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الممخص
تعود استراتيجية المكاف واىميتو في فضاء الكتابة االدبية عموماً  ،والكتابة خصوصاً  ،الى كونو
يضمف التماسؾ البنيوي لمنص الروائي  ،مف حيث جممة العالئؽ النصية التي ينسجيا م وو النص
(زمف الشخصية  ،رؤية  )...فال يمكف ادراؾ الزمف اال مف خالؿ المكاف وحركتو  ،وفقاً لالرتباط الجدلي
بينيما  ،فكؿ منيما يفترض االخر ويتحدد بو ،وكذلؾ نفترض بنية النص الروائي فضاءات مكانية
تخترويا الشخصية الروائية ويخترويا الفضاء ذاتو  ،ويصوغيا وفقاً لقوانينو وطقوسو ،وليس بجديد القوؿ
:اف الوصؼ لكونو الية التشكيؿ النص الروائي  ،يجد في المكاف مايمجد حضوره  ،وتوغمو في خرائط
االشياء وتفاصيميا ،كما اف عالوة بالمكاف تتفجر عف رؤ موضوعية وذاتيو في تشكيمو وبنيتو  ،أما عمى
مستو الثيمات النص ،فإف المكاف غدا في النصوص (الرواية الجديدة ) يجتاز عمى بطولة النص ،
واضحى اوو تحدد طبيعة واتجاه النص الروائي  ،اذ اف الخطاب التقميدي بدأ يشير الى نصوص مكانية
وغير مكانية في االدب المعاصر
ومف ناحية اخر ،ونظ اًر لكثافة حضوره في النص ،فقد اصبح المكاف مفتاحاً مف مفاتيح
استراتيجية القراءة بالنسبة لمخطاب النقدي  ،ومنطقة رخوة يمج منيا القارئ الى تضاريس النص الروائي
بقصد تفكيكو واستنطاوو والقبض عمى جماليات النص المختمفة ،ويأخذ المكاف ىيئات مختمفة عند كؿ
واص  ،فمنيـ مف يختار مكانو بعناية فائقة  ،ليكوف المفتاح الذي يعرؼ مف خاللو أبطاؿ القصة
واسرارىـ ومميزاتيـ  ،فضال عف تنوعو بيف مكاناً عامياً او شعبياً يحمؿ تاريخو الخاص  ،ويرتف م
معاناة بطؿ القصة  ،ومنيـ مف تكوف أمكنتو عادية تالئـ اجواء المدينة  ،واحداث القصة التي تدور فييا
 ،ولكنيا ال تخموا مف القصدية في االختيار لكي تالئـ اجواء القصة التي يروـ سردىا وىذا ما نجده يتردد
كثي اًر في وصص صالح زنكنو  ،ىذا االديب الديالي الذي ولد في مدينة جموالء  9959والذي شغؿ عدة
مناصب ادبية ،كاف اوليا منصب شغمو منصب رئيس منتد
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اتحاد ادباء وكتاب ديالى عاـ ، 96..2لكنو ما لبث اف الزـ المدينة لسنوات عدة  ،تركت بصماتيا عمى
اغمب وصصو .
ليذه االسباب جميعاً اتجيت الدراسة الحالية الى اختيار شعرية المكاف كمضوع النشغاليا  ،عبر
اختباره في نصوص الروائي صالح زنكنو  ،والمعرفة الجمالية بكيفية تبنينو في ىذه النصوص لما تمت بو
مف موو اثير في خريطة االدب العربي المعاصر  ،وترسيخيا لخطاب الرواية الجديدة وكذلؾ لما تشكمو
ىذه النصوص مف مغامرة كتابية جريئة في اعادة صياغة الذات الواو تبعاً لحساسية جديدة في الرؤية
الروائية ،وصالح واص مشاكس وتدور وصصو حوؿ الصراع م السمطة  ،وموضوعات اخر يشترؾ
فييا الحب و الساسية وأحيانا الحب منقوعا بالساسية .والمكاف عنده صورة موحية وخاطفو ومتزنة تعبر
عف فترة الحصار والقم التي عاشيا شعبنا.
ولموووؼ عمى شعرية المكاف في وصصو  ،وسمنا بحثنا الى اربعة محاور تناولنا في األوؿ :
شعرية جغرافية المكاف  ،وفي الثاني شعرية وصؼ المكاف  ،وفي الثالث  ،شعرية تركيب المكاف  ،وفي
الراب

شعرية رؤية المكاف.
المبحث االول
شعرية جغرافية المكان
ال ُيراد بكممة المكاف في القصة ((داللتيا الجغرافية المحدودة ،المرتبطة بمساحة محدودة مف

األرض في منطقة ما ،وانما ُيراد بيا داللتيا الرحبة التي تتس لتشمؿ البيئة وأرضيا ،وناسيا ،وأحداثيا،
وىموميا وتطمعاتيا ،وتقاليدىا ،وويميا .فالمكاف بيذا المفيوـ كياف زاخر بالحياة والحركة ،يؤثر ويتأثَّر،
ويتفاعؿ م حركة الشخصيات وأفكارىا كما يتفاعؿ م الكاتب الروائي ذاتو))
لقد وظَّؼ القاص صالح زنكنو في وصصو أمكنة ذات طاب
الطيبوغرافية  ،ووسماتو اليندسية  ،ومميزاتو المادية  .إذ

()9

.

جغرافي وىندسي محدود بعوالمو

يعد المكاف مساحة ذات أبعاد ىندسية

وطبوغرافية تحكميا المقاييس والحجوـ ،ويتكوف مف مواد ،وال تحدد المادة بخصائصيا الفيزيقية فحسب،
بؿ ىو نظاـ مف العالوات  ،فيستخرج مف األشياء الممموسة بقدر ما يستمد مف التجريد الذىني أو الجيد
الذىني المجرد .فالمكاف وسط يتصؼ بطبيعة خارجية أجزائو ،إذ يتحدد فيو موض أو محؿ إدراكاتنا ،وىو

1

) ) بناء الرواٌة د .عبد الفتاح عثمان ،دراسة فً الرواٌة المصرٌة ،ط ،1مكتبة الشباب ،القاهرة 1892م 0 58:
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يحتوي عمى كؿ اإلمدادات المتناىية ،وانو نظاـ تساوؽ األشياء في الوجود ،ومعيتيا الحضورية في
تالصؽ وممارسة وتجاور وتقارف

()2

 .فاألمكنة عنده عادية متكونة مف غرفة  ،شباؾ وطعة مف شارع

حديقة صغيرة ،شاطئ  ،ممر مووؼ حافمة  ،حديقة  ،كافتريا ،سجف نقطة تفتيش  ،زنزانة  ،مطبخ دوالب
 ،اال انو اعطى ليا ابعاداً فنية جعميا تتحوؿ الى عوالـ خاص بو يعرض فييا كؿ ما يدور في ذىنو مف
احداث وشخصيات لتكوف ىنالؾ عالوة وثيقة بيف المكاف والشخصية ومػ اسػتمرار تمػؾ العالوػة بػيف
المكػاف والشخصػية وتبادليػا ،نجػد الحاجػة إلى فحص جذور تمؾ العالوة ومعرفة ماىيتيا  .لعػؿ عالوػة
المكػاف بال جػذور تتخػذ بعػديف مختمفػيف أحػدىما يتصػؿ بالمكػاف التػاريخي واآلخػر يتصػؿ باإلنسػاف  ...ومػ
التحػوالت الطارئػة عمػى تمػؾ العالوة يصػبح المكػاف ( تجربػة معاشػة ) حسػب تعبػير غالػب ىمسػا ،إذ يعػيش
الكاتب تمؾ التجربة داخػؿ عممػو الروائػي ،فيظػؿ المكػاف وػاد ًار عمػى إحيػاء الػذكريات ،لكػف ذلػؾ ال يتحقػؽ
إال بغيػاب المكػاف واسػتدعاء الكاتػب لػو واعػادة إنتاجػو (( كػؿ األمكنػة ترتفػ أو تسػقط في يػد الكاتػب ،ىنػا
البػد مػػف التجربػػة الشخصػػية م ػ األمكنػػة ،التجربػػة بمعناىػػا المع ػرفي اكتشػػاؼ وتحميػػؿ ،والػػدخوؿ إلى
مسػػتويات المكػػاف المتعػػددة ،التجربػػة أدوات حفػػر معرفية ،واستخداـ أمثؿ وجديد لكؿ األساليب الحديثة في
القوؿ))

()3

 .فاألمكنة الجغرافية التي رسميا في وصصو تتميز بكونيا مكاناً عاماً ومكاناً خاصاً ،فالمكاف

العاـ((ىو الذي يحوي األجساـ كميا .أما المكاف الخاص ،فيو أوؿ ما فيو الشيء ،وىو الذي يحويؾ وحدؾ
ال أكثر منؾ .وعميو ،فالمكاف العاـ ىو مجموع األمكنة الخاصة .أما المكاف الخاص ،فيو الذي اليحوي
()4

أكثر مف جسـ واحد))

.

وتشكؿ االمكنة عنده الى ثنائية المفتوح والمغمؽ مف طبيعة المكاف الذي التحده أو تحده الحواجز
والحدود والقيود التي تشكؿ عائقا لحرية حركات اإلنساف وفعالياتو وانتقالو مف مكاف آلخر مف جية،
وتحده مف جية أخر طبيعة العالوة م اآلخريف وانفتاح ىذه العالوة أو انغالويا عمى ووانيف وضوابط
وشروط مسموح بيا وغير مسموح بتجاوزه

()5

 .كػؿ تمػؾ العنػاويف ذات البنيػات المكانيػة المفتوحػة منيػا

والمغمقػة ،نجػدىا تتبادؿ التأثير م الشخصية ضمف بنى مكانية متنػاثرة ومتعالقػة مػ البنيػات السػػردية
األخ ػػر (( إف لألش ػػياء تاريخػ ػاً مرتبطػ ػاً بت ػػاريخ األش ػػخاص ،ألف اإلنساف ال يشكؿ المكاف وحده))

()6

2

) )ٌنظر :اشكالٌة المكان فً النص االدبً  ،دراسة نقدٌةٌ ،اسٌن النصٌر ،دائرة الشئون الثقافٌة و النشر0 154 :1896 ،
3
) ) تصــورات نظرٌــة فً شــعرٌة المكــان ٌ ،اســٌن النصــٌر ،شــؤون أدبٌــة  ،ربٌع 1883م44 : .ـ . 94
4
) )جمالٌات المكان  :غاستون باشالر  ،ترجمة :غالب هلسا ،بغداد ،دار االقالم 0 43 :
5
) )ٌنظر  :جمالٌات المكان 0 43 :
6
) ) بحـــــوث فً الرواٌـــــة الجدٌـــــدة  ،مٌشـــــال بوتـــــور.:ترجمـــــة فرٌـــــد انطونٌوس.منشورات عوٌدات .بارٌس1892 .م .55:
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يعتمد القاص في التعبير عف الرؤية المكانية عبر الضربة الرؤيوية في تقديـ المشيد الحياتي مف
خالؿ عقد صمة بيف جغرافية المكاف لموطف مف جية ،وبيف الخبرة القرائية األدبية التي يكتسبيا الفرد
داخؿ الوطف نفسو مف جية أخر  .فيو يدعو في وصصو الى النظر إلى المكاف بوصفو الروح والعادات
والتقاليد لمجماعة التي تسكنو ،أيا كانت سمات ىذه التقاليد وعاداتيا .يقوؿ في وصة العالـ كمو مشغوؿ ))
الشارع مشغوؿ بالسيارات والسيارات مشغولة بالناس والناس مشغولوف الحالؽ بالرؤوس  ،وصباغ
االحذية باألحذية  ،والبقاؿ بالخض اروات  ،والجزار بالمحـ والبزاز باألنسجة والمتسوووف بالتبض  .فقط انا
مشغوؿ بجياز الياتؼ ))

()7

ومما الشؾ فيو أف األحداث التي تتعمّؽ بمكاف ما ،ود َّ
يتعذر أو يستحيؿ حدوثيا في مكاف ُمغاير،

فالحدث الذي يدور عمى سفينة في البحر يختمؼ عف غيره الذي يكوف في صحراء ،عف ثالث يكوف في

مدينة تمور بالحركة والحياة ،ومعنى ىذا أف الحدث الروائي ((ال ُي َّ
قدـ إال مف خالؿ معطياتو الزمانية
()8

والمكانية ،ومف دوف ىذه المعطيات يستحيؿ عمى السرد أف يؤدي رسالتو الحكائية))

.

واغمب االمكنة التي وظفيا في وصصو تق في المدينة وليس في مكاف اخر وال تحتوي ىذه
االمكنة اال عمى اشياء مقتصدة ايضاً ،فيو يكفيو في مووؼ الحافمة المظمة  ،وفي المطعـ الطاولة  ،وفي
الحافمة مقعد الجموس والشباؾ  ،وفي الغرفة منضدة الكتابة والستارة  ،وفي السجف الزنزانة  ،كما في
وصتو (حفنة مف تراب ) يقوؿ (( :ناس محمتنا الشعبية صامتوف باىتوف وكأف الطير عمى رؤوسيـ وعمى
()9

مقربة منيـ تجثيـ سيارة مكشوفة يحيط بيـ نفر مف رجاؿ الشرطة بوجوه كالحة حامميف بنادويـ ))
فيو ير اف

الجغرافيا تعني في ما تعنيو األرض والحدود والمناخ والتوزي السكاني في األواليـ

والمساحات ،ومجمؿ التصورات والرغبات واإلدراكات التي يحمميا الواحد منا ،تمؾ التي تقؼ في المنتصؼ
بيف االيديولوجيا واليوتوبيا ،بيف الحمـ والواو  ،بيف ما ىو عميو في خطاباتو الرسمية :الثقافية واالجتماعية
والسياسية ،وبيف المشاعر الرومانسية والحنيف الذي يشد اإلنساف بذاكرتو ،وفي حياتو اليومية إلى المكاف
ٍ
معاف متعددة لممكاف منيا ما يتصؿ بمفيوـ المواطنة ،ومنيا أيضاً ما
الذي يعيش فيو .بالتأكيد ىناؾ
يتصؿ بالحقوؽ والحريات وكذلؾ سياسة االعتراؼ باآلخر .وىذا ما نجده مجسدا في وولو ((كمما استعيد

4

) )المحنة والمواجع قصص ،صالح زنكنه  ، 2002-1844المطبعة المركزٌة ،جامعة دٌالى0 30 :
9
) ) بنٌة الشكل الروائً  ،الفضاء الزمن الشخصٌة المؤلــــــف  :حسن البحراوي دار النشــــر :المركز الثقافً العربً بلد النشــــر  :الدار
البٌضاء – المغرب 0 28 :
8
) )المحنة والمواجع 0 86-85 :

)Conference Paper (June, 2017

acadj@garmian.edu.krd

683

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

جممة جامعة كرميان

ذكريات ذلؾ اليوـ الغابر ينتابني الفزع وذكر فراؽ تؤـ طفولتي أزاد ابف جارنا المعمـ االستاذ وادر في
محمة السراي ))

()90

 ،ىذا يفسر لنا بعض تمؾ األبعاد المتصمة بأىميػة المكػاف ودوره في السػػرد كمكػػوف

مػػف مكونػػات فضػػاء القصة  ،اال اف القاص يترؾ لمقارئ حرية تأويؿ النص في نياية االمر.
المبحث الثاني
شعرية وصف المكان
يوظؼ القاص المغة الشعرية في وصفو لممكاف  ،وذلؾ لمتعبير عف كؿ ما يدور في ذىنو مف
خالؿ العممية التأويمية التفاعمية التي تنتجيا القراءة مف طرؼ ،والكتابة مف طرفيا اآلخر ،بحيث تصبح
المغة ىي منب الدالالت ،والتجربة الذاتية مداىا المتحرؾ وانما أنتجت خالؼ ذلؾ ،أنتجت مفيوماً عف
اآلخر يمكف أف نتعرؼ عمى مالمحو وصفاتو في جمي النصوص سالفة الذكر مف دوف أدنى تمايز أو
فروؽ .صحيح أف مثؿ ىذه الفرضية ود توحي باألحكاـ القبمية إذا كنا نقصد بكالمنا عف اآلخر ذلؾ
المختمؼ في الديف والعرؽ والعقائد والجنوسة واإلثنيات فقط .لكف االىتماـ ينصب بالدرجة األولى عمى
اآلخر الذي ىو نتاج مغامرة تأويمية أطرافيا النص والسياؽ والمؤلؼ والقارئ ،سواء جاء ىذا اآلخر عمى
شكؿ خطاب أو فكرة ،أو ويمة ثقافية أو اجتماعية أو سياسية.
ففي وصة حمـ اليقظة مسربؿ بالدـ نجده يوظؼ االمكنة الواسعة مف خالؿ االمكنة الصغيرة
(مقعد ،شباؾ ،حافمة ) وىي غالبة ماتكوف مرتبطة بالماضي المشكؿ لمحاضر ،فأمكنة الماضي ثيمات
لتشكيؿ امكنة الحاضر  ،فالماضي عنده كمو ذكر ممتصؽ بجمد الشخصية يثقميا ويجعميا تعبر عف مف
خالؿ ىذه االمكنة الصغيرة عف الحاضر .
والقاص ييتـ بتحديد المكاف اىتماماً كبي اًر ليعطي الحدث القصصي ود اًر مف المنطؽ والمعقولية  ،كذلؾ
ينبغي أف يعنى الكاتب بتصوير مفردات المكاف الذي تتحرؾ فيو الشخصيات ،ألف القارئ ود يستشؼ مف
ىذا التصوير دالالت كثيرة ،تفسر أو تعمؽ أمو اًر تتصؿ بالحدث أو بالشخصيات أو بيما معاً

()99

 ،وىذا

يتجسد في وصة باب الوجد في وولو (( حاولت اف اختمؽ عذ ار كأف اسأليا سؤالً عاب اًر عف الووت او
احادثيا عف االنتظار والزحاـ او ابدي بطرؽ ميذبة اعجابي واوناعي  ،)92( ))...فمغة الوصؼ المكانية
ال تحدد باشيائيا في وصصو بينما المكاف او فضاء النص يحدد بأشيائو لذا نجده يسدعي االمكنة ويدخميا
10

) )نفسه 0 85:
11
) ) ٌنظر  :دراسات فً نقد الرواٌة  ،د .طه وادي  ،دار المعارف  ،الطبعة .34 ،36 : 1884 ، 3 :
12
) )المحنة والمواجع 4 :
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في بودوتو ليخرجيا بشكؿ اخر وود اضاؼ عمييا شيئاً مف مخيمتو  .وىذا يجعمنا نتممػػس صػػورة المكػػاف
م ػ الشخصػػية  ...فػػالطريؽ مكػػاف مفتػػوح يمػػنح الشخصػية حريػة الحركػة ،غػير أف تمػؾ الحركػة تخضػ
لسػمطة الجماعػة ،ومػ أف اإلنسػاف ينتيػؾ الطريػؽ ويرتػاده ويسػمكو إال أنػو يجػد حريتػو مقيػدة مػف خػالؿ
وجػود اآلخػريف حولػو ،إلى جانػب سػطوة الطريػؽ إذ يفػرض االتجػاه عمػػى اإلنسػػاف فيغػػدو الطريػػؽ فػػاعالً ال
مفع ػوالً ،في الووػػت الػػذي تطػػأه األوداـ وتطروو

()93

والمكاف عنده ال يتشكؿ وال يأخذ شكمو السردي إال مف خالؿ ما يرتبط بو مف أحداث ((وليس
ىناؾ أي مكاف محدد مسبقاً ،وانما تتش ّكؿ األمكنة مف خالؿ األحداث التي يقوـ بيا األبطاؿ … وعمى
ىذا األساس فإف بناء الفضاء الروائي يبدو مرتبطاً بخطة األحداث السردية ،وبالتالي ُيمكف القوؿ إنو ىو
سيعطي
المسار الذي يتبعو تجاه السرد ،وىذا االرتباط اإللزامي بيف الفضاء الروائي والحدث ىو الذي ُ

لمرواية تماسكيا وانسجاميا … إف المكاف ىو أحد العوامؿ األساسية التي يقوـ عمييا الحدث))

()94

 ،ولف

تكوف ىناؾ وصة ما لـ يكف ىناؾ مكاف ما يمتقي فيو شخص بشخص ،ويق فيو حدث ما ،تحتاجو
الحبكة يتجسد في وولو في وصة الكرنفاؿ ((رويداً رويداً وينتيي الكرنفاؿ ويتالشى الجم كفقاعات
صابوف ويبقى وحده خائباً مواجياً نفسو في المرآة ))

()95

.

فالمكاف ((ال ينفصؿ عف أشيائو ،فيي التي تممؤه ،وتمنحو ذلؾ الثراء الذي يتميَّز بو مكاف عف
آخر))

()96

.يقوؿ في وصة التماثيؿ ((مررت بشارع الرشيد شارد الذىف ورأيت تمثاؿ الرصافي وكأنو يي أز

بي ...ومت العيد الكرة معو  ...اوتربت منو بتودد ووبؿ اف امد يدي لمعولي صفعني صفعة ظؿ دوييا
()97

يتالطـ في اذني لساعات وىو يشتمني بصوتو الجيوري ابف الزانية ))

 .وير كثير مف النقاد أف

المكاف يرتبط باألشياء التي توجد فيو ،و((ليس مستقال عف نوعية األجساـ الموجودة فيو))

()98

 ،وىذا ما

يذكره في وصة كبوة بقولو((حيف وصمت نياية الشارع الفرعي المؤدي الى بيتيا ألتفت نصؼ ألتفاتو وجدتو
()99

واوفاً في مكانو المعيود وعيناه مصوبتاف نحوىا  ،منذ زمف وصير ))

 ،إف ىذا الوصؼ الصادؽ ال

يستطي أف يكتبو إال أديب نشأ وترعرع في تمؾ االمكنة الضيقة المعبرة عف تالحـ العادات والتقاليد م

13

) ) ٌنظر  :الرواٌة والواقع  ،صبري حافظ، :مجلة إبداع .العـدد العاشـر 1882 .م 33 :ـ . 44
14
) ) بنٌة الشكل الروائً حسن بحراوي.28 : :
15
) )المحنة والمواجع 0 48 :
16
) ) شعرٌة المكان فً الرواٌة الجدٌدة  ،خالد حسٌن حسٌن  ،مركز الرٌاض للمعلومات والدراسات االستشارٌة  ،ط.208 :2000 ، 1
14
) )المحنة والمواجع 0 68 :
) )19تٌار الزمن فً الرواٌة العربٌة المعاصرة  ،د .محمود محمد عٌسى  ،مؤسسة الزهراء للدعاٌة والنشر والتوزٌع.5 :1881 ،
))18المحنة والمواجع 0 45 :
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المجتم  ،ومف خالؿ ىذا الوصؼ حاوؿ أف يقدـ عالميـ بصد ٍ
ؽ وتجرد .وال يكفي الصدؽ والتجرد بؿ ال
بد مف ارتباط المكاف باألحداث والشخصيات.
المبحث الثالث
شعرية تركيب المكان
عندما يقوـ القاص بتركيب المكاف في وصصو فأنو يعمد الى لغة شعرية خاصة يشكؿ مف
خالليا عالماً تدور فيو احداث وصتو  ،فال ينبغي لو أف ينشغؿ بوصؼ جمالية المكاف عف المشاعر
النفسية لمبطؿ أو السارد ،وىذا ما نراه في وصة (صياد الغيوـ ) ،حيث يصؼ المكاف بقولو((الغيوـ
صارت تعرفو تخشاه وتتحاشاه وتيرب بعيداً عنو كما العصافير حتى خمت السماء مف الغيوـ وعـ الجفاؼ
وانتشرت المجاعة في كثير مف الدويالت ))

()20

فتكوف
وىنا نر السرد فييا تييمف عميو جمالية المكافِّ ،

المشيد السردي الذي يشي باستبداد الحزف ،م إبقاء فُرجة صغيرة لألمؿ.
والمكاف عنده جزء رئيسي مف العمؿ األدبي ،وال ُيمكف تصور شخصيات القصة وأحداثيا إال في

ىذا المكاف الذي دارت فيو األحداث ،وعاشت فيو الشخصيات ومنو اكتسبت كؿ حركاتيا وتصرفاتيا
داخؿ العمؿ االدبي وىذا ما ينقمو لنا في وصة الصمت والصد ((:منذ المحظة االولى أوتحـ فييا عيادتي

أيقنت إني اماـ شخص غير اعتيادي شخص استثنائي  ،خمتو لموىمة االولى طبيباً جاء يستشيرني بشأف
()29

العيادة الشاغرة جنب عيادتي  ،خصوصاً وىو يض نضارة طبية عمى عينيو ))

 .فيو يرسـ معالـ

ويسيـ في إضاءة المشيد واثرائو ،فقد جعؿ مف
المكاف بفنية عالية يجعؿ مف تأزر الزماف م المكافُ ،

العيادة معمماً يوحي بأطباع اىؿ المدينة  ،الذيف يعتنوف بينداميـ الى ابعد الحدود وكأنما يريدوف اف
يخفوف خمؼ تمؾ الثياب ام اًر ما يريد القاص منا اف نستقبمو في اثناء سرده ألحداث وصتو .
ويستند القاص في صياغة االمكنة في وصصو الجميمة إلى شاعرية اإليحاء والتضميف والوصؼ
واستعماؿ التشابيو والنعوت واألحواؿ واألفعاؿ الوصفية والصور البالغية المجازية القائمة عمى المشابية
والمجاورة والترميز واإلحالة .وغالبا ما توظؼ ىذه الخاصية أثناء المقابمة بيف عالـ الكبار الذي يتسـ بالشر
والنفاؽ والكذب والزيؼ والكراىية وعالـ الصغار الذي يتسـ بالبراءة والطيارة والفطرة والحب .كما تبرز ىذه
الخاصية أثناء تصوير أحواؿ الطفولة بيف شقائيا في البادية وعذاباتيا في المدينة ،وتألميا بآثار ويالت

20

) ) المحنة والمواجع 0 34 :
21
) )نفسه0 92 :
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حروب الكبار وصراعاتيـ الدونكشوتية المريرة يقوؿ في وصة لعنة الحماـ ((حوؿ القصر الرئاسي  ،سرب
حماـ يحوـ  ،حمائـ بيض مثؿ حماـ الجنة أرواح غضة نقية شفافة  ،تيدؿ ىديالً حزيناً كما الحزف
العراوي ))( ،)22مػف ىنػا يمكػف أف نتأمػؿ ػ ولػو جزئيػاً ػ حػرص الروائػي الشػديد عمػى جعػؿ المكاف بؤرة لتمؾ
الشعرية بتكثيؼ االنطالؽ مف المكاف بوصفو عتبػة نصػية مزدوجة.
وتعد وصة (صوب سماء االحالـ ) أيضا عف الصراع الطفولي البريء الذي يمتئـ شممو بسرعة
في مقابؿ صراع الكبار الذي ال ينتيي إال بالعنؼ واسالة الدماء ووط صمة الرحـ والجوار واألخوة يقوؿ
فييا )) أنا الرجؿ الووور  ،توسمت بالحمـ ببراءة االطفاؿ اف يدع لي ىذه الدعابؿ  ،أرجوؾ اييا الحمـ يا
حممي انا بحاجة ليا كي أليو وأمرح  ،دعيا لي لحيف اليقظة  ،اريدىا معي في اليقظة ال تخذلني يا حمـ
ىا انا ذا استيقظ وذي الدعابؿ عندي لف اعطييا لف افرط بيا لف ولف ولف  ،واستيقظت واذا بيا معي
(الدعابؿ ) دعابؿ الحمـ الممونة حمر وصفر وخضر  ،ناديت زوجتي  ،انظري ىذه الدعابؿ جمبتيا مف
ىناؾ مف الحمـ ))(.)23
كما يتجسد ىذا أيضا في وصة(عاـ الخروؼ) التي تصور مد

فظاعة عالـ الكبار وتوحش العدو

وتآكؿ الجسد الطفولي وعجزه عف االحتماؿ )) البشر االووياء المتحضروف يتفاخروف بأنيـ أروى الكائنات
وال يتوانوف في استغالؿ واضطياد وافتراس الكائنات المسالمة مثؿ الخراؼ والدجاج واألرانب ))

()24

ويوظؼ القاص في رسـ معالـ المكاف اإليقاع سردي الذي يتميز بالسرعة واإليجاز وكثرة التعاوب في
تسمسؿ األحداث وتتاب األحواؿ والحاالت ،ومف األدلة عمى ذلؾ اإلتباع الفعمي وكثرة االسترساؿ في
الجمؿ واألفعاؿ التي تصور حركية األحداث وسرعتيا االنسيابية مثؿ المقطات السينمائية السريعة والوجيزة،
ومف ثـ ،يمكف إدراج وصصو ضمف القصص المقطات أو القصص األلغاز والتنكيت عمى غرار نوادر
جحا وأخبار الحمقى والمغفميف الموجودة في سردنا العربي القديـ .ومف األمثمة القصصية المعبرة عف
خاصية تسري اإليقاع السردي وصة ( عاـ الخروؼ ) (( والت الخراؼ ..كـ ىـ وساوة ىؤالء البشر
يقدموف الى نحرنا بالجممى بسبب جنوف البقر يقتموف كؿ ىذه االرواح البريئة ويغسموف أيدييـ في دمائنا
ويقيقيوف ياليـ مف اغبياء البد اف نفعؿ شيئاً مف اجؿ خالصنا ))

()25

.وفي كؿ االمثمة السابقة نػر

22

) ) نفسه0 102 :
23
) )نفسه 0 98:
24
) )نفسه 0 105 :
25
) ) المحنة والمواجع 0 106 :
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سػمطة المكػاف الػتي انبثقػت في الػنص مف خالؿ تداخمو م الشخوص  ،ويؤكػد ذلػؾ الحضػور انػدفاعات
الشػػخوص المحوريػػة في العمػػؿ ،إذ تختمػػؼ تمػػؾ الممارسػػات بعػػد أف حم ػوا ذلػؾ المكػاف .
المبحث الرابع
شعرية رؤية المكان
يستعمؿ القاص في رسـ معالـ امكنتو عمى مستو السرد الرؤية مف الخمؼ وضمير الغياب بكثرة
والوصؼ الخارجي ورصد ماىو نفسي داخمي .وىذه الرؤية السردية يسمييا جيرار جنيت درجة الصفر في
الكتابة .وىنا ينزؿ الكاتب منزلة الحياد الموضوعي وعدـ التدخؿ داخؿ عالـ القصة ،بؿ يكتفي بالوصؼ
ونقؿ األحداث والتعميؽ والتقويـ مف خالؿ فعؿ السخرية ،والتقبيح الكاريكاتوري كما في وصة(لعنة الحماـ )
يقوؿ فييا ((أصدر امره الى وزير الحربية بإبادة الحماـ بالسالح الكيمياوي الفتاؾ وليذىب الحماـ واىؿ
الحماـ الى الجحيـ  ،حمقت الطائرات فوؽ الحماـ وراحت ترشو بالكيمياوي  ،الحمامات ىاجمت الطائرات
واشتبكت معيا وأسقطت معظميا ،أناس كثيروف ماتوا اختناواً وتشوه اخروف وجف جنوف اخريف وحمت لعنة
()26

الحماـ ))

 ،وتتداخؿ االمكنة في ذىف القاص بسبب تداخؿ الواو م الخياؿ والعقؿ م الالعقؿ وذلؾ

مف أجؿ التنديد باالمتساخ البشري وتحوؿ اإلنساف إلى كائف غريب ال يتميز عف عالـ األشياء والحيوانات
وسوة وشراسة ووبحا .ومف أمثمة ىذا التعجيب الفانطاستيكي وصة( لماذا جاءوا بؾ الى ىنا) يقوؿ فييا
((أي تاريخ لي ييـ االخريف  ،وما الذي يعنيو التاريخ  ،أنا صبري حمة خاف حمة أبي ينحدر مف جوؼ
اسطورة العذاب والشقاء  ،لف انسى العمقة التي تمقاىا مف االغا واعوانو في ساحة القرية اماـ جميور
الفالحيف وىـ يتفرجوف  ،كاف االغا يمسؾ بخيزرانة في يده وابي ممد عمى االرض وود رف رجالف مف
()27

رجالو ودميو الى االعمى وعود الخيزراف يصعد وينزؿ عمى باطف ودميو ))

.

ويوظؼ القاص التكثيؼ الوصفي واإليجاز في التصوير االمكنة ورسميا واعطائيا بعداً سردياً
يسيـ في رسـ معالـ شخصياتو مف خالؿ االوتصاد في التشخيص وتفادي الووفات الوصفية المممة كما
في الروايات الطويمة .ويرتكز الوصؼ في وصص الكاتب عمى اإليحاء والتضميف الشاعري والتقميؿ مف
استعماؿ األوصاؼ والنعوت والصور التشخيصية والمجازية واالجتناب ودر اإلمكاف خطاب اإلطناب و
لغة اإلسياب و إيقاع التطويؿ والتكرار المجاني  .كما يبتعد عف الترادؼ الوصفي والتتاب النعتي وصد
خمؽ وصص رمزية موجزة يتخيؿ فييا القارئ نيايتيا وصيغتيا التركيبية .واليكـ مثاال يصور وضعية الفناف

26

) )نفسه 0 103 :
24
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ومأساتو التراجيدية والحمـ الطفولي الباىت ،ونالحظ في النص اوتصادا في األوصاؼ واختزاال في
التوصيؼ النعتي يقوؿ في وصة (إعداـ) (( :حث الخطى الى دار العرض  ،أوتنى بطاوة  ،دخؿ الصالة
وراح يتاب الممثمة عمى الشاشة وىي تيز ردفييا الثقيمتيف بغنج  ،وثمة شاب وسيـ يغازليا ويتأمؿ مفاتنيا
()28

بعينيف شرىتيف  ،وىي تستجيب عمى ميؿ وتمار بو عمى بدالؿ  ...شعر بأختناؽ فترؾ الفمـ وخرج ))
أمػػا في التػػداخؿ التشػػكيمي لممكػػاف فنجػػد بعػػداً أولي ػاً لػػد

الشخصػػية يتمثػؿ في ذلػؾ الجانػب

الرمػزي الػذي يحممػو المكػاف بمػا ينطػوي عميػو عػادة مف إشارات رمزيػة نابعػة مػف ذلػؾ المغػز الػديني
لممكػاف وعالوتػو بػالتمركز في العمػػؿ أوالً (( بمػػا أف المسػػكف يشػػكؿ صػػورة العػػالـ اوتضػػى أف يكػػوف مووعو
رمزياً في مركز العالـ))

()29

،ولعؿ ىذا مف أىـ المالحظات التي نستخمصيا مف تتبعنا لقصص صالح

زنكنة في رسمو لمعالـ المكاف في وصصو تراكب الجمؿ وتداخميا وتعاوبيا استرساال وانسيابا بدوف حدود
وفواصؿ تركيبية ونظمية .وىذا الترادؼ والتراكب الجممي والمزاوجة بيف الجمؿ البسيطة والجمؿ المركبة ىو
الذي يعطي لقصصو رونقيا اإلبداعي الشاعري ومتعتيا الجمالية الفنية وفائدتيا الرمزية كما وصة (االرممة
والحصاف ) يقوؿ فييا ((اشعة الشمس الساطعة في القرية تمفح جمد االرممة العارية في النير وىي تثابر
بايالج شيء ما بيف فخذييا وتموء  ،وثمة وطة تروبيا بسكينة تأمؿ اف ترمي االرممة ليا بشيء لكف الجرذ
الذي نط اماميا اغرتيا بفريسة دسمة فمحقتيا  ،وحمار االرممة يقتات مف الزرع وينيؽ بيف فينة والفينة
بينما طفميا الصغير َّ
مؿ مف المعب عمى حافة النير اذ شده الجوع فبكى ))...
والنزعة القصصية عنده توحي بمحتويات المكاف

()30

مف خالؿ تشارؾ المكوناتيا الخمسة:

االستيالؿ السردي ،والعقدة الدرامية ،والصراع ،والحؿ  ،والنياية التي ود تكوف مغمقة معطاة ،أو مفتوحة
يرجى مف القارئ أف يمأل فراغ البياض ونقط الحذؼ عف طريؽ التخييؿ والتصوير واوتراح الحموؿ الممكنة،
وىذا ما نجده في وصة (صياد الغيوـ ) التي نر فييا القاص وىو يترؾ العناف لخيالو بالغور اسبار المغة
ليولج بيف مفرداتيا في حبكة فنية يسعى مف خالليا الى اضفاء نوع مف المتعة الفنية التي تجعؿ القارئ
()39

في حيرة مف امره بسبب تداخؿ االحداث وتشابكيا م المكاف في التعبير عف احداث القصة

.

أما في وصة (جثث ال تعنينا فراه) يوظؼ المكاف بكؿ محتوياتو المادية بشكؿ ممحوظ لمتعبير
عما يجوؿ بخاطره مف الـ وحسرة عمى ما حؿ بوطنو فنراه يحكي وصة وطف ممزؽ وعائمة توثؽ أوجاع

29

) )المحنة والمواجع 0 149:
28
) ) رمزٌة الطقس واألسطورة  ،مرسٌا إلٌاد .:ترجمة  ،اد خٌاطة  .دمشق 1894م . 56 : .
30
) )المحنة والمواجع 0 54 :
31
) ) نفسه 0 36:
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الحرب بكؿ ىزائميا وانكساراتيا إثناء الحرب وبعد الحرب ،وبما اف مفيوـ العائمة يشتمؿ عمى وانوف النمو
والتكاثر لذلؾ تخض عائمة الحرب لنفس الشروط العضوية لمنمو والتناسؿ لتشغؿ حي از يتس يوـ بعد يوـ
بفعؿ األطماع والمصالح المادية واالجتماعية ،لتكوف القصة

شاىدا عمى بشاعة ووحشية الحرب

والمنتفعيف منيا  ،وتوثؽ وتحكي كؿ ما يدور في لحظات الحرب مف خوؼ وحب وانكسار وانتصار وموت
 ،استخدـ فييا الكاتب لغة شعرية مكثفة واستعارات صورية ورمزية تكشؼ الوجو البش لمحرب رغـ وصر
وصص ىذا المحور إال أنيا وصص وظفت بعناية ودوة لتشكؿ م بعضيا الصورة الكاممة لكؿ ما يحدث
إثناء الحرب أي صورة مف داخؿ الوج والموت ،لذا تميزت كؿ أوصوصة بخصوصية حدثيا لترسـ و
توثؽ جزء مف صورة ىذه العائمة الكبيرة لتشكؿ م بعضيا لوحة اكبر ،شخوصيا الشيداء والمستمبيف
صورة تحكي تاريخ عائمة الحرب وىي تتناسؿ وتكبر  ،يتضح ذلؾ جميا في وصة شيداء(( الحرب سقتنا
مف األزوة والشوارع والبيوت والحدائؽ والمسارح والمقاىي والمدارس ...الحرب سروتنا مف معمعة الحياة
وحشرتنا في مقبرة األموات و أسمتنا شيداء))

()32

لذلؾ كؿ شخوص ىذا الباب ىـ مف مقاتميف الذيف

خسروا حياتيـ بفعؿ الحروب ،فكؿ شخصيات ىذا الباب تروي ما تعرضت لو مف سروو لوجودىا لتجتم
كؿ ىذه االنتياكات في وصص العائمة التي توجز لنا الكثير مف تاريخ العنؼ واالنتياؾ اإلنساني ،لذلؾ
جاء فعؿ السروة المتكرر لوجودنا اإلنساني كنتيجة حتمية بسبب الحروب المتكررة التي تصنعيا السمطة
لضماف استمرار سيطرتيا ألنيا تجتيد في اختالؽ الحروب و التآمر والخداع عمى شعوبيا يأتي ذلؾ وفؽ
منطؽ االنتياؾ والسروة المتكرر لشخوص ىذه العائمة فال وجود لسروة مف غير سارؽ طام كما ال وجود
لحرب مف غير مصالح وأطماع بالقتؿ واالستحواذ و سمطة ووية تديـ ىذه الحروب بأجسادنا تحت شعار
منطقي ؛لكنو منحاز سمفا لصالح السمطة. .
ويأتي المكاف في وصص اخر ممزوجاً بالجانب الفني و المتخيؿ الذي يحاوؿ كسر رتابة و
تكرار صورة الحرب عبر الخروج مف الواو الصادـ والقبيح لمحظة الحرب لكف دوف االبتعاد عف تبعاتيا
النفسية وذلؾ بالعودة إلييا مف نافذة الفف والحب والسالـ المفقود يتضح ذلؾ في طريقة بناء وصص التي
تنفتح عم ى العالـ الخارجي مف خالؿ تكثيؼ المتخيؿ الفني أكثر مف السائد (واو الحرب) وىو ما يمثؿ
تحوال في لغة وأسموب وبناء في تمركز النص خمؼ دالالت فنية ورمزية لداؿ فني جمالي يمثؿ الحياة
بجوانبيا المشروة واإلنسانية التي تعكس بدورىا مووؼ إنساني تواصمي -تداولي ،وثقافي  -روحي مف

32

) )عائلة الحرب ،صالح زنكنه  ،دار (مٌزوبوتامٌا) :بغداد10 :2014 ،
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()33

ففي وصة (اوتؿ

الجنود) نجد المكاف يساىـ في تشكيؿ صورة فنية تعبر عف لغة التسامح والحب ىي التي تقؼ بوجو أدوات
القتؿ والسالح فالحاج (سا الر) بطؿ القصة الذي وتمت السمطة جمي أفراد عائمتو أمامو ،يتخمى عف وتؿ
الجنود الذيف أرسمتيـ السمطة لقتمو في مشيد إنساني رائ فعندما يريد االنتقاـ لعائمتو المغدوره مف جنود ىـ
أسر حرب يقؼ مستغربا مف بؤس حاليـ وانكسارىـ فيقرر العفو والتسامح والتنازؿ عف حقو باالنتقاؿ
((نزع بندويتو مف كتفو ورماىا أرضا –لست بحاجة ليا بعد اليوـ ))

()34

كذلؾ نجد لمفف حضو ار إنسانيا

رائعا في وصة (الرماة العشرة) حيث يمثؿ الفف وجو ومف وجوه الحياة األكثر تعبي اًر وداللة عف خسارتنا مف
الحرب عبر لوحة اإلحد

الفنانات تفيض بالدالالت النفسية والفنية التي تشكؿ متنفس موضوعي

لمخساراتنا مف الحرب  ،يستعيد ذكرياتيا بطؿ القصة سمماف عبر منولوج داخمي حيف صدور األوامر
ليؤالء الرماة بقتؿ النقيب بشار عبد اهلل بتيمة الخيانة لمنظاـ  ،ويرفض العاشر أف يطمؽ النار بداف
إنساني فني ألنو شاعر ال يجيد سو الجماؿ (( إنا اكتب الشعر )) ( )35لتنيي القصة باف يكوف سمماف
بطؿ القصة ىو الرامي العاشر الذي اختفى مف الموحة ،إما في وصة سالـ النايتروف التي تختمؼ عف
باوي القصص مف ناحية الشكؿ لكنيا تتفؽ في المضموف وصة تبحث عف التوازف العادؿ عبر االوتصاص
مف دوؿ تصن الحروب و القنابؿ واألسمحة لقتؿ عددا اكبر مف البشر وذلؾ بفعؿ تفجير نيتروني يحصد
أرواح الكثير مف شعوب المنطقة التي تطور تكنولوجيا السالح والحرب حيث تبيد ىذه القنبمة كؿ ووانيف
القوة السائدة أمريكا واألمـ المتحدة  ...لتبقى المباني فقط ىي الشاخصة عمى ما حدث ويحدث لتحتميا
الشعوب الفقيرة في مشيد يعج بمغة المفاروة والتيكـ والفنتازيا.
تتفرد ىذه المجموعة القصصية(عائمة الحرب ) بأسموبيا السردي السمس والتمقائي الذي يعكس
تجربة ووصدية الكاتب لكشؼ دموية ووسوة الحرب وتبعاتيا االجتماعية والنفسية التي تظير في الغالب ما
بعد الحرب والتي عاش اغمب إحداثيا الكاتب نفسو يتضح ذلؾ مف خالؿ الصوت الواحد لفعؿ الروي
بصيغة المتكمـ وورود اسـ الكاتب داخؿ النص حتى واف حاوؿ افتعاؿ التمويو والكذب في ذلؾ فيو فاعؿ
أساسي داخؿ النص

كما استخدـ الكاتب بعض الجمؿ ذات اإليقاع الشعري ذات التقطي الصوتي

والمجازي واالستعاري وىو ما يعكس تحوالت السردية العراوية في كسر الحدود ما بيف ىذه األجناس مف
خالؿ إحداث تداخؿ فني و لغوي في بنية السرد ما يؤشر عمى فعؿ التحديث والتطوير في ىذه البنية
33

) )ٌنظر :البداٌــة فً الــنص الروائــً  ،صــدوق نــور الــدٌن ،دار حــوار للنشــر .الالذقٌة1884.م. 41 :.
34
) )عائلة الحرب 0 50:
35
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ومنيا القصة العراوية والتي تعكس رغبة الكاتب العراوي في كسر القوالب التي ووفت بوجو ىذا التداخؿ ،
ما يؤخذ عمى المجموعة ىو التكرر الواضح في الكثير مف مشاىد الموت كما نجد إف ىناؾ ضعؼ فني
في بعض القصص حيث لـ تستوفي فنيتيا لكف تظؿ ىذا المجموعة بكؿ ما تحتويو مف وصص صرخة
احتجاج بوجو صناعة الحروب المتمثمة بالسمطة كما تمثؿ المجموعة رؤية نقدية وفنية تديف فكرة الحرب.
ويتبيف لنا مف خالؿ ىذا العرض الوجيز َّ
إف القاص صالح زنكنو متمكف مف فف القصة القصيرة
جدا تمكنا تاما ،يحسف توظيؼ تقنياتو التعبيرية الرائعة في خمؽ السخرية وفكاىة التنكيت والتمغيز واثراء
شاعرية التصوير والتشخيص ،وتتميز وصصو بالواوعية االنتقادية حيث تتحوؿ مجموعتو القصصية إلى
مرآة صادوة تعكس كؿ التناوضات والصراعات الجدلية وانحطاط اإلنساف وتردي القيـ الكمية والكيفية في
عالمنا اليوـ الذي يتقابؿ فيو الصغار والكبار ،كما تتقابؿ فيو المحبة والكراىية والخير والشر .ونالحظ
كذلؾ أنو كاف وفيا لشعرية جنس القصة القصيرة جدا بناء وصياغة وداللة ومقصدية  .وتنـ وصصو
الشيقة عمى مستو التناص والتفاعؿ النصي والحواري
الخاتمة و النتائج
في الخاتمة نمخص اىـ نتائج الدراسة وىي :
 -9يعمؿ القاص في وصؼ المكاف عمى تركيز المغة واختزاليا في تشكيؿ المشيد الحياتي .
 -2يتميز القاص بتوظيؼ جزئيات المكاف عبر األحداث التي تقوـ بيا الشخصية .
 -3األمكنة عنده عادية متكونة مف ثنائية المفتوح والمغمؽ مف طبيعة المكاف الذي التحده أو تحده
الحواجز والحدود والقيود التي تشكؿ عائقا لحرية حركات اإلنساف وفعالياتو وانتقالو مف مكاف
آلخر.
 -4اغمب االمكنة التي وظفيا في وصصو تق في المدينة  ،وىي عنده الروح والعادات والتقاليد
لمجماعة التي تسكنيا ،أيا كانت سمات ىذه التقاليد وعاداتيا.
 -5يوظؼ القاص المغة الشعرية في وصؼ لممكاف مف خالؿ العممية التأويمية التفاعمية التي تنتجيا
القراءة مف طرؼ ،والكتابة مف طرفيا اآلخر ،بحيث تصبح المغة ىي منب الدالالت.
 -6ييتـ بتحديد المكاف اىتماماً كبي اًر ليعطي الحدث القصصي ود اًر مف المنطؽ والمعقولية  ،وىو
عنده ال يتشكؿ وال يأخذ شكمو السردي إال مف خالؿ ما يرتبط بو مف أحداث.
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يقدـ المكاف بصدؽ وتجرد  ،في لغة شعرية خاصة يشكؿ مف خالليا عالماً تدور فيو احداث
وصتو .

-8
-9

والمكاف عنده جزء رئيسي مف العمؿ األدبي ،وال ُيمكف تصور شخصيات القصة وأحداثيا بدونو

ويوظؼ القاص في رسـ معالـ المكاف اإليقاع سردي الذي يتميز بالسرعة واإليجاز وكثرة

التعاوب في تسمسؿ األحداث وتتاب األحواؿ والحاالت.
 -90يستعمؿ القاص في رسـ معالـ امكنتو عمى مستو السرد الرؤية مف الخمؼ وضمير الغياب
بكثرة والوصؼ الخارجي ورصد ما ىو نفسي داخمي .وىذه الرؤية السردية يسمييا جيرار جنيت
درجة الصفر في الكتابة.
 -99وتتداخؿ االمكنة في ذىف القاص بسبب تداخؿ الواو م الخياؿ والعقؿ م الالعقؿ
 -92ويوظؼ القاص التكثيؼ الوصفي واإليجاز في التصوير االمكنة ورسميا واعطائيا بعداً سردياً
يسيـ في رسـ معالـ شخصياتو .
المصادر
 اشكالية المكاف في النص االدبي  ،دراسة نقدية ،ياسيف النصير ،دائرة الشئوف الثقافية و النشر. 9986 ،
 بح ػ ػػوث في الرواي ػ ػػة الجدي ػ ػػدة  ،ميش ػ ػػاؿ بوت ػ ػػور  ،ترجم ػ ػػة فري ػ ػػداف طونيوس.منشورات عويدات .باريس9982 .ـ
 البدايػػة في الػػنص الروائػػي  ،صػػدوؽ نػػور الػػديف ،دار ح ػوار لمنشػػر .الالذوية9994.ـ.
 بناء الرواية د .عبد الفتاح عثماف ،دراسة في الرواية المصرية ،ط ،9مكتبة الشباب ،القاىرة 9982ـ.
 بنية الشكؿ الروائي  ..الفضاء الزمف الشخصية المؤلػ ػ ػػؼ  :حسف البحراوي دار النشػ ػػر :المركز الثقافي العربي بمد
النشػ ػػر  :الدار البيضاء – المغرب .
 تصػػورات نظريػػة في شػػعرية المكػػاف ياسػػيف النصػػير."" :شػػؤوف أدبيػػة ربي 9993ـ.
 تيار الزمف في الرواية العربية المعاصرة  ،د .محمود محمد عيسى  ،مؤسسة الزىراء لمدعاية والنشر والتوزي ،
.9999
 جماليات المكاف  :غاستوف باشالر  ،ترجمة :غالب ىمسا ،بغداد ،دار االوالـ .
 دراسات في نقد الرواية  ،د .طو وادي  ،دار المعارؼ  ،الطبعة 9994. ، 3 :
 رمزية الطقس واألسطورة  ،مرسيا إلياد .:ترجمة  ،اد خياطة  .دمشؽ 9987ـ .
 شعرية المكاف في الرواية الجديدة  ،خالد حسيف حسيف  ،مركز الرياض لممعمومات والدراسات االستشارية  ،ط9
 عائمة الحرب ،صالح زنكنو  ،دار (ميزوبوتاميا) :بغداد. 2.94 ،
 المحنة والمواج

وصص ،صالح زنكنة  ، 2..2-9977المطبعة المركزية ،جامعة ديالى .
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