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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

لدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في اهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  ستمنح املنصة )املوقع( -3

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 16على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية /

( 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

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

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 راجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر وامل

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترج –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
يح إلى )ُمحك

 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

 ن ال يضم  ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 بحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، 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 للبحث باللغتين أي
َ
ًضا: 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  ،كلمات( 3)نكليزية التقل عن 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 يجب 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 ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد 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 يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

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

 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 ب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 حثه .  ونسبة 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 البا
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
حث مراعاة لفقراته 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 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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االستلزام احلواري يف  شخصيات رواية )سر الشَّارد( لعبداهلل 

 عيسى السالمة

 و َأمحد عدنان محدي   زياد طارق احلاصود

16/1/2021 تأريخ القبول:       12/11/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

صحبه آله و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى           
ا بعد فيعد )االستلزام الحواري( ظاهرة قديمة وحديثة تناولتها الدراسات البالغية م  أ  ، وسلم

العربية قديمًا، والدراسات التداولية الغربية حديثًا كل حسب مصطلحاته الخاصة. وقد 
تناولت في هذا البحث )االستلزام الحواري( ألسماء شخصيات رواية )سر الش ارد( لعبداهلل 

يسى السالمة وبينت ما حمله كل اسم من استلزام حواري، فبدون فهم المقاصد أو ع
المعاني من تلك األسماء ال نتوصل إلى الغايات من توظيفها، وقد ادى )االستلزام 

 .الحواري( دورًا في أسماء الشخصيات للوصول إلى المقاصد المرجوة منها
 . لشخصيات، الش ارداالستلزام الحواري، ا الكلمات المفتاحية:    

 المقدمة:
االستتتلزام لغتتًة  متتن الجتتذر اللغتتوي )ل.ز.م( وهتتو حأصتتلد واحتتد صتتحي ، يتتدل علتتى 

. ومنه حلزم الشيء عن الشيء  نشت  عنته ، وحصتل منتهح (1)مصاحبة الشيء بالشيء دائمًاح 
(2). 

                                                 

 جامعة الموصل ./كلية اآلداب/اللغة العربيةقسم /طالب ماجستير 
 كلية اآلداب/جامعة الموصل .اللغة العربيةقسم  /مساعد ُأستاذ/ 
هت(، تحقيق  عبدالسالم 395(  مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي )1)

  5، الجزءم1979 -هت 1399سوريا،  –، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق محمد هارون
245. 

، عالم الكتب، الطبعة األولى، القاهرة (  معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبدالحميد عمر2)
 .2007  3، المجلدم2008 -هت 1429مصر،  –



                                                                                                          و َأمحد عدنان محدي  زياد طارق احلاصود                       االستلزام احلواري يف  شخصيات رواية )سر الشَّارد( لعبداهلل عيسى السالمة
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 واالستتتتلزام هتتتو مصتتتدر الفعتتتل استتتتلزم يستتتتلزم والفاعتتتل م ستتتتلز م والمفعتتتول م ستتتتلز م،
 .(1)استلزم الشيء عد ه الزمًا أي ضروريًا وت تي بمعنى اقتضاه وتطلبه وفرضه 

أمتتتا كلمتتتة الحتتتواري لغتتتًة  فهتتتي نستتتبة إلتتتى الحتتتوار فاليتتتاء يتتتاء النستتتبة، والحتتتوار متتتن 
، إذ تقتول  حتاور  يحتاور  م حتاورًة وحتوارًا،  الجذر اللغوي )ح.و.ر(، وهو مصدر للفعتل حتاور 

المفعتتول م حتتاو ر، ومعنتتى حتتاور ه  جاوبتته وبادلتته الكتتالم، أو جادلتته   واستتم الفاعتتل م حتتاو ر واستتم
. والحتتوار هتتو حتتديث يجتتري (3). وتحتتاوروا تراجعتتوا الكتتالم بيتتنهم (2)أو راوغتته  واحتتتال عليتته 

بين شخصتين أو أكثتر فتي الحيتاة اليوميتة أو فتي العمتل القصصتي أو بتين ممثلتين أو أكثتر 
 .(4)على خشبة المسرح

 واري اصطالحًا:االستلزام الح
 Conversationalنكليتتتتتزي )هتتتتتذا المصتتتتتطل  هتتتتتو ترجمتتتتتة للمصتتتتتطل  ا   إن  

implicature م( وهتتتو 1988-1913( التتتذي وضتتتعه الفيلستتتو  األمريكتتتي )بتتتول غتتترايس
يمثتتتل إحتتتدى نظريتتتات التداوليتتتة، ومتتتنهم متتتن عتتتدده تطتتتورًا عتتتن نظريتتتات تداوليتتتة ستتتابقة مثتتتل 

نتتتاس فتتتي حتتتواراتهم قتتتد يقصتتتدون متتتا يقولتتتون، وقتتتد )األفعتتتال الكالميتتتة(، ويقصتتتد بتتته  أن ال
يقصتدون أكثتتر ممتا يقولتتون، وقتد يقصتتدون عكتتس متا يقولتتون، فهنتاك اختتتال  بتين متتا يقتتال 
ومتتا يقصتتد، إذ إند متتا يقتتال هتتو متتا تعنيتته الكلمتتة بلفظهتتا وحروفهتتا، أمتتا متتا يقصتتد فتته و ال 

نمتا هتو معنتى بتاطني أو خفتي يريتد المتتكلم أن يبل غته بطريقتة غيتر مباشترة، يتمثل بالكلمة وا 
اعتمادًا على أند المتلقي قادر على أن يصل إلى غاية المتتكلم، اعتمتادًا علتى ستعة مداركته  

 .(5)وقدرته  على االستنتاج 

                                                 

(  ينظر  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية )إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبدالقادر، محمد 1)
  م2004 -هت 1425لدولية، الطبعة الرابعة، جمهورية مصر العربية، ، مكتبة الشروق االنجار(
823. 

 .579-578  1(  ينظر  معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد 2)

، تحقيق  خليل م مون شيحا، دار (  ينظر  القاموس المحيط، مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي3)
 .333  م2008 -هت 1429 لبنان، –المعرفة، الطبعة الثالثة، بيروت 

 .205(  ينظر  المعجم الوسيط  4)

، مكتبة اآلداب، الطبعة (  ينظر  آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، د. محمود أحمد نحلة5)
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، ويعتتر  أيضتتًا ب نتته  المضتتمون التتذي (1)أي إن االستتتلزام يتتدرس المعنتتى الضتتمني 
ًا وذلتك الشتيء ال يكتون جتزءًا تحمله الجملة بطريقة غير صريحة أي إن المتكلم يقصتد شتيئ

. (3). ويعتتر  أيضتتًا ب نتته  حمضتتمون الجملتتة غيتتر المباشتتر أو غيتتر الصتتري ح (2)متتن الجملتتة
وقتتد أوضتت  )غتترايس( أن الملفوظتتات فتتي أثنتتاء عمليتتة التخاطتتب قتتد تتترد بطريقتتة إشتتارة أو 

وعين داللة أحيانًا، وقتد تت تي بمعنتى ويقصتد بته معنتى آختر، ومتن هتذا المنطلتق ميتز بتين نت
من الداللة )الطبيعية( و)غير الطبيعية(، فالطبيعية هي التتي تتدل علتى متا وضتعت لته فتي 
أصتتل اللغتتة دون الحاجتتة إلتتى الت ويتتل. أمتتا الداللتتة )غيتتر الطبيعيتتة( فهتتي تعتمتتد علتتى قصتتد 
المتتتكلم متتن جهتتة، وعلتتى فهتتم المخاطتتب لهتتذا القصتتد متتن جهتتة ثانيتتة وعلتتى ستتياق الكتتالم 

هتتتتة ثالثتتتتة، إذًا فتتتت ن )االستتتتتلزام الحتتتتواري( ينتتتتت  عتتتتن الداللتتتتة )غيتتتتر وقتتتترائن األحتتتتوال متتتتن ج
. ويعتتر  أيضتتًا ب نتته  اختتتال  المعنتتى النهتتائي للقتتول عمتتا تقصتتده أو تعنيتته (4)الطبيعيتتة( 

الكلمات، وهو يحدث نتيجة خرق إحتدى القواعتد التخاطبيتة التتي سنفصتل القتول فيهتا الحقتًا 
ن نظريتتات إنتتتاج الخطتتاب، وهتتو قتتدرة المتتتكلم علتتى . و)االستتتلزام الحتتواري( هتتو نظريتتة متت(5)

أن يعنتتتي أكثتتتر ممتتتا يقتتتول، أي إن الكتتتالم يحمتتتل معتتتاني ومقاصتتتد ال تظهتتتر فتتتي العبتتتارات 
المستتتتتعملة، فمعنتتتتى الجمتتتتل ال ينحصتتتتر فتتتتي صتتتتيغها الصتتتتورية وال يكفتتتتي االعتمتتتتاد علتتتتى 

                                                                                                                         

 34-33  2012مصر،  –األولى، القاهرة 

، الطبعة األولى، ، دار الطليعة للطباعة والنشر(  ينظر  التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي1)
 .36  2015لبنان،  –بيروت 

، الدار المصرية للطباعة (  ينظر  نظرية المعنى في فلسفة بول جريس، صالح إسماعيل عبدالحق2)
 .78، 16  2005مصر،  –والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاهرة 

  د. سي  الدين دعفوش ت جاك موشلر، ترجمة -(  التداولية اليوم علم جديد للتواصل  آن روبول 3)
 .47  2003، مراجعة  د. لطي  زيتوني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، د.محمد الشيباني

، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، (  ينظر  التداولية أصولها واتجاهاتها، جواد ختام4)
 .100-99  م2016 -هت 1437األردن،  –عمان 

دخل إلى دراسة التداولية )مبدأ التعاون ونظرية المالءمة والت ويل(، فرانشيسكو يوس (  ينظر  م5)
العراق،  –، دار نيبور للطباعة والنشر، الطبعة األولى، بغداد ر اموس، ترجمة  يحيى حمداي

2014  102. 
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حثتتتًا عتتتن المعطيتتتات الظتتتاهرة للوصتتتول إلتتتى المعنتتتى بتتتل يتطلتتتب األمتتتر تتتت ويالت دالليتتتة وب
 .(1)مقصديات المتكلم 

إذًا يمكتتن القتتول بتت ن )االستتتلزام الحتتواري( هتتو المعنتتى الثتتاني أو الضتتمني التتذي ال 
يصتتتترح بتتتته  المتتتتتكلم ولكنتتتته يظهتتتتر عبتتتتر عمليتتتتات الفهتتتتم والت ويتتتتل واالستتتتتنباط واالستتتتتنتاج 

 واالستدالل، فكل خطاب يتضمن معنيين 
 بر تراكيب الجمل.المعنى األول  هو معنى ظاهري يكون ظاهرًا ع

المعنتتتتى الثتتتتاني  هتتتتو المعنتتتتى الضتتتتمني أو المقصتتتتود متتتتن القتتتتول أو المتضتتتتمن فتتتتي القتتتتول 
 .(2)ويتوصل إليه عن طريق الفهم أو االستنتاج 

 أسماء الشخصيات الروائية:
نلحظ في رواية )سر الش ارد( وجود عدد متن الشخصتيات الروائيتة التتي كانتت منهتا 

ة وشخصتتتيات حيوانيتتتة، كمتتتا أن قستتتمًا منهتتتا أطلتتتق عليهتتتا شخصتتتيات إنستتتانية وهتتتي الغالبتتت
الروائي أسماًء محددة أو ألقابًا معينة أو ك نى خاصة، وقسمًا منها لم يسمها، بتل وردت فتي 
نتتا الروايتتة متتن دون أستتماء وهتتي قليلتتة مثتتل )الستتجينين والحتتارس والعميتتد وغيتترهم( وكتتان 

أستتتماء الشخصتتتيات فيهتتتا دالالت  ذلتتتك فتتتي )الفصتتتل الثتتتاني( متتتن الروايتتتة. وقتتتد وجتتتدنا أن
 استلزامية ومقاصد معينة، لذلك قسمنا هذا المبحث على قسمين 

 أواًل  أسماء الشخصيات ا نسانية.
 ثانيًا  أسماء الشخصيات الحيوانية.
 أواًل: أسماء الشخصيات اإلنسانية:

 وهتي الشخصتيات البشترية )العاقلتة( التتتي أدت األدوار فتي الروايتة، وقتد حملتت كتتلد 
شخصية )استلزامًا حواريًا( بحد ذاتها، أي أن اختيار أستمائها لتم يكتن اختيتارًا اعتباطيتًا، بتل 

 حمل كل أسٍم مقاصد معينة للداللة على أمٍر ما، وتلك الشخصيات هي 
                                                 

هرة إلى وضع (  ينظر  االستلزام الحواري في التداول اللساني )من الوعي بالخصوصيات النوعية للظا1)
 -هت 1432، منشورات االختال ، الطبعة األولى، الجزائر، القوانين الضابطة لها(، العياشي ادراوي

 .19-18  م2011

، (  ينظر  االستلزام الحواري وديناميكية التخاطب في مفهوم جرايس، د. عبدالقادر البار، مجلة تقاليد2)
 .119  2018لسنة  14، العددالجزائر -جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
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 الشَّارد: -1
ومن أهم تلك الشخصيات المهيمنة على شخصيات الرواية هتي شخصتية )الش تارد( 

ي الروايتة، إذ نلحتظ أن أستماء تلتك الشخصتية وألقابهتا قتد تغيترت وهي الشخصتية الرئيستة فت
بتغيتتر )الزمتتان والمكتتان( التتروائيين وبتطتتور أحتتداث الروايتتة، إال أن اللقتتب التتذي هتتيمن فتتي 
الرواية على هذه الشخصية هو )الش ارد( إذ سمى به الروائتي روايتته )ستر الش تارد(، وبتدأ بته 

، إذ قتتال  حجلتتس الش تتارد فتتي عتتز الظهيتترة فتتي الصتتي ، التتراوي )الفصتتل األول( متتن الروايتتة
 .(1)قريبًا من أحد الطرقات العامةح

ود، واستم  د  ي شر د  شْردًا وش رودًا، فهو شارد وش تر  والش ارد هو اسم فاعل من الفعل ش ر 
، والجمتع  د  ذهنه   أي غفل عمدا حوله، وشترد بمعنتى ن ف تر  المفعول مشرودد عنه ، إذ تقول  ش ر 
دد، وشرد عن الموضوع  خترج عنته ، ومنته  شترد فتالن عتن الطريتق أي  حتاد عنته ، وشترد  ش ر 
عليه  خترج عتن طاعتته، ويقتال طفتل شتارد، أي  تائته أو حتائر، والتشترد هتو التشتتت ومنته  

 .(2)شرد نظره   لم يتوق  عند شيء معين 
تتتارد(، إذ نجتتتد أن هتتتذه الشخصتتتية  كمتتتا وهتتتذه الصتتتفات تجستتتدت فتتتي شخصتتتية )الش 

رسمها الراوي كانتت تعتاني متن مشتكالت نفستية وأسترية واجتماعيتة وسياستية. فنفستيًا كانتت 
تتتداهم )الش تتارد( كمتتتا يتتذكر التتراوي والشخصتتتية نفستتها، )الستتحابة الستتتوداء( التتتي هتتي حالتتتة 
نفستتتتية تجعلتتتته شتتتتاردًا ثتتتتم ت غيبتتتته عتتتتن التتتتوعي. وأستتتتريًا فتتتتاختال  ثقافتتتتة والديتتتته ومرجعيتهمتتتتا 

ه تائهتتًا وحتتائرًا بينهمتتا، ووفتتاه والتتده وطعتتن أمتته لتته فتتي صتتدره  وهروبهتتا إلتتى وديانتهمتتا جعلتتت
جهتتة مجهولتتة جعلتتته  شتتاردًا ال يعتتر  طريق تته ووجهتتته ، فضتتاًل عتتن الشتتك فتتي نستتبه، إذ قتتد 

 .(3)يكون الوالدان اللذان عاش معهما ليسا والديه ، مما جعله  سارحًا وغافاًل عمدا حوله 

                                                 

 –د، عبداهلل عيسى السالمة، دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان (  سر الش ار 1)
 .5  م1999 -هت 1420االردن، 

، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري، دار (  ينظر  لسان العرب2)
، وينظر  القاموس 52  8المجلد ،2000لبنان،  –ة األولى، بيروت صادر للطباعة والنشر، الطبع

  2، وينظر  معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد478، وينظر  المعجم الوسيط  677المحيط  
1183-1184. 

 .136-135(  ينظر  سر الش ارد  3)
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فظلتتم الستتلطات لتته والشتتك فيتته وظلتتم النتتاس لتته فتتي مجتمعتته أمتتا سياستتيًا واجتماعيتتًا 
والمجتمعتات األخترى أدى ذلتك إلتى تحتول حياتته وانقالبهتا متن كونته باحثتًا عتن أمته وطالبتتًا 
لها إلى مبحوث عنه ومطلوب من السلطات بتهم كيدية. إذًا فكان ذلك اللقتب صتفة ناستبت 

 حالة تلك الشخصية.
 ميمون بن قحطان الساعوري: -2

هذا االستم األصتلي لشخصتية )الش تارد( التذي أطلقته التراوي عليته. وهتذا االستم لغتًة و 
تتن  اهلل ، جعلتته مباركتتًا. فالنتتاً  هتتو استتم مفعتتول متتن الفعتتل يمتتن، ومعنتتاه الشتتخا المبتتارك، ي م 

 .(1)وولدد ميمون أي ذو ي مٍن وبركةٍ 
نهتا حولتدت ثالثتة وهو كذلك إذ إن والدته كانت ي منًا وبركًة علتى والدتته ستوزان، إذ إ

 .(2)أوالد قبل ميمون، إثنان منهم ولدا ميتين، والثالث ولد ضعيفًا جدًا ومات ساعة والدته ح 
وكان مبعثًا للسرور للراعي فتي الصتحراء فتي بدايتة لقائهمتا، ليتجتاذب معته أطترا  

، ومصدرًا للمعلومات للحضور التذين حضتروا المترتمر الصتحفي التذي ع قتد متن (3)الحديث 
لتته إذ حكتتان فتتي المجلتتس أكثتتر متتن عشتترين رجتتاًل، بتتين صتتحفي، ورجتتل قتتانون، وأستتتاذ أج

. وهتتتو التتتذي جعتتتل ضتتتمير بتتتاهر (4)جتتتامعي، وأديتتتب ومفكتتتر، وعتتتالم، وفيلستتتو ، ومتتترر ح 
. (5)ا مهمتا كلفهمتا ذلتك متن تضتحيات مونجوى يستيقظ من فرشه فيحاوالن تصتحي  مستاره

عرضتها العواص  وكادت تغترق، إذ طلبتوا منته وكان مصدرًا لألمل لركاب السفينة عندما ت
. ووجتتد فيتته )أبتتو ربيتع( حلمتته وطموحتته وأملتته فتتي (6)التدعاء لهتتم ألنهتتم وجتتدوا فيته الصتتالح 

                                                 

 2517  4معاصرة، المجلد؛ وينظر  معجم اللغة العربية ال 322  15(  ينظر  لسان العرب، المجلد 1)
، دار الكتب ي؛ وينظر  قاموس االسماء العربية والمعربة وتفسير معانيها، د. حندا نصر الحتد 

 .64  م2003 -هت 1424لبنان،  –العلمية، الطبعة الثالثة، بيروت 

 .135(  سر الش ارد  2)

 .10-9  المصدر نفسه(  ينظر  3)

 .90(  المصدر نفسه  4)

 .160-140مصدر نفسه  (  ينظر  ال5)

 .216-215(  ينظر  المصدر نفسه  6)
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. لكتتن هتتذا االستتم فتتي المقابتتل يمكتتن ان يستتتلزم دالالت بالضتتد متتن التتدالالت (1)المستتتقبل 
ى هتتذه الشخصتتية أنتته يريتتد األولتتى، إذ قتتد ي فهتتم متتن هتتذه التستتمية التتتي أطلقهتتا الروائتتي علتت

عكتتس داللتهتتا، أي أنهتتا تتتدل علتتى الشتترم والمصتتائب، وفتتي الحقيقتتة أنهتتا حملتتت التتداللتين، 
البركة والشرم في آٍن واحد. فميمون الذي والدته بركة على أمته ستوزان، أصتب  عبئتًا عليهتا 

ذي آنسته . والراعتي الت(2)بعد موت أبيه ، لذلك طعنته في صدره وسترقت أمتوال أبيته وهربتت 
. وكتذلك األمتر (3)في وحدته، تشاجر معه وسلط عليه كالبته، بستبب ستوء فهتم وقتع بينهمتا 

بعتتتد  (الستتتفينة)بالنستتتبة لركتتتاب الستتتفينة التتتذين ستتت لوه التتتدعاء لهتتتم انقلبتتتوا ضتتتده وطتتتردوه متتتن 
، كمتتتتا أنتتتته أصتتتتب  مصتتتتدرًا للشتتتتك والريبتتتتة فتتتتي عيتتتتون الستتتتلطة الحاكمتتتتة، ف تعتتتتب (4)النجتتتاة 

داء والضتتتباط والجواستتتيس والمختتتابرات فتتتي البحتتتث عتتتن شخصتتتيته الحقيقيتتتة المحققتتتين والعمتتت
 .(5)وغدا مطاردًا ومطلوبًا منهم 

 مينو: -3
وهو استم أطلقتته ستوزان علتى ابنهتا )ميمتونا الش تارد( كمتا أطلقتت علتى نفستها استم 
)ستتتوزي( وعلتتتى زوجهتتتا قحطتتتان استتتم )كيتتتتو(، إذ يقتتتول  حالتتتتي كانتتتت تلقبتتتك )مينتتتو( تحببتتتًا 

اًل ذهبت .. عادت إلى حيث كانتت .. عتادت إلتى أصتلها .. أليستت ابنتة أصتول  لقتد وتدلي
عتادت إلتتى أصتتولها، وتركتتتك .. يتتا مينتتو .. يتتا حبيتتب قلبهتتا .. يتتا فلتتذة كبتتدها .. يتتا عالمهتتا 
األخضر الجميل .. وتركتتك، واستتولت علتى أموالتك .. أموالتك التتي تركهتا لتك ولهتا حبيتب 

لمثالي الشهم .. أبوك قحطان .. أال تعرفه  أم لعلتك نستيته .. إن قلبها .. كيتو .. زوجها ا
حالك مثل حالته، فكيت  تنستاه  أبتوه التذي ستماه قحطتان متات .. وزوجتته التتي لقبتته كيتتو، 

 .(6)بعد أن حورته إلى كهتان، ذهبت هي األخرىح 

                                                 

 .291(  ينظر  المصدر نفسه  1)

 .8-7(  ينظر  سر الش ارد  2)

 .26-22(  ينظر  المصدر نفسه  3)

 .224-223(  ينظر  المصدر نفسه  4)

 .68-60(  ينظر  المصدر نفسه  5)

 .8-7(  المصدر نفسه  6)
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يتل وتلك األلقاب تستلزم داللة رغبة والدته ذات األصول الغربيتة )ستوزي( علتى تحو 
أصتتتولهم العربيتتتة إلتتتى غربيتتتة، بعيتتتدة عتتتن األعتتترا  والتقاليتتتد والتتتدين، فهتتتي ارادت أن تمحتتتو 
هتتويتهم العربيتتة، فهتتي إذًا وبتلتتك األلقتتاب حاولتتت نقلهتتم متتن عتتالمهم الشتترقي المحتتافظ إلتتى 
عالمهتتتتا الغربتتتتي المتحتتتترر المنحتتتتل، وذلتتتتك االنتقتتتتال أرادت ان يكتتتتون بكتتتتل شتتتتيء كتتتتالخلق 

 والعادات والتقاليد.
 هرّاس أو مهروس المنفلوجي ومتبوع بن مطرود المسحوق: -4

وبهتتذه التستتميات التتتي أطلقهتتا )الش تتارد( علتتى نفستته، بتتدأت األحتتداث تنقلتتب عليتته، 
وتحولتتته متتتن باحتتتٍث عتتتن أ متتته إلتتتى مبحتتتوٍث عنتتته متتتن الستتتلطات، ومتبتتتوع متتتن مخابراتهتتتا، 

وس المنفلوجي )تتاجر أو وطنه، ومسحوق اجتماعيًا. فهراس أو مهر  (السفينة)ومطرود من 
الكتتالب( هتتو االستتم التتذي استتتعمله )الش تتارد( فتتي )الفصتتل الرابتتع( متتن الروايتتة، عنتتدما هتترب 

، علتتى متتتن ستتفينة ال (الزعفرانتتة)، عاصتتمة دولتتة (الصتتافية)متتن قبضتتة استتتخبارات مدينتتة 
يعلتتم وجهتهتتا إلتتى أيتتن، إذ أجتتاب التتدكتور )برهتتان القتترداش( عنتتدما ستت له عتتن استتمه  حأستتمي 

 اس المنفلوجي.رد ه
 قال الرجل  أهاًل وسهاًل .. تشرفنا.

تتتارد  والحقيقتتتة هتتتي أن استتتمي مهتتتروس، ال هتتترد  اس اس، وينتتتادوني باستتتم هتتترد قتتتال الش 
 .(1)على سبيل التفارل، وب  مكانك أن تدعوني باسمي الحقيقي مهروس المنفلوجيح 

ه  واستتتتم مهتتتتروس هتتتتو استتتتم مفعتتتتول متتتتن الفعتتتتل حهتتتترس الشتتتتيء يهرستتتته  هرستتتتًا  دقدتتتت
. ويقتال ذلتك مهتروس أي مستحوق، ومنته هرستت العربتة فالنتًا أي ستحقته ، ويقتال (2)وكسرهح

 .(3)أيضًا فالن هرس الطعام هرسًا أي أكله بعن  
، والهتتترداس  هتتتو صتتتانع الهريستتتة  أمتتتا هتتترداس فهتتتي صتتتيغة مبالغتتتة متتتن الفعتتتل ه تتتر س 

 .(4)ًا صغيرة وبائعها، أو الش ديد  األكل والهرس هو تفتيت الشيء وجعله قطع

                                                 

 .176(  سر الش ارد  1)

 .52   15لسان العرب، المجلد ( 2)

 .2343  3، وينظر  معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد981(  ينظر  المعجم الوسيط  3)

 .2343   3؛ وينظر  معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد 52   15(  ينظر  لسان العرب، المجلد4)
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والمنفلتتوجي فهتتي كلمتتة مرلفتتة متتن )منفتتى( والحقتته )لتتوجي(، إذ صتتا  الروائتتي هتتذه 
بتتة االنجليزيتتة مثتتل )ايتتديولوجي وبيولتتوجي( والمنفتتى  الكلمتتة قياستتًا علتتى المصتتطلحات المعرد

 .(1)مكان من ن فى، والمنفى مكان اقامة المطرود من بالده، والنفي هو الطرد من المكان 
تتتارد( فهتتتو كتتتان بمثابتتتة )المهتتتروس( متتتن قبتتتل  إذًا فتلتتتك التتتدالالت طابقتتتت حتتتال )الش 

الستتلطات والمجتمتتع فهتتي قتتد جعلتتته مفتتتتًا ومهشتتمًا، وكتتذلك لقتتب )المنفلتتوجي( طتتابق حالتته 
أيضًا فهو كان مطاردًا ومالحقًا في بالده وهذا ما جعله  يهرب إلى مكتان آختر يكتون منفتى 

 له .
حوق( فهو االسم المستتعار التذي ظهتر فتي الروايتة أما اسم )مبتوع بن مطرود المس

فتتي فصتتلها الرابتتع عتتن طريتتق آليتتة االستتترجاع، إذ تتتذكر )الش تتارد( أحتتداثًا حصتتلت لتته فتتي 
)الفصتل الثالتث( لتم ت تذكر هنتاك، كشتفت كيفيتة هروبته متن )الفنتدق( إلتى )البحتر( إذ استتتقل 

حبتت ن استتمه  متبتتوع بتتن  ستتيارة أجتترة فستت له صتتاحبها متتن بتتاب الفضتتول عتتن استتمه فقتتال لتته 
 .(2)مطرود المسحوق، فقال له السائق  تشرفنا .. إن اسرتكم تستحق الرثاءح 

فمتبتتوع هتتو استتم مفعتتول مشتتتقد متتن الفعتتل ت ب تتع  يتبتتع  تبعتتًا وتبوعتتًا فهتتو تتتابعد، والتبتتع 
الستتير خلتت  الشتتيء والستتير فتتي إثتتره، ويكتتون تتبتتع الشتتيء لغايتتة معينتتة، ومنتته تتتابع فالنتتًا 

. أمتتا )مطتترود(، فهتتو (3)ة، أي الحقهتتا حتتتى ال تفلتتت منتته ، والمتابعتتة المراقبتتة أيضتتًا الطريتتد
ختتتراج  د  يطتتترد  طتتتردًا، والطتتترد ا بعتتتاد عتتتن المكتتتان، وا  استتتم مفعتتتول مشتتتتقد متتتن الفعتتتل ط تتتر 
تته  وتتب عتته ي ريتتد صتتيده . وفتتي الطتترد  د  الغتتزال ونحتتو ه، ع الج  الشتتخا منتته  وتنحيتتته عنتته ، وط تتر 

  .(4)انكسار للشخا المطرود داللة ذٍل و 
ق  يستتتحق  ستتتحقًا فهتتتو  تتتح  أمتتتا )المستتتحوق(، فهتتتو استتتم مفعتتتول مشتتتتقد متتتن الفعتتتل س 
ستتاحقد، والستتحق  هتتو دق  الشتتيء بشتتدة وقتتوة، والمستتحوق هتتو المتتدقوق بعنتتٍ  حتتتى ط حتتن 

                                                 

 .2262  3ة العربية المعاصرة، المجلد؛ وينظر  معجم اللغ 329  14(  ينظر  لسان العرب، المجلد1)

 .179(  سر الش ارد  2)

؛ وينظر  معجم  149؛ وينظر  القاموس المحيط   211-210   2(  ينظر  لسان العرب، المجلد3)
 .281  1اللغة العربية المعاصرة، المجلد

اللغة العربية  ، وينظر  معجم553؛ وينظر  المعجم الوسيط   101  9(  ينظر  لسان العرب، المجلد4)
 .1393  2المعاصرة، المجلد
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. إذًا فتت ن توظيت  الروائتتي هتتذه األستماء لتته فيهتتا مقاصتتد (1)وتحتول إلتتى دقتتائق صتغيرة جتتدًا 
تتتارد( أصتتبحت شخصتتتية م تابعتتة ومالحقتتتة متتتن تستتتلزمه ا ستتتياقات الخطتتاب، فشخصتتتية )الش 

الستتتلطات ولتتتم يكتتتن هنالتتتك ستتتببد لتلتتتك المتابعتتتة إال ألنهتتتم شتتتكوا فيتتته أنتتته جاستتتوس وعميتتتل 
لمختتابرات خارجيتتة، ف ضتتطر  إلتتى مغتتادرة بتتالده  مجبتترًا علتتى ذلتتك، ف ضتتحى مطتترودًا وهاربتتًا 

حقته ظترو  حياتته  األسترية والمجتمعيتة ثتم السياستية منهم، فضاًل عن كونه مسحوقًا، إذ س
كما ذكرنا آنفًا، فكتل تلتك األحتداث التتي مترد بهتا كانتت كفيلتة لتستحقه وتطحنته وتجعتل منته 

 شخصية محطمة نفسيًا، ومهروسًا ال هرداسًا ومنفيًا عن وطنه  إلى بالد الغربة.
م وحكيم البّصار: -5  عرفان المنجِّ

الفصتتل الختتامس(، وهتتذان االستتمان اطلقهمتتا )الش تتارد( علتتى وردا فتتي الروايتتة فتتي )
نفستته  عنتتدما اضتتطر للنتتزول متتن ستتفينة )الزنبقتتة( فتتي مينتتاء مدينتتة )عتتين البحتتر(، إذ يقتتول 
التراوي  حاستمه اآلن عرفتان .. أمتا ألقابته التتي اطلقهتتا عليته متن عرفتوه وتعتاملوا معته ختتالل 

الحكتتيم عرفتتان .. الشتتين عرفتتان .. األستتتاذ  هتتذه الفتتترة، فكثيتترة، أهمهتتا  المتتنجم عرفتتان ..
عرفتتان .. التتتدرويش عرفتتان .. التتتولي عرفتتان .. وهنتتتاك ألقتتاب أختتترى قليلتتة االستتتتعمال، ال 
يحتتتب ان يتتتتذكرها، منهتتتا  عرفتتتان النصتتتاب .. عرفتتتان الغريتتتب .. عرفتتتان األبلتتته .. عرفتتتان 

  (2)الساي ح 
تتا رد( ليغيتتر شخصتتيته وال يعرفتته أمتتا االستتم الثتتاني فقتتد أطلقتته )أبتتو ربيتتع( علتتى )الش 

أحد، إذ يقول الراوي  حنظر الشين حكيم البصار في المرآة، ليت كد من هيئته الجديتدة، ومتن 
أنه صار شخصًا آخر غير الشين عرفان المنجم، فوجد نفسه انستانًا مختلفتًا تمامتًا، مجهتواًل 

. ويقتتتول (3)ستتتهح حتتتى متتتن أقتتترب النتتتاس إليتتته، وأكثتتترهم معرفتتتة بتتته .. بتتتل كتتتان هتتتو ينكتتتر نف
أيضتتًا  حهتتو ذا الشتتين حكتتيم البصتتار التتذي أراده أبتتو ربيتتع .. انتته متتنجم حقيقتتي متتن أصتتل 

 .(4)هنديح 
                                                 

؛ وينظر  المعجم الوسيط   598؛ وينظر  القاموس المحيط   138   7(  ينظر  لسان العرب، المجلد1)
 .1042   3؛ وينظر  معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد 420

 .227(  سر الش ارد  2)

 .262  المصدر نفسه(  3)

 .263(  المصدر نفسه  4)
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(، وهتتتو العلتتتم  بالشتتتيء، فالعرفتتتان هتتتو  تتتر    وعرفتتتان استتتم علتتتم مشتتتتق متتتن الفعتتتل )ع 
تم، وهتو التتذي (1)العتار  بتاألمور، والمتدرك للشتتيء  . والمتنجم فهتو استتم فاعتل متن الفعتتل نج 

اقتتب النجتتوم ويحستتب أوقاتهتتا وستتيرها ويتتد عي معرفتتة الغيتتب باستتتطالعه مطتتالع النجتتوم، ير 
تتم الشتتخا األمتتر أي كشتتفه  وابتتان عنتته  . أمتتا )حكتتيم( فهتتو استتم علتتم علتتى وزن (2)ومنتته  نج 

ك تم  يحكتتم  حكمتتًا، والرجتل  الحكتتيم هتو الرجتتل ستديد التترأي واألمتتر  )فعيتل( مشتتتق متن الفعتتل ح 
. أمتتتتا لقتتتتب (3)فتتتتة الشاستتتتعة، والحكتتتتيم هتتتتو العتتتتار   بشتتتتتى األمتتتتور وصتتتتاحب العلتتتتم والمعر 

تتر  يبصتتر  بصتترًا، فهتتو بصتتير،  تتار( فهتتو علتتى وزن فعدتتال وهتتو مشتتتقد متتن الفعتتل ب ص  )البص 
ار هو الرجل الفطن والعار  بتاألمور، والبصتارة  والبصر  هو حاسة الررية بت)العين(، والبصد

متتور عتتدة، والتبصتتير هتتو العلتتم بتتاألمر قبتتتل هتتي العلتتم بتتاألمور، والبصتتير هتتو المشتتاهد أل
 .(4)وقوعه 

إذًا فهتتتتتذه األستتتتتماء واأللقتتتتتاب جميعهتتتتتا تستتتتتتلزم أن تلتتتتتك الشخصتتتتتية عارفتتتتتة بشتتتتتتى 
المجتتاالت، وبصتتيرة بهتتا فهتتي تمتلتتك الحكمتتة والمعرفتتة، لتتذا تعتتددت ادوارهتتا فتتي الروايتتة، إذ 

وحكيمتتًا فتتي مدينتتة )عتتين ، ثتتم أصتتب  منجمتتًا (الصتتافية)أصتتب  )الش تتارد( عالمتتًا فتتي مدينتتة 
  حكتتتب الشتتين حكتتيم تختلتت  عتتن كتتتب الشتتين (حكتتيم)البحتتر(، ويقتتول التتراوي عتتن شخصتتية 

عرفتتان .. الشتتين حكتتيم يقتنتتي كتتتب الطتتب القتتديم، البتتن ستتينا وداود االنطتتاكي وستتواهما .. 

                                                 

؛ وينظر  معجم اللغة  595؛ وينظر  المعجم الوسيط   110   10(  ينظر  لسان العرب، المجلد1)
)دراسة شاملة لألسماء العربية  ؛ قاموس األسماء العربية 1486   3العربية المعاصرة، المجلد

ة الثانية، ، دار العلم للماليين، الطبع، شفيق األرناروطومعانيها ودليل لألبوين في تسمية االبناء(
 .66  1989لبنان،  –بيروت 

   3؛ وينظر  معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد 202   14(  ينظر  لسان العرب، المجلد2)
2172. 

؛ وينظر  معجم اللغة  309؛ وينظر  القاموس المحيط   186   4(  ينظر  لسان العرب، المجلد3)
اموس األسماء العربية والمعربة وتفسير معانيها  ؛ وينظر  ق 537   1العربية المعاصرة، المجلد

35. 

؛ وينظر  معجم اللغة العربية  59؛ وينظر  المعجم الوسيط   93   2(  ينظر  لسان العرب، المجلد4)
 .210  1المعاصرة، المجلد
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، وكتتذلك (1)يصتتنع كمتتادات للقتتروح واألورام، ويغلتتي أنواعتتًا متتن العشتتب لألمتترا  الداخليتتةح 
تتترا  انتتته أصتتتب  منجمتتتًا كمتتتا ذكرنتتتا آنفتتتًا، فيقتتتول فتتتي ذلتتتك  حفتحتتتت امتتترأة عتتتابرة حقيبتهتتتا، ذ   ك 

وأخرجت بع  الدراهم، ووضعتها أمام الش ارد، قالت له  ادع لتي يتا شتين ... نظتر الش تارد 
 كمتا متستوالً  لستت ولكنتي التدراهم، علتى إليها، وقتال وهتو يبتستم بلطت   أشتكرك يتا ستيدتي

 رزقي بعملي .. أكسب انسان شري ، أنا بل تظنين،
 قالت المرأة مستغربة  عملك ..  وما عملك 

قتتال بجديتتة  إننتتي متتنجم يتتا ستتيدتي اكشتت  البختتت .. أقتترأ الكتت  .. أقتترأ الفنجتتان .. 
 .(2)أضرب الودع .. أقرأ في كتب الحكمةح 

إذًا فكتتل متتا ستتبق يتتدل علتتى أن )الش تتارد( شخصتتية متعتتددة األدوار، فهتتي شخصتتية 
، فهتو (3)فة إلى ابعد الحدود، إذ يمتلك ثقافة )دينية واجتماعية وسياستية وعلميتة وأدبيتة( مثق

عليته وكشتفه  بعت  جواسيسته ، إذ  (العميتد)استطاع ان يكش  أ مورًا عديدة من أهمها تآمر 
يقتتتول التتتدكتور )ميمتتتون(  حالضتتتي  هتتتو التتتذي يحتتتتاج إلتتتى المضتتتي  .. إال أن كثيتتترًا متتتن 

 عصرنا هذا. أليس كذلك يا أستاذ ضياء األمور اختلفت في 
قالتتتت نجتتتوى بستتترعة  إنتتته األستتتتاذ بتتتاهر ولتتتيس األستتتتاذ ضتتتياء .. أم لعلتتتك نستتتيت 

 .(4)اسمه  يا دكتورح
ففتتي نطقتته االستتم الحقيقتتي لتلتتك الشخصتتية هتتو دليتتل كشتتفه لهتتم ولتجسستتهم عليتته، 

ايتا الستلطات ومتا كما أنه أبصتر حقيقتة مجتمعته والستلطة التتي تحكمته، فهتو كتان متدركًا لنو 
تكنتتته  للمتتتواطن متتتن عتتتداوة وبغضتتتاء، وكتتتذلك فهتتتو كتتتان عارفتتتًا همتتتوم أفتتتراد شتتتعبه المكنونتتتة 
داخلهتتتم وال يستتتتطيعون البتتتوح بهتتتا، وذلتتتك ألن حتتتالهم مثتتتل حالتتته، فهتتتم يعتتتانون أيضتتتًا الفقتتتر 
والجتتتتوع والضتتتتياع. إذًا فكتتتتل ذلتتتتك يتتتتدل علتتتتى أن االستتتتماء واأللقتتتتاب كانتتتتت مناستتتتبة لتلتتتتك 

 الشخصية.
 

                                                 

 .264(  سر الش ارد  1)

 .225  المصدر نفسه(  2)

 .105، 91، 89(  ينظر  المصدر نفسه  3)

 .150-149الش ارد  (  سر 4)
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 قحطان الساعوري: -6
واسم قحطان مشتقد من الفعل )قحتط(، وهتو احتبتاس  المطتر، والمكتان التذي يعتاني 
قحطتتًا هتتو المكتتان التتذي ال خيتتر فيتته وال أرزاق، ويتتدل علتتى قلتتة المتتوارد الضتترورية لديمومتتة 
الحيتتاة، قتتال ابتتن ستتيده  وقتتد يشتتتقم القحتتط لكتتل متتا قتتل  خيتتره، والقحطتتي متتن الرجتتال األكتتول 

ي ال ي بقي من الطعام شيئًا، قال األزهري  وأظنه ن سب إلى القحط لكثرة األكل ك نته نجتا الذ
 .(1)من القحط فلذلك كثر أكله، وقحطه ضربه ضربًا شديدًا، وقحطان هو الضارب بشدة 

إن هذه الشخصية تستلزم أنها كانت شخصية تعتاني الفقتر والحاجتة، فهتذا المتواطن 
دم اهتمتتام الستتلطات بتتتالمواطنين وتتتوفير ستتبل العتتيش لهتتتم. قتتد أصتتيب بتتت)القحط( بستتتبب عتت

وكذلك فقد كانت تلك الشخصتية شتديدة الوطت ة علتى متن يريتد أن يغيتر متن دينته  ا ستالمي 
وعاداته  وتقاليده  األصيلة المتوارثة فهي شخصتية عروبيتة، إذًا فهتو حتازمد فتي الحفتاظ عليهتا 

أن تكستتبه  العتتادات والتقاليتتد الغربيتتة، فهتتي  ولتتم تتترثر زوجتتته  األوربيتتة التتتي حاولتتت جاهتتدةً 
حاولتتت أن تمحتتو أصتتالته وانتمتتاءه العربتتي ا ستتالمي ونقلتته  إلتتى عتتالٍم آختتر تنعتتدم فيتته تلتتك 
القتتيم، فهتتو إذًا كتتان شتتديد الوطتت ة علتتى متتن يحتتاول المستتاس بعاداتتته وتقاليتتده، وهنتتا تجستتد 

 معنى اسمه اال وهو )الضارب بشدة(. 
لتتتك الشخصتتية وقتتد ورد هتتذا اللقتتتب متتع االستتم فتتي )الفصتتتل والستتاعوري هتتو لقتتب ت

الختتامس( متتن الروايتتة، إذ كتتان )الش تتارد( يقتترأ خبتترًا عنتته فتتي إحتتدى الصتتح  بعتتد هربتته متتن 
بستتتبب مطتتتاردة جهتتتاز األمتتتن لتتته ، ورد فيتتته  حارتكتتتب الجاستتتوس الخطيتتتر  (الصتتتافية)مدينتتتة 

 .(2)لجبينح ميمون بن قحطان الساعوري جريمته الشنعاء التي يندى لها ا
والساعوري لقب نسبة إلى ستاعور وهتو التنتور أو كهيئتة التنتور، يحفتر فتي األر  

. وتستتتلزم داللتتة هتتذا اللقتتب أن هتتذه الشخصتتية، وهتتو (3)وي خبتتز فيتته، والستتاعور هتتو النتتار 
)قحطان( والد )ميمون( الذي تزوج متن )ستوزي( ذات األصتول الغربيتة، وحتاول الجمتع بتين 

                                                 

؛ وينظر  معجم اللغة  103؛ وينظر  القاموس المحيط   29   12(  ينظر  لسان العرب  المجلد1)
 .1776  3العربية المعاصرة، المجلد 

 .235(  سر الش ارد  2)

؛ وينظر  معجم اللغة  430؛ وينظر  المعجم الوسيط   188   7(  ينظر  لسان العرب، المجلد3)
 .1067   2لمعاصرة، المجلدالعربية ا
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ت حياتته كتالتنور المستتعر ونفستيته كالنتار الملتهبتة، لتذلك نجتده غيتر الشرق والغرب أصتبح
راٍ  عتتن تصتترفات زوجتتته األوربيتتة التتتي تريتتد التحتترر متتن كتتل شتتيء، إذ نجتتده يقتتول فتتي 
حتتتوار داخلتتتي يتتتدور فتتتي عقتتتل )ميمتتتون( عنتتتدما داهمتتتته )الستتتحابة الستتتوداء( فتتتي المجلتتتس 

 . إنها ستسحقني.الثقافي العلمي  حال تتركني يا أبي .. خذني معك .
سوزان األم محتدة، يتردد صوتها في رأس ميمون  أنا استحقك يتا ولتد ... إنتي أريتد 

رك .. أمددنك .. أخلعك من جذورك البالية المتخلفة ..   أن أحضد
صوت قحطان يترن فتي رأس ميمتون مستتعطفًا ستوزان  مدنيتة يتا عزيزتتي .. مدنيتة 

قيتتتدة آبائتتته وأجتتتداده .. اذهبتتتي أنتتتت إلتتتى .. حضتتترية .. علميتتتة .. لكتتتن ال تصتتترفيه عتتتن ع
 الكنيسة، ودعي ابني يتعلم ديني ودين آبائي.

 سوزان محتدة  وهل سبب التخل  إال هذا الت ..
 قحطان مقاطعًا  هذا الت ماذا !  قولي ..

 سوزان  هذا النوع من التفكير البالي.
 (1)ميمون يخاطب أباه بضراعة  أرأيت .. أرأيت .. ح 

لتسمية وافقت داللتها، فشخصتية )قحطتان( كانتت مستتعرة كالنتار، وستبب إذًا فتلك ا
ذلتتتتك ستتتتوء تصتتتترفات زوجتتتتته األوربيتتتتة، وعتتتتدم احترامهتتتتا للقتتتتيم ا ستتتتالمية والتقاليتتتتد العربيتتتتة 

 المتوارثة. 
 سوزان: -7

 وهي والدة ميمون، وتسمي نفسها )سوزي(، إذ يقول )الش ارد( في حواره الداخلي  
ت األصتتول التتتي تركتتتك! أليستتت هتتي ستتوزي!  آه منتتك يتتا حأليستتت هتتي هتتي .. بنتت

ستتوزي .. وآه منتتك يتتا ابتتن ستتوزي .. ورحمتتة اهلل عليتتك يتتا زوج ستتوزي .. يتتا قحطتتان .. يتتا 
كيتو .. أمتا كتان األولتى لتك يتا أبتي .. يتا متن كنتت أبتي، أن تصتر علتى االحتفتاظ باستمك 

 .(2)فتناديها )سوزان(ح قحطان، وأن تصر على االحتفاظ باسم زوجتك، التي كانت أمي، 

                                                 

 .110-109(  سر الش ارد  1)

 .8(  سر الش ارد  2)
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وسوزان اسم  علٍم من أصٍل أعجمي وقيتل هتو عبتري، ومعنتاه الزنبقتة الجميلتة. وهتو 
استم متتداول فتي عتتدد متن التدول األوربيتتة، وقيتل إنته فارستي ومتتن معانيته )ا بترة، الم حرقتتة، 

 .(1)المحترقة(، وي تي أيضًا بمعنى آخر اال وهو نباتد ذو رائحة طيبة 
روائي ذلك االستم استتلزام مقاصتد عتددة، وهتي أن هتذه الشخصتية كانتت إن اختيار ال

فتتي الظتتاهر تحمتتل شتتكال حستتنًا ومظهتترًا جتتذابًا، فهتتي كالزنبقتتة والنبتتات ذي الرائحتتة العطتترة، 
لكتتن فتتتي داخلهتتا حملتتتت صتتفات )ا بتتترة( فتتتي التتوخز، إذ كانتتتت تصتترفاتها بالنستتتبة لميمتتتون 

فتتي حتتواره التتداخلي  حولكتتن كيتت   كيتت  طعنتنتتي يتتا ووالتتده  كتتوخز ا بتتر، إذ يقتتول )الش تتارد( 
 .(2)سوزان هذه الطعنة النجالء األثيمةح

بتتتل ستتتلوكها م حتتترق إذ أرادت أن تحتتترق عتتتادات وتقاليتتتد زوجهتتتا الشتتترقي )قحطتتتان( 
وابنهتا )ميمتتون(، لكنهتتا لتم تستتتطع فاحترقتتت وسترقت أمتتوال زوجهتتا بعتد موتتته وطعنتتت ابنهتتا 

 تها احترقت وباءت بالفشل.في صدره وهربت، أي ان كل محاوال
وكتذلك يمكتتن التتربط بتتين معنتتى استتمها اال وهتتو )الزنبقتتة(، واستتم الستتفينة التتتي هتترب 
علتتى متنهتتا )الش تتارد(، فستتوزان كانتتت أوربيتتة األصتتل، وكتتذلك ركتتاب الستتفينة فتت غلبهم كتتانوا 

فقتتد  اوربيتتين، إذًا ف فعتتال )ستتوزان( وتصتترفاتها كانتتت مشتتابهة لتصتترفات ركتتاب الستتفينة، إذاً 
أراد الروائتتي ان يتتربط بتتين هتتذه الشخصتتية وركتتتاب الستتفينة، فجمتتيعهم كتتانوا يحملتتون نفتتتس 

 الصفات.
 اد بن طراق المهلهل:ثرّ  -8

وهتتو )الراعتتي( التتذي التقتتى بتته )الش تتارد( فتتي الصتتحراء، إذ ورد فتتي )الفصتتل األول( 
تتتارد(  حبتترغم عتتتدم اهتمتتامي باألستتت ماء، أحتتتب أن عنتتدما طلتتتب منتته معرفتتتة استتمه فقتتتال )الش 

 أعر  اسمك إذا لم يكن عندك مانع.
الراعي بال مباالة  أي مانع يا رجل  أنا استمي ثترداد بتن طتراق المهلهتل متن عشتيرة 

 الفردامة.

                                                 

سطور  –؛ وينظر  معنى اسم سوزان  44(  ينظر  قاموس األسماء العربية والمعربة وتفسير معانيها  1)
  https://sotor.com 2019ا3ا28بواسطة، عبير أبو حرارة،  –

 .8(  سر الش ارد  2)
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 الش ارد باسمًا  نعوذ باهلل.
 الراعي مستنكرًا  ولم تعوذ باهلل منا  أنحن شياطين 

 الش ارد باسمًا  ال .. ولكن أسماءكم مخيفة.
 .(1)ي، باعتداد  إنها ال تخي  إال أعداءناح الراع

د (، والثتتترد التهشتتتيم والتفتيتتتت،  د التتتذي يتتتذب  و وثتترداد استتتم مشتتتتق متتتن الفعتتتل )ث تتتر  المثتتترا
. و)طتتراق( استتم علتتى وزن فعدتتال مشتتتقد متتن الفعتتل ط تتر ق  يطتترق  (2)ذبيحتتته  بحجتتر أو عظتتم 

وما شابه، إذًا فهتو شتدة  طرقًا والمفعول مطروق. والطرق هو ضرب الشيء، كطرق الحديد
. أمتتا )المهلهتتل( فهتتو استتمد مشتتتق متتن )هلتتل( وهتتو شتتدة انصتتباب الشتتيء (3)الضتترب وقوتتته

 .(4)كالمطر، أو شدة وقوعه. وي تي أيضًا بمعنى الزجر 
ونة إن اختيتار استتم تلتتك الشخصتتية استتتلزم قصتدية دالليتتة دارت حتتول القستتوة والخشتت

تتتتارد( واصتتتتب  الحتتتتوار بينهمتتتتا  والعنتتتت  )الحستتتتي والمعنتتتتوي(، لتتتتذلك عنتتتتدما اختلتتتت  متتتتع )الش 
مشحونًا بالعداوة تشاجرا، وبعد هزيمته في الشجار أمر كلبيه )هترداس ومترداس( باالنقضتا  
على )الش ارد( فنهشتا جستمه ومزقتا ثيابته، إذ يقتول )الراعتي( بحقتٍد وزهتٍو  حهترداس أهرسته .. 

 . مظهرًا بذلك العن  )الحسي( وعدم الرحمة والشفقة بالش ارد.(5)سهح مرداس امر 
أمتتا العنتت  )المعنتتوي( فقتتد تجستتد بعتتدم قناعتتته  بثقافتتة  )الش تتارد( وفلستتفته فتتي بعتت  

 .(6)األمور إذ يقول  حأنا ال أعر  هذه الفلفسة الغريبةح 
ذات يتوم،  ثم يقول  حلن أسم  أن تكتون دابتة فتي قطيعتي. فمتن يتدري ربمتا أصتحو

 .(1)ف جد القطيع قد تحول إلى مجموعة من الفالسفةح 

                                                 

 .22(  سر الش ارد  1)

 .314  3؛ وينظر  معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد 14-13  3ينظر  لسان العرب، المجلد(  2)

؛ وينظر  معجم اللغة  555؛ وينظر  المعجم الوسيط   109   9(  ينظر  لسان العرب، المجلد3)
 .1397   3العربية المعاصرة، المجلد

؛ وينظر  معجم اللغة  992؛ وينظر  المعجم الوسيط   83   15نظر  لسان العرب، المجلد(  ي4)
 .2362   3العربية المعاصرة، المجلد

 .29(  سر الش ارد  5)

 .24(  المصدر نفسه  6)
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 وتمثل أيضًا بانتقاصه  من أمه ، إذ يقول  حمن رباك ... الش ارد بهدوء  أمي.
 .(2)الراعي بسخرية واستخفا   يبدو أنها كانت مشغولة عن تربيتك ب مور أخرىح 

 نجوى / عفراء: -9
بتت مر متتن  (الصتتافية)األمتتن فتتي مدينتتة نجتتوى هتتي الجاسوستتة التتتي وضتتعها جهتتاز 

تتتارد( بصتتتفتها مضتتتيفة فتتتي  ، إذ يقتتتول التتتراوي واصتتتفًا (الفنتتتدق))العميتتتد( للتجستتتس علتتتى )الش 
إي اهتتتا  حنجتتتوى ذات القتتتوام الممشتتتوق والجمتتتال األختتتاذ، وذات الحشتتتمة والرقتتتة والتهتتتذيب .. 

يره .. تلبيتتة طلباتتته نجتتوى هتتذه مكلفتتة بخدمتتة الش تتارد .. تتت مين طعامتته وشتترابه .. ترتيتتب ستتر 
واحتياجاتتته التتتي صتتارت أوامتتر، يصتتدرها  دارة الفنتتدق، فتلبتتي صتتاغرة عجلتتى، وكتتل ذلتتك 

 ب وامر مباشرة من سيادة العميد..
أما لماذا نجوى محتشمة، فألن ذوق الدكتور ميمتون متن النتوع الراقتي، وألن مزاجته 

ألن ميولتته ونوازعتته الفطريتتة متتن الطتتراز المرهتت  .. وألن أخالقتته متتن المستتتوى المميتتز .. و 
 .(3)ليست من النوع المبتذل التافه الرخياح 

. وداللتتة هتتذا االستتم (4)ونجتتوى استتم علتتم مصتتدر )نجتتا(، والنجتتوى  إستترار الحتتديث 
استلزمت أن هذه الشخصتية تحمتل بتداخلها ستردًا تريتد البتوح بته لشتخا معتين ألنته قتد أثقتل 

فوجتتدت فتتي التتدكتور ميمتتون )الش تتارد( متتالذًا كاهلهتتا وعتتذدب ضتتميرها طتتوال ستتنين متعاقبتتة، 
ظهتتتاره، لتتتذلك كتبتتتت لتتته رستتتالة وضتتتمنتها فتتتي بحتتتٍث، ورد فيهتتتا متتتا يتتت تي   آمنتتتًا للبتتتوح بتتته وا 
حعزيزي التدكتور  أنتا استمي عفتراء ال نجتوى. كتان أبتي موظفتًا نشتيطًا فتي إحتدى مرسستات 

وا متتن نشتتاطه وكفاءتتته. الدولتتة، فاستتتدعاه رجتتال األمتتن، وطلبتتوا منتته التعتتاون معهتتم، لمتتا رأ
ف بى في البداية وأصر على الرف ، إال أنهتم ضتغطوا عليته، وعتذبوه عتذابًا شتديدًا، وهتددوه 
بالقتتتتل وانتهتتتاك شتتتر  أستتترته، فاستتتتجاب لهتتتم كارهتتتًا. وأطلقتتتوا ستتتراحه علتتتى أمتتتل أن يتتت تيهم 

.. وبتدأ باألخبار، عن مرسسته والعاملين فيهتا، وعتن أبنتاء حيته وأصتدقائه ومعارفته وأقاربته 
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ينقل إلتيهم األخبتار بتين فينتة وأخترى، وهتي أخبتار متن النتوع العتادي التذي ال يضتر النتاس، 
فضتتتميره لتتتم يكتتتن يستتتم  لتتته ب يتتتذاء أحتتتد، وال ستتتيما النتتتاس التتتذين يثقتتتون بتتته ويطمئنتتتون إليتتته 
ويجالسونه ويراكلونه .. يضتحك معهتم ويضتحكون معته، ببتراءة وعفويتة وود وثقتة .. فكيت  

ناس في ظهورهم  وكي  يسم  له ضميره الحر بت ن يتقتول علتيهم األقاويتل، يطعن هرالء ال
او يلفتتق ضتتدهم األكاذيتتب  وألجتتل متتاذا  وحتتتى لتتو انفعتتل أحتتدهم بستتبب ضتتيق الصتتدر، أو 
نكد العيش، وتفتوه بكلمتة فيهتا نقتد أو إدانتة لتبع  المسترولين فتي الستلطة، أفلتيس متن حتق 

عمتتتتا يحتتتتس بتتتته متتتتن ضتتتتيق، إزاء بعتتتت   المتتتتواطن، وهتتتتو إنستتتتان متتتتن لحتتتتم ودم، أن يعبتتتتر
الممارستتات الخاطئتتة، متتن قبتتل القيمتتين علتتى حكتتم البلتتد، وهتتم مستترولون عتتن عيشتته وأمنتته 
وراحته وسعادة أبنائه  لقد كان أبي يصر ب نفة وشمو ، على عدم إيذاء الناس. وكتان ينقتل 

بونته ويضتربونه األخبار العادية البسيطة إلى المسرولين، فلم يكتن ليرضتيهم هتذا، وكتانوا يرن
ويهددونته فتتي كتتل مترة، حتتتى يئستتوا متن تعاونتته الجتتاد معهتم فتتي إيتتذاء النتاس، فعتتذبوه عتتذابًا 

 .(1)شديدًا، حتى قضى نحبه بين أيديهمح
وهتتو االستتم الحقيقتتي فتتي الروايتتة لنجتتوى فهتتي طالبتتة جامعيتتة أ رغمتتت  (عفتتراء)أمتتا 

مشتقد متن الفعتل ع ف تر  ي ْعف تر   على الدخول في األمن والتجسس بعد موت أبيها، وعفراء اسمد 
تتال ه  الت تراب، وع ف تر  فالنتتًا  ع فترًا، ومنته ع ف تر  الوجتته   صتار لونته كلتتون  الت تراب، وع ف تر  النهتر  ع 
فالنًا، أي مرغه  فتي التتراب، وعفتراء هتي األر  البيضتاء أيضتًا، أو األر  التتي لتم توطت  

الت ومقاصد عددة، المقصتدية األولتى تمثلتت . إن هذا االسم في سياق الرواية استلزم دال(2)
بتمريتتتل الستتتلطة الغاشتتتمة لوجتتته الشخصتتتية تلتتتك وشتتترفها بتتتالتراب، إذ أذلوهتتتا بجعلهتتتا عنتتتوًة 
جاسوسة عندهم بعتد أن زوجوهتا قسترًا بتدون رغبتة منهتا متن رقيتب فتي جهتاز األمتن لتديهم، 

افقتهم التتى مقتتر األمتتن، إذ تقتتول  حوبعتتد أيتتام قليلتتة زارنتتا بعضتتهم فتتي بيتنتتا، وطلبتتوا منتتي متتر 
وطلبتتوا منتتي التعتتاون معهتتم، فرفضتتت محتجتتة بتت ني طالبتتة جامعيتتة، لتتدي واجبتتات دراستتية 
ثقيلتتتة، ال تستتتم  لتتتي ب ضتتتاعة وقتتتتي فتتتي أعمتتتال أختتترى، فضتتتاًل عتتتن أنتتتي أحتتتب أن أنهتتتي 
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دراستي الجامعية، ألساعد أهلي في تت مين معيشتتهم. فكتان جتواب أحتد هترالء األبطتال، أن 
قتتائاًل  أتستتمين عملتتك معنتتا إضتتاعة للوقتتت يتتا فتتاجرة  ستتنريك كيتت  يضتتيع  صتتفعني بقتتوة،

الوقتتت! واستتتدعى كبيتترهم أحتتد العناصتتر العتتاملين معتته، وهتتو برتبتتة رقيتتب، وطلتتب منتته أن 
 .(1)يتزوجني، فقال له الرقيب  أمرك سيديح 

ثم طلقها بعد مدة زمنية غير محددة ب مر من أسياده أيضًا لتكليفها بمهمتة تقتضتي 
القتتات خاصتتة ومشتتبوهة قائمتتة علتتى ا غتتراء، وهتتذا ال يتناستتب متتع عنصتتر أمتتن محتتترم ع

يعمل لحفظ أمن الوطن، أي انهم قد أهانوها مردات ومردات عديدة. أما المقصتد الثتاني التذي 
يستتتتلزمه هتتتذا االستتتم فهتتتو بتتتراءة تلتتتك الشخصتتتية وأصتتتلها النقتتتي والصتتتافي وقلبهتتتا األبتتتي ، 

ر  البيضتاء التتي لتم توطت  كمتا ذكرنتا آنفتًا، إذ إنهتا لتم تتر   فداللة كلمتة )عفتراء( هتي األ
أن تكون جاسوسة، وكذلك مساعدتها لميمون على الهرب يعكتس نقاءهتا وطيبتهتا، إذ تقتول 
فتتتي الرستتتالة لتتته  حستتتيدي التتتدكتور  ارحتتتل يرحمتتتك اهلل .. ارحتتتل وعجتتتل، فقتتتد بتتتدأت التتتدائرة 

عجيبتتتة للقضتتتاء عليتتتك، ب يتتتة وستتتيلة، تضتتتيق متتتن حولتتتك .. إ ن بهتتتم ستتتعارًا غريبتتتًا، ولهفتتتة 
 بالسجن، باالغتيال، بالفضيحة الملفقة .. ب ية وسيلة ..

واأليام التي بقيت لك في هذا الفندق صارت معدودة علتى األصتابع .. فارحتل غتدًا 
أو بعتتتد غتتتد .. التتتى أي بلتتتد فتتتي التتتدنيا .. المهتتتم أال تبقتتتى فتتتي هتتتذا المستتتتنقع اآلستتتن، فلتتتن 

غريتب عنته، وألنتك وحتدك .. ولتن تستتطيع العتيش فيته بتين حشتراته تستطيع تطهيتره، ألنتك 
 .(2)وجراثيمهح

ن  إذًا فتتذلك يتتدل علتتى طيبتتة ونقتتاوة وأصتتالة تلتتك الشخصتتية، وأن عناصتتر األمتتن وا 
استطاعوا ن ي ذلدوا تلك الشخصية ويمرغوا شرفها بالتراب، ف ن ذلك كتان جستديًا فقتط، ولكتن 

ن منهتتا أو أن يط وهتتا فهتتي عصتتيًة علتتيهم برفضتتها لكتتل معنويتتًا ونفستتيًا لتتم يستتتطيعوا التتتمك
 أفعالهم الشنيعة.
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 ناتاشا: -10
إن الستتفينة التتتي استتتقلها )الش تتارد( بعتتد أن عطتتب التتزورق التتذي فتترد بتته متتن مدينتتة 

 (الستتفينة)، ضتتمت فتتي الغالتتب شخصتتيات أوربيتتة كمتتا بينتتا ذلتتك آنفتتًا، وكتت ن هتتذه (الصتتافية)
بتي وشخصتياته هتم شتريحة منته، لتذلك نجتد أستماًء مثتل )ناتاشتا تستلزم داللتة المجتمتع األور 

وأندريتتتته ومتتتتوريس وجوزيتتتت  ورينيتتتته وديانتتتتا وهيالنتتتتة وريتتتتتا وميشتتتتيل(، وقتتتتد انقستتتتمت هتتتتذه 
الشخصيات على قسمين، قسم وق  بجانتب مهتروس المنفلتوجي )الش تارد( وقستم آختر وقت  

. وناتاشتتا استتم علتتم (1)ضتتده، ومتتن أبتترز الشخصتتيات التتتي وقفتتت معتته شخصتتية )ناتاشتتا( 
نمتا استم ذو أصتٍل أعجمتي مشتتق متن الالتينيتة يكثتر  مرنث، وهو ليس من اصوٍل عربيتة وا 

. واستتلزم ذلتك االستم (2)انتشاره في الدول الغربية ومعناه  )عيد الميالد( أو )الميالد الجديتد( 
د تعلمتتت حواريتتًا وتخاطبيتتًا بتتين المرلتت  والقتتارق وحستتب ستتياق الروايتتة أن تلتتك الشخصتتية قتت

معلومتتتات جديتتتدة فتتتي هتتتذه الرحلتتتة علتتتى متتتتن الستتتفينة، متتتن ذلتتتك عنتتتدما أجتتترت حتتتوارًا متتتع 
)المنفلتتوجي( التتذي بتتين لهتتا الفتترق بتتين طبتتاع الكتتالب وطبتتاع قستتم متتن البشتتر، وذلتتك حينمتتا 
طلبت من )المنفلوجي( بوصفه تاجر كالب معالجة كلبها المدلل إذ قالت ب ن مزاجه مكتدر 

، وقد بتين لهتا )المنفلتوجي( أن ستبب (3)م ب نني اهتم به أكثر من نفسي منذ يومين، مع العل
علة كلبها الغيرة، فبع  الكالب أشد غيترة متن قستم متن الرجتال الغتربيين التذين ال يملكتون 
القيم والمبادق، وقد أشارت إلى ذلك قائلًة  حولكنك لفت نظتري إلتى أمتر قبتل قليتل، وهتو أن 

. وهتذا يستتلزم إظهتار الثقافتة الغربيتة الستائلة (4)الرجتالحبع  الكالب أشد غيترة متن بعت  
والمائعة التي يتبنونهتا، وقتد بتيدن لهتا خطت  متا تفعلته، إذ إنهتا تجتاوزت الشتيوعية التتي ينتمتي 
إليهتتتا والتتتدها، إذ قتتتال لهتتتا  حلقتتتد نتتتادى بعتتت  منظتتتري الشتتتيوعية، بشتتتيوعية الجتتتنس، فتكتتتون 

متتا خطتتر فتتي بتتال أحتتدهم أن تكتتون امتترأة متتا،  المتترأة لكتتل رجتتل، والرجتتل لكتتل امتترأة .. لكتتن
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. وقد إكتسبت أيضًا معلومة أن )الدعاء( ال يحتتاج وقتتًا (1)للرجال والكالب على حٍد سواءح 
للوصول إلى )اهلل( تعالى، وكان ذلتك متا بينته لهتا التدكتور )برهتان(، فقالتت  حبعفويتة  شتكرًا 

فتنتتي بمتتا كنتتت أجهلتته .. فلتتم أفكتتر بهتتذ إذًا فالشخصتتية  .(2)ه األمتتور متتن قبتتلحلتتك .. لقتتد عرد
اكتستتتبت معلومتتتات جديتتتدة لتتتم تكتتتن تتتتدركها متتتن قبتتتل، وتلتتتك المعلومتتتات قتتتد وستتتعت آفتتتاق 

 مداركها، فهي معلومات قيمة وذات أهمية في حياة ا نسان.
 ثانيًا: أسماء الشخصيات الحيوانية:

عتدد منهتا نلحظ في رواية )سر الش ارد( أن الروائي وظ  شخصيات إنسانية حمتل 
صتتفات حيوانيتتة تعتتود إلتتى الكتتالب أو التتذئاب أو الخنتتازير أو الفئتتران أو القتتردة .. وغيرهتتا، 
كمتتا أنتته وظتت  عتتددًا متتن الشخصتتيات الحيوانيتتة حمتتل بعضتتها ستتمات إنستتانية راقيتتة، ومتتن 
أهتتم الشخصتتتيات الحيوانيتتتة التتتتي وظفهتتتا فتتتي روايتتتته الكتتتالب ثتتتم الحمتتتار، وقتتتد أعطتتتى لكتتتل 

 شخصيات اسمًا معينًا.شخصية من تلك ال
 شاّلع: -1

وهو حمار الراعي )ثرداد بن طرداق المهلهل(، وقد ورد ذكره في الروايتة فتي )الفصتل 
األول( عنتتدما قتتال )الش تتارد( للراعتتي  حوبتترغم كتتل هتتذا الحتتديث بيننتتا، لتتم أحتتاول أن أتعتتر  

 عليك، بل لم أطلب حتى معرفة اسمك.
ع فيهتا ستواء. فهتو حتتى اآلن ال يعتر  استمي، الراعي باسمًا  أمدا هتذه ف نتت وش تال  

 حسب علمي.
 الش ارد  ومن شالدع هذا 

 .(3)الراعي  الحمارح 
واستتتم )شتتتالدع( علتتتى صتتتيغة )فعدتتتال(، وهتتتي صتتتيغة مبالغتتتة للداللتتتة علتتتى التكثيتتتر، 
تل ع ، وهتي مفتردة عاميتة تستتخدم للتعبيتر عتن معنتى نتزع الشتيء  والشلع من الفعتل الثالثتي ش 
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مكانتتته  لعتتتدم الرغبتتتة فيتتته، كتتت ن يقتتتول شتتتلع الرجتتتل المستتتمار متتتن مكانتتته أو شتتتلع ورفعتتته متتتن 
 .(1)الطبيب سن المري  

ويستتتتتلزم ذلتتتتك االستتتتم أن شخصتتتتية )الحمتتتتار( شتتتتالدع كانتتتتت تعكتتتتس صتتتتورة ذلتتتتك  
)الراعتتي( التتذي استتتهان بالش تتارد وب هلتته، فهتتو قتتد أراد انتتتزاع )الش تتارد( متتن هدوئتته وحكمتتته، 

ع( متع )ثترداد( فتي ذهتن )الش تارد( بعتد العتراك التذي نشتب بينهمتا، إذ ولذلك تشتابه استم )شتالد 
يقول  حما اسمك أيها الرجل ..   .. ثم سيطر علتى ذاكرتته استم شتالع ... وقتال بمتا يشتبه 

 .(2)الت كيد هازًا رأسه  هزات عدة نعم .. نعم .. أنت شالدعح 
ر( يتدل علتى شخصتية إذًا فتوصل إلى نتيجة متن ذلتك ومفادهتا هتو أن استم )الحمتا

ذلتك )الراعتي(، كمتا أن الراعتي عنتدما هجتم علتى )الش تتارد( هتو وكلبتاه  قتال لته  حلتو لتم تكتتن 
 .(3)مجنونًا ألمرت الكلبين بانتزاع قلبك من جسدكح 

فهتذا يتتدل علتتى انته يحمتتل صتتفة الشتلع والقلتتع، واالنتتتزاع فتي داخلتته. وكتتذلك يستتتلزم 
يضتتره ويتعبتته ويرذيتته، كالحتتديث فتتي السياستتة بتتين استتم ذلتتك )الحمتتار( انتته قتتد شتتلع كتتل متتا 

القطيع وكذلك إنه يردي واجباته دون ثرثرة وال يحاول تقليد احد آخر في حياته وكتذلك فهتو 
ذا خطتتتر لتتته التتتزواج ال يتتتترك بنتتتات جنستتته  ال يتحتتتدث متتتع بنتتتي جنستتته إال بلغتتتته ولغتتتتهم، وا 

 .(4)ويتزوج من بالد بعيدة 
ألنته قتد خلتع كتل تلتك األمتور متن حياتته، ولتذلك نجتد  إذًا فهذا يستتلزم داللتة استمه،

أن )الش تتارد( يعتتده اعقتتل منتته، إذ قتتال للراعتتي  حإنتتي أعقتتل متتن قطيعتتك هتتذا كلتته، متتا عتتدا 
 .(5)الحمارح

إذا فالش ارد يفضل )الحمار( لألسباب التي ذكرناهتا آنفتًا، وهتو يتمنتى ان يشتلع تلتك 
 الصفات المرذية عنه وعن مجتمعه.
                                                 

مايو  1 ا 1433، جمادى االخرى (  ينظر  مقالة بعنوان كلمة ومعنى، فال  الشرا ، جريدة الريا 1)
  .www.alryadh.com، 17160، العدد 2012

 .28(  سر الش ارد  2)

 .30(  المصدر نفسه  3)

 .20-19(  ينظر  سر الش ارد  4)

 .19(  المصدر نفسه  5)
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 ومرّاس:هرّاس  -2
اد( التتذي التقتتى )الش تتارد( بتته فتتي الصتتحراء )الفتتالة(، وقتتد ورد وهمتتا كلبتتا الراعتتي )ثتترد 

استتم هتتذين )الكلبتتين(، عنتتدما قتتال الراعتتي لهمتتا  حهتترداس .. اهرستته .. متترداس .. امرستته .. 
 .(1)والكلبان مستمران في تمزيق الثياب واللحم .. في كل مكان من جسم الش اردح 

مبالغة على وزن )فعدال(، من الفعتل الثالثتي هترس  يهترس  هرستًا،  و)هرداس( صيغة
والهرس كما ذكرنا آنفًا في اسم )مهتروس( هتو تفتيتت الشتيء وجعلته قطعتًا صتغيرة كالتدقيق 
متثاًل. أمتتا )مترداس( فهتتو صتيغة مبالغتتة متتن الفعتل الثالثتتي مترس  يمتترس  مرستًا، والمتترس هتتو 

قانتته، ومتترس  الشتتيء نقعتته  حتتتى يتتذوب، ومنتته الشتتدة فتتي األمتتور، والتمتترس علتتى الشتتيء إت
. إذًا فهتتذان االستتماء يستتتلزمان حواريتتًا أن (2)مرستتت الخبتتز بالمتتاء، والمتتراس هتتو ذو الشتتدة 

)الراعتتي( كتتان ذا شتتدة وغلظتتة علتتى )الش تتارد(، فقتتد حمتتل الكلبتتان صتتورة صتتاحبهما والراعتتي 
ش تارد( الرجتل العبقتري. وكتذلك هنا قد حمل صورة المجتمع ب سره  الذي اساء التعامل متع )ال

تتتارد( صتتتفاتهما  عكتتتس صتتتورة الستتتلطة التتتتي كانتتتت شتتتديدة االضتتتطهاد لتتته، وقتتتد جعتتتل )الش 
متقاربة ومتماثلة في حواره مع )ناتاشا( عندما س لته عتن ستبب خبرتته بتالكالب فقتال  حإنهتا 

كتالب  الخبرة الطويلتة يتا ستيدتي فتي التعامتل متع نفستيات الكتالب .. ولتو أنتك تعرفتت علتى
من طبقة ثيرو وهيرو وميرو، وهي أسماء التحبب لثرداد وهرداس ومترداس .. ولتو أنتك تعرفتت 
أيضتتًا علتتى كتتالب متتن طبقتتة زيهتتو وميستتو وكيستتو، أي زاوي ودحمتتوس وكستتار .. ثتتم لتتو 
تعرفتتت علتتى طبقتتة راقيتتة ثالثتتة متتن الكتتالب، متتن أمثتتال ميتتدو وكيتتدو وستتيخو، أعنتتي الكلتتب 

  .(3)ب صخرح عميد والكلب عقيد والكل
كما أنه قارب بين المحقتق )بتديع( وبتين )هترداس ومترداس(، فتي قولته لته عنتدما نعتته 
بت)الحمار والكلب(، فقال له وكي  تفهم لغة الحمير والكتالب  لكتن متن الواضت  أننتا ننتمتي 

 .(4)إلى نفس الفصيلة، وقد ذكرتني بهرداس ومرداس 
                                                 

 .29(  المصدر نفسه  1)
معجم اللغة ؛ وينظر   1217؛ وينظر  القاموس المحيط   55؛  14(  ينظر  لسان العرب، المجلد2)

 .2087   3العربية المعاصرة، المجلد

 .190(  سر الش ارد  3)

 .61-60  المصدر نفسه(  ينظر  4)
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الراعتي ورجتال الستلطات، فجمتيعهم إذًا فقد حملت شخصية )هرداس ومرداس( صتورة 
قد جعلتوا متن )الش تارد( هرستًا وفتاتتًا جتراء ستوء المعاملتة واالضتطهاد والمالحقتة، وكتذلك قتد 

 جعلوه مرسًا ممروسًا بسبب سوء المعاملة، فهم يتعاملون معه بقسوة وشدة وغلظة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة:
تلزمت حواريتتًا أمتترًا معينتتًا ستتواء إذًا ومتتن ختتالل متتا ستتبق نلحتتظ أن كتتل شخصتتية استت

أكانت تلتك الشخصتية إنستانية أو غيتر إنستانية )حيوانيتة(، وكتان لكتل منهتا دور معتين أدى 
)استلزامًا حواريًا( أسهم بسير عجلة تلك الرواية بشكل فاعل، إذًا فقتد أدت الشخصتيات دورًا 

وكتل شخصتية أكملتت دور  مهمًا في إنجاح هذا العمل األدبي وسيره نحو النهاية المفتوحتة.



 
 هـ1443م( /6/3/2022) آذار                                (                 88العدد )                          

 207 

الشخصية األخرى، وكانت الثمرة واحدة أال وهتي ايصتال )االستتلزامات الحواريتة( التتي كتان 
 الروائي يروم ايصالها إلى القارق.
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The Interlocutor of the Dialogue in the  Characters of the Novel 

(The Secret of the Charged) by Abdullah Issa Al-Salama 
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Abstract 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and may peace and 

blessings be upon our Master Muhammad and his family and 

companions. 

As for the dimension, it is considered an ancient and modern 

phenomenon that was dealt with in the past by Arab rhetorical 

studies, and in recent Western deliberative studies, each according 

to his own terms. In this research I have dealt with the names of the 

characters of the novel (The Secret of the Wandering) by Abdullah 

Issa al-Salamah and showed what each name carried from the 

necessity of a dialogue. In the names of the characters to reach their 

desired goals. 

Keywords: dialogue evocation, characters, stray. 
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