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 امللخص
مادة خصبة لدراسة حياة الشخصيات الواقعية، وتضطلع  تعتربو ، زة يف الفن الروائيحتتل الشخصية مكانة ابر 

 مهما لتصور الواقع من خالل حركتها اعنصر حيث تعد  مبهمة األفعال السردية وتدفقها حنو هنايتها املعينة،
كما أنه البد من طرح تفاصيل ،  وعواطفهااليت خترتق سياق الرواية وتؤطرها منذ بدايتها إىل آخر عبارة فيها وأعماهلا

الشخصية اجلسمانية  ومساهتا التأرخيية والثقافية والعرقية واالجتماعية اليت ترسم االنطباع العام حول الشخصية املراد 
لذلك تطرقت هذه املقالة إىل دراسة  ،ة هتدف إىل جتسيد النعاين اإلنسانيةنوطينها يف النص الروائي؛ ألن الرواي

الشخصية سيميائيًا يف رواية )يطالبين ابلرقصة كاملة( لألديبة الكويتية مىن الشافعي، اتبعت املقالة املنهج الوصفي 
اف، حبيث تقودها التحليلي على ضوء منوذج غرمياس العاملي الذي جيعل الشخصيات الروائية ذوات هلا أهد

هناية  يف .عدة أو معيقةحوافزها املتحركة حنو أهدافها وميكن أن تواجه يف الوصول إىل هذه األهداف عوامل مسا
أمهية فائقة مربزة أبعادها الظاهرية والنفسانية واالجتماعية  الشخصيةعطت الرواية أ: هاملطاف توصلت املقالة إىل أن  

ة، منها: األسلوب التقريري بوضوح وإفاضة، حيث مت تقدمي ا األسلوب اإلستبطاين و لشخصية عرب أساليب عد 
ا رت ب عليها اختيار سردي ة الشخصيات أن  أمساءأكد ت تسمي .األسلوب التصويريو  ها ليست اعتباطية، وإمن 

 يةمتعددة، منها: الوظيفة الفاعل حيدد موقع كل شخصية يف النص الروائي، كما أن الشخصيات رفلت بوظائف
 من خالل وظائفها هذه بشكل ملفت.بينما حضرت  الوظيفة اجلمالية،و الوظيفة اجملازية، و الوظيفة النيابية و 
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 املقدمة. 1
لألديبة الكويتية مىن  البين ابلرقصة كاملةيط تطرقت هذه الدراسة إىل سيميائية الشخصية يف رواية

الشافعي معتمدة على النموذج العاملي لغرمياس، إذن تتخلص مسألة البحث يف السطور التالية: 
، بينما كان للشخصية النسوية يطالبين ابلرقصة كاملة روايةبوأت الشخصية مكانة الصدراة يف ت

يف الرواية ومثلت الدافع األقوى لدى الروائية دور مهم حيث احتلت املرأة مساحة كبرية ومؤثرة 
ملمارسة فعلها وقصديتها، وقامت الكاتبة إبزاحة الستار عن طبيعتها وعالقتها مع الرجل ووازنت 

وأما املنهج املتبع فهو املنهج الوصفي التحليلي حيث   بني عامل املرأة  و ماحيدث يف العامل اخلارجي.
، مث  درست يف القسم هائبنا وطرق ة وتعريفها وبيان أمهيتهايعمدت املقالة إىل دراسة الشخص
 ةمن خالل أبعادها اخلارجي يطالبين ابلرقصة كاملةرواية ة يف التحليلي الشخصية الرئيسة والثانوي

ومت ذلك عرب منوذج غرمياس العاملي الذي يتكون من ستة عوامل، هي:  ةوالنفسي ةجتماعيواإل
ملرسل إليه، العامل املساعد، العامل املعيق، حبيث استخرجت املقالة الذات، املوضوع، املرسل، ا

معانيها ودالالهتا  هذه العوامل من النص الروائي، كما أهنا قامت بنبش أمساء الشخصيات وكشف
دي الشخصية اخلارجي و ، ومن جانب آخر بينت وجه الشبه بني األمساء وبعالسيميولوجية

، ويف ختام اجلولة وقفت ية اخلارجية ومواصفاهتا املعنويةالشخص وعاجلت عالقة مالمحالنفساين، 
وقد كان اهلدف من الدراسة: أواًل  إلقاء الضوء على  .يف الرواية الدراسة عند وظائف الشخصية

أهم املكوانت السردية وهو الشخصية، مث  تبيني أن الشخصية الروائية محولة مكثفة من شحنات 
ال ينتقي الروائيون شخصيات رواايهتم عشوائيًا بل  عامل الواقع لذلكرمزية مستوحاة من داللية 

يتوخ ون من وراء ذلك إيصال رسالة ما، هذا وانبنت أسئلة البحث علی ما يلي: ماهي أنواع 
الشخصيات يف رواية يطالبين ابلرقصة كاملة؟ ماهي أبعاد الشخصية وكيف قدمتها مىن الشافعي؟ 

 متحور رئيساً  جاءت الفرضيات على أن  الشخصية كانت قطباً ماهي وظائف الشخصية؟ لذلك 
حوله اخلطاب السردي، انقسمت الشخصية إىل شخصيات رئيسة واثنوية بينما مت نسجها داخل 
أبعادها الثالثية املتمثلة يف البعد اخلارجي والبعد االجتماعي والنفسي، حيث ركزت مىن يف تقدمي 

: األسلوب التصويري، واألسلوب االستبطاين، األسلوب هذه اجلوانب على ثالثة طرق، منها
التقريري، وختلص وظائف الشخصيات يف الوظيفة الفاعلية والوظيفة النيابية والوظيفة اجملازية 

أما ماخيص خلفية ومراجع البحث، فهناك دراسات كثرية تناولت الشخصية يف  والوظيفة اجلمالية.
 كتاب  حتت عنوان النصي، منها:مباشرة ضمن الفضاء  اخلطاب الروائي بصورة مباشرة أو غري
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لعصام عساقلة، درس الكاتب يف   ريببناء الشخصيات يف رواايت اخليال العلمي يف األدب الع
 مث ركز على أمساء الشخصيات نفسيعديها اخلارجي والرس اهتمامه على كتابه هذا الشخصية وك

سيميولوجية كتاب   .خصيات وبناءهاتقدمي الش وماحتمله من معان كما أنه عاجل طرق
لسعيد بنكراد، بداية ألقى الكاتب  اً حلنا مينة منوذج الشخصيات السردية: رواية الشراع والعاصفة

هتمامه على دراسة وحتليل الشخصية يف رواييت حنا إعلى مهاد نظرية الشخصية، مث  صب الضوء 
العاملي  نموذجالى األحداث معتمدًا عل مينة فسلط الضوء على دراسة سلوكها وردود أفعاهلا جتاه

شهاب، درس الباحث لرامي أبو  بناء الشخصية الرمزية يف الرواية األردنيةتاب ك  عند غرمياس.
وطرق بنائها.  الشخصية الرمزية يف جمموعة من رواايت أردنية، لذا تناول مفهوم الشخصية الرمزية 

ب بدراسة العناصر السردية، فهو عنوان ن حبراوي، قام الكاتسحل بنية الشكل الروائيكتاب 
فضفاض خصص فصاًل منه لدراسة الشخصية الروائية، وقام بتبيني مفهوم الشخصية وتعريفها، 

الشخصية يف الرواايت املغربية ودرس أنواع الشخصيات فيها ل املؤلف لويف اجلانب التطبيقي ح
للرمي مفوز ة يف الرواية السعودية سيميائية الشخصي. كتاب هائنايث اهتم أببعادها وأساليب بح

تكو ن هذا الكتاب من مخسة فصول حيث تناول الكاتب فيها الشخصية الروائية وتطرق  ،الفواز
كذلك إىل الشخصية عند فليب هامون حيث ركز على الشخصيات املرجعية والشخصيات 

عودية وبعد ذلك الواصلة والشخصيات التكرارية، وبني  دالالت اسم الشخصيات يف الرواية الس
الذات واملوضوع و العامل  النموذج العاملي عند غرمياس وعاجل العوامل، حنو:درس الكاتب 

املساعد والعامل املعارض، املرسل واملرسل إليه، وبعد أن حدد عناصر البنية العاملية يف الرواية 
غبة وعالقة التواصل السعودية اهتم  بدراسة العالقات اليت تربط هذه العوامل، حنو: عالقة الر 

« النموذج العاملي يف رواية مذنبون لون دمهم يف كفي للحبيب السائح»رسالة  وعالقة الصراع.
ركز الكاتب يف رسالته هذا على سيميولوجية الشخصية حسب النموذج  للطالب كمال أونيس،

العوامل، وبعد ذلك العاملي عند غرمياس، لذا عني العوامل يف الرواية كما أنه عاجل العالقات بني 
 تطرق إىل دراسة وزائفالشخصيات وارتباطها ابلعناصر السردية األخرى حنو: املكان والزمان.

 

 عند غرمياس العاملي النموذج. 2
لشخصية، لذلك وضع على عنصر من مكوانت الرواية املهمة أال وهو اغرمياس يف منوذجه ركز 

مس ى هذا الربانمج السيميائي النموذج العاملي، يتكون لدراسة الشخصية الروائية، و  برانجمًا سردايً 
. ل، املرسل إليه، املساعد، املعيقالنموذج العاملي من ستة عوامل، منها: الذات، املوضوع، املرس
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 النموذج العاملي الشخصية ذااًت هلا هدف معني، ويسم ى هذا اهلدف يف النموذج يفجعل هو 
ل قواها كي حتقق املوضوع الذي تتوخ اه، واحملرك الذي حيث تبذل الذات ك، العاملي املوضوع

يتجلى دور العامل املرسل يف إقناع العامل » يسوق الذات إىل موضوعها املقصود يسم ى املرسل
يف النموذج املوضوع )اهلدف( يكون، (30: 2015)بودايل،  «الذات ابلبحث عن موضوع القيمة

املرسل إليه هو الذي يعرتف لذات اإلجناز أبهنا » ،(Receiver) موجهًا إىل مرسل إليه العاملي
تواجه الذات يف حتقيق  من جانب آخر ، (36: 1991حلمداين، ) «قامت ابملهمة أحسن قيام

الذي يعني الذات  العامل املساعد: هو، العامل املساعد والعامل املعارضاملوضوع عاملني، ومها: 
لعامل املعارض: هو عامل يعوق حماوالت الذات يف يف البحث عن املوضوع والعثور عليه، وأما ا

 احلصول على املوضوع ويسد طريقها .

 
 النموذج العاملي. 3

عالقة و  بني العوامل، منها: عالقة الرغبةخيضع النموذج العاملي جملموعة من عالقات جتمع 
الذات: ) غب: جتمع هذه العالقة بني من ير (Desire)عالقة الصراع. عالقة الرغبة و التواصل 
Subject املوضوع:( وما هومرغوب فيه( Objectو ،) «تصال أو الذات إما أن تكون يف حالة إ

نفصال إتصال وإذا كانت يف حالة إذا كانت يف حالة انفصال ترغب يف ، فإانفصال عن املوضوع
تؤلَّف هذه  :(Communication) عالقة التواصل، (77: 2011)عساقله،  «نفصالتسعى لإل

يفة العوامل يفرض ظإن فهم عالقة التواصل ضمن بنية احلكي وو » القة بني املرسل واملرسل إليهالع
البد أن يكون وراءها حمرك أو دافع يسمي ه غرمياس  مبدئيا أن كل رغبة من لدن ذات احلالة

 مرسال، كما أن حتقيق الرغبة اليكون ذاتيًا بطريقة مطلقة، ولكنه يكون موجهًا أيضًا إىل عامل
تتكون هذه العالقة  :(Conflict) القة الصراعع، (35: 1991)حلمداين،  «آخر يسمى مرسال إليه

وينتج عن هذه العالقة إما منع العالقتني السابقتني  العامل املساعد والعامل املعارض نتيجة دخول
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ة البحث برحل (أو شخصية أخرى من شخصيات الرواية)يقوم البطل »إم ا حتقيقهما، بعبارة أخرى  و
تقوم  )أشخاص أو حيواانت أوعفاريت(عن موضوع قيمته، وأثناء تلك الرحلة يصادف كائنات 

مبساعدته للوصول إىل أهدافه إال أنه يصادف يف اآلن نفسه معيقني حيولون بينه وبني الوصول إىل 
 ما يلي:متر الذات يف الربانمج السردي بعدة مراحل في (.85-84: 2001)بنكراد، « هدفه النهائي

: يعد  التحريك طورًا أولي ًا يف الربانمج السردي، وهو مرحلة (La Manipulation)مرحلة التحريك 
)أي التحريك هنا مبعين خلق صيغة الفعل، فعل الفعل »فـــيز الذات من قبل العامل املرسل، حتف

 «اإلقناع هبذا الفعل، أي الدفع ابلذات إىل القيام بفعل ما، أو جناز فعل(إالفعل الذي يدفع إىل 
إذن تعرف الذات يف هذه املرحلة هدفها واملوضوع الذي تتمناه، ومعرفة اهلدف   (91-90)بنکراد:

جتعل الفعل للذات ممكن الوقوع، فتسم ى الذات يف هذه املرحلة ذااتً ممكنة مل حتصل على مطلوهبا 
لية لديها، ولن تعثر الذات على بعد، مرحلة الكفاءة: لكي تنجز الذات فعلها البد  أن توفر األه

تشري هذه املرحلة إىل إمكانية »األهلية إال ولديها الكفاءة الالزمة واملقدرة الكافية واإلرادة الصلبة 
االنتقال من االحتمال إىل التحيني، فلكي حتقق الذات اجنازها عليها أن متتلك األهلية الضرورية 

تاز الذات املرحلة السابقة إىل حتيني الفعل وتصبح ذااتً ، هبذه الصورة جت(95: )املصدر نفسه «لذلك
يعكس »؛ ألن ه تعترب هذه املرحلة مرحلة إجناز الفعل :(La performance)مرحلة اإلجناز  ،حمينة

: 2015)مفوز الفواز،  «صل أو العكسانتقال الذات الراغبة يف املوضوع من وضعية الفصل إىل الو 
 «خامتة لسلسلة من التحوالت الرابطة بني التحيني والتحقيق يعد» ، كما أن مرحلة االجناز(283

، إذن يعكس يف هذه املرحلة انتقال الذات الراغبة يف املوضوع من وضعية (108: املصدر نفسه)
 العكس، فإذا حققت الذات فعلها املنشود تصبح ذااتً حمققة.  الفصل إىل الوصل أو

 

 ةيطالبين ابلرقصة كاملص رواية ملخ. 4
عامل من الرومانسية والتعاطف واحلب  واالحتكاك والصدام، حيث  يطالبين ابلرقصة كاملةرواية 

أكثر من امرأة، طرحت الرواية،  رأة يف أسر يتزوج فيها رب البيتعاجلت الرواية شخصية امل
والصراع  للبطولة  وراً ، واختذت من املرأة حممهوم املرأة وقضاايها بشكل واضح بوصفها رواية نسوية، 

ثالث شخصيات  حول يطالبين ابلرقصة كاملةتدور رواية . لرسم عالقتها مع الرجل واجملتمع
. نورة وفوزية صديقتان محيمتان، يتزوج يوسف من نورة وتنجب يوسف رئيسة، هي: فوزية، نورة،

 نورة منه ابنتني، مها: فرح ونوف، يستمر حكي األحداث حيث يفاجأ السرد القارئ مبرض نورة
فحني أفاقت من غيبوبتها كانت ابنتاها قد   ،سنة 15 استغرقتومن مث  دخوهلا يف غيبوبة طويلة 
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ها فوزية، غزا بعد ذلك الصمت والوجع واحلزن مر  كربات، أما زوجها فتزوج من صديقة ع  
واالكتئاب األسرة، ألن نورة مل تبارك وجود ضرهتا فوزية، كما أن فوزية يغلي داخلها كلما تذكرت 

الصمت  ارتبك يوسف واختار انب آخرأن هناك من يشاركها يف يوسف، هذا من جهة ومن ج
 ؛ ألنه خاف أن تنهار حياته.أمام زوجتيه

 

 سيميائية الشخصية يف الرواية. 5
، فاليسوق الروائي عيةمدار املعاين اإلنسانية الواق يه، الرواية الشخصية ركن رئيس من مكوانت

الشخصية تعد  ركيزة الروائية األساسية يف الكشف عن »عن جمتمعه؛ ألن أفكاره وقضاايه منفصلة 
يبذل  .(6: 2014عدوان،  حسن) «القوى اليت حترك الواقع وعن ديناميكية احلياة وتفاعالهتا

 ، منها: البعد اخلارجيقةشخصيات رواايهتم بصورة دقيأبعاد الروائيون جهدهم كي يرمسوا 
 .ي، البعد النفسيجتماعبعد اإلال )الفيزايئي(،

ملىن الشافعي، حوت  يطالبين ابلرقصة كاملةهذا، وتبلورت أمهية الشخصية األدبية يف رواية      
الرواية شخصيات رئيسة واثنوية بني طياهتا، الشخصيات الرئيسة هي: فوزية، يوسف، نورة، 

الرواية »و(، النسويةالرواية والشخصيات الثانوية: فرح ونوف، انتمت هذه الرواية إلی مايسم ى )
النسوية تركز على الكتابة من زاوية فكرية ملتزمة بقضااي املرأة، سواء كانت هذه الكتابة من إبداع 

، إذن (57: 2015بوغنجور، ) «أو من إبداع رجل ذا هو الغالب ألسباب مفهومة،امرأة، وه
كيز على عامل املرأة الرت »اليت ت لخ ص يف انتبهت مىن الشافعي إىل مواصفات األدب النسوي 

مبا يف ذلك األمور الشخصية، والعاطفية..والسعي املستمر لتحديد مسات خاصة بلغة   الداخلي
، كما أن الرواية  تطرح فكرة رئيسة من (138-137: 2003خليل، ) «املرأة، واألسلوب النسوي

مشكالت املرأة  حيث عربت عن. (4: 2003)صربة،  «اضطهاد املرأة»أفكار احلركة النسوية وهي 
الكثري من »فـــــاالجتماعية والنفسية وعكست من خالل ذلك واقعها املرير يف بعض أحناء العامل، 

األعمال الروائية...جتعل صورة املرأة جتسيدًا ألزمة احلضارة والفكر والعاطفة اليت يعاين منها 
ويري واألسلوب االستبطاين استوحت مىن الشافعي األسلوب التص .(18: 2011)اجلمايل،  «اجملتمع

واألسلوب التقريري يف وصف شخصيات روايتها وكشف أبعادها وخفاايها، ومت ذلك إما عن 
طريق الشخصية نفسها، أو كالم الشخصيات عنها،  أو عن طريق الراوي، بينما غلب األسلوب 

ية الداخلي لشخصعامل ا االستبطاين على األسلوبني اآلخرين حيث تناولت الرواية يف هذه احلالة
نفعاالت.كذلك اعتنت مىن إن أفكار وماتصارع فيه من عواطف و به م مباشرة وصورت ما أمل  
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الشافعي أببعاد الشخصية املختلفة يف روايتها، فينقب وعي الروائية يف جانب الشخصية الظاهري 
 مانية، كماوسامتها ودمامة شكلها وقوة جسدها اجلس مشريًا  إىل مالبسها ومالحمها وعمرها و

يف  هجتماعي الذي شغلتجتماعي مشرية إىل املوقف اإلالروائية اهتمت ببعد الشخصية اإل أن
النفسية وغرائزها، وحددت مدى أتثري  الشخصية اجملتمع واألسرة، كذلك درست مشكالت

 نتقام أو التسامح.فعال أو هدوء وحب وكره،  وروح اإلاألحداث يف سلوك الشخصيات من ان
تيار الوعي يف احلقيقة » مىن الشافعي يف روايتها تقنية تيار الوعي، و تخدمتسما سبق افضاًل ع

مصطلح يفيد علماء النفس...يستخدم تيارالوعي للداللة على منهج يف تقدمي اجلوانب الذهنية 
للشخصية يف القصص...لذلك يثبت ابلتحليل أن  الرواايت اليت يقال عنها إهنا تستخدم تقنية 

 «وعي بدرجة كبرية هي الرواايت اليت حيتوي مضموهنا اجلوهري على وعي شخصية أو أكثرتيار ال
، لذلك استمدت الكاتبة من أنواع  التقنيات املستخدمة يف تيار الوعي، (22-21: 2000مهفري، )

  .ولوج  الداخليمنها: املن
ا الظروف بظروف نفسية صعبة، لقد أجربهت يطالبين ابلرقصة كاملةمتر شخصيات رواية 

األسرية على االنطواء والعيش وحيدة داخل غرفها حيث تكشف مهومها وآالمها وحتاور نفسها 
املنولوج ...يقدم )ى النفسياملنولوج الداخلي..تكنيك لتقدمي احملتو »عرب املنولوج الداخلي، و

يب من ( الوعي للقارئ مع عدم االهتمام بتدخل املؤلف، أي أنه يوجد غياب كلي أوقر الداخلي
بعد أن كدست اهلموم مشاعر  ،(60-59 :ر نفسهدملصىا) «القطعة األدبية منالكلي للمؤلف 

( حتت وطأهتا اعتكفت كل واحدة منها يف غرفتها  ولبثت فوزية، نورة، يوسفالشخصيات الثالثة )
مث  ارتدت إىل  ،وت واليأسمقيمة فيها وبدأت تفكر يف الزمن احلاضر الذي صبغ أبنفاس امل

اضي حيث جتولت ذاكرهتا يف أايمها املنصرمة وخواطرها اجلميلة، هذه الطريقة يف الفن الروائي امل
أن يظل الشخص اثبتًا يف املكان بينما يتحرك »تسمى املونتاج الزماين يف الفن السينمائي، وهو 

ر أو وعيه يف الزمان ونتيجة ذلك املونتاج الزماين أي وضع صور أوأفكار من زمن معني على صو 
يطالبين تراوحت عالقات شخصيات رواية  .(150: 2012 )لونيسي،  «أفكار من زمن آخر

بني عدة ثنائيات متوترة، منها: احلب والكره، املواجهة والالمواجهة، العيش  ابلرقصة كاملة
والالعيش، وغاصت يف هذه الثنائيات مضطربة،  إذن متتعت الشخصيات الثالثة أببعاد وصفات 

ها بتغيري نفعالية وفكرية متعددة ومل تکن جمرد دمية جامدة، بل تغريت بوصلة مشاعر عاطفية وا
الشخصية النامية..هي اليت تنكشف للقارئ أو املتلقي تدرجييًا يف خالل »فـــــ احلوادث والزمان،
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الغضنفري، ) «القصة، وتتطور بتطور حوادثها، ويكون تطورها..نتيجة لتفاعلها املستمر مع احلوادث
2012 :74.) 

 

 فوزية. 5-1
المح هذه ترسم الرواية م من الشخصيات الرئيسة يف الرواية، وامرأة ذات مجال ساحر، هي

أنت شقراء، شعرك أشقرانعم وعيناك ملونة وبشرتك »على لسان  نورة  الشخصية اخلارجية
حتدثت »ية  جتماعية متعلمة ومثقفة ومدرسة الثانو ، من اجلهة اإل(92: 2012الشافعي، ) «بيضاء

، انتمت إىل أسرة (198املصدر نفسه:)« فوزية عن مادة الرايضيات اليت تدر سها للمرحلة الثانوية
هذه املعلومات عرب منولوج تكونت من أربعة اعضاء وكانت البنت الوحيدة فيها، متلي الرواية 

انصر صغرياً  كنت الكبرية  والبنت الوحيدة يف أسريت، وكان أخي»على سواقي صفحاهتا  فوزية
حني تويف  والدي ...بعد وفاهتما أصبحت األم واألب ألخي وعمري مل يتجاوز احلادية عشر، 

رفت  ، من اجلهة النفسية ع(102املصدر نفسه:) «فجديت...كانت كبرية السن حني تعهدتين وأخي
تنأى عن  اهلادئة وسكوهتا حيث أعوزهتا اجلرأة والشجاعة، فكانت فوزية  يف الرواية بشخصيتها

كنت هادئة وساكتة يف كل مكان خاص أوعام، أهرب »الرجال وهترب من نظراهتم املعجبة هبا 
فوزية شخصية رقيقة وحمبة وخدومة جتاه اآلخرين،  .(39املصدر نفسه:) «من نظرات معجب

والسيما صديقتها الوحيدة نورة، حبيث لو غابت يومًا من حياة نورة لشعرت أهنا تعيش بنصف 
لتقول نورة  صديقتها حمبة فوزية ورقتها إىل اآلخر مفقود، وصفت الرواية شد ة نصفهجسد و 

، دائمًا أشعر حني تغيبني عين يومني أنين أعيش بنصف )فوزية(الأستطيع أن أعيش بعيدة عنك »
، كانت فوزية مبثابة أخت حنون لنورة،  (201املصدر نفسه:) «جسد ونصف قلب ونصف عقل

دة يف البيت دعت فوزية وكانت فوزية تليب دعوة صديقتها بعشق وحنان، كلما كانت نورة وحي
اخلميس واجلمعة إجازة، وسأطلب »فكلما طلبت نورة منها أن تراعي بناهتا، أجابتها فوزية 

تب، الناظر إنسانة طيبة ومتفهمة لظروف املدرسات، االسبت واألحد إجازة خاصة بدون ر 
ذا كانت فوزية، إذن هك، (191املصدر نفسه:) «ن اليومنيوتعرف جيدًا أنين سأعوض طالبايت ع

فروحة...كانت »ثقاًل وعمقًا يف جتاويف قلب نورة حبيث اندهتا بناهتا ماما فوز  ازداد حنوهنا
تناديين ماما حىت بوجود نورة، كانت تتقافز...من حضين إىل حضن أمها، تنادي ماما والتدري 

 . (107املصدر نفسه:) «أي يد ستتلقفها، وأي حضن سيحتويها
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بعد مرض صديقة عمرها نورة ودخوهلا يف غيبوبة طويلة، طلب يوسف يدها للزواج،      
نعم اي يوسف اعرتف أبنك حني طلبتين للزواج، فرحت...فقد أهديتين » ت فوزية طلبهفاستجاب

ف ، صارت زوجة صاحلة ليوس(101:املصدر نفسه) «طفولة جديدة..مل أعشها قبل تلك اللحظة
« أطيعه، يقودين كما يشاء دائمًا كنت  »طلباته دائمًا وتصرفت كما قادها ومطيعة أمامه، لب ت مت

. أعطى وجود ودللتهما ، كماأهنا كانت أم شريفة وحنونة لنوف وفرح، وربتهما (63املصدر نفسه:)
فاز  رة وفوزية حياة يوسف وبناهتا حيوية وعذوبة المتناهية حيث نسى يوسف أمل فقدان زوجته نو 
يتوخى »يف حياته فوزًا عظيماً، فمن هذه الزاوية جاء اسم فوزية مطابقًا للدور الذي قامت به 

حتماليته ومصداقيته، فاليسم ى إخصياته متناسبة، حبيث حتقق للنص الروائي أن تكون أمساء ش
؛ إذن (105: 2005الرايحي، ) «قةإال إذا أراد املفار صادق( )البــــ )الكذاب(وال )اخلائن( بـــــمثاًل )األمني( 

: 2008، عمر خمتار) «فاز ابجلائزة أي انهلا، ظفر هبا»، ويقال)فاز(من )فوزية( جاءت مفردة 
، انل يوسف فوزًا عظيمًا بسبب فوزية، فرتش ح الكاتبة روايتها هبذه الدالالت عرب (1752

ايت ايفوز حبيبيت، ستظل  أنت أعذب زوجة، وأفضل أم لبن»األسلوب التقريري على لسان يوسف 
 .(104: 2012الشافعي، )« كلمة فوزحمفورة يف جتاويف قليب إىل يوم يبعثون، ألنك حقاً فوز عظيم

ونزلت كومة إن أفاقت نورة من غيبوبتها حىت واجهت فوزية عراقيل عاطفية يف حياهتا  ما     
، من هذه الوجهة أصبح )فوزية( ؛ ألن نورة تعد عامال معيقًا يهدد حياة ممثل الذاتاآلالم عليها

ها الروائية مسها حيث جعلتإذي حيمل، وجتلت هنا املفارقة يف اسم فوزية يعكس معىن غري ال
املفارقة تكنيك فين يستخدمه الشاعر أو الروائي إلبراز التناقض »مسها، وتتصف بصفات مفارقة إل

لقد انتابت فوزية ويالت . (2009 :340)املغريب،  «بني طرفني متقابلني بينهما نوع من التناقض
الفشل واحلزن قبل زواجها من يوسف حيث فقدت أسرهتا كلها وعندما تزوجت من يوسف ظن ت 

ها هويوسف يعوضين عن أسريت »أهنا فازت على ماضيها الفاشل حيث مل تستوعب الفشل أبداً 
اية حالة فوزية عرب تصور الرو  ،(76: 2012الشافعي، ) «اليت فقدهتا وفقدت حناهنا ورعايتها

ر، سقطت على السري ..خامل...حاولت أن أحترك خطوةجسدي »استبطان مغاورها النفسية 
ىت عزاؤك أنك التزالني إىل اليوم، تنامني على هذا السرير، ح....ايفوز..احتضنت خمدة يوسف

ية كي فوظفت مىن تقنية املفارقة االمس. (66املصدر نفسه:)« بعد أن غاب جسد يوسف عنه وعنك
تذوق طعم السعادة يف حياهتا الزوجية مادامت تعيش يف ظل الضرة،  تشري إىل أن  املرأة الميكنها

تفتح ابب الكالم مع نورة حاولت أن ، صارت حياة فوزية فوضى. وتشاركها األخرى يف زوجها
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ا أخذت تفقد ت حيث أجابتها نورة بنربة ابردة، حىت يوسف أعرض عن حبها، كما وف علق نأهن 
هل تالشت لتصبح )ماما فوز( صميت يتساءل اينوف، أين اختفت »وحبهما الكبري هلا  وفرح

أما من قاموسك اليومي؟ )حبيبيت فوز( بالرتوش ملونة؟ أما أنت اييوسف فأين ذهبت )كيف حالك( 
، حتيل شخصية فوزية (105املصدر نفسه:) «وهي تالزمها ...فمنذ أن أفاقت نورةفروحة الصغرية،

، فتعاملت بعد ذلك مع اجملتمع متوترة مضطرة النصدام ذاهتا يف داخلها على الذل  بعد العز   هنا
دون أن تناقش مشاكلها مع أحد، بل ظلت تندب كل شيء وهترب من أمل ذايت عاطفي إىل 

أصبحت حتدث ، و آخر، حىت التكاد جتد أنيسًا والصاحبًا إال غرفتها، إذن اختارت الصمت
  .رايهتانفسها وتراود ذك

يالحظ القارئ يف مسار الربانمج السردي أن  حياة فوزية تغريت حبيث يسأل نفسه ماالذي      
اإلجيايب عندها موضوعًا سلبياً، فيجد أن   وجعل املوضوع)احلب( املوضوع  )فوزية(سلب الذات 

ترغب الذات آبة، ن وكال حياة فوزية إىل حز ومث  موقف يوسف احملايد بينهما حو  )نورة( إفاقة ضرهتا 
عدت ايصميت  ما»)املرسل إليه( يف قيام عالقتها السابقة مع يوسف )احلب(  يف املوضوع )فوزية(

أشتهي يف  هل أان مازلت رغبة ملتعمة يف ذاكرة يوسف..؟. أتساءل... شيئًا غري حب يوسف..
 حياة عاطفية ، واملرسل هو رغبتها يف(71 املصدر نفسه:) «تلك اللحظة..غفوة حاملة على كتفه

مجيلة، تعرف فوزية ما جيب أن تفعله، وهو مواجهة يوسف ونورة والبوح مبشاعرها جتاه يوسف 
هل سأكون اجلريئة »وأمام نورة والدفاع عن حقوقها الزوجية أمام يوسف واجتياز سكوهتا اململ 

 در نفسه:املص) «تقتل صمتها وسكوهتا اليت تبدأ احلوار وتطلب حقوقها الزوجية من يوسف؟و
هنا ذات ممكنة، لكنها المتتلك اإلرادة والكفاءة واجلرأة والشجاعة )فوزية( فذات املمثل  (111

جتد فوزية  .(املصدر نفسه) «الأعتقد لكن هل عندي اجلرأة الكافية وأمام نورة؟»لتحقيق رغبتها 
طوال  لة معهنفسها بني موقفني، من جهة التستطيع أن تتنازل عن زوجها الذي جربت حياة مجي

مسعت ماذا قالت اندية ايغرفيت »، كماأهنا لن تقبل أن تعيش مع ضرهتا مخس عشرة سنة
املصدر ) «أتدرين يف تلك اللحظة لدغتين تلك الكلمة كالعقرب املسموم )شريكتك، ضرتك(

 هل حقًا مايقال وما»، فتنسل من بني شقوق جدران صمتها وحيدة  متسائلة  حائرة (51نفسه:
أهنا قلبت حياة   تلوم نفسها ألهنا تشعر (62 املصدر نفسه:) «ه الليلة أين سرقت زوجهاب أشعر

نورة  رأساً على عقب بسبب زواجها من يوسف وأن  هلا حقوقا أقل من حقوق نورة، لذلك كلما 
قررت أن تفض  ختم الصمت شل صوهتا وجرأهتا، واستمرت معاانهتا وكبتها حىت يف أن تطالب 
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مكنة وصواًل إىل الشرعية من يوسف،  لذا لن تتمكن من  اجتياز مرحلة الذات امل فقط حبقوقها
 مث  احملققة.الذات احملينة 

بناء على ذلك لن حتقق مرحلة االجناز؛ ألنه الميكن فصل الكفاءة عن االجناز، وحسب 
مل تستطع  ل الذات()املمث؛ ألن  فوزية اليت جتعل من الفعل أمراً ممكناً النموذج العاملي فالكفاءة هي 

فوزية تعانی منها مل تتحول  نفصال اليت كانتل الفعل وتقوم هبا، إذن وضعية اإلأن تربط بني مراح
 نورة. ( ممثل الذات املضادة وهي:فوزيةتصال. من هنا يقابل ممثل الذات الراغبة )إإىل 

سيطر فوزية على ت إذن لكية روحاً وجسداً بعد إفاقة نورة، تصد ت فوزية متاعب نفسية هائل 
هذه األجواء احلزينة جلأت إىل أمور خمتلفة حىت ختلص نفسها من ثقل آالمها، فتسل ت  راتب

وجلأت إىل التدخني لتخفيف آالمها  ، ومن مث  االستماع إىل األغنياتبداية بقراءة كتب خمتلفة
فت علي  تردد: يدي املرجتفة تلت حبثت عن علبة سجائرة يف الدرج.. الزلت غري متوازية...»

تريدين سيجارة عل ها تطفئ هليب تلك اللحظة..ها هي، وجدهتا اي فوزية مندسة بني أشيائه، 
، يف هذا الربانمج السردي استطاعت بعض األمور أن (67-66املصدر نفسه:) « منسية منذ...

 ملي اهلموم.ها استعانت هبا يف تناسجناز، لكندة لفوزية، مهما مل تسعفها يف اإلتكون عوامل مساع
ضحية، فغصت حبرماهنا وعذاابهتا أصبحت ا، حاهتتتمكن فوزية أن حتمي حقها وحتقق طمو 

الندم حيرقين، لقد تعبت مم ا محلت من مهوم »وهلوساهتا ومشاعرها املبتورة حبيث آتكلها الندم 
وله، حىت ابت هليب اهلجر يسرق النور من  شتياق وإوأحزان، صرب وأوجاع، صمت وسكون، 

يين  فأرى النهارات عتمة تلون وجودي، ليتين مل ألتق به/هبا...ليتين كنت مع أخي انصر يوم قاوم ع
، إذن صارت تتمىن املوت ليلة (112املصدر نفسه:) «العدو، واستشهد حتت مسدساهتم اللئيمة

 لقد انتقت مىن الشافعي هذه الشخصية وجعلتها رمزًا لكل النساء اللوايت يتحملن قبل ضحاها.
يف حياهتن الزوجية آالمًا عاطفية، ومن جهة أرادت أن ترسم على شاشة روايتها موقفهن األليم 

 ومايواجهنه من تقويض احلقوق وتصرفات عاطفية ابردة.
 

 يوسف. 5-2
ً عربي ًا كويتي اً، تنطلق  ،رايضي  قوي  و  مجبس يتمتعشخصية من شخصيات الرواية النامية،  يلبس زاي 

أتذكر » المح يوسف الظاهرية على لسان نورة، مستثمرة األسلوب التصويريالرواية يف رسم م
ها بوضوح هذه اللحظة من خلف دشداشتك ااييوسف، تفاصيل جسدك الرايضي..كأين أر 

كثرياً ما كان »ري يعمل يف شركة متتلكها أسرته، ، هو مثقف ث(204املصدر نفسه:) «الالس/احلرير
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املصدر ) «سبوع لقضاء أعمال الشركة اليت متتلكها عائلتهيسافر خاصة يف العطل وهناايت األ
، تزوج مرتني، املرة األوىل تزوج من نورة، ومث  من صديقتها فوزية. عندما صادف نورة (41نفسه:

للمرة األوىل كانت برفقة صديقتها فوزية، أعجب يوسف بسمرة نورة ومجاهلا املدهش مع أن ه كان 
وقت، ولكن بعد استشارة صديقه إبراهيم قرر أن يتزوج من نورة، منجذاًب حنو فوزية يف نفس ال

احلصول )يوسف( فيوسف هنا ذات حمتملة؛ ألن ه يعرف الذي يريده، حياول بعد ذلك ممثل الذات 
، واملرسل هو احلب والرغبة يف تكوين اإلسرة، واملرسل إليه هو نورة، ميتلك )الزوجة(على املوضوع 

جتماعي مرموق، فالفاعل هنا إاملوضوع؛ ألنه شاب وحيظى مبوقف  يوسف الكفاءة للحصول على
ذات حمينة، وكانت نتيجة ذلك تلبية نورة طلب يوسف واستحواذه على هدفه والزواج من نورة، 
هبذه الصورة ينتقل يوسف من ذات حمينة إىل ذات حمققة. جرب حياة ممتعة مع زوجته األوىل 

فوزية ومجاهلا، فبعد نورة، أحب  يوسف نورة، بل عشقها حىت النخاع، لكنه مع ذلك كان يتمىن 
أن دخلت نورة يف الغيبوبة اعرتف لفوزية بذلك، حيث تعرب الرواية عن موقف يوسف هذا عرب 

املصدر )« ويردد: لكن تصدقني، كنت دائمًا أمتناك وأشتهيك. ينظر يف عيين ..» فوزيةنبش ذاكرة 
 .(101نفسه:
مه السعيدة، مرضت نورة ودخلت م أايتد   هذا، وقد امتأل وجود يوسف حبب نورة، ولكن مل     

يف غيبوبة طويلة، وجلب مرضها آالما روحية ليوسف، حيث بدأ يدخ ن بشراهة كي جتتاز عربة 
تصال اليت كانت يف البداية بني املفروضة، وهبذا حتولت وضعية اإل روحه املكسورة سور اآلالم

ورة يد فوزية للزواج نفصال، طلب يوسف بعد سنة من غيبوبة زوجته نإىل اإليوسف ونورة 
املصدر ) «أتدرين أحتاجك، يعين أحبك، تعلقت بك، أريدك زوجة ايفوز. أحتاج قربك..»

، زواجه من فوزية أعاد إىل روحه رمق احلياة، حيث ود ع التدخني وعاش مخس عشرة (97نفسه:
نه سنة يف حب وعشق برفقتها، وعندما عادت احلياة إىل نورة احتضن يوسف بكل وجوده وحنا

ازدادت سعادة تصال، حبيث نفصال بينه وبني نورة إىل اإلجسدها الضعيف، إذن حتولت حالة اإل
؛ كان يظن أن ه سيعيش يف هدوء وصلح مع زوجتيه، ويلتقي ثالثتهم على يوسف أكثر من قبل

، يةتعيشا معاً يف حياهتما الزوج ، ولكن أخطأ ظن يوسف؛ ألن  نورة وفوزية مل تقبال أنبوابة احلياة
صار يوسف يعيش يف جحيم متن ع نورة وبراكني غضب فوزية، لف ه صمت ثقيل أمام تصرفات ف

زوجتيه، ومل يعرف ماالذي جيب فعله، فوكلهما إىل أنفسهما، حيث أحرقت براكني الفراق واألمل 
خواجله، وأصبحت حياته كرواية على شكل فصل غري مألوف من فصول اخلريف، وكان معبأ 
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، (1429: 2012الشافعي، ) «إنين أحبهما»ثنتني، وما أراد أن خيسر أي واحدة منهما بزوجتيه اال
 حتضان فوزية.إليت عادت إىل احلياة وهلفة تريد فكان يعيش بني هلفتني، هلفة تطوق نورة أم  بناته ا

أن ينهي حالة الصمت هذه، زعزع كيانه وخارت قوته وتبخرت الكلمات يف فمه  كلما قرر  
لونطقت »بس ببنت شفة؛ ألن ه خياف أن يفقد زوجتيه معًا وتنهدم حياته وحياة بناته قبل أن ين

مل تساعد يوسف قدرته كي ميزق ، (املصدر نفسه) «حبرف واحد سوف تنهار حيايت وحياة بنايت
فمع أن  معامله اجلسدية كانت قوي ة، لكن ه ضعيف  هذا الصمت الذي أصبح روتيناً مماًل يف حياته،

، ومل يكن بني مالمح هذه الشخصية اخلارجية القوية الرايضية  ومواصفاهتا املعنوية الضعيفة  معنوايً 
تالئم وتالقح، إذ هناك تناقض بني مسات يوسف اخلارجية ومواصفاته الداخلية، يفسر البعض هذا 

يكشف إن  تقدمي احلياة الداخلية يف الرواايت اليت توظف تكنيكات تيار الوعي »التناقض بقوهلم 
عن تناقض داخلي يف هذه الداخلية أواًل، وعن تناقض بينها وبني العامل اخلارجي  اثنياً، ويكون 

: 2011عساقلة، )« القصد من وراء هذه املقارنة تقدمي احلياة الداخلية كتعارض للحياة اخلارجية
237-238). 
يتني، إذن خاف أن شعر يوسف أنه خسر يف حياته الزوجية أمام معركة الزوجتني النفس     

اهناء االستياء بني أعضاء  ويضي ع زوجتيه حبيث قصد بعد ذلك تقضي احلرب النفسية على حياته،
، واملرسل إليه هو احلاجة إىل حياة رومانسية ، املرسل هو)املوضوع(العائلة وحفظ زوجتيه بني يديه 

ات املمثل هنا ذات ممكنة، ، فذيتخلص من حياته املتعبةنورة وفوزية، يعرف يوسف مايفعله حىت 
ألن ه غري مؤهل لذلك والميتلك الكفاءة هلذا الفعل، وتنقصه  لكنه اليقدر على القيام ابلفعل؛

اجلرأة والشجاعة، فهذه العوائق ثبطت يوسف عن املوضوع الذي يرغب فيه وأمخدت رجولته، 
از الفعل يف الربانمج جنإمرحلة الذات املمكنة وصواًل إىل  )يوسف(ذات املمثل  عرب تلذلك مل

ممثل العامل  وءجلالسردي. إن  عدم قدرة يوسف على مواجهة األمر يول د برانجمًا آخر يعمل على 
بعد أن فشل يوسف  شرب اخلمر، الذهاب إىل الديوانية.إىل أمور أخرى، حنو التدخني، )يوسف( 

عاد إىل التدخني  أنه رج، كماجناز فعله احتمى ابلديوانية مع أصدقاءه كي يتناسى موقفه احملإيف 
توخ ت مىن الشافعي  اعترب يوسف هذه األمور عوامل مساعدة تقضي حاجته. مر،وبدأ بشرب اخل

من خالل توظيف شخصية يوسف نقد أولئك الرجال الذين يتجاهلون معايري الزواج وضوابط 
إن  زواج يوسف  نواميسه. ج اثنية دون أن يستوفواتعدد الزوجات وحقوق املرأة، فيتبادرون إىل الزوا 
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اثنية يوحي إىل عمق اهنزام املرأة الشرقية أمام مواجهة رغبات الرجال وطغيان قراراهتم احلامسة اليت 
 تسلب أمان املرأة وهتدر كرامتها وحقوقها وجتربها على صمت حييل إىل ضعفها.

 

 نورة. 5-3
علمة مثقفة وموظفة يف البنك، تنتمي جتماعية متخصيات الرواية النامية، ومن اجلهة اإلنورة من ش

فوز تتذكرين كيف كنت أمتىن أن أعمل معك يف املدرسة نفسها...لكنك تعرفني »إىل أسرة ثرية 
أمي نسيمة وإصرارها على عملي يف البنك؛ ألن خايل علي رئيس جملس اإلدارة وتعرفني 

فسية جريئة وشجاعة، وكانت ، هلا ن(198: 2012الشافعي، )« العائلة..حتب املال وتعشق األرقام
ها اجلرأة صالتنقنورة صديقيت الوحيدة كانت حيوية، متوقدة، متحمسة، »حيوية متوقدة متحمسة 

على  فها الرواية، امرأة مجيلة، ومالحمها اخلارجية مشرقة، فتص(39املصدر نفسه:) «وال الشجاعة
املصدر ) «لوق مجيل هي؟أسرق نظرة خاطفة إىل وجه منورة فنار روحي...أي خم»لسان يوسف 

سم هوالذي حيدد اإل»فــــة مع مالحمها اخلارجية املنرية، ، إذن جاء اسم نورة منسجم(149نفسه:
. تزوجت من يوسف، وبعد سنوات (18: 2005عزام، ) «الشخصية وجيعلها معروفة وخيتزل صفاهتا

ودها، إذن عكس اسم من زواجهما دخلت يف غيبوبة طويلة، وأطفئ مصباح حياهتا فأمخد نور وج
بل عاشت  ا مسيت نورة، لكنها مل تكن نوراً نورة من هذه الوجهة مفارقة معنوية يف النص، مع أهن

بعد اإلغماء ووعت أن زوجها تزوج مع  ات الغيبوبة احلالكة، وعندما صحتسنوات يف ظلم
، بل زواج يوسفمل تستطع نورة أن تقفوزية توأم روحها متنت لو مل تصح من غيبوبتها اللعينة؛ 

حيث أدمي هذا األمر قلبها وأعادها إىل أوجاع غيبوبتها لتنكمش حياهتا أكثر من قبل يف حلوك 
 أواترها العويصة. 

تتمىن نورة أن تسعفها قدرهتا كي تصرخ صرخة اثئرة يف وجه يوسف، لكنها المتارس ذلك؛  
جه يوسف...الأقدر، فتلك النبضة أمتىن أن أصرخ يف و »ألن نبضات قلبها احلزينة التزال ختفق له 

 «تتقافز يف داخلي متنعين وتنهاين، تذكرين أن يوسف اليزال زوجي...واليزال جزء مين حيبه وحيرتمه
سرتداد زوجها، لذا إهي حتب زوجها، فأعظم هدف نورة اآلن هو . (180: 2012الشافعي، )

هوجناة حياهتا من البلبلة، ولكن  عوع هنا احلب، واملرسل إليه يوسف، واملرسل والدافسيكون املوض
ومعارضًا أمامها، فكي حتقق نورة فعلها جيب أن تزيل العامل  معيقاً  وجود فوزية أصبح عامالً 

العائق )فوزية( من طريقها، ختبأ نورة جتاه فوزية مشاعر متناقضة، من جهة يتآكلها الغضب وتشعر 
إىل أبعد من البعيد حىت تسرتد يوسف، لكنها بثورة يف داخلها لكي تطرد فوزية من بيتها وتنفيها 
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من جانب آخر تشفق عليها والتنكر أن  فوزية تركت عملها يف املدرسة ونسيت نفسها وتفرغت 
رتفاع إحتياجايت و إجي من املستشفى، كانت موزعة بني مل تقصر عند خرو »لرعايتها وابنتيها 

 اليت كانت هترب من املربيات واخلدم...حراريت، وبني الرضيعة فرح، وبني طلبات الصغرية نوف، 
املصدر ) «ايإهلي أبدًا لن أنكر تلك األايم. تركت عملها وشؤوهنا اخلاصة وتفرغت لرتعاين..

، لذا آثرت نورة الصمت وانعزلت يف غرفتها وحيدة ملهوفة، حبيث زاملتها (182-181نفسه:
عات، تبوح الرواية آبالمها عرب األسلوب وحدهتا، وشعرت ابلغربة وأوجعتها اخلياالت واآلالم والتوق

كيف استطاع يوسف خيانيت، كيف تلذذ ابحتضان غري جسدي، كيف طوقت » االستبطاين
هل سأحظي بفرصة أخرى مع زوجي...هل »و (176املصدر نفسه:) «ذراعاه احلانية خصر غريي

شرب السيجارة   أقبلت على .(174)املصدر نفسه: «ستعود حياتنا كما كانت مرسومة قبل غفويت
تدخل نورة إىل غرفتها، ملهوفة تبحث عن شيء ما..تتناول علبة..بيد »كي تنأى هبا عن مهومها 

مرجتفة خترج سيجارة..حتاول أن تشعلها ويدها التزال ترجتف، مرة وأخرى، يف الثالثة تسحب 
وخاهنا الصرب فنوت  ، أخرياً ود عت الطاقة نورة(182املصدرنفسه:) «نفساً عميقاً تعتقد أنه سريحيها

ختيار إطالق الصمت حىت يستجيبها يوسف إبعلى إزالة العامل املعيق وتفتيت كرة اجلليد و 
سأنفجر يف وجهه..قائلة: يوسف..تعرف جيدًا أنين لن أعود إليك إال » حاسم إما هي أو فوزية

 نفسه: املصدر) «إذا كنت يل وحدي..غدًا سينكشف اجلواب، سأكون األشجع وسأحتدث جبرأة
 ، هكذا تكون الزوجة األوىل، الميكن أن ترى نفسها شريكة ألخرى بزوج واحد، كما(221-223
الغرية دبت يف قلب السيدة سارة فطلبت من نبينا إبراهيم أن يذهب ابلسيدة هاجر إىل »أن  

 (.128: 1988، املعاميي) «مكان بعيد عنها فذهب هبا
 

  نوف وفرح. 5-4
ما يتني يف الرواية، مع أهنما من الناحية الفنية شخصيتان ابهتتان إال أهنتعتربان شخصيتني اثنو 

إيل جانب الشخصيات الرئيسة اليت تشكل النواة السردية يعول »فــــتضيفان بعدًا مهما للرواية، 
: 2000ي، البارد) «ذات أمهية قصوى يف تشكيل اخلطابالسرد على الشخصيات الثانوية، فهي 

أختان وبنتان ليوسف ونورة، تكرب نوف فرح. مل تكرتث الرواية بذكرمها كثرياً  فرح ونوف(، 27-28
ظهرت بوادر وصف هاتني الشخصيتني يف بداية الرواية، كانت نوف أول  ،ف ضروريةإال يف مواق

. خرجت نوف من غرفة نورة..»شخصية عرفت عودة أمها إىل احلياة، فأخربت اآلخرين 
، بعد أن فرق مشل األسرة (15: 2012الشافعي، ) «رة كلمتين اليوممامانو  مامافوز... مسرعة...
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فقدان احلنان، حيث كانتا تقضيان معظم أوقاهتما مع صديقاهتما نوف وفرح تشعران ب بدأت
يفتح  ...ئيميصافحه السكون الل ...الباب بعد العاشرة مساء يعود يوسف إىل البيت، يفتح»

 املصدر نفسه:) «قضني معظم أوقاهتن مع الصديقاتأحد األبواب خبفة: حىت بنايت أخذن ي
نقطاعهما عن األسرة واالحتماء إاألسرة املأساوية على حياهتما و  ، إذن أثرت حالة(138

 .يبة التی حلت أبسرهتمابصديقاهتما، أصبحتا ضحيتني مغفولتني إثر األحداث الکئ
 

 وظائف الشخصية. 6
امل الرواية، من أدوارها: الوظيفة الفاعلية والوظيفة تؤدي الشخصية الروائية وظائف متعددة يف ع

 اجملازية والوظيفة اجلمالية والوظيفة النيابية.
 

 الوظيفة اجملازية. 6-1
يتخذ بعض الروائيني من الشخصية قناعاً خيتفون وراءه حيث حيملون الشخصيات شحنات داللية 

لشخصيات الروائية أو أقواهلا اليت يقصد ابلشخصيات اجملازية أفعال بعض ا»إليصال رسالة ما، 
حاولت مىن . (65: 2015الفواز،  مفوز) «تتض من صفة من الصفات أومعىن من املعاين

الكراهية، والذل الشافعي من خالل شخصيات روايتها إيصال معان جمازية متعددة، كاحلب و 
الهلا العامل الفرح، إذن تبئ ر وظائف هذه الشخصيات دالالت تتشوف من خوالضعف واحلزن و 

ع الروائية التصريح الواقعي و البيئة االجتماعية والقضااي واملشاكل اليت يعيشها بنو البشر والتستطي
 .هبا مباشرة

 

 الوظيفة الفاعلية. 6-2
شخصية حتركه، سامهت  من حدث إال وراءه لألحداث، وما ي الفاعل املركزي إن الشخصية ه

داث وتبعيدها فانقسمت إىل عوامل سردية، حنو: شخصيات رواية يطالبين يف حتريك األح
الفاعل، املرسل، املرسل إليه، املساعد، املعارض، تبوأت هذه العوامل السردية مكانة مرموقة يف 

 مترير األحداث وتوجيهها إىل نقطة مطلوبة.
 

 الوظيفة اجلمالية. 6-3
وظيفة يف تضاريس تضفي الشخصية على مسرح الرواية مجااًل داللياً، لكي جتسم هذه ال

الشخصيات الداللية يف رواية يطالبين توغلت الكاتبة أحيااًن يف قسمات الشخصية اخلارجية، 
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حيث مل تش مباشرة مبا جيوب يف دواخل الشخصيات من مشاعر، بل رصدت مالحمها وأفعاهلا 
سيزا، ) «نفسفاحلركة الظاهرة هي مفتاح ملايدور يف ال»أمام القارئ وصواًل إىل حالتها النفسية 

، تقدم الكاتبة مالمح فوزية اجلسدية حيث تكتنف عربذلك ترسانة مشاعرها (166: 2004
تزحف يدي حنو الكأس الشف اف، تلسعين برودته، أسحب يدي، أفرك أصابعي »الكئيبة 

حني يدنو من فمي، تفلته أصابعي، يندلق . املتجمدة، أعود للمحاولة، أمسك الكأس بقوة..
أحاول النوم، أتقلب بوجع، أطرق بوابته بقو ة خيذلين، أتوسل النعاس أن يدغدغ  ..على السجادة.

هجر يوسف فوزية، فأصبحت فوزية ضعيفة حتمل صمتها فوق   .(80: 2012الشافعي، ) «عيين  
كتفي ها وتعرب من هنار إىل آخر وحيدة متعبة، وترتدي احلزن والضعف حيث أصبح فراغ روحها 

، عبيدصابر ) «اجلسد مرآة الذات»زنزانة تضيق حدودها يوماً بعد آخر، ومبا أن  املشتاق إىل احلبيب 
، لذا أصبح جسدها  خل احلزينة على قسماهتا الظاهرية، إذن ظهرت هذه الدوا(56-57: 2009

 تكرمشت مالحمي.... أهنك جسدي..»والتصدع النفسي ها يعاين من آالم الوحدة كدواخل
هبذه الصورة  (.77: 2012الشافعي، ) «أصبحت الأعرفين ...أمعنت النظر يف ، حتسست وجهي

أثرت الكاتبة جانب الشخصية الداليل اجلمايل، إذن التتوقف وظيفة الشخصية عند كوهنا جمرد 
. ميكن لشخصية أوشخصيات روائية أن تكون ذات بعد إحيائي مجايل..»شخصية، وإمنا 

ففي أفضل السياقات تكون النواة . د اجلسدي..هوالبع. ومايقصد ابلشخصية اإلحيائية اجلمالية..
من  .(50: 2013غامني، ) «اجلسدية إحدى األدوات والتقنيات لولوج عامل الشخصية وداللتها

لكي تتشوف عربه خفاايها احلزينة فرتفد مشاعرها كاتبة مظهرنورة اجلسدي جانب آخر جتس ال
تصريان داببيس تنغزران يف .عيناها...ها هي منوريت..»الباردة حنو يوسف الذي يعرب عن ذلک 

« تفاجئين نظراهتا املشتعلة...أشعر أبهنا منبعثة من مجرات قلبها»، و(117املصدر نفسه:) «جسدي
، كانت عيون نورة قادرة على التعبري عن مشاعرها وأغنتها عن اللغة للبوح مبا (119املصدر نفسه:)

 «ه النفس، هلا لغة بالحروف، تقرأ بال لسانفالعيون تعكس كل مايكنه القلب وما تكتب»تقصده 
كي تذكي أحاسيس القارئ   ملرئي وصواًل إىل املعتم واخلفي، احتفلت الكاتبة اب(6: 2007هبة، )

حنو دالالت الشخصية مم ا يوصلها داللياً إىل ذروة اجلمال، وتتيح للروائي رسم لوحة فنية وللقارئ 
 لذة كشف دالالت خمفية.

      

 كلم ابلنيابة املت. 6-4
، فتكون الشخصية يف رواية األحداثتولد هذه الوظيفة حينما تقوم الشخصية بقيادة دفة السرد و 

هذه احلالة مبثابة قناة تواصل بني الروائي واملتلقي. أعطت مىن الشافعي شخصيات روايتها النامية 
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اكل، مبعنی أن الكاتبة تقدم فرصة حلكي الرواية والتعبري عن ذاهتا وانفعاالهتا وما يكتنفها من مش
يطالبين ابلرقصة  عصارة روايتها عرب أصوات شخصياهتا دون تدخل السارد السافر، إذن تعترب رواية 

 «املقصود ابلرواية البوليفونية تلك الرواية اليت تتعدد فيها األصوات»رواية بوليفونية و كاملة
 (.122: 2011)محداوي، 

 

 الشخصية واملكان .7
املكان عنصرا  ولكن مع ذلك ما جاء يطالبين ببالرقصة كاملة ور املكان قواي يف روايةحض يكن مل

تزن يف طواايها أسرار ، وإمنا أصبح صفحة حسية ختحمايدا الشخصية ومشاعرها وآالمها
، هو مكان األلفة واالستقرار الشخصيات، املكان الرئيس الذي جيري فيه األحداث هو البيت

فبعد أن عادت نورة  غرفها خزاان ألسرار وعواطف شخصيات الرواية، والسكون، حيث أصبحت
لفوزية ونورة  ةإىل صحتها انكمشت الشخصيات يف غرفها وآثرت الصمت، صارت الغرف صديق

 ، وماغرفتها حيث تنتاهبا كل حلظة ذكرايهتا اجلميلة مع يوسف فوزية تسكن يف ويوسف.
تعود فوزية إىل البيت...تدفع ابب »بسرعة ها الوحيدة إن تعود إىل البيت تتجه حنو غرفتها صديقت

، جتلس يف غرفتها حيث (58: 2012)الشافعي، « خلف أوجاعها. تدخل، ينصفق الباب غرفتها..
تسحبها الذكرايت، وأما يوسف فلكي يطفئ جذوة آالمها املتوقدة اختار غرفة املكتب مالذاً 

تحرك يف الصالة...يتجه إىل غرفة املكتب يفتح يوسف الباب، يدلف إىل الداخل، ي»وملجأ 
يف غرفتها وانعزلت  تنطو اكما أن نورة   (121: صدرنفسه)امل «مالذه وملجأه الذي اختاره طواعية

كانت نورة جالسة يف »ومتزق أوجاعها ومشاعرها هلا  غرفتها تحدث معيف وحدهتا حيث ت
، يتضح (180)املصدرنفسه:  «شرفتهاغرفتها، هادئة...جتلس على املقعد الصغري...تشتكي حاهلا ل

الوعاء الذي احتوى  وهو مما سبق أن العالقة بني الشخصية واملكان يف الرواية عالقة وطيدة
 حيث أضفت مشاعر الشخصيات وآالمها حيوية  على املكان. الشخصيات،

 

 الشخصية والزمان .8
ي اجلميل وبيان احلاضر األليم، ستذكار املاضعلى إ يطالبين ابلرقصة كاملةيقوم الزمن يف رواية 

لذلك قام الراوي إبيقاف السرد يف احلاضر حيث ركز على ذكرايت وأحداث واجهتها 
: فوزية ويوسف ونورة الزمن ن تكسر تداعيات الشخصيات الثالثة، إذالشخصيات يف ماضيها

ظم األحداث عاحلاضر وتطول وتقصر هذه الذكرايت حسب شعور الشخصيات وهواجسها، فم
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نورة مل تستطع ف، راليت تذكرها الشخصيات الثالثة تعزز اشتياقه إىل الزمن املاضي وبغضها احلاض
أن تقبل زواج يوسف من فوزية كما أن فوزية مل تستطيع العيش مع الضرة، وأما يوسف فيتمىن 

ا حياة مجيلة هادئة مع زوجتيه، فهذه العالقات جتعل الشخصيات تعيش غربة زمنية يف احلاضر مم
 جيعلها هترب إىل ماضيها اجلميل.

 

 يجةالنت. 9
، هلا أهداف معلومة ووراء أهدافها دوافع حمركة الشخصيات حسب منهج غرمياس ذوااتً  كانت

افها وهواجسها وعالقات بعضها مع دالنموذج العاملي مفتاحًا لدراسة الشخصيات وأه كانف
إضاءات مهمة النموذج العاملي  دمقإذن ، لاليت تلخص يف عالقة الرغبة والصراع والتواصالبعض 

وحسب النموذج العاملي القدرة والكفاءة من الشروط   تعميق معرفة الشخصية الروائية،يف
 عليها لتكون مؤهلة للبحث عن موضوع القيمة. الضرورية، وجيب على الشخصية أن تتوفر
ها قلبا، فقد كانت مبثابة مهمدورًا  ابلرقصة كاملة يطالبينلعبت الشخصيات الروائية يف رواية 

كانت الشخصيات عبارة عن .  ، فهي اليت صنعت احلدث ومنحت احليوية للزمان واملكانالنابض
الروائية من خالل هذه كشفت عربت الكاتبة من خالهلا عن معان خمتلفة حبيث   أفكار

 مرأة.اأكثر من  هتا النفسية يف  أسر يتزوج الرجلمشاكل املرأة ومعاان الشخصيات 
الشخصيات احملورية أكثر الشخصيات اجنازًا حيث قامت مبجموعة من الوظائف، حنو: 
الوظيفة الفاعلية، الوظيفة النيابية، الوظيفة اجلمالية، الوظيفة اجملازية، كماأن الشخصيات الثانوية مل 

قيمة سردية أومضمونية، بل كانت ذات مهمة واضحة، وأسهمت يف  تكن يف الرواية مقحمة بال
 .البشري ناء احلبكة وتصوير اجملتمعب

البعد والبعد االجتماعي و  انبها الثالثة أي: البعد الظاهريصورت الكاتبة الشخصيات من جو 
جييش بني  ، حيث صورت ماركزت على البعد النفسي أكثر من البعدين اآلخرينالنفسي، بينما 

 وجدانيات غامضة. نفسية خفية و الشخصيات من مشاعر طيات جوانح
سامهت أمساء الشخصيات الرئيسة بوصفها عالمات لغوية يف رسم وحتديد الشخصية والتعبري 

ابينت أحياانً  بعدي الشخصية  من جهة ومن جانب آخرواملعنوية عن قسماهتا الظاهرية 
مسية  إىل بلورة مواصفات الكاتبة من وراء هذه املفارقة اإل، حيث استهدفت الظاهري والنفسي

 لظلمة.ابالنور تزج فيها األمل ابلفرح والفوز ابلفشل، والقوة ابلضعف، و ميية اليت احلياة اليوم
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 املصادر 
، املاجستري، «النموذج العاملي يف رواية مذنبون لون دمهم يف كفي للحبيب السائح»(، 2012أونيس، كمال )

 عبد احلفيظ حرزيت، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية اآلداب واللغة.
 .منشورات احتاد الكتاب العرب :دمشق، نشائية اخلطاب يف الرواية العربية احلديثةإ (،200) مدالباردي، حم

 ، بريوت: املركز الثقايف العريب.بنية الشكل الروائي(، 1990حبراوي، حسن )
 .الدار البيضاء :الرابط، السيميائيات السردية ،(2001) بنكراد، سعيد

، عمان: شخصيات السردية: رواية الشراع والعاصفة حلنا مينة منوذجاً سيميولوجية ال(، 2003بنكراد، سعيد )
 دارجمدالوي للنشر والتوزيع.

، «اشتغال النموذج العاملي يف رواية تلك احملبة للحبيب السائح دراسة سيميائية» (،2015بودايل، حممد )
 .املاجستري، هواري بلقاسم، جامعة أمحد بن بلة، كلية اآلداب والفنون

 ، الدكتوراه، خدجية زعرت،«17/18اآلخر يف الرواية النسوية املغاربية خالل القرنني » (،2015ور، فوزية )بوغنج
 .جامعة أمحد بن بلة، كلية اآلداب والفنون

دار كنوز املعرفة العلمية عمان، ، صورة املرأة يف رواايت جنيب حمفوظ الواقعية (،2011) اجلمايل، سناء طاهر
 .للنشر والتوزيع

دراسة يف ضوء املناهج ؛ الشخصية يف أعمال أمحد رفيق عوض الروائية (،2014) سعد عودةو  سن عدوانح
 .اجلامعة اإلسالمية :غزة النقدية،

 المك، ال د.، مستجدات النقد الروائي (،2011) محداوي، مجيل
دار املسرية للنشر  :نعما، من احملاكاة إىل التفكيك؛ النقد األديب احلديث (،2003) خليل، حممود إبراهيم
 .والتوزيع والطباعة

دار جمدالوي للنشر األردن:  سرتاتيجيات التشكيل،إيف  ؛حركة السرد الروائي ومناخاته (،2005) الرايحي، كمال
 .والتوزيع
 .مكتبة األسرة :القاهرة، دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ؛ بناء الرواية (،2004) سيزا، قاسم

 .دارالوطن :، الكويتيطالبين ابلرقصة كاملة (،2012الشافعي، مىن )
 ، عمان: الدستور.بناء الشخصيات الرمزية يف الرواية األردنية(، 2009شهاب، رامي )

قراءات يف قصائد من بالد ؛ اخلطاب الشعري من التشكيل إىل التأويل سيمياء (،2009د، حممد )صابر عبي
 .دارجمدالوي :عمان ،النرجس
 .، جامعة األسكندريةالنقد النسوي وبناء املفاهيم املضادة (،2003) صربة، أمحد
 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع :عمان، لغة العيون (،2007) عبيد، هبة

 .حتاد الكتاب العربإمنشورات  :دمشق، شعرية اخلطاب السردي (،2005) زام، حممدع
 .دار أزمنةعمان: ، يال العلمي يف األدب العريببناء الشخصيات يف رواايت اخل (،2011) عساقلة، عصام
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  .مكتبة الشروق الدولية :مصر، ، الطبعة الرابعةمعجم الوسيط (،2004) عطية شعبان، عبدالعاطي وآخرون
 .عامل الكتب للنشر والتوزيع :القاهرة، ، الطبعة الثانيةاللون واللغة (،1997) عمر، أمحد خمتار

اهليئة العامة  :القاهرة، لسانية، اجلزء الثاين-اخلطاب الروائي العريب: قراءة سوسيو (،2013) غامني، عبدالرمحان
 .لقصور الثقافة
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