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امللخص:
حظيت كتابات جبرا إبراهيم جبرا بالكثير من االهتمام النقدي ،وظلت أعماله السردية ،على وجه الخصوص ،نقطة يتجمع
حولها النقاد والباحثون واملثقفون .
ينصب اهتمامنا في هذا البحث على رواية السفينة لجبرا ابراهيم جبرا ،والهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من هذا البحث هو
الكشف عن تقنيات السرد في رواية السفينة.
ً
ويركز أيضا على دراسة خصائص لغة السرد في السفينة وتناول تشابك الزمان واملكان والحركة الزمكانية في الرواية.
ولعل من أسباب اختيارنا لهذا املوضوع دون غيره ،محاولة الكشف عما قد تكتنفه رواية السفينة من جماليات وفنيات سردية
مدهشة .
الكلمات املفتاحية :السرد؛ التقنيات السردية؛ املكان؛ الزمن؛ الزمكانية.

املقدمة:
كانت الرواية العربية وال تزال في بحث مستمر عن تقنيات وأساليب جديدة تضفي عليها جمالية سردية .والحديث عن جمالية
السرد،هو بحث في جماليات املكان وجمالية الشخصيات وجماليات الزمن .
وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على طريقة االشتغال على السرد وجمالياته في رواية السفينة لألديب
الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا ،الذي تميز بمحاولة البحث عن أسلوب حداثي في كتابة الرواية مع نكهة عربية بشكل عام وفلسطينية
بشكل خاص .وقد وصفه بعض النقاد بالكائن الثقافي ،ذلك أنه أمض ى سنوات عمره مثل قبطان يبحر في محيط المحدود من الثقافة
واإلبداع الفني واألدبي.فآثاره متعددة األجناس ،تتجدد معانيها ودالالتها مع كل قراءة تنشد اإلبداع من خالل النقد ،وتكشف عن تيمات
جديدة ،وتستقبل إشارات لم تلتقطها قراءات سابقة ،ال سيما تلك التي جرت وهو على قيد الحياة.
وتتمحور إشكالية هذه الدراسة في البحث عن إجابة للتساؤالت التالية:
ما املقصود بمصطلح البنية السردية؟ وأين تكمن جماليات السرد في رواية " السفينة " ؟ وإلى أي مدى وفق جبرا في
تحقيق هذه الجماليات ؟ وما التقنيات الفنية التي استخدمها في ذلك؟
ً
أوال :مفهوم البنية السردية:
يعد السرد وسيلة جبارة في نسج األحداث الواقعية واملتخيلة وإعادة تكييفها وتوزيعها في ثنايا النص الروائي ،وتمثيل املرجعيات
الثقافية ،والتعبير عن الرؤى واملواقف الرمزية.
ولعل أحد أكثر املوضوعات املثيرة للجدل في أوساط املتخصصين بالدراسات السردية هو :الكيفية التي تتشكل بها املادة
السردية ،وطرائق تركيبها ،وأساليب السرد ،ثم الرؤى واملنظورات التي من خالها تنبثق كل عناصر البناء الفني ،وأخيرا اإلحاالت التمثيلية
للنصوص على مرجعيات من خالل درجات متعددة من مستويات التأويل .وكل ذلك على غاية من األهمية .فاإلنسان عن طريق السرد (
ً
التاريخي والديني والسياس ي والثقافي ،وأخيرا األدبي) يشكل صورة عن نفسه ومجتمعه وتاريخه وقيمه وموقعه ،وعن اآلخر وكل ما يتصل
به .فالسرد هو الوسيلة التي يستعين بها الجميع دون استثناء في التعبير عن أنفسهم وعن غيرهم  ( .إبراهيم  ) 2001،و أهم مكون من
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مكونات النص الروائي ،كما يعتبر من أولى األدوات التي يستخدمها الروائي لتحميل النصوص باملضامين والدالالت .وهو من أكثر
املفاهيم التي شغلت الباحثين واللغويين بالنظر إلى دقة هذا املصطلح وأهميته في العمل الروائي .
 .1السرد لغة:
وردت كلمة السرد بمعنى النسج والسبك فهو":الخرز في األديم بالكسر والثقب كالتسريد فيهما ،ونسج الدرع ،اسم جامع للدروع
َ
يسرد صومه ( ".الفيروزآبادي ) 1999،
فرح  :صار ِ
وسائر الحلق ،وجودة سياق الحديث ،ومتابعة الصوم ،وتسرد ،ك ِ
 .2السرد اصطالحا:
تعددت تعريفات السرد عند النقاد ،إذ يرى جيرار جنيت أن السرد هو نقل الحكاية إلى املتلقي" فاملحكي خطاب شفوي أو
مكتوب يعرض حكاية ،والسرد هو الفعل الذي ينتج هذا املحكي ( ".جنيت ) 1989 ،
وقد ذهب روالن بارت إلى أن السرد هو " بمثابة تراتبية للعناصر أو األركان واملقتضيات .وال يتوقف فهم السرد فقط على تتبع
مجرى الحكاية أو القصة واسترسالها فحسب؛ بل يتوقف أيضا على التعرف فيها على طوابق التسلسالت األفقية للخيط السردي
وإسقاطها على محور عمودي ضمنيا " ( بارت) 1992 ،
وأشار تودوروف إلى وجود نمطين رئيسيين للسرد يتقاسمان الحضور في النصوص السردية وهما :العرض والحكي مؤكدا أن
قص أحداث غير لفظية ال يلحقه تنوع في الصيغة ( .تودوروف ) 1990،
وللسرد حسب سعيد يقطين مفهومان هما:
أولهما :أن السرد يشمل جميع املستوى التعبيري في العمل الروائي ،بما في ذلك من حوار ووصف ،والسرد بهذا املفهوم يقابل
الحكي ويتفق مع جيرار جنيت والذي يرى أن العمل األدبي يمكن النظر إليه من جانبين :أ  -الحكاية ب -الصياغة الفنية للحكاية.
ثانيهما :أن السرد عند يقطين يختص فقط بتلخيص السارد لحركة األحداث وأفعال الشخصيات وأقوالها وأفكارها بلسانه هو
ً
( الكردي  ،) 2006،أما طه وادي فيرى أن السرد " مصطلح أدبي يقصد به ،الطريقة التي يصف أو يصور بها الكاتب جزءا من الحدث
ً
أو جانبا من جوانب الزمان أو املكان اللذين يدور فيهما ،أو ملمحا من املالمح الخارجية للشخصية ،أو قد يتوغل إلى األعماق فيصف
عاملها الداخلي وما يدور فيه من خواطر نفسية ،أو حديث خاص مع الذات  ( .طه ) 1987 ،
فالسرد يعيد ترتيب األحداث بطريقة تتوخى الجمال وال يقدمها حسب الترتيب الذي وردت فيه وهو يعني الكيفية التي تروى بها
الرواية ،أو هو عرض موجه بوساطة اللغة املكتوبة ملجموعة من الحوادث والشخصيات املتخيلة بحيث تبدو مقنعة للمروي له  ،والسرد
يتصف بإمكانات زمانية ومكانية هائلة ،إذ ال تقيده قيود من حيث مساحة الزمن أو امتداد املكان اللذين يدور فيهما الخطاب أو حولهما،
وال من حيث االنتقال داخلهما إلى املاض ي أو املستقبل من مكان ملكان ( .الخشاب  ) 1994 ،وبناء على ذلك نستطيع القول أن السرد يهتم
بما يقوم به الراوي والسارد م ن عملية انتاج للنص القصص ي وامللفوظ القصص ي .
وتشكل املصطلحات السردية ،التي تهتم بمظاهر الخطاب السردي ،حجر األساس في الدراسات السردية ،ومن ذلك التمييز بين
السرد بمعناه العام والخاص ،ويهتم املعنى الخاص بجعل النص سردا يتميز عن الحوار والوصف ،أما املعنى العام فيهتم بالتقنيات التي
ً ً
تجعل من العمل األدبي نصا أدبيا .
ً
ً
وملا كان الفعل السردي فعال تواصليا فإن البنية السردية ملنجز حكائي ما ال تتشكل إال بتضافر العناصر املكونة الثالث التي هي:
الراوي -السارد  ، -املروي ،املروي له.
ً
ثانيا :تقنيات السرد في السفينة:
تشكل البنية السردية بتقنياتها املتعددة ً
ً
أساسيا من مكونات الخطاب الروائي في رواية " السفينة " ؛ مما يكسب العمل
مكونا
ً
السردي انفتاحا على األصوات الحياتية كاملة ،ويجعل الرواية صياغة جمالية للواقع .وهذا التباين السردي في النص يحدد قدرة منتج
ً
النص على الوصول بطريقته الخاصة إلى عالم املتلقي ،فإذا كان قادرا على التحريك السردي البارع الواضح ،دون اللجوء إلى الغموض،
فإنه يصل إلى متلقيه بسهولة .ويلجأ بعض الروائيين إلى تعقيد عملية السرد بتداخالت قد ال تؤدي أي غرض؛ العتقادهم أنهم يقومون
بخلق تقنية جديدة مبدعة .واملتفق عليه أن العملية السردية عملية وظيفية في البناء الروائي ،لذا من األفضل تسهيل املداخل إليها
ً
لتكون أكثر فاعلية وتأثيرا .
عال وظيفة السرد ،وحاول بكل قدراته أن يجعله وحدة متماسكة في األداء ،لذلك جاءت تقنية
وقد فهم جبرا إبراهيم جبرا بحس ٍ
ً
ً
الفصول مثال لتوضيح العملية السردية في ذهن املتلقي ،وكانت الحوارات صورا سردية تتعاضد مع السرد في سعيه نحو البناء األمثل.
(حسين ) 1999 ،
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فاملتأمل لحقبقة السرد في السفينة يجد أنه قد تداخلت في السفينة العديد من األساليب السردية ،إذ يلجأ إلى جانب ضمير
ً
املتكلم  -الذي أفاد منه حين كان يجد ذلك ضروريا ، -إلى أسلوب السيرة الذاتية و ضمير الغائب وإلى األساليب الحديثة من مثل الحلم
واالسترجاع والقطع الزماني واملكاني وتيار الوعي والرسائل إلى جانب عدد من الحيل األسلوبية ( .السعافين ) 1996 ،
وتعددت األصوات السردية عند جبرا في السفينة  ،إذ ال بد لكل رواية من سارد يسرد أحداثها ،وتداخلت هذه األصوات بين
السارد العليم ،والسارد املتكلم ،والسارد بضمير املخاطب ليتسنى له التعبير عن الحاالت املتناقضة ،ألنه ال يستطيع صوت واحد مهما
بلغت أهميته وكفاءته أن يعبر عما يعتمل في الصدور من مشاعر متناقضة ،حيث يختلط الرضا بالغضب ،واألمل باليأس ،والفرح
ً
بالحزن ،وإرادة القوة بالضعف ،والتضحية بالحرص على الحياة .وهذه التعددية تساهم في خلق عالم روائي فسيح بعيدا عن الرتابة
والنمطية السردية .فالسارد عنصر مهم في الخطاب السردي ،وهو شخصية متخيلة تنوب عن الكاتب في سرد املحكي ،وممارسة لعبة
اإليهام بواقعية ما يجري ،وتمرير أفكاره .
فرد ويسرد ما لديه بصيغة 'األنا' ،وقد تناوب على السرد فيها أربع
يستخدم جبرا في السفينة أسلوب املرايا ،إذ يحكي كل ٍ
َ
ابع في الرواية .وبنى
شخصيات؛ هم :إميليا فرانزي ،عصام السلمان ،وديع عساف ،الدكتور فالح ،الذي تعد رسالة انتحاره بمثابة
ٍ
صوت ر ٍ
أجزاء الرواية أو فصولها بعنوانات تحمل اسم كل منها .ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو :ما صلة هذا االختيار بالشخصيات نفسها،
وما قيمته في بنية العمل األدبي ؟.
السارد هنا فاعل في الفعل السردي ومشارك في بنية الرواية ،حيث يغيب تفرد السارد األوحد الذي يمثل محور الحكاية والفعل
السردي.وعندما تتعدد األصوات ويسمح الراوي املتكلم أو الغائب أو املخاطب لغيره من الشخصيات بالكالم ،بما يتناسب مع منطوقها
وكينونتها النفسية واالجتماعية والثقافية داخل النص ،فإن البنية السردية تتحرر من الهيمنة األحادية ،وتغتني بالتنوع الذي يقارب
ً
الحقيقة النسبية من مواقع مختلفة ،ويترك بذلك مجاال للشك وااللتباس والتأويل بما يسمح بتعدد القراءات والرؤى واملواقف من
أبطال الرواية وأحداثها ،وبذلك تتعزز فنيتها ،وأوجه الجمال واملتعة فيها .
وكشفت لنا هذه التقنية  -تعدد األصوات السردية  -تفاوت املواقف بين الساردين ،خاصة بين وديع عساف املتعلق باألرض،
والحالم في العودة إليها ،وبين عصام السلمان الذي يرفض األرض ويهرب منها  .حيث يتوارى الروائي أو السارد منذ السطور األولى للفصل
األول ،الذي يبدأ بجملة وصفية عامة للفضاء الروائي "البحر جسر الخالص" ،وتتكرر هذه الجملة خالل الرواية وتشكل لغزها .وفي
ً
مستهل ،الفصل األول ،يطل الراوي ،مستخدما ضمير املتكلم ( ،حاج ") 2004 ،وما كنت ألعرف أن (أكاد ال أستطيع أن أقولها) ملى ،ملى
ً
نفسها ،ملى املسكينة ،ملى الباكية بعض الليالي ،الغادرة بأهلها من أجلي ،الضاحكة ،الراكضة على عيني ،ملى ستكون أيضا هنا ،في هذه
السفينة" ( جبرا ) 1990 ،
فالحدث السردي يبدأ من تقديم الراوي عصام السلمان ،ما يشاهد من أحداث ،ترتبط به من خالل ضمير املتكلم ،لحظة رؤيته
للمى الهارب منها ،على ظهر السفينة ذاتها .وترتدي رواية السفينة منذ البداية طابعها الخاص ،فكل سارد من الساردين األربعة :إميليا
فرنيزي ،وديع عساف،عصام السلمان ،الدكتور فالح ،يسرد حكايته متوسال ضمير املتكلم ،فيتحدث عن (أناه) وعن اآلخرين من منطلق
تلك (األنا) ،فاالقتران الشامل بين السارد والشخصية يتيح الولوج إلى عاملها واستكشاف بواطنها ،وما ينعكس في الوعيها من (منولوجات)
وأحالم ومشاعر دون أن يكون ذلك نشازا سرديا بل أن في هذا االقتران ما يوحي بصدق املحكي أيما إيحاء .فيحل القارئ فيها وكأنه هي
ً
وكأنها هو .وتمارس (األنا) ارتدادا إلى الداخل ،فيغدو العالم الباطني سيرة ذاتية للشخصية الساردة التي تكشف املاض ي أمام القارئ بكل
تجلياته ،والحاضر بعنفوانه ،واملستقبل بإرهاصاته ( .عدوان  ) 2001 ،ويتأطر الحوار املنولوجي داخل بوتقة (األنا) ،ويعرض العالم
التخيلي الذاتي باستخدام تقنية ضمير املتكلم ،فيعلو صوت السارد الداخلي على األصوات األخرى ،فالذات تحاور ذاتها وتقلب الباطن
ً
خارجا ،يقول عصام السلمان" :ويجب أن أتجاهل األمر .ما عدت أتحمل النساء .أريد الخلوة أريد أال يعرفني أحد باسمي أو وجهي .واحد
من مليون .عابر سبيل يصطدم به املارة وال يرونه" ( جبرا ) 1990،
ونستطيع القول إن الساردين في السفينة هم من نوع السارد املشارك غير العالم بكل ش يء ،ويتضح هذا في مواطن عديدة.
ً
ً
فعبارات مثل " أغلب الظن " و" كان ظهر السفينة مهجورا إال من ثالثة أو أربعة " و" في وسط الحقد العارم أمامي انقذفت ملى ،البسة
عارية ،ال أعلم" .و"أحسبه كان ينكت  ،ال أدري" تكثر على لسان الساردين ،وإن كان بعضهم تنبأ ابتداء ،بمصير بعض شخصيات الرواية.
لقد تنبأ عصام السلمان بأن جمال ملى زوجة الدكتور فالح سيجلب املأساة وهذا ما تم في نهاية الرواية ،حيث انتحر زوج ملى الدكتور
فالح.
ً
وأرى أن ذلك النوع من السارد غير العليم له ما يبرره على صعيد النص الروائي؛ إذ يصبح حضوره مقنعا أكثر من حضوره على
شكل آخر من السرد .
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ً
وكما ذكرنا سابقا الساردون أربعة لكن رواية السفينة تدور حول سيرتين شخصيتين هما سيرة عصام السلمان ،املهندس العراقي
الذي يفتتح السرد ،وسيرة وديع عساف الفلسطيني ،وتتمحور األحداث حولهما .وكل سيرة على الرغم من ارتباطها باألخرى ،إال أنها تشكل
حلقة مستقلة بنفسها من جهة ،وتطلعك على الوجه الخفي املكتوم للسيرة املصاحبة لها من جهة أخرى .وأقل شخصية ساردة هي
شخصية اميليا فرينيزي .وتسرد شخصيتا محمود وفالح في أثناء الحوار جزءا من حياتهما .
ً
ً
وهذه الشخصيات الساردة تعي الطريق الذي تسلكه شخصيا وتعي ذواتها أيضا .مثقفون خريجو جامعات غربية وعربية ذات
توجه غربي  -الجامعة األمريكية في بيروت  -ال يعرفون عن الشخصيات األخرى إال بقدر احتكاكهم بها ،مما يجعلها شخصيات موضوعية
ً
ومقنعة  ،وال يعرفون الحقائق إال ما استطاع عقلهم الوصول إليه من خالل التفكير أو التجربة .لنالحظ مثال ما يقوله عصام عن وديع
حين التقى به " :كان وديع وهو يتكلم قد استلقى على فراشه ،وقد قمت أنا عنه وجلست مع زميله على الفراش املقابل ،والرسوم مبعثرة
ً
ً
ً
ْ
عن َد أقدامنا .وأخذ خط تفكير هذا الفلسطيني يتضح لي شيئا فشيئا أول األمر ،ولكنه بالعكس ،كان منسجما مع اتجاه منطقه الكثيف".
(جبرا ) 1990 ،
ولو حاولنا تتبع السرد في فصول الرواية ،نجد أنه في فصول عصام السليمان يتنوع السرد ،ففي فصل عصام األول يبدأ بالسرد
ً
املباشر املونولوجي بطريقة اإلخبار والوصف ،يتخلله حوار موصوف مروي مسرود سردا بالنقل وليس بالتمثيل .ومسرودات نفسية
مونولوجية .وحوار تمثيلي استمرار للسرد الخطي .ونجد ترابط السرد بالزمن وتداخل سردي ثم عودة إلى املشهد الجديد باالستئناف
اللغوي.
وفي الفصل الثاني لعصام  ،الفصل الثالث في النص السردي الكلي :االفتتاحية مقدمة سردية ثم انتقال إلى الحوار املونولوجي
يستلم فيه وديع السرد فيختل نظام الراوي الذي يستقل بالفصل املسرود وحده ،ويبدو أن هذا انفتاح نفس ٌّي بين الكاتب والنص ،ألن
ً
ً
الحاالت اللغوية املحملة بالشحنات الشعورية املتدفقة تكون أكثر تدفقا واطمئنانا لالنطالق ،وألن الخيال يستثار أكثر ما يستثار عندما
منتج النص) دفة السرد .ثم بعد ذلك يعود  ،العودة إلى الراوي الطبيعي بعد الجنوح عنه .وفي الفصل الثالث
يستلم وديع عساف(نائب ِ
لعصام السلمان االفتتاحية سردية خطية اخبارية ينقطع السرد بالحوار التعليقي الذي يستخدم لغة التحقيق(البوليس ي) االستفساري.
ً
ً
ويستمر الحوار سريعا مستخدما اللغة اإلخبارية ثم ينتقل بطريقة (قال وقلت) انحراف السرد عن خطه الذي يسرده الراوي ويتناول
السرد راو آخر هو(محمود الراشد) ويسرد قصة داخل عملية َّ
السرد العام.
ٍ
أما الفصل الوحيد إلميليا فرنيزي(الفصل التاسع) :نجد انها راوية طارئة اضطرارية ؛ ليعرض الروائي املسرود املوازي الذي تجري
فيه األحداث التي غابت في مسرودات الروائيين وديع وعصام؛ ألن اإلمكانية الواقعية ال تسمح ألي منهما بالسرد نيابة عنها.
ً
االفتتاحية مسرود نفس ي تقليدي متحرك  -انطالق السرد بشكل متماوج-متأرجح ،متقطع متداخل زمنيا -يحتوي مناطق خاللية
متفاوتة الحجم معبأة بمسرودات ذاكرية لتنويع الفعل الروائي الذي ينوع املعادالت النفسية والتخييلية في املتلقي .وتتكرر الصور
السردية والحوارية بالطريقة ذاتها التي مرت في الفصول السابقة .التقنيات ذاتها التي رأيناها في الفصول السابقة بين حوار وسرد
ومقدمات سردية وصفية .
والفصل األخير في النص يسرده وديع عساف .حيث ينصب الكاتب راويته وديع الحكيم الذي يقطف ثمار األحداث ونتائجها
ويطلق كلمته التي تعد الختام السردي العام لكلية النص .وتتكرر التقنيات في النص ويختتم النص بنهاية مفتوحة ( .حسين ) 1999،
هذا بالنسبة للسرد أما لغة جبرا السردية في السفينة ،فتعد وسيلة للوصول إلى الشخصيات فهي تتميز بتنوعها ومناسبتها
ملستوى الشخصيات ،لغة الثقافة للمثقفين واللغة البسيطة للناس البسطاء ،وهذا يعكس واقعية جبرا الشاعر الفنان الذي يعرف
ماذا يريد أن يقول ،يملك ثروة لغوية يوزعها بين شخصيات السفينة بما يناسبها وبذلك تكون اللغة وسيلة إلى فهم الشخصية.
وتزدهر اللغة الشعرية عند جبرا إبراهيم جبرا في رواية (السفينة) ومفهوم اللغة الشعرية نسبي في الرواية؛ وال يعني ذلك االقتباس
ً
الشعري وحشوه في ثنايا السرد ،وإنما يعني نشوء النص الشعري في عضوية النص النثري ،بل والدة النص الشعري ونشوؤه مندغما في
النص النثري ،لتحدث بينهما عملية(تخلق) .إذ رأينا أن الصفة العامة التي تسيطر على السفينة في جميع عناصرها هي(املطلقية) َو ِص َفة
ً
اإلطالق أقرب إلى الشعرية منها إلى املوضوعية النثرية ،إضافة إلى َّأن املوضوعات الخطابية املنتجة تتناسب إبداعيا واللغة الشعرية،
َ
ً
كذلك يشكل طموح الكاتب وإحساسه بمجموعة من القضايا األيديولوجية املؤثرة لديه قدرة تحفز النص اللغوي وترفعه من النثرية
بكل مكونا ِت ِه الرمزية:
السردية إلى الشعرية العليا؛ ففي السفينة ً تأتي(موضوعة) األرض املحفز البؤري الرمزي وكذلك يكون املكان ِ
((الصخر ،البحر ،الدار ،املساجد ،الكنائس .))...وما ننتبه إليه أنه عند كل َّ
صو ٍة بؤرية من هذه الصور تتبأر اللغة ،وتتكثف وتتجاور
َ
بعض املوضوعات
عواملها في لولبية نحو العمق لتصل إلى محور مركزي تتجمع حوله املحاور التعبيرية الرافدة .إضافة إلى ذلك فإن
الخطابية كالحب والجنس واألنثى ،وبعض القضايا األيديولوجية والفكرية تبعث على توتر اللغة وارتقائها ( .حسين  ) 1999،يقول وديع
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ً
عساف متوجسا من البحر  " :ما الذي يريده هذا البحر منا ،بهذه الروعة الهائلة ،وبهذا الجمال الغامض " ( جبرا  )1990،ومع بدء
الشكوك األولى للدكتور فالح في زوجته ،يصبح للبحر ٌ
شكل آخر  " :اشتد تململ البحر ،وهبت رياح حارة ال يسمع لها أول األمر ،ثم أخذت
ً
هباتها تزداد تكرارا َو ِح َّده والسفينة تتمايل ثقيلة مكرهه " ( .جبرا ) 1990 ،
وظف جبرا اللغة بمستوياتها ومفاهيمها املختلفة للتعبير عن أزمة الفرد العربي املعاصر في إطار الفكر واملجتمع وحركة الزمن
من خالل املثقف الذي يعبر عن حقيقة األزمة وروحها ،إذ تمتد همومه من دائرة الذات لتخترق املوضوع الكبير بحلقاته املتعاقبة
املتالحمة في آن معا .لقد جاءت لغة جبرا منسجمة مع أسلوبه في رسم شخصياته واختيار هويتها ،إذ إن اختيار الروائي للغة الشعرية
مثال ال يعني التزامه بهذه اللغة .بل هو اختيار لألفكار الشعرية في املادة والشكل ،إذ إن األسلوب الشعري الذي يعيش في أبنية أعماله
وأفكارها يوحد بين العقيدة والعالم الخارجي الذي يصارع من أجل الوصول إليه  ( .السعافين )1996 ،
وتنبع أهمية اللغة في السيطرة على الشكل الخارجي للعمل الفني ،إذ إن الشكل الداخلي يتضح في كل كلمة من الرواية في نوعية
هذا الكالم وفي بناء الكالم والصور واألفكار وهو في النهاية الذي يقوم بدور حاسم بين الظاهر والخفي  ( .تشيتشرين ) 1980 ،
ً
ثالثا  :املكان والزمان في السفينة ( الزمكانية )
 .1جدلية العالقة بين الزمن واملكان السرديين
يشكل الزمن واملكان بعدين مهمين في األدب ،لكونهما نسقين وجوديين تتكامل التجربة اإلنسانية فيهما وبهما .وقد شاع في
دراسات نقاد األدب ،مصطلح يجمع بين الزمن واملكان ،ويطلق إبراهيم جنداري على تداخل البعدين الزمني واملكاني في روايات جبرا لفظ
الفضاء يقول " :إننا ننطلق من اشتمال لفظة الفضاء على املكان والزمان ،محاولين استكشاف فضاء النص ،أي املكان بترابطه مع
الزمان ،وما يتمخض عن هذه العالقة إذ يبرز االرتباط املتبادل بين العالقات املكانية والزمانية في الكل املدرك امللموس"  ( .جنداري،
) 2013
ً
وإن الحديث عن الزمن واملكان في بنية السرد يقتض ي التأكيد دوما على العالقة التـي تربط بينهما ،كما أن دراسة كل منهما
ً
منفردا ال يمكن أن تغني عن دراسـتهما بوصـفهما عنصرين فاعلين مؤثرين في العناصر السردية األخرى وخاضعين بدورهما للتأثير .فهما
ً
فـي نهاية األمر ركنان من أركان العملية السردية يستمدان قيمتهما وأهميتهما من شبكة العالقـات التي ينسجانها بينهما أوال ،وبين كل
ً
منهما وباقي تلك األركان واملكونات السردية ثانيا .ويضعنا الحديث عن جدلية العالقة بين الزمن واملكان السرديين أمام تساؤل هو :ملاذا
نسعى إلى الزمن واملكان السرديين معولين على تالزمهما وأهميتهما؟ ونعبر في اإلجابة عـن هذا السؤال عن اهتمام حيال هذين العنصرين
الكونيين املمثلين فـي األدب فـي تالزمهمـا وجدليتهما التي تعبر عن اختالفهما بقدر ما تعبر عن توحدهما في كل واحد .إن نظرتنا إلى الزمن
قادر علـى الفعـل باألشياء والبشر متحرك في مسار سرمدي ال يعطله أو يغيره ش يء ،أما املكان
وشعورنا به كنظرتنا إلى ش ٍيء
جبار ٍ
متسام ٍ
ٍ
فهو ثابـت ال يتحرك يرى ويلمس ويفعل به من قبل الزمن ،ومع ذلك فالزمن مفتقر إليه ليرسل من خاللـه إلينا دالئل وعالمات وجوده.
(املحمود.)2009 ،
 .2طبيعة املكان الروائي في السفينة:
َ
وجود في بعده الكوني ،والحد املهم في تكوين اإلنسان وسلوكه ،في بعده االجتماعي ،يأتي في النص
يعد املكان املكون الثاني ألي
ٍ
الروائي ليكون قدرة فاعلة تتجاوز كونها الجامد املنفعل ،وتنتقل إلى مسرح الفعل لتؤثر وتتأثر ،وتشكل وتضيف وتعدل وتلغي وتخلق،
ويكون ذلك على املستوى الشعوري النفس ي أو على املستوى الوقائعي الحدثي( .حسين  ) 1999 ،وهو ال يذكر من أجل الوصف فقط،
إنما يحمل وجهة نظر الروائي ورؤيته املستقبلية من خالل الشخصيات في الرواية.
ً
ويشكل املكان في رواية السفينة عنصرا مهما من عناصر الرواية  ،وهو بمثابة الشخصية الرئيسة التي تربط مختلف شخصيات
الرواية وعالقاتهم وأهدافهم ومصيرهم فقد جسدت السفينة وهي مكان تجمع شخصيات الرواية ،نقطة االنطالق نحو املجهول إنها
طريق الهرب من واقع مؤلم لم تعد تطيقه الشخصيات  .والسفينة املكان الرمز رغم كونها فضاء مغلق لتحركات الشخصيات الجسدية
ً
ً
إال أنه يمكن اعتبارها مكانا مفتوحا على الحلمي والفلسفي والذاتي الداخلي واملتخيل.
وتعد السفينة (املكان الرمز) ،إذ يبئر النص الداللة املكانية في العنوان وهو املكان املقلق الذي يبحث عن االستقرار وهو في ذلك
يؤدي داللة خطابية يرمي إليها مجتمع السفينة ،الداللة العامة التي تنتظم حياة جميع الشخصيات التي يحتويها املكان هذه الداللة هي
(االغتراب) وعندما تستقر السفينة يبحث أعضاؤها عن االستقرار ،ولكن نتيجة هذا البحث تنتهي إلى السلب ،ففي نابولي عند الرسو في
امليناء يبحث ٌّ
فالح الذي
كل من فالح وإميليا في طرف ،وعصام وملى في ٍ
طرف آخر عن استقرارهم الروحي والنفس ي ،وتكون النتيجة انتحار ٍ
يكتشف عالقة زوجته ملى بعصام السلمان ( .حسين ) 1999،
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وقد دعم اختيار السفينة ،كمكان الداللة البنائية للرواية ،إذ ساعد ذلك على تصوير تطور الزمن السردي داخل الرواية،
ً
ً
بحبس الشخصيات والقارئ أيضا ،في جو مشحون باألفكار واملواقف .كما أنه حمل مغزى رمزيا بقطعه لكل الصالت القائمة بين هذا
املكان الذي حلت فيه الشخصيات ،وبين أمكنتها السابقة إال من خالل الشخصيات نفسها ،فصالتها بأماكنها السابقة :بغداد ،القدس،
بيروت ،لندن .ظلت عبارة عن عالقات ذاتية تمارس حضورها على الشخصية عبر العالقة الوجدانية معها ،ال عبر واقعها الحقيقي ،وقد
ساعد البحر والسفينة في تحديد أطر تلك العال قات ( .عبد دخيل ) 2010،
أما الوطن  -فلسطين  -فيبرز كمكان له بعد خاص في نفسية جبرا يقول  " :أما االنتماء ،انتمائي الفلسطيني ،فهو انتماء الفالح
إلى ترابه ،انتماء املزارع إلى شجرته ،انتماء ساكن الشارع إلى شارعه .هكذا أحببت القدس ،وهكذا أحببت فلسطين ،وأحببت أرض ي،
ً
ً
حيث سرحت ،وهمت ،وعشقت ،وحلمت مع أنني ال أملك شبرا واحدا من األرض ولكنني أذكر التراب في القدس والصخور في القدس
كأنني أذكر جواهر الدنيا .فاالنتماء هو انتماء العشق والتداخل وحين تنتمي إلى ش يء كذلك ،ال يمكن أن تفصم نفسك عنه ،ألنه هو
أنت .إذا لم أكن فلسطينيا فأنا لست شيئا " ( .جبرا  )1979 ،وينعكس حب جبرا لفلسطين في رواية السفينة ،حيث يطغى الوطن على
ً
شخصيات السفينة ،ونلحظ أن تحرك املكان عند وديع عساف هو تحرك دائري يبدأ بالوطن وينتهي به ،مارا بعدة محطات مكانية تلعب
ً
ً
دورا تنمويا تدفع بشخصيته للوصول إلى ذروة الوعي  .ويطغى الوطن بسحره على شخصية وديع عساف الذي يتحرك من منطلق سطوته
 ،فعالقته باملكان هي عالقة انتماء وهو احساس ديني ،فالكنيسة واأللحان التي تتصاعد من حناجر املرتلين ما زالت تداعب العواطف
 ،وتلهب املشاعر الكامنة في الداخل ،وبذل يضحي املكان شاحنا الشخصية بالتطورات الدينية والصوفية ذات الطابع الحزين  .وتبرز
صورة القدس كمدينة املسيح الفلسطيني أو باألحرى صورة األرض الجميلة الصلبة التي يعرف بها الفلسطيني نفسه وتاريخه وجغرافيته
وهويته الوطنية ،صورة للتماثل الكلي بين اإلنسان واألرض ( .عدوان ) 2010 ،
وينبض الوطن -فلسطين بالحياة فهو مكان الشاعرية والصداقة التي ال تقوم على املصالح املادية ،ومكان الرغبات األولى  .هذا
ً
املكان املغتصب جعل الناس كخلية النحل تتعاون فيما بينها ،فنجد وديع عساف يروي سيرة املكان متحدثا عن صديقه فايز الذي
استشهد على يد قوات االحتالل  ".مشيت بين الزيتون على الشوك بين الصخور ،والرشاش معلق على كتفي تحت ذراع فايز املهدلة
وقعت ،رحت أحدثه بأنفاس ي املتقطعة :األهل ،سلوان ،القدس ،مجنونان في برية من املوت ،وعندما وضعته عن ظهري الستريخ،
ً
ً
أقسمت أنني سأعود ،بشكل ما غازيل أو متلصصا أو قاتال ،سأعود حتى ولو قتيال على صخرة  ( ".جبرا ) 1990،
ً
ً
ً
ً
ويتابع القارئ في الرواية وصفا مفصال ،وطويال لتلك املرحلة التي عاشها وديع مع فايز ،وهما يتغلغالن أفقيا في جغرافية
فلسطين ،ومداها املفتوح على وديان ،وتالل وفضاء واسع .يصف وديع خوضهما ((معمودية املاء والصخر)) التي كان مسرحها نبع إحدى
قرى فلسطين ،من هذا النبع " شرب أول بناة القدس في فجر التاريخ ،واستمدوا حياة للمدينة التي أقاموها على صخورها املتصاعدة،
ً
تصاعد سلم حجري إلى ذرى الرابية التي أضحت قلبا للقدس " ( جبرا ) 1990 ،
وتحول الوطن  -بغداد  -بعد رحلة عصام الدراسية في لندن إلى مكان موت على الصعيد النفس ي ،ملى التي أحبها لم يسمح له
الزواج منها في ظل دائرة العادات والتقاليد االجتماعية التي حكمت على هذا الحب باملوت ،وزوجت ملى من الدكتور فالح  .لذا يقرر
الهرب ،ليلتقي بها  -ملى  -مصادفة في السفينة ،لينفجر بركان الحب من جديد بعد رؤيته لها .
أما املكان عند الدكتور فالح فهو مكان للخفاء والتجلي ،فالح يخفي عالقته باميليا وفي الوقت نفسه يكتشف خيانة زوجته ملى
مع عصام السلمان  .فتثور مشاعره العدوانية للحياة  ،وتدفعه لتصفية نفسه .
ً
ً
ومن ناحية أخرى ،يرتبط الصخر عند جبرا باألرض-وبصورة أدق بفلسطين .فيكون معلما آخر من معالم املاض ي /الذاكرة .فضال
ً
عن ما تحمله الصخرة من داللة في الديانة املسيحية .وهكذا يتوحد الصخر أو الحجر بالقدس في رواية السفينة رامزا لتاريخها وعراقتها،
ً
وصور صمودها ،وزمن خلودها .وألن الصخر صار رمزا لفلسطين ،فسيرتبط بحلم العودة أي بزمنية املستقبل .يقول عصام عن وديع:
ً
"حديثه عن األرض على هذا النحو الذي ال ينقطع ال يمكن أن يكون مجرد هوس صوفي ،إنه يريد للعرب عودة إلى األرض ،تشبثا عضويا
بالتراب" (.جبرا )1990،
أما البحر في السفينة فله ألقه الخاص  ،البحر بجماله أثار مشاعر عصام السلمان ومشاعر وديع عساف " :وملا التقينا تلك
الليلة من جديد كان في البحر هدوء يكاد يكون رهيبا غير معقول ،كأنه صفحة من زيت ،تتألق عليه مويجات فسفورية كنثار من الفضة
 .ما الذي يريده هذا البحر منا ،بهذه الروعة الهائلة  ،بهذا الجمال الغامض الظالم؟ كان في الجنون القمري ش يء من كآبة ،ولوعة ،وش يء
من حب مبهم مشترك بيننا "  ( .جبرا )1990 ،
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زمن السفينة (مستويات النص الزمني ):
اهتم جبرا بالزمن في أدبه ،وحاول أن يخضعه لقدرة الكلمة على اإلمساك باألشياء الغاربة ،فالكلمة وسيلة لتصوير الزمن .يجعل
منها وسيلة للخوض في املشكلة الزمانية ،بحيث يوحي للقارئ بأنه يعبر معي مساحات زمنية لها امتدادات ولها أعماق .فالزمن يشكل
النفس اإلنسانية ،التي هي عبارة عن تراكم الزمن فيها ،مع ما يتركه الزمن من آثار :آثار الجروح والندوب ،واألفراح ،واألحزان ،واملآس ي،
الخ… والصدامات مع الناس ،والصدامات مع النفس ..الصراعات املختلفة ،واألفراح العنيفة ،الشهوات العابرة ،والشهوات القائمة
ً
الباقية .هذا كله أيضا في تجربة اإلنسان يتسلسل زمنيا ،ويبقى حاضرا في الذهن بشكل ما ال يبقى واعيا .إنه نصف واع أو ال واع لكنه
موجود في الذهن ( .جبرا )1986 ،
لذا نستطيع القول إن اهتمام جبرا بالزمن أو باملكان ،وانفصاله عن زمكانيته القديمة ودخوله في زمكانيته الجديدة  ،له ارتباط
ً
بتجربته الشخصية وواقعه املثقل بالنفي والتنقل من مكان إلى مكان .إضافة لتأثره بما كان سائدا من اتجاهات مختلفة  .لذا نجد أن
الزمن في السفينة يتداخل فيه الزمن الداخلي مع الزمن الخارجي املتمثل في حركة الشخصيات مع الخارج ،أما الزمن الداخلي فهو زمن
ذاتي يتشابك فيه املاض ي مع الحاضر واملستقبل ،فنحن ال نستطيع فهم الزمن الخارجي للشخصيات وتصرفاتها إال بالعودة إلى ماضيها
أو االنطالق معها نحو الحاضر واملستقبل .فاملاض ي يتداخل مع الحاضر فالشخصيات تحمل املاض ي معها بما يحويه من ذكريات سعيدة
ً
أو مؤملة ،وقد تتطلع إلى املستقبل كحلم بالهرب أو العودة ،لكنها سرعان ما تعود إلى الحاضر؛ إذ يعد النص الزمني في السفينة تطورا
ً
جديدا في مراحل سير الزمن .والتطور املميز هو ظهور تقنية الفصل الزمني  .ويتكون النص من تسعة فصول زمنية متداخلة فيما بينها
ومتوازية في عناصر كثيرة من عناصرها؛ إذ تشكل شبكة زمنية تخضع لنظام محدد من حيث تنظيم ثالثية الزمن (املاض ي ،الحاضر،
املستقبل) .وتتحدد مستويات الزمن في "السفينة" بثالثة ،املستوى األول وهو املستوى الرئيس ي :مستوى زمن رحلة املسافرين وهو زمن
ً
خطي متسلسل راكد في سيرورته تتخلله مجموعة من التقنيات التي تشكل املستويين اآلخرين وهو زمن قصير نسبيا (عدة أيام) إذا ما
ً
قيس بزمن النص في (صيادون) مثال الذي امتد سنة كاملة ،واملستوى الثاني املستوى الذاكري الذي ينتهي بالبدء بالرحلة ،ويمتد إلى
الوراء الزمني امتدادات متفاوتة بحسب األغراض الخطابية ،والزمن الثالث أي املستوى الثالث وهو مستوى عملية القص ،ويظل هذا
الزمن خارج نطاق دراستنا ألنه زمن مجهول املعالم إال إذا حدد بالزمن الذي يوازيه زمن القراءة.
لقد سار جبرا في زمنه وفق تناوب زمني بين (زمن سرد عصام السلمان وهو الزمن االفتتاحي) وبين (زمن سرد وديع عساف) لكن
هذا التناوب ينكسر مرة واحدة قبل نهاية الزمن النص ي بقليل في (فصل إميليا فرنيزي) الذي يبدو أن جبرا اضطر إليه بوحي من النص.
( حسين )1999 ،
فالسفينة هي حاضر كل الشخصيات أي ان تجمع كل هذه الشخصيات للرحلة هو بداية زمن الرواية من نقطة الحاضر ثم
تعود خالل ذلك املاض ي لتكشف عن حياة شخصياتها املاض ي ،الحاضر ،السفينة ،بيروت ،عواصم عربية اخرى  .وتتحرك شخصيات
السفينة في زمن الذاكرة وتمارسه في الزمن الراهن ،فالزمن بالنسب لجبرا ليس وجودا موضوعيا قائما خارج استخدام الشخصيات،
وإنما هو قائم وحاضر في ذواتها ومتحرك بها .إن ما فعله جبرا في رواية السفينة هو استخدام جديد للزمن يتفق ومجمل التغيرات التي
عرفتها الرواية الحديثة  .فغياب الترتيب الزمني من القصة املتخيلة يكشف عن القيمة الكاملة لترتيب آخر يراعي بصرامة الترتيب السردي
والترتيب السردي هو ترتيب زمني ينهض على تداخل املستويات الزمن بين ماضيه وحاضره ومستقبله  ( .الجنداري )2013،
زمكانية السفينة ،هي زمكانية الحاضر ،فهي تنساب كما ينساب الزمن الحاضر من املاض ي إلى املستقبل ،أما ركابها فزمنهم ليس
ً
حاضرا فقط ،بل هم يحملون ماضيهم إرثا ال يفارقهم ،ويحملون املستقبل حلما بالخالص .عصام السلمان الهارب من مدينته وعاملها
ً
ً
نحو الغرب ،كان في الحقيقة هاربا من ماضيه ،ووديع عساف هارب أيضا من ماض عام تمثل بتخاذل الذين أضاعوا أرضه ويتمنى العودة
ً
إليها  .يقول مخاطبا عصام " :عجيب يا عصام ،أنا حيثما ذهبت ،ومهما توهمت فإنني أركض باستمرار في اتجاه أرض ي التي أحاطوها دوني
بألف كيلو متر من األسالك الشائكة .أركض نحوها وفي يدي قنبلة ،وأنت ترفض أرضك"  ( .جبرا  )1990،فتكون العودة هي الخالص
ً
من حالة التشرد وعدم االستقرار ويبقى الحلم بالعودة إلى األرض أمال يراوده ؛ فهناك كل ش يء الوطن والحرية .
وألن الزمن واملكان متداخالن في أدب جبرا ،لذا فالصورة الدائرية للزمن ترافقها عودة إلى مكان محدد .وهو مكان مرتبط ً
غالبا
باملاض ي .في رواية السفينة نجد أن الحاضر مرتبط بالسفينة ،كمكان متحرك غير مستقر ،يسعى إلى أن يصل إلى مكان ثابت ينزل فيه
ً
حقيقيا مع األمكنة األخرى-حتى البحر يبقى االتصال به غير مستقر ،ألن السفينة
ركابها ،كما أنه منغلق ،منعزل عن الخارج ،ال يتماس
تتحرك باستمرار.
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وقد دعم اختيار السفينة ،كمكان ،الداللة البنائية للرواية؛ إذ ساعد ذلك على تصوير تطور الزمن السردي داخل الرواية،
بحبس الشخصيات في جو مشحون باملواقف واألفكار ،كما أنه حمل مغزى ً
رمزيا بقطعه لكل الصالت القائمة بين السفينة ،املكان
الذي حلت فيه الشخصيات ،وبين كل ما يربطها بأمكنتها السابقة -القدس  ،لندن  ،بغداد  - ..إال من خالل الشخصيات نفسها .
فسفينة جبرا هي ملجأ االغتراب ،ملجأ من يجدفون عكس تيارهم ،ومن يحلمون أبعد من واقعهم ،وهي حيز الهروب نحو الخطوة
ً
القادمة ،وربط " أنا " بين " أمس " و " غد "،يخطط الهاربون  ،ألن يكونوا معا في تفاعالت موحية ،مد وجزر ،يلتقون وفقها في السفينة،
ليعيشوا البحر الوجودي بكل تقلباته وتناقضاته ،يعيشون رحلة البحر الذي يتفاعل معهم كما تتفاعل األحداث  ( .عودة ) 2004 ،
ً
ً
فوديع عساف املتعب واملثقل بكل آالمة يقول " :سافرت بحرا ،ال ألن البحر هو دنيا وحسب ،بل ألن السفينة تشعرك جسديا
ً
معا الطائرة تكاد تلغي الزمان ،فهي تلغي َ
َّ
الحس اإلنساني بالنمو واإليناع والتغير ،وتؤكد على
فيك ذلك
بانسيابك خالل الزمان واملكان
أنك إنما تسافر في مهمة تجارية ال نفسية " ( جبرا ) 1990،
ويمكننا القول إن السفينة تشكل اللحظة الصفر التي انبثقت منها األحداث  ،وبيت القصيد الذي رسم األحداث الالحقة  ،وغير
إيقاع تحرك الشخصيات ،وهنا يتداخل الزمن باملكان ( الزمكانية )

الخاتمة:
توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها فيما يأتي:
• تنهض بنية السرد في الرواية على تعدد األصوات السردية ،التي تداخلت بين السارد العليم  ،والسارد املتكلم ،والسارد بضمير
املخاطب ليتسنى له التعبير عن الحاالت املتناقضة  .وتقدم األحداث من خالل ضمير املتكلم الستحضار املاض ي واسترجاعه
والستبطان أعماق شخصية السارد عندما يتحدث عن مشاعره وذاته ،أو عندما ينقل كلمات شخصيات أخرى .ويقوم الراوي/
السارد بتقديم أصوات أخرى من خالل الفصول التي يرويها  .ويستخدم ضمير الغائب لوصف األماكن وما تراه الشخصيات
وتسمعه .
• يتولى السلمان ووديع وإميليا والدكتور فالح ،سرد تفاصيل الحكاية السردية ،فالسارد هنا فاعل في الفعل السردي ومشارك في
بنية الرواية ،حيث يغيب تفرد السارد األوحد الذي يمثل محور الحكاية والفعل السردي .
• نجد أنه في كثير من األحيان تتقاطع وتتداخل الضمائر واألزمنة أثناء عملية السرد .
ً
• الزمان واملكان ،شكال حضورا الفتا في السفينة ،عاكسا تواشج عالقة الذات بأزمنتها وأمكنتها املختلفة في رحلة اكتمالها ،ونضج
خبراتها املعرفية املتراكمة عبر تجارب الحياة املتعددة .
• تزدهر اللغة الشعرية عند جبرا إبراهيم جبرا في رواية (السفينة) .
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Abstract: The writings of Jabra Ibrahim Jabra received a lot of critical attention, and his narrative
work, in particular, remained to be an important thing to critics, researchers and intellectuals.
In this study we focus mainly on the novel "The Ship" of Jabra Ibrahim Jabra, and the goal we seek
to achieve from this research is to reveal the techniques of narration in this novel.
It also focuses on the study of the characteristics of narrative language in the ship and on the
interplay of time, space and spatial mobility in the novel.
And trying to compete in this creative world based on the method of "descriptive/ analytical"
research to seek the nature of narrative structure of Jabra.
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