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معلومات المقال

ائي خاصةً؛
أهم العناصر السردية اليت
ُ
يُع ّد املكا ُن أح ّد ّ
ينهض هبا العمل األديب عامةً والسردي الرو ّ
إمهال عالقة التأثري والتأثّر اليت تربطه ببقيّة عناصر السرد كالزمان والشخصيّات
وال ُُيكن ُ
اهتماما كبرياً بدراسة التّشكيل املكان
واألحداث .وهلذا تويل الدراسات النقدية األدبية احلديثة
ً
يستحيل ختيّل العمل الروائي بدونه؛
مهما
وحيوًي يف تشكيل العمل الروائي ،وعنصراً
ً
بوصفه مكو ًًن ً
ُ

تاريخ االستالم .2021 /01/ 09
تاريخ القبول 2021 /01 24:

يدرس التشكيل املكان
لصعوبة وجود شخصيَّات وأحداث خارج إطار املكان .ياول
ُ
البحث أن َ
عنصرا جوهراًي من عناصر السرد يف رواية "رجال يف الشمس" لغسان كنفان؛ سعياً إىل حتقيق
بع ّده ً
مجلة من األهداف ،من أمهّها :كشف ُكنه األمكنة يف الرواية ،وحتديد عالقة املكان بغريه من
عناصر السرد األخرى. ،
This research attempts to study the place as an essential
element of the narration in Ghassan Kanafani's novel “Men in
the Sun”; seeking to achieve several objectives such as
revealing the essence of the place in the novel, besides
determining the relationship of the place with other narrative
elements, and revealing the influence of place in the novel,
Moreover, studying the characteristics of the place in the
novel according to the basic divisions of the place: (the
closed place - the open place / the home place - the hostile
place).

التشكيل املكانّ ،املكا ُن املفتوح ،املكان
الكلمات املفاتيح:
ُ
املغلق ،املكا ُن األليف ،املكا ُن املعادي
ُ
ُ

Keywords:
Narration elements. The open place. The closed
place.Place of intimacy. Place of enmity.

احلمادي .
املؤلف املرسل  :روضة علي ّ
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 .مقدمة:
انطالقًا من رؤية غاستون ابشالر الذي يرى أ ّن العمل األديب "حني يفتقد املكانية ،يفقد خصوصيته وأصالته ،"1ال ُيكن أن يتم النص

ائي ،وهلذا تويل الدراسات
الروائي مبعزل عن التشكيل املكان ،إذ يُع ّد املكا ُن أح ّد ّ
أهم العناصر السردية اليت ينهض هبا العمل السردي الرو ّ
يستحيل ختيّل العمل
مهما
النقدية األدبية احلديثة
وحيوًي يف تشكيل العمل الروائي ،وعنصراً
اهتماما كبرياً بدراسة املكان بوصفه م ً
ً
ً
كوًن ً
ُ
الروائي بدونه؛ لصعوبة وجود أحداث أو شخصيَّات خار َج إطار املكان.

يرمي هذا البحث إىل إثراء حقل الدراسات السردية بعم ل يتناول أحد أهم العناصر السردية وهو عنصر املكان ،وذلك من خالل
وحتديد
تطبيقه على رواية "رجال يف الشمس" لغسان كنفان؛ سعياً إىل حتقيق مجلة من األهداف ،من أمهّها :كشف ُكنه األمكنة يف الرواية،
ُ
عالقة عنصر املكان بغريه من عناصر السرد األخرى ،كعالقته ابلشخصيات ،والزمان ،واألحداث ،واللغة ،إضافةً إىل كشف مدى أتثري
فضال َعن دراسة خصائص املكان يف الرواية وفقاً لتقسيمات املكان األساسية ( :املكان املغلق – املكان املفتوح /
املكان يف العمل الروائيً ،
ُ
َ
ف – املكا ُن املعادي) .ويطم ُح البحث إىل مقاربة املكان الفاعل يف رواية (رجال يف الشمس) ،واستجالء العالقة بني املكان
املكا ُن األلي ٌ
َ
َّ
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ً
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ُ ّ ُ َ َ ً َ ً َْ ا ُ
ْ َ
(خزان – ُحدود – َوطَن –
ط ارتباطًا وثي ًقا ابملكان َّ
حّت األخرية ترتب ُ
ميع أحداث الرواية من ُذ الصفحة األوىل ّ
السرديَّة األخرى ،فج ُ
ص ْحَراء.)...
َ
أهم عناصر العمل األديب ،السيّما
َثَّة اتّفاق على املفهوم اللغوي َ
للم َكان ينحو به منحى املوضعّ ،أما املكا ُن يف األدب ،فهو أحد ّ
نص
الرواية؛ "فالزمان والشخوص والسمات النفسيّة هلذه الشخوص واأل ُ
حداث ،مظاهر ال تتجلى وال تتحرك إال داخل املكان ،فالرواية ٌ

مكان ابمتياز".2

متأمل يف األعمال األدبية الكبى أن يدرك استحالة اكتماهلا دون
يشغل الفضاء املكانّ حيّزاً كبرياً يف األعمال السردية ،وُيكن ألي ّ
و ُ

عنصر املكان ،فهل ُُيكن ختيّل أعمال خالدة ،مثل( :مويب ديك) أو (الشيخ والبحر) دون عنصر (البحر)؟ أو هل سيتمكن جنيب
حمفوظ أن يفر امسه يف ذاكرة األدب العريب دون أن يتّكئ على (القاهرة) ليخلق أعماله اخلالدة ،كثالثيّته املرتبطة ارتباطًا متينًا بعنصر املكان
لسكريّة)؟
(بني القصرين ،قصر الشوق ،ا ّ

معا ،والذي مسَّاه ابختني
يدمج
مفهومي الزمان واملكان ً
وقد تط ّور مفهوم املكان يف الدراسات األدبية بتطور مفهوم (الزمكان) الذي ُ
ّ
"الكرونوتوب " Chronotopeمث بدأت دراسة املكان النقدية تزامنًا وظهور كتاب ابشالر (مجاليات املكان) الذي ق ّدم فيه دراسةً

َمنهجيَّة لقراءة املكان يف العمل األديب ،وذهب إىل أ ّن العالقة ابملكان تنطوي على جوانب معقدة ،جتعل من معايشته عمليّة تتجاوز وعي
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أصل فيها
اإلنسان ،وتتو ّغل يف الالوعي ،فاإلنسان ال يتاج إىل بقعة جغرافية ليسكن فيها ،ولكنّه يرنو إىل بقعة يُنبت فيها ُجذوره ،وتت َّ
وهويَّته.
ُهويته ،فيصبح املكان مرآةً عاكسةً لذات اإلنسان ُ
غسان كنفان ،منها دراسة
ونثرا من وجهات نظر ُُمتَلفةّ ،
فثمة جهود متعددة قاربت املكان يف رواًيت ّ
عرا ً
ُدرس املكان يف األَدب ش ً

(سيميائيّة املكان يف رواية غسان كنفان عائد إىل حيفا  )2019مليس خليل عودة ،عمدت إىل استقراء رواية عائد إىل حيفا من خالل
سيميائيّة املكان ،والسيما مدينة حيفا .إضافة إىل رسالة ماجستري درست الروايةَ عينَها ،بعنوان (إبداعيّة املكان يف رواية عائد إىل حيفا
لغسان كنفان )2014ملري دًندنيّة ،ورسالةٌ أخرى عنوا ُُنا (مجاليّات املكان يف رواية عائد إىل حيفا لغسان كنفان  )2017لسهيلة حاج
لعروسي ،وكلتامها درستا املكان ومجاليّاته ودالالته يف رواية عائد إىل حيفا.

غسان كنفان ،ومع ذلك ظلّت
تدل هذه الدراسات على وجود عدد معقول من الدراسات اليت اه َّ
نصرا ً
ابرزا يف رواًيت ّ
تمت ابملكان ع ً
رواية رجال يف الشمس مبنأى عن اهتمامات متعلّقة بتشكيلها املكان ،ولعل من شأن ذلك أن يُضفي اجل ّدة واألمهيّة هلذا البحث.
 2تصنيفات امل َكان:
للمكان بتمييزه بني املكان
أورد عد ٌد من النقاد والدارسني تصنيفات كثرية للمكان ،أبرزها تصنيف ابشالر الذي أضفى بُ ً
عدا إنسانيًا َ
3
َّف وف ًقا لثنائيّة
أهم تَصني َفات املكان ً
صن ُ
أيضا ما يُ َ
عرفًا مكان األلفة على أنه "املكان الذي ُُن ّ
ب  .ومن ّ
األليف واملكان املعاديُ ،م ّ
"االنغالق واالنفتاح" ،فاملكان املغلق هو الذي ُح ّددت مساحته ،وقد يكون اختيارًيً كالبيت ،أو إجباراًي كالسجن ،وهو مكا ٌن جيمع بني
مبوجب السياق واحلدثّ .أما املكا ُن املفتوح هو ما ال حت ّده احلدود وال يتقيّد ابلقيود املاديّة الظاهرة ،كالبحر
الشيء ونقيضه يف آن واحد َ

الصحراء والشوارع .وُينح إمكانيَة تع ّدد الشخصيات واألحداث بسبب اتّصافه ابالتّساع والشموليّة.
و َّ

اسةُ م ْن هاتني الثُنائيَّتني أداةً يف ُمقاربتها
ويُالح ُ
ظم تقسيمات الفضاء املكانّ ُ
السابقتني ،وعليه تَـتَّخ ُذ الد َر َ
تعتمد على الثّنائيّتني ّ
ظ أ ّن مع ُ
الشمس.
التطبيقيَّة لرواية رجال يف ّ
الفضاء املكاينّ يف الرواية الفلسطينيَّة:

فاألرض هي
لعل سببه يرتد إىل أ ّن املكان ُُيثّل القضيةَ الفلسطينيَّة أبوضح صورها،
لقد َش َّكل اعتناءُ الرواية الفلسطينية ابملكان ظَاهَرةً الفتة َّ
ُ
حتل ،وهلذا خيتلف املكا ُن عند الفلسطيين اختالفًا جذراًي عن املكان عند أي فرد آخر،
حمور الصراع بني الشعب الفلسطيين و ّ
العدو املُ ّ
ينعكس -بصورة مباشرة أو
الفلسطيين وظيفة املكان وأتثريه يف حياته بكافَة تفاصيلها مما
وه َدف .ويَعي املبدعُ
فاملكا ُن قضيَّة ،وحلمَ ،
ُ
ّ
األديب.
ضمنيّة -على إنتاجه ّ
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أتمل عناوين بعض الرواًيت الفلسطينية" :جرُية يف رام هللا" لعبّاد
وُُيكن أتكيد بروز عنصر املكان يف الرواية الفلسطينية من خالل ّ
السفينة والغرف األُخرى" جلبا إبراهيم جبا ،و"عائ ٌد إىل حيفا" َّ
يىي ،و" َّ
لغسان كنفان ،و"السيّدة من تل أبيب" لربعي املدهون ،و"القريةُ
ارس املدينة الضائعة" و"زيتون الشوارع " و"شرفة الفردوس" إلبراهيم نصر هللا ،و"الشوارع" ألفنان
الصغرية يف سفح اجلبل" حملمد زيدان ،و"ح ُ
َّضح من
أكثر ً
تعد قهوة َّ
مجاال" لقاسم توفيق ،و"ًيفا ُ
الصباح" ألنور حامد ،و ٌ
"أرض ومساء" لسحر خليفة .فاملكا ُن كما يت ُ
قاسم ،و"أرض ُ
شرتكةً يف معظم الرواًيت
حرُك َّ
مساحةً ُم َ
الرئيس للمؤلف الفلسطيين يف عمله الروائي ،وُُي ُ
الرواًيت هو املُ ّ
عناوين ّ
كن القول إنَّه يُ َش ّك ُل َ
الفلسطينيَّة.
خاصا ،فأحداث الرواية تدور حول ثالثة رجال
وليست رواية (رجال يف الشمس) ببعيدة عن ذلك ،إذ أولت املكان
اهتماما ً
ً
اقعا أفضل ،فيهربون إىل البَصرة رغبةً يف الوصول إىل
مراً إثر النكبة ،فيحاولون البحث عن مكان
يضمن هلم و ً
ُ
فلسطينيني يعيشون واقعاً ّ
ليهرهبم من احلدود العراقية الكويتية ،عب سيَّارته املخصصة لنقل املياه ،حتدي ًدا
الكويت ،وهناك يتَّفق الرجال مع سائق يُدعى أبو اخليزرانّ ،
اخلزان سبع دقائق؛ كي ال خيتنقوا بسبب انعدام اهلواء داخل
عب صهريج املاء أي اخلَّزان الكبري الفارغ ،على أال تتجاوز فرتة مكوثهم يف َّ
اخليزران وقتاً طويالً يف حديثه مع املفتشني عند حدود الكويت ،بينما يُواجه
َّ
اخلزان .وعند وصوهلم إىل حاجز التفتيش األخري ُ
ُيكث أبو َ
الرجال املوت خن ًقا ،لتنتهي الرواية بسؤال استنكاري من أيب اخليزران( :ملاذا مل يدقّوا جدران اخلزان؟).
املكان املفتوح واملكان املغلق:
أولا :املكا ُن املفتوح يف رواية رجال يف َّ
الشمس (ملحق:)1
متنوعة ،معظمها ُمدن أو بلدان كون الرواية قائمة على
تبلغ نسبة األمكنة املفتوحة يف الرواية  ،%57فاألمكنة املفتوحة يف الرواية ّ
أمر ضروري؛ َّ
تأصلة يف
فكرة الرتحال .ويُالح ُ
ألن الشخصيّات انطلقت من فلسطني املُ ّ
ظ وجود أمساء الكثري من املُدن الفلسطينية ،وهو ٌ
ال ّذات ،وحضور املدن الفلسطينية -ولو أتت اثنوية أو هامشيّة -مسةٌ من مسات رواًيت كنفان ،فنجد يف هذه الرواية أمساء مخس مدن
ُ
غزة ،الرملةً ،يفا ،زيتا ،رام هللا) .إضافةً إىل األمكنة الرئيسة املفتوحة يف الرواية (فلسطني – البصرة – الكويت)،
فلسطينية هيّ ( :
اخلزان.
أحياًن الطَّريق؛ ألُنّا املكان املفتوح الشَّاسع الذي دارت فيه أحداث الرحلة وحادثة َّ
الصحراء اليت يرادفها ً
و َ
اثنياا :املكا ُن املغلق يف رواية رجال يف َّ
الشمس (ملحق:)2
يهرب هبا
ُُتثّل األمكنة املُغلقة نسبة  %43.4يف رواية رجال يف الشَّمس ،واألمكنة املغلقة اجلوهريّة ُهنا هي سيَّارة أيب اخليزران اليت ُ
أبطال الرواية ،واخلَّزان الذي خيتبئون داخله لعبور احلدودّ ،أما بقيةُ األمكنة املغلقة كانت اثنوية ُوظفت لغاًيت سرديّة ،واملكان املغلق إما أن
ُ
ُ
فحّت األمكنة
اخلوف،
و
الضيق
معظمها
يف
ثل
ُت
ة
انوي
الث
و
ئيسة
الر
ّ ّ ُ
ّ
ُُيثّل األمان واحلماية ،أو اخلوف والضيق .واألمكنةُ املغلقة يف الرواية ّ -
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اليت تَـتّسم عادةً ابألَمان كالبيوت حتمل دالالت سلبيّة يف الروايَة ،واملدارس أضحت ال فائدة منها ،والسجون واملعتقالت وُمافر الشرطة يرد
ُ
ث اخلوف يف نفوس الشخصيَّات ،فاألمكنةُ املغلقة حاضرة لتُمثّل معىن الضيق النَّفسي الذي يعيشه أبطال الرواية.
ذك ُرها لبَ ّ
• املكان األليف واملكان املُعادي:
َّ
الشخصيات ،ويف اللغة يُ ُ
إن األمكنة األليفة واملعادية أمكنةٌ نفسيّة ،أي أ ُّنا تَتحدد وف ًقا للحالة النّفسية اليت تعيشها ّ
قال "أل ْف ُ
ت الشيءَ
ُ
4
جذب إليه ونتوق للبقاء فيه مكا ٌن أليف ،أما
َلفت ً
وأ ُ
فالًن إذا أَن ْست به"  ،فاألُلفة كلمةٌ مرتبطةٌ ابالستئناس واالرتياح .ف ُكل مكان ُُنبّه ونن ُ
األديب صفةَ األلفة أو املعاداة إال وفقاً الرتباط
أي مكان يف العمل
املكان املُعادي يرتبط مبعان الوحشة والنفور .وال ُُيكن أن نُطلق على ّ
ّ
ُ
ط الوثيق بني عناصر السرد.
املكان ابألحداث والشَّخصيات ،مما يُظهر االرتبا ُ
للمفارقات ،فمن الشَّائع أ ّن البيت مكا ٌن أَليف ،وهذا ما يؤّكده ابشالر حينما انطلق يف كتابه مجاليّات املكان من فكرة
واألمكنة محّالةٌ ُ
َمفا ُدها أ ّن البيت هو مكا ُن األلفة .يف حني َّ
دًي ،والسجن
أن أمكنةً كالسجن أو املنفى تُع ّد أمكنة ُمعاديةً ،ولكن البيت قد يكون مك ً
اًن ُمعا ً
لتغري نفسيّة قاطنيها.
قد يغدو ً
ختضع لقوانني اثبتة ،فدالالهتا ُمتغريةٌ ابستمرار وفقاً ّ
مكاًن ألي ًفا ،فاألمكنةُ ال ُ

انعدام األمكنة األليفة يف واقع الشَّخصيات ،فلم تُذكر البيوت أو الغُرف أو أي مكان آخر
تأم َل يف رواية رجال يف الشَّمس
َ
يُالحظ املُ ّ
حتديدا غاب حضور البيت يف
يَشعر فيه املرء ابالستقرار ،فالبيت مرتب ٌ
ط حبياة اإلنسان ُمنذ بدايتها ،وغالبًا ما يرمز للحماية واالستقرار .وهلذا ً
تعرض للشتات والتهجري .إ ّن كنفان بتع ّمده تغييب "البيت" أو "املكان األليف" يف
الرواية ،فهي روايةُ الال استقرار إذ تروي قصة شعب ّ

وسرق بيتُه األ ْك َب .لذلك لن جن َد البيت يف الرواية إال
الرواية َّ
يتعم ُد إخبَار القارئ أ ّن الفلسطيين ال يعرف االستقرار ،فقد ُسلب وطَنهُ ،
حبالتني فقط ،األوىل كونه ذكرى ،أي يف سياق تذ ّكر املاضي" :احتجت إىل عشر سنوات كي تصدق أنّك فقدت شجراتك وبيتك".5
حلما! "كل طموحه هو أن يتحرك من بيت الطني الذي يشغله يف املخيم منذ عشر سنوات ويسكن حتت سقف من
واحلالةُ الثانية كونه ً

أمسنت" .6إ ّن فكرة امتالك بيت ابتت ُمغريةً إىل احل ّد الذي دفع أبو مروان للتخلّي عن عائلته من أجل االستقرار يف بيت له سقف .بيت
أجر غرفتني وسكن مع زوجته الكسحاء يف الثالثة إذن لعاش ما تب ّقى له
حقيقي جبدران أربعة ،يقول مروان" :لقد ف ّكر والدي ابألمر ،لو َّ
ستقرا ،وأهم من ذلك ..حتت سقف من أمسنت".7
من احلياة ُم ً

تثبت لنا رواية رجال يف الشَّمس أ ّن الواقع املعادي يَفرض أمكنةً ُمعادية ،حيث تُع ّد أغلب األمكنة معادية ،من الوطن الذي لفظ
ُ
العسرة واحلُدود املرعبة ،انتهاءً ابلسيَّارة اليت قادت األبطال إىل
رق
ط
ال
و
يب
ر
الته
ومكاتب
الصحراء القاحلة القاسية واملعتقالت
ُ
أحبّته إىل َّ
َ
ُ
ب النفاًيت الذي أمسى قبَُهم.
موهتم ،و َّ
اخلزان الذي لفظوا أ َ
نفاسهم األخريةَ فيه ،مث مك ّ
(ملحق)3
أمكنة الرواية الرئيسة ُ
10
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اخلزان.
الصحراء (الطَّريق) ،وا َلوطَن ،وسيَّارة املاء الكبرية و َّ
الرئيسةَ يف الرواية يفَّ :
تتمثّل األمكنة َّ
صحراء (الطَّريق)) :مكان مفتوح ُ /معاد(:
• ال َّ

متناقضا ،ختشاها الشخصيّات؛ أل ُّنا موحشة وغامضة ،ال ُُيكن التنبّؤ خبباًيها،
ُُتثّل ا َّ
لصحراء يف رواية رجال يف الشَّمس رمزاً سلبياً
ً
وتشعر الشخصيات فيها ابغرتاهبا وصراعاهتا النَّفسيّة .والصحراء بطبيعتها القاحلة معاديةٌ للحياة ،فهي تَـتّسم ابلقسوة ،وقد انعكست هذه
الطَّبيعة على ال َّشخصيات يف الرواية ،فش ّكلت الصحراءُ املنطقة الوسطى بني احلياة واملوت يف الرواية .وقد وصف كنفان صورة الصحراء مبا
فيصور ما فيها من تفاصيل دقيقة ،على سبيل املثال يقول يف وصفه لرحلة أسعد األوىل" :كانت الشمس
تكتنفه من غموض وقسوة بدقّة ّ
س فيما كان يرتقي الوهاد الصفر أنه وحي ٌد يف هذا العامل ،جرجر ساقيه فوق الرمل ..اجتاز بقاعاً صلبة من
تصب هلباً فوق رأسه ،وأح َّ

8
أتم ّل األلفاظ اليت استعملها
صخور بنية مثل الشظاًي ،مث صعد كثباًنً واطئة ذات قمم مسطحة من تراب أصفر ًنعم كالطحني"  .إ ّن ُ
الكاتب يف وصف املشهد ت ُدل على املعاًنة" :هلباً ،جرجر ،وحيد ،شظاًي "..ومع تتابع األحداث تزداد وحشيَّة الصحراء وحدَّهتا حّت تصل
إىل حد أن يُشبّهها أبو اخليزران ابلصراط ،يقول" :أشبهها بيين وبني نفسي ابلصراط الذي وعد هللا خلقه أن يسريوا عليه قبل أن جيري

الصراط ذهب إىل النّار ،ومن اجتازه وصل إىل اجلنّة" .9إ ُّنا منطقةُ االختبار إن اجتازوها بسالم
توزيعهم بني اجلنة والنار ،فمن سقط عن ّ
ف احللول الوسطى ،إما
دخلوا اجلَّنة (الكويت وف ًقا هلم) وإن هزمتهم بقسوهتا ووحشيّتها كانت النَّار مصريَُهم (املوت)َّ .
فالصحراءُ ال تعر ُ
َ
احلر شديد
،
ال
لي
ق
ذب
ستتع
"
ا،
جيد
يقة
احلق
تلك
حتمل طبيعتها فهم يدركون
ً
احلياة وإما املوت ،وعلى األبطال الذين اختاروها طري ًقا ّ
ً ّ
والصحراء مكا ٌن بال ظل "..و"هذه الصحراء مليئة ابجلرذان".10

وينعكس خواؤها على الشخصيَّات
فتمثل ابمتدادها معاًنة اإلنسان الفلسطيين املمت ّدة.
رمزا ملعاًنة الشَّعب الفلسطيين
وتشكل الصحراء ً
ُ
ُ
ُ
ط ابألبعاد النفسيَّة للشخصيَّات؛ أل ُّنا حتمل
اليت تغدو فيها فارغةً من احلياة ،وفارغةً من املشاعر اإلنسانيّة ،فهي من أكثر األمكنة اليت ترتب ُ
الصحراء هي احليّز املرشح للمتغريات،
يف كنفها املفارقات والتناقُضات ،وهذه من أبرز الوسائل اليت تكشف عن مجاليّات األمكنة" .ف َّ
وللمؤثرات ،وهي على مدار الساعة تتغري بتفاعل الطَّبيعة مع ما يعتورها من حرارة وبرودة ،رًيح وسكون ،واإلنسا ُن حني يُبصر هذا يف
الصحراء رمزاً من رموز أحواله النفسيّة".11
َّ
الصحراء يتلمس أحاسيسه املتباينة املتخالفة ،فتصريُ ّ

مثايل لفكرة املكان املعادي ،فالصحراء
الصحراء اتساعاً وفراغاً ال حمدودين ،وهي ٌ
كما تش ّكل ّ
رمز لكل ما هو شاسع وُميف ،وجتسي ٌد ّ
ُ
الرمحة َّ
خفي
موضع افرتاق ال التقاء ،وموضع مغادرة وترحال ال استقرار .وقد شبّهها كنفان ّ
"كأن هذا اخلالء عم ٌ
جبالد عمالق عدي ّ
الق ّ
مغلي" .12وتكرر وصفها ابألرض امللتهبة أربع مّرات متتالية يف ا ّلرواية.13
جيلد رؤوسهم بسياط من ًنر وقار ّ
ُ
الصحراء خريُ مكان لتفجري معان املعاًنة ،ومن أش ّد أوصافها ح ّدة يف الرواية نعتها جبهنّم ،فهي لن تقودهم إىل اجلَحيم فقط ،بل هي
و َّ
اجلحيم عينه" :هذه جهنّم اليت مسعت عنها ،جهنم هللا؟ نعم" .14وانفتاحها الشَّاسع يُضفي عليها صفة الغموض ،فيصفها كنفان بـ"تلك
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األراضي اجملهولة" .15وهلذا يلجأ الروائيّون إىل الصحراء "جلعلها مكاًنً بؤرًًي بسبب ما تتمتع به من خصوصيّة عربية مشهدية ،إضافةً إىل أ ُّنا

الرواية ال تؤثر على الشَّخصيات فقط،
مكا ٌن مفتوح يبدو غري قابل ملطلقية اإلحاطة وضبط التخوم" .16و َّ
عنصرا ً
فاعال يف ّ
الصحراء بوصفها ً
يتضاعف عن الزمن األصلي فتمر الدقائق َّ
كأُنا ساعات ،فبانفتاحها
ثقيال وبطيئًا ،كما لو أنّه
الزمن ،فُيصبح ً
ُ
بل ُيت ّد أتثريها املُباشر إىل ّ
ُّ
الصحراء ستكون
الزمن .وهي بصمتها املطبق تُضاعف هذا الشعور بتوقّف َّ
توحي ابلالُناية ،ال ُناية املكان ،وعليه ال ُناية َّ
اف َّ
الزمن "أطر ُ
ُ
17
الوقت الطَّويل والطَّريق الطّويلة.
صامتة كاملوت"  .إ ّن َ
صمت الصحراء النّائية يرن صداه يف النَّفس لتصارع وحدهتا وأفكارها ،وتصارع ّ
مفتوحا
مكاًن ُمغل ًقا نفسيَّا وداللياا،
وعلى الرغم من انفتاح َّ
الصحراء فإ ُّنا ُتثل الضيق وعدم الشعور َّ
املعىن تصبح ً
ابلراحة يف الرواية ،وهبذا ّ
ً
إحساسا ابحلُريَّة أو االنطالق والتج ّدد ،وإمنا قيَّدهتم ،والتّقييد من مسات املكان املغلق ،وهذا ما يُعرف
جغرافياا .فلم تُعط الشَّخصيّات
ً
ُ
ابالنزًيح الداليل للمكان الواحد.
الرواية .ودالالت الطَّريق يف الرواية ُجلّها سلبية
حتديدا من َّ
الصحراء ،ويردان غالبًا ُمرادفني لبعضهما يف َّ
يق فيشكل جزءًا أكثر ً
َّأما الطّر ُ
يق طويلة"" ،هذه الطريق امللعونة"" ،إ ّن الطريق احملفرة اليت
أو ُحمايدة يف بعض األحيَان أي موظفة من أجل التتابع السردي فحسب" :الطر ُ
هتز السيارة وترجفها بال هوادة وبال انقطاع.18"..
تشبه درجاً منبسطًاّ ،
• األرض (الوطن):
ابت قلب ُم َتعب"؛ ليُدلّل على التصاق القلب ابلقلب،
اح أبو قيس صدره فوق ّ
فق من حتتهَ :
ضَر ُ
دي ،فبدأت األر ُ
ض خت ُ
الرتاب النّ ّ
"أر َ

صدرك ابألرض".19
حني تُلص ُق
فقلبُه
َ
صوت قلب َ
أنت تسمعه َ
ين إىل قلبه األرض؛ "هذا ُ
ك َ
احلقيقي ّ
ّ

الوطن
بتغري حاهلم لألفضل.
طن األ َّول (فلسطني) الوطن الذي دفعهم قسراً للرحيل حاملني ّ
ّ
ُ
تضمنت الرواية ثالثة أوطان ر ْئي َسة ،الو ُ
الوطن الثَّالث (ال ُكويت) اليت ُتثّل
الثَّان (البَصرة) نقطة التقاء الشخصيَّات وعقد الصفقاتُ ،تثّل طري ًقا ُمساع ًدا للوصول إىل املبتغى ،و ُ

اهلدف واحلُلم املنشود.

أول :فلسطني (مكا ٌن مفتوح ُ /معاد)
ا
الشخصيّات ،لكنّه معاد يف واقعهمُُ .تثل فلسطني ُهنا ُمفارقةً كبرية ابلنسبة إىل ثُنائيّة األلفة واملعاداة عند
أليف يف ذاكرة َّ
مكان مفتوحٌ ،
ُ
ب؛ ففلسطني مكا ٌن ُحتبّه الشَّخصيّات ،لكنّها تنفر منه .تُريده وحتلم ابستعادته
عر ُ
ف مكان األلفة على أنّه املكان الذي ُُن ّ
ابشالر ،الذي يُ ّ
20
أيضا طاحمةً
"من ُذ عشر سنوات وأنت أتمل أن تعود إىل شجرات الزيتون العشر اليت امتلكتها مرة يف قريتك"  ..لكنّها حتلم ابهلروب منه ً
ابلوصول إىل الكويت .إذاً إ ّن حضورها بوصفها مكان رئيس يف الرواية يُشكل ُمفارقةً كبرية ،فهي املكا ُن األليف واملعادي يف الوقت ذاته،
ُ
تنفر منهاُ ،حتبها لكنّها تُضحي حبياهتا من أجل اهلُروب منها ،فاملؤثّرات اخلارجيَّة
هي املكان اجلّاذ ُ
ب والطّاردُ .حتبّها الشخصيات لكنها ُ
ُ
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مل دالالت ُمتلفة
سمي الوطن ُهنا على أنه مكا ٌن
تُكسب املكان دالالت جديدة .وُيكن أن نُ ّ
ّ
إشكايل ،أي يمل يف طيّاته التناقضات ،ي ُ

منفتحا ومغل ًقا يف نفس الوقت ،فهو مكا ٌن ُمتع ّد ُد األبعاد .وعلى الرغم من أ ّن لفظة فلسطني مل ترد
معادًي وألي ًفا،
ً
يف وقت واحد ،فيكون ً
ّإال أربع مرات فقط يف الرواية كاملةً َّ
يظل حاضراً يف ذهن
وشكلت  %3فقط من األمكنة الرئيسة ،إال أ ُّنا تُعد ً
ّ
مكاًن ر ً
ئيسا؛ ألنَّهُ مكا ٌن ّ
القارئ ويف خلفيّة الرواية ،فلَسطني حّت وإن َمل تُذكر ،نُدرك َّأُنا موجودةٌ ضمنياً؛ َّ
ألُنا املرجعيَّة ف ُكل الشخصيّات ترتبط هبا ،وجل
اضرةُ الغائبة يف الرواية.
و َ
األحداث تعتمد عليها ،فهي احل َ

اثنياا :البَصرة (مكا ٌن مفتوح ،أليف)
البصرة هي نُقطةُ التقاء الشخصيَّات الثالث الرئيسة (أبو قيس ،أسعد ،مروان) أبيب اخليزران حيث تتم صفقة التهريبَّ ،
إن البصرة إذاً
إليها) والوصول إىل احللم ُمتعلّق لدى الشخصيّات ابلبَصرة.
مر ُ
كز اهلروب ،النقطة ال َفاصلة بني فلسطني (املهروب منها) والكويت (املهروب َ
21
املرات اليت ذُكَرت فْيها البَصرة كانت مرتبطة بكوُنا وسيلة
ابألدالء ال ذين يتولون هتريبك إىل هناك عب الصحراء"  .ومعظم َّ
"البصرة مليئة ّ
مروا هبا فيها .ولقلّة التفاصيل حوهلا يصعب تصنيفها وفقاً لأللفة واملعاداة ،لكين أرجح
العبور إىل الكويت .ومل ترد تفاصيل عن املعاًنة اليت ّ

إحساسا ابألمان املؤقت ،مع أ ُّنا
الشخصيات إحساساً -ولو ومهياا -أ ُّنم اقرتبوا من احللم،
كوُنا أقرب للمكان األليف حبياد؛ أل ُّنا تعطي ّ
ً
الصفقة اخلاسرة اليت ستُفضي هبم إىل املوت ،لكنّهم كانوا على اقتناع هبا .والبد من اإلشارة إىل أ ّن تصنيف األمكنة يف
كانت مكان عقد ّ
ُتاما،
يتم من منظور داخلي ،أي من منظور شخصيّات الرواية ال من منظور الباحث؛ أل ّن حتديد ُوجهة النَّظر يُ ّ
غري وجهة التحليل ً
البحث ّ
فمن وجهة نظر الشخصيّات البَصرة ساعدهتم يف االقرتاب من احللم جلهلهم مبصريهم ،ومن وجهة نظري -كقارئ عليم -هي مكان معاد؛
أل ُّنا منحتهم أمالً زائ ًفا وقادهتم إىل املوت.
اثلثاا :الكويت (مكان مفتوح ،أليف)
وطن حقيقي مثبت على اخلريطة ،لكنّه يف ذهن الشخصيَّات مكا ٌن ُمتخيل كعامل من األحالم ،يصبون إىل الوصول إليه ليمنحهم
22
السحري الذي سيحقق أمنياهتم.
املارد
صر ".إ ُّنا ُ
االستقرار واملال والثروة" :هناك يف الكويت يستطيع املرء أن جيمع ً
نقودا مثل ملح البَ َ
ّ
الراحة بعد العذاب الذي القوه يف املالجئ "سنسرتيح كثرياً بعد أن نصل ،وليس قبل ذلك" .23فهي مكا ٌن
وهي املن َفى االختياري ومصدر َّ
ضورا فقد
جاذب ،يبعث فيهم شعوراً ابلدفء والطمأنينة ،اختاروا ّ
حتمل الطريق الشاقّة للوصول إليها ،وقد كانت أكثر األوطان الثالثة ح ً
لكل شخصيّة غاية يف اهلروب إليها:
ذُكرت ّ 33
مرة ،و ّ

أبو قيس :الرجل املسن الذي يطمح إبعادة حياته إىل استقرارها كما كانت ،يؤمن َّ
أن الكويت هي وسيلة حتقيق ذلك.
 "سيكون بوسعنا أن نعلّم قيس13
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 نعم.-

وقد نشرتي عرق زيتون أو اثنني..
طبعاً!
ورمبا نبين غرفة يف مكان ما..
أجل

 إذا وصلت ..إذا وصلت".24أهتم إال مبوضوع وصويل إىل الكويت ،أما ما عدا ذلك فإنّه ال
أسعد :يلم ابلثروة ،وتسديد ديونه ،وال يبايل بغري ذلك" :أًن شخصيًا ال ّ
يعنيين".25

مروان :يؤمن أن الكويت ستعينه على توفري احلياة الكرُية لعائلته اليت ابت املسؤول الوحيد عنها" :ملاذا تريد أن تسافر إىل الكويت؟ أريد أن
أشتغل".26
واخلزان( :أمكنة ُمغلقةُ ،معادية)
سيَّارة املاء الكبرية َّ
تعيشه
عادًين ،و َّ
السيّارة و َّ
اخلزان ُ
َّفسي الذي ُ
أشد انغالقاً وعتمةً وضي ًقا ،وهذا االنغالق ّ
اخلزان كالمها ُمغلقان ُم َ
يعب عن الضيق الن ّ
الرئيسة ُ %22ممثّلةً أعلى نسبة
ذكرا يف الرواية حيث بلغت نسبتها من األمكنة ّ
الشَّخصيّات يف الرواية .وقد كانت السيَّارة أكثر األمكنة ً

الرئيسة يف الرواية .ومها ُمعادًين؛ أل ُّنما يفتقران إىل مشاعر االرتياح والطمأنينة،
لألمكنة الرئيسة ،و َّ
اخلزان ش ّكل نسبة  %16من األمكنة ّ
الشخصيّات فيهما اضطراري للوصول إىل املكان األليف الذي يلمون به.
فوجود ّ

"كانت السيّارة الضخمة تشق الطريق هبم وأبحالمهم وعائالهتم ومطاحمهم وآماهلم وبؤسهم وأيسهم وقوهتم وضعفهم وماضيهم
اخلزان ،السجن القابع يف سجن أكب
ومستقبلهم" .27الشخصيَّات الثالث سلّموا مصريَهم إىل أيب اخليزران الذي أقنعهم ابالختباء داخل َّ
هو الوطن الذي لفظهم" :ستنزلون إىل َّ
اخلزان قبل نقطة احلدود ،سأقف على احلدود أقل من مخس دقائق ،بعد احلدود خبمسني مرتاً
ستصعدون إىل فوق ،ويف املطالع على حدود الكويت سنكرر املسرحيّة خلمس دقائق أخرى".28

وحتول إىل املقبة
األمل الذي سيوصلهم إىل احللم واملكان املنشودَّ ،
كان اخلَّزان املغلق الوسيلة الوحيدة يف حتقيق حلم اهلروب ،إذ ُيثّل َ
خزان املاء بدقّة ودهاء ،فاملاءُ أحد عناصر احلياة األساسية -املاء والرتاب والنّار واهلواء -لكنّه اختار
اليت محلت جثثهم .وقد وظّف كنفان ّ
اخلزان الفارغُ من املاء من بداخله فارغون من احلياة .وقد
اخلزان من عُنصر احلياة الوحيد املوجود فيه ،وجعل املوت
يسكن ثناًيه .ف َّ
تفريغ َّ
ُ

اخلزا ُن أبوصاف ُُمتل َفة ،مجيعها ذات دالالت سلبيّة :مثل جهنّم "هذه هي جهنَّم ،إُنا تَـتّقد" ،29والفرن "قل له أن يرتك ابب الفرن
نُعت َّ
14
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31
30
السجن "إذا كانت سيارتك معصومة عن التفتيش ،ملاذا ال نبقى
مفتوحاً عله يبرتد"  .كما ُشبّه ابحلمام الرتكي "أماكم محام تركي"  .و ّ
رويدا ،وصهر أحالمهم اليت تذوب مع احلرارة اخلان َقة "حدق إىل اخلزان وخيل
خارج ذلك السجن الرهيب؟"َّ .32
رويدا ً
فاخلزان بدأ بقتلهم ً
إليه أنّه على وشك أن ينصهر حتت تلك الشمس الرهيبة".33

عتمدا على
قنع أبو اخليزران األبطال ابالختباء داخل َّ
ط املكان ابلَّزمان جليًا داخل َّ
ويبدو ارتبا ُ
اخلزان ُم ً
اخلزان يف مواضع ع ّدة ،حيث يُ ُ
اخلزان مرهونةٌ ابلدقائق" :أنصحكم أن تنزعوا قمصانكم ..احلر خانق وُميف ُهنا ،وسوف تعرقون كأنكم
الزمن ،فحيا ُهتم
داخل َّ
عُنصر َّ
َ
املقلى ..ولكن ..خلمس دقائق أو سبع ،وسوف أقود أبقصى ما أستطيع من السرعة".34

اخلزان" ،إُنا ست دقائق ،كنت طوال الوقت أع ّد ،من
يضا يف املرة األوىل اليت وجلوا هبا إىل داخل َّ
ويظهر أتثريُ املكان على َّ
الزمان أ ً
ُ

35
الوقت،
الواحد إىل الستني :دقيقة ،هكذا حسبت ..عدد ست مرات ،يف املرة األخرية عددت ببطء شديد"  .إ ّن ضيق املكان يعين ضيق َ
اجلدير ابلذكر
فالدَّقيقة تغدو كأ ُّنا ساعات ،وُتضي ثقيلةً على النَّفس بسبب الضيق النَّفسي الذي يعكسه املكان على نفس َّ
الشخصيّة .و ُ
َّ
ووجه سري األحداث يف الرواية ،وكما يؤثّر املكان على الشَّخصيات واألحداث
أن تظافُر املكان و َّ
معا هو الذي ش ّكل مصري األبطال ّ
الزمان ً
تغريت ،ومل يعد بوسعهم احلديث أو
الزمان ،فإ ّن له أتثريَه على اللغة بصورة بيّنة ،فبعد الدخول يف َّ
اخلزان ،بدأت األصوات ختفت ،واللغةُ ّ
وّ

اخلزان جعلهم يذوقون أسوأ أنواع األذى النَّفسي والصراع ال ّداخلي ،مما
اجلدال" :كان يتكلم بصوت منخفض وببطء" .36فوجودهم يف َّ
حادة" :إنه بئر ملعونة ..هذه الطَّريق امللعونة"،37
لحوظًا ،مع استعمال ألفاظ َّ
انعكس ُمباشرةً على لغتهم ،فكانت مجلهم قصريةً قصراً َم ُ
39
38
السرد واحلوار وأثره
ف عن التحديق يب كاملجنون"  .وهذا كلّه من دالئل ارتباط املكان بلغة َّ
"عجل! إننا على وشك االختناق" ! " ُك ّ
َ
عليها ،فاملكان هو صانع احلدث هنا ،واملؤثر املباشر على الشَّخصيات.
ُ

جوهري يف الرواية ،يؤثر يف بقيّة عناصر السرد ،ويبدو جلياا أيضا أ ّن
يبدو جليّا بعد الفراغ من الدراسة التطبيقية أن املكان عنصر
ّ
حتركت األحداث وتفاعلت
املكان يف رواية (رجال يف الشَّمس) هو العُنصر األساس الذي قامت عليه الرواية ،فلواله ما ُوج َدت ،وما ّ

الشَّخصيّات.

الرحلة ،ويف داخل
تتكون خارطة املكان يف رواية رجال يف الشَّمس من مكان مفتوح متمثّل يف الصحراء أو الطَّريق اليت حتصل فيها ّ
تصور
مغلق متمثل يف سيَّارة أيب اخليزران ،ومكان أش ّد انغالقاً وضي ًقا وهو َّ
هذا املكان الشَّاسع املفتوح مكا ٌن ٌ
اخلزان .وُكل األمكنة الرئيسة ّ

املناخ النفسي الذي يسيطر على الشَّخصيات يف أحداث الرواية .فكان املكان مرآةً عاكسة لكل ما يدور يف خلج الشَّخصيات ،سواء جتاه
قسم مبقتضى االنفعاالت
املكان عينه ،أو جتاه اآلخرين .وال تُ َّ
قسم أمكنة الرواية إىل مغلقة ومفتوحة تبعاً لوصفها اجلغرايف فحسب ،وإّمنا تُ ّ
همة اخلاصة برواية (رجال يف
واآلاثر النَّفسية اليت تعكسها على الشخصيَّات واليت ترتاوح بني االنفتاح واأللفة والضيق واحلزن .فمن النتائج املُ ّ
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ألمر ذاته ينطبق على املكان األليف واملعادي ،فال وجود لوظيفة
الشمس) أ ّن املكان املفتوح قد يؤدي وظيفةَ املكان املغلق أو العكس ،وا ُ
ُ
التصنيف يعود لدالالت األمكنة وانعكاساهتا على شخصيَّات العمل وتفاعلهم
أي عمل روائي؛ أل ّن
َ
ألي مكان يف ّ
اثبتة ُُيكن اجلَزم هبا ّ
مكاًن
معه؛ فاملكا َن املفتوح قد يؤدي وظيفة املكان ال ُـمغلق إذا مل تشعر الشخصيّات فيه ابحلُريّة واالنفتاحَّ ،
كالصحراء يف الرواية اليت كانت ً
اضحا أن املكان األليف ًندر الوجود يف الرواية؛ بسبب طبيعتها اليت تعاجل أثر النَّكبة يف
ُمغل ًقا نفسيَّا وداللياا،
مفتوحا جغرافياا .وقد بدا و ً
ً
صور ُمعاًنهتم وعدم استقرارهم ،وهلذا غلبت األمكنة ال ُـمعادية على الرواية.
الشعب الفلسطيين ،وتُ ّ
المالحق:
 (ملحق )1جدول األمكنة المفتوحة:المَكان

م.

الصفحة
رقم َّ

.1

األرض

91-90-89-88-82-79-78-73-71-20-8-7

20

.2

السماء
َّ

90-41-20-14- 8

6

.3

َّ
الشط

15-11-12-8

6

.4

النهران
والفرات)

16

التكرار

(دجلة 9-8

3

.5

القرية

70-17-11-9

4

.6

يافا

43-9

2

.7

الصحراء
َّ

109-106-105-90-87-71-25-32-85-19-16-12

15

.8

الكويت

 25-24- 23 - 21-18-16- 15- 12ص-39-36-35- 27-26

33

.9

أزّقة وشوارع

107- 51-20- 15

5

 .10رام للا

23

1

 .11البصرة

98-97-96-71-94-58-35-21-18-16-8

16

90-88—70-63-58-57-48-47-45-44-42-40
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عمان
.12
َّ

22

1

 .13بغداد

31-23-22

4

 .14اإلتشفور

30-25-24

8

َّ
الطريق
.15

- 77-71 -65-60 – 55 –49- - 27 -26 24-36-22-23 -17-8

33

107-105-91-89-80-78
 .16فلسطين

68-55-48-46-31

6

الرملة
ّ .17

31

1

 .18زيتا

31

2

 .19الحـدود

71-70-58-30

4

 .20إسرائيل

71

1

 .21األردن

71

1

غزة
.22
ّ

71

1

 .23العراق

71

2

الساحة
.24
َّ

93-79-78

6

 .25الهضبة

80-81

3

 .26المدينة

105

1

^
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 (ملحق )2جدول األمكنة المغلقة:المكان
َ

الصفحة
َرقم َّ

التكرار

م.
.1

الصف
َّ

9

1

.2

البيوت

106-16-43-13

5

.3

الغرفة

56 -99-97-95-93-79-18

8

.4

الد ّكان

40-18-35

3

.5

السيَّارة

107-56-55-29-27-24-23-22

19

.6

السجن

91-71 -22

3

.7

َّ
الطائرة

23

1

.8

الديوانيَّة

9

2

.9

المعتقل

25

1

.10

مخفر الشرطة

78-36

3

.11

الفندق

48-45-40-63-32-29

9

.12

المخيم
ّ

43

1

.13

المدرسة

71 -49 -48-46

6

.14

سيَّارة أبي

-88-87-85-81-80-77-75-65-63-57-55-54

الخيزران

108-107-106-105-102-99-95-94-93-90-89

43

الخزان
ّ

—84-81-78-76-75-74-73-66-65- 60 -59-58

.15

18

109-108-107-106-102-101-100-99

31
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.16

خيام البدو

70

1

.17

الكوخ

93

1

.18

الكاراج

96

1

.19

القبر

105

2

.20

مكب النفايات

106

1

(ملحق )3أمكنة الرواية الرئيسة
المكان

تصنيفه

النسبة

سيارة أبي الخيزران
َّ
َّ
الطريق

مكان مغلق ُ /معاد

%22

الكويت

مكان مفتوح ُ /معاد

َّ
الخزان

مكان مفتوح  /أليف

%16.7

مكان مغلق ُ /معاد

%16

%16.7

األرض
البصرة

مكان مفتوح ُ /معاد

مكان مفتوح  /أليف

%8

الصحراء

مكان مفتوح ُ /معاد

%7.6

فلسطين

%10

%3

مكان مفتوح ُ /معاد

ثبت املصادر واملراجع:
 .1ابشالر ،غاستون .مجاليات املكان ،ترمجة :غالب هلسا ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ط ،2بريوت -لبنان.1984 ،
 .2صاحل ،صالح .قضاًي املكان الروائي ،فواصل للنشر والتوزيع ،ط.2018 ،1
غسان .رجال يف الشَّمس ،مؤسسة األحباث العربية ،ط.2002 ،2
 .3كنفانَّ ،
 .4احملادين ،عبد احلميد .جدلية املكان والزمان واإلنسان يف الرواية اخلليجية ،دار الفارس للنشر والتوزيع ،ط ،1األردن ،د.ت.
 .5ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت.
احلواشي:
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1

باشالر ،غاستون .جماليات المكان ،ترجمة :غالب هلسا ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط ،1984 ،2ص6

2

ُينظر :المحادين ،عبد الحميد .جدلية المكان والزمان واإلنسان في الرواية الخليجية ،دار الفارس للنشر والتوزيع ،ط ،1األردن ،2001 ،ص.9

3

باشالر ،غاستون .جماليَّات المكان ،ص.12

4

مادة (أ.ل.ف).
ُينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مج ،9صّ ،10

5

غسان .رجال في َّ
الشمس ،ص16
كنفانيَّ ،

6

المرجع نفسه ،ص43

7

ُينظر :المرجع نفسـه ،ص43

8

المرجع نفسه ،ص25

9

المرجع نفسه ،ص65

10

المرجع نفسه ص.32

11

المحادين ،عبد الحميد .جدلية المكان والزمان واإلنسان في الرواية الخليجية ،ص.55

غسان .رجال في َّ
الشمس ،ص90
12كنفانيَّ ،
13

ُينظر :المرجع َنفسه ،ص89-88

14

المرجع َنفسه ،ص90

15المرجع َنفسه ،ص71
16

صالح ،صالح .قضايا المكان الروائي ،فواصل للنشر والتوزيع ،ط ،2018 ،1ص.265

غسان .رجال في َّ
الشمس ،ص105
17كنفانيَّ ،
18المرجع َنفسه ،ص77
19

المرجع نفسه ،ص7

20

المرجع َنفسه ،ص17
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المرجع نفسه ،ص16

22

المرجع نفسه ،ص27

23المرجع نفسه ،ص84
24

المرجع نفسه ،ص.18

25

المرجع نفسه ،ص59

26

المرجع نفسه ،ص58

27

المرجع نفسه ،ص68

28

المرجع نفسه ،ص58

29

المرجع نفسه ،ص80

30

المرجع نفسه ،ص84

31

المرجع نفسه ،ص83

32

المرجع نفسه ،ص91

33

المرجع نفسه ،ص99

 34المرجع نفسه ،ص74
35

المرجع نفسه.

36

المرجع نفسه ،ص81

37

المرجع نفسه ،ص78
ُ

38

المرج ُع َنفسه ،ص77

39

المرجع َنفسه ،ص8
ُ

21

حوليات اآلداب واللغات
Annals of letters and languages
annaleslettres@gmail.com

ِ عنوان املقال ابلعربية التّشكيل املكاين يف
َّ رواية رجال يف
.الشمس
ّ
ُ

The Spatial formation in “Men in the sun” novel

Summary:
The spatial formation in “Men in the sun” novel.
According to Gaston Bachelard who believes that when literary work misses the place, it loses its privacy
and originality, Fictional text cannot be done in isolation from spatial formation, as the place is considered one of
the most important narrative elements, Especially in the novel. That is why modern literary critical studies pay
great attention to the study of place as an important and vital component in the formation of fictional work.
This research aims to enrich the field of narrative studies with a work that deals with one of the most
important narrative elements, which is the element of place, by applying it to Ghassan Kanafani's novel "Men in
the Sun". To achieve several objectives such as revealing the essence of the place in the novel, besides determining
the relationship of the place with other narrative elements, such as characters, time, events, and language. In
addition to revealing the influence of place in the novel. Moreover, studying the characteristics of the place in the
novel according to the basic divisions of the place: (the closed place - the open place / the home place - the hostile
place).
The importance of the research is that it examines a new topic and studies the place in the novel
comprehensively and provides accurate statistics about it.
The place map in the novel “Men in the Sun” consists of an open place, which is the desert, and within this
vast open space there is a closed place represented by Abu al-Khayzaran’s car, and a more narrow place which is
the water tank. Moreover All the main places depict the psychological state of the characters, so the place was a
mirror reflecting everything that is going on in the characters' minds, and the places in the novel are not divided
into closed and open according to their geographical description, but rather according to the emotions and
psychological effects they reflect on the characters, ranging from openness to familiarity, distress and sadness.
Also, one of the important results is that the open space may perform the function of the closed space or the
opposite. And the same applies to the domestic and the hostile place, as there is no fixed function that can be
determined for any place in any work of fiction. Beside that it was clear that the domestic place is rare in the novel.
Because it deals with the impact of the Nakba on the Palestinian people, and depicts their suffering and instability,
therefore hostile places prevailed over the novel.
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