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متهيذ
كل
غٍت بالدالالت اليت ؽلكن أف ييفسرىا ٌ
عيرؼ عن النٌص األديب منذ فجر كالدتو؛ أنٌو ٌ
كجوىا متع ٌددة من التٌأكيل يتسع فيها
ظل ػلتمل ن
قارئ حبسب ثقافتو كعصره؛ لذلك ٌ
رلاؿ القوؿ ,الذم كاف يتسم بالنظرة االنطباعيٌة كالتأملية اليت كانت بدكرىا ال تستند إال

على ذكؽ القارئ ,كرؤيتو ,إذ ليس ذلا قواعد كأيسس ربكمها.

من ىنا تولٌدت احلاجة دلنهج ينظر للنص ,كػلللو كفق قواعد كأسس معينة  ,فجاء
ادلنهج السيميائي -كغَته من مناىج النقد احلديثة-إال أنٌو ؼلتلف عنها بأنٌو يستقرئ
العالمات كاإلشارات ,كيربطها باألنظمة السيميائية خارج النٌص؛ فقدـ بذلك حياة حيٌة
تعج باأللواف ,كاحلركة ,كاألصوات ,فتحوؿ النٌص األديب إىل بيئة متحركة تيرل كىي تيقرأ.
لقد توغل ادلنهج السيميائي يف عمق النٌص األديب ,كمل يركن يف تفسَته إىل لغتو
الظاىرة  ,بل ذباكز ذلك بتفسَته للمعٌت الذم خلف اللغة ,من خالؿ داللة العالمات
اليت ػلتويها النٌص كاللوف ,كاإليقاع ,كالصوت ,ك احلركة ,يف تعاضد ,كتناغم صبيل غلعل
األبواب مشرعة على مصراعيها للتأكيل ادلبٍت على قواعد كأسس .
دكر حيوم نابض ,سواء كاف سردينا
كشلاال شك فيو أ ٌف للشخصيٌة يف النٌص األديب ه
أم أدب -على سبيل ادلثاؿ  -ماىي إال كسيلة
أـ شعرينا .فالشخصيات الركائية يف ٌ
الكاتب؛ لتجسيد رؤيتو ,كإحساسو بواقعو.
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شخصها إال إلصلاز احلدث؛ لذلك ىي زبضع
شخصها ,ال يي ِّ
كالشخصيات اليت يي ِّ
لفلسفتو ,كتصوره عن احلياة.

الشخصيٌات السرديٌة يف
من ىنا جاءت أعليٌة ىذا البحث ,الذم ستتم فيو معاجلة ٌ

السعودم :زلمد حسن علواف  ,كاليت سيتم تناكذلا من خالؿ :
ركاية ( ال يقندس) للركائي ٌ

سيمائيٌة األمساء ,كربطها بالبناء اخلارجي كالداخلي للشخصيات.

كسيكوف ىذا التحليل كفق ادلنهج السيميائي ,مستأنسة بادلنهج التأكيلي ,بإذف اهلل.

منتظما-بإذف اهلل -يف أربعة مباحث على النحو التايل:
كسيأيت البحث ن

األكؿ :قراءة النص األديب
ادلبحث ٌ
السيميائيٌة.
ادلبحث الثاينٌ :
ادلبحث الثالث :ادلنهج التٌأكيلي.

ادلبحث الرابع :سيميائيٌة الشخصيات.
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املبحث األول :قراءة النص األدبي
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قراءة النص األدبي
يقوؿ ميشيل شارؿ" :بالقراءة كبالقراءة كحدىا يكتسب النص أدبيتو"

ُ

فالقراءة الفاحصة ,تيعيد كتابة النٌص.
يقوؿ الدكتور عبدالواحد ادلرابط" :دبا أ ٌف القراءة زلفورة يف النٌص ,فإهنا باشتغاذلا تعيد
كل مرة كتابة النٌص"
ٌ

ِ

حكما هنائينا عليو.
مل يع ٌد الفهم السطحي ادلباشر للنص ييشكل ن

ففي الدرس األديب احلديث أصبحت قراءة النٌصوص ,كدراستها عمليٌة ذات جوانب
ادلعمقة.
عدة ,رب ٌدث عنها الدارسوف ,ككضعوا فيها النظريات ٌ

جعلت الدارسُت ,ييدرجوف احلديث عن النٌص األديب يف مستويات
ىذه العمليٌة
ٍ
متعددة ,أكذلا :الفهم االنطباعي الذم يقف على حرفيٌة ادلعٌت ادلباشر للنٌص.
كثانيها :شرح النٌص ,كثالثها :يغوص يف أعماؽ النٌص ,أما ادلستول الرابع – كىو زلور

الدراسة ىنا-يأيت فيو تأكيل النٌص الذم عرؼ منذ زمن الشكالنيٌة كحىت يومنا ىذا.

ىذا ادلستول(:تأكيل النص),ينظر للمعٌت على أنٌو أمر كامن يف النٌصوص ,يسعى

القارئ الستخراجو من خالؿ ادلعطيات ادلعرفيٌة كالثقافيٌة اليت يتكوف منها النٌص ,حسبما

يثَته يف نفس ادلتلقي من مشاعر كتفاعل .

ّ

 1عبدالواحد ادلرابط ,السيمياء العامة كسيمياء األدب:.صُُ:
ِ السابق.
ّ إبراىيم الشتوم ,القراءة كالنٌص ,صحيفة اجلزيرة الثقافية.
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عتربت القراءة نشاطنا خالقنا منذ انتشار البنيويٌة كما بعدىا ,كازدىار نظريٌات التٌلقي
اي ٍ
كالتٌأكيل ,كالتٌحليل ؛ شلا جعل العمل القرائي يف موازاة العمل األديب4.
يرل الدكتور صالح فضل ,يف كتابو ( :مناىج النٌقد ادلعاصر) أ ٌف التحديد الذم قدمو
( آيزر) لفعل القراءة ,الذم يعتمد على التٌناغم بُت النٌص ,كالقارئ ,ىو الذم يضع القضيٌة
يف نصاهبا الصحيح" :فهو يرل أف ظلاذج النٌص ,ال ربيط إال بطرؼ كاحد من ادلوقف
التواصلي ,فبنية النٌص ,كبنية فعل التٌلقي؛ ؽلثالف استكماؿ موقف التٌواصل الذم يتم ,بقدر
ما يظهر النٌص يف القارئ ,متعال نقا بوعيو".
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كإذا سلٌمنا بأف القراءة نشاط عاطفي ,كما يقوؿ الدكتور حسن سحلوؿ ؛ فإننا نسلم
إىل ٌأهنا أحد أىم ارحمركات للنص األديب؛ فهي كما قيل عنها :ارحمرؾ األساسي لقراءة
األعماؿ ادلتخيلة .يقوؿ يف( :نظريات القراءة كالتأكيل األديب كقضاياىا):
"تكمن جاذبية القراءة إىل درجة كبَتة يف األحاسيس اليت تثَتىا فينا .كإذا كاف تلقي
النٌص يعبئ عند قارئو ملكاتو الفكريٌة؛ فإنٌو يهيج كذلك- ,كردبا على ضلو أش ٌد-نزعاتو
العاطفية ,فاألحاسيس ىي اليت تقوـ خلف مبدأ تقمص القارئ للشخصيٌات الركائية,
كىذا ادلبدأ ىو :ارحمرؾ األساسي لقراءة األعماؿ ادلتخيلة .كأل ٌف الشخصيات الركائية تثَت

استحساننا ,أك استنكارنا ,كألهنا توقظ فينا الغَتة ,أك الشفقة ,كادلودة أك البغضاء ؛فإننا
هنتم دبصائرىا ,كينشغل بالنا مع ما يقع ذلا من خَت أك شر".

ٔ

لقد عاجل يف كتابة ادلذكور آنفا قضية القراءة بطريقة منظمة ,ال تبتعد يف مضموهنا
عما ذكره الدكتور إبراىيم الشتوم يف مقالتو( :القراءة كالنص) اليت مرت معنا يف الكالـ
ٌ
السابق حيث جعلها على النحو التايل:

ْ صالح فضل ,مناىج النقد ادلعاصر ,أفريقيا الشرؽ ,صُِِ:
ٓ صالح فضل ,مناىج النقد ادلعاصر .أفريقيا الشرؽ,صُِِ:
 6حسن سحلوؿ ,نظريات القراءة كالتأكيل األديب كقضاياىا .23:موقع ارباد الكتٌاب العرب على شبكة اإلنًتنت
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ُ-القراءة نشاط عصيب كفيزيائي يعبئ ملكات زلددة يف الكائن البشرم
ِ-القراءة نشاط معريف ػلاكؿ القارئ فيو أف يفهم ما األمر كعما يدكر احلديث.
ّ-القراءة نشاط عاطفي؛ تكمن جاذبيتو -إىل درجة كبَتة -يف األحاسيس اليت تثَتىا
فينا.
ط حجاجي؛ حيث ؽلكن ربليل النٌص على أنٌو موقف يتخذه الكاتب من
ْ-القراءة نشا ه
الكوف ,كمن الكائنات.
ٓ-القراءة نشاط رمزم؛ فادلعٌت الذم يستخلصو القارئ من قراءتو؛ (بردة أفعالو أماـ
القصة ادلسركدة,كبتأثره باحلجج ادلعركضة ,كبتعدد زكايا السرد كالركاة) ؽلضي مباشرة
ليتخذ مكانان لو يف البيئة الثقافية اليت يعيش فيها ذلك القارئ.
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ىذا الًتتيب ادلتدرج ,ماىو إال تفسَت لعمليٌة القراءة ,ك كيف تنتقل من مرحلة القراءة

الساذجة ,حىت تصل إىل مرحلة القراءة النقدية.

كالقراءة الساذجة عنده تعٍت :تلك اليت تلتزـ دبسَتة الكتاب اخلطيٌة األفقية.

القارئ معرفتو العميقة بالنٌص ,كاليت
كأما القراءة العارفة (الناقدة),فهي اليت يوظِّف فيها
ي
نتجت عن قراءةو و
سابقة لذات النٌص .
شلا سبق :يتُت لنا أ ٌف القراءة (الساذجة) ىي أكثر القراءتُت شيوعان ,كىذا أمر طبيعي؛
ب كي ييقرأى ,فهو ينمو مع الزمن كيتطور؛ إال أف ىذا النٌوع من
ألف النٌص األديب ييكتى ي
القراءة ال يتعلق ببحثنا الذم ييعٌت بالقراءة الناقدة.
ً
العالقة بُت ىذه
ظهر الوشائج القائمة بُت أطرافها ,كال طبيعةي
النٌص األديب "كتلة ال تي ي
احلادثة السردية ,كتلك ,أك بُت ىذا ادلقطع ,كذاؾ إالٌ عقب قراءة و
ثانية .كعليو فإ ٌف تكرار
ٌ
القراءة ىو أكثر ما ينسجم مع النٌصوص األدبية ادلعقدة8".
ٌ

ٕ حسن سحلوؿ,نظريات القراءة كالتأكيل األديب كقضاياىا ِٔ
ٖ السابق بصفحتو.
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ألم نص أديب ,ليست نشاطان عابران ,بل ىي ضركرة من ضركرات
إ ٌف القراءة الثانية ٌ
فكرا زادنا معٌت.
التٌحليل األديب ,فالكالـ كلما زدناه ن
كعن عالقة القارئ بشخصيات النٌص الركائي يقوؿ سحلوؿ ":كدبا أنٌو من ادلستحيل
على ادلؤلٌف أف يصف الشخصيٌات الركائيٌة ,أك إطارىا اجلغرايف ,أك ادلوقف الركائي كصفان

السرد من خيالو ,حسب ما يظهر لو ,على أنٌو زلتمل ,أك
كامالن؛ فإ ٌف القارئ ييكمل ٌ
قريب الوقوع9".
كلكي ييؤكؿ القارئ النٌص البد لو أف ييفسر أسراره ادلختلفة يف كافة ادلستويات  ,كينتقل

من البيٌت السطحيٌة البسيطة ,إىل البيٌت العميقة؛ لكي يؼلرج بنية النٌص اخلطابيٌة مث السرديٌة
ادلفسر.
فالوظيفية من القوة الكامنة إىل الواقع ٌ

القارئ الناقد الغوص يف عمق النٌص ما مل يكن قادران على فه ًم الرموًز
يستطيع
كلن
ي
ى
اللغوية " ذلك؛ أل ٌف العالمة اللغوية مكاف ؼلتلط فيو ادلعٌت احلريف ,كادلعٌت اجملازم؛
يباشر نصان أف يعرؼ على كجو
اختالطان ي
يبلغ من ِّقوتو أنٌو يصعب على القارئ حُت ي
اليقُت إف كاف عليو أف يهنشئ تأكيلو حسب بنية اجلملة القواعدية ,كما تفًتضو أنظمة

النٌحو كالتصريف ,أك حسب بنيتها اخلطابية"
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إ ٌف القارئ الناقد؛ يستبعد فكرة التٌأكيل النٌهائي للنص األديب ,تارنكا الباب مواربنا
ػلدث عند كل قراءة ,ىو أثر جديد ػلدث للمرة
لغَته من القراء ذلك ؛ألف األثر الذم ي
كل قارئ.
األكىل عند ٌ

للنص ,ؽلكن دلشاعره ,كأحاسيسو أف
كشلا الشك فيو أ ٌف القارئ الذم يكوف
معاصرا ٌ
ن
يغَت من نظرتو ذباه احلياة.
تتجدد عند قراءتو ,بل كردبا ذبعلو ٌ

ٗ سحلوؿ,نظريات القراءة كالتأكيل األديب كقضاياىا,صِٗ :
َُ السابق بصفحتو.
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أم نص أديب ,ماىي إال سياحة عرب الزمن ,كنكوص للخلف ,كما يقاؿ
إ ٌف قراءة ٌ
نقر ضمنان برضانا بأف نتناسى لفًتةو من الزمن الواقع
"فحُت نفتح صفحات ركاية؛ فإننا ٌ
و
جديد اجلسور اليت تربط بيننا ,كبُت طفو ولة سبأل احلكايات
الذم ػليط بنا؛ كي نصل من
كل زكاياىا .إذ تنٌبو القراءة من نومها :األنا ادلتخيٌلة ,كىذه تكوف عادةن يف حالة
كالقصص ٌ
و
سبات عند الراشد ادلستيقظ .فإهنا تنقل القارئ من جديد إىل ادلاضي البعيد11".
أبدا؛ أل ٌف العمل األديب غاية يف
كختاما :البد أف نؤكد أنٌو ليس شبة قراءة صحيحة ن

التعقيد ,ُِ.كذلك البد أ ٍف نعًتؼ بأ ٌف النٌص الذم يقود قارئو إىل توظيف عواطفو يف
النٌص باعتداؿ ,عن طريق ازباذ مسافة نقديٌة بينو كبُت ارحمتول الذم يتناكلو ,من شأنو أف

ييسهم يف إثراء التجارب ,كغلعلها أكثر خصوبة ,كىذا مانتوخاه يف ىذه الدراسة كنطمح

إليو.

ُُ سحلوؿ,نظريات القراءة كالتأكيل األديب كقضاياىا,صِٗ :
ُِحلمي قاعود ,النقد األديب احلديث,صََّ :
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املبحث الثاني :السيميائيت
(السيميولوجا-السيميوطيقا)
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السيميائيت
لقد انشغلت الدراسات احلديثة بقضية قراءة النص األديب ,كاىتمت بالبحث عن
األدكات ادلختلفة اليت تنتج ادلعٌت يف النٌص.
فأجازت للكاتب التٌصرؼ يف اللغة ,تصرفنا قد ال غلوز لغَته ,فمن حقو أف يستحدث
نصا منغل نقا ,ػلتاج إىل جهد
من الًتاكيب التعبَتيٌة ما يشغل بو ادلتلقي؛ ليجعل منو ن
كمهارة يف التعامل معو؛ لفك ألغازه ,كالتٌمتع بأسراره.
ىذه الًتاكيب زبضع يف قراءهتا لعدة مناىج نقدية ,يهتم هبا النقاد ,من ضمنها ادلنهج
السيميائي ,الذم ييع ٌد من مناىج مابعد البنيويٌة ,كإف كاف تارؼليٌا بدأ مع البنيوية
تقريباُّ.كعيد تابعا ذلا.

سبييزا مرحليِّا؛ فالسيمائية تتبع ادلنهجية البنيوية,
إ ٌف التمييز بُت السيميائية ,كالبنيوية ييع ٌد ن
إال أهنا تقتصر على دراسة األنظمة العالميٌة ,ادلوجودة يف الثقافة ,أما البنيويٌة فتدرس

العالمة؛ سواء كانت جزءنا من نظاـ أقرتو الثقافة كنظاـ ,أـ مل تقره.

ُْ

تكوف بعض
ذبدر اإلشارة إىل أف قضيٌة ادلصطلح يف ىذا ادلنهج قضيٌة أدت إىل ٌ
اللبس لدل بعض الباحثُت ,كيعود السبب يف ىذا اللبس ,إىل تعدد ادلصادر الثقافية يف
يطلقوف على ىذا ادلنهج:

اطالؽ الكلمات الدالة ,فادلتحدثُت بالفرنسيٌة
(السيميولوجيا )كما عرؼ عن (دم سوسَت) ,كاتباع (بَتس) األمريكي يسموهنا:
ُّ صالح فضل,مناىج النقد ادلعاصر,صٗٔ:
ُْ سعد البازعي كآخر,دليل الناقد األديب,صُٕٕ:
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(السيميو تيك ,أك السيميوطيقيا),أما النقاد العرب فقد انقسموايف تسميتها إىل ثالثة
أقساـ :قسم يؤثر تسمية (دم سوسَت) ,كقسم يؤثر تسمية (بَتس) ,كقسم ثالث
كالسمة
اصطلح على تسميتها بػ(السيميائية) لوجود كلمات مناظرة ذلا يف الًتاث العريب ٌ

دبعٌت العالمة.

كعليو فإف األكربيُت يفضلوف مفردة( :السيميولوجيا)؛ التز ناما منهم بالتٌسمية السويسرية,
فضلوف(:السيميوطيقيا) اليت جاء هبا (بَتس),بينما العرب ,السيٌما
ٌأما األمريكيوف؛ فهم يي ٌ

أىل ادلغرب العريب فقد نادكا إىل ترصبتها بػ(السيميائية) زلاكلة منهم يف تعريب ادلصطلح

كما ذكرنا.

ُٓ

كأل ٌف اللغة ىي النموذج السيميائي األكمل كما يرل (بارت),كاف البد من دراسة
النٌصوص اللغويٌة كفق ىذا ادلنهج ,بػ(ترسيمة) التواصل اليت قدمها (جاكوبسوف) كاليت
بات النقد يعتمد عليها يف ربليل العالمات كدراستها يف التٌمييز بُت ادلرسل ,كادلرسل إليو
كقناة االتصاؿ ,اليت تشمل الرسالة كالسياؽ كالشفرةُٔ.

السٍي ىمة ,كىي العالمة .
تعرؼ السيميائيٌة بأهنا ":علم العالمات"؛ فهي مأخوذة من ِّ

السيمياء :العالمةُٕقاؿ تعاىل:
جاء يف لساف
ُّ
السيماء ك ِّ
السيمة ك ِّ
العرب:السومة ك ِّ
ً ً ُٖ
ً
اى ٍم ًيف يك يجوىه ٍم"
يم ي
"س ى
ُٗ
عرفوي (دم سوسَت) بػ"دراسة حياة العالمة يف كنف اجملتمع".
كىذا العلم ٌ

أم منها.
لقد اطلق العلماء العرب على ىذا العلم مصطلحات عدة ,مل يتفق على ٌ
مثل( :الرمزية( ,األىعر ً
اضيٌة)( ,اإلشارات)( ,علم الداللة)( ,علم العالقات)( ,دراسة
ادلعٌت)( ,السيمياء).

َِ

ُٓ سعد البازعي كآخر,دليل الناقد األديب,صُٕٕ:
ُٔ السابق بصفحتو.
ُٕ ابن منظور,لساف العربُِّ/ُِ:
 18سورة الفتحِٗ:
ُٗ برنارتوساف ,ماىي السيمولوجيا,صٗ:
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كاصطالحا كما ىي عند النقاد تعرؼ بػ ":علم أك (دراسة) العالمات(اإلشارات)دراسة
منتظمة"

ُِ

فالسيميائية ىي علم العالمات ( األيقوف -الرمز -اإلشارة) .كمن الصعب إغلاد تعريف
دقيق للعالمة؛ الختالؼ مدلوذلا من باحث آلخر.
كتنقسم العالمات عند السيميائيُت إىل:
أ -العالمات اللغوية ادلنطوقة:كاللغة -الركاية –الشعر كتسمى :سيمياء األدب
ب -العالمات غَت اللفظية :كاألزياء -اإلشهار -األطعمة -عالمات ادلركر -
كاألشربة-كالفنوف احلركية كالبصرية :كالسينما ,كادلسرح ,كالرسم .كتسمى السيمياء
العامة

ِِ

أصر على
لقد كاف (دم سوسَت) من أكائل من ميٌز بُت اللسانيات ,كالسيميائية ,حُت ٌ

جعل (السيميائية) أصل ,ك(اللسانيات) فرع منها ,إىل أف جاء (ركالف بارت) بالعكس,
فجاء (جاؾ دريدا) كقلب مقولة (بارت) ,جبعل النحوية مسة اإلشارة الكربل  ,كجعل
منها األصل الذم تتفرع عنو (السيميائية) ك(اللسانيات).

ِّ

َِ عبدالفتاح ضبوز ,سيميائية التواصل كالتفاىم يف الًتاث العريب القدمي,صِٓ:
ُِ سعد البازعي كآخر,دليل الناقد األديب,صُٕٖ:
ِِ عبدالواحد ادلرابط,السيمياء العامة كسيمياء األدب,صٗ:
ِّ سعد البازعي كآخر,دليل الناقد األديب,صُٕٗ:
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أقسام العالمة عند العرب

ِْ

كل أنواع( الدكاؿ) .على
توصل ادلفكركف العرب إىل تعميم أقساـ (العالمة) ,على ٌ

النحو التايل:

 الداللة العقلية:ىي اليت يكوف بُت الداؿ كادلدلوؿ عالقة ذاتية .أم :ربقق الداؿ
يستلزـ ربقق ادلدلوؿ .مثاؿ :الدخاف عالمة على النٌار.
 الداللة الطبيعية :ىي ماتكوف حبسب مقتضى الطبع .كغالبا تقتصر أمثلة ىذا
النوع على البدف كالنفس .مثاؿ :داللة احلمرة على اخلجل.
 الداللة الوضعية :ىي اليت ػلصل فيها االنتقاؿ ,من الداؿ إىل ادلدلوؿ ,بسبب
قاعدة متفق عليها .مثاؿ :داللة األلفاظ على ادلعاين.
بالرغم من أ ٌف ىذا التقسيم فيو إهباـ ,كخلل كما يرل بعض النٌقاد؛ إال أنٌو بوجو عاـ
يقًتب من التقسيم ادلعموؿ بو يف علم (السيمياء) ,الذم كضعو (بَتس)
أقسام العالمات (ثالثية بيرس)
 األيقونة( :)iconتقوـ على شبو فعلي بينها كبُت ادلدكلوؿ .مثاؿ :الصور
الفوتغرافية.
 الدليل() indexاالتصاؿ الديناميِٓمع ادلوضوع العيٍت من جهة ,كمع احلواس
كالذاكرة من جهة .مثاؿ :الدخاف دليل على النٌار .

ِْ عادؿ فاخورم ,تيارات يف السيمياء,صِّ:
ِٓ ً ً
فعم باحلىيىويٌة  ,يمتى ىحٌرؾ  ,نى ًشيط( .قاموس ادلعاين)على الشبكة العادلية.
ديناميك ٌي  ,يم ى
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 الرمز( )symbolيقوـ الرمز على اجملاكرة ادلتواضع عليها ,بينو كبُت ادلدلوؿ
كالػلصل الرمز إال بقاعدة ,ربدد عالقة اجملاكرة ,كىو اليستلزـ أم شبو ,أك
اتصاؿ خارجي مع ادلدلوؿ .مثل :العالمات اللغوية.
المقابلة بين تقسيم بيرس وتقسيم العرب:
 -داللة طبيعية

أيقونة.

 -داللة عقلية

دليل.

 -داللة كضعية

رمز.

من ىنا طللص إىل أ ٌف العالقة إذا جاءت بُت الداؿ ,كالشيء الذم يرمز إليو ,تكوف
العالقة تشابو,كإذا كانت العالقة أيقونا ,أكإذا كانت سببية أك مسببة ,كانت العالقة
مؤشرا ,أما إذا كانت العالقة اصطالحيو كانت العالمة رمزا.
ن

ِٔ

مايعنينا يف ىذا الدراسة ىو الداللة الوضعية(الرمز)؛ كوهنا تيعٌت باللغة ,كىذا الرمز,

أك العالمة اللفظية ,تربط بُت ادلفهوـ ,كالصورة السمعيٌة.

كىذه الصورة عند (دم سوسَت) ,ليست صوتا ماديِّا؛ بل ىي :األثر النٌفسي ,ذلذا

أم :التمثيل الذم سبنحنا إياه شهادة حواسنا ذلذا الصوت.
الصوتٌ .

ِٕ

إسهاما بينا يف ربليل النٌصوص,
تكمن أعليٌة (السيميائية) يف حبثنا ىذا ,يف كوهنا تيسهم
ن

كما أ ٌهنا من ادلناىج اليت تتقارب مع التحليل النٌفسي ,الذم ػلتاجو ارحملل يف النٌصوص
األدبيٌة؛ فهو منهج يتكوف من مقاربة منهجية للغة ,بواسطة لغة أخرل دكف أف يشعر
ِٖ
ارحملل بذلك.

ِٔ عبدالفتاح ضبوز,سيميائية التواصل كالتفاىم,صّٓ:
ِٕ عادؿ فاخورم,تيارات يف السيمياء,صِٓ:
ِٖ برنارتوساف,ماىي السيميولوجيا,صُّ:
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من خالؿ ماسبق تبُت لنا أف السيميائيٌة ,تسعى إىل الوصوؿ للمعٌت ,عن طريق
مسارات تأكيلية متعرجة؛ فهي بذلك تصبح منهجا قرائينا تأكيلينا.
يسعى التأكيل السيميائي إىل ذباكز ادلعٌت األحادم؛ لينفتح على ادلعاين ادلتعددة ,اليت

تسمى عند بعض النقاد :بػ(ال هنائية التأكيل)؛ ذلك أل ٌف التأكيل ":عملية استبطانية ,ػلفر
أمرا غَت شلكن"
يف أعماؽ النٌص؛ أل ٌف اإلمساؾ بالداللة النهائيٌة ييضحي ن

ِٗ

لقد اقتصرت سيميائية (دم سوسَت ,على العالقة القائمة بُت الداؿ ,كادلدلوؿ ,دكف

ما ربيل عليو العالمة ,فجاء (بَتس) ,كجعل العالمة ثالثية األبعاد ىي :ادلمثل ,كادلوضوع
كادلؤكؿ .فأضاؼ بذلك ركننا ثالثا ,لسيميائية (دم سوسَت) ,كبذلك انفتحت العالمات
ىاما.
دكرا ن
على دالالت عدة جعلت للقارئ ن

لقد اطلق (بَتس) على ىذه العوامل الثالثة اسم (السيموزيس) ,أك (السَتكرة

الداللية) ,ىذا (السيميوزيس) عنده يقود إىل (التوليد السيميائي) ,يقوؿ يف ذلك":إف
العالمة ,أك ادلاثوؿ :ىي :شيء يعوض بالنسبة لشخص ما ,شيئان ما بأية صفة كبأية
تطورا .كالعالمة اليت ؼللقها اطلق
طريقة؛ فهو ؼللق عنده عالمة موازية ,أك عالمة أكثر ن
مؤكال للعالمة األكىل ,كىذه العالمة ربل زلل شيء ,ييعد موضوعها ,كىذا احللوؿ
عليها :ن
اليستوعب ادلوضوع ,بل يتم عرب فكرة اطلقت عليها أحيانا عماد ادلاثوؿ"

َّ

السيموزيس:

ِٗ موسى ربايعة,آليات التأكيل السيميائي,ص.ُُ:
َّ السابق بصفحتو.
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"ىي الفعل ادلؤدم إىل إنتاج الدالالت ,كتداكذلا.إهنا :سَتكرة يشتغل من خالذلا شيء
ما باعتباره عالمة ,فالكلمة ,أك الشيء الواقعي ,ليست كذلك ,إال يف حدكد إحالتها
على سَتكرة .فالشيء ؽلكن أف يدؿ من تلقاء ذاتو ضمن كجود أحادم يف احلدكد
كاألبعاد ,فالواحد ادلعزكؿ :كياف المتناه ,ككحده من خالؿ زلموؿ مضاؼ ,ؽلكن أف
ينتج داللة"

ُّ

المربع السيميائي:
األكلية للداللة
ادلربع السيميائي ىو":صياغة منطقية ,قائمة على ظلذجة العالقات ٌ
القاعدية ,اليت تتلخص يف مقوالت التناقض ,كالتقابل ,كالتالزـ ,فهو ظلوذج توليدم ينظم
الداللة ,كيكشف عن آلية إنتاجها ,عرب مايسمى :بالًتكيب األساسي للمعٌت".

ِّ

ييعدمربع غرؽلاس ألية من آليات التأكيل السيميائي؛ الرتباطو دبمارسات غرؽلاس

النقدية.

أهمية مربع غريماس:
تكمن أعليٌة مربع (غرؽلاس) ,يف أنو غلسد عالمات التضاد ,كالتناقض ,كاالختالؼ
بطريقة تساعد على إنتاج ادلعٌت ,كتوليد الدالالت ,يف النص األديب.
"تتميز نظرية غرؽلاس عن باقي النظريات السردية ,خباصية(:مشكلة ادلعٌت)؛ فالتحليل
كفق ىذه النظرية ,اليعٍت تعيُت ادلعٌت بشكل حدسي ,دكف ربديد لسَتكرة ظلوه كموتو".

ّّ

مخطط لتوضيح تشكيل المربع السيميائي:
احلالؿ

احلراـ

الحالؿ

الحراـ

ُّ موسى ربابعة,آليات التأكيل السيميائي,صُٗ:
ِّ فيصل األضبر,معجم السيميائيات,صِِٗ:
ّّ سعيد بنكراد,السيميائيات السردية,صَُ::
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املبحث الثالث :املنهج التأويلي
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املنهج التأويلي
تعريف التأويل:
"التأكيل ىو:ربديد ادلعاين اللغوية يف العمل األديب,من خالؿ التحليل ,كإعادة صياغة
ادلفردات كالًتاكيب ,من خالؿ التعليق على النص".

ّْ

حقيقة التأويل:
التأكيل يف حقيقتو ىو "البحث ادلستمر عن أفضل شكل للفهم ,كاالستيعاب :على
ّٓ

اعتبار أ ٌف كل فهم يفتح طري نقا للتساؤؿ ,كإىل تنشيط الفكر".

يقوؿ (ديليت)  " :إف الغاية النهائية للتأكيل ىي أف نفهم الكاتب أكثر شلا فهم ىو
نفسو"ّٔ.
التوزيع الثالثي للعالمة:
أم سَتكرة سيميائية إال
تضع العالمة للتداكؿ ثالثة عناصر ,الؽلكن أف يستقيم كجود ٌ
من خالذلا كىي:
 ماثول :يقوـ بالتمثيل(أكؿ)
 موضوع للتمثيل(ثاين)
 مؤول :يضمن صحة العالقة بُت ادلاثوؿ كادلوضوع(ثالث)

ّٕ

ّْ سعد البازعي كآخر,دليل الناقد األديبٖٖ:
ّٓ زلمد خرماش,النص األديب كإشكالية القراءة كالتأكيل.
 36زلمد خرماش اخلطاب األديب كسبثيلية الواقع اخلارجي,رللة أفكار ,العدد ُُّ :سنة ُٖٗٗ ,عماف ,األردف.
37سعيد بنكراد السيميائيات كالتأكيل,صْٔ:
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املبحث الرابع :سيميائيت الشخصياث
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سيميائيت الشخصياث
حي ,ينهض بوظيفة الشخص دكف
الشخصية يف العمل السردم" :كائن حركي ٌ

أف يكونو"ّٖ,كىي هبذا التعريف تتجاكز الفرد لكنها ربتويوٌ .إهنا ببساطة؛ تعتربالتحقق
الذم يتم داخل الفرد لفكرةما.

ّٗ

عنصرا من العناصر اليت يعج هبا الفضاء
كتعد الشخصية داخل النص السردم,
ن
َْ
النصي ,فالؽلكن إدراكها بشكل معزكؿ عن باقي العناصرادلشكلة لذلك العمل.
كما أ ٌف الشخصية يف األحباث اللسانية كالسيميائية تعد عالمة غلرم عليها ماغلرم
بياض داليل ,تكتسب قيمتها من خالؿ انتظامها داخل نسق
على العالمات ,فهي ه
ُْ
زلدكد.
مستويات وجود الشخصيات في النص السردي:
الشخصيات داخل النص السردم إما أف تكوف شخصيات ثابتة,أك متحركة.
فالشخصيات الثابتة:تؤكد عامل النصوص الفاقدة للمبٌت ,كما تؤكد ثبات حدكده.

ّٖ فيصل األضبر,معجم السيميائيات.ُِْ.
ّٗ السابق بصفحتو.
َْ سعيد بنكراد ,سيمولوجية الشخصية السردية.
ُْ فيصل األضبر,معجم السيميائيات.ُِٕ.
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أما الشخصيات ادلتحركة :فهي زبًتؽ احلدكد عن طريق تفجَتالعنصر الساكن ,لتحولو
إىل عنصر مرئي ينبض باحلياة ,كبذلك نستطيع أف ضلصر كجود الشخصيات يف النص
دبستويُت:

باعتبارىاسندا و
رلردا ,قابال الستقباؿ استثمارات
ادلستول األكؿ:تتحددداخلو الشخصية,
ن

داللية متنوعة.
ادلستول الثاين:تظهر يف داخلو الشخصية على أهنا عنصر يقوـ بالربط بُت رلموعة من
ِْ

الثيمات.

أم شخصية داخل نص أديب ,ىو كجود بنية دالليٌة ,رلردة ,ذات
إ ٌف األصل يف بناء ٌ
طابع كوين ,توضع يف شكل خاص؛ لبناء النٌص الثقايف العاـ الذم ينتج داخلو النٌص
السردم ,كبذلك يكوف ذبسد الشخصيٌة ,كبنائها أماـ ادلتلقي بناءنا متكامال ,ىو :بناء
ثقايف؛ذلك أف ادلتلقي اليستطيع أف يكشف عن أسرار الشخصية يف النٌص إال من
خالؿ ادلخزكف الثقايف الذم يعرفو ,فمن خالؿ ىذه الًتسيمة الثقافية ,يتم تشكيل
الشخصية عن طريق :ذبميع الصفات ,كالسلوؾ ,كاألفعاؿ ,كبث الركح فيها من خالؿ
النص ادلكتوب.
إذف الشخصية ليست كليدة مستول التجلي ّْ,الذم توعلنا بو القراءة األكىل ,بل
توجد حلظة استشراؼْْ بنية رلردة ,تعود كما يقوؿ النقاد إىل نص ذم مبٌت.
ِْ ىي شبكة منظمة من األفكار ادللحة لدل ادلؤلف أم أهنا صورة أصلية غَت قابلة لالختزاؿ أك التبسيط تقوـ بتوجيو معظم األعماؿ اليت
ينتجها ذلك ادلؤلف.
ّْ التجلي يف يف اصطالح ادلتصوفة ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب.
ْْ استشراؼ تعٍت التطلع إلدراؾ اخلواص ,مأخوذ من كضع اليد على احلاجب لالستعانة بذلك على الرؤية.
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كجودا
كعلى ىذا فالشخصيات,باعتبارىا أحد مكونات النص السردم,السبتلك
ن
مستقال,لذا فإف التفكَت يف الشخصيات ىو تفكَت يف سَتكرةْٓ إنتاج الداللةعن طريق

التفكَت يف ادلسار التوليدم الذم يسمح للمعٌت بالتحوؿ إىل شكل قابل لإلدراؾ
كالوعي.

ْٔ

أنواع الشخصيات في العمل الروائي:
 شخصيات بنائية :ىي تلك ادلتنامية باستمرار ,القائمة على ثنائية احلراؾ كالدينامية,
أم أنو ال يكتمل بناؤىا,
كلما تواترت األحداث,لتؤكؿ إىل االكتماؿ يف النهايةٍ ,
كتشكلها الكامل ,إال عند انتهاء النص ,كشخصية (غالب) يف الركاية.
 شخصيية مرجعية :ىي اليت سبيل إىل معٌت ثابت تفرضو ثقافة ,يشارؾ القارئ يف
تشكيلها؛ كالشخصيات :التارؼلية ادلعركفة,ك الشخصيات ذات الصفات
االجتماعية؛ كالكرمي كالبخيل ,كالشخصيات اجملازية؛ كاحلب كالكره.
 شخصية إشارية:ىي الشخصيات اليت تتكلم باسم مؤلف النص.
 شخصيات استذكارية :ىي اليت ربدد ىويتها بنسج سلسلة من االستدعاءات
كالتذكر عن طريق أجزاء ملفوظة ,ككظيفتها األساسية الربط كالتنظيم.

ْٕ

يرل بعض النقاد أنٌو ؽلكن النظر إىل الشخصية على أهنٌا مدلوؿ حينا كداؿ حينا
إالأهنا زبتلف عن الدليل
آخر ,كىي بذلك تكوف دليال لو كجهاف:داؿ كمدلوؿٌ .
اللساين؛ بأهنا ليست جاىزة قبل كالدة النص ,كلكنها تتحوؿ إىل دليل كقت بنائها فيو.
التجربة الروائية العربية:

ْٓ يقاؿ :دخلت القضية يف سَتكرة أم :يف امتداد كتطور مسلسل يف حركة متتالية.
 46فيصل األضبر,معجم السيميائيات.ُِٕ.
ْٕ فيصل األضبر,معجم السيميائيات.ُِْ .
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مؤخرا ,باىتماـ كبَت من النقاد كالباحثُت يف اجملتمعات العربية
لقدحظيت الركاية العربيٌة ن

ادلثقفة ,فقد ربولت إىل أداة فنية ربكي مصَت اإلنساف العريب كحالتو النفسية كسلوكو بل
ككاقعو اليومي.لقد فأصبحت مرآة للمجتمع بكل تفاصيلو ,إغلابية كانت أـ سلبية,
لذلك رأل كثَت من ارحمللُت؛ أف الركاية ماىي إالانعكاس لواقع اجملتمعات.
تطورا
كقد شهدت الركاية السعودية ,السيما ركايات التسعينات ادليالدية كمابعدىا ,ن
من النٌاحية الفنية؛ حيث ماؿ بعض الركائيُت إىل التجديد  ,كحرصوا على توظيف

التقنيات السردية احلديثة  ,كما حرصوا على استخداـ اللغة الشعرية  ,كتفننوا يف كشف
ادلستور على ادلستول االجتماعي ,كالثقايف ,كالسياسي,كبرز ادلكاف يف أعماذلم بشكل
جلي ليحكي عن ثقافة اجملتمعات.
لقدازدىرت التجربة الركائية السعودية؛ فأصبحت تقدـ صورة صادقة للمجتمع
السعودم ,كطموحاتو االقتصادية ,كربوالتو االجتماعية ,كالثقافية ,كصراعاتو كمشاكلو
كدكاخلو النفسية ,من خالؿ الشخصيات ,كالزماف ,كادلكاف ,كما يف ركاية القندس
موضع الدراسة ,كىي ركاية شليزة,نافست على جائزة البوكر العادلية العربية عاـ َُِّـ.
سيميائية الشخصيات الروائية :
متعمدا
إف ادلتتبع للمسار الركائي للكاتب ,غلزـ بأف اختيار أمساء الشخصيات كاف
ن
فقدجعل منو خاصية فاعلة يف بناء الركاية.
شبة درجة من االنزياح يف الركاية ,كىو ادللمح الذم طلرج بو من خالؿ ىذه الركاية,حيث
حرص علواف على الشخصيةالرئيسية(غالب) كجعلها تتميز بالدينامية كاحلراؾ كالتحوؿ
ادلستمر ,حىت ما تعلق بادلستويات الثقافية كالسلوكية ,كاالجتماعية.
كل ذلك كاف ؼلدـ النص يف النهاية ,كػلقق غايتو التواصلية لدل ادلتلقي ,كيًتؾ بياضا
دالليا ,يسهم القارئ يف بنائو
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إ ٌف اختيار األمساء-مثال -حاجة من صميم العمل الركائي ,فهي اليت تقوم عالقة
النص بالقارئ .إهنا فاع يل سردم ,كمفتاح عملي مهم؛ للدخوؿ لفضاء الركاية .
بين يدي الرواية:

ركاية (القندس) ىي الركاية الرابعة للركائي السعودم الشاب زلمد حسن علواف
صدرت عاـ (َُُِ) عن دار الساقي,كقد توزعت يف أربعُت فصال ,جاءت يف ُّٗ
صفحة من القطع ادلتوسط.
ىذه الركاية ربكي قصة رجل سعودم ذباكز عقده الرابع بذاكرة متخمة بالوجع طيلة
سنوات حياتو .
كلد (غالب) كىو بطل الركاية يف عائلة مفككة يف الرياض ,بعد أف انفصل كالداه
كأصبح لكل منهما أسرة  ,فوجد (غالب) نفسو غريبا يف كال األسرتُت.
ىذه البداية ادلفككة يف طفولتو شكلت عوامل أدت إىل عزكفو عن الزكاج.
( غالب) الراكم العليم يقارف بُت (القندس) كطباعو ,كبُت أسرتو يف الرياض ,حيث
يتهم أىلو -بال استثناء ( -كالده ,ككالدتو ,كأخواتو ,كأخوه ,كعمتو ,كزكجو كالده) بأهنم
كهذا احليواف الغريب ,يبنوف السدكد بينهم كبينو  ,ك بينهم كبُت اآلخرين.
(سيمائية األسماء ,وربطها بالبناء الخارجي والداخلي للشخصيات.
شخصية البطل نموذجا.
شخصية غالب ىي الشخصية ادلتحركة يف الركاية.
متمرد مأزكـ ,يعاين من مرض القولوف ,شلا يؤكد أنو شخصية عصبية أك حساسة .
شاب ه
ه
ترتسم مالزلها الداخلية بأهنا شخصية تتسم بالضعف كاخلوؼ كاحلب.
أيضا ىي شخصية انتهازية؛ حيث استغل مشاعر عمتو (فاطمة) ,كمعاناهتا ؛فلعب على
الوتر العاطفي معها ,أيضا استغل طيبة (ثابت) ,كحاجتو دلن يفضفض لو ,من أجل
استالؿ مادة منهما لبحث التخرج الذم مل يكملو.
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لقد صلح علواف يف رسم شخصية (غالب) من الداخل  ,كما صلح يف رمسها من اخلارج
,حيث جعل منها شخصيةسلبية ,فقَتة معرفينا ,كاجتماعينا كعاطفيان ,تعاين تفك نكا أسرينا
يف ظل طفرة نفطية ,كمالية أثرت على كثَت من القيم.
ىذا من حيث مالزلو الداخلية ,أما مالزلو اخلارجية اليت أسفرت عنها الركاية ,كلعلها
تشوه الوجو بسبب حادث سيارة.
سبب يف إصابتو بالقولوف العصيب,أنو أصيب ب ٌ

ىذه ىي يمشكلة غالب اليت مل يكن يفصح عنها كىي تكمن يف كونو يعاين من
كتشوه داخلي
ى
عميق,ع ىك ىسوي الركائي بشكل كاضح يف كجهو,بعدأف ىجعلوي
اضطراب ٌ
يتعرض اىل حادث سَتجاء على لساف غالب " :ىصبىع حادث السيارة كل تلك ادلالمح
َّ
مرة أخرل دبعرفتو "ْٖ.
ادلبعثرة أصالن كبعثرىا َّ
التشوه الداخلي لديو,لذا ىع ىمد إىل نسياف
التشوه اخلارجي الذم حلق بوجو غالب َّ
,عمق ٌ
ٌ

مرة رأيت فيها كجهي كامالن كانت كأنا أراجع
كجهو كذباىلو يقوؿ يف ذلك " :آخر ٌ
بيانات تأشَتة السفراألمَتكية قبل شهرين يف الرياض,كبعد ذلك مل أعد أراهي سول لًمامان
يف غرؼ الفنادؽ ,كردىات ادلطارات ,كزجاج السيارات ,كردبا ذلذا أنا أتأمل بقيٌة
ْٗ

جسدم دكف كجهي,لئال أنسى من أكوف" .
ً
ً
يتسرب
كشلا زاد من إحساسو هبذا ٌ
التشوه,عالقتو مع كالده اليت كانت تشعره بأف كالده ٌ
"ؼل ير يج أيب من فناجُت القهوة أحيانا مثل
اىل ىد ًم ًو مثل مرضو كراثي عنيد يقوؿ يف ذلك :ى

كيداعلٍت ليالن كهناران "َٓ.
الُب ي
ماردو من ي

تعاين شخصية غالب من إحساس دائم بالقلق السيما فيما يتعلق باجملتمع حيث يقوؿ:
أحد,حىت أنا.لطادلا فسرهتا على أ ٌهنا فشل
"زلاكاليت الدائبة لالنفصاؿ ,اليفهمها ى
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ْٗ السابق بصفحتو.
َٓ السابق بصفحتو.
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ذريع,بينما مل تكن إالٌسبرينانغَتمكتمل ,على انفصاؿ موعود,كلتوهً اكتمل بصعوبة و
بالغة
ٌ
كأنا يف األربعُت "
كج ىعل كل مابيننا كعائلة رلرد عهد
كيقوؿ أيضا" :كحده القلق الذم أبقى بيننا العهد ى
ُٓ
"
شخصية غالب يف الركاية جاءت فاعال سردينا زلورينا ,يف إشارة إىل طبقة معينة

من اجملتمع ,ىي الطبقة الوسطى.

يتصاعد ادلد السردم ,بعد أف يفرد غالب الكثَت من تفاصيل عائلتو ,فًتتسم لنا
مالمح الشخصيات الداخلية كاخلارجية بشكل أكضح ,إال أنو مل يقف عند كصف
بعض الشخصيات اذلامشية كحساف كفيصل كداككد  ,كجاره الفلبيٍت ككأظلا جاء هبا
لتحريك صفات الشخصية األـ يف الركاية اليت يصعب تشكيلها كىي يف معزؿ عن
باقي الشخصيات اآلخرل.
اشتق اسم بطل الركاية (غالب)من القهر كاالستيالء ,يقاؿ :غلبو أم :قهره ,كتغلٌب عليو
ى

شاعرمغىلٌب ,فهو غالب ,كتقوؿ:
قهرا ,كىو من األضداد تقوؿ العرب:
ي
إذا استوىل عليو ن
رجل غيلِّب أم :مغلوبِٓ .

ك(غالب) يف الركاية؛ مغلوب من نزكاتو ,كفشلو ,غالب يف سرد احلكاية ,كتصنيف أفراد
عائلتو كما ػللو لو.
أراد علواف أف ؽلرر لنا من خالؿ السمات الداخلية كاخلارجية لًتكيبة شخصية
أحدا غَت
غالب ,ذلك الوجع النفسي ,الذم يعتمل يف النفس ,دكف أف يشعر بو ن
صاحبو.

ُٓ السابقُٗ:

ِٓ ابن منظور,لساف العربَٔٓ/ُ:
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لقد ربمل غالب ذلك كلو,مستعينا بتغيَت السلوؾ من فًتة ألخرل ,حىت داعلتو
األربعوف ,كبدأت مناعتو النفسية تتآكل ,مع أزمة السن ,فأصبح اليطيق ادلكوث يف
مدينتو اخلانقة,ادلليئة بذكريات اخليبة كاألمل ,كالتفكك.
مهمايف بركز مالمح التغَت يف شخصيتو  ,فأصبح ينظر
لقد كاف انفصاؿ أبويو حدثنا ن
خادعا نفسو هبذه النظرة ,ألنو كاف يسافر ,ليسًتيح من دكره كأخ
لنفسو على أنو ضحية ن

أكرب,كما أنو اليتقرب من أحد من أفراد عائلتو ,إال إذا كانت لو مصلحة ,كىو مع كل
سللصا ,أك حىت حبيبنا
بارا أك ن
أخا حنونان ,أك صدي نقا ن
ىذا ,فشل يف أف يكوف ابننا ن
مضحينا.
ساىم حبو لغادة يف تغيَت شخصيتو,كماساىم يف بناء السد بشكل أكرب بينو كبُت

عائلتو.
دافعا زبلق بو تواصال
إنو "شخصية اغًتابية يف انتمائها للزمن الذم تعيش فيو",السبلك ن
مع زليطها,كمل يكن سفره خالؿ عشرين عاما؛ ليلتقي بعشيقتو غادة إالٌ عالمة على
العجز كالفشل يف التفاعل مع الزمن,دبوجوداتو الراىنة,لقد كاف سفره ىركبا من ذاتو ,كمن
عادلو,لذا ليس ىنالك من صلة انتماء لديو,سواء كاف مقيمان يف مدينة الرياض أكعلى
ض ٌفة هن ًر (كيالمت) يف مدينة (بورتالند) األمَتكية.
انفرد ضمَتادلتكلم من أكؿ الركاية حىت هنايتها- ,كىو يف الوقت ذاتو الشخصية ادلركزية-
منفردا يقوـ دبهمة (:شاشة الذاكرة),كىي تستعيد ادلشاعر,
يف سرد األحداث,فبقي صوتنا ن
كاألحداث بالتفصيل.

ائي,سل ً
ض ىعان بنيتو الفنية
نصو الرك ي
يقوؿ مركاف الدليمي":هبذه اآللية استند الكاتب يف بناء ٌ
إىل ًمس و
ات استعارىا من خاصيٌةو تتوفر يف معمارية النص ,فالتطابق التاـ مابُت السارد
كالشخصية ادلركزية كاف قائمان,كغابت عنو ادلسافة اليت تفصل مابُت االثنُت,كانفتحت
ذات السارد(الشخصية ادلركزية) يف تشكيل بنية احلكاية كىي تتحرؾ كفق آلية
28

الوصف,هبدؼ القبض على متغَتات ارحميط اخلارجي,لتعكس من خالذلا,داخل كخارج
الشخصية"

ّٓ

كصل غالب متأخران إىل حلظة الوعي دبا أقًتفو من ضباقات ,مل تًتؾ لو سول كآبة
"أخلع عن
كإحساس ,بالنٌبذ ,فما كاف منو إال أ ٍف خلع قناع القندس عنو .يقوؿ يف ذلك :ي

مااستعنت
جلدم الفرك الذم ليس يل ,كأنزع األسناف اليت مل تقضم شيئان نافعان.ىذا
ي
أحدان من عائليت فعل مثل
صت بصعوبة من جذكرم كالأظن ن
ببورتالندعليو منذ البداية.سبلٌ ي
صبعا منذ عرفتهم ,كحىت تركتهم كلن يتوقفواعن ذلك
ىذا.مازالوا غلمعوف اجلذكع اليابسة ن
قنادس ىذا
تورطينا فيها احلياة كذبعلينا
,قررت أف أفًَّر عن ادلشاريع ادلغلقة اليت ِّ
أبدان ي
ى
السد,ىاجس احلماية األزيل,مشركع مغلق الؽلكن أف ينفتح على اذباه جديد مهما
َّ
تغَتت األجياؿ".

ْٓ

دأت مع غادة أىم
يتجاكز غالب األربعُت من العمر بسلسلة من اإلخفاقات ادلتوالية,بى ٍ

الشخصيات ادلرجعية اليت تقامست معو البناء كارحمورية كاألحداث ,كاحلركية .كىي زكجة
لسفَتسعودم يف لندف ,ىشغىلت قصتها معو ,مساحة كاسعة من حكاية النص.

مشوىة ,مل يكشف غالب عنها إال بعد
أرادىا ادلؤلف أف تكوف كش نفا صرػلنا لعالقة َّ
عاما ,بعد أف اكتشف أف ىذه العالقة الزائفة ذىبت بو بعيدان يف كىمو كبَت
عشرين ن
عابرا ادلسافات ,ليلتقيو على أمل أف يصبح ملكو ذات يوـ.
بدد فيو عمرهي ,كىو يطارده ن
كاف لسمات شخصية غادة الداخلية كاخلارجية من معٌت امسها نصيب أيضا فامسها

مشتق من مادة(غيد) ,كاألغيد ىو الوسناف الذم مالت عنقو كالغىيىد النعومة ,كاألغيد من

النبات ادلتثٍت ,كالغادة الفتاة الناعمة ٓٓ.كىذه كلها أكصاؼ تصدؽ على غادة اليت مالت
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مركاف ياسُت الدليمي ,تناص اخلطاب ِّ
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عن معاين احلياة الشريفة منذ أف كانت فتاة حىت تزكجت ,كاستغلت بنعومتها ,كتثنيها
كل شيء إال الفشل ,فأخذت تسوؽ عليو الدالؿ ,كتؤكد من
قلب شاب مفلس من ٌ
خاللو لنفسها بأهنا مازالت أنثى مرغوبة حىت بلغت األربعُت.
إهنا ظلوذج آخر يقدمو الركائي ,كيسقطو على كاقع متهاك ,تفككو التناقضات كاذلشاشة
كالتمثيل الزائف يف كثَت من احلاالت يف رلتمع زلافظ ,ؼلفي مااليبديو.
أسهمت عالقتها ادلشوىة مع غالب يف تشكيل شخصيتو.
ت غادة خالفها مع زكجها السفَت السعودم
جاءت أكرب خيبات غالب عندما ىح ىس ىم ٍ
الؽللك
يف لندف كعادت إليو.مث تلقى اخليبة الثانية بعد كفاة كالده,عندما اتضح لو ,بأنىو
ي

لك .
ماكاف يظنُّوي ىؽل ٍ

باإلضافة إىل غادة اليت ساعلت يف تشكل شخصية البطل ,ىناؾ شخصيتاف الؽلكن

ذباىلهما يف تشكل شخصيتو أيضا ىي:
والد غالب:
ىو شخصية ذات مرجعية اجتماعية ,سبثل مرجعيتها على بساطتها .تعترب ىذه
مهما يف الركاية .
الشخصية مر ن
تكزا ن

يقوؿ غالب عنو":منذ كصل أيب إىل الرياض ككجهو مع ٌفر بال ٌدين كاليتم كىو يشعر بأهنا
حريق كبَت يوشك أف يأخذه .كلذلك ربٌانا صبيعان كفرقة إطفاء".

ٔٓ

مرت شخصية كالد غالب بتحوالت عدة جعلتو شخصية تستفيد من ذبربتها القاسية

كتتعلم كيف تؤسس لوجودىا كذاهتايصفها غالب بقولو:
" ....منذ أف سكنا يف الفاخرية كأيب يتعامل مع الناس ككأنو فاتح منتصر ال ساكن
جديد .يبٍت ادلسجد كيغَت أمساء الشوارع كيتدخل حىت يف أمزجة العابرين كلوحات ارحماؿ
التجارية .اضطر صاحب ادلغسلة اجملاكرة أف يتكبد مصركفان إضافيان لتغيَت ماسورة تصريف
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ادلياه اليت كانت تقطر يف الشارع بعد أف كخبو عدة مرات كىدده بإقفاؿ ارحمل .مل يكن
صاحب ارحمل اليمٍت يعرؼ أيب فتخيل أنو ؽللك القدرة فعالن فرضخ دلطالبو رغم أف نادران
ما ؽلر بتلك اجلهة من الرصيف ,حىت إذا فعل يومان قفز البائع اذلندم يف زلل البقالة
اجملاكرة من مكانو ليقدـ لو قطعان من احللول كالفاكهة يأخذىا أيب منو باستخفاؼ
ليلقيها يف حجر ادلتسولة اليت تستوطن ركنان شبينان من احلي منذ سنوات"...

ٕٓ

إنٌو شخص مغركر,متكرب,يتاجريف السجاد ,مث يف العقار ,تزكج بعدطالقو ألـ غالب
بامرأة أخرل ,أصلبت لو سلماف كنورة كمٌت.
يرل غالب أف األخوة ادلنفرطُت من رضبُت سلتلفُت ,ليس ىنالك من شيء غلمعهم
ي
فقاؿ كاصفا لنا بعض مسات شخصية كالده الداخلية" :عندما ىشعرأيب بذلك,قررأف يىطلينا
ٖٓ
بالصمغ ,كيلصق بعضنا ببعض ,كيفما اتفق ,حىت نبقى معا,ن كلو كانت قلوبنا شىت "
فشلت سياسة األب يف أف يكونوا عائلة كبَتة ,كمل تفلح السيارات ,كال الشارع الذم
ضبل اسم األب ,كال ادلسجد الذم بناه يف احلي يف مل شتات العائلة ,اليت بقيت عائلة
بكماء يف ما بينها ,ثرثارة يف زلافل اآلخرين ,ؼلًتعوف فضائحهم بكتماف حىت ال يعرؼ
أحدىم ماذا ػلاؾ يف الغرفة اجملاكرة.
أم غالب:
امرأة مريضة متذمرة ,تدعو اهلل مث تشكو عظامهػا كظهرىػا كتسػأؿ عػن  ,مث تسػخر مػن حالػو,
كترل العقوؽ من أبنائها على أية حاؿ.
كىػػي كإف مل تكػػن مرتكػ نػزا زلورينػا يف ادلنجػػز السػػردم ,إال أهنػػا حققػػت ,اسػػتقطابا متناميػػا

لكل ادلؤكالت الشخصية ,كتوظي نفا فنينا ,يربز القدرة على التشكيل كالتفعيل .
ٌ

ٕٓ القندسِٗ :
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جاءت تركيبة األمساء اللغوية ,يف الشخصيات البنائية كلها مفردة صرفة ,أما يف زمرة األمساء
ادلرجعية ,فجاءت مركبة أك مكناة  :فأبو غالب :تركيب إضايف ,كىو كنية ,كذلك أـ غالب:
تركيب إضايف ,كىو كنية أيضا.

خاتمة
شلا سبق طللص إىل أ ٌف األسلوب االستبطاين قد ساعد يف تقدمي علواف لشخصياتو بكفاءة
عالية ,كذلك اختيار األمساء احلاملة للبعد النفسي ,جعلتو يلج للعامل الداخلي لشخصياتو.
اعتمدت شخصية غالب على االستبطاف ,كادلناجاة ,كادلونولوج الداخلي
كما أف شخصيات علواف ,مل تتولد من فراغ ,فقد استعار الكثَت من ارحميط اخلارجي,
فرسم بذلك مالمح األشخاص الذين يعرفهم  ,أك ػلتفظ بآثارىم يف ذاكرتو عن طريق مراقبتو
لتصرفاهتم يف مواقف معينة ,ذكره هبا عقد ادلقارنة بُت حيواف القندس كبُت أىلو.
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