
-2-مقٍالت

دب الٌامض
 
ه جابات فُ ا



:الن جابة الٌامطّة 

ُو خاظّة فُ الٌامطّة الن جابة هاهت الكدِم ف
 
 المجن إضاءة :موٌا والغرض الػفدة، ًامض ا

ّهٌا هما واالغعالخّة، والمػرفّة والجارِخّة والداللّة اللغٍِة :موٌا غّدة، جٍاهب من وثفشّرى
 
 ا

 .المجن ًامض فُ مٍلػي من الرغم غلَ بذاثي مشجكالً  هّػاً  ثطنو

ٍع الٌامض فُ فالن جابة اح )) :من ه ٍع إّهٌا .المؤصشّة المرهزِة الن جابة لبضة من الموفلت االهِز  ه
 مػبرة ثنٍن لد ولذا .والمرهز المجن صلعة غن بػّداً  ًامطٌا، فُ الن جابة ثمارصي التمٍِي من

و غوي المشنٍت غن لٍي بطنو
 
دب، الٌامصُ ((جٍفي فُ المجن ِدجملي ال ما ا

أ
ي .55 ص واال

 
ّهٌا ا

 
 ال ما ثكٍل ا

   .المجن هع ِكٍلي

ا   هّصا   :ِشمَ ما بذلم فجطنو .مٍاِز



(( صاصُ هع :هػّن بّن فاغو بشٍر  مداظاً  الروائُ الوع ماِنٍن غالباً  إذ
 
ول ملدق، وهع ا

 
 فاال

خذ مدّعاً  هّػاً  ِمدو والداهُ هٍوًِا، بؤرِاً  مرهزاً  ِطنو
 
ول، بٍجٍد الدكّكُ وجٍدى ِا

 
 والػاللة اال

دب، الٌامصُ .((والجفشّرِة الجٍضّدّة اإلضاءة فُ ثجمدو وإظػاغّة جدلّة بّوٌما
أ
 .55 ص واال

ّهي هما
 
 وِجبادل المرهز، الوع وثٍخّكٌا مػارفي خطد فُ الروائُ ِشجغلي الذي )) الٌامض ِػّر لد ا

دوار
 
ّهي بمػوَ المجن، /المدٍري  الوع مع اال

 
 الٌامض لّػّر للمرهز، إزاخة غملّة ثددث لد ا

ن بػد مجواً  الجٍخكُ
 
دب، فُ االجتماعُ الٌامش .((ًامطاً  هان ا

أ
.42 ص اال



(( غلَ وثػلّكاثي المؤلف، لجدخالت فضاءً  الجدِدة الرواِات فُ ثرد الجُ الٌٍامض ثنٍن ولد 
خرى  مػرفّة خكٍل لموالطة فضاءً  ثغدو لد بو الوع،

 
دب، فُ االجتماعُ الٌامش ((...ا

أ
 .42 ص اال

دوراً  بذلم للػب: ،  ومداورثي، ظرخي فُ بالجٍصّع وثكٍِجي، وثٍضّدي المجن إضاءة غرضي وثائقّا 
 .إلواغّة ظٍاًد واصجدضار

((إرادثي غن وخروجي المؤلف، ذات غن الشارد باصجكالل الكارئ  اٌِام )) المؤلف ًدف ِنٍن وربما  
   .الٍالػّة غفجي إلَ الخّالّة غفجي من الوع ِخرج  ما ،45 ص األدب، في االجتماع الهامش



ًُمّة الن جابة الٌامطّة ثجمدو ف
 
 :فا

 .فٌم المجن، بجكدِم ظروخات-

 .خكافّة، ثارِخّة، جمالّة: إخراء المجن من غّدة جٍاهب-

 .ومػارفي اِدٍِلٍجّجي فُ المجن مع ِجداور  مٍاز، هع بخلق الروائّة، الن جابة ثجلّات من ًٍ-

 .صٍاء خّد  غلَ وثفنّني الوع بواء فُ ظرِناً  وجػلي للكارئ، بالوشبة الكراءة ثشٌّو-



دب الٌامش
أ
هٍاع الك تابة فُ ا

أ
:ا

دب الٌامش، موٌا
أ
هٍاع الك تابة فُ ا

أ
 :ثمة الك ثّر من ا

 

ة  .الك تابة الجداِر

ة  .الك تابة الفٍلكلٍِر



ة :الك تابة الجداِر

زل، موذ مٍجٍدة
 
 وفُ الػخٍر، غلَ الرصم) بدائّة بٍصائو خّاثي غن للجػبّر االهشان اصجػملٌا اال

بٍاب الجدران وغلَ النٌٍف
 
 .(واال

ًُِضاً  ثشمَ ًامطّة، ه جابة و
 
و (( الجرافّتُ )) :ب    ا

 
ِضاً  ماِمشَ ا

 
 .الطػارِة بالن جابة ا

 ُِضاً  الك تابة غلَ بو الرسم غلَ فكط ِكجػر ال والجرافّج
 
 لما رافضة اخججاجّة ثنٍن ما )) وغالباً  :ا

دب، فُ االجتماعُ الٌامش ((.المٌمطة العبكات غلَ المرهز ِفرضي
أ
 .51 ص اال

ُوضاع إزاء واالهشاهُ، واالججماغُ الفردي الكلق غن ثػبر والج
 
 ظجَ فُ ثدػو الجُ والجغّرات اال

.المجاالت



ًُّهٌا غلَ إلٌّا هظر ه جابة و
 
ّهٌا للدكافة؛ الرصمُ اإلظار خارج )) ا

 
 الدكافة غرف فُ ًُ جماغات وثبوجٌا هبجت ال

ا غن خارجة الرصمّة دب، فُ االجتماعُ الٌامش (( مدًٍر
أ
 .52 ص اال

 

هجدى ما وًذا :الكدم موذ مٍجٍدة وًُ ،((السجٍن ك تابات)) فُ ِدخو ما المػروفة، الجدارِة الن جابات بّن ومن 
ضداد المداسن ك تاب من-الدبس غلَ الػبر مداصن)) باب فُ

أ
مّن دمحم:تصدّح للجاخظ، واال

أ
 الددِح وفُ )) -39 ص الك تبُ، الخاهجُ ا

ٍع ّن  ..المرف
 
وخَ الدبس ظٍل ثػالَ هللا إلَ ظنَ الشالم غلّي ٍِصف ا

 
هت إلّي فا

 
 رّب ) للت خّن هفشم خبشت ا

خب الشجن
 
ُّ  ا خّب  الػافّة للت ولٍ (إلّي دغٍهوُ مما إل

 
ُّ  ا  باب غلَ الشالم غلّي ٍِصف وه جب لال ..لػٍفّت إل

 :الشجن

صدقاء))
أ
عداء، وتجربة اال

أ
خّاء، وضماتة اال

أ
((ًذى موازل البلٍى، وقبٍر اال



ة :الك تابة الفلكلٍِر

ظناالً  وثجضمن
 
 :موٌا غّدة، ثػبّرِة ا

صاظّر
 
مدال الطػبّة، والكػع والخرافات اال

 
غاهُ والجراهّم، واال

 
ظفال، ا

 
ا اال  .ه دّر وغًّر

 

دب فُ هّلٌا مدلٌا من وًواك
أ
 والضمّر الجماغّة الذاهرة :فٌٍ الٌامض، غٍت :ِػجبر الذي الصعبُ، اال

مة الجماغُ، والٍغُ الجمػُ
 
مم من ال

 
.اال



دب وِػجبر
 
ًم من )) :الطػبُ اال

 
 الٌامس الٌامض غٍت فٌٍ االججماغّة، الٌٍامض والع ثمدالت ا

دب،ص فُ االجتماعُ الٌامش) :ب   وِمجاز ،((المرهزِة الرصمّة الدكافة مكابو فُ
أ
 (بعدًا وما 138 اال

 

الفػدَ اللغة مكابو فُ الػامّة اللغة اصجػمال. 

 

غالة، الػرالة
 
 والكّم الفنرِة الجذور  دراصة ِمنووا خاللي ومن بطػب الخاص الجراث ِدفغ إذ واال
 .والروخّة االججماغّة



الدّاثّة لكضاِاًا مػالججي وظرق  للطػب الفنرِة المضامّن غلَ ِعلػوا. 

 

جّو إلَ جّو من ثجوالو وفنرِة واججماغّة هفشّة خاجات غن ِػبر فٌٍ :الجماغّة. 

 

ُو المؤلف غفة فّي ثخجف
 
 .مجٌٍل مؤلف إلَ ِوشب ما غالباً  فٌٍ غاخبي، ا



غلَ لدرة ِمودٌا مما الػادي، الددِح لغة لّشت مجمّزة، خاغة بلغة الطػبّة الدناِة ثروى )) و  
خر االِداء

 
 من وبإظارات والطخػّات المٍالف ِواصب غٍثُ بجلٍِن اإللكاء ِنٍن ما وغالباً  والجا

س والػّوّن الّدِن
 
 لما الرئّس المددد ًُ لّشت فاللغة إذن .والجكلّد الجمدّو من لدرة فٌّا والرا

داء فوّة، جماالت من الطػبّة الدناِة ثدملي
 
 ِطجرك الشرد وزمن لي، المشجمػّن ومٍّل الراوي فا

دب، فُ االجتماع الٌامش ((الدناِة فُ ثفاغلُ بطنو
أ
.المطافٌة غلَ ثػجمد هٍهٌا .146 ص اال

...ِتبع                                                                           



:مراجع للمراجعة

ضداد، ثػدّح
 
ولَ:الجاخغ، المداصن واال

 
مّن الخاهجُ الن جبُ، العبػة اال

 
 .دمحم ا

دب، لراءة صٍصٍّخكافّة
 
 .ًٍِدا غالح، الٌامض االججماغُ فُ اال

 دب، مكال موطٍر
 
خمد ظراك، الٌامض، الٌامطُ واال

 
 .ا



:العمل التطبّقُ

ظنال غن ثددث
 
مدال الطػبّة، الشّرة :باخجػار الجالّة الطػبّة اال

 
 .الطػبّة اال

مدلة غن ابدح
 
ٍع لنو مدالّن) .الفلنلٍرِة والن جابات الجدارِة الن جابات من ا .(ه



:للتذكّر

ُد االلك تروه :ِتم التٍاصل علَ البِر

k.dahmoune@univ-bouira.dz


