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 الملخص 

ار اما  ُعنيت بن األدب  بابو  ذا امبحث يقذكب )امقصة امقصيرة( امشناوكة ي  مجلة )ِحْسَشى( إحدى إصداكات امنذديه

امشكذن ينيًّّذ  ةجمعذموقد نذقش امبحث ناذج أدب  قوي ومانوع، واما  تاشيز باعّدد ثقذية امقذّصين، وتشّكنهم من آماهم املغوية، 

 ؛ من أجل اماوصل إلحداثتعشيق تسطوة امشكذن على امقصةمن خالل اماعبير عن امشضذمين حيث  ؛مدي قصذص مجلة حسشى

خالل  منو ،امفلسفية ملشكذن، ومن خالل إظهذك كؤية امكذتب عدد من امدالالت امنفسية واالجاشذعية عبراماأثير امجشذم  

ة امقصيرة امقص. وقد اتّسشت ومذ يثيره ي  نفوس اماخصيذت ،واأليكذك امشاوامدة ضشن امشكذنتعددية امشاذعر واألحذتسيس 

بانّوع أنشذط امبنذء امفن ، بشذ يؤدي إمى أّن امقصة امعربية امقصيرة تاهد تغيّراًّ جذكيذ ي  مكونذتهذ، امشناوكة ي  )حسشى( 

  ركية امشجاشع ي  بنياه امفكرية وامثقذيية واالجاشذعية، ويوي  مساويذت بنذء عنذصرهذ، وطرائق تعبيرهذ، بذماوازي مع ح

ن( وإ ا كذن )امشكذ تنوعت مذ بين تفسيرية وإيهذمية وكمزية، وظذئف وصف امشكذنمن خالل امبحث بدا أن وكؤياه ملعذمم، 

ا من أهم مرتكزات امجشذل امفن  ييهذ، يشن خالل دكاتسة امفضذء  امشكذن  ي  امقصص ي  بنذء امقصة امقصيرة يُعّد واحدًّ

امقصيرة امشناوكة ي  مجلة )حسشى(، من حيث: أشكذمه، وأنشذطه، وينيّذت تنذومه وتاكيله، وأنواعه، ودالماه، وواقعياه أو 

مقصة تاكيل جشذميذت يّن امهذ دوكهذ ي   ماعددة كمزياه، ودوكه ي  تحقيق األثر امجشذم ، يقف امبحث على خصذئص ينية

 .امعربية امقصيرة

 جشذميذت امقصّ  ،عنذصر امقصّ  ،امبنذء امقصص  ،أدب امقصة امقصيرة ،امسرديذت :الكلمات المفتاحية
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Abstract  

This research approaches (the short story) published in (Hisma) magazine, one of the publications 

of the Literary Club in Tabuk, which is concerned with publishing a strong and diverse literary 

production, which is characterized by the multiplicity of the storytellers' culture, and their ability 

to use their linguistic machine. Where the contents are expressed by deepening the power of the 

place over the story; In order to achieve an aesthetic effect through a number of psychological and 

social connotations, and by showing the writer's philosophical vision of the place, and through the 

multiplicity of feelings, feelings, and ideas generated within the place, and what arouses it in the 

hearts of the characters. The short story published in (Hisma) was characterized by the diversity 

of artistic construction patterns, which leads to a radical change in the Arabic short story in its 

components, in the levels of building its elements, and in the methods of its expression, in parallel 

with the movement of society in its intellectual, cultural and social structure, and in its view of the 

world, and from During the research, it seemed that the functions of describing the place varied 

between explanatory, delusional, and symbolic, and if (the place) in constructing the short story is 

considered one of the most important pillars of artistic beauty in it, then through the study of the 

spatial space in the short stories published in (Hisma) magazine, in terms of: Its forms, patterns, 

techniques of handling and composition, types, significance, realism or symbolism, and its role in 

achieving the aesthetic effect. The research stands on multiple artistic characteristics that have a 

role in shaping the aesthetics of the art of the Arabic short story. 

Keywords: short story literature, narrative structure, elements of storytelling, aesthetics of 

storytelling. 
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 المقدمة:. 1

ذ من خالل امعديد من امشنذشط وامفعذميذت اما  من بينهذ تلك امعربية امسعودية تاهد امششلكة       ذ وملشوتسًّ ذ ثقذييًّذ وأدبيًّذ واتسعًّ حراكًّ

ا، تّم تبذمششلكة اما  تارف عليهذ األندية األدبيةوامثقذيية األدبية اإلصداكات  قديم ، ومن خالل إصداكات امنذدي األدب  بابو  تحديدًّ

ر(، و)امشسرح(، و)األدب ومانّوع على صفحذت مجلة )ِحْسَشى(، اما  ُعنيت بنار )امقصة امقصيرة(، و)اماعناذج أدبّ  قوّي 

هـ(، إمى جذنب امدكاتسذت وامشقذالت األدبية امنقدية امشناوكة 3311أعدادهذ اما  اناهت إمى تسبعة ي  )شوال  من خالل امشارجم(،

)امقصة امقصيرة( امشناوكة ي  مجلة )ِحْسَشى( تاشيّز باعدد امقذّصين امحقيقة أّن و ته.ي  مجلة )أينذن( امصذدكة عن امنذدي األدب   ا

 وتنّوع ثقذيذتهم، كشذ تاشيّز باعدد أنشذط امبنذء امفن  امقصص  وتنوع أشكذمه.

 ، امعشل امقصصمن أهم امشاكالت ي  تاكيل وهو ، ييهذ أحد مرتكزات امجشذل يشثّلاألدبية ي  امسرديذت وعنصر )امشكذن(     

 وتزداد أهشياه ي  بنذء امحك  باكل خذص، يذمشكذن هو امحيز امذي يؤطّر األحداث، وامشسرح امذي تاحر  ييه اماخصيذت

يكاسب امشكذن أهشية خذصة ي  أعشذل امقذّص، و مك باوظيفه كعذمل من عوامل بنذء و .(301م، 3191مرزوق ، وشذكر، )

حيث ياخذ  ،  ي  امبنذء امقصصامشكذن عنصراًّ يذعالًّ  ويعدّ  ف على امعذمم امخذكج ،وتسيلة ملاعرّ  هبوصف ،اماخصية وتاكيلهذ

 تحاوي مضذمين عدة، و مك من خالل انعكذتسه على امعشل امقصص ، ويعكس امشكذن مذ يدوك بخذطر اماخصيذت من أشكذالًّ 

، ومن ثّم تخيّر امبذحثذن هذا امشوضوع حقالًّ مدكاتسة قلقأو اماعوك بذألمن وامطشأنينة أو امخوف وام أحذتسيس مفرحة أو محزنة،

  .نقدية، تقوم على إبراز دوك امفضذء امشكذن ، بأنواعه وأشكذمه، وكيفية تاكيله ي  أحد منذشط امنار مدى امنذدي األدب  بابو 

 أهمية الدراسة:. 1.1

ماحونذ بدالالت يكاسبهذ من خالل عالقاه امجوهرية ياجذوز امشكذن ي  امقصة كونه مجرد إطذك مهذ، إمى كونه عنصرا يذعالًّ      

بذإلنسذن وكيذنه. وثشة عالقة وثيقة ماداخلة بين امشكذن واماخصيذت، كشذ أنه مرتبط بذألحداث اكتبذطذًّ قويذًّ، ومن خالل دكاتسة 

ذمه، وأنشذطه، حيث: أشك امفضذء امشكذن  ي  امقصص امقصيرة امشناوكة ي  مجلة )حسشى( اما  يصدكهذ امنذدي األدب  بابو ، من

وينيّذت تنذومه وتاكيله، وأنواعه، ودالماه، وواقعياه أو كمزياه، ودوكه ي  تحقيق األثر امجشذم ، يقف امبحث على خصذئص 

امقذّصين  باعدد زتتشيّ مجلة )ِحْسَشى( إ  إّن  ؛ينية، مهذ دوكهذ ي  تاكيل جشذميذت يّن امقصة امقصيرة ي  األدب امعرب  امحديث

ذ  وهذا اماعدد وامانوع، ، ومداكتسهم األدبيةبانوع جنسهم وجنسيذتهم ؛وتنّوع ثقذيذتهم ا تسوف يعط  زخشًّ ي  ناذئج داه صيظهر كبيرًّ

 امبحث.

   حدود الدراسة:. 2.1

سشى(، بداية من امعدد األول امصذدك ي  جشذدى األومى يدخل ي  حيّز هذه امدكاتسة امقصص امقصيرة امشناوكة ي  مجلة )حِ 

 .من امشجلةوهو آخر عدد تم إصداكه م، 9039هـ/ تسباشبر 3311م، حاى امعدد امسذبع امصذدك ي  شوال 9001هـ/مذيو 3310

 أسئلة الدراسة:. 3.1

مذ مفهوم امشكذن ي  امعشل امقصص ؟ ومذ أهشياه ي  امبنذء امفن  ملقصة امقصيرة؟  اإلجذبة عن األتسئلة اآلتية: امبحثحذول ي    

 ؟ قذص آلخرمن  (حسشى) ي  مجلةامشناوكة مقصة امقصيرة ي  اينيذًّ  (امشكذن) اخالفت معذمجةوكيف 
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؟ ومذ امجشذميذت امفنية امنذتجة عن هذا امااكيل؟ وهل ثشة مذ يشيّز هنذمكاما  بن  عليهذ امقّص  امشكذنيةواألنشذط األشكذل ومذ 

 ؟.حيث تاكيل امشكذن ي  امقصّ من ي  هذا امصدد عن غيرهذ امقصة امقصيرة امسعودية 

 الدراسات السابقة:. 4.1

ادكس عدد من امبذحثين األجذنب وامعرب )امشكذن(        فن األدب  باكل عذم، وامذت امعشل ي  تاكيل جشذميّ  ويذعالًّ حيويًّّذ  عنصرًّ

ة امشكذن، ا نظريذ تنبن  عليه دكاتسامقصص  على جهة امخصوص، ويأت  غذتساون بذشالك ي  طليعة امبذحثين امذين أتسسوا تصوكًّ 

من حيث امقيم امرمزية امشرتبطة بذمشنذظر اما  تاذح مرؤية امسذكد، أو اماخصيذت تسواء ي  أمذكن إقذماهم كذمبيت وامغرف امشغلقة 

 ما ا امشوتسومة بـ )جشذميذت امشكذن( امششيزةي  األمذكن امشنفاحة امخفية أو امظذهرة امشركزية أو امهذماية، و مك ي  دكاتساه أو 

يوكي موتشذن كشذ عذمج  م.9000 ببيروت عذم ترجشهذ ملعربية غذمب هلسذ، وطبعاهذ امشؤتسسة امجذمعية ملدكاتسذت وامنار واماوزيع

وقد انطلق موتشذن ي  تحليله ملشكذن  ،(بنذء امعشل امفن وامشعنون بـ ) م،3191امشارجم إمى امفرنسية عذم  امشكذن ودالالته ي  كاذبه

ة: إمى امعشل امفن  نظرة خذص (موتشذن)امفن  من مقومة أتسذتسية مؤداهذ أن املغة ه  امنظذم األوم  ماحويل امعذمم إمى أنسذق، ونظر 

  هذا امحيز ل ييشثّ  يشن جذنب ياغل امعشل امفن  حيزاًّ معينذًّ ي  امكون امفسيح، ومن جذنب آخر ،يذمعشل امفن  مكذن محدد امشسذحة

ويام هذا اماشثيل من خالل مجشوعة من امقواعد امشافق عليهذ ضشنذًّ، ه   ،امعذمم امالمانذه  :امشحدود حقيقة أوتسع منه وأششل ه 

 .شذجاماقذميد امفنية، وهذه امقواعد ه  أتسذس امنظذم امشن

ة امشكذن شاكلبباعريب امفصل امشاعلق كائدة ي  هذا امشجذل، حين قذمت قذتسم أحشد تسيزا د. أّمذ عن امدكاتسذت امعربية ياعّد      

، وقد تعددت امدكاتسذت امقذئشة على االعانذء بذمشكذن ي  امفن امقصص  وامروائ ، )عذمم امرواية( امفن  من كاذب يوكي موتشذن

(، شكذناتساراتيجية ام)مصطفى امضبع  (، ودكاتسةيضذء امنص امروائ ) محشد عزامامشثذل ال امحصر: دكاتسة يشن  مك على تسبيل 

 (.جشذميذت امشكذن ي  امرواية امعربية)شذكر امنذبلس  ودكاتسة 

 :مصطلحات عنوان البحث. 2

 مفهوم المكان:. 1.2

يشيّز  -مثالًّ -تاكيل امعشل األدب ، يذمبذحث حشيد محشيدان  يخالف امبذحثون ي  إطالق امشصطلحذت ييشذ يخّص )امشكذن( ي        

بين مصطلح  )يضذء(، و)مكذن(، ويرى أّن امفضذء أششل وأوتسع من معنى امشكذن، وامشكذن بهذا امشعنى هو مكّون امفضذء، ومذ 

ذ، إنه امعذمم امواتسع )لفّ دامت األمكنة ي  امروايذت غذمبًّذ مذ تكون ماعددة، ومافذوتة، يإّن يضذء امرواية هو امذي ي ،  حشيدانمهذ جشيعًّ

ا إمى أّن espace، بينشذ آثر عبد امشلك مرتذض اتساعشذل مصطلح )امحيّز/(11م، 9009 ( بديالًّ عن )امشكذن( و )امفضذء(، مساندًّ

امحيز  امروائ  علىامحيّز ينصرف اتساعشذمه إمى امناوء واموزن وامثقل وامحجم واماكل... على حين أّن امشكذن نقفه ي  امعشل "

، ومن ثّم اتسابدل مرتذض )امشكذن( كشصطلح (333، 3119مرتذض، )امجغراي  وحده، أمذ امفضذء يشعنذه جذكيذ ي  امخواء"

س، أمذ مصطلح )امفضذء( يحسب نقدي بـ )امحيز(؛ ألنّه يرى أّن األول ال ياشل تسوى امشكذن امجغراي  امشذدي امشدك  بذمحوا

ذ  .(309م، 3119)مرتذض، امعليذ اما  ال تسيذدة ألي بلد ييهذ" يعن : "األجواءكؤياه  ويبدو أّن مصطلح امفضذء هو األكثر شيوعًّ

ا مدى غذمب امبذحثين،  مك أنّه يحاوي مجشوع األمكنة ي  امعشل امقصص ،  وانااذكًّ
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ا كمزيَّذ"إنّه امفضذء امشطلق امذي "ال يوجد ي  أي مكذن، ال مكذن مه،  مك ألنّه يجشع كل األمكنة، و  )نجش ،  ال يشالك إال وجودًّ

 ، وألّن امقصة امقصيرة تشثل امعذمم األصغر ملرواية، يإّن اخايذك مصطلح امشكذن يبدو األقرب إمى امقصة امقصيرة.(13م، 9000

 القّصة القصيرة:. 2.2

معيّنة، يذمقّصة تروى  موٌن من أموان األدب امحديث، ظهر ي  أواخر امقرن اماذتسع عار، ومه خصذئص ومشيزات شكلية      

ا، وميس كل خبر قصة، مذ مم تاواير ييه خصذئص معينة، أّومهذ أن يكون مه أثر أو معنى كل ، أي أن تاصل تفذصيله أو  خبرًّ

أجزاؤه بعضهذ ببعض، بحيث يكون مشجشوعهذ أثر أو معنى كل . كشذ يجب أن يكون ملخبر بداية ووتسط ونهذية، بشعنى أن يصوك 

مك  و دث. ومك  يصبح امحدث كذمالًّ يجب أن ياضشن بذإلضذية إمى كيفية وقوعه زمنه ومكذنه وتسبب وقوعه،مذ نسشيه بذمح

تكاشل ملقصة مقومذت اماكل يلزم أن تصوك حدثذ كذمالًّ يجلو موقفًّذ معيّنًّذ، يكذتبهذ إنشذ يهام باصوير موقف معين ي  حيذة يرد أو 

ه هو أن يجلو هذا امشوقف، أي أن يسااف منه معنى معينذ يريد إبرازه ملقذكئ، ومذمك أكثر ال باصوير امحيذة بأكشلهذ، يذمذي يعني

يإن امنهذية ي  امقصة امقصيرة تكاسب أهشية خذصة، إ  ه  امنقطة اما  تاجشع ييهذ وتناه  إميهذ خيوط امحدث كلهذ، مذمك تسشيت 

امشخالفة، طوال قرن مضى  ي  أكجذء امعذمم من األدب وقد ازدهر هذا املون .(919م، 3113بلحظة امانوير)وهبة، وامشهندس، 

امقصة امقصيرة  من كواد( دجذك أمن بوويعد )إ، )وتسايفنسن ،وهذكدي ،وتايخوف ،وتوكجنيف ،وزوال ،موبذتسذن (على أيدي

ر، وعدد ي  مص (يوتسف إدكيس) امقصة امقصيرة دكجة عذمية من امنضج على أيدي امحديثة ي  امغرب. وي  امعذمم امعرب  بلغت

 .من امقصذص امرواد ي  بذق  امبلدان امعربية

 بتبوك: النادي األدبي. 3.2

األندية األدبية امشناارة ي  كبوع امششلكة امعربية امسعودية، اما  يرجع امفضل ي  إناذئهذ إمى األمير ييصل بن يهد بن أحد      

ومنذ  مك اماذكيخ قذم امنذدي بدوكه ي  كعذية امشواهب هـ، 3331بابو  عذم  ، وقد تأتسس امنذدي األدب -شه هللاكح-عبد امعزيز 

وتاجيع امشثقفين واألدبذء بشذ أتذحه مهم من خدمة وكعذية، وملنذدي عدة أناطة أدبية وثقذيية، منهذ: امشحذضرات، واألمسيذت 

قد ، و(سشىحِ )وو)ضفذف(، ، (أينذن): امشجالت ذي عدة إصداكات منهاماعرية، وامندوات األتسبوعية )االثنينيذت(، كشذ أن ملنذد

-أصدك امنذدي عدداًّ من امبحوث وامدكاتسذت منهذ: )كيذضذت ي  علم امفرائض( ومسذئل ي  علم امشواكيث(، و)مدائح امرتسول 

- )ومراثيه ي  عصره(، و)شعراء من منطقة تبو (، و)مهجة بن  كالب. 

 مجلة ِحسمى:. 4.3

مجلة دوكية إبداعية، تصدك عن امنذدي األدب  بشنطقة تبو ، صدك منهذ تسبعة أعداد، وكذن صدوك امعدد األول ي  جشذدى        

بنار األعشذل اإلبداعية من: امقصة امشجلة م، وتعنى 9039هـ/ تسباشبر 3311م، وامسذبع ي  شوال 9001هـ/مذيو 3310األومى 

م، وقد أشرف عليهذ من امعدد األول حاى امخذمس امدكاوك مسعد بن عيد امعطوي، امقصيرة، واماعر، وامشسرح، واألدب امشارج

وأشرف على امعدد امسذدس د. أحشد حسين امعسيري، ويارف عليهذ منذ امعدد امسذبع د. نذيف امجهن ، وكأس تحريرهذ ي  جشيع 

تسكون امسين وياح امشيم اتسادعذء ملاذكيخ بكسر امحذء و (محشد يرج امعطوي. وقد أطلق على امشجلة اتسم )ِحسَشىم. أعدادهذ 

 ، يـ)حسشى( تسلسلة هضذب تقع ي  منطقة تبو .وامجفراييذ ي  آن  
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 األشكال المكانية:. 3

نذئية نجد أن ث (حسشى)ي  مجلة امشناوكة اما  تاكل إطذك األحداث امقصصية ي  امقصة امقصيرة  األمكنةإ ا نظرنذ إمى       

 :حيث يشكن تنويع يضذء امشكذن وتقسيشه إمى، باكل أتسذتس تطرح نفسهذ )امشغلق/امشفاوح( 

 إمخ.وامحدائق امعذمة... ،: كفضذء امشدينة، وامصحراء، واماواكعالمكان المفتوح 

 وامسيذكة ، وامشقهى، وامشساافى،امبيت، وامداك، وامخيشة: كفضذء المكان المغلق. 

رتبط "تخضع ي  تاكيالتهذ إمى مقيذس آخر م يإنهذ ،هذ ي  امقصةوأهشياّ بذمنظر إمى أشكذمهذ، وبيئاهذ، تخالف األمكنة كذنت يإ ا 

اوحة امزنزانة ميست مف ألنّ  ؛أو االنفاذح واالنغالق، يذمشنزل ميس هو امشيدان، وامزنزانة ميست ه  امغرية ،سذع وامضيقبذالتّ 

هذه األشيذء تقدم مذدة  وامشنزل على اماذكع، وكلّ ذ مفاوحة على امشنزل، ذ على امعذمم امخذكج  بخالف امغرية، يه  دائشًّ دائشًّ 

امقصة امقصيرة وتسوف يعرض امبحث أشكذل امشكذن ي   ،(11، 3113)محشيدان ،  .مصيذغة عذمشه امقصص  أتسذتسية ملقذصّ 

 ييشذ يل : (حسشى)ي  مجلة امشناوكة 

 المكان المفتوح. 1.3

هذ حواجز، وتسشح ملاخصية بذماطوك اماخصيذت امقصصية، حيث ال تحدّ اما  تكون ماذحة مجشيع ه  مكنة امشفاوحة األ      

ههذ ومذ شذب وامغرف، وامسيذكات، ،كذمبيوت ،مكنة امشغلقةاألبخالف  ،اماواكع ومذ شذبه  مك..ذمشدن ووامحركة وامحرية، و مك ك

 تم توظيفهذ ي  قصص )حسشى(:ومن األمكنة امشفاوحة اما   ي  امسرد امقصص .

 الشارع 

أحد امفضذءات امشفاوحة ملاخصيذت امشوجودة ييهذ،  (حسشى)ي  مجلة امشناوكة ي  امقصة امقصيرة  (اماذكع)يعد يضذء       

دالالت وع امقيم وامحيث عبر امقذص من خالمهذ عن امصوك وامشفذهيم اما  تسذعدنذ على تحديد تسشذتهذ األتسذتسية، واإلمسذ  بشجش

من ضيق امداخل امشخانق إمى امخذكج امشفاوح حيث امفضذء  ملهروبيذماذكع أحد مال ات اماخصيذت امقصصية ؛ امشاصلة بهذ

ه امعالنية، ذ تكانفمفاوحًّ  ويعد اماذكع يضذءًّ  امشنفاح وامنذبض بذمحيذة، وهو اماذكع امذي ياحر  ييه امنذس كل يوم وكل تسذعة.

 (رييلشذ اعالى امرجل امكوب)ي  قصة نجده  مك كل ح  ا أبعذد كمزية ودالمية، يحشل  كريذت اإلنسذن امشفرحة أو امشارحة، ويصب

ر محطة مصمحطة امقطذك امرئيسة  اماهير امواقع عند جعل كوبري )أحشد حلش (امذي  عبد امعزيز نجمامسيد ملقذص امشصري 

يلة مسنوات طو ،امكوبري ثم أشعل تسيجذكةة مطلع توقف عند  كوة امشنحنى ونهذي": ا مقصاهمحوكًّ )كمسيس( بشدينة امقذهرة أو 

ك تسرعذن مذ اكتب ،كأ على تسوك امكوبرياتّ  ،وهو ي  طريقه إمى عشله ي  بداية شذكع شبرا (أحشد حلش )يعبر محفوظ كوبري 

 ،يانداح امرجل بعيدا عنهم إمى جعبة األصوات وامروائح وامدنيذ امجديدة اما  تصيدهذ من يوق امكوبر، امشروك يوق امكوبري

وال  ذبدأ امصوت مقلقًّ ، يجأة انطلقت صفذكة قطذك قريب يغذدك امرصيف بشحطة مصر حذالًّ  ،وعلى مرمى نذظريه تحت امكوبري

بعدة )كوبري أحشد حلش ( امقذّص  حّشلي  امقصة و، (31، 9001، 3امعددحسشى، ")يساطيع تشيزهذ من يوق امكوبري....

 ) كوة امشنحنى ونهذية مطلع اما  وصلت إمى مرحلة االتساواء بعد مض  امعشر)محفوظ( عن حذمة اماخصية إيحذءات ملاعبير 

 .ا مالعايذدصذك كمزًّ  امكوبري كشذ أنّ  امكوبري(
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 هر بذكريذت أميشة مرت بذماخصيذت امقصصية، كشذ أننجد اماذكع يذكّ إيشذن يضل  امعشذنيةملقذصة  (ياذت األمل)وي  قصة 

بذمرمز  بذماصريح أو ذ مشعذمجة موضوعذت مرتبطة بذماذكع، و مكمجذال واتسعًّ  يشنح امقذصّ  وغداك مكذنذ ملانفيس عن امفراغ، ذص

امرجل امشسن  مم ينابه مذمك !شرتسيدس؟"كيف يسشح مه غروك نفسه أن تاجذوزه ياذة ي  اماذكع بسيذكتهذ ام امقصة: يف  ،واإليشذء

 هو كجل غريب ي  اماذكع وهذحذول أن يشنع امسيذكة من االصطدام بذمرجل مكنه مم يساطع...  ،امذي يجاذز اماذكع تحت امجسر

 يجاذز اماذكع أمسكتيسحبن  من امسيذكة... كذنت امرؤيذ بال مالمح بال حدود ماوهة كزجذج امسيذكة امشغسول بذمدم... أكاد أن 

ع.... منعه كبريذؤه من أن ينظر مه نظرة أخيرة قبل أن يقطع تسأقطع اماذك –عذندهذ  منساخدم جسر امشاذة....:  كاعه ماشنعه

 .(11، 9001، 3امعدد)حسشى، " اماذكع

 الصحراء 

كض أ ،من األمذكن امعذمة امشفاوحة، إنهذ األكض امغذمضة (حسشى)ي  مجلة امشناوكة امصحراء ي  امقصة امقصيرة يضذء       

امفصول بأموان  وتاعذقب ،امبراقة اما  قد صبغهذ امضوء امشاعذقب بين امليل وامنهذكأكض مليئة بذمكثبذن امرملية ، امجشذل امسذحر

كمذدية بيضذء وصفراء حيث ترتسم ي  األيق كؤى يخالط ييهذ امواقع مع امخيذل وحين تريد مغذدكتهذ يإنك تواجه مسذحذت ييحشلك 

 معواصف امرملية تجر معهذ بعض اماراب كأنهذ تراقصه.تالعب األضواء واألموان إمى عذمم أخر عذمم امسراب واألحالم وتأت  ا

معراق  ا( ملقذص حةكقصة امدّ )ي  قصة  هكذا تّم تصويرهذ، امذي ال مكذن ييه ملضعفذء وامصحراء ه   ا  امشكذن امقفر امشوحش

نذ إمى ك أب  امذي طردنفسك األمذكة بذمسوء أوحت إميك ماطغى ... تسأ كر  بأن تساالحقك معنة امصحراء "أب ".." :نجم امسراج 

ظلشة امليل وتركنذ ي   مة امصحراء....حبذت امرمل ال تعرف امخيذنة بطبعهذ ، وكثبذن امرمذل كقلب أم  قد تسذمح مكنهذ ال 

تنسى...حين أكى ضعفك وهوانك تسأجشعك بهذ على حبذت امرمل ي  امشدى امشطلق ملصحراء بحضوك امقشر وضجيج بيوت 

مية.....ي  مشلكة امصحراء ال مكذن ملضعفذء....انطلقت كلبوة جريحة وه  تضشن  بادة إمى قلب األم اماعر امشانذثرة امشارا

امكسير ي  طريق طويل عبر امصحراء...انطلقت أتسرع ينير مهذ امقشر تلك امكثبذن امرملية، ينعكس امضوء امبلوكي على امشديذت 

سذحذت ، تطذكد امشبين براثن صحراء بكر.. تشد بصرهذن امايه وامضيذع امشفاوحة امشنداحة نحو امشجهول...مم يسذوكهذ أي خوف م

امششدودة واأليق امالمانذه  على أمل اموصول، ميس ثشة وجه امسشذء وبسذط مشدود من امرمل وامحصى وامزواحف واألخذديد 

ي  و، (33 ،9033 ،1امعدد  )حسشى، "ويحيح األيذع  واكتداد صدى اموحوش امضواكي ينقله امريح وصشت امبرية وامسكون...

هذك امحذمة إلظ ا ء من اماخييلبمصحراء ا جذء تاكيل يضذءنذصر تسذمم امجذتسم ملقذص امسعودي  (أغنية امحطذب األحدب)قصة 

تسعة وعلى ذامقشر بدك وطيوك امليل تصل  ي  أعذم  امجبذل. ويوق امغشذم، وي  امصحذكي امشاربة اما": امنفسية امسعيدة ملاخصية

، ومن أجسذد امنسوة امشسحوكات إمى امبحر وي  األودية، وامجنيذت ماطن شعوكهن امطويلة، وطيبنهذ، ويركن من بيوتهنتسطح 

يأتسه  ،غذدكة امفراش اعاد بعدة االحاطذبتسذحذت امرقص وامغنذء يحشلن امديوف.... وامحطذب األحدب بعد أن أعذناه زوجاه ي  م

  أن يقف ، مم تعنه حدباه اماديدة يبل أ، يصفوا حطبهم إمى جذنب حطبهيبيعه ي  امسوق قوحبذمه ميغنم أجود امحطب قبل زمالئه و

مناصبذ ي  امصحراء امقريبة ميحدد بعينيه مواقع جديدة مالحاطذب.... مم تكن امحطبذت األومى اما  جنذهذ بشرضية مه، ياوغل 

 .(39 ،9030 ،9")حسشى، امعددأكثر ي  امصحراء، ونوك امقشر امكثيف يطشئنه...
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 المغلق المكان. 2.3

ذ وبين ه، وتسعى إمى عرض امعالقة املصيقة بينامفهم وامافسير وامقراءة امنقديةتلعب األمكنة امشغلقة دوكاًّ مهشذ على مساوى      

 ، وامشجاشع وحيذة اماخصيذت االجاشذعية وامثقذيية وامسيذتسية من جهة أخرى، وه  تعبر عنشخصيذتهذ امقصصية من جهة

 ، ألنهذ خذصة بعدد محدود من األشخذصائحة امافذعل امشلشوس بين أنذتسهذ، حيث تفوح منهذ كخلجذت شخوصهذ امذين يقيشون ييهذ

ة، وتعد األمكنة امشغلقة ظذهرة مكذنية مجاشعي، صوصيذتهذ وتأثيراتهذ على شخوصهذومهذ خ، ين يقطنون ييهذ أو يارددون عليهذامذ

، واألمكنة امشغلقة ماعددة، منهذ األميفة كذمبيت األتسري اجاشذعية وأخالقية.يهذ بشذ يشلكون من عذدات ي  أشخذصهذ ويؤثرون ي تؤثر

تأوي  ومنهذ امشسليّة اما ، وثقب امبذب، ومذ ييه من حجرات خذصة، وكذا امخيشة ...ومنهذ األمكنة امشغلقة غير األميفة: كذمشساافى

من  اوقد ظهر كثيرًّ  ذن مشدة طويلة، يه  امشأوى اإلكادي مإلنسذن كذمشاله  وامشقذه .اماخصية اما  تبحث ييهذ عن األمفة واألم

 (:حسشى)هذه األمذكن امشغلقة ي  امقصة امقصيرة ي  مجلة 

 البيت 

واقفه مامشكذن األول امذي يوجد ييه اإلنسذن، يهو عذمشه اماخص  امذات ، ييه تاكاف خبذيذ نفسه، وييه يعبر عن مبيت ايعد        

أغنية امحطذب )قصة كذن ي   كشذ، إزاء مذ يحدث حومه، يهو مكذن األمفة وامحشذية، وهو محل امازاوك بين األصحذب وامجيران

وحلت جذكتهذ حومهذ وحل يوق حجرهذ قشذش جديد اباذعاه من بذئع  ،حّل امضحى ي  بيت زوجة امحطذب األحدب": (األحدب

ي  يدهذ اإلبرة وامخيوط، خيط على خيط ي  ثقب اإلبرة ماخيط منفسهذ تسرواال تهنأ به مع وحلت  األقشاة امجوال على حشذكه.

زوجهذ... انصريت امجذكات بعد أن اناهت خيذطة امسروال، وتم تعليقه على امشسشذك امشثبت ي  جداك امطين، دخل امحطذب بياه 

 (39 ،9،9030)حسشى، امعدد مهذ امجديد بسرعة..."وكيس  هب يوقه كيس يضة يوق كأتسه....يهبت زوجاه قذئشة واكتدت تسروا

ذ وامبيت  ،ييه تخيط امشرأة مبذتسهذ، وييه يازاوك األصحذب وامجيران وياسذمرونويذمبيت مسكن من امطين،  مكذن امقعيد  هوأيضًّ

ذي ال وكييقه ام تسه ، يصذك امبيت مسكنه ومأواه ، يقد أقعده عجزه ويأّ  يساطيع ماذككة اآلخرين أعشذمهمامعذجز امبذئس امذي ال

: ل  امجذهلبسشذء علسعودية م )يذئس(ي  قصة  كذن  مك ،، وميس عليه إال امصبر يهو ال يشلك غيرهيفذكقه، يبث مه شكواه وآالمه

حدي امكثير مهم، و مساعجل يذمدقذئق تعن هذت  امحزينة، امكل من حوم  آ وأظل أجار ،أغلق امبذب خلف ، وحدي .. أمكث وحدي"

ات أبواق أصو ،إمى امعشل، تصم أ ن  أصوات إغالقهم مألبواب، يعلو ضجيجهم ي  امصبذح امكل  اهب إمى امحيذةأنذ يقدت وقا ، 

إنه  ؟هذا امبذب امجذثم ي  أقصى امغريةمذ ا يشثل  :تسيذكاتهم امعجلى، وأظل قذبعذ ي  ككن  امبعيد، أظل وحدي ي  امشكذن أتسأل

حد امفذصل بين امشوت وامحيذة... ي  امصبذح وتسط امصذمة امكبرى أكقب تحركذتهم ...اتساعدادهم التساقبذل هذا اميوم امجديد يشثل ام

، ومذ ه  إال محظذت حاى يخلو امبيت تشذمذ إال من  ..... أنسحب بهدوء وضجر وتسط اناغذمهم وتسط  هذبهم وإيذبهم...وينسون  

 .. ميس ألن امصبر يضيلة بل ألنن  ال أملك تسواه،نذ اآلن أجيد ين االناظذك وامصبرناظر يأوأ إمى غريا . إمى ككن  امحزين..

، ومن امواضح أّن امقذصة امسعودية بسشذء امجذهل اتساخدمت يضذء )امبيت( (99، 9)حسشى، امعددألن امحرمذن علشن  إيذه.."

امبيت أحد أهم  يضذءو وميس مه عشل يشذكتسه ي  امشجاشع. كل قذبع ي  امبيت،ب تحيطملاعبير عن امحذمة امنفسية امشزكية اما  

امفضذءات اما  يهام بهذ امقذص اهاشذمذ خذصذ مشذ ياشيز به من أهشية خذصة على امصعيد امنفس  وبشذ تثيره عشلية اماذكر من 

 ،نكسجذكت اما  صميلى األتسشري تاحدث امقذصة عن امغرية  امسعودية ( ملقذصةانكسذك)  قصة يفأحذتسيس وماذعر، 
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 ي  مسفل ا امطذبق ي   وه امعلوي امطذبق ي  نذيذت  من أتأملهذ وأنذ" :حيث اتساحذل امبيت إمى موت ملحريذت مدى  وي اإلعذقة 

  ويأت .....امسلم من اقاربت حاى امشاحر  بذمكرتس  خرجت ..تسجنى بل حجرت  من امخروج أتساطيع ميان  ....امشقذبلة امعشذكة

 (.93، 9030، 3امعدد" )حسشى، مغريا  يأعود امحكذية منى وتضيع امصبذح

 المقهى 

سلية وشغل اماأو  ماشضية وقت مالتساراحة اماخصيذترتذدهذ ت، غلقةي  امقصة امقصيرة من األمذكن امعذمة امش (امشقهىيضذء )    

مجلة   امشناوكة يماحدث ي  األموك امعذمة، وقد كثر دوكان هذا امشكذن ي  امقصة امقصيرة ي  ا، كشذ أنهذ مكذن ملاعذكف وامفراغ

 ن إميهذ ملانفيس عشذومن هشوم وأوجذع تجعلهم يلجؤامعربية ة امشجاشعذت يومعل ي   مك إشذكة إمى مذ يعاري غذمب ،(حسشى)

 غلب تسذكي امنعذس ينذم": امدين تسبذه  مح مسوكي حسين ( ملقذص اكائحة امخدك امثقيل)ومن  مك مذ جذء ي  قصة  ،بداخلهم

ت كدهة اماأل مذ أن كمق األكيكة امعايقة ي  ككن امشقهى امذي بدأ يلفظ زبذئنه حاى جلس عليهذ.. على األكيكة ي  آخر امشقهى..

إمى امكوخ امشوجود تحت ينداح امجشيع بسرعة ي  اماواكع امشظلشة اما  تافرع عن امشقهى...امطريق ...امشحل بجسد امزوجة

كم يرتذح مبالط امشقهى امذي هو أكحم على  حذكات واألزقة امضيقة..امسلم يخارق امسذحة امرئيسية واماذكع امعريض ويشر بذم

يضيق امشسكن وبعده، وكثرة امهشوم، (، 19، 9033، 3)حسشى، امعدد"أقدامه من أكصفة امشدينة امشزدحشة بذمشطبذت وامحفر...

وامشقهى هو  مك امشكذن امذي يلجأ إميه  ييهذ.يأوي إميهذ ملجلوس م امشدينة وتسوء طرقهذ، كل  مك جعله يهوى امشقهى ووشدة ازدحذ

رى ن عبد امبذق  يوتسف من تسوكيذ، ( ملقذصكّواد امقذعة)، يف  قصة ياهم ي  األمذكن امثقذيية امعذمةامنذس عندمذ ال يجدون بغ

دد محظ بعض كواد امقذعة أن ع" امصراع بين كّواد امقذعة امذين ياذككون ي  امشنذشط امثقذيية اما  تدوك ييهذ وبين امشقهى:

امحضوك ياضذءل...مضى امسيد عذكف مع صديقين مه باشهل نحو قلب امشدينة....قذعانذ مكيفة ومغرية ملجلوس ييهذ...امقذعة ال 

وك شخص غريب إمى قذعانذ....هؤالء امذين بذتوا يفضلون امشقهى على امقذعة...كأنه ميس من أبنذء تقبض اشاراكذ.....نذكر حض

يااري م بدل امقذعة...كذن صذحب امشقهى يفذوض جذكه هذه امقذعة مفاوحة ملجشيع...إقنذع  ا  امرجل ميجلس ي  امشقهى.. امبلدة..

يقدم مصرويك...مك ضيذية مجذنية ي  مقهذي....كذن عذكف يراقب امرجل  دخل هذه امشكابة ال ويجعلهذ توتسعة ملشقهى.. مكاباه..

 "مياأكد بأنه موجود ي  امشقهى.....حضوك  ا  امرجل ي  امشقهى....بدأت األقدام تخف من امشقهى....بدأت امقذعة تساعيد حيوياهذ..

راع امكذئن بين امحق وامبذطل إمى قيذم وكأن امصراع بين كواد امقذعة وامشقهى هو هذا امص(، 19، 9039، 1)حسشى، امعدد

ا، ومذا صذكت ملجأ مكل خذكج عن امنظم وامقوانين، يف  قصة وامشقهى هو  ا  امشكذن امذي ال يغلق أبوابه إال نذدكًّ  امسذعة.

، وابه هذا امصبذحأبانابه تسعيد إمى صوت من امنذحية امغربية ملحديقة، إنه أول مقهى يفاح "ملقذصة امشغربية نذدية بلكرش: ( عراء)

نفسه  انكشش على، " تحسس تسعيد تسذعاه اميذبذنية، إنهذ امرابعة صبذحذامداك امبيضذء" أو "وادي زممكل من تقذف به حذيالت "

وأمذم امواجهة امزجذجية ... ، امكراتس  يذكغة إال من تسذئق شذحنة يغذمب امنعذس، وهو يرشف من كأس امقهوةواتجه صوب امشقهى

، 9039، 1" )حسشى، امعدد، ثم دخال امشقهى وأعينهم تشسح كل ش ء..ذكة امرونو امبيضذء، نزل منهذ شرطيذنتسي ملشقهى وقفت

أو مكذن نصف مفاوح  ،ويشكن امقول إن امشقهى مكذن نصف مغلق، و مك ألنه يحشل ي  تكوينه شيئذ من خذصية امبيت(. 91

 ث يساقبل جشيع امنذس دون اتساثنذء.بسبب كثرة كّواده، يهو يحشل شيئذ من خذصية اماذكع، حي
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 معالجة المكان فنيًّّا. 4

تسيلة و هبوصف ،يكاسب امشكذن أهشية خذصة ي  أعشذل امقذّص، و مك باوظيفه كعذمل من عوامل بنذء اماخصية وتاكيلهذ     

ويرية، ذ من امنذحية اماصي  غذمبية قصصه يبدو أكثر وضوحًّ  مه امقذصّ ف على امعذمم امخذكج ، مكن عذمم امواقع امذي يقدّ ملاعرّ 

 ألنّ  ؛ذ من حيث اإليهذم بذمواقع عن امعذمم امخيذم  امذي تدوك ييه أحداث قصصهذ من امنذحية امعذطفية، وأكثر نجذحًّ وأكثر كتسوخًّ 

 ييه، مع إمكذنية اماحر  ي  امشكذن أو تقعن امشالئم محركة شخصيذته، واألحداث اما  ذامقذّص ي  قصصه يحذول أن يخلق امشك

 تحاوي مضذمين عدة، و مك من خالل انعكذتسه على حيث ياخذ أشكذالًّ  ، ي  امبنذء امقصصامشكذن عنصراًّ يذعالًّ  ويعدّ  مغذدكته.

أو اماعوك بذألمن وامطشأنينة أو  امعشل امقصص ، ويعكس امشكذن مذ يدوك بخذطر اماخصيذت من أحذتسيس مفرحة أو محزنة،

 امخوف وامقلق.

م، 3113)بوكنوف، وأوميف، ذ "علة وجود األثر"س امشكذن أحيذنًّ قد يؤتسّ  :بوجود امشكذن  اته، أي ن غذمبذًّ ووجود امقصة مرته      

ذّص ملق (جذمع امعاري)شثالًّ ي  قصة يإ  تأخذ امقصة انسجذمهذ من االكتبذط املصيق بين امحدث امقصص  وامشكذن،  ،(19

قذّص األضواء يسلط ييه امحيث تبادئ امقصة بشطلع وصف   ؛بنذء امقصةي  امشكذن امبؤكة امضروكية  يعدّ امشصري )يكري داود( 

ّشذن، ياعلق كل منهشذ بجداك حجرة ماوتسطة االتسذع، شذهقة االكتفذع، : "خشسة عار حّشذمذًّ كبيراًّ، ودُ على تفصيالت امشكذن

)حسشى، ...."ا ملشذءثين صنبوكًّ تفصلهم طرقة بعرض مارين عن ميضذءة ملوضوء على هيئة مساطيل يقد أحد أضالعه، تحوي ثال

امشالق   غذمكومعّل أهم مذ يلفت امنظر اتساخدام امكذتب امافذصيل امدقيقة اما  تصف امشكذن امقصص  من داخله، وإ ،(19، 9امعدد 

ذ  .بصدق مذ يقول امكذتب عن واقعية عذمشه امقصص  إمى اموموج إمى عذمم امقصة مقانعًّ

 ،ن بذق  عنذصر امعشل امقصص عذ باقديم صوكة دقيقة عن امشكذن كجزء ال ياجزأ يًّ امقذص ي  معذمجة امشكذن ينّ  ويهامّ       

امشافذعل مع  عشق ملشكذنمن خالل عدد من امدالالت امشكذنية اما  تضف  امحيوية وام ،ذ ي  نفس امشالق ذ عشيقًّ ا جشذميًّ ويشنحه تأثيرًّ 

لى ع اماعبير عن امشضذمين اما  يريد تحقيقهذ وتعشيق "تسطوة امشكذن"إمى ذه امدالالت من خالل هامقذّص ويسعى ، اماخصيذت

ألنه "يشنح أحداثه اماأثير امجشذم   ؛حاى يصعب على امقذكئ يصله من امنص امقصص  ،(99، 3113، 3)حذيظ، عدد  امقصة

إبراهيم محشد امنشلة امقذّص امسعودي وقد أجذد  ،(93م، 3111)نعشذن، من خالل عدد من امدالالت امشكذنية امنفسية واالجاشذعية"

شقبرة يقول: "هنذ ي  هذه امحيث  (،ال حيذة م  معهذ) اهي  قص تعشيق تسطوة امشكذن من خالل امانقّل امسلس بين عدة أمكنة مانوعة

لفية من شرتبة امخوهو واقف ي  ام ،...كذن ابن  يادو بأناودة امصبذح اما  تسيلقيهذ ي  طذبوك امصبذحيصبح امضعف عدالًّ 

 ... كذن صوتة  بذب امشدكتسة وقبل أن أصل إمى نهذية اماذكع تسشعت صوته يناد بذألناودوبعد أن دخل من دياّ  .تسيذكت .

وبسرعة  ،نقله إمى امشساافى امقريب...ككضت كذمشجنون إمى تسيذكت  وتمّ  ،ض مدهس تسيذكةابن  تعرّ  امشدير امذي يخبرن  بأنّ 

مصغير دخلت امغرية ماصطدم نظرات  بجسده ا هنذ  ي  غرية اإلتسعذف امشقذبلة مالتساقبذل... ت امشساافى..مم أعادهذ من قبل وصل

عد داكي مم ت ن  أيقت ألكى نفس  على تسرير قشذشه أبيض...مم أشعر با ء تسوى أنّ  ى بذمقشذش األبيض امشلطخ بذمدمذء...مغطّ 

ن حي"تسذيرت وقذمت م  عند بوابة امشغذدكة ي  امشطذك:  رياهذ..حاى امخذدمة انزوت ي  غ تحوي تسوى امصشت وامنظرات...

 يحيل نظره إمى بذب غرية أمعذب ومن ثمّ  ،كل منذ ينظر إمى اآلخر كذن امصشت ياق جدكان بيانذ برتذبة... ..."يعود محشد تسأعود

ى، حسش) !نجد أي أثر من آثذك وجود محشدوحين عدنذ إمى امداك مم  ي  األيذم األومى مويذته تسكنت زوجا  ي  داك أهلهذ... محشد...

  .(33، 30، 1عدد
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 –داكه  –ذك امشط –امشساافى  –امسيذكة  –امشدكتسة  –امسيذكة  –يقد تنقل امقذّص ي  أتسلوب كشيق بين يضذءات عدة: )امشقبرة 

حاى امخذدمة انزوت امخذدمة )داك أهل زوجاه(، كشذ أجذل قلشه ميانقل ي  امشكذن امواحد حيث ومج عند امحديث عن داكه إمى غرية 

غرية اإلتسعذف امشقذبلة (، كشذ تنقل ي  امشساافى من )غرية أمعذب محشد......(، وغرية ابنه  ات األثر امشحزن )ي  غرياهذ

..( إمى غرية أخرى كأى نفسه ييهذ بعد أن أيذق من هول امصدمة، كل هذه امفضذءات وظفهذ امقذص ماحقيق وحدة األثر مالتساقبذل

 نطبذع وتركيز اماعوك مدى امشالق  بجّره إمى مفردات مكذنية تجعله يعيش امحدث وياشذهى مع امسرد.واال

ذ يضف  عليه "بعض امشكونذت امشكذنية صيذغة جشذمية ذ أم أميفًّ ذ، موحاًّ ذ أم مفاوحًّ امشكذن تسواء أكذن مغلقًّ  ويخاذك امقذصّ         

د رويار  حرية إناذء امشكونذت األخرى مشسذحة امشكذن ويضذئه وخيذل امشالق ، وعن طريق امسّ  ،ملوصول إمى غذيذته امشحددة

ا ذ ي  مكذن مذ، ومهذاماخوص ياحركون دائشًّ  خوص ضشن امشكذن، ألنّ ك حركة اماّ خيذل امشالق ، و مك حين يصوّ  ى امقذصّ يغذّ 

ياير و ،(91م، 3111)مطر، تسة وامشساشدة من امطبيعة"امشكذن بعض امشكونذت، وتنظيشهذ يؤخذ من تنظيم امعنذصر امشحسو

ى مجرى ، وه  تضف  قدكتهذ ملاأثير علمكونذته، وأنهذ تسادع  بعضهذ بعضذإمى امشكذن ويساخدم  (ياذت األمل)امقذص ي  قصة 

امسيذكة إال بذدعذء " ... كلشذ أكاد امهروب من حواك يدوك داخل امسيذكة...كيف نهرب مشن نجاشع معه ي   امحدث حيث يقول:

، 3، امعدد)حسشى اذكع بسيذكتهذ امشرتسيدس؟االتساشذع ما ء مهم ي  امشذيذع؟ كيف يسشح مه غروك نفسه أن تاجذوزه ياذة ي  ام

 ،ك األحداث ومنظوك اماخصيذت ملشكذنمن خالل تطوّ  ،يعيش األمكنة ي  حيذته، ويعيد خلقهذ ي  قصصه وامقذصّ  (.11، 9001

اقت : "هنذ  خلف تلك امجبذل يشكث وطن ... اشيقول امقذصملنشلة ه وامافذعل معه. يف  قصة "بنذت غربا " وكيفية اإلحسذس ب

: امحشد هلل على امسالمة... عدت إمى وطن  من أكض دم  أكض مطذك بلدي مم يقل م  أحدت قئإمى حذكتنذ امضيقة... وحين وط

يهو يعيش ي  تلك األمكنة، ويشر عليه كثير من مثل تلك األحداث،  (31، 3)حسشى، عددامغربة ألجد وطن  يحاضن امغربة..."

يظهر كؤياه امفلسفية ملشكذن من خالل تعددية امشاذعر واألحذتسيس واأليكذك  وامقذصّ  اما  تاعر صذحبهذ بذمشراكة واألتسى.

فاه. ذ من خالل كؤية امقذص ويلسا جشذميًّ ذ وتأثيرًّ ومذ يثيره ي  نفوس اماخصيذت، يذمشكذن يكاسب عشقًّ  ،امشاوامدة ضشن امشكذن

ل من خالل اماخصيذت وأحداثهذ ييه، كشذ يعكس وجهة نظر امقذص، وكؤياه امشساقبلية وامحذضرة، وهذا ويضذء امشكذن يااكّ 

 ءًّ و ميس بنذ، يهملقذصّ يقودنذ إمى االعاقذد بأن امشكذن شأنه شأن أي عنصر من عنذصر امبنذء امفن ، ياجدد عبر امششذكتسة امواعية 

ونوايذ، بل هو كيذن من امفعل امشغير وامشحاوي على  وأتسجيهذ من غرف ا محدد امشسذحة، وال تركيبًّ زًّ ذ، وال حي  ذ مرئيًّّ خذكجيًّّ 

تذكيخ مذ، وامشضخشة أبعذده باواكيخ امضوء وامظلشة. ويحاذج مثل هذا امشكذن إمى حيز مذدي ياضح عبر، وينشو ييه، وإال 

 (.1، 3111)امنصير،  حة ملفعل، يذمشكذن ي  امفن اخايذك، واالخايذك مغة ومعنى ويكرة ومقصدأصبحت كل امبيوت أمكنة صذم

 المكان بين الواقع والمتخيل. 5

امشكذن امذي يعذمجه امكذتب ي  امقصة امقصيرة قد يكون مه وجود حقيق  على تسطح امشعشوكة، يلهم امقذّص بذتسادعذء تفصيالته،    

حيل إمى امواقع ي ي  حين أنّ  ،ذيًّّ ذ مذده ناذج يكري بذمدكجة األومى، وميس ناذجًّ نّ إ"بنذء  هن ، أي  ل هو:وامشاخيّ وقد يكون ماخيَّالًّ، 

ر عن واقع، وامواقع: هو عبذكة عن شبكة من امعالقذت امشذدية: إنسذنية، األدب ينطلق من واقع ويعبّ   اته، ويشكن امقول بأنّ 

خر، أي عشل ين  هو ناذج خيذل مبدع، مكن هذا امخيذل يخالف من ينذن آل ية، وأنّ اجاشذعية، حضذكية، ثقذيية، اقاصذدية، تسيذتس

خر، حيث يكون امخيذل مدى امكذتب امقصص  أقرب إمى امواقع بذمنسبة إمى األجنذس األدبية األخرى، يذمشذدة آمى إومن نوع أدب  

  .(11، 9009)خشري، "امقصصية تاجذك ي  امواقع وامحيذة اإلنسذنية
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مكن  ،امشكذن ننفسه امعالقذت االجاشذعية وامثقذيية امشابذدمة بين اإلنسذن ومجاشعه، واكتبذط هذه امعالقذت بشكوّ  ب امقذصّ ويساوع

وأحداثه  يهو ال ينقل شخوصه ،كذء امكذتب امقصص  على نقل امواقع امذي يعياه أو يعريه ي  مذدته امقصصيةاتّ من رغم على ام

يهو ال يقصد اتساعذدة امحقيقة كشذ ه  ي  امواقع التساحذمة  مك، يذمحقيقة ي   هن  ،حداث كشذ هووامشكذن امذي تدوك ييه هذه األ

إيجذد أعراف جديدة تساطيع أن تحدث بصوكة أيضل إيهذمذ هو ، ومذ يرمون إميه ا أصالًّ ذ موجودًّ امفنذن ش ء يُخلق، وميس شيئًّ 

، 3119عبذس، ) وامعذمم امواقع  نفسهامقصص  رمزية ملعذمم امواقع  عن طريق تضييق اماقة بين امشحذكذة وام ،بذمحيذة امواقعية

ذ من خالل اإليهذم بواقعياه، وإقنذع امشالق   (.33 ويساشد امشكذن ي  امقصة امقصيرة امشناوكة ي  مجلة حسشى جشذميذته أيضًّ

بضروكته، مع تر  مسذحة يساكشل امشالق  عبرهذ نسج بقية امخيوط امشاقطعة وغير امشكاشلة، ويبن  ي  مخيلاه مذمم يكاشل بنذؤه، 

نقل  كذء امكذتب امقصص  علىاتّ من رغم وعلى امأم آتيذ عبر امشاخيل امذهن  ملقذص،  ،اقع امشعذشا عن اموتسواء أكذن امبنذء معبرًّ 

يهو  ،يهو ال ينقل شخوصه وأحداثه وامشكذن امذي تدوك ييه هذه األحداث كشذ هو ،امواقع امذي يعياه أو يعريه ي  مذدته امقصصية

، ومذ أصالًّ  اذ موجودًّ ش ء يُخلق، وميس شيئًّ  امقذصّ  مك، يذمحقيقة ي   هن ال يقصد اتساعذدة امحقيقة كشذ ه  ي  امواقع التساحذمة 

شحذكذة عن طريق تضييق اماقة بين ام ،إيجذد أعراف جديدة تساطيع أن تحدث بصوكة أيضل إيهذمذ بذمحيذة امواقعيةهو يرمون إميه 

ذول من ل مقذكب ملواقع امشعيش، ويحلق عذمم ماخيّ ويسعى امقذّص إمى خ. وامعذمم امواقع  نفسهامقصص  وامرمزية ملعذمم امواقع  

مذي ا ألن تعيين امشكذن؛ خالل عشله صيذغة امواقع صيذغة جديدة، مذمك يشنح األمكنة أتسشذء حقيقية معروية ي  امواقع امخذكج 

امواليذت ف )املطي تخيّرت امقذّصة نذمين عبد (حب ودموع)ي  قصة يشثالًّ ، اهيحاضن امحدث امقصص  يعشل على اإليهذم بواقعي

ا االنطبذع بواقعياهذ امشاحدة األمريكية ذ ملقص، كشذ قّدم علوان امسهيش  قصاه )امشاسومون يكابون( على أكض بذكيس مؤكدًّ ( مسرحًّ

من خالل امسير ي  "شذكع اماذنزميزيه"، وكذمك يعل محشد معاصم ي  بنذء قصاه )تسيشفونية امنواكس( عندمذ نّص على  كر 

، واتساعذن إبراهيم امنشلة بشدينة )امريذض( إلدخذل امشالق  إمى يضذء حضري ماسع: "ككبت تسيذكت   )ديسدمونذ(اتسم امشقهى 

 .وتسط مدينة امريذض..." ي بعدمذ يكرت كثيرا ي  قراكي األخير...اتجهت إمى  مك امشبنى امقذبع 

 :وصف المكان. 6

 أنماط وصف المكان. 1.6

لشكذن ي  امقصص امقصيرة امشناوكة ي  مجلة حسشى من حيث عالقاه بذمسرد إمى: مأتبعه امقذّص امذي وصف اميشكن تقسيم      

ى من خالل جشلة مهيشنة قصيرة ال تحاوي إال على بعض اموصف امشوجز امبسيط، واآلخر امشفّصل امشرّكب، أّمذ األول: ييُعطَ 

طيع من اموصف ال يسا األجزاء وامصفذت، وهذا امنشط بعض اماراكيب اموصفية امصغرى، ويكون  مك حين يام االتساغنذء عن

ا مطبيعة امسرد ي  امقصة امقصيرة امشاّسشة بذالكانذز ذمجذوزة دالماه امشسخر مهذ من قبل امس ذا امنشط نجد هواإليجذز كد، ونظرًّ

ا مدى قصذص )حسشى(، حيث يكافى امقذّص بصفة وحيدة ملشكذن، اموصف شن يصفاين على األكثر، بأو  من اموصف مساخدم كثيرًّ

)حسشى، "األيق امبعيدو"، (39، 1")حسشى، امعددامداك امشوحاة: "ي  قصة )ال حيذة م  معهذ( إلبراهيم امنشلة واحدةامقصير بكلشة 

 )امسذبق("صف امشخدات امشاراصة"من اموصف بكلشاين: ومطذكق امشرزوق ، ي  قصة )مسذكب امنشل(  (31، 9001، 3امعدد

 ي  قصة )امرحيل( مفيصل امزوايدي، (91، 9001، 3امعدد)حسشى، "امنذيذة امخابية امزكقذءو"، )مسذكب امنشل( ي  قصة

( 91، 9)حسشى، امعدد "صينية امقش امشزككاةو"، مسهذم امدهيم ي  قصة )آن(( 31، 9)حسشى، امعدد"طذومة نصف مساديرةو"

 ...إمخ.ي  قصة )عاب آت( مسشير أحشد اماريف
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امثذن  )اموصف امشفّصل امشرّكب(، وهو امذي ينصّب على امشوصوف امذي يناش  إميه امسرد امروائ ، ويكون هذا امنشط وأّمذ      

ا، إمذ بذالناقذل من امشوصوف إمى أجزائه ومكونذته، أو بذالناقذل إمى امشحيط امضذم مهذا امشوصوف أو  اموصف مركبًّذ أو معقدًّ

( 31، 9001، 3امعدد)حسشى، "دينوه تحت طلحة ضخشة  ات جذع داكن ضخم كثير امثقوب... إنهّم"امشضشوم ضشنه، من مثل: 

ي  قصة  (11، 9001، 3امعدد)حسشى، "يّة من امشاجر تنوء بهذ امروائح...أكيف قصوهكذا وجدتن  بين ، "ي  )مسذكب امرمل(

ذ و، )عذمل إناذج( معل  محشود امشجنون  د . وق(امسذبق")على امخط امدائري امجنوب ... كلشذ مركت بشسجد محطة اموقود"أيضًّ

ا، مثل مذ قذمت عليه قصة  يكون امشكذن امواحد هو محوك امسرد ومن ثّم يإّن امقّص مرتبط بافصيالت أكثر تاعبًّذ وتركيبًّذ وتعقيدًّ

ذء ي  قصة )ش ء مم ا مذ يام اموصف بذألكقذم مثلشذ ج)جذمع امعاري(، وغذمبًّذ مذ يكون اموصف بكلشذت مثلشذ  كرنذ، ونذدكًّ 

 .(31، 9001، 3امعدد)حسشى،  "991: "عندمذ دخلت علينذ  ا  امشسذء بذمغرية كقم مشحشد معاصم يكاب(

 تقنيات وصف المكان. 2.6

ثشة تقنياذن معاشدتذن ملوصف ي  امعشل امقصص : إحداهشذ تقنية االتساقصذء، واألخرى تقنية االناقذء، وألّن امقصة امقصيرة     

طذبعهذ امخذص امذي تاشيز به عن امرواية، حيث إّن األومى تقوم على محظة مكثفة، بخالف امثذنية  ات امطذبع امزمن  امششاد، مهذ 

ذ كثيرة مالتساقصذء ي  اموصف، وإنشذ امسبيل إمى  مك هو تقنية االناقذء، اما  تعاشد على  يإّن امقصة امقصيرة ال تشنح امقذص يرصًّ

، 3119)محفوظ، اء وامصفذت امشحدودة من بين أجزاء وصفذت اما ء امشوصوف امشاسشة بذماعددية""اناقذء جشلة من األجز

مدى امشالق ،  مك أنهذ "تكسر عشود امسرد: يال تقول امشعنى ي  تفذصيله واخاالف  طويالًّ  ا. وامحقيقة أّن ملقصة امقصيرة امادادًّ (90

ذ" ا ييهذ غذئبًّذ معًّ اماشري، )حذالته، وإنشذ تكاف  بذإلشذكة إميه يحسب، أو تسحبه من صشاه، وتجريه ي  أكضهذ ملافًّّذ بأمفذظهذ حذضرًّ

ذ ي  يعل تأويلهذ، وإ  توكطه ترتق  به من حيز االنفعذل بهذ ، "وبين حضوك امشعنى وغيذبه، توّكط امقصة قذكئه(91هـ، 3311

وميس من طبيعة امقصة امقصيرة وال من وظيفاهذ امانويع من أيضياهذ وشخوصهذ وأحداثهذ؛  .)امسذبق، نفسه(إمى حيز امفذعلية ييهذ"

كاتسشة  نهذ تبذغت اما ء مانصب عليه،ألنهذ بذمكذد تلشلم حكذياهذ، يذمسرد ييهذ مكانز، وامحك  موجز، وامفضذء مقاضب، " مك أ

منه امداّل ييه، من ملشح وقول وحركة ويضذء، وي  خالل انصبذبهذ تعد بذمشعنى وال تاحشل وزك امويذء به؛ ألنهذ ال تريد أن تاعدى 

  لق معذنيه يعلى حرمة امقذكئ ي  أن ياخير من وعودهذ مذ يحقق أيق اناظذكاته منهذ، وال تباغ  مه أن يحرم من مذة امخلق: خ

وعن وظذئف وصف امشكذن، يذموصف يساخدم مخلق إيقذع امسرد، ومع هذا يإّن وظذئف  .)امسذبق(مؤازكة مع معذن  امكذتب"

اموصف يشكن كدهذ إمى ثالثة: اموظيفة امافسيرية:  مك أن مظذهر امحيذة امخذكجية من مدن ومنذزل وأثذث وأدوات ومالبس تذكر 

صية امنفسية، وتاير إمى مزاجهذ وطبعهذ. واموظيفة اإليهذمية: حين يعشل امقذص على إدخذل امعذمم ألنهذ تكاف عن حيذة اماخ

ذ بأنه يعيش ي  عذمم امواقع ال عذمم امخيذل قذتسم، ) امخذكج  بافذصيله امصغيرة ي  عذمم امرواية اماخييل  يعط  امقذكئ انطبذعًّ

3119 ،330 ،333). 

 القصصي المكان تشكيلفي بيئة القاّص وأثرها . 7

 مذي يخلقها ذته على امعشل امقصص ي  بنذء امشكذن وإضفذء جشذميّ  واضحتأثير  كنفهذامواقعية اما  يحيذ امقذّص ي  ملبيئة       

من و ،األحداث كمن خالل تطوّ  اهي  قصوتاكيلهذ يعيد خلقهذ يإنه ، حقيقةًّ  يعيش األمكنة ي  حيذتهإ ا كذن  كذتب امقصة، يامقذصّ 

ص مقصاوجود ماعشق ي  مثالًّ وقد كذن ملبيئة امصحراوية  .وكيفية اإلحسذس به وامافذعل معه ،منظوك اماخصيذت ملشكذنخالل 

 تعّشق امقذص ي  تنذول هذه امبيئة بشخالف مفرداتهذ وتفصيالتهذ؛، وقد امشناوك ي  )حسشى( ةامسعودي امقصيرة
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تضشنت امعديد من األمكنة امبرية، اما   قد امقصةنجد ، مثالًّ  امشرزوق قصة )مسذكب امرمل( ملقذص امسعودي طذكق ف  ي 

ذ اتكأ على امشكذن    ي  تحقيق األثر االتساقطذبامصحراوي أضذيت على امسرد دالالت كمزية معبرة، بل إّن عنوان امقصة أيضًّ

، وأثنذء امقصة تاواكد األمكنة امشفاوحة  ات امعشق امدالم  امشعبر عن األمل، واناراح امصدك، )مسذكب امرمل( مدى امشالق 

ذتهذ محاويعنذصرهذ وب (امخيشة)كشذ كذنت  (،األيق، امصحراء، امطلحة، اموادي، امبير)وامحرية، واماأمل واالنطالق...إمخ، مثل: 

ا"، "توغلت (90، 31، 9001 ،3امعدد)حسشى،  امشانوعة أيقونة ملسرد ي  هذه امقصة  ي : "حذية األيق امبعيد خلف امخيشة تحديدًّ

امجذنب امقريب من امصحراء أمذمه.. داخل امخيشة يقع كجل تسبعين "، "كذن يشر بذمقرب من امخيذم  ي غبش األيق امشزكق"، "

عشى امذي غيبه امشوت يشاى مصذدية"، "إنهم دينوه تحت طلحة ضخشة  ات جذع داكن ضخم كثير امثقوب"، "كأى جّده األ

داخل امخيشة بخطى واهنة"، "تسذك حاى وصل إمى امعشود األوتسط ملخيشة، يذنكسر بحدة على طرف كواق امخيشة"، "يعرف 

ذ تلك املحظذت األومى اما  خطذهذ  قلب تلك امخيشة امكبيرة"، "صف امشخدات امشاراصة.. مصق امقذئم امخلف  ملخيشة"،  ي تشذمًّ

من  مكذنه بذمقرب ي نين مفرط تجذه تلك امخيشة امقذبعة ي  كمل وادي )امخاذبة("، "تحلقت امعذئلة حول جدي "تديعه إمى ح

امخيشة كعذدتهم كل مسذء"، "وكاء امخيذم كذن صوت ثغذء امنعذج"، "أم  كذنت تلوب امخيشة بخطى تسريعة وماوترة"، "كنت 

"شذف بنت عند امبير تروى قرباهذ"، "امفذنوس امشعلق على امعشود امذي أتشنى مو أن ي  خيذم جدي كهربذء تبدد هذه امظلشة"، 

ا شحيحذ"، كذن يفكر ي  تلك املحظذت اما  تسحرته  ات كبيع بعيد   ة(".وادي )امخاذب ي أككى على قذئم امخيشة ينز ضوءًّ

نجد أن امقصة امنسوية يغلب عليهذ اتساخدام األمذكن امخذصة  (حسشى)ي  امقصص امقصيرة امسعودية امشناوكة ي  مجلة و      

امشغلقة )غرية/ حجرة/ شقة/ تسرير... إمخ(، وهذا واضح ي  أكثر امقصص امشناوكة ي  حسشى، ي  حين يغلب على امقصة 

وكد امشكذن )حجرة( مضذيًّذ إمى ضشير  حيثامرجذمية األمذكن امشفاوحة )امشدينة/اماذكع/ امح / امفندق/ امبر/ امصحراء...إمخ(، 

، ووكدت (1، 9001، 3امعدد)حسشى،  ( ثالث مراتششعاذن منوكاامغذئب امشؤنث )حجرتهذ( مدى امعنود امبلوي ي  قصاهذ )

، 9001، 3امعدد)حسشى،  (ميس على تلك امصوكة) ويذء امطيب( أكثر من مرة ي  قصة غرية نوم /غرف شقا  األمكنة: )شقا /

، ووكدت (، 99 ،9030 ،9)حسشى، امعدد وتراوح امشكذن بين )امبيت وغريا ( ي  قصة بسشذء امجذهل )يذئس(، (91، 91

وعلى (، 10، 9)حسشى، امعدد )مواء قطة جذئعة( نذدية امفوازمفردات )تسريري/تسلة مهشالت /حجرت  امبذكدة/منزم ( ي  قصة 

إال أّن امغذمب األعم ي  بنذء تلك امقصص هو بنذء  ، كوكيةامرغم من كون بعض اماخصيذت ي  امقصص امنسوي امسعودي 

امشغلقة امخذصة، أو األكثر خصوصية، وهذا مرده إمى طبيعة امبيئة امشحيطة اما  تومى امشرأة عنذية خذصة  نكذامقّص على األم

سه ال فصيالتهذ، وه  ي  اموقت نفي  اماسار وامخصوصية، إّن هذه األمكنة ه  عذمم امشرأة امسعودية ومشلكاهذ اما  تجيد تذكر ت

امسعودية يرة امقصأمذ امقصة  تشيل إمى اتسادعذء األمذكن امشفاوحة اما  ال تاعذيش ييهذ، و مك هو األدب، يذألديب حاشذ ابن بيئاه.

ة ومن نشذ ج امقص (، ال تسيشذ امبعيدةوامشدن ،وامصحراء ،وامح  ،اماذكع)يإّن أمذكنهذ امشفضلة امشناوكة ي  )حسشى( امذكوكية 

هذه ه  امشرة " :(بذكيسمدينة )، وييهذ يجعل امكذتب بيئة امقّص معلوان امسهيش  (امشاسومون يكابونامسعودية امذكوكية قصة )

ة ي  زاوية هل ترى تلك امبقذم ل كأياه ي  حيذت ....ذ ألغرب تسوّ يندق  امشاواضع تسيكون طريقًّ  األومى اما  أزوك ييهذ بذكيس...

بقذمة ي  هت إمى اماتجّ  عندمذ انسللت من بذب امفندق تنفست امصعداء.... ....(اماذنزميزيه)ذ إمى شذكع جهًّ بدأت أتسير ماّ  اماذكع؟

ة تسيذكة األجر  هبت إمى امبقذمة ي  زاوية اماذكع.... جلسنذ ي  زاوية قصية من  مك امشطعم... امزاوية امشقذبلة من اماذكع...

 .(91، 1)حسشى، امعدد .تركت امقصذصذت امثالث تاوتسط تسرير  مك امفندق امشاواضع فندق....تناظرن  أمذم بذب ام
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 :الدراسةنتائج الخاتمة و. 8

 تّوصل امبذحثذن إمى عدد من االتساناذجذت، يذكران منهذ مذ يل :هذه امدكاتسة من خالل 

امصذدكة عن امنذدي األدب  بشنطقة تبو  مم تكن قذصرة على قصذص  (حسشى)أّن امقصص امقصيرة امشناوكة ي  مجلة  -

اخاالف  على امقّصذص امعرب منمعدد أبوابهذ مانار امشجلة ، وإنشذ ياحت حسبمن تبو  أو امششلكة امعربية امسعودية 

ت مهذ خصذئصه اما  أيرد، إال أّن امناذج امشناوك من امقصص امقصيرة امسعودية هو األكثر، ومن ثّم كذنت مه جنسيذتهم

 بعض ناذئج امبحث.

يسعى نًّذ أحيذو ملقصة بداية من امعنوان،س امشكذن قد يؤتسّ امشكذن ينيًّّذ مدي قصذص مجلة حسشى، يحينًّذ  ذتتنوعت معذمج -

 حاى يصعب على امقذكئ يصله من امنص ،تعشيق تسطوة امشكذن على امقصةمن خالل اماعبير عن امشضذمين امقذّص إمى 

 .ألنه يشنح أحداثه اماأثير امجشذم  من خالل عدد من امدالالت امنفسية واالجاشذعية ؛امقصص 

ن خالل يظهر كؤياه امفلسفية ملشكذن م ذمقذصّ ُوظّف امشكذن ي  بعض امقصص ملاعبير عن امرؤية امفلسفية ملقذّص، ي -

 .ومذ يثيره ي  نفوس اماخصيذت ،تعددية امشاذعر واألحذتسيس واأليكذك امشاوامدة ضشن امشكذن

ذ من خالل اإليهذم بواقعياه، وإقنذع امشالق   - يساشد امشكذن ي  امقصة امقصيرة امشناوكة ي  مجلة حسشى جشذميذته أيضًّ

بضروكته، مع تر  مسذحة يساكشل امشالق  عبرهذ نسج بقية امخيوط امشاقطعة غير امشكاشلة، ويبن  ي  مخيلاه مذمم 

 .أم آتيذ عبر امشاخيل امذهن  ملقذص ،ا عن امواقع امشعذشء أكذن امبنذء معبرًّ تسوايكاشل بنذؤه، 

صية، ذ الخاالف محاوى امنصوص امقصتبعًّ ي  امقصص امقصيرة امشناوكة ي  مجلة حسشى تخالف أشكذل امشكذن امفن   -

مفنية مقذص ي  اتساخدام أدواته اأتسلوب ابوبنشط امحك ، ذ اماكل امذي يقّدم به امشكذن يرتبط اكتبذطذ وثيقًّ  وهذا يعن  أنّ 

 .ي  اماعبير عن أيكذكه وماذعره

وك امقذص من خالمهذ عن امص اما  عبّرأحد امفضذءات امشفاوحة  (حسشى)امقصيرة ي  مجلة  صاماذكع ي  امقص يشثّل -

مصحراء ا عدّ تُ و ،وامشفذهيم اما  تسذعدنذ على تحديد تسشذتهذ األتسذتسية، واإلمسذ  بشجشوع امقيم وامدالالت امشاصلة بهذ

بع ( وتشيّزت ي  إضفذء طذحسشىاما  تضشناهذ امقصة امقصيرة امسعودية امشناوكة ي  مجلة )من األمذكن امشفاوحة 

ي  أشخذصهذ ويؤثرون ييهذ بشذ يشلكون من  تؤثرظذهرة مكذنية مجاشعية، يه  األمكنة امشغلقة اماعرية ي  تنذومهذ. أمذ 

 .اجاشذعية وأخالقية عذدات

ذكر أكثر من مرة ي  امقصة امواحدة باكل اليت، وأحيذنًّذ يذكر مرة واحدة؛ ألن امقّص ماشحوك حول وصف هذا قد ي -

 امشكذن، أو حول حدث وقعت تفصيالته ي  هذا امشكذن.

كذن اموصف ي  غذمب امقصص هو األتسلوب امشابع ماعرف امشكذن، وقد تنوع اموصف مذ بين وجيز بسيط ومركب،  -

امشكذن على منظوكات شاى تنوعت بانوع االتجذهذت واماصوكات اما  يحشلهذ كل منهم عن وظيفة  ونهض اماعذمل مع

امشكذن داخل امقص، وبشذ يشكن أن يؤديه وصف امشكذن من وظذئف انطالقذًّ من أن امشكذن يسهم ي  خلق امشعنى داخل 

 امرواية أو امقصة، وال يكون دائشذًّ تذبعذًّ أو تسلبيذًّ.

امشكذن مذ بين تفسيرية وإيهذمية وكمزية، يذمافسيرية تقوم على أن مظذهر امحيذة تكاف عن حيذة تنوعت وظذئف وصف  -

 اماخصية امنفسية، وتاير إمى مزاجهذ وطبعهذ، 
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أمذ اإليهذمية يإنهذ تعشل حين يدخل امقذص امعذمم امخذكج  بافصيالته امصغيرة ي  عذمم امقصة اماخييل ، ويعط  انطبذعذًّ 

 يش ي  عذمم امواقع ال عذمم امخيذل، وامرمزية يشكن اتساناذجهذ من امسيذق امكل  ملقصة.ملقذكئ بأنه يع

ي  امقصص امقصيرة امسعودية امشناوكة ي  مجلة حسشى نجد أن امقصة امنسوية يغلب عليهذ اتساخدام األمذكن امخذصة  -

ي  حسشى، ي  حين يغلب على  امشغلقة )غرية/ حجرة/ شقة/ تسرير... إمخ(، وهذا واضح ي  أكثر امقصص امشناوكة

امقصة امرجذمية األمذكن امشفاوحة )امشدينة/اماذكع/ امح / امفندق/ امبر/ امصحراء...إمخ(. وعلى امرغم من كون بعض 

اماخصيذت ي  امقصص امنسوي امسعودي  كوكية إال أّن امغذمب األعم ي  بنذء تلك امقصص كشذ توصل امبذحثذن هو 

امشغلقة امخذصة، أو األكثر خصوصية، وهذا مرده إمى طبيعة امبيئة امشحيطة اما  تومى امشرأة بنذء امقّص على األمكنة 

 عنذية خذصة ي  اماسار وامخصوصية.

نة ي  حيذته، يعيش األمك ذمقذصّ وإضفذء جشذميذته على امعشل امقصص ، يي  امقّص ملبيئة تأثير كبير ي  بنذء امشكذن  -

وقد  ،وكيفية اإلحسذس به وامافذعل معه ،ك األحداث ومنظوك اماخصيذت ملشكذنمن خالل تطوّ  ،ويعيد خلقهذ ي  قصصه

 كذن ملبيئة امصحراوية )امسعودية( وجود ماعشق ي  بعض امقصص امقصيرة امشناوكة ي  مجلة حسشى.

 

 المراجع. 9

منار واماوزيع، امشؤتسسة امجذمعية ملدكاتسذت وا .1ط جشذميذت امشكذن، ترجشة: غذمب هلسذ، م(.9000) .بذشالك، غذتساون -

 .بيروت

 .3عدد .روائية، مجلة يصولاماجسيد امشكذن  ملرؤية امامحداثة و (.3113) .حذيظ، صبري -

 .يراديس ملنار واماوزيع .3ط ،امشكذن ي  امرواية امبحرينية (.9001) حسين، يهد، -

امجوبة )ملف ثقذي  كبع تسنوي يصدك  مجلة االتجذهذت امفنية ي  امقصة امقصيرة امسعودية، ـ(.ه3311) .اماشري: شيشة -

 .(11/ امعدد ) عن مؤتسسة عبد امرحشن امسديري امخيرية(

 مكابة األنجلو امشصرية.ين امقصة امقصيرة،  ت(.)د. .كشدي، كشذد -

ة ملكاذب، امشصرية امعذمامهيئة ، دكاتسة مقذكنة ي  ثالثية نجيب محفوظ بنذء امرواية م(.9003) .قذتسم، تسيزا أحشد -

 .امقذهرة

 .د األدب ، امشركز امثقذي  امعرب من منظوك امنق بنية امنّص امسردي (.3113) .محشيدان ، حشيد -

  .بغدادوظيفة اموصف ي  امرواية، داك اماؤون امثقذيية امعذمة، م(. 3119). محفوظ، عبد املطيف -

 .()د.ط شدق،تحليل امخطذب امسردي: معذمجة تفكيكية تسيشيذئية مركبة مرواية زقذق ام م(.3111) .مرتذض، عبد امشلك -

 .ديوان امشطبوعذت امجذمعية

وان دي .)د.ط( دكاتسة تسيشيذئية تفكيكية مقصيدة )أين ميالي؟( مشحشد امعيد آل خليفة، م(.3119) .مرتذض، عبد امشلك -

 .ائرطبوعذت امجذمعية، امجزامش

 .امداك اماونسية ملنارمدخل إمى نظرية امقصة،  (.3111) .وشذكر، جشيل ؛مرزوق ، تسشير -

 .داك امشعذكف .3ط امجشذل ويلسفة امفن،مقدمة ي  علم  (.3111) .ميرة حلش مطر، أ -
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، مكابة 919 .امطبعة امثذنية .شصطلحذت امعربية ي  املغة واألدبمعجم امم(. 3113). مجدي وهبة، وكذمل امشهندس - 

 .بيروت –ن مبنذ

 .تداك امثقذية، بيرو .9ط امقصة،ين  م(.3191) .نجم، محشد يوتسف -

 .امثقذي  امعرب  امشركز. 3ط، مفضذء امشاخيل وامهوية ي  امرواية امعربيةشعرية ام(. 9000). نجش ، حسن -

 .اماؤون امثقذيية وامنار، بغداد إشكذمية امشكذن ي  امنص األدب  دكاتسة نقدية، دائرة م(.3111) .امنصير، يذتسين -

 المجالت:

 .9039، وامسذبع تسباشبر 9001مذيو  ، امعدد األول/إصداكات امنذدي األدب  بابو دوكية إبداعية من مجلة حسشى،  -

 

 مالحق البحث

 )غالف العدد األول من مجلة حسمى( (1صورة )
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 (2ورة )ص

 )غالف العدد السابع من مجلة حسمى(
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 (3صورة )

 )عناوين القصص القصيرة المنشورة في العدد األول من مجلة حسمى(
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 (4صورة )

 القصيرة المنشورة في العدد الثاني من مجلة حسمى()عناوين القصص 
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