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ّ
تشكيالت املكان يف رواية عمكا لسعدي املاحل

د .سناء سلمان عبد اجلبار بكر

تمييد
المكاف لغة:
دؿ لفظ(المكاف) في المعاجـ العربية لمغة عمى أنو موضوع لكينونة الشيء
ّ
()3
()2
فيو( ،)1وىو( مكاف اإلنساف وغيره) (،وىو الموضع الحاوي لمشيء)  ،وىو
اسـ مشتق مف الكوف ،مصدر يكوف كوناً وكينونة ،والكوف :الحدث تقوؿ العرب
(ٗ)
،وجمعو
لمف تَ ْش ُنوهُ :ال كاف وال تكوف ،ال خمق ،وال تكوف :ال تحرؾ أؼ مات..
ُ
أمكنة كقذاؿ وأقذلة وأماكف جمع الجمع(٘).

إف المكاف اسـ مشتق لمداللة عمى موضع الحدث والخمق والوجود
وىذا يعني ّ
واالستقرار والصيرورة ،وىناؾ مجموعة مف المرادفات لممكاف تستعمل في المغة
لمداللة عميو منيا :الخالء(،)ٙوالمحل(،)ٚوالمالء( ،)ٛواأليف(،)ٜوالحيز (ٓٔ).

المكاف اصطالحاً :

إف اإلنساف أدرؾ منذ القدـ الدور المتميز لممكاف وعالقتو بوجوده ،ولعبت فكرة
ّ
المكاف دو اّر أساسياً في الفكر اإلنساني قديماً وحديثاً .وتطورت ىذه الفكرة مع تطور

الفكر البشرؼ في تعاممو مع العالـ الخارجي المحيط بو إذ أف اإلنساف( ال يحتاج فقط
ولكنو يصبو إلى رقعة يضرب فييا جذوره
الى مساحة فزيقية جغرافية يعيش فييا
ُ
وتتأصل فييا ىويتو .ومف ثـ يأخذ البحث عف الكياف واليوية شكل الفعل عمى

المكاف لتحويمو إلى مرآة نرػ فييا (اآلنا) صورتو ،فاختيار المكاف وتييئتو يمثالف
جزءاً مف بناء الشخصية البشرية  (:قل لي أيف تحيا أقل لؾ مف أنت؟) فالذات

البشرية ( تكتمل داخل حدود ذاتيا ولكنيا تنبسط خارج ىذه الحدود لتصبغ كل ما

حوليا بصبغتيا ،وتسقط عمى المكاف قيمتيا الحضارية).)ٔٔ(.

وما داـ األدب يمثل مرآة الحياة (ٕٔ) .وانعكاساً ليا فقد كاف لممكاف حظاً وفي اًر ليأخذ

فيو دو اًر واسعاً رحباً فيو أىـ الدعائـ التي ترتكز عمييا نظرية األدب (ٖٔ).
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ويشكل في نفس الوقت األرضية الفكرية االجتماعية التي تحدد مسار الشخص
ويركز فييا عمى وقوع األحداث ضمف زمف داخمي نفسي ،تحددهُ التجربة في العمل
الفني.)ٔٗ( .
بأنو( الفضاء أو الخمفية التي تقع فييا األحداث السردية) (٘ٔ) ،ولكي
ويعرؼ ُ
ّ
يصبح ىذا الفضاء أو المكاف مؤش اًر في النص األدبي يجب أف تكوف لو داللة

تحاكي شيئاً ما في نفس األديب أو في الذات االجتماعية (.)ٔٙ

واف المكاف (ليس عنص اًر زائداً فى الرواية ،فيو يتخذ أشكاالً ويتضمف معانى
عديدة ،بل إنو قد يكوف فى بعض األحياف ىو اليدؼ مف وجود العمل كمو) (.)ٔٚ
ولممكاف في األدب مستويات موضوعية عف قصد ،وابعاد مختارة عف فكر

تمنحو
ولغة محددة وأحاسيس دقيقة ( ،)ٔٛفيو يتكشف ويتبمور عف طريق المغة التي
ُ
كينونة ووجود فني  ،وأف الذؼ يميز المكاف الفني ىو ( االنزياح والتحوؿ الفني عف
أمكنة الواقع بحيث يصبح المكاف خمقة أخرػ في النص)  ،)ٜٔ( .غير أف ىذا ال
يعني أف المكاف في العمل الفني يعيش في عالـ خاص بو مستقل عف الواقع بل
العكس فثمة عالقة تربط بيف األثنيف ذلؾ أف درجة االنعكاس التي يثيرىا مكاف ما لو

مالمحو وحضوره وكيانو عمى الفف أشد مف سواه ولذا يمكف أف يكوف ثمة تشابو كبير
ىنا وال يكوف ىناؾ(ٕٓ).

اء أكاف ىذا الرابط مباش اًر
إذف المكاف في العمل الفني لو خيوط تربط بالواقع سو ً
أـ غير مباشر ،وبعض النقاد ينظر الى المكاف مف مستوييف ىما :المكاف واإلطار

والمكاف الفعل(ٕٔ).

يتحدد المكاف اإلطار :بمساحات األرض ،واألشجار ،والوىاد ،والضالؿ ،والضوء،
وحركة الشخوص ،ومرمى البنادؽ ،مسرح بأبعاد وديكورات ،أما المكاف الفعل فيو:
مركز الحدث وعيف الصورة ،منو تستمد الشخصيات ىويتيا ،واليو تسعى خالؿ فعل
القص لتستقر فيو .....مكاف تتجمع في الظممة واإلسرار وتبوح الشخصية في،
تخاطب نفسيا ،أو لترتكب جرماً.
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وعمى الرغـ مف أىمية المكاف بوصفو أحد األركاف الرئيسة التي تقوـ عمييا
العممية السردية حدثاً أو شخصية  ،وزمناً فيو الشاشة المشيدية العاكسة والمجسدة

لحركتو وفاعميتو  ،اال أف ىذه األىمية التي يتمتع بيا المكاف ال تعني تفوقاً أو

رجحاناً عمى بقية المكونات السردية األخرػ ،فاإلحساس بالمكاف ال يختمف عف
اإلحساس بالزماف و ذلؾ بمقتضى الترابط العضوؼ بيف الفضائييف مف جية ،
وبمقتضى وحدة الرؤية المؤسسة ليا مف جية ثانية  ،وبمقتضى المضموف القصصي

مف جية ثالثة.)ٕٕ( .

أما فيما يخص عالقة المكاف بالشخصية فاألمر ال يختمف كثي اًر ،وتأتي أىمية
ىذه العالقة مف كوف المكاف يشكل اإلطار الحركي ألفعاؿ الشخصيات فضالً عف

وظيفتو في تفسير صفات الشخصية وأنواعيا وطبائعيا عندما تعكس موافقيا

وسموكيا ،فضالً عمى توضيح معالميا الداخمية والخارجية(ٖٕ).

وفي الوقت الذؼ يوصف المكاف ومكوناتو وما يحتويو مف أشياء ،يعد في الوقت

نفسو صنعاً لمشخصية نفسيا ،ذلؾ أف األشياء تاريخيا مرتبط باألشخاص ،ألف
اإلنساف ال يشكل وحدة بنفسو  ،فالشخص وشخص الرواية ،ونحف أنفسنا ال نشكل

فرداً بحد ذواتنا ،جسداً فقط ،بل جسداً مكسوًا بثياب مسمح ًا مجي اًز فال عجب أف يقاؿ

إف كال منيما يصنع
بأف المسكف استمرار لمساكف وأف الساكف استمرار لممسكف ،ذلؾ ّ
اآلخر ويكيفو ويطبعو بطابعو(ٕٗ).

التشكيالت المكانية :

يعد المكاف مف أىـ المكونات األساسية في العمل الروائي ويشغل حي اًز كبي اًر في

بنيتو السردية ،ويشكل مع باقي األمكنة فضاء الرواية الشامل.

والمكاف ىو األرضية التي تتحرؾ عمييا األحداث ،والصراع بيف الشخصيات في
إطار المتف الحكائي المتماسؾ ال يحدث في الفراغ بل في أزمنة وأمكنة متعددة

ومحددة (ٕ٘).
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ميما يكف فإف الرواية البد أف ترتبط بالمكاف عمى اختالؼ قيمتو ودوره في بنية
العمل ،وسواء كاف المكاف في إطار أبعاد مستقيمة أو دائرية فإنو البد أف تسع
لحركة الشخصيات ومسيرة األحداث.
وفي وصف المكاف الروائي يبرز ما يسمى بػ "الفضاء الروائي" الذؼ يعني
مجموع األمكنة التي تظير في بنية الرواية وتشغل حي اًز جغرافياً تتحرؾ فيو

الشخصيات حقيقة مادية ممموسة ،أو رؤية ذىنية خيالية رمزية ،وفي كل الحاالت

فضاء كتابياً أو فراغاً ال يشغمو سواد المغة.
يشغل السرد والحكاية بكل أبعادىا
ً
وبالتقاء فضاء النص السردؼ بفضاء الرموز الطباعية ينشأ فضاء جديد ىو الفضاء
الموضوعي لمرواية بمجمميا ،ىذا الفضاء الذؼ يمتقي فيو وعي القاص بوعي القارغ.

أف المكاف شديد األىمية كمكوف لمفضاء الروائي ،ألف (األمكنة ،باإلضافة إلى

اختالفيا مف حيث طابعيا ونوعية األشياء التي توجد فييا تخضع في تشكالتيا أيض ًا

إلى مقياس آخر مرتبط باالتساع والضيق أو االنفتاح واالنغالؽ ،فالمنزؿ ليس ىو

الميداف ،والزنزانة ليست ىي الغرفة ،ألف الزنزانة ليست مفتوحة دائماً عمى العالـ

وكل
الخارجي بخالؼ الغرفة ،فيي دائماً مفتوحة عمى المنزؿ ،والمنزؿ عمى الشارعّ ،
ىذه األشياء تقدـ مادة أساسية لمروائي لصياغة عالمو الحكائي ،حتى أف ىندسة
المكاف تساىـ أحياناً في تقريب العالقات بيف األبطاؿ أو خمق التباعد بينيـ)(.) ٕٙ

وخياؿ الكاتب ,ىو العامل االساسي في التشكيالت المكانية ,فقد جمع مف

خيالو بيف الثنائية الضدية ,وىي اساس العمل األدبي ,والمييمنة عمى القصة ,ولكي

يجعل القارغ في استعداد ذىني ,قبل الدخوؿ الى ىذا العالـ ,وأبعده عف الغرابة التي
تثيرىا في نفسو .

في دخوؿ ىذا المكاف ,الشيء المحسوس في الفضاء الحاوؼ ليذه الثنائيات (اذ

يشترؾ النسق التصورؼ في ثقافة ما عبر الثنائيات المكانية  ...لمكشف عف جانب
مف جوانب الرؤية العامة لدػ جماعة ما ,او كاتب مف الكتاب)

()ٕٚ

وأىـ ىذه

الثنائيات التي شكمت حضو اًر واضحاً ,ضمف الفضاء القصي  ,موضوع البحث ,وىذه

الثنائيات ىي الداخل والخارج تعد ثنائية الداخل والخارج ,ىي احدػ الثنائيات
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المنبعثة عف ثنائية المغمق والمفتوح *

()ٕٛ

والذات عندما تنفتح نحو الخارج ,فإنيا

تعيش الواقع عبر الموضوع الذؼ تنفتح عميو ,أما عندما تنفتح نحو الداخل ,فإنيا
تعيش عالـ الحمـ ,اما عف طريق االسترجاع (فالش باؾ) إذ تدخل عالـ الذكريات,
او عف طريق اليقظة

()ٕٜ

واألماكف المفتوحة تمنح الحيز احتالؿ الفراغ ,وامتالؾ

لمكاف ولزماف مختمفيف ,واستخداـ القاص ,ىذه الثنائية ,يدؿ عمى ارتباط احساسو
بالمكاف وعبرىا – الثنائية – ّيشكل البعد الذاتي او النفسي (فالذات ىي التي تختار
المكاف المالئـ الذؼ تخيـ فيو ,ومف ثـ تعمل بعدستيا الالقطة ونظرتيا الفاحصة
عمى التقاط صورة منو لتبقى في المخيمة  ,وحينئذ يصبح المكاف حامال لمعنى
الحقيقة الممموسة )

(ٖٓ).

لذا أختمف النقاد والباحثوف في تحديد أنواع المكاف وفي تحديد مسميات ىذه

صنف باشالر وسواه األمكنة عمى أساس عالقتيا باإلنساف أساساً ،فيي
االنواع ,وقد ّ
أمكنة البيجة كػ (الحدائق والمتنزىات ،القاعات ودور العرض ،المدارس والجامعات

والمعاىد ،دور العبادة ،الم ازرات واألضرحة) ثـ الرىبة كػ(السجوف ،الصحراء األقبية

والسراديب) وأمكنة مقدسة مثل (األبراج لمعبادة والمراقبة ،الزقورات ،المآذف ،الجباؿ
العميات ،السيوؿ) واستثنائية مثل (الكيوؼ ،الودياف ،القواقع ،دور البغاء… الخ)
ّ

(ٖٔ).

ووفق ما تابعنا مف تنوع مظاىر المكاف في الدراسات األدبية  ،كاف األقرب
اية/عمكا ىو ثناية المكاف األليف والمعادؼ لما يتناسب
واالوضح ألجواء الرو
ّ
النص
وحيثياتيا السردية  .ولما ينماز بو ىذا التقسيـ األدبي مف استيعابو لمضموف ّ

وقدرتو عمى ترتيب مفاىيـ األمكنة .ويؤكد ىذاف النمطاف الصمة التي تربط اإلنساف

بالمكاف إذ تظير الصمة عواطف اإلنساف وانفعاالتو وأحاسيسو فتؤثر كل منيما عمى

اآلخر في عالقة ألفة أو عداء..

لمقاص والروائي (سعدؼ المالح) إلى سرد ما بعد الحداثة،
تنتمي رواية «عمكا»
ّ
ّ
سيرمكانية ،حسب رأؼ الدكتور دمحم صابر عبيد الذؼ سجمو عمى الغالؼ
فيي رواية
ّ

األخير لمرواية ،يجدىا " :تحتفل بالمكاف مف حيث كونو ذاكرًة وراىناً ومصيرا .المكاف
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يتجمى
القادـ مف حاضنة األسطورة والموروث والديف والتاريخ والجغرافيا والحمـ ،إذ ّ

تعرض لقسوة الزمف
في رؤيا السرد الرو
ائي بوصفو سف اًر إنسانياً ال يمكف محوه ميما ّ
ّ
".
المكاف األليف ( :ىو المكاف الذؼ تتواجد مف خاللو االحساسات االيجابية والتي
يمنحيا لمشخصية عمى نحو قد يجعمو يتفرد بطبيعتو عف أقرانو وبالتالي فأف الشخص

(ٕٖ)
ويعرؼ أيضاً بمكاف
،
يمارس سجيتو وما تعود عميو بكل ىدوء واستقرار)
ُ
ثمة حماية ليذا المكاف الخارج المعادؼ
المعيشة المقترنة بالدؼء والشعور بأف ّ

وتيديداتو  ،ويمنح ىذا المكاف الفسحة لمحمـ والتذكر(ٖٖ).والمؤلف كاف تدريجياً يأخذ
بيد القارغ إلى البدايات األولى لمعالقات االجتماعية ،التي تكونت فييا بخصوصية
المكاف واألشخاص والحوادث  ،وقد ابتدأت التحوالت في القرية بعد قرار حكومة ٗٔ

تموز بشق طريق رئيسي في القرية  ،ليتـ تحويميا إلى مدينة(ٖٗ) .لتبدأ تيديدات
المكاف الذؼ طالما كاف موضع ألفة وطمأنينة لألىل القرية عامة ولمبطل خاصة .
مف أمثمة المكاف األليف ( :البيت)

وىو ( ركننا في العالـ ،أنو ،كما قيل م ار اًر ،كوننا األوؿ ،كوف حقيقي بكل ما

لمكممة مف معنى ،واذا طالعنا بألفة ،فسيبدو أبأس بيت جميال)(ٖ٘)،والركف األوؿ
لمجد الذؼ يعيش فيو مع أوالده وأحفاده ،ذلؾ الوطف
لبطمنا _شربل_ ىو البيت العائد ّ
المساحوف يخططوف ليدـ اجزاء كبيرة
الذؼ بدأ ينيار أماـ أعيف ساكنيو عندما بدأ ّ

يشقوا طريقاً عاماً بجانبو  .يصف المالح عبر شخصية
منو  ،ألنيـ يريدوف أف ّ
الراوؼ البيت في الرواية قائالً  (:كاف بيتنا يقع قبل نياية الزقاؽ القصير المسدود
المنتيي ببيت آؿ عزوز  ...جاء المساحوف ورسموا عالمتيـ الحمراء عمى منتصف
درج ببيت جدؼ  ،ىذا يعني أف بيت جدؼ ونصف ىذا الدرج سيبقى لكف الغرفتيف
الطينيتيف المتيف شيدىما جدؼ قبل نحو سنتيف ونصف والحوش كمو سيبتمعيما

الشارع وكانت باحة البيت كبيرة جداً تسكنيا عدة عوائل )( ،)ٖٙعندما نعيش واقعا
آخر مغاي ار لما ىو موجود تتوارد عمينا ذكريات األماكف التي عشنا فييا مف قبل

وننتقل إلى أرض الطفولة غير المتحركة كاّلذكريات البالغة القدـ (إّننا نريح أنفسنا مف
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خالؿ أف نعايش مرة أخرػ ذكريات الحماية)( .)ٖٚوطمباً لتمؾ الراحة فأف البطل

يستعيف باالسترجاع (الفالش بؾ)  ،يستحضر مف خاللو ما يحتفع بو مف ذكريات

تنعش وجدانو عندما يعيش أجواءىا (كاف جزء مف ذلؾ البيت الطيني القديـ الواقع
في مدخل زقاؽ خمفي مؤج اًر مف قبل عائمتي قبل اف نشيد بيتنا الجديد وفيو ولدت

كما كانت تقوؿ لي أمي عندما نتحدث عف تواريخ ميالدنا وأماكنيا التي تحفظيا

جيداً بالساعات واألياـ مرتبطة بحالة الطقس في ذلؾ اليوـ أو بمواعيد األعياد أو
الصوـ او المناسبات األخرػ الكثيرة ،ذلؾ البيت يطل عمى ساحة دركا وال يبعد كثي ار
مف بيتنا ومف ذاكرتي الطفولية )(،)ٖٛالبيت ىو واحد مف اىـ العوامل التي تدمج
أفكار وذكريات وأحالـ إنسانية  .ومبدأ ىذا الدمج وأساسو ىو أحالـ اليقظة ويمنح
الماضي والحاضر والمستقبل البيت ديناميات مختمفة  ,كثي اًر ما تتداخل أو تتعارض

 ،وفي أحياف ّتنشط بعضيا بعضاً(.)ٖٜ
وبعض األمكنة تترؾ أث اًر في ساكنييا  ،كأف يكوف مكاف الطفولة األولى ومكاف

الصبا والشباب ومكاف الذكريات وأحالـ اليقظة (ٓٗ)وىذا ما حدث مع البطل (شربل)
عندما يستذكر تمؾ الدار ( بعد اف اىتديت إلى مكاف والدتي كمما مررت بذلؾ البيت

يحز في نفسي بعد أف
أقوؿ في نفسي  ،وأحيان ًا ألصدقائي  ،ىنا ولُدت وأكثر مكاف ُ
وعيت  ،وكبرت ودخمت المدرسة  ،ىو أنني لـ أدخل ذلؾ البيت أبداً لكي آراهُ مف

ا لداخل واتطمع إلى الغرفة التي فتحت فييا عيني عمى الحياة لممرة األولى ) (ٔٗ).ىذه
األلفة لـ تأتي اعتباطاً بل ىي دافع غريزؼ ينشط عند البعض وينحسر عند البعض
نح ُف إلى أماكف والدتنا وطفولتنا التي تتسـ بالسعادة في مخيمتنا ألنيا
اآلخر ،فطالما ّ
ببساطة تمثل الجانب العفوؼ لحياتنا  ،ونشعر باالنجذاب نحوىا ونسعى إلى رؤيتيا

.ويعد البيت بالوقت نفسو مكاناً أليفاً ألنو جسد وروح وىو عالـ اإلنساف األوؿ

(ٕٗ)

.

تذكرنا أو تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة .والعمل األدبي
إف الصورة الفنية التي ّ
حيف يفقد المكانية ،فيو يفقد خصوصيتو وأصالتو ،ونقصد بيا الحس المكاني ،فإنو

كاألدب ينتبذ لو مجاالً ال معنى لو في الحياة ،بسبب افتقاد التاريخ الشخصي .لذا
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لجأ المالح إلى االتكاء عمى المكاف المتخيل مستنجداً ذكريات الطفولة ليرتسـ صورة
فنية تقنع المتمقي وتنافس الواقع لديو .

والروائي حيف يمجأ إلى وصف المكاف أو الفضاء الروائي ,فإنو يرمي مف وراء
ذلؾ إلى بث المصداقية فيما يروؼ ,بجعل المكاف في الرواية مماثال في مظيره
الخارجي لمحقيقة ,نابعاً مف مرجعيتو الواقعية .ذلؾ أف الروائي حيف يصف المكاف

الطبيعي ,يستثمر عناصره الفيزيائية لتجسيده ,بحيث يجعمنا نقف عمى الصور

الطوبوغرافية لممكاف ,والتي تخبرنا عف مظيره الخارجي(ٖٗ).
ومف أمثمة المكاف األليف أيضاً ( :الكنيسة)

تحمل لفظة الكنيسة دالالت التسامح الديني و االنفتاح عمى اآلخر واإليماف

المطمق  ،وىي مقاـ آمف لكل محتاج أو تائب  ،تمتقي فييا األُناس التي ترغب
بالسالـ وترنو إلى اإليماف ،والتواجد فييا يتطمب االلتزاـ ببعض الطقوس والشعائر
ألنيا مكاف مقدس لو خصوصية عند أصحاب الديانة المسيحية  ،والبد مف زياتيا
والمداومة عمييا مف ِقبميـ  ،وكذلؾ جمب أبناءىـ حديثي الوالدة لتعميدىـ فييا _ أؼ
الرب -وفيما بعد
قياـ مناسؾ خاصة حوؿ االسـ والنسب لمحصوؿ عمى بركة
ّ
يرسموىـ إلييا لتمقييـ دروساً في الديف  ،ومنيـ بطل الرواية  ،إذ أنو يستذكر األجواء
التي تسود الكنيسة بتفاصيل مستقرة في ذاكرتو يستدعييا كمما رجع بمخيمتو إلى
الوراء لينشد الماضي البعيد (والمكاف قد امتأل برائحة البخور والشموع تخيـ عميو
رىبة ميولة ،وأكثر ما كاف يعجبني مف ىذه الشموع رائحتيا وىي تنطفئ وطريقة
عنا المذبح بستارة ضخمة حمراء
إطفائيا مف قبل الساعور والعـ سيدا ...يحجب ّ
يجره أحد الشمامسة ...كاف بيو الكنيسة مقسماً إلى ثالثة أقساـ
قانية مربوطة بحبل ّ

قبة كبيرة وفي اليميف واليسار مذبحاف صغيراف تعموىما
 ،في الوسط مذبح تعموه ّ
قبتاف صغيرتاف  .ويستند السقف عمى ثمانية اعمدة اسطوانية قديمة ضخمة مزروعة
بانتظاـ في وسط الكنيسة )

(ٗٗ)

إف التالعب بصورة المكاف في الرواية يمكف استغاللو

إلى أبعد الحدود ،فإسقاط الحالة النفسية أو الفكرية لألبطاؿ عمى المحيط الذؼ

يوجدوف فيو يجعل لممكاف داللة تفوؽ دوره المألوؼ كديكور أو وسط يؤطر
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األحداث ،إنو يتحوؿ في ىذه الحالة إلى محاور حقيقي ويقتحـ عالـ السرد محر اًر
نفسو مف أغالؿ الوصف وتعدػ األمر ذلؾ إلى كوف المكاف بطال حقيقياً لمرواية.
(واحدة مف أجمل أيامي في ىذه الكنيسة كاف يوـ غسل أرجل التالميذ في

خميس الفصيح العممية التي يقوـ بيا الكاىف تقميداً لقياـ السيد المسيح بغسل أرجل
التالميذ  ...وطبعاً كاف عمي الذىاب عصر كل يوـ الى الكنيسة لمتدريب عمى

التفاصيل والصموات الخاصة المطموبة بالمناسبة  ...ومف المياـ الممتعة التي كنت

أودييا في ىذه الكنيسة توزيع السالـ عمى المصميف حيف يحيف موعده قبل االقداـ

مصدر لسعادة الفتى بما
عمى المشاركة في ذبيحة القداس) (٘ٗ).فيذه الطقوس كانت
اً
تحوؼ عمى تفاصيل يجدىا مصدر إمتاع وبيجة لو ,فازداد تعمقاً بالكنيسة وأصبحت
مف األماكف المحببة عنده  ،ومف األمور الممتعة لمبطل/الراوؼ ىي توزيع السالـ

عمى المصميف عندما يحيف موعده ...ومف ىنا بات ىذا المكاف مصدر راحة وتفاؤؿ

وتسمية كوف البطل كاف صغي اًر يانعاً .

ومف امثمة المكاف األليف (:البساتيف والحقوؿ)
الطبيعة أـ حانية عمى اإلنساف ،واف قست عميو أحياناً فيي قسوة الوالدة المشفقة،

في قسوتيا الرحمة وفييا الخصب والعطاء والحب .

ىاـ اإلنساف بالطبيعة منذ أف فتح عينيو عمى محاسنيا وتطمع بحب إلى جماليا
ال
وروضيا ورونق سمائيا  .وقد وجد األديب  ،ومنذ القديـ  ،مرتعاً لخيالو ومقي ً

ألفكاره  .وكانت وحي مف استميميا  .تنشيو باىتزاز أزىارىا وانسياب جداوليا ،
وتأللؤ ِّ
طميا  ،وىدوء ظّميا  .فيجود بالكمـ الخالد والموحة الناطقة( ،)ٗٙمف الطبيعي
أف يكوف لألمكنة الخضراء ذات القطوؼ الدانية أثر بالغ في ذكريات أؼ إنساف ،إذا

حصة في طفولتو لما تنماز بيا ىذه األمكنة مف رونق يريح النفوس
ما كانت ليا ّ
ويبث فييا التفاؤؿ واألمل  ،أما بالنسبة لألطفاؿ فالموضوع لو مدػ أوسع وأرحب،
فالبساتيف والحقوؿ تعني المرح والمعب والتمتع بالخير الذؼ يجنونيا منيا مف فاكية

وخضار والمغامرات بيف المروج او عمى األشجار التي يجدوف فييا التحدؼ والمتعة
في آف واحد .
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البيية ببساتينو المورقة والحقوؿ التي تزرع فييا
يستحضر البطل صور الربيع ّ
المحاصيل اعتماداً عمى االمطار إذ وصفيا بالديمية  ،واالشجار وما يحويو مف ثمار

ممونة وشيية وشقاوة األوالد المتمثمة بصيد العصافير (بيف التواءات ىذه الساقية

وخضرة ىذه البساتي ف العامرة والحقوؿ الديمية التي تمييا مباشرة  ،كنا نحف األطفاؿ

نسرح ونمرح ونمعب ونسرؽ التوت والرماف وبعض الخضار أحياناً أو نصيد

العصافير بالمقالع ( الجتل) مف عمى األشجار أو ضفتي الساقية ...كانت ثمة

أشياء كثيرة تجذبنا في ىذيف البستانيف وفي مواسـ مختمفة في نياية الربيع مثالً
التوت المذيذ)( ، )ٗٚوفي مشيد آخر تقترف الحقوؿ عنده بالقراءة إذ يتجوؿ ىو وأقرانو
في الربوع ليتذاكروا دروسيـ مع حموؿ االمتحانات (في نياية الربيع كنا نتجوؿ في
مماشي تخوـ الحقوؿ وبأيدينا كتبنا المدرسية استعداداً لالمتحانات النيائية فنمتقي

أحياناً عند ىذه اآلبار ونجمس عمى حوافيا نتبادؿ المعمومات أو التوقعات في ما
ستكوف عميو األسئمة) )ٗٛ( .استعادة ىذه المشاىد وتوظيفيا في العمل االدبي ليا
صوره
دالالت عديدة منيا ،استذكار المكاف واستعادة صورتو ،يعني التعامل مع ّ

المنتخبة ،الصور التي تبعث في النفس الراحة والم ّذة .إننا نعمل عمى تيدئة الذات

يتغير المكاف ،ويبتعد
مف تراكـ غبار األزمنة السمبية .وىذه االستعادة تبرز حيف ّ
يحدثنا الراوؼ عف استحضارات
اإلنساف عف مكانو بسبب اليجرة القسرية ،مثمما ّ
عديدة ومتكررة وبتفصيالت دقيقة ،فيي أقرب إلى السيرذاتية مثمما و ِ
صف عنيا ،
ُ
يحف إلى حياتو السابقة
تغرب اإلنساف وأبتعد قس اًر او نتيجة انفعاؿ مؤقت ّ ،
فكمما ّ
بكل جزئياتيا  ،حينيا ال يتصدر الحمـ سوػ بيت الطفولة ،تخترؽ صورتو كل
األمكنة المتغيرة في حياتو لموصوؿ إلى أصالة المكاف األوؿ .ويعني ىذا حدوث

الطمأنينة مف خالؿ الركوف إلى الجذر األوؿ.

المكاف المعادؼ  -:العالقة بيف والمكاف عالقة جدلية  ،فالمكاف حقيقة معيشة ،
يحس اتجاىيا بالخوؼ والنفور
فكما يشعر اإلنساف نحوه باأللفة  ،ىناؾ أمكنة
ّ
()ٜٗ
الحتوائيا عمى العدائية والكراىية
أما أف يقيـ اإلنساف مرغماً
 ،وىذه األمكنة ( ّ
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كالسجوف والمعتقالت والمنافي  ،أو أف خطر الموت يكمف فييا لسبب أو آلخر
كالصحراء مثالً )

(ٓ٘)

ومف امثمة المكاف المعادؼ (:السجف)
إف السجف مكاف محبط و استالبي ،فأف الشخصية تجبر عمى االنتقاؿ إليو بما

يتضمنو ذلؾ االنتقاؿ مف تحوؿ في القيـ والعادات واثقاؿ لكاىميا باإللزاميات

والمحظورات(ٔ٘) .إلى جانب أف االستقرار فيو ييدـ األحالـ المستقبمية وتغيير اىداؼ
ورؤػ اإلنساف وىذا ما حدث لوالد البطل عندما قاـ بفعل أضاع عميو فرحة زفافو

وانتيى بو الحاؿ إلى السجف ( وفي يوـ عرسو في ىذه الساحة طعف والدؼ رجالً

بالخنجر فبات ليمة في السجف بدالً مف اف يناـ إلى جانب عروسو في السرير ،يقوؿ
والدؼ أف ىذا الشخص اختمف مع ابف خالو ورفع يده عميو فضربو أثناء توقف مسيرة

ىب لنجدتو وبالطبع كاف يحمل
العرس في الساحة ىذه .وبينما كاف ىو قريباً منو ّ
(ٕ٘)
خنج اًر كأؼ عرس فأستمو وضرب المعتدؼ فجرحو)

حنا فكاف دخولو لمسجف لسبب مختمف تماماً وأف كاف المكاف الذؼ
أما أخوه ّ
ّ
فعمو (الذؼ
يأوييما واحد أو لو
مسمى واحد عمى الرغـ مف أنو برغ مما أُتيـ بو ّ
ً
أضاع خمس سنوات مف عمره في السجف لألسباب السياسية نفسيا .والمعمـ القديـ

لوقا أفندؼ الذؼ انتقل في تمؾ األياـ مف بيتو إلى بيت جديد ،وعيسى لوقيا الذؼ
قضى ابنو كريـ نحو سنتيف في السجف أيضاً ألسباب سياسية) فالسجف ىو مكاف
موحش وكئيب بكل المقاييس ،وما يزيده وحشة ىو أف يكوف
السجيف مظموماً وال جرـ
ُ
ارتكبو ليكوف أحد قاطنيو ُليحرـ مف الحرية والعيش الطبيعي خارجو(واذا كانت حرية
اإلنساف ىي جوىر وجوده والقيمة األساسية لحياتو ,فإف السجف ىو استالب ليذه
(ٖ٘)

الحرية ،وبالتالي فيو استالب لموجود واىدار لمحياة)

العـ ألكسيس
والحاؿ ينطبق عمى شخصية أخرػ قريبة مف محيط البطل وىو ّ
ففي( عاـ ٖ ٔٙٙسجف العـ ألكسيس ألكثر مف سنة بتيمة الشيوعية وىو براء منيا
بل وكاف إذا صح التعبير مف المعاديف ليا)) (ٗ٘).في كل زماف ومكاف الظمـ واالتياـ

الباطل لو وجود ،لكف بنسب متفاوتة والحقبة الزمنية التي رافقت النص الروائي
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كانت تتوشح بالظمـ وكثرت الوشايات الكاذبة لذا كاف العـ ألكسيس أحد ضحايا تمؾ

الوشايات ،فالسجف ىو بمثابة الحقيقة الثابتة في المجتمعات الخاوية مف الحرية(٘٘).

إف المكاف في الرواية قائـ عمى خياؿ المتمقي ،وليس في العالـ الخارجي،
وىو مكاف تستثيره المغة ،مف خالؿ قدرتيا عمى اإليحاء ،ولذلؾ كاف البد مف التمييز
بيف المكاف في العالـ الخارجي والمكاف في العالـ الروائي ،فاستمياـ وحضور صورة

فصب
النص ىنا قد يكوف ليا أبعاداً ,ووجوداً حقيقي ًا في حياة الروائي
السجف في
ّ
ّ
الحالة تمؾ عمى شخوصو ،أو اليكوف ليا وجود في واقعو  ،وأحياناً يكوف لمسجف

مر بيا
دالالت رمزية يعبر مف خالليا عف ضغوط نفسية واجتماعية وسياسية ّ
فيرسميا في صوره التعبيرية ليفصح عف خمجات نفسو بصورة مف الصور .
وتتحوؿ الكنيسة إلى مكاف معادؼ في بعض الحاالت بعد إف كانت مكاناً يتسـ

باأللفة ,واألماف ,والسعادة ,لتأثير األحداث التي جرت فييا عمى الطابع العاـ ليا في

ذات البطل ،أو بمعنى آخر تتغير سمات المكاف إذا طرأت عميو متغيرات آنية –

ٍ
لسبب ما  ،والسبب الذؼ جعل البطل
وليست ثوابت – تجعل منو مكاناً معادياً طارئاً
جده في
ينظر لذلؾ المكاف بنظرة الممل والخشية مف االرتياد إليو ىو مراسيـ تشييع ّ
الكنيسة قبل دفنو وما يصاحب تمؾ المراسيـ مف بكاء وعويل وندب إذا ما عممنا اف
الطفل عندما يسمع ىكذا أصوات يصاب بالخوؼ والرىبة  (:في مرحمة مف مراحل

مراىقتي شعرت بالممل مف الذىاب إلى الكنيسة وصرت أتقاعس عف النيوض باك ًار

والتوجو لسماع القداس صباحاً ،فكنت كمما تأخرت باالستيقاظ كاف يقف والدؼ عمى

رأسي وبيده يقوؿ لي( تنيض أـ أشبعؾ ضرباً بيذه العصا) أقوؿ لو ( :اتركني لـ
أشبع نوماً ،فيحمف إف لـ أنيض بعد عده إلى ثالثة سييوؼ بالعصا عمى راسي
.كنت اضطر لمنيوض وترؾ الفراش الدافئ في ذلؾ الصباح والذىاب الى الكنيسة

 ...وضع جثماف جدؼ أماـ المذبح ،وقف الكاىف والشماسة عمى المذبح في حيف
أخذ الجميور المرافق مكانو في الكنيسة لكف عويل جدتي وعماتي وعدد آخر مف

النساء كاف يسمع مف وراء القاعة)) (.)٘ٙ
ومف امثمة المكاف المعادؼ (:المقابر)
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القبر ىو المثوػ األخير الذؼ يناـ فيو اإلنساف نومو األبدؼ والمكاف األخير
الذؼ يؤوؿ إليو كل مف ذاؽ الموت ،حيث السكينة التامة والصمت المطمق .والقبر
مكاف مجيوؿ وغامض  ،والسبب يعود إلى أف مف يذىب إليو اليعود منو ُليستعمـ

طيرة_ فيوصف بأنو مكاف
السنة النبوية الم ّ
منو عف مكنوناتو_ عدا ما نقمتو لنا ّ
(يتوحد فيو الزماف والمكاف فيتحوالف لشيء واحد...فيو مكاف ال متناه يضـ كل
أنماط المكاف و دالالت(). )٘ٚ

( وأخذ الحاضروف يرموف التراب عمى الجثماف فارتفع مف جديد نحيب جداتي
وعماتي والنساء المجتمعات بالقرب مف المقابر وولوالتيف أمي لف تكف بيف النساء
الباكيات كانت في بيت والدىا جدؼ اآلخر ،ننتظر مولودا جديداً ...المقبرة أنشأت
عمى مساحة واسعة مف األرض كانت آنذاؾ في أوائل الستينات تعد خارج البمدة

وبعيدة بما فيو الكافية بينما أصبحت اليوـ محاطة مف جوانبيا بالبيوت السكنية) (،)٘ٛ

يمزج السارد بيف وصف المكاف وحالة الحزف التي تغشى الجميع .ترتبط المقبرة

ف
ألـ بيـ فجأة ،فالسارد يروؼ وفاة
بمعاني الحز واألسى واأللـ والخوؼ مف الفقد الذؼ ّ
جده مف خالؿ تتبع زمني ليذه الحادثة منذ رقوده عمى فراش الموت إلى تشييع
ّ

قداس تأبيناً لمميت وذكر سيرة حياتو
وتقبل التعازؼ ومف ثـ حضور ّ
الجنازة ودفنيا ّ
وصفاتو ،في يوـ األربعيف مف الوفاة  ,وأخي اًر الوقوؼ عمى اطالؿ القبر بعد سنيف

عدة( ،)ٜ٘وىنا نجد تداخل الماضي بالحاضر بالمستقبل مف خالؿ أحالـ اليقظة التي
ّ
ىي مف أساسيات تشكيل األلفة والعداء مع المكاف .

والروائي ىنا يتعامل مع المكاف بإدراكو الخاص ،بخيالو ،وأحاسيسو ،وبرؤيتو لطبيعة

البشر القاطنيف في المكاف أو المرتحميف عبره ،بوصف أقرب ما يكوف لمواقع ،
فالعمل والجيد الروائي يوصف بأنو سرد واقعي يتخممو الخياؿ مضافاً إليو الحبكة ،

أو عمل أدبي مف صنع مخيمة ابداعية يستعيف بمقطات ومشاىد واقعية منتخبة ،

وبالنياية نتج لنا ىذا العمل األدبي الذؼ ُيضاؼ إلى خانة االبداع األدبي مف جية ،
والى خانة التأصيل التاريخي مف جية أخرػ .
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الخاتمة
ٔ.

مف المالحع اف المكاف لعب الدور االكبر في خمق الرواية ،مف شخوص

وأحداث وتغيرات وصراعات ،وسردية وحوارية ولغة ،إذ أف المؤلف استفاد مف
العالقة المتينة التي تجمعو بالمكاف الواقعي لخمق روايتو الخيالية _ ولربما كانت
اكثر واقعية -فكاف المكاف الواقعي قد أمده بكل متطمباتو السردية فتضافرت منتج ًة
النص األدبي .
ىذا ّ

ٕ.

كاف استخداـ الدراسة لنوعي المكاف األليف والمعادؼ لتصل الفكرة السردية

متكاممة كما خطط ليا ،السيما والعمل عمى ربط تضاد المكانيف كما حدث في
البيت و السجف  ،والمقبرة والكنسية .
ٖ.

أدػ الموروث المحمي بأشكالو المتنوعة دو اًر ىاماً في رسـ تقاسيـ األمكنة

ٗ.

حضور التفاصيل الدينية المرتبطة بالمكاف  ،كاف حضو اًر الفتاً إلى جانب

٘.

المدينة في رواية الكاتب ليست مجرد بيوت وأحياء وشوارع وطرقات ممتدة –

وتكثيف دالالتيا ،فقد تسربت مختمف األنواع الدينية والتراثية .

الدخوؿ في التفاصيل التاريخية التي تبرىف عراقة وأصالة ىذه التفاصيل .

ال غير– و إنما ىي أيضا مكاف لتجربة الذات الساردة ,ومجاؿ لمنظومة مف
العالقات المتشابكة والمعقدة.
.ٙ

انتقاؿ مدينة البطل الصغيرة _التي ىي أقرب إلى كونيا قرية _إلى عوالـ

التحضر مف خالؿ شق الطرؽ الجديدة والكبيرة وتغيير نمط البنياف يقابمو ىدـ
ّ
المنازؿ القديمة ودكاكينيا ومسح أزقتيا  ،أدت الى انتفاض البطل داخمياً ألف ذلؾ

ُيعد ىدـ ماضي وذكريات كاف يتكأ عمييا كمما أنيكتو األياـ .
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اليوامش
( -)1ينظر :العيف ،الخميل بف أحمد الفراىيدي ،المحقق :ميدي المخزومي ،إبراىيـ

،السامرائي ،حالة الفيرسة :غير مفيرس ،دار ومكتبة اليالؿ ،387/5،تيذيب المغة دمحم بف
أحمد بف األزىري اليروي ،أبو منصور (المتوفى373 :ىػ)،المحقق :دمحم عوض مرعب ،دار

إحياء التراث العربي – بيروت ،ط2331 ،1ـ.294/،

( -)2ينظر :جميرة المغة ،المؤلف :دمحم بف الحسف بف دريد أبو بكر ،المحقق :رمزي منير

البعمبكي ،دار العمـ لممالييف1987 ،ـ .171/3،

( -)3ينظر :مفردات ألفاظ القرآف (ت :داوودي) ،الراغب األصفياني ،المحقق :صفواف

عدناف داوودي ،دار القمـ  -الدار الشامية ،2339،491 – 1433 ،تاج العروس مف جواىر

القاموس ،دمحم بف دمحم بف عبد الرزاؽ المرتضى الزبيدي ،طبعة الكويت ،ط .348/9 ،2

( -)4ينظر :لساف العرب (ط .صادر) ،دمحم بف مكرـ بف منظور االفريقي المصري جماؿ الديف
أبو الفضل ،دار صادر – بيروت ،مادة (مكف).

( -)5ـ .ف ،مادة (مكف).

( -)6ينظر :تيذيب المغة.571/7:

( -)7ينظر :معجـ مقاييس المغة ،أحمد بف فارس بف زكريا أبو الحسيف ،المحقق :عبد
السالـ دمحم ىاروف ،دار الفكر.332/1979،2 – 1399،

َّ
المثمث -،أبو دمحم عبد هللا بف دمحم بف السيد البطميوسي (521 - 444ىػ)-
( -)8ينظر:
المحقق :صالح ميدي الفرطوسي ،وزارة الثقافة واإلعالـ العراقية1431 ،ىػ /

1981ـ.173/2،

( -)9ينظر :لساف العرب ،مادة (مكف).

(-)13كشاؼ اصطالحات الفنوف والعموـ ،دمحم عمي التيانوي ،المحقق :رفيق العجـ  -عمي
دحروج ،مكتبة لبناف1996 ،ـ.98/،

(-)11جماليات المكاف ،مجموعة مف الباحثيف ،د .سي از قاسـ وآخروف  ،باندوغ  ،الدار
البيضاء  ،ط.63: 1988 ، 2

( -)12ينظر :تاريخ األدب العربي قبل االسالـ ،د .نوري حمودي القيسي ،د .عادؿ جاسـ

البياتي ،د .مصطفى عبد المطيف ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،جامعة الموصل 2333،ـ

.17:

( -)13ينظر :جماليات المكاف .3:
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( -)14ينظر :المكاف في الشعر العربي قبل االسالـ ،حيدر الزـ مطمؾ  ،رسالة ماجستير ،كمية

اآلداب -جامعة بغداد1987 ،ـ .17:

( -)15قصص الرحمة الخيالية – دراسة فنية مقارنة ،عبد الكريـ خضير عميوي العبيدي،
رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة المستنصرية ،إشراؼ :بشرى صالح.179،

( -)16ينظر :الرواية والمكاف  -دراسة في فف الرواية العراقية  ،ياسيف النصير ،دار الشؤوف
الثقافية العامة .23: 2 ,

( -)17بنية الشكل الروائي ،حسف بحراوي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،الدار البيضاء،

33 :1993

(-)18ينظر :المكاف في الشعر العربي قبل اإلسالـ.18:
( -)19بنية الشكل الروائي.989 :

( -)23ينظر :الرواية والمكاف.13-12/2،

( -)21ينظر :إشكالية المكاف في النص األدبي ،ياسيف النصير ،دار الشؤوف الثقافية العامة

 ،بغداد1986 ،ـ.222 ،

( -)22ينظر :سيرة جب ار الذاتية في ( البئر وشارع األميرات) خميل شكري ىياس ،منشورات
اتحاد الكتاب ،العرب ،دمشق2331،ـ.124،

( -)23ينظر :الشخصية في أدب جب ار إبراىيـ جب ار الروائي ،د .فاطمة بدر  ،اصدارات بغداد
عاصمة الثقافة العربية ،ط.96: 2312، 1

( -)24ينظر :البناء الفني في الرواية العربية في العراؽ( الوصف وبناء المكاف) د .شجاع
مسمـ العاني ،دار الشؤوف الثقافية ،بغداد ،ط2333 ،ـ.21 :

) _ (25ينظر  :الرواية والمكاف  ،ياسيف النصير 12_ 9 :

) )26بنية النص السردي بنية النص السردي مف منظور النقد األدبي  ،حميد لحمداني ،
المركز الثقافي العربي ،بيروت ،الدار البيضاء.63 : 1993 ،

) – )27شعرية المكاف في الرواية الجديدة  ،خالد حسيف حسيف  ،مؤسسة اليمامة ،

الرياض .74 : 2331 ،

) ( _ )28وتتداخل ثنائيات عدة في تشكيل المغمق والمفتوح ىي ثنائية الداخل والخارج
واالليف والمعادي والحضور والغياب والمظمـ والمضيء والواسع والضيق ) ينظر :الفضاء

الشعري عند بشرى البستاني  ,فيحاء عبدالكريـ الخزاعي ,رسالة ماجستير مقدمة الى كمية
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التربية /جامعة البصرة بإشراؼ أ.ـ.د نضاؿ ابراىيـ ياسيف ود  .نيمة دمحم حسف عبدالصمد

18 : 2335

) _ ) 29ينظر :ـ  .ف 23 :

) _ (33جماليات المكاف :جاستوف باشالر199 :
( - )31ينظر  :ـ  .ف 33 :

النص األدبي  /الجماليات والرؤيا  ،أ.د .وليد شاكر نعاس  ،دار
( - )32المكاف والزماف في ّ
تموز  ،دمشق ،ط. 145: 2314 ، 1

( - (33الفضاء الروائي عند جب ار ابراىيـ جبرا / ،ط /1دار الشؤوف القافية /بغداد: 2331 /
.237

( - )34أسطرة المكاف وألسنتو  ،حميد الربيعي ,الناقد العراقي  ،موقع الكتروني مختص بالنقد
2313 ،

( - (35جماليات المكاف 36:

عمكا ،سعدي المالح ، ،منشورات الضفاؼ ،ط ، 1الرياض – بيروت2313،
( - (36رواية ّ
.24-23:
( - (37جماليات المكاف . 37 :
( - )38الرواية . 26 :

(ُ - (39ينظر :جماليات المكاف 44 :
(ُ -(43ينظر :البناء الفني في الرواية العربية في العراؽ . 28 :
( -(41الرواية .53 -52 :

(ُ - (42ينظر :جماليات المكاف 45 :
(ُ -(43ينظر :الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي  ،جابر عصفور ,القاىرة ,دار

المعارؼ1373 ,ـ ,ص.343

( - (44الرواية . 59- 58 :

( _ (45الرواية .68 ،63 ،62 ، :
()ٗٙ

-ينظر :المكان في الشعر العربي قبل اإلسالم .5 :

( - (47الرواية 213- 212 :
( _ (48الرواية .216 :

النص األدبي  /الجماليات والرؤيا . 159 :
(ُ - (49ينظر :المكاف والزماف في ّ

56

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )24العدد ( )5حزيران 2102

( - )53البناء الفني في الرواية العربية في العراؽ . 129:
(ُ - (51ينظر  :حسف بحراوي :بنية الشكل الروائي . 55:
( - )52الرواية . 51 :

( - (53دراسة في روايات نجيب محفوظ  ،مصطفى التواتي ( ،المص والكالب .الطريق،
الشحاذ ،دار الفارابي ،بيروت ،لبناف ،ط. 137- 136: 2338 ،3

( _ (54الرواية.151 ،141 ، :

(ُ -(55ينظر  :دراسة في روايات نجيب محفوظ 139 :
( _ (56الرواية .75 ،73 ،69:

( -(57المكاف في الشعر األندلسي (مف عصر المرابطيف إلى نياية الحكـ العربي) ،دمحم عيد

الطربولي (484ىػ897 -ىػ) مكتبة الثقافة ،القاىرة ،ط101 :2335، 1
( _ (58الرواية .114 ،77:

(ُ -(59ينظر  :الرواية . 94 _ 92 ، 82 – 73 :
األعماؿ األدبية :

عمكا ،سعدي المالح ، ،منشورات الضفاؼ ،ط ، 1الرياض – بيروت.2313،
أوالً :رواية ّ
ثبت المصادر والمراجع
-1

إشكالية المكاف في النص األدبي ،ياسيف النصير ،دار الشؤوف الثقافية العامة بغداد

-2

البناء الفني في الرواية العربية في العراؽ( الوصف وبناء المكاف) د .شجاع مسمـ

-3

بنية الشكل الروائي ،حسف بحراوي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،الدار البيضاء

-4

بنية النص السردي بنية النص السردي مف منظور النقد األدبي  ،حميد لحمداني

-5

تاج العروس مف جواىر القاموس ،دمحم بف دمحم بف عبد الرزاؽ المرتضى الزبيدي،

-6

لساف العرب دار صادر ،دمحم بف مكرـ بف منظور االفريقي المصري جماؿ الديف أبو

1986ـ.

العاني ،دار الشؤوف الثقافية ،بغداد ،ط2333 ،ـ.
.1993

المركز الثقافي العربي ،بيروت ،الدار البيضاء. 1993 ،
طبعة الكويت ،ط .2

الفضل ،دار صادر – بيروت.
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-7

تاريخ األدب العربي قبل االسالـ ،د .نوري حمودي القيسي ،د .عادؿ جاسـ البياتي ،

-8

تيذيب المغة دمحم بف أحمد بف األزىري اليروي ،أبو منصور (ت 373ىػ) ،المحقق:

-9

الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي  ,جابر عصفور ،القاىرة ,دار المعارؼ

د .مصطفى عبد المطيف ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،جامعة الموصل 2333،ـ
دمحم عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،ط2331 1ـ.
1973ـ.

-13

جماليات المكاف ،غاستوف باشالر ،تر .غالب ىمسا ،المؤسسة الجامعية لمنشر

بيروت ،ط.1984 ، 2

 -11جماليات المكاف ،مجموعة مف الباحثيف ،د .سي از قاسـ وآخروف  ،باندوغ  ،الدار
البيضاء  ،ط.1988 ، 2

 -12جميرة المغة ،دمحم بف الحسف بف دريد أبو بكر ،المحقق :رمزي منير  ،بعمبكي
العمـ لممالييف1987 ،ـ .

 -13دراسة في روايات نجيب محفوظ  ،مصطفى التواتي ( ،المص والكالب
الشحاذ) ،دار الفارابي ،بيروت ،لبناف ،ط. 2338 ،3

دار
لطريق

 -14الرواية والمكاف  -دراسة في فف الرواية العراقية ،ياسيف النصير ،دار الشؤوف الثقافية
العامة .

عمكا ،منشورات الضفاؼ ،ط ، 1الرياض – بيروت2313،
 -15سعدي المالحّ ،
 -16سيرة جب ار الذاتية في ( البئر وشارع األميرات) خميل شكري ىياس ،منشورات اتحاد
الكتاب ،العرب ،دمشق2331،ـ.

 -17الشخصية في أدب جب ار إبراىيـ جب ار الروائي ،د .فاطمة بدر  ،اصدارات بغداد عاصمة
الثقافة العربية ،ط. 2312، 1

 -18شعرية المكاف في الرواية الجديدة  ،خالد حسيف حسيف  ،مؤسسة اليمامة  ،الرياض
2331 ،

 -19العيف ،الخميل بف أحمد الفراىيدي ،المحقق :ميدي المخزومي ،إبراىيـ ،السامرائي،
دار ومكتبة اليالؿ.

 -23الفضاء الروائي عند جب ار ابراىيـ جبرا ، ،ط ،5دار الشؤوف القافية ،بغداد . 2331

 -21كشاؼ اصطالحات الفنوف والعموـ ،دمحم عمي التيانوي ،المحقق :رفيق العجـ -عمي
دحروج ،مكتبة لبناف1996،ـ.
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َّ
المثمث -،أبو دمحم عبد هللا بف دمحم بف السيد البطميوسي (521 - 444ىػ) المحقق:
-22
صالح ميدي الفرطوسي ،وزارة الثقافة واإلعالـ العراقية1431 ،ىػ 1981-ـ.

 -23المكاف في الشعر األندلسي (مف عصر المرابطيف إلى نياية الحكـ العربي)،دمحم عيد
الطربولي484( ،ىػ897 -ىػ) مكتبة الثقافة ،القاىرة ،ط.2335، 1

 -24معجـ مقاييس المغة ،أحمد بف فارس بف زكريا أبو الحسيف ،المحقق :عبد السالـ دمحم
ىاروف ،دار الفكر.1979 – 1399،

 -25مفردات ألفاظ القرآف  ،الراغب األصفياني ،المحقق :صفواف عدناف داوودي ،دار القمـ
 -الدار الشامية.2339 – 1433 ،

النص األدبي ،الجماليات والرؤيا  ،أ.د .وليد شاكر نعاس ،دار
 -26المكاف والزماف في
ّ
تموز  ،دمشق ،ط. 2314 ، 1
-1

الرسائل الجامعية

الفضاء الشعري عند بشرى البستاني  ,فيحاء عبدالكريـ الخزاعي ,رسالة ماجستير

مقدمة الى كمية التربية /جامعة البصرة ،إشراؼ أ.ـ.د نضاؿ ابراىيـ ياسيف  ،د .نيمة دمحم

حسف عبدالصمد . 2335
-2

قصص الرحمة الخيالية – دراسة فنية مقارنة ،عبد الكريـ خضير عميوي العبيدي

رسالة ماجستير  ،كمية التربية ،الجامعة المستنصرية ،إشراؼ د .بشرى صالح.
-3

المكاف في الشعر العربي قبل االسالـ ،حيدر الزـ مطمؾ  ،رسالة ماجستير ،كمية

اآلداب -جامعة بغداد1987 ،ـ .
مواقع االنترنت
 - 1أسطرة المكاف وألسنتو  ،حميد الربيعي ,الناقد العراقي  ،موقع الكتروني مختص بالنقد
.2313
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