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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 

كلمة الدكتور عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�شبيعي .

متـــون 

15 حمي الدين حم�شب  املقاربة الإدراكية للرمزية ال�شوتية: �شعرية ال�شتقاق يف جتربة ال�شاعر اأمل دنقل 

33 اإح�شان بن �شادق اللواتي  النبعاث يف �شعر خليل حاوي: )قراءة يف ديوانيه الأّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«( 

53 �شيميائية ال�شخ�شية يف رواية »مملكة الفرا�شة« لوا�شيني الأعرج  مفرح بن �شعبان ع�شريي 

75 زهري القا�شمي  مت يف احلوار »رواية مو�شم الهجرة اإىل ال�ّشمال« للّطيب �شالح منوذجا  ال�شّ

93 حممد عدناين  الذاكرة والإبداع يف جمموعتْي »�شرية نعل« و»من اأحاديث القرى« عبد اهلل حممد النا�شر 

 قـراءات 

117 ر�شى عبد اهلل عليبي  احلجاج يف خطاب جرير ال�ّشاكي 

133 اأمري فا�شل �شعد العبديل  بنية احلجاج واآليات بيانها يف �شورة »النباأ« )درا�شة تطبيقية( 

151 طاطة بن قرماز  �شمات التالقي والتنايف بني الأ�شلوبية والبالغ 

171 ح�شن املودن  َمـوٌت ُمـخَتِلـٌف: روايـُة الوريِث الإ�شـكايل َمْن اأنا؟ وكيف للذات اأن تـ�شـتـرّد َذاَتـها؟ 
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دللت 

187 اأحمد املتوكل  الوظيفية وهند�شة الأنحاء 

207 �شابر احلبا�شة  منظورات نقدّية لال�شرتاك الّدليّل ونظرّياته )را�شتيه- �شتيفن�س- رمير( 

229 جمعة �شبيحة  احلراك امل�شطلحي البالغّي اإىل حدود القرن اخلام�س للهجرة 

247 �ُشلَيَمان ُح�َشني الُعَمرْيات  َثُر الَفّراء يف تاأ�شي�س الِبناء البالغّي العربيّ 
َ
اأ

ترجمات 

269 حافظ اإ�شماعيلي علوي  الل�شانيات الإدراكية وتاريخ الل�شانيات 

291 اإبراهيم عامر  الدرا�شة الإدراكية للفن واللغة والأدب 
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سيميائية الشخصية في رواية
»مملكة الفراشة« لواسيني األعرج

د. مفرح بن �سعبان ح�سن ع�سريي

جامعة	امللك	خالد.	ال�سعودية

frh99123@hotmail.com

02/20/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

04/01/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللخ�ص: 

تناولـــت	الـــدرا�سة	�سيميائية	ال�سخ�سيـــة	يف	رواية	مملكة	الفـــرا�سة	للكاتب	اجلزائـــري	وا�سيني	االأعرج،	

بينـــت	خاللها	اأهمية	ال�سخ�سية	بو�سفها	»عن�سًرا	حمورًيا	يف	كل	�سرد«،	ودعامة	اأ�سا�سية	يف	تكوين	الرواية،	

وتطرقت	ملفهوم	اال�ستالب	كثيمة	م�سمـونية	اأثاّرت	ب�سكٍل	مبا�سٍر	يف	ت�سكيل	�سخ�سيات	الرواية،	ومن	اال�ستالب	

انطلقـــت	فكرة	الدرا�سة	؛	فكانت	يف	مبحثني،	االأول:	بنيـــة	ال�سخ�سيات،	حيث	تعر�ست	يف	هذا	املبحث	لبنية	

ال�سخ�سيـــات	املحوريـــة	واأثـــر	اال�ستـــالب	يف	ت�سكيلها،	واملبحث	الثـــاين:	كان	عن	اأثر	اللغـــة	يف	تعميق	مفهوم	

اال�ستالب	لدى	�سخ�سيات	الرواية،	ثم	انتهت	الدرا�سة	اإىل	جمموعة	من	النتائج	من	اأهمها:

)-	كان	ملفهوم	اال�ستالب	بعنا�سره	املختلفة	ح�سوره	القوي	يف	بناء	�سخ�سيات	الرواية.

ى	لبلوغها	احلالة	الق�سوى	من	 )-	اأ�سهمت	لغـــة	الروايـــة	يف	تعميق	مفهوم	اال�ستالب	لدى	�سخ�سياتها	مـــا	اأداّ
الت�سظي	والتفكك.

الكلمات املفاتيح:

ال�سخ�سية-	اال�ستالب-	البنية-	اللغة-	احلوار
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Character Semiotics in the novel of butterfly kingdom

Mofareh Shabaan Asiri
King Khalid University. Saudi Arabia

frh99123@hotmail.com

Abstract: 
This study discusses a character’s semiotics in the novel of the butterfly kingdom by 

the Algerian writer Waciny Laredj. I initiated my research with an introduction in which 
I indicated the character’s importance as it is a central element in the whole narration, 
and as a fundamental pillar in the formation of the novel, as well. Then I discussed the 
concept of alienation as an ensured theme which has directly influenced the characters 
formation of a novel. Therefore, the notion of this study came from alienation. The study 
included two sections: First, the structure of characters where I explained and the effect 
of alienation on its composition.

The second topic, is about the language’s impact on deeping the concept of alienation 
among the characters of the novel.  Then the study came to a set of important results 
which are: 

(1) The concept of alienation with its different elements has a strong presence in the 
novels characters formation. 

(2) The language of novel contributed to deepen the concept of alienation among its 
characters which resulted in reaching the extreme case of fragmentation and 
decomposition.

Keywords: 
Character Semiotics- butterfly kingdom- formation of the novel- novels characters 

formation.
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املقدمة

حتاوُل	هذه	الدرا�سة	الولوج	اإىل	العامل	الروائي	

،	من	خـــالل	روايته	مملكة	
)((
لوا�سينـــي	)االأعرج(

�س �سيميائية	)ال�سخ�صية(	يف	 ،	لتتفحاّ
)((

الفرا�صة

الروايـــة،	بو�سفها	»عن�صًرا	حمورًيـــا	يف	كل	�سرد،	

	،
)((
بحيـــث	ال	ميكن	ت�صور	رواية	بدون	�صخ�صيات«

وكمـــا	هو	معلوٌم	اأن	ال�سخ�صيـــة	الروائية	-	ال	�سيما	

	بقدر	 يف	الروايـــة	احلديثة	– لي�س لها	وجود	واقعياّ
	يف	الن�س  	لها	دورهـــا	املهماّ ما	هـــي	مفهوٌم	تخييلياّ

 
)((
للداللـــة	علـــى	ال�سخـــ�س	الواقعـــي،	ذلـــك	اأنها

»تتجـــ�سد	على	الورق	فتتخـــذ	�صكل	لغٍة	و�صكل	دواٍل	

مرتبطـــة	منطقيًّا	يف	اجتاه	توليـــد	الداللة	يف	ذهن	

ه	�صفرة	العالمـــات	الدالة،	كما	اأن	 القارئ	بعـــد	فكِّ

ال�سخ�صية	هي	مدلوالت	هذه	العالمات	يف	ترا�سفها	

	االأقـــوال	واالأفعـــال	وال�صفـــات	 وتنا�سقهـــا،	ثـــم	اإناّ

الداخليـــة	واخلارجيـــة	هـــي	ما	يحيل	علـــى	مفهوم	

ال�سخ�صيـــة	ال	ال�سخـــ�س	؛	الأننـــا	يف	الوقـــت	الذي	

نحـــاول	فيه	فهم	حوارية	اللغـــة	ن�ستح�سر	املفاهيم 

 . 
)((
ال	االأ�صخا�س	كما	ن�ستح�سر	الداللة	ال	املرجع«

ولئن	كانت	ال�سخ�صياّة	ال	توجد	كما	يقول	لوكات�س،	

د	روؤية	للعامل،	فاإن	هذا	يعني	ربط	 بذاتها	بل	جتـــ�ساّ

قيمة	العمـــل	الروائي	باملقـــدرة	التاأليفيـــة	املبدعة	

))( وا�سينـــي	االأعـــرج	)ولـــد	يف	8	اأغ�سطـــ�س	1954	بقرية	�سيدي	بوجنـــان	احلدودية-
تلم�سان(	جامعي	وروائـــي	جزائري،	ي�سغل	اليوم	من�سب	اأ�ستاذ	كر�سي	يف	جامعة	

	االأ�سوات	الروائية	 اجلزائر	املركزية	وجامعة	ال�سوربون	يف	باري�س.	يعتر	اأحد	اأهماّ

https://ar.wikipedia.org/wiki	:ينظر	العربي.	الوطن	يف
))(	وا�سيني	االأعرج،	مملكة	الفرا�سة.

))(	ينظر:	حممد	بوعزة،	حتليل	الن�س	ال�سردي	تقنيات	ومفاهيم،	�س39.
))(	تعددت	التعريفات	حول	ال�سخ�سية	الروائية	وميكننا	اعتماد	هذا	التعريف	الذي	
يقـــرتب	مـــن	راأي	)فيليب	هامون(	من	حيث	اعتبـــار	ال�سخ�سية	عالمة	لها	دال	

ومدلـــول.	نقاًل	عن	كتاب:	�سيميائية	ال�سخ�سيـــة	يف	الرواية	ال�سعودية،	د.الرمي	

مفوز	الفواز،	�س25.
))(	ينظر:	حممد	�سويرتي،	النقد	البنيوي	والن�س	الروائي	مناذج	حتليلية	من	النقد	

العربي:	املنهج	-البنية-	ال�سخ�سية،	�س70.

حليـــاة	ال�سخ�صية،	بحيث	متار�س	عـــر �سلوكاتها	

ومنطوقاتها	وجممـــل	العالقات	التي	تعي�سها،	روؤية	

.
)((
نقدية	للعامل،	جتعلها	تبدو	اأكر	حقيقياّة«

تدور	اأحـــداث	رواية	مملكة	الفـــرا�صة	لوا�سيني	

االأعـــرج	على	لـــ�سان	الراوي	)يامـــا(	بطلة	الرواية 

وال�سخ�صيـــة	الرئيـــ�سة،	وحتكـــي	اأو	حتاكـــي	و�سع	

املجتمـــع	اجلزائـــري	اإبـــان	احلـــرب	االأهليـــة	التي	

ا�ستمرت	ع�سر �سنوات	وما	تالها	من	حرب	�سامتة،	

عانـــى	خاللهـــا	ال�سعـــب	اجلزائـــري	اأ�صد	املعاناة،	

فـــراح	يبحث	عـــن	ال�سلم	بني	اأكـــوام	احلرب،	وعن	

احلب	خلف	اأ�سغـــان	الكراهية،	وعن	احلياة	حتت	

اأنقـــا�س	املوت،	تلـــك	الثنائيات	التـــي	انبثقت	منها	

اأحـــداث	الرواية،	وتنوعـــت	تبًعا	لهـــا	ال�سخ�صيات	

	؛	»الرواية	هي	ال�سكل	االأكر	مالءمًة	 الروائية،	الأنَّ

للتعبري	عن	التجزئة	والت�سظي	وجتلياّات	اال�ستالب 

داخل	املجتمعـــات	احلديثة	؛	وهو	ما	يظهر	بو�سوح	

مـــن	خـــالل	بـــروز	البطـــل	االإ�صكايل	املتطلـــع	اإىل	

جماوزة	و�سعيته	املنق�سمـــة،	املتوزعة«،	لذا	يذهب 

)لـــوكا�س(	اإىل	اأن	م�سمـــون	الروايـــة	ال	ميكـــن	اأن	

يكتمل	اأو	يتناهى	عند	نقطة	معينة،	بل	هو	�صكل	يف	

حالة	�سريورة،	يالحق	النـــ�ساز	القائم	بني	احلياة	

والفـــن،	بني	االأفكار	املجردة	والعامل	الواقعي	؛	»اأي	

.
)((
اأن	الن�ساز	هو	ال�سكل	الروائي	ذاته«

	وكان	ملفهـــوم	اال�ستـــالب	حـــ�سوره	الفاعـــل	يف	

تكوين	�صخ�صيات	رواية	مملكـــة	الفرا�صة،	والتاأثري	

عليهـــا	؛	ويتكـــون	اال�ستـــالب	من	جمموعـــة	عنا�سر 

هـــي	»حرمان	االإنـــ�سان	مـــن	امل�ساعـــر	اأو	احلركات	

اأو	االأفعـــال	اأو	االإنتـــاج،	وامتـــالك	االآخر	لـــه	كاالأب	

))(	ينظر:	مينى	العيد،	الرواية	العربية	)املتخيل	وبنيته	الفنية(،	�س45.
))(	ينظر:	حممد	برادة،	الرواية	ذاكرة	مفتوحة،	�س27.
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ورب	العمـــل	وامل�ستعمر	واملعتدي	واملـــ�سوؤول،	وانقطاع	

التـــوا�سل	بينه	وبـــني	االآخرين	وحتى	بينـــه	وبني	ذاته،	

 .	وقد	وجدنا	
)((
والهـــروب	من	الواقع	اإىل	عامل	الوهم«

ـــات	هـــذه	العنـــا�سر	وغريها	حـــا�سرة	يف	تكوين	 جتلياّ

�صخ�صيات	الرواية،	فعندمـــا	ُيْقتل	الوالد	»زبري«	على	

عتبـــات	منزلـــه	دون	ذنـــب	اأو	جرميـــة	�سوى	اأنـــه	كان	

ن	كان،	 ا	للظلم	اأيًّا	كان	ومماّ منا�سًرا	للحق،	ومعـــار�سً

فذاك	هو	اال�ستالب	احلقيقـــي	لل�سخ�صية	االإن�سانية،	

كذلك	ُت�ْسَتَلـــُب	�صخ�صية »ديـــف« عندما	ميوت	مقتواًل	

على	نغمات	مو�سيقا	فرقته	التي	اأن�ساأها.

	كما	اأنتج	لنا	مفهوم	اال�ستالب	�صخ�صيات	ال	�سوية	

تتـــ�سف	»بالقلـــق	واخلـــوف،	والن�سيـــان،	والع�صاب،	

والهلو�سة،	وبافتقادها	اليقني	يف	عالقاتها	مبا	حولها،	

ومبن	حولها،	فتنكفُئ	على	ذاتها،	اأو	تقوم	باأفعال	ُت�سري	

 .	فهروب	�صخ�صيـــة	البطلة	»ياما« 
)((
اإىل	ال	�سويتهـــا«

من	واقعها	املرير	اإىل	العامل	االفرتا�سي	»الفي�س	بوك«	

بحًثا	عن	وهم	احلب	ا�ستالٌب	اأكر،	يوازيه	اال�ستالب	

الذي	عا�صته	�صخ�صية	االأم	»فريجي«	بعد	وفاة	زوجها،	

،	عندما	تعلاّقـــت	ب�سخ�صية  ودخولهـــا	يف	عامل	وهمـــياّ

الكاتب	»بوري�س	فيان«	الذي	كان	يوم	ميالدها	�صاهًدا	

على	موته. 

وبنـــاًء	على	ما	�سبق	ارتاأت	الـــدرا�سة	اأن	تتناول	

ال�سخ�صياّات	يف	رواية	»مملكـــة	الفرا�صة«	انطالًقا 

من	مفهـــوم	اال�ستالب،	ووفًقا	للمنهـــج	ال�سيميائي	

من	الزوايا	التالية:

اأوًل: بنية ال�شخ�سيات.

ثانًيا:اأثـــر اللغـــة يف تعميق مفهـــوم ال�شتالب 

لدى �سخ�سيات مملكة الفرا�سة.

))(	ينظر:	لطيف	زيتوين،	معجم	م�سطلح	نقد	الرواية،	�س22.
))(	الرواية	العربية	)املتخيل	وبنيته	الفنية(،	�س45.

: بنية ال�صخ�صيات اأولاً

	لقد	حـــاول	النقاد	الك�سف	عـــن	الطريقة	التي	

ي�سلكها	الروائيـــون	يف	ر�سم	�صخ�صياتهم	؛	فاقرتح	

فيليـــب هامـــون )philippe Hammon( مقيـــا�سني	

لتحديد	الطريقة	التـــي	ي�سلكها	الروائيون	يف	ر�سم	

�صخ�صيات	رواياتهم،	هما:

املعلومـــات	 وُيعنـــى	بكميـــة	 الكمـــي:	 )	-املقيـــا�س	
املتواترة	املعطاة	�سراحة	حول	ال�سخ�صية. 

)	-املقـيـــا�س	النوعـــي:	وُيقـــ�سـد	بـــه	مـــ�سـدر	تلـــك	
املعلومـــات	املعطـــاة	حـــول	ال�سخ�صيـــة،	هل	هي	

لل�سخ�صية	ذاتها	من	تتحدث	عن	نف�سها	مبا�صرة،	

اأم	ُتعـــَر�س	بطريقـــة	غـــري	مبـــا�صرة	مـــن	خالل	

التعليقات	التي	تقوم	بهـــا	ال�سخ�صيات	االأخرى،	

	�سفـــات	ال�سخ�صيـــة	ال	تظهـــر	 اأو	املوؤلـــف،	اأو	اأنَّ

. 
)((
مبا�صرة،	بل	�سمًنا	من	خالل	اأفعالها

ولعلنـــا	من	خـــالل	هذيـــن	املقيـــا�سني	ن�ستطيع	

حتديـــد	�صخ�صيـــات	الروايـــة	بـــ�سكل	ي�سهـــل	على	

القـــارئ	فهمهـــا	والتمييـــز	بينهـــا،	دون	تفريٍق	بني	

دالاّهـــا	ومدلولها،	علـــى	اعتبـــار	اأن	العالقة	بينهما	

ممكنـــة	كما	عند	بـــور�س.	»فاإذا	كان	املـــوؤول	ي�سري	

-	مـــن	بعيـــد	اأو	قريـــب	-	اإىل	عملية	التاأويـــل	التي	

ت�سمح	للمتلقي	باإدراك	العالمة،	فاإنه	ال	يتطابق	مع	

ال�سخ�س	ال�سارح،	ذلك	اأن	املوؤول	ال	ي�سرتط	وجود	

ال�سخـــ�س	ال�سارح،	اإنه	يـــ�سكل	فقط	»الو�سيلة	التي	

ي�ستعملها	ال�سخ�س	املـــوؤول	من	اأجل	اإجناز	تاأويله.	

وهكذا	ميكن	اأن	يعطـــي	�صارحون	كثريون	تاأويالت	

خمتلفة	لنف�س	ال�سيء/	العالمة	اإذا	كانوا	ينطلقون	

.
)((
من	موؤوالت	خمتلفة«

))(	ينظر	:	ح�سن	بحراوي،	بنية	ال�سكل	الروائي،	�س244. 
))( ينظر:	�سعيد	بنكراد،	ال�سيميائيات	والتاأويل	)مدخل	ل�سميائيات	�س.�س.بور�س(،	�س89.
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ال�صخ�صيات:

ميكن	اأواًل	القـــول	اإن	ال�سخ�صيات	التي	تتحرك	

يف	عامل	الرواية	هي:	

يامـــا	-	االأم	فريجة	-	االأب	زبـــري	-	�سريين	اأم	

اخلري	-	رايان	-	ماريا.

تلـــك	ال�سخ�صيـــات	التي	�سنتناولهـــا	بالتحليل،	

بو�سفهـــا	االأكـــر	وروًدا	وتاأثـــرًيا	يف	عمليـــة	البناء	

الـــ�سردي	للروايـــة،	فهـــي	يف	امل�صطلـــح	النقـــدي	

�صخ�صيـــات	اأ�سا�سيـــة،	كما	ن�سري	ثانًيـــا:	اإىل	اأن	يف	

الروايـــة	�صخ�صيـــاٍت	مبهمـــة،	ال	عالقـــات	فاعلـــة	

لهـــا،	لذا	�سيكون	احلديث	عنهـــا	عر�سًيا،	يف	�سوء	

عالقاتها	بال�سخ�صيات	االأ�سا�سية. 

l �سخ�سية »ياما«: الراوي	وال�سخ�صية الرئي�سة. 

	ال�سخ�صيات	الرئي�سة	هي	 كما	جرت	العادة	فاإنَّ

التي	»يتوقف	عليها	فهـــم	التجربة	املطروحة	يف	

الرواية،	فعليها	نعتمد	حني	نحاول	فهم	م�سمون	

.
)((
العمل	الروائي«

	اأول	مـــا	ي�سغـــل	تفكري	قـــارئ	رواية	)مملكة	 	اإنَّ

الفـــرا�صة(	هو	�سبب	اختيار	بطل	وراوي	الرواية	

)امـــراأة(،	وقد	ذكر	النقـــاد	�سفاٍت	كثريًة	متياّز	

حـــ�سور	�صخ�صيـــة	املـــراأة	يف	الروايـــة	منها،	اأن	

»�سورة	املـــراأة	اأكـــر	رهافـــة	وح�سا�سيـــة	واأ�صد	

و�سوًحـــا	يف	تعبريهـــا	عـــن	الواقـــع	مـــن	�سورة	

الرجـــل«،	وتتَّ�سُع	داللُة	�صخ�صيـــة	املراأة،	»كرمٍز	

.	ومبـــا	اأن	
)((
ثـــري	مـــوٍح	للتعبري	عـــن	الوطـــن«

مو�سوع	الرواية	يف	االأ�سا�س هو	�صرح	اأدبي	وفني	

))(	حتليل	الن�س	ال�سردي	تقنيات	ومفاهيم،	�س57.
))(	ينظر:	�سورة	املراأة	يف	الرواية	املعا�سرة،	طه	وادي،	�س	53،	54.	نقال	عن	كتاب:	
�سيميائية	ال�سخ�سية	الن�سوية	يف	رواية	راأ�س	املحنة،	د.	هيمة	عبد	احلميد.

للواقـــع	االأليم	يف	الوطن	اجلزائـــر،	كان	اختيار	

بطل	الرواية	»امراأًة«	اأكَر	مالءمة.	

	للت�سميـــة	عند	كاتـــب	الرواية	تقنيـــات	خا�سة،	

ا�ستطـــاع	من	خاللها	اإظهـــار	جتلياّات	اال�ستالب	

والت�سظي	يف	طريقة	بناء	ال�سخ�صيات	وظهورها	

اأن	 بيـــد	 	،
)((
واإبدالهـــا والتبا�سهـــا	 واختفائهـــا	

ال�سخ�صيـــة	يف	الن�س	الروائـــي	ال	ت�سكل	معًطى	

جاهـــًزا	فهـــي	ليـــ�ست	يف	البدايـــة	»�سوى	اإ�سناٍد	

يحيُل	عليه	–يف	الغالب	– ا�سم	علم	مفتقٍد	اإىل	
م�سمـــون	داليل	وا�سٍح	فـــارٍغ،	ُي�سنـــد	له	الكاتب	

تدريجًيا	وعلى	امتـــداد	الرواية	بع�س	الوظائف 

اأو	االأفعـــال	اأو	تاأهيالت	ياأخذ	البطل	من	خاللها	

.	وقد	انطلق	الكاتب	يف	م�ساألة	
)((
د« �صكال	ويتحدَّ

اختيـــاره	لالأ�سمـــاء	مـــن	فل�سفتـــه	التـــي	اأوردها	

علـــى	لـــ�سان	الـــراوي	بو�سفـــه	–اأي	الـــراوي-
»اأحـــد	االأقنعة	الروائية	التـــي	يتقنع	بها	الروائي	

،	حيث	يقول:	»ال�شم 
)((
يتداخل	ويتخارج	معها«

اعتباطـــي.  غـــري  وامل�شرحيـــات  الروايـــات  يف 

الأ�شمـــاء املدنية التي ُتقيد يف البلديات، قليال 

مـــا تطابـــق اأ�سحابهـــا... عندمـــا اأمنـــح ا�شًمـــا 

ل�شخـــ�ٍص مـــا يتـــ�سح يل لحًقـــا، اأنـــه اأول ا�شم 

اأدبـــي، واأنـــه، ثانًيـــا، يتطابـــق بـــ�سكل غريب مع 

�ساحبـــه يف التفا�سيل الأكرث دقًة، فاأنتهي اإىل 

فكـــرة اأن ا�شمـــه احلقيقي هو ذاك الذي خلقُته 

له، ولي�س ا�شمه الذي األ�سق به« �س9).

))(	يـــرى	كمـــال	الرياحي	اأن	ال�سخ�سيات	لدى	وا�سيني	تخـــ�سع	لوقائع	االإبدال	حيث	
حتمـــل	ا�سما	غري	ا�سمها،	وهذا	جتٍل	لتقنية	الكـــوالج	يف	بناء	ال�سخ�سية.	ينظر	

الكتابة	الروائية	عند	وا�سيني	االأعرج،	�س90	-91.
))(	ينظر:	ر�سيد	بن	مالك،	ال�سيميائيات	ال�سردية،	�س138.

))(	ينظـــر:	اأ.د.	عبـــد	احلميـــد	احل�سامي،	االأقنعـــة	والوجوه،	قـــراءات	يف	اخلطاب	
الروائي،	�س81.
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	لذلـــك	نلحـــظ	اأن	جميـــع	�صخ�صيـــات	الروايـــة	

خ�سعت	لتلك	الفل�سفة،	بدءًا	من	الراوي	»ياما« 

فـــاأ�سل	ت�سميتها	كما	تذكـــر،	اأن	اأباها	كان	يحب	

ا�سم	»مـــرمي«	وقد	اتفق	وزوجتـــه	اأن	يكون	ا�سًما	

البنتهما	االأوىل،	ولكنهما	اأجنبا	تواأمني	فجاءت	

فكرة	االأب	بت�سمية	اإحدى	ابنتيه	»ماريا«	واالأخرى	

»ياما«	لي�صبح	اال�سم	جمموًعا	»ماريام«	كاأقرب	

حماولـــة	لتحقيـــق	رغبتـــه	يف	اال�سم	الذي	يحبه	

»مرمي«.	»�شّمـــى اأختي التـــواأم ماريـــا، و�شماين 

اأنـــا ياما. مل اأفهـــم اإل فيما بعد اأنه ق�شمنا من 

اأجـــل امـــراأة واحـــدة �شكنـــت روحه. مـــرمي. كنا 

تواأمـــن فماذا يفعل؟ فجاأة ملعت يف راأ�شه فكرة 

جمنونة: قال يل عندما جتمعن ماريا وياما 

. حت�سلن على مارياما« �س99 

	يتبـــادر	اإىل	الذهن	اأن	�سبب	ت�سمية	االأب	ابنتيه	

بهذا	اال�سم	حماولٌة	منه	اإىل	الو�سول	اإىل	اال�سم	

التاريخـــي	الديني	»مـــرمي«	-عليهـــا	ال�سالم-.	

ولكْن	بالغـــو�س	يف	اأعماق	الرواية،	نرى	اأن	االأب	

»زبري«	كان	معجًبا	ب�سكرتريته	اليابانية	»اأياما«،	

اكت�سفـــت	ذلـــك	زوجته	بعـــد	موتـــه،	وتوقعت	اأن	

يكون	قد	تزوجها	�سًرا،	بعد	اأن	وقعت	على	األبوم	

�سور	خا�س	بهما،	كما	كانت	له	�سديقة	فرن�سية 

ُتدعى	مي�سي	»ياما«،	وهذا	ما	يجعلنا	نوؤول	�سبب	

ت�سميته	»يامـــا«	اإعجاًبا	ووفاًء	بالنـــ�ساء	اللواتي	

	يف	رحالته	العملية،	و�سبب	اختياره	 كان	يرافقهناّ

ال�سم	مرمي	حتديًدا	؛	اإر�ساًء	لزوجته	التي	كانت	

حري�صة	وحمبـــة	لالأ�سماء	التقليدية.	»ال�سدف 

دائًمـــا غريبـــة. ا�ستغلـــت معـــي يف اأحـــد املخابر 

الفرن�شيـــة امراأة تدعى ميـــ�سي ياما، كان ذلك 

اأ�شهـــل للجميـــع. كانـــت �سديقـــة ل�شكرتريتـــي 

اليابانية اأمايا �سي�شاتو« �س00) .

	وعموًمـــا،	تظل	عالقة	وا�سينـــي	االأعرج	باال�سم	

	رواياته،	 »مرمي«	عالقة	دائمة	وم�ستمرة	يف	جلاّ

كمـــا	علاّـــق	كامـــل	الرياحـــي	علـــى	ذلـــك	بقوله:	

	روايـــات	وا�سينـــي	 »يخـــرتق	ا�سم	»مـــرمي«	جـــلَّ

االأعـــرج	حتى	حتول	اإىل	ما	ي�سبـــه	التوقيع	الذي	

نتعرف	من	خالله	على	ن�سب	الن�س	الروائي...،	

ونرجح	اأنه	راأى	يف	ا�ستدعاء	هذا	اال�سم	الغريب	

بعـــ�س	الـــ�سيء	عـــن	املدونـــة	الثقافيـــة	العربية	

-مـــرمي-	�صكاًل	من	اأ�صكال	التفـــرد،	خا�سة	اإذا	

مـــا	ا�ستح�سرنـــا	ارتبـــاط	هـــذا	اال�سم	بال�سفة	

االأخـــرى	الثقافيـــة،	فمرمي	ا�سم	مثقـــل	بالداللة	

.
)((
الدينية	عند امل�سيحني«

	مـــن	البداية	كانت	لعبة	االأ�سمـــاء	حا�سرة،	فها 

هي	»ياما«	بو�سفها	راوي	اأحداث	الرواية	تقول:	

الروايـــات  ببليـــة  م�سابـــة  ا  اأيـــ�سً ولكنـــي   ...«

املجنونة. ولأين قارئة م�شتميتة يف اأبجدياتها 

املبهمـــة واخلبيئـــة بـــن اأ�شطرها، فقـــد اأ�سبت 

بعدوى الأ�شمـــاء الروائية وامل�شرحيـــة. اأحياًنا 

اأراين مـــدام بوفـــاري لكنـــي ل اأملـــك راحتهـــا، 

واأحياًنـــا اأراين دون كيـــ�سوت واأنـــا اأملك جنونه 

وهبلـــه، ويلتبـــ�ص بي الأمـــر مع �سهـــرزاد لكني 

ل اأملـــك ل �سجاعتهـــا ول راحتهـــا ول ثقافتها 

ول �شلطانها. وعندما اأ�ساب باخليبة الكربى 

فـــال اأرى اإل وجه كارمـــن و�شّكينها احلادة بن 

اأ�شنانهـــا وهي ترق�ص رق�سة املوت الدموية يف 

ح�شرة زوجها وع�شيقها مًعا« �س)) .

))(	ينظر:	كمـــال	الرياحي،	الكتابة	الروائية	عند	وا�سينـــي	االأعرج،	�س121،	122،	
 .123



59
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

	يف	املقطـــع	ال�سابـــق	تتجلاّـــى	بـــو�سوح	�سفـــات	

ال�سخ�صيـــة	امل�ستلبة	والـــذات	املت�سظية،	فحني	

تتداخل	عـــدة	�صخ�صيات	تاريخية	لـــكل	واحدٍة	

منها	خوا�س،	واأفعال	خمتلفة	عن	االأخرى،	حني	

تتداخل،	وجتتمع	يف	ذات	واحدة،	فاإنها	بال	�صك	

ر	فيها	كًما	هائال	مـــن	التناق�سات	ت�ستلبها	 تفجاّ

�صخ�صيتها	احلقيقية	فتمزقها	وت�سظيها،	وتلك	

حـــال	املـــراأة	اجلزائريـــة	التـــي	اأ�سحـــت	ب�سبب	

احلروب	�صخ�صيـــة	غري	متوازنة	وغري	معروفة،	

اأو	بـــاالأ�سح	مل	تعـــرْف	قيمتهـــا	وال	مكانتها،	ومل	

ن	�صخ�صية م�ستقلة	بها.	 متتلك	الثقة	كي	تكوِّ

	وهـــا	هـــو	حبيبها	االفـــرتا�سي	»فـــاو�شت«	يطلق	

عليها	ا�سًمـــا	جديًدا،	مل	تبِد	»يامـــا«	اأي	حماولة	

لرفـــ�سه	اأو	تعديله،	رمبـــا	الأنه	نـــا�سب	موقفهما	

ْت	بينهمـــا،	وهو	ا�سم	 وطبيعـــة	العالقة	التـــي	مَنَ

»مارغريـــت«،	»ا�شمـــي احلقيقـــي طبًعـــا يامـــا، 

ينادينـــي  فـــاو�شت  حبيبـــي  مارغريـــت  وليـــ�ص 

كذلـــك لأننـــي اأنقذتـــه مـــن خمالـــب ال�شيطان 

مفي�شتوفيليـــ�ص. اأو هكـــذا يبـــدو يل ولـــو اإين 

ل اأعرف بال�شبط كيف واأين اأنقذته« �س)) . 

وهنـــا	يت�سح	التعالق	الن�صي	بـــني	اأحداث	رواية	

»مملكة	الفرا�صة«	وبـــني	الرواية	العاملية	للكاتب	

غوته	»	فاو�ست«،	فلئن	كانت	خ�صو�سية	الف�ساء،	

»فـــ�ساء	االإرهـــاب	واملنـــع	والتحرمي،	هـــي	التي	

ا�ستنـــد	اإليها	وا�سيني	االأعرج	لترير	ت�صرفه	يف	

البناء	الفيزيولوجي	لل�سخ�صية	فاإن	ا�سرتاتيجية	

ره	للتـــ�سرف	يف	 التنـــا�س	هـــي	التي	كانـــت	مراّ

. 
)((
اأ�سماء	ال�سخ�صيات	بالتل�صيق«

))(	ينظر:	الكتابة	الروائية	عند	وا�سيني	االأعرج،	�س90.

	ول�سدة	تعلق	البطلة	»مايا«	بق�سية	االأ�سماء	تقول	

عـــن	نف�سها: »من ل يعرفنـــي �شيقول اإين اأكره 

ا�شمي، وحتـــى اأ�شماء النا�س القريبن اإيّل من 

اأهلـــي واأ�سدقائـــي. اأنـــا ل اأكـــره اأي ا�شم ولكني 

مولعـــة باأ�شماء الكتـــب لأين اأراها اأكرث اأ�سالًة 

ل اأكـــون  اأن  ُيفـــر�س  »كان  �ص))  و�سدًقـــا« 

�سيدلنية اأو قارئة روايات وم�شرحيات، ولكن 

اإًذا  �س))-))،  املدنيـــة«  احلالـــة  موظفـــة يف 

»مايـــا«	تعمـــل	يف	االأ�سل	�سيدالنيـــة،	تلك	املهنة	

التـــي	اأورثها	لها	اأبوها،	ولكن	يبقى	حبها	لقراءة	

الروايـــات	وامل�سرحيـــات	هـــو	ال�سبـــب	يف	تعلقها	

باالأ�سماء.	

	مـــا	يلفت	االنتباه	يف	ق�سية حتويل	واإبدال	 	اإال	اأنَّ

االأ�سمـــاء	هـــو	اإبدالهـــا	مـــن	العربيـــة	اإىل	اللغة	

االأجنبيـــة،	واالأمثلـــة	علـــى	ذلك	كثـــرية،	منها:	

اأ�سمـــاء	اأع�ساء	الفرقة	التي	تنتمي	اإليها	»ياما«،	

فديـــف	ا�سمـــه	احلقيقـــي	داود،	وجـــواد	تبـــدل	

ا�سمـــه	لدجو،	كما	اأ�سبـــح	ا�سم	ر�صيد	»اأورا�ستا«	

وحميـــد	»ميدو«،	و�سفية	ت�صبـــح	»�سافو«،	ت�سي	

لنا	هـــذه	االإبداالت	بق�سية	هامـــة	تتعلق	بالعمق	

وال	تهتـــم	بال�سطـــح،	فـــاال�سم	ال	يهـــم	وال	يغـــري	

يف	الـــو�سع	�صيًئـــا،	اأجنبًيـــا	كان	اأم	عربًيـــا،	اإمنا	

القيمـــة	واالأهمية	تكمن	يف	اجلوهر	اأي	يف	العمل	

	ق�سية  والوظيفـــة	ال	يف	اال�سم	اأو	اللقـــب،	كما	اأناّ

دمـــج	االأ�سمـــاء	دعوة	مبطنـــة	مـــن	الكاتب	اإىل	

قيـــم	الت�سامـــح	والتعـــارف،	ومـــا	ذاك	اإال	منهج	

َها ٱنلَّاُس إِنَّا  يُّ
َ
أ الدين	االإ�سالمي،	قال	تعاىل:	{	َيٰٓ

نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل 
ُ
ن َذَكرٖ َوأ َخلَۡقَنُٰكم ِمّ

} )احلجرات: ))( ْۚ ِلََعاَرفُٓوا
	العالقة	بني	بطلـــة	وراوية	الرواية	»ياما«	 	وتظـــلُّ
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وعنـــا�سر الـــ�سرد	االأخـــرى	يف	روايـــة	»مملكـــة	

الفرا�صة«	عالقة	حميمية	ومت�صلة،	وهو	ما	جعل	

	البطَل	الراوي	 بنية	الرواية	مفتوحـــة	؛	ذلك	باأنَّ

هـــو	الناظـــم	االأ�سا�س	ملجمـــل	هـــذه	االأعمـــال،	

ب�صفتـــه	�صخ�صيـــة	�ساردة	حمورية،	مـــا	�ساعد	

يف	كثـــري	مـــن	الروايـــات	علـــى	تكـــ�سري	عمودياّة	

الـــ�سرد	؛	ممـــا	يجعـــل	اخلطـــاب	ال	ي�ستغل	على	

ق�صة	حمكومة	مبنطق	خارجي	كالذي	يوجد	يف	

.
)((
اخلطاب	التقليدي«

ومـــن	تلـــك	العنـــا�سر	العنـــوان،	واإن	كان	حميد	

حلمداين	يفرق	بـــني	ت�سمية	االأ�صخا�س	وت�سمية	

الكتـــب	فهو	يـــرى	اأن	ت�سميـــة	االأ�صخـــا�س	تكون	

»داللتها	اعتباطية	الأن	حمتواها	ذو	طبيعة	توقعياّة	

،	ذلك	فيما	يخ�س	الت�سمية،	اأما	
)((
وا�ستباقيـــة«

ما	يخ�س	الوظائف	واالأفعال	فاإن	البطلة	تتحول	

يف	اأكـــر	من	موقف	داخل	الروايـــة	اإىل	فرا�صة،	

�سواًء	بو�سف	الفرا�صة	رمًزا	لل�سعف	كما	حدث	

لها	مع	اأ�ستاذها	اأ�ستاذ	اللغة	العربية	الذي	اأ�سبح	

يكرههـــا	وي�سميهـــا	»املطـــرّية« �س))،	ت�ساوؤًمـــا	

منهـــا،	حتـــى	و�سل	بها	احلال	اأثنـــاء	حديثها	مع	

االأ�ستاذ	اإىل	اأقـــ�سى	مراحل	الكراهية،	»اأعتقد 

اأنـــه يف يومهـــا و�شعنـــي يف كفه وعركنـــي بقوة، 

ثـــم رمى بي يف قنديل الزيـــت مثل »الفرا�سة«، 

وتاأمـــل احراقي مبتعة حتى النهاية« �س)) . 

واأحيانا	حتاول	اأن	تبتعد	عن	واقع	اجلحيم	الذي	

تعيـــ�سه،	فتغـــدو	كالفرا�صة	حني	حتلـــق	بعيدا	يف	

�سماء	العدل	فوق	األ�سنة	اللهب،	»اأحاول اأن اأن�شى 

كل �سيٍء واأطـــري مثـــل »الفـــرا�سة« فـــوق األ�شنة 

))(	ينظر:	�سعيد	يقطني،	القراءة	والتجربة،	�س293.
))(	ينظر:	حميد	حلمداين،	عتبات	الن�س	االأدبي	)بحث	تنظريي(،	�س33.

	اأن	تغرق	»يف  النـــار« �س)) . واأحيانـــا	اأخرى	تودُّ

عر�س الفرا�سات التي ت�شتحّم يف األوان ال�شجر 

والنور والهواء« .

	من	ال�صعب	جًدا	اأن	يتخلاّى	االإن�سان	عن	مبادئه	

ومعتقداته،	التي	ُزرعت	فيه	وُفطر	عليها،	وهذا	

ما	تو�سلت	اإليه	»ياما«	عند	حديثها	عن	الفرا�صة،	

»تاأكـــد يل مـــع الزمـــن اأن الفـــرا�سة ل تتحمـــل 

العيـــ�ص بـــال األوانهـــا« �ص)9. كذلـــك	االإن�سان	

ال	ي�ستطيـــع	العيـــ�س	اإال	وفَق	عاداتـــه	ومعتقداته	

التـــي	تعلمهـــا	ون�ساأ	عليهـــا،	حتـــى	واإن	كان	غري	

	يطارده	 مقتنـــع	بها	اأو	ببع�سها	فاإن	تاأثريها	يظلُّ

اأينما	توجهت	بـــه	اأقدار	احليـــاة،	والن�ساء	اأكر	

مت�سًكا	وحمافظة	على	تلك	القيم	واملعتقدات.

	ُتـــوا�سل	»ياما«	حديثهـــا	عن	»مملكـــة الفرا�سة 

اله�شة« �س)0)،	فهي	تعتر	الن�ساء	كالفرا�صات	

	مثل	الفرا�صات	 يف	كل	�سفاتهـــن	وعاملهن،	فهـــنَّ

ات	يف	الوقت	نفـــ�سه،	يع�سن	يف	 جميالت،	وهـــ�سَّ

	التـــي	ت�صفهـــا	بالهـــ�سة،	وال	ريب	يف	 مملكتهـــناّ

	يع�سن	يف	عـــامٍل	منطق	احلياة	فيه  ذلـــك	اإذا	كنَّ

»القـــوي يـــاأكل ال�شعيف والإنـــ�سان ل ي�شذ عن 

هـــذه القاعـــدة املر�شخـــة يف الطبيعة« �ص)9، 

	احللقـــة	االأ�سعف	يف	دائرة	احلياة	 فالن�ساء	هنَّ

	»يامـــا«	حزنها	على	 القا�سيـــة،	ولذلـــك	تبدي	اأمُّ

الفـــرا�صات،	»علـــى موتهـــا ال�شريـــع اأو انكـــ�سار 

اأجنحتهـــا اأو احراقها على القناديل القوية«. 

لكـــن	تـــ�سل	يف	النهايـــة	اإىل	قناعـــة	مفادها	اأن	

»احليـــاة يف هذه البـــالد مثل الفرا�سة، ل تقبل 

اأن تعيـــ�ص يف �شكينـــة الوحـــدة القاتلة، بال لون 

ول �شماء ول بحر« �ص)9 .
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l �سخ�سية الأم فريجي:	هي	ال�سخ�صية	الوحيدة	

التي	ُذكر	ا�سمها	الثالثي	فريجة	بنت	عمي	موح	

البجـــاوي،	الداللـــة	العامة	لـــال�سم	توحي	ببيئة	

ال�سخ�صيـــة،	فريجـــة	ا�سم	جزائـــري	معروف،	

ارتبط	باملـــكان،	كذلك	عمي	موح،	ا�سم	مركب،	

وهذا	الرتكيب	�صائع	يف	اللهجة	اجلزائرية	عند	

بع�س	القبائل،	والبجاوي	هو	اال�سم	االأكر	لعائلة	

اأو	قبيلـــة	ت�سكـــن	اجلزائر.	وداللـــة	اال�سم	حُتيل	

اإىل	�صخ�صية	تنتمي	اإىل	القبيلة،	وتهتم	باأ�سلها	

ون�سبها،	وهذا	ما	يوؤكده	واقع	الرواية	فقد	كانت	

االأم	تعتـــز	ب�سال�ستها،	وتفتخـــر	بن�سبها،	ودائًما	

ما	ُت�سري	اإىل	اأجدادهـــا	؛	لذلك	ت�صل	مق�صدياّة	

	 اختيار	اال�سم	-	حـــ�سب	راأي	هامون	-	اإىل	»حدِّ

الهم	الهـــو�سي	الـــذي	يحمله	جـــل	الروائيني	يف	

.
)((
عملية	اختيار	اأ�سماٍء	واألقاٍب	ل�سخ�صياتهم«

»عائلـــة اأمي ذات الأ�سول الرببرية الأندل�شية 

الركية، كانت تقودها حّتى �شليمان القانوين«،	

كانـــت	االأم	تعتز	بن�سبها	وترى	اأن	ذلك	االعتزاز	

حـــق	م�سروع	فتقول	خماطبـــة	ابنتها	»مايا«:	»ل 

تكـــوين جمنونة. الرب خلق وفرق. ول�شُت من 

رّكب العامل على هذه ال�شاكلة. جدي �شليمان، 

�شلطـــان تركـــي كبـــري ل يقبـــل بهـــذه البـــدلت 

املدر�شيـــة البائ�شة التي تفر�س على اجلميع«،	

ومع	كل	هذا	االعتـــزاز	والفخر	حتاول	االأم	خلق	

تريرات	لذاك	التباهي،	»اأحب العدالة، ولكني 

اأرفـــ�ص اأن يت�شطـــح كل �سيء. اأريـــد لبنتـــي اأن 

تكـــون الأبهـــى والأجمـــل« �ص)). وعلى	الرغم	

	ا�سمهـــا	 مـــن	كل	حتفظـــات	االأم	فيمـــا	يخـــ�سُّ

))(	ينظـــر:	�سيميولوجية	ال�سخ�سية	الروائية،	فيليب	هامون،	ترجمة:	�سعيد	بنكراد،	
�س53.

وعائلتها،	اإال	اأنها	مل	ت�سلم	هي	االأخرى	من	عبث	

»يامـــا«	وتالعبها	باالأ�سماء،	»اأمـــي فريجا التي 

اأ�سبحـــت يف ت�شمياتـــي فريجينـــا ثـــم فريجـــي 

اخت�ساًرا« )9. 

	كانـــت	االأم	»فريجـــة«	يف	بدايـــة	حياتهـــا	مثااًل	

للمـــراأة	املن�سبطـــة،	علـــى	امل�ستـــوى	االجتماعي	

واالأ�سري،	فقـــد	عملـــت	معلمًة	للغـــة	الفرن�سية،	

وظلْت	ت�سجع	ابنتها	على	الدرا�سة	وَتَعلُّم	العزف	

علـــى	اآلـــة	الكالرنيات،	قبل	اأن	تتحـــول	تدريجًيا	

	تالعب	»مايا«	 اإىل	عامل	الوهـــم	واحللـــم،	وكاأنَّ

ـــر	عك�سيًّا	على	االأم.	فنـــ�ساأت	اأوىل	 باالأ�سمـــاء	اأثَّ

عالقـــات	االأم	الوهمية	مـــع	�صخ�صية	»فريجينا	

وولـــف«	الروائية	الريطانيـــة	فتاأثرت	برواياتها	

،	لكـــن	تلك	العالقة	وذاك	
)((
ال	�سيمـــا	»االأمواج«

ل	كما	تقـــول	»مايا:	ما	ن�سبته	0%)،	 التاأثـــر	�صكاّ

بينما	ال�سبعون	الباقية	كانت	من	ن�صيب	الكاتب	

وامل�سرحـــي	الفرن�سي	»بوري�س	فيان«.	»فريجينا 

تركتهـــا عندمـــا اأحـــ�س�ست بنفـــ�سي اأ�شري نحـــو 

موتهـــا يف املاء، واأنا اأكره املوت غرًقا. يف حلظة 

من اللحظات �سعرت بالرغبة يف احلياة عندما 

وجـــدت حبيبـــي بوريـــ�ص يف طريقـــي...« وقـــد	

و�سلـــت	عالقـــة	االأم	ببوري�س	اإىل	حالـــة	الهو�س 

واالعتـــالل	النفـــ�سي،	ذلك	اأن	بوريـــ�س	قد	مات	

منذ	زمن	بعيد	كما	تقول	»مايا«:	اإن	بوري�س	مات	

يف	يـــوم	ميـــالد	اأمها	؛	لتحـــدث	املفارقة	الكرى	

))(	املوؤلفـــة	فريجينيـــا	يف	روايتهـــا	»االأمـــواج«	اقتـــ�سرت	كما	-ترى	دائـــرة	املعارف	
-stram of consciou  الريطانية-على	ت�سجيل	تيار	الوعـــي	اأو	تيار	ال�سعور

ness.	ويف	هذه	الرواية	يعي�س	البطل	خالل	�سخ�سية	اأو	اأخرى	من	ال�سخ�سيات	
ال�ست	من	الطفولة	حتـــى	�سن	ال�سيخوخة،	وهذه	ال�سخ�سيات	متثل	�ستة	مناذج	

مـــن	ال�سعـــور	تتباين	يف	و�سوح،	ولكنهـــا	متثل	خرة	�سبع	حقـــب	لالإن�سان،	اأكر	

منهـــا	�سخ�سيات	حتكمها	االأحـــداث.	نقال	عن	كتاب:	اأدبـــاء	منتحرون	درا�سة	

نف�سية،	مكرم	�ساكر	اإ�سكندر،	�س59.
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لالأم	التي	اأ�سيبت	بحبه	حبًّا	جتاوز	حدود	العقل	؛	

ليبلـغ	من	نف�سها	مبلًغا	كبرًيا،	اآَل	بها	اإىل	الطبيب	

ي	عالج	 النفـــ�سي	العم	»جواد«،	الـــذي	اأفاد	بتع�صاّ

	بقلب	
)((
عت	احلياة االأم،	فمـــا	كان	منها	اإال	اأن	وداّ

عـــا�صق	متلحفًة	�سورة	بوري�س	التـــي	اأتقن	ر�سمها	

»مريو«.	َتَفاَقَم	ا�ستالُب	وت�سظي	حالة	»فريجي«	؛	

لي�صل	اإىل	ذروتـــه،	فاأ�سحت	بعيدة	كل	البعد	عن	

الواقع،	وحم�صورة	يف	دائرة	مغلقة	؛	حتى	اأ�سبحت	

عاجزة	عن	اإعمال	عقلها،	والتفكري	مبنطق،	يتيح	

لها	فر�سة	التوا�سل	واالت�صال	باالآخرين	يف	العامل	

الواقعي،	ومـــا	ذاك	اإال	نتيجة	احليـــاة	امل�سطربة	

مـــن	حولها،	املليئة	بالقلق	واالإحباط،	التي	كلفتها	

رحلـــة	اخليال	يف	�سبيل	البحـــث	االأنطولوجي	عن	

الهويـــة	االأ�سليـــة	؛	لت�ستقـــر	يف	نهايـــة	املطاف	يف	

عامل	اخللود	والقدر	املحتوم. 

	ومـــن	�سفات	االأم	»فريجة« كمـــا	تذكر	»ياما«،	

»اأمـــي كانت جميلـــة واأنيقة ت�شبه نـــ�ساء القرن 

التـــا�شع ع�شر« �س))). »تبدو اأمي بورجوازية 

يف خّمهـــا، يف كالمهـــا يف هندامهـــا وحـــركات 

اأ�سابعهـــا« �س))	َن�ْسَت�سُف	من	الو�سف	ال�سابق،	

ا	 	االأم	كانت	بعيدة	كل	البعد	عن	واقعها	ظاهريًّ اأنَّ

وباطنًيا.	وتقول	»مايا«:	»ورثُت كل �سفات الهبال 

من اأمـــي«،	�س)))،	»يبدو اأن اأمي ورثتني كل 

جينات هبلها اخلفيـــة.« �س)).	وت�صفها	باأنها	

»عنيدة وت�سرُّ على ما تريد« �س)).

))(	يـــرى	نيت�سه	اأن	املـــوت	نوعان:	»طبيعي«،	وهو	هذه	الظاهرة	الطبيعية	التي	ال	مفر	
وال	حيلـــة	للمرء	يف	دفعها،	ثـــم	موت	»اإرادي«	وهو	االنتحـــار.	املوت	الطبيعي	هو	

مـــوت	ال	دخل	الإرادة	املرء	فيه،	وهو	مـــوت	اجلبناء.	ويجب	على	االإن�سان	يف	راأيه	

–حًبـــا	للحياة-اأن	يريد	املوت	على	نحو	اآخـــر:	اأن	يريده	حًرا،	مدرًكا،	ال	�سدقة	
فيـــه	وال	مفاجـــاأة،	ويوم	يحدث	هـــذا	املـــوت	االإرادي	يكون	يوم	عيـــد،	بل	اأجمل	

االأعيـــاد،	الـــذي	يقبل	عليه	االإنـــ�سان	طائًعا	خمتاًرا	ويجذبـــه	لنف�سه،	ومن	ميت	

موًتا	اإرادًيا	يف	راأيه	ميت	ظافًرا.	املرجع	نف�سه،	�س5.

l عالقة البطلة ب�شخ�سية الأم:

 الفرق	بـــني	االأم	»فريجي«	وابنتهـــا	»مايا«	كما	

تعيـــ�ص  واأمـــي  احلـــا�شر  اأعيـــ�ص  »اإين  تقـــول:	

اخليـــال« �س)).	ومل	يكن	تعلق	االأم	واعتزازها 

ب�سال�ستهـــا	وباأجدادها	القدامى	اإال	الأنها	تعي�س 

يف	عـــامل	الوهم	وحتاول	اأن	توجـــد	�سبًبا	يجعلها	

خمتلفـــة،	»ظلت اأمـــي معلقة بهـــذا الوهم لكي 

املدينـــة«  �شكان  بقيـــة  عـــن  اختالفهـــا  تعلـــن 

�س)).

	وبالنظر	اإىل	ال�سخ�صيتني	االأكر	وروًدا	وتاأثرًيا	

على	مـــ�سار	الرواية	بـــ�سكل	عام،	وهمـــا:	االبنة	

»يامـــا«	واالأم	»فريجي«،	جنـــد	تفاوًتا	كبرًيا	بني	

حياتـــني	خمتلفني،	كالهما	يعيـــ�س	يف	عامل من 

الوهـــم،	وكل	ذلـــك	هروًبـــا	�سريًحا	مـــن	الواقع 

لعدم	جدوى	العي�س	فيـــه،	فاالأم	اختارت	العودة	

اإىل	املـــا�سي	فت�سبثـــت	بكاتـــٍب	كبـــري	واأوهمـــت	

نف�سها	بوجوده،	بينما	اختارت	االبنة	مايا	العامل 

االفـــرتا�سي	الفي�س	بـــوك	للرتويح	عـــن	النف�س 

والهروب	من	قلق	الواقع	الراهن.

	جنـــد	يف	ثنايـــا	الروايـــة	اأن	حوار	يامـــا	مع	اأمها 

�صغـــل	امل�ساحة	االأكر،	ورغم	اتفاقهما	يف	ق�سية 

احلب	وحماولة	البحث	عن	عامل	اآخر	لال�ستمتاع	

باحليـــاة	والتخلـــ�س	من	حالـــة	اال�ستالب	الذي 

اإال	اأن	طريقتهمـــا	يف	احلـــب	كانتـــا	 تعي�سانـــه،	

	لكـــي	تعيـــ�َس	 	االختـــالف،	فـــاالأمُّ خمتلفتـــني	كلَّ

	كما	ت�ستهي	عادت	اأدراجهـــا	اإىل	الوراء،	 احلـــبَّ

	 ـــا	االبنة	فانطلقت	اإىل	عامل	االفرتا�س،	وكاأناّ اأماّ

الهـــدف	لديهمـــا	اأن	تتخل�صا	مـــن	واقعهما	باأي	

�صكل.	لذلك	حُتاول	كل	منهما	جعل	عاملها	الذي	
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تعي�سه	هو	االأفـــ�سل،	والإثبات	ذلك	دارت	بينهما	

حواراٌت	عدة،	ومنها:

»بوريـــ�ص موجـــود يـــا حبيبتـــي. اأو علـــى الأقـــل 

ُوِجد؟ واأنت يا للة مولتي؟ اإىل اليوم تعي�شن 

علـــى وهـــم رجـــل ي�شكـــن يف الكمبيوتـــر فقـــط 

ل اأكـــرث. انتهـــت احلـــرب الأهليـــة ومل يظهـــر 

وجهـــه. واحلـــرب ال�سامتة يف �شنتهـــا العا�سرة 

ومل يظهر. مرحًبا بال�شلطان الهمام. ع�شرون 

�شنـــة فيقـــي لروحـــك؟ ثـــم تـــدور علـــى نف�شها 

كراق�سة �سرقية ت�شتعر�س مفاتنها.

وين الفار�س الهمام. والو بح. ل �سيء.- 

ل يزال مهدًدا يا اأمي.- 

ت  واأنـــت مـــاذا تفعلـــن يف هـــذا الغـــار؟ األـــ�س- 

مهددة؟

رحي معروف  اأنا جمرد فرما�شيانة. هو م�ش- 

يا اأمي. �س))).

دالالٍت	 ال�سابـــق	 املقطـــع	 مـــن	 ن�ستخلـــ�س	

توحـــي	بالت�سظـــي	واال�ستـــالب	اللذيـــن	تعيـــ�سه	

ال�سخ�صيتـــان،	ولال�ستـــالب	يف	الروايـــة	وجـــوٌه	

م	 تقـــداّ فالروايـــة	 متداخلـــة	 واأحياًنـــا	 متعـــددة	

الـــ�سورة	اأو	تقـــدم	نقي�سها:	ميكنهـــا	اأن	ت�صور	

الواقـــع	االجتماعي	اأو	اأن	تتوقـــف	عند	احلاالت	

الفردية...	وهي	يف	كل	ذلك	مُتار�س	دوًرا	فاعاًل	

اء،	اأو	يف	 �سواء	يف	تعميـــق	اال�ستـــالب	عند	القـــراّ

ت�ستيـــت	عنا�سره	واإبعاد	خطـــر	التفجر	الفردي	

.	ومن	تلك	الدالالت:
)((
واالجتماعي«

	االأم	»فريجـــي«	اأحبـــت	بوريـــ�س	وهـــو	كاتب	 	اأنَّ

ومو�سيقي	فرنـــ�سي	�صهري،	تـــويف	�سنة ))9)م،	

))(	معجم	م�سطلح	نقد	الرواية،	�س22.

اأي	يـــوم	والدة	»االأم«	كما	�سبـــق	معنا،	اأما	االبنة	

»ياما«	فقد	اأحبت	»فادي«	فاو�ست	وهو	م�سرحي	

جزائـــري	ُنفي	اإىل	االأندل�س،	مـــع	ا�صتداد	جهود	

احلكومة	يف	توطيد	احلكـــم	يف	البالد	بعد	طرد	

امل�ستعمرين.	وبوري�س	داللة	على	زمن	اال�ستعمار	

الفرنـــ�سي	للجزائر،	واأن	زمـــن	اال�ستعمار	رغم	

عدم	اأحقيته	كان	اأكـــر	اأمًنا	وتطوًرا	من	الزمن	

الراهـــن.	بينما	يعطي	فـــادي	اجلزائري	االأ�سل	

وغري	املوجـــود	على	االأر�س	داللـــًة	وا�سحًة	على 

عـــدم	قـــدرة	احلكومـــة	علـــى	تغيري	احلـــال	بعد	

انقـــ�ساع	اال�ستعمار	رغـــم ا�ستخدامهـــا	طريقة	

)فـــاو�ست(	و�صيطانـــه	يف	التغيـــري	وهي	طريقة	

	االأمن	وال�سالم	 القتل	والعنف	والت�سريـــد.	فظلاّ

اللذان	ينتجان	احلب	والوئام	غائبني	عن	الوطن	

اجلزائر.

	واإذا	كان	زمـــن	بوري�س	)اال�ستعمار(	قد	اأ�سبح	

حلًما،	فاإن	زمن	فادي	)احلكومة(	اأ�صبه	بالوهم،	

فاالأمن	واال�ستقرار	التي	وعدت	به	احلكومة	غري	

موجـــود	علـــى	االأر�س.	وعلى	هـــذا	النمط	تكر	

اإ�سقاطـــات	الكاتب	يف	معاجلة	الـــو�سع	الراهن	

	عن	قلٍق	 يف	اجلزائـــر.	وكلتا	ال�سخ�صيتـــني	ُتَعرِّ

وجودي	يعرتي	ال�سخ�صيتـــني	الفعليتني	)ياما(	

و)فريجي(	يف	�سيـــاق	الرواية.	فبوري�س	كما	هو 

معروف	تاأثاّر	باأحد	اأكر	املفكرين	الوجودين	وهو	

د	الكاتـــب	وروده	يف	الرواية	 )�سارتـــر(،	وقد	تعماّ

للغر�س	نف�سه.	وكذلك	احلـــال	يف	ق�صة	خرافة	

فاو�ست	)فادي(.

	وقد	حاول	الكاتب	املزج	بني	الديانتني	امل�سيحية	

واالإ�سالميـــة،	يف	حماولة	منـــه	لتخطي	العقبات	

الوهميـــة	التـــي	ي�سعها	ال�سا�سة	ورجـــال	الدين،	
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للحـــد	مـــن	انتـــ�سار	اإحداهمـــا،	فهو	يعتـــر	مبداأ	

	واأجدر	بالبقاء،	فنجد	ورود	 االإن�سانية	اأ�سمى	واأعماّ

بوري�س	يرتبط	بامل�سيح،	»بوري�س فيان اأو حريته 

اأو مو�شيقاه واألقــــه امل�شيحي« �ص 0)). »اأردتها 

اأن ت�شبهك لتزرع يف اللوحة �سيًئا من مناخاتك 

�شيدنــــا  مثــــل  هــــو  بوريــــ�ص.  ودفء  الداخليــــة، 

ا اأحببت  امل�شيــــح، ميد يده نحو املطلــــق. اأنا اأي�شً

هــــذه اللوحة ولهــــذا كانت طوليــــة لأنها ت�سعد 

ا« �س0)).  نحو الت�شامي واله�شا�سة اأي�شً

تـــ�سرتك	»ياما«	واأمها	»فريجي«	يف	رف�س	العنف	

واملوت	والتفريق	بـــني	االأفراد	على	ح�ساب	الدين	

اأو	الطوائف	اأو	اللغات،	»والرواية	بطبيعتها	تقوم	

على	ت�صوير	العمق	احل�ساري	للمجتمع،	وت�صوير	

 .	لذلك	ت�سهب	
)((
اأزمة	االإن�سان	يف	هذا	املجتمع«

»ياما«	يف	تف�صيـــل	و�سعهما،	»هذا الذي ت�شميه 

اأمــــي ظــــاًل، كان حقيقتي الوحيــــدة. كل حياتي 

التــــي مرت كانت حياة موازية اأراها الآن وكاأنها 

جمــــرد قــــو�س �سغــــري، ولكــــن املــــاأ�شاة اأنــــه داخل 

القــــو�س ال�سغــــري كانت تنــــام اآلف الأرواح التي 

ح�سدهــــا املــــوت، اآلف البنايــــات املهدمــــة، اآلف 

احلرائــــق التي التهمــــت كل �سيء حتى ما تبقى 

مــــن حمبــــة النــــا�س لبع�شهــــم بعــــ�سا. مل يكــــن 

اأحد يهتــــم لقناعات جــــاره امل�شلــــم، اأو امل�شيحي، 

اأو اليهــــودي، اأو الإنــــ�سان بــــكل ب�شاطــــة، فاأ�سبح 

الدينيــــة  اخل�سو�سيــــات  بــــن  فقــــط  ل يفــــرق 

الكبرية، ولكن يتفنن يف ال�شظايا والتفا�سيل...« 

�س)))	-	))).

l �سخ�سيـــة »ماريـــا«:	ذكرنا	�سابًقـــا	�سبب	ت�سمية	

))(	ينظر:	طلعت	�سبح	ال�سيد،	عنا�سر	البيئة	يف	الفن	الق�س�سي	يف	اململكة	العربية	
ال�سعودية.

»ماريا«،	فهي	تـــواأم	»ياما«	لكنهما	خمتلفتان	يف	

الطبائـــع،	اطلقْت	عليها	»يامـــا«	ا�سم	»كوزيت«،	

وارتبـــط	ورودهـــا	يف	الروايـــة	باأخيهـــا	»رايان«	

ـــم	عليهـــا	بغية	املـــال	فثـــارت	عليه،	 الـــذي	تهجاّ

»وااااااالـــوووووو... يـــا اأنـــا؟ يـــا هـــذا املجـــرم؟ 

اختـــاروا« �س90،	حتى	ُطرد	من	البيت،	اأما	هي	

در جيًدا  ف�سارت	اإىل	مونرتيال	»بنتـــي ماريا تقِّ

و�شعي. خ�شارة اأنها يف مونريال« �ص)))	يف	

كندا	وعـــا�صت	هناك	بعيد	عـــن	�سخب	احلرب	

و�سجيج	املوت.

عـــا�صت	»ماريـــا«	هي	االأخرى	نوًعـــا	من	العزلة،	

	عزلتهـــا	كانت	اأقـــرب	اإىل	الواقـــع	مقارنة	 لكـــنَّ

بال�سخ�صيـــات	الن�سويـــة	يف	الروايـــة،	»طّلقـــت 

والـــدي،  مقتـــل  منـــذ  كلهـــا  العائلـــة  كوزيـــت 

مـــن  القريـــب  زواجهـــا  اإل  الآن  ول يهمهـــا 

�سديقهـــا تومـــا الـــذي ي�شتغـــل معهـــا، ل تـــرد 

علـــى الر�شائـــل العاديـــة ول حتـــى علـــى بريـــد 

الفي�شبـــوك، مـــن حن لآخـــر تبعث لنـــا ر�شالة 

تليفونيـــة قـــ�سرية هاربـــة« »ل ت�شغلـــوا بالكـــم 

علـــّي اأنـــا بخـــري م�شغـــولن فقـــط بالتحـــ�سري 

لعر�شنا اأنا وتوما. كونوا بخري« �س))).

مل	تكـــن	حياة	»ماريا«	هي	االأخـــرى	باأف�سل	من	

حيـــاة	تواأمتها	»مايا«،	فقـــد	تطلقت	من	حبيبها	

»تومـــا«،	»اأعـــرف اأنـــك غا�شبٌة مـــن فراقك مع 

�سديقـــك توما« �س0))،	بـــل	كانت	ناقمة	على	

احلياة	مبـــن	فيهـــا،	�س0)).	مل	تقف	على	قر	
اأمهـــا	ومل	تـــزر	اأخاهـــا	»رايـــان«	عندمـــا	عادت	

اإىل	وطنهـــا،	بل	»عـــادت اإىل مونريـــال بن�سف 

مـــا تركه الوالـــدان بعد اأن اأخرجـــت رايان من 

الق�شمـــة بحكم اأنه جمنون ويف ال�شجن املوؤبد« 
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لهذا	تقـــول	عنهـــا	»مايا«:	»لقـــد تغـــريت ماريا 

التي اأعرفها، واأ�سبحت كوزيت قا�شية القلب« 

�ص ))).

l �سخ�سيـــة �شرييـــن اأم اخلـــري: ميكـــن	اأن	تكـــون	

�صخ�صية �سريين	مدخاًل	مهًما	للك�سف	عن	وجه	

من	وجوه	الداللـــة	الدينية،	التي	ظهرت	بو�سوح	

علـــى	مرايا	الروايـــة.	تظهـــر	اأوىل	دالالت	ذلك	

مـــن	الت�سمية	نف�سها.	ف�سرييـــن ا�سم	علم	موؤنث	

	واأم	اخلري،	
)((
فار�سي	مركب	من	»�سري«	و	»ين«،

كذلـــك	ا�سم	مركب	من	مـــ�ساف	وم�ساف	اإليه. 

و�سريين	اأخت	ماريـــا	القبطية	م�صرية	تزوجها	

ان	بن	ثابت.	وابن	�سريين	 ال�صحابي	اجلليل	ح�ساّ

هو	التابعي	الكبري	ومعر	الروؤيا	القدير.

	»�سرييـــن	اأم	اخلري«	مـــن	ال�صديقات	القليالت	

	»مايـــا« »حتـــى �سديقتي  التـــي	احتفظَت	بهـــنَّ

�شرييـــن اأم اخلري، التي مل اأحتفظ اإل باجلزء 

الأول مـــن ا�شمهـــا بينمـــا تلـــح هي علـــى ال�شم 

لـــدي  بقـــي  التـــي  »الوحيـــدة  �س))،	 كامـــال« 

تليفونهـــا« �س)0)	.	رغـــم	االختـــالف	الكبـــري	

بينهما	يف	الفكر	والروؤية،	ف�سريين	مهبولة	كذلك	

على	احلروف	واالأبجديات،	»ولكن على القراآن« 

�س)).	متدينـــة	ومولعـــة	بال�سخ�صيات	الدينية	
وخا�سة	املوؤثرة	ك�سخ�صية	عائ�س	القرين،	التي	

وردت	يف	الروايـــة،	»�شافـــرت مـــن هنـــا للقاهرة 

فقط لأ�شمع لل�شيخ عائ�س القرين يف معر�س 

الريـــا�س وهو مينحنا مـــا ل نعرفه يف منجزه 

الكبـــري: ل حتـــزن« �ـــص )).	باعـــت	اأ�ساورهـــا	

للذهاب	وملنـــا�سرة	ال�سيخ	عائـــ�س	القرين	كما	

تقول:	»�شد العلمانين الفا�شقن«.

)(( http://www.almaany.com/ar/name

	ت�صُف	»مايا« �سديقتها �شريين باأنها، »طيبة جداً« 

�ص )0)،	لها	�صروط	حمددة	يف	زوجها	امل�ستقبلي	

وال	ميكن	اأن	تتخلى	عنها، »يجب اأن يكون يف �شني، 

اأو يكربين بخم�س �شنـــوات، �شني املذهب مالكي. 

يخـــاف ربـــي« �ص )0)	وعبثيـــة	�صروطها	حرمتها	

من »زواج كانت تريده« �ص )0). كربت »�شريين« 

ب�شرعـــة وبداأت عالمات احلرب الأهلية واحلرب 

ال�سامتـــة ترت�شم على حمياهـــا يف �سكل جتاعيد 

خفيفـــة، ولكنها تتعمق ب�شرعة كلما كانت متعبة 

[...[، والعريـــ�ص مل يظهـــر لـــه اأي اأثر يف الأفق« 
�ص )0) .

	تعيـــ�س	»�سرييـــن«	يف	دوامة	االأحـــالم	الوردية،	

�ص )0).	وهنـــا	يظهر	ارتبـــاط	ا�سم	»�سريين« 

	ابن	�سريين	مفـــ�سر	االأحالم	ال�سهري،	 بالتابعـــياّ

فتقـــول	�سرييـــن:	»ابـــن �شرييـــن يذكـــر عددهم 

للمالئكـــة  الدقيـــق.  بالتف�سيـــل  واأ�شماءهـــم 

�شحـــر خـــا�ص ل يـــوؤذون مثلمـــا يـــوؤذي البـــ�سر 

بع�شهـــم بع�شا« �ص 0)).	لذلك	ت�صنف	»ياما« 

ما	يحـــدث	لــــ	»�سريين«	بنـــوع	من	العزلـــة	التي	

فر�ستهـــا	احلـــرب	ال�صامتة،	»حولتهـــا احلرب 

ال�سامتـــة ودفعـــت بهـــا نحـــو عزلتهـــا لتعيـــ�ص 

خلـــوة غريبة كانت الوحيدة من يعرف �شرها« 

�ص )0).

	الكاتب	 	من	خالل	ما	تقـــدم	ن�ستطيع	القول:	اإنَّ

اأجـــاد	يف	ر�سم	�صخ�صيـــة	»�سرييـــن	اأم	اخلـــري«	

لتتوافـــق	مع	معـــاين	اال�سم	ال�سابقة،	ف�سخ�صية 

�سرييـــن	املتدينـــة	تعي�س	هي	االأخـــرى	يف	�سراٍع	

م�ستمٍر،	ومركٍب	بـــني	الوهم	والواقع	بني	احللم	

واحلقيقة.
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l �سخ�سيـــة الأب »زبـــري«: »بابـــا زبـــري �شميته بابا 

زوربـــا لأين كنـــت اأ�سعـــر دائًمـــا بـــاأن ا�شم زبـــري 

رجـــل  ا�شم  دوًمـــا  يل  بـــدا  حقـــه.  يف  اإجحـــاف 

حمارب و�سحرواي، قا�شي القلب والروح. اأما 

والدي فقـــد كان على العك�س من ذلك، عا�سًقا 

للحيـــاة، ورجل علـــم وا�شتقامة كلفتـــه حياته« 

�س)9.	كانـــت	ت�سعـــر	اأن	والدهـــا	رجـــٌل	ممتلٌئ	
باحلياة،	عـــا�صٌق	لها،	لذلك	اأطلقـــت	عليه	ا�سم	

»زوربا«	الراق�س	املهبـــول	؛	الأنها	تريده	كذلك،	

عندما	اأخذها	للبحر،	»رق�ص ورق�ص حتى بدا 

يل زوربا حا�شًرا اأمامي ب�شاربيه الطويلن... 

كان ال�شاحـــل خالًيا. خالًيا اإل مني ومن زوربا 

الـــذي اأعـــدت اكتـــ�ساف طفولتـــه لكـــن �شخرية 

القـــدر تكتـــب لـــه �سيًئـــا اآخـــر، احـــرق خمربه 

علـــى  اأ�سر  الأدويـــة...  خمـــزن  وكذلـــك  اأوًل، 

ف�شح من كان وراء فعل احلرق ؛ ليقتل بعدها 

عنـــد العتبة اخلارجية لبيتـــه يف حرب قذرة« . 

»مركبة ومميتة وباآلف الأقنعة« �س))).

وحماولة	 »زبــري«،	 االأب	 �صخ�صية	 اإىل	 بالنظر	 	

ـــراوي	االبــنــة	»مــايــا«	تغيري	ا�سمـــه	مــن	زبري	 ال

وكما	 مــعـــــروف	 هــو	 كمـا	 وزوربـــــا	 زوربــــا،	 اإىل	

 
)((
»زوربا« لــروايــة	 ا�سم	 اأنــه  ــة	 اوي ــرَّ ال ذكــرت	

لنيكو�س كزانتزاكي	.	ن�ستنتج	ما	يلي:

اال�سم	زبري	يرمز	ل�سخ�صية	اإ�سالمية	لها	ثقلها	

يف	املجتمـــع	امل�سلم.	وهي	�صخ�صيـــة	ال�صحابي	

اجلليـــل	الزبـــري	بـــن	العـــوام	-ر�سي	اهلل	عنـــه	

واأحـــد	 ملسو هيلع هللا ىلص،	 ابـــن	عمـــة	ر�سول	اهلل	 واأر�ساه	-	

))(	زوربـــا	هي	�سخ�سيـــة	حقيقية	قابلها	نيكـــو�س	يف	اإحدى	اأ�سفـــاره،	وقد	اأعجب	به	
اعجابا	�سديدا،	فكتب	رواية	با�سمه.	لال�ستزادة	ينظر:

 https://ar.wikipedia.org/wiki/.

	 العـــ�سرة	املب�سريـــن	باجلنـــة،	وهـــو	اأول	من	�سلَّ

�سيفـــه	يف	االإ�سالم،	ُقتـــل	وهو	عائـــد	من	معركة	

اجلمل	وهو	ي�صلي.

ـــا	اال�سم	»زوربـــا«	فهـــو	ل�سخ�صيـــة	يونانيـــة	 اأماّ

حقيقيـــة،	قابلهـــا	نيكـــو�س	فاأعجـــب	بهـــا	وكتب	

عنهـــا	رواية،	وما	مييز	زوربـــا	»اأنه	يحب	احلياة	

بكل	اأ�صكالها،	ال	يذكـــر	احلزن،	بل	يذكر	الفرح	

دائمـــا	يف	حلظات	حزنـــه	ال�سديـــد،	اأو	�سعادته	

ال�سديـــدة،	يرقـــ�س	رق�صته	امل�سهـــور،	)رق�صة 

زوربـــا(..	يف	تلـــك	الرق�صة،	يقفـــز	اإىل	االأعلى	

الأمتـــار	وي�ستغل	كل	ما	هو	حولـــه	من	ب�سر	اأو	من	

.
)((
اأدوات	وجمادات«

وعموًمـــا	فقـــد	جـــاءت	�صخ�صيـــة	االأب	»زوربا«	

متفقـــة	مع	�صخ�صيـــة	»زوربا«	عنـــد	نيكو�س،	يف	

كفاحـــه	وجتاربـــه	فزوربـــا	يف	مملكـــة	الفرا�صة 

�سيـــدالين،	»كان يعيـــ�ص يف قـــارة ل �سيء فيهـــا 

اإل رائحـــة الأدويـــة،	و�شل�شلـــة ل متناهيـــة من 

املعادلت الكثـــرية والغريبة، حياتـــه اختزلتها 

�شفرياتـــه مـــع خمابـــر موؤ�ش�شتـــه –بري�شتـــول 

ميـــري الأمريكيـــة - لإنتاج الأدويـــة التي كانت 

تقوده اإىل الطواف عرب العامل با�شتمرار، قبل 

اإفال�شها...« �س)). 

	ومـــن	�سفات	االأب	»زبري«	كما	تذكر	»ياما«	اأنها	

ورثـــت	»ال�شتقامـــة والنيـــة الطيبة مـــن اأبي«،	

�س)))« وهـــو الرجـــل املليء باحليـــاة« �س))،	
	اأخاها	»رايـــان«	�شّمـــى اأحـــد الأح�سنة  كمـــا	اأناّ

اأبـــاه يف ر�سانتـــه وحنانـــه  باأبيـــه. »كان ي�شبـــه 

وقوته« �س)).

))(	املوقع	نف�سه.
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	ومـــن	دالالت	ذكر	اال�سمـــني	يف	الرواية،	التكامل 

بني	احل�سارات	والثقافـــات	املختلفة،	ف�سخ�صية 

الزبـــري	العنيفـــة	والقوية،	مل	تكن	كذلـــك	اإال	الأن	

الـــو�سع	كان	يقتـــ�سي	ذلك	بدايـــة	توطيد	الدين 

االإ�سالمـــي،	واإذا	كان	�سيـــف	الزبـــري	قـــد	اأ�سبح	

االآن	يف	يـــد	االآخر	واأ�سبحـــت	الغلبة	له،	فال	مانع	

اأن	يتقمـــ�س امل�سلمون	�صخ�صيـــة	»زوربا«	املحبة	

للحيـــاة	واملفعمة	باالأمـــل	واملتعاي�سة	مـــع	االآخر،	

والتي	رهنـــت	حياتها	يف	التجربة	والعمل	لتحقيق	

	ذلك	 اأهدافها	ومراميها	رغم	جهلها	واأميتها،	كلُّ

	الزبـــري،	عندهـــا	ن�ستطيع	 حتـــى	ن�ستعيـــَد	�سيفياّ

جمابهة	االآخر	والتفوق	عليه	ع�سكرًيا	وثقافًيا.

l �سخ�سيـــة »رايـــان«: رايان	هو	االبن	االأكر	وا�سمه	

كما	كان	�صرط	اأمه	»احلاج النعمان« ولكون	اال�سم	

تقليدًيـــا	مل	ُيـــْر�ِس	»مايـــا«	وال	اأباهـــا	فحولته	مايا	

اإىل	»رايـــان«.	رايـــان	منوذج	للـــ�ساب	املكافح	كان	

ذكيـــا	تـــ�سع	عالمـــات	النباهة	من	ق�سمـــات	وجه،	

كانت	االبت�سامة ال	تفارق	حمياه	تظهر	من	خاللها	

	على	هذه	 اأ�سنانـــه	البيـــ�ساء	وروحه	اجلميل،	ظـــلَّ

احلـــال	�صاأًوا	من	عمره،	قبـــل	اأن	يلتحق	باخلدمة	

الع�سكريـــة	االإجبارية،	التـــي	كانت	نقطة	حتول	يف	

حياته،	بعد	اأن	مت	اختطافه	على	اأيدي	االإرهابيني،	

مل	يحتمـــل	منظـــر	�سديقه	وهـــو	ُيقطع	اإرًبـــا	اإرًبا،	

ولوال	نباهة	اأبيه	لكان	م�صريه	م�صري	�سديقه.

 مّمـــا �شبـــق ن�شتطيـــع القـــول: اإن ال�شخ�سيات 

كانـــت  الفـــرا�سة«،  »مملكـــة  روايـــة  يف  الن�شويـــة 

الأقـــوى ح�شوًرا، و�شلكت طريًقـــا واحًدا للتعبري 

عـــن مكنوناتهـــا وما تعانيه مـــن ا�شتالب وت�شظي 

وحرمان �شببته احلـــرب الأهلية وال�سامتة، وهو 

طريـــق العزلة والختفـــاء من الواقـــع، والرحيل 

فـــالأم  واحللـــم،  الوهـــم  عـــامل  اآخـــر،  عـــامل  اإىل 

»فريجي« اختارت العودة اإىل الزمن املا�شي، زمن 

بوري�س فيان وتقم�ست دور حبيباته ؛ بل وعا�ست 

نفـــ�ص اأدوارهـــّن، وهـــّن يف اأوج ال�شعـــادة وال�شرور، 

اأّمـــا »يامـــا« فاختارت العامل الفـــرا�شي، اململكة 

الزرقـــاء )الفيـــ�ص بـــوك( للغـــروب عـــن الواقـــع، 

فاأحبـــت فـــادي الـــذي مل يكـــن هـــو يف احلقيقـــة، 

وظلت تزاول حياتها الطبيعية من خالل ال�شا�سة 

الزرقـــاء حتى ظهور احلقيقة، بينمـــا »�شريين اأم 

اخلـــري انطلقت نحو عزلتها الدينية، وقد جاءت 

يف الرواية رمًزا لل�شخ�سية الإ�شالمية ال�شعيفة 

املنقـــادة لأحـــالم واأوهـــام مل تكـــن موجـــودة. لكّن 

حيـــث  للواقـــع ؛  الأقـــرب  كانـــت  »ماريـــا«  عزلـــة 

لـــت البتعـــاد عـــن واقـــع الأمل واحلـــرب اإىل  ف�شّ

الغـــرب، فرحلـــت هناك، ومـــار�شت حياتهـــا ب�شكل 

وتوا�سلهـــا  ات�سالهـــا  قطعـــت  اأن  بعـــد  طبيعـــي ؛ 

مبوطنها الأ�سل. ولعـــل ال�سفات الإن�شانية التي 

حملتها �سخ�سيات الرواية يف ف�شاء غري اإن�شاين 

»حّولهـــا اإىل عالمـــات اأ�شطوريـــة، لتحـــ�سر علـــى 

اإثرهـــا اخلرافة والأ�شطورة بـــ�سكل ملفٍت وكثيف 

يف الرواية«.

مفه��وم  تعمي��ق  يف  اللغ��ة  اأث��ر  ��ا:  ثانياً

ال�صتالب لدى �صخ�صيات مملكة الفرا�صة

ا،	 عندما	اأ�سحى	حديث	اللغة	الروائية	ف�سفا�سً

حدث	نوع	من	االلتبا�س	والتعميم،	ب�سبب	التو�سيف	

فتكـــون	 الروايـــة،	 للغـــة	 االنطباعـــي	 اخلارجـــي	

تـــارة	لغة	�صعريـــة	اأو	نريـــة	م�سطحـــة،	اأو	عاطفية	

اأو	مو�سوعية...اإلـــخ	-كمـــا	يـــ�سري	حممـــد	برادة-	

»وهذه	املقاربـــة	تهمل	خا�سياّة	ال�سكل	الروائي	التي	
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جتعل	منه	كياًنا	تتبـــادل	مكوناته	التاأثري،	وتتفاعل	

داخله	اللغات،	وهو	ما	يجعل	داللة	الكلمات	مت�صلة	

 .
)((
بالبنيـــة	العامة	للروايـــة	ولروؤيتهـــا	اإىل	العامل«

ونلحـــظ	تنوع	لغة	اخلطاب	الروائي	يف	هذه	الرواية	

ما	بني	اللغـــة	ال�ساعرية	العليا،	واللغـــة	التو�سيلية،	

واللغـــة	املحليـــة	اجلزائريـــة،	كمـــا	نلحـــظ	طغيان	

اللغـــة	االأجنبيـــة	على	الن�س	الروائـــي	ب�سكل	كبري،	

مـــع	وجـــود	ترجمـــة	تلـــك	اللغـــة	يف	الهامـــ�س	اأو	يف	

ال�سياق	نف�سه،	والتعدد	الل�ساين	للرواية	»يو�سع	من	

مقروئيـــة	الرواية،	ويجعل	من	فعل	القـــراءة	ل�ساًنا	

حًيا	يتجـــدد،	ويت�سع	كلما	ات�سعت	معارف	القارئ..	

ويعطي	النـــ�س	الروائـــي	حركة	ديناميـــة	في�صبح	

.
)((
ا	متحرًكا	على	الدوام« ن�صً

لذا	�سننطلق	من	منظور	-باختني-	الذي	يعتر	

الروايـــة	ن�سًقا	للغات،	واأ�سلوبهـــا	جتميًعا	الأ�ساليب.	

يقـــول:	»اإن	الروايـــة	هي	التنـــوع	االجتماعي	للغات	

واأحياًنا	اللغـــات	واالأ�سوات	الفردية،	تنوًعا	منظًما	

اأدبًيـــا.	وتنق�سي	امل�سلمات	ال�سروريـــة	باأن	تنق�سم	

وتلفـــٍظ	 اجتماعيـــة	 لهجـــات	 اإىل	 القوميـــة	 اللغـــة	

مت�صنـــع	عند	جماعة	مـــا،	ورطانة	مهنيـــة،	ولغات	

بحـــ�سب	 كالم	 وطرائـــق	 التعبرييـــة،	 لالأجنـــا�س	

،	والعالقـــة	بني	اللغة	والفكـــر	والواقع	
)((
االأجيـــال«

والوعـــي	والالوعـــي،	يف	النـــ�س	الروائـــي،	تتخـــذ	

م�سالك	متعددة	وغـــري	مبا�صرة	؛	الأن	�صكل	الرواية	

كمـــا	اأ�سحـــى	موؤكًدا،	هـــو	قابل	ل�ستـــى	اخلطابات	

.	ويـــرى	-	باختـــني	-	اأن	
)(( 

واالأجنـــا�س	التعبرييـــة

))(	ينظر:	الرواية	ذاكرة	مفتوحة،	�س113.
))(	الوجوه	واالأقنعة،	�س40.

))(	ينظر:	ميخائيل	باختني،	اخلطاب	الروائي،	�س33.
))(	ينظر:	الرواية	ذاكرة	مفتوحة،	�س114،	115،	بت�سرف	ي�سري.

هنـــاك	فكـــًرا	روائًيا	يتجلاّـــى	من	خـــالل	احلوارية	

والـــ�سكل	الروائي	ووعي	الكاتب	لتاريـــخ	اللغة	التي	

ُلها	اإياه. ي�ستعملها	واملتخيل	الذي	ُيَحمِّ

عـــام	يف  بـــ�سكل	 والكتابـــة	 اللغـــة	 �ساعـــــدت	  

تعميق	مفهـــوم	اال�ستالب	بعنـــا�سره	املختلفة	لدى	

�صخ�صيـــات	الروايـــة،	عـــر	تقنيـــة	احلـــوار،	فلغة	

ا�صة  قة	واملليئة	بالعاطفة	اجليَّ فاو�ست	»فادي«	املنمَّ

ـــق	يف	�سمــــاء	اململكة	 هـــي	التـــي	جعلت	»مايـــا«	حتلِّ

الزرقاء	»الفي�س	بوك«	؛	لتكون	�سحيًة	�سهلًة	حلبيٍب	

وهمي،	ال	ميتلك	بجانب	اللغة	اجلاذبة	�سوى	انتحال	

ْغِرَم	بكتاباتـــه	الكثريون.	لذا	
ُ
ا�سم	كاتـــب	�صهـــري،	اأ

نلم�ُس	يف	غالب	حوارات	»ياما«	مع	»فاو�ست«	هروًبا	

عـــن	الواقـــع	؛	حتـــى	واإن	مل	يكن	فـــاو�ست	حقيقًيا،	

تقول	»ياما«:	»اأنا ل اأملـــك الأ�شلحة اجلبارة التي 

اأقـــاوم بها خويف ووحدتي اإل هذه اململكة الزرقاء 

التـــي ت�شمـــى الفيـــ�ص بـــوك.« �س)).	ومـــن	تلـــك	

احلوارات:

- فـــاو�ست. حبيبـــي لـــك كل �سيء، مـــا اأملـــك بـــال 

ا�ستثنـــاء، ويل فقـــط وردة مـــن يديـــك وقبلـــة 

م�سروقـــة، يف غفلة مـــن القتلة، والرك�ص معك 

يف مـــدن التيه قبـــل التيه ب�سكـــرة العا�سقة بن 

. يديك. �ص)) 

- حبيبـــي فـــاو�ست، اأ�سبحـــت هـــ�سة جـــدا لدرجة 

اأين مل اأعـــد اأعـــرف نف�سي. مـــن ي�سمن يل اأين 

�ساأعي�ص طويـــاًل حتى اأراك. اأخاف اأن ي�سرقني 

املـــوت قبـــل الأوان يف و�سع الالحربوالال�سلـــم 

التـــي تعي�سهـــا مدينتنـــا، وهو الأقـــ�سى. غيابك 

حبيبـــي طـــال، وطاقتـــي على التحمـــل جتاوزت 

حدها. �ص)).
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التـــي  اللغـــة  ت�سبـــه  التـــي  اإجاباتـــه  تقتلنـــي 

حنينـــي...  عمـــري...  حبيبـــي...  مينحهـــا يل: 

هبلـــي... فجـــري... هم�سي... روحـــي... قلبي... 

غوايتي. �ص)).

	واللغـــة	وحدها	هي	التي	جعلـــت	»فريجة«	تعود	

خم�سني	عاًما	اإىل	الوراء	؛	لتقع	يف	حب	بوري�س	فيان	

ب�سبـــب	قراءاتها	امل�ستمرة	جلميـــع	ما	كتب،	كذلك	

اللغـــة	وال	�سيء	غري	اللغة	هو	ما	جعـــل	»�سريين	اأم	

اخلري«	تبيع	اأغلى	ممتلكاتها	وت�سافر	لتلتقي	ال�سيخ	

عجبـــت	مبوؤلفاته	ومنها	
ُ
عائـــ�س	القرين،	بعـــد	اأن	اأ

كتاب	ال	حتزن	.

كذلك	كانت	اللغة	�سبًبا	يف	خال�س	»رايان«	من	

قبـــ�سة	املجرمني،	كما	كانت	�سبًبا	فـي	قتل	�سديقه	

»اإ�سماعيـــل«،	عندمـــا	ات�سل	االبن	»رايـــان«	باأبيه،	

	كان	�سبًبا	يف	 طالًبـــا	راأيـــه،	عندها	دار	حواٌر	لغـــوياّ

اإطـــالق	�سراح	رايان	مـــن	قبـــ�سة	االإرهابيني.	بداأ	

رايان	احلوار:

- بخـــري يا بابـــا. اأردت فقـــط اأن اأ�ساألك واأرجو اأن 

جتيبني ب�سراحة.

- طيب حبيبي. تف�سل.

يـــدي  وبـــن  معـزولـــة  غابـــة  يف  الآن  اأنـــا  - بابـــا 

اإرهابيـــن اثنـــن. مـــاذا اأفعـــل بهمـــا؟ اأردت اأن 

اأ�ستـــ�سريك. هـــل اأقتلهمـــا واأخلـــ�ص البالد من 

القريـــب  للمعـــرب  اأو اأ�سلمهمـــا  جرائمهمـــا؟ 

وليفعلـــوا ما يـــ�ساوؤون، اأو ل هذا ول ذاك، اأطلق 

�سراحهما؟

اأنت ل�ست جمرًما. ل�ست قاتاًل.  - �سوف يا ابني 

ومل  القانون  بفعل  الوطنية  اخلــدمــة  يف  اأنــت 

تخر ذلك....

- يا بابا علي اتخاذ قرار اللحظة.

وبــكــل حوا�سك  بقلبك  تــــ�ساء،  قـــرار  اأي  - اتــخــذ 

الإن�سانية. لكن ل تقتل. من يقل واحد يتعود 

على الدم.

- لكن بابا اإنهما اإرهابيان؟

- الــظــلــم يــعــمــي اأحـــيـــاًنـــا. ومـــن تــكــون اأنــــت فـي 

ا يف نــظــرهــمــا خــــادم  نـــظـــرهـــمـــا؟ اأنــــــت اأيـــــــــ�سً

للطاغوت...

- �ساأمتثـــل اأمـــام املحكمة الع�سكريـــة ويحكم علَي 

بالإعدام اإذا مل اأفعل؟

- مت على حق ول متت على قتل اآخرين ل تعرف 

عنهم �سيًئا. رمبا كانا بريئن مثلك.

�سمـــت التليفون فجـــاأة. انتظر والـــدي قلياًل 

ثم جاء �سوت اأكرث خ�سونة واأكرث يقينية.

- هل تدري �سيد زبري ماذا فعلت الآن؟

- ل اأدري يـــا �سيدي عّم تتحـــدون؟ اأنا كنت فقط 

اأن�سح ابني رايان باخلري، ل اأكرث

- قبـــل قليل ذبحنـــا الع�سكري الـــذي األقينا عليه 

القبـــ�ص مع ابنك لأنه كلم اأخاه و�ساأله ال�سوؤال 

نفـــ�سه فاأجـــاب اأخـــوه: اقتـــل ربهـــم ول ترحـــم 

اأحـــًدا. فـــكان اأن ت�سبـــب يف مقتـــل اأخيـــه... اأنت 

بهـــذا املوقف اأنقـــذت ابنك من حيـــث ل تدري. 

�س)))-)))-))).

د	لنا	احلوار	ال�سابق	قيمة	اإن�سانية	خالدة،	 	يج�ساّ

مـــن	نتائجهـــا	احلتميـــة	اأنهـــا	ت�سمـــن	اال�ستمـــرار	

والبقـــاء	جلميع	مكونات	العامل،	متى	ما	جعلوها	يف	

مقدمة	كافة	�سوؤونهم	ومتطلبات	حياتهم،	تلك	هي	

قيمـــة	ال�سدق،	مع	النف�س،	مع	القريب،	ومع	االآخر	



70
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

اأًيـــا	كان	ذاك	االآخر،	وكما	قيل:	»اجلزاء	من	جن�س	

العمـــل«،	»وكمـــا	تدين	ُتدان«.	وهذا	يعنـــي	اأن	اللغة	

ال�سادقة	على	كافة	م�ستوياتها،	ويف	خمتلف	ظروف	

ا�ستخدامها،	هي	التي	تخرتق	القلوب،	مبا	يف	ذلك	

القلـــوب	املتحجـــرة،	املمتلئة	حقًدا	وجهـــاًل	وغباًء،	

الأنهـــا	عادلة،	والعـــدُل	يف	نهاية	االأمـــر،	هو	مطلب	

اجلميـــع،	ولغة	الرواية	»ليـــ�ست	ن�سقية	ثابتة،	واإمنا	

.
)((
هي	ُمرَتعة	بالق�سدية	والوعي	والن�سبية«

ـــ�سُم	اللغـــُة	الروائية	اأحياًنـــا	باأق�سى	حد	من	 تتاّ

الذاتيـــة	وهذا	»مـــا	ميكـــن	اأن	يعطيها	مزيـــًدا	من	

الدالالت	اأو	ما	يعـــرف	باالإغناء	الداليل،	ذلك	اأناّها	

تتجاوز	الداللة	العادية	التـــي	لها	يف	اللغة	املتداولة	

د،	 لتوؤدي	دالالت	هي	من	اأمر	باطن	ال�سخ�سية	املعقاّ

ومـــن	اأمـــر	خ�سو�سيـــة	جتربتها	وطبيعـــة	ظروفها	

	.	جنـــد	
)((
ومعطياتهـــا	حلظـــة	احلـــوار	الباطنـــي«

ذلك	منـــذ	املطلع	الروائي،	اإْذ	تقـــول	»ياما«:	»هذه 

املـــرة مل اأجـــد �سعوبـــة كبـــرية يف فتح البـــاب منذ 

اأن غـــرّيت املفاتيـــح القدميـــة التي تـــ�سداأ بع�سها 

اأو على الأقل هكذا بدا يل. اإذ كلما كنت مت�سرعة 

يف الـــو�سول اإىل البيت تثبـــت املفتاح على و�سعية 

واحـــدة، ول يتحـــرك اإل ب�سعوبـــة كبـــرية، وبعـــد 

حمـــاولت يائـــ�سة، يكـــون قـــد جتمـــد فيهـــا دمي، 

وحتـــول اإىل قطعـــة ثلـــج مـــن �سدة اخلـــوف الذي 

يجتاحنـــي كلًيا. ل ميكننـــي األ اأت�ساءل واأنا داخل 

رع�سة الريبة: ماذا لو كان قاتل، جمنون، معتوه، 

يتعقبني؟ يبدو اأن اأمي نقلت اإيّل خوفها وذعرها 

))(	ينظر:	حممد	�سامل	الطلبة،	م�ستويات	اللغة	يف	ال�سرد	العربي	املعا�سر،	�س32.
))(	ينظر:	ال�سادق	ق�سومة،	باطن	ال�سخ�سية	الق�س�سية	خلفياته	واأدواته	وق�ساياه،	

�س174-175.

من الأ�سوات التي مل يكن اأحد ي�سمعها غريها.

كنـــت جـــد مت�سنجـــة، لكـــن مبجـــرد اأن دخلـــت 

اإىل عمـــق البيـــت اأحـــ�س�ست باأمان غريـــب وذهبت 

يف  واأنـــا  تعرينـــي  كانـــت  التـــي  ارتباكاتـــي  كل 

الطريق، وجففت حلقي وم�سحت مالمح وجهي 

كلها«	�س0) .

يعلـــن	لنـــا	الـــراوي	من	خـــالل	املقطـــع	ال�سابق	

الوترية	التي	�ست�سري	علـــى	اإثرها	جمريات	الرواية	

	حلـــاالت	اال�ستـــالب	 كاملـــة،	وهـــي	اختـــزال	كلـــياّ

والت�سظـــي	التي	طالـــت	�سخ�سيـــات	الرواية،	منذ	

املطلع	الروائي	بو�سفه	البـــوؤرة	التي	تلتقي	وتنطلق	

منها	جميع	عنا�سر	ال�سرد،	»فهو	يعلن	�سمة	الق�س	

العامة	يف	الرواية	باأكملها،	فمطلع	الرواية	يقدمها	

معلًنا	ب�سكل	اأو	باآخر	لغتهـــا،	مفاتيحها	االأ�سا�سية،	

. 
)((
م�سيًئا	بنيتها	العامة«

	من	و�سائـــل	التعبري	املهمة	
)(( 

	املونولـــوج 	ويعـــداّ

	م�ساحة	 التي	حتظى	بها	الرواية	احلديثة،	وقد	احتلَّ

وا�سعة	من	ت�ساري�س	الرواية،	واملونولوج	»هو	حديث	

،	مـــن	ذلـــك	ح�سور	
)((
�سيكولوجـــي	غـــري	منظـــم«

ال�سامـــوراي	بقيمه	االأخالقيـــة	وردود	فعله	القتالية	

للتعبري	عن	موقف	ياما	جُتاه	ما	يدور	حولها،	ال	�سيما	

فيما	يتعلق	مبوقفها	من	فاو�ست،	اإ�سافة	اإىل	حاالت	

الرعب	التي	كانت	تعرتيهـــا	من	القتلة	يف	مدينتها،	

»فاأركـــ�ص نحـــو �سيـــف ال�سامـــوراي، ل اأدري هـــل 

))(	ينظـــر:	اأ.د	عبـــد	احلميـــد	احل�سامـــي،	الوجـــوه	واالأقنعة،	قـــراءات	يف	اخلطاب	
الروائي،	�س104،	نقال	عن	اأبحاث	يف	الن�س	الروائي	ل�سامي	�سويدان.

))(	هنـــاك	مـــن	النقاد	من	يرى	اأن	كلمـــة	)مونولوج(	تعني	حـــوار	داخلي،	فال	ي�سح	
كتابة	)مونولوج	داخلي(	باإ�سافة	داخلي	لها.

))(	معنى	املاأ�ساة	يف	الرواية	العربية،	رحلة	العذاب،	ج1،	�س193.
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للدفـــاع عن نف�سي واملوت بكربياء، اأم لأنتحر قبل 

اأن اأجـــد نفـــ�سي بن اأيـــدي القتلـــة؟«	من	هنا	ترز	

تقنية	احلوار	مع	الذات	»املونولوج«،	على	�سكل	ردود	

فعل	متتاليـــة	متغايرة	»ال	تخرج	عن	رغبة	يف	اإعادة	

مفهـــوم	ال�سخ�سيـــة	يف	الن�س	الروائـــي	لي�س	كدال	

لغوي	وح�سب،	بـــل	باعتبارها	مدلـــواًل	ثقافًيا	وبوؤرة	

	وهو	ما	
)((
جذب	لقيم	ثقافية	منتـــ�سرة	يف	الن�س.«

ياأتي	من�سجًما	وروؤية	باختني	من	وجوب	ا�ستمرارية	

حوار	ال�سخ�سية	مع	ذاتها	طيلة	ال�سرد،	اأو	حتى	مع	

�سخو�س	اأخرى	تلتقيها	يف	الرواية	؛	الأنها	ت�سعى	اإىل	

معرفـــة	ذاتها	بالن�سبـــة	اإىل	االآخر،	وهو	ما	ال	ميكن	

حتقيقه	بعيًدا	عن	احلوار.

ومـــن	�سور	اال�ستـــالب	اللغـــوي	ال�ساخـــر	تغيري	

كخطـــوة	 عربيـــة،	 باأ�سمـــاء	 الغربيـــة	 االأ�سمـــاء	

الإر�ساء	الـــذات	دومنـــا	تغيـــري	حقيقـــي	يف	طبيعـــة	

ا	وا�سًحا	 	تناق�سً االأ�سيـــاء	وجوهرها،	ذلك	ما	يعـــدُّ

اللغـــة،	فاللغـــة	»عاجـــزة	عـــن	االإمـــ�ساك	 تفـــرزه	

بداللـــة	وحيـــدة	ومعطـــاة	بـــ�سكل	�سابـــق.	اإن	مهمة	

اللغـــة	علـــى	العك�س	مـــن	ذلـــك،	ال	تتجـــاوز	حدود	

 . 
)((
اإمكانيـــة	احلديث	عـــن	تطابق	للمتناقـــ�سات«

هـــذا	ما	حـــدث	يف	بـــار	اأبـــي	نـــوا�س، »ثـــم رك�سنا 

 نحـــو بـــار �سغـــري كان ا�سمـــه بـــار املركيـــز دو �ساد

 Bar Le Marquis de Sad يف احلقبة ال�ستعمارية 

حملـــة  ويف  ال�ستقـــالل،  بعـــد  هـــو  كمـــا  وظـــلَّ 

التعريـــب ُغري ببـــار اأبـــي نـــوا�ص«. �ص)0)، وهذا	

))(	ينظـــر:	رزان	اإبراهيـــم،	مملكـــة	الفـــرا�سة،	لعبة	الـــ�سورة	والظل:	اأبعـــاد	داللية	
وتاأويلية.	موقع	وا�سيني	االأعرج	على	»الفي�س	بوك«.

مرتو	اإيكو،	ترجمة	وتقدمي:	�سعيد	
ُ
))(	ينظـــر:	التاأويل	بني	ال�سميائيات	والتفكيكية،	اأ

بنكراد،	�س42.

اال�سم	)اأبو	نوا�س(	يعطـــي	داللة	فائقة	على	ات�ساع	

احلـــ�سارة	العربيـــة	لت�سمـــل	كل	توجهـــات	احلياة،	

ومنها	�سرب	اخلمر	والتباهي	به،	واأن	يف	احل�سارة	

العربية	من	االأ�سماء	ما	ت�ستوعب	كل	اأ�سكال	احلياة	

ومنهـــا	الدنيئة	ك�سرب	اخلمـــر،	لياأتي	اأبو	نوا�س	يف	

ارين.	 مقدمة	اخلماّ

	اإن	هـــذا	التنوع	والتناقـــ�س	يف	ا�ستخدام	اللغة	

يزيد	من	جراحات	الفكر	العربي،	ويحدث	ت�سوي�ًسا	

م�ساعًفـــا،	قد	يـــوؤدي	اإىل	تعتيم	الـــ�سورة	ال�سلبية	

احلاليـــة	؛	لت�سرق	من	فوقهـــا	�سورة	عربية	زاهية،	

تتـــ�سح	خاللهـــا	روؤيـــة	العـــامل	لالإنـــ�سان	العربـــي	

االأ�سيل،	فيتباهى	ب�سورته	اجلميلة	التي	حتفظ	له	

حقوقه	وخ�سو�سيته.

اخلامتة

انتهـــت	الـــدرا�سة	اإىل	جمموعـــة	مـــن	النتائـــج	

نوجزها	يف	التايل:

اأواًل:	كان	ملفهوم	اال�ستـــالب	بعنا�سره	املختلفة	

ح�سوره	القوي	يف	بناء	�سخ�سيات	الرواية.

ثانًيـــا:	ح�سرت	لعبة	االأ�سمـــاء	وبقوة	يف	ت�سكيل	

�سخ�سيات	الرواية،	ومن	ثم	انعكا�سها	على	الواقع،	

ما	خلق	نوًعا	من	االرتباك	وعدم	االتزان	يف	طبيعة	

احليـــاة	عنـــد	ال�سخ�سيـــة،	فت�ستـــت	ذاكرتهـــا	بني	

الواقع	والعامل	االفرتا�سي.

ثالًثـــا:	اأ�سهمت	لغـــة	الروايـــة	يف	تعميق	مفهوم	

ى	لبلوغها	احلالة	 اال�ستالب	لدى	�سخ�سياتها	ما	اأداّ

الق�سوى	من	الت�سظي	والتفكك.

القيـــم	 بعـــ�س	 نـــ�سر	 الكاتـــب	 حـــاول	 رابًعـــا:	
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الكرى	مثـــل	الت�سامح	والتعـــارف،	من	خالل	دمج	

الثقافـــة	العربيـــة	بالثقافات	االأخـــرى،	عند	تكوين	

ال�سخ�سيات	بدءا	من	ت�سميتها.

خامـــ�ًسا:	جنح	الكاتب	يف	توظيف	تقنية	احلوار	

لهتـــك	ال�ستار	عـــن	م�ساعر	�سخ�سياتـــه،	وت�سوير	

الـــ�سراع	وانعكا�ساتـــه	علـــى	ال�سخ�سيـــات	واإبراز	

تناق�ساتها.	

)	و�سلـــى	اهلل	و�سلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	

و�سحبه	اأجمعني	(	.

بيبليوغرافيا

: امل�صادر: اأولاً

م. l (0((	،دبي	االأعرج،	وا�سيني	الفرا�سة،	مملكة	رواية

ا: املراجع: ثانياً l 

مرتـــو	اإيكو،	التاأويل	بني	ال�سميائيات	والتفكيكية،	ترجمة	
ُ
اأ l 

وتقـــدمي:	�سعيـــد	بنكـــراد،	املركـــز	العربي	الثقـــايف،	ط)،	

)00)م.

العربـــي	 املركـــز	 بنيةال�سكاللروائـــي،	 بحـــراوي،	 حـــ�سن	 l 

الثقايف،	الدار	البي�ساء،	املغرب،	ط)،	009)م.	

حميـــد	حلمداين:	عتبات	الن�س	االأدبي	)بحث	تنظريي(،	 l 

عالمـــات	يف	النقـــد،	املجلـــد	))،	اجلـــزء	))،	دي�سمـــر	

)00)م.

رزان	اإبراهيـــم،	مملكـــة	الفرا�سة/	لعبة	الـــ�سورة	والظل:	 l 

اأبعاد	داللية	وتاأويليـــة.	موقع	وا�سيني	االأعرج	على	»الفي�س	

بوك«.

ر�سيـــد	بن	مالـــك،	ال�سيميائيات	ال�سرديـــة،	دار	جمدالوي	 l 

للن�سر	والتوزيع،	عمان،	ط)،	))0)م.

الـــرمي	مفـــوز	الفـــواز،	�سيميائيـــة	ال�سخ�سيـــة	يف	الرواية	 l 

ال�سعودية،	النادي	االأدبي	الثقايف	بجدة،	ط)،	))))هـ.

�سعيد	بنكراد،	ال�سيميائيات	والتاأويل	)مدخل	ل�سميائيات	 l 

ن�سخـــة	 العربـــي،	 الثقـــايف	 املركـــز	 بـــور�س(،	 �س.	 �س.	

الكرتونية.

�سعيـــد	يقطـــني،	القـــراءة	والتجربـــة،	دار	الثقافـــة،	الدار	 l 

البي�ساء،	))9)م.

الـــ�سادق	ق�سومة،	باطن	ال�سخ�سيـــة	الق�س�سية	خلفياته	 l 

واأدواته	وق�ساياه،	دار	اجلنوب،	بدون،	)00)م.

طلعت	�سبح	ال�سيد،	عنا�سر	البيئة	يف	الفن	الق�س�سي	يف	 l 

اململكـــة	العربيـــة	ال�سعودية،	نادي	الق�سيـــم	االأدبي،	ط)،	

))))هـ.

عبـــد	احلميد	احل�سامـــي،	االأقنعـــة	والوجوه،	قـــراءات	يف	 l 

اخلطاب	الروائي،	نادي	الطائف	االأدبي،	ط)،	))))هـ.
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فيليب	هامون،	�سيميولوجية	ال�سخ�سية	الروائية،	ترجمة:	 l 

�سعيد	بنكراد،	دار	احلوار	الالذقية،	ط)،	))0)م.

كمـــال	الرياحي،	الكتابـــة	الروائية	عنـــد	وا�سيني	االأعرج،	 l 

من�سورات	كارم	ال�سريف،	ط)،	009)م.

لطيـــف	زيتـــوين،	معجـــم	م�سطلح	نقـــد	الروايـــة،	مكتبة	 l 

نا�سرون،	دار	النهار	للن�سر،	ط)،	)00)م.

حممـــد	بـــرادة،	الروايـــة	ذاكـــرة	مفتوحـــة،	اآفـــاق	للن�سر	 l 

والتوزيع،	ط)،	)00)م.

حممد	بو	عزة،	حتليل	النـــ�س	ال�سردي	تقنيات	ومفاهيم،	 l 

الدار	العربية	للعلوم	نا�سرون،	اجلزائر،	ط)،	0)0)م.

حممـــد	�سامل	الطلبـــة،	م�ستويات	اللغة	يف	الـــ�سرد	العربي	 l 

املعا�سر،	االنت�سار	العربي،	بريوت	لبنان،	ط)،	)00)م.

حممـــد	�سويرتي،	النقـــد	البنيوي	والنـــ�س	الروائي	مناذج	 l 

حتليلية	من	النقـــد	العربي:	املنهج	-البنية	– ال�سخ�سية،	
اأفريقيا	ال�سرق،	الدار	البي�ساء،	ط)،	)99)م.

	، l (ج	العـــذاب،	رحلة	العربية،	الروايـــة	يف	املـــاأ�ساة	معنـــى

من�سورات	دار	االآفاق	اجلديدة،	بريوت،	ط)،	0)9)م.

مكـــرم	�ساكر	اإ�سكندر،	اأدباء	منتحرون	درا�سة	نف�سية،	دار	 l 

الراتب	اجلامعية،	)99)م.

ميخائيل	باختني،	اخلطاب	الروائي،	ترجمة	حممد	برادة،	 l 

دار	االأمان،	الرباط،	))9)م.

هيمة	عبد	احلميد،	�سيميائية	ال�سخ�سية	الن�سوية	يف	رواية	 l 

راأ�س	املحنة،	حما�سرات	امللتقى	الوطني	الرابع	»ال�سيمياء	

والن�س	االأدبي«.

مينى	العيـــد،	الروايـــة	العربية	)املتخيل	وبنيتـــه	الفنية(،	 l 

دار	الفارابي	– بريوت	– لبنان،	ط)،	))0)م.

https://ar.wikipedia.org/wiki/. l

http://www.almaany.com/ar/name l
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