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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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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

13 �شعيد يقطني ـ املغرب  من اأجل تفكري ن�شقي 

متـــون 

17 دِّ يف �شعر نزار قباين مقاربة حتليلية نقدية  �شامي ح�شني علي الق�شو�س  املفارقة وِخَطاب ال�شِّ

37 الالمنتمي واخرتاق الّنموذج املو�شوف)مقاربة ثقافية يف ال�ّشعر اجلاهلي(   خل�شر هني 

55 جتليات ال�شورة يف �شعر �شالح الزهراين درا�شة يف الت�شكيل والدللة   حممد �شالح حماد احل�شيني 

 دللت  

79 العوامل املمكنة يف الرواية التاريخية قراءة يف رواية القر�شان   لولوه ح�شن العبد اهلل 

95 �ُشَنُ الّن�س َنحَو تاأويل �شو�شيولوجي للعالمة ال�ّشردية الّنقد العربّي احلديث مثال   خالد علي يا�س 

109 اخلطاب القيمي يف الق�شة القطرية الإ�شكالية... واملمار�شة   رامي اأبو �شها 

129 وظائف متثيل اخلطاب الغريي يف الرواية وفق املنظور الباختيني   اأم ال�شعد حياة 

�سياقات 

143 �شيميائيات الأن�شاق احلية: من العالمات الع�شبية اإىل الن�س اجليني   ح�شيب الكو�س 

165 عادل فتحي ريا�س  البناُء النَّ�َشقّي يف القراآن مفهومه وتطبيقه النحوي  
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لغويات 

189 احممد املالخ  التوا�شل: اأ�ش�شه الل�شانية ومقت�شياته املعرفية  

207 ال�شتماع من منظور الكتابة ول�شانيات املنطوق   عبد ال�شالم ال�شيد حامد 

225 بالغة الإقناع يف �شور اخلطاب املقامة اجلرجانّية للهمذاين اأمنوذجا   حمّمد النا�شر كّحويل 
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دعوة للمشاركة
يف العدد القادم )ربيع 2017( حول مو�شوع

» نظرية ال�سياق «



دالالت أنساق
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العوالم املمكنة في الرواية التاريخية
قراءة في رواية )القرصان(

 

لولوه ح�سن العبد اهلل

ق�سم اللغة العربية جامعة قطر

املعهد الوطني لّلغات واحل�سارات ال�سرقية – باري�س

Lolwa.alabdulla@qu.edu.qa

تاريخ اال�ستالم: 2013/7/12

تاريخ القــــــبول: 2017/9/5

امللخ�ص :

متثـــل نظريـــة العـــوامل املمكنة حتـــوال يف درا�سات التخييل، خ�سو�سا ما يتعلـــق بال�سرد؛ فهي حتـــاول الك�سف عن تلك 

املناطق الفا�سلة بني عامل الواقع اخلارجي، وال�سدق الن�سي، واخليال. والعوامل املمكنة يف اأ�سلها نظرية فل�سفية، ولهذا 

تندر تطبيقاتها حتى يف النقد الفرن�سي الذي ن�ساأت فيه، وتعترب اأعمال اأمربتو ايكو اأحد اأهم التطبيقات يف جمال ال�سرد، 

ومتثـــل الرواية التاريخية مبا لهـــا من مرجعية وثائقية اإحدى  اأهم ال�سرديات التي تت�سابك فيها عنا�سر الواقع مع املتخيل 

لتـــ�سكل عـــوامل متعددة االأبعـــاد، ولذا �ستتم معاجلة روايـــة عبد العزيز اآل حممـــود »القر�سان« من خـــالل منظور العوامل 

املمكنة؛ للك�سف عن هذه االأبعاد وما متثله يف الرواية التاريخية يف قطر.

الكلمات املفاتيح:

العوامل املمكنة – ال�سرد – التخييل – الواقع -  ال�سدق- القر�سان – الرواية التاريخية.
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The possible worlds in historical novel
Analytical reading in the novel of «Al Qursan» (the pirate)

Lolwa Hassen I A Al-Abdulla 
Qatar- University

Institut national des langues et civilisations orientales - Paris
Lolwa.alabdulla@qu.edu.qa

Abstract:
The theory of possible worlds represents a transition in fiction studies, especially in 

narration field; it attempts to reveal those areas between the external reality world, textual 
truth, and imagination. 

The theory of possible worlds is philosophical in origin, and therefore its literary 
applications are rare even in the Anglo-Saxon or francophone criticism that produced 
it. However, the works of Umberto Eco were one of the most prominent applications 
in this context. The historical novel, with its documentary reference, represents one of 
the most important narratives that combine reality elements with imagination to form 
multidimensional worlds. By studying «The Corsair», a historical novel by Abdul Aziz Al 
Mahmoud, we are trying to reveal these dimensions through the perspective of possible 
worlds, passing – at the same time – over the representations of historical narrative in 
Qatar.

Key word:
Theory, worlds, fiction, narration, reality,, literary, Al Qursan 
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متهيد 

ك�سفـــت ال�سنوات االأخـــرة عن اإنتـــاج روائي خليجي 

اتـــ�سم ب�سمتـــني رئي�ستـــني، همـــا الزخـــم الفنـــي الكبر، 

والنـــ�سج يف الروؤيـــة واخلطـــاب، وميكن اأن نقـــراأ هاتني 

ال�سمتـــني باعتبارهما من متظهـــرات ال�سياق املنتج لهذه 

النـــ�سو�س؛ فالروايـــة ال ميكـــن قراءتهـــا خـــارج ال�سياق 

الـــذي اأنتجها حتى واإن بـــدت منغلقة علـــى عاملها؛ فاإنها 

–بال�سرورة - منفتحة على �سروط اإنتاجها. 

ومـــن خالل هذيـــن ال�سياقـــني ميكن قـــراءة الرواية 

اخلليجيـــة باعتبارها خطابا متعلقا ببيئته، هذا اخلطاب 

الـــذي يلزمنا لروؤيته ب�سكل وا�سح اأن نو�سع دائرة الروؤية؛ 

كـــي نتمكن من اإحداث عالقات متباينة داخل م�ستوياته، 

هذه العالقات قد تكون عالقات م�سابهة اأو مقابلة، لكنها 

�ست�سهم -حتما- يف تو�سيح جزء من خ�سائ�سه. لذا من 

املهّم اأن تتنـــوع القراءات املبنية على النظريات ال�سردية 

احلديثـــة، والتي تفتـــح املجال وا�سعـــا الإ�ساءة الن�سو�س 

ال�سردية باأفكارها ومعطياتها.

واأحـــد هذه املكونـــات التي تقوم عليهـــا عملية ال�سرد 

هـــو التخييـــل بو�سفـــه اخليط الـــوا�سل ما بـــني عنا�سر 

احلكي، والذي قد ياأخذ املغامرة ال�سردية اإىل اأبعد مدى، 

اإال اأنـــه يظل وفيا للواقع؛ فمنـــذ اأن �سرب )اأفالطون( يف 

جمهوريته م�سطلح )املحاكاة( يف تف�سره للفن، بدا ذلك 

انفتاحا على املعطى املكـــّون للعمل االإبداعي، وقد خالفه 

)اأر�سطـــو( يف مفهوم )املحـــاكاة /mimesis( م�سيفا 

اإليهـــا مفاهيـــم جديـــدة، اإذ الفـــن -يف نظـــره- حماكاة 

للواقع الكائن، اأو الـــذي ميكن اأن يكون، اأو الذي يفرت�س 

اأن يكـــون، ومل يكن ذلـــك �سوى متا�ّسا مبـــا�سرا مع فكرة 

التخييـــل، تلـــك الفكرة التـــي اأ�سبح لهـــا تاأ�سيل فل�سفي 

مت�سعب يف الفكر االإغريقي، ومن بعده الفكر االإ�سالمي، 

وباالأخ�ّس ما متّخ�ست عنه نظرية حازم القرطاجني.

ومـــن ثم ظّلت الفل�سفة هي املنطلق الذي اتكاأت عليه 

نظريـــات التخييـــل، وبقيت وفيـــة له حتـــى يف تطبيقاتها 

االأدبيـــة، كذلك كان احلال مـــع نظرية )العوامل املمكنة( 

التـــي وجدت طريقها للفكر الغربـــي يف �سبعينيات القرن 

املا�سي كنظرية فل�سفية، ثم تبلورت يف �سكل نظرية اأدبية 

علـــى يد )توما�س بافيـــل/ Thomas Pavel( يف كتابه 

 بعد ذلك. 
)1(

)عامل التخييل(

وتفرت�س نظرية العوامل املمكنة وجود عامل واقعي هو 

العامل الذي نعيـــ�سه، وعامل اآخر ممكـــن الوجود، اأو »هو 

؛ فهي بذلك 
)2(

بديـــل ذو م�سداقيـــة للعـــامل احلقيقـــي«

تعتمد مبداأ االإحالة واملرجعية، وتناق�س مفاهيم ال�سدق، 

والكـــذب، وامل�ساكلة، وغرها؛ ولـــذا فهي تقطع �سوطا يف 

تلّمـــ�س البعـــد التخييلـــي، وعالقتـــه بالواقـــع يف االأعمال 

االأدبيـــة وال�سردية منها على وجه اخلـــ�سو�س، والتخييل 

حـــ�سب املعاجم الفرن�سية هو ال�سور العقلية التي ي�سكلها 

الذهن لتمثيل الواقع، �سواء كان هذا الواقع قابال للحدوث 

الفعلي اأو غر قابل للحدوث لكنه ميثل عن�سرا رئي�سا يف 

.
)3(

عملية االإبداع واالإدراك

لكـــن هذه النظرية -كما ذكـــر- ظّلت وفية جلذورها 

املنطقيـــة حتـــى يف حقلهـــا االأدبي؛ لذلك بقيـــت مفاهيم 

ال�سدق، والكذب، واملطابقة مع الواقع، واالإحالة، واجلهة 

Modalité، وغرهـــا تلّح علـــى التطبيقات االأدبية لهذه 
النظريـــة؛ مما قلـــ�س هـــذه التطبيقات علـــى الن�سو�س 

االأدبيـــة وال �ّسيما ال�سردية؛ رمبـــا الأّن مبحث التخييل هو 

(1) Thomas Pavel, Univers de la fiction, Edition de Seuil, Paris 
1988.

(2) Francoise Lavocat, La Theorie Litteraire Des Mondes Po -
sibles, CNRS, Paris, 2010, page 5

()) راجع على �سبيل املثال:
1. Paul Robert: dictionnaire alphabétique analogique de la 

langue française , du nouveau littré le robert, parie XI 
france, 1977,tome3, p598.

2. larousse parie, Jean pierre mével, genevière 
hubelot...:larousse de la langue française, librairie, 1977, 
tome1, p934.

3. Patrik Bacry, Hilene Houssemaine...:larousse dictionnaire 
hubelot, imprimé en france, 1999,P782. 5



82
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

مبحـــث فل�سفي يف االأ�سا�س، ويّظـــل متعلّقا غالبا مب�ستوى 

املفاهيم. 

وتبقى مفاهيم »امربتو ايكو« عن العوامل املمكنة هي 

االأكرث حـــ�سورا يف اجلانب التطبيقي لهذه النظرية، وقد 

 
)1(

انبثقت عن جهود )Thomas Pavel توما�س بافيل(

يف العـــوامل املمكنة طائفـــة اأخرى من الـــدرا�سات تبناها 

جيـــل الحق من النّقـــاد، حاولوا تطبيق هـــذه النظرية يف 

امليدان االأدبي؛ فوجدنا موؤخرا كتاب )فران�سواز الفوكا/ 

( الذي جمعت فيه عددا من 
)2(Francoise Lavocat

املحـــا�سرات، التـــي دارت �سمن حلقـــات بحثية جرت يف 

جامعـــة ال�سوربون بني عامـــي )2006/2005(، وتطرق 

فيهـــا عدد من النقـــاد ملناق�سة مباحـــث خمتلفة يف اإطار 

التطبيق االأدبي لنظرية العوامل املمكنة.

ويف كتابه الرائد )Lector in fabula( القارئ يف 

احلكاية، يتلقف )امربتو ايكو( هذه النظرية من ميدانها 

املنطقـــي ليدخلها يف عامل القـــارئ النموذجي، م�ستغرقا 

يف تنـــاول دور هذا القارئ يف تلّمـــ�س العوامل املمكنة التي 

تنطوي عليها الن�سو�س ال�سردية.

العوامل املمكنة والقارئ يف احلكاية - اأمربتو اأيكو.

املقاربة التي تبّناها ايكو تعتمد على اجلمع بني العوامل 

املمكنة والن�س ال�سردي بعيدا عن املفاهيم املجردة التي 

يعتمدها الفال�سفة للعامل املمكن، والذي هو يف نظر ايكو 

 ،
)3(

»�سروري لكـــي يـــ�سح الـــكالم على توقعات القـــارئ«

وهو عامل يكت�سب وجوده من خالل الن�س، وقوامه اأفراد 

يتمتعون بخ�سائ�س معينة؛ لذا يذهب ايكو اإىل اأّن العامل 

املمكن هو عامل احلكاية، مقابل العامل »الواقعي« املتحقق 

واالأدب  املقارن  االأدب  يف  متخ�س�س  جامعي  واأ�ستاذ  روماين،  اأدبي  ناقد   (1)
الفرن�سي.

(2) امل�سدر ال�سابق.
(() Umberto Eco, Lector in fabula, Le role du lecteur, traduit 

de l`Italian par Myriem Bouzaher, Grasset, Paris 2015; 
pqge 157. 

بالفعل، والذي هو بال�سرورة العامل املرجعي، اأو االإحايل، 

حيث » ل وجود لعـــامل �سردي م�ستقل متاما عن العامل 

. والعامل املمكن هو ح�سب ايكو »بناء ثقايف« 
)((

الواقعـــي«

يتكـــون من نظام مـــن االأبنيـــة عمادها البنـــاء املرجعي، 

الذي ال ميثل العامل الواقعي املجرد فح�سب، بل ما ي�سبغه 

 عليه مـــن معطيات مو�سوعته وثقافته؛ فالعامل 
)5(

القارئ

املمكـــن ليـــ�س معطى جاهـــزا ولكن من الـــ�سروري ربطه 

مب�ستـــوى التلقـــي كي يت�سنـــى اإدراكـــه، ال �سّيمـــا اأّن مبداأ 

امل�ساكلة Vraisemblance من املبادئ التي تنه�س بها 

فكرة العوامل املمكنة، ويعد ذلك اإحالة مبا�سرة للواقع.

ورغـــم اأّن ايكـــو مل يحـــدد خطـــوات اإجرائيـــة لقارئه 

النموذجـــي اإاّل اأّنـــه ا�سرتط فيه مبدئيـــا الكفاية اللغوية، 

والكفاية املو�سوعية، لكن ذلك يجعلنا نت�ساءل اإذا ما كان 

الو�سول اإىل العوامل املمكنة ا�سرتاتيجية تاأويلية بالدرجة 

االأوىل؟

هـــذه النقطة التي تدفع بالدور االأكرب للقارئ يف فهم 

وروؤية العـــامل املمكن، توقـــف عندها البعـــ�س باعتبارها 

اإ�سكاليـــة تلحـــق بفكرة تطبيق العـــوامل املمكنة من خالل 

القارئ، اإذ يطـــرح هنا عبدالفتـــاح احلجمـــري ت�ساوؤله: 

»هـــل تكمـــن معطيـــات العـــامل املمكـــن �سمـــن البنيـــات 

اخلطابية والن�سيـــة للحكاية، اأم �سمن حلظة النتظار 

التي ت�سّكل الأفق التوقعي للقارئ النموذجي؟ وبتعبري 

اآخر: هل لت�سور العامل املمكن عالئق مب�ستوى الكتابة 

)((

؟ اأم مب�ستوى القراءة ؟«

يدرك ايكو جّيـــدا هذه االإ�سكالية وهـــو ينّظر للعوامل 

املمكنة من جهة دور القارئ، اإال اأنه يفرت�س اإدراكا موازيا 

مـــن ناحية املوؤلف حلظـــة اإنتاج الّن�س؛ فـــرى اأّن املوؤلف 

ي�ستح�سر يف ذهنه قارئا منوذجيا ويفرت�س وجوده. على 

(4) نف�س املرجع ال�سابق، �س168 .
(5) واملق�سود به هنا القارئ النموذجي.

(6) عبد الفتاح احلجمري، تخيل ال�سرد والعوامل املمكنة، 
www.saidbengrad.net/al/n7/12.htm
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اأّن تطبيقا مماثال على الرواية حمل الدرا�سة، رمبا يدفع 

باجتـــاه روؤية اأكرث عمقا لـــدور القارئ يف تـــ�سور العوامل 

املمكنة.

هنـــا يجـــدر بنـــا اأن نتـــ�ساءل يف اإطار العـــامل املمكن 

- الـــذي هـــو عامل ممكـــن الوقـــوع - مـــاذا عـــن الرواية 

التاريخيـــة التي تتخذ من التاريخ مرجعا لها ؟ هنا يقارن 

ايكـــو بني العـــامل احلكائـــي )املمكن( والعـــامل املرجعي؛ 

فـــرى اأّن الروايـــة التاريخيـــة تتطّلب اإحالتهـــا اإىل عامل 

، وهنا جتري املقارنة لدى القارئ 
)1(

املو�سوعة التاريخية

بني ما يقروؤه وبني عـــامل احلكاية، ورمبا اختلف ما يجده 

عّمـــا يرويه عـــامل املو�سوعـــة؛ في�ستقـــر لديه عندهـــا اأّن 

ما يقروؤه هو رواية خيالية ذات مرجعية تاريخية.

ومـــن اجلديـــر بالذكـــر اأن هـــذا املفهوم ليـــ�س ببعيد 

مّما اأ�سار اإليه عبداهلل اإبراهيم يف اإطار بحثه عن الرواية 

التاريخية – والتي يوؤثر ت�سميتها رواية التخييل التاريخي 

– اإذ يتحدث عن ثنائية حتملها الرواية التاريخية، تتعّلق 
بثنائيـــة اخلطابـــني الروائي والتاريخـــي، »فاملـــوؤرخ يظّل 

متحـــّركا يف جمـــال املرجع، اأّما الروائـــي، فاإّنه واإن رجع 

اإىل الواقـــع ما�سياً اأو حـــا�سراً، يظّل خطابه مندرجا يف 

 
)2(

حقل التخييل«

ومن هـــذا املنطلـــق �سوف تعتمد هذه الـــدرا�سة على 

روايـــة )القـــر�سان( للروائـــي القطـــري عبدالعزيـــز اآل 

حممـــود، تلك الرواية الـــ�سادرة يف طبعتهـــا االأوىل عام 

2011، والتي تطرح نف�سها كرواية تاريخية. 

ويف االإطـــار نفـــ�سه �ستحـــاول الـــدرا�سة االإجابـــة عن 

التـــ�ساوؤالت التالية: ما هي العـــوامل املمكنة التي ت�سنعها 

هـــذه الرواية ؟ وما البناء التخييلي الذي اعتمدته؟ و اإىل 

اأّي مدى يلعب القارئ دورا يف اإبراز هذه العوامل ؟، 

(1) Umberto Eco, Lector in Fabula, page 207
(2) عبداهلل اإبراهيم، التخّيل التاريخي، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بروت، 

الطبعة االأوىل٢٠١١، �س٩ .

و�ستعتمد الدرا�سة حموريـــن اأ�سا�سيني يقومان على : 

اأّمـــا �سوؤال اخلطـــاب  �سوؤال اخلطـــاب، و�سوؤال التلقـــي، 

ف�سنعتمـــد فيه مقاربـــة �سيميائية تداوليـــة تاأويلية، ترّكز 

علـــى العالقات التـــي تبنى ما بـــني الرتاكيـــب والدالالت 

التي حتيـــل عليها، وما بينها وبني ال�سّيـــاق الذي اأنتجها. 

وتنطلـــق هذه الروؤية اأوال من البحـــث يف داللة الرمز، ثم 

تتـــ�سع لتبحث يف داللة ال�سياق؛ فتطرح بالتايل اإ�سكاليات 

تداوليـــة اأو تاأويلية. اأّما فيمـــا يخ�س �سوؤال التلقي ف�سوف 

تعتمـــد هذه الـــدرا�سة االأطروحات التـــي تبّناها )امربتو 

ايكـــو(، مركزة على جانب التلقي يف هذه النظرية، والتي 

تعتمـــد يف جّلها على القارئ النموذجـــي، الذي تكال اإليه 

مهمة ا�ستجالء العوامل املمكنة يف الن�س ال�سردي .

اأوال : البنية اخلارجية :

متثـــل البنية اخلارجية للرواية عن�سرا بارزا يف تلقي 

النـــ�س ومـــن ثم يف بنـــاء العـــامل املتخيل لـــه؛ فالعتبات، 

املتمثلـــة يف : العنـــوان، االإهداء،املقدمـــة، الهوامـــ�س اإن 

ّمـــا العنـــوان فيتبـــدى كبنيـــة �سطحيـــة كا�سفة 
ّ
وجـــدت، اأ

للّنـــ�س؛ فهو املدخل، اأو املثر الب�سري، اأو ال�سمعي االأول 

الذي يظهر للقارئ؛ فيفتح اأمامه عاملا يرت�سم يف خميلته، 

يبـــداأ يف ت�سّور مالمح هذا العـــامل، ويبني عليه تاأويالته 

وافرتا�ساتـــه، وقـــد اكت�سبـــت �سيميـــاء العنـــوان وغرها 

مـــن العتبـــات اأهمية كربى مـــن خالل اإ�سهامـــات جرار 

جينيت يف كتابه )العتبـــات/ Seuils( حيث ق�سّمها اإىل 

عدة اأنواع.

علـــى اأّن العنـــوان – ملـــا لـــه مـــن اأهميـــة – بـــرز يف 

االآونـــة االأخرة كحقل م�ستقل بذاتـــه، وي�ستقطب اهتمام 

عدد مـــن الباحثني، منهـــم بع�س الباحثـــني املنتمني اإىل 

 Ecole normale( مدر�سة املعلّمـــني العليا الفرن�سيـــة

superieure( عـــرب �سل�سلـــة مـــن احللقـــات البحثيـــة، 
التي نظمت بـــني اأعـــوام 2007-2010، حيث متخ�ست 
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هـــذه احللقـــات عـــن اإ�سدار كتـــاب )�سناعـــة العنوان / 

La fabrique du titre(، وهـــو موؤلـــف مـــن جمموعة 
 ،Titrologie مقـــاالت مـــوؤ�س�سة لعلـــم درا�سة العنـــوان

هـــذا امل�سطلح الذي تردد ذكره كثـــرا يف عتبات جرار 

جينيـــت، وتذهـــب هـــذه الـــدرا�سات اإىل النظـــر للعنوان 

نظـــرة جنو�سية generique؛ ما يعنـــي اأّننا ب�سدد علم 

لـــه مباحثـــه وق�سايـــاه ومو�سوعاتـــه وت�سنيفاتـــه اأي�سا، 

درا�سة  اإىل 
)1(

املـــوؤ�س�سني- -حـــ�سب  جلهـــا  ينـــ�سرف 

وظائـــف العنوان وبنائه يف الفنون االأدبية ال �سيما الفنون 

الت�سكيليـــة مـــن خالل مـــر�سد يعنى بـــدرا�سة كل ق�سايا 

. L
,
observatoire du Titre العنوان

فـــاإذا �سّلمنـــا باعتبار توقعات القـــارئ )ح�سب ايكو( 

عامـــال موؤ�س�سا للعوامل املمكنة يف الّن�س، حينئذ قد تبدو 

قراءة العنوان اأمرا ملّحا يف �سياق ا�ست�سراف هذه العوامل 

يف الروايـــة، حيث تـــ�سّكل مدخـــال لهذا العـــامل اأو ذاك، 

وبالتـــايل حت�سر النـــ�سو�س املوازية هنـــا كبنى مو�سحة 

للن�س، ف�سال عن كونها عن�سرا موؤ�س�سا للعامل املمكن يف 

ذهـــن القارئ واإذا �سئنا اأن نذهب اإىل الن�سو�س املوازية 

paratextes بحـــ�سب جـــرار جينيت فـــ�سوف نكتفي يف 
هـــذا املقام بالعنوان والغالف وما تـــ�سّدره من معلومات 

تتعّلق بالرواية.

العـــوامل  وبنـــى  التاأويـــل،  مدخـــل  العنـــوان  اأول : 

املمكنة:

العنــــوان بو�سفــــه »جمموعة من الــــدوال الل�سانية« – 

 تــــوكل اإليه عدة وظائف يف �سياق دوره 
)2(

-Hock ح�سب

كن�س مواز، من هذه الوظائف كما يورد جينيت، التعريف 

بالعمل، وتعيــــني حمتوياته، واإعطائه قيمة قد تكون جذب 

القــــارئ، وهــــي قيمة ذات بعد ت�سويقــــي، وهي يف ذلك قد 

تكون عنوانا ي�سي باملو�سوع، اأو عنوانا يك�سف عن فكرة،

(1) Titrologie : une approche genetique, https://giga.hypotheses.org
(2) Gerard Genette, Seuil, Paris, 2002, page 80

واإذا ما اعتمدنـــا علـــى هـــذه الوظائف التـــي حددها 

جينـــت؛ فاإننـــا جنـــد اأن العنوان هـــو الذي يحـــدد وجهة 

التخييـــل، ومـــن ثم العـــوامل املمكنة التي تبـــداأ يف ت�سكيل 

عنـــوان  يطالعنـــا  الروايـــة  هـــذه  ويف  القـــارئ،  ذهنيـــة 

)القـــر�سان( كعنـــوان رئي�س، دون اأن تعـــزز هذا العنوان 

عناويـــن اأخـــرى م�سانـــدة اأو فرعيـــة، مما يجعـــل العامل 

املتخيـــل الذي بداأ يف التـــ�سكل داخل ذهـــن القارئ يقف 

عند حـــدود االإحـــاالت العامة مل�سطلـــح القر�سنة، الذي 

يرتبـــط بعوامل البحـــر واحلرب، ولي�س علـــى القارئ هنا 

�سوى االنتظـــار كي تـــ�سدق توقعاتـــه، اأو اأن يجد االإجابة 

عن ت�ساوؤالته حول �سخ�سية القر�سان؛ فيم�سي يف عملية 

القراءة �سعيا الكت�ساف عامل اأخذ ينفتح اأمامه، وهنا تبداأ 

مالمـــح العامل املمكـــن )الروائي( يف التـــ�سّكل يف ذهنه،  

بعـــد اأن منحه العنـــوان هنا اإ�سارة البـــدء يف ر�سم ت�سور 

لهـــذا العامل، وهو هنا عامل قد تتحالف فيه الفانتازيا مع 

معطيات التاريخ يف �سورة تقرتب اإىل عامل العجائب، مبا 

يحويه مـــن اأفكار عن القرا�سنة، الذيـــن يجوبون البحار 

ومغامراتهـــم بحثا عن املـــال، والـــرزق، و�سراعاتهم مع 

اأعدائهم على �سطح املاء.

هـــذا امل�ستوى من التاأويل ينكـــ�سف للقارئ من خالل 

مطالعـــة العنـــوان رمّبا للوهلـــة االأوىل، قبـــل الرجوع اإىل 

املو�سوعـــة التاريخيـــة للقارئ، اإذ ينفتـــح املعطى الل�ساين 

املـــوؤ�س�س للعنوان على املعطى الـــداليل املختزن يف العقل 

اجلمعـــي للقارئ، مكّونا بداية العامل املمكن؛ فهذا العامل 

باعتبـــاره من ثمـــار التخييل ال بّد لـــه اأن يتماهى مع فكر 

املتلقي منذ القراءة االأوىل التي تاأخذ يف االنفتاح اأمامه. 

والقـــراءة نـــ�ساط ذهنـــي تفاعلـــي؛ فثمة مـــر�سل هنا هو 

الكاتب، وثمـــة مر�سل اإليه )القارئ(، وثمة حكاية تروى، 

اء( امل�سبعة،  مبا ت�ستح�سره من دالالت »احلكواتي« )احلكَّ

اإذ ينفتح التخييل على عوامل واإن بعدت عن الواقع اإال اأنها 

حتيل اإليه وتكّون مرجعيته.
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اإًذا، ميتلـــك العنوان تلك ال�سطوة الداللية – اإن جاز 

التعبـــر- اإذا ما تهّياأ له قارئ نهـــم، اأو منوذجي -بتعبر 

ايكـــو- اعتاد على اقتحـــام العوامل ال�سرديـــة مبا ت�ّسكلت 

لـــه من خربة وثقافة تتيح لـــه اأن يذهب بعيدا يف مغامرة 

القراءة.

تتحرر روايـــة القر�سان من عـــبء اال�ستهالل وتدفع 

بنف�سها مبا�سرة يف عامل القارئ؛ فهي تطرح نف�سها فقط 

من خـــالل الغالف علـــى اأّنهـــا رواية تاريخيـــة، وال تعمد 

اإىل ا�ستهـــالل بغر�س القطيعة - كمـــا جند يف عديد من 

-، اأو التماهي مع العـــامل الواقعي؛ فهي اإّما 
)1(

الروايـــات

تفـــرت�س �سدقـــا وت�سليمـــا مطلقا من جانـــب القارئ من 

خـــالل التمرت�س خلف هذا التو�سيـــف )رواية تاريخية(؛ 

اأو اأّنها تتو�ّسل االن�سياق وراء فكرة التخييل من حيث كونها 

)روايـــة(؛ فهـــي اإذًا تتمو�سع بني العاملـــني، عامل التخييل 

وعـــامل الـــ�سدق، باعتبار ذهـــن القارئ ينـــ�سرف غالبا 

اإىل احلكم على التاريـــخ باأّنه �سدق حم�س. وهو على اأّي 

حال مفتتح ال يخلو من املواربة وحماولة اإيقاع القارئ يف 

منطقة و�سط بـــني العاملني، وهنا رمبا تظهر بوادر العامل 

املمكن لدى املتلقي. وتبـــداأ الت�ساوؤالت تاأخذ طريقها اإىل 

ذهنـــه، هـــل ما �سيقراأ تاريخـــا حم�سا؟ هـــل ياأخذه على 

حممل الت�سليم الّتام باعتباره واقعا تاريخيا ؟ 

اأ�سئلـــة بديهية كهذه رمبـــا تنفتح علـــى جوهر ق�سية 

االإبـــداع، لكـــن هل حقاًّ يفـــرت�س هذا العـــامل التحرر من 

الزمـــن الراهن، والّنكو�س اإىل زمـــن تاريخي؟ هنا اأي�سا 

تفـــر�س اإ�سكالية الزمـــن نف�سها من خالل زمـــن الكتابة 

وزمـــن ال�سرد، اإًذا هذه القطيعة مع الوقت الراهن لي�ست 

متاحـــة باأّي حـــال من االأحـــوال طاملا اأّن القـــارئ حا�سر 

�سمن هذا الزمن؛ فهو اإذا مدعو لي�سهم مبخّيلته يف تلقي 

وتقّبل احلكاية املروية حتى واإن كانت تاريخية.

يف  ينفي  حيث  القا�سمي،  حممد  بن  ل�سلطان  الثائر(  )االأمر  رواية  يف  كما   (1)
مقدمتها اأي �سلة بينها وبني التخييل، ويقدمها للقارئ على اأّنها واقع تاريخي 

حم�س.

ثانيا : البنية العميقة : 

ينطوي الّن�س -الذي مينح نف�سه للقارئ دون تعقيد- 

على بنيـــة تخييلية تتجاوز حدود الـــ�سال�سة التي متنحها 

لغـــة الـــ�ّسرد للّن�س، �سنحاول من خالل هـــذه القراءة اأن 

نقف على هذه البنية من خالل ثالثة م�ستويات، ت�ستبطن 

اإىل حّد ما العوامل التخييلية املمكنة التي تقف خلف البنى 

الظاهرية للّن�س:

عوامل احلكاية وعوامل التاريخ.

1- القر�صان / ارحمة بن جابر

يف م�ستهـــل الروايـــة يف الغـــالف جنـــد العنـــوان 

املتـــ�سدر هـــو »القـــر�سان« )ارحمـــة بـــن جابـــر(، 

وبالّرغـــم مـــن ذلـــك،  نظـــل يف بحث عـــن �سخ�سية 

القر�سان؛ وال ن�سل جلـــواب عن ماهية وكينونة هذه 

ال�سخ�سيـــة اإال يف ال�سفحـــة 19، حني تـــ�سل �سفن 

)ارحمـــه( اإىل ميناء )بو �سهر(، وهنـــا توؤثر الرواية 

االإبقاء على املالمح االأ�سطورية لهذه ال�سخ�سية، فال 

تقطع ب�سفات حمددة لها، بينما يجري �سرد املظهر 

اخلارجي لها دون التبا�س وترّدد:

»طويـــت الأ�سرعة على ال�سفـــن ب�سرعة، وُربطت 

بال�سفـــن الأخـــرى، ثّم هبط منهـــا اأرحمة بن جابر، 

القـــر�سان امل�سهـــور الذي كان اجلميـــع يخطب ُوّده، 

والـــذي كانـــت �سمعته قد مالأت اخلـــط املالحي من 

الهنـــد اإىل البـــ�سرة ومن »اأبو �سهـــر« اإىل مدغ�سقر، 

اأيـــن  اأحـــد  الـــذي ل يعـــرف  ال�سّتينـــي  ال�ّسيـــخ  هـــذا 

اإّنـــه يقيـــم يف قلعـــة  م�ستقـــره؛ فمنهـــم مـــن يقـــول 

خـــا�سة بـــه يف الّدمـــام علـــى ال�ساحـــل العربـــي مـــن 

ا على  اخلليـــج، ومنهـــم من يقـــول اإّن له خمبـــاأً خا�سًّ

ال�ساحل القطري، وبع�سهم يقول اإّنه عقد حلفا مع 

القـــوا�سم، وله هنـــاك منزل وزوجـــة، ولكن كل ذلك 

كان حم�ض اإ�ساعات مل يتّم التاأكد منها.
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كانـــت �سرية اأرحمـــة بن جابر عبـــارة عن اأقاويل 

يتناقلهـــا البحـــارة، وهـــم يتناولـــون الـــ�ساي يف هداأة 

الّليـــل، ي�سّممـــون هـــذه الـــ�سرية كما يريـــدون وكما 

يرغبـــون، ويخلطـــون احلقيقـــة باخليـــال، فبقيـــت 

هـــذه الـــ�سرية امل�سّوهة، والقـــ�س�ض الغريبة مرافقة 

لـــه، ومل يكّلف اأرحمـــة نف�سه بت�سحيحها، بل اأبقاها 

تتحـــرك معـــه اأينما ذهـــب؛ فهي ت�سفـــي عليه نوعا 

)1(

من املهابة التي يحتاج اإليها يف عمله.«

تك�سف بنيـــة ال�ّسرد هنا عـــن الوقوف يف منطقة 

رماديـــة تتاأرجـــح بـــني العـــوامل املمكنـــة التاريخيـــة 

والعـــوامل التخيليـــة الروائيـــة ل�سخ�سيـــة اأرحمـــة بن 

جابر، فينـــاأى الراوي عن الـــ�سرد التاريخي القاطع؛ 

فبالرغـــم من كون التبئر هنـــا �سفريا، ال ينطلق من 

خـــالل اإحدى �سخ�سيـــات الرواية، واإمّنـــا يتكئ على 

�سارد عليـــم، يعرف خبايـــا ال�سخ�سيات وهواج�سها، 

اإاّل اأنـــه ال يجزم بحكاية بعينها مّمـــا يتناوله البّحارة 

عن هـــذا القر�سان، بـــل يوؤثر اأن ينحـــاز لرثثراتهم، 

واأكـــرث من ذلك؛ فهو يتـــ�سارك معهم طائفة االأقاويل 

التي يتناقلونها دون اأن يتبّنى اأحدها. رمبا �سعيا نحو 

تاأ�سي�س �سخ�سية ديناميكية لي�ست فقط يف حترّكاتها 

الفيزيائية ولكن اأي�سا يف جدلية عالقتها مع التاريخ،  

لتظـــل العوامل املمكنة –تاريخيـــة وتخيلية- متداخلة 

وي�سعب الفـــ�سل بينها، لكنها يف نفـــ�س الوقت متثل 

ن�سيجا فنيا حمكما، ال ي�سعر فيه املتلقي باأي ارتباك، 

بقـــدر ما يجد من تنـــوع ل�سرد تاريخـــي ي�سهم ب�سكل 

وا�سح يف بناء عامل تخييلي اأ�سطوري.

هذه امل�سحة االأ�سطورية اإًذا �سرورية الإعادة بناء 

ال�سخ�سيـــة علـــى اأ�س�س تتوافـــق مع معطيـــات العامل 

املمكـــن، الذي يذهب فيه القارئ اإىل خلق ت�سّور عن 

(1) عبدالعزيز اآل حممود، القر�سان، دار بلومزبري-موؤ�س�سة قطر للّن�سر، الدوحة، 
الطبعة الثانية 2012، �س20-19 .

�سخ�سيـــة يرغب يف معرفة تفا�سيلهـــا مع االحتفاظ 

مبا ميكن اأن متنحه خمّيلته عنها، حتى لو تعّلقت هذه 

الت�سّورات بال�سمات الظاهرية لهذه ال�سخ�سية.

وعلى حني يبدو مظهر ابن جابر هنا، متماهيا مع 

مظهـــره االإحايل املرجعي الذي يبدو عليه يف املراجع 

 اإذ ال غرابة فيه وال التبا�س �سوى ما ينبئ 
)2(

التاريخية

عن �سخ�سية هذا تاأثرها وهكذا لبا�سها ! 

»تاأّمل »برو�ض« �سيفه من بعيد، فقد كان اأرحمة 

يلب�ض ثوبا قطنّيا متجعّدا و�ِسخاً ي�سل اإىل منت�سف 

�ساقيـــه، وعليه نطاق و�سع فيه مـــ�سد�سني وخنجًرا 

ذهبّيـــا ثمينـــاً، ويلب�ض عبـــاءة �سوداء �سوفية، وي�سع 

على راأ�سه عمامة �سغرية بي�ساء، وله حلية اأطلقها 

ب�سكل ع�سوائـــي، ومي�سك بيده �سيًفا ل يرتكه اأينما 

ذهـــب، ويـــده الي�سرى قليلـــة احلركة ب�سبـــب �سظية 

بندقية بقيت بها منذ فرتة طويلة«

اإاّل اأّن هذا التحالف غر املعلن بني املوؤلف والقارئ 

 يدفع باجتاه اأن يلّبي 
)3(

-كما يفرت�س امربتو ايكـــو-

ال�سرد بع�سا مـــن تطّلعات القارئ من ناحية املظهر، 

فنجـــد القـــر�سان ذو العـــني الواحدة، الـــذي ذهبت 

املعارك باإحدى عينيه، فتعا�سدت �سورته اخلارجية 

(2) ورد و�سفه يف املراجع التاريخية كالتايل: »لقد كان رحمة يرتدي مالب�س غاية 
بيته  اأنه عندما يخرج من  ومعي�سته، حتى  كانت عاداته  وكذلك  الب�ساطة،  يف 

ي�سعب على املرء اأن مييزه بني اأتباعه، فمالب�سه رثة قذرة، وغطاء راأ�سه كوفية 

التي مل  اأطرافه االأربعة  راأ�سه، وج�سده نحيل وكذلك  مهرتئة تن�سدل من فوق 

تخل من طعنة خنجر اأو حربة اأو اإ�سابة من ر�سا�سة« .

يو�سف اإبراهيم العبداهلل، رحمة بن جابر اجلالهمة وعالقاته بالقوى ال�سيا�سية يف 

اخلليج العربي، دورية )وقائع تاريخية(، مركز البحوث والدرا�سات التاريخية، 

كلية االآداب، جامعة القاهرة، يناير، 2008، �س189 .

ا فاإّنه  ()) يذهب امربتو ايكو يف )القارئ يف احلكاية( اإىل اأّن » املوؤلف اإذ يكتب ن�سّ
تلبث  الفر�سية  اأّن هذه  النموذجي، وطاملا  ي�سوغ فر�سية حول ت�سّرف قارئه 

متعّلقة  الفر�سية  برغم ذلك التكون هذه  بوجوده،  وياأمل  القارئ  يتوقعه  عاملا 

اأن  يكتب ميكن  من  نوايا  كانت  ولئن  النف�سانية.  املوؤلف  بحالة  واإمّنا  بالّن�س، 

يف  ن�سرع  حاملا  فاإّننا  ن�سية،  ا�سرتاتيجية  يف  مندغمة  اأو�ساف  هيئة  يف  تعّمم 

نتعاطى  و�سع  يف  ن�سر  الّن�س،  يتجاوز  فيما  املمكنة  القارئ  توّقعات  و�سف 

نقدية«.  فر�سية  هيئة  على  واإن  القارئ،  حّققها  التي  املمكنة  العوامل  مع  فيه 

�س224.
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مـــع ما يحمله مـــن �سمات املهابة التـــي يثرها يف من 

حوله، لتكتمل بذلك الـــ�سورة التي يفرت�سها القارئ 

عن هذا القر�سان .

»اأّما وجهه فقد كان َينمُّ عن �ساحبه، ففيه جرح 

قـــد امتّد من جبهتـــه الي�سرى، حتى خّده اآخذا معه 

العـــني الي�سرى، و�سوته به بّحـــة وا�سحة، وقد كان 

يتحّدث ب�سوت عـــال حمّركا ذراعيه ب�سبب اأو دونه، 

وكان اإذا اأمـــر نّفـــذ رجالـــه اأوامـــره دون اأن يناق�سوه، 

فهـــم خليط مـــن العرب والبلـــو�ض والعبيـــد، وقليل 

مـــن هنود امللبـــار الذين اأ�سرهم خالل حمالته على 

 
)1(

ال�ّسفن التجارية«

لعل ما يغري بالنظر اإىل العوامل املمكنة يف رواية 

تاريخية، هو هـــذا التقابل الذي حتدثه ما بني العامل 

احلكائـــي والعـــامل املرجعـــي التاريخي، حينئـــذ تبداأ 

مفاهيم امل�ساكلة وال�سدق الواقعي وال�سدق الفني يف 

الت�سّكل يف نف�س املتلّقي، وهي ذاتها مفاهيم ال�سدق 

واحلـــدود واالإحالة التي تتبّناها العـــوامل املمكنة، اإاّل 

اأّننا يف اإطار رواية كهذه نحيل اإىل ال�سدق التاريخي 

الـــذي هو نظر الـــ�سدق الواقعي؛ لـــذا فمن الاّلفت 

للّنظـــر هنـــا اأن يطلق الـــراوي و�سف )�سائعات( على 

طبيعـــة حتركات ارحمـــة بن جابر واأماكـــن معي�سته، 

وهنـــا البد لنا اأن نتوقف اأمام لغة ال�سرد التي ت�ساهم 

ب�سكل الفـــت يف بنية هذه العـــوامل ومرجعياتها �سواء 

اأكانـــت تخييلية اأو واقعية، فكلمة �سائعات امل�ستخدمة 

هنا، تعطي بعـــدا ذا اجتاهـــني، االأول يتمثل يف �سنع 

عـــامل متخيل تتعدد فيه بنيـــة االأ�ساطر التي ن�سجت 

حـــول القر�سان، والثـــاين يحتفظ بالدقـــة التاريخية 

الأن هـــذه االإ�ساعـــات متثـــل تعـــددا للروايـــة وال�سرد 

التاريخيـــني، ،هنا تبدو حرفية املوؤلـــف يف ا�ستخدام 

(1) امل�سدر ال�سابق �س21-20 .

لغـــة ت�ساهـــم يف بنـــاء كل العـــوامل املمكنـــة يف الوقت 

نفـــ�سه، عوامل التخييل وعوامل الواقـــع التاريخي دون 

اأن يوؤثر ذلك �سلبا على البناء الفني املحكم للرواية.

واإذا ما عدنا اإىل القراءة االأولية للبنية ال�سطحية 

املتكئة على العنوان، �سنجد باأّن هذا الو�سف يتماهى 

متامـــا مـــع �سورة القـــر�سان يف الذاكـــرة ال�سعبيـــة 

التـــي متيـــل اإىل اإ�سبـــاغ �سفـــات عجائبيـــة على تلك 

ال�سخ�سية الزئبقية التي حت�سر يف اأّي مكان، ويف كّل 

مكان، فـــ�سال عن كونها �سخ�سيـــة مهيبة، وخميفة، 

وح�سورهـــا ونزولها علـــى اأي �ساطئ يثـــر الّذعر يف 

نفو�س املحيطني، وهذا ما حدث مع املقيم الربيطاين 

»برو�س« ونائبه يف ميناء »بو �سهر«:

» كان »ماثيـــوز« يلهـــث بقـــوة مـــن جـــّراء ركـــ�سه 

كّل امل�سافـــة من امليناء اإىل املبنـــى، ولكّنه ا�ستطاع اأن 

يقول �سيئا تقطعه اأ�سوات لهاثه :

لقـــد لحـــت... بـــوادر... �سفـــن اأرحمـــة... ابـــن 

جابر، يا �سّيدي.

ثّم ركع وا�سعا يديه على ركبتيه من التعب.

كاد »برو�ض« يّغ�ض باخلمر التي ي�سربها بعد اأن 

�سمـــع »ماثيـــوز«، فو�سع الكـــوب بقّوة علـــى الطاولة 

حتى تناثرت اخلمر منه وظهرت رائحتها :

هـــل اأنت واثق مما تقول ؟ لقد اأتى مبّكرا، حتى 

اأبكر مّما كّنا نتوّقع !

لقـــد راأيـــت بيارقـــه ترفرف علـــى �سواريهـــا، مّما 

يعني اأّنه موجود على ظهر اإحداها يا �سّيدي .

اأخذ »برو�ض« قبّعته وم�سى م�سرعا جتاه الباب، 

وهو مي�سح فمه بكّم قمي�سه :

دعنا ل ن�سيع الوقت، فلنذهب ملقابلته....



88
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

»ذهـــب عّبـــا�ض وتـــرك روؤ�ساءه يف املينـــاء بانتظار 

تلـــك ال�ّسفن وركابها، وما اإن ر�ست حتى كان التّجار 

يف الـــ�سوق قد عرفـــوا هوّية ال�سفـــن وركابها، فخّيم 

جـــوٌّ م�سحون باخلوف، و�سكتت الأ�سوات التي كانت 

متـــالأ ال�سوق، وتوارى كثري مـــن الّنا�ض بعيدا خوًفا 

مّمـــا قد يحـــ�سل، حتى اخليـــول واجلمـــال والأغنام 

التي مـــالأت املكان �سجيجا قد �سكتـــت، وكاأّنها تعلم 

)1(

ا قد ا�ستجد« اأن اأمرا مهمًّ

ب من  بينما )ظرف زمان يدل على املفاجاأة مركَّ

)بـــني( و)ما( اال�سمّيـــة الداّلة علـــى وقت حمذوف، 

ويكـــرث ورود )اإذ( كان الـــو�سف الظاهـــري دقيقـــا 

وير�سم ال�سفات اخلارجيـــة لل�سخ�سية بكّل و�سوح، 

كمـــا ورد ذكرها يف املراجـــع التاريخية، واملهابة التي 

تلحـــق بهـــا يف االقتبـــا�س ال�سابـــق هي مـــن عالمات 

انفتـــاح الرواية على عاملهـــا احلكائـــي املتخيل الذي 

ت�سر اإليه جمموعة من االأفكار عن القرا�سنة ومنط 

حياتهم واأماكن وجودهم ، حتى اأّن هذا الوعي بالبعد 

االأ�سطوري الذي حتاول اأن متنحه الرواية لل�سخ�سية 

جنده يظهر على ل�سان احلاكم الربيطاين يف بومبي 

مـــن خالل الّنـــ�س نف�سه : »يحكـــم البحريـــن حاليا، 

قائـــد مواٍل للوهابيني ا�سمـــه اإبراهيم بن عفي�سان، 

لقـــر�سان  داهيـــة، و�سديـــق خملـــ�ض  وهـــو مقاتـــل 

اأ�سطـــوري جتـــوب �سفنه اخلليج وبحـــر العرب ا�سمه 

)2(

اأرحمة بن جابر«

واالإ�سكاليـــة هنـــا تـــربز يف اإقامـــة اأو اإزالـــة هذه 

احلـــدود بـــني العاملـــني، ف�سخ�سية اأرحمـــة بن جابر 

�سخ�سيـــة حقيقية كان لها حـــ�سور يف التاريخ، اإاّل اأّن 

التهيئـــة التي اأحدثهـــا ال�ّسرد يف بدايـــة الرواية جعل 

اإمكانية اإنـــ�ساء هذا العامل املمكـــن اأقرب للتحّقق يف 

(1) امل�سدر نف�سه �س 18 - 19 .
(2) امل�سدر نف�سه �س54 .

ذهـــن املتلّقـــي؛ اإذ يتاأرجـــح الّنـــ�س الـــ�سردي ما بني 

معطيات التخييل ومعطيات التاريخ. 

وهذا لي�س ببعيد مّما ذهب اإليه القرطاجني وهو 

ينّظـــراإىل التخييل  م�ستندا اإىل اأفكار ابن �سينا الذي 

كان يرى يف التخييل عن�سرا يرتبط بالدرجة االأوىل 

بالتاأثر الذي يحدثه يف نف�س املتلّقي :

» وقـــد بـــنّي اأبـــو علـــي ابـــن �سينـــا كـــون التخييل 

ل يناقـــ�ض اليقني وكون القـــول ال�سادق يف مواطن 

كثـــرية اأجنع من الكاذب فقال : »واملخّيل هو الكالم 

الذي تذعـــن له الّنف�ض فتنب�سط لأمـــور اأو تنقب�ض 

عـــن اأمور من غـــري روّية وفكر واختيـــار. وباجلملة 

تنفعـــل لـــه انفعـــال نف�سانيا غـــري فكـــري، �سواء كان 

املقـــول م�سدّقـــا بـــه اأو غري مـــ�سّدق بـــه. فـــاإّن كونه 

م�سّدقـــا به غـــري كونه خمّيال اأو غـــري خمّيل. فاإّنه 

قـــد ي�سدق بقول مـــن الأقوال ول ينفعـــل عنه، فاإن 

قيـــل مّرة اأخرى اأو على هيئة اأخرى انفعلت الّنف�ض 

ادق  عنـــه طاعة للتخّيل ل للت�سديق... والقول ال�سّ

ت�ستاأنـــ�ض  �سيء  بـــه  واأحلـــق  العـــادة  عـــن  حـــرف  اإذا 

بـــه الّنفـــ�ض فرمّبـــا اأفـــاد الت�سديـــق والتخييـــل معا، 

ورمّبـــا �سغـــل التخييل عـــن اللتفـــات اإىل الت�سديق 

.
)3(

وال�سعور به«

وقد جعل ابن �سينـــا التخييل اأو »ال�سورة« ح�سب 

تعبـــريه يف الدرجة الثانية من قوى احل�ض الباطن 

وو�سفهـــا باأنهـــا »القوة التي حتفـــظ ما قبله احل�ض 

املـــ�سرتك مـــن احلـــوا�ض اجلزئيـــة، وتبقى فيـــه بعد 

)((

غيبة املح�سو�سات«

لعّل هـــذا التّماهـــي بـــني الت�سديـــق والتخييل - 

حممد  وحتقيق :  تقدمي  االأدباء،  و�سراج  البلغاء  منهاج  القرطاجني،  حازم   (()
احلبيب ابن اخلوجة، دار الغرب االإ�سالمي، بروت، �س85،86

(4) اأبو علي احل�سني بن عبد ااهلل بن �سينا: النجاة يف املحكمة املنطقية والطبيعية 
واالإلهية، ط2 ،مطبعة ال�سعادة، القاهرة، 8)19 م، �س)16
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ح�سب »ابن �سينا«، الـــذي هو نف�سه املمكن واملرجعي 

يف »العـــوامل املمكنـــة«، وهـــو ذاتـــه العـــامل احلكائي 

والعـــامل املرجعي وفق »امربتـــو ايكو« – هو ما يذهب 

اإليه الـــ�ّسرد يف هذه الرواية، حـــني يختار اأن يتاأرجح 

ما بـــني االأ�سطوري واالإن�ساين يف �سخ�سية اأرحمة بن 

جابـــر، القر�سان الـــذي منحه اأعداوؤه مـــن االإجنليز 

هذا اّللقب، مثلما ذهبـــوا اإىل منحه هذه االأو�ساف : 

اأ�سطوري، مهيب، مرعب، يجوب البحار، ... اإلخ . 

ويف حـــني تذهـــب الروايـــات التاريخيـــة اإىل اأّن 

اأرحمـــة بن جابر كان قر�سانـــا �سهما، مل يعرف عنه 

اأّنـــه غدر باأ�سحابـــه اأو حلفائه، فاإغاراتـــه مل تكن اإاّل 

بهدف تقوية جانبه من اأجـــل ا�سرتداد حقه امل�سلوب 

مـــن اأبنـــاء عمومته من اآل خليفـــة،  »ومل يكن رحمة 

يبتغـــي ال�سطـــو من غزواتـــه ومعاركـــه البحرية، بل 

قـــ�سد منها تنمية قوتـــه البحرية لتكون عوناً له يف 

تهديـــد اأعدائه مـــن اآل خليفة، لي�ستطيع اأن يطالب 

بحقـــوق اجلالهمة، اأو على الأقل ثمن معاونته لآل 

خليفـــة يف ال�سيطـــرة علـــى البحريـــن، ولكـــن عندما 

تنكـــر اآل خليفـــة لـــه، واجههـــم بالعـــداء، واعتربهـــم 

مغت�سبـــني للبحرين، وق�سى �سنـــوات حياته يبتغي 

القـــ�ساء عليهم وال�سيطرة على البحرين، ولذا كان 

.
)1(

ي�سع نف�سه يف خدمة اأعدائهم«

لـــذا تذهـــب الروايـــة اإىل تلّم�س هـــذا اجلانب يف 

�سخ�سية ابن جابر؛ اإذ ال تقف عند حدود االأ�سطورة، 

اأو املهابة واخلـــوف اللتني يثرهما يف نفو�س اأعدائه، 

واإمّنا تن�سرف اأي�سا اإىل االإن�ساين فيه؛  فنجده يهرع 

اإىل تنبيـــه �سديقـــه اإبراهيم بن عفيـــ�سان باخلطر 

الـــذي يتهدده، يف الوقت نفـــ�سه الذي يتهّرب فيه من 

توقيع اتفاقية مع االإجنليز �سد حلفائه من الوهابيني 

والقوا�سم .

(1) يو�سف اإبراهيم العبداهلل، رحمة بن جابر اجلالهمة وعالقاته بالقوى ال�سيا�سية 
يف اخلليج العربي، �س215 .

كمـــا مت�سي الّرواية يف �سرد احلزن الذي يعرتيه 

كّلما مّر بجزيرة البحرين التي �سارك هو واأبناء قبيلته 

من اجلالهمة يف حتريرها مـــن الفر�س بالّتعاون مع 

اأبنـــاء عمومتهم من اآل خليفـــة، اإاّل اأّن قتاله ال�سر�س 

هذا - الذي خ�سر فيه عينه الي�سرى وتعطّلت فيه يده 

عـــن احلركة – مل ي�سفع له عند اأبناء عمومته الّذين 

تنّكروا له :

»كان ينتاب اأرحمة �سعور غريب حاملا يتّجه جتاه 

هـــذه اجلزيرة، �سعور ل يفهمـــه بّحارته، فهو يتاأّمل 

اأ�سجار الّنخيل من بعيد، ويكاد ي�سمع بّحارته �سوت 

تنّفـــ�سه العميق حني يكـــون قريبا منها، ولكن ما اإن 

يتحـــّدث اأحـــد عـــن البحريـــن حتـــى تتغـــرّي �سحنته، 

ويبـــداأ جـــ�سده بالرتعـــا�ض، ومنـــذ اأن لحظـــوا عليه 

ذلك اآثروا ال�سكوت وعدم احلديث حتى يتحّدث هو 

. 
)2(

عنها«

ففـــي حواره املطّول مع ابـــن عفي�سان بعد حادثة 

ا�ستيالئه علـــى ال�ّسيف، تنك�سف لنا هذه اجلوانب يف 

نفـــ�س القر�سان/ابن جابر، هـــذا املخيف الذي ميالأ 

�ساحل اخلليج رعبا، كيف ي�سطو عليه احلزن، وتعتمل 

يف �سدره مـــرارة نكـــران اآل خليفـــة لـــه. هنـــا يذهب 

ال�ّسرد اإىل تفكيك مكّونات هذه ال�سخ�سية، والغو�س 

بعيـــدا يف �سبيل قـــراءة اأكرث وعيا مل�سّببـــات تكوينها. 

يعي اأرحمة اأّن االنتقام هو املحّرك لكّل ما يفعل، واأّن 

هذا االنتقام قد اأتى على االإن�سايّن فيه، هذا اجلانب 

الـــذي ي�ستيقظ بداخلـــه عندما يتعّلـــق االأمر بعالقة 

�سداقة جتمعه بابن عفي�سان؛ في�سرد عليه تفا�سيل 

حياته باأريحية تغيب متاما يف ح�سور اأعدائه :

معّقـــدة  م�ساألـــة  هـــذه  النتقـــام  م�ساألـــة  »اإّن 

يا اإبراهيـــم، األ توؤيـــدين فيمـــا اأقـــول ؟ ما اإن متتلئ 

قلـــوب الّنـــا�ض حقـــدا حتـــى تتحّجـــر وتتوّقـــف عـــن 

(2) القر�سان، �س46.
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اخلفقان بنعومة، وت�سبح كالوح�ض الذي ل يرتوي 

اإّل بروؤيـــة املـــوت والّدمـــاء، لقـــد اأ�سبحـــت وحـــ�سا يا 

�سديقي؛ فقـــد قتلوا كّل جانب اإن�سايّن يّف، فلم اأعد 

ذلـــك الّرجـــل الـــذي يلعب مـــع ابنـــه بـــ�سر، ومل اأعد 

الّرجـــل الذي ينّظف جياده ويعتني بها ويطعمها .. 

 
)1(

اإّنني اإن�سان خمتلف«

ثّمة عامل ممكن يقف خلف هذا احلوار، ي�ستجلي 

بواطـــن ال�سخ�سية، ويتـــ�ساءل عن احلـــدود القائمة 

ما بـــني القر�سان واالإنـــ�سان، ما جرى على ل�سان ابن 

جابـــر هو لـــ�سان حـــال املتلّقي الـــذي بعـــدت امل�سافة 

الزمنيـــة بينـــه وبـــني تاريـــخ اأرحمة، والـــذي يتعاطى 

مع هـــذه ال�سخ�سية علـــى اأّنها تاريخ يقبـــل امل�ساءلة 

والّنظر.

2- العجائبي والتاريخي :

رحلة ال�صيف :

يفـــرت�س اخلـــّط الـــ�سردي للروايـــة رحلـــة تبدو 

عجائبيـــة ل�سيـــف غـــر تقليـــدي؛ مطّعـــم باجلواهر 

ي�سا مللـــك اإجنلرتا،  واالأحجـــار الكرميـــة، �سنع خ�سّ

اإاّل اأّنـــه يف �سيـــاق �سراع االجنليـــز مـــع اأعدائهـــم يف 

املنطقة، �سي�سبح و�سيلـــة ال�سرت�ساء اإبراهيم با�سا، 

قائـــد جيـــو�س حممد علـــي املتجهة لقتـــال الوهابيني 

واإنهاء نفوذهم يف منطقة اخلليج واجلزيرة العربية. 

يعهـــد احلاكـــم الربيطـــاين يف الهنـــد اإىل الكابـــن 

»�سادلـــر« القيـــام مبهّمـــة تو�سيـــل هـــذا ال�ّسيف اإىل 

اإبراهيم با�سا. خّط �سر الرحلة كان من املفرت�س اأن 

يكـــون كالتـــايل: بومبي-عمان-البحرين-االأح�ساء-

االأرا�سي املقد�سة يف غرب اجلزيرة العربية. 

يـــو�سي احلاكـــم الربيطـــاين الكابـــن »�سادلـــر« 

بعبـــارة بعينهـــا تتكرر يف ثالثة مـــوا�سع من الرواية : 

(1) نف�س امل�سدر ال�سابق �س101 .

»نعـــم يا بني، هـــذا مفتاح مهّمتك، عليك اأن حتافظ 

.
)2(

عليه بحياتك«

ويف مو�سع اآخر : »- ا�سمع يا بني، اإّن هذا ال�ّسيف 

.
)3(

هو مفتاح مهّمتك، فدونه لن تنجح اأبد..«

ويف مـــو�سع ثالث : »حافظ علـــى ال�ّسيف يا بني، 

اإبراهيـــم  لقلـــب  مفتاحـــك  اإّنـــه  لـــك  قلـــت  فكمـــا 

.
)((

با�سا«

ويبـــدو اأّن هـــذا ال�ّسيف هـــو مفتـــاح االأحداث يف 

الروايـــة اأي�سا؛ اإذ بعد اعـــرتا�س �سفينة »�سادلر« من 

قبل اأرحمة بن جابر وا�ستيالئه على ال�ّسيف واإف�ساله 

ملهّمتـــه، ياأخذ اخلّط ال�سردي بعـــدا ت�سويقيا يتماهى 

مـــع �سورة القرا�سنـــة ومـــا متتلـــئ بـــه حياتهـــم من 

مغامـــرات تغّذي الذاكرة العجائبية يف ذهن القارئ. 

تلك الـــ�سورة التي ال تبتعد عن عـــوامل البّحارة التي 

تزخر بهـــا حكايات األف ليلة وليلـــة، اأو حتى حكايات 

مغامـــرات الفـــر�سان التي تغـــّذي الذاكـــرة ال�سعبية 

الغربية. 

فظهور ال�ّسيف مبوا�سفاتـــه التي يربزها الّن�س، 

فهو ذو نقو�س تزّين الّن�سل »وكانت عبارة عن ثعبان 

كبري يلتّف حول نف�سه يف قاعدة ال�ّسيف، وميّد راأ�سه 

اإىل الّطـــرف حيث يفتح فمه ليخـــرج ل�سانه منتهّيا 

بحـــّد ال�ّسيف القاطع. اأّمـــا قب�سة ال�ّسيف فقد كانت 

مطّعمة بخم�سة اأحجـــار كرمية بالّلون الأحمر من 

كّل جهـــة وحجـــر كـــرمي كبـــري يف قاعـــدة القبـــ�سة، 

ّمم ليكـــون خفيف الـــوزن، قاطع احلّد،  وال�ّسيـــف �سُ

 . هـــذا ال�ّسيف الهندي - الذي 
)5(

�سهـــل ال�ستخدام«

يتّنـــا�س يف و�سفه مـــع ما حتمله الّذاكـــرة العجائبية 

عة باجلواهـــر يف حكايات األف ليلة  من �سيـــوف مر�سّ

(2) القر�سان، �س35 .
()) امل�سدر ال�سابق �س53 .

(4) امل�سدر ال�سابق، �س56 .
(5) نف�س امل�سدر ال�ّسابق �س96 .
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وليلة - كان �سرورّيا لتكتمل �سورة القر�سان، وحبكة 

االأحداث اأي�سا، ففيما ي�سبه فكرة الوظيفة لدى بروب 

يف )مورفولوجيـــا القـــ�سة( تذهـــب فر�سيـــة القارئ 

اإىل اأّن هـــذا ال�ّسيف الذي �سّلمـــه احلاكم الربيطاين 

يف بومبـــي للكابن �سادلـــر، كان �سيقع حتما بني يدّي 

ابـــن جابر، وهو القر�سان الذي يجـــوب البحار بحثا 

عـــن الغنائم، و�سعيا النتقام ينت�سر له على خ�سومه 

مـــن اآل خليفـــة الذين �سلبوه حّقه بعـــد اأن مّكنهم من 

جزيرة البحرين.

تاأخـــذ حكاية ال�ّسيف بعدا اآخر بدءا منذ اّللحظة 

التـــي ي�ستبـــك فيهـــا اأرحمـــة بن جابـــر مـــع ال�سفينة 

الربيطانية وي�ستويل على ال�ّسيف؛ اإذ يثر �سّده نقمة 

الربيطانيـــني الذيـــن كانوا قـــد دخلـــوا يف اتفاق معه 

اأاّل يتعّر�س ل�سفنهـــم، فتت�ساعد رغبتهم يف الق�ساء 

عليـــه، وياأخذون يف ح�سد القوى �سّده. ينتهي ال�ّسيف 

بعـــد �سل�سلة من املغامـــرات اإىل االإجنليز مرة اأخرى 

لكـــن عن طريـــق اأرحمة هذه املرة ! علـــى اأّنه �سيكون 

�سببـــا يف اإنهـــاء عالقتـــه بابنه بـــ�سر، الـــذي يتحايل 

الأخـــذ ال�ّسيف من اأبيه، فيعتـــرب ابن جابر هذه خيانة 

و�سربـــة قا�سمـــة بل هـــّي االأكـــرث مـــرارة يف حياته : 

»يا بن عفيـــ�سان، مل يبَق يف جـــ�سدي ع�سو اإل وذاق 

طعـــم الّنـــ�سل اأو الـــّر�سا�ض  �سوى قلبـــي الذي �سلم 

طـــوال هـــذه ال�ّسنـــني، ولكنـــه ُطعـــن اليـــوم ب�سّكـــني 

 
)1(

م�سمومة، وما اأظّنه �سيخفق كثريا«

بعـــد اأن تنف�سم عالقـــة االأب وابنه ب�سبب حكاية 

ال�سيـــف الهندي، ياأخـــذ اخلّط الـــ�سردي  يف الرواية 

م�ساريـــن متوازيـــني، االأّول ينطلـــق مـــع اأرحمة الذي 

ياأخـــذ يف التوّجـــه نحو خ�سومه، ويغـــرق يف تفا�سيل 

(1) نف�س امل�سدر ال�سابق �س169 .

اتفاقيات مع االأطراف املت�سارعة يف اخلليج، م�سّنفا 

اإياهم اإىل حلفاء وخ�سوم، بينما ياأخذ اخلّط الثاين 

م�ساره من خالل ب�سر بن اأرحمة الذي يرافق الكابن 

�سادلـــر يف رحلتـــه لت�سليـــم ال�ّسيـــف اإىل غايته حيث 

»اإبراهيم با�سا« .

لـــذا كانـــت الفـــ�سول التـــي انطـــوت علـــى رحلة 

ال�ّسيـــف الهندي هي االأكرث ت�سويقا يف احلكاية، حتى 

ن يف بع�س مراحلهـــا اأّن ال�ّسرد يتمحور حول رحلة  ظُّ

ال�ّسيـــف هـــذه، اإال اأن احلكايـــة املـــ�سدودة دومـــا اإىل 

عاملهـــا املرجعي )التاريخي( قّيدت هذه املغامرة من 

الذهاب اإىل اأبعد من ذلك . 

3- الف�صاء التخييلي :

يحقق الفـــ�ساء يف النًّ�س الـــ�سردي بعدا تخييليا 

لدى القارئ، والف�ساء من املباحث التي ميكن ربطها 

مبـــا�سرة بالعامل املمكن، اإذ نتحدث هنا عن عمليات 

اإحالة اإىل املرجعية يقوم بها املتلّقي. ويرتبط الف�ساء 

غالبا باملكان، لكّنـــه يذهب اأي�سا اإىل اأبعد من ذلك، 

اإذ يجـــري احلديـــث يف اإطار نظرية العـــوامل املمكنة 

عن اجلهـــاز Dispositif وهو معطـــى من معطيات 

الفـــ�ساء املرجعـــي ويحيـــل اإىل »مـــا يجمـــع اأماكـــن 

 ، ومرة اأخرى 
)2(

متعالقـــة يف فـــ�ساء مرّكـــب واحـــد«

يح�سر دور القارئ هنا باعتبار اأّن هذا اخليط الذي 

يجمع هذه املتعالقات يرتبط بتلقيه.

يف اإطـــار �سعيهـــا اإىل بنـــاء  عوامل عـــدة م�سغرة 

يف اإطار عامل واحد ترتكـــز عليه بنية ال�سرد، �ستعرب 

الرواية عدة م�ستويات لتلتقي بعدها يف ف�ساء واحد، 

وميكن اأن ننظر لهذه امل�ستويات كالتايل :

القاب�سة  القا�سي،  حممد  اإ�سراف :  املوؤلفني،  من  جمموعة  ال�سرديات،  معجم   (2)
الدولية للنا�سرين امل�ستقلني، الطبعة االأوىل 2010، �س8)1.
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العامل املكاين :

والف�ساء بو�سفه حا�سنة زمانية ومكانية وفكرية 

يف االآن ذاتـــه، ال بـــّد اأن ميـــّر عرب هـــذا اجلهاز، وهو 

املعطـــى الـــ�سردي االأول الـــذي تبداأ العـــوامل بعده يف 

التكـــ�ّسف للقـــارئ، لذا ليـــ�س من ال�سدفـــة اأن تاأخذ 

الروايـــة بر�سم عوالهمـــا املكانية من خـــالل عناوين 

فرعيـــة حتـــّدد اأمكنة االأحـــداث يف بدايـــة كّل ف�سل، 

ليبـــّداأ ذهن املتلقي يف اإحداث هـــذا الربط بني عامل 

احلكاية والعامل املرجعي )االأمكنة التاريخية(. 

ال تقتـــ�سر العـــوامل املمكنـــة على فكـــرة فر�سية 

الـــ�سدق والكـــذب اأو امل�سابهة مع الواقـــع فقط، ففي 

روايـــة مثـــل )القـــر�سان( يحـــ�سر الـــو�سف بو�سفه 

عنـــ�سرا فاعال يف بنية التخييل يف الرواية، اإذ تنفتح 

الرواية على اأبنية مكانية متعددة، وينطوي كل مكان 

فيها على و�سف للفـــ�ساء، ومتّر الرواية بجهاز يتخذ 

مـــن عـــدة اأماكن عنـــا�سر لـــه، فانطـــالق ارحمة بن 

جابر مـــن ميناء بو �سهر على ال�ساحـــل الفار�سي من 

اخلليج، اإىل جزيرة البحرين، ثم �سبه جزيرة قطر، 

ثـــم قلعة الدّمام، ووقع االأحداث يف اأماكن مثل ميناء 

»بليمـــوث« مرورا ببومبي علـــى ال�ّساحل الهندي، اإىل 

ميناء م�سقـــط على �ساحل عـــدن، اإىل ظهر ال�سفينة 

اإيدن، اإىل �سفينـــة الغطرو�سة.... مع ما تنطوي عليه 

هـــذه االأماكن من و�سف للموانـــئ  واأحوال الب�سر يف 

كل مينـــاء ومدينـــة وعلى ظهر كّل �سفينـــة؛ هنا تاأخذ 

مو�سوعة القارئ يف تقفي اآثار هذه املعلومات، فيثبت 

اأّن للـــو�سف اأ�سال مرجعيـــا  يتمثـــل يف كتـــب التاريخ 

واالأر�سيـــف، علـــى اأّن عمليـــة التخييـــل ذاتهـــا وبناء 

العـــوامل هي مـــن معطيات الـــ�سرد نفـــ�سه، هنا يتكئ 

التخييـــل وبنـــاء العوامل علـــى ما يحدثه الـــ�سارد من 

عمليات تاأثر عقلي يف املتلقي .  

وكما يذهب ايكو فاإّن » اأّي عامل حكائي ل ي�سعه اأن 

يكون م�ستقال ا�ستقالل ناجزا عن العامل الواقعي« 

وقـــد تـــ�سدق هذه املقولـــة على م�ستـــوى اخلطاب يف 

هذه الرواية حني يبدو التفاعل بني العاملني قائما من 

خالل ال�سورة، اإذ توؤدي  تقنية امل�سهد دورا كبرا يف 

تكويـــن هذه العـــوامل . هذه التقنية التـــي ت�ستفيد من 

املعطيـــات ال�سينمائيـــة يف كثر من االأحيـــان، فيبدو 

وكاأّن التاريـــخ القـــدمي يتماهى مع املخيلـــة الب�سرية 

للقارئ، اإذ يتوجه اإىل قـــارئ خرب هذه امل�ساهد التي 

تنتقل بني موانئ بريطانيا والهند واخلليج، ال�سّيما مع 

الت�سدير املكاين الذي ي�سبق كّل ف�سل، وهنا ي�سبح 

ذهن امللّقي مهّيئا لتمّثل الف�ساء الذي ينتظم ال�سرد، 

خـــا�سة يف حال تكّررت �سورة املـــكان الذي تدور فيه 

االأحـــداث. فاالأماكن املفتوحـــة واملغلقة تتعا�سد كلها 

لتـــ�سّكل جهازا  dispositif يجمـــع املتعالقات وتعرب 

مـــن خالله احلكاية. ففي حتـــرّكات القر�سان، �سار 

لـــدى القارئ ت�سّور باالأماكن التي يرتّدد عليها، حتى 

اأ�سبح مـــن امل�سّلم به لدى القـــارئ اأّن احتمائه بقلعة 

الدّمـــام، اأو جلوئـــه اإىل خمبئـــه يف الزبـــارة هـــو من 

قبيل التقـــاط االأنفا�س مثـــال، اأو التفكر يف اخلطوة 

القادمة. 

كمـــا اأّن رحلة »�سادلـــر« و»ب�سر بـــن ارحمة« عرب 

حـــراء كانت من قبيل ر�سم �سورة موازية ملا كان  ال�سّ

عليه اخلليج ذلك الوقت؛ فبينما كان البحر تت�سارع 

عليه القوى ال�سيا�سية من اأجل ال�سيطرة على موانيه، 

كان الـــو�سع يف ال�سحـــراء ال يقـــّل �سراوة من خالل 

راع الدائر بني الوهابيـــني وامل�سريني واالأتراك  ال�سّ

اآنذاك. 

و كاأّن ال�ّسرد هنا يحاول اأن يقيم �سورة بانورامية 

لزمن القـــر�سان، ويلتقط ذلك اخليـــط الذي يربط 



9(
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

ما بـــني التاريخ وما بـــني روؤية الّتاريـــخ، فحني ميتزج 

االإنـــ�ساين باالأ�سطـــوري، والتاريخـــي بالتخييلي تبداأ 

حـــدود العوامل يف االن�سهار ببع�سهـــا موؤ�س�سة للعامل 

املمكـــن، العـــامل احلكائـــي الـــذي ن�ستطيـــع اأن نطلق 

عليـــه رواية تاريخية تاأخذ مـــن كل �سيء بطرف، من 

املرجعية ومن التاريخ ومن الواقع ومن اخليال اأي�سا؛ 

فاأحـــزان اأرحمة بن جابر، والغـــ�سة التي ي�ست�سعرها 

عمـــره كّله مل يقدنـــا اإليها االأر�سيـــف وال كتب التاريخ 

واإمّنـــا هي من هبات العامل املمكن الذي ت�سنعه هذه 

الرواية .

خال�صة البحث:

يف »القـــر�سان« رمّبا جند اإجابات عـــن اأ�سئلة  كثرة 

قد متـــّر بخاطر القـــارئ العـــادي، لكّن اأكرثهـــا اإحلاحا 

هـــو ما يتعّلـــق باإقامة حكم علـــى �سخ�سيـــة »القر�سان«، 

هـــل كان مقاوما لالإجنليز؛ القـــوة االأعظم يف املنطقة يف 

ذلـــك الوقـــت ؟ اأم هل كان جماهـــدا – بتعبر الوهابيني 

وحلفائهـــم القـــوا�سم ؟  اأم هـــو جمرد طامـــع ي�سطو على 

ال�سفـــن من اأجل املال ؟ اأم هـــو حاقد، ت�ستويل على عقله 

فكـــرة االنتقـــام مـــن خ�سومـــه ؟ ورمّبا كان هـــذا االإطار 

الـــذي يثر هذه التـــ�ساوؤالت واالأفكار واالأحـــكام كّلها، هو 

العامل املمكـــن الذي تتلّم�سه اأي روايـــة حني تقيم عواملها 

التخييلية.
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