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ب حصايف من بريوت قائال : " ما يه السـمييائية؟ بلغة سهI ووسـيطة يتساءل اكت      

ملاذا ندرسها؟ ما يه مفاهميها ومذاههبا ؤامه نظرZت علامهئا؟ ما عالقهتا بسائر العلوم 
 cا قائال : " تdإالنسانية؟ وما يه جماالت تطبيقها؟ مث يرد قائال عىل التساؤالت اليت طر

ية ) الصادر عن املنظمة العربية للرتمجة؛ بعض أالسـئI اليت حياول كتاب ( ٔاسس السـمييائ 
  -انيال تشاندلر، وترمجة: د. طالل وهبة، إالجابة عهنا.." 

وقبل ٔان نعرض إالجابة عن تc التساؤالت حناول ٔان نقرب الصورة للقارئ ٔاكرث من 
ن حيث الفروق بني السـمييائية والسـميولوجيا، فـ " السـمييائية يه عمل إالشارات ا-ا= �ام اك

نوعها ؤاصلها ٔاو يه العمل ا�ي يدرس بنية العالمات وعالئقها يف هذا الكون، ويدرس 
توزيعها ووظائفها ا-اخلية واخلارجية " " ٕان مصطلح السـمييائية معطى ثقايف ٔامرييك حييل 
عىل مفاهمي فلسفية شامI، ويسـتعمل ل�ال= عىل العالمات غري اللغوية. ٔاما مصطلح 

  معطى ثقايف ٔاورويب، ويسـتعمل ل�ال= عىل العالمات اللغوية " .السـميولوجيا فهو 
وتعين عمل إالشارات، وإالشارة يه لك ما  sémioties" السـمييائية ترمجة املصطلح أالجنيب 

ينوب عن يشء آخر ويكون حامال معىن: اللكامت والصور وأالصوات وأالشـياء ... لكها 
لت معىن " . يقول أالسـتاذ ا-كتور / عبد ٕاشارات، ٔاو ميكن ٔان تكون ٕاشارات ٕاذا مح

املc مر®ض:" واحلق ٔان احلديث عن السـمييائيات هو حديث عن الثقافة إالنسانية يف 
تعدد مظاهرها وظواهرها؛ ذ¶ بأن إالنسان تعامل مع السـّمة منذ أالزل، وخسرها ٔالغراضه 

ا تتخذ لها صفة إالشارة التعبريية يف أالفراح وأالتراح، والطقوس والعبادات. وكثريا م
والصوت واللون واحلركة فتسـتغين عن اصطناع اللغة لرتىق 9لتعبري ٕاىل مسـتواه إالنساين 
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  فيغتدي مفهومًا دون احلاجة ٕاىل اسـتعامل  اللغة اليت ختتلف من ٔامة ٕاىل ٔامة " .
ونعود مرة ٔاخرى ٕاىل اكتب املقال الصحايف حيث يقول : " من الطريف ٔان املؤلف يورد 
قوال ٔالحد النقاد يتصف 9لفاكهة والسخرية وهو ٔان السـمييائية ختربÄ عن ٔامور نعرفها ولكن 
بلغة لن نفهمها ٔابدا. والواقع ٔان مواضيعها مسـمتدة من احلياة، مما حولنا، ما حييط بنا 
ونسـتخدمه ونتلقاه، ويه كلك عمل حديث العهد ال يزال يبحث عن جماالته ومقوماته 

يه النظرZت وتكرث املصطلحات وختتلف دالالهتا من 9حث ٕاىل آخر... وحدوده، تتعدد ف 
ولكن �ام اختلفت النظرZت وصعبت إالحاطة هبا وصعب اختيار مذهب دون االٓخر فهـي 
براهني عىل ٔامهيهتا واتساع جماالهتا ؤامهية املواضيع اليت تطرdا، ذ¶ ٔاننا نعيش يف عامل من 

 ر ٕادرااك مبارشا، بل من خالل إالشارات اليت يه وسائطإالرشادات. فنحن ال ندرك أالمو 
بيننا وبني العامل. ٔامه هذه إالشارات، كام سرنى، يه إالشارات اللغوية، يقول بريس: حنن ال 
نفكر ٕاال بواسطة إالشارات، فدرس إالشارات وسـيI رضورية لفهم العامل ا�ي نعيش فيه. 

شغلت وال تزال تشغل املفكرين عىل مر العصور:  واملواضيع اليت تطرdا السـمييائية جوهرية
ما هو الواقع؟ ما هو املعىن؟ هل هو جوهر اكئن مسـتقل عنا ٔام ٕاننا نكونه حنن؟ وهل هو 
ßبت ٔام متغري؟ ما العالقة بني اللكمة وما تدل عليه؟ ... هكذا جند ٔان السـمييائية ترتبط 

  ارتباطا وثيقا بعمل اللغة العام"  .
تحاور يف موضوع ما فقلت ¶ لنسـتخدم شعرة ا-هاء، ال شك ٔانك سوف هب ٔاننا كنا ن 

تسـتحرض يف ذهنك درسا يف التارخي مذ كنت طالبا واملعمل يرشح ¶ مقو= خليفة املؤمنني 
معاوية بن ٔايب سفيان " بيين وبني الناس شعرة ٕان شدوا ٔارخيت وٕان ٔارخوا شددت " ، كام 

من خالل ما ترى يف املسلسالت وأالفالم ٔانك سوف تتخيل صورة اخلليفة بلباسه 
  التارخيية وتتخيل الشعرة جمرة يف غري موضع املقو=.

مثال آخر " صناجة العرب " لقب للشاعر اجلاهيل أالعىش وقد شكـّل مسة للشاعر ا�ي 
جيمع ما بني الشعر والعزف عىل آ= موسـيقية، فمبجرد ٔان تسمع صناجة العرب تسـتحرض 

باس غري لباس اخلليفة معاوية، وقد تدخل أالفالم واملسلسالت التارخيية الشاعر أالعىش بل 
طرفا رئيسا يف هذا ñسـتحضار، ويف ختيل البيئة والهيئة واملالبس واالٓ= اليت يعزف علهيا، 
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  وقد تعمل مقارنة ذهنية بني هذه االٓ= وآ= العود ٔاو القيثارة مثال. 
ف تسـتحرض قوó تعاىل : " ... قالت امرٔاة وكذ¶ مقو= " رصاحة امرٔاة العزيز " سو 

)  51العزيز االٓن حصحص احلق ٔاÄ راودته عن نفسه وٕانه ملن الصادقني " ( يوسف: 
وتتخيل امرٔاة العزيز يف ا÷لس ويه تعرتف وتربئ سـيدÄ يوسف، وسوف جتد يف نفسك 

  نشوة وفرحا لتربئة سـيدÄ يوسف.
ن رٔاى برهان ربه .. " ( يوسف:  هبا لوال أ وكذ¶ يف قوó تعاىل : " ولقد مهت به ومه

)، سوف تسـتحرض صورة الرصاع بني اخلري والرش، وهذا يمت رشحه بواسطة املربع 24
يرى ٔان الفعل ( مه ) من  –رمحة هللا عليه  –السـمييايئ، والشـيخ محمد متويل الشعراوي 

لفعل مه هو فعل أالفعال اليت حتمل إالجياب والسلب مثل الفعل ( رغب ) ، ؤارى ٔان ا
مساعد عىل رغبة ما ، فهـي مهت لتحقيق رغبة إالرادة، وإالرادة هنا ال تعين الفاحشة، 
ولكهنا عندما مهت به ٔارادت منه ٔان يتقبلها ويسـتلطفها، وسـيدÄ يوسف عليه السالم، مه 
لتحقيق رغبة الرفض، وبرهان الرب هنا هو ñطمئنان ملصريه ومسـتقب� القادم ؤ�نه يف 

  ه اللحظة قد استرشف مسـتقب� 9لنرص من عند هللا عز وجل.هذ
والقرآن تكرث به السـمييائية فال جمال لبسطها لكها، ولكين ٔافتح الباب عىل مرصاعيه يف هذا 

  اجلانب، ا�ي يفتح شهية املشـتغلني يف علوم السـمييائية.
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                ::::للللــــــــــــــــــــــــمدخمدخمدخمدخ
 مرآة عاكسة وراصدة لروح املرحI اليت ما من شك ٔان عناوين النصوص أالدبية ما يه ٕاال

يتناولها اكتب النص أالديب بفنونه املتعددة، واليت حتمل ٕاسقاطات متنوعة عىل ٔاحدا�ا 
  ورموزها.

ؤالن النص أالديب كام يراه البعض هو " حزي خيزتل مجموعة ٔافاكر ٔاو مساحة تسـتقطب 
بناء من اللكامت وامجلل املكتوبة ضوءا مسلطا عىل فكرة معينة تنتظم ٔاقطاهبا ورموزها مضن 

ٔاو املطبوعة ٔاو اليت تبهثا الشاشة، فٕان هذا اخليار يسوقنا ٕاىل ٕادراك ٔامهية القراءة اليت تعىن 
  بفك الرموز لتكشف عن روح النص ومتيض يف معرفة ٔابعاده " 

ولعل الرموز وإالشارات وأالصوات والرسومات ٔاكرث وقعا عىل القارئ ٔاو السامع ٔاو 
هد،من الرشح. ويه تسهم يف تفعيل ٕاحساساته، وحتريك وجدانياته، ودغدغة املشا

مشاعره، وتشنيف ٔاذنيه جتاه احلدث. ويه " مغوض يف التعبري والعناية بتصوير اجلهات 
املهبمة من النفس، والغوص وراء أالحالم وعوامل ما خلـّف الوعي والعناية 9لتحليل النفيس" 

.  
نه؛ مفن الرضورة مباكن معرفة سـمييائية هذا العنوان، وٕاىل ماذا ومبا ٔان رٔاس النص هو عنوا

يريم، وما يه النوازع النفسـية اليت عىل ضوهئا مت اختياره، " ٕان العناوين ذات وظائف 
رمزية مشفرة بنظام عالمايت دال عىل عامل من إالحاالت، وحتديد تc الوظائف يسهم وال 

ا ينقصه الرتابط ، وñنسجام بني عنارص شك يف فهم دالئل النص حىت ٕان اكن غامض
ñتساق، ولهذا فٕان ٔاول درجة يطؤها السـمييايئ يف سمل النص يه اسـتقراؤه واستنطاقه 

نص ) املدركة  –للعنوان يف بنيته السطحية والعميقة " .  " تعترب العالقة أالوىل ( عنوان 
غها للقارئ هبدف ٕاßرة فضوó عرب هذا التدرج الرسا= أالوىل اليت يسعى الاكتب ٕاىل تبلي 

وحتريضه عىل قراءة النص" . و " من حق  العنوان  ٔان يعّد مدخال طبيعيا متوقعا لقراءة 
  املنجز أالديب  سواء اكن قصة ٔاو قصيدة ٔاو مرسحية " .

يتناول هذا البحث عدة مناذج لعناوين بعض النصوص أالدبية مهنا املرسحية والسي�ئية 
  ين الشعر:وبعض القصص ودواو 
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  املرسح: 
* املرسحية الكويتية ( عتيج الصوف وال جديد الربيسم ) اعتربت ا�رجة الكويتية / فتحية 

 –احلداد: " ٔان عنوان املرسحية هو الزتام من املؤلف لعقد  مضين بينه وبني امجلهور، ؤانه 
، ، وقد ٔاصابت مبثابة ا-عوة اليت تؤثر يف قرار الفرد وذهابه ٕاىل املرسح "  –العنوان 

ا�رجة الكويتية فتحية احلداد كبد احلقيقة برؤيهتا هذه؛ وذ¶ من خالل اطالعنا عىل بعض 
الصحف اليومية فمبجرد ٔان ترى عنواÄً مميـّزًا يرمغك عىل قراءة املقال، وقد يكون هناك مقال 

يل رصف ذا مضمون جيد ٕاال ٔان اكتبه قد ٔاخفق يف اختيار العنوان املناسب ó؛ فبالتا
) بني الاكتب لفتت نظري ملصطلح ( العقد الضمينالقارئ عن قراءة مقاó، كام ٔان فتحية 

واملتلقي من خالل العنوان، وطرفا العقد هام الاكتب واملتلقي؛ فالاكتب اشرتط عىل نفسه 
ى هبذا العنوان ٔانه سـيقدم معال جيدًا مميـّزًا يليق بعقلية املشاهد وحيرتم ذوقه، وليس كام نر 

يف كثري من أالعامل الفنية يسـتخف الاكتب بعقولنا مكشاهدين لهذا العمل، والطرف الثاين  
يف االتفاق هو املتلقي فهو من سـيحمك عىل هذا العمل بعد مشاهدته وهو من سـيقمي هذا 
العمل، وال نغفل ٔان الفن ٔاو املرس) يف الهناية هو فن ٔاديب خيضع ل&وق العام، وا�وق 

ت من مشاهد ٕاىل آخر. وتتساءل ا�رجة فتحية:" هل لصيغة العنوان تأثري يف العام يتفاو 
تركيب النص، وحتديد البداية والوسط والهناية ؟ وهل لهذا الرتكيب ٔاثر يف ترتيب املشاهد 
ومعاجلهتا وموضوع املرسحية ؟  . يرى البعض بأنه " ال بد من ٕاقامة صI من منط سـمييائية 

ال بد من تصور العنوان كجزء من النص ( ا�ي  –ا هو عنوان ó وصفية بني العنوان وم
. " ( ó ميثل عنوان  

ونعود مع فتحية حول عنوان املرسحية ا�ي رٔات فيه مرآة عاكسة ÷متع ñنفتاح والرثاء 
املفاجئ، ا�ي هز ا÷متع الكوييت، فاكنت تc الفرتة شبهية بفرتة املراهقة ñج*عية ٕان حص 

ا، ٕاىل ٔان بدٔات بوادر النضج والوعي تظهر عىل ا÷متع الكوييت مع بداية سـنة قويل عهن
مل تعمل فقط عىل رمس  –، مفاذا قالت فتحية ؟ " عتيج الصوف وال جيدي الربيسم2000

 –كنص  –مالمح بعض التغيريات ñج*عية يف الكويت ما بعد اكتشاف النفط، ولكهنا 
ة السـتينيات وبداية ركة املرسحية يف الكويت يف هنايسامهت ٔايضا بتعريفنا 9جتاه احل
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. وتتساءل الاكتبة  1967مارس  19، مع مالحظة ٔان املرسحية عرضت يف السـبعينيات "
فتحية : ( هل لصيغة العنوان تأثري يف تركيب النص، وحتديد البداية والوسط والهناية؟ وهل 

  .87وع املرسحية ) ص لهذا الرتكيب ٔاثر يف ترتيب املشاهد ومعاجلهتا وموض
مث ٔامضت قدما يف حبث هذه أالسـئI بدراسة عنوان املرسحية وعالقته مع النص وبطريقهتا 
ا-قيقة تناولت عنوان املرسحية ( عتيج الصوف وال جديد الربيسم ) وبدا واحضا تقنيهتا 

 �ترص املفيد الكتابية، و�ارهتا يف مسـتوZت اللغة املسـتخدمة لٕالجابة عن هذه أالسـئI و9
انظر ماذا تقول :" يف عبارة عتيج الصوف وال جديد الربيسم " عنرصان ٔاساسـيان يقسامن 
العنوان : " عتيج الصوف، عىل طرف وعىل الطرف املقابل ٔاو النقيض " جديد الربيسم "، 
لتفصل " ال " النافية بني االثنني ، و9حلصيI فهناك ثالثة عنارص ٔاساسـية: الصوف احلرير 

اة المتيزي بيهنام، ومبقابل هذه العنارص مع فصول املرسحية الثالثة نرى ٔانه 9ٕالماكن اعتبار ؤاد
  عامال مشرتاك " . 3العدد

وجتدر إالشارة ٔان لفظة ( عتيج ) يه يف أالصل ( عتيق )، وقلبت القاف ج6 يف اللهجة 
يرمز لٔالصا=،  الكويتية، مثل ( جدامك ) وتعين ( قدامك ) ٔاي ٔامامك ورمز العتيق هنا

ولعيل ٔاجد نفيس جميبا عن االثنني معا القدمي وهو التقليدي ال8سـييك، واجلديد وهو 
يف أالدب مثل القالب الشعري وقصيدة النرث  –السـ6  –املعارص ٔاو ما يسمى 9حلداثة 

ومقومات القصة ونظرية التجريب ... �ا سأنطلق من مقو= " اجلديد يو- من رمح القدمي 
فعىل املتشـبثني 9لقدمي ٔاال يرفضوا لك ما هو جديد يرثي اللغة العربية ويدفعها حنو  "،

ؤان اللغة العربية حماربة بشدة ويضمر لها رش مربم خلنقها ومن مث  –السـ6  –اللغات احليـّة 
اندßرها، وعىل املنادين 9جلديد ٔاال ينبذوا القدمي؛ فالقدمي هو أالساس ا�ي نبين عليه 

Zت جديدة، حنن حباجة ٕاضافة عىل هذا أالساس وليس هدم أالساس مبعول القدمي.نظر  
قدمهتا الفرقة الوطنية  –* املرسحية العراقية ( حظر جتوال ) تأليف وٕاخراج �ند هادي 

صبـّاغ أالحذية  –بغداد. . " اثنان من قاع ا÷متع عىل قارعة طريق ( رائد حمسن  –للمتثيل 
السـيارات " يف مدينة ملغومة 9ملوت وحظر التجوال واملتفجرات ... غاسل  –ومسر حقطان 

يف هذا املاكن الصغري احملسوب ببضعة ٔامتار واملسّور حبظر التجوال، و9ٕالضاءة اخلافتة ٔاو 
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املركزة يف حميط من الظلمة، وبلغة يومية بسـيطة مألوفة اتصف هبا احلوار، اسـتطاع �ند 
حلصار والقهر واخلطر وصعوبة احلصول عىل رغيف هادي ٔان يوصل ٕالينا إالحساس 9

، ٕاذن مل يسـتطع احلظر ٔان يمكم نسان العرايق يف مستنقع املوت "العيش ا�ي يعيشه االٕ 
أالفواه، ومل يمتكن هذا احلظر اللعني ٔان يقمع احلرZت، ها هام ٔابسط خشصني من الوظائف 

عن واقع ٔالمي، وا�رج العرايق �ند  ا-نيا كرسا هذا احلظر وجاال وخاضا يف ال8م وعبـّرا
هادي حي� ٔاطلق عىل مع� حظر جتوال ٔ�نه يتحدى ñحتالل أالمرييك قائال ٕاذا حظرمت 
املاكن فليس مبقدورمك ٔان حتظروا احلناجر، وهذا جيرÄ ٕاىل مقو= " العنوان ليس ملكية لكنه 

  جزء من العمل " .
ة ( جتوال ) لها مفهوم عام؛ فالتجوال قد ولكمة ( حظر ) يه منع يتبعه عقاب، ولكم

يكون ٕاما ماشـيا ٔاو راكبا، وهذا هو املقصود يف البيان الرمسي ٔاو الالفتة املنصوبة يف 
الطرقات، ولكن ا�رج العرايق �ند هادي، ذهب ٕاىل ٔابعد من ذ¶ ؛ فالتجوال يف التعبري 

تالل أالمرييك ٔان يقمي احلظر واخلواطر وأالفاكر وإالحساسات وهذا ما اكن عصيا عىل ñح 
  عليه.

* املرسحية السورية( ٔ�س سقراط أالخري ) مونودراما قد�ا املرسح القويم ( سورية ) 
  تأليف موفقمسعود وٕاخراج ومتثيل زينايت قدسـية.

ليس عىل املرسح سوى سقراط يف مالبسه التارخيية .. يعيش اللحظات أالخرية قبل جترعه 
®رخيي ميثل ٔاثينا، يتقدم وصوته التسجييل يشـمت روما وطغياهنا، السم، يتحرك يف فضاء 

فهل املقصود هبذا املزج الزماين واملاكين إالشارة ٕاىل القطب الطاغي ا�ي يتحمك 9لعامل 
اليوم؟ وهل أالمعدة املوزعة عىل خشـبة املرسح ٕاغريقية ٔام رومانية؟ وهل الشـبك 

ن، هو رمز للسجون اليت يقبع خلفها الفكر احلديدي يف معق املرسح ٕاكشارة رشطية للسج
  واملفكرون يف عرصÄ، عرص احلرية وا-ميقراطية املزعومتني؟

عىل ٔارضية بيضاء وجدران سوداء، ومع إالضاءة املركزة يربز التضاد، حىت ٕاذا انسكب ا-م 
�ي من الEٔس الكبرية وانساح عىل أالرضية البيضاء برزت بقعة دم كبرية، ٕاهنا دم سقراط ا

ال ينتسب يف هذا العرض ٕاىل زمان ٔاو ماكن معينني، وٕامنا هو سقراط الرمز، سقراط 
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إالنسان املقهور ا�ي ال يزال يقبع خلف السجون، وينساح دمه لك يوم يف املعتقالت 
  وساحات املوت وحرائق املدن والقتل ا÷اين "   .

... " ٕاخل. كام ذكر الاكتب؛ فٕان وٕاذا اكن سقراط هنا " هو الرمز، سقراط إالنسان املقهور 
الEٔس يه وعاء أالفاكر اليت يتبناها إالنسان ويرشهبا حىت الG=؛ فترسي يف عروقه، 
 óوتغذي قلبه، وتصنع عق�، ومك من شاعر ؤاديب وعامل قتل بسبب رشبه من ٔ�س ٔاقوا

قد متوت معه  –ر ٔاي أالفاك –ومبادئه ؤافاكره، وأالخري هنا حتمتل معنيني أالول سلبا ٔالهنا 
  قد خت� مبوته وتصبح مسة. –ٔاي أالفاكر  –من خالل ٔ�سه أالخرية، وٕاجيا9 ٔالهنا 

* املرسحية الفلسطينية ( اجلدار ) " فرقة مرسح وسي�تيك الفلسطينية، تأليف الفرقة، 
  ٕاخراج جورج ٕابراهمي "  تتابع تصوير معاÄة إالنسان الفلسطيين يف ظل ñحتالل واحلصار.
ال يشء عىل خشـبة املرسح سوى إالنسان الفلسطيين واجلدار ا�ي ينتصب عاليا حىت 
ياكد يالمس سقف املرسح .. املرسح عار متاما ٕاال من إالنسان والوحش إالمسنيت أالمص 
ا�ي يلخص قسوة ووحشـية العدو، ٕانه جدار الفصل ا�ي الهتم أالرايض وعزل القرى 

  والساكن." 
( اجلدار ) عند هذا احلد؛ ملاذا النعكس النظرية فيصبح اجلدار ميثل  ولكن هل نقف بلفظة

إالرادة الفلسطينية الصلبة، واجلدار هو صناعة فلسطينية فرضهتا عىل العدو الصهيوين خوفا 
ورعبا من قوة ٕاميان الفلسطينيني ومتسكهم بأرضهم، حفي� يلجأ العدو الصهيوين ٕاىل بناء 

لن يسـتطيع ñنصهار وñندماج يف ا÷متع الفلسطيين فهو جسم اجلدار هذا يعين ٔانه مل و 
  غريب ومرفوض مجI وتفصيال. 

* مرسحية موليري ( اكره البرش ) " ال يسـتثين موليري يف مرسحيته هذه ٔاZ من قطبهيا من 
سهامه، و9ٕماكن ñسـتدالل ٕاىل قطيب املرسحية من عنوهنا قبل اخلوض يف تفاصيلها، 

ٔاوالبرش كام ورد يف –ذاته يقدم طريف املعاد=: الطرف أالول مه عامة الناس فالعنوان حبد 
العنوان .. والطرف الثاين خشص يكن الكره لهؤالء الناس، وعند اخلوض يف التفاصيل تتغري 
بعض املفاهمي اليت يو-ها ñنطباع أالول ا�ي يعطيه العنوان؛ مففهوم الكره ا�ي تقدمه 

ف6 يعنيه عدم القدرة عىل ñنسجام مع احمليط ا�ي حيمل ٔاخالقيات تقوم املرسحية ٕامنا يعين 
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  يف ٔاساسها عىل الزتلف والمتلق واخلداع " .
 :�  السي

* فيمل جزائري ( Z مسينة  )  ٕان ٔاّول ما متيـّز به خمرجا فيمل  " Z مسينة " ( جامل شـندريل 
نة " مأخوذ من نبتة اليامسني وهو لفظ ومحمد اخلرض حامينة ) هو اختيار ñمس فـ " Zمسي 

معرب من الفارسـية. واليامسني نوع من ٔانواع الرZحني ويطلق عليه 9لفارسـية " جامسني " 
حفي� اختارا هذا ñمس " Zمسينة " تc الوردة البيضاء، فهام بذ¶ يرمزان ٕاىل السالم 

احئة عبقة فواحة،يعطرون هبا أالرسة واحملبة ، والنقاء والطهارة، كام ٔان وردة اليامسني ذات ر 
واملضاجع قبل النوم واملفارش وال�رق والزرايب قبل اجللوس علهيا، ويه عادة دٔاب علهيا 

  ٔاهل املغرب عامة.
اختار ا�رجان ( جامل شـندريل ومحمد اخلرض حامينة )  لبطو= فيلمهام الوßئقي الروايئ ( 

ىل ا�رجني هام: ملاذا اسـتخدما أالطفال؟ وملاذا طفI ) ولعل السؤالني ال&ين نطرdام ع
طفI وليس طفال؟    أالطفال برامع املسـتقبل، ومه أالمل املنشود، ومه من يعّول علهيم يف 
بناء جزائر حديثة. أالطفال اجلزائريون مه ٔاكرث أالطفال ترضرًا و تعرضًا حلرب خملـّة برشف 

  غازية.احلرب، وحرب ٕا9دة من القوات الفرنسـية ال
ٔاطفال مل يغرتفوا ذنبًا Äموا آمنني مطمئنني بأحضان ذوهيم، استيقظوا فمل جيدوا ٔامـًّا وال ٔا9ً 
وال بيتًا وال لعبة وال قلامً وال كراسة وال مدرسة وال مالبس تسرتمه، مل جيدوا من يأوهيم ومن 

  يكسومه.
ال�م الوردية، ومل ٕان وحشيـّة املسـتعمر الفرنيس مل ترمح سـهنم الغض، ومل تأبه بأح

تنشغل بألكهم ورشهبم ... غزومت اجلزائر، وذحبمت رجالها ونساهئا، ورشدمت ٔاطفالها، وماذا 
بعد؟! ماذا جنيمت؟ ٔايه بطو= تريدون تدويهنا يف جسل التارخي، ٔام يه جشاعة تودون من 

  ذا تريدون؟ماذا جنيمت ؟ وما –ٔاهيا الفرنسـيون  -يقف ويصفق -مويتمك؟ ٔامل تسألوا ٔانفسمك 
ٔاما السؤال الثاين ا�ي نطرحه عىل ا�رجني اجلزائريني الرائعني ( جامل شـندريل ومحمد 
اخلرضحامينة ): ملاذا طفI وليس طفال ؟ يف لك أالحول الطفI دامئا ؤابدا تنشد أالمن 
وأالمان، وا-فء والسكينة وñسـتقرار، الطفI منذ الصغر حتمل قدرًا من أالمومة 
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ان، ٕاهنا غريزة الّرب املنان، وضعها يف هذه ا�لوقة الرقيقة ( ٔاال رفقا 9لقواريق ) والتحن
  ويقول املصطفى عليه ٔافضل الصالة والسالم ( ٔاوصيمك 9لنساء خريا ).

الطفI يه رمز أالم مبعناها احلقيقي ( وفاء، عطاء ال حمدود، ٔاخالص ممدود، صرب، ٔاÄة، 
، ها ا÷ازي. الطفI حاضنة وّالدةبة وأالمة إالسالمية مبعناوهن ... )، ويه ا-و= والعرو

الطفI رقيقة شفافة، الطفI لينة هينة، الطفI امتداد املايض، وقلب احلارض، وٕارشاقة 
املسـتقبل، جـََرحـَها وخـََدشـَها ومّزَق صورهتا الربيئة، ذ¶ املارد املسـتكرب ñسـتعامر 

  الفرنيس اللعني.
( رحي أالوراس )  عنوان الفيمل يتكون من لكمتني، اللكمة أالوىل " رحي " *  فيمل جزائري 

يف القرآن الكرمي؛ فقد ذكرها هللا عّز  –السـ6  –والرحي مجعها " رZح " لها رمزية خاصة 
 óت قوZٓت، وعاقب هبا ٔاكرث من قوم. من هذه االZٓوجّل يف ٔاكرث من سورة ويف عدة ا

)، وقال تعاىل:" ويف عاد ٕاذ  6برحي رصرص عاتية " ( احلاقة:  تعاىل: " ؤاما عاد فأهلكوا
ٔارسلنا علهيم الرحي العقمي * ما تذر من يشء ٔاتت عليه ٕاال جعلته اكلرممي " ( ا�ارZت: 

عاىل:" ٕاÄ ٔارسلنا علهيم رحيا رصرصا يف يوم حنس مسـمتر* تزنع الناس ٔ�هنم ، وقال ت42و41
)، وقال تعاىل:" فأرسلنا علهيم رحيا رصرصا يف ٔاZم  20و19ٔاجعاز خنل منقعر " ( القمر: 

حنسات لنذيقهم عذاب اخلزي يف احلياة ا-نيا ولعذاب االٓخرة ٔاخزى ومه ال ينرصون " ( 
عائشة ٔام املؤمنني ريض هللا عهنا:" اكن رسول هللا صىل هللا )، وتقول السـيدة  16فصلت: 

عليه وسمل ٕاذا عصف الرحي قال: " اللهم ٕاين ٔاسأ¶ خريها وخري ما فهيا وخري ما ٔارسلت به، 
  ؤاعوذ بك من رشها ورش ما فهيا ورش ما ٔارسلت به ".

ها احلقيقي، بل يف وا�رج اجلزائري حي� اسـتخدم " الرحي " مل يكن اسـتخدامه لها يف معنا
معناها ا÷ازي فـ: الرحي " عند ا�رج اجلزائري يه رحي الغضب والثورة، يه صوت مدوّي 
خيرق جماالت الصوت، يزعزع كيان املسـتعمر؛ فال يدري من ٔاين تأتيه الرض9ت، هناره 

  كرامة.عسري ولي� حجمي، ٕاهنا رZح احلّق، ٕاهنا رZح ا�ود عن أالرض والعرض، ٕاهنا رZح ال
ٔاما اللكمة الثانية من العنوان " أالوراس ". وأالوراس " يه جبال عالية القمم من والية 
9تنة، و والية خنشI، و والية ٔام البوايق، و والية تبسة شامل رشق اجلزائر. ؤاعىل مقـّة هبا 
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بـ "  . تلهيا مقة جبل محمل2328يه جبل شـيليا اليت تقع يف والية خنشI 9رتفاع يقدر بـ 
م . وجبال عايل الناس جنوب  2321ثنية العابد " بـ والية 9تنة اليت يصل علوها ٕاىل 

  خنشI. كام تصنف جبال أالوراس من بني ٔاكرب سالسل اجلبال يف شامل ٔافريقيا. 
* فيمل جزائري ( هنI )  هذا الفيمل ا�ي ٔاخرجه ا�رج اجلزائري / فاروق بلوفة، ميلء 

ة، وحيظى بقدر كبري من الرموز املاكنية والزمانية، والشخصيات العربية 9-الالت الثقافي
الالمعة والبارزة، فيمل تعددت فيه السـمييائيات هذا ñسـتغناء عن اللغة عوضته ا�رجة 
الكويتية / فتحية احلداد، بـ ( اللغة عالمة اج*عية )، ويه بذ¶ قد رضبت لنا مثاال حيـّا 

من رموز فّن المتثيل الكوييت الفنان القدير / جامس النهبان قائI: "  ملقابI خشصية مع رمز
ٔاذكر ٔانين يف مقابI مع املرس) الكوييت جامس النهبان حتدثنا عن مرسحية ( مدير فاشل ) 
 / Iوتطرقنا ٕاىل الكتابة والنقوش املرسومة عىل حائط يف مزنل ( ٔام خندريس )، مثلته الراح

النهبان لفت نظري ٕاىل ٔان الرمس والكتابة عىل احلائط يف هذه احلا= مرمي الغضبان، الفنان 
هو ٕاشارة ٕاىل ٔان بيت ٔام خندريس يدخ� أالطفال وال يبالون فريمسون عىل احلائط وال 
هيمتون بشأن صاحبة البيت؛ فالكتابة عىل احلوائط موجودة يف الكويت ولكهنا حمصورة يف 

يوت. ٕاذن فالرمس هنا ٔاو فّن الرمس عرب عن حا= الغالب عىل حوائط الشوارع وخارج الب 
 Iقش هذه الرسومات والكتابة عىل احلائط يف موقعها من فيمل هنÄاج*عية " . وسوف ٔا

  عند التحليل.
ويشّدك ا�رج اجلزائري فاروق بلوفة مبهارة فائقة عندما يسـتخدم الصمت وعدم التعليق 

 خشصية بطل الفيمل الصحايف اجلزائري، ترى يف كثري من أالحايني ويف عديد املواقف يف
الاكتبة املرسحية الكويتية فتحية احلداد " ٕان املراحل اليت مير هبا املمثل تكوين الصورة 
املتاكمI عن الشخصية تستند ٕاىل يف أالساس قراءة دقيقة، وقراءة فاحصة حلوار الشخصية 

ñ نفعاالت قد تو- حلظات مصت ال ومتعن يف ما يعكسه هذا احلوار من انفعاالت، هذه
يشري ٕالهيا املؤلف وال تظهر يف النص، وقراءة حلظات الصمت يه جزء من معلية تلق تعىن 
مبتابعة ما بني السطر الواحد، فالصمت ٔاو السكون قد ميثل جزئية �مة من العرض 
 املرس) ويه جزئية قد ال تظهر يف النص، وٕان ظهرت فٕان طبيعة هذا الصمت وٕايقاع
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  ذاك السكون حيدده ا�رج من Äحية واملمثل من Äحية ٔاخرى " .
ٔاشارت الاكتبة هنا ٕاىل ٔامرين اثنني: أالول الصمت ورٔات ٔانه جزء من معلية تلق تعىن 
مبتابعة ما بني السطور، واالٓخر من ا�ي حيدد الصمت، ورٔات ٔان ا�رج واملمثل هام 

أالمر أالول، مدلال عىل ذ¶ بفقرة مجيI  املعنيان بتحديد مواضع الصمت، ٔاتفق معها يف
ل�كتور رشـيد بن ما¶ يف قراءة سـمييائية لكتاب لكيI ودمنة لعبد هللا بن املقفع" حيث 
يقول " من هذا املنطلق ميكن ٔان يدرك القارئ بأن ñمتناع عن ال8م يف مقام يقتيض 

جلس نبض املc ٔاوال، ومح�، ال8م هو `م يف حد ذاته و ( اسرتاتيجية ) خسرها بيد9 
من دون ٔان يشعر، عىل قبول احلوار ßنيا، ومن مث جره ٕاىل تنازالت اكن يسـتحيل ٔان يقوم 

. وخنتلف معها يف أالمر االٓخر يف اب ٕاليه ورفع التحدي مبواaته "هبا قبل عزمه عىل ا�ه
 –الصمت؛ ؤارى حتديد الصمت اليت رٔات ٔان ا�رج واملمثل هام املعنيان يتحديد مواضع 

ٔان كتابة املرسحية �ارة ال يتقهنا ٕاال الاكتب  -كام ذكرت يف مقدمة هذه الورقة العلمية 
املرس)، فهو املعين بدقيقها قبل عظميها، وعليه ٔان يصف أالشـياء بدقة متناهية، ؤان يضع 

وما ٔادواته املرسحية يف حملها 9ٕتقان ، وعليه ٔان يلتف حول الشخوص مراعيا لك خشصية 
حتم� من ٔابعاد فكرية عقائدية اج*عية سـياسـية اقتصادية، ولك ذ¶ ال بد ٔان يكتب عىل 
الورق؛ فٕان اكن املشهد يتطلب مصت املمثل يذكر ذ¶ اكتب املرسحية قائال : " هنا جيب 

فالصمت ó عدة  –مثال  –ٔان يسكت املمثل قليال مع إالحياء 9لرفض ٔاو القبول وغريهام 
الرضا والقبول ومهنا الرفض ومهنا ñمتناع عن ٕابداء رٔاي ٔاو وaة نظر ٕاذا وجد  دالالت مهنا

بأن مسـتوى احلوار ال يرىق ٕاىل مفهومه، وقدميا قالوا " ٕاذا اكن ال8م من فضة فالسكوت 
ولكن عىل الاكتب ٔان  –نعم  –من ذهب " وٕاذا وجد من حياوره حواره عق6 فالصمت لغة 

  كرها يف كتابة املرسحية �ام علت قدرة املمثل حسا.يراعي مواقع الصمت ويذ
        قصص قصرية:قصص قصرية:قصص قصرية:قصص قصرية:

وقعت حتت يدي ثالثة كتيبات حيتوي لك واحد مهنا عىل مجموعة قصصية واملؤلف واحد 
هو أالديب السوري أالسـتاذ ا-كتور / ٔامحد جامس احلسني، وقد محلت العناوين االٓتية ( 

  صة ) .مههامت ذاكرة، حب فرايت ٔاو الزعفرانية، خبي
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ومع ٔاول مجموعة قصصية لٔالديب السوري بعنوان " مههامت ذاكرة " ويه عبارة عن 
قصص قصرية جدا ٔاسـتطيع ٔان ٔاطلق علهيا ناكت قصصية ٔاو ومضة ( فالش ) وٕان حص 
قويل علهيا فهـي " حاكوي "، حتتوي عىل عدة معان كبرية يف حيـّز ضيق جدا جدا جدا 

Zدولية واج*عية بأسلوب رشـيق ال ميل البتة، وٕان كنا جاذبة ومشوقة، عاجل هبا عدة قضا 
  نأخذ يف بعض أالحايني التناقض يف طرح حماور القصص.

ٔاول قصة قصرية جدا بعنوان " دعوة " يصور لنا ا-كتور ٔامحد احلسني ا÷متع ا�كوري احملب 
؛ ؤ�هنا مل ختلق ٕاال للسلطة والتسلط ذات النظرة الضيقة ٔالمهية أالنىث يف بناء ا÷متع وأالرسة

لطاعة وخدمة الرجل وٕاشـباع غريزة الفحو= عنده، يقول " دعا ا-يك ا-جاجات ٕاىل املائدة 
اليت ٔاعدهتا صاحبة البيت، فصهن 9نتظام، ٔامرهن ٔاال يألكن ٕاال بعد ٔان يشـبع! اقرتبت منه 

  ."ٔانىث ندما حاولت ذحبه ذكرها ٔاهناصاحبة املزنل والسكني يف يدها مل يأبه هبا، ع 
ٔاما يف قصة " كرمي " حياول القاص السوري وبلك جشاعة اسـتقاها من سورZ احلرة 
العنيدة عىل مطالب أالعداء، فها يه نربة العريب الشجاع تصدع حني ٔاراد العدو الغريب ٔان 
ينال منا ويقدم لك دو= عربية تعارضه كبش فداء ولقمة سائغة للصهاينة، ولك دو= عربية 

لرٔاس لٔالفعى أالمريكية فهـي دو= مارقة، يقول " احتار الراعي ٔاي خروف ال تطأطئ ا
سـيختار لضيوفه " املهمين "، فالضعيفة ال تكفي ! والسمينة " العاقI " خسارة! مل يطل 

  ."فرصة ٕالكرام الضيوف " املهمين تفكريه فالكبش اكن قد رضبه بقرونه من اخللف فوجدها
د جامس، من اللك ٕاىل اجلزء حبركة رشـيقة ليعرب عن وينتقل بنا الناقد السوري / ٔامح

ا÷متع ذي السلطة املستبدة اليت متارس القمع عىل ٔاحصاب أالقالم احلرة وأالفاكر النرية، 
ويتجه ظين ٔان اخلطأ الشائع يف هذه أالZم: هو اخللط بني املثقف واملتعمل، ؤاذهب بذ¶ 

وٕادراكه مقصور عىل عمل واحد ال يتجاوزه ٕاىل فرق رئيس وجوهري، وهو ٔان املتعمل فهمه 
ومن املمكن ٔان يبدع فيه ولكن يظل فاقدا لتطور جعI الزمن. ٔاما املثقف قد يكون ٕانساÄ مل 
يهنل من العمل وقراءة الكتب اليشء الكثري ولكنه مارس احلياة، وخالط ا÷متع، ؤاصبح قلبه 

فرد معرتك احلياة يكون ٔاكرث نضجا وحنكة النابض، يتأمل ٔالمله ويفرح لفرحه، وعندما يصارع ال
ملا قد يعرتيه من ا÷متع، يقول ا-كتور عبد السالم الشاذيل يف كتابه ( خشصية املثقف ) : 
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املثقف من حيث هو ٕانسان شديد التأثري يف البيئة ñج*عية احمليطة به، كام ٔانه يف الوقت 
يف حميط عامله وعرصه وذ¶ ملا ó من  نفسه ٕانسان شديد التأثري يف وسطه ñج*عي، وهو

قوى فكرية خاصة ومواهب روحية ونفسـية ممتزية " �ا ٔارى ٔان املثقف نتاج مرحI ذات 
ظروف معينة، قد تكون سلبية، وقد تكون ٕاجيابية عىل ٔانه ال ميثل وال يمتثل برموز هذه 

املعزت العبايس : املرحI يتجىل ذ¶ يف قصة " طامع " يقول " سأل الضابط الرتيك ابن 
سـيدي ٔاÄ ال  –ٔاحصيح ٔانك تطمع يف اخلالفة؟ سـيدي ٔاÄ شاعر ومثقف! قاطعه: طز 

  ٔاحب السلطة! وشعري يشهد بذ¶! هز الضابط رٔاسه، وقال خذوه...! "  .
ولع� مل يبتعد كثريا عن مفهوم ختلف بعض أالنظمة اليت متارس املركزية والهمينة وñسـتعباد؛ 

املثقف العريب واملسمل ا�ي يعاين من التبعية الفكرية وñنقياد وإالذعان  ورمبا ال مس جرح
ملوجات الطبول وا-فوف، وللشعارات املزيفة اليت يتحصن هبا صغار القوم من ٔاجل حتقيق 
ماكسب خشصية، ترى ذ¶ واحضا يف قصة " غباء " يقول " سأل راعي القطيع ٔاغنامه: من 

 سامء! حضك كثريا وهو يقص رؤوسها.. يبدو ٔانك ال تسـتحقنيربمك ؟ ٔاشارت أالغنام ٕاىل ال 
  .احلياة ٔايهتا القطعان الغبية "

ونرى تمكمي أالفواه وخنق حرية التعبري يف قصة " جهرة " يقول ( ٔايم .. ٔايم .. ملاذا 
هتاجر السـنونو لك عام؟ ابتسمت: ٔالهنا متc وطنا آخر؟: ملاذا ال منc ...؟ لطمتين تلفت 

  .بيك هل يه مغلقة "ىل الشـباإ 
مث يعود أالديب السوري من اللك ٕاىل اجلزء مبهارة ال نظري لها تمن عن قدرة ومتكن؛ 
فأفاكره حارضة، وأاللفاظ طوع يديه يوظفها كيفام شاء، لقد تطرق ٕاىل آفة اج*عية منوذج 
ي للرجل ñنهتازي ا�ي يصل عىل ٔاكتاف ثروة زوجته دومنا حب لهذا العقد املقدس؛ فف

قصة " مزاح " يقول أالديب السوري " فقد صربه فصاح: سأطلقك ! ٔاجابت هبدوء 
 اسـتفزازي: سأحسب الواك= والـ .. ! ابتسم لها وقبل رٔاسها: هل تصدقني Z حبيبيت ٔانين من

  .املمكن ٔان ٔاطلقك .. ٔاÄ ٔامزح " 
يتطرق ٕاىل ومبعاجلة درامية ذات نكهة كوميدية يتألق هبا ا-كتور / ٔامحد احلسن حيث 

طمس إالبداع وؤاد الكفاءات؛ ففي قصة " فكرة " يقول " خطرت عىل 9ل املذيع فكرة 
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طريفة فأراد ٔان حيولها ريبور®جا، ٔاخذ املوافقات! فتوجه ٕاىل مجموعة من املواطنني بسؤال 
واحد: ما معىن الضمري ؟ ٔاشار حمب ٕاىل قلبه! ورشطي ٕاىل جيبه ويده! وبعضهم ٕاىل 

املسؤولني ٔاشار ٕاىل ... قطع البث ورست يف اليوم التايل ٕاشاعات متنوعة حذائه.. ٔاحد 
  حول مصري املذيع "  .

ولو انتقلنا ٕاىل ا÷موعة القصصية الثانية لٔالديب السوري ٔامحد جامس احلسني ا�ي 
عنون لها عنوان ٔاحد قصص ا÷موعة وهو ( حب فرايت ٔاو الزعفرانية ) هذه ا÷موعة غلب 

  -راما القصصية ولكهنا مل ختل من الكتابة الساخرة.عىل طابعا ا
من منطلق مقو= " السـياسة ال جتد هبا صداقة دامئة وال يوجد هبا عداء دامئ " جيسد لنا 
القص السوري هذا املفهوم يف قصة " جبانب حديقة اجلاحظ متاما " حيث يقول " ومبا ٔان 

  .10كون هو مع ٔاخرى ويه مع آخر " ص يل يأالمر حيتاج للوحدة والتعاون ففي اليوم التا
" حامم متعات العربية نستشف ذ¶ يف قصةويتطرق للفساد إالداري ا�ي استرشى يف ا÷ 

ؤاعشاش وذكرZت " يقول " حسني ابن ٔام حسني؛ رموا رسته 9جلامع صار شـيخا... ! عيل 
�فر صار رشطيا ابن ٔام صاحل رموا رسته 9ملدرسة صار ٔاسـتاذا ... ! توفيق رموا رسته 9

  .وعنده ثالث سـيارات ؤاربعة بيوت"
كام جند يف قصة " عصا الطرافة " صورة ÷متع متخلف يؤمن 9خلرافات واخلزعبالت وال 
يقمي وزÄ ٔالحصاب العمل واملعرفة حيث يقول " برصاحة ما كنت ٔاصدق حاكية الهامة، لو ما 

رضين ومطوا ٔاعيهنم مسـتغربني فهم ٔاين البارحة شفهتا بعيين! ران مصت مفاجئ عىل احلا
يسمعون 9لهامة منذ قرون لكن ٔاحدا مل يرها من قبل! برصاحة Z جامعة اكنت كبرية وشلكها 
مرعب.. ولساهنا طويل .. وخمالهبا حادة .. منقارها مثل السـيف .. وaها ٔاسود مثل 

بار ! ٔاجبهتا قاتل السعايل! وذيلها ٔاطول من ذيل احلنافيش .. ! سألتين : الثأر Z عبد اجل 
ٔاm يف السجن ! صاحت : من ٔاوالد معه.. من عشريته Z حامر! ابتسم بعض احلضور 
  ورست مههامت.. وهللا ما هان عيل ٔاÄ ا�ي قضيت معري 9-راسة تقول يل الهامة: حامر".
كام نلمس نظرة التشاؤم -ى القاص السوري يف قصة " 99 نويل " حيث يقول " لوحة 

  ! "  . 96! ٔاهال بعام أالمل  95مكتوب علهيا وداعا Z عام اهلم ضوئية 
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ويف لوحة فنية رائعة حيث القاص السوري عىل ٔامهية التسلح 9لعمل واملعرفة والسعي 
احلثيث للحصول عىل ٔاعىل الشهادات العلمية، و9لوقت ذاته مل يغفل دور احلافز والتشجيع 

ليامسني " " ٔايم قالت: ال تمن وحيدا " السعالة " يف حتقيق ذ¶ يقول يف قصة " يوم رحل ا
لن تأتيك ٕاذا حصلت عىل " اجلامعة " ! فرحت ! : و " احلنفيش " مىت ٔاقدر عليه Z ٔايم 

  .ندما حتصل عىل الشاهدة العليا "؟ : ع 
وها هو يبث ٔانني لك متعمل حرم نفسه من الرفاهية واثقلته ا-يون واهنكته رصوف 

يالت يف سبيل حتصيل العمل ونيل ٔاعىل الشهادات العلمية خلدمة ب�ه، الزمن وال زمته الو 
انهتـى به املطاف ٕاىل وظيفة من الوظائف ا-نيا ٕاما 9ئع ٔاو عامل، ومل يشفع ó سهر الليايل 
وهو يدرس الكتاب وبعد ٔان حتصل عىل الشهادة وضعها حتت الوسادة وÄم علهيا حرسة 

ىل من بيده القرار ٕالنصاف هذه الثI من الكوادر الوطنية وقهرا ومكدا . وكـنه يوجه نداء إ 
وñسـتفادة مهنا وñعتناء هبا. تعال معي لنتحسس ٔانني القاص السوري / ٔامحد احلسن يف 
قصة " الورد واحلريق " يقول : " حني كربت معلت ٔايضا يف الزبداين، اكن هذا يف ريعان 

ال بد ان انفصل  – اكنت متال حيايت الشـباب قبل اكتشاف زيف الشعارات الكربى اليت
ومعلت Äطور بناء . . معلت يف تعبئة إالمسنت ! يو�ا تشققت يداي واهنمر  –عن ٔاهيل 

ا-م، ومل يكن لصاحب العمل قلب يرٔاف يب، بل اكن يتابع تناول ٕافطاره ؤ�ن دما مل يهنمر! 
ريين دوما بعميل يف بيع وحني ٔاتذكر معيل هذا ٔابتسم، فوا-يت مل تعريين به بل اكنت تع

واكنت تردد دامئا : الناس صارت رشطة وضباطا  -ٔاو خترo من اجلامعة  -البطيخ أالمحر 
وعساكر وخمابرات وبيوت وسـيارات ! وابين درس .. درس ورجع بياع بطيخ؟ Z خيبتك 

ر ن صار بين آدم متعمل يدب9ينك Z .. Z حيف احلليب اليل رضعته؟ لو ٔارضعته محلار اك
  .رٔاسه "

ومع ا÷موعة الثالثة للقاص وأالديب السوري ا-كتور ٔامحد جامس احلسني بعنوان " 
خبيصة " وتعين فوىض امتازت هذه ا÷موعة 9لنقد املموسق فالقاص السوري حي� ينتقد 
أالوضاع يف هذه ا÷موعة ٔ�نه يعزف ¶ حلنا دافئا حزينا ال خيلو من السخرية بني الفينة 

  ى.وأالخر 



  ا-كتور فهد سامل خليل الراشد              قراءة تطبيقية "                     –"سـمييائية عناوين النصوص أالدبية 
  

 225    " "السـميياء و النص أالديب السابع ا-ويل امللتقى   

يقول يف قصة " مخسون سـنة ومل يتغري يشء " ؤ�نه حيايك الر®بة والبريوقراطية   
اليت عششت يف معظم املؤسسات وإالدارات احلكومية " يستيقظ مبكرا.. يغسل وaه.. 
حيلق ذقنه.. يتناول الفطور .. يبلس .. خيرج .. يصل مع� .. ينجز ما هو مطلوب منه .. 

.. يستيقظ .. جيلس عىل الرشفة .. يرشب الشاي .. يتأمل .. يعود .. يتغدى... ينام 
.  " ! ... Z يتثاءب .. ينام يستيقظ يف اليوم التايل  

ويسخر الاكتب السوري / ٔامحد جامس ، من حميب البطوالت الومهية وفرد العضالت يف 
لك يشء، نرى ذ¶ يف قصة " البارحة ٔاو بعد غد " " ال تضحيك عيل حصيح ٔان الضحك 
Äفع للقلب .. ولكن وقهتا ال هتمتي بأمر القلب .. ٔالنه سـيكون قد انعطف متاما .. ! النية 

 Iعذرا سـنكون ٔابطاال  –اكنت ٔان ٔاكتب قصة قصرية جدا بأسلوب رسا= فهيا بطل وبط
ال عليك .. ال تكرتيث .. ٔامل ٔاقرر منذ البداية احلديث عن خشصني ال ٔاعرفهام  –ولو 9ل8م 

ٔاذكياء .. وقبل ٔان تقودمه ٔاذهاهنم ٕاىل تصور عالقة حبنا سأضللهم ؤاقول هلم ٕانين .. القراء 
.  " ... Z .. ر وابنة خالته شهرزادZٔاحتث عن شهر  

ٔاما يف قصة " ميه Z ميااااه " يتطرق ا-كتور ٔامحد ٕاىل آفة اج*عية ٔاخرى هدمت البيوت 
ن ترتكيين يف املهد وتذهيب لتحليب ودمرت أالرس ٔاال ويه " إالشاعة " يقول " حسـنا .. أ 

البقرة قبلهتا منك.. ولكن ٔان تصديقهم ٔان ابنك عاقر ٔالنه بلغ الثالثني، ومل يزتوج فهده ال 
  ٔاهضمها "  .

 " Äوبطريقة العامل يف النفس البرشية يصور لنا نرجسـية هذه النفس ويكشف لنا " أال
ما يطلق علهيم 9ملمتصلحني ٔاو املتنفعني  ويرصد لنا املطبلني لهذا الشخصية متلقا ونفاقا ٔاو

يقول يف قصة " لن يذكره الناس ٔابدا " " عن جدي عن جده قال سألت جدي : ملاذا 
حرمت ٔاعامم ٔايب من املرياث وورثته جلدي فقط؟ قال: مه حرموا ٔانفسهم؟ مجعهتم ذات يوم 

ملا عادوا .. قال وقلت هلم: معمك شهر اكمل لتفكروا يف ٔافضل الطرق لـ ( ختليدي ) ؟ و 
أالول : عود الناس ٔان يركعوا ¶ سـبعا وعرشين مرة يف اليوم ... ! والثاين قال : صنع متثال 
¶ يف لك ماكن من الب� ٔاحسن طريقة لتخليدك... ! ٔاما الثالث فقال : أالفضل ٔان ننرش 

عهم ( صورك يف لك ماكن وتأمر من حو¶ بأن يكرثوا من ٕاقامة املهرجاÄت .. ! ٔاما راب 
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وٕان اكنت الرصاحة يف حرضة مثc  –جدك ) فقال : عذرا Z ٔايب سأكون رصحيا معك 
  ٕان من خيلف ٔامثال هؤالء لن .. Z ... ! " . –عواقهبا وخمية 

وختاما نهنـي هذه ا÷موعة بقصة " ومن احلب "  حيث يقول " طبعوا يل صورا كثرية .. 
ها ستبقى ٔاÄ9 ٕاىل أالبد! 9لروح 9-م نفديك علقوها يف مدخل البناء والبيت ، كتبوا ٔاسفل 

Z 99 ! سامح هللا ٔاوالدي املشاغبني عىل هذا احلب ا�ي كدت ٔادفع مثنه غاليا .. " ، 
ؤ�نه ٔاراد ٔان يقول ٕان ما قام به البناء جتاه وا-مه تعبريا عن حهبم ó هو من املمنوعات -ى 

احلامك فهو الوحيد ا�ي يفرتض ٔان حيظى هبذا  بعض أالنظمة العربية ٔالهنا مقصورة فقط عىل
  التقديس .  
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