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الملخص

نلمح يف رواةححة اعمالاححة ال حماالا العتقححة ادلتح رة بحني شحع نيجريةحا ادلسححلم (ادلمثححل لانحا) مححا اانانح (ادلمثلححني
لآلخححر) .ةعكححا الك حيتين منظ متححو الفكرةححة يفاعمالاححة ال ححماالامعتمداً عل ح السححمة الرمةةححة اإحياييححة الكامنححة يف
عن ان الرواةة وأمساء ال خصيات.
إن العن ح ان قححد أصححل يف الدراسححات الس حيميايية احلدةثححة أساس حاً مهم حاً يف وة حل الححنو وقيمححو الدالليححة .لاححد أول ح
الدراسات السيميايية عناةة كربی لدراسة عن ان الرواةة وحتليل ال خصحية ب صحفها أ حد دعامحات الرواةحة ااساسحية.
ومن ىذا ادلنطلق ،ضلاوال يف ىذه ادلاالة باستخدام ادلنه السيميايي واالنتماعي وادلاحارن أن نحدرس مسحات العنح ان
ومتم ح ح ال خص ح حيات يف رواة ححة عمالا ححة ال ححماال ت ح ح نل ح حني دالالهتم ححا الس ح حيميايية يف الرواة ححة .إن دراس ححة أمس ححاء
ال خصيات يف ىذه الرواةحة حتم محن خحتال حتليحل ااشحخاص محن يحث ادلسحت ةات العدةحدة ك ح :ادلسحت ی الصح ي،
وادلست ی ادلعجمي وادلست ی الداليل.
صلنا يف ىحذه ادلاالحة إلح أن رواةحة عمالاحة ال حماال ،قامح علح االختيحار ادلسحتهد للعنح ان وكحان العنح ان ةثابحة
أةا نحة دالححة ح ةكن نححات الرواةححة .وحتمححل ال خصححيات مححن نحّحراء نححرس اامسححاء ومعانيهححا وظتذلححا ون ىحاً دالليححة
س حيميايية سلتلفححة منهححا؛ ادلححدل الت ادلنتميححة إ ادلعجححم اإسححتمي و حراث اان ح ات وادلححدل الت ادلنتميححة إل ح ادلعجححم
ااننيب و راث ااخرةن.

الكلمات الرئيسة :السيميايية؛ مسات العن ان؛ سيميايية ال خصيات؛ رواةة عمالاة ال ماال.

الكا

ادلسؤوال

roohallah62@yahoo.com
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 .1المقدمة
إن الكا ح الروايححي كث حرياً مححا خيتححار عن ح ان الرواةححة ،شخص حياهتا وأمسححاء شخص حياهتا باانححاة والتفك حري
والتدقيق ت حتاِّق ىذه اامساء ادلنتخلة ةدل الهتا وىذه ال خصيات ب داء أدوارىا أىدافاً علريةة،
وانتماعية ،وأةدة ل نية عرب امتداد الرواةة.
«إن الححنو اإبححداعي ل حيا نتان حاً وإهححا ى ح إشححارة إل ح شححيء ةاححا وراءه لتصححل مهمححة الناقححد
اسحتكناه ىححذه اإشححارة واستك حا ححدودىا و وةلهححا وخباصحة احلححد اخلفح شلحثتً يف بنيتهححا العمياححة
بغيححة اسححتكناه ادلعن ح العمي حق وىححذا ادلنح حي ةنطل ححق مححن دراسححة الرم ح ز ادلنظمححة يف عمليححة الت اص ححل
ادلاص د كما ةنطلق من مؤشحرات عدةحدة ال واعيحة و حري ماصح دة ديكحن أن حي بحدالالت عمياحة
ةتجلي فيها ادلعن العميق للنو» (راب  ،ال ا.)٘ :
ع علححم الس حيمياء الض ح ء عل ح العن ح ان يف النص ح ص اادبيححة وشخص حياهتا اهنححا نظححام
لاححد سححل َ
س حيميايي ذو متم ح داللي ححة ورمةة ححة« .ويف رواة ححة اعمالاححة ال ححماالا ح ي الدالل ححة الرمةة ححة لامس ححاء
وادل اضيا لتؤكد نةعة الكا و ك ف اجتاىا و» (علد اخلالقٕٓٔٓ ،م .)ٖٛٔ :ويف ىذه ادلاالة ضلن
ناح ح م بتحليح حل اعمالا ححة ال ححماالا لنج ححد كيح حف اس ححتطاع الكح حيتين أن ةرف ححد عنح ح ان الرواة ححة وأمس ححاء
شخصياهتا ح ح من اان ات وااخرةن ح ح ةعحان ودالالت .ومحن ىحذا ادلنطلحق سحندرس أشحخاص الرواةحة
معتمدةن عل ش اىد وهاذج من الرواةة يف ضح ء ادلحنه السحيميايي واالنتمحاعي وادلاحارن وسحناف
علح ح متمح ح ااش ححخاص ومساهت ححا يف عح ح ّدة مس ححت ةات ك ح ح :ادلس ححت ی الصح ح ي ،وادلس ححت ی ادلعجم ححي
وادلست ی الداليل؛ ت نل ّحني الحدالالت العمياحة الح ةتجلحي فيهحا ادلعنح العميحق للحنو .ومحن ىحذا
ادلنطلق ضلن ىنا بصدد اإنابة عحن سحؤالني أساسحيني و حا :أوالً -محا ىحي سحيميايية العنح ان وأمسحاء
ال خص حيات – اان ح ات وااخ حرةن -يف ىححذه الرواةححة؟ وثاني حاً -مححا ىححي دالالت س حيميايية العن ح ان
وأمساء ال خصيات يف ىذه الرواةة؟
كإنابححة أوليححة نفححنض أن الكحيتين وظححف ادللف ظححات االمسيححة والححدالالت الصح ية لعنح ان الرواةححة وأمسححاء
ال خصحيات يف إةصححاال من ةا ححو إلح ادلتلاح  .وأةضحاً نفححنض أن ىنححاق عتقححة مسححتهدفة وملاشححرة بحني عنح ان
الرواةة وفح اىا وبني أمساء ال خصيات ح اان ات وااخرةن ح ووظايفهما السردةة يف الرواةة.
خلفية اللحث؛ ذتة دراسات عدةدة ن ع بني ادلااالت والرسحايل ااامعيحة والكتح  ،طرقح
11

روحالو نصيري

دراسة العنوان وأسماء الشخصيات في رواية «عمالقة الشمال»

حنخو بالححذكر
إلح دراسححة السحيميايية يف اآلثححار اادبيححة .ولكححن لضحيق اجملححاال ةتعححذر ذكرىححا رتعححاء فح ّ
ح ال عمالاححة ال ححماال أوالً وس حيميايية العن ح ان وال خص حيات ثاني حاً.
بعححل الدراسححات ال ح ُكتل ح
ىنحاق ماالححة م سح مة ب ح ارواةححة عمالاححة ال ححماال؛ دراسححة نادةححةا ادلطل عححة ةجلححة اادب اإسححتمي،
طرقححو إلح ادل ضح ع السياسححي يف
سححنة ٔٗٔٙق؛ ححاوال ادلؤلححف أن ةلحني مححدي صلححاح الكحيتين يف ُّ
الرواةححة .وىنححاق ماالححة عن اهنححا :ااسححتعمار سححتيةي در رمانىححاي اسححتمي صلي ح الك حيتين؛ بررس ح
م ح ردی داسححتان عمالاححة ال ححماالا لصححتح الححدةن علححدئٖٜٓ ،ش ،قححام ادلؤلححف يف ىححذه ادلاالححة
بتليح ححني مسح ححات مناىضح ححة االسح ححتعمار يف رواةح ححة عمالاح ححة ال ح ححماال .وماال ح حةٌ أخح ححرى بعن ح ح ان اال اقعيح ححة
اإستمية يف عمالاة ال ماالا كتلها عماد الدةن خليل سنة ٜٔٔٛم ،وةك ف لنا كيف استطاع
صلي الكيتين زةا لَ َمسا و اإستمية ورؤاه اإديانية عل مسا ة الرواةة رتيعاً .و ّأمحا محن ال نهحة
الس ح حيميايية ،ىن ححاق ماال ححة معن ن ححة ب ح ح اس ح حيميايية العن ح ح ان يف ال ححدرس اللغ ح ح يا لعيس ح ح ع ح ح دة س ححنة
ٕٓٓٚم ،قد طحرق ادلؤلحف يف ىحذه ادلاالحة إلح اللححث يف العنح ان باعتلحاره عتمحة وإشحارة شحدةدة
التن ع والثراء ،م ضحاً وظايفو التداولية ومن مث قام بتطليحق ىحذه ادللحادئ علح رلم عحة محن عنحاوةن
ادلصنفات اللغ ةحة .وكمحا نحد أةضحاً ماالحة م سح مة ب ح اسحيميايية ال خصحيات يف الاحاىرة اادةحدة
لنجي زلف ظا كتلهحا نهحاد ة سحف سحنة ٕٕٓٓم ،قحام ادلؤلحف بت وةحل مسحات شخصحيات الرواةحة
كل عل دة وةری أن صلي زلف ظ قد أكس شخصيا و دالالت مستهدفة .وقد اختار أمساء
ال خص حيات لي حححنها معاني حاً إحيايي ححة .وأةض ححا ىن ححاق كت ححاب اع ححتته عن ح ان اس حيمي طياا العن ح انا
اميحل زتححداويٕٓٔ٘ ،م ،وةعح ّد العنح ا َن مححن أىح ّحم العتلحات النصححية ادل ازةححة احيطحة بححالنو الحرييا،
يث ةساىم يف ضي دالالت النو ،واستك ا معانيو الظحاىرة واخلفيحة .وقحام بتاسحيم أنح اع
العناوةن و ضي وظايفها .إننا وبعد التحايق والتفحو يف الدراسات الساباة مل نعثر عل دراسة
مسححتالة طرق ح إل ح دراسححة العن ح ان وأمسححاء ال خص حيات يف رواةححة اعمالاححة ال ححماالا عل ح ض ح ء
دتهد اجملاال لدراسة ىذا ادل ض ع
ادلنه السيميايي؛ وندةٌر بالذكر أن نا ال :إن الدراسات الساباة ِّ
و ؤك حد لنححا أ يتححو .وةححا أن الك حيتين لاححد اعتمححد يف رواةتححو عل ح السححمة الرمةةححة اإحياييححة الكامنححة يف
أمسححاء ااشححخاص وادل ض ح عات (علححد اخلححالقٕٓٔٓ ،م )ٖٛٓ :فمححن ىححذا االس حتعراض ال ح نية ةتّض ح
مدي أ ية دراسة عن ان الرواةة وأمساء ااشخاص يف رواةة عمالاة ال ماال من ال نهة السيميايية.
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«نرت أ داث رواةة اعمالاة ال ماالا ما بني عامي ٜ٘ٔٚٓ-ٜٔٙم وكان مسر ها أرض
نيجريةا يحث عحرض ىحذا الللحد ادلسحلم لسلسحلة محن ادلحؤامرات الصحليلية احلاقحدة بغيحة الحتخلّو محن
قيادا و اإستمية» (حيي ؛ ٕٜٓٓم.)ٔ٘ :
السيميائية
لفظ السيمياء م تق من مادة اس ما «وىي مال ب مادة اوسما وال سم وال مسة ال ا دة :شجرة
ورقهححا خضححاب .وال سححم :أثَححر كححي .وبعححري م سح م :و ِسححم بِ ِسح ٍ
حمة ةعح َحر هبححا ،مححن قطححا أُذُ ٍن أو كححي.
ٌَ ُ ُ َ
ُ
وفتن م س م باخلري وال ر :أي عليو عتمتو» (الفراىيدئٗٔٓ ،ق؛ ج .)ٖٕٕ :ٚ
وقاال ابحن منظح ر :ااصحل يف سحيماِ ،ومسَحي ،فح ّلح الح او محن م ضحا الفحاء ف ُ ِض َحع يف م ضحا العحني
ِ
ونعِل ال ُاو ةاء لسك هنا وانكسار ماقللها .والسيما ىي العتمة ةع َحر هبحا اخلحري وال حر (ابحن
فصار س َمي ُ
منظ ر ٔٗٔٗ ،ق؛ جٕٔ .)ٖٖٔ :ةتلني شلا سلق أن ادلعن اللغ ي للسيمياء ةدور يف فلك العتمة.
متفحصححة عححن السحيمي ل نيا و عرةفهححا اصححطت اً نححری أنححو الة نححد عرةحف وا ححد ومتّفححق
باحراءة ّ
علي ح حو يف ى ح ححذا اجمل ح ححاال وذل ح ححذا ن ح ح ي ىن ح ححا بع ح ح ّدة ع ح ححارةف مث نا ح ح م بتلخيص ح ححها وإب ح حراز أى ح ح ّحم ص ح ححفات
السيمي ل نيا إصطت اً.
«محن ادلؤكحد أننحا قلحل كحل شحيء إنسحان ادلعنح ن لِّحد ادلعنح ونفكحر ب اسحطة الحدواال واإشححارات»
( ح ححاندلر؛ ٕٓٓٛم .)ٖٖ :وليس ح ح ح الس ح ححيمي ل نيا « ح ححري ذل ح ححك العل ح ححم ال ح ححذي ةلح ح ححث يف أنظم ح ححة
العتمححات .وس س حري جيع ححل ىححذا العل ححم قاص حراً عل ح دراسححات العتم ححات يف داللته ححا االنتماعي ححة»
(السححر يي؛ ٜٔٛٚم .)٘ :وإن السحيمياء سح ب سحينا « عححي دراسححة أسححالي الت اصححل واادوات
ادلس ححتخدمة للت ح ح ثري يف ادلتلا ح ح قص ححد إقناع ححو ،أو ثّ ححو أو إبع ححاده .أي إن م ض ح ح ع الس ح حيمياء ى ح ح
الت اصححل ادل حراد (ادلاص ح د) وخباصححة الت اصححل اللسححاين والس حيميايي» (أزتححد؛ ال ححا .)ٔ :ةححا أن «ىنححاق
العتمحات العف ةحة واامححارات العف ةحة ادلغل طحة ،واامححارات الاصحدةة فالسحيمياء رّكححة علح اانسححاق
الداللية ال ا م عل الاصدةة الت اصلية» ( ن نٜٔٛٚ ،م ٗ.»)ٚ
«إن علححم الداللححة أو السحيميايية ىح دراسححة اللغححة منظح راً إليهححا مححن زاوةححة ادلعنح  ،وىح مححا ةعنيحو
بالنتيجحة ادلعنح مححا ا لححو اللغححة عحن ااشحياء كيفمححا كانح وهبححذا ادلنظح ر فعلححم الداللححة ىح علححم ثححان
كما اعتربه شارال م رةا ،إال أن ادلعن ال ةعطحي للكلمحات ال ب اسحطة ااوليحة ،أي ب اسحطة اللغحة
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نفسها ،وال ب اسطة الثان ةة ،أي ب اسطة ااشحياء نفسحها ،بحل ةُعطحي ب اسحطة الثالثيحة ،أي ب اسحطة
الفكرة ال ىي ادل ض ع اخلاص للتداولية .والتداولية ىي علحم ق اعحد الت وةحل وىحي دراسحة الظحرو
الضرورةة لنال الداللة عن طرةق العتمات من عال إل آخر» (دول داال؛ ٕٗٓٓم؛ ٘ ٔٚو ٘.)ٔٛ
ةتلني شلا ذكر عن عارةف السيمياء ووظايفهحا أهنحا حدرس العتمحات يف ماتضحياهتا االنتماعيحة
والت اص ححلية وادلاصح ح دة تح ح س ححتنلع الدالل ححة الح ح كم ححن وراء ل ححك العتم ححات .ة ححا أن اإنس ححان
ةستفيد من العتمحات يف أق الحو وأفعالحو إةصحاال ادلعنح ادلحراد لاخحرةن ف ح «كلمحا فكرنحا فإننحا نظهحر
ضلححن أنفسححنا كعتمححة وىح ملححدأ سحيا د بححريس إلح الت كيحد أن يف كححل عمليححة الت اصححل ،انطتقحاً مححن
ن ىرىا االنتماعي ،كمن ال خصية .إن وع فكرةٍ ما عامة ةكمن يف داخلها ن ع محن او حدة
اانححاا إهنححا إذن شلاثلححة لل خصححية ،وبالفعححل ف حإن ال خصححية ليس ح س ح ی ن ح ع خححاص م حن الفكححرة
العامة .لكن ال خصحية ليسح بالت كيحد فحرداً ف فكارىحا ىحي محا ا ا لحو ىحي نفسحهاا ،أي محا ا لحو
إل ىذه اانا ااخری ال لد اآلن فاع من نرةان الةمن .فكل فكرة مهما كان  ،ىي عتمة،
وبااساس ىي لغة .مث إن معرفة ال خصية ل خصية أخحری حتم بحنفا الطرةاحة الح ةحتم هبحا وعح
ىذه ال خصية ب خصيتها ذاهتا .ففكرة ال خصية الثانية الح ىحي ال خصحية الثانيحة ذاهتحا حدخل
يف ال وع ال خصحية ااولح و حتم الرؤةحة إليهحا ملاشحرة ك ناىحا .ويف نفحا ال قح ةحتم اكت حا
التع ححارض بح حني ال خصح حيتني .وذل ححك نصح حي ك ححل م نح ح د :فك ححل م نح ح د ة ن ححد أي ةتفاع ححل م ححا
ادل ن دات ااخری ،وديتلك هبذه الطرةاة ى ةتو الفردةة» (دول داال؛ ٕٗٓٓم.)ٕٔ٘ :
ومححن ىححذا ادلنطلححق « ركححة الدراسححات السحيميايية علح أن كححل شخصححية ح اانححا أو اآلخححر ح ح ىححي
ص رة لل خو الل ری ادلتعدد ال ن ه وال خصيات ،واللا ث عن ذا و ال ا دة وى ةتو عحرب ىحذا
التعححدد .وةرصححد عح ِ
حامل الرم ح ز كححل بنححاء ال خصححية يف وصححفو اخلححارني والنفسححي ويف اختيحار اإسححم،
وال ظيفحة واالنتمححاء االنتمححاعي والثاححايف واإةحدة ل ني .وىكحذا شححلكة العتقححات بحني ال خصحيات
طمح إل ح فهححم ال خصححية مححن خححتال وظايفهححا وأفعاذلححا وم اصححفاهتا الداخليححة واخلارنيححة ،وحتدةححد
مساهتا وما ماهتا السيميايية» (مغراوي؛ ٕ٘ٔٓم.)ٛٙ :
كمححن أ يححة رواةححة عمالاححة ال ححماال يف اصححطفاء الححدالالت اخلاصححة امسححاء شخصحياهتا إةصححاال
أفكححار الروايححي الك حيتين إل ح الا حراء .وةححا أن «لكححل شخصححية يف الرواةححة ما مححات نسححمية وعاليححة
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ونفسح ححية وانتماعيح ححة ح ححنعكا يف ىيئتهح ححا وسح ححل كها وطلاعهح ححا وأختقهح ححا» (زتح ححدان؛ ٕٔٔٓم.)ٖٗ :
فلن ححدرس ال خصح حيات يف رواة ححة اعمالا ححة ال ححماالا دراس ححة سح حيميايية م ححن خ ححتال حتليح حل اانح ح ات
وااخرةن إل مساهتا اخلارنية والداخلية .ولتحايق ىذا ادلن د جي أن ة َفكك النو إل مااطا،
وحتح ححدد أمساءىح ححا العلميح ححة ،ومث علينح ححا أن نس ح حلِّع الض ح ح ء عل ح ح وظايفهح ححا وأفعاذلح ححا ومساهتح ححا الداخليح ححة
ُ
واخلارني حة .وىكححذا علينححا ّأال نغفححل عححن اسححم ال خصححية ومححا في حو مححن ادلك نححات الص ح ية ودالالهتححا
الصححرفية اهنححا ديكححن أن ك ح ن يف عتقححة مححا وظايفهححا السححردةة .وىكححذا صححل ال خصححيات أي
اان ات وااخرةن يف اا ل وااعم إشارات وعتمات تضمن ادلدل الت.
ملخص من رواية "عمالقة الشمال"
رواةححة اعمالاححة ال ححماالا لنجي ح الكححيتين ،تح ح ّدث عححن م سححاة مسححلمي نيجرية حا يف ال ححماال ،عححن قلايححل
اذل سححا ادلسححلمني والغححةو الثاححايف وادلحؤامرات الححدايرة ح ذلم وزلححاوالت التفرةححق بيححنهم وبححني الالايححل ااخححرى يف
نيجريةحا وقححد التححةم ادلؤلححف ح ح صليح الك حيتين ح ح التةامححا دقيا حاً يف عرضححو للححدقايق التارخييححة ذلححذا الص حراع خبلفيا ححو
دور ىح ٌحام يف قتححاال
وأسححلابو .اعثمححانا وى ح ةعتححرب ح ح اانححا أو الححذات ح ح ال خصححية الرييسححية ذلححذه الرواةححة .ولححو ٌ
العدو والدفاع عن مسلمني قليلة اذل سا يف احلحرب الح شحنها إةرونيسحي انحل االنفصحاال يف جحاال نيجريةحا.
باإض ححافة إلح ح احل ححرب ض ححد ااع ححداء ك ححان عثم ححان ةس ححافر إلح ح م ححدن نيجريةح حا ادلختلف ححة وةح حدع الن ححاس إلح ح
اإسحتم .وىدفححو ىح االحتححاد بحني ال ححع النيجححري وخاصحة ادلسححلمني وااهححاد لل صح ال إلح احلرةححة وال ححدة
والعدالة ت ةفاحد ادلسحتعمرون الاحدامي وااحدد مصحاحلهم .ن حاطات عثمحان أمينح ال اتصحر علح سحا ة
ادلعركة بل قد َ َرقَو لذعة احل لفتاة مسيحية ُسمي اناماكاا ويف النهاةة دتََكن من الحةواج هبحا وىحذا دليحل
عل أن ادلؤلف ةعن باخلتفات العاايدةة وةسعي إل حتاق ال دة ال طنية.
ىنححاق شخصحيات معارضححة يف ىححذه الرواةححة (اآلخححرون) ومححن أ هححا ىح اااب ح ما ،وقححد رسححم
ادلؤلف لاب م وى مل ِّر مسيحي ص رة سللية منفرة.
حري أ ححداث الرواةححة إلح معانحاة شححع نيجريةحا مححن االر لححاق يف الح طن و ححلا عححدد كلحري مححن
الرنححاال أ لححلهم مححن ال ححلاب وزتلححة ااقححتم ،الححدم ادلحراق ححدراً وظلم حاً ،وىححم ة ححعرون بالض حيق ان
ااةدي ااننلية لن نق نيجريةا عيش يف ستم ،ويف نيجريةا ثروات ىايلة ،واحلما من ال حع
ةتطاول ن يف اللنيان ودير ن ،واانان الذةن ةكمن ن وراء ىذه ادلؤامرات ةلعل ن ةصاير ال طن،
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وةرمس ن الطرةق إل اذلاوةة واالهنيار ،لاد ذاقح الحلتد طعحم الحدماء وجتربحة االناتبحات ،وىكحذا أ حداث الرواةحة
ححدور متداخلححة مححا اا ححداث السححاباة ح ال نهح د ادلححؤمنني اجملاىححدةن الحذةن ةتمتعح ن بعةديح ٍحة أقح ی مححن احلدةحد
وأقح ی مححن النححار؛ وىححم :عثمححان (بطححل الرواةححة) ،وال حيخ علححداه (رفيحق عثمححان يف ر ت ححو إلح النح س واإةلح
واحلحرب) وعلححدالر يم (صححدةق عثمححان وىح إنسححان صححايف الالح وذو ذكحاء فطححري) وسححعيدة (ناماكححا السححاباة
وع ياة عثمان أمين ) وىم رتيعاً ةلتا ن عند ىد وا د ،أال وى ملُ جل نيجريةا وحترةرىحا محن الاهحر الظحامل
ال اقا عليها وحتاق احلرةة وال دة والسعادة لكافة ال ع النيجريي بغحل النظحر عحن لح ن ب حرهتم وعنصحرةتهم
ت ةتحرر شع نيجريةا من براثن االستعمار والتل ري وأذناهبما؛كإةرونسي (قايد اايش و اكم عسكري يف
جاال نيجريةا) ،ااب م (مل حر إصلليحةي ةعحيش يف إ حدی قحری اإةلح ) ،الحدكت ر ىانيمحان (طليح مست حف
ل ححريي)؛ ون ح ر (صححدةق عثمححان يف بداةححة الرواةححة وملغ ضححو يف أثناءىححا ،لتعاونححو مححا السححلطات الظادلححة وسححعيو
بااشح ار وسحا طو يف ال ححرق الاحذر) .ةتّسححا ىنحا مفهح م ااآلخحرا لي ححمل ادلختلحف بالنسح واالنتمحاء الاللححي
و ِ
ي .مكان الرواةة :دولة نيجريةا االحتادةة ،وزمنها :الفنة من عام ٜ٘ٔٙم ت ٜٓٔٚم.
َ
الع َاد ّ
شواىد تطبيقية
بعد ما أسلفنا الا ال نظرةحاً ح ال االسحيمياييةا ،وكيفيحة حتليحل ال خصحيات ح ح أي اانح ات وااخحرةن ح
مححن ال نهححة الس حيميايية وبعححدما أرتلنححا الكححتم يف التعرة حف برواةححة اعمالاححة ال ححماالا نا ح م فيمححا ةلححي
بتليني ش اىد طلياية من سيمياييات اعن انا الرواةة وشخصياهتا من ااان اتا واااخرةنا.
سيميائية عنوان الرواية

«إن العن ان أو علم العن نة قد دا يف ادلااربحات السحيميايية احلدةثحة أساسحاً مهمحاً وأداة إنراييحة يف
وة حل ال ححنو وقيم ححو الداللي ححة .وذل ححك باللح ححث ع ححن ال ظيف ححة العتياي ححة م ححن العن ح ان وم ح ال ححنو،
فالعناوةن ذات وظايف رمةةة م فرة بنظام عتمحاي داال علح عحامل محن اإ حاالت ،ربطهحا عتقحة
ندلي ححة بالنصح ح ص» (ب س ححاطة؛ ٕٕٔٓم .)٘ :و«العنح ح ان ىح ح أوال مثح حري سح حيميايي يف ال ححنو يح حث
ةتمركة يف أعته وةلث خي طو واشعاعا و فيو» (مغراوي ،فاطمة؛ ٕ٘ٔٓم.)ٗٗ :
أما عن ان الرواةة ح عمالاة ال ماال ح جي ِّسد ن اً شعلياً؛ ان ونهة من ونهات ادلعاين ال ضعية
حدال علح ح ااح ح ر ،والال ححة والظل ححم (الفراىيح حدئٗٔٓ ،ق؛ ج ٕ .)ٖٕٓ :وادلس ححلم ن أي
ل ح ح اعمل ححقا ح ّ
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اان ح ات ةعححان ن يف ىححذه الرواةححة مححن ظلححم االسححتعمار وقلححة ادلعححاش .وأةض حاً ال ححماال ى ح اقل حيم مححن
أق ححاليم نيجرية ح حا سح ححكن في ح حو قلايح ححل اذل سح ححا ادلسح ححلمني« .ةنك ح ح العن ح ح ان مح ححن كلمت ح حني :اعمالاح ححةا
واال ححماالا؛ فالكلمححة ااولح رتححا كسحري علح وزن مفاعححل والتححاء للملالغححة والتكثحري والتضححخيم»
(احلمداويٕٓٓٔ ،م .)٘ٓ :والكلمة الثانية اسم مفرد ،وةت حظ أن ااملحة ادلك نحة للعنح ان اخلحارني
امسية تك ن من امسني .وأصل ىذه ااملة زلذو والتادةر :ىؤالء عمالاة ال ماال .وةرد العنح ان
يف شححكل رتلححة امسيححة للتارة حر واإثلححات قصححد كي حد مضححم ن الححنو وةا ح م ىححذا العن ح ان يف بنيتححو
العرفي ححة علح ح اام ححا بح حني اإفح حراد واام ححا والتعرةح حف ،ان ى ححؤالء العمالا ححة رت ححا معروفح ح ن وأق ةح حاء
ُّ
حدال علح االحابرة
سياهرون ادلهانر .وأما استناداً إل ال نهحة ااخحری محن معحاين االعمحتقا الح
حدال الرمححة لح ح اعمالاححةا عل ح فكححرة الا ح ة والصححم د ال ححدةدةن
(الفراىي حدئٗٔٓ ،ق؛ ج ٕ .)ٖٓ :فيح ّ
اللذةن ةطر هما الكيتين يف الرواةة وةفضح طمح ح اااخحرةنا أي ادلسحتعمرةن اانانح  ،وةح
ةااومة ااان اتا أي ادل اطنني ادلسلمني ااشداء .إن اختيار ىذا اللفظ ب صفو عن اناً ةنفت عل
دالالت ر لححة و نيححة باإحيحاءات ادلتن عححة والح منهححا :ادلسححلم العححرص يف صحراعو مححا احتححل الغاصح
البححد أن ةك ح ن مصححح باً بال ححجاعة وعل ح ه أن ةسححتخدم الا ح ة يف الححدفاع عححن شححرفو وعة ححو وأال
ةرض ادلهانحة والحذال أبحداً وعلح ه أن ةح ص الضحيم وادلهانحة والصحف  .ومحن ىحذا ادلنطلحق ةرسحم لفحظ
اعمالا ححةا ص ح ح رة إجيابي ححة لان ح ح ات وإيل نانله ححا جي ِّس ححد  -ح حري ملاش ححرة ح ح ح ص ح ح رة س ححللية لاخ ح حرةن
احتل ،احلرةو ،ال ي ،اليا ي (زتدان؛ ٕٔٔٓم.)ٔ٘ :
وةص ِّرىم يف ص رة العدوّ ،
و«ةححا أن اختيحار عنح ان الححنو اادص ال ةحتم بطرةاححة اعتلاطيححة أو عسححفية وإهححا جيح أن ةكح ن
بينححو وبحني الححنو عتقححة نححا م وانسححجام يف إطححار داليل كل حري ةسححتاط كححل التمححثتت والس حياقات
حداال اجححاالا يف ىححذه الرواةححة ةرمححة للمح طن احلح ب وادللجح
النصححية» (مفتححاح ٜٔٛٚ ،م .)ٕٚ ،ٖٚ :فح ّ
العةةححة فلححم ةضححف الروايححي إل ح اسححم اجححاالا مححا ةعينححو ،فلححم ة حذكر وال أضححفي إلي حو نعت حاً ديي حةه وى ح
ةتّصف بالصفات اإجيابية ان أ ل ساكنيو ح ح أي اان ات ح ح متصف ن بتلك الصحفات .إذ ةكح ن
«مححن ب حني وظححايف للمكححان يف الححنو الروايححي الك ححف عححن ااثححر الححذي ةنكححو يف سححل ق اإنسححان
و صرفا و و طلعا و وطم ا و فضت عن التعرةف بال ضحا النفسحي واالنتمحاعي لسحاكنيو» (مفتحاح،
 ٜٔٛٚم .)ٖٓ :فا ححاال الكح حيتين اال ححماالا وأ ف ححل م ححا سح ح ی ى ححذا اللف ححظ م ححن االا ححاب والنعح ح ت
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واانساب ،لثاتحو بح ن ىحذا اللفحظ كحا ليكح ن العنح ان يف الرواةحة ،فيعحر الاحراء محثافهم وادللتحدئ
مححنهم ادلضححم ن مححن ىححذه الكلمححة (طليمححاتٔٗٔٙ ،ق .)ٗٛ :كمححا أسححلفنا الا ح ال ححربز أ يححة رواةححة
عمالاححة ال ححماال يف انتاححاء الححدالالت اللفظيححة اخلاصححة امسححاء أبطاذلححا وإن «انتمححاء ال خصححية إل ح
حية مححا و سححميتها باس ح ٍم مححا أو ِ
قض ح ٍ
ومسهححا بعتمح ٍحة مححا ل حيا مححن قلي حل الصححدفة وإهححا ة ح ي عححن قصححد
وإرادة» (بادةنححده؛ ٖٜ٘ٔش .)٘ٗ :مححن قلححل الكا ح وةع ح ّد اإسححم أو مدل لححو اللفظححي مححن اادوات
ال ة ظّفها الكا لتادمي أفكاره ،وأ اسيسو إل ادلتلا  .ومن ىذا ادلنطلق ضلاوال يف ما ة ي أن
نسلِّع الض ء عل سيميايية أمساء ال خصيات من اان ات وااخرةن يف رواةة اعمالاة ال ماالا.
عثمححان :عثمححان ةتكح ن مححن ححرو «ع ،ث ،م ،ا ،ن» .و«الفح نيم عنححد علمححاء الصح ت ىح و ححدة صح ية
قحادرة علح التفرةحق بحني معحاين الكلمحات .والفح نيم مل ةكحن ذا قيمحة لغ ةحة ،بحلكانح لحو قيمحة إشحارةة وبعححد داليل»
(وىي ح ؛ ال ححا )ٔٙ :لكححل مححن ىححذه احلححرو دالالت خاصححة؛ فحححر الع حني ة ح بالفعاليححة واإش حراق والظه ح ر
والسمّ  .والصفة الغاللة عليو ىي :ال دة والفعالية أو الظه ر والعتنية،كما زتل يف بعل اا يحان ادلعنح الصحفاء
والناححاء والضحياء (علححاسٜٜٔٛ ،م .)ٕٔٔ :وأمححا ةححری سححن علححاس حلححر الثححاء صححفاتكح :الرقححة ،واإ اطححة واللحني.
بينما ر ادليم ة بذات اا اسيا اللمسية ال عانيها ال فتان لدي انطلاقهمحا علح بعضحهما بعضحا ،محن
اللي نححة وادلرونححة والتماسححك مححا شححيء مححن احلح اررة .امححا االححف عنححدما اححا يف ال سححع ةةحد يف خاصححية االمتححداد زمانحاً
ومكاناً (ادلصدر نفسو .)ٜٙ -ٙٓ :وإن اإحياءات الص ية يف الن ن مسحتمدة أصحتً محنك هنحا صح ا ىيجانيحاً ةنلعحث
محن الصححميم للتعلحري عفح الفطحرة عحن اامل العميحق (ىنححاءٕٖٓٔ ،م )ٕٙ :وىكحذا فححإن الروايححي الكحيتين باختيحاره اسححم
عثم ححان لل خص ححية الرييس ححية يف الرواة ححة راح ةع ح ِّحرب ع ححن قح حيم إش ححارةة إجيابي ححة وأبع ححاد داللي ححة سح حيميايية عدة ححدة خلات ححو
الف نيمححات .ال خصححية كتسح مححن نحّحراء امسهححا دالالت ووظححايف انتماعيححة وأةدة ل نيححة ،ان اسححم ال خصححية
عم ما« :إحياء من ش نو إنارة نان يف الاصة ،وأ يانا قد ةلم إ طابق ما ال ضعية النفسية أو االنتماعية أو
الفكرةة ذلحذه ال خصحية ،وعثمحان يف ىحذه الرواةحة ةاحدم يف صح رة ادل حرقة ،وىح النمح ذج الل حری ادلح خ ذ محن احليحاة
جسد فكرة أو ادلعن أو رم اةً لايمة إنسانية ،التا فيها أو ختذلا
ال اقا ةنطلق يفكل يا و من الرؤةة اإستمية في ِّ
ادللادئ السامية والاحيم اإنسحانية الرفيعحة وةرمحة إلح قحيم احلحق واخلحري والفضحيلة وةصحارع نةوا حو وضحعفو وىح اه بالطرةاحة
الطليعية وعل ض ء معطيات النبية اإستمية» (خليفةٕٔٗٛ ،ق .)ٔٓ :إن الصفات ال دتتحا هبحا عثمحان يف ىحذه
الرواةة قد رمس لو ص رة اانا ال ك ن يف أوج ازدىارىا.
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ال حيخ علححداه« :ادلعححاين ال تحححدد فاححع بححالايم التجرةدةححة العامححة ادل ححار إليهححا يف الا ح اميا
وادلعجمات ،بل حتيع بكل كلمة ظتال من ادلعاين النفسية والعاطفية ادلختلفة ،و كسلها أل اناً من
اا اس حيا وااخيل ححة دتث ححل قيمته ححا التعلرية حة (زوة حنٜٔٛٙ ،م .)ٜٕ :وال ححيخ عل ححد اه :ى ححذا االس ححم
مرك ح إضححايف ،ةت ح لّف مححن االسححم ادل ص ح اال حيخا ،ولفححظ اعلححدا ادلضححا إ ااها .وىححذا
النكي ح اإضححايف ة ح علححن أن ىححذه ال خصححية الدةنيححة ذلححا ماححام يف ال سححع االنتمححاعي« .إ ّن
ادلادة :ى من ةك ن مسنّاً ما ال قحار والكحرب ولح عنحد أىحل بيتحو .وىحذا ىح
ااصل ال ا د يف ىذه ّ
الفححارق بينهححا وبححني ال ححي والعج ح ز وادلسح ّحن والكهححل :فححا ّن النظححر يف ال ححي إ نهححة االخححتتط
والت ّ
ادلسن ا زةادة ّ
غري ،ويف العج ز إ نهة العجة ،ويف ّ
السن ،ويف الكهل إ نهة دتاميّة النم ّ
والرش ححد .وك ح ّحل م ححن ى ححذه االف ححاظ ةس ححتعمل ب ححالنظر إ ى ححذه ااه ححات .فال ححيخ ص ححفة كالص ححع
حدال علحن ىحذا الايحد :اسحتعمالو
والكهل ،ةطلق علن من كان مسنّاً ولو وقار عند أىلحو أو ق محو .وة ّ
وةدال علن ذلك أةضا :استعمالو يف الارآن الكرمي يف ادل ارد الّ ةت ظ فيها
ةعىن الرييا وادلعلّمّ .
حنو
ىذا الايد ،أي ال قار وال خصيّة» (مصحطف ئٖٙٛ ،ش؛ ج .)ٖٔٙ :ٙكمحا أن كلمحة اعلحدا ّ
علن ا ِإنسانّ ،راً كان أَو رقيااً ،ةُ ْذ َى ُ بذلك إِ أَنو مرب ب للارةو ،وى اخلاضا لربو ادلستسحلم
ادلْناحاد اَمححره (ابححن منظح رٔٗٔٗ ،ق؛ جٖ .)ٕٚٗ :،ان العلححادة اةححة اخلضح ع ،وال سححتحق إال بغاةححة
ُ
اإنعام ،وذلذا ال جي ز أن ةعلد ري اه عال (العسحكرئٗٓٓ ،ق .)ٕٕٗ :أمحا إذا انتالنحا إ اللُعحد
ال ححداليل والت ححداويل ،نس ححتنت أن الكح حيتين ق ححد وظ ححف دالالت ووظ ححايف انتماعي ححة أةدة ل ني ححة يف
اختيار اسم ىذه ال خصية و ك ن يف عتقة ما وظايفها السردةة .ومحن مث ةتمتحا ال حيخ علحد اه
(ادلمثححل لانححا) يف ىححذه الرواةححة بسححمات رفيعححة رفعححو إل ح ماححام الا ّدةسححني« .فه ح ش حيخ ص ح يف لححو
مكانتو بني مرةدةو ةهرع إليو ادلكروب منهم علو جيد لدةو الطم نينة واالستارار النفسي .إنو ادلعن
ةهمة الدع ة ون رىا بني مناطق الالايل النيجريةة يف اان ب ال مل ةصلها دعح ة اإسحتم وحتاصحرىا
يف ال ق ح نفس حو زتححتت التل حري الصححلييب» (خليفححةٕٔٗٛ ،ق ٖٕ :و ٕ٘) .وى ح ةنفححت عل ح اان ح ات
وةاححف إل ح نححانلهم يف ك ح ارث احلي حاة وال خي حا مححن ىيمنححة العححدو واضححطرام احلححرب؛ إذ ةححری ادل ح ت
مر لة إل الدار اللاقية وةذكر اان ات ب ن الااىر ى اه وعل اإنسان أال ةك ن إال علداً ه.
ااب ح م« :لالفححاظ كمححا للعلححارات ظححتال خاصححة ةلحظهححا احلححا اللصحري ينمححا ة نححو إليهححا
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انتلاىححو ،و ينمححا ةسححتدع يف خيالححو صح رة مححدل ذلا احلسححية» (سحيد قطح ؛ ٜٜٓٔم .)ٕٗ :ويف رواةححة
حاه لاح ُ ااابا الححذي قححد أُطلِححق علح شخصححية ااب ح م ،دلححا لححو
اعمالاحة ال ححماالا ،ةلفح االنتلح َ
م ححن ط ححابا أبح ح ي وس ححلط ي وحييح حل داخ ححل السح حياق النص ححي علح ح التفح ح ق والس ححلطة و ححدخل ى ححذه
ال خصحية ح ح ادلمثلحة لآلخححر ح ح يف عتقححة صحراع محا اانح ات .كانح شخصححية ااب ح م وىح مل ِّ ححر
مسيحي مندرلة يف اجملتما و كل نةءاً ي ةاً فيو .ااب ح م ىح منحدوب االسحتعمار يف نيجريةحا
ة حتكلم مححن مركححة الا ح ة ،كلما ححو عححي أن اارض أرضححو ،ةح ِ
حدىش ااب ح م ادلتلا ح يف ىححذا ادل ححهد
ُ
ِ
بنظر ححو الدونيححة لانححا ،و«لعححل ص ح ةر اخلطححاب السححردي دلنطححق االسححتعتء ،الححذي ةسححم شخصححية
اآلخر ة كل علرياً أو دتثيتً لسل كها إزاء ريىا من ال خصيات الروايية ،إذ كثر اامل السحردةة
ٍ
دالالت ُظ ِهحر عالاحات الحنو السحردي محا سح اه
حكل عتمحةً دالحةً حتمحل
يف النص ص الروايية ،لتُ َ
مححن النص ح ص الثاافيححة ،و حري إل ح ال ححروط التارخييححة ،واالنتماعيححة ال ح ُس ح ِهم يف ححكيل وع ح
الذات لنفسها وللعامل من ذلا» (عمر ةسري؛ ٖ٘ٗٔق .)ٛٚ :ومن ىحذا ادلنطلحق ة حري الكحيتين يف
الرواةححة إل ح عص ح ااب ح م وشححع ره بالف قيححة إزاء حريىم مححن اامححم واحلضححارات ،فاححد نححاء يف
اره ما عثمان – ادلمثل لانا  -ما ةؤكد ذلك« :نظحر إلح علحدالر يم يف اجئحةاز وقحاال :الفحارق
احلضححاري بيحي وبيحنكم ديتححد إلح قححرون .مث اسححتطرد يف بححرود :لاححد نئنححا ىنححا لححنعلِّمكم كححل شححيء...
الصحناعة ،الةراعحة ،وااغرافيحا ...والححدةن ...ضلحن أسحا ذة ...لححك ىحي احلاياحة» (الكحيتينٕٓٓ٘ ،م:
ٖٓ) .وةا أن «ااص ات يف جتاورىا و اكلها نت يف النهاةات دالالت معينة قد ال ةفص عنها
ااابا ،فيسححما ادلتلا ح كلمححة ا ح ما
الححنو ملاشححرة» (ب سححاطة؛ ٕٕٔٓم ،)ٙ :فححا حلَ َا لف ح ُ
ظ ا ح ماَ ،
فيخيل إليو نرسو ال دةد؛ شدة الصراخ ادلختلع ذي الدوی من كحل مكحان ،ادللفح ظ محن نحانر
مكتظححة بححالنربة ال ححدةدة الكرةهححة وىكححذا قححد عل ح َحر الكحيتين عححن أبعححاد دالليححة سحيميايية سححللية ذلححذه
ال خصية باستخدام ظتال االسم ونرسو.
علد الر يم :إن الروايي قد ة ظِّف ما الت صرفية يف انتااء أمساء شخصيا و ،وحيمل دالالت ورم ازً عل
أمساء ال خصيات باستخدام الصيغة الصحرفية اخلاصحة .فادلا لحة الصحرفية تمثحل ىنحا يف صحفة االحر يما .والحرِ ي ِم
فعلي فيو معىن ادللالغة للصحفات الدايمحة الثابتحة» (دروةحش ٘ٔٗٔق .)ٜ :ومحن مث
صيغة «فعيل دال علن وصف ّ
حتيل ىذه الصيغة داخل السياق النصي الروايي علن الرزتة وال فاة .ومن ادلت قحا أن تحي لحو الفرصحة علح بنحاء
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عتقة م رقة ما اآلخر ادلختلف .فعلد الر يم ةادم يف ص رة م رقة وةرمة إل قيم احلق واخلري والفضيلة .ومن
ىذا ادلنطلق نری ص ةر احلح ّ بحني علحد الحر يم وصحدةاو عثمحان ونحدرق صح رة ال حفاة بينهمحا وال حع ينمحا
«سححا ار معحاً دعححاة إلح دة حن احلححق يف رلاىححل الغابححات وأعمححاق ادلنححاطق الناييححة ةح مححن إ ساسححهما بادلسححؤولية
ووعيهمححا ل انلتهمححا ضلح حري ادلسححلمني» (العحرةي؛ ٕ٘ٗٔق« .)ٕٖٔ :فححالكيتين ححرةو كححل احلححرص عل ح أن
ننم ىذه ال خصية عن ادلعاين اللط لية اإستمية ضحرب ب سحلاهبا يف عمحق العايحدة الثابتحة ،واإديحان العظحيم
الاادر عل ادمي مثل ىذه النماذج اإنسانية يف ىذا ادلاام» (خليفة؛ ٕٔٗٛق.)ٖٔٛ :
ومضححافاً إل ح ذلححك نححری يف الرواةححة؛ ححؤدي النكيليححة االمسيححة ل خصححية علححد الححر يم إحي حاءً رمةة حاً
دلاىيحة ال خصحية وك هنحا شلثلحة للناحاء الفطحري ومؤمنحة بالحدور الكلحري ادللاحي علح عا اهحا يف مهمتهحا
فإهنححا ح الداللححة اللفظيححة باضححية الكا ح مححن وراء ىححذه ال خصححية ،ي حث اإدي حان
اإنسححانية ّ
والعمل اااد واإ ساس باالنتماء إل رلتما الارةة (علد اخلالق؛ ٕٓٔٓم.)ٖٖٛ :
ظ وا ح ٌد برسححم ص ح رة شاخصححة ،وىححذه خط ح ة أخححری يف
حتال لف ح ٌ
ناماك حا (سححعيدة)« :قححد ةسح ّ
ناسق التص ةر وادلعن  .خط ة ةةةد من قيمتها أن لفظاً منفرداً ى الذي ةرسم الص رة ،ارًة جبرسو
الح ححذي ةلاي ح حو يف ااذن ،و ح ححارةً بظلح ححو الح ححذي ةلاي ح حو يف اخلي ح حاال» (سح حيد قطح ح ؛ ٜٜٓٔم .)ٗٓ :أطلح ححق
الكيتين امسني سلتلفني عل شخصية وا دة فهي ُمسِّيَ بح اناماكاا قلل اعتناقها اإستم ُ
ومسِّيَ
بح اسعيدةا بعد دةنها و ُّرفها باإستم .قد عرب الكيتين باستخدام اارس والص ت والظل عن
أبعححاد دالليححة وس حيميايية سلتلفححة المس حني سلتلفححني ل خصح ٍ
حية وا ححدةٍ .حتمححل ناماكححا ادلمثلححة لاخ حرةن
وسححعيدة ادلمثلححة لان ح ات نرس حاً وظ حتً سلتلفححني .إن اللسححان ةلفححظ اناماكححاا بتعثُّح ٍر وبتخححلع ت ح
ةصل بلعء إل ختامها؛ يف ني ةلفحظ اسحعيدةا بطتقحة يف نح محن السحعادة تح ةصحل بسحرعة
إل هناةتها .ومضافاً إل ذلك ر اايم يف ناماكا «ص و انفجاري ة بالاساوة والصتبة
واحل حرارة واخل ح نة» (عل ححاس؛ ٜٜٔٛم .)ٔٓ٘ :وأن ححر الك ححا يف ى ححذا االس ححم «ص ح و شلط ط حاً
سلف حاً بححو وقلحيتً مضححغ طاً علي حو حيحاكي ص ح ت ا تكححاق اخل ح باخل ح وصح و يف ىححذه احلححاال
ة ح ب ححيء مححن اخل ح نة واحل حرارة والا ح ة والفعاليححة ،فإنححو ة ح بالضححخامة واالمححتتء والتجمي حا
(ىناء؛ ٖٕٔٓم .)ٕٗٔ :ول ملنا الصفات السللية ال حلا ب خصية اناماكاا ل ندنا ناسااً
شدةداً بينها وبني صفات لحك ااصح ات« :ناماكحا ىحي نيجريةحا اانح ب التىحي ادلتمحةق ادلنطلحق
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يف رلحاال ال حه ة والعربححدة ،السحاقع بحني بحراثن الغحدر واخليلححة الحذي بحاع نفسححو لل حيطان» (الكحيتين،

ٕ٘ٓٓم .)ٕٓ :أمحا ححر السحني يف سححعيدة ةحدال علح السححعة واللسححطة محا حري ختصحيو .والسحني
أخححذت ب ححكل عححام معححاين الرقححة ،والستسححة واالمتححداد بححاالنةالق عنححد أىححل اللغححة .وىكححذا حلححر
العني يف سحعيدة صحفات إجيابيحة ك ح «الصحفاء ،والناحاء ،وادلرونحة» (ىنحاء؛ ٖٕٔٓم .)ٕٜٚ-ٕٖٓ :وىحا
ى اختت فا ش آخر بني ناماكحا وسحعيدة ،ةحا أن لفحظ سحعيدة ةنتمحي إلح ادلعجحم اإسحتمي
ادل ن س يف ني ناماكا نتمي إل ادلعجم ااننيب الغرة .
ويف الرواةة ةح ي ادلحدل ال اللفظحي لل خصحية كحدليل علح ار لحاط ال خصحية بحال اقا وك هنحا علحري
عن ححو وع ححن ادلتغح حريات الح ح أص ححابتو (عل ححداخلالق؛ ٕٓٔٓم .)ٖٖٛ :وق ححد نع ححل الكح حيتين س ححعيدة ذات
ض ر اقتصادي وانتماعي وقد حت ل إل شخصية فاعلة ون طة وإجيابية.
ن ر« :ذتة رلم عة محن الحدالالت السحيميايية الناجتحة عحن عتقحة الحداال بادلحدل ال ،أو عتقحة اسحم
العلححم ال خصححي ةسححماه يف الرواةححة ،ومنهححا ىححي داللححة ادلفارقححة؛ عتمححد داللححة ادلفارقححة علححن ثلي ح
التناقل بني اسم العلم ال خصي وأفعالو ال ظايفية ،أو الت شري إ ون د صفات وأفعحاال عحاكا
االسحم ال خصحي يف كحل إحياءا حو الدالليحة (زتحداوي؛ ٕٕٔٓم .)ٖٓ :ومحن مث ،فاسحم انح را يف ىحذاه
الرواةة ال دي بصلة إ الصفات اإجيابية ،قد ص ره صلي الكيتين بصفات ذات دالالت سللية
ومنفححرة« .إذ ى ح ةححرفل العاي حدة اإذليححة وةلهححث وراء فلسححفات فكرةححة منحرفححة» (خليفححة؛ ٕٔٗٛق:
ٓٔ) .فاام الكيتين بتعرةف نح ر با لحو« :ىحة نح ر كتفيحو يف اسحتهتار وقحاال :أنحا أشحرب ...وأعاشحر
النساء وااميا ةعرف ن ذلك» (الكيتينٕٓٓ٘ ،م.)٘ :
ويف رواةات الكيتين االنتماعية ،جيئ الرمة عامتً أساسياً يف صيل الفكرة و كيد السخرةة
مححن ال اقححا ادلحؤمل ،يحث ةلححدو اسححم ال خصححية قرةلحاً إلح ذلححك االجتححاه (علححد اخلححالق؛ ٕٓٔٓم.)ٖٕٛ :
ومن ىذا ادلنطلق قام الروايي بتعرةف شخصية ان را ةصفو قايتً« :ىة رأسو يف سخرةة وقاال :أنحا
ح ي أنسحاد أنحدادي
رلرد ضايا ...حةةن ...بحت عمحل ...ح ي سحياط نسحدي كمحا كانح
ال ححذةن ك ححان ا ة حححن ن كاحلي ان ححات يف الس ححفن إل ح ال ححدنيا اادة ححدة ...ى ححذا أن ححا وى ححذا ى ح ش ححعيب»
(الك حيتينٕٓٓ٘ ،م .)ٗٔ :ومححن خححتال شخصححية ن ح ر صلححد ااثححر النفسححي واالنتمححاعي الححذي سححللو
الفار ادلادي والفكري وكيف نعحل الفاحر شخصحية نح ر حري مهحتم باضحاةا ااسحرة واجملتمحا والح طن
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ونعل شخصيتو ىام ية منفرة» (العحرةي؛ ٕ٘ٗٔق .)ٔٓ٘ :كحان نح ر صحدةااً زتيمحاً للطحل الرواةحة ح ح
عثمان  -ولكن قد فرق بينهما عدم ملاال و بالعايدة وأم ر اامة وال طن.
ىانيمح ححان :كمح ححا أسح ححلفنا الا ح ح ال إن ااص ح ح ات ح ححؤثحُِّر يف قضح ححية التل ّاح ححي ،فهح ححي هتيِّح ححئ ااذىح ححان
و ستاطلها ،والص ت واارس وسلرج ليد ر اذلاء يف ىانيمان ةتيم وظيفة ىانيمان السحردةة؛
إذ ة حري إل ح اإجئ حةاز والا ححل  .ومححن ىن ححا ة ححری س ححن علححاس «أن ص ح ت ححر اذل ححاء باىتةازا ححو
العمياة يف باطن احللق ة أوال ما ة باالضحطرابات النفسحية» (علحاس؛ ٜٜٔٛم .)ٜٕٔ :فحإن
ادل قححا ادلمتححاز دلخححرج ححر اذلححاء قححد نعححل اىتةازاهتححا الص ح ية أكثححر عرضححة للت ح ثر ادللاشححر ةختلححف
االنفع ححاالت ،ال ح جت حيش يف الص ححدر م ححن ححدة وقس ححاوة أو ححةن وأس ح  ،أو هتك ححم وس ححخرةة ورق ححة
وش ح ححفافية (ىن ح ححاءٕٖٓٔ ،م .)ٕٕ٘ :وىك ح ححذا لالف ح ححني واليح ح حاء ادلس ح ححتخدمة يف ىانيم ح ححان دالالت .إن
دال علح االنفعحاال ادلحؤثر
االف :الرنل احلاري الضعيف ،واالف الرنل الفرد .وأما صح ت اليحاء فيح ّ
يف الل اطن كما وصفو العتةلحي (العتةلحي؛ ال حا« )ٕٔٔ :وإذا حتحرق محا قلحل اليحاء السحاكنة بالكسحر،
عمحا يف صحميم
فإهنا عطينا ص رة احلفحرة العمياحة والح ادي السححيق لت ّ
حف لنحا اليحاء يف ىحذه احلالحة ّ
االنسان أو ااشياء من اخلصايو ادلت صلة فيهحا» (علحاسٜٜٔٛ ،م .)ٜٜ :وال شحك أن انتاحاء اسحم
اننيب ري إستمي لتسحمية ىحذه ال خصحية وا صحافها باابعحاد الدالليحة السحيميايية ادلحذك رة أعحته،
ةرم ححة إل ح ندلي ححة العتق ححة بين ححو وب حني اان ح ات وة ح ب ححاالختت والنف ح ر الس حححياني وادلت ص ححلني
(علححداخلالق؛ ٕٓٔٓم .)ٖٖٛ :و ح ي شخصححية ىانيمححان يحث الحربع بحني الفسححاد الظححاىر وبحني رمح زه
اللاطنيححة ال ح حتركححو رمححة إل ح انتصححار ادللححادئ الةايفححة والفاسححدة يف رلتمححا هت حاوت أركانححو وناض ح
مفاىيمو الفكرةة (العحرةئٕٗ٘ ،ق؛ ٖٖٔ) .ومن ىذا ادلنطلق قام الكيتين بنسحيم صح ر و يف صح رة
ال يطان دلا فعل من عذة وخدعة جتاه اآلنسة ناماكا.
نانس ح ن إةرونس حي :إن الك حيتين قححد اختححار امس حاً أننلي حاً ذلححذه ال خصححية ،وجيعلححو سلتلف حاً عححن
اان ات ومتزلهم دلا لو من طابا الغرابة وإ التو إلح السحلطة .واصحطنا الكا ح شخصحية ليعطحي
مح ححن ختذلح ححا انطلاع ح حاً معين ح حاً ةاصح ححده فال خصح ححية كتس ح ح مح ححن خح ححتال امسهح ححا دالالت ووظح ححايف
انتماعية وأةدة ل نية .ومن ىنا ضلن صلد يف قصة عمالاة ال ماال نانس ن اةرونسي الذي ةح
للاححارئ بالعححدو ال ححي يف االعتاححاال والتعححذة بطرايححق سلتلفححة ومتعححددة وإ كامححو الالضححة عل ح
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ما ححدرات نيجريةح حا واس ححتغتال م اردى ححا وخرياهت ححا (العح حرةئٕٗ٘ ،ق .)ٖٓ٘ :ولا ححد كانح ح الس ححلطات
االسححتعمارةة عححر أهنححا أمححام ركححة سياسححية ن عيحة اسححتطاع أن ناححذ بسححرعة و كمححة إلح رتي حا
ااوسحاط ال حعلية ودتكنح محن ن حر الح ع الححتزم احر اامحاىري ال اسحعة إلح العمحل الثح ري جبميحا
أن اعو ومن اقناعها باإقدام عل التضحية الاص ی يف سحليل اسحنناع االسحتاتال الح طي الكامحل
(ال حةبريی؛ ٜٜٜٔم .)ٚٗ :ومححن ىنححا مل ة حنق إةرونسححي وعصححابتو أ ححداً دون عاححاب ،كححان ا خيطط ح ن
لفلسفة متعصلة عملية حتركها أةد خفية.
ضلا يف لفظ انانس ن إةرونسيا :ال دة واالصطدام من ال قا ال دةد
ومن ال نهة الداللية السيميايية ّ
للحرو اجمله رة الع رة ال استخدم يف ىذا اللفظ ةا أن روفاًكح :االف ،اايم ،الياء ،والن ن ،وال او
«مححن احلححرو اجملهح رة الح فيححد ال ِّ ححدة واالصححطدام» (علححي الصححغرئٜٜٜ ،م .)ٗٙ :ومضححافاً إلح ذلححك بنححاء
الكلمة علن رو شلدود باالف وال او والياء ةُنتِ ُ أص ات ّد ق ة اارس وال قا علن ااذن .وىكذا فان
عرب عن أبع ٍحاد داللي ٍحة وسحيميايية ح جبح
الروايي الكيتين باستخدامو احلرو اجمله رة واحلرو ادلمدودة ة ِّ
من الا ة واالستعتء و تيم وظيفة نانس ن السردةة.
النتيجة
اختلف ال خصيات ال اردة يف رواةة عمالاة ال ماال ،فناو بني اانحا واآلخحر ،اإجيابيحة والسحللية .بعحد
عمح ٍحق ح ال س حيميايية اامسححاء وحتلي حل بنيححة داللتهححا ونححدنا أن وظيفححة التعلححري ال تحححدد يف رواةححة اعمالاححة
ُّ
ال ماالا عند الداللة ادلعن ةة لالفاظ ،بل حيحيع بغالليحة أمسحاء اانح ات وااخحرةن ظحتال محن ادلعحاين النفسحية
والعاطفية اخلاصة .و كتس ال خصيات من ختال امسها دالالت رمةةة ووظايف انتماعية وأةدة ل نية.
ونسححتنت أن الروايححي الكحيتين قححد أويل نهححده يف ظيحف ااصح ات واانحراس واالفححاظ ذات أبعححاد دالليححة
ب حنتها من
وسيميايية يف سمية ال خصيات .فالكيتين ةهيِّئ لامساء نظاماً ونسااً ةسم ذلا ب ن
الص ر والظتال واإةااع .وأن تناس دالالهتا الص ية وإةااعاهتا ما وظايفها وأفعاذلا يف الرواةة .ومن مث ع ّد
أمساء اان اتكح :عثمان ،ال يخ علد اه ،علد الر يم ،سعيدة؛ وأةضاً أمساء ااخرةن كح :ناماكا ،نانس ن
إةرونسي ،ن ر ،ااب م؛ من اادوات الفنية ال ةتكئ عليها الكيتين يف عميحق فكر حو .فاختحار لانح ات
أمسححاء ذات دالالت سحيميايية م حرقة وأمححا مسحي ااخحرةن ب مسححاء ذات دالالت سحيميايية م ح ىة .إن أمسححاء
بالتفاؤال ،والرزتة وال فاة .وةستثن
اان ات نتمي إل ادلعجم اإستمي وذلا ظتال ودالالت ص ية
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مححن ذلححك اسححم نح ر إذ تنححاقل الداللححة بحني امسححو وأفعالححو ووظايفححو يف الرواةححة .أمححا أمسححاء ااخحرةن نتمححي إلح
ادلعجم ااننيب و عتمد عل السمة الرمةةة اإحيايية الدالة عل االستعتء ،والنف ر ،واالصطدام.
وأةض حاً نسححتنت أن الك حيتين قححد وظححف الححدالالت الس حيميايية يف اختي حار عن ح ان الرواةححة ،وكححان
حدال الرمححة لححاعمالاةا علح فكححرة
العنح ان ةثابححة أةا نححة دالّححة حري إلح مكن نححات الرواةححة .ومححن ىنححا ةح ّ
الا ح ة والص ححم د ال ححدةدةن الل ححذةن ةطر همححا الك حيتين يف الرواةححة وةرس ححم ص ح رة إجيابي ححة لان ح ات.
وةص ِّر ااخرةن يف ص رة ااالابرةا وةفض اعتمادىم عل اا ر واالستلداد.
المصادر
أ) الكتبالعربية
ابن منظ ر ،زلمد بن مكرم (ٗٔٗٔق)؛ لسان العربٔ٘ ،نلد ،طٖ؛ بريوت :دار الفكر للطلاعة والن ر والت زةا.

أزتد ،ناب اه (ال ا)؛ الصورة في سيميولوجيا التواصل؛ نامعة زلمد خيضر بسكرة؛كلية اآلداب والعل م اإنسانية واالنتماعية.
اندلر ،دانياال (ٕٓٓٛم)؛ أسس السيميائية؛ مننم :طتال وىلة؛ بريوت :مركة دراسات ال دة العربية.

زتدان ،علدالر يم (ٕٔٔٓم)؛ بناء الشخصية الرئيسية في رواية "عمر يظهر في القدس" للروائي نجيب الكيالني،
ةة :ااامعة اإستمية.

ن ن ،ملارق (ٜٔٛٚم)؛ دروس في السيميائيات؛ ادلغرب :الدار الليضاء

خليفة ،كماال سعد (ٕٔٗٛق)؛ الشخصية اإلسالمية في الرواية المصرية الحديثة؛ الرةاض :مكتلة العليكان.
دروةش ،زلىي الدةن (٘ٔٗٔق)؛ اعراب القرآن وبيانو؛ طٗ؛ س رةا :دار اإرشاد.

دول داال ،نريار (ٕٗٓٓم)؛ السيميائيات أو نظرية العالمات؛ ررتة :علدالرزتن ب عل ؛ س رةة :دار احل ار.

راب  ،ب معةة (ال ا)؛ كيفية تحليل البنية العميقة للنص األدبي في ضوء المنهج السيميائي؛ كلية اآلداب والعل م
االنتماعية واإنسانية؛ نامعة زلمد خيضر.

الةبريی ،العرص (ٜٜٜٔم)؛ تاريخ الجزائر المعاصر؛ س رةة :من رات احتاد الكتاب العرب.

زوةن ،علي (ٜٔٛٙم)؛ منهج البحث الغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث؛ بغداد :دار ال ؤون الثاافية العامة.
السر يي ،زلمد (ٜٔٛٚم)؛ محاضرات في السيميولوجيا؛ دار الثاافة للن ر والت زةا.

سيد قط (ٜٜٓٔم)؛ النقد األدبي ،أص لو ومناىجو؛ طٙ؛ الااىرة :دار ال روق.

علاس ،سن (ٜٜٔٛم)؛ خصائص الحروف العربية ومعانيها؛ دم ق :احتاد الكتاب العرب.

علداخلالق ،نادر أزتد (ٕٓٔٓم)؛ الشخصية الروائية بين علي أحمد باكثير ونجيب الكيالني؛ الناشر :دار العلم واإديان.

العرةي ،علداه بن صاحل (ٕ٘ٗٔق)؛ االتجاه اإلسالمي في أعمال نجيب الكيالني القصصية؛ الرةاض :داركن ز إشليليا للن ر والت زةا.
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العسكري ،سن بن علد اه (ٓٓٗٔق)؛ الفروق في اللغة؛ بريوت :دار اآلفاق اادةدة.

العتةلي ،علداه (ال ا)؛ مقدمة لدرس لغة العرب؛ مصر :دار ادلطلعة العصرةة.

علي الصغري ،زلمد سني (ٜٜٜٔم) ،نظرية النقد العربي؛ رؤةة قرآنية معاصرة ،بريوت :دار ادلؤرخ العرص.

فراىيدى خليل بن ازتد (ٓٔٗٔ ق)؛ كتاب العين؛ طٕ؛ قم :ىجرت.

الكيتين ،صلي (ٕ٘ٓٓم)؛ رواية عمالقة الشمال؛ الطلعة الع رون؛ الااىرة :النا.

مصطف ى ،سن (ٖٔٙٛش).؛ التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ هتران :وزارت فرىنگ و ارشاد استمي.
مفتاح ،زلمد (ٜٔٛٚم)؛ عتبات النص؛ ادلغرب :ادلركة الثاايف العرص :الدار الليضاء.

وىي  ،ماند عياال (ال ا)؛ السيميائية اللغوية شعر أحمد مطر نموذجا؛ نامعة بغداد :كلية النبية.

ىت  ،سليم بن قيا (٘ٓٗٔق)؛ كتاب سليم بن قيس الهاللي؛ زلاق :زلمد أنصاري؛ قم :اذلادي.

حيي  ،اج حيي (ٕٜٓٓم)؛ قضايا المسلمين في القصص اإلسالمي المعاصر؛ اإدارة العامة للثاافة والن ر؛ سلسلة
دع ة احلق كتاب شهري زلكم؛ السنة ٕٗ؛ العدد ٖٕٗ.

ب) الرسائل واألطروحات

زتداوي ،رتيل (ٕٔٓٓم)؛ مقاربة النص الموازي في روايات بنسالم حميش؛ أطرو ة دكت راه الدولة؛ ادلغرب :كلية
اآلداب :نامعة زلمد ااوال ب ندة.

مغراوي ،فاطمة (ٕ٘ٔٓم)؛ دراسة سيميائية لرواية بحر بال نوارس؛ إش ار  :عل ادلت ي؛كلية اآلداب واللغات ،نامعة اايتيل.

ىناء ،سعداين (ٖٕٔٓم)؛ الحروف العربية ،دراسة في تطورىا والعالقة بين الصوت والرسم والمعنی؛ أطرو ة مادمة

لنيل شهادة الدكت راه يف اللغة العربية؛ إشرا  :أزتد نتةلي؛ اامه رةة ااةايرةة :نامعة قاصدي مرباح ورقلة.

ج) الدوريات

بادةندة ،ىالة وسايرون (ٖٜ٘ٔش)؛ «سيميايية أمساء ال خصيات يف رواةة ذاكرة ااسد ا تم مستغاهي»؛ مجلة

الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها؛ فصلية علمية زلكمة؛ إةران؛ العدد ٓٗ؛ صو .٘ٛ- ٖٜ
ب ساطة ،السعيد (ٕٕٔٓم)؛ «مااربة سيميايية لاصيدة ن يد االار أو ىكذا ي برومثي س اص الااسم ال اص»؛
التواصل في اللغات والثقافة واآلداب؛ العدد ٖٔ؛ نامعة باني سلتار –عنابة؛ صو .ٜٚ- ٙٙ

زتداوي ،رتيل (ٕٕٔٓم)؛ «الدالالت السيميايية يف الرواةة العربية السع دةة»؛ رللة الرافد؛ العدد ٘ٔٚ؛ حكومة الشارقة:

دائرة الثقافة واألعالم؛ صو ٔ.ٔٓ-

طليمات ،ازي (ٔٗٔٙق) « ،ااذور يف عناصر عمر ةظهر يف الادس»؛ مجلة األدب اإلسالمي ،الرةا ،العدد ٜوٓٔ.

عمر ةسري ،خالد؛ خليل ال للي ،إبراىيم (ٖ٘ٗٔق)؛ «الذات واآلخر يف الرواةة الس رةة»؛ مجلة دراسات في اللغة

العربية وآدابها؛ اةران؛ السنة ٗ؛ العدد ٘ٔ؛ صو .ٜٗ-ٜٚ
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روحاله نصيري

استبدٗبر گزٍُ سثبى ٍ ادث٘بت عزثٖ داًطگبُ اصفْبى

چكيذه

در رهبى «عمالاة ال ماال» راثطٔ تٌصآلَدٕ ث٘ي هزدم هسلوبى ً٘جزِٗ (هي) ثب ث٘گبًگبى (دٗگزٕ)
ٍجَد دارد .عٌَاى اٗي رهبى ٍ اسن ضخص٘تّبٕ آى ثب ًطبًِّبٕ رهشٕ ٍ داللتّابٕ صاَتٖ،
هعٌبٖٗ ٍ كبركزدٕ خَد ث٘بًگز گزاٗص فكزٕ ًج٘ت الك٘الًٖ ّستٌذ.
در پژٍّصّبٕ ًطبًِضٌبختٖ ،عٌَاى رهبى ٍ ضخص٘تّب اّو٘ت ٍٗژُإ دارًذ؛ چزا كِ در فْن
هحتَإ رهبى ٍ ضٌبخت داللتّبٕ هعٌبٖٗ آى تأث٘ز هٖگذارًاذ .اساٗايرٍ در هقبلأ حبضاز ثاب
استفبدُ اس رٍشّبٕ ًطبًِضٌبختٖ ،اجتوبعٖ ٍ تطج٘قٖ؛ ٍٗژگّٖابٕ عٌاَاى ٍ ضخصا٘تّابٕ

رهبى «عمالاة ال ماال» اس لحاب هعٌابٖٗ ،صاَتٖ ٍ كابركزدٕ هاَرد ثزرساٖ قازار گزفات تاب
داللتّبٕ ًطبًِإ آىّب هطخص ضَد.
در ًْبٗت هطخص ضذ عٌَاى رهبى ثِ صَرت ّذفوٌاذ اًتخابة ضاذُاسات ٍ ًطابًِّابٖٗ اس
هحتَإ رهبى را ثب خَد ثِ ّوزاُ داردّ .وچٌا٘ي اسان ضخصا٘تّاب ثاب داللاتّابٕ صاَتٖ،
تصَٗزٕ ٍ كبركزدٕ القبكٌٌذٓ ط٘فٖ اس هعبًٖ ٍ هذلَلّابٕ هتفابٍت ا اس هعابًٖ اساالهٖ تاب
ًطبًِّبٕ استعوبرٕ ا است.
كليذواژههاً :طبًِضٌبسٖ؛ ًطبًِّبٕ عٌَاى؛ ًطبًِضٌبسٖ ضخص٘تّب؛ رهبى «عمالاة ال ماال».
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