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فً رواٌتً )ذاكرة الجسد( و )فوضى  المـــكـــــــــــــان البـــــطــــــــل و الفضاء التشكٌلً

 الحواس( ألحالم مستغانمً

Hero Place and Graphic Space In novel (Body's memory) and (Sensory 

mess) for Ahlam Mostaghanammy 

 د/ تامر محمد عبد العزٌزم.

 جامعة المنٌا –كلٌة دار العلوم  - مدرس البالغة والنقد األدبً

 ملخص البحث:

التةدال  تعد الفنون التشكٌلٌة أحد الروافد المهمة التً وظفتها الرواٌة العربٌةة المعارةرأل عبعةاد فنٌةة ود،لٌةةك وتلةة نتٌ ةة 

ٌحةاو  ذةتا البحةق مباربةة كٌفٌةة التعبٌةر ضةن الفكةاي المكةانً بورةف  تٌمةة الفنً الممكن بةٌن الفنةون واعنةواأل اعدبٌةة   و

واٌةةة مةةن لةةت  ضتلتةة  بالفكةةاي التشةةكٌلً  ومةةن حةةو فةةمن ذةةتا البحةةق ٌبةة  كةةمن  اةةار أساسةةٌة تبةةوو بةةدور الباةة  فةةً الر

 الدراسات البٌنٌة التً تهتو بتأوٌ  العتلة بٌن النبد اعدبً والنبد التشكٌلً 

وتتحبق العتلة بٌن الرواٌة والفن التشكٌلً فً رواٌتً: )تاكرأل ال سد(ك و)فوكى الحواس( للكاتبة ال زائرٌة )أحتو 

مستغانمً(ك حٌق ٌحت  المكان دور البا  فً الرواٌتٌنك وٌتو التعبٌر ضن  من لت  تحبب  السرديك ومن لت  الفن 

التشكٌلً أٌكاًك فٌت ّسد فً لوحات فنٌة فً رواٌة )تاكرأل ال سد( رسمها با  الرواٌةك بٌنما كان الفن التشكٌلً الفكرأل التً 

ناو  البحق مرالحً الدراسة )المكان البا ك والفكاي التشكٌلً(ك وتٌمة انالبت منها رواٌة )فوكى الحواس(  وٌت

 السرد فً الرواٌتٌنك ورمزٌة اللوحات التشكٌلٌة فً الرواٌة اعولىك والت رٌب السردي للفن التشكٌلً فً الرواٌة الحانٌة 

كانت معاد،ً للمكانك وأن اللوحات تكشف الدراسة أن المكان كان التٌمة اعساسٌة للسرد فً الرواٌتٌنك وأن الشلرٌات 

التشكٌلٌة التً حوتها الرواٌة اعولى ارتبات بحب البا  لوان ك حتى اللوحة التً حملت و هاً فرنسٌاً ارتبات بالهوٌة 

الحكارٌة والااب  الشرلً للحبافة العربٌة  وفً رواٌة )فوكى الحواس( رسمت با  الرواٌة )حٌاأل( شلرٌات لرتها 

وتلتبً بهو فً الوال ك لكنها تفش  فً الورو   لى الر   التي  -لٌالها وأحبتهاك كما فع  ب مالٌون م  تمحال التً نس ها 

أحّبت  وبححت ضن ك وكان ذتا معاد،ً فً الوال  لفش  تحبق )أحتو( الوان المنشود  وفً كت الرواٌتٌن ن حت الكاتبة فً 

 ن ت ربتها توظٌف لغة الفن التشكٌلً فً السرد للتعبٌر ض

 


