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 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

                                             كلية الحكمة الجامعة 
 قسم اللغة العربية

 
 آليات بناء المكان في رواية حبات النفتالين 

 لعالية ممدوح  

 
 الحكمة الجامعة مشروع تخرج مقدم الى رئاسة قسم اللغة العربية في كلية 

 داب اللغة العربية أ وهو جزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس في 

 

 الطالبة  اعداد
 سوسن عبد الجبار عبد زيدان 

 

 إشراف 
  م.د هديل عبد الرزاق احمد
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 المشرف إقرار 

 

 النفتالين لعالية حبات رواية في المكان بناء آلياتشهد بأن إعداد مشروع التخرج الموسووو)  
كل ووة الحةمووة الة مبووة و ووو جوو   موو    اللغووة البرة ووة وووووووووجرى تحت أشوورا ف  ووف   وو     (ممدوح

 أداب اللغة البرة ة. ف  يوسالبة لور متطلب ت ن ل درجة 

 

 

 التو  ع:
 المشرف:اس  

 البريد االلكترونف الرسمف:
 .2021الت ريخ:   /  /
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 إقرار لجنة المناقشة

 آليـاتنن   د اطلبن  على مشروع التخوورج الموسووو)  أبنشهد نح  رئ س وعضو لةنة المن  شة 
 ووف  اللغووة البرة ووة( المقدمووة الووى   وو  ممــدوح لعاليـة النفتــالين حبـات روايــة فـي المكــان بنـاء

كل ة الحةمة الة مبووة وتمووت من  شووة الطلبووة  ووف محتوي تووال وكوول م لووال عج ووة بووال  وتوورى اللةنووة 
 .أداب اللغة البرة ة ب نال جدير ب لقبول الستكم ل درجة البة لوريوس  ف تخصص

 

 التو  ع:                                                    التو  ع:
 اس  رئ س اللةنة:                               اس  عضو اللةنة:            

 البريد االلكترونف:                                           البريد االلكترونف:
 2021الت ريخ:    /   /                                        2021الت ريخ:   /   /

 

 

 مصادقة رئيس القسم:
 حتر) على  رار لةنة المن  شة بقبول مشروع التخرج.مص د ة ال  د رئ س الق   الم

 التو  ع:
 اس  رئ س الق  :

 البريد االلكترونف الرسمف: 
 .2021الت ريخ:    /   /
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هِِِبِْسمِِ نِِالرَِِِّاللّـَ ـٰ ِِحيمِِالرَِِّْحَم

ْنَسانََِِخلَقَِ﴾1﴿َخلَقَِِالَِّذيَِربِِّكَِِبِاْسمِِِاْقَرأِْ ِ﴾3﴿اْْلَْكَرمِ َِوَربُّكَِِاْقَرأِْ﴾2﴿َعلَقِ ِِمنِِْاْْلِ

ْنَسانََِِعلَّمَِ﴾4﴿بِاْلقَلَمَِِِعلَّمَِِالَِّذي ِ﴾5﴿يَْعلَمِِْلَمَِِِْماِاْْلِ

ِصدقِهللاِالعظيِم
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ِاالهداِء

بشىءِوالىِاميِِِِاهديِهذاِالعملِالمتواضعِالىِابيِالذيِلمِيبخلِعلَيِيوما ِ

ِودتنيِبالحنانِوالمحبِةالتيِز

ِ

ِ

 

 

                                                                                                                                                                                                

 الطالبة

                                                                                                                                                               

 سوسن عبد الجبار عبد زيدان
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ِشكــرِوتقـديــِر

ِ

 الرحيِمِالرحمنِِالرحمنِهللاِبسم
 باا   والخاارو   البحاا   هااذا  إنهاااء  على  وأعاننا  وفقنا  الذي  العالمين  رب  هلل  والحمد

 نتحسااس  ونحاان  التعليميااة  مساايرتنا  بدأنا  القريب  فباألمس  المتكاملة،  الصورة  بهذه

 تستحق وغاية  وحبًا  ساميًا  هدفًا(  اللغة العربية)  أن  فرأينا  وارتباك،  برهبة  الطريق

 أمااتهم  تكااون  أن  يحلمااون  شااباب  طموح  طيات   في  يحمل  بحثنا  وإن  ألجلها،  السير

 .األمم بين كالشامة العربية
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 المحتوي ت 

 الصفحة المحتوى  ت
 1 المقدمة 1
 التمه د  2

 ال  رة الذات ة للك تبة ع ل ة ممدوح
2 

 الفصل االول   3
 المة ن وا م تال  ف رواية حب ت النفت ل  

4 

 4 ويتضم المبحث االول: مفهو) المة ن  4
 4 مفهو) المة ن  ف االصطجح ال ردي 5
 المبحث الث نف 6

 ا م تة المة ن ودوره  ف بن   الرواية
6 

 6 المحور االول ا م ة المة ن ودوره  ف بن   الرواية بشةل ع ) 7
 7 خ ص  بشةل يةالروا بن    ف ودوره المة ن ا م ةالمحور الث نف  8
 الفصل الث نف  9

 المة ن  ف رواية حب ت النفت ل  انواع 
8 

 8 ع ) بشةل  الرواية  فالمب دي   المة ن 10
 8 خ ص بشةل  الرواية  ف لمب ديا  المة ن 11
 9 المبحث االول المة ن االل ف  ف الرواية بشةل ع ) 12
 10 خ ص بشةل  الرواية  ف االل ف   المة ن 13
 12   الرواية  ف  والمتخ ل الحق قف المة ن الث نف المبحث 14
 12 المة ن الحق قف  ف الرواية بشةل ع )  15
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 12 خ ص بشةل  الرواية  ف فالحق ق  المة ن 16
 13 ع ) بشةل  الرواية  ف المتخ ل  المة ن 16
 14 خ ص بشةل  الرواية  فالمتخ ل   المة ن 17
 15   الرواية  ف  المغلق والمة ن  المفتوح  المة ن الث لث المبحث 18
 15 ع ) بشةل  الرواية  فالمفتوح   المة ن 19
 16 خ ص بشةل  الرواية  ف  المغلق  المة ن 20
 17 خ ص بشةل  الرواية  فالمفتوح   المة ن 21
 الفصل الث لث  22

 المبحث االول الوظ فة التف  رية  ف الرواية ع )
20 

 20  ف الرواية بشةل خ ص الرواية  ف التف  رية  الوظ فة 23
 22 الوظ ف ة الت ين ة  ف الرواية بشةل ع )  24
 22 الوظ فة الت ين  ة  ف الرواية بشةل خ ص 25
 24 ع )  بشةل  الرواية  ف االيه م ة الوظ ف ة 26
 25 خ ص  بشةل الرواية  ف الت ين ة الوظ ف ة 27
 27 الخ تمة 28
 28 المص در 29
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 المقدمة 

 القديموووووووووة بغوووووووووداد اعظم وووووووووال بووووووووو   الخووووووووو ص موووووووووذا ه  الروايوووووووووة  وووووووووذه  وووووووووف البرا  وووووووووة للح ووووووووو ة
  وووووووووذا  وووووووووف والخم ووووووووو ن  ت االرةب ن ووووووووو ت بووووووووو   ومووووووووو  :الح ووووووووو   الشوووووووووهدا ابوووووووووف  وكووووووووورةج 

 .والنمو حجلاالضم نواعةأو  ب لتغ  ر الم دح   البصر

 ب نواعهوووووووووووو    سوووووووووووو   حا تفوووووووووووور  التووووووووووووف  خصوصوووووووووووو ته  البرا  ووووووووووووة المؤلفووووووووووووة واللغووووووووووووة      
 ولكنهووووووووووو   واحواشووووووووووه  م وووووووووو جد   توووووووووووراب وموووووووووو  ذاتووووووووووال عظم وووووووووووةاأل  وووووووووووا  موووووووووو  ط لبووووووووووال

 موووووووووو  صوووووووووو نته  موووووووووو نكأ الووووووووووذاكرة  صووووووووووندو    ووووووووووف هوووووووووو تحفظ اشوووووووووو   االن  تحةووووووووووف التووووووووووف
 عووووووووو  اذن  روايوووووووووة   وووووووووف( النفتووووووووو ل    تبحبووووووووو   والخلووووووووو  الن ووووووووو  ن مووووووووو  ا ووووووووو ت االنووووووووود  ر
 ايضووووووووو  ولكنهووووووووو  والمب صووووووووورة  البت قوووووووووة بغوووووووووداد ةان ووووووووو ن  اعنووووووووو    وووووووووف القديموووووووووة الحقووووووووو ئق

 الطفولووووووووووة منووووووووووذ اصووووووووووطدمت االعظم ووووووووووة  موووووووووو  عرة ووووووووووة انثووووووووووىذاكوووووووووورة  تحة هوووووووووو  روايووووووووووة
 مووووووو    وووووووال مووووووو  بةووووووول ترا ووووووو    وووووووديم    جن وووووووه  بنووووووو ت وعلوووووووى عل هووووووو   رضوووووووال الوووووووذي ب لوضوووووووع

 بنووووووووو    ووووووووو تآل موضووووووووووع اخت ووووووووو ر تفيوووووووووأ .واخوووووووووتجلو  ووووووووووة   وووووووووب  وا وحنووووووووو ن    ةحةمووووووووو 
 اسوووووووووووووووتة بة  ممووووووووووووووودوح ع ل ووووووووووووووة للق صوووووووووووووووة النفتووووووووووووووو ل   حبوووووووووووووو ت روايوووووووووووووووة  وووووووووووووووف المةوووووووووووووو ن

 مشوووووووو عر  ووووووووف   رالتووووووووأ علووووووووى  وووووووودرته  وموووووووودى بغووووووووداد ةمدينوووووووو ة ا م وووووووو  لب وووووووو ن ةموضوووووووووع 
 تصوووووووووووير علووووووووووى القوووووووووو درة للبقووووووووووول منحتووووووووووال الووووووووووذي االلهوووووووووو ) وموووووووووودى والبلموووووووووو   االدبوووووووووو  

  ووووووووووف الموضوووووووووووع ا م ووووووووووال تكموووووووووو  .والمةوووووووووو ن ال موووووووووو ن اطوووووووووو ر  ووووووووووف ووصووووووووووفه  االحوووووووووودا 
 التف صووووووووووووو ل اد  الوووووووووووووى ودخولهووووووووووووو  البغداديوووووووووووووةة الح ووووووووووووو  اغووووووووووووووار ر سووووووووووووو  علوووووووووووووى  درتوووووووووووووال

 نمووووووووووووذجك شخصووووووووووو تال ح ووووووووووو  كووووووووووول البغداديوووووووووووة  للب ئلوووووووووووة الفرديوووووووووووة ةالح ووووووووووو ومةريووووووووووو ت 
 ذات تووووووووو ال وال ك نوووووووووت عريقوووووووووة ةمدينووووووووو   وووووووووف االجتم ع وووووووووة ةوالح ووووووووو  البرا  وووووووووة للشخصووووووووو ة

 مةووووووووود   ايووووووووو ) زار ووووووووو  مووووووووو  وعلوووووووووى المةتموووووووووع لاو احووووووووو  علوووووووووى   راتهووووووووو تأ تركوووووووووت مم ووووووووو ات
  .وع   
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 التمهيد

 والةووووووووووووائ  ومؤلف تهووووووووووو  اعم لهووووووووووو  ابووووووووووورز عنووووووووووود الو ووووووووووووف  موووووووووووع للك تبوووووووووووة الذات وووووووووووة ال ووووووووووو رة
 .1944 بغداد  موال د م  ممدوح ع ل ة عل ه  حصلت التف

 الة مبوووووووووووووة مووووووووووووو  وتخرجوووووووووووووت  بغوووووووووووووداد  وووووووووووووف الدراسوووووووووووووة مراحووووووووووووول جم وووووووووووووع لوووووووووووووتاكم    
 ةرئ  وووووووووووو  وظ فووووووووووووة شووووووووووووغلتو   1971 البوووووووووووو )  ووووووووووووف الوووووووووووونفس علوووووووووووو   وووووووووووورع الم تنصوووووووووووورية

 .1982 الى 1971 الفترة ب   االسبوع ة البغدادية الراصد جريدة تحرير

وشوووووووووغلت  واحووووووووود  بووووووووو )ول 1973 الب روت وووووووووة البلوووووووووو) ةمةلووووووووو  تحريووووووووور ةام نووووووووو  شوووووووووغلت    
 الوووووووووووووى 1973 بووووووووووووو   الفصووووووووووووول ة المب صووووووووووووور الفكووووووووووووور ةمةلووووووووووووو  تحريووووووووووووورمركووووووووووووو  رئ  وووووووووووووة 

 .ب روت  ف 1975

  الطريووووووووووق ل الكرموووووووووو  البرة ووووووووووة  والثق   ووووووووووة الفكريووووووووووة المةووووووووووجت عمووووووووووو)  ووووووووووف نشوووووووووورت    
  ووووووووف وتبموووووووولتكتوووووووو   زالووووووووت وموووووووو  البرة ووووووووة الصووووووووح  ة  ووووووووفو  الةديوووووووودة  القوووووووو  رة  موا ووووووووف 
 االدب ة.  الصح  ة

 بووووووووو   مووووووووو   وووووووو رة  مووووووووو  اكثووووووووور و ووووووووف شوووووووووت   ومووووووووودن عواصوووووووو  بووووووووو   الك تووووووووو  انتقلووووووووت    
  تقرت  ف ب ريس .تو   ف ك رد  برايتون   ,المغرب  ب روت

 البوووووووووووووووووودة  دار عووووووووووووووووو  للضوووووووووووووووووح   ةا تت ح ووووووووووووووووو  ة صصووووووووووووووووو  ةمةموعووووووووووووووووو  اولاصووووووووووووووووودرت 
-ال وووووووووووو دة الووووووووووووى  وووووووووووووام  ببنوووووووووووووان ة صصوووووووووووو  ةمةموعوووووووووووو  اصوووووووووووودرت 1973 ب ووووووووووووروتب

 .1977دار االدب  ب روت  ف  -ب

 1980 البووووووووو )  وووووووووف عووووووووو  دار الحريوووووووووة  بغوووووووووداد  وووووووووف والوووووووووذئ  ل لوووووووووى روايوووووووووة: اصووووووووودرت 
 صووووووووودرت    وووووووووال تبووووووووود لووووووووو  الح ضووووووووور الو وووووووووت الوووووووووى 1982 عووووووووو )  وووووووووف البووووووووورا  غووووووووو درت
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 للكتوووووووووووو ب الب مووووووووووووة اله ئووووووووووووة  الفصووووووووووووول دار القوووووووووووو  رة /  ووووووووووووف النفتوووووووووووو ل   حبوووووووووووو ت روايووووووووووووة
 لغوووووووو ت سووووووووبع الووووووووى النفتوووووووو ل  ة ترجموووووووو  1986 البوووووووو )  ووووووووف ممتوووووووو ز عوووووووودد عنوووووووووان تحووووووووت

 االيط ل ووووووووووووووة  الفرن وووووووووووووو ة  االنةل  يووووووووووووووة  و ووووووووووووووف المتوسوووووووووووووو  البحوووووووووووووور ةمؤس وووووووووووووو  ضووووووووووووووم 
 طببوووووووووووووت والهولنديوووووووووووووة  الكتجن وووووووووووووة  االسوووووووووووووب ن ة   ج ووووووووووووو  طببوووووووووووووة االلم ن وووووووووووووة احووووووووووووودا م 

  عووووووووووووو  ةوطببووووووووووووو  امرية وووووووووووووة  طببووووووووووووو ت و وووووووووووووج   اولوووووووووووووى بريط ن وووووووووووووة ةطببووووووووووووو  نفتووووووووووووو ل  ال
 االداب دار عووووووووووووو  النفتوووووووووووو ل   حبووووووووووووو ت تصوووووووووووودر  القوووووووووووو  رة   وووووووووووووف االمرية ووووووووووووة الة مبووووووووووووة

 البرةووووووووووف االبووووووووووداعف الهوووووووووو م   ووووووووووف ة وووووووووورا  مصوووووووووو حب ت كتوووووووووو ب بب ووووووووووروت 2000 عوووووووووو )
 دارروايووووووووووووووووة الولووووووووووووووووع   199٣ المغوووووووووووووووورب /عةوووووووووووووووو   دار عوووووووووووووووو  صوووووووووووووووودرت والبوووووووووووووووو لمف

 صووووووووووووووودرت وااللم ن وووووووووووووووة(   الفرن ووووووووووووووو ة الولوووووووووووووووع طببوووووووووووووووت ب وووووووووووووووروت  وووووووووووووووف 1995 االداب
  وووووووووووووفة احتف ل ووووووووووووو   وووووووووووووف البووووووووووووورا  ضوووووووووووووربو  االمريةوووووووووووووف الغووووووووووووو و ا نووووووووووووو    وووووووووووووف تو ووووووووووووودم

 و وووووووووووودمته  للكتوووووووووووو ب البوووووووووووو لمف البرلموووووووووووو ن لهوووووووووووو   وووووووووووود) ولقوووووووووووود دي ا وووووووووووورانس  الكوم وووووووووووودي
 بوووووووووووو دا   رن وووووووووووو ون  ممثلوووووووووووو   و وووووووووووو ) (س  ووووووووووووةو   لوووووووووووو    ةالمرمو وووووووووووو  الفرن ووووووووووووف ةالك تبوووووووووووو 
 تصوووووووووووودر  2003 البوووووووووووو ) مووووووووووو  موووووووووووو رس 22 يوووووووووووو)  ووووووووووووف الم ووووووووووورح ذات علووووووووووووى دور ووووووووووو 

 .1 بب روت 2005 التشهف ع  دار االداب ع )   رواية

 ةبةووووووووووو ئ   ممووووووووووودوح ع ل وووووووووووة البرا  وووووووووووة ةاالديبووووووووووو   ووووووووووو زت عل هووووووووووو  حصووووووووووولت التوووووووووووف ةةووووووووووو ئ  ال
 .المحبوة ت رواي ته ع   2004 لب )  الروائف لجدب محفو  نة  
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 االول الفصل
 المبحث االول 

 النفتالين حبات رواية في واهميته المكان
 :ويتضمن المكان مفهوم

ــوم .1 ــو   المفهـــــ ــان اللغـــــ   ووووووووف (المةوووووووو ن  لمصووووووووطل  مفوووووووو     ةعوووووووود وردت لغووووووووة :للمكـــــ
 البوووووووووورب ل وووووووووو ن مبةمووووووووووال  ووووووووووف (منظووووووووووور ابوووووووووو   يقووووووووووول ح ووووووووووث اللغويووووووووووة  المبوووووووووو ج 

  لمةوووووووووو ن  ((الةمووووووووووع جمووووووووووع اموووووووووو ك   و ةامةنوووووووووو  الموضووووووووووع  والةمووووووووووع  ووووووووووو المةوووووووووو ن  
  كوووووووو  مة نوووووووو   تقووووووووول  لبرب وووووووو   الشووووووووف  لك نونووووووووة موضوووووووووع النووووووووال ةواحوووووووود والمة نووووووووة

 مبةوووووووووو   ووووووووووف ورد كموووووووووو  1((المصوووووووووودر انووووووووووال علووووووووووى  ووووووووووذا دل قوووووووووود   مة نوووووووووو   و ووووووووووو)  
 و ووووووووووووو الك نونووووووووووووال فبوووووووووووولل مصوووووووووووودر و ووووووووووووو  الموضووووووووووووع و ووووووووووووو ((المةوووووووووووو ن   المنةوووووووووووود

 المةوووووووو ن لفوووووووو  ونةوووووووود ((لقوووووووو   مةوووووووو ن او جريمووووووووة مةوووووووو ن  تقووووووووول (كووووووووون  موووووووو مفبوووووووول  
 بووووووووال   نتبووووووووذت  حملتووووووووال  تبوووووووو لى  ولووووووووال منهوووووووو  موا ووووووووعة عوووووووود  ووووووووف الكووووووووري  القووووووووران  ووووووووف

  وووووووووووذه خوووووووووووجل مووووووووووو  المةووووووووووو ن مصوووووووووووطل  ان نةووووووووووود موووووووووووري  ةسوووووووووووور  2( صووووووووووو   مة نووووووووووو   
 الموضووووووووووووووع و وووووووووووووو واحووووووووووووود مبنوووووووووووووى الوووووووووووووى ترموووووووووووووف متشووووووووووووو بهة دالالت ذو المفووووووووووووو    

 .المشغول
  وووووووو المةووووووو ن االصوووووووطجح  وووووووف امووووووو  :رد الســـــــ االصـــــــط ح فـــــــي المكـــــــان مفهـــــــوم .2

الغ يوووووووووة  مووووووووو  المةوووووووووردة والحوووووووووواد  والو ووووووووو ئع والك ئنووووووووو ت  االشووووووووو    وتقووووووووودي  عووووووووور 
 سووووووووووووول   احموووووووووووود  وووووووووووو رو   يقوووووووووووووول  ووووووووووووذا و ووووووووووووف المةووووووووووووو نف وجود وووووووووووو  موووووووووووو  والقصوووووووووووود

 ةالح ووووووووووو  علوووووووووووى صووووووووووو رورة ة عم قووووووووووو  ةداللووووووووووو  علوووووووووووى يووووووووووودل لفووووووووووو  علوووووووووووى نحصووووووووووول  
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 الموضوووووووووع و وووووووووو ((االن ووووووووو ن   وووووووووال ولووووووووود الوووووووووذي الموضوووووووووع  وووووووووو  لمةووووووووو ن  االن ووووووووو ن ة 
 ومووووووووو   اخووووووووور حووووووووو ل الوووووووووى حووووووووو ل مووووووووو  ينتقووووووووولاذ    وووووووووال ويتطوووووووووور   وووووووووال ي وووووووووتقر الوووووووووذي

  ينطبووووووووووووق علووووووووووووى تطووووووووووووور ح وووووووووووو ة الفووووووووووورد االن وووووووووووو ن ةح وووووووووووو  تطووووووووووووور علووووووووووووى ينطبوووووووووووق
  هوووووووووووو  ةالح ووووووووووو  تشوووووووووووة ل  وووووووووووف ةبووووووووووو رز  ةا م ووووووووووو  ذو  لمةووووووووووو ن  1الةم عووووووووووو ت االمووووووووووو ((

 ال  لمةوووووووو ن     وووووووو  وموووووووو    ووووووووال ويتطووووووووور الحووووووووف الكوووووووو ئ    ووووووووال نشوووووووو  الووووووووذي الموضوووووووووع
 ةح وووووووو ة الح وووووووو   ووووووووذه ك نووووووووت سوووووووووا   ةالح وووووووو  بووووووووال توووووووورتب  لوووووووو  موووووووو   جوووووووودوى  ذا يةووووووووون 
 ةالح ووووووووو  تختر وووووووووال ولووووووووو   ببووووووووود يةتشوووووووووف  لووووووووو  مةووووووووو ن واي  الح ووووووووووان ةح ووووووووو  ا) البشووووووووور

 علووووووووى لتو ر وووووووو   ةالح وووووووو    ووووووووال ت ووووووووخر الووووووووذي الموضووووووووع  ووووووووو مةوووووووو ن  ل  بمةوووووووو ن لوووووووو س
 نةوووووووود  ووووووووذا خووووووووجل موووووووو . 2وتووووووووراب(( و وووووووووا  موووووووو   موووووووو  للح وووووووو ة االس سوووووووو ة البن صوووووووور

 اس سوووووووووووف بشووووووووووورط مووووووووووورتب  مبووووووووووو   مو وووووووووووع علوووووووووووى المةووووووووووو ن   مصوووووووووووطل  اطوووووووووووج  ان
الموووووووو   والهوووووووووا    ووووووووف ةاس سوووووووو  ةخ صوووووووو  بووووووووثج  بوووووووودور   تمتوووووووو ز التووووووووف ةالح وووووووو  و ووووووووو

 .والتراب((
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 الثاني المبحث
 بشكل عام الرواية بناء في ودوره المكانة اهمياواًل:  

  وووووووووو   البووووووووو )  وووووووووف  وخووووووووو ص عووووووووو )   وووووووووم   الوووووووووى المةووووووووو ن طووووووووو ل س ارسوووووووووطو   ووووووووو و   
 الوووووووووذي و وووووووووو ..ى الشووووووووو    وووووووووال مووووووووو  اول  وووووووووووالخووووووووو ص    ((كلهووووووووو  االج ووووووووو )   وووووووووال الوووووووووذي

 االمةنوووووووووووة ةمةموعووووووووووو  البووووووووووو ) المةووووووووووو ن شوووووووووووةليو    1((منووووووووووو   اكثووووووووووور ال دك وحووووووووووو  يحويووووووووووو  
 واحووووووووود زمووووووووو ن  وووووووووف ج ووووووووو  مووووووووو  اكثووووووووور يحووووووووووي  ج ووووووووو  الخووووووووو ص المةووووووووو ن امووووووووو  الخ صوووووووووة 
 شخصوووووووووووووو  تال علوووووووووووووى يختفوووووووووووووف   عووووووووووووول ايةووووووووووووو بف عنصووووووووووووور الوووووووووووووف المةووووووووووووو ن وتحوووووووووووووول
 صوووووووووووب الووووووووووونص ت مةووووووووووو ن بن وووووووووووة  2((الةديووووووووووودة وااليحووووووووووو  ات الووووووووووودالالت مووووووووووو ة مةموعووووووووووو 
 تصوووووووووب  وعن صوووووووووره للووووووووونص فداخلووووووووو الترك ووووووووو   و واعووووووووود  البووووووووو ل  مةووووووووو نة البن ووووووووو  نمووووووووووذج

 المة ن ة. لغة النمذجة

 عووووووووووو  نبر وووووووووووال مووووووووووو  مووووووووووو  يتةووووووووووو   ال جووووووووووو    وووووووووووو المةووووووووووو ن عووووووووووو  نبر وووووووووووال مووووووووووو  وان     
 ت ت وووووووووالالفبووووووووول الووووووووذي  اورد والفبوووووووولاو ت وووووووووتقر  ووووووووف المةووووووووو ن   تتحوووووووورك  التوووووووووف الشخصوووووووو ة

 .الحد  ذا عند تنتهف ال  الم  لال  ولك     ال

 اكثووووووووورة مة ن ووووووووو   الن ووووووووو  تحق وووووووووق   وووووووووف النصووووووووووص مووووووووو  للووووووووونص المة ن وووووووووة ةالبن ووووووووو      
واموووووووو    مبوووووووو   ك توووووووو  العموووووووو ل مةمووووووووج   ن ووووووووق  اموووووووو  الن وووووووو    ووووووووذه تكووووووووون   وووووووود ةعموم وووووووو 
 ةا م ووووووووووو  الروايوووووووووووة  وووووووووووف يةت ووووووووووو  المةووووووووووو ن وان االدب وووووووووووة( الت ووووووووووو رات مووووووووووو  ت ووووووووووو ر ن وووووووووووق
  الحوووووووووواد    ووووووووال تةوووووووووري  الووووووووذي المةوووووووو ن النوووووووووال او الفن ووووووووة  عن صووووووووور   احوووووووود الن  ةكب وووووووور 

بووووووووول النوووووووووال يتحوووووووووول  وووووووووف ببووووووووو  االعمووووووووو ل الشخصووووووووو  ت  ح ووووووووو    ضوووووووووجلال وتتحووووووووورك 
 حووووووووووواد  موووووووووو    هوووووووووو  بموووووووووو الروائ ووووووووووة   البن صوووووووووور كوووووووووول يحتوووووووووووي   ضوووووووووو  المتم ووووووووو ة الووووووووووى 
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الح  س ة الةديدة واستخدام ت المة ن االدب ة  د صبري ح     مةلة اال ج)    -. حول محطة ال ةة الحديد الدوار الخرائ  2
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 علوووووووووووى الم ووووووووووو عد نف وووووووووووال  وووووووووووو ويةوووووووووووون   عج ووووووووووو ت مووووووووووو  ب نهووووووووووو  ومووووووووووو   وشخصووووووووووو  ت
 هوووووووووذهب  المؤلوووووووووف لمنظوووووووووور  الممثووووووووولو   البطووووووووول رؤيوووووووووالل والح مووووووووول روايوووووووووة ال بنووووووووو   تطووووووووووير
 ضوووووووو  فال يةووووووووون  بوووووووول اللوحووووووووة الووووووووى ب لن ووووووووبة  موووووووو  ة قطبوووووووو ك المةوووووووو ن يةووووووووون  ال الح لووووووووة

 .ةاللوح تصنبال  الذي

 تختر ووووووووووال او   ووووووووووال تبوووووووووو   الووووووووووذي مبتوووووووووو دا  لوووووووووو س مة نوووووووووو    الروايووووووووووة  ووووووووووف المةووووووووو ن وان    
  الروائووووووووووف للحوووووووووود  كبنصوووووووووور موووووووووو  بوووووووووو   البن صوووووووووور المةونووووووووووة يتشووووووووووةل ولكنووووووووووال  يوموووووووووو 

 مهمتووووووووووووال  وووووووووووو ن  لجحوووووووووووودا  اطوووووووووووو ر مةوووووووووووورد او مشووووووووووووهد ةور صوووووووووووو   ووووووووووووفجوووووووووووو    وسوووووووووووووا 
 .لجحدا  الدرامف التنظ    ف االس س ة

  خاص بشكل الرواية في المكان ةاهميثانيًا:  

 الةمووووووووووووو   ر وغل ووووووووووووو نه ونف  الصووووووووووووو  االسوووووووووووووتبم رة  ضووووووووووووو  ايضووووووووووووو  الك تبوووووووووووووة تبووووووووووووور  
 عبوووووووود جموووووووو ل حةوووووووو  مووووووووع ذلوووووووو   را ووووووووق وموووووووو   االر  تحريوووووووور بحركووووووووة المط لبووووووووة البرة ووووووووة

 لخط ب تووووووووووال  سووووووووووتم عالمووووووووووذي ع لجة اجهوووووووووو   حووووووووووولوالتفوووووووووو ف الشووووووووووبوب البرة ووووووووووة  الن صوووووووووور
عة وووووووووت  ة مب نووووووووو ة اجتم ع ووووووووو و  ةت ريخ ووووووووو ة مرحلووووووووو ل    ت ريخووووووووو  مثووووووووولي الروايوووووووووة  وووووووووف  ل م  ووووووووو 

  نووووووووو  الووووووووو م  لكووووووووو   شخصووووووووو  ته ة بلوووووووووور   وووووووووف واسوووووووووهمت االبطووووووووو لة ح ووووووووو  علوووووووووىا  ر ووووووووو  
 يووووووووورتب  وال الب موووووووووة  االحووووووووودا   قووووووووو  يحووووووووودد النوووووووووال  وموووووووووؤ ر   عوووووووووليضووووووووول بوووووووووج ح ووووووووو  
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 الثاني  الفصل
 المبحث االول 

 النفتالين حبات رواية في المكان انواع
 :عام بشكل الرواية في المعاد  المكاناواًل:  

 عوووووووووووود) اواو البوووووووووووودا   ب لكرا  ووووووووووووة الشخصوووووووووووو  ت   ووووووووووووال تشووووووووووووبر الووووووووووووذي المةوووووووووووو ن و ووووووووووووو 
 المةووووووووو ن موووووووووعيمثووووووووول تق طبووووووووو    ب لتووووووووو لف  هوووووووووو اال  موووووووووة  اوعبووووووووووره  عنووووووووود وذلووووووووو   االمووووووووو ن

الضووووووووووووو ق  او  لوووووووووووووداخلفبب ال الشووووووووووووو  المةووووووووووووو ن و وووووووووووووو    المبووووووووووووو دي والمةووووووووووووو ن / االل وووووووووووووف 
 وان   وووووووووال ب لضووووووووو ق يحوووووووووس الوووووووووذي المةووووووووو ن  هوووووووووونف ووووووووو      الفووووووووورد ح لوووووووووال علوووووووووى يووووووووونبةس

 مووووووو  البلووووووود ذلووووووو   يحمووووووول الغرةوووووووة  مهمووووووو  بوووووووجد  وووووووف مووووووو  الشوووووووخص واسوووووووب    كتواجووووووود كووووووو ن
 . 1المق     ال(( ةنف   على   ض ق    مة ن يبد  وامت  زاتة رح ب

 المةوووووووووووو ن ان بمبنووووووووووووى والصوووووووووووورع الكرا  ووووووووووووة اموووووووووووو ك   ووووووووووووف المب ديووووووووووووة االموووووووووووو ك  ا  اذ     
 ويمثوووووووووووول لهوووووووووووو  والطمأن نووووووووووووة ب لراحووووووووووووة الشخصوووووووووووو ة   ووووووووووووال تشووووووووووووبر الووووووووووووذي  ووووووووووووو االل ووووووووووووف 

 الشخصووووووووووووو ة   وووووووووووووال تشوووووووووووووبر الوووووووووووووذي المةووووووووووووو ن  هوووووووووووووو المبووووووووووووو دي المةووووووووووووو ن ا) الحم يوووووووووووووة 
 .االرت  ح وعد) ب الن ع ج

 خاص بشكل الرواية في عاد مال المكان:  ثانياً 

 ةال ووووووووت الرجوووووووو ل  سووووووووم  ب الشوووووووو  وازدحوووووووو  البوووووووورب شوووووووو   ووووووووف الةوووووووود مركوووووووو  غوووووووور   لموووووووو 
 مفووووووووووو   المبووووووووووروف  احموووووووووود ال وووووووووو دق م ووووووووووة م مفووووووووووت  القوووووووووو ئ  :الموووووووووووظف   .المغوووووووووو مري 
  وووووووووووف عضوووووووووووجته  ارتخوووووووووووت . نوح رسووووووووووو  الن ح وووووووووووة طب ووووووووووو  الخ نوووووووووووة  مووووووووووودير الشووووووووووورطة 
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 مةهرةوووووووووةالارجووووووووول ال وووووووووراط   و كووووووووووك االسوووووووووم ك  وةووووووووو   واانغرسووووووووو    قلووووووووووا  المووووووووود حركوووووووووال
 .االبد  الى  ن ك   ن موا  ام  الم   سرير اخذ  

    الف نوووووووووة(( التواب ووووووووت ةسوووووووووت. تقووووووووول ح وووووووووث والتووووووووواب   المقبووووووووورة الك تبووووووووة ايضووووووووو  وتووووووووذكر 
 كوووووووول بوووووووو ب اموووووووو ) فوف الصوووووووو  تقووووووووف  حوووووووو   يقووووووووف   يهتوووووووو   يتم يوووووووول ب وووووووور  نوووووووو     مثوووووووول
 الموتى. ب وت م  ب ت

 وتطلوووووووووووووووع االر  يفتحوووووووووووووووون  المقبووووووووووووووورة. حتوووووووووووووووى يمشوووووووووووووووون و    يلطموووووووووووووووون ينوحوووووووووووووووون      
  ووووووووووذه  ال   :عل هوووووووووو  تقووووووووووب  الوووووووووود    بوووووووووول ت ووووووووووحبه   ةبغتوووووووووو  البوووووووووو ردة النديووووووووووة رائحتهوووووووووو 
 ةوشووووووووووووبةزج ج وووووووووووو    صووووووووووووندو   لهوووووووووووو  عملوووووووووووت ((اد نهوووووووووووو  و نوووووووووووو ك  بغووووووووووووداد الووووووووووووى اخوووووووووووذ  
 ت وووووووووووول .  ام مهوووووووووووو  وضووووووووووووبتالو  ب وووووووووووود   ر بتووووووووووووال  صووووووووووووندو   ا فلووووووووووووتوسووووووووووووطال.  ((ة  الف نوووووووووووو 

 عويله   ف الل ل. وتطلق  الصب ح  ف تلم ال   النو)  بل عل ال

 :عام بشكل الرواية في االليف المكان  :ثالثاً 

 الطفولووووووووة مةوووووووو ن يةووووووووون  كووووووو ن ال سوووووووو كن  ووووووووف يمحووووووووى ال ا ووووووورا يتوووووووورك  الووووووووذي المةوووووووو ن  وووووووو 
 ةالح ووووووووو  تبووووووووودا ومنوووووووووال االول االن ووووووووو ن عووووووووو ل   وووووووووو الب وووووووووت كووووووووو ن اذا  والشوووووووووب ب والصوووووووووب 
 نحلووووووووو  حووووووووو       ننووووووووو   الب وووووووووت صووووووووودر  وووووووووف دا ئوووووووووة الة ووووووووودة  م وووووووووة ة محم وووووووووة بووووووووودايته 

 الق ووووووووووووه  االسووووووووووترخ   اعموووووووووو    ووووووووووف نحوووووووووو  وة نمووووووووووو     ووووووووووال ولوووووووووودن  الووووووووووذي الب ووووووووووت  ووووووووووف
 لوووووووووذا 1ن  المووووووووو دي((لفردوسووووووووو  المووووووووو دة تلووووووووو    وووووووووف االصووووووووولف الووووووووودف  ذلووووووووو    وووووووووف خووووووووورطنن

ب لوووووووودف   المقترنووووووووة المب شووووووووة مةوووووووو ن  ووووووووو ب شووووووووجر ة كوووووووور  ح وووووووو  االل ووووووووف  المةوووووووو ن  وووووووو ن
 ويموووووووون  وتهديداتووووووووال بوووووووو ديالم الخوووووووو رج موووووووو  المةوووووووو ن لهووووووووذا ةحم يوووووووو   موووووووو  بوووووووو ن والشووووووووبور

 .والتذكر  للحل  الف حة  المة ن  ذا
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 و ووووووووود  مبوووووووووال ةالفووووووووو   وووووووووف وتبووووووووو    تحبوووووووووال المةووووووووو ن موووووووووع الشخصووووووووو ة ن وووووووووة ت و ووووووووود      
 اببوووووووو د يحوووووووودد الووووووووذي الصووووووووراع موووووووو  نوعوووووووو  التنوووووووو     ووووووووذا  خلووووووووق  لهوووووووو  ةمن  ضوووووووو  يةووووووووون 

 .  وعج ته  الشخص ة

  :خاص بشكل الرواية في االليف المكانرابعًا:  

  ووووووووووذه بقولهوووووووووو  االل ووووووووووف  المةوووووووووو ن موووووووووو  يبتبوووووووووور الووووووووووذي الم ووووووووووةد الك تبووووووووووة وصووووووووووفت     
 و وووووووووووو  للةووووووووووو مع الرئ  وووووووووووف البووووووووووو ب   هووووووووووو  يقوووووووووووع الشووووووووووور  ة     لةهوووووووووووة القبووووووووووو ب الب ل وووووووووووة

 التوووووووووووف النقوووووووووووو  تحووووووووووو   بوووووووووووال ورالمنةووووووووووو  االصوووووووووووفر طووووووووووو بو  مووووووووووو  ال م وووووووووووتط ج   يشوووووووووووةل
الشووووووووووم ل ة ترتفووووووووووع ال وووووووووو عة ذات  الةهووووووووووة موووووووووو  البوووووووووو ب وةة نوووووووووو . االزر   لونهوووووووووو  تقشووووووووور

 شوووووووووووةله   وووووووووووفة د ووووووووووو وح و وووووووووووف  االصوووووووووووفر بووووووووووو اللمن و) غلفوووووووووووالو ووووووووووود  االرةبوووووووووووة  االوجوووووووووووال
 حووووووووور)  وووووووووو   احووووووووودا م  الشووووووووور  ة  الةهوووووووووة مووووووووو  رةومنووووووووو   بتووووووووو ن لوووووووووال الةووووووووو معو  .ورونقهووووووووو 
 تةديووووووووودب بووووووووودا ولقووووووووود الرحموووووووووة عل وووووووووال حن فوووووووووة ابوووووووووف ضوووووووووري   وووووووووو   و  ن همووووووووو   الم وووووووووةد
 االزر   الكرةجئوووووووووووووووف مطبمووووووووووووووو   ب لك شوووووووووووووووفب لطووووووووووووووو بو  االصوووووووووووووووفر  الخووووووووووووووو رجف ال ووووووووووووووو  ج
عل ووووووووووال ببوووووووووو  اسووووووووووم   ر الح وووووووووونى(( ار ووووووووووع راسووووووووووف الووووووووووى المنوووووووووو رة ال ر وووووووووو  .  وكتبوووووووووت

اسووووووووووووووومع صووووووووووووووووت اصوووووووووووووووطف   اجنحوووووووووووووووة   الفخووووووووووووووو تف(( والحمووووووووووووووو ) بلون وووووووووووووووال الرمووووووووووووووو دي 
تحوووووووووو  علووووووووووى القمووووووووووة وتنوووووووووو )  واالبوووووووووو    تحموووووووووول ع وووووووووودان االعشوووووووووو   وتط وووووووووور ع ل وووووووووو   

  ن ك.

تحركووووووووووووا كوووووووووووأنه    وا مشووووووووووو  .الرجووووووووووو ل طلوووووووووووع بقولهووووووووووو ايضووووووووووو    المقهوووووووووووى الك تبوووووووووووة صوووووووووووف ت
 يطلبووووووووووووووون  ((النبموووووووووووووو ن   بمقهووووووووووووووى يموووووووووووووورون  القريبووووووووووووووة  للحوووووووووووووووا  يروحووووووووووووووون  .ط ووووووووووووووور
 .الوسووووووووووخال ل وووووووووو نراجال  ووووووووووف يحتوووووووووور   و ووووووووووو الفحوووووووووو  ةينصووووووووووتون لفر بوووووووووو   الثق وووووووووول الشوووووووووو ي
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 دخووووووووووووو ن تبووووووووووووو لىي الجعبوووووووووووو   بووووووووووووو   الصوووووووووووورا  :االيووووووووووووو دي بوووووووووووو   يووووووووووووودور ((الطوووووووووووو ولف  
 .المقهى اخر  ف يدرسون  الذي   الطلبة

  ال وووووووووووب د ونووووووووووووري  الن صووووووووووور عبووووووووووود ب سوووووووووووم   توووووووووووداخلت المتق عووووووووووودي  الرجووووووووووو ل سوووووووووووب ل 
 صووووووووووووووت ةاذاعووووووووووووو  و الحةوموووووووووووووة  المن شووووووووووووو ر  المظووووووووووووو  رات  والوصوووووووووووووف جبووووووووووووور صووووووووووووو ل 

 .ةخ ئف  ة  م  بط ئة    والشف   االل   ب   تنتقل كله   .البرب
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 الثاني المبحث
 المتخيل  والمكانالمكان الحقيقي  
 اواًل: المكان الحقيقي في الرواية بشكل عام

 عوووووووووودد علووووووووووى وتبنووووووووووف توووووووووونه  الروايووووووووووة ان عل ووووووووووال المتبوووووووووو رف  موووووووووو  :الحق قووووووووووف المةوووووووووو ن
 الووووووووونص  تبط نووووووووو ل ب نهووووووووو    مووووووووو  وتتشووووووووو ب   تتوووووووووداخلالبنوووووووووى ال وووووووووردية  او البن صووووووووور مووووووووو 

 بووووووووو   يتوووووووووراوح الوووووووووذي المةووووووووو ن عنصووووووووور  وووووووووو ال ووووووووو     وووووووووذا  وووووووووف يهمنووووووووو  ومووووووووو  الروائوووووووووف
 ؟المةوووووووو ن    ووووووووذي  بوووووووو   الفوووووووور   موووووووو  نت وووووووو  ل  نوووووووو  موووووووو  تخ لووووووووف ومةوووووووو ن وا بووووووووف مةوووووووو ن
 الووووووووووووا بف المةووووووووووو ن بووووووووووو   الفنوووووووووووفالح ووووووووووو   ضووووووووووورورة علوووووووووووى مركووووووووووو مووووووووووو   ا ووووووووووو  ولبووووووووووول

  ووووووووووو :البوووووووووو ) الوووووووووووا بف المةوووووووووو ن ان اعتبووووووووووروا الووووووووووذي  البن ويووووووووووون  النقوووووووووو د  وووووووووو  والمتخ ووووووووول
  وووووووووف يوجوووووووود انووووووووالأي  التخ لووووووووف الروائووووووووف البوووووووو ل  خوووووووو رج يوجوووووووود الووووووووذي الحق قووووووووف المةوووووووو ن
 المةوووووووووو ن:    منهوووووووووو  ةعديوووووووووود م ووووووووووم  ت النقوووووووووو د عل ووووووووووال يطلووووووووووق ح ووووووووووث المبوووووووووو   البوووووووووو ل 

 الم وووووووووووم  ت مووووووووووو  ذلووووووووووو   وغ ووووووووووور الطب بوووووووووووف والمةووووووووووو ن  الخووووووووووو رجف والمةووووووووووو ن الوصوووووووووووفف 
 .  1((المب    الوا ع  ف  الروائف الخط ب خ رج موجود انال على تدل التف

  خاص بشكل الرواية في الحقيقي المكانثانيًا:  

 خووووووووووووو ص وةشوووووووووووووةل  وح  تهووووووووووووو  ه وان سووووووووووووو  واز تهووووووووووووو  بأبن تهووووووووووووو  بغوووووووووووووداد تحضووووووووووووور ةوووووووووووووذا 
 تقريبوووووووووووو  شووووووووووووف  كوووووووووووول  ووووووووووووف بغداديووووووووووووة او البرا  ووووووووووووة    ع لموووووووووووو   ةالروايوووووووووووو  ان االعظم ووووووووووووة.

 الح لووووووووة   ووووووووذه  ووووووووف طب ب ووووووووة ة غلبوووووووو  مووووووووع  وحوووووووووار وكووووووووج)ة وموووووووو د وان وووووووو ن تقل وووووووود مموووووووو 
 يتبلوووووووووق مووووووووو  خووووووووو ص بشوووووووووةل ومنهووووووووو  والشوووووووووبب ة  الشوووووووووبرية والترديووووووووودان الشوووووووووببف للووووووووونفس
 النصوووووووووف   وووووووووف تووووووووودور الروايوووووووووة و ووووووووو ئع  ذلووووووووو   ج نووووووووو  والوووووووووى .ة المووووووووورا  ةح ووووووووو  و بووووووووو لمراة 
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  21صفحة | 

 

  البرا ووووووووووف الملكووووووووووف البهوووووووووود موووووووووو  األخ وووووووووورة ال وووووووووونوات  ووووووووووف ت  الخم وووووووووو ن موووووووووو  الثوووووووووو نف
  وووووووووووف وكلمووووووووووو ت الن صووووووووووور عبووووووووووود جمووووووووووو ل الت ريخ وووووووووووة المرحلوووووووووووة تلووووووووووو   رمووووووووووووز تحضووووووووووور
  النووووووووووو س علوووووووووووى ووا بهووووووووووو  ال وووووووووووويس ة نووووووووووو  م  توووووووووووأو  البووووووووووورا   وووووووووووف شوووووووووووبب تالب اإلذاعوووووووووووة

 جوووووووووفجر  مثووووووووول المنشوووووووووورات وسجسووووووووول ومةوووووووووجت وكتووووووووو  كتووووووووو ب اسوووووووووم   الوووووووووى ةاضووووووووو  
اجووووووووووا  زمووووووووو   تكمووووووووول وكلهووووووووو   وووووووووجل وكتووووووووو  الحةووووووووو   وتو  وووووووووق ح ووووووووو   وطوووووووووال زيووووووووودان
 .الدالة الطرائف  وم  .عموم  الخم  ن ت زم   وبب نال 

  عام بشكل الرواية فيالمتخيل  المكان  ثالثًا:

 مةوووووووووووو ن و ووووووووووووو  الروائووووووووووووف البوووووووووووو ل  داخوووووووووووول يوجوووووووووووود الووووووووووووذي المتخ وووووووووووول المةوووووووووووو ن و ووووووووووووو  
 كلمووووووووووو ت عووووووووووو  طريوووووووووووق يختلوووووووووووف  الروائوووووووووووف  لنص: ووووووووووو  وكلم تهووووووووووو  ب للغوووووووووووة اال اليتشوووووووووووةل

ان   وووووووووووووذا بمبنووووووووووووى المتم وووووووووووو ة(( واببوووووووووووو ده الخ صووووووووووووة مقوم تووووووووووووال   ووووووووووووال خ وووووووووووو ل    مةوووووووووووو ن
 كوووووووووول يتضووووووووووم   حتموووووووووو  اللغووووووووووة  ةعج وووووووووو  عوووووووووو  بب ووووووووووداالمةوووووووووو ن الروائووووووووووف الوجووووووووووود لووووووووووال 

  نوووووووووو  وموووووووووو  عنهوووووووووو  التبب وووووووووور اللغووووووووووة ت ووووووووووتط ع التووووووووووف المة ن ووووووووووة وراتصوووووووووو والت المشوووووووووو عر
 الروائوووووووووف المةووووووووو ن ان الروائوووووووووف الشوووووووووةل ة  ووووووووو الكت بوووووووووة بن  وووووووووف ((بحوووووووووراوي  ح ووووووووو    يووووووووورى 

لل وووووووووووووووورد  االخوووووووووووووووورى  المة ن ووووووووووووووووة المةونوووووووووووووووو ت مووووووووووووووووع متبوووووووووووووووودده عج ووووووووووووووووة  ووووووووووووووووف يوووووووووووووووودخل
 المةوووووووووووووو ن ان ذل  بوووووووووووووو  وتبنووووووووووووووف ال ووووووووووووووردية ....(( الروائ ووووووووووووووة واالحوووووووووووووودا   لشخصوووووووووووووو  تك

 بووووووووبب  ببضووووووووه  روايووووووووة اجوووووووو ا  يوووووووورة  الووووووووذي الفقووووووووري  البمووووووووود يمثوووووووول اصووووووووب  الروائووووووووف
 .بحراوي  ح  على حد  ول  
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 خاص   بشكل الرواية في المتخيل المكانرابعًا:  

 نةووووووووود النفتووووووووو ل  حبووووووووو ت  ممووووووووودوح ع ل وووووووووة اسوووووووووطر روايوووووووووة اولوووووووووى مووووووووو  المتخ ووووووووول المةووووووووو ن
 كتووووووووووو ب تو وووووووووووع  بوصوووووووووووف ال المقووووووووووورون   القوووووووووووص  وووووووووووف  ووووووووووو متمال اسووووووووووولوةه  امووووووووووو ) انف ووووووووووون 
جم ل وووووووووة   ووووووووول  ال سووووووووو م   وووووووووف والتر ال ووووووووورد  متطلبووووووووو ت عووووووووو  الخوووووووووروج بمطووووووووو  اخوووووووووري 

  وووووووووف مهموووووووووال عنووووووووودن  و وووووووووف ةنووووووووو در  اظنهووووووووو  بح وووووووووبال شوووووووووف  كووووووووول عووووووووو  تبب ر ووووووووو و  اللغوووووووووة
 هووووووووووروالمب واحوووووووووودا  شخصوووووووووو  ت موووووووووو  تصووووووووووفال او عنووووووووووال تووووووووووتكل  لموووووووووو ال وووووووووورد وةتة وووووووووو د 

المطووووووووو .  ذلووووووووو    وووووووووف ت وووووووووق  وال ذلووووووووو   تفبووووووووول انهووووووووو   نووووووووو  ممووووووووودوح ع ل وووووووووة كت بوووووووووة  وووووووووف
 علوووووووووووى حتوووووووووووىبووووووووووو لو وف و وووووووووووو مووووووووووو  ين وووووووووووح   ةمغرمووووووووووو  تكوووووووووووون  تكووووووووووو د و وووووووووووف حتوووووووووووى

 الوا وووووووووووع تمثووووووووووول  وووووووووووف هووووووووووو توظف ك وووووووووووف  تبووووووووووورف  التوووووووووووف الكث ووووووووووورة لصوووووووووووف تل ه اسوووووووووووتخدام
 ينتقوووووووووول وةهوووووووووو   ةالح وووووووووو  وتحق ووووووووووقان صوووووووووو  التبب وووووووووور. والتة وووووووووو د  والمتخ وووووووووول الحق قووووووووووف

 بووووووووو لمراة  يتبلوووووووووق مووووووووو  كووووووووول خصوصووووووووو  حق قوووووووووف نوووووووووالكأو  ل ةوووووووووون  القووووووووو ر   الوووووووووىالمتخ ووووووووول 
 . وانو ته 

 

 

 

 

 

 

 



  23صفحة | 

 

 الثالث  المبحث

 المغلق  المكانو  المفتوح المكان

ــام بشـــــــكل المغلـــــــق المكـــــــان  ةاالرةبوووووووو  جه تووووووووال موووووووو  الةوووووووودران تحووووووووده الووووووووذي و ووووووووو.  عـــــ
 رسووووووووووو   وووووووووووف بووووووووووو رز دور لوووووووووووال الوووووووووووذي و وووووووووووو ....والمقهوووووووووووى لغر وووووووووووةا موووووووووووثج وال وووووووووووقوف :

 تةووووووووووووود   وووووووووووووال  اذ  الب وووووووووووووت . مثووووووووووووول  وووووووووووووف صوووووووووووووف:القص الفبووووووووووووول  وووووووووووووف البووووووووووووو ) الخووووووووووووو 
 لحظووووووووووال موووووووووو  والب ووووووووووت  االن ووووووووو ن بوووووووووو   تبوووووووووودا لبج وووووووووة   ,ةالك ملوووووووووو  حريتهوووووووووو  شخصووووووووو  ت

  .وتف علال وتطوره م جده

ــان االول المحـــــــــور ــوح المكـــــــ ــكل المفتـــــــ ــام بشـــــــ  تحووووووووووده ال الووووووووووذي المةوووووووووو ن  ووووووووووو: عـــــــ
 والبحووووووووور والمووووووووودن الشووووووووووارع مثووووووووول :ال وووووووووقوف  سووووووووو م  وال االرةبوووووووووة اببووووووووو ده مووووووووو  الحووووووووودود

 الووووووووووووذي الواسووووووووووووع قووووووووووووال بأ يمتوووووووووووو ز المفتوووووووووووووح   لمةوووووووووووو ن الب مووووووووووووة. والحوووووووووووودائق والصووووووووووووحرا 
 الفضوووووووووو   و ووووووووووو .االجتموووووووووو عف عوووووووووو   ضوووووووووج والنف ووووووووووف الفكووووووووووري  االنفتوووووووووو ح الووووووووووى يرموووووووووف
 تتحوووووووورك  الطب بووووووووة و ضوووووووو   الواسووووووووبة الطب بووووووووة الووووووووى لخووووووووروجل لقوووووووو صا بووووووووال يمتوووووووود الووووووووذي
 والتوسوووووووووووووع والحركوووووووووووووة االخوووووووووووووري  موووووووووووووع التواصووووووووووووول ةحق قووووووووووووو  يمثووووووووووووول الشخصووووووووووووو  ت   وووووووووووووال

 ةوحركووووووووو  ,االحووووووووودا  تطوووووووووور  وووووووووف بووووووووو رز دور مفتووووووووووحال مةووووووووو نلل كووووووووو ن و ووووووووود واالنطوووووووووج .
 ةببن يووووووووووو  ةمختووووووووووو ر ,  ةكب ووووووووووور    هووووووووووو  االحووووووووووودا  تكوووووووووووون  ح وووووووووووث ,ه وصوووووووووووراع .االشوووووووووووخ ص

 طفووووووووووووت ح وووووووووووثالبريضوووووووووووة  م ووووووووووو حته  ومووووووووووو  ةالح ووووووووووو   وووووووووووو  مووووووووووو  وحنكتوووووووووووال قووووووووووو صال
  وووووووووو يحتويوووووووووال مووووووووو  بةووووووووول المفتووووووووووح المةووووووووو ن  وووووووووف االن ووووووووو ن ةببج ووووووووو  المتبلقوووووووووة الخطووووووووووط

 ويحمووووووووووووول  االخوووووووووووووري  موووووووووووووع التواصووووووووووووول لتقووووووووووووو   واال  البووووووووووووو ل  موووووووووووووع االتصووووووووووووو ل ةنقطووووووووووووو 



  24صفحة | 

 

 ر بمووووووووووو  حوووووووووووث و االطوووووووووووجع و االكتشووووووووووو ف , و التوووووووووووأالوووووووووووذي   وووووووووووال مبووووووووووو نف الب االنفتووووووووووو ح
 . 1  رات كب رة   بهذا م  ت  رات و منطلق ت وتأيح

  ووووووووو الب وووووووت كووووووو ن اذاالب ووووووووت / :المكـــــــان المغلـــــــق بشـــــــكل خـــــــاص  المحـــــــور الثـــــــاني
 بوووووووووداوم. ةان ووووووووو ن  واحوووووووووج) وذكريووووووووو ت ا كووووووووو ر تووووووووودمج التوووووووووف البوامووووووووول ا ووووووووو  مووووووووو  واحووووووووود
 والم وووووووووووتقبل والم ضوووووووووووف الح ضووووووووووور ويمووووووووووون   ال قظوووووووووووة احوووووووووووج) اس سوووووووووووال والووووووووووودمج   وووووووووووذا

 االح وووووووووووو ن و وووووووووووف   بووووووووووو ر تت او تتووووووووووووداخل مووووووووووو  كث ووووووووووورا   مختلفووووووووووووة دين م ووووووووووو ت الب وووووووووووت
 المف جئووووووووو ت عوامووووووووول الب وووووووووت وينتموووووووووف االن ووووووووو ن ةح ووووووووو   وووووووووف   ببضووووووووو   ه  ببضووووووووو  تنشووووووووو  
..((  فتتوووووووووووو   م ك ئنوووووووووووو  االن وووووووووووو ن يصووووووووووووب  الب ووووووووووووت دون  بوووووووووووو  ولهووووووووووووذا ة اسووووووووووووتمراري ويخلووووووووووووق
 ...الخوووووووووو رج  ووووووووووف حةريووووووووووة  تبوووووووووودك كوووووووووو ن الووووووووووذي البغوووووووووودادي الب ووووووووووت الك توووووووووو  وذكوووووووووورت
 يفترشوووووووووه  بغووووووووودادي ت الن ووووووووووة ال تةلوووووووووس  نووووووووو    وووووووووذه الووووووووودك ت... علوووووووووى الو ووووووووووف  تحبوووووووو  

 ((المهوووووووووووووووو   ف    ب وووووووووووووووود  ..  ةالب ل وووووووووووووووو  والحصوووووووووووووووور البت قووووووووووووووووة وال ووووووووووووووووة ج د  لمنوووووووووووووووو درب
 االسوووووووووود مةووووووووو نال يوجووووووووود اخووووووووورى  اسووووووووطر و وووووووووف ..(( قووووووووو  رؤوسوووووووووه  تغطوووووووووف والببوووووووو  ات

 اسووووووووود موووووووووتو  تووووووووراب ب نووووووووال يوصووووووووفال ح ووووووووث الوالوووووووود بووووووووال عموووووووول الووووووووذي ال ووووووووة   ووووووووو و
 اتووووووووووذكر ب ل ووووووووووة  ب لقطوووووووووو ر وانوووووووووو  ابةووووووووووف اختوووووووووو   اضوووووووووورب لموووووووووو  بوووووووووو دلال يقووووووووووول ح ووووووووووث

 مووووووووورات عووووووووودولف تووووووووودري   ونح وووووووووبه الم ووووووووو ج   ع ووووووووو ط اسووووووووومع وانووووووووو  ودموعووووووووو   دموعهووووووووو 
 ومووووووووت توووووووراب .اعووووووو   ك وووووووف  تبووووووورف  حتوووووووى ب ل وووووووة  ك  نووووووو  عنووووووودي توووووووأتون  لوووووووو ا كووووووور

  نوووووووووو ك ح ووووووووووث تووووووووووذكر  اصوووووووووود  ئف  صوووووووووو روا  ئووووووووووران و  جووووووووووراد  و موووووووووول بوووووووووو بذ  اسووووووووووود
 لوجوووووووال وجهووووووو  .ابوووووووف ة ب لووووووو  غر تهووووووو   وووووووف ال ووووووو عة تلووووووو    وووووووف اموووووووف تلووووووووح وتقوووووووول الغر وووووووة
 مووووووووو  تقووووووووودمت اذا مت كلوووووووووة  ةمقشووووووووور  .ةوا فووووووووو   وووووووووف   الع  طووووووووو  مووووووووو  درتكووووووووو  الغر وووووووووة  ووووووووووا 
 جموووووووووووووو  مثووووووووووووول تنهمووووووووووووور الكلمووووووووووووو ت.نق خسوووووووووووووت تراجبوووووووووووووت واذا  سوووووووووووووتحر   النووووووووووووو ر وتووووووووووووور

 
 , مف ت   النقد  1
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 وانوووووووو  ضوووووووودي شووووووووف  كوووووووول .تةننووووووووف سوووووووووف     .. ابنتوووووووو راسووووووووف  شوووووووو بت انووووووووت صوووووووو خ  :   
 .بةرةج  وحدي

  :خاص بشكل الرواية في المفتوح المكان

 ت خوووووووووذ البووووووووو لف سوووووووووط  الوووووووووى جووووووووودت   تطلوووووووووعح وووووووووث   مفتووووووووووحال مةووووووووو ن. و وووووووووو ال  ووووووووط ال
ظوووووووووور ال تنخوووووووووورى تتمووووووووووت  الوووووووووودع   ان ي ووووووووووتر الةم ووووووووووع. ب وووووووووود ا والقووووووووووران ب وووووووووودته  سووووووووووة د

 .  ال تلتفت الى الورا  الى االسفل  و 

 لوووووووو  ووجههوووووووو  ممحووووووووو صوووووووووته   نوووووووو ك  و فووووووووت البوووووووو لف لل ووووووووط  صووووووووبدت ة  ريوووووووود ةالبموووووووو 
  وووووووووووفالمظووووووووووو  رة  رئووووووووووو س وحيلووووووووووو  حوووووووووو    . مهمووووووووووو ت وتطلوووووووووووق ب ووووووووووود   تصوووووووووووفق  . يوووووووووورم

تهووووووووووووورول   تووووووووووووون  و  تقفووووووووووووو  االعظووووووووووووو  االمووووووووووووو ) بشووووووووووووو رع مووووووووووووورورا  االحوووووووووووووو راس  مفووووووووووووور  
 تووووووووووور   ملوووووووووووون بغطووووووووووو    راسوووووووووووه  تغطوووووووووووف ب ضووووووووووو      بهووووووووووو  .الحشووووووووووود وسووووووووووو   رصووووووووووو تو 

 لوتقووووووووو  الحووووووووو  الك توووووووو  تصووووووووف  ح ووووووووث الحووووووووو  .ال ووووووووو)  ووووووووذا  ووووووووف الببوووووووو  ة  ارتوووووووودا 
حوووووووووودود  علووووووووووىة موزعوووووووووو  الب ووووووووووتف غوووووووووور  وان مشووووووووووطو     الحووووووووووو  الصوووووووووو ف   ووووووووووف يةووووووووووون 

 اول  ووووووووووفوالةووووووووودة  ةالبمووووووووو  ةوغر ووووووووو  .المةووووووووو ز اخوووووووووور  وووووووووف الوالووووووووودي  ةغر ووووووووو .. .الحوووووووووو  
  توووووووورم   نووووووو ك  يةتمووووووول له بووووووو   كووووووو ن الشووووووو رع  وووووووف نف ووووووو   حووووووو   توووووووري   .دخوووووووول مووووووورم

 .  والمغ يرة  ىوالخط الضة ج  ف نف   

ب وووووووووووبف الملفو وووووووووووة  الب ضووووووووووو   الةبنوووووووووووة عووووووووووو  الوووووووووووذب ب تكشووووووووووو   الب عوووووووووووة امووووووووووو )تقفووووووووووو   
 اعوووووووووور   الرشوووووووووو د شوووووووووو رع و ووووووووووو الطويوووووووووول الشوووووووووو رع  ذلوووووووووو   وتصووووووووووف  .الطووووووووووري  النخ وووووووووول

ان رتوووووووووال   الوسوووووووووخ المبقوووووووووع الرمووووووووو دي الكونكريوووووووووت مووووووووو  اعمدتوووووووووال  وانظوووووووووف  شووووووووو رعن  مووووووووو 
 والكووووووووووور   الرصووووووووووو  ة بووووووووووو   و الرصووووووووووو  ة ج نووووووووووو   وووووووووووذا  وووووووووووف . وووووووووووذره واؤهواضووووووووووو   خ  توووووووووووال

 توووووووووذ بون  االع ووووووووو د  وووووووووف .المقووووووووو بر. وااللغووووووووو ز االحة وووووووووة ي ووووووووومع الرشووووووووو د  ووووووووو رون  كووووووووو ن
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تقوووووووووف  جوووووووودت   .الكب وووووووورالةوووووووود   بوووووووور توووووووو ورون  .الةوووووووو مع ورا  تقووووووووع التووووووووف المقبوووووووورة  الووووووووى
صووووووووووته    ران وووووووووة  يووووووووو تبأ يتموووووووووت  ل ووووووووو نه  .تنووووووووووح وال طووووووووو تل وال تبةوووووووووف ال  .امووووووووو ) القبووووووووور

 شوووووووووووديدا       ويووووووووووو  صووووووووووووته  ويطلوووووووووووع عووووووووووو ل بصووووووووووووت تقووووووووووورا يحوووووووووووو) علوووووووووووى ذات التوووووووووووراب.
   .يد ع الن وة للشه ق .المقبرةم  ح ت   ف يتمدد  .موجب   

 الثقوووووووووب كووووووول تفوووووووت  نهووووووو وكأ  المووووووووت بل ووووووول سوووووووو  رأ تموووووووج و وووووووف عل هووووووو    جتقتووووووور  كنوووووووت
 بطولهووووووووووووو  ةوا فوووووووووووو  موووووووووووورن تت ك نوووووووووووووت  نوووووووووووو ك واالرواح  واالراضووووووووووووف الووووووووووووورؤوس كوووووووووووول  ووووووووووووف

 .ال م     م  ط لعال  وجهه نظ فةعب  ته  الالنح لة و    مته و    المبتدل

  طوووووووو ئر والو ووووووووت .وسووووووووودا  الحووووووووو  اعلووووووووى  ووووووووف . تبوووووووودو موووووووو  الكوووووووووة ال ج ج ووووووووةال ووووووووم  
  نوووووووو  ةكب وووووووور  نوووووووو ئ غ  ال ووووووووط  علووووووووى تقفوووووووو   .سووووووووة بأ ويةتموووووووول لتكبووووووووروا سووووووووريب    يتقوووووووود) ال
 . كذل   ك ن رمع تبرم نال  تكن اتف    ايو    ال م   اال

 اال يوا وووووووووووق لووووووووووو    والمووووووووووور  ال وووووووووووب ل.  تلووووووووووو  الم ووووووووووو مرة فتتق سوووووووووووم ان منوووووووووووال طلبوووووووووووت 
  غووووووووودد  يشووووووووودون  الرجووووووووو لالووووووووودك ت .  .حولووووووووو   وةووووووووو     ب نووووووووو  الخصوووووووووومة توووووووووراك  علوووووووووى

  وووووووووووف االسووووووووووورة ,الووووووووووودك ت علوووووووووووى الزواجا ن ينتظووووووووووور  والن ووووووووووو    الن ووووووووووو   علوووووووووووى طواع وووووووووووة
 نصووووووووووووووف  ن ئموووووووووووووو ت  نصووووووووووووووف  الب ل ووووووووووووووة  ال ووووووووووووووطوح  ووووووووووووووف  االر  علووووووووووووووىالحديديووووووووووووووة  

   نصف .  و نصف .. و  تم ت

, ر ا تلووووووووووووووو   سووووووووووووووووف  ور:    ام مهووووووووووووووو  وا وووووووووووووووف   تريووووووووووووووودك  ورا ك  تووووووووووووووورك  عمتووووووووووووووو   
 التووووووووووووف انووووووووووو  تبووووووووووو لف   : ةنة ووووووووووو  الخ لوووووووووووة عل هوووووووووووو  تووووووووووورد. يريحنوووووووووووف منووووووووووو  ((ي خوووووووووووذك و 

  لوووووووو ج المووووووووف والوووووووووح ييوووووووود ار ووووووووع. الموووووووودن مدينووووووووة. اذن بغووووووووداد  ووووووووذه ((غ وووووووول   سووووووووتكمل
 . نووووووووووو ك  تلبثموووووووووووت االعظم وووووووووووة  بحوووووووووووفو ووووووووووو  او ق االسووووووووووووا  الوووووووووووى تطلوووووووووووع ك نوووووووووووت  مووووووووووو 
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  بووووووو رد حديووووووود مووووووو  ال ووووووورير علوووووووى   وحبلوووووووتكووووووورةج   وووووووف ت وجوووووووت  حلووووووو  مووووووو  جووووووو  ت
 . االر  على   نوانةبت   البت ق الحم )   فسبلت 

 مبةوووووووووو  االوالد خووووووووووذوا  :دائمووووووووو    تووووووووووردد وك نوووووووووت  بوووووووووو لخروج عل هوووووووووو تلووووووووو   جوووووووووودتف ك نوووووووووت
 (.وحدي ابقى ان اريد  واتركونف
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 الثالث الفصل

 : نفتالينرواية حبات ال في وآلياته الوصف وظائف

 :عام بشكل الرواية في التفسيرية الوظيفة .1

 مووووووووووع تطوووووووووووربوووووووووول انووووووووووال   ال خر  ووووووووووة( الت ي ن ووووووووووةوظ فتووووووووووال  اسوووووووووو ر الوصووووووووووف  يبقووووووووووى لوووووووووو  
 ا) موسوووووووووو ق ة. ك نووووووووووتا االشوووووووووو    يوووووووووورى   الوصووووووووووف  وصوووووووووو ر .وتةوووووووووودد   الروايووووووووووة تطووووووووووور

 اولووووووووووت و وووووووووود (والطب بووووووووووة  الشووووووووووخص بوووووووووو   الووووووووووراب  ويةشووووووووووف  الموا ووووووووووع ويحوووووووووودد  ةلون وووووووووو 
 يبطوووووووووف  هووووووووو     لوصوووووووووف   ب لغووووووووو   ا تم مووووووووو   الوصوووووووووف  الوووووووووىالةديووووووووودة  الفرن ووووووووو ة الروايوووووووووة

 ويمةووووووووو  ةع مووووووووو  ةبصوووووووووور  ب لوصوووووووووف  يرةجوووووووود  هوووووووووف  الشوووووووووبور محتويووووووووو ت لةم وووووووووعة ا م وووووووو 
 علوووووووووووووى ا) ال وم وووووووووووووة الحووووووووووووواد  م وووووووووووووتوى  علوووووووووووووى ك نووووووووووووتا سووووووووووووووا  اال تمووووووووووووو ) تث وووووووووووور ان

 الح وووووووووووف االدراك  ظووووووووووو  رة تكت ووووووووووو  كوووووووووووذل   والتخووووووووووو جت والهوووووووووووواجس االحوووووووووووج) م وووووووووووتوى 
 بنووووووووو   يخووووووووود) مق طبوووووووووال  وووووووووف مقطوووووووووع كووووووووول انبووووووووول   مبووووووووورر بوووووووووج تفيوووووووووأ ال الوصوووووووووف  وان

 كووووووول تلوووووووتح لكوووووووف  الحووووووود  تطوووووووور  وووووووف مب شووووووور غ ووووووور او مب شووووووور ا ووووووور ولوووووووال الشخصووووووو ة
 وتصووووووووووووووب  البضوووووووووووووووية    تووووووووووووووالوحد وتكتموووووووووووووول الروائووووووووووووووف لوووووووووووووونصل المةونووووووووووووووة البن صوووووووووووووور

   .1المة مة(( الصورة لتقدي  ببض    ببضه  يبةس المختلفة مراي   االج ا 

 :خاص بشكل الرواية في التفسيرية الوظيفة .2
 كوووووووووول  وووووووووف البرة وووووووووة االنثويوووووووووة للبووووووووووال   نووووووووووف  ووووووووو  تة البووووووووو ) سووووووووو   ه   وووووووووف الروايوووووووووة
 . ج ل ببد ج ج  ت زم ته  المتوار ة  كل  ف   مراحله 

 
  و يم ل د. شة ع الب نف مع م ل الى ت م ال  ذا النوع م  الوصف  ب لتو  قف  ينظر البن   الفنف : شة ع   111س  ا   س  / -. بن   الرواية  1

 الب نف .                                                          
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. واال) والبموووووووووووال الةووووووووووودة  خجلهووووووووووو  مووووووووووو  وتصوووووووووووف   ووووووووووودى حة يوووووووووووة المؤلفوووووووووووة تبووووووووووور 
بوووووووول  قوووووووو .  ك وووووووورد الحة يووووووووة تظهوووووووور لوووووووو  و ووووووووف. اخريوووووووو ت ن وووووووو  ة ح وووووووو  موووووووو  ونتفوووووووو 
 .ترابهووووووووووو واغ تم   ووووووووووو  عوامووووووووووول ي وتكوووووووووووو  البطلوووووووووووة سووووووووووولوك ة ا ووووووووووو ر و  تداع  توووووووووووال تابووووووووووورز 

 انيبووووووووورز   وتفوووووووووردانعنفووووووووو    وتحمووووووووول عووووووووو دل اخ هووووووووو  عووووووووو  تختلوووووووووف  ( ووووووووودى   لبطلوووووووووة 
  وووووووووف انوووووووووت  الشووووووووو رع  وووووووووف الخطووووووووور  ووووووووورتث   مشووووووووو ت  :وتقول... البووووووووو ) سووووووووولوكه   وووووووووف

 االذى تحمووووووووول علوووووووووىة خ ر ووووووووو م وووووووووةون بط  وووووووووة   وووووووووو الث منوووووووووة.  وووووووووف و وووووووووو الت سوووووووووبة 
  ووووووووذه . الةم ووووووووع علووووووووى والحوووووووو والكرا  ووووووووة  الح وووووووورة  ت وووووووو )ب  ةمولبوووووووو  انووووووووت  و  .وااللوووووووو 
 غ وووووووووور ةببفويووووووووو  ذاتهووووووووو  عووووووووو  تببووووووووور متمووووووووووردة ةطفلووووووووو  روايوووووووووة ال تبطلووووووووو   ووووووووودى  وووووووووف

له منووووووووووة  والوووووووووودته  الست ووووووووووج)  وووووووووودى تبصوووووووووور  وع ئلتهوووووووووو  مةتمبهوووووووووو  عةوووووووووو  ةمدركوووووووووو 
 خصوصووووووووووو    اكثووووووووووور ال ةج ريووووووووووو  اوة خ دموووووووووو  نهووووووووووو أك لهووووووووووو   ومب ملتوووووووووووال  وووووووووولطالتو . االب

 .ا لهووووووووو  الوووووووووى لووووووووو ح الوووووووووى الرح ووووووووول منهووووووووو   طلووووووووو   المووووووووور  عل هووووووووو  يشوووووووووتد ببووووووووودان
 تفريوووووووو   ووووووووف الرغبووووووووة  ووووووووف اال وووووووو  ة الموووووووورآ  عنوووووووودالب طن ووووووووة  الفبوووووووول رده تكووووووووون  وة لتووووووو لف
 ةمح ولووووووووو  خوووووووووجل مووووووووو  اال لوووووووووديه  سوووووووووب ل وال عل هووووووووو  موووووووووورس الوووووووووذي القموووووووووع شوووووووووحن ت

 النموووووووووووووذج  ووووووووووووفة مضووووووووووووطهدال ة  وووووووووووو لمرآ   وان  وووووووووووو    ذكووووووووووووورا   اوالد وووووووووووو  علووووووووووووى ال وووووووووووو طرة
 اجتموووووووووو عف مركوووووووووو ب ال وووووووووولطة لوووووووووو   دعموووووووووت اذا خصوصوووووووووو    الةديوووووووووود ة وووووووووولللل المقبووووووووو 

  تلةوووووووو  لجدع ووووووووة ة اموووووووراة ط بووووووووةةوووووووودال تبوووووووودو الروايووووووووة  وووووووذه  ووووووووف او دينووووووووف  مووووووو دي  او
 ةنتهووووووووووو ب عج وووووووووووة طب ب وووووووووووة علوووووووووووى  نووووووووووو  والةووووووووووودة  لجعتووووووووووو ب المقدسوووووووووووة. وال يووووووووووو رات

توووووووودرن   رئويوووووووو    وتبوووووووو نف ةلمت وووووووو مة اموووووووورآ  و ووووووووف الروايووووووووةة بطلوووووووو   وووووووودى  الوالوووووووودة ا بوووووووو ل
بأحضووووووووو ر  البنهوووووووو  ال وووووووووم ح توووووووور    نووووووووو  الةوووووووودة و  أي انهوووووووو   وووووووووف مو ووووووووف ضوووووووووب ف 

 ترسووووووووله  التووووووووف حتووووووووى انهوووووووو  توووووووور   تنوووووووو ول الحلوووووووووى  المنوووووووو ل الووووووووى ةةديوووووووودال زوجتووووووووال
 ابنهوووووووووو  تحووووووووووري  علووووووووووى وتبموووووووووول ا بوووووووووو ل المرحومووووووووووةهوووووووووو  تلكن الو وووووووووو   ةبحةوووووووووو الوووووووووو ه  
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 ةرد تكوووووووووووون  وة لتووووووووووو لف الث ن وووووووووووة. زوجتوووووووووووال بحمووووووووووول علمهووووووووووو علوووووووووووى  خرى بوووووووووووأ بووووووووووو ل واج
  ووووووووووووف اال) ة صوووووووووووور   وووووووووووف  ووووووووووووذه الث ن وووووووووووة زوجتوووووووووووال بحموووووووووووول الب طن وووووووووووة ..... الفبووووووووووول
 الرجوووووووول( من وووووووور  موووووووو  الوووووووو واج تتر وووووووو  التووووووووف ريوووووووودة  البوووووووو نس ةالبموووووووو  تبوووووووودو المق بوووووووول

  نتظووووووووووووو رال  االخووووووووووووورى   وووووووووووووف خ ضوووووووووووووبة  واخج  ووووووووووووو    اجتم ع ووووووووووووو   ة مبل ووووووووووووو ا ال وووووووووووووف 
 ةلحظوووووووووووو  الروايووووووووووووة  ووووووووووووف الوووووووووووودرامف الحووووووووووووديث ويةتموووووووووووول  لخطبتهوووووووووووو  من وووووووووووور حضووووووووووووور
 وعوووووووووود) الووووووووو واج موووووووووو  من ووووووووور و وووووووووورار البموووووووووة عوووووووووورس ةل لووووووووو  اال) ةو وووووووووو  نبووووووووو  وصوووووووووول

 . 1حد  م  ةنت ة النف ف اختجل م  بنوع ة ريد تص بل عودتال
 :عام  بشكل  الوظيفة التزينيية .3

  ووووووووووفيهوووووووووودف    هووووووووووو  ين  ووووووووووة الت ةبوظ فوووووووووو  التقل ديووووووووووة الروايووووووووووة  ووووووووووف الوصووووووووووف  تم وووووووووو 
 وتصووووووووووير  ديةوووووووووور والوووووووووى بنووووووووو   الحوووووووووديث  اطووووووووو ر تحديووووووووود الوووووووووى االح ووووووووو ن ببووووووووو 

 . 2الرئ  ة( والشخص  ت  لجبط ل الف  يقف   الشةل
 الن  الروايوووووووووو ت موووووووووو  النوووووووووووع  ووووووووووذا  ووووووووووف الكب وووووووووورة ا م تهوووووووووو  ك نووووووووووت لهووووووووووذه الوظ فووووووووووة

. محووووووووودده وازمنوووووووووال مبرو وووووووووال امووووووووو ك  الوووووووووى والشخصووووووووو  ت االحووووووووودا  رةووووووووو  الوصوووووووووف 
 ذلووووووووو   ة  مووووووووو الوصوووووووووف بوصوووووووووفال مةووووووووورد زخووووووووو رف تضووووووووو ف ا ووووووووول  الوووووووووى نظووووووووورلا لكووووووووو 

 .3(االش    تمث ل مةرد م  اببد ودالالت مب نف يحمل  د  الوصف  ان
 :خاص بشكل الرواية في الوظيفة التزينيية    .4

 سوووووووووووو    المطووووووووووو ر   اصووووووووووووات ذكرتووووووووووو  ح ووووووووووث الت ين  وووووووووووة الوظ فوووووووووووة الروايوووووووووووة تتصووووووووووف 
مصوووووووووووووووفو   مبلوووووووووووووووق   االصوووووووووووووووفر المبووووووووووووووودن  الضووووووووووووووورة ت  النغمووووووووووووووو ت (الصوووووووووووووووف ري 

 ةحركوووووووووووو  وكوووووووووووولالكب وووووووووووورة تطوووووووووووووى وتلووووووووووووف.  الصووووووووووووف ئ  وي وووووووووووووي  يضوووووووووووورب  يبوووووووووووودل 

 
 .   2001ث ن ة. الطببة ال -دار االداب  ب روت -ممدوح ع ل ة -. حب ت النفت ل   1
 . 129/ جري ال جديدة روب. نحو رواية  2
 110س  ا   س /  -بن   الرواية   . 3
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وطشووووووووووت   ةكب ووووووووور  صووووووووووان :ك ئنووووووووو ت اشووووووووو    الوووووووووى القويوووووووووة االيووووووووو دي بووووووووو   تتحوووووووووول
لقوووووووووووووص  الكب ووووووووووووور المقوووووووووووووص  الصوووووووووووووف ئ  تر وووووووووووووع وااليووووووووووووو ديودالل القهووووووووووووووة و ووووووووووووودور 

. الطووووووووووورف  ويبووووووووووودا ام موووووووووووال الصوووووووووووف ر يحشوووووووووووره الر  وووووووووووع البووووووووووو لف وال وووووووووووندان المبووووووووووودن
 االشووووووووووة ل تقووووووووووول ح ووووووووووث ((االشووووووووووة ل ل حوووووووووودد وسووووووووووطالوال ووووووووووندان الخشووووووووووبف الغوووووووووو ئر 

 الخ لووووووووووووة. صوووووووووووووت وال ةالبموووووووووووو  صوووووووووووووت اسوووووووووووومع ال تتغوووووووووووو ير صووووووووووووفرية حموووووووووووورا  ... 
 علوووووووووى يووووووووونق  شوووووووووف  كووووووووول خلاتووووووووودت اللغووووووووو ت اشووووووووو   كمووووووووو  الصووووووووورا  اسوووووووووتط ع  نووووووووو 

ت  وووووووووووووت   لووووووووووووو  المةبووووووووووووودة االر  علوووووووووووووف  تنهمووووووووووووور الب عوووووووووووووة اصووووووووووووووات ,شوووووووووووووف  اي
  تحووووووووووو ت بووووووووووو   مووووووووووو  تطلوووووووووووع النووووووووووو ر مووووووووووو  نووووووووووو  ورة ك نوووووووووووت لحظوووووووووووال كووووووووووول مط نوووووووووووة

 ادري  ال نفووووووووووو ذة. ةورائحووووووووووو  اسوووووووووووود    وغ مووووووووووو  له بووووووووووو    تنشووووووووووور خ ئفوووووووووووة نووووووووووو ر. الووووووووووودك ك  
  امتوووووووووووو ر اال مشوووووووووووة  سووووووووووووو   اال مشووووووووووووة نووووووووووودخل  سوووووووووووو   وتصووووووووووووف  توووووووووووذكرنف مووووووووووو ذا
  المبووووووووورد  الحريووووووووور مووووووووو  شووووووووورائ  الفضوووووووووة  مووووووووو  اسوووووووووجك   مذ بوووووووووة  خ ووووووووووط  الووووووووووان

 الووووووووووووودوائر  الم ووووووووووووودود المرةبوووووووووووووة المفتوحوووووووووووووة  االوراد. تووووووووووووودوخنف اال مشوووووووووووووة  ورائحوووووووووووووة
. البوووووووووووروس  خووووووووووورف ي الحريووووووووووور .عقووووووووووو  علوووووووووووى راسووووووووووو    تقلووووووووووو  المحوووووووووووجتالمقفلوووووووووووة  
ويبلوووووووووووو   الهووووووووووورج  وووووووووووذا وصووووووووووول مووووووووووو  يطلوووووووووووع ة ريووووووووووود صووووووووووووت .يطويهووووووووووو  والووووووووووودانت ل

 ر النوووووووووو س فووووووووووف مثوووووووووول    علووووووووووف ب لة ك ووووووووووت تلوووووووووووح و ووووووووووف تصوووووووووور  حوووووووووو   ويطفووووووووووو
 القط فووووووووة  ال ووووووووت ئر يحوووووووول الشووووووووت   كوووووووو نوا ين عووووووووون  يووووووووو) ((عل وووووووو   المدرسووووووووة ي وووووووو عد

 لووووووووووووون    ووووووووووووج   عوووووووووووو م   تلب وووووووووووو نال مبطفوووووووووووو لتطلووووووووووووع منهوووووووووووو   سووووووووووووتوري  ا) خووووووووووووذ  تأ
 للتووووووووووووووراب بووووووووووووووال تنوووووووووووووو ل    ازر   وال رص صووووووووووووووف لوووووووووووووو سطرة  موووووووووووووو  و ووووووووووووووف  ال ووووووووووووووم  

 الطحوووووووووو   بووووووووووذراتل تلووووووووووو    وللخبوووووووووو زل تبقووووووووووع بوووووووووو ل  ر.  لهوووووووووووةف تووووووووووذ ب  ل  حوووووووووو والو 
 .  (٨٧ ص  الخب  وعة نال
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 :عام بشكل الرواية في االيهامية الوظيفة .5

 بووووووووو ن القووووووووو ر   ايهووووووووو ) الوووووووووى خجلهووووووووو  مووووووووو  الوصوووووووووف  يهووووووووودف  التوووووووووف الوظ فوووووووووة فو ووووووووو 
الووووووووووروائ     موووووووووو  الكث وووووووووور  وووووووووف  ووا بووووووووووف حق قووووووووووف عوووووووووو ل   وووووووووو يقووووووووووراه  الووووووووووذي البووووووووو ل 

  روايووووووووووته الشخصوووووووووو  ت قوووووووووود)ت   لهوووووووووو   توووووووووو حل روايوووووووووو ته   ووووووووووفالمةوووووووووو ن  بنوووووووووو   يحوووووووووو ول
 ببوووووووووووووووو  ويم وووووووووووووووول حق ق ووووووووووووووووة     واحوووووووووووووووودا  ةح وووووووووووووووو  ك ئنوووووووووووووووو تبوصووووووووووووووووفه   ا ه  واحوووووووووووووووود

 المةوووووووووووو ن سوووووووووووومت العط ئووووووووووووال ةمح ولوووووووووووو   ووووووووووووف المةوووووووووووو ن وصووووووووووووف   ووووووووووووف سترسوووووووووووو للج
 يةووووووووووووون   وووووووووووود موووووووووووو  ان حق ق وووووووووووو       مة نوووووووووووو  ب لضوووووووووووورورة يةووووووووووووون  ال  لمةوووووووووووو ن  .الوووووووووووووا بف
 وا م توووووووووال مجمحوووووووووال يةت ووووووووو  ال لكنوووووووووالالتخ ووووووووول  مووووووووو  اسووووووووو سيبنوووووووووف علوووووووووى  متخووووووووو ج  

  الوووووووونص خوووووووو رج البوووووووو ل  مووووووووع ذلوووووووو   او مبوووووووو ل  يتم  وووووووول ب هوووووووو  القوووووووودر  وديمومتووووووووال بوووووووول
 ويضوووووووووو عف   ةالح وووووووووو  بمغوووووووووو ى  االح وووووووووو س يوصوووووووووول   المةوووووووووو ن كووووووووووون  عوووووووووو   ضووووووووووج

 1((وامتداد   تواصله  على ك دالتأ
  وووووووووووف ة  وووووووووووح يةوووووووووووون  و وووووووووووف ال ووووووووووورد مووووووووووو   يمةووووووووووو  الوصوووووووووووف  ان الوووووووووووبب  ويووووووووووورى 

   الب  ن وووووووووووووة وظ فتوووووووووووووة عووووووووووووو   ضوووووووووووووج    وووووووووووووذا    جم ل ووووووووووووو   سووووووووووووولوةا    وتن ووووووووووووو قالحة يوووووووووووووة 
 وتطوووووووووووور الوووووووووووراوي  شخصووووووووووو  ت او شخصووووووووووو ة (ةوالرم يوووووووووووة(( اذ انوووووووووووال يبةوووووووووووس  نظووووووووووور 

ة سووووووووووورا  او رسووووووووووو لة او عج وووووووووووة ح ملووووووووووو  وصوووووووووووفه ب الموصوووووووووووو  ت الوووووووووووى النظووووووووووورة  وووووووووووذه
 .  الو ف  انته   ببد ال رد  ف الحقال مرحلة  ف مف دة

: اس سوووووووووووو    اموووووووووووري  الوووووووووووى نت ةووووووووووووة الروايوووووووووووة  وووووووووووف الوصووووووووووووف  ان ذلووووووووووو   مووووووووووو  ن وووووووووووتنتج
 ة ضووووووووووروريال تف صوووووووووو لال بةوووووووووول  الب ئووووووووووف للمشوووووووووهد كجم ووووووووووة ةصووووووووووور  برسوووووووووو  يبنوووووووووف االول:
 التغ  ووووووووور علوووووووووى الشخصووووووووو  ت ةبم ووووووووو عد  بنوووووووووف  /الثووووووووو نف االمووووووووور امووووووووو  ذلووووووووو    وووووووووف بمووووووووو 
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وتطور وووووووووو   تف علهووووووووو ل المجئووووووووو  الةوووووووووو منحهووووووووو  اي  بهووووووووو  المح طوووووووووة الب ئوووووووووة تف ووووووووو ر موووووووووع
 الرواية. سرد تطورات مع

 الك تبووووووووووة تصوووووووووف  ح ووووووووووث :خـــــــــاص بشـــــــــكل الروايـــــــــة فـــــــــيالوظيفــــــــة االيهاميـــــــــة  .6
 الوا ب ووووووووووووة االشوووووووووووو    تصووووووووووووف  و ووووووووووووف خ وووووووووووو ل الووووووووووووىن  خووووووووووووذوتأ االيه م ووووووووووووة الوظ فووووووووووووة

  وووووووووف يووووووووودرون  ال الوووووووووذي   ب الب ل وووووووووةالقطووووووووورات  ك كر توووووووووذ الووووووووودن   امطووووووووورت اذا وتقوووووووووول
   .ارواحن  ت  ق ال الشمس ج  ت  واذا   راس  
  غر تووووووووو ن بهووووووووو   وووووووووط  البووووووووو لف المتروكوووووووووةلل   تأخوووووووووذن التوووووووووف ال ووووووووول  درجووووووووو ت  نووووووووو ام م

 ك نوووووووووووت .. والصوووووووووووغ رة البت وووووووووووق اال ووووووووووو     هووووووووووو  ركووووووووووو  المهةوووووووووووورة  الكب ووووووووووورة االولوووووووووووى
 ..  والكت  الصحف  به تتكو) 
 الراحووووووووو ت تر وووووووووع  خفووووووووو   واحووووووووود بصووووووووووت وتقووووووووورا االل ووووووووونة تخوووووووووت الف تحوووووووووة  سوووووووووورة
 منتظوووووووووووووري صوووووووووووووف   ورا  صوووووووووووووف  ويتحركوووووووووووووون  الوجووووووووووووووه يم وووووووووووووحون  اعلوووووووووووووى  الوووووووووووووى

 تطلووووووووع ال ووووووووب  .الحةوووووووو   الووووووووذكر موووووووو  ايوووووووو ت يرتوووووووول و ووووووووو (مهوووووووودي الحوووووووو     صوووووووووت
 علوووووووووووى يتووووووووووو   الوووووووووووبب  .واالصووووووووووو بع االيووووووووووو دي بووووووووووو   وتووووووووووودور والصوووووووووووفرا  ال وووووووووووودا 
الصوووووووووومت. ي ووووووووووومبون   ووووووووووف دخلوووووووووووت الحضوووووووووورة .حوضووووووووووالواالخوووووووووور علوووووووووووى   الحوووووووووو ئ 
 ببطووووووووووووى   ن يتنف ووووووووووووو    ويحركووووووووووووون الووووووووووووراس  يبوووووووووووود لووووووووووووون الظهوووووووووووور  مهوووووووووووولعلووووووووووووى 

 .الةووووووووووودران    مختر ووووووووووو و  ال وايووووووووووو   قشووووووووووو  مووووووووووو  يطلوووووووووووع القووووووووووو ر   صووووووووووووتينصوووووووووووتون لو 
. ا وووووووووف المة ووووووووور  بط بو هووووووووو الب حوووووووووة الواسوووووووووبة   وووووووووف اسووووووووومبال  امشوووووووووف  مبوووووووووال اجوووووووووود

ويطلبووووووووو  مووووووووو  البووووووووو ب  وعبووووووووو  اته  انف وووووووووه يلملمووووووووو   والن ووووووووو   االطفووووووووو لوسوووووووووطه . 
 الخلفف للة مع.

 خضووووووووووورا ال الخوووووووووور   جوووووووووودتف تشوووووووووود   كوووووووووورةج   ووووووووووف بقولهوووووووووو  كوووووووووورةج وذكوووووووووورت الك تبووووووووووة 
 علوووووووووووى وان ختهمووووووووووو   وانووووووووووو  عووووووووووو دل راسووووووووووو ن  ام وووووووووووةت .الشوووووووووووهدا  ابوووووووووووف ضوووووووووووري  علوووووووووووى



  34صفحة | 

 

 عووووووووووودولفا  لةم ووووووووووول وجوووووووووو   ولوووووووووود الموووووووووووؤمن   ام وووووووووور   دعووووووووووووت ة:  ئلوووووووووو  الطوووووووووو  رة االر 
 ر رز ووووووووال ولوووووووود اول .كث وووووووورا  جم وووووووول  وووووووو ل ن ووووووووم ال   عوووووووو دل((. كوووووووو ن يحوووووووو   ووووووووذا االسوووووووو  

انوووووووت.  تئووووووو ج ولمووووووو  .عووووووو دل ابوووووووو عل وووووووال ينووووووو دون  النووووووو س بقوووووووف .االولوووووووى زوجتوووووووال مووووووو  بوووووووال
  وووووووووو ل ابوووووووووووك . لبوووووووووول ر يهوووووووووودي  لوووووووووودرب الوووووووووورحم  لووووووووووت  .اسووووووووووم   اختوووووووووورت التووووووووووف انوووووووووو 

 ام وووووووووووور سووووووووووو دن  ة ديوووووووووووو  كووووووووووو نالصوووووووووووبور  الب  وووووووووووول  عوووووووووووودولف .عل ووووووووووو   البنوووووووووووو ت اسوووووووووووم  
 ((.المؤمن  

 بووووووووو على وصووووووووو حت بطولهووووووووو  الشوووووووووريفة الحضووووووووورة  وووووووووف الب ضووووووووو   الحم موووووووووة فوووووووووت تلووووووووو  و  
ع غمووووووووو  عنووووووووو  جم بووووووووو    ر اكبووووووووور  ر ووووووووو ت ر عبووووووووود ابووووووووو  يووووووووو  عل ووووووووو   انووووووووو دي:   صووووووووووته 

 لم موووووووووو ذا حوووووووووول بنوووووووووو ؟ أي زيوووووووووو  جوووووووووو   جمووووووووووولف ورايتووووووووووال  بوووووووووول ان يأخووووووووووذنف ر  رةووووووووووة((.
لووووووووووو  يتحووووووووووود    لكووووووووووو  الووووووووووودموع ك نوووووووووووت تغوووووووووووس بووووووووووو   الب وووووووووووون    بلتوووووووووووال  جم ووووووووووول جووووووووووو  

والبجعووووووووو  . لوووووووووو  تةوووووووووود جووووووووودتف  نوووووووووو ك  كلموووووووووو  ا ووووووووووت  ع نوووووووووف ارا وووووووووو  ت ووووووووووب  ب لم ووووووووووبحة 
 ارى  ال .ب السوووووووووووود متلفبووووووووووو ت ن ووووووووووو   .المبووووووووووو     واالطفووووووووووو ل  المرضوووووووووووىوتنظووووووووووور الوووووووووووى 

 اتمنوووووووووى كنوووووووووت صووووووووودور   أل فوووووووووة  .نظ فوووووووووة  دموعالووووووووو  حوووووووووو  مووووووووو  طلبوووووووووت ع ونووووووووو    اال
 موووووووووو  تموووووووووول ال اذرعووووووووووته   ويووووووووووة  ايوووووووووو ديه  .   بهوووووووووو  بوووووووووو   وانوووووووووو ) احوووووووووود   احضوووووووووو  ان

 1  اوالد   ويشهق  ب لبة  يم ة  الضري  شب ب    على الشد
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 الخاتمة: 

 ونموذجووووووووووو    البرا  وووووووووووة الب ئلوووووووووووة لطب بوووووووووووة وا ب وووووووووووة صوووووووووووورة ((النفتووووووووووو ل   حبووووووووووو ت   روايوووووووووووة
  وووووووووو ن ك ووووووووودوة لتأ البغداديوووووووووة. االح ووووووووو  احووووووووود   ووووووووووف ع شوووووووووت التوووووووووف البغداديوووووووووة للبووووووووو ئجت

 كوووووووول سوووووووولوك  طب بووووووووة تحديوووووووود  ووووووووف االكبوووووووور الوووووووودور الب ئلووووووووة ع شووووووووت   ووووووووال الووووووووذي للمةوووووووو ن
 تكوووووووووووون  انم وووووووووووتغرة   والح لوووووووووووة  وووووووووووذه  االمووووووووووور يةووووووووووو  لووووووووووو  الب ئلوووووووووووة. ا وووووووووووراد مووووووووووو   ووووووووووورد

 مختلفوووووووو    تكووووووووون  وان انبة سوووووووو   لووووووووذل  الوا ووووووووع. البوووووووو ئجت ا ووووووووراد موووووووو   وووووووورد كوووووووول شخصوووووووو ة
 ةمواجهووووووووووووو ة ة ف ووووووووووووو ب التفك ووووووووووووور  وووووووووووووف منشوووووووووووووغج كووووووووووووو ن االب .الوووووووووووووبب  ببضوووووووووووووه  عووووووووووووو 

 طب بوووووووووة الووووووووى االنتبووووووووو ه دون  للب ئلووووووووة مبوووووووو   توووووووووو  ر اجوووووووول مووووووووو  اال تصوووووووو دية الظووووووووروف 
 كرسوووووووووووت كونوووووووووووت لهووووووووووو  شخصووووووووووو ة  ووووووووووود اال) وك نوووووووووووت  اسووووووووووورتال  ووووووووووورادا بووووووووووو   البج ووووووووووو ت

 ور تهوووووووووو  التووووووووووف والتق ل وووووووووود ب لبوووووووووو دات الةوووووووووودة ملت مووووووووووة وك نووووووووووت الب ئلووووووووووة لخدمووووووووووة نف ووووووووووه 
 مشووووووووةجت موووووووو  تب ن ووووووووال وموووووووو اموووووووو  ابنووووووووته   قوووووووود ك نووووووووت  ووووووووف وادي بب وووووووود عوووووووو  الب ئلووووووووة 

  وووووووو  يوم ختر ووووووووالن او   ووووووووال بوووووووو  ن الووووووووذي مبتوووووووو دا   مة نوووووووو  لوووووووو س الروايووووووووة  ووووووووف المةوووووووو ن وان
المةونوووووووووة للحوووووووووديث الروائوووووووووف,  ووووووووو ل م   البن صووووووووور بووووووووو   مووووووووو  بنصووووووووورك يتشوووووووووةل ولكنوووووووووال

 ا  ر وووووووووو  عة ووووووووووت  ووووووووووف الروايووووووووووة يمثوووووووووول ت ريخوووووووووو   لمرحلووووووووووة ت ريخ ووووووووووة واجتم ع ووووووووووة مب نووووووووووة
يظووووووووول   نووووووووو  الووووووووو م  لكووووووووو   شخصووووووووو  ته  بلوووووووووورة  وووووووووف واسوووووووووهمت  االبطووووووووو لة ح ووووووووو  علوووووووووى

 يبووووووووأ يوووووووورتب  وال الب مووووووووة   االحوووووووودا بووووووووج ح وووووووو    عوووووووول او مووووووووؤ ر  التووووووووال يحوووووووودد  قوووووووو  
 .الرواية  ف رئ  ف حد 
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