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 سيطيولوجيا الكتابة الدرامية في أوبريت "انتصار الحب" لعبد هللا خطار
 الطركز الجامعي لطيلة حظان بومالي  د.

 طلخص:ال
أدبشا السعاصخ يقػدنا إلى حقيقة، وىي أف إف الحجيث عغ السدخح الذعخي في  

ما حسمو القخف العذخوف مغ تغيخات وتبجالت متشػعة ومتعجدة أصابت السجتسع 
العخبي الحجيث، قج أثخت تأثيخا كبيخا في الحاجات الجسالية وفي الػعي الجسالي 
أيزا، فطيخت الفشػف السػضػعية والجرامية، ثع ترجرت ىحه الفشػف مع تشامي 

فكاف أف اترف بالجرامية. وألف  لحجيث؛ يا الجسالية ساحة األدب العخبي احاجات
، فإنشا تغيخاتلع يكغ بسشأى عغ ىحه التحػالت وال الذعخي الجدائخي الحجيث السدخح

نمسذ في كثيخ مغ األعساؿ السدخحية الذعخية الجدائخية تحػيل الذعخ إلى حػار 
إلى وإنشا لشصسح في ىحا السقاؿ  يانا،اليػمي أحمخكد وسخيع وقخيب مغ لغة الحجيث 

مدخحية غ خالؿ مكتابة الجرامية في السدخح الذعخي الجدائخي، ممشيجي ل تذخيز
الػقػؼ عشج جساليات ىحه الكتابة مغ لغة وحػار ب "انترار الحب" لعبج هللا خسار،
 .وصخاع الذخريات...وغيخ ذلظ

: السدخح الذعخي؛ الحػار؛ المغة؛ الكتابة الجرامية؛ األدب الحجيث؛ الكلطات الطفتاحية
 .الذعخ السعاصخ 

Summary: 
Talk about poetic theatre in contemporary literature leads us 

to the fact that the twentieth century campaign of multiple and diverse 

changes and changes in modern Arab community hit, have a 

significant impact on the aesthetic needs and aesthetic awareness, 

substantive and arts featured dramas, then topped that With the 

growing needs of aesthetic Arts Theatre of modern Arabic literature, 

was characterized by the dramas. And because the poetic theatre of 

Algeria was not immune to talk these shifts and changes, we see in 

many theatrical Algerian poetry transforming into a focused dialogue 

and fast and close to the modern day language sometimes, we aspire 

to this article to systematically diagnose drama writing in the theatre 
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Algerian poetry through play "triumph of love" of Abdul Allah 

muffler, stand at the aesthetics of this type of language, dialogue and 

conflict of personalities. And so on.  
Key words: poetic theatre;;; drama writing; modern literature; 

contemporary poetry. 

 مقدمة:
ُيجسُع الكثيخ مغ الجارسيغ عمى أف العسل السدخحي جدء ال يتجدأ مغ العسل 
األدبي، ومغ ثع فإنيع يقيسػف العسل السدخحي استشادا إلى الشز السدخحي السكتػب 
لمقخاء، وليذ إلى العخض السقجـ عمى الخذبة لجسيػر الستفخجيغ، وىي مغالصة كبخى 

بي في أف األوؿ متعجد الخصاب بيشسا كػف العسل السدخحي يختمف عغ العسل األد
العسل األدبي لو خصاب واحج، لحا فإف السشيج الديسيػلػجي ىػ األندب لجراسة العسل 

 السدخحي كػنو يمع بو مغ مختمف جػانبو دوف استثشاء.           
وليذ يعشيشا ىشا إعادة عخض التجخبة السدخحية الجدائخية نرا وعخضا أو 

ج التجخبة العخبية السؤسدة والخائجة، أو عمى مدتػى التجخبة تػصيفيا، إف عمى صعي
الجدائخية السدتفيجة والسبتكخة أحيانا، وإنسا نختز ىشا بتجخبة مدخحية جدائخية لشقف 

 عشج سيسيػلػجيا الكتابة الجرامية فييا، وىي أوبخيت انترار الحب لعبج هللا خسار.
 محددات خطاب األوبريت: -أوال

الخصاب السدخحي إلى مقاشع، لتعييغ وحجاتو التي يتكػف  تجدئ إف عسمية        
مشيا، ليدت عسمية بديصة، لحا البج أف نشصمق في ىحه العسمية مغ ترػر مشيجي 

التي نبشي  Dermarcateurs ليا، وىػ ما يحتع عميشا تعييغ مجسػعة مغ السحجدات 
مية حيث تكػف مشاسبة ومالئسة لياعمى أساسيا ىحه العس

.1 
" مغ أكثخ Disjonction Catégorielleويعج محجد "االنفراؿ السقػلي" "

بػاسصتو نتسكغ مغ تحجيج االنفراالت السقػالتية، حيث يعتسج »اإلجخاءات فاعمية، إذ 
ىحا اإلجخاء عمى السقػالت الثشائية التي تتكػف مغ عشرخيغ متقابميغ، تجسع بيشيسا 

 إلى مجسػعتيغ:عالقة تزاد، ويشقدع االنفراؿ السقػؿ 

 االنفراؿ السقػلي السكاني: السسثل بػاسصة السقػلة الثشائية: ىشا/ ىشاؾ. -أ
 .2«االنفراؿ السقػلي الدمشي: الستسثل في السقػلة الثشائية: قبل/ بعج -ب
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وباالعتساد عمى التحجيج الحي قجمو "عبج الحسيج بػرايػ" لسحجدات السقصع 
التي تختبط مع بعزيا البعس، وفق عالقة الػاحج، حيث رأى أف أنػاع الػضائف 

مشصقية تذكل مقصعا أوليا، يسثل أساسا وقاعجة لمقرة، يسكغ تحجيجه انصالقا مغ 
اعتباره تصػرا مشصقيا وفق ثالثة أزمشة وخسدة مخاحل، تسثل في مجسػعيا الػضائف 

 3القاعجية السكػنة لمخصاب، وىي:

 الطراحل األزمظة
 وضعية افتتاحية -1 ما قبل

 اضصخاب. -2 أثشاء
 تحػؿ. -3
 حل. -4

 وضعية ختامية. -5 ما بعج
يسكششا القػؿ إف خصاب أوبخيت "انترار الحب" لعبج هللا خسار، يتألف مغ 
مقاشع حػارية تحجدىا ثالثة وحجات زمشية متالحسة )ماقبل/ أثشاء/ ما بعج(، كسا 

األولى )ما قبل(، فيسثميا تتخمميا وضعية افتتاحية وأخخى ختامية. فأما السخحمة 
 : 4السقصع السدخحي اآلتي

 سسع صػت دقات ثالث مغ وراء الدتار، وتاله صػت أجر يعمغ:
 "أوبخيت انترار الحب، الفرل األوؿ"

عدفت الفخقة السػسيقية السػجػدة في أسفل السدخح عمى اليسيغ لحشا ىادئا 
ء سمصت عمييا بقعة ضػء، مخيحا، ورفع الدتار أثشاءه عغ فتاة جسيمة في حمة بيزا

ووراءىا وعمى جانبي السدخح ديكػر يسثل البحخ والجباؿ والتالؿ والرحخاء بألػاف 
اختمط فييا األزرؽ باألخزخ واألصفخ واألحسخ في تسػج وتجرج بجيعيغ، أنذجت 

 الفتاة برػت أوبخالي وبمحغ بديط أقخب إلى الحجيث مشو إلى الغشاء:

 تتحجث عشيا السعسػره                   أسصػره كانت أسصػره       
 أسصػره عغ جدر في الذسذ                   تدسى الجدر السشرػره

 أضحت مثال بعج جياد                        ىـد السدتعسخ وشخوره
 مذيػره -كل بشييا-جدر بالخحسة بيغ بشييا                         
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 مشى خسخة حب معرػره                وتداقى أىمػىا زمشا            
 وعيػف العالع أجسعيا                           بتالحسيع ىي مبيػره.

تسثل ىحه الػحجة الذعخية مخحمة )ما قبل(، حيث يرف الذاعخ السدخحي 
عمى لداف الفتاة أرضو ووششو وجساؿ ىحا الػشغ الحي أبيخ العالع بأسخه، ذاكخا وصفا 

كدخ تػقع القارئ ليشفتح عمى دواؿ أسصػرية تسيج لمسذاىج السػالية يفػؽ الخياؿ وي
ليحه االفتتاحية، والتي تشبئ ببدالة وصسػد وجياد شعب ىحا الػشغ، مغ خالؿ الجواؿ 

 )الجدر السشرػرة/ جياد/ ىـد السدتعسخ وشخوره/ مبيػرة... (.
اء(، والتي تتألف ليشقل الذاعخ الدارد الستمقي بعج ذلظ إلى السخحمة الثانية )أثش

 5مغ ممفػظ األبيات السدخحية الذعخية اآلتية:

 : نعست صباحا.الشاب
 : بل ضيخا               فشحغ اآلف في الطيخالفتاة

 أىال بظ في بمجتشا      أأمخ فأنا رىغ األمخ       
 : إني صحفي جػاؿ         جئت لجدر السشرػرهالشاب

 وأسجل عشيا صػره    ألعايغ فييا األحػاؿ            
 : ما اسع صحيفتظ الػرقية؟.الفتاة

 : األقالـ الحىبيةالشاب
 يػميو؟ -
 بل أسبػعيو -
 حدبيو؟ -
 ليدت حدبيو -
 مأجػره؟ -
 ال بل وششيو -
 مغ أيغ ليع السيدانيو؟  -
 لع أفيع -
 مغ يجفع ماؿ األقالـ؟ -
 ال أدري والكحب حخاـ. -
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انترار الحب، حيث يقجـ الذاعخ الدارد في ىحا السقصع الحػاري، بجاية قرة 
جدج تسدظ الفتاة بسبادئ الحب الػششي، حيغ تخفس اإلجابة عغ تداؤالت الرحفي 
الحي جاء إلى الجدر السشرػرة ليعايغ فييا األحػاؿ، تخفس وبالسقابل تبحث في 
ىػيتو وىػية صحيفتو عغ شخيق جسمة مغ الثشائيات الزجية )يػمية/ أسبػعية، 

 وششية(.حدبية/ ليدت حدبية، مأجػرة/ 
وتقجـ ىحه الثشائيات الزجية بعجا وششيا أكبخ، حيغ يدتسخ الذاعخ السدخحي 

  6في تقجيع متػالياتو الحػارية بيغ الرحفي والفتاة، كسا في قػليسا:
 تدألو باستغخاب:  ال تدأؿ عسغ "رسسميا"          أيجي األشخاؼ أـ الجونيو؟. 

 خط األحخار أـ التبعيو؟           ال تدأؿ عسغ رسع ليا                     
 : ال تشدي أني صحفي                ولدت مالكا عمػياالصحفي

 لكغ ضسيخي السيشي                 حي ما أبقى حيا                    
 أما التسػيل فػ "خاشيشي"            ىحا شيء ال يعشيشي.                     

الجدر السشرػرة اضصخابا لمفتاة، نتيجة جيميا لو يسثل قجـو الرحفي إلى 
وليػيتو وىػية صحيفتو، خاصة وأنو يخاشبيا بتحية الرباح )عست صباحا( وقت 
الطيخ، وكحلظ ألنو يجيل مغ يجفع ماؿ األقالـ التي يكتب بيا صحيفتو، لكغ عمى 

بو  الخغع مغ ىحا فإف الفتاة ال تصخده مغ الجدر السشرػرة، بل تدتقبمو وتخحب
 وتصمب مشو أف يأمخ أوامخه وىي رىغ إشارتو، وتذيخ لو إلى الداحة قائمة:

 7ىحي ساحتشا السذيػرة                      فتجػؿ وخح الرػرة.
وبيحا يتع القزاء عمى وضعية االضصخاب التي كانت الفتاة تعاني مشيا، وىي 

الدساح لمرحفي بالتجػؿ في الحقيقة معاناة الحات الذاعخة، مغ خالؿ انجاز التحػؿ )
 في الداحة السذيػرة(.

أما السخحمة األخيخة )ما بعج( حدب تقديع عبج الحسيج بػرايػ، فتتجمى حيغ 
تتابع الفتاة سيخىا، ويزاء السدخح مغ ججيج، لتطيخ مجسػعة مغ الشداء والخجاؿ في 

 8حمميع الجسيمة، فيخاشب الرحفي السجسػعة:
 الرجؽ شعاري والذخؼ       إني صحفي محتخؼ              

 بالسػضػعية أترف                     ال زور وزيف لسا أصف
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 : يا أىال برجيق األمع                يا مغ يتدمح بالقمعمجطوعة الشابات
 ليجافع عغ أسسى القيع       

 : ويكافح مغ أجل اإلنداف            أوباء الطمسة والصغيافمجطوعة الشباب
 زماف ومكاففي كل 
 : الذكخ لكع الذكخ لكع                     ىل يسكغ لي أف أسألكع؟الصحفي

 عسغ يسثل ىحا الذعب                     مغ كل فزاء وحدب          
 نحغ الشداء والخجاؿ                   نحغ الذيػخ واألشباؿ الطجطوعة:
 مغ عسق الجدر السشرػرة               مغ بمج الحب السذيػره          
 الكل يسثل ىحا الذعب                    ويرػره أحدغ صػره         
 : وما الحي يجسعكع؟الصحفي

 : الحب الحبتظشد الطجطوعة
 بالحب نعير أعد حياه        وبو نتحرغ لألزمات                 

السقاشع الحػارية الذعخية، تتجمى إحجى أىع مػاقف الفخد  مغ ممفػظ ىحه
الجدائخي اإلندانية واالجتساعية، حيث ترػر وحجة الذعب الجدائخي في كل األقصار 
وأواصخ الحب التي تجسعيع عمى تعجد أحدابيع وفزاءاتيع، إذا تعمق األمخ بالجفاع 

ه السخحمة تسثل مآؿ السدار عغ الحات اإلندانية الجدائخية ضج الطمسة والصغياف، وىح
الدخدي الحػاري لمحات الذاعخة، التي قزت عمى االضصخاب التي كانت تعاني مشو 
في السخحمة االفتتاحية، فحققت بحلظ االتراؿ السػضػعي باالتراؿ القيسي 

 اإلنداني.
 األدوار التيطاتيكية للشخصيات: -ثانيا

ال في مشاخ ديسقخاشي حقيقي، يتيح لو ال يددىخ السدخح أدبا مكتػبا أو فشا إ        
الشذاط واالزدىار ويسشح الفشاف شاقات متحخرة قادرة عمى الخمق واإلبجاع، وليحا كانت 
القاعجة األساسية في أي عسل درامػػي ىي الرػخاع، الرخاع اإلنداني بيغ وجيتي 

 نطخ أو فكختيغ، أو قيستيغ أو أسمػبيغ في صياغة الحياة والتعامل معيا.
ىحا الرخاع الجرامي الحي يدتسج عشاصخه مغ ججؿ الحياة حػلو، وكمسا كاف         

الػاقع الحي يتحخؾ فيو كاتب السدخح يدسح بالحػار الفكخي، فاتحا الشػافح السزيئة 
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لمججؿ، واعيا بأف التقجـ ال يتع إال مغ خالؿ حخية فكخية وحخكة ديسقخاشية، صار ذلظ 
 9ىخ فيو فغ السدخح ويصخد تقجمو تأليفا وتسثيال.ىػ السشاخ الحقيقي الحي يدد

وإذا كانت ىحه ىي الشقصة الجػىخية في أي عسل مدخحي مشح أرسصػ، فإف         
ىشاؾ في السدخح السعاصخ تصػرا وتجاوزا وإضافة، فقج بعج كثيخ مغ أدباء السدخح 
عغ االلتداـ بالػحجات الثالث؛ وحجة السػضػع والدماف والسكاف، كسا ابتعجوا عغ بشاء 

بالبجاية ثع العقجة فالحل، كسا لع يربحػا ممتدميغ  السدخحية بشاء مشصقيا بحيث تدتيل
بتػضيح حل حاسع لمرخاع، و صار السدخح مثل الخواية الحجيثة يسيل إلى الشيايات 

 السفتػحة غيخ السحجدة.
الدياسة بسعشاىا الذسػلي العاـ قج أصبحت تتحكع فيشا وتحكسشا حتى » وألف         

األديب برفة عامة والذاعخ السدخحي برفة  ، فإف ىع  10«ونحػػػغ داخل حجخات الشـػ
خاصة، أف يعبخ عغ رأيو فيسا يجور في واقعو مغ قزايا وال سيسا الدياسية مشيا، 
وىحا االتجاه الدياسي في السدخح الذعخي الجدائخي يسثل خصا مصخدا في مديختو مشح 

.  الشذأة األولى حتى اليـػ
بج هللا خسار " في مدخحيتو التي يغمب مغ ىحا الخط السصخد يتخاءى لشا " ع        

الخيخ  -عمييا الصابع الدياسي في شكل صخاع بيغ قػى مختمفة ) الطالع و السطمـػ 
الغاصب والسغترب وغيخىا ( ويدتعيغ في إبخاز ىحا -القػي والزعيف  -والذخ 

 الرخاع بذخريات متحاورة فيسا بيشيا.
تيكية في خصاب أوبخيت كسا يسكششا حرخ الذخريات وأدوارىع التيسا  

"انترار الحب" مغ خالؿ السقاشع الحػارية، عمى اعتبار أف كل مقصع ترػيخي 
مكثف يحيل إلى ثيسة يتذكل مشيا دورا تيساتيكيا، فالفتاة ذات الخداء األبيس تسثل 
الػشغ )الجدائخ البيزاء( بجباليا وتالليا وصحارييا وبحارىا، ويجؿ عمى ذلظ الحػار 

تي، حيغ تصفأ األضػاء وتشبعث مػسيقى حديشة ثع يزاء السدخح، الترػيخي اآل
 11وتغشي ذات الخداء األبيس:

 سأغشي
 لغ يذل الغجر واإلرىاب لحشي

 سأغشي
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 كمسا فتحت أو أغسس عيشي
 مغ صسيسي وفؤادي

 كمسا ىدت جخاحي الشازالت
 وتحجى العجؿ بالجػر الجشاه

 أتحجاىع وأشجو لمحياه
 السصسئغ وأغشي وأرى الفجخ يعغ

 في سكػف الميل واألنات يخشقيا الطالـ
 والخصاص يسدؽ األفػاه يحخميا الكالـ

 سأغشي...
يذكل ىحا السقصع الحػاري مدارا ترػيخيا مؤلفا مغ مجسػعة صػر مشتطسة 
تحيل عمى شخرية "الفتاة ذات الخداء األبيس"، والػحجات الرػرية الجالة عمى أف 

ي؛)لغ يذل الغجر واإلرىاب/ىدت جخاحي الشازالت/ ىحه شخرية تسثل الػشغ ى
العجؿ بالجػر الجشاة/األنات يخشقيا الطالـ/الخصاص يسدؽ األفػاه(، حيث ال يخفى 
عمى الستمقي ما عانتو الجدائخ مغ ويالت الطمع والصغياف والتقتيل والتعحيب أياـ 

 العذخية الدػداء.
يفدخ األدوار التيساتيكية  ويقف الستمقي عشج مقصع جػاري آخخ في األوبخيت

لذخرية السجسػعات الفػلكمػرية الخاقرة السسثمة لسشاشق الجدر، والتي تعكذ قيسة 
االتحاد والحب الخابط بيغ أفخاد السجتسع الجدائخي الحي ال تفخقو السحغ والسرائب 
ميسا اشتجت وعطست، حيث تعكذ ىحه الذخرية داللتيغ؛ فأما األولى فيي أف 

مػي شسل جسيع أرجاء الػشغ األبي، وأما الجاللة األخخى فيي تحمي اإلرىاب الج
الذعب الجدائخي بالربخ وتسدكو باألمل رغع الرعاب والسحغ، وإال فكيف نفدخ 

 12غشاء ورقز ىحه السجسػعة، كسا في السقصع الحػاري اآلتي:
 : نتحج معا                     جدجا قػيا واحجامجطوعة الشباب

 : نبشي وششا                   حخا عديدا ماججاباتمجطوعة الشا
 : الحب ضياء عمػي          والحب سمػؾ يػميمجطوعة الشباب

 : الحب كفاح وتعاوف         والحب سساح وتزامغمجطوعة الشابات   
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 : الحب لشا                    يعشي الػششامجطوعة الشباب
 يعشي األمال                  يعشي العسال                   

تؤلف ىحه الرػر السشتطسة ضسغ ىحا السدار الترػيخي تخابصا صػريا يحيمشا 
إلى أفخاد الذعب الجدائخي ودورىع داخل الػشغ، أيغ يتسطيخ ىحا الجور في اتحادىع 
جدجا قػيا واحجا، وفي بشاء ىحا الػشغ حخا عديدا ماججا، وفي الكفاح والتعاوف 

والتزامغ، وفػؽ ىحا تذكل الرػر )الحب يعشي الػششا، يعشي العسال، والتدامح 
يعشي األمال( صػرة الفخد الجدائخي، وىػ يحاوؿ أف يشدع مغ السػت الحياة في ضل 
أزمة دمػية ال تعخؼ لغة إال القتل، وال تدتعسل وسيمة إال التقتيل والحبح والتشكيل 

 والتعحيب.
خكدية أخخى، وىي "الرحفي"، تؤكج يشزاؼ إلى ىحه الذخريات، شخرية م

حقيقة مفادىا أف الذخرية الجرامية ليدت ىي الغاية في العسل السدخحي، ولكشيا 
فكخة معقجة، وال يبجو ىحا ا|لخأي غخيبا... ألف فيع الذخرية »شخط الـز ليا، ثع إنيا 

 13«ة.الجرامية، يعشي فيع حخكة كاممة تامة ذاتيا ال تتغيخ بالعثػر عمى داللة ججيج
ومغ ىشا فإف السؤلف السدخحي إذ يشتقي ويختار شخرياتو فإنو يحجد الييكل 
األساسي ال لبشاء عسمو فحدب، وإنسا لبياف مجى قجرة ىحا العسل السدخحي عمى 

 الشجاح واإلقشاع أيزا.
ولقج اختار عبج هللا خسار شخرية الرحفي الستجػؿ ليكػف رمدا لمدياسات 

ل تيار إذا وججت مرمحتيا، وتياجع التيار الحي ال تجج فيو الدائفة التي تشجخ وراء ك
ضالتيا، ثع إف الرحفي الستجػؿ في األوبخيت يسثل أيزا دور الخجل السختحل الحي 
ضل شخيقو في أرض الجدائخ لكثخة تفخعاتيا، ولكثخة األحداب فييا، فيحا الحدب 

جور جسمة مغ الخزخاوي، وذاؾ الحدب الحسخاوي وآخخ بيزاوي، ويعمل ىحا ال
 14الرػر الستالحسة والسشتطسة يسكغ استثسارىا تيساتيكيا، كسا في السقصع اآلتي:

 :  لكغ األلػاف الحدبية                   ال تتعجد بل تتفخد.الصحفي        
 ال تتشاسق أو تتػحج                   ال تتججد بل تتجسج                   
 بالخيخات غشية                   جشات في األرض بييو جدر                   

 فييا ثخوات وكشػز                     فييا شاقات بذخية                    
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 كيف ذوت فييا اآلماؿ؟                 وانيارت قيع السجيشو؟.                   
ال تتعجد بل تتفخد، ال تتشاسق أو تتػحج/ ال تتججد بل (إف الػحجات الرػرية 

تتجسجد... ( تذكل صػرة الرحفي الستجػؿ، وقج كذف عغ جيمو لحقيقة األحداب 
السػجػدة في الجدائخ، وعغ سخ تمػنيا بيحه األلػاف دوف غيخىا )األبيس، األخزخ، 

والكاذبة عغ البمج، األحسخ(، كسا تكذف عغ دوره التيساتيكي وىػ نقل األخبار السديفة 
خاصة في تداؤالتو وتعجبو )جدر بالخيخات غشية، جشات في األرض، ثخوات وكشػز، 

 شاقات بذخية...(.
ومغ األدوات الفشية التي استعاف بيا الذاعخ السدخحي ليحقق لذخرياتو دورا 
تيساتيكيا، "التجخيج والتعسيع"، حيث ال يدسي جسيع الذخريات بأسسائيا السعخوفة، 

ا ىػ الحاؿ في شخرية الذياشيغ األربعة، إذ جعل ىحه الذخرية "الذيصاف" كس
شخريات، فيشاؾ شيصاف الصسع، وشيصاف التعرب الجيشي، وشيصاف التفخقة 
العشرخية والمغػية والجيػية، وشيصاف االستبجاد، وما ىحه التفخقة بيغ أنػاع الذياشيغ 

ليحه الذخريات والتي تخمد إلى  إال حيمة مغ السؤلف ليبيغ األدوار التيساتيكية
 األشخاؼ التي أسيست في الػاقع التدعيشي الجدائخي الجمػي.

وىحا التججيج والتعسيع يسارسو الذاعخ السدخحي عمى السجسػعات التي يحاوؿ 
شيصاف الصسع التأثيخ فييا، وأنػاع الذياشيغ األخخى، حيث يتكئ عمى معيار السساثمة 

سػعات إما أف تدتجيب ليا )الذياشيغ( أو تقاوميا، واإليحاء في جعل تمظ السج
وترادؼ القارئ شخريات أخخى ال تقل أىسية عغ سابقاتيا بسا تقجمو مغ أدوار 
تيساتيكية تخجـ الغخض السػضػعي والقيسي لمسدخحية، وىي السجسػعات الحدبية التي 

ي تبحث دائسا تؤدي دورا عامميا واحجا عمى صعيج السدانجة لعامل الحات الذاعخة الت
عغ انترار الحب ميسا كانت السعيقات، وإف كانت مدانجتيا لعامل الحات مبشية 

 عمى مرمحة معيشة.
 سيطيائية الطشهد وحضور العرض: -ثالثا

إذا استصاع الشز السدخحي أف يشتدع إعجاب الجسيػر، فإف السؤلف بإدراكو 
ألداء الجاد، والتسثيل السخىف لكيفية التػاصل معو يرػغ عخضا مدخحيا متسيدا با

السبجع والػعي الجقيق لمكتابة السدخحية، وىحا ما ندجمو في أوبخيت "انترار الحب"، 



1028انفيج -7العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغاتمجلة اآلداب و   

253 

حيث إف أوؿ مالحطة يسكغ تدجيميا عمى األوبخيت ىي كثخة اإلرشادات السدخحية 
أوبخيت في ثالثة »التي يدتيل بيا السؤلف مدخحيتو مغ تحجيج جشذ السدخحية بأنيا 

إلى كل ضحايا اإلرىاب في الجدائخ، وىي جدء مغ رواية " حب في  فرػؿ ميجاة 
، وال يخفى عمى الستمقي 15«قاعة التحخيخ"، ومختبصة ارتباشا وثيقا بحبكتيا الجرامية

 أىسية الحبكة الجرامية في العسل السدخحي ثع في رديفو السدخح الذعخي.

األحجاث مغ والجرامية في السدخح تشصمق مغ قجرة الذخريات عمى تحػيل 
صفتيا الثابتة إلى صيغة أكثخ حخكية ونذاط، حتى تبجو مختبصة بالعخض أكثخ مغ 
ارتباشيا بالشز، ولقج استصاع الذاعخ أف يسدج بيغ ما ىػ شعخي وما ىػ درامي 

 ليخخج لشا مدخحية شعخية صالحة لمتسثيل.
واإلرشادات السدخحية التي كانت تزيء جػانب الخصاب مغ حػاره، تجعل 

لستمقي يعير فرػليا الثالثة كأنو أماـ العخض نفدو، وربسا الجسع بيغ التأليف ا
واإلخخاج ىػ ما أتاح لمسؤلف ىحه الخاصية، كسا أف تحجيج جشذ السدخحية مغ خالؿ 

 ذكخ العشػاف يعج شكال آخخ مغ أشكاؿ التسييج لمعخض،  وأف السدخحية قابمة لمتسثيل.
ساد تقشية مدخحية أرسصية وىي الجػقة، حتى ولقج تفصغ عبج هللا خسار إلى اعت

تكتسل أدوات العخض السدخحي وتكػف السذيجية حاضخة بقػة، مشصمقا مغ الجػقة التي 
لع يقجميا بيحه التدسية، وإنسا تحت تدسية "فخقة مػسيقية" تعبخ عغ وجية نطخ 

كسا السؤلف، وتحجد السعيار الحي يداعج السذاىج في الحكع عمى أفعاؿ الذخريات 
تقػد ردود األفعاؿ الجساىخية وتػجو أذىانيع نحػ ما يجب أف يكػف عميو التعبيخ، »

وبالتالي فيي مذاىج نسػذجية تديع في خمق الجػ الشفدي لمسدخحية، وتعسيق 
التأثيخات الجرامية، كسا أنيا تداعج عمى ضبط األداء السدخحي مغ خالؿ اإليقاع 

 16«.اعخوالشغع المحيغ يديساف في تعسيق السذ
والستمقي لألوبخيت يجج السؤلف يػضف ىحه التقشية تػضيفا دراميا يخزع ليحه 
السقاييذ، فشحذ نياية السذيج وبجاية مذيج آخخ كمسا ضيخت الفخقة السػسيقية، 

 17فعشجما يشتيي السذيج األوؿ مغ السدخحية يكػف دليمشا ىػ الفخقة السػسيقية بغشائيا،:
 ويخيب شياشيغ الفتغ                  يشترخ الحب عمى السحغ      

 وتذيع البدسة واألفخاح                           وتعػد البيجة لألرواح



1028انفيج -7العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغاتمجلة اآلداب و   

254 

 ويعع األمغ بكل مكاف                          وتعػد الثقة إلى اإلنداف
 يشترخ الحب عمى الصسع                      يشترخ الحب عمى الجذع

 وعمى الصغياف واالستبجاد        يشترخ الحب عمى األحقاد               
 وعمى التحدب والعربيو           يشترخ الحب عمى الجيػيو           

وليذ الغشاء مقرػرا عمى الفخقة السػسيقية، وإنسا ىشاؾ شخرية محػرية 
ألرقيا الذاعخ بيحه أخخى كاف حػارىا غشاء وىي الفتاة ذات الخداء األبيس، ولقج 

الرفة )الغشاء( ليعبخ عغ ىسػمو مغ خالليا، ألف الغشائية تشحرخ في تغشي الذاعخ 
بسذاعخه الحاتية، فتكػف رسالتو ذاتية يعبخ فييا عغ ذات نفدو وأىػائيا، وليدت 
غشائية خالرة، وإنسا جسعت إلى الغشائية الخصابية التي تسزي مع الحػار، والحي 

الجرامية في السػقف إلى االستصخاد فييا يذبو الخػاشخ، والتأمالت  يتجاوز المحطة»
 19كسا يبجو في كالـ الفتاة الحي تجاوز المحطة الجرامية إلى تأمالت: 18«واألحكاـ.

 سأغشي
 إف تسادى دكتاتػر جاء كالخفاش في جشح الميالي

 وأغشي
 إذ أرى األحخار يختاروف عد الدجغ ال ذؿ الشعاؿ

 يجؾ أركاف الدجػف فرجى األنات سػؼ 
 وخيػط الفجخ تغدليا مغ الديخ العيػف 

 ونجاء الذعب دوى: "سشكػف أو ال نكػف"
 يدكب األرواح في أروع لحغ

 ويغشي.
ويشػع السؤلف السدخحي في ألػاف العخض بسا يتشاسب والسػقف الجرامي، 

مع  فيدتعسل لفطة اإلضاءة أو اإلنارة كسا ضيخت الفتاة، في حيغ تغيب ىحه اإلنارة
شخريات أخخى، إذا استثشيشا مجسػعة الذباب والذابات الحيغ تخافقيع إضاءة كاممة 
لمسدخح حيغ يخقرػف ويتحخكػف في خصػات مشدجسة متشاسقة ومتشاغسة، وقج 
تجاخمت ألػاف حمميع الجسيمة لتتغيخ في كل مخة فتخسع شكال ججيجا، وفي ىحا تأكيج 
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الحالة العامة لمجساىيخ التي انتطخ األمل لدمصة العخض عمى السدخحية وداللة عمى 
 واألمل في الػشغ.

وبيحا استصاع عبج هللا خسار أف يػفخ ألوبخيت انترار الحب ىحا الحزػر 
السذيجي وأسمػب العخض الحي انعكذ عمى شعخية الحجث، انصالقا مغ العشػاف إلى 

ة لمسدخحية إال السذاىج إلى الذخػص وحتى الحػار الجائخ بيشيسا، مجركا أف ال حيا
بالعخض والسذيجية والتسثيل، ثع إف قيسة العسل السدخحي في عخضو ال في حبدو 

 بيغ دفتي كتاب.
 خاتطة:

في الختاـ، فإف أوبخيت "انترار الحب" لعبج هللا خسار تسثل نسػذجا لمحخكة 
السدخحية الذعخية الجدائخية التي تبحث عغ شخيق لمػصػؿ إلى مراؼ السدخح 
الذعخي العخبي ولسا ال الغخبي، وىي صػرة لمسبجع الجدائخي الحي ييتع بقزيتو 

لكتابة الجرامية قجيسيا وحجيثيا، ويخكد عمى عخوبتو ووششيتو دوف أف يغفل أساسيات ا
فميدت األوبخيت خالية مغ الذخريات التي كاف ليا أدوارا تيساتيكية أسيست في 
الجور العاممي لمحات الذاعخة، وكانت لمثشائية الزجية حزػرىا أيزا في فظ شفخات 
الشز والخبط بيغ السػضػعي والقيسي داخل خصاب األوبخيت، ثع إف لمسذيجية 

خض سيسيائيتيا الخاصة، حيث بمغ بيا التجخيب شأوا عاليا في خصابو وحزػر الع
والسيسا اإلرشادات السدخحية السسيجة لمعخض، والتي تفتح تػقع القارئ عمى دالالت 

  متعجدة.  



1028انفيج -7العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغاتمجلة اآلداب و   

256 

 هوامش:
                                                            

 -التخكيب -عبج السجيج نػسي: التحميل الديسيائي لمخصاب الخوائي )البشيات الخصابية - 1
 .14ـ. ص2002. 1شخكة الشذخ والتػزيع السجارس: الجار البيزاء. طالجاللة(. 

2 - (A-J) Greimas. (J)Courtes: Sémiotique, Dictionnaire Raisonné de 
la théorie du langage. Hachette. Paris. 1979. P324. 

: التحميل الديسيائي لمخصاب الدخدي "دراسة لحكايات مغ ألف عبج السجيج بػرايػ   -  3
 ليمة وليمة وكميمة ودمشة. مشذػرات مخبخ "

 .8-7عادات وأشكاؿ التعبيخ الذعبي بالجدائخ". دار الغخب لمشذخ والتػزيع: الجدائخ. ص 
    
 .3-2ـ. ص2005عبج هللا خسار: أوبخيت انترار الحب. الجدائخ.  -  4
 . 4-3فدو. صالسرجر ن -  5
 .4عبج هللا خسار: أوبخيت انترار الحب.ص -  6
 .4عبج هللا خسار: أوبخيت انترار الحب.ص  -  7
 .5-4السرجر نفدو.ص -  8
 .157شو وادي: جساليات القريجة السعاصخة. ص  -  9

.157السخجع نفدو.ص  - 10  
 .25عبج هللا خسار: انترار الحب. ص  -11

 .6-5الحب.صعبج هللا خسار: انترار  -  12
تخ: جعفخ صادؽ الخميمي . مشذػرات عػيجات : داوسغ: الجراما والجرامية. -و-س - 13

 .88ص ـ.1989. 2بيخوت .باريذ. ط
 .25عبج هللا خسار: انترار الحب. ص -  14
 .1عبج هللا خسار: انترار الحب.ص -  15
الجولية:  مؤسدة ىػرس شكخي عبج الػىاب: دراسة تحميمية ألصػؿ الشز السدخحي. -  16

 .300صـ.2007اإلسكشجرية.
 .35عبج هللا خسار: انترار الحب. ص -  17
الحػار(. دار السعارؼ: القاىخة. يػسف حدغ نػفل: بشاء السدخحية العخبية )رؤية في  -  18

 .160. صـ1995. 1ط



1028انفيج -7العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللغاتمجلة اآلداب و   

257 

                                                                                                                                            
 .14عبج هللا خسار: انترار الحب. ص -  19

 بيبلوغرافيا الدراسة.
1- (A-J) Greimas. (J)Courtes: Sémiotique, Dictionnaire Raisonné de 

la théorie du langage. Hachette. Paris. 1979. 

تخ: جعفخ صادؽ الخميمي . مشذػرات عػيجات : داوسغ: الجراما والجرامية. -و-س -2
  ـ.1989. 2بيخوت .باريذ. ط

ػرس الجولية: مؤسدة ى شكخي عبج الػىاب: دراسة تحميمية ألصػؿ الشز السدخحي. -3
 ـ.2007اإلسكشجرية.

 دار العمع لمسالييغ: بيخوت.د ط.. شو وادي: جساليات القريجة السعاصخة. -4
 ـ. 2005عبج هللا خسار: أوبخيت انترار الحب. الجدائخ.  -5
: التحميل الديسيائي لمخصاب الدخدي "دراسة لحكايات مغ ألف ليمة عبج السجيج بػرايػ -6

وليمة وكميمة ودمشة. مشذػرات مخبخ " عادات وأشكاؿ التعبيخ الذعبي بالجدائخ". دار الغخب 
 لمشذخ والتػزيع: الجدائخ. 

 -التخكيب -عبج السجيج نػسي: التحميل الديسيائي لمخصاب الخوائي )البشيات الخصابية -7
 ـ. 2002. 1الجاللة(. شخكة الشذخ والتػزيع السجارس: الجار البيزاء. ط

الحػار(. دار السعارؼ: القاىخة. يػسف حدغ نػفل: بشاء السدخحية العخبية )رؤية في  -8
 . ـ1995. 1ط
 




