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داللة املكان يف رواية موسم اهلجرة إلی الشمال 

مرمي اکربی موسي آبادي٭
حممد خاقانی اصفهانی٭٭

امللخص
ــب املکان فی الرواية أمهية کبرية، ال ألنه أحد عناصرها الفنية، أو ألنه املکان  يکتس
ــخصيات فحسب، بل ألنه يتحول فی  الذی جتری فيه احلوادث، وتتحرك خالله الش
ــوي کل العناصر الروائية، مبا فيها من حوادث  ــض األعمال املتميزة إلی فضاء حيت بع
وشخصيات، وما بينها من عالقات. ّمثة افرتاق کبري بني املکان يف الواقع واملکان فی 
الرواية؛ إن املکان فی الرواية ليس هو املکان فی الواقع اخلارجي ولو ّمساه الروائي 
باسم له مسّمی فی اخلارج،  إن املكان الروائي لفظي متخيل تصنعه اللغة حتی يقوم 
ــامل الرواية يصبح داال يدّل علی مدلول  ــال املتلقي. املکان عندما يدخل يف ع ىف خي
ــتطيع أن نستفيد من دراسته يف حتليل الرواية. مث إن  ــايکولوجي نس ايدئولوجي أو س
ــمل ما فيه من األشياء واأللوان واألصوات والروائح وهذه األجزاء تدّل  املکان يش

علی أحاسيس الشخصية وأفکارها. 
ــة فكرية، فالمكان امتداد  ــح المكان في هذه الرواية ذات داللة إيدئولوجي أصب

لهوية اإلنسان وانتمائه. 

ــمال،  ــم اهلجرة إلی الش الکلمات الدليلية: األدب القصصي، الطيب صاحل، موس
املکان الروائي.

Maryam_akbarim@yahoo.com           .٭. طالبة مرحلة الدکتوراه جبامعة إصفهان، إيران
٭٭. أستاذ يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان، إيران.

      التنقيح واملراجعة اللغوية: د. عبداحلميد أمحدی
تاريخ الوصول: 1390/12/17هـ . ش                                                          تاريخ القبول: 1391/5/19هـ . ش

إضاءات نقدية (فصلية حمّكمة)

السنة الثانية – العدد السابع – خريف ١٣٩١ش/ أيلول٢۰١٢م
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١٠ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ۷، خريف ١٣٩١ش

املقدمة
ــمل  ــع حتی تش إن املکان ظاهرة الحّد هلا، فکما تنطوی علی غرفة صغرية، تّتس
ــردي يغدو  ــة داّلة فی عامل اخلارج، وعندما يدخل النص الس ــره؛ املکان بني العامل بأس
ــيميولوجية "وهو يشّكل داخل الرواية، لونًا إيقاعيًا متناغمًا مع سائر األلوان  عالمة س
اإليقاعية املرتّتبة على الشخصيات واألحداث". (زيتون، التا: ٦٦) ميّثل املکان عنصرا 
ــايکولوجية ظاهراتية تؤّثر فی داللة الرواية، فعلی سبيل املثال: الصحراء  له دالالت س
ــيء فی الصحراء عبارة عن امتدادات متصلة،  ــع مرتامي األطراف، وکل ش فضاء واس
ــر إلی الکلي من دون حواجز، فيميل  ــك ميتلك الصحراوي ذهنية غري مرّکبة تنظ ولذل

دائما إلی احلرية واالنفالت. (اآللوسي، التا: ٢)
ــيد املکان ـ ليست تشکيلًا لألشکال واأللوان  الصورة املکانية يف الرواية ـ أي جتس
فحسب ولکن هي تشکيل جيمع مظاهر احملسوسات من أصوات وروائح وألوان وأشکال 

وظالل وملموسات اخل... . (قاسم، ٢٠٠٤م: ١١١)
ــذه املقالة ندرس يف البداية حياة الطيب صاحل باإلمجال مث نتطرق إلی األمکنة  يف ه

اليت وصفت يف هذه الرواية حتی نتعّرف علی داللة املکان الروائي.

نبذة عن حياة الطيب صاحل
ــادة عند بعض النقاد علی  ــاحل أو عبقري الرواية العربية ـ کما جرت الع الطيب ص
ــودان، امسه الکامل الطيب حممد صاحل أمحد. ولد عام ١٩٢٩م  ــميته ـ أديب من الس تس
ــفيات  ــودان بقرية الدبة؛ وتويف يف إحدی مستش ــم مروي مشايل الس ـ ١٣٤٨ق يف إقلي
ــباط/فرباير ٢٠٠٩  ــا يف ليلة األربعاء ١٨ ش ــة لندن اليت أقام فيه ــة الربيطاني العاصم
ــبابه  ــاش مطلع حياته وطفولته يف ذلك اإلقليم، ويف ش ــق ٢٣ صفر ١٤٣٠ق. ع املواف
ــى درجة البكالوريوس  ــته، فحصل من جامعتها عل ــل إىل اخلرطوم إلكمال دراس انتق
ــته، وغّري ختصصه إىل دراسة الشؤون  ــافر إىل إجنلرتا حيث واصل دراس يف العلوم. س
ــة يف وقت مبكر، عكس ما هو  ــية. بدأت عالقة الطيب صاحل مع الكتاب الدولية السياس
ــر الحقًا  رائج، إذ كتب أول قصة قصرية عام ١٩٥٣، بعنوان "خنلة علی اجلدول"، ستنش
ــن الروايات اليت ترمجت  ــة "دومة ود حامد". كتب العديد م ــن املجموعة القصصي ضم
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داللة املكان يف رواية موسم اهلجرة إلی الشمال / ١١

ــمال" و"عرس الزين" و"مريود"  ــم اهلجرة إىل الش إىل أكثر من ثالثني لغة، وهي: "موس
و"ضو البيت" و"دومة ود حامد" و"منسی إنسان نادر علی طريقه". تعترب روايته "موسم 
اهلجرة إىل الشمال" واحدة من أفضل مائة رواية يف العامل، وقد حصلت علی العديد من 
ــتينات من القرن العشرين يف بريوت، ومت  ــرت ألول مرة يف أواخر الس اجلوائز، وقد نش

تتوجيه ك"عبقري الرواية العربية".

املکان يف رواية موسم اهلجرة إلی الشمال
ــب يف الرواية وأّثرت داللتها يف داللة الرواية  ــن األمکنة اهلامة اليت وصفها الکات م

هي غرفة الشخصية الرئيسة، مصطفی سعيد، ودار اجلد، فندرس هذه األمکنة. 

غرفة نوم مصطفی سعيد يف لندن
ــری املاضية، ومبا يأيت به من  ــاحل إلی تلوين أمکنته بالذک ــريا ما يلجأ الطيب ص کث
األشياء والصور والروائح حييي املکان القدمي/الذکری، فيبعث احلياة اجلميلة مبظاهرها 

العتيقة.
إّن لغرفة نوم مصطفی سعيد وصفني يف الرواية نأيت بهما: 

«غرفة نومي مقربة تطل علی حديقة، ستائرها وردية منتقاة بعناية، وسجاد سندسي 
دافئ، والسرير رحب خمداته من ريش النعام. وأضواء کهربائية صغرية، محراء، وزرقاء، 
ــرية ... تعبق يف الغرفة  ــة. وعلی اجلدران مرايا کب ــجية، موضوعة يف زوايا معين وبنفس
رائحة الصندل احملروق والند، ويف احلمام عطور شرقية نفاذة، وعقاقري کيماوية، ودهون، 
ومساحيق، وحبوب. غرفة نومي کانت مثل غرفة عمليات يف مستشفی. مثة برکة ساکنة 

يف أعماق کل امرأة. کنت أعرف کيف أحرکها.» (صاحل، التا: ٣٤)
«ويف لندن أدخلتها بييت، وکر األکاذيب الفادحة، اليت بنيتها عن عمد، أکذوبة أکذوبة. 
ــوم لغابات  ــام، ومتاثيل العاج، واألبنوس، والصور، والرس ــدل، والند، وريش النع الصن
ــطآن النيل، وقوارب علی صفحة املاء أشرعتها کأجنحة احلمام، ومشوس  النخل علی ش
تغرب علی جبال البحر األمحر، وقوافل من اجلمال ختب السري علی کثبان الرمل علی 
ــجار التبلدي يف کردفان، وفتيات عاريات من قبائل الزاندي والنوير  حدود اليمن، أش
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١٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ۷، خريف ١٣٩١ش

ــلك، حقول املوز والنب يف خط اإلستواء، واملعابد القدمية يف منطقة النوبة، الکتب  والش
ــتائر  ــجاجيد العجمية والس ــة املزخرفة ألغلفة مکتوبة باخلط الکويف املنمق، الس العربي
ــه:  الوردية، واملرايا الکبرية علی اجلدران، واألضواء امللونة يف األرکان.» (املصدر نفس

(١٤٧
ــّمی بـاألمکنة احلنينية اليت تذکرنا باملاضي  ــب إلی ما يس مثل هذه األمکنة تنتس
ــياء والروائح يذّکر مصطفی  ــي، ١٩٩٤م: ٦٩) فهذه الصور واألش واحلنني إليه. (النابلس
سعيد وعشيقاته باملناخات اإلستوائية واآلفاق األرجوانية، ففيهن کان التعّلق مبثل هذه 
املناخات: «کانت عکسي حتّن إلی مناخات إستوائية، ومشوس قاسية، وآفاق أرجوانية. 
ــمال والصقيع.» (صاحل،  ــت يف عينيها رمزًا لکل هذا احلنني وأنا جنوب حيّن إلی الش کن

التا: ٣٤)
ــن دائرة مجاليات  ــع م ــوم ومتاثيل ألنه حياول أن يوّس ــد زّين الکاتب املکان برس ق
ــيع قد خرج من الکل/الغرفة إلی اجلزء/التماثيل والرسوم وغرضه  املکان، وهذا التوس

يف ذلك التنويع اجلمايل.
ــًا خالصًا، دون أن يضفي عليه من  ــذا املکان مل يصوره الکاتب تصويرًا ضوئي إن ه

جتربته الذاتية الفنية شيئًا، بل للمکان ولألشياء املوجودة فيه وظيفة فنية.
إن احلواس الثالث الشّم، واللمس، والبصر من املکّونات الرئيسية هلذا املکان. 

اللمس: "وسجاد سندسي دافئ والسرير رحب خمداته من ريش النعام"
ــجية، موضوعة يف زوايا  ــواء کهربائية صغرية، محراء، وزرقاء، وبنفس ــر: "وأض البص

معينة" وکل الرسوم والتماثيل تالحظ حباسة البصر
الشّم: "تعبق يف الغرفة رائحة الصندل احملروق والند، ويف احلمام عطور شرقية نفاذة، 

وعقاقري کيماوية، ودهون، ومساحيق، وحبوب"
ــات املرأة، «غرفة نومي کانت  ــی عندما حتضر مجالي هذه اجلماليات املکانية تتالش
ــفی. مثة برکة ساکنة يف أعماق کل امرأة. کنت أعرف کيف  مثل غرفة عمليات يف مستش
ــن مبا يؤديه من  ــت يف ذات املکان ولک ــی أن مجاليات املکان ليس ــا.» وال ننس أحرکه
ــه من املُغريات وهذه  ــة مبا وضع في ــراض. هذه الغرفة أصبحت فّخًا تقع فيه الفريس أغ
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داللة املكان يف رواية موسم اهلجرة إلی الشمال / ١٣

ــاء األوروبيات للشرق بکل ألوانه احلارة. «رأتين فرأت  املغريات تنبعث من حّب النس
ــتوائية، ومشوس قاسية،  ــي حتّن إلی مناخات إس ــفقًا داکنًا کفجر کاذب. کانت عکس ش
ــمال  ــة. کنت يف عينيها رمزًا لکل هذا احلنني وأنا جنوب حيّن إلی الش ــاق أرجواني وآف

والصقيع.» 
تقول آن مهند ملصطفی سعيد: «تقول يل أنها تری يف عيين ملح السراب يف الصحاري 
ــمع يف صويت صرخات الوحوش الکاسرة يف الغابات، وأقول هلا إنين أری  احلارة، وتس
ــواحل.» (صاحل، التا:  ١٤٧) إن  ــمال البعيدة اليت ليس هلا س يف زرقة عينيها حبور الش
ــرق ـ جتذب الربودة والزرقة يف عني آن  احلرارة يف لون عني مصطفی ـ وهذا رمز للش
ــرق/الغرب متثل يف املکان/ مهندـ  وهذا رمز للغربـ  فاصطدام طريف هذه الثنائية الش

غرفة النوم احملّلی بالتماثيل والرسوم اليت هلا وظيفة فنية فهي ختدم معمارية الرواية. إن 
العناصر املکونة هلذه الرسوم هي الضوء واللون واحلرارة وکلها رمز للشرق. 

ــاهده مرة  ــرب باأللوان أو بالربودة واحلرارة سنش ــرق والغ هذا التقاطب بني الش
ــة ايضا جنده عندما يروح  ــعيد يف القرية، ويف الرواي ــری يف وصف غرفة مصطفی س أخ
ــمس، خيَرب  ــعة الش ــيارة، يصف الطريق املفعم باحلرارة وأش الراوي إلی اخلرطوم بالس
املسافرون بأن امرأة قتلت زوجها، فالراوي يعتقد بأن الشمس هي العدو القاتل؛ ومرة 
أخری عندما يروي مصطفی سعيد قتله جلني مورس يصف برودة اجلو کأن الربودة هي 
ــني تذّکرنا برواية "الغريب"  ــارة إلی أن هاتني النقتط ــة. والخيلو من الفائدة اإلش القاتل
لـ"آلرب کامو"، يقتل فيها البطل إنسانا، وعندما حياَکم يف احملکمة يقول دائما إن اجلو يف 

شاطئ البحر کان حاّرا. 
کما أسلفنا املرأة هلا حضور فاعل يف املکان، وهذا يشاهد حتی يف الرسوم: «فتيات 
ــلك.» فالطبيعة ـ اليت متّثلها الرسوم ـ واملرأة  عاريات من قبائل الزاندي والنوير والش
ــخصية ـ بتعبري أعم ـ هلا  ــکان. مث إن املرأة أو الش ــان لبناء امل ــا العنصران الرئيس مه
ــعيد ـ کانت متعبة من  ــيقة مصطفی س ــذا املکان. فآن مهند ـ عش ــکيل ه تأثري يف تش
ــذه الغرفة زّينت مبا  ــالم؛ فه ــارة الغربية، وکانت مرتددة يف اعتناق البوذية واالس احلض
ــرقي «کانت معبدا عريب الديکور، إفريقي الطقوس.»  تغريها. هذه الغرفة أو امللهی الش
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١٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ۷، خريف ١٣٩١ش

ــعيد کان فنانا يف خلق األجواء والديکورات  ــي، ١٩٩٧م: ١٥٧)  فمصطفی س (طرابيش
ــارة احلديد. يقول حميي الدين صبحي إّن «بيت املرء معّرب  ــات اهلاربات من حض للمتعب
ــخصيته وذوقه وائتمانه وثقافته. وهو مسرح حياته الداخلية وانعکاس لصورته  عن ش
ــريکًا له يف جرائمه.»  ــعيدـ  يف نظرهـ  ش ــه. فال عجب إن کان بيت مصطفی س عن نفس

(صبحي وآخرون، ١٩٨١م: ٥٤)

غرفة مصطفی سعيد يف القرية
ــني النصري، املنتقد العراقي، إن الغرفة داّل، وما حتتويه من أسرار املاضي  يقول ياس
ــخصية احلاضر مدلول. (النصري، ٢٠١٠م: ٧٢) غرفة مصطفی سعيد يف القرية کحفرة  وش
عميقة تتجمع فيها کل أسراره. هذه الغرفة ليست مکانا للنوم أو الراحة بل مکان حلفظ 
األسرار، حلفظ اإلرث الثمني، الکتب، اآلثار القدمية، اللوحات الزيتية، األشياء الثمينة. 
ــتمرار، التصلها يد  ــد يف أکثر البيوت تتوزع الظلمة باس ــل هذه الغرف اليت توج يف مث
األطفال أو النسوة. أمهية مثل هذه الغرف تکمن يف شفاءها آالم اإلنسان. «يف الغرف ـ 
ــرداب ـ ال يتشکل فعل جديد، وال يبتدئ منطلق جديد، بل إن ما حيدث هو إعادة  الس
ــتهلك، ولعمل أصابه خلل، وهلذا فهو ملجأ لإلنسان القلق، لإلنسان  ــباب لفعل اس الش
ــه مع ما ختثر من  ــا فيه، ميزج خماوف ــتقر جالس ــل؛ وعندما تطأ قدماه أرضه، ويس الوج
خماوف األولني وأسرارهم، عندئذ سيخرج متطهرا من اخلوف واخللل واالضطراب؛ لقد 

شفي متاما، وها هو يعود إلی احلياة ثانية معافا.» (املصدر نفسه: ١٠٤) 
ــرداب الذي يصبح ميدانا  ــذه الغرفة املنزوية يف البيت ميکن أن نقارنها بالس مثل ه
ــخصية؛ «لکن حقيقة السرداب الفنية ال تکمن إال يف استنساخ  النثيال الالوعي يف الش
شکله يف غرف أخری موجودة علی األرض، ولذلك يصبح السرداب مفهوما وتشکيال 
ــخصيات  لطابع خاص اختاره القاص دون غريه ليوظف من خالله أحداثا ألفکار، وش
ــوم  ــعبية الدفينة يف األعماق، هو الصندوق املقفل، املوش ــات، فهو الذات الش ملوضوع
بالعذاب والسحر واجلن، هو القلعة الکائنة يف أعماق األرض وهو املأمن واخلالص من 
عتبات الزمن، علی جدرانه کتب اإلنسان البدائي تارخيه، فکانت الکهوف املاضية منه، 
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وعلی جدرانه يکتب اليوم اإلنسان الشعيب خماوفه وآماله، فکانت الغرف تارخيا لتاريخ 
ــة طويلة ال حد لنهايتها. والکائن القابع يف أعماقها ال بد له من اخلروج من  ــاة زمني وقن
ــامل اخلارجي.» (النصري، ٢٠١٠م:  ــرداب، کلما أحس أن خلال ما قد حدث يف الع الس

(١٠٢
ــی جدرانه تاريخ  ــّجل عل ــعيد، يس أصبحت هذه الغرفة کهفا يف الوعي مصطفی س
ــتوی أکرب أصبحت الغرفة کهفا يسّجل فيه الشرقي  ــه األيام، ويف مس حياته لئّال تطمس
املصاب بالصراع بني احلضارتني الشرقية والغربية تارَخيه املفعم باآلالم واملخاوف علی 

جدرانه.
ــيقات مصطفی سعيد  هذه الغرفة بتواجد اللوحات الزيتية والصور الفتوغرافية لعش

جيب أّال تفتحها زوجته "حسنة"، فأصبحت مقفلة منزوية. 
لقد تدّرج الکاتب يف التعرف علی املکان کما تتدرج الکامريا السينمائية بلقطاتها. 
ــياء الکبرية، مث بعد فرتة زمنية تنتقل بنا إلی تفاصيل  فأول ما تعرفنا عليه عمومية األش
ــر تروح الکامريا  ــياء وبعد أن ميضي وقت آخ ــة ظاهرة أکثر دقة يف تلك األش واضح
ــا ونوعية األفکار  ــن معناها وطريقة توزيعه ــف لنا ع ــياء، فتکش متغلغلة يف روح األش

الکامنة بها.
ــّمی باألمکنة املطلقة؛ واملکان املطلق  ــب إلی األمکنة اليت تس إن هذا املکان ينتس
ــوي مکانًا آخر کلوحة، أو متثال،  ــه، وحيتوي املرأة، وحيت هو املکان الذي «حيتوي نفس
ــة من القش موضوعة يف زاوية من زوايا احلجرة.  ــاع، أو طبق من القش، أو جون أو قن
ــيقا  ــکان يکون خاليًا من الکالم والعمل، مثله مثل املوس ــم من ذلك أن هذا امل واأله
ــة Absolue . فال کالم، وال فعل يف هذا املقطع اجلمايل، وال حرکة؛ وإمنا هناك  املطلق

عدسة کامريا تلتقط، وريشة ترسم، بصمت تاّم.» (النابلسي، ١٩٩٤م: ١٧٠) 
ــه وحيوي  ــا أن نطلق علی هذا املکان املکان املرّکب الذي حيوي نفس ــا بإمکانن کم
ــاحة نصية يف  ــون لوحة أو عدة لوحات يف املکان، حتتل مس ــًا آخر، غالبا ما يک مکان

النص، أکرب من املساحة اليت حيتّلها وصف املکان نفسه. (املصدر نفسه: ١٦٤) 
ــايل عريب قدمي  ــکل معماري مج ــکل القوس ش ــل القوس احلجرة نصفني، وش يفص
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ــکل حيرك الذاکرة لتکون شهودًا علی املکان،  ــه: ١٧١) فهذا الش معروف. (املصدر نفس
کما يقول غالب هلسا: «يوجد املکان عندما نکون شهودًا عليه؛ إذا ابتعد أو أدار ظهره، 
اختفی املکان. والذاکرة هي اليت حتافظ علی املکان؛ افتقاد الذاکرة، يعين افتقاد اهلوية 

وبالتايل االنتماء.» (املصدر نفسه: ١٦١) 
ــف عمودي القوس،  ــن اللونني األصفر واألمحر يف وص ــتفاد م إن الطيب صاحل اس
ــم، وهذا السلم اللوين خاص باملدرسة  ــلم الذهيب يف الرس اللون األمحر من ألوان الس
ــم اليت تزعمها "ديال کروا" واللون األصفر من ألوان السلم الفضي  الرومنتيکية يف الرس
ــتعمال هذين اللونني إضافة إلی شکل القوس يدّل علی معرفة الکاتب باجلماليات  واس

املکانية. (املصدر نفسه: ١٣٠و١٧٠)
ــوء بالکربيت أو الفانوس، والرائحة،  ــن العناصر املکونة هلذا املکان اللون، والض م
ــة املظلمة؛ فجدلية الضوء والظلمة  ــکل. أضاء ضوء الفانوس هذه الغرف والذکری، والش

املسيطرة يف الغرفة أحدثت مجاليات هذا املقطع.
«رائحة الطوب واخلشب والند احلريق والصندل .. والکتب. يا اهلي. احليطان األربعة 
من األرض حتی السقف. رفوف، رفوف، کتب کتب کتب. أشعلت سيجارة ومألت رئيت 
ــان أراد أن يبدأ صفحة جديدة؟  ــل. هل هذا فعل إنس ــة. يا له من مغف ــة الغريب بالرائح
ــاط الناعم حتت قدمي ولبثت  ــأفوضها علی رأسه. سأحرقها. وأشعلت النار يف البس س
أراقبها وهي تلتهم ملکًا فارسيًا علی جواد يسدد رحمه حنو غزال يعدو مبتعدا. ورفعت 
املصباح فإذا أرضية الغرفة کلها مغطاة بأبسطة فارسية. ورأيت أن احلائط املقابل للباب 
ينتهي بفراغ. ذهبت إليه واملصباح يف يدي فإذا هو .. يا للحماقة، مدفأة. تصوروا، مدفأة 
ــن النحاس وأمامها مربع مبلط بالرخام  ــة بکامل هيئتها وعدتها، فوقها مظلة م انکليزي
األخضر ورف املدفأة من رخام أزرق، وعلی جانيب املدفأة کرسيان فکتوريان مکسوان 
ــب ودفاتر. ورأيت وجه  ــتديرة عليها کت ــجر بينهما منضدة مس بقماش من احلرير املش
ــمت يل قبل حلظات. لوحة زيتية کبرية يف إطار مذهب علی رف املدفأة  املرأة اليت ابتس

والتوقيع يف الرکن األمين (م. سعيد).» (صاحل، التا:  ١٣٧) 
ــتعمل يف رسم هذا املکان حاستني أساسيتني مها: حاسة البصر  إن الطيب صاحل اس
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وحاسة الشّم، فاألولی ضرورية لکل روائي رسام، وأما حاسة الشّم هنا أداة من أدوات 
الذکری والذاکرة، فهي تشري إلی زمن املاضي.

هذه الغرفة قامت بوظيفة سردية فأصبحت حتيي يف ذاکرة الراوي ما حدث يف لندن 
ــد الزمن املاضي وما حدث فيه، فلم يعد  ــيقاته. فاملکان هنا جيّس ــعيد وعش ملصطفی س
مظهرا تزويقيًا بل أصبح جزءًا أساسيًا من هندسة الرواية ومعماريتها، مبعنی أن مجالياته 
ــتعراض قدرات  ــق مع مجاليات الرواية الکلية. املکان هنا ليس جمالًا الس تتفق وتتناس

الروائي يف الوصف أو يف الرسم ولکنه قام بأداء خدمة فنية للرواية فأصبح بطلًا.
النقطة اهلامة هنا أن املکان ال يقدم أي بعد مجايل ُيذکر. فاإلنسان من خالل حرکته 
ــم مجاليات هذا املکان، واملکان بدون اإلنسان عبارة عن قطعة من  يف املکان يقوم برس
اجلماد، ال حياة و ال روح فيها. «کذلك فإن اإلنسان مبشاعره وعواطفه ومزاجه، يأخذ 
من الطبيعة وطقوسها وفصوهلا ما يساعد مشاعره وعواطفه ومزاجه علی رسم املکان، 
ــاعده  ــاعده علی تنفيذ لوحته الفنية، ويس فإذا به کالفنان الذي خيتار من األلوان ما يس
علی أن ينقل ما يريد أن يقوله.» (النابلسي، ١٩٩٤م: ٩٦) إن هذه الغرفة کانت معزولة 
ــز إلی کون الغرفة  ــول فيها فالباب احلديدي ميکن أن يرم ــمح أحد بالدخ مقفلة ال يس
ــع يرمز إلی القوقعة الصلبة اليت أخفی مصطفی سعيد  غري قابلة للدخول ويف معنی أوس
فيها أسراره فشخصيته العميقة کانت غري مکشوفة لآلخرين. من يدري رمبا أنه نفسه مل 
ــذه الغرفة املهجورة فتحها الراوي؛ فاملکان  ــف کثريا من القواقع يف ضمريه. أما ه يکش
أصبح موجودًا مرئّيًا بتواجد االنسان فيه، يسمع، ويری، ويشّم، ويتذّکر. کل شيء يذّکره 
ــعيد يف لندن؛ اللوحات الزيتية، رائحة الند والبخور،  بقصة من قصص حياة مصطفی س
ــخصية طريقا الستذکار أماکن أخری  ــائد؛ فأصبح املکان الذي تتواجد فيه الش والوس
ــتذکار من  ــرتجاع واالس من خالل تداعيات البطل الفکرية. إن املکان أّدی إلی االس
ــخصية علی املکان. فالراوي أصيب بظروف  ــة ومن ناحية أخری أّثرت حالة الش ناحي
ــبب حادث قتلة حسنة بنت حممود لود الريس، والراوي کان حمّبًا هلا،  غري اعتيادية بس
فتعّرضت حالته للقلق والتوتر، فيحّس بالضياع والوحدة يف الغرفة، يشّم الروائح الغريبة 
فيسعی يف حبسها داخل الغرفة، فيغلق النوافذ بعد فتحها. حيّس بأن مصطفی سعيد خمتبئ 
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ــاط حتت  ــعيد. حيرق البس ــه يف املرآة ويظن أنها مصطفی س يف الغرفة فريی صورة نفس
قدميه بعد حلظات عندما يشتعل يرجع ويطفأه. کل شيء يف الغرفة ُيرجعه إلی األحداث 
ــه فمجّرد رؤية الصور الفتوغرافية  ــعيد حاضر يف ذهن املاضية. ما مضی له وملصطفی س
ــوم يذّکره مبا حدث يف لندن ملصطفی سعيد، فأحاسيس الشخصية تنعکس علی  أو الرس

املکان.
أما الصوت فهل هو عنصر مکّون هلذا املکان؟ إن هذا املکان يبدو ظاهريا خاليا من 
الصوت ولکنه يف احلقيقة مکان ُتسمع فيه أصوات؛ صوت النار اليت التهمت ملکا فارسيا 
ــاط الناعم حتت قدمي الراوي، مث األصوات اليت ُتبعث من الذکری  ــًا علی البس منقوش
وترّن يف أذن الراوي، علی سبيل املثال عندما يری الراوي صورة شيال غرينود فيتذکر: 
ــيات اخلميس يف غرفتها يف  «کانت تغين يل أغاين ماري لويد ... کنت أقضي معها أمس
ــانها وتقول  ــّقيت. کانت تلحس وجهي بلس کامدن تاون، وأحيانا تقضي الليل معي يف ش
ــتوائية.» (صاحل، التا: ١٤٠و١٤١)  ــانك قرمزي بلون الغروب يف املناطق اإلس يل: لس
ــيمور عندما کانت تقول ملصطفی سعيد: "أحبك".  کذلك مسع الراوي صوت ايزابيال س
ــعيد تنبعث منها أصوات يسمعها الراوي؛ فعناق األيدي، والتصاق  فذکريات مصطفی س
اجلسدين، وغناء شيال غرينود باألغاين األوروبية کلها أحدثت أصواتا يف أذن الراوي. 
يف هذه اللوحة الفنية اليت رمسها الطيب صاحل تلعب األلوان دورًا هامًا کعنصر مکون 
ــنده عمودان  ــط احلجرة يس للمکان. ان الغرفة تألّفت من نوافذ خضراء، القوس يف وس
رخاميان لونهما أصفر ضارب إلی احلمرة، املدفأة اإلنکليزية أمامها مربع مبلط بالرخام 
األخضر ورف املدفأة من رخام أزرق، سقف الغرفة من خشب البلوط، والدواليب اليت 
ــند واحد،  ــي عليها رفوف الکتب مدهونة بطالء أبيض، وإلی اليمني کنبة ذات مس تنته
مکسوة مبخمل أزرق. ان اللونني األخضر واألزرق يعتربان من األلوان الباردة واألصفر 

 (www.zajel.edu.ps) .واألمحر مها من األلوان احلارة أو الدافئة
http://ebrahimi65.blogfa.com .أما البلوط واللون األبيض من األلوان احملايدة

کما نشاهد هذه الغرفة مرکبة من األلوان الثالثة الدافئة واحملايدة والباردة. األلوان 
ــعرنا بالدفء واحلرارة  ــمس والنار والدم، وهي ألوان تش ــتقة من ألوان الش احلارة مش
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حني النظر إليها واأللوان الباردة مشتقة من ألوان البحر والسماء والعشب، وهي ألوان 
تشعرنا بالربودة حني النظر إليها.

ــعادة  ــرور والضياء والنور والس األلوان احلارة زاهية صارخة تعرب عن الفرح والس
ــوان الباردة هادئة کآبية تعرب عن احلزن والکآبة والظل والظالم والبؤس  والغنی. واألل
ــارة؛ واهلدوء واحلزن  ــان لأللوان احل ــرور مها املدلوالن اهلام ــقاء. فالنور والس والش

www.bab.com .املدلوالن الرئيسيان لأللوان الباردة
ــرق والغرب؛  ــتعملت يف هذا املکان ترمز إلی التقاطب بني الش إن األلوان اليت اس
فاألمحر استعمل للقوس، واللونان األخضر واألزرق استعمال للمدفأة االنکليزية وللکنبة 
املکسوة باملخمل األزرق. هذه الداللة الغربية اليت نستنبطها من هذين اللونني ناجتة من 
سقف الغرفة املثلث الشکل وفقا ملعمارية البناءات الغربية. ويف وصف هذه الغرفة نقرأ: 
«غرفة من الطوب األمحر، مستطيلة الشکل، ذات نوافذ خضراء؛ سقفها مل يکن مسطحا 

کالعادة ولکنه کان مثلثا کظهر الثور.» (صاحل، التا:  ١٥)
قضية األلوان ال تنتهي إلی هذا احلد بل جند تقابل األلوان يف مواضع أخری: «کانت 
تلحس وجهي بلسانها وتقول يل: لسانك قرمزي بلون الغروب يف املناطق اإلستوائية.» 

(املصدر نفسه: ١٤١)
ــه: «تقول يل إنها  ــا دار بينه وبني آن مهند من حديث بقول ــعيد م يروي مصطفی س
ــمع يف صويت صرخات الوحوش  ــراب يف الصحاري احلارة، وتس تری يف عيين ملح الس
ــمال البعيدة اليت  ــات، وأقول هلا: إنين أری يف زرقة عينيها حبور الش ــرة يف الغاب الکاس
ــواحل.» (املصدر نفسه: ١٤٧) وعندما وقفت جني مورس أمامه قال:«نريان  ليس هلا س
ــار يف جبل الثلج املعرتض  ــدري، کان البد من إطفاء الن ــم کلها تأججت يف ص اجلحي

طريقي.» (املصدر نفسه: ١٥٨) 
وأما آن مهند کانت «حتّن إلی مناخات إستوائية، ومشوس قاسية، وآفاق أرجوانية. 
ــمال والصقيع.» (املصدر  کنت يف عينيها رمزًا لکل هذا احلنني وأنا جنوب حيّن إلی الش

نفسه: ٣٤) 
ــتق من املاء لونا باردا. وإن التقاطب بني  يعترب األرجواين لونا حارا، والصقيع املش
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ــب والتضاد املوجود بني  ــرق والغرب. هذا التقاط ــوان يرمز إلی التقاطب بني الش األل
ــعيد الذي انقسم إلی  ــفر عن تضاد يف ضمري مصطفی س األلوان املؤلّفة هلذا املکان يس
ــرق وقطب مييل إلی الغرب. هذا التقاطب مضافا إلی تواجد  قطبني، قطب مييل إلی الش
هذه األشياء األجنبية يف قرية سودانية يدل علی أزمة اهلوية  اليت يعانيها مصطفی سعيد 
ــخصية ومن جانب آخر إن حياة الشخصية تفّسرها طبيعة  واملکان «يعکس حقيقة الش

املکان الذي يرتبط بها.» (قاسم، ٢٠٠٤م: ١١٩) 
وليس خاليا من الفائدة أن نذکر أن الرؤية التجزيئية هي اليت استعملها الکاتب هنا 
ی باملنظر القريب (close shot) هي وقوف  ــمّ للتعرف علی املکان وهذه الرؤية اليت تس
ــری و«ميکن أن تکون هذه  ــراوي وحتديقها يف بعض املفردات والتفاصيل الصغ عني ال
ــأ من طلقة رصاص أو يکون جزءًا من  التفاصيل جزءًا من الديکور کثقب يف حائط نش

شيء.» (جنداري، ٢٠٠١م: ٢٦٨)   
ــات من أصوات وروائح  ــکلت مجيع مظاهر احملسوس مث أن الصورة املکانية هنا ش
ــهود يف هذه اجلملة: «وإلی  ــات. أما األخري فهو مش ــکال وظالل وملموس وألوان وأش
اليمني کنبة ذات مسند واحد، مکسوة مبخمل أزرق، وسائد من .. ملستها بيدي، نعم من 

ريش النعام.» (صاحل، التا: ١٣٩)
ــاهده خالل شجرة الوصف  إن الوصف الذي قام به الکاتب عن الغرفة ميکن أن نش

عند ريکاردو:

دار اجلد 
نقرأ يف وصف الدار:

ــه  ــت من احلجر وال الطوب األمحر، ولکنها من الطني نفس «هذه الدار الکبرية ليس
ــح، قائمة علی أطراف احلقل متامًا، تکون امتدادا له. وهذا واضح  ــذي يزرع فيه القم ال
ــيت منت يف احليطان  ــة يف فناء الدار والنباتات ال ــنط النامي ــجريات الطلح والس من ش
نفسها حيث تسرب إليها املاء من األرض املزروعة. وهي دار فوضی قائمة دون نظام، 
ــبت هيئتها هذه علی مدی أعوام طويلة: غرف کثرية خمتلفة األحجام، بنيت بعضها  اکتس
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داللة املكان يف رواية موسم اهلجرة إلی الشمال / ٢١

ــيء من  ــب احلاجة إليها أو ألن جدي توفر له ش لصق بعض يف أوقات خمتلفة، اما حس
ــرف يؤدي بعضها إلی بعض، بعضها هلا أبواب  ــيلة أخری ينفقه فيها. غ املال، مل جيد وس
ــواب اطالقًا، بعضها هلا نوافذ  ــت هلا أب ــة ال بد أن تنحين کي تدخلها وبعضها ليس وطيئ
کثرية، وبعضها ليست هلا نوافذ. حيطانها ملساء مطلية مبادة هي خليط من الرمل اخلشن 
ــطوح، واألسقف من جذع النخيل وخشب  ــود وزبالة البهائم، وکذلك الس والطني األس
ــتاء. إذا نظرت إليها  ــنط وجريد النخيل. دار متاهة، باردة يف الصيف، دافئة يف الش الس
ــًا لن يقوی علی البقاء، ولکنها تغالب  ــت بها کيانًا هّش من اخلارج، دون عطف، أحسس
ــيء کاملعجزة. ودخلت من باب احلوش، ونظرت إلی اليسار واليمني يف الفناء  الزمن بش
الواسع. هنالك متر نشر علی بروش ليجّف. وهنالك بصل وشطة. وهنالك أکياس قمح 
وفول وبعضها خيطت أفواهه وبعضها مفتوح. ويف رکن عنز تأکل شعريًا وترضع مولودا. 
هذه الدار مصريها مرتبط مبصري احلقل، إذا اخضر احلقل اخضرت، وحني جيتاح القحط 
ــا بيت جدي، خليط من  ــم تلك الرائحة اليت ميتاز به ــول جيتاحها هي أيضا. وأش احلق
ــح والفول واللوبية واحللبة، أضف  ــطة والتمر والقم روائح متناثرة، رائحة البصل والش
ــف  ــذي يعبق دائما يف جممر الفخار الکبري. رائحة تذکرين بتقش ــا رائحة البخور ال إليه

جدي يف العيش، وترفه يف لوازم صالته.» (صاحل، التا: ٧٥و٧٦)
ــه املوروث. إن البيت هنا ـ کما  ــد عند الطيب صاحل وعاء للتاريخ جيمع في دار اجل

يقول رنه وليك ـ امتداد لصاحبه.
ــم األم و«الذي يبعث علی  ــبه رح ــرب دار اجلد املکان الرمحي وهذا املکان يش تعت
ــة، مثل بيت الطفولة والقرية ويظل عالقا يف  ــدفء واحلماية والطمأنينة يف أيام الطفول ال

الذاکرة طول العمر.» (النابلسي، ١٩٩٤م: ١٦) 
ــتعادة ألفة  ــوف تتيح لنا اس ــالرـ  من البيوت اليت س إن هذا البيتـ  کما يقول باش
املاضي من خالل أحالم يقظتنا. (باشالر، ١٩٨٤م: ٦٨)  أکرب داللة فنية تعّرب عنها هذه 
ــاء، منحدر من املاء والرتاب  ــکيل البن ــاس تش الدار هي اهلوية واالنتماء. فالطني، أس
ــان مطهرة ال تشوب بقذارة  املادتان املأخوذتان من الطبيعة اليت تبقی فيها فطرة اإلنس

احلياة الصناعية اليت دّنست روح البطل، مصطفی سعيد.
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ــيت اقتضت دهرا مليئًا  ــعر باالطمئنان واأللفة والثقة يف دار اجلد ال ــراوي يش إن ال
ــا کيان عتيق انتصر علی أعاصري احلياة. ما يقول  باألعاصري. هذه الدار اليت تبدو هّش
ــو يعتقد: «أن البيت القدمي يتصلب  ــالر عن البيت القدمي يصدق علی هذه الدار فه باش
ــتفيد من انتصاراته علی األعاصري. وهلذا، فإنه يف کل البحوث املتعلقة  بالتجارب، ويس
باخليال، علينا أن نتخلی عن منطقة احلقائق الواقعية. بهذا نشعر بثقة واطمئنان أکثر حني 
ــوارع املدن اليت نعيش  نکون يف البيت القدمي، الذي ولدنا فيه، من وجودنا يف بيوت ش

فيها عابرين.» (املصدر نفسه: ٦٥)
ــوف نری  ــت متواضع، ويبدو کأنه يفتقد القدرة علی املقاومة ولکننا س ــذا البي ان ه
ــانية اخلالصة اليت  ــا. فهذا البيت أصبح وجودًا حقيقيًا لإلنس ــدی الصالبة اليت ميتلکه م
ــانية، هو عظمة اإلنسان. «ومتهلت عند  ــها. هذا البيت هو املقاومة االنس تدافع عن نفس
ــاس العذب الذي يسبق حلظة لقائي مع جدي  ــتمرئ ذلك اإلحس باب الغرفة وأنا اس
ــان العتيق ما يزال  ــاس صاف بالعجب من أن ذلك الکي ــفر. إحس کلما عدت من الس
موجودًا أصلًا علی ظاهر األرض. وحني أعانقه أستنشق رائحته الفريدة اليت هي خليط 

من رائحة الضريح الکبري يف املقربة ورائحة الطفل الرضيع.» (صاحل، التا: ٧٧) 
ــجريات السيال يف صحاري السودان،  ــّبهه الراوي بش اجلد، هذا الکيان العتيق يش
ــرف يف احلياة.قد عاش رغم  ــواك، تقهر املوت ألنها ال تس ــة اللحی، حادة األش مسيک
ــاد احلکام واملجاعات واحلروب. «أسنانه مجيعا يف فمه، عيناه صغريتان  الطاعون وفس
باهتتان حتسب أنهما ال تريان ولکنه ينظر بهما يف حلکة الليل، جسمه الضئيل منکمش 
ــحم، يقفز  ــت فيه قطعة واحدة من الش علی ذاته، عظام وعروق وجلد وعضالت، وليس

فوق احلمار نشيطا، وميشي يف غبش الفجر من بيته إلی اجلامع.» (صاحل، التا:  ٧٨) 
 کما نالحظ ان اجلد وداره قد توّحدا، کالمها عتيق وکالمها قد انقضی حياة صعبة 

مليئة باألحداث. 
ان ما ذکر الراوي يف وصف دار جده انبعث من ذاکرة جّربت احلياة املضادة للحياة 
ــده يف خياله عندما  ــتعيد دائما دار ج ــة. الراوي قد هاجر إلی لندن فهناك يس القروي
ــة الصغرية، أراها بعني  ــوي ضلوعي علی هذه القري ــور قريته الصغرية: «کنت أط يتص
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خيايل أينما التفت. أحيانًا يف أشهر الصيف يف لندن، أثر هطلة مطر، کنت أشم رائحتها. 
يف حلظات خاطفة قبيل مغيب الشمس، کنت أراها.» (صاحل، التا: ٥٣)

ــان حيلم مبا يبتعد عنه. «حني نعيش يف قصر حنلم بالکوخ  وما يلفت النظر أن اإلنس
ــم فيها بالکوخ  ــري أدق، لکل منا حلظات حيل ــًا حنلم بالقصر. وبتعب ــکن کوخ وحني نس
ــری حيلم فيها بالقصر. حنب أن نهبط قريبا من األرض، أرض الکوخ، کما حنب أن  وأخ

نسيطر علی األفق بکامله من فوق قلعة يف اسبانيا.» (باشالر، ١٩٨٤م: ٧٩)
ــد. مع أن الکاتب  ــتعمال لفظة "دار" لوصف دار اجل ــية وهي اس ــاك نقطة رئيس هن
ــری. «فالدار هي األصل.  ــعيد والبيوت األخ ــتعمل لفظة "البيت" لبيت مصطفی س اس
ــکناه  ــد أن انتقل العريب من اخليمة يف الصحراء إلی البلدة أو املدينة، أطلق علی س فبع
ــل والنهار. فالدار يف اللغة معناها حمل  ــد الدار. والدار هي مکان اإلقامة يف اللي اجلدي
احلرکة والتحول، من مکان إلی آخر، أو من حالة إلی أخری. من غرفة إلی غرفة، ومن 
ــة إلی الديوان، ومن الديوان إلی الرواق، ومن الرواق إلی احلوش. ومن هنا کان  الغرف
تعريف الدار يف مفهوم املعمار العريب، أنها احملل الذي ال حيوي غرفًا فقط، ولکنه حيوي 
ايضا رواقًا، وديوانًا، أو جملسًا، وحوشًا. کما أنها تعين حرکة اإلنسان ودورانه، يف هذا 

املکان.» (النابلسي، ١٩٩٤م: ١٣٧) 
ــوروث العريب أکرب حجما وقيمة اجتماعية  ــدار يف ذاکرة الروائيني العرب ويف امل ال
ــيوخ فليس کل مکان للسکنی يسمی  ــکنی الش من البيت. کانت غالبا ما تطلق علی س

دارًا يف العرف االجتماعي. (املصدر نفسه: ١٣٨)
ميکن أن نلخص ما نستنتج يف وصف دار اجلد يف نقاط عدة:

ــي بالزمن. فاحملاصيل الزراعية املبعثرة يف  ــف الذي قام به الکاتب يوح - ان الوص
احلوش تدّل علی موسم الصيف الذي حتصد فيه احملاصيل.

ــذاجة ساکنيه وألفتهم للطبيعة؛ فالنباتات اليت  - ان البيت بکل ما فيه يفصح عن س
ــرب املاء إليها مل حياول أحٌد إزالتها. فال يوجد انفصال بني  ــبب تس منت يف احليطان بس
ــان هنا، بل االنسان امتداد للطبيعة. کل أجزاء البيت مصنوع من املادة  الطبيعة واإلنس
ــود وزبالة البهائم.  ــل، احليطان من الرمل والطني األس ــقف من جذع النخي اخلام؛ الس
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ــان اليت  ــة وهذه العالقة تعّرب عن هوية اإلنس ــان هنا عميق ــة بني املکان واالنس العالق
تکتسب معناها باملکان وعن انتماءه للمکان. 

ــة البصر والشّم واللمس من احلواس اليت رسم بها الکاتب هذه الصورة  - ان حاس
الفنية.

الشّم: ”أشّم تلك الرائحة اليت ميتاز بها بيت جدي، خليط من روائح متناثرة، رائحة 
البصل والشطة والتمر والقمح والفول واللوبية واحللبة، أضف إليها رائحة البخور الذي 
ــف جدي يف العيش، وترفه يف  ــق دائما يف جممر الفخار الکبري. رائحة تذکرين بتقش يعب

لوازم صالته“. (صاحل، التا:  ٧٥و٧٦) 
ــاء مطلية مبادة هي خليط من الرمل اخلشن والطني األسود  اللمس: ”حيطانها ملس

وزبالة البهائم“
ــذا املکان أکثر من  ــر يف بناء مجاليات ه ــة البص ــد اعتمد الکاتب علی حاس - وق
ــة البصر من أکثر احلواس دقة يف املالحظة وهي  ــتني األخريني ومبعثه أن حاس احلاس

أساس بناء اجلماليات. (النابلسي، ١٩٩٤م: ١٤٦)

احلي والشارع 
ــوارع تعترب أماکن انتقال ومرور تشهد حرکة الشخصيات وتشکل  إن األحياء والش
مسرحًا لغدوها ورواحها عندما تغادر أماکن اقامتها أو عملها. (حبراوي، ١٩٩٠م: ٧٩)

ــاکنيها يف رواية موسم اهلجرة إلی الشمال  جند من حني إلی حني أوصافا للقرية وس
ــات. يقول الراوي:  ــتمل علی ثالث صفح ــرة يش والنص الذي يصف حّي القرية مباش
ــعيد، وخرجت وأنا أشعر بالتعب  «کان الليل قد بقي أقله حني قمت من عند مصطفی س
ـ رمبا من طول اجللوس ـ ومع ذلك مل أکن أرغب يف النوم، فمضيت أتسکع يف شوارع 
البلد الضيقة املتعرجة، تالمس وجهي نسمات الليل الباردة اليت تهب من الشمال حمملة 
ــم، ورائحة األرض اليت رويت لتوها  ــدی، حمملة برائحة زهور الطلح وروث البهائ بالن
ــجار الليمون، کان  ــام، ورائحة قناديل الذرة يف منتصف نضجها، وعبري أش ــد ظمأ أي بع
ــاعة من الليل، اال من طقطقة مکنة املاء علی الشاطئ  البلد کعادته صامتًا يف تلك الس
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ونباح کلب من حني آلخر، وصياح ديك منفرد أحس بالفجر قبل األوان، حياربه صياح 
ديك آخر، مث خييم الصمت. [...] ولکنين أبدا مل أر القرية يف مثل هذه الساعة يف أواخر 
ــماء تبدو  ــل. البد أن تلك النجمة الکبرية الزرقاء املتوهجة هي جنمة الصباح. الس اللي
ــد يلفها ضوء باهت جيعلها  ــاعة، قبيل الفجر، والبل ــرب إلی األرض يف مثل هذه الس أق
ــماء واألرض. وتذکرت وأنا أعرب رقعة الرمل اليت تفصل بني بيت  کأنها معلقة بني الس
ود الريس وبيت جدي، تلك الصورة اليت رمسها مصطفی سعيد، تذکرتها بنفس إحساس 
اخلجل الذي اعرتاين حني مسعت مناغاة ود الريس مع زوجته.» (صاحل، التا: ٥٠ و٥١) 
ــأ الفضاء الروائي من خالل وجهة نظر الراوي، حيث ّمت توظيف  لغة خاصة  هنا نش
ــان مها  ــت فيها الطبيعة والوصف الطوبوغرايف بالذکری. والطبيعة وذکری اإلنس امتزج
أهم عنصرين يف تکوين مجاليات املکان العريب بشکل عام. (النابلسي، ١٩٩٤م: ٧١) و 
نالحظ هنا  أن مجاليات هذا املکان تتکون من عناصر: اللون، الضوء، الرائحة، احلرکة، 
ــة فالصوت من العناصر اهلامة يف  ــری والصوت ولبعض هذه العناصر وظيفة داللي الذک
مجاليات املکان العريب، وإن لکل مکان صوتا حيث إن املکان الذي ال صوت فيه ُيعترب 
ــا مهجورا ال حياة فيه. «والعرب يف معماريتهم القدمية، کانوا ُيکثرون من النوافري  مکان
ــکون املکان، وينفثوا  ــم وبيوتهم، لکي يبددوا بصوت املاء س ــقيات) يف قصوره و(الفس
ــقيات)  ــدون أن تکون هذه النوافري وهذه (الفس ــکان، وکانوا کثريًا ما يتعم ــاة بامل احلي
ــزف الضوء مع املاء  ــوء القمر ليلًا، لکي يع ــمس نهارًا، ومرمی ض ــی ضوء الش يف مرم
املتنافر الراقص، أحلانًا مجيلة، تبدد سکون/موت املکان، وتبعث فيه احلياة.» (النابلسي، 

١٩٩٤م: ٧٣) 
ــة وطقطقة مکنة املاء  ــمعان يف القري ــاح الکلب وصياح الديك مها صوتان ُيس فنب
علی الشاطئ يلمح إلی تقّدم سکان القرية الذين يستعملون املکنة بدل السواقي لرتوية 
ــواقي، وأيام القحط  ــم. يتابع الرواي قوله: «واحلقول أيضا أعرفها، منذ کانت س حقوهل
ــفوها الريح، مث جاءت  ــال وحتولت األرض اخلصبة أرضا بلقعًا تس ــني هجرها الرج ح
ــاء وجاءت اجلمعيات التعاونية، وعاد من نزح من الرجال وعادت األرض  مکنات امل

کما کانت.» (صاحل، التا: ٥١) 
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فأثار صوت املکنة ذکری القحط والفقر مث التقدم إلی حد ما بعد دخول هذا اجلهاز 
إلی القرية؛ وهذا الصوت ُيسمع يف الرواية غري مرة حتی ميکن أن نعّده رمزا إلی التقدم 
ــة السمع کأداة لرسم الصورة  ــيب الذي جعل القرية عرضة للتغيري. استعمال حاس النس
ــة عند الکاتب. والصوت اآلخر صوت مناغاة ود  ــة يدل علی قدرة اآلذان املرهف الفني
ــع زوجته. فمن مجاليات املکان عند الطيب صاحل تواجد املرأة يف املکان کما  الريس م

رأينا يف غرفة نوم مصطفی سعيد، هنا أيضا يف حي القرية تتواجد املرأة. 
ــتعدادًا لصالة الصبح. «أال  والصوت اآلخر صوت جد الراوي الذي يتلو أوراده اس
ــل أن أنام وأول صوت أمسعه  ــدا؟ صوت جدي يصل، کان آخر صوت أمسعه قب ــام أب ين
ــتيقظ وهو علی هذه احلال ال أدري کم من السنني؟ کأنه شيء ثابت وسط عامل  حني أس
ــدث أحيانا أثر إرهاق طويل، وصفا  ــت فجأة بروحي تنتعش کما حي متحرك، وأحسس
ــعيد.» (املصدر نفسه:  ــوداء اليت أثارها حديث مصطفی س ذهين، وتبخرت األفکار الس

(٥٢
ــا، والذرة، والطلح،  ــجارها وروائحه ــرز مظاهر مجاليات القرية الطبيعة بأش من أب
ــة للمکان يف هذا النص. مث  ــح کل هذه النباتات لّونت الصورة الطبيعي ــون والقم والليم
ــذا املکان واليت نفثت يف هذا املکان من  ــاة احلقيقية اليت رمست ه الذکری کانت الفرش
ــان وذکراه أعطاه  ــدأ ينبض باحلرکة؛ فربط املکان املوصوف باإلنس روحها، واملکان ب
ــان أوال وأخريا  ــة واحليوية. «فاملکان الروائي هو فضاء معاش من طرف اإلنس احلرک
ــفافية، إال  ــك هذا االرتباط احلاصل بينهما، مهما بلغ يف الش ــا من اجتاه أو ميل لف وم
وکان عاجزًا عن أن يفرض شروطه علی بنية املکان.» (حبراوي، ١٩٩٠م: ٨٩) فالعالقة 
ــان واملکان مبثابة البوصلة اليت تقود حرکة الرؤية إلی الفضاء الروائي، ومن  بني االنس
ــان أو خارج احلدود اليت يرمسها له.  مث فاملکان ال ميکنه أن يقوم مبعزل عن جتربة اإلنس

(املصدر نفسه: ٨٩)
فهنا يف هذا النص يتسکع الراوي يف شوارع القرية ليال فصورة املکان نتيجة رؤيته 
ــهدية. مث تواجد الشخصني اآلخرين کود الريس  إليه بکل تفاصيله الطوبوغرافية واملش
ــن مث إلی ذکری مصطفی  ــراوي والتفاته إلی مکان حضورمها وم ــد أثار انتباه ال واجل
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سعيد.
ــتني أساسيتني: حاسة  ــم هذا املکان حاس ــتعمل يف رس الحظنا أن الطيب صاحل اس
ــة البصر يف املرتبة الثالثة. هذا إن يدل علی شيء  ــّم وجعل حاس ــمع وحاسة الش الس
ــري ويکثر فيه الروائح  ــکان الذي يتقلص فيه اجلاذب البص ــاطة امل فهو يدّل علی بس
واألصوات علی عکس البيئة املدنية املعّقدة اليت تستدعي انتباه النواظر قبل کل حاسة 
أخری. إن البساطة يف البيئة الريفية جعلت ذاکرة الشخصية تنشط وتستذکر الذکريات 
ــخصية کذلك تتمّثل  ــة. واجلدير بالذکر أن صورة القرية من خالل ذکريات الش املاضي
بالروائح واألصوات: «کنت أطوي ضلوعي علی هذه القرية الصغرية، أراها بعني خيايل 
ــم رائحتها. يف  ــهر الصيف يف لندن، أثر هطلة مطر، کنت أش ــا التفت. أحيانًا يف أش أينم
ــا. يف أخريات الليل، کانت األصوات  ــمس، کنت أراه حلظات خاطفة قبيل مغيب الش

األجنبية تصل إلی أذين کأنها أصوات أهلي هنا.» (صاحل، التا:  ٥٣) 
ــمّ بـاملکان الشامل أي املکان الذي يبّث  يف هذا النص يقدم لنا الطيب صاحل ما يس
أزمنة ثالثة: املاضي واحلاضر واملستقبل. فيبعث علی الذکری ويقدم احلاضر ويستحضر 
ــي، ١٩٩٤م: ٢٠٣) فقد حوی هذا املکان الزمن املاضي  ــتقبل ويستشرفه. (النابلس املس
ــعيد وأيام القحط  ــتملت علی حديثه مع مصطفی س من خالل ذکريات الراوي اليت اش
ــيت أصيب بها مواطنوه. حوی الزمن احلاضر من خالل ما رمسه من صورة خمتزلة من  ال
ــتعمرين  ــتقبل من خالل علمه بأن املس ــي واألصوات والروائح وحوی الزمن املس احل
ــيخرجون من بالدنا إن عاجلًا أو آجلًا، کما خرج قوم  ــيخرجون من بالده. «انهم س س
ــكك احلديد، والبواخر، واملستشفيات واملصانع،  کثريون عرب التاريخ من بالد کثرية. س
ــتکون لنا، وسنتحدث لغتهم، دون إحساس بالذنب وال إحساس باجلميل.  واملدارس، س
ــنا.»  ــون، وإذا کنا أکاذيب، فنحن أکاذيب من صنع أنفس ــا حنن، قوم عادي ــنکون کم س

(صاحل، التا: ٥٣)

النتيجة
ــمال علی الغرفة والدار والقرية.  ــم اهلجرة إلی الش ــتمل املکان يف رواية موس يش
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ــلوب الوصف، فوَصف ما يف األمکنة  ــتطاع الروائي أن يصّور املکان يف الرواية بأس اس
ــياء والروائح واأللوان واألصوات؛ وهذا الوصف ما نسّميه بالرؤية التجزيئية  من األش
ــني الراوي يف التفاصيل الصغری للمکان. أصبح املکان  ــر القريب فيها حتّدق ع أو املنظ
ــان وانتمائه.  يف هذه الرواية ذات داللة ايدئولوجية فکرية، فاملکان امتداد هلوية اإلنس
عندما کان مصطفی سعيد، الشخصية احملورية، يف لندن کان يزيِّن غرفته بالتماثيل والصور 
ــيقاته  ــودانية مأل غرفته باللوحات الزيتية لعش ــا کان يف القرية الس ــة، وعندم اإلفريقي
ــخصية عالقة  األوروبيات وباملدفأة اإلنکليزية والکنبة. فبما أنه يوجد بني املکان والش
وطيدة ونستطيع أن نفطن باملکان وما فيه من األشياء إلی أحاسيس الشخصية، فيمکن 
أن نقول: إن الشخصية تعاين أزمة اهلوية فبينما يعيش يف لندن حيّن إلی الشرق وعندما 
ــودان مييل إلی أوروبا. إن األلوان من العناصر اهلامة اليت تدّل علی هذه  يکون يف الس

األزمة وانشقاق الشخصية إلی قطبني الشرق والغرب.
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