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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون ا /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يج
َ
ب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ة وال  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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  () نظام تسمية الشخصيات غري الرئيسة يف رواية مدينة اهلل

 عّمار أمحد عبد الباقي الصفارو  جبارةكوثر حممد علي حممد صادق 

24/12/2012 تأريخ القبول:       14/11/2012 تأريخ التقديم:     
 المستخلص:
 المميزة وأوصافها وكذلك مصطلحات الشخصية في اإلشارة إلى سماتها تسهم

ا وأخيرًا يسهل الوصف واكتشاف سره ئهاشخصيات الرواية في بدلالتفسير و  ،توصيفها
في رواية مدينة اهلل، تتعدد و ، التفرد من شكله الخاصو  ،تثبيتها في ذهن القارئ

ًنا أو ال فهي تأخذ العديد من األسماء التي تختلف أحيا لذاالشخصيات غير المبدئية، و 
ض هذه األسماء ال يحتوي على أي داللة تشير أو وبع ،تختلف عن مكون الشخصية

تتطابق مع داللة األحرف ، بل مجرد اسم يشير إلى جنسية الحرف سواء أسماء عربية أو 
 غير عربية.
تمثل هذه الدراسة محاولة لشرح مصطلحات الشخصية غير المبدئية في رواية و 

 مدينة اهلل التي كتبها حسن حميد.
 د، اعتباطي، اقناع.قص الكلمات المفتاحيَّة:

 المقدمة:
تسههههم تسهههمية الشخصهههية فهههي رسهههم مصمههه  الشخصهههية، ووصهههفها، وتشخيصهههها، إذ 
حيهاء للشخصهيات  يعدها صاحبا نظرية األدب "أبسط أشكال التشخيص وهي بمثابة بعه  واح

، فالكاتهب عهادة مها يعطهي الشخصهيات (1)التي قد تفيهد مهن الكلمهات الصهوتية ذات اإليحهاء"

                                                 

( (  بح  مستل من رسالة الماجستير الموسومة به)الشخصيات غير الرئيسة في رواية مدينة اهلل لحسن
 حميد(. 
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(  نظريههههههة األدب، رينيههههههه ويليههههههك وأوسههههههتن واريههههههن، ترجمههههههة محي الههههههدين صههههههبحي، مراجعههههههة  د.حسههههههام 1)

 .285م  1962، 3، ط Penguin Booksالخطيب،
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اسهما  –ذلهك المخلهوق الروائهي–، فإعطهاء الشخصهية (1)تقديمها للقهارئ مباشهرةأسماءها عند 
، ويتهههأرج  (2)محههددا منهههذ بدايهههة الروايههة يسههههل وصهههفها، وبالتههالي إدخالهههها فهههي ذاكههرة القهههارئ

 إطصق الروائيين ألسماء محددة على شخصياتهم بين مستويين 
 .األول  اعتباطي  يخلو فيه االسم من أية داللة أو رمزية

الثاني  مستوى رمزي  يظهر فيه لكل اسم إيحاء محدد، وداللهة معبهرة عهن الستهمات المميتهزة 
 .(3)للشخصية، سواء السمات المادية أم المعنوية، الجسدية أو النفسية
ننهها نميههل إلههى غلبههة المسههتوى الثههاني علههى المسههتوى األول  إليماننهها   -االعتبههاطي–واح

أن يكهون لهها مقصهدية وا هحة تتعلهق بمها يرمهي إلهى  بأن أية حركة يخطوهها المللهف يجهب
مههن -إيصههاله مههن خههصل نصههه اإلبههداعي، وان بههان فيههها نههوع مههن االعتباطيههة ابتههداء، فإننهها 

يمكننههها إثبهههات العكههها، واالقتنهههاع بهههذلك مهههع تطهههور  -خهههصل الفههههم الكامهههل للعمهههل اإلبهههداعي
، فاألسههماء التههي -ذ البدايههةأي احتماليههة وجههود الداللههة المقصههودة منهه–مسههيرة العمههل األدبههي 

يختارها الروائي غالبًا ما يكون قد فكر فيها بدقة "مدفوعا بهاجا تحقيق الحد األقصى مهن 
المقروئيهههة حتهههى ولهههو كهههان ذلهههك بإعهههداده لبرنهههاما حكهههائي يسهههتعمله لسهههد حاجهههة االسهههم إلهههى 

 هع لمها ، واالسم المطلق على الشخصية يعهد عصمهة ليويهة، فههو يخ(4)الو وح والمدلولية"
تخ ههع لههه العصمههة الليويههة مههن تفههاوت فههي مقههدار االعتباطيههة أو المقصههدية، وبههذلك يتمتههع 
االسم بخلفية نظرية قد  تبقي القاعدة اللسهانية التهي تصهب فهي اعتباطيهة العصقهة بهين الهدال 
والمهههدلول، وقهههد تهههدفع، ههههذه الخلفيهههة لصسهههم، الكاتهههب إلهههى إيهههراد نهههص حكهههائي إ هههافي يمههههد 

علهههق عليهههه تبديهههدا لليمهههوض الحاصهههل مهههن التسهههمية لوحهههدها، ف هههص عهههن زيهههادة لصسهههم، أو ي

                                                 

راما بهين النظريهة والتطبيهق، حسهين رامهز محمهد ر ها، الملسسهة العربيهة للدراسهات والنشهر، (  ينظر  الد1)
 .397م  1972، 1بيروت، ط

فرنسهي(، د.لطيهف زيتهوني، مكتبهة لبنهان، دار -انكليهزي-(  ينظر  معجم مصطلحات نقد الرواية )عربهي2)
 .54م   2002، 1لبنان، ط-النهار للنشر، بيروت

سههطوري فههي الروايههة العربيههة المعاصههرة، د.ن ههال الصههال ، منشههورات اتحههاد الكتههاب ( ينظههر  النههزوع األ3)
 .  177م  2001العرب، دمشق، 

الشخصههية(، حسههن بحههراوي، المركهز الثقههافي العربههي، بيههروت،  -الهزمن -( بنيهة الشههكل الروائههي )الف ههاء4)
 .255م  1990، 1ط
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. ولهههيا إعطهههاء (1)التفاعهههل القرائهههي اإليجهههابي مهههع الهههنص، وكشهههف بعهههض دالالت الخطهههاب
االسهههم للشخصهههية بهههاألمر السههههل  ذلهههك ألن ههههذا المظههههر الصهههوتي الهههدال علهههى الشخصهههية 

هههر (2)يهههة للشخصهههيةينبيهههي أن يسههههم إسههههاما كبيهههرا فهههي تحديهههد السهههمات الدالل ، وههههذا مههها يفست
عكههوف الكاتههب علههى اختيههار االسههم األنسههب للتعبيههر عههن شخصههياته مهها دفههع )هههامون( إلههى 
سههي الههذي يحملههه جههل الههروائيين فههي عمليههة اختيههار أسههماء وألقههاب  وصههف هههذا بههه"الهم الهاوا

 ، وهذا الهوا يمكننا عادَُّه قمة المقصدية في االختيار.(3)لشخصياتهم"
من )ألين ستون وجورج سافون( إلى إن "التأكيد على داللة األسهماء ههو  يشير كل
  ذلههههك أن األسههههماء تكتسههههب داللتههههها بطرائههههق عديههههدة تتعلههههق بالوظيفههههة (4)تحصههههيل حاصههههل"

اإلعصميهة للشخصهية "إن اسههم أوديهب يشههير إلهى متههورم القهدم وهههي إشهارة إلههى الطفهل اللقههيط 
إمكانية فهم داللهة اسهم الشخصهية مهن خهصل لجهوء ، ويلكد )هامون( على (5)المكبل بالقيود"

القارئ دائما "إلى عزل الجذر واللواحق والسوابق داخل اسهم العلهم ويقهوم بدراسهة المورفيمهات 
بطريقههة اسههترجاعية وذلههك حسههب مههدلول الشخصههية، أو علههى العكهها مههن ذلههك فقههد تصههب  

ق انتظهار يقهوم مهن خصلهه لديه ههذه المورفيمهات أدوات يسهتخدمها كمراجهع اسهتباقية، أو كهأف
(  Hawthorne، وههذه ههي الطريقهة نفسهها التهي يلجهأ إليهها )ههوثرون (6)بتوقهع الشخصهية"

 Bleak( فههي روايههة )منههزل كئيههب Summersonفههي تفسههيره السههم شخصههية )سمرسههون 

House ( له) تشارلا ديكنزCharles Dickens فههي بحسهب تفسهيره "تمثهل دور شهما )
                                                 

 .256و  247(  ينظر  م.ن  1)
ات، فيصهههل األحمهههر، الهههدار العربيهههة للعلهههوم ناشهههرون، منشهههورات اإلخهههتصف، (  ينظهههر  معجهههم السهههيميائي2)

 .219م  2010، 1الجزائر العاصمة، ط-الجزائر
سههيميولوجية الشخصههيات الروائيههة، فيليههب هههامون، ترجمههة  سههعيد بنكههراد، تقههديم  عبههد الفتههاح كيليطههو، (  3)

العصمههة والروايههة دراسههة سههيميائية فههي ، وينظههر   saidbengrad.free.frالمتههاح عبههر موقههع سههعيد بنكههراد 
م  2010، 1ثصثيههة أرض السههواد لعبههد الههرحمن منيههف، د.فيصههل غههازي النعيمههي، دار مجههدالوي، عمههان، ط

205. 
(  المسههههرح والعصمههههات، الههههين أسههههتون و جههههورج سههههافون، ترجمههههة  سههههباعي السههههيد، مراجعههههة  د.محسههههن 4)

 .70(  13)مصيلحي، أكاديمية الفنون، وحدة اإلصدارات، مسرح 
 (  م.ن  ص.ن.5)
 (  سيميولوجية الشخصيات الروائية.6)
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، ويمثهل (1)ي تبهدد الظهصل التهي يمتلها بهها العمهل فهي بدايتهه"وهه Summer Sunالصهيف 
اختيار التسميات دورا رئيسا في حبهك شهفرة الهنص، وقهد يمثهل انعكهاا موقهف الكاتهب منهها 

 .(2)أو حتى التأثير الذي يسعى إلى تكوينه في عقل القارئ إزاء هذه الشخصية المسماة
 تقنيات تسمية الشخصيات في الرواية:

خصههههيات فههههي الروايههههة إلههههى حههههد كبيههههر، وبنههههاء علههههى تعههههددها تعههههددت تعههههددت الش
أسمالها، فحملت تلك الشخصيات أسماء خالفت، أو طابقت م مون الشخصهية، والهبعض 
منها لهم يحمهل أي داللهة يمكهن مقارنتهها بم همون الشخصهية، مخالفهة أو مطابقهة  بهل كهان 

سههواء كانههت عربيههة أو غيههر االسههم فقههط لكونههه اسههما داال علههى هويههة الشخصههية التههي تحملههه 
 عربية، فإننا اعتمدنا في تصنيفات األسماء ودالالتها على جنسية الشخصية الحاملة لها.

ُظ األبرز على أسهماء الشخصهيات جميعهًا فهي روايهة  ههي كهون  )مدينةة ا( والماْلحا
ألكثههر جميعهًا قهد وقهع عليهها اختيهار الروائهي لكونهها ا -العربيهة وغيهر العربيهة–ههذه األسهماء 

شيوعا في مناطقها  فاألسماء الروسية )فصديميهر بودنسهكي، وجهورجي ايفهان( ههي األسهماء 
األكثههر انتشهههارا فهههي روسههيا وكهههذلك االسهههم )جههو مكمهههصن( السهههائد فههي البلهههدان األوربيهههة، أمههها 
األسههماء الفلسههطينية التههي لههم تحمههل داللههة فهههي كههذلك أسههماء وقههع عليههها االختيههار لشههيوعها 

ههذا مها عهدا اسهم شخصهية )أبهو العبهد( فإنهه ف هص عهن كونهه ذا درجهة عاليهة  في مجتمعها،
مههن الشههيوع فههي مجتمههع فلسههطين، إال أن لههه سهههمة تميههزه عههن بقيههة األسههماء  لكونههه يهههرتبط 
نمههها يمكهههن  بالههذاكرة الفلسهههطينية، فهههو ال يعهههد اسههم علهههم يطلههق علهههى شههخص واحهههد بعينههه، واح

 تجهل اسمه الحقيقي.إطصقه على أي شخص فلسطيني حتى وان كنت 
لهم تخهرج األسهماء العربيهة خهارج مجتمهع فلسهطين  لكهون  أوال: أسماء الشخصةيات العربيةة:

الشخصههيات العربيههة جميعهها فههي الروايههة هههي فلسههطينية، وأسههمالها هههي أسههماء أصههلية، وهههذه 
 األسماء تنقسم إلى 

 أسههههماء تطههههابق دالالتههههها م ههههامين مسههههمياتها )أم العههههز ومجيههههد وصههههال  وعههههارف 
 الياسين وزهية وف ة وفتحي ورشيدة مراد والدبور(.

                                                 

(  مهههدخل لدراسهههة الروايهههة، جيرمهههي ههههوثرون، ترجمهههة  غهههازي درويهههد عطيهههة، مراجعهههة  د.سهههلمان داود 1)
 .71م   1996الواسطي، دار الشلون الثقافية العامة، بيداد، 

 .150(  ينظر  معجم مصطلحات نقد الرواية  2)
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 .)أسماء تخالف دالالتها م امين مسمياتها )فرحان وسعدية 

  نمهها قصههد أسههماء لشخصههيات عربيههة هههي أسههماء فحسههب ال تحمههل داللههة تأويليههة واح
بهههها الكثهههرة والشهههيوع فهههي المجتمهههع الفلسهههطيني  لهههتعكا صهههورة أكثهههر و هههوحا عنهههه 

 وعيسى أبو مثقال وأبو جادو(. )عبد العاطي وأبو تحسين

 .)أسماء الشخصيات العربية العامة )أبو العبد وعبودة 

 .)األسماء المرتبطة بالمكان )ماجد أبو غود وأم سعد وِسلوان 

وههي متعهددة الجنسهيات، ومهن مجتمعهات متعهددة  ثانيا: أسماء الشخصيات غيةر العربيةة: 
سرائيل، ويمكن ت  قسيمها إلى بين روسيا وايرلندا وأمريكا واح

 .)أسماء مطابقة من حي  الداللة )وديعة عميخاي وجولييت 
 .)أسماء مخالفة من حي  الداللة )مزراحي شابون وفلاد وعامير 

  أسههماء مههههاجرة )غيهههر أصههلية( القصهههد منهههها الشهههيوع والكثههرة )سهههيلفا وليلهههي وجهههاك
 ونوفاك وروكي وربحي(.

  نتاشهها وشههلومو بيسههي وجههو أسههماء أصههلية ال تحمههل داللههة غيههر الشههيوع والكثههرة(
 مكمصن(.

بطريقههة أخههرى مههن حيهه  األنهها وا خههر، وهنهها   -أسههماء الشخصههيات–ويمكههن تقسههيمها 
البههد مههن طههرح تسههالل مفههاده  مههن هههو األنهها ومههن هههو ا خههر فههي الروايههة  ذلههك أن الروايههة 
لكاتههب فلسههطيني )عربههي( غيههر أنههها علههى لسههان راو روسههي )غيههر عربههي( ويمكههن اإلجابههة 

 ذا التسالل من جانبين  الكاتب والراوي.عن ه

أوال  الكاتههب  فيمثههل بههذلك األنهها الجانههب الههذي ينتمههي إليههه الكاتههب، وهههو المجتمههع 
الفلسههطيني بينمهها يمثههل ا خههر الجانههب غيههر العربههي فههي الروايههة، وينقسههم ا خههر إلههى  خههر 

 معاٍد )اإلسرائيلي واألمريكي( و خر صديق )الروسي وااليرلندي(.
الراوي  وهذا يمثل النقيض من الجانهب األول، وبههذا يكهون األنها الراويهة ههو  ثانيا 

الروسهههي وا خهههر الهههذي تكهههون لهههه صهههور متعهههددة ههههي ا خهههر الشهههرقي الفلسهههطيني الصهههديق 
 واإلسرائيلي المعادي وا خر اليربي االيرلندي الصديق واألمريكي المعادي.
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 مضامين شخصياتها: أسماء الشخصيات العربية التي تطابق دالالتها 
 :فتحي

ههر مههن داره فههي قريههة )شههعب( عههام )  م( بههالقوة 1948فتحههي ذلههك العجههوز الههذي ُهجت
مثله مثل سكان ههذه القريهة أجمعههم الهذين غهادروا إلهى لبنهان وسهوريا، ومقابهل تهجيهرهم مهن 
مكهههانهم عمهههد  اليههههود إلهههى تهجيهههر الفلسهههطينيين مهههن سهههكان قريهههة أخهههرى إلهههى القريهههة األولهههى 

نوا جبرا في مساكن الفلسطينيين من أهالي القرية فصهار سهكان قريهة )شهعب( نصهفين، ليسك
يهودا وفلسطينيين وكصهما ليسها سهكانها األصهليين بهل همها مهن خهارج القريهة، يقهول )جهو(  

، أخذتة  للة   1967"... مرة أخذت فلسطينيا من هنا ، من القدس الشةرقية ، قبةل مةام 
ب  ، سةكانها فلسةطينيون ، ويهةود فةي عن معةان ، هنةاك قرية في محيط مكا اسةمها )شةع

في القرية مرفت أن سكان القرية األصليين هّجةروا بةالقوة ، فخرجةوا للة  لبنةان وسةورية 
، وأن اليهةةود هّجةةروا سةةكان قريةةة فلسةةطينية أخةةرج واقعةةة للةة  جةةوار جسةةر بنةةات يعقةةوب 

أجبروهم مل  السةكن فةي قرب نهر األردن ، هجروهم لل  تلك القرية ، أمني )شعب  ، و 
بيوت الفلسطينيين الذين غادروا بيوتهم تحت تهديد السالح ، فسكنوا مجاورة مة  اليهةود 

، و)فتحههي( يحمههل نسههخة مههن مفتههاح بيتههه الههذي  1)الةةذين سةةكنوا نصةة  بيةةوت القريةةة ..."
عنهههد تهجيهههرهم مهههن بيهههوتهم -احهههتفظ بهههه ليفهههت  البهههاب يومههها مههها إن عهههاد إليهههه، فالفلسهههطينيون 

احتفظوا بمفاتي  بيوتهم ألجهل يهوم عهودتهم المرجهوة  إذ ههم يهرون فهي بقهاء مفهاتيحهم  -اقسر 
بأيههديهم دليههل إثبههات علههى ملكيههتهم البيههوت التههي ُأجبههروا علههى تركههها، ف ههص عههن كههون ذلههك 

"... سةةأقول لهةةم مةةن يمتلةةك المفتةةاح يمتلةةك إثبههات لهههويتهم الفلسههطينية، يقههول )فتحههي(  
وعلهى الهرغم مهن ههذه الرغبهة العارمهة واألمهاني ،  2)هةو هةويتي ..." البيت ، فالمفتاح اليوم

الجارفههة التههي يعبهههر عنههها )العههم فتحهههي( التههي تقهههوده ألن يفههت  فتحههه المبهههين ويثبههت ملكيتهههه 
هرون  وهويته من خصل المفتاح فانه، وعند علمه أن قسما من سهكان القريهة فلسهطينيون مهاجَّ

كههون سههكان بيتههه مههنهم، غيههر أن )فتحههي( يحقههق مههن قريههة أخههرى ذهبههت فرحتههه خشههية أن ي
حلمههه ويفههت  بههاب بيتههه، وان وقههع بعههد ذلههك ميتهها إال انههه كههان فاتحهها فتحههه الصههيير بانتظههار 
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الفههت  األكبههر، أن يفههت  بيههت المقههدا مههن جديههد، ويخههرج منههه غاصههبوه، ويعههود إلههى مالكيههه 
ن االسههههم وم ههههمون الحقيقيههههين. وفههههي هههههذا االسههههم تتجلههههى داللههههة المطابقههههة التههههي نعنيههههها بههههي

الشخصية فالشخصية تحمل االسم )فتحي( وههي قهد حققهت فتحهها الخهاص لهيا مهن خهصل 
نمههها مههن خههصل إثبههات وجههوده وهويتهههه وهههو يرمههز لشههريحة مهههن  عمليههة فههت  البههاب ا ليههة، واح

 العرب الفلسطينيين.
 :فضة

 تتجلى مطابقة داللة االسم لمدلوالت هذه الشخصية فهي شهكلها الخهارجي لهيا فهي 
نمها يعكها  م امينها الداخلية، إذ ال تطرح شخصية )ف ة( أية  راء أو اتجاهات فكرية، واح

طويلةةة الشةةعر ، يكةةاد حسةةنها يسةةيل ..... مةةا أجمةةل  "... صةةبيةالههراوي صههورتها بقولههه  
فضة ، لنها نهار ... وأنا أنظر لل  يدي فضة التي ترق العجةين ، أرج أصةابعها الطةوال 

رقصةان، أرج انسةدال أجفانهةا فةوق مينيهةا .. يةا لهةذق ا طباقةة  تدور حول رقائق العجين
الحالمة ، أرج منديلها المقصب وقد راحت أطرف  تتراقص فوق جبينها ، تبدو فضةة مثةل 

مههع  الشخصههية هههذه األوصههاف تتشههارك )ف ههة( وفههي ، 1)غيمةةة بللهةةا النةةدج العمةةيم ..."
ض مثهههل الييهههوم وههههذه المشهههتركات النفهههيا، الصمهههع مثهههل النههههار األبهههي الف هههة ذلهههك المعهههدن

فصههورة اليههيم الههذي يبللههه النههدى، وهههي  -إن صهه  التعبيههر–الثصثههة تجمعههها الداللههة الجماليههة 
صهورة شهعرية متخيلهة، وصههورة النههار الملهيء بال هوء، وصههورة )ف هة( الشخصهية الجميلههة 

اقها حالمهة، التي تنقل إلى أطباقها بع ا من جمالها الشاعري لتكون بذلك هذه األطباق أطب
ويطلههق الفلسههطينيون علههى بنههاتهم مثههل هههذه األسههماء وفقهها للمثههل الشههعبي القائههل "اسههمها ع 

، وهذا يتجسد لنا في االسمين )زهّية( وابنتها )ف ة( التي يصف الهراوي جمالهها، (2)جسمها"
غيههر أن )ف هههة وزهيههة( داسهههتهما الِبياههال قبهههل أن تُهههتم )زهيههة( نهههذرها، وبقههي منهمههها بقعهههة دم 

تزجت بالطحين، فهذه ا لهة اإلسهرائيلية التهي دمهرت )ف هة وزهيهة(، تسهتهدف كهل مها ههو ام
جميههههل فههههي حيههههاة الفلسههههطينيين لتههههدمره وال تبقههههي منههههه إال ذكههههرى، واسههههتهداف اليهههههود للحيههههاة 
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والجمهههال لهههيا بجديهههد علهههيهم، فههههم منهههذ القهههدم يعهههادون البشهههر مهههن غيهههر جنسههههم، ويق هههون 
"... رأيةةت رجةةالن ينثةةر بعةة  الطحةةين ارة الههراوي فههي قولههه  علههيهم، وهههذا مهها تعيههدنا إليههه إشهه

  1)ملةة  بقعةةة دم . سةةألت  مةةن الةةدم ، فقةةال : دم المةةرأتين اللتةةين داسةةتهما البغةةال ..."
واخهههتصط العجهههين الهههذي داسهههته البيهههال مهههع دم المهههرأتين أمهههام كنيسهههة القيامهههة ومهههن ثهههم خلهههط 

الشههعب المسههيحي، فهههم كههانوا يقتلههون  الطحههين ببقعههة دمهمهها تعيههدنا إلههى إجههرام اليهههود تجههاه
، (2)المسههيحيين ويأخههذون دمهههم وي ههعونه مههع خبههز الفصهه  الههذي يتناولونههه فههي عيههد الفصهه 

 وبهذا ال يفترق ما يهم عن حا رهم.
 مار  الياسين:

شخصههية )عههارف( مههن الشخصههيات التههي لههها دور مهههم فههي تطههور أحههدا  الروايههة، 
تخههص )دولههة( إسههرائيل مههن نههواح عديههدة مههن  فهههي تسهههم فههي كشههف عههدد مههن الحقههائق التههي

خههصل الكشههف عههن طبيعههة السههجون التههي تههديرها )الدولههة( اإلسههرائيلية، والكشههف عههن طههرق 
التعامهل والتعهذيب، وههو بههذا يكشهف لهه)فصديمير( حقيقهة )سهيلفا( التهي كانهت ال تهزال خافيهة 

عليهه تفصهيص عنهد تحليلنها  وصهلته غيهر كاملهة، وههذا مها ساهناتاعارَّف -الحقيقة–عليه، أو إنها 
 لشخصية )سيلفا( الحقا.

أي  –واسهههم )عهههارف( كمههها ههههو وا ههه  اسهههم فاعهههل مهههن المعرفهههة وجهههاءت مطابقتهههه 
لم ههمون الشخصههية مههن خههصل كونههه عارفهها بأو ههاع السههجون التههي أوصههلته إلههى  -االسههم

معرفههة وا ههحة عههن الفكههر الصهههيوني، هههذا مههن جانههب أمهها الجانههب الثههاني مههن جوانههب هههذا 
السههم فإنههه يعيههدنا إلههى شخصههية )عههارف العههارف( الحقيقيههة، فههه)عارف العههارف( فلسههطيني ا

كتهههب موسهههوعة عهههن السهههجون اإلسهههرائيلية فهههي فلسهههطين ُمهههوِردًا فيهههها شههههادات مهههن السهههجناء 
والسههههجينات وكههههذلك قههههوائم ألسههههماء مههههن استشهههههد ومههههن عههههذب ومههههن اعتقههههل فههههي السههههجون 

، و)عههارف الياسههين( الشخصهههية (*)العههارف( اإلسههرائيلية وهههي مهها نشههر باسهههم )أوراق عههارف
                                                 

 .389الرواية  ( 1)
ة رليهههة نقديهههة، د.عبهههد الوههههاب محمهههد المسهههيري، موسهههوعة المفهههاهيم والمصهههطلحات الصههههيونيينظهههر  ( 2)

القهدا  و 143  م 1974باالشتراك مع  سوسن حسين، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األههرام، 
 .  29  م1970مدينة اهلل أم مدينة داود، د.حسن ظاظا، مطبعة الجامعة اإلسكندرية، 

 ات، بيروت، د.ط.، د.ت.طبع في مركز األبحا ، الدار العربية للموسوع( *)



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )                   ( 87/1ق العدد )ملح –                          

 

 
59 

ذات الميول اليسارية، بعد أن عانى الذي عاناه في السهجون، يهرى فهي )فصديميهر( الروسهي 
نائبهها، أو ممههثص، أو صههورة مههن صههور روسههيا )االتحههاد السههوفييتي( المههوطن األول للشههيوعية 

رحلهة مهن وعيهه تجهاه قبل الوصهول إلهى ههذه الم -عارف–والمنطلق األساسي لها، غير أنه 
شخصية الراوي يمر بمرحلة سابقة عليها تناق هها تمامها، المرحلهة األولهى، تتمثهل بالكراهيهة 
،إن استطعنا قول هذا، قبل أن يعرف أنه مهن روسهيا ظنها مهن )عهارف( أن )فصديميهر( مهن 

 – اإلسرائيليين، أما بعد أن عرف أنه مهن روسهيا فسهرعان مها ارتمهى بهين أح هانه رائيها فيهه
" ... وانةةدف  نحةةو صةةدري سههندا ومههصذا لههه، يقههول الههراوي   -وهههو يمثههل االتحههاد السههوفييتي

وارتم  في  ، جسةد خفية  ، ..... سةمعت صةوت  يهمهةم : امةذرني ، ظننتةك مةنهم .... 
قةةال بهةةدوء وحةةنن : منةةذ اللحظةةة التةةي دمةةروا فيهةةا االتحةةاد السةةوفييتي العظةةيم .. صةةرنا 

ر االتحةةاد السةةوفييتي كةةان نكبةةة ثانيةةة بالنسةةبة للينةةا . بتنةةا بةةال أيتامةةا أيهةةا الرفيةةق . دمةةا
، ويسههتمر )عهههارف( يشههتكي ألمهههه روسههيا متمثلهههة بههه)فصديمير( عّمههها  1)معيةةل بةةةال سةةةند ..."

 قاساه هو والسجناء ا خرون في سجون إسرائيل.
 

 رشيدة مراد:
يههة علههى طههول زوجههة الههراوي )فصديميههر( اليائبههة فعليهها علههى مسههتوى األحههدا  الروائ 

الروايههة،إال أنههها حا ههرة فههي  ههمير الههراوي سههرديا، وهههي فلسههطينية مههن )عكهها( تههدرا فههي 
)سان بطرسبرغ( الروسية، يتعرف بها )فصديمير(، ويتزوجها بعهد أن أحبهها، و)رشهيدة( أحهد 
سههببين جعههص )فصديميههر( يسههعى إلههى زيههارة القههدا، ويت هه  دافعههها  ههمنيا خههصل كصمههه، 

مثهههل فهههي محاولهههة كشهههف الواقهههع الفلسهههطيني، وواقهههع الظلهههم اإلسهههرائيلي الواقهههع وههههذا الهههدافع يت
علههيهم، وهههذا مهها يت هه  فههي حههدي  )فصديميههر( مههع )جههو( و)سههيلفا( فههي مطعههم )أوكاشههة( 

"... فقد تذكرت ما قالت  لي نوجتةي رشةيدة قبةل الذي هو في األصل كنيسة يقول الراوي  
ا بعد رحيلها ، موتهةا وصةدقها يةدافعان منهةا سنوات ولم أصدقها عنذاك ، ها أنذا أصدقه

فه)رشيدة( كانت قد حدثته عما يحصل في فلسطين غير انه لم يهدرك أن مثهل ،  2)اآلن ..."
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ههههذا يحصهههل فعهههص إال بعهههد أن ر ه بعينيهههه، وههههذا التحهههول فهههي الموقهههف نتيجهههة التحهههول مهههن 
اتا مههن الرليههة والتعامههل المعرفههة النظريههة المكتسههبة مسههبقا إلههى المعرفههة والههوعي الفعلههي النهه

 واالحتكاك المباشر مع الموقف.
 -كانهت–واسم )رشيدة مراد( يطابق دالالت م همون الشخصهية مهن خهصل كونهها 
وههذا فهي  –المرشدة األولى له)فصديمير( إلى ما وصهل إليهه أخيهرا فههي أرشهدته إلهى الحقيقهة 

لهى مهراده مباشهرة بتصهديقها فهي وكهان بإمكانهه الوصهول إ -المعرفة النظرية التي أشرنا إليهها
كشفها عن الحقائق التي ينطوي عليها الواقهع الفلسهطيني غيهر أن )فصديميهر( يختهار طريهق 
المعرفههة التجريبيههة، أو العمليههة، مههن خههصل اختيههاره معايشههة هههذا الواقههع، واكتشههافه بنفسههه ثههم 

ني، وهههو مهها اندماجههه التههام فيههه حتههى يتعههرض للمصههير الههذي يتعههرض لههه المجتمههع الفلسههطي
 تعرض له من السجن في ختام الرواية.

فههه)رشيدة( تنطههق بصههوت المجتمههع الفلسههطيني الههذي يحههاول كشههف الحقههائق للههرأي 
العههههالمي، متمههههثص بههههه)فصديمير(، والههههذي ال يصههههل إلههههى الحقههههائق إال بعههههد ردح مههههن الههههزمن، 

ن تلههك فههه)رشيدة( قههد توفيههت قبههل سههت سههنوات، وهههي قبههل ذلههك كانههت تحههد  )فصديميههر( عهه
الحقههائق، وهنهها يت هه  لنهها الفههارق الزمنههي بههين حصههول الحههد  وكشههفه مههن قبههل )رشههيدة( و 
تصديقه من قبل )فصديمير(. ف ص عن داللة الرشد الذي فقد، وها هو يحتاج لهزمن طويهل 

 للوصول إليه. 
 :أسماء الشخصيات الفلسطينية التي تحمل داللة الكثرة والشيوع 
ر انتشهههارا فهههي المجتمهههع الفلسهههطيني، والمصحهههظ علهههى ههههذه وههههذه األسهههماء ههههي األكثههه   

األسههماء أنههها مرتبطههة ارتباطهها ثنههائي الجانههب مههع الههديانتين المسههيحية واإلسههصمية، وهههذا مهها 
يتجسد بو وح في المجتمع الفلسطيني، وبهذا تحتمهل نوعها مهن العموميهة المتأتيهة مهن كثهرة 

..ومليك أن تعلم يةا فالديميةر أن منةوان ".االنتشار في أوساط ذلك المجتمع، يقول )جو(  
مةا السةجن ..." مةا مملةة  ، وال ويمكهن أن نههرى ،  1)الفلسةطيني بةات معروفةان : لمةةا بيتة  ، وال

هههذه العنههاوين فههي األسههماء األربعههة الفلسههطينية فاسههمي )أبههو تحسههين وعبههد العههاطي التوبههة( 
ثقهال و متعهب العهزوز هما مهن الفلسهطينيين الهذين عنهوانهم فهي السهجون، أمها )عيسهى أبهو م
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إال أنههه بيههتهم وعملهههم. ووفقهها لهههذا سههوف  -وان كههان فههي المخيمههات–أبههو جههادو( فعنههوانهم 
 ندرا )عيسى ومتعب( في ثنائية و )عبد العاطي وأبو تحسين( في أخرى.

 أوال: مبد العاطي التوبة/أبو تحسين )السجن :
لفلسهههههطينيين )المسهههههلمين أمهههها )عبهههههد العهههههاطي التوبهههههة( الهههههذي يمثههههل شهههههريحة المتهههههدينين ا  

والمسهههههيحيين(، ومهههههن خهههههصل حمهههههصت التعهههههذيب التهههههي يقيمهههههها الجنهههههاة فهههههي السهههههجن، التهههههي 
يرويها)عهههارف الياسهههين( علهههى أسهههماع )فصديميهههر(، يهههذكر مقهههدار القسهههوة التهههي يعامهههل بهههها 
السجناء عموما و)عبد العاطي/المتهدين( و)أبهو تحسهين/مدرا التهاريل( الهذين يشهتركان فهي 

مهان حهق العلههم أن ال حهق للصههاينة فههي ههذه الهبصد المقدسههة ال مهن وجههة نظههر كونهمها يعل
الههدين، يمثلههها )عبههد العههاطي(، وال مههن وجهههة نظههر التههاريل، يمثلههها )أبههو تحسههين(، الههذي ال 
يحههتفظ بمعلوماتههه عههن مههذابحهم وتعصههبهم وتعههذيبهم وعههداوتهم للعههرب منههذ أزمههان، وينتهههي 

يجهههة التهههي يريهههدها اإلسهههرائيليون، إذ يقتهههل )أبهههو تحسهههين( األمهههر بهههاالثنين للمهههوت، وههههي النت
 ]والقهول  "قةالبالكهرباء بعد أن نقل معرفته التاريخيهة إلهى رفاقهه فهي السهجن، يقهول الهراوي  

أبدان ، قتلوق بالكهرباء ، وادَّموا أن  انتحر .. أبو تحسةين لةن أنسةاق ، فقةد ملَّمنةا لعهارف  
من تاريخهم الدموي والعنصةري .. وقةد نقلَّةوق بةين سةجون ودرََّسنا وأخبرنا بالكثير الكثير 

كثيرة ، فلم يتغيَّر أو يتبةدل ، ظةل الضةوء والحةرارة واألمةل داخةل تلةك السةجون ، لةذلك مةا 
، أمهها )عبههد العههاطي( فإنههه قههد مههات كههذلك لكههن  1)كةةان أمةةامهم لال أن يقتلةةوق .. فقتلةةوق ..."

"... لقةةد تركتةة  فةةي السةةجن ، يقههول )عههارف(  بطريقههة ميههايرة قتلههوه وهههو ال يههزال فههي الحيههاة
أممةة  أطةةرو ، وفاقةةدان لخصةةيتي  وأسةةنان  جميعةةان ، ومضةةوق التناسةةلي مةةدم  ومتقةةي  ، 
تركتةة  خلفةةي كتلةةة مةةن العظةةام وحسةةب ، والشةةيء فةةي فمةة  سةةوج جملتةة  الشةةهيرة .. كةةل 

لهة ثانيهة .والجملهة األخيهرة مهن الهنص تحيلنها إلهى دال 2)شيء ، من اجل البالد ، يهةون  .."
لصسهههم )عبهههد العهههاطي( مهههن خهههصل لفهههظ الم هههاف إليهههه، فالشخصهههية أعطهههت كهههل مههها تملهههك 
وبذلتههه ألجههل بصدههها التههي يههرخص أمامههها كههل غههالي، وتفقههد األشههياء قيمتههها مقارنههة بقيمههة 

 البصد، فلم يبخل عليها بنظره أو سمعه أو سصمة جسده.

                                                 

 .228الرواية  ( (1
 .227( م.ن  2)
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فهههههي رف ههههههما للوجهههههود هاتهههههان الشخصهههههيتان تمهههههثصن الجهههههانبين األكثهههههر و هههههوحا  
فالتههاريل أوصههل رسههالته إلههى المحيطههين مههن خههصل نقلههه لهههذه  -الههدين والتههاريل-اإلسههرائيلي

المعرفهههة التاريخيهههة عهههن طبيعهههة التعامهههل مهههع الصههههاينة وتعهههاملهم مهههع العهههرب، لتكهههون ههههذه 
المعرفة التي يتوارثها الفلسهطينيون مهن جيهل  خهر مهن  همن وعهيهم الجمعهي تجهاه عهدوهم 

ألر هههم، وكأنههه اسههتمر بالصههبر والجلههد تجههاه التعههذيب حتههى أبلهه  مهها كههان يريههد  الميتصههب
إبصغهههه لمهههن ههههم خلفهههه، اسهههتطاع بعهههد ذلهههك أن يتهههرك المهههوت ليأخهههذه، أمههها )عبهههد العهههاطي( 
المتههدين فلههم يصههرح الههراوي بأنههه قههد نقههل شههيئا ممهها كههان يعههرف مههن معلومههات إلههى مههن بقههي 

ن -فقهههد بصهههره وسهههمعه وُشهههوته جسهههده، ليكهههون  خلفهههه وبههههذا اسهههتمر صهههبره أمهههام المهههوت، واح
الصورة التي يتمناها اليهود للديانهة اإلسهصمية والمسهيحية أن تبقهى بهص روح،  -وصورته هذه

 وأن تفقد كل معاني الحياة ليحققوا بذلك مرادهم.
 كما ذكرنا فان كل سجين يمثل اتجاها من اتجاهات المجتمع الفلسطيني 

 التجاه الشيوعي الماركسي.عارف الياسين  اليسارية /ا 
 .عبد العاطي التوبة  الدين /االتجاه المتدين بيض النظر عن الديانة 
 .أبو تحسين  التاريل 

وفي مشاهد التعذيب التي ترد في الرواية تعامل هذه الشخصيات بالقسهوة المفرطهة    
را مههن غيههر أن الههراوي ال ينفههك يعبههر عههن أسههاليب التعههذيب التههي تطههالهم فههي السههجون، مكثهه

اإلشهههارة إلهههى مههها يتعهههرض لهههه السهههجين الرجهههل مهههن تعطيهههل  لهههة رجولتهههه مهههن خهههصل أسهههاليب 
التعذيب المبتكرة التي يعتمهدها اليههود، وال معنهى لهذلك سهوى اإلصهرار علهى قطهع نسهل ههذا 
الشهههعب، فههههم إن أفقهههدوا السجين/الفلسهههطيني تلهههك القهههدرة يكونهههوا قهههد ابتهههدأوا بهههالخطوة األولهههى 

ى االتجاه الذي تمثلهه تلهك الشخصهية، وههذا ينطبهق علهى السهجناء كافهة ، باتجاه الق اء عل
فإن عدنا إلى شخصية )صال  األسمر( نجده يتعهرض للتعامهل نفسهه، )صهال ( الهذي يمثهل 
الجانههب الشههعبي الفلسههطيني، فهههو يفكههر انههه لههو زاد عههدد زوجاتههه، سههيكثر بههذلك مههن األبنههاء 

" ...قطعوا مضةوق سجانيه، فالسجين )صهال ( ويكونون جيشه الخاص الذي يأخذ بثأره من 
التناسلي ، مخافة أن يعود لل  الحياة مرة أخرج ، وأن يتنوج مشر نسوان فينجبن أبنةاء 
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ان  ..." "... كانوا يربطونة  مةن خصةيتي  أما )عبد العاطي( فقد ،  1)يأخذون بثأرق من سجَّ
تةا مثةةل بيضةتين لحمةةامتين ، يشةدون  للة  الحةةائط ، ..... أذنةاق تشةةرَّمتا ، وخصةيتاق خرج

"...واحةةةدة مةةةن وكهههذلك )عهههارف الياسهههين( الهههذي يقهههول  ،  2)أو مثةةةل حبتةةةي فاصةةةولياء ..."
خصةةيتي خصةةوها مثةةل العجةةول ، وضةةعوها بةةين مصةةوين ، وطقوهةةا .. قةةل مةةا شةةئت مةةن 

، وفههي هههذه   3)ذلةةك األلةةم الرهيةةب . لن كنةةت ال تصةةدقني، أريةةك أننةةي بخصةةية واحةةدة ..."
ثة من التعذيب ق اء تام على النسل مهن خهصل الق هاء علهى  لتهه الرجوليهة، األشكال الثص

أمهها فههي حالههة )أبههو تحسههين( فقههد قطعههوا نسههله تمامهها وبطريقههة ال تقبههل الشههك، وان لههم يعبههر 
 الراوي عن طريقة تعذيبه، إال أنهم أخيرا قتلوه، وأنى للقتيل أن ينجب طفص 

 )المخيم :ثانيا: ميس  ابو مثقال/ متعب ابو جادو 
يتعهههرض المجتمهههع الفلسهههطيني كلهههه للظهههروف ذاتهههها مهههن التهجيهههر والقتهههل وقتهههل األبنهههاء  

والسهههههجن، ومجتمهههههع المخيمهههههات ههههههو جهههههزء مهههههن مجتمهههههع فلسهههههطين عامهههههة، وأشخاصهههههه ههههههم 
"... أذكةةةر أنةةة  قةةةال لةةةي : لذا لةةةم تةةةنر المخيمةةةات الفلسهههطينيون أنفسههههم، يقهههول الهههراوي  
ن لةةم تتعةةر  للةة  أهةةل المخيمةةات كأنةةك لةةم الفلسةةطينية هنةةا .. كأنةةك لةةم تةةنر القةة دس ، وال

وهنا نرى أن المخيمات بوصفها مكانا، هي مكهان معهادل  ، 4)تتعر  لل  الفلسطينيين ..."
ومسهههاو للمكهههان الفلسهههطيني عامهههة والقهههدا علهههى وجهههه الخصهههوص "فههههو العهههد االجتمهههاعي 

زان الههبصد المنهوبههة الههذي احت ههن الفلسههطينيين فجمعههتهم العههادات، والتقاليههد والههذكريات وأحهه
كمههها جمعهههتهم األحهههصم المجتمعهههة علهههى العهههودة التهههي ال بهههد منهههها )...( المخهههيم ههههو الشهههوك 
الواخز ألجساد الفلسطينيين كل ساعة وكل لحظة كهي ال تتراخهى األبهدان فهي هجعاتهها، أو 

، كهههذلك فهههإن سهههكان ههههذه المخيمهههات ههههم المعهههادل الحقيقهههي (5)األذههههان فيمههها وصهههلت إليهههه"
القدا، وفلسطين عامة، فهه)عيسى( إحهدى شخصهيات المخهيم، لهه ثصثهة عشهر ولهدا  لمجتمع
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"... بعضةةهم درس وتخةةرج مةةن المةةدارس ، وبعضةةهم مةةا نال فةةي المةةدارس ، قسةةم مةةن 
ُقتهههل ابنهههه   1)البنةةةات تةةةنوجن ، وقسةةةم مةةةن األوالد راحةةةوا .... افتقةةةدهم ربهةةةم شةةةهداء ..."

راد االنتقههام ألخيههه الكبيههر ثههم لحقههت بهههم أخههتهم األكبههر )مثقههال( أمهها الثههاني فقههد سههجن ألنههه أ
 )ليلى( التي فجرت نفسها في الجنود، فلم يبق من األخوة غير عشرة.

أما الشخصية الثانية )أبو جادو( فيمكننا أن ندرسها مهن جهانبين  جانهب االسهم )متعهب  
، العههههزوز( ومطابقههههة داللتههههه لم ههههامين الشخصههههية ، والثههههاني  جانههههب الكنيههههة )أبههههو جههههادو(

و)جههادو( مههأخوذ مههن الجههود أي الكههرم وهههذه الكنيههة، ف ههص عههن شههيوعها فههي المجتمههع، إال 
إنهههها كهههذلك تطهههابق م هههمونات الشخصهههية مهههن خهههصل تعاملهههه مهههع زواره بعهههد أن سهههمع أنههههم 

"... قال : تشربون الشةاي أو القهةوة أوالن ، قلنةا معةان : شةكران . قةال  يوف يقول الهراوي  
فال حديث لكم مندي ، القهوة أو الشاي أوالن . فقلنا : قهةوة ، قهةوة : لذا لم تشربوا شيئان 

 وهذه من شيم العربي الكريم. ، 2)..."
  ) أمهها داللهههة االسههم األول )متعهههب( فههههو يختصههر الشخصهههية بكلمهههة واحههدة فههههو )ُمْتعاهههب 

(، ُمْتعاههب  بعههد أن ُكسههر ظهههره بمههوت ابنتههه )ريمهها( التههي دسههت البنههات اإلسههرائي ليات و)ُمْتِعههب 
لههها السههم فههي الشههاي، فكانههت وفاتههها ال ههربة القا ههية لههه ولزوجتههه بعههد استشهههاد أبنائهمهها 
الثمانية الذكور، وبصبره على مصائب الفقد المتصحقة، ف هص عهن التهجيهر وتهرك البيهوت، 

 هو ُمْتِعُب عدوه الذي يحاول كسره بمصحقته باإليذاء، وهو عصي على الكسر.
رمهزا لجهذوره ال هاربة فهي القهدم  -ف ص عن المجتمع عامة- وشخصيات المخيم تمثل  

"... أنةا فةي مخةيم شةعفاط منةذ خمسةة وسةتين مامةان ، ... ، إلى أعماق األرض، فعيسى 
فالمخيمهات طارئهة ،  3)ممك أبةو مثقةال ممةرق أكبةر مةن ممةر دولةة هةاالء أهةل البغةال .."

بههل هههي "مكههان طههارئ اسههتثنائي علههى الحيههاة الفلسههطينية وليسههت أصههل حيههاتهم وال طبيعتههها 
ومههع ذلههك فإنههها أصههيلة لههها مههن التههاريل مهها ال تملكههه )دولههة(  (4)اسههتنبتته الفاجعههة والمأسههاة"

 اليهود بكاملها.
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  :أسماء الشخصيات العربية العامة 
 أبو العبد:

كثيههههرة هههههي األسههههماء التههههي أحصههههيناها فههههي الروايههههة، وتعبههههر عههههن ذاكههههرة المجتمههههع  
م )أبههو العبههد( لههه خصوصههيته، ويحمههل طابعههه المميههز لههدى الشههعب الفلسههطيني، غيههر أن اسهه

الفلسههطيني مههن خههصل جوانههب عديههدة، إذ يعههود انتشههار هههذا االسههم إلههى مرجعيتههه اإلسههصمية 
ذلههك أن اسههم )عبههد( غالبهها مهها يسههمى بهههه بإ ههافته إلههى احههد أسههماء اهلل الحسههنى، هههذا مهههن 

فهههإن ههههذا االسهههم يشهههير فهههي إحهههدى جانهههب، أمههها مهههن الجانهههب ا خهههر، وههههو الجانهههب التراثهههي، 
دالالتههه التراثيههة المنتشههرة علههى صههعيد المجتمههع الفلسههطيني إلههى الرجولههة المفرطههة، وتتسههاوى 
في هذه الرمزية شرائ  المجتمع جميعهها، وبهذلك تهرى االسهم شهائعا فهي المدينهة مثهل شهيوعه 

ههو الجانهب الثهوري إن ، أما الجانب الثال  لههذا االسهم ف(1)في القرى، وبين األغنياء والفقراء
اسههتطعنا تسههميته كههذلك  ذلههك انههه منتشههر بههين قيههادات أغلههب الثههورات الفلسههطينية وكوادرههها، 
وكههذلك فإنههه علههى المسههتوى القيههادي األقههل درجههة تههراه بههين مخههاتير فلسههطين حتههى إنههه صههار 

 .(2)رديفا للمختار
( صههاحب وهههذه الجوانههب المختلفههة نراههها متجسههدة جميعههها فههي شخصههية )أبههو العبههد

نستشهههف  -ناشهههر الرسهههائل–المقههههى، وبدايهههًة فهههي كهههصم الهههراوي اإلطهههاري للقصهههة اإلطاريهههة 
فذهبت لل  مقه  قلندية ، وسةألت مةن السةيد ،  "... ولم أقنطعمومية التسمية في قوله  

إذ حهرص ،  3)فالديمير ، فتأس  صاحب المقه  ألنة  مةا مةاد يةراق ، وامتدحة  كثيةران ..."
األسماء كاملهة لجميهع الشخصهيات التهي يحهاول البحه  عنهها ألجهل إيجهاد  الراوي على إيراد

طريقههة يوصههل بههها الرسههائل إلههى )فصديميههر( أو )إيفههان( حتههى أنههه فههي الصههفحة نفسههها يههورد 
اسههم )سههيلفا( حاذفهها اسههمها الثههاني مهها يههدل علههى معرفتههه وحذفههه ألسههباب ربمهها تكههون أمنيههة 

.  صةةديقة فالديميةةر ، فقيةةل لةةي ، بعةةد ألةة  "... وسةةألت مةةن السةةيدة سةةيلفا ) ..يقههول  

                                                 

ية، صادق أبو السعود مجلة دنيا الرأي المتاحة عبر موقع صوت ( ينظر  أبو العبد في الذاكرة الفلسطين1)
 .4/9/2007، ( على االنترنتalwatanvoice.comالوطن )

 ( ينظر  م.ن.2)
 .9( الرواية  3)
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وكون الراوي عّبر عهن جميهع الشخصهيات بهذكر   1)مذاب ومذاب ، لنها ماتت منتحرة ..."
فإنههها إشههارة إلهى كههون هههذا االسههم "صةةاحب المقهةة " أسهمائها إال )أبههو العبههد( عّبهر عنههه بأنههه 

العبههد( الشخصههية، لههيا علمهها عليههه. ويتجلههى الجانههب الههديني فههي الشخصههية فههي كههون )أبههو 
علههى الههرغم ممهها يحملههه اسههمه مههن دالالت إسههصمية، فإنههه فههي أحههد حواراتههه مههع )فصديميههر( 

"... ورأيتةةةة  يةةةةدف  يةةةةدق للةةةة  صةةةةدرق يرفهههع صههههليبا مههههن صهههدره ويريههههه إيههههاه، يقهههول الههههراوي  
ويستعيدها وطيها صليب خشبي يكةاد يلمة  ويضةيء ، ويضةي  : هةذا هةو الةذي يمنحنةا 

  2)ب النيتةةون ، ومةةا دام النيتةةون باقيةةان فةةنحن هنةةا بةةاقون. ..."الصةةبر . لنةة  مةةن خشةة
فانهههدماج الهههديانتين وانصههههارهما فهههي بوتقهههة المجتمهههع الفلسهههطيني عامهههة نجهههده متجسهههدا فهههي 
 شخصهههية )أبهههو العبهههد(، تلهههك الشخصهههية الماقدسهههّية التهههي تهههرى فهههي شخصهههية السهههيد المسهههي 

( ورمهزه الصهليب، وموطنهه فلسهطين، ومهوطن عذاباتهه ،) فهي القهدا، الفهدائي الهذي قههّدم
وقهد سهلب ،  3)"... جسةدق خبةن البشةرية ، وروحة  الفديةة ..."نفسه قربانًا لهررض فصهار 

هذه األرض المقدسة الذين قتلوه وصلبوه، فينبيي أن يعود المسي  فهي أشهخاص  خهرين ههم 
ألرض مهن أفراد المجتمع الفلسطيني الذين يرون فهي سهيرته الطريهق الوحيهد ألجهل اسهتعادة ا

خصل الت حية ألجلهها كمها فعهل السهيد المسهي  فهداء القهدا األول. وههذا الجانهب ال يمكننها 
"... أبةةةو العبةةةد لةةو كانةةةت األيةةةام فصههله عههن الجانهههب الثههاني الثهههوري فههي هههذه الشخصهههية فههه

ومههن مظههاهر الثورّيههة لديههه ،  4)تماشةةي  لكةةان ونيةةران ، أو حةةاكم بنةةك ، أو رئةةيس بلديةةة ..."
تعههّرض لههرذى مههن ِقِ)باههل )البّيالههة( يعههود مههرة أخههرى إلههى المقهههى والزبههائن، وعنههد  أنههه كّلمهها

 ربه من قبلهم يعاود الكاّرة مرة ثانية فعندما  هربوه وصهّبوا الشهاي وكسهروا كاسهات الشهاي 
علههى رأسههه أعههاد الكههرة مههرة ثانيههة وبعههد أن ُأتلههف المقهههى ومحتوياتههه بالمبيههدات عههاد فنظفههه 

أغلقةوق ثالثةة أيةام ، وفةي أول  "... اود فتحهه واسهتقبال زبائنهه، يقهول  خصل يوم وليلة، وع
يةةوم فتحتةة  ، جةةاءني البّغالةةة ومعهةةم جمامةةة مةةن ونارة الصةةحة ، دخلةةوا للةة  العريشةةة ، 
وراحوا يرشون المبيدات فوق األواني ، وأكياس السةكر ..... فظللةت نهةاران كةامالن، وطةوال 

مةاء والصةابون .. رميةت كةل مةا أفسةدوق فةي حاويةات الليل ، أنظ  العريشةة والمقهة  بال

                                                 

 ( م.ن  ص.ن.1)
 .41( م.ن  2)
 .66( م.ن  3)
 .39( م.ن  4)
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وههذا إنمها ههو نهوع   1)القمامة ، ومضيت ، فاستدنت ثمن كل ما يحتةاج للية  المقهة  ..."
 من المقاومة  د الو ع الراهن.

ومههن األسههماء العامههة األخههرى فههي الروايههة اسههم )عّبههودة( الشخصههية التههي ال تلعههب  
كونها شخصية إخبارية تأتي إلى المقهى ألجهل نقهل  أي دور في تطور أحدا  الرواية غير

أخبار المقتولين علهى الحهاجز اإلسهرائيلي، وجهّل ح هوره فهي الروايهة يقتصهر علهى الكلمهات 
: "... فجةةأة ، دلةة  للةة  المقهةة  شةةاب ، فةةنه  أبةةو العبةةد ، ومشةة  ا تيههة يقههول الههراوي

بةألم : المةرأة أجهضةت  نحوق ، وسأل  بصوت ماٍل : ها ، مبودة ماذا حدث ، قال الشةاب
فكهههل األشهههخاص الهههذين علمهههوا بتلهههك ؛  2)ألنهةةةا ننفةةةت كثيةةةران ، ورأس احةةةدهم مفلةةةوق ،..."

 الجريمة على الحاجز كانوا يتطلعون إلى معرفة ما حد  و)عّبودة( مثَّلهم كلهم.
 
  :اسماء الشخصيات العربية المرتبطة بالمكان 

   ِسلوان:

باطهههها وثيقهههها  إذ ال وجهههود لههههها خههههارج حههههدود تهههرتبط شخصههههية )ِسههههلوان( بالمكهههان ارت 
المكان، و)ِسلوان( النبعة والقرية في القهدا وقهد ارتبطتها بشخصهية )ِسهلوان( الفتهاة وارتبطهت 
هههي بهمههها، فهههص وجهههود لههها خهههارج المكهههان  فهمههها اسهههتمدا وجههود بع ههههما مهههن بعهههض. واسهههم 

إن  -أي االسههم– )ِسههلوان( يختلههف معنههاه بحسههب الليههة التههي يشههتق منههها جههذر الكلمههة، فهههو
( والتههي تعنههي )الشَّههوك والعّليههق(، أمهها Sillonاشههتق مههن ا راميههة يكههون جههذره كلمههة )سههيلون 

، أمها فهي العربيهة (3)إن اشتق من الجذر السامي )شص، سص( يكون معناه )الهدوء والسهكينة(
نمههها يهههرد فقهههط  فهههص يهههوِرد اللسهههان االسهههم علهههى صهههييته التهههي ههههو عليهههها أي بكسهههر السهههين، واح

 ، وهذا ما يلكد لنا أنها اشتقت من جذر غير عربي.(4)بفتحها، و متها

                                                 

 .434( الرواية  1)
 .44-43( م.ن  2)
ى الفلسههطينية وتفسههير معانيههها، حسههين علههي لوبههاني الههداموني، مركههز ( ينظههر  معجههم أسههماء المههدن والقههر 3)

 .136م  2003بيروت، د.ط، -الباح  للدراسات، لبنان
( ينظر  لسان العرب المحيط، العّصمة ابن منظور، قدم له  عبد اهلل العصيلي، إعداد وتصهنيف  يوسهف 4)

 خياط، دار لسان العرب، بيروت، د.ت، مادة )سص(.



 جبارةو كوثر حممد علي حممد صادق  عّمار أمحد عبد الباقي الصفار               ري الرئيسة يف رواية مدينة اهلل نظام تسمية الشخصيات غ     

 68 

فههههي الرسههههالة التههههي تههههرد فيههههها الشخصههههية والتههههي تحمههههل االسههههم نفسههههه نجههههد قههههرب داللههههة 
إلهههى روح الشخصهههية كبيهههرا، كمههها كهههان ابتعهههاد الداللهههة  -مهههن السهههامية  -االشهههتقاق الثهههاني 
"...قمةةر يجثةةو جثةةوة العابةةد ِسلوان( الفتههاة كبيههرا كههذلك، فههه) -ا راميههة –االشههتقاقية األولههى 

 -الههذي أخههذ اسههمها فيمهها بعههد  -علههى  ههفاف )ِسههلوان النبههع( ،  1)قةةرب حوضةةة المةةاء ..."
بكل ما يحمله هذا الوصف مهن الههدوء الروحهي والساهكينة النفسهية علهى الشخصهية المتعبتهدة 

للسهماء التهي أفا هت وعلى محيطها، وهو ما اسهتمر حتهى أسهلمت نفسهها لميهاه النبهع شهكرا 
هههذا النبههع، فأهههدتها روحههها، مهها نقههل الشخصههية إلههى أقصههى حههاالت تجلههي الهههدوء والسههكون 

 المتمثلة بالموت.
 :أسماء الشخصيات غير العربية التي تطابق دالالتها مضامين الشخصية 

 وديعة مميخاي:

دراسهههة اسهههم الشخصهههية ههههذه تنقسهههم قسهههمين، األول  وههههو مههها يخهههص االسهههم األول  
سم العربي )وديعة(، والثهاني، وههو مها يخهص االسهم العبهري )عميخهاي(، وكصهمها يهدالن اال

على جانب من جوانب الشخصية تماما، وسنو ه  ههذين االسهمين كهل علهى حهدة ثهم نعهود 
 ونجمعها للكشف عن تركيب الشخصية المفتاحية للعمل األدبي.

 أوال: وديعة: 
، واالسههههتيداع يتطلههههب طههههرفين وهمهههها (2)الوديعههههة واحههههدة الودائههههع وهههههي مهههها اْسههههُتوِدعا 

)الُمْوِدع( و)الُمْوداع لديه( يربطهمها )شهيء( ههو )الوديعهة( التهي ينبيهي علهى الطهرف الثهاني 
المحافظههة عليههها وصههونها، وهههذا مهها يقت ههيه اإليههداع. وتتجلههى مطابقههة  -المههوداع لديههه  –

بب اإليهداع، إذ نجهد االسهم لم هامين الشخصهية المسهّماة مهن جهانبين، األول  مهن ناحيهة سه
هل  تدّخل الكاتب الحقيقهي وا هحًا، فيوقهف مسهيرة الرسهائل الطبيعيهة )مهن المرِسهل إلهى المرسا
ههل  إليههه( ويحّولههها إلههى )وديعههة( لههدى الشخصههية )وديعههة عميخههاي( قبههل وصههولها إلههى المرسا
 إليه )إيفان(، وغاية الكاتب من ذلهك رغبتهه فهي الكشهف عهن األو هاع الفلسهطينية، والقهدا
علههى وجههه التحديههد، وهههذا ال يتحقههق إن اسههتمرت الرسههائل فههي مسههيرتها المعتههادة فاسههتوجب 

                                                 

 .17اية  ( الرو 1)
 ينظر  لسان العرب، مادة )ودع(.( 2)
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أمههر نشههرها إيجههاد هههذه الشخصههية لصلتفههاف علههى الههنص، فالرسههائل فههي حههال وصههولها إلههى 
المرسل إليه فانه سيقرلها ال محالهة لكهن بعهد قراءتهه لهها مهاذا سهيفعل بهها  ههل سهيتلفها  أم 

النسهيان والتههرك  –لخاصهة  أم ينشهرها  وفههي الحهالتين األولهى والثانيههة يتركهها مهع ممتلكاتههه ا
تكون الرسائل، ومحتواها، عر هة للنسهيان وههذا مها ال يريهده الكاتهب، أمها الحالهة األخيهرة  -

 )النشر( فإن غاية الكاتب المرجوة تتحقق تماما.
عميخهاي( قهد  وأما الجانب الثاني فهو من ناحية ما يتطلبه اإليداع )فالسيدة وديعة

احتفظههت بالرسهههائل التهههي كههان )فصديميهههر( يرسهههلها إلههى )إيفهههان(، ولهههم تسههم  لهههها أن تيهههادر 
"... قلةت مبنى البريد، محتفظة بها لمهدة تزيهد علهى العشهر سهنوات، يقهول الهراوي اإلطهاري  

: كةةم مضةة  مةةن نمةةن والرسةةائل بحونتةةك  قالةةت : مشةةر سةةنوات أو أكثةةر بقليةةل . قلةةت : 
 –فهههي  ،  1)لةةت بأسةة  : وقةةت طويةةل . . فعةةالن ، سةةامحني يةةا رب ..."وقةةت طويةةل . قا

ّنمهها بلعبههة مههن  -الشخصههية  قههد اسههُتوِدعات الرسههائل دون قصههد مههن صههاحبها )فصديميههر(، واح
الكاتههههب الحقيقههههي للروايههههة، وهههههذا اإليههههداع يتطلههههب المحافظههههة علههههى الوديعههههة وجههههاءت هههههذه 

ا وهههو )الههراوي اإلطههاري(، فههه)وديعة( المحافظههة مههن تسههليمها الرسههائل إلههى عربههي مههن القههد
سههّلمته الرسههائل خوفهها مههن أن تقههع عليههها يههد أحههد أقاربههها أو معارفههها )الشههعب اإلسههرائيلي( 

 وبذلك تنتفي قصدية الكاتب. (2)فيتلفونها
 ثانيا: مميخاي:

يتكهون مهن أكثهر مهن  -اسهم عائلهة  –اسم )عميخاي( اسم عبري، وهو اسهم شههرة 
  (*)ة )شعبي حي( ويمكن تحليله بالطريقة ا تيةمقطع، ومعناه بالعربي

 
םعام = شاعب )                                                          ַַ  (ַע

 ي =ياء النسب   يتكون من                   ( ַעִמיָחיعميخاي )          
 ( ָחיي =حي ) خا                                                            

                                                 

 .8( الرواية (1
 ينظر م.ن  ص.ن.( 2)
( أفادني في تحليل االسم )م.م.طارق حازم طه(، التدريسي في كلية ا ثهار، قسهم ا ثهار، وههو مهن ذوي *)

 االختصاص في اللية العبرية. 
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ورد االسههم فههي الروايههة بالخههاء أي )عميخههاي( ولههيا )عميحههاي(، وهههو فههي الحههالتين 
يعطهههي المعنهههى نفسهههه، فهههاالختصف لهههيا معنويههها إنمههها االخهههتصف لفظهههي، مهههن اللفهههظ اليربهههي 

بطبيعهههة جههههازهم النطقهههي ال يمكهههنهم مهههن  ()والشهههرقي لصسهههم  ذلهههك أن اليههههود )االشهههكنازيم(
طبيعههههة  –وللسهههبب نفسهههه  ()طقونهههه خهههاء، أمهههها اليههههود )السهههفارديم(نطهههق حهههرف الحهههاء فين

يمكههنهم نطههق االسههم علههى شههكله األصههلي فههي العبريههة  هههذا ألن "الليههة  -الجهههاز النطقههي 
 .(1)العبرية لية شرقية ال يستطيع نطقها نطقا صحيحا سوى أبناء الشرق"

عهههدد مهههن  فمعنهههى اسهههم )عميخهههاي( ههههو )شهههعبي حهههي( وههههذا التركيهههب يقودنههها إلهههى 
 التأويصت 

شهههعب اهلل  -اليهههود  –جانههب سههلبي لصسههم مهههن خههصل ارتباطههه بإيمههانهم بفكهههرة كههونهم  .1
،  3)يوسةة  يعقةةوب المةةدلل"، أو كمهها تعّبههر الروايههة "(2)المختههار وبالعبريههة )عههام ألههوهيم(

وهههم يفسههرون "هههذا االختيههار اإللهههي بأنههه تف ههيل لرقههوى واألصههل  )...( فههبهم يعاقههب 
م األخههرى، وهههم الهههذين يبقههون وحههدهم فههي  خهههر الزمههان متسههلطين علههى رقهههاب اهلل األمهه
، ويجسههد االسههم )عميخههاي( األفكههار نفسههها انطصقهها مههن نظههر اليهههود ألنفسهههم (4)العههالم"

، وههذا تعبهر عنهه (5)بأنهم الشعب األبدي )عام عوالم(، أو الشعب األزلي )عام نيص (

                                                 

( )األشكنازيمAshkenazim طهصق   مفردها أشكنازي أي يهودي غربي ن سبة إلى أشهكناز أي ألمانيها، واح
رادة الكل. )ينظر  موسوعة =        هذا االسم على يهود اليرب عامة من قبيل المجاز المرسل بإطصق الجزء واح

و دروا اللية العبرية، د.ربحي كمال، مطبعهة  77-76= المفاهيم والمصطلحات الصهيونية رلية نقدية  
 (.  67م  1971، 5محمد هاشم الكتبي، ط

(السهفارديم ) Sephardim  مفردهها سهفاردي نسهبة إلهى سهفارد وههي األنهدلا بالليهة العبريهة، وتسهمية  
اليهههود الشههرقيين بهههذا االسههم كههذلك علههى سههبيل المجههاز المرسههل.)ينظر  موسههوعة المفههاهيم والمصههطلحات 

 (.67وا اللية العبرية  و در  213و  449الصهيونية رلية نقدية  
 .77ة العبرية  دروا اللي( 1)
 .50م  1999، 3( ينظر  الشخصية اإلسرائيلية، د.حسن ظاظا، دار القلم، دمشق، ط2)
 .55الرواية  ( 3)
 .38الشخصية اإلسرائيلية  ( 4)
 .38ينظر  م.ن  ( 5)



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )                   ( 87/1ق العدد )ملح –                          

 

 
71 

ةات وأكاذيةب"نها تحمل الشخصية )وديعة( في كصمها عن الرسائل بأ ، وسهبقت  1)"ُغصَّ
"... كان فهمك ، وسرمة انجانك يغيظةانني دائمةان هذا التعليق بقولها للراوي اإلطاري  

وههذا يعيهدنا إلههى إيمهان اليههود بدونيههة األمهم األخهرى غيههرهم، ف هص عهن الحقههد ،  2)..."
سهبي البهابلي إلهى الذي ينتا  عن عقدة اال هطهاد التهي يشهعر بهها اليههودي مهن أيهام ال

، وبهههذا يكههون الروائههي قههد نقههل الشخصههية اليهوديههة (3)يومنهها هههذا تجههاه الشههعوب األخههرى
بحههههذافيرها إلهههههى العمهههههل األدبهههههي مهههههن خههههصل شخصهههههية )وديعهههههة عميخهههههاي( الشخصهههههية 

 المفتاحية للعمل األدبي من خصل 
رف أوال  إيهههراده االسهههم وفقههها للفهههظ اليههههودي اليربهههي لهههه، ولهههم يتصهههرف بهههه أي تصههه  

كمههها ههههي بهههص تهههدخل، وههههذا األمهههر  -الشخصهههية اليهوديهههة  -يييهههره، كمههها نقهههل أفكارهههها 
الثههاني، وهههذا التأويههل مسههتمد مههن االسههم بوصههفه تركيبهها لفظيهها )داال( يشههير وبتأكيههد مههن 

 نص الرواية وحوار الشخصية إلى جانبها اليهودي اإلسرائيلي.

نفسهههر ههههذا باحتماليهههة وجهههود جانهههب إيجهههابي لصسهههم مهههن خهههصل معنهههى الحيهههاة الفعليهههة و  .2
حقههائق فلسههطين  –شههخص، أو مجموعههة مههن األشههخاص التههي تتعامههل مههع المو ههوع 

سههرائيل  بطريقههة مو ههوعية وتقههف منههها موقفهها منصههفا، وهههذا ال يتحقههق إال عنههدما  -واح
يتمتع الشخص/المجموع ب همير حهي ونزعهة إنسهانية ولهو بعهد حهين، وههذا جانهب  خهر 

رض فيههه حسههن النيههة ، فههه)وديعة عميخههاي( الشخصههية فههي نستشههفه مههن االسههم لكننهها نفتهه
عدم تسليمها للرسائل إال لشخصية )الراوي اإلطهاري( كانهت تريهد نشهرها وكشهفها للعهالم 
خفائهم لمحتواها.  الخارجي، وللسبب نفسه لم تعطها لمن هي واثقة من إتصفهم لها واح

ن حميهد( الههذي يشههير مها يشههير إليهه االسههم فيمها يخههص قصهدية الكاتههب الحقيقهي )د.حسهه .3
مهن خهصل ذاتههه الثانيهة المتمثلههة بهه)الراوي اإلطههاري( الهذي يعكهها فكهر المللههف وههذا مهها 
سههنبّينه الحقهها فهههو، )الههراوي اإلطههاري(، أشههار إلههى كههون الشخصههية )وديعههة عميخههاي( 
ندمت على احتفاظها بالرسهائل، وحجبهها لمهدة طويلهة مهن الزمهان وأرادت أن تخهرج مهن 

                                                 

 .8الرواية  ( 1)
 م.ن  ص.ن.( 2)
 .65و  48ينظر  الشخصية اإلسرائيلية  ( 3)
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من خصل إعادة محاولهة إيصهال الرسهائل إلهى  -نوعا ما  -رت عن  ذنبهاالدنيا وقد كفّ 
"... قالةةت : أنةةا أريةةد المرسههل إليههه، فسههلمتها لههذلك فههي يههد )الههراوي اإلطههاري(، يقههول  

الةذهاب للة  الجنةةة ، ولهةذا أتيةةت بهةا لليةةك كةي أكفةر مةةن ذنبةي باحتجةةاني لهةا وقتةةان 
: أن تقرأهةةا ، وأن تتخيةةر الطريقةةة  طةةويالن . .... قلةةت : ومةةا المطلةةوب منةةي  قالةةت

المناسةةبة  رسةةالها للةة  منوانهةةا ، أمنةةي للةة  السةةيد ليفةةان ... فلعلةة  مةةانال ينتظرهةةا 
نمهها يحركههها الكاتههب  1)..." ، وهههي بهههذا ال تتحههرك كليهها علههى وفههق إرادتههها الشخصههية، واح

 كشهههف الحقهههائق التهههي –ألجهههل تحقيهههق القصهههدية التهههي يصهههبو إليهههها مهههن كامهههل الروايهههة 
. قلنهها إن تحركههها لههم يكههن بههإرادة كليههة -يعيشههها الشههعب الفلسههطيني للههرأي العههام العههالمي

،  2)"ُغّصةات وأكاذيةب"منها وهذا نفسره من خصل نظرتها إلهى محتويهات الرسهائل، إنهها 
لكنهههها فهههي الوقهههت نفسهههه وبتحريهههك مهههن الكاتهههب تريهههد إيصهههالها إلهههى مسهههتلمها األصهههلي، 

م ههمون الرسههائل لشههخص، وسههتكون حلقههة مههن وعمليههة اإليصههال سههوف تكشههف عههن 
أصههههدقاء الههههراوي  -الههههراوي اإلطههههاري -وديعههههة -حلقههههات قههههرَّاء هههههذه الرسههههائل )فصديميههههر

إيفان(، وبهذا يزداد عهدد القهّراء والمطلعهين علهى م همون الرسهائل، وتتحقهق  -اإلطاري
ميهع قصدية الكاتب في الكشف، غير أن الكاتب لم يكتف بهذا العدد إذ تعمد تيييهب ج

يفهههان،  الشخصهههيات التهههي مهههن الممكهههن أن تتوقهههف لهههديها سلسهههلة الكشهههف )فصديميهههر، واح
وسههيلفا، وأم أهههارون، وجههو(، وكههان هههذا لحصههر اختيههارات )الههراوي اإلطههاري( وتسههييره 

% فهههي كشهههف 100بالتهههالي إلهههى نشهههر الرسهههائل، وهنههها تتحقهههق قصهههدية الكاتهههب بنسهههبة 
 الحقائق من خصل جمع أكبر عدد من القّراء.

يمكهههن إعهههادة تجميهههع ههههذه الجوانهههب وتركيبهههها فهههي كهههائن ورقهههي )الشخصهههية وديعهههة 
عميخهههاي( المليئهههة بالتناق هههات، ويمكهههن للقهههارئ أن يسهههأل  كيهههف أمكهههن لههههذه الجوانهههب أن 
ن كهان  تجتمع في شخصية واحهدة  مهع كهون ههذه الجوانهب ينهاقض أحهدها الجانهب ا خهر واح

الت يمكننها أن نسهلك طهريقين  األول  أن التناقض غيهر صهري   ولاجابهة علهى ههذه التسهال 
نجعل من )وديعة عميخاي( الكائن رمزا للشخصية اإلسهرائيلية المليئهة بالتناق هات، والثهاني 

                                                 

 .8الرواية  ( 1)
 م.ن  ص.ن.( 2)
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رمزا للعالم بكله، وفيهه يتصهارع جانبهان  -)وديعة عميخاي( الكائن الورقي –أن نجعل منها 
 ال بد من غلبة أحدهما على ا خر.

ة اإلسرائيلية )بطبيعتها الخاصهة(  فبطبيعهة الشخصهية اإلسهرائيلية وديعة رمز الشخصي :أوال
أنههها يهههدخل فهههي تكوينهههها عامههل )الصهههراع( و"فكهههرة الصهههراع عنههد اليههههودي فكهههرة بدائيهههة فيهههها 

حيهاة الصهيد والقهنص وأخطهار المعيشهة فهي الباديهة ... وفهي أسهاطير ههذا  رواسب كثيرة من
الصراع ال بد أن يكون هذا العدو رهيبا عمصقا ثم نراه وبالحيلة والتهدبير باغتيالهه أو إيقاعهه 
فهي كمههين ، أو الحيلولهة بينههه وبهين مصههادر قوتهه، وهههو لهون مههن الصهراع يختلههف عهن فكههرة 

، ههههذا الصههراع المتأصهههل فههي تكهههوين (1)ة متكافئههة فهههي طاقتههها"التههدافع والتنهههافا بههين إنسهههاني
الشخصية اإلسرائيلية يثبته الكتهاب المقهدا مهن خهصل نصهوص عديهدة فهي موا هع متعهددة 
منهههههه، منهههههها قصهههههة )شمشهههههون( وصهههههراعاته المتعهههههددة مهههههع األسهههههد أول األمهههههر وكهههههذلك مهههههع 

أقطههههههاب  الفلسههههههطينيين الصههههههراع األخيههههههر الههههههذي أدى إلههههههى مههههههوت شمشههههههون ونهايههههههة جميههههههع
، وجههدا اإلسههرائيليين )يعقوب/إسههرائيل( اسههتمد تسههميته مههن الصههراع، إذ يههروي (2)الفلسههطينيين

( ورجههل ثههان مجهههول، وبعههد هههذا الصههراع الكتههاب المقههدا قصههة الصههراع بههين يعقههوب )
( وبقهههي يعقهههوب وحهههده فصهههارعه 24) أسهههماه ذلهههك الرجهههل )إسهههرائيل( ويعنهههي )صهههفي اهلل(  

( ورأى أنههه ال يقههدر عليههه فلمهها حههق وركههه فههانخلع حههّق ورك 25رجههل  إلههى مطلههع الفجههر )
( وقال أطلقني ألنه قد طلع الفجر فقال ال ُأطلقك أو تبهاركني 26يعقوب في مصارعته له )

( قهههال ال يكهههون اسهههمك يعقهههوب فيمههها بعهههد بهههل 28( فقهههال لهههه مههها اسهههمك. فقهههال يعقهههوب )27)
(3)(29ظِهر )إسرائيل ألنك رلستا عنهد اهلل فعلهى النهاا أي ها تاسهتا 

 فمنهذ الجهذور األولهى ،
للشخصهههية اإلسهههرائيلية كهههان العامهههل األسهههاا فهههي تكوينهههها ههههو الصهههراع ومنهههه نشهههأت ههههذه 

 الشخصية.
وشخصههية )وديعههة عميخههاي( ت هها بالصههراعات، فهههي احتفظههت بالحقيقههة بإخفائههها 

مههن الرسههائل ثههم كشههفتها كاملههة لكههن مههع وصههفها بأنههها أكاذيههب. وهههذا تنههاقض بههين جههانبين 
                                                 

 .41الشخصية اإلسرائيلية  ( 1)
وما بعهدها  5، ا يات  14ينظر  الكتاب المقدا، العهد العتيق، المجلد األول، سفر الق اة، الفصل ( 2)

 . 31-23، ا يات  17والفصل 
 .  29-24، ا يات  32( الكتاب المقدا، العهد العتيق، المجلد األول، سفر التكوين، الفصل  3)
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جوانهههههب الشخصهههههية المتصهههههارعة، وكهههههذلك دالالت االسهههههم الثهههههاني ههههههي دالالت متصهههههارعة 
ومتناق ههة فيمهها بينههها وهههي فههي الوقههت نفسههه تنههاقض مههدلوالت االسههم األول، وهههذا يلكههد لنهها 
الصههراع الشخصههي الههداخلي الههذي تعيشههه الشخصههية بههين رغبتههها غيههر المباشههرة فههي كشههف 

ل ورغبتها المناق ة النابعهة مهن صههيونيتها التهي ال الحقيقة عن طريق حفاظها على الرسائ
 تصّدق هذه الحقائق.

 )وديعة عميخاي( رمز للعالم بأكمله  ثانيا:
وفي هذا الترميز ال بد لنا أن ن ع نصب أعيننا ق هية واحهدة يتصهارع حولهها جانبهان 

أو  في هذا العالم، ومتطلبات هذا الصراع هو تنهاقض الفهريقين ف هص عهن  هرورة انتصهار
تيلهههب أحهههدهما علهههى الثهههاني، وههههذان الجانبهههان نشهههتقهما مهههن شهههقي االسهههم )وديعهههة( العربهههي 
و)عميخههاي( العبههري، فالق ههية التههي يتصههارع حولههها الجانبههان هههي )الحقيقههة( حقيقههة الوقههائع 

زاء ههذه الق هية التهي شهيلت الهرأي العهام × التهي تحصهل فهي صهراع )فلسهطين  إسهرائيل(، واح
ا نجد طرفين  األول الطرف المناصهر للق هية، الهذي ي هع الحهق مهع العالمي والعربي دائم

الفلسهههطينيين  هههد اإلسهههرائيليين، وغالبيهههة ههههذا االتجهههاه ههههو العهههالم العربهههي باعتبهههار القواسهههم 
المشههتركة بينههه وبههين فلسههطين )إنههها جههزء منههه، والههدين والقوميههة المشههتركان( وهههو ال يقتصههر 

عة اإلنسانية وهذا ما يت ه  مهن )جهو وفصديميهر( عليهم بل كذلك ي م  خرين تحركهم النز 
لههى هههذا الطههرف رمههز الجههزء العربههي مههن االسههم. أمهها الجانههب الثههاني فهههو الههذي يرمههز لههه  واح
الجزء العبري من االسم، الجانب المعادي للق هية الهذي يعطهي الحهق إلسهرائيل فيمها تفعلهه، 

 واليهود هم سادة هذا الطرف.
غايته كشف الحقائق، أمها الثهاني فداللتهه معاكسهة،  والجانب األول )وديعة/العرب(

ن عههدنا إلههى نهايههة )اإلشههارة( فههي مقدمههة الروايههة نجههد أن )الههراوي اإلطههاري(  بقههرار نشههر -واح
 يحقق انتصار الجانب األول، وهذا ما يرمي إليه الكاتب. -الرسائل

ومهههن كههههل ههههذه التناق ههههات والتطابقههههات نصهههل إلههههى نتيجههههة واحهههدة فيمهههها يخههههص   
مين وهههي  إن كههل اسههم ينههاقض ا خههر، غيههر أن االسههم يطههابق ذاتههه بذاتههه مههن خههصل االسهه

 مطابقة المدلوالت التي تعبر عن الشخصية.
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 أسماء الشخصيات غير العربية التي تخال  دالالتها مضامين الشخصية:
 فااد:

، ويفتهرض (1)في العربية يعني اسم فلاد القلب، قلب اإلنسان أو أي حيوان له قلهب 
القلهههب أن يكهههون مهههوطن المحبهههة والعاطفهههة والرقهههة كمههها ههههو متعهههارف عليهههه غيهههر أن )فهههلاد( ب

اليههودي ملهيء بالحقهد والي ههب تجهاه غيهره وهههذا مها جهاءت عليههه شخصهية اليههودي )فههلاد( 
عشهههيق )أم أههههارون( فهههي الروايهههة، وههههذا تمامههها مههها قصهههدناه بهههاختصف دالالت االسهههم عهههن 

لاد( الههههذي غيبتههههه الحههههرب ارتبطههههت بطولتههههه بالقتههههل، مههههدلوالت الشخصههههية وم ههههامينها، فههههه)ف
فالبطولههة مههن مههنطقهم ال تكههون مههن غيههر القتهههل، وهههذا مهها يت هه  مههن خههصل اسهههتذكار )أم 

" ... قلةةت : مثةةل أهههارون( للقائههها األخيههر معههه، ومهها حههدَّثت بههه )فصديميههر(، يقههول الههراوي  
لةت : الفلسةطينية  قالةةت : مةاذا  قالةت : مواجهاتة  فةةي الحةدود والمخيمةات والبلةةدات .. ق

الفلسةةطينية . قلةةت : وهةةل قتةةل أحةةدان مةةنهم  قالةةت : كةةان بطةةالن مغةةواران . قلةةت : وهةةل قتةةل 
أحدان مةنهم  قالةت : األبطةال ال يسةألون مةن مديةد قةتالهم . قلةت : البطولةة ال تةأتي مةن 

سهوة واإلجهرام فقلب إسرائيل الذي ال يتمتهع إال بالق،  2)دون قتل  قالت : أنت قلت هذا  ..."
هو )فلاد( البطل الذي ال يسأل عن عدد من قتلهم، ذلك أن مقياا بطولته هو عهدد قهتصه، 
وهنا يمكننا التسالل إن كان القلب على هذا المستوى من اإلجرام فمها بالهك بالجسهد البهاقي  

 فإلى أي مدى يصل إجرام )الياصبين( إن كانت قلوبهم تعتمد هذا المبدأ . 

 ن:منراحي شابو
، كمها تعنهي عنهد إطصقهها (3))مزراح( كلمة عبرية أصهلية تعنهي )شهرق، أو ماشهرق( 

على شخص بعينهه اسهم )صهباح(، ويقتصهر ح هوره فهي الروايهة علهى اسهتقباله )سهيلفا( فهي 
عملها، وتجواله معها على الزنازين وعر ه ألدوات التعذيب وأماكنه، و)مزراحي( المهأمور 

                                                 

 ب، مادة )فاد(.( ينظر  لسان العر 1)
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ة(، ال يختلف فكره عن فكر مهدير السهجن الصههيوني )شهلومو التنفيذي في )سجن المسكوبيّ 
 1)"النمةةاذج الذئبيةةة"بيسههي( فهههو يههرى فههي السههجناء ذئابهها وينعههتهم بههه 

وهنهها تكمههن المخالفههة،  ،
فههأي صههباح مشههرق هههذا الههذي يطلههع علههى السههجناء كههل يههوم وهههم علههى الحالههة التههي تصههفها 

ل وبهههدايات الحيهههاة، وههههذا بال هههبط مههها الروايهههة ، والصهههباح غالبههها مههها يهههرتبط بالجهههدة والتفهههال 
تناق ههه الشخصههية، فههص يتوقههع مههن رجههل يعههيد عههالم السههجون بكههل مهها فيههه مههن مههوت وألههم 

 وفجائع أن يدل عليه لفظ الصباح أو اإلشراق في شيء.
 أسماء الشخصيات غير العربية المهاجرة )غير األصلية  :  

موعههة األسههماء غيههر العربيههة إن مهها اصههطلحنا عليههه باألسههماء المهههاجرة إنمهها هههي مج
لكنههها ال تحمههل صههفة األصههالة فههي ليتههها، أي أن االسههم لههيا مههن الليههة التههي تنتمههي إليههها 
الشخصية التي تحمل هذا االسم، أما األسهماء األصهلية فههي التهي تعطهي معناهها فهي الليهة 
لفا التههي ينطهههق بهههها االسهههم، وهههذه األسهههماء غيهههر األصهههلية )المهههاجرة( فهههي الروايهههة ههههي )سهههي

وليلى وجاك ونوفاك وروكهي وربحهي( وههذه األسهماء كلهها ههي أسهماء لشخصهيات مهن غيهر 
الفلسهههطينيين وههههم اليههههود )سهههيلفا وليلهههى وروكهههي( و األمريكيهههان )جهههاك ونوفهههاك(، وتتمظههههر 
هجههرة االسههم فههي هجههرة الشخصههية، وذلههك فههي كههون هههذه الشخصههيات، اليهوديههة واألمريكيههة، 

قيقيههين، ف ههص عههن كونههها، الشخصههيات األمريكيههة، هههم هههي ليسههت مههن سههكان فلسههطين الح
ليسهههوا سهههكان أمريكههها األصهههليين فمهههن المعلهههوم أن األمهههريكيين الحهههاليين ليسهههوا أههههل أمريكههها 
األصهههليين والهههذين ههههم الهنهههود الحمهههر، فاسهههم )سهههيلفا( و )ليلهههى( و )روكهههي( ال يحملهههون أيهههة 

ا الثاله  فهانكليزي، وكهذلك اسهمي معنى في اللية العبرية، فاألول أوربهي، والثهاني عربهي، أمه
 الشخصيتين األمريكيتان )جاك( و )نوفاك( ليا لها معان في اللية االنكليزية.

 سيلفا:
وههههو اسهههم أوربهههي ولهههيا عبريههها ومطلهههق علهههى شخصهههية يهوديهههة مهههن المفتهههرض أن  

ليتههها األم هههي العبريهههة، وهههذا أبهههرز مظههاهر كههون االسهههم مهههاجرا وغيهههر أصههلي. وان دققنههها 
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ي زوايا الشخصية من خصل المقاطع السردية التهي تح هر فيهها فهي الروايهة يمكننها النظر ف
 أن نحدد لها أكثر من جانب في شخصيتها، على النحو ا تي 

 السجانة اإلسرائيلية المتوحشة )أثناء عملها في السجن نهارا(. - أ
 .األنثى العاشقة المفعمة باإلثارة والشهوة )أثناء كونها مع فصديمير ليص( - ب
 المواطنة اليهودية االعتيادية التي تعيد حياتها الطبيعية )خارج عملها نهارا(. - ت

 

وشخصههية )سههيلفا( "شخصههية مركبههة، معقههدة، تعههاني مههن ا ههطرابات نفسههية كثيههرة، 
ولعهههل سهههيرورة الشخصهههية كشهههفت عهههن ذلهههك، فههههي حهههين تهههأتي إلهههى بيهههت )فصديميهههر( تكهههون 

ههها حههين تكههون فههي السههجن فهههي أقسههى مخلوقهها مصههاغا مههن الحههب واللطههف والشهههوة، ولكن
، (1)مخلوق عرفته السجون، إنها تعاني من ازدواجية التعامل لذلك تنتههي حياتهها باالنتحهار"

فهههي تعههيد بههين مجموعههة تناق ههات وال سههيما بههين الجههانبين األبههرز لههها، إذ توظههف )سههيلفا( 
ر( لصسهتعانة الجانب اإلنساني من شخصهيتها الهذي ييذيهه الحهب وتشهيله عواطهف )فصديميه

بههه علهههى تحمههل الجانهههب الثهههاني الحيههواني )غيهههر اإلنسههاني( الهههذي تعيشهههه فههي السهههجن أثنهههاء 
عملهههها نههههارا، واجتمهههاع ههههذين المتناق هههين )اإلنسهههاني/غير اإلنسهههاني( فهههي شخصهههية بههههذا 

( Vercorsاالسههم يعيههدنا إلههى روايههة تحمههل االسههم نفسههه وهههي )سههيلفا( للروائههي )فيركههورا 
ة مفادهههها "أن رجهههص انكليزيههها، ألبهههرت رجويهههك، وههههو مالهههك غنهههي لعقهههارات وههههي روايهههة فلسهههفي

واسههعة فههي فرنسهها، )ويتفههق أنههه الراويههة فههي الكتههاب(، يشهههد حههدثا فنتازيهها علههى نحههو حقيقههي  
ثعلب صيير رشيق اصطيد في شرك نصبه صيادون مطاردون ينقلب أمام عينيهه إلهى فتهاة 

قته الكبيهرة. فيقهوم بههإيواء الكهائن الصههيير شههف  جميلهة تثيهر إعجههاب رجويهك وفهي نفهها الوقهت
المرتبههك ويشههرع حههاال فههي "تههدريب" الحيههوان اليريههب، محههاوال قلههب سههيلفا )وهههو االسههم الههذي 
يطلقههههه علههههى المخلههههوق الههههذي وجههههده( إلههههى فتههههاة متمدنههههة. وهههههي مهمههههة صههههعبة إن لههههم تكههههن 

وهههذا تشههابه  –، فههه)سيلفا( تلههك المتوحشههة فههي السههجن تتحههول بههين يههدي الههراوي (2)مسههتحيلة"
                                                 

 ( حوار األربعاء  األديب حسن حميد له)البع ( مدينة اهلل غدت عصمة ومحطة في مشروعي اإلبداعي.1)
دب وق ايا العصر، مجموعة مقاالت نقديهة، ترجمهة  عهادل العامهل، مراجعهة  يوسهف عبهد المسهي  ( األ2)

م  1981(، 109ثههروة، دار الرشههيد، وزارة الثقافههة واإلعههصم، الجمهوريههة العراقيههة، سلسههلة الكتههب المترجمههة )
 ت.. وقد تعذر علينا إيجاد نص الرواية بليته األصلية أو بالترجمة العربية إن وجد62
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" امةرأة كرهجةة الضةةوء ، رمة  قصةب ، فةةرس أو تكةاد ، وجههةةا إلهى فتهاة مثيهرة هههي  -ثهان
،  1)مصقول كالمرعة ، وشعرها كثي  كغابة ، وقدها طويل يتثن  مل  مهةل كالةدروب ..."

فههههي تكشهههف عهههن جانبهههها اإلنسهههاني مهههع )فصديميهههر( وتعهههيد معهههه لحظهههات الحهههب بأنوثتهههها 
يهههر أنهههها فهههي السهههجن تكهههون علهههى النقهههيض مهههن ههههذا  ذلهههك أنهههها تنسهههى الفّيا هههة الجائعهههة، غ

أنوثتهها فيهه، وهههذا الجانهب المنههاقض يمهر أمههام )فصديميهر( بثصثههة مراحهل  فبدايههًة يكهون هههذا 
الجانههب غائبههًا تمامههًا عنههه، ثههم يكشههف هههذا الجانههب تههدريجيا ومرحلههة الكشههف تمههر بطههورين  

سههيلفا( مههن خههصل حههديثها عههن السههجون، ومهها األول  الكشههف غيههر الحقيقههي الههذي تقههوم بههه )
بهههداء عهههدم رغبتهههها فيهههه أمهههام  يحصهههل فيهههها مهههع بكائهههها المسهههتمر واسهههتنكارها لمههها يحصهههل، واح

"... وهةةةل )فصديميهههر( وههههي تعبهههر عهههن ههههذا الجانهههب صهههراحة عنهههدما يسهههألها )فصديميهههر(  
.  2)ذلةك ..."شاركت في كسر الجرار واألواني الفخارية ، قالت بحدة : ال . ال أقوج ملة  

أمهها الطههور الثههاني فهههو الكشههف التههام الحقيقههي الههذي يشههترك فيههه )الحههوذي جههو( و السههجين 
)عهههههارف الياسهههههين( عهههههن سهههههادّيتها وعهههههن حقيقهههههة وحشهههههيتها ومقهههههدار غ هههههبها مهههههن السهههههجناء 

"... قلةت الفلسطينيين، ومقدار فرحتها واستمتاعها بتعذيبهم، يقول الراوي محهاورا )عهارف(  
فا ، هةل كانةت تشةارك فةي تكسةير األوانةي . قةال ، وقةد جحظةت مينةاق : : وصديقتك سيل

أكثر الجمي  شراسة كانت سيلفا ، أنا لم أر حقةدان فةي حيةاتي يحملة  مخلةوق مثةل الحقةد 
الةةذي تحملةة  سةةيلفا لعنةةة ا( مليهةةا ، أذكةةر أنهةةا لةةم تكةةن تكتفةةي بتكسةةير األوانةةي فةةوق 

فةةي أفواهنةةا ، وميوننةةا .. كانةةت تحةةن  راوسةةنا ، بةةل كانةةت تةةدس قطةة  الفخةةار المتشةةظية
خدودنا وجباهنا ، وظهور أيدينا بقط  الفخار الحادة .. امرأة شةريرة لكةأن جمالهةا جمةال 

وهذا الكشف قد ابتدأه )جو( وأّيده بعهد ذلهك )عهارف( حهين حهّد  )فصديميهر( ،  3)كالب ..."
فيةة  ..... فةةي  "... كةةل السةةجن ، وكةةل مةةا حةةدثعههن حفههصت التعههذيب فههي السههجن قههائص  

طر  وما فعلت  السجانة سيلفا بي في طر  عخر ..... قال : سجانة حاقدة ، يدي هةذق 
، ورف  كفة  التةي ال أصةاب  لهةا ، هةي التةي أذابتهةا طةي ملنمةة حديديةة ، قلةت : كية   
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قال : وضةعت كفةي بةين فكةي ملنمةة الحديةد ، وراحةت تشةدها ، وتعّصةرها .. وهةي تلعةب 
لني : هةا.. مةاذا قلةت   ..... سةيلفا الحاقةدة أذابةت يةدي ، قّطعةت بخصل شةعرها ، وتسةأ

أصةةابعي .. دّورتهةةا حتةة  صةةارت ملةة  هةةذا الضةةيق الةةذي تةةراق ، وصةةمت مةةار  الياسةةين 
"...(1 . 

والجانهب األخيههر لههذه الشخصههية هههو جانبهها اإلنسههاني الطبيعهي إن أمكننهها تسههميته 
واء السجن في زياراتهها مهع )فصديميهر( كذلك، وهو ما تعيشه الشخصية في النهار خارج أج

 و )جو( لكنيسة القيامة ولمطعم )أوكاشة(.
 جاك ونوفاك:

من األسماء المهاجرة اسما )جاك ونوفاك(، وال بد مهن اقترانهمها مهع بع ههما عنهد  
دراسهههههتهما  ذلهههههك أنهمههههها ال يظههههههران فهههههي الروايهههههة إال مهههههع بع ههههههما، وهاتهههههان الشخصهههههيتان 

ين همهها األكثههر شههيوعا لههيا فههي أمريكهها  فحسههب، بههل فههي أوربهها األمريكيتههان تحمههصن اسههم
اليربيهههة )مجمهههوع الهههدول الرأسهههمالية( )جهههاك(، وأوربههها الشهههرقية )مجموعهههة الهههدول الشهههيوعية( 
)نوفهههاك(، وهمههها فهههي الروايهههة ال يتكلمهههان إال فهههي المهههادة، وهمههها مهههن هنههها يمهههثصن الملسسهههة 

إلسههرائيلي مههن خههصل إعطائههها الوجههود االقتصههادية العالميههة التههي تعطههي الشههرعية للوجههود ا
إن ههذه الشهرعية  -أي الملسسهة االقتصهادية–االقتصادي واالسهتقصل المهادي، مهع معرفتهها 

زائفهة، وهههذا يت هه  مههن رليههة هههذين الشخصههين الشههاّذين فههي حوارهمهها مههع الههراوي، إن المههرأة 
ن كانهت ههذه المهرأ ة ههي ملسَّساهة هي األصل في الحروب وهي ال تبني إال لتههدم، وحتهى واح

"...كنةةت أسةةتم  لليةة  وأنةةا  )الدولههة اليهوديههة( التههي يسههألهم عنههها )فصديميههر( يقههول الههراوي 
أبتسةةم ، فأضةةا  نوفةةاك : حةةرب طةةروادة سةةببها امةةرأة ، الحةةرب العالميةةة األولةة  والثانيةةة 
سةببهما المةرأة . خةراب المعبةةد ، ومةوت شمشةون ، وأسة  لةةوط ، وفرمةون وهنيمةة هتلةةر 

بسةةبب المةةرأة .. وحةةرت مةةاذا أقةةول ، فهتةة  جةةاك بحةةرارة : تةةرك الجنةةة والهبةةوط كلةة  كةةان 
مل   األر  سببهما المةرأة .. قلةت : لكةن أهةل هةذق الةبالد يقولةون لن المةرأة هةي التةي 
أقامت ملكهم فوقها . قال جاك : هةذا ال يمنة  مةن القةول لن المةرأة شةيطان أسةتير . ألةم 

مرأة الشيطان بنت هذق الدولة هنا . قال بتأكيةد واضة  تكن شيطانان  : قلت : تقصد أن ال

                                                 

 .233-232( م.ن  1)
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هههه( تبناهههها  (2)(Estherو)إسهههتير ،  1): طبعةةةان ..." بعهههد أن -ههههي فتهههاة يهوديهههة اسهههمها )هادَّسا
هههمعي بهههن قهههيٍد مهههن عشهههيرة  -مهههات أبواهههها ابهههن عمهههها اليههههودي )ُمْردخهههاي بهههُن يهههائيرا بهههُن شا

مههن الملههك )أحشهويرود( الههذي يعههزم بنيهامين(، ويههروي قّصههتها الكتهاب المقههدا فهههي تطلهب 
وزيههره )هامههان( علههى إبههادة نسههل اليهههود بههأجمعهم فههي اليههوم الثالهه  عشههر مههن الشهههر الثههاني 
عشهههر الهههذي ههههو  ذار بعهههد أن اغتهههاض الهههوزير مهههن )مردخهههاي( اليههههودي ألنهههه ال يركهههع وال 
( يسههجد لههه، غيههر أن )إسههتير(، وبالتعههاون مههع ابههن عمههها تسههتطيع إحبههاط محاولههة )هامهههان

( فجهههاء الملههههك 1)الهههوزير، وطلبهههت مههههن الملهههك إبقهههاء شههههعبها، ورد فهههي الكتهههاب المقههههدا  
( فقهال الملهك إلسهتير أي ها فهي اليهوم الثهاني عنهد شهرب 2وهامان ليشربا مع إستير الملكة )

( 3الخمر مها بييتهك يها إسهتير الملكهة فتعطهى لهك ومها سهللك ولهو نصهف المملكهة فيق هى )
ن حسهههن عنهههد الملهههك فأجابهههت إسهههتير الملكهههة وقالههه ت إن حظيهههُت فهههي عينيهههك أيهههها الملهههك واح

( ألننا مبيعون أنا وشهعبي للههصك والقتهل 4فلتوهب لي نفسي في بييتي وشعبي في سللي )
ماء لسكتا على أن م هطهدنا ال يعهوض عهن  هرر  واالستئصال ولو أننا مبيعون عبيدا واح

و وأيههن ذلههك الههذي يتجاسههر ( فأجههاب الملههك احشههرود وقههال إلسههتير الملكههة مههن ههه5الملههك )
( فقالهههههت إسهههههتير رجهههههل  م هههههطهد  عهههههدو  ههههههو ههههههذا هامهههههان 6بقلبهههههه علهههههى أن يفعهههههل هكهههههذا )

الخبيههه 
، فإسهههتير ههههذه كانهههت السهههبب فهههي بقهههاء اليههههود، وهمههها، األمريكيهههان، يريهههان فيهههها (3)

 شيطانا ال تبني إال من اجل الخراب فهي أبقت اليهود لخراب هذا العالم ولو بعد حين.
  الشخصةةيات غيةةر العربيةةة األصةةلية التةةي ال تحمةةل داللةةة غيةةر داللةةة الكثةةرة  أسةةماء

 والشيوع:
وقهع اختيهار الروائهي علههى ههذه المجموعهة مههن األسهماء، ولهم يكههن القصهد مهن ذلههك 
نمهها كههان القصههد منههها اختيههار األسههماء األكثههر شههيوعا فههي  دالالتههها التههي تحملههها األسههماء واح

شخصههيات العربيههة الفلسههطينية التههي عكسههت نوعهها مهها مجتمعههها كمهها كههان ذلههك فههي أسههماء ال
طبيعة المجتمع الفلسطيني، وأسهماء الشخصهيات غيهر العربيهة كهذلك خ هعت لههذا المعيهار 
فههي االختيههار، وهنهها تجههدر اإلشههارة إلههى إننهها قههد اسههتثنينا اسههمي المههروي لههه )جههورجي ايفههان( 

                                                 

 .318( الرواية  1)
 .74ينظر  موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية رلية نقدية  ( 2)
 .6-1، ا يات  7( الكتاب المقدا، العهد العتيق، المجلد األول، سفر أستير، الفصل  (3
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علههههى مههههدى المسههههاحة  والههههراوي )فصديميههههر بودنسههههكي( الروسههههيين ذلههههك أن ح ههههورهما امتههههد
السردية بأكملها منذ الرسالة األولى، مع كهون ح هور الشخصهية األولهى )المهروي لهه( كهان 
مقتصهههرا علهههى الح هههور السهههردي مهههن خهههصل  هههمير المخاطهههب فهههي السهههرد دون الح هههور 
الفعلهههي فهههي الروايهههة، أي انهههها شخصهههية ثانويهههة م هههمرة لبقائهههها مختفيهههة وعلهههى درجهههة مهههن 

ا له حا را في أجزاء الرواية جميعا مها يعطيهه وجهودا علهى مسهاحة السكون،مع كونها مروي
كبيههههرة مههههن السههههرد. أمهههها الشخصههههية الثانيههههة )الههههراوي( فهههههي موجههههودة سههههرديا وفعليهههها إال إنههههها 
الشخصههية األولههى فههي العمههل، ولهههذه األسههباب اسههتثنيناهما مههن دراسههة التسههمية مههع كونهمهها 

يفان( همها األكثهر يخ عان لمعايير أسماء الشخصيات التي اعتمدن اها، فاسما )فصديمير واح
شههيوعا فههي أوسههاط المجتمههع الروسههي. واألسههماء غيههر العربيههة التههي يمكههن أن نطبههق عليههها 

 قاعدة الشيوع هي )شلومو بيسي( و )نتاشا( و )جو مكمصن(.

 جو مكمالن:
االسههم )جههو( هههو اختصههار لصسههم األوربههي )جههورج( وهههو الشخصههية التههي تتمتههع بههأكبر 

سردي على مستوى الرواية بين الشخصيات غيهر الرئيسهة فهي الروايهة، وههو ايرلنهدي  ظهور
الجنسههية كهههان يعمههل كاتبههها فههي إحهههدى كنههائا العاصهههمة )دبلههن(، وجهههاء إلههى القهههدا لكتابهههة 

( إال تحقيق حول كنائا القدا، وبيهت لحهم، واألمهاكن التهي مهر عليهها يسهوع المسهي  )
د إلههى دبلههن، وق ههى عمههره فههي القههدا، وأحبههها وأحههب انههه وِلمهها ر ه مههن سههحر القههدا لههم يعهه

 )ليلى( فيها، وسجن في حبها كما سجن أخيرا في سجونها.
وقهههد مهههّرت الشخصهههية فهههي إدراكهههها للمكهههان بمهههرحلتين، األولهههى  مرحلهههة السهههماع عهههن 
المكهههان واالطهههصع النظهههري علهههى قدسهههيته، وأهميتهههه مهههن خهههصل الخلفيهههة الدينيهههة للشخصهههية، 

النتماء إلى المكان والذوبان فيه إلى حهد السهحر، والشخصهية األوربيهة ههذه وثانيهما مرحلة ا
ترمههز لشههريحة مههن األوربيههين جههاءوا إلههى فلسههطين بعههد الحههرب العالميههة الثانيههة مههع االحههتصل 
البريطاني، والبعض منهم من عشق القدا، وتعلق بهها فلهم ييادرهها وانتقهل مهن كونهه غازيها 

ان وتعلقهه بهه، وههذا حهال جهو الهذي جعهل رسهالته ههي خدمهة )محتص( إلى اندماجه فهي المكه
"... األمهههاكن المقدسهههة وزائريهههها وههههذا مههها يت ههه  مهههن حهههواره مهههع )فصديميهههر( يقهههول الهههراوي  

وسألت  : أنت ، ماذا تريد من أجر  قال : أجر  ، قلت : نعم ، أجةر . قةال : أنةا صةاحب 
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تعبتةةك ، وأتعبةةت حصةةانك . قةةال : رسةةالة ، ال أريةةد أن أفسةةدها بالمةةال . قلةةت : لكننةةي أ
نما في مشاقها ..."  . 1)أهمية الرساالت ليست في أممالها وحسب ، وال

والحوذي )جو( يعيد الظهروف التهي يعيشهها )فصديميهر( فيمها بعهد ويكمهن التقهارب أو 
التطههابق فههي حياتيهمهها فههي الروايههة كونهمهها كليهمهها يحبههان فتههاتين يهههوديتين تعمههصن العمههل 

تين( ويهههدخصن معهمههها بحيهههرة العشهههق والّلهههذة قبهههل أن يعرفههها حقيقتهمههها وحقيقهههة نفسهههه )سهههجان
عملهمهها، غيههر أن الفههارق بينهمهها إن )جهههو( لههم يعههرف الحقيقههة إال بعهههد فتههرة مههن الههزمن أمههها 
)فصديميهههر( فيعهههرف نصهههف الحقيقهههة ابتهههداء مهههن )جهههو( الهههذي يخبهههره أن )سهههيلفا( تعمهههل فهههي 

ف لههم يكههن حقيقيهها أو علههى وجههه الدقههة لههم يكههن السههجن بصههفة باحثههة اجتماعيههة وهههذا الكشهه
"... فقلةت لة  : ومةاذا تعمةل  قةال : سةيلفا . قلةت : سةيلفا . الحقيقة كاملة، يقول الراوي  

قةال : باحثةة اجتماميةة . قلةت : فةي المةةدارس . قةال : ال ، فةي السةجون . قلةت بصةةوت 
سةجون . وتعةال  مرتف  : في السجون  هذا الجمةال موجةود فةي السةجون . قةال : فةي ال

وهههذا الفههل الههذي نصههبته )إسههرائيل(  ، 2)وقةة  حةةذاء سةةيلفا القةةادم نحونةةا فةةوق الةةبالط ..."
للبلدان األوربية البعيدة عن حقيقتها فهي تتزيها لههم بهزي المهرأة الفاتنهه الميويهة إلهى أن يقعهوا 

( و في شركها لتنكشف لهم على حقيقتهها، وههذا بال هبط مها حصهل مهع الثنهائيين )جهو/ليلى
)فصديمير/سههيلفا(. أمهها ملمهه  التشههابه الثههاني فههي حياتيهمهها فهههو كونهمهها كليهمهها مفتههون فههي 
القدا إلى حد السحر الذي يجعل منهمها كلمها يريهان معلمها مهن معالمهها يتسهاءالن إن كانها 
قد رأياه من قبل ويشعران أنهما يريانه للمرة األولى مع أنهم قد سبق ورأوا ههذا السهحر الهذي 

"... فجةأة حتى أبناء القدا، فالهدليل )فهرج( يشهاركهما ههذا اإلحسهاا، يقهول الهراوي  يشمل 
، وبينما أنا مةأخوذ بمةا أراق ، أتنبة  ليةد تهةّن كتفةي ، ألتفةت نحوهةا ، فةأرج الةدليل فةرج ، 
يق  بمحاذاتي باسمان ..... أقول : لكأنني أرج المكةان للمةرة األولة  . فيقةول : لقةد قلةت 

ان فةي المةرة السةابقة ... قلةت : هةل يحةدث هةذا معةي فقةط  قةال: ال ، لنة  هذا الكالم أيضة
أمهها  ، 3)يحةةدث معةةي أيضةةان ، وأنةةا ابةةن القةةدس.. قلةةت : هةةذا كةةالم يةةري  قلبةةي حقةةان ..."

الملمهه  ا خههر للتشههابه بينهمهها فهههو مصههيرهما األخيههر الههذي لقيههاه فههي المكههان المقههدا ذلههك 
خههل إليههه مههرات متعههددة مههرة بسههبب أفكههاره التهههي أنهمهها كصهمهها دخههص إلههى السههجن، )جههو( د

                                                 

 .28( الرواية  1)
 .77واية  ( الر 2)
 .329-328( م.ن  3)
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سربتها )ليلى المقدسية( ومرة ثانيهة بسهبب حادثهة العربهة معهها، أمها المهرة األخيهرة وههي التهي 
"... رجةوتهم أن يصقي فيها )فصديمير( في سجن واحد وغرف تعذيب واحدة، يقول الراوي  

وني خيران بعةد أن أخةذوا رقةم بأنني موجود في السجن ، فومد يخبروا صديقي جو مكمالن
هاتف  ، ومنوان بيت  .. لكن جو لم يتصل بةي ، ولةم يةأت للة  نيةارتي ، ولكةن فوجئةت ، 
بعد مرور أيام .. أن  موجود هنا فةي هةذا السةجن الةذي ُأحتجةن فية  ..... ولةم أدر كية  

. يةا قلت ل  ، وأنا أبتعد من  ، وهو ويبتعد مني : نحن شةركاء فةي المكةان ، والمصةير .
، وهههذه  سياسههة )إسههرائيل( فههإن لههم تكههن معههي فأنههت  ههدي، وهههذا مهها جعههل مههن  1)جةةو ..."

 )سيلفا( تتخلى عن االثنين معا في سجنهما.
 شلومو بيسي:

يختصههر )شههلومو( اليهههودي مههدير السههجن الههذي تنتههدب )سههيلفا( للعمههل فيههه الفكههر  
يعطيهها لههه)سيلفا( فكهل مههن الصههيوني فهي مصحظاتههه السهبعة التههي يهدونها علههى الورقهة التههي 

ذئب يجب قتله روحيا ونفسيا قبهل قتلهه جسهديا، واألههم  -وهنا تعني السجن–يدخل إلى هنا 
هههو انتههزاع االعتههراف بههأي ثمههن مههع وجههوب التههزام السههرّية فههي مهها يخههص هههذا المكههان، تقههول 

لةي  "... كانت األسطر قليلة العةدد ، سةتة أو سةبعة أسةطر ال غيةر، أولهةا يحةدد)سيلفا(  
مكان غرفتي ورقمها في البنةاء ، وثانيهمةا يقةول جملةة واحةدة هةي : كةل مةن يةدخل للة  
هنةةا هةةو مةةدو . وثالثهةةا يفصةة  مةةن مبةةاد  تلخصةةها كلمةةات : ال رأفةةة ، ال رحمةةة ، ال 
ن أقنعةةوك بةةأنهم حمةةالن .  تعةةاط  ، ورابعهةةا يشةةير للةة  توصةةي  هةةو : كلهةةم ذئةةاب وال

ترا  ، وسادسةها يحةدد المة:ل : نريةدهم أن يخرجةوا وخامسها يحدد وظيفتي : انتناع االم
مةةن هنةةا ، أي السةةجناء ، أمواتةةا جسةةدان وروحةةان . وسةةابعها تحةةذيري : معلومةةات المكةةان 

 . 2)سرية للغاية وهي ملك للمكان فقط .."

و)شههلومو( بالعبريههة تعنههي )سههليمان(  ذلههك أن الليههة العبريههة عنههد أخههذها مههن الليههة  
، مثهل )سهصم( (3)ن( )شينا( في الكلمات التي يرد فيها ههذا الحهرفالعربية تقلب حرف )السي

بالعربيههة تلفههظ )شههالوم( بالعبريههة، ومثههل ذلههك تسههميتهم للقههدا بههه)يورشااليم( نسههبة إلههى اإللههه 

                                                 

 .445( م.ن  1)
 .133( الرواية  2)
 .30ينظر  دروا اللية العبرية  ( 3)
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)سهههالم / شهههالم( إلهههه السهههصم لهههدى الكنعهههانيين، وههههي مشهههتقة مباشهههرة مهههن التسهههمية الكنعانيهههة 
فاسههم )شههلومو( إذن اسههم أصههلي فههي العبريههة، غيههر  (1))ياروشهالم( بمعنههى )دع شههالم يلسهها(

أنههه فههي الروايههة قصههد بههه داللههة الشههيوع والكثههرة، وهههذا مهها يههدل علههى اشههتراك قسههم كبيههر مههن 
اليهههود فههي أفكههارهم تجههاه الفلسههطينيين وفلسههطين مثههل كثههرة اشههتراكهم فههي هههذه األسههماء، أمهها 

لليههة العبريههة مههن حيهه  هههي االسههم الثههاني للشخصههية )بيسههي( فلههم نعثههر لههه علههى أصههل فههي ا
 لية أو في التداول العام بين األفراد.

ويمكههههن أن نسههههتمد مههههن هههههذا االسههههم دالالت المخالفههههة كههههذلك بينههههه وبههههين م ههههمون 
ليهاء ا خهر  -الشخصية–الشخصية فاالسم يعني السصم، والسجان  يمثهل الهبطد والعنهف واح

 في سلوكه .
 العالمات الممينة للشخصيات غير الرئيسة:

وب هههههمنها الشخصهههههيات غيهههههر -قتصهههههر العصمهههههات المميهههههزة للشخصهههههية عامهههههة ال ت
نمهها تتخطاههها إلههى "كههل مهها يحههل  -الرئيسههة علههى األسههماء )األعههصم( التههي يختارههها الروائههي واح

نما باإليحاء أو بوجهود عصقهة  محل شيء  خر في الداللة عليه ال بطريق المطابقة التامة واح
رج العصمهات المميهزة للشخصهية عهن التحديهد باسهم ، وبههذا تخه(2)عر ية أو متعارف عليها"

الشخصية لتشهمل أيهة عصمهة مميهزة للشخصهية عهن غيرهها علهى وفهق عصقهة مها، فقهد يكهون 
للشخصههية اسههم علههٍم، أو قههد ينههوب عنههه  ههمير، أو عبههارة، أو أرقههام، أو مجههرد حههرف، أو 

يسهمى بهالمراجع حتى رمهز، كمها قهد تتمتهع الشخصهية الواحهدة بهأكثر مهن اسهم واحهد وههو مها 
( وكههذلك فههان عههدم إطههصق تسههمية علههى الشخصههية Co-referenceالمشههتركة للشخصههية )

                                                 

، 1948( ينظر  أسماء المواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجيرافية المعروفة فهي فلسهطين حتهى العهام 1)
(، 43ة كتهههب فلسهههطينية)قسهههطنطين خمهههار، مركهههز األبحههها ، منظمهههة التحريهههر الفلسهههطينية، بيهههروت، سلسهههل

 .200ومعجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسير معانيها   180م  1973
( معجههم المصههطلحات العربيههة فههي الليههة واألدب، مجههدي وهبههة وكامههل المهنههدا، مكتبههة لبنههان، بيههروت، 2)

 .102  م1979
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هو بحد ذاته عصمة مميزة تحمل داللة محددة نفيد منها في فههم الشخصهية الروائيهة وكهذلك 
 .(1)في إطصق اسم الكاتب على الشخصية، أو إطصق تسمية واحدة على شخصيات عدة

ميهههزة للشخصهههية فهههي الروايهههات وتتعهههدد، ومهههن ههههذه العصمهههات مههها تتنهههوع العصمهههات الم
 يأتي 
 :وههههو الهههذي يسهههميه )بهههارت( بهههه)أمير الهههدوال( ويعهههده "وسهههيلة نقهههايض بههههها  اسةةةم العلةةةم

مجموعههة مههن الكلمههات باسههم واحههد )اسههم العلههم( علههى أسههاا التسههليم بالمسههاواة بههين طرفههي 
لهم علهى الشخصهية "عنصهرا هامها ، غير أن )هامون( يرى فهي إطهصق اسهم الع(2)المقاي ة"

، ذلهك بف هل تعليلهه واإلعهصن عهن نفسهيته وت هعيفها إن لهم يكهن (3)في الت عيف الداللي"
اإلعهصن عهن قههدره العهام، وكهذلك يشههير إلهى ذلهك فههي مو هع  خهر مههن كتابهه )سههيميولوجية 

، (4)الشخصهيات( بقولههه حهول الشخصههية الروائيهة إنههها "أقحمهت مههن خهصل منحههها اسهم علههم"
فهو يهدعو إلهى أن تكهون الشخصهية الروائيهة "مهن خهصل إشهارات تصهويرية متتابعهة وعائمهة 
علهههى امتهههداد الهههنص، وال تنشهههر صهههورتها التامهههة إال فهههي  خهههر صهههفحة وذلهههك بف هههل تهههذكر 

 .(5)القارئ"
أسههماء العلههم التههي يصههادفها القههارئ فههي الروايههة تشههابه أسههماء العلههم فههي الحيههاة اليوميههة فمههن 

أنهههاا  معينهههون، غيهههر أن المناسهههبة والمصءمهههة بهههين اسهههم الشخصهههية الروائيهههة خصلهههها ُيحهههدد 
وبينههههها هههههي الفههههارق الههههذي يمكههههن أن تفتههههرق بههههه تسههههمية الروايههههات عههههن تسههههمية األشههههخاص 

، ومههههع كههههون اسههههم العلههههم يعههههد مههههن أكثههههر األدوات توا ههههعا وتههههواترا فههههي تعيههههين (6)الههههواقعيين
دور فاعهل فهي العمهل الروائهي، ف هص عهن الشخصية الروائية إال إنه يتميز بأهميهة كبهرى و 

التواصههههل الحاصههههل بواسههههطته بههههين الشخصههههية ومرجعياتههههها، وذلههههك للههههدور التمييههههزي الههههذي 

                                                 

، سلسهههلة عهههالم المعرفهههة ( ينظههر  فهههي نظريهههة الروايهههة )بحهه  فهههي تقنيهههات السهههرد(، د.عبهههد الملههك مرتهههاض1)
 .149ومعجم مصطلحات نقد الرواية   98م  1998(، الكويت، 240)
 .54( معجم مصطلحات نقد الرواية  2)
 ( سيميولوجية الشخصيات الروائية.3)
 (  م.ن.4)
 ( م.ن.5)
 .70ينظر  مدخل إلى دراسة الرواية    (6)
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، لكونهه عصمهًة تحمهل ارتباطها وثيقها بمحتهوى (1)يمارسه االسم فهي التفريهق بهين الشخصهيات
اللهههة علهههى الشخصهههية الروائيهههة، وفهههي الروايهههة كانهههت النسهههبة الطاغيهههة ألسهههماء العلهههم فهههي الد

 الشخصيات الروائية. 
 :ويأتي بعد اسم العلم  من ناحية الشيوع كونهه "أغنهى األدوات المعو هة السهم  الضمير

العلهههم ألن الصهههفات أو األسهههماء الوصهههفية التهههي تحهههدد الجهههنا والعصقهههة والعمهههر والوظيفهههة 
 والمكههان ذات معنههى سههكوني بينمهها يتفههاخم محمههول ال ههمير شههيئا فشههيئا حتههى يكههاد يكههون

، وي هههرب )بهههارت( لههههذا مثهههاال فهههي (2)االسهههم الخهههالص باعتبهههاره مصهههطلحا أساسههها للتعيهههين"
حديثه عن سارد )بروست(، فمن يقول أنا يكون مجرد مهن االسهم وسهرعان مها تصهب  )أنها( 
اسما فعليا فهي القهص وفهي العديهد مهن المحهاورات تكهف الهه)أنا( عهن كونهها  هميرا ويت ه  

نههه أف ههل األسههماء جميعهها، وهههذا ال ههمير يمكننهها عههده قنههاع أنههها اسههم يعبههر عنههه )بههارت( بأ
الشخصهههية المتكلمهههة، أمههها الهههه)هو( فههههي "أنههها حا هههرة تهههتكلم عهههن نفسهههها بالييهههاب أو )ههههي( 

، وههههذا مههها يت ههه  فهههي الروايهههة مهههن خهههصل غيهههاب (3)تسهههعى إلهههى إغنهههاء ح هههورها بالييهههاب"
 ى السرد .اله)هو( المروي له مقابل ح ور األنا الراوي الطاغي على مستو 

 :وقههد يحيلنهها ذلههك إلهى نههوع مههن التشههابه بههين  لطةةالق اسةةم واحةةد ملةة  شخصةةيات مديةةدة
( فهي رواتهه  U. Faulknerالشخصهيات التهي تحمهل االسهم ذاتهه، ونجهد ههذا عنهد )فهوكنر 

( فهههو The Sound and the Fury)الصههوت وسههورة الي ههب، أو الصههخب والعنههف 
، وقههد يههرد مههع األسههماء المتشههابهة لقههب (4)هيطلههق اسههم )كههوينين( علههى الرجههل وعلههى نسههيب

. ونجههد هههذا فههي الروايههة فههي (5)ليميههز إحههدى الشخصههيات عههن األخههرى الحاملههة لصسههم نفسههه
نمههوذج واحههد مههن العصمههات المميههزة لشخصههياتها، أال وهههو )البّيالههة( ومفردههها )بّيههال( التههي 

ى الحهههواجز الكثيهههرة أطلقهههها الهههراوي علهههى مجموعهههة مهههن الجنهههود اإلسهههرائيليين المهههوزعين علههه
                                                 

تههونا، -دار محمههد علههي المحههامي، صههفاقا ( ينظههر  فههي السههرد دراسههات تطبيقية،عبههد الوهههاب الرقيههق،1)
 .205والعصمة والرواية   138م  1998، 1ط
 .138( في السرد  2)
 (  م.ن  ص.ن.3)
 .150(  ينظر  م.ن  4)
 .248ينظر  بنية الشكل الروائي    5))
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"... المنتشههرة علههى طههول طريههق الههراوي فههي القههدا وحولههها وخارجههها وفههي فلسههطين عامههة 
، وأول ما يصحهظ فهي ههذا اإلطهصق غيهر المخصهص التشهابه،  1)مثل الفطر المسموم ..."

فكهل الحهواجز تقهوم بأعمهال متشههابهة مهع بع هها فالحهاجز الههذي يقهع أمهام )مقههى قلنديههة(، 
ى مشههارف )مخههيم شههعفاط( وغيرههها مههن حههواجز وتشههابههم كههان مههن عههدة نههواح والحههاجز علهه

فهم وفي الحواجز جميعها مهمهتهم عرقلهة سهير الحيهاة الفلسهطينية بشهكلها الطبيعهي، ف هص 
عن ال رب والشتم واإلهانات وقمع الفلسطينيين، وكل الشخصيات الفلسهطينية فهي الروايهة 

وقفها م هادا، موقهف االحتقهار واالنتقهاد، وههذا ف ص عن )فصديميهر( و )جهو( تقهف مهنهم م
الموقف إنما هو مر ة لموقف الروائي منهم، وذلك نراه من خصل إطصقه تسمية البّيالهة فهي 
المههرات التههي أشههار إلههيهم جميعههها وأطلقههها علههى مجموعههة أشههخاص بههص مصمهه  لههيا لهههم 

نما هم نسل متشابهة مع ب ع ها مبثوثهة علهى كهل كيانهم الخاص، وال شخصهم المنفرد، واح
المفارق، وفي كل األماكن هم و التهم، هدفهم زرع البلا والبشهاعة فهي اللوحهة الفلسهطينية 

"... هنا .. ال شيء يفسد المكةان ، أو الهةواء ، أو الصةفاء سةوج الزاهية، يقول الراوي  
ديةةد هةةذق البغةةال السةةمان التةةي يعتليهةةا الجنةةود السةةمان الثقةةال .. وقةةد امتلةةتهم خةةوذ الح

الشاحبة ، يهنون أيديهم بهراواتهم الغليظة ، وقد ُأغلقت وجوههم .. ال شةيء حةولهم ، 
أو قةةربهم سةةوج الكةةالب ، وسةةيارات الجةةيو ، وحةةواجن الحديةةد وال شةةيء يلفهةةم سةةوج 
النظرات الكارهة .. يبدون مثل كتابة بالفحم عيتها السواد .. تمةر  بلوحةة ناهيةة األلةوان . 

ع الُخطةةةا ، والشةةةوارع ، والحةةةارات الحانيةةةة ، واألشةةةجار ، وودامةةةة ال شةةةيء يضةةةّي  ليقةةةا
الطيةةور .. سةةوج نخةةر البغةةال السةةمان ، ونهةةر مةةن امتلوهةةا . بلةة  ، يبةةدون ، فةةي هةةذا 

هههذا مههن جانههب، أمهها الجانههب ا خههر ،  2)المشةةهد الرائةةق .. مثةةل نقطةةة سةةوداء حةةائرة ..."
ها المههأخوذة عههن حيههوان )البيههل( فيسههتدل بههه علههى موقههف الروائههي مههن خههصل التسههمية بههذات

الهههذي يمثهههل قهههوة هوجهههاء كبيهههرة غيهههر مهههتحكم بهههها، باطشهههة، غيهههر محسهههوبة، وغيهههر متوقعهههة، 
، سهههمتها األساسهههية ههههي كهههون ههههذا الحيهههوان، حيوانههها هجينههها وعقيمههها ليسهههت لديهههه (3)وعميهههاء

                                                 

 .45( الرواية  1)
 .14(  الرواية  2)
ة اهلل غهدت عصمهة ومحطهة فهي مشهروعي حوار األربعهاء  األديهب حسهن حميهد لهه)البع ( مدينهينظر   ( 3)

 اإلبداعي.
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ن دّل هذا على شيء إنما يدل على أن ههذه القهوة المحتلهة (1)المقدرة على اإلنجاب إنمها ، واح
مصهههيرها الهههزوال فههههي ال تملهههك مههها يثبتهههها فهههي ههههذه األرض التهههي احتلتهههها وحاولهههت بشهههتى 

 الطرائق التثبت فيها.
ومهههن دالالت ههههذه التسهههمية نجهههد أن الهههراوي )فصديميهههر( ومهههن ورائهههه الروائهههي، يعبهههر عهههن   

موقفهههه الهههرافض لوجهههودهم علهههى أرض تحمهههل مهههن القدسهههية مههها ال يخفهههى، فلسهههطين عامهههة 
وجههه الخصههوص، ذلههك أنههها البقعههة األكثههر قداسههة علههى أرض فلسههطين فههي  والقههدا علههى

مختلههف األديههان، فههإن كانههت القههدا وهههي بهههذه القداسههة يحههد  فيههها مهها يحههد  فمهها بالههك 
 بالمدن الباقية التي ليا لديها قدسية مدينة اهلل   !!. 

 :(2)ولهذا دواع عديدة في العمل األدبي هي مدم التسمية  
 سم.جهل الروائي لص - أ
عدم مشهاركتها فهي أحهدا  العقهدة بصهورة مباشهرة، وبقهاء الشخصهية غيهر المسهماة علهى  - ب

 هامد الحد .

يتخلى الروائي عن ذكر التسمية إن لم يكن ذكر االسهم وظيفيها، أي ال يهلثر فهي مسهار  - ت
 الحكاية ودوران معانيها.

وقههد احتههوت الروايههة علههى مجموعههة مههن الشخصههيات بههدون أسههماء علههم دالههة عليههها 
نمهها كانههت عصمتههها المميههزة هههي الههه)ال تسههمية(، فقههط لههها صههفات أو عبههارات دالههة عليههها  واح
يمكهههن عهههدها ههههي العصمهههة الدالهههة علهههى الشخصهههية مثهههل )الفتهههاة الجنهههرال والنادلهههة وغيرهههها(، 
وتشههمل كههذلك بعههض الشخصههيات التههي تمههر فههي الروايههة سههواء شههاركت أم لههم تشههارك فههي 

)الروسههي ذو الشههعر األحمههر فههي المقهههى و اليهههودي الههذي تطههوير الحبكههة الروائيههة مثالههها 
بانهة رّدات فعهل  ي ع قبعة سهوداء وغيرهمها( تقتصهر مهمتهها علهى كشهف بعهض الحقهائق واح

 الراوي ومواقفه منها. 
                                                 

  1ههههه  1330( ينظههر  حيههاة الحيههوان الكبههرى، الشههيل كمهههال الههدين الههدميري، مطبعههة السههعادة، مصههر، 1)
 ,Principles of genetics, E.W. Sinnott & L.C. Dunn & T. Dobzhanskyو 245

Mcgraw-hill book comp. Inc., fifth edition, New York, 1958, p :288.               
         

 .138 – 137(  ينظر  في السرد  2)
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ويوجهههد للداللهههة علهههى الشخصهههية كهههذلك طرائهههق ورمهههوز أخهههرى ههههي )الرمهههوز واألرقهههام 
لتسههمية والحههرف( غيههر أن الروايههة لههم وتعههدد أسههماء الشخصههية وتسههمية مهها هههو غيههر قابههل ل
 تحتو عليها مع وجودها في عالم النصوص الروائية.
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Abstract 

         The onomasticon of character contribute in the referring to its 

characteristic features , its descriptions , as well as its 

characterization. The onomastion in the novel characters ,at the 

beginning of the novel , facilitate the description , the discovery of 

its secretive and finally  fix it in the reader mind .In the novel of the 

City of God there are many non-principal characters which take 

their singularity from its own form , in some instance , and from 

their contribution with the protagonist or minor (main or secondary) 

characters . In the City of God novel , the non-principle characters 

are numerous , and accordingly , it takes many names which some 

times differ or non differ from the component of the character. 

Some of these names does not contain any indication which refer or 

conform with the indication of the characters , but its merely a name 

referring to the nationality of the character whether Arabic or non 

Arabic names . 

The present study represents an attempt to explain the 

onomasticon of non principle character in the city of God novel 

which is written by Hasan Hameed . 

    Keywords: intentional, arbitrary, persuasion.   
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