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 التقاطبات املكانية يف قصص هواتف الليل لبشرى البستاني

 ٭٭م. م جعفر امحد الشيخ عبوش   و     ٭ م. د. بسام خلف سليمان احلمداني

 
22/10/2013تأروخ القبول:  15/9/2013تأروخ التقدوم:  

 ممخص البحث:
وظيفيا في بناء نصيا كشؼ البحث عف القدرات الفنية التي استطاعت األديبة )بشرى البستاني( ت     

عبر تقانة التقاطبات المكانية بصورة منتظمة، حيث عقدت تضادا بيف  ()القصصي )ىواتؼ الميؿ(
المشاىد المختمفة في تشكيؿ الوحدات السردية؛ لذا جاء ىذا البحث ليجري دراستو عمى ىذه التقانة عبر 

توضيح مسار األحداث  ور المسند إلييا فيكشؼ التقاطبات المكانية وبياف المستوى الفني والجمالي والد
 عبر الدور الذي تقـو بو الشخصيات داخؿ بنية المكاف.

بني البحث عمى مدخؿ وثالثة مباحث، جاء المدخؿ لتحديد مفيـو المكاف وتقاطباتو في النص    
ختص القصصي الذي شكؿ مؤثرًا مف المؤثرات التي اتكأت عمييا القاصة في تشكيؿ نصيا السردي. وا

المبحث األوؿ بدراسة )المكاف الخارج/ الداخؿ( مف حيث وظيفة ىذه التقاطبات في الكشؼ عف الخبايا 
المتعمقة بالشخصية، فضاًل عف سبر أغوار المشاعر المكبوتة بالنسبة لممكاف الداخؿ والعكس لدى 

و الذي تمظير بدقة الخارج، أو العكس بيف االثنيف، مع إيضاح لشكمنة الشخصية مف الخارج وما تعاني
في سردنة الراوي. في حيف قاـ المبحث الثاني بدراسة )المكاف السطحي/ العميؽ( بوصفو المشكؿ 
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لطبوغرافية المكاف الذي تحاوؿ القاصة إبرازه وتقديمو بصورتو الحقيقية. في حيف جاء المبحث الثالث 
تسيـ في تشييد مسار األحداث عبر  البؤرة المركزية التيلدراسة )المكاف الساكف / المتحرؾ( بوصفو 
 تفاعؿ حركية الشخصيات في المجاؿ المكاني.

 حدود المكان وتقاطباته في النص القصصي: 
يعد المكاف مف العناصر األساسية في بناء النص األدبي بوصفو " بنية تعبر عف الوجػود اننسػاني،      

الحيوية في بيئتو، والػى أف يضػفي معنػى ونظامػًا  فاىتماـ اننساف بو نابع مف حاجتو إلى إدراؾ العالقات
الػذي توجػد فيػو لذا يكوف المكاف جزءًا مف تكويف اننسػاف ؛ (1)عمى عالـ مف الوقائع والنشاطات الحياتية "

ويشػػكؿ المكػػاف األرضػػية التػػي تتصػػارع فييػػا األحػػداث المرتبطػػة بػػالزمف عبػػر  (2) األشػػياء وتتحػػرؾ داخمػػو
؛ ألّف " الشخصػػيات تحتػػاج مكانػػًا لحركتيػػا، والػػزمف يحتػػاج مكانػػًا يحػػّؿ فيػػو (3)تفاعػػؿ ديناميػػة الشخصػػيات

ليمثػػؿ المكػػاف البػػؤرة المركزيػػة التػػي يتػػوى  منيػػا  (4)ويسػػير منػػو أو إليػػو، واألحػػداث ال تحػػدث فػػي الفػػراغ"
البنػػػاء القصصػػػي بوصػػػفو " القاعػػػدة الماديػػػة األولػػػى التػػػي يػػػنيض عمييػػػا الػػػنص حػػػدثًا وشخصػػػية وزمنػػػًا 

، ويسػػػيـ المكػػػاف فػػػي تشػػػكيؿ انطػػػار العػػػاـ (5)شاشػػػة المشػػػيدية العاكسػػػة والمجسػػػدة لحركتػػػو وفاعميتػػػو "وال
لييكمية مرتسمات خبايا النص وغاياتػو، كونػو " يضػمف التماسػؾ البنيػوي لمػنص الروائػي، مػف حيػث جممػة 

لػزمف إال مػف العالئؽ النصية التي ينسجيا مع قػوى الػنص )زمػف، شخصػية، رؤيػة...(، فػال يمكػف إدراؾ ا
وبػذلؾ  (6)خالؿ المكاف وحركتػو، وفقػًا لالرتبػاط الجػدلي بينيمػا، فكػؿ منيمػا يفتػرض احخػر، ويتحػدد بػو " 

                                                 

 .9 م:1991الوجود والفضاء وفن العمارة، كريستيان نور بيرغ شولز، ترجمة: سمير عمي، مطبعة األديب البغدادية، بغداد،  (1)
(، 2العػدد ) (،9شػوابكة، مجمػة أبحػاث اليرمػوؾ، المجمػد ) داللة المكاف في مدف الممح لعبد الرحمف منيؼ، محمد ينظر: (2)

د. عبػد الغفػار مكػاوي، القػاىرة،  ) الترانسػدس (، شػيروفة نقمػو إلػى العربيػة  العمػو مسػفةينظػر: فو . 11 -11ـ: 1991لسنة 
 .179ـ: 1975

بغػػداد،  ، 1الثقافيػػة العامػػة، ط الشػػؤوف ينظػػر: إشػػكالية المكػػاف فػػي الػػنص األدبػػي: دراسػػات نقديػػة، ياسػػيف النصػػير، دار (3)
  .  151: ـ1986

 .12ـ: 1997، القاىرة، 1صر، صالح صالح، دار شرقيات، طعاقضايا المكاف الروائي في األدب الم   (4)
، الػدار 1مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية مف التأسيس إلى التجنيس، نجيب العوفي، المركز الثقافي العربي، ط (5)

 .149ـ: 1987البيضاء، 
الريػاض، العػدد  ذجا، خالد حسيف حسػيف، كتػابالخطاب الروائي ندوار الخراط نمو  –( شعرية المكاف في الرواية الجديدة (6
 .5: 2111(، مطابع مؤسسة اليمامة، الرياض، 83)
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إذ يمثػػؿ " الحاضػػنة االسػػتيعابية  (1)يمػػتحـ المكػػاف مػػع " بقيػػة عناصػػر السػػرد، واألحػػداث والرؤيػػة السػػردية "
ي نػص ميمػا كػاف جنسػو األدبػي ال بػد مػف وانطار العاـ الذي تتحػرؾ فيػو الشخصػيات وتتفاعػؿ معػو، وأ

أف يتػػوافر عمػػى ىػػذا العنصػػر مػػا داـ فعػػؿ الحكػػي ىػػو األسػػاس الػػذي ينطمػػؽ منػػو ويعػػود إليػػو مػػف خاللػػو 
وتبػػدو أىميػػة المكػػاف جميػػة عنػػدما يعبػػر عػػف نفسػػو ويتمظيػػر " مػػف خػػالؿ . (2)وبوسػػاطة يلياتػػو وقوانينػػو "

، فالمكػاف فػي العمػؿ األدبػي (3)حيانػًا عمػة وجػود األثػر"أشكاؿ معينة، ويتخذ معاني متعددة بحيث يؤسس أ
نمػػػا ىػػػو عنصػػػر حػػػي وفاعػػػؿ فػػػي ىػػػذه إبصػػػفة عامػػػة لػػػيس مجػػػرد  طػػػاٍر لاحػػػداث وحيػػػٍز لمشخصػػػيات؛ وا 

. لػػذلؾ تسػػعى الدراسػػات الحديثػػة إلػػى التركيػػز عمػػى تقانػػة المكػػاف بوصػػفيا " مػػف (4) األحػػداث والشخصػػيات
جأ إلييا الكتابات الجديدة في احونة األخيػرة، إذ نجػد ىػذا االتجػاه قػد انستراتيجيات النصية الميمة التي تم

تبمور في أكثر مف عمؿ مف األعماؿ التػي تنسػب إلػى كتابػات الحساسػية الجديػدة، كػأف األدب يحػاوؿ أف 
يخمػػػؽ رواسػػػي جديػػػدة، بطػػػرح الثابػػػت فػػػي مواجيػػػة المتحػػػوؿ، إذ المتشػػػوه الػػػذي يػػػؤدي إلػػػى التغيػػػر السػػػريع 

يتو، فالمكػاف يتميػز بدرجػة واضػحة مػف الثبػات النسػبي، الػذي يسػاعد )األنػا( عمػى التعػرؼ بيويتو وشخصػ
 .(5)عمى ذاتيا ويسير في حمايتيا مف عواصؼ التشتت والضياع "

ومػػف ىنػػا تبػػرز أىميػػة المكػػاف فػػي توضػػيح مسػػار األحػػداث عبػػر الػػدور الػػذي تقػػـو بػػو الشخصػػيات      
لميتػػافيزيقي عمػػى فكػػرة التمركػػز الوجػػودي أو الالوجػػودي، فػػنحف ال يقػػـو التقاطػػب اداخػػؿ بنيػػة المكػػاف، إذ 

نسػػتطيع تصػػور أو التفكيػػر بألحػػدى األحاديػػات كػػالخير أو الحػػب مػػثاًل مػػف دوف أف تكػػوف حػػدود الشػػر أو 
الكره مرسومة لنا في أدنى تمثالتيا المتشػّكمة بصػورىا فػي وعينػا، مػف ىنػا نػرى أف ىػذه المفػاىيـ المػذكورة 

                                                 

بنػاف، الػدار ل  –، بيػروت 1بنية الشكؿ الروائي )الفضاء، الزمف، الشخصية(، حسػف بحػراوي، المركػز الثقػافي العربػي، ط (1)
 .26ـ: 1991المغرب، -البيضاء 

 د. سوسػف في الممحمة الروائية، مدارات الشرؽ لنبيؿ سميماف، د. محمد صابر عبيد و جماليات التشكيؿ الروائي: دراسة (2)
 .229ـ: 2118، الالذقية، 1البياتي، دار الحوار لمنشر والتوزيع، ط ىادي

وف دار الشػؤ  : نياد التكرلػي، مراجعػة: فػؤاد التكرلػي، د. محسػف ميػدي، ، ترجمةميوئياو  لايرعالـ الرواية، روالف بورنوؼ و  (3)
 .92ـ: 1991، بغداد، 1الثقافية العامة، ط

 .28ـ: 2111(، لسنة 31( ينظر: المكاف الروائي، عبد الحميد محاديف، مجمة البحريف الثقافية، العدد )4)
( حػػوؿ محطػػة السػػكة الحديػػد: ندوار الخػػراط، الحساسػػية الجديػػدة واسػػتخدامات المكػػاف األدبيػػة، د. صػػبري حػػافظ، مجمػػة 5)

 .72ـ: 1986(، لسنة 12 -11) افداألقالـ، العد
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وانبداعيػػة التػػي تحّفػػز العقػػؿ أثنػػاء التفكيػػر  (1)مػػؿ األدبػػي بوصػػفو أحػػد النشػػاطات الفكريػػةتػػنعكس فػػي الع
بألحػػدى األحاديػػات، ألفم " مفيػػـو التقاطػػب... تقنيػػة إجرائيػػة أثبتػػت خصػػوبتيا وأىميتيػػا فػػي الكشػػؼ عػػف 

مؽ، سػنعتمد عمػى داللة الكثير مف األعماؿ األدبية التي تتعامؿ مع المكاف تعاماًل شاعريًا ومف ىذا المنط
، ويعػػرؼ التقاطػػب (2)تقنيػػة التقاطػػب بػػيف األمكنػػة لتطويػػع موضػػوع البحػػث وفتحػػو فػػي ممكنػػات التحميػػؿ"

بالتقابؿ بيف مستوييف مف مستويات عنصر المكاف وتبياف حاؿ الشخصيات في المكانييف المتقػاطبيف ومػا 
بػػػًا. ويقػػػع المكػػػاف فػػػي أحػػػد يعتػػػرييـ، إذ يػػػنعكس بصػػػورة واضػػػحة عمػػػى أداء الشخصػػػيات؛ لػػػذا سػػػمي تقاط

تمظيراتو تحت تأثير ىذه التقاطبات التي تسيـ في تشييد االنسػاؽ المعرفيػة والثقافيػة بحسػب رؤيػة السػارد 
يحاءات مؤثرة في تمظيػر الشخصػيات  ليا، عبر األمكنة الموظفة في النص األدبي التي تمتمؾ دالالت وا 

ة، فضػاًل عػف العالقػات التػي تأسسػت وفقػًا العتبػارات ودورىا في رسـ األحداث التي تدور في ىػذه األمكنػ
ثقافيػػػػة وتاريخيػػػػة ونفسػػػػية ربطػػػػت بػػػػيف الػػػػذات اننسػػػػانية وواقعيػػػػا، فالػػػػذات ال تتشػػػػكؿ بعيػػػػدًا عػػػػف انتمائيػػػػا 
الجغرافػػي المعػػاش الػػذي يضػػمف لحمتيػػا وكيانيػػا بحيػػث تجعػػؿ المتمقػػي يسػػيـ فػػي تشػػكيؿ الحيػػز المكػػاني 

لعالـ م تخّيؿبوصفو رائيًا وسامعًا وقارئًا 
(3)  . 

وتسيـ التقاطبات المكانية في استيعاب منظومة المفاىيـ الكمية والجزئية التي يشكميا النص 
األدبي وىذا يأتي عبر إضفاء ىندسية مكانية جديدة تتجسد فييا " العالقات والتوترات التي تحدث عند 

لتقاطبات أو الثنائيات الضدية اتصاؿ الراوي والشخصيات بأماكف األحداث، ومف المالحظ أف ىذه ا
. إذ تنشأ الثنائيات (4)تنسجـ مع المنطؽ واألخالؽ السائدة مثمما تتوافؽ مع احراء السياسية التي تعتنقيا "

التي بدورىا تشكؿ نوعًا مف التضاد فعمى سبيؿ المثاؿ المكاف الداخؿ يكوف ضدًا لممكاف الخارج وىكذا 
ية، وربما يكوف العكس، في حيف تمثؿ التقاطبات عند متمؽ يخر بالنسبة لمتقاطبات األخرى المكان

تطابقًا، مف ىنا يخضع التقاطب الميتافيزيقي إلى ديناميكية تحدد فكر الكاتب وتبيف نوع التقاطب عبر 
                                                 

ينظػػر: المكػػاف فػػي روايػػات فػػاتح عبػػد السػػالـ، جعفػػر احمػػد عبػػدام الشػػي  عبػػوش، رسػػالة ماجسػػتير، بألشػػراؼ: د. عمػػار  (1)
  .128ـ: 2111احمد الصفار، كمية احداب، جامعة الموصؿ، 

األردف،  -،إربػػد1عػػة، عػػالـ الكتػػب الحػػديث، ط( المكػػاف وداللتػػو فػػي روايػػة )مػػدف الممػػح( لعبػػد الػػرحمف منيػػؼ، د. صػػالح ول2)
 .  66ـ: 2111

الموسػوعة  ( ينظر: مدف مرئية انثروبولوجية_ المكاف في جنػة الػزاغ، شػعر ياسػيف طػو حػافظ، إعػداد: حميػد حسػف جعفػر،3)
 . 7ـ: 2118(، دار الشؤوف الثقافية العامة، العراؽ، بغداد، 61الثقافية، العدد )

 .45واية )مدف الممح(: ( المكاف وداللتو في ر 4)
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القراءات فالعالقة حميمية بيف المكاف والشخصيات؛ ألّف المكاف ي ظير قيمة اننساف مثمما يشكؿ ويؤثث 
 مكاف عبر حركتو داخؿ ىذا الحيز. اننساف ال

 المبحث األول: المكان الخارج/ الداخل
يرتبط المكاف بالذات اننسانية " فمكؿ كائف حي إقميمو الذي يمثؿ مركز إشعاع داخمي قد يتعارض    

مع العالـ الخارجي الشاسع وىذا التعارض يخمؽ ثنائية )أنا / احخروف( وىذا التقسيـ يحمؿ في طياتو 
وعبر ىذا التالـز نكشؼ عف  (1)ومة قيمية تجعؿ مف المكاف مالصقًا لو وداخاًل في اىتمامو "منظ

الذات البشرية ال تكتمؿ داخؿ حدود ذاتيا، ولكنيا تتشكؿ ؛ ألّف الخبايا المتعمقة بالنفس اننسانية
فضاًل عف كؿ  (2)خارجيا؛ ألنيا تتحرؾ حوليا بصبغتيا، وتسقط عمى المكاف قيميا الحضارية والثقافية

ما يرتبط بيا مف أحداث وتاري  وانتماء إلى البيئة وبوساطة ىذا الترابط بيف الذات والمكاف يبرز جميًا 
عبر تقاطبات المكاف الخارج/ الداخؿ، فاألوؿ عمى  (3)الوعي وانحساس لدى الفرد باالنتماء إلى الوجود

في حيف يمثؿ  (4)يو األحداث والشخصيات "سبيؿ المثاؿ " ىو المكاف المحيط بالبيت الذي تصطرع ف
الذي ( 5)الثاني " المكاف الذي تجري فيو األحداث المصيرية األساسية ويقدمو المؤلؼ بدءًا مف الباب "

يمثؿ الداخؿ ثـ الخروج إلى الخارج ويذكر )بوتور( انو " ال وجود لرواية تجري جميع حوادثيا في مكاف 
ذا ما بدا أف ال  (6)رواية تجري في مكاف واحد خمقنا أوىامًا تنقمنا إلى أماكف أخرى "واحد منفرد، وا 

لتتمظير مكونات النص القصصي في بناء العالقات فيما بينيا عبر ىذه التقاطبات التي تعمؿ عمى 
تحريؾ وجودىا وصيرورة مكوناتيا لتكوف عالقات " إما بسيطة أو معقدة في تواترىا بحيث تتبادؿ التأثير 

وعبر انفتاح مكونات النص األدبي تتحرؾ الذات اننسانية بكؿ حرية في فضاء الخارج/  (7)ا "فيما بيني
                                                 

 .84 – 83ـ: 1986(، لسنة 2مشكمة المكاف الفني، يوري لوتماف، سيزا قاسـ، مجمة ألؼ، العدد ) (1)
 .63ـ: 1988، 2( ينظر: جماليات المكاف: )مجموعة مف المؤلفيف(، دار قرطبة، ط2)
 .141م: 1991، بيروت، 1المركز الثقافي العربي، ط ينظر: قال الراوي )البنيات الحكائية في السيرة الشعبية(، سعيد يقطين،( 3)

(، 33العػدد ) جماليات المكاف الدمشقي في رواية )حسيبة( لخيري الذىبي نموذجًا، شوقي بغدادي، مجمة عمػاف الثقافيػة، (4)
 .11 -8ـ: 1988لسنة 

 .11 -8المصدر نفسو:  (5)
 .61ـ: 1982، بيروت،2نطونيوس، منشورات عويدات، ط( بحوث في الرواية الجديدة، ميشاؿ بوتور، ترجمة: فريد أ6)
(، لسػنة 45 -44) ( مدخؿ إلى نظرية السرد عند غريماس: عبد العزيز بف عرفو، مجمة الفكر العربي المعاصػر، العػدداف7)

 . 26ـ: 1987لسنة 
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الداخؿ لتكشؼ عف أعماقيا تجاه األحداث إذ " تنغمؽ عمى نفسيا حينًا وتنفتح حينًا، فيحتضف المكاف 
ؽ تارًة أخرى، جدؿ االنفتاح واالنغالؽ ىذا، فتصبح األماكف المغمقة مسرحًا لالنفتاح تارة ولالنغال

 .   (1)واألماكف المفتوحة كذلؾ "
ويتموقع المكاف ضمف تحيز يتقاطب بصورة تضادية فػ " في إطار ىذه المثنوية يكتسب المكاف قيما    

إشعاعية أخرى تتجاوز حدوده المدركة بالحواس وتشحنو بما ينتمي إلى عالـ...استسرارات الروح 
يحيؿ إلى الباطف، والى ما يمكف أف يغتني بو عناصر تمغيزية  وخصوصا إذا استطاع احخر الخارج أف

واستثارية تشحذ الوعي، وتتقف استفزازه الستبطانيا، وكنييا، والتفاعؿ مع كنوز األعماؽ، ومع ما تقدمو 
رضاء ومتعة " فعمى سبيؿ المثاؿ ربما تكوف الروح في صفاء وسكوف ووئاـ في  (2)لمعقؿ مف إثراء وا 

المكاف والعكس صحيح أو تكوف في راحة وطمأنينة في الخارج المكاف المتجاذب  الداخؿ أي داخؿ
لممكاف احخر، لذلؾ تبينت أىمية التقاطبات المكانية بوصفيا بنية كاشفة عف حاؿ أو حالة الشخصية 
وما يعترييا مف مشاعر تضفي جمالية حسية أو ظاىرة عمى المكاف الذي يعمؿ عمى وفؽ المدركات 

مسيمة بيذه النتيجة التي ت خرج األحاسيس مف كنوز األعماؽ وتستثير الوعي بدينامية فعالة الحسية ال
بحسب المكاف في الداخؿ وما يتركو مف أثار أو المكاف الخارج كما يبدو في المقطع السردي: )) تسقط 

ؿ الدار، فمـ صواري  عديدة قرب دارىا، تيتز منازؿ الحي، ويخرج الناس إلى الشارع، ترتبؾ وحيدة داخ
تعتد الخروج في مثؿ ىذه الحاالت االضطرارية. وبينما كانت تجوؿ في الداخؿ بتشن ... تنفتح النوافذ، 
تقفميا، تقمب أكداس الكتب، تحاوؿ إقفاؿ أبواب المنزؿ الخارجية، يطرؽ الباب ثالث طرقات، تتنفس 

ع بنشوة تستقبمو وقد فتح الباب وفي الصعداء، يزوؿ توترىا وتسترخي ذراعاىا.. تنسى الصواري ، وتندف
في النص تقاطب بيف المكاف/  (3)عينيو قمؽ وليفة وعبر النافذة تتسرب خيوط ضوء طافحة بالحناف..((

خروج الناس إلى الشارع( والمكاف/ الداخؿ  -المكاف/ الخارج )سقوط الصواري  قرب دار الشخصية 
الداخؿ لفظيًا ) بينما كانت تجوؿ في  الذي تمثؿ بتجواؿ الشخصية داخؿ فناء البيت وقد عبرت عف

 الداخؿ بتشن ( إذ مثمت النوافذ الحاجز بيف المكانيف/ الداخؿ والخارج.

                                                 

يػة كم اه، بألشػراؼ: د. عمػر محمػد الطالػب،الفضاء الشعري عند السػياب، لطيػؼ محمػد حسػف، أطروحػة دكتػور (1) 
 .23ـ: 1994احداب، جامعة الموصؿ، 

 .82( قضايا المكاف الروائي في األدب الم عاصر: 2)
 .32ىواتؼ الميؿ: قصة النافذة:  (3)
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إف وظيفة الداخؿ والخارج تعكس مدى المشاعر المكبوتة بالنسبة لمداخؿ والعكس لدى الخارج، مع     
في سردنة الراوية: )) كانت  إيضاح لشكمنة الشخصية مف الخارج وما تعانيو مف مشاعر تمظيرت بدقة

حفمة عرس مريعة.. خالؿ ثالث ساعات ارتدت العروس ثالثة عشر ثوبًا، كؿ ثوب مطرز بأحجار 
كريمة.. بالذىب والماس والياقوت، ووسط ذىوؿ األعيف دعي الجميع إلى المائدة. خارج قاعة االحتفاؿ 

سماؾ وأصناؼ الحموى، فجأة وفي عز كانت موائد الطعاـ تمتد، وتمتد عمييا الخرفاف والدجاج واأل
الصيؼ انفجر رعد ىائؿ، وراحت الزوبعة تقصؼ ثمر البستاف.. انيمر مطر غاضب، مطر كأنو 
الوحؿ ييوي مف السماء فاختمط الحابؿ بالنابؿ وتراكض المدعووف نحو الداخؿ، ماء طيني يبمؿ الرؤوس 

 .(1)المزركشة ويموث المالبس األنيقة..((
اوية إلى إبراز المكاف/ الداخؿ والمكاف/ الخارج بوساطة التقاطب الطبيعي بينيما، فقاعة تسعى الر     

االحتفاؿ تمثؿ المكاف/ الداخؿ، وخارج القاعة حيث موائد الطعاـ تمتد وعمييا أصناؼ مف الطعاـ في 
د لو ىالة زمف معمـو لدى الراوية في المكاف الّضد أي الخارج، حيف تغّيرت األنواء فجأة وانفجر رع
تأويمية  -كبيرة، شكمت الزوابع وصوتيا المدوي قصفًا لثمار البستاف، وفي البستاف ىنا تكمف طاقة قرائية 

تؤشر أكثر مف داللة، وىذا ما توازى مع تراكض المدعويف نحو الداخؿ داخؿ محيط المكاف، إف ىيمنة 
عمييا، ورؤية ظاىرة لموجود مع خاصية  المكاف وتمّكف األجساـ فيو حقيقة فمسفية عبر أبعاده المتعارؼ

الداخؿ والخارج التي تبرز الحدث وتكشؼ عف فاعمية الفواعؿ في تأطير يكشؼ عف المحتوى أي 
المضموف وما يعتمؿ في المكاف أو الفواعؿ التي تتمركز ىنا عمى الزوبعة التي نيضت فجأة وتصدرت 

صارت محط عبث الزوبعة الترابية.. أعيف الخدـ  الحدث بضراوتيا )) موائد الطعاـ التي لـ تمسسيا يد
. تتعامؿ القاصة بشرى البستاني عمى (2)المنكوبيف بحرب وحصار وجوع تتفحص بسيمياء ما يجري..((

وفؽ ثنائية الداخؿ/ والخارج بصورة منتظمة، إذ عقدت تضادًا بيف مشيديف مختمفيف، مشيد الخارج 
تقانة الوصؼ لتحيط بكؿ التفاصيؿ الزوابع والرعد اليائؿ، موضع المكاف قاعة االحتفاؿ، إذ تشتغؿ 

وكذلؾ جمعت القاصة بيف الزماف والمكاف في سردىا الذي اتسـ بانيجاز المفعـ بانيحاء )فصؿ 
 الصيؼ( / )البستاف( في الخارج.
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ج، ففيو أما الداخؿ فيو الولوج إلى البيت ىربًا مف األمطار والرعد فيو عمى عكس المكاف في الخار    
مف السكينة واليدوء والراحة ما ظير جميا عمى الشخصيات: )) ىي ال تممؾ بنتا تمنحو إياىا، لكنيا 
، يتابع ما استجد باألمر.. زوجو عمى سرير الوالدة لممرة  بدأت بالمشروع، وىو يراجعيا كؿ يـو

ى. أمو في البيت الخامسة.. ىو وعمتو في بيت الفتاة الموعودة.. شقيقاتو مع زوجو في المستشف
. تسّجؿ (1)ذكراف، وامرأة مجموطة مف ىوؿ الصدمة..(( –تنتظر.. أوالد عمو يدفعوف الباب ومعيـ توأـ 

 -الكوف األوؿ عند باشالر –الكاتبة عمى وفؽ الرؤيا مف الخمؼ استجالًء عامًا لممقارنة بيف البيت 
البيت وجود الشخصية الرئيسة في بيت  والمستشفى بؤرة الحدث، وتمثيؿ الحاؿ بيف المكانيف، فاألوؿ

الفتاة الموعودة مع عمتو، قدرة الراوي العالـ بما حدث وسيحدث مسبقًا، والثاني المكاف الخارج مف حيز 
المكاف/ الداخؿ البيت المستشفى، إذ اختمؼ الحدث في المكاف مف الداخؿ عف الحدث في المكاف/ 

 في الزمف.الخارج، وىذا ما تناغـ مع حراؾ الشخصيات 
وفي قصة )بالبؿ ممونة( يشكؿ المكاف/ الداخؿ المكتب نقطة ارتكاز عناصر القصة كافة )) حينما      

فتحت عينييا وجدت الساعة تشير إلى التاسعة أحست أف صداع األمس ما يزاؿ يخز جبينيا فواصمت 
أوراقيا ومشاريع تنتظر  االسترخاء، في العاشرة نيضت، دلفت إلى مكتبيا قرب النافذة، جمست وتأممت

التنفيذ، جاءتيا المرأة العجوز بكوب الحميب وعمبة الدخاف، تأممت الحميب وأشارت لممرأة أف: ارفعيو، 
رسـ المقطع تضاريس المكاف الداخمي الذي رسختو طبيعة  (2)سألتيا: ىؿ أتيؾ بقيوة، قالت: ال...((

لحدث فيو حدث معمـو ثـ يستمر المقطع: )) الوصؼ المقترف بتقنية الحوار مع انشارة إلى زمف ا
راحت تقمب أكداس الورؽ عمى المكتب، بحث طالبيا يتحدث عف النقد النسوي وما فعمو ديريدا وتفكيكو، 
شكالية الحقيقة ولعنت حقيقتيـ  وشبح الحرية التي يطاردىا اننساف  فتيرب، رمت فصؿ فوكو وا 

 .(3)وحفرياتيـ...((
المكاف الخارج/ الشارع في المقطع احتي: )) ارتدت مالبس الخروج، وخالؿ  في حيف نطالع صورة    

دقائؽ كانت تذرع الشارع في الطريؽ إلى الزحاـ.. بعد ساعة مف السير عمى األقداـ وجدت نفسيا تفتح 
باب منزليـ الكبير، دخمت وسط احتفاء الجميع وبيجة المفاجأة، سأليا أخوىا: ىؿ افتح مكتبؾ، 

                                                 

 .66ىواتؼ الميؿ: قصة صدمة:  (1)
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. لقد ضاقت المرأة (1)فانا ىاربة منو.. ىناؾ. لقد جئت إلييـ، قاؿ: ىاؾ إذف وناداىـ..(( صرخت: ال،
مف الروتيف المفروض عمييا، مع العمـ أنيا كانت تجد في األمر متعة عممية ذاتية وىي تستعرض 

إلى  أسماء المعة في الشعر) كالمعري( والنقد ) كميشيؿ فوكو( وفي المني  ) كجاؾ دريدا( ثـ تنتقؿ
الشارع المكاف الخارج الذي ليس فيو ىؤالء الشخصيات المذكورة في القصة، فديناميكية السير في 
الشارع وىي تذرعو انتشميا مف المكاف المغمؽ/ البيت ومف خضـ تمؾ األسماء، وسيرورة تمؾ األفكار 

أنيا خرجت مف لكؿ شخصية منيـ، كما أف المكاف تغير مف السكوف الداخؿ إلى الحركة الخارج، وك
 القوقعة إلى عالـ منفتح مختمؼ بكؿ شيء عف العالـ األوؿ الداخؿ.

)) يـو أكممت دراستيا في عاصمة قطر عربي كانت تحمـ بالبحر فتفيؽ فجرًا ميووسة بالميفة، ترتدي 
مالبسيا وتكتب لزميمتيا في السكف: ال تقمقي، سأسافر إلى البحر. وبعد ساعتيف تكوف في الجنة 

ة بالضوء والبرد، وتظؿ تستمتع باالسترخاء أيامًا... في عاصمة أخرى كاف األمر أصعب مغسول
يابًا، لكف حميمية المقاء كانت تزدرد التعب  فالطريؽ إلى البحر يستغرؽ أكثر مف ثماني ساعات ذىابًا وا 

لو أف الصداع عالمة انرىاؽ وانعداـ الرياضة.. تضحؾ.... كيؼ  -دومًا.. قطع صوتو استرجاعيا:
لعؿ ثنائية الداخؿ والخارج منفٌذ مف المنافذ التي ساعدت القاصة عمى التواري في الداخؿ  (2)يعرؼ..((

والظيور في الخارج فالمكاف سواء أكاف واقعيًا أـ مف نس  الخياؿ ىو قيمة مثمى وعنصر البد منو في 
)التواري( الداخؿ، وقد حوى ىيكمية السرد المنتظمة القطر العربي )الظيور( الخارج/ عاصمة أخرى 

المكاف الخارج القطر العربي ثنائية الداخؿ السكف والخارج البحر وكاف بمثابة الجنة لدى الشخصية 
وعمى الرغـ مف االستمتاع واالسترخاء؛ إاّل أف المكاف احخر نقيض األوؿ فيو أصعب مف الثاني 

كف المشاعر في الداخؿ وحميمية المقاء/ لقاء بحسب الوصؼ والزمف الطويؿ الذي استغرؽ وقتًا محددًا، ل
 تمؾ الشخصية بحبيبيا محت التعب عنيا.

فالمكاف المتواري ىو الذي تنتسب إليو الشخصية وفيو مف المقومات وجود احخر ما يجعؿ الذات   
ف امتمؾ المكاف الخارج كؿ المميزات لكنو سيظؿ منسيا في الذاك رة؛ راغبة فيو مفضاًل عمى غيره حتى وا 

ألّف الذاكرة تستجمع قواىا مع وجود احخر كما يتمظير في المقطع احتي:     )) كانت األـ قد انتيت 
مف تحضير طعاـ األسرة، وبقي عمييا أف تغسؿ فناء بيتيا الخارجي مف عاصفة غبار أمس، فتحت 
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الباب الخارجي  صنبور الماء فتدفؽ زالال ينيمر فيعينيا عمى دحرجة الغبار عف بالط األرض، فتحت
وغسمت الرصيؼ الممتد مف باب دارىا إلى الشارع، حينما انتيت لـ تقفؿ الباب فموعد أوالدىا قد 
اقترب، وىي بانتظارىـ كؿ يـو تتفقد حديقتيا، وما فييا مف ورد وريحاف وتقتمع ما شب مف أدغاؿ فييا، 

باب المطب  المفتوح، شاب حينما سمعت صوت الباب يغمؽ بحذر التفتت ورأتو يحث الخطًى نحو 
نحيؼ لـ تتبيف سماتو في البداية، ارتجفت أوؿ األمر لكف صوتو جاءىا خافتا وميذبا... خالتي ال 

 .(1)تخافي، إنيـ يالحقوني وعميؾ أف تدبري أمر الخروج لكف ليس مف الباب..((
/ والخارج فالداخؿ خاص إف عالقة اننساف بالمنزؿ أو المأوى أّيا كاف تحيمو عمى ثنائية الداخؿ    

بالمنزؿ األبوي أو األمومي بوصؼ المنزؿ أكثر الدواخؿ المكانية انتشارًا وأكثرىا قدرة عمى  احتواء 
 (2)األفكار والمشاعر لدى اننساف كما وأنيا أكثر قدرة عمى طرح حميمية العالقة بيف اننساف والمكاف

نتياء مف تحضير الطعاـ لاسرة وىي في الداخؿ، وىذا ما تمظير في قصة السياج فاألـ عمى وشؾ اال
أما الخارج فيمثمو غسؿ فناء البيت الخارجي مف عاصفة غبار أمس يختمؼ اختالفًا جذريًا عف الداخؿ، 
إفم المشاعر في الداخؿ مشحونة تتقد مف دوف النقيض المكاف الخارج ويستمر الكشؼ عنو )الرصيؼ 

إذ ارتبط المكاف الخارج فناء الدار بالمكاف الشارع ممتحمًا معو  الممتد مف باب دارىا إلى الشارع(،
وكذلؾ الحديقة ىي خارج المنزؿ، والباب  )باب المطب ( الذي يعّد حاجزًا عف الفناء الخارجي المتصؿ 

 بالمكاف الشارع.
ؿ وىو تبيف مف باب المطب  )الخارج( الشاب النحيؼ الذي فيمت سريعًا أنو مطارد مف جنود المحت    

ىارب منيـ، أخافيا دخولو إلى المنزؿ، لكف المكاف الداخؿ سرعاف ما طمأنيا انو مالحؽ ويجب عمييا 
 أف تدبر لو خروجًا سميمًا بشرط أف ال يكوف مف الباب.

 
 
 
 
 

                                                 

 .94المصدر نفسو: قصة السياج:  (1)
 .83ينظر: قضايا المكاف الروائي في األدب الم عاصر:  (2)
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 المبحث الثاني: المكان السطحي/ العميق
وىنػػا الداللػػة عمػػى  (1)جػػاء فػػي معجػػـ القػػاموس المحػػيط " السػػطح: ظيػػر البيػػت، وأعمػػى كػػؿ شػػيء "     

المكػػاف وعمػػى العمػػو أي االرتفػػاع، وبانمكػػاف أف نطمػػؽ عميػػو المكػػاف المرتفػػع وىػػو مػػا يتػػرادؼ مػػع المكػػاف 
العػػػالي؛ إف " مقاطعػػػة السػػػطح بأعماقػػػو عمميػػػة مماثمػػػة نثػػػراء المكػػػاف المقفػػػر بتفاصػػػيمو وموجوداتػػػو أثنػػػاء 

ذا كػػاف التسػػّطح م عطػػًى واقعيػػًا مرتبطػػًا بّنيػػة تشػػكيؿ المكػػاف... فالمكػػاف المسػػطح ال يغػػري أحػػدًا بتنا ولػػو، وا 
الكاتب بعكسو وتصويره واقعيًا، نجد الكاتب يمجأ إلى عشػرات الوسػائؿ التػي تنفػي تسػّطحو لكػي ال يصػبح 

وىػذا مػا يتسػاوؽ مػع ثقافػة الكاتػب وتصػويره  (2) التسّطح المكاني جزءًا أو استمرارًا لتسّطح العمؿ... كمو "
وصمنا إلى نتيجة قاطعة ىي أف المكاف السطحي أو المسػّطح ىػو امتػداد لممكػاف العميػؽ، إذ لممكاف مما ي

يرتبط بو لتشػكيؿ طوبوغرافيػة تامػة لممكػاف الػذي يحػاوؿ الكاتػب إبػرازه وتقديمػو بصػورتو ىػو. أمػا العميػؽ، 
سػطح مػع العمػؽ ومنو القصي أو الغائر، عمى " أف يلية تقاطع ال (3)فالعمؽ القعر، وعميؽ بعيد أو طويؿ

تستتبع تقاطعًا يخر ينتمي إلى احلية نفسيا، ولكف احد طرفي التقاطع ينشأ باتجاه معػاكس، حيػث يتقػاطع 
مكانيػػة أف  السػػطح مػػع وسػػائؿ االرتفػػاع، وفػػي التمثيػػؿ بالرسػػـ إمكانيػػة أف يصػػبح االرتفػػاع عمقػػًا مقموبػػًا، وا 

 و الترسيمة المبسّطة احتية:وىذا ما توّضح (4)يصبح العمؽ ارتفاعًا مقموبًا أيضًا "

 

                                                 

 ( القاموس المحيط، مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز يبادي، رتبو ووثقو: خميؿ مأموف شيحا، دار المعرفة1)
 . )مادة سطح(.613 -612ـ : 2118لبناف،  –، بيروت 3لمطباعة والنشر، ط        

 .99( قضايا المكاف الروائي في األدب الم عاصر: 2)
 . )مادة عمؽ(.913 - 912( ينظر: القاموس المحيط: 3)
 .99( قضايا المكاف الروائي في األدب الم عاصر: 4)
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إذ تكػػػػوف العمميػػػػة معكوسػػػػة بػػػػيف االرتفػػػػاع أعمػػػػى والعمػػػػؽ األسػػػػفؿ ويتوسػػػػطيما السػػػػطح عمػػػػى           
" نوعيػػػة العالقػػػة بػػػيف األبطػػػاؿ والمكػػػاف السػػػطحية/ والعميقػػػة لممكػػػاف عبػػػر وتبػػػرز أىميػػػة البنيػػػة الجػػػانبيف، 

تجػاه بألاشػب داخػؿ مجموعػة العالقػات، وتتحػرؾ ىػذه البنيػة فالبنية المكانية العميقة تكوف بمثابة الػدبيب الن
معاكس لمبنية المكانية السطحية مف خالؿ حركة اننشاء المكاني وسعة أمكنتو وتنوع مسػتوياتو، فالمكػاف 

الػػذي يتػػوى   (1)عػػف كونػػو وعػػاء لحػػركتيـ ووجػػودىـ " يشػػكؿ بنيػػة مسػػتقرة فػػي أعمػػاؽ الشػػخوص، فضػػالً 
األداة انسػػتراتيجية التػػي تسػػيـ ث وتطورىػػا عبػػر تقانػػة الوصػػؼ بوصػػفيا ليضػػيء خطاطػػة مسػػارات األحػػدا

في إكساب المكاف استقاللية ضمف مسار السرد القصصي فضاًل عف انو يدخؿ القارئ إلػى قمػب المكػاف: 
 (2)بأشػػيائو وظػػواىره وتفاصػػيمو، ليرسػػـ  أبعػػاده مػػع كػػؿ األسػػرار التػػي تحػػؼا بػػو عبػػر تحػػرؾ الشخصػػيات

فاعمػػة فػػي بنيػػة الػػنص القصصػػي وجػػزء ال يتجػػزأ وال يمكػػف فصػػمو عػػف بقيػػة أجػػزاء الػػنص  فالمكػػاف سػػّيرورة
 السردي والسيما الشخصية، فيو يحمؿ مالمح الشخص الذي يقطنو، ويحمؿ سماتو الشخصية وىويتو.

وىذا ما نممسو في قصة )اليالؿ(: )) فقد ذىب الجميع ضحايا نيراف قصؼ أىوج استيدؼ البمدة   
اذا..؟؟ ال احد يعرؼ، مف الطائرات والمدافع وقنص القناصيف، ىدمت البيوت والجوامع الصغيرة، لم

واشتعمت الدور والتيبت النيراف في األسواؽ بما فييا، ىو ومف نجا مف رجاؿ المدينة حولوا ممعب القرية 
اروا الوحيدة إلى مقبرة، وعندما ضاؽ المكاف عف احتضاف أجساد الشييدات والشيداء المتزايدة ص

يودعوف في كؿ حفرة عائمة، أودع أمو وزوجو في قبر، وزرع أوالده الثالثة في قبر واحد، قالوا لو: أكتب 
أسماءىـ عمى حجر وادفنيا معيـ كي تعرؼ أجياؿ الغد الجريمة، ىزم رأسو وواصؿ السير، ىؿ يحتاج 

تفاع تتمظير في قصة .  إف خاصية األعمى واالر (3)الغد إلى وثائؽ كي يدرؾ حجـ الجريمة..!((
اليالؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ العنواف اليالؿ أعمى مرتفع وىو مكاف كوني سطحي أما البمدة فيي المكاف 
العميؽ األسفؿ وىذا ما شّكؿ التقاطب الميتافيزيقي الذي نحف بصدده، لكف في المقطع السردي المكاف 

وكما اؽ المكاف المقبرة وىو المكاف البؤري السطحي ىو البمدة أعمى مف المكاف العميؽ المقبرة؛ لقد ض
ىو معمـو " المكاف ىو القالب الذي تتشكؿ فيو األجساـ واألشكاؿ اليندسية، فاألرض كشكؿ ىندسي 
تتكوف في مكاف ومف مادة، المكاف بالنسبة ليا ىو انطار الخارجي أو المحيط الخارجي الذي ت حمؿ 

                                                 

 .  89ـ: 1999دليمي، دار الكندي، اربد، ( المكاف في النص المسرحي، منصور نعماف نجـ ال1)
 .121الخطاب الروائي ألدوار الخراط نموذجًا:  –ينظر: شعرية المكاف في الرواية الجديدة  (2)
 . 19ىواتؼ الميؿ: قصة اليالؿ:  (3)
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حيزًا وصفيًا لدى الراوية  أخذ المكاف، وقد (1)فيو، واألرض ىي المادة الداخمية المحاطة بدائرة مكانية "
مف جّراء القتؿ والموت الذي أخذ يحصد المدينة شيئًا فشيئًا حتى صار الناس يودعوف في كؿ قبر 

 شخصيف أو ثالثة أو أربعة.
في حيف نطالع في مقطع يخر ىذا التقاطب جاء في قصة )ىواتؼ الميؿ(: )) كاف البيت ينيض..     

ة، كؿ شيء في الغياب.. ثـ لـ يأِت.... كاف يريد وطنًا بال حرب، كانت شرفاتيا تطير بأجنحة أثيري
وىي تريد وطنًا تتواصؿ معو وبو.. تقوؿ البرقية: إنو بحاجة لسماع صوتيا، سيتصؿ بيا مساء 
الخميس. كانت ما تزاؿ نائمة، كالـ الموظفة يأتي مف بعيد، ابعد مف بحور تفصمو عنيا... كالـ 

ا.. أقفمت الياتؼ بحياد... تساءلت وىي عائدة إلى السرير: ىؿ يكفي أف الموظفة لـ يحرؾ استرخاءى
. إف إضفاء صفة االنسنة عمى المكاف أو األشياء لو (2)يكوف احخر بحاجة إلينا نحالؿ التوازف..؟!((

خصوصية لدى الراوية العميمة، إذ إنيا تؤنسف ىذا المكاف " واالنسنة ظاىرة عامة في الفف، والفناف حيف 
يؤنسف األمكنة... واألشياء وظواىر الطبيعة يخضعيا لعممية تفاعؿ حميمية مع اننساف، تحقؽ الدور 
اننساني الذي أسنده إلييا حيف طمح إلى تشكيميا تشكيال إنسانيًا ذا مالمح محددة، وتعابير بينة، في 

متخذًا أحد األوضاع  خاصيتو اننسانية  –وىو في ذروة حالتو االنفعالية  –عممو انبداعي يمنحيا
احتية: فيو إما أف يدور بمشاعره حوليا، ومعيا، أو يمزج إحساساتو بيا، أو ينصير فييا، وعف الحالة 

 . (3)األولى نقوؿ: إنو متعاطؼ معيا، وعف الثانية متحد بيا، وعف الثالثة منعدـ فييا "
مكاف العميؽ فيو )السرير( الذي ال تفارقو إف الحاالت المذكورة ينفًا متعمقة بالمكاف السطحي، أما ال     

الشخصية الرئيسة وىي تسرد تداعيات قديمة عبر توظيؼ تقنية االستذكار أو االسترجاع، فالسرير ىو 
المكاف العميؽ الذي تولد فيو األفكار والنزاعات والمخاوؼ وىذا ما وّسع دائرة التقاطب بيف السرير 

 والبيت.
ية نممحيا في نٍص يخر جاء في قصة )بعد منتصؼ الميؿ(: )) كؿ المداىمات وىذه التقاطبية المكان    

بعد منتصؼ الميؿ... ثالث طائرات خصصت الختطاؼ زوجيا مف مخدعو... طائرة نزلت في سطح 

                                                 

لعربيػػة لمنشػػر ( المفػاىيـ العمميػػة، دراسػػة فػي فمسػػفة التحميػػؿ، د. عقيػػؿ حسػف عقيػػؿ، السمسػػمة الفكريػػة، منشػورات المؤسسػػة ا1)
 .112 - 111ـ: 1999وانيداع، 

 . 23ىواتؼ الميؿ: قصة ىواتؼ الميؿ:  (2)
 .  9ـ:2119حمبوني،  -( أنسنة المكاف في روايات عبد الرحمف منيؼ، د. مرشد أحمد، دار التكويف، دمشؽ 3)
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، وبمالبس النـو جروا  دارىا واثناف عمى سطوح الدور المجاورة، فجروا باب السطح ونزلوا إلى غرفة النـو
مذعورًا عمى أصوات التفجير، جروه مف زوجو ومف ثالث صبيات بناتو، فتحت الزوجة الرجؿ الناىض 

. التقاطب السطحي )سطح الدار، سطوح الدور المجاورة، باب السطح( في (1)عينييا باستغراب...((
( طوبوغرافية ذات مخطط حددتو  المكاف المركزي الدار مع المكاف العميؽ المنخفض ىندسيًا )غرفة النـو

ذاكرة، فحالة اليمع والخوؼ سوّغيا وجود المكاف بؤرة الحدث فما حصؿ في األعمى مف اقتحاـ قوة ال
عسكرية بصور اجتزأت مف الواقع تفاصيؿ حقيقية ربما عاشتيا وعايشتيا الشخصية، وعمى ىذا األساس 

،  ترجمت القاصة ىذه المشاعر المختزلة في مضاميف القصة، فالتقاطب بيف سطح الدار وغرفة النـو
أظير حالة الشخصيات كما أصبح المكاف نقطة االنطالؽ مف أعمى إلى أسفؿ، وبيف القيمة المثمى ليذا 

 التقاطب المبتنى بتشييد عاـ لمتفاصيؿ كميا. 
ولعمنا نممس في قصة )األـ( أكثر مف تقاطب بيف المكاف السطحي والمكاف العميؽ مّما حتـّ عمينا     

تسنى لمقارئ أف يسيـ في وجود المكاف وتقاطبو )) لماذا كانت األرض عزالء إلى إيراد القصة كاممة، لي
ىذا الحد، ولماذا ظؿ الشجر محايدًا. الدبابات الغربية تجوس في شوارع المدينة، الرصاص مطر اسود 
ييوي فوؽ الرؤوس، لـ يعد مف ماء وال غذاء في البيوت... التظاىرات تستنكر، المنظمات اننسانية 

جب، النساء يمتف مف الرفض، الحكومات تتستر، لكف الدبابات ما تزاؿ تجوس في شوارع المدينة، تش
واألـ القمقة في أعتاب البيت تنتظر، األـ ال تخاؼ مف ضرب الطائرات وال تخشى الرصاص وال قدـو 

حضورىـ.. األـ الدبابات.. األـ تنتظر أبناءىا الذيف خرجوا قبؿ أسبوع لكف مشروع انبادة الجديد عطؿ 
ال تشعر بالجوع وال بالعطش مع أنيا لـ تأكؿ مف أياـ. األـ تبحث في البيت عف سالح تحاربيـ بو فال 
تجد، وتتساءؿ بموعة: لماذا..؟! األـ تضربيـ بالحجارة، وبما يتيسر ليا مف المغات. األـ ال تبكي، 

ف متعبة حينما أطاحت إطالقة فالدموع لـ تعد واحدة مف أسمحتيا.. األـ تغضب، تغضب.. لـ تك
. فثمة أمكنة تقاطبت مع ما يماثميا في القصة مف ذلؾ: (2)بجبينيا فيوت تحتضف عتبة الدار..((

الشجر مكاف سطحي واقعي تقاطب مع األرض وباطف األرض وكذلؾ البيوت مكاف قريب سطحي 
وس فييا الشوارع باسطة ىيمنتيا تقاطب مع شوارع المدينة البعيدة العميقة التي كانت دبابات المحتؿ تج

                                                 

 .37ىواتؼ الميؿ: قصة بعد منتصؼ الميؿ:  (1)
 .48 -47ىواتؼ الميؿ: قصة األـ:  (2)
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ونفوذىا والرصاص مطر أسود ييوي فوؽ الرؤوس عمى نقيض مالذ البيوت احمف قبؿ أف يقمقو 
 رصاص األعداء.

كما شكؿ البيت الذي فيو الشخصية األحادية )األـ( مكانًا عميقًا بالنسبة لعتبة الدار، فقد أطاحت     
دار المكاف السطحي، إذف البيت المكاف العميؽ وعتبة الدار إطالقٌة في جبيف تمؾ األـ في عتبة ال

المكاف السطحي الذي احتضف الحدث )موت األـ( تقاطب يخر يضاؼ إلى التقاطب األوؿ، وىنا تتبيف 
صعوبة البقاء في المكاف السطح الذي أخفى الحدث اليائؿ الموت، فموال وجود المكاف النعدـ وجود 

 األشياء.
لمكانيف العميؽ والسطحي في قصة )اليـو السادس( في مقطع يخر يتمثؿ بػػ   )) في يستمر تداعي ا   

. (1)داخميا جرح ينزؼ، وعمى السرير طفؿ يبكي، وعمى النوافذ ستائر داكنة، وفي السماء ىالؿ بعيد..((
اـ، تسعى القاصة إلى انتقاء نماذج متنوعة في مجموعتيا القصصية؛ لكي تستطيع انلماـ بالمشيد الع

إذ يقـو التقاطب في ىذا المقطع عبر تقنية الوصؼ الحر بيف المكاف العميؽ المنخفض أرضًا السرير 
في تمؾ الغرفة ذات النوافذ بستائرىا الداكنة، الذي ينسجـ مع المكاف الكوني اليالؿ المكاف السطحي 

مع السرير والنوافذ في الكوني في السماء، وثمة تألؼ بيف تمركز المكاف الكوني اليالؿ في السماء 
األرض، إذ ىناؾ اتفاؽ وتواصؿ بيف اليالؿ في السماء والبيت المنزؿ في األرض عبر سقوط اليالؿ 

 بصورة عمودية عمى البيت األمر الذي شكؿ رؤية لمراوي وىو يحيط بدقائؽ المشيد.
ب الشخصية ويظير المكاف السطحي في قصة )السياج( عبر انتقاء السطح )سطح الدار( ليرو    

الثانوية التي لجأت إلى الشخصية الرئيسة ىربًا مف قدر محتـو يالحقيا ومصير يترقبيا في كؿ األماكف 
)) قالت لو: تعاؿ معي ألرى، مشي وراءىا وصعدا نحو الطابؽ الثاني وىناؾ سألتو، أييما أكثر أمنًا... 

مف الجيراف. لكف ليس احف.. قالت:  مف السطح أـ مف السياج عمى الجيراف الذيف أثؽ بيـ..؟ أجابيا
نعـ ليس احف، ادخؿ ىذه الغرفة وانتظرني.. نادت جارتيا مف فوؽ السياج وىي تحمؿ طبقا فيو طعاـ، 

 .(2)تكممتا بيمس، تناولت السيدة الطبؽ وخرجت أـ البيت إلى الغرفة،  كاف الشاب قمؽ ينتظر..((
اتؼ المجتمعي في ظؿ ظروؼ الحرب واالحتالؿ إف تقديـ المساعدة في ظرؼ عصيب يخرج التك   

المذيف توارت خمفيما القاصة، إذ برعت في تصوير مشاىد حية استممت إشاراتيا مف الواقع وربما نقمتيا 

                                                 

 .55المصدر نفسو: قصة اليـو السادس:  (1)
 .95ىواتؼ الميؿ: قصة السياج:  (2)
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بتفاصيميا كميا عبر لغة شعرية، وفي ىذه القصة المكاف السطحي السطح يتقاطب مع السياج القريب 
أرادت الشخصية الرئيسة أف تدبر أمر الخروج لمشخصية الثانوية مف الجيراف وىو المكاف العميؽ التي 

خوفًا عميو، وقد وجدت الشخصية المالذ والثقة في المكاف السياج وسيمة لميرب؛ ألّف المكاف السطح 
 مكشوؼ.

 المبحث الثالث: المكان الساكن / المتحرك
المركزية التي ينطمؽ منيا في تشييد يتخذ القص مف التقاطبات المكانية الساكف/ المتحرؾ البؤرة       

ىيكمية األحداث ألنيا " ال تتحرؾ إال بتحرؾ الشخصيات في المجاليف الزمني والمكاني. والتحرؾ 
اننساني في المجاؿ الزماني يعني بالضرورة حركة لمزماف نفسو، بينما ال يعني األمر نفسو بالنسبة 

مسافة زمنية معينة، وىذه المسافة بحد ذاتيا تعني  لممكاف فألف أّية حركة ميما ضؤؿ شأنيا تستغرؽ
وما يطرأ عمييا مف متغيرات تسيـ في تفاعؿ  (1)حركة... المكاف الساكف مف نقطة إلى نقطة أخرى "

إذ إف األماكف المنخفضة تتسـ بالسكوف  الشخصيات وتطورىا، التي تنفتح عمى ثنائية الحركة/ والسكوف،
لوتماف بأنيا ليست انتقاؿ جسـ ما مف نقطة تمركزه إلى نقطة أخرى، عمى عكس الحركة التي يصفيا 

فاألمكنة  (2)ولكنيا التحوؿ الذي يطرأ عمى األجساـ نفسيا، أي أف الحركة ىي القدرة عمى التبدؿ والتغيير
ذ إ (3)المتنوعة " تشكؿ فيما بينيا عالقات تتعمؽ بالتناظر أو بالتناقض، بالجاذبية والتوتر أو بالنفور"

تتسـ ىذه التقاطبات بالحركة والتغيير في إيقاعيا ونظاميا لتضفي التفاعؿ والحيوية عمى نفسية 
الشخصية، ومف ثـ تعمؿ عمى ديمومة سير األحداث وتطورىا، إذ تصبح العالقة بيف الشخصية والمكاف 

 عالقة عضوية كالىما يتأثر باحخر ويؤّثر بو.

، مكػاف وجػودي أو خيػالي أو أسػطوري، مػا ييمنػا ىػو السػكوف فالمكاف السػاكف أو الثابػت أو الجامػد
وعػػدـ الحركػػة، مػػف ىنػػا يفتػػرؽ كميػػًا عػػف المكػػاف المتحػػرؾ وىػػو المكػػاف الػػذي يكػػوف فػػي ديناميػػة تفػػّرده مػػف 

 غيره وىو ينتقؿ مف مكاف إلى يخر أو مف جية إلى جية أخرى، غير الوجية األولى لممكاف.

والتوقؼ، في حيف أف المكاف المتحػرؾ فػي حػراؾ وحركيػة تتبػدؿ فالساكف يدؿ عمى السكوف واليدوء 
                                                 

 .115قضايا المكاف الروائي في األدب الم عاصر: (1) 
 . 66ـ: 1986(، لسنة 2ينظر: مشكمة المكاف الفني، يوري لوتماف، سيزا قاسـ، مجمة ألؼ، العدد ) (2)
 .93عالـ الرواية:  (3)
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 بحسب األمكنة واألزمنة التي رسمت ليا، فاألحداث ال تتحرؾ إاّل بتحّرؾ الشخصيات.

وفي المجموعة القصصية رصدنا األمكنة الثابتة والساكنة وقد أخذ البيت الحيز األكبر مف األمكنة    
رة في قصص عدة لتكشؼ عف المكاف المتحرؾ؛ لذا امتمؾ ىذا التقاطب الثابتة، وتناوبت السيارة والطائ

خصوصية المكاف وتغيره بفعؿ تغير الزمف مما انعكس بصورة واضحة عمى استخداـ القاصة الممني  
 ليذا التقاطب؛ ففي قصة )الجنوب( نطالع: 

بيت نشيجًا.. تتحرؾ )) قمؽ مجنوف ييز أرض البيت الذي أحباه معًا.. صراخ صامت يما عمييا ال  
بوجع في الزوايا.. يا إليي.. ماذا تفعؿ بانتظار الفجر..؟ كؿ شيء مظمـ وصامت إال أنيف فقرات 
عنقيا، ونشي  لوحات لـ تنتو بعد، تنتظر رأيو بالخطوط واأللواف كي تدفعيا بالممسات األخيرة نحو 

ضوره، وتندفع سيدة فارعة الطوؿ األطر التي يعدىا بيديو.. في الفجر يعمف بوؽ سيارة خافت عف ح
 .(1)نحو المقعد الخمفي، وتيرع السيارة بسرعة الفتة تشؽ ضباب صبح باكر باتجاه الجنوب..((

إذ تقدـ الساردة التقاطب بيف المكاف الساكف البيت محور الصراع فقد كاف الصراخ والنشي  يتحرؾ     
اطة ىذا الوجع في البيت، أما المكاف المتحرؾ بوجع في الزوايا ثـ ما يمبث أف يدخؿ الزمف مغير خط

فيي السيارة التي غيرت تفاصيؿ المشيد في المكاف الساكف البيت إلى المكاف المتحرؾ وتصوير السيدة 
الفارعة الطوؿ والسيارة المسرعة التي أخذت تشؽ الضباب باكرًا في االنتقاؿ إلى الجنوب المكاف الواقعي 

 ية المضطيد بطغاة شماليا.الرامز لجنوب الكرة األرض
ويظير المكاف المتحرؾ الطائرة في قصة )تسعة أبواب( في مفتتح القصة )) الطائرة تقمع.. في     

الطائرة تسعة أبواب، اثناف في األماـ، أربعة في الوسط، و... أكماـ األوكسجيف و... إمرأة  بجانبيا 
اف. وجييا األبيض شديد الشحوب، وجو طفولي تنظر إلييا بفضوؿ، لماذا تمسؾ رأسيا وتغيب عف المك

يالحقيا، عيناف خضراواف تشعالف حنينيا، تمضي الطائرة في األعالي، تنظر إلى مدينتيا الخضراء 
الموشحة بالحزف، نير باذخ يخترؽ أرضيا، نير يرسـ خارطتيا ويؤثث زمنيا ويعيد لفصوليا الحياة،... 

ة وتيبط ىي األخرى.. يتمقفيا مكاف غريب، شوارع غريبة، الطائرة تيبط، تسحب عبء ىموميا الثقيم
. إف الوصؼ يكشؼ النقاب عف ماىية المكاف (2)سيارات فارىة، تعبر وحيدة وتضيع في الزحاـ..((

                                                 

 .11 -11نوب: ىواتؼ الميؿ: قصة الج (1)
 .15 -14ىواتؼ الميؿ: قصة تسعة أبواب:  (2)
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المتحرؾ الذي سبؽ أف أخفى المكاف الثابت األوؿ ) البمدة أو المدينة قبؿ االنطالؽ في الطائرة( ثـ تبيف 
المكاف الثابت األوؿ مدينتيا الخضراء الموشحة بالحزف والنير الباذخ، ثـ ما تمبث  عيف الكاميرا وعدستيا

أف تصؿ إلى المكاف الثابت الثاني المدينة المسافرة إلييا وىنا تعاني الشخصية مف وجع الغربة في 
 أمكنة غريبة وشوارع غريبة لـ تألفيا الشخصية، ثـ تنتيي القصة بالوحدة والضياع في الزحاـ.

ويبدو التقاطب في قصة )ضياع( بيف المكاف الساكف/ الدار )) كانت تجمس إلى جانبو. كانت     
تتحدث بطالقة وانفعاؿ.. حينما وصؿ بيا الدار ثارت فيي لـ تنو كالميا بعد، والطريؽ إلى بيتيا يجب 

السيارة لـ تجد  أف يكوف أطوؿ مما ىو عميو احف.. قاؿ: إذف ندور حوؿ البيت كثيرًا.. حينما نزلت مف
دارىا، التفتت إليو باستغراب. يوميا أدركا أنيما قد أضاعا الطريؽ، وكاف عمييما أف يعاودا البحث مف 

والمكاف المتحرؾ/ السيارة التي دارت  (1)جديد، لكف الحديث كاف قد انتيى.. وسكتت طالقة المساء..((
مف شاىدًا عمى نياية المقاء، إف بروز دورتيف لتختصر الكالـ بيف شخصيتيف غامضتيف ثـ يكوف الز 

المكاف المتحرؾ السيارة ينقؿ لنا الحدث عند الوصوؿ إلى الدار المكاف الساكف وفي لغة القصة أكثر 
 مف طاقة ترميزية مفتوحة عمى تعدد القراءات.

ي قصة وفي قصة )السكيف( يكوف البيت مكانًا ثابتًا ساكنًا والسيارة مكانًا متحركًا، وكذلؾ ف     
السيارة الصغيرة والمنزؿ يتقاطباف بوصفيما مكانيف مختمفيف. ويتمظير المنزؿ في قصة  (2))الكابوس(

)فرساف المممكة( بوصفو مكانًا ثابتًا لتمؾ الشخصية والسيارة المخّمصة لتمؾ الوقائع مكانًا متحركًا )) 
شيء جديد.. دمعتيا الصباحية  فتحت عينييا عمى جدراف بيضاء صامتة، تمفتت في أركاف الغرفة، ال

الباردة تسيؿ ال تجففيا... حينما غادرت المنزؿ. كاف عطر فادح يفوح مف حوليا، لكنيا كانت تحس 
بعنؼ عاـر يدفعيا إلى الصراخ أو إلى ارتكاب جريمة، إلى عمؿ أي شيء مف شأنو قطع حباؿ ىذا 

تيا أرتفع معمنًا بداية نمط يتكرر كؿ الصمت الذي صار كابوسًا يصؿ أرضيا بالسماء، لكف بوؽ سيار 
)).. . إف الغرفة شكمت مكانًا معاديًا لمشخصية فالدموع والصمت وحتى لوف الجدراف أوحشت (3)يـو

المكاف؛ لكف المغادرة وارتفاع صوت بوؽ السيارة أعمف عف تغير كؿ الوساوس المحيطة بعالـ تمؾ 
 الشخصية.

                                                 

 .29المصدر نفسو: قصة ضياع:  (1)
 .91ينظر: المصدر نفسو: قصة الكابوس:  (2)
 .29ىواتؼ الميؿ: قصة فرساف المممكة: (3) 
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  : خاتمةال
 النتائ  التي توصمنا إلييا: وفي ختاـ بحثنا نورد أىـ  
فيمػػا يتعمػػؽ بالتقاطػػب الميتػػافيزيقي لممكػػاف، وجػػد الباحثػػاف نمػػاذج عديػػدة لتقاطػػب األمكنػػة، وكػػأف  .2

الساردة  قد نزعت إلى التضاد القائـ بيف مكانيف مختمفيف ال يأتمفاف، وحاولت الجمػع بينيمػا فػي أكثػر مػف 
 قصة.

يقع تحت تجاذب ىذه التقاطبات التي تعمؿ عمى  فيو بما أف المكاف جزء مف تكويف اننساف، .5
تشكيؿ انساؽ معرفية حسب رؤية السارد، وبتشكيؿ خطاطي ىيكمي، كاف المكاف البؤرة الحاضنة ليذا 

 التقاطب.
لقد شكؿ المكاف الداخؿ والمكاف الخارج عبر ىذه الثنائية تقاطبا انعكس عمى فعؿ الشخصية في  .2

مشيد الحكائي، وبتمايز ال يقبؿ الشؾ، فالداخؿ كانت لو دالالت عمى الحدث، وأسيـ في بناء تفاصيؿ ال
نقيض المكاف الخارج، ويمكف أف نطمؽ عمى المكاف الداخؿ بالمكاف القريب، والمكاف الخارج بالمكاف 

 البعيد، وبيئة كؿ واحد منيما المنعزلة عف الثاني.
و المكاف المرتفع أو العالي أو كانت لممكاف السطحي مسميات تقاربو فبانمكاف أف يطمؽ عمي .2

المكاف )فوؽ( الذي أثرى الوجود، وجعؿ لو قيمة بائنة، عمى العكس مف المكاف العميؽ أو المنخفض أو 
 المكاف )تحت(، الذي كاف يحفر في العمؽ، بؿ حتى األمكنة العميقة التي ظيرت في القصص

أمكنة معادية لفعؿ الشخصية، واختالؼ كؿ ) المقبرة، العتبة عمؽ الدار، السرير عمؽ البيت( كأنيا  
 مكاف منيما عف احخر.

كاف المكاف الساكف أشبو ما يكوف بمكاف ثابت ال يمتمؾ أي حراؾ ما لـ يحّفزه الرواة ونجد  .2
المكاف المتحرؾ الذي ال يوجد إال بوجود الشخصيات التي تنفتح عمى الحركة والسكوف، فيو انتقاؿ مف 

 مي أو عدائي بحسب الراوي إلى مكاف يخر لو اختالؼ جوىري ال يممكو األوؿ.مكاف جامد أو ربما حمي
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Binary Place in Night Phones calls Stories 

 Of Bushra Al- Bustaani 

  
Lect. Dr. Bassam Khalf Suleiman  Al-Hamdani 

Asst. Lect.  Ja'afr A. Abdullah 

 

Abstract 
     The research reveals the artistic talent that makes the artist Bushra 

Al- Bustani. It includes constructing story text (night phones) through   

place binaries in organized way. This makes contrast between different 

events, and reveal beauty and artistic  levels.   Its role in explaining the 

way of   the event constructing inside the place. 

    The research based on three parts. The first part determine place 

concept and its binary in story text which become motive behind the 

motives, Which the author depends on forming its narrative text. The first 

part specialized in studying (inside and outside the place) from the 

function of binary in revealing the hides that belong to the character, in 

addition of the reason of Uyghur of feeling restraint for inside and in 

contrary outside, or in contrary between them. With explanation of 

farming outside personality and it suffers from, Which shaped accurately 

in novelist narrating. While the second part of the study (deep/ surface 

place) that describe place typography that the author try to produce it in 

its real representation, where as the third part of the study (active/ passive 

place ) that describe central spot. Which contribute in constructing  the 

way of events by characters dynamic interaction in place field.    

 


