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ادلل ّخص

 لذا،حيتل ادلكاف موقعاً متميزاً يف ترتيب عناصر النص الروائي بوصفو احلاضنة الرئيسة للحدث والشخصيات والزمن
ّ
 ورواية (سلتل يف مقهى) للروائي علي،ادلكوف األوؿ من مكوانت الفضاء السردي مع الزمن السردي والرؤية السردية
ّ فهو
 وتطرح الرواية عنصر ادلكاف يف،ًحسُت زينل تشتغل على ادلكاف ادلرجعي (مدينة ادلوصل) وتستثمره استثماراً سردايً كبَتا
 تنمو ىذه القصة يف احلاضنة ادلكانية اخلاصة جبامعة ادلوصل،)قصة حب كبَتة بُت شخصية (رأفت) وشخصية (دالؿ
) وتنتهي ىذه القصة هناية فاجعة حُت تصارح دالؿ حبيبها وزوجها (رأفت،)كوهنا فضاء مركزاي من أفضية مدينة (ادلوصل
 وحُت مل يستطع (رأفت) تقبّل ىذا ادلوضوع،)أبهنا كانت على عالقة عابرة وفاشلة قبل معرفتها بو مع شخص يدعى (لؤي
) فصار ىو ادلختل يف مقهى بعد أف التقاه صديقو (وائل،زبص شخصيتو انتهى إىل اجلنوف
ّ وبفعل عوامل نفسية عديدة
. تبدأ الرواية ابدلكاف وتنتهي ابدلكاف دبا جيعل البحث ينظر إليها على أهنا رواية مكانية ابمتياز،وىو حبالة مزرية يرثى ذلا
.السرد/الرواية/ادلكاف/صباليات/الفضاء الروائي/ ادلوصل:الكلمات ادلفتاحية

Abstract:
The place occupies a privileged position in arranging the elements of
the fictional text, as it is the main incubator for the event, characters and
time, so it is the first component of the narrative space components with the
narrative time and narrative vision, and the novel (a defective in a café) by
novelist Ay Hussein Zainal works on the reference place (the city of
Mosul) and invests it as an investment A great narrative, and through the
place element, the novel presents a great love story between the character
(Raafat) and the character (Dalal). This story grows in the spatial incubator
of the University of Mosul as it is a central space in the shores of the city of
(Mosul), and this story ends tragically when she tells her lover Dalal And
her husband (Raafat) was that she had a fleeting and unsuccessful
relationship before her acquaintance with him with a person called (Loay),
and when (Raafat) could not accept this matter and due to many
psychological factors related to his personality, he ended up crazy, so he
became the psychopath in a cafe after he met his friend (Wael) It is in a
deplorable and miserable condition, the novel begins with the place and
ends in the place, which makes the research look upon it as a spatial novel
par excellence.
Key words: conductor / fictional space / aesthetics / place / fiction /
narration.
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مدخل( :ادلوصل) ىوية ادلكاف وعالمتو

يوصف عنصر ادلكاف أبنو العنصر التشكيلي األوؿ للفضاء السردي وىو (القاعدة ادلادية األوىل اليت ينهض عليها
النص ،ويستوعب حداثً وشخصية وزمناً ،والشاشة ادلشهدية العاكسة واجملسدة حلركتو وفاعليتو)(العويف ،ٜٔٛٚ ،ص
يتكوف من دوف أف يربز عنصر ادلكاف بكل قوتو ومالزلو وعالماتو ،وذلك ألنو
 ،)ٜٔٗفال ديكن للفضاء السردي أف ّ
خارجية أجز ِ
ِ
ائو ووضوحها ،إذ يتحدد فيو (موضع أو زلل ادراكاتنا وىو حيتوي...
الوسط السردي الذي يتصف بطبيعة
على كل اإلمدادات ادلتناىية ،وأنو نظاـ تساوؽ األشياء يف الوجود ومعيتها احلضورية يف تالصق وشلارسة وذباور
وتقارف)(دمحم ،ٜٔٛٗ ، ٕٓٓ٘ ،ص ٓ ،)ٕٛٔ-ٕٛتعطي للمكاف القيمة ادلطلوبة داخل كياف الفضاء العاـ للنص
السردي فهو دبثابة العمود الفقري للنص األديب.
يتشكل ادلكاف على ىذا النحو ابستقالؿ نسيب ووجود اثبت وراسخ ،وادللمح ادلميز لو ىو الوحدة ادلتكاملة للخواص
اليت يرتبط معها ويتفاعل هبا مع األشياء األخرى (النصَت ، ٜٔٛٛ،ص  ،)ٕٜفهو العنصر األوؿ الذي يشارؾ الزمن
والرؤية وعناصر التشكيل األخرى ،أل ّف ادلكاف يف ىذا السياؽ جيسد (احلاضنة االستيعابية واإلطار العاـ الذي تتحرؾ فيو
الشخصيات وتتفاعل معو ،وأي نص مهما كاف جنسو األديب ،ال بد أف يتوافر على ىذا العنصر ما داـ فعل احلكي ىو
األساس الذي ينطلق منو ويعود إليو ويتمظهر من خاللو وبوساطة آلياتو وقوانينو)(عبيد ،والبيايت ،ٕٓٓٛ ،ص ،)ٕٕٜ

وىو يف العمل الروائي يكوف على درجة عالية من التأثَت وادلرونة والتفاعل وادلشاركة ،حبيث ال ديكن للرواية أو ألي نص
أديب أف يشكل فضاءه األديب من دوف حضور فاعل للمكاف.
يؤدي ادلكاف على ىذا األساس دوراًكبَتاً وابلغ األمهية يف عملية اإلبداع عموماً ،ألف النص األديب ال بد لو من وعاء

حيتضن أحداثو(بغدادي ، ٜٜٔٚ،ص ٕٔ) ،ومن غَت ىذا الوعاء تبقى العناصر كلها سائبة بال رابط فتفقد عنصر

التماسك شلا يؤثر ذلك سلبياً على وحدة النص األديب.
يدخل ادلكاف يف األعماؿ الروائية بوصفو عنصراً أصيالً من عناصر البناء السردي إذ ال ديكن االستغناء عنو مطلقاً،
يكوف الفضاء السردي ،وادلكاف قد يكوف
فهو عنصر مركزي أساسي يتعالق مع الزمن ويتفاعل مع الرؤية السردية كي ّ
مكاانً متخيالً ال عالقة لو أبية مرجعية واقعية ويعتمد على خياؿ الروائي يف صناعتو وتشييده ،وقد يكوف ادلكاف الروائي
مرتبطاً دبرجعية واقعية معروفة يف مدينة بعينها ،إذ صلد كثَتا من مدف العامل ادلعروفة واقعيا حاضرة بقوة يف رواايت عادلية
وعماف
لعل مدينة (القاىرة) مثالً ىي ادلكاف الدائم يف كل رواايت صليب زلفوظ ،ومثلها بَتوت ودمشق وبغداد ّ
شهَتة ،و ّ
وتونس وديب وسائر ادلدف العربية واألجنبية اليت تعتمد على ىوية الروائي.
كانت مدينة ادلوصل مسرحا سرداي لكثَت من روائيي مدينة ادلوصل على ضلو خاص وروائيي العراؽ على ضلو عاـ،
مر التاريخ أحدااثً مهمة جعلت منها مدينة سردية ابمتياز ،ونتناوؿ يف ىذا
فهي مدينة مركزية يف العراؽ وشهدت على ّ
(سلتل يف مقهى)(زينل )ٕٜٓٔ ،للروائي علي حسُت زينل أحد روائيي زلافظة نينوى ،كانت مدينة
البحث رواية عنواهنا ّ
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(ادلوصل) ىي ادلسرح ادلكا ي ألحداثها على أكثر من صعيد ،وشكلت فضاءً روائياً استوعبت فيو ادلكاف ادلرجعي وتفاصيلو
وجزئياتو مع الزمن ادلرتبط ابدلكاف ،فضالً عن الرؤية اليت تسهم يف بناء الفضاء من خالؿ تفاعلها ادلستمر مع ادلكاف
والزمن السرديُت ،حبيث ديكن استيعاب الفضاء ادلديٍت يف الرواية حبركية الشخصيات الرئيسة على مسرح احلدث ،إذ مل
زبرج أحداث الرواية عن ىذا الفضاء ادلكا ي بشكلو احملوري الكبَت ،دبعٌت أف الرواية يف فصوذلا األوىل كانت ذبري أحداثها
يف ريف مدينة ادلوصل ،مث ما لبثت بعد أف تطورت حركة الشخصيات أف صارت مدينة ادلوصل ىي ادلكاف الروائي ادلغلق
على األحداث وتفاصيلها ورلرايهتا.
تقدـ الرواية رلموعة كبَتة من الشخصيات لكن الشخصيات األساسية ىي شخصية (رأفت) وشخصية (دالؿ)
وشخصية (وائل) وشخصية (لؤي) ،وصلد أ ّف طبيعة األمساء اليت اختارىا الروائي لشخصيات ىذه الرواية تتالءـ مع الفضاء
الثقايف العاـ لألمساء ادلتداولة يف مدينة (ادلوصل) ،حيث تكثر ىذه األمساء فيها على ضلو واسع وكثيف دبا جيعل الفضاء
الروائي حاوايً للمستلزمات السردية بشكل منوذجي ،فاختيار ادلكاف الروائي ينبغي أف ال يتوقف عند حدود اسم ادلدينة
دلكملة ،وىو ما فعلو الروائي ىنا على ضلو متكامل تقريباً يف العناية حبيثيات
فقط بل كل ما يتعلق بتفاصيلها الرؤيوية ا ّ
ادلكاف وقدرتو على ضبل الرؤية السردية.
تظهر ادلدينة يف الرواية إبحدى صفاهتا الكثَتة ادلعروفة شعبياً على نطاؽ واسع وىي (مدينة احلدابء) نسبة إىل منارة
احلدابء يف (جامع النوري) إذ يشتهر ىذا اجلامع دبنار ِتو احملدَّبة ضلو الشرؽ ،وىي اجلزء الوحيد ادلتبقي يف مكانو من البناء
األصلي ،عادة ما تقرف كلمة احلدابء مع ادلوصل وتعد ادلنارة أحد أبرز اآلاثر التارخيية يف ادلدينة ،وأييت ذكرىا على لساف
الراوي الذايت يف الرواية:
توقفت إحدى
كنت على وشك أ ْف أفق َد بقااي األمل كي أزمع ادلضي مشياً صوب الشرؽ اآلمن ،وقتما
ْ
(و ُ
من معو قائالًَّ :
إف
السيارات صدفة فأقلَّتٍت بعد فًتة وجيزة إىل أقرب مكاف ،وكنت أمسع السائق خياطب ْ

تعم مدينة احلدابء ().زينل ،ٕٜٓٔ ،صٔٔ)
حركةً للتمرد ىا قد بدأت ُّ

يظهر ادلكاف ادلوصل أوؿ ما يظهر يف ىذه الرواية هبذه الصفة اليت اشتهرت هبا ادلدينة ،وخيضع الفضاء الروائي اخلاص
دبدينة ادلوصل ألحداث الرواية من خالؿ فعالية شخصياهتا الرئيسة ،اليت تتح ّدث عن قصة احلب بُت شخصية (رأفت)
وشخصية (دالؿ) يف رحاب جامعة ادلوصل ،حيث يكوف الفضاء اجلامعي يف ادلدينة ىو الفضاء األرحب ذلذه القصة اليت
حيرض على ىذه ادلشاعر اإلنسانية اجلميلة ،وقد
التقى فيها (رأفت) مع (دالؿ) ونشأت بينهما قصة حب ،حيث ادلكاف ّ
كل ما سبقها من مشاكل حاولت إعاقة الوصوؿ إىل ىذه النهاية السعيدة.
انتهت ابلزواج يف هناية ادلطاؼ مع ّ
إ ّف ظهور ادلدينة يف الرواية بصفة (مدينة احلدابء) دينحها فضاء سردايً واسعاً على ادلستوى العالمي ،فمنارة احلدابء
ىي العالمة األبرز يف ادلدينة حبكم أهنا تبدو دلن يراىا وكأهنا زلدودبة ،وىي صفة رافقتها وأصبحت جزءاً من فضائها
ادلكا ي ادلديٍت على ضلو واسع مقًتف ابلتاريخ واحلضارة والدين وغَتىا من ادلعا ي ،دبا جيعلها تكتسب ىوية خاصة هبا
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تضاؼ إىل أمسائها وصفاهتا األخرى ،فهناؾ الكثَت من الصفات واألمساء اليت عرفت هبا مدينة ادلوصل قدديا وحديثا
بوصفها من ادلدف العربية القددية.
قد يكوف الروائي اختار ىذه الصفة اخلاصة للمدينة (احلدابء) على ضلو يتوافق مع ىوية احلدث الروائي احلاصل فيها،
حيث تنتهي حياة (رأفت) مع (دالؿ) هناية مأساوية تستجيب لعنواف الرواية (سلتل يف مقهى) ،وما ىذا ادلختل سوى
شخصية (رأفت) بعد أف يعيش شكوكاً قاتلة حُت عرؼ بوجود عالقة عابرة ال قيمة ذلا بُت (دالؿ) وشخصية عابثة امسها
(لؤي) ،وعلى الرغم من أف (دالؿ) ىي اليت اعًتفت لزوجها وحبيبها (رافت) هبذه العالقة العابرة قبل أف تتتعرؼ على
ربمل الضغط النفسي (ادلَرضي) فاهنار وانتهى إىل رجل سلتل بعد أف ترؾ زوجتو وحياتو
(رأفت) ،غَت أ ّف (رأفت) مل يستطع ّ
َ
كلها.
يعٍت أف حي اة شخصية (رأفت) أشبو هبذه احلدابء ادلائلة يف مسَتة حياتو مع حبيبتو وزوجتو (دالؿ) ،قامت على
أسس صحيحة لكنها انتهت هناية مأساوية فاجعة ،ىذا إذا أردان أف نربط بُت صفة مدينة ادلوصل (احلدابء) وبُت طبيعة
احلياة والتجربة اليت عاشتها ىذه الشخصية الرئيسة يف الرواية ،دبا أ ّف ادلدينة ىي ادلسرح الفعلي اليت جرت على أرضها كل
أحداث الرواية من البداية إىل النهاية.
تتحرؾ شخصية (رأفت) يف ىذا اجملاؿ بداللة شخصية (دالؿ) وىي تضغط على ادلكاف كي يشكل ىويتو وينتج
داللتو وعالمتو ،دبا يؤسس للفضاء السردي الذي تشتغل الرواية على بنائو داخل رؤية سردية تتفاعل فيها الشخصيات مع
األمكنة:
(يف اليوـ التايل قصد (رأفت) ادلكتبة العامة من جديد ،وأثناء دخولو قاعة ادلطالعة ألقى نظرة طويلة مسح

فلم جيد ما يبحث عنها .فارأتى اجللوس يف زاوية غَت مشغولة واضعاً كتبو على
هبا ادلكاف طوالً وعرضاً ْ
الطاول ة بشيء من الضجر ،وكاف ابستطاعتو من خالذلا مراقبة الباب عن كثب .كانت يف السماء غيوـ
سلملية خالية من ادلطر ،ورؤوس الورود مشرئبة من احلديقة اجلانبية تُباف ابلكاد عرب فتحات الستائر
العمودية ،إذ كانت النوافذ إىل اخلارج متعددةً وواسعة ().زينل ،ٕٜٓٔ ،صٕٓ)

تظهر صورة مكانية خاصة ىي (ادلكتبة العامة)كي تكوف مسرحاً سردايً روائياً للحكاية بربوز الوحدات ادلكانية
ادلكونة لفضائو (قاعة ادلطالعة/ادلكاف طوال وعرضا/زاوية غَت مشغولة /الطاولة/الباب/احلديقة اجلانبية/فتحات الستائر
ّ
العمودية/النوافذ) ،وىي تفاصيل وجزئيات مكانية تؤثث ادلكاف دبا يصلح لوالدة احلكاية ادلنشودة ،وىي كلها زبضع
لبحث شخصية (رأفت) عن شخصية حبيبتو (دالؿ) ،فيقوـ رأفت دبعاينة ادلكاف ومسح تفاصيلو ومكوانتو بدقة ليصل
أخَتا إىل مبتغاه.
رباوؿ شخصية (رأفت) يف مشهد مكا ي آخر من مشاىد التفاعل ادلكا ي احليوي مع شخصية احلبيبة (دالؿ) أف
تتحرى األمكنة وتفاصيلها بشمولية أكثر وسعة أمشل:
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(كانت ىناؾ ثػُلَّة من الطالب والطالبات حييطوف ابدلظلة القرميدية جبوار تقاطع الصناعة ،وآخروف يتنزىوف
من
مكملُت بعضهم بعضاً ابحلكاايت الشيَّقة والنكات اجلديدة أو حىت ادلنحلَّة .ويف الشارع الفرعي شبَّةَ ْ

كاف بصحبة فتاة قد تشربت وجنتاىا حبمرة خفيفة ،ومها ينسجاف على ما يبدو حكاية عذبة ،ويرسياف

اللبنات األوىل آلصرة قيد اإلنشاء.كاف ذلك ربت شجرة مكتظة ابألوراؽ والظالؿ والعصافَت.

بعد جولة قصَتة قالت (دالؿ):

أال ديكن أ ْف نتَّخذ قسطاً من الراحة ىنا يف ىذا ادلكاف اجلميل ريثما حيُت موعد ااحماضرات
وكانت ادلصطبةُ حجراً ابرداً معرضاً للهواء الطلق شلَّا دعا (رأفت) لتناوؿ بعض من قطع الكارتوف وفرشها
يف ادلكاف ،وقاؿ بلطف:

وخاصة ربت ىذه الشجرة ابلذات اليت سبقت وأ ْف امتلكناىا ابدلشاعر يوماً ،و َّ
كأَّنا أصبحت
فكرة سديدة،
َّ
ت بنا َّ
عشاقاً ضلتمي هبا ،وضلن االثناف ننطق معاً وللوىلة األوىل أبحلى كلمة كانت ذلا
ُملْكاً لنا منذ أ ْف َّ
أحس ْ

صدى يف أرجاء الكوف( ).زينل)ٕٗ ،ٕٜٓٔ ،
ً

تتحرؾ رغبة الوصف ادلكا ي على احمليط الذي يرصد حركة الطالب والطالبات حوؿ ادلكاف ويف داخلو ،إذ يبدأ
ادلشهد هبذه اللقطة (كانت ىناؾ ثػُلَّة من الطالب والطالبات حييطوف ابدلظلة القرميدية جبوار تقاطع الصناعة ،وآخروف
يتنزىوف مكملُت بعضهم بعضاً ابحلكاايت الشيَّقة والنكات اجلديدة أو حىت ادلنحلَّة ،).حيث تتسلط كامَتا الراوي عن
ادلعربة عن ىوية معينة وعالمة معينة تنتمي للفضاء اجلامعي اخلاص ،وىو فضاء
بُعد لتصوير ىذا ادلشهد بتفاصيلو ادلكانية ّ
صبيل يوفر لقصة حب (رأفت ودالؿ) مناخاً صاحلاً ،يسهم يف تطوير الفكرة على مستوى العالمة السردية اليت ينبغي أف
تظهر يف ىذا اإلطار.
ينحو ادلشهد الثا ي من ادلنظر الروائي السردي ضلواً رومانسياً أيضاً مشبعا ابلعالمات والدالالت اجلميلة حلياة ادلكاف
من كاف بصحبة فتاة قد تشربت وجنتاىا حبمرة خفيفة ،ومها ينسجاف على ما يبدو حكاية عذبة،
(ويف الشارع الفرعي شبَّةَ ْ
ويرسياف اللبنات األوىل آلصرة قيد اإلنشاء.كاف ذلك ربت شجرة مكتظة ابألوراؽ والظالؿ والعصافَت،).على ضلو جيعل
الفضاء السردي مستعداً لقبوؿ اخلطاب الذي ينوي الراوي تسجيلو يف قلب ادلكاف ،ودبا خيدـ فكرة بناء ىوية خاصة
للمكاف اجلامعي بوصفو جوىراً مكانيا أساسيا (بعد جولة قصَتة قالت (دالؿ):أال ديكن أ ْف نتَّخذ قسطاً من الراحة ىنا يف
ىذا ادلكاف اجلميل ريثما ربُت موعد احملاضرات؟) ،إذ يشرع احلوار بُت الشخصيتُت الرئيستُت ابلظهور.
فتبدأ دالؿ احلديث ادلكا ي الذي يشغلها هبذه الصورة ،مث حياوؿ رأفت أف جيعل ادلكاف مناسباً ذلما (وكانت ادلصطبةُ
حجراً ابرداً معرضاً للهواء الطلق شلَّا دعا (رأفت) لتناوؿ بعض من قطع الكارتوف وفرشها يف ادلكاف ،)،كي جييب على
تساؤؿ دالؿ وىو سَتة ادلكاف وسَتهتما فيو حيث يكتسب ادلكاف ىويتو من خالؿ اترخيهما فيو(وقاؿ بلطف :فكرة
وخاصة ربت ىذه الشجرة ابلذات اليت سبقت وأ ْف امتلكناىا ابدلشاعر يوماً ،و َّ
كأمنا أصبحت ُم ْلكاً لنا منذ أ ْف
سديدة،
َّ
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صدى يف أرجاء الكوف،).
ت بنا عشَّاقاً ضلتمي هبا ،وضلن االثناف ننطق معاً وللوىلة األوىل أبحلى كلمة كانت ذلا
َّ
أحس ْ
ً
والسيما أف عنصر ادلكاف بقيمتو الفضائية يربز يف (الشجرة/امتلكناىا ابدلشاعر يوماً َّ
/كأمنا أصبحت ُملْكاً/عشَّاقاً ضلتمي
هبا/ضلن االثناف/أحلى كلمة/ذلا صدى يف أرجاء الكوف) ،إذ احتشد ادلكاف ابدلشاعر واكتسب ىويتو هبذه الصفة وما
تنطوي عليو من وعود سردية قابلة يف مستقبل ادلنت السردي.

شخصية (رأفت) :ادلكاف والرؤية

يع ّد ادلكاف على مستوى الرؤية الفضائية اجملردة يف درجة عالقتو ابلشخصية (مساحة ذات أبعاد ىندسية :وطبوغرافية
ربكمها ادلقاييس واحلجوـ ،ويتكوف من مواد ،وال ربدد ادلادة خبصائصها الفيزيقية فحسب ،بل ىو نظاـ من العالقات

اجملردة فيستخرج من األشياء ادللموسة بقدر ما يُستمد من التجريد الذىٍت أو اجلهد الذىٍت اجملرد)(عثماف ،ٜٔٛٙ ،ص

يكونو من رؤية يف رلاؿ
 ،)ٚٙفهو على ىذا النحو ال يُقاس دبا ينطوي عليو من ىذه األبعاد الرايضية واحلسابية بل دبا ّ
السرد ،فهو يف رلاؿ النص السردي يكتسب معٌت جديداً خارج مفهوـ ادلساحة الطوبوغرافية ،وىذا ادلعٌت ىو ادلعٌت
السردي ادلطلوب داخل فضاء السرد الروائي.
إذ إ ّف عالقة ادلكاف ابحلدث السردي عالقة تالزـ وربايث وتفاعل ،أي أ ّف(الصلة بُت ادلكاف واألحداث تالزمية؛ إذ
ال نتصور النظر إىل األحداث دبعزؿ عن األمكنة اليت تدور فيها ...وانطالقاً من ربديد العالقة بُت ىذين العنصرين ديكن
النظر إىل الشخصيات من حيث الداللة ع لى تطور احلكاية بُت البداية والنهاية ،وىكذا تتشابك األجزاء لتعرض لنا وحدة
النص)(زعفراف ،ٜٔٛ٘ ،ص ٕٓ) ،اليت ربظى أبعلى درجات التماسك والصَتورة السردية ادلعربة عن تفاىم العناصر
النص ادلمكن.
وتفاعلها ضلو إنتاج ّ
ال أتيت أمهية ادلكاف يف النص الروائي بوصفو اخللفية ادلناسبة لألحداث فحسب ،وإمنا بوصفو عنصراً حكائياً قائماً
بذاتو يشكل اللبنة األوىل يف مفهوـ الفضاء ،فضالً عن العناصر الفنية األخرى ادلكونة للسرد الروائي(عزاـ ،ٕٓٓ٘ ،ص

ادلكونة لو ،ألف ادلكاف يُعٌت بو يف
٘ ،)ٙدبا جيعل الرؤية السردية للمكاف زبتلف من بيئة إىل أخرى حبسب طبيعة الثقافة ّ

كل ثقافة على ضلو سلتلف ومغاير ،وأف كل ثقافة مهيأة الحتواء أماكن سلتلفة وتتضمن مراتب متباينة من األمكنة(ىاؿ،

النصي دبرجعياتو ادلتنوعة.
 ،ٜٜٔٚص  ، )ٖٜفال ب ّد إذاً من استقباؿ األمكنة الروائية دبقياس ثقافة الفضاء
ّ
لذا يتسع ادلكاف ألنو ثقافة ليشمل العالقات بُت األمكنة والشخصيات واألحداث وىو فوقها كلها ليصبح نوعاً من
اإليقاع ادلنظم ذلا(حبراوي ،ٜٜٔٓ ،ص  ، )ٕٜومن بُت كل ىذه العناصر السردية التشكيلية يظل ادلكاف العنصر الفاعل
األبرز يف تكوين الشخصية ،أيخذ منها ويعطيها ،ويرتبط حبركتها دبا يدفع أبفعاذلاإىل األماـ دائماً(النابلسي ،ص ،)ٜٙأل ّف
ادلكاف على ىذا النحو ىو الذي يصيغ (ادلالمح العامة للشخصية وسبيزىا عن غَتىا حيث األمكنة تنتج شخصياهتا
ادلتمايزة ادلختلفة :الشخصية الصحراوية ،اجلبلية ،ادلدنية ...حيث كل منها تناصب اآلخر ،االختالؼ والتمايز يف
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ادلستوايت اجلسدية والنفسية واالجتماعية)(حسُت ،ٕٓٓٓ ،ص ٗٓٔ) ،وعلى ىذا األساس تتكوف الرؤية اليت تعطي

للشخصية مناخها السردي ادلناسب كي تقوـ بدورىا الفاعل يف طبقات احلدث الروائي.
سلتل يف مقهى) ألهنا
ربتل شخصية (رأفت) بكينونتها ادلكانية اخلاصة القسم األكرب من مساحة السرد يف رواية ( ّ
ّ
الشخصية احملورية اليت ذبري حوذلا األحداث واألمكنة كلها تقريباً ،من بداية عتبة العنواف وحىت هناية الرواية حيث تضيع
خضم عدـ قدرهتا على وعي احلالة واستيعاب صورهتا ،وىي تبدأ بداية رومانسية وصفية يصور فيها
ىذه الشخصية يف
ّ
الراوي ىذه الشخصية يف سبثالهتا ادلكانية داخل فضاء مدينة ادلوصل:
(كاف رذاذ ادلطر الناعم ينزؿ ٍ
بتأف ،وكانت السماء ملبَّدةً بسحب متجانسة ،ما لبث أف احتشدت بعض
ُ
قطراتو على زجاج النافذة ،وراحت تتدافع أو تتحد مع بعضها لتش ِّكل بلورات تنحدر يف رلا ٍر شبو
مستقيمة ،وأحياانً كانت تتعثر قليالً مثَّ ذبري بشكل ِّ
متعرج .وكانت نظرات (رأفت) زبًتقها إىل حيث

ملتقى الشارع الفرعي ادلبتل ،إذ يزداد دلعاانً بينما ينحٍت يف هنايتو البعيدة .وكأف ىناؾ أمراً ما ،حداثً روحياً
على وشك الوقوع .وراح خياطب نفسو أبمل:

«الشوارع ادلنداة معبَّقة برائحة ادلطر ،وىذه اجلادَّة اليت أمامي مضاءة ابلبلل واحليوية ،وخلف ذاؾ
يتكوف هبدوء ،وراح جيذبٍت ،ويشدَّين إليو كالسحر منذ أسابيع عدَّة .ال أدري
ادلنعطف البعيد شيء ما شرع َّ
التسرع قبل التثبُّت من
التأين يف اخلطوات وعدـ ُّ
إ ْف كانت شبَّةَ بدايةٌ ذلذا الشعور الناشئ أـ الَّ ،
علي إذف ِّ
ىذا األمر ،فالبداايت ىي منعطفات خطَتة للزمن يف حياة الناس يتطلَّب توخي الدقَّة واحلذرَّ ،
ألهنا قد

تكوف ذات شأف عظيم»  .وبعد عبور حافلة الطالب اليت كاف ىو أحد ركاهبا تقاطع اجملموعة الثقافية
الغاصة ابلبشر ،والعرابت وااحماؿ التجارية َّ
والبقالُت الصابرين يف زوااي دكاكينهم الصغَتة)( زينل، ٕٜٓٔ ،
َّ

ص)ٖٜ
تسمى
ىذه الصورة السردية تلتقط حركة الشخصية يف حيّز مكا ي داخل منطقة شديدة احلركة قرب جامعة ادلوصل ّ
تضم كليات جامعة ادلوصل يف مدينة جامعية كبَتة أسهمت يف ربويل ادلنطقة إىل منطقة دائمة
(اجملموعة الثقافية) ،اليت ّ
احلركة ومتجوىرة مكانياً ،وفيها نشاط اجتماعي وثقايف كبَت جداً.
ودبا أ ّف الفضاء ىو فضاء جامعي أكادديي فال ب ّد أف تكوف (القراءة) دبعناىا الثقايف والرؤيوي ىي جوىر ىذا ادلكاف
وأداتو األوىل واألبرز ثقافياً ،على النحو الذي يؤلّف رؤية ادلكاف ورؤايه الفضائية داخل الفضاء السردي العاـ للمكاف
الثقايف ،فتظهر داخل اىتمامات الشخصية الروائية مناخات ثقافية وفكرية متعددة ذبعل من الرؤية السردية رؤية انفذة
وفاعلة ومنتِجة ،ربكي مناذج من قراءاتو اليت يطور هبا فكره وسلوكو ورؤيتو للحياة ،ويكوف مؤىال للقياـ ابلدور ادلوكل لو يف
تفاصيل الرواية وأحداثها وعالقاهتا:
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(أما يف أوقات الفراغ فكاف ِّ
يكرسها للتجواؿ دبفرده يف األجزاء غَت ادلكتظة من احلدائق الرحبة ،أو
َّ
ينضوي بُت الزىور الفاتنة متنقالً بينها كالنحلة ذبتذبو تلك ادلصاطب احلجرية األنيقة ،ليغرؽ يف ال هنائية
التأمالت وأحالـ اليقظة.

يهم الدخوؿ إىل ادلكتبة ادلركزية:
وخاطب نفسو قائالً وىو ُّ

«يف األسبوع ادلنصرـ سبق وأ ْف قضيت وقتاً شلتعاً مع (سيسيليا) إحدى بطالت رواية (السأـ) أللربتو
تعد مغرية جداً حلثِّي على قر ٍ
مورافياَّ ،إَّنا أجواء ىذا اليوـ ُّ
اءات أشد هنماً ،يوـ رائع ألبدأً مع زخات ادلطر

حكاية (جيليات) لعلٍَّت أتعرؼ على ذلك الفىت ادلتفاين يف رواية «عماؿ البحر» لفيكتور ىوجو ،وأقدر
حجم تضحيتو ،وكيف كانت؛ كما استهوتٍت كثَتاً خالؿ مقدمتها ادلختصرة») (زينل ،ٕٜٓٔ ،ص)ٗٛ

تكشف رؤية الشخصية دبعناىا الفاعل يف فضاء السرد الروائي ،وىي
إ ّف ىذه الطبقة من طبقات ادلنت السردي للرواية ّ
تدعم حضور الشخصية يف جانبها الثقايف اخلاص بتكوين الشخصية الثقافية ،وال شك يف أف سرد ادلقروءات اليت
سبوهنا دبزيد
اضطلعت هبا الشخصية تفتح مساراّ آخر يف السرد ،من أجل إضافة حكاايت جديدة تغ ّذي احلكاية األصل و ّ
من احلكي والسرد ،لكن الشخصية الرئيسة تبقى ذات حراؾ قوي يف دائرة السرد وىي تشغّل كل احلواس ادلتاحة ،لتؤكد
حضورىا ادلميز يف طبقات الرواية ومساحاهتا ادلمكنة حىت يتطور احلدث الروائي يف ادلسار اجلوىري األساس:
وىن يتناقشن ربت الشرفات َْزلميات من البلل ديضغن
(كانت عيناه تبحثاف عنها بُت حشد الطالبات َّ
خيطو َف يف ادلمرات وعلى األرصفة ذات األلواف القرميدية الالمعة ،ويب َد ْو َف ىادائت مشرقات
اللباف ،أو ْ

مهس من الكالـ .كاف يبحث عن تلك الفتاة
كاحلمائم ،وأحياانً كاف يُسمع فوؽ ادلصاطب ادلستطيلة ٌ
مرة بشكل خاطف قرب منزذلم الراقي ذي
ابلتذاذ وذلفة ،واليت كاف قد إلتقاىا ابلصدفة قبل فًتة وجيزةَّ ،
ومرة اثنية دلَّا علم َّ
أبهنا طالبةُ كلية تدرس
أي كالـَّ ،
الطابقُت ،حُت تبادال سويةً ابتسامات اإلعجاب دوف ِّ
اإلنسانيات يف اجلامعة ذاهتا .حُت قاؿ ذلا بشفاه مرذبفة:

 -أأنت طالبة جامعية

فأجابت إبجياز:
 -أجل

أي رلاؿ
-حسناً يف ِّ

اآلداب) (زينل ،ٕٜٓٔ ،ص)٘ٙأنتجت فعالية البحث ىذا التعارؼ الذي وفّر للشخصية معرفة موجزة عن اآلخر األنثى (طالبة جامعية) ،على النحو
الذي تتحوؿ فيو ىذه الشخصية األنثوية اجلديدة يف حياة شخصية (رأفت) حداثً جديداً ال ب ّد من متابعتو وتطوير
اذلم والشغل الشاغل حبثاً عن انفذة جديدة يف احلياة ديكن أف يشرؽ منها حلن احلب ،والسيما أف
مسَتتو ،حبيث صارت ّ

مجلظ درادات موصليظ ،الطدد ( ،)85آيار  -2120شوال0442هـ
()43

مجلظ درادات موصليظ
مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ ،تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ
ISSN. 1815-8854

ادلكاف أصبح معروفاً وزلصوراً يف بقعة ميدانية ىي (كلية اآلداب) اليت ذلا حضور ابرز يف ىذا اجملاؿ ،وبوسعو البحث عنها
مىت تشاء يف ىذا احليز ادلكا ي احملدود ابسم الكلية (اآلداب):
(ملْ حيالفو احلظ ذلك النهار ،وملْ يتح لو برؤيتها يف ادلكتبة ،شلَّا حدا بو إىل اختصار ااحماضرات األخَتة
ليتسٌت لو التفتيش عنها يف أماكن أخرى .فذىب إىل اندي الطلبة لعلَّها تتواجد ىناؾ .وكاف الطالب
والطالبات منهمكُت حيتسوف ادلشروابت الغازية والشاي وبعض العصائر ادلعلَّبة ،أو يتناولوف وجبات سريعة
ٍ
من يتوقف
مثل الفطائر َّ
احلارة وسط تبادؿ لألحاديث الشيِّقة واالبتسامات بوجوه مشرقة ابلتفاؤؿ ،ومنهم ْ

َّ
خرب ىاـ من أحدىم( ).زينل ،ٕٜٓٔ ،صٓ)ٙ
عن ادلضغ قليالً إذا ما كاف َشبة ٌ

تستثمر شخصية (رأفت) كل األمكنة (ادلكتبة/اندي الطلبة) للبحث عن احلبيبة اليت صارت جزءاً أصيالً وفاعالً من
ربرؾ فضاء احلدث ،ويف
ادلكاف وفيو ،وصار ادلكاف على ىذا النحو ىو ادلساحة اليت تؤلّف طبيعة الرؤية السردية اليت ّ
مقابل ىذه األمكنة اجلامعية اليت ربتوي احلدث وتغذيو دبزيد من احلكي والسرد يف سياؽ تشكيل الرؤية السردية العامة،
تظهر أمكنة أخرى خارج ىذا الفضاء اجلامعي ذلا أتثَت عميق يف سليلة الشخصية ادلوصلية على ضلو عاـ ،وشخصيات
الرواية على ضلو خاص ،إذ تروي شخصية (وائل) حركتها يف ىذه األمكنة بعد الغياب ادلأساوي للصديق (رأفت) إذ
تتحرؾ ىذه األمكنة ضمن رؤية جديدة يف مسَتة احلدث الروائي ادلركزي ،فيما يتعلّق دبصَت شخصية (رأفت):
ّ

(اجتزت سينما ضبورايب دبسافة قليلة ووجلت إحدى ادلقاىي الصغَتة ،كاف صاحب ادلقهى بديناً بصدريتو
ُ
البيضاء منهمكاً بعملو مع أابريق الشاي يردد بصوت خافت ويدندف ما كاف يغٌت يف الراديو كطاووس
جلست يف الزاوية
ضي ذي الطابقُت.
أبيض ،وقد أصبح لونو وردايً من حرارة ادلشعل ،ومن السماور الف ِّ
ُ

شاب يرتدي ثياابً
األخَتة أقرأ يف كتاب( :األايـ) للمؤلف العريب الكبَت طو حسُت .كاف جيلس إىل جانيب ٌ
مرة،
كل َّ
مغربَّة لعامل بناء بعينُت ضبراوين يبدو أنَّو مل يكن قد شبع نوماً يف الليلة الفائتة ،أيخذه النعاس ُّ
فينحٍت برأسو للحظات مثَّ يعتدؿ ،وحي ِّدؽ حولو مثَّ يعود إىل وضع الًتاخي رلدداً ،وىكذا كاف يقاوـ ذلك

َّ
َّ
رجل كهل سبأل فمو أسناف معدنية ال ُّ
يكف عن الضحك
دبشقة ليبقى يقظاً .ويف اجلهة الثانية كاف شبة ٌ
احتسيت
والثرثرة ،ال يستطيع االمتناع عن االلتفات دييناً ومشاالً مستجدايً االنتباه واجملاملة من اآلخرين.
ُ
فطلبت أخرى .ويف ىذه األثناء ،كاف رجل فارع الطوؿ بشعره اجملعَّد وحليتو
كأساً من الشاي وكاف لذيذاً
ُ
جير خلفو أمساالً قذرة ليقف يف مدخل ادلقهى .كاف رلنوانً جاء ليشرب الشاي
الكثَّة ومالبسو الرثَّة ُّ
فكرت للحظات بلغة الذاكرة
عيٍت.
ُ
ويستعطي .وريثما رفع الكأس إىل شفتيو أصبح نظره مستقيماً سباماً يف َّ
ُدغت:
ُ
واستنجدت هبا ،وعرفتو للتو ،فرحت أاندي أبعلى صويت مبهواتً فاقداً صوايب كأنٍَّت ل ُ
(رأفت)! فتقدـ يف احلاؿ ريثما مسع ندائي حىت بلغٍت ،وكنت أحًتؽ شوقاً أل ْف أحضنو بعنف َّإال َّ
أف خشييت
من اآلخرين حالت دوف ذلك ،فأجلستو إىل جانيب بوداعة رغم اتِّساخو ابلعرؽ ورائحتو الكريهة ،وكانت
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أعُت احلاضرين زبًتقنا ابستغراب و َّ
كأَّنا كانوا متَّفقُت على أ ْف خياطبوا أنفسهم ابلقوؿَّ :
إف ىذا ألمر مريب!
ورَّدبا ُّأهتِمنا على أننا من رجاؿ ادلباحث .وقلت خبفوت لئال يسمعنا الناس والدموع تًتقرؽ يف عيٍت:
_ ىل حقاً أنت (رأفت) ،جاري العزيز

فأجاب دوف أ ْف تتأثر ذاكرتو بلوثة اجلنوف ،كرجل عاقل أرتضى لنفسو أ ْف يغيب عن اجملتمع وديارس عزلتو
الذىنية بطريقة معيَّنة ،ويعيش أكثر أنواع الوحدةِ تعاسةً:
_ أجل ،وأنت (وائل) أليس كذلك

وتسمرت نظراتنا يف األعُت ،و َّ
كأف الزمن قد توقف للحظات ،كانت
مثَّ صبدان يف جلودان
اللحظات حامسةً
َّ
ُ
مريعة حقاً َّ
سقطت من شاىق نفسي ،وبت مذىوال من ىوؿ
أين
ُ
كأهنا مقتبسة من انر اجلحيم ،وأحسب ِّ
احلالة ال أميِّز األشياء وقلت ٍ
بتأس كبَت وكم أسفٍت أ ْف أراه هبذا الشكل:

أصبحت ىكذا ماذا دىاؾ ) (زينل ،ٕٜٓٔ ،ص )ٙٚ
_ آه اي (رأفت) دلاذا
َ
يع ّد ىذا ادلشهد يف ىذا السياؽ ادلشهد األكثر مأساوية يف الرواية ،وىو (ادل ْحَرؽ) السردي اجلوىري يف فضاء السرد
َ
الروائي عموماً ،ففي ىذا ادلكاف (ادلقهى) يعثر (وائل) بطريقة ادلصادفة عن صديقو ادلختفي (رأفت) وقد بلغ حالة يرثى
ذلا ،وىنا تتماثل الرؤية السردية لالكتماؿ عن طريق حصوؿ الربىنة السردية على فرضية العنواف (سلتل يف مقهى) ،ليكوف
ىذا ادلختل ىو (رأفت) بعد أف أكلتو الغَتة حُت اعًتفت لو (دالؿ) بعالقتها السابقة العابرة مع (لؤي) ،ومل يتم ّكن من
تفسر ضحالة فكر شخصية (رأفت) ،وردبا
استيعاب ىذه القضية وأودت بو إىل حافة اجلنوف واالختالؿ العقلي يف معادلة ّ
يكوف فشلو يف إهناء الدراسة اجلامعية فضالً عن إخفاقاتو األخرى يف احلياة جعلتو ىشاً فكرايً هبذه الدرجة.
ديثل ىذا ادلشهد الصورة الرؤيوية اليت صاحبت ذبربة شخصية (رأفت) يف خضم ىذه التجربة اإلشكالية يف حياتو مع
مدواي ومل يتم ّكن من احتواء األزمة العاطفية على بساطتها ،أل ّف خزين
(دالؿ) ،حيث انكسرت شخصية (رأفت) انكسارا ّ
ىذه الشخصية من العذاابت واخلسائر والفقداانت ال يسمح ذلا أف تتعامل حضارايً من قوة التأثَت النفسية الضاغطة على
يتعرؼ على شخصية صديقو (رأفت) يف ىذا
رؤية الشخصية ،فاهنارت ىذا االهنيار
ّ
ادلدوي الذي جعل الصديق (وائل) ّ
الوضع ادلزري الذي ال شفاء منو.
ومل تبق حلقة شخصية (لؤي) مفقودة أو غامضة يف فضاء الرؤية السردية للرواية ،حيث اكتشفت شخصية (وائل)
يتعرؼ (وائل) على (لؤي) الذي
حيل لغز ىذه احللقة ،إذ ّ
إثر دخوذلا السجن يف قضية مل ّفقة يعثر من خالذلا على سجُت ّ
لكن األمور تسَت ضلو هناايهتا اليت تذىب
جراء ما اقًتفو حبقوّ ،
يروي لو قصتو مع (دالؿ) مث خيربه (وائل) دبصَت (رأفت) ّ
ابذباه بقاء احلاؿ على ما ىو عليو حبيث تبقى شخصية (رأفت) داخل دائرة عنواف الرواية (سلتل يف مقهى) ،وحُت خيرج
(وائل) من السجن بعد أايـ من اعتقالو الغريب بعض الشيء يشعر أبف الرؤية السردية للرواية قد توقفت ،وىذا التوقّف
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يشَت إىل توقّف شخصية (رأفت) عند حدود صفة (سلتل) يف ادلكاف الضيّق احملدود (مقهى) ،نكراتف ذاىبتاف ضلو اجملهوؿ
(سلتل/مقهى) لتشعر شخصية (وائل) وىي شخصية مراقِبة للحدث ومشاركة فيو أبهنا بال حوؿ وال قوة:
(« وبعد أايـ معدودة ،ومع إطاللة الصباح ،نودي بصوتٍ ع ٍ
اؿ على (وائل) ابمسو ،وذلك إلطالؽ سراحو،
َ
فغادر القاعة حزيناً ،وخرج من ّبواَبة السجن الرئيسة إىل النور منفرداً دوف أ ْف حيمل معو رسالةً أو وصيةً
من أحد») (زينل ،ٕٜٓٔ ،ص)ٚٛ

إذ إ ّف صبلة (وخرج من ّبواَبة السجن الرئيسة إىل النور منفرداً دوف أ ْف حيمل معو رسالةً أو وصيةً من أحد») تع ّد دبثابة
إسداؿ الستارة على مسرحية احلدث ،وحسم الرؤية السردية يف الرواية قدر تعلّق األمر ابحلدث اخلاص ابلشخصية الرئيسة
تعرب عن ىشاشة الشخصية وضعف تكوينها الثقايف واحلضاري ،وقد
(رأفت) ،وىي تنتهي ىذه النهاية بسبب وساوس ّ
تفهم ادلوقف والتعامل الطبيعي معو.
تكوف ضحية دلرض نفسي كاف أكرب من قدرهتا على ّ

الفضاء الروائي وسردنة األمكنة ااحمليّة

يرتبط ادلكاف ابحلدث ارتباطاً وثيقاً على مستوى تشكيل الفضاء السردي يف الرواية ،فحيث ال توجد أحداث ال

ديكن أف توجد أمكنة(علي ،ٜٜٔٛ ،ص ٖٖ) ،أل ّف احلدث السردي ال ديكن أف حيدث يف فراغ إذ ال ب ّد من حضور
األمكنة قبل التفكَت ابألحداث ،ومن ىنا تنشأ الداللة بعد ادلكاف واحلدث ويستحيل على وفق ىذه الرؤية تفريغ احلدث
من سياقو ادلكا ي ألنو سيعٍت فقداان لداللتو(النعيمي ،ٜٔٛٛ ،ص ٕٕٓ) ،وحُت يفقد احلدث داللتو لن يكوف ىناؾ

نص وال رؤية وال فضاء سردي مطلقاً.
ديثل ادلكاف يف ىذا السياؽ األرضية اليت تشيد عليها جزئيات العمل الروائي كلو(النصَت ،ٕٓٔٓ ،ص  )ٜحيث ال
ديكن النظر إىل النص الروائي بال مكاف ،ومن خالؿ ادلكاف تتشكل الرؤية أوالً ومن مث يتشكل الفضاء دبعية الزمن
(سلتل يف مقهى) إىل مرجعيات واقعية زبص مدينة (ادلوصل)
السردي ،غَت أف ىذه األمكنة اليت تعود بشكل كلي يف رواية ّ
حصراً ،ال ربضر يف ميداف السرد الروائي دبنطقها اجلغرايف التقليدي ادلعروؼ ،بل زبضع لطاقة سردنة تسهم فيها عناصر
ادلكونة لفضاء السرد الروائي فيها ،وتعطي لكل مكاف لو مرجعية واقعية معروفة لوانً جديداً آخر داخل
التشكيل السردي ّ
فضاء السرد الروائي الذي يتحرؾ سرداي على أساسو.
يتحوؿ ادلكاف داخل النص الروائي إىل مكاف آخر غَت ادلكاف الواقعي سباماً ،إذ إ ّف(العالمات اجلغرافية والطبوغرافية
يف النص الفٍت ليست بذي أمهية كبَتة ألف وظيفتها تنحصر يف ربديد ادلكاف فحسب ،وإمنا األمر ادلهم خبصوص ادلكاف
ىو تعريضو آلليات االنزايح واالنكسار ( )Refractionوتلك إسًتاتيجية القاص يف تفتيت ادلكاف الواقعي/الثقايف،
وامتصاصو وإنتاجو بصورة متغايرة حىت تتحقق الوظيفة الشعرية اجلمالية ( )Roetic functionاليت يتمظهر ادلكاف
من اخلطاب النصي بنكهة خاصة ومتميزة كنتاج مركب لتشابك (األبعاد البنيوية /الداللية /الرمزية /األيديولوجية) فضالً
عن البعد اجلغرايف الذي يعمل على تنظيم خياؿ القارئ وترتيب معطيات تصوره)(شعرية ادلكاف يف الرواية اجلديدة،
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ٕٓٓٓ ،صٗٓٔ) ،فادلكاف الروائي من دوف غَته يثَت لدى الشخصية إحساساً ابدلواطنة وإحساساً آخر ابحمللية حىت

لتحسبو الكياف الذي ال حيدث شيء بدونو(إشكالية ادلكاف يف النص األديب  ،ص  ،)ٕٜكي يتحوؿ إىل عنصر جوىري

وأساس يف العمل يستحيل االستغناء عنو مطلقاً.
ال يتحقق الفضاء الروائي على مستوى التعامل مع ادلكاف من دوف أف ربصل سردنة لألمكنة احمللية والتفاصيل
ادلكانية اجلزئية ،فادلكاف الكبَت ىو رلموعة أمكنة صغَتة ،وادلكاف الصغَت ال قيمة حلساسيتو ادلكانية من غَت تفاصيل سبأل
ولعل من ادلالمح ادلكانية الفارقة اليت جرى سردنتها يف ىذه الرواية وتدوين صورهتا واترخيها وحضورىا يف
ادلكاف بطاقتهاّ ،
ويسمى أيضاً (اجلسر احلديدي) ألنو
يسمى (اجلسر العتيق) ،بوصفو أقدـ جسر موجود يف ادلدينة (ادلوصل) ّ
الرواية ىو ما ّ
أقيم على دعامات حديدية كربى وبدنو اخلارجي كلو من احلديد أيضاً ،وقد جاء وصفو يف ىذه الرواية بػ(اجلسر َّ
ادلكبل)
انطالقاً مع طبيعة سردنتو يف الرواية ،إذ جاء على لساف الراوي الذايت:
(كنت على شلشى الضيق للجسر العتيق الذي سبق وأ ْف سارت عليو سوابل غفَتة عرب أكثر من ثالثُت
ُ
سنة خلت ،أتلمس خشبة السياج ادلشبك ،ابعثاً نظري إىل حيث ديتد النهر ادلتغضن ويضيء ،دلَّا تذكرت

يف الذكرى .ويف
َّأايـ الثانوية ،وكما لو كانت حركةَ ادلياه ادلتموجة ىي اليت أاثرت ادلاضي القريب وحثَّت َّ
الطرؼ اآلخر من النهر كانت سفينة صيد صغَتة منطلقةً ضلو الشماؿ تشق سطح ادلاء ،وعلى متنها
تبث أحلاانً ٍ
رجالف متقابالفُّ ،
ألغاف شعبية قددية( ).زينل ،ٕٜٓٔ ،ص)ٛٛ

شبة وصف دقيق للحركة على اجلسر وحولو ،حيث متّ وصفو بػ (اجلسر العتيق) بكل ما يف كلمة العتاقة من معٌت
لغوي وشعيب واترخيي ،وشبة صورة ربيط بو من (السياج ادلشبّك) إىل (النهر) وما فيو وحولو من لقطات صورية سبنح ادلكاف
فضاءه ومعناه ،ح يث تستمر رواية اجلسر وأنسنتو وتشخيصو يف سياؽ سردي يسهم يف تشكيل الفضاء الروائي ادلنشود،
وىو خيتزف كثَتاً من احلكاايت وادلآسي واخليبات احملزنة:

(كاف اجلسر ادلكبَّل ابحلدائد والذي بدا يل ساكناً دوف حراؾ وملْ يستطع شيئاً من األمر ،فظلَّ معدانً ابرداً
مسعت ارتطاماً ُمفجعاً يصفق سطح ادلاء بقوة ،مثَّ صياحاً صباعياً من احلناجر
ال جيدي فتيالً .ويف األسفل
ُ
بعض الشبَّاف متواجدين ىناؾ يتسلَّوف على رماؿ الساحل.وواصل ذلك الصياح
القريبة من ادلكاف ،إذ كاف ُ
يطرؽ مسعي ويغرقٍت حبزف عميق والذي راح يًتسخ مقيتاً يف مكاف ما من ذاكريت ،وكنت ما أزاؿ أطلب

صلدةً من السماء:

لقد كاف نداء صارخاً( ).زينل ،ٕٜٓٔ ،صٗ)ٜ

يستمر
يصور الراوي حالة انتحار تتكرر يف أحايُت كثَتة حُت أييت أحدىم ويلقي بنفسو من فوؽ اجلسر إىل النهر ،إذ
إذ ّ
ّ
الراوي (وائل) يف حديثو عن سردايت اجلسر العتيق بوصفو العالمة األبرز من عالمات ادلدينة ،وىو يروي لو حادثة انتحار
التدخل دلنعها لكنو أخفق وترؾ ادلنتحر دلصَته ادلظلم اجملهوؿ:
كاف ىو شاىداً عليها وحاوؿ ّ
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(مثَّ تذكرت اجلسر العتيق وتلك احلادثة القاسية اليت وقعت أمامي وقلت بتنهيدة:
أتعرؼ اي (رأفت) َّأف فاجعة أخرى قد حدثت قبل أشهر أماـ انظري ،ال بل جرت حبضوري ال أدري
مرة ٍ
برجل قد ذباوز الثالثُت من العمر،
دلاذا أان ابلذات تصادفٍت أمور مأساوية كهذه إذ
أمسكت ذات َّ
ُ
ٍ ِ
مدمرة عمياء عازماً على
أنيق اذليئة رائع العضالت فوؽ شلشى اجلسر العتيق ،كاف يرذبف غيظاً شلتلئاً بطاقة ّ
االنتحار .وحاولت دبا أملك من وسائل اإلقناع على ربييده عن تلك النزعة اذلدَّامة ،وعن ذاؾ الشبح

عما يفكر بو.
الدوامات ادلخروطية ،وإبعاده َّ
الرابض خلف األمواج اذلائجة والذي كاف ينتظره ىناؾ يف ثنااي َّ
ولكٍت ولألسف ملْ َّ
أسبكن من ذلك ،فلقد كاف مصراً بشدَّة على أ ْف ديوت بفظاظة ومل يستجب لدعويت
ِّ
اخلالصة .ويف حلظة مشؤومة َّ
سبكن من أ ْف خياطر وينًت من يدي بقفزة ىائلة أفقدتٍت رشدي ،وطار يف اذلواء
وىو حياكي سقوطو بنظر ٍ
ات ملْ أر يف حيايت مثيالً ذلا.
فقاطعٍت (رأفت) قائالً بدىشة كبَتة:
 اي للهوؿ!! أغ ِرؽ ىل مات غرقاً ىو اآلخرال أعلم ابلضبط  ،إَّنَّا مسعت من بعض الشباف نداءات ربذير واستغاثة يف التحت ،وحوؿ دعاماتاجلسر الصامدة ،ومل يتسن يل معرفة إ ْف كاف قد أُنقذ أـ ال وىل ما زاؿ على قيد احلياة وملْ يسعٍت أ ْف
أاتبع احلادث ،وذلك لتكليفي يف الوقت ذاتو دبتابعة حالة أحد أقرابئي الذي كاف راقداً يف طوارئ
ادلرجح أ ْف يكوف على
ادلستشفى ينتظر ِّ
مٍت تربعاً ابلدـ؛ إذ كاف يتأرجح بُت ادلوت واحلياة .وأقوؿ رَّدبا من ّ

هبم عظيم يريد أ ْف يتطهَّر ابالنتحار ،ولكن ىيهات
من يعلم اي للمسكُت! لقد كاف َّ
قيد احلياةْ .
زلمالً ٍّ
للروح أ ْف تتطهَّر ابلدماء!! َّإهنا سوؼ لن تزداد إالَّ غرقاً يف اخلطااي الكربى ،آه لكم أسبٌت رؤيتو اثنية! فلقد

أصبحت صديقاً لو ابلسر خالؿ تلك الدقائق احلرجة الباىظة الثمن( ).زينل ،ٕٜٓٔ ،ص)ٜٔٓ
ُ
إهنا حكاية تتشظّى من احلكاية األصل يف ىذه الرواية ،وىذه احلكاية ديكن النظر إليها بوصفها حكاية خاصة
ابجلسر قد تتكرر بُت أونة وأخرى ،فطبيعة اجلسر واترخيو ووضعو الوجودي والسردي تغري ابالنتحار ،وقصة ىذا الشاب
الذي مل يتم ّكن (وائل) من إقناعو ابلعدوؿ عن فكرة االنتحار ىو الوجو اآلخر من (رأفت) ،على الرغم من أ ّف (رأفت)
ادلنتحر ،ومل تكن روايتها على ىذا النحو من قبل (وائل)
استهجن فكرة االنتحار حُت روى لو (وائل) حكايتو من الشاب ّ
عبثية جملرد إضافة حكاية جديدة إىل عنقود احلكاايت يف فضاء الرواية فحسب.
إف ادلكاف (اجلسر العتيق) بوصفو تفصيال مركزاي من تفاصيل ادلدينة/ادلكاف ديثل اترخياً مكانياً وإنسانياً ذلذه ادلدينة،
وال ديكن ألحد من أبناء ىذه ادلدينة إف مل تكن لو حكاية معينة مع اجلسر وىو أييت من اجلانب األدين منها كي يعرب ضلو
اجلانب األيسر ،أو ابلعكس ،والسيما حُت كاف اجلسر وحيداً يف ادلدينة ،شبة طريقاف ضيّقاف لعبور ادلشاة على جانيب
اجلسر وصفهما الراوي بدقة،وال يوجد أحد من أبناء ادلدينة مل يعرب من فوقهما.
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تطرح قضية االنتحار اليت تتكرر من فوؽ اجلسر إىل هنر دجلة فهي قضية اجتماعية تطرحها الراوية بقوة ،وىي قضية
جراء معرفة عالقة عابرة حلبيبتو (دالؿ) قبل زواجو منها ،لكنو مل يقذؼ
تشبو انتحار (رأفت) من أجل القلق الذي أصابو ّ
بنفسو من أعلى اجلسر إىل النهر بل قذؼ هبا من قمة التوازف العقلي إىل االختالؿ ،فصارت (ادلقهى) على ىذا النحو
معادال موضوعيا مكانيا للجسر يف قضية االنتحار ،بُت موت يف ادلوت عن طريق اجلسر وموت يف احلياة عن طريق ضياع
العقل يف ادلقهى.
تعج ابألماكن الصغَتة يف مدينة جامعية متكاملة،
مثّ ما تلبث أف تظهر أمكنة أخرى من أماكن جامعة ادلوصل وىي ّ
احتضنت قصة احلب ،مثلما احتضنت حكاايت أخرى كثَتة يرويها ادلكاف وترويها العواطف وادلشاعر ادلختلفة ،وىذه
حرة للحوارات واحلكاايت والقصص اليت تبدأ وال تنتهي:
األماكن ساحة ّ
(التقيت يف ذلك الصباح بزمالئي ادلعدودين ،يف ِّ
ادلمر الطويل الذي حياذي القسم والشارع الرئيسي
ُ
الغاصة ابلطلبة ،كما كاف حيدث كلَّما سنحت لنا الفرصة؛ وجرى بيننا شطراً من ادلناقشات
مقابل احلديقة َّ
االجتماعية ،وكانت ااحماداثت اجلارية ال زبلو أحياانً من اجلدؿ وادلماراة الساخنة( ).زينل،ٕٜٓٔ ،
ص)ٜٔٗ
فيظهر ادلكاف ىنا على ىذا الشكل وىذه الصورة ِ
(ادلمر الطويل الذي حياذي القسم والشارع الرئيسي مقابل احلديقة
ّ
الغاصة ابلطلبة) ،شبة دقة يف وصف ادلمر الطويل الذي يشغل ادلكاف العاـ وديأله ابلتفاصيل اإلنسانية العميقة.
َّ
تتخصب بدخوؿ شخصيتُت أخريُت حيّز السرد
تربز بعد ذلك تفاصيل مكانية أخرى خارجة من ىذا ادلكاف نفسو
ّ
ومها (منهل) و(أرلد) ،ومها صديقاف ضبيماف لرأفت ووائل ،يتحركاف على مساحة مكانية أخرى داخل ادلكاف العاـ اجلامع:
وأمضيت بضع دقائق
(وانسحبت أان بعد ذلك بفًتة وجيزة اتركاً (منهل) و(أرلد) اتئهُت يف ُشعب النقاش،
ُ
ُ

غرة
يف احتساء قدح من الشاي وقوفاً أماـ اندي اآلداب قبل أ ْف أتوجو إىل قاعة ااحماضرات .وعلى حُت َّ
رحت أأتملهما حلظة بتنبو واىتماـ ،لقد كاان
احمت من بعيد ربت شجرة الصنوبر طيفاً لشخصُت جالسُتُ ،
ُ
وجلت من ادلدخل الرئيسي( ).زينل،
أبين
لبثت أ ْف ُ
عرفت أحد العاشقُت ،مثَّ ما ُ
ُ
رأسُت متقاربُت ،وشككت ِّ

 ،ٕٜٓٔص)ٜٔٙ
تظهر األمكنة اليت ربكي التفاصيل الصغَتة ىنا يف (اندي اآلداب) ويف (قاعة احملاضرات) ويف (شجرة الصنوبر) ،وىي
تسهم يف بناء الفضاء ادلكا ي العاـ الذي تتحرؾ احلكاايت على بساطو وتكمل احلكاية الرئيسة وسبنحها مزيداً من ادلعٌت
والداللة والقيمة .بعدىا تعود قضية االنتحار يف حكاية جديدة أخرى تقع يف تفصيل آخر من تفاصيل ادلكاف اجلامعي،
ليكوف موضوع ادلوت على ىذه الطريقة من موضوعات ادلكاف وخصوصيتو على ضلو يتالءـ مع صورة عنواف الرواية (سلتل
يف مقهى):
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(فانتبهت إىل حادثة جرت يف عمارة القسم الداخلي قائالً:
لدي الكثَت ،أال مسعت عن قضية انتحار طالب
أجل َّإيل مبهواتً وقاؿ:
فاستدار َّ
انتحار! ال ملْ أمسع هبا البتة  ،فهذا ُّ
يل من تفاصيل
أشد األنباء إيالماً .أترجاؾ ىل َّ

قبل عدَّة أايـ ربديداً ،كاف أحد الطالب ادلقيمُت ىناؾ يف الطابق الرابع من عمارة القسم الداخلي يتنزه
ليالً يف شرفة غرفتو الصغَتة ادلطلَّة على أحد الشوارع الرئيسية؛ بينما كاف يدور نقاش حاد بُت زمالئو يف
الداخل حوؿ ادلسائل اليت زبص الدروس واالمتحاانت اجلارية وادلقبلة .لقد كاف شاابً لطيفاً ،وطالباً يف
الصفوؼ ادلنتهية .مثَّ شوىد وىو يدخن التبغ وحيدؽ يف الفضاء والنجوـ ،وأبعاداً أخرى كانت ماثلةً يف

ذىنو ادلتأمل( ).زينل ،ٕٜٓٔ ،ص ٓ)ٔٛ

ربدث حكاية االنتحار يف مكاف يع ّد من األماكن الرئيسة يف ادلكاف اجلامعي وىو (عمارة القسم الداخلي) ،وىذه
العمارة توازي يف ارتفاعها ارتفاع اجلسر العتيق الذي جرت حادثة االنتحار السابقة من فوقو ،دبا حيقق موازنة أخرى من
ادلوازانت احلدثية واحلكائية يف ىذه الرواية على ضلو يؤكد سباسكها احلكائي.
ينتقل الراوي إىل فضاء مكا ي آخر من فضاءات ادلدينة يروي الصورة ادلكانية للجانب األدين فيما يسمى (ادلوصل
القددية) ،ألف اجلامعة وتفاصيلها ادلكانية اليت ىيمنت تقريبا على أحداث الرواية تقع يف اجلانب األيسر منها ،فتربز ىنا
زلملة إبيقاع سردي أكثر حيوية ونشاطاً وحركة ميدانية:
تفاصيل مكانية ضبيمة ذات صبغة اجتماعية ّ
(بعد انتهاء اجلولة وعودتنا إىل قلب ادلدينة ،زبطينا إىل شارع حلب لندخل مطعم (ألديري) للمأكوالت

السريعة مثل الكبة والسندوتش وغَتىا ،ذلك الشارع الشعيب الضيق الضَّاج ابحلركة والناس بسبب تنوعو

اجلميل يف سلتلف اجملاالت ،دبا فيها من ادلطاعم الصغَتة والكبَتة مثل مطعم الفرات القريب من سينما
النجوـ ،والذي اشتهر أبكلة قوزي الشاـ اللذيذة ..وكذلك زلالَّت السكافة واخليَّاطة وبيع اجلرزات
واخلمور ،إضافة إىل وجود عدد من احلاانت وادلقاىي ،وإىل اليسار منها كاف يقع فرع ملهى السفراء

الشهَت.

وكاف ىذا الشارع احليوي يربط شارع اجلمهورية مع شارع العدالة ،ملبياً بذلك أغلب حاجات الزابئن
خصيصاً الرجاؿ منهم ،ويف الوقت نفسو كاف خالياً تقريباً من العنصر النسائي َّإال ما ندر .وبعد ذلك
مضى (رأفت) إىل سبيلو مشاالً ابذباه ساحة صقور احلضر ،رَّدبا كاف انوايً الذىاب إىل كورنيش النهر ليسرح
خبياالتو يف ادلياه اليت تلعق الرماؿ ليل هنار ،يف حُت أزمعت أان التوجو صوب جادَّة الشباب العريقة ادلليئة

الدواسة( ).زينل ،ٕٜٓٔ ،ص ٕ)ٜٔ
ابحليوية والنشاط والضحك ،وادلعروفة بشارع َّ
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تتحوؿ احلكاية إىل
ّ
يعج ىذا ادلشهد ابلتفاصيل ادلكانية الشهَتة يف اجلانب األدين من ادلدينة (ادلوصل القددية) حيث ّ
حكاية ادلكاف ،وديكن رصد خريطة ادلكاف وتفاصيلها احملليّة هبذه الصورة (قلب ادلدينة/شارع حلب/مطعم (ألديري)
للمأكوالت السريعة مثل الكبة والسندوتش وغَتىا/الشارع الشعيب الضيق الضَّاج ابحلركة والناس/ادلطاعم الصغَتة والكبَتة
مثل مطعم الفرات القريب من سينما النجوـ/زلالَّت السكافة واخليَّاطة وبيع اجلرزات واخلمور/احلاانت وادلقاىي/فرع ملهى
الدواسة ،).إهنا بال أدىن
السفراء الشهَت/شارع اجلمهورية مع شارع العدالة/ساحة صقور احلضر /كورنيش النهر/بشارع َّ
شك خريطة متكاملة ألشهر األمكنة الضاجة ابحلركة واحلياة يف ادلوصل القددية ،وجاء عرضو السردي على ىذا النحو كي
يؤسس لفضاء ادلكاف يف جانبيو ودينح الرواية بعداً مكانياً أعمق ،جيعل من مدينة (ادلوصل) فضاء روائيا صاحلا الستيعاب
احلدث السردي واحتواء ذبلياتو وسبثالتو العديدة.
حل دلشكلتو النفسية قبل
وشبة تفصيل مكا ي آخر يف ىذا اجلانب من ادلدينة خيص شخصية (رأفت) حُت كاف يبحث عن ّ
أف يصبح سلتالً يف مقهى ،أتى عليو الراوي بوصفو زلطة مهمة من زلطات الكشف عن احملتوى الثقايف واالجتماعي
والفكري ذلذه الشخصية:
(ذات هنار كاف يتخطى دبفرده يف شارع الفاروؽ حُت أردؼ قائالً:
«وبعد أشهر من الصراع الذايت ،مسعت ذات يوـ َّ
أف شبَّة منوماً مغناطيسياً يعمل يف ادلدينة ،وكانت فكرة أ ْف

أقابلو تبدو مغرية وذات بريق غَت تقليدي ،فتوجهت يف صباح اليوـ التايل إذ صادؼ عطلة هناية األسبوع،

ألتبع خبطى حثيثة ودوف علم زوجيت قاصداً ادلكاف وحسب العنواف .كاف قصراً شرقياً ذا جدراف مغلقة من
صيب متنعم بدين اجلسم قائالً:
اخلارجُ ،
رحت أطرؽ الباب الذي كاف من الطراز العثماين ،ف ُفتح يل من قبل ِّ
تفضل فاألستاذ موجود( ).زينل ،ٕٜٓٔ ،ص ٕٔٓ)

فادلكاف ىو (شارع الفاروؽ) أحد األمكنة ادلهمة يف اجلانب األدين ،وتتعلّق احلكاية ابلدجل الذي يقوـ بو بعض
بقشة صغَتة ،فيستغل ىؤالء الدجالوف حاجتهم كي يضحكوا
األشخاص خلداع الناس أصحاب احلاجات الذين يتعلقوف ّ
ادلنوـ ادلغناطيسي على الرغم من أنو جلأ
عليهم وحيصلوا منهم على ادلاؿ ،غَت أف وعي (رأفت) مل يسمح لو بتصديق ىذا ّ
إليو ،إذ ما لبث أف كشف أالعيبو وأكاذيبو لكن ذلك مل ينقذه من الوصوؿ إىل النهاية ادلفجعة اليت افًتضها عنواف الرواية
وبرىنت عليو أمكنة ادلنت السردي.

قائمة ادلصادر وادلراجع

ٔ ػ حبراوي  ،حسن(ٓ ،)ٜٜٔبنية الشكل الروائي ،بَتوت -الدار البيضاء  :ادلركز الثقايف العريب ،طٔ.، ،
عماف :العدد ٔ.
ٕ ػ حسن النعيمي( ،لسنة  ،)ٜٔٛٛجدلية احلضور بُت اإلنساف وادلكاف ،رللة اجلديدّ ،
ٖ ػ د .علي عبد دمحم(ٗ ،)،ٜٔٛتيارات فلسفية معاصرة ،اإلسكندرية :دار ادلعرفة اجلامعية.، ،

ٗ ػ شاكر النابلسي (ٗ ، )ٜٜٔصباليات ادلكاف يف الرواية العربية  ،بَتوت  :ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر .،

مجلظ درادات موصليظ ،الطدد ( ،)85آيار  -2120شوال0442هـ
(;)4

مجلظ درادات موصليظ
مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ ،تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ
ISSN. 1815-8854

٘ ػ شعرية ادلكاف يف الرواية اجلديدة(ٕٓٓٓ) ،مطابع اليمامة ،السعودية ،طٔ :كتاب الرايض.، ،

 ٙػ شوقي بغدادي )ٜٜٔٚ (،صباليات ادلكاف الدمشقي أمانة عماف الكربى ،عماف  :رللة عماف ، ،العدد ٕٗ،
 ٚػ عبد الوىاب زعفراف)ٜٔٛ٘ (،ادلكاف يف رسالة الغفراف ،صفاقس :دار صامد للنشر ،طٕ.، ،
 ٛػ عثماف  ،اعتداؿ( العدد ٕ لسنة  ،)ٜٔٛٙصباليات ادلكاف:بغداد،رللة األقالـ.،

 ٜػ علي حسُت زينل( ،)ٕٜٓٔسلتل يف مقهى ، ،ادلوصل :دار نوف للطباعة والنشر والتوزيع  ،طٔ.،

عماف الكربى  :رللة عماف ، ،العدد .،ٖٜ
ٓٔ ػ عواد علي) ٜٜٔٛ (،تشكيل الفضاء يف ادلتخيل السردي ،أمانة ّ
ٔٔ ػ ػ دمحم صابر عبيد ود .سوسن البيايت( ،) ٕٓٓٛصباليات التشكيل الروائي ،الالذقية  :دار احلوار ،طٔ.، ،

ٕٔ ػ ػ دمحم عزاـ)ٕٓٓ٘( ،شعرية اخلطاب السردي ،دمشق  :ارباد الكتاب العرب .،

ٖٔ ػ ػ صليب العويف)ٜٔٛٚ( ،مقاربة الواقع يف القصة القصَتة ادلغربية ،الدار البيضاء  :ادلركز الثقايف العريب ،طٔ،
.،

ٗٔ ػ ػ ىاؿ ،إدوارد(  ،) ٜٜٔٚحوارايت ادلكاف ،ترصبة طاىر عبد مسلم ،رللة الثقافة األجنبية ،بغداد :العدداف ٖ

وٗ .

٘ٔ ػ ػ ايسُت النصَت() ٜٔٛٛ ،إشكالية ادلكاف يف النص األديب ،بغداد  :دار الشؤوف الثقافية العامة ،طٔ. ،

ايسُت النصَت)ٕٓٔٓ (،الرواية وادلكاف ،دمشق:دار نينوى ،طٕ.،
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