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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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»السيرسالة« والتشكيل التيبوجرافي
في الرواية القطرية )من البحار القدمي إليك أمنوذجا(

مراد عبد الرحمن مربوك

 كلية الآداب والعلوم – جامعة قطر 

mo.hassan@qu.edu.qa

امللخ�ص

تعن���ى هذه ال���درا�شة بالوقوف عند منط م���ن اأمناط التجريب ال�شكل���ي والتيبوجرايف وعالقته بالهوي���ة، وهذا النمط 

ال�شكل���ي ه���و الذي ميزج بني فن���ي »الر�شال���ة« و »�ِشيرَ الليايل العربية«، ل�شيم���ا األف ليلة وليلة، واأطلقن���ا عليه منط رواية 

»ال��شي�شالة« - لو جاز لنا ا�شتخدام هذا التعبي – وقد ظهر هذا ال�شكل - وغيه من الأ�شكال التجريبية - نتيجة انعكا�س 

املتغ���يات ال�شيا�شية العربية والدولية، ل�شيما ح���رب اخلليج الثانية، واأحداث �شبتمرب، وثورات الربيع العربي على الن�س 

الروائ���ي، واأ�شبح التجريب يف ال�شكل الروائي ي�شكل هاج�شا كب���ًيا لدي الروائيني العرب، بعد اأن غدت الهوية العربية يف 

مهب الريح.

ونتيج���ة ه���ذه الأحداث املتالحقة - التي اأ�شب���ح العدو فيها �شديقا وال�شقيق عدوا- مل يج���د الروائي بدا من ا�شتلهام 

اأ�شكال نوعي���ة تتواف���ق وطبيعة الواقع من ناحي���ة، والت�شكيل التجريبي للرواي���ة من ناحية ثاني���ة. ور�شدت الدرا�شة بع�س 

الأ�شكال امل�شتحدث���ة الت���ي تبل���ورت اإرها�شاتها يف مرحلة �شابق���ة، لكنها �شكلت ظاهرة بارزة يف معظ���م الروايات العربية 

املعا�شرة، ونقف عند هذا النمط التجريبي - على �شبيل التمثيل ولي�س احل�شر- يف الرواية القطرية، ونطبقه على رواية 

» من البحار القدمي اإليك « لدلل خليفة، ونعاجله من خالل عدة حماور هي:

- املفهـــوم واملقومـــات: يتناول مفهوم الت�شكيل الروائي املزجي، وعالقته بالأ�شكال الروائية امل�شتحدثة، ف�شال عن معاجلة 

املقومات التي اأدت اإىل �شيوع هذا التجريب ال�شكلي.

- اآليات الت�شكل التجريبي املزجي: ومتثل يف اآليتني جوهريتني هما: الت�شكيل ال�شردي للر�شالة، والت�شكيل ال�شردي لل�شي 

العربية، ل�شيما » الليايل العربية «.

- الت�شكيل التيبوجرايف: ومتثل يف الر�شم الكتابي، واللوحات والر�شوم املختلفة، ودللتها يف ن�شيج الرواية القطرية.

- الت�شكيـــل الـــداليل: ومتثل يف الدللة ال�شيا�شية والجتماعية التي تطرحها الرواية، ونتطلع اإىل ت�شكيل روؤية نقدية تعالج 

الظواهر ال�شردية على اأ�ش�س معيارية، ت�شتلهم روح الع�شر، وتفيد من منجزات املا�شي، وتنطلق �شوب امل�شتقبل.

الكلمات املفاتيح: التجريب ال�شكلي – الت�شكيل التيبوجرايف – رواية »ال�شي�شالة« – الت�شكيل الدليل – الت�شكيل املزجي.
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The ‘epic-message’  and the Structural Typography In Qatari novel
‘From Ancient Sailor to you’ as an Example

Morad Abdelrahman Mabrook
Qatar University

mo.hassan@qu.edu.qa
Abstract
This study tackles a type of structural and typographic experimentation and its relation 

to identity. This type mixes the genre of personal messages with the genre of ‘epic’ 
folktales, in particularly the Arabian nights.

The author uses the word ‘epic-message’ to refer to this type. This type emerged as 
a reflection of Arab and international political changes on narrative texts, especially the 
Second Gulf War, September 2001, and the Arab spring revolutions. Due to these events, 
experimentation in novel became a major concern for Arab novelists. Because of these 
successive events, in which the enemy became a friend and vice versa, novelists were 
inspired by genres that is more related to the nature of reality as well as the formation of 
narrative experimental. 

The study traces the early beginnings of this type, with a particular interest on the 
Qatari novel. The study tackles in particular the novel «From the Old sailor to You» by 
Dalal Khalifa from the following dimensions:
- The concept and bases: Which deals with the concept of blended narrative formation and 

its relation to the new forms of fiction as well as the reasons that lead to the widespread 
of this structural experimentation.

- The Typographical formation in the novel: which appears in its calligraphy, paintings, 
other artistic works, and their meanings.

- The semantic formation in the novel: which appears in the socio-political meanings of 
the novel. We look forward to forming a vision of criticism that tackles the narrative 
phenomena based on imperative criteria that is inspired by the soul of our times, and 
make use of the past and head towards the future.

Keywords: Structural Typography– Typographical formation - epic-message- The 

semantic formation – the blending formation.»
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اأوال: املفهوم واملقومات 

1-1- املفهوم:

يعن���ى بالتجري���ب ال�شكلي الأدب���ي تطلع الأديب 

اإىل �شكل اأدب���ي ي�شتطي���ع م���ن خالله م���زج الروؤية 

الفكري���ة ب���الأدوات التعبيية؛ بغي���ة معاجلة بع�س 

الق�شاي���ا احلياتية يف الواقع املعي����س، اأما الت�شكيل 

التيبوجرايف للن�س الروائي، فيعنى به »احليز الذي 

ت�شغله احل���روف والعناوين داخ���ل الن�س الروائي، 

من حيث الت�شكيالت التي تكتب بها حروف الكتابة 

الروائية وعناوينها، ومن حيث الربوز، اأو الر�شوم، 

اأو الأ�شكال التجريدية.  اأو اللوح���ات،  اأو الإ�شارات، 

كما يعنى اأي�شا بالر�شم الكتابي الذي ينهجه الكاتب 

يف ن����شه الروائي مثل الكتابة املائلة اأو البارزة التي 

ت�شتخ���دم للتفرقة بني ن����س واآخر داخ���ل الرواية، 

عندما يحاول الكاتب اإبراز معاين وكلمات بعينيها، 

اأو ت�شتخ���دم يف العناوين الفرعي���ة والرئي�شة داخل 

الرواي���ة؛ بغية اإبرازها وتو�شيحه���ا ملا لها من دللة 

اإيحائي���ة ورمزي���ة وجمالي���ة يف الن����س، واأحياًن���ا 

ت�شتخ���دم للتمييز بني احلوار وال����شرد والتداعيات 

(((

النف�شية واملونولوج الداخلي واملناجاة النف�شية« 

اأم���ا رواي���ة »ال����شي �شال���ة« فنعني به���ا الن�س 

الروائ���ي ال���ذي يتمث���ل يف اآليتني جوهريت���ني هما: 

الت�شكي���ل ال����شردي للر�شال���ة، والت�شكي���ل ال�شردي 

لل�شي العربية، ل�شيما »الليايل العربية«.

1-2- املقومات: 

كان للثورة التكنولوجية واملعلوماتية والت�شالية 

دور كب���ي يف الإب���داع الأدب���ي، ل�شيم���ا الروائ���ي، 

»و�شاعدت ه���ذه الثورات املعلوماتي���ة والتكنولوجية 

يف تق���ارب الن����شو�س النظري���ة والتطبيقي���ة، اأي 

اأنها اأذابت الف���وارق ال�شا�شعة بني العلوم الإن�شانية 

مراد عبد الرحمن مربوك: الت�شكيل التيبوجرايف والبحث عن �شكل يف الرواية   (1(
العربية، مركز الن�شر العلمي جامعة امللك عبد العزيز، 2013، �س 93 

والتطبيقي���ة م���ن ناحية، والعل���وم الإن�شانية بع�شها 

البع����س م���ن ناحية ثاني���ة، ل �شيما اللغ���ة التي هي 

جوهر العملي���ة الت�شالية، كما اأنه���ا جوهر العلوم 

الإن�شاني���ة والتطبيقي���ة، ولي����س اأدل عل���ى ذلك من 

العالق���ة الوثيقة بني علوم اللغ���ة والأدب والت�شال 

والكيمي���اء  والفيزي���اء  والهن���د�شة  واملعلوم���ات 

واجلغرافي���ا،  والط���ب،  والت�شري���ح  والبيولوج���ي 

، وكل ذلك ترك 
(((

والتاري���خ، والفل�شف���ة وغيه���ا 

اأثرا كبيا يف ا�شتحداث اأ�شكال فنية جديدة تواكب 

امل�شتجدات الع�شرية واحلياتية.« 

وه���ذا التطور ب���دوره جعل الروائ���ي يتطلع اإىل 

مواكبة الع�شر لذلك جند يف الآونة الأخية تداخل 

الأ�شكال الأدبي���ة م���ع بع�شه���ا البع�س م���ن ناحية، 

وم���ع الأ�شكال غي الأدبية من ناحي���ة ثانية؛ نتيجة 

تغ���ي ال���روؤى الفكرية الت���ي يحملها منت���ج الن�س؛ 

لأن الفك���رة التي تدور يف وعي املب���دع تفرز ال�شكل 

اخلا�س بها، وعندم���ا يطراأ تغيي على هذه الفكرة 

 .
(((

ينتج عنها تغيي يف ال�شكل الن�شي 

وه���ذا ي���وؤدي ب���دوره اإىل جتاوز بع����س احلدود 

ال�شكلية والف���وا�شل الفنية بني الأجنا�س الأدبية مع 

بع�شها البع�س من ناحية، ومع العلوم الإن�شانية من 

ناحي���ة ثانية، والعل���وم التطبيقية م���ن ناحية ثالثة؛ 

ومن ث���م جلاأ بع�س الكت���اب اإىل البحث عن اأ�شكال 

روائي���ة م�شتحدث���ة تواكب روح الع����شر من ناحية، 

وتع���رب ع���ن املوا�شع���ات ال�شيا�شي���ة والقت�شادي���ة 

والثقافية واحل�شارية من ناحية ثانية .

وقد يح���دث هذا نتيج���ة حالة الغ���راب التي 

تعي�شه���ا الذات الإن�شانية، ل�شيما الأدباء بني ما هو 

كائ���ن وما يجب اأن يك���ون، ومن ثم لي����س غريبًا اأن 

تتغ���ي الروؤية نتيج���ة حالة الغراب الت���ي تعي�شها 

مراد عبد الرحمن مربوك: جيوبولتيكا الن�س الدبي، دار الوفاء الإ�شكندرية،   (2(
2002 �س 8 .

الأدبي،  الن�س  جيوبولتيكا  مربوك  الرحمن  عبد  مراد  د  انظر:  للمزيد   (3(
مرجع �شابق .
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ال���ذات الإن�شاني���ة، حي���ث تع���اين ال���ذات حالة من 

النف�شال ع���ن الأن���ا اجلماعية، واأحيان���ًا تنف�شل 

عن ذاته���ا، ويحدث ه���ذا النف����شال نتيجة ل�شلب 

املعرف���ة و�شلب احلرية، والتناق�س القائم يف الواقع 

املعي����س بني ما هو كائ���ن وما يج���ب اأن يكون ؛ فقد 

اإىل   Melvin وملف���ن   Wilbert ولب����رت  اأ�شار 

» اأن للجه���ل اأو �شل���ب املعرف���ة وظائ���ف يحدثها يف 

البناء الجتماعي والأفع���ال، وتتمثل هذه الوظائف 

يف احلف���اظ عل���ى ال���و�شع ال�شائد، واإع���ادة فر�س 

القيم التقليدية؛ اإذ اأن الطبيعة املحددة لعالقاتهم 

 ت�شل���ب فاعليته���م؛ وم���ن ث���م يذه���ب ول���ربت مور

 Wilbert Moor اإىل اأن تقولب الطبقة الع�شبية 

(((

تفر�س اجلهل �شلفًا«

 George. A. وم���ن ث���م اهت���م » ج���ورج مل���ر

Miller بالعالقة بني الغراب عن العمل والجتاه 
البنائي املنظم، ودرجة ال�شبط املنظم، وقد اأبانت 

املعطيات اإىل اأن اغراب العمل يرتبط ب�شكل البناء 

التنظيمي، واأن اجلانب الذاتي لالغراب يتمثل يف 

ال�شع���ور بعدم القدرة على فهم احلوادث واملواقف، 

التي يك���ون املرء موجلًا فيها، كم���ا ي�شي اإىل �شعور 

الفرد بت�شدع ات�شاله باملجتمع، واإىل ال�شدام بني 

التطلع���ات، وت�شدع املعايي املنتظمة، واإىل ال�شعور 

بالقلق وعدم الو�شوح وعدم وجود اأهداف؛ وحينئذ 

تتحول روؤية الفرد جتاه جمتمعه وواقعه، ويتطلع اإىل 

واقع اأف�شل، وحتول الروؤية ي�شتتبع بال�شرورة حتول 

، وحينئذ ينتق���ل الكاتب املعرب 
(((

الأداة التعبيي���ة«

عن الذات املغربة، اإىل �شكل ن�شي تعبيي يتوافق 

والروؤي���ة الكامن���ة يف وعي���ه، وهن���ا يح���دث تداخل 

الأ�شكال، اأو تغي ال�شكل الن�شي وفقًا لتغي الروؤية، 

(1(  Milier, George A., Professionals in Bureaucracy Alienation 
Among industrial Scientists and Enginers, Am. Xociol. R. 
1967. Vol, 32. N. 4P., 670-F

(2(  Milier, George A., Professionals in Bureaucracy Alienation 
Among industrial Scientists and Enginers, Am. Xociol. R. 
1967. Vol, 32. N. 4P., 670-F

اأو مبعنى اآخر يحدث تغي يف جغرافية الن�س نتيجة 

.
(((

التغي يف الروؤية التي اأفرزت هذا الن�س

ويرجع هذا اإىل اأن حتول الروؤية الفكرية للكاتب 

ي�شتتبع���ه حتول يف بني���ة ال�شكل الأدب���ي، كما يرجع 

اإىل قابلية الن�س للتاأوي���ل والت�شكيل؛ ومن ثم نعني 

بالن�س الأدبي ذلك املعنى الذي اأراده روبرت �شولز 

م���ن حيث كونه » جمموعة من العالقات التي تنتقل 

يف و�شط مع���ني من مر�شل اإىل متل���ق، باتباع �شفرة 

اأو جمموع���ة من ال�شفرات، ومتلق���ي هذه املجموعة 

م���ن العالقات، وه���و يتلقاها ن����شًا يب���ا�شر تاأويلها 

وف���ق ما يتوفر ل���ه من �شف���رة اأو �شف���رات منا�شبة؛ 

فالقراب من قول اأدبي بو�شفه ن�شًا يعني اعتباره 

به���ذه الطريق���ة منفتح���ًا للتاأوي���ل برغ���م ارتباطه 

(((

مبعايي نوعية معينة«.

عل���ى اأنن���ا ن���درك اأن التجري���ب ال�شكل���ي �شكل 

العربي���ة  الرواي���ة  حم���ورا جوهري���ا - يف م����شية 

املعا�شرة من���ذ ال�شتينيات من القرن املا�شي وحتى 

الآن - يف العديد من الرواي���ات العربية اخلليجية، 

وال�شامية، ودول املغرب العربي، وم�شر وغيها. 

ولك���ن منذ مطلع الت�شعينيات وحتي الآن �شكلت 

الرواي���ة العربية منعطفا جدي���دا يف م�شيتها على 

م�شت���وى التجري���ب والت�شكيل الفني، وه���ي مرحلة 

ميك���ن اأن نطل���ق عليه���ا مرحلة البحث ع���ن ال�شكل 

ال�شائ���ع، �شواء عل���ى م�شت���وى الهوي���ة، اأو الروؤي���ة 

الفكري���ة، وه���ي �شدى للواقع العربي ال���ذي ت�شتت 

هويته منذ ح���رب اخلليج الثاني���ة 1990 واحتالل 

العراق للكويت، وانق����شام ال�شف العربي بني موؤيد 

وع���ار�س، وحتول العدو ال�شهيوين اإىل �شديق لدى 

بع����س الأنظم���ة العربية، وحت���ول ال�شقي���ق العربي 

املرجع  الأدبي  الن�س  جوبولتيكا  مربوك  الرحمن  عبد  مراد  د  انظر:  للمزيد   (3(
ال�شابق

العربية  املوؤ�ش�شة  الغامني،  �شعيد  ترجمة  والتاأويل،  ال�شيمياء  �شولز؛  روبرت   (4(
للدرا�شات والن�شر، بيوت، ط)1(، 1994م، �س 252-251 
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اإىل ع���دو لأخي���ه العرب���ي ينا�شب���ه الع���داء، ف�شال 

عن اأح���داث �شبتم���رب، واإل����شاق الته���م الإرهابية 

بال�شخ�شي���ة العربية، ثم ثورات الربيع العربي التي 

مت اختطافها من قبل الأنظم���ة العربية، والإقليمية 

ال�شتبدادي���ة، والأنظم���ة الدولية الطامع���ة، وهذا 

ب���دوره انعك�س على الهوي���ة العربية، وم���ن ثم على 

الهوي���ة ال�شكلي���ة للرواية العربية. الأم���ر الذي دفع 

العدي���د من الروائيني العرب اإىل ا�شتحداث اأ�شكال 

روائية تعرب عن اخل�شو�شي���ة الفكرية والإبداعية، 

وتتواف���ق وال���روؤى احلياتية التي يعاي�شه���ا الروائي، 

ومث���ل هذه الأ�شكال الروائي���ة امل�شتحدثة عديدة يف 

الرواي���ة العربية املعا�شرة ي�شع���ب الوقوف عندها 

جميعا.

يف الرواي���ة اخلليجي���ة - عل���ى �شبي���ل التمثي���ل 

من���ذ الت�شعينيات وحت���ى الآن - متثل هذا التجريب 

ال�شكل���ي يف بع�س اأعمال ليل���ى العثمان يف الكويت، 

وفوزي���ة ر�شيد يف البحري���ن، ودلل خليفة يف قطر، 

اأما يف ال�شعودية فقد ب���رز عدد كبي من الروائيني 

�شم���ية  مث���ل  الأخ���ية،  العق���ود  يف  والروائي���ات 

خا�شقجي، وتركي احلمد، وعبد خال، ورجاء عامل، 

واأم���ل �شطا، و�شفي���ة عنرب، وليلى اجلهن���ي، ونوره 

الغامدي، وقما�شة العليان، واأميمة اخلمي�س، ونداء 

اأبو علي، ون�شرين غن���دور، ورجاء ال�شانع، وبدرية 

الب����شي، وهاج���ر املك���ي، و�شارة العلي���وي، و�شب���ا 

احلرز، وغيهم 

لكنن���ا مراعاة للمنهجي���ة العلمي���ة �شوف نقف 

عن���د منط ت�شكيلي واحد، ويف م����شية روائية لأدب 

دولة واحدة، وعند عمل روائي - على �شبيل التمثيل 

ولي�س احل�شر - بحيث يعك�س هذا النمط التجريب 

ال�شكل���ي يف م����شية الرواية العربي���ة، وهذا النمط 

التجريب���ي هو منط رواي���ة » ال�شي�شالة « - لو جاز 

لن���ا ا�شتخ���دام ه���ذا التعب���ي – لكون ه���ذا النمط 

التجريب���ي ال�شكل���ي يع���د اأول حماول���ة جتريبية يف 

م����شية الرواية القطرية، على اأن نعنى يف درا�شات 

قادمة - بح���ول اهلل - ببقية الت�شكيالت التجريبية 

يف الرواية القطرية، وهذا ال�شكل الذي نعنى به هو 

ت�شكيل مزجي ب���ني فني الر�شالة وال����شي العربية، 

ل�شيم���ا » الليايل العربي���ة « وميك���ن اأن نطلق عليه 

رواية » ال�شي ر�شالة «.

وق���د طراأ على الن����س الروائي املع���ا�شر بع�س 

التط���ورات والتغ���يات الت���ي ا�شتحدث���ت يف ال�شكل 

الروائ���ي؛ فنجد جمموعة م���ن الأ�شكال تتداخل مع 

بع�شه���ا البع�س يف ن�شي���ج الرواية الواح���دة؛ فتارة 

ائًي���ا، وتارة اأخرى يت�شكل  يت����شكل الن�س ت�شكاًل ِحكرَ

ت�شكاًل �شعريًا، وتارة ثالثة يت�شكل ت�شكاًل م�شرحًيا، 

حفًي���ا، ويك���ون ه���ذا التع���دد على  اأو مقالًي���ا، اأو �شُ

م�شتوى الن�س الروائي الواحد؛ اأو عدة ن�شو�س.

وتعد الروائية دلل خليفة يف روايتها من البحار 

الق���دمي اإليك واحدة من الروائيات القطريات التي 

تطلع���ت اإىل ت�شكي���ل روائ���ي م�شتح���دث يف الرواية 

القطري���ة يف روايتها »من البحار القدمي اإليك« عام 

1995؛ فق���د جمع���ت يف ن�شيج روايته���ا بني �شكلني 
اأدبي���ني، هما �شكل ال�شية ال�شعبية - ومنها الليايل 

العربية - و�شكل الر�شال���ة الأدبية، ومزجت بينهما 

مزجا فنيا م�شتحدثا، اأفرز يف النهاية �شكال روائيا 

م�شتحدثا يف الرواية القطرية، ولعلها الرواية الأويل 

يف الأدب القطري الت���ي جمعت بني هذين ال�شكلني 

التجريبيني الأدبيني.

ثانيا: اآليات الت�شيكل التجريبي املزجي 

يعنى الت�شكيل التجريبي املزجي للرواية ذلك ال�شكل 

الروائي ال���ذي يجمع بني اأكرث من ت�شكيل �شردي يف ن�س 

روائي واحد، ويف هذا املو�شع يجمع الت�شكيل الروائي بني 

�شكلني اأدبيني هما �شكل �شية الليايل العربية » األف ليلة 

وليل���ة « و�شكل الر�شالة الفنية العربي���ة، وهذان ال�شكالن 

اقرحن���ا م�شطلح���ا مزجي���ا يجم���ع بينهم���ا ه���و رواي���ة 
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»ال�شي�شالة«، ولعل الكاتبة دلل خليفة جلاأت لهذا ال�شكل 

الروائي للتعبي عن �شكل يج�شد الهوية العربية من خالل 

ا�شتلهامها ل�شكل تراثي يجمع بني �شكلني عربيني اأ�شيلني، 

وت�شب فيهما جتربتها الإبداعية الروائية 

واملتاأم���ل يف رواية »م���ن البحار الق���دمي اإليك« لدلل 

خليف���ة 1995 يج���د اأنه���ا اعتم���دت عل���ى ف���ن الر�شالة 

يف هيكله���ا اخلارج���ي، م���ن حي���ث املقدم���ة، والعنا�شر، 

ال����شية ال�شعبي���ة يف ت�شكيله���ا  واخلامت���ة، وعل���ى ف���ن 

الداخل���ي، من حيث ال�شخ�شي���ات، والأحداث، والزمان، 

وامل���كان، بل ج���اءت الف����شول يف �شكل اللي���ايل العربية، 

اإذ ي����شرد كل ف�شل حكاية ليلة من ليايل البحار، الباحث 

ع���ن الهوي���ة، واحلقيقة، والوج���ود، والقي���م، والأعراف، 

والزم���ن اجلميل، ورمبا يو�شح ال�شكل التايل حقيقة هذا 

الت�شكيل الذي جمع بني �شي الليايل العربية وفن الر�شالة 

العربية، وهو ما ميكن اأن نطلق عليه رواية »ال�شي�شالة« 

ونقف عن���د الآليتني اللتني �شكلتا ه���ذا ال�شكل الفني 

لرواية »ال�شي�شالة« وهما على النحو الآتي:

1 - الت�شكيل ال�شردي للر�شالة يف الن�س الروائي 

2 - الت�شكيل ال�شردي لل�شية العربية يف الن�س الروائي 

الن���ص  يف  للر�شال��ة  ال�ش��ردي  الت�شكي��ل   -1-2

الروائي:

ويعن���ى ب���ه الرواي���ة الت���ي تعتم���د يف ت�شكيله���ا 

ال����شردي على ال����شكل الفن���ي للر�شال���ة، من حيث 

املقدم���ة، وعن���ا�شر الر�شال���ة، واخلامت���ة، وتب���داأ 

الرواية بافتتاحية الر�شالة، اإذ يقول الراوي: » ليت 

�شعري هل ت�شلك ه���ذه الر�شالة يوما؟ اإنني اأكتبها 

وقد اأعلم اأنها رمبا ل ت�شلك قريبا كما كنت اأمتنى، 

واأنها قد ت�شتغرق يف الو�شول اإليك قرنا من الزمان 

اأو يزيد، اأو قد ت�شل يف اخل�شم العظيم فال ت�شلك 

على الإط���الق، ولكن كلي رجاء اأنه���ا مهما �شللتها 

الري���اح، ومهما �شاف���رت بها الأم���واج، ومهما طال 

به���ا الزمان، فالبد اأن ت�شلك يوم���ا، لبد، فاأما اإن 

�شلت وغيبتها الأم���واج ف�شتكون الدنيا قد خذلتني 

اإىل النهاي���ة، واأما اإن و�شلت ف����شالم عليك حتمله 

الأمواج ع���رب املياه الزرقاء، وعرب رم���ال ال�شطاآن، 

.
(((

ومع اأن�شام البحر اإليك، اأما بعد ..... « 

وجن���د افتتاحي���ة الرواي���ة م���ن بداي���ة العنوان 

» م���ن البح���ار الق���دمي اإلي���ك «، م���رورا بافتتاحية 

الر�شال���ة املتمثلة يف الن����س ال�شابق تعرب عن متاثل 

الفتتاحيتني، افتتاحية الر�شالة، وافتتاحية الرواية، 

والعنوان هو عنوان ر�شالة، ويف الوقت نف�شه عنوان 

الرواي���ة، ثم يب���داأ ال���راوي يف �شرد اأحداث الق�شة 

التي ه���ي نف�شها م�شمون الر�شال���ة، التي يبعث بها 

الراوي �شاح���ب الر�شالة ومر�شله���ا، ويبداأ املر�شل 

يف �شرد ماأ�شات���ه الت���ي ه���ي م���اأ�شاة الواق���ع والأنا 

اجلماعي���ة مع���ا فيق���ول: » ولكن ج���اء الزمن الذي 

اأ�شبحنا في���ه ل نطيق �شفينتنا، ونت���وق اإىل فراقها 

وفراق البحر، ما ح���دث ل اأ�شتطيع اأن اأو�شله اإليك 

اإل م���ن خ���الل �شرد ق�شتنا مع ه���ذه ال�شفينة التي 

�شه���دت حياتها و�شه���دت حياتي وراأتن���ي اأ�شيخ بني 

.
(((

األواحها العتيقة «

اإن ال���راوي ي�شتح����شر م���و�شوع الر�شال���ة التي 

يكتبها، وهي ر�شالة جت�شد م�شيات حياته على ظهر 

ال�شفين���ة، بعد اأن بلغ ال�شتني، واأ�شبح بحارا عجوزا 

غ���ي قادر على املالحة يف مياه البحر؛ فيجل�س على 

حافة البحر ليخط ر�شالته للقادم الذي مل ياأت بعد، 

يقول: » ال�شيء الوحيد الذي ل اأحبه يف هذا الركن 

هو اأن البحر اأحيانا ير�س على رذاذا دقيقا في�شيب 

وجه���ي ومالب����شي، وهذه الورقة الت���ي اأكتب عليها، 

ولكنني اأح���اول حماية مدادها من ه���ذه القطرات 

 
(((

التي ل اأعلم متى �شت�شربني بها الرياح«.

الدوحة  والن�شر،  للطباعة  العلوم  دار  اإليك،  القدمي  البحار  من  خليفة:  دلل   (1(
1995 �س 3 

امل�شدر نف�شه �س 5   (2(
نف�شه �س 6   (3(
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وي�شتمر الراوي يف حالة ا�شتح�شار ملا يكتب يف 

ر�شالت���ه، تلك الر�شالة التي يج����شد فيها كل اآماله، 

واآلم���ه، وعذابات ال�شنني الت���ي مر بها، واملتغيات 

اإىل ع�شف���ت بواقعه، كما ع�شفت بالواقع اجلديد، 

ومل يعد يعرف كيف يق�س حكايته؛ لأنها لي�شت ككل 

احلكاي���ات؛ لكونه���ا جتمع النقائ����س يف وقت واحد 

م���ن ماآ�شي الواقع واأ�شواقه، ويظل الراوي حائرا يف 

بداي���ات ر�شالته، كي���ف يبداأها يق���ول: » لقد رفعت 

ي���دي ع���ن الورقة حلظ���ة، واأخذت اأفكر كي���ف اأبداأ 

ل���ك احلكاية، ولكن���ي مل اأهت���د اإىل �شيء، �شدقني 

ل اأع���رف كي���ف اأبداها، ولك���ن ل تقل���ق ف�شاأبداأها 

قريب���ا ج���دا، �شاأبداأه���ا ل حمال���ة؛ لأنني لب���د اأن 

اأو�شله���ا اإلي���ك، ولن ت�شل بال بداي���ة؛ ولأنني بحار 

طاملا �شارع البحر العظيم، وطاملا خا�س ال�شعاب؛ 

فكي���ف ت�شتع�شي على حكاية، ولكنني يجب اأن اأرب 

فك���ري وكلمات���ي، و�شاأفع���ل بعد اأن يذه���ب انفعايل 

هذا وفرحتي عندما راأيت ال�شندوق ال�شغي، هذا 

ال�شندوق ال�شغي هو الذي �شيحمل اإليك الر�شالة 

 .
(((

كي ت�شل �شليمة غي منقو�شة وغي مبتلة 

ر�شالت���ه،  �شرد  يف  الق���دمي  البح���ار  وي�شتم���ر 

وال����شروع يف اإر�شالها وتنته���ي الفتتاحية على وعد 

با�شتكم���ال الر�شالة يف �شب���اح اليوم التايل؛ فتاأخذ 

الر�شال���ة بع���دا ت�شكيلي���ا يف الرواية، ولع���ل الدافع 

ل�شتخدام هذا ال�شكل هو رغبة الروائية يف ا�شتلهام 

�شكل روائ���ي عربي ي�شتوحي تراثن���ا العربي، ويعرب 

ع���ن هويتن���ا الفكري���ة والثقافية، وه���ذا ما نلحظه 

اأي����شا يف ثقافة �شخ�شية البحار القدمي، الذي ظل 

ط���وال الرحل���ة خمل�شا لراث���ه، وثقافت���ه، وهويته 

عل���ى الرغم م���ن الع���وا�شف العاتية الت���ي ع�شفت 

ب���ه م���ن كل �شوب، ونعن���ى بالهوي���ة هن���ا امل���وروث 

الثق���ايف العرقي، والجتماع���ي، والديني، واللغوي، 

واجلغرايف، واحل����شاري الذي ي�شكل وعي الفراد، 

نف�شه �س 8   (1(

واجلماع���ات الب�شرية، وميث���ل هذا امل���وروث ن�شقا 

فكري���ا، وحياتيا زمني���ا، ومكانيا ميك���ن من خالله 

متييز هذه اجلماعات الب�شرية عن غيها.

ول يق���ف الت�شكي���ل التجريب���ي للرواية عند حد 

الفتتاحية التي ج�شدت افتتاحية الرواية والر�شالة 

مع���ا، لكنه���ا جتاوزتها اإىل الت�شكي���ل الفني خلامتة 

الر�شالة، التي ه���ي نف�شها خامتة الرواية ونهايتها، 

يق���ول البحار القدمي: »اأمـــا االآن فقـــد ازف املوعد، 

ويو�شك �شياء الفجر اأن يهتك �شرت الليل، ويجدر 

بـــي اأن اأقـــذف بهـــذه الر�شالـــة اإىل البحـــر ال�شاعة، 

فال متـــ�شع للحديـــث االآن، ولكـــن يـــا �شديقـــي اإذا 

اأو راأيـــت �شفينـــة  النـــوار�س،  �شمعـــت �شدى �شوت 

اأزرق م�شطربـــا ت�شهـــق  اأو راأيـــت �شطحـــا  ق�شيـــة، 

اأمواجه من بعيـــد فاذكرين، اأذكر البحار القدمي، 

واأذكـــر �شفينتـــه التـــي تـــ�شق عبـــاب البحـــر باجتـــاه 

الدوامـــة، ومتـــن لـــه نهايـــة رحلـــة �شعيـــدة، هـــذا 

اإذا مل تقتلعـــه الدوامـــة، وي�شتقـــر جـــ�شده يف قـــاع 

البحـــر قبـــل اأن ت�شلـــك الر�شالـــة، واإال فتمنـــى لـــه 

الرحمة، وداعا.

من البحار القدمي 

من على منت ذات االألواح الغراء 

.
(((

قرب منت�شف البحر العظيم« 

ويعد هذا الن�س هو الن�س النهائي يف الرواية، 

وه���و نف�شه ميثل خامتة الر�شال���ة، الأمر الذي جعل 

الرواي���ة تاأخ���ذ تكني���ك ف���ن الر�شال���ة يف املقدم���ة 

واخلامت���ة، اأو الفتتاحية والنهاي���ة الروائية، وكاأن 

الروائي���ة بذلك اأرادت تثبيت جذور الهوية الروائية 

م���ن خالل ال����شكل الروائ���ي من ناحي���ة، والق�شايا 

املطروح���ة م���ن ناحية ثاني���ة، والق�شي���ة التي متثل 

وعي ال�شخ�شية هي املحافظة على املوروث الثقايف 

والجتماعي، ذلك اأن » اأي هوية ثقافية من الثقافات 

نف�شه �س 209 – 210   (2(
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الإن�شاني���ة ترتب���ط مبرجعي���ات وج���ذور عميقة لها 

ل ت�شتطيع اأن تتخل����س منها، لكنها تظل على مدى 

تاريخها تق���وى وت�شعف، ومتر�س وت����شح، وتكمن 

وتظه���ر، وتتفاعل م���ع الآخر حينًا وتنع���زل عنه يف 

احلني الآخ���ر، لكنها على الرغم من هذه التغيات 

تظ���ل حمافظة على جبناته���ا املركزية، نلحظ هذا 

�شواء يف الثقافة الأدبية، اأو املعمارية الأ�شلية منها، 

 
(((

واملفتوحة، واملهجنة، وغيها «.

عل���ى اأنن���ا ن���درك اأن الهوي���ة املحلي���ة املفتوحة 

تختلف ع���ن الهوية املهجن���ة، والهوي���ة »التلقيطية« 

بكونها ذات توجه توفيقي يجمع بني الفكر امل�شتقبلي 

املتحرر من املا�شي، وال�شلفي املنغم�س يف ما �شويته 

وفق الظرف التاريخي، ووفق مقدرة الثقافة املحلية 

على ا�شتيعاب الآخر؛ فه���ي ل تقحم اجلديد عنوة، 

لكنها تنمو بعفوية لتلتحم باجلديد، وتعيد تعريفه، 

، وه���ذا ما حاولت 
(((

ومتزج���ه بالظ���رف املحل���ى«.

ال�شخ�شية الروائية يف البحار القدمي معاجلته، من 

حيث كونها تتم�شك بجذوره���ا التاريخية، وتتفاعل 

معه���ا دون الذوبان يف الآخر، وياأت���ي �شكل الر�شالة 

ال���ذي ارت�شته الكاتبة ليك���ون �شكال معربا عن هذه 

الروؤية الفكرية للثقافة العربية .

فقد م���ر الت�شكيل الروائي بع���دة مراحل بدايًة 

من اإرها�شات الفن الروائي، وتخبطه بني الأ�شكال 

الأدبية املتعددة يف اأواخر القرن التا�شع ع�شر، واأوائل 

القرن الع�شرين، حتى ا�شتقر على ما عرف بال�شكل 

التقلي���دي يف الع�شرين���ات م���ن الق���رن الع�شري���ن، 

وهذا ال����شكل مل يخل من املوؤث���رات الأوربية، وكان 

لب���د من ظه���ور �شكل جدي���د يالئم طبيع���ة الواقع 

املعماري  والت�شكيل  العربية  الهوية  مربوك،  الرحمن  عبد  مراد  انظر:   (1(
عبد  امللك  جامعة  اجلامعي،  الن�شر  مركز  ال�شعري،  للن�س  واجليوبولتيكي 

العزيز 2016، �س 5 

الثابت واملتحول  د. �شارى بن عبد اهلل النعيم، بحث الهوية وال�شكل املعماري   (2(
3 مار�س �شنة  37 عدد  يف العمارة العربية، جملة عامل الفطر الكويت املجلد 

2009، �س210 

احل���ا�شر، وطبيعة بناء الرواي���ة؛ لأن العكوف على 

ال���راث املا�شي باأ�شكال تقليدية خال�شة، اأو اأوربية 

ق���د ل يتوافق وطبيع���ة الواقع، كم���ا اأن التعبي عن 

احل���ا�شر منقطع���ًا عن الراث امل���ا�شي ومنبتا عن 

احل���ا�شر ل ي�شاي���ر طبيع���ة املجتم���ع ذات اجلذور 

الأ�شيلة، والذي يتطل���ع للتطور والتجديد، وبالتايل 

الأ�شكال  ب���ني  تتخب���ط  الروائي���ة  الأ�شكال  ظل���ت 

الأوربي���ة التقليدي���ة والأ�شكال امل�شتحدث���ة، »وهذه 

ال�شطرابات ب���ني الأ�شكال املختلفة انتهت بالنا�س 

اإىل ال����شك يف قيم���ة تل���ك امل���ودات امل�شتع���ارة من 

اأط���ر احل����شارة الغربية املختلف���ة، واأكدت �شرورة 

املواءم���ة ب���ني الأ�شكال والو�شائل، وب���ني امل�شامني 

امللحة املرتبطة باألوان املعان���اة التي يعي�شها اإن�شان 

 وهذه ال�شطرابات هي ما جعلت دلل 
(((

ع�شرنا «

خليفة وغيها من الروائيني العرب يتطلعون ل�شكل 

روائي يعرب عن خ�شو�شية الثقافة العربية .

2-1- الت�شكي��ل ال�ش��ردي لل�ش��رة العربي��ة يف 

الن�ص الروائي .

ويعن���ى ب���ه ا�شتله���ام الكت���اب ل����شكل ال����شية 

ال�شعبية يف رواياتهم، ل�شيما الليايل العربية » األف 

ليل���ة وليل���ة «، حي���ث تاأت���ي الرواي���ة يف �شكل �شية 

الليايل العربية من حيث بن���اء الف�شول، وامل�شاهد 

الروائي���ة، والروؤية الأ�شطورية، والت�شكيل الزمكاين 

وال�شخ�شيات، والأح���داث، وال�شكل على حد تعبي 

جيوم �شيتولنيت���ز » لفظ يدل عل���ى الطريقة التي 

تتخ���ذ بها ه���ذه العنا�شر مو�شوعه���ا يف العمل، كل 

بالن�شبة اإىل الآخ���ر، والطريق يوؤثر بها كل منها يف 

الآخ���ر؛ فهو اإذن ي�شتمل عل���ى �شروب من العالقة، 

 ،
(((

منها تعاقب احلوادث التي تكون عقدة الرواية «

كما » اأن الأ�شكال الأدبية تعك�س يف حد ذاتها حركة 

)3)  د. عز الدين اإ�شماعيل؛ روح الع�شر، درا�شة نقدية يف ال�شعر وامل�شرح والق�شة، 
�س 102-101.

)4)  جيوم �شتولينتز: النقد الفنى .ترجمة د.فوائد زكريا، �س.34.
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املجتم���ع، وت����شور م�شامينه ، ولي����س عبثا يف فرة 

غلب���ة امل���د الأورب���ي اأن تك���ون الأ�شكال الق�ش�شية 

يف عاملن���ا ه���ي اأ�شكال اأوربية، ولي�س عبث���ا اأي�شا اأن 

املجتم���ع - وق���د بداأ يك����شف هويته اأخ���ذ يف الوقت 

نف����شه - يبحث عم���ا يف الراث م���ن الأ�شكال التي 

ميكن لها اأن تنبعث من جديد واأن تت�شدى لتيارات 

.
(((

الع�شر« 

ومثل ه���ذا الت�شكيل الراثي ال�شعبي يف الرواية 

العربية لي�س وليد مرحلة الت�شعينيات فح�شب، لكنه 

وج���د يف الرواي���ة العربي���ة منذ الن����شف الأول من 

القرن الع�شرين، حي���ث » بداأت تبا�شي هذا ال�شكل 

يف الظهور من���ذ بدايات رواية ط���ه ح�شني » اأحالم 

خور�شي���د  ف���اروق  روايت���ي  و   ،1942 زاد «  �شه���ر 

»�شيف ب���ن ذي يزن« �شن���ة 1963، و »علي الزيبق« 

�شنة 1967، و جمال الغيطاين يف »الزيني بركات« 

�شن���ة 1970، »التجلي���ات« �شن���ة 1987، و »ر�شالة 

يف ال�شبابة والوج���د« �شنة 1987، وحممد جربيل 

يف »اإم���ام اآخر الزمان« �شن���ة 1985، و »من اأوراق 

اأبي الطيب املتنبي« �شن���ة 1986، وجنيب حمفوظ 

يف »احلرافي����س« �شن���ة 1977، و »لي���ايل األف ليلة« 

�شن���ة 1982، وحمم���د م�شتج���اب يف »م���ن التاريخ 

 ،
(((

ال����شري لنعمان عب���د احلافظ« �شن���ة 1982« 

وغيه���ا الت���ي تتابع���ت يف الرواي���ات العربية حتى 

وقتنا احلايل 

وميك���ن القول اإن حكاي���ات الليايل تعد من اأهم 

الأ�شكال ال�شعبية التي ا�شتوحاها العديد من الكتاب 

يف رواياتهم، واأول ما يلفت النتباه يف كتاب الليايل 

العربية اأنه ق�شم اإىل ليال، وق�شد به ا�شتيفاء غر�س 

يف املقدم���ة، وهو �شرف املل���ك �شهريار عن �شروره 

عن طريق �شغل خياله وتفكيه باحلكايات املت�شلة؛ 

)1)  د. عبد احلميد اإبراهيم: مقالت يف النقد الأدبي 4/4
الرواية  يف  الراثية  العنا�شر  مربوك،  عبدالرحمن  مراد  د.  انظر  للمزيد   (2(

العربية، مرجع �شابق 

اإذ اإن امللك���ة »�شهرزاد« حدثت املل���ك »�شهريار« يف 

األف ليلة وليل���ة باأحاديث مت�شلة، ويف كل ليلة تقف 

عن���د موقف م�شوق ت�شتكمله يف الليلة التالية وهكذا 

حتى انتهيت الليايل جميعها.

ومن هنا ميكن الق���ول: »اإن ال�شكل الفني الذي 

يحك���م اإطار الليايل العربية يق����شم الليايل العربية 

اإىل لي���ال متتابع���ة تتابعا زمني���ا، بداية م���ن الليلة 

الأويل حت���ى الليل���ة الأخ���ية، وق���د ا�شتوح���ي ط���ه 

ح�شني هذا ال�شكل يف روايته »اأحالم �شهرزاد« �شنة 

1942؛ فق�شمه���ا اإىل ليال تبداأ م���ن الليلة التا�شعة 
بعد الأل���ف وحتي الليلة الرابعة ع����شرة بعد الألف، 

واعتمد على الزمن التاريخي، وطه ح�شني مل يلتزم 

بحكايات الليايل العربية كما هي، بل ن�شج حكايات 

 
(((

خيالية على �شاكلة الليايل العربية«.

واذا كان���ت �شهرزاد يف اللي���ايل العربية ق�شت 

عل���ى �شهري���ار حكاياته���ا يف اأوقات اليقظ���ة؛ فاإنها 

يف اأح���الم �شه���رزاد ق����شت عليه ه���ذه احلكايات 

يف اأوق���ات النوم، واقرب ال����شكل الفني يف الرواية 

م���ن �شكل اللي���ايل العربية، واأ�شب���ح التحوير الذي 

جلاأ اإليه ط���ه ح�شني حتويرا �شكلي���ا، وقد جاء هذا 

التحوير اأي�شا يف عدم التزامه بذكر حكايات الليايل 

العربي���ة؛ فتبدا اأحالم �شهرزاد بالليلة التا�شعة بعد 

الألف، وقد اأ�شبح امللك حزينا تنتابه احل�شرة على 

العهد الذي انق�شي، يقول: »عاد �شهريار اإىل نف�شه 

وارت�شم���ت على ثغ���ره ابت�شامة �شريع���ة مل تلبث اأن 

م���رت كاأنها الربق، وثارت يف نف����شه عاطفة �شئيلة 

ولكنه���ا حادة، وفيها �شيء من ح����شرة، وفيها �شيء 

من ياأ�س، وفيها �شيء من حزن على عهد قد انق�شي 

. 
(((

ولي�س اإىل رجوعه من �شبيل«

للمزيد انظر مراد عبد الرحمن مربوك، العنا�شر الراثية يف الرواية العربية،   (3(
درا�شة نقدية، مرجع �شابق �س 241 

طه ح�شني: احالم �شهرزاد، �س12 .  (4(
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واملتتبع لرواية » من البحار القدمي اإليك » يجد 

اأنه���ا اأ�شبه ببن���اء اللي���ايل العربية من حي���ث تتابع 

احلكاي���ات وامل�شاهد الروائية؛ فالرواي���ة من اأولها 

اإىل اآخره���ا ت�شتخدم تكنيك اللي���ايل العربية، وقد 

ج���اءت ر�شالة البحار القدمي متتابع���ة تتابعا زمنيا 

ت�شاعديا، منذ اأن جل�س البحار القدمي على �شاطئ 

البح���ر يكت���ب ر�شالته للمخل����س الق���ادم الذي مل 

ي���اأت بع���د، اإىل اأن فرغ منها يف اآخ���ر ليلة من ليايل 

الرواية، وظل الراوي ي����شرد ر�شالته يوما بعد يوم، 

حتى اإذا اكتملت الر�شالة انتهت الرواية، ويف نهاية 

كل ليلة ي�شتد الإعياء على الراوي » البحار القدمي « 

فيك���ف عن الكتابة، ويعد املخل�س القادم باأن يكمل 

له الر�شالة يف اليوم التايل، يقول على �شبيل التمثيل 

يف نهاي���ة اليوم الأول لكتابة الر�شالة: »اإنني اأتثاءب 

الآن، ومل اأع���د ق���ادرا على موا�شل���ة الكتابة؛ لذلك 

فقد حان موعد عودتي اإىل فرا�شي، وندع ا�شتكمال 

(((

الر�شالة اإىل يوم اآخر«.

وتعتم���د الرواية يف ت�شكيلها الزمنى على البناء 

الزمن���ى ل����شية األف ليل���ة وليلة، من حي���ث البناء 

التتاب���ع الت�شاعدي للزم���ن؛ فاإذا كان���ت �شهر زاد 

يف اللي���ايل العربي���ة ظلت تق����س ل�شهريار حكايات 

امل���ا�شي واحل���ا�شر؛ ف���اإن البح���ار الق���دمي ظل���ت 

حكاياته تتابع اأي�شا ل�شديقه املخل�س الذي مل ياأت 

بعد، حيث يكرر عبارة »اأيها ال�شديق الذي مل اأره « 

يف معظم حكايات الرواية ل�شيما حكايات الن�شف 

الث���اين من الر�شالة، يف �شفح���ات ) 125 – 140 

 183 – 179 – 179 – 170 – 160 – 152 –
– 184 – 190 .... ال���خ( ولعل �شيوع هذه العبارة 
على ل�شان الراوي يرجع اإىل تعبي عن حالت العجز 

وال�شي���اع التي اأ�شابت ج����شد الأم���ة العربية؛ فقد 

�شيطرت �شفينة الأع���داء على كل مقدرات احلياة، 

واأ�شبحت �شفينة ال���راوي اأو البحار القدمي عاجزة 

امل�شدر نف�شه �س 26  (1(

عن التحرك اإل ب���اإرادة �شفينة الأعداء؛ لأننا قلدنا 

كل ما يري���ده الع���دو من الأفع���ال ال�شاقطة، وتركنا 

كل ما يعرب ع���ن هويتنا واإرادتنا الفاعلة، واأ�شبحنا 

نلتم�س النجاة من �شفينة الأعداء، يقول: »اأما نحن 

فقد اأ�شبحنا ناأخذ كثيا من الأ�شياء التي يجدونها 

يف خمطوطهم، حتى �شراويلهم املطاطية وياقاتهم 

العري����شة التي كانوا يرتدونها قب���ل اأن يعرثوا على 

املخطوط، اأ�شبح معظمنا يرتديها بعد اأن تخل�شنا 

 
(((

من كثي من مال ب�شنا«.

اإن رواي���ة دلل خليفة جت�شد حال���ة العجز التي 

و�شل اإليها الواقع العربي اآنذاك، ومن املوؤمل اأن هذا 

الواقع ال���ذي ج�شدته الرواية كان يف نهايات القرن 

املا�شي ) الق���رن الع�شري���ن(؛ لأن الرواية �شدرت 

ع���ام 1995، والواق���ع العرب���ي حينئ���ذ كان اأح�شن 

حال م���ن الواقع احل���ا�شر الأكرث اإيالم���ا )نهايات 

العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين(، الأمر 

ال���ذي يوؤك���د اأن الواقع العربي �شيظ���ل متخلفا مدة 

طويلة م���ن الزمن؛ نتيجة القهر وال�شتبداد و�شياع 

الروؤي���ة، وهذا يعرب عن الروؤية العميقة للكاتبة دلل 

خليف���ة، ول يقف الأمر عند هذا احل���د بل اإن ربان 

ال�شفينة ظل عاجزا عن اتخاذ قرار بغي اإذن ربان 

�شفينة الأع���داء، ويدرك الربان هذه احلقيقة املرة 

لكنه عاجز ع���ن الفعل، يقول ربان ال�شفينة: » كنت 

اأفك���ر مل���اذا اأ�شبحنا عاجزين عن ال����شي يف م�شار 

غي م�شار تلك ال�شفينة ؟ مل���اذا اأ�شبح كل ما لدينا 

من تلك ال�شفين���ة ؟ ملاذا مل اأعد ذلك الربان املعتد 

(((

بنف�شه؟«.

واإذا كان���ت الليل���ة الواحدة يف اللي���ايل العربية 

مبثابة الوحدة الزمنية ال�شغرى؛ فاإن الليلة الواحدة 

اأي����شا يف رواي���ة دلل خليفة متثل الوح���دة الزمنية 

ا، وجمموع هذه الليايل اأو احلكايات  ال�شغ���رى اأي�شً

امل�شدر نف�شه �س 153   (2(
نف�شه �س 205   (3(
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يف الرواية ي����شكل الوحدة الزمنية الكربى، واملتتبع 

لل�شيغ ال�شردية يف الرواية يجد اأن العملية ال�شردية 

لليايل البحار القدمي ق���د طغت فيها ال�شيغ الدالة 

على احل���ا�شر وامل�شتقبل برغم اأنه���ا ت�شرد اأحداثا 

ال���راوي  ا�شتح����شار  اإىل  ذل���ك  ويرج���ه  ما�شي���ة، 

للم���ا�شي يف زم���ن احل����شور؛ في����شرده كما لو كان 

كائنا يف اللحظة الآني���ة اأو امل�شتقبلية، ويرجع ذلك 

اأي����شا ملعاي�شة ال�شارد لالأح���داث معاي�شة حقيقية، 

يق���ول البحار الق���دمي على �شبي���ل التمثيل يف بداية 

ت�شجيل���ه للحكاية الأوىل للقادم ال���ذي مل ياأت بعد: 

»قد ل تدرك م���دى �شعادتي بو�شول ه���ذه الر�شالة 

اإلي���ك؛ لأنك مل تكن قط يف مكاين هذا هنا يف هذه 

ال�شفين���ة، اإننا على ظهره���ا منذ �شنني تكاد ل تعلم 

عددها، وكن���ا �شعداء وهي ت�شق بن���ا عباب البحر، 

وتنتق���ل بنا م���ن م���كان اإىل مكان، وم���ن زمن على 

زم���ن، ل يرافقن���ا اإل البح���ر باأمواجه الت���ي ترتفع 

وتنخف����س ؛فت����شدر اأ�شوات���ا األفناه���ا حت���ى نكاد 

ل ن�شع���ر به���ا، ولكن ج���اء الزم���ن ال���ذي اأ�شبحنا 

في���ه ل نطيق �شفينتن���ا، ونت���وق اإىل فراقها، وفراق 

البحر، ما حدث ل اأ�شتطي���ع اإن اأو�شله اإليك اإل من 

خ���الل �شرد ق�شتنا مع هذه ال�شفين���ة التي �شهدت 

حياتها و�شهدت حيات���ي، وراأتني اأ�شيخ بني األواحها 

؛ فال�شي���غ امل�شتخدمة يف ه���ذا الن�س 
(((

العتيق���ة«

- على �شبيل التمثيل - ت���دل على املعاي�شة للما�شي 

يف زمن احل�شور، وقد �شاعد على �شيوع هذه ال�شيغ 

- فيم���ا نظن - جل���وء الكاتبة اإىل امل����شار املعكو�س 

لزمن ال����شكل الروائ���ي؛ فقد ب���داأت الرواية بزمن 

و�شول الر�شالة اأو احلكايات امل�شرودة للقادم الذي 

مل ياأت بعد، حيث يقول الراوي: » فها اأنت تقراأ هذه 

 
(((

الر�شالة اإذن فقد و�شلتك ر�شالتي اأخيا«.

وي����شرع ال���راوي يف ق���راءة الر�شالة م���ن اأولها 

نف�شه �س 5   (1(
نف�شه �س 5   (2(

اإىل اآخره���ا، وتنته���ى الرواية بع���د اأن يفرغ الراوي 

اأو البحار القدمي م���ن كتابتها، ويودعها يف �شندوق 

متهي���دا لإلقائه���ا يف البح���ر، يقول: »اأم���ا الآن فقد 

اأزف املوع���د، ويو�شك �شياء الفج���ر اأن يهتك �شر 

الليل، ويجدر بي اأن اأقذف بهذه الر�شالة اإىل البحر 

، ومثلما تلجاأ 
(((

ال�شاعة، فال مت����شع للحديث الآن «

الليايل العربي���ة اإىل الت�شكي���ل امليتافيزيقي للروؤية 

وال�شخ�شي���ة واحل���دث؛ فف���ي رواي���ة دلل خليف���ة 

تلجاأ اأي����شا لهذا التكنيك يف ت�شكي���ل الرواية؛ فقد 

حت���ول العدو اإىل �شديق يف الرواي���ة، واأ�شبح حليفا 

ا�شراتيجيا وع�شكريا، حي���ث يجتمع ربان ال�شفينة 

�شًرا م���ع ربان �شفين���ة الع���دو دون اأن يعلم البحارة 

فح���وى ه���ذه الجتماع���ات ال�شرية، الت���ي يعقدها 

معه���م، وكان الرب���ان يخفي عن الطاه���ي والرقيب 

وامل���ارد والبح���ارة قرارات���ه ال�شرية، مم���ا اأدى اإىل 

�شياعه���م، و�شياع خمطوطهم ال���ذي ميثل تراثهم 

الفكري واحل�شاري.

وا�شتطاع الربان اخلائ���ن اإقناع الرقيب وبع�س 

ال�شخ�شي���ات الأخ���رى يف �شفينت���ه بزي���ارة �شفينة 

الأع���داء، والإعج���اب به���ا، وبعتاده���م، وقوته���م، 

وماأكله���م وم�شربه���م، ب���ل ورف����س قتاله���م، يقول 

الرقي���ب: »اأح���ب اأ�شي���اء كث���ية م���ن الت���ي جنلبها 

منه���م؛ لذل���ك ل اأراهم اأعداء، ول اأح���ب اأن اأراهم 

اأعداء، ثم اإىل متى �شنتقاتل، اأخربين اأما كفانا من 

 ،
(((

ذهب ... م���ن ذهب من رجالنا، وم���ا عانيناه« 

واملارد الذي كان يقاوم �شفينة الأعداء تخل�شوا منه 

عندم���ا ا�شتدت عا�شفة من �شن���ع الأعداء، وحتول 

البح���ارة والربان اخلائ���ن اإىل اأ�شدقاء لكل قاطني 

�شفينة العدو، وحتولت �شخ�شية البحار القدمي اإىل 

اأ�شط���ورة تقاوم تغيات الزمن، وحماولت التطبيع 

م���ع العدو القات���ل، لك���ن البحارة والرب���ان اخلائن 

نف�شه �س 209   (3(
نف�شه �س 203   (4(
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اتهم���وه باجلم���ود، وع���دم مواكب���ة الع����شر، عل���ى 

الرغ���م من اأن���ه مل يفعل �شيئا غي اأن���ه ظل يطالب 

بع���دم ال�شت����شالم ل�شفينة العدو، وع���دم التفريط 

يف املخطوط املع���رب عن املوروث الفك���ري والثقايف 

والهوي���ة احل�شاري���ة لهم، وجن���د اأن كل حكاية من 

حكايات الرواي���ة متثل ليلة من اللي���ايل العربية يف 

»األف ليل���ة وليلة«، وهكذا يت�شح لن���ا مدي ا�شتلهام 

دلل خليفة ل�شكل ال����شية ال�شعبية املمثلة يف »األف 

ليل���ة وليلة«، وا�شتطاعت برباع���ة فنية مزجه ب�شكل 

الر�شال���ة الفني���ة، وانبثق من هذي���ن ال�شكلني �شكل 

رواية »ال�شي�شالة« 

ثالثا: اأمناط الت�شكيل التيبوجرايف:

يعن���ى بالت�شكي���ل التيبوج���رايف احلي���ز ال���ذي ت�شغله 

احل���روف والعناوي���ن داخل الن����س الروائ���ي، من حيث 

الت�شكي���الت الت���ي تكت���ب به���ا ح���روف الكتاب���ة الروائية 

وعناوينها، ومن حيث ال���ربوز، اأو الر�شوم، اأو الإ�شارات، 

اأو اللوح���ات، اأو الأ�شكال التجريدي���ة، كم���ا يعن���ى اأي����شا 

بال���ر�شم الكتابي الذي ينهجه الكات���ب يف ن�شه الروائي، 

مث���ل الكتابة املائلة اأو البارزة الت���ي ت�شتخدم للتفرقة بني 

ن����س واآخر داخل الرواي���ة؛ عندما يح���اول الكاتب اإبراز 

معاين وكلمات بعينيها، اأو ت�شتخدم يف العناوين الفرعية 

والرئي�شة داخل الرواية؛ بغية اإبرازها وتو�شيحها، ملا لها 

م���ن دللة اإيحائي���ة ورمزية وجمالية يف الن����س، واأحياًنا 

ت�شتخ���دم للتميي���ز ب���ني احل���وار وال����شرد، والتداعي���ات 

 .
(((

النف�شية واملونولوج الداخلي واملناجاة النف�شية

وق���د يلجاأ الروائي اإىل هذا الت�شكيل �شمن ت�شكيالت 

فنية اأخري، كال����شكل التاريخي، اأو الواقعي، اأو الرمزي، 

اأو التوثيقي، اأو تيار الوعي، اأو غيه من الأ�شكال والتيارت 

الروائية النوعية؛ اأي اأن الت�شكيل التيبوجرايف لي�س �شكال 

انظر: مراد عبد الرحمن مربوك، الت�شكيل التيبوجرايف والبحث عن �شكل يف   (1(
الرواية العربية، مرجع �شابق �س 93 

م�شتق���ال بذات���ه، لكنها تقني���ة فنية واإبداعي���ة تقرن مع 

العدي���د م���ن الأ�شكال الروائية املختلف���ة، وتتفاعل معها، 

ويع���د ه���ذا الت�شكيل منطا م���ن الأمناط الفني���ة والتقنية 

امل�شتحدثة، التي ط���راأت على الرواية املعا�شرة يف عملية 

املعاجلة الإبداعي���ة والتقنية؛ نتيجة للعوامل التكنولوجية 

واملعلوماتي���ة املتقدمة م���ن ناحية، واإح����شا�س الراوي اأن 

الرم���وز اللغوية والكتاب���ة التقليدية املاألوف���ة يف الطباعة 

 .
(((

ل تفي مبكن���ون احل���الت ال�شعورية املتدفق���ة داخله

ونقف عن���د رواية »من البحار القدمي اإليك« لدلل خليفة 

عل���ى �شبيل التمثي���ل، ويتمثل هذا الت�شكي���ل يف م�شتويني: 

الأول: الت�شكيل التيبوج���رايف للوحات والر�شوم، والثاين: 

الت�شكيل التيبوجرايف للر�شم الكتابي. 

3-1- الت�شكي��ل التيبوجرايف للوحات والر�شوم 

الفنية:

ويعنى ب���ه ت�شكيل الر�شومات الفني���ة التي يلجاأ 

اإليه���ا الكتاب، �شواًء يف الغ���الف الأمامي، اأو داخل 

�شفح���ات الرواية وف�شوله���ا؛ لتك���ون اأداة تعبيية 

ورمزي���ة واإيحائية ع���ن ق�شية معينة يبغ���ي الكاتب 

بعدي���ن  خ���الل  م���ن  معاجلته���ا  تو�شيلها،وميك���ن 

هم���ا: الت�شكي���ل التيبوج���رايف للغ���الف، و الت�شكيل 

التيبوجرايف للوحات والر�شوم.

االأول: الت�شكيل التيبوجرايف للغالف:

- ويعني به دور ت�شمي���م الغالف الروائي يف ت�شكيل 

البعدين اجلم���ايل والدليل للن�س، اإذ اأن ت�شميم 

الغ���الف مل يعد حلية �شكلي���ة بقدر ما هو يدخل يف 

ت�شكيل ت�شاري�س الن�س، بل اأحيانًا يكون هو املوؤ�شر 

، وال�شكل 
(((

الدال عل���ى الأبعاد الإيحائية للن����س 

التايل يو�شح ت�شاري�س الغالف اخلارجي يف رواية 

من البحار القدمي اإليك.

نف�شه �س 93   (2(
مراد عبد الرحمن مربوك: جيوبولتيكا الن�س الأدبي، مرجع �شابق �س 124   (3(
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الغالف اخلارجي لرواية )من البحار القدمي اإليك(

واملتاأم���ل لهذا الغ���الف يجده يعرب ع���ن ال�شكل 

الفني للر�شال���ة، حيث يو�شع العن���وان يف داخل 

مرب���ع ي�شبه غ���الف الر�شالة، ي����شاف لذلك اأن 

ال����شكل الفني املر�شوم على الغالف �شكل ب�شيط 

يتن���ا�شب وب�شاطة �شكل اأغلف���ة الر�شائل، ف�شال 

ع���ن كونه يعرب ع���ن و�شوح ال�شخ�شي���ة العربية 

وب�شاطته���ا، وعدم ميله���ا اإىل التعقيد، وما يوؤيد 

هذا الت�شور الروؤية الفكرية لل�شخ�شيات العربية 

يف الرواي���ة، ل�شيم���ا �شخ�شية البح���ار القدمي، 

والبح���ارة الآخري���ن قب���ل اأن ي�شاب���وا بالتغيي 

والتح���ول واملراوغ���ة عندم���ا تعاونوا م���ع �شفينة 

الأع���داء، وتعلموا م���ن الأعداء املك���ر والدهاء، 

وعدم ال���و�شوح، لكن ال�شخ�شيت���ني اللتني ظلتا 

عل���ى موقفيهما هم���ا �شخ�شيتا البح���ار القدمي 

وامل���ارد، من حيث ع���دم ا�شت�شالمهم���ا ملطالب 

الع���دو ودهائه ومكره، يف الوق���ت الذي تلون فيه 

الربان اخلائن، الذي كان يقود �شفينتهم، ومثل 

هذا الغالف الب�شيط يع���رب عن ب�شاطة وو�شوح 

مث���ل هذه ال�شخ�شيات العربي���ة، التي مل تتحول 

عن مبادئها ال�شامية، وظلت خمل�شة يف الدفاع 

عن وطنهم حتى اآخر حلظة يف حياتهم .

الثاين: الت�شكيل التيبوجرايف للوحات والر�شوم الفنية: 

- ويعن���ي به اللوحات والر�شوم���ات الفنية التي يلجاأ اإليها 

الكت���اب داخ���ل �شفح���ات الرواي���ة وف�شوله���ا؛ لتك���ون 

اأداة تعبيي���ة ورمزي���ة واإيحائية ع���ن م�شهد ق�ش�شي، 

اأو حدث، اأو �شخ�شية روائية، اأو غيها ويحاول الكاتب 

م���ن خاللها معاجلة ق�شي���ة حياتية معين���ة، ويف رواية 

»م���ن البح���ار القدمي اإلي���ك« ي�شيط���ر عليه���ا لوحتان: 

الأوىل �شورة ال�شفينة عن قرب، والأخرى �شورتها عن 

بعد، وكلتاهما تاأتيان يف بداية احلكاية؛ اأي تكون مبثابة 

اللوح���ة الفتتاحية للن�س الروائي، وقد تكررتا ب�شورة 

متقاربة؛ اإذ تكررت �شورة ال�شفينة القريبة ت�شع مرات، 

والبعيدة تك���ررت ثمان مرات، وه���ذا التقارب العددي 

رمب���ا يعرب عن ال�شفينة البعي���دة والقريبة يف اآن واحد؛ 

فه���ي قريبة حينما تع���رب عن الواقع تعب���يا يتوافق مع 

تطلعات ال�شخ�شية العربي���ة، التي تتوق اإىل قيم احلق 

والع���دل واحلري���ة، وهي بعي���دة عندما ي�شيط���ر عليها 

الأعداء، وت�شبح مالزمة لها دون هوية.

وقد وردت ال�شورة القريبة لل�شفينة:

- يف م�شاهد عديدة يف الرواية وكانت تاأتي – كما 

ذكرنا – يف بداية كل حكاية، حيث متثل احلكاية 

الليل���ة احلكائي���ة يف » األ���ف ليل���ة وليل���ة« وتكون 

اللوحة مبثابة افتتاحية احلكاية، وت�شكل مرتكزا 

ل�شفين���ة احلياة التي دارت حوله���ا الرواية، كما 

اأنها مرتكز ملحاور الرواي���ة وحكاياتها، وال�شكل 

الآتي يو�شح �شورة ال�شفينة عن بعد.

�شورة ال�شفين���ة ع���ن ق���رب يف رواية )م���ن البحار 

القدمي اإليك(
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وه���ذه ال�شورة تك���ررت يف الرواية ت����شع مرات يف 

-179-115-99-70-48-36-10-5( �ش�فحات 

191(، واملتاأم���ل يف اللوح���ة يلحظ اأم���واج البحر 
العاتي���ة، وال�شفينة ت����شق عبابه���ا، وال�شحب تظلل 

�شماءها، والأ�شرعة الثالثة تنت�شب كعمود اخليمة 

يف و�شط ال�شفين���ة، الت���ي تق���اوم عوام���ل التعري���ة 

البحري���ة واجلوي���ة وغيه���ا، اإنه���ا ت�شب���ه �شفينة 

ال�شح���راء التي تقف �شاخم���ة متحدية العوا�شف 

العاتية.

- اإنه���ا لوح���ة تع���رب عن خ�شو�شي���ة البيئ���ة العربية 

ال�شحراوي���ة وال�شاحلي���ة معا، ل�شيم���ا يف املجتمع 

القطري الذي �شكل البحر والغو�س مرتكزا حياتيا 

طوال تاريخه، وبعدا جوهريا يف هويته؛ فقد علمتهم 

اأهوال البح���ر، وعوا�شفه ق���وة العزمية، ومواجهة 

ال�شدائ���د، واحلفاظ على الهوية التي �شكلت وعيه؛ 

لأنه���ا وعاء موروث���ه الفكري واحل����شاري والثقايف 

والجتماعي، ولذلك ظ���ل البحار القدمي حمافظا 

على تراث���ه وهويته، ومل ي�شت�شل���م ملطالب الأعداء 

يف �شفينتهم، ومل يخ����شع ل�شخرية الربان اخلائن 

الذي ا�شت�شلم ل�شفينة العدو وربانها.

- والـــ�شورة البعيـــدة لل�شفينـــة تك���ررت يف الرواي���ة 

ثم���اين م���رات يف �شفح���ات )125-87-65-27-

140-152-160-171( مبع���دل م����شاو تقريب���ا 
لل����شورة القريب���ة، ورمب���ا يع���رب هذا ع���ن �شفينة 

احلي���اة التي حتقق الأمنيات ت���ارة، وتنتزعها تارة 

اأخرى، وق���د جاءت هذه ال����شور البعيدة اأي�شا يف 

افتتاحي���ة كل حكاية م���ن احلكاي���ات، مبثابة فنار 

احلكاي���ة ال���ذي ي����شيء جنباتها؛ ذل���ك اأن �شورة 

ال�شفينة �شكل���ت حمورا بارزا يف كل الرواية، �شواء 

ال����شورة الأدبية املر�شومة بالكلم���ات، اأو ال�شورة 

الفني���ة املر�شوم���ة يف لوحات يف بداي���ة كل ف�شل، 

اأو حكاي���ة وتت����شح ال����شورة البعي���دة لل�شفينة يف 

ال�شكل التايل: 

ال����شورة البعي���دة لل�شفين���ة يف رواية )م���ن البحار 

القدمي اإليك(

ويت����شح من خالل ه���ذا ال����شكل �شورة البحر من 

بعيد، وكذل���ك �شورة ال�شفينة م���ن م�شافة بعيدة، 

والعني ت���كاد تلحظ �شورة م�شغ���رة لل�شفينة، بعد 

اأن �شق���ت عباب البحر، واأ�شبح���ت ت�شارع ويالت 

الأم���واج، والع���وا�شف التي حترك ق���الع ال�شفينة 

ب����شدة. اإنها رحل���ة البحارة بحثا ع���ن الوجود من 

خ���الل الغ���و�س، والبحث ع���ن ث���روات البحر التي 

تعينه���م يف مواجه���ة احلياة، كم���ا اأن ال�شفينة هنا 

اأي����شا تع���رب عن الهوي���ة الوجودية حلي���اة املجتمع 

العرب���ي بعام���ة، القط���ري بخ���ا�شة، اإن���ه املجتمع 

املتم�شك بعاداته وتقالي���ده واأعرافه وقيمه واأر�شه 

وبحره، ول يريد ل�شفين���ة الأعداء اأن تف�شد عليهم 

حياتهم، ول يريد للخونة اأن يكون لهم مو�شع قدم 

يف اإبحار �شفينتهم. 

- ت����شكل الهوي���ة الثقافي���ة والفكرية بع���دا عميقا يف 

م�شية حياته البحار القدمي، املتطلع اإىل ال�شفينة 

واملخط���وط، واختي���ار ال�شفين���ة هو تعب���ي رمزي 

ل�شفين���ة احلي���اة، التي ق���د يقودها ربانه���ا اإىل بر 

ال�شالم، وقد يقودها بجهله اأو خيانته اإىل تدميها 

و�شياعها، ل�شيم���ا ال�شخ�شيات ال�شتبدادية التي 

ت�شتاأث���ر براأيه���ا، واملتمثل���ة يف �شخ�شي���ة الربان، 

وقرب ال�شفينة وبعدها قد يعرب عن رمزية الأهوال 

الت���ي تواجهه���ا ال�شخ�شي���ة يف م����شية حياته���ا؛ 

فاأحيان���ا تق���رب م���ن ال����شط اأو م���ن ب���ر الأمان؛ 

فت�شبح وا�شحة وقريبة الروؤية، واأحيانا تبتعد عن 
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ال�شط بحثا ع���ن الرزق والوج���ود؛ فتعريها بع�س 

ال�شعاب؛ فتبدو الآمال والطموحات بعيدة املنال، 

اإذا اعرته���ا عوام���ل التعري���ة اجلوي���ة اأو البحرية 

العاتي���ة اأو الب�شري���ة، املتمثلة يف الرب���ان املنحرف 

عن الطريق بغية حتقيق طموحاته ال�شخ�شية 

3-2- الت�شكيل التيبوجرايف للر�شم الكتابي: 

ويعن���ي به الر�شم الكتابي ال���ذي ينهجه الكاتب 

يف ن����شه الروائي، مث���ل الكتابة املائل���ة، اأو البارزة 

التي ت�شتخدم للتفرقة بني ن�شر واآخر داخل الرواية 

عندما يح���اول الكاتب اإبراز معاٍن وكلمات بعينيها، 

اأو ت�شتخدم يف العناوي���ن الفرعية والرئي�شية داخل 

الرواي���ة بغية اإبرازها وتو�شيحه���ا؛ ملا لها من دللة 

اإيحائي���ة ورمزي���ة وجمالي���ة يف الن����س، واأحيان���ًا 

ت�شتخ���دم للتمييز بني احلوار وال����شرد والتداعيات 

النف�شي���ة واملونول���وج الداخلي واملناج���اة النف�شية، 

ومث���ل ه���ذا الت�شكي���ل ي�شه���م يف فه���م املعن���ى من 

حي���ث التفرق���ة مث���اًل بني ال����شرد واحل���وار، اأو بني 

التداعي���ات املا�شي���ة والوقائ���ع احل���ا�شرة، اأو بني 

املونول���وج الداخلي واخلارجي، كم���ا اأنها ت�شهم يف 

تنبي���ه القارئ اإىل العناوين والعبارات واجلمل ذات 

، حيث »ل نتوفر على حرية يف ال�شتعمال 
(((

املغزى

ال���ذي ننجزه يف ف�شائنا اخلط���ي؛ فاأبعاد احلروف 

والهوام����س  ال�شفح���ات  عل���ى  الكلم���ات  وتنظي���م 

والفراغ���ات تخ����شع يف الغالب لقواع���د توا�شعية، 

واحلرية الت���ي ميلكها الكاتب للتح���رك يف الف�شاء 

ال���ذي اختاره تت���م يف حيز �شيق ج���دًا. الأمر الذي 

 ومن ثم يحمل الت�شكيل 
(((

ي�شي معه اختياره داًل« 

التيبوج���رايف بع���دًا دللي���ًا يف الن����س، ويتمث���ل يف 

جانب���ني الأول: الر�شم الكتابي للعناوين واحلروف، 

والثاين: الر�شم الكتابي حليز الكتابة والت�شفيح. 

مراد عبد الرحمن مربوك: جيوبولتيكا الن�س الأدبي، مرجع �شابق �س 124  (1(
الثقايف  املركز  ظاهراتي،  لتحليل  مدخل  واخلطاب،  ال�شكل  املاكري؛  حممد   (2(

العربي، الدار البي�شاء 1991، �س 103 .

االأول: الر�شم الكتابي للعناوين واحلروف: 

- من خالل حتليلنا للن�س الروائي عند دلل خليفة 

يف ما يتعلق بالر�شم الكتاب���ي للعناوين واحلروف 

يف روايته���ا »من البحار الق���دمي اإليك«، يت�شح لنا 

اأن ت�شاري�س الت�شكي���ل التيبوجرايف للن�س جاءت 

على النحو الآتي:

1- ل يوج���د ت�شكي���ل تيبوج���رايف يف كل ف����شول 
خليف���ة،  دلل  رواي���ة  يف  احلكائ���ي  ال����شرد 

بل جاءت كل احلكايات مكتوبة كتابة عادية، 

خالية من العناوين اأو العبارات اأو الن�شو�س 

البارزة اأو املائلة. 

 وقد يرجع ه���ذا اإىل اأن هذا النمط ال�شردي 

يف الرواي����ة عني ب�شرد الأح����داث، واملواقف، 

ال�شخ�شي����ات  به����ا  م����رت  الت����ي  وامل�شاه����د 

الب�شيطة والعادية يف املجتمع، والتي ل ترك 

اأث����رًا، مثل �شخ�شيات البح����ارة الذين ل راأي 

له����م، حي����ث يوجهه����م الرب����ان كيفم����ا يريد، 

وعندم����ا فر�س عليه����م اأن يتح����ول العدو اإىل 

�شديق خ�شع����وا لأوامره، ومل يع����ر�س اأحد، 

حياته����م  واأمن����اط  �شخ�شياته����م  وملا كان����ت 

عادي����ة وماألوفة جاءت معظ����م الكتابة عادية 

وخالية من اأي ب����روز اأو ت�شكيل يلفت النتباه، 

حت����ى اأن ال�شخ�شية البارزة املمثلة يف البحار 

الق����دمي مل يعد ل����ه �شوت فقد اتهم����ه الربان 

اخلائن والبح����ارة املن�شاقون واملطيعون لهذا 

الرب����ان بالعجز، وكرب ال�شن، وعدم الإدراك، 

وفقدان الوعي 

2- ي����شاف اإىل ذل���ك اأن الرواي���ة افتق���رت اإىل 
ه���ذه  ورمب���ا  حكاياته���ا،  كل  يف  العناوي���ن 

الرواي���ة م���ن الرواي���ات القالئ���ل التي خلت 

م���ن عناوين للف����ش�ول اأو احلكايات، اأو حتى 

له���ا، وا�شتع���ا�شت عنه���ا  اإ�ش����ارات رقمي���ة 

الروائي���ة دلل خليفة ب�شورة ال�شفينة، وكاأن 
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ع���دد تك���رار �شور ال�شفين���ة يف الرواي���ة هو 

نف����شه عدد احلكاي���ات ال���واردة يف الرواية، 

ويع���د ه���ذا تكني���ًكا م�شتحدثا، عل���ى الرغم 

م���ن �شدور الرواية يف ف���رة مبكرة مل تنفتح 

فيه���ا الرواي���ة العربية كثيا عل���ى التحديث 

ال�شكل���ي - وخا�شة الرواي���ة القطرية - ولعل 

ال�شكل الآت���ي يو�شح م�شار احلكايات مقرنا 

بنمط ال����شورة الفنية لل�شفينة، �شواء اأكانت 

قريبة اأم بعي���دة، على اأن هذه ال�شور جاءت 

بديال للعناوين.

 ت�شاريـــ�س الت�شكيـــل التيبوجـــرايف للعنوان 

القـــدمي  البحـــار  »مـــن  روايـــة  يف  الـــ�شورة 

اإليك«

1234567891011121314151617

ققبببببققبقبققبقق

ال��������شورة ال��ق��ري��ب��ة ل��ل���شف��ي��ن��ة وي���رم���ز لها 

الف�شل  ع��ن��وان  ب���ال���رم���ز )ق(، وحت���ل حم��ل 

اأو احلكاية يف الرواية 

بالرمز  لها  ويرمز  لل�شفينة،  البعيدة  ال���شورة 

اأو احلكاية  الف�شل،  عنوان  حمل  وحتل  )ب(، 

يف الرواية.

ق = رمز ال�شورة القريبة لل�شفينة 

ب = رمز ال�شورة البعيدة لل�شفينة 

الثاين: الر�شم الكتابي حليز الكتابة والت�شفيح:

يعن���ي به احلدود التي ت�شغله���ا الكتابة املطبوعة يف 

م�شاح���ة اأوراق الرواية، واأبعاده���ا، واأمناط الكتابة 

امل�شتخدمة من حي���ث الأفقية والراأ�شية، والتاأطي، 

؛ ومن 
وم�شاحات البيا�س وال�شواد يف ال�شفحة 9)))

ثم ي���دور هذا املحور يف ثالثة اأبعاد، هي: ت�شاري�س 

الكتاب���ة الأفقي���ة والراأ�شي���ة، وت�شاري����س التاأطي، 

وت�شاري�س البيا�س وال�شواد.

مراد عبد الرحمن مربوك: جيوبولتيكا الن�س الأدبي، مرجع �شابق �س 154   (1(

الت�شكيل التيبوجرايف للكتابة االأفقية والراأ�شية  -1

- يعن���ي بالكتاب���ة الأفقي���ة الطريق���ة العادي���ة 

التي يلج���اأ اإليها الكاتب، عندم���ا يبداأ �شطر 

عن���د  وينته���ي  اليمن���ى  باجله���ة  ال�شفح���ة 

الي�شرى، وهذا النمط �شائع يف معظم الكتب 

النرثي���ة والأدبية وغي الأدبي���ة، اأما الراأ�شية 

ففيها تاأتي الكتابة على �شكل عمود اأو عمودين 

اأو اأكرث يف ال�شفحة، مثل طريقة كتابة ال�شعر 

العم���ودي واحلر؛ فالعمودي تاأتي فيه الكتابة 

عبارة ع���ن عمودين متوازي���ني يف ال�شفحة، 

واحل���ر تاأتي الكتابة عب���ارة عن عمود واحد، 

وكذل���ك كتابة ال�شحف، وبع����س الدوريات، 

اأم���ا يف الرواية فتتمث���ل الكتاب���ة الراأ�شية يف 

احل���وار العم���ودي ب���ني ال�شخ�شي���ات، اأو يف 

ا�شتحياء بع�س الأ�شعار اأو يف بع�س العناوين 

واملقطوعات التي تكتب يف منت�شف ال�شفحة 

عمودي���ًا، والكتاب���ة يف ه���ذه احلال���ة ل تكون 

حلي���ة �شكلي���ة، ب���ل ت�شكي���ل خط���ي عمودي، 

واأفق���ي، وفراغ، و�شواد مق����شود من الناحية 

الفنية؛ بغية طرح اأبعاد اإيحائية ودللية، كما 

»اأن الف�شاء اخلطي يك���ون م�شاحة حمدودة 

وف�شاًء وداًل مبجرد اأن نرك حرية الختيار 

 وي�شي اأمربتوابكو 
(((

لل�شخ�س الذي يكت���ب«

ودوره���ا يف  الكتاب���ة اخلطي���ة،  اأهمي���ة  اإىل 

جمالي���ات الن����س؛ فيبط التجل���ي بالعملية 

اخلطية يف قوله: »اإننا ندعي التجلي اخلطي 

يطب���ق  اإذ  املعجم���ي«  ما �شطح���ه  ن����س  يف 

Lexematique القارئ على التعابي ن�شقًا 
من القواعد الل�شانية من اأجل اأن يحولها اإىل 

. »
(((

م�شتوى م�شموين اأول

حممد املاكري، ال�شكل واخلطاب، مدخل لتحليل ظاهراتي، �س 124  (2(
امربتوابكو: القارئ يف احلكاية، ترجمة اأنطوان اأبوزيد، املركز الثقايف العربي،   (3(

الدار البي�شاء 1996 �س 92.
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- ويف رواي���ة »م���ن البحار الق���دمي اإليك« جند 

الكتاب���ة الأفقي���ة هي الت���ي طغت عل���ى بنية 

الن�س، حت���ى اأن جميع احلكايات يف الرواية 

ق���د اعتمدت على ه���ذه الطريق���ة، ول توجد 

كتاب���ة راأ�شي���ة، وق���د يرجع ه���ذا اإىل تزاحم 

الأف���كار، والأح���داث، واملواق���ف الت���ي تريد 

وتو�شيله���ا  الرواي���ة،  يف  طرحه���ا  الكاتب���ة 

للمتلقي م���ن خالل معاجل���ة ق�شية جوهرية 

يف الواقع العربي، وه���ي ق�شية �شياع الهوية 

م���ن ناحي���ة، تل���ك الت���ي متثل���ت يف �شي���اع 

املخطوط، وال�شت�شالم ملخططات العدو من 

ناحية ثانية. 

2- الت�شكيل التيبوجرايف للتاأطري:

- ويعني به ذلك املعنى الذي اأراده مي�شال بوتور 

وهو يعن���ي ال�شفح���ة داخل ال�شفح���ة، مثل 

، اأو م�شتطيل 
(((

و�شع اإعالن يف مرب���ع �شغي

داخ���ل ال�شفحة، اأو لوحة ذات �شكل هند�شي 

مع���ني، اأو �شورة �شحفية داخ���ل مربع بحيث 

تك���ون داخ���ل ال�شفح���ة الروائي���ة، وي����شكل 

التاأطي بهذه املفهوم ملمح���ًا بارزًا يف رواية 

» م���ن البحار القدمي اإلي���ك«؛ ففي احلكايات 

جند التاأطي يقف عند حد جتزي الفقرات، 

اللوح���ات  وكذل���ك  والأح���داث،  وامل�شاه���د، 

الفنية يف مقدم���ة كل حكاية، كما اأ�شرنا اإىل 

ذلك يف مو�شع �شابق، من حيث و�شع لوحات 

ل�شورة ال�شفينة القريبة والبعيدة يف مقدمة 

كل حكاية .

3- الت�شكيـــل التيبوجـــرايف لت�شاريـــ�س البيا�س يف 
الرواية:

- ويعن���ي ب���ه امل�شاح���ات اخلالي���ة يف �شفحات 

الرواية، �شواًء كانت بني ال�شطور اأو يف نهاية 

للمزيد انظر: مي�شال بوتور؛ بحوث يف الرواية اجلديدة، �س 128-129 ترجمة   (1(
فريد انطونيو�س، من�شورات عويدات، بيوت ط)1(، 1971م.

ال�شفح���ة،  هام����س  اأو يف  اأو ف����شل  فق���رة، 

اأو ب���ني الكلم���ات يف الفقرة الواح���دة، اأو يف 

اجلملة الواح���دة، �شريط���ة اأن يعرب امللفوظ 

ع���ن املح���ذوف، ويحل حم���ل هذا ال����شراع 

ب���ني الكلم���ات اأحيانًا نق���ط متتابع���ة، ويدل 

ه���ذا البيا�س بني الفق���رات اأو الف�شول على 

نق���الت زمنية ومكانية، وعل���ى اأبعاد اإيحائية 

ودللي���ة اأحيان���ًا؛ حي���ث » تعت���رب امل�شاح���ات 

ال����شوداء الأفقي���ة مناطق ن����شاط، يتم فيها 

خل���ق الأ�شكال؛ لأنه���ا م�شكل���ة م���ن احلركة 

الباني���ة امل�شجل���ة، اأم���ا امل�شاح���ات البي�شاء 

العمودي���ة فتعت���رب م�شاح���ات �شك���ون؛ لأنه���ا 

تق���دم مناط���ق منفتح���ة ل ت�شهد اأي���ة عملية 

 « ،)20(. وهذا يعن���ي »اأن املنقطع 
(((

بن���اء 

هو من مب���داأ �شكوين، يف حني اأن املت�شل هو 

)21(؛ فموقف النفتاح 
(((

من مبداأ دينامي«

)Extraverti( ميث���ل حالة هيمنة ال�شواد، 
وموقف النطواء )Intraverti( ميثل حالة 

هيمن���ة البي���ا�س؛ لأن النفت���اح ميث���ل ف�شاًء 

مليئ���ًا، يف ح���ني ميث���ل الث���اين ف����شاًء فارغًا 

متقطعًا، ويف رواية » من البحار القدمي اإليك 

» يت����شح لنا اأن م�شاحات البي���ا�س ت�شاءلت 

يف ف����شول ال����شرد احلكائ���ي؛ حيث مل جند 

فراغ���ا اإل يف نهايات الف����شول، اأو الهوام�س 

اجلانبية، اأو ب���ني الفقرات، وتعرب الفراغات 

بني الفقرات ع���ن النتقال من م�شتوى زمني 

وم���كاين اإىل اآخ���ر، اأو اأحيان���ًا تك���ون مبثابة 

وا�شتكم���ال عملية  ال�شراح���ة لال�شتطراد، 

اأن ه���ذه الفراغ���ات  احلك���ي، بينم���ا جن���د 

البي����شاء ق���د زادت يف ثالث���ة م���وا�شع هي: 

الرواي���ة،  يف  )�س3(  الفتتاح���ي  امل�شه���د 

حممد املاكري: ال�شكل واخلطاب، مدخل لتحليل ظاهراتي، �س 102.  (2(
(3( A. Tajanm Gdelage. Ecrtiureet Structure, Pagot (p.b.p(m 

p. 122.
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ال���ذي يح���وي افتتاحية الر�شال���ة = الرواية، 

وامل�شه���د اخلتام���ي )�س 209-210( الذي 

يحوي خامتة الر�شالة = الرواية، وال�شفحة 

النهائية )211(، التي حتوي تذييال ختاميا 

من الكاتبة، ف�شال عن ال�شفحات التي حوت 

الأغني���ات ال�شعبية، ل�شيم���ا اأغنيات البحار 

الطريد يف �شفحات )168-55-54). 

رابعا: اأبعاد الت�شكيل الداليل: 

- �شكل���ت الأبع���اد الدللية ملمحا جوهري���ا يف رواية 

»من البحار القدمي اإلي���ك« على امل�شتوى ال�شيا�شي 

والجتماعي والثقايف واحل����شاري، وغيها ونقف 

عن���د اأب���رز بعدي���ن يف ه���ذه الرواية وهم���ا: البعد 

ال�شيا�شي، والبعد الجتماعي.

1- البعد ال�شيا�شي: 

- متث���ل ه���ذا البع���د يف العديد م���ن الن�شو�س 

الروائي���ة املع���ربة ع���ن اه���راء املوا�شع���ات 

ال�شيا�شي���ة العربي���ة يف رواي���ة » م���ن البحار 

القدمي اإليك « ، بل اإن هذا البعد �شكل حمور 

الرواية ومرتكزه���ا، بداية من ر�شالة البحار 

الق���دمي، ال���ذي يبع���ث بر�شال���ة اإىل البح���ار 

املخل����س، الذي مل ياأت بع���د ليخل�س الواقع 

العربي م���ن هزائمه، حت���ى اأن الراوي ينهي 

معظم حكايات الرواي���ة، بقوله: » فاإىل لقاء 

قري���ب اأيها ال�شديق ال���ذي مل اأره، انتظرين 

غ���دا لأكم���ل ل���ك نب���اأ ال�شفين���ة«، وال�شديق 

الذي مل يره اإمنا هو الإن�شان العربي املت�شلح 

بالوع���ي واملعرفة واملروءة والبطولة والب�شالة 

والأ�شال���ة، تلك القيم التي ت�شكل هويته وقت 

الأزمات؛ ذل���ك اأن » الهوية تظهر وفق القيم 

التي بني���ت عليها يف اأوق���ات الأزمات، �شواء 

الداخلي���ة اأو اخلارجية؛ فه���ي العامل املوحد 

واملف���رق، اإنها تعرب عن القي���م الثقافية التي 

يج���ب اأن يحتكم اإليه���ا يف اأوق���ات الأزمات، 

وخ���ا�شة اإذا عج���زت ع���ن حلها امل���وؤ�ش�شات 

الر�شمي���ة وال�شيا�شي���ة يف الدول���ة، اإنها تعرب 

عن الإن����شان يف اأبعاده القيمي���ة، يف اأخالقه 

القي���ود  ع���ن  بعي���دا  و�شلوكيات���ه  وثقافت���ه 

 
(((

ال�شيا�شية والعالقات القانونية اجلافة«.

- ويتج�شد البعد ال�شي���ا�شي اأي�شا يف املخطوط 

والبح���ارة  ال�شفين���ة  رب���ان  يح���اول  ال���ذي 

املحافظ���ة علي���ه، وعندم���ا �شلبت من���ه ورقة 

�شن حرب���ا �شع���واء على الأع���داء يف ال�شفينة 

الأخرى، وح����شل عليها منهم عندما �شعروا 

اأن الهزمية لحقة بهم ل حماولة، لكنه يندم 

اإذ كان علي���ه انت���زاع باق���ي اأوراق املخطوط 

ولي����شت ورق واح���دة، اإنها جت�شي���د لل�شراع 

مع الع���دو املاكر الذي جل���اأ للتفاو�س عندما 

�شعر بالهزمية النكراء �شتلحق بهم، وعندما 

ا�شتدرك ربان ال�شفينة اخلطاأ الذي وقع فيه 

بقبوله التفاو�س مع العدو، وهو املنت�شر كان 

الوقت قد م�شى، واأخذ العدو يف جتهيز عدته 

وعت���اده، وا�شتع���داده للح���رب، ولذلك يقول 

الرب���ان: »كان يف اإمكانن���ا اأن نح����شل عل���ى 

املخطوط كل���ه، كيف خدعني ذل���ك الثعلب، 

وجعلني اأتنازل عن تلك الرغبة، كيف جعلني 

 
(((

اأقبل بذلك ال�شيء املتوا�شع«.

وهذا جت�شي���د لل�شراع العربي م���ع الأعداء؛ 

ا�شتثم���ار  ل يح�شن���ون  ينت����شرون  فحينم���ا 

املف���او�شات  يهدرون���ه يف  ب���ل  انت�شاره���م، 

ال�شائعة، التي تذهب باحلقوق هباء منثورا، 

بل يلتف عليهم الع���دو، ويحولهم جلوا�شي�س 

يتاآم���رون عل���ى اأوطانه���م يف �شبي���ل حتقي���ق 

عبد الغني بوال�شك: بحث الهوية والختالف بني التوا�شل والت�شادم، من�شور �شمن   (1(
كتاب » ال�شوؤال عن الهوية » من�شورات الختالف اجلزائر 2016، �س 61 

دلل خليفة: امل�شدر ال�شابق �س 33   (2(
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اأغرا�شه���م الذاتي���ة؛ فق���د ح���دث م���ع ربان 

ال�شفين���ة بعدما حق���ق ن�شرا عل���ى الأعداء؛ 

فق���د جل���اأ للتف���او�س م���ع العدو، ب���ل وحتول 

جا�شو�شا عل���ى وطنه و�شفينت���ه وخمطوطه، 

فاأخ���ذ يتف���او�س �شرا مع مبع���وث العدو دون 

اأو املراق���ب،  اأو البح���ارة  امل���ارد  ي����شرك  اأن 

مم���ا جعل البحار القدمي ي����شاب بالده�شة، 

ويت�شاءل قائال: » كن���ت مدهو�شا واأنا اأ�شتمع 

اإىل تلك املحاورة، لقد تغي الربان كثيا، مل 

يطراأ على بايل اأنه �شيتخذ جا�شو�شا اإىل هذا 

، وي�شتمر الرب���ان يف غيه وت�شليله 
(((

احل���د «

للبحارة بعد اأن قرر التفاو�س �شرا مع �شفينة 

الأعداء، وعلى الرغم من خروجه منت�شرا، 

اإل اأن���ه مل مير عام���ان على ه���ذا النت�شار، 

و�شرع يف التفاو�س م���ع العدو على املخطوط 

الق���دمي؛ لذلك يقول الرب���ان للبحار القدمي: 

»اأرى اأن���ه قد جاء الوقت الذي نفاو�شهم فيه 

وننه���ي تلك احلروب والهجم���ات التي كادت 

 
(((

حتولنا اإىل قرا�شنة«.

- وي�شتمر الربان يف التفاو�س �شرا مع الأعداء 

بعيدا عن البحارة واملارد، الأمر الذي يف�شح 

في���ه الراوي »البح���ار الق���دمي« كل اخلائنني 

الذين يعملون �شد م�شالح اأوطانهم ل�شالح 

الع���دو، بغية حتقيق م���كا�شب �شخ�شية لهم، 

وهذا الأمر جعل البحار القدمي ي�شعر بخيانة 

الربان؛ فيقول عن الربان يف ر�شالته: »�شعرت 

اأن���ه خانن���ي خيان���ة كب���ية، اإذ اأخف���ي على 

ط���وال تلك امل���دة اأنه اتفق مع ذل���ك الر�شول 

عل���ى الع���ودة، اأذك���ر اأنن���ي متني���ت اأن اآخذ 

بتالبيب���ه، واأل�شق���ه باجل���دار، واأوؤنبه ب�شدة 

عل���ى تلك اخليانة، اأو اأن اأت����شارع معه قرب 

نف�شه �س 46   (1(
نف�شه �س 61   (2(

حاف���ة ال�شفينة، فاألقي���ه يف البح���ر، واأتركه 

، وي����شل الأمر 
(((

ي�شع���د كاله���رة املبلول���ة« 

بالرب���ان اخلائ���ن اأنه يبيع املخط���وط للعدو، 

وهنا يف�شح الراوي ممار�شات هوؤلء اخلونة 

الذين يبيعون اأوطانهم واأر�شهم بثمن بخ�س، 

ل�شيما بع�س ال�شخ�شيات ال�شتبدادية التي 

مت���ار�س القه���ر يف اأوطانها، وتقم���ع الأبرياء 

والوطني���ني، الذي���ن يدافعون ع���ن �شفينتهم 

وخمطوطهم وقيمهم الفكرية والإن�شانية.

2- البعد االجتماعي: 

- متث���ل ه���ذا البع���د يف التباي���ن الجتماع���ي بني 

الرب���ان والبح���ارة الب�شطاء، ف���الأول ميلك كل 

�شيء، ولك���ن البح���ارة ل ميلك���ون �شيئ���ا غ���ي 

قوته���م واأجوره���م الزهي���دة، حت���ى اأن بع����س 

البح���ارة الذين ي�شاب���ون بامل���ر�س اأو ال�شعف 

كانوا يخفون هذا عن الربان؟ حتى ل يطردهم 

من العم���ل وي�شتبدلهم، وعندم���ا وجدوا بع�س 

البح���ارة اجل���دد اللذي���ن ا�شتقدمه���م الرب���ان 

انتابهم اخلوف، خ�شي���ة ال�شتغناء عنهم، وقد 

تك���ررت ه���ذه املواق���ف يف اأكرث م���ن م�شهد يف 

الرواية؛ لذلك يق���ول البحار القدمي يف ر�شالته 

يف احلكاي���ة الثاني���ة: »ففه���م �شديق���ي الهزيل 

ما نواه الربان، ولكنه كان يغالط نف�شه، وياأملها 

بعدم الإقالة، بيد اأن يف داخله تخوف من ذلك 

امل����شي يجعله يحاول كت���م �شعاله كيال يك�شف 

 
(((

�شعف �شحته«.

- ومث���ل ه���ذا التباي���ن الجتماع���ي ي����شكل اأزمة 

يف وع���ي الأف���راد واجلماع���ات، حي���ث » يظهر 

�شع���ود مكانة القيم الثقافية يف اأوقات الأزمات 

الجتماعي���ة عميق���ة الأثر، ويحدث ه���ذا النوع 

م���ن الأزم���ات حينما تعج���ز م���وؤ�ش�شات الدولة 

نف�شه �س 87   (3(
)4)  نف�شه: �س 22 
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واملجتم����ع الت����ي يعتم����د عليه����ا الب�شر ع����ن تلبية 

، وهن����ا ي�شع����ر 
(((

احلاج����ات الأ�شا�شي����ة له����م «

البح����ار الب�شيط باخل����وف على م�����شيه نتيجة 

انهيار قي����م العمل، والقيم الثقافي����ة التي ت�شكل 

وعي الأف����راد واجلماعات؛ ولذل����ك يظل البحار 

الب�شي����ط خائفا من م�����شي اإقالت����ه وال�شتغناء 

عنه، اإل اأن ما يخ�شاه قد حتقق؛ فقد قرر الربان 

ال�شتغن����اء ع����ن البح����ار املري�����س، ومل ي�شفع له 

عن����ده الأعوام العدي����دة التي ق�شاه����ا معه على 

ظهر �شفينته خمل�شا له يف عمله، ومتفانيا فيه؛ 

لذلك يرثى البحار القدمي حلال البحار املري�س 

الذي اأقيل من عمله؛ فيقول عنه يف ر�شالته: » يف 

ذل����ك اليوم عندما جمع �شديقي املري�س اأمتعته 

كما اأم����ره الربان حيان����ا باإ�شارة م����ن كفه، وهو 

يق����اوم النفعال، واختباأت موؤقتا يف اأحد الأركان 

خلف املطب����خ لفرط تاأثري؛ اإذ ما كنت لأ�شتطيع 

كتم �شع����وري بال�شفقة علي����ه، واأعلم اأن ذلك قد 

يقتل����ه هم����ا، ث����م خرجت م����ن خمب����اأي، فراأيت 

ظه����ره النحيل يبتعد �شريع����ا، اإذ تتخطى �شاقاه 

النحيلتان لوح اجل�شر الذي كان يهتز قبل هنيهة 

 
(((

حتت اأقدام اأولئك البحارة اجلدد«.

وهك���ذا جن���د التباي���ن الجتماع���ي ط���وال 

الرواية وا�شحا بني طبقتني على ظهر ال�شفينة؛ 

الأويل طبق���ة الرب���ان واأعوان���ه، والثانية طبقة 

البح���ارة الب�شط���اء الذي���ن يقتات���ون م���ن هذا 

العمل، ولي�س له���م م�شدر �شواه؛ لذلك ميار�س 

معهم الربان كل اأن���واع القهر وال�شتبداد. وهو 

جت�شيد للطبقية الجتماعي���ة يف الواقع العربي 

بني من ميلكون كل �شيء، ومن ل ميلكون �شيئا، 

مع غياب قيم احلق والعدل وامل�شاواة بني اأفراد 

املجتمع.
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