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امللخص:

يطرح هذا البحث جماليات املكان في ّ
الرواية الكويتية ممثلة في رواية ساق البامبو ،وهي تنقسم -في هذا السياق -إلى أربعة أقسام:
ويركز القسم ّ
األول -املعنون ب (مصطلح الجماليات) على مفهوم الجماليات في اللغة ،والصرف ،واملعجم ،وتاريخية املصطلح ،والتفريق
بين مصطلح (الجماليات) و (الشعرية) ،وعالقة الجماليات باملكان ،ثم يأتي القسم الثاني املعنون ب (مصطلح املكان) ليركز على املعنى
اللغوي ،وعالقة املكان بالزمان ،والتفريق بين ثالثة من املصطلحات (املكان ،والحيز ،والفضاء) ّ
،أما القسم الثالث املعنون ب ( صور املكان)
فيأتي لفحص األمكنة املغلقة في رواية "ساق البامبو"  ،واألمكنة املفتوحة ،وكيفية توظيفها في بيان حيرة البطل عيس ى ،وأمله ،وضياعه،
ا
والفلبين)ووأييرا يأتي القسم الراع املعنون ب (وظاف املكان) ليركز على ثال وظاف أساسية اتتاب،
وتيهه ،بين األمكنة في ( الكوي،،
البطل عيس ى ّ
وأدت إلى تيهه وضياعه في الرواية ،وهي على النحو اآلتي :الوظيفة النفسية ،والوظيفة التخيلية ،والوظيفة اإلبالغية ،وهي
فرع إلى وظاف ثاتوية أيرىّ ،
وظاف أساسية تت ّ
وتبين بجالء معاتاة بطل الرواية عيس ى ،ومأساته العظمى ،وضياع هويته كإنسانو
وتلخص الخاتمة ما وصل إليه البحث من النتافج حول جماليات املكان :صوره ،ووظاففه في رواية "ساق البامبو"و
ّ
الشعرية؛ ّ
الكلمات املتفتاحية :جماليات؛ املكان؛ ّ
الزمان؛ الفضاء؛ الحيز؛ البطل؛ الوظاف ؛ الهويةو
الرواية؛

تمهيد:

الرواية من كاتب آلير ،ومن معجم آلير ،بيد ّأن أغلب التعريفات ُتجم على ّأن مفهوم ّ
لقد ايتل تعري مصطلح ّ
الرواية هي
محاكاة للواق املعيش بصورة طبيعيةو " وهذه الصيغة األدبية ،وليدة الشعور بضرورة محاكاة الواق الحي الجاري في املجتم البشري بل
ّإنها كات ،في وق ،من األوقات يير وسيلة ملحاكاة الواق بصورة طبيعية" وهبة ،م ()1972و ّ
فالرواية كجنس أدبي قافم بذاته كات ،وما تزال
عما يختلجهم من مشاعر وأحاسيس وتجارب ّ
من أتجح الطرق لتصوير الواق املعيش ،إذ فضلها أغلب األدباء ،والكتاب للتعبير ّ
تهم املجتم
العربي وواقعهو
ا
ّ
ّ
ُّ
فاألدباء املعاصرون تحديدا أقاموا روايات تعبر بحق عما يخص مجتمعاتهم العربية ويهمهاو فيمنى العيد تقول" :الن كان هذا السؤال
ّ
فإته يشير في العمق منه إلى ّأن لنا حكاياتناّ ،
وأن علينا أن تقولها" (العيد ،يو)2011
يعني التحرر من التقليد واملحاكاة
ّإن ّ
ّ
ّ
الكتاب العرب قد استخدموا الرواية كوسيلة إليصال ما يختلج في صدورهم عن واقعنا املعيش ،ولقد ايتلف ،طريقة كل واحد
ا
منهم في التعبير ّ
تجاوزا ا
كبيرا؛ فهي
عما يجيش بصدره ف "الرواية هي شكل ياص من أشكال القصة ،والقصة ظاهرة تتجاوز حقل األدب
إحدى املقومات األساسية إلدراكنا الحقيقةو فنحن من حين تبدأ أن تفهم الكالم حتى موتنا ،محاطون بالقصص دون اتقطاع" بوتر،
م()1986و فاألدباء يأيذون ّ
جل رواياتهم من الواق الذي يعيشوته ،وإن أضفوا ععض الخيال عليه ،فبايتالف الواق املعيش ،وايتالف
أحداثه وحوادثه تختل موضوعات ّ
الرواية واتجاهاتها ،فالروائي يصوغ عامله الروائي حسبما يتماش ى م واقعه اليومي ":إن شكل الرواية
يبدو لي كما لو كان حقيقة أمره عبارة عن تقل للحياة اليومية في املجتم الفرديووو" (تودوروف ،تو وآيرونو )1997و

ً
ّ
ّ
مجاليات املكان الصور والوظائف رواية "ساق البامبو" لسعود السنعوسي منوذجا

علي عمران

ا
ولئن كات ،الرواية في األصل تستمد من الواق  ،فقد كتب الكثير من املؤلفين عن قضايا في مجتمعهم لم يجدوا لها حال إال بطرحها
ا
على شكل رواية تقرأ لعلها تثير جدال حول القضية األصلية ،وتجذب االتتباه لهاو
ومن هنا استقى الكاتب والروائي سعود ّ
السنعوس ّي موضوع روايته " ساق البامبو" ،والذي طرح فيها موضوع الهوية الضائعة لبطل
الرواية "عيس ى" ،وقضية العمالة األجنبية في الكوي ،،ودول الخليج ،وموضوع االغتراب الذي يعاني منه الكثير من الشباب ،وموضوع
البدونّ ،
وكل هذه املوضوعات ،والقضايا الواقعية حملها املكانو
فاملكان يمثل في الرواية ركيزة مهمة في البناء الروائي ،ووسيلة عند الروائي للكش عن كثير من املعاني التي يريد أن يوصلنا إليها
جزءا من ّ
كثيرا من الروافيين يمثل املكان في الرواية عندهم ا
ويكش عنها ،بل ّإن ا
السرد إذ إ ّن املكان بالتاريخ الذي يحيط به يكمل
ّ
التفصيالت السردية التي يريد الكاتب أن يشير إليها دون أن يديل في تفصيالتها كما أته يمثل وسيلة رمزية لإليحاء بمعاني تاريخية،
وسياسية ،وتفسية ،واجتماعيةو
ّ
ّ
ّ
ُّ
ّ
ا
ّ
مفتاحا من أهم مفاتيح قراءة النص الروائي ،ملا يشكله من عالقات م مكوتات النص الروائي ( الشخصية ،الزمان،
ويعد املكان "
ّ
بالشخصية الروافية ،ومن هنا ال غرابة أن يحدد املكان اتجاه ّ
النص
املضمون ووو) وربما يبرز هذا التأثير عشكل ياص ،في عالقة املكان
ّ
زءا ا
الروائي وطبيعته" الطالب ،ه ( )2009و إذ يمثل عنصر املكان بأععاد الجمالية ج ا
ّ
مهما من الرواية العربية الحديثة :ولكنه م ذلك لم
َ
ّ
معمقة ومدققة ّ
َيحظ إلى اآلن  -حسب علمنا  -بدراسة فنية ّ
مما جعل أحد النقاد يقول " :ما تزال دراسة املكان في الرواية تادرة في النقد
العربي ،والكتب التي صدرت في هذا السياق ما تزال دون عدد أصاع اليد" (زياد ،مو )2005و
ّ
لهذا كله رأينا أن تقوم بهذا البحث في محاولة منا للوقوف على جماليات املكان في الرواية العربية مطبقين ذلك على رواية يحتل
املكان في بنائها أهمية كبيرة ،وهي رواية "ساق البامبو" للكاتب والروائي الكويتي سعود ّ
السنعوس ّي ،إذ ّإن املكان بجمالياته هو العنصر الذي
ترج إليه في تقديرتا مختل العناصر القصصية األيرى رجوع الفرع إلى األصلو فهو جام للعناصر القصصية في رواية "ساق البامبو".
ا
ا
تقيضا صاريا ملسيره بطل الرواية (عيس ى الطارووف) ف "ساق البامبو" ال ينتمي إلى مكان ،وينقل
وقد شكل العنوان " ساق البامبو"
من موضعه من غير مراعاة ألصله ،وكذلك البطل /عيس ى أريد له أن يزرع في أماكن متعددة من غير أن يكون له أصل في ذلك املكان ،ومن
ربط بينه وبين أصولهو
غير ٍ
ّ
فقد شبه الكاتب (عيس ى الطارووف) ب "ساق البامبو"؛ ولكنه لم يتجذر في الكوي ،موطن األب (راشد) وال في الفلبين موطن األم
(جوزفين) فقد تراوح اضطرابه بين أرضين (الفلبين ،والكوي ) ،ولغتين (العربية ،والفلبينية) ،ودياتتين (اإلسالم ،واملسيحية ) ،واسمين
(عيس ى ،وهوزيه ) ،وبذلك كان له شخصيتان متباينتان في جمي املكوتات األساسية لهويه اإلنسان ،ولذلك فإ ّن هذا العنوان " ساق
تماما عن الرؤية التي ّ
معبرا ا
البامبو" كان ا
تقدمها الرواية لضياع الهوية ،وعدم االتتماء فالكاتب سعود السنعوس ي وجه ضربة شديدة وعنيفة
في هذه الرواية للمجتم الكويتي الذي لم يتقبل ابنهم (عيس ى) املتولد من الخادمة (الفلبينية جوزفين) واألب الكويتي (راشد الطارووف)،
وكشف ،الرواية الكثير من املعوقات التي حاله دون تكي البطل (عيس ى ) م عافلته في الكوي ،،ا
وتظرا لهذه األهمية التي يحملها املكان في
تظرا لقوة رمزية املكان ّ
ّ
الرواية ارتأينا أن تتناول هذا الجاتب في رواية "ساق البامبو" ا
وتنوع صوره ،ووظاففه في هذه الرواية ،وعالقتها
ا
عشخصية البطل عيس ى الروافية ،وتأثيرها في ذاته ،وانعكاسات املكاتين ( الكوي ،،والفلبين) عليه ،ا
وتظرا لدالالتها الفنية أيضا في الناحية
ّ
السردية ،وتأثيرها في شخوص ّ
الروايةو
وقد عالجنا هذا املوضوع بمنهج وصفي تحليلي؛ وذلك ّ
ألن طبيعة البحث في جماليات املكان تستلزم وص املكان ،وصوره ،ووظاففه،
وتحليلها ،وكش املنهج املتب عن وص هندس ّي دقيق ملختل األمكنةّ ،
وبين صورها ،وأبرز وظاففهاو
ٍ
ٍ
وقد نشرت حول هذا املوضوع دراستان األولى هي “شعرية الفضاء وبناء الداللة في رواية "ساق البامبو " لعبدهللا بن يليفة
السويك ،،وهذه الدراسة تتناول شعرية املكان ،ودراستنا تتناول املكان من الناحية السردية وعالقته ببناء األحدا  ،وليس بناء اللغة كما
ّ
الشعريةو ّ
السويك ،،ع ( ،)2017وأ ّما الدراسة الثاتية فهي "البنية الزمكاتية في رواية "ساق البامبو" مقاربة بنيوية"
تقتض ي الدراسة
ملصطفى فاروق عبدالعليم محمود ،وهذه دراسة بنيوية اهتم ،ععنصر الهوية ،وتناول ،تفاعل الزمان واملكان في الرواية معتمدة املنهج
البنيوي لتكش عن عدد من األمور منها الدور الذي لعبته التراكمات الزماتية االستذكارية في الرواية ،وما الذي تستوجبه سرعة السرد،
ّ
والدور الذي قام ،به التوترات الزماتية في الرواية ،وهذه الدراسة وإن كات ،تالمس ععض ما تتعرض له دراستنا إال أته ال يديل في صلب
املوضوع الذي تبحث ،وال يعالج القضايا التي تريد تناولها بصورة مباشرة (محمود ،مو )2014و
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ّ
ولكل ما ّ
ّ
تقدم فإتنا في هذا البحث سنتناول صور املكان ،ووظاففه ،ودالالته في رواية "ساق البامبو" للكاتب الكويتي سعود
ا
ّ
السنعوس ّي ،وقبل ذلك سنعطي تعريفا بالروائيو

تعريف بالروائي :سعود السنعوس ي:

ولد الكاتب والروائي الكويتي سعود السنعوس ّي في عام  1981م ،وهو عضو رابطة األدباء في دولة الكوي ،،وجمعية الصحفيين
الكويتيينو ولقد أصدر روايته األولى (سجين املرايا)عام ،2010وفازت بجافزة ليلى العثمان إلبداع الشباب في القصة ،والرواية في دورتها
الراععة" جريدة الراي ()2013و ونشر في عام  2011قصته (البونساي والرجل العجوز) التي حصل ،على املركز ّ
األول في مسابقة القصص
القصيرة التي تجريها مجلة العربي الكويتية بالتعاون م بي بي س ي العربيةو
السنعوس ّي في عام  2013م بالجافزة العاملية للرواية العربية في دورتها ّ
فاز سعود ّ
السادسة عن روايته"ساق البامبو" التي حصدت جافزة
ّ
ّ
ّ
الدولة التشجيعية في دولة الكوي ،عام 2012و وقد ايتيرت من بين  133رواية مقدمة لنيل جافزة البوكر العربيةو
أعماله:
 سجين املرايا (رواية) - 2010
 البونساي والرجل العجوز (قصة) - 2011
 ساق البامبو (رواية) 2012
 فئران أمي حصة (قصة) - 2015
 حمام ّ
الدار (رواية) 2017و
ّ
ّ
وملا كان هذا البحث يتناول "جماليات املكان في رواية "ساق البامبو" ،فإته صار لز ااما علينا أن تحدد املقصود بمصطلحي العنوان،
ّ
وهما الجماليات ،واملكان ،ولهذا فإتنا تتناولهما في مبحثين على النحو اآلتي:

املبحث األول :متفهوم الجماليات ،واملبحث الثاني :مصطلح املكان
ً
أول :متفهوم الجماليات

ّ ّ
تعبر عن الجمال ّإما بلفظه أو بألفاظ مرادفة ،أو في سياق عام ُ
اللغة العربية ملى باملفردات التي ّ
ترد لفظة الجمال فيه أو في
إن
ٍ
ٍ
ُ
َ
ُ
سياق ياصو وقد جاء في " لسان العرب" البن منظور :الجمال :مصدر الجميل ،والفعل جمل ،والجمال :هو الحسن و البهاء ،قال ابن األثير:
ٍ
ي ّ
ّ
َ
ُ
َ
ّ
َ
ّ
ُ
ّ
ُ
ُّ
ور
اف (ابن
الجمال يق على الص  ،واملعاني ،ومنه الحديث النبو الشري " :إن هللا جميل يحب الجمال ،أي :حسن
األفعال كامل األوص ِ
ِ
منظور ،جو )2004و
ا
أيضا بالفتح واملدو وجملهُ
جماال فهو جميل ،واملرأة جميلة وجمالء ا
َ
ُ
ُ
ُ
ّ
وورد في "الصحاح" :الجمال :الحسن  ،وقد جمل الرجل بالضم
ا
ُّ
تجميال زينه  ،والتجمل تكل الجميل (الجواهري ،إ و  )1987و
وقد جاءت لفظة الجمال في كتاب هللا (القرآن الكريم) ثماني مرات واحدة منها بصيغة املصدر كقوله تعالى في وص الخيل واإلبل
َ
َُ
َ
ُ ُ َ
ا
يحون َو ِح َين ت ْس َر ُحون" (النحل ،)6:وقد ياطب هللا تبيه الكريم من باب الوص املعنوي للجمال
وصفا حسياَ " :ولك ْم ِف َيها َج َمال ِحين ت ِر
ا
َ
ْ َ َ
الجم َ
يل" (الحجر ،)85:وأشارت ععض آيات الكتاب إلى ععض وسافل الجمال كالحلية ،والريش ،والزيرف،
قافال له " :فاصف ِح الصفح ِ
وتحدث ،آيات أيرى عن آثار الجمال في النفس البشرية كالسرور ،والعجب ،ولذة األعينو
وتالحظ االرتباط الشديد في استعماالت القرآن املجيد بين الحسن ،والجمال للترادف بينهما ،وللتعبير عن الجمال كالجميل،
والحسن ،والبهجة ،والنضرة ،والزينةو و ّأما االشتقاق الصرفي لفظ (الجماليات) التي هي جم (لجمالية) ،وهي مصدر صناعي من جمال،
ّ
الصناعي على األلسن ،وشاع في أساليب ّ
ّ
الكتاب ،واألدباءّ ،
ٌّ
أقرت املجام
سماعي ،وليس مقياسا ،وملا كثر دوران املصدر
واملصدر الصناعي
ّ
ّ
اللغوية صياغة املصدر الصناعي ،واشتقاقه على وجه قياس ّي ،وذلك أن الجمالية في أوضح دالالتها تشير إلى النواحي الفنية في النص
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األدبي ،ولقد ُع ّدت الجمالية من أبرز الخصافص التي تمنح النص أدبيته بل ّإن أدبية ّ
النص في ععض املناهج النقدية الحديثة كاألسلوبية ال
تتحقق إال ِم ْن يالل الصياغة التركيبية بما فيها من مجازات ،واتزياحات ،ودالالت إيحافية رمزيةو
تحدد فكرة الجمال مفاهيم الجميل والجذاب ،وهي تنهض على أساس ثقافي (سيمور ،شو الت) ،وترتبط باإلحساس والشعور ،إذ ّ
يعد
ا
ا
شعورا بالفرحو (كوتزمان ،بو )2007و
الش يء جميال إذا ما أيقظ
ّ
ا
ّ
ّ
مشتركا عند جمي ّ
الناس،
ّإن الحكم الجمالي كلي ،وذلك ألته يطلب من اآليرين متاععته ،وهو حكم ضروري ألته يستحضر حسا
ويرتبط الجمالي باأليالقي في مفهوم (كات )kant -،للجمال ،فهو يرى ّأن التحديد املقوالتي للجميل تظير للخير األيالقيو (سيمور ،شو الت)و
ّ
ّأما الجمالية؛ فهي مفهوم أوس من الجمال ،إذ ال تشير الجمالية "إلى الجميل فحسب ،وال إلى مجرد الدراسة الفلسفية ملا هو
جميل (مهما كات ،وجهة النظر ،ومهما تكن النتافج) ،ولكن إلى مجموعة معينة من املعتقدات حول الفن ،والجمال ،ومكاتتها في الحياة" و
(جونسون،رو الوت)و
ويعد مفهوم جماليات املكان من املفهومات التي شاع استخدامها في ميدان الدراسات الروافية في العالم العربي ،و" بجهود الفيلسوف
الفرنس ي غاستون باشالر ( )1962-1884ضمن أطروحته الثمينة "جماليات املكان" ،ف ّ
تنوع ،مجاالت االهتمام باملكان ،واكتشف ،مجاالت
ّ
جديدة له وآلثاره في حياة اإلنسان ،لذلك أصبح املكان محط االهتمام األكبر في الدراسات األتثروبولوجية ( علم اإلنسان) ،وامليدان األحد
هو علم النفس العمراني ( األيكولوجي)" ( " Ecologcal Psychoghالشهرزوري،يو )2010و
وإن الترجمة التي ّ
ّ
قدمها غالب هلسا للكتاب " جماليات املكان" كات ،فاتحة لكثير من الدراسات العربية التي استوح ،تهجها،
ا
مكتوبا بالفرنسية (شعرية الفضاء) ،ولكن عدم الدقة
وترسم ،يطاهاو فهذا الكتاب ترجم إلى العربية عن اإلتجليزية الذي هو في أصله
ا
احالته ععد الترجمة إلى (جماليات املكان) تجمي ،ح () 2000و ومن هذا الخطأ ذهب ععض الدراسين يطلق مفهوم الجماليات بوصفه مرادفا
للشعرية واألدبية ،وفريق آير ال يحدد له مفهوم واضح املعالم فيجعله يدور في فلك التشكيل ،وإبراز أدبية العمل الفني ،وفريق ثالث
والسرديةو الكردي ،ع ( 1436ه)و فمعظم الجهود التي تناول ،مفهوم الجماليات جهود متفرقة ال ّ
يجعل الشعرية مز ا
يجا من الجماليةّ ،
تقدم
ّ
ا
واضحا وال تحاول التأصل له ،وإتما تتحد عنه ععبارات فضفاضه ،وتراكيب مراوغةو
له حدا
ّ
ّ
ّ
وقد ايترتا مصطلح (جماليات) في هذا البحث على مصطلح (الشعرية)؛ وذلك ألن مصطلح (الشعرية) ال يتس ليشمل كل القيم
ّ
ّ
ّ
السردي ،وإن كات( ،الشعرية) تحوي في ععض داللتها "لغة جديدة أو أدبية  ،أو
الجمالية التي تريدها ،وياصة فيما يتعلق بالتوظي
ا
علما للدب  ،أو ا
فرعا من اللساتيات ّ
تاريخا للدب بخصافصه التعبيرية  ،أو ا
وكل ذلك غير محدود
يصافص اشتغال الخطاب األدبي  ،أو
ا
ّ
ّ
بجنس ععينه (الشعر) ،فلماذا إذا التسمية بالشعرية" (تبيل،سو )1994و

ً
ثانيا :مصطلح املكان
لقد أثب ،املكان منذ فجر الخليقة دوره الفاعل في تكوين حياة البشر ،وتثبي ،هويتهم ،وترسيخ كياتاتهم ،فتعددت تعريفاتهم له
ّ
اللغوي َ
ّ
(كان) على
كثير من املعاجم اللغوية ك "لسان العرب" ،و"الصحاح" ،و"القاموس املحيط" من الجذر
وتنوع ،،إذ ينحدر املكان في ٍ
َ
ناتها َوم ُكناتها" ّ
وزن َ(م ْف َعل) ،بمعنى( :املوض  ،كقول النبي (ص)ُّ :
أي على مواضعها التي جعلها هللا لها  ،فال تزجروها ،وال
"أقروا الطير على م ِك ِ
ّ
ّ
و(أماكن) هو :جم الجم  ،والعرب تقول :كن مكاتك ،وأقعد مقعدك ،فقد ّ
دل على أته
أقذلة،
تلتفتوا إليها؛ ألنها ال تضر وال تنف  ،كقذال و ِ
ِ
ّ
مصدر من كان أو موض منه ،وإتما جم أمكنة فعاملوا امليم الزافدة معاملة أصلية"( الجواهري ،إ و ،)1987و
ويرى إبراهيم جنداريّ ":أن هذه املعاجم لم تبحث في مرادفات املكان من ألفاظ من محل وأين واملل والحيز واملوض والخالء إال بقدر
و
تعلقها باللغة واشتقاقاتها " (جنداري ،إو )2013و
ّ
ّ
ا
واملكان لغة  " :املوض الثاب ،املحسوس القابل لإلدراك" الحاوي للش يء املستقر" ،وهو متنوع وحجما ومساحةو إن األمكنة شكل من
أشكال الواق  ،اتتقل ،إلى الرواية ،وأصبح ،ا
مكوتا من مكوتاتها" (الحسيني ،أو )1981و
ّ
واملكان كمفهوم هو ":املكان الطبيعي ،املكان الحقيقي في الواق الخارجي املحسوس ،وهذا املكان ال عالقة له باملكان الروائي ،ألته
ّ ّ
يتصور الذهن لحظة من
املوض الحقيقي الثاب ،الجامد" الفيصل ،س( " ،)2012وعالقة اإلنسان باملكان جدلية مصيرية ،فال يمكن ّأن
لحظات الوجود اإلنساني يارج سياق املكان" (إبراهيم ،نو  ،)1995فالحياة بمظاهرها ،والنفس البشرية بأحوالها تشهد بحضور املكان
وتعدد تواحيه ومظاهره فهو-بال شك  -جزء ال يتجزأ من الوجود في الحركة والسكون ،والتجربة البشرية هي في مجملها مجموعة أمكنة،
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َْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ
يدك ْم"(طه ،)55:إذن "فاملكان هو حاضن الوجود
واألرض التي يلق منها اإلنسان ،وإليها يعود هي مكان  ،قال تعالى"ِ :منها يلقناكم و ِفيها ن ِع
اإلنساني وشرطه الرفيس ي" (املحادين ،عو )2001و
ا
ّ
وقد شغل مفهوم املكان الفالسفة ا
ا
قديما وحديثا ،وذلك تظرا ألهميته ،وذهبوا مذاهب شتى ،فقد رأى " إفالطون" أن املكان هو ":
الخالء املطلق"و بدوي ،ع ( ،)1984و" املكان هو املسافة املمتدة واملتناهية لتناهي الجسم" العبيدي ،ح( (1987إذن املكان غير مستقل عن
ّ
وتتحيز فيه ،كذلك يمكن إدراكه عن طريق الحركة
األشياء ،فهو يتشكل من ياللها بينما يرى "أرسطو" ّأن املكان" موجود ما دمنا نشغله
التي أبرزها حركة النقلة من مكان إلى آير ،واملكان ال يفسد بفساد األجسام" (بدوي ،عو )1984و
ّ
ّ
ّ
ّ
بأته  " :السطح الباطن من الجسم الحاوي
املماس للسطح الظاهر من الجسم املحوي ،وعند
وعرف فالسفة املسلمين املكان
و
املتكلمين :هو الفراغ املتوهم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه أععاده" ُ
(الج ّ
رجاني ،عو )2004
ولقد ورد املكان في القرآن الكريم بمعاتيه ،واشتقاقاته اللفظية ،ففي قوله تعالى ":ورفعناه مك ًانا عليا"(مريم ،)57:وقوله ا
أيضا" :
ً
ا
َّ
يب" (ق)41:و
وذكرفي الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا"(مريم ،)16:وقوله أيضا " :واستمع يوم يناد املناد من مك ٍان قر ٍ
ا
ن ّ
ألته بذلك يتضمن معنى الزمان ،إذ ال يمكن للحد أن ّ
يقر بال ُمحد  ،أو بال زمن محدد يق يالله
واشتقاق املكان لغويا من " كو ؛
إضافة إلى مكان يق فيه" تصير ،أو ( ،)1413فاملكان هو " :مكون محوري في السرد بحيث ال يمكن ّ
تصور حكاية دون مكان ،فال وجود
ألحدا يارج املكان ،ذلك ّأن كل حد يأيذ وجوده في مكان محدد وزمان معين" العيد ،ي( ،)2011و إذن املكان ُّ
يعد العنصر األساس في
ٍ
ٍ
ّ
مكان يحددها ،وزمان يقيدهاو
عمل سردي سواء أكان قصة أم رواية ،فال يمكن للحدا أن تق دون ٍ
بناء أي ٍ
ا
والزمن هو ا
أيضا قوي الصلة م بحياة اإلنسان ،بيد ّأته يظل في ّ
كل أحواله مدركا تفسيا شعوريا غير منظور ،بينما يرتبط املكان
َّ
باإلدراك الحس ي أو التصور الذهني ،وقد أشار الكتاب العزيز إلى هذه الحقيقة الكوتية بقوله تعالى " :إ َّن رَّبكم ََّّللا الذي خلق السمـوات
ً
َّ
َّ
َّ
ُّ
َّ
َّ
ات بأمره أل له الخلق واألمر
واألرض في ستة أ َّي ٍام ث َّم استوى على العرش يغش ى الليل النهاريطلبه حثيثا والشمس والقمروالنجوم مسخر ٍ
ا
تبارك ََّّللا ر ُّب العاملين" ( األعراف ،)54:فالدتيا ّ
بكل مكوتاتها ،وعناصرها أمكنة ،فعنصر املكان ليس طارفا أو هامشيا في حياة اإلنسان،
ّ
ألته الجزء األهم في عملية التواصل ،والتفاعل م الحياةّ ،
ّ
والناس من حولهو
أيص يصافصه ،وأبرز مكوتاته؛
بل هو من
ّ
" لقد حدد اإلنسان الغربي مفهوم املكان بطرق عديدة ،من " املكان االجتماعي" عند بوغاردوس و "املكان االجتماعي الثقافي" عند
سوروكين إلى "طوبولوجيات" لفينو وقد درس هالوويل املسافات على الصعيد التقني ،وذلك بوص طريقة قياسها في الثقافات املختلفة أ ّما
"جامر" فإته عالج مفاهيم املكان "بما في ذلك ّ
أسسها التاريخية" من وجهة تظر الفيزياء و إال ّأن البروكسيميا " أو علم املكان التي تدرس
ّ
إدراك اإلنسان للمكان وطريقة استعماله له ،ال تم ،بصلة مباشرة إلى أي من هذه األعمال ،إنها على العكس من ذلك أقرب إلى مجموعة
ا
أساسا مفهوم املسافة يارج
النشاطات السلوكية وامتداداتها  ،التي تعرف في " علم العادات و التقاليد " باسم " اإلقليمية " ،وهي تعالج
حقل الوعي ،وتدين بالكثير ألعمال سابيد وورف" (هال ،إو )1988و
ولقد استفادت الدراسات األدبية ،والنقدية من النظريات واآلراء في علم االجتماع ،والفلسفة لدراسة العالقات املكاتية ،والزماتية
ا
مخزوتا للفكار ،والتجارب البشرية  ،وبذلك
بوصفها إطارين لذكريات اإلنسان في حياته االجتماعية من جهة ،ومن جهة أيرى بوصفها
ّ
ّ
أسس جاستون باشالر رؤيته املكاتية في األدب على أته مجموع الصور الفنية التي تثير الذاكرة وتعيد املاض ي زمن الطفولة ،أو هو مجموع
قيم متخيلة يختزنها العقل الباطن ثم تصبح هي القيم املسيطرةو (باشالر ،ج و ()1984و
ا
ا
تحديدا ،عناية ضعيفة دون مستوى الطموح وال ترقى إلى املأمول  ،فلم يزدد
فلقد ظل ،العناية ععنصر املكان في الدراسات الروافية
ّ
االهتمام به في عاملنا العربي إال في العقدين اآليرين ،رغم ما حفل ،به النصوص اإلبداعية على مر العصور من دالالت متنوعة وغنية حول
ا
املكان سواء في مستوى عالقاته م بقية املكوتات ّ
السردية األيرى ،أو في مستوى آليات تشكيله ا
فنيا أو في وسافل تقديمه وتوظيفه دالليا ،إذ
ا
مثال -معيا ارا للتقويم أو ا
جاتبا من جواتب تمييز جمالياتها وكش دالالتها
لم تكن عالقات املكان عغيره من عناصر النصوص القصصية -
املتنوعة (العيد ،يو )2011و
ّ
ّ
ّ
ّأما عنصر املكان فقد أغفل ،فلم يحظ بما يستحقه من اهتمام ،وقد ركز تقادتا العرب على عناصر السرد األيرى ،فأيذوا يولونها
عناية كبيرة بمنطق األحدا  ،ووظاف الشخوص ،وزمن السرد ،وجماليات اللغة ،بيد ّأن دارس مكوتات السرد البنافية يلحظ ما يطل به
ا
هذا العنصر من مهمة بلغة الدقة في تشكيل النص السردي ،وتحديد دالالتهو
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ّ
ثالثة من املصطلحات (الفضاء ،واملكان ،والحيز) ذلك ّأن دارس ي األدب عندما يتناولون املكان في النصوص
وال بد من التمييز بين ٍ
األدبية يخلطون بين هذه املصطلحات الثالثةو
ا
ا
فقد يطلق املكان الروائي دون قيد أو تحديد ليدل على املكان دايل النص األدبي ،سواء أكان مكاتا واحدا أم عدة أمكنة ،أما حين
يراد التمييز بين مصطلح املكان ،ومصطلح الفضاء فإن مفهوم املكان ينحصر في املكان املفرد دايل النص األدبي بينما يدل الفضاء على
ا
مجموعة األمكنة التي تديل في شبكة من العالقات فيما بينها دايل ّ
ا
واتساعا من مصطلح
النص ،كما ّأن مصطلح الفضاء أكثر شموال
ا
ا
مساويا له (تجمي ،حو ) 2000و
املكان  ،ليغذو هذا األيير جزءا من الفضاء وليس
البنيويون على التمييز بين املكان الروائي ،والفضاء الروائي" ذلك ّأن الرواية تحتاج إلى أمكنة ّ
عدة تواكب ّ
ّ
تطور الحواد
ولقد حرص
ّ
ا
ّ
ُّ
ّ
مكوتا من مكوتات الفضاء"
وحركة الشخصيابو ويمكن القول :أن مجموع األمكنة الروافية يشكل الفضاء الروائي ،بحيث يعد املكان ِ
و
(الفيصل ،سو ،)2012
ا
"وقد يأتي الخلط بين املصطلحات في حقل الرواية العربية ،تتيجة لاليتالف في ترجمة ( (Spaceاإلتجليزية ولفظة )(Espace
الفرنسية ّ
فالدراسات التي تاعع ،الجهود الفرنسية اكتف ،باستخدام مصطلح املكان للداللة على ّ
كل أتواع املكان ،ولم يكن معنى الفراغ
ِ
ّ
بمفهومه الحديث قد نشأ فلما تطورت املفاهيم ،واتسع ،الرؤية استعاض ،الجهود الفرنسية باملكان (بمحدودية املوق ) عينه بالفضاء
بمفهومه األوس واألشمل ،في حين تمسك ،الدراسات اإلتجليزية بمفهوم املكان ليؤدي داللته املحدودة في النصوص السردية (جنداري ،إو
)2013و
و" يستخدم الروافيون ،وغيرهم من الفناتين ،الصور الخاصة باملكان من أجل إثارة املتلقي ،وتكوين اتطباعات ،وتصورات ،وأفكار
ّ
ّ
مكاني ،كما تؤكد الدراسات السيكولجية والثقافية الحديثة ذلك ،ومثله مثل الحياة يتطلب
ياصة لديه ،فالفن على وجه العموم بطبيعته
معينا يصبح ساحة األحدا  ،ا
ا
مكاتا ا
و
مكاتا يمكن أن يصبح ساحة لتصوير الواق  ،أو إعادة اتتاجه فنيا" (شاكر ،عو ،(1995
فاملكان الروائي :يحيل إلى ّ
كل مشهد أو بيئة طبيعية أو اصطناعية ،ليشمل بذلك البنايات بمختل أتماطها ووظاففها ومحتوياتها من
ا
قط األثا والديكور واألدوات ،كما يشمل الطرقات والشوارع ،وما قد تتضمنه من محال تجارية وعربات وسيارات ،كما يشمل أيضا
الوق ،أو الزمن وتقلباته وأحوال الطقس ،ويشير كذلك إلى أجواء املكان من صخب أو هدوء أو أضواء أو ظلمة او روافح (البلهيد ،حو
)1428و
ا
هذا البحث ال يدعي ما ليس في مقدوره ،وال يتجاوز مهمته املرسومة له ،وتحديدا في رواية "ساق البامبو" للكاتب والروائي سعود
ا
تناوال ا
أدبيا وجماليا غير معزول عن سياقات التاريخ،
السنعوس ي ،ولن يتبنى مفهوم (الفضاء أو الحيز) ،وسيكون التناول لجماليات املكان
واملجتم الكويتي ،والذات املبدعةو
صوراملكان:
شغل املكان في رواية "ساق البامبو" ا
كبيرا ،وتعددت صور املكان وايتلف ،األمكنة ما بين أمكنة مغلقة ،وآير مفتوحة ،ولكلّ
حيزا ا
ا
جميعا في بيان تفسية البطل عيس ى ،فاألمكنة املغلقة
منها صفاته املختلفة التي نستطي تبينها من يالل قراءة الرواية ،وقد اشترك ،األمكنة
حيرتهُ ،
ُ
وتيهه واتحساره بينما األمكنة املفتوحة بين ،اتطالقه وفرحته ،وانعتاقه ،ويمكننا تقسيم األمكنة في "ساق البامبو" على النحو
بين،
اآلتي:
أمكنة مغلقة :وتمثل ،في البي ،الكويتي ،والفلبيني ،واملسجد ،والكنيسة ،والكه  ،والسجن ،واملطارو
وأما األمكنة املتفتوحة :فهي أرض مندوزا ،جزيرة بوراكاي ،البحر ،بالد العجافب الكوي ،،الشارع ،املقبرةو
ا
أوال ،ثم أعرج على األمكنة املفتوحة ا
ثاتيا:
وسأتناول األمكنة املغلقة
 .1األمكنة املغلقة:
البيت:
ّ
ّ
ّ
إن البي ،الذي يعنيه األديب ليس أي بي ،،إته بي ،محدد ،فهو البي ،الذي عاش فيه تجربته أو الذي له ارتباط ما بتجربته،
ا
ا
ّ
واحدة  ،فقد ّ
مرت هذه العالقة بأطوار تاريخية قديمة قدم البشرية تفسها ثم أيذت
وتالحظ أته " لم تكتمل عالقة اإلنسان باملنزل طفرة
بالتدرج وفق مراحل زمنية مختلفة ارتبط ،بتعامل اإلنسان وسيرته الطويلة م مظاهر الطبيعة وهو يخطو أولى يطواته للتعرف على
املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية -املجلد ،1العدد2019 -4

208

ً
ّ
ّ
مجاليات املكان الصور والوظائف رواية "ساق البامبو" لسعود السنعوسي منوذجا

علي عمران

الزمن يتخذ من الغابات والكهوف ا
ردحا من ّ
الحياة ،واألشياء من حوله ،فقد عاش ا
مكاتا يأوي إليه ،وملجأ يوفر له الحماية واألمن من
ّ
أيطار ومخاوف استشعرها بإحساسه الفطري؛ ولكن ه ععد جهد وكفاح أحس بحاجته إلى االستقالل عن الطبيعة لتحقيق وجوده اإلنساني
ضمن ما توفره له الطبيعة تفسها من مواد وعناصر شحيحة وبدافية ،وما تسمح به إمكاتاته البشرية املحدودة في تلك األزمنة ،فأيذ
تطورت أساليب اإلنسان ،وطرق تفكرهّ ،
يتكي م حاجاته وظروف عيشهو وفي مرحلة تاريخية الحقة من تقدم املجتمعات البشرية ّ
فجد في
ا
تطويرا منه لسبل آمنه وحمايته من جهة ،وتلبية لنوازعه الذاتية في
البحث عن أتماط وأشكال معينة من البيوت واملادة املصنوعة فيها،
رغبته لالستقرار والثبات من جهة ايرى "(البلهيد ،حو  ،)1428وقد ظ ّل املنزل منذ فجر البشرية يحمل طاع املوضوعية والحرمة
والقداسة ،فالكعبة هي بي ،هللا الحرام ،وبي ،العرب هو شرفها املصون ،وبي ،الرجل امرأته ويلوتهو كما ارتبط املنزل من جهة ايرى
بمفهومات األمن واأللفة ،والرحابة والحرية والطمأتينة والسكون ،ففيه يكمن دفء الطفولة الحميم ،وتنب فيه دهشة املكان ّ
األول وباملنزل
ومنه تندرج في سلك جماعة متآلفة ،ومتضامنة متجانسة ،هي األسرة التي تتعلم من ياللها معاني املجتم  ،ومعاني الوطنو
"وتكاد تشكل هذه املفاهيم التي يتميز بها املنزل مالمح ثابتة على مستوى الالوعي ،وفي أغوار الذات ،وإن تباين ،مواق البشر في
تقدير قيمتها بحسب توع التجارب وعمقهاو ويالل تلك العالقة الحميمة بين اإلنسان واملنزل تتافجها تمتد بجذورها إلى وجدان اإلنسان
ّ
ّ
وتؤثر في تكوينه النفس ي واالجتماعي ،حتى جاز لنا وص املنزل بأته "الوطن اآلير في صورته املصغرة" فكأته يسكننا بالقدر الذي نسكنه؛
فاملنزل بكل محتوياته وعناصره وأععاده املختلفة هو في ّ
النهاية طرف في جدلية التفاعل بين املكان واملتمكن ،وبهذه العالقة ومن ياللها تبرز
قيمة املنزل الحقيقية فيما أتتجه اإلنسان من صنوف اإلبداع" (البلهيد،حو .)1428
يشغل البي ،ا
حيزا ا
ا
هاما في حياة اإلنسانّ ،إذ إن البي ،هو ملجأ ّ
كل إنسان ععد يوم من العناء والشقاء والعملو وهو غالبا ما يكون
مصدر الراحة واألمن والطمأتينة التي يسعى إليها ّ
كل شخص ،ويرتبط البي ،بذكريات هامة في حياة الشخص تسهم في تشكيل شخيصته،
ويعتمد هذا على حجم البي ،وشكله وعلى من يعيش فيه )شاهين ،أو )2001و
املنزل الذي كات ،تقطنه جوزافين في أرض مندوزا كان كبير مكون من طابقين ،وتكدس ،فيه األسرة (جوزافين ،عيس ى ،الخالة آيدا
وابنتها ميرال ،الخال بيدرو وزوجته وأبناؤه)) ّ
السنعوس ّي ،سو  ،)2013يقول عيس ى ابن جوزافين" :ساق ،الظروف والدتي لترك بالدها،
وأهلها ،وأصدقائها للعمل في الخارج ،وعلى صعوبة هذا ،بالنسبة لفتاة في العشرين من عمرهاّ ،
فإن مصيرها كان أفضل بكثير من ذلك الذي
سيق ،إليه ايتها آيدا ،التي تكبرها بثالثة أعوامو فحين تحال الجوع م مرض والدتها ،والديون التي اثقل ،كاهل والدها املقامر الذي أفنى
ماله في ديوك املصارعة ،لم يجد األبوان بدا من تقديم ابنتهما البكر ،ذات السبعة عشرة آتذاك ،مجبرة ،إلى سمسار يوفر لها فرصة عمل في
ا
كل يوم عمل ( ّ
جسدا وتقدا ،من الفتاة في نهاية ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
مراقص وحاتات املنطقة ،والنزوال عند شرطه بأن يأيذ حصته،
هذا يبين شدة فقر األسرة لدرجة ّأنها ّ
تقدم ابنتها آيدا للمرقص مقابل النقود ،لكن جوزافين ترفض املصير الذي استسلم ،له
آيدا ،فآثرت العمل كخادمةو يارج بالدها على أن تقدم ذاتها إلى سمسار يوفر لها فرصة عمل في مراقص وحاتات املنطقة و

املسجد:
يحمل املسجد داللة دينية ،وتعد الداللة الدينية واحدة من الدالالت الكثيرة التي يثيرها املكان في الرواية بصفة عامةو الداللة الدينية
ا
ممتدحا النبي (ص) بقوله
ترتكز على مرتكزين :أحدهما أرض ي ،وهو املعني بضبط عالقات البشر فيما بينهم ،وقد أوجزها القرآن الكريم
تعالى}:و إ َّنك لعلى خلق عظيم{ (القلم ، )4:أ ّما املرتكز الثاني فهو ذلك الذي يربط العالقة بين العبد وربه ،وال يمكن رصدها ّ
بكل دقة،
ٍ
ٍ
ا
ولكن يمكننا رصد تجلياتها وآثراها على شخوص املكانو وللمسجد دوره املحوري في حياة الناس حين يمنح اإلنسان اتصاال م الخالق ،في
تجل ّ
كل مكان مقدس ينطوي على ّ
رحلة روحاتية وارتباط وثيق باهلل إذ ّ
مقدس ،عن تفجر للقدس ي ينتج عنه اتفصال إقليم عن محيطه
ا
مختلفا عنه ا
توعيا ( البلهيد ،حو .)1428
الكوني فيجعله
ينتزع الفرد في املسجد روحه الغامسة في ملذات الدتيا وملهياتها ،ويعرج بها إلى السماء ،فيناجي ربه ،يبتهل ،يتضرع إلى هللا بالدعاءو
يعيش اإلنسان في املسجد روحاتية عالية تصفي ،وتظهر دوايله من دنس الدتيا الدتية من يالل أداء مختل العبادات املتمثلة بالصالة،
ّ
قراءة األذكار املستحبة ،وتالوة القرآن الكريم ،م وجود النية الخالصة هلل ّ
عز ّ
وجل شأتهو بمعنى إته مفارق للمكان الدتيوي من حيث
املحتوى ،ومن حيث ثبات داللته الرمزية بوصفه وسيلة تحقق على اتصال بالخالق ّ
جل وعالو وال يقتصر هذا الدور املحوري للمسجد على
ّ
وإتما يمتد إلى مستوى ّ
الزمان حيث إيقاع الحياة اليومية منضبط وفق مواعيد الصالة في املساجد يمس مرات في اليوم
مستوى املكان،
َ
والليلةو واملسجد يشير إلى هوية املجتم املسلم ،وهو معلم يدل على تجانس السكان ،ويلبي حاجات الفرد النفسية واالجتماعية عن طريق
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دوره املؤسس للشخصية التي تعيش في مجتم اتخذ املسجد ا
مركزا للتعليم والدروس ،وقراءة القرآن الكريم ،وسماع الدروس الدينية ،بل
يتجاوز املسجد هذا الدور الثقافي إلى دور مجتمعي ،فهو ملتقى الجيران ،ورمز التعاون واأليوة من يالل ما يؤديه من وظاف  ،كالدعوة إلى
املناسبات االجتماعية ،وحضور الزواج ،أو لعقد اجتماع ياص بين أعيان القرية ،أو دعوة للتكافل والبذل في وجوه الخير ومساعدة
املحتاجّ ،
وكل هذه الوظاف تسهم في إزالة الغربة وزيادة األلفة بين ساكنين الحي  /القريةو
ّإن األععاد النفسية للمسجد  /املكان هي من األهمية الكبرى في حياة املجتم املسلم  ،ولعل أهم مالمح هذه األععاد النفسية هي
الرحابة ،ومن املؤكد أن الرحابة ععد تفس ي في املقام ّ
ّ
األول ال يتوق عند رحابة املكان أو اتساعه بمعناه الطوبوغرافيو فقد يكون املسجد
ّ
ّ
ا
صغيرا في مساحته ،ولكنه رحب فسيح بالنسبة للمسلم الذي يرتاده ،فالفرد املسلم في صالته إتما يق بين يدي يالقه ومواله ،وهو وإن
ّ
كان يدرك محدودية موقفه املكاني ،فقد يدرك أته بإزاء املطلق ،فرحابة املسجد النفسية ال توجد _ من حيث النوع _ في األماكن الرحبة
ّ
وإتما هي اتطالق النفس وسموها باتجاه يالقهاّ -
عز ّ
وجل -فيتحرر العقل
الشاسعة الفسيحة ،كأمكنة ذات أععاد هندسية طوبوغرافية،
ّ
ا
من قيود املكان وتتطهر النفس من شوافبها باتجاه الخير املحض ،ولذا فإن للمسجد تأثيره امللموس القوي في تفوس مرتاديه ،وكثيرا ما يغير
من اتجاهاتهم وسلوكهم في الحياةو
يشرع عيس ى في وص املسجد " :أهذا هو املسجد ؟! ،تساءل ،في حيرة األرض مفروشة بالسجاد بالكاملو سجاد أيضر فاتح
مكي افا بأجهزة التبريدّ ،
بخطوط أفقية داكنة ثريا كبيرة تتدلى من السق  ،ورغم ّأن املسجد كان ّ
فإن املراوح تنتشر على الجدران ،وقف ،في
منتص املكان أتظر حولي أمامي محارب عبارة عن تجوي يشبه الباب ّ
املقوس في صدر املسجدو تنتشر أعاله تقوش وزيارف ،لعلها
ا
حروف عربيةو ال يتميز املسجد بتفاصيل كثيرة كالتي في الكاتدرافية أو املعبد البوذي ،فقد كان عسيطا إلى درجة لفتتنيوو دايل تجوي
املحراب وقف ،ا
كفي أمام وجهي كما كان يفعلو أغمضّ ،
قريبا من الجدارو استم صوت أتفاس ي بوضوحو ضممّ ،
عيني :هللا أكبروو هللا أكبروو
ّ
كل ش يء وأعظم ،استم لكلماتي" ّ
ألتك أكبر من ّ
السنعوس ّي ،س (  .)2013وفي موطن آير يفتتن عيس ى باملسجد ويستشعر حالوة
هللا أكبروو
ّ
ّ
مناجاة الرب األعلى "يفتتن عيس ى باملسجد ،ويستشعر بحالوة مناجاة الرب األعلى ،ويستلذ بجمال األجواء الروحاتية ،وقداسة القرب من
هللا ،والتأمل في روح هللا التي تسكن املكان") ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
الكنيسة والكاتدرائية مانيال:
ّ
ّ
لقد نشأ عيس ى وسط أهل أمه املسيحيين إال إته لم يكن يرى ما يميز عالقته بالكنيسة ،وزياراته لها قليلة جدا ،زارها أول مرة ععد
تعميده م يالته آيدا ،وياله بيدرو ،وزوجته ،حين بلغ الثاتية عشرة ،وزارها كذلك ععد سنوات لوداع جده ميندوزا ععدما رحل إلى عالم
ا
آير ،فيقول " :في صدر الكنيسة الصغيرة ،كان تابوت ّ
جدي ،املفتوح ،محموال على طاولة مغطاة بقماش حريري أبيضو تحيطه أزهار بيضاء
ّ
في آتيات فضيةو تابوت أبيض بنقوش أرجواتية ،له مقابض ذهبية على جواتبه األربعةو صليب متوسط الحجم معلق إلى الحافط أعلى
حمالة يشبية ،يضم صورة ّ
التابوتو وعن يمينه يستند إطار على ّ
جدي وبياتاته :سيكستو فيليب ميندوزا " ميالد السادس من أبريل -1925
عاما") ّ
وفاة الحادي والعشرون من يوتيو  80-2005ا
السنعوس ّي ،سو ،)2013
يتحد عيس ى عن زيارته األولى للكاتدرافية في ماتيال ،بصحبة يالته آيدا التي أ ّ
صرت على القيام بطقس التثبي ،،يقول( :تجاوزتا
ّ
البوابة الخشبية الكبيرة ،ماما آيدا ،يالي بيدرو وزوجته ،وأتا توقفنا أمام تمثال ملالك يحمل وعاء املاء املقدس غطس الجمي أتاملهم في
املاء ،ورسموا عالمة الصليب أمام وجوههم ،وباملثل فعل،و
أهو اإليمان الذي أتزل بي ذلك الشعور بالرهبة تجاه املكان؟ـ
أم ّأن للشموع ،والتماثيل ،واأليقوتات دورها في ذلك؟
جلس ،ماما آيدا ويالي بيدرو وزوجته يتلون الصلوات ،في حين بقي ،ا
واقفا في املنتص  ،على سجادة حمراء طويلة ،تنتشر الكراس ي
الطويلة الخشبية في صفين عن يميني وعن يساريو شعور جديد لم آلفه قبل زيارتي تلكو هدوء مطبق ،تقوش على سق يستند إلى أعمدة
ريامية ثماتية ،عالمات الصليب على الجدران بأحجامها الكبيرة ،النوافذ بزجاجها امللون ،أشعن الشمس تلقي بألوان النوافذ على أرض
الكاتدرافية الريامية ،وتمثال السيدة العذراء ،بثوبها األبيض وعباءتها الزرقاء ،ينتصب أمامي في صحن الكاتدرافية ،تحيطه باقات الزهور
كل جاتب" ) ّ
من ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
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شعور عيس ى في هذا املكان هو شعور التيه ،الضياع ،الشك ،الحيرة ،الخوف ال اليقين ،وال اإليمان ،والدليل تساؤله أهو اإليمان
أب مسلمّ ،
كل هذا عسبب مجيئه من ّ
والرهبة أم الشموع والتماثيل واأليقوتات تلعب دورها؟ ّ
وأم مسيحية ،فهذا األمر كفيل بخلق صراع
دايلي ،وأزمة تفسية تتيجة ايتالف الدياتتينو
الكهف:
" يعني املكان بالنسبة لإلنسان أشياء متعددة فهو املأوى ،واالتتماء ومسرح األحدا " رباععة ،مو ( ،)2000ففي رحلة ممتعة م ابنة
ا
واصفا أكبر الكهوف " :ركضنا بين الصخور إلى أكبر الكهوف لجأتا فوق صخرة كبيرة ،دايل الكه  ،جلس،
يالته ميرال ،يقول عيس ى
وميرال فتحة الكه أمامنا ال تكش عن ش يء سوى املطر املتساقط عغزارة ،وييال داكن الخضرة كان املكان شديد الرطوبة في الدايل،
شعورا ا
ا
غريباو أضاف ،ميرال مصباحها اليدوي ،ممرة الضوء على
ورافحة التربة املبتلة متحالفة م فضالت الخفافيش أضف ،على املكان
ا
الصخور في األعلى عشرات الخفافيش تتدلى من الصخور ،رؤوسها للسفلو كن ،ملتصقا بميرال ساقي لصق ساقها املبتلة املكشوفة مشاعر
مختلفة اتتابتني ليس الخوف أحدها فال يوف في حضرة ميرال ،وإن كنا بمواجهة املوت أن تستشعر املرأة ا
أماتا في ظل رجلوو ال جديد،
ا
ّ
الجدة تكمن عكس ذلك" ّ
مستقبال ،فهو ّ
يقر
السنعوس ّي ،سو ()2013و في هذا املكان ينعكس شعور عيس ى تجاه ميرال التي ستكون زوجته
أن ال يوف ينتابه في حضرة ميرال ،وإن كان يواجه املوت ،فهو يستشعر بأمان وسالم طاملا ميرال معهو
السجن غرفة الحجز:
يطلب عيس ى سيارة أجرة للذهاب إلى محل الغاز الطريق مزدحم عسبب سيارات الشرطة يق أفرادها يدققون على صالحية ريص
القيادة وأوراق السيارة ،فسأله أحدهم عن هويته ،لكن عيس ى لم يحملها معه ،فطلب منه أن يترجل من السيارة إلى مركز الشرطة فيص
ا
عيس ى السجن قافال " :يل قضبان الحجز في مركز الشرطة مكث ،ليلتين ،إذا ما اعتمدت في ذلك على استخدام الساعةو ّأما ما شعرت به
تجاه الوق ،فقد كان يفوق ذلك بليال كثيرةو غرفة صغيرة قذرة كنزالئها العشرةو افحة املكان واألشخاص ال تطاقو برد يناير الجاف ّ
يخدر
ر
كل يعرف ما ينتظره عداي ُ
األطراف ،ويخترق العظام ،الوجوه هادفة ٌّ
لس ،أدري إالم سيطول حجزي في هذا املكانو أصوات أتثوية تصدر
من مكان قريبو عرف ،فيما ععد ّأن غرفة حجز النساء تق في نهاية املمرو املرأة الفلبينية منذ وجودتا في الحافلة ال تزال تبكي ولكن بصوت
ا
ا
شرطيا يحمل ا
ا
مسرعا باتجاه غرفة حجز
عصا سوداء ،يحث الخطى
ارتفاعا هذه املرة(ووووو)أشاهد من يل القضبان
أكثر
ّ
النساء")السنعوس ّي ،سو )2013و
ُيشعر السجن بالخوف والضيق والكآبة ،إذ ُيزج فيه الشخص ُم ا
رغما ،ويعامل معاملة قاسية ال يعرفها إال من عاتاها السجن له
ّ
ّ
مكان آير ،ألته مكان يمارس فيه فعل قمعي ضد الشخص املناوئ للسلطة الحاكمة أو املحتلة املغتصبة ،وفي
سمات مختلفة عن أي ٍ
ا
السجن ُيحرم اإلنسان من أعسط حقوقه ،وهو ّ
ا
لصيقا بمفهوم
حقه في امتالك حريته ،إذ إ ّن املكان كما يقول لوتمان " ،يرتبط ارتباطا
الحريةّ ،
ومما ال شك فيه ّأن الحرية ـ ـ في أكثر صورها بدافية ـ ـ هي حرية الحركة" لوتمان ،يو( )1991و ويمكن القول ّإن العالقة بين اإلنسان
واملكان _ من هذا املنحنى _ تظهر بوصفها عالقة جدلية بين املكان والحرية ،وتصبح الحرية في هذا املضمار هي مجموع األفعال التي يستطي
اإلنسان أن يقوم بها دون أن يصطدم بحواجز أو عقبات ،أي بقوى تاتجة عن الوسط الخارجي ،ال يقدر اإلنسان على قهرها أو تجاوزهاو
ا
تماما لبطل الرواية عيس ى ،فلقد فقد حريته في أكثر من موطن في الكوي ،منذ ديوله وحتى لحظات الوداع واملغادرة في
وهذا ما حد
املطارو
املطار:
يص عيس ى املطار يوم قدومه إلى الكوي" :،مطار كئيب ذلك الذي حط ،به الطافرة يوم األحد ،الخامس عشر من يناير 2006
تبريراو اتتشر الناس في طوابير ،أمام موظفي املطار ،يختمون جوا اتهم وفي ّ
مقدمة ّ
الوجوه تشبه مطارها ،كئيبة ،عشكل لم أجد له ا
كل
ز
ُ
ُ
طابور ،في األعلى ،الفتات ،كتب على ععضها G.C.C ":وكتب على ععضها اآلير :مواطنو الدول األيرىو وقف ،في حيرة أمام هذه الطوابيرو هل
أتوجه للطوابير التي يق فيها الفلبينيون الذين كاتوا معي في الرحلة؟ أم تلك الطوابير التي يق فيها أتاس ال يشبهوتني؟" ّ
السنعوس ّي ،سو
( ،)2013مطار حزين ،والوجوه فيه حزينةّ ،
ألن البالد في حالة حداد ،فقد مات أمير البالد فجر ذلك اليومو
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حزينا ،فيصفه عيس ى " :كان املطار ا
كذلك املطار يوم رحيل عيس ى من الكوي ،إلى الفلبين كان ا
حزينا ،وإن كان ال يشبه الحزن الذي
شاهدته يوم وصوليو ليس ،األعالم منكسة وليس ،كراس ي املقاهي مقلوبة على طاوالتها ،و لكن وجه يولةوو وجوه أصدقائي املجاتينوو ّ
كل
ا
الوجوه تشبه غسان عند بوابة املغادرة ،حامال جوازي األزرق ،يلت حولي املجاتين من بينهم بابا غسان وإبراهيم سالم هذا يعاتقني ،وذلك
ا
ا
مجاال ملرور يولةو ّ
مظروفا من املال(وو) ّ
فض أصدقائي الحلقة يفسحون
تقدم ،أيتي ببطءو عاتقتني
يصافحني بحرارة ،واآلير ّيدس في يدي
عشدةو طال عناقها ا
كثيراوو تباعد األصدقاء من حوليو اتسع ،الحلقة أكثر ملرور عمتي هند التي فاجأتني بحضورهاوو تظرت عمتي إلي بوجه
يشبه بقية الوجوه" :سامحنا يا عيس ىوو سامحنا" بابتسامة واسعة ،ودموع غزيرة ّ
هززت رأس ي من دون أن أتطق") ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
ا
تاركا وراءه شظايا من الذكريات حلوها ومرها ا
متجها إلى أرض أمه التي احتوته
غادر عيس ى مطار الكوي ،بألم ،وحسرة ،وفيض من الدموعو
ّ
وتقبلته كما هو ا
عوضا عن أرض أبيه التي ضاق ،به ،وصغرت عليه عشدة لدرجة إنها لم تتقبله ،ولم تحفه ،ولم تكرمه ،ولم تحتويهو
 .2األمكنة املتفتوحة:
أرض ميندوزا:
يص عيس ى أرض ميندوزا قافال " :نشأت في أرض ال تتجاوز مساحتها ألفي متر مرب في مدينة فالنسويال ،شمال ماتيال ،يقوم عليها
منزالن صغيران ،أحدهما كبير مقارتة م اآلير ،ويتكون من طابقين ،كان ا
سكنا لنا تكدسنا فيهوو والدتي وأتا ،يالتي آيدا وميرال ،يالي بيدرو
ّ
سكنا ّ
وزوجته وأبناؤهو أما املنزل اآلير ،صغير ا
جدا ،يفصل بينه وبين ّ
لجدي ميندوزاو لم يكن مجرى،
األول مجرى مائي ععرض متر واحد ،كان
ا
فرعا من نهر؛ ّ
صغيرا ،أو ا
ا
ولكنه كان مكبا تصب فيه مياه املجاري حاملة معها مخلفاتنا ،ما يجعل رافحة
املاء الفاصل بين املنزلين ،جدوال
تضم األرض الصغيرة ،ا
املكان في األيام الرطبة ال تطاقو ّ
ععيدا عن املنزلين في أحد أركانها املطلة على الزقاق الخارجي ،أسفل شجرة ماتجو
ا
شيده ّ
صغيرا جدا ،مصن ا
وعا من سيقان البامبوّ ،
ا
جدي قبل سنوات طويلة إلمرأة وحيدة تدعى تشولينغ (ووو) تغطي املساحات
عمالقة ،منزال
ّ
الخالية ،حول البيوت الثالثة أشجار كثيرة كاملاتجو ،واملوز والجوافة ،والبابايا ،والجاكفروت ،تحيطها من ّ
كل جاتب أشجار البامبو مشكلة
سورا ألرض ميندوزا ") ّ
عسيقانها الطويلة ا
السنعوس ّي،سو )2013و
هذه األرض البسيطة التي تربى فيها عسيى ،وهي أرض تمتاز بطبيعة يالبة ،فهي أرض زراعية يصبة ُمغطاة بأشجار يضراء تحمل في
ّ
طياتها تباتات مثمرة بما لذ وطاب هي موطن الطفولة ،ومدارج الصباُ ،مظللة عشعور الدفء ،الحنين ،األلفة تظل األلفة قرينة أمكنة
الطفولة ،فحين تفارقها تستيقظ الذاكرة ويستبد الشوق ،وتتدفق الذكريات ،والصور عن األمكنة ،ومالمحها ،ومحتوياتها عبر تفاصيلها
الصغيرة ،وتصبح هي الحضن ،املالذ ،امللجأ ،والحصن الحصين الذي تلوذ إليه حين ترهقنا برودة الغربة ،وهذا ما سيحصل لهوزيه ععد
تركه أرض ميندوزا الطيبة ،ورحليه إلى الكوي،و
جزيرة بوراكاي البحر:
ّ
ّ
السياح
لكل منتج في بوراكاي مركب أو أكثر ،مهمته توصيل ِ
عمل عيس ى في أحد منتجعات جزيرة بوراكاي في جنوب ماتيال ،فيقولِ " :
ا
من جزيرة كاتيكالن ،حيث املطار صغير ،إلى جزيرة بوراكاي املشهورة بمنتجعاتها السياحية وبين الجزيرتين كن ،أقض ي اليوم بطوله واقفا في
صدر املركب أرافق الركب في رحلة الدقافق العشر التي يستغرقها اإلبحار بين الجزيرتين(ووو) في بوراكاي ،افتقدت اللون األيضر بحق ،ولكن
األزرق كان ا
لطيفا معيو يا له من لون! أيني من سحره ّ
كل هذه السنوات؟ لون ال بدايات له ،وال نهايات أطلق عيني في هذا اللون السرمدي،
ُ
أطلق ،عيني في البحر سمكتينوو تتب إحداهما األيرى
مثل طافر ّي تورس يحلقان في السماء ،تداعب أجنحتهما من التحليق في زرقة السماءوو
عيني ميرال") ّ
في زرقة ال آير لهاو أحبب ،اللون األزرق في السماء والبحر ،وأتا الذي ما كن ،أراه سوى في ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
يفتقد عيس ى اللون األيضر لون أرضه التي كبر فيهاُ ،ويسحر باللون األزرق لون البحر ،فالبحر يتسم باتفتاح ال محدود ،سعة
ّ
ا
شعورا بالراحة ،واالسترياء ،واالنعزال عن العالم ،وهمومه ،ومشاكلهو
مطلقة تقاء الهواء ،وكلها سمات تبعث في النفس
بالد العجائب (الكويت):
ا
يص عيس ى الكوي ،قافال" :جميلة هي الكوي ،،هذا ما كن ،أراه حين يصطحبني غسان إلى املجمعات التجارية ،واملطاعمو الشوارع
تظيفة عشكل ملف ،،ال ّبد أن تكون كذلك ،فليس ،السيارات التي تسير فوقها عاديةو املباني والبيوت ،واحدها يختل عن اآليرّ ،
وكل
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يجذبك فيه ش يء ،األلوان والتصاميم والسيارات املصفوف أمامهاوو أوه! ما أجملها" ّ
السنعوس ّي ،سو( )2013و هذه بداية تظرة عيس ى إلى
الكوي ،،بلد مفعم بالحياة الفايرة ،ومنعم بمستوى رفي من الترف والبذح ،بلد ُمغدق بالرقي والثراء والكمالياتو لكن فيما ععد تتغير تظرة
ا
عيس ى ،فيرى ّإته يحصل على مال وفيرّ ،
وحب قليل جداو يقول
واصفا الكوي" :،الكوي،وو حلم قديموو لم أتمكن من تحقيقه رغم وصولي
إليها ،وسيري على أرضهاو الكوي ،،بالنسبة لي ،حقيقة مزيفة وو أو زي حقيقي وو لس ،أدري ،ولكن للكوي ،وجوه عدةوو هي أبي الذي
أحبب،وو عافلتي التي تتناقض مشاعري تجاههاوو غربتي التي أكرهوو الكوي ،هي يذالن أبنائها لي بنظرتهم الدوتيةوو الكوي ،هي غرفتي في ملحق
ّ
الحب ال يصلح لبناء عالقة حقيقيةوو الكوي ،شقة فارهة في الجابرية يملؤها الفراغوو
بي ،الطاروفوو مقدار كثير من املالوو وقليل من
ا
ُ
الكوي ،زتزاتة ظاملة مكث ،فيها يومين من دون ذتبوو وأحياتاوو تكون أجملوو أراها بصورة عافلة كبيرة يحيي أفرادها ععضهم البعض في
األسواق والشوارع واملساجد :السالم عليكموو وعليكم السالموو أو بصورة رجل عجوز طيبوو يسكن في بي ،كبير مقابل البناية حيث أسكنوو
الكوي ،مجتم يشبه بي ،الطاروفوو مهما اقترب ،منهوو أو سكن ،إحدى غرفهوو أبقى ا
ععيدا عن أفراده") ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
عبر هوزيه عن تظرته الصادقة تجاه الكوي ،،وإن كات ،مؤملة ّ
ّ
لكنها حقيقية ،فهو رأى الكوي ،كما صورتها له أمه بالد العجافب،
وتحقيق األحالم املادية بقدرته على اقتناء ما يريد ،وإن كان عسعر ثمين جداو
ّ
ّ
يرى عيس ى ّإن مقابل ّ
كل هذا الغنى املادي ال يوجد شعور
بالحب ،واألمان ،والطمأتينة ،والسكينة ،واأللفة ،فكل هذه القيم النفسية
العليا يفتقرها في الكوي،و هو لم ّير سوى الغربة ،الدموع ،الحزن ،األلم ،الحذر ،التوجس استشعر فيها بالوحشة القاتلة ،الوحدة املريرة،
الصراع النفس ي ،استالب الكرامة ،الشعور بالدوتية أو األقلية ،واالضطهاد والظلم ،العنصرية والتمييز ،فلم تعامله عافلة الطاروف على
ّ
أته فرد من أفرادها ،بل ألق ،به في امللحق كبقية الخدم ،وحاول االقتراب منهم ،وتيل مودة أفئدتهم ،لكنهم قابلوه بالصد ،واإلعراض،
ّ
ا
معنويا إال بإلقاء أفرادها تحية السالم على
والنكران ،فلم يعترفوا لآليرين بأته ابنهم من صلب أييهم راشد هوزيه لم ّير الكوي ،جميلة
ععضهم البعض أو بوجود العجوز الطيب الذي يقطن في بي ،كبير مقابل البناية التي يسكن فيهاو
الشارع:
ُّ
ّ
َ
ُيعد الشارع من األماكن املهمة في حياة املدن ،و" تديل مخاطبة املكان في مخاطبة الجماد ،وتتجلى هذه املخاطبة في أنها مبالغة وغلو
ّ
وابتعاد عن الواق  ،وليس من السهل على املرء أن يتخيل إقامة عالقة م األشياء الجامدة ،ولكن الخيال الشاعري الفذ هو الذي يساعد
على إتطاق الجماد"(رباععة ،مو )2000و
ّ
ُّ
ويعد ياسين النصير الشارع  " :صحراء املدينة ،وجزؤها الزمني ،المتداده طاقة على مد الخيال ،والنعطافاته تحوالت في الزمان،
واملكان ،لسعته رؤية ريفية ،ولضيقة رؤية املدن الصغيرة للوسطية ،ولساكنيه حرية الفعل وإمكاتية التنقل ،وسعة االطالع والتبدل"
ا
النصير ،يو (  ،)1986يص هوزيه الشارع في الكوي ،قافال " :أيذني غسان في جولة عبر محبوبته ،كما يسميها ،سيارته الالنسر البيضاء،
ا
مشمساو بدأ االزدحام يزداد م اقترابنا من املنطقة الساحلية ،األعالم بأحجام
إلى الشوارع جهة البحرو الهواء بارد رغم أن الطقس كان
مختلفة ،ترفرف فوق السياراتو صوت األغنيات الوطنية يتعالى من النوافذو أبواق السيارات يحاكي ععضها اآليرو تصفيق وهتافاتوو والفرح
على الوجوهو مسدس املاء وبخاخ الرغوة ،في األعياد الوطنية ،يحيالن الكوي ،إلى غسالة كبيرةو هذا ما شعرت بهو ّ
الناس تغني وترقص مبللة
باملاء ،مضمخة بالرغوةّ ،
وكأنها تغتسل في حمام جماعيوو تذكرت املجاتين الذين كن ،أشاهدهم في بوراكاي ،واكتشفّ ،أنهم ما كاتوا سوى
عينة صغيرة من هؤالء الذين يرقصون في الشوارع في العيد الوطني" ّ
ّ
السنعوس ّي ،سو ( )2013و الشارع مليء بأهازيج الفرح ،الغناء ،الرقص،
الهتافات ،والتصفيق ّ
كل هذا تعبير عن أوج السعادة ،فقلوب الشعب مغمررة بالفرح بمناسبة العيد الوطني املجيدو
ا
واصفا شارع املشاة " :أيرج م مغيب الشمس أمش ي في املنطقة ،أصل إلى السوق املركزي ،اتسك بين املحال التجارية
يقول عيس ى
التي تحيط به ،ثم أقض ي حوالى ساعة في شارع املشاة املطل على الشارع و الرفيس يو شارع املشاة الطويل ،ال يميزه ش يءو تصط البيوت
الكبيرة على أحد جاتبيه ،وفي الجاتب اآلير يمتد الشارع الرفيس يو في مكان ما في شارع املشاة ،ال يتجاوز طوله مافتي متر ،تنتشر األشجار
عشكل جميل على الجاتبينو كان هذا مكاني املفضل تح ،الفتة زرقاء كبيرة مكتوب عليها (شارع دمشق) كن ،أجلسو أدير ظهري لبرادة ماء
من تلك البرادات التي تنتشر بكثرة في شارع املشاة ،يتبرع بها األهالي لتسد عطش املشاة أو العمال في النهارات املشمسةو كن ،أجلس على
ا
مواجها الشارع الرفيس ي ،وورائي مساحة ترابية تخلو من البيوتو السيارات في الشارع الرفيس ي تنطلق عسرعة أصواتها مزعجة ،ولكنني
األرض
ُ
ّ
مضطر لتحمل ضجيجها من أجل بقائي قرب األشجار هو املكان األفضل مقارتة م غيره" السنعوس ّي ،سو( )2013و شارع املشاة املزين
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باألشجار ذات األوراق الخضراء اليانعة هو املكان األفضل بالنسبة لهوزيه ،ولعل السبب راج إلى لحظة تذكر عيس ى وتأمله في الشجر
األيضر املنتشر على جاتبي شارع املشاة ،فهو يتذكر األشجار الخضراء املثمرة التي تغطي أرض ميندوزا ،وسبب آير هو ّأن هوزيه بتأمله،
وتفكره في األشجار الجميلة في شارع املشاة يقتل الوق ،املليء بالفراغ الكئيب ،والوحدة املؤملةو
املقبرة:
ا ّ
ا
ّ
إن " املكان الحيز ال يمكن أن يعني شيئا كبيرا ،وإتما املكان الذي يعني هو املكان التجربةو فالعالقة التي تربط الشاعر باملكان هي
الذكريات والتأمالت"(رباععة ،مو )2000و
وقد وص عيس ى املقبرة بقوله " :مساحة رملية كبيرةو تنتشر ألواح القبور في يطوط أفقيةو أتاس كثيرون جاؤوا لتودي أحبتهم(وو)
ّ
ا
سعيدا بلقافكوو أقسم أته يستم إلى وق أقدامنا اآلن تقترب منهو اقشعر بدنيو ش يء
أشار غسان تحو مكان ليس ببعيد :سيكون راشد
ا
صعودا إلى صدغيو يطواتي إلى قبر أبي ثقيلة(ووو) جلس ،على التراب إلى جاتب القبر ،وضع ،كفي على
كدبيب النمل أيذ يسري في رقبتي
ا
سطحهو أطبق ،قبضتي على حفنة تراب :باباوو لو أتني لم أبدأ بهذه الكلمة ملا اتفجرت باكياو مرت أمامي صورته التي شاهدتها في درج غسان
وفي حقيبة أميو ّ
كل السعادة والجنون ،والحب ،والشجاعة في قلب هذا القبروو الدموع انساب ،من ّ
عيني عسخاءوو نشيجي غلب قدرتي على
حبه أو أحتاجهوو أتا منبوذ") ّ
الكالموو لم أقل له إتني أ ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
ّأول مرة يديل فيها هوزيه مقبرة في الكوي ،،وأ ّول زيارة له إلى قبر أبيه الشهيدو رؤية عيس ى لقبر والده هيج ،في دايله ذكريات الحزن
ا
باكيا ،ورج بذاكرته إلى الوراء إلى وجه والده في الصور ،وما ارتسم على ذاك الوجه من مشاعر
واألس ى ،فمنذ أن لهج بكلمة (بابا) اتفج
ّ
سعادةّ ،
حب ،جنون ،وشجاعةو وتزداد دموع عيس ى ،ونشيجه وتحيبه ،فال يقوى على التعبير عما يجول في ياطرهو لم يبدي له يالص ودهو
ّ
لم يخبره أته يحتاج وجوده عشدةو لم يفض ي ما بدايله تجاه بي ،الطاروف الذين تبذوه ،فالجدة غنيمة متورطة به ،والعمات ال يعترفن
بوجودهو
هكذا جاءت صور املكان في رواية "ساق البامبو" لتحكي مأساة البطل عيس ى الطاروف بين مكاتين مختلفين (الكوي ،،والفلبين) في كلّ
ش يء في الدياتة :اإلسالم واملسيحية ،والعادات والتقاليد حتى اسمه في كال املكاتين مختل  :في الكوي ،عيس ى وفي الفلبين يوسيه أو هوزيه،
ا
واألمكنة بدت في ثنافية االتفتاح ،واالنغالق فعاش عيس ى حياة ملؤها األلم النفس ي ،والحيرة ،والحسرة ،وضياع الهوية ،والتيه ووو هنا وهناكو
ويقرر في نهاية املطاف ععد أن ضاق به الحال في الكوي ،املوصوفة ببالد العجافب تلك الجنة التي لم ينعم بهاّ ،إنها بلد أبيه (راشد) ،ععدها
يقرر الرحيل إلى بلد أمه الفلبينية (جوزافين) ذلك املكان الذي قبله كما هو ،فهو أرض عسيطة تمتاز بطبيعة يالبة كما وصفها ّ
السنعوس ّي
ا
"هذه األرض التي تربى فيها عيس ى (ووو) حين ترهقنا برودة الغربة" وهناك في الفلبين يتزوح ابنة يالته (ميرال) التي ّ
أحبها وينجب طفال بمالمح
شرقية ،ويسميه (راشد) فيقول عيس ى" :على السجادة وسط غرفة الجلوس يحبو ولدي الصغير غير آبه بما يجري حوله ووو اقشعر بدني
رعشة تسلل ،إلى أعماقي إلى أطرافي ما إن شرع العبو املنتخب الكويتي بترديد النشيد الوطني ،وطني الكوي ،سلم ،للمجد ،وعلى جبينك
السعد") ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
"أتقل تظري بين ولدي وشاشة التلفاز ،ولدي الذي توقع ،أن يأتي ععينين زرقاوين و عشرة بيضاء جاء بمالمح مغايرة عشره عربية،
وعينين واسعتين تشبهان عيني عمته يولة") ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
فقد أضفى النشيد الكويتي على تفسية البطل عيس ى الرعشة ،والحنين إلى موطنه األصل الذي لم يهنأ فيهو

وظائف املكان:
الرواية ذلك البناء الكلي الذي تتشكل منه مجموعة العناصر ،واملكان واحد من أهم العناصر في هذا البناء ،فهو له أثره الفاعل،
كوته ُيجسد " الحاضنة االستيعابية ،واإلطار العام الذي تتحرك فيه الشخصيات ،وتتفاعل معه" عبيد ،مو ،والبياتي ،سو ( ،(2008أض
ا
حقيقيا للفكار واملشاعر
إلى ذلك إسهامه العظيم في تشييد عاملها من يالل التأثير والتأثر م العناصر األيرىو و" يبدو املكان لو كان يز ااتا
والحدوس ،حيث تنشأ بين اإلنسان واملكان عالقة متبادلة يؤثر فيها ّ
كل طرف على األير" (بحراوي ،حو ،)1990
ّ ل ُّ
فاملكان في النص السردي ال ّبد أن ينهض بوظاففه املحددة في ذهن املبدع (الراوي) ليترك أثره في املتلقي ،وإال تحو كل ش ٍيء في املكان
جزءا ا
إلى مجرد لوحة ساكنة ،وغدت أحداثه وشخوصه يالية من الركة الفاعلةو ويسرت الرواية هنالك ا
مهما من روتقها ،وجمالها،
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وفعاليتها ،وأصبح ،مجرد يلفية باهتة تدور يلفها وأمامها أو حولها األحدا  ،والشخصياتّ ،
كل ذلك حين يهمل املكان بجماليته ولم
ّ
تفعل وظاففه كما ينبغي ،ويمكننا حصر وظاف جماليات املكان في ثال وظاف هي على النحو اآلتي :الوظيفة النفسية ،والوظيفة
التخيلية ،والوظيفة اإلبالغية ،و " هي وظاف تتقاط  ،وتتدايل في مهامها لتوفر تماسك البنية الكلية في العمل الروائي ،وتشكل عامله الفني
ا
تحقيقا لهدف التواصل م متلقيه " البلهيد ،حو ()1428و

الوظيتفة النتفسية:

هذه الوظيفة ّ
تعد األعقد في وظاف املكان وجمالياته ،وهي وإن تقاطع ،م الوظيفتين التخييلية ،واإلبالغية في القصد إال أ ّن
الوظيفة النفسية تختل في هدفها املركب ،فهي تتعامل م شخصيات الرواية حيث يؤثر املكان في سلوكهم وردود أفعالهم ويتحكم في
إيجابا؛ وذلك ّ
سلبا كان أم ا
تعامل ععضهم م البعض اآلير في هذا من جهة ،ومن جهة أيرى يؤثر املكان على الوظاف النفسية للمتلقين ا
ألن
طريقة تقديم املكان ،ووسافل تفعيله دايل الرواية ،يعمل على تحفيز مجموعة من املشاعر املتباينة عند املتلقي ،كما وتشيد في ذهنه من
الصور والتداعيات املتدايلة التي تترسخ في وعيه ،وتتشر بها ذاكرته عن أمكنة الرواية وشخصياتهاّ ،
مما يمكنه في الوق ،ذاته من التواصل
والتأل  ،أو النفور والقطعية م ّ
النص اإلبداعي بكافة عناصرهو
ا
لذلك " يصبح املكان ا
جزءا من التجربة الذاتية ععد أن يفقد صفاته الواقعية ارتباطا باللحظة النفسية التي تمر بها الشخصية
فيضيق أو يتس أو ينهار" إبراهيم ،جو ( ،)2013وهذا بالفعل ما رأيناه حد م بطل الرواية" عيس ى" فاألمكنة في "ساق البامبو" كشف،
ّ
بالتحرر واالتطالق في األمكنة املفتوحة ،واالتحسار والضيق في األمكنة الضيقة ،فاملكان مرتبط باللحظة النفسية
عن حيرته ،وإحساسه
ا
ُ
ّ
التي تمر بها الشخصية ،فمثال " عيس ى" في الكوي /،املكان عندما أتكره أهله وذويه شعر بالغربة والضيق واالنهيارو تمر الوظيفة النفسية
بثال مراحل هي على النحو اآلتي :
الجاتب املعرفي :الذي يشتمل على اإلحساس ،واالتتباه ،واالدراك ،والتفكير ،والتصور ،والتذكر ،وأما الجاتب الوجداني :فهو املكون
ا
وأييرا الجاتب النزوعي الذي يصاحبه الفعل من حركة وكالم وإرادة وقدرات عامة أو ياصةو
من املشاعر واالدراك والعواط ،
يستشعر بطل رواية "ساق البامبو" عيس ى " الغربة ،والوحدة ،والضياع فهو شخصية مكتئبة ،حزينة ،ترى الحياة مظلمة أمام
عينيها؛ وذلك تتيجة ملا القاه في الفلبين من ُسخريات ،واستهزاءات؛ وتنابز باأللقابو تاهيك ّ
عما القاه في الكوي ،من إهاتات ،ومذالت ،وظلم
ا
تحديدا لم يتوثقن من قرابته لبي،
واضطهاد ،وفوق هذا وذاك التشكيك بهويته الكويتية كوته يحمل مالمح فلبينية ،إذ ّإن أهله وعماته
الطاروف إال ععد رؤية األوراق املثبتة الشرعيةو رغم هذا لم يعاملوه بصفته روح راقية ُولدت من ِصلب أييهم راشد دون النظر إلى االعتبارات
القومية األيرى") ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
ّ
يشعر البطل بالغربة ،والوحدة ،والضياع  ،فهو ينتمي إلى أرض ميندوزا التي احتضنته منذ الصغر  ،بيد أته تقبل فكرة العيش في
يقينا ب ّ
الكوي ،التي طاملا امتدحتها أمه حتى صورتها في ذهنه بأ ّنها جنة النعيم ،وفي نهاية املطاف يدرك عيس ى ا
إن السمكة تموت عندما تخرج
من البحرو يغادر اإلنسان مكاته على مستوى الواق الجغرافي ،إال أ ّته يعود إليه ا
رمزا ليحتويه ،ويعلن اتتماؤه إليه ،ويتشبث به ليظل ينمو في
َ
تتحرك في تفسه لواعج الحنين ،فيعود
وجداته ،وهي الحالة النفسية التي عاشتها شخصية (هوزيه) فاملكان القديم رمز يلوذ إليه الفرد حين
ّ
إلى أرض الطفولة والصبا التي ترك في جنباتها الكثير من براءة الطفولة ،وترك ،هذه األماكن في وجداته دفئها وسحرها وألفتها ")السنعوس ّي،
سو )2013و
شخصية عيس ى شخصية هاربة من ذاتها ،وهذه الشخصية تنتبه إلى ظروف حياتها الال إنساتية ،إلى اغترابها عن ذاتها ،لكن حركتها
حد املعرفةو فهي ترفض ما تتعرض له من تغيب ،وإهمال ،وتهديد ،واعتداء ،لكن فعلها محدود ال يصل بها إلى ّ
وقف ،عند ّ
حد التوازن
النفس ي واالنسجام الذي تريد ،ذلك ّأن اكتشاف الذات ألسباب االغتراب ،ومصادره يضعها أمام مواجهة كبرى ،لذا ّ
تفضل الهروب فتهاجر،
أو تدين عجزها وقصورها ،أو تحاول االنسياق والنسيان وقتل ما ينبض في دايل ذات عيس ى التي تعاني من تيه ،وتذبذب تفس ي ،وتأرجح ما
بين هويتين ودياتتين ،هوية األب الكويتي املسلم ،وهوية األم الفلبينية املسيحية ،فذاته غير متسمة باالستقرار النفس ي ،واالطمئنان القلبي،
دورا ّ
قضية الدياتة لعب ،ا
فعال في دوايله الذاتيةو فقد كان مشوش الذهن والخاطر ال يعلم من صاحب الدياتة األصحو هل هي والدته التي
تؤمن بألوهية عيس ى املسيح أم بوالده الذي يؤمن باهلل الواحد القهار؟") ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و و
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ا
بناء على ما سبق يمكننا القول ّإن ذات عيس ى ال تتمت بالصحة النفسية ،فالصحة النفسية تساعد الفرد على التكي م تفسه،
وم مجتمعه ّ
مما يجعل الفرد يتمت بحياة يالية من االضطراب ومليئة بالتحمس ،والصحة النفسية عبارة عن التوافق التام بين الوظاف
النفسية املختلفة ،م القدرة على مواجهة األزمات النفسية العادية التي تطرأ على اإلنسان ،ثم اإلحساس اإليجابي بالسعادة والرضاو
وتجد شخصية راشد املرتبطة عشخص عيس ى برباط األبوةو يقول عنها عيس ى " :كان والدي يكبرها بأربعة أعوامو أساءت جدتي
وعماتي باملثل باستثناء الصغرى متقلبة املزاجو أبي وحده كان ا
معاملتهاّ ،
حنوتا معها على الدوامو ولطاملا ايتل م جدتي ،وعماتي في شأن
ا
رجال ا
مثاليا كما كن ،أرى ،وأجزم أ ّن الجمي كان يراه كذلكو
معاملتهن لجوزافين.و أمي ـ ـ الخادمة  -فتص جوزافين راشد قافلة " :كان
ا
وكات ،والدته تعامله معاملة ياصة ،فهو كما تقول ،رجل البي ،الوحيدو كان هادفا ،قلما يعلو صوتهو يقض ي معظم وقته في القراءة
والكتابة في غرفة املكتبو كات ،هذه اهتماماته إلى جاتب صيد السمك ،والسفر بصحبة غسان ووليد"و( ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
يبدو أ ّن األب اشد كان ذو ثقافة عالية ،وحس أدبي ّ
فني ،يستمت بصحبة هادفة ،روح متوجة بالحنية والتعاط و اقترف يطأ ا
فادحا
ر
ُ
باقتراته بجوزافين الخادمة التي بات ،فيما ععد ضحية هذا الزواج الفاشل هي ومولودها هوزيهو كان على راشد ان يحكم عقله على عواطفه
وتزواته ،فيتخذ الزوجة األنسب لذاته لبناء زواج تاجح مستمرو جوزافين لم تكن صالحة له ّ
ألن كالهما ال ينتميان إلى ثقافة اجتماعية
متماثلة .عندما ينتمي الشريكان إلى أسرة متماثلة تسود فيها عادات سلوكية متشابهة ،ويجمعها اتفاق أساس ي حول التصرفات املختلفة
كل التباين ّ
كل من الزوج والزوجة ينتمي إلى بيئة اجتماعية متباينة ّ
تصبح الحياة املشتركة من األمور الهينةو ّأما إذ كان ّ
فإن عملية التكي
تصبح أكثر صعوبةو وهذا ما تراه ا
واقعا في طبيعة العالقة الروحية بين راشد وجوزافينو
ا
ّأما شخصية األم جوزافين ،فيصفها عيس ى قافال ":كات ،فتاة حاملة ،تطمح ألن تنهي دراستها لتعمل في وظيفة محترمةو لم تكن تشبه
أفراد عافلتها في ش يءو في حين كات ،أيتها تحلم عشراء حذاء أو فستان جديد ،كات ،أمي ال تحلم بأكثر من أن تقتني ا
كتبا بين وق ،وآير،
ُ
أحبب ،سندريلال وكوزي ،بطلة
تشتريه أو تستعيره من إحدى زميالتها في الفصلو تقول  " :قرأت الكثير من الروايات ،الخيالية منها والواقعيةو
البؤساء ،حتى أصبح ،مثلهما ،يادمة ،إال أتني لم أحظ بنهاية سعيدة كما حد معهما"( سعود السنعوس ي)2013 ،و
أحببت ُه ،وال أ ال ،ولس ،أدري كي  ،وملاذا؟ أأل ّته كان ا
ُ
ّ
لطيفا معي في حين كان الجمي
تعبر جوزافين عن مشاعرها تجاه راشد قافلة:
ز
ّ
ّ
ّ
ألته كان الوحيد في منزل ّ
ا
وسيما؟ أو ألته كان
السيدة الكبيرة ،الذي يتحد إلي في أمور غير إعطاء األوامر؟ أألته كان
يس يء " ،معاملتي؟ أم
كاتبا ا
ا
شابا ا
مثقفا يحلم بكتابة روايته األولى ،وأتا التي أدمن ،قراءة الروايات؟" ( سعود السنعوس ي)2013 ،و
ّ
الحب ،والهيام،
فلئن افتقدت جوزافين الحنان ،والرقة ،والطيبة ،واملعاملة الحسنة من أبيها العني  ،وتشبع ،،ف ّإنها قد وجدت
والغرام ،والعشق ،والشوق ،واللهفة في زوجها راشدو

الوظيتفة التخيلية:

ّ
يختل املكان في النصوص الروافية عن املكان في ّ
الدراما (املسرح)" ،إذ إ ّن املكان في الرواية ال يتعين إال من يالل اللغة ،فهو مكان
لفظي مجازي ،ومن هنا تبرز وظيفته التخيلية عشكل فاعل ،بينما تتراج هذه الوظيفة املكاتية في ّ
الدراما ،فاملكان في املسرح ال يتحقق
ّ
حضوره بطريقة مؤثرة إال من يالل فضاء العرض الذي يتميز بأته مكشوف واضح ينحو جاتب املدركات الحسية ،فالشخصيات تتحرك
على سطحه ،وتتفاعل دون منح الفرصة الكاملة ملخيلة املشاهد لتعمل فيما وراء املتاح ،واملاثل أمام عينيه ،ومن هنا كات ،الوظيفة
ا
التخيلية في املكان الروائي _ إضافة إلى ما تنطوي عليه أصال فكرة التخييل من سحر و جاذبية  -أهميتها وتأثيرها ليس على مستوى البناء
املعماري الروائي فحسب ،و ّإتما ا
أيضا في مخيلة املتلقي ،إذ ّإن هذه الوظيفة تتوجه إليه عشكل أساس ،وتجد غايتها وهدفها في إثارة مخيلته
وتحفيزها بدرجة تفوق الوظاف األيرى" البلهيد ،حو(  ،)1428هذه الوظيفة تمنح القارئ في األفق البعيد متصور ما بدايل النص األدبي
من براعة وإبداعو
ا
ّ
تتفاعل الشخصيات أحياتا م أمكنة روافية لها مرجعية واقعية ليس ،غريبة عن أفق املتلقي ،بيد أن فاعلية الخيال وامتالك
ا
فنيا ا
آفاقا جديدة ،وربما استنطق ،ععض دالالتها الخفية ،ومنحتها ا
طاععا ا
ياصا،
الروائي ألدواته الفنية تضفي على هذه األمكنة املألوفة
و ا
ا
أحياتا يقصد الروائي بمهاراته الفنية إحدا مساحات يالية في تقديم أمكنته الروافية ،وطرق تفعيلها ملنح مخيلة املتلقي مزيدا من اإلثارة،
بل ّإن هذه املخيلة ا
ا
ا
متعمداو
قاصدا أو تغافل عنها الروائي
أحياتا تستكمل ععض تفاصيل املساحات الخالية التي أغفلها
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ومصطلح (التخييلية) يتضمن معنى الخيالو والخيال ضروري لإلنسان ال ّبد منه وال َ
غني عنه ،ضروري له كالنور ،والهواء ،واملاء،
ا ّ
وإتما كان كذلك ّ
ألن الخيال نشأ في
والسماء ،ضروري لروح اإلنسان ولقلبه ،ولعقله ولشعوره ،ما دام ،الحياة حياة واإلنسان إنساتاو
النفس اإلنساتية بحكم هذا العالم الذي عاش فيه اإلنسان ،وبداف الطب والغريزة اإلنساتية الكامنة وراء امليول والرغبات ،وما كان
ّ
منشؤه الغريزة ومصدره الطب فهو ّ
اضمحل العالم ،وتناثرت األيام في أودية العدمو
حي يالد ،ال ولن يمكن أن يزول إال إذا
ا
فخيال عيس ى في أرض ميندوزا تاش ئ من عشقه الشديد لها ،وتعلقه بها .كان ا
متأمال األشياء من حولهو يقول
كثيرا ما يختلي بنفسه
هوزيه " :كم كن ،أعشق األرض التي نشأت فيها ،حتى يلتني إحدى أشجار أرض جديو ال أستبعد فكرة أن يورق رأس ي ،أو أن تنب ،ثمرة
ا
ماتجو يل أذني.و أو أن أرف ذراعي ألكش عن عذق موز تب ،في إبطيو وأحياتا ،كن ،أتخيلني حصاة مهملة في األرض ذاتها ،قد يتغير
مكانها ،يطمرها الرمل ،ويكش عنها املطرّ ،
ولكنها تبقى هناك ،ال تتجاوز سور البامبو الذي يحيط األرض قطو أحبب ،اللون االيضر ،لون
الحياة ،بدرجاته حتى يلته اللون الوحيد في هذا الكون" ) ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
ُ
وكذلك ييال عيس ى في أرض ميندوزا تاع من الطبيعة املزداتة باألشجار والشجيرات املخضرة والفاتنةو فالطبيعة مصدر يبعث على
التأمل ،والتفكر ،والتدبر ،والتخيل بخياالت مفعمة بالحيوية والنشاطو فيتساءل عيس ى من وحي مخيلته ":ملاذا كان جلوس ي تح ،الشجرة
ا
يزعج أمي؟ أتراها كات ،تخش ى أن تنب ،لي جذور تضرب في عمق األرض ما يجعل عودتي إلى بالد أبي ا
أمرا مستحيال؟ ربما ،ولكن حتى الجذور
ا
ا
ال تعني ا
شيئا ا
أحيناو لو كن ،مثل تبتة البامبو ،ال اتتماء لهو تقتط جزءا من ساقها.و نغرسه ،بال جذور ،في أ ّي أرض.و ال يلبث الساق طويال
ماض.و بال ذاكرة.و ال يلتف ،إلى ايتالف الناس حول تسميته.و كاوايان في الفلبين.و ييزران في الكوي.،و أو
حتى تنب ،له جذور جديدة.و بال ٍ
بامبو في أماكن أيرى"و ) ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
ا
سؤاالُ ،ويحلق إلى األفق مف ا
ترضا احتماالت من مخيلتهو فهل جلوسه تح ،الشجرة ُينب ،له جذور تتوغل في غياهب
هوزيه يطرح
ُ
األرض ،ويستحيل رحيله إلى بالد أبيه .ينتقل إلى ييال آير ،فيمثل ذاته بنبتة البامبو مسلوبة االتتماءو تغرس جذورها في أي أرض دون
ُ
ايتالف البشر حول تسميتها! هذا املتخيل الذهني يعكس صورة حقيقية لواق عيس ى الناش ئ في أرض أمه ،املغترب في أرض أبيه رغم أ ّنها
تعتبر أصلهو هو كساق
البامبو املزروع في مختل بقاع األرض م ايتالف تسمياته من أرض أليرى ،وهذا حال عيس ى بالفعل ،فهو يحمل مختل
املسمياتُ .ينطق في الفلبين كما في اإلتكليزية هوزيهو في العربية يصبح كما في اإلسباتية يوسيهو في البرتغالية ُينطق جوزيهو ّأما في الكوي،
فاسمه عيس ىو
ا
ّ
لم يتصور عيس ى أن يترك أرض ميندوزا في فالنسويال راحال إلى الكوي،و لكن م مشقة ،وصعوبة الحياة في أرض جده ،والصورة التي
كات ،ترسمها أمه له عن الجنة التي تنتظره ،أصبح يترقب اليوم املوعود الذي يصبح فيه ا
ثريا ،وفي ِحيرة البطل عيس ى وشكه ،وتردده بين
املكاتين الذي ينتمي إليه ،واملكان الذي يسكن فيه ،الكوي / ،الجنة ،والفلبين  /الجحيم ،وباعتبار إحساس البطل بالبيئة املغلقة في
الفلبين ،والبيئة املفتوحة في الكوي ،،وإحساسه بالحصار هنا في الفلبين ،واالتطالق هناك في الكوي،و
وكان ايتيار الكاتب ا
موفقا للمكنة في رواية "ساق البامبو" ،فقد ايتارها ععناية فافقة يدمة إحساس البطل عيس ى باالتحصار هنا
ّ
في الفلبين ،واالتطالق واالتفتاح هناك في الكوي ،فنجد هذا التوظي املحكم الذي رسمته ّ
األم جوزافين في مخيال رائ جذاب في ذهن
عيس ى عن الكوي ،،فيقول ":كن ،إذا ما اتبهرت ملشاهدة إعالن ّ
لسيارة باهظة الثمن ،تقول والدتي :في الكوي.،و هناك.و سيشتري لك راشد
ا
ّ
ا
واحدا مثلهو كن ،أتخيلني مثل "آليس" ،اتب وعود أمي بدال من األرتب ،ألسقط في حفرة تفض ي إلى الكوي.،و بالد العجافب.و أقنعتني أمي أتنا
نعيش في الجحيمّ ،
وأن الكوي ،هي الجنة التي أستحق" و ) ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
تشب ذهن عيس ى بزيارف اللوحات الفنية املزركشة التي تحتتها أمه عن موطن ُ
الحلم األزرق املتلأل في سماء املعاليو غرس في مخيلته
ّ
إت ُه مثل آليس يتب وعود أمه ،ويهوي في حفرة تفض ي به إلى بالد العجافب ،وتحقيق ُجل الرغبات ،واألمنيات العظيمة .فيما ععد يصعق
ُ
عيس ى بالواق امل ّر كالعلقم ،وتنهار أحالمه الذهبية الكبرى التي بناها في ُمخيلته كالجدار املرصوص املرص بالجواهر ،والياقوتو ُيدرك حقا
غرقه عغنى مادي مقابل افتقاره لح ٍ ّب معنويو

املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية -املجلد ،1العدد2019 -4

217

ً
ّ
ّ
مجاليات املكان الصور والوظائف رواية "ساق البامبو" لسعود السنعوسي منوذجا

علي عمران

الوظيتفة اإلبالغية:

"ترتكز هذه الوظيفة في املقام ّ
األول على الطرف الثاني في العمل اإلبداعي ،وهو املتلقي ،إال ّأن عملية إتمامها عشكل مقن يرج إلى
ّ
قدرة الطرف ّ
األول املبدع في توصيل الرسالة" البلهيد ،حو( )1428و شريطة أال تغطي وظيفة اإلبالغ على غيرها من الوظاف األيرى ،فهي
مكملة لها ال منفصلة عنهاو وتنهض الوظيفة اإلبالغية عشكل أساس على وص املكان محتوياته ،وعناصره ،ومعامله الجغرافية ،ومالمحه
الطوبوغرافية ،وأععاده الهندسيةو وهذه الوظيفة تيهىء املتلقي لقبول املكان ،والتفاعل معه ،وإيقاظ إحساسه ،واسترجاع أحالمه املشبعة
بالحنين لتجعله يستعيد تجربة شبيهة باملكان املوصوفو و"الجغرافيا هنا لها وظيفة اإلبالغ عن املكان وجمالياته ،وتأثيره على شخصيات
الرواية وتفاعله معه ،وإعطاء املتلقي من تاحية أيرى صورة عن وضعية املكان سواء كات ،موضوعية أو متخيلة" البلهيد ،حو (  ،)1428قد
ا
تمتزج أو تتقاط م الوظيفة اإلبالغية وظيفة أيرى بهدف منح العمل الروائي ا
وتمكينا
مزيدا من الترابط في بنيته الوصفية السردية،
للمتلقي من جهة أيرى لحصوله على املتعة الفنية ،وشعوره بنوع من املماثلة بين املكان املوضوعي ،واملتخيل بطريقة اإليهام ّ
مما يؤدي في
النهاية إلى اإلقناع والتأثيرو
ّ
يقول عيس ى" :رغبتي الدافمة في التوحد م الطبيعة من حولي ،والتصاقي باألشجار في أرض جدي ميندوزا حتى أوشك أن أفقد حواس ي
التي هي مصدر املعاتاة كما يقول بوذا في تعاليمه") ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
هذا املكان املتمثل في الطبيعة ُيبلغ عن يلجات عيس ى الدايلية املضطربة ،إحساسه بالظلم ،معاتاته في البحث عن اسم ،ودين،
ووطنو ولعل سبب الظلم الذي يشعر هو مجيئه من أبوين مختلفين ا
تماما في االتتماء العرقي ،والقومي ،وفي الدياتة وهذا عامل مؤثر عشكل
ُ
كبير في النفس اإلنساتيةُ ،ومولد الضطرابات تفسية ،فالرغبة الدافمة في االلتصاق بالطبيعة الخضراء في أرض ميندوزا تبلغ عن يالص
الود ،والعشق ،والتعلق بهذه األرض الحبيبةو
ّ
ُ
ّ
جلس ،في الص األمامي ،وضع ،كفي فوق صدري ،على الصليب املتدلي من رقبتي ،ذلك الذي أهدتني
يقول هوزيه في الكتدرافية" :
ّ
إياه ماما آيدا ععد إجراء طقس التثبي ،قبل سنواتو شرع ،في الصالة :أباتا الذي في السماء.و ليتقدس اسمك.و ليأت ملكوتك.و لتكن
مشيئتك.و كما في السماء كذلك في األرض.و أباتا.و ّإني عافد إلى حيث ُولدت.و إلى بالد أبي الذي لم أره.و إلى مصير أجهله وال غيرك يعلمه.و تقول
أمي أ ّن حياة جميلة تنتظرني هناك.و ولكن ،ال أحد يعرف ماذا ينتظرني سواك") ّ
السنعوس ّي ،سو )2013و
ا
مديحا ر ا
ائعا عنها ،وكما يقول
هذا املكان ُيبلغ عن ش يء من الرغبة الكامنة في قلب عيس ى بالرحيل إلى بالد أبيه التي طاملا سمع ،أذتاه
عبد القاهر الجرحاني" ّ
مدحا كان أبهى وأفخم ،وأتبل في النفوس وأعظمّ ،
فإن كان ا
وأهز للعط  ،وأسرع لإلل  ،وأجلب للفرح "(الجرجاني
،عو ،)1992
ا
ّ
ُ
لذا صور هوزيه الكوي ،،املوطن املرفه برغد العيش ،والحياة في جنباته منعمة بالسالم والوفام ععيدا عن كارثة الفقر في الفلبين لكن
ععد أن انغمس عيس ى في الكوي ،،ورأى ما رأى من أهل والده ،والقى ما القى من أذى املجتم الكويتي ُيدرك ا
يقينا استحالة استمرار عيشه في
الكوي ،،وأ ّن الفلبين (أرض ميندوزا)هي املوطن الدافئ الذي يليق بهو
ّ
ا
فاملكان" اإذا لم يعد ا
أحياتا ،فيتم تشخيصه ،وازدادت أهمية املكان في الرواية الحديثة إذا
إطارا بل إته يحتل صدارة العمل الروائي
بدأ بالتعبير عن استقالله التام بوقوعه في الخارج ،يؤطر األشياء ويخضعها لسلطته" )جنداري ،إو .)2013

الخاتمة:

ُ
توصل ،إلى تتافج عدة في
ععد هذا التطواف في رواية " ساق البامبو " ،واستعراض مكاتة املكان في بنائها من حيث الصور والوظاف
هذا البحث ،أجملها في النقاط اآلتية:
ا
ا
ُّ
ّ
ّ
ا
ّ
ّ
1و لقد كتب الروائي الكويتي (سعود السنعوس ي) تصه بإحكام ،وايتار له عنواتا يعد إغراء لهذا العمل للديول إلى الرواية التي كات ،غنية
ا
النص األولى في ّ
بمقوالتها ،وأحداثها ،وأمكنتها ،وملا كان العنوان هو عتبة ّ
النص ّ
الروائي فقد جعله السنعوس ّي مثقال بالداللة "ساق
البامبو" الذي ينب ،في ّ
أي مكان يغرس فيه دون جذور ،وقد كشف ،دراسة املكان في هذه الرواية عن أزمة الهوية وظاهرة االغتراب
فضياع البطل عيس ى الطاروف بين هويتين جعل اإلحساس باالغتراب ال يفارقه في كال املكاتين في املجتم العربي(الكوي )،موطن األب "
راشد" ،أو في املجتم اآلير ( الفلبين) موطن األم " جوزافين"و
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لقد قسم ،األمكنة في رواية "ساق البامبو" إلى أمكنة مفتوحة ،وأمكنة مغلقة ،وقد ّ
توزع ،بين (الكوي ،،والفلبين) ،فمن األمكنة
املفتوحة (أرض مندوزا ،وهي النقطة املركزية التطالق شرارة الرواية ،فالوض املعيش ي القاس ي والفقير أدى ّ
بأم عيس ى (جوزافين) إلى
التخطي ط للعمل يارج البالد ،ثم توال ،األحدا  ،وتصاعدت ،وتفاقم ،في الكوي ،ليعود ععدها البطل عيس ى إلى (الفلبين)و ومن
ا
األمكنة املفتوحة أيضا :جزيرة بوراكاي ،والبحر ،والشارع ،واملقبرةو ّأما األمكنة املغلقة( :شقة عيس ى ،والشقة املجاورة لشقة عيس ى،
واملسجد ،والكنيسة ،والكاتدرافية ،والسجن ،واملطار) ،وقد الحظنا ّأن األمكنة في رواية "ساق البامبو" قد ايتيرت ععناية فافقة،
فكشف ،عن حيرة بطل الرواية (عيس ى الطاروف) ،واحساسه بالتحرر واالتطالق في األمكنة املفتوحة ،واالتحسار والضيق والضجر
واأللم في األمكنة الضيقة ،فحد صراع تفس ي شديد أدى إلى تحرر البطل من األمكنة املغلقة إلى األمكنة املفتوحة ،وليس ّ
أدل على
ذلك من عودته إلى الفلبين وزواجه من ميرال وإتجابه ر ا
اشداو
فنيا ،وتشكيله ا
توظي املكان ا
روافيا ،فقد يرج املكان عن املنحنى التسجيلي الذي يتعامل م املكان وفق رؤية ساكنة بوص مجرد
ّ
وإتما برز املكان في رواية "ساق البامبو" ُم ا
تخطيا التعامل السطحي للمكان،
يلفية تفتح فيها األحدا  ،وتتحرك ياللها الشخصيات؛
وعيا بمفهوم املكان الروائي ،ومنحه ا
وأكثر ا
مزيدا من العمق عن طريق استثمار طاقاته ،وتفعيل عالقته بالعناصر األيرى حتى لقد
ّ
أصبح املكان بمظاهره املختلفة وامتداداته في الرواية وطبيعته ا
مؤثرا في إيقاع السرد كلهو كما أسهم اتساع الرقعة الجغرافية ،وتعدد
مساحتيها املكاتيتين (الكوي ،،والفلبين) ،وتباينهما ّ
وتنوع عاداتهما وتقاليدهما ولغاتهما في توجيه ّ
الرواية إلى االهتمام املتزايد باملكان حتى
أصبح بؤرة مركزية ،وشخصية محورية تنافس بقية الشخوص ،وربما طغ ،عليها ،حتى أن الكاتب رمز املكان ،وأسطره وشحنه بكثير
من الدالالت واإليحاءاتو (الكوي ،جنة العجافبوووو)و
ّ
ّإن رواية "ساق البامبو" تحرك ،في مسارات زمنية متعددة ،فحاول ،استثمار عالقات املكان عغيره من العناصر الروافية ،فتنوع،
ا
لتفاعل الشخصيات م سياقها املكان على محور الزمن ،فمنح ،األمكنة املقدسة (املسجد ،والكنيسة) طاع
دالالتها املكاتية تتيجة
ِ
الخصوصية التي تتميز بها البيئة املحلية بأععادها الطبيعية ،والحضارية ،واالجتماعية كما ّأن الرواية لم تهمل الواق املعيش فاقترب،
ّ
وتصور رؤية ساكنيها وتفاوت مستوياتهم ،وصراعهم م قضاياهم
من أمكنته ترصد تبض الحياة فيها ك(املقبرةوووو) ،وغيرها،
ّ
االجتماعيةو وقد سجل ،الرواية ععض التقاليد واألعراف ،واألتماط السياسية مما زيرت به البيئة الكويتية ك(قضية البدون ،والزواج
من الخدموو) ،وغيرهماو
ّ
ّ
الرواية وعرضها هنا وهناك في (الكوي ،،والفلبين) كان له داللة
إن املكان في رواية "ساق البامبو" ووصفه األبنية واألمكنة كلها في طول ِ
اجتماعية كاشفة عن ّأن املجتم يضعك طبقيا في املكان الذي يتوافق والطبقة التي أت ،عليها أو جئ ،منها ،وهذا أعطى املكان داللة
طبقية بامتياز في رواية "ساق البامبو" التي أسكن ،بطل الرواية (عيس ى الطاروف) في غرفته في ملحق بي ،الطاروف الكبيرو والكاتب
ّ
السنعوس ّي وظ املكان فنيا للداللة على الطبقات حتى ّأن غسان لم يستط أن يتزوج يولة الطاروف؛ ألته من البدونو وقد وظ
املكان للداللة على املعاتاة النفسية ،وللداللة على األديان (املسجد ،والكنيسة) ،وللداللة على القوميات كما رأيناو
أمكننا حصر وظاف جماليات املكان في ثال  ،وهي على النحو اآلتي :الوظيفة النفسية ،والوظيفة التخيلية ،والوظيفة اإلبالغية ،وهي
ا
ا
تحقيقا لهدف التواصل م
وظاف تتقاط  ،وتتدايل في مهامها لتوفر تماسكا للبنية الكلية في العمل الروائي ،وتشكل عامله الفني
ا
مثال تتعامل م طرفين في غاية األهمية :طرف ّأول يمثله شخصيات ّ
الرواية حيث يؤثر املكان في سلوكهم
متلقيهو فالوظيفة النفسية
ّ
ا
وردود أفعالهم ويتحكم في تعامل ععضهم م ععض ،أما الطرف الثاني :فيتمثل في تأثير املكان على الوظاف النفسية للمتلقي سلبا أو
ا
أيجابا ،وكذلك الوظيفتان األيريان تهيئان املتلقي لقبول املكان ،والتفاعل معه ،وتأثيره البالغ في شخوص ّ
الرواية كما رأيناو
وهكذا كان املكان في رواية "ساق البامبو" الكويتية ،مظاهره متعددة ،وجمالياته الفنية ّ
متنوعة ،ومعطياته اإلنساتية متجلية في
ا
شخصياتهّ ،
توظيفا ا
كبيرا في ّ
الروايةو
وتنوع قضاياه االجتماعية ،وقد وظ

املراجع:

ً
أول  :املراجع العربية:
 القرآن الكريم
1و إبراهيم ،نو )1995( ،فن القص في النظرية والتطبيق ،ط 1القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر والتوزي وص139و
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2و إبراهيم ،جو )2013( ،التفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم حبرا،ط1دمشق :دار تموز للطباعة والنشر والتوزي وص205و
3و ابن منظور ،جو )2004( ،لسان العرب ،ط  3بيروت :دار صادرو املجلد الثاني و ص 126و
4و باشالر ،ج و )1984( ،جماليات املكان  ،ترجمة :غالب هلسا ،بيروت :املؤسسة الجامعية للدراسات والنشرو ص31و
5و بحراوي ،حو )1990( ،بنية الشكل الروائي ،بيروت ،الدار البيضاء  :املركز الثقافي العربيو ص 31و
6و بدوي ،عو )1984( ،موسوعة التفلستفة ،بيروت :املؤسسة العربية للدراسات والنشروج1و ص  48و
7و البلهيد ،حو )1428( ،جماليات املكان في الرواية السعودية :دراسة نقدية ،الدمام :دار الكفاح للنشر والتوزي و ص 217و
8و بوتر ،مو  )1986(،بحوث في الرواية الجديدة ،ترجمة :فريد اتطوتيوس ،ط 3بيروت ،باريس :منشورات عويداتوص 5و
9و تودوروف ،تو وآيرونو )1997( ،القصة الرواية املؤلف ،دراسات في نظرية األنواع األدبية املعاصرة ،ترجمة :ييري دومة ،ط1
القاهرة :دار شرقيات للنشر والتوزي وص114و
ّ
10و الحسيني ،أو )1981( ،الكليات معجم في املصطلحات والتفروق اللغوية ،ترجمة :عدتان درويش ومحمد املصري ،دمشق :وزارة
الثقافة ،ج2وص223و
11و الجرجاني ،عو )1992( ،أسرار البالغة ،ط 1تحق :السيد محمد رضا رشيد والشيخ أسامة صالح الدين منيمنة ،بيروت  :دار إحياء
العلومو ص88و
ّ
12و ُ
ّ
الج ّ
رجاني ،عو )2004( ،التعريتفات ،تحق  :محمد صديق املنشاوي ،القاهرة :دار الفضلة للنشر و التوزي و التصديروص245-244و
13و جنداري ،إو )2013( ،التفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا ،ط 1دمشق :تموز للطباعة والنشر والتوزي .ص 19
14و الجواهري ،إ و )1987( ،الصحاح ،تحقيق :أحمد عبدالغفور عطار ط 4بيروت :دار العلم للماليينو ص92-91و
15و جونسون ،رو( ،الو ت) موسوعة املصطلح النقدي" ،الجمالية" ت :عبدالواحد لؤلؤةوص12-3
16و الديلمي،م و )1999)،املكان في النص املسرحي ،ط 1عمان :دار الكندي للنشر و التوزي وص22و
17و رباععة ،مو )2000) ،جماليات األسلوب والتلقي ،ط1أربد :مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزي وص65و
18و سليمان ،نو )1994) ،فتنة السرد والنقد ،الالذقية :دار الحوار للنشر والتوزي وص105و
السنعوس ّي ،سو )2013) ،ساق البامبو – رواية –  ،ط  21بيروتّ :
19و ّ
الدار العربية للعلوم تاشرونو ص -18-17-16-15 -14 -13 -19
-22-21-20-19-33-30-129-71-371-395-243-242-205-204-324-203-150-149-56-55-393-185-217-116-104-167
178-65 -71-94-150-221-220-31-30-29-28-27-26-25-24-23و
ّ
20و سيمور ،شو ( ،الت) موسوعة علم اإلنسان :املتفاهيم واملصطلحات اإلنثربولوجية ،مجموعة أساتذة علم االجتماع بإشراف محمد
الجواهريوص518و
ّ
ّ
21و شاهين ،أو )2001( ،جماليات املكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا،ط 1بيروت :املؤسسة العربية للدراسات والنشرو ص31و
22و الشهرزوري ،يو )2010 )،جماليات التلقي في السرد القرآني ،ط 1دمشق :دار الزمان للطباعة والنشر والتوزي و ص160-159و
23و عبيد،مو  ،والبياتي ،سو (2008( ،جماليات التشكيل الروائي،ط 1الالذقية ،سورية  :دار الحوار للنشر والتوزي و ص 229و
24و العبيدي ،حو(1987) ،نظرية املكان في فلستفة ابن سينا ،ط 1عغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ،وزارة الثقافة واالعالمو ص 27و
25و العيد ،يو )2011(،الرواية العربية املتخيل وبنيته التفنية ،ط 1بيروت :دار الفارابيو ص7و
26و الفيصل ،سو )2012 ( ،بناء الرواية ،دراسة بنيوية شكلية ،ط 1الشارقة :دافرة الثقافة واإلعالمو ص251و
27و الكردي ،عو )1436( ،السرد في الرواية املعاصرة ،ط 1القاهرة :دار الثقافة للطباعة والنشرو ص8و
28و كوتزمان ،بو وآيرونو )2007( ،أطلس  dtvللتفلستفة ،ت :دو جورج كتورة ،دار النشر :املكتبة الشرقيةو ص145و
29و لحميداني ،حو )1991( ،بنية النص السردي ،ط 1الدار البيضاء :املركز الثقافي العربيو ص34و
30و لوتمان ،يو )1991( ،جماليات املكان ،ترجمة :أحمد طاهر حسنين وآيرون ،الدار البيضاء :عيون املقاالت للطباعة والنشر والتوزي و
ص62و
31و املحادين ،عو )2001( ،جدلية املكان والزمان واإلنسان في الرواية الخليجية ،ط 1عمان :املؤسسة العربية للدراسات والنشرو ص20و
32و تجمي ،حو ) 2000( ،شاعرية التفضاء السردي ،ط1الدار البيضاء :املركز الثقافي العربيو ص42و
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33و النصير ،يو )1986( ،الرواية واملكان ـ ـ املوسوعة الصغيرة  195ـ ــ ،عغداد  :دار الشؤون الثقافية العامة و ص114و
ً
ثانيا  :الدوريات:
1و شاكر ،عو (1995( ،الوعي باملكان ودللته في قصص محمد العمري ،فصول – مجلة النقد األدبي ،القاهرة ،املجلد ،13العدد 4و
ص249و
2و الطالب ،هو )2009( ،جماليات املكان في رواية ذاكرة الجسد ،الراوي ،العدد  ،20ربي األول1430 ،هـ  -مارس و ص55و
ّ
3و محمود ،مو )2014(،البنية الزمكانية في رواية(ساق البامبو)،مقاربة بنيوية ،املجلة العلمية ،القاهرة :كلية اللغة العربية بأسيوط،
العدد الثالث والثالثون_ الجزء ّ
األولوص174-93و
4و تصير ،أو )1413( ،فاعلية املكان في بناء القصيدة عند ذي الرمة ،مجلة جامعة امللك سعود(األدب)وص270و
5و هال ،إو ( )1988( ،البوكسيميا) أو علم املكان ،ترجمة :عسام بركة ،مجلة العرب والفكر العالمي ،العدد الثاني و ص71-67و
6و وهبة ،مو )1972( ،التجاهات الحديثة في الرواية املعاصرة ،مجلة عالم الفكر-ع-3أكتوبر -توفمبر -ديسمبر ،وزارة اإلعالم الكويتيةو
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Abstract. This study presents the aesthetics of the place in the Kuwaiti novel represented in the story of
the leg of the bamboo. In this context, it is divided into four sections. The first section, entitled
"aesthetics," focuses on the concept of aesthetics in language, morphology. The term "aesthetics" and
"poeticism", and the relation of esthetics to the place. The second section, entitled "Place term", focuses
on the linguistic meaning, the relation of place to time, and the distinction between two terms (space,
place) (Photos of the place) comes to inspect the places enclosed in the novel leg Al Bamboo, the open
spaces, and how to employ them in the statement of the confusion of the hero Issa and his pain, between
the places in Kuwait and the Philippines. Finally comes the fourth section entitled (Functions of the
aesthetics of the place) to focus on three basic functions, And his role in the novel, which is as follows:
psychological function, the imaginary function, and the function of reporting, which are basic functions
that branch to other secondary functions, and clearly shows the suffering of the protagonist Issa, and his
great tragedies, and loss of his identity as a human.
The conclusion summarizes the findings of the research on the aesthetics of the place in “the
bamboo leg story” and functions.

Keywords: aesthetics; place; novel; poetry; time; space; hero; jobs; identity.
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