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 الممخص 
نيض البحث عمى دراسة المكاف الروائي في رواية )أوالد الييودية( لمكاتب )تحسيف      

رمياني( مف خالؿ االعتماد عمى تقنية التقاطب المكاني لما ليذه التقنية مف أىمية في الكشف ك
مية الكشف وذلؾ ألف ىذه التقنية ليا قاب ،عف شبكة مف العالقات التفاعمية بيف الشخصية والمكاف

تعامل الذؼ لؾ الوذ ،دبية التي تتعامل مع المكاف تعاماًل شاعرياً عف داللة الكثير مف األعماؿ األ
 مكنة واالمكنة المضادة .يظير مف خالؿ األ

يبرز عنصرًا فاعاًل في ابرزىا أف المكاف في الرواية  ،وقد نتج عف البحث عددًا مف النتائج   
حداث الرواية وتطورىا الى جانب التأثير في الشخصيات ونموىا فضاًل عف فاعمية تقنية سير أ

الشخصية والمكاف الى جانب بيف العالقة التفاعمية القائمة  التقاطب المكاني في الكشف عف تمؾ
 وغيرىا مف النتائج . ،تنوع المكاف وداللتو

Abstract 

      The research studied the place in the novel (Awlad Al-Yahodia) for 

the writer (Tahsees Garmiani) by relying on the importance of technique 

in spatial polarity in the detection of the connection of interpersonal 

relationships between the personality and the place, this is because this 

technique has the potential to reveal the significance of many literary 

works that poetically deal with the place, the deal which shows through 

places and places counter. 

       The research is planed of two sides: The first side which included the 

definition of the place by language and terminologically, while the 

second side included a summary of the novel. As for the research axes 

show only the definition technically (spatial polarity) and then focus on 

the prominent spatial polarity in the novel, such as: 

Kind place X Unkind place. 

Opened place X Closed place. 

Place of residence X Transition place. 

The realistic place. 

       The result of the research was in several dimetions: Most notably is 

that the place in the novel promotes an effective element in the course of 

the novel and its development as well as the influence and growth of the 

characters as well as the effectiveness of the technique of spatial 

polarization in the detection of those interactive relationships between the 

personality and the place, with the variety of the place, its significant and 

other results.    
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 :المقدمة
ت صػػػػػػر الروائيػػػػػػة التػػػػػػي ال بػػػػػػد وأف تحظػػػػػػى باىتمػػػػػػاـ الدراسػػػػػػاُيعػػػػػػد المكػػػػػػاف واحػػػػػػدًا مػػػػػػف العنا    

فالمكػػػػػاف ىػػػػػو  ،ساسػػػػػية التػػػػػي تسػػػػػيـ فػػػػػي بنػػػػػا  السػػػػػرد الروائػػػػػيكونيػػػػػا مػػػػػف العناصػػػػػر األ ،االدبيػػػػػة
فػػػػػي السػػػػػرد غالبػػػػػًا ىػػػػػػو  ف مػػػػػا يػػػػػردالسػػػػػيما وا   ،داخػػػػػل الحركػػػػػة السػػػػػردية الحاضػػػػػف لنتػػػػػاج الفعػػػػػل

الػػػذؼ يػػػتـ خمقػػػػو مػػػف خػػػالؿ الم ػػػػة المكػػػػاف  ،فػػػػراد يعيشػػػوف فػػػي اطػػػػار ذلػػػؾ المكػػػافصػػػورة لحيػػػاة أ
 يتفق مع قصدية العمل الروائي كمو . ،ويحمل مقومات خاصة بو –المفع المتخيل  –

ودالالت جمالية تكشف عف عالقة المكاف باإلنساف  ،وال بد أف تكوف لكل مكاف قيمة فنية    
 وتسعى الى رصد التحوالت التاريخية واستيعابيا في آف واحد .   ،)الشخصية(

الحائزة عمى المرتبة الثانية في  (لمكاتب الروائي ) تحسيف كرمياني (ف رواية ) أوالد الييوديةإ    
الدورة  –جائزة نجيب محفوظ لمرواية والقصة  –مسابقة مؤسسة الكممة الثقافية في مصر 

 والصراع بيف الشعب والسمطة ،زمة والمعاناةب األتصور عالمًا جسد فيو الكات ،2212الثانية
 التي تبدأ –أوالد الييودية–الحاكمة المحمية التابعة لالستعمار . مف خالؿ قصػػػػػة االخوة الثالثة 

وقد برز عنصر الػػػػػمكاف مؤثرًا  ،دفف الثالثة فييا في اليوـ نفسوفي بػمدة )جمبال ( وتنتيي فييا ب
سيمػػػػػا أف  المكاف قد ال ،وفي طبيعة الشخصيات ونموىا ،وفاعاًل في بنا  ىذه الرواية وتطورىا

مف ىنا كاف سبب اختيارنا لػػػػػػدراسة )التقاطب  ،تميز بسمة الثنائيات وتنوع داللتيا وتداخميا
 في ىذه الرواية .  (المكاني

قامت خطة البحث عمى تمييد جا  في محوريف: المحور األوؿ: تعريف المكاف ل ة     
أما محاور البحث فقد جا  فيو  ،ممخص الرواية فقد تضمفأما المحور الثاني  ،واصطالحاً 

 ،التعريف بتقنية )التقاطب المكاني( ومف ثـ التركيز عمى التقاطبات المكانية البارزة في الرواية
 وىي كاآلتي .

 المكاف غير االليف )المكاف  المعادؼ( × المكاف االليف  -1
 المكاف المفتوح × المكاف الم مق  -2
 قاؿ مكاف االنت× مكاف االقامة  -3
 المكاف الواقعي  -4
  .فضاًل عف تقديـ بعض المقترحات أو التوصيات ،ولخصنا فييا أىـ النتائج ،ومف ثـ الخاتمة    
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 :التمهيد
 لغةا واصطالحاا  ،تعريف المكان :أوالا 
وعند بعض  ،)) أف المكاف ىو الحاوؼ لمشي  :جا  في معجـ تاج العروس :المكان لغةا  -0

وذلؾ كوف الجسـ الحاوؼ محيطًا  ،وأنو اجتماع جسميف حاوؼ ومحوؼ  ،المتكمميف أنو عرض
 . (1)((فالمكاف عندىـ ىو المناسبة بيف ىذيف الجسميف ،بالمحوؼ 

المكاف والمكانة واحد  ،وأماكف جمع الجمع ،والجمع أمكنة :)) الموضع :وقد يكوف المكاف ىو    
))  :، وكذلؾ يعني المكاف(2) ((  فيوألنو موضع لكينونة الشي ،في أصل تقدير الفعل مفعل

 .(3) ((مكنةوالموضع جمعو أ ،ىو رفيع المكاف يقاؿ :المنزلة
)) ىو السيػػػػما أف الػػػػػفضا   ،ةويمكف استخالص تػػػػػػعريف المكاف ل ة مف تعريف الفضا  ل     

وألف الػػػػػشي  في  ،ػػمكافبػػػػػل ىو صفة االتساع أو الخمو أو االنتيا  في الػػػ ،ليس المكاف ذاتو
اف بحدود صفػػػػة واحدة مف ذاتو الكمية أكبر مف صفاتو المنفردة، وال يجوز تحجيـ المك

 . (4)((صفاتو
 ،اىتماـ كبير مف لدف الكّتاب والنّقادبلـ يحع المكاف في بادغ األمر  :المكان اصطالحاا  -8

السيما بعد االىتماـ الذؼ شيده عنصر  –د ااّل أف ظيور الرواية الجديدة في ما بعكذلؾ االمر 
و )جاف  (،و )كمود سيموف  (،و ) ناتالي ساروت (،المكاف عمى يد كل مف ) اآلف روب غريبو

وال ،دفع كتاب الرواية الجديدة الى أف ال يحمّموا المكاف )) دالالت ال يحمميا –وآخريف  ،ريكاردو(
المكاف كائف معزوؿ في عالـ مف االشيا   واالنساف في ىذا ،يزيفو بوصفو واقعًا متعيناً 

 .(5) ((والموجودات العارية مف الداللة والتي تتبدػ وجودًا يعوزه الترابط
وكمػػػػػا نعمـ فإف تشكيل المكاف في النص االدبي يتـ مف خالؿ الم ة )) عػػػػػػف طريق      

فالمكاف الروائي ىو )) المكاف  ،(6) ((بعاده المميزةوأ،ًا خياليًا لو مقوماتو الخاصةالكممات مكان
أؼ الػػػػػػػػمكاف الذؼ صػػػنعتو الم ة انػػػصياعًا ألغراض التخييُّل الػػػػػػروائي  ،المػػػفظي المتّخيل

 ،ية بعضيا ببعضجزا  الروايربط أ وىذا المكاف بمثابة ))  العمود الفقرؼ الذؼ ،(7) ((وحاجاتو
 .(8) ((ثراً ئية وبشكل أعمق وأكثر أوىو الذؼ يسـ األشخاص واألحداث الروا

بما فييا مف  ،ف في أنو )) فضا  يحتوؼ كل العناصر الروائيةمكلذا فإف أىمية المكاف ت    
وما يبثيا مف عالقات ويمنحيا المناخ الذؼ تفعل فيو وتعبر عف وجية نظر  ،حوادث وشخصيات

والممثل لمنظور  ،لرؤية البطلويكوف ىو نفسو المساعد في تطوير بنا  الرواية والحامل  ،ما
التأثر  ،. ولعل أىـ ما يمكف الوقوؼ عنده مف سمات المكاف ىو سمة التفاعل(9) ((المؤلف
حيث إّف ىذا التأثير  ،فإف لممكاف تأثيره عمى البشر أيضاً  ،فكما يؤثر االنساف في المكاف ،والتأثير

فيضفي ذلؾ السموؾ  ،ثير المكاف عميويظير جميًا في أف ينيج االنساف سموكًا محددًا تبعًا لتأ
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وىذا  ،نساف بالمكاف الذؼ يعيش فيوكاف صفات ودالالت خاصة نابعة مف أحساس  اإلعمى الم
فضاًل عف الحوادث . ما يمكف أف يدخل ضمف نطاؽ دراسة المكاف في ضو  عالقتو بالشخصية 

وىنالؾ دراسات عف المكاف  ،كما يبرز ذلؾ في كتاب )جماليات المكاف( ل استوف باشالر ،أيضاً 
الى جانب دراسة )غالب ىمسا( و  (،كما في دراسة ) موؿ ورومير ،جا ت بحسب السمطة

وكل ىذه  ،وىؤال  قسموا المكاف عمى انماط عديدة (و) شجاع مسمـ العاني ،)ياسيف النصير(
اللة أو األبعاد يكوف مكانًا متنوع الدالدراسات ال تبتعد عف فكرة أف المكاف الروائي ال بد وأف 

ألف المكاف يتسـ بالت يير تبعًا  ،وغالبًا ما تتداخل ىذه األنواع في الرواية الواحدة ،نماطواأل
لكي ال  ،بل ينب ي أف يكوف المكاف متسمًا بالتنوع ،لمظروؼ والت يرات الحاصمة في ذلؾ المكاف

سير الحوادث ية فضاًل عف منطق ،تكوف الشخصية مقيدة في تعامميا مع العالـ الخارجي
 دبي .وتطويرىا في النص األ

    ممخص الرواية 
ويبدأ القسـ األوؿ بعبارة " حدث ذلؾ " ايذانا  ،تتشكل رواية ) أوالد الييودية( مف خمسة أقساـ    

وتمؾ المسألة التي كاف ينتظرىا  ،بسرد واقعة الحادثة التي ستجّر عمى البمدة احداثًا ونكبات عديدة
لكف نزوؿ المطر لـ يكف كما توقعيا أىل  ،وىي نزوؿ المطر ،منذ زمف (جمبال  أىالي بمدة )

ومات مف مات   ،البيوت الطينية ذلؾحيث انقمب الى فيضاف عاـر وسيوؿ تيدـ مف ورا   ،البمدة
 ،وخالؿ تمؾ االحداث تبرز ثالث شخصيات فاعمة في تطور احداث الرواية ،ممف لـ يتـ انقاذىـ

والمال  ،فشخصية النقيب )مالح( رمز لمشر ،رمزًا لرموز العالـ االنساني حيث تمثل كل منيا
ف كاف في الظاىر أكثر مياًل )فالح( الخيط الذؼ يجمع بينيما وا  والراقص  ،)صالح( رمز لمخير

 لمخير . 
أما القسـ الثاني والثالث والرابع فإف الكاتب يخصصو لمتعريف بشأف ىذه الشخصيات  منذ     

حتى ذلؾ اليوـ الذؼ يكونوف فيو في المستشفى، وفي القسـ الخامس الذؼ يمثل خاتمة الطفولة و 
عف كوف فإف الكاتب يكشف  ،حياة ىؤال  الثالثة ألنيـ يموتوف بسبب المرض الذؼ يعانوف منو

ماكف   ألبي سمرة مف زوجتو الييودية وأف أميـ است نت عنيـ وتركتيـ في أبناىؤال  الثالثة أ
 ويتـ دفف الثالثة في بمدة )جمبال ( في يوـ واحد . (،أف تركيا زوجيا ) أبو سمرةمختمفة بعد 

الجانب تحاوؿ تقديـ ىذه الشخصيات وتكشف عف  عف ذلؾ فإف الرواية وىيفضاًل     
إال انيا تقدـ سيرة مكاف لبمدة  ،وأثر البيئة في تنمية االنساف ونشأتو ،السايكولوجي لمشخصية

أصحاب  طماعوكيف أف ىذه البمدة كانت محط أ ،ميمة مف تاريخ العراؽ في مرحمة ،)جمبال (
زالة المقبرة لبنا  دار سينما فضاًل عف حيث تتـ إ ،السمطة الحاكمة الى جانب أطماع االنكميز

ويصور  ،البعادىـ عف أؼ تفكير ايجابي ،واشت اؿ الناس بالرقص والميو ،إنشا  سكة حديد
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يعيشوف حالة اقتصادية  ،ال يعرفوف مف الحياة الشي  الكثير ،بسطا  الكاتب اىالي البمدة اناساً 
ويرضوف بما موجود ااّل أف المسألة حيف تمس ناحية  ،يصدقوف أؼ شي  ،وثقافية متدنية

ىربًا كاف الى البمدة  -ال جر – وأف مجي  ،ثائرتيـاالخالؽ وما يمكف أف يصيبو مف فساد تثور 
شارة الى دور الحكومة في وال ي ػػفل الكاتب مف اإل ،الرزؽ مف ظروؼ قاسية وطمبًا لمسكف و 

 مساندتيـ . 
فالكاتب حاوؿ أف يشت ل عمى الذات والوطف والتاريخ والعادات والقيـ الروحية واالخالقية في     

 موضوع دراستنا ىذه .  (ىذه الرواية مف خالؿ ) المكاف الروائي
    (أنواع المكان ) التقاطبات المكانية

السيما حيف يكوف ذلؾ المكاف زاخرًا  ،بعادهات المكاف الروائي تنوع داللتو وألعل مف جمالي    
بالحضور االنساني مف خالؿ شخصيات الرواية وانفعاالتيا واحاسيسيا وافكارىا تجاه المكاف 

ف فيسموف ذلؾ المكاف بدالالت وسمات قريبة مما تعتمل بو النفس االنسانية م ،الذؼ يعيشوف فيو
لذا لجأ الكاتب  ،لممكاف سطوتو وتأثيره في تمؾ النفس أيضاً وىذا يظير جمّيًا حيف يكوف  ،ورشع

 ضفا  سمة التنوع المكاني واختالؼ مستوياتو . إ الى استعماؿ تقنية التقاطب المكاني مف أجل
ثير مف في الكشف عف داللة الك ثبتت خصوبتيا وأىميتياوتقنية التقاطب )) تقنية إجرائية أ    

وقد يظير ىذا التعامل مف خالؿ  ،(12) ((دبية التي تتعامل مع المكاف تعاماًل شاعرياً األعماؿ األ
مما سيل بيف االمكنة  ،والفضا ات لوظائفيا الطوبوغرافية لألمكنة)) التوزيع الذؼ يجريو 

نما يتـ عف إ ،ساسي الذؼ يقوؿ بأف بنا  الفضا  الروائيوأبرز المبدأ األ ،مكنة المضادةواال
وىذا التعارض يظير عندما تكوف التقاطبات الثنائية وسيمة لإلفصاح عف  ،(11) ((طريق التعارض

ف المكاف ىو الحاضف الطبيعي السيما وا   ،بيف اإلنساف والمكاف شبكة مف العالقات التفاعمية
فكار متصفًا ببعض أ –المكاف  –حتى ي دو  ،لثيمة التفاعل الحاصل بيف االنساف ومجتمعو

 . (12)ومشاعر أو واخالقيات مف يعيش فيو 
اطب كتقنية مف أوائل اآلخذيف مبدأ التق (و ) لوتماف (وقد ُعّد كل مف ) غاستوف باشالر    

 جرائية في الكشف عف أىـ دالالت المكاف الروائي .إ
ااّل أنيا  ،ثف كانت توحي مف خالؿ العنواف أنيا قصة االخوة الثالوا   (ورواية ) أوالد الييودية    

فالكاتب يقدـ لنا المكاف الروائي في زمف محدد بشي  مف التفصيل في  (،ُتعد ) سيرة مكاف
 ،حداث الروايةغرافية البارزة والمؤثرة في سير أوصفاتو الطوبو  ،وشخوصو الفاعمة ،حداثو الميمةأ

 وفييا مف ،مف الداخلالمفتوحة  ،ىذه البمدة الم مقة مف الخارج ،وىذا المكاف ىو بمدة ) جمبال (
 (جبارية و اختياريةومكاف اقامة ) إ ،ومفتوح وم مق ،ليف ومعاد  التنوع في الداللة ما بيف مكاف أ

 ومكاف واقعي .  ،ومكاف انتقاؿ
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 ،وف قائمة عمى التقاطبات المكانيةمف ىنا فإف دراستنا لممكاف وداللتو في ىذه الرواية ستك    
 : منيا

 المكان المعادي× يف ثنائية المكان االل-0
وفيو  ،يجابيةيو بالراحة واألماف واالحاسيس اإلىو كل مكاف نألفو ونشعر ف :المكان االليف    

حتى وكأف المكاف  ،إلحساسو ومعرفتو بالمكاف ،يمارس االنساف حياتو بكل حرية وىدو  واستقرار
دة الى أف يكبر، ويكوف ىذا وبما أف حياة االنساف تبدأ مف البيت مف لحظة الوال ،يعرفو أيضاً 

 ،مف ىنا فإف البيت أكثر االماكف اتصافًا باأللفة ،البيت مرتعًا خصبًا ألغمب ذكرياتو وخياالتو
بل ىنالؾ اماكف تشترؾ مع البيت في  ،وىذا ال يعني أف صفة المكاف االليف قاصرة عمى البيت

ما تكوف مقترنة برؤية الشخصية  وذلؾ ألف سمة المكاف غالباً  ،(13)ما تحممو مف سمات االلفة 
 .(14)ألف العامل النفسي لو أثر كبير في تحديد دالالت االمكنة ونوعيا  ،وانفعاالتيا واحساسيا بو

ي تعرضت ليا وذلؾ لألحداث الت ،ليف في ىذه الرواية بصورة واضحةولـ يظير المكاف األ    
))  ة أخػػػػػػػرػ ىالي مف ناحيونزوج األ ،يةتيدـ البيوت مف ناحو  ،وبئة وقتاؿالبمدة مف فيضانات وأ

يمتمؾ جرأة كاممة بمبارحة بيتو الكل كاف  ،حد منيـأ ال ،عرفوا بحكـ الخبرة حصوؿ كارثة جديدة
.... منذ فجر اليـو  ،يناضل لسد ثقوب تحدثيا مناقير الما  اليائج في سقوؼ بيوتيـ الطينية

.  (15) ((كل شي  ماع وضاع ،الوادؼ ال أثر لياالبيوت الطينية الممتدة عمى جانبي  ،الثالث
البنا  الى جانب مدػ تمسؾ ىؤال  بيذا وىذا المقطع يعيف عمى وصف المكاف األليف مف حيث 

 مف ليـ .مكاف الذؼ يشكل المكاف االليف اآلال
 والذؼ ،ىو ذلؾ المكاف غير األليف أو )) غير األثير الممقى خارج النفس :المكان المعادي    

يثير مشاعر الخوؼ والقمق وما ينطوؼ عميو مف السمبية وانعداـ االلفة والعدوانية واضطياد 
ب .... وقد يتعرض مف خالؿ ىذه األماكف الى ومكاف ال ربة وساحة الحر  ،الشخصية كالسجف

وبالتالي يكوف لديو ىذه الرىبة المفرطة نحو ذلؾ  ،جسدؼ كالضرب أو إيذا  نفسي كالخوؼيذا  إ
اجبارؼ كما  اكف تفرض سطوتيا عمى الشخصية عمى نحوالسيما وأف بعض األم ،(16) ((فالمكا

حيانًا تمثل أماكف اليجرة أو ال ربة عف الوطف مكانًا معاديًا لكف بشكل وأ ،يحدث في السجوف 
 ،ضيق :اختياريًا فإنو قد يظير عمى شكل لمكاف المعادؼ مكانًا اجباريًا أـوسوا  كاف ا ،اختيارؼ 

 .(17) غياب ..... الخ  ،عبودية ،اسفل ،فضمنخ
والمكاف حيف يوصف ب ير االليف فإنو ُيعد وصفًا لحالة نفسية شعورية يعيشيا االنساف في     

فيضفي بيذه  –مكاف ما نتيجة ما يعانيو في ذلؾ المكاف وىذه المعاناة قد تكوف معنوية أو مادية 
ماكف المعادية في رية الشرطة والسجف مف أبرز األمديو  ،الصفة عمى ذلؾ المكاف الذؼ تواجد فيو

فمثاًل حيف يتـ جمب أـ  ،فالسجف يحدث فيو اقسى أنواع االفعاؿ المشينة لمنفس االنسانية ،الرواية
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 ،الى مركز الشرطة –الذؼ اراد أف يشيد في حادثة التسمـ ومات قبل االدال  بالشيادة –الصبي 
تنفي معرفتيا بسبب وحيف  ،ستجوابياال وايداعو في السجفى زوجيا بعد اف يتـ القا  القبض عم

ىذا بأمر مف الػػػنقيب  يتـ وضعيا في السجف بيف الرجاؿ كي تقّر بما تعرؼ وكل ،التسمـ
  .)مالح(

 ))  وجدت المرأة نفسيا اماـ عينيف وقحتيف ..تمتـ النقيب 
  :)مالح( بصوت لعوب

 مف سبب موتيـ  -
 ىو يعرؼ ذلؾ  -
 رفيف وانت اال تع -
 خرج ليقوؿ لؾ السبب . ،رفض البوح بشي  -
 سأسجنؾ بيف الرجاؿ  -
 لو باح لي بشي  لـ اخبئو عنؾ  -
 حسنًا سأجعمؾ تقوليف الحقيقة  -
 سوجمس وصاح بصوت خشف عمى حرا ،سيووصل الى كر  ،قاـ
 ضعوىا عارية بيف الرجاؿ  -

بيا .... بينما وىما يمزقاف ثو  ،واصال سحميا ،اطمقت صرختيا ،لـ تمالؾ المرأة نفسيا
 ،دخل الشرطياف ،صاح مف جديد حراسو ،الصمت ي مف كل شي  وجمس الى طاولتو

 وقفا امامو .. قاؿ ليما .
 ىاتوىا  -
 تمتـ احدىما  ،عادوا واجميف ،ًا مف الزمفخرج الشرطياف ردح -
 سيدؼ ماتت -

 :مف ورا  الطاولة .. صاح
 كيف ..؟

 (18)فاضت روحيا بيف الرجاؿ((  -
بل واالسوأ  ،رعابيـإلخافتيـ وا   ،مقطوع بيف السجنا  ر النقيب )مالح( بوضع رأسكذلؾ يأم    

ـ  االفترا  عميو بفعل الفاحشة معيف ،في سجف النسا  (مف ذلؾ يتـ وضع المال ) صالح  ،ومف ث
ض فييا عمى حر   ،ألنو خطب في الناس خطبة ،مف أجل افساد سمعتو وزلزلة مكانتو بيف الناس

 الى االلتزاـ بقرار الحكومة بتعمـ الرقص .عدـ االنجرار 
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نسوة وجدوىف في أمكنة غير  ،خالؽخبر سجف )المال( مع نسا  بال أ)) تناقمت ألسف     
 ،ت في العمرداخل البساتيف مع السكارػ  تسع نسا  متفاوتا ،فوؽ جرؼ النير ،صالحة لمسمعة

 معتمة .  ،متار مختمفةداخل غرفة مساحتيا أربعة أمتار في أربعة أ
 (19) ((مل ويحوقلسمش وال يب ،لـ يرفع )المال( رأسو    
بعد  –وىذا الفعل وما سبقو فيو سمب لمحرية وامتياف لكرامة االنساف وشرفو حتى أف المال     

ف رأ عمى مواجية الحكومة خوفًا مف أالبمدة لمدة مف الزمف وال يتج ترؾ –اف يخرج مف السجف 
وبيذا الوصف لمساحة المكاف وعدد األشخاص وما يمكف أف  ،خرػ يتـ ادخالو السجف مرة أ

يحدث فيو مف فعل يحيل الكاتب المكاف الى مكاف سمبي جائر مف أجل تسميط الضو  عمى 
 االست الؿ السي  لمسمطة ولممكاف.

فسموؾ  ،فضاًل عف السجف يظير المعسكر أيضًا مكانًا معاديًا نتيجة قسوة النقيب )مالح(    
 شخصيات احيانًا تضفي بظاللو عمى المكاف بسمة ذلؾ السموؾ .بعض ال

 المكان المفتوح × المكان المغمق  -8
أو بعض  ،وال رفة ،توصف األمكنة المحددة بمساحة معينة أو بمكونات محددة كالبيت    

 وقد تكوف ىذه االماكف مصدرًا لأللفة ،باألمكنة الم مقة ،االماكف المحيطة بأسيجة مثل السجف
وقد تكوف ىذه األماكف بنوع بنائيا ومساحتيا  ،أو مصدرًا لمخوؼ والرىبة أحياناً  ،واألماف

فضاًل عف ذلؾ  ،ومكوناتيا دلياًل عمى الطبقة االجتماعية التي يتميز بيا ساكنوىا أحيانًا أخرػ 
 . (22)يتسـ ىذا النوع مف المكاف بأنو مكاف العيش أو السكف فيو لمدة مف الزمف

وتعيش فييا  ،والتي تحدث عمى أرضيا أغمب الحوادث ،كاف البارز في ىذه الروايةوالم    
التداخل وىذا  ،المفتوح مف الداخل ،الم مق مف الخارج ،ىو بمدة )جمبال ( ،الشخصيات الرئيسة

السيما  ،عمى اعطا  صورة واضحة لمحياة في تمؾ البمدة مف كافة النواحي في الداللة أعاف
ضفت سمة التداخل في الصفات ىي التي أ ياسية واالقتصادية، الى جانب أفاالجتماعية والس

وقد برز المكاف الم مق في ىذه البمدة بيف مكاف م مق اختيارؼ  ،عمى الرواية قيمة فنية جمالية
 جبارؼ كمركز الشرطة والسجف . ومكاف م مق إ ،يت والجامع والكيفكالب
البيوت الطينية التي تدؿ عمى ضعف الحالة وقد تمثل المكاف الم مق االختيارؼ ب    

وقد  ،والسيما وانيا كانت تتيدـ بسرعة نتيجة بنائيا غير المتيف وقوة فعل الفيضانات ،االقتصادية
ولـ يقدـ أؼ توصيف آخر مف حيث الحجـ أو العمو )  ،اكتفى الكاتب بيذا الوصف ليذه البيوت

االستقرار جرا  العوامل المناخية والسياسية ولعل السبب يعود الى حالة عدـ  ،أو عدد ال رؼ
حتى أنو يصف الحالة االقتصادية لمبمدة عمى نحو عاـ كما جا  عمى لساف الراوؼ  (،واالقتصادية

العمل لنقل البضائع لمتجار  ،بيع حطب اليابس ،)) بمدة ال تعيش اال عمى اصطياد أسماؾ النير
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 ،جرفي النير بمحاصيل صيفيةفالحة  ،مربحة أيضاً القادميف مف بمدات بعيدة عمل تنانير طينية 
كاف قبل زمف ليس ببعيد يعمل عامل  ،نفر قميل يمتمؾ راتبًا تقاعديًا يسيراً  ،غناـبيع أصواؼ أ 

 . (21) ((أو نائب عريف متقاعد ،سكؾ حديد
ية ماكف الم مفة االجبار فقد كاف السجف مف أبرز األ ،مق االجبارؼ وفي ما يخص المكاف الم     

 ،ف ىذه االماكف يساؽ الييا الشخصيات رغمًا عنياالسيما وا   ،ًا ووحشية في الروايةقسوة وعنف
بل تشتمل أحيانًا عمى عقوبة وتعذيب  ،وىي ليست مجرد غرفة أو قاعة محددة بمساحة فحسب

حيث أنو )) ُيعاش فيو عمى مستوػ الجسد  ،فتؤثر في نفسية الشخصية وشعورىا ،وأمور أخرػ 
بخالؼ االمكنة االخرػ التي ُتعد تعبيرًا عف حضور  ،وىو تصعيد لمفيوـ العقوبة ،ة حيويةكفاعمي

 . (22) ((الروادع االجتماعية المتعارؼ عمييا
شواىد عديدة يسردىا الكاتب عمى مثل ىذه االمكنة وقد ذكرنا عددًا منيا في المكاف غير     

ااّل أف السجف كمكاف م مق  ،اع االماكفاالليف )المعادؼ( وىنا تظير صفة التداخل بيف أنو 
وبالتحديد  ،اجبارؼ يمثل عقوبة لمف يتواجد فييا، وظير الى جانب بمدة جمبال  مدينة ب داد

 ،والمال)صالح( ،)المستشفى( مكانًا م مقًا اجباريًا حيث تـ وضع االخوة الثالثة )النقيب )مالح(
الناس كي ال يتسببوا في انتشار المرض والراقص )فالح( في المستشفى لعالجيـ وعزليـ عف 

 ال ريب الذؼ اصابيـ في آف واحد .
بساحاتيا  ،فيو المكاف الذؼ يظير مف خالؿ فضا  المدينة المفتوح المكان المفتوح أما     

وتختمف ىذه األمكنة المفتوحة في مساحتيا بيف مساحات واسعة  ،وشوارعيا وبساتينيا ومقاىييا
وبيف مساحات ص يرة مثل  ،ة متوسطة مثل الساحات واألزقة والمقاىيومساح ،كبيرة كالنير
إال أنيا تجتمع في  ،وعمى الرغـ مف اختالؼ االمكنة المفتوحة مف حيث المساحة ،مركبة النقل

وُيعد فسحة ميمة تسمح لمناس  ،صفة وىي أنيا )) أمكنة عامة يمتمؾ كل واحد حق ارتيادىا
الى جانب أنيا  ،(23) ((كما يسمح بالحركة والتفاعل داخل النص الروائي ،بااللتقا  والتواصل

ال ،(24) ((وبيف االنساف الموجود فييا ،تكشف عف )) الصراع الدائـ بيف ىذه االمكنة كعناصر فنية
وعف فاعمية العالقات  ،لمجتمعف  االنفتاح المكاني يفصح عف التحوالت الحاصمة في اسيما وا  

 لمكاف .نسانية مع ااإل
والساحات  ،والوادؼ، والشوارع ،في النير (تجمت األمكنة المفتوحة في رواية ) أوالد الييودية    

 :وتظير الساحة مع السوؽ في وصف السارد اثنا  وصوؿ ال جر الى البمدة ،والمقاىي ،العامة
لبمدة تركب الحمير اخترقوا ا ،بدأت تستوضح نفسيا قافمة تزحف ،)) الحت طوابير بشرية
بعد عنا  شاؽ لسفر  ،ترنيمة فرح عمى ما يبدو وبعد وصوليـ مبت اىـ ،يترنموف بترنيمة جماعية

 ،وصمت القافمة مساحة ارض منبسطة ---ساحة ) سوؽ الجمعة(  ،في الساحة العامة ،طويل



 أ. م . د . سموى جرجيس سممان            مجمة آداب الفراهيدي                         التقاطب المكاني
 م8102( حزيران 43العدد ) (أوالد اليهودية )في رواية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12 

نوعًا المكاف الواسع  ،فالساحة  ىنا ىي الساحة العامة لمبمدة ،(25) ((تالصق السوؽ الوحيد لمبمدة
وىذا الوصف يحيل الى فكرة اف البمدة لـ  ،ىذا السوؽ الوحيد في البمدة ،ومالصق لمسوؽ  ،ما

 واف التجارة فييا لـ تكف نشطة . ،تكف كبيرة
))  :مكانيًا وزمانيًا حيف يصف وصوؿ المال )صالح( في شبابو لمبمدة اً ينقل لنا السادر مشيدو     

ىبط مف  ،يوـ وصولو الى البمدة (الحزيرانية تمؾ الظييرة )مشيد آخر ظل عالقًا في اذىانيـ ف 
حمل حقيبة بيده ػػػػػػاب بمسوح ورع يػػػػػػػش (دكة نجف انوا يسمونو )ػػػأو ك (الباص الخشبي مركبة )
ف وىذا يعني أ ،ايضًا مكاف انتقاليوىي ىنا  ،فالمكاف المفتوح ىنا ىي المركبة ،(26) ((---

 يتصف بأكثر مف صفة .  المكاف الواحد يمكف أف
 مكان االنتقال × مكان االقامة  -4

ألنيا قد تشمل المدينة أو  ،إف مسألة االقامة بمكاف ال يقتصر عمى مكاف محدد بمسمى ما    
جبارية أحيانًا أخرػ . ،ختيارية أحياناً إأماكف االقامة أف وتبدو  ،القرية أو البيت  وا 

والخيـ لمفرؽ  ،والبيوت الصفيحية لم جر ،ارية بالبيوت الطينيةوقد تمثمت أماكف االقامة االختي    
لفة يارية كالبيوت ال بد أف تتصف باإلقامة االختالى البمدة ومف المعموـ أف اماكف اإل بتعثةالمُ 
ولعل السبب يعود  ،ااّل أف ىذه الصفة لـ تبرز في ىذه االماكف في الرواية ،ماف واالستقرارواأل

ًا في أف تفقد يعاماًل أساس تحداث التي مرت فييا كانواأل ،تاريخ ىذه البمدةالمدة مف الى تمؾ 
 ،فالبيوت الطينية كانت معرضة لمتيدـ ،ىذه الصفة عمى الرغـ مف كونيا اماكف اقامة اختيارية

أما البيوت الصفيحية لم جر فكانت  ،بسبب ضعف بنائيا الى جانب العوامل الج رافية والسياسية
فكرة تواجدىـ في البمدة ألنيـ يشكموف مصدر فساد  دةوذلؾ لعدـ تقبل اىل البم ،اً غير آمنة أيض

لذا يتعرضوف الى الضرب والطرد السيما بعد م ادرة النقيب )مالح( البمدة بسبب مرضو ))  ،فييا
بعض الصبياف  ،شيا ىـ بشي  مف االرتباؾأكاف )ال جر( يمممموف  ،الصفيحيةداخل المممكة 
عمب قذفوا الحجر وميمالت االشيا  المتراكمة  ،ا حممتيـ العشوائيةؤو بد ،بابوقميل مف الش

قبل أف تيطل داخل السياج الصفيحي  ،اشيا  تتصادـ في الفضا  قطع أقمشة قذرة  ،فارغة
مف داخل السياج  ،بعضيـ حاوؿ قمع الصفائح عف االوتاد المن رسة في االرض ،لمممكة االنس

 . (27) ((حاوؿ بعض الرجاؿ وقف ال ضب )الجمبالئي( العاـر ،ثةعمت صرخات است ا ،الدائرؼ 
قامة ماكف اإلأبل أف  ،وضوحًا في ىذه الرواية ويأتي تصوير أماكف االقامة االجبارية أكثر    

فمثاًل  ،رض البمدة مف حوادثأجبارية بفعل ما يحدث عمى إقامة إماكف أاالختيارية تتحوؿ الى 
ياـ بعد حادثة سرقة حجر الكمس وقتل بعض االشخاص أة لمدة يتـ حظر التجواؿ في البمد

آذاف تبحث  ،عيوف تترامق ،مف غير بوادر أولية في البمدة ،)) )حظر تجواؿ( :مجيولة ألسباب
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وىذا التحوؿ في سمة المكاف نتيجة منطقية لتحوؿ  .(28)((عف سبب منع خروج الناس مف البيوت
 لتفاعل الحاصل بيف الشخصية والمكاف .شعور الشخصيات تجاه المكاف بفعل ا

فقد ظير مكاف  ،بأكثر مف صفة وقد ذكرنا سابقًا أف المكاف الواحد مف الممكف أف يتصف    
كما اشرنا اليو مف  ،المكاف الم مق االجبارؼ  ةبصف جبارؼ متمثاًل بالسجف الذؼ اتصفقامة اإلاإل
أف الفرؽ بيف )السجف( و )المستشفى(  الإ ،جباريةإقامة إمكاف  (الى جانب ) المستشفى ،لقب

يكمف في اف االوؿ يتـ فيو تعذيب االنساف جسديًا ومعنويًا ولنا أف نصف السجف بالمكاف 
فيو مكاف ونفسيًا أحيانًا أخرػ  ،بينما المستشفى فيتـ فييا عالج االنساف جسديًا أحياناً  ،السمبي
 تسـفالسمة التي  ،القة المكاف بالشخصيةكشف عف عي مف االحياف في كثيروىذا التنوع  ايجابي
فالعامل النفسي يبدو فاعاًل في توجيو  ،حساسيا بوا  تقترف غالبًا )) برؤية الشخصية و المكاف 

 ضيقبال ،فالشخصية ىي التي تسـ المكاف باأللفة والعدا  ،دالالت االمكنة وتصنيفيا
 أو غيرىما مف الصفات .  (29)((واالنفتاح

أو ىي )) أمكنة  ،(32) يمكف تسمية أمكنة االنتقاؿ بػػػػػ )أمكنة المسارات( :النتـــــقالمكـــــان ا    
مثل ىذا المكاف ال يدرس كشي   ،ذات سطوح متحركة عمى ما  أو عمى شارع أو في الفضا 

وتتمثل في النير  (31) ((ألنو عمى عالقة شاممة بكل االوساط التي يتمثل خالليا ،قائـ بذاتو
سفينة ػػػػػقطار والػػػػػػ، مثل السيارة والووسائل العبور ،والحدائق ،زقة، والشوارع واالحيا واال ،والبحر

 ... الخ.
لـ نجد وصفًا دقيقًا لمشوارع أو االحيا  أو األزقة كأمكنة انتقاؿ فمثاًل يأتي ذكر الشارع مف     

رخة انطمقت مف كل )) ص :دوف وصف محدد ال تساع أو ضيق الشارع أو أؼ شي  آخر مثل
وقفت طوابير الناس عمى جانبي الشارع كانت قافمتيـ الحميرية تشق البمدة آتية مف الجنوب  ،فـ

 . (32)( (عكس دخوليـ مف الشماؿ ،ىذه المرة
منيا مركبات الشرطة  في المركبات التي تنقل الشخصيات اال أف أبرز أمكنة االنتقاؿ تمثل    

نجد  ،صيفية فمثاًل في حادثة ايجاد جثة الولد اليتيـ الممقى عمى الر التي تكرر ظيورىا في الروا
ندت مف  ،شاعت صرخة ،)) بعد يوميف مف قتل الولد اليتيـ :ريق الناسمركبات الشرطة تأتي لتف

وجدت رأس شاب مقذوؼ عمى الرصيف حولو كالب  ،أمراة  خرجت لجمب الفطور الصباحي
 ،ف نسوة وحدت أنفسيف يتيالكف حوليا فاقدات عقلىرع ،صرخت وسقطت م مى عمييا ،تقعي

قدـو  ،تجمع خمق كثير، كل واحد رفع امرأتو أو اختو، حمموا النسا  منطمقيف ،فاقدات بصر
شاىريف بنادؽ  ،ىبطوا وقاموا بتفريق الناس ،جا ت مركباتيـ تزعق ،الشرطة أمر مفروغ منو

....)) (33) . 
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الكشف عف الحالة النفسية ألحد ابطاؿ الرواية وىو النقيب جا  توظيف المركبة مف أجل وقد     
فينقل لنا السارد  ،فى في ب داد)مالح( حيف كاف مصابا بذلؾ المرض وقد تـ نقمو الى مستش

 ،ناـ عمى السرير الخمفي ،حساس الشخصية وىو متوجو الى ىناؾ: )) صعد حوض المركبةأ
عرؼ .. رحمتو القادمة ستكوف باتجاه  ،ة كبيرةشعر .. المساف ،سارت المركبة ،غمق الباب عميو

دائمًا اقنع نفسو أنو ابف  ،غريب اينما يحط يشعر ذلؾ المكاف موطنو ىلـ يشعر بأس ،العاصمة
 . (34) ((العاصمة ....

ال سيما غير المعّبدة  ماكف التي ُتعد مف المظاىر الطبيعيةكذلؾ تظير أمكنة االنتقاؿ في األ    
ماكف وقسوة االضطرار الى المجو  الى ىذه األ سموؾ الناس في حاؿإلى شارة مف أجل اإل

)) كوف العائالت  :الشرطة في تمؾ المدة مف الزمف بحق العائالت النازحة مف دوف عمـ الحكومة
وّزع شرطتو حوؿ  ،وتصارع عبر السيطرات ،مف غير تراخيص حكومية ،نزحت بصورة جماعية

 . (35)( (فضية الى سمسمة جباؿ لحيراف ...البمدة في الممرات السرية الم
انتقاؿ وعبور في حادثة ظيور جثث طافيػػػة عمى النير  بوصفو مكاناً وقد ورد )النير( أيضًا     

وجود جثث طافية عمى حافة النير .....سارت الناس في  ،وصل خبر جديد ،ذلؾ اليوـ ،))ظيير
آدمية الشكل تطفو في الجية الثانية .... رأوا جثث  ،مف فوؽ جرؼ النير ،مواكب غير منتظمة

ا وسط صمت كبير أنزلت قاربًا يعمل بموتور صعد ثالثة شرطة انطمقو  ،جا ت مواكب الشرطة
ألف الجثث الطافية كانت ،(36)(( ـ يجمبوا معيـ الجثث الطافية...آتوا .. ل ،خيـّ عمى الناس

 .ه الحادثة تؤدؼ الى حالة  قمقكما تسمـ الناس قبل يـو مف ذلؾ، وىذ لحمير تسممت أيضاً 
 المكان الواقعي  -3

لي مػػػػف خػػػالؿ المكوف مػػػػف البدييي أف المكاف الروائي يقوـ عمى تصوير الػػػػػعالـ الخيا    
وقد يكوف بنا  ىذا المكاف أحيانًا قائمًا عمى درجة مف التشابو أو القرب مف العالـ الم وؼ، 
ا  بعض ف المكاف الواقعي في عالقتو باإلنساف الى جانب اضففادة ممف خالؿ اإل ،الحقيقي

واحيانًا أخرػ يكوف ىذا العالـ  ،لتي تعيف عمى االيياـ بواقعيتوواالصفات الطوبوغرافية عميو، 
جائبيًا في صفػػاتو وخصائصو، المكاف عادؼ، في دو بعيدًا وغريبًا عف العالـ الحقيقي الم

وابعاده  ،ػوماتو الخاصةػػػريق الكممػػػػات مكانًا خياليػػػًا لو مقػػعف طػالروائي يخمق ))فػػػالنص 
 .  (37)((المميزة
واقعي لما فيو مف درجة مف بصفة المكاف ال (وقد تميز المكاف في رواية ) أوالد الييودية    

د وق ،بيف مكاف واقعي موجود ضمف الرقعة الج رافية في العراؽ أال وىي مدينة )جموال ( التطابق
حداث التاريخية التي مرت بيا ىذه البمدة في حقبة مف حقب تاريخ ببعض األالكاتب استعاف 
ووجود بعض الييود في تمؾ المنطقة الى  ،ودار لمسينما ،السيما انشا  خط سكؾ الحديد ،العراؽ
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 جانب مرحمة السمطة الحاكمة التابعة لالستعمار، كل ىذه االمور وظفيا الكاتب مف اجل اييامنا
راد مف ذلؾ أف يكتب سيرة ىذه البمدة في تمؾ المدة الميمة مف ولعمو أ ،قعية المكاف في الروايةبوا

السيما السياسية والفكرية في  ،فضاًل عف أنو تمكف مف تصوير التحوالت التاريخية ،تاريخ العراؽ
ة حياتيـ وكيفية قرا ة سايكولوجية ساكنيو وطريق عمى ))قادرًا وىو بيذا كاف  ،عالقتيا باإلنساف

 . (38) ((أؼ المكاف مف خالؿ منظور التاريخ ،تعامميـ مع الطبيعة
احساس بالوجداف البشرؼ  –الوطف محل الوالدة  –اإلحساس بالمكاف إف  :تسمية الـــــمكان    

ثبت تاريخية المكاف والكشف عف طبيعة العالقة بيف يسعى الى تاذا كاف الكاتب السيما 
المكاف المركزؼ في ىذه الرواية ببمدة )جمبال ( وىو وقد ُعرؼ  نيا االصمي،الشخصيات ومكا

مف خالؿ معاناة أىميا مف الجفاؼ أو  ،توصيف يحمل معنى البال ات التي احاطت بيذه البمدة
ومف األمراض واالوبئة ....  ،أو مف السمطة الحاكمة واالستعمار أحيانًا أخرػ  ،الفيضانات أحياناً 

ؿ الوصف المحسوس يشير السارد الى بعض الصفات الطوبوغرافية ليذه البمدة ومف خال ،الخ
ادخمت الناس  ،)) سيوؿ مائية غاضبة وجارفة :الى جانب وصف وضع البمدة عمى نحو عاـ

الى ما بعد  ،زحفت تنحدر مف سمسمة جباؿ ممتدة مف أقصى شرؽ البمدة ،بوتقة النفير العاـ
عمالقة حوؿ بمدة )جمبال ( ت ادرىا منحدرة تنخفض ... بمدة جباؿ تمتف مثل أفعى  ،منتصفيا

وارع تمقي الناس قاذورات منازليا في الشػػػػػ ،ليس ليا مزابل رسمية ،)جمبال ( مثل كل بمدات البالد
، اجسادىـ بردًا يقرص بػػػػال رحمةاشبعت  ،قحػػػط تواصل ألعواـ تسعةوفي الساحات.... ،واألزقة

فضاًل عف  (39)((مي الشػػػػػتا ات المتػػػػػثاقمةمثل كل لي،وموا تحت دثر متيرئة، تكػػػػػجاؼ ومرعش
عيشيا اىالي البمدة السيما في يالوصف يكشف عف الحالة االقتصادية السيئة التي كاف فاف ىذا 

 الشتا  . 
ة وأف زيف ذاكرتو فيو ابف ىذه البمدوقد استمد الكاتب المعطيات التاريخية ليذه البمدة مف خ    

وىذا يكشف  ،لييا جعمو يشعر بضرورة تسميط الضو  عمى سيرة ىذه البمدةإحساسو باالنتما  إ
ويتيح لنا اف تقف عمى تمؾ الجسور  ،عف )) تجربة الشخصية وعالقتيا الحميمة بمكانيا االصمي

ى درجة بأبعاد االمكنة الويجعمنا نرػ الخيوط الخفية التي تصل اعماؽ الشخصية  ،الممتدة بينيما
مف خالؿ رواية فنية تميزت بطابع خاص مف الوصف  ،(42)((سحر العالقة مف التباىي مع

الجميل والسرد الممتع والحوار الدرامي المؤدؼ الى عرض حمقات مشيدية تؤدؼ في النياية الى 
 اليدؼ الذؼ سعى اليو الكاتب مف روايتو . 

 
 
 



 أ. م . د . سموى جرجيس سممان            مجمة آداب الفراهيدي                         التقاطب المكاني
 م8102( حزيران 43العدد ) (أوالد اليهودية )في رواية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14 

 الخـــــاتمة 
ووضحت لنا العالقة  (طب المكاني في رواية )أوالد الييوديةبعد أف فرغنا مف دراسة ) التقا    

التفاعمية بيف المكاف والشخصية وما نتج عف ذلؾ مف عالقة مكانية قائمة عمى المكاف والمكاف 
  :ىـ النتائج مف دراستنا ىذه وىي كاآلتيانتيينا الى أ  ،المضاد
 تميز المكاف الروائي بالتنوع والتداخل في صفاتو . -
الكاتب عمى تقنية التقاطب المكاني القائـ عمى التنوع في الصفات وبروز سمة اعتمد  -

 الضدية فييا مف خالؿ اآلتي 
  ليف العادؼ المكاف غير األ× المكاف األليف 
  المكاف المفتوح × المكاف الم مق 
 مكاف االنتقاؿ× قامة مكاف اإل 

لمكاف الم مق ىو مكاف فكاف ا ،امكنة وسماتيجميًا سمة التداخل في دالالت األ برز -
 أو أف المكاف المعادؼ ىو المكاف الم مق أحيانًا أخرػ ...الخ  ،جبارية أحياناً إقامة إ

 البطل في الرواية . " المكاف" عد بمدة جمبال   يمكف -
اتصفت بمدة )جمبال ( بسمة المكاف الواقعي مف خالؿ توظيف الكاتب لبعض االحداث  -

 مدينة )جموال ( في حقبة مف الزمف . التاريخية الميمة التي شيدتيا 
 دت الى معاناة أىل البمدة .  ت طابع سمبي لما شيدتو مف أحداث أذاكػػػػانت بمدة)جمبال (  -
استعاف الكاتب لتصوير المكاف عالمًا محسوسًا بالم ة الواصفة والسرد والحوار الضفا   -

 سمة الشعرية عمى المكاف .
 لى الزمف وأثره في تشكيل فضا  الرواية . شارة الـ يخُل وصف المكاف مف اإل -

 المقترحات أو التوصيات .
 :لذا نقترح دراسة ما يأتي  ،يكتمل اتبقى ىذه الدراسة جز ًا مف كل لمّ     

بعاد وعالقة المكاف بالشخصية لروائي في ىذه الرواية مف حيث األدراسة المكاف ا -
 والحدث .

تماـ الرواية بالشكل الذؼ ميمة مف أجل إ بتقنياتألف الكاتب استعاف  ،دراسة تقنية السرد -
 تميز بو .

 يمكف التركيز عمى دراسة الشخصية الروائية فييا . -
 :الهوامش

منشػػػػػػورات دار  ،9مػػػػػػج  ،دمحم مرتضػػػػػػى الزبيػػػػػػدؼ :تػػػػػػاج العػػػػػػروس مػػػػػػف جػػػػػػواىر القػػػػػػاموس -1
 . 349-348بيروت /  –مكتبة الحياة 
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 . 13/163ج ،والنشردار بيروت لمطباعة  ،ابف منظور :لساف العرب -2
 ،المكتبػػػػػػة االسػػػػػػالمية لمطباعػػػػػػة والنشػػػػػػر ،ابػػػػػػراىيـ مصػػػػػػطفى وآخػػػػػػروف  :المعجػػػػػػـ الوسػػػػػػيط -3

 . 881/  2ج ،2ط
جماليػػػػػػات المكػػػػػػاف فػػػػػػي العػػػػػػرض المسػػػػػػرحي مػػػػػػف المكػػػػػػاف الخرافػػػػػػي قبػػػػػػل الفمسػػػػػػفة الػػػػػػى  -4

كتػػػػاب دبػػػػي الثقافيػػػػة الصػػػػادر عػػػػف مجمػػػػة دبػػػػي الثقافيػػػػة  ،كػػػػريـ رشػػػػيد :العصػػػػر الحػػػػديث
 . 24/  2215 ،1ط ،دبي –االمارات العربية المتحدة  ،صدػدار ال ،(135)

 ،دمحم احمػػػػػد بػػػػػدوؼ  :الروايػػػػػة الجديػػػػػدة فػػػػػي مصػػػػػر ) دراسػػػػػة فػػػػػي التشػػػػػكيل وااليػػػػػديولوجيا( -5
 . 117/  1993 ،بيروت –المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر 

دار  ،ماف كاصػػػػػػػػػدسػػػػػػػػم :((ويػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػاليب السػػػػػػػػػرديةعمػػػػػػػػـ الػػػػػػػػنص )) دراسػػػػػػػػػة بني  -6
 . 128/  2223 ،1ط ،االردف –لمنشر والتوزيع الكندؼ 

منشػػػػػػػورات اتحػػػػػػػاد الكتػػػػػػػاب  ،سػػػػػػػمر روحػػػػػػػي الفيصػػػػػػػل :بنػػػػػػػا  الروايػػػػػػػة العربيػػػػػػػة السػػػػػػػورية -7
 . 251/ 1995 ،1ط ،دمشق –العرب 

دار الشػػػػػؤوف  ،ياسػػػػػيف النصػػػػػير :دراسػػػػػات نقديػػػػػة ،اشػػػػػكالية المكػػػػػاف فػػػػػي الػػػػػنص االدبػػػػػي -8
 . 5/  1986 ،1ط ،ب داد –الثقافية العامة 

المؤسسػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة  ،غالػػػػػػػػب ىمسػػػػػػػػا :ترجمػػػػػػػػة ،غاسػػػػػػػػتوف باشػػػػػػػػالر :يػػػػػػػػات المكػػػػػػػػافجمال -9
 .1984/  2ط ،لبناف –لمدراسات والنشر بيروت 

عػػػػالـ  ،صػػػػالح ولعػػػػة :المكػػػػاف وداللتػػػػو فػػػػي روايػػػػة )مػػػػدف الممػػػػح( لعبػػػػد الػػػػرحمف منيػػػػف -12
 . 66/ 2212 ،1ط ،الكتب الحديث

المركػػػػػػػػز  ،حسػػػػػػػػف بحػػػػػػػػراوؼ  :الشخصػػػػػػػػية ،الػػػػػػػػزمف ،الفضػػػػػػػػا  ،بنيػػػػػػػػة الشػػػػػػػػكل الروائػػػػػػػػي  -11
 :. وينظػػػػػػػػػػػػر 29/  1992 ،1ط ،بيػػػػػػػػػػػػروت –الػػػػػػػػػػػػدار البيضػػػػػػػػػػػػا   ،العربػػػػػػػػػػػػي  الثقػػػػػػػػػػػػافي

رزاف  (نػػػػػوف ورا  االشػػػػػجارقػػػػػرا ة فػػػػػي ) ظ ،فػػػػػي القصػػػػػص القصػػػػػيرة التقاطػػػػػب المكػػػػػاني
ليبيػػػػػػػا /  ،جامعػػػػػػػة مصػػػػػػػراتو –المجمػػػػػػػة العمميػػػػػػػة لكميػػػػػػػة التربيػػػػػػػة  ،صػػػػػػػفا  دمحم :الم ربػػػػػػػي

 . 35/ 2216يوليو ،5ع ،1مج
دار نينػػػػػػػوػ  ،ياسػػػػػػػيف النصػػػػػػػير :دراسػػػػػػػة المكػػػػػػػاف الروائػػػػػػػي ،الروايػػػػػػػة والمكػػػػػػػاف :ينظػػػػػػػر -12

 . 24/ 2212 ،سوريا –دمشق  ،لمدراسات والنشر والتوزيع
وليػػػػػػػد شػػػػػػػاكر  :الجماليػػػػػػػات والرؤيػػػػػػػا ،دبػػػػػػػيالمكػػػػػػػاف والزمػػػػػػػاف فػػػػػػػي الػػػػػػػنص األ :نظػػػػػػػري -13

 . 45/ 2214 ،1ط ،دمشق –دار تموز  ،نعاس
رسػػػػػػالة  ،حسػػػػػػف سػػػػػػالـ ىنػػػػػػدؼ :عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف مجيػػػػػػد الربيعػػػػػػي المكػػػػػػاف فػػػػػػي روايػػػػػػات -14

 . 1999/48 ،الجامعة المستنصرية –كمية التربية  ،ماجستير
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 ،1ط ،سػػػػػػػػوريا –دمشػػػػػػػػق  ،دار تمػػػػػػػػوز ،تحسػػػػػػػػيف كرميػػػػػػػاني :(أوالد الييوديػػػػػػػػة روايػػػػػػػة ) -15
 . 65وينظر المصدر نفسو / ،12-12/ 2211

وليػػػػػػػػد شػػػػػػػػاكر نعػػػػػػػػاس  :والرؤيػػػػػػػا الجماليػػػػػػػػات ،المكػػػػػػػاف والزمػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي الػػػػػػػنص االدبػػػػػػػػي -16
/259-262  . 
 . 162المرجع نفسو / -17
 . 26-25الرواية / -18
 . 41المصدر نفسو / -19
المرفػػػػػػأ  –الػػػػػػدقل  –جماليػػػػػػات المكػػػػػػاف فػػػػػػي ثالثيػػػػػػة حنامينػػػػػػا )حكايػػػػػػة بحػػػػػػار  :ينظػػػػػػر -22

 –وزارة الشػػػػػػػػػػػباب ،منشػػػػػػػػػػورات الييئػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة لمكتػػػػػػػػػػاب ،ميػػػػػػػػػػدؼ عبيػػػػػػػػػػػدؼ :(البعيػػػػػػػػػػد
 . 44-2211/43،دمشق

 . 72الرواية / -21
دار الشػػػػػػؤوف الثقافيػػػػػػة  ،ابػػػػػػراىيـ جنػػػػػػدارؼ  :جبػػػػػػرا ابػػػػػػراىيـ جبػػػػػػرا عنػػػػػػدالفضػػػػػػا  الروائػػػػػػي  -22

 . 28/ 2223 ،1ط ،ب داد –العممية 
نصػػػػػػػيرة  :بنػػػػػػػا  المكػػػػػػػاف المفتػػػػػػػوح فػػػػػػػي روايػػػػػػػة )طػػػػػػػوؽ الياسػػػػػػػميف( لواسػػػػػػػيني االعػػػػػػػرج -23

قسػػػػػػـ اآلداب والم ػػػػػػة  –كميػػػػػػة اآلداب والم ػػػػػػات  ،مجمػػػػػػة المخبػػػػػػر جامعػػػػػػة بسػػػػػػكرة ،زوزو
 . 2216/32 ،العربية

 :(المرفػػػػػػأ البعيػػػػػػد –الػػػػػػدقل  –جماليػػػػػػات المكػػػػػػاف فػػػػػػي ثالثيػػػػػػة حنامينػػػػػػا )حكايػػػػػػة بحػػػػػػار  -24
 .  95ميدؼ عبيدؼ /

 . 13الرواية / -25
 . 198المصدر نفسو / -26
 . 165نفسو / -27
 . 54نفسو / -28
 . 25سالـ ىندؼ / حسف :المكاف في روايات عبد الرحمف مجيد الربيعي -29
المؤسسػػػػػػة العربيػػػػػػة  ،1ط ،شػػػػػػاكر النابمسػػػػػػي :جماليػػػػػػات المكػػػػػػاف فػػػػػػي الروايػػػػػػة العربيػػػػػػة -32

 . 59/ 1994 ،بيروت –لمدراسات والنشر 
 . 223وليد نعاس / :المكاف والزماف في النص االدبي -31
 . 33الرواية / -32
 . 48المصدر نفسو / -33 
 . 155نفسو / -34 
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 . 33نفسو / -35 
 . 37نفسو / -36        

مكتبػػػػػػػة  ،سػػػػػػػيزا قاسػػػػػػػـ :نجيػػػػػػػب محفػػػػػػػوظ (بنػػػػػػػا  الروايػػػػػػػة دراسػػػػػػػة مقارنػػػػػػػة فػػػػػػػي )ثالثيػػػػػػػة -37
 . 124/ 2224 ،القاىرة –االسرة 

 . 72ياسيف النصير / :الرواية والمكاف الروائي -38 
 . 7-6الرواية / -39 

 ،مػػػػػػد عػػػػػػزاوؼ اح (،بنػػػػػػا  الشخصػػػػػػية فػػػػػػي الروايػػػػػػة ) قػػػػػػرا ة فػػػػػػي روايػػػػػػات حسػػػػػػف حميػػػػػػد -42
 . 2227/192 ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب

 مكتبة البحث
 المصادر  :أوالا 

 ،1ط ،سػػػػػػػػػػوريا –دمشػػػػػػػػػػق  ،دار تمػػػػػػػػػػوز ،تحسػػػػػػػػػػيف كرميػػػػػػػػػػاني :روايػػػػػػػػػة )أوالد الييوديػػػػػػػػػػة( -
2221 . 

 المراجع . :ثانياا 
 الكتب . :أوالا 

الشػػػػػػؤوف ر دا ،ياسػػػػػػيف النصػػػػػػير :دراسػػػػػػات نقديػػػػػػة ،اشػػػػػػكالية المكػػػػػػاف فػػػػػػي الػػػػػػنص االدبػػػػػػي -
 . 1986 ،1ط ،ب داد –العامة 

 ،القػػػػػاىرة –مكتبػػػػػة االسػػػػػرة  ،نجيػػػػػب محفػػػػػوظ: سػػػػػيزا قاسػػػػػـ (دراسػػػػػة مقارنػػػػػة فػػػػػي )ثالثيػػػػػة ،بنػػػػػا  الروايػػػػػة -
2224 . 

 ،1ط ،دمشػػػػػق –منشػػػػػورات اتحػػػػػاد الكتػػػػػاب العػػػػػرب  ،مروحػػػػػي الفيصػػػػػل :بنػػػػػا  الروايػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػورية -
1995 . 

منشػػػػػورات اتحػػػػػاد  ،احمػػػػػد عػػػػػزاوؼ  (،وايػػػػػات حسػػػػػف حميػػػػػدبنػػػػػا  الشخصػػػػػية فػػػػػي الروايػػػػػة ) قػػػػػرا ة فػػػػػي ر  -
 . 2227 ،دمشق ،الكتاب العرب

 ،المركػػػػػػز الثقػػػػػػافي العربػػػػػػي ،حسػػػػػػف بحػػػػػػراوؼ  :الشخصػػػػػػية ،الػػػػػػزمف ،الفضػػػػػػا  ،بنيػػػػػػة الشػػػػػػكل الروائػػػػػػي  -
 . 1992 ،1ط ،بيروت –الدار البيضا  

بػػػػػة الحيػػػػػاة منشػػػػػورات دار مكت ،9مػػػػػج  ،دمحم مرتضػػػػػى الزبيػػػػػدؼ :تػػػػػاج العػػػػػروس مػػػػػف جػػػػػواىر القػػػػػاموس -
 بيروت . –

المؤسسػػػػػػة العربيػػػػػػة لمدراسػػػػػػات والنشػػػػػػر  ،غالػػػػػب ىمسػػػػػػا :ترجمػػػػػػة ،غاسػػػػػػتوف باشػػػػػػالر :جماليػػػػػات المكػػػػػػاف -
 .1984/  2ط ،لبناف –بيروت 

 ،ميػػػػػدؼ عبيػػػػػدؼ :(المرفػػػػػأ البعيػػػػػد –الػػػػػدقل  –جماليػػػػػات المكػػػػػاف فػػػػػي ثالثيػػػػػة حنامينػػػػػا )حكايػػػػػة بحػػػػػار  -
 .   2211 ،دمشق –لمكتاب وزارة الشباب  ،منشورات الييئة العامة
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مػػػػػػػف المكػػػػػػػاف الخرافػػػػػػػي قبػػػػػػػل الفمسػػػػػػػفة الػػػػػػػى العصػػػػػػػر  : جماليػػػػػػػات المكػػػػػػػاف فػػػػػػػي العػػػػػػػرض المسػػػػػػػرحي -
دار  ،(135كتػػػػػػػػاب دبػػػػػػػػي الثقافيػػػػػػػػة الصػػػػػػػػادر عػػػػػػػػف مجمػػػػػػػػة دبػػػػػػػػي الثقافيػػػػػػػػة ) ،كػػػػػػػػريـ رشػػػػػػػػيد :الحػػػػػػػػديث
 . 2215 ،1ط ،دبي –االمارات العربية المتحدة  ،الصدػ

المؤسسػػػػػػػة  ،دمحم احمػػػػػػػد بػػػػػػػدوؼ  :كيل وااليػػػػػػػديولوجيا(الروايػػػػػػة الجديػػػػػػػدة فػػػػػػػي مصػػػػػػػر ) دراسػػػػػػػة فػػػػػػػي التشػػػػػػػ -
 . 1993 ،بيروت –الجامعية لمدراسات والنشر 

 ،دار نينػػػػػوػ لمدراسػػػػػات والنشػػػػػر ،ياسػػػػػيف النصػػػػػير :دراسػػػػػة المكػػػػػاف الروائػػػػػي :الروايػػػػػة والمكػػػػػاف الروائػػػػػي -
 . 2212 ،سوريا –دمشق 

دار الكنػػػػػػػدؼ لمنشػػػػػػػر  ،سػػػػػػػمماف كاصػػػػػػػد :((عمػػػػػػػـ الػػػػػػػنص )) دراسػػػػػػػة بنيويػػػػػػػة فػػػػػػػي االسػػػػػػػاليب السػػػػػػػردية -
 . 2223 ،1ط ،االردف –والتوزيع 

 )د.ت( . ،دار بيروت لمطباعة والنشر ،3ج ،ابف منظور :لساف العرب -
)د.ت(  ،2ط ،المكتبػػػػػػة االسػػػػػػالمية لمطباعػػػػػػة والنشػػػػػػر ،ابػػػػػػراىيـ مصػػػػػػطفى وآخػػػػػػروف  :المعجػػػػػػـ الوسػػػػػػيط -

. 
 ،عػػػػالـ الكتػػػػب الحػػػػديث ،لعػػػػةصػػػػالح و  :المكػػػػاف وداللتػػػػو فػػػػي روايػػػػة )مػػػػدف الممػػػػح( لعبػػػػد الػػػػرحمف منيػػػػف -

 . 2212 ،1ط
 ،دمشػػػػق –دار تمػػػػوز  ،وليػػػػد شػػػػاكر نعػػػػاس :الجماليػػػػات والرؤيػػػػا ،المكػػػػاف والزمػػػػاف فػػػػي الػػػػنص األدبػػػػي -

 .  2214 ،1ط
 الدوريات  :ثانياا 

مجمػػػػػة المخبػػػػػر  ،نصػػػػػيرة زوزو :بنػػػػا  المكػػػػػاف المفتػػػػػوح فػػػػػي روايػػػػػة )طػػػػػوؽ الياسػػػػػميف( لواسػػػػػيني االعػػػػػرج -
 .2216 ،قسـ اآلداب والم ة العربية –داب والم ات كمية اآل ،جامعة بسكرة

 :رزاف الم ربػػػػػػػي (قػػػػػػػرا ة فػػػػػػػي ) ظنػػػػػػػوف ورا  االشػػػػػػػجار ،التقاطػػػػػػػب المكػػػػػػػاني فػػػػػػػي القصػػػػػػػص القصػػػػػػػيرة -
 . 2216يوليو ،5ع ،1ليبيا / مج ،جامعة مصراتو –المجمة العممية لكمية التربية  ،صفا  دمحم

 
 الرسائل الجامعية  :ثالثاا 

كميػػػػػػة  ،رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير ،حسػػػػػػف سػػػػػػالـ ىنػػػػػػدؼ :عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف مجيػػػػػػد الربيعػػػػػػيالمكػػػػػػاف فػػػػػػي روايػػػػػػات  -
 .1999 ،الجامعة المستنصرية –التربية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


