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مقدمة:

دراسـة الشـخصيات ،وهو جمـال ال يـزال بحاجة ملزيد
من الدراسـات التـي متكن الناقـد من حتليـل الروايات

روايـة «سـاق البامبـو» لسـعود السـعنويس مـن
الروايـات املميـزة؛ إذ فـازت بجائـزة البوكـر العربيـة
لعـام2013م ،وقد أثـارت ضجة إعالميـة ،فمن مادح
هلـا وقـادح وناقـد ،وأثـارت عـددا مـن األسـئلة لدى
املتلقين ،منها هـل هي سيرة ذاتية للمؤلـف؟ مما يعني
أن تصويـر الشـخصيات كان مقنعـا للجمهـور.

بشـكل منظم.

إشـكالية البحـث :تنطلـق الدراسـة مـن مالحظـة

كثـرة شـخصيات الروايـة ،ووجـود عالقات بين هذه
الشـخصيات ،أدت إىل إدارة األحـداث وإثـارة عاطفة
املتلقـي ،حتـى ظـن بعـض القـراء أهنـا قصـة واقعيـة

لصاحبهـا ،وهـذا التلقـي يـدل على نجـاح الكاتب يف

أهداف البحث:
1.1الكشـف عـن طريقـة الكاتـب يف بنـاء
شـخصيات الروايـة بالتحليـل السـيميائي.
2.2الكشـف عـن عالقـات الشـخصيات بعضهـا
ببعـض.

بنـاء روايته وحتريك شـخوصه عرب عالقـات وجماالت
متداخلة.

الفرضيات البحثية:

1.1الشـخصيات مع كثرهتا وتنوعها كانت متسـقة
وكأهنا بنـاء هنديس حمكم.

الدراسات السابقة:
1.1سـيميائية الشـخصية يف قصـص السـعيد بـو
طاجين لنظيرة الكنـز.
2.2سـيميائية الشـخصيات يف روايـة اللـص
والـكالب لعبـد املجيـد العابـد.
3.3
أسئلة البحث:
1.1هل أجاد الكاتب يف بناء الشخصيات؟
2.2هـل اسـتطاع الكاتـب أن يظهـر عالقـات

2.2أن التنـوع والتشـابه بين الشـخصيات قد أدى
إىل إدارة األحـداث يف الروايـة.

أوال :اإلطار النظري:

تسـعى السـيميائية إىل تفتيـق األنظمـة العالميـة

التـي يبنـى عليهـا النـص ،وحتـاول يف الوقـت ذاتـه أن

تعيـد صياغـة دوالـه ومدلوالتـه مـن خلال االهتمام
بمسـتويات الداللـة وطريقـة توليـد املعـاين ،وإضـاءة

الشـخصيات وتفاعلهـا معـا؟

مسـتويات النـص املختلفة(الكنـز2002 ،م ،ص:
 ،)141وهتتـم السـيميائية كذلـك بالتحليـل البنيـوي،

أمهية البحث العلمية:

الـذي يركز عىل العالقـات البنيوية العاملـة يف املنظومة

تسـهم الدراسـة يف زيـادة تطبيقـات السـيميائية يف

الدالليـة يف حلظـة تارخييـة معينة(تشـاندلر2008 ،م).
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وسـيتناول البحـث العناويـن اآلتيـة :توصيـف

والشـخصيات الروائيـة ليسـت شـخصيات

الرواية ،وسـيميائية الشـخصيات ،والنمـوذج العاميل،

تعيـش يف الواقـع ،بـل هـي عالمـات لغوية سـيميائية،

واملربـع السـيميائي ،واخلامتـة ،واملراجـع.

ترتبـط أساسـا بالوظيفـة النحويـة التـي تقـوم هبـا
داخـل النص(اجلبـوري2013 ،م) ،ويـرى هامـون

ثانيا :التطبيق:

أن الشـخصية عالمـة فارغـة ،أي :بيـاض داليل ال

توصيـف الروايـة :صـدرت روايـة «سـاق البامبو»

قيمـة هلـا إال مـن خلال انتظامهـا داخـل نسـق حمـدد

عـن الـدار العربيـة للعلـوم ببيروت يف  ٣٩٨صفحـة،

(األمحـر2010،م ،ص ،)217:والشـخصية ليسـت

وكانـت البدايـة بكلمـة للروائـي إسماعيل فهـد

معطـى جاهزا حمددا سـلفا ،بل هي بناء ال تكشـف عن

إسماعيل ،يقـول فيهـا »:عالقتـك باألشـياء مرهونـة

جممـوع دالالهتـا إال مع هنايـة الزمن اإلبداعـي والزمن

بمـدى فهمك هلـا» ،وهنا ترفـع الرواية لوحة إرشـادية

التأويلي ،وهـذا البناء حمكـوم باستراتيجية التحوالت

التـي تقـود إىل نقطـة دالليـة حمـددة (بنكـراد.)2014،

للقـارئ ،وهـذا التصديـر يناسـب حقيقـة مـا تضمنتـه

وهـي جمموعـة متناثـرة مـن اإلشـارات التـي يمكـن

متنوعـة ،وتتكـون الروايـة من سـتة أجزاء ،لـكل جزء

الروايـة مـن معـارف وثقافـات وشـخصيات مرجعية

و يبـدأ التحليل عادة بالبحث يف دال الشـخصيات،

عنـوان يبـدأ بكلمة عيسـى ،ثم يضاف له عالمـة زمانية

تسـميتها بـ(سـمته) ،وقـد كثر االهتمام باختيار أسماء

أو مكانيـة( :عيسـى قبـل امليالد ،وعيسـى بعـد امليالد،

الشـخصيات؛ ليتـاح للقـارئ اسـتجالء مدلـول

وعيسـى ..التيه األول ،وعيسـى ..التيه الثاين ،وعيسـى

هـذه الشـخصية ،فاالسـم غالبـا يعلـن عـن اخلـواص

على هامـش الوطـن ،وعيسـى إىل الـوراء يلتفـت)،

والصفـات (اجلبـوري2013 ،م ،ص.)98 :

وأمـا مدلـول الشـخصيات فهـو عبـارة عـن مجـل

وهـذه العناويـن تـدل على أن عيسـى هـو الشـخصية

واملكـون األسـاس هلـا يشـمل أوصـاف الشـخصيات

وكل جـزء مـن هـذه األجزاء يبـدأ بنص مـن أقوال

املحوريـة يف الروايـة.

تتلفـظ هبا الشـخصيات عن نفسـها أو يتلفـظ هبا عنها،

البطـل القومـي الفلبينـي (خوسـيه ريـزال) عـدا اجلزء

ووظائفهـا وخمتلـف عالقاهتا(املرجـع السـابق).

وخالصـة القـول أن سـيميائية الشـخصية تتنـاول

األخير فيصـدر بكلمـة لـ(هوزيـه مينـدوزا) ،ومـن

(املدلـول) ،ومـدى ارتبـاط بعضهام ببعض ،كما تتناول

واألحـداث ،وداخـل كل جـزء مقاطـع رسديـة تتنـوع

خلال النـص الـذي يتصـدر كل جـزء تنطلـق احلكاية

اسـم الشـخصية (الـدال) وصفـات الشـخصية

طـوال وقصرا ،وكأهنـا سلسـلة مـن احللقـات الرسدية

عالقـات الشـخصيات بالسرد مـن خلال وظائـف

التامة.

الشـخصيات وأدوارهـا العامليـة.
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سـيميائية الشـخصيات :تتعامـل السـيميائية مـع

وأمـه فلبينيـة ،واألشـد مـن ذلـك أن جده كان يسـميه

دال ومدلـول ،ووفـق التناسـب بينهما وبين وظيفتهـا

وهبـذا تكـون أسماء البطـل مـؤرشا موضوعيـا

(ابـن العاهرة).

الشـخصيات بكوهنـا عالمـة لغويـة ،وهـذه العالمة هلا

وإجرائيـا بالـغ األمهيـة ،وهـو فاعـل رسدي ومفتـاح

الرسديـة يكمـن اإلبـداع اللغـوي ،ولـذا تعـرض

عميل للولـوج إىل فضـاء الرواية(محـداوي2014 ،م).

الدراسـة لـكل شـخصية مـن حيـث الـدال واملدلـول

وشـخصية عيسـى تفـرض وجودهـا يف الغلاف

على النحـو اآليت:

عيسـى بـن راشـد :القـوة الفاعلـة يف النـص ،ولـه

الداخلي؛ حيـث تنسـب الروايـة لـ(هوزيه مينـدوزا)،

والـده (عيسـى) باسـم جـده ،وهـو أيضا اسـم نبي اهلل

هنايـة املطـاف ،وأمـا اسـمه العـريب فــعيسى بن راشـد

باسـمه الفلبينـي الـذي فتـح عينيـه عليـه ،واختـاره يف

عـدة أسماء تعكـس حالة التشـظي يف اهلوية ،فقد سماه

الطـاروف.

(عيسـى) -عليـه السلام ،-واالسـم حيمـل دالالت،

وعيسـى يف الروايـة يقوم بـدور الـراوي ،وكثريا ما

فــعيسى نبـي يؤمن بـه النصـارى وفقـا لديـن والدته،

يتـوىل عمليـة الوصـف والتحليـل والتشـخيص؛ فهـو

ويؤمـن بـه املسـلمون وفقـا لديـن والـده ،وهنـاك أمر

يصـف نفسـه بأسـلوب رصيح ،ويقـدم وصفـا مبارشا

آخـر ،وهـو أن عيسـى -عليه السلام -مل يكـن له أب،

لنفسـه يف بـدء اجلـزء األول ،فيذكـر أسماءه املتعـددة،

وعيسـى البطـل له أب مل يـره ،وكالمها عاشـا منبوذين،

وحريتـه ،ورغبتـه يف االنتسـاب إىل اسـم واحـد ،ودين

ولكنهما متسـاحمان ،وألن ترمجـة اسـم عيسـى يف اللغة

واحـد ،وهويـة واحـدة ،وكثريا مـا عرب عن شـخصيته

الفلبينيـة تعنـي الرقـم (واحـد)؛ فقـد حـرم من اسـمه

باملناجـاة أو احلـوار مـع النفـس ،ولكن الالفـت للنظر

ليسـمى باسـم آخـر حيبـه؛ وهـو (خوزيـه) ،وينطـق

واملدهـش اسـتيعابه لنظـرة اآلخرين لـه ،فجـده يناديه

يف الفلبين (جوزيـه) ويف اإلنجليزيـة (هوزيـه)؛ وإن

بـ(ابـن العاهـرة) ،ويف الليـل وبتأثير اخلمـر يسـميه

كان عيسـى يفضـل (خوسـيه)؛ تيمنـا بالبطـل القومي

(جمهـول األب) ،وأمـا جدتـه (غنيمـة) فتقول إنـه لعنة

الفلبينـي (خوسـيه ريـزال) ،الـذي قـاد الثـورة ضـد

مثـل أمه.

االحتلال اإلسـباين ،وأعـدم قبـل أن يـرى حلمـه

وقـد كشـفت احلـاالت والتحـوالت عن شـخصية

يتحقق .

وهنالـك أسماء يكرههـا عيسـى؛ ألهنـا تعبر عـن

تتنامـى وتتفاعـل مـع الشـخصيات واألحـداث؛ ففي

ولقـب (عربـو) يف الفلبين؛ ألن كال االسـمني يبعدانه

يف الفلبين الـذي ولـد ألب كويتـي.... ،ولكننـي

بدايـة حياتـه كان حيس بالتميـز يقول »:مل أكـن الوحيد

رفـض املجتمـع ،مثـل لقـب (الفلبيبـي) يف الكويـت،

الوحيـد الـذي يملـك مـا يميـزه عـن أولئـك جمهـويل

عـن املجتمـع ،ويقصيانـه ال لسـبب إال أن أبـاه عـريب
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اآلبـاء ،وعـدا قطعـه والـدي لوالـديت بـأن يعيـدين إىل

على املركـب ،ناقلا السـواح بأجـر زهيـد ،واشـتياقه

االحترام واملعاملـة املقبولـة من جـده حتولـت بانقطاع

ولضيـق فـرص الكسـب وجـد نفسـه ضعيفـا؛ فاجتـه

إىل اخلضرة التـي تعـود عليهـا يف أرض (مينـدوزا)،

حيـث جيب»(السـعنويس٢٠١٢ ،م ،ص ،)١٨:ولكـن

نحـو الصخـرة التي تضـم متثـاال للعذراء ،وبكـى بكاء

الراتـب الشـهري الذي يصل من والـده ،وتأزم الوضع

مـرا ،ويف تلـك اللحظـات الرهيبـة تسـلل ألذنيه عزف

كثيرا مع اجلد ،فكان يكثـر من طلباته لــعيسى ويمقته

الكويتيين املجانين وتصفيقهم فذهـب إليهم ،ورقص

كثيرا ،ويناديـه بـ(ابن العاهـرة) ،وهكـذا كان التحول

معهـم ورشب وأخربهم بأنه كويتي ،فشـاركوه السـمر

األول مـن معاملة مقبولـة من اجلد إىل اسـتعباد مقيت،

وودعـوه يف الغـد ،فأحدهـم يعطيـه مظروفا مـن املال،

ولكـن وجود أمـه بجانبه وخالتـه وابنتها (ميرال) كان

والثـاين ينصحه بالرحيـل للكويت لينـال حقوقا كثرية،

جديـرا بـأن خيفـف عنـه ،فلما انتقلـت أمـه للعمـل يف

والثالـث ينصحـه بـأن يبقـي يف الفلبين حيـث احلريـة

البحريـن وهربت (مريال) من املنزل ،وانتكسـت خالته

واملتعـة ،فشـكل ذلـك كلـه حافـزا للعـودة للكويـت

(آيـدا) أصبـح مدفوعـا أكثـر مـن ذي قبل للثـورة ضد

وممهـدا السـتقباله اتصال (غسـان) وموافقتـه الرسيعة

جـده ،واهلـرب مـن املنـزل؛ بحثـا عـن عمـل ،فتحول

علــى السـفر للكويت.

مـن حالـة الصبـي املجهـول األب املسـتعبد إىل صورة

الفقـر الـذي حفـز والـدة عيسـى مـن قبـل ،حفـزه

الفتـى الناضج املسـتقل ،ومل يسـاعده سـوى خاله ،فقد

للسـفر إىل اجلنة املوعـودة أو بالد العجائب كام سماها،

أعطـاه هاتفـا نقـاال ،ونصحـه وعرفـه على تاجـر موز

ولكنـه شـعر باحلـزن ،فاملطـار ووجـه غسـان ،وحداد

ليعمـل معه(السـنعويس2012 ،م ،ص.)131:

مل يسـتمر عيسـى كثريا يف بيع املوز ،فقـد دله صديقه

البلاد ،تكالبـت عليه مـع اإلحسـاس بالغربـة وافتقاد

فانتقـل بعـد أشـهر للعمـل يف منتجـع سـياحي ،تلـك

يطابـق مسماه ،فهو شـبكة صغيرة حتيـط بأفرادها ،فال

احلـب األرسي ،إضافـة إىل بيـت (الطـاروف) الـذي

الصينـي عىل مراكز العلاج الطبيعـي ،ملهارته يف ذلك،

يملكـون الفـكاك مـن أرسهـا ،والطبقيـة التـي هتيمـن

التحـوالت جعلـت عيسـى يدرك أنـه بدأ يـودع الوجه

على املجتمـع الكويتـي ،واخلـوف مـن كالم النـاس،

الطفـويل البريء ،وأنـه سـيتحول قريبـا إىل وجـه مـن
الوجـوه الباهتـة يف الزحـام ،الباحثـة ّ
عما يسـد فقرهـا

ومـن الزجيـات غير املناسـبة للفتيـات ،تلـك التـي

ومـن التحـوالت املهمـة يف حيـاة عيسـى حزنـه

وخيـرج مـرة أخـرى كبريا ،يقـول « :هـي الكلمـة ذاهتا

تغيرت برشته وتقشر جلده من أثر العمـل طيلة النهار

اكتشـف محـل أمـي :وأخواتـك يـا أنـاين يـا حقير من

جعلـت (عيسـى) خيـرج من بيـت (الطـاروف) صغريا

وعوزها.

التـي قالتهـا جـديت (غنيمـة) أليب قبـل سـنوات عندما

الشـديد خلال عمله يف منتجـع يف (بـوراكاي) ،حيث
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سيتزوجهن؟»(،السـنعويس٢٠١٢ ،م ،ص )٤٤:فهـذا

بحثـه الدائـم عـن احلـق ،فكثـرت تأمالتـه وحواراتـه

صغيرا ،هـو ذاته السـبب الـذي جعـل عمتـه (نورية)

وممـا يميـز عيسـى تلـك الرؤيـة العميقـة لألمـور،

وقراءاتـه ،باحثـا عـن اهلويـة الدينيـة.

السـبب الـذي أجبر (غنيمـة) على التخيل عن عيسـى

الناجتـة عـن تأمـل عقيل فهو -مثلا -يعلل ميـل الناس

تصرخ ،وتطالبـه بالرحيـل ،وتقـف يف وجهـه.

التحـول الذي يصيـب عيسـى يتنامى مع اسـتمرار

إىل التعلـق باخلـوارق واملعجـزات اجلديـدة؛ لكوهنـم

حين أحـس بـأن وجـوده غير مرغـوب فيـه ،وأن

النبويـة ،يقـول« :مل يكتـف النـاس بمعجـزات وقعـت

يشـعرون بنقـص يف إيامهنـم ،فاملؤمن تكفيـه املعجزات

اكتشـافه لعاملـه اجلديـد ،فقـد رصخ يف وجـه (خولـة)

يف أزمنـة بعيـدة ،كانـت حكـرا على األنبيـاء مع نشـأة

أهلـه متورطـون بـه ،فاختـار أن خيـرج مـن شـبكة

األديـان ،ليبحـث كل مفترض عـن معجـزة ال وجود

(الطـاروف) ،وظـن أن الكويت ستتسـع لـه ،وبخاصة

هلـا ،خيلقهـا ،يؤمـن هبـا ،وال يكشـف إيامنـه عـن يشء

أن خروجـه سـيكون تضحية مـن أجل أختـه (خولة)،

سـوى مقـدار الشـك يف نفسه»(السـنعويس2012 ،م،

ومقابـل أن تظـل عنـد جدهتـا غنيمـة.

ص.)300 :

ومـن التحوالت التي مرت بــعيسى اسـتقالله عن

(جوزافني) والدة عيسـى ذات أصل فلبيني نشـأت

عائلـة (الطـاروف) وعملـه يف املطعـم ،واندماجـه مـع

فقيرة؛ ولكنهـا نالت قـدرا مـن العلـم وإن كان قليال،

بعـض زمالئـه ،ثم لقـاؤه باملجانني وتوثـق عالقته هبم،

وهـي مسـيحية الديانة ،ولكنهـا غري ملتزمـة ،ومما يدل

ومشـاركتهم يف الديوانيـة متامـا كما كانت أمـه حتلم أن

على فكرهـا وفلسـفتها يف احليـاة قوهلـا الـذي تـردده

يكون.

صاحـب ذلـك البحـث بحـث مـن نـوع آخـر ،إنه

كثيرا »:كل يشء حيـدث بسـبب ولسـبب» ،وهـذه

طريـق الفتـى الصينـي ،ولكنـه مل يسـتطع تفضيـل دين

شـخصيته ،وسماها اإليمان الـذي يأخـذ بيد اإلنسـان

العبـارة التـي تكررهـا دائما لــعيسى ظهـر أثرهـا يف

البحـث عـن الديـن ،وبـدأ يقترب مـن البوذيـة عـن

ليبعـث يف روحه السـكينة مع األخذ باألسـباب ،وهذا

على ديـن ،فقـد عـاش التيـه الثـاين يف الكويـت ،إذ

اإليمان هـو الـذي دفـع (جوزافين) للعمـل خادمـة

تعـرف على إبراهيـم سلام مـع معايشـته للمسـلمني،

فأخـذت درسـا مـن أختهـا لتتحاشـى املصير املحزن.

وصيامـه وصالتـه وغريهـا.

وكان لنشـأة عيسـى بين أحضـان الطبيعـة ،وعـدم

والغريـب يف الروايـة أن شـخصية (جوزافين) غري

الدائـم بأنـه سـيكون مسـلام يف النهايـة ،ومعايشـته

الواقـع ،فعيسـى يرسـم لوالدتـه صـورة مثاليـة ،يقول

منطقيـة ،وكأهنـا شـخصية تعيـش يف الروايـات ال يف

تشـجيع والدته له ليكون مسـيحيا خالصـا ،وإرصارها

عنهـا« :كانـت فتـاة حاملـة تطمـح ألن تنهـي دراسـتها

لألديـان املختلفـة يف الفلبين ،كل ذلـك كان لـه أثـر يف
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لتعمـل يف وظيفـة حمرتمـة ،مل تكـن تشـبه أفـراد عائلتها

ولـن يتنـازل عنـه ،وهلذا أعـدت عيسـى إعدادا نفسـيا

وللمتلقي أن يتسـاءل :هـل يمكن لفتاة يف العرشين

كنـف والـده وحييـا حيـاة كريمة ،وهـذه الرغبـة الغالية

واجتامعيـا ولغويـا وفكريـا؛ ليعـود لوطنـه ويعيـش يف

يف يشء»(السـنعويس2012 ،م ،ص.)19 :

تسـتحق عناء كبيرا؛ إذ تضمن لولدها عيشـة كريمة يف

مـن عمرهـا أن تعيـش قصـة تبـادل ثقـايف ونقـدي مع

بلـد يفيـض باخليرات.

راشـد املثقـف اجلامعـي مـع كوهنـا صغيرة السـن

مينـدوزا فلبينـي مسـيحي؛ ولكنـه رجـل حمير

وجاهلـة بكثير مـن اجلوانـب الثقافيـة؟ وهـل تكفـي

بالنسـبة لعيسـى؛ ولـذا وصفه بشـكل دقيـق ،وبخاصة

قراءهتـا للروايات وبعـض املعلومات السياسـية؟ ترى

مقامراتـه وديوكـه ،والعجـوز التـي كانـت تسـكن

هل هـذا منطقـي الجتذاب رجـل مثقـف واع؟ أم هي

يف طـرف األرض؛ التـي اكتشـف عيسـى بعـد موهتـا

النـزوة اجلنسـية املغلفة بـأدب ولباقـة ،كعـادة املؤلف،

أهنـا والـدة مينـدوزا ،وأنـه جمهـول األب مثـل ميرال

وهـي مزيـة حتسـب لـه ،فـكل املواقـف التـي تصـف

العالقـة اجلنسـية نجده يعبر عنها تعبيرا راقيـا مهذبا.

وغريهـا ،فهـذا اجلـد الـذي عـاش ويلات احلـرب يف

احلـب الـويف لــراشد مـع خذالنـه هلـا؛ إال أهنـا كثيرا

مصارعـة الديكـة تنفيسـا عن عقـده النفسـية وحرمانه

فيتنـام مع حيـاة الفقر واجلـوع مارس القمار ،وبخاصة

ومـن صفـات (جوزافين) يف الروايـة مثاليـة

مـن األبـوة ،وكذلك رشبـه للخمـر يف الليـل وصياحه

مـا مثلـت دور املتفهمـة للوضـع واملحبـة الوفيـة ،ترى

الـذي يصـل إىل غرفـة عيسـى ،يشـكو فيـه وحدتـه

هـل ألن السـارد هـو ابنهـا ومـن الطبعـي أن يـرى يف

ويتمـه ،وأنـه جمهـول األب.

والدتـه الصـورة الالمعـة التـي ال يمكـن أن تصـاب

آيـدا :خالـة عيسـى دفـع الفقـر واجلـوع والدهيـا

بخـدش؟ وهنـاك احتمال آخـر ،وهـو أن (جوزافين)

السـتخدامها وسـيلة للعيـش ،ولـو على حسـاب

كانـت تعتقـد أن جمـرد محلهـا مـن راشـد هـو البـاب

صحتهـا اجلسـدية والنفسـية واالجتامعيـة »:أصبحـت

الـذي تدلـف منه حليـاة سـعيدة ،وأهنـا -متأثـرة بروح

آيـدا مثل أي يشء يباع ويشترى بثمـن ..ثمن بخس يف

الروايـات -اعتقـدت أن راشـدا لـن خيذهلـا ،وأن

الغالـب  ....ليس املؤمل أن يكون لإلنسـان ثمن بخس،

زواجهما كان قصـة سـعيدة ستسـتمر ،وقـد اكتشـفت

بل األمل كل األمل أن يكون لإلنسـان ثمن»(السـنعويس،

بمـرور األيـام واألحـداث ،وبعد عقـد مـن الزمن أهنا

2012م ،ص )20 :وكانـت تتأفـف مـن حديث والدة

أصبحـت مثـل (سـندريال) اخلادمـة ،ولكـن هنايتهـا مل

عيسـى عن والـده راشـد ،وال تكف عن السـخرية من

تكـن سـعيدة كما ختيلـت ،غير أهنـا كانـت واثقـة من

الرجـال مجيعا.

التزام راشـد بمسـؤوليته كأب ،فهو يرسـل هلا نفقة كل

ـ ميرال ابنة أيـدا ذات أصل مزدوج؛ فأمهـا فلبينية،

شـهر رسـخت لدهيـا اعتقـادا بأنـه مـازال حيـب ولده،
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وأمـا والدهـا فيعتقـد أنـه أوريب بسـبب املالمـح التـي

نكـرة يعطي معنـى التفرد والنـدرة ،وصيغتـه عىل وزن

كـره الرجـال مـن أمهـا؛ بسـبب حياهتـا يتيمـة ،جمهولة

شـخصيته الواعيـة املثقفـة ،أمـا الطاروف فاسـم لعائلة

فاعـل مـن الفعل رشـد أي :عقل وفهم ،وهـو دال عىل

ورثتهـا عنـه ،ومل تـرث فقـط هـذه املالمـح بـل ورثت

عريقـة كام صورهتـا الروايـة ،وتعنـي نوعا من الشـباك

األب ،وفيهـا مـن املالمـح مـا يعـوق نسـيان األمـر،

الصغيرة املخصصـة للصيـد على الشـواطئ ،حيـث

ومـا جيعـل املجتمـع كذلـك يعاملهـا معاملـة ختتلـف

ال يتجـاوز العمـق ثالثـة أمتار(األطلسي2014 ،م)،

عـن مثيالهتـا ،فمـرت يف حياهتـا بظروف حمزنـة ومؤملة

ولعـل اختيـار كلمـة (الطـاروف) مـن عمـق اللهجـة

بسـبب فقـدان االسـتقرار النفسي وكراهيـة الرجـال،

الكويتيـة يضفـي سـمة الواقعيـة ،وأنـه اسـم ألرسة

وكادت هتـوي للجنـون؛ لـوال عنايـة اهلل ،ثـم اهتمام

كويتيـة ،وكوهنا شـبكة صيـد تعطـي داللة على القيود

عيســي هبـا ،ثـم زواجـه منها.

االجتامعيـة التي متارسـها مكانة عائلة الطـاروف ،التي

وقـد كان حضـور ميرال يف الروايـة قويـا ومتواترا،

مل يسـتطع راشـد اإلفلات منهـا وال ابنتـه خولـة وال

ففـي كل جـزء نجـد مليرال حكايـة مـع عيسـى (قوهتا

اجلـدة وال العمات كذلك.

ومجاهلـا واسـتقالهلا /ميـل عيسـى إليهـا ،وهلومهـا

وقـد وصـف عيسـى والـده مـن خلال الصـور

البريء معـا /خروجها من املنـزل ،وتأزم حالـة آيدا/

فوجـده رجلا مضحـكا ،فهـو نحيـف جـدا ،ولـه

رسـائلها /هلوسـتها /حديثهـا عـن االنتحـار /ترقب

شـارب كـث وعينـان صغريتـان تطلان مـن حتـت

عيسـى وهلعـه واتصاالتـه /األمـل إذ يـرى رسـائله

النظـارة ،ويلبـس ثوبـا أبيـض فضفاضـا وطاقيـة على

مقـروءة /عودتـه وزواجـه).

إينانـغ تشـولينغ واالسـم األول يعنـي السـيدة

الـرأس ،تشـبه ما يلبسـه مسـلمو احلـي الصينـي ،وهو

بعـد موهتـا أهنـا أم مينـدوزا ،وهـي عجـوز طاعنـة يف

بينـه وبين الـزواج من الفتـاة التـي أحبها أثناء دراسـته

رجـل األرسة الوحيـد وقد حالـت التقاليـد االجتامعية

بالفلبينيـة والثـاين اسـمها ،التـي اكتشـف عيسـى

يف اخلـارج ،وبعـد عودتـه عـاش صدمـة عاطفيـة ،ربام

السـن ترعـب األطفـال بحدبتها وشـاربيها األشـيبني،

كانـت السـبب يف عالقتـه بجوزافين وزواجـه منهـا،

والصلـع الـذي حيتل بقعـا من رأسـها ،وهي مشـعوذة

وكان محـل جوزافين مفاجئـا ومربكا ،كشـف لراشـد

احلـي ،وآكلـة األطفـال إن مـروا بعـد املغرب مـن أمام

أن زواجـه بجوزافين وطريقـة ذلـك الـزواج جمازفـة

بيتها .

راشـد الطـاروف رجـل كويتـي ثـري يعمـل يف

ليس من السـهل تقبلهـا يف أرسة الطـاروف ،ومع ذلك

وكان إىل جانـب ذلك أديبا وكاتبا جريئا ،وراشـد اسـم

أمـه ،ووضـع أخواتـه ،وجمد الطاروف ،وشـبه عيسـى

قـرر حتمـل نتائـج ترصفاته؛ ولكـن املجتمـع متمثال يف

السـلك العسـكري ،وقد نال تعليام جامعيـا يف اخلارج؛
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وانتقـال راشـد مـن قبل للسـكن فيهـا كان انتقـاال من

الفلبينـي الواضـح ،ثم نشـوب احلرب ،منعـه كل ذلك

الفـرح للحزن.

من القيـام بـدور األب ،وحتقيق وعـده جلوزافني بحياة

غنيمـة أرملـة يف اخلمسين ،وتسـمى (السـيدة

مسـتقرة لولده عيسـى.

غسـان رجـل كويتـي مـن فئة البـدون ،وهـم فئة ال

الكبيرة) ،واسـمها مفـرد مـن غنائـم ،وهـي مـا يؤخذ

منـذ عقـود طويلـة ،وال يزالـون حمرومين مـن أبسـط

وحيـدة وخمتطفة وفريسـة وضحية لقيم جمتمعيـة بالية،

مـن املغلـوب يف احلـرب (منظـور ،)٤٤٥/١٢ ،فهـي

حتمل اجلنسـية الكويتيـة؛ ولكنهم يعيشـون يف الكويت

ال تسـتند لعقـل أو نقـل ،وهـي باملقابـل فريسـة سـهلة

احلقـوق؛ فمـع صداقة غسـان لراشـد وعالقتـه الوثيقة

منقـادة فهـي تتطير بمجـرد موقـف ،و تؤمن بالسـحر

بـأرسة الطـاروف مل يسـتطع الـزواج مـن هنـد التـي

ولعنتـه ،وتؤمـن باألحلام وتبـذل مـا يف وسـعها

أحبهـا بسـبب تصنيفـات غري منطقيـة يف نظـر الراوي،

لتفسيرها ،وتلايف األخطـار التـي حتـذر منهـا ،ففـي

وغسـان اسـم عريب من األسماء األصيلة ،ويعني القوة

الروايـة تكـره اخلادمـة جوزافين وتتطير هبـا؛ بسـبب

واجلمال والشـباب ،وهـو اسـم ماء نـزل عليـه العرب

تزامـن وصوهلـا مـع التفجري الـذي حـدث ملوكب أمري

املهاجـرون مـن اليمن مـن أزد بعـد اهنيار سـد مأرب،

البلاد ،واملؤلـف يقلـب هـذا التطير يف هنايـة الروايـة

وسـموا باسـمه وهـم الغساسـنة(منظور،)213/13،

يقول« :ربطـت بني وصول الكويتين إىل مانيال ووقوع

وكأن البـدون يف الكويـت الذين يفيضـون وطنية ،وقد

الزلـزال يف الوقـت ذاتـه .مـن يشـكل لعنـة لآلخـر؟

دافعـوا عـن وطنهـم ضـد املحتل يشـبهون الغساسـنة،

طـردت الفكـرة مـن رأيس»(السـعنويس2012،م،

فنزوهلـم واسـتيطاهنم املـكان جعلهـم ينسـبون لـه،

ص.)394:

وهبـذا االسـم (غسـان) يثري املؤلـف يف املجتمـع قضية

يصفهـا عيسـى بقولـه »:نظرهتـا حـادة ،تكشـف

البـدون ،وقضيتهـم ال حتتـاج لشرح وتفصيـل فهـي

مـا خلـف األشـياء ،أنفهـا املعقـوف وملعـان عينيهـا

أكبر مـن ذلك.

وشـخصية غسـان كتلـة متحركـة مـن احلـزن ،فهو

جعلا هلـا شـكل نسر منغويل»(السـعنويس2012،م،

احلـال والوصـل واإلصلاح؛ ولكنـه يف الروايـة لـه

ضعيفـة يف مواجهـة املجتمـع وكالم النـاس وحتـى

ص ،)219:تلـك املـرأة الغنيـة الكبيرة الكويتيـة،

يسـكن اجلابريـة االسـم الذي يـدل عىل املواسـاة وجرب

أمـام األحلام والوسـاوس؛ ففـي الوقت الـذي بدأت

داللـة مفارقـة ،فاجلابرية اسـم للطائـرة املختطفـة التي

حتـب عيسـى وتألفـه أو تعطيه فرصـة التواصـل معها،

خطفـت معهـا روح وليـد ،وهـي املنطقة التي شـهدت

تنتكـس بسـبب كالم اجليران وبخاصة أم جابـر ،التي

ميالد أحالم عيسـى الطـاروف وآماله التـي اختطفت،

أرسـلت تطلـب عيسـى اخلـادم اجلديـد ملسـاعدهتم يف

واجلابريـة يسـكنها احلزن واالنكسـار يف روح غسـان،
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تقديـم القهـوة يف مناسـبة لدهيـا ،وتضعف أمام قسـوة

حسـاب اآلخريـن ،فحاربـت عيسـى ،وتسـببت يف

خولـة أخـت عيسـى ،فتـاة كويتيـة ثريـة مثقفـة،

عواطـف عمة عيسـى الكربى ،وداللة االسـم تدل

وجلدهتـا وللمجتمـع ،هـذا االسـم الـذي يرتبـط

وداللتهـا داللـة مطابقـة فهـي امـرأة كويتيـة متزوجـة

فصلـه مـن عملـه وإيقـاف راتبـه وتركـه الكويت.

نوريـة ورغبتهـا يف إبقـاء عيسـى رسا.

على املشـاعر التي حتكم الشـخص فيكون تابعـا لغريه،

ويـدل اسـمها عىل كوهنـا هديـة وعطية من اهلل لعيسـى

تتأثـر كثيرا بعاطفتهـا ،ولـذا فهـي« :باسـمة طيلـة

بمفهـوم العطـاء والكـرم والسماحة ،كانت تقـرأ كثريا

الوقـت ،تبـدو ودودة ،هلـا عينـان كبريتـان متباعدتـان

يف مكتبـة والدهـا راشـد؛ فترشبـت كثيرا مـن قناعاتـه

وجبهـة عريضـة بارزة»(السـعنويس2012 ،م،

وطموحاتـه ،حيث حاولـت إكامل الروايـة التي بدأها،

ص )220:وهـي إىل ذلـك ختـاف اهلل ،وتذكـره دائما،

ووقفـت مع أخيها عيسـى حماولـة مسـاعدته لالندماج

وقـد حاولـت أن تكـون مـع عيسـى إال أن خوفهـا من

يف األرسة؛ ولكنهـا تقـع حتت سـيطرة املجتمـع ونظرته

زوجهـا ونوريـة جعلهـا تضعـف عـن مسـاعدته.

غير اإلنسـانية لعيسـى ولغسـان وغريمها.

هنـد عمـة عيسـى الصغـرى ،ويعنـي اسـمها املائـة

ـ املجانين (مشـعل وتركـي وجابـر ومهـدي وعبد

واملجـد والعـز واجلمال والعشـق ،وهـو اسـم أصيـل

فهـم مجيعـا كويتيـون ومسـلمون و بينهم روابـط ،فهم

اهلل) وهـم جمموعـة مـن األصدقـاء جيمعهـم صفـات؛

مـن اإلبـل أو املائتين ،فهو اسـم عـريب يوحـي بالغنى

يعيشـون يف وطنهـم ويتفاعلـون مـع قضايـاه ويعربون

قديـم يذكـر بجميلات العـرب ،وداللتـه يف الروايـة

عـن وطنيتهـم ،ويف الوقـت ذاتـه هـم عشـاق للمتعـة

داللـة مطابقـة فهنـد امـرأة كويتيـة ثريـة ،تقـع ضحيـة

فهـم يسـافرون كل صيـف للسـياحة واالسـتمتاع،

للتصنيفـات االجتامعيـة والعـادات ،وللقوانين التـي

وكلمـة املجانين لفظـة شـائعة يف اخلليـج ،فهـي تطلق

ال تعطـي البـدون حـق املواطنـة العادلـة فتحـرم مـن

على الشـخص املندفـع ولـو كان حمقـا ،وداللة االسـم

الـزواج بغسـان ،ولكنهـا جتعـل مـن انكسـارها قـوة

داللـة مطابقـة ،وهـم إىل ذلـك أي :جمانين بـوراكاي

فتصبـح ناشـطة سياسـية تطالـب بحقـوق البـدون.

نوريـة عمـة عيسـى الوسـطى ،واسـمها يوحـي

خمتلفـون ،فعبـد اهلل كما يوحـي اسـمه حمافـظ على

فمواقـف نوريـة ال حتمـل النـور ،فهـي امـرأة كويتيـة

صديقـه مهـدي ،وهـو مـن اسـمه شـيعي ،وأمـا جابر

الصلاة ،وهـو سـني املذهـب وكثيرا مـا ينسـجم مـع

بالنـور ،وعالقـة االسـم بالشـخصية عالقـة متضـادة

فعلى طيبتـه إال أنـه أفشـى رس عيسـى الـذي مل يطلـب

متزوجة ولدهيا ولدان يف سـن الـزواج ،ومالحمها حادة

كتمان الرس ،فألقـى القنبلة يف بيـت الطـاروف بإخباره

وهتتـم كثيرا بأناقتها ،وتبـدو متعالية ،كل مـا هيمها هو

أمـه أم جابـر جـارة اجلـدة غنيمـة ،وأمـا مشـعل فلا

سـمعتها وسـمعة أرسهتـا ومسـتقبل أوالدهـا ولو عىل
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يعترف بالطبقيـة فالعائلات الكبيرة تقـاس بالثـراء

األخـرى هبـدوء.. ،الدلفني يبتسـم بسـذاجة ..سـمكة

مـن طبقـة تشـابه أرسة الطـاروف جمـدا ونسـبا.

اجلميـع بإشـارة مـن رأسه»(السـعنويس2012 ،م،

القـرش تتحـدث بعصبيـة ..والنسر املنغـويل خيـرس

فقـط ،وهـو ثـري جـدا ،أمـا اجتامعيـا فجابـر وتركـي

ص.)221:

إبراهيـم سلام شـاب فلبينـي يف الثالثين مـن

النموذج العاميل:

عمـره ،واسـمه يـدل علــى شـخصه  ،فإبراهيـم النبي

تنتظـم الشـخصيات يف ثالثـة أزواج ،على النحـو

-عليـه السلام -كان داعيـة للتوحيـد ،ونـال السلام

اآليت:

يف حياتـه وكذلـك إبراهيـم مسـامل ،يدعـو إىل التوحيـد

أوال :عالقـة الرغبـة ،وهـي متثـل بـؤرة النمـوذج

بما يسـتطيع ،وقـد عـاش طويلا يف الكويـت ،ودرس

العاملي؛ لكوهنا تضـم العاملني الرئيسين يف النص؛ إذ

يف املعهـد الدينـي ،ولـه نشـاطات دعويـة ويعمـل

جتمـع بين مـن يرغب (الـذات) وبين ما هـو مرغوب

مرتمجـا لـدى السـفارة الفلبينيـة ،ومراسلا لبعـض

فيـه (املوضـوع) ،ومهـا مادة النـص وخامتـه ،والعالقة

الصحـف يف الفلبين ،وقـد كان لـه دور يف تعريـف

بينهما عالقـة وجوديـة ،فلا وجـود للموضـوع بلا

عيسـى باإلسلام وبسيرة الرسـول حممـد -صلى اهلل

فاعـل وال وجـود للفاعـل بلا موضـوع ،والنتيجـة

عليـه وسـلم ،-ولكنـه مـن خلال حـواره مع عيسـى

إمـا اتصـال بين الـذات واملوضـوع أو انفصـال بينهام(

يكشـف عن ضعـف قوته على الدعوة بصـورة منطقية

اجلبـوري2013 ،م ،ص.)74-73 :

عقليـة خالفـا ملا فعلـه إبراهيـم -عليه السلام -حيث

ويف روايـة سـاق البامبـو متثـل احليـاة اإلنسـانية

اسـتخدم العقـل إلثبـات التوحيـد.

ومـــن الالفـــت للنظـــر التصويـــر البـــري

مرغوبـا ،تلـك احليـاة التـي تكفل لعيسـى االنتماء عىل

يبـــره عيســـى مدخـــا لفهـــم الشـــخصية ،يقـــول

ولكـــن احلرمـــان مـــن ذلـــك يـــؤدي إىل التخبـــط

مسـتوى االسـم والوطـن والديـن.

للشـــخصيات ،فغالبـــا مـــا يكـــون املظهـــر الـــذي

والتشـــتت والضيـــاع ،ويبلـــغ التخبـــط مـــداه حـــن

يف الرواي ــة »:غس ــان ذو الوج ــه احلزي ــن لع ــب دورا

يقـــول « :لـــو فقســـت مـــن بيضـــة ذبـــاب منزليـــة

حقـــرا ال يناســـب وجهه»(الســـعنويس،2012،

أعيـــث يف البيـــت فســـادا  ..لـــو كنـــت شـــيئا ،،أي

ص.)288 :

وقد اسـتطاع الـراوي بخياله اخلصـب أن يربط بني

يشء واضـــح املعامل»(الســـعنويس2012،م ،ص:

بين اجلـدة غنيمـة وبناهتـا وخولـة وغسـان يف أول

وهـذه الرغبـة تنتهـي باالنفصـال ،فعيسـى حيمـل

.)94

بعـض الشـخصيات واحليوانات ،يقـول واصفا احلوار

هويتين ال يسـتطيع التخلـص مـن إحدامهـا يقـول:

لقـاء »:عمتـي هنـد متوترة ،حتـرك إحدى سـاقيها فوق
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« اقشـعر بـدين ،رعشـة تسـللت مـن أعامقـي إىل

جوزافين هبـذا املجتمـع لالختلاف معـه ،ناهيك عن

النشـيد الوطنـي « :وطنـي الكويـت سـلمت للمجـد

لقـد وقفـت اجلـدة يف حيـاة راشـد موقـف املعيـق

الشـكل الـذي حـال بينـه وبين االندمـاج يف املجتمع.

أطـرايف ،مـا إن رشع العبـو املنتخـب الكويتـي برتديـد

ومنعتـه مـن دخـول البيت وتسـببت يف سـفر جوزافني

وعلى جبينـك طالـع السعد»(السـعنويس2012 ،م،

وعيسـى مـن أجـل ضمان زواجـات جيـدة لبناهتـا،

ص ،)396-395:بـل إنـه هيـرب بعـد التعـادل بين

ولكـن بعد حضور عيسـى وسماعها صوت راشـد من

منتخبـي الكويـت والفلبين ويكتفـي بالنتيجـة التـي

حنجرتـه ومعاملتـه اجليـدة ،حتولـت اجلـدة غنيمـة من

ترضيـه.

ثانيـا :عالقـة التواصـل وجتمـع بني العامل املرسـل

عامـل معيـق لعامـل مسـاعد ولكنـه ضعيـف ،فالنرس

الكويتـي وعائلـة الطاروف بشـكل خاص هي املرسـل

حتولـت إىل سـمكة قـرش داخـل شـبكة الطـاروف،

املنغـويل اهلـرم وقـف عاجـزا أمـام العمـة نوريـة التـي

والعامـل املرسـل إليه؛ فاحلرمان هو املرسـل ،واملجتمع

ومل تسـتطع غنيمـة أن تقـدم شـيئا لعيسـى سـوى املـال

إليـه ،وعالقـة التواصـل التي كان يسـعى إليها املرسـل

والدمـوع.

مل تنجـح فتحولـت عالقـة االتصـال إىل انفصـال أو

ومل يقتصر دور العمـة نوريـة على الرفـض

شـبه انفصـال ،حيـث انتهـت الروايـة بإقامـة عيسـى

والتهميـش ،بـل تعـداه ملحاولـة إقصـاء عيسـى مـن

يف الفلبين واسـتمرار عالقتـه باألصدقـاء (املجانين)،

امليراث والنسـب ،فزارتـه العمتـان يف شـقته وحاولتـا

وبتسـميته ولـده براشـد ،وبتنازعـه بين حـب الوطـن

إفهامـه بأنـه ابـن زنـا وأن ابن الزنـا ال ينسـب ألبيه وال

الكويـت وحـب الوطـن الفلبني.

ثالثـا :عالقة الصراع وهـذه العالقة أكثـر وضوحا

يـرث منـه ،إال أنـه اطلعهام علي الوثيقـة وتارخيهـا ،مما

على الفاعـل ،وصـار دوره دورا رئيسـا فاعلا يف البناء

إال بعـد الـزواج املثبـت ،فاعتـذرت العمـة عواطـف

يؤكـد أنـه ابـن رشعـي لراشـد وأن جوزافين مل حتمـل

ومتاسـا مـع الروايـة؛ ألن املعـارض اسـتطاع التغلـب

وصمتـت نوريـة وانرصفتـا ،فـأي رفـض أكبر مـن

الرسدي(اجلبـوري2013 ،م ،ص.)76-75:

ويف روايـة سـاق البامبو يتبـوأ العامل املعيـق مكانة

أن يقـال لعيسـى بأنـك ابـن زنـا لقـد قـال له مينـدوزا

(عيسـى) واملوضـوع (اهلوية) وانترص يف هنايـة الرواية،

آيـدا كما يسـميها بنظرهتـا املتشـائمة ،واإلحيـاءات

مـن قبـل ابـن العاهـرة؟ وخالـة عيسـى آيـدا أو مامـا

مهمـة‘ لقيامـه بـدور فاعـل؛ حيـث حـال بين الـذات

املحبطـة جلوزافني شـكلت عاملا معيقا ،كما أن مريال

والعوامـل املعيقـة مل تكـن فقـط يف املجتمـع الـذي

وجاذبيتهـا وعالقتهـا الطيبـة بعيسـى مهدت لـه طريق

رفـض عيسـى ،ولكـن العامـل املعيـق هـو اختلاف

الرتاجـع ،واحلنين للطبيعـة اخلالبـة التـي تربـى فيهـا.

الثقافـة والعـادات والقيـم ،فقد سـبق أن تسـبب جهل
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ص.)215:

وهكـذا اسـتطاع املعارضـون التغلـب على عيسـى

وكان لصـوت عيسـى الشـبيه جـدا بصـوت والـده

يف عـدة مواقـف ،وهـؤالء املعارضـون مل يكونـوا

دور عاملي مسـاعد ،فتـح قلـب جدتـه غنيمـة وأعـاد

فقـط أشـخاصا كالعمـة نوريـة ،بـل كان هنـاك عائلـة

الشـفقة إىل قلبهـا والدمـوع إىل مآقيهـا.

الطـاروف بعالقاهتـا التـي حتكمهـا النظـرة التقليديـة

وبالرغـم مـن جهـود العمة هنـد إال أهنـا مل تفلح يف

لإلنسـان واحتقـار اجلنسـيات األخـرى.

ويتجلى العامـل املسـاعد يف الروايـة يف عـدة

تقبـل الطـاروف لعيسـى ،وإن كانـت قـد سـاعدته يف

فسـاعده للوصـول لعائلـة الطـاروف ،وحـاول دجمـه

ومـن العوامـل املسـاعدة شـخصية املجانين،

احلصـول على اجلنسـية وتدبـر بعـض أموره.

شـخصيات ،وقـد مثل غسـان عامال مسـاعدا لعيسـى

وعالقتهـم براشـد عالقـة إجيابيـة منـذ اللقـاء األول

حتقيقـا لوصيـة راشـد.

وحتـى هنايـة الروايـة.

وجتـدر اإلشـارة إىل أن جوزافين عامـل مسـاعد

ويمكـن رسـم خطاطـة مبسـطة للنمـوذج العاملي

بتعليمهـا عيسـى الكلمات العربيـة ،وإعـداد عيسـى

على النحـو اآليت:

للعـودة إىل الكويـت إعـدادا نفسـيا ووجدانيـا،
فاألحاديـث الطويلـة عـن الذكريـات والشـخصيات

والبحـث عـن راشـد مـن خلال عـدة وسـائل ،كل

ذلـك كان عاملا مسـاعدا للتغلـب على املصاعـب،
وكان خالـه عاملا مسـاعدا دعـم جوزافين يف بحثهـا

عـن راشـد ،وسـاعد عيسـى يف االنطالق نحـو العمل
وتـرك القريـة.

وممـا شـكل عاملا مسـاعدا لقـاؤه بالفتـى البوذي

تصنيف الشخصيات:

تشـانغ ،الـذي دلـه عىل مركـز العلاج الطبيعـي ،ومن

وفقـا للمقيـاس الكمي نجد أن املعلومـات املتواترة

ثـم انتقـل للمجال السـياحي الـذي من خاللـه تعرف

املعطـاة رصاحـة عن شـخصية عيسـى هي األكثـر ،مما

على املجانني اخلمسـة.

يؤهلـه ليكون الشـخصية املحورية.

وقامـت خولـة بـدور املسـاعد يف كثري مـن املواقف

وقـد ظهـرت يف الروايـة بعـض الشـخصيات

يقـول »:خولـة شـفيعتي لـدى بيـت الطـاروف لوالها

املرجعيـة وهـي:

ملـا سـمحت يل الفرصـة لالقتراب مـن ذلـك البيـت

حممـد -صلى اهلل عليـه وسـلم :-وقـد كان عيسـى

قـط ....محـدا هلل على خولـة» (السـعنويس2012 ،م،
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يتبـادل املعلومـات بينـه وبين إبراهيـم سلام عـن

ميندناو؟»(السـعنويس2012 ،م ،ص.)273:

يف حماولـة للوصـول إىل الديـن احلـق ،وشـاهد فيلـم

يف بيـان الفهـم احلقيقي للديـن اإلسلامي باملقارنة بني

وقد كان السـتخدام هـذه الشـخصية املرجعية دور

الرسـولني عيسـى وحممد -عليهـم الصالة والسلام-

السـلطان البو ومجاعة أيب سـياف.

الرسـالة ،وقـرأ كتـاب الرحيـق املختوم ،بـل جعل من

الفيلـم والكتاب أهم ثالثة أسـباب حببته يف اإلسلام.

إسماعيل فهـد إسماعيل :كاتـب روائـي كويتـي،

الفرعيـة للروايـة يظـن أنـه أمـام كتـاب يتحـدث عـن

الكويـت ،ولعـل توظيـف الكاتـب الروائـي إيماءة

عيسـى -عليـه السلام :-إن مـن يقـرأ العناويـن

اسـتقر يف الفلبين مـدة مـن الزمـن بعـد احتلال
إىل دور الروايـة يف نشر الوعـي االجتامعـي يف احليـاة،

عيسـى -عليـه السلام -بسـبب املصطلحـات املنتقاة،

ولـذا صـدر الروايـة بكلمـة للشـخصية املرجعيـة،

مثـل قبـل امليلاد وبعـد امليلاد.

بـوذا :وهـو مؤسـس الديانـة البوذيـة ،وعالقتـه

وقدمهـا لتكون أول صفحـات الرواية سـابقة للغالف

التشـابه يف :التأمـل يف الطبيعة /التسـامح مـع الناس/

تعطـي املؤلـف فضـاء رحبـا لنقـد املجتمـع؛ ألنـه

الداخلي ولكلمـة املرتجـم واإلهـداء ،وكأن الروايـة

بعيسـى الطـاروف عالقـة مشـاهبة ،وتكمـن أوجـه

يعيـش فيـه ويعطيـه فضـاء أرحـب؛ ألنـه خيتفـي وراء

التضحيـة مـن أجـل السـعادة ،فعيسـى تـرك الكويـت

عيسـى الـذي كان جيهـل املجتمـع الكويتـي ووالدتـه،

ألجـل خولـة وميرال.

خوسـيه ريـزال :وهو طبيـب فلبيني وروائـي وقائد

وهنـا تكمـن األرضيـة اخلصبة لتقبـل القـارئ خللخلة

والبطـل يف الروايـة يقتبـس مـن مقوالتـه ،وجيعلهـا

اسـتفهامات بريئـة ،توقـظ روح النقـد الـذايت بـكل

املفاهيـم املسـتقرة يف األذهـان ،وجتعل من التسـاؤالت

وطنـي تـم إعدامه؛ لكن الثـورة مل تنجـح إال بعد موته،

رصاحـة وموضوعيـة وحياديـة ،وتدفـع عـن املؤلـف

موضوعـا تـدور حولـه حكايـة؛ وقـد شـكلت مبـادئ

االهتامـات التـي تطال الكتـاب الروائيني الذيـن يتبنون

خوزيـه فيما بعـد دينـا جديـدا هـو أقـرب للفلبين من

آراء خارجـة عـن العـادات والقيـم املجتمعيـة.

ا ملسيحية .

البـو :وهو السـلطان املسـلم الـذي وقـف يف وجه

وأمـا الشـخصية الواصلـة يف الروايـة أو اإلشـارية

ويف املقابل مجاعة أبو سـياف املسـلحة ،يقـول املؤلف»:

حقيقـة الروايـة ،جيمـع بين وظيفتـي السرد والتأويل

فهـي شـخصية عيسـى ،السـارد بتعـال ،وصاحـب

احلملـة التنصرييـة التـي قادهـا ماجالن وانتصر عليه،

وإن كان أحيانـا يتيـح الفرصة لآلخريـن ليقوموا بدور

أهيام اإلسلام؟ أهو الذي شـاهدته يف الرسـالة أم الذي

الشـخصية الواصلـة؛ ولكنهـم مجيعـا ال خيرجـون عن

قضى على حياة خمـرج فيلم الرسـالة؟ أهو إسلام البو

الرؤيـة التـي يؤمـن هبا.

سـلطان جزيـرة ماكتـان أم إسلام مجاعة أبو سـياف يف
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وللشـخصيات االسـتذكارية دورهـا ،فهـي تقـوم

(الكويت) ،وهذه الشـخصية سـبق أن متنى ظهورها يف

خالهلـا يمتلـك اخلطـاب مرجعيـة خاصـة بـه ال

خليـاالت عيسـى وتصـوره للكويـت ،وتأثـره بقصـة

املواقـف احلالكة ،ثم يترك املتلقي الذي يعـود بذاكرته

بتنشـيط ذاكـرة املتلقـي وتربـط النـص وتنظمـه ،ومـن

(آليـس يف بلاد العجائب) ،وبعد عـدة صفحات يظهر

توجـد يف غريه(بنكـراد ،واألمحـر،ص ،)٢١٨ :ونظـرا

األرنـب متحدثـا باهلاتف ومرتبـا عودتـه للكويت ،إنه

العتماد الروايـة على التقابـل والتبايـن واملفارقـات

غسـان العامـل املسـاعد الذي سماه عيسـى األرنب يف

العميقـة واسترجاع املواقـف ،تسـتوقف املتلقي بعض

السـياق الـذي جيعلـه يقـوم بـدور األرنب.

الشـخصيات االسـتذكارية مثـل:

سـاق البامبـو :وهو نبـات ينمـو يف مناطـق متعددة

ثمـرة األناناس :التـي كانت تعني لعيسـى املواجهة

تربة وال شـمس ،بـل يكفيه إناء شـفاف ليأخـذ الضوء

خالتـه آيـدا مفزعـة؛ ولكـن جـده مينـدوزا يعيـد تلك

والقـوة ،فقـد كانـت أسـطورة (بينـا) التـي حتكيهـا

مـن العـامل ،ولـه أسماء متعـددة ،ويمكنـه أن يعيش بال

األسـطورة ،ودائما يدعـو عليـه أن تنبت لـه ألف عني،

من خاللـه ،ويف الثقافـة الصينية يعد نباتـا جيلب الربكة

ليرى جيـدا ،فاألناناس هنا شـخصية اسـتذكارية حتيل

والغنـى ،وله اسـتخدامات كثرية متعـددة ،وقد ظهر يف

إىل اخلـوف.

الروايـة مكونـا ماديـا فهـو سـياج حـول بيـت ميندوزا

النحلـة :التـي ظلـت تالحـق عيسـى بعـد حماولتـه

يف الفلبين ،كما أن ظاللـه الراقصـة تؤنـس وحشـة

رسقـة طعـام اجلـدة ،فقد سـمع طنينهـا ثم أصبـح هذا

هوزيـه يف غرفـة نومـه ،وهـو أمنيـة فقـد متنـى هوزيـه

الصـوت يف رأسـه ،وعندمـا اعترف للقـس أرشـده

أن يكـون سـاق بامبـو يغـرس يف أي مـكان فينمـو ،ثم

للصلاة والتوبـة ليذهـب الطنين؛ ولكنـه ظـل يعاوده

شـارك سـاق البامبـو يف إحساسـه باالغتراب يف بيـت

كلما اقترب مـن بيـت اجلـدة إىل أن ماتـت.

الطـاروف ،ثـم تبين لـه أن ال وجـه للشـبه بينهما ،بـل

السـلحفاة إينانـغ تشـولينغ :التـي سماها باسـم

إن سـاق البامبـو جيلب السـعد ،وهـو لعنة مثـل أمه كام

اجلـدة ،ربما ليعـوض عالقتـه التـي مل ينعـم هبـا ،فما

تقـول اجلـدة غنيمـة ،وهبـذه الشـخصية االسـتذكارية

أقسـى أن يكتشـف أن السـاحرة العجوز املشـعوذة هي

عنـون الكاتـب روايتـه ،موحيـا بإخفـاق هوزيـه يف

جدته؟ فشـكلت السـلحفاة شخصية اسـتذكارية تذكر

حتقيـق رغبتـه يف احليـاة اإلنسـانية ،وقـد اختار االسـم

باجلـدة تشـولينغ ،ففي أحلـك املواقف يقول عيسـى»:

البامبـو دون التسـمية الكويتية اخليزران ودون التسـمية

يف غرفتـي ،احتضنـت إينانـغ تشـولينغ ،بكيـت كما

الفلبينيـة كاوايـن ،إلظهـار نـوع مـن احلياد.

أرنـب آليـس :الـذي كان حيلـم عيسـى بظهـوره؛

يبكـي األطفـال ،أمـام زجاجـة صغيرة ملأت نصفها

بتراب أيب(»...السـعنويس2012 ،م ،ص.)267 :

ليتبعـه فيسـقط يف حفـرة تقـوده لبلاد العجائـب
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اجلابريـة :وهـو اسـم احلـي الـذي يسـكنه غسـان

منظومـة املعنى(إينـو2008 ،م) ،ويعتمـد على أربـع

عالقـات ،ويمكـن متثيلهـا يف الرواية على النحو اآليت:

يف « منطقـة اجلابريـة ذات االسـم حتملـه الطائـرة التـي
اختطفـت قبـل سـنوات ،والتي كان غسـان على متنها
ووليـد ،وكال االسـمني يعودان إىل جابر»(السـعنويس،

2012م ،ص ،)189 :واجلابريـة اسـم يبعـث احلـزن
يف نفـس عيسـى ففيهـا تعـرف على الكويـت وعلى
والـده ،وعقـد اآلمـال الكبرية على املسـتقبل ،وأحس

فيهـا بحنـان األب حين دافـع عنـه غسـان وسـاعده،

وكان حيلـق يف عـامل األحلام اجلميلة ،هذه الشـخصية

أوال :عالقة التضاد بني احلياة واملوت:

املحبطـة كرههـا عيسـى ،وكأهنا قتلتـه كام قتـل وليد يف

فاحليـاة اإلنسـانية التـي يتطلـع إليهـا هوزيـه هـي

الطائـرة املختطفـة املسماة باجلابريـة.

بـرج االتصـاالت :كائـن غريـب غـرس يف املـكان

احلقيقـة التـي تقابـل املـوت ،واألشـخاص األحيـاء

اجللـوس حتـت شـجرته الكبيرة للتأمـل ،ولـذا فهـو

منهـم حيمـل اسما واحـدا ،ودينـا واحـدا ،وهويـة

يف الروايـة -كما يراهـم هوزيـه -هـم املجانين ،فـكل

األثير لـدى عيسـى يف أرض منيـدوزا ،فحرمـه مـن

واحـدة ،وجوههـم تعبر عـن جنسـهم ،ولغتهـم تدل

يثير مشـاعر البغـض والكراهيـة ،ثم هـا هـو ذا الربج

على بلدهم ،ومـع اختالفاهتم املذهبيـة واالجتامعية إال

ثانيـة بالشـكل نفسـه يف الكويـت ،فهـو يذكـره ببرج

أهنم يشـكلون نسـيجا مجيلا ،أمـا األمـوات يف الرواية

االتصـاالت الـذي احتـل مكانـه األثير يف أرض

فأوهلـم هوزيه الـذي حرم مـن كثري من جوانـب احلياة

ميندوزا.

اإلنسـانية حتى شـارف على املوت احلقيقي ،وشـاركته

وهبـذه الشـخصيات االسـتذكارية صنعـت الرواية

بعـض الشـخوص يف املوت مثـل اجلد مينـدوزا ومريال

عاملهـا اخلـاص ،ونبهـت القـراء ،كما أضفـت متاسـكا

وغسـان وإسماعيل وأيـدا.

وترابطـا لألحـداث.

ثانيـا :عالقـة التناقـض بني احليـاة والالحيـاة ،وبني

املربع السيميائي:

املـوت الالموت:

يعـد املربع السـيميائي مـن التقنيـات التحليلية التي

متثلت تلـك العالقـة يف تناقض احلياة اإلنسـانية مع

تظهـر التقاطعـات يف الروايـة ،وهـو يسـاعد يف إنتـاج

حيـاة ال كرامـة معهـا أو ال حرية فيها ،وأمـا املوت فهو

املعنـى وتوليـد الـدالالت ،ويسـعى للكشـف عـن
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هلوزيـه مينـدوزا ،ووضـع مقدمـة للمرتجـم،

مناقـض حلالـة ليسـت هي املـوت وليسـت هـي احلياة

وحـواش دقيقـة ،وهـو أسـلوب جيـد لتقريب

اإلنسانية.

الروايـة مـن املجتمـع ،وإحـداث التعاطف مع

ثالثـا :عالقـة االسـتتباع بين احليـاة والالمـوت،

الشـخصية املحوريـة.

احليـاة اإلنسـانية يف الروايـة تسـتتبع التقبل األرسي

وتنوعهـا مـؤرشا إجرائيـا فاعلا تقـوم عليـه

واحلـب ،إضافـة إىل االسـتقرار النفسي والروحـي،

3.3طريقـة الكاتـب يف وصـف الشـخصية تعتمـد

واملـوت والالحيـاة:

2.2شـكلت أسماء الشـخصية املحوريـة بتعددهـا
تفاصيـل الروايـة.

واالجتامعـي ،بـدأ برشعية الوجود ،ومـرورا باالحرتام

على التنبـؤ ،فيبـدأ مـن مظهرهـا اخلارجـي،

بينما يسـتتبع املـوت التشـظي يف اهلوية بتعدد األسماء،

الـذي يربطـه غالبـا باحليوانـات ،ثـم يصـف

وتعـدد األمهـات ،وتعـدد األديـان واألوطـان

جوهرهـا.

واجلنسـيات وهـذا مـا عانـى منـه هوزيـه وأرشك معـه

4.4اسـتخدم الكاتـب أسماء الشـخصية املحوريـة

بعـض الشـخوص بدرجـات متفاوتـة.

وقـد صـورت الروايـة الشـخصيات يف صـور

بطريقـة فنيـة ،فقـد اسـتخدم االسـم العـريب

مثلا قـد تكـون ممثلة لشـخصية حيـة ولكنهـا تفقد من

يف املجتمـع الكويتـي ،ثـم عـدل عنـه لالسـم

يف البدايـة عندمـا كان هنـاك تقبـل للشـخصية

متعـددة تتفـاوت مـن حيـث احليـاة اإلنسـانية ،فخولة

الفلبينـي عندمـا رفضتـه الكويـت.

مقومـات احليـاة يف رأي الكاتـب ،فهـي أسيرة ألرسة

5.5سـارت الروايـة يف مسـارين ،األول :التحـول

الطـاروف وتقاليـد املجتمـع ومجيـع األرس يف الكويت

نحـو التقبـل االجتامعـي والوجـود اإلنسـاين

بشـكل عام.

وبـذا تكـون احليـاة اإلنسـانية بمعناهـا الشـامل

يف املجتمـع الكويتـي ،والثـاين :التحـول نحـو

شـخوص الروايـة ،ولكـن كل بحسـب وضعـه ووفق

6.6اختـار املؤلـف أسماء الشـخصيات املسـاعدة

الدين.

ليسـت رغبـة فقـط هلوزيـه ،بـل هـي رغبـة كثير مـن

هلوزيـه متوافقـة يف الغالب مـع مدلوالهتا ،بينام

الدرجـة التـي يعيشـها.

اختـار أسماء الشـخصيات املعارضـة هلوزيـه

نتائج البحث :كشـفت الدراسـة عن بعـض النتائج

باالعتماد على املفارقة.

1.1هـروب املؤلـف مـن خلال نسـبة الروايـة

للكاتـب ودعـوة مبطنـة للتسـامح مـع اآلخر،

ومنها:

7.7أبانـت الشـخصيات املرجعيـة عن تنـوع ثقايف
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مـن خلال اجلمـع بين شـخصيات متعـددة

األطلــي ،حســن2014( .م) .سلســلة أدوات الصيــد.
(تاريــخ املشــاهدة : 20أكتوبــر 2014م) متوافــر عــى
=http//:www.startimes.com?/t31864549الرابــط

األصـول واملشـارب.

8.8وظفـت الروايـة شـخصية كل مـن السـلطان

إينــو ،آن وآخــرون2008( .م) .الســيميائية :األصــول
والقواعــد والتاريــخ .ترمجــة رشــيد مالــك .عــان
(األردن)  :دار جمــدالوي للنــر.

البـو ومجاعة أيب سـياف إلبراز املعنـى احلقيقي
للدين اإلسلامي.

بنكـ�راد ،سـ�عيد2003( .م) .ســيميولوجية الشــخصيات
الروائيــة( .تاريــخ املشــاهدة : 22أكتوبــر 2014م)
متوافــر عــى الرابــط www.saidbengrad.net/ouv/

9.9شـكل سـاق البامبـو عنوانـا للروايـة ،وكانـت
التسـمية حمايـدة فليسـت اسما كويتيـا وال

فلبينيـا ،ممـا يـدل على احليـاد عنـد الكاتـب.

spn/1.htm

تشــاندلر ،دانيــال2008( .م) .أســس الســيميائية .ترمجــة:
طــالوهبــه.ط،1بــروت:املنظمــةالعربيــةللرتمجــة.

1010مثـل سـاق البامبـو عنصرا مشـاهبا هلوزيـه يف
بدايـة الروايـة ،ثـم حتولـت العالقـة بينهما إىل

اجلبــوري ،حممــد2013( .م) .االجتــاه الســيميائي يف نقــد
الــرد العــريب احلديــث .ط ،1الربــاط :دار األمــان.

عالقـة تضـاد كامـل.

محــداوي ،مجيــل2011( .م) .مســتجدات النقــد الروائــي .ط،1
(تاريــخ املشــاهدة 20 :أكتوبــر 2014م) ،متوافــر عــى
الرابــط

1111أبـرزت الشـخصيات االسـتذكارية قـدرة
الكاتـب عىل صنع عـامل خـاص للرواية ،يعمل
على متاسـك النـص وتنشـيط املتلقـي ،وإبـراز

www.alukah.net/library/o/60777

املفارقـات العميقـة.

محــداوي ،مجيــل2014( .م) .الــدالالت الســيميائية يف الروايــة
العربيــة الســعودية .جملــة الرافــد( .تاريــخ املشــاهدة20
 :أكتوبــر 2014م) متوافــر عــى الرابــطhttp://www. :

1212كشـف النموذج العاملي عن بنـاء الرواية عىل
عـامل كبري مـن املفارقة املثيرة للعاطفة.

arrafid.ae/arrafid/p20_3-2012htm

11313وضـح املربـع السـيميائي التقابـل يف الرواية

الســنعويس ،ســعود2012( .م) .ســاق البامبــو (روايــة) .ط،1
بــروت :الــدار العربيــة للعلــوم.

بين احليـاة واملـوت ،وهـو تقابـل يوجـز

الكنــز ،نظــرة2002( .م) .ســيميائية الشــخصية يف قصــص
الســعيد بــو طاجــن .ملتقــى الســيمياء الثــاين( .تاريــخ
املشــاهدة : 20أكتوبــر 2014م) متوافــر عــى الرابــط
www.univ-biskra.dz/lab/lla/images/pdf/sem2

الـدالالت العميقـة للروايـة.

املصادر واملراجع

أو ًال :املراجع بالعربية:

ثاني ًا :املراجع باإلنجليزية:

ابــن منظــور ،حممــد2003( .م) .لســان العــرب .ط ،1بــروت:
دار صادر.

Al Ahmar, F. (2010). Semiotics dictionary (in Arabic).
1st ed. Arabic house for sciences.
Al Atlasi, H. (2014). Hunting tools series (in Ar-

األمحــر ،فيصــل2010( .م) .معجــم الســيميائيات .ط،1
بــروت :الــدار العربيــة للعلــوم.
52

)م2017 / هـ1438(  جامعة احلدود الشمالية،)2(  العدد،)2(  اجمللد،جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
bic). 1st ed. Beirut: Arabic foundation for translation.
Eino, A., and Others. (2008). Semiotics: assets, rules
and history (in Arabic). Translated by Rashid
Malek. (Amman) Jordan. Dar Maghdalawi for
publication.
Hamdawy, J. (2011). Novelist Criticism updates (in Arabic). 1st ed. (20 October 2014) . Available at:
http://www.alukah.net/library/o/.
Hamdawy, J. (2014). Connotations of semiotics in the
Saudi Arabian novels (in Arabic). Al Rafed magazine. (20 October 2014). Available at: http://
www.arrafid.ae/arrafid/p20_3-2012htm.
Ibn Manzour, M. (2013). Arab Tongue (in Arabic). 1st
ed. Beirut: Dar Sader.

abic). (20 October 2014). Available at: http://
www.startimes.com/?t=31864549.
Al Jabboury, M. (2013). Semiotic Trend in Modern
Criticism of the Arab Narrative (in Arabic). 1st
ed. . Rabat (Morocco): Dar Al Aman.
Al Kenz, N. (2002). Personal semiotic of Al Saeed Bou
Tajin stories (in Arabic). The second Semiotic
meeting. Available at: http://www.univ-biskra.
dz/lab/lla/images/pdf/sem2.
Al Sanaosy, S. (2012). Bamboo stalk (Novel) (in Arabic). 1st ed. Beirut: Arabic house for sciences.
Bengrad, S. (2003). Simeologip Fictional Characters
(in Arabic). (22 October 2014). Available at: rad.
net/ouv/spn/1.htm.
Chandler, D. (2008). Principles of Semiotics (in Ara-

53

