
 (    2102) 3السنة  – 6ع                                                                    مجلة جامعة االنبار للغات واالداب 
 

19 

 بناء المكان الروائي في روايات )صنع اهلل إبراهيم (
             م 9111-8002

أ.د فازع حسن المعاضيدي                                                       
  م.م باسم محمد عباس                                        

 الخالصة
ةل لةدور يكتسب المكان أهمية كبيرة ، ال تقل      عن بقيةة العناصةر الروائيةة اىخةرإ ، إ  إن دورم مكمد

الزمن في تحديد داللة الرواية ، وهو الحاضن لألحداث ، ومسةر  صةراع الوةخو  ، ويوةكدل فيرافيةة 
 الرواية ، ومنه تكتسب الوخصية أبعادها الثقافية واالفتماعية والفكرية .

محةورين ، يتنةاول اىولت تقسةيمات المكةان ، وارت ينةا  وتستند ه م الدراسة في تنةاول المكةان ، ع ة     
أن نقسدم المكان فيه إل  )المكان اىلية  ، والمكةان المعةادي ، والمكةان العتبةة( ، وهةو التقسةيم اىنسةب 

فقةةةد تنةةةاول الوصةةة   لدراسةةةة المكةةةان فةةةي نصو )صةةةنع اهلل إبةةةراهيم( الروائيةةةة ، أمةةةا المحةةةور الثةةةانيت
 ي ب ورة الفانب الفكري والنفسي واالفتماعي ل وخصية.                               ووظائفه وأنواعه، ودروم ف

  
Build the novel place in the novels of  

 (Suna' Allah Ibrahim) 7991-8002 

 
Abstract 

 

The place in the novel is acquired of a great importance not less important than 

the rest of the items feature the other .Its the role completes the role of time in 

determining the sign of the novel, and it is  the custodian of the events theater 

conflict the characters and  

a geography of the novel and through it , the person gains his cultural , social  

and intellectual  dimensions . this study is  based on   dealing with the place on 

two aspects : with the first the place and we decided to divide the space in 

which to( place anti-pet and place and space threshold is best suited to study 

the place in the novel texts of  Suna' Allah Abraham novelist  and the second is 

interested with the study of description and its functions , types and functions 

and its role in shaping the intellectual and psychological side of the personality 
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 -ُمدخل ت
ل مكان أهمية كبيرة في الرواية ، ال تقتصر ع   كونه أحد العناصر الفنية التي يقةوم ع يةه هيك  ةا ، وال لكونةه 

ل المتميةةزة اإلطةار الة ي تفةةري فيةه اىحةةداث وتتحةره مةةن خاللةه الوخصةيات ، فحسةةب ، بةل يتحةةول فةي بعةة  اىعمةا
إلةةة  فضةةةاء يحتةةةوي كةةةل العناصةةةر الروائيةةةة ، مةةةن أحةةةداث ووخصةةةيات ومةةةا بين ةةةا مةةةن عال ةةةات ومةةة ثرات ، وع ةةة  هةةة ا 
اىساس بدأ ُينظر إليه بوصفه محورًا)) ثابتًا في مواف ة مفموعة متباينةة مةن المحةاور المتييةرة ، بالصةورة التةي يصةب  

وضةةوع اىساسةي ل معالفةةة وتكتسةب مع ةةا عال تةه بالوخصةةيات أبعةةادًا مع ةا المكةةان هةو البطةةل الرئيسةي ل عمةةل ، أو الم
فنيةةةة ف سةةةفية فديةةةدة ويتحةةةول المكةةةان إلةةة  عنصةةةر إيفةةةابي فاعةةةل يضةةةفي ع ةةة  الوخصةةةيات مفموعةةةة مةةةن الةةةدالالت 

، وتتف   أهميةة المكةان كة له باعتبةارم إحةدإ  نةوات الروائةي لنفصةا  عةن الحةدث وأفوائةه ، (9)واإليحاءات الفديدة ((
، ومةن ثةم فةان المكةان فةي الروايةة  ةادر ع ة  أن  –أي الحةدث  –بمةا يعمدقةه  لألفواء التةي يفةري في ةا  يحقق تنميطًا إ

ُيظ ةر الكثيةةر مةن الةةدالالت المرتبطةة بالوخصةةية ، وهةو منةةاص تعبيةري لنفصةةا  عةن دواخةةل ت ةه الوخصةةيات وأفكارهةةا 
 من خالل عال ت ا بالبن  المكانية . 

ب ةة م العال ةةة ) عال ةةة التةة ثر والتةة ثير( ي كةةد أن المكةةان )) طعةةة وةةعورية وحسةةية مةةن  ات الوخصةةية إن التسةة يم      
، لةة ا فةةال ةرابةة فةةي أن الروائةةي ي فةة  عنةد تصةةميم المكةةان إلة  خ ةةق حالةةة مةةن التوافةق والمطابقةةة بةةين المكةةان (8)نفسة ا((

ل بامكانه أن يفع ه يقوم بةدور الوخصةية  ات ةا )) وطبائع الوخصية ومزاف ا ، كاوفًا عن الحاالت الالوعورية ل ا ، ب
 .(3)باعتبارم تصويرًا ليويًا يوكل معاداًل حسيًا ومعنويًا ل مفال الوعوري وال هني ل وخصية((

ويصةةةب  المكةةةان رمةةةزًا مةةةن رمةةةوز االنتمةةةاء ل وخصةةةية إ ا كةةةان المكةةةان أليفةةةًا ، إ  إنةةةه يولةةةد فةةةي دواخةةةل الوخصةةةية      
طم نينة ، وربما يحدث النقي  مةن  لةه إ ا كةان المكةان عةدوانيًا يبعةث فةي الةنفس الخةو  والكراهيةة إحساسًا باىلفة وال

وعدم االطمئنان ، وع يه يمكن القةول إن ))هنةاه أمةاكن مرفوضةة وأمةاكن مرةةوب في ةا ، فكمةا أن البيئةة ت فةظ اإلنسةان 
 .(4)ي بل في بعض ا((أو تحتويه ، فان اإلنسان _ طبقًا لحافته _ ينعش في بع  اىماكن و 

ومع اىهمية الكبيرة التي يفسةدها المكةان فةي بنيةة العمةل الروائةي ، فقةد اخت ة  النقةاد والبةاحثون فةي نظةرت م ل ة ا      
المكةةون السةةردي ،  )فيةةرار فنيةةت( يةةرإ أن الةةزمن هةةو العنصةةر اىكثةةر فعاليةةة وحضةةورًا فةةي أي  صةةة ، إ  يقةةول ت 

ن أن أعين المكان ال ي تحدث فيه ... في حين يسةتحيل ع ةيد تقريبةًا أال أمو ع ةا فةي ))يمكنني فيدًا أن أروي  صة دو 
، وفةي المقابةل لةةم  (5). وهة ا مةا يفعةةل التحديةدات الزمنيةة ل مقةةام السةردي أهةم بوضةةو  مةن تحديداتةه المكانيةةة((..الةزمن 

الةزمن فةي اىهميةة عنةد )باوةالر( إ  يةرإ  ينكر النقاد اآلخرون أهمية المكان ودورم في البناء السردي ، ف و مقددم ع ة 
أن المكةةان هةةو )) كةةل وةةيء حيةةث يعفةةز الةةزمن عةةن تسةةريع الةة اكرة ... الةة كريات سةةاكنة وك مةةا كةةان ارتباط ةةا بالمكةةان 

 .(6)أكثر ك ما أصبحت أوض ((
ي تحديةد فةالةزمن لروائةي ، فةدورم مكمةل لةدور إن أهمية المكةان ال تقةل عةن بقيةة العناصةر اىخةرإ المكونةة ل عمةل ا    

داللةةة الروايةةة ، فضةةاًل عةةن دورم فةةي تةة طير المةةادة الحكائيةةة ، وتنظةةيم اىحةةداث ، إ  يمكةةن القةةول ))ب نةةه يوةةكل المسةةار 
الة ي  يسة كه تفةام السةرد ، وهة ا الةةتالزم فةي العال ةة بةين المكةان والحةدث هةةو الة ي يعطةي ل روايةة تماسةك ا وانسةةفام ا 

رد لتوةةييد خطابةةه ، ومةةن ثةةم يصةةب  التنظةةيم الةةدرامي ل حةةدث هةةو أحةةد الم ةةام الرئيسةةية ويقةةرر االتفةةام الةة ي ي خةة م السةة
 .(1)ل مكان((
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 أنواع األمكنة :

 
لمةةا كانةةت الروايةةة عالمةةًا متخةةياًل ، فةةان فميةةع اىمكنةةة التةةي نفةةدها في ةةا متخي ةةة تصةةا  مةةن اىلفةةاظ ، ال مةةن 

ي ةة عةن اىمكنةة الوا عيةة ، ىن المكةان الروائةي)) ُيبنة  ع ة  ، وه م اىمكنةة المتخي ةة ليسةت بد(2)الموفودات أو الصور
أساس التخيل المح  ، لكنةه ال يكتسةب مالمحةه وأهميتةه ، بةل وديمومتةه ، إ ا لةم يتماثةل بدرفةة أو بة خرإ مةع العةالم 

يةًا  محضةًا ، وع   ه ا اىساس يتعامل الروائي مع عالمه المكاني باعتبةارم تصةويرًا ليو  (1)الحقيقي _ خارج الن  _((
إ  يصةةةو  الروائةةةي عةةةن طريةةةق ال يةةةة عالمةةةه الروائةةةي، ف ةةةي تمنحةةةه الحريةةةة فةةةي توةةةكيل أمكنتةةةه بموةةةاركة الوخصةةةيات 

 ووظائف ا المخت فة . 
وبعةةد االسةةتقراء الةةد يق لنصةةو  المةةدة المدروسةةة مةةن روايةةات )صةةنع اهلل إبةةراهيم ( وفةةدنا أن تقسةةيم المكةةان       

كةةةان المعةةةادي ، والمكةةةان العتبةةةة(   هةةةو التقسةةةيم المناسةةةب لدراسةةةة المكةةةان فةةةي ت ةةةه إلةةة  ت )المكةةةان اىليةةة   والم
 ةوفةق ثالثةع ة   الفرضية القائ ة ب ن عال ة المكان بالوخصةية البةد أن تتحةدد  االعتبارالنصو  ، آخ ين بنظر 

 .    (90)و)عال ة التنافر( و)عال ة الحياد( مستويات ، هي )عال ة االنتماء (
 لصفحات الالحقة دراسة كل نوع من ه م اىنواع ع   حدة وبويء من التفصيل .وسنحاول في ا

 -المكان األليف : -0
 

حةةةر  الروائةةةي )صةةةنع اهلل إبةةةراهيم( ع ةةة  تصةةةوير اىمةةةاكن التةةةي وةةةعرت في ةةةا الوخصةةةيات باىلفةةةة واىمةةةان، 
ومةةةن خةةةالل تفحصةةةنا  والتصةةةقت بقةةةوة فةةةي خيةةةال الوخصةةةية ، فخيةةةال اإلنسةةةان ينوةةةط عنةةةدما يفةةةد المكةةةان المالئةةةم لةةةه 

وفةةدنا أن اىمكنةةة المعاديةةة تكةةاد تطيةة  بوةةكل الفةةت ل نظةةر ع ةة  ت ةةه اىمةةاكن  -موضةةع البحةةث -ل نصةةو  الروائيةةة 
التةةي تةةرتبط بةة كرإ فمي ةةة أو مو ةة  سةةعيد مةةردت بةةه الوخصةةية ، ولكةةن هةة ا ال يعةةدم وفةةود بعةة  اىمث ةةة التةةي فسدةةدت 

 نمط المكان اىلي  في النصو  المدروسة . 
، وهو الممثةل اىول واىبةرز ىمكنةة الفضةاء الة اتي (99)عدد البيت من أول وأهم اىمكنة التي صنع ا اإلنسانيُ  

، ففيةةةه )) يقبةةةل اإلنسةةةان ع ةةة  ممارسةةةة نفسةةةه وعةةةيش حياتةةةه مةةةن حيةةةث هةةةو فةةةرد ، وفةةةي كنفةةةه يتحةةةرر مةةةن  يةةةود دورم 
اىدب الروائةي باعتبةارم ممةث اًل لمظ ةر الحمايةة  ، و د اكتسب البيت أهمية خاصةة فةي(98)االفتماعي ويسكن إل   اته((

واىمةةةةان لننسةةةةان ، ف ةةةةو ))يحمةةةةل صةةةةفة اىلفةةةةة وانبعةةةةاث الةةةةد ء العةةةةاطفي، ويسةةةةع  إلبةةةةراز الحمايةةةةة والطم نينةةةةة فةةةةي 
 .(95)ومن ةيرم ))يصب  اإلنسان كائنًا مفتتًا(( (94)، بل هو))عالم اإلنسان اىول(((93)فضائه((

و  )صنع اهلل إبراهيم(  ، وفةدنا أن البيةت لةم يكةن المكةان اىلية  الوحيةد ، هة ا مةن من خالل استقرائنا لنص
ف ةةة ، ومةةن ف ةةة أخةةرإ  ةةد يتحةةول هةة ا البيةةت _ فةةي بعةة  اىحيةةان_ إلةة  مكةةان معةةاد  ، ع ةة  مةةا وفةةدنام فةةي بعةة  

 الروايات ال سيما رواية )ور ( .
ه الوةاب الباحةث عةن اإلنطةالق والتحةرر ، فةال يفةد ففي ه م الرواية كان البيت مكانًا ُيكبدل حرية )ور (  ل 

بدياًل من البحث عن فضاء آخر ، ةير فضاء البيت ، يفد فةي كنفةه بعضةًا مةن عبةق الحريةة التةي ُحةرم من ةا ، بسةبب 
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كانتتت األوبزتتنا أمامتتي كتتاول  : دنتتو  الستتينما  )): سةةيطرة اىب ، فكةةان الوةةارع بكةةل تفصةةيالته المةةال  الوحيةةد لةةه 
د فيلم لسي  فيي دماء كافية طالما أن األفالم األنرى ذات ا  "صور" غير ملاحة ... أو العودة إلت  البيتت   وباللحدي

االنليتتار األنيتتر كتتان فتت  الحيييتتة إفنتتين لحتتت وفتتوش . لحتتت أا فتت  الزتتارع   جلتت  الناصتتية )حيتت  كزتت  ستتجا ر 
البانجو الذا يجلب الصتداع والغفيتان إذا كتان  ودين كبير( أو جند حانوت الميكانيك  مع أفراد الزلة وسيجارلين من

جل  معدة فارغة فم الزاا ف  ميه  الكورنيش الذا أقيم ف  موقع اسلراليج  جل  حافة لرجتة قديمتة لحولتت إلت  
ذا كانت لدى الميكانيك  ستيارة صتالحة للستير انليلتت المجموجتة إلت  المعتادا اليريبتة للللحتش بزتلة  ميلب ابالة )وا 

ايتتد متتن البتتانجو( فتتوش معنا تتا الزتتية )اليتتيية اللتت  ال يوجتتد مكتتان للجلتتوم أو النتتوم( والمواجهتتة متتع الطلبتتة والم
عنةد )وةر (  ، فةالراوي الع ةيم يكوة  عةن المكةان المفضةل (96)((ومحاولة ح  المعادلة المستلحيلة النفم واونرين (

لعةةالم الخةارفي ، ف ةةو يخةةرج إلة  الوةةارع بةةال منفةة  الحريةة الوحيةةد الةة ي مةن خاللةةه يطةل ع ةة  ا الة ي يعةةدد وهةو الوةةارع ، 
هد  ، عاطل عن العمل، وك ن الراوي أراد أن يخبرنا ب ن )ور ( ضحية مفتمةع فةائر ووا ةع ا تصةادي متةرد  ، ومةن 
ف ة أخرإ ضحية أب متس ط ال يفت  يردد الفميل ال ي يصةنعه ب هةل بيتةه منًفقةًا وكاسةيًا وطاعمةًا ل ةم، لة له كةان أمةام 

 ول السينما والتسكع في الووارع ، أو العودة إل  البيت ال ي عددم ضيقًا بسبب القيود المفروضة ع يه .خيارين دخ
  

فنةةةاء مفتةةةو  ، تفةةةد فيةةةه   و ةةةد يتحةةةول السةةةفن فةةةي الروايةةةة  ات ةةةا مةةةن مكةةةان  ي طبيعةةةة مي قةةةة و معزولةةةة إلةةة 
االت اليائمةةة المحيطةةة ب ةةم ، فع ةة  هةة ا لفةةة التواصةةل مةةع اآلخةةرين ، ومعرفةةة ال ةةالفةةة مةةن نةةوع آخةةر ، أن ةةا االوخصةةية 

اىسةاس  يتحةول السةفن )) مةةن مكةان الفصةل إلة  مكةةان ل وصةل مةع اآلخةرين...  ومةةن مكةان لتعطيةل اإلنتةاج الفكةةري 
عةةن طريةةق العزلةةة ، إلةة  مكةةان إلنتةةاج أفكةةار فديةةدة . ومةةن مكةةان ل صةةمت ، إلةة  مكةةان ل حكةةي . ومةةن مكةةان لحفةةب 

. و د تف   ه ا اىمر واضحًا فةي لقةاء )وةر ( بةالكثير مةن الوخصةيات ،  (91) ي ا ((المعرفة ، إل  مكان ل حصول ع
فتت  اناانلتتي  : ((واالطةةالع ع ةة  ظةةرو  اعتقةةال م وطبيعةةة الفةةرائم التةةي ا ترفوهةةا ، يقةةول الةةراوي مفسدةةدًا هةة م الحقيقةةة 

ستلم )بجتوار دلتو البتو  ( ألفت  الجديدة اللت  الستعت ألكفتر متن جزترين قتالالل واحلت  فيهتا كالعتادة أو  درجتة فت  ال
زرف نفسي ف  جالم زديد الفراء . جل  نالف الجرا م األنرى   كانتت لليلت  دوافتع غايتة فت  اللنتوع متن الفت ر ألب 
أو أبتتن قلتت  فتت  اليتترن المايتت  أو التتذا قبلتتي إلتت  جتتالع الموقتتف التتذا نزتت  جتتن رش قليتت  متتن المتتاء أمتتام دكتتان 

بالعصتت  والحجتتارة وحرقتتوا جفلتتي ألنتتي طالتتب بنصتتيبي متتن جتتدة م تتات متتن  نيتترا   كتتان  نتتا  متتن قللتتوا صتتدييهم
الجنيهات سرقو ا من أحد المنتابا   ومتن  أليت  بمطليتة زتيييي متن الطتابش الفتان  بعتد أن صتبي جليهتا كميتة متن 

متع  الكيروسين وأزع  فيعا النيران إلسليال ها جل  الزية   ومن قذف رأم نطيبلي بحجر فهزمي جندما اللي  بهتا
. وهكةة ا يسةةتمر الةةراوي فةةي سةةرد الفوانةةب اليامضةةة والكئيبةةة فةةي حيةةاة الوخصةةيات التةةي  (92)(( أمهتتا فتت  الطريتتش ...

التقةةة  وةةةر  ب ةةةا فةةةي إحةةةدإ زنزانةةةات العنبةةةر الم كةةةي ، وهةةة ا يقودنةةةا إلةةة  أن ل سةةةفن ثنائيةةةة م مةةةة هةةةي ثنائيةةةة االنفتةةةا  
ةم مةةن ضةةيق هةة ا المكةةان  و سةةوته الالمتناهيةةة ، فقةةد اسةةتطاعت واالنيةةالق ، أو ثنائيةةة الضةةيق واالتسةةاع   ، فع ةة  الةةر 

الوخصةةية أن تتحةةرر مةةن خةةالل حةةديث ا مةةع الوخصةةيات واليةةو  فةةي دواخ  ةةا ، ونحةةن هنةةا ال نقةةول أن السةةفن مكةةان 
ألي  يضفي ع   ساكنيه الراحة واىمن ، بقدر ما أصبحت الوخصةية توةعر فيةه بوةيء مةن الراحةة مةن خةالل حةديث ا 

يات اىخةةةرإ ، وهةةة ا اىمةةةر يقودنةةةا إلةةة  ف ةةةم فديةةةد ل حريةةةة ، إ  إن ))الحريةةةة ليسةةةت فةةةي تكوينيةةةة المكةةةان مةةةع الوخصةةة



 (    2102) 3السنة  – 6مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                                                    ع 

15 

 

وطبيعته ، ولكن ا في داخل اإلنسان ال ي يستطيع أن يط ق ه م الحرية من داخ ةه ، لتبةدد  يةد المكةان _ بية  النظةر 
أن يقمع ةةا أيضةةًا ، ليصةةب  مقيةةدًا فةةي مكةةان عةةن المكةةان الموفةةود فيةةه _ ليصةةب  حةةرًا فةةي مكةةان مقيةةد ، كمةةا يسةةتطيع 

. ويحمةةل السةةفن المعنةة  نفسةةه عنةةد وخصةةية )السةةفدا ( إ  بةةدأ يتةة   م مةةع السةةفن، خاصةةة عنةةدما وةةعر أنةةه  (91)حةةر((
))... لتو كنتت ال يتفةزأ منةه ، يقةول ل مت قةي المباور)وةر (ت  اً المكان ال ي ال يمكن أن ينس خ منةه ، ىنةه أصةب  فةزء

كر ح لغير ؟ طب وحت جيش إااا ؟ حت قف جلت  كزت  ستجاير؟ ولتو جييتت متين حيعتالجن  ؟ لتو كنتت أنرع بكرة لفل
لوا زرطة وال ممف  أو مهرع وحص  ل  حاجة ف  اليلب حيسفرون  جل  طو  ألعتال  بترع جلت  حستاب الدولتة   ال 

، لقةد أصةب   (80)(( من امتان ونتال. . بتم جمترا متا فكترت انت  ح قيت  حيتال  فت  الستجن أنا مزيت ف  سكة
السةةفن بالنسةةبة إلةة  )السةةفدا ( حالةةة ال تيةةادرم ، مثةةل العالمةةة الفار ةةة ، بةةل أصةةب   ةةدرم الةة ي ال يقةةوإ ع ةة  المفةةر منةةه، 
فالعالم الخارفي بكل تفصةيالته أصةب  ةريبةًا عنةه، فمالفةدوإ أن يخةرج اإلنسةان مةن عالمةه الة ي تة ل  معةه إلة  عةالم 

خصةية مةع المكةان حتة  تصةل إلة  أ صة  درفةات التمةازج المةادي والروحةي ، إ )) آخر ال ينتمي إليه ، وهنا تتحد الو
، فالمكةةان هنةةا فقةةد وا عيتةةه الماديةةة ( 89)تنوةة  بةةين اإلنسةةان والمكةةان عال ةةة متبادلةةة يةة ثر كةةل طةةر  في ةةا ع ةة  اآلخةةر((

لحةةدود ، وهنةةاه الخةةارج ليصةةب  محمةةاًل بةةدالالت فديةةدة ، ف نةةاه السةةفن حيةةث يعةةيش )السةةفدا ( مت لفةةًا معةةه إلةة  أبعةةد ا
 المحاط ب الة من الضبابية والمف ول ، والتي ال يرةب )السفدا ( في اال تراب من ا .  

وتتييةةر صةةورة البيةةت فةةي روايةةة)وردة( إ  يصةةب  البيةةت مكانةةًا مزدوفةةًا ، يحمةةل البطةةل تفاهةةه عةةاطفتي المحبةةة 
فةةي نفةةس )روةةدي( وةةعورًا باىلفةةة والةةد ء واالنتمةةاء، والكراهيةةة فةةي الو ةةت  اتةةه ، فع ةة  سةةبيل المثةةال يثيةةر بيةةت )وردة( 

والسبب هو حبه الوديد ل ا ، وتع قه بالمكان ال ي تقيم فيه ، بينما يفد في بيتةه المزيةد مةن اليربةة  والكراهيةة ، يقةول ت 
بيلت  ف  منا  يعترب وجتدت الجتو األسترا التذا حرمتت متن : كتان مستكنال نبيفتال مرلبتال جتامرال ب صتناف الطعتام ال)) 

اللت  للتتول  أمتترع زتتغالة مصتترية   وبالفاكهتة وجلتتب الستتجا ر األجنبيتتة ... كانتتا فت  مصتتاف األفريتتاء بالنستتبة لنتتا . 
وجلتت  التترغم متتن بستتاطة مستتكنهما فينتتي كتتان ال ييتتارن بتتالمنا  التتذا قيتتيت فيتتي طفتتولل  والتتذا بلتتت محلويالتتي 

عتتدن  الصتتغير التتذا لفككتتت مللتتي و بطتتت فتت  للنتتاق. باللتتدري  حلتت  لتتم يلبتتش بتتي فتت  النهايتتة غيتتر فرازتت  الم
المنلصف حل  أوزكت أن للمتم األر  باإليتافة إلت  فتراش أبت  الحديتدا الكبيتر وناانتة رنيصتة يلعستر إغتالش 
مصراجيها وكنبة لمتر  الصراصتير فت  جنبالهتا وجتدة مياجتد ملهالكتة جلت  أن أ تم متا كتان يميتا مستكن يعترب  تو 

وعن طريق العودة إل  الماضي_ نقةل لنةا موةاعرم المزدوفةة نحةو المكةان )البيةت( فة راد ، فالراوي _  (88)((بالطبع أنلي
أن ينتقةل بنفسةه مةن الوا ةع المة لم الة ي يةرز  تحةت وط تةه إلة  وا ةع آخةر ميةاير تمامةًا ، يوةعر فيةه باىلفةة والسةعادة ، 

ن يعةاني منةه فةي بيةت والةدم ، الة ي فكان بيت) وردة( بمثابة المتنفس الوحيةد لةه ل ةتخ   مةن الضةيط النفسةي الة ي كةا
ال يت كر منه سوإ بقايا أثاث و طع معدنية مت الكة . وفي ه ا المثال تتحد الوخصية مع المكةان وتة وب فيةه إلة  حةد 
كبير ، إ  إن) أهم ما يميز مسكن يعرب هو أختةه( وهنةا تتف ة  العال ةة الوثيقةة بةين المكةان والوخصةية ، فالمكةان هنةا 

، وا  ا كةةان المكةةان)) يتخةة  داللتةةه  ة ، وهةة م اىخيةةرة تعطةةي ل مكةةان  يمتةةه مةةن خةةالل توافةةدها فيةةهكوةة  عةةن الوخصةةي
التاريخيةةة والسياسةةية واالفتماعيةةة مةةن خةةالل اىفعةةال وتوةةابه العال ةةات ، فانةةه يتخةة   يمتةةه الكبةةرإ مةةن خةةالل عال تةةه 

 .(83)بالوخصية((



 (    2102) 3السنة  – 6مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                                                    ع 

16 

 

ه السةعادة و الطم نينةة ، فتةرتبط بةه إلة  درفةة التوحةد ويتحول البيت عند )وردة( إل  مكان ألي  تفد فةي كنفة 
التةام ، وتتفةاوز العال ةةة البعةد ال ندسةةي الوةك ي لةه لتةةدخل فةي حالةةة مةن التمةازج الروحةةي بةين االثنةةين ، فبعةد أن تةةدخل 
ة )وردة( إل  الفضاء المخي  في صةحراء الربةع الخةالي ، يسة ل ا دهمةيش عةن طفولت ةا ، وهنةا تتةداع  فةي  هن ةا حزمة

س لن  د ميش جن طفولل   ال ألذكر متن بيلنتا فت  جمتان )):من ال كريات الحميمة التي ربطت ا ب  ا المكان ، تقول 
سوى سيوط ستنة لبنيتة  أليت  بهتا أبت  فت  وجتي الزتمم قتا الل: يتا جتين الزتمم نتذا ستن الحمتار وأجطنت  ستن 

 تاد  لبللتي أزتجار السترد   التدور ملباجتدة لكت   الغاا    ألذكر جيدال بيلنا ف  صنعاء   بيت قديم ف  ح  برجوااا
منهتتا بستتلان متتن الكتتروم و المزتتمش و اللتتوا و النتتوي و الرمتتان   الييطتتع الهتتدوء ستتوى  تتدير اوبتتار وججاللهتتا 

. وهكة ا تسةتمر )وردة( (84)((وحبالها   ف  الحديية بركة مربعة ونافورة أمامهتا حجترة المفترع أو قاجتة االستلراحة ...
ت ةةا وصةةفًا تفصةةي يًا ، ويعةةود السةةبب فةةي  لةةه إلةة  كةةون الروايةةة تعةةيش حالةةة مةةن االتحةةاد الكامةةل مةةع بيت ةةا فةةي وصةة  بي

لةة له فةةال تيفةةل عةةن أي فزئيةةة فيةةه ، فةةالمو   الةةراهن الةة ي تعيوةةه الوخصةةية حفدةةز في ةةا هةة ا الفانةةب ، فح دقةةت روح ةةا 
ا ال تبةةار  مخي ةةة)وردة( وكثيةةرًا مةةا ت ةةو  بوةةريط بعيةةدًا حيةةث مرتةةع طفولت ةةا وصةةباها ، وتكةةاد صةةورة بيةةت الطفولةةة والصةةب

ال كريات ، فترفع عف ة الزمن إل  سنوات الطفولة في  له المكان اىثيةر ، بحثةًا عةن الطم نينةة المفقةودة فةي الحاضةر 
 الكريه التي تحيام مرةمة .

نةةة وبفعةةل الحةةروب التةةي سةةف ت روايةةة )العمامةةة والقبعةةة( حضةةورًا   ةةياًل لألمكنةةة  اىليفةةة ، إ  أن أة ةةب اىمك
نعةدم وفةود أمث ةة  أننةا ال إالان باىلفةة والمحبةة ، تتحول إل  أماكن ال يوعر نحوها اإلنس واىتراهنوبت بين الفرنسيين 

عال ةة القائمةةة ل مكةان الة ي تةره أثةرًا فمةياًل فةي نفةس الوخصةية ، ال سةةيما ت ةه اىمكنةة التةي كانةت وةاهدة ع ة  ت ةه ال
وفةي ت ةه اىمكنةة وة دت حياتةه تييةرًا واضةحًا فةي نمةط العال ةة بةين الفةنس اآلخةر ،  ،(85)و)بولين( بين الراوي/الواب 

فا ا كانت عال ته مع الخادمة )ساكتة( أخ ت اتفاهًا بدائيًا ، فان عال تةه مةع )بةولين( وة دت منحة  فديةدًا  ائمةًا ع ة  
ن كانةت طارئةة فرضةت ا الظةرو  الفديةدة كون ةةةةة متحضرةأسس  ةا مث ةت )) لقةاء حضةارتين ومفتمعةين و وخصةين ، وا 

مخت فةةةين تمةةةام االخةةةتال  ، أحةةةدهما مةةةن الصةةةعيد ، واآلخةةةر مةةةن بةةةاريس ، ىن العال ةةةة لةةةم تةةةتخط فةةةي العمةةةوم الحةةةدود 
 . (86)الفنسية إال في لحظات نادرة ((

 كةرإ فمي ةة ،  استفالبويحاول الراوي في الرواية نفس ا ، أن يخف  من  سوة السفن ومرارته ، من خالل  
جترى بينت  وبتين  قييت الليلة األول  بمفردا نا مال فتوش األر  البتاردة   ووجتدت الستلوى فت  لتذكر متايقةول ت )) 

، فع ةة  الةةرةم مةةن كةةون السةةفن مكانةةًا ل ضةةيق و االنيةةالق ، فةةان الةةراوي /  (81)(( بتتولين وبتت  طيفهتتا يلتتف بمنيللتت 
ه ا المكان بما فال في مخي ته من  كرإ مةا فةرإ بينةه وبةين )بةولين( الوخصية المركزية استطاع أن يخرج من بوتقة 

، وهكةة ا يتحةةول السةةفن بحضةةور المةةرأة المعنةةوي إلةة  مكةةان آخةةر أ ةةل  سةةوة وعدائيةةة ، فةةالمرأة بحضةةورها فةةي المكةةان 
تحيةل هة ا  ))تستطيع أن تحيل ه ا المكان إل  أفمل اىمكنة إ ا كان حضورها فمياًل . وتستطيع في الو ت  اتةه ، أن

. فةالمرأة  امةت  (82)المكان إل  أ ب  أالمكنة ، إ ا كان حضورها  بيحًا . ف ي التي تضيء المكان وهةي التةي تعتمةه ((
 باعادة هيك ية المكان من خالل ا حضورها المعنوي فيه .

 -_المكان المعادي ت8
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ا أن اىمكنةة المعاديةة توةكل مع مةًا من خالل االسةتقراء الةد يق لنصةو  )صةنع اهلل إبةراهيم( الروائيةة  ، وفةدن
نمةةا تخت ةة  وتتنةةوع مةةن روايةةة إلةة  أخةةرإ ، ولعةةل  بةةارزًا مةةن معةةالم المكةةان في ةةا ، وهةة م اىمكنةةة ال تتحةةدد بنةةوع واحةةد ، وا 
ة بةةةة هةةة ا النةةةوع مةةةن اىمكنةةةة يسةةة م فةةةي الكوةةة  عةةةن الكثيةةةر مةةةن فوانةةةب الوخصةةةيات وسةةة وك ا ، وتفسةةةير طبائع ةةةا ، 

والنفسةةية ، وهةة ا مةةايعزز ما كرنةةام سةةابقًا ، مةةن التةةرابط التةةام والعال ةةة المتبادلةةة )التةة ثر والتةة ثير( بةةين  وتكوينات ةا الداخ يةةة
المكةةان وبقيةةة العناصةةر السةةردية اىخةةرإ، و ةةد فسدةةد الةةدكتور )ع ةةي عبةةد الخةةالق( هةة م الحقيقةةة بقولةةه ت ))فالبيئةةة ميةةدان 

المةة ثرات )النفسةةية والوةةعورية والفكريةةة(  ... وتوضةة  أنمةةاط لحركةةة اىوةةخا  وطباع ةةا وعادات ةةا وانفعاالت ةةا ، وكةةل 
 .( 81)الس وه والدوافع(( 

 كرنةةا _فيمةةا سةةبق_ إن البيةةت هةةو مكةةان االلفةةة اىول كونةةه يمثةةل الةةركن الةة ي ي فةة  إليةةه اإلنسةةان ط بةةًا ل راحةةة 
، إال أنةةه يتحةةول فةةي بعةة  واالسةةتقرار ، والمتةةنفس اىوحةةد الةة ي يفةةد فيةةه المةةال  ل تحةةرر مةةن صةةخب الخةةارج الخةةانق 

الروايات إل  مصدر الوقاء والتعاسةة ، ففةي روايةة )وةر ( مثدةل البيةت ل وخصةية الرئيسةة )وةر ( مكانةًا ال توةعر فيةه 
واالطمئنةةان ، فع ةة  سةةبيل المثةةال ، عنةةدما ي تقةةي )وةةر ( ب)فةةون( ويسةة له الثةةاني عةةن مكةةان إ امتةةه ، يتةةردد  باىلفةةة

أراد أن يصتف لتي المكتان   فلتراءى لتي مدنلتي جنتد محطتة الملترو اوي هة م الم مةة ت )))ور ( في اإلفابةة تاركةًا ل ةر 
الذا للجمع فيي اليتاذورات ولفتو  منتي را حتة المجتارا ويغطيتي التذباب   والحتارات الملي تة بتالحفر والمطبتات لحلتش 

ا بصتتورة مستتلمرة . فوقهتتا أستتراب التتذباب والنتتاموم   والبيتتوت الصتتغيرة اللتت  يرلفتتع منستتوب األر  جتتن متتدانله
والغتترف اللتت  ييتتيم فيهتتا بتتين نمستتة أزتتنا. وجزتترة   والميتتاع الميطوجتتة وأجهتتاة الراديتتو والمستتجالت فتت  النوافتتذ 

، والبيت ال ي يسكنه )ور ( مع عائ ته ،هو فةزء مةن هة ا المكةان ،  (30)(( والميا   وميكروفونات المساجد واألفرا 
يسةةكنون فةةي  لةةه المكةةان ، فانةةه )أي المكةةان( يحةةره خيةةال الوخصةةية وهةةي  وبمةةا أن الوخصةةية هةةي أحةةد اىفةةراد الةة ين

ترسةةم فةةي مخي ت ةةا تفاصةةي ه ، كمةةا أن هةة ا الوصةة  يسةة م فةةي الكوةة  عةةن المسةةتوإ اال تصةةادي واالفتمةةاعي ل ةة الء 
 الناس ال ين يعيوون في  له المكان . 

الحريةةة وتكبيةةل الةة ات فكريةةًا وماديةةًا  باةتيةةال ال ترانةةهويعةةد السةةفن اىنمةةو ج اىكثةةر تمثةةياًل ل مكةةان المعةةادي ، 
ومعنويًا ، إنه))ب رة الحصار المكاني بل ويمكن عددم نقيضةًا لبةا ي اىمكنةة إ  يظةل معبةرًا عةن حضةور المةوت وتسةيي  

الة ين  بل وحت  ماديًا وفكريًا ، ويعد الروائي )صنع اهلل إبراهيم( مةن الةروائيين العةرب  ، (39)ال ات ومحاصرت ا ماديًا((
عاوةةوا تفربةةة السةةفن ، يقةةول فةةي إحةةدإ المقةةابالت التةةي أفريةةت لةةه ت ))أنةةا مةةدين لفتةةرة السةةفن بةةالتعر  ع ةة  عةةوالم 

، إن  (38) عديةةدة وثريةةة ووخصةةيات م مةةة ووفيةةة ، ومةةررت بتفةةارب فةةادة فةةدًا سةةاعدتني كثيةةرًا فةةي الكتابةةة اإلبداعيةةة((
ميزات ةا الفنيةة والفماليةة ، عائةةد إلة  طبيعةة التفربةة الحياتيةة التةةي هة ا التنةوع والتفةرد فةي وصة  السةةفون ك مكنةة ل ةا م

عاناهةةا الروائةةي فةةي ظةةل إ امتةةه القسةةرية فةةي ت ةةه اىمةةاكن المعاديةةة  ، ول ةة ا فمةةن ةيةةر المسةةتبعد أن تتفسةةد التفربةةة 
اىمكنةة ، فع ة  الوا عية ل كاتب في إحدإ رواياته وهةي رواية)وةر ( ، نعةود إلة  اىمث ةة التةي فسةدت هة ا الةنمط مةن 

ألفيتتت نفستت  فتت  غرفتتة كبيتترة ىول مةةرة فةةي حياتةةه ، يقةولت )) دخ  ةةايصةة  )وةةر ( ةرفةةة الحفةز التةةي  سةبيل المثةةال
للطنت جدرانها بالحبر وبيع الدماء وكلابات منللفة   واكلستت أريتها بالافتت ونلتيط متن البصتاش والبتو  . أزتار 

أنيتتم إليتتي   كتتان يرلتتدا جلبابتتال قتتذرال زتتش متتن منلصتتفي لتت  رجتت  يتتنم الجفتتة يجلتتم اليرفصتتاء جلتت  األر  كتت  
ليكزف جن صدرع وجورلي وزعرت بز ء من النوف فلجا للتي وميتيت إلت  ركتن بعيتد جتن البتاب . جلستت فتوش 
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، ف ةو ينقةل عبةر ( 33)(( مصطبة من األستمنت أستف  نافتذة جاليتة متن الييتبان الحديديتة مغطتاة بزتبكة متن الستل 
يةةر الممسةةر  طبيعةةة البيئةةة الفديةةدة التةةي دخ  ةةا )وةةر ( رةمةةًا عنةةه ، وهنةةا تتفسةةد موةةاعر هةة ا الوصةة  ل مةةروي لةةه ة

 الخو  والعداء تفام ه ا المكان . 
و د توعر الوخصية بالكرم والعداء نحو أحد أفةزاء البيةت ، دون البيةت ك ةه ، إلحساسة ا بثقةل الةزمن ، نتيفةة 

لةه تبعةًا لطبيعةة المو ة  ، فةا ا كةان )روةدي( فةي روايةة )وردة( الضيط النفسي ال ي يس طه ه ا الفزء دون ةيةرم ، و 
 د وفد في بيت )يعرب( الراحة والسعادة التي افتقةدها فةي بيةت أه ةه ، فةان الموةاعر تكةون ع ة  العكةس مةن  لةه فةي 
( إحدإ ةر   له البيت ، إ  تصب  اليرفة التةي يخت ةي في ةا )وة اب( ب)وة ال أو وردة( مكانةًا يوةعر تفاهةه )روةدي

))... لاايتد اليلتش بالتوتر والريبة ، فتبق  مواعر الوه تمزق أفكارم حول حقيقة ما يفري بين ما فةي الةداخل ، يقةول ت 
جندما الحبت أني يزلر  معها ف  الحترف األو  متن استمها   وبتدا لت  ذلت  نتذيرال بالزتيم . لكنت  لتم أكتن مستلعدال 

 زهاب   إل  إحدى الغرف.لما حد  قب  قلي    إذ انسحب االفنان   زهال و 
بدت جل  يعرب جالمات اللولر وواص  الحدي  بذ ن زارد . وكنتت ملتولرال مفلتي وقتد لركتا ا لمتام  جلت  الغرفتة   
كنت أجرف أن بها مكلبال نزبيال وميعدين وكنبة صغيرة   وكان بابها مواربال لكن  لتم ألتليط صتولال يمكننت  متن لبتين 

بنظةةةرات الوةةةه والتةةةوتر والريبةةةة ، مةةةن  بةةةل )يعةةةرب(  حاطةةةةالم  أسةةةوار هةةة م اليرفةةةة ، فخ ةةة  (34)((متتتا يجتتترا دانلهتتتا
و)رودي( تبدأ اىسئ ة تُثار وعالمات االستف ام تتوارد في  هن )رودي( حةول مةا يفع ةه االثنةان فةي ت ةه اليرفةة ، التةي 

ن مةةا ، وفعةةاًل تعتةةر  تحولةةت إلةة  مكةةان يبعةةث ع ةة  الوةةه وعةةدم االطمئنةةان ، ف ةةو يةةرإ أن ثمةةة أمةةر مريةةب يفةةري بي
 )وردة( في يوميات ا بوفود عال ة ةير ورعية بين ما .

ويبقةة  البيةةت عنةةد وخصةةية أخةةرإ وهةةي وخصةةية )وعةةد( مكانةةًا يبعةةث ع ةة  السةة م والم ةةل، فقةةد وةةعرت أن حريت ةةا 
، إلة   يفب أن تتوكل خارج أسوار بيت عم ا أبةي عةامر، وأن م وةر اىلفةة عنةدها  ةد انحةر  كثيةرًا عةن هة ا المكةان

مكةةان آخةةر ع د ةةا تفةةد فيةةه حريت ةةا ومسةةتقب  ا ، بعةةد أن فقةةدت ما فةةي  لةةه البيةةت ، تقةةول موف ةةة حةةديث ا إلةة  المت قةةي 
))... ال يوجتد متن المباور)رودي( نا  ة إليه معالم وخصية عم ا من خالل  له المكان ال ي أحتفزت بين أسةوارم ت 

وع متن المنتا  ... أنتا اللت  انلاجتت حتش العمت  فت  جمعيتة المترأة  و أكفر مني رجعية   إني ال يسمح لبنالي بتالنر 
يتتومين فتت  األستتبوع . وافتتش كتت  يكستتب ودا ويحصتت  جلتت  اليوميتتات . وجتتدا ذلتت  نبيتت  فتت  البيتتت بجتتوار اوجلتتي  

ملتر مفروزتة بالستجاد ومحاطتة بالوستا د    ت  لعترف كتم جتدد ا؟ أنتا  33 نتا  فت  الطتابش األجلت  قاجتة طولهتا 
وسادة   لغلش النوافذ ويياء المصبا  الكهربا   ف  جا النهار. كت  يتوم لجلتم  63لحبات المل  :  أحصيلها ف 

اوجة جم  ف  فسلان طوي  من اليطيفة محل  بتورود ذ بيتة صتغيرة وفصتو. متن الفيتة يستلغرش لطريا تا فت  
قيةةق ح ةةم حيات ةةا ، المتمثةةل فةةي ، لقةةد أصةةب  المكةةان سةةفنًا يقيةةد حركةةة )وعةةد( ويحةةول دون تح (35)(( اليتتد زتتهرال كتتامالل 

إكمال دراست ا الفامعية ، لة له فقةد اوةترطت التحةرر مةن سة طة عم ةا مقابةل تسة يم يوميةات والةدت ا ، إن تنةامي حالةة 
الصراع بين رةبة الوخصية في التحةرر واالنعتةاق ، وبةين ت ةه العوائةق االفتماعيةة التةي تحةد مةن ت ةه الرةبةة ، يفبةر 

بالعدائية تفام مكان ا ال ي نو ت فيه وتربت ، وه ا ي دي فةي الن ايةة إلة  حةدوث اإلنفصةام الوخصية ع   اإلحساس 
 والقطيعة التامة بين الوخصية ومحيط ا المكاني ال ي ترعرعت بين أركانه . 
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و ةةةد يتسةةةع المكةةةان المعةةةادي وال يقتصةةةر ع ةةة  اىمةةةاكن المي قةةةة فقةةةط ، بةةةل يتفاوزهةةةا إلةةة  مةةةدإ أوسةةةع وأوةةةمل، لتةةةدخل 
ية إلةةة  فضةةاء أكثةةةر سةةعة ورهبةةةة ، إن ةةا الصةةةحراء الواسةةعة ، بكةةةل فزئيات ةةا المرعبةةةة ، فبعةةد إختفةةةاء )يعةةةرب( الوخصةة

 وهةةامتباعةدة اىطةرا  ، فقةد هةرب أخ والةدلي ين ، تسةتيقظ )وردة( لتفةد نفسة ا وحيةدة مةع )دهمةيش( فةةي صةحراء واسةعة
ي لةم يتةره ل مةا أي م ، تقةول مصةورة  لةه المكةان الة بصحبة الدلي ين ، ولم يتركوا ل م سوإ النا تين والق يل مةن الطعةا

أييبن  د متيش قترب الفجتر  نهيتت الناقلتان و متا لرغيتان   أكلنتا بعت  اللمتر ولجا لنتا الزتاا ))  تخيار بالنفاة
واليهوة   الجهنا نحو الكفبان  جندما اقلربنا منها كانتت الزتمم قتد ألهبتت الرمتا . ارلعزتت نتاقل  بزتدة . رفيتت 

السير. زعرت بالدوار غاصت قتدماا حلت  التركبلين فت  الرمت  . صتعدت بصتعوبة وأنتا أجر تا نلفت  ... لتن ملابعة 
نسلطيع العودة وليم من مكان نلج  إليي وال يمكن أن أصعد كفيبال آنر من  ذع الكفبان المفاجتة  ليتد انلهينتا . لتو 

  الوقتت معريتان للوقتوع فت  زتبا  قيبلتتة أو لهنتا غربتال وقعنتا فت  يتد الستعوديين وزترقال فت  يتد الحراستيم   وطتو
، وهك ا تطوي الصحراء ن اية )وردة( و)دهميش( وتبقة  ن ايت مةا ليةزًا محيةرًا  (36)((  العطش حيوان ما  ذا فيالل جن
 وس ااًل لم يفد إفابة . 

إلطمئنةةان ، إ  وتبةةدو ةرفةةة المكتةةب فةةي روايةةة )أمريكةةان ي( مكانةةًا ال توةةعر فيةةه الي وديةةة )إسةةتر( بالراحةةة وا  
تعتبةةر وفةةود الةةدكتور )وةةكري( مع ةةا فةةي نفةةس اليرفةةة عائقةةًا يحةةد مةةن حريت ةةا و اسةةتقالل ا ، لةة له ، عمةةدت إلةة  تيييةةر 
وضعية مكتبي ما ، فيف س كل واحد من ما معطيًا ظ رم لألخةر . هة ا مةايتف   فةي الحةوار الة ي دار بين مةا ، إ  يقةول 

باقليتاب وانهمكتت فت  العمت  فتوش  ها جالستة إلت  مكلبهتا فحييلهتا   ردتطرقت الباب فم أدرت ميبيي   وجدلت)) 
كومبيولر محمو  . جلست إل  مكلب  معطيال بهرا إل  بهر ا وأنرجتت أوراش المتيلمر . قلبتت بينهتا لكتن وجود تا 

 نلف بهرا لم يزعرن  بالطم نينة . 
درت وجذبت أحد مياجتد الطاولتة وجلستت إليهتا حملت أوراق  ف  يدا وأاحت ميعدا إل  الوراء   قمت واقفال فم اسل

 . لوقفت جن الدش فوش الكمبيولر و اللفلت إل  ميطبة . 
 قلت مويحال :  ذا ويع مريح أكفر .

 أجابلن  ف  حدة : ل  وليم ل  .
 رفعت حاجب  مد وزال وقلت : جفوال ؟ 

 قالت بنفم اللهجة الحادة : جلوس   كذا يزوش أفكارا .
 أم أغيب . لم ادر    أيح  

 إسلطردت : أنا أحب ارلداء الجوبات اليصيرة و الجلوم جل  راحل  .
كتتان متتوقع  الجديتتد يستتمح لتت  فعتتالل برييتتة ستتاقها اليستترى اللتت  كزتتفت جنهتتا الجوبتتة . و كانتتت ستتاقال جاديتتة بتتاراة 

 العبام لعجا جن نلب لب كه  ف  سن  . وكنت أفي  ساجديها . 
 بها جيب . قلت . وجين  جل  ساقها : ليم 

 قالت : العرب اليفكرون إال ف  ز ء واحد . 
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ففي هة ا المثةال تتحةول اليرفةة التةي اعتةادت )إسةتر( التوافةد في ةا إلة  مكةان اليبعةث  (31(((  قلت : فعالل    ذا صحيح
، ع ة  الة ي ال ي مةه مةن المةرأة سةوإ الفسةد  ع   االطمئنان و الراحة ، بوفود البروفيسور العربي المصري )وكري( 

 حد تعبير)إستر( .
         
لقد  دم )صنع اهلل إبراهيم( في رواياته أوكااًل متعةددة ومتنوعةة مةن المكةان اىلية  والمعةادي ، ولةم يكةن البيةت     

المكةةان اىليةة  الوحيةةد فةةي هةة م الروايةةات ، بةةل تعةةددت أوةةكال المكةةان اىليةة  ، فضةةاًل عةةن  لةةه فقةةد كةةان توافةةدم أ ةةل 
 أنواع و أوكال اىماكن المعادية التي تنوعت أيضًا ، فمن ا ت السفون ، البيوت ،  الصحراء .بكثير من توافد 

رئيسةةة وثانويةةة ، فالمكةةان رمةةز مةةن  ، ن هنةةاه عال ةةة واضةةحة بةةين المكةةان والوخصةةياتإالقةةول  نةةاوأخيةةرًا يمكن
ويحةدث العكةس  ،إلحسةاس باالنتمةاء خصةية ارموز االنتمةاء بالنسةبة ل وخصةية إ ا كةان هة ا المكةان أليفةًا ينمدةي فةي الو

المكةان مةةا هةو إال عنصةر محايةد ، يحمةةل فةي فةوهرم داللةة العةةداء و ف لةه ، وع ةة  هة ا اىسةاس  المكةان ةيةركةان  إ ا
النفور ، مث ما يحمل داللة اىلفة و االنف اب ، ف  م الداللة ةير مت ص ة في  ات المكةان ، بةل هةي مت صة ة فةي  ات 

ا يةةدور فةةي داخةةل المكةةان مةةن عال ةةات وحقةةائق هةةو الةة ي يوةةكل هويتةةه عنةةد الوخصةةية فتصةة  الوخصةةية نفسةة ا ، فمةة
 المكان آن اه باىلفة أو المعاداة . 

    
  
 

 -المكان العلبة :
ال يمكةةن أن تخ ةةو النصةةو  الروائيةةة _فةةي اليالةةب_ مةةن وفةةود المكةةان العتبةةة في ةةا، بسةةبب المسةةاحة الواسةةعة التةةي 

 وه ا اىمر يرفد الروائي بفضاء أوسع في تكوين اىمكنة المناسبة لبناء الن  السردي . ييطي ا البناء الروائي ، 
وتتمثل ه م اىمكنة في الممرات، والمداخل ، واىبةواب، والسةاللم، والنوافة  الموةرفة ع ة  الوةوارع ، كمةا يتمثةل فةي   

 ات اىمةةةةةةةةةةةةةاكن التي ترتبط بالمدن كالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح
 .  (32)والووارع ، والحانات، ووسائط النقل ، والفسور ، والقنوات 

ويرتبط بفضاء العتبة الفضاء الواصل ال ي))يربط بةين عةالمين أو مفتمعةين أو ثقةافتين أو مةا يةدل ع ة  كةل هة م    
والسةةةفينة وحتةةة   ، ويتمثةةةل كةةة له فةةةي النوافةةة  والعربةةةات والمطةةةر(31)... مةةةا يةةةربط الةةةداخل المختنةةةق بالخةةةارج المنفةةةت ((

، ولمةةا كةةان (40)اىحةالم، فةةبع  الوخصةيات  د))تبتعةةد عةن ضةةيق الةداخل عبةةر وسةائل أخةةرإ كةالح م ب وةةياء مخت فةة((
ل  ا الفضاء ت ثيرم الطارئ في سير اىحةداث ، فةان وةعور الوخصةية أثنةاء توافةدها فةي هة ا المكةان هةو وةعور طةارئ 

، وفيمةا يتع ةق بةالزمن ، فةان الةزمن الموفةود فةي فضةاء العتبةة ، يتخطة  ك له إ  ال ي بث أن يزول بزوال  له المكةان 
حةةدود الةةزمن الطبيعةةي ، بسةةبب الحالةةة النفسةةية التةةي تمةةرد ب ةةا الوخصةةية ، فةةال يصةةب  ل ةةزمن وفةةودم المةة لو  ، إ  ))ال 

 .(49)يصب  ممكنًا إال الزمن المت زم حيث تعادل ال حظة فيه أعوامًا وعورات اىعوام((
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كننا اإلحاطة بفميع أنواع أماكن العتبة في نصو  )صنع اهلل إبةراهيم(  لة له سةنتناول اىمكنةة التةي وةكد ت ال يم  
عالمةةةات م مةةةة فةةةي سةةةير اىحةةةداث ، كون ةةةا أمةةةاكن تةةةدور فةةةي ف ةةةه زمةةةن اىزمةةةة الموةةةحون بةةةالق ق والخةةةو  والتةةةوتر 

 واإلنفعاالت النفسية المخت فة .
م الفعةال والمة ثر فةي سةير اىحةداث الروائيةة وتطورهةا، باعتبةارم البة رة التةي في رواية )وةر ( كةان ل وةارع حضةور    

انط ةق من ةةا الحةةدث الرئيسةي ، ففةةي هةة م الروايةة يوةةكدل الوةةارع الفضةةاء الرحةب الةة ي ي فةة  إليه)وةر ( هربةةًا مةةن سةة طة 
ا عبةق االنطةالق والتحةرر اىب وسخريته التي ال تنت ي ، فضاًل عن أن الوارع مثدل له فسةحة الحريةة التةي يتةنفس من ة

))كانتتت األوبزتتنا أمامتتي كتتاول  : دنتتو  الستتينما وباللحديتتد فتتيلم لستتي  منتتي دمتتاء كافيتتة طالمتتا أن ، يقةةول الةةراويت 
األفتتالم األنتترى ذات ا "صتتور" غيتتر ملاحتتة ... أو العتتودة إلتت  البيتتت   اإلنليتتار األنيتتر كتتان فتت  الحيييتتة إفنتتين : 

جل  الناصية )حي  كز  السجا ر ودين كبيتر( أو جنتد حتانوت الميكتانيك  متع  لحت  فوش. لحت أا ف  الزارع  
أفراد الزلة وستيجارلين متن البتانجو التذا يجلتب الصتداع والغفيتان إذا كتان جلت  معتدة فارغتة فتم الزتاا فت  ميهت  

ذا كانتتت لتتدى  الكتتورنيش التتذا أقتتيم فتت  موقتتع استتلراليج  جلتت  حافتتة لرجتتة قديمتتة لحولتتت إلتت  ميلتتب ابالتتة ) وا 
الميكانيك  سيارة صالحة للسير إنليلت المجموجة إلت  المعتادا اليريبتة للللحتش بزتلة الطلبتة والمايتد متن البتانجو( 
فوش معنا ا الزية )الييية حي  ال يوجد مكان للجلوم أو النوم( والمواجهة )مع التنفم واونترين( ومحاولتة حت  

نتقاليًا ي ف  إليه )وةر ( ليةنفس عةن ضةيقه المةزمن بةالوا ع الة ي يحيةام فالوارع وكدل مكانًا إ  (22)المعادلة المسلحيلة((
مع أفراد عائ ته ، ف  ا الواب ما هو إال عينة من المفتمع المصري ال ي يعاني فيةه الوةباب مةن ظ ةم الوا ةع السياسةي 

ل هةي التةي دفعةت فر  العمل وتفوةي الفقةر والحرمةان، وضةياع الحاضةر والمسةتقب فانعدامواإلفتماعي واال تصادي ، 
ه ا الواب أن يتسكع في الوةوارع مةع أفةراد وة ته يتعةاط  الممنوعةات ، مةن دون أن يكةون لةه هةد  محةدد يسةع  إلة  
تحقيقه ، لقد وكل الوارع في ه م الرواية مكانًا فاعاًل وم ثرًا في  هن الوخصية وس وك ا باعتبارم البة رة اىسةاس التةي 

 .  انط قت من ا أحداث ه م الرواية 
وفي موضع آخر في الرواية يتحول الوارع إل  مكان توعر تفاهه الوخصية بةالخو  و الرهبةة ، إ  يكوة  عةن      

)) جا تدت حلت  اقلربتت لحظات التوتر وعدم االستقرار النفسي التي رافقت )ور ( أثناء مةرورم ب ة ا الوةارع ، يقةول ت 
الزتارع غريبتال كت ن  أراع ألو  مترة   ولنبهتت ألزتياء لتم  من إحدى الفلحات المسورة من أج  نسمة  تواء   بتدا لت 

ونطتتوالهن المرلبكتتة ولحبتتت أن النتتام لمزتت   أجر تتا ا لمامتتال متتن قبتت  : حركتتة النتتام والستتيارات وأزتتكا  النستتاء
مةرد الة ي . فالوارع ال ي مرد  به )ور ( ه م المرة ، هو عينةه الوةارع (43)((أحد  كالمنومة وأن سيارلنا لم لفر ا لمام

نه ه م المرة يرام بمظ ر ووةكل ةةريبين ، فةاليوم يمةر بةه وهةو فةي العربةة التةي تقةودم إلة  أال إبه  بل  له عدة مرات ، 
السفن ، ينظر إليه عبر القضبان ، ومن خالل ا ، فر يته له تحاكي حالته النفسية المت زمة ، ووةعورم بةالق ق والتةوتر ، 

نما بما تصبه النفس ع يه من مواعر(( ومن هنا كانت ر يته ل  ا المكان ليس  .  (44)في  اته فقط ))وا 
و ةةد يكةةون الوةةارع فةةي  روايةةة )أمريكةةان ي( فضةةاء العتبةةة الةة ي ي فةة  إليةةه الةةدكتور )وةةكري( مةةن أفةةل معرفةةة  

المزيةةد عةةن المةةرأة ، واكتوةةا  سةةر  لةةه الكةةائن العفيةةب ،  لةةه السةةرد الةة ي يكمةةن فةةي الفسةةد وحةةدم ، يقةةول الةةراوي ت 
.لكن زهوة البح  كانت جميية لتدا منتذ الصتغر . فتدأبت جلت  اللجتوا  فت  زتوارع الحت  وحواريتي رافعتال رأست  ))..

إل  أجل  جل  أم  أن أرى من نال  أسيجة الزرفات الطرف اونر من اللغا . لتم أوفتش أبتدال فت  مستعاا وجت  متا 
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ما إحتدى قتدميها إلت  الستاش األنترى . لمكنت منتي  تو لمحتة ستريعة ذات مترة لتركبلين ملباجتدلين أستندت صتاحبله
. فالرةبةة (45)((يومها اندفعت الدماء ف  جروق  دون أن أفهم السبب ولعذر جل ي المز  إال بعد أن  تدأت مزتاجرا

كةان الوةيل الوةاةل فةي حيةاة )وةكري(  –تفاصةيل فسةدها  –في استكوةا  المةرأة ، ومعرفةة الطةر  اآلخةر مةن ال يةز 
فقةةد كةةان تفوالةةه فةةي الوةةوارع ، ومرا بةةة الوةةرفات ، ع ةة  أمةةل أن يةةرإ مةةا يسةةاعدم فةةي فةةه  عنةةدما كةةان صةةييرًا ، لةة له

طالسم  له ال يز المحير ، ويبدو أن ه م اىمكنة  د  كرها الروائي دون وصةف ا وتحديةدها ، بعالمةة مميةزة ، لتصةوير 
 صةيب بحالةة مةن الة هول فالفسةد  الحالة النفسية ل وخصية في ت ه ال حظة التي واهد في ا بعضةًا مةن تفصةيالت  لةه

 واالضطراب منعته حت  من الحركة . 
ويعةةد البةةاب مةةن أمكنةةة العتبةةة التةةي ورد  كرهةةا فةةي نصةةو  )صةةنع اهلل إبةةراهيم( الروائيةةة   وهةة ا نةةابع مةةن طبيعتةةه     

 –تم افتيازهمةةا ووظيفتةةه التةةي تفعةةل منةةه المةةدخل الطبيعةةي ل مكةةان ، ويتفسةةد البةةاب )) حةةدًا فاصةةاًل بةةين عةةالمين ... يةة
، ففي رواية )وةر ( تبةدو (46)فيتحقق االنتقةةةةةةةال من عةةةةةةةةالم إل  عالم آخر مياير ، وربما منةةةةةةةا   (( –طةةةةةوعًا أوكرهًا 

) ه م الميايرة أو ه ا التنا   انتقااًل لألسوأ ، إ  كان عبور )ور ( لبوابة السفن عبورًا إل  عالم أكثةر  سةاوة وظ مةًا )
لوقفت جربة السجن أمام بوابة ينمة ميوسة من النزب الفيي  لعلو ا الفلتي لعلتن جتن رستالة الميسستة بكلملتين 
ميليتتبلين  متتا " الل ديتتب واإلصتتال  " . .. فالبوابتتة اليتتنمة كانتتت لحلتتوا فتت  منلصتتفها جلتت  بتتاب صتتغير بحجتتم 

قتدم . جند تذ ألفت  نفستي فت  فنتاء مربتع أقتيم اليامة اإلنسانية لطلب المرور مني اليفا فوش حتاجا نزتب  بارلفتاع 
وسطي نصب غام  لحيط بي دا رة متن الحجتارة الملونتة ماروجتة بالنجيت  والا تور   بعتد  تذع االفللاحيتة الميتللة 
سيش إل  قاجة كبيرة اادحمت بالوافدين الجدد وبجيوش الذباب الل  كانت ليوم بعمليات إقالع و بتوط منلبمتة فتوش 

، فبوابةة السةفن مثد ةت الحةد الفاصةل بةين عةالمين متنا ضةين ، (41)((  لنافرت اإلفرااات حو  فلحلتيمرحا  ف  الركن 
عةةالم الحريةةة واالنطةةالق ، وعةةالم الكبةةت واالنيةةالق ،  )وةةر ( الةة ي  دمةةه لنةةا الةةراوي ع ةة  أنةةه الوةةاب الةة ي عوةةةق 

هة م البوابةة الكئيبةة التةي أصةبحت آخةر ع ةدم  الحرية والحركة والتفوال الدائم في اىسةواق والوةوارع ، ف ةا هةو اآلن ي ة 
بةة له العةةالم ، فموةةاعرم فةةي ت ةةه ال حظةةات م يئةةة بةةالق ق والتةةوتر ، تحةةاكي الفانةةب النفسةةي الق ةةق الةة ي فسةةدته لحظةةة 

 الدخول إل  ت ه البوابة.
الت  يةام الحالةة التةي وفي رواية )وردة( يرتبط الباب أيضًا ببع  الدالالت المتفر ة  ات اىهمية، ومن ت ه الدال      

ع ي ا الباب _ كونه مفتوحةا أو مي قةًا_ وةاهدًا ع ة  طبيعةة العال ةة القائمةة بةين )وردة( و)وة اب( فةالراوي كةان يتةوفس 
بتتدت مةةن طبيعةةة ت ةةه العال ةةة ، ومةةا زاد مةةن توفسةةه ، إنفةةراد االثنةةين فةةي ةرفةةة واحةةدة وبةةاب مةةوارب ، يقةةول الةةراوي ت ))

وكنت ملولرال مفلي وقد لركا ا لمام  جل  للت  الغرفتة كنتت ،  وواص  الحدي  بذ ن زاردجل  يعرب جالمات اللولر 
أجرف أن بها مكلبال نزبيال وميعدين وكنبتة صتغيرة   وكتان بابهتا مواربتال لكنت  لتم ألتليط صتولال يمكننت  متن لبتين متا 

، وهةو يعةيش ت ةه ال حظةات التةي  ،  )رودي( يصور لنا طبيعة مواعرم المتسمة بالتوفس والتر ب(42)((يجرا دانلها
رافقةةت  لةةه المو ةة  ، فعال ةةة )وةة اب( ب)وردة( كانةةت تثيةةر اىسةةئ ة فةةي مخي ةةة )روةةدي( وفةةي اليوميةةات وفةةد اىفوبةةة 
التةةي كةةان يبحةةث عن ةةا ، والتةةي كوةةفت عةةن حقيقةةة ت ةةه العال ةةة . وعنةةدما يسةةتيقظ )روةةدي( مةةن النةةوم ، يكتوةة  فقةةدان 

عند الباب ، يبدأ باسترفاع بع  التفاصيل التي سبقت عم يةة الفقةدان ت ةه ، يقةول ت )) الفزء اىخير من اليوميات ، و 
نيلتت البصتتر بتتين النافتتذة المواربتتة والبتاب   كانتتت السلستتلة المعدنيتتة متتدالة بجتوار اليفتت  ولتتذكرت أنتت  فبيلهتتا بمجتترد 
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. (41)قلهتتا كمتتا  تت  اون ((دنتتول    لتتذكرت أييتتال أنتت  لتتم أناجهتتا جنتتدما فلحتتت البتتاب للهنتتدا . كانتتت متتدالة و 
فالوخصةةية تنقةةل لنةةا موةةاعرها الموةةوبة بةةالق ق والتةةوتر والضةةيق عنةةدما تكتوةة  فقةةدان اليوميةةات ، فالبةةاب ع ةة  حالةةه ، 
والس سة ة لةةم تزحةةز  عةن مكان ةةا ، عنةةدما فةةت  البةاب ل  نةةدي ، وفةةي هةة ا إوةارة واضةةحة إلةة  ضةة وع أبةي عةةامر فةةي هةة م 

)وعد( بصورة مستمرة من أفل أن تعطيه ت ه اليوميةات ، فضةاًل عةن كونةه دائةم المرا بةة الم امرة ، كونه كان ي   ع   
 لحقيبة )رودي( عندما كان في بيته . 

ل ةةدكتور )وةةةكري( ، إ   وفةةي روايةةة )القةةةانون الفرنسةةي( / يتف ةة  الفانةةةب اآلخةةر مةةةن وخصةةية )سةةي ين( واضةةةحاً        
يتد ا وفلحتت البتاب وغتادرت المصتعد فنرجتت ورا هتا   وقفنتا  متدت يدور بين ما الحوار اآلتي عند باب المصعدت )) 

أمام بابي المفلو  وواصلت فورلها و   لللفت حولها لكن أحد لم يهلم بنا من الجالستين فت  البهتو . ومتر بنتا نتاد  
 دون أن يللفت إلينا . 

 سمع    لعال  إل  غرفل  . قلت : أ
 قالت : ال 

 إذن غرفل  .  -
 .   قالت : ال طبعال . أنت زن. ساذع

 بدأت أغيب . 
 لسلفان  ف  جمد ؟ ما اونية ؟ لكن لم أصفع امرأة ف  حيال  وال حل  رجالل . 

 ولجت المصعد فهممت بملابعلها . 
 قالت : لن أصعد مع  وحدنا . 
 لمصعد بوجي زاحب . وقفت لحبة للطلع إل  دان  ا

 زنصية أنرى لمامال . 
 أزرت لها بيدا قا الل : لفيل  وحد  . لرددت لحبة و   لل ملن  فم قالت سنللي  ف  جالم آنر أوال نللي  . 

 . (31)أغليْت الباب وبييت واقفال 
، إال أن سةوء الطةالع يبقة  فعند الباب يحاول الدكتور )وكري( أن يحقةق لنفسةه إنتصةارًا فنسةيًا خةارج حةدود ب ةدم       

تالو  ح م الةدكتور )وةكري( ورةبتةه فةي أن يقةيم عال ةة فنسةية يي ين( رفضًا  اطعًا، وعند الباب رفيقًا له ، فترفضه )س
ةال  ةا البةاب يصةب   خارج حدود ب دم ، فيسقط القنةاع عةن وفةه الةدكتورة )سةي ين( مع نةًا عةن وخصةية أخةرإ تمامةًا ، وا 

)) لن ألصت  بهتا ولتن أصتعد إلت  غرفلهتا ين نفسيين يت رف  بين ما )وكري( وهو يحاور نفسه ت حدًا فاصاًل بين وضع
. والظةاهر أن الةدكتور ) وةكري ( كةان (59)(( ولن أمتدد إقتامل     ت  ستلللفن ولعلتذر أو لت ل  ولطترش البتاب ولبكت 

 يمنيد نفسه أن تعود إليه وتعت ر وه ا ما لم يتحقق . 
أحةةد أهةةم اىمةةاكن التةةي تمثةةل صةة ة بةةين الةةداخل و الخةةةةةةةةارج ، إ  تعةةد )) نقطةةة تةةالق بةةين الةةداخل  تتتتافذةالنتتتتتتتتتتتعةةد     

، كما تعد وسي ة ت يي المسافات والحدود فضاًل عن  درت ا ع   إضفاء أبعاد أخرإ ع   المكةان ومنحةه (58)والخارج ((
 رج إل  الداخل . عمقًا يسم  باحضار العديد من المرئيات و المواهد من الخا
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ففي رواية )وردة( يمضةي روةدي إلة  النافة ة محةاواًل تتبةع أي حركةة أو صةوت  ةد يوةكل عةدوانًا ع يةه ،بعةد أن نفةا     
أغليتتتت البتتتاب نلفتتت  مةةةن مطةةةاردة السةةةكارإ الةةة ين كةةةانوا يتعقبونةةةه فةةةي الوةةةارع المحةةةا ي ل فنةةةدق الةةة ي يقةةةيم فيةةةه ت )) 

المطلة جل  حدييتة الفنتدش النلفيتة . كانتت ستلا ر ا مستدلة لكتن بهتا فرجتة  بالسلسلة المعدنية ومييت إل  النافذة
ف  الوسط لطلعتت منهتا إلت  النتارع   وقفتت بر تة دون حترا  ودون أن ألمتح أفترال لحركتة أو أستمع صتولال   زتددت 

لراوي / ، فةةةا(53)(( طرفتتت  الستتتلارة محكمتتتال إغالقهتتتا فتتتم أزتتتعلت مصتتتبا  النتتتور المجتتتاور لستتتريرا وأدرت اللليفايتتتون
الوخصية المركزية ينقل لنا مخاوفه وهو يت مل الخارج من خالل الناف ة المط ة ع ة  حديقةة الفنةدق ، وهةو بة له يفسةد 

 عتداء ع يه . ي مرد به عندما حاول السكارإ اإلحالته النفسية المضطربة ، ووعورم برهبة المو   ال
ًا ع   الدكتور)وةكري( فيصةب  الةزمن موةحونًا بةالتوتر واإلنفعةال وتمارس الناف ة في رواية) أمريكان ي( ضيطًا نفسي    

... ، عنةدما رأإ موة دًا كةةان يتمنة  أن يةرام منةة  أن كةان مراهقةًا ، ف ةةا هةو اآلن يتحقةق وهةةو فةوق السةتين ، يقةةول ت )) 
كانتت حملت جلبة سجا را ونرجت إل  الحدييتة. نطتوت نحتو ركتن اللتدنين وحانتت منت  نبترة إلت  نافتذة جيرانت . 

المرأة ما لاا  فوش األريكة لكنها كانت جارية لمامال ومنلصبة ف  متواجهل  وقتد إنستد  زتعر ا جلت  وجههتا وأنفت  
 مالمحي   وأدركت أنها لعلل  زنصال ما وللحر  فوقي. 

لستمرت فت  مكتان  وقتتد لستارجت دقتات قلبتت  . لتذكرت ستنوات مرا يلتت  اللت  ستيطرت جليهتتا أمنيتة مزتا دة لحبتتة 
، ويبةةدو أن النافةة ة أسةة مت فةةي  (54)((و تتا   للحيتتش فتت  نهايتتة العمتتر بعتتد أن لتتم يعتتد األمتتر ستترال أو ذا بتتا كهتتذع. 

تصوير الحالة النفسية ل وخصية في ت ه ال حظة ، عندما رأإ مو دًا كان يتوق ر يته في زمان ومكان مخت فةين ، لقةد 
ين ، عالم الداخل ، وعةالم الخةارج ، عالمةه الةداخ ي المتة زم كانت الناف ة ، هنا، بمثابة ح قة الوصل بين عالمين  مخت ف

 الم يء باإلخفا ات العاطفية والفنسية ، والعالم الخارفي المنفت  إل  أبعد الحدود ، ال ي تمث ه ت ه المرأة العارية.   
يسةترفع عنةدم كةل في روايةة )وردة( فضةاء العتبةة الة ي يبةث )روةدي( عنةدم وةكوام وحزنةه وهةو  زاطئ الني ويمثل     

كنت بعد أن ألركهتا أمزت  طتويالل ك مة أو إوارة تبدر من )وردة( ع   أمل أن يفد لنفسه مكانًا في   ب ا ووفدان ا ت ))
يماءالها   مفلزال بينهتا جمتا قتد  جل  زاطئ الني  دون أن أجب  بالزيوش المنلزرة ف  حذا   وأنا أسلعيد كلمالها وا 

ويغزتان  األست  العميتش جنتدما للنتا   إلت  ستمع  أغنيتة لعبتد الو تاب أو جبتد  يكزف جن جاطفتة ناصتة أاا ت   
الحلتتيم حتتافب . كتتم متتن الستتجا ر دننتتت فتت  إستتلغراش وأنتتا أستتلمع إلتت  أغنيتتات "بلمتتوع" و " أ تتوا " و " أستتمر يتتا 

اد النفسةية التةي ، لقةد كوة  هة ا المكةان عةن حقيقةة اىبعة(55)(( أسمران " أو وأنا أزتكو ألحتد أصتدقا   حبتال بغيتر أمت 
تمخضت عن ت ه التفربةة العاطفيةة الفاوة ة ، فالحةب الة ي كةان ُيمندةي )روةدي( نفسةه بةه ، لةم يكةن إال حبةًا مةن فانةب 
واحةةد ، مةةن فانبةةه هةةو فقةةط ، فةةي حةةين كوةةفت )وردة( فةةي يوميات ةةا عةةن حقيقةةة موةةاعرها نحةةو )روةةدي( فكانةةت هةةي 

حب ا ، و د ت خر ه ا اإلعترا  الة ي اسةتيرق أكثةر مةن ثالثةين سةنة اىخرإ تتمن  في  رارة نفس ا أن يوعر )رودي( ب
  . 
وتمثل )حديقة اىورمان( فةي روايةة )أمريكةان ي( فضةاء العتبةة الة ي يتسةكع فيةه الدكتور)وةكري( مةع )فمةاالت( وهةو    

قتتررت وفتت  أحتتد األيتتام استتلجمعت أقصتت  متتا أملتت  متتن زتتجاجة و يحةةاول أن يبةةو  ل ةةا بحقيقةةة موةةاعرم ، يقةةول ت ))
مفالحلهتتا . جريتتت جليهتتا أن نلستتكع فتت  حدييتتة ) األورمتتان( الميابلتتة لمبتتان  الجامعتتة   كنتتت أبحتت  جتتن ديكتتور 

 مال م لما أنا ميدم جل  من جنون.
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للهتتب نتتدا ا   وارلبكتتت نطتتوات قتتدميها فتت  الحتتذاء  النتتذت الا تتور والنبالتتات أحجامتتال يتتنمة ولو جتتت ألوانهتتا  وا 
 الواطئ الملرب .

، ففةةي هةة ا المكةةان تنتةةاب (56)(( لمتتة . فلتتم أستت لها زتتي ال . لتتم أستت لها حلتت  إذا كانتتت لبتتادلن  المزتتاجرلتتم لفتتي بك
الضةةع  والتةةردد  يبةةدو أن، و   الوخصةةية موةةاعر التةةردد والخةةو  فةةال يقةةوإ ع ةة  البةةو  بموةةاعرم، والتصةةري  بعواطفةةه 

وةكري( فةي كةل سةنين حياتةه ، والتةي أثةرت سة بًا ) فةات التةي كةان يعةاني من ةا الةدكتوروفقدان الثقة بالنفس من أبةرز اآل
 مو فًا ةير سوي من المرأة .   اتخا مع   استقرارم العاطفي والنفسي ، وبالتالي 

أمةةا اىمةةاكن المتحركةةة فقةةد وةةكل ظ ورهةةا بوصةةف ا أمةةاكن عتبةةة حضةةورًا نةةادرًا فةةي النصةةو  الروائيةةة ل مةةدة    
قةل ثزمن الة ي يمةر ع ة  )روةدي( زمنةًا يفةي روايةة )وردة( إ  يصةب  الةموضوع البحث ، ولم نعثةر إال ع ة  مثةال واحةد 

يتوفه به إلة  مكةان مف ةول ، يارة ةريبة بصحبة سائق ةريب ، و كاه ه ، وموحونًا بالتوتر و الخو  ، وهو يستيل س
لنبتر فت  اقلربتت متن الستيارة وأنتا أدقتش ا)) :ويكو  لنا )روةدي( عةن أةةوار نفسةه فةي ت ةه ال حظةات المريبةة ، يقةول

سا يها . كان جمانيال بحكم مالبستي و بفاريتال ببزترلي الستمراء ومالمحتي الجبليتة   لتابعن  فت  المترآة المعليتة فتوش 
 رأسي وجندما حاذيلي لمامال مد يدع وفلح ل  الباب النلف  دون أن ينبم بكلمة . 

ين غتريبين دون فالت  يلتول  لعريتف كانت النطوات لنرش ك  اليواجد . ف  العمت  السياست  السترا ال يتلم ليتاء بت 
جتن الجتو أو  –ستاذجة للغايتة  –أحد ما باونر   وف  قص. اللجسم والمغامرات يلباد  الغريبتان كلمتات معينتة 

يحم  أحد ما وردة حمراء ف  جروة سلرلي بينما يحم  الفان  صحيفة مطوية فتيذا حتاد أحتد ما جتن التن. افليتح 
تبةةدأ يركةةب السةةيارة المف ولةةة  حةةين  )روةةدي(  (51)((لتتة دون نتت. جلتت  اإلطتتالشايفتتي . و تتا أنتتا أركتتب ستتيارة مجهو 

اىفكار اليريبة تةراودم ، واىسةئ ة تطةر  فةي مخي تةه حةول حقيقةة هة م الرح ةة ةيةر الطبيعيةة ، وتبقة  هة م الرح ةة ةريبةة 
، بعةةد سةةقوطه مةةن مكةةان  وةامضةةة فةةي نفةةس الو ةةت ، إ  تنت ةةي باختفةةاء  السةةائق ،الةة ي يعثةةر ع يةةه بعةةد عةةدة أيةةام ميتةةاً 

واهق ، بينما يضيع )رودي( في ةابة مترامية اىطرا  ، ال يستطيع معرفة طريق العةودة إال عنةد ح ةول صةبا  اليةوم 
 التالي . 

_باعتبارم من أمةاكن التفمعةات التةي تمثةل الم تقة  الفةامع لمخت ة  وةرائ  المفتمةع_ حضةورًا بةارزًا  الميه ولم يسفل 
موضةةع البحةةث ، ولةةم نعثةةر إال ع ةة  مثةةااًل واحةةدًا فةةي روايةةة )وردة( ، إ  وفةةدت )وردة( فةةي المق ةة  فةةي روايةةات المةةدة 

المة وإ الة ي تنوةد فيةه فسةحة مةن الحريةة واإلنطةالق والراحةةة النفسةية التةي كانةت  ةد افتقةدت ا فةي ب ةدها ، وهةا هةةي اآلن 
لمنتابرات الغربيتة إال أن فيهتا حركتة فوريتة رغتم أن بيتروت مرلتع ألجهتاة اتفدها في مكان آخر بعيد عةن وطن ةا ت ))

نزطة   ليريبال ك  زن. منيم لجماجة ما   ما أحبي فيها  و الميتا   األنييتة فت  الحمتراء   واللجمعتات الكبيترة 
الل  يناقش فيها ك  زت ء   حركتة اللرجمتة النزتطة  أزتعار نتابم حكمتت ومايكوفستك    موستيي  الترو  وألفتيم 

، إن أهميةة هة ا المكةان  (52)((و وجودار  لبدو اليا رة رغتم يتناملها كاليريتة إلت  جتوار بيتروتبريسل    أفالم لروف
تتف ةة  فةةي انفتاحةةه التةةام افتماعيةةًا وثقافيةةًا وفنيةةًا ، ف ةةو عنةةد الوخصةةية بمثابةةة النةةادي اىدبةةي ، الةة ي تقةةدم فيةةه مخت ةة  

نصةةرًا فوهريةةًا فةةي سةةياق الةةن ... فةةان هةة ا العنصةةر الفوانةةب اىدبيةةة والثقافيةةة ت ))إنةةه يتعةةدإ كونةةه ديكةةورًا ليكةةون ع
"المكان" يصب  متعددًا متفددًا في تركيبه وتصويرم ومن ثةم فةي وظائفةه المتعةددة، التةي لةم تعةد و فةًا ع ة  إبةراز البطالةة 
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نمةةا تتةة طر ل ةةا مفموعةةة مةةن الوظةةائ  الميةةايرة(( بمةةا ، تتمثةةل )) (51)والتعطةةل والممارسةةات الموةةبوهة وتمفيةةد الكسةةل وا 
 ( .60)تتيحه لننسان من فرصة لكي يعبر في ا عن  اته. هي  بقدر ما ت به من حرية مست بة في أماكن أخرإ((

وع ة  الةرةم مةن  –موضةع البحةث  –بة س بةه فةي نصةو  )صةنع اهلل إبةراهيم( الروائيةة ويل المكان العتبة حيزًا ال    
ن ةا مةةن فانةب آخةةر حم ةت دالالت فنيةةة وفماليةة أسةة مت كون ةا لةةم تمثةل إال محطةةات عةابرة فةةي حيةاة الوخصةةيات ، فا

 لةةةه فقةةةد حمةةةل هةةة ا المكةةةان سةةةمة العةةةداء واىلفةةةة ،بالنسةةةبة ن عةةة فضةةةالً ع ةةة  سةةةيرورة الحةةةدث الروائةةةي . فةةةي المحافظةةةة 
ومةع  لةه يبقة  اإلحسةاس نحةوم م  تةًا وعةابرًا يةزول بةزوال  لةه   ا،ثار النفسية التي يترك ا فيل وخصية ، و له تبعًا لآل

 المكان . 
 
 
  
 

 الوصف _  وبا في _  أنواجي 
 

ُيعةةةدد الوصةةة  مةةةن أهةةةم اىسةةةاليب فةةةي تفسةةةيد المكةةةان ، ونعنةةةي بالوصةةة  )) تمثيةةةل اىوةةةياء أو الحةةةاالت أو 
، وهةو عبةارة عةن نظةام أو نسةق )) مةن الرمةوز و (69)الموا   أو اىحداث في وفةةةةةودها ووظيفت ا ، مكانيةًا ال زمانيةًا ((

عمل لتمثيةةةل العبةةةارات وتصةةةوير الوخصةةةيات أو مفمةةةوع العم يةةةات التةةةي يقةةةوم ب ةةةا الم لةةة  لت سةةةيس ر يتةةةه القواعةةةد يسةةةت
 . (68)الفنية((
تزينيةةةة فةةةي العمةةةل  اخت فةةةت وظيفةةةة الوصةةة  وأهميتةةةه بةةةاختال  المةةةدارس التةةةي تبنتةةةه ، فالكالسةةةيكيون رأوا فيةةةه أداةً      

وايةة كاتب ، مةن دون أن يتةره أي بصةمة ع ة  الوخصةية أو مضةامين الر إلبراز القدرة البالةية ل  اً فني الروائي، ومفاالً 
 ُعنةةي. فةي حةين (63)مثةةل لنةا ))عالمةًا م لوفةًا بكةةل دعتةه ، عالمةًا نعرفةه حةةق المعرفةة((، وكةان ال ةد  مةن الوصة  أن ي

، سةواء كةان وصةفًا الوا عيون بالوص  وركزوا ع   أنواعه بالد ة واالستقصاء وتنةاولوا حتة  اىفةزاء والعناصةر الد يقةة 
. أمةةةا كتدةةةاب (64)لألمةةةاكن أو اىوةةةخا  أو اىوةةةياء، فةةةالتزموا بةةةالمو   الموضةةةوعي _ كمةةةا تةةةرإ الةةةدكتورة )سةةةيزا  اسةةةم(

الرواية الفديدة فقد أهم ةوا النظةر إلة  السةمات الرئيسةية التةي ركةز ع ي ةا الوا عيةون ، والتفتةوا إلة  المعةالم الصةييرة التةي 
ال يصةةفون إال ))فمةةادات ال تعبةةر عةةن معنةة  محةةدد أو تكوةة  عةةن وةةيء واضةة  ... إن ةةا  أةفةةل عن ةةا سةةابقي م، ف ةةم

توصةة  بد ةةة متناهيةةة وتحةةدد مكونةةات الوةةيء وأبعةةادم ومقاييسةةه ب سةةاليب وطةةرق تقتةةرب إلةة  حةةد بعيةةد مةةن اىسةةاليب 
 . (65)الع مية وال ندسية ((

   (66)ويقسم الوص  من حيث عال ته بالموصو  ع   نوعين هما ت      
ويلركا الوصف فيي جل  بعت  جوانتب الموصتوف أو بعت  أحوالتي   ويطلتش جليتي  -الوصف اإلجمال  : -0

 أحيانال ب) الوصف اإلنليا  ( .
وفيي ينصبي الوصف جل  ك  جوانتب الزت ء الموصتوف أو معبمتي   لتذل  يطلتش  -الوصف اللفصيل  :  -2

 جليي )الوصف اإلسليصا  ( 
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 (61)ظيفة التي يضط ع ب ا وهوتوهناه تقسيم آخر ل وص  بحسب الو 
ويتتلم فيتتي وصتتف مبتتا ر الحيتتاة النارجيتتة بلفصتتياللها وأبعاد تتا بمتتا فيهتتا متتن متتدن  -الوصتتف اللفستتيرا: -0

 ومناا  وأدوات وأفا  وأزياء   إذ جن طريش وصفها للكزف لنا الحياة النفسية للزنصية .
يمتا ييترأع بانتال منتي أنتي واقعت  وحيييت  وف   ذا الوصف يلم لحوي  إنلباع المللي  ف -الوصف اإليهام  : -2

  و تتتذا األمتتتر يلحيتتتش بزتتتك  جلتتت  جنتتتدما يكتتتون الوصتتتف ملوجهتتتال نحتتتو اللفصتتتيالت الدقييتتتة ل زتتتياء 
 .(66)واألزنا.   ُمدنالل العالم النارج  بلفصياللي ف  جالم الرواية اللنييل 

ل  لياف إل  المبتان  والكنتا م   و و الوصف الذا ُينبر إليي جل  أني الانارف ال -الوصف اللايين  : -3
 ويلم فيي لحييش غاية جمالية وليست فنية  أو داللية .

حةةاول الروائةةي )صةةنع اهلل إبةةراهيم( عةةن طريةةق تصةةوير المكةةان الو ةةو  ع ةة  طبةةائع الوخصةةيات والكوةة  عةةن     
وأثةاث ومالبةس ...الةخ ، عالم ا الفكري والنفسي والعاطفي ، إ  إن وص  ))مظاهر الحياة الخارفية من مةدن ومنةازل 

فضةةاًل عةةن أن الروائةةي إتخةة  مةةن الوصةة   (61)تةة كر ىن ةةا تكوةة  عةةن حيةةاة الوخصةةية وتوةةير إلةة  مزاف ةةا وطبع ةةا((
وسي ة إلي ام القارئ بوا عية ما يقرأ ، وفع ه يوعر ب ن ال ي يقةرأم هةو فةزء مةن الوا ةع ال الخيةال ، كمةا اخت فةت طريقةة 

ايات إل  الوص  التفصي ي ، وأحيانًا يستند ع   الوصة  اإلفمةالي ، فةاعاًل إهتمامةه تناوله ، إ  يميل في بع  الرو 
منصةةبًا ع ةة  بعةةة  أفةةزاء الموصةةةو  ، و ةةد يتةةةراو  الوصةة  عنةةةدم بةةين الةةة اتي والموضةةوعي ، و لةةةه بحسةةب طريقةةةة 

 تقديمه  . 
لبعتي إلت  غرفتة نتوم وفيترة )في رواية)ور ( لف  الراوي إلة  وصة  وةقة )فةون( وصةفًا موضةوعيًا ، إ  يقةولت )      

يلصدر ا فراش مغط  بالدانلال ودوالب أنيش من نزب المع وأبتاجورة بجتوار السترير وأنترى بجتوار فوليت  أنيتش ذا 
مسندين محزوين جيدال وبينهما نافذة مفلوحة لم  فراغها أغصان األزجار . إنليال إل  الحمام الذا كان فت  ستعة 

لت  مطتب  فستيح الصالة يلصدرع بانيو ينم وبي  حكتام   وا  لواليتت نبيتف ولتي بتاب ملتين ُيفتلح وُيغلتش فت   تدوء وا 
للصدرع فالجة لكدست بالمحلويات الل  أزهرلها إجالنات اللليفايون   واسلنرع النواجة أطباقال صتغيرة بهتا زترا ح 

، يصةة  الةةراوي  (10)((متتن اللحتتوم البتتاردة والستتجش الغريتتب الزتتك  وأنتتواع متتن األجبتتان لتتم يستتبش ألزتترف أن رآ تتا
محتويات ت ه الوقة وصفًا تفصي يًا ، عبر ر ية موضوعية ، إ  يص  ةرفة النوم وما تحتويه مةن أثةاث وأوةياء أخةرإ 
، ثةةم ينتقةةل إلةة  وصةة  الحمةةام والمطةةبخ ، والحقيقةةة إن وصةة   لةةه المكةةان كوةة  طبيعةةة ت ةةه الوخصةةية ، إ  دلةةت 

لوخصةةية ، فالوصةة  هنةةا تفسةةيري ، فمةةن خةةالل المكةةان الةة ي يقةةيم محتويةةات  لةةه المكةةان ع ةة  الحيةةاة المترفةةة لت ةةه ا
فيه)فون( استطعنا أن نرسم ونحدد أبعاد ت ه الوخصية ، وبالتالي أصب  الوص  ))عنصرًا لةه داللةة خاصةة واكتسةب 

 وليس زائدًا ع   السرد .  (19) يمة فمالية حقة ((
أن يصتتف لتتي المكتتان   فلتتراءى لتتي مدنلتتي جنتتد محطتتة  أرادويصةة  الةةراوي المكةةان الةة ي يقةةيم فيةةه )وةةر ( ت ))     

الملرو الذا للجمع فيتي اليتاذورات ولفتو  منتي را حتة المجتارا ويغطيتي التذباب  والحتارات الملي تة بتالحفر والمطبتات 
لحلش فوقها أسراب الذباب والناموم   والبيوت الصغيرة الل  يرلفع منسوب األر  جن متدانلها بصتورة مستلمرة   

اللتت  ييتتيم فيهتتا بتتين نمستتة أزتتنا. وجزتترة  والميتتاع الميطوجتتة وأجهتتاة الراديتتو والمستتجالت فتت  النوافتتذ والغتترف 
، هةة ا الوصةة  التفصةةي ي يسةة ط الضةةوء عةةل حقيقةةة المكةةان الةة ي يقةةيم (18)((والميتتا   وميكروفونتتات المستتاجد واألفتترا 
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التفسةةير و اإلي ةةام ،إ  يتحةةد الوصةة  فيةةه )وةةر ( وهنةةا فةةاء الوصةة  مخت طةةًا مةةع السةةرد ، ووظيفتةةه هنةةا تفمةةع بةةين 
والمعنةة  إلي ةةام القةةارئ بوا عيةةة  لةةه المكةةان الةة ي تقةةيم فيةةه ت ةةه الوخصةةية ، ومةةن ف ةةة أخةةرإ فةةان وصةة  الةةراوي ل ةة ا 

 المكان يعبر عن حقيقة ساكنيه، وتدني المستويات االفتماعية واال تصادية ل م . 
عةة الوخصةية، أو ليسة م فةي إ نةاع القةارئ بة ن مةا يقةرأم هةو عةالم وفاء أة ب الوص  في رواية )وردة( ليبين طبي     

حقيقةةي وا عةةي ، فع ةة  سةةبيل المثةةال يصةة  الةةراوي / الوخصةةية المركزيةةة ، اليرفةةة التةةي سةةو  يقةةيم في ةةا فةةي بيةةت ابةةن 
حملتتت حييبلتت  إلتت  غرفتتة فتت  نهايتتة الطرقتتة طويلتتة   ليتتم كنبتتة لكومتتت األغطيتتة والوستتا د عمةةه )فتحةةي( يقةةولت ))

قها   ومكلبال صغيرال يحم  كومبيولر وجهاا سلريو ينم . وف  الصدر  أسف  نافذة جرييتة   استلير بيتانو إلت  فو 
،هة ا الوصة  ل يرفةة أسةة م فةي تبيةان حقيقةة ت ةةه الوخصةية ، إ  إن وفةود السةتريو والبيةةانو (13)((جتوار ميعتد بمستتندين

ص  هنا فاء تفسيريًا ، أمدد القةارئ بةبع  المعطيةات كوفا عن طبيعة وخصية )فتحي( وحبه الوديد ل موسيق  ، فالو 
حول ت ه الوخصية ، فوفود ت ه اىوةياء فةي اليرفةة ، فسدةرت الفانةب الثقةافي لةه ))إن وصة  اىثةاث واىةةرا  هةو 

 . (14)نوع من وص  اىوخا ((
)) )الفنةةدي( إ  يقةةول ت  ومةةن اىمث ةةة التةةي مثد ةةت هةة ا النةةوع مةةن الوصةة  فةةي الروايةةة نفسةة ا ، وصةة  الةةراوي لبيةةت     

وقفنا أمام بوابة حديدية ف  سور مرلفع . فلح لنا نادم  ندا واقلادنا جبر ممزت  رصتفت أريتيلي بالرنتام الفتانر 
ييدا إل  جاراع كبير. انليلنا إل  ممز  آنتر بجتوار حمتام ستباحة كبيتر الحجتم . لوقتف الهنتدا أمتام بتاب ستمي  

ولجنتا رد تة مادحمتة بمنايتد صتغيرة أنييتة محملتة بتاللحف ولزترف جليهتا من النزب الفمتين وفلحتي بتالريموت . 
،  (15)((فريتتات يتتنمة . صتتعدنا التتدرع إلتت  الطتتابش األو  فتتم ولجنتتا قاجتتة واستتعة دارت بهتتا األرا تت  الجلديتتة التتوفيرة

ءًا مةةن وةةير إلةة  حالةةة الوخصةةية ومةةا تتمتةةع بةةه مةةن ثةةراء عبةةر وصةة  المكةةان بةةديفةةالراوي  وعبةةر وصةةفه لةة له المنةةزل 
بالقاعةةة الضةةخمة  السةةباحة الكبيةةر الحفةةم ، إنت ةةاءً  بوابتةةه الحديديةةة الضةةخمة واىر  الميطةةاة بالرخةةام الفةةاخر وحمةةام

ن فةةةاء تفصةةةي يًا _ ل مكةةةان  ةةةد أسةةة م فةةةي التعريةةة   المفرووةةةة باىرائةةةه الف ديةةةة النفيسةةةة .وهةةة ا يعنةةةي أن الوصةةة  _ وا 
داخ ية ، وع   ه ا اىساس فةاء الوصة  تفسةيريًا ، أسة م فةي تحقيةق بوخصية )الفندي( وتحديد مالمح ا الخارفية وال

 داللة معينة في الن  الروائي ، ولم ي ًت لير  تزييني أو زخرفي.
  

وفي رواية )أمريكان ي( يتراو  وص  المكان بين اإلفمالي والتفصي ي، فع ة  سةبيل المثةال يصة  الةراوي المقصةورة    
كانتتت  نتتا  ميصتتورة أنتترى لعلتتن جتتن فليتتات  )) تفتيةةات وهةةن عاريةةات ، إ  يقةةولد الالتةةي دخ  ةةا مةةن أفةةل أن يوةةاه

حييييتتات يرقصتتن جاريتتات بينمتتا لللصتت. جلتتيهن ميابتت  نصتتف دوالر. دفعتتت البتتاب ودنلتتت مكانتتال يتتييال للغايتتة 
فطالعلن  جلبة "كلينيكم" فوش رف صغير. أسيطت نصف دوالر ف  زش فارلفع مصراع معدن  ف  مسلوى وجهت  

، إن الوصة  المتةداخل مةع (16)(( ال جن كوة اجاجية . ألصيت أنف  بسطح الاجاع فرأيت فلاة جاريتة لترق....كازف
السةةرد يسةة ط الضةةوء ع ةة  طبيعةةة ت ةةه الوخصةةية المضةةطربة ، التةةي تعةةاني عقةةدًا نفسةةية كثيةةرة، ولعةةل مةةرورم بمثةةل ت ةةه 

عاطفية ، تتف   لنا الكثير مةن ت ةه الحقةائق، إ  إن اىمث ة ي كد ه ا اىمر، ومن خالل حديثه مع طالبه عن تفاربه ال
المةةرأة كانةةت توةةكل ليةةزًا محي ةةرًا ، أف ةةد الةةراوي نفسةةه كثيةةرًا فةةي الو ةةو  ع ةة  حقيقتةةه ، ولعةةل الفسةةد هةةو الفزئيةةة اىكثةةر 

 ضبابية في حياته الماضية والحاضرة .
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وين ةةا الفكةةري واىيةةديولوفي، يقةةول وعةةن طريةةق وصةة  المكةةان يسةةبر الةةراوي ةةةور وخصةةية )إسةةتر( ويكوةة  عةةن تك   
)) طتتالعلن  فالفتتة وجتتوع جلتت  الحتتا ط التتذا لجلتتم " إستتلر " فتت  مواجهلتتي : " بيجتتين " و " نلنيتتا و " و " الةةراوي ت 

، فةي  (11)((زارون " ف  ملصش جري . وأسف  ك  وجي قا مة بالمذابح الل  ارلكبها صاحبي ف  حتش الفلستطينيين
يكةةن الروائةةي طويةةل الةةنفس حتةة  يوسةةع مةةن فوانبةةه العديةةدة م يصةة  فانبةةًا مةةن المكةةان  هةة ا الوصةة  المفمةةل الةة ي لةةم
و د أسة م هة ا الوصة  فةي إبةراز الفوانةب الفكريةة  -زمي ة الدكتور )وكري( في اليرفة-ال ي تقيم فيه )إستر( الي ودية 

ن ، فان ةةا تةةرف  المةة اب  التةةي والنفسةةية لت ةةه الوخصةةية ، ف ةة م المةةرأة وأن كانةةت ال تنكةةر حةةق الي ةةود فةةي أر  ف سةةطي
آع . أنتت متن يقوم ب ا زعماء الحركة الص يونية ، ولعل ه ا اىمر يثير استيراب الةدكتور )وةكري( لة له تةرد ع يةه )) 

العرب الذين ييعون ك  اليهود ف  سلة واحدة . اجلم إذن أن  يتد " الليكتود " وستبش استلنكرت فت  بيتان للصتحف 
. وه ا اىمر ي قةي الضةوء ع ة  حقيقةة ت ةه  (12)(( و " وصف فيي الفلسطينيين ب نهم كالبلصريح ألحد واراء " نلنيا

 الوخصية ، ويفسر طبيعت ا ، ويور  س وك ا .
و د يصب  الوص  في ه م الروايةة أداة لتحويةل إنتبةام المت قةي نحةو الوةيء الموصةو  ، وا  ناعةه بة ن مةا يقةرأ هةو      

)) لم لكن الياجة كبيرة وقتد حتددلها مستا" زتادوي  وص  الراوي لقاعة المحاضةرة  فزء من العالم الوا عي ، من  له
فتت  حليلتت  . كانتتت ليتتم طاولتتة نزتتبية نبيفتتة لحتتيط بهتتا  (97)" جلتت  أستتام جتتدد الطلبتتة التتذين أدرجتتوا أستتما هم 

لت  الطاولتة مياجد مريحة مبطنة بالجلد . ولزرف جليها سبورة واسعة ماودة ب قالم فوسفورية . ويعت حييبلت  ج
قلربت من النافذة وجذبت سلارلها المعدنية . أطلت جل  ساحة انلزرت فيهتا جتدة موا تد ومياجتد لابعتة فيمتا يبتدو  وا 

، فةالراوي هنةةا ، وعبةةر الوظيفةةة اإلي اميةة ل وصةة  ، عمةةد إلة  مماث ةةة هةة ا المكةةان  (20)(( لكافيلريتتا فتت  المبنتت  الميابتت 
لم الوا ةع ، إ  إنةه حةاول أن يفعةل  لةه المكةان يمةتد بصة ة إلة  عةالم الوا ةع مةن الروائي  مع اىمكنةة الخارفيةة فةي عةا

 خالل عال ته باىوياء الموصوفة التي يستمدها الروائي من العالم الحقيقي الخارفي .
 ةد  وتتفق رواية  )) العمامة والقبعة (( مع سابقت ا ، في كةون الوصة  في ةا يتةراو  بةين اإلفمةالي والتفصةي ي ، إ      

يس ب الراوي في وص  بع  اىمةاكن والوخصةيات ، فةي حةين يميةل إلة  اإلختصةار واإليفةاز فةي بعضة ا اآلخةر ، 
فع   سبيل المثال يصة  الةراوي وصةفًا تفصةي يًا ل قاعةة المخصصةة ل وةيخ ) الفبرتةي ( والتةي يسةمي ا الةراوي ) مف ةس 

دفعت الباب و دنلتت . رفعتت الينتدي  إلت  أجلت  وأجلتت إقلربت من قاجة مرلفعة درجلين . العقد الداخل ( يقول ت ))
البصتتر حتتول . الستتيوف والجتتدران ماينتتة بالنزتتب المحفتتور والمبنتتور و بالييزتتان  الملتتون . ستتاجة حتتا ط متتن 
البندقيتتة . بجتتوار الحتتا ط ناانلتتان مليابللتتان فيهمتتا اونيتتة الفتتانرة . آرا تت  وزتتلت حريريتتة فتتوش الستتجاجيد . لحتتف 

ايا ومعلية جلت  الجتدران . اإلستطرالب التذا ورفتي جتن أبيتي ويجترا جليتي أبحافتي فت  الفلت  . فريتات منفورة ف  الاو 
بفتتروع متتن البلتتور . زتتماجد . يتتدجو الزتتي   تتذع الياجتتة " مجلتتم العيتتد التتدان  " . فتت  صتتدر ا أبيتتات متتن الزتتعر 

ن ملبيستان باألصتداف والنحتام مطراة جل  قطعة من الحرير لهن ة من الزي  مصطف  الصاوا بلمام البنتاء . بابتا
البراش . أحتد ما يفيت  إلت  ناانتة الكلتب وغترف النستاء والعيتا  . والفتان  إلت  فستحة بهتا كرست  راحتة فتم الياجتة 

،  ه ا الوص  التفصي ي يفمةع بةين التفسةير واإلي ةام ، إ  إنةه  وعبةر هة ا (29)((الكبرى الل  يجلم فيي كبار الاا رين 
لقاعة التي هي أبرز مكونات الويخ ) الفبرتةي ( يوةير إلة  حةال ت ةه الوخصةية ومةا تتمتةع الوص  الموضوعي لت ه ا

في ت ةه القاعةة يةدل  اإلسطرالببه من ثراء ووفاهة من ف ة ، وما يميزها من ع م وثقافة من ف ة أخرإ ، فوفود آلة 
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ص  التفصي ي أن الويخ هةو مةن أعيةان الراوي أراد أن يخبرنا من خالل  له الو ف ويخ م م بالع م والمعرفة .ع   أن ال
الب ةةد وسةةادت ا ، حالةةه حةةال معظةةم وةةيوص اىزهةةر الةة ين يتمتعةةون بثةةراء وسةةعة فةةي الةةرزق، نتيفةةة اىفةةور التةةي يحصةة ون 
ع ي ا من الط بة ، فضاًل عن عال ت م الوثيقة ب نظمةة الحكةم القائمةة آنة اه مةن أتةراه ومماليةه ، كمةا أن هة ا الوصة  

لقةةارئ بوا عيةةة ت ةةه القاعةةة ووفودهةةا فةةي العةةالم الحقيقةةي الخةةارفي ، إ  إن التةةد يق فةةي  كةةر تفصةةيالت أسةة م فةةي إي ةةام ا
الموصةةو  يةةدفع المت قةةي إلةة  ت كيةةد وفةةود  لةةه الموصةةو  فةةي دنيةةا الوا ةةع ، فةةال وةةيء )) يثبةةت المو ةة  أو الوةةخ  

 .(28)كحقيقة مثل التفاصيل المتص ة به وك ما د ت ، أسرع القارئ إل  تصديق ا ((
وفةةاء أة ةةب الوصةة  فةةي روايةةة ) القةةانون الفرنسةةي ( فةةي كثيةةر مةةن فوانبةةه وصةةفًا إفماليةةًا ، سةةواء أكةةان وصةة        

اىوةةخا  أم وصةة  اىمكنةةةة ، إال أن هةة ا لةةةم يمنةةع وفةةةود أمث ةةة مةةن الوصةةة  عمةةد في ةةةا الةةراوي إلةةة  وصةة  بعةةة  
فةةي  كونةةه فةةاء مةةن أفةةل تحقيةةق ةةةر  معةةيناىمكنةةة بوةةيء مةةن التفصةةيل الةة ي لةةم يصةةل حةةد اإلسةةرا  ، فضةةاًل عةةن 

الن  ، فع   سبيل المثال يتناول الراوي بويء من التفصيل وص  حانوت ) سامي (  له الوةخ  اليريةب اىطةوار 
، فع ةة  الةةرةم مةةن كونةةه حاصةةل ع ةة  درفةةة الةةدكتورام فةةي الع ةةوم ، فانةةه يعمةةل فةةي  لةةه الحةةانوت اليريةةب الةة ي أثةةار 

واحلت  ستتام  مكانتي نلتتف كتاونلر جليتي صتتنبور ميتاع وجهتتاا ، يقةولت ))  واسةتيرابهراوي بتكوينةه ومحتوياتةه دهوةة الةة
كمبيولر بجوانب ملسنة وزازة رفيعة حديفة مياءة . وبجوار ا مجموجتة متن أنابيتب األلتوان ونلفتي رفتوف لحمت  

يتر نبتام وحولهتا مياجتد منللف أنواع األكواب الاجاجية الملونة . ولنافرت الموا د الصغيرة فت  أرجتاء المكتان فت  غ
ملهالكة . وجليت فوش الجتدران اللت  لحلتاع بزتدة إلت  التد ان أنتواع منللفتة متن الييفتارات وآالت اللتامبورة والعتود 
وجدة طبالت و رش وأنواع من الالي  اليديم المتاركش وجيتود متن النترا ولتدلت متن الستيف مصتابيح ستبوت اليتت 

 صغيرة .
، فةاء الوصة   (23)((إل  حتانوت جاديتات ويحلتاع إلت  كفيتر متن النبتام والنبافتة  كان المكان ذا طابع غريب أقرب

الموضةةوعي هنةةا ، مةةن أفةةل رسةةم المالمةة  الخارفيةةة والداخ يةةة ل وخصةةية ، ولةةم يكةةن عبئةةًا ع ةة  الةةن  ، بةةل فةةاء بةةه 
رسةم بعة  مالمة  الراوي لتفسير طبيعة وخصية ) سامي ( وور  س وك ا ، فمن خالل المكان وتفصيالته أمكننةا أن ن

ت ه الوخصية ، فوفود بع  اآلالت الموسيقية فيه توير إل  حبةه ل موسةيق  وتع قةه الوةديد ب ةا ، فضةاًل عةن أن  لةه 
لدإ الدكتور )وةكري( إ  إن مسةتوام الع مةي ال يتناسةب  االستف امالمكان ال ي يعمل فيه  )سامي( أثار بع  عالمات 

وهةو يمت كةه ويعمةل فيةه ، و ةد أفةاب ) رفيةق( عةن هة م التسةا الت حةول ت ةه ووفودم فةي  لةه المكةان اليريةب ، فكية  
قا  : سام  معتروف بعالقالتي الوخصية ، و له من خالل الحوار ال ي دار بين )وكري( و)رفيق( ، يقول الراوي ت ))

 الغريبة . وقصة اللصوير ليكد ا.
 س لت : كيف؟

جل  زن. جديد ومهم وييدم ليريرال لسادلي. ما و الدلي  جلت  قا  : جندما يلعرف جمي  ب حد أجهاة االسلنبارات 
 صدقي؟

 قلت : صورة للزن. لبدو فيها مالمح المكان .
 لمامال .   -
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، فالمكةان الة ي  (24)((قا  : ستام  يستلندم الميهت  لجمتع األنبتار واللعترف بتالعرب واألجانتب المييمتين فت  بتاريم
نمةةا كةةان يسةةتخدمه ةطةةاًء يمةةارس خ فةةه أعمالةةه الموةةبوهة فةةي يمت كةةه )سةةامي( لةةم يكةةن مةةن أفةةل العمةةل بحةةد   اتةةه ، وا 
 .التفسس وتقديم المع ومات ل موساد اإلسرائي ي

مث ما تعددت أنواع الوص  فةي روايات)صةنع اهلل إبةراهيم( _ موضةع البحةث _ بةين الوصة  الة اتي والموضةوعي      
عظةةةم المقةةةاطع الوصةةةفية تفسةةةيرية ، إ  عةةةن طريةةةق هةةة م ، واإلفمةةةالي والتفصةةةي ي، تعةةةددت كةةة له وظائفةةةه ، إ  فةةةاءت م

الوظيفةةة ُتسةةبر أةةةوار الوخصةةيات وُيكوةة  عةةن عالم ةةا الفكةةري والنفسةةي ، فةةي حةةين كةةان ل وظيفةةة اإلي اميةةة حضةةورها 
الفاعل في ت ه المقاطع ، فعن طريق ا يتحول الوص  إل  أداة تةوحي ل قةارئ أن مةا يقةرأم وا عةي وحقيقةي ، ينتمةي بة ي 

اىوكال إل  العالم الخارفي الحقيقي ، في حين لم تسفل الوظيفة التزينية  حضةورًا كالة ي سةف ته الوظيفتةان وكل من 
 السابقتان .   

 
  

 الخاتمة ونتائ  البحث
عةن أبةرز النتةائ  التةي تمخضةت عن ةا، والتةي تمث ةت بمةا   أن وارفت رح ة البحث ع ة  االنت ةاء البةد مةن الو ةو بعد  

   -ي تي ت
فةةي لمكةةان فةةي هةة م النصةةو  مةةا هةةو إال عنصةةر محايةةد، يحمةةل فةةي ثنايةةام داللةةة العةةداء واىلفةةة ، وهةة م الداللةةة إن ا * 

حقيقت ةا مكتسةبة وةيةر مت صة ة ، وان مةا يفةري فةي داخةل المكةةان مةن عال ةات هةو الة ي يوةكدل هويتةه عنةد الوخصةةية 
 أليفًا كان أم معاديًا .

لةةب _ مةةن خةةالل ميةةادرة الحاضةةر البةةائس ، واسةةتدعاء الماضةةي السةةعيد ، تف ةة  حضةةور اىمةةاكن اىليفةةة _ فةةي اليا  *
والةة ي تمث ةةه هةة م اىمةةاكن مةةن خةةالل التةةداعي ، وانثيةةال الةة اكرة ، وهةة ا يخ ةةق حالةةة مةةن التوحةةد بةةين عنصةةري الزمةةان 

 والمكان .
 
ه مةا ورد فةي النةوعين ويل المكان العتبةة حيةزًا كبيةرًا فةي نصةو  المةدة موضةع البحةث ، فةاق فةي مسةاحته وفاع يتة  *

اىولين _ اىلي  والمعادي _ و د تراو  إحساس الوخصيات نحوم بين العداء في أة ب اىحيةان ، واىلفةة فةي بعضة ا 
 ، ع   الرةم من كونه إحساسًا م  تًا عابرًا .

 
ي نفةةس المت قةةي أثةةرًا فتتةةره فةةتبةةدو الوخصةةية الروائيةةة أكثةةر حضةةورًا ، وأوسةةع أفقةةًا ، مةةن خةةالل ارتباط ةةا بالمكةةان ،   *

 إيفابيًا أو س بيًا ، تبعًا لطبيعة عال ت ا ب له المكان . 
 
من خالل عينةه و اكرتةه ، فيةرام هةو أواًل ومةن ثةمد نةرام نحةن بعينةه ،  ( متفسدد المكان ووصفه عند ) صنع اهلل إبراهي * 

 وتف د  ه ا اىمر واضحًا ال سيما في رواية ) وردة( .
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ند ) صنع اهلل إبراهيم ( بين ال اتي والموضةوعي ، واإلفمةالي والتفصةي ي ، وتعةددت وظائفةه كة له تراو  الوص  ع  *
، إ  فةةاءت معظةةم المقةةاطع الوصةةفية ، تفسةةيرية ت قةةي الضةةوء ع ةة  العةةالم الفكةةري والنفسةةي ل وخصةةية ، فةةي حةةين كةةان 

 ي ل قارئ بوا عية ما يقرأ . ي امية حضورها الفاعل ، فعن طريق ا يتحول الوص  إل  أداة توح÷ل وظيفة ال
 
تبةةدو العال ةةة وثيقةةة بةةين المكةةان وبقيةةة العناصةةر السةةردية اىخةةرإ ، إ  يسةة م المكةةان فةةي إبةةراز الكثيةةر مةةن الةةدالالت   *

المرتبطة بالوخصةية ، ف ةو منةاص تعبيةري لنفصةا  عةن دواخةل الوخصةيات وأفكارهةا ، فضةاًل عةن كونةه إحةدإ  نةوات 
 أفوائه، وأما دورم مع الزمن فيبدو ف يًا ، ف و مكمدل لدور الزمن في تحديد داللة الرواية .الروائي لتفسيد الحدث و 
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 ال وامش

 . 31ت د. صبحي حافظ  ،الحساسية الفديدة واستخدامات المكان اىدبية  (9)
 . 23ت  يوري لوتمان ، موك ة المكان الفني (8)
 . 938ت د. بدري عثمان  ، بناء الوخصية الرئيسية في روايات نفيب محفوظ  (3)
 . 938موك ة المكان الفني ت  (4)
 . 830-881ت  فيرار فنيت )بحث في المن  ( ،خطاب الحكاية  (5)
 . 33ت  ةاستون باوالر،  فماليات المكان (6)
 . 80ت  حسن بحراوي )الفضاء ، الزمن ، الوخصية( ، وكل الروائيبنية ال (1)
 . 935عبد اهلل عالوي  ( ،9125-9120اية الحرب في العراق)ينظرت البناء الفني في رو  (2)
 . 935المصدر نفسه ت  (1)
 .   6ت خالد حسين حسين  ( ،)الخطاب الروائي ىدوار الخراط أنمو فاً  وعرية المكان في الرواية الفديدة  (90)
 .  936ت  صال  صال   ،( ينظر ت  ضايا المكان في اىدب المعاصر99)
 . 936 عبد الصمد زايد ت ،اية العربية ) الصورة والداللة( ( المكان في الرو 98)
 . 63ت ف د حسين  ،( المكان في الرواية البحرينية 93)
 . 45( فماليات المكان ت94)
 . 45( المصدر نفسه ت 95)
 . 1-2ت  ( رواية ور 96)
 . 392واكر الناب سيت  ليات المكان في الرواية العربية ،( فما91)
 . 506( رواية ور  ت 92)
 . 391( فماليات المكان في الرواية العربية ت 91)
 . 531 صنع اهلل إبراهيم ت ( رواية ور  ،80)
 . 39ت  ي( بنية الوكل الروائ89)
 . 56 ( رواية وردة ، صنع اهلل إبراهيم ت88)
 . 23( موك ة المكان الفني ت 83)
 . 364-363 ت ( رواية وردة 84)
 . 998-999صنع اهلل إبراهيم ت ( رواية العمامة والقبعة ،85)
  2 ت، د.أحمد الخميسي لصنع اهلل إبراهيم ) زمن اليزو( ( العمامة والقبعة 86)
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 . 309( رواية العمامة والقبعة ت 81)
 . 801العربية ت  ( فماليات المكان في الرواية82)
 .20د. ع ي عبد الخالقت  ناصرم _ مصادرم اىول ( ،) طبيعته_ ع( الفن القصصي ت 81)
 . 94( رواية ور  ت 30)
 . 848 إبراهيم فنداري ت م فبرا ،( الفضاء الروائي عند فبرا إبراهي39)
 . 945 . عفا  عبد المعطيتد ) دراسة في وا عية القاع( ، ( السرد بين الرواية المصرية واىمريكية ت38)
 . 88( رواية ور  ت 33)
 . 51( رواية وردة ت 34)
 . 382( المصدر نفسه ت 35)
 .   361-366( المصدر نفسه ت 36)
 . 999-990 صنع اهلل إبراهيم ت ( رواية أمريكان ي ت31)
 . 850-841 م. ب. باختين ت يا الفن اإلبداعي عند دستويفسكي ،( ينظر ت  ضا32)
 . 883لفضاء الروائي عند فبرا إبراهيم فبرا ت ( ا31)
 . 883( المصدر نفسه ت 40)
 . 850(  ضايا الفن اإلبداعي ت 49)
 . 1-2( رواية ور  ت 48)
 .   31( المصدر نفسه ت 43)
 . 66( فماليات المكان في الرواية العربية ت 44)
 .   11( رواية أمريكان ي ت 45)
 .  984 حسين حمودة ت نفيب محفوظ ، ) الزمان/ المكان( في روايات ( في ةياب الحديقة ، حول متصل46)
 . 44( رواية ور  ت 41)
 . 51( رواية وردة ت 42)
 .   31( المصدر نفسه ت 41)
 .886-885( رواية القانون الفرنسي ت 50)
 . 881( المصدر نفسه ت 59)
 . 15( وعرية المكان في الرواية الفديدة ت 58)
 . 842 ( رواية وردة ت53)
 .   430( رواية أمريكان ي ت 54)
 .   69( رواية وردة ت 55)
 . 938( رواية أمريكان ي ت 56)
 . 318( رواية وردة ت 51)
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 . 20-11( المصدر نفسه ت 52)
 . 1ت  د. مصطف  الضبع ،( المق   في الرواية العربية  51)
 .   911( فماليات المكان في الرواية العربية ت 60)
 . 919د. لطي  زيتونيت  ط حات نقد الرواية ،( معفم مص69)
 . 891ن كتاب ت ضحه كالبكاء ت ، نقاًل ع 915برا إبراهيم فبرا ت (الفضاء الروائي عند ف68)
 . 92 دبية الحديثة في القرن العورين ، ر.م البيريس ت( االتفاهات اى63)
 . 20 ا  اسم تراسة مقارنة لثالثية نفيب محفوظ ، د. سيز ( بناء الرواية ، د64)
 .  20 الوعرية وآثار الرواية الفديدة ، د. ع ي كاطع خ   ت ( منزل النساء بين القصة65)
 . 83-88( ينظر ت البناء الفني في الرواية العربية في العراق ت 66)
 . 83( المصدر نفسه ت 61)
 .   28-29( ينظر ت بناء الرواية ت 62)
 . 999-990( المصدر نفسه ت 61)
 . 91اية ور  ت ( رو 10)
 . 28( بناء الرواية ت 19)
 .   94( ور  ت 18)
 .   98( وردة ت 13)
 .  931 ( بحوث في الرواية الفديدة ، ميوال بوتورت14)
 . 328( وردة ت 15)
 . 991( أمريكان ي ت 16)
 .   914( المصدر نفسه ت 11)
 .   915( المصدر نفسه ت 12)
 م( .في الن  واىص  ) أسماءه وردت( ك ا 11)
 . 38( أمريكان ي ت 20)
 . 95( العمامة والقبعة ت 29)
 . 28، نقاًل عن كتاب ت بناء الرواية ت 9160، اآلداب ، يونيو ،  ( حديث مع فاروق وووة28)
 . 944_943( القانون الفرنسي ت 23)
   . 950-941( المصدر نفسه ت 24)
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  ائمة المصادر والمرافع 
 
 

 -ة ت* روايات المدة المدروس
 .م .9111الطبعة اىول  ،   صنع اهلل إبراهيم ، دار ال الل ، القاهرة ، ور  ، -

 م .8000صنع اهلل إبراهيم ، الناور ت دار المستقبل العربي ، القاهرة ، الطبعة اىول  ،  وردة ،_   
 م .8003صنع اهلل إبراهيم ، الناور دار المستقبل العربي ، القاهرة ،  مريكان ي ،_   أ
 م . 8002صنع اهلل إبراهيم ، الناور دار المستقبل العربي ، القاهرة ، الطبعة اىول  ،  العمامة والقبعة ،_   

لقةةةةةاهرة ، الطبعةةةةةة اىولةةةةة  ،  صةةةةةنع اهلل إبةةةةةراهيم ، الناوةةةةةر ت دار المسةةةةةتقبل العربةةةةةي ، ا القةةةةةانون الفرنسةةةةةي ،   -
 . م8002

 
 
  -* فبت المصادر والمراجع :

  
طرابيوةةةةةةةةةةةةةةةةي، منوةةةةةةةةةةةةةةةةورات  ر.م البيريس ، ترفمة ت فورج  دبية الحديثة في القرن العورين ،ىاالتفاهات ا  - 

 . م9165عويدات ، الطبعة اىول  ، بيروت ، 
ميوةةةال بوتةةةور ، ترفمةةةة ت فريةةةد أنطونيةةةوس ، منوةةةورات عويةةةدات ، بيةةةروت ،  بحةةةوث فةةةي الروايةةةة الفديةةةدة ، -

 .  م  9128الطبعة اىول  ، 
ال يئةة المصةرية العامةة ل كتةاب ، القةاهرة  د. سةيزا  اسةم ، مقارنة لثالثية نفيب محفةوظ ،بناء الرواية ، دراسة  -

 . م9124، 
د. بةةةدري عثمةةةان ، دار الحداثةةةة ،بيةةةروت ، الطبعةةةة  الرئيسةةةية فةةةي روايةةةات نفيةةةب محفةةةوظ ، بنةةةاء الوخصةةةية -

 . م9126اىول  ، 
عبةةةد اهلل عةةةالوي ، رسةةةالة مافسةةةتير  ،( 9125-9120العربيةةةة فةةةي العةةةراق ) البنةةةاء الفنةةةي فةةةي روايةةةة الحةةةرب -

 . م9121مطبوعة ع   اآللة الكاتبة ، ك ية اآلداب ، فامعة بيداد، 
العامةة ، بيةداد ،  الثقافيةةالبناء الفني في الرواية العربية في العةراق ، د . وةفاع مسة م العةاني ، دار الوة ون  -

 .م 9114الطبعة اىول  ، 
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حسةةةةن بحةةةةراوي ، المركةةةةز الثقةةةةافي العربةةةةي ، الةةةةدار  ن ، الوخصةةةةية( ،ائةةةةي )الفضةةةةاء ، الةةةةزمبنيةةةةة الوةةةةكل الرو  -
 . م9110البيضاء ، بيروت ، الطبعة اىول  ، 

ةاسةةتون باوةةالر، ترفمةةة ت ةالةةب ه سةةا، الم سسةةة الفامعيةةة ل دراسةةات والنوةةر والتوزيةةع ،  فماليةةات المكةةان ، -
 . م9124بيروت ، الطبعة الثانية ، 

واكر الناب سي ، الم سسة العربية ل دراسات والنوةر ، بيةروت ، الطبعةة  عربية ،ليات المكان في الرواية الفما -
 .   م9114اىول  ، 

( ، 98-99د. صةةةبحي حةةةافظ ، مف ةةةة اى ةةةالم ، العةةةدد) ديةةةدة واسةةةتخدامات المكةةةان اىدبيةةةة ،الحساسةةةية الف -
 . م9126

وعمر ح ةي ،  وعبةد الف يةل فيرار فنيت ، ترفمة ت محمد معتصم ،   خطاب الحكاية )بحث في المن  ( ،  -
 .م9111  اىزدي ، ال يئة العامة ل مطابع اىميرية المف س اىع   ل ثقافة ، الطبعة الثانية ، 

ل نوةةر د. عفةةا  عبةةد المعطةةي ، ر يةةة  ريكيةةة ) دراسةةة فةةي وا عيةةة القةةاع( ،السةةرد بةةين الروايةةة المصةةرية واىم -
 .م 8001والتوزيع ، القاهرة ، 

خالةد حسةين حسةين ،  ( ،لرواية العربيةة الفديةدة )الخطةاب الروائةي ىدوار الخةراط أنمو فةاً وعرية المكان في ا -
 . م9121، م سسة الريا  ،  9123كتاب الريا  

العمامةةةة والقبعةةةة  لصةةةنع اهلل إبةةةراهيم ، زمةةةن اليةةةزو ، د.أحمةةةد الخميسةةةي ، مف ةةةة كنعةةةان االلكترونيةةةة  السةةةنة  -
 .  rgline.o www.kanaanon/  02( ت 9541الثامنة ، العدد )

الفضةةاء الروائةةةي عنةةةد فبةةرا إبةةةراهيم فبةةةرا ، إبةةراهيم فنةةةداري ، دار الوةةة ون الثقافيةةة العامةةةة ، بيةةةداد ، الطبعةةةة  -
 . م8009اىول  ، 

 .   م9121د. ع ي عبد الخالق ، الدوحة،  ناصرم _ مصادرم اىول ( ،الفن القصصي ) طبيعته_ ع -
حسةةةين حمةةةودة ، مكتبةةةة  / المكةةةان( فةةةي روايةةةات نفيةةةب محفةةةوظ ،فةةةي ةيةةةاب الحديقةةةة حةةةول متصةةةل ) الزمةةةان -

 . م8001مدبولي ، القاهرة ، الطبعة اىول  ، 
 
م. ب. بةاختين ، ترفمةة ت د. نصةي  التكريتةي، مرافعةة ت د. حيةاة  يا الفةن اإلبةداعي عنةد دستويفسةكي ، ضا -

 م .9126    مة ، بيداد ، الطبعة اىول  ، ورارة ، دار الو ون الثقافية العا
صةةال  صةةال  ، س سةة ة دراسةةات ثقافيةةة عربيةةة ، دار وةةر يات  المكةةان الروائةةي فةةي اىدب المعاصةةر، ضةةايا  -

 . م9111ل نور والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة اىول  ، 
نةةة، الفامعةةة اىمريكيةةة ، يةةوري لوتمةةان ، ترفمةةة ت سةةيزا  اسةةم ، مف ةةة البالةةةة المقار  موةةك ة المكةةان الفنةةي ، -

 . م9126( ، 6القاهرة ، العدد)
د. لطيةةة  زيتةةةوني ، مكتبةةةة لبنةةةان ، دار الن ةةةار ل نوةةةر ،بيةةةروت ، الطبعةةةة  معفةةةم مصةةةط حات نقةةةد الروايةةةة ، -

 . م8008اىول  ،
 . م8000( يوليو، 92د. مصطف  الضبع ، مف ة وف ات نظر، العدد) المق   في الرواية العربية ، -

http://www.kanaanon/
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ف ةةةد حسةةةةين ، دار فةةةراديس ل نوةةةر والتوزيةةةع ، البحةةةرين ، الطبعةةةة اىولةةةة  ،  الروايةةةة البحرينيةةةة ،المكةةةان فةةةي  -
 .م8003

 ةي، تةونس ، الطبعةة اىولة  ، عبد الصمد زايةد ، دار محمةد ع ية العربية )الصورة والداللة( ،المكان في الروا -
 .م 8003

( 31ع ةةي كةةاطع خ ةة  ، مف ةةة اى ةةالم ،العةةدد) د. الوةةعرية وآثةةار الروايةةة الفديةةدة ، منةةزل النسةةاء بةةين القصةةة -
 م . 9122، /آ ار 

 

 
 


