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الدكتور علي كمـال الـدين الفهـادي أسـتاذ األدب           (تم اختيار القاص الموصلي     
 لما تحمل قصصه من تقنيات فنية       ميداناً للبحث )  جامعة الموصل  –اإلسالمي في كلية اآلداب   

متماسكة إلى حد كبير فضالً عن لغته ذات الحس الشعري وهي ثمان قصص قصيرة نشرت               
، صـافات  ) ١٩٩٩(سيدة النور والفرس األصـيل  :  على وفق اآلتي ٢٠٠٤-١٩٩٩ما بين  

، حوريـة  ) ٢٠٠١(، البائس والطريدة ) ٢٠٠١(، سيدة األبراج  ) ٢٠٠٠(في سماء األقصى    
، الثـور والحلبـة     ) ٢٠٠٣(، الجواد والراية    ) ٢٠٠١(، معلمة النهر    ) ٢٠٠١(دي ظهر   وا

  ) .٢٠٠٤(والمصارعة 
حوت قصص علي الفهادي مقاطع وصفية متنوعة األشـكال والتعـابير أظهـرت             
المكان ومحتوياته من حيث كونه وعاء للحدث وللشخصية بشكل تأطيري متميز ، لذا جـاء               

من خالل تحليل النصوص القصـصية      ) ن في قصص علي الفهادي    المكا(هذا البحث ليدرس    
  . وبيان أبعادها الفنية والجمالية والكشف عن الدالالت التي تمخضت عنها 

وخص . قام البحث على مدخل وثالثة مباحث تضمن المدخل تحديد مفهوم المكان            
، أما المبحث   من حيث المكان العام والمكان الخاص       ) وصف المكان (المبحث األول بدراسة    

 الفـضاء الواصـل ، والمكـان      / من حيث فضاء العتبة     ) انماط المكان (الثاني فكان لدراسة    
المكـان  / المكان اآلني ، والمكان المسرحي      / المكان المعادي ، والمكان التاريخي      / االليف  
رؤيـة  ال: من خالل ) الرؤية للتعرف على المكان(أما المبحث الثالث فتنأول دراسة   . الكوني  

  .التجزيئية ، والرؤية المشهدية ، والرؤية الشمولية 
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Place in Ali Fahadi Stories: Analytical Study 
 

ABSTRACT 

 
The Muslawi writer, Dr. Ali Kamal Al Den Al Fahadi, lecturer 

of Islamic Literature at the College of Arts, Mosul University, is 
examined here for the coherent and artistic features that characterize his 
stories in addition to their poetic and sensitive language. They include 
eight stories published for the period 1999–2004 including: Light 
Mistress and the Original Horse (1999), Equities in Al Aqsa Sky (2000), 
Mistress of Towers (2001), The Depressed and the Prey (2001), Dhuhur 
Valley Angle (2001), River Teacher (2001), Horse and Banner (2003), 
Ox, Yard and Wrestling (2004).  

Ali Al Fahady stories included various descriptive section and 
expressions showing place and its contents as a container for the event 
and personality in a distinctive framework. The study deals with the 
place in Ali Al Fahady stories through analyzing the narrative texts to 
show their artistic and aesthetic dimensions to reveal their significances.  

The study consists of an introduction and three sections where 
the introduction identifies the concept of place. Section one examines 
place description concerning general and private place. Section two 
deals with patterns of place concerning threshold space/ connecting 
space, tamed place/ usual place, historical place, spontaneous place, 
theatrical place/ universal place. Section three deals with vision to 
identify place through the portioning, scene and universal vision.  

 
 

مساحة هندسية ذات أبعاد هندسية أو طوبوغرافية تحكمهـا المقـاييس           "يعد المكان   
والحجوم ، ويتكون من مواد وال تحدد المادة بخصائصها الفيزيقية فحسب ، بل هو نظام من                

لجهد العالقات المجردة فيستخرج من األشياء الملموسة بقدر ما يستمد من التجريد الذهني أو ا         
فالمكان وسط يتصف بطبيعة خارجية أجزائه ، إذ يتحدد فيه موضـع أو          . ) ١("الذهني المجرد 

محل إدراكاتنا ، وهو يحتوي على كل االمدادات المتناهية ، وأنه نظام تسأوق األشـياء فـي     
  . )٢(الوجود ومعيتها الخصوصية في تالصق وممارسة وتجأور وتقارن
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صية إذ يظهـر مظـاهر الحيـاة التـي تعيـشها            يمثل المكان وعاء للحدث وللشخ    
وعلى ذلك يكـون    . )٣(الشخصيات كما يحوي األحداث التي تنمو مسيرتها ضمن إطار محدد         

إذ  . )٤("الكيان االجتماعي الذي يحتوي على خالصة التفاعل بين االنسان ومجتمعـه          "المكان  
وهو يعكس سـلوك    . )٥(تيعد نظاماً من العالقات ووسطاً حيوياً تنسجم من خالله الشخصيا         

فاإلنسان ما هو إال    . )٦(الفرد ومشاعره وأحاسيسه وهو الذي يحدد طبيعة الشخصية وسماتها        
يشكل المكـان  . ) ٧(وليد البيئة تخضع بنيته الجسدية والنفسية للطبيعة وما يعتريها من تغيرات  

بـرر صـفات   ركناً مكمالً للشخصية فضالً عن وظيفته في تفسير الشخصية إذ من خاللـه ت  
وتتـشكل  . ) ٨(الشخصية وطبائعها ومعالمها الداخلية والخارجية عن طريق مواقفها وسلوكها        

  . ) ٩(األمكنة من خالل األحداث التي تقوم بها الشخصيات
  وصف المكان : المبحث األول 

إذ يعمل الوصف علـى تـشكيله   ) ١٠(يعد الوصف من أهم األساليب في تقديم المكان 
والمكان ال يكون فارغاً ومهمة الكاتب تكمن في أن يمـأل           . ) ١١(مقاً داللياً ومنحه حضوراً وع  

  . ) ١٢( ما يحتويه من أشياء لها عالقات بشخصيات القصةالمكان بوصف
 

إن للمكان أبعاداً نفسية فضالً عن وظائفه الفنية وأبعـاده االجتماعيـة والتاريخيـة              
ال تفارقه ، حتى أننا نسترجع هـذه الـسياقات واألبعـاد عنـد              والعقائدية التي ترتبط به ، و     

كما تتسع داللة المكان بما يرتبط به من سـياقات          ) ١٣( للمكان نفسه أو ما يرتبط به      ااسترجاعن
ويتشكل المكان وتتـضح  . ) ١٤( واجتماعية ومن ثم يرتفع إلى درجة النموذج التصويري ةنفسي

 ، فالواقع يبقى خارجاً ما لم تجِر فيه أفكار يضع مـن             أبعاده من التأثير االجتماعي والفكري    
  . ) ١٥(خاللها اإلنسان معنى جديداً ألبعاد ذلك المكان

 
هو المكان الذي ال يتدخل اإلنسان في صنعه ويرد في قصص علي الفهادي علـى               

  .  تحتهما من أمكنة فرعية ياألرض والسماء وما تنطو: وفق نمطين 
 

  .  )١٧("قد التقت سماؤك باألرض . ") ١٦("األرض تدور تدور"
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 الملـيء بالدهـشة   ) وادي ظهـر  (كما في   ) األودية(ومن األمكنة التابعة لألرض     

الذي "الساحرة والطبيعة الممتعة بمشاكساتها العجيبة إذ يبين القاص سبب التسمية بهذا االسم             
 نفالحين لظهور خصبه واستواء زرعه ، وحـسب المـؤرخي         سمي كذلك حسب الزراع وال    

إلظهار حقائق األحداث وأحوال األمم ، وعلى رأي الفلكيين لظهور الشمس من خاللـه فـي      
انطلقـت  : " ويذكر القاص الوادي من حيث عنقـه وجانبـاه   )١٨("أبراج السعد وأبراج النحس  

 واستقر بنا المقـام علـى أحـد         السيارة بنا في طريق تتلوى بين السفحين حول عنق الوادي         
   . ) ١٩("جانبي الوادي في مكان يرصد الغادي والرائح

الـذي  ) عبقر(بهذا االسم مع ذكره لوادي      ) وادي ظهر (ويكمل القاص سبب تسمية     
لظهور الجنيات في سفوحه وجنباتـه فهـو   ) ظهرا(وتقول العوام سمي : "شبهه بوادي ظهر    

مى ظهرا لظهور ساكنه فمن سكنه نال الفوز والظفـر       ويقول العراف س  ) عبقر(شقيق لوادي   
  .  )٢٠("والغلبة

وال يكتفي القاص بذكر أسباب تسمية وادي ظهر وبيان تفصيالته بل يـذكر قـول               
من رأى نفـسه فـي   : وقال معبر الرؤيا " معبر الرؤيا ليعطي لهذا المكان بعده بشكل واضح  

وس المسافة من قعره إلى قمة جبله فـإذا  قعر وادي ظهر فقد أظهره اهللا على عدوه بقدر معك 
   . )٢١("رأى نفسه يؤذن فيه بلغ الرياسة في قومه بقدر مدى صوته

 
إذ يذكرها القاص لتدل على الشموخ واألنفـة   ) الجبال(ومن األمكنة التابعة لألرض     

 هبطت  لم يكن في يدي غير ثوبها الذي صار مظلة        "والكبرياء ضمن أحداث مالحقة الحورية      
كما يذكر القاص قمة الجبـل       . ) ٢٢("بي على جانب من سفح الجبل تفقدت جسدي كان سليماً         

 للداللة على وصول آخر حد فـي  ) ٢٣("لما وصلنا إلى القمة نظرت من أعلى الجبل : "وأعاله  
  . محاولة البحث عن الحورية باستنفاذ الحد األقصى من ذلك 

 
وهو يفتح النافـذة المطلـة      ) : "غابات دجلة (وناً بنهر دجلة    ويأتي ذكر الغابات مقر   

 بتحديد مكـان  ) ٢٤("على جامعة الموصل من ورائها غابات دجلة تبسم للصبح ابتسامة مشرقة 
وفي نص آخـر    . وجودها وراء جامعة الموصل وبيان قيمتها الجمالية والسيما عند الصبح           

جيرها طارت كل عـصافير الغابـة والحمـام         تأتي الغابة موضعاً لسقوط طائرة فيها بعد تف       
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ودوى صوت عظيم فجر طائرة سقطت فـي الغابـة فالتفـت حولنـا رفـوف العـصافير             "
  . ) ٢٥("والحمامات

 
. من شاطئ وبحر ونهر وبئـر       ) المسطحات المائية (ومن األمكنة التابعة لألرض     

قصر منتصب على شاطئ عدن قد "قصر  إذ يأتي وصفها مقرونا بال    ) شواطئ عدن (ومن ذلك   
جوانبه الداخلـة   " أما ذكر البحر فيقترن أيضا مع وصف القصر        . )٢٦("ضرب الموج جوانبه  

مقترنـا بالغابـات    ) نهر دجلة (ويذكر القاص    . )٢٧("في البحر وأحاط الرمل بجوانبه األخرى     
متألق الزرقة ألقاً نابعـاً     تلتقي اشراقاتها بصفاء األفق ال    .. من ورائها غابات دجلة     : "والسماء

أما النهر فيأتي ذكره مفرداً أو مجموعا باقترانه بالصيد تارة           . )٢٨("من زرقتي دجلة والسماء   
سحب الخيط على دورات حتى أخرج السنارة وقد علقت بها أنثـى الـسرطان أمـسكها                : "

ت فـي   ليخلصها من السنارة عضت خنصره فنفض يده نفضة قوية سريعة فأفلتت يده وغار            
ويأتي وصف امتداد النهر والسعي نحو تأمله لتلمس القيمة الجمالية التي يعطيهـا             . )٢٩("النهر

ويأتي نص مفرد النهر وجمعـه مـن        . )٣٠("نظرت إلى امتداد النهر وصاحت انظر     " المنظر
ـ  . )٣١("نحن شققنا األنهار. األنهار كتبوا . جمع النهر األنهار "خالل تدريس الطلبة     ر أما البئ

  .  )٣٢("فرأيت بئرا عميقة في أسفلها مراة الماء الصافي: "فيأتي ذكره من حيث العمق 
 

" . واختلطت زرقة السماء بزرقة البحر    "يأتي وصف لون السماء مقترنا بلون البحر        
وحملتنا السيارة تتابع الشمس المغادرة لسماء صنعاء       "وتأتي السماء مخصصة بمدينة صنعاء      

 ويرجع القاص من جديد إلى بيان تأمل القيمة الجمالية للمكـان إذ يـذكر               )٣٣("المغربباتجاه  
كمـا   . )٣٤("وكلما التقت سماء بنهر في أفق التقينا وهجـاً أو نـورا           "السماء مقترنة باالنهار    

أرعدت السماء ثالثـة سـبحانك اللهـم        "يصف القاص الرعد والمطر اللذين يقترنان بالسماء        
 كما تقترن الـسماء بـدعاء   )٣٥("ف علينا وأغمضنا عيوننا حتى كفت السماء   وانهمر مطر كثي  

على حين راحت قلوب كثيرة تتجـه إلـى اهللا          : "الناس وهي تشخص بإبصارها نحو السماء       
   . )٣٦("وأكف ضراعتها تبتهل إليه شاخصة بأبصارها نحو السماء

إذ يأتي  ) السماء (ويقترن مكان السحب والغيوم والشمس والقمر مع المكان األساس        
كذا احتشدت السحب الغربية الـسود فـوق        "بأنها سود ومن ناحية الغرب      ) السحب(وصف  

أما الغيوم فيأتي وصفها مع صـعقات        . )٣٧("األقصى المبارك فغطت العتمة ساحته ونواحيه     
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وافق صعقات البرق الذي صعق الغيوم صعقات جلت شيئا منها بدا كأنه كوى فتحت              "البرق  
أما الشمس فبدأ بأشعتها ثم ذكر كيف ستغادر المكان أي فـي حـال               . )٣٨(" متالطم في موج 
 كمـا جـاء   )٣٩("وحملتنا السيارة تتابع الشمس المغادرة لسماء صنعاء باتجاه الغـرب   "غيابها  

أوشك الفجر على البزوغ بيد انـه يعـالج         "وصف الشمس بالشروق الذي يتبع بزوغ الفجر        
ك لينشر خيوطه استعدادا الشراقة الشمس ، بقيت محلقة لم تغادر           بعسر شق ظالم الليل الحال    

كانت الشمس "كما جاء وصف الشمس بالغياب مع وجود ضوئها الساطع        . )٤٠("سماء صنعاء 
أما القمر فقد كان بـدرا       . )٤١("على وشك المغيب ضؤوها ساطع لكنها محجوبة وراء الجبل        

كما جاء وصف القمر بالغياب      . )٤٢("د مأل المكان  كان شعاع القمر بدرا ق    : "أنار المكان كله    
كان البدر قد تراجع إلى البحر وأخذ نـوره      . ")٤٣("وأوشك الفجر على البزوغ   ...غاب البدر   "

  .  )٤٣("ينزاح عن الشاطئ
 

وقد جاء هذا النمط من األمكنة    . هو المكان الذي يتدخل اإلنسان في صنعة وإنشائه         
 علي الفهادي من حيث المدن ، والقـصور ، والمـإذن والقبـاب ، والـساحات                 في قصص 

  . والشوارع ، والحقول والغابات الصناعية ، والمدارس ، والمالعب الرياضية ، والمتاحف 
 

كانت : "قد يأتي ذكر المدن في قصص علي الفهادي والسيما سيناء وغزة وصنعاء             
 أو يـأتي ذكرهـا   )٤٥(" أو منصورا من سينا أو مـن غـزة      أمي نذرتني لألقصى آتيه شهيدا    

: أو  .  )٤٦("طارت طيور الصافات وطافت عواصم العرب ومـدن األمـة         "ووصفها تعبيريا   
  . )٤٧("صفا الجو في صنعاء بعيد الظهيرة"
 

جاء وصف القصر بعدة صفات بانتصابه على شاطئ عـدن أوالً ، وقـد ضـرب           
ويشبهه القـاص  . في البحر ثانياً ، وأحاط الرمل بجوانبه األخرى ثالثاً         الموج جوانبه الداخلة    

قصر أشبة بقصر غمدان العجيب الذي قالت فيه العرب أن الجـن            : "بقصر غمدان العجيب    
 ، ويفصل القاص فـي      )٤٨("ابتنته وصار شاهدا على الحضارة العربية العريقة ومن أعاجيبها        

نظرت إليه فدهشت لما رأيـت      : "بقه األرضي   وصف القصر من حيث شرفته وسطحه وطا      
على شرفة من شرفاته رأيت شبح امرأة أو سحر امرأة ال ادري من كانت ولعلي أعرفهـا ،                
ثياب بيض شفافة يداعبها هواء البحر على شرفة القصر فتعطي وهجا مضيئاً مـن سـيدتها                
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فت هنيهة ثم ظهـرت  اخت. " )٥٠("غابت لحظة وظهرت على سطح القصر   : ")٤٩("ترتديها التي
   . )٥١("من الطابق األرضي للقصر من الجهة المواجهة للبحر

ومما سبق فالقصر قديم جدا وستتم هندسته من جديد بمعاونة جماعية من المهندسين     
كان ثمة مهندسون وبناءون وعمال يعيدون هندسة القـصر   : "نوالبنائين والعمال والكهربائيي 

... سالك النور ويتجه بها إلى القصر الذي غادرته الـسيدة           وكهربائي يمسك أ  ... من جديد   
تعالى صوت غناء جماعي داخل القصر سنبني بناء جديداً سنبني على أساس القـصر بنـاء                

ويوحي العمل من أجل هندسة القصر في محاولة بعث الحضارة العربية المتألقـة             . )٥٢("جديد
ألجيال بهذا اإلرث الحضاري إلفادة منه      من جديد والتركيز على أمجاد الماضي ، وتعريف ا        

  . في واقع الحاضر وآفاق المستقبل 
من حيـث موضـعه     ) دار الحجر (ويصف القاص قصرا ثانيا هو القصر الحجري        

قصر ينصب فوق صخرة عموديـة فـي        "بالضبط والشارع المؤدي إليه وحجراته وطوابقه       
انحدرت بي  .... عليها حجرات   الوادي عالية على جبل شاهق قد نحتت منها حجرات وبنيت           

طابق أول من حجرات منحوتة صـغيرة      ...  إلى القصر    يالطريق مع الشارع الترابي المؤد    
... حتى بلغت الطابق الخـامس       ... ةفي قلب الصخر ودرجات سلم صغير كدرجات المئذن       

من الـشقيق  ويقدم هذا الوصف الرؤية التاريخية لبلد الي.  )٥٣(..."انطلقت إلى الطابق السادس     
من حيث حضارته التي تعبر عن الماضي الزاهر والكشف عن التطور العمراني والحضاري            

  . العريق 
 

ويـصفها   . )٥٤("ومئذنة منيرة القناديل  "يصف القاص الماذن من حيث قناديلها مرة        
ئذنة اتجه  حتى إذا استوى واقفا في حوض الم      "من حيث حوضها واتجاهها فضال عن عددها        

ولم يشعر المؤذن إال والمئذنة تتأرجح       .. ةاتجه الناس بأسماعهم صوب المئذن    .... إلى القبلة   
وترمز المؤذنة لإلسالم الذي حرر اإلنسان      ) ٥٥( ..."فجد السير إلى المئذنة الثانية      .. من تحته   

قليل مـن شـأن     وجعل له قيمة سامية ، أما المؤذنة المتأرجحة فتدل على حملة الصهاينة للت            
اإلسالم بداللة الثور الذي يريد أن يطمس المعالم اإلسالمية والتاريخية في القـدس الـشريف     

أما القباب فيـأتي وصـف قبـة        . فهذا التأرجح يشير الى بداية هذه المخططات الصهيونية         
فالتقوا علـى قبـة المـسجد       : "المسجد األقصى منها من حيث مرور طيور الصافات عليها          

  .  )٥٦("األقصى



   
)٨( 

 

 
يصف القاص الساحات والشوارع والسيما ساحة األقصى من حيث جوها والفعـل            

لذا احتشدت السحب الغربية السود فوق األقصى المبارك فغطـت          : "القتالي الذي يحدث فيها     
لـوا  العتمة ساحته ونواحيه فيما راح الصبية والشباب يرجمون الصهاينة المسلحين الذين احت           

ويدل احتشاد السحب الغربية السوداء على الحالة المظلمـة          . )٥٧("المسجد األقصى بالحجارة  
التي يعيشها سكان األقصى إذ ترمز هذه السحب لالحتالل الصهيوني لفلسطين فيحال الصبية             

أمـا الـشوارع فيـأتي      . والشباب الى الوصول لحالة انقشاع هذه السحب بالدفاع المستميت          
فسلكت بنا شارعا يطل    : " من حيث إطاللها على الوادي أو كونها شوارع ترابية           وصفها أما 

انحدرت بي الطريق مع الشارع الترابي المـؤدي إلـى          ... على واد ملئ بالدهشة الساحرة      
خطـا نحـو منتـصف     : "كما جاء وصف الشوارع المبلطة وتحديد مـسافتها          . )٥٨("القصر
   . )٥٩("الشارع

 
يحدد القاص الغابات الصناعية بكونها تحوي شجيرات القات فـضال عـن أنـواع             

وكلما دخلت بين الزروع واألشجار ازدادت نشاطا فإذا دخلت         "أخرى من الزروع واألشجار     
أما  . )٦٠("بين شجيرات القات اضطربت كمن يوشك أن يسقط على األرض من شدة اإلعياء            

في كفـك غابـات مثمـرة       : "القمح والشعير واألشجار    : داتها  الحقول فيصف القاص موجو   
 . )٦١("وحقول سنابل من قمح وشعير وأشجار الفستق واللوز وأعذاق نخيل باسـق وغـدير             

ويأتي هذا الوصف ليدل على ازدهار الزراعة في بالد اليمن الـشقيق فـضالً عـن القيمـة        
  .  بأنواعها مع سنابل القمح والشعيرالجمالية التي يمنحها هذا الوصف من خالل ذكر األشجار

 
فـي  ) مدرسة عين البقر  (يحدد القاص في وصفه للمدارس اسم المدرسة ووجودها         

ويحدد في نص وصفي آخر صفوف    . )٦٢("أخوك من مدرسة عين البقر    : "مصر قال العربي    
.. لمسطرة الـسبورة    وضربت با .. دخلت الصف   "المدرسة والسبورة وبابها والشارع الذي تقابله       

ويأتي هذا الوصف للداللة على قيمة      .  )٦٣(" بباب المدرسة على الرصيف المقابل في الفئ       كان
  . العلم وأهميته في تطور المجتمعات ونشوء الثقافات التي تغذي الناس بالعلم والمعرفة 

  
  



   
)٩( 

 

 
: اته وتحديد منتصفه    يصف القاص أحد المالعب الرياضية من حيث ساحته ومدرج        

مأل مدرجات الملعب فقد كـان مـن        ... أما الرياضيون فكانوا في الساحة      ... دخل الملعب   "
ثـم  ... فبدأ الثور استعراضه في الساحة بركضة استعراضية        ... الرجال والنساء واالطفال    

 ويصف القاص ملعبا آخر من حيث سوره ومدرجه       . )٦٤("سلح على قفاه وتوقف وسط الملعب     
أما الملعب فقد أحـاط بـساحته       .. فحاصروه في سور ملعب مدرج كبير       : "الكبير وساحته   

ويلقي هذا الوصف بظالله على اهتمـام النـاس بـأمور الرياضـية             . )٦٥( ..."جمهور عقيم 
  .وتشجيعها مما له األثر في نقل الحياة الشعبية ضمن أحداث القصة 

 
ث التماثيل مع التركيز على مادة التمثـال اال         يصف القاص أحدى المتاحف من حي     

ليست هذه من شمع خالص ... وهو يدخل إلى المتحف ... استوقفه تمثال الشمع "وهو الشمع 
واعرف صياغتها فهي محنطة مطليـة  .. وليست محنطة بل هي نتاج يدي ، اعرف تاريخها   

ة صنع التمثال من الـشمع      وتعطي ماد .  )٦٦(..."وإذ يغادر صاحبه باب المتحف      ... بالشمع  
على التحول والكينونة عبر الزمن ، فالشمع مادة هشة وقابلة للـذوبان ولهـا القـدرة علـى      
التشكيل والصيرورة كيفما يشاء الفنان ، وهذا هو حال الطريدة إذ تشكلت بعدة صور عبـر                

  .الزمن 
 

ة الثانية بصورة قليلـة     يأتي وصف المكان الخاص في قصص علي الفهادي بالدرج        
  .جدا قياسا بالمكان العام إذ يركز على وصف المساجد والغرف 

 
يمثل المسجد مكاناً خاصا للمسلمين يؤدون فيه الصالة لذا يركز القاص في قصصه             
على هذا النمط من األمكنة كما في وصفه للمسجد األقصى الذي يرمز للقدسية وللتدنيس من               

ذين احتلوه على الرغم من الكفاح المستميت ألهله ، ويصفه القاص مـن حيـث               الصهاينة ال 
كذا احتشدت السحب الغربية السود فـوق األقـصى   : "ساحته وقبته ومحرابه ومكان المؤذن      

كان صـوت   ... فالتقوا على قبة المسجد األقصى      ... ساحته ونواحيه   المبارك فغطت العتمة    
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا  : (المقرئ مجلجال ينطق من فوق القبة

 ويأتي وصف المساجد من خالل ذكر خطبة الجمعة وصـالتها والقبلـة             )٦٨( ...")٦٧()تتبيرا



   
)١٠( 

 

أتجه إلى ... حوض المئذنة .... دخول المساجد ... صوت المؤذن للصالة : "واآلذان والمآذن 
لم يعد األمر سرا فقد الح .... صوت المؤذن ... ثانية والمئذنة ال... صوب المئذنة ... القبلة 

الصباح على حين الحت قلوب كثيرة تتجه إلى اهللا واكف ضراعتها تبتهـل إليـه شاخـصة              
   . )٦٩("أبصارها نحو السماء

 
تمثل الغرفة التي تعود للرجل الذي يقابل سيدة االبراج مكاناً خاصاً ذاتيـاً فيـسعى               

الغرفة من حيث نافذتها المطلة على جامعة الموصل ، فضال عن وصف            القاص لوصف هذه    
قال ذلك . افتح نافذتي لي باباً يرضي عني سيدة الهودج      : "الغابات المطلة ، وبابها والكرسي      

وهو يفتح النافذة المطلة على جامعة الموصل من وراء غابات دجلة تبتسم للـصبح ابتـسامة    
فق المتألق الزرقة القاً نابعاً من تغامز زرقتي دجلة والسماء          مشرقة تلتقي اشراقتها بصفاء األ    

طرقت الباب الـريح    .. جلس على كرسيه وأطلق للبصر مديات تجتاز كل مكان إال الغابة            . 
  .  )٧٠("وفتحته على مصراعيه

يمكن أن تكون غرفة الصف في المدرسة مكانا خاصا للطلبة يتلقون فيه العلم مـع               
  التي هي مكانا عأما فيسعى القاص لوصف الصف من حيث قيام الطلبـة     كونه تابعا للمدرسة  

دخلـت الـصف بـسرعة      : " وجلوسهم ، والسبورة والطبشورة والمسطرة والباب والنافذة        
... أمـسكت الطبـشور     ... رشاقتها صاح الطالب قيام قام الطالب وصاحوا عاش الـوطن           

ه هدير طائرات التحالف ثانيـة     دق جرس االنصراف وصاحب   ... ضربت بالمسطرة السبورة    
  .  )٧١("فاختلط بصياح األوالد ينصرفون من باب الغرفة ويتقافزون من نوافذها

  
 

إن عالقة األمكنة بعضها بالبعض اآلخر لها دالالتهـا وأبعادهـا الرمزيـة شـكال      
 عالقات تتعلق بالتناظر أو بالتنـاقص  كما أن األمكنة المختلفة تشكل فيما بينها     . )٧٢(ومضمونا

  . ) ٧٣(وبالجاذبية أو التوتر والنفور
يخضع المكان في قصص علي الفهادي لعدد من التقـابالت التـي تتوالـد عنهـا                

ويمكن أن ندرج هذه التقـابالت  . الدالالت واإليحاءات التي تدل على االبعاد التركبية للمكان     
 اآلنـي ،  /المعـادي ، التـاريخي    /اء الواصل ، األليـف    الفض/فضاء العتبة : على وفق اآلتي    

  .الكوني /المسرحي
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إن فضاء العتبة مصطلح أطلقه باختين في دراسته ألعمال دوستويفسكي إذ لحظ انه            
يستخدم في رواياته فضاء رمزيا خاصا يتمثل بالمـداخل والممـرات واألبـواب والنوافـذ               

لشوارع ، كما قد يتمثل هذا الفضاء في الحانات واألكواخ والقناطر والخنـادق            المشرعة في ا  
والشخـصية هنـا    . والسيارات والقطارات والبواخر إذ يتسم هذا الفضاء بالمواقف واألفكار          

  . )٧٤(تعيش حالة مضطربة ومتأزمة وقلقة
يـا رب   باسمك  "ومن األمكنة التي تدخل ضمن فضاء العتبة النافذة وما يطل عليها            

وهو يفتح النافـذة المطلـة   . الكون أفتح نافذتي لي بابا يرضي عني سيدة الهودج ، قال ذلك         
على جامعة الموصل ومن ورائها غابات دجلة تبسم للصبح ابتسامة مشرقة تلتقي إشـراقتها              
بصفاء األفق المتألق ألقا نابعا من تغامز زرقتي دجلة والسماء جلس على كرسـيه وأطلـق                

  .  )٧٥("ات تجتاز كل مكان إال الغابةللبصر مدي
فالنافـذة األولـى   ) النافذة(و) نافذتي(للنافذة في هذا النص القصصي دالالت متعددة  

تعود إلى المتكلم للداللة على نافذة الغرفة التي تعود لصاحبها المضطرب القلق المتأزم فهـو               
وتتوارد األفكار والمواقـف    يدعو اهللا تعالى بأن يسهل أمره لكي ترضى عنة سيدة الهودج ،             

ويتواشج مع ذلك ذكر النافذة التي تعود للغرفة وما يطـل   . عند هذه النافذة التي عدت فضاء       
عليها من الجامعة وغابات دجلة والمناظر الطبيعية الكونية المتألقة التي تدل علـى االنفتـاح           

   . ةمضطربللحياة وتقابلها الشخصية التي تعيش في وضع متأزم لتحل أمورها ال
ما يربط عالمين أو مجتمعين أو ثقافتين أو ما يدل علـى            "ويقصد بالفضاء الواصل    

كل من هذه ، وما يربط مجتمعا بدائيا بمجتمع صناعي ، أو ما يدل عليهـا ، أو مـا يـربط     
  .  )٧٦("الداخل المختنق بالخارج المنفتح

فـامتألت رئتـي    ) : "وادي ظهر (ومن األمكنة التي يمكن أن تكون فضاء واصال         
انطلقت بنا السيارة   ) ..... وادي ظهر (بهواء رطب ممتع فتح لي آفاق الرؤيا التي يسبح فيها           

 السفحين حول عنق الوادي واستقر بنا المقام على أحد جانبي الـوادي             نفي طريق تتلوى بي   
   . )٧٧("في مكان يرصد الغادي والرائح

لماضي والحاضر ، وبين المجتمع     يمثل وادي ظهر فضاء واصال إذ انه يجمع بين ا         
القديم والمجتمع الحديث الذي يشكل باسمه إرثاً تاريخياً معروفاً عند اليمنيين من حيث سـبب        
تسميته بهذا االسم بحسب رأي الزراع والفالحين والمؤرخين والفلكيين والعامة ، فضال عـن   
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ي وأصوله العريقة فيـراه      ، فهذه األسباب مجتمعة تدل على قدم هذا الواد         ارأى معبر الرؤي  
الغادي والرائح ، وهم في السيارة عبر طويها الطريق الذي تسير فيه بين الـسفحين حـول                 
عنق الوادي ، وبذلك تترابط الثقافات القديمة والحديثة من خالل رؤية االنسان المعاصر لهذه              

  . اآلثار التاريخية العريقة وانعكاساتها عبر الواقع 
  
 

قد تنسجم الشخصية مع المكان وقد ال تنسجم ، فإذا حدث نوع من أنواع االنـسجام         
فإن الشخصيات تحيا فيه وتعيش في ألفة ، وإذا لم يحدث ذلك فستكون الشخـصيات كارهـة    

ويتولد من هاتين العالقتين نمطان من المكان وتشكل فـي          ) ٧٨(للمكان وينشأ نوع من التناقض    
ولكن المصطلح المستخدم المتعـارف عليـه   ) ٧٩(عهما األمكنة الجإذبة واألمكنة الطاردة  مجمو

المكان األليف إذا انسجمت معه الشخصية ، والمكان المعادي إذا لم تنسجم معه إذ يؤكد ذلك                
الصلة التي تربط اإلنسان بالمكان فتظهر هذه الصلة عواطف اإلنسان وانفعاالته وأحاسيـسه             

  . ما في اآلخر على وفق عالقة ألفة أو عداء فيوثر كل منه
ومن األمكنة التي تشكل في مجموعتها األلفة والعداء إزاء الشخصية المتواجدة في            

  : هذا المكان ساحة األقصى 
فيما راح الـصبية    .... كذا احتشدت السحب الغريبة السود فوق األقصى المبارك         "

تلوا ساحة األقصى بالحجارة رشـقا باأليـدي        والشباب يرجمون الصهاينة المسلحين الذين اح     
والمقالع رجما وافق صعقات البرق الذي صعق الغيوم صعقات جلت شيئا منها بـدا كأنـه                

  .  )٨٠("كوى فتحت في موج تتالطم
تمثل ساحة األقصى المبارك مكانا أليفاً ومعادياً في الوقت نفسه ، األلفـة للـصبية               

حجارة ، والتي ارتبطت في نفوسهم روح الكفاح والقتال         والشباب الذين يرجمون الصهاينة بال    
أمـا  : ضد المحتل في حين يكون هذا المكان معاديا للصهاينة الذين تأتيهم الحجـارة رشـقاً         

باأليدي أو بالمقالع فينفرون من وجودهم في هذا المكان الذين يخسرون حياتهم فيـه علـى                
وتنبه المجاهدون إلى خفقات أجنحة     : "يهم  الرغم من احتاللهم له والزالت الحجارة ترشق عل       

ورفيف طيور اخترقت الغيوم من كوى الخرق التي أحدثها البرق لكنهم لم يروا طيرا فعادوا               
  .  )٨١("إلى رشق الجنود الصهاينة بالحجارة رشق غضب يغلي في الصدر
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وتحول الصف الذي هو مكان أليف للطلبة إلى مكان معاد بمجرد سـماع الهـدير               
سمعوا هديرا قويا لطائرات التحالف فكفوا عن القـراءة صـامتين           "ي لطائرات التحالف    القو

فبعد  . )٨٢("وزمت المعلمة شفتيها باحتقار وامتعاض شاخصة بأجمل عينين إلى سقف الغرفة          
أن كان الصف مكان التقاء الطلبة لطلب العلم وقد تعودوا جلوسهم على المقاعد ، والـسبورة          

ون عليها الكتابة والقراءة ، فأصبح لديهم مكانا حميما أليفـا يتحـول إلـى               على الحائط يتعلم  
كابوس بمجرد سماع صوت الطائرات وشعورهم بالعداء له مـن خـوفهم إذ مـا لبثـوا أن        

دق جرس االنصراف وصاحبه هدير طائرات التحـالف        : "انصرفوا من باب الصف ونوافذه      
  .  )٨٣(" باب الغرفة ويتقافزون من نوافذهاثانية فاختلط بصياح األوالد وهم ينصرفون من

  
 

ليس المكان بناء خارجياً مرئياً وال حيزاً محدد المساحة وال تركيباً من عدة غـرف           
يستحـضر  "والمكان التاريخي   . ) ٨٤(واسعة بل هو يحيا من فعل غيره ويحوي على تاريخ ما          

وهو ما تفوح منه رائحة القرون   . )٨٥("كونه عالقة في سياق الزمن    الرتباطه بعهد مضى أو ل    
واألجيال السالفة مشيرا بخصوصية إلى الجذور التاريخية العريقة ، كما يحمل هـذا المكـان       

  . ) ٨٦(تاريخا للتحوالت االجتماعية التي تطرأ على المجتمع
ل معلماً عريقـاً    ومن األمكنة التاريخية القصر المنتصب على شاطئ عدن الذي يمث         

وأصيالً من معمار اليمن فهو يرتبط بالماضي إذ كان مسكنا ألحد ملوك اليمن الشقيق ليـدل                
على الجيل الماضي وعراقته وأصوله الكريمة ، فهو أشبه ما يكون بقصر غمدان العجيـب               
ولكي يدل القاص على تاريخية هذا القصر يسعى إلى وصف موقعه على شاطئ عدن علـى             

 أن مكانه الحقيقي في صنعاء وليس في عدن ، من حيث بنائـه ومكوناتـه ، فقـد    الرغم من 
قصر منتصب على   : "أصبح هذا القصر شاهدا على الحضارة العربية العريقة ومن أعاجيبها           

شاطئ عدن قد ضرب الموج جوانبه الداخلة في البحر وأحاط الرمل بجوانبه األخرى قـصر          
  .  )٨٧("أشبه بقصر غمدان العجيب

 التابع لوادي ظهـر الـذي   )٨٨()دار الحجر(ومن األمكنة التاريخية القصر الحجري  
يدل على الماضي الزاهر الذي يقابله بؤس الحاضر إذ ينتصب هذا القـصر فـوق صـخرة              
عمودية في الوادي عالية علو جبل شاهق ، أما الحجرات فقد نحتت وبقيت عليها حجـرات                 

ر هذا المكان ويعاينه ليدلل به على تاريخ الـيمن          بعضها فوق بعض ، واخذ السارد يستحض      
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ويركز على القصر الذي ينخلب اللب لمشاهدته هو ومحتوياته مـن الحجـرات والطريـق               
وعلى هذا يرمز هذا القـصر للتطـور المعمـاري         . المؤدية إليه وطوابقه ونوافذه وشرفاته      

  . واإلرث الحضاري 
فيه الشخصيات في راهنها الذي يتحدث فيـه  المكان الذي تحيا   : "ويقصد بالمكان اآلني    

  .  )٨٩("عن األحداث والمجريات
إذ تحولت سيدة النور من القصر مع الفرس األصيل إلـى           ) البحر(ومن األمكنة اآلنية    

غابـت لحظـات   .... فدهشت لما رأيت على شرفة من شرفاته رأيت شـبح امـرأة        "البحر  
 األرضي للقصر من الجهة المواجهـة      ثم ظهرت من الطابق   ... وظهرت على سطح القصر     

   . )٩٠("للبحر
بعد أن أخذت سيدة النور تربت على عنق الفرس رفعت اللجام عن رأسـها فوضـعت          
خدها على خد الفرس وانطلقت على األمواج المتكسرة على شاطئ عدن ، وبهـذا تحولـت                

لة من الـرذاذ    األحداث القصصية من القصر إلى البحر حيث يحيط الماء السيدة والفرس بها           
كان ثمـة مهندسـون   "ومن ثم تعود األحداث إلى حيث مكان القصر        .. والضباب والمطر ،    

وبناءون وعمال يعيدون هندسة القصر من جديد ومئذنة منيرة القناديـل وكهربـائي يمـسك     
  .  )٩١("أسالك النور يتجه بها إلى القصر الذي غادرته السيدة

 
يختبر إمكانياته وحدوده ، فهـو يستكـشف        "يمثل المكان المسرحي مكاناً لالستكشاف      

 ولكي يتحدد المكان المسرحي     )٩٢("أبعاده ويستخدم االتجاه األفقي كما يستخدم العمق إن وجد        
البد أن يرسم القاص المشاهد ويصف الواقع الذي تدور فيه األحداث بحيث تـصبح كأنهـا                

سرح الخلفية إذ تقدم للمشاهد أو للقارئ صورة ملمومة األطراف يـسهل        ستارة من ستائر الم   
إدراكها واستيعابها وتلخص هذه الصورة السريعة الموجزة المكان الذي تتحرك فيه األحداث            

وهذا المكان معقد إلى حد ما الشتماله على مكان محـسوس       ) ٩٣(وتجري فيه األفعال اإلنسانية   
 يضم بين جوانبه كل العالقات الحقيقية الضمنية بين هذه          نتتحرك فيه الشخصيات ، فهو مكا     

  . ) ٩٤(الشخصيات
التي تدل على المسجد فالمئذنة جزء      ) ٩٥(ومن األمكنة المسرحية المئذنة المنيرة القناديل     

من أجزائه وتحيل على الجزء األكبر ، وتكون منارة للداللة على قدسيته إذ أنه مكان اجتماع                
صالة والسيما صالة الفجر كما في النص القصصي فالقناديل تنير طريـق            المسلمين لتأدية ال  
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المصلين للوصول إلى محراب المسجد بعد سماع صوت المؤذن أو الوصول قبل هذا الوقت              
بقليل ، فالمئذنة ترى منارة من بعيد ولكن تحيل إلى الداخل وما يجري فيه من التقرب إلـى                  

  . كن من أركان اإلسالم أال وهو الصالة اهللا سبحانه تعالى وعبادته وتأدية ر
مـن  " وهو يدخل إلى المتحف"ومن األمكنة المسرحية المتحف إذ يذكر القاص المكان         

دون الحديث عن محتويات هذا المتحف الذي يحتوي على تماثيل وتحف وآثار وما إلى ذلـك   
ص القصـصي   فضال عن الخزانات الزجاجية التي تحافظ على هذه التحف في حين يذكر الن            

ليست هذه مـن شـمع خـالص ،         "تمثال الشمع ويجري الحديث عنه أال وهو تمثال الغزالة          
وليست محنطة بل هي نتاج يدي ، أعرف تاريخها وأعرف صياغتها فهي محنطـة مطليـة                

وعليه فقد ذكر لفظ المتحف للداللـة بـه علـى    . ويذكر النص الجثة المحنطة    . )٩٦("بالشمع
حف النادرة والتماثيل التراثية التي يحتويها مما لـه األثـر فـي الترميـز               اآلثار القديمة والت  

  . للحضارة العربية العريقة وإرثها الحضاري 
أما المكان الكوني فهو الذي يظهر فيه الكون ومفرداته من الشمس والقمـر والنجـوم      

  . ) ٩٧(والكواكب فضال عن الطبيعة من ماء ونبات وحيوان وجماد
كـذا احتـشدت    : "كونية اإلشارة إلى السماء وما فيها من سحب سود          ومن األمكنة ال  

صعقات البرق  ... السحب الغربية السود من األقصى المبارك فغطت العتمة ساحته ونواحيه           
إذ يبين النص موجودات السماء من غيوم        . )٩٨("الذي صعق الغيوم صعقات جلت شيئا منها      
  . ة بالبرق استعدادا لسقوط األمطار وسحب ، فضال عن الظاهرة الكونية المتمثل

صفا الجو في صنعاء    "ومن األمكنة الكونية اإلشارة إلى السماء والشمس والجو والقمر          
... غـاب البـدر     ... كان شعاع القمر بدرا قد مأل المكان        ... بعيد الظهيرة باتجاه المغرب     

روب الشمس ومن ثم     إذا يبين النص القصصي صفاء الجو وغ       )٩٩("أوشك الفجر على البزوغ   
ظهوره الذي ما يلبث أن يغيب ويطلع الفجر ، وفي ذلك داللة علـى انقـضاء يـوم كامـل            
الستقبال يوم جديد مليء بالجد والنشاط والحيوية واستقبال الحياة على وفـق رؤيـة جديـدة         

   . ةمتألقة بعد انقضاء ظالم الليل الحالك وبدء الشمس وإشراقتها الدافئ
   الرؤية للتعرف على المكان : الثالث ثالمبح

يعرض المكان في القصة على وفق الرؤية التي تتعدد أشكالها فهذه الرؤية هي التـي               
 إذ تؤثر الرؤية المضمونية في      )١٠٠("ستقودنا نحو معرفة المكان وتملكه من حيث هو صورة        "
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د فالقصة يمكنها أن تـستخدم مئـات مـن المـشاه          ) ١٠١(أسلوب الوصف المكاني بشكل عام    
  . ) ١٠٢( أن تنقلنا إلى أي مكان بكلمة أو بكلمتينعوالمواقع وتستطي

 
هي المنظر القريب الذي يشير إلى التفاصيل ، ويمكن ان تكون هذه التفاصيل جـزءا         "

وتركـز  . )١٠٣(" كثقب في حائط نشأ من طلقة رصاصة أو يكون جزءاً من شيء            رمن الديكو 
مفردات والتفاصيل عن طريق الوصف الحسي المباشر لألشياء أو جعـل           هذه الرؤية على ال   

  . ) ١٠٤(المفردات رموزا مكانية دالة على الهوية االيجابية أو السلبية
  : على وفق الرؤية التجزيئية من خالل التفاصيل اآلتية )١٠٥()وادي ظهر(يقدم 

  .صفاء الجو في صنعاء بعيد الظهيرة  -
 .ماء صنعاء باتجاه المغرب تتابع الشمس المغادرة لس -

الشارع الذي يطل على الوادي المليء بالدهشة الـساحرة والطبيعـة الممتعـة بمشاكـساتها              -
 . العجيبة

 .توقف السائق إلمتاع أنظار الراكبين وملء صدورهم بالنسيم البارد العذب  -

لعوام ذكر أسباب تسمية وادي ظهر بهذا االسم على رأي الزراع والفالحين والفلكيين وا             -
 .ومعبر الرؤيا 

 .وصف أشجار الوادي بكونها متشابكة وفيها من األثمار كلها  -

 .وجود مساحات خصبة يغطيها شجر القات  -

 .انطالق السيارة في طريق تتلوى بين السفحين حول عنق الوادي  -

 .االستقرار على أحد جانبي الوادي في مكان يرصد الغادي والرائح  -

رائحة الشواء ونكهة الشاي المعطر وعبق البخور الموضوعة        إيقاد النار ومن ثم فاحت       -
 . في قلب الحجر المتقد 

من حيث انتصابه فوق صخرة عمودية في الوادي        ) دار الحجر (وصف القصر الحجري     -
عالية علو الجبل الشاهق فضال عن وصف محتويات القصر مـن الـسور والحجـرات        

 .فضال عن الغرف والطوابق والشرفات وأعلى القصر ودرجات السلم 

 . وصف الشارع الترابي المؤدي إلى القصر  -

 . وصف الشمس وهي على وشك المغيب  -

 . الزروع واألشجار وشجيرات الغاب  -
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 . وصف الجبل من حيث سفحه وأعاله وقمته  -

ومما سبق فقد أعطى النص القصصي المفردات والتفاصيل عـن طريـق الوصـف              
وارتباطه بالماضي البعيد واإلشـارة إلـى التطـور         الحسي الداللة على تاريخية وادي ظهر       

  . المعماري واإلرث الحضاري والتاريخ المجيد 
 

بخلفية مشهدية تسمى بالمنظر المتوسـط إذ ال        "تحدد هذه الرؤية إطاراً محدداً للمكان       
ر مجموعة يعرض الكل ولكنه يعرض جزءا منه فهو ال يظهر إال جزءا من الديكور وال يظه     

  .  )١٠٦("من الناس بل فريقا منهم فكأن الكاميرا تشير إلى أجزاء معينة وكأنها تقول أن هذا هام
برؤية مشهدية للداللة على أهميتـه مـن        ) ١٠٧(يقدم القصر المنتصب على شاطئ عدن     

خالل ذكر التفاصيل التي تقدم رؤية محددة للمكان تركز عليه دون األجزاء األخـرى مـن                
  : يأتي خالل ما

  .انتصاب القصر على شاطئ عدن  -
 .ضرب الموج للجوانب الداخلة من القصر في البحر  -

 .إحاطة الرمل بالجوانب األخرى للقصر  -

 .تشبيه القصر بقصر غمدان العجيب  -

 .غياب الشمس عن القصر وغياب الشفق واختالط زرقة السماء يزرقة البحر  -

رفة من شرفاته وهي تلـبس الثيـاب        وصف سيدة النور التي تتجول في القصر على ش         -
البيض الشفافة ومن ثم غيابها وظهورها من جديد على سطح القصر وهي ترفع ذراعيها       
إلى السماء ومن ثم اختفاؤها وظهورها في الطابق األرضي للقصر من الجهة المواجهة             

 .للبحر 

مـن  بحيث أعطيت أوصـافه     ) القصر(إلى هنا تنتهي الرؤية المشهدية للتعرف على        
حيث موقعه بالضبط مع تدخل البحر والرمل فضال عن وصف الجو من خالل غياب الشمس         
وغياب الشفق ، ووصف السيدة النور وهي تتجول في أجزاء القصر بحيـث قـدم القـاص                 
الوصف الحي لشرفات سطحه وطابقه األرضي ليدل بذلك على أهمية هذا القصر ودوره في              

ذي تجري فيه أحداث القصة فتتحول إلى البحر ومن ثم تعود       األحداث إذ انه المكان الرئيس ال     
إليه مع بدء بزوغ الفجر إلعادة هندسته من جديد وبنائه على األساسات نفسها بالتعاون فيمـا      

  . بين المهندسين والبنائين والعمال والكهربائي 
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ر ولكن المنظر العام يـرى      المنظر العام الذي يستطيع أن يرينا مجموعة العناص       "هي  

 وهذه الرؤية تتـسع باتـساع الحيـز المكـاني           )١٠٨("من بعيد وال يمكن أن يظهر التفاصيل      
  . )١٠٩(وانتشاره إنها التأطير الفضائي العام للنص الحسي منه النفسي

يقدم الملعب برؤية شمولية ال تظهر التفاصيل وإنما تقدم ما في الملعب من مفردات             
  :)١١٠(خالل اآلتيبمنظر عام من 

دخول الثور الملعب مع مباهاة المـصارع برشـاقة قوامـة وجمـال زركـشة بدلـة                  -
  .المصارعين

 .وجود الرياضيين بالساحة وهم يرفعون الفؤوس على إذرع قوية متينة  -

 .مدرجات الملعب مليئة بالجمهور من النساء واألطفال  -

 .ألرض بقوائمه ضربا قويااستعراض الثور لجسمه في الساحة بركضه ومن ثم ضربه ا -

 . على الخيل بفؤوسهم ن الرياضييضاستعرا -
 .علو الغبار في سماء الساحة  -

 .بدء النزال بين الثور والمصارعين  -

ومما سبق فالتفاصيل كانت عامة أعطت التأطير المكاني للملعب من حيث سـاحته             
مـتألت واكتظـت    ، ومن حيث مدرجاته التـي ا نالتي فيها الثور والمصارعون والرياضيو    

 دون تفاصيل ، ويتكرر     نبالناس ، فما هذا العرض إال تأطير فضائي يذكر األجزاء العامة م           
ففي الساحة . من حيث سوره ومدرجه الكبير وساحته     ) ١١١(هذا التأطير للملعب في قصة ثانية     

يظهر الجواد والكالب المسروجة ، وعلى المدرج يجلس الجمهـور الكثيـف مـن الجهلـة                
بياء والحمقى من دون التركيز على التفاصيل بحيث يبقى المنظر عامـا بعيـداً عـن                واألغ

  . التجزيئية والمشهدية 
 

 
بعد االنتهاء من الدراسة التحليلية لموضوع المكان في قصص علي الفهادي توصل            

  : البحث إلى النتائج اآلتية 
 حيث المكان العام بما فيه المكان الطبيعي جاء وصف المكان في قصص علي الفهادي من 

األرض وما يتبعها مـن األوديـة والجبـال    : فمن المكان الطبيعي   . والمكان الصناعي   
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 والسماء وما يتبعها من الرعد والمطر والسحب والغيوم والشمس        . والمسطحات المائية   
الساحات والشوارع المدن والقصور والمآذن والقباب و: والقمر ، ويشمل المكان الصناعي 

أمـا المكـان    . والغابات الصناعية والحقول والمدارس والمالعب الرياضية والمتاحف        
إذ أعطيت أوصاف المكان دالالت متعددة منها القيمة . المساجد والغرف : الخاص فيشمل 

الجمالية واإلرث الحضاري والقيمة التاريخية والتراث المجيد كما أن تعدد ذكر األماكن له 
  .الله فنيه على دور المكان واألساس في كونه الوعاء المستوعب للحدث وللشخصية د

                يخضع المكان في قصص علي الفهادي لعدد من التقابالت التي تتوالد عنهـا الـدالالت
/ فضاء العتبـة  : وهذه التقابالت هي    . وااليحات التي تدل على األبعاد التركيبية للمكان        

  .الكوني /اآلني ، المسرحي/معادي ، التاريخيال/الفضاء الواصل ، األليف
                   تشكل النافذة وما يطل عليها فضاء العتبة للشخصية التـي تعـيش فـي وضـع قلـق

ومضطرب أما وادي ظهر فقد كان فضاء واصال يجمع الماضـي والحاضـر ويـربط            
 الثقافات القديمة والمعاصرة عبر اآلثار التاريخية العريقة وانعكاساتها عبر الواقـع فـي            

حين تمثل ساحة األقصى المبارك مكانا أليفاً ومعاديا في الوقـت نفـسه أليفـاً للـصبية         
وللشباب الذين يرجمون الصهاينة بالحجارة ، ومعاديا للصهاينة وجنودهم ومـن ذلـك             
أيضاً الصف الذي يمثل األلفة عند الطلبة في أوقات طلب العلم وما يلبث أن يتحول إلى                

ويأتي القصر المنتصب على شـاطئ      .  الطائرة من عنده     مكان معاٍد عند سماع صوت    
بوصفهما مكانا تاريخا يدل على الماضي الزاهر       ) دار الحجر (عدن ، والقصر الحجري     

ويتحول البحر إلى مكان آني فـي أحـداث سـيدة    . والجيل الماضي واألصول الكريمة  
 . راهن إلى البحر النور والفرس األصيل إذ بدأت األحداث بالقصر لتتحول في الوضع ال

              تشكل المئذنة المنيرة والمتحف أمكنة مسرحية إذ يقدم األول الداللة اإلسالمية المقترنـة
في حين يدل المتحف على اآلثار القديمة والتحف النادرة والتماثيـل التراثيـة          . بالصالة  

ـ   . التي ترمز للحضارة العربية العريقة وإرثها الحضاري       ن وتأتي السماء بمـا فيهـا م
سحب وغيوم والشمس والقمر والجو وما إلى ذلك لتـشكيل المكـان الكـوني بداللـة                

 . الكون  موجودات

                 يعرض المكان في قصص علي الفهادي على وفق الرؤية التي تتعدد اشكالها في ثالثـة
الرؤية التجزيئية التي تقدم وادي ظهر من خالل ذكر التفاصيل للمفردات         : اتجاهات هي   

 الحسي للداللة على تاريخية المكـان وارتباطـه بالماضـي البعيـد     عن طريق الوصف 



   
)٢٠( 

 

والرؤية المشهدية  . واإلشارة إلى التطور المعماري واإلرث الحضاري والتاريخ المجيد         
التي تقدم القصر المنتصب على شاطئ عدن للداللة على أهميته من خالل ذكر التفاصيل           

األجزاء األخرى فيحدد الوصف مكـان   التي تعطى رؤية محددة للمكان تركز عليه دون         
القصر مع تداخله في البحر والرمل فضال عن وصف الجو المحيط به من خالل غيـاب   

شرفاته وسطحه  : الشمس وغياب الشفق ووصف السيدة وهي تتجول في أجزاء القصر           
والرؤية الشمولية التي تقدم الملعب بعد إظهار التفاصيل بتقديم ما في           . وطابقه األرضي   

الملعب من مفردات بمنظر عام أعطت التأطير المكاني من حيث الساحة التي فيها الثور              
 .والمصارعون والرياضيون ومن حيث مدرجاته التي امتألت واكتظت بالناس 

  
 

   . ٧٦ : ١٩٨٦ لسنة ١اعتدال عثمان ، جماليات المكان ، مجلة األقالم ، بغداد ، العدد ) ١(
ي عبد المعطي محمد ، تيارات فلـسفية معاصـرة ، دار المعرفـة الجامعيـة ،               عل. د: ينظر  ) ٢(

   . ٢٨١-٢٨٠ : ١٩٨٤اإلسكندرية ، 
الشخصية ، المركز الثقـافي     . الزمن  . الفضاء  : حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي       : ينظر  ) ٣(

   . ٢٩ : ١٩٩٠ ، بيروت ، الدار البيضاء ، ١العربي ، ط
دراسة في فن الرواية العراقية ، سلسلة الموسوعة الصغيرة         : رواية والمكان   ياسين النصير ، ال   ) ٤(

   . ١/١٦ : ١٩٨٠، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ) ٥٧(
روايتا اإلعصار والمئذنة وفجر نهـاره      :  ، الموصل فضاء روائياً      يإبراهيم جندار . د: ينظر  ) ٥(

   . ٥٦ : ١٩٩٢ لسنة ٨و٧وحشي نموذجين ، مجلة األقالم ، بغداد ، العددان 
جامعة –زياد الزغبي ، المكان ودالالته في رواية العودة إلى الشمال ، مجلة أبحاث اليرموك               : ينظر  ) ٦(

   .٢١-٢٠ : ١٩٩٥ لسنة ٢ ، العدد ١٢األردن ، المجلد /  اربد–اليرموك
 أبحاث اليرموك، محمد شوابكة ، داللة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منيف ، مجلة: ينظر ) ٧(

   . ١١-١٠ : ١٩٩٩ لسنه ٢ ، العدد ٩األردن ، المجلد / اربد –جامعة اليرموك
الوصـف وبنـاء    (شجاع مسلم العاني ، البناء الفني في الرواية العربية في العراق            . د: ينظر  ) ٨(

   . ٢١ : ٢٠٠٠ ، بغداد ، ١، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط) المكان
   .٢٩:  ، المصدر السابق بحراوي: ينظر ) ٩(
 ، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم ، دار الشؤون الثقافية العامة يإبراهيم جندا ر  . د: ينظر  ) ١٠(

   . ١٧٥ : ٢٠٠٠ ، بغداد ، ١، ط



   
)٢١( 

 

 ، هامشية المكان في رواية غانم الدباغ ، ضجة في ذلك الزقاق ، يإبراهيم جندا ر. د: ينظر ) ١١(
 ٢٠٩ -٢٠٨ : ١٩٩٢ لسنة ٢٣ جامعة الموصل ، العدد -، كلية األدبمجلة آداب الرافدين   

 ٢إبراهيم جنداري ، المكان في النص الروائي ، مجلة أفق ، اتحاد أدباء نينوى ، العدد . د. 
   .٦ : ١٩٩٨لسنة 

   .١٤ : ١٩٨٩ لسنة ٧وليد أبو بكر ، البيئة في القصة ، مجلة األقالم ، بغداد ، العدد : ينظر) ١٢(
مدحت الجيار ، جماليات المكان في مسرح عبد الصبور ، مجلة ألف، القاهرة ، العدد       : ينظر  ) ١٣(

   .٢٨ : ١٩٨٦ لسنة ٦
   . ١٧٢: جنداري ، المصدر السابق ، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم  جبرا : ينظر ) ١٤(
   لـسنة   ٨اد ، العـدد     ياسين النصير ، المكان في الرواية ، مجلة آفاق عربية ، بغـد            : ينظر  ) ١٥(

٨٧ : ١٩٨٠ .   
   ٢٠٠١/ يناير/١٥في ) ١٣٢١٤(العدد علي الفهادي ، معلمة النهر ، جريدة الثورة اليمنية ، . د) ١٦(
  .المصدر نفسه ) ١٧(
   ٢٠٠١/يوليو/١٢في ) ٩٦٦( سبتمبر ، العدد ٢٦علي الفهادي ، حورية وادي ظهر، جريدة . د) ١٨(
  .المصدر نفسه ) ١٩(
  .صدر نفسه الم) ٢٠(
  .المصدر نفسه ) ٢١(
  .المصدر نفسه ) ٢٢(
  .المصدر نفسه ) ٢٣(
/ ١٢فـي   ) ١٣٢٤٢(عـدد   علي الفهادي ، سيدة األبراج ، جريـدة الثـورة اليمنيـة ، ال             . د) ٢٤(

    ٢٠٠١/فبراير
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر ) ٢٥(
) ١٣٢٤٢( أكتوبر اليمنية ، العدد ١٤، جريدة  علي الفهادي ، سيدة النور والفرس األصيل        . د) ٢٦(

   . ٢٠٠١/فبراير/ ١٢في 
  . المصدر نفسه ) ٢٧(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة األبراج ) ٢٨(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر ) ٢٩(
  .المصدر نفسه ) ٣٠(
  .المصدر نفسه ) ٣١(
  .ظهر الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ) ٣٢(



   
)٢٢( 

 

  .المصدر نفسه ) ٣٣(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر ) ٣٤(
  . المصدر نفسه ) ٣٥(
فـي  ) ٣٢(علي الفهادي ، الثور والحلبة والمصارعة ، جريدة عراقيون ، بغداد ، العـدد               . د) ٣٦(

٨/٦/٢٠٠٤.   
لثورة اليمينية ، العدد    علي الفهادي ، صافات في سماء األقصى ، الملحق الثقافي لجريدة ا           . د) ٣٧(

   . ٢/١١/٢٠٠٠في ) ١٣١٥٨(
  .المصدر نفسه ) ٣٨(
  .المصدر نفسه ) ٣٩(
  .المصدر نفسه ) ٤٠(
  .المصدر نفسه ) ٤١(
  .المصدر نفسه ) ٤٢(
  .المصدر نفسه ) ٤٣(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل ) ٤٤(
  .في سماء األقصى الفهادي ، المصدر السابق ، صافات ) ٤٥(
  . المصدر نفسه ) ٤٦(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر ) ٤٧(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل ) ٤٨(
  . المصدر نفسه ) ٤٩(
  . المصدر نفسه ) ٥٠(
  . المصدر نفسه ) ٥١(
  . المصدر نفسه ) ٥٢(
  . ورية وادي ظهر الفهادي ، المصدر السابق ، ح) ٥٣(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل ) ٥٤(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة ) ٥٥(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء األقصى ) ٥٦(
  .المصدر نفسه ) ٥٧(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر ) ٥٨(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر ) ٥٩(



   
)٢٣( 

 

  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر ) ٦٠(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة األبراج ) ٦١(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء األقصى ) ٦٢(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر ) ٦٣(
  . لمصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة الفهادي ، ا) ٦٤(
   .١٩/٤/٢٠٠٣في ) ٦(علي الفهادي ، الجواد والراية ، جريدة ثمود اليمنية ، العدد . د) ٦٥(
     ٢/٤/٢٠٠١في ) ١٣٢٦٣(ية ، العدد علي الفهادي ، البائس والطريدة ، جريدة الثورة اليمن. د) ٦٦(
   . ٧اآلية : سورة اإلسراء ) ٦٧(
  . لفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء األقصى ا) ٦٨(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة ) ٦٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة األبراج ) ٧٠(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر ) ٧١(
ب ، مجلة أبحاث اليرموك ، جامعـة  أحمد الزعبي ، اإليقاع الروائي في اللص والكال : ينظر  ) ٧٢(

   . ٧٨ : ١٩٨٥ لسنة ١ ، العدد ٢٣ األردن ، المجلد -اليرموك إربد
نهاد التكرلي ، دار الشؤون     : عالم الرواية ، روالن بوزنوف وريال أوئيليه ، ترجمة          : ينظر  ) ٧٣(

   .  ٩٣ : ١٩٩١ ، بغداد ، ١الثقافية العامة ، ط
جميل نـصيف   . د: يا الفن اإلبداعي عند دوستويفسكي ، ترجمة        باختين ، قضا  . ب.م: ينظر  ) ٧٤(

   . ٢٥٠-٢٤٩ : ١٩٨٦التكريتي ، سلسلة المئة كتاب ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة األبراج ) ٧٥(
   . ١٠٢: جنداري ، المصدر السابق ، الفضاء الروائي عند جبرا ابراهيم جبرا ) ٧٦(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر ) ٧٧(
دراسـة فنيـة ، دار الـشؤون    : فاطمة عيسى جاسم ، غائب طعمة فرمان روائياً     . د: ينظر  ) ٧٨(

   . ١٥٦ : ٢٠٠٣الثقافية العامة ، بغداد ، 
   . ١٦٤: المصدر نفسه : ينظر ) ٧٩(
  .  األقصى الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء) ٨٠(
  . المصدر نفسه ) ٨١(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر ) ٨٢(
  . المصدر نفسه ) ٨٣(



   
)٢٤( 

 

دراسات نقديـة ، دار الـشؤون       : ياسين النصير ، إشكالية المكان في النص األدبي         : ينظر  ) ٨٤(
   . ٨ : ١٩٨٦ ، بغداد ، ١الثقافية العامة ، ط

 ، بيروت ٢دراسات في األدب العربي الحديث ، دار العودة ، ط : خالدة سعيد ، حركية اإلبداع) ٨٥(
 ،٣٠ : ١٩٨٢ .   

   . ٢٣٣: جنداري ، المصدر السابق ، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا : ينظر ) ٨٦(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل ) ٨٧(
  .رية وادي ظهر الفهادي ، المصدر السابق ، حو: ينظر ) ٨٨(
   . ٢٣٥: جندراي ، المصدر السابق ، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا ) ٨٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل ) ٩٠(
  . المصدر نفسه ) ٩١(
 ٤دد سامية أحمد أسعد ، مفهوم المكان في المسرح المعاصر ، مجلة عالم الفكر ، الكويت ، الع) ٩٢(

   . ٣٢ : ١٩٨٥لسنة 
   . ١٨-١٧ : ١٩٧٩ ، بيروت ، ٧محمد يوسف نجم ، فن القصة ، دار الثقافة ، ط. د: ينظر ) ٩٣(
   . ٢١٥: جنداري ، المصدر السابق ، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا : ينظر ) ٩٤(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل : ينظر ) ٩٥(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، البائس والطريدة ) ٩٦(
دراسة جمالية ، رسالة    : نبهان حسون السعدون ، الشكل القصصي في القرآن الكريم          : ينظر  ) ٩٧(

   . ١٣٤ : ١٩٩٩ جامعة الموصل ، -ماجستير مقدمة إلى كلية اآلداب
  . الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء األقصى ) ٩٨(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر  )٩٩(
   . ١٠١: بحراوي ، المصدر السابق ) ١٠٠(
حميد لحمداني ، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ، المركز الثقافي العربي : ينظر ) ١٠١(

   . ٦٨ : ١٩٩٣الدار البيضاء ، . ، بيروت 
محمد مصطفى هدارة ، عالم الكتـب ،  . د: رجمة برنار دي فوتو ، عالم القصة ، ت : ينظر  ) ١٠٢(

   . ١٩٥ : ١٩٦٩القاهرة ، 
دار الحريـة   ) ٩٨(صالح أبو سيف ، كيف تكتب السيناريو ، سلسلة الموسوعة الـصغيرة             ) ١٠٣(

جندراي ، المصدر السابق ، الفضاء الروائي عنـد     : وينظر   . ٦٥ : ١٩٨١للطباعة ، بغداد ،     
   . ٢٤٤-٢٤٣: جبرا إبراهيم جبرا 

   . ٢٠٩-٢٠٨: جنداري ، المصدر السابق ، هامشية المكان في رواية غانم الدباغ ) ١٠٤(



   
)٢٥( 

 

  .الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر : ينظر ) ١٠٥(
   . ٦٥: أبو سيف ، المصدر السابق ) ١٠٦(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل : ينظر ) ١٠٧(
   . ٦٥:  أبو سيف ، المصدر السابق :ينظر ) ١٠٨(
   . ٢٤٧: جنداري ، المصدر السابق ، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا ) ١٠٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة ) ١١٠(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، الجواد والراية ) ١١١(
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
)٢٦( 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


