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التقاطب المكاني في القصة القصيرة قراءة في (ظنون وراء األشجار( ))1لرزان المغربي

صفاء امحمد فنيخرة



المقدمة :أوال :المفهوم اللغوي :يعود الجذر اللغوي للفظ التقاطب إلى مادة قطب التي

طب ما بين عينيه :جمع ما بين الغضون،
تتناول معنى الجمع والضم ،فقطب الشيء جمعه ،وق ّ

وقطب الشراب مزجه ،ومعنى القطب المحور األساسي ومالك الشيء ومداره ،كقطب الرحى ،وهي

حديدة وسطى يدور عليها طبق الرحى ،ويقال :هو قطب ذلك األمر أي مداره(.)3

أما المكان فهو في اللغة :الموضع ،والجمع أمكنة وأماكن( ،)4والمكان في الداللة السردية

هو الموضع الذي تقدم فيه الوقائع في القصة ،وتحدث فيه اللحظة السردية( ،)5وعادة ما تتعاضد في
بنائه اللغة والخيال فينسجان خصائصه وأبعاده ومقوماته ،فهو "المكان اللفظي المتخيل ،أي المكان

الذي صنعته اللغة انصياعا ألغراض التخييل الروائي وحاجاته "(.)6

ثانيا :التأصيل النقدي للمصطلح :التقاطب في االصطالح النقدي :مفهوم منهجي استراتيجي
لتصنيف المكان ودراسته ،ويعني وجود قطبين متعارضين في المكان وفق تقابالت ضدية كاإلقامة

واالنتقال( ،)7وهذه التقابالت عادة ما تكون مكثفة بدالالت سيميائية وأيديولوجية ،ومن ثم تطرد صفاتها
اإلنتاجية وتوليدها للعالقات التقابلية والثنائيات المتضادة التي تربط بين حاالت التعارض بين األشياء
والموضوعات ،و"تجمع بين قوى وعناصر متعارضة ،بحيث تعبر عن العالقات والتوترات التي تحدث
عند اتصال الراوي أو الشخصيات بأماكن األحداث"( )8فالدراسات المكانية توظف هذا المنهج وتتخذه
أداة رئيسة إلنجاز غايتها ،وتحقيق أهدافها النقدية ،وتتخذه وصلة لإلحاطة بمختلف تجليات شعرية
المكان وتشكله في النصوص ،المتالكه قدرة إجرائية عالية على التحليل والتوليد والتفريع ،حيث إن
المكان السردي ينبثق –بالضرورة -عن مكان إنساني ثقافي له داللة ،وهذه األمكنة الثقافية تتفق
معظمها في تقاطبات رئيسة وثانوية ،مايمكن المتلقي من معرفة كيفية اشتغال العنصر المكاني في

النص القصصي ،واستجالء طبيعة الصراعات بين الشخصيات واألطراف ذات الصلة بالمكان ،أو
التجاذبات النفسية في أعماق الشخصية الواحدة ،وفهم داللته الجمالية في النص ،وذلك بفضل التوزيع
الذي يجريه لألمكنة وفقا لوظائفها وصفاتها ،ويستغرق هذا المفهوم ثنائيات تنتمي إلى مجاالت


قسم اللغة العربية – الجامعة األسمرية – زليتن.
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متعددة :فيزيائية مثل :أعلى-أسفل ،ومساحية مثل :صغير-كبير ،وهندسية مثل :دائرة-مستقيم،

وحركية مثل :جامد-متحرك ،واتصالية مثل :منفتح-منغلق ،ومسكون_ مهجور ،وهذا التفصيل في

الحقيقة ممتد ومتفرع وال نهائي ،مما يكسبه أهمية كبيرة في الواقــع الحياتي وفي عمليات القراءة
والتحليل ،وتصنيف األمكن ــة وفرز ما ينتج عنها من دالالت نابعة من تفاعلها بالقوى واإلرادات
والعالمات المهيمنة في النص ،فقد وظفت هذه الدالالت الكامنة في نقطة الصدام بين التقاطبات

المختلفة ،وتم استعادة الطاقات المعرفية الواقعة بين الصدع الناشئ من التنافر الثنائي ،واستثمارها في
قراءة النصوص األدبية بفعالية نقدية ،خاصة بعد االنتباه إلى الحضور المتكاثر لهذه الثنائيات في

الطبقات الداللية للنصوص)9(،فمن خالل هذا المفهوم يتم إدراك الصالت الداللية بين القيم السطحية
والعميقة في النص ،وبيان حقيقة "العالقة الثنائية التي تنشأ بين مكان وآخر ،وما يتولد عن ذلك من

صالت تربط بين وحدات النص لتسهم في إنتاج مختلف الدالالت"(.)10

وقد شهد مفهوم المكان تطورات مهمة في المناهج النقدية الحديثة ،وخاصة النقد الظاهراتي،

ومن أبرز مطوري هذا النقد (غاستون باشالر) ،ويعد كتابه (جماليات المكان) في 1957م من أولى
الدراسات التي نبهت لمفهوم التقاطب المكاني ،ونشطت حركته واستثمرته في تفسير حاالت االرتباط
النفسي والوجداني بالمكان ،ووقف عند الدالالت التي يتركها المكان في ذاكرة اإلنسان وعاطفته ،تلك
التي تظهر بشكل أو آخر في اإلبداع الفني للفرد ،وبين القيمة اإلنسانية للمكان الذي يعنينا ،والقيم

الرمزية المرتبطة به ،معتمدا منهج التقاطب عبر مجموعة من الثنائيات،

فعارض بين البيت

والالبيت ،وبين القبو والعلية ،ودرس جدلية الخارج والداخل المتضمنة في المكان ،واذا كان الجغرافي
سيقدم لنا وصفا ماديا للبيت ،فإن الظاهراتي أو عالم النفس سينصرف إلى البحث عن البذرة الجوهرية
للمكان ،ومدى ما يقدمه من هناءة وألفة من عدمها ،ويلعب الخيال دو ار في تحديد قيمة المكان،
فمكان يتصف بصفات المأوي ينشط الخيال لبناء جدران من ظالل دقيقة ليتوهم الحماية ،أو على

العكس من ذلك ،قد يرتجف وراء جدران محكمة اإلغالق النعدام الشعور بالحماية(.)11

أما السيميائي الروسي (يوري لوتمان) فقد أسس نظرية للتقاطبات المكانية في 1973م،
فالعالقات المكانية الفيزيائية تنتظم عادة على شكل تقابالت :كاألسفل واألعلى ،والقريب والبعيد،

والمحدود والالمحدود ،والمنقطع والمتصل ،وتحيل هذه المفارقات المكانية على منظومة من
التعارضات األيديولوجية والثقافية النابعة من المكان ،التي تنتظم أيضا في سلسلة من التعارضات بين
النماذج الثقافية والدينية والسياسية واألخالقية( ،)12ف ــ(لوتمان) يخضع العالقات اإلنسانية والنظم
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إلحداثيات المكان ،ويستخدم اللغة إلضفاء إحداثيات مكانية على المنظومات الذهنية ،فإضفاء صفات

مكانية على أفكار مجردة يساعد على تجسيدها ،ويتضح ذلك في المقابالت التالية بين القيم والمكان:
قريب وبعيد = األهل والغرباء

عال ومنخفض = قيم ورخيص

()13

يمين ويسار = حسن وسيء

مفتوح ومغلق = مفهوم وغامض

وتعد هذه األنساق نتاجا ثقافيا ،ولكنها تدخل في تشكيل النصوص الفنيـة وهي بدورهـ ـ ـ ـا ال

تقبلها كما هي دون تحوير ،فقد تضيف إليها األغراض الفنية ،وقد تحطمها وتقيم على أنقاضها
مفاهيم ثقافية بديلة" ،ولذلك ال يجب أن نبحث في األعمال الفنية عن األنساق الواردة في الثقافة ،بل
يجب أن تستكنه األنساق الخاصة بكل فنان ،بل لكل عمل فني على حدة ،كما أن الفن يبسط
الدالالت خارج أطرها المألوفة ،فالتضاد القائم بين(عال/منخفض) نجد أنه يفجر في شعر شاعر

تضادات ثنائية تجاوز هذا النسق الثقافي المألوف"( ،)14وقد وضع (لوتمان) ،مصطلحا مرتبطا بمفهوم

ُّ
ٍ
مكان وآخر ،الحامي للحدود المانع
وهو(الحد) ويعرف بأنه :الحاجز الذي يفصل بين
التقاطب

لالختراق ويختلف باختالف األمكنة .يقول (لوتمان)" :يكتسب ُّ
الحد_ بوضعه عنص ار مكانيا_ أهمية

كبيرة ،فيقسم ُّ
الحد المكان َّ
النصي إلى شقين متغايرين ال يمكن أن يتداخال ،ويتميز الح ُّد بخاصية
ُّ
النص خاصية من
أساسية هي استحالة اختراقه ،وتمثِّل الطريقة التي يفصل بها
الحد بين شقي ّ
خصائص النص الجوهرية"( ،)15والمثال الحسي للحد هو عتبة البيت أو بابه الذي يعد الحاجز بين

داخله وخارجه.
وقد أقام (جان فيسجر) في كتابه (الفضاء الروائي) 1978م البناء النظري لنظرية التقاطب
المكاني في اشتغالها داخل النص ،وميز بين التقاطبات التي تعود لألبعاد الفيزيائية الثالثة:
كالتعارض بين اليمين واليسار واألمام والخلف واألعلى واألسفل ،وصنف التقاطبات المنبثقة عن

مفاهيم المسافة والحجم واالتساع ،أو من مفهوم الشكل أو الحركة أو االتصال أو اإلضاءة والظلمة،
وكل هذه التقاطبات ال تلغي بعضها بعضا ،بل تتكامل وتتناغم لتكون مفاهيم تساعد على فــك شفرات
المكان في السـرد.
وقد استخدم الناقد (كمال أبو ديب) هذه التقنية الداللية في تنظيره للشعرية وتحديد آليات

انبثاقها ،وفحص المستويات النصية والميثانصية ،كالتموجات التركيبية والداللية واإليقاعية ،وتلك
المستمدة من الصور الشعرية واللهجة والموقف الفكري ،ومرد كل هذه الطاقات إلى قانون أساسي

تحدده مسافة توتر حادة تنشأ بين محورين متضادين للتصور(.)16
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إن منهجية التقاطب الثنائي ليست نوعا من التخمين أو إقحام النص في قوالب متكلفة ،أو

اختزال التجارب اإلنسانية في معادالت رياضية عقيمة ،بل إن هذه الثنائية متجذرة في اإلبداعية
الشعرية المنبثقة أصال من طبيعة الحياة واألشياء واإلنسان ،فالكون قائم على الزوجية المتضادة في
كل المخلوقات كالذكر واألنثى والليل والنهار والشمس والقمر واألرض والسماء ،يقول تعالى﴿:سبحان
الَِّذي خلق األزواج كلَّها ِم َّما تنبِت األرض و ِمن أنف ِس ِهم و ِم َّما ال يعلمون﴾( ،)17فاإلبداع رؤية للوجود

اإلنساني فهو –إذن -يحمل بصمته ويحيل على سننه ،وتكسبه هذه الثنائية التي يحملها في باطنه
صفة التوتر والحركية والحدثِّية التي تخصب قراءة المتلقي وتغني تفسيراته .وفي النقد العربي القديم
نجد التأسيس الثنائي لموضوعاته كاللفظ والمعنى ،والعقل والنقل ،والطبع والصنعة ،والشكل

والمضمون.
وقد أقرت الدراسات البنيوية الحديثة الطابع الثنائي بوصفه لبنة لبحوثها ،وذلك انطالقا من

التصورات الثنائية لـ(فرديناند دي سوسير) :اللغة والكالم ،الدال والمدلول ،واالختيار والتأليف ،حيث
يستند النشاط البنيوي الداخلي للغة إلى جملة ثنائيات متقابلة ،فالظاهرة اللغوية لها دائما جانبان
متصالن ،يستقي كل منهما أهميته من اآلخر(.)18

وتعد القصة القصيرة (ظنون وراء األشجار) بنية سردية مكثفة تختزل لحظة شعورية تكشف

عن الوعي النفسي لشخصية نامية نصيا ،مستخدمة ضمير المتكلم بطريقة المنولوج الداخلي (تيار
الوعي) مستعينة بالحوار الخارجي واللغة الواصفة ،متناغمة مع حركة العقل والشعور ،وقد تدفقت مع
داللة المكان ورمزيته التي تماست مع موقف الساردة/البطلة ،بحيث ش ّكل التقاطب في أعمق صوره،

وقد ساعد على ذلك تقاطب الصراع في الحياة الداخلية لها ،والتنازع بين الشك واليقين ،واالضطراب
واالطمئنان والبؤس والسعادة ...وهكذا ،إنه موقف يلخص قصة امرأة تفصلها عن زوجها المسافات

الحسية والمسافات المعنوية من الشك والظنون ،واالنفصال النفسي والعاطفي ،وهروبا من وطأة هذه
الظنون تنتقل الساردة من المكان األول (البيت) إلى المكان الثاني (الحديقة) ليس بوصفها متنفسا
فحسب؛ بل للبحث عن مكان بديل تستوحي منه الشعور باالنتماء واالستقرار والثبات ،فإذا بها تقابل
حارس الحديقة ،وهو رجل سبعيني عجوز تنهكه الظنون والشكوك –هو اآلخر -تجاه زوجته الثالثينية
الشابة ،وهي شخصيات تمدها بمعادل موضوعي لقصتها ،وتساعدها نصيا في تنامي الحدث،
وتصاعد وتيرته ،ونضج شخصية الساردة/البطلة؛ حيث تطورت بتطور األحداث حتى وصلت إلى
النهاية القصصية ،وهي لحظة التنوير التي كانت لحظة انفتاح واستقرار نفسي ومتنفس من حالة
38
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الضغط المتواتر المستمر والمتصاعد من بداية القصة ،ولكن ليس على شكل نهاية كالسيكية باختالق

حل لألزمة ،بل بوجود بدائل أكثر شموال وتساميا ،خلقت على نحو عفوي عبر تفاعل المكان والمواقف
والشخوص واألفكار التي جرت قبل النهاية ،وقد تجسد البديل في "شخص جديد ،صديق جديد يكون

الوقت معه مثم ار أكثر؟!"(.)19

ِ
وقد تناغمت لغة الجسد وحركة الروح والنفس مع المكان ِ
مجادلة
مناكفة الوجود المتأزم،

سلبية العالقة الحاضرة ،فتقابلت األمكنة :المكان الحاضر المأزوم ،والمكان الغائب مبعث األزمة،
(البيت) وهو المكان المغلق الذي تنغلق فيه الذات على شعور الغربة والقلق واالنقطاع وال ِّ
تشظي،
و(الحديقة) المكان المحايد المفتوح على شعور األلفة واالتصال ،وهو مفتوح على ذوات أخرى ،متنوع؛
تستقل فيه الذات ،وتمارس حقها في التفكير والقرار ،وقد جاءت حركة الجسد بينهما معبرة عن هذا
التقاطب أيضا :السير المضطرب السريع أوال ،والسير المطمئن المتئد ثانيا ،وفي كل ذلك تتصاعد

األنفاس ويزداد اإليقاع حدة حتى يصل للذروة ،فيلمس المتلقي خفوت حدته ،وتوازن خواطر النفس
وهدوئها في لحظة النهاية ،حاولت الساردة كسر الواقع "وتحطيم أقفاص الذات واالنعتاق من مغاورها

المعتمة ،الكئيبة ،واالنطالق لاللتحام باآلخر ( )...كاتبات يأرقن ويقلقن ويضجرن فيكتبن رغبة في

الخالص خارج الذات والواقع"(.)20

والستنطاق المكان واكتشاف ثيمته في القصة وعالقته بالشخصية وعالمها الداخلي

والشخصيات الثانوية المساعدة ،يتم البحث في التقاطبات المكانية اآلتية:
أوال :التقاطب الظرفي:

أ( .وراء/أمام)

يوظف القاص الظرف المكاني –عادة -الستثارة حاسة البصر ،وميال لنوع من الدقة

البصرية في تحديد النظرة للمرئيات وتركي از لزاوية الرؤيــة ،هذا من حيث الشكل( ،)21أما من حيث
الوظيفة السردية فإن توظيف الظرف المكاني يضيف كثي ار من الرموز والتلميحات والدالالت ،من
خالل تفنن القاص في هذا التوظيف بالتشكيل أو التحوير والتغيير واإلسقاط .يلِفت نظر القارئ لهذه
القصة تكرار الظرف المكاني ( وراء وخلف)،وقد وردا سبع مرات في قصة قصيرة تتألف من صفحات
معدودة ،ولهما المعنى النحوي نفسه وهو الداللة على مكان وقوع الحدث أو الفعل ،ويوحيان باالستتار

والتخفي.
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يظهر ظرف المكان (وراء)ابتداء في العتبة النصية العنوان (ظنون وراء األشجار) ،وهي

إشارة مزدوجة ذات داللة قريبة سطحية تخص شخصية العجوز حارس الحديقة الذي يتخذ هذا المكان
الخلفي لمراقبة زوجته الشابة ،وداللة مرَّمزة عميقة لظنون الراوية التي عبرت عنها من بداية السرد،

وقد عثرت بمقابلة هذه الشخصية على وجه آخر لها جعلها أكثر اتزانا ،وأعطى للموقف صبغة
موضوعية من وجهة نظرها" ،بعد ذلك قضيت يومين لم أحاول االتصال به ،ولم أعرف طعم النوم

والراحة ،تتنازعني الشكوك واألوهام واألفكار الخبيثة"

()22

"كنت كل ما أبتغيه من مشواري إلى الحديقة

الراحة بعد عناء التفكير والقلق ،فوقعت في فخ الظنون ،الظنون التي أتعبت الرجل العجوز"(.)23

ويدل حضور الظرف في العنوان على االحتفاء بالحيز المكاني ،وقد ساعد إبهامه على تعدد دالالته
وتكثيف التقاطب المكاني في النص ،فـ ـ ـ ـ ــ(وراء) دال له مدلول ونقيضه ،فالهدوء والهيبة والسكون
(وراءها) الظنون والشكوك والهواجس ،بل براكين هائجة من الخوف وانعدام الثق ـة ،فال نغتر بالواجهات
الظاهرة البارزة إزاء الحاسة البصرية(،فوراءه) أمر آخر يناقضه ويلغيه ،فيظهر العجوز سعيدا بوجهه

الحبور ،واذا به تقتله الظنون وراء األشجار "وينتابني إحساس بالغيرة منه :كم هو سعيد؟ ال هم له

يشبه همي"(" ،)24إنه وراء األشجار يجلس على مقعد في مدخل الحديقة خلفنا تماما يستطيع أن يرانا
من خالل األغصان"( ،)25ويحيلنا الحوار الخارجي بين الراوية/البطلة والزوجة الشابة إلى نوع من
التقاطب المكاني في المعامالت اليومية عبر العالقات غير المتكافئة ،بحيث تحيل حسية المكان إلى

المعنى النفسي واالجتماعي ،وهو كاآلتي:
أمام  /وراء = سالم /حرب ،ظاهر /باطن = ثقة  /شك وظنون.
ولعل هذا يقودنا إلى داللة لغة الجسد وحركاته واتجاهاته تجاه الذوات األخرى ،وما لها من
رمزية؛ فحركة ما للجسد قد تنبئ عن موقف معين فــ"الناس عندما يرغبون في التعاون بعضهم مع

بعض يجلسون جنبا إلى جنب لتبادل المواد والمعلومات ،بينما يجلسون وجها إلى وجه عندما يتبارون؛

فالمواجهة تشحذ النفوس"( ،)26وأن يكون الشخص في وراء ما ،معنى ذلك أنه في موقف التخاذل أو
المواربة والنفاق ،أو الشقاق والجفاء.
وتتقدم الراوية نحو العمق بواسطة المنولوج الداخلي وحوارها النفسي ،موظفة الظرف المكاني،

فتتساءل "لماذا يختبئ وراء ستار من الوهم"( ،)27حيث ينشطر التقاطب الواحدي المنبثق من الذات
المفردة إلى ثنائيات ،فهذه النفس تتخذ من الوهم والوساوس والخياالت حاج از تتخفى وراءه ،وهي صورة
حسية مجازية متحولة عن الموقف النفسي الواقعي ،ويتخذ الظرف المكاني هنا صبغة مجازية
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فالماوراء هنا له داللة نفسية محضة ،وله تبعاته االجتماعية ،والتقاطب المكاني يتعلق بالصراع

النفسي بين الوضوح والغموض ،واليقين والوهم ،والهدوء والضجيج.
ب ( .هنا  /هناك )

ال يحيل الظرف المكاني (هناك) إلى مكان خارج الخطاب ،بل يشد وثاق الحبكة ،فهي

تتو َّحد براهن التلفظ ،وتمزج بين الواقع وما في ذهن الذات الساردة ،وتشير هذه الثنائية المكانية إلى
بوتقة الصراع النفسي والتمزق (هنا) األرض  /المكان المعلوم الماثل الرتيب "قدماي تطآن األرض
على أثر أقدام البارحة"( ،)28فهنا تحمل كل ارتباطات المكان بداللته الماضوية األليفة والذكريات

الحميمة ،مقابل (هناك) حيث يقيم الزوج في ظروف مجهولة ،المكان الغائب المجهول المالمح" ،لكن
للذاكرة فضاء آخر تحلق وتطير إليه ،هناك ،حيث هو في بلد بعيد وال أعرف ماذا يفعل"( ،)29ويترتب

على ذلك جملة من التقاطبات الناتجة عن التقاطع بين (هنا وهناك) :الحضور والغياب ،الحب
والالحب ،المعلوم والمجهول ،الوفاء والخيانة ،القرب والبعد ،فالراوية/البطلة (هنا) ،والزوج الخائن
(هناك)( ،بعيد) مكانيا وعاطفيا ،مع ما فيها من دالالت سلبية وسيئة تداوليا في بعض اللهجات.
ثانيا :تقاطب الداخل والخارج:

تعد القصة القصيرة في مجملها أيقونة مكانية للداخل اإلنساني للبطلة تموج فيها جملة من

التقاطبات.

فالجسد رمز مكاني يحوي أوعية األفكار والظنون والمشاعر ،ويتحرك ضمن المكان المادي

أو الحل ِم ي ،فالداخل متحرك مضطرم بلجج الشك والحيرة والظنون ،أما الخارج فسطح تحاول الراوية
المحافظة على سكونه وهدوئه واتزانه ،تقول بطلة القصة " أما ظنوني فقد بت أخشى تحريك سكونها

( )...لتبقى حبيسة ذاكرتي ،حيث الحريق داخلي ملتهبا وأنا أكابد إطفاءه على السطح"( ،)30وتقول

إشارة إلى الداخل المتخم بالمشاعر الحرى" :ها هي تزيد من مؤامرة الشوق كلما هزني الحنين إليه،
في الداخل حيث ال يبقى أثر للغبن"

()31

 ،وتكاد تلك الحرائق المشتعلة في الداخل أن تلتهم الخارج،

فيفتضح أمرها بسبب ذلك " الشك الذي بعث الحريق إلى أطراف أصابعي "( ،)32وفي صورة أخري

تتجلى فيها ثنائية الداخل والخارج التي تناسلت إلى دالالت جديدة ،يظهر الكالم دليال وعالمة خارجية
على ما يدور بالداخل ،فكل تلك المخاوف الداخلية كانت "تطفو على سطح الكالم فتنبت شوكا على

الشفاه ،شوكا يؤلمها كل ثانية في عزلتها ،وهو هادئ يراقبها "( ،)33ويحيلنا تقاطب الداخل والخارج إلى
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ثنائية مهمة ومحورية في القصة ،وهي (ثنائية األنا واآلخر) و (ثنائية الملكية والشيوع) وتفصيل

عالقتهما مع مفهوم التقاطب المكاني فيما يلي:
أ .تقاطب األنا واآلخر:

تعد هذه الثنائية ( األنا المرأة  /اآلخر الرجل ) إحدى أكبر المحاور الداللية التي يكثر

حضورها في الكتابة النسوية ،وتعنى االلتقاء باآلخر الذكوري ،أو الصدام معه ،بوصفهما قطبين
رئيسيين من أقطاب الحياة ،وال غنى ألحدهما عن اآلخر ،وهذا ما يتجسد في القص ـ ـ ـ ـة ،فال يستطيع
القارئ فهم المكونات الداخلية للشخصية البطلة ،وكل تعالقاتها مع المكان ،إال من خالل عالقة األنا
باآلخر ،فال تتصالح البطلة مع نفسها إال في إطار هذه العالقة ،وتفجر هذه الثنائية مجموعة من
التقاطبات ،كالسلطة والتحرر ،والحب والكراهية ـ واالتفاق واالختالف ،ويبدو هذا الهاجس الداللي

المركزي من بداية القصة القصيرة " وهذا صباح ينبلج من قلب عتمة ليل مضن باألرق والتردد يمزق
ذاكرتي ،بصور عنه وعنها ،هل أعيد االتصال به أم ال؟ "( ،)34وتبين القاصة في هذا المفتتح زمنية

الخطاب السردي بدقة ،ونوع السرد المشحون بهذه الهواجس التي تمثل التقاطبات في ذهن المتلقي :أنا

المرة األخرى ،الوطن والغربة ،الصدق والكذب ،والصراحة والمواربة،
أ
واآلخر ،هو(اآلخر)وهي
والحميمية والعدوانية ،والرتابة والمعاناة ،وفي هذه البداية وضعت الراوية المتلقي في عمق األزمة،
متجاوزة بالعقدة شكلها التقليدي ،فهي تحرك فضوله ،وتستثير حدسه لفك شفرات تلك التقاطبات
المتقاطعة ،والقبض على الثنائيات عبر الواقعي والمتخيل ،والمكتوب والالمكتوب ،واألسطر وما بين
األسطر ،ومن ثم الخروج من هذه الجزئيات المتشظية إلى الكليات اإلنسانية ،والقبض على الثيمة

الكلية للنص ،والمغزى اإلنساني العميق الذي يتراءى بخفر في بعض العبارات ،ومنها داللة ارتباط
المكان باإلنسان من خالل األلفة واالرتباط بمكان يخصنا ويعنينا ،والغربة عن مكان ال يخصنا ،فلكل
إنسان وطن يعتبر مركز إشعاع له ،مشكال ثنائية نابعة من الداخل والخارج  /لي ولهم ،أنا واآلخرون،
ويرى بعض النقاد أن هذا التقسيم يحمل منظومة قيمية تجعل كل ما هو مالصق لي محط

اهتمامي(.)35

وقد أعطت الراوية/البطلة المكان نفسا إنسانيا جعلته يتجاوز أن يكون مجرد خلفية لألحداث
أو مسرحا لتحركاتها ،بل أصبح خزانا لمشاعرها وأفكارها ،ومتزامنا مع الخط البياني لمواقفها النفسية،
"حيث تنشأ بين اإلنسان والمكان عالقة متبادلة يؤثر فيها كل طرف على اآلخر"( ،)36فقد أصبح

المكان جزءا من الشخصية ،ألنه يمتلك الذاكرة نفسها ،ويشاركها في همومها ومعاناتها ،تقول" :أفهم
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تعلق اإلنسان بالمكان بأنه ارتباط عاطفي ألننا نتعود النظر من حولنا لألشياء بحميمية ،بغية الحفاظ

على ذاكرة المكان األثير الذي يصبح جزءا منا ،لماذا نصر على أن نفسح مجاال في الذاكرة

لألشخاص الذين يصبحون جزءا من هذا المكان؟ مع علمنا أننا قد نفتقدهم في أية لحظة "( ،)37ولم
تكتف الراوية بذلك بل اخترقت المكان ،ودشنت معه محاورة دفينة وأعطته داللة تخدم أبعاد موقفها في
التجربة القصصية ،فيكتسب بذلك قيمة فنية ألنها أعادت خلقه بوصفه مكانا خاصا بها من خالل

رؤيتها ومنظورها وتفاعلها ،ال باعتباره المكان الواقعي ،تقول مبينة تأثير المكان وفاعليته" :أضعف

وأشتاق لسماع صوته من جديد ،وكأن األماكن تتآمر علينا في وقت الشدة أم أنها تكون الدليل القوي
على كثرة تحملها لوجع اآلخرين؟ "( ،)38فالمكان تجربة تحمل معاناة الشخصيات وأفكارها ورؤيتها له،

متميز له داللة فنية(.)39
ا
وتثير خيال المتلقي لتستحضره باعتباره مكانا خاصا
ب .تقاطب الملكية والشيوع:

يظهر المكان الثاني (الحديقة) المقابل (للبيت)،وهو المكان األول في القصة ،ببوابة خارجية ذات

قضبان حديدية سوداء ضخمة تفتح ذراعيها لزائريها في الصباح( ،)40وهو صباح آخر أكثر هدوءا،

ويتعارض مع الصباح التوتري (مفتتح القصة) ،ومرد ذلك هو تجاذب القطبين الملكية والشيوع ،التي
أعني بها تقاطب االنتماء والضياع ،الوطن والغربة ،االستقرار والتشتت ،ذلك أن المكان عادة ما يكون
ملكا ألحد ما ،ولهذه الملكية رمزية وداللة اجتماعية فالبيت وطن مصغر ،يعنى اإلنسان نفسه؛
سعادته واشباعه لحاجاته .وعدم الملكية واالنتماء تعني انشطاره وعدم استق ارره ،ومن هنا جاءت ردة
الفعل بترك الشخصية للبيت والدخول في متن صباح جديد باحثة عن نفسها ،وذكر األطفال في
()41

السياق القصصي

داخل البيت يعزز مفهوم الوطن واالنتماء وااللتصاق بالمكان ،بل يعنى قيمة

االمتداد والخلود ،واذا ه َّددت العالقة المتصدعة ملكيتها للمكان األول (البيت) بالتقويض والتالشي،
فإن رمزية األمكنة التي تضمنها المكان الثاني الحديقة مدت الساردة بنوع من السلطة والشعور

باالمتالك في الشعور أو الالشعور ،وخاصة أن هذا المكان هو البوابة التي دلفت منها الشخصية

الب طلة إلى التوازن بعد الظنون والمعاناة ،واتخذتها الساردة أداة سردية للوصول إلى لحظة التنوير ،وقد
قسم أحد النقاد األماكن بحسب الملكية والسلطة إلى:
. 1مكان حميم وأليف ،وهو عندي ويخضع لسلطتي وملكيتي ،ولعل استخدام ضمير المتكلم يوحي
بهذه الملكية.

.2مكان يخضع لسلطة الغير وملك له.
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.3أماكن عامة مشاعة للجماعة.

.4المكان الالمتناهي الخالي من الناس الذي يقترب من األسطورة النائيــة(.)42
فداللة الملكية واالنتماء والقيمة المتضمنة للتجارب تشكل المكان ،وتضفي عليه القيمة الفنية ،أما
الشيوع والالانتماء فال داللة إنسانية له ،ومن ثـ ـ ّـم ال قيمة يكتسبها المكان بسببها ،ولهذا تصر
الراوية/البطلة على االحتفاظ بمقعدها الخاص في حديقة عامة (مكان شائع) لكي يمدها باإلحساس
باالنتماء ،ويقلل من حدة الفقد والوحدة والخواء ،تقول" :أبحث عن مكاني بين المقاعد التي تناثرت في

الممر( )...وكثي ار ما طاب لي الجلوس على مقعد أحبه في الممر؛ هذا الصباح وجدته مشغوال"(،)43
وال تغفل عن اإلشارة إلى الموقف العكسي حيث تفقد مقعدها الخاص ،فتجلس على غيره " مع

إحساسي بافتقــاد شيء أصبح ملكي "( ،)44فالمقعد الخاص رمز األلفة واالمتالك الذاتي الذي يتقاطب
مع شبح الشيوع أو تحول الملكية لآلخرين المتطفلين ،وتتلخص تقاطبات الملكية والشيوع أو االنتماء

والضياع في الثنائيات التالية:

مقعد خاص  /مقاعد عامة للجميع ،أمان  /خوف ،ارتباط  /فراق ،ذو ذاكرة أثيرة  /بدون ذاكرة ،جزء
منا  /شائع ،مكان محدد محصور  /مكان ممتد شاسع ،يقع تحت سلطتنا  /ال يقع تحت سلطتنا.
ويرتبط المكان بالحرية في أبسط صورها ،وهي حرية الحركة فيه ،فالحرية "هي مجموع األفعال

التي يستطيع اإلنسان أن يقوم بها دون أن يصطدم بحواجز أو عقبات ،أي بقوى ناتجة عن الوسط

الخارجي ،ال يقدر على قهرها أو تجاوزها "( ،)45وهذه الحرية هي التي تمد المكان بالحياة والدالالت

اإلنسانية ،ويجعل اإلنسان مكينا قاد ار على الحياة واإلبداع( ،)46وهو بدون حركة ال يصبح مكانا ،وانما

قطعة أرض فضاء ،فالحركة في المكان هي إحدى عناصره المؤثرة كتحليق الطير في الفضاء ،ومشي
اإلنسان على األرض ،ولعل هذا ما حدا بالشخصية لالحتفاء بهذه الخصيصة في هذه القصة ،وفي

أغلب قصصها في المجموعة نفسها ،فالمشي وسيلة للخلوة والتأمل والتفكير ،وهو فضال عن كونه يمد
القارئ بتصور للبعد المسافي للمكان ،هو أيضا رمز لاللتصاق بالمكان واالحتفاء به ،ومحاولة

المتالكه والشعور بالسيطرة واالحتواء ،واإلحساس بلذة القرب من مكان األلفة واالنتماء" ،وكان المشي
يساعدني على تحليل الموقف أكثر"

()47

"كنت محتاجة إلى الوحدة ،والسير نحو الحديقة وأسير...

سرت خلف الممر واألشجار المحيطـ ـ ـ ـة بـ ـ ـ ـه"

()48

 ،وقد اختلف إيقاع الحركة في المكان بعد انفراج

الروح وتحررها من الحيرة والقلق وهموم العقل ،واستعادة ألفة المكان ،فـ "شعرت بخطواتي تصبح أكثر

رشاقة وأنا أغدو نحو البيت"( ،)49فقد جعلها التنوع اإلنساني أكثر فهما لحقائق الحياة واألشياء،
44
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وأعطاها الشعور باالمتالء ،وانعكس ذلك على رؤيتها للمكان ووصفه والتعامل معه ،ويقع االمتالء

ضمن محور السالم واالستقرار والملكية ،وتتقاطب مع الشعور بالشيوع والخواء وانشطار الذات
ِّ
وتشظيها وقرب انهيارها ،يعقبه شعور باإلحباط والفراغ ،وتتجلى مظاهرها على النفس والجسد وما
حولهما ،وتظهر في المكان أيضا ،لقد جعلت الساردة موقفها مع اآلخر محور تجذرها وملكيتها
للمكان.

الهوامش
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