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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ

احلديث  العريبّ  النقدي  اخلطاب  يف  يف  واسع  بحضورٍ  السيميائية  حظيت  
معاين  بتفسري  تعنى   ومتطور  جديد  كلّ  عىل  تنفتح  عالمةً  بوصفها  واملعارص، 
اإلشارات والعالمات والرموز املشفرة التي تقبل الكثري من الدالالت والتأويالت 
الالحمدودة التي يتضمنها اخلطاب الروائي، وملا كان وباء الكورونا عبارة عن عالمة 
وبسط  بقوة،  سلطته  فرض  فقد  وإنسانيتنا.  وهويتنا،  بوجودنا،  يرتبط  سيميائية 
ا وثقافيًا من دون أن يتوصل العامل  حلقيقة  نفوذه عىل حياة البرش اجتامعيًا واقتصاديً
 عىل أجساد البرش وما  ماهيته، فهو فايروس قاتل، جمهول اهلوية واالنتامء، ويتغذّ
عليهم سو االمتثال لرشوطه وقوانينه الصارمة، ويُعدّ أخطر وباء عرفته البرشية 
يف القرن احلادي والعرشين، من هنا جاء موضوع دراستنا، ورأينا أن نركز عىل  أهم 

الوحدات السيميائية يف اخلطاب الروائي للروائي الليبيّ أمحد ررشاش. 

اإلشارات،  السيميائية،  الوحدات  الروائي،  اخلطاب  املفتاحية:  الكلامت 
رة.  العالمات، الرموز املشفّ
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Abstract: 
Semiotics tends to be in a wide presence in modern and 

contemporary Arab critical discourse and as a sign that invites 
everything new and developed from the perspectives of meanings 
interpreting; signs and encoded symbols open to unlimited 
connotations and interpretations. Since the Corona epidemic is a 
mere semiotic sign pertinent to our existence and our identity. It 
imposes its authority forcefully and extends its influence on human 
life socially, economically and culturally, in time the world falls short 
of knowing its truth. From such a conjecture the subject of our 
study sprouts to focus on the most important semiotic units in the 
narrative discourse. 

Keywords: narrative discourse, semiotic units, signs, signs, coded 
symbols. 
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املقدمة: 
واالقتصادية  االجتامعية  ات  والتغريّ التحوالت  رصد  يف  الدراسة  أمهية  تكمن 
والثقافية التي فرضها هذا الوباء، والتي أسهمت يف خلق عامل جديد  خميف ومرعب، 
يسوده املوت، والفقر، والبطالة، والعزلة، واالنفصال، واالغرتاب، وهي يف جمملها  
مصدرها  االجتامعية  والقطيعة  الفقد  يُعدّ  وفلسفية،  ونفسية  اجتامعية  نزعة  ذات 
لت حياة اإلنسان إىل جحيم ال يطاق. ورواية (ربيع الكورونا ) ال  وأساسها، إذ حتوّ
خترج عن هذا اإلطار، وهي الرواية األوىل من نوعها التي تتعرض هلذا املوضوع يف 
حدود قراءتنا املتواضعة. ولعلّ مكانة الروائي العلمية وثقافته الواسعة، مكنته من 
ا، يعج باألسئلة الوجودية والفكرية والثقافية العميقة  أن ينسج خطابا روائيًا متميزً

ليجيب عام عجز عنه العلم لتجاوز هذه األزمة. 
هدف الدراسة: يكمن هدف هذه الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

وملاذا - ؟  الفنية  ورشعيته  سلطته  املجردة  بالعني   ير ال  وباء  اكتسب  أين  من 
ا بكرا مل تكتمل أطواره  بعد ليكون عنوانًا لروايته ؟ وما أهم  استحرض الروائي حدثً
املقرتحات للحد من انتشاره ؟ وكيف تعامل الروائي مع العامل اجلديد الذي فرضه 

وباء الكورونا ؟ 
فضالً عن إبراز التقنيات الفنية التي استخدمها املؤلف لتتفق مع تلك التغريات 
التي فرضها عامل الكورونا اجلديد  خاصة أنه ينهض عىل اخلروج عن القيم واملبادئ 

االجتامعية املعروفة بأخر منغلقة اجتامعيًا وإنسانيًا. . 
الوصول  دون  وتداخلها  النظر  يف فوىض وجهات  وتتمثّل الدراسة:  إشكالية 
إىل معنى حمدد، فضالً عن أن مصطلح الكورونا نفسه ما يزال مثار خالف  وجدال 
مل حيسم بعد ممّا سبب تبادل االهتامات بني املسؤولني من دون نتيجة تذكر، وعدم 
فكرة  عىل  الروائي  ل  عوّ لذا  عليها،  االعتامد  يمكن  التي  واملراجع  املصادر  وجود 
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احلكاية   تكرار  إىل   ّأد ممّا  احلكايات  وتداخل  والتخمني،  والشك  االحتامالت، 
وأسقطه  الكورونا،  وباء  حدث  الروائي  واستثمر  موضع،  من  أكثر  يف  الواحدة 
بوباء  هلا  التي ال عالقة  اخلاصة   من حياته  وانتقى شخصيات  الليبي،  الواقع  عىل 
ذ من العالقة العاطفية بني الشاب  الكورونا لتكون ناطقةً برؤاه وأفكاره، وفجأة، اختّ
الليبي  (عمر) والصحفية التونسية (ألفة ) وسيلة فنية، لتأسيس عامل يسوده احلب، 
الوحيد  احلل  بوصفه  واحلقد،  والعنف،  احلرب،  من  بدالً  والتفاهم،  والتسامح، 
للقضاء عىل وباء الكورونا من دون توفري األجواء  املالئمة لنجاحه. ممّا  أربك الرسد 

وأدّ إىل غياب  عنرصي الرصاع و املفاجأة. 
د،  منهجية الدراسة وخطتها املتبعة: ملا كانت لغة الرواية جتنح إىل التأويل  والتعدّ
فقد رأينا أن املنهج الوصفي التحلييل الذي ينتمي إىل املنظور التأوييل هو األنسب 
يف مثل هذه احلاالت من دون إغفال اجلوانب الفنية واجلاملية والداللية، آخذين يف 
النص يف  تفتح مغالق  ) والتي  التي حققها (بيريزيام  النقدية  االعتبار  اإلنجازات  
تعاليه، وفهمه، وتناصه، وتعالقه مع النصوص األخر. وذلك من خالل الرتكيز 
ن كلّ حمور مجلة من العنارص وهي عىل  عىل مهاد تنظريي وحمورين أساسيني، يتضمّ

النحو اآليت: 
مهاد تنظريي: توصيف الرواية . 

املحور األول: ( سيميائية العنوان وعالقته باخلرب الرسدي  ) . 
املحور الثاين: ( سيميائية  اجلسد وأهم متظهراته يف اخلطاب الروائي)  . 

توطئة: اجلسد سيميائيًا 
متظهرات اجلسد يف اخلطاب الروائي: 

ه. ثالثا - اجلسد املتيشء  أوال – اجلسد. . ثانيا - اجلسد املشوّ
ثمّ اخلامتة. 
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مهاد تنظريي: توصيف الرواية: 
تنتمي رواية ربيع الكورونا إىل أدب الوبائيات الذي ينهض عىل رصد العالقات 
اإلنسانية، وهو  أدب يعنى بالقطيعة واخلوف والقلق واملوت والرعب  الذي ينبثق 
منه أسئلة نشمُّ منها رائحة النزعة الفلسفية، حيث حياكي يف مضمونه رواية احلب 
يف زمن الكولريا للكاتب الكولومبي (غارسيل ماركيز) ١٩٦٥، ورواية الطاعون 
املدينة  حارس  رواية  من  تقرتب  وتكاد   .١٩٤٧ كامي)  ألبري   ) الفرنيس  للكاتب 

الضائعة للكاتب الفلسطيني (إبراهيم نرصاهللا) ٢٠١٨. 
ما أن تقرأ السطور األوىل من الرواية **، حتى تشعر بأنك قد تورطت يف إعادة 
ترتيب هذا العامل  الفوضوي؛ ذلك أن جتربة الررشاش اإلبداعية ال يمكن قراءهتا 
" عملية اإلحالة واالفرتاض  ينهض عىل  الرواية  بل جمازية، ألنّ عامل  قراءة عادية 
ا تطرح موضوعات وإشكاالت تتعلّق بتمثيل مضمون اخلطاب بناءً  واالستنتاج. إهنّ

 .١ عىل مقاطعه، وفقراته، وتصوير حمتواه، ومشكالت  تقنياته الداللية "
ا عىل قصة  وترشع الرواية بحدثها الرئيس من مطار بكني بالصني ليكون شاهدً
حب مجعت الشاب الليبي  ( عمر)  الذي كان يف بعثة علمية  للحصول عىل شهادة 
املاجستري من جامعة شنغهاي، إذ كان والده يعمل بالسفارة الليبية يف الصني، التقى 
عمر بالصحفية التونسية (ألفة)، التي كانت يف زيارة مع صديقتها ( سنية) لتغطية 
بانتصار  بينهام  العالقة  انتهت   بالصني.  الكورونا وانتشاره يف مدينة يوهان  حدث 
البطل  ك  إذ حترّ املوت، واحلرب، والعنف،  عامل احلب والتسامح واجلامل عىل عامل 
(عمر) بحرية تامة عرب مطارات العامل برفقة حمبوبته وشخصيات تونسية أخر بدءا 
ا بمطار ديب، ووصوالً إىل مطار قرطاج بتونس ذلك الفضاء  من مطار بكني ومرورً
الرواية حتى  بداية  من  الروائي  اهتامم  واستقطب  األحداث،  بمعظم  استأثر  الذي 
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هنايتها، حيث كانت البيئة التونسية مقر إقامته بعد األحداث الدموية التي تعرضت 
هلا ليبيا عام ٢٠١١. 

دة فضالً عن وجود دراسة مطولة  املتعدّ برؤاها  الروائي  ومتوج معطيات اخلطاب  
للناقد التونيس (حممد البدوي) تناول فيها كلّ عنرص من عنارص اخلطاب الروائي، وقد 
أمدت القارئ بكثري من املعلومات، ثمّ أعقبه  املؤلف ( الررشاش) بمقدمة  شكر وامتنان 

للشخصيات التي ساندته ووقفت بجانبه، وهي يف أغلبها تنتمي إىل البيئة التونسية. 
الغثيان لسارتر. و  اليوميات عىل غرار رواية  الرواية عىل تقنية رسد  هنض عامل 
التقريري  األسلوب   واستخدام  والتنظيم،  التقسيم،  الروائي بحسن  اخلطاب  متيّز 
ذي النزعة األكاديمية   الذي غلب عليه  احلبكة التقليدية األرسطية  وفق ( بداية- 
وسط- هناية)  باستثناء بعض املشاهد التي ختللتها الكوابيس واألحالم واهللوسة 
والتأويالت،  والتنبؤات،  التداعي،  من  سيل  عىل   انفتحت  والتي  والتشظي، 

واستعادة أحداث ماضية وأخر استرشافية الحقة. 
وسلّط املؤلف الضوء عىل صورة العامل السلبي اجلديد الذي فرضه وباء الكورونا 
ا، ونفسيًا يف مسقط  السلطوية سلوكيًا، وأخالقيًا، واجتامعيًا، واقتصاديً وإكراهاته 
رأسه طرابلس بليبيا مقارنة بالعامل اإلجيايب  يف العاصمة تونس، حتى كدنا نشعر بأننا 

يف املدينة الفاضلة. 
وهبذا نسج الروائي خيوط اخلطاب الروائي من سريته الذاتية والفنية  ال بصفته 
ا دالليًا، ال تكمن وظيفته يف إعالن خرب، أو رسد حكاية،  ا أيديولوجيًا بل خطابً خطابً
أو  الوحيدة  أو خيالية، صيغتها  نقل وقائع وقائعية  ثّمَّ  " قص قصة، ومن  وإنّام يف 

 ." املميزة ال يمكن أن تكون غري الداللية٢
خالل  من  الضدية  الثنائيات   تقنية  الروائي  اعتمد   حينام  ا  واضحً ذلك  ويبدو 
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املفارقة  الساخرة املمزوجة باألمل واحلرسة عىل  تدهور حال موطنه ليبيا، مقارنة  بام 
م عامل  ينعم به بلد اجلوار تونس  من أمن وأمان، وممّا ما يلفت االنتباه  أن الروائي قسّ
الرواية إىل فضائني خمتلفني: عامل موبوء، وعامل عفي. وكذلك الشخصيات، خضعت 
لثنائية ضدية تتناسل منها مفارقات ال حدّ هلا. مثل: الغنية/ والفقرية، اإلنسانية/ 
والالإنسانية، املتحركة/ والثابتة. وقد " مكنت هذه الثنائيات من أن نتبني الفروق 
بدا  إذ   الصمت/والصوت،  ثنائية:  الثنائيات،  هذه  ومن  والواقع،  املتخيل  بني  ما 
وحاجة  تواصل  ولغة  ورؤاها،  الشخصيات  مواقف  عن  تعبري  وسيلة  الصمت 

 .٣ رضورية الستمرار حياة املقهورين "
عىل  القارئ  يد  ووضع  الواقع  تعرية  هي  املفارفة،  هبا  تقوم  وظيفة  أهم  ولعلّ 
اخللل إلصالحه، هلذا كانت الرواية " أسمى حقل للحوادث احلسية، وأسمى بيئة 
تبحث فيها الطريقة التي يمكن أن تظهر لنا احلقيقة، أو التي يمكن أن تظهر لنا فيها، 
". يتجىل هذا املعنى حينام  بنى  املؤلف اخلطاب  وهلذا كانت الرواية خمترب القصة٤
الروائي عىل حدث جائحة كورونا (كوفيد١٩)  وتوابعه كإسقاط سيايس عىل  انتهاك 
جسد األمة العربية عامة، وما يتعرض له املجتمع  الليبي  خاصة، املثخن باجلراح، 
تداخلت  حيث  هويته،  وطمس  اإلنسان  آدمية  ومسخ  واالختطاف  واحلروب، 
أن  دون  من  واهلوية  والوطن  واألخالق  والدين  بالسياسة  الصلة  ذات  اخلطابات 
" وأصبح  سيميائية،  عالمات  إىل  الرسدية  البنيات  لت  وحتوّ اآلخر،  أحدها  يلغي 
 كرب كبنية  موظفة  عميقة،  بنية  وجود  من  الداليل  متاسكه  يستمد  الرسدي  النص 
للنص، وكذلك من وجود منطق رسدي ينظم العالقات بني الوحدات الرسدية كام 
  ٥ تبدو من خالل اخلطاب، أي من خالل العالقة بني القصة واملحكى واخلطاب "

النقاد  يتناوله  األدب،  يف  وثريةً  خصبةً  مادةً  الكورونا  فريوس  أصبح  وهكذا 
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واألدباء بشغف حثيث دون أن  يتمكنوا من الوصول إىل حل ناجع ودقيق لعالجه 
ليجد هذا الوباء ضالته يف فتك جسد اإلنسان واالستسالم ألوامره، ممّا يدفعنا إىل 
القول: إن احلرب، وكورونا ( كوفيد ١٩) وجهان لعملة واحدة هدفهام  التدمري، 
واخلراب، وإبادة العامل اإلنساين برمته. وهذا ما سنتعرف إليه عند تناولنا  الوحدات  

لت اخلطاب الروائي، وهي عىل النحو اآليت:  السيميائية  التي شكّ
املحور األول: ( سيميائية العنوان وعالقته باخلرب الرسدي  ) . 

احلديثة  والنقدية  األدبية  الرسدية  الدراسات   العنوان بحضور واسع يف  حظي 
معانيه،  واستجالء  النص،  ارتياد  من  متكننا  التي  األوىل  العتبة  بوصفه  واملعارصة، 
وفك رموزه، وفض عتمته. فالعنوان هوية النص وكينونته، وهو " كاالسم لليشء 
٦. لذا يُعدّ العنوان أول عملية  به يعرف، وبفضله يتداول، يشار به، إليه، ويدل عليه "
ل من خالل التفاعل السيميوطيقي، والعالقة بني البنية السطحية  إجرائية دالة، تتشكّ
والعميقة املثقلة بالدالالت والرموز، واألنساق اإلشارية املتوارية، وهوما يعني أن 
العنوان حقل داليل مستقل بذاته، ينحاز إىل لغة املفارقة، والتأويل واالنزياح، ويف 
مثل هذه احلاالت، لن يكون العنوان، " جمرد حتديد ملعنى، إنه حالة  وعي فلسفي، 
ال تر املحدد بشكل مبارش، بل حاالت رمزية، حتتوي عىل أرسار اإلنسان الثقافية 
املفاتيح  امتالك  الكشف عنها من خالل   واالجتامعية والدينية، وهي أرسار جيب 
٧ . فبدون التأويل ال يمكننا معرفة احلقيقة أو فك لغز  العنوان،  الرضورية للتأويل"
د العامل السيميائي اإليطايل ( إمربتو إيكو ) عىل أمهية التأويل يف قوله: " إن  وقد شدّ
التأويل يمثل صياغات جديدة لقضايا فلسفية ومعرفية، وأن االعتدال يف التأويل 
أو التطرف ال يتم تفسريمها عىل أساس ما يقوله النص، إذ جيب البحث عام هو أعم 
وأشمل عرب العودة إىل وقائع هلا عالقة بموقف اإلنسان من العامل، واهللا، واحلقيقة، 

 .٨ واملعرفة واحلضارات، والثقافات "
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لت عتبة العنوان الرسدية إىل عالمة سيميائية،  وعىل وفق هذا املنظور، فقد حتوّ
"نظام سيميائي  ختتزل التجربة اإلبداعية برمتها، هلذا يمكن النظر إىل العنوان بأنه 
شفرته  فك  وحماولة  دالالته،  بتتبع  الباحث  تغري  رمزية   وأخر داللية  أبعاد  ذو 
ووقفت  ثنائية،  تناقضية  ببنية  تيش  إشكالية  إشارية  الفتة  محل  حيث   ،٩ " الرامزة 
ا لقبول  ا حقيقيًا جيمع  بني اليشء ونقيضه لزعزعة عقلية القارئ متهيدً املفارقة حماورً
العنوان يشري إىل حكاية  الكورونا، وكأن  التي فرضها وباء  التغريات والتحوالت 
يف  املضمون  هذا  يتجىلّ  إذ  معرفتها،  عىل  وحتثّه  القارئ،  فضول  تثري  معروفة،  غري 
م نفسه بصفته عتبة النص، فإنّه باملقابل ال  الرأي القائل: " إن العنوان وإن كان يقدّ
ا متفصل حاسم يف التفاعل  يمكن الولوج إىل عامل النص إال بعد اجتياز هذه العتبة، إهنّ
ا لقراءة النص، وحينام  ا حمفزً مع النص، فالعنوان عندما يستميل القارئ، يكون ترياقً

 .١٠ امًّ يفيض إىل موت النص وعدم قراءته" ينفر القارئ من تلقي النص، يكون سُ
بام  سيميائيًا  ا  توظيفً العنوان  الفتة  توظيف  يف  الروائي  نجح  فقد  وعليه،  ولذا، 
بوصفه  الرسد  مشاهد  معظم  عىل  نفوذه  بسط  الذي  املفارقة  أسلوب  مع  ينسجم 
ا، ينظر إىل األساليب العادية باستعالء وترفع، ويرحل بعيدا، ويتم  ا " متفوقً أسلوبً
ز بنية  ١١. وإذا نظرنا إىل البناء الرتكيبي لعبارة العنوان، سنجد أنه يعزّ يف دوائر عليا"
م العامل إىل عاملني خمتلفني: عامل يسوده احلب، والتسامح، والسالم.  املفارقة، ويقسّ
وآخر مفعم بالكراهية  واإلقصاء، وفقد األحبة  واألعزاء، إذ ال جمال لقراءة الكلمة 
يف حدّ ذاهتا، ألن الكلمة " يف األساس هي إحياء أو جماز، واملعرفة الرسية هي معرفة 
أن كلّ سطر خيفي  يتخيل  أن  القارئ   يقوله، وعىل  ما  يعرف  فالروائي ال  عميقة، 
 .١٢ داللة ما، وأن التعرف إىل مقصدية النص هو التعرف إىل اسرتاتيجية سيميائية "
واملوضوعات  الرسدي،  اخلرب  معامل  عن  اإلفصاح  يف  العنوان  يرشع  وهكذا، 
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التي ترتبط به من خالل املؤول، واملوضوع الذي ينطلق من توليد بنيات استعارية 
املنتجة  السنن وامليكانزمات   " يتولد عنه ملعرفة  بام  جديدة من موقع تسمية اليشء 
ا  واضحً ذلك  يبدو  إذ    .١٣ " االجتامعية  احلياة  من  متعددة  مناطق  داخل  للداللة 
حينام هنض العنوان عىل تركيب استعاري، وقرائن توصيفية غري تقليدية تنتمي إىل 
البناء النحوي اإلضايف الذي خيلو من الفعل. وهو تركيب قابل للنفي واإلثبات يف 
ا بالنسبة للقاعدة التوليدية،  آنٍ واحد تتحكم فيه القاعدة التوليدية والتحويلية، أمّ
والثاين   ،- ربيع   – نكرة  األول،  اسمني:  بني  عالقة  عام  بشكلٍ  اإلضافة  فعالقة 
ل من نطاق القدرة  ا تعني حتوّ القاعدة التحويلية، فإهنّ ا  أمّ  " – معرفة، - الكورونا 
التوليد والتحويل  التعقيد الذي جيمع  الكامنة، إىل نطاق القدرة املستخدمة، وهذا 
لصياغة مركب لغوي ال يقوم بذاته، إنام يتعلق بسواه، ويلعب دور عالمة تضاف 
١٤  يمكن توضيح هذا املعنى يف  إىل العالمات اللغوية بام يمنع التلقي املجاين هلا "

الشكل اآليت: 
العنوان: ربيع الكورونا

املضاف: 
دال ١ ( ربيع – نكرة )

املضاف إليه
دال٢( الكورونا- معرفة )

املركب اإلضايف
( مضاف + مضاف إليه )

العالمة
مدلول٢مدلول١

املوت ( الصمت )احلياة ( الكالم )
د العنرص الذي يريد املؤلف  – حيدّ –ربيع  " ( فاملضاف     وعىل وفق هذا املنظور، 

الرتكيز عليه، 
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د احلقل الداليل الذي يثريه هذا العنرص يف  ( واملضاف إليه -الكورونا - ) حيدّ
١٥ ذهن املتلقي"

ويف مثل هذه الرتاكيب اإلضافية، يمكن فهم العنوان من خالل األرضية التي 
يوفرها السياق. فلو استبدلنا كلمة بأخر الختلت مقصدية املؤلف واختلف املعنى. 
فلو قلنا ربيع احلياة  أو ربيع العمر بدالً من ربيع الكورونا، الختلف املعنى. فربيع 
الكورونا يعني: الوهن والضعف والعزلة والبعد والوحدة، والصمت والوحشة. 
اإلطار،  هذا  واحلياة. ضمن  واجلامل واحلب،  القوة  يعني:  العمر  أو  احلياة   وربيع 
أصبح للعنوان " موقعان سيميوطيقان: موقع تؤسسه نصيته املستقلة كعنوان، وآخر 
" وهكذا،  ١٦ يؤسسه عمله املعنون به  إذ خيصصه أو يفرسه يف كلّ حلظة من حلظاته"
ومنح  اللغة  تشكيل  إعادة   " يف  الروائي  موهبة  أمام  ا  واسعً املجال  العنوان  يفتح 
اللفظة املفردة معاين جديدة مستمدة من ذلك االقرتان املدهش بني لفظتني منقولتني 
ا يف إطار االستعارة الفاعلة، ويبدو  من عاملني خمتلفني، يكون وقع هذا االقرتان ظريفً

  ١٧ غريبًا ومستهجنًا فيام سواها "
ا فصل الربيع املرتع بالنضارة واجلامل،  وعليه  استعان املؤلف بالطبيعة، مستحرضً
واحلب، وهو يعيش أجواء القطيعة واالغرتاب واحلروب والفقر واملرض بغية " حتويل 

  ١٨ داللة اخلطاب من احلديث عن اليأس القاتم إىل احلديث عن األمل والتفاؤل"
هلذا، تفنن خميال املؤلف يف استنهاض صورة استعارية  للتحوالت التي فرضها  
ا إىل االحتامالت واالفرتاضات، واختالف وجهات النظر حول   هذا الوباء   مستندً
اجلهة املسؤولة، ومن ثّمَّ عدم وضع أية خطة لتجاوز هذه األزمة، وعدم معرفة كينونة 
هذا الوباء القاتل أو هويته، ممّا يدفعنا إىل القول، لقد ظهرت " كلمة احلب وكأهنا 
أفرغت من حمتواها الداليل، لقد كفت أن تعني شيئًا، مثلها مثل الكلمة املكملة هلا ( 
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١٩. وللتدليل عىل ذلك، آثرنا أن نسلّط الضوء عىل أهم البنيات الرسدية  كراهية )"
إذ  العنوان،  بوتقة  يف  تنصهر  والتي  الكورونا،  جلائحة  إشاريةً   ا  رموزً حتمل  التي 
استثمر املؤلف أهوال يوم القيامة ليسقطها عىل أحوال الناس يف العامل اجلديد بعد 
الكورونا، وهي يف أغلبها تثري اخلوف والفزع واهللع كام يف سورة ( الزلزلة ) من باب 
املامثلة يف التوصيف. فنقرأ: " أصيب البرش يف خمتلف أنحاء العامل باخلوف والذعر، 
أثقاهلا،  وأخرجت  زلزاهلا،  زلزلت  األرض  بأن  وانتاهبم  واهللع،  الرعب  ومتلكهم 
الدول،  بني  احلدود  فأغلقت  أخذهتم،  قد  الصور  يف  النفخ  ساعة  الصيحة  فكأن 
وفرض حظر التجول، ولكن من غري جدو، حيث انترش الوباء يف أغلب أنحاء 
٢٠. لعلك   العامل مع عدم وجود أدوية فعالة لعالجه، وال لقاحات مناسبة لتالفيه"
تالحظ  العالقة الوطيدة بني البنية الرسدية احلارضة  يف النص، والبنية الرسدية الغائبة 
يف النص القرآين، واستخدام األلفاظ  واملعاين التي تبث الرعب، وهذا النمط من 
االقتباس " يعرف بتناص التآلف وظيفته التطابق بني داللة النص، وداللة املصدر 
ويف   .٢١ مواقفه" وتوكيد  معانيه،  تقوية  و  هلا  مؤازرة  داللة  إنتاج  وحماولة  القرآين، 
موضع آخر من الرسد، يلتقي مفهوم العنوان – ربيع الكورونا – مع املعنى الفلسفي 
ا يف حقيقتها  تعني التأويل  الوجودي  الذي يبدو يف  عالمات الدهشة والغرابة ألهنّ
إىل معنى  للتعرف  الذي يسعى  التساؤل  العامل من خالل  "  أي توجه معريف نحو 
٢٢. فها هو الفيلسوف  يشء ما، يلقاه اإلنسان يف خربته احلية، وعامل جتربته املعيشة "
والالمباالة، وكيجارد  عبثيته  إال من خالل  العامل   ير ( ال  كامي  ألربت  الفرنيس 
يعلن عن كراهيته الشديدة للعامة، وير السبيل إىل احلقيقة هي العزلة، وال يقل 
، أما سارتر،  رضاوة عنه نيتشة، الذي حيتقر األغلبية لتكون مستعبدة للسلطة دائامً

فيصف اآلخرين باجلحيم ) ٢٣. 
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 وعىل وفق هذا السياق، يتبادر إىل أذهاننا  السؤال التايل: أمل تستعبد الكورونا 
الكهوف  زمن  إىل  اإلنسان  الكورونا  تُعد  أمل  ؟  عليه  سيادهتا  لتفرض  اإلنسان 
اجلسدي،  واالبتعاد  العزلة  وإكراهات  سلطتها  الكورونا  تفرض  أمل   ؟  واملغارات 
والنفيس واالجتامعي واالغرتايب  ليكون الصمت وتكميم األفواه سيد املوقف من 
أمل يتمفصل االنفصال، والقتل، والبطش  للـ(كاممة) ؟   السيميائية  العالمة  خالل  
من خالل سيميائية اليد ؟  وهي يف جمملها مواصفات ال ختلو من النزعة  الفلسفية 

الوجودية وما أفرزه هذا الوباء من عالمات نفسية وعبثية عىل حياة البرش. 
ا من   ا للكتابة، متخذً  ومن جهةٍ أخر تتجىل رؤ أخر إذ يصبح الوباء دافعً
األدب وسيلة لتناول ما عجز عن إجابته العلم، فيطرح  املؤلف مجلة من التساؤالت 
ا واسعةً أمام القارئ للبحث  التي تفتقر إىل املعرفة احلقيقية اليقينية  لكنها تفتح آفاقً
وطرحت  املنشأ،  وسؤال  كورونا  عنوان  حتت  مقاالً   كتبت    " فنقرأ:  احلقيقة  عن 
تساؤالت عديدة عن  مصدره، وأسباب تفشيه، وانتشاره هبذه الرسعة، وهل هو 
طورته  نفسه،  اإلنسان   صنع  من  أنّه  أو  للبرش؟!!  وتعاىل  سبحانه  اهللا  من  عقاب 
سياسية  انتصارات  لتحقيق  اجلديدة   البيولوجية  احلروب  من  كرضبٍ  خفية  أياد 
هذه   إىل  البرش  بعض  وصل  هل  متعجبًا:  أتساءل،  وعليه  واقتصادية؟  وإعالمية 
القارئ  يفرغ  أن  ما   .٢٤ " ؟  اهلمجية واالنحطاط األخالقي  القصو من  الدرجة 
د اإلجابات وتنفتح أبواب التأويل عامّ حدث  من قراءة هذه التساؤالت حتى تتعدّ
وحيدث ليقع الناس بني مصدق ومكذب من شدة هول احلدث دون  إجابة شافية، 

ومعرفة حقيقة هذا الوباء املجهول القاتل ملعاقبة املسؤولني عنه. 
التي  الكريم  القرآن  بعينها من  آيات  اقتباس     وهكذا فقد عمد الررشاش عىل 
ا  كر هبا كاشفً حتمل رموز الفزع واخلوف واهللع  املستمدة من أهوال يوم القيامة ليذّ
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مالمح عامل الكورونا املرعب من دون الوصول إىل إجابة، فكلّ ما هنالك من أسئلة 
ا سيميائيًا. ويف الوقت نفسه  استنكارية تفرسّ الفكرة التي يقوم عليها العنوان تفسريً
ا، ينطوي عىل الشعور باالحتجاج والسخرية والرفض  ا استنكاريً ل استفهامً " تشكّ
والمنطقية هذا الكون الذي يفتقر إىل املنطق أو التنظيم أو اإلقناع، وهو وجود عبثي 
العرص  اإلنسان يف  منه  يعاين  الذي  والعبث  إىل حالة من االغرتاب،  اإلنسان  يدفع 
الوجود  أو  احلياة،  أو  باملوت،  إحساس  ثمة  ليس  الواقع  هذا  وأمام   .٢٥ " احلديث 
ا، وهي الصورة التي تنسجم مع صورة العامل اليوم، إذ  ما دام كل يشء  أصبح مباحً
أرخى الوباء سدوله ليفرض سلطته عىل البرش كافةً ليعيش كلّ إنسان يف خمبئه منعزالً 
عن اآلخر، وليس له  إال أن يمتثل ألوامره. إذ  " مل يُعدّ للبرش موطن سو البيت 
أقفاصها  يف  البقاء  عىل  العصافري  ترغم  كام  مرغمني  فيه  حبسوا  البيت)،   ) الصغري 
الناس   ، ختلو من سكاهنا، وختتفي  ا حينام تصبح املدن  موحشةً -ويزداد األمر سوءً
من شوارعها   لتتحول إىل مدن  أشباح -  " فخلت املدن الكبرية من أهلها، وأقفرت 

 .٢٦ ا موحشةً " املدن اجلميلة من روادها (. . . ) وصارت الشوارع قفارً
م يف مصريه وال جمال  عند هذا احلد، يصبح اإلنسان رهينًا لفريوس قاتل، يتحكّ
أمامه سو انتظار قدره، وما فقد األحبة واألعزاء إال بعض نتائجه. " أخربين والد 

 .٢٧ ألفة بأن سنية رفيقة ابنته قد تغلغلت يف ظلامت هذا الوباء اللعني "
ويف ضوء ما سبق، فوباء الكورونا يرمز  إىل القتل والعنف واإلرهاب والسلطة، 
لذا جنح املؤلف إىل األسلوب الفلسفي، واعتمد الرؤية الفردية للبحث عن احلقيقة 
يف عامل يفتقر إىل القيم األخالقية واالجتامعية، والدينية، واإلنسانية. ممّا جيعلنا  نميل 

إىل رأي الفيلسوف سارتر يف قوله: 
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" حينام يفقد اإلنسان كلّ يشء، ومل يعد يستطيع أن ير يف أفعال اآلخرين إال 
ا عليه، فتفقد احلقيقة مغزاها، ومل يعد من يقوهلا، أو يعضدها إال يف  اعتداءً صارخً
مل جتد  الواقع  هذا  وأمام   .٢٨ واجلنون" اهلذيان  عامل  أعني  الواقعي،  عاملنا  عامل غري 
عىل  يقوم  الذي  الروحاين،  احلب  خالل  من  السوية  العالقة   سو أمامها  الذات 
ا  احلوار والتسامح، والتفاهم لتغيري الواقع، وهو ما أوقعها يف مزالق عدة أمهها: إهنّ
ظلت أسرية عاملها اخلاص، منطوية عىل نفسها، فال تفكري يف وباء الكورونا إال من 
خالل عالقتها اخلاصة. ومل ترتجم رفضها للقيم السائدة إىل موقف، أو فعل يذكر، 
إذ حتكمت  العالقة  العاطفية يف سري الرسد وتطور احلدث، وحركة الشخصية سلبًا 
د،  ويتمدّ ينترش  واالغرتاب،  واملوت،  والعنف،  والقتل  الوباء،  يزال  وما  ا،  وإجيابً
 عىل جثث البرش، وهكذا  فتحت السيميائية املجال  لتأويالت وعالمات  ويتغذّ
املحبة،  يسوده  جديد  عامل  لبناء  عنها   العميقة  املؤلف  رؤية  عن  أفصحت  عديدة 
ولعلّ هذا ما يفرس الثنائية التي بني عليها العنوان. ( ربيع الكورونا ) احلياة/ املوت. 
، ال تبوح بكلّ يشء من دون سرب أغوار النص  ومع ذلك، تظلّ بنية العنوان خمتزلةً
وحتليله، فيختفي  الكثري من املعلومات التي  نجهلها  الستنطاق مجالياته، وتعاليه 

األسلوبية، والسيميائية  والداللية . 
املحور الثاين: ( سيامئية  اجلسد وأهم متظهراته يف اخلطاب الروائي ) 

توطئة: اجلسد سيميائيًا. - 
  أفضت الدراسات السيميائية إىل تغريّ واضح وملموس يف رؤيتها للجسد ففي 
ا  ا بالتابو واملحذورات، وممنوعً ا ومهمالً ومقيدً الوقت الذي كان فيه اجلسد مهمشً
ا ثقافيًا ومعرفيًا وتواصليًا،  من البوح واللغة، و تقترص وظيفته عىل املتعة، أصبح نسقً
لغته   عن  ا  معربّ وطموحاته  وتطلعاته  حركته،  حرية  خالل  من  قيمته  يكتسب  إذ 
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" فاجلسد هو اهلوية التي هبا نعرف، وندرك، ونصنّف،  ومغامراته من دون حرج  
ا، وليس غريبًا أن نلج يف احلديث عنه،  التي ختون نوايانا األكثر رسً الواجهة  وهو 
ونتغنى بجامله، وننصت إليه يف قوله وفعله، ويف جده وهزله، ويف سكناته وحركاته، 
 .٢٩ وهنتم به حني يصحو، ويغفو، وينشط ويكسل ويتأمل، وينتيش ويذبل وينتهي "

  وهبذا يدفعنا هذا املنظور إىل البحث عن متثيالت اجلسد يف املتخيل الروائي، 
وعرصه.  جمتمعه،  لصالح  وظّفه  وكيف  سيميائيًا،  اجلسد  ملفهوم  املؤلف  ورؤية 
٣٠ فاجلسد  " د هوية اإلنسان، واملكان الذي يرتبط به.  " الصورةَ التي حتدّ بوصفه 
خمالفة  رسدية  بمدونة   ( (الررشاش  انفرد  لذلك  لإلنسان،  الوجودية  اهلوية  هو 
ل فيها اجلسد إىل قيمةٍ ثقافيةٍ إنسانية،  للمألوف والسائد  ليؤسس ثقافةً جديدة يتحوّ
وإنّام يتجىل هذا املضمون حينام يُفصح اجلسد عن متظهره اخلارجي بلغة تعربّ عن ( 
وكينونتنا،  إنسانيتنا،  ترتسم  عام  املعربة  بأسامئنا  ناطقة  وإشاراته  وإيامءاته،  حركاته 
موضع  املفارقات:  موطن  فجسدنا  جسدنا.  هي  وهويتنا  جسدنا،  هو  ووجودنا 
اآليت واملنرصم، واجلديد والقديم، والطفولة والشيخوخة، والفرح واليأس، واألمل 
واألمل، واملستور واملكشوف، واألنا واآلخر، والظاهر والباطن، كل هذا أنا وأنت 

 ." ا، ألننا كلنا جسد٣١ بل نحن مجيعً
  وعىل وفق هذا املنظور ال يمكننا احلديث عن اجلسد كتلة واحدة، فهو يتألف من 
أطراف، ولكلّ طرف لغته، وإيامءاته، وإشاراته اخلاصة التي تيش بموقف، أو فعل، أو 
إشارة دالة، وبخاصة تعابري الوجه الظاهرة واخلفية القابلة للتأويل، والتفسري، والتخمني، 
فلغة اجلسد هي " الفعل بال كالم، والفعل تتابع يف تغريات الوجه واإليامءات، وحركات 
اليدين والرجلني، وأوضاع اجلسم تستخدم هذه العنارص استخداما ختيليا لقول معني، 

٣٢ أو توصيل يشء ما، يتعلق بالشخصية أو باحلدث، أو باملوضوع"
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االستناد  يمكننا  اآليت: هل  السؤال  أذهاننا  إىل  يتبادر  املنظور،  هذا  وفق   وعىل 
إىل  الرؤية التقليدية للجسد يف ظل املستجدات اآلتية ؟. ال يمكننا اإلجابة عىل هذا 
تتبعنا لصورة اجلسد  النص، وفك طالسمه، ومن خالل  السؤال دون سرب أغوار 
يف اخلطاب الروائي، تبنيّ لنا أن املؤلف نظرةً أخر للجسد، إذ أسقط حدث وباء 
واحلروب،  والفساد،  والدم،  بالفقر،  املنهك  الليبي   الواقع  عىل  القاتل  الكورونا 

والتهجري ممّا جعل  اجلسد يعيش يف متاهة، ال يعرف هوية حمددة له. 
ردّ فعل لتغييب اجلسد ودونيته، وإعادة صياغته من   من هنا، جاء هذا النص كَ

جديد ودوره يف الوجود اإلنساين. 
 متظهرات اجلسد يف اخلطاب الروائي: •

أوال- حتوالت اجلسد. 
هو  وممّا  ليسمو،  يرتقي  جتعله  التي  الروحية  بالعالقة  يرتبط  الذي  اجلسد  هو 
جدير باملالحظة أن كاتبنا، ابتعد عن األلفاظ التي ختدش احلياء، واقرتب  من احلب 
يزينها  والوداعة،  اهلدوء  عليها  يغلب   (  .  .  .) هيفاء  "كانت  قوله:  يف  كام  الصويف 

 .٣٣ اخلجل، تبدو زاهية كفراشة الربيع "
استثمر املؤلف أمجل فصول الطبيعة وهو الربيع ولوازمه، وهبذا شبّه الـ(هيفاء) 
بفراشة الربيع  وهي تتنتقل من زهرة إىل أخر  برشاقة وأمان واستقرار وحرية، 
يف  واجلامل،  والسعادة  احلياة،  عىل  الدالة  الربيع  بإيامءات  اإلحساس  هذا  ومزج 
صورة استعارية مرئية متزج بينها وألوان الفراشة الزاهية املفعمة باألجواء الصوفية 
الرحبة، ونحن هنا ال نشغل أنفسنا باملحموالت التوصيفية، وإنام ما هيمنا مدلول 
هذه األوصاف التي تتوحد فيها الـ(هيفاء) بالطبيعة، ويكون للجسد طهارة ونقاء 
كام للطبيعة نقاء وطهارة، وألن " اجلسد حني يدخل عامل الكتابة، ينفلت من معناه 
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املعجمي املنغلق إىل دالالت احتاملية مضاعفة، يفرضها السياق، وتفرضها القرائن 
املصاحبة املنفتحة عىل قنوات حمايثة، تتحول وفقها أعضاء اجلسد إىل كائنات مكتنزة 

 .٣٤ بالتحوالت الداللية املتشعبة، والتي تغني الرسد وتنميه "
    يتجىل هذا املعنى  بوضوح عندما خيتلط احللم باحلقيقة، وتنبثق صورة اجلسد 
من املخزون الثقايف والداليل ملعاين احلب الروحاين يف رشيط من الالوعي السوريايل، 
حيث خيربنا الرسد عىل لسان راو عليم، وبضمري الغائب بمكنون الشخصية الداخيل، 
دون أن نسمع  صوتٍا هلا، وذلك عندما أصيب البطل (عمر) بوباء الكورونا، ودخل 
غرفة اإلنعاش " وأخذ هيذي، ويتمتم باسم املحبة، وهو فاقد للوعي، وهذا يعني أن  
جهاز مناعته قوي بسبب حمبته التي من شأهنا رفع معنوياته، وأظنه سيقاوم، ويتعاىف 
وجماهبته،  كورونا  فريوس  منازلة  من  سيمكنه  الذي  السالح  هو  فالعشق  ألجلها. 

 .٣٥ وقوة هذا السالح تكمن يف رغبة االستمرار يف احلياة "
إنَّ أهم ما يلفت االنتباه يف املشهد السابق، أن التقارير التوصيفية قد وردت عىل 
لسان الراوي املوضوعي، وليس عىل لسان الشخصية نفسها، وأن أغلب األفعال قد 
وردت بصيغة املستقبل القريب التي تبدو يف استباق لإلعالن عن حكاية مل تكتمل 

عنارصها بعد. وتسعفنا العبارة 
( العشق هو السالح. . . ) أن الراوي هو نفسه املؤلف، وأنه ال يسعى إىل العالقة 
ا وفعاليةً  من املحبة نفسها، هلذا جاءت  يف حدّ ذاهتا بقدر سعيه إىل العشق األكثر تأثريً
الرواية بلسان هو، بدالً من أنا ربام " ألن فرص احلديث عن النفس معدومة يف مثل 
ل القاص باستقراء األفكار الداخلية هلذه الشخصية،  هذه املواقف املتأزمة، لذا تكفّ

 .٣٦ وعرضها عىل املتلقي برؤيته هو"
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   ويف موضع آخر من الرواية، ينبثق اجلسد  من خالل  التشبث باملحبة الصادقة 
وكأهنا قدر ومكتوب وال مفر منها إال باملوت. " وكأين بالقدر قد ساق ذلك الوباء، 
وأنزل تلك اجلائحة لتولد من رمحه  قصة حمبة جديدة، لتذكر اإلنسانية بقصص الصدق 
٣٧. ما يلفت االنتباه هنا، أن البطل يعلن عن أن عشقه لـ ( ألفة) التونسية  " والنقاء 
أية إشارة زمنية أو مكانية، ممّا يدلّ عىل ديمومة  قدر ومكتوب، لذا خال املشهد من 
اخلاص،  بعاملها  انشغاهلا  بقدر  الوباء  بخطر  وعي  عىل  الذات  تعد  مل  لذا  حضوره، 
ونجد املؤلف يستحرض مفردات جتربة روحانية آنية، يتوحد فيها العاشق باملعشوق 
ويفيض الوجد بالكلامت الدالة عىل الصدق يف ذكر نقاء املحبة. ألن  حضور املحبة  
ا حقيقيًا له. يتمثل ذلك  حينام تروي الشخصية حكايتها بنفسها  وهكذا  يمثّل حضورً
" يتكلّف راوي قصة اخلطاب باحلكي بضمري املتكلم، وهو حييى قصته الذاتية، إنه  
ذات الرسد، وموضوع حيكي لنا قصة هو بطلها وحمورها. فهو الفاعل الذايت كصوت 

رسدي، يقوم برتهني خطاب قصة من خالل ضمري املتكلم "  ٣٨. 
    وملا كان اجلسد  يستند إىل احلب الروحي الصويف فقد اعتمد التعبري عنه باللغة 
اإلشارية التي ترتبط بالداللة اإليامئية اخلفية التي ال يمكن البوح هبا " كانت أيقونة 
شوق، وعىل الرغم من ذلك مل أجرؤ عىل البوح هلا بمشاعري، فكلاميت خجولة "٣٩. 
تستقطب  معينة  بصفات  انفراده  من  سموه  يكتسب  فاجلسد  الرؤية  هذه  وفق  وعىل 
اهتامم اآلخرين، وعليه تصبح وظيفة اللغة اإلخفاء وليس املجاهرة يف العرف الصويف. 
ولعل الروائي هنا يعيد صياغة اجلسد من جديد ليصل به إىل  درجة كبرية من 
  العلو واالرتقاء ويف مثل هذه احلالة يكون اجلسد عبارة عن " وعي فلسفي ال ير
واالجتامعية،  الثقافية  اإلنسان  أرسار  عىل  حتتوي  رمزية،  حاالت   سو د  املحدّ يف 
 .٤٠ وهي أرسار جيب الكشف عنها من خالل امتالك املفاتيح الرضورية للتأويل "
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فالعشق، والفرح، واالبتسامة، والرقة  والصوت، هي املدخل األساس للكشف عن 
ا من هذا املنظور، مل جيد املؤلف  مواصفات اهلوية الثقافية اإلنسانية للجسد، انطالقً
أمامه سو االستعامل اخلارجي للسان من خالل  وظيفة اللسان واحلاسة السمعية: 
" أبلغي (ألفة) بأن عمر يؤمن بأن الربيع سوف يزهر، ولن يدوم ربيع الكورونا٤١

بلغة  الفعل  تكون وظيفة  أن  ) اليمكن  اإلبالغ    ) الدالة عىل دعوة  اإليامءة  إن   ."
آمرة، وإنام إبالغ رسالة مفعمة بسلسلة من التوقعات املحتملة ببناء عامل  جديد خال 
من  الوباء وعالماته، ولكن ال  يمكننا التنبؤ بام يمكن أن يفعله البطل لتجاوز هذه 
األزمة. هلذا استخدم الروائي تقنية التكرار للفظ الربيع الذي حيمل عنوان املدونة 
بوصف   الرسد  من مشاهد  ر يف كل مشهد  تتكرّ تكاد  منه الزمة   الرسدية، وجعل 
الربيع  الذي يرمز إىل املحبة، من هنا تنبثق العالقة بني اللفظ واإليامءة، وهذا يعني 
االجتامعي  باالستعامل  االرتباط  أشد  مرتبط  للسان  االجتامعي  االستعامل  أن   "
للجسد، فاللسان األصيل املتجذر يف وجدان الفرد له أيضا جسد أصيل يقابله٤٢". 
منهام  وكل  متقابلتني،  وظيفتني   خالل  من  املستقبيل  الفعل  الراوي  يقدم  هنا   من 
خاص  ربيع   األول،  ربيعني:  إىل  الربيع   يقسم  إذ  لآلخر.  مناقض   بفضاء  ترتبط 
بالطبيعة، ويرمز إىل مجيع املقومات اجلاملية  النفسية، والفكرية، واجلسدية. والثاين، 

ربيع خاص بوباء الكورونا، يومئ بالنقيض. 
وجدير باملالحظة، أنّ الروائي يبني عامل الرواية عىل ثنائية اإلثبات والنفي منذ 
ألن  له،  قيمة  ال  املستقبل  فعل  فإن  هلذا  بالعنوان.  ا  بدءً النص  من  األوىل  الصفحة 
ذلك  يتجىل  إذ  بل مجاعية،  فردية  يقترص عىل جهود  املؤلف ال  يريده  الذي  التغيري 
احلبيب  اسمه  أيب   " قوهلا:  يف  هويتها   عن  التونسية  الفتاة  تكشف  حينام  بوضوح 
الطرابليس، من مدينة صفاقس، وهو من أصول ليبية، . . . أما الشاب الليبي عمر 
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العلواين، ولد يف مدينة طرابلس كان  ليبي اسمه خمتار  . أيب   . فيعرف نفسه قائال. 
اخلارج  يف  عدة  ليبية  سفارات  يف  وعمل  الليبية،  اخلارجية  يف  املكانة  رفيع  ا  موظفً

 .٤٣ آخرها سفارة ليبيا يف الصني "
وضمن هذا اإلطار، فقد جنح الروائي يف أوصافه للجسد  إىل الطبيعة، برائحتها، 
وأزهارها، وربيعها، ونقائها، وصفائها، وطهارهتا ليصل باجلسد إىل مصاف األنقياء، 
يف ضوء هذا القول  ينفتح  اجلسد  عىل أشكال عديدة رأينا أن نقترص عىل أمهها مثل: 

الطبيعة، واهلوية، والوطن، والتاريخ، والرتاث. 
ه:  ثانيا - اجلسد املشوّ

هو كلّ ما يسلب اإلنسان مقوماته اجلاملية كأن يفقد عينه، أو تبرت يده، أو رجله أو 
أي عضو من أعضائه من جراء التعذيب، والعنف، والرضب، واالعتقال، والسجن، 
والفوىض  والتهجري،  احلروب،  زمن  خاصة   للقوة  املفرط  واالستخدام  والتهجري، 
الواحد.  الوطن  أبناء  والفتن لتصبح  ظاهرة  االنتقام والغل والكراهية متفشية بني 
والقوة  ا،  حقدً الضعفاء  نفوس  يف  األقوياء  يثريه  الذي  اخلوف  يصبح  عندما  أي   "
ا، فحال الضعفاء مع األقوياء هو كحال احلمالن الصغرية  التي يامرسوهنا ضدهم رشً
٤٤، وإذ يتجىل ذلك بوضوح يف  مع الطيور اجلارحة الكبرية أو الوحوش الكارسة "
املشهد اآليت: " هالني كثرة املرىض الليبيني ووجودهم يف املصحة بأعداد كبرية، ولكن 
أهنم  األمر  والغريب يف  مبتورة،  أطرافهم  الزهور  الصادم هو وجود شباب يف عمر 

 .٤٥ جيلسون مع بعضهم، ويتحدثون، وكأهنم مل يكونوا أعداء يف جبهات القتال "
ر اجلسد املشوه  إنَّ أهم ما يلفت االنتباه، أن املؤلف يدمج الكراهية باحلب ويصوّ
الوطن  أبناء  بني  طرابلس  عىل  احلرب  ذاكرة  واستدعاء  عنه،  املسكوت  خالل  من 
اجلسد  تشويه  يف  ليس  فاعالً  ا  إسهامً أسهمت  مؤملة  آثار  من  خلفته  وما  الواحد، 

فحسب، إنام يف تشويه جمتمع بأكمله.
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تثري  وحكايات  موضوعات  عىل  تنفتح  املبتورة  اجلسد  أجزاء  من  جزء  كل  إنّ 
وعن  معناه  عن  يبحث  قول،  مناسبة  القتل   " فيها  يبدو  واالستغراب،  الدهشة 
دالالته، إنه إعادة تأليف لواقع ظهر اندراجه التتابعي غري منطقي غرائبيًا مستحيالً  
ل رسدها عىل تلك الطريقة وسيلةً لفك طالسم  من أجل استعادة جتربة مريرة، يشكّ

 .٤٦ الواقع وولوج أرساره "
عن  احلديث  بقدر  ه  املشوّ اجلسد  عن  احلديث  هيمنا  ال  املنظور  هذا  وفق  وعىل 
املبتور  إيامءاته ودالالته، وما يثريه من تأويالت عديدة حيث يمثّل غياب الطرف 
حضور اهلوية القاتلة التي تقوم عىل القبلية والتعصب البغيض ممّا أد إىل خلخلة 
وكأهنم  ويتحدثون  بعض  مع  جيلسون   ) عبارة  ومتدنا  وتراجعها،  الوطنية  اهلوية 
العنف  عن  خيربنا  فالروائي  احلكاية،  بجوهر   ( القتال  جبهات  يف  أعداء  يكونوا  مل 
التقارب  عن  يبحث  نفسه   الوقت  ويف  الشباب،  هؤالء  أجساد  وتشويه  والقتل 
أن اخلوف  يدلّ  ممّا  الضدية،  الشخصيات  العالقات بني  تبادل  واملصاحلة، و كيفية 
والرعب  وعدم الشعور باألمن واألمان هو الذي يدفعها عن  عدم اإلفصاح عن  
املسكوت عنه، وأن اختفاء الشعور بالعدائية ال يوجد إال يف املخيال الروائي  ليظلّ 
حلامً صعب املنال. حيث تنتمي هذه الشخصيات إىل " عاملني متقابلني، وال قدرة 
ال  فيه  الترصف  يمكن  ال  طبيعي  توزيعي  نتاج  إهنام  بينهام،  مصاحلة  عقد  عىل  لنا 
٤٧. وهو ما جيعل بنية  املحبة  بينهام ترتاجع وتصبح مشوشة  بالنفي وال باإلثبات "
جتريده،  بسبب  األحيان  من  كثري  يف  تفشل  بسياقه،  النص  ربط  حماولة  فإن   " هلذا 
ا يف املقطع  التايل:  أو بسبب استحالة توضيح البنى النصية٤٨، إذ يبدو ذلك واضحً
الطب  كلية  يدرس يف  ا،  عامً اهلاشمي عمره ٢٢  اسمه  كان  الشاب،  إىل  تعرفت   "
البرشي بجامعة طرابلس، ترك الدراسة والتحق باجلبهة، فأصيب بشظايا، وبرتت 
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ز الروائي عىل فئة الشباب  ومستقبلهم، بوصفهم وقود هذه احلرب  ٤٩. يركّ ساقه"
إنّ  إذ   الوعي،  أزمة  إىل   لينفذ  األوىل  بالدرجة  املقهورة  الفئات  وأكثر  وضحيتها  
وال  حموها،  يمكن  ال  مزمنة  عاهات  وتعاين  الفقد  تعاين  الشخصيات  هذه  أغلب 
اجلاملية،  املقومات  بجميع  تتمتع  كانت  حينام  القديم  وضعها  تتجاوز  أن  تستطيع 
وتنحو نحو  مستقبل علمي زاهر، لتجد نفسها مقعدة مشلولة احلركة، جمردة من 
حريتها وعالقاهتا مع اآلخرين وال جتد أمامها سو  التعامل مع قاتلها، أو التسامح 
والنسيان إلثبات وجودها. من هنا أسقط املؤلف جتربته اإلبداعية والذهنية عىل فئة 
معينة من املجتمع  الليبي، وأصبغها بدالالت نفسية وسياسية وفكرية ليعرب عن "

موقف الذات الواعية النامية من الكون ومن املجتمع ومن نفسها، وهي يف حماولتها  
التوازن، تبحث عن كل وسيلة، تبحث عن املوت نفسه، تبحث عن املحبة، ولكن 
 .٥٠ املحبة نفسها تكون قد ماتت مع فقدان القدرة عليها، فال يبقى هلا إال الضياع "

ا عن الواقع.  وهي صورة ال تبتعد كثريً
ثالثا – اجلسد املتيشء: 

هو اجلسد الذي يفقد  مقوماته اإلنسانية، فتصبح إرادته  مشلولةً بشكل تعسفي، 
حيث يتحكم يف مصريه اآلخرون، . فيجري تسليعه، ويباع ويشرت من دون أن 
ليظلّ أسري اخلطف، والتهديد، والقتل، واإلهانة، واإلذالل.  املعارضة،  جيرؤ عىل 
تربةً  والفوىض  والغدر،  واإلرهاب،  الكراهية  خطاب  جيد  األساس،  هذا  وعىل 
دة للجسد املتيشء. وملا كان اإلنسان هو" الوسيلة التي  خصبةً النتشار أشكال متعدّ
٥١، وعليه فقد  أصبح اإلنسان رقامً وال يتعد عامله  تعلن هبا األشياء عن نفسها  "
ا يف حدّ ذاته، بقدر ما يعد  املغلق املحدود. " إن الرتكيز عىل األشياء ال يكون مقصورً
اإلرادة والرغبة واإلرصار عىل حتديد اهلدف، وبدافع هذه القوة، يتولد الرتكيز عىل 
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األشياء بوصفها عوائق حتول دون احلركة احلرة، وبدافع هذه القوة، يكون اإلرصار 
٥٢، وهو ما جيعلنا نتساءل:  عىل انطالقة الفكر التي تعد اخلطوة األوىل لتأكيد الذات "
عن أي شكل من أشكال اجلسد يتحدث الروائي يف عامل فوضوي عبثي، يفتقر إىل 
القانون، والعقاب، وفيه  يتحول اإلنسان إىل وحش  قاتل أو مؤيد هلذا القاتل ؟ "

مبالية  ال  فتصبح  شيئًا،  تعني  أن  وتكف  معانيها،  الكلامت  تفقد   " احلد،  هذا  عند 
باملعنى، وتتحول إىل أشياء، إىل وحدات صوتية خالية من املعنى بوصفها انتزعت. 
بعيدا عن  املتيشء  يمكننا احلديث عن اجلسد  تتشيأ٥٣  واحلقيقة ال  أو  تتجنس  إهنا 
التي خلفتها حرب  السياسية، واالجتامعية، واألخالقية، واالقتصادية  التحوالت 
طرابلس. يتمظهر اجلسد املتشيئ من خالل القتل اجلامعي  يف املشهد التايل: " كانت 
اخلارج  يف  للعالج  اجلرحى  وينقل  تقريبًا،  يوم  كل  يف  الرتاب   توار القتىل  جثث 
النازحني واملهجرين بشكل خميف، فضاقت  يربو عدد  يوم  بأعداد كبرية، ويف كل 

 .٥٤ عىل الناس سبل العيش الكريم"
ونفسيًا،  ا  وجسديً ا  ماديً وقمعه  اجلسد  تشيؤ  عن  السابق  املشهد  يكشف  وهبذا 
ا بيت  الطفولة  واألمومة،  واجتامعيًا، إذ ثمة هوة واسعة بني السلطة / واجلسد، تاركً
ا بحثًا عن مأو " ووصوالً إىل تعليبه تقنيا وإدخاله لعبة  ا، ومغرتبً ا، ونازحً مهاجرً
إن  إذ  الذات،  عىل  الفادحة  مردوداهتا  النهاية  وهلذه   . سلعةً بوصفه  االستهالك، 
البدهيي.  فاعلها  هو  إنام  العامل،  يف  األنا  لصيغة  حامل  جمرد  ليس  اإلنساين  اجلسد 
فباجلسد توجد األنا، وفيه يسكن عدمها، وعليه يقع قمع املجتمع هلا". ٥٥  وعليه، 
فتشيؤ اجلسد يعني  تاليش إنسانية اإلنسان وهيمنة العالقات الصدامية القاتلة التي 
تودي بحياته، إذ يتمثل ذلك يف انتشار ثقافة العنف واإلرهاب، ووقوع أحد رجال 
التفجري   أود "  : قائلةً التونسية  التونيس ضحيته، فتخربنا (ألفة)  الوطني  احلرس 



٢٧٠

متظهرات اخلطاب السيميائي يف رواية ربيع الكورونا  للروائي اللييب أمحد رشراش

٥٦ بحياة خايل، وأحد زمالئه، وأود إىل إصابة زميلهم الثالث بأرضار جسيمة"
من  يكن  ومل   " وأساسه.  القول  مصدر  ويصبح  سلطته  القتل  يفرض  وهكذا 
هو  الفن  فمنطق  للجسد،  السلطة  قمع  عىل  اإلنساين  الرد  الفن  يكون  أن  الغريب 
٥٧  وهذا  " االرتواء الذي يناقض منطق القمع، وعرب الفن يسرتد اجلسد عالماته 
اإلرهاب  عىل  القضاء  باسم  العربية  البالد  يف  احلروب  تنهض  أمل  نتساءل:  جيعلنا 
إىل  الليبيون  يتحول  أمل  ؟  واحلرية  الديمقراطية  باسم  اإلنسان  حقوق  تنتهك  أمل  ؟ 
ا ليقذف به خارجه ويتحول إىل  مهاجرين ؟ فها هو اهلاشمي خيرج من وطنه قرسً
ا، من ليبيا منذ سنوات هو وعائلته،  جر قرسً بائع للتني الشوكي  بتونس. فهو " مهّ
م لنا  ٥٨. ما يلفت االنتباه أن املؤلف يقدّ فاضطر إىل بيع التني الشوكي لعول عائلته "
شخصيات ال نعلم عنها شيئًا، وتفتقر إىل املواصفات املادية، والفكرية، والنفسية، 
وتكتسب قيمتها من خالل املهنة التي أصبحت تشغلها يف املهجر  وهي يف أغلبها 
مهن وضيعة، فنقرأ عن  ماسح األحذية، وبائع للذرة، وعاملة نظافة، بعدما كانوا 

أصحاب مهن حرة يف وطنهم ليبيا. 
فقدان  وبخاصة  واجلريمة،  الفساد  وتفيش  القانون،  غياب  إىل  يعود  هذا  ولعل 
ا يف حاالت اجلسم وأوضاعه  ا  فإننا نتوقع حكامً قويً الضبط االجتامعي. " فإذا كان قويً
وأشكاله، وعندما يضعف، فإنّ السلوك املتعلق بالضوابط االجتامعية يتقلص، وهذا 
التالزم يؤكد لنا التفريغ الداليل الذي أحدثته إحد مؤسسات الضبط االجتامعي 
من  آخر  شكل  عىل  نعثر  الرسد،  من  آخر  موضع  ويف    ٥٩ " اإلطالق  عىل  وأقواها 
أشكال اجلسد اليشء ويتجسد يف فعل االختطاف واالعتداء عىل حقوق اآلخرين 
للقيم  منافية  ا  صورً االختطاف  فعل  أخذ  وقد  ا،  قرسً ممتلكاهتم  عىل  واالستيالء 
اإلنسانية والدينية واألخالقية، وفرض سلطته  بالقوة من خالل التهديد، والوعيد 
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نتيجة مواجهة مفتوحة بني شخصني،  أن يكون  إما  القتل،  فهذا   " القتل.  وممارسة 
وقد يكون نتيجة غدر، ففي احلالة األوىل  يدان القتل ألنه فعل مضاد للحياة، ومناف 
 هلا. أما احلالة الثانية، فإننا سنقوم باإلضافة إىل إدانة القتل بتحديد قيمة إضافية أخر
إنصاف اخلصم، آخذين يف  االعتداء، وعدم  فعل  التعامل مع  ال يمكن جتاهلها يف 
فكلّ  بصلة،  القتل  عملية  إىل  يمتّ  ما  وكل  وتوقيته،  ومكانه،  القتل،  أداة  االعتبار 

 .٦٠ عنرص من هذه العنارص له موقعه اخلاص داخل سريورة إنتاج الداللة "
يف إطار هذا السياق، خيربنا الراوي العليم: " باختطاف مصطفى وصديقه بالطريق 
الساحيل بطرابلس، وطلب اخلاطف مبلغ ٢٠٠ ألف دينار ليبي ملدة ثالثة أيام، وإال 
فجهز مراسم العزاء البنك ورفيقه"  ٦١. إذ تتجىل ظاهرة اخلطف هنا بوصفها نمطًا 
ا يوميًا يامرس يف الشارع، ويف  العمل،  من أنامط السلوك املنحرف الذي أصبح  سلوكً
ويف البيت من قبل شخصيات ال نعرف ماهيتها، ومواصفاهتا، ومرجعيتها وكأهنا 
قو غيبية ال جيوز معارضتها. لذا جاءت صيغة الضمري هو مقرونة بواو املصاحبة 
فيام  املشرتكة  املشرتك  واهلموم  املصري  للداللة عىل متاثل  املخاطبة   وكذلك ضمري 
بينهم، وهذا التداخل من شأنه " أن جيعل رؤية الروائي االجتامعية متيل إىل تضبيب 
إىل  الروائي  ينتهي  التارخيية، حيث  املسؤولية  املواقف، وهبذا األسلوب هترب من 
أن الرش عام ومستحكم يف املجتمع إىل احلد الذي يصعب معه تغيري الواقع، إن مل 
بجانبني مهمني:  الرؤية  تنمّ هذه  ٦٢. وهبذا  التغيري" القيام هبذا  املستحيل  يكن من 
األول، اإلذعان ملطالب اخلاطفني كخالص من العقوبة، واآلخر، االرتقاء باجلسد 
ا عن املواجهة. وهو ما جيعل البطل يقرتب من مالمح البطل  ومحايته من التشيؤ بعيدً
اإلشكايل. " ذلك البطل الذي يبحث عن قيم أصيلة يف عامل يرفض هذه القيم، لكن 
 .٦٣ " متفسخة  قيم  تسوده  أصيلة يف عامل  قيم  ليس سو بحث عن  البحث  ذلك 
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ولنقرأ ما يدلّ عىل ذلك: " أعلن والد املختطفني بيع أرضه لتوفري املبلغ، جاء عمي 
املطلوب إلطالق  املبلغ  ياحاج خليفة، هذا  املبلغ وقال:  احلاج إسامعيل، وأحرض 
املبلغ دينًا عليك، وإن مل تستطع  ابنك ورفيقه، ال تبع أرضك، واعترب هذا  رصاح 
سداده بالسامح بيننا". ٦٤، إذ ارتكز الرسد عىل بنية املفارقة جليلني خمتلفني، وأنّ كلّ 
الثانية،  يرتبط بحكاية خمالفة لألخر، وتعدّ األوىل سبباً يف تشكيل احلكاية  جيل 
نا اللفظ، (حاج) باجليل القديم، أما ابنك ورفيقه  فريمز إىل اجليل اجلديد. لذا  ويمدّ
بدأ املقطع باألفعال املاضية: (أعلن، جاء، أحرض ) وانتهى باألفعال احلارضة  املنفية  
(ال تبع، مل تستطع) لرفض هؤالء ممارسات األجيال. وهي داللة عىل الرصاع بني 
بينهام. هلذا استخدم  القيم، والرؤ، واملواقف   القديم واجلديد، واختالف  اجليل 
املؤلف أسلوب النداء، (يا حاج ) للتخفيف من التوتر والقلق الذي يشعر به والد 
بموضوع  االهتامم  عىل  احلث  داللة  حيمل   " األسلوب  هذا  بوصف  املخطوف. 
الكالم، والداللة الفنية للجمل الطلبية التي تتبع النداء من حيث طبيعتها الرتكيبية 

 .٦٥ كجمل قصرية، وتركيزها عىل املطلوب دون إطناب يف الكالم "
    ويف ضوء ذلك حياول أقارب املخطوفني أن حيولوا  اجلسد املتيشء إىل اجلسد 
الطاهر. الذي يتوحد باألرض والوطن، وإذ يدفعنا هذا املضمون إىل القول: " إذا 
كانت الشخصيات التي تقوم بعملية االختطاف تعترب من خالل فعلها عن وظيفتها 
ل  يشكّ  ،أخر إىل  الشخصيات من حكاية  تغري هذه  فإن  للرش،  ا  ا وتصويرً جتسيدً
سلسلة من االستبداالت الواقعية، فالراوي استنادا إىل ثقافته، يقوم بإحالل صورة 
 ،٦٦ عنها" غريبة  تعدّ  صورة  حمل  إليها  ينتمي  التي  املجموعة  عند  مألوفة  ثقافية 
يسوده  عامل  تأسيس  عىل  وتقوم  البداية،  منذ  الروائي  ينشدها  التي  الصورة   وهي 
التفاهم والتسامح واملحبة. " طلبت ختفيف احلكم عىل نوفل، وتنازلت عن حقي 
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: " أفضل انتقام هو أال تكون مثل  ٦٧. ويتبعها قائالً الشخيص، وبقي احلق العام "
ا" ا هلم ومنهاجً من جار عليك. فليت أبناء شعبي كلهم يتخذون هذا القول رشعً

٦٨  ونحن بدورنا ال نعجب من تنازل البطل الليبي (عمر) عن حقه يف أثناء تعرضه 

لالغتيال  من قبل نوفل التونيس يف جمتمع يسوده الضبط والقانون والعدل، ولكن 
يتمنى أن  الفردي اخلاص حالة عامة  له هو أن جيعل من هذا احلدث  ما نستغرب 
ا لشعبه وهو يواجه خطر الوباء، واحلروب، واالغتياالت، واخلطف،  تكون منهاجً
القانون  غياب  كله،  هذا  من  واألهم   أشكاله،  بشتى  والفساد  والقبلية،  والفقر، 

واألمن واألمان. فعن أي تسامح وتفاهم يتحدث الروائي ؟ 
إن بطل هذه الرواية بطل مثقف، وكاتب، وينفرد بصفات قلام نجدها يف روايات 
ل  ليبية أخر، حيب وطنه، لكنه  مل يستطع أن يوازن بني عامله اخلاص وطموحه ففضّ
ا عن عامله الذايت،  اإلقامة  خارجه. فهو بطل  برجوازي إشكايل، " ال يذهب بعيدً
الشخصية يف ختطي  ممّا جيعل جمال هذه  التغيري  مهادنة يف  إىل وسائل  إال  يلجأ  وال 
فالفساد، واالغتياالت   العاطفية،  له صلة بحياهتا  بام  السائدة خيتزل   الثقافة  سلطة 
ال  لكنها  ترفضها،  قيم  واملنكوبني  الفقراء  أحالم  حساب  عىل  والثراء  والتعذيب، 

ترتجم هذا الرفض إىل سلوك"  ٦٩
عىل  وأسقطها  واملرأة   / الرجل  بني  العالقة  عىل  الروائي  ز  ركّ فقد  وهكذا، 
شخصياته ليجعل من املحبة والتسامح احلل الوحيد خللق عامل جديد، قوامه السمو 
" واقعةً   والثقافة. بوصفه  بالوعي  والعلم  ارتباطه  إىل االرتقاء من خالل  باجلسد 
ويدل  إنسانيًا،  حجامً  بوصفه  ويدل  ا،  موضوعً بوصفه  يدل  فهو  دالة،  اجتامعيةً 
  ٧٠ . إنه عالمة، وككل العالمات ال يدرك إال من خالل استعامالته" بوصفه شكالً

ويف ضوء ما سبق، لقد كشفت السيميائية لنا عن قضايا مصريية وخطرية كانت 
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مهملة لنجدها عىل السطح، إذ تتامثل إكراهات سلطة الوباء الكوروين مع إكراهات 
رهن  السوية  اإلنسانية  والعالقات  والتسامح  املحبة  عامل  ليظلّ  احلروب،  سلطة  
املستقبل لعدم توفر مقوماته يف عامل يرصُّ عىل سحق آدمية اإلنسان، فالوباء يف تطور 
مستمر، واحلروب عىل أشدها  واالغرتاب والتهجري، والفقر، والوهن يفتك بحياة 
يستطع  مل  لكنّه  اإلبداع  الواقع من خالل  استبدال هذا  كاتبنا  الشباب، وقد حاول 
ألنه حيتاج إىل عمل مجاعي منظم أساسه الوعي، واإلرادة والتمرد عىل الظلم بشتى 
الذهنية   جتربته  لنا  ينقل  أن  الررشاش)   ) املبدع  الروائي  استطاع  وهكذا  أشكاله. 
واإلبداعية ليسقطها عىل ما جيري يف ليبيا برؤية نقدية تكشف عن املسكوت عنه، 

ليطلع القارئ عىل معاناة  املجتمع الليبي ومهومه، ومشاكله. 
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اخلامتة: 
بـ (ربيع الكورونا) للكاتب  الروائي املوسوم   بعد أن جتولنا يف أروقة اخلطاب 
نقدية  برؤية  تنم  التي  املالحظات  أهم  ل  نسجّ أن  يمكننا  ررشاش،  أمحد  الليبي 

خاصة، تقبل التقويم والتعديل وهي عىل النحو اآليت: 
الواقع عىل حدث فرعي خاص وذايت، وجعله بمنزلة • الروائي يف تغيري  اعتمد 

جديدة  ثقافة  تأسيس  يف  احلقيقيني  السلطة  أصحاب  عن  فابتعد  الرئيس،  احلدث 
خمالفة ملا هو سائد ومألوف، وهي رؤية استثنائية فردية ال يمكن االعتامد عليها لعدم 
القانون  يباع  فيه اإلنسان ويشرت، وقد كان لغياب ضابط  توفر مقوماهتا يف عامل 

االجتامعي أثر فاعل يف سحق آدميته وطمس معامله اإلنسانية. 
ال ختتلف سلطة الكورونا عن سلطة احلرب، فهام وجهان لعملة واحدة، هدفهام •

فريوس  أصبح  هنا  من  ا.  ومعنويً ونفسيًا  ا  وجسديً وإنسانيًا  اجتامعيًا  العامل  إبادة 
الكورونا مادةً خصبةً وثريةً يف األدب، يتناوهلا النقاد والكتاب لعالج قضايا مصريية 

ما تزال تؤرق اإلنسان العريب املعارص. 
فه • انفرد الروائي يف جتسيده للجسد وأمهيته   برؤية تنم بالسمو واالرتقاء، إذ عرّ

بالعلم والثقافة واملعرفة،  الوعي والنضج وربطه  يدلّ عىل درجة كبرية من  ا  تعريفً
 ، وخمتزالً ومهمالً  ا  مهمشً اجلسد  كان  حيث  احلداثة،  بعد  ما  إىل  ينتمي  اجتاه  وهو 

ا بالتابو واملحرمات، ويصل احلديث عنه إىل  حد القتل.  ومقيدً
أوصاف • إىل  وجنح  الربيع  فصل  يف  ولوازمها  الطبيعة  مجال  الروائي  استثمر 

وظيفة  عىل  مستندا  ونقائها.  ورائحتها  صفائها،  يف  الزهور،  من  املستمدة  اجلسد 
الشم، والسمع، والبرص، والصورة  وتعابري الوجه. ليصل باجلسد إىل حدّ السمو، 

و استحرض مفردات احلب الروحاين اليقيني ليصل إىل مصاف السمو واالرتقاء. 
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سابقة • فكرة  وفق  عىل  والذاتية   الذهنية،  سريته  من  شخصياته  الروائي  انتقى 
الشباب  بمشاكل  ا  واضحً ا  اهتاممً واهتم  العمق.  إىل  تفتقر  الشخصيات  جعل  ممّا 
واملغرتبني،  املهجرين،  قضايا  وأثار  وضحيتها،  احلرب  وقود  بوصفهم  ومهومهم، 
املنفى،  يف  هلم  قيمة  ال  أذالء  إىل  أوطاهنم  يف  أمراء  من  وحتوهلم  ا،  قرسً واملنفيني 
ا للجسد املشوه واجلسد املتشيئ  من خالل وظيفة  الروائي جماالً واسعً هلذا أفسح 
من  الرواية  بطل  مواصفات  واقرتبت  واخلطف.  واالغتيال،  الطعن،  وفعل  اليد 
فالفساد،  املواجهة،  السلمية عن  الوسائل  آثر  إذ  الشخصية اإلشكالية،  مواصفات 
واخلطف، واالغتياالت، وعذابات اجلسد قيم يرفضها، لكنه ال يرتجم هذا الرفض 
اكتفى  إطار عامله اخلاص، هلذا   والبقاء يف  نفسه  االنكفاء عىل  إىل موقف، مفضالً 

بنرش ثقافة التسامح واملحبة من دون فعل يذكر. 
ا فاعالً يف الكشف عن املسكوت عنه، وخبايا اخلطاب • أسهمت السيميائية إسهامً

الرسدي بسيل من الدالالت الالحمدودة التي ترتبط بقضايا مهملة ومنسية. 
يف ضوء ما سبق، يمكننا القول: إن جتربة املبدع الليبي أمحد عبد اهلادي ررشاش 
الليبي،  للواقع   ا  اقرتابًا وصدقً اإلبداعية  التجارب  أكثر  إنسانية، ومن  أدبية  وثيقة 
ا غربته يف موطنه ومهجره. وهي أزمة  ومتثّل غربة املثقف الليبي يف وطنه ليظلّ ممزقً

كلّ مثقف يف مجيع العصور، وإن كان أشدها العرص احلديث. 
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هوامش البحث:
١٢م  ١)غزالة، عبد اجلليل، معارف يف األدب الفرنيس، الرشكة اخلرضاء، طرابلس، ليبيا، ط١، ٢٠
وثامنني  مئة  يف   ٢٠٢٠ تونس،  العريب،  ابن  منشورات  عن  الكورونا  ربيع  رواية  صدرت     **
م كلّ  ن كلّ فصل ثالثة حماور، يتقدّ مت إىل  ثالثة فصول، يتضمّ صفحة من الورق املتوسط، قُسّ
ا  حمور مقولة لقامة أدبية مشهورة ومعروفة عربيًا وعامليًا، تُعدّ بمنزلة عتبة فرعية ترتبط ارتباطًا وثيقً

بالعنوان الرئيس، وبام ورد يف املتن من دون أن حيمل أي فصل عنوانًا خاصا به.  
للثقفة،  األعىل  املجلس  ط١،  وآخرون،  معتصم  متحمد  احلكاية،  خطاب  جريار،  ٢)جيينييت، 

القاهرة، ١٩٩٧، ص١٢٧.  
٣ )انظر، عبيدات، زهري، ثالثية غرناطة مقاربة احلارض، مج٣٣، ع٣، اجلامعة األردنية، عامن، 

ص ٦٠٢
٤ )بوتور، ميشال، أبحاث يف الرواية اجلديدة، عويدات للنرش، بريوت، ط٣   ١٩٩٦، ص٦.  

٥- رواينه، الطاهر، رسديات اخلطاب املغاريب، جامعة اجلزائر، ٢٠٠٠، ص، ٢١
القاهرة،  العامة،  املرصية  اهليئة  األديب،  االتصال  وسيميوطيقا  العنوان  فكري،  حممد  )اجلزار،   ٦

ط١، ١٩٩٨، ص ١٥
٢٠٠٥، ص  الالذقية، ط٢ احلوار،  دار  وتطبيقاهتا،  مفاهيمها   السيميائيات  بنكراد، سعيد،   (٧

١٥٣
العريب،  الثقايف  املركز  بنكراد،  سعيد  تر  والتفكيكية،  السيميائية  بني  التأويل  إمربتو،  ٨)إيكو، 

الدارالبيضاء، ٢٠٠٠، ص ١٤٠
٩) قطوس، بسام، سيميائية العنوان، وزارة الثقافة، عامن، ط١، ٢٠٠١، ص ٣٣

١٠) أبو عزة، حممد، من النص إىل العنوان، جملة عالمات، ع٥٣، جدة، ص ٤٠٨
ط١،  القاهرة،  الصباح،  دار  املعارصة،  العربية  الرواية  يف  الرسد  أساليب  صالح،  فضل،   (١١

١٩٩٢، ، ص٣٤
١٢)  إيكو، إمربتو، املرجع السابق، ص ٧٨

١٣) املرجع نفسه، ص ١٨١
١٤) اجلزار، حممد فكري، املرجع السابق، ص ٥٤

١٥)  جماهد، أمحد، أشكال التناص الشعري، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، ط١، ١٩٩٨، 
ص ٢١٩

١٦)  اجلزار، حممد فكري، ص ١٢٥
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١٧) الصايغ، وجدان، الصورة اليبانية يف النص النسائي اإلمارايت، الدار املرصية، القاهرة، ط١، 
١٩٩٩، ، ص٣٩

١٨) جماهد، أمحد، املرجع السابق، ص ١٩٦
١٩) زيام، بيري، النقد االجتامعي، تر عايدة  لطفي، دار الفكر، بريوت، ط١، ١٩٨٥، ص٢٢١

٢٠)   ررشاش، ربيع الكورونا، منشورات ا بن عريب، تونس، ط١، ٢٠٢٠، ، ص٣٧
٢١)  شعت، أمحد جرب، مجاليات التناص، دارجمدالوي، عامن -األردن – ط ١، ٢٠١٤، ، ص 

١٥٥
٢٢)   توفيق، سعيد، أزمةاإلبداع، ، الداراملرصية اللبنانية، القاهرة، ط١، ٢٠١٥، ص ٤٥
٢٣)  انظر , الصباغ, رمضان, فلسفة الفن عند سارتر, , دار الوفاء, االسكندرية, ط٢ـ، ص٢٧٩

٢٤) الرواية، ص٤٥
٢٥)  الزعبي، أمحد، يف اإليقاع الروائي، دار األمل، بريوت، ط١، ١٩٨٦، ص١٠٠

٢٦)  الرواية، ص ٧٨
٢٧)    املصدر نفسه، ص٣٦

٢٨)   الصباغ، رمضان، املرجع السابق، ص. ٢٧٩
٢٩)  بنكراد، سعيد، املرجع السابق، ص ١٩١

٣٠)  توهامي، إيامن، سيميائية اجلسد يف الرواية العربية املعارصة، رواية أحالم لواسيني األعرج 
نموذجا، جامعة خضري، بسكرة، اجلزائر، ٢٠١٣، ص ١٨           

٣١)  توهامي، إيامن، املرجع السابق، ص٢٣
٣٢) إيكو، إلربت، املرجع السابق، ص ٣٠٣

٣٣) الرواية، ص ٣٩
اللغة، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ط١، ،  ٣٤) السايح، األخرض، رسد اجلسد وغواية 

٢٠٠٠، ص٨٤
٣٥)  الرواية، ص ٧١

٣٦)  أبحاث املؤمتر األول للقصة القصرية، نادي القصة، القاهرة، ٢٠٠٧، ص ٦٩
٣٧)الرواية، ص ٩٦

٣٨) يقطني، سعيد، حتليل اخلطاب الروائي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط٣، ١٩٨٩، 
ص٣٧٩

٣٩)  الرواية، ص ١٠٣
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٤٠)  بنكراد، سعيد، ص ٥٦
٤١)  الرواية، ص٧٢
٤٢) نفسه، ص ١٣٦
٤٣) الرواية، ص ٥٨

٤٤)  ولد عبد املالك، البكاي، نيتشه، ، الفكر اجلامهريي، بنغازي، ط١، ٢٠١١، ص ٤٥
٤٥)  الرواية، ص ١٥٢

٤٦) سويدان، سامي، أبحاث يف النص الروائي العريب، مؤسسة األبحاث العربية، بريوت، ط١، 
١٩٨٦، ص ٢٠٥   

٤٧) بنكراد، سعيد، سيمولوجية الشخصيات الرسدية، مرجع سابق، ص٤٦
٤٨)  بيري، زيام، املرجع السابق، ص٢٧٧

٤٩) الرواية، ، ص ١٥٣
 ،١٩٩٧ ط١،  عامن،  دارجمدالوي،   ، اإلشكالية،  الشخصية  الوهاب،  عبد  محيد  البدراين،   (٥٠

ص٦٩
 ،١ ع  مج٩،  املرصية،  فصول  جملة  حسني،  طه  أدب  يف  اجلاميل  التشكيل  نبيلة،  براهيم،  إ   (٥١

١٩٩٢، ص ٤٩
٥٢)نفسه، ص، ن 

٥٣)   فضل، صالح، بالغة اخلطاب وعلم النص، الرشكة املرصية، القاهرة    ط١، ، ١٩٩٥، 
ص ٢٣٤

٥٤)الرواية، ص٥٦
٥٥) اجلزار، حممد فكري، املرجع السابق، ص١٣٠

٥٦) الرواية، ص٨٨
٥٧) اجلزار، حممد فكري، ص١٣٥

٥٨) الرواية، ص١٣٨
٥٩) اجلزار، حممد فكري، ص٧٤

٦٠)  بنكراد، سعيد، سيميولوجية الشخصيات الرسدية، ص٧٤
٦١) الرواية، ، ص١٣٠

٦٢) حلميداين، محيد، الرواية املغربية ورؤية الواقع االجتامعي، ، دار الثقافة، الدار البيضاء ط١، 
١٩٨٥، ص ٤١٨



٢٨٠

متظهرات اخلطاب السيميائي يف رواية ربيع الكورونا  للروائي اللييب أمحد رشراش

٦٣)  البدراين، عبد الوهاب، مرجع سابق، ص٢٧
٦٤) الرواية، ص١٣٢

٦٥) احلداد، عباس يوسف، األنا يف الشعر الصويف، دار احلوار، دمشق، ط١، ١٩٩٨، ص ١١٨
٦٦)  بنكراد، سعيد، سيمولوجية الشخصيات الرسدية، ص ٣٠

٦٧) الرواية، ص ١٥٧
٦٨)  نفسه، ص ١٥٨

٦٩) البدراين، عبد الوهاب، ص١٠٤
٧٠)   بنكراد، سعيد، السيميائيات، مرجع سابق، ص ٢١٦



٢٨١

أ.د. صبحية عودة زعرب

قائمة املصادر واملراجع:
أوال – املصادر الرئيسة: 

القرآن الكريم 
الكورونا: * ربيع  ٢٠٢٠م.  أمحد.  ررشاش، 

ابن العريب. تونس. ط١. 
ثانيا -  املراجع العربية واملرتمجة: 

١٩٩٢م. * محيدعبدالوهاب.  البدراين، 
األردن:   – عامن  اإلشكالية.  الشخصية 

املجدالوي. ط١. 
السيميائيات: * ٢٠٠٥م.  سعيد.  بنكراد، 

مفاهيمها وتطبيقاهتا. الالذقية: دار احلوار. ط٢. 
اإلبداع. * أزمة  ٢٠١٥م.  سعيد.  توفيق، 

القاهرة: الدار املرصية اللبنانية. ط١. 
اجلسد * سيميائية  ٢٠١٣م.  إيامن.  توهامي، 

جامعة  اجلزائر:  املعارصة.  العربية  الرواية  يف 
خضري. بسكرة. 

تشاندلر، دنيال. ٢٠٠٨م. أسس السيميائية: *
العربية  املنظمة  بريوت:  وهبة.  طالل  ت 

للرتمجة. 
ت * اإلشارات:  علم  ١٩٩٢م.  مبري.  جريو، 

للدراسات  طالس  دار  دمشق:  منذرعيايش. 

والرتمجة. ط١. 
 جينييت، جريار. ١٩٩٧م. خطاب احلكاية: *

ت حممد معتصم وآخرون ٠ القاهرة: املجلس 
األعىل للثقافة. 

االجتامعي: * النقد  م.   ١٩٨٥ بيري.  زيام،   
تعايدة لطفي. بريوت: دار الفكر. ط١. 

اجلسد * رسد  م.   ٢٠٠٠ األخرض.  السايح، 
وغواية اللغة. إربد: عامل الكتب احلديث. ط١. 

مجاليات * ٢٠١٤م.  جرب.  أمحد  شعت،   
التناص. عامن –األردن: املجدالوي. ط١. 

معجم *  . ٢٠٠٣م  سعيد.  علوش،   
بريوت:  املعارصة.  األدبية  املصطلحات 

املؤسسةاجلامعية. 
واللغة. * املرأة   . م   ١٩٩٦ عبداهللا.  الغذامي، 

بريوت: املركز الثقايف العريب. ط٢. 
اخلطاب * بالغة  ١٩٩٥م.  صالح.  فضل،   

وعلم النص. القاهرة: الرشكة املرصية. ط١. 
 قطوس، بسام. ٢٠٠١م. سيميائية العنوان. *

عامن – األردن: وزارة الثقافة. ط١. 
 مفتاح، حممد. ٢٠٠١التلقي والتأويل. الدار *

البيضاء: املركز الثقايف العريب. ط٢.  


