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ملخص: 
قد تكون ال�صخ�صية الروائية �صخ�صية خيالية ال توجد اإال يف ذهن الروائي، ياأتي بها 
لتمثل �رشيحة اجتماعية ما، وتدور حولها االأحداث وهي العن�رش الرئي�ص يف الرواية الذي 
يقوم بتطوير احلدث وبنائه، وتخ�صع ال�صخ�صية لعالقة التاأثر والتاأثري مع بقية العنا�رش 
االأخرى. ويقوم الراوي باإ�صاءة جوانبها با�صتقاقها من عنا�رش اأ�صا�صية، بيئتها ومولدها 

و�صلوكها والظروف املحيطة بها.
الأردن، من  الرواية يف  ال�شيميائية لأ�شماء �شخو�س  الدللة  يدر�س هذا البحث 

خالل تتبع عالقة اأ�شماء ال�شخ�شيات يف الروايات مبا ياأتي: 
عناوين الروايات. 1 .

احلدث الرئي�ص يف الروايات، بواقعيته اأو اأ�صطرته. 2 .
اأماكن الروايات املغلقة واملفتوحة. 3 .

كما يدر�ص البحث طريقة تعبري الراوي عن �صخو�صه التي قد تعد حاملة الأفكاره واآرائه 
التي تتجه نحوها االأنظار يف جمرى الرواية. ويدر�ص البحث �صيميائية ر�صم ال�صخ�صية وحتديد 
مالحمها الذي يعتمد على فهم ال�صخ�صية التي يلتقطها الراوي من املجتمع، ومن متكنه من 
ال�صخ�صية.  الكامل والتام بالبيئة وتفاعلها مع هذه  ال�صخ�صية عن طريق وعيه  ر�صم هذه 
و�صيعمد الباحث لدرا�صة االأبعاد االأربعة جمتمعة ال منف�صلة من خالل اعتماد عينة خمتارة 
بني اأعوام )1995 – 2002م( والت�صكل اال�صمي لدى النقاد يف اأمناط ال�صخ�صيات وطريقة 

ت�صميتها وما ي�صلح اأن يكون هدفا �صيميائيا للبحث.
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Abstract: 
Characters in a novel are usually imaginative. They donot exist except 

in the mind of the novelist who creates these characters to represent a social 
sample in the society. The novelist then builds the events of the story which 
revolve round this character.  The novelist then make his character develop 
these events and get affected by them in addition to the other elements that 
shape the character.

Hence, this study deals with the semiotic function for the names of 
characters in the Jordanian novel through tracing the relationship of these 
names to the novels.

This relation will be studied from many aspects such as: 
The tilles of the novels.1. 

The main events in these novels .2. 

The places used in these novels.3. 

The researcher will also study the way the narrator presents the 
characters which in many way carry hes own ideas and viewpoints. The study 
will also discuss the degree of relationship between the characters and the 
real examples which represent these characters in his society. The researcher 
will study all these aspects simultaneously through a selective sample of 
novels during the period 1995- 2002.
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الشخصية يف الرواية/ املفهوم: 
وملتزم  ب�رشية،  ب�صفات  موهوب  كائن  باأنها:   )Character( ال�شخ�شية  تعرف 
اأقل  اأو  مهمة  تكون  اأن  ميكن  وال�صخ�صيات  ب�رشية،  ب�صفات  مت�صم  ممثل  ب�رشية،  باأحداث 
اأهمية )وفقا الأهمية الن�ص( ، فعالة )حني تخ�صع للتغيري( م�صتقرة )حينما ال يكون هناك 
فح�صب،  واحد  بعد  لها  )ب�صيطة  و�صطحية  م�صطربة  اأو   ، واأفعالها(  �صفاتها  يف  تناق�ص 
على  قادرة  عديدة،  اأبعاد  لها  )معقدة،  عميقة  اأو  ب�صلوكها(  التنبوؤ  وميكن  قليلة،  و�صمات 
القيام ب�صلوك مفاجئ(، وميكن ت�صنيفها وفقا الأفعالها واأقوالها وم�صاعرها ومظهرها.. الخ 
ووفقا لتطابقها مع اأدوار معيارية ال�صاطر وال�صقي، وقليل احليلة واالأنثى القاتلة، والزوج 
املخدوع اأو لنماذجها اأو لتوافقها مع نطاقات معينة للفعل، كاملتعلق مثال بالبطل اأو الوغد، 
اأو لتقم�صها اأدوار بعـ�ص العامليـن مثل املر�صل واملتلقي والذات والهدف. وعلى الرغم من 
اأّن م�صطلح ال�صخ�صية ي�صتخدم غالبا لالإ�صارة اإىل املخلوقات يف عامل الوقائع واملواقف 
ال�صخ�صية  اأن  على  النقاد  يختلف  وال  وامل�رشود.  ال�صارد  اإىل  اأحيانا  ي�صري  فاإنه  املروية، 

الروائية تعد ركيزة مهمة من ركائز الرواية )1( .
فكيف ُتقدَّم ال�شخ�شية الروائية؟ 

يتم تقدمي ال�صخ�صية بطرق خمتلفة، فقد تقدم ال�صخ�صية نف�صها، وقد يقدمها ال�صارد، 
اأو تقدمها �صخ�صية اأخرى، اأو بو�صاطة كل ذلك بالتناوب بني ال�صخ�صية والراوي )2( . واإن 
الرواية. كما تتحدد �صماتها و�صكلها  العام يف  ال�صخ�صية يتغري بتغري االجتاه  التعبري عن 
بفعل العالقات التي ُتن�صج داخلها )3( . وقد يرتبط تقدمي ال�صخ�صية يف ذهن املتلقي بالبطل 
)4( ، الذي ينتمي اإىل ت�صنيفات در�صها النقاد يف الرواية، كالبطل االأر�صتقراطي والرومان�صي 

والطبيعي واخلارق واالأ�صطوري على �صبيل املثال، مع ما متلكه ال�صخ�صية من اأ�رشة واأقارب 
من  اأمناط  خالل  من   .. ال�صيميائي  �صعيدها  على  درا�صتها  ميكن   .  )5( واأ�صماء  وعالقات 

ال�صخ�صية .. �صيهتم البحث بنمطني منها.
من اأمناط ال�شخ�شية )6( : 

: 1 .Flat Character ال�صخ�صية ال�صحلة
وهي �صخ�صية موهوبة ب�صمة واحدة اأو �صمات قليلة، ومن ال�صهل جداً التنبوؤ ب�صلوكها.

: 2 .Focal Character ال�صخ�صية التبئريية
وهي ال�صخ�صية التي تعر�ص وفقا لوجهة نظرها الوقائع واملواقف امل�رشودة، وتكون 

مثل ال�صخ�صية املركزية.
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الشخصية وداللة االسم: 
اإن تقدمي ال�صخ�صية لي�ص يف اال�صم فقط، بل فيما يحيط بتلك ال�صخ�صية من مكان اأو 
زمان اأو �رشاع اأو اأحداث. ومن احرتام هدف البحث النظر يف داللة اال�صم مرتبطا بعنوان 
اأو  اال�صم  لهذا  الراوي  اختيار  من  الغر�ص  حتليل  اأجل  من  مكانها..  اأو  حدثها،  اأو  الرواية، 
ذاك، ولقد اختلف النقاد حول غر�ص االأ�صماء التي اأطلقها الرواة على ال�صخ�صيات، ولكنهم 
درا�صة  نظريات  من  متعددة  �رشوًبا  فنجد  اأهمية،  بال  واأنها  الع�صوائية  منطق  عن  ابتعدوا 
والثانوية،  الرئي�صة  اأمناطها  درا�صتها من حيث  تارة مع  باالن�صجام   .. ال�صخ�صيات  اأ�صماء 
الذي  الفني  النموذج  خالل  من  بدرا�صتها  وتارة  واملدورة،  وامل�صطحة  والنامية،  والثابتة 
تقدمه، فتكون اأ�صطورية الطابع اأو واقعية اأو خيالية.. ولكل �صخ�صية ا�صمها وم�صماها الذي 
يرتبط باملدرو�ص �صمًنا ومعنى. وقد تعددت روؤى االأ�صماء لل�صخ�صيات يف الرواية االأردنية، 
العربي بعامة، واالأردين بخا�صة.  تاأثرها باحلدث وتطوره وان�صجامه مع هموم  من حيث 
فهل تنتمي اأ�صماء ال�صخ�صيات خليال الروائي اأو لواقع بيئته؟ نعم، اإن اأ�صماء ال�صخ�صيات 
اإنها متثل �رشيحة من املجتمع  الواقع، بل  اأنها بعيدة عن  متخيلة، وال يعني كونها كذلك 
وتدور – فنيا- حولها االأحداث وتكون عن�رًشا رئي�ًصا يقوم بتطوير احلدث وبنائه، وتتاأثر 

ال�صخ�صية مع بقية عنا�رش الرواية االأخرى. وهل يتاأثر اال�صم بهذا التطور؟ 
اأو  اأو املدلول  اإنه على ال�صعيد ال�صيميائي يتاأثر. وت�صيء ال�صيميائية طرًفا من الدال 
املوؤ�رش اأو االأيقون نحو بيئة ال�صخ�صية اأو مكان مولدها اأو طرف من �صلوكها اأو غري ذلك. 
غري  ال�صخ�صية  اأو  االإن�صانية  ال�صخ�صية  �صورة  عند  ت�صميتها  خالل  من  ال�صيميائية  فتقف 
االإن�صانية التي ُتبنى يف الرواية. فحتى اإن كانت اأ�صماء ال�صخ�صيات من عامل احليوان، فهي 

تكاد متثل اأو ت�صور اأنا�ًصا اأو تعو�ص عن ذكر �صمات ب�رشية )7( .
ا  و�صنختم مع اإرها�صة )فردينان دي �شو �شري: 1875- 1913( التي تقف موقفا اأوليًّ
الن�ص  واأن  الكلمات،  الكلمات حتت  اأن  اإىل  اأ�صار  الداللية حيث  والتنا�صية  ال�صيميائية  من 

�صطح مكوكب يبنيه وحتّركه ن�صو�ص اأخرى )8( .

يف منهج التحليل النقدي بالسيميائية: 
: ◄ Sign تعريف ال�شيماء

لتقوم  اجتماعيًا  حمددة  وحدة  باأنها  الف�صيح-  العربّي  –بلفظها  ال�صيماء  تعرف 
بالو�صل بني �صورة مدركة )دال( ، ومفهـوم كلي يربط �صل�صلة عالمات )مدلول( )9( . فمتى 

عرفها النقد العربي، وكيف؟ 
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عرف النقد العربي التحليل باملنهج ال�صيميائي يف عقد الثمانينيات من القرن املا�صي، 
ويظهر تراكم امل�صطلح واختالفه عندهم من خالل عنونة كتبهم، فرنى جهود النقاد العرب 
ال�صيميولوجيا«  االإ�صارة  »علم  )كتاب  عيا�صي  منذر  مثل  منهم،  املرتجمني  بجهود  تتمثل 
اأبو علي  لبيري جريو( ، و�صعيد الغامني )ال�صيمياء والتاأويل لروبرت �صولز( ، وعبد الرحمن 
)ال�صيميائيات اأو نظرية العالمات، جلريار دولودال( ، ور�صيد بن مالك )كتاب »ال�صيميائية 
واأ�صولها وقواعدها« جلان كلود جريو ولوي باتييه( ، وكتاب »ال�صيميائية مدر�صة باري�ص« 
دا�ص  الجلري  �صيميائية«  درا�صات  املعنى  »يف  )كتاب  غزاوي  وجنيب  كوكي،  كلود  جلان 
علم  يف  االأ�صا�صية  امل�صطلحات  »معجم  )كتاب  احلميد  عبد  و�صاكر   ، جرميا�ص(  جوليان 
اإمام وعابد خزندار )ترجمتهما لكتاب  وال�صيد   ، ت�صاندلر(  لدانيال  ال�صيموطيقا«  العالمات 
جريالدبرن�ص »امل�صطلح ال�رشدي: معجم م�صطلحات«، واإن اأغلبهم ي�صتخدمون امل�صطلحات 
مبعنى حتليلّي واحد.. واأخذ النقاد العرب من الرتجمات التي �صنعوها بدياًل موازيًا ال�صتخدام 

م�صطلح )ال�صيميائيات( يف حتليالتهم، مثل: علم االإ�صارات، وعلم الرموز، وعلم الدالالت.
قائاًل:  الفرن�صية،  اللغة  يف  امل�صطلحني  بني  الفارق  )جرميا�ص(  حدد  ولقد 
»ال�صيميوطيقا« حتيل اإىل الفروع، اأي اإىل اجلانب العملي واالأبحاث املنجزة حول العالمات 
النظري  االإطار  على  اأي  االأ�صول،  على  للداللة  »ال�صيميولوجيا«  و  اللفظية،  وغري  اللفظية 
اإنه  يقال  اأن  ما ميكن  ل�رشد  الداليل  )امل�صار(  فاإن  ووفقا جلرميا�ص  العالمات.  لعلم  العام 
لعمليات )حتوالت(  ينت�رش وفقا  اأو  يتوزع  ال�رشد  اأن  اأي  ال�صميوطيقى:  املربع  احلركة على 
تف�صي من نقطة ما اإىل عك�صها اأو نقي�صها فمثال امل�صار: »اأحدهم كان مفعما باحلياة، وفى 
ا مر�صًا �صديداً، ودخل يف غيبوبة عميقة بحيث ظن اأنه ميت، ولكن  اأحد االأيام اأ�صبح مري�صً
اأن  العادية باأعجوبة«، فهذا امل�صار ميكن  اإىل احلياة  اأن ميوت، وعاد  �صيًئا بداخله رف�ص 
ميثل باملخطط االآتي على اأن يقراأ وفقا الجتاه االأ�صهم وبداية من اأ )10( من احلياة اإىل املوت، 

فانعدام املوت، فاحلياة مرة اأخرى، فانعدام احلياة فاملوت! 

اأ: احلياة

انعدام احلياة انعدام املوت

املوت



131

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والعشرون )2( - أيلول 

داخل  العالمات  اأو  االإ�صارات  يدر�ص  علم  عن  »عبارة  �صو�صري(  )دي  عند  وال�صيمياء 
من  فرعًا  الل�صانيات  ويجعل  املجتمع،  داخل  العالمات  في�صع   ،  )11( االجتماعية«  احلياة 
الذي يرى  االأنظمة جميعًا، ويخالف )بري�ص(  اأهم هذه  اللغة هي  اأن  انطالقًا من  ال�صيمياء 
ال�صيميائية »علم االإ�صارة، وال ميكن بدونه درا�صة اأي �صيء يف هذا الكون اإال على اأ�صا�ص اأنه 

نظام �صيميولوجي« )12( . 
اإن نظام )بري�ص( ال�صيميائي عبارة عن مثلث، يتكون من االإ�صارة والرمز واالأيقونة، 
فالعالمة عنده متعددة االأوجه على خالف العالمة )الدليل( عند )دي �صو�صري( ، فاإنها ذات 
وجهني: �صورة �صمعية هي الدال، و�صورة ذهنية هي املدلول، وتبعا لروؤيته فاإن كل العالمات 
تدرك من خالل تلك امل�صتويات الثالثة )االإ�صارة املو�صوع املعنى( ، ولهذا فاإن املدلول هو 
معنى االإ�صارة، اأي اأنه ميثل العالقة االأفقية بني اإ�صارة واأخرى، وهذا ما يجعل من املدلول 
اإ�صارة اأي�صا حتتاج اإىل مدلول اآخر يف�رش غمو�صها ويزيح اإبهامها، ومن املالحظ اأن )بري�ص( 
االجتماعية،  الوظيفة  على  �صو�صري  دي  يركز  بينما  لالإ�صارة،  املنطقية  الوظيفة  على  يركز 

ولكن املظهرين على عالقة متينة )13( .
ومل يختلف مفهوم ال�صيميائية كثرياً عند من جاءوا بعد )دي �صو�صري، وبري�ص( . فـهي 
عنـد )بيري جريو( »درا�صة االأمناط واالأن�صاق العالماتية غري الل�صانيـة« )14( ، وعند )مونان( 
هي »العلم العام الذي يدر�ص كل اأن�صاق العالمات )اأو الرموز( التي بف�صلها يتحقق التوا�صل 
بني النا�ص«. )15( . فهل ي�صتفيد الناقد من العنوان واحلدث واملكان يف التعامل مع داللة 
ال�صخ�صية؟ نعم، واإن العنوان »هو املحور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد اإنتاج نف�صه، فهو – 
نظام  ، وهو   )16( عليه  تبنى  الذي  واالأ�صا�ص  للج�صد،  الراأ�ص  – مبثابة  امل�صابهة  اإن �صحت 
�صيميائى له »اأبعاد داللية واأخرى رمزية تغري الباحث بتتبع دالالته، وحماولة فك �صفراته 
الرامزة« )17( ، والعنوان اجليد يجب اأن يكون »قاعدة عليها اأن ترن دائما وتخلخل االأفكار 

لدى املتلقي« )18( 
ويرى الباحث اأن يف العنوان واختيار احلدث واملكان من الروائي اإ�صارات �صيميائية 
نرى  الدالالت  هذه  مراآة  ويف  واملرئية،  اخلفية  دالالتها،  ولها  الن�ص،  واجهة  يف  تتمركز 
فحوى الن�ص من ناحية، ومن ناحية اأخرى نرى مالمح ن�ص يوازي الن�ص االأ�صا�صي طوال 
عملية القراءة، تربطه بالن�ص االأم ج�صور متباعدة حفاظًا على �صيطرة الروائي على �صغف 
قد  الروائي  الن�ص  فدون  لالآخر،  يحتاج  بينهما عالقة جدلية، فكالهما  والعالقة  املتلقي، 
يفقد )العنوان واحلدث واملكان( القدرة على توليد دالالت، والعك�ص �صحيح، فدون )العنوان 

واحلدث واملكان( قد يكون ال وجود حقيقيًا للن�ص. 
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التحليل:  ◄ 
لقد ا�صرتط عبد اهلل الغذامي يف القراءة اأن تكون خالقة ت�صاطر الن�ص اإبداعه باإعادة 
خلقه وال�صري معه، وو�صع احلا�رش على احلا�رش، نحو هدف معريف ي�صري فيه االأدب معرفة 

يخرق املاألوف ويرتاوح عن املعتاد )19( .
وميكن درا�صة �صيميائية اأ�صماء ال�صخ�صيات يف الرواية االأردنية من خالل تبني الدرا�صة 
ذات النمطية املتعارف عليها، وهي اأمناط �صيميائية جندها يف اأ�شماء ل�شخ�شيات نامية. 
ولدرا�صة تلك االأمناط نقف  ل�شخ�شيات منوذجية.  واأ�شماء  ثابتة.  ل�شخ�شيات  واأ�شماء 
الرواية  ال�صخ�صيات بعنوان  اأ�صماء  �صيميائية  اأن تفيد من عالقة  للدرا�صة  مع تق�صيم يكفل 

وحدثها ومكانها.
و�شيعتمد الباحث يف درا�شة عنا�رس الدللة ال�شيميائية على )20( : 

العالمة وهي عالقة الدال باملدلول. 1 .
االإ�صارة وهي الرمز الذي يحيلك اإىل مو�صوع ما، يكون هو ركيزة الن�ص. 2 .

اأولً- عالقة �شيميائية الأ�شماء بعنوان الرواية:  ♦ 

ميكن مالحظة اأن ا�صم )هبة( يف رواية موؤن�ص الرزاز »حني ت�صتيقظ االأحالم » يتنا�صب 
مع داللة الهدية، واأن ا�صم )خمتار( يتنا�صب مع كون هبة هي التي اختارته فت�صتقيم العالقة 
بني اجلارين يف الرواية، ولو اأنها ال تتحقق اإال يف النوم.. وتكتما تلك العالقة بني اال�صمني 
بتحليل ما يريانه هدفًا من عالقتهما التي يظن النا�ص اأنها من العالقات املحرمة! ثم يغلب 
قوله:  اإىل  فانظر  بالتلميح،  واالن�صغال  الت�رشيح  والبعد عن  ال�صيميائي  احل�ص  الكالم  على 
اأداة من الراوي لالبتعاد  »دخلنا يف مغارة كتب عليها مملكة ال�صعر ..« )21( فيكون ال�صعر 
اأن تكون هناك عالقة حمرمة بني جارين مع�صومني! فبنية  باملتلقي عن مبا�رشة معنى 

»ال�صعر« حولت �صمة العالقة من حمرمة اإىل عالقة متخيلة.
امل�صتقبل،  من  واأ�صياء  ال�صكر  من  عناقيد  »راأينا  خمتار:  ل�صان  على  الراوي  يقول  ثم 
واللذة العفيفة، واأبواب تلعب دور اآذان تتن�صت، وعيون تتل�ص�ص .. وراأينا احلب الذي يخ�صب 
ال�صتاء وهول العا�صفة .. وحني خرجنا اإىل �صطح املحيط كنا يف دوار من الن�صوة .. حتى قلنا 

وقد فتكت بنا الن�صوة العارمة واأرهقتنا: �صنلتقي يف منام الليلة القادمة« )22( . 
وا�صتفادت الرواية من ا�صتثمار تقنية احللم باإنهاء عالقة ال�صخ�صيتني )هبة وخمتار( 
بزمان اأو مكان معني. فقد خرجت ال�صخ�صيتان من زمانهما اأو مكانهما املحدد نحو تطور 
بال زمان اأو مكان، فما الذي ي�صري اإليه الراوي من تقاربهما؟ اإنه يقارب بني جارين ي�صتلذان 
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معا يف احللم، وهما يف الواقع حمرم عليهما هذا التقارب. اأال نح�ص بوجود عالقة بني هذا 
التقارب وتقارب العرب من عدوهم؟ فهم ال يعرفون طعم لذة التقارب اإال مبا يحلمون به اأن 
يكون، ولن يكون يف الواقع، فيحلمون مبا ال ميكن حتقيقه على �صعيد الواقع من تقاربهم 

مع عدوهم! 
ا ذكر البحر امليت وهو احلد اجلغرايف بني العرب  ويزيد من عمق هذا الفهم �صيميائيًّ
وعدوهم .. اإذ تقول هبة: »حبيبي .. تعال من�صي اإىل البحر امليت نبعث فيه احلياة ..« )23(. 

ت�صتيقظ  »حني  يف  الرزاز  موؤن�ص  عند  املراأة  بدت  املبا�رشة  ال�صميائية  الداللة  ويف 
اأن حالة �صيميائية غري مبا�رشة  اإال  اللذة مع جارها يف احللم،  االأحالم« �صخ�صية تتبادل 
تفر�ص القول باأن حالة من الكبت والقمع واالإذالل اأو�صلت حال اجلارين اإىل ذلك، وهي حالة 

ت�صبه حالة ال�صعوب العربية املتعط�صة للحرية والتمرد بلذة ن�صوة حت�ص معها بكرامتها! 
له  اإذ يحيطه ب�رشوط خا�صة ت�صنع  بناء دقيقًا؛  �صخ�صية »خمتار«  الرزاز  بنى  كما 
»اإال  اأب قتيل، فر�ص ذعر االأم الذي دفع به اإىل االنطواء. يقول الراوي:  فكًرا منحرًفا، فله 

اأنني كنت اأح�ص بوحدة و�صجر...« )24( . 
يف  ودفعته  املقهى...(  و�صلة  )التالميذ،  ال�صخ�صية  من  االآخرين  �صخرية  اأثرت  وقد 
بـ  واحللم  الغرفة  ومنها  اخليال  يف  املغرقة  العوامل  داخل  واحلياة  املطالعة  اإىل  ت�صكيلها 

)هبة( .. ومما �صبق فقد �صكلت �صخ�صية خمتار دالالت �صيميائية جنملها مبا ياأتي: 
اإنه عدمي القدرة على التاأقلم والتكيف مع الواقع. - 

لن  باأنها  وتقتنع  ومقهورة،  قلقة  وجودية  حالة  اإىل  الداخل  من  بناوؤه  حوله  لقد  - 
تنت�رش على حالها.

تقع �صخ�صية خمتار حتت تاأثري ال�صجر والياأ�ص من الفعل ومن التغيري. - 

ي�صيب �صخ�صية خمتار امللل، فيقتل عنده كل اإرادة واأمل يف اخلال�ص. - 

عي�ص خمتار احللم ال الواقع حتى يف احلب. - 

يعجز عن حتويل ما يحلم به ويتمناه اإىل حقيقة واقعية. - 

عند �صخ�صية »خمتار« اإح�صا�ص دائم بالهزمية.  - 

ويطلق  االأر�ص،  على  يجثو  نواحه،  �صمعت  هبة:  ل�صان  على  ذلك  مبينا  الراوي  يقول 
كان  بتثاقل.  الدرجات  تنزل  خطواته  �صمعت  ثم  وذعرها...  ارتياعها  من  �صاعف  نواحًا 
لها وقع خطوات جندي عائد من معركة« )25( . فتظهر لكلمات )هبة( �صيميائية دالة على 

ارتباطهًا مع )خمتار( ارتباًطا له عالمة فارقة يف العالقة بينهما! 
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الرزاز موقفًا  يقدم  بل  فقط!  نف�صه  �صخ�صية  ال ميثل  اأن خمتاراً  اإىل  ن�صري هنا  ولعلنا 
حتليليًا لو�صعية اجتماعية دفعت بدورها ال�صخو�ص الروائية اإىل ال�صعور بالغنب، وال�صعور 
احلاد بخيانة املجتمع. رغم االإح�صا�ص القوي باأ�صباب تغري القيم ومراجعها يف الواقع فاإن 
ا، ويحلم بالتغيري  ا وفنيًّ الرزاز ي�رش على بناء عامل ال�صخ�صية املتخّيل والروائي بناًء جماليًّ

على طريقته.
بعنوانها  اأخرى«  مرة  »حواء  الرباري  هزاع  رواية  �صخ�صيات  اأ�صماء  داللة  وترتبط 
�صيميائيًا )26( ؛ الأن ت�صمية ال�صخ�صية فيها تعبري عن معطيات مو�صوعية للن�ص، وم�صاهمة 
من  ال�صخ�صيات  واأ�صماء  بالعنوان  يرتبط  ما  جانب  اإىل  للمتلقي،  ذاتية  روؤى  اإي�صال  يف 
عنا�رش اأخرى حتلل مقا�صد للراوي وتفك عقدة من عقد الرواية، ومن تلك العقد تركيبة ا�صم 
�صخ�صية من �صخ�صيات حواء مرة اأخرى �صماها الراوي با�صمني غري مكتف باإطالق واحد 
»امراأة  اأنها  ، وجعل من و�صفها  )كر�صتني توما�ص(  ف�صماها  التاريخية  عليها رغم داللته 
خبيثة« ثم جعل العالقة بينها و�صخ�ص ا�صمه )عمار( ، جاعال من و�صفه اأنه »رجل مطيع«، 
فكر�صتني بحاجة جلل جذوره ال�رشقية كي يحميها، وحتبه على طريقتها اخلا�صة. وتر�صعه 
الوي�صكي. وملا حاول عمار اأن يكلمها عن وطنه »ا�صتمعت مبلل«، و لكنها اأدمنت ج�صده .. 
)27( . والو�صف مقتطف من الرواية وفيه بدا االأردين املغرتب ب�صيط احلال ي�صعى اإىل توفري 

لقمة عي�صه، دون اأن يدرك باأنه افتقد كثرياً من عاداته وتقاليده عندما اأعطى للمراأة حريتها 
يف كل �صيء! 

لن  وحواء  اأخرى«،  مرة  »حواء  بـ  لل�صطح  يبعث  �رشاع  والرجل..  املراأة  �رشاع  اإنه 
تختفي من �رشاع احلياة، ويف ال�رشاع بدا البعد ال�صيا�صي بني العرب والغرب وتاأكيد التفوق 
املادي ل�صالح الغرب، واإغواء العرب ل�صالح تفوقهم املادي على ح�صاب عادات العربي التي 
يفتقدها �صيئًا ف�صيئًا دون اأن يدرك باأن افتقاده ملعنى احلياة العفيفة هو اأول ما �صيفتقد، 

و�صيتبع ذلك افتقاده الأ�صياء ال ميكنه ا�صرتدادها كافتقاده وطنه وكرامته.
وحتقق هذه ال�شخ�شية �شيميائيا معنى ل�: 

اجلانب االإن�صاين. - 

�رشاع العمل وتاأزم احلياة. - 

م�صتوى عال يف تنوع الكالم واحلكي. - 

امتالك الرغبة يف التغري والتحول يف الغربة عن الوطن. - 

الفكر اليقظ. - 
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�صخ�صيات  الإحدى  ا�صم  )�صيًفا(  اإن  ي�صنع؟  اأن  ماذا ميكنه  الزوبعة.  �صيفا يف  وتخيل 
زياد قا�صم يف روايته »الزوبعة«، واإنه �صخ�صية جد فاعلة، حتاول اأن تنفرد باأن جتعل من 
اأفعال االآخرين انعكا�صا ملا تراه هي، ويحمل اال�صم يف �صيميائيته معنى القوة والبرت، لكنه 
يحمل يف ب�صط االأحداث معنى االأنانية والغرور، فاتهم )�صيف( من حوله باخليانة، واأنهم ال 

ي�صريون يف الطريق ال�صحيح )28( .
ويظن الباحث باأنه ملا غاب ال�صيف عن العرب غابت العزة وغاب الن�رش! لكن �صيفًا ما 
زال يف زوبعة االأحداث التي اأملت بالعرب وعاملهم وما عاد له من فعل يعز العرب ويعيد 
لهم هيبتهم. حتى ي�صطر يف النهاية اإىل اأن يتنازل عن قيمه وم�صوؤوليته يف املعركة ويعود 

لل�صفوف اخللفية تاركا خلفه العار واخلذالن.
بب�صاطتها وعقدها، وقد يكتفي  »الزوبعة« تعي�ص احلياة  و�صخ�صيات زياد قا�صم يف 
بذكر �صفات لكثري من �صخ�صياته دون ذكر ا�صمها، وهذا تنوع يوجد تنوًعا اآخر يف احلدث، 
ويرمي به اإىل التلويح بغربة تفقد االإن�صان طعم االإح�صا�ص مبعنى ا�صمه .. فمن ال وطن له ال 

ا�صم له.
ويعيدك ا�صم �صخ�صية )حنون( يف رواية اإبراهيم ن�رش اهلل »طيور احلذر« اإىل فل�صطني 
ال�صائعة. وجتعلك حتن اإىل ما فات من ما�ص عّز مثيله! فلها من ا�صمها ن�صيب – كما يظن 
الباحث- وترجع با�صمها نحو م�صاركة القارئ فيما تقول، ا�صتمع ملا تقول: »لو مل يحتلوا 

البلد .. كان يل ولد بعمره« )29( 
لي�ص الهدف هو الولد، بل »البلد« . فلما �صاعت البلد ال قيمة للولد. وان�صجم اال�صم مرة 
يف  الهزمية  ولي�صت   .. هزمية  من  عنه  نتج  وما  االحتالل(  )حدث  االأكرب  احلدث  مع  اأخرى 
�صيطرة االآخر على املكان فقط، بل الهزمية هي هزمية النف�ص التي ال ي�صاويها هزمية، وهو 

قول حنون عن زوجها املهزوم: 
»تزوج هزميته ورحل« )30( .

من  وتقرتب  ال�صخ�صية،  تقدمي  يف  املبا�رشة  الطريقة  عن  ال�صيميائية  �صفة  وتبتعد 
الطريقة غري املبا�رشة، حيث مّيدنا الراوي مبعلومات عن ال�صخ�صية ب�صكل غري مبا�رش بدءا 
.. فيوؤدي االأدب لعبته ال�صيميولوجية  من اختيار اال�صم وانطالقا من االأحداث املحيطة به 

وهي لعبة الدالئل، ويقذف بها باآلة لغوية �صمتها ي�صتقها من تعدد االأ�صماء )31( .
ونقف مع �صخ�صية )املجند يعقوب( ، يف رواية »طفل املمحاة«، وقد ا�صتثمر الروائي 
اأو  ال�صخ�صية ومراقبة ت�رشفاتها،  التعريب مبالمح  ا�صتبطانًيا �صيميائيًّا من خالل  اأ�صلوًبا 
عرب متابعة دقيقة لتطور ردود فعلها يف مراحل زمنية خمتلفة من اأزمان الرواية. ويقف 
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الروائي خلف قناع ال�صخ�صية الذي يفر�صه داخل الن�ص.. اإال اأن الوجه احلقيقي ل�صخ�صية 
)املجند( ال يختفي )يعقوب( .. بل ميكن اال�صتدالل عليه اأو اكت�صافه من خالل بع�ص مالحمه 
)32( . ويعقوب خمرب يند�ص يف �صفوف املظاهرات لي�صي باملنا�صلني، لكن هذا الدور ال�صلبي 

يقود اإىل �صحوة وطنية يف �صمريه- فيما بعد- يدفع ثمنها، فالطفل و املمحاة ير�صمان 
ا�صم )يعقوب( كداللة معرفية  اأو تخاذل. وال يخفى ارتباط  الواقع من �صلبية  ما ال ير�صمه 
الداللة على  انعك�صت هذه  – باليهود، وقد  – اإ�صارًيا  ا�صم يرتبط  اإيديولوجية بالعدّو، واأنه 

ت�صل�صل اأحداث تلك ال�صخ�صية يف الرواية كما ظهر.
وجلب الراوي �صخ�صيتني هما )فوؤاد( و )الكولونيل غريغوري( ، معتمداً على قوة فاعلية 
�صخ�صية )فوؤاد( .. وجعل له من ا�صمه ن�صيب، فهو كالقلب �صخ�صية حمورية ذات تاأثري على 
من حولها. وجتمع �صور �صخ�صيات الرواية التي تذكر بفل�صطني ال�صائعة ذات �رشدية �صاخرة 
من نوع )الكوميديا( ال�صوداء التي ُت�صِحك وُتبكي، فاأحيانا تك�رش اأحداث ال�صخ�صيتني االإيقاع 
ت�صويريا،  ك�صفا  الواقع  موازًيا ميلوؤه  عامًلا  فت�صنع  فل�صطني،  ل�صياع  التوثيقي  التاأريخي 
ال�صيميائي، من ذلك ما قاله )الكولونيل غريغوري( لفوؤاد: »  وتارة ن�صتك�صفه باال�صتبطان 
ثمة جيو�ص عربية �صتتوجه اإىل فل�صطني خالل اأقل من اأ�صبوعني لتحارب هناك، وقد طلبوا 
ا ال يخلو  مني اأغرب طلب: اأن تكون هذه اجليو�ص حتت اإمرتي �صيد فوؤاد )33( . وكان فوؤاد اأي�صً

من الهذيان الناجت عن ال�صكر اأحياًنا؛ اإذ علم باأن الكولونيل �صي�صبح قائداً.
وباالأ�صلوب ال�صيميائي امل�صور )34( �صنعت رواية »طفل املمحاة« �صخ�صية )فوؤاد( ، 
ابن القرية الذي حباه اهلل بج�صد قوي، وطلعة بهية حببت اإليه النا�ص، وكانت �صبًبا يف تقدمه 
الوظيفي اإ�صافة اإىل مثابرته التي قادته للرتقية يف وظيفته، ويف موقع ح�صا�ص مثل حار�ص 
وت�صكل  الربيطاين.  غريغوري  الكولونيل  ثقة  اأي�صا  ينال  كما  البالد،  �صيد  ق�رش  يف  مقرب 

�صخ�صية )فوؤاد( يف الرواية داللة �صيميائية، ميكن تتبع دللتها يف النقاط الآتية: 
لها خط قابل للنمو. - 

متتاز بال�رشاخ والتمرد. - 

بها مرونة على مواكبة االأحداث. - 

تتاأثر مبن حولها وتوؤثر فيهم. - 

تعرب عن �رشائح جمتمعية متداخلة ولي�صت حمورا ل�رشيحة واحدة... - 

اإ�صافة اإىل ما ي�صكله البعد الداليّل اللغوّي لكلمة )فوؤاد( : وهو القلب واملركز، فكما هي 
اأهمية القلب لالإن�صان واأهمية مركزيته وعمله املركزّي فقد كان فوؤاد كذلك يف ت�صل�صل اأحداث 

الرواية: يوؤثر مبن حوله، ويوؤثر فيهم، ويعرب عن �رشائح جمتمعه املتداخلة واملتنوعة.
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ثانيا: عالقة �شيميائية ♦ الأ�شماء مع اأحداث الرواية: 
الواقع  ي�صري  حتويلية  بطريقة  لكن  للواقع،  قراءة  الن�ص  قراءة  الغذامي  اهلل  عبد  عد 
معها لغة جتعل القارئ يح�ص به على اأنه اأثر يبحث عنه من خالل متغريات. اأي اأن »القراءة 
من  اأمثاله  مع  يتمثله  �صياق  يف  الن�ص  ت�صنيف  حماولة  وهي  ال�صياق،  اإىل  دخول  عملية 

الن�صو�ص«)35( . 
وتتجلى �صيميائية ربط االأ�صماء باالأحداث عند جمال اأبي حمدان يف روايته »املوت 
اجلميل«، وقد قارن الراوي بني �صخ�صيتني ن�صائيتني االأوىل بال ا�صم وو�صفها بـ )الغريبة( 
وهي زوجه التي ح�رشت للقرية، وتناف�صها يف ذكريات املا�صي احلبيبة التي جاء ا�صمها 
مطابقا الأ�صماء بنات القرية وهو: )وطفا النعمان( وقد �صنع الراوي بينهما حدثا تقابليا 
فقال:  ال�صخ�صيتني..  لكلتا  النا�ص  وروؤية  املدينة..  يف  واحلا�رش  القرية  يف  املا�صي  بني 

»�صاألوين عن الغريبة.. من هي؟« )36( .
وترتبط املراأة عند �صميحة خري�ص ب�صورة املراأة القوية يف روايتها )اخل�صخا�ص( ، من 
تتجلى  اخل�صخا�ص:  امراأة  فعند  الكثري،  ال�صيميائية  الداللة  فيها من  اأحداث  خالل جمموعة 

ْهرة. وتقول عنها: »ما عادت ج�صداً عاريًا، ...« )37( . ب�صورة زرَ
وتدور االأحداث عن كاتبة اإبداعية تتبادل االأدوار مع حورية كانت قد �صبحت عارية 
تتحول حلظة  اأن  ترف�ص  ثم   .. باجلنون  الكل  فاتهمها  ال�صمكي،  بن�صفها  لتعرتف حلبيبها 
احلب بينهما اإىل رمانة ي�صقها الوجد، فت�صيل ع�صاًل، وال يخفى ما لهذه الكلمات من دالالت 
التي   ..  ! الـ )خ�صخا�ص(  �صيميائية وا�صحة ترتبط باأ�صماء )حورية( ثم �صرتتبط با�صم نبتة 
تهدى لها فتتخل�ص بف�صل هذه اللوحة التي مر�صوم عليها حورية من رتابة حياتها، وتلك 
اآخر  – ف�صارت معها ترك�ص حتى  – كما يف خيالها  اإىل حورية حقيقية  الهدية حّولتها 
مع  ال�صاردة  حكاية  فكانت  للواقع.  تنتقل  حورية  كاأنها  روايتها  من  وتنتهي  ال�صفحات، 

احلورية اأقرب حلكايات األف ليلة وليلة )38( .
ولعل �صخ�صية )احلورية – االإن�صان( تعود اإىل حالة بطلة رواية )اخل�صخا�ص( النف�صية، 
داخل  املر�صوم  بالزمن  بل  العادي،  بالزمن  له  عالقة  ال  النف�صي  الواقع  اأن  يك�صف  مما 
ال�صخ�صية نف�صها. ويكون لهذه ال�شخ�شية ذات البعد النف�شي الجتماعي مبا قدمته من 

حدث واأحداث يف الرواية جمموعة دللت �شيميائية جنملها مبا ياأتي: 
جاءت هذه ال�صخ�صية متعددة الق�صايا والنماذج. - 

متثل هذه ال�صخ�صية موقفًا فكريًا. - 
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لل�صخ�صية موقف مدافع عن ق�صايا املراأة. - 

ال�صخ�صية ذات متا�صك يح�ص خالله القارئ بفو�صى حتيطها تتحكم هي بها نحو  - 
ما تريد.

اإن الفنان هو الذي يخلق �صخ�صياته، ويدعها تت�رشف كما متلي عليها االأحداث وتطور 
حركتها الداخلة، وال يتدخل يف عملها، وال يف ت�رشفاتها، وال يف اأحكامها على االأ�صياء، 
وكاأنها خملوقات لي�ص بينها وبينه رابطة: »فال ميلي عليها ما يراه من االأفكار، اأو ما يعتقده 
من اخلطاأ وال�صواب« )39( ، وقد ال تتميز �صخ�صية بفرديتها اإال متيزاً �صئياًل، دون اأن تظهر 

�صيئًا اآخر من �صماتها الفردية )40( . 
وعندها تقدم هذه ال�صخ�صية انطباعًا و�صورة عن الو�صع االجتماعي الذي متار�صه، 
حيث يحاول الكاتب اأن ي�صمو ب�صخ�صياته اإىل درجة عالية من النمذجة، كي ترتقي للتعبري 
من  موقفا  جت�صد  ال�صخ�صية  هذه  اأن  ومبا  معينة،  اجتماعية  �رشيحة  اأو  فئة  اأو  طبقة  عن 
يف  وينت�رش  وال�رشاعات  املعارك  يخو�ص  تقليديًا  بطاًل  اأو  فار�صًا  لي�صت  فهي  املواقف، 
تخ�ص  قد  التي  العامة  الق�صية  اأن  هي  فكرية  نظر  وجهة  تنقل  �صخ�صية  هي  بل  النهاية، 

املجتمع ميكن اأن يكون للفرد وجهة نظر ما فيها. 
الر�صيد( يف رواية �صميحة  ال�صلطوية ا�صمًا ومعنى �صخ�صية )فريدة  ومن ال�صخ�صيات 
خري�ص )�صجرة الفهود: تقا�صيم الع�صق( ، وتبدو الر�صالة وا�صحة وذات بعد �صيميائي يوجده 
احلدث وينميه اختيار اال�صم، تقول فريدة: ».. هيا لنع�صق! اأريد اأن اأحب .. اأن اأع�صق .. اأن اأفتت 
ج�صدي على اأحجارك يا بلد، واأ�صقي كل �صجرة قطرة واأطعم كل زيتونة لقمة« )41( . وحاولت 
– من خالل �صخ�صية فريدة- مظاهر اخللل يف واقع االنتماء، فقدمت  الروائية اأن تف�صح 
واقعًا ماأزومًا ممتلئًا باالأخطاء والعرثات واملفا�صد، حماولة حتليل معظم االأحداث، وردها 
اإىل اأ�صولها االإيديولوجية اأو اخلرافية االأ�صطورية، لك�صف هذا اخللل دون تقدمي عالج له على 
عادة الروائيني، وتلك �صمة �صيميائية مفادها التدليل واالإ�صارة والرتميز ال الغو�ص وال�صرب 

يف االأغوار. 
ومن �صخ�صيات هذا النموذج ال�صلطوي يف رواية زياد قا�صم: )العرين( ، ال�صخ�صية التي 
�صماها )الدكتورعبد اللطيف( وهي اأبعد ما تكون للطف مكانا.. يقول الراوي: »فقد كان عبد 
. فقام عبد  اإىل الرومان�صية« )42(  اأقرب ما تكون  اللطيف يفتنها بدبلوما�صيته التي كانت 
اأق�صى  مار�ص  ثم  واحلرية،  التمرد  معه حياة  فعا�صت   .. طالبته )جمد(  باغت�صاب  اللطيف 
وحماولته  وخداعه  كذبه  جمد  واكت�صفت  فرا�صه!  اإىل  وجرها  وهددها  وا�صتدرجها  �صلطاته 

قتلها بعد اأن اأخذ متعته منها، فاأنهت هذه الطقو�ص املظلمة.
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ومن ال�صخ�صيات املرتبطة باالأحداث �صيميائيا �صخ�صية �صماها الراوي )ال�صغري( يف 
رواية عنوانها )طيور احلذر( عند اإبراهيم ن�رش اهلل، فقد اأراد �صغري الطيور اأن يعّلم الطيور 
الكبار احلذر، فن�صي ذاته، واأمعن يف الن�صيان، حتى وقع يف �صباك قاب�ص االأحالم . ورواية 
)طيور احلذر( منوذج فريد من مناذج اأدب القهر، اإذ يخرتق ال�صخ�صية القهر من خالل ح�صار 
للوطن.  وال�صوق  بالهموم،  والنف�ص، حمملة  اجل�صد  نحو  االغرتاب  رحلة  فتذهب يف  الياأ�ص، 
الدللت  اأن نعي�س �شيميائية احلدث يف �شغري طيور احلذر من خالل ب�شط  وميكن 

الآتية: 
احلذر.  اأهله  تدريب  �صورة  �صورتني،  يف  عذاب  رحلة  احلذر  طيور  �صغري  يعي�ص  - 

و�صورة القهر واملرارة والفقر من حاله وحال اأهله معه.
ال ي�صتطيع اأن يتحمل ال�صغري قراءات الواقع وحدته، واأمامه تنهار االأحالم كلها،  - 

ويبقى ج�صده ملقى على ذرات االأمل والياأ�ص..
ثالثاً- عالقة �شيميائية الأ�شماء مع مكان الرواية:  ♦ 

يعرف املكان يف ال�رشد باأنه ما تقدم فيه الوقائع واملواقف )مكان وزمان املواقف، 
ال�رشد  يتم  اأن  اأنه من املمكن  ال�رشدية، هذا ولو  اللحظة  الق�صة( والذي حتدث فيه  ومكان 
املكان  اأن  اإال  بينهم،  العالقة  اأو  ال�رشدي  اللحظة  الق�صة، ومكان  اإىل مكان  االإ�صارة  بدون 
ميكن اأن يوؤدي دورا مهما يف ال�رشد، واإن ال�صمات اأو الو�صالت بني االأماكن املذكورة ميكن 
اأن تكون مهمة وتوؤدى وظيفة مو�صوعية وبنيوية كو�صيلة للت�صخي�ص. فمثال اإذا قام ال�صارد 
باأداء �رشده من �رشير يف اإحدى امل�صت�صفيات، فاإن هذا يعنى اأنه اأو اأنها على حافة املوت، 
اأن يتفهم الواحد  ال�صهل  اأن تكمل �رشدها، وف�صال عن ذلك فاإن من  اأجل  واأنها ت�صارع من 
اأن هناك �رشداً اأو اأكرث تتعار�ص فيه اللحظة ال�رشدية مع امل�رشود )43( . فما عالقة املكان 

باأ�صماء ال�صخ�صيات؟ 
اأنواع للمكان بح�شب عالقة الرواية به،  لقد مّيز )جا�شتون با�شالر( بني ثالثة 

وهي )44( : 
لوقوع  �صاحة  حم�ص  وهو  االأحداث  رواية  يف  جنده  الذي  وهو  املجازى:  أ. املكان 

االأحداث ال يتجاوز دوره التو�صيح، وال يعرب عن تفاعل ال�صخ�صيات واحلوادث.
اأبعاده الب�رشية،  	. املكان الهند�صى: وهو الذى ت�صوره الرواية بدقة حمايدة، تنقل 

فتعي�ص م�صافاته، وتنقل جزئياته، من غري اأن تعي�ص فيه.
ت. املكان بو�صفه جتربة حتمل معاناة ال�صخ�صيات واأفكارها وروؤيتها للمكان، وتثري 

خيال املتلقى في�صتح�رشه بو�صفه مكانًا خا�صًا متميزاً. 
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ولعل �صخ�صية )عمر( با�صمها الذي يعمر، اأخذت من ا�صمها وتاريخها القوي يف ذاكرة 
النا�ص ما ا�صتطاعت ا�صتثماره يف رواية حممد الطاهات )حكاية قرية حكاية رجل( اإذ ميكن 
اأو  املغلق  املكانان:  لها  ينتمي  التي  الرواية  عوامل  تتبع  مع  )عمر(  �صخ�صية  اأحداث  تتبع 
املفتوح، فرنى ارتباط عمر باأماكن الرواية وخلق �صيميائية تذوب بني ال�صخ�صية واملكان 
الذي يوؤدي دوراً بارزاً فيه، فنقراأ قول الراوي عن: املدر�صة التي رف�صها اأهل قريته باالأم�ص 
الرتابية  وال�صوارع  البادية،  يف  الق�صاء  )عمر(  فيها  يعلم  التي  واخليمة  مطلبًا،  و�صارت 
ال�صيقة املعوجة يف القرية، واالأر�ص التي يريدون اإعادة توزيعها وا�صت�صالحها وزراعتها، 
الذي ينتقل )عمر( فيه  .. ولواء عجلون  اأمورهم  التي يناق�صون فيها  والبيوت وامل�صافات 
من مدر�صة اإىل اأخرى مديراً فاعاًل متميزاً .. وال�صجن الذي دخله )عمر( متهما بخروجه على 
النظام! و�صواًل اإىل املكان االأهم وهو قريته التي يذكرها ال على التلميح، بل على الت�رشيح: 
اأخبار  بع�صها  يعرف  يعني  بل هي مكان �صيق..  فقط،  املفتوح  املكان  ذلك  لي�صت  القرية 
بع�ص ب�صهولة والقرية هي التي يعود اإليها )عمر( والفرح يغمره من تطور حالها واهتمامها 
– والقرية هي اأكرب قرية يف اللواء، بل يف اململكة، ويريدها اأن تكون  باملدر�صة والتعليم 
االأكرب يف كل �صيء وملا ي�صلها.. ي�صلها مديراً على املدر�صة التي �صاهم يف بنائها يوما ما.. 

و »عاد عمر .. لي�صتقبل يف بلده ا�صتقباال عظيما« )45( . 
وتتواىل االأماكن ذات العالقة بـ )عمر( يف الرواية تدريجيا، من عوامل مغلقة واأخرى 

مفتوحة، لها دللت �شيميائية ترتبط مب�شهد اأو باآخر ب�شخ�شيته، فرنى: 
املدر�صة وهي �صيمياء اخلطر القادم كما يظنه اأهل القرية.. - 

اخليمة �صيمياء املعرفة والثقافة التي يعيها اأهل القرية وال يخاف خطرها.. وكان  - 
)عمر( يعلم فيها الق�صاء.

الطرقات وال�صوارع الرتابية يف القرية، واملقربة الدار�صة التي اقرتح اإقامة م�رشوع  - 
وامل�صافات.. وغري  والبيوت  وال�صوق،  وامل�صجد  وال�صارع  واحلقل  فوقها،  اجلديدة  املدر�صة 
ذلك. كل ذلك يوؤثر على مدى قرب العالقة بني )عمر( وتلك االأماكن مهما كربت اأو �صغرت..

)زبيدة  االأردنية  الفنانة  البطلة  �صخ�صية  مع  بعالقته  �صيميائيا  املكان  جت�صد  وقد 
العربي( يف رواية )امراأة خارج احل�صار( اإذ ت�صتذكر اأحداث الق�صف يف بريوت، وتربط حال 
خوفها بحالها منذ والدتها واخلوف مل يفارقها )46( . فهل )زبيدة( �صخ�صية المراأة �صعيفة، 
عك�ص دمار املكان عليها هذا ال�صعف؟ نعم، وتركز االأحداث على حتويل الداللة ال�صيميائية 
من  والت�رشد  الدمار  بعد  )بريوت(  منظر  خاللها  زبيدة  تاأملت  �صمت  دقائق  فظهرت  لهذا، 
ويالت احلرب، ثم ظهرت هالة من ال�صمت احلا�رش على ما راأت من خراب وكارثة ..ثم حتولت 
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ذاكرتها اإىل اآلة ت�صوير جمنونة فقدت ال�صيطرة على اأفالمها املخزنة وعادت بالذاكرة اإىل 
»احللم«: »فراأت فيلم » بحرية البجع«، وكانت ترى طعم الذرة املنفو�صة يت�صاعف وي�صيل 
يف فمها » )47( . ثم تتواىل االأحداث يف زمن اأقرب لال�صرتجاع اخلارجي من زمن احللم: »فال 

لون وال �صوت للحياة...« »اأين نحن االآن؟« »اآملها موت مدينتها« )48( .
ومما يالحظ على ما تقدمه �شخ�شية )زبيدة( من دللة �شيميائية، هي اأنها: 

تطرح م�صكلة الواقع كما هو. - 

اجلراأة والتعر�ص للق�صايا احل�صا�صة. - 

ت�صور الياأ�ص ورف�ص املوت ذال. - 

الهدوء الن�صبي يف تقدمي ال�صخ�صية. - 

الثورة ال تكون اإال على واقع ذليل. - 

جناح الثورة مرهون بقناعة اأ�صحابها ملا ي�صنعون. - 

ويروي ال�صارد ق�صة احرتاق )االأ�صواق( ، التي حتت�صن �صيميائيًا جملة من التف�صريات 
للواقع االجتماعي واالقت�صادي والذاتي – املتغري مع احلرب على بريوت- لتجارب احلياة 
باأحداث  ذات دللة �شيميائية فيما ترتبط خالله  الأماكن  وتبدو  اليومية عند البطلة. 

ميكن اإيجازها بالأو�شاف الآتية: 
ال�صوق حمرتقًا. - 

املدينة مثل مدينة االأ�صباح. - 

اجلدران مت�صاقطة مثل غابة. - 

ال�صاحات الرتابية ممتدة مثل �صحراء. - 

منذ  عنها  حجبت  ال�صم�ص  كاأن  الكابيتول  �صينما  اأمام  اللون  باهتة  ال�صجريات  - 
�صنني.

ن�صب » �صاحة ريا�ص ال�صلح« - حمطم.
�صاحة ال�صهداء، مزارع الليمون، �صيدا، �صور، باب اإدري�ص، اجلامعة، �صوق ال�صاغة،  - 
زبيدة   = املدينة   = املكان   = بريوت  باأن  القول  اإىل  و�صوال   ... املري�صة،  عني  كورني�ص 

ماتت!)49( .
الثابتة، نقف مع �صخ�صية ا�صمها )الثائر( ، عند �صميحة  ومن �صيميائية ال�صخ�صيات 
خري�ص يف روايتها )القرمية( ، وياأتي و�صفه مرتبطا مع و�صف )البادية( ، وتقف احلكاية 
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بني ف�صاءين ]املدينة )التي كانت قرية باالأم�ص( والبادية التي ينتمي لها الثائر..ولقد اأوىل 
�صارد )القرمية( للمكان وعالقته بال�صخ�صية داللة �صيميائية ملحوظة، اإ�صافة لكون الثائر 
ي�صري االأحداث والوقائع، باإحالته اإىل اأمكنة واقعية معروفة لدى املتلقي االأردين.. فرتواح 

الرواية بني �صيميائية رامزة وواقعية �صاحرة.
وفل�صطينية  اأردنية  مدن  حكاية  ال�صاردة  اأوردت  حني  ال�رشد  يف  ال�صحرية  هذه  انظر 
و  »الطفيلة«،  و  اجلفر«،  »م�صارف   )50( على  وهو  الثائر  حكاية  الراوي  فق�ص  معروفة 
»الكرك«، و »�صكة حديد عمان«، و »العقبة«، و »معان«، و... وكلها اأماكن �صاركت البطل 

)الثائر( يف اإحراز ن�رشه..
ومن �صيميائية املكان ذي العالقة غري املبا�رشة باأ�صماء �صخ�صيات الرواية االأردنية 
الراوي من مكان  انتقل  : عندما  الدالهمة يف روايته )الو�صاح االأحمر(  ا�صتح�رشه علي  ما 
�صكلته بادية �صحاب اإىل مكان العا�صمة عمان، ونقل االأحداث اإىل �صويلح يف عمان، وقد 
ا، وقد �صّمى الراوي الغجرية با�صمني هما  تزوج البطل الذي �صماه بـ )نا�رش( من الغجرية �رشًّ
)ريا( اأو )هاجر( .. و هناك جتري املدينة عالقتها مع نا�رش جمراها و تنتهي مبوت نا�رش 

هناك قرب �صحاب ميتة الغريب عن بلده وهو يحن اإليها.
الغربان )املخبز( هو ح�صار خارجي وداخلي للبطل ح�صن،  ولعل املكان املغلق يف 
يلجاأ اإليه ليقبع يف ظالله املنغلقة ليعرب بهم�صه عن ال�صيق الذي يالزمه، مما يجعله دائم 
الهرب اإىل داخله رغبة منه يف البوح مب�صاعره واأحا�صي�صه لريتاح خوفًا من اخلارج املحيط 
. ثم يف  ال�صعبية » )51(  اأم�صيت ليلي يف املقابر والرتب  اإليه: » فلقد  الكل ينظر  به، وكاأن 
لروابطه  – وهو يحرتف �صنعته- ذكر  )املخبز(  ابتعاد )ح�صن( وانغالقه عن هذا املكان 
املتفككة وابتعاد عن مكانه االأ�صيل )جبل اجلوفة يف عمان( ، وتاأخذ االأماكن لدى الراوي 
داللة الغرفة املغلقة عن العامل املحيط، فيذكر: »تعترب اأيامي يف املخبز االآن كالنعيم، اإذا 
. ويعد   )52(  ».. اأكرث  اأتنف�ص بعمق  .. واأ�صبحت  االأحذية  ما تذكرت �صوق اخل�رشة، وم�صنع 
)املخبز( مكانًا منفتحًا على الذات.. فاملخبز يحت�صن حياة البطل.. واإليه املهرب واللجوء 

رغم �رشوده وحريته.
ونقف مع �صخ�صية )البطل اخلباز ح�صن( و )فاطمة( يف رواية هزاع الرباري )الغربان( 
فيواجه ح�صن م�صريه يف مكان مفتوح »و�صط البلد يف عمان يتجول يف اأطراف ال�صوارع .. 
اأمامه �صورة اجلبل متعاليا«. ولـ )ح�صن( الذي من املفرت�ص ان يعي�ص حياة احل�صن، ويح�ص 
باحل�صن يف اأي مكان حكاية مع عمان يف �صبيل العي�ص بكرامة، يقول: »وعرثت على فندق 
�صعبي، ينزل اإليه بدرجات طويلة وكاأنك تنزل اإىل قبو للب�رش املنبوذين. كانت غرفة مت�صعة 
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ت�صبه االإ�صطبل، ذات نوافذ �صغرية، .. ومفار�ص ممدة على االأر�ص، .. يقبع فوقها خملوقات 
حتمل مالمح ب�رش كانوا يعي�صون، حتى قذف بهم اال�صطهاد اإىل هنا وتاأبطهم نف�ص امل�صري، 

كان املكان يفوح برائحة االحتقار .. ما اأحقر االإن�صان اإذا حتطم« )53( . 
�صيميائية املكان تقودنا للقول باأن )ح�صن( يرمز الأمل االنهزام .. فهو ما يزال يبحث 
عن مكانه الذي يحقق حلمه فيه .. ويرى يف املكان احلقري فر�صة التعبري عن اأمله! فح�شن 

وعالقته باملكان/ عمان �شيميائيا كما ياأتي: 
حلم ح�صن مبدينة عمان مل يتحقق. - 

يرى ح�صن يف عمان ال�صخب، واالرتباك، وعدم الو�صوح فقط.  - 

اأو  �صيا�صي  اأو  اجتماعي  حدث  من  باملدينة  يحيط  ما  كل  من  ح�صن  نف�ص  هربت  - 
ثقايف اأو اقت�صادي.

يندمج ح�صن باملدينة ويغرق يف و�صفها. - 

لقد اأخذ املكان الطبيعي م�صاحة غري ب�صيطة من الروايات االأردنية، ملنح هذا الف�صاء 
قال )جورج  . وكما  نريده هنا-  –كما  املبا�رش  املبا�رش وغري  والتقدمي  الو�صف  حقه من 
با�صتيد( : »اإن املدينة عامل يقا�ص كل �صيء فيه باملقيا�ص االإن�صاين«، فاإن درا�صة املكان 
واملدينة ب�صكل حمدد، توؤدي اإىل اكت�صاف اأبعاد جمهولة يف الن�ص الروائي، فاملدينة طراز 

متميز للحياة االإن�صانية« )54( .
رابعاً- عالقة �شيميائية الأ�شماء باجلو الأ�شطوري يف الرواية:  ♦ 

من ذلك ما جاء يف رواية ها�صم غرايبه )املقامة الرملية( وت�صميته ل�صخ�صية متعددة 
االألقاب وامل�صميات، وحتمل اأ�صماء ثالثة.. ولكل ا�صم منها بعد داليل خمتلف، ويجمعها كلها 
)اخلمي�س  االأ�صطرة. واالأ�صماء هي:  اعتيادية، وتقرتب من  ال�صخ�صية هي �صخ�صية غري  اأن 
اأو ب�رس احلايف( الذي يتزوج تارة من ن�صاء جنيات، وتارة  اأو ب�رس اخلري  الأحو�س  بن 
يتزوج من )ال�صيماء( ابنة �صيخ القبيلة، م�صتفيداً من املال الذي اأخذه دية بداًل من االعرتاف 

بالثاأر)55( .
ولقد ر�صم الغرايبه عاملًا من املعاناة واملفارقات، حيث ال�صقاء يف كل �صوره والفقر، 
ال�صارد يف حالة �صمت، مع  الواقع، ناقمًا على ما يفعله بالب�رش! ويجعل عامل  معريًا هذا 
وهي  عنده،  )االأزارجة(  �صخ�صية  املوؤ�صطرة  ال�صخ�صيات  تلك  ومن  التعبري.  يف  الب�صاطة 
خملوقات غريبة جلدها جلد ثعبان حتتل ال�صحراء! وجاء يف و�صفهم عنده: »عيونهم �صق 
باالأخرى.  ويتغطى  اأذنًا  واحدهم  يفرت�ص   ... وطويلة  عري�صة  واآذانهم  لالأعلى  االأ�صفل  من 
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وحني ي�صيح يلف اأذنيه حول وجهه وراأ�صه فتنك�صف عورته اخلنثى، وي�صترت وجهه ال�صائن، 
ومي�صي يف االأر�ص ف�صاداً« )56( . 

النوم  )�شلطان  روايته  يف  الرزاز  موؤن�ص  عند  املهمة  االأ�صطورية  ال�صخ�صيات  ومن 
وزرقاء اليمامة( حت�رش �صخ�صيتان متقابلتان يف معنى احلب، هما )روميو( و )جولييت( 
ال�صاد،  مدينة  يف  »يعي�ص  اأنه:  عنه  جاء  فقد  مفهومة،  ب�صيطة،  ب�صخ�صية  روميو  ويح�رش 
وهو خارق ميلك قوة على تروي�ص هوج الرياح ... ويذهب للقاء )جولييت( التي تتاأخر عن 
احل�صور، وبعد اأن يرى من العجائب ما يرى يقرر االنتحار فيطلق على راأ�صه النار، ولكنه ال 

ميوت بل يفقد ال�صمع من اجلانب االأمين من الراأ�ص فقط« )57( .
معقدة،  وال  مركبة  غري  ب�صيطة  ب�صورة  ال�رشد  يف  يتحركان  وجولييت  فروميو 
فدورهما دور املتابع ال املتطفل.. اإ�صافة ملا ميثالنه من تاريخ درامي لق�صة احلب التي 
ال�صارحة  ال�رشدية  بال�صيماء  النقاد  ي�صميها  وتلك  باالأحزان..  وتنتهي  بال�صعوبات  تبداأ 
�رشاحة  امل�صطلح  ي�صري  وقد  ما،  �رشد  يف  �صيماء  وجود  وتعني   )Metanarrative sign(

اإىل واحدة من ال�صفرات اأو ال�صفرات الثانوية )subcodes( التي يتم وفقًا لها اإنتاج الداللة 
يف ال�رشد، وهذه ال�صيماء متعلقة ب�صيماء اأخرى تعد عن�رشاً يف ال�صفرة التي ت�صكل االإطار 
ال�رشدي اللذان يظهران فيه معا، وال�صيماء ال�رشدية ال�صارحة ت�صري �رشاحة اإىل وجود وحدة 
�رشدية: وتزودنا باأجوبة على اأ�صئلة من قبيل ما تعنيه يف ال�صفرة الفرعية اأو التحتية التي 

يتم وفقا لها تطور ال�رشد.. )58( 0
كذلك حت�رش ال�صخ�صية االأ�صطورية ذات الدالالت ال�صيميائية املتعددة )زرقاء اليمامة(، 
واإذا ما انتقلنا اإىل جوهر ن�ص الرواية، فاإن زرقاء اليمامة امراأة ذات قدرات خارقة، متتلك 
القدرة على قراءة االأفكار، وعلى روؤية كل ما يقف اأمامها، و )زرقاء اليمامة( هي البديل 

املو�صوعي ل�صخ�صية )جولييت( . ومن دللتها ال�شيميائية اأنها: 
الواقع مهما  التغيري، وحتدي  القدرة على  الفعل ذي  منوذج ن�صائي من �صاحبات  - 

كان جديداً براقًا.
قادرة ن�صبيًا على االختيار ومقاومة خراب الواقع. - 

�صبيه                        مكان  يف  الزرقاء  وتعي�ص  لال�صتالم.  وراف�صة  مقاومة،  روح  وفيها  - 
لعامل روميو. 

فيقول الراوي: »فزرقاء اليمامة التي تعي�ص يف عامل ال�صاد ال تكتفي بالتحذير �صواد 
الليل وبيا�ص النهار من التحركات امل�صبوهة لكثبان الرمال... ومن بحر الظلمات الذي يحد 
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عامل ال�صاد من الغرب، لكنها متلك قدرة خارقة على قراءة ما يجول يف الروؤو�ص وما يعتمل 
يف النفو�ص... لكن ب�صرية زرقاء اليمامة تخرتق االآفاق واالأبعاد واحلدود« )59( . 

وزرقاء �صاحبة قدرة نظر، وقد ا�صت�رشف لها الراوي هذه اخل�صو�صية من ق�ص�ص  - 

الرتاث التي امتازت فيها ال�صخ�صية التقليدية لزرقاء اليمامة، مع حتويل القدرة على الب�رش 
اإىل القدرة على اال�صتب�صار وقراءة االأفكار.

)�صليمان  ا�صمها  مثقفة  اإن�صانية  �صخ�صية  مع  فا�صلة  حب  بعالقة  الزرقاء  ترتبط  - 

ا�صمه لكنها  ؛ الأنها �صاحبة ثقافة وروؤية. وهي واإن ارتبطت بالتوحيدي على  التوحيدي( 
منها:  نذكر  عدة  اأ�صماء  مثلتها  ال�صخ�صيات  وتلك  الرواية،  يف  مثقفة  �صخ�صية  بكل  ترتبط 
)عالء الدين( ، و )العالمة( ، و )�رشحان �رشحان( ، و )الكاتب الطويل( . وكانت تتطلع اإىل 
عالقة متكافئة مع احلبيب املثقف الذي �صدمها تخلفه، وتراجع وعيه لعالقاته االإن�صانية، 
وا�صطدمت كذلك بادعاءات املثقف الكاذبة با�صم »الكرامة« الكاذبة والعالقة غري املحرتمة 

مع املراأة )60( . 
ترتبط الزرقاء بعالقة مع )بئر االأ�رشار( الذي ير�صدها يف رحلتها عرب �صلطنة النوم،  - 

باعتباره م�صطلعًا على االأ�رشار و�صديق )�صلطان النوم( . 
لزرقاء اليمامة �صفات قربتها من االأ�صطرة منها اأنها ترى العا�صفة وهي قادمة من  - 

بعيد، وقد خا�صت �رشاعها اخلرايف معها، وهي تعاين من ال�صلل مت�صلحة باحللم، ومبو�صيقى 
البحر، وا�صتطاعت حتمل هجوم العا�صفة الذي دمر مدينة ال�صاد، لتنه�ص الزرقاء من جديد، 

وبالتايل لت�صبح زرقاء اليمامة منوذجًا للحياة يف جتلدها.
تخو�ص الزرقاء حربًا مع �صلطان النوم، ال�صلطان الذي ال يهزمه اأحد، وقد حتولت  - 

العالقة بينهما من ال�رشا�صة، اإىل احلب االأفالطوين، ومع اأن �صلطان النوم يحقق انت�صاراته 
على اجلميع مبا يف ذلك الزرقاء، ولكنها ال ت�صلم لـه نف�صها اإال ب�رشوطها هي، �رشوط الغالب، 
فتدخل مع �صلطان النوم لعبة االأحالم، يف حماولة يائ�صة منها الإعادة النا�ص اإىل الواقع يف 

ن�صالها �صد اخلراب ال�صائد.
املر،  الواقع  تلطف  التي  املخدرة  االأحالم  عن  النوم،  عن  بحثًا  املدينة  �صجت  - 

في�صري قاباًل للحياة، فينهزم حلم زرقاء اليمامة، ولكنها ال تلبث اأن تنت�رش على مر�صها، 
و�صيخوختها، فتجدد مثل اآلهة اخل�صب، راف�صة دعوة �صلطان النوم لها، مع بقائها يف حالة 
حرية مربكة، فالواقع مدمر، واملخرج االأمريكي وكامرياته ت�صيطر على جممل امل�صهد )61(.  
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نتائج البحث:
لقد تعددت روؤى االأ�صماء لل�صخ�صيات يف الرواية االأردنية، من حيث تاأثرها باحلدث  1 .
وتطوره وان�صجامه مع هموم العربي عامة، واالأردين خا�صة. وقد غلب الهم العربي العام 
على الهم االأردين اخلا�ص من خالل اختيار االأ�صماء وتنميطها كما يف احلديث عن االحتالل 
العربي  العربية وحقوق  الوحدة  االأر�ص ومناجاة املا�صي، واحلديث عن  والعدو وا�صتالب 

وغري ذلك.
تقع ال�صخ�صية النامية مو�صع اإعجاب من من�صئها ومن متلقيها، ومن ا�صمها فهي  2 .
ت�صابهنا يف ظروفها، وكثرياً ما جند اأنف�صنا فيها ونقراأ ذاتنا من خاللها، فن�صاركها املعاناة 
ونقي�ص جتاربنا على جتاربها، وميكن اأن ي�صل االأمر اإىل اأن يتقم�ص املتلقي عواطف هذه 
ال�صخ�صية و�صلوكها ونف�صيتها فتكون انعكا�صًا لذاته.. التي قد تكون هي باالأ�صل االنعكا�ص 

لذات الروائي! 
ال تعتمد الرواية االأردنية على ال�صخ�صية الواحدة املحورية يف حدثها، بل ت�رشك  3 .
عدًدا من ال�صخ�صيات النامية اأو غري النامية يف حتمل هذا الدور، وتعك�ص ت�صمية ال�صخ�صية 
املحورية بعداً ملحوظًا على عنوان الرواية وت�صمية ف�صولها، ورمبا ت�صمية بع�ص االأماكن 

يف الرواية. 
يجمع الروائي االأردين من خالل ت�صمية �صخ�صياته بني جوانب ال�صخ�صية اجل�صدية  4 .
واالجتماعية واالقت�صادية والنف�صية، ويتح�ص�ص اأعماقها حماوال معاجلة اأمر طراأ على تاريخ 

العالقات والعادات والتقاليد العربية.. واالأردن طرف عربي قوي. 
جاءت ال�صخ�صية يف الرواية االأردنية مرتابطة اإذا ما الت�صقت با�صمها اأو مل تلت�صق،  5 .
وقد تتاأثر مبن حولها وقد ال تتاأثر، ولكنها ت�صاهم اإىل حد ما يف �صري ال�رشد مع االأحداث 
)مبعنى ال�صخ�صية ت�صرّي االأحداث دون تدخل من الرواي على اأغلب املقروء هنا يف البحث(.

لقد ُعني الروائيون االأردنيون ب�صخ�صياتهم؛ الأنه ال ميكن لهم اأن ي�صوروا جمتمعًا  6 .
تقدمي  يف  غريه  على  االجتماعي  املنهج  ويعلو  اأحداثه.  ويف  فيه  الفاعلة  �صخ�صياته  دون 
ال�صخ�صية الروائية عندهم، كما يظهر البعد النف�صي يف كلماتهم وهي تر�صم تلك ال�صخ�صيات. 
وباالإ�صافة لهذين امل�صارين فاإن م�صار املنهج البنيوي التكويني ظاهر وملحوظ يف الرواية 
االأردنية، وهو الذي يرى ال�صخ�صية من خالل كونها التعبري االأمثل عن فكر جماعة معينة، 

وكل اأولئك ياأتي خدمة للفكر االجتماعي املقدم يف الرواية.
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