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امللﺨﺺ

تطمﺢ ِ
ٍ
مرسحية لسعد اهلل ونوس،
هﺬه القراءة إىل معاينة البناء الدرامي يف

وتسعى إىل إبراز سامت هﺬا النص الﺬي يطرح جدلية العالقة بني ما هو ذايت ،وما

هو موضوعي ،إذ ّ
إن السؤال هنا هو :كيف للﺬات الكاتبة ،وهي تقارب موضوع
الرصاع العريب اإلﴎائي ّ
يلْ ،
تتجرد من انحيازها ،لتقدّ م رؤية حيادية تنمﺬج
أن
ّ
الرصاع ،وتنقله من بعده الواقعي إىل بعده الدرامي؟

حتليلي ًا ،يرى يف النص نقطة البدء والعودة ،لك ّنه
وسلكﺖ القراءة منهج ًا
ّ
نصية ،تتمثّل يف العنوان
يف الوقﺖ نفسه يويل اهتامم ًا بام حول النص من عتبات ّ

ّ
ويوظفها يف إضاءة عتمة النص ،والقبﺾ عﲆ دالالته العميقة،
والتصديرات،
كام أفادت ِ
هﺬه القراءة من أطروحات بارت ،وتودوروف ،وفيليب هامون عن
الشخصية التي ﹸعدّ ت ظاهرة لسانية ،وعالمة تنطوي عﲆ ّ
ثم
دال ومدلول ،ومن ّ
تغيﺖ القراءة استنطاق الشخصيات من خالل داللة أسامئها ،والوقوف عﲆ
فقد ّ
مرجعياﲥا التارﳜية واالجتامعية.

٥٤٧

ٍ
سيميائية
مرسحية لسعد اهلل ونوس مقاربة
البناء الدرامي يف
ّ

Abstract
This reading aspires to preview the dramatic structure of the
play "Eghtiṣāb" by Saad Allah Wannus, and seeks to highlight
the characteristics of this text, which raises the dialectic of the
relationship between what is subjective and what is objective. The
question here is: How does the writer's self, which is close to the
subject of the Arab-Israeli conflict, neutralize its bias, to advance
a neutral vision of conflict modeling and move it from its realistic
dimension to its dramatic dimension?
The reading proceeds from an analytical approach, which tackles
in the text the starting point and the return, but at the same time
pays attention to the textual thresholds of the title, and uses it to
illuminate the darkness of the text and to reach its meanings. This
reading also benefited from the theses of Bart, Todorov, Hamon
about the character that has become a linguistic phenomenon,
and a sign that involves the sign and significance, and therefore has
been canceled reading the questioning of the characters through
the significance of their names, and stand on their historical and
social references.
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املقدمة

تطمﺢ ِ
هﺬه القراءة إىل معاينة البناء الدرامي يف مرسحية عنواﳖا(االغتصاب)

لسعد اهلل ونوس التي حتيل إىل احتالل االرض ،وتسعى مدفوعة برغبة إنجاز
فروضها املعرفية إىل إبراز سامت هﺬا النص الﺬي يطرح جدلية العالقة بني ما هو

ذايت ،وما هو موضوعي ،إذ ّ
إن السؤال الﺬي ينطرح هنا هو :كيف للﺬات الكاتبة،
وهي تقارب موضوع الرصاع العريب اإلﴎائي ّ
يلْ ،
تتجرد من انحيازها ،لتقدّ م
أن
ّ

رؤية حيادية تنمﺬج الرصاع ،وتنقله من بعده الواقعي إىل بعده الدرامي؟ من هنا
تنبع أﳘية ِ
هﺬه القراءة التي ﹸتعنى بام هو نﴢ؛ إذ إﳖا تقدم نفسها عﲆ أﳖا مقاربة

للرصاع يف بعده الدرامي النﴢ ،ال الواقعي ،ألﳖا تفرتض ّ
أن هناك مسافة بني
الرصاعني هي التي يتحرك فيها فعل القراءة.

سلكﺖ ِ
حتليلي ًا ،يرى يف النص
هﺬه القراءة من أجل الوصول إىل غاياﲥا منهج ًا
ّ

نقطة البدء والعودة ،لك ّنه يف الوقﺖ نفسه يويل اهتامم ًا بام حول النص من عتبات

ّ
ويوظفها يف إضاءة عتمة النص ،والقبﺾ
نصية ،تتمثّل يف العنوان والتصديرات،
ّ
عﲆ دالالته العميقة ،كام أفادت ِ
هﺬه القراءة من أطروحات بارت ،وتودوروف،

وفيليب هامون عن الشخصية التي ﹸعدّ ت ظاهرة لسانية ،وعالمة تنطوي عﲆ

ّ
تغيﺖ القراءة استنطاق الشخصيات من خالل داللة
دال ومدلول ،ومن ّ
ثم فقد ّ

أسامئها ،والوقوف عﲆ مرجعياﲥا التارﳜية واالجتامعية ،كام أﳖا استضاءت ببعﺾ
الدراسات التي عاينﺖ املرسحية نفسها ضمن دراسات أعم ،ونخص بالﺬكر منها

دراستني ﳘا :االجتاه الواقعي يف املرسح السوري املعارص للباحثة دانية عيل حسن،
واملرسح العريب املعارص للباحث عبداهلل أبو هيف.
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ملﺨﺺ املﴪﺣية:
تقوم مرسحية االغتصاب عﲆ وجود حكايتني وراويني ﳘا (الفارعة) يف

الفضاء الفلسطيني ،والدكتور (منوحني) يف الفضاء اإلﴎائييل ،فاملرسحية تقدم
رؤية ثنائية للرصاع العريب اإلﴎائي ّ
قسم ونوس املرسحية إىل فضاءين:
يل ،وقد ّ

_ الفضاء الفلسطيني وقد عنونه ِ
بسفر األحزان اليومية ،ويتكون من سبعة

مقاطع ،حيث تبدو (الفارعة) وهي حتدّ ث الطفل ابن أخيها عن رائحة األرض
واﳋبز ،ويف املقطع األول داهم اإلﴎائيليون بيﺖ (إسامعيل) للقبﺾ عﲆ زوجته

يتم االعتداء عليها يف حضور
(دالل) التي ﱂ يكن هلا ّ
أي دور نضايل؛ بالرغم من ذلك ّ

زوجها (إسامعيل) إلجباره عﲆ الكالم دون جدوىّ ،
ليظل يف السجن إىل ْ
أن يموت

حتﺖ التعﺬيب ،يف املقابل انضمﺖ (دالل) إىل املقاومة بدافع االنتقام ،وهو ما دفع

(الفارعة) إىل ْ
أن حتاورها حماولة توعيتها بدورها النضايل بعيد ًا عن االنتقام ،لكن
(دالل) ظ ّلﺖ تر ّدد( :أ ّما نحن وأ ّما هم) ،وبعد مقتل (إسامعيل) حتﺖ التعﺬيب،

انحازت (الفارعة) ملقولة (دالل)( :أ ّما نحن وأ ّما هم) ،وعﲆ عكس (إسامعيل)

داخلي ًا بني واجبه الوطني،
جسد أخوه (حممد) شخصية مرت ّددة ،يعيﺶ رصاع ًا
ّ
ّ
ورغبته يف إحضار زوجته من األردن وهو ما دعاه إىل العمل مع اإلﴎائيليني.

_ الفضاء اإلﴎائييل ،وعنوانه ِ
(سفر النبوءات) ،ويتكون من تسعة مقاطع،

وأهم الشخصيات (إسحاق) ،وزوجته (راحيل) ،وأمه (سارة) ،ومديره يف األمن
اإلﴎائييل (مائري) ،وزميله (جدعون) ،والدكتور(أبراهام منوحني) ،حيث تعيﺶ
شخصية (إسحاق) رصاع ًا داخلي ًا نشﺄ من عمله يف األمن اإلﴎائييل ،يرشف عﲆ

حتول إىل فعل سياﳼ،
تعﺬيب الفلسطينيني ،وعﲆ حفالت االغتصاب ،والﺬي ّ
٥٥٠
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وهو ما و ّلد فيه نوع ًا من اإلحساس بالﺬنب ،وبسبب رفضه االعرتاف بﺬنبه أصيب

بحالة عجز جنﴘ ﳑا دفعه إىل الﺬهاب للدكتور (منوحني) الﺬي يعمل طبيب ًا نفسي ًا،
وكان رافض ًا ملا يقوم به اإلﴎائيليون ،هﺬا الرصاع الﺬي تعيشه شخصية (إسحاق)

ينمو ،ويصبﺢ سبب ًا يف مقتل (إسحاق) نفسه عﲆ يد رئيسه (مائري) وبمباركة أمه

(سارة) بعد ْ
أن انحاز (إسحاق) لنفسه رافض ًا املرشوع اإلﴎائييل ،وكان ذلك بعد

حوار ﲨعه بـ(مائري) كشف فيه عن عالقته باألم (سارة) ،ليلقى (إسحاق) املصري

نفسه الﺬي لقيه (إسامعيل) ،فـ(جدعون) ،ااعتدى عﲆ زوجته (راحيل) ،قبل ْ
أن

الفلسطيني إىل
ﹸيقتل عﲆ يد قاتل إسامعيل ،وهكﺬا ينتقل االغتصاب من الفضاء
ّ

الفضاء اإلﴎائي ّ
يل ،وهو ما دفع (راحيل) إىل ترك فلسطني ،والسفر إىل الواليات

املتحدة بعد أن ﱂ تنجﺢ حماوالت (إسحاق) يف إقناعها بالبقاء ليفرتقا.
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ّ

سيﻤياﺋية العنوان:
خوله سلطة تعمل عﲆ
يمثّل العنوان أﳘية كبرية بوصفه عالمة لغوية ،وهو ما ّ

سيميائي ًا ذا
فعل القراءة ،لﺬلك أولﺖ الدراسات اهتامم ًا به ،لكونه » نظام ًا
توجيه ْ
ّ

بتتبع دالالته ،وحماولة ّ
فك رموزه«).)1
أبعاد داللية ،وأخرى رمزية تغري الباحث ّ

توجه
ﳜلق العنوان أفق تو ّقع ّ
خاص ًا به ،مفيد ًا ﳑا ﳛمله من محوالت دالليةّ ،

القارئ نحو داللة بعينها ،وترسم له حدود تنبؤاته؛ لﺬلك ال بدّ من استنطاق

العنوان "،ملا ّ
يشكله من انطباع أويل عن طبيعة هﺬا العمل ،ورسمه ألفق تو ّقع لدى
))2
ثم يﺄيت النص ليبقي عﲆ أفق التو ّقع هﺬا عند القارئ ،أو ليكرسه،
املتل ّقي"  ،ومن ّ

موجد ًا بﺬلك نوع ًا من الصدمة التي تنشﺄ من قطع أفق انتظار القارئ ،وﲣييب ظ ّنه،
لﺬا يمكن القول ّ
النﴢ ،وهو الدافع للقراءة ،وهو
إن "العنوان هو مرآة النسيﺞ ّ

ثم ّ
فﺈن األﳘية التي ﳛظى هبا
الرشك الﺬي ينصبه الفنان القتناص املتلقي ،ومن ّ
العنوان نابعة من اعتباره مفتاح ًا يف التعامل مع النص يف بعديه الداليل والرمزي").)3

يستدعي عنوان مرسحية سعد اهلل ونوس (االغتصاب) العالقة بني الﺬكر

واألنثى؛ لك ّنها عالقة غري اعتيادية؛ إذ يف حني ينهﺾ الفعل اجلنﴘ عﲆ قيمة

املشاركة ،يمثّل االغتصاب نوع ًا من الس ْلب ،واحتكار ّ
اللﺬة ،ورفﺾ فكرة

التفوق النوعي للﺬكر ،إذ
ضحى سلوك ًا
التعايﺶ ،وبﺬلك َي َ
عدواني ًا قائ ًام عﲆ فكرة ّ
ّ

إن ّ
ّ
الداللية التي تتمحور حول مفردة (االغتصاب) هي محوالت
كل احلموالت
ّ
سلبيةّ ،
فع ً
ال إنساني ًا حني يكون
الفعل اجلنﴘ بوصفه ْ
تشكل خروج ًا عﲆ طبيعة ْ
ّ

فعل إيﺬاء يف حال االعتداء.
ﴍعي ًا  ،ليغدو ْ

يتف ّتق من هﺬا الطرح عن داللة االغتصاب سؤال م ْلحاح عن دور االغتصاب،

ﳚسد جانب ًا من الرصاع العريب
بوصفه عنوان ًا ،يف تشييد هﺬا النص املرسحي الﺬي ّ
٥٥٢
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اإلﴎائييل؟ وكيف يتس ّنى للقارئ توظيف هﺬا العنوان يف إضاءة فضاء النص،

وتبديد عتمته؟

ينهﺾ العنوان بوظائف متعدّ دة حرصها بعضهم يف أربع وظائف أساسية هي:

فﺄي وظيفة يؤدﳞا عنوان (االغتصاب)،
اإلغراء ،واإلﳛاء ،والوصف ،والتعيني) ،)4ﱡ

ليصور جانب ًا من الرصاع العريب اإلﴎائييل؟ أال يبدو
حممل بدالالت جنسية،
وهو ّ
ّ

وكﺄن هناك فجوة بني العنوان وموضوعه؟ وبام ّ
ّ
أن تﺄثري العنوان يرﲥن بام ﳛمله من
دالالت من جهة ،وما ﳜتزنه القارئ من جهة أخرى)ّ ،)5
فﺈن عنوان (االغتصاب)

يعمل عﲆ إغراء القارئ ،وصدمه يف الوقﺖ نفسه؛ إذ يف حني يغريه العنوان بفعل

خيب ظ ّنه ،وينزاح
القراءة ،موجد ًا أفق تو ّقع يتمحور حول اجلسد ،يﺄيت النص ل ﹸي ّ

املعجمية ،لتغدو فع ً
ال سياسي ًا دون ْ
تتجرد من
أن
بمفردة (االغتصاب) عن داللتها
ّ
ّ
حتو ً
ال يف داللة هﺬه املفردة » ،إذ ﲤتدّ الداللة إىل
كلي ًا ،فنشهد بﺬلك ّ
بعدها اجلنﴘ ّ

اغتصاب األرض والتاريخ«) ،)6وبام ّ
أن » العناوين عالمات سيميائية تقوم بوظيفة

االحتواء ملدلول النص«)ّ ، )7
فﺈن العنوان هنا ،بوصفه عالمة ،يمثّل واحد ًا من أهم

ّ
الدوال التي تسهم يف ابتناء الرصاع الدرامي؛ إذ إنه يؤثر يف أفعال الشخصيات،
ّ
تتخﲆ (دالل) بعد االعتداء عليها عن حيادها وتنضم
وسلوكها ،ففي حني

للمقاومة ،يدفع االغتصاب (راحيل) إىل ترك فلسطني ،كام ّ
يتحول
أن االغتصاب
ّ

فعل عند (إسحاق) ،ف ﹸيو ّلد لديه عجز ًا نفسي ًا
وتفوق نوعي ،إىل ال ْ
من ْ
فعل قدرةّ ،

وجسدي ًا ،من هنا وبناء عﲆ ما تقدّ م ،يبدو ّ
أن الصدمة التي أوجدها العنوان ابتداء
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تدرﳚي ًا بالتزامن مع فعل القراءة الﺬي سيكشف عن عالقات وثيقة بني
ستنحرس
ّ

العنوان وموضوعه.

ﲤثّل العناوين الفرعية أيض ًا مصابيح ًا ﳞتدي هبا القارئ وهو ﳚوب عواﱂ

النص؛ ل ﹸيﴤء ليل املعنى ،ويكشف عن النص غموضه فتنبلﺞ أبعاده الرمزية،
أن ّ
يوظف هﺬه املفاتيﺢ يف ّ
وتتكشّ ف أﴎاره الداللية ،لﺬا ينبغي للقارئ ْ
فك شفرات

تتكون من فضاءين رئيسني،
النص .وبالعودة إىل مرسحية (االغتصاب) ،نلحظ أﳖا ّ
الفضاء الفلسطيني وﳛمل عنوان ِ
اليومية) ،والفضاء اإلﴎائييل وقد
(س ْفر األحزان
ّ

ﹸعنون ِ
بـ(س ْفر النبوءات) ،باإلضافة إىل جزأين آخرين ﳘا( :ترتيلة االفتتاح) ،و(سفر
أن مفردة ِ
اﳋتام) ،وبالوقوف عﲆ داللة هﺬه العناوين الفرعية يتبدّ ى لنا ّ
(س ْفر) ذات
مرجعية دينية ﳞودية ،حتيل عﲆ أسفار بني إﴎائيل ،وعنونة الفضاء الفلسطيني

إﴎائيلي ًا من
يتم إنتاجه
هبا يﴚ هبيمنة اإلﴎائيليني عﲆ الواقع الفلسطيني الﺬي ّ
ّ
خالل سياسة القتل والتعﺬيب ،يف املقابل ينطوي عنوان الفضاء اإلﴎائييل ِ
(س ْفر
النبوءات) عﲆ بعد ديني واضﺢ ،ﳚعل الرصاع العريب اإلﴎائييل رصاع ًا مقدّ س ًا؛

إذ تﴚ مفردة (نبوءة) ّ
دينية ،وهو ما وسم
بﺄن تﺄسيس دولة لليهود قائم عﲆ نبوءة ّ

ّ
جل أعامل اإلﴎائيليني بطابع ديني بام يف ذلك حفالت االغتصاب التي أضحﺖ

أشبه باحلفالت الدينية كام ورد عﲆ لسان (مائري) ) ،)8وعﲆ خالف ذلك غاب البعد

الديني عن (سفر األحزان اليومية) ليحيل عﲆ الواقع الﺬي أصبﺢ كتاب أحزان،

يكتبه اإلﴎائيليون بمداد أسلحتهم.

٥٥٤
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 _١الشﺨﺼيات:
ورقي ًا) ،)9وبام أﳖا كﺬلك فهي ﲤثّل
ﹸتعدّ الشخصية ،من وجهة نظر بارث ،كائن ًا ّ

مشك ً
لساني ًا؛ إذ ليس هلا وجود خارج الكلامت) ،)10وذلك يعني أﳖا تكتسب
ال
ّ

وجودها من خالل اللغة ،وال تتجاوز هﺬا اإلطار اللغوي ل ﹸتمثّل ما هو واقعي،
فاألعامل املرسحية والرسدية عموم ًا تنمﺬج الواقع؛ لكنها ال تنقله ،فالشخصيات

من هﺬا املنظور عالمات لسانية » ،والعالمة ،من منظور علم العالمات ،وحدة

دال ومدلولّ ،
مكونة من ّ
دال حاﴐ ،ومدلول غائب ،...والشخصية
لسانية
ّ
ّ
الدال :االسم ،واملدلول :احلموالت الداللية
تتكون من هﺬين العنرصين
العالمة ّ

املندرجة بداخله«) ،)11من هنا ستعاين ِ
هﺬه القراءة بعﺾ الشخصيات يف مرسحية

(االغتصاب) من خالل داللة أسامئها لتقف عﲆ أهم سامﲥا ،ودورها يف إنتاج

الفعل الدرامي ،وتوتري الرصاع.
 _١٫١االسم عالمة:

ّ
تتجﲆ من خالهلا الشخصية ،إ ْذ إنه
يمثّل االسم إحدى الطرق التي

سيعلن عن اﳋصوصيات التي س ﹸتوهب هلا يف النص) ،)12ويكشف عن مالحمها

وحتوالﲥا عﱪ الوقوف عﲆ داللة
تتبع حركة الشخصياتّ ،
الرسدية؛لﺬلك يمكن ّ
أسامئها ،حيث" ّ
يشكل االسم الشخﴢ أحد املحموالت األساسية التي تنقل

الشخصية عﱪ حركية القص من مستوى البياض الداليل ،إىل مستوى التعيني

والتمييز عن باقي الشخصيات األخرى"))13؛ أي ّ
أن األسام ًء تسلب الشخصيات

حيادها الداليل ،وتكسبها دالالت خاصة فتتاميز ،وبالرجوع إىل شخصيات مرسحية
٥٥٥

ٍ
سيميائية
مرسحية لسعد اهلل ونوس مقاربة
البناء الدرامي يف
ّ

(االغتصاب) نميز بني نوعني من األسامء ،إذ يرى تودوروف ّ
أن هناك أسامء تقيم

يعني االسم خصوصية الشخصية ،أما
عالقة تداولية حمضة مع الشخصيات ،بحيث ّ

النوع الثاين فتمثّله األسامء التي تلعب دور ًا يف السببية الرتكيبية للحكي ،إذ ّ
إن الفعل
هنا يتحدّ د بداللة االسم).)14

جتسد شخصيتا (إسامعيل الصفدي) و(الفارعة) النوع األول من
ّ

الشخصيات التي تكتسب مالحمها الرسدية من داللة االسم ،حيث سنقف عﲆ

داللة اسم الثاين إلسامعيل ،يف حني سنرجﺊ االشتغال عﲆ االسم األول إىل حني
احلديث عن الشخصيات املرجعية.

يستدعي اسم (الصفدي) ،بالرغم من أنه ﳛيل عﲆ مكان (مدينة)،

قرب منا
مفردات الصفد واألصفاد وهي القيود التي ترمز إىل فقدان احلرية ،و ﹸت ّ

صورة السجن وهو املكان الﺬي ظهرت فيه شخصية (إسامعيل) ،فلم تﱪحه إال
ملكتب (مائري) ،أو إىل تابوت حممول عﲆ األكتاف بعد ْ
أن مات (إسامعيل) حتﺖ
التعﺬيب ،من هنا تبدو لنا هﺬه العالقة بني اسم الصفدي ،بوصفه ﹰﹼ
داال لغوي ًا،
ومدلوله الﺬي أنتجته هﺬه البنية الدرامية ،فبدت شخصية (إسامعيل) شخصية
مص ّفدة ،تتسم بالالحركية ،حيث يﴚ هﺬا الثبات الفني املتمثّل يف ﲤوضعها يف

مكان واحد بثبات مواقفها ،والتزامها بمبادئها النضالية يف رصاعها مع إﴎائيل،

كل ذلك ّ
ّ
جتﲆ من خالل العالقة بني اسم الشخصية ومدلوهلا ،إذ ّ
إن اسم الشخصية
ﳛدّ د سامﲥا األبرز ،ويكشف عن عجزها الدرامى ،ما أ ّدى إىل ْ
أن تكون شخصية
متﺄ ّثرة بالفعل الدرامى ،ال مؤ ّثرة فيه.

٥٥٦
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العلو والطول ،ويستحﴬ ،من خالل
يﴚ اسم (الفارعة) بمعاين
ّ

ثم
االستعامل اللغوي ،صورة اجلبل واملرأة  ،فيقال فارعة اجلبل :أعاله ،ومن ّ

سميﺖ املرأة الطويلة فارعة) ،)15وهﺬه املعاين تتامثل مع سامت (الفارعة) يف هﺬا
املعرف بﺄل ّ
جسدت تلك الصفات
بﺄن شخصيتها ّ
النص املرسحي ،إذ يوحي اسمها ّ
ثم أضحﺖ دا ّلة عليها من خالل اسمها ،ومن
حتى أصبحﺖ ﹸتعرف هبا ،ومن ّ

خالل حضورها يف النص أيض ًا ،و (الفارعة) مثّلﺖ الشخصية األقوى يف الفضاء

الفلسطيني من خالل وعيها بدورها النضايل ،فهي ،عﲆ عكس (دالل) ،ال تقاوم

االحتالل اإلﴎائييل بدافع االنتقام؛ وإنام انطالق ًا من وعيها بحقّ الفلسطيني يف ْ
أن

ﳛظى بوطن ،لﺬلك التزمﺖ ّ
بخطها النضايل عﲆ امتداد النص.

يمكن ْ
أن نقرأ يف السياق نفسه االختالف بني (دالل) و(إسامعيل) حول اسم

ابنهام الﺬي مازال جنين ًا يف رحم أمه ،فاختارت له (دالل) اسم (زاهر) ،وأراد

(إسامعيل) ْ
جسد رغبة
أن َّ
يسميه (جهاد)؛ إذ يتعدّ ى االختالف حدود االسم ،ل ﹸي ّ

ّ
أن يرسم مالمﺢ هﺬه الشخصيةْ ،
كل منهام يف ْ
تتحرك
وأن ﳛدّ د هلا الفضاء الﺬي
ّ
فيه ،فـ(دالل) التي التزمﺖ احلياد ،فلم يكن هلا دور نضايل قبل حادثة االغتصاب،
أن تبعده عن الرصاع الدائرْ ،
أرادت من خالل اختيار اسم (زاهر) ْ
وأن تدفعه نحو

غد مرشق ،يسوده السالم ،ويف املقابل أراد إسامعيل باختياره اسم (جهاد) ْ
أن يرسم
البنه خط ًا نضالي ًا ،يسري فيه االبن عﲆ خطى والده.

ﲤثّل شخصية (راحيل) النوع الثاين من الشخصيات التي تتحدّ د أفعاهلا بداللة

االسم ،إ ْذ انفردت شخصية (راحيل) من بني ّ
بفعل
كل شخصيات املرسحية ْ
الرحيل ،إﳖا الشخصية الوحيدة التي غادرت الفضاء الدرامي الرئيس (فلسطني)،

إىل فضاء هامﴚ ،وبالعودة إىل اسم (راحيل) يبدو لنا ّ
أن الرحيل معنى أصيل فيها،
٥٥٧

ٍ
سيميائية
مرسحية لسعد اهلل ونوس مقاربة
البناء الدرامي يف
ّ

إذ يﴚ اسم الشخصية بﺄﳖا مسكونة بفكرة االرحتال ،وهو ما أنجزته يف النص،
بفعل الشخصية ،ويكشف عن أهم صفة تنفرد هبا هﺬه الشخصية
فاالسم هنا ﹸينبﺊ ْ
عن الشخصيات األخرى التي ﲥيمن عليها فكرة البقاء يف فلسطني.
 _٢٫١الشﺨﺼية املرﺟعية:
تتسم الشخصية املرجعية ،كام يرى فيليب هامون ،بﺄﳖا حتيل عﲆ عاﱂ

متح ّقق مادي ًا ،ومعروف تارﳜي ًا) ،)16إ ْذ ّ
إن توظيف بعﺾ الشخصيات ذات
املرجعيات الدينية والتارﳜية واألسطورية ،يستدعي محوالﲥا الداللية التي انامزت

مرجعيات مباﴍة ﳑثَّلة يف
هبا ،وهﺬه املرجعيات تنقسم بدورها إىل ثالثة أقسام،
ّ
الشخصيات التارﳜية ،ومرجعيات شبه مباﴍة ﲤثّلها الشخصيات األسطورية،

ومرجعيات غري مباﴍة ترتبﻂ بالشخصيات التي يتم حتديدها بناء عﲆ وظائفها)،)17
ّ
وستقف ِ
هﺬه القراءة عﲆ نوعني من هﺬه الشخصيات.
التارﳜية:
املرﺟعية
 _١٫٢٫١الشﺨﺼيات ذات
ّ
ّ

ﹸي ّ
شكل هﺬا النوع من الشخصيات نوع ًا من املرجعية املباﴍة » ،فبمجرد ما

نطرح اس ًام تارﳜي ًا ضمن سياق النص املعارص ،فﺈننا نقوم بعملية استحضار اإلطار

الفضائي الﺬي ﳛتوي قصة هﺬا االسم يف ّ
كل إﳛاءاﲥا«) ،)18من هنا يغدو من املمكن
االستضاءة بﺈﳛاءات تلك األسامء يف قراءة الشخصيات ،وهﺬا ما تطمﺢ ِ
هﺬه القراءة

إىل إنجازه من خالل قراءة العالقة بني شخصيتي (إسامعيل) و(إسحاق) يف النص

الدينية بينهام.
يف ضوء العالقة التارﳜية
ّ

تارﳜية؛ لكوﳖام
دينية
ّ
حتيل شخصيتا (إسامعيل) و(إسحاق) عﲆ مرجعية ّ

وردتا يف الكتب الساموية املقدسة بام فيها القرآن الكريم؛ وألﳖام حتظيان يف الوقﺖ
٥٥٨
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نبيان يعود نسبهام إىل أب واحد هو إبراهيم ،لﺬلك
نفسه بوجود متح ّقق
تارﳜي ًا ،فهام ّ
ّ
فهام ينتميان إىل فضاء تارﳜي واحد ،يف املقابل تنامز الشخصيتان بحضور مغاير يف

النص؛ حيث تنحاز كل منهام إىل فضاء ،وتنهﺾ العالقة بينهام عﲆ العداء والكره،

الشخصيتني،
األخوة التارﳜية التي ﲨعﺖ
وهو ما يبدو وكﺄنه نوع من اإللغاء لتلك
ّ
ّ

املتجسد يف النص؟ يصبﺢ السؤال
األخوة التارﳜية والعداء
وإزاء هﺬا التقابل بني
ّ
ّ

النﴢ ،لﺬا يمكن القول
أكثر إحلاح ًا عن تﺄثري الفضاء التارﳜي يف بناء هﺬا الفضاء ّ

ّ
إن شخصية (إسامعيل) ترتبﻂ بفكرة التضحية ،بحيث يمكن ْ
أن نعدّ ه رمز ًا هلﺬه

ثم ّ
فﺈن استدعاءه يف النص يقتﴤ بالﴬورة استدعاء هﺬه الفكرة
الفكرة ،ومن ّ
التي مثّلﺖ السمة األبرز هلﺬه الشخصية يف نص (ونوس) ،فﺄنجزت بﺬلك أعامهلا

الدرامية يف ضوء هيمنة هﺬه الفكرة ،وهو ما جعلها ّ
جمسدة
تفضل املوت عﲆ الكالم ّ

دور الضحية ،لنشهد بﺬلك نوع ًا من التقارب بني احلضور التارﳜي والدرامي هلﺬه

ﲤيزت بغياب فكرة االفتداء ،فﺈذا كان (إسامعيل) يف النصوص
الشخصية التي ّ
الدينية يمثّل الﺬبيﺢ الﺬي ﱂ ﹸيﺬبﺢّ ،
فﺈن (إسامعيل) يف نص (ونوس) قد ﹸقتل؛ إذ ﱂ

ثم ﱂ تفلﺢ شخصية (دالل) يف
ينجﺢ ذبﺢ (دالل)
جنسي ًا يف دفعه إىل الكالم ،ومن ّ
ّ

ْ
أن تكون فداء لـ(إسامعيل) ليموت حتﺖ التعﺬيب.

تتمرد عﲆ وجودها
تبدو شخصية (إسحاق) يف نص (ونوس) وكﺄﳖا ّ

غري من مالحمها لتكتسب حضور ًا جديد ًا يف النص؛ إذ ّ
إن هﺬه الشخصية
التارﳜي ،ف ﹸت ّ

تنتمي للفضاء اإلﴎائييل املعادي للفلسطينيني بمن فيهم (إسامعيل) ،وعﲆ الرغم

لتارﳜيتها التي
وفية
ّ
من ذلك تﴚ القراءة العميقة لشخصية (إسحاق) بﺄﳖا ظ ّلﺖ ّ

جتمعها مع (إسامعيل) يف فضاء واحد ،حيث ﱂ تشارك شخصية (إسحاق) يف
اغتصاب (دالل) ،ويف قتل (إسامعيل)؛ بل ّ
إن مقتل (إسامعيل) كان سبب ًا يف مقتل
٥٥٩

ٍ
سيميائية
مرسحية لسعد اهلل ونوس مقاربة
البناء الدرامي يف
ّ

(إسحاق) نفسه؛ إذ ّ
إن عجز (إسحاق) عن املشاركة يف اغتصاب (دالل) ،وغيابه عن
الوعي عندما شهد مقتل (إسامعيل) ّ
شكال أبرز دافع دعا (مائري) إىل قتل (إسحاق)،

أميز جرثومة اإلشفاق ،اإلغامء
وهو ما ورد عﲆ لسان (مائري) نفسه» :أعرف كيف ّ

بنيّ ،
إن الشفقة يف عملنا خطرية كاﳋيانة« ))19؛ إذ يتبدّ ى
الﺬي أصابك ،...احﺬر يا ّ

من ذلك ّ
أن الرصاع الداخيل الﺬي عاشته شخصية (إسحاق) انتهى بانتصاره لﺬاته

عﲆ الﺬات اجلمعية التي مثّلها (مائري) واألم (سارة) و(جدعون) ،لﺬلك فشل

(إسحاق) يف ْ
أن يكون االبن السياﳼ لـ(مائري) ،وأن يرث أفكاره لتﺄسيس الدولة
لتتحول
ثم كان ال بدّ من قتله،
ّ
الناهضة عﲆ ﲥجري الفلسطينيني وإبادﲥم ،ومن ّ

شخصية (إسحق) من دور ّ
اجلالد إىل دور الضحية ،وتشارك (إسامعيل) املصري
ّ
يتجﲆ ذلك يف مقتلهام عﲆ يد قاتل واحد هو (مائري) ،ويف ّ
أن زوجتيهام
نفسه،

(دالل) و(راحيل) لقيتا املصري ذاتهّ ،
اﳋفي بني (إسامعيل)
كل ذلك التقارب
ّ
و(إسحق) يﴚ ّ
بﺄن الفضاء التارﳜي للشخصيتني يامرس سلطة عﲆ الفضاء النﴢ،
ّ
ويتحكم إىل حدّ كبري يف حركة الشخصيتني ،ويف أفعاهلام يف هﺬا النص املرسحي
املرﺟعية االﺟتﲈعية:
 _٢٫٢٫١الشﺨﺼيات ذات
ّ

ﲤثّل هﺬه الشخصيات نوع ًا من املرجعية غري املباﴍة ،إذ تتحدّ د الشخصية

ّ
من خالل مهنتها))20؛ أي ّ
نستشف منه بعﺾ
أولي ًا،
أن مهنة الشخصية ﹸتعدّ مؤﴍ ًا ّ

املرجعية
مالحمها ،و ﹸينبﺊ يف الوقﺖ نفسه بام قد تنجزه من أفعال درامية ،فهﺬه
ّ

االجتامعية " هي سلسلة من الوظائف االجتامعية التي حتتوي من جهة عﲆ أدوار
ّ
مﱪجمة بشكل مسبق ،ومن جهة ثانية عﲆ حالة انتظار ،ذلك ْ
أن املتلقي عندما ﳚد

القيمية
يترصف وفق العواﱂ
معينة ،فﺈنه
ّ
ّ
نفسه أمام اسم ﳛيل عﲆ وظيفة اجتامعية ّ

٥٦٠
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التي يوحي هبا هﺬا االسم ،فهو يتو ّقع من هﺬه الشخصية هﺬا السلوك ،وليس ذاك،

ّ
سيتم هبﺬه الطريقة ،وليس بتلك").)21
وأن هﺬا السلوك ّ

ﹸﲤثّل شخصية (مائري) الشخصية املهيمنة التي تدير الرصاع ،لﺬلك فهي

شخصية فاعلة ،وليسﺖ منفعلة ،تؤ ّثر يف توجيه الفعل الدرامي ،وﲤتلك قوة درامية

ناجتة عن األفعال املسندة إليها يف النص ،فالشخصية،هي بمثابة الفاعل يف العبارة،
والشخصية الفاعلة تقابلها الشخصية املنفعلة) ،)22يف ضوء ذلك نقرأ أﳘية شخصية

(مائري) بوصفها شخصية فاعلة ،وهي فاعلية نابعة من وظيفة (مائري)؛ لكونه مدير

إحدى دوائر األمن اإلﴎائييل ،عﲆ الرغم من ّ
أن االسم ال يمثّل مرجعية اجتامعية
بﺬاته؛ لك ّنه ﹸيعدّ ﳑ ّث ً
أن ينجز ّ
خولته ْ
كل هﺬه األفعال الدرامية املتمثّلة
ال للسلطة التي ّ

يف قتل (إسامعيل) و(إسحاق) ،واالعتداء عﲆ (دالل) ،وهي أفعال تعمل عﲆ توتري
ﳚسد
الرصاع الدرامي يف بعديه الداخيل ضمن الفضاء اإلﴎائييل ،واﳋارجي الﺬي ّ

الرصاع مع الفلسطينيني ،وعﲆ العكس من ذلك تبدو شخصية (الدكتور منوحني)،

فهي ال تلعب أي دور يف الرصاع الفلسطيني اإلﴎائييل؛ إذ ّ
إن شخصية (الدكتور)،

ترصح به
نفسي ًا ،ترفﺾ الظلم ،وتنحاز إىل املظلوم والضحية ،وهﺬا ما ّ
بوصفه طبيب ًا ّ
الشخصية نفسها):)23

الدكتور :اسمع يا سيد بنحاس ،ال تظن أين أخاف من إعالن رأييّ ،
إن والئي

ليس للقانون؛ بل للعدل ،وليس فيام تفعلونه أي عدل ،وليس يف احتالل األراﴈ
أي عدل ،وليس يف التز ّمﺖ الصهيوين الﺬي تﺄسسﺖ عليه إﴎائيل أي عدل.

لﺬلك يمكن القول ّ
إن شخصية (أبراهام) مثّلﺖ صوت املعارضة داخل

الفضاء اإلﴎائييل ،وقدّ مﺖ رؤية تعارض رؤية السلطة التي يطرحها (مائري) ،ومن
٥٦١

ٍ
سيميائية
مرسحية لسعد اهلل ونوس مقاربة
البناء الدرامي يف
ّ

ثم رصنا إزاء تصارع الرؤى واألفكار داخل الفضاء اإلﴎائييل ،ويف املقابل ﱂ يكن
ّ
هلﺬه الشخصية دور يف الرصاع الفلسطيني اإلﴎائييل ،وبناء عﲆ ما تقدّ م يتضﺢ

لنا ّ
أن املرجعية االجتامعية لشخصية (أبراهام) وسمﺖ أعامله باحلياد يف رصاع غري
عادل من وجهة نظر الشخصية نفسها.
 _٢الﴫاع الدرامﻲ:
مكونات النص املرسحي الﺬي
مكون ًا مه ًام من ّ
يمثّل الرصاع الدرامي ّ

ينهﺾ عﲆ تعارض األفعال واملواقف ،وتناقﺾ الشخصيات واألفكار والرؤى،
إن الرصاع الدرامي ّ
إ ْذ ّ
ﲣطى نمطيته التي حترصه يف مفهوم اﳋصومة ،أو اهلجوم

عﱪ عن ذروة فلسفية ﹸتعنَى بالصدمة ،والتﺄزّ م ،والتوتر من أجل الوصول
والدفاع ،ل ﹸي ّ

قمة احلدث يف البناء املرسحي).)24
إىل ّ

صور مرسحية (االغتصاب) جانب ًا من الرصاع العريب اإلﴎائي ّ
يل ،ورغم
ﹸت ّ

ذلك ّ
يتحرك فيها النص
تظل هناك مسافة بني الرصاع الواقعي ،والرصاع الدراميّ ،
مرسحي ًا وفق رؤية خاصة ،تضع الرصاع العريب اإلﴎائي ّ
يل
ل ﹸيعيد إنتاج هﺬا الرصاع
ّ

ين تتخﺬ الديمقراطية
ضمن سياق إنساينّ ،حيث يغدو هﺬا الرصاع نتيجة لواقع مد ّ
بمسمياﲥا من غري شعارات وأوهام) ،)25إذ
سمي األشياء
ّ
فيه شكلها األسمى ،و ﹸي ّ

ينمﺬح النص املرسحي الواقع ،وال يعكسه ،مفيد ًا من تقنيات متعدّ دة يف توتري
الرصاع الدرامي.

٥٦٢
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 _1٫2رصاع الرؤى:
أنتجﺖ بدورها ثنائيات أخرى ﲤثّلﺖ
تنبني هﺬه املرسحية عﲆ ثنائية الرؤية التي
ْ

ووسمﺖ ّ
جل األفعال الدرامية بطابع ثنائي،
يف وجود حكايتني وراويني وفضاءين،
ْ
فاالعتداء عﲆ(دالل) يقابل االعتداء عﲆ (راحيل) ،ومقتل (إسامعيل) يقابل مقتل

وأن الشخصيات نفسها ّ
(إسحاق)ّ ،
شكلﺖ فيام بينها نوع ًا من الثنائيات ،فمرسحية
» االغتصاب حكايتان يروﳞام راويانّ ،
وكل منهام ﳛمل السالح عﲆ اآلخر ،وهي
أيض ًا مقارنة بني واقعني عﲆ أرض واحدة ،وأحيان ًا تكون مطابقة لظلم واحد

علياألرض نفسها« ) ،)27) )26من هنا يمكن القول ّ
إن الرؤية اإلﴎائيلية للرصاع

تنهﺾ عﲆ ﹸبعد ديني؛ إذ إﳖا تستنجد بالدين يف هﺬا الرصاع الﺬي تطمﺢ من خالله
ّ
ويتجﲆ ذلك يف استدعاء (األم سارة) قصة داود مع
إىل تغيري الواقع ،وإعادة إنتاجه،

جوليات يف سياق حديثها مع حفيدها ،إذ قالﺖ):)28

_ وﱂ يكن يف يد داود سيف ،فركﺾ داود ،ووقف عﲆ الفلسطيني ،وأخﺬ

سيفه ،وقطع به رأسه.

اإلﴎائيليةّ ،
كام ّ
يوظف الدين يف تﱪير
أن (مائري) نفسه ،املمثّل األبرز للرؤية
ّ

الوجود اإلﴎائي ّ
يل ،هﺬا ما ورد عﲆ لسانه خماطب ًا (إسامعيل) ):)29

الرب أعطاناّ ،
الرب وعدناّ ،
_ نحن هنا ّ
الرب أقسم ْ
أن يسقﻂ
وألن ّ
وألن ّ
ألن ّ

يف أيدينا ّ
الرب بني إﴎائيل.
كل أعدائنا ،ولن تسقﻂ كلمة واحدة من ﲨيع ما ك ّلم به ّ
الفلسطينية للرصاع من أي ﹸب ْعد ديني ،حيث ّ
إن
عﲆ خالف ذلك ،خلﺖ الرؤية
ّ

الفلسطيني ،وعدم االعتامد عليها
ونوس ًا " أغفل قاصد ًا الرؤى الدينية عند الشعب
ّ
٥٦٣

ٍ
سيميائية
مرسحية لسعد اهلل ونوس مقاربة
البناء الدرامي يف
ّ

يف املنظور النضايل أعطى هﺬه الشخصيات فضا ًء أرحب لفهم الرصاع") ،)30وبام ّ
أن

الفلسطيني ﳑتدّ يف التاريخّ ،
فﺈن الرؤية الفلسطينية ليسﺖ يف حاجة إىل إﳚاد
الوجود
ّ
ﱪرات هلﺬا الرصاع الراهن ،وخالف ًا لﺬلك يتسم الوجود اإلﴎائي ّ
يل بﺄنه طارئ،
م ّ

ثم كان عﲆ اإلﴎائيليني ْ
أن
يفتقر إىل االمتداد التارﳜي يف األرض فلسطني ،ومن ّ

دينية ،أو وعد
يقدّ موا رؤية ّ
تفرس هيمنتهم عﲆ الواقع الفلسطيني انطالق ًا من نبوءة ّ

إهلي بتﺄسيس دولة لليهود.

لعبﺖ ثنائية الرؤية دور ًا يف الرصاع الدرامي ،وتوتريه ،موجدة بﺬلك
هكﺬا،
ْ

النمو
فضاءين متصارعني ،إذ جعلﺖ "هﺬين الفضاءين يتداخالن ،ويتبادالن
ّ

يميز احلكايتني ،احلكاية اإلﴎائيلية ضمن ﴍطها الواقعي ،واحلكاية
يف أداء ّ
أن الفضاء اإلﴎائي ّ
التارﳜي") ،)31كام ّ
يل نفسه ينطوي
الفلسطينية ضمن ﴍطها
ّ
ّ

عﲆ ثنائية يف الرؤية ملرشوع الدولة اليهودية ،إذ يمثّل الدكتور (إبراهام منوحني)
رؤية مغايرة لرؤية السلطة ،وهو ما أوجد نوع ًا من الرصاع الداخيل ضمن الفضاء

اإلﴎائي ّ
الفلسطيني من أي رصاع حقيقي؛ وذلك
يل نفسه ،يف املقابل خال الفضاء
ّ

ّ
أن الشخصيات التي حتمل رؤية مغايرة لرؤية املقاومة نحو (حممد) أخ الفارعة،
و(بشري البوﳼ) والد دالل ،التزمﺖ احلياد ،وﱂ تنجز أي أفعال درامية ،لﺬلك رأى

بعضهم أن اجلانب الفلسطيني يكاد ﳜلو من الدراما))32؛ ألنه ﱂ يتضمن رصاع ًا
ﳚسد ثنائية الرؤية.
درامي ًا ّ
ّ

٥٦٤
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 _٢٫٢الفعل الدرامﻲ:
نميز يف النص
يستدعي الفعل الدرامي الشخصيات ،وأفعاهلا الدرامية؛ إذ ّ

فعل ،وينشﺄ
فعل يقابله ر ّد ْ
بني شخصيات فاعلة ،وأخرى منفعلة ،فالنص املرسحي ْ

مرسحية (االغتصاب)
من هﺬا التناقﺾ بينهام الرصاع الدرامي) ،)33وبالرجوع إىل
ّ
يتبدّ ى لنا أننا أمام فضاءين متصارعني ،يمثّل أحدﳘا وهو الفضاء اإلﴎائييل

ّ
الفلسطيني من خالل املقاومة ر ّدة الفعل ،فاملقاومة تتط ّلب
ويشكل الفضاء
الفعل،
ّ

فعل اعتداء سابق هلا ،من هنا يمكن ْ
نفرس هيمنة الفضاء
بالﴬورة وجود ْ
أن ّ
اإلﴎائي ّ
كمي يتمثّل
يل عﲆ هﺬا النص املرسحي ،وهي هيمنة جت ّلﺖ يف مظهرينّ ،
ّ
يف عدد الصفحات التي يشغلها الفضاء اإلﴎائي ّ
ويشكل عدد الصفحات ما
يل،

الفلسطيني ،كام يبدو يف عدد املقاطع
يقارب ضعف الصفحات التي يشغلها الفضاء
ّ
(س ْفر النبوءات) ،وسبعة فقﻂ يف ِ
التي بلغﺖ تسعة يف ِ
(س ْفر األحزان اليومية)،

فنوعيّ ،
اإلﴎائيلية الفعل
يتجﲆ من خالل احتكار الشخصيات
وأما املظهر الثاين
ّ
ّ

أﳘيته من داللة العنوان نفسه،
الدرامي األساﳼ وهو :االغتصاب الﺬي يكتسب ّ
ّ

الدرامي األهم ،الﺬي يعمل عﲆ توتري الرصاع ،ويسهم يف حركة
الفعل
ل َي َ
ضحى ْ
ّ
فعل متباينة عﲆ مستوى األفراد
الفعل ،ف ﹸتوجد ر ّدات ْ
الشخصيات التي تتﺄ ّثر هبﺬا ْ

أن الفعل يسعى إىل حتقيق رغبة البطل وأعوانهّ ،
واجلامعة ،وبام ّ
فﺈن ر ّدة الفعل تقف
حاجز ًا أمام حتقيق هﺬه الرغبة ،ومن هنا ينشﺄ الرصاع الدرامي) ،)34ويف ضوء

ذلك نعاين االغتصاب عﲆ أنه فعل درامي ،جتاوز داللة اغتصاب اجلسد ،ليشمل

فع ً
التفوق النوعي
ال
اغتصاب األرض ،ول ﹸيصبﺢ بﺬلك ْ
سياسي ًا ،ينهﺾ عﲆ فكرة ّ
ّ

ضحى االغتصاب السياﳼ ﳑاث ً
ال لالغتصاب اجلسدي ،وقائ ًام
ثم َي َ
للجامعة ،ومن ّ
٥٦٥

ٍ
سيميائية
مرسحية لسعد اهلل ونوس مقاربة
البناء الدرامي يف
ّ

والفاعلية ،يﴚ بﺬلك حتﺬير (األم سارة) لـ(راحيل) من تﺄنيث
عﲆ فكريت االخرتاق
ّ
حفيدها داود):)35

أحب ْ
أن تؤنّثيه.
_ األم :ال ّ
_ راحيل :أترى كيف حترص اجلدّ ة عﲆ ذكورتك؟
ّ
إن احلرص عﲆ هﺬه الﺬكورة نابع من كوﳖا س ﹸتفﴤ إىل ذكورة سياسية،

جمرد وسيلة لتعﺬيب
ﲥدف إىل اخرتاق البنية
ّ
الفلسطينية؛ إذ ﱂ يعد االغتصاب ّ
حتول إىل آلية إلدارة الرصاع ،نعاين ذلك يف ر ّدة
اﳋصوم ،واستنطاقهم؛ وإنام ّ
الفعل املختلفة للشخصيات ،وهو اختالف ناتﺞ عن اختالف وعيها" ،فراحيل

التارﳜية ،يقابلها ،وال يعادهلا دالل التي
السلبية للرؤية
التي هاجرت ضمن البنية
ّ
ّ
اإلﳚابية")،)36
التارﳜية؛ لك ّنها
حتولﺖ إىل النضال الفعيل اإلﳚايب أيض ًا ضمن البنية
ّ
ّ
ّ

التارﳜية للبنية العامة ّ
إذ ّ
لكل
فعل الشخصيتني » يعود للعالقة
إن التباين بني ر ّديت ْ
ّ

شخصية ،فالوعي التارﳜي واضﺢ ّ
تارﳜي ًا هبﺬه
لكل منهام ،راحيل التي ال ترتبﻂ
ّ
ّ
حتولﺖ للدفاع عن اجلسد
املنطقة ترحل ،بينام دالل ارتباطها التارﳜي ّ
متﺄصل؛ لﺬا ّ

العام فلسطني عﱪ جسدها اﳋاص«))37؛ لتلعب بﺬلك دور ًا مه ًام يف تﺄزيم الرصاع،

سلبي ًا يف هﺬا الرصاع بابتعادها عن فضاء
وعﲆ خالف ذلك تؤدي (راحيل) دور ًا ّ
الرصاع الداخيل اإلﴎائي ّ
بفعل االغتصاب؛ إذ " استطاع ونوس
يل املتﺄ ّثر هو أيض ًا ْ

ْ
أن ينقل عﱪ اإلنساين الشمويل ،هﺬا التدمري السيكولوجي واألنطولوجي مع ًا إىل
البنية اإلﴎائيلية")ّ ،)38
يتجﲆ ذلك يف االعتداء عﲆ (راحيل) ،ويف عجز (إسحاق)

ونفسي ًا ،ل ﹸيصبﺢ االغتصاب أهم سبب لتدمري هﺬه البنية ،وتفكيكها؛ إذ "
جسدي ًا
ّ
ﹸأعطي العجز الناجم عن هول التعﺬيب لدى ّ
اجلالد مفهوم عقاب النفس من جهة
٥٦٦
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عﲆ مستوى الفرد ،ومفهوم الع ّنة التارﳜية من جهة أخرى عﲆ اجلامعة الدينية
اليهودية").)39

هكﺬا ،ينهﺾ الفعل الدرامي ،ﳑ َّث ً
مهم يف توتري
ال يف االغتصاب ،بدور ّ

الرصاع الدرامي ،وتطوير احلبكة التي تبحث يف أفعال الشخصيات ور ّدات أفعاهلا

عن ﳖاياﲥا املمكنة.

 _٣٫٢اﳊوار:
يكشف احلوار عن دواخل الشخصيات ،ورؤاها ،ويﴚ بتناقضاﲥا

الداخلية " ،ويساعد عﲆ تفجري الرصاع الدرامي ،فاملرسحية ال تﺄخﺬ شكلها النهائي
ّ

إال من خالل احلوار الدرامي الﺬي يكشف عن األحداث") ،)40لﺬلك يمكن القول

ّ
إن الرصاع ال ينشﺄ من الفعل ور ّد الفعل فقﻂ؛ وإنام من القول ور ّد القول أيض ًا؛

أن تعارض األقوال ﹸي ّ
أي ّ
شكل مستوى من مستويات الرصاع الدرامي سواء عﲆ
مستوى الﺬات الواحدة ،أو عﲆ مستوى اجلامعة.

تنامز مرسحية (االغتصاب) بﺄﳖا تعمد إىل تغييب احلوار بني الفضاءين

املتصارعني الفلسطيني واإلﴎائي ّ
يل ،حيث يقوم التغييب بوظيفة ف ّنية تؤدي إىل

احتدام الرصاع ،فغياب احلوار يف النص ﳑاثل لغيابه يف الواقع ،وهو ما يﴚ ّ
بﺄن
األولوية للفعل الﺬي ﹸيمثّل أعﲆ مستويات الرصاع الدرامي ،فعﲆ الرغم من ّ
أن

الشخصيات تنتمي إىل مكان واحد ،فهي غري قادرة عﲆ إﳚاد لغة مشرتكة تتخاطب
من خالهلا ،وحتى احلوار الﺬي ﹸأنجز بني (إسامعيل) و(مائري) يف مكتب األخري
تم حتﺖ التعﺬيب والتهديد ،كام ّ
أن احلوار الﺬي قدّ م من خالله
أخﺬ شكل استنطاق ّ
٥٦٧
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ّ

ونوس نفسه شخصية مرسحية يف ِ
(س ْفر اﳋتام) ،ﹸصدّ ر بعبارة » :حوار حمتمل بني

الدكتور أبراهام منوحني ،وسعد اهلل ونوس«) ،)41ﳑا يعني غياب اإلﳞام بحقيقة

هﺬا احلوار املنجز ،وبناء عﲆ ما تقدّ م نقول ّ
إن أﳘية احلوار تكمن يف توتري الرصاع
كل فضاء ،فهو ا ﹸمل َّ
الدرامي داخل ّ
جﲆ الﺬي قدّ مﺖ من خالله الشخصيات أفكارها

تطورت عﱪ بنية النص املرسحي ،ويف ضوء
املتناقضة ،وكشفﺖ عن مواقفها التي ّ

ذلك نقرأ تب ّني (الفارعة) ملقولة (دالل) التي ّ
تكررت يف النص،
شكلﺖ شبه الزمة ّ

أال وهي » :أما نحن وأما هم« ،بعد ْ
أن كانﺖ معارضة هلا ،حيث نطالع):)42

وأما هم.
_ دالل :األرض أضيق من القﱪ إذا ﱂ يزولوا ﲨيع ًاَّ ،أما نحن َّ
تتحول ضدنا.
متهورة قد
ّ
_ الفارعة :هﺬه عبارة ّ
ثم ر ّددت (الفارعة) املقولة نفسها يف املقطع السادس من (سفر األحزان
ّ

اليومية)) ،)43ليﴚ ذلك بتغيري الشخصية مواقفها من الرصاع ،ونشهد تقارب ًا بني
الشخصيتني ،فـ(الفارعة) ،التي ﹸأصيبﺖ برصاصة يف جنازة أخيها (إسامعيل)،
أصبحﺖ هي أيض ًا منقادة إىل الرصاع بدافع االنتقام.

حتول شخصية (إسحاق) من ّ
جالد ينعﺖ الفلسطينيني
نقرأ يف السياق نفسه ّ

باحلثاالت والقرود) ،)44إىل ضحية ،ﹸقتلﺖ عﲆ يد (مائري) ،بعد ْ
أن كشف احلوار الدائر

بينمها عن تعاطف (إسحاق) مع الفلسطينيني ،ذلك ّ
التحول يف مواقف
أن هﺬا
ّ
الشخصية ارتبﻂ بحسم الرصاع الداخيل الﺬي عاشته الشخصية بني أفكارها،
وواجبات اجلامعة ،إذ نقرأ):)45

_ مائري :إنك ﲥلك نفسك.
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عيني إن كنﺖ جترؤ ،أهﺬا املسلخ املريع هو
_ إسحاق :بل أسرت ّد نفﴘ .انظر يف ّ

هيﺄته لظهور املسيﺢ؟ أهﺬه هي رسالتنا الروحية؟ أمع هؤالء السوقيني
املكان الﺬي ّ

ستبني اململكة املقدسة؟  ،...يا للحضيﺾ ،نعم ..هﺬا هو إنجازك الكبري ،لقد أقمﺖ
لكن إسحاق
ﳑلكة للحضيﺾ ،عندئﺬ يمدّ كل من مائري وجدعون يده إىل مسدسهّ ،
ّ
يفضل أن يقتله قاتل أبيه ،حينها يرفع مائري مسدسه ويطلق عليه عدة رصاصات.

ّ
إن حسم الرصاع الداخيل لصالﺢ الﺬات أوقع شخصية (إسحق) يف مواجهة

اجلامعة التي لقنتها دروس الكره عﱪ خطاب ديني تبنته (األم سارة) و(مائري) ،ويف
ضوء هﺬا الوعي اجلديد أنجزت شخصية (إسحاق) حوارها األخري يف النص» ،
فباحلوار تصارع الشخصية خصومها ،وتصل برصاعها إىل ﳖايتها املحتومة«))46؛ إذ

يعمل احلوار عﲆ الوصول بالرصاع الدرامي إىل ذروته.
الدراميان:
 _٤٫٢املكان والزمن
ّ

تنبع أﳘية املكان من حركة الشخصيات فيه ،فتهبه أبعاده اجلاملية والدرامية،

إن املكان ال قيمة لهّ ،إال إذا تواجد) )47فيه الفعل"))48؛ أي ّ
إذ " ّ
أن املكان يتسم بنوع

من احلياد ،وإنام يكتسب خصائصه من األفعال املنجزة فيه ،فيغدو مكان ًا أليف ًا ،أو
بالتحوالت التي يشهدها النص ،فقد يصبﺢ البيﺖ
معادي ًا ،فرتتبﻂ سامت املكان
ّ

يتحول إىل مكان
مكان ًا معادي ًا ،والوطن نفسه ،بوصفه ﳛيل عﲆ مكان جغرايف ،قد
ّ

معاد ،ﹸتصادر فيه احلريات واحلقوقّ ،
كل ذلك يﴚ بﺄننا » ننسى غالب ًا ّ
أن هناك تﺄثري ًا
متباد ً
ال بني الشخصية ،واملكان الﺬي تقيم فيه«).)49
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ّ
تشكل فلسطني البنية املكانية هلﺬا النص املرسحي ،وهي مكان جغرايف؛

ودينية ،فاملكان قد يكون "موقع ًا جغرافي ًا
تارﳜية وسياسية
حممل بدالالت
لك ّنه ّ
ّ
ّ

حمدّ د ًا ،أو طراز ًا ما بعينه؛ الرتباط هﺬا املكان بالرشط التارﳜي ،وما يعكسه من

قيم معرفية وﲨالية عﲆ النص ،أو ْ
جمرد فعالية ﲨالية
أن يكون املكان املقرتح ّ
ترتبﻂ بكنه الفكرة الدرامية") ،)50من هنا يمكن القول ّ
إن فلسطني يف هﺬا النص

املرسحي ﲤثّل تلك األنامط الثالثة للمكان ،فهي مكان جغرايف ،مرتبﻂ بالرشط

فعالية ﲨالية ،تسهم يف إبراز الفكرة
تتحول إىل
التارﳜي ،لكنها يف الوقﺖ نفسه
ّ
ّ

ضحى فلسطني مكان ًا رمزي ًا ،هﺬا ما نعاينه
الرئيسة للنص وهي الرصاع ،حيث َت َ

يف النص؛ إذ باسثتناء خارطة إﴎائيل التوراتية املع ّلقة عﲆ جدران مكتب (مائري)،

ّ
فﺈن ونوس ًا يقرتح حتديدات رمزية لﻸماكن ،ويرى أنه ال داعي ﳋنق الفضاء بركام
جغرافي ًا ال ﲤثّل إال البنية السطحية
األمكنة الواقعية) ،)51ففلسطني بوصفها مكان ًا
ّ

فتمتص ّ
كل تفاصيل املكان ،ﳑثّلة رؤية شمولية
للمكان ،أما البنية العميقة للمكان
ّ
))52
ﳚرد املكان من واقعيته ،ليحظى بحضور جمازي يف النص ،من
للمؤلف  ،الﺬي ّ

التحول يف داللة البيﺖ الﺬي ﹸج ّرد من ألفته ،فﺄصبﺢ مكان ًا معادي ًا ،هﺬا
هنا نقرأ ذلك
ّ
ما ورد عﲆ لسان الطفل (وعد) الﺬي أنطقه ونوس فقال):)53

_ أما أنا الفلسطيني فال بيﺖ يلّ ،
ألن بيتي ﳛيا فيه اآلن عدو الفلسطيني.
فالبيﺖ يف هﺬا النص املرسحي يشرتك مع السجن يف كوﳖام مكانني معاديني،

ويف ضوء هﺬا التقارب بني البيﺖ والسجن ،نشهد نوع ًا من تبادل الوظائف بينهام؛

إذ ّ
يكف البيﺖ عن كونه مكان اتصال ،ليغدو مكان انقطاع ،يف حني ينهﺾ السجن

يف هﺬا النص بوظيفة البيﺖ ل ﹸيصبﺢ مكان اتصال ،نقرأ ذلك من خالل العالقة بني
أن ّ
(دالل) وزوجها (إسامعيل) ،فبعد ْ
تعﺬر لقاؤﳘا يف البيﺖ ،أصبﺢ ذلك ﳑكن ًا
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يف السجن الﺬي ّ
شكل املكان الﺬي استعادت فيه (دالل) اتصاهلا بـ(إسامعيل)،
فانضمﺖ إىل املقاومة بعد ْ
أن التزمﺖ احلياد.
وبالقضية الفلسطينية،
ّ

تستدعي عدائية البيﺖ ،وهو أكثر األماكن ألفة ،عدائية البيﺖ األكﱪ

فلسطني ،وتﴚ بالبنية املكانية العميقة التي تتسم بنوع من التوالدية ،والبنية

بمجرد ظهور اجلزء ،وبﺄﳖا تكشف عن
املكانية التوالدية تنامز بﺄﳖا تستدعي الكل
ّ
دالالت املكان ،وعن أبعاده اجلاملية والدرامية عﱪ حركة الشخصيات ،وأفعاهلا،

وإشارﲥا اللفظية واحلركية) )54التي تعطي املكان سامته النصية ،وبالعودة ملرسحية

(االغتصاب) نلحظ ّ
أن املكان ﳛظى بحضور متناقﺾ ،فهو معاد؛ لك ّنه ليس
طارد ًا؛ بل ّ
إن عدائيته تصبﺢ سبب ًا للتمسك به ،واالنقطاع عنه يغدو دافع ًا لالتصال

به أكثر ،ذلك ّ
أن الشخصيات يف الفضاء الفلسطيني ،بام فيها تلك التي ﱂ تكن معنية

بالرصاع ،لن تكن مسكونة بفكرة االرحتال؛ بل ﲥيمن عليها فكرة البقاء يف املكان،
ويبدو ذلك عﲆ لسان الطفل (وعد) الﺬي نطق وعمره شهور ،فقال):)55

_ أنا وعد بن حممد الصفدي ،عرفﺖ قبل الوالدة قصتي ،حني كنﺖ يف بطن

عز ع ّ
يل ْ
أن أرى النور
أ ّمي ،ﹸط ﹸ
ردت مرتني من بلدي ،وملا حانﺖ ساعة ميالديّ ،

فتمسكﺖ بجدار الرحم ،وعاندت حتى استطاعﺖ أ ّمي ْ
أن تﺄيت،
يف أرض غربة،
ّ

كافﺄت أ ّمي بوالدة سهلة ،ويوم
وتلدين يف أرﴈ ،أنا وعد بن حممد الصفدي،
ﹸ

ﹸولدت نسف االحتالل ﲬسة بيوت يف احلارة املجاورة.

يتسم الزمن يف مرسحية (االغتصاب) بﺄنه زمن مفتوح ،فهﺬه املرسحية ،كام

ورد عﲆ لسان ونوس ،نص مفتوح ،قابل للزيادة والتعديل وفق ما ﹸﲤليه التطورات
ـجت ََز ًأ من تاريخ عنيف ،مثقل باالحتامالت
التارﳜية ،فهي ليسﺖ إال مقطع ًا ﹸم ْ
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والتحوالت) ،)56لﺬلك نحن إزاء حالة من ديمومة الرصاع الﺬي يﴬب بجﺬوره

يف عمق التاريخ ،ويف احلاﴐ واملستقبل؛ إذ ّ
إن الشخصيات لعبﺖ دور ًا مه ًام يف

ونموها
إضفاء طابع الديمومة عﲆ زمن الرصاع ،ليخلق النص من خالل حركتها
ّ
ّ
ويتجﲆ ذلك يف االستدعاء الﺬي مارسته شخصيتا (الفارعة) و(األم
زمنه اﳋاص،

سارة) ،وﳘا ترويان للطفلني (وعد) و(داود) فصو ً
املحمل بالعنف،
ال من التاريخ
َّ

كام ّ
أن املقابلة بني شخصيتي الطفلني ﲤدّ زمن الرصاع إىل املستقبل ،وكﺬلك غياب
النهايات املمكنة هلﺬا النص ينهﺾ بالوظيفة نفسها.
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اﳋاﲤة

تﺄمل ِ
هﺬه القراءة وهي عﲆ مشارف األفول ْ
أن تكون قد أجابﺖ عن

أسﺌلتها التي كانﺖ نقطة االنطالق نحو إنجاز هﺬه الدراسة ،وتطمﺢ يف الوقﺖ
نفسه إىل تسجيل بعﺾ النتائﺞ ،منها ما ييل:

_ مارس العنوان نوع ًا من اإلغراء للقارئ بخلقه أفق تو ّقع يتمحور حول

اجلسد ،لكن النص كرس أفق التو ّقع هﺬا.

_ كشفﺖ ِ
هﺬه القراءة عن عالقة وثيقة بني أسامء بعﺾ الشخصيات وسامﲥا

الدرامية يف النص ،ووقفﺖ عﲆ بعﺾ األفعال الدرامية التي تتحدّ د بداللة االسم

نفسه.

_ مارس الفضاء التارﳜي لبعﺾ الشخصيات سلطة عليها يف النص ،فﺄنجزت

أفعاهلا الدرامية يف ضوء هﺬه السلطة.

_ ﹸبني هﺬا النص املرسحي عﲆ رؤية ثنائية ،أوجدت رصاع ًا بني فضاءين،

وأفضﺖ هﺬه الثنائية الكﱪى إىل إﳚاد ثنائيات صغرى.

حتولﺖ فلسطني إىل مكان رمزي ،وفعالية ﲨالية تﱪز الفكرة الرئيسة للنص
_ ّ

وهي الرصاع.

_ غاب الزمن يف بعده الفيزيائي املحدّ د عن النص ،ليوحي ذلك بغياب

النهايات وبحالة من ديمومة الرصاع.
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 -21انظر .بنكراد ،سعيد_ من العامل إىل الشخصية ،مرجع سابق.
 -22انظر .زوزو ،نصرية_ سيمياء الشخصية يف رواية (حارسة الظالل) لواسيني األعرج،
جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة حممد خيﴬ ،اجلزائر ،العدد التاسع ،مارس ،2006ص.4:
 -23انظر .ونوس ،سعد اهلل_ األعامل الكاملة ،مرجع سابق ،ص.114:
 -24انظر .عزمي ،خالص_ تطور الرصاع الدرامي ،احلوار املتمدّ ن ،العدد-19 ،2134
 ،2007-12تاريخ االطالع ( )2016-12-17من .www.alhewar.org
 -25انظر .حسن ،دانية عيل_ االجتاه الواقعي يف املرسح السوري املعارص :سعداهلل ونوس
أنموذج ًا ،رسالة ماجستري ،جامعة البعث ،العام اجلامعي ،2010ص.86:
 -26كﺬا باألصل والصواب (األرض نفسها).
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 -27حسن ،دانية عيل_ االجتاه الواقعي يف املرسح السوري املعارص ،مرجع سابق ،ص.85:
 -28ونوس ،سعد اهلل_األعامل الكاملة ،مرجع سابق ،ص.85:
 -29ونوس ،سعد اهلل_األعامل الكاملة ،مرجع سابق ،ص.126:
 -30حسن ،دانية عيل_ االجتاه الواقعي يف املرسح السوري املعارص ،مرجع سابق ،ص.96:
 -31املرجع نفسه ،ص.87:
 -32انظر .أبوهيف ،عبد اهلل_ املرسح العريب املعارص ،مرجع سابق ،ص.182:
 -33انظر .جبار ،نورة_ آليات الرصاع الدرامي يف النص املرسحي اجلزائري :دراسة
تطبيقية لنامذج مرسحية جزائرية ،رسالة ماجستري ،جامعة وهران ،اجلزائر ،العام ،2016 ،2015
ص.152:
 -34جبار ،نورة_ آليات الرصاع الدرامي يف النص املرسحي اجلزائري ،مرجع سابق،
ص.153:
 -35انظر .ونوس ،سعد اهلل_ األعامل الكاملة ،مرجع سابق ،ص.85:
 -36حسن ،دانية عيل_ االجتاه الواقعي يف املرسح السوري املعارص ،مرجع سابق ،ص.89:
 -37املرجع نفسه ،ص.90:
 -38املرجع نفسه ،ص.87:
 -39أبوهيف ،عبد اهلل_ املرسح العريب املعارص ،مرجع سابق ،ص.176:
 -40جبار ،نورة_ آليات الرصاع الدرامي يف النص املرسحي اجلزائري ،مرجع سابق،
ص.170:
 -41ونوس ،سعد اهلل_ األعامل الكاملة ،مرجع سابق ،ص..164:
 -42املرجع نفسه ،ص.120:
 -43ونوس ،سعد اهلل_األعامل الكاملة ،مرجع سابق  ،ص.149:
 -44املرجع نفسه ،ص.105:
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 -45املرجع نفسه ،ص.160:
 -46جبار ،نورة_ آليات الرصاع الدرامي يف النص املرسحي اجلزائري ،مرجع سابق،
ص.172:
 -47كﺬا باألصل والصواب (حﴬ).
 -48بوطولة ،أمينة_ ﲨاليات املكان يف النص املرسحي اجلزائري ،رسالة ماجستري ،جامعة
وهران ،اجلزائر ،العام اجلامعي ،2016 ،2015ص.90:
 -49بحراوي ،حسن_ بنية الشكل الروائي ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،الدار البيضاء،
ط ،1999 ،1ص.44:
 -50بوطولة ،أمينة_ ﲨاليات املكان يف النص املرسحي اجلزائري ،مرجع سابق،
ص.66،65:
-51ونوس،سعد اهلل_  ،مرجع سابق ،ص:
 -52للوقوف عﲆ الفرق بني البنية السطحية والعميقة للمكان انظر .بوطولة ،أمينة_
ﲨاليات املكان يف النص املرسحي اجلزائري  ،مرجع سابق ،ص.40:
-53ونوس،سعد اهلل_ األعامل الكاملة ،مرجع سابق ،ص.80:
 -54انظر .بوطولة ،أمينة_ ﲨاليات املكان يف النص املرسحي اجلزائري ،مرجع سابق،
ص.45،44:
-55ونوس ،سعد اهلل_ األعامل الكاملة ،مرجع سابق ،ص.67،66:
-56املرجع نفسه ،ص.65:
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املﺼادر واملراﺟﻊ

 _1ونوس ،سعد اهلل_ األعامل الكاملة،
األهايل للطباعة والنرش والتوزيع ،دمشق،
ط ،1996 ،1املجلد الثاين.
ﹰ
أوال :الكتﺐ:

جامعة وهران ،اجلزائر ،العام اجلامعي،2015
.2016
 _2جبار ،نورة_ آليات الرصاع الدرامي
يف النص املرسحي اجلزائري :دراسة تطبيقية
لنامذج مرسحية جزائرية ،رسالة ماجستري،
جامعة وهران ،اجلزائر ،العام .2016 ،2015

 _3حسن ،دانية عيل_ االجتاه الواقعي
 _1أبو هيف ،عبد اهلل_ املرسح العريب يف املرسح السوري املعارص :سعداهلل ونوس
املعارص :قضايا ورؤى وجتارب ،احتاد الكتاب أنموذج ًا ،رسالة ماجستري ،جامعة البعث،
العرب ،دمشق.2002 ،
العام اجلامعي.2010

 _2اإلفريقي ،ابن منظور_ لسان
العرب ،حتق :عبد اهلل الكبري وآخرين ،دار
املعارف ،د .ط ،د .ت ،م.
 _3بحراوي ،حسن_ بنية الشكل
الروائي ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،الدار
البيضاء ،ط.1999 ،1

 _4فواز ،معمري_ قراءة سيميائية يف
مرسحية (الطاغية) ملحمد غمري ،رسالة
ماجستري ،جامعة املسيلة ،اجلزائر ،العام
اجلامعي .2014 ،2013

 _5لوصيف ،صونيا_ االنزياح الداليل
يف األلفاظ العربية :معجم العني أنموذج ًا،
 _4تودوروف ،تزفيطان_ مفاهيم رسالة ماجستري ،جامعة منتوري ،قسنطينة،
ﴎدية ،تر :عبدالرمحن مزيان ،منشورات مايو.2011
االختالف ،مديرية اآلداب والفنون ،ط،1
.2005
ﺛالﺜﺄ :الدوريات:
 _5روالن ،بارث_ النقد البنيوي
 _1ابن العريب ،محودي_ (سيميائية
للحكاية ،تر :أنطوان أبوزيد ،منشورات
مرسحية (مسافر ليل) لصالح
العنوان يف
ّ
عويدات ،بريوت ،ط.1988 ،1
عبد الصبور) ،احلوار املتمدّ ن ،العدد،3098
ﺛانيﺄ :الرساﺋل العلﻤية:
 ،2010-8-18تاريخ االطالع (-12-5
 _1بوطولة ،أمينة_ ﲨاليات املكان يف .)2016
النص املرسحي اجلزائري ،رسالة ماجستري،
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 _2أوعرسي ،حسن_ (سيميائية
الشخصيات الروائية) ،عود الند ،جملة ثقافية،
العدد ،94تاريخ االطالع ()2016-12-8
من .www.oudnad.net
 -3بنكراد ،سعيد_ (من العامل
إىل الشخصية) ،موقع سعيد بنكراد،
تاريخ االطالع ( )2016-12-7من
.saidbengrad
 _4بوشادة ،نبيلة_ (الشخصية من
املجرد
املستوى املحسوس إىل املستوى
ّ
يف رواية (غد ًا يوم جديد) لعبدالرمحن بن
هدوقة) ،جملة املَخﱪ ،أبحاث يف اللغة واألدب
اجلزائري ،جامعة حممد خيﴬ ،اجلزائر ،العدد
السابع.2011
 _5زوزو ،نصرية_ (سيمياء الشخصية
يف رواية (حارسة الظالل) لواسيني األعرج)،
جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة حممد خيﴬ،
اجلزائر ،العدد التاسع ،مارس.2006
 _6شلواي ،عامر_ (مرسحية (أهل
الكهف) لتوفيق احلكيم :مقاربة سيميائية)،
امللتقى الثالث :السيمياء والنص األديب.
 _7عزمي ،خالص_ (تطور الرصاع
الدرامي) ،احلوار املتمدّ ن ،العدد،2134
 ،2007-12-19تاريخ االطالع (-12-17
 )2016من www.alhewar.org
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