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Abstract: 

This paper aims to identify the aesthetic characteristics of the element of place in 

the novel (The Alchemist) through the process of influence, being affected, and 

revealing contradictions that existing in the human community. 

The plan involves an introduction and two chapters. The introduction came in two 

axes: the first: the place, linguistically and idiomatically, and the second axis: the 

summary of the novel. Whereas the first chapter, which is labeled (types of place), 

is based on four topics:  

- The first: the domesticated place - the non-domesticated place. 

- The second: the open space - the closed place 

- Third: Place of residence - place of relocation 

- Fourth: the real place - the imaginary place 

Moreover, the second chapter entitled (Description), it included three sections: 

- The first: the relationship of place to the character. 

- The second: the relationship of the place to the event. 

- The third: the relationship of the character to the event. 

At the end we conclude the conclusion of the paper with the most important 

results. 
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" لـ )باولو كويلو(روايجماليات المكان ف ي

 
 ة الخيميائ

 

 3سلوى جرجيس سلمان 
 4محمد عباس هياس

 

 الملخص

ي  إىلسىع البحث   
 
( من خالل عملية التأثير والتأثر روايالوقوف عىل الخصائص الجمالية لعنرص المكان ف ي

ة )الخيميائ 

ي المجتمع ال  والكشف عن التناقضات
 
ي القائمة ف

 .سناائ 

ي محورين: 
 
، جاء التمهيد ف ي  :األولوقد قامت الخطة عىل تمهيد وفصلير 

ملخص  :المكان لغة واصطالحا، والمحور الثائ 

 .ةروايال

ي حير  نهض الفصل 
 
 ليفالمكان غير األ – ليفمكان األ: الاألولة: أربعالموسوم بـ)أنواع المكان( عىل مباحث  األولف

 )) المعادي

: المكان المفتوح  ي
 المكان المغلق –الثائ 

 مكان االنتقال -الثالث: مكان االقامة 

 المكان المتخيل –الرابع: المكان الواقىعي 

ي المعنون بـ
 :الوصف( فقد تضمن ثالثة مباحث :أما الفصل الثائ 

  . : عالقة المكان بالشخصيةاألول

ي 
  .عالقة المكان بالحدث :والثائ 

 .والثالث: عالقة الشخصية بالحدث

   .وأردفنا البحث بخاتمة أجملنا فيه أهم النتائج

ي رواي، جماليات المكان، باولو كويلو : الكلمات المفتاحية
 .ة الخيميائ 

 

 المقدمة: 

ي تصوير يتيح العمل
ها القارئ و  الروائ  يصبح المكان قادر  ضا أيالمكان بحرفية بحيث يصبح للمكان جمالية خاصة يمير 

ها. وقد تمكن باولو كويلو من خالل أو  عىل التعبير عن الحالة النفاية اوالفكرية ي ولغته الرسدية أسلوبغير
ن يفتح أه الفن 

ه ذات مغزى وهدف ورسالة يبينها من خالل أعمالنجد ان معظم إذ  هأعمال أرسارواسعة للكشف عن مضامير  و  آفاقلنا 

ي الرواي أحداث
 
ة كان لها هدف ورسالة معينة أراد باولو كويلو ان رواياته واشخاصها. وأماكن تواجد هذه الشخصيات ف

ي بحثنا الموسوم )القارئ عن طريق فلافته الوصفية والرسدي إىليوصلها 
 
ي جماليات المكة وهو ماتجىل ف

 
ة روايان ف

ي بحثنا هذا عىل تمهيد يقوم عىل محورين
 
ي لباولو كويلو( ولذلك اعتمدنا الخطة القائمة ف

: األولالمحور  :الخيميائ 

ي جاء فيه ملخص لل
 :ة وتضمن فصلير  روايتعريف المكان لغة واصطالحا، المحور الثائ 

 : أنواع المكان )التقاطبات المكانية(: األولالفصل 

 المعادي. أو  ليفالمكان غير األxليفالمكان األ -1

 المكان المغلق. xالمكان المفتوح -2

 مكان االنتقال. xمكان القامة -3

 المكان المتخيل. xالمكان الواقىعي  -4

: وصف المكان:  ي
 أما الفصل الثائ 

 عالقة المكان بالشخصية.  -1

 عالقة المكان بالحدث -2
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ي بحثنا أكي  ن أو 
 
ي اعتمدنا عليها وتكرر ذكرها ف

  :المصادر الن 

ي من غو روايكتاب 
ي النص  إىلة القراءة أيات تحاير  كرميائ 

 
تجليات المنهج للدكتور سامان إبراهيم، المكان والزمان ف

ي األ  ها. دئ    الجماليات والرييا أ.د وليد شاكر نعا  وغير

 

 تمهيد

 المكان لغة

ي القامو  المحيط ان المكان: الموضع كالمكانة ج:  
 
وزآبادي،لبنان،أمكنجاء ف (.وكذلك أورد 1228،2005ة وأماكن )الفير

ء فيه، غير انه لما كي   ي
ي اصل تقدير الفعل َمفعل، النه موضع لكينونة الش 

 
ي كتابه ان المكان: ف

 
صاحب لاان العرب ف

ي الترصيف مجرى فعال..... يقول ابن س
 
ة، كقذال واقذلة، وأماكن جمع أمكنيده: المكان الموضع، والجمع اجروه ف

اُء إىل(. وكذلك تكلم الجوهري عن المكان حيث قال: المكان: الموضع،قال تع13/414الجمع )ابن منظور،لبنان،
َ
ش
َ
ْو سن
َ
: )َول

( يس: 
َ
ا َوال َيْرِجُعون وا ُمِضيًّ

ُ
اع
َ
ط
َ
َما اْست

َ
ِتِهْم ف

َ
ان
َ
 َمك

َ
ىل
َ
ْم ع

ُ
اه
َ
ن
ْ
َمَاخ

َ
 .67 ل

 

 المكان اصطالحا

ي ابراز هوية الشخصية، بأبعدها الب 
 
لوجية واالجتماعية والثقافية، فهو يكتاب دالالته أييمثل المكان محورا رئياا ف

ي تصوراتها للعوالم  إىلومفاهيمه، استنادا 
 
، يتضح ف ي تاتوطن احيازه، ان ادراكها للمكان هو ادراك حشي

الشخصية الن 

ها من عالقات  المادية وغير المادية عىل الاواء، مثل قريب وبعيد، داخل وخارج، اهل واغراب، اتصال وانفصال، وغير

 (12،2014مالوفة تربط الفرد بالحير  الذي ياتوطنه.)نعا ،سوريا،

ي الويظهر 
 
ي اغلب األحوال فضال عن هذا يعديدة وأل  ألوانة ))بروايالمكان ف

 
ي فإن  تام بالثبات ف

ي النص الروائ 
 
حضوره ف

ي تحتوي األ 
اوح ما بير  كونه يمثل الخلفية الن 

ي ، وكونه يتصدر العمل األ حداثيي   برمته ويكون العنرص الاائد دئ 

ي ال
 
ي ف

( ))وان المكان بمثابة العمود الفقري 251( )نقال عن المرجع نفاه،ة(روايوالمهيمن عىل بقية مكونات الرسد الحكائ 

ا(( أثر  أكي  الروائية وبشكل اعمق و  حداثة بعضها ببعض، وهو الذي يام األشخاص واأل روايالذي يربط أجزاء ال

ي انه فضاء يحتوي كل العنارص الروائية70،2018العراق،-)إبراهيم،دار سطور
 
، بما فيها من (( ))ان أهمية المكان تكمن ف

حوادث وشخصيات، وما يبثها من عالقات ويمنحها المناخ الذي تفعل فيه وتعي  عن وجهة نظر ما، ويكون هو نفاه 

ي تطوير بناء ال
 
( وكذلك المكان 70ة والحامل لريية البطل، والممثل لمنظور المؤلف (( )المرجع نفاه، روايالمااعد ف

ة.....الخ، تقوم بينها عالقات أو  الوظائفأو  الحاالت أو  ظواهر ))هو مجموعة األشياء المتجاسناة من ال االشكال المتغير

االتصال، الماافة....الخ( (( )مجموعة من  العادية )مثل/شبيهة بالعالقات المكانية المالوفة

،المغرب،  (.69،1988الباحثير 

 

 ةروايملخص ال

ي أوقات روايال أحداثتدور  
 
ي الذي يبدأ يومه راكضا وراء قطيع األغنام حامال كتابا يقريه ف

ة حول سانتياغو الفن  االسبائ 

ي الحلم 
 
ي كنياة مهجورة نصف سقفها مهدم واحيانا يجعله وسادة يتوسدها للنوم، فجأة يرى ف

 
فراغه عند رعي األغنام ف

تغير حياته بعد تكرار هذا الحلم مرات عديدة بشكل غريب، اهرامات مرص ليدله عىل كي   مدفون هناك، ت إىلطفال يأخذه 

ي األ 
 
ام التالية ليحصل عىل تفاير لحلمه الغريب فيجد غجرية تعرف بعلم التنجيم وتقرأ الكفوف والطالع يياىع ف

ه الذي سوف ه بأن االحالم هي لغة الرب وهي تاتطيع تفاير كالمه، فتقرأ له كفه مقابل ان يعطيها عرس  كي   يجده  فتخي 

ي األ 
 
ه بأن الطفل ال يكذب وحتما بانك سوف تجد الكي   هناك ف ي احدى ي،فتخي 

 
ام التالية يجلس بجنب شيخ كبير ف

ب منه، فجأة  ي يد سانتياغو واعطاه سانتياغو النبيذ الذي كان معه ليرس 
 
ساحات المدينة تحدثا عن الكتاب الذي كان ف

ه الشيخ الذي ادع انه ملك ي  أيمكان ياىم سالم  لم يكن سانتياغو يعرف  بعد كالم طويل اخي 
ء عنه فقال له اعطن  ي

ش 
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  المخبوء، تغير االتفاق عىل ان يعطي سانتياغو عرس  القطيع لملك أعلمعرس  القطيع وسوف 
ك كيف تبلغ مكان الكي 

ي اليوم التاىلي ذهب سانتياغو ليبيع اغنامه ويدخر المال لل
 
االهرامات  إىلافر سالم مقابل ان يعينه عىل تحقيق حلمه، ف

ه اذا اراد الوصول  ة اليوم التاىلي كما اتفقا فأخي  ي ظهير
 
الكي   عليه ان  إىلوابق  عىل عرس  القطيع ليعطيه للشيخ، التقيا ف

ي العالم لكل منا طريقا يجب عليه اتباعها ومهمتك تقترص عىل قراءة  إىلينتبه 
 
االشارات واضاف بان الرب كتب لنا ف

ي ال وعند  ماكتب لك، بعد ذلك
ي نعم والبيضاء تعن 

اعطاه الشيخ  حجران اسمهما اوريم و توميم فقال له الاوداء تعن 

ي  إىلعجزك عن قراءة االشارات تااعدانك ان تاألهما بموضوعية بعد ذلك توجه سانتياغو 
 
ة ف ي المغرب مبارس 

 
طريق ف

ه، ويلتحق بقافلة للذهاب  ي  إىلاول خطواته سعيا خلف كي  
 
ي األهرامات، ف اثناء هذه الرحلة يتعرف عىل ماافر انجلير 

ي ال 
ي الذي يملك حجر الفالسفة واالكاير الذي يبق 

مخلدا ،عند واحة الماء يجد سانتياغو  سناانيبحث عن الخيميائ 

ي سانتياغو عىل مقربة من األهرام 
ك الخيميائ  ي منتصف الرحلة يي 

 
افقه ليكمل رحلته صوب الهرامات وف ي فير

الخيميائ 

ه المنشود، فجأة يحارص من قبل  إىلهب ونقود، يصل سانتياغو ومعه ذ األهرامات بلهفة ويبدأ بالحفر باحثا عن كي  

ه  إىلمجموعة من الفرسان ويبديا بتفتيشه فيأخذوا منه الذهب والنقود فياأله احد الفرسان عن الذي ائ  به  هنا فيخي 

ه انه عندما كان سانتياغو بحلمه مع الطفل واألهرامات فضحك عليه الفرسا ن ضحكا شديدا وقبل ان يرحل قائدهم اخي 

ي عمر سانتياغو راوده حلم بانه يقتاد من قبل طفل 
 
الكي   هناك، فإن  كنياة عىل سهول إسبانيا سقفها نصف مهدم  إىلف

ي كان يرتاح فيها ويتوسد كتابه بعد ان يفرغ من رعي اغنامه فعرف بأن الكي   
ي مكانه وتذكر الكنياة الن 

 
تامر سانتياغو ف

جع عائدا ادراجه  الكنياة المهجورة ويبدأ بالحفر فيجد صندوقا مليئا بالنقود واالحجار  إىلاسبانيا و  إىليكمن هناك فير

 .كان تحته ولم يكن يعلمالكريمة عرف بأن الكي    

 

 األولالفصل 

 أنواع المكان ) التقاطبات المكانية (

ي تنوع داللته و 
ي ا بالحضور ال أخر ه، السيما حينما يكون ذلك المكان ز أبعادلعل من جماليات)) المكان الروائ 

 من سناائ 

فيه، فيامون ذلك المكان بدالالت ها تجاه المكان الذي يعيشون أفكار ها و أحاسياة وانفعاالتها و روايخالل شخصيات ال

ي تلك سناانوسمات قريبة مما تعتمل به النفس ال 
 
ه ف ية من شعور، وهذا يظهر جليا حير  يكون للمكان سطوته وتأثير

ي من  إىلالكاتب لجأ  ، لذا ضا أيالنفس 
ي واختالف  أجلاستعمال تقنية التقاطب المكائ 

اضفاء سمة التنوع المكائ 

: ))هي تقنية إجرائية اثبتت خصوبتها ماتوياته(( )سلمان،مجلة ي
،اداب الفراهيدي( ومفهوم تقنية التقاطب المكائ 

ي الكشف عن داللة الكثير من األعمال األ 
 
ي تتعامل مع المكان تعامال شاعريا(( )ولعة،األردن،دبوأهميتها ف

( 66،2010ية الن 

ي ))وان  التقاطب أو الثنائيات أداة ياتخدمها الباحثون لدراسة المكا
 
ي النصوص ولها دور كبير ف

 
ة وتبيير  مكنح األ ضا أين ف

ي اللغة العربية وادابها،-ة(( )ملكي مكنريية الكاتب تجاه هذه األ 
 
زاده،مجلة دراسات ف (  إن أبرز  تقاطبات 2ران،أي،94شير

ي 
 
ي ظهرت ف

( هي روايالمكان أوثنائيات المكان الن  ي
  :ة )الخيميائ 

 .المعاديالمكان  x ليفثنائية المكان األ -1

 .المكان المفتوح x ثنائية المكان المغلق -2

 .مكان النتقال  x ثنائية مكان القامة -3

 .المكان المتخيل x ثنائية المكان الواقىعي - 4

 

 األولالمبحث 

 المكان المعادي   x لي المكان األ

حياته  سناانجابية، وفيه يمار  ال ياأل  حاسيس))هو المكان الذي نألفه وسنشعر فيه بالراحة واألمان واأل  ليفالمكان األ 

تبدا من  سناان، وبما ان حياة ال ضا أياسه ومعرفته بالمكان، حن  وكان المكان يعرفه حابكل حرية وهدوء واستقرار، أل 

، ويكون هذا البيت مرتعا خصبا الغلب ذكرياته وخياالته، ومن هنا  إىلالبيت من لحظة الوالدة  البيت من فإن  ان يكي 

ة وشعور أيمنحه البيت من حمأيقترص عىل ميأل  لفةا  باألحا( واأل 74)إبراهيم،العراق لفةاألماكن اتصافا باأل أكي  
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ط ان يتعود الشعور باألمكنبالدفء، بل يشمل)) األ  نظام لوجود األشياء إال  تجاهها، الن المكان ماهو  لفةة كلها برس 

ةجامدة صغأم  باختالفها سواء كانت حية ة مدركةأم   ير ب من أم  كبير غير مدركة وعليه فالمكان بصورته المادية يقي 

(()نعا ،سوريا، ي متحول قابل للتغيير ض لذا فكل مكان سنان 
هذا  إىل( استنادا 146-145، 2014هندسة الواقع المفي 

برصف النظر  لفةهو كل مكان مادي محاو  وملمو  شعرنا فيه بالراحة والطمانينة واأل ليفالمكان األفإن  التعريف

 فضاءا واسعا. أو  حقا شارعا أو  مقىهأو  عن كونه بيتا 

ي  ليفظهر المكان األ
 
ي عدة روايعند باولو كويلو ف

 
ي ف

ي فيها سانتياغو الليل أمكنته الخيميائ 
ي كان يقض 

ة ابرزها الكنياة الن 

ي كان يجلس فيها من 23،2014اها مكانا للراحة هو ونعاجه)كويلو،لبنان،أيتخذ وينام فيها م
(، كذلك مثلت الااحة الن 

 إىل، وان المقىه الذي جلس فيه بعد سفره 38ا لدى سانتياغو)المصدر نفاه،أليفياكل طعاما مكانا أو  ان يقرا كتابا  أجل

ي نام فيها   ضا أي(، و 57-56والاكينة)نفاه، ا وشعر فيه باالطمئنانأيشمال افريقيا حيث احتش هناك ش
كانت الااحة الن 

ي طريفا بعد ان رسقت نقوده مكانا الفه سانتياغو)نفاه،
 
ماذكره صاحب الحانوت الذي عمل فيه سانتياغو  ضا أي(، و 63ف

، والفت مااحته، وزبائنه)نفاه، ي
ي ال إىل(، أشار سانتياغو 79انه " لقد الفي   حانوئ 

 
مكان الذي انه شعر بالاعادة ف

مرص بالرغم من ان المكان كانت تتصاعد منه رائحة البهائم والعرق والغبار ربما الن  إىلتواجدت فيه القافلة الذاهبة 

ي الاابق فشعوره بالاعادة يفرس راحته للمكان 
 
سانتياغو قد الف هكذا هكذا روائح بحكم انه كان راعيا ف

ي 93-89واطمئنانه)نفاه،
ي كانت مالذ إليهوصلت (، كما ان الواحة الن  ي كانت تقل سانتياغو والرجل النكلير 

ا القافلة الن 

ي كانت تدور فيها حرب بير  القبائل أيمن الصحراء وما فيها وكانت مكانا مح إليهمنا لجؤا أ
دا بعيدا عن لغط الصحراء الن 

ي فيها)نفاه،
ي ذاهبا (، ذكر سانتياغو بعد ان ترك الواحة بر 115والتق  سانتياغو بالخيميائ 

ه بانه قد   إىلفقة الخيميائ  كي  

بالنابة لاانتياغو وذلك  لفةة اتصافا باألمكناألماكن بير  هذه األ  أكي  (، ولعل الصحراء 152الف صمت الصحراء)نفاه،

 .  لتوافقه مع حياة شخصية الراعي الذي يالف الصحراء والصي 

الملق  خارج النفس والذي يثير مشاعر الخوف والقلق لما ينطوي (  فهو )المكان غير األثير أليفأما المكان المعادي )غير 

والعدوانية واضطهاد الشخصية كالاجن ومكان الغربة وساحة الحرب..... وثمة اماكن  لفةعليه من الالبية  وانعدام األ

ي مثل ( ، والشخصيات ق260-259والمحبة نحوها بل يشعر بالكراهية والعداء( )نعا ، لفةال يشعر المرء باأل
 
د تتواجد ف

ا، نتيجة ظرف ما ..... وأحيانا يكون الشخص موجودا فيه بإختياره أو  هذه األماكن رغما عنها، لابب ما،  ;يكون مجي 

، وهو وصف لفةهدف ما، فوصف المكان بعدم األأو  ةأيتحقيق غ أجلمن أو  ألنه بمثابة الحل لمشكلة من المشاكل،

ي مك سناانلحالة نفاية يعيشها ال 
 
أو  النفور أو  العذابأو  ا  بالخوفحاان ما، وهذه الحالة قد تكون نوعا من األ ف

سلمان،مجلة،)رس من -الغضب وهذا الشعور يجعل ذلك المكان يصطبغ بصفة المكان المعادي )عبدالرحيم

الشخصيات يتصف بالعداء واثارة الخوف لدى إذ  ليف(،فالمكان المعادي هو عكس المكان األ260،2017رأى(،العراق،

عج ال  حداثواأل  مأساوية تبعث عىل النفور أو  من تواجده فيه وال يطيقه وقد يابب له ذكريات حزينة سناانوقد يي  

 والخوف منه. 

عت  إىلبيتها واقتادته  إىلة عندما ذهب سانتياغو مع الغجرية العجوز مكنظهر هذا النوع من األ  إحدى الغرف فرس 

وف من المكان ومنها لما سمع من قصص حول الغجر من أنهم عقدوا حلفا مع بتفاير الحلم له عندها شعر بالخ

هكذا  إىلالشيطان وأنهم محتالير  ونصابير  فارتجفت يداه بشدة حن  حات العجوز بإرتجافات يديه فتندم عىل ذهابه 

أن طنجة بمينائها الذي كان مرتعا للصوص فوثق  إىلأشار سانتياغو  ضا أي(و 34مكان وتمن  لو لم يأت )ينظركويلو،

ي المقىه حم
 
(، وبعد ان رسق هذا الرجل منه المال أشفق 60-59ة من اللصوص )ينظر نفاه،أيبالشخص الذي إلتقاه ف

ي ذلك المكان )ينظر نفاه،
 
(، وكذلك عندما جلس سانتياغو مع 60-59عىل نفاه وبىك ووصف نفاه بالحزين البائس ف

ي الصحراء خيم عليهم جميعا نوع من الجمالير  وا
 
هم أحد الجمالير  بالشائعة حول الحرب القائمة ف ي واخي  لفن  النجلير 

ي هذه اللحظة سيطر الخوف عىل نفو  
 
الخوف وقال الجمال لهم بانهم وصلو لنقطة الالعودة والسناتطيع الرجوع ف

ي القافلة خوفا من تلك الحرب لذا فقد اصبحت الصحراء
 
ومعادي يثير الرعب والخوف  أليفمكانا غير  الماافرين ف

ي واقتادوهم 102)ينظر:نفاه،
المعاكر اتهموا بأنهم  إىل(، وعندما اماك مجموعة من الفرسان باانتياغو والخيميائ 
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ريــــح وإن لم يتحول سيقدمان  إىلجواسيس وربما سيقتلون ولكن جازف سانتياغو بحياته وقال لهم بأنه سوف يتحول 

 (.167من ذلك فأصابهما ذلك بالخوف والرعب والحزن من هذا المكان وما فيه )ينظر: نفاه، حياتهما بدال 

 

ي 
 
 المبحث الثائ

 المكان المغلق× المكان المفتوح 

المكان المفتوح هو ذلك ))المكان الذي يظهر من خالل فضاء المدينة المفتوح،بااحاتها وشوارعها وبااتينها ومقاهيها،  

ة.....، ومااحة متوسطة مثل الااحات واألزقة مكنوتختلف هذه األ  ي مااحاتها بير  مااحات واسعة كبير
 
ة المفتوحة ف

ة  ، وبير  أماكن صغير ي التحوالت مكن(، ))واأل 79،2011(()عبيدي،سوريا، ضا أيوالمقاهي
 
ة المفتوحة مادة تحاول البحث ف

ي العالقات ال 
 
ي المجتمع، وف

 
(، ومن هذا 95تفاعلها مع المكان (( )المرجع نفاه،ية االجتماعية ومدى سناانالحاصلة ف

تجعل منه ضيقا وإنما منفتحا عىل ما فيه واسع أو  تؤطرهأو  الكالم إن المكان المفتوح هو الذي ليس له حدود تحده

 ه. حداثأل 

ي دارت فيها بدأية بدمكنظهر هذا النوع من األ 
ي اسبانيا الن 

 
ي ال حداثة األ أية ف

 
انا مفتوحا من ة فظهرت أنها مكروايف

ي   ضا أية مكن(، وكذلك من هذه األ 29الداخل بأزقتها وساحاتها ومحالها وسهولها )ينظر كويلو،
سهول األندلس ومراعيها الن 

كان سانتياغو يرع فيها الغنم حيث يقول" إن الحاجة الوحيدة للغنم هي الماء والغذاء فما دام راعيها يعرف المراعي 

ي األندلس تبق  ص
 
ي جلس فيها سانتياغو حيث التق  بالشيخ  ضا أي(، و 28المنظر:نفاه،( ديقة له"الخصبة ف

الااحة الن 

مكانا مفتوحا بااحاتها ومقاهيها والحوانيت ومينائها وشوارعها  ضا أي( ، وكانت طنجة 39-38)ملكي صادق()ينظر:نفاه،

ي رسقت فيها نقود سانتياغو واضطر  ضا أي(، و 58الضيقة )ينظر:نفاه،
أن ينام فيها بال مأوى  إىلساحتها الن 

ي مكن(، وكذلك من هذه األ 59)ينظر:نفاه،
ة الشارع الذي كان يطل عليه المتجر الذي عمل فيه سانتياغو ببيع األوائ 

ب الش ي ومكانا لرس 
ء شكلت مكانا مفتوحا الصحرا  ضا أي(، 65)ينظر:نفاه، أيالبلورية ووضع عليه معرضا لعرض األوائ 

ي اتجهت بهم 
ت هذه المااحات من  إىلحيث وصفها احد الجمالون الذين يقودون القافلة الن  مرص " سبق ىلي أن عي 

عىل درجة من البعد، بحيث سنشعر، معها، أننا صغار جدا، فنلزم  فاقالرمال ولكن الصحراء عىل درجة من التااع، واآل

 (98الصمت)نفاه،

دت مااحته، ومكوناته، كغرف البيوت، ة الممكنأما األ 
ِّ
غلقة ))فإن الحديث عنها هو حديث عن المكان الذي ُحد

ورة الجتماعية..... فقد تكشف األ  قد تكون أو  واألمان، لفةة المغلقة عن األمكنوالقصور، فهو المأوى الختياري والرص 

ي يقصدها النا  لتمضية الو أو  مصدرا للخوف
ويــــح عن النفس..... فهو المكان المؤطر هواألماكن الشعبية الن  قت والي 

(، ويصفها الكاتب وليد شاكر نعا  بأنها تشمل البيوت والغرف 44-43)عبيدي،سوريا، بالحدود الهندسية والجغرافية

ي تتام بالضيق )ينظر:نعا ،مكنوالاجون وجميع األ 
(، ياتنتج من هذه التعاريف أن المكان المغلق له حدود 140ة الن 

ي مزاجية ساكنيها سواء بالفرح
 
األمان وكذلك إنها أو  الخوفأو  الحزنأو  ومااحه ليس مفتوحا مطلق بال إطار وأنه تؤثر ف

 عىل نوعير  أماكن مغلقة اختيارية وأماكن مغلقة إجبارية. 

ي القد تجىل المكان المغلق اال 
 
ي مجموعة من األ روايختياري ف

 
ي كان يأوي ة القديمة المهجورة منها الكنيامكنة ف

ا إليهة الن 

ت بكونها مكانا مغلقا الخارج )ينظر:المصدر 23سانتياغو بعد رعي الغنم )كويلو، ي تمير 
(، وكذلك مدينة طنجة الن 

ي المقىه الذي جلس فيه سانتياغو بعد أن وصل طنجة )ينظر:نفاه، ضا أي(، وتجىل 58نفاه،
 
(، وكذلك ظهر المحل 55ف

ي مدينة طنجة كمكان مغلق إختياري بعد أن رسقت أمواله وصار صفر اليدين 
 
الذي قصده سانتياغو طالبا العمل فيه ف

نطالق القوافل منه حيث التق  الرجل (، والمبن  الذي قصده سانتياغو للافر حيث كان المبن  مركزا ل 89)ينظر:نفاه،

ي )ينظر:نفاه، ا الشخص عنوة من دون اختيار،مما إليه(، أما المكان المغلق الجباري فهو المكان الذي يقاد 89النكلير 

ة هو مكن(، إن اول الذي برز من هذه األ 79-78يؤثر عىل نفاية الشخص وشعوره تجاه المكان )ينظر:ابراهيم،العراق،

ل المرأ لها )ينظر:كويلو،مي   ي أخذت بيد سانتياغو لتعي  له ريياه لكنه شعر بالخوف داخل مي  
(، وكذلك 34ة الغجرية الن 

ي عندما اتهموا بالتجاس )المصدر نفاه، إليهالمخيم العاكري الذي اقتيد 
(، هذه األماكن  167-166سانتياغو والخيميائ 

 ة. روايال أحداثة مغلقة بشكل إجباري داخل أمكنكانت األبرز ك
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 المبحث الثالث

 مكان االنتقال× مكان اإلقامة 

اجبارية،واماكن االقامة التقترص عىل أو  تغلب عىل بعض االماكن صفة االقامة بغض النظر عن كون االقامة اختيارية 

 البيت وانما قد تشمل القرية والمدينة. 

ي ال
 
األندلس سابقا حيث كان يعيش فيها سانتياغو ويعمل بما أو  ة هي إسبانيا روايإن من أبرز اماكن القامة الختيارية ف

كمكان إقامة اختياري حيث كان   ضا أيتتضمنه من أزقة وأسواق ومحال وساحات، وبرزت الكنياة القديمة المهجورة 

 افريقيا  إىلبعد ذلك عندما سافر سانتياغو  ضا أي(، و 23يرتاح سانتياغو وينام هو وقطيعه من األغنام ) ينظر:كويلو،

ي وأخذ يبيت فيه ألنه بال مأوى يلجأ 
ي متجر األوائ 

 
(، 68-67)ينظر:المصدر نفاه، إليهوتحديدا طنجة عندما عمل ف

 (.97وكذلك الصحراء ظهرت كمكان إقامة اختيارية )ينظر:نفاه،

ي نام فيها سانتياغو بعدما رسقت أمواله )ينظر 
ي الااحة الن 

 
(، 63-58:نفاه،أما أماكن القامة الجبارية أول ما برزت ف

ي لجأوا 
ي كانت دائرة بير  القبائل )ينظر:نفاه،إليهوكذلك بعدها واحة الفيوم الن 

 ضا أي(، و 113ا خوفا من الحرب الن 

ي ال إليهالمعاكر الذي أخذوا 
 
ي عنوة حيث يذكر الكاتب ف

مخيم عاكري  إىلة " اقتيد الماافران روايسانتياغو والخيميائ 

ي الواحة " )ينظر:نفاه، إىلود بهما قريب من المكان دفع أحد الجن
 
-167داخل خيمة تختلف عن الخيام المنتصبة ف

168.) 

ي ال
 
 إجبارية. أو  ة إقامة سواء اختياريةأمكنة من روايهذا أبرز ما جاء ف

 " ء  أو  عىل شارعأو  ة ذات سطوح متحركة عىل ماءأمكنأما أماكن االنتقال فىهي ي
ي فضاء ومثل هذا المكان ال يدر  كش 

 
ف

ي يتمثل خاللها " )نعا ،سوريا،
ة أمكنبإمكاننا أن سناىمي  ضا أي(، و 203قائم بذاته ألنه عىل عالقة شاملة بكل األوساط الن 

ي الأمكنة مفتوحة، أمكنالنتقال عىل أنها 
 
ة ودقيقة وأل ية وأل رواية  النتقال قليلة ف مكن خلق يوجد فيها تفاصيل كثير

 فيها سانتياغو بالملك ملكي صادق ملك سالم عندما كان ة كانمكنصورة واضحه منها فمن هذه األ 
ي التق 

ت الااحة الن 

ي المقىه الذي وصل مكن(، وكذلك ظهر هذا النوع من األ 41و40و39و38يقرأ كتابا )ينظر:كويلو،
 
سانتياغو بعد  إليهة ف

ي نفاه إىلسفره 
 
ي مقىه يشبه يا لها من بالد عجيبة، افريقي :إفريقيا وأزقتها الضيقة " قال الفن  ف

 
ا هذه، كان جالاا ف

ي شوارع المدينة الضيقة" )المصدرنفاه،
 
ي استطاع مشاهدتها أثناء تجواله ف

من هذه  ضا أي(، و 55سائر المقاهي الن 

ا، مكناأل  ي كان يقام فيها الاوق " وانطلقا معا....وصال أخير
ة، حيث تقام الاوق"  إىلة الااحة الن  وسط ساحة كبير

قارة افريقيا " آه لو كانوا يعرفون أنه، عىل بعد أقل من  إىلمنها المركب الذي ركبه سانتياغو ذاهبا  ضا أي(، و 58)نفاه،

ي الشارع الذي كان فيه 32ساعتير  من البحار عىل مي   المركب، يوجد الكثير من األشياء المختلفة" )نفاه،
 
(، وكذلك ف

ون الشارع الصاعد، ويشعرون بالرهاق لدى بلوغهم محل البلوريات حيث عمل سانتياغو هناك " كان النا  يتالق

بوا الش أيته. وهناك أعىل الطلعة، حانوت لبيع البلور الجيد والشأينه ي أكواب رائعة من  أيبالنعناع المنعش جدا، ليرس 
 
ف

ن الرجل الصحراء مكانا إنتقاليا " كا إىلالمبن  الذي كان محطا لنطالق القوافل  ضا أي(، وشكل 72الكرستال" )نفاه،

ي مبن  تتصاعد منه روائح البهائم، والعرق، والغبار، أل 
 
ي جالاا ف مكن أن سناىمي هذا المكان محطا للقوافل، إنه يالنكلير 

ي خر ( حيث شكل هذا المكان نقطة تحول من مكان لل 89بالضبط زريبة للبهائم" )نفاه،
، وكذلك الصحراء نفاها الن 

ي لجأت  إىلا سلكتها القافلة حيث سينطلق كل شخص فيه
ا إليهوجهته بعد أن يجتاز الصحراء، أما واحة الفيوم الن 

ي الصحراء بير  القبائل فاتخذوها مكانا للبقاء مؤقتا ثم النتقال بعدها وإكمال الرحلة 
 
 إىلالقافلة هربا من الحرب القائمة ف

ه ال115مرص)ينظر:نفاه، ة مكنمنشود، وكانت من األ (، واألهرامات حيث عمل علة حفر ارض قربــها باحثا عن كي  

ي لم يلبث فيها سانتياغو غير مدة بايطة )ينظر:نفاه،
ة عكات تنوع مكن(، فهذه األ 191-190-189النتقالية  الن 

ي المكناأل 
 
ي الصفات، فضال عن ة،رواية ف

 
ي الشخصيات وسير األ أثر  بل وتداخلها ف

 
 .حداثها ف
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 المبحث الرابع

 المكان المتخيل× المكان الواقعي 

ي واقع الكاتب والقارئأو  إن المكان الواقىعي يمثل المكان الذي توجد له سناخة
 
ي وقد تكون واقعية المكان أو  مثيل ف

المتلق 

ة"  ، وطريقة توصيفه للمكان الواقىعي الممثل عىل أرض الواقع مبارس  ي
سنابية وليات كاملة، ويعتمد ذلك عىل " ريية الروائ 

،العراق، ي الأمكن(، ما يالقينا من 79،2016)الجبوري،رسالة ماجاتير
 
ة هي الاهول األندلاية فكما هو رواية واقعية ف

ي أو  معروف إن األندلس
 
إسبانيا تحتوي عىل مجموعة سهول حيث كان يرع سانتياغو الغنم " بعد عامير  من التجوال ف

حال" )كويلو،سهول األندلس بات يعرف عن ظهر قلب، كل مدن المنطقة، وهنا بالذات ما أعط معن  لحيات (، 29ه: الي 

( فاالم هنا هي القد  وسالم 43الشيخ سانتياغو " أنا ملك سالم" )المصدر نفاه،أو  عندما أخي  ملكي صادق ضا أيو 

ي ال
 
(، كما وجاء ف ي

وئ  ا سانتياغو " إليهة ذكر لقارة إفريقيا عندما رحل روايأحد اسمائها القديمة )ينظر: ويكيبيديا،موقع الكي 

ي نفاه: يا لها من بالد عجيبة، افريقيا هذه ")كويلو،قال الفن  
 
ي 55ف

(، وذكر الكاتب كذلك الصحراء كمكان واقىعي " ينبىع 

ى بكاملها ومثل هذا األمر يتطلب ماال " )المصدر نفاه، ى هي صحراء تحتل 57اجتياز الصحراء الكي  (، والصحراء الكي 

ي ال الجزء األكي  من شمال إفريقيا)ويكيبيديا الحرة،موقع
 
ي تقع شمال المغرب ذكرت ف

(، ومدينة طنجة الن  ي
وئ  ة  روايالكي 

، وأورد الكاتب مكة )57" إنه يطمع بمالك، فطنجة ليات كاائر مناطق إفريقيا ")كويلو، ضا أيكونها مكان واقىعي 

ي ال ضا أيالمكرمة كمكان واقىعي 
 
ي لم أحلم قط بالافر. بيد أن الفريضروايف

، قبل يومير  بأنن  ة الخاماة عىل كل ة " قلت ىلي

ي حياته، برحلة واحدة عىل األقل يمالم، صادق األ 
 
ي ختام 76المصدر نفاه،( مكة المكرمة " إىلمان، أن يقوم، ف

 
(، ف

ي إال  يدل عىل الواقعية أخر ة يذكر الكاتب مكانا روايال
 
وهو األهرامات " عندما بلغ، بعد دقائق، قمة الكثيب. قفز قلبه ف

أنظاره أهرامات مرص، بكل عظمتها وجاللها وهي مضاءة ببدر الاماء، وبياض الصحراء "  صدره. فقد انتصبت أمام

ه. 189)نفاه،  (، وهو ما كان يحلم به ويتمن  بلوغه حيث سوف يبحث عن كي  

، وفيه كائنات ال يمكن  ي ما يخص المكان المتخيل، فهو ذلك المكان الذي ال تحده حدود، وال يؤطر ضمن زمن معير 
 
أما ف

ي 
 
ي أحالم اليقضةإال  مكان، وياتحيل تحققها عىل أرض الواقع، لذلك ال يحدث أيتواجدها ف

 
ي األساطير أو  ف

 
ف

(، انطالقا من هذا التعريف 268أى،آداب الفراهيدي،العراق،ات الخيالية )عبدالرحيم و سلمان،مجلة رس من ر أيوالحك

ها فينتج مكان جديد أحداثة و روايال أبعاد نعرف أن المكان المتخيل يناجه الكاتب من وحي خياله البحت وياقطه عىل 

ي لم يشهده ربما مابقا أبدا، وماألة الخيال حااسة يجب عىل من يناجها الحذر ألن إنت
أو  اج مكانعىل القارئ والمتلق 

ي هذا المكان
 
نا عنها فاسناون جوف حيث  أيالشخصية أو  شخصية خيالية بحته ال يتوفر ف ة يخي  واقعية مشكلة كبير

ي الحياة اليومية، فحن  المخلوقات األ 
 
ي بها ف

ي نلتق 
 كي  يقول " فالنص ال يمكنه بناء شخصيات مختلفة بالمرة عن تلك الن 

ة من أفراد العالم  ات الخيال العلىمي ،روايفنطاتيكية ل تحتفظ داخل الخاصيات الشاذة تقريبا بخصائص ماتعارة مبارس 

(،وهذه 70،2016-69الواقىعي فالكائن البديل الكامل، هو حرفيا، كائن غير مفهوم من لدن القارئ" )جوف،القاهرة،

ن الواقع سوف يصبح غير واقعية ماتمدة م أبعاد إذا لم يحتوي عىل عنارص واقعية و  ضا أيالماألة تنطبق عىل المكان 

، ظهور هذا النوع من األ أو  واضح وغير مفهوم لدى القارئ ي
ة ، مكنالمتلق  ة كان قليال جدا ألن الكاتب لم ياتخدمه بكي 

 إليهجانبه، وقد اعاد ذلك  إىلج الحجرين أوريم وتوميم" ولكن الحجرين قاال إن الشيخ أخر فظهر عندما رسق سانتياغو و 

ي الوقت الذي أراد سانتياغو أن يتحول 62ثقته بنفاه" )كويلو،
 
األفق  إىلريــــح " راح الفن  ينظر  إىل(، وكذلك ظهر ف

ي البعيد، وكثبان وصخور ونباتات زاحفة تتشبث بالحياة هناك، حيث الحياة غير محتملة. 
 
المواجه له. ثمة جبال ف

ها طوال شهور وشهور ")المص ي عي 
ي تلك اللحظة. 172در نفاه،وهناك الصحراء الن 

 
 (، تخيل سانتياغو كل ذلك ف

 

 الوص 

ء كما فيه من األحوال والهيئات  ي
ي كتابه نقد الشعر متحدثا عن معن  الوصف " انما هو ذكر الش 

 
يقول قدامة ابن جعفر ف

 (.42،1880")نقد الشعر،

ا قاسم عن مفهوم الوصف  ي مظهرها الحشي ويقدمها  أسلوبقائال بانه "   ضاأيويتحدث سير 
 
ي يتناول ذكر األشياء ف

اسنشائ 

ي التصوير اللغوي عىل انه 
 
...... ومن هنا سناتطيع ان نفكر ف ي يتجاوز الصور المرئية " أيللعير 

حاء النهائ 

 (.111،2004)قاسم،القاهرة،
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ي عالم متعدد الصفات واالهداف فهو يتعامل مع األشياء الجامدة 
 
الحية أو  والثابتةوكذلك" ان الوصف يشتغل ف

ي الموجودات، وعليه
 
ح الجماليات الكامنة ف ي رس 

 
ي يلجأ فإن  والمتحركة فضال عن الدخول ف

الوصف ليس النه  إىلالروائ 

حالة كمالية تزيينية وانما حاجة فعلية نظرا لما يمتلكه ويتيحه الوصف من إمكانيات..... واذا كان الوصف يمتلك كل هذه 

، عالم كانما سناانخلق عالم شعوري عىل عالقة قوية بالواقع المعاش القريب من ال  ضا أيوره المكانيات، فانه بمقد

ي " عبدالرحيم وسلمان ،مجلة)رس من 
نعيشه حقا من خالل اسقاطات الشعورية وشعورية من قبل الروائ 

 (.271رأى(،العراق،

ي ال
 
ي استخدمها الكاتب ف

ي مجموعة نصوص ومقاطع منها " اقتيد الماافران روايمن مظاهر الوصف الن 
 
 إىلة ظهرت ف

ي الواحة. وكان  إىلمخيم عاكري قريب من المكان. ودفع احد الجنود بهما 
 
داخل خيمة تختلف عن الخيام المنتصبة ف

: لانا سوى ي
ي محاط بهيئة اركانه. قال احد الرجال: انهما الجاسوسان. فأجاب الخيميائ  ي الخيمة قائد حرئ 

 
 ف

 (.167ماافرين...... كان الفن  ياتمع بصمت، وقد غشيه الخوف" )كويلو،

ي كان يشعر بها سانتياغو ومدى تاثير المكان عىل الشخصية 
استخدام الكاتب لتقنيات الوصف أظهرت كمية الخوف الن 

 الروائية وظهور ذلك الحب بشكل بارز عليها. 

ي استخدام الوص
 
ي الوكذلك برزت إمكانية باولو كويلو ف

 
منها  حداثة وداخل األ روايف وتقنياته واظهارها بشكل قوي ف

ي الصحراء" اقتيد القادمون الجدد عىل الفور، لمثلوا امام 
 
ي كانت دائرة ف

ي كانت مالذا امنا من الحروب الن 
واحة الفيوم الن 

، ي تصديق ماتراه عيناه، فبدل من مكان صغير
 
ي الفيوم. وجد الفن  صعوبة ف

 
، وتحيطه  زعماء القبائل ف يحتوي عىل بي 

ة  أشجار نخيل........... تبير  له انه الواحة اكي  بكثير من عدة قرى، مجتمعة، من القرى االسبانية....... الواحات المنترس 

ي الصحراء تعتي  دائما أماكن مح
 
دة، الن الغالبية الااحقة، من الذين يعيشون فيها، هم النااء واألطفال،: كما ان أيف

، يدفع المحاربير  وجود واحا ي رمال الصحراء، تاركير  الواحات امنة، باعتبارها أماكن لجوء" إىلت من الجهتير 
 
 القتال ف

 (.167المصدر نفاه،(

ه استخدام الوصف للتاثير عىل سير األ   إىلودقة وصول الحدث عي  الوصف  حداثيظهر من خالل هذا النص وغير

ي فباولو كويلو يملك الكثأو  القاريء
ي مشاهده الروائية فتظهر واضحة وبارزة المتلق 

 
ير من األدوات الوصفية ويوظفها ف

 واألشخاص.  حداثعىل األ 

 

 األولالمبحث 

 عالقة المكان بالشخصية

ي بعضهما البعض من خالل االنعكاسات  أيمكان ب أيإن عالقة 
 
شخص تعتمد عىل مدى التفاعل بير  الطرفير  والذوبان ف

ي تظهر سواء عىل الشخصية
)) ويؤدي المكان ثنير  عىل المكان فيتضح لنا مدى التفاعل والتأثير والتأثر فيما بير  األأو  الن 

ة بير  المكان الذي يشكل وحده الطار الذي تدور  ي تشكيل الشخصية الروائية، فهناك عالقة مبارس 
 
دورا محوريا السيما ف

ي بن مهيدي، حداثفيه األ  ،جامعة العرئ  )) إن الحديث عن ضاأي( و 105،2017والشخصيات(( )ذبيح،رسالة ماجاتير

ي ال
 
ي تمثل ال ية هو بمثابة الحديث عن الشخصية،حيث أل روايالمكان ف

والذي  سناانمكن فصل المكان عن الشخصية الن 

والشخصية عن  سناانطيع فصل كل من ال السناتإذ  ياتمد منه الشخصية الخيالية مالمحها وصفاتها، خر بدوره هو األ 

،جامعة محمد بوضياف، (()اسماء،رسالة ماجاتير ي
ي العمل الروائ 

 
 (.24،2017المكان ف

ي ال
 
ي مقاطع عديدة منها ماجاء عىل لاان الراوي))قادت المرأة العجوز روايتظهر هذه العالقة بير  المكان والشخصية ف

 
ة ف

لها، ،داخل مي   ي الغرفة طاولة، وصورة قلب لوانلها عن الصالة ستارة بالستيكية متعددة األغرفة تفص إىل الراعي الفن 
 
. ف

الجلو . ثم اخذت يديه بير  يديها، وراحت تصىلي بصوت خفيض.  إليهياوع، وكرسيان. جلات العجوز وطلبت 

ي طريقه. ان الغجر يتجولون، هم 
 
ولكنهم  ضا أيصالتها تشبه صالة غجرية. لقد سبق له ان التق  العديد من الغجر ف

ي خداع النا . وقال يأل 
 
ي وقته ف

. وثمة شائعة تقول ان الغجري شخص يقض  ي
انهم عقدوا حلفا مع  ضا أيهتمون بالمواش 

ا، كان يخاف باستمرار ان يرسقه  الشيطان انهم يرسقون االطفال ليجعلوا منهم عبيدا لمخيماتهم المريبة عندما كلن صغير
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ولكن توجد هنا صورة قلب ياوع.  : اماكت العجوز بيديه حاول ان يطمي   نفاههذا الخوف، حير   إليهالغجر،وقد عاد 

ي الاماوات( )كويلو،يأل 
 
(، فقد ظهر سانتياغو 34ريد ان ترتجف يده، وان تالحظ العجوز خوفه.تال بصمت )ابانا الذي ف

ي وما فيه سواء من اشخاص
 إىلد هذا المكان الخوف وجمادات حيث اعا أفكار و  أبعاد أو  هنا متأثرا بالمحيط المكائ 

ي ذهنه ومشاعر و 
 
نه من معلومات ف ي الالوعي منذ الصغر.  أحاسيسسانتياغو ولم يكن مطمئنا ومرتاحا، فضال عما اخي  

 
 ف

ي الذي صاحب سانتياغو خالل رحلته  ي الرجل االنكلير 
 
ي ف

ي جالاا  إىلبرز التاثير المكائ  االهرامات ))كان الرجل االنكلير 

مكن ان سناىمي هذا المكان محط قوافل. انه بالضبط زريبة يداخل مبن  تتصاعد منه روائح البهائم، والعرق، والغبار. أل 

ي لكي اصل 
ي الخيمياء لقد قضيت حيائ 

 
ي نفاه، وهو يتصفح، ساهيا مجلة ف

 
هذا المكان. عرس  سنوات  إىلللبهائم. قال ف

ي من ال
ي بحيث وصفه بالزريبة الخاصة  أثر  (89زريبة للبهائم(( )المصدر نفاه، إىلتحصيل ساقتن  ي االنكلير 

 
ذلك المكان ف

ي.  زت العالقة سلبية مع هذا المكان من خالل االنكلير   بالبهائم واشمأزت نفاه منه في 

ي قافلة من 
 
ونها ف ي كانو يعي 

ي الصحراء الن 
 
االهرامات حيث  إىلان يصل سانتياغو  أجلوكذلك ظهرت العالقة الماكنية ف

ي ترجع حياة إىلقال قائد القافلة المتجه بهم 
 الصحراء)) قال رجل ذو لحية طويلة وعينير  سوداوين: انا رئيس القافلة، الن 

(( )نفاه،أو  ( فالصحراء هنا تؤثر عىل 96موت كل اللذين اقودهم،الن الصحراء امراة نزقة تجعل الرجال احيانا مجانير 

ا بالغا بحيث ممكن ان توصلهم ا الجنون بابب ترصفاتها وطيشها وعدم القدرة عىل الايطرة عىل  إىلالشخاص تاثير

 شبه الصحراء بامراة نزقة لها تاثير كبير عىل الرجال. إذ  ترصفاتها، وهذا الوصف جاء من خالل الصورة الفنية

ي سانتياغو بطل ال ضا أيوبرزت 
 
ه ف ي الصحراء حيث اقتيد  ةروايعالقة المكان وتاثير

 
المعاكر هو  إىلمن خالل رحلته ف

)) اقتيد الماافران  ي
داخل خيمة تختلف عن  إىلمخيم عاكري قريب من المكان ودفع احد الجنود  بهما  إىلوالخيميائ 

ي محاط بهيئة اركانه قال احد الرجال: انهما الجاسوسان  ي الخيمة قائد حرئ 
 
ي الواحة وكان ف

 
فاجاب الخيام المنتصبة ف

ي 
( فاثر المعاكر سلبا 67لانا سوى ماافرين........كان الفن  ياتمع بصمت،وقد غشيه الخوف(( )نفاه، :الخيميائ 

 اصابه الخوف فيه جراء الموقف الذي تعرض له فيه، حيث الخيمة بمثابة غرفة تحقيق. إذ  عىل حالة سانتياغو 

ي لحظة وصوله مشارف االهرامات وكانت هذه اللح ضا أيوكذلك 
ي سانتياغو وكان أيت أثر  ظة من ابرز اللحظات الن 

 
جابيا ف

التاثير واضحا جدا عليه ويظهر هذا التاثير جليا من خالل وصف مشهد ريية سانتياغو الهرامات مرص الول مرة)) راح 

ي صدره فقد انتصبت امام نظره اهرامات مرص، بكل عظمتها وجاللها، وهي مضاءة 
 
ببدر يتالق الكثيب، قفز قلبه ف

،ذات يوم،ملكا،ورجال  الاماء، وبياض الصحراء،جثا عىل ركبتيه، وبىك.شكر هللا، النه امن باسطورته الشخصية، والتق 

يا،وخيميائيا،بل،وهذا هو االهم،التق  امراة من الصحراء،جعلته يفهم ان الحب أل  مكنه ابد ان يبعد رجال عن يانكلير 

ي اعادت لاانتياغو كل هذه الذكريات وابكته ( فكانت ه189-188اسطورته الشخصية(()نفاه،
ذه اللحظة المؤثرة هي الن 

ي طريقه ويمنعه منها. يه لهذا المكان وأل أوصلمانه باسطورته الشخصية هو الذي أيوان 
 
ء ياتطيع ان يقف ف ي

 وجد ش 

 

 عالقة المكان بالحدث

ي األ 
 
ي موازيا لتنوع الحدث، ة غالبا مكنة، وتتام هذه األ مكنيفرض الحدث بعض التنقالت ف

بتنوعها،وهذا التنوع قد يأئ 

تحوالت عىل الماتويات االجتماعية واالقتصادية  إىلوتؤدي  حداثتنبثق األ إذ  خق  علينا ان الحدث خارج المكانيوأل 

 (.217والاياسية)عبيدي،

ي أماكن متعرواي حداثعند استعراضنا أل 
 
( لباولو كويلو، نجد انها تتوزع ف ي

ي ة )الخيميائ 
 
ي الطبيعة كالاهول ف

 
ددة ف

ي 
 
ي المقاهي والااحات وكذلك ف

 
ي المدن مثل االندلس وطنجة،وف

 
ي الفيوم،وف

 
ي ف

االندلس والصحراء والواحة الن 

ي ال
 
ت ماار القافلة و رواياالهرامات. وخير مثال عىل تاثير المكان عىل الحدث ف ة روايال أحداثة هي الصحراء حيث غير

ي الصحراء) وقد  إىلاللجوء  إىللة بشكل كامل حيث اضطرت القاف
 
ي كانت تدور رحاها ف

الواحة طلبا لالمان من الحرب الن 

ي بلوغ 
 
ح الجمال الذي غدا صديقا للفن  قائال:ان حربا اندلعت بير  القبائل، واننا سوف نكون محظوظير  اذا نجحنا ف رس 

 (.110الواحة()كويلو،

ي سىع 
ي مرص الن 

 
ي رآها كانت تشير روايال أحداثة أيمنذ بدا سانتياغو إليهكذلك االهرامات ف

االهرامات  إىلة والريية الن 

االهرامات واخذ يحفر ويرفع بعض الحجارة وقف فجأة  إىل. ))وبعد ان وصل سانتياغو حداثلذلك كانت لها عالقة باأل 

با شديدا أ بونه رص  ها فانهالوا عليه يرص  ماه رجال خاف منهم وارتعب فتشوه فوجدوا قطعة ذهبية عنده ولم يجدوا غير

 (.191-190بانه قريب من الموت ولن ينفعه الكي   لومات(()ينظر:المصدر نفاه، أحسجدا ومزقوا ثيابه حن  
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 عالقة الشخصية بالحدث

ي بناءساسيعتي  الحدث القاعدة األ 
 
ي ال أيالشخصية،فهو الذي عىل عاتقه لواء القصة ف ية ف

 
إال  قومية أل روايحدث ف

ي يبوجود الشخصية فهما عنرصان متالزمان أل 
 
قان ف  نص رسدي.  أيفي 

ن ما وجد الحدث وجدت الشخصية ومن أيمكن فصله عن الشخصية فيومنه سناتنتج ان الحدث بمثابة الحبل الذي أل 

ه وتحركه وتبعث فيه حيث ))  الماتحيل الفصل بينهما، ي تاير
،وهي الن  ي ارتباطا وثيقا بالشخضي

يرتبط الحدث الروائ 

الحدث نفاه بطبيعة اتصاله الوثيق بالشخصية فإن  الحياة،وتعمل عىل تطويره تدريجيا عي  تفاعله معه،وبالمقابل

جابيا تجاهه وقد أين سلوكها ، فقد يكو أخر الداخلية لها من جانب ويحدد سلوكها من جانب  بعاد وتفاعله معها يظهر األ 

ي بن مهيدي،أجليكون سلبيا(()ذبيح وقو   (.90ية،العرئ 

ي أ
 
(روايما عن عالقة الشخصية بالحدث ف ي

ي والكاتب باولو كويلو يقدم لنا شخصية واضحه فإن  ة )الخيميائ 
الروائ 

ى بطل هذه ال ي ال حداثة)سانتياغو( يؤثر عىل سير األ روايوبايطة في 
 
عندما التق  بابنة التاجر  حداثاأل ة ومن هذه روايف

ى هنا  25بان الرعاة ياتطيعون قراءة الكتب(()كويلو، أعلمجانبه: لم اكن  إىلفاألته مندهشة)) قال صوت انثوي  ( في 

 سانتياغو بقراءته عىل ابنة التاجر وغير ماكانت تتصوره عن الرعاة.  أثر  كيف

 

 قائمة المصادر والمراجع

 وال: الكتب: أ

ا قاسم، مكتبة االرسة، د.ط، روايبناء ال  .111م، ص 2004ة، د. سير 

ي نرص إسماعيل الجوهري، دار الحديث، مرص  .1017م، ص 2009القاهرة، د.ط،  -تاج اللغة وصحاح العربية، ائ 

، عيون المقاالت، دار قرطبة، المغرب  .79م، ص 1988، 2الدار البيضاء، ط -جماليات المكان، جماعة من الباحثير 

ي ثالثية حنا مينا ) حكجمالي
 
، 1ة بحار، الدقل، المرفأ (، مهدي عبيدي، الهيئة العامة الاورية للكتاب، طأيات المكان ف

 .79م، ص 2011

، لبنانرواي كة المطبوعات للتوزيــــع والنرس  ، باولو كويلو، رس  ي
وت، ط  -ة الخيميائ   .23م، ص 2015، 28بير

ي من غو رواي
ي أيات تحاير  كرميائ 

تجليات المنهج، د. سلمان جليل إبراهيم، دار سطور للنرس  والتوزيــــع، ة القراءة الن 

 .70م، ص 2018، 1بغداد، ط -العراق

وزابادي، مؤساة الرسالة، لبنان وت، ط  -القامو  المحيط، الفير  .1228م، ص 2005، 8بير

 .70-69م، ص 2016، 1القاهرة، ط -القراءة، فاسناون جوف، ريية للنرس  والتوزيــــع، مرص

وت، ط -العرب ابن منظور، دار صادر، لبنانلاان   .414، د.ت، ص 13، ج 1بير

ي النص األ 
 
ي المكان والزمان ف دمشق،  - الجماليات والرييا، ا.د وليد شاكر نعا ، تموز للطبع والنرس  والتوزيــــع، سوريادئ 

 .9م، ص 2014، 1ط

ي 
 
اربد،  -الكتب الحديث للنرس  والتوزيــــع، األردن ة مدن الملح لعبد الرحمن منيف، صالح ولعة، عالمروايالمكان وداللته ف

 .66م، ص 2010، 1ط

 .42م، ص 1881، 1نقد الشعر، قدامة بن جعفر، مطبعة الجوائب، القاطنطينية، ط

 

 ثانيا: الدوريات: 

ي 
 
ي ف

م، ص 2018، 1بغداد، ط -ودية، ا.م.د سلوى جرجيس سلمان، دار سطور، العراقإليهة أوالد روايالتقاطب المكائ 
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ي 
 
د. سلوى  -المالئكة فاضل العزاوي نموذجا، بحث، د. سنان عبدالعزيز عبدالرحيم أخر ة روايجماليات المكان ف

بية،   -م، جامعة سامراء2017، 50ية، العدد سناانجرجيس سلمان، مجلة رس من راى للدراسات ال  كلية الي 

 .260ص 

 

 ثالثا: الرسائل الجامعية: 

ي 
 
، بامة دمان ذبيح ة " روايبنية الشخصية ف ي

 .9ية، د.ط، د.ت، ص أجلسارة قو  -دمية النار" لبشير مفن 

ي 
 
، جامعة ال البيت، كلية االداب والعلوم روايالمكان ف ، قضي جاسم الجبوري، رسالة ماجاتير ي

ات تحاير  كرميائ 

 .79م، ص 2016 -2015ية، قام اللغة العربية، سناانال 

 

ونية  :رابعا: المواقع االلكتر
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