحا لغدّوها ورواحها، عندما 

  :املفتوحة إذ جنده حيمل داللتني فهو ميّثل

اجلانب اإلجياّيب من حيث أنّه يبعث يف النفس الراحة والرتفيه واالنتعاش ألنّه فضاء  -

 .حيوّي بالدرجة األوىل

رومة من سكن الناس احملاّلذي ال تربحه فئة من  اجلانب الّسلّيب من حيث أنّه يعّد امللجأ -

هذا عياش يذاكر حتت '' : يأويها، ليصبح بذلك مسكنا هلا، وهذا ما عّربت عنه الكاتبة بقوهلا

 .21''عمود كهربائيّ 

فيصّنف ضمن األفضية املغلقة، وهو فضاء مجاعّي رجاّيل على  فضاء المقهىأّما 

وهو يعترب من أماكن  اد ا�تمع،ل حياة معظم حياة أفر األغلب، يعّد من أهّم األفضية اّليت تشغ

االنتقال اخلاّصة يقصد من أجل الرتفيه عن الّنفس، يّتخذ للّسهر والّسمر وتقّصي األخبار املتعّلقة 
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مكانا '': با�تمع والّسياسة وجتاذب أطراف احلديث يف خمتلف املواضيع، وقد اعتربه حسن حبراوي

مارسة املشبوهة اّليت تنغمس فيها الّشخصيات الّروائّية  انتقاليا خصوصيّا يقوم  بتأطري العطالة وامل

يلة الفاروق كان ويف رواية فض.  22''كّلما وجدت نفسها  على هامش احلياة االجتماعّية اهلادرة

هذا املكان خمصصا للقائها بتوفيق عبد اجلليل، وهذا األخري كان يرتاده لتبادل األحاديث 

  .العاّمة بينه وبني أصدقائهواألخبار ومناقشة قضاياه اخلاّصة و 

واملستشفى بدوره يعّد من أهّم املرافق االجتماعّية، وهو يصّنف ضمن األفضية املغلقة 

حلمي اّلذي '' :اإلجباريّة اّليت حتمل دالالت املعاناة واألمل واألسى وهذا ما عكسه قول الكاتبة

اضرة ألّن حلمي مازال يف غرفة ينام داخل غرفة العناية الفائقة، إذ مل يكن بإمكاين دخول احمل

، فهنا 23''اإلنعاش حيث سارت سّيارتان إىل املستشفى اجلامعي حّل الفزع والفجع على املكان

شّبهت الكاتبة حلمها باإلنسان اّلذي حيتضر، إّما يكتب له العيش أو مفارقة احلياة، وهذا 

باحلزن واألسى واخلوف من  يعكس حالتها الّشعوريّة اليت غلبت عليها عواطف وأحاسيس مليئة

املستقبل ا�هول احملفوف باملخاطر يف ظّل األوضاع اليت تعيشها البالد، وهذا ما أّكدته بعد 

غرفيت باردة يا أّمي، غرفيت باردة كنت متعبة جدا مع نفسي '': اهلا إىل فضاء غرفتها بقوهلاانتق

أوجاع رفاقه، أّي وجع يليق بليليت  مرهقة من ذلك الفزع  وعدت إىل مكتبة خايل أمّرر يدي على

لكن هذا ال مينع من أّن الفضاء املغلق جنده يف كثري من األحيان حيمل . 24''املتخمة باحلزن

من ذلك املكتبة اليت كانت ترتدد عليها واليت اعتربت القاسم  ،دالالت الّطمأنينة واالرتياح النفسي

م عن جتار�م، اليت كانت بالنسبة هلم املالذ الوحيد املشرتك بني الكّتاب اّلذين يعّربون يف كتابا�

  . للتنفيس عّما جيول يف خاطرهم

عاصمة الّشرق اجلزائرّي، وهي تصّنف ضمن " قسنطينة"لتنتقل إىل مدينة اجلسور املعّلقة 

أماكن االنتقال العاّمة، اعترب�ا لويزا وايل املكان الساحر اّلذي حيمل دالالت اجلمال والسحر،  

ان هلا بعدا حضاريّا ونفسّيا واجتماعّيا، وهذا األخري  حتّول من صورة إجيابّية إىل صورة سلبّية، فك

فبعدما كان هذا الفضاء حمّل استقطاب الّسيّاح، أصبح حمّل ارتياد ا�انني، واملنتحرين، ويظهر 

تقطب قبل سنوات كانت جسور قسنطينة تستقطب الّسّياح، ّمث صارت تس'' : ذلك يف قوهلا

ا�انني، وشيئا فشيئا صارت تستقطب منتحرا كّل أسبوع على األقّل، أّما اآلن فقد ارتفع معّدل 

، صار االنتحار ..جاذبيّتها للموت حسب حّدة ما حيدث، وغالء املعيشة وانقالب املفاهيم
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يزها فالكاتبة جعلتنا بذلك نعيش معها جتربة املكان، من خالل ترك. 25''سلوكا يباركه الّشباب

إذ جندها تفّصل يف ذلك . على الوصف الّدقيق انطالقا من الفضاء واحمليط اّلذي تواجدت فيه

، جيب أن ال يكون امرأة، فالقطط اّليت زادها اجلوع توّحشا متأل الّزوايا ..قسنطينة تنام باكرا: بقوهلا

فالقطط اّليت "قوهلا  وهذا يعكس اجلانب اخلفّي  واملوحش ملدينة قسنطينة، إذ تضّمن. 26''املظلمة

رابطا إياها باملرأة وهي كناية عن االغتصاب من الذئاب " زادها اجلوع توّحشا متأل الّزوايا املظلمة

ليشّكل هذا  ،..ئة من فئات ا�تمع القسنطيينالبشريّة اليت رمز هلا بالقطط املتوّحشة، وهي متّثل ف

  .د والّضياع والقمعالفضاء جانبا من جوانب احلياة القائمة على التشرّ 

يعّد اجلانب التارخيّي مرجعّية أساسّية ومصدرا للهويّة الوطنّية وثقافته،  :البعد التاريخيّ   - 3

وعامال من عوامل تتطّور األمم وازدهارها وحتّضرها ورقّيها، وقد حاولنا الوقوف على أهّم املواطن 

ارخيّي عميق عّربت به عن هويّتها وأصالتها فكان للفضاء فيها بعد ت. التارخيّية اليت تضّمنتها الرواية

وثقافتها، باعتبار أّن احلياة هي خالصة الظروف والبيئة والتاريخ والعادات والتقاليد واألعراف، 

موظّفة يف ذلك رموزا وشخصيات تارخيّية تعكس تاريخ اجلزائر التليد والعريق احلافل بالبطوالت 

الّثورة والّثوار، رمز الّتضحية والّصمود، منرب احلرّيّة والتضحيات، من ذلك جبال األوراس معقل 

  . واالستقالل، الشاهد على وقائع الثورة، وجمد ثوارها وشهامة أحرارها

أّما فضاء قسنطينة فهو يرمز إىل ذلك املخزون التارخيّي واملعمارّي العتيق، اّلذي عرضته  

يف '' : وشهدائها، ويظهر ذلك يف قوهلالنا الكاتبة بأسلوب شّيق ودقيق ناقلة أمساء عظمائها 

البيت ستجدين الوجه اجلميل لقسنطينة، زينتها، أناقتها، أصالتها، شعرها، موسيقاها وثقافته، 

بيت ابن باديس، اقتطعت احلافلة املتوّجهة إىل باتنة، وقد متّنيت لو أّن احلافلة تتحّول إىل بساط 

لتجد  .27''يل محيد املليء حبلم البساتني الطّفولةسحرّي حيملين مباشرة إىل أريس، إىل بيت خا

نفسها تقضي أيّاما بني جدران املاضي العريق، وأروقة املوسيقى والطّرب األندلسي على أنغام 

وهذا ما جيعل للمكان . اآلالت املوسيقّية العذبة والكلمات الّشعريّة الرّقيقة تستعيد أجماد املاضي

غابر مبعىن من املعاين من ناحية، وجتسيد قيم احلياة اّليت أصبحت اليوم دورا كبريا يف جتسيد الّزمن ال

ولعّل أهّم ما ميّيز البعد التارخيي يف هذه الّرواية هو رصدها . عرضة للمساومة من ناحية أخرى

لتلك املناطق الكربى اليت عرفت على مّر الّزمان حبضار�ا اجلميلة، إذ جند الروائّية تعتّز النتماء 

هل '': مائها العرقّي وذلك يف قوهلاة لويزا وايل جلذورها وأصوهلا الرببريّة األمازيغّية، وبانتشخصيّ 
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، لقبت فضاع امسها من ..إّ�ا ملكة الرببر يف فرتة الفتوحات: قلت له. تعرفني من هي الكاهنة؟

ر�ا جندها تعّرب فكّل تلك األماكن اّليت ذك. 28''التاريخ، حنن شعب لنا تاريخ، لنا كيان، لنا جذور

وإذا ذكرنا قسنطينة فالبّد أن نستحضر اجلسور املعّلقة، . عن االمتداد التارخيي واحلضاريّ 

، التضحيات اجلسام  اليت تّكبدها شعبها من أجل حتقيق احلرّيّة 1960ديسمرب  11مظاهرات 

  . واخلراب واالستقالل، أّما يف العشريّة السوداء أضحت مدينة للّرماد

جيدر بنا يف هذا العنصر اإلشارة إىل خمتلف األنساق املكانّية اّليت  :الدالليالبعد  - 4

، إذ جندها حتمل دالالت ومعان شّىت من خالل املوازنة اّليت أقامتها الكاتبة بني بدعتها الّروائّيةأ

ة وبعد القرية واملدينة، بني البيت واجلامعة الّلذان يعتربان من أهّم الثنائيات من حيث عمق الدالل

فالكاتبة اهتّمت بشكل مباشر بطرح األفضية اّليت تتعّلق بقيم الفرد وا�تمع واألصالة . املعىن

واالنتماء احلضاري، معتمدة على الوسائل الفنّـّية اليت ساعد�ا على جتسيد األبعاد الداللّية، وذلك 

 رصد�ا بكثري من الدقّة بالكشف على أبعاد الّشخصّية العميقة وانتماء املكان يف روايتها واليت

وقد جعلت الكاتبة . والوضوح، إذ اكشفنا من خالهلا تلك اجلمالّية الفنّـّية اليت احتو�ا روايتها

هذا ما يعنيه لك '': لغتها لصيقة بالبيئة اليت عاشت فيها واحتّكت �ا، ويظهر ذلك يف قوهلا

يابّين هل يوجد (ي يل أوسحار ذي أش مم: وسألين" أسحار"االسم، ذات يوم قرأه فّالح بصعوبة 

فهذا النوع من . 29''، وهذا راجع خللفيّته الرببريّة اّليت جعلته يقرأ الكلمة هكذا.)ساحر هنا؟

يعّرب عن بيئة املتكّلم ويضفي عليها صبغة حملّّية خاّصة وميّيزها عن باقي الّلغات، الكالم 

ناصر املفارقة والتباين الواضح، وهذا يضفي فالّتشخيص الّلغوّي الدارج يرتبط يف بعض املشاهد بع

على الّنّص طقسا مرحا، ويقلل من إيقاع الّسوداويّة على الّنّص، فعلى مستوى اللغة زاوجت 

الكاتبة بني الّتسجيل الفصيح والدارج، وداخل كّل مستوى من هذين الّتسجيلني يستثمر الّنّص 

ا ما وجدناه جمّسدا يف هذه الرواية اليت اعتمدت فيها عناصر الّتعّدد الّلغوي والتواتر والتنوّع، وهذ

. كما سبق وأن أشرنا وذلك حسب املواقف اخلاّصة  ،على الّلغة العربّية والفرنسّية والّلهجة الرببريّة

ر وعليه يّتضح أّن احلّيز املكاين، هو الفضاء اّلذي تتحّدد داخله خمتلف املشاهد والّصور واملناظ

وقد يتوزّع الفضاء حسب  ل العمود الفقري للّنّص الّسردي،اّليت تشكّ  ز الّلغويّة،والّدالالت والّرمو 

اإلجراء الوظيفي للّسرد الّلغوّي اّلذي عن طريقه تشّخص الكاتبة املكان، وجتعل منه كيانا ماّديّا 

  : ملموسا نابضا باحلياة، ومن األفضية الّداللّية اّليت أشارت إليها الكاتبة
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  .وهو فضاء معرّيف يقصد للمطالعة والبحث عن املعرفة: جامعةفضاء مكتبة ال -

اّلذي يعّد مسرحا لعرض إبداع الكتاب واألدباء  :فضاء المسرح والفنون الجميلة  -

حتمل يف طّيا�ا رسائل نبيلة يف �ذيب وتربية ا�تمع  ،من فنون قصصّية وشعر ومسرحيات هادفة

يف عروض مسرحّية بقالب فّينّ يلّيب أذواق اجلماهري،  لترتجم تلك األعمال ألنه مرآة عاكسة له،

وكل هذه .  ويعرف هذا الفضاء بالفّن الّسابع، ويلّقب بأيب الفنون ملا له من قيمة فنّـّية ومجالّية

األفضية جندها حتمل دالالت وأبعادا عميقة تندرج ضمن عامل الّشاعريّة واجلمال والعاطفة 

 .والّشعوريّةواخليال والّتجربة اإلنسانّية 

اّلذي جنده حيمل ميزة ومسة ثقافّية، تعّرب  :فضاء دار الّصحافة واإلذاعة والتلفزيون  -

اّلذي جنده وثيق الّصلة بنشاطات االّتصال  ،عن وظيفتها الّرمزيّة اليت تصّب يف ا�ال الثقايفّ 

ّل هذه األفضية كان فك. اجلماعّي، وهو يعّد بالنسبة للّصحفيني منربا للتعبري عن خمتلف القضايا

متحّدية يف كثري من األحيان العادات  ،هلا بالغ األثر يف تكوين شخصيّتها وإثبات ذا�ا األنثويّة

تعود  ،والتقاليد واألعراف، خاّصة وأّن هذا العمل الّروائّي عّرب عن متّزق داخلّي وانكسار نفسيّ 

ومل حتقق ذلك  ،عت إليه فضيلة الفاروق، وهذا ما ساأسبابه إىل �ميش املرأة وحرما�ا من حقوقه

  .   إال بعد اكتسا�ا للعلم واملعرفة الّلذان استخدمتهما كأداة للّتخّلص من القهر واالنكسار

اّختذت الكاتبة الفضاء وسيلة للّتعبري عن الواقع الّسياسي اّلذي  : البعد اإليديولوجي - 5

قضايا وطنهم، وقد  جتاهالّشعب فكار كانت تعيشه البالد يف تلك الفرتة، وحتديد اّجتاهات أ

ه شرحية من شرائح ا�تمع، وكان ذلك سببا يف إثارة تعكس هذا الفضاء ذلك االنفالت اّلذي مثّل

الشعور بالغضب والرّفض لسياسة الواقع واملثول إىل مضمون إيديولوجي معّني حتكمه فئة معيّنة 

ة بغية الوصول إىل الّسلطة واحلكم حّىت لو كان تتبّىن أفكارا مشّددة، هدفها حتقيق املصلحة اخلاصّ 

ذلك على حساب الّشعب املغلوب على أمره، الشعب اّلذي قّتل وعّذب وعاش كّل أنواع الظلم 

لقد كان غضبنا من جبهة '' : وهذه الفئة دعت إىل االنتخاب ويظهر ذلك يف قوهلا. والتنكيل

ذه العملّية ال تتّم إال يف فضاء غرفة االقرتاع، ه، و 30''، انتخيب اهللا وكان يقصد الفيس..التحرير

وهي تعّد من األفضية اخلاّصة اليت تدّل على التوجهات السياسّية يف البالد، إذ جندها تشري إىل 

  .31''، يف غرفة االقرتاع..ولذلك توّجهنا إىل صناديق االقرتاع'': هذا الفضاء بقوهلا
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ض الّشوارع واملستشفيات واملدارس بأمساء كما طرحت الكاتبة قضّية تتعّلق بتسمية بع  

الّشهداء، وهذا يدّل على الّرمزية والذّكرى اخلالدة لدى الشعب اجلزائري ألجماد وبطوالت 

بعد ختّلصها من سيطرة  حّىت تظّل اجلزائر حرّة مستقّية كان يأمله خاهلا محيد األجداد، وهذا ما

البالد يف تلك الفرتة مل يلّبوا الطّلب ومل يعريوه أّي لكّن اآلفالن اّلذين كانوا حيكمون . املستعمر

اهتمام، فحسب ما ورد يف روايتها مل ميثّلوا جبهة الّتحرير الّثوريّة اّليت أّسست الّثورة الّتحريريّة 

فحسب، فكانت سببا يف دخول  مالكربى، ومل ميثّلوا مبادئها مستغلني شعارها لتحقيق أهدافه

ومن أختار إذا بيت اآلفالن '' :الّصراع الّداخلّي، ويظهر ذلك يف قوهلاالعنف و  ةاجلزائر دّوام

، لقد رماه ..وهل سأمنح جلّدي الّشهيد بيتا قضت على رونقه وصالبته. مثقوب مفّتت؟

الفرنسّيون من الطائرة وأتى الطلب بعد الطّلب من أجل أن يطلقوا امسعه على أحد املستشفيات 

وما . 32اّليت تسكن قلبك صافح أيديهم القذرة، رغم املرارةا�م وت، وأنت تطرق ب..أو الّشوارع

جيعل من املكان صورة واضحة الّداللة لتناقض اإليديولوجيات، هو الّشعور الّشديد باالنتماء 

ملكان معّني داخل وطن ما، يتضّمن أماكن أخرى متباينة املواقف والثّقافات وفق عالمات تتضّمن 

  .اضحةمدلوالت إيديولوجّية و 

   :النتائجالخاتمة و 

راهقة لفضيلة وقوفنا على أبعاد الفضاء وجتلياته يف رواية مزاج م بعد ستخلصهن اوممّ 

  :مايلي الفاروق

إّن سعة الفضاء ووظيفته، انفتاحه وانغالقه مرتبط باملستوى اجلمايل للفضاء الّروائي  -

 .وقدرته على اإلحياء

إىل رصد اجلماليات والّدالالت اليت جندها ختتلف  إّن الفضاء الروائّي نّص لغوّي يدفعنا -

 .وتتنوّع بتنوّع األفضية، إذ بات يشّكل نواة العمل الّروائي وعموده الفقري

فضاء اجتماعّيا واقعيّا شّكله   كان فضاء الّسرد يف رواية مزاج مراهقة لفضيلة الفاروق، -

اليت توحي إىل إيديولوجيات تارخيّية  كّل من الريف واملدينة بكّل حواجزمها املكانّية املختلفة،

 .نفسّيةو اجتماعّية ثقافّية 

تطّورت نظرة الكاتبة يف زمن العشريّة الّسوداء بصفة تدرجيّية من خالل جتسيدها  -

يف ظّل األزمة  ق بالّشخصّية وطباعها،الذي أضفت عليه إشعاعا مشحونا بدالالت تتعلّ  ،للفضاء
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أّزم واملرتّدي، راصدة مشولّية الفضاء مهتّمة جبزئّية األشياء، وهذا ما الّسياسّية وواقعها املرير املت

  .تؤّكده طبيعة شروط الّرواية اجلزائريّة يف التسعينيات من القرن املاضي
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