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دراسة في "سعودية تشكل المكان في الكشف عن المسكوت عنه في الرواية ال

"نماذج مختارة  

  نوف بنت ماجد بن سعد المهنا 

  .  السعودية– الرياض – جامعة الملك سعود -قسم اللغة العربية وآدابها 

      Enn-٥٩٥@hotmail.com : البريد االليكتروني  

   :الملخص

ف عن حتوالت كشلادف سكوت عنه يف الرواية السعودية، �تناول هذا البحث امل

.  يف التشكيل السردي وأثره يف اخلطاب الروائي من خالل عنصر املكاناملسكوت عنه

 سقف الكفاية، حممد حسن -  :واختذ البحث من املدونات الروائية اآلتية مادة له

 سور جدة، سعيد -   الفردوس اليباب، ليلى اجلهين-  اآلخرون، صبا احلرز - علوان

ّمثل املكان  وخامتة توضح كيف -  ، سعد الدوسري٩٠ نوفمرب -  الرياض- الوهايب 

  .أمهية خاصة يف الكشف عن املسكوت عنه يف الروايات املدروسة

 الروايــة -المــسكوت عنــهالكــشف عــن – المكــان -تــشكل: الكلمــات المفتاحيــة 

 .السعودية



   
 
 

 ٩٩٢ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

 

The place in which the untold story was revealed in the 

Saudi novel "A Study in Selected Models" 

Nouf bint Majed bin Saad Al-Muhanna 

Department of Arabic Language and Literature - King Saud 

University - Riyadh - Saudi Arabia. 

e-mail:   Enn-٥٩٥@hotmail.com 

 

Abstract: 

This study discusses the untold story in the Saudi novelwith 

the goal of discovering the untold story transformations of 

the untold story in the narrative discourse through the place 

element and its effect on the narrative formation. The 

research took from the following fictional blogs a subject for 

him: - The ceiling of sufficiency, Muhammad Hassan Alwan 

- The Others, Saba Al-Haraz - Al-Firdous Al-Yabb, Laila Al-

Juhani - The Wall of Jeddah, Saeed Al-Wahabi - Riyadh - 

November , Saad Al-Dossary - and a conclusion 
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explaining how the place represented special importance in 

Disclosure of the untold story in the studied accounts. 

Keywords: shaping - the place - in revealing the untold story 

- the Saudi novel. 
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  :املقدمة

            املـسكوت عنـه هـو اجلانـب املظلـم الـذي ال يظهـر للقـارئ بـشكل مباشـر إمنـا 

    وتبدو أمهيـة البحـث يف الكـشف عـن تـشكل  .يغيب جزأ منه من خالل النص األديب

والكـشف عـن مقاصـده، وأهدافـه  ،املسكوت عنه يف الرواية الـسعودية مـن خـالل املكـان

  .سياسية أم دينيةاجتماعية أم كانت أ عدة سواءاملضمرة ألسباب 

 ومفهومـه، ومفهـوم املكـان، وأمهيتـه، ومن خالل هذا البحث نتعرف على املسكوت عنه

 الروايــــات ف متثــــل ذلــــك يف وكيــــ، املكــــان مــــن خــــاللوأنواعــــه، وتــــشكل املــــسكوت عنــــه

  . ، ومن مث خامتة بأهم النتائج اليت توصل إليها البحثاملدروسة

  :املسكوت عنه 

اجلانــــب اخلفـــي الـــذي ال يقـــل أمهيـــة عــــن :  املـــسكوت عنـــه يف الروايـــة الـــسعودية هـــو   

إذا كانـت الكتابـة : "اجلانب الظاهر، بـل يفوقـه يف بعـض املواضـع كمـا يقـول فاضـل ثـامر

القصــصية هــي مثــل جبــل الــثلج ال يظهــر منــه إال جــزء بــسيط، أمــا اجلــزء األعظــم فيظــل 

ء الغاطس أو املغيب يف اخلطاب الروائـي ميثـل نـصا غري ظاهر، ومغمور يف املاء، فإن اجلز

، فالكاتــب ال )١("غائبـا أو موازيـا للـنص الظــاهر ال يقـل أمهيـة وتـأثريا عــن الـنص املكتـوب

                                                           

 دار املدى للثقافـة والنـشر،، ١ط ،المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي ثامر، اضلف  )١(

  .٩:،ص٢٠٠٤ دمشق، -سوريا
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يــصرح بغرضــه مباشــرة بــل يرمــز إليــه بإشــارة أو تلمــيح مــن خــالل الــنص، وذلــك لوجــود 

إن كـان يـوحي موانع متنع من إظهـار مقـصده بـشكل مباشـر، فالـصمت عكـس الكـالم و

ََُّتـلفـظ غائـب أو هـو كـائن بالغيـاب، ال يبـين ملفوظـا لـسانيا "بلفظ من نوع آخر باعتباره 

الـسكوت : "، وكـذلك يعـرف الـصمت يف داللتـه املعجميـة بأنـه)١("شأن الكـالم والكتابـة

   .    )٢("والتوقف واإلحجام عن الكالم 

ـــة كجـــنس أديب هلـــا أمهيتهـــا اخلاصـــة؛ كو�ـــا قـــادر ة علـــى تفكيـــك وعـــرض األفكـــار والرواي

بصورة أكرب وأمشل، كما أ�ا من أوسع األجناس األدبية، وأكثرها احتـواء هلمـوم اإلنـسان 

 ومــن خــالل البحــث عــن املــسكوت عنــه يف الروايــة الــسعودية وا�تمــع علــى حــد ســواء،

ًُحنـاول تـلمــس املعــاين الــيت يرمــي إليهــا الكتـاب وخيفو�ــا بطــرق عــدة ُّ ملكــان وكيــف حتــول ا. ََ

  .ٍبدالالته املختلفة إىل معان أخرى ختتلف عما هو متعارف عليه 

  

                                                           

، ندوة الصمت يف إلبراهيم الكوني" شب الليلع"، الصمت والتابو في رواية منصور زيدان )١(

 تــــــونس،  مجعيــــــة الدراســــــات األدبيــــــة واحلــــــضارية مبــــــدنني،م،٢٠١٨ابريــــــل، ١٢-١٠اخلطـــــاب 

       .١٥٩:ص

 ، حممـد أركـون ،أمنوذجـا ، الخطاب الديني وإمكانية اختـراق الالمفكـر فيـهطاوس غضابنة،  )٢(

  .٢٠٨: ندوة الصمت يف اخلطاب ،ص
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  كان   ــــــامل

  : املكان الذي جتري فيه أحداث الرواية، من خالل احملاور اآلتيةنتناول يف البحث     

  .مفهوم املكان-

  .أمهية املكان-

  .أنواع املكان-

  :مفهوم املكان

ديب الذي ال ميكن االسـتغناء عنـه إىل جانـب     يعد املكان عنصرا أساسيا يف العمل األ

العناصــر األخـــرى، فهـــو الفـــضاء الـــذي جتـــري فيـــه أحـــداث الروايـــة بكـــل تفاصـــيلها، يـــرى 

البـــؤرة الـــضرورية الـــيت تـــدعم احلكـــي وتـــنهض بـــه يف كـــل عمـــل : " حبـــراوي أن املكـــان هـــو

:  األخــضر، فاملكــان هــو العجلــة الــيت حتــرك أحــداث الروايــة، يقــول بــن الــسائح)١("ختيلــي

يــــتم التعامــــل مــــع املكــــان علـــــى أنــــه بطــــل مــــن أبطـــــال الروايــــة يتميــــز باحليويــــة واحلركـــــة "

  .  )٢("والقدرة

                                                           

، الـدار البيـضاء، ١الفـضاء، الـزمن، الشخـصية، ط– بنيـة الـشكل الروائـيحبـراوي، حـسن  )١(

  .٢٩: صم،١٩٩٠المركز الثقافي العربي،

 ر، دا "نموذجــاذاكــرة الجــسد "شــعرية المكــان فــي الروايــة العربيــة الــسائح، بــن  األخــضر )٢(

  .٣٠:صم، ٢٠١٣،التنوير، اجلزائر
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يبـدو "فهناك عالقة وطيدة بني اإلنـسان وذكرياتـه وتأمالتـه وفكـره وبـني املكـان، فاملكـان 

كمـــا لـــو كـــان خزانـــا حقيقيـــا لألفكـــار واملـــشاعر واحلـــدوس، حيـــث تنـــشأ بـــني اإلنـــسان 

ويعتـــرب املكـــان ذا فـــضاء . )١("ان عالقـــة متبادلـــة يـــؤثر كـــل طـــرف فيهـــا علـــى اآلخـــرواملكـــ

أوسـع مـن غـريه، وبالتـايل يـستطيع  الكاتــب أن يبـدع يف وصـف األمـاكن وختيلهـا  لريســم 

وتـصف لنـا سـامية أسـعد حريـة املكـان ة يـصوغها بقلمـه والقـارئ بفكـره، للقارئ حتفة فنيـ

ُّيتمتـع القـاص حبريـة تفـ:" بقوهلا يف " حـر"وق تلـك الـيت يتمتـع �ـا الكاتـب املـسرحي فهـو َ

  .   )٢("اختيار املكان أو األماكن اليت ينطلق منها خيال القارئ

  

                                                           

  .٣١:ص، بنية الشكل الروائيحبراوي،  حسننقال عن  )١(

 ا�لـــد الرابـــع الثـــاين، فـــصول، العــددجملـــة  المكـــان،القـــصة القـــصيرة وقـــضية  أســعد،ســـامية  )٢(

  .١٨٢ :ص، م ١٩٨٢،
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  :أمهية املكان

:    للمكــان دوره الكبــري يف تــشكيل أحــداث الروايــة للقــارئ كمــا ذكــر حلمــداين يف قولــه

نسبة للقـارئ شـيئا حمتمـل إن تشخيص املكان يف الرواية هو الذي جيعل من أحداثها بال"

الوقـــوع، فهـــو يقـــوم بـــنفس عمـــل الـــديكور واخلـــشبة علـــى املـــسرح، فـــالروائي دائـــم احلاجـــة 

، وللمكان أمهيته وتـشكيله يف سـري أحـداث الروايـة، فهـو لـيس عنـصرا )١("للتأطري املكاين

يتخــذ أشــكاال ويتــضمن معــاين عديــدة، بــل قــد يكــون يف بعــض األحيــان " زائــدا فيهــا بــل

فاملكـان هـو انعكـاس للمجتمـع الـذي يعـيش فيـه، . )٢("دف من وجـود العمـل كلـههو اهل

ولكــل بيئــة اجتماعيـــة مكــان خــاص �ـــا، وطريقــة تفاعلهــا مـــع بعــضها الــبعض، فاملكـــان 

، )٣("الكيان االجتماعي الذي حيتوي علـى خالصـة التفاعـل بـني اإلنـسان وجمتمعـه:" هو

ســـاكنيه وطريقــة حيـــا�م وتعـــاملهم مـــع نــستطيع قـــراءة ســـيكولوجية "ومــن خـــالل املكـــان 

خلق املعىن داخـل الروايـة، وال يكـون دائمـا "، واملكان داخل الرواية يسهم يف )٤("الطبيعة

ِّتابعـا أو سـلبيا، بــل إنـه أحيانـا ميكــن للروائـي أن حيـول عنــصر املكـان إىل أداة للتعبـري عــن 

                                                           

العريب،  الثقايف ، املركز١طاألدبي،بنية النص السردي من منظور النقد  ،مداينحل محيد: انظر )١(

  .٦٥:م، ص١٩٩١البيضاء ، الدار

  .٣٣:ص، روائيبنية الشكل الحبراوي، حسن نقال عن )٢(

بغـداد، وزارة – املوسـوعة الـصغرية دار الـشؤون الثقافيـة العامـة الرواية والمكـان،النصري،  ياسني )٣(

  .١٧-١٦:، صالثقافة واإلعالم

  .١٧: السابق، ص )٤(
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األحــداث يف الروايــة، يقــول ، كمــا أن لــه أمهيتــه يف تنظــيم )١(" موقــف األبطــال مــن العــامل

إن البيئـة املوصـوفة : "فيليب هامون يف حديثه عن الوظيفة اإلنثروبولوجيـة لوصـف املكـان

علــى القيـــام باألحـــداث وتــدفع �ـــا إىل الفعــل حـــىت أنـــه " وحتفزهـــا"تــؤثر علـــى الشخــصية 

، فهـــو مـــن أهـــم )٢(" ميكـــن القـــول بـــأن وصـــف البيئـــة هـــو وصـــف مـــستقبل الشخـــصية 

فال ميكن للشخـصيات أن توجـد وال "مل الروائي ويعترب عنصرا أساسيا فيها مقومات الع

، وختتلــف أمهيــة املكــان تبعــا لعــدة معــايري كمــا )٣("لألحــداث أن تقــع إال يف إطــار مكــاين

رؤيـــة الكاتـــب، أو لطبيعـــة التكـــوين الفـــين للروايـــة، وقـــد يكـــون : "ذكـــر أمحـــد بـــالل منهـــا

حمايــد تقــع فيــه األحــداث، أو يكــون يف موضــع  جمــرد ظــرف أو حيــز -تبعــا هلــذا-املكــان

آخر داال عندما يكون شبكة من العالقات والرؤى ووجهـات النظـر الـيت تتـضافر لتـشييد 

، فاملكان إذن نتاج �موعة من العالقات اليت تكونـت؛ لتـشييد ذلـك )٤("الفضاء الروائي

  . الفضاء جلريان األحداث يف السرد الروائي

 

                                                           

  .٧٠:، ص، بنية النص السردي من منظور النقد األدبيداينحلم محيد)١(

  .٣٠: ص،بنية الشكل الروائيحبراوي، حسن قال عن ن)٢(

املغـرب  دار سـحر للنـشر، ،في حوارية الرواية دراسـة فـي الـسردية التونـسية  القاضـي،حممد  )٣(

  .٤٥:، صم٢٠٠٥،

ــرؤى الثوريــة فــي القــصة والروايــة قــراءات نقديــة فــي نمــاذج مــصرية ، بــاللأمحــد كــرمي  )٤( ال

 ،م٢٠١٥ عمـــــــــــــان، -والتوزيـــــــــــــع، األردناملنـــــــــــــاهج للنـــــــــــــشر دار ، ١ط ،)٢٠١١-١٩٨١(

  .١٤٨:ص
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  : أنواع املكان

تتنــوع األمــاكن مــن حيــث وظيفتهــا وداللتهــا، فأحــداث الروايــة تقــع يف أمــاكن معينــة     

تـــسري معهـــا األحـــداث ويتـــشكل احلـــدث، فلكـــل مكـــان وظيفتـــه وداللتـــه اخلاصـــة بـــه يف 

  )١(:الرواية، وقد قسم حبراوي املكان إىل

  .أماكن اإلقامة-

   االنتقالأماكن-

 أمـاكن اإلقامـة االختياريـة، واالجباريـة : وقـد قـسمها حبـراوي إىل قـسمنيأماكن اإلقامة-

املنــزل مقابـــل الــسجن، وتقاطبـــات أخــرى بـــني أمــاكن اإلقامـــة الراقيــة والـــشعبية، القدميـــة "

  .     )٢("إخل...واجلديدة، الضيقة واملتسعة، اآلهلة واخلالية، القريبة والنائية

 الفــضاءات الــيت مــسرحا حلركـة الشخــصيات وتنقال�ــا، ومتثـل"أمـا أمــاكن االنتقـال تكــون 

جتد فيها الشخصيات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل الـشوارع واألحيـاء 

، وتـسمى كـذلك )٣(" واحملطات وأماكن لقـاء النـاس خـارج بيـو�م كـاحملالت واملقـاهي إخل

                                                           

  .٤٠:، صبنية الشكل الروائيحبراوي، حسن : ظران )١(

  .٤٠:، صالروائي، بنية الشكل حسن حبراوي )٢(

  .٤٠:السابق، ص )٣(
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اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

: هـــي الـــيت ينفـــذ إليهـــا اإلنـــسان:"بأمـــاكن املـــسارات كمـــا ذكـــر ذلـــك النابلـــسي، يف قولـــه

  .    )١(" إخل...والشارع، والنفق ، والدرج، واملمر، والكوبري كالطريق، 

وتتعدد األبعاد املكانية، ولكل مكان وظيفته وأبعاده اخلاصة به، كــــالبعد النفـسي وتـأثريه 

علــى الشخــصية وانفعاال�ــا، والبعــد اهلندســي، والفيزيــائي، والتــارخيي وهــو الفــرتة الزمنيــة، 

التــاريخ والبعــد العجــائيب ينــتج ذلــك عــن اخــتالف املكــان فكــل مكــان لــه ارتبــاط بــالزمن و

ـــــذلك عـــــن الواقـــــع والبعـــــد االجتمـــــاعي، وتظهـــــر مالمـــــح ا� تمـــــع مـــــن خـــــالل العالقـــــة ب

  .)٢(املكان

/ اجلـــدران/ املمـــرات/األبـــواب /النوافـــذ/احلمــام :"(وهنــاك أيـــضا امللحقـــات املكانيـــة، وهـــي

  )السطح/ الشرفة/ السقف

ـــا/ األدراج/ اخلزانـــة/ الكراســـي/ ئرالـــستا:(األثـــاث، ويتكـــون مـــن / الـــسرير/ الفـــراش/ املراي

  .  )٣()"القفل/املفاتيح/ الدوالب

ثنائيــــة : مــــن خــــالل دراســــة النــــصوص الروائيــــة  ظهــــر املكــــان وفــــق عــــدة ثنائيــــات وهــــي

البيــــت، والــــشقة، : فظهــــرت األمــــاكن  املغلقــــة مثــــل. مفتــــوح/مغلــــق، واالنتقــــال /اإلقامــــة

  .     ن املفتوحة كالشارع، واملقهى، واملدينة، واملستشفىوالغرفة، يقابلها األماك

                                                           

ــة  ،النابلــسيشــاكر  )١(  العربيــة للدراســات  املؤســسة،١طالعربيــة،جماليــات المكــان فــي الرواي

  .٥٩:، صم١٩٩٤ بريوت، - لبنانوالنشر،

  .٢٠٢:، صت المروية على لسان األناالذاالعيسى،  منال:  انظر)٢(

  .٢٢٠:السابق، ص )٣(
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  ):الغرفة/ الشقة(البيت مبلحقاته / األماكن املغلقة

ويطلـق علـى بيـوت العامـة " مـن وجهـة نظـر النابلـسي أقـل حجمـا مـن الـدار، البيت     

 مــن النـــاس، وهــو املكـــان الــذي يقـــيم فيــه املـــرء يف الليــل، وإن مل يـــنم فيــه، فالـــدار مكـــان

، ويعتــرب البيــت مــن )١("اخل، بينمــا البيــت لإلقامــة لــيال فقــط...لإلقامــة والنــوم واالجتمــاع

  .أهم أنواع األماكن، فهو املأوى وامللجأ واملسكن لإلنسان

بأنـه حيـاة اإلنـسان، : يف وصـفه  للبيـتGaston Bachelerيقول غاستون باشالر 

سان واملـسكن اآلمـن مهمـا ابتعـد وذكرياته، وحاضره، ومستقبله وماضيه وهو املـأوى لإلنـ

  .)٢(عنه أو رحل فمصريه العودة له يوما ما 

ــــشقةأمــــا  ــــسيال ــــه الــــسكان : "، فيقــــول عنهــــا النابل ــــدس في ــــة ين ــــارة عــــن علــــب إمسنتي عب

  .)٣(" اندساسا

  .  فهي جزء من البيت واليت يقيم فيها الشخصالغرفةأما 

تعــــارف عليــــه يف الثقافــــة وقــــد أصــــبح هلــــذه األمــــاكن دالالت نفــــسية خمتلفــــة عمــــا هــــو م

مكانـــا للخيبـــة وفقـــدان ) الغرفـــة/الـــشقة/البيـــت(اجلمعيـــة، حبيـــث أصـــبحت هـــذه األمـــاكن

                                                           

  .١٤٢: صجماليات المكان في الرواية العربية،النابلسي، شاكر  )١(

املؤســسة اجلامعيـــة ، ٢ط  غالــب هلــسا، ترمجــةالمكــان،، جماليــات باشـــالرغاســتون : ظــران )٢(

  .١٠٦-١٣٨:ص م،١٩٨٤ بريوت، - لبنانوالتوزيع،للدراسات والنشر 

  .١٤٨:، صجماليات المكان في الرواية العربيةالنابلسي،  رشاك)٣(
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األمل واخلوف والوحدة والغربة والعزلة، واالنغالق على النفس، بعكـس مـا ذكـره باشـالر 

بأ�ا املـأوى والراحـة والـسكينة واألمـان، وقـد ظهـر البيـت مبلحقاتـه يف الروايـات املدروسـة 

  : بداللة متناقضة واملعىن املعروف له من ذلك

تحـــول البيـــت بملحقاتـــه مـــن مكـــان يرمـــز للهـــدوء واألمـــن والـــسالم إلـــى مكـــان - 

مكــان (  فكــان البيــت )اليبــاب الفــردوس( وقــد ظهــر ذلــك يف روايــة للخيبــة والخــوف،

حيمـــل ذكريـــات مؤملـــة بالنـــسبة لـــصبا، فلـــم يكـــن حماطـــا باألحبـــة بـــل يكـــسوه ) اإلجهـــاض

 رملي، فقد كان مصدر أمل وكره هلا، وسـكوت، وإخفـاء وختلـص مـن تلـك اجلرميـة، فضاء

: بينمـا يفـرتض أن يكـون البيـت مـصدرا للحـب واألمـان واحتـضان األبنـاء، تقـول الراويــة 

 املكــسو بطبقــة بيــضاء مــن اجلــري الكــاحل املتآكــل يف بعــض األحنــاء، مل المنــزلمل يكــن "

طا باألحبـة والـصغار واألشـجار، وللحظـة أحـس أين يكن منبوذا، لكنه أيضا مل يكن حمو

  .)١("أكرهه

 فقــد أصــبح البيــت الــذي كــان عــامرا باألبنــاء والبنــات خاليــا )الكفايــة ســقف(أمــا روايــة 

 الـذي كـان البيـتمل يعـد يف :" تشعر معه األم بالوحدة والوحشة واحلزن، يف قول الـراوي

، وكـــذلك يـــصف شـــعوره )٢("ال أنـــا عـــامرا باألبنـــاء والبنـــات مـــن يقاســـم أمـــي وجبـــة مـــا إ

                                                           

  .٢٢:، ص، الفردوس اليباباجلهين ليلى )١(

  .١٥:، صسقف الكفايةعلوان، حممد  )٢(



   
 
 

 ١٠٠٤ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

 تقيــئ تعبــا هــذا املــساء شــقتي:" وإحــساسه بــاخلوف والتعــب داخــل شــقته، يقــول الــراوي

   .    )١("وأنا أرجتف يف جوفها مثل احملمومني 

ِّمث يوضــح لنــا ناصــر الوحـــدة واحلــزن الــذي يــسكنه عنـــدما يكــون يف شــقته، فهــي مكـــان 

فـــراق حمبوبتـــه فيهـــرب منهـــا إىل أقـــرب مكـــان، للوحـــدة واألمل يـــشعر فيهـــا بـــاحلزن بـــسبب 

ُ الــيت تلبـسين ثــوب الوحــدةشــقتيهاربــا مــن :" يقـول ناصــر
ِ ، ويــصف شــعوره النفــسي )٢(" ُ

يف تلــك الــشقة ومــا يــشعر بــه مــن أمل وحــزن وصــمت ووحــدة داخلهــا وذكريــات وحنــني 

فلـيس  ":حلبيبته اليت فقدها بسبب حترمي مثل تلك العالقات داخل جمتمعه، يقول الـراوي

  .)٣(" إال الوحدة والصمت وصورتك اليت أجاهر �ا أملي وأبتزه �اشقتييف 

مث يـــشبه ناصـــر شـــقته بـــاملقربة يف حز�ـــا ووحـــشتها، فهـــي خاليـــة مـــن البـــشر كئيبـــة حزينـــة 

 وامجتـني، صـاحبامها ميتـان، كيـف شـقتينسـأعود إىل : " موحشة أبوا�ا مغلقـة ، يف قولـه

مث يــصف شــقة ديــار  . )٤(" ســأتكلم أمــام وجــوم األبــواب ســأعيش بــني املقربتــني؟ ومــاذا

َوطابعهــا العــريب األصــيل وحمتويــات الكتــب الــيت بــداخلها فلــم يــنس ذلــك العــريب العراقــي 

 ديـار عربيـة شـقة:"أصله ووطنه بالرغم من غربتـه وقـسوة ذلـك الـوطن عليـه، يقـول الـراوي

                                                           

  .١٠٤:، ص ةسقف الكفايعلوان، حممد   )١(

  .١٨٧:ص، سقف الكفايةحممد علوان، )٢(

  .٢٣٣:ص،  السابق)٣(

  .٣٨٩:  ص السابق،)٤(



   
 
 

 ١٠٠٥ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

ـــة  فقـــ)اآلخـــرون(، أمـــا روايـــة )١("جـــدا لـــوال أ�ـــا يف فـــانكوفر د بـــدت الغرفـــة مكانـــا للعزل

ـــنفس، يف قـــول الراويـــة  نـــصف خالفـــايت مـــع أمـــي كانـــت : "والوحـــدة واالنغـــالق علـــى ال

، فـال أغادرهـا إال ألخـرج مـن البيـت، أو غرفتـيبشأن عزليت املفرطة، اعتكايف الطويل يف 

، وأصــبحت الغرفــة مكانــا موحــشا يــشو�ا الــصمت وهــي )٢(" آلخــذ طعــامي مــن املطــبخ

جلـست عنـد : "ملفـرتض أن تكـون مكانـا آمنـا للنـوم واالسـرتخاء يف قـول الـراوياليت من ا

 صـــمت ثقيـــل، ســـرعان مـــا صـــار صـــمتا الغرفـــةَّحافـــة الـــسرير غاضـــبة، واســـتبد يف فـــضاء 

، أمــا روايــة )٤(" الليلــة تــشعر بالوحــشة مثلــيغرفتــيالبــد أن :" ، وقوهلــا أيــضا)٣("موحــشا

للحـزن، واألمل، وخيبـة األمـل، وقتـل األرواح  فقد بـدت الغرفـة مكانـا )اليباب الفردوس(

وموقعهـــا يف غرفـــة اإلجهـــاض يف اخلفـــاء بعيـــدا عـــن أعـــني ا�تمـــع، حيـــث تـــصف صـــبا 

  :أقصى البيت غرفة جانبية مظلمة ختفي داخل جدرا�ا أسرارا مسكوتا عنها يف قوهلا

رماديـة  جانبيـة، أدخـل وأجتـه صـوب األريكـة الوحيـدة املكـسوة بقماشـة غرفـةتشري جتـاه "

 قــصية غرفــةأتبعهــا إىل : "، وقوهلــا أيــضا)٥("حائلــة انــسلت مــن أطرافهــا اخليــوط وأجلــس

 األخـرى فتهـب علـي روائـح أحالمـي وكوابيـسي، الغرفـةتفـتح (...)"املمر مظلم إال قليال

أرض عارية مثل روحـي واملـرأة توصـد البـاب، : وإذ أدخل تعروين برودة األشياء من حويل

                                                           

  .٤٠٤:ص،  ةفايسقف الكعلوان، حممد )١(

  .٣٤: صخرون،، اآلاحلرزصبا  )٢(

  .٥١:السابق، ص )٣(

  .٢٥٠:السابق، ص )٤(

  .٢٣:، صالفردوس اليباباجلهين،  ليلى )٥(



   
 
 

 ١٠٠٦ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

د، سـرير طويـل يغطيـه قمـاش أبـيض مـصفر، وطاولـة ميـزت فوقهـا مقعد خشيب بـال مـسان

فقـد بـدت الغرفـة حاملـة نوعـا ) الكفايـة سـقف(أمـا روايـة .)١(..." مقصا ومشرطا وأنبوبا

من احلزن والكآبة باإلضـافة إىل الراحـة والـسكينة، فبعـد أن كانـت الغرفـة مغلقـة يف وجـوه 

ة واأللفــة، فجمعــت الغرفــة مــا بــني اآلخـرين أصــبحت مفتوحــة للجميــع يــشعر فيهــا بالراحـ

 صـامتا أمـام غرفتـيمل يعـد بـاب :" االنغالق والسكوت واالنفتاح والبوح، يف قـول ناصـر

أهلي، منغلقا على أوراقي وانطـوائي، اآلن صـار عنـدي صـوت امـرأة حنـون، أخبئـه حتـت 

وكــــذلك كانــــت الغرفــــة مكانــــا .  )٢(" حلــــايف، وأنــــزل معــــه مــــسحورا بكــــل نرباتــــه ودرجاتــــه

َّ ظلـت كمـا هـي طـوال غرفتـياألشـياء يف " :للذكريات اجلميلة واحلزينة أيـضا يقـول ناصـر

ــــيغيــــايب، وفــــاء األوراق الــــيت تنتظــــرين يف  ، وأيــــضا مكانــــا )٣(... " الــــصغرية الفقــــريةغرفت

، والغرفة أيـضا )٤(" مثل الراهبالغرفةأخلو بنفسي يف : " للخلوة والعزلة، يف قول الراوي

واألمل، وصـــندوقا للكـــشف عـــن الـــذكريات املـــسكوت عنهـــا، يقـــول مكـــان حيمـــل احلـــزن 

 قبــل أن تــدخلها أمــي، هــي الــيت تعيــد شــحن نفــسها الغرفــةكنــا نــسعى إلفــراغ " :ناصــر

، مث صــارت هــذه )٥(..." ًبكــاء بعــد ســنوات مــن رحيــل أيب كلمــا رأت شــيئا مــن أشــيائه

:" ، يف قــول ناصــرالغرفــة مــسرحا للحــزن بعــد أن كانــت مكــان لقــاء وســعادة لناصــر ومهــا

                                                           

  .٢٤:، ص بالفردوس اليبااجلهين،  ليلى  )١(

  .٣٨:، ص، سقف الكفايةعلوانحممد  )٢(

  .٦٥: ص، السابق )٣(

  .٦٧:السابق، ص )٤(

  .٨٠:، ص  السابق)٥(



   
 
 

 ١٠٠٧ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

ُّذات يوم سرين هذا اهلاتف يف  َِ ، فهـذه الغرفـة )١(..." اخلاوية يف نوبة يأس جمنونة غرفتكَ

تكومـت :  "أصبحت مصدرا للوحشة واخلوف والرهبة واإلحساس بـاألمل، يف قـول ناصـر

ـــــييف   مثـــــل قنفـــــذ، كنـــــت أرجتـــــف بقـــــوة وأشـــــعر ببـــــوادر محـــــى جتـــــوس يف عظـــــامي غرفت

 مظلم جدا كأمنـا مـن ورائـه العـدم، تـرتاءى يل غرفتكشباك : "وله أيضا، وق)٢("وأجتاهلها

  . )٣(..." خلف ستار�ا الثقيلة أشباح

  .تحول البيت وملحقاته إلى مكان للممارسات غير السوية-

 حيث كـان للبيـت مكانتـه وتـأثريه علـى بعـض )سور جدة(ظهر يف رواية     من ذلك ما

الشخـــصية الغامـــضة كـــان منعـــزال حتـــيط بـــه منـــصور تلـــك  الشخـــصيات، فنجـــد أن بيـــت

األسوار بعيدا عن وسط املدينة وأنظار الناس كي ميارس فيه املسكوت عنه خفيـة وبعيـدا 

جتـد :" عن عيون البشر، فكأمنا ذلك البيت ميثـل شخـصيته الغامـضة أيـضا، يقـول الـراوي

  .  )٤(" منعزال حييط به سور بلون أخضربيته

ارس يف شـــقته مـــا كـــان ميارســـه يف بـــالده قبـــل جميئـــه، فقـــد أمــا الـــسائق اآلســـيوي فكـــان ميـــ

: كانــت الــشقة مكانــا ملمارســة الرذيلــة والعالقــات احملرمــة املــسكوت عنهــا، يقــول الــراوي

 املــستأجرة مــن قبــل أصــدقائه، يعــيش الــشققيبــدأ رحلتــه املعتــادة بالــذهاب إىل إحــدى "

                                                           

  .٩٩: ص، ة، سقف الكفايعلوانحممد   )١(

  .١١٠:، صالسابق )٢(

  .٩١:السابق، ص )٣(

  .٣١:ص سور جدة،الوهايب،  دسعي )٤(



   
 
 

 ١٠٠٨ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

ل مـــساء مجعـــة يف أحـــد حياتـــه قبـــل جميئـــه إىل البلـــد، عالقـــات مـــع أشـــخاص يواعـــدهم كـــ

، وتظهر أيضا مدى تلك احليـاة البـسيطة الـيت يعيـشها )١(" ا�معات الشهرية وسط البلد

بعــــض األشــــخاص يف أحيــــاء جــــدة ممــــن يقطنــــون احلــــارات الــــشعبية مــــن خــــالل وصــــف 

 شـــعيب حيـــوي ثـــالث غـــرف، واحـــدة لـــه وأخـــرى البنتـــه منـــزل:" منـــازهلم، يف قـــول الـــراوي

، تــــشاركهم اجلــــدران بيــــتهموضــــيوفها، تكــــاد تــــسكن البــــساطة الوحيــــدة وثالثــــة لــــضيوفه 

  .    )٢("املتصدعة 

 بــدت الغرفــة مكانــا للعزلــة واالنغــالق وممارســة املــسكوت عنــه، يف )اآلخــرون(أمــا روايــة 

نــصف خالفــايت مــع أمــي كانــت بــشأن عــزليت املفرطــة، اعتكــايف الطويــل يف : "قــول الراويــة

،  فقـــد )٣("البيـــت، أو آلخـــذ طعـــامي مـــن املطـــبخ، فـــال أغادرهـــا إال ألخـــرج مـــن غرفتـــي

أصـبحت الغرفــة مكانــا موحـشا يــشو�ا الــصمت وهـي الــيت مــن املفـرتض أن تكــون مكانــا 

جلــست عنــد حافــة الــسرير غاضــبة واســتبد يف " :آمنــا للنــوم واالســرتخاء، يف قــول الراويــة

بـد أن ال: "، وقوهلـا أيـضا)٤(" صـمت ثقيـل، سـرعان مـا صـار صـمتا موحـشاالغرفـةفضاء 

مكانــا ملمارســة العبــث  ، وأيــضا أصــبحت الغرفــة)٥("  الليلــة تــشعر بالوحــشة مثلــيغرفتــي

 مكانا للتسلية وأسـرارا غرفتهوجدنا يف " :وممارسة الرذيلة واملسكوت عنه، يف قول الراوية

                                                           

  .٤٠-٣٩:، ص ةسور جدالوهايب،  دسعي  )١(

  .٤٧:، صالسابق )٢(

  .٣٤: ص، اآلخرون،احلرزصبا  )٣(

  .٥١:، صالسابق )٤(

  .٢٥٠:السابق، ص )٥(



   
 
 

 ١٠٠٩ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

، وكذلك حتولـت الغرفـة إىل مكانـا للـسجن واإلقـصاء، تقـول )١("للسطو وتفاصيل للعبث

  .)٢("ُ على حنو مستمر، وأمر زكريا أن ال يقرتب مينغرفتيُت مبالزمة ُأمر" :الراوية

ـــاملمنوع ممارســـته إال  وجنـــد أن الغرفـــة حتولـــت إىل مكـــان لألســـرار وبـــث املـــشاعر والبـــوح ب

، ويف قلـــيب تنميـــل يـــشبه غرفتـــيأويـــت إىل : "، يف قـــول الراويـــة)املـــسكوت عنـــه(باخلفـــاء 

الــــذي يعــــرف أســــراري أكثــــر مــــن دفــــاتري، اقــــرتاب العــــشق، ارمتيــــت علــــى الــــسرير، هــــذا 

  . )٣("اضطجعت عليه حببور

كـــان البيـــت مكانـــا الرتيـــاد صـــبا وخالـــدة واجتماعهمـــا ) اليبـــاب الفـــردوس( ويف روايـــة 

وسهرا�ما وممارسات تتم باخلفاء بعيـدا عـن أنظـار األهـل، فهـو مـصدر ذكريـات بالنـسبة 

  .)٤("رتدناها معا اليت اوالبيوترأيت الشواطئ : "هلما، تقول الراوية

مكانـــا للعبـــث وممارســـة املـــسكوت عنـــه مـــن قبـــل   كانـــت الغرفـــة)جـــدة ســـور(أمـــا روايـــة 

أثنـاء املـساء جلـس الـسائق :" السائق اآلسيوي لبسام ابن صاحب املنزل، يف قول الراوي

                                                           

  .١٦٧:  ص، ن، اآلخرواحلرزصبا   )١(

  .١٨٦: ، صالسابق )٢(

  .٦٢: ، ص السابق )٣(

  .١٠: صالفردوس اليباب،اجلهين،  يلىل )٤(



   
 
 

 ١٠١٠ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

، يقـول )١(..." يسرتجع تفاصيل ذكريات آخـر فرسـانه، اسـتبد بـه الـشبقغرفتهوحيدا يف 

  . )٢(..." العبثغرفةيام من تلك احلادثة، كان االثنان مرة أخرى يف بعد أ: "الراوي

 يف هـذه الروايـات داللـة مغـايرة ملـا هـو متعـارف عليـه، والشقة والغرفـة البيتإذن شكل 

ســــواء عنــــد باشــــالر أو يف الثقافــــة اجلمعيــــة؛ إذ حتــــول إىل مكــــان مغلــــق ضــــيق يف أنفــــس 

ارس فيـه املـسكوت عنـه بعـد أن كـان مكانـا أصحابه يشعرهم بالوحدة والغربة واحلزن، ومي

  .     مفتوحا يشعر معه اإلنسان باحلب واألمان واأللفة والسكينة

 وهــي الــيت تــسمح للشخــصيات بالتنقــل يف فــضاءا�ا، وال االنتقــال المفتوحــةأمـا أمــاكن 

َتلــزم اإلقامــة فيهــا بــل تلجــأ هلــا الشخــصيات عنــد مغــادرة أمــاكن إقامتهــا، فقــد وردت يف 

  :ايات املدروسة من خاللالرو

 

                                                           

  .٤٠:، ص، سور جدةالوهايب سعيد)١(

  .٦٩:السابق، ص )٢(



   
 
 

 ١٠١١ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

  :  املقهى/األماكن املفتوحة-

ــــبعض األشــــخاص، وكمــــا ذكــــر النابلــــسي يف تعريفــــه     المقهــــى  هــــو مكــــان االلتقــــاء ل

يعتـرب عالمـة مـن عالمـات االنفتـاح  "فـالمقهى بأنـه دليـل علـى انفتاحـة ا�تمـع، للمقهى

املتعـــارف عليهـــا يف تنميـــة ، وقـــد حتولـــت داللـــة املقهـــى اإلجيابيـــة )١("االجتمـــاعي والثقـــايف

ٍالعالقات االجتماعية إىل داللة سلبية،  كاهلروب مـن البيـت أو مكـان مـا اللتقـاء الغربـاء 

مكانـا للهـروب مـن البيـت   كان املقهـى)الكفاية سقف(اهلاربني من أوطا�م، ففي رواية 

فهـــــــو كالبوصـــــــلة للتـــــــوترات اليوميـــــــة الـــــــيت تعيـــــــشها "ومـــــــن احلـــــــزن والوحـــــــدة والوحـــــــشة، 

لشخـــصيات، ومكـــان النكفائهـــا ومعانا�ـــا الذاتيـــة، بـــل وميكـــن القـــول أ�ـــا هـــي املكـــان ا

، يقـــول )٢("الوحيـــد الـــذي يتحـــول فيـــه الفـــضاء الروائـــي إىل خطـــاب اجتمـــاعي وأخالقـــي

 ألكتـــب درســـا أو أجنـــز عمـــال، هاربـــا مـــن شـــقيت الـــيت المقهـــىأجلـــس يف هـــذا " :الـــراوي

 جيمع الغرباء واهلـاربني مـن أوطـا�م ، يقـول ، وكذلك كان مكانا)٣("تلبسين ثوب الوحدة

  .     )٤(..."  كبري يف شارع روبسون يف فانكوفرمقهىالتقينا عدة مرات يف : "الراوي

وكــذلك كــان املقهــى مكــان التقــاء الغربــاء وبــث األحاديــث والــشكاوي فيمــا بيــنهم، كمــا 

فقــد كــان املقهــى مكانــا اللتقــاء الغربــاء وتبــادل األحاديــث فيمــا ) جــدة ســور(يف روايــة 

                                                           

  .١٩٥: ص،جماليات المكان في الرواية العربيةالنابلسي،  شاكر)١(

  .١٠٤:  صبنية الشكل الروائي،حبراوي، حسن  )٢(

  .١٨٧: صسقف الكفاية،علوان، حممد  )٣(

  .١٨٧:السابق، ص )٤(



   
 
 

 ١٠١٢ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

بيـــنهم والـــرتويح عـــن الـــنفس والكـــشف عـــن ذلـــك املـــسكوت عنـــه داخـــل أنفـــسهم جتـــاه 

 بــالقرب المقهــىيتــذكر ذلــك :" حكومــا�م والــسلطة الــيت متــارس ضــدهم، يقــول الــراوي

، وقـول الـراوي )١(.." .من عمارة امللكة يف جدة القدمية، جلسا متقابلني هو ومـصطفى 

 بالنــسبة إليهمــا تروحيـا مجــيال، تعرفــا هنـاك إىل العديــد مــن المقهــىكانــت جلـسة : "أيـضا

، إذن اختلفـت داللـة املقهـى اإلجيابيـة إىل داللـة سـلبية مـن خـالل )٢(..." بسطاء احلارة 

  . أحداث الروايات املدروسة

 

                                                           

  .٢١: صسور جدة،الوهايب،  سعيد )١(

  .١٥٥:السابق، ص )٢(



   
 
 

 ١٠١٣ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

  : الشارع-

دينــة، وهــو الفــضاء الواســع املفتــوح الــذي     يعتــرب الــشارع هــو مــسار وشــريان احلــي وامل

يلجــأ إليــه الــشخص عنــدما يــشعر باالختنــاق؛ فيفــر مــن الــضيق الــداخلي يف الــنفس إىل 

الفضاء اخلارجي يف الشارع، لكننا جند أن داللة الشارع اختلفت عما هـو متعـارف عليـه 

 روايــــة مــــن االتــــساع واالنفتــــاح إىل الــــضيق واالنغــــالق واالختنــــاق داخــــل الــــنفس،  ففــــي

ـــاب الفـــردوس( ـــه يـــشعرها ) اليب ـــرى بأن ـــالرغم مـــن ســـعة مـــساحة الـــشارع إال أن صـــبا ت ب

باالختنــاق والــضيق، فقــد ضــاقت الــدنيا بعينهــا يف تلــك اللحظــات؛ بــسبب ظلــم ا�تمــع 

 يف جـدة الطـرق يف جدة مفتوحة إال على الفرار مما أنا فيه، الطرق:" والرجل هلا، فتقول

،  فالـــشوارع أصـــبحت مظلمـــة موحـــشة يف نظرهـــا بـــسبب )١(..."واســـعة وأحيانـــا تـــضيق

 فلـــسطني مثـــل أفعـــى ســـوداء شـــارعيبـــدو :"الـــضيق النفـــسي الـــذي تـــشعر بـــه، تقـــول صـــبا

  .)٢(..."طويلة عريضة تركت ذيلها يف الطرف الشرقي من جدة وأطلت برأسها 

ن فعنـــدما يـــشعر اإلنـــسان بالـــضيق فـــإن الفـــضاء املكـــاين بـــرغم اتـــساعه إال أنـــه يـــضيق مبـــ

  .حوله

 

                                                           

  .٣٣:، صس اليبابالفردواجلهين، ليلى  )١(

  .٥٧: ص السابق،)٢(



   
 
 

 ١٠١٤ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

  املستشفى-

ــــات املدروســــة  ــــشفى   كــــان هلــــا فــــضاؤها املكــــاين يف الرواي ــــشفاء فالمست  هــــو مكــــان ال

حتـــول إىل مكـــان ) ٩٠نـــوفمر -الريـــاض(والعـــالج مـــن الـــداء واملـــرض، وجنـــده يف روايـــة 

للمــوت؛ وذلــك بــسبب اإلمهــال الــذي يعيــشه املرضــى داخــل تلــك املستــشفيات املهملــة 

كـــان جـــسده مـــسجى علـــى ســـرير : " عنهـــا، يقـــول الـــراويمـــن قبـــل الـــوزارات املـــسكوت

ــــــة املركــــــزة،  ــــــني عــــــشرات األســــــرة يف ركــــــن العناي ّحمــــــشور بإمهــــــال ب
ِ ــــــشفىَ  الريــــــاض بمست

ـــنهم (...) "املركـــزي ِكـــان األطبـــاء املفتـــشون ينتقلـــون بـــني أســـرة بآليـــة، ومل يكـــن جيمـــع بي َ

  .)١(" سوى ذلك الرداء األبيض، وذلك املوت الذي يطفو أسفل السقف

فقد كان من يدخل املستشفى للعـالج خيـرج منهـا للمقـربة؛ بـسبب اإلمهـال مـن األطبـاء، 

:" والبيئة احمليطة باملرضى من سوء صيانة، وعدم االهتمـام بالنظافـة وغريهـا، يقـول الـراوي

 الرياض املركزي، سفينة املوتى، ألن معظم الذين يطلبون الـشفاء منـه، مستشفىيسمون 

  .   )٢("خيرجون إىل املقربة

ـــه مـــن مكـــان للـــشفاء إىل مكـــان  ـــة املستـــشفى عمـــا هـــو متعـــارف علي إذن اختلفـــت دالل

ـــــذي ميـــــارس داخـــــل تلـــــك  ـــــه ال ـــــسبب اإلمهـــــال الطـــــيب املـــــسكوت عن ـــــك ب للمـــــوت؛ وذل

  .   املستشفيات من قبل املسؤولني عنها

                                                           

  .٢٠٧: ص،٩٠نوفمبر -الرياضالدوسري، سعد  )١(

  .٢٩٦: ص السابق،)٢(



   
 
 

 ١٠١٥ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

  :املدينة-

ىن شـــغلت أمـــاكن الــــسك"    شـــكلت املدينـــة عنـــصرا هامـــا يف الروايــــات املدروســـة فقـــد 

، )١("الكـــربى كاملدينـــة، والبلـــدة، والقريـــة، واحلـــي، مكانـــا بـــارزا يف الروايـــة العربيـــة املعاصـــرة

فظهرت عدة مدن داخـل الروايـات وكـان لكـل مدينـة داللتهـا املختلفـة عمـا هـو متعـارف 

 حتولـــت مــن مدينـــة منفتحــة واســـعة إىل مدينـــة )ســـقف الكفايــة(عليــه فالريـــاض يف روايــة 

شـــق مدينـــة للحـــزن واألمل مدينـــة الـــصحراء كمـــا أمساهـــا؛ أل�ـــا متنـــع منغلقـــة يف نفـــس العا

 موحــــشة اســــتحالت مدينــــةأي : "ممارســــة احلــــب داخلهــــا مدينــــة ذكوريــــة، يقــــول الــــراوي

، فالريــاض كمــا يــسميها مدينــة صــحراوية ميــوت فيهــا احلــب وأهلهــا )٢(" الريــاض بعــدك؟

 بلـدأيـن أجـدها يف : "صـرأيضا يرفـضون وحيرمـون تلـك العالقـات بـني اجلنـسني، يقـول نا

، ال ينمو احلب فيه بكثرة، يف بيئة صحراوية جافة تغتال هـذه الـرباعم الربيعيـة بلديمثل 

،  وكـــــذلك أمساهـــــا باملدينـــــة الذكوريـــــة الـــــيت تفـــــضل الـــــذكور علـــــى )٣(" يف حلظا�ـــــا األوىل

اإلنــــاث، جمتمــــع ذكــــوري مييــــل دائمــــا يف صــــف الرجــــل ضــــد املــــرأة جمتمــــع ظــــامل، يقــــول 

 يعلموننـا أحيانـا كيـف نكـون ذكـورا قبـل أن يعلمونـا كيـف الريـاضال عجـب يف :"يالراو

:" ، وكذلك يصفها باملدينة اخلائنة اليت ال تفي بوعدها، يقول الـراوي)٤(..." نكون بشرا

                                                           

  .٢٩:، صجماليات المكان في الرواية العربيةالنابلسي، شاكر  )١(

  .٢٨٧:، صسقف الكفايةعلوان،  حممد )٢(

  .٢٠:، صالسابق )٣(

  .٣٩-٣٨:، ص السابق )٤(



   
 
 

 ١٠١٦ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

ُ، وقــد أمساهــا أيــضا مبدينــة الثــورات مينـــع )١(" الــيت التعــد بــشيء وال تفــي بـــشيءالريــاض

 عنيــف، ألنــه مــدفوع بــالثورة علــى الريــاضكــم هــو احلــب يف " ُوحيــرم فيهــا ممارســة احلــب 

ـــشتاء، فهـــو يـــشعر فيهـــا )٢(..." كبـــت متـــوارث  ـــة ال ، بينمـــا يـــصف فـــانكوفر بأ�ـــا مدين

بــربودة املــشاعر والعــري مــن الــدفء الــذي كــان ميــأل قلبــه جبانــب حمبوبتــه، فهــي بــاردة يف 

 املكـان واملـشاعر، يقـول قلب العاشق العاري من مجيـع املـشاعر حيمـل يف قلبـه فقـط غربـة

إنــه الــشتاء األول يل يف :" ، ويقــول أيــضا)٣(" بــاردة مثــل هــذه؟مدينــةجئــت إىل : "ناصــر

، أمـا بغـداد فاختلفـت داللتهـا عمـا هـو معـروف عنهـا عاصـمة )٤("ِ الـشتاءات هـذهمدينة

للعراق إىل مدينة املوت؛ بسبب كثـرة األمـوات والثـورات املـسكوت عنهـا داخلـه مـن قبـل 

هــــذا املــــارد ! وال تفنيــــه النــــريان...  حيــــرتقوالعــــراقربــــع قــــرن :" اة، يف قــــول الــــراويالطغــــ

الــسومري القــدمي، إ�ــا تأكــل طغاتــه لتنبــت األرض غــريهم، وميــوت النــاس ثــورة بعــد ثــورة، 

  . )٥(..." وحاكم بعد حاكم

 فقـــد اختلفـــت داللــــة مدينـــة القطيـــف يف نظــــر الـــراوي إىل مدينــــة )اآلخــــرون(أمـــا روايـــة 

قــة علــى نفــسها غامــضة ختفــي داخلهــا الكثــري مــن األســرار املــسكوت عنهــا، يف قولــه منغل

 خمتلفـــة، يقولـــون إ�ـــا كانـــت أكثـــر بـــساطة، القطيـــفيف ذلـــك الوقـــت، كانـــت : "الـــراوي

                                                           

  .٧٦:، ص ةسقف الكفايعلوان،  حممد  )١(

  .١٧٣:بق، صالسا )٢(

  .١٠٨:، صسقف الكفايةحممد علوان،  )٣(

  .١٠٠:السابق، ص )٤(

  .١٩١:، صالسابق )٥(



   
 
 

 ١٠١٧ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

معـــــىن " للجـــــدران آذان"لكــــين أعتقـــــد أ�ـــــا كانـــــت ال تنـــــام آمنــــة، حينـــــذاك كـــــان جلملـــــة 

   .)١(..."املدسوسون كثر، واألسرار أكثر. حقيقي

اختلفـــت داللـــة مدينـــة جـــدة عمـــا هـــو معـــروف عنهـــا إىل ) الفـــردوس اليبـــاب (أمــا روايـــة

داللــــة أخــــرى يف نظــــر الكاتبــــة، فتــــصف مدينــــة جــــدة باملدينــــة املزعجــــة مدينــــة الــــضجيج 

ـــاس وأضـــواء النيـــون واملطـــاعم جـــدة: "والـــصخب، تقـــول صـــبا ـــيت تـــضج بالـــشوارع والن  ال

، مث تــــشبهها بــــاملرأة )٢(" سحنات األغــــربالــــصغرية واألســــواق الــــضخمة والــــسيارات والــــ

الفاتنة، اخلائنة اللعـوب، فاخليانـة دائمـا مـا تـرتبط بـاملرأة يف ذلـك ا�تمـع الـذكوري، تقـول 

بإمكا�ــا أن حتمــل الغــيم علــى أن ! ، هــذه الكاذبــة اللعــوب مــا أشــد فتنتهــاجــدة" :الراويــة

نهـا أذكـى مـين بكثـري، إ�ـا ال  امـرأة مثلـي لكجدة: "، وقوهلا أيضا)٣(" ميطر بنظرة واحدة

تـــسلم مفاتيحهـــا ألحـــد مـــا كاملـــة، عـــشاقها كثـــري وكلهـــم حيـــسب أنـــه يعرفهـــا بيـــد أنـــه ال 

جنـد الـراوي يـصف مدينـة جـدة بعـدة ) جـدة سـور(، أما رواية )٤(" يعرف غري وجه واحد

ـــة القـــبح واجلمـــال، مدينـــة  ـــة الـــيت جتمـــع كـــل املتـــضادات، هـــي مدين صـــفات، فهـــي املدين

َّلقــذارة، وكأنــه يــربط هنــا بــني جــدة واملــرأة بتلــك الــصفات، فــاملرأة بنظــر ا�تمــع الــسحر وا ُ

: الذكوري هي اليت جتمع املتضادات، وهي الطريـق ملمارسـة اجلـرم واخلطيئـة، يقـول الـراوي

                                                           

  .١٨٩:ص، اآلخرون، احلرز صبا )١(

  .٢٣:، صالفردوس اليباباجلهين،  ليلى )٢(

  .٢٣:، ص  السابق )٣(

  .٢٣:، ص السابق )٤(



   
 
 

 ١٠١٨ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

 عروس البحر األمحر، عاصـمة الـسعودية االقتـصادية ودر�ـا الـسياحية ترتـدي كـل جدة" 

  .)١(..." يناسبهاليلة من فساتني الزمن ما 

 القدميــــة حــــارات أربــــع جــــدةتــــضم : "مث يــــصف حــــارات جــــدة وأحيائهــــا، يقــــول الــــراوي

شهرية، واليت التزال إىل اليوم تزخر بعبق روحاين عظيم جتده يف أزقتها وشـوارعها وقـصور 

  .     )٢(" كربائها ودور الصعاليك، يف مساجدها وكتاتيبها ومقاهيها وساحا�ا ومدارسها

َّل املكان فضاء روائيا عـرب مـن خاللـه الكتـاب عـن املـسكوت عنـه كمـا ظهـر يف َّإذن شك َّ

  .    الروايات املدروسة

 

                                                           

  .٢٣-٢٢:، صسور جدةالوهايب، سعيد  )١(

  .٢٤٠-٢٢٣-١٢٩-٢٦-٢٤:، صالسابق )٢(



   
 
 

 ١٠١٩ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

  :امللحقات املكانية-

) املرايـا/الفـراش /الـسرير/النوافـذ/َّاحلمـام (    ومن أبرزها كما ظهر يف النـصوص املدروسـة 

هــا، فقــد حتولــت وقــد اســتخدمت هــذه امللحقــات للتعبــري عــن املمارســات املــسكوت عن

هـــذه امللحقـــات مـــن داللتهـــا الـــيت وضـــعت مـــن أجلهـــا إىل ملحقـــات ذات داللـــة أخـــرى 

  .    َّيعرب من خالهلا الكتاب عن رأيهم جتاه املسكوت عنه

كـــان مكانـــا لـــشرب الـــسجائر وممارســـة القـــذارة، واخلطيئـــة ) اآلخـــرون(َّفاحلمـــام يف روايـــة 

ممـا ميكنـين شـطفه باملـاء والـصابون، تعبـت قـذاريت ليـست :"املسكوت عنهـا، تقـول الراويـة

  .)١(..." من تكرار غسل يدي وفمي

 فهــي هنــا حتــاول أن تنــسى أو تطــرد تلــك القــذارة مــن جــسدها بعــد ممارســتها هلــا، تقــول 

ســارعت إىل مللمــة شــتايت ناحيــة احلمــام، أريــد ســيجارة بــأي مثــن، إ�ــا ســيجارة : "الراويــة

َّاجـــة ملحـــة إىل تـــصريف القـــذارة مـــين، علـــى واحـــدة تنطفـــئ يف حلقـــي، وتطفـــئ معهـــا ح ِ
ُ

   .  )٢(..."شاكلة حكاية منقطعة التفاصيل

 مكانـــا للثرثـــرة وتبـــادل األحاديـــث املـــسكوت عنهـــا بينهمـــا، تقـــول الحمـــاموكـــذلك كـــان 

وكـــان أيــــضا مكانــــا ملمارســــة . )٣("مث جــــاءت إىل بــــاب احلمـــام وأخــــذت تثرثــــر: "الراويـــة 

                                                           

  .١٢: صاآلخرون،احلرز، صبا  )١(

  .٢٦:السابق، ص )٢(

  .١٢٣:ص،   السابق)٣(



   
 
 

 ١٠٢٠ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

َّهت إىل احلمـام، فتحـت البـاب ورأيـت ضـي تقـف مـع اجت: "املسكوت عنه، وتقول أيضا

  .)١(..." صاحبتها ذات العدسات الرمادية واليت مل أستطع تذكر امسها 

 اختلفــت داللتهـــا داخــل الروايـــات النوافـــذ، والــسريروجنــد أيــضا أن امللحقـــات املكانيــة 

أصــبح  )اآلخــرون(املدروســة، فالــسرير هــو مكــان النــوم والراحــة ولكنــه مــن خــالل روايــة 

التقطــت حقيبتهــا مــن جانــب : "مكانــا ملمارســة الــشذوذ اجلنــسي والرذيلــة، تقــول الراويــة

 وأخذت تفتش عن شيء ما، عادت إىل االستلقاء جبانيب، رفعت اللحـاف فـوق سريري

  .    )٢(..."صدرها

اختلفـــت داللـــة الـــسرير بعـــد أن كـــان مكانـــا للراحـــة والنـــوم ) الكفايـــة ســـقف(أمـــا روايـــة 

للــسهر وبــث اهلمــوم واألحــزان واألســرار املــسكوت عنهــا والــيت خيفيهــا عــن أصــبح مكانــا 

، هــــذا الــــذي يعــــرف أســــراري أكثــــر مــــن الــــسريرارمتيــــت علــــى :" اجلميــــع، يقــــول الــــراوي

، صـــار الـــسرير مكانـــا لـــألرق والـــسهر بعـــد أن كـــان )٣("دفـــاتري، اضـــطجعت عليـــه حببـــور

يت يعيـــشها العاشـــق بعـــد فـــراق للراحـــة و النـــوم؛ وذلـــك بـــسبب احلالـــة النفـــسية الـــسيئة الـــ

:" حمبوبتــه داخــل ذلــك ا�تمــع الــذي مينــع احلــب احملــرم والعالقــات احملرمــة، يقــول الــراوي

  .)٤("  اشتعل أرقا، مث راح يأكل نفسه يف تعبسريرتقلبت على 

                                                           

  .١٣٠: ص،  ناآلخرواحلرز، صبا  )١(

  .١٦٦: ص،   السابق)٢(

  .٦٢:، صسقف الكفايةعلوان،  حممد )٣(

  .٧٣:، صالسابق )٤(



   
 
 

 ١٠٢١ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

اية�ش�ل�امل�ان����الكشف�عن�املسكوت  اسة���"سعودية��الو�عنھ����الر ة�نماذجرد  "ر�مختا

ـــة النافـــذةأمـــا  ـــة ســـقف( فقـــد اختلفـــت داللتهـــا يف رواي ـــا ) الكفاي فبعـــد أن كانـــت مكان

الواســـع والـــشمس أثنـــاء شـــروقها وبـــث األمـــل يف نفـــسه أصـــبحت منفتحـــا لرؤيـــة الفـــضاء 

مكانـــا منغلقـــا ضـــيقا يـــصفها باحلمقـــاء تـــذكره بـــاألمل الـــذي بداخلـــه نتيجـــة ذلـــك الفـــراق 

َّاملـــؤمل، فكأنـــه هنـــا يـــربط بـــني محاقـــة املـــرآة ومحاقـــة املـــرأة الـــيت تركتـــه وفـــضلت غـــريه، يقـــول 

شروق آخر وقد محل شـعاع الـشمس  محقاء تواعد الصباح يف نافذةقمت إىل : " الراوي

، وأيـــضا أمساهـــا بالكـــسولة؛ أل�ـــا مل تعـــد تبعـــث يف )١(" رائحـــة احـــرتاق الغـــالف اجلـــوي

 الكـسلى الــيت كانـت تواعــد نافـذتيصــباح :" نفـسه األمـل كمــا هـي سـابقا، يقــول الـراوي

  .    )٢("ُالشروق، قبل أن يهجرها، ويذرها حبلى

ـــاأمـــا  ـــة،  فقـــد شـــكلت فـــضاء مكانيـــا المراي ـــاداخـــل الرواي  هـــي انعكـــاس لـــصورة فالمراي

 فاختلفــــت داللتهــــا فنجــــدها حاملــــة لذكرياتــــه وأملــــه )اآلخــــرون(الــــشخص أمــــا يف روايــــة 

، احتفظـــت هلـــا حبكايـــة واحـــدة، المرايـــاتلـــك : "وبدايـــة عالقتـــه مبحبوبتـــه، يقـــول الـــراوي

  .     )٣(!"حكاية البدء

 

                                                           

  .٧٣:، ص ةسقف الكفايعلوان،  حممد  )١(

  .٨٩:، صسقف الكفايةحممد علوان،  )٢(

  .٢٦٥: صاآلخرون،احلرز، صبا  )٣(
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  : امتةـــاخل

اء مكانيـــا يف الروايـــات املدروســـة وكـــان هلـــا داللتهـــا  امللحقـــات املكانيـــة فـــضشـــكلت    

ووظيفتهـــا املختلفـــة عمـــا هـــي عليـــه؛ حبيـــث حتولـــت مـــن ملحقـــات تـــضيف مجـــاال وكمـــاال 

  .ّللمكان إىل ملحقات يعرب من خالهلا الكتاب عن وجهة نظرهم جتاه املسكوت عنه

 املدروســة، ّ   إذن مثـل املكـان أمهيـة خاصـة يف الكــشف عـن املـسكوت عنـه يف الروايـات

  :وقد ظهر ذلك من خالل

  . قدرة املكان يف التفاعل مع العناصر الروائية األخرى -

 تفاعـــل األمكنـــة مـــع الشخـــصيات حبيـــث أصـــبحت وســـيلة مـــن وســـائل الكـــشف عـــن -

  . مكنونا�ا وخفاياها الروائية

اخــتالف داللـــة األمكنــة، ســـواء أكانـــت مفتوحــة أم مغلقـــة عمـــا هــو متعـــارف عليـــه يف -

  . ات الفلسفية والعرف االجتماعي والثقايفالدراس

َّ حضرت األماكن املغلقة أكثر من األماكن املفتوحة، ولعـل هـذا يعـود سـببه أن ممارسـة -

  . املسكوت عنه غالبا ما تكون يف اخلفاء أي يف األماكن املغلقة

َّ أدت العنــاوين داللــة مكانيــة خاصــة تعكــس قــدرة الكتــاب والكاتبــات علــى توظيفهــا - َّ

 )سـور جـدة(روايـة : رمزيا؛ بشكل يعكس قدر�ا يف التعبري عن املسكوت عنه من ذلـك

دلــت علــى الــسور الــذي حيــيط مبدينــة جــدة عــن بــاقي املــدن؛ وذلــك ألن أغلــب أحــداث 
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الرواية تتحدث عن مدينة جدة وتكشف عن املـسكوت عنـه، ومـا حيـدث داخلهـا بعيـدا 

عين مكـان اجلنـة الـيت كانـت الراويـة حتلـم أن  فت)لفردوس اليبابا(عن األنظار، أما رواية 

تلــج هــذا املكــان وتعــيش احلــب بداخلــه؛ لتكتــشف أ�ــا تعــيش يف جمتمــع حيــرم مثــل تلــك 

 )ســقف الكفايـــة(العالقــات، ويظلــم املــرأة، ويقـــف دائمــا مــع الرجـــل ضــدها، أمــا روايـــة 

علــى َفهــي تعــين وصــول احلــب إىل أعلــى مــستوياته، فيــصل إىل حــد الكفايــة لــسقفها األ

حــىت يكتفــي مــن ذلــك احلــب والعــشق، وهــذا مل يتحقــق بــسبب حتــرمي ا�تمــع ملثــل تلــك 

  .العالقات احملرمة
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  : املراجعاملصادر و

  .م٢٠٠٦،بريوت، دار الساقي، ١،طاآلخرون) صبا(احلرز - 

  .م١٩٩٩دار اجلمل،  ، أملانيا،١، طالفردوس اليباب) ليلى(اجلهين  - 

 املركـز الثقـايف العـريب، ،ط، الدار البيـضاء.،د٩٠مبر نوف-الرياض) سعد(الدوسري - 

  م١٠١٢

  .    م٢٠١٣،بريوت،  دار الساقي، ١٠،طسقف الكفاية)حممد ( علوان - 

  .م٢٠٠٩، بريوت، دار الفارايب،١، طسور جدة) سعيد(الوهايب  - 

 املؤسـسة بريوت، ،٢ ترمجة غالب هلسا، ط، جماليات المكان،باشالر، غاستون - 

 .م١٩٨٤ والنشر والتوزيع، اجلامعية للدراسات

، الــدار ١،طالفــضاء، الــزمن، الشخــصية-بنيــة الــشكل الروائــيحبــراوي، حــسن،  - 

 .م١٩٩٠البيضاء، املركز الثقايف العريب،

، الرؤى الثورية في القصة والروايـة قـراءات نقديـة فـي نمـاذج أمحد كرمي  بالل،  - 

ع،  ّ، عمــــــــــان، دار املنــــــــــاهج للنــــــــــشر والتوزيــــــــــ١، ط)٢٠١١-١٩٨١(مــــــــــصرية 

 .م٢٠١٥

ط، الــــدمام، دار . دجماليــــات المكــــان فــــي الروايــــة الــــسعودية،البليهــــد، محــــد،  - 

  .هـ١٤٢٩الكفاح للنشر والتوزيع، 

ــــة بــــن الــــسائح األخــــضر، ا -  ــــة العربي ذاكــــرة الجــــسد "شــــعرية المكــــان فــــي الرواي

  .م٢٠١٣ط، اجلزائر، دار التنوير،.، د"نموذجا

، دمـشق، دار ١، طلمقموع والمسكوت عنـه فـي الـسرد العربـيا فاضـل،  ثامر، - 

  .م٢٠٠٤املدى للثقافة والنشر، 

، إلبــراهيم الكــوني" عــشب الليــل"، الــصمت والتــابو فــي روايــة زيــدان، منــصور - 

م، مجعيــــة الدراســــات األدبيــــة ٢٠١٨ ابريــــل،١٢-١٠نــــدوة الــــصمت يف اخلطــــاب 
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     .  تونسواحلضارية مبدنني،

تمثيالت الذات المروية علـى لـسان األنـا دراسـة فـي نمـاذج مـن ال العيسى، من - 

 .م٢٠١٣، بريوت،  الدار العربية للعلوم ناشرون، ١،طالرواية العربية

 ، حممــــد الخطــــاب الــــديني وإمكانيــــة اختــــراق الالمفكــــر فيــــهغــــضابنة،طاوس،   - 

ة أركــون ،أمنوذجــا ، نــدوة الــصمت يف اخلطــاب، مجعيــة الدراســات األدبيــة واحلــضاري

 .مبدنني، تونس

املغـرب، دار  ،فـي حواريـة الروايـة دراسـة فـي الـسردية التونـسيةالقاضي، حممد ،  - 

  .م٢٠٠٥،سحر للنشر

، املركــــز ١طبنيــــة الــــنص الــــسردي مــــن منظــــور النقــــد األدبــــي،محيــــد، حلمــــداين،  - 

 .م١٩٩١ريب، الدار البيضاء ،الثقايف الع

ــالنابلــسي، شــاكر،  -  ،بــريوت، املؤســسة ١طة،جماليــات المكــان فــي الروايــة العربي

  .م١٩٩٤العربية للدراسات والنشر، 

ط،بغــــداد،  املوســــوعة الــــصغرية دار الــــشؤون .،دالروايــــة والمكــــانالنــــصري ياســــني،  - 

  . الثقافية العامة وزارة الثقافة واإلعالم
  

  : الدوريات 

ا�لــد الرابــع، (، جملــة فــصول، )القــصة القــصيرة وقــضية المكــان( أســعد، ســامية، - 

 . )م١٩٨٢العدد الثاين،


