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  الفصل األول

  مفهوم املكان باللغة -: أوال

  عالقة املكان بالشخصية -: ثانيا

  واقعية املكان -: ثالثا

  

  

  

  

  

  

  



 

٢ 

  اللغةمفهوم المكان ب :أوال

المفهوم (وابعاد ومن المفاهیم  ومعاناهیم بما تاشیره من دالالت ینطوي لفظ المكان على جمله من المف
المجرد من القرائن الداللیه التي تتخذ ابعادها من مختلف السیاقات التي تنتجها المعرفه النصیه  )اللغوي
المكان من المفهوم العلمي الدقیق الى افاق التصور وهو الذي اخرج من صالح  )المفهوم الفلسفي(ومنها 

  التحلیل الذي تخاطب الوجدان و 

ان المكان هو الموضع امكنه واماكن كذلك یعد المكان احد  )كون(جاء في لسان العرب في ماده 
اسي الذي یتطلبه الحدث المكونات الحكائیه التي تشكل بنیه النص الروائي لكونه یمثل العنصر االس

المتجانسه من مجموعه من االشیاء :(ى انهیوري لوتمان علهفقد عرفو )١(في الوقت نفسه الروائي والشخصیة
ه العالقات المكانیه المالوفبتقوم بینها عالقات شبیهه  المتغیرةالظواهر والحاالت او الوظائف او االشیاء 

شخصیات الفیه االحداث تتحرك فیه  او الوسط التي تدور یزوهو الح )٢(المسافةالعادیه مثل االتصال 
وقد تعددت مفاهیم المكان  )٣()ومدینهااو قریه فه كان یكون قصرا تنمو وتتطور وتلتقي المؤشرات المختلو 

شيء بینما قسم ارسطو طالیس لوقابال ل یاحاو عده  باول استعمال اصطالحي للمكان اذافالطون  صرح
يء الذي الذي فیه االجسام كلها اما الخاص هو اول ما فیه الشقسمین عام وخاص والعام هو  ىن الالمكا
  .وحدك ال اكثر منك كیحوی

الحیاتیه ولذلك اخذت فكره  متمیز للمكان وعالقته بالعناصرالهمیه والدور الاوقد ادرك االنسان منذ القدم 
نمو الفكر البشري في ي الفكر االنساني قدیما وحدیثا وتطورت هذه الفكره مع تطور المكان دورا اساسیا ف

  )٤(.تعامله مع العالم الخارجي الذي یحیط به

 )المكان لغه(في لكو اكما قال  الاعلى وزن مفعل  )كون(من لقول بان المكان ومن هنا یمكن ترجیح ا
 افعال من التمكن ال واضجاعههووموضوع قیامه  الحاوي للشيء المستقر كمقعد االنسان من االرض

  )أمكنه ، امكن أماكن ،(قال من القول النهم قالوا في جمعه لمامن الكون ك )فعلم(

النسان وان المكان مشتق المكان هو الموضع الذي یعیش ویتطور فیه اان ن یضح لنا من خالل التعریفیت
  الجذر الحقیقي للمكان  وأنها)كون(من ماده 

                                                             
   ١٢٧ :احمد مرشدالبنیه والدالله في روایات ابراهیم نصر اهللا  -(١)
 ٦٩ :قاسم سیزا:تر لوتمان مشكله المكان الفني یوري -(٢)

 ٩٠سمیر حجازي  )فرنسي - عربي(الحضاره  اتمعجم مصطلحات فروع االدب المعاصر ونظری -(٣)

  ١٩٦ حبذاريینظر الفضاء الروائي في ادب ابراهیم جبرا ابراهیم  -(٤)



 

٣ 

ویعد المكان وحده )١(فیهوالشخصیات المشاركة هو المیدان الحاضر للحدث  اذ انهلمكان اهمیه كبیره لو 
ما في مكان واحد  مختلفةاو افكار  أير ذاجتمع عده شخصیات حیثتللعمل االدبي  األساسیةمن الوحدات 

عنصر  يشانه شاناویرى یاسین النصیر ان المكان  )٢(جهات النظرو وجب الصراع بین مختلف االفكار و ی
محدود زاوال حی ا مرئیالفنان فهو لیس بناء خارجیلالممارسةالواعیةمن عناصر البناء الفني یتجدد عبر 

عرفه في و  )٣(ماالمتغیر والمحتوى على تاریخ  الفعلكیان من هو  نوافذ بلو رف ا منغوال تركیب المساحة
شانه ولذافمجتمعیه التفاعل بین االنسان و  خالصةاالجتماع الذي یحتوي على  الكیان:(موضع اخر بانه

ي الفیصل بان المكان مویرى سمر رو )٤(هیساكن وعيو  وافكار هاي ناتج اخر یحمل جزء من اخالقیشان 
التخییل الروائي  ألغراضانصیاعا  اللغةالمكان الذي صنعته  ايالمتخیل  اللفضيهو المكان (الروایةفي 

صور اي لحظه ین الضروري للزمان اننا ال نستطیع بسهوله تویعرفه في مكان اخر على انه القر )٥(وحاجته
بین اجزاء  المكان هو العمود الفقري الذي یربطف )٦(في سیاقها المكاني وضعهامحدده من الوجود دون

  )٧(في العمق الروائیةاالشخاص واالحداث  روائي ببعضها البعض وهو الذي یسمالنص ال

  وهو عنصر من عناصر البناء القصصي الذي تدور فیه االحداث وتتحرك الشخصیات

  -: عالقه المكان بالشخصیة -: ثانیا

انت  علىبغداد  واجاور كالتیه كییفي مكان  األوائل رحالهمحطه ذتحكي قصه مدینه من روایة)السدةخلف (
  ده ناظم باشاسعنها سده ترابیه عرفت  تحجزهم

كان یجمعهم ومهمألكواخقطبا  )جار اهللا(جیههم و  وا هفي هذا التیه وجعله من قبر كبیر  حط المهاجرون
هذا  ما یؤهلفلیس عندهم  بالمدینةعن العمل من دون االختالط  ابحث السدةالى بغداد عبر  واتسرب

یقدمونه من خدمات دنیا وبغداد حینها كانت على مستوى من االستقراطیه التي ال ترى ىمااالختالط سو 
  . بضاعه ألين و غرباء عمال في اي شيء وباعه متجول سوىفیها 

  

  

                                                             
  ١٠٥ص : دراسة في البناء الفني في خماسیة مدن الملح ، حسین حمزة الجبوري  -(١)
 ٢١٨ص: الروایة الدرامیة ، باسم صالح حمید ینظر  - (٢)
 ٨ص: المكان في النص االدبي ، یاسین النصیر إشكالیة - (٣)
 ١٧ - ١٦ص: ، والمكان یاسین النصیر  الروایة - (٤)
 .٧٥ص: سمر روحي الفیصل ) مقاربات نقدیة(الروایة العربیة ، البناء والرؤیة  - (٥)
 .٤٧ص: عبد العزیز شبیل الفن الروائي ، عن غادة السمان ،  - (٦)
  .٤٧ص:المصدر نفسھ ، عند غادة سمان ، عبد العزیز شبیل - (٧)



 

٤ 

اهرات ویدخلها صقصص حب وم وتنسجتستقر فیه بماشیتها ومجانینها المكان و  تأنفالجماعةاخذت هذه 
وتوجهات  عقائدها الى ر طشوتالسیاسه  اكواخهاتسري في هفالمتنازعو  المختلفةأقطابهبالعمل الحزبي 

یعنیهم صوته بشيء فلیس من اهل الترحال والسفر بعد وجد المكان یمر القطار قریبا منها وال تضاربةم
یلهو فیه أطفالهم  كانمحیواناتهم و المراح مكان هسدللالمحاذی )شطیط(االقرب الى بغداد وظل النهر االسم 

  .ظهرت بیه طبیبه تعالج المرضى في بیتها بوصفات بدائیة واخر یخرج الجن من ادمغة مجانینها

كیف یربط الراوي بین االحداث وكانه ینسج الحریر على دقته متابعا الشخصیات بوشائجها وعواطفها دون 
جاب ویتابعها بین زحمه من الحوادث ان یغفل لحظة لقاء او وداع او دمعة ولعبت طفلة ولهوها باكل الح

  .حتى زواجها

الثوره وانتظار  منتأییدسیاسه غیرت في احوال هؤالء وسحر بیانه كیفالتفاصیل متتابعه رؤیه باناقه الكالم 
احفاد جار اهللا مفبین یعاقبون على الحلومجیا االنقالبالتي وعد بها قائد الثوره الى سقوط الثوره  المدینة

كان في  العاصمةببیوت یصلها الماء والضیاء مثل بقیه احیاء  واه وحلمور ثلتحمس هؤالء للوصحبه االوائ
اب التندر نزول االجداد ارض من ب العاصمةیه اطلقوا علیه اسم تال افي هذ مدون نزوله عنداول االمر 

  العاصمةضویه ئروامشاهدتهم منا تها بسببغبصوحشتها و لفه االمع

 ابائهم م بین الحین واالخر هؤالء الذین ماتفي خیاالتهم وكان یزوره الثورةصریه قائد عمدینه بحلم الرما
الحیاه سوى من ضاقت من  لسببهم فرق تلم تو  واوجوا بینهم البین وتكاثر ا وتز اهللا جارتربه  و عندودفن
 السدةتجاوز  همبغداد فمن حق ء عنرباغاتى عاشوا  فعاد من حیثه المكان وضیق االفق وحش
التي لجا الیه عندما شب الحریق في  السدةه في دجله لكن لیس اكثر من هذا لخدمه او السباحهلالترابی

اخر بعد مقتل  تحقق الحلم لكن بمزاجواوتوسدوا الرمادعادفالنار  خمدتحتى  واهم وانتظر اخو كوااصهم خصاا
فلوا وتك عةبعده وز فث یحد كل شيءبمثل بناء الوجبه االولى منها مجهزه تبنى بقیة المنازل صاحبه لم 

  باسمه هاتسمیت ومحققهمدینه الثوره التي تعاقبت علیها االسماء بعد رفض صاحب الحلم  ةالبناء فظهر ب

قراءه في مذكرات العقید محسن الرفیعي وكان مدیر استخبارات العسكریه ومرافق الزعیم  روایةالمن غیر 
لمكان وهو ى وحشةان یقول له في العلم نفسه وهو یرو اا یزورهم وكهعند ١٩٦٣بد الكریم قاسم قتل عام ع

وشماال هل یمكن للبشر ان یعیش وسط هذه اعن بغداد انظر یمینا  عبور السیدهعلى بعد مسافه ابو 
عي انا یالرف(ده عبغداد بطرق مبتصل بتبالماء والكهرباء و  همجهز  هفي دور عامر  سكنهمألاالجواء واهللا 

  . )الزعیمو 



 

٥ 

على  رؤهال تقالمكتوب تجد نفسك تسمع كالمه  له نصیاتقراشخصین عن قرب ولسنوات ولعندما تعرف 
ربع سنوات من االحد عشر حالیا من تحقیق ما وعد اللم خالل احوما تمكن صاحب ال ت تلكالمدینةافح

الطلبه في  لقلةصف بمنطقتنا الصف الخامس ثانوي بعد ان صعب فتح  المدرسةالثانویةبه دخلت الى 
  . سم االدبيالق

لیست بالتعلم شانها  هكتابالره الن طتج ادب متفوقا اذا لم تكن هناك فال تن یةقو الصله ومهما كانت هذه 
  . كانوا فطورا على هذا الفن )السدةخلق (شان العشق وصاحبي مؤلف 

یف االفعال واالحداث على مساحات مقطع كثعلى ت هاعتمدتخلف السد الى سردی تفضي روایةكذلك 
في التكوین و  اتالشخصیوالفراغات وتنوع  األمكنةو  االشكالمنسجمه لتوصیف  یاتفي تواز  روایةال

لبنیه له تحلیلیه تمان في رؤیما یطرحه جات أي بمعنىتصرفات الالتفكیر و العالق واالمزجه و 
التي هي بوصفها  السردیةالنتاج االفعال بانها وسیله  )سردیه لسانیه +داللیة سردیه (السردیةالعامة

وي على معنى وان السرد نوع من وسائل من الحوادث والوقائع والشخصیات التي تنط مكونات متداخله
  .التعبیر في حین المروي محتوى ذلك التعبیر

  واقعیه المكان  :ثالثا

وامتداد الفتره مدلوالتها التساع  ار المصطلحات االدبیه شیوعثي اكهوانواعها ف الواقعیةكثر الجدل حول 
انعكاس الواقع المجتمع وتصویر ادق تفاصیله وتعني  ها هيفي ابسط مفاهیم الواقعیةو یش فیها اعالتي 

  )١(.ركود العالم الخارجي مستقال عن الفذلك المذهب الذي یقر بوج الواقعیة

 مع الجیلتندثر یراقب االماكن والعادات ویحرص على تسجیلها بتفاصیلها وكانه یخشى ان  دفالسار 
ترسخت مع  أشیاء وعاداتنه المكان من مكل ما یظ السارد ق وال یبقى منها سوى الطلل فیصورحالال

مفصل عن التحوالت االجتماعیه والالمتكرر  دفهو حدیث السار  الروایةد واقعیه عه او ما یؤكاافر الجمضت
ناء مدرسه وكذلك وصف فكما هي في الواقع مثل تصویر یاوصفا تفصیل األمكنةوصف  الواقعیةومن هذه 

  )٢(. ادات اهل القریه في تناول الطعامع

  رداشكالها على امتداد السبالحرب و السیاسیة لألحزابكذلك في تصویر الكاتب  الواقعیةوتتضح 

  

                                                             
 ١٦٩: مفاھیم نقدیة: ینظر - (١)
 ١٩٧ص : منھج الواقعیة في االبداع االدبي، صالح فضل  - (٢)



 

٦ 

  المكان الواقعي 

ویهتم االدباء بالحدیث عن المكان  هلمضموناألساسیة یمثل المكان في النص االدبي احد االركان 
  ي الروایاتباعتباره مصدر كتابه االدب ویظهر ثانوي مكان وجه الخاص ف

وللمجتمع في  شمولهترسم صور االنسان في  ألنها)١(الموضوع للواقع االجتماعيمثل التتعد  الواقعیةو 
ه ال یؤدي الى صمعاییر ناقبحصار زاویه الرؤیه ان اندون ان تنحصر في المظاهره الجزیه اذ هعموم

عن  فصلهي یمكن بالواقع هي عالقه فعلیه وال وجود لنص ادب روایةعالقه اي  وبماان)٢(ویهشاالفتقار والت
بین عالمین عالم الراوي الداخلي والعالم الخارجي  بطقه جدلیه تر عال الواقعبن عالقه الروایاو  )٣(هواقع

اال في مكان وبیئه  هوكینونت هدم قدره االنسان على تحقیق وجودعمن  العالقةجدلیه هذه  وتاتيالمحیط به 
ما هالبیئةا اال بوجود االنسان فیها االنسان و مهحممالق ابعادهما و قالبیئة ال تحوفي المقابل فان المكان و 

هو و واقعي من االماكن المهمه النه ینقل الواقع بطریقه فنیه د المكان العهرها ویاظىمحیاه في شتالمصدر 
لواقع االجتماعي لالعمل الروائي  ءماالمكانیه هي انت الواقعیةن فان الذي نراه امامنا في كل االزمالمكا

في الفواصل الزمنیه  وعطاء لكال الجانبین ال تجري على وتیره واحده ال اوالواقع اخذ الروایةبین  العالقةو 
  )٤(. صادقا اع تصویر االدب الواقعي بهدف الى تصویر الواقم واالندفاع و خوال في الز 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
                                                             

 ١٩٧ص: ینظر ، مفاھیم نقدیة  - (١)
 ١٦٩ص : منھج الواقعیة في االبداع االدبي، صالح فضل  - (٢)
 .٢٣٥ص : بالغة المكان قراءة في مكان الروایة ، فتحیھ كحلوش: نظر ی - (٣)
 ٦ص: اضاءة النص ، اعتدال عثمان: ینظر  - (٤)



 

٧ 

  األمكنة املغلقة 

 البيت -

 السجن -

  املستشفى -
  

  

  

  

   -: المغلقةاالماكن 

فرضتها  األمكنةلیست  المغلقةواالماكن  الموضوعیةتسمیه االماكن  رین النصیساطلقت علیها یا
  السجون مثال او بیوت العزل السیاسيكالعامةاالوضاع 



 

٨ 

مهما ابتعدت عنه فهو مكان مرجع النه محمل فشخصیه الالمكان المغلق هو المكان الذي تعود الیه ف
شخصیه وى المرجع او المغلق الذي هو ماالمكان الوالرتابه وغیرها وتحول  الكأبةو سلبیة كالضیق بشحن 
في (خصیة فالشر ذروة تازم یعیشها الش مكان مغلق یعبر هذا التحول عن او الوطن یتبیكون ال وعادة

لم یعد یجد في البیت او الوطن ماوى یلجا الیه بل اصبح یفر من هذین ) روایات سهیل ادریسي
  )١(.المكانین

كثیر من اضیق ب هیكون محیطعزله عن العالم الخارجي و تمكانیه االحیز الذي یحوي حدود فهو غالبا یمثل
 الملجاتمثل  ألنهاقد تكون مطلوبه  الولوجصعبه  ألنهامرفوضه  الضیقةمفتوح وقد تكون االماكن المكان ال
  )٢(. نسان بعیدا عن صخب الحیاهالا یأوي الیهاالحمایه التي و 

 رمزبیت الشقاء الیوم كرتاح من تعب و متعددة منها االلیفة والتي تعود الیها اخر النهار ل المغلقةواألماكن 
  كالسجن المخیفةالمغلقة كالمقاهي و  األمكنةالدفء واالستقرار النفسي والجسدي و 

  .السجنكالجبریه  االقامةتوامكنة المقاهي والبیكاالقامةاالختیاریةقسم الى امكنه رهاتنبدو  األمكنةوهذه 

الحدود  وتضبطهوهو محدود  االقامةاالختیاریةماكن المعادیالوكذلك یعتبر المكان المغلق وهو المكان
العالم الخارجي وكثیرا ما  عن مما یعزز صاحبه سواحویدرك بالاالشارات ویخضع للقیاس ز و جوالحوا

لروح كوعاء لانطالقا من الجسد  دالعزله واالكتئاب یتنوع المكان طر او  واالنغالقن واالم هاللفالیكون رمز 
الى الخارج او  الحركة هتحرك یةق حر انطال فيالرغبةد لدیه یجل دالفر  ویخضعالفردیه للسلطه ه ضعخا

  )٣(. وقع نحو الداخلقاالنكماش او التفی الرغبة

  

  

  

ال یمكن وجود شخص واحد في مكانین مختلفین في نفس الوقت مما یجعل المكان الفردي على و 
محدودیه بحیث ان الفعل ال الضیقبوتتصف هذه االماكن  )٤(هالفرد وحیاتیلدى ات قیمه واهمیه هیزدغالقنا

                                                             
   ١٩١:ص ٢٠٠٤/ ١دراسات ادبیھ وانسانیھ مجلھ فكریة ، جامعھ االمیر عبد القادر قسطنطینیھ العدد - (١)
 ٥١بنبویھ لنفوس ثائره صفحھ  دراسةالجزائریھ توریھ  القصةالقصیرةالمكان في : اوریده عبود - (٢)
المؤسسه الوطنیه للفنون المطبعیه  ، عند نجیب محفوظ عثمان بدري الجزائر ، في الخطاب الروائي الواقعي اللغةالعربیةوظیفه  - (٣)
 ٢٩: ص ٢٠٠:

 ١٢ص: ١روایة بین القصرین ، مصدر سابق ، ج - (٤)



 

٩ 

الوحده بالرغم من ضیق المكان اال انه و ممیزات سلبیه منها الخوف بویتمیز  له یتجاوز االطار المرسوم
حاله الیتسع لعدد كبیر من االحداث وال یعبر المكان الضیق دوما على تسارع االحداث وانما یعبر عن 

الفضاء المفتوح تقوم على تهیئه  ان سننحداث الروائیهالا افيتجد فیها تراكم الضیقةاالماكن ان النفسیه 
الفضاء المغلق بواسطة ر یتمظه المقابلفتاح في ناالو امكانیه االنطالق  لشخصیةیتبع  تصورتقبل ل القارئ

شخصیه تعیش لحظات لك ان االنقالب في مكان واحد یجعالي والتعذیب ذلفعلى دالالت الن لغة تحیل
  )١(. لفعل والتفاعل مع المحیط الخارجيعلى ا القدرةالعجز وعدم 

لدالالت جزء من ا ألنهافي كثیر من النصوص الروائیه  المغلقةاألمكنةبیت من یعتبر ال -: البیت -١
  .خالصا افنی تشكلبعداملها النص من ناحیه ومن ناحیه اخرى حالمختلفه التي یمكن ان ی

بیت سلمان الیونس یقع  قبالةزاویه الیسرى من الشارعفیال يخلعبد اهللا ص السدةخلف  روایةي كما ورد ف
حبل غسیل على ساحه فسیحه یقطعها تطل وزوجاتهم بیت كبیر تتجاوزغرفه ل الستةاوالده عریبي و بیت 

م المریضه التي ال تنقطع اسئلتها عن اوالدها حتى في ساعات عملهم لأل تصصغرفه منفرده خ وثم
  )٢(. المعروفه

بهذا  اه تعبر عن اجابهصفیتتخلله بعض المقاطع الو  اصف الكاتب البیت وصفا دقیقا نفسیحیث 
  كبیر البیت بحجمالالمعماریه وكذلك یعبر عن اعجابه  البیتهندسه

ویرتبط البیت عادة بما ماضي من الزمن زمن الصبا وال شك ان اكثر الذكریات التصاقا بالنفس واكثر قربا 
ي الزم الذات نتیجه احباطات الحاضر وهي حسن الفناء الذ جهةمنها واشد فاعلیه في بعث الفرح وموا

  )٣(. كریات زمن الطفولهذ

عیم ها وسط النونكلثوم وهم داخل السجن حیث تذكروا منزلهم والراحه التي كان یعیش ةوهذا ما عاشوا اخو 
  )٤(. العیش فیهذل ذلك عندما راو مراره السجن و 

كانوا وهم یحفرون اساس البیت ینتبهون احیانا الى اهمیه الممرات فیتركون مترا او  السدةخلف  روایةفي 
مرور السنوات وتزاید اعداد المهاجرین مال البیوت ازقه ضیقه ملتویه متداخله وبمترین لتصبح عند اكت

  الول مره فیها القادم الى البالد  التییتیهقات التي ال تراه من االعلى و تكون الشبكه معقده من الطر 

                                                             
 .٧٧ص: مرجع سابق / قاسم  ینظر بناء الروایة ، سیزا - (١)
 .٧٦ص: نجیب الكیالني ، موكب االحرار  - (٢)
 .٦ص: المصدر نفسھ نجیب الكیالني  - (٣)
 .٧٦ص: خلف السرة ، عبد هللا صخي  - (٤)



 

١٠ 

ان یشم رائحه  جاور ذاته الى الحد الذي كان بمقدور اي بیتالتذاتها وب بالطریقةوهكذا استمر بناء البیوت 
  هه وتوسالتءه دعانوسكو  هقبالته وهمسه صراخ\واالمهح شكواه سمیالبیت االخر وان 

مكان مغلق  فهناكارادته واختیاره حضن بماذا كان البیت هو المكان الذي یقیم فیه االنسا :السجن -٢
نتقل الیه االشخاص مجبرین یالحریه مناقضا لعالما لماسجن الذي عالفیه فهو  االقامةجبر االنسان على ی

  )١(.عذاب والتقید لحركه الفرد وحریتهرحله الیشكلموهو 

الطبیعي  مفهومهي جرام فمن مرتكبیالخارجین عن القانون العقابیه تضمن سجن مؤسسه ال وكذلك ان
  .لمكان الروائيلالفنیةةو البنائیةالهیكلجباري غیر اختیاري من حدیث اخاص  إقامة مغلقومكان 

جمالیه و  داللیةصوره  اكتسبتهوطبیعتها  اللغةفیتعدى المفهوم الطبیعي له  )السدةخلف (روایةالسجن في و 
  لها

ه عبمتوه كئیبةبوج الصغیرةتوقفوا في ساعه السوق من السجن ظهر وقفت المساء  ةكلثومخو ا عندما خرجوا
اب انهم ضباقت فأجابهمعن ایام السجن ومده حكمهم  مستفسرینالناس  حولهمقاسیه اجتمع مهلكنها صار 

المهم ((نفذ عملیه القتل هو منالذي بدا كانه  هموقال اكبر  مرفوعةورؤوسهم  وایستطیعون ان یمشاالن 
  )٢(. ))االیام التي قضیناها في السجن لیس المهم كم عدد غسلناعارنا

 هنالعلیها الراوي العربي  یتطرقما  قلیللكن  الروایةاكثر االماكن اهمیه في سجن باعتباره احد اهم و ال ان
ما یحمله من دالالت ذات ابعاد سیاسیه سبب یمثل مصدر ازعاج واستهداف له عن قبل السلطه الحاكمه ب

انفصال عن دوده وفضاء حمساحه مذو غلق صفات منها ان مكان م جنسللو  هحقیقالعلى اظهار  تنطوي
لیس فقط المكان  والسجن)هتوانظم همن جدیدحسب قوانین وغهعید بناء االنسان ویصی(العالم الخارجي 

ه وال یدحر الحركه لكن افعاله مق او شعب بأكملهفیه الشخص وانما قد یكون انسان  یسجنالذي 
شيء ثمین في الحیاه اذا  دوالحریةییقاخر وهذا منع الحریه والت نوع من نسج یملكارادةلفعل شيءفهذا

  سلبت اصبح االنسان مسجون وان كان یعیش في عالم واسع

في االرض اذا فیه قسوه  االخرى األمكنةممیز عن باقي  ذو ابعادهندسیةمكان  السجنومن المعروف ان 
 بریةشدید االنغالق اذاالماكن الج ومناره مكان مغلق تبالسجن باع رموزضیق المكان ولعل ابرز الزمن و 

ي ویكون الحد الفاصل فیما بین الخارج والداخل ف\العالم الرحب  عنجب یحتغلق االبواب والنوافذ علیه و 
                                                             

 ٥٧، ص ١ط: خلف السرة ، المصدر السابق  - (١)
 مص١٩٩٣خریف  ٣ع/١٢مللكتاب  العامةفصول الهیئه المصریه  مجلة)فساد األمكنة(صحراوي الالمكان  دراسةصالح ، صالح - (٢)

٣١٣ 



 

١١ 

على اعتبار  والناس وتكون الحیاه اشد وطئا علیه حیث العزلةالداخل الخارج حیث الحریه في العالم و 
  الحریه لونا قاتمایناقض لونلحیاه لجعل یو  ش یؤذي النفسوموحمكان ضیق  السجن

  نه مصدر نفورع باأللفة اتجاهه الاالنسان  تیبنيالسجن مكان مقی وكذلك

كرامته شكل القیم  وتذلالسجین  فشر یهابف نولذلك فان سجن عالم تتغیر فیه كل القیم االنسانیه فیها
ال فائده و كحیوانات القیمه لهافي مثل هذا المكان اال  مالیهنظر تذبل وتحتضر والناسالیالكبیره العریقه 

  .منها

  هلتسلیمن اجال البشر ونحمه یفترسر لماقلوبهمن تعر من الرجال الذي انت انفهوجسال ماا

مثل رمز القهر واالضطهاد في الدول التي یصادر فیها نظام اصوات المخالفه ایةیرو لوالسجن في هذه ا
  والمعارضه 

التي تبعد  االقامةاالجباریه المعنیه ب األمكنةمكان مغلق یقتل فیه المرء مجبرا وهو من سجن عد الوكذلك ی
  )١(. تقید حریتهبل و له عنهالمراه عن العالم الخارجي وتعز 

في غرفه (قول یفي حاله مرضیه  )مقرف(على دخول لیدل ذكره م مكان مغلق یت -: المستشفى -٣
  سقفها مروحه كهربائیه فتحت عیني الدرك انني في المستشفى  تتدلى منبیضاء 

بغزاره  اخلفها ینزف دم حمیدالفتاه تاركه سوادي بقبل ان یتمكن الجیران من الوصول كانت السیاره تبتعد 
 هندیازرع ابطبی ا بعده ان حیاته انقذت ومعجزه اذ انمفی قیل)هالمجیدی(الى مستشفى یطلق علیه  حملوه

 الرضضربه بلطه حاده وانتشر على ااندلقببدال من هو الذي  بفي راسه مخ كل

  

  

  الفصل الثالث

                                                             
 .١٥٤-١٤٩ص: نجیب الكیالني ، مواكب االحرار  - (١)



 

١٢ 

 األمكنة املفتوحة  -

 املدن  -

 الشوارع -

  الساحات -
  

  

  

  

  -: المفتوحةاألمكنة

وهي التي لم تكتسب هویه خاصه داخل العمل الفني واطلق علیها یاسین النصیر تسمیه امكنه الغد الواحد 
من الذین اهتموا ك اال بعدها الكالسیكي المحدد فالبیوت بیوت عامله والشوارع عامه و تمتلاي التي ال 



 

١٣ 

المكان المكان االلیف و ، المكان المجازي ، فقد قسمه الى المكان المسرحي  )شجاع مسلم العاني(بالمكان 
  )١(. عاديمال

هربا من الضیق الذي نشعر به في المكان المرجع المغلق  الشخصیةكذلك هو المكان الذي تلجا الیه و 
تشعر فیه  الشخصیةفي نهایه المطاف ومفتوحه الن  الشخصیةالن المكان الذي تعود الیه  اویعد مرجع

  )٢(. الفرحو  بالحریةفهو مكان یقتضي  الجغرافیةوان لم یكن واسعا من الناحیه  یهبالحر 

اساسیا في اظهار المضمون االجتماعي او السیاسي للقصه والمكان ایضا مجموعه من  دورا كما یلعب
او االشكال المتغیره والتي تقوم بینها عالقات )٣(االشیاء المتجانسه من الظواهر او الحاالت او الوظائف

فیجعله  اللفظي فیهع روائي الطابلخیال ا یثیرههو البناء اللغوي الذي و  )٤(نیه المالوفهبالعالقات المكا شبیهه
لیس المكان  الروایةالتعبیر عنها ذلك المكان في  اللغةیضمن كل المشاعر والتصورات التي تستطیع 

الطبیعي او الموضوعي وانما هو المكان یخلقها المؤلف في النص الروائي عن طریق الكلمات ویجعل 
في  تاخذالتي  الشخوصسم من خالله تلك جحیویا تت اوبذلك یصبح المكان وسط )٥(امنه شيء خیالی

فر فهي قد تبدو احیانا في حاله تداخل وتشابك ولكنها احیان اخرى تتنا امتزوجا متناقض نمطامسارها 
وقد میزه البنیویون بین المكان الخارجي والمكان الروائي  )٦(ه منفصلهدرامیوتتباعد فتبدو في شكل وحدات 

ت عده یقي الموضع على الخارطه الجغرافیه وقد اطلق علیه تسمیاالمكان الخارجي هو المكان الحقف
بتعاد الا ویتلمسهو تمیز باالسم الذي یحمله و  )المرجعيوالطبیعیه و ، الموضوعي  ، المكان الواقعي(
الروائي یختلف عن طریق  هو متخیل الن النصفالمكان الروائي  اام، المالمح التي یتصف بها و 

  )٧(. مقوماته الخاصه وابعاده المتمیزهخیالیا له  االمكلمات مكان

  

  المدن  -١

على  تتكاكانت  ألنهاال احد یعرف بالضبط لماذا سمیت بهذا االسم ربما  )العاصمة(اطلق على البلد اسم 
 موظفوفي ما اطلق علیها  )سكان الطوائف(اخاصهد التي بدورها اطلقت علیها اسم بغدا العاصمةكتف 

                                                             
 ١٢٩ص ٢٠٠٢مكتبه لبنان ناشرون دار النهار للنشر بیروت  ١الروایةطمصطلحات نقد  معجملطیف زیتوني  -(١)
 .٦١ص: سھیل ادریس ، الخندق العمیق  - (٢)
 ، موقع الكتروني أیوبالزمان والمكان في القصة القصیرة ، محمد  - (٣)
 ١٩٩ص: جنداري  إبراھیمجبرا ،  إبراھیمالفضاء الروائي في ادب جبرا  - (٤)
 ٩٠ص: البنیھ السردیة في قصص جاسم عاصي وروایاتھ ، محمد حلیم حسن الكروي  - (٥)
 .٢٠٣ص :جنداري إبراھیمجبرا ،  ھیمإبراالمصدر السابق الفضاء الروائي في ادب جبرا  - (٦)
 .١٢٩ص: نصر هللا ، مرشد احمد  إبراھیمالبنیة السردیة والداللة في روایات : ینظر - (٧)



 

١٤ 

ساحه  جهةباب الشیخ  جهةكانت تتصل ببغداد من ثالث جهات رئیسیه  )السدةفخل(اسم  الرسمیةالدوائر 
 اطویله تبعو ااو ضیقه قصیره  عریضةر یض اما وسائل االتصال فكانت قناطالقصر االب جهةالطیران 

  فیها الجدول او یضیق  عالمواضع التي یتس

الذي  یةالمكانفي التعبیر عن صفاتها  الروایةالبلد فیها التي تدور حولها احداث و  السدةخلف  روایةتمثل 
  .المنازل واحد تلو االخرصفوترا المدینةففي وس المألوفیها القارئ حد الشكل الهندسي یتجاوز ف

  المدینةاخرى یفتح لنا مجال التخیل ضمن حدود  جهةومن  جهةومن هنا یحدد الفضاء العالم من 

االسرار الى جانب الوضوح  اتغلقهاالدب والفن والحیاه فضاء مفتوح في شوارعها وازقتها تعد في نةالمدینا
م صفي خ لإلنسانانت الحاضن االساسي منطلقا للعدید من االشیاء فهي ك المدینةلقد كانت  والعالنیة

لى كافه عمن انفتاح  وما یحمله هذا المكان لمخیلةالشعریةلنقطه انتعاش  تالتطور االقتصادي وشكل
  .الجتماعي بین مختلف فئات المجتمعشرائح المجتمع كما شكلت مقرر خصبا للتالقح ا

  الشوارع  -٢

الشخصیات مشكله بذلك مسرحا لقد  تشهد حركه ألنهامرور اماكن انتقال و  أالزقهو تعد الشوارع والطرقات 
ارع والطرقات خالل فتره قصیره یمیز الشو ها واهم ما یعرض لها وذكر الكاتب ما احشخصیات وارو الهذه 

اخر یتقاطع مع االول فاتخذ یا یوازي السوق الكبیر ثم شارع طول اشارعالجرافات والبلدوزرات  قةش
لكنها لم تنفذ  باألسفلتا مهیدصفها بالحصا وتعبر ب المختصةه الصلیب ووعدت الجهات هیئ نشارعالا

  )١(.الوجود لت فیه البلد منزیحتى الیوم التي ا وعدها

بسهوله  الدینیةمت لم یروها من قبل ومن تسیر مواكبهراواسعه مكنتهم في حا الجدیدةارع كانت الشو 
ویسرت طرق اخرى  الضیقةختفون في نطاقات االزمه یصوص الذین كانوا دةالومنحتهم فرصه اكثر لمطار 

باب كبیر بیؤدي الیه زقاق ینتهي  المزدحمةمن البیوت  هتلكرقد سید جار اهللا الذي اصبح وسط الى م
  مفتوح دائما

امام بیتها الذي لم یتعرض الى هدم بل اصبحت یطل على الشارع  نفي الشارع الجدید جلست مكیه الحس
  )٢(. من اطاللته على زقاق بدالمباشر 

                                                             
 ٦-٥، ص ١٩٤٤،بیروت ٥مواكل االحرار ، مؤسسة الرسالة ، ط: نجیب الكیالني - (١)
 .١٤ص: عبد هللا صخي ، خلف السدة  - (٢)



 

١٥ 

ا كانت االزمه ضیقه متقاربه اصبحت شوارع واسعه فبعد ان كانت منالحظ تحوال في المكان فبعد
الفرد الواحد ان یجد نفسه صغیرا یتأمل  بإمكانللفرد والعالم اصبح  االستقاللیةالعالقات عالقات ال تمنح 

  .فیها

  الساحات  -٣

التي تتحرك فیها شخصیات یمثل حقیقه  الطبیعةفضاء ف المفتوحةوهي من االماكن او الفضاءات 
التوسع واالنطالق لها دور بارز في تطور االحداث وحركه االشخاص و  والحركةالتواصل مع االخرین 

حتویه هو نقطه تها كبیره مختاره بعنایه القاص فالمكان المفتوح بكل ما وصراعها حیث تكون االحداث فی
  ع االخرین االتصال مع العالم و االرتقاء والتواصل م

و ذالجنوب الهاربین من االقتطاع من السكنیةألهلمن العشوائیات  ااحتضنت ساحه الطیران جزء
التي شملت العدید من المناطق عن وفره العمل وتطوره الحیاه و  ابغداد بحث بو صنات والخمسینات االربعی
  )السدةخلف (التي تدعى  المنطقةوفیها 

في ساحه الطیران مما  )ینشدحجي من(وقربها من كراج هویرى الباحثون ان اختیار هذا المكان للنازحین 
  یجعل الوصول الیها امرا سهل المنال

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٦ 

  الفصل الرابع

 الوصف للمكان -

  عالقة املكان بالشخصية -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٧ 

  وصف المكان  -: أوال

لعناصر االخرى من لالمشكلةوالحاضنةاذ یعد من اهم العناصر ي دمكان اهمیه كبیره في البناء السر لل تبین
 ویقیدهوما یجري ذلك شيء الشيءا ما یحل فیه(فان المكان هو  الناحیةالفلسفیةاحداث وشخصیات ومن 

ت زوایا النظر الیه مما ولقد حظي باهتمام كبیر للدارسین واختلف )١()األشیاءفصله عن باقي هویویحدد
االجماع  نهایةالتوظیف التي دفعت الدارسین في ألسالیبك على المفهوم فاصبح متعددا تبع نعكس ذلا

بدون مكان فال وجود  حكایةتدور  على ان المكان هو مكون محوري في بنیه السرد بحیث ال یمكن
 وجوده في مكان محدد وزمان معین وبهذا فانه یلعب دورا یأخذخارج المكان ذلك ان كل حدث  ألحداثل

 اوهو عنصر فعال في هذ الروایةفیها احداث  تجريالتي  ةالخلفیاساسیا ال یمكن االستغناء عنه فهو 
اال بتعدیل الشخصیات داخل المكان ضعف التماسك البنوي للناس  ان تسیرألحداثاالحداث وال یمكن 
شكل معها یلالروائیةالشخصیة، الزمن  :ىالنصبها مع قو ینسالتي  النصیةقئالعال جملةالروائي من حیث 

  )٢(.متكامال كال

خیر مجال  الروایةان  )یل بوندیشم(فقد عده  الروایةیعد عنصر الوصف المكاني من ابرز مالمح وصف 
االول النشاط الروائي حیث ان وصف المكان ومكوناته وما یحتویه من  المبدأالمكان هو الواقع ف دراسةل

ریخ االشخاص الن بتا امرتبط انفسها وذلك الن االشیاء تاریخ للشخصیةاشیاء یعد في الوقت نفسه وصفا 
  )٣(.من االشیاء التي تختص الجنس البشريو جسم منتألفیالحقیقی فاإلنسانبنفسه  لال تشكاالنسان وحده

  الوصف والسرد في بناء المكان 

معین  سرديالراوي على نمط  دالوصف االهم صیغ الخطاب السردي وكل عمل حكائي یعمیعتبر السرد و 
الروائي اال وهي  عمله القصصي والذي بدوره یشكل تقاطع مع تقنیه اخرى من تقنیات الحكي إلخراج

  )٤(.خیالل طبوغرافیة المكان الحقیقي ام تقنیة الوصف باعتبارها رسمیا بالكالم لنق

  .ي الحكيوان السرد والوصف صیغتان من صیغ الخطاب السردي وبینهما تفاعل وجدل منها یتناوبان مج

 اءوظیفه اغن صدرهاتو النقاد  معظملمكان في العمل الروائي وظائف كان قد اسرف في التنظیر لها ول
  )١(. والصور االدبي باألوصافص االدبي الن

                                                             
 .١٩ص/  ١ینا ، حسن العبیدي ، دار نینوى ، دمشق ، طینظر المكان في فلسفة ابن س - (١)
  ٩٩ص: الجزائر  –تقنیات ومفاھیم ، تحلیل النص السردي ، محمد بوعزه ، منشورات االختالف : ینظر  - (٢)
،  ٢٠١٢،  اإلسكندریةبناء الروایة عن حسین مطلك ، دراسة داللیة ، عبد الرحمن محمد محمود الجبوري ، المكتب الجامعي الحدیث،  - (٣)
  .٦٣ص
یتصرف –، دمشق سوریا  ١الى القصة القصیرة ، دار عالء الدین للنشر والتوزیع ، ط األسطورةدراسات نقدیة من : احمد زیاد محبك  - (٤)
 .١٥٢ص



 

١٨ 

 الواصفةذات البین  اللغةعلى  المكانیةالقائمةذلك المكان الواقعي الى ادبي من خالل العالقات ینتقلب
مكان یصبح ذو تعبیرات مجازیه لور الفني لصعلى ان الت اولیكلحدث الموصوف ویعزز الراي اكثر وا

  فان وصفها البیت حسبه فقد وصفنا االنسان  الشخصیةعن 

یتین سواء كان محاكاه ئبین الروا متباینةوالوصف حسب التعریف األبسط له حسب الفیصل صوره ذهنیه 
شخصیات العالقه المكان بالحوادث و الراوي في  بمنظورمرتبطةیله وهي خمكان حقیقي ام كانت متل
  )٢(. التي ترید تحقیقها باألهدافالتعبیریةقدره الراوي بمرتبطةو 

ذاته تصور داخلي او  هحقیقیه او خالی هنقل مشاهد مكانی ىفیه السارد عل ریعمعل مكاني فالوصف ف
وما الراوي اال (زاویه نظر موضوعیه كانت ام ذاتیه فهو عنصر اساسي في بناء المكان فق و خارجي و 

  )ورسام اشخاص ، یكوردرسام و 

 كانت ان هناك تحوال في وصف المكان فبعد ان )السدةخلف (روایةفي  حیث اوضح عبد اهللا صخي
فبعد ان كانت  امضمر  تحوالهذا التحول یخبرنا عن ه اصبحت شوارع واسعه و ضیقه متقاربهاالزرق

لواحد ان یجد فسحه الفرد ا بإمكاناصبح  العائلةالواحدةاو  للفرد االستقاللیةالقات عالقه ال تمنح الع
  )٣(.وجوده ویحقق فیها فیهایتأملصغیره 

علیها الخوف  نقه یشوبها الخلق و یهیمهذا المكان وهي عالو بین النازحین  القائمةالعالقةأوضح وكذلك 
  ویقودها الجدل 

  

  

  

  

  

  والشخصیةكانبین الم العالقة -:اثانی

                                                                                                                                                                                              
 .١٥٤ص: المرجع نفسھ  - (١)
 ٥ص: المرجع نفسھ - (٢)
 عبد هللا صخي ، روایة خلف السدة - (٣)



 

١٩ 

في الوقت فلزمن هللمكان یختلف من حیث ادراكلالبشر فادراك االنسان  بحیاةالتصاقاان المكان هو االكثر 
 ادراكاالمكان بطریقه مباشره  یدركغیر مباشر افي االشیاء ادراك تأثیرهالزمن من خالل فیه  یدركالذي 

المركزي وهذا بالمكان المحوري و  مرتبطةرى تظل اخ هكنانتقلت الى ام امهمه شخصیةوالامادیه حسی
ه الى رقعه جتیعیش فیها بقدر حا جغرافیةالى مجرد رقعه  جیحتا الفعه الن االنسان وااالنتقال له د

اختیار المكان مرغوب فیها و وضه واماكن عن هویته وكیانه ان هناك اماكن مرفباحثا ه ور ذیضرب فیها بج
الشقاء، او  السعادةالیف واما موحش مكان  في المكان اما البشریةالشخصیةجزءا من بناء  یمثالنوتهیئته 

  )١(.والجماعةمع النفس  المصالحةو االضیاع ، الدافئةو الحلم االمر واقع ال

في المكان االصلي هو  العزبةواأللفةبالمكان من ناحیه  العالقةطبیعةاالنتماء الى المكان هو الذي یحدد ف
  .غباتها ووجدت فیه الجانب الحیويا ور هاذا تحققت فیه مطالب سبةللشخصیةبالنالمحوریالمكان 

تقال عن النحصالیمكان اخر ومن ثم  هو فيتحاول البحث عن الشخصیةفي افتقار هذا الجانب فان و 
  - :لمحیط الى قسمیناالمكان یقسم  نجد مناالتصال في المكان المحیط لذلك یو مركز الالمكان 

  .ومتواصلةهعالقه دائم البؤرةمكان  بینه وبین العالقةیه هو المكان الذي تكون فو  :المحیط القریب

االنتقال من مكان ه ومحدده ویمكن القول ان عملیه ئعالقه طار  بؤرةالعالقه المكان  وتكون:المحیط البعید
 القدرةود والعجز وفقدان مفي مكان محدد یعبر عن الج قغالناالف الشخصیةفي  تحولالالى اخر یتبعه 

  حبیسه غرفه  شخصیةالنجدعلى الفعل واالنسجام وقد یزداد المكان ضیقا وانغالقا 

في العالم سواء في تصورنا  األمكنةوات نالمحوري یبقى هو م هذا االنتقال فانه المكان المركزي و نرغلك
ط به وان كان المحیط فمهما ابتعد عن موطنه االصلي یضل مرتب الیومیةفي ممارسه الثناء  امالذهني 

 الشخصیةفي هذا المكان الذي توطنت عالقه  األلفةوهذا ما یختلف نوعا من  حاجیاتهوفر یالمجاور له 
  .به

لم یعد المكان مجرد اطار هندسي فتقوم على عالقه تفاعل مستمر  نیةالمكاالبیئةو  الشخصیةبین  العالقةو 
یدفعها الى ویحركها من ناحیه االحداث و  الشخصیةفي  ثریأصبح ل اب الشخصیةتواجد فیه البطل او ی

  الشخصیةیعني وصف لمستقبل المكان وصف و الفعل 

  

                                                             
 ١١، ص ١٩٩٦: ظبي  أبوبدر عبد هللا الملك ، المكان في القصة القصیرة في االمارات منشورات المجتمع الثقافي ،  - (١)



 

٢٠ 

 اإلشارةمجرد ي ف الشخصیةساسیین المكان و المكونین االالتي تربط بین هذین  القویةالعالقةضح تت وبهذا
اطار كمكان الشخصیه معینه لذلك ال یقدم لنا تقوم به  دثهذا الحو ث ى الحدنشیر الفأنناالى المكان 
رواري الللنص  العامةالبنیه  تأطیریه له اهمیه في ئالحكا المادةاساسي في  عنصر حكائيفحسب بل ك

الزمن فیتحول في االخیر الى مكون شخصیات و اللعالقات التي یقیمها مع باعتبار او وتنظیم االحداث 
ان لكل غرض وظیفته (ذلك یقول مثال بوتور كدیكورلیحدث قطیعه مع مفهومه روائي جوهري و 
یكتب هذا الغرض یتعدى وظیفته االولى و فان  الناحیةالفنیةفي حین اننا ننظر الیه من  المباشرةوالواضحة

  ).وظیفه اخرى غیر التي صنع من اجلها

  والشخصیةبین المكان  العالقة

 الذات بالنفوراو عالقه تشعر بها  الذاتباالنتماء بین الذات والمكان اما ان تكون عالقه تشعر فیها العالقة
ماء للمكان الذي تتحرك التي تشعر من خاللها بالذات باالنت العالقةتلكعالقه االنتماء بعني بها وترفضالو 

ن تدخل من احد ومن اهمها كما بداخلها دو  االقامةختار الذات توالتي  االقامةاالختیاریةوهي اماكن 
  المدروسةالروایةظهرت في 

خ االنسال العالقةهذه  فيمن المكان ویتجلى  هنافر الذاتفیها  تبدواما عالقه النفور فاعني بها تلك التي ا
  :الروایةفي  الواردةمت االماكن عن المكان فكریا ونفسیا وقد س

بداخلها دون تدخل احد كما  االقامةذات الویقصد بها االماكن التي تختار  :االختیاریةاماكن اقامه -١
  سةو مدر الروایةظهر فیها 

شعر فیه نذات للوالهدوء وهو اقرب االماكن  لأللفةشكل البیت في كثیر من الروایات مكان  :البیت -٢
فهو  الحمیمةوالحمایةىمن قیم تحیل عل تما البیعلى  بأكملهابأشالءقامت نظریه المكان باالنتماء وقد 
  جوهر مفهوم البیت تحملالمعلوم بها و حق  ةالمسكوناألمكنةیعتقد ان كل 

االولى من المهاجرین  المجموعةتي في ذلك الصیف البعید وصلخراوي عبد اهللا صللخلف السدة  روایةفي 
مسافات طویله  واجدیده بعد ان قطع بحیاةین ملحا المدینةوقدموا الى  هالذین تركوا اریاف الجنوب واهوار 

 الوعرةالدروب  ارهقتهار الماعز تجرها خیول عشسقوف منه الجانبین لها في عربات خشبیه مفتوح
س فدائل مرصعه بالعجكوفیات تنحدر فیها ملفعهبمغیرةالكانت وجوه الرجال  والمتشققةوالمستنقعات الجافه 

القش كانت أجسادهم نحیله ومالبسهم ملوثه العرق والغبار على  تیبستمننهایات  هاوالودع ول موالخضر 
حصانه وطلب ترجل عنید جار اهللا ستوقف  اللحظةتلك مبتهجین نحاسیة فهتفوا  بأشعةمتوجه بالتراب 



 

٢١ 

راحوا واامتعتهم والیلتهم تحته شجره توت زخمه انتصبت وحیده على جانب الطریق انزل واضممنهم ان ی
 وارقفوسرعان ما است ةالطویلةالمضنیةنهایةالرحلعلى االرض یفكرون باقتراب  واثم استلق المنهكةالخیول 
  .في النوم

 وازالماعاد وجودهم  نحیو أي ضجیجیر یثوغادر من دون ان  اعتلى حصانهسید جار اهللا نهضفي الفجر  
انه  عمیقاوقال بنبره واثقةننفس السوداء  تهكوفی ىارخ تهمأیقظهال هبتهم الشمس بحراره نائمین وقد غمر 

  )١(. دهم جیال بعد جیلهم واحفاسیعیشون علیها  البقعةالمباركةوجد له 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 عبد هللا صخي، راویة خلف السدة - (١)



 

٢٢ 

  املصادر واملراجع
   ١٢٧ :احمد مرشدفي روایات ابراهیم نصر اهللا  والداللةالبنیه  - ١

   ٦٩ :قاسم سیزا:تر مشكله المكان الفني یوري لوتمان - ٢

   ٩٠سمیر حجازي  )فرنسي - عربي(الحضارةاتفروع االدب المعاصر ونظریصطلحات معجم م - ٣

   ١٩٦ حبذاريینظر الفضاء الروائي في ادب ابراهیم جبرا ابراهیم  - ٤

   ٨٩ي وروایاته محمد حلیم حسن الكروي اصفي قصص جاسم ع السردیةالبنیه  - ٥

  ٨اشكالیه المكان في النص االدبي یاسین النصیر  - ٦

   ١٧الى  ١٦مكان یاسین النصیر وال الروایة- ٧

  ٧٥:سمر وحي الفیصل) مقاربه نقدیه(البناء والرؤیه  الروایةالعربیة - ٨

   ٤٧عبد العزیز شبیر  الفن الروائي عن غادة السمان،- ٩

   ١٦٩ینظر مفاهیم نقدیه  -١٠

   ١٩٧في االبداع االدبي صالح فضل  الواقعیةمنهج  -١١

   ٢٣٥فتحیه كحلوش  الروایةانیه مكینظر بالغه المكان قراءه في  -١٢

  ٦ینظر اضاءه الناس اعتدال عثمان  -١٣

 ٢٠٠٤ /١جامعه االمیر عبد القادر قسطنطینیه العددفكریة،  ادبیه وانسانیه مجله اتدراس -١٤
   ١٤١:ص

   ٥١صفحه  هر ثائنفوس لبویه بن دراسةتوریه  الجزائریةالقصةالقصیرةالمكان في  :ریده عبودو ا -١٥

ي الجزائر ر محفوظ عثمان بدنجیب  ي عندفي الخطاب الروائي الواقع اللغةالعربیةوظیفه  -١٦
   ٢٩ :ص ٢٠٠ المطبعیةللفنون  المؤسسةالوطنیة

   ١٢ ص١/جبین القصرین المصدر السابق  روایة -١٧

   ٧٧ :صیزا قاسم مرجع سابق سالروایةینظر بناء  -١٨



 

٢٣ 

   ٦یالني موكب االحرار صفحه كنجیب ال -١٩

للكتاب  الهیئةالمصریةالعامةفصول مجلة)األمكنةفساد (صحراوي الالمكان  دراسةصالح ، صالح -٢٠
   ٣١٣ مص١٩٩٣خریف  ٣ع/١٢م

مكتبه لبنان ناشرون دار النهار للنشر بیروت  ١طالروایةمصطلحات نقد  معجملطیف زیتوني  -٢١
   ١٢٩ص ٢٠٠٢

   ٦١ صسهیل ادریس الخندق العمیق  -٢٢

  محمد ایوب موقع الكتروني  القصةالقصیرةالزمان والمكان في  -٢٣

   ١٩٩ إبراهیم جنداريالفضاء الروائي في ادب جبرا ابراهیم جبرا  -٢٤

   ٩٠في قصص جاسم عاصي وروایاته محمد حلیم حسن الكروي  السردیةالبنیه  -٢٥

   ٢٠٣ جنداريالفضاء الروائي في ادب جبرا ابراهیم جبرا ابراهیم  -٢٦

   ١٢٩في روایات ابراهیم نصر اهللا مرشد احمد  والداللةالسردیةینظر البنیه  -٢٧

   ١٩نظریه المكان في فلسفه ابن سینا حسن العبیدي دار نینوى دمشق  -٢٨

   ٩٩ینظر تقنیات ومفاهیم تحلیل النص السردي محمد بوعزه منشوراته واالختالف الجزار -٢٩

داللیه عبد الرحمن محمد محمود الجبوري المكتب الجامعي  دراسةعن حسین مطلق  الروایةبناء  -٣٠
   ٦٢ص  ٢٠١٢ اإلسكندریةالحدیث 

 ١طدار عالء الدین النشر والتوزیع  القصةالقصیرةالى  األسطورةاحمد زیاد محبك دراسات نقدیه في  -٣١
   ٥٢دمشق سوریا بتعرف صاد ، 

ارات منشورات المجتمع الثقافي ابوظبي في االم القصةالقصیرةبدر عبد اهللا الملك المكان في  -٣٢
  .١١صفحه  ١٩٩٦

  ١٠٥ص : دراسة في البناء الفني في خماسیة مدن الملح ، حسین حمزة الجبوري  -٣٣

  


