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الخالصة

Abstract:

The place contributes to the textual structure of the novel, and it is one of the crucial

narrative elements. In some novels the fic-

يُسهم املكان يف تأثيث البنية النصية للرواية ،ويعد tional place is dominant that supports both
واحدا ً من أهم العنارص الرسدية الفاعلة يف الروايةthe depth and the narrative components. In ،

فاملكان الروايئ يتمتــع بخصوصية عالية ،وبعض Faraba, there is a great focus on the place,

الروايــات تجعل من املكان مهيمنــاً نصياً يتخادم which appears in three forms. The first

عىل املســتوى العمقي مع مكونــات الرسد ،ويف appearance is a historical place functions
رواية فارابا مثة اشتغال مكاين مهيمن ،وقد متظهر as a civilization maker that is subjected to
املكان بثالثة أشــكال األول :مكان تاريخي يعمل obliteration processes. The second appear-

كرافعــة حضاريــة ومدينية ،يتعــرض فيها املكان ance is a religious place with a sacred and
التاريخي لعمليــات املحو واالثبــات ،واملكان spiritual dimension. The spiritual diversity

الثاين :هو مكان ديني يستمد حموالته ،من قداسة of the place is conveyed through a cognitive
املكان وبعــده الروحي ،وقد تجــى هذا املكان language. While the third place is artistical-

بواسطة اللغة العرفانية ،فثمة حضور يعكس صورة ly manifested as a realistic and reliable site
املــكان وتنوعاتــه الروحية ،أما املــكان الثالث:

and as a starting point for events.

املــكان الواقعي فقد متظهر بشــكل فني ،متخذا ً Key words: Novel, appearances, work,

من البعد اإلحايل للمكان الواقعي الوثوقي منطلقا place, Faraba.fictional place has ts. the nov-

لألحداث.

الكلــات املفتاحية :رواية /متظهرات /اشــتغال/

مكان /فارابا.

el, and it is considered

❊

❊

❊

متظهرات املكان يف رواية فارابا
أوالً :االشتغال الفني للمكان:
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الرسدية بكل تشكالتها الفنية والداللية ،من جانب

يتمتع املكان الروايئ بأهمية تشكيلية وداللية ،ذلك آخر ،يع ّد املكان بالنســبة للقارئ متصورا ً؛ وذلك

رسدي يشــتغل بشــكل نسيجي مع باقي مــن خالل اللغة (لغة الروايــة) وهو صورة أولية أو
أنه عنرص ّ
مكونات الرسد فاملكان» ال يعيش منع ِزالً عن باقي شبحية عن املكان الواقعي ،وإذا أردنا معرفة سبب
السد وإنّ ا يدخــل يف عالقات متعدّ دة مع توظيــف مكان عن مكان آخــر ال بُد أن نقف عىل
عنارص ّ

للسد كالشّ ــخص ّيات داللة املكان ،وملاذا جاء بتلك الصورة ،فقد تكون
املك ّونات الحكائ ّية األخرى ّ
السديّة ،1».هــذه العالقة صورة املــكان حميمية وأليفة ،وقــد تكون صورة
واألحــداث وال ّرؤيــات ّ
النســيجية بني مكونات الرسد ،تكشف عن الطبيعة موحشــة غري أليفة ،وقد اجتهد باشالر يف توصيف

رسدي ،بشــكل منفصل عىل تلك املســببات التي تقع يف االشــتغال املكاين،
الفنيــة لكل مكــ ّون
ّ
املســتوى االجــرايئ ،فاملكان يشــتغل بشــكل واختياره لهذه الصور املتباينة واملتقاطعة ،فاختيار

مبارش يف املنت الــروايئ؛ ذلك أنه متعني ومحدد ،أماكــن بعينها يقع ضمن « تحديد القيمة اإلنســانية

الســيام إذا كان مكاناً واقعياً أو تاريخيــاً أو دينياً ،ألنــواع املكان الذي ميكننا اإلمســاك بــه ،والذي
فاملكان كعنرص رسدي ميكن تشــخيصه وتحديده ميكن الدفاع عنه ضــد القوى املعادية ،أي املكان

بشكل مبارش.

الــذي نحــب ...إن املــكان الذي ينجــذب نحو

إن فاعلية املكان وممكناته الفنية ،ميكن الكشف الخيال ال ميكــن أن يبقى مكانــاً ال مبالياً ،ذا أبعاد

عنها ،عرب فحص قوة حضــوره يف النص الروايئ هندســية وحســب ،فهو مكان قد عاش فيه البرش،
وطبيعة اشــتغاله اإلحالية ،وامتداده وانشطاره إىل ليس بشــكل موضوعي فقط ،بل بكل ما يف الخيال

أمكنة عدة؛ فاملكان لــه أبعاد طوبوغرافية محددة ،من تح ّيز»(.)3فطبيعة املكان فنياً يف النص الروايئ،
وهو نقطة متركز باقي عنــارص الرسد وتقاناته ،فال مرتهنة ملرجعيات اجتامعية ،نفســية ،فنية ،متصلة

زمن من دون مكان ،وال حدث من دونه أيضاً و»يبدو بالواقع املعاش ،ومــن هنا ميتلك املكان مرجعية
وتتجس
املــكان أكرث قــدرة يف التعبري عن الحــدث ،فهو واقعية عىل املســتوى املرجعي ،تتشكل
ّ

يتجرد ،يف قلب الفكرة» ،2إذ يحوي املكان الفواعل

لؤي حمزة عباس ،النارش ،دراسات عراقية -بغداد -بريوت

((( بنية الشــكل الروايئ (الفضاء – الزمن – الشــخصية) ، ،ط.20 : 2009 ،1

حسن بحراوي ،املركز الثقايف العريب ،ط ،1بريوت-لبنان ((( ،جامليات املكان ،غاســتون باشــار ،ترجمة  :غالب
الدار البيضاء ،املغرب.26 :1990 ،

هلســا  ،ط ، 2املؤسســة الجامعيــة للدراســات والنرش

((( املكان العراقي جدل الكتابة والتجربة ،تحرير وتقديم :والتوزيع  ،بريوت 1984 ،م .31:
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عرب نقّله من فضاء املخيلة ،إىل فضاء الرواية سوا ًء داليل رحمي يقارب مكان الوالدة ،أو يكون منطلقا
أكان ذلك مبسمياته املبارشة أو بوصف بعض من للذكريــات واملــرات أو ما يتضــاد معها ،وهذا

أجزائه.

يشري إىل أن طبيعة املكان املرتهنة للحركة تتشكل

يف النــص الروايئ ميكن رصــد التعاضد الفني داللياً عىل وفق طبيعة حركة الفواعل الرسدية داخل

والداليل لثنائيتي الزمان واملكان يف نســيج الرسد فضاء املكان ،وطبيعة هــذه الفواعل املتحركة يف
إذ « ميثــل املكان والزمان يف الرواية وحدة عضوية املكان ،ســتمنح املكان هوية وتشكالً بدئياً عىل

واحدة ال تنفصم ،ثم تأيت الحركة بعد ذلك ،لتكمل مســتوى املخيلة ،ومن ثم يتحول إىل بنية الكتابة
هذه الوحــدة ،وتضفي عليها الحياة ،فاملكان بدون عىل املســتوى الداليل والفني ،ومن هنا سيتمتع

حركة ال يصبــح مكاناً ،وإمنا قطعــة أرض فضاء .املــكان الفني بنوع من الهوية التي متيزه عن غريه،
فالذي يعطي املــكان حياته هي الحركة .)1(».يبقى وهذه الهوية ســتكون ناتجة عن طبيعة العالقة ،بني
املكان مرتهناً عىل املســتوى العمقــي بالحركة ،اإلنســان واملكان الذي يســتمد حمولته الثقافية

وهذه الحركة فيزيائية تتعلق مبفهوم الزمن ،وحركة ومرجعياته مــن الواقع البرشي ،ومن ثم من الوعي

الفواعل الرسديــة داخل فضاء املكان ،إنه «ليجمع الروايئ الذي يعيد بنــاء تلك األماكن داخل املنت

الزمــان بأبعاده الثالثة يف لحظة واحدة :إنه الحارض الــروايئ ،فثمة أماكــن واقعية تشــكل حجر زاوية
الــذي يكتنز املــايض ،واملايض الــذي ينظر إىل يف النص ،ومثة أماكن شــبحيّة متخيّلة تتشكل يف

املســتقبل ،مثلام هو الزمان يف فكرته التي ال تق ّيد املخيلة الروائية .إن الوعــي الروايئ يعمل أحياناً

وجريانه الــذي ال ينقطع» .2من هنــا البد للمكان عىل تأثيث املكان املتخيــل؛ ليكون قابالً لحركة
من حركة زمانية مكثفة ،تتشكل فوق طوبوغرافيته ،الفواعل الرسدية ،ومنطلقاتها الثقافية ،بشكل يجعل

وهذا ســيمنح املــكان يف النص الــروايئ أهمية من بعض األماكن مرجعــا وثوقياً فــ»الروايئ حني
تســتمد قوتها من طبيعة العالقة التالزمية والحركية يلجــأ إىل وصف املــكان أو الفضاء الــروايئ فإنه
باملكان ،فقد يتشــكل يف النص الروايئ بشــكل يرمــي من وراء ذلك إىل بث املصداقية فيام يروي،
بجعل املكان يف الرواية مامثالً يف مظهره الخارجي

((( مدار الصحــراء دراســة يف أدب عبدالرحمن منيف ،للحقيقة نابعاً من مرجعيته الواقعية»( .)3وهذا يجعل
شاكر النابليس ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط،1
بريوت.232 :1991 ،

((( أهميــة املكان يف النــص الروايئ :آســيا ألبو عيل،

((( املكان العراقي جدل الكتابــة والتجربة ،لؤي حمزة أكادميية من سلطنة عامن ،2005/10/11 ، 2 ،بحث عىل
عباس .20 :

شبكة االنرتنت.
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املتلقي متتبعاً للخطوط واألنســاق املكانية التي فرص التداخل واالندماج فيمنــح كل منهام داللته

ستمنحه فهامً عمقياً للمكان ،واألسباب التي دفعت لآلخر ليكتنز بها ويكتمل عىل أساســها بناء العمل
الروايئ الختيار هذا املــكان ،ومن ثم توظيفه هو الحكايئ ،ويف ضوء تلك العالقات تطورت وظيفة

بالذات ،ليكون منطلقاً مرجعيــاً للرواية ،فاملكان املــكان فام مينحه من دالالت يفوق دوره كديكور
مفتاح مــن مفاتيح قــراءة النص الــروايئ ،بحكم أو وســط يؤطر األحــداث» ( .)3فاملكان يف املنت

عالقته مبكونــات النص الروايئ من (شــخصية  ،الــروايئ ليس عنــرا ً تزيينياً أو عنــرا ً تكميلياً،
وزمان  ،ومضمون) ويــرز تأثريه عىل نحو خاص بــل هو عنرص بنايئ أســاس؛ مينح البنيــة الروائية

بالشــخصية الروائية إىل جانب وجود الحدث ،لذا شكلها الناجز.
ال غرابة أن يحدد املكان طبيعــة النص الروايئ

()1

من حيث طبيعة تكوينه وشــحنه بدالالت إشارية،

ثانياً :متظهرات املكان يف النص الروايئ:

تتشــكل األماكن يف النص الروايئ بشكل متنوع،

رسدي بعدا ً دالئلياً
تعمل عىل توجيه داللة املكان بوصفه إطارا ً مبارشا ً ولعل هذا ما مينح هذا العنرص ال ّ
ناظامً للحكاية ،ومن هــذا املنطلق يتمتع املكان ثريــاً ،فبعض الروايات تعمل عــى صياغة أماكنها
بأهمية عــى املســتوى البنايئ بوصفــه «العمود بشــكل تقاطبي أو تقابــي ،بينام تعمــل روايات
الفقري الذي يربط أجــزاء الرواية ببعضها البعض ،أخرى عىل صياغة أماكنها بشكل يتساوق مع وجهة

يســم األشــخاص واألحداث الروائية» نظر الشــخصيات ،ومثة روايات أخر السيام ذات
وهو الذي
ُ

( .)2وبنا ًء عىل ما تقدم يتشكل املكان داخل املنت املرجعيــات الواقعية ،تعمل عــى صياغة أماكنها
الروايئ بوصفه عنرص ضغــط فني وداليل ،يجعله بشــكل فني يحايك أو يالمس بنية الواقع ويتضافر
ينامز عىل املســتوى الفني وبهذا « يصبح املكان معها ،لتكون الطبيعــة الفنية لهذا العنرص الرسدي،

قوة فعالة ومؤثرة وممهدة ألحداث مستقبلية ،وتزداد مبــارشة أو غري مبارشة وتحيــل ملرجعيات مكانية
ذات طبيعــة وثائقية خارج نصيــة ،وتعمل كظهري

((( ينظــر :جامليات املكان يف رواية (ذاكرة الجســد) ،ثقــايف لرواية الواقــع ،ويف روايــة (فارابا) موضع
د .هايل محمد طالب ،مجلة عــان الثقافية ( ،)153آذار البحث ،متظهرت األماكن عىل وفق مرجعية سعت
.14 ،2008

((( املكان يف روايات غالب هلســا ،سحر ريسان حسني
القره غويل ،رســالة ماجستري ،إرشاف :د .إبراهيم جنداري

المتصاص األماكن الواقعية وتذويبها ،ومن ثم إعادة
انتاجها فنياً ،ومحاكاته ،وقــد تجلت هذه األماكن

جمعة ،د .عبد الســتار عبدالله صالح ،كلية الرتبية ،جامعة ((( املكان يف روايات غالب هلســا ،سحر ريسان حسني
املوصل. 211 -210 :2004،

القره غويل.211-210 :

 408م .د .قيس عمر محمد

متظهرات املكان يف رواية فارابا

باألشكال اآلتية( :التاريخي /الديني /الواقعي ).
 -1املكان التاريخي:

األمكنة نفسها»( ،)2فثمة ترابط وتداخل بني املكان
التاريخــي والزمن ،وقد تم توظيــف هذا النوع من

ميكــن القول إن املــكان التاريخــي يتميز بكونه األماكــن دون الخــوض يف تشــكالته وتفاصيله

خاضعاً لبعد زماين موغل يف القدامة ،وهذه القدامة املرتبطــة بالزمــن ،ويرى إمربتو إيكــو أن الروايئ
متنح هذا املــكان بعدا ً تاريخيــاً تجعله جزءا ً من حينام يكتب رواية تاريخية يعمل عىل تدعيم الطابع

التعاقب الزمني ،مبعنى مثــة تضايف بني املكان الواقعي ضمن إدراج الشخصيات التخييلية فيه ()3؛

والتاريــخ والذي يحيل يف النهايــة للزمن وتعاقبه؛ ليك يقنع القارئ بوجوده ،أو يسعى لتدعيم املكان
لهذا يعرف املكان التاريخي بكونه ((املكان الذي املتخيل عرب بعض اإلشــاريات التــي تندرج يف

يســتحرض الرتباطه بعهد مىض أو لكونه عالقة يف فضاء التاريخ أو املايض بشكل عام ،مانحاً املكان
ســياق الزمن وهكذا يتخذ املكان شخصية زمانية)) نوعاً من القدامة والعراقة التاريخية ،وعىل مستوى

( ،)1هــذا التحديد للمــكان التاريخــي يحيل هذا آخر ميكننا رصد الطبيعة الزمانية للمكان ونستطيع
الرضب من األماكن مرتبطاً بشكل نسيجي بالزمن ،أن « منيز من املكان ما كان بعد الزمان فيه واضحاً،
فخصوصية هذا املكان املعامرية تتشكل بوصفها وذلك يف حالتني :أوالهام أن يحاول الروايئ تصوير

قيمــة زمانية وفنيــة ،تعمل املخيلــة الروائية عىل التغيــر الذي يحدثــه الزمن أو األحــداث يف بقعة

اســتثامرها ،وتحويلها لكيان بالغي ،مهمته تكوين مكانيــة معينة ،وثانيهام أن يعمد الروايئ إىل تصوير
عــامل روايئ ،يتخذ من بعض األماكــن التاريخية ،مكان معني مبا فيه من أشياء يف زمن معني»( ،)4نجد
منطلقاً وبيئة حاوية لألحداث داخل النص الروايئ ،هنا يف النمط األول أن الوعي الروايئ يدفع باتجاه

وهذا يكشــف ويحدد طبيعة التالزم ما بني الزمن ،رصد التغريات والتحوالت ،التي يحدثها الزمن يف
واملكان التاريخي؛ ولذلك ارتبط املكان التاريخي املكان ،وبهــذا يتم الدفع باملــكان لخانة التقادم

بالزمن عىل نحو مبارش « فقد احتشد الزمن والتاريخ ،التي تجعــل املكان مرتهناً لبعــد تاريخي زمني،
يف معظم األمكنة التي تع ّرض لها الروائيون العرب،

مع مالحظة ان جهودهم كانت مركّزة حول اســهام ((( حركية اإلبداع ،خالدة سعيد.53 :
((( ينظــر :آليات الكتابة الرسديــة – نصوص حول تجربة

التاريخ البرشي يف تشكيل أمكنتهم مقابل يشء من
عدم االهتامم بإســهام التاريخ الطبيعي يف تشكيل

خاصة ،أمربتو إيكو ،ترجمة :ســعيد بنكــراد ،دار الحوار
للنرش والتوزيع ،ط ،1سورية – الالذقية.72-71 :2009 ،

((( حركيــة اإلبداع ،خالدة ســعيد ،دار العــودة ،لبنان ((( -البنــاء الفني يف الرواية العربيــة يف العراق ،الوصف
بريوت ،ط.10 :1982 ،2

وبناء املكان ،شجاع مسلم العاين ،ج.60 ،59 ،2
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بينام يف النمــط اآلخر ،يســتدعي الوعي الروايئ املــكان التاريخي يحرض عىل مســتوى املنظور
املكان ،ويحاول تقديم توصيف مركب ،من منظور الهنــديس فمدينة األلعاب تواجــه يف الواقع قلعة

البعد الزمني لهذا املكان ،ومن منظور زماين يحيل باشــطابيا ومثة فرق واســع بني املكانني ،فمدينة

الطبيعة املكانية للزمن ،فثمة عملية تزمني للمكان األلعاب كمكان تحيل الشخصية للطفولة ومالذاتها

تســتمد حمولتها ،مــن قدامة تاريخهــا وما متثله اآلمنة قبيل اشتعال الحروب املتعاقبة ،يف حني أن
هذه الطبيعة الزمانيــة ،بوصفها تاريخاً وهذا النمط قلعة باشــطابيا تكونت بوصفها حامية حربية تطل

يجعل من مكونــات املكان وبعــده الزمني إطارا عىل نهر دجلة ،هذا التقاطع الواضح بني املكانني،

ناظام للحكاية ،التي ميكن أن تتخذ طابعاً تاريخياً ،مكان عرصي آمن مرتبط بالطفولة ،ومكان تاريخي
يتوازى مع طبيعة املكان التاريخي.

مرتبط بالحــرب والخوف ،هــذا التقاطع املبارش

نجــد األماكــن التاريخية يف روايــة فارابا حارضة بني املكانني يتشكل من منظور الشخصية الروائية

بشكل مينح القارئ رؤية تاريخية وحضارية تكشف عىل املســتوى الزماين ،فلكل مكان زمن وفواعل

عن هوية مدينة املوصل ،فاملدينة تحتشــد بالكثري رسدية وحــدث ،وهذا التضافر مــا بني املكونات

مــن األماكــن التاريخية التي تحيــل لحقب زمنية الرسدية سيعمل عىل تعيني األفق اإلشاري للمكان

موغلــة يف القدامة والعراقة ،ومن بني هذه األماكن التاريخي ،ونلحظ يف النص أعاله ما يحيل لطبيعة
التاريخية قلعة باشطابيا.

الشــخصية وأفقها النيص ( يــرى يف البعيد الربج

(ملا تزل مدينة األلعاب مالذ صباه يف مكانها ،لكنها املتبقي من قلعة باشطابيا يتكئ بكسل عىل ما تبقى
حتامً ليســت هي ،لقــد هجرتها الــروح ،فاألمكنة من القلعة ).هذا الوصف للربج وتوصيفه بأنه يتكئ
بالروح التي تطوف فيها وإال لن تكون شيئا .باتجاه بكسل ،يكشــف عن الطبيعة الجامدة لهذا املكان

الجرس العتيق وهو يعرب دورة صغرية ،يرى يف البعيد فضال عــن ترهني فعل الــرج زمنيــاً ،فالربج يف
الربج املتبقي من قلعة باشــطابيا يتكئ بكسل عىل القلعة شــهد معارك مهمة عىل املستوى التاريخي

ما تبقى من القلعة ،واملدينة القدمية ببيوتها وقباب والحضاري يف املوصل ،وتوصيفه بهذا الشــكل

تطل عىل النهر وتديل الشكل يكشف عن أثر الزمن وأهمية هذا الربج يف
مساجدها وكنائســها ،كانت ّ

أقدامها يف مائه بألفة ،فهو الذي ميدها بالحياة وهي املايض ،فربج قلعة باشــطابيا َم ّعلم تاريخي مهم
التي متده بالحــب .1).يف هذا النص الروايئ نجد آثارياً ،ويحيل لزمن الدولــة األموية ،وهذه العراقة
التاريخية التي تتمتع بها القلعة وبرجها ،قامئة عىل

((( فارابا. 10 :

البعد الزمنــي لهذا البناء ذي االســتخدام الحريب
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قدميــاً .إن اســتحضار هذه الرضب مــن األماكن الرثاء الهويــايت للمكان التاريخــي ،وعىل امتداد
التاريخية داخل املنت الــروايئ ،مهمته تكوين أفق الرواية نجد حضورا ً لألماكن اآلشورية ،وحضورها

حضاري وتاريخي ،يرتكــز فيه النص عىل املكان يأيت ضمن سياق استدعاء عنارص الجذب املكانية

بوصفــه عنرصا ً رسديــاً مهامً وحيــزا ً حاوياً لحركة الحرضية ،وتحول هذه األماكــن وانزياح وظائفها
الشــخصيات .ويف موقــع آخر مــن الرواية نجد األصليــة عن ســياقها بفعــل الزمــن والتحوالت

حضور املــكان التاريخي (املعبد اآلشــوري /تل االجتامعيــة والدينية والتاريخية .إن الوعي الروايئ
التوبة) ،لكن هذا الحضور سيكون تراكمياً ،خاضعاً يعيد صياغة العالقــة التعاقدية بني الشــخصيات

لفعل الزمن وســطوته ،فـ(املعبد اآلشــوري) هو واألماكن التاريخيــة ،فطبيعة الزمــن مكثفة ،متر
الطبقة األوىل ثم تكون فوق املعبد(تل التوبة) وهو عربه األحداث بشــكل رسيع وخاطف؛ ليتشكل لنا
طبقة ثانية تكونت بعد العرص اآلشــوري ،والرواية قــوس زمني مكاين من بابل حتى آشــور ،ومعلوم
هنا تكشــف عن طبيعة الرتاكم املــكاين لتقدم لنا أن طبيعــة األحــداث هنا قامئة عــى بعد تخيييل

مكاناً تاريخياً مركباً.

غرائبي ،تقع عىل عاتقــه مهمة امتصاص مكونات

(وقيــل :بعــد أن أتم النســاخون عملهــم يف نقل املكان التاريخي وإعادة انتاجه فنياً؛ لينســجم مع
األحداث عن الجسد الناحل كقصبة الذي كان واقفاً طبيعة األحداث الروائية ،وهذه األحداث تســتمد
أمامــه عىل حافة الجرس العتيق ،تم إحراق الجســد حموالتها من املكان التاريخي الذي يشــكل بؤرة

كل األزمنة مكانية مشعة وهي املعبد اآلشوري؛ ولكنه املعبد
وتذريــة رماده مع الريح التي نقلتــه إىل ّ
واألمكنة املمتدة من بابل حتى آشــور وظل حارضاً اآلشــوري الفني فالوعي الروايئ هنا ،يســعى عرب

عــى م ّر العصور كلعنــة .يف الوقت الذي حفظت فعل إعادة تأويل الخرب التاريخي املرتبط باملكان،
فيه األلواح الطينية املنســوخة عن الجســد الناحل إىل الكشــف عن إشــكالية تتعلــق بطبيعة املعبد
كقصبــة مبكان قــي يف املعبد الرئيــس ملدينة اآلشوري الذي سيتحول الحقاً إىل (تل التوبة) فهذا

آشــور .وظلت األلواح مخفية حتــى بعد أن أمىس التل تكون فوق املعبد بعد مدة زمنية طويلة ،ثم بني

املعبــد ركاماً تتكدس فوقه أطنان من الرتاب مكونة فوق تل جامع النبي يونس ،فطبيعة املكان تراكمية
تالً كبرياً يطلق الناس عليه  (:تل التوبة)  .1).يف هذا مركبة من طبقات زمنية ،فالرواية تســتثمر ممكناتها
املقطع من الرواية تكشــف الشــخصية عن طبيعة يف االشــتغال عىل املــكان التاريخــي ،والدفع
بإشــكالياته وترســيامته الطوبوغرافيــة التاريخية

((( فارابا .5 :

الغاطسة من جديد .لقد انشغلت املعالجة الروائية
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بتفحص املــكان التاريخــي ،وحاولــت تكوين والجوامع واملســاجد هي بؤرة املكان الذي تتخذه

شــبكة عالقات بــن الشــخصيات واتخذت من الجامعــة محــاً لســكنها ،ومركــزاً لفعالياتها يف
ويعب املكان الديني عن الصلة بني السامء
بعض األماكــن التاريخية منطلقاً لها ،عىل اعتبارها الحياة،
ّ

رافعات حضارية ،تم تدمريهــا ومحوها ،فاملكان واألرض ،ومدى وعي اإلنســان بأهمية هذه الصلة
الحس
التاريخــي يف رواية فارابــا يتمظهر عــر ثنائيتي وعالقتها بوجوده ،ومن هنــا بدأ الرتابط بني
ّ
والحس املكاين يف نفس اإلنســان .)1(».إن
املحو /االثبات ،إثبات املكان التاريخي الغاطس الديني
ّ

تحت أطنان من الرتاب ،ومحــوه من جانب آخر؛ األماكن الدينية ترتبــط مبحتوى مقدس مينح هذه
بفعل التدمــر والتفجري ،وهــذا التعاقب الداليل األماكن بعــدا ً روحياً خاصاً ويجعلهــا ذات طابع

مرتبط بفعل الزمن ،فإثبات املكان ومعالجة حدوده قــديس ،كام تعمــل األماكن املقدســة عىل منح
التاريخية مرتبط بطرف آخــر متناقض ،يعمل عىل األفراد والجامعات اتصاال روحياً ،ويتجىل هذا يف

املحو واإلزالة تدمــرا ً وتخريباً .إن طبيعة معالجة املنت الــروايئ ،عرب إبراز الطابع الروحي والقديس
املــكان التاريخي تتبايــن يف الرواية ،فثمة إثبات لهذه األماكن ،وهذا ســيمنح املكان بعدا ً خاصاً،
للبنية املكانية العميقة (املعبد اآلشــوري) ومحو يعمل عىل تكوين اتصال ترابطي بني الصوغ الديني

للبنية التاريخية املكانية السطحية(تل التوبة /جامع والصوغ املكاين و «من هنا بدأ الرتابط بني الحس
النبي يونس) وما بني هذا االثبات واملحو يتشكل الديني والحس املكاين يف نفس اإلنسان فانعكس

القوس الداليل للمكان.
 -2املكان الديني:

يف بنــاء األماكن الدينيــة وإبراز معاملهــا الفكرية
والحــس املكاين
فالحــس الدينــي
والجامليــة.
ّ
ّ

تتشكل األماكن الدينية يف النص الروايئ بوصفها كالهام حــس أصيل وعميــق يف الوجدان البرشي

طاقــة روحيــة تســتمد حمولتها من طبيعــة البيئة وينمو ،بنمو الفكــر البرشي ويضعف بضعفه ،ولذا
املحيطــة واملشــكلة لخصوصية هــذا املكان ،كانت األماكــن الدينية مــن أبرز معــامل النهوض

فاألماكن الدينية تشكل رموزا وإحاالت يندمج فيها الحضاري»( .)2فاللجوء إىل توظيف املكان الديني
التاريخي واملقدس ،وتعمل هذه األماكن يف البنية

الروائية عىل تشكيل جرس ،يوصل بني البعد املادي
والروحي للفرد والجامعة ،ولها مكانة خاصة ،فهذه

((( املكان يف الشــعر العراقي الحديث ،1980-1968

ســعود أحمد يونس ،رسالة ماجســتري ،بإرشاف الدكتورة
برشى حمدي البســتاين ،جامعة املوصل ،كلية اآلداب، ،

األماكن «الدينية من أبــرز الرموز الدالة عىل وحدة .158

الجامعة ومتاســكها ،فاملعابــد واالديرة والكنائس ((( املكان يف نقائض جرير والفرزدق واالخطل ،أســاء
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يف الروايــة ،يأخذ مديــات متنوعــة ميكن رصد بقبته ومنائره تدور حوله مجموعة من نســخ القرآن،
طبيعتها البنائية والداللية ،فالبنية املعامرية لألماكن ممزقة األوراق ،وتل التوبة يســيل دما ًء ،يبرص الثور
املقدسة ســتخلق نوعاً من األلفة والطأمنينة ،كام املجنــح طائراً بال أجنحة ،يطلــق خواراً غريباً وهو

تخلــق رابطة روحية ،تربط الشــخصيات باملكان يــدور مع الزوبعة ،يبرص كيــف تقتلع العاصفة كل
بشكل استثنايئ ،مقارنة بأماكن أخرى ،كاشفة بهذا يشء يف املدينــة وال ترتك ّ
إل الخــواء .1).يف هذا

عن خصوصيتها الروحية واملقدسة.

املقطع من النص الروايئ نجد الشــخصية الرئيسة

تعمل األماكن الدينيــة يف النص الروايئ كرافعات (مظلوم بن الفجيعة) تســعى لرصد وتوصيف أهم
روحية ،متنح املكان بعــدا ً هوياتياً و وخصوصية األماكن الدينية يف املوصل ،فالشــخصية تحشــد

معامريــة ،فهــذه األماكــن الدينية تتشــكل عىل أهــم األماكن الدينية ،التي تتمتــع بأهمية معامرية
املســتوى الواقعي والنيص ،بوصفها مراكز جذب تاريخية وروحية ،فهذه املساجد هي مقامات أنبياء

روحي ،فتحرض األماكــن الدينية(جوامع /كنائس( /النبي شــيت) و (النبي يونس) تستحرض يف مشهد
أديرة /معابد) بشكلها الواقعي أو تحرض عىل شكل رمزي يحيل للمصري الذي آلــت إليه هذه األماكن
مسميات تحيل القارئ لفضاء مكاين محدد ،وهذا الحقاً ،فالرواية تحيل الشــخصية الرئيسة لنوع من

سيعمل عىل منح النص بعدا ً وثائقياً ويحرر املكان االســترشاف الرسيايل لطبيعة األحداث التي تتعلق
الديني من هيمنة الشــكل املــادي ،ويدفع به نحو باألماكن الدينية ومصريها الكاريث ،فاألماكن الدينية
مساحة من التأمل الروحي.

تحرض بوصفها محفزا ً رسدياً بعامة وثقافياً بخاصة،

(يبرص جامع النبي شــيت طائراً يف السامء ،تصيبه ذلك أن طبيعــة هذا النص الــروايئ تحاول تقديم

الزوابع بالدوار ،فتتســاقط منه اآليــات التي خطها مقاربة حضارية /مكانية تتعلق باملوصل ،فتستثمر
يوســف ذنــون بأنامله الذهبيــة ،يبرص فتــاة الربيع املوصــل كمكان عىل املســتوى الحضاري ،مام

عاريــ ًة تدور مــع زوبعة أخرى ،تتســاقط من تحت يدفع باملكان من حيزه الفني الرسدي ،إىل املكان
ابطها ،وذراعاها مصلوبتان إىل السامء كأنها تدعو ،بوصفــه نتاجاً حضارياً ضاربــا يف العراقة والقدم،

شقائق النعامن الذابلة فتصاب األشجار والحشائش فالنص يستحرض املكان الديني عرب مشهد غرائبي،

والنباتات كلها باليباس ،يبــر جامع النبي يونس وهذا االســتدعاء لألماكن ذات الطبيعــة الدينية (
ســامل يونس عبد الله املشــهداين ،كليــة الرتبية /جامعة
املوصل ،رســالة املاجســتري ،بإرشاف :د .رافعة ســعيد
حسني الرساج.162 ،

جامع النبي شيت) و (جامع النبي يونس) يعيد رسم

((( فارابا.151 -150 :
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العالقة التعاقدية عىل املستوى الروحي ،فالطبيعة و يظهر عن طريق منظور الشــخصية الروائية ،وهذا
املعامرية للمكان الديني تنهض بحموالت روحية ،يوفر للروايئ التخلص من قيــود الواقعية والطبيعة

وتعمل كهمزة وصل ما بني األرض والســاء ،ويف املاديــة املبارشة ،لتمثل املكان الســيام الديني،
هذه املســافة الفاصلة مثة قــوة روحية تربض يف فطبيعته روحية /مقدسة أكرث من كونها أماكن مادية،

هذا الفراغ ،فنجد أن الشــخصية الرئيســة تســعى وهذا ينسجم مع طبيعة الرواية الجديدة ،التي تتخذ

لتوصيف تحليق هذه األبنية املقدســة يف السامء من الواقع املكاين يف بعض األحيان محفزا ً ومثاب ًة

بفعــل تفجريها الحقا ،وهــذا التفجــر والتدمري رسدية لالنطالق ،فاملكان الديني يف الرواية يتمظهر

لألماكن الدينية جعل املشهد غرائبياً عىل املستوى عىل شــكل صورة روحية منعتقة من البعد املادي
الفني ،فاألبنية املقدسة تحلق متناثرة داخل زوبعة ،املبــارش ،وهذا يدفع باملــكان الديني من حدوده

عملت عىل تناثــر مكونات وأجــزاء هذه األماكن اإلحالية القارة ،ويدفع به نحو لحظة عرفانية /صوفية
الدينية ،فالوعي الروايئ يعمد إىل الدفع بكل الرموز عىل مستوى التدليل والتشكيل النيص .

واإلحاالت املكانية ،التي تشكل بنية إشارية كثيفة يف مشهد روايئ آخر تستدعي الرواية عرب الشخصية

عىل املســتوى الزمني ،يحيل للموصل ومعامرها الرئيســة ،أماكن دينية تتشــكل عىل مستوى مناظر
الدينــي املتنوع ،فيحيل القــارئ لخارطة األماكن للمكان الديني اإلســامي ،فتحرض الكنيســة التي
الدينية ،لتشكل األبنية الدينية رموزا ًوإحاالت تعمل تشــكل مكاناً دينياً موازياً عىل املستوى املعامري

عىل تكوين مناخ مكاين روحي ،يربط الشــخصية والروحي يف املوصل.

بالســاء عرب هذا املشهد املكاين ،فطبيعة العالقة (كانت الكنيسة تعج بأقرباء فادي وأصدقائه ،وكنت
ما بني الشخصية واملكان الديني املقدس ،ليست غارقاً بهذا الجــو الروحاين البهيج ،كان فادي بقامته

ذات طبيعــة خطية متجمدة ،إمنــا طبيعة متموجة التــي متيل إىل القرص وجســده املمتلئ قليالً واقفاً

القس تتأبط ذراعه زوجته الجميلة هيلني بقامتها
ومتحركة ،تتعرض لإلنكســار والهبوط والصعود ،أمام
ّ
حســب حضور املكان الدينــي يف النص ،وهذا املديدة التي تتجاوز قامة زوجها وشــعرها املنسدل
يحيلنــا لطبيعة التمثيل املــكاين ،فاملكان الديني عىل كتفيها شالالً من الحناء  ..أعلنا يوسف ،اسام

(جامع النبي شــيت وجامع النبي يونس) يف رواية ملولودهام ،وبدأ القس مبالبســه الكهنوتية املميزة
فارابــا ال يحــران كتمثيــل حريف مبــارش ،إمنا وصوتــه الرخيم يتلو صلواته وترانيمــه وأدعيته وهو

يحرضان بوصفهام رؤية روحيــة مختلفة ومغايرة؛ يعمد يوسف بأن يغمسه بالجرن الذي يشبه كوباً كبرياً
لكنها متجذرة يف روح الشخصية ،ولعل هذا واضح من الرخام ،يرتكز عىل اســطوانة تنفتح عىل األرض
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؛ لتنحــف قليال حتــى تصل إىل ارتفــاع نصف مرت واملســيحي ،وهذا التحول والتغاير عىل مســتوى

تقريباً فتنفتح عىل اسطوانة أكرب ،لكنها أقل ارتفاعاً ،املــكان الديني ،مينح النص املــكان الديني مداه
تحتضــن بدورها الكــوز الكبري الــذي يحوي املاء التاريخي والروحي ،فالشــخصية تعيد رسم الفضاء
املقدس والزيــت ،محفور عىل الجرن صليب كبري الداخيل للكنيســة ،وترصد بتقنية الوصف لحظات

وآيات من اإلنجيل تحيك قصة تعميد املســيح من التعميد للطفل الجديد(يوسف) كام يالحق الوصف
قبل يوحنا املعمدان يف نهر األردن) .1يف هذه النص طبيعة الطقس الروحــي واملالبس ببعدها الروحي

للقــس ،الذي يقوم مبهمة التعميــد داخل (الجرن)
نجد حضور أماكن دينية متنوعة ،وهذا يعكس صورة
ّ
التنوع املكاين ،فنجد الكنائس التي تتشكل بوصفها الخاص بطقــس التعميد ،يف هــذه الجزئية تتجىل

مكاناً موازياً للمكان اإلســامي عىل مستوى البناء فاعليــة البعد الروحــي للمكان ،فثمــة رصد دقيق
الروايئ للمكان بعامة .تستثمر رواية فارابا يف املكان لتلك التفاصيل املكانية الصغرية املشكّلة للطقس

الديني املوصيل بكل تنوعاته ومستوياته ،وتتخذ من التعميدي داخل الكنيســة ،فاملكان الديني يتجىل

هذه األماكن إطارا مرجعياً لحركة الفواعل الرسدية ،كعالمة روحية تصون الحضور األخوي بني الشخصية
فــــ(الجامع /الكنيســة) تتجســد يف هــذه الرواية الرئيســة (مظلوم بن الفجيعة) و( فــادي) فمظلوم

بوصفها بــؤرة ذات قوة جــذب روحي وحضاري ،بن الفجيعة هــو األخ بالرضاعة لفادي ،وهذا الربط
وهذا مينح املكان الديني خصوصية عىل املستوى الروحي ينهض عىل حموالت التجاور املكاين يف
الفني والداليل ،فاألماكن ذات الطبيعة الدينية تظهر محل الوالدة والســكن ،فحضور هذه الشخصيات

من منظور الشخصيات الروائية بوصفها منطلقاً رسدياً داخل املكان الديني يســتدعي تاريخ تلك العالقة

ناظامً ألحداث الرواية ،ويف أعاله تحرض الكنيســة املحكومة بأبعاد مكانية وانســانية ،فاملكان الديني
ومعامرها الداخــي ،و نجد الطقس التعميدي يعيد يعمل عىل كشــف عمق تلــك العالقة االنســانية

رســم طبيعة العالقة ،عىل املستوى الروحي داخل بني املسلم واملســيحي .إن املكان الديني يعمل
الكنيسة كمكان ديني ،وخارجها عىل مستوى طبيعة عىل تكوين قوة ضغط إشــارية ،تكشف عن طبيعة
العالقة التي تجمع املجتمع املوصيل ،فالشخصية حضــور هذا املكان وفاعليتــه النصية داخل املنت

تســتدعي تاريخ عالقات التجــاور املكاين داخل الروايئ ،فاملكان الديني ليس مجرد هندسة وحدود
الحي السكني ،والعالقة املصانة مكانياً بني املسلم اقليدية جامدة ،بل هو منــارة روحية تؤثر عىل روح

الشخصيات الروائية ،وتتيح لها حضورا ً نوعياً مختلفاً

((( فارابا.161-160 :

داخل النص الــروايئ ،وهذا ما مينح املكان الديني
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بكل متظهراته الداللية ،بعدا ً فنياً وعمقاً نسيجياً يربط اســتعارية من عمل املخيلة ،إمنا يحرض كتجسيد
الشخصيات ببعضها عىل املستوى العمقي للنص ونقل مبارش لتشــكل مادي متصــور لدى القارئ،
الــروايئ .إن طبيعة املكان الدينــي يف رواية فارابا «فاملــكان الواقعــي متثيــل طوبوغــرايف برصي،

تجعل من املكان حياة معاشة ،وليس محض تجربة لتنظيم وترتيب وتسكني خيال القارئ وفق معطيات

تقع يف حدود اللغة وقرشتها الخارجية ،فطبيعة اللغة تصوره ،وال بد للروايئ أن يقوم بعملية بناء محكم،
الروائية يف روايــة فاربا ،اتخذت من اللغة العرفانية /لشــخوصه وللمكان من خالل الهندســة املكانية،

الروحية إطارا وشكالً تعبريياً ينهض مبتنها النيص؛ التي تخطط لواقعية املــكان يف العمل الروايئ»

()2

لهــذا نجد أن املكان الدينــي قد تحول من حاضن فعمليــة تقديم املكان الواقعــي يف املنت الروايئ
روحــي ،إىل لحظة عيش شــعرية موغلة يف العمق تحتــاج لبناء محكم لهندســته وتاريخه وممكناته،

يعاد انتاجها بوساطة اللغة العرفانية.
 -3املكان الواقعي:

التــي يتحرك عربها الشــخوص واألحداث ،فضال

عن ذلك ،مثة مــا يجب أن يــرزه الوعي الروايئ

املكان الواقعي هو املكان املنقول بشــكل مبارش إذ « تتجــى واقعيــة املــكان يف بعــده الجغرايف

أو غري مبارش ،من الواقع إىل عامل الرواية التخيييل ،الذي ينقلــه املؤلف ...من عــامل الواقع إىل عامل
إذ ميتلك هذا النوع من األماكن مرجعية وتشــكالً الفضــاء الروايئ ،فيســهم يف إبراز الشــخصيات،

يحيل لفضاء وثوقي ،وهذا يتم عرب تصويره أو تسميته وتحديد كينونتها املصبوغة بصبغة املكان؛ فيبدي
مبســميات موجودة يف حقيقتها و» لنئ كان الواقع منــذ الوهلــة األوىل ،عناية شــديدة بالوقوف عىل
حصيلة الوجود االنســاين بأطــره املكانية والثقافية خصائص املــكان»( .)3فواقعية املكان تتحدد عىل

والتاريخيــة واالقتصادية والسياســية والتكنولوجية وفق عناية الوعي الروايئ ،بحدود ومســارات هذا
كافة التي تشــكل مبجموعها ما نطلق عليه عموماً املكان ،فالبد من إبراز الطابع الواقعي للمكان من

مصطلــح االجتامعــي ،فإن الرواية ،شــأنها شــأن ((( شفرات النص – دراسة سيميولوجية يف شعرية القص
سائر االشــكال التعبريية والفنية ،من تخييلية أو غري والقصيــد ،د .صالح فضــل ،عني للدراســات والبحوث

تخييلية ،ال تعدو كونها منطاً ثقافياً ،يشــكل وحدة اإلنسانية واالجتامعية ،ط ،2مزيدة ومعدلة.194 :1995 ،
((( البنيــة الرسدية يف الرواية – دراســة يف ثالثية خريي
()1

رئيســة من وحدات املخيال االجتامعــي» فهذا

النــوع من األماكن ال يحرض يف الرواية بوصفه بنية

شبيل (األمايل أليب عيل حســن :ولد خايل) ،عبد املنعم
زكريا القــايض ،تقديم :األســتاذ الدكتور أحمــد إبراهيم

((( الروايــة العربيــة بــن الواقع والتخييــل ،رفيف رضا الهواري ،عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية،
صيداوي ،دار الفارايب ،ط ،1بريوت-لبنان.72 :2008 ،

ط ،1القاهرة.142 :2009 ،
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تشكالت هندســية ،وفضاءات معامرية ودالالت ،بقميصــه األبيــض ذي األردان القصــرة وخطوطه

تحيل للطبيعــة املبارشة للمــكان املحدد داخل الزرقاء العريضة ،وكتفه املائل قليالً من ثقل الشنطة
املنت الروايئ.

السوداء التي تكتنز نصف قرن من حياة).

1

يواجه املــكان الواقعي يف النص الــروايئ بعامة يف رواية فارابا يتشكل املكان الواقعي عىل أساس
إشــكالية ،فاملــكان الواقعي من جهــة الواقع هو ثنائية الثبات /التحول ،فالرواية بشــكل عام تنطلق

مكان له صورة قارة ومنطية وحدود معلومة ،مبعنى من املوصــل كمكان ذي محــددات واقعية مؤثثة

أنه يتكون من حدود معلومة جغرافيا ،لكن الروايئ بتوصيفات ،وإحاالت تستمد حموالتها الداللية من
ليس ملزماً بهذه الحدود املكانية للمكان الواقعي؛ الواقع أيضاً عىل مســتوى املكان الوثوقي الثابت،
ذلك أن النص الروايئ بنية كتابية قامئة عىل التخييل يف حني تتشــكل املوصل يف الروايــة ذاتها عىل

واالنزياح؛ لهــذا نجد أن املخيلــة الروائية تعمل املســتوى العمقي /املتحول بوصفها مكاناً متغريا ً

عىل تشــكيل املكان الواقعي ،بشكل يتناظر عىل مــورس عليه رضب مــن املغايــرة والتحول عىل
املســتوى املرجعي فقط ،ولكن عىل املســتوى مســتوى الشــكل والداللة ،فاملكان الواقعي مثل
الفني ستخلق لنا اللغة الروائية مكاناً واقعياً مختلفاً (شارع الدواسة) يســتمد حمولته الداللية من كونه

عىل مستوى التوصيف والتحديد الهنديس ،وبهذا شــارعاً حقيقاً مشــهورا ً ذا إحالة مبارشة ،إىل كونه
املعنى سيتشكل املكان الفني ،وعلينا التفريق بني مكاناً فنياً مرســوماً بحدود اللغة وممكناتها ،فهذه

املكان الواقعــي خارج النص واملــكان الواقعي التوصيفات للمكان الواقعــي متتلك بعدا ً مرجعياً

داخــل النص ،فاملكان الواقعــي داخل النص هو يجعل املكان رهيناً لبعد واقعي ،لكن هذا املكان

مكان فني مشــيد من اللغة والرؤية الروائية وعالقته عىل املســتوى الفني الروايئ مختلف ،فثمة تحول
بالواقع هو املرجعية التي يحيل إليها اســم املكان وتغري وتبدل وزحزحة للبعد الداليل لهذا الشــارع،

الواقعــي ،يف حني أنه داخل النــص مكان فني ذو وهذا التحول الذي تســعى الروايــة لتحديده ،نابع

مرجعيات واقعية.

من فعل العنــف والتوحش القرسي املامرس عىل

(مل يبق من شــارع الدواسة الذي امتد عىل مساحة هذا املكان ،فشارع الدواسة واقع تحت ضغط بعد
شاســعة من عمري ،ســوى مجموعة من محالت إرغامي عمل عىل تحويل وظيفة هذا الشــارع من
بيــع األلبســة الرجاليــة الجاهزة ،بعــد أن أجهزت مكان للرتفيه والتسوق ،إىل مكان ذي طابع متحول

عــى الكثري منها ،محالت بيــع الهاتف النقال التي

انترشت كالوباء عىل جنباته ،وصورة ذلك الشــيخ ((( فارابا. 121 -120 :
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ومتغري ومســتكني لزحف محالت (بيع الهاتف) .مــن مكانه ذاك ،عــى حافة الجــر العتيق ،ينظر
هذا الرصد للحدود املكانيــة املتعلقة مبهمة هذا صورته املنعكسة عىل صفحة املاء القاتم ،يزعجه

الشارع تحاول رصد هذا التحول والتغاير املكاين ،أن النــاس متر به دون التفات كأنــه ليس هنا .هل

وتكشــف عن طبيعــة املكان الواقعي وإشــكالية أصبحت رؤية األجساد املقطوعة الرؤوس مشهدا ً

املــكان الفنــي ،ونلحظ وجود شــخصية متخيلة عادياً ال يثري فضول أو شــفقة أو خوف أحد ؟ أم أن

ترتبط بشارع الدواسة وهي شخصية (الشيخ) وهذه املدينة كلها صارت أجسادا ً بال رؤوس ؟!!)

1

الشــخصية تعمل عىل منح شــارع الدواسة بعدا ً تجتهــد اللغة الروائيــة عرب تضافرها مــع التخييل

واقعياً ،لكنها عىل املســتوى الفنــي تقوم بتكوين عىل الدفع باملــكان الواقعــي /العمومي ليتحلل

بعد إشــاري مهمته ايهام القــارئ بواقعية الحدث من حدوده الطبيعية وبعده اإلشــاري ،ويكون واقعاً
واملــكان .إن هــذا الجزء من النص يكشــف عن تحــت هيمنة البعد البالغي ،فالجرس هنا يعد مكاناً

طبيعة املكان الواقعــي وجريانه وتحوله من مكان عاماً مرشعاً لحركة الفواعل التي ســتعكس عاملها

له قوة جــذب تتصل قرشيا باملــكان الثابت ،إىل الجواين /النفيس عىل املكان وتسهم برسم صورته
مكان فني متحول متغــر طارد ،هذا التقاطع الحاد عــى املســتوى البالغي ،وهذا يســحب املكان

للمكان الواقعي ينكشــف مع مقاربــة املكان بنا ًء من بعــده الواقعي ومينحه تشــكالً داللياً مختلفاً.
عىل مرجعيته الواقعيــة وصوغه الفني .يف موضع إن املكان الواقعي(الجــر العتيق) يظهر كمكان
آخر من الرواية نجد املكان الواقعي يحرض بشكل متفاعل مع الشــخصية وحموالتها النفســية ،فثمة
مغايــر ،فاملكان هنا منعتق مــن الحدود املرجعية انعكاس للرتكيبة النفســية للشخصية عىل الجرس/
والواقعية ،وخاضع لهيمنة البعد البالغي ،إذ نلحظ النهر؛ وألن الشخصية مستلبة و تحت ضغط نفيس

أن املكان الواقعي يتشــكل عــى وفق مواضعات هائل ،ينعكس هذا عىل منظور الشخصية يف وصف
التخييل الروايئ.

الجرس والنهر ،فاملكان ذو التحديد الواقعي يعمل

(وقــف عىل الجــر العتيق ،يرى النهــر الذي منذ كمرآة عاكسة للبعد الجواين للشخصية ،وهذا يحرر
آالف السنني يشق طريقه ال يلوي عىل يشء ،يزرع املكان مــن بعده الفوتوغــرايف اإلحايل ،ومينحه
الخــر ّ
أن حلّت قدماه؛ لكنه ككل يشء اصطبغت بعدا ً تغريبياً يتناســب مع طبيعة الحكاية بشــكلها
عيناه بالســواد ،مياهه سوداء ،شــواطئه سوداء ،يراه اإلجاميل ،فحضور الشخصية الرئيسة فوق الجرس

منعكساً عىل صفحة السواد ،جسداً بال رأس ،نقطة

ما يف هذا الظالم الال متناهي الذي لبس كل يشء  ((( ..فارابا .11:
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لرتى صورتها منعكســة عىل صفحــة النهر؛ لكنها مكان معاد موحش طارد ،فالســياق املنتج للمكان
صورة جســد بال رأس ،وهذا يتناســب مع الصورة ليس ســياقاً خطياً ثابتاً ،إمنا سياق متموج متقطع،
الكليــة للمكان العمومي املعــاش يف هذا النص يجعل املكان متصل بالحدث الروايئ ورهيناً للبعد

الروايئ.

الزمني ومنظور الشــخصية ،فاملــكان الواقعي يف

إن املكان الواقعي خاضع لسلطة السواد التي تفرغ النص الــروايئ يتحلل من طبيعتــه األصلية ويعاد
املــكان الواقعي من جاملياته الطبيعية ،وتطوح بها تشكيله عىل وفق ترسيامت الفواعل الرسدية داخل

لصالح منظور الشــخصية النفيس ،فاملياه الجارية املنت الروايئ

تحت الجرس تعكس الصورة النفســية للشخصية،
وتتناغم مع طبيعة املكان بصورته االجاملية بوصفه

جسدا ً بال رأس ،وإذا حاولنا تتبع الحقل املعجمي

للمفــردات التوصيفيــة للجرس والنهــر وانعكاس

منظور الشخصية ســنجدها (سواد /سوداء /ظالم/
قاتم /المتناهــي) هذه التوصيفات للمكان الواقعي

تعيــد صياغة املكان وحدوده لتقــدم لنا مكاناً فنياً
يحايث البعد اإلحايل للمكان الواقعي ،من جانب

آخــر نجد حضور املــكان الواقعــي وهو محمل
بحموالت بالغية ،تعمل عىل تغريبه وإعادة ترسيم
حموالتــه عىل املســتوى اإلشــاري .إن املكان

الواقعي داخل النص يتعرض النحالل داليل وذوبان
ملرجعياته ،فنجد أن البعد البالغي يذهب يف نهاية
املقطع الروايئ ليعيد تشــكيل املكان الواقعي بعد

انحالله وتتحول املدينة كلها لــ(جسد بال رأس)،
فالصــورة الراعبة للمدينة تشــكلت كنتيجة حتمية

لفعــل العنف القائم عىل املــكان ،وهذا ما تعمل
البالغــة املكانية عىل تحديده ،كام تكشــف عن

تحويل املكان من مكان جميل عمومي أليف ،إىل

❊

❊

❊
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اعتبارها منــارات اتصال روحية أكرث من كونها

معامرا ً دينياً.

• يشــتغل املكان الواقعي عــر ثنائيتي الثبات/

• اهتمت الدراســات النقدية باملــكان ،وذلك

التحــول ،فالروايــة تتخذ من املوصــل مكاناً

وتؤكد عىل رضورة الفصل بني املكان املادي

يتشكل املكان الفني املحايك للمكان الواقعي

بسبب من أهميته الوظيفية داخل البنية الروائية،
اإلحــايل ،وبني املــكان الفني ،فــاألول هو

الصورة املادية الوثوقيــة للمكان ،يف حني أن
املكان الفنــي هو مكان فني لغوي يتشــكل
داخل البنية الروائية.

واقعيــاً؛ ولكن عــى مســتوى التمثل النيص
وهــذا املــكان ذو طبيعة متحولــة ومتحركة،
وخاضع لسلطة قرسية متارس عليه عنفاً ،يؤدي

إىل تحوالت جوهريــة ،تعمل عىل تصدع بنية
املكان وتفريغه من محتواه ودالالته.

• يتشــكل املكان التاريخــي يف الرواية بوصفه • إن املكان الفني يجتهد ليقابل املكان الواقعي،
رافعة حضارية ،تحيل لطبيعة الهوية الحضارية

ولكن عــى وفق اشــراطات املخيلة ،وليس

يف العراقة والقــدم ،وتجلــت فاعلية املكان

 /الفني هو مكان بالغــي خاضع لهيمنة البعد

ملدينــة املوصــل ،بوصفهــا مدينــة ضاربة

التاريخي عرب ثنائيتــي املحو/االثبات ،اثبات

املــكان التاريخــي الغاطس تحــت األرض،

الواقع واحاالتــه املكانية فاملــكان الواقعي
البالغي ،ولكنه يحتمي باألبعاد اإلحالية ألسامء
املكان الواقعي .

ومحو املكان الظاهر بســبب التدمري والتفجري • إن املــكان الواقعــي يتعرض لعمليــة إعادة
والتحطيم .

االنتــاج ،فثمة انحالل وامتصــاص لهذا النوع

• متظهرت األماكــن الدينية (جوامــع /كنائس/

من األماكــن ،انحالل لعنــارصه ،وامتصاص

النيص ،وحاولت الرواية إظهار طبيعة االتصال

مثل (االســم /الحدود الطوبوغرافيــة /تاريخ

معابــد /أديرة) بشــكل متوا ٍز عىل املســتوى
الروحي ،بني الشــخصيات واملــكان الديني،
فطبيعة عالقة الشــخصيات باملــكان الديني

تتكشف من خالل اللغة الروائية ،ولغة املكان
الدينــي كانــت ذات طبيعة عرفانيــة /صوفية،

تتناســب مع هــذا الرضب مــن األماكن عىل

ملرجعياته األســمية ،ذات الحموالت الوثائقية

املــكان) وهذا ســيؤدي إىل ظهــور املكان
الواقعي /الفنــي ،واملكان الفنــي هو ممكن

بالغــي يحتمي بالحــدود اإلحاليــة للمكان
األصل.
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الرتبية /جامعة املوصل ،رســالة املاجســتري،
بإرشاف :د .رافعة سعيد حسني الرساج .كانون

الثاين.2007 /
•االنرتنيت:

	•أهمية املكان يف النص الروايئ :آسيا ألبو عيل،
أكادميية من ســلطنة عامن،2005/10/11 ،
بحث عىل شبكة االنرتنت.
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