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  جماليات المكان في  القصة القصيرة الجزائرية 
  

  
  أحمد طالب   .  د

   جامعة تلمسان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف الواقع يكتسب جمال البادية ، أمهية داللية بالغة، يف أثناء الثورة التحريرية، على 

مستويات، منها مستوى الوعي الوطين و التارخيي و اإليديولوجي، إذ كانت القرية عّدة 
مهد الثورة، ومصدر إشعاعها، وكان جماهلا املفتوح، املوحي باحلرّية، الفضاء املركزي اخلاص 

  .للهوية
فاملشهد القروي املرتامي األطراف، كان أحد املميزات الفضائية اليت تتمتع ا 

جّسدت الثورة ، و كانت رموز القرية ، الدالة على اهلوية ، رموزا ذات اليت  1القصص ،
قيمة داللية و مجالية مقاربة للواقع و للتاريخ، بصرف النظر عن اختالفها عن  املدينة ، من 
حيث احلجم، و منط احلياة ، فهي فضاء متحرر، ومنتشر تنعدم فيه احلواجز املكانية ، 

  .موسة على املستوى الوعي اإلنساين و الفين حيث تكتسب الطبيعة أمهية مل
و مما يبدو أن الطبيعة برموزها املختلفة هي احللقة املكانية احلساسة ، اليت التقطتها 

كانت القرية واقعة على ضفة الوادي ، تتخللها " : " أيب العيد دودو " عدسة القاص 
ثقلة بيانع الفاكهة و

ُ
لذيذ الثمر و طيب الزهر املختلفة  البساتني اجلميلة ، ذات األشجار امل

احلجم و النوع ، و على اجلانب اآلخر من الوادي يطل عليها تل مرتفع عن مستواها ، 
و بعد مشهد الطبيعة  2." حيتوي على كل ما تتمتع به بالدنا من مجال طبيعي رائع خالب 

" صوير بيت البطلة العام الذي تتمتع به القرية ، تنتقل عدسة الكاتب بصورة تدرجيية إىل ت
الواقع يف قلب القرية حتف به أشجار التني و التفاح و الربتقال ، و تظلل رحبته " أم السعد 

    3." تعريشة كثيفة 
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و لعل األشجار هذه اليت حتيط بالبيت مستقيمة متاما وكأا تعطي انطباعا بأا 
متداد لنفسيته فإذا الذي هو تعبري جمازي عن اإلنسان و ا 4.تقف حارسة على البيت 

  5.وصف البيت فقد وصف اإلنسان 
و لعل االطمئنان الذي هيمن على الطبيعة، هو االطمئنان نفسه الذي بدا على 
شخصية البطلة يف املراحل األوىل يف القصة ، ألن اإلحساس باملكان تابع بصورة مباشرة و 

ابق الذي يتجلى يف البداية غري مباشرة لإلحساس بالزمان وبالشخصية وقد يُعد املشهد الس
من الوحدات السردية الساكنة اليت تقوم بوظيفة ، للمشهد األساسي الذي يظهر يف اية 

البستان جتمع بعض اخلضار ، إذا ا تسمع أزيز " يف "  أم السعد" فبينما كانت  : القصة 
  6."الطائرات، و صوت االنفجارات يدوي يف القرى ااورة رهيبا و ُمفزعا 

شاركت الطبيعة اإلنسان ألوان الدمار، ومل يكن وصفها غاية بقدر ما كان رصدا 
  .للفضاء النفسي لشخصيات القصة

من وصف الطبيعة، و لعل من العنوان ندرك أن " قريتنا تتحدى " و ال ختلو قصة 
ل الطبيعة القرية هي اهلوية املكانية املركزية ، اليت قهرت املستعمر ، و قد اقرتن من خالهلا فع

، بفعل اإلنسان الثائر ، املدافع عن كيانه ، ولعل املكان يف هذه القصة، هو البطل و ليس 
  .جمرد إطار، بل هو حمتوى القصة و عمقها

تركنا : " وصف الكاتب القرية يف حالة حركة دائبة ، ال دأ من خالل أصوات خمتلفة      
كة و النشاط، كان قد بدأ قبل ذلك قريتنا يف وقت مبكر  وهي تعيش فيضا من احلر 

بصورة غري عادية ، كانت هناك أصوات خمتلفة، تعلو حينا فتغدو مسموعة ... بساعات 
إال أصوات احليوانات من خوار و نباح و ثغاء ويق، فقد كان ... وختفت فتشبه اهلمس

 يلبث أن ال... اجلبل املطل على القرية يردد صداها وأحيانا يسمع أيضا بكاء األطفال 
حترر هذا املشهد من الرؤية   7."ينقطع، وحني ابتعدنا عن القرية ، مل نعد نسمع شيئا 

الرومانسية ـ اليت كانت حاضرة باستمرار يف معظم القصص اليت رصدت الطبيعة ـ وغدا 
  .أكثر واقعية
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أن جيسد اللون والرائحة ذا الوصف " دودو"استطاع " القائد"و يف قصة  
كنت قابعا عند صخرة وبندقييت على ركبيت و إىل جانيب أزهار صغرية غريبة عين :" الدقيق

فاللغة قادرة على استيحاء األشياء املرئية ،و غري املرئية ، مثل الصوت و  8."كل الغرابة
توقظ كل حواسنا على "هو صورة بصرية "لباشالر " و املتناهي يف الصغر بالنسبة .الرائحة 

م بدراسة ممتعة من املتناهيات يف الصغر، و استثارا لكل حاسة من حدة و ميكننا القيا
  9.حواسنا على حدة، وسوف تكون املسألة بالنسبة حلاسيت الذوق أو الرائحة أكثر إثارة 

، على رصد فضاء القرية، دون فضاء املدينة، ففي " دودو"ومل يقتصر الكاتب 
، ميثل فضاء املدينة حقال من 12" انتظار"و 11" الغيم " و 10"الفجر اجلديد " قصص

مما " انتظار"اإلشارات اليت ترمز للثورة ، و إن كانت املدينة متمثلة يف غرفة ، يف قصة 
فراشها من جديد، " تركت البطلة : يوحي بضيق املكان لكثرة احلواجز اليت تشكلها اجلدران

ت و هي ُجتهد وقامت تدور يف الغرفة فكانت تذهب إىل الباب، مث تعود إىل حيث كان
نفسها من أجل أن جتد لتأخره سببا معقوال واقرتبت من النافذة و أطلت على فناء الدار و 

فمن هذا املشهد نستشف مدى ضيق   13."أصغت ، علها تسمع حركة ما ، يف مكان ما 
  .جمال املدينة أمام جمال القرية املفتوح 

فقد تعززت بثنائية مكانية ، إذ ، " القائد " و " الغيم " ، و " الفجر اجلديد"فأما 
  .تفاعلت املدينة مع الطبيعة بسبب تأثري الثورة على الفضائني معا 

وكما يرى أحد النقاد، أن الرومانسي أحب الطبيعة  و من خالهلا أحب الريف، 
ميكن رّد هذا االجتاه إىل مرحلة التيقظ العاطفي لدى كاتبنا من ناحية ، وإىل ." وهكذا

سية و االجتماعية املصاحبة من ناحية أخرى  فمع احلب و هياج العاطفة ، الظروف السيا
  14." تقع عني الكاتب على الطبيعة،  فرتى فيها اجلمال احلقيقي و الطهر و الرباءة 

، عندما كان الشاب و خطيبته يتمتعان " املسافر " و لعل هذا ما جنده يف قصة 
وكنا يف أعماق :"  شفها من خالل هذه الصورة مبناظر الطبيعة اجلميلة اخلالبة، اليت نست

كان خرير اجلدول :ذلك اهلدوء نستمع إىل ما جيري يف قلب الطبيعة من شجون وشؤون
و اسرتساله ترتيل املتبتل يف حمرابه، و كان حفيف األوراق ُيشبه يف وشوشته  يشبه يف نغمه
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السكون املخيم على " وقةابن هد"رصد   15"ومهسه قصة غرامية مليئة باألحالم و اآلالم 
هذا املشهد الطبيعي، الذي هو راجع دالليا إىل استقرار الزمان و اإلنسان، حيث تسرح 

  .العني القصصية آمنة متأملة صفاء الطبيعة ، بشكل ال خيلو من رومانسية 
" ابن هدوقة " و إن كان بعض النقاد يذهب إىل حد القول بأن الريف الذي يرمسه 

خيتلف عن أرياف بالدنا كلها ، فليس فيه ذلك اجلمال الطبيعي الذي تتغىن بائس قامت ال 
و ليس فيه ذلك اهلدوء الذي  يثري التأمالت   و الرؤى و األحالم . به الرواية الرومنطيقية 

".16  
على أن حلظة االطمئنان هذه ال تدوم إال قليال ، إذ تُعد متهيدا قصصيا للمشهد 

ومل أمتم مجليت حىت دوى يف السماء أزيز : "ان الثبات و االستقرار املتوتر ، حيث تتزعزع أرك
و لكن األزيز كان . ومهمنا بالعودة إىل البيت مسرعني. رهيب أسود يائس ميأل النفوس ذعرا

و يعصف بكل ما كان فيها من أحالم و من . قد اقرتب حىت لنكاد نتخيله يئّز يف قلوبنا 
اهلا و أطلقت أثقاهلا على القرية املطمئنة ، وأخذ هلب و زلزلت الطائرات زلز . يأس أيضا

إن األحداث الطارئة وتّرت  17."القنابل احملرقة يرتفع من الدور و الشجر عاليا إىل السماء 
  .املكان وبتايل وتوتّر اإلنسان وخلخلت املشهد الرومانسي اهلادئ 

اء الثورة التحريرية ، وامللفت لالنتباه هو أن معظم القصص اليت تتناول الطبيعة أثن
اختذا وظيفة لالتصال التعبريي عن الواقع ، الذي ينطوي على صراع حاد بني الطبيعة 
اهلادئة، ووسائل الدمار و اخلراب من خالل املنظور اخلاضع لطبيعة الرؤية القصصية ، اليت 

  .يطغى فيها املكان على الزمان و تسرح العني القصصية يف تفاصيل املشهد 
هو اآلخر ، يف جتسيد الطبيعة اليت احتضنت الثورة " الطاهر وطار"م أسه

يتسع " حمو العار"، ففي 20" الدروب" و 19"نوة " و  18"حمو العار: "التحريرية، يف قصص 
" جلفة: "احليز املكاين ، إذ يتوزع الفضاء القصصي بني األماكن والعالمات املرجعية التالية 

، "فرنسا " " حاسي مسعود" " احلراش" ،"اجلزائر"،"ند الصينيةاهل"،"وهران"، "صور الغزالن"
،و قد ال نلتمس هذه البلدان ، عرب سياق النص إال كخلفية " بوحجار"، "عني وسارة "

ذهنية ، فهي جمرد أمساء، تتجه من خالهلا العالقة بني اإلنسان و املكان اجتاها أفقيا حسيا، 
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ىل بلد، صاحبه تطور يف وعيه الثوري بصفة تدرجيية من بلد إ" بلخري" فانتقال بطل القصة 
، مما جعل هذه الشخصية تتسم بالتجاذب و التفاعل مع األماكن اليت مرت ا مر 

  .اخل....السحاب، وكان جلها يرمز إىل ثروات اجلزائر كحاسي مسعود، ومعمل احلجار 
لسجن الرحب فاملكان املركزي احلاضر باستمرار يف هذه القصة ، هو الثكنة ، ا

حبرية حيث حتتشد مشاهد متنوعة ، متثل عالمات هامة " بلخري"الذي تتحرك فيه شخصية 
  .، ساعدت على استكمال الوعي عند البطل 

على أن الشيء اهلام يف القصة، هو احتواؤها على أماكن ساكنة مثل البلدان 
سائل السفر، من مكان اليت تُعد من و . والثكنة ، وأخرى متحركة مثل العربات و الباخرة 

إىل آخر قصد اهلروب من الواقع، أي الفرار من املتغري إىل الثابت ، و من املكان إىل 
الالمكان فالشخوص القصصية، يطوفون بأرجاء عديدة، كما يبحثون داخل أنفسهم ، و 

 و لعل تغيري 21.يف النهاية يعودون إىل الواقع الذي كانوا يهربون منه و إىل واقع ذوام 
  .املكان حيمل يف طّياته أمال جديدا 

ضيق غرق "فالعربة بوصفها املكان املتنقل كما يراه ياسني النصري مكان ضيق 
السجن والشخوص حمشورون فيه حشرا، وكلهم على هيئة جلوس متشاة، و وجوههم  

  22."كلها إىل األمام إم يستقبلون العامل اخلارجي متحركا وبطريقة عكسية لرؤيتهم
يف إطار املكان املتحرك ، تطالعنا مدينة وهران من خالل الباخرة احلربية اليت و 

النافذة ظل بلخري يتابع النظر يف املباين ، األشجار، و " أقلعت يف الصباح الباكر ، فمن 
الشاطئ إىل أن اختفى كل ما على األرض احلبيبة ، و مل يعد حييط بالباخرة اليت تشق 

  23.. ."كار يف رؤوس الشباب  الراحلني ، سوى الزفرةعباب املاء ، شق األف
و لعل الباخرة املكان املتحرك وظفت لغرض أيديولوجي ، إذ فوق سطحها املتحرك 
تتجاوب اإلرادات وتصبح الروح اجلماعية طريقا للدخول إىل النفس ، فالباخرة أو السفينة 

   24.ضااوعاء فكري مبحر و على ظهرها مناذج طبقية تصطحب معها تناق
و قد عمل الطاهر وطار على لسان أحد شخصياته إىل إثارة ضرورة الشعور 

  ) .اجلزائر( بالقضية الوطنية داخل الباخرة وهي عائدة من اهلند الصينية إىل أرض الوطن 
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من حيث اتساع املكان وانتشاره، بشكل " حمو العار"عن " نوة "وال ختتلف قصة  
مما يُؤثر على الفضاء العام،  فتنشغل العني ) شو املشهدي احل( أفقي حسي، إذ يكثر فيها 

القصصية باألوصاف اخلارجية املسرتسلة على شكل سلسلة من املشاهد اليت تنبع من 
الذاكرة املثقلة بالعاطفة، و كأن القصة تتضمن حكايتني يف شريط سردي واحد ، فاحلكاية 

زوجها ،أما احلكاية الثانية فهي اسرتداد  الستقبال" نوة"األوىل متثل احلاضر، أي استعداد 
احملفوفة بالصعاب، مّهد هلا الكاتب " جبار"و" نوة "العالقة العاطفية اليت نشأت بني 

: باشراك عناصر الطبيعة، وباالنتفاضة املشهدية القصصية اليت نستشفها من هذه اللقطة 
، واألشجار و الريح وكان الثلج ينشر رداءه األبيض الناصع على األرض و األكواخ"

  25."تعصف قوية  و السماء ملبدة بالسحب 
نوة "عن معىن مجود العالقة بني عائليت " الثلج" و لعله ال خيتلف هنا بعد عنصر 

    26."و هو يغطي الكائنات يوحي باالنعزال و الوحدة " إذ " جبار"و "
ستقبل زوجها الذي يف بداية القصة معتنية ببيتها اهلادئ املطمئن ، لت" نوة " تبدو 

سيزورها خفية، حتت جناح الظالم، لكن هذا اهلدوء مل يستمر إذ أقبلت الطائرات 
" القنابل تتساقط، و امتألت السماء بأزيز الطائرات، وهرعت "والدبابات والعربات فبدأت 

مع من هرع من املذعورين الذين شهدت الكثري منهم خيرون صرعى أمام الرصاص و " نوة 
ولعل الوصف احلسي الذي  27.لقنابل و اختلط األمر و شبت النار يف األكواخ شظايا ا

  .نلمسه يف هذه الصورة ال خيتلف عن الفضاء النفسي للشخصيات
باتساع احليز املكاين وانتشاره " نوة"و" حمو العار"واجلدير بالذكر، و إن متيزت قصة 

احليز املكاين احملدد بشكل  يف اختيار" الدروب " وفق يف قصة " الطاهر وطار"، فإن 
  .يتالءم مع قالب القصة القصرية ، الذي يتميز باإلجياز و الرتكيز 

و لعل الشيء امللفت للنظر يف هذه القصة، هو، وجود أماكن عميقة ، متثلت يف 
البئر و املطامر ، بشكل يتفق مع املغزى العام للقصة ،و هو وجوب كتمان سر ااهدين 

اخلائن، فنقل اجلرحيني إىل مطمورة أبيه املهجورة " عمه "يف " الباهي " يثق  اجلرحيني، إذ مل
، و مل يكن أي مكان أنسب هلما من هذا املكان الغائر يف باطن األرض، إذ يُعد املكان 
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العميق الكيان املخفي احلافل باألسرار، الذي يوحي باجلدلية اليت ُجتسد الروابط القوية بني 
، و بينهما و بني اتمع ، ففي البقعة الدفينة تتجمع العالقات بوصفها اإلنسان والطبيعة

الباطن ، العمق ، الرؤية ، العقل، اإلدراك ، احلدس، أي كل ما هو كائن يف مكان قصي 
جمهول ، و عندما يبدأ انسكابه على العامل اخلارجي يتشكل الوعي به ، و يبدأ تاريخ 

  28. األشياء 
هذا النوع من األمكنة العميقة اليت تُعد حقيقة نفسية غائرة  و لعل اختيار الكاتب

" الباهي " ، ينسجم بشكل عام مع طابع القرابة ، إضافة إىل العالقة العاطفية اليت تربط 
"  ربيعة " أخ " جميد " بابن عمها " الباهي " أخت " معوشة " و تربط " ربيعة " بابنة عمه 

  .ا االرتباط العميق داخل األسرة  و من مت اتمعو قد تشكل هذه العالقة يف حد ذا
و قد أشار الكاتب إىل اجلانب السليب ،  املتمثل يف الطبقية  ، اليت من شأا إلغاء 

  . الوشائج القوية ،  بني األسرتني يف ملح البصر ، تاركا عملية التأويل إىل املتلقي 
ب أمهية إال إذا عرب عن أبعاد و من املسلمات يف القصة أن عنصر املكان ال يكتس

إحساس الشخصية اإلنسانية باملكان والزمان "النماذج اإلنسانية النفسية واالجتماعية، ألن 
مها أساس الشعور بالتواجد و الكيان الفردي، و االجتماعي كما أما يوحيان مبدى 

ة به، نفسية و سعادة الفرد و تعاسته، ويكشفان عن قدرته على االستجابة للعوامل احمليط
  29.اجتماعية 

ظهرت البيوت قبل الثورة التحريرية هادئة منسجمة حتيط ا الطبيعة من كل جانب 
خرجنا يف ذلك املساء وحدنا خفية عن أمي نتجول :" ، مثلما هو واضح يف هذه الصورة 

و  30..."الرمان \وشجر الصفصاف و حول الدار، دارنا اجلميلة املطوقة بكروم الدوايل
، إذ تتوسط البيوت اإلطار 31كرر الصورة نفسها  بشكل مشابه يف أغلب قصص املرحلة تت

املشهدي لعناصر الطبيعة ، وهو ما يوحي بنوع من االنسجام بني احليز الداخلي و الفضاء 
عادة ما يرتبط املكان على مستوى الرمز، ببعض املشاعر و األحاسيس ، " اخلارجي، إذ 

. تزع البيت حصته من السماء، فالسماء بكاملها تصبح سقيفة له بل ببعض القيم حينما ين
وإضفاء صفات إنسانية على البيت، حيدث على الفور حني يكون البيت مكانا للفرح 
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واأللفة ، فالبيت يتمدد ملا ال اية ، و هذا يعين أننا نعيش داخله األمان  و املغامرة 
  32."بالتناوب إنه زنزانة و عامل يف الوقت نفسه 

وبعد أن أحرقت القرى، و البيوت، انتقل معظم أفراد الشعب إىل األكواخ، على 
الرغم من عدم توفرها على شروط احلماية من القّر و القيظ إذ اختذ رمز الكوخ لدى 

، عدة دالالت نفسية و اجتماعية ، أبرزها رصد صورة "وطار"و" ابن هدوقة " و " دودو"
تمثل يف عدم استطاعة اإلنسان اجلزائري املظلوم، اكتساب بيت االحتياج املادي واملعنوي امل

حيميه من الربد و املطر و شدة احلر ، فضال عن أن الكوخ يرمز إىل عدم االستقرار و 
  .الالسكن ، و قد تبدو هذه األكواخ يف القصص منهارة ، أو على وشك االيار

كن القنابل قد أبقت منها مل ت" يتجه خمتار حنو داره و " حجر الوادي"ففي قصة 
سوى اجلدار األعلى ، و اجتاز طريقا ضيقا بني األعشاب اخلضراء ، اليت متأل وسط الدار 
املمسوخة إىل أن وصل إىل زاوية ذلك اجلدار ، حيث كان قد أقام سقفا خشبيا وضع حتته 

   33.بعض أغراضه
"  خمتار" ة و ال ختتلف صورة االيار هذه ، عن مدلول البعد النفسي لشخصي

  .بطل القصة 
منحنية بظالمها على من فيها " "الرجل املزرعة " كما تظهر األكواخ يف قصة 

و قد يرمز هذا الوصف املادي احملسوس إىل األبعاد الداخلية واخلارجية، للنماذج  34..."
  ".ليونارد " اإلنسانية املتمثلة يف الفالحني الذين يعانون من قسوة املعمر األجنيب 

وهذا ما جعل شكلها اخلارجي " كما هو مالحظ أن األكواخ عالمات واطئة و 
واحنناء أكواخ القرى ...منحنيا ، نصف دائري ، يشكل مع األرض القاعدة نصف حلقة

حقيقة الكوخ األساسية من أنه ال ... نتيجة ضغوط احمليط اخلارجي،الرياح،املطر،الناس،املياه
ما ال جيعل من سكنتها أناسا هادئني يشكل تشكيال اجتماعيا متماسكا، ك

   35..."باستمرار
حيث يسكن أهايل "  الطاحونة: "تتكرر صورة  األكواخ بصورة مماثلة يف قصة 

ال ينفصل الرمز " اليتامى" ويف قصة   36"أكواٌخ قائمة يغطيها الديس و الرتاب : "املنطقة
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الدخان يتصاعد من " ن بالطرد املادي لألكواخ، عن الظروف النفسية لعمال املزرعة املهددي
أكواخنا ، أكواخنا حىت اليوم على األقل ، و منذ عشرات السنني ، رغم أا تقع يف تراب 

   37."املعمر لقد بناها كالسجون، من أجلنا بنيناها بسواعدنا 
حمو " بطل " بلخري " و لعل الوجوم نفسه نستشفه من الكوخ ، الذي خلف فيه 

أن الكوخ احلقري الذي خلفها فيه مل ينهر بعد ، أو أنه على وشك أمه فمن يدري " العار
   38."االيار 

هو إقامته ثنائية مكانية " الدروب: "يف قصة " الطاهر وطار" و لعل اجلديد عند 
منزل العم ، مقابل كوخ ابن أخيه : ضّدية ، إذ استخدم أسلوب املقابلة بني مشهدين 

،اليت تتنقل بني املكانني ، و قد ساعدته "الباهي"حملورية الراعي اليتيم من خالل الشخصية ا
الصفات املكانية على جتسيد األبعاد اردة ، اليت ترمز إىل ظاهر الصراع ، الذي فرضه 

  .التمايز الطبقي ، مما جيعل القصة ترتاوح فضائيا بني مكانني متباينني
اعية ، فإن القيمة على أنه ، إذ كانت األكواخ تشرتك مجيعا يف تشكيلة اجتم

اجلمالية لألكواخ ال تكمن يف تلك الوظائف اخلارجية ، و إن مل خترج عن إطارها حبكم ما 
يف الشكل الداخلي و اخلارجي للكوخ ، بل . تفرضه تلك الوظائف من تغيري مستمر 

 تكمن ببعدها الفين أوال ، باعتبارها وعاء شعبيا احتوى تراكيب اجتماعية أعطت جلزئيتها ،
  39."قيما مجالية خاصة ا لوحدها 

وكما يبدو مل يقتصر هؤالء الكتاب على جتسيد اجلانب اجلمايل لألكواخ، بقدر ما 
أرادوا إبراز اجلانب السليب املتمثل يف الوضاعة اليت  فُرضت قسرا على اإلنسان اجلزائري إبان 

  .االستعمار 
ث اليت عثرنا عليها يف القصص، ومل ختتلف حالة األكواخ عن حالة حمتوياا، فاألثا

" إما حمطمة أو متلفة، وهي معادل موضوعي لنفسية الشخصية القصصية، فعندما بلغ 
كان الظالم ضرب أطنابه  فسربل الكون و استقبلته أّمه على ضوء " الكوخ " الباهي 

   40.القنديل املدخن 
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ولعل اجلو . ق املعنويوقد يرمز الدخان هنا إىل االختناق املادي، إضافة إىل االختنا
البطلة " بسبب املدخنة اليت بناها زوج " نوة " املختنق نفسه يتكرر بشكل مشابه يف قصة 

دون قاعدة فنية ، مما جعلها ال متتص من الدخان إال ما حيلو هلا ، فترتاكم البقية يف " 
رها سعال وتكاد نوة املسكينة ختتنق بداخلها ، و تدمع عيناها  و يعتو "جوانب الغرفة 

    41."مقيت
بعد أن " نوة "وال خيتلف هذا اجلو اخلانق ، عن اجلو النفسي الذي تعيش فيه 

التحق زوجها باجلبل، فهي منشغلة بالتفكري فيه دائما ، خائفة أن تفقده، وخاصة أا 
  .مسعت باستشهاد ااهدين 

أكثر مما نقر و  مرتبطة بوجودنا"ومن املالحظ أن األشياء تقوم بدور إحيائي ألا 
نعرتف عادة ، إن وصف األثاث و األغراض هو نوع من وصف األشخاص الذي ال غىن 

كل حائط و كل قطعة أثاث يف الدار كانت " بأن " آالن روب جرييه " و يضيف " عنه 
بديال للشخصية اليت تسكن هذا الدار ـ غنية أو فقرية قاسية أو عظيمة ـ هذا باإلضافة إىل 

    42.شياء كانت جتد نفسها خاضعة للمصري نفسه وللحتمية نفسهاأن هذه األ
لقد أشار هؤالء الكتاب يف قصصهم إىل بعض األشياء احملطمة مثل اخلزانة 

غطاء من القطن يف خزانة " حيث يأخذ الراوي "  الرجل املزرعة :  "املكسورة يف قصة 
  43.قدمية بال باب 

ياء ، و خاصة األدوات املنزلية ، ألا تشكل أمهية األش" فابتداء من الثورة ازدادت 
وهو ما  44."،واضطرابات األشخاص النفسيةةعالمة أكيدة لاللتقاء يف الفوضى االجتماعي

" التفت احلسني : ، أليب العيد دودو، حيث جند األثاث حمطما "الغيم " نلمسه يف قصة 
جبسده إىل اخللف   يبحث عن الكرسي ذي األرجل الثالث و جلس فوقه حبذر وهو يدفع

  45.."كيال خيتل توازنه فيقع على أحجار الشارع 
و أردت أن أض فانكسرت يب رجل أحد " و يف مثال آخر ، يف القصة نفسها 

  46."الكراسي األمامية فوقعت على وجهي 
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و لعل هذا االنكسار ال يبتعد كثريا عن اإلحباط النفسي اخلطري ، الذي يعيشه 
بقية إخوانه اجلزائريني ، فالفضاء احلسي اخلارجي هو يف احلقيقة مع " احلسني " البطل 

  .فضاء نفسي داخلي 
حني يقدم إلينا الكاتب نظرة معينة للعامل ، عن طريق البناء الرمزي "ويف احلقيقة أنه 

فإننا نستطيع بشيء من التفكري أن نكتشف داللة البناء ألنه مبثابة البديل عن الواقع،وليس 
   47."ل سوى أن نرده إىل أصله الواقعي هناك من سبي

فاألشياء تكتسب أمهيتها يف العمل القصصي عندما ُتشحن بأحاسيس و مشاعر 
ُتؤثر يف نفس املتلقي ،  وخباصة إذا كانت هذه األشياء توحي بأبعاد تارخيية ، مثلما جنده 

من خالل عوامل حيث منر عرب الرموز " حبرية الزيتون : " يف قصة " أيب العيد دودو" عند 
و اليت . جزئية ، تشكلها األشياء ، اليت تكشف عن العامل الداخلي للنص القصصي 

  . سنركز عليها يف هذا التحليل 
صعد الشيخ على كربه، اجلبل القريب ليبحث عن الطبيب و ملا تعذر عليه ذلك، 

رج منها مجع بعض النباتات و مزج بعضها ببعض، مث عصرهاو استخ" لوجود جنود العدو 
     48."أخضر غامقا ، ظن أنه سيشفي شريفة، أو يطرد عنها رعدة احلمى  ئالسا

و ال شك أن هذه النباتات مبثابة األرصدة احلضارية ، اليت أعادت للجزائر صحوا 
  .، و قد تتمثل يف الدين  و اللغة و التاريخ 

داللة ، إىل الذي يرمز عرب ال) النار ( جند عنصر ) األعشاب ( و إىل جانب  
حبثت فاطمة عن الكربيت فلم جتده  و مع . الثورة اليت دبت يف عروق األم فهّبت واقفة 

التقطت عودا و نبشت به الرماد و إذا ا تلمح مجرات صغارا، فاعرتاها "ذلك مل تيأس، 
تيار مرح مسح ، و قامت إىل الدّكة ، وأخرجت من جوفها قليال من العشب و ألقت به 

   49."رات و نفخت بكل قوا على اجلم
ولعلنا ال نغايل إذا اعتربنا هذه اجلمرات رمزا لالنتفاضات واملقاومات اليت يذكرها لنا 

الشريف (و) احلداد ( و) بوعمامة(و )املقراين(و) األمري عبد القادر(التاريخ مثل، ثورة 
ر ، فما  اليت توّهجت مث خبت حتت ضغط االستعما) ... احلسن بن عزوز(و) بوبغلة 
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العارمة اليت " أول نوفمرب " كانت تنتهي واحدة إال لتبدأ األخرى ، إىل أن جاءت  ثورة 
  .القوية " فاطمة"هي مبثانة النار املتأججة اليت أحدثتها نفخة 

من خالل هذه الرموز اجلزئية الصغرية ، أن ُجيسد، " أبو العيد دودو"استطاع  
  .االجتماعية ،و السياسية، للثورة التحريرية الكربى اخلالدة بطريقة فنية ، األبعاد التارخيية ،و 

املباشرة الواضحة و لكننا حني ننظر   ››وظيفته   ‹‹أن لكل شيء " و يف الواقع 
فإن هذا الشيء يتعّدى وظيفته األوىل و يكتسب وظيفة  ››الفنية  ‹‹إليه من الناحية   

   50."أخرى غري اليت صنع من أجلها 
قصة القصرية يف أثناء الثورة التحريرية، يف رسم الفضاء الساخن لقد أسهمت ال

للمرحلة املثقلة بوسائل الدمار ، املتمثلة يف الطائرات والدبابات والقنابل وغريها من آليات 
  .احلرب اليت ترمز إىل وحشية االستعمار 
ع ، القليلة باتساع احليز املكاين الشيء الذي يتناىف م51كما متيزت بعض القصص

  .طبيعة القصة القصرية ، اليت تستوجب الفضاء الذي يتناسب مع قالبها الفين 
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