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املاكن من البنيات أالساسـية املشلكة لنص رسدي 

املتلقي ، / متاكمل ، يسامه يف تفعيل دور القارئ 

من خالل ٕاهيامه بواقعية أالحداث عن طريق 

من حيث تصويرها يف ٔامكنة متعددة تتفاوت 

جاملياهتا ومن حيث طبيعة تشلكها داخل احمليك 

  .القصيص 

ملكة العنب " يف هذا سيمت مقاربة املاكن يف رواية 

، ووصف أالمكنة ، " جنيب الكيالين " لzكتور " 

واحلمك عىل مدى جناح السارد يف تقدمي املاكن كبنية 

 . رضورية داخل نسـيج النصوص الرسدية 

: Abstract 

Space is one of the essential  sructures 

that form the a entire narrative text. it 

contributes in  the role of reader through 

by deluding him about the realistic 

aspects of events by photographing them 

in different spaces which varies in their  

esthetic  aspect and their  nature  inside 

the spoken narrative. 

This article I deals with   the space in the 

novel of Najeeb El Kilani entitled ; The 

Queen of grapes « Malikat el Ineb »  and 

to finally arrive to judge  if the writer 

succeeded in  presenting  spaces as 

important structures inside the texture of 

the narrative texts.
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        ::::    متهيــــــــدمتهيــــــــدمتهيــــــــدمتهيــــــــد

ٕاذا " رز البنيات اليت تهنض علهيا النصوص الرسدية فـ املاكن كبنية وفضاء من ٔاب يعدّ     
مان يسمح للرواية �لتقاطع مع املوسـيقى من حيث إاليقاع ودرجة الرسعة فٕان , اكن الز�

ومن , ا من الفنون التشكيلية من حيث رمس الفضاءات وحنهتا بواسطة اللكامتاملاكن يدنهي
مان وبقا§ه �ة يُشلك املاكن قسـميًا للز�من ما دامت أالشـياء يه رفات الز�   .)1("مث

ٔالن أالمكنة ختدم , ٔان تكمتل رواية ٔاو قصة دون ٔان تؤطرها ٔامكنة غري املمكن ومن 
  ...داث وما تبعهاالشخصيات �·رجة أالوىل مث أالح

" ا البحث مت تسليط حزمة ضوئية ٕالضاءة جوانب من البنية املاكنية يف رواية ذيف هـ
لzكتور جنيب الكيالين ، وحتديدا مت التطرق ٔالنواع أالمكنة يف الرواية " ملكة العنب 

  .ؤامه الوظائف اليت ٔاداها لك ماكن داخل نسـيج نص الرواية 
  )2(:مكنة يف الرواية ٕاىل قسمنيتنقسم االٔ  ::::أنواع أالمكنةأنواع أالمكنةأنواع أالمكنةأنواع أالمكنة* * * * 

ويف هذه ا·راسة سأحاول رصد ٔامه أالمكنة ووصفها وذكر , ٔاماكن مغلقة ؤاماكن مفتوحة
  . لك ذÅ وفق ما صوره لنا السارد, ٔادوارها ووظائفها يف الرواية

        ::::أالماكن املغلقةأالماكن املغلقةأالماكن املغلقةأالماكن املغلقة    - - - - أ أ أ أ 
د ٔابرز املعامل احلضارية ٕاذ يعترب املسج, هو ٔاول أالماكن اليت تعرفنا علهيا الرواية ::::املسجداملسجداملسجداملسجد    - - - - 1111

وليس هناك دوÊ ٕاسالمية ختلو من مساجد وهو املاكن املقدس عند , يف احلياة إالسالمية
ÅÐ مسي ٔايضا , وفضاء للعبادة والوعظ وإالرشاد..." وهو قبلهتم ورمز لهويهتم , املسلمني

  .)3("... "بيت هللا"
واية ميكن ٔان نصنفها مضن ما يعرف �لرمغ من وروده يف ر , مل هيمت السارد بوصف املسجد

ٕاضافة ٕاىل ارتاكز جانب Øٍم من ٔاحداث القصة , "أالعامل الرسدية الواقعية إالسالمية"بـ
ارد  عليه وبسبب عدم ÚهÙم بتصويره فٕاننا ال نعرف عن معامله ٕاال القليل اÐي ذكره الس�

ذكر الصفات واملظاهر ومر� علهيا دون ٔان يتعرض ٕاىل التفصيل يف , يف بعض املواضع
  .  وامجلاليات اليت اتسم هبا
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ارد مل هيمت بتصوير املَْسِجد ُد عليه املسلمون بشلك , ولعّل الس� لكونه ماكãً معروفًا يرتد�
ٕاّال ٔاّن هذا أالمر رمبا يكون نقصا , ٕاذْن فهو واُحض الصورة والوصف ·هيم, مسـمتر يوميًا

هذا ٕاذا ٔاخذã بعني Úعتبار أن هذه الرواية , ديةوقصورا يف تبليغ الصورة الوصفية الرس 
من احملمتل ٔان يقرٔاها نرصاين ٔاو هيودي عريب ال يعمل شيئًا عن الهندسة ا·اخلية للمسجد 
ٕاىل جانب هذا فٕان ٔاغلب روا§ت جنيب الكيالين قد ّمت ترمجهتا ٕاىل عدة لغات ٔاجنبية، 

  .اخل...أالمرييك والربيطاينوهذا يعين ٔان هذه الراوية مقروءة ·ى أالوريب و 
للمسمل " ملكة العنب" فالكيالين مل خيض يف وصف تفاصيل املسجد وíٔنه كتب رواية 

هري , حصن املسجد: فقد اكتفى بذكر ٔاجزاء منه مثل, اÐي يعرف الكثري عن هذا املَْعَملْ الش�
, ة املسجدخزانة املنرب، بواب, معود املسجد, مكربات الصوت, املنرب، ٔابواب املسجد

  .اخل"...سـيدي السـباعي"�ٕالضافة ٕاىل احتوائه عىل رضحي 
فالسارد مل هيمت �ٔاللوان والزخارف اليت تزين جدران املسجد , هذا ما وصلنا عن املسجد

  .اخل...ومصابيحه, والسجاجيد املفروشة واملصاحف كيف صففت ٕ�تقان ومساحة املسجد
لهذا املاكن من دور ٕاجيايب ووظائف كثرية لقد وظف الكيالين هذا الرمز ليذكر ما  "

فقد اكن منبع ٕاشعاع حضاري وثقايف , ظلت مالزمة ö ردًحا طويال من الزمن
حتمل مسة إالجياب , حيتضن مظاهر عدة" ملكة العنب"واملسجد يف رواية ...وديين

  :فهو )4( "والسلب مًعا
ٔاüر الاكتب قضيته أالوىل مفن املسجد  ::::وإالرشاداتوإالرشاداتوإالرشاداتوإالرشادات    ـ ماكن تُلقى فيه اخلطب واملواعظـ ماكن تُلقى فيه اخلطب واملواعظـ ماكن تُلقى فيه اخلطب واملواعظـ ماكن تُلقى فيه اخلطب واملواعظ

كت ٔاحداث الرواية وخشوصها   ".زاكة العنب" ويه قضية, اليت حر�
 " :يقول الاكتب" برامع"بـ " حسب هللا"ويمتثل ذÅ يف عقد قران  ::::ماكن لعقد الِقرانماكن لعقد الِقرانماكن لعقد الِقرانماكن لعقد الِقرانـ ـ ـ ـ 

واكن العقد عىل يد ٔابو ا�د , وحرضه العمدة, ٔالول مرة يف مسجد القرية الكبري, ُعقد الِقران
وتناوب اخلطباء متحدثني عن هذه املناسـبة السعيدة , ة عن املأذون اجلالس ٕاىل جوارهنياب

وعن احلمكة الرشعية للزواج وآدابه ؤاراكنه وتاكليفه واسـمتع احلضور ٕاىل صوت املقرئ 
ويبقى حمافًظا عىل , "عقد القران" يه , فاملسجد يتخذ وظيفة ٔاخرى. )5(..."ا�يد

  .ماكãً تؤدي فيه الصالة ٕاضافة ٕاىل الوعظ وإالرشادخصوصيته الرئيسـية بصفته 
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عُد� يوم إالخراج عن املعتقلني يوم  ::::    والرسوروالرسوروالرسوروالرسور    والتعبري عن الفرحةوالتعبري عن الفرحةوالتعبري عن الفرحةوالتعبري عن الفرحةوالشكر والشكر والشكر والشكر ـ ماكن للحمد ـ ماكن للحمد ـ ماكن للحمد ـ ماكن للحمد 
واكن , ونعمًة كبرية ونٌرص من هللا يسـتحق امحلد والشكر اجلزيل, عيد ومناسـبة سعيدة

الناس يف املسجد صالة الشكر �  صىل�  "املسجد هو احملتضن للك هذه املظاهر فقد 
واكنت مكربات , ؤالن هللا �رك يف حمصول العنب, من بطش السلطة) القرية(لنجاة ٔابناهئا 

الصوت يف املساجد تردد القرآن الكرمي يف أالوقات امخلسة واملداحئ النبوية اليت تأخذ جمامع 
  .)6(... "القلوب

ليكونوا مثال يقتدي  ::::    بفاعبفاعبفاعبفاعيليليليل اخلري وا·الني عليه اخلري وا·الني عليه اخلري وا·الني عليه اخلري وا·الني عليهـ ماكن لالعرتاف �مجليل وٕابداء إالـ ماكن لالعرتاف �مجليل وٕابداء إالـ ماكن لالعرتاف �مجليل وٕابداء إالـ ماكن لالعرتاف �مجليل وٕابداء إالجعجعجعجعاب اب اب اب 
وعىل غري عادته يقف يف املسجد " حسب هللا"فالشـيخ , به امجليع عىل مّرِ أال§م وا·هور

و�لطبع ٔامر كهذا يثري , "برامع"ال ليحدث الناس عن مساÊٔ فقهية كام تعود بل ليحد�م عن 
ٔاما , د جعل للصالة والعبادة وعلوم ا·يناملسج.."Úسـتغراب واحلرية العتقاد الناس ٔان

" برامع"ومن املسجد ينطلقون جامعات حنو بيت , )7("مدح النساء فهذا ٔامر مستنكر
" كتاب هللا" ويقدموا لها هدية خاصة ممتث� يف , ليعربوا عن امتناهنم وشكرمه اجلزيل لها

  .هدية السامء ٕاىل أالرض
من ٕالقاء " حسب هللا"عند ما مينع ::::    اليوميةاليوميةاليوميةاليومية    غاالهتمغاالهتمغاالهتمغاالهتمبعيد عن بعيد عن بعيد عن بعيد عن مهمهمهمهوم الناس وانشوم الناس وانشوم الناس وانشوم الناس وانش    ممممزنزنزنزنوٍ وٍ وٍ وٍ ماكن ماكن ماكن ماكن ـ ـ ـ ـ 

اخلطبة يف املسجد حبجة ٕاüرته الفتنة يف القرية يُستبدل خبطيب آخر هذا أالخري ال يتفاعل 
ويعظهم بأسلوب , مع انشغاالت الناس واهÙماهتم وال بأجواء القرية املُتََوِتَرة يف ت� االٓونة

اكن فيه للتأثري ٔاو امحلاس رمغ ٔانه يتحدث عن موضوع ال خيلو من امجلود السلبية وال م
اصربوا ٔاهيا الفقراء وال  " :وíٔنه يعظ الناس ولسان حاö يقول.." الصرب وجزاؤه" حساس 

  ".تكرثوا من املشالك واصربوا عىل الرسقات ٔاهيا أالغنياء وال تظهروا Úستياء
اجة ملن يعيش مشالكهم ويشاركهم واسـتقبلوا �مه بربودة ٔالهنم حب, ÅÐ مل يؤثر فهيم 

 ".محمد حسب هللا"مشاعرمه بصدق مثلام اكن يفعل 
احتشد "  :يقول الاكتب: : : :     ضطهدينضطهدينضطهدينضطهدينماكن لالجÙع وٕالقاء اخلطب السـياسـية دفاعًا عن امل ماكن لالجÙع وٕالقاء اخلطب السـياسـية دفاعًا عن امل ماكن لالجÙع وٕالقاء اخلطب السـياسـية دفاعًا عن امل ماكن لالجÙع وٕالقاء اخلطب السـياسـية دفاعًا عن امل ـ ـ ـ ـ 

وحتدث عن أالمن , مث وقف النائب يف حصن املسجد, الناس يف املسجد وصلوا الظهر
ورضورة Úحنياز ٕاىل الرشيعة وحق , واحرتام كرامة املواطن, يÚجÙعي واحلوار ا·ميقراط
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" و, )8("وٕاىل ممثليه يف جملس الشعب, لك ٕانسان يف ٔان يرفع شكواه ٕاىل القضاء العادل
عضو جملس الشعب وحتت مظ� حزبه يتخذ منربا ملؤازرة " عبد السميع بك الطنا!

 .دنية مكواطننيوالتضامن معهم وتبصريمه حبقوقهم امل, ٔاهايل القرية
حبجة احملافظة عىل , فقد تُامرس فيه بعض التجاوزات ::::تنعدم فيه اتنعدم فيه اتنعدم فيه اتنعدم فيه امحلمحلمحلمحلاية وأالمناية وأالمناية وأالمناية وأالمنقد قد قد قد ماكن ماكن ماكن ماكن ـ ـ ـ ـ 

عندما اختذ املسجد , "عبد السميع بك الطنا!: "ومثال ذÅ ما حدث لـ, أالمن مثالً 
د ورٔاى الناس احملتشدون �ملسج") Úعتقاالت(منربا للهتديد والتنديد بأعامل احلكومة 

الضابط املولك ٕاليه قيادة امحل� يعُرب بوابة املسجد وحوö عدد من العسكر مث يتقدم خبطى 
ه , ومث رٔاوه ميسك خبناق النائب, والناس يسددون ٕاليه ٔابصارمه مذهولني, üبتة هادئة وجير%

ٕانين أمتتع �حلصانة وليس  " :يتشبث بعمود املسجد ويقول" الطنا! بك" ٕاىل اخلارج و
وسأقدم اسـتجوا� عاجال لوزير ا·اخلية حتت قُبَِة جملس , احلق يف القبض عيل�  ٔالحدٍ 

وُدهش الناس ٕاذ شاهدوا بأعيهنم كيف ٔان الضابط جر� النائب ٕاىل اخلارج يف ..." الشعب
, احتقار واسـهتتار مث ٔاخذ يكيل ö الصفعات والر�ت والعسكر يفعلون مثلام يفعل

ٔاو يف خزانة , يف دورات املياه اختبأ وبعضهم , د ا'تلفةوهرول الناس من ٔابواب املسج
  .)9("..."سـيدي السـباعي" وفريق üلث تشبث برضحي , املنرب

فقد , اكن من شأهنا ٔان تعوض غياب الوصف, لقد ٔادى املسجد ٔادواًرا متعددة يف الرواية
  .أعينناواحلراكت اليت ناكد نراها ب, جتلت لنا جاملياته من خالل الشخوص وأالحداث

يُعد البيت من ٔاماكن إالقامة اليت ينتقل فهيا إالنسان حبرية واختيار ويف  " ::::البيتالبيتالبيتالبيت    - - - - 2222
وال يقتُرص النظر , دراسة البيت جيب إالملام جبميع ٔاجزائه وهيلكه وا·الالت املرتبطة به
بل جيب النظر ٕاىل , ٕاليه كراكم من اجلدران وأالüث والوصف اخلار* ٔاو صفاته امللموسة

فالبيوت تشلك ٔامنوذجا لقمي أاللفة , �عتباره فيضا من املعاين والقمي...·الÊ الاكمنة فيها
السـ. ؤان البيت هو امتداد , ومظاهر احلياة ا·اخلية اليت تعيشها الشخصيات داخ-

فٕاذا وصفت البيت وصفت خشصه , به �الرتباطميثل اسـتقراره وإالحساس , إالنسان
  .)10(... "وعربت عنه
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, ماكãً كلك أالمكنة ا'تلفة يف القرية" ملكة العنب"البيت يف رواية , لقد جعل الكيالين
ك الشخصيات, فقد جع- مَرسًحا لٔالحداث لكنه مل يركز عليه كثًريا من ãحية  " ,وحتر%

امجلال , ووصفه من حيث Úتساع والضيق, الوصف والتجسـيد كوصف الغرف وأالüث
  .)11("اخل...فخامةالتواضع وال, والقبح

فالتقصري يف وصف املاكن من شأنه ٔان حيّد خيال القارئ وال يرتك ö جماال ليك جيول يف 
وبذÅ ال تنشأ عالقة محمية بينه وبني هذا , ٔارجاء بيت من البيوت املذكورة يف الرواية

ٔاما ٕاذا وصف السارد البيت وصفا يُمل بلك ٔاجزائه فٕان خمي� القارئ ستشحذ , املاكن
  .و�لتايل يَُمكُِل ختيل وتصّور �يق التفاصيل ا·قيقة

ٔاما , يف القرية هو ٔانه بيت جتاوره حضرية للجاموسة" حسب هللا"مفا نعلمه مثال عن بيت 
 "ؤارفف ُرتبت علهيا مجموعة من الكتب , أالüث فال نعرف عنه عدا مقعد خشـيب بسـيط

تب دون ٔان يُعريها مل يقدØا الاك, اءمما جيعلنا نشك ٔان إالشارة ٕاىل مثل هذه أالشـي...
 ٔالنّ , )12( .. "تنوب عن الرسد املبارش ٔاو الترصحي حبقيقة أالمور, ةعدّ  دالالت ومعاينَ 
حيث يعكس أالüث اÐي فُرش به ...من ٔاوحض مظاهر احلياة ÚجÙعية..."أالüث يعترب 

الÚ ÊجÙعية اخلاصة اليت يريد املزنل مجموعة من القمي ÚجÙعية املادية وامجلالية ذات ا·
  .)13("الاكتب تقدميها

ليدلنا عىل بساطة وضعية أالرسة , حفسب" املقعد اخلشـيب" فالاكتب اكتفى بذكر  
ولو اكن املزنل خفًما السرتسل السارد يف ذكر مظاهر , ومسـتواها ÚجÙعي املتواضع جدا

و من الكتب اليت تدلنا عىل وجود متعلمني ورمغ بساطة البيت ٕاال ٔانه مل خيل, الرثاء وامجلال
  .Øمتني �ملطالعة والتثقيف اÐايت

كام ٔان الكتب تضفي ملسة جاملية ورونقًا ٔاخاًذا عىل البيت وٕان اكن متواضًعا مثل بيت            
لكن ساكنيه يعلون من شأنه مبا ميلكونه من , فقد حيتقر البيت لبساطته...","حسب هللا" 
  .)14("عمل
ÅÐ تنّوعت , قد جعل الكيالين من البيت ماكã حي;ا متحرًاك من حركة الشخصيات فيهول

  :فهو, )15(مظاهره ووظائفه
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كز§رة برامع حلسب هللا بسبب خطبته أالوىل حول زاكة  ::::    اتاتاتاتماكن لتبادل الز§ر ماكن لتبادل الز§ر ماكن لتبادل الز§ر ماكن لتبادل الز§ر ــ  ــ  ــ  ــ  
لُياكشفه عن موضوع الزواج من  -ٔايضا -" حسب هللا"لـ " ٔايب ا�د"وز§رة , العنب

مرتجية ٔان يقبل عرضها يف توزيع زاكة العنب " ٔايب ا�د شاهني"لـ " برامع"وز§رة , "برامع"
  .نيابة عهنا

  ...وهذه الز§رات يه يف مجملها ذات ٔامهية ملا يُعاجل فهيا من قضا§ حساسة وØمة
 ومثال" ا�لس" ٔاو ما ميكن ٔان نطلق عليه امس  ::::    ====ممممووووجتجتجتجتاذب أطراف الاذب أطراف الاذب أطراف الاذب أطراف اللتقاء لتقاء لتقاء لتقاء ماكن لالماكن لالماكن لالماكن لالـ ـ ـ ـ 

ِّقاءات اليت اكنت بني برامع وصوحيباهتا   .)16(ذÅ، الل
, عادة البيت هو ماكن للراحة والشعور �ٔالمن وÚسـتقرار ::::    والالأمن أحياãوالالأمن أحياãوالالأمن أحياãوالالأمن أحياãـ ماكن لـ ماكن لـ ماكن لـ ماكن لالالالٔالمن ٔمن ٔمن ٔمن 

مفن , لكن قد تزنع منه صفة أالمن وÚسـتقرار وختلفها صفة الالٔامن, هذه طبيعته املألوفة
ٕاىل التحقيق بعد مقتل " مصطفى السالموين" زوجة " حماسن عبد الباري" البيت تقاد

, "ٔايب ا�د شاهني"ومن البيت يقبض عىل , ويكتشف ضلوعها يف جرمية القتل, زو<ا
  ...ويساق ٕاىل التحقيق والتعذيب

مثل الصندوق الصديف امللفوف يف :     كر§ت وأدق أالرسار يف احلياةكر§ت وأدق أالرسار يف احلياةكر§ت وأدق أالرسار يف احلياةكر§ت وأدق أالرسار يف احلياةذذذذيضم أحىل الـيضم أحىل الـيضم أحىل الـيضم أحىل الـالبيت البيت البيت البيت ـ ـ ـ ـ 
  .)17(ضع فيه رسائل املعجبني هبااÐي اكنت برامع ت, قطعة من حرير

ولفه يف قطعة من حرير دليل , يبدو مجيال ومثينًا, والصندوق من خالل ما وصف به   
وكذÅ املصحف ..  وعىل ٔامهيته ملا حيمل من ٔارسار وذكر§ت مجي�, عىل العناية الكبرية به

عده ٔامجل هدية حتتفظ به يف البيت وت, �مس ٔاهايل القرية" حسب هللا"اÐي ٔاهداه لها 
  .تلقهتا يف حياهتا

وهو ماكن السرتجاع ما مىض من ٔاحداث حبلوها , فالبيت خمبأ ٔارسار وذكر§ت, ٕاذن
  .ومّرها

وهو ماكن يشري ٕاىل ٔان ساكنيه ينمتون ٕاىل , هذا املاكن خيتلف كثريا عن البيت: : : : الكوالكوالكوالكوخخخخ    - - - - 3333
  .ين البيوتالطبقة الاكدحة يف ا�متع ٕاذن مه ٔادىن مسـتوى معييش مقارنة بساك

وهو ليس مسكنه " ٔايب ا�د شاهني"والكوخ اÐي ذكر يف الرواية هو م� للزاهد 
وخلوة للتعبد بعيًدا , بل هو ماكن يلجأ ٕاليه للراحة بعد أالعامل اجلادة, ومسـتقره احلقيقي
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كام أنه ماكن للتأمل والتفكر ٕاضافة ٕاىل ذÅ لكه هو ماكن ملراقبة , عن ضوضاء القرية
  .ت وتعهدها �لسقي �سـمتراراملزروعا

ٕاذ ٕ�ماكن القارئ ختيل شلكه , اكن للكوخ نصيب من الوصف مل حيظ به املسجد والبيت
كوخ صغري من أالحطاب عىل شاطئ ..."بل حىت املاكن اÐي تواجد فيه , ومادة صنعه

وحوö بضع جشرات , ا�رى تُظل- جشرة من التوت املورق وجشرة اللبالب النرض
  .)18( ... "الشـيخ ٔابو ا�د شاهني جالسا عىل القش يقرٔا القرآن...,عنب

مثل هذا الوصف يرتك انطباعًا يف ذهن القارئ عىل ٔان هذا املاكن بسـيط وعىل درجة   
ويدعو , يفرتش القش" ا�د شاهني ؤاب"فالشـيخ , ة من التصنع والتلكفمن البدائية اخلالي

وابتسم , هتلل و<ه �لفرح الطاهر ", يطة جًدابرامع لرشب الشاي اÐي يُع�د بوسائل بسـ 
ٔاخرج الشع� ومٔال بّراد الشاي من ماء , دعاها لرشب كوب من الشاي معه, يف سعادة

  :وهو يقول, مث ٔاشعل النار, الق�
  .)19("خطوة عزيزة -    

فأفعال , لك هذه أالشـياء ٔاضفت عىل الكوُخ بُعًدا جاملًيا آخر ٕاىل جانب البعد الطبيعي
  .شخاص وأالشـياء اليت يسـتعملوهنا يه جزٌء من وصف املاكناالٔ 
جعل الاكتب من هذا املاكن ٕاضافًة ٕاىل جامö ماكãً رْحبًا تكشف النفس عن خبا§ها فيه  "

  .)20(... "بعيًدا عن ٔاجواء القرية ومضايقاهتا
, ه مجيلٕاال ٔان, )21(و�لرمغ من تواجده يف ماكن خال وبعيٍد عن القرية كيلومرتين, فالكوخ

ه مينح املرء احلرية يف بث مهومه ؤاجشانه ما ..."تشكو ٔاليب ا�د شاهني " برامع"فهذه , وجو%
ؤابو ا�د يشري علهيا مبارشة , )22(... "تعانيه من القلق وأالرق ؤاوقات Úكتئاب الثقي�

ح وبعد حوار طويل دار بيهنام يقرت , )23( "الزواج نصف ا·ين " :وبدون مقدمات قائالً 
  ".محمد حسب هللا"علهيا ٔابو ا�د الزواج من 

, مل يركز الاكتب عىل وصف هذا املاكن وتصويره ::::خمخمخمخمبأ جلسات التحشيبأ جلسات التحشيبأ جلسات التحشيبأ جلسات التحشيشششش املسائية املسائية املسائية املسائية    - - - -     4444
وهذا املاكن , وقد اكتفى بتسليط الضوء عىل القضا§ الساخنة اليت تطرح وتناقش فيه
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خان أالزرق ها ا·% هو خمبأ ٔامني للتحشيش و  )24(,عبارة عن غرفة ضيقة ميوج فهيا جّوِ
  .وبعيدا عن رقابة احلكومة, تُناقش فيه موضوعات متنوعة حبرية ُمطلقة

  :ا املاكن ذنوقشت يف هـومن ٔابرز القضا§ اليت 
وغريها من ...اليت يشوهبا الغموض، مساÊٔ احلرية، حتديد النسل" السالموين"قضية مقتل 

ببالهته " كشلك"وقد اكن الراعي , خريةمن طابع Úسـهتزاء والس املواضيع اليت مل ختلُ 
رمغ ٔان , وال يفتأ يقدم معلومات جديدة جيهلها لك من جيلس حوö, يرتٔاس هذه اجللسات

هو من حيرك اجللسات ويُثري القضا§ " كشلك"والراعي ... !!هذه اجللسات تضم مدّرِسني
  .ومه غارقون حىت النخاع يف حتشيشهم, وُحيف�ز من حوö للنقاش

وللفساد اÐي ينخُر جسد ..." , ميكننا اعتبار هذا املاكن الوجه االٓخر للواقع املزيّفكام  
لقد اسـتغل ...ٔالن احلكومة ال تثريها ٕاال القضا§ السـياسـية, أالمة ومع ذÅ يُتَغاىض عنه

الكيالين هذا الفضاء ليكشف عن الكثري من القضا§ السـياسـية وÚجÙعية اليت يضطرم 
  .)25(... "بأسلوب يتَسُم �لسخرية والهتمكهبا ا�متع 

ذكر املستشفى يف موضع واحد فقط حيK اكن الناس يف مغرة  ::::املستشفى واملرسحاملستشفى واملرسحاملستشفى واملرسحاملستشفى واملرسح    - - - - 5555
بسبب سوء , ار مستشفى القريةيالفرح حمتفلني بعودة املعتقلني اÐين ٔافرج عهنم ٕاهن 

 فقّرروا عدم سـبق ؤارسلت جلنة من املهندسني... "ٔالنه , التسـيري والتخطيط وإالهامل
وتأجري بيت بصفة مؤقتة ل.رس فهيا الطبيب , والبدء يف ٕاخالئه فوًرا, صالحية البناء

  .)26(... "وهكذا ٔاصبحت القرية بال مستشفى...وُمعاونوه معلهم ولو عىل نطاق ضيق
, مل ترشع ا·وÊ يف ٕاجراءات لتنفيذ ٔاوامر املهندسني, ورمغ هذه الاكرثة اليت حلت �لقرية

ببناء مرسح ..."واهمتت يف املقابل, تول اهÙما �ملستشفى كونه مركزا حصًيا ال غىن عنه ومل
َمت مرسحية عىل هذا , وغُرف عديدة ٕاىل جواره للر§ضيني, خفم ومل حيدث قط ٔان قُّدِ

كام مل تقم فيه حمارضة ثقافية واحدة ٔاو ٔاي نوع من Úحتفاالت الشعبية يف , املرسح
  .)27(... "ٔاو ا·ينية املناسـبات الوطنية

ة ٕاىل مستشفى فاملرسح يُعد من , وهكذا ٔاصبح يف القرية مرسحا رمغ حاجهتم املاس�
وتقدمي بناء املرسح عن املستشفى هو من نتاجئ سوء التسـيري , الكامليات ال من الرضورات
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عن طريق ذكر هذين املاكنني , والكيالين ٔاراد تبليغنا هذه احلقائق, وفشل التخطيط
  .ستشفى واملرسحامل 
هذه أالماكن الثالثة دامئة احلضور يف روا§ت : : : : السالسالسالسججججن والزنزانةن والزنزانةن والزنزانةن والزنزانة    / / / /     مراكز التحقيقمراكز التحقيقمراكز التحقيقمراكز التحقيق    - - - - 6666

كام ٔاهنا حتظى بتصوير ما جيري داخل ٔاسوارها وجدراهنا من ٔاساليب , جنيب الكيالين
, والكيالين معلوماته عن هذه أالماكن الثالثة مسـتقاة من جتربته اخلاصة, استنطاق وتعذيب

وطرائق التعذيب اليت من الصعب جًدا ٔان , والظمل Úضطهادنه سـبق ؤان عان قسوة الٔ 
مفن الروا§ت اليت اكنت فهيا مراكز التحقيق والسجن والزنزانة مرسًحا , ٔادايميقوى علهيا 

ملكة "ٔاما يف رواية , "الطريق الطويل ""يف الظالم" "ليٌل وقضبان:"لٔالحداث نذكر
مقارنة بروا§ته أالخرى لكن , هيمت كثريا بتصوير هذه أالمكنةفاملالحظ ٔانه مل " العنب

ومطلقية هذا العداء لكونه , من ٔابرز أالمكنة العدائية عىل إالطالق "السجن يف نظره بقي
فتضمر فيه ٕانسانيته تدرجييا , فيه حرية املرء املادية واملعنوية مًعا تنتفيا�ال الوحيد اÐي 

  .)28("الُلكي بسبب املُامرسات القمعية الصارمة ٕاىل ٔان تصل ٕاىل حد التاليش
ومعد ٕالقامة , والفضاء املغلق, Úختياريةأالماكن اجلربية غري  "كام ٔان السجن يعترب من 

الشخصيات ذات السوابق السـياسـية وإالجرامية وغريها خالل فرتة حمدودة كعقوبة صارمة 
ٕاىل ) عامل احلرية(لعامل اخلار* ويشلك السجن هبذا املعىن Úنتقال من ا, للزنيل فيه

يه ت� , Úنغالقولعّل ٔابرز رموز السجن �عتباره ماكã لٕالقامة اجلربية شديد ...ا·اخل
املفاتيح وأالقفال اليت حتجب السجني عن العامل اخلار* فٕاذا اكنت املفاتيح وأالقفال يف 

يف السجون تعد ممارسة قهرية فٕاهنا , الُعرف اليويم يف البيوت تعد ٔاماãً للنوم والراحة
فاملفاتيح وأالقفال والقضبان وجحب النور من , وعذاب نفيس حتد من احلرية الشخصية

  .)29("اخلارج لكها عناوين للسجن
وسأبدٔا ٔاوال " ملكة العنب"ويف هذه ا·راسة سنتعرض للحديث عن السجون يف رواية  

وا�رم والربيء فهم عىل تناقضهم يساوون اليت ال متزي بني الظامل واملظلوم  مبراكز التحقيقمبراكز التحقيقمبراكز التحقيقمبراكز التحقيق
  ...بيهنم يف طرق التعذيب وÚستنطاق
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, "الراعي كشلك"و" عوض العويض" و " حسب هللا" و" ٔابو ا�د شاهني"لقد سـيق 
لبسوا هتمة , "مراكز التحقيق"ومعهم قرابة أالربعني شاً� من شـباب القرية ٕاىل  Uبعد ٔان ا

 zمحمد حسب هللا"ورئيسه , وتشكيل تنظمي مناوئ للحكومة, واسـتقرارهالعبث بأمن الب "
  ...!السعي لقلب نظام احلمك: ؤاوىل ٔاهدافه, والبقية ٔاعضاء عاملون فيه

حّولوا ت� , عندما خرج ٔاهايل قرية الر�يعة لتشييع جنازة الشاب اÐي مات يف العراق
, ذل والنظام العرايق املستبداجلنازة ٕاىل مظاهرة صاخبة منددة مبوقف احلكومة املرصية املتخا

واكنت يف الوقت ذاته كفي� بتفجري , ٕان هذه اجلنازة اكنت يه النقطة اليت ٔافاضت الVٔس
برة مسـبقًا, مكبوWت ٔاهايل القرية ومل حياول , لكن ضابط الرشطة اعتربها مؤامرة ُمد�

  .البحث عن أالسـباب وا·وافع الاكمنة وراءها
مقارنة بني السجني " الكيالين"واملساجني يسـتحرض  يف سـياق احلديث عن السجن  

وبني السجني السـيايس ) الراعي كشلك(ومتعاطي ا'درات ) عوض العويض(السارق
فالسارق ومتعاطي ا'درات مه مواطنون صاحلون عىل أالقل من و<ة ) محمد حسب هللا(

ٔاما االٓخرين , )30("أنت مواطن صاحل § راعي " :فهو يقول للراعي كشلك !!نظر الضابط 
  .اÐين خرجوا يشجبون الوضع ويستنكرونه فٕاهنم مواطنون غري صاحلون

مركز التحقيق ال يشـبه ٔاي ماكن آخر ملا يسوده من مصت ُمرعب وثقة املسؤولني مبا ..."
مفا هو , هذا الصمت والهدوء يزيدان النفس ُرعًبا وخوفًا من ا�هول اÐي ينتظرها, يعملون

  .)31("... يسـبُق العاصفة ٕاال هدوء خادعٌ 
/ املتلقي  ٕاال ٔانّ , صورة ُمكمت� التفاصيل وأاللوان عن مراكز التحقيق الرواية قدم تمل 

يب املساجني فقد صورمه ذالرجال القامئني عىل تعـخالل  Å من ذٕاىل  يصل  القارئَ 
  .سائل تعذيب عنيفةميتلكون و و , خضمة ونفوس الرشسة ٔاجسام  السارد بأهنم ٔاحصاب 

ت من جحر -كام صوره لنا السارد –هذا املاكن  فقد ٔاولكت , فيه أشخاص وíّٔن قلوهبم قُد�
ٔاعيهنم ..."فتزنع عنه مشاعر الشفقة والرفق واحلنان ٕانسانيتهمن  إالنسان ٕالهيم Øاٌم ُجتّرد 

  .)32("... وأاليدي الغليظة, أالوجه املمتلئة احملمّرة والعود الفارع, تُطلق رشًرا
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فهم , ؤاضفى علهيم صبغة إالنسانية, ّلك هذه املظاهر فٕان السارد اسـتدرك أالمر رمغ  
وقد سقط قناع الوحشـية عن ...حيزنون ويفرحون, ٔاشخاص مثلنا حيبون ويكرهون

وجوههم فور خروج الضابط وحتولوا ٕاىل ٔاãس طيبني يعرتفون بأخطاهئم ويعتذرون عام 
د عبيد مأمورون والتعذيب والعنف هو مصدر ٕاال ٔاهنم ال حي� هلم فهم جمر� , بدر مهنم

ٔالقى ا'ربون ... " :وقد بدت ٕانسانيهتم يف ٔاهبـى صورها عندما قال الراوي...!!رزقهم
يقبلوهنام ويبلالهنام " أبو ا�د"مث تسابقوا ٕاىل يدي الشـيخ , بعصهيم ؤاسواطهم عىل أالرض

  :�·موع ويقولون
- ãساحمنا § موال  
   § ٔابنايئاملسامح هو هللا -
  .)33("ولو مل ننفذها حلامكوã وقطعوا عيشـنا, اكنت ٔاوامر -

والكحول أالبيض , الكرابيج املدّالة والفلقة والعيص "ٔاما عن الوسائل املّعّدة للتعذيب مفهنا
  .)34("…ٕاىل جوار عيدان الكربيت

فتحوا عيل� ٔابواب …" :هول التعذيب قائالً " عوض العويض"وقد وصف 
ؤاã ..دم..خنق..ٕابر..وهللا العظمي ãر..ãر..ر�ت..لكامت..صفعات..عيص..جكرابي…<من

تذك�رت �م الشـيخ اÐي اكن ُحيدثنا من قدمي عن ..ٔاتواثُب اكلقرد اÐي وضعوه يف فرن
ت للاكفرين ِعد� Uعبدك اخلاطئ : رصخُت ..ٔايقنُت ٔانه يوم احلساب..<ّمن اليت ا ãتُبُت § رب ٔا

  .)35("…  ٔارمح الرامحنيساحمين §..الفاسق
ٕاال ٔاهنام وحسب ما , ممن تعّودوا ولوج السجون" الراعي كشلك"و" عوض العويض"اكن 

فالهتم , مل يشهدا تعذيًبا هبذه القساوة وهذا يرجع لنوع الهتمة" عوض العويض"صوره لنا 
, ٌة سـياسـيةٔاما هذه املرة فالهتمة كبرية وخطرية ٕاهنا ُهتم, )الرسقة والتحشيش(السابقة اكنت 

فٕاهنم وال شك يف الهتم السـياسـية , فاحملامون اÐين اكنت هلم براعة يف ٕاخراج املهتم بريء
ٕاىل جانب التعذيب اجلسدي جند , تنهتـي براعهتم وذاكؤمه يف حل ٔاصعب املش=ت

, والتحقري ٔاثناء معلية التحقيق وÚسـهتزاءالتعذيب النفيس املمتثل يف السخرية والشـمت 
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, هللا عز وجل هبا ور من شأهنا ٔان جتعل الّسجني يرى ٕانسانيته وكرامته اليت عززههذه أالم
ã يف اسرتدادها يف خضم ت� أالجواء القمعيةظتنصهر ٔامام ö ريه وال حي�.  

فقد , فهـي للمجرمني ٔايضا, و�لطبع فٕان مراكز التحقيق ليست حكًرا عىل أالبر§ء فقط
بعد ٔان ثبت " الراعي كشلك"و" السالموين"زوجة  "حماسن عبد الباري"ٕالهيا  اقتيدت

ومهنا غري ذÅ مثلام  Úنفراديةوجلسات التحقيق مهنا , تورطهام يف جرمية قتل السالموين
فاجللسات الثنائية " الراعي كشلك", "حماسن", "ٔابو ا�د", "عوض العويض"حدث مع 

  .يديل به � املهتمني غايهتا ٕاكتشاف احلقيقة حىت من خالل ال=م املتناقض اÐي
مبثابة فُسحة السرتجاع اÐات وحماسبهتا والن�دم عىل …" :فقد بدت يف الرواية, الزنزانةالزنزانةالزنزانةالزنزانةٔاما 

�ة, ما فات   .)36("والنظر يف أالمور بتدبر وروي
عىل لك االهتامات الباط� والزائفة اليت , نفسه ويندمُ " عوض العويض"ففي الزنزانة يراجع 

ٔانت § عوض  " :فهو خياطب نفسه  قائالً , "ٔايب ا�د شاهني"و" حسب هللا"ٔالصقها بـ 
  .)37( "وخس وابن حرام

مزيد من …مزيد من الطاعة " لـ فقد استمثر فرتة مكوثه يف الزنزانة " ٔابو ا�د شاهني"ٔاما 
  .)38("…مزيد من العمل…الصرب

احلرمان اÐي حلقه جّراء  وعد� هذه أالمور حلوال رسيعة لوضعه املتأزم وفهيا تذك�ر ٔابو ا�د
لكنه مل يرخض , من الكهر�ء واملاء وÚسـتفادةعدم قبوö تقدمي رشوة مقابل رخصة للبناء 

فهذه تعد ٕاشارة ٕاىل ٔان الظمل , ÅÐ وحتّدى رئيس ا�لس احمليل فأقام قواعد بيته وبناه
  .جذوره ممتدة حىت خارج ٔاسوار السجن ودهالزي الزنزاãت

ٔان أالمر ال خيرج عن كونه  "ٕاىل " حسب هللا"وبعد ٔاخذ ورد يصل  ,ويف الزنزانة
 ارضب" مرسحية عبثية ال يقصد مهنا سوى ٕارهاب الناس وختويفهم يف ضوء املثل السائر

  .)39( "املربوط خيف السايب
ويبدو ُممال فٕان , وٕاذا اكن اليوم يف السجن يهتيأ للسجني ٔانه يتجاوز أالربعة وعرشين ساعة

عىل قضاء وقته اململ القلق الطويل بقراءة القرآن فقد اكن …"هللا اسـتعان محمد حسب 
ويرضُب ö أالمثال الكثرية اليت تُنرض , وُخيفف عنه آالمه النفسـية اجلاحمة, يشعر ٔانه يؤنسه
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  .)40("قلبه وروحه �ٕالميان
يف يف ماكن ُمغلٍق موحش ممل ال حياة تنبض  مكوثهفرتة " محمد حسب هللا"هكذا اسـتغلّ 

  .ٔارجائه
يتجىل لنا  مراكز التحقيق والسمراكز التحقيق والسمراكز التحقيق والسمراكز التحقيق والسججججن والزنزانةن والزنزانةن والزنزانةن والزنزانةمن خالل دراسة هذه أالمكنة الثالثة    

, نقل مأساة آالف املظلومني اÐين يقبعون خلف ت� القضبان احلديديةو , صدق التصوير
كطرق , الشديد بوابة مفتوحة ملناقشة موضوعات عديدة �نغالقهاوهبذا اكنت هذه أالمكنة 

, جسني سـيايس(ملساجني وكيفية متضية  أالوقات يف السجون  ؤانواع املساجني معام� ا
  .ٕاخل…جسني مدمن خمدرات, جسني سارق

        ::::أالماكن املفتوحةأالماكن املفتوحةأالماكن املفتوحةأالماكن املفتوحة    - - - - ب ب ب ب 
اكنت شوارع قرية الر�يعة �نفتاiا كفي� �حتضان ما جييش يف نفوس  ::::القرية وشوارعهاالقرية وشوارعهاالقرية وشوارعهاالقرية وشوارعها    - - - - 1

Å يف احلشد الكبري من ٔابناء القرية وقد متثل ذ, ساكنهيا من مشاعر سقم وخسط واستناكر
والسـياسة العراقية القمعية لكن رجال , اÐين خرجوا منددين بتخاذل احلكومة املرصية

يف " النعش"وضع الناس , حيK حدث الصدام ", أالمن وقفوا يف وجه الشعب وتصدوا هلم
خان الكثيف عرب القرية وتفرقوا حتت عباءة من ا·" كوبري"الطريق العام عىل مقربة من 

  .)41("... اجلهات ا'تلفة
هكذا اكنت صورة الشارع يف الرواية يه ماكن لكشف مساوئ أالنظمة وانتقادها يف جو 

ونعش ملقى ورضب واعتقال وهروب وقنابل , ميلء �لضجيج والصخب دخان متصاعد
  .خلا...مسـي� لzموع

رفقه من ٔاهايل القرية حنو  ومن" حسب هللا"وشوارع القرية يه املاكن اÐي سار فيه 
  .وخالل سريمه انضمت ٕالهيم كوكبة ٔاخرى من ٔابناء القرية, ليعرتفوا لها �مجليل" برامع"بيت 

حيزنون , هبذه إالطالالت البسـيطة واملشاهد العابرة ظهر ٔابناء القرية متوحدين متالمحني
  .ويفرحون لبعضهم البعض, لبعضهم البعض

وهو ÚهÙم �لزراعة وانتشار , ك مظهر آخر ملفت للنظرهنا, ٕاضافة ٕاىل هذا املظاهر
وهكذا ...وهذا يعين ٔاهنم يعمتدون عىل الغذاء الطبيعي اÐي مل تلوثه آالت املصانع, احلقول
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يف معظم أالعامل الشعرية والنرثية ميثل منشأ احلياة البرشية القريبة من ... "يبقى الريف
والعالقات , لعذبة واخلرضة الشاسعة واملناظر اخلالبةالطبيعة حيث الهواء النقي واملياه ا

  .)42("... إالنسانية امحلميية
عد خصيصا السـتقبال املُفرج  ":":":":ميدان Úحتفالميدان Úحتفالميدان Úحتفالميدان Úحتفال""""ماكن احلفل ماكن احلفل ماكن احلفل ماكن احلفل     - - - - 2222 Uهو عبارة عن ماكن ا

وبرامع يه صاحبة الفكرة يف , وٕابداء الفرحة مبناسـبة عودهتم ساملني, عهنم من ٔابناء القرية
ٕاقامة رسادق خضم ترفرف عليه أالعالم والزينات وتتألق أالضواء ..."ٕاعداد هذا املاكن

وترتب حلقات اÐكر , وتنحر ا�Ðحئ يك يألك الناس يف هذه املناسـبة السعيدة, امللونة
اء, وقصائد املدحي النبوي بعودة الرجال  احتفاالوذÅ , وقراءة القرآن من بعض مشاهري الُقر�

  .)43("ا بعيد احلرية اÐي مل تر ö القرية مثيًال قبل ذÅوابهتاجً , ٕاىل ٔاحضان قريهتم
وذÅ حىت يتسـىن للجميع املشاركة يف هذا , حسب هذا الوصف يبدو املاكن فسـيًحا

  .احلفل العظمي
, صورة لٔالمة يف حال تواضعها ومهوØا ومش=هتا "ٕان هذا احلضور املكثف للقرية يُعد

  .)44("... إالصالح وٕارادهتا يف موا<ة القوى القاهرة ويف حال متّردها عىل الظمل ورغبهتا يف
جاءت سـيارة جندة ببوقها املعروف اÐي ال  "قدوم الركب بوصف دقيق ٕاذ حظيوقد 

وخلفها السـيارة املرسـيدس الفاخرة اليت جتلس فهيا النائبة , يكف عن ٕاصدار أالصوات
 الرجال املفرج عهنم مث ظهرت حاف�, وسـيارات ٔاخرى مرافقة" سعاد ا·�ح"احملامية 

  .)45( "...وقد اختلطت هتافاهتم ؤاصواهتم الفرحة, ؤايدهيم تلوح من النوافذ
ن عنه بطريقهتن  عىل هامش هذا املشهد صورة للتعبري عن الفرح لصبا§ القرية حيث عَرب�

  .ابهتاجأاضفت عىل اجلو , وذÅ برتديد ٔاغاين شعبية, ا'تلفة
فهم مثال للجسد , عّربت بطرق شـّىت عن فرحهتا بقدوم ٔابناءهإاذن فالقرية هبذا الشلك    

وذÅ حيK , الواحد اÐي ٕاذا اشـتىك منه عضو تداعت ö اكمل أالعضاء �لسهر وامحلى
  .وبعد إالفراج عهنم ها حنن نرى الفرحة هت%ز كيان امجليع بدون اسـتثناء, العتقاهلمحزنوا 

ٔاهايل القرية وحماصي- الزراعية تعّرضت للرسقة  هو املصدر أالول لرزق ٔاغلبية ::::احلقلاحلقلاحلقلاحلقل    - - - - 3333
يه ٔاول من " برامع"كام ٔان , اÐي حاول الاكتب الرتكزي عليه يف الرواية" العنب"خصوًصا 
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  ).قرية شرناق(وقد نقلت هذا عن قرية ٔاخوالها ا�اورة هلم , ٔادخل زراعة العنب للقرية
وجتمع املعلومات , تتفقد لك يشء بنفسهاو , متّر يوميًا عىل حقول العنب..."وقد اكنت برامع

  .)46("... اخلاصة �لسقي ومواعيده و�ملبيدات احلرشية ؤانواعها من املصادر املوثق هبا
فهم هيمتون هبا حىت يف ٔاح� الظروف              , والزراعة يه من ٔاولو§ت ٔاهايل القرية

وٕاال �رت , Øام جرى من ٔاحداث ٔالن رعاية املزروعات واحليواãت البُد� ؤان تسـمتر... "
  .)47("... أالرض وضاعت احملاصيل

مث نقلت " الراعي كشلك"جرمية قتل السالموين يف حقول  ارتكبت -ٔايضا -ويف احلقل
فاحلقل �ٕالضافة ٕاىل أنه مصدر معييش ٔاسايس للقرية هو ٔايضا , "برامع"اجلثة ٕاىل حقول 

  .مرتع للجرامئ الكربى اكلرسقة والقتل
وشأنه يف ذÅ شأن ٔاغلبية أالمكنة يف , السارد بوصف احلقل اهÙمظ هو عدم املالح

  .الرواية وقد ركّز عىل ما وقع فهيا من ٔاحداث ومواقف
عةعةعةعة    - - - - 4 %% مصطفى "ُجسل فيه حدُث واحد وهو قتل , خال من الوصف, يه ماكٌن مفتوحٌ : : : : الرتالرتالرتالرت%%

 ":  الرتعة مث قال لهاحيث قيل ٔان السالموين اكن يسـتحم يف, لزوجته أالوىل" السالموين
ãوليين املالبس مفّدت يدها ٕاليه �ملالبس جفذهبا ٕاىل الرتعة ؤامسك رٔاسها بقوة مث مغسها 

ل احلادث غرقًا, يف املاء حىت غرقت وماتت امجليع ٔاهنا ماتت  اعتقدوهكذا . )48("... وُجسِّ
  . واستبعدوا ٔان تكون مقتوÊ, غرقًا

اتفقت يه مع الراعي كشلك ودب�را , "اسن عبد الباريحم"بـ " السالموين"وبعد ٔان تزوج 
Åام مل يفعال ذ   .مًعا مكيدة قتل السالموين وقد فكرا يف قذفه يف الرتعة لكهن�

  .اكنت مرسًحا للجرامئ اليت يشوهبا الغموض واللبس, ٕاذن فالرتعة يه أالخرى
وقد اكن حضورها عبارة , اردمل حتظ املدينة �هÙم �لغ يف التصوير من قبل الس: : : : املدينةاملدينةاملدينةاملدينة    - - - - 5555

عن ٕاشارات رسيعة مل نسـتطع ٔان نلمس مهنا حقيقة شعوره حنوها ٔاهو حب وٕاجعاب ٔام كره 
التقاليد أالدبية ..."رمغ ٔان , فقد وقف مهنا موقف احملايد ومل يعرب عن و<ة نظره, وعداء
 حني تنال من عىل, عربية اكنت ٔاو غربية تُمجد القرية وتتغىن بطبيعهتا أالخاذة, والفنية

  .)49("...املدينة وتذُم ٔاحياءها الصناعية القذرة
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, وتنوّع ٔاماكهنا, اتساعها وخضامهتا وقُّوهتا..."ويف املقابل جند من ٔاغرهتم املدينة من حيث
وتؤدي هذه احملاسن ٕاىل شعور إالنسان �حلرية , وختصصها وكرثة مواردها البرشية واملادية

والتحرر والتخلص من القيود ÚجÙعية اليت تفرضها عليه القرية  اختياراتهاملمتث� يف تعدد 
  .)50("وعالقاهتا البرشية امللتحمة ومتسكها �ٔالعراف والتقاليد, بسبب ضيقها

وما اكن ليكون لوال خدمهتا لٔالحداث , ايذكر املدينة Øمًشا ومقًص  ٔان  واملالحظ ــ ٔايضا ـ 
بل ٔالن املاكن الرئييس , اهتميش ال يعود ٕاىل نبذهوهذا إالقصاء وال , اليت تدور يف القرية

  ..ٔالحداث الرواية هو القرية
غذاءها اسرتاحت يف ٔاحد " برامع"فعندما تناولت , لك ما ُذكر عن املدينة هو فنادقها

كام ذكرت أالرضحة ويه املاكن , "سعاد ا·�ح" الفنادق قبل ٔان تذهب ملقاب� النائبة 
وقد ذكر السارد , ها ينتظرها عندما ذهبت خفية ٔالحد احملامنياÐي تركت فيه برامع سائق 

  .الفنادق وأالرضحة دون ٔان يتطرق ٔالي وصف ال خار* وال داخيل
ً ومالذا للمظلومني واملُطالبني حبقوقهم , "ملكة العنب" املدينة يف رواية  بدت ملجأ

 املدينة لتقابل فربامع عندما فكرت يف مساعدة املعتقلني ذهبت مبارشة ٕاىل, املهدورة
مث توصلت ٕاىل وسـي� ٔاخرى فّعاö ويه التحدث ٕاىل ذوي الوجاهة , احملامني واحملافظ

ذات النفوذ , ٕاحدى ãئبات جملس الشعب, "سعاد ا·�ح"ومن َمث� جلأت ٕاىل , والنفوذ
  .املمتد وال=م اÐي ال يرد

وهذا ما , ٕاال ٔاهنا تتطلُب املال, املدينة رمغ ٔاهنا مفتاح للمشالك اليت صعب حلها يف القرية
  .وقدر الاكدح فهيا ٔان يعيش Øضوم احلقوق, ال يتوفر للجميع

خاصة أالزهر اÐي ُذكر برصحي العبارة يف , واملدينة قبل لك يشء يه ماكن لطلب العمل
قىض بضع سـنوات يف  "" عبد الشايف وهدان" فقد قال الراوي أن العمدة , الرواية
تلقى تعلميه يف املدينة هو " محمد حسب هللا"و, )Ú ..." )51بتدائيةل ٕاال وٕان مل يمك, أالزهر
واالٔكيد ٔان هاذين " معهد الرتبية العايل" و" لكية اللغة العربية"وذÅ ٔالنه خترج من , االٓخر

ٕاضافة , م قرية صغرية مراكز علمية خضمةضفليس من املنطقي ٔان ت,  املدينةاملركزين اكن يف
  .شار مراكز العمل يكون يف املدائنٕاىل هذا فٕان انت 
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 ًãفقد فكر               , للفرار والهروب من املش=ت كام اكنت املدينة يف الرواية ماك
إالجازة الصيفية ٔالن ·يه ٕاحساس غامض  انهتاءٔان يعود ٕاىل القاهرة قبل ...""حسب هللا"

  .)52( "... �قرتاب مش=ت
" هبا برامع ٕاىل املدينة يه  انتقلت سـي� النقل اليت و     ::::الطريق بني القرية واملدينةالطريق بني القرية واملدينةالطريق بني القرية واملدينةالطريق بني القرية واملدينة    - - - - 6666

اليت يقودها سائقها اخلاص وقد ٔاّجل السارد وصف الطريق ٕاىل حني عودة " السـيارة
وهنا , وتشعر �الرتياح ٔالهنا عائدة ٕاىل قريهتا وقد ٔاّدت واجهبا, ويه مغمورة �لفرحة" برامع"

فعند قراءة هذا املقطع , ملدينة وصًفا رائًعاالطريق الرابط بني القرية وا" الكيالين"يصف 
...  " :الوصفي حنس وíٔنه صورة متحركة Ðاك الطريق قد وضعت ٔامام ãظرينا فهو يقول

الطريق الضيق املرصوف ميتد حتت ٔاسداف الظالم احلاÅ وأالجشار عىل اجلانبني مثق� 
, أالخرى ãمئة اكلهبامئ الرابضة ٔاماØاؤابنية القرى يف الطريق تبدو وíّٔهنا يه , بتيجاهنا املعمتة

, وíٔهنا تعبت من طول النباح صباح مساء, وال=ب تنبُح ٔاحياãً بأصوات مبحوحة
  .)53("...وومضات شاحبة من النور تتلّصص عىل سطح مياه الّرتع الضيقة الشحيحة

ٔامكنه دون هذا الوصف ا·قيق ندر حضور مثي- يف الرواية فكثًريا ما ميُر الكيالين عىل 
فسحة السرتجاع ٔاحداث مؤملة  -ٔايضا -كام اكن هذا الطريق.ٔان يتوق�ف واصًفا ومتأمال

  .)54(وذكر§ت طريفة ومجي�, وجسـمية
        : : : : خالصة خالصة خالصة خالصة 
 حتفل مل  ٔان الرواية املغلقة واملفتوحة بنوعهيا عن أالمكنة  احلديث  خالل  من يالحظ 

وٕابراز , دمي ومضات خاطفة ورسيعة عهنابتق اكتفت بل , بوصف أالمكنة وٕابراز جاملياهتا
تبليغها  املراد رتكزي عىل الفكرة الدفع وترية أالحداث ولعل� ذÅ يعود ٕاىل  بغية وظائفها 
القارئ ، وقد ٔادت أالمكنة بنوعهيا ــ املغلقة واملفتوحة ــ ٔادوارا داخل خارطة /  للمتلقي

وبلورة أالحداث ونقل صورة ãطقة الرواية بل ٕان أالمكنة اكنت كبنية سامهت يف تشكيل 
  .للمتلقي  
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    و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
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الواقعيــة إالســالمية يف روا§ت جنيــب الكــيالين، الطبعــة :  حلمــي محمــد القــاعود -)44(
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