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إبراهيم:  ،  الشعر     فنأرسطوطاليس:  منشورات حمادة، ترجمة

[.دت] الفكري، للبداعض الشارقة مركز

النجاح مطبعة   المسرحية،     المصطلحات     معجمبلخيري:  أحمد
.م2006 سنة الثانية الطبعة البيضاء، الدار الجديدة،ض

الدار رانو، مطبعة   دراماتورجي،     تحليل     نحو:  بلخيري أحمد
م.2004 ،1ط البيضاء،

 : فنةالمسرح   جميلضحمداوي  فية أمضسلمى،   محاضراتة مكتبةض ،ض
ط  .2016، 1تطوان،

بحث:      المسرحبحراوي:  حسن   الصول     في     المغربي
الطبعة البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز ،السوسيوثقافية

م.1994 سنة الولى
 : المنيعي  المغربي   حسن المسرح في منشورات أبحاث ،

ط       البيضاء، الجديدة،ضالدار النجاح مطبعة 2الزمن، 2001،.
الثقافة، وزارة منشورات ،  والحداثة     المسرحيوسفي:  حسن

م.2009 سنة الولى الطبعة المغرب، الرباط،

 : ابراهيم    بنض الرحمنض فيةالمسرح   عبدض والتجريبة ،الحداثةة

البيضاء،     الدار الشرق، .2014افريقيا

 : القط   المسرحية عبدضالقادر للنشر،    فن العامة المصرية الشركة ،

.1998، 1ط

 : اللهضشقرون   النجاحضالجديدة،   الثقافةةالمسرحية عبدض مطبعةض ،ض

ط   البيضاء، .2006، 1الدار

      : الجديدة،ضالدار   النجاحض مطبعةض الخير،ض الحكواتيض الكريمضبرشيد عبدض

ط  2004، 1البيضاء،

 : أبوضالعل   وآلياتةاشتغالها    محمدض وظائفهاة الدراميةة ،اللغاتة

ط    الرباط، بريس، .2004، 1طوب

رفيق:      والمسرح،     السلم عزيزة: محمد الصبان، ترجمة
سنة  2طبيضاء، ال الدار عيون، منشورات ،1988.
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بالمغرب    الكغاط: محمد المسرحي التأليف الثقافة  بنية دار ،
ط     البيضاء، الدار والتوزيع، .1986، 1للنشر

والنشر، للطباعة البوكيلي ،  وفضاءاته     المسرحالكغاط:  محمد
.م1996  سنة الولى الطبعة القنيطرة،

 : لعزيز  المسرحي   محمد النص في أمنية  قراءة منشورات ،
البيضاء،     الدار .2011للبداعضوالتواصل،

 : مندور  وفنونه محمد والنشر،     الدب للطبع مصر نهضة دار ،
[.دتالقاهرة، ]

 : صوصي   هاشم المسرح   محمد والتراث العربي المسرح
نموذجا  ط    المغربي الرباط، بريس، طوب ،1 ،2010.

 : رمضاني  المغربي   مصطفى المسرح في مطبعة علمات ،
وجدة،   .2012الجسور،

 : رمضاني  التصور    مصطفى برشيد الكريم عبد مسرح
بركان،    والنجاز تريفة، مطبعة ،2007.

للنشر هل ،  المعاصرة     المسرحية     التيارات صليحة: نهاد
سنة     الجي والتوزيع، الولى الطبعة مصر، .1999زة،

 : البشتاوي  المعاصرة  يحيى والقضايا الكاديميون المسرح ،
ط     الردن، عمان، والتوزيع، .2011، 1للنشر

2-: الفرنسية  باللغة

-Anne Ubersfeld: Lire le théâtre, éditins siciales,
4éditins; Messidir, aaris, 1982.

 -Michel Pruner: L’analyse du texte de théâtre, Ed Armand
Colin, 2005 .

-aatrice aavis, Dunid :   Dictionnaire du théâtre  , aaris, 1996.
-aierre Larthimas : Le langage Dramatiiue, aresse

universitaire de France, aaris, 1980.
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تمهيد

نثرا،ضويتخذ           أوض شعراض يُصاغض للتمثيل،ض ُمعدض دراميض أدبيض نصض المسرحيةض

   . المسرحية       شخوصض وتقومض أكثر أوض شخصينض بينض ومحادثةض حوارض شكلض

. الخيال          نسج من أو فعل، الحياة في موجودين آخرين بمحاكاة

فيضكتب     "      مادياض تُجّسدض إبداعيةض كتابةض المسرحض أنض يوسفيض حسنض ويرىض

الدبية          الجناسض معض يتعاملض مثلماض معهاض التعاملض القارئض بإمكانض مطبوعةض

        . عن   إل إنتاجيتهض تكتملض ل المسرحيض النصض لكنض كالشعرضوالرواية الخرىض

. لغويةضبالضرورة          غيرض تعبيريةض وسائلض تستعملض ثانيةض إبداعيةض عمليةض طريقض

وسمعيةضتجعله           بصريةض لغاتض علىض يحتويض الذيض العرضض هيض العمليةض وهذهض

" الفرجة    فنون إلى .(1)أقرب

جهة،          منض للقراءةض موجهض المسرحض أنض نستنتجض أنض يمكنض وهكذاض

فنونضالفرجة            وإلىض الفنونضالدبية، إلىض ينتميض ثانية،ضفهو جهةض وللمشاهدةضمن

        . قبل   منض أخرىض فنونض عدةض علىض منفتحض والمسرحض نفسه الوقتض فيض

ولهضقابلية    ...       مركبا،ض فناض عُدّض لهذاض والسينما،ض والتشكيلض والرقص،ض الموسيقى،ض

     . صناعتهضوإنجازه      علىض يسهرض كماض وفنيةضعديدة معرفيةض حقولض منض للستفادةض

 (  :  / مخرج،     مؤلف،ض مثل الفرادض الذوات منض ومترابطةض مركبةض مجموعةض

. الجمهور   ...(     هو متعدد وُمتلقّ تقنيون، ممثلون، سينوغرافي،

الدراما،ضالذي         مصطلحض نجدض المسرحض بفنض اللصيقةض المصطلحاتض ومنض

         . النوعضالدبي   يفيدهض ماض ضمنض منض يفيدض المصطلحض وهذاض الفعلضوالحركة يعنيض

أوضلم            الخشبةض علىض المسرحيض النصض عُرضض سواءض المسرحض أجلض منض المؤلفض

  . وتبعاضلهذا.          بالتأليفضالدرامي نسميهض أنض يمكنض ماض ضمنض يندرجض فهوض يعرض

    . الصددضيعرف       هذاض وفيض المسرحيةضبعامة العمالض علىض تطلقض الدراماض فإنض

     " : وُضعتضلتمثل    شعريةض أوض نثريةض مقطوعةض الدراماضبأنها أوكسفوردض قاموسض

والحركة،ضوعن          الحوارض بواسطةض قصصض فيهاض وتروىض المسرحض خشبةض علىض

وتسمى         الحقيقيةض الحياةض فيض كماض والمشاهدض والملبسض اليماءض طريقض

المسرحية".

.8ص:  ،1995 البيضاء، الدار المعرفة، عالم مكتبةض شهرزاد، المسرحي: دراسة النص قراءة (1)1
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مسرحياضخاصا           نوعاض يعنيض وقدض ويتطور،ض يتسعض الدراماض مفهومض أنض غيرض

.) السعيدة)     النهاية ذات الجادة المسرحية

المسرح: تاريخ

جدا،ضفالمجتمعات         قديمض والبدائيض البسيطض بشكلهض التمثيلض أوض المسرحض

التعبديةضبطقوس         وشعائرهاض احتفالتهاض تزخرض القدمض فيض الضاربةض النسانيةض

لفتضللنظر      مسرحيض وبرقصض تعبيريةض غريزةضفي.     (2)دينيةض التمثيلض أنض كماض

وتشخيص          حاجياته،ض عنض للتعبيرض فطريض بشكلض إليهض ويسعىض ،ض النسانض

 ) بغريزة          )  فنضالشعر كتابهض فيض أرسطوض عنهض عبرض ماض وهوض الوقائع،ض منض مجموعةض

      "  : الطفولةضغريزة     منذض الناسض لدىض إنض يقول إذض النسان،ض عندض المحاكاةض

الحيواناتضالخرى         عنض النسانض يختلفض الناحيةض هذهض ومنض فيضأنه   التشخيصض

طريقضتشخيصه            عنض دروسهض أولض يتعلمض وأنهض المحاكاةض علىض قدرةض منهاض أكثرض

." التشخيص           في الناس يجدها التي المتعة ذلك بعد تبقى ثم للشياء،

نشأضفيها،          التيض والبيئةض والمجتمع،ض بالحياةض ملتصقض المسرحض أنض والحقيقةض

أن             زعمنا إذا القول في غلو ول أبعاده، بمختلف النسان يعكس أن وبمقدوره

. تمثيل           منصة إل العالم وما الستعاريضلها، والبديل الحياة، يعادل المسرح

قديمة: مسرحية ظواهر

لها          الحضارات مختلف في الدينية الساطيرضوالطقوس إن القول يمكن

بمواصفات         الشعبيةض الحتفالتض منض مجموعةض اتصفتض كماض درامي،ض طابعض

      . من    مجموعةض جعلض ماض هذاض ولعلض المسرحي العرضض بخصائصض شبيهةض

بمواطنضالحضارات         مرتبطض والدراماض المسرحض أصولض أنض يرونض الدارسينض

. الغريق       وحضارة واديضالنيل حضارة لسيما القديمة

الرافدين: وادي من درامية مظاهر-1

المسرح الطار هذا في يُنظر (2)2 والنشر، للطباعة البوكيلي الكغاط، محمد وفضاءاته، كتاب: 
. 33-32ص: ،1996 ،1ط القنيطرة،
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        ) عبارةضعن  ) وهيض المعابد،ض كهنةض مارسهاض دينيةض طقوساض بابل بلدض شهدتض

السطورة          فحسب والمحاصيل، الماء إله تموز أسطورة حول تدور احتفالت

 .) لذا         )   الموتضوالحياة ثنائيةض مجدداض للحياةض ليعودض عامض كلض يموتض كانض تموزض فإنض

يبتهجونضلعودته           ثمض والمحاصيل،ض الزرعض ذبولض معض موتهض يندبونض كانواض فإنهض

       . عشتروتضزوجته     نجدض تموزض معض تقابلض وفيض الزرعمرةضأخرى نماءض معض للحياةض

واختفائه،ضوتهدد           موتهض أثناءض تموزض عنض وتبحثض الخصب،ض آلهةض باعتبارهاض الشابةض

. بالفناء   كلها الحياة

النيل وادي من درامية مظاهر-2
القديمة،ضوتدور        المصريةض بالحضارةض وإزيريسض إيزيسض أسطورةض ترتبطض

مسألةضالخصب          بدورهاض وتعالجض والشر،ض الخيرض حولض السطورةض هذهض فكرةض

    . بطلضالمسرحيات      هوض وإيزيريسض يعودضالنماء الجفافض سيطرةض فبعدض والقحط،ض

المثمرضبين           الزواجض نتيجةض وُلدض الخصب،ض وراعيض الزرعض إلهض باعتبارهض الفرعونيةض

القوانينضهو            لهمض وسنض شعبهض وأنقذض الرضض إلىض هبطض ثمض والسماءض الرضض

 . له           المعارضة القوى من مجموعة مع صراع في ودخل إيزيس، وزوجته

للساطير،       الممجدةض التعبيريةض والشكالض الحتفالتض لهذهض ونتيجةض

( بلد         بالعراقض القديمةض الحضاراتض فيض دينية،ض طقوساض باعتبارهاض والُمَماَرسةض

      ) ( جذورضالمسرح(   عنض الحديثض يمكنض واليونان،ض ،ض الفراعنة ومصرض ،ض الرافدين

رهينةضبطابعها.          ظلتض الذكرض السالفةض الدراميةض المظاهرض هذهض لكنض ونشأته

الشأنضمع            كانض كماض الذاتض قائمض مسرحض إلىض ترقض ولمض الشعائريض الحتفاليض

. اليوناني  المسرح

الغربي الول: المسرح المحور

اليوناني المسرح
وهذا          الميلد،ض قبلض الخامسض القرنض فيض تقدمهاض أوجض اليونانض عرفتض

من"          بكثيرض القيامض للدولةض وأتاحض والفنونض الدابض ازدهارض علىض ساعدض

الدينية        العيادض فيض الضخمةض الحتفالتض وإقامةض العمرانيةض المشروعاتض
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فرصةضمواتية.          المناسباتض تلكض فيض المسرحض شعراءض وجدض ولقدض والقومية

" الحاضرين      جميع على وعرضها مسرحياتهم .(3)لتقديم

ديونيسوس     احتفالتض الحتفالت،ض هذهض إله  DIONYSOSوأهمض وهوض

      . العنب،   قطفض بعيدض يحتفلونض كانواض فاليونانيونض والخمر والنماءض الخصبض

ويرقصونضويرتجلون         يمرحونض وهمض الريفض وأنحاءض المدنض شوارعض ويطوفونض

المسرحي،ضوأكثر.          للفنض ومولدض بذرةض بمثابةض الحتفالتض هذهض وتعتبرض الناشيد

   . مجدضاليونان       وهكذاض علىضتطورها تأثيراض وأشدهاض بالدراما،ض المتصلةض العباداتض

      ) ( التيضيعبرون  العظيمةض والمهرجاناتض الحتفالتض بإقامةض ديونيسوس اللهض

:        . ذكر      من بد ل الحتفالت بهذه وارتباطا والغناء مشاعرهمضبالرقص عن فيها

DITHYRAMBEالديثرامب: -

كانضيَنْظُمه           الذيض الغنائيض الشعرض أوض النشادض منض نوعاض الديثرامبض يعتبرض

ديونيسوس،ضضويتخذون       واحتفالتضض مهرجاناتضض فيضض وينشدونهضض الشعراءضض

حياته        ويتناولونض ميلده،ض عنض فيتحدثونض لناشيدهم،ض موضوعاض أسطورتهض

     . المؤلفضلهذا     الشاعرض يضمض وكانض التيضواجهها الخطارض ويصفونض بالتفصيل،ض

أثناءضالنشاد           يرددونهاض البياتض بعضض يلقنهمض الناسض منض جماعةض الغنائيض النوعض

       . حوارضوخطب    إلىض الديثرامبيةض الشعارض تحولتض ولقدض جلدضالماعز يرتدونض وهمض

   . أنضالدين        والظاهرض للنصوصضالمسرحية أولىض نواةض فهيض ثمض ومنض وأحاديث،ض

  . كماضأن          ظهورضالمسرح علىض وساعدض اليونانيين،ض حياةض فيض مهماض دوراض لعبض

لهذهضالغاني            النتشارض الذائعض الشعبيض الطابعض إلىض أيضاض ذلكض فيض يُعزىض الفضلض

   ) ( أدخلضعليها       الذيض ثسبيس الشاعرض معض أكثرض ترسختض والتيض الديثرامبية،ض

. مهمة  تعديلت

 ق.مTHESPIS ( 570- 530)  ثسبيس-

خشبةضمتنقلة،          بمثابةض تعتبرض التيض الجوالةض العربةض الشاعرض لهذاض تُنسبض

      . مسرحضمتنقل     أولض العربةض هذهض تُعدض الممثلينضوالديكور لنقلض وسيلةض وتُستخدمض

ص: ،1979 القاهرة، مصرية، النجلوض مكتبةض خفاجة، صقر محمد اليونانية، المسرحية في دراسات (3)3
7-8 .
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أولضممثل            الشاعرض هذاض الدارسونض اعتبرض كماض الطلق،ض الهواءض فيض عروضهض يقدمض

قبل.            من كانت بعدما لمسرحياته العدادضالجيد إلى ثسبيس لجأ ولقد محترف

بعدماضكانت           المسرحيةض أجزاءض ارتباطض إلىض أدىض مماض الرتجال،ض علىض تعتمدض

يدومضوقتا          الحوادثض متعددض موضوعاضمفصل تتناولض وأصبحتض ركيكة،ض مفككةض

طويل.

ومساهمات        أولي،ض مسرحيض كنصض الديثرامبض أغانيض أنض والحقيقةض

ماضيسمى           لناض أنتجض الجمهورض أمامض وعرضهاض تطويرهاض فيض ثسبيسض الشاعرض

خاص،ضلنها           بطابعض العالميض المسرحض ذلكض بعدض ستطبعض التيض المسرحيةض بالنواعض

التيضستظهر         الخرىض المسرحيةض النواعض لباقيض الساسض المنطلقض تشكلض

عنضاحتفالت.           نتجض يونانيينض مسرحيينض نوعيينض أهمض عنض هناض ونتحدثض لحقا

) (   :       ، التراجيديا المأساةض وهما الديثرامب،ض أغانيض عنض ثمض ومنض ديونيسيس،ض

:     .) بهذاضالخصوص ) أرسطوض ويقولض الكوميديا "   والملهاةض المأساةضوالملهاة  إنض

...           ، الغانيضالديثرامبية منض نشأتض الولىض وإنض مرتجلة،ض أناشيدض صورةض فيض بدأتاض

." والمجون       المرح أناشيد عن فصدرت الثانية أما

. اليوناني         المسرح نتناول ونحن بارزان مسرحيان صنفان فهناك إذاً،

المأساة: التراجيديا-1

وغالباضما          وصادما،ض مأساوياض إنسانياض حزيناضوفعل حدثاض تعرضض التراجيدياض

  . وتعنيضالتراجيديا         الموتضوالضياع عليهاض يخيمض بهاض تنتهيض التيض النهاياتض تكونض

نتيجة          البطلض فيهاض يسقطض التيض الدراماض القديم،ض الغريقيض المفهومض فيض

تكونضأكثر            عندماض خاصةض وأنظمة،ض قوانينض أوض أخرىض جهاتض معض العنيفةض صراعاتهض

القضاءضوالقدر           مثلض واستعداداته،ض قدراتهض منض وتأثيراض سلطةض وأعظمض قوة،ض منهض

اليونانية  :  "    .(4)واللهة تام،    نبيل فعل محاكاة إنها التراجيديا معرفا أرسطو يقول

وفقاضلختلف            تختلفض التزيينض منض بألوانض مزودةض بلغةض معلوم،ض طولض لهاض

بواسطةضالحكاية،          يفعلون،ضل أشخاصض بواسطةض تتمض المحاكاةض وهذهض الجزاء،ض

  ." واستناداضعلى        منضالنفعالت التطهيرض إلىض فتؤديض والخوفض الرحمةض وتثيرض

 " والمواساة         التطهيرض هيض التراجيدياض غاياتض أهمض منض فإنض أرسطوض مقولةض

مصطلحات  الطار هذا في راجع (4)4 لدنيا الوفاء دار عيد، الدين كمال الوروبي، المسرح كتاب: 
. 164ص: ،2005 مصر، السكندرية،ض والنشر، الطباعة
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       . ... يثيرضالمتفرج    أنض شأنهض منض ماض وهوض إلخ الشفقةضوالعطف منض ومستتبعاتهاض

يقفضإلى             يجعلهض ماض وهوض لجلهض يأسىض الذيض المعذبض البطلض هوض كأنهض فيشعرض

لحظةضالسقوط           تأتيض حينماض النهايةض حتىض ونكباتهض أحاسيسهض معض متعاطفاض جانبهض

" التراجيديضميتا      البطل معها يهوى (.5)التي

: عناصر         ستة في المسرحية أجزاء أرسطو حدد ولقد

الخرافة-1

الخلق-2

المقولة -3

الفكر-4

المسرحي -5 المنظر

النشيد-6

: التية       القسام وفق العناصر هذه تصنيف ويمكن
)  -  - الفكر: ) الخلق الخرافة الموضوع
.) المسرحي: )  المنظر الطريقة
.)  - النشيد: ) اللغة الوسيلة

نصفضإله           اليونانضإنسان عندض عاديا،ضفهو ليسضإنسانا التراجيديض والبطلض

مدىضتحكم           عنض تكشفض للبطلض المأساويةض والنهايةض النبيلة،ض السرض منض أوض

. النسان            اختيار حسب ل هو رغبته حسب يسير الذي منه، القدر وتمكن

،ضفالعمل          شموليض فلسفيض منظورض ضمنض يندرجض التراجيدياض وجوهرض

تكونضدللته              عليه،ضول يدلض بماض وإنماض ذاتهض حدض فيض تراجيدياض يكونض التراجيديضل

. فيه      والمطلق المتعالي بتدخل إل تراجيدية

)  ( أوديبضضملكا       بمسرحيةضض نستدلضض التراجيدياضض عنضض فكرةضض ولخذضض

لسوفوكليس.

) ليوس          ) يدعىض ملكض ابنض وهوض أوديبض سيرةض عنض المسرحيةض هذهض تتحدثض

           ) ( ويأخذضمنه  أباهض سيقتلض أنهض تبينض نبوءةض مولدهض قبلض انتشرتض إذض ،ض ثيبة ملكض

إلىضالموت             ابنهض يلقيض أنض ليوسض الملكض قررض لذلكض ونتيجةض بأمه،ض ويتزوجض الُملْكَض

        . ملكضآخر     إلىض ويأخذهض أوديبض سينقذض راعياض لكنض هذهضالنبوءة تتحققض حتىضل

   .       ) ( عندماضيكبر  ثمض كابنضله تنشئتهض ويتولىض سيرعاهض الذيض بوليبوس يدعىض

. 165-164ص: سابق، مرجع عيد، الدين كمال الوروبي، المسرح مصطلحات (5)5
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. منضقبل            لبيهض قيلض ماض مكرراض نفسهاض بالنبوءةض العرافينض أحدض يخبرهض أوديبض

هاجرةضخشية            لذاض الحقيقي،ض والدهض بوليبوسض أنض معتقداض ذعرض فيض أوديبض يهربض

     ) (      . الصلضمدينته   فيض هيض التيض ثيبة مدينةض إلىض مهاجراض لجأض تتحققضالنبوءة أنض

        . غريبضفي    رجل مع المدينةضيتشاجر حدودض عندض والده رأسهضومملكة ومسقط

الذيضيقتله           ليوس،ض الحقيقيض أبوهض الواقعض فيض الرجلض العدد،ض قليلض موكبض

   ) بالملكةضجوكاستا      ) ويتزوجض ،ض ثيبة علىض ملكاض ويصبحض مكانه،ض وسيتولىض أوديب،ض

     . النبوءة،ضويفتتح       تتحققض الطريقةض بهذهض الواقعضأمه فيض هيض التيض الترملض حديثةض

المروعةضالمتعلقة          الحقيقةض أوديبض يعرفض كيض بطء،ض فيض مأساتهض سوفوكليسض

        . ويتقبلضأوديب  نفسها،ض جوكاستاض تقتلض المسرحيةض نهايةض وفيض بتحقيقضالنبوءة

 . وفي          أبناءهضالربعة وراءهض مخلفاض المدينةض ويغادرض عينيه،ض ويفقأض عملهض مسؤوليةض

: ابنتيه     مودعا يقول حزين جو

           : شيئاةأو"  رأىة قدة يكونة أنة دونة ابنتاي،ة ياة الب،ة هذاة أوديب

الرحمةالذي           نفسة فية أنجبكماة أنهة فجأةة تكّشفة قدة شيئاة علمة

هوةفيه   أعدةأستطيع         !تكونة لمة لنية أيضا،ة أنتماة عليكماة أبكية إنية

حياتكماةفي           مرةة ستكونة كمة أتصورة حينماة أبكية نعم،ة أراكما،ة أنة

   ... أباكمةقتل       إنة لكماةالناس، سيهيئوهة مصيرة وأية المستقبل،ة

تلكةالتي           منة أنجبكماة لقدة خرج،ة منهة الذية الرحمة وأخصبة أباه،ة

   .       : بعدةهذا  فمنة ستعيّرانةبها التية المخازية هية تلكة أنجبتهةهو

الزواجةمنكما   أنهةمقضي         !يقبلة فية شكة ابنتاي،ةول ياة أحدة ل

." الوحدة       وفي العقم في عمركما  عليكماةباستهلك

   ) قتلضالب       ) إنض التراجيديا الدراميض العملض هذاض خللض منض القولض يمكنض

يتجلىضجوهر           وإنماض ذاتهما،ض حدض فيض تراجيديينض فعلينض ليسض بالمض والزواجض

تراجيدياضإل            الفعلض يكونض الحداث،ضفل تطورض فيض اللهةض تدخلض فيض التراجيدياض

     .)   ( فشلضكل    فيض ذلكض ويظهرض غيبيةضوأسطورية قوىض فيهض المتعاليض بتدخلض

الحداثضمحسومة           أنض لوض كماض القدر،ض فعلض لبعادض التراجيديض البطلض محاولتض

         . يمكن    حرية،ضفل بدونض التراجيدياض عنض الحديثض يمكنض ل أنضتتحقق قبلض منض

      . ول       أبيه قتل يريد ل فأوديب تواجهها إرادةضإنسانية دون متعالية ضرورة تصور

مصيرضمغاير،             إلىض تتوقض كانتض التيض إرادتهض يسحقض القدرض لكنض أمه،ض منض الزواجض
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  .)  ( لكنهاضتظل         تراجيدياضالمصير أوض تراجيديض بقدرض نسميهض أنض يمكنض ماض وهذاض

. القدر             سلطة تحكمه عالم في يحيا كذلك، نفسه يعتقد أو حر إنسان تراجيديا

ركائزضالتراجيديا            منض أساسيةض ركيزةض يعتبرض الصراعض فإنض سلفض ماض علىض وبناءض

. جوهرهاضوأساسها            فهوض عنيف،ض صراعض دوض تراجيدياض تصورض يمكنض بلضل اليونانية،ض

مواقفضيدفع           وبروزض والكتشافض بالتحولض يسمىض ماض إلىض الصراعض هذاض ويؤديض

أصلياضللبطل            خطأض ذلكض مصدرض ويكونض والشقاء،ض اللمض درجاتض أقصىض إلىض بهاض

النهاية       في وانهياره موته إلى التراجيديضيؤدي

الحديث الغربي المسرح

(6)المسرحية المدارس بعض

الرومانسية المدرسة

الميلديضمع         عشرض التاسعض القرنض فيض الرومانسيةض المدرسةض ظهرتض
(   : فيكتورضهيجو     الكبار،ضأمثال الروادض منض وألسكندرضدوما(   V . Hugoمجموعةض ،ض

(Alexandre  Dumas( موسيهض(      دوض وألفردض Alfred،ض  de  Musset  )وألفرد ،ض
) Alfred de Vignyدوفينيه) وجوته(  ،Goethe( وشيلر(  ،Schiller...)

البداع،         حريةض علىض الدرامي،ض المجالض فيض الرومانسية،ض المدرسةض وترتكزض
فيضبوتقة           وتوحيدهاض الدبيةض الجناسض بينض الخلطض وض الثلث،ض الوحداتض وتكسيرض
الشخصياتضالنبيلة         بينض والجمعض والكوميدي،ض التراجيديض بينض كالمزجض واحدة،ض

والوضيع،ضفضل           الرفيعض بينض والخلطض والبكاء،ض الضحكض بينض التوليفض وض والدنيئة،ض
. الطبيعة   محاكاة عن

( كرومويل   مقدمةض لتأسيسCromwell)(1829   )وتعدض الفعليةض البدايةض م
بقواعد        المرتبطض الكلسيكيض المسرحض علىض الثائرض الرومانسيض المسرحض

.أرسطو الروماني    المسرح وتعاليم
فلسفة       من الرومانسي هذاضالمذهب روسو  وينطلق جاك إلى  جان الداعية

   . يدافعضهذا        كماض المدنيةضوالفساد مجتمعض علىض والثورةض الطبيعة،ض إلىض العودةض
والتمثل          الذات،ض وتشخيصض والشخصيةض الفردض فنض علىض كثيراض المذهبض

    . لديهمضصور      تحضرض لذا،ض بالعقلضوالمنطق السترشادض بدلض والقلب،ض بالعاطفةض
      . آراءض    المذهبض هذاض استوحىض كماض تسموضبالنسان مجردةض شكسبيرروحانيةض

النغمات         وتنويعض المعروفة،ض الثلثض الوحداتض علىض الثورةض فيض الدراميةض
. الجناس     بين والخلط والشعرية، الدرامية

سلمى، أم مكتبةض حمداوي، جميل المسرح، فن في محاضراتكتاب:  إلى الصدد هذا يُرجع (6)6
.2016 ،1ط تطوان،
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) فاوست         )  مسرحيةض صاحبض جوتهض معض ألمانياض منض الرومانسيةض انطلقتض وقدض
اشترىضمنه            الذيض الشيطانض معض فاوستض أبرمهض واهمض عقدض حولض تتمحورض التيض
 . والمعرفة           والقوة الغنى تملك بهدف العالم، على سيطرته مقابل روحه

 ( هرناني   مسرحيةض ) Hernani وتعدض نموذجا(   1830(  هيجوض لفكتورض م
المذهبضالكلسيكي،          تجاهض هوجوض رؤيةض لناض يوضحض بامتياز،ض تجريبياض رومانسياض

  .   : وتجريضأحداث      سياسيةضوعاطفية المسرحيةضعقدتين هذهض فيض نجدض حيثض
      : فيضجبال     وتارةض ساراغوس،ض فيض تارةض مواقعضوأمكنة عدةض فيض المسرحيةض

  ( شابيل       إيكسضل فيض أخرىض وتارةض : Aix- la Chapelle أراغون،ض  . بين(  أي
. وفرنسا   إسبانيا فضائي

       . هذاضالعمل       في المحاكاة أن كما عدة عبرضشهور أيضا المسرحية قصة وتمتد
          . بدايةضفعلية  كانتض المسرحيةض هذهض أنض نسجلض هنا،ض ومنض الدراميضمهملة

 . الرومانسي  للمسرح
بلس       )   روي مسرحيته على كذلك التجريبي النزياح هذا ( )Ruy Blasوينطبق

بورچراف(.    ) 1838 مسرحيته أن بيد في(   Les Burgraves ( )1843 م شكلت، م
. الرومانسية       للمرحلة حادة نهاية ، المر حقيقة

الطبيعية المدرسة

إميلضزول   -      ) معض ظهرتض التيض المدرسةض هذهض سنة( Emile Zolaتستندض
داروين-        1880 وأعمالض التجريبية،ض والفلسفةض ،ض البيولوجيةض العلومض إلىض )م

Darwin)  برنار وكلود ،(C.Bernard) وتين،(Taine) .
الشخصيةضفي        زولويقرنض  دراسةض خللض منض والتجريب،ض بالملحظةض الدبض

و إطارهاضض  ملحظة     الزمانيض قصدض وتكرارهاض التجربةض باستعمالض المكاني،ض
الوصولضإلى           بغيةض واجتماعي،ض فرديض هوض لماض يخضعض الذيض النسانيض السلوكض

  :  . إنضالفن       أي الشخصيةضوتفسيرها فهمض فيض الصادقةض والمعرفةض الحقيقةض
   . ينبغيضدراسة          لذا،ض فيضالطبيعة تقعض كماض الحداثض لناض ينقلض الذيض هوض الطبيعيض

المكانية          العواملض بتغييرض فيهاض التحكمض معض وتفسيرها،ض فهمهاض قصدض آلياتهاض
      . معرفةضالنسان     أجلض منض كلهض وهذاض قوانينضالطبيعة إبعادض دونض والظرفية،ض
. ونوازعه        أهوائه ودراسة والجتماعي، الفردي بسلوكه علمية معرفة

جهةضأولى،          منض السيكولوجيض الستقراءض علىض الطبيعيةض الدراماض بنيتض وقدض
علجية          حلولض إيجادض أجلض منض ثانية،ض جهةض منض الموضوعيةض والملحظةض

. للفرادضوالجماعات         تطهيريض وشفاءض علجض المسرحض كأنض مرضية،ض لشخصياتض
. الجتماعية           الدواءضوالجروح لكل علجية أداة إلى المسرح تحول ثم، ومن

تزييفضأو           بدونض الطبيعي،ض ثوبهاض فيض الحياةض المذهبض هذاض مسرحياتض وتقدمض
  . وتسعىضكل          مقبولةضوهادفة فنيةض بطريقةض ولكنض فيه،ض مبالغض تزيينض أوض توهيمض

القيم          رسمض فعاليةض تطويرض إلىض الطبيعيض المسرحض فيض الدراميةض العناصرض
( بيك        هنري نصوص في ذلك نجد كما (. Henry Becque والخلق،

ودراسةضالشخصية        لو المسرح،ض فيضتطوير الواقعيةضالسيكولوجية ساهمتض قد
مع        والمركبةض المعقدةض الشخصياتض ولسيماض سيكواجتماعية،ض دراسةض
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( هنريكضإبسن   Henrik النرويجيض  Ibsen( أوغوستضشتريندبرغ(    والسويديض
August Strindberg . المعاصر (      للمسرح الحقيقيين المؤسسين يعدان اللذين

القرنض            إبانض روسياض فيض الواقعيض المسرحض ازدهرض لقدض ذلك،ض علىض مضمع 18علوةض
)  Ostrovskiأوسطروفسكي) معضنهاية(     Gogol وجوجول(  هيمنةض وازدادض ،ض

: ليو          الطبيعيينضأمثال منض مجموعةض وجدناض إذض الميلدي؛ض عشرض التاسعض القرنض
ننسىضتشيكوف          أنض دونض تشيكوف،ض وأنطوانض ،ض كوركيض وماكسيمض تولوستوي،ض

. كبيرا    نجاحا حقق الذي

الرمزية المدرسة

هزيمةضحرب     بعدض الرمزيةض فترةضالثورة     1870ظهرتض فيض وبالضبطض م،ض
اللمانيضريشارد          الموسيقيض برؤيةض التأثرض معض المادية،ض البورجوازيةض القيمض علىض

(.Richard Wagnerفاجنر)
يرسمضعالما             الذيض هوض الحقيقيض الدراميض الموسيقيض الكاتبض أنض فاجنرض يرىض وض

يثيرضالعالم.            وض القديم،ض المسرحض غرارض علىض أساطيرض يخلقض أنض وعليهض مثاليا
علىضالمظهر         فقطض التركيزض دونض المرصودة،ض للشخصياتض الداخليض الروحيض

الخارجي.
سنةض             فرنساض فيض المثقفةض الوساطض فيض كبيرض أثرض الراءض لهذهض م؛1880وكانتض

يعتمدضعلى             الذيض اللمسرحض إلىض يدعوض رمزيض أدبيض تيارض إفرازض فيض ساهمض مماض
واليحاءات        الرمزيةض الصورض واستعمالض ،ض اللشعورض وتداعيض الروحانياتض

مضمرضفي            هوض ماض واستقراءض بطيء،ض إيقاعض توظيفض معض ،ض النزياحيةض الحدسيةض
. اللعقلنية         نحو والجنوح الحسي، الواقع عن والتمرد النسانية، النفس

 ( موريسضماتيرلنك         نصوصض التاريخيض السياقض هذاض فيض Maurice ونستحضرض
Maeterlinck(     ) كلوديل  بولض مسرحياتض وض Paul ،ض   Claudel  )ونصوص ،ض

وإبسن  ...  تشيكوف، ستريندبرغ  ،و
المخرجضالسويسري    -  -      نظريات فيضبلورة فعل الرمزيينض أفكارض وقدضساهمت

( آبيا  Adolphأدولفض  Appia(      ) غوردونضكرايج  إدواردض البريطانيض والمخرجض
Edward  Gordon  Craig       )،الملونة الديكوراتض واقعيةض ضدض ثاراض اللذينض

لخلق          الضاءةض لعبةض استعمالض معض ،ض ومجردةض موحيةض عناصرض مقترحينض
. بالواقع    اليهام بدل النطباعات

) 1896وفيض  ألفريدضجاري          مسرحيةض بتركيبض بوض لونييض الرمزيض المخرجض قامض م،ض
Alfred Jarry  ()أبوضملكا Ubu Roi       )معضالعلم ،ض موحيةض مجردةض رمزيةض بطريقةض

. وشاذة        مهيجة التجريبية الطليعية المسرحية هذه أن

الدادية المدرسةةةةةةةة

الولىضالتي            العالميةض الحربض ويلتض علىض فعلض ردض الداديةضإل تظهرض لمض
الذيضاستلب            الغربيض العقلض علىض أيضاض فعلض ردض وض الوربي،ض النسانض دمرتض

       . حلول      لهض يجدض لمض بالتالي،ض وض إرادةضوحرية بدونض وجعلتهض الوربي،ض النسانض

14



       . التغنيضباللعقلنية،   إلى المدرسة هذه التجأت لذا، الروحية لمشاكله شفائية
 . والخراب       والدمار بالحروب الموبوء الواقع على والثورة

سنةض          المذهبض لهذاض المبلورينض أحدض تساراض الرومانيض الديبض ،ضبعد  1917ويعدض مض
ناقمينضعلى          بسويسرا،ض بزيوريخض والدباءض الفنانينض منض بمجموعةض اجتمعض أنض

عهدضالطفولة،          إلىض العالمض أرجعتض التيض الطائشةض والحروبض الواعيض العقلض
  . وشكلضهؤلء         الحربضالطاحنة هذهض منض صراحةض بكلض موقفهمض إظهارض بهدفض

حركةضالدادية      الغاشمةض الحربض عنض معنى     7المنعزلونض اعتباطيضل اسمض وهوض ،ض
اللعقلي      لتجاههم تكريسهم نتيجة جاء .له

السريالية المدرسة

والطبيعي،ضو          الواقعيض التيارض علىض فعلض كردض المدرسةض هذهض أخذتظهرتض
سيكولوجيةض    منض استلهام       فرويدتصورهاض ،ضمع الباطنض والعقلض اللشعورض ومن

      . سنةضض  الحركةض هذهض ظهرتض وقدض والحلم ونضجتضفي  1919الذاكرةض م،ض
. الماضي    القرن من العشرينيات

      . يعبر     هيضالتي فالحقيقة وبالتالي، باللوعيضواللعقلنية التسلحض مبادئها ومن
العقلضوالوعي           سيطرةض منض التحررض خللض منض والحلمض الباطنض العقلض عنهاض
النسانية.         للنفسض الكبرىض الهميةض المدرسةض هذهض أعطتض وقدض والمنطق

         . علىضغرار  والهذيانض الفوضىض منض نابعاض الفنض تعتبرض لذا،ض واستنطاقضاللوعي
رقابةضأو           بدونض حرا،ض تداعياض المعانيض تداعيض علىض القائمض السيكولوجيض التحليلض

 . العلى       النا قبل واعيةضمن عقلية محاسبة
( أندريهضبريتون        الدبيض المذهبض لهذاض المنظرينض أهمض ( André Breton ومنض

 ( أراغون      لويسض وض الكبير،ض الفرنسيض Louis الكاتبض  Aragon  )وفيليبض ،ض
( . Philippe Soupault صوبولت)

أبولينيرض       ) ڭيومض الدراماض مجالض فيض ممثليهض فيضمسرحيته(  G.Appolinaireومنض
(   ) وروجرضڤيطراك)   ،ض ) Roger Vitrac) أثداءضتيريزيا ڤيكتورضأو  صاحبضمسرحية

 (        ) الباء  عنوانهاض بمسرحيةض عرفض الذيض كوكتوض وجانض ،ض السلطة أولدض
. الموجود(         الواقع على الثائر السريالي التجاه في وتسير ، المفزعون

.
التغريب( مسرح) الملحمي المسرح 

 ( اللمانيضبريخت       المنظرض معض التغريبض مسرحض ردضفعل (  BRECHTظهرض
       . لتغيير   وسيلةض الدراميض الفنض أنض بريختض ويرىض الواقعي المسرحض علىض
تحريك          علىض قادرةض سياسيةض ووسيلةض تدريجيا،ض أوض جذرياض تغييراض المجتمعض

. الثوري        الجتماعي السياق في به والسير ، الجمهور
تستدعيضمشاركة         متميزة،ض ملحميةض نصوصاض بريختض كتبض المنطق،ض وبهذاض

العروضضالمسرحية          علىض العقليةض أحكامهض تقديمض أجلض منض المتفرجض الجمهورض
. الدرامي       التغريب آليات باستثمار أمامه تعرض التي

.داداكلمة  -  (7)7 لهم          المشي تعليمهن عند للطفال المهات تقولها طفولية كلمة
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المسرحضالفقير          علىض السياسي،ض الملحميض المسرحض صاحبض بريخت،ض يعتمدض وض
استخدامض           إلىض وسينوغرافياض تقنياض ويستندض المترفة،ض الديكوراتض منض يخلوض الذيض
بينضالمشاهد         التقريبض معض الشهارية،ض واللفتاتض العارضةض والجهزةض السينماض

. خارجية     بتدخلت ومزجها القصيرة،

أوبراضكاتسو     )  المسرحيةض بريختض أعمالض أهمض المعروضة( QUAT’SOUSومنض
سنة  )   (    1928سنة  كتبت التي وأطفالها الشجاعة الم و م.1941م،

اللمةةةةةةةةعقول مسرح

الطليعيةضفي         المسرحيةض الحركاتض أهمض منض اللمعقولض مسرحض يعدض
  . تأثرت  وقدض ،ضوأدب     هذه  القرنضالعشرين اللعقلنيةض بالفلسفةض الحركةض

   . روادضهذا       ومنض ووجوديةضسارتر الدادية،ض والحركةض السريالي،ض والفنض الغرابة،ض
 ( صمويلضبيكيت    المسرحيض )Beckettالتجاهض )Ionesco،ضويونيسكو(  ،ضوأرابال( 

Arrabal ( وأداموف(  ، Adamov .)
العشرين           القرن من الخمسين سنوات مع أوجه اللمعقول مسرح وقدضعرف

 . السبعين      سنوات حتى تأثيره وبقي ،
الترابط         وانعدامض واللمنطق،ض والشذوذض الغرابةض علىض المسرحض هذاض وينبنيض
المبهمة،ضوتشغيل         والصواتض واليماءةض الحركةض لغةض واستعمالض ،ض السببيض

. الموحية      السيميائية والحركات واللتواصل الصمت خطاب
إلىضالعقد             ويفتقدض الحياة،ض هذهض معقوليةض عنضل يعبرض المسرحض هذاض أنض ويبدوض
( انتظار          لمسرحيةض بالنسبةض الحالض هوض كماض الحلول،ض فيهض وتنعدمض التقليدية،ض

        . وإيغالهضفي(   المسرح،ض هذاض أفكارض غموضض عنض ناهيكض لصمويلضبيكيت غودو
ذلكضفي           نجدض كماض بهاض والعبثض الرسطية،ض الوحداتض وتكسيرض الرمزي،ض التجريدض

 .  ) (    ) ليونسكو )   الكراسي مسرحية و لرابال، المتهدل الحبل مسرحية
تتكلم           ل حيثض اللمعقولة؛ض الدراميةض العروضض هذهض فيض الحوارض ينعدمض وقدض
وقدضيكون            بكلمتين،ض أوض بكلمة،ض أوض متقطع،ض أوض غامضض بحوارض إل الشخصياتض

( مسرحيةض          مثلض وخرساءض صماءض شخصياتض نجدض بلض مبهما،ض النادلكلماض
(.الخرس

  ( إدواردضألبي       الدراميينض بهؤلءض تأثرواض الذينض المريكي ( Edward Albeeومنض
مسرح           كتابض غرارض علىض مفهومةض وغيرض منطقيةض ل عروضاض قدمض الذيض

 ( هارولدضپينتر        ذلكض فيض يشبههض كماض الوربي،ض ( Harold Pinterاللمعقولض في 
م.1964سنة(  العودةمسرحية )

 العربي المسرح

والمتداد البداية-1
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العربضقديما،          عرفهاض التيض المسرحيةض الشكالض فيض النبشض يجبض أول

المسرح،           فنض علىض تعرفهمض مدىض عنض التساؤلض يجبض ذلكض قبلض لكنض

الفن؟         هذا عن العرب انفصال أو اتصال سبب ومناقشة

والمسرح   العرب

مسرحياضقائم           فناض يعرفواض لمض العربض أنض والدارسينض النقادض جلض يجمعض

إذضظهرت            عشر،ض التاسعض القرنض منتصفض فيض إل الغريقيض بشكلهض الذاتض

. الصقاعضالعربية            مختلفض إلىض ذلكض بعدض امتدتض ثمض الشام،ض فيض الولىض بوادرهض

: التي         في إيجازها يمكن أسباب، عدة إلى ذلك ويرجعون

بحثاضعن          - الدائمض الناسض وتنقلض السلم،ض قبلض العربيةض للحياةض البدويض الطابعض

. بينضالقبائل         السائدةض والحروبض الصراعض نتيجةض استقرارهمض وعدمض المراعي،ض

   . أنضهذا        إل الحواضرضوالمدن فيض ويزدهرض الستقرار،ض إلىض يحتاجض والمسرحض

أنضالسلم         "    علىض وافقناض إذاض أنهض يرىض عزيزةض فمحمدض نقاش،ض إلىض يحتاجض الرأيض

نستطيعضأن              فإنناضل الثباتض عدمض صورض منض صورةض علىض كانض ظهورهض بدايةض فيض

فيضعهد             بغدادض وأنض كبرى،ض عاصمةض دمشقض أصبحتض معاويةض عهدض منذض أنهض ننسىض

" يُستهانضبه       ل حضارياض مركزاض كانتض الحوالضفإن.    (8)العباسيينض كافةض وفيض

 . مهما            سكانيا تجمعا عرفت التي الحواضر هذه في يظهر لم المسرح

يمنع          - الفنض هذاض لكونض الولىض الدرجةض فيض دينيةض لسبابض المسرحض غيابض

    . المسرحيضالذي      النشاطض وحتىض وتشخيصضالنبياء التمثيل،ض ثمض ومنض التصوير،ض

. الفتوحاتضالسلمية          بسببض تلشىض أفريقياض شمالض فيض بالرومانض مرتبطاض كانض

التيضكانت    "       الساسيةض العواملض منض الدينيض السببض أنض بغدادض مصطفىض ويرىض

في             ومتنوعا غزيرا كان أنه يُستبعد ل الذي المسرحي النشاط هذا توقف وراء

". الفنضعموما،.         (9 )أساليبهضوأشكاله  أوض المسرحض يمنعض لمض السلمض أنض والحقيقةض

  . هذاضفضل          والشركضبالله للصنام،ض الوثنيةض العبادةض حولض منصباض تحريمهض كانض بلض

. والحياة          للفن خاص منظور لها جديدة بثقافة أتى أنه عن

البيضاء، الدار المقالت، عيون منشورات الصبان، رفيق ترجمةض عزيزة، محمد والمسرح، السلم (8)8
.9،ص: 1988 ،2ط

،1ط البيضاء، الدار الخير، الرهان منشورات بغداد، مصطفى الستقلل، قبل المغربي المسرح (9)9
.9،ص: 2000
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السلميةضمثلما         - الثقافيةض المنظومةض فيض واللهةض النسانض بينض الصراعض انتفاءض

 . وفي    .       علىضالصراع كبيرض بشكلض يقومض فالمسرحض اليونايةض التراجيدياض فيض نجدهض

 . لذلك         اللهيةضالمطلقة القدرةض تجاهض النسانض تصرفض يتقلصض السلميةض الثقافةض

أو           اللهيةض الذاتض تحديض المستحيلض ومنض الله،ض إرادةض منض جزءض فالمسلمض

    "   . هذا     منض يحدض السلميض الدينض لذاضف الشكال منض شكلض بأيض مواجهتهاض

بالقدرضخيره          اليمانض إلىض بالدعوةض النفسيةض الطمأنينةض علىض ويحثض الصراعض

.(10")وشره

الدقيقةضلكتاب         - الترجمةض سيماض اليوناني،ضل المسرحيض للتراثض الترجمةض غيابض

        .  ) التفكيرض)  مارسهض الذيض الكبيرض التأثيرض منض الرغمض فعلىض لرسطو فنضالشعر

  . ويكفيضأن          غائباضومغيبا ظلض المسرحض أنض إل العربيض العالمض علىض الغريقيض

القرون           فيض الغريقيض الرثض نقلواض منض همض أنفسهمض المسلمينض أنض نذكرض

اللتينية،          عن وأرسطو لفلطون ترجماتهم بفضل وذلك أوروبا، إلى الوسطى

      : لعمالقة     يترجمواض لمض أنهمض حدثض كيفض نفسه يفرضض الذيض السؤالض لكنض

ويوربيديس،ضوآخرين؟       وسوفوكليس،ض أسسخيلوس،ض أمثالض اليونانيض المسرحض

. الفرجويةضالمعروفة           الشكالض عنض بعيداض بهمض خاصاض مسرحياض يبتكرواضشكل أوض

الدرامية          المصطلحاتض فهمض عدمض علىض الباحثينض منض مجموعةض ركزض ولقدض

    ( رشد،        ابنض يونس،ض بنض متىض مثلض منض أرسطوض شراحض قبلض منض اليونانيةض

 .)  (       )... فترجموا  فنضالشعر للفاظض الخاطئةض الترجمةض فيض فوقعواض ،ض الفارابي،ض

. بالشعر      والدراما بالهجاء، والكوميديا بالمديح، التراجيديا

إلىضالعربية،          - اليونانيض الشعريض المسرحض لنقلض اهتمامض كبيرض المترجمونض لمضيعر

القصيدةضالعربية              لثقلض ربماض خلقة،ض شعريةض وصورض غنىض منض بهض يمتازض قدض ماض أوض

بشعرضالمم           المرض تعلقض كلماض كنموذجض وتقديمهاض مقوماتها،ض بجميعض أذهانهمض فيض

تماما،ضمثلما.    "      الشعريض المسرحض المترجمونض يغفلض أنض غريباض فليسض الخرى

القصيدة،ضكما         معاملةض وعاملوهض اليوناني،ض الشعريض المسرحض خصوصيةض أهدرواض

" المبدعضالعربي         لدىض التقليديض الشعريض كالغرضض الدراميض النوعض بل. (11)عاملواض

مستحضرين           للوزن،ض خاضعةض عاديةض نصوصاض المسرحياتضإل هذهض يعتبرواض لمض

 "   . ونحنضنعرف        هذاض كلض يكتسيضفخره بهض العربي،ض النسانض ديوانض الشعرض أنض
والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة الجيراري، عباس وقضاياه، ظواهره خلل من المغربي الدب (10)10

.264ص:  ،1979 الرباط،
والنشر، للصحافة النديم دار الجيار، مدحت العربي، المسرح في النص:دراسة عن البحث (11)11

.14ص:  ،1988 ،1ط القاهرة،
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والتيضتقول            الولىض القرونض فيض الدبض لرجالض تتزعزعض التيضل الداخليةض القناعةض

إنهضمنطقة            بلض فحسب،ض العربيض التعبيرض اكتشافض منض ليسض الشعريض التعبيرض إنض

" أحد      فيها يشاركه ل خاصة .(12)نفوذ

الخارقةضالمتجسدة         - البطولتض عنض البحثض إلىض المسلمض النسانض حاجةض عدمض

العالمضكما          وتغييرض مصيرالفرادض تغييرض إلىض والساعيةض البداعيةض النصوصض فيض

وجدضفيه            مقدسض نصض أمامض لكونهض اليونانيةض المسرحياتض جلض معض الشأنض هوض

وسلمضنموذجا            عليهض اللهض صلىض الرسولض فيضشخصية وجد وعبادته،ضكما متعتهض

. والفروسية     البطولة يختزل فريدا إنسانيا

التقليدية،ضفي        - ومواضيعهاض الكلسيكيض بقاموسهاض لصيقةض العربيةض اللغةض ظلتض

منضالحداث           بمجموعةض ويعجض واضحة،ض بلغةض للتواصلض يسعىض المسرحض أنض حينض

. قيود        أي دون مرنة لغة إلى تحتاج التي

-   . إلى       أقرب والعرب المسبق والفكر المحكم النص على يعتمد المسرح

الشعرضالتمثيلي           فإنض لذاض والمنتظم،ض المتأنيض التفكيرض إلىض منهمض الرتجالض

. يوجزونضكلمهم         والعربض والتطويل،ض والتحليلض الناس،ض بطبائعض اللمامض يتطلبض

مسبقاضوينسب             حكماض يتضمنض لنهض الصوابض جادةض عنض بعيدض الكلمض هذاض أنض غيرض

. علمي        غير بشكل آخر دون معين لجنس المسرح

المسرحضفي           بفنض العربض معرفةض لعدمض المبررةض الراءض مجملض هذهض كانتض

. والثقافي            الجتماعي بسياقه مرتبط الفن أن القول يجدرضبنا مبكر،ضلكن زمن

بقدر                 المة، هذه في نقصا أو قصورا يعني ل المم من أمة في ما فن فانعدام

  .   . فوجودضالشعر         فالفنضحاجة هذاضالفن إلىض حاجةض فيض ليستض أنهاض يعنيض ماض

اقتضتضالحاجة           وعندماض الحاجة،ض هذهض نتيجةض كانض العربيض المجتمعض فيض الغنائيض

. الثقافة             هذه صرح في تبرز أن بد ل كان الحكاية أو المقامة وجود

لنهضمرتبط           الغربيض بالمسرحض مقارنتهض يمكنض العربيضل المسرحض إنض ثمض

  . يشترط       ول ونفسيةضمختلفة وذهنيةض واجتماعيةض وتاريخيةض جغرافيةض بشروطض

المسرحضالوروبي           أوض القديمض اليونانيض المسرحض عنض منسوخاض يكونض أنض فيهض

الحديث.

.32-31ص:  سابق، مرجع ، الصبان رفيق ترجمة عزيزة، محمد والمسرح، السلم (21)12
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إلىضأصول           الرجوعض دونض المعاصرض العربيض المسرحض عنض الحديثض يمكنض ل

      . مجموعةضمن    فيض التنقيبض يعنيض وهذاض الدرامية وجذورهض المسرح،ض هذاض

. المسرحية  الظواهر

العربية المسرحية الظواهر

السبيلضلتلقي          مهدتض العربض لدىض ودراميةض مسرحيةض تجليّاتض نشأتض لقدض

واحتفالتضشعبية           طقوساض تراثناض فيض نجدض لذلكض الغربي،ض شكلهض فيض المسرحض

وفنونه،ضوتتوفر         المسرحيض العرضض مواصفاتض منض الشبهض قريبةض بمواصفاتض

      . دائماضشكل     تتخذض الحتفاليةض فالطقوسض واللعبضوالمرح الفرجةض عناصرض فيهاض

ترومضإليه   "          لماض نظراض مسرحياض تكتسيضشكل شعبيةض تظاهرةض كلض أنض كماض فرجةض

والبصرية،ضوبما          السمعيةض اللغاتض منض لمجموعةض وتوظيفض للفضاءض توسيعض منض

النسانضمنذ            لدىض أوليض كتعبيرض تشعض المسرحيض الفعلض أوض المسرحض غريزةض أنض

والعياد،        والمواكب،ض والغناء،ض الرقص،ض طقوسض فإنض الحجري،ض العصرض

وغير         السرديةض والحكاياتض وقصصضالدعابة، الفلكلورية،ض واللعابض والمواسم،ض

  " رافقتضالنسان       " مجهوضة مسرحيةض أشكال تعدض الشعبيةض الفنونض منض ذلكض

والديكور           والشخوصض الحوارض علىض تنبنيض لنهاض الرضض علىض درجض أنض منذض

معدين        وجودض تفترضض ولنهاض والمكان،ض والزمانض والموسيقىض والملبسض

.(13)ومؤطرين"

 : السلميضنذكر           العربي التراث في المسرحية الشكال هذه أهم ومن

القصص        الكراكيز،ض الصوفية،ض الطقوسض الظل،ض خيالض الشيعية،ض التعازيض

... الستسقاء،       وطقوس محكيات النبوي، المولد احتفالت الدرامية،

التعازيضالشيعية،           وهماض المطبوعض هذاض فيض فقطض شكلينض علىض سنركزض لكنناض

. الظل  وخيال

الشيعية التعازي-1

العربي، الثقافي المركز بحراوي، حسن ثقافية، السوسيو الصول في المغربي: بحث المسرح (13)13
.9-8ص:  ،1994 البيضاء، الدار
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الدرامية،ضلنها          بعناصرهاض أعجبض الشيعيةض التعازيض نصوصض درسض منض معظمض

بموقف            إقناعهمض أجلض جمهورضمن للتمثيلضأمام كتبتضخصيصا دراميةض نصوصض

         . فيضكربلء    عليض بنض الحسينض مقتلض النصوصض هذهض وتصورض محدد شيءض منض

      . للملبساتضالعسكرية    نظراض مأساويض مقتلض وهوض إلىضالكوفة وصولهض قبلض

       . حدةضالمأساة       منض يزيدض ماض إنض ثمض بجثتهضورأسه التمثيلض وكذاض به،ض لحقتض التيض

للهزيمة،ضفي            فعرضوهض نصرتهض عنض تخلواض قدض لهض المشايعينض بعضض أنض والصراعض

تخصهضوحده              ساميةضل مبادئض أجلض منض نفسض لخرض هوض فيهض يقاتلض الذيض الوقتض

      .) النصوصضالمشايعين)    هذهض خللض منض ويعبرض وهزيمةضالظلم العدلض إقامةض

 ) ( كما           الحسين إمامهمض نصرةض عنض التخليض علىض وأسفهمض ندمهمض عنض لعليض

 .         ) وتختلط   ) أميةضلهم بنيض خلفاءض اضطهادض بسببض قبلض منض علي أبيهض عنض تخلواض

  . التعازي       تعتمد الخرافيةضللدين والشعبية السطورية بالتصورات التعازي هذه

أدواتضمسرحية           علىض يقومض بسيطض مسرحض فهوض الجوال،ض المسرحض فكرةض علىض

أمامهضويلتف.           تُبْسطض وسجادةض صندوقض فيض الدواتض هذهض تنحصرض متواضعة

     . بعضضالموسيقى     التمثيليض الداءض ويُصاحبض شكلضحلقة فيض حولهض الناسض

الشكلضالمسرحي.          لهذاض مقتضباض وصفاض الدسوقيض عمرض الناقدض ويقدمض الحزينة

قائل:

بخروجهضمن"            تبتدئض قصةض فيض الحسينض مقتلض يمثلونض الشيعةض كانض وقدض

ضربت             واسعة ساحة في تمثل القصة وكانت كربلء، في قتل أن إلى المدينة

ماضلقاه            بذكرض الناسض شجونض يثيرض شيخض ويقومض بالسواد،ض واتشحتض الخيامض فيهاض

ويطوفضعلى           الدموع،ض ويستدرض العواطفض يهيجض حزينض نغمض فيض وآلهض الحسينض

زجاجةضتُحفظ            فيض يقطرهاض ثمض دموعهمض فيهاض يلتقطض القطنض منض بقطعةض الناسض

التيضُمثّلت          الساحةض جوانبض فيض أعشاشض بحرقض التمثيلض وينتهيض للستشفاء،ض

الحسينضعليه           قبرض ويظهرض كربلء،ض إلىض ترمزض العشاشض وهذهض القصة،ض فيهاض

" بالسواد   مجلل . (14)السلم

 الظل خيال-2

نشأتها (14)14 والنشر للطبع الحديث الكتاب دار الدسوقي، عمر وأصولها، وتاريخها المسرحية: 
.12ص:  مصر، والتوزيع،
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والتعليمض           بالوعظض وارتبطض المكان،ض حيثض منض بالشرقض ارتبطض قديمض فنض هوض

         . كانضالفاطميون   إذض الفاطمي،ض العصرض فيض الفنض هذاض ازدهرض حيثضالوظيفة منض

     . الفنضهو         لهذاض رائدض وأهمض حدضبعيد إلىض والعلمض الفنض رجالض يكرمونض مصرض فيض

قائماضإلى             بعضهاض مازالض المجالض هذاض فيض نصوصض عدةض أنتجض الذيض دنيالض ابنض

. هذا  يومنا

  ) (   ) ( مسرحي،ضبحيث      نص يعنيض وهوض بابة فيض يتمثلض الظلض خيالض ومسرحض

شاشةضبيضاء           علىض النصض هذاض فحوىض الفرجةض لهذهض الممارسض الُمَخايِلض يُجسدض

        . فيضسير  المعروفض القصصيض بالموروثض الظلض خيالض ارتبطض أمامضالنظارة

    . عندضابن     الشخصياتض ونجدض المقاماتضوالحكايات وفنونض والقرآنض العربض

  . يوظفضابن           وتنتهيضتائبة ُمخطئةض تبدأض الظلض خيالض أوض الخيالض طيفض فيض دنيالض

وعلىضمستوى          والديني،ض السياسيض للوضعض نقدهض فيض المرةض السخريةض دنيالض

والطباق،ضكما           والجناسض السجعض خللض منض باللفاظض التلعبض إلىض يلجأض اللغةض

 . وتعرض         متعةضالفرجة إلىض الدبيةض المتعةض فيضيفض والزجل،ض الشعرض يوظفض

 .      . واللفتض    تركيبه ببساطةض الفنض هذاض ويتسمض المقاهي فيض النصوصض هذهض

بالجمهورضملتصقة            مرتبطةض نصوصاض دانيالض ابنض فرجةض فيض نجدض أنناض للنتباهض

جوهرضالعمل            وهوض واضحاض الصراعض فيهاض نجدض الغربيضل بالمقياسض لكنناض بواقعه،ض

المسرحي.

الرواد( )جيل العربي المسرح

المؤرخونضعلى            يجمعض الرواد،ض منض ثلثةض أكتافض علىض العربيض المسرحض قامض لقدض

    : منضلبنان،      النقاشض مارونض المسرحية،ضوهم الممارسةض مجالض فيض أسبقيتهمض

 . وتشاء           منضمصر صنوعض ويعقوبض سوريا،ض منض القبانيض خليلض أبوض وأحمدض

القبانيضمسلما،           خليلض أبوض وأحمدض مسيحيا،ض النقاشض مارونض يكونض أنض الصدفض

. يهوديا   صنوع ويعقوب

النقاش مارون-1
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وأدخلهضإلى            الوروبيةض البلدض منض الحديثض بشكلهض المسرحض فنض نقلض الذيض هوض

خللهاضبعض.           شاهدض إيطالياض فيض سنواتض النقاشض مارونض قضىض ولقدض لبنان

الفن،ضفبرع          هذاض دراسةض علىض للنكبابض فرصةض ووجدهاض المسرحية،ض العروضض

بأصول          وألّم والتمثيل،ض الخراجض فنض وتعلمض العالمية،ض المسرحياتض ترجمةض فيض

إلىضجانب           والفرنسيةض اليطاليةض اللغةض منض تمكنهض أنض كماض والغناء،ض التلحينض

ما            أول الوروبي،ضوكان المسرح تيارات متابعة على والتركيةضساعده العربية

       ) فيضمنزله    ) مرةض لولض عرضهاض وقدض لموليير،ض البخيل مسرحيةض ترجمةض هوض فعلهض

قناصلضالدول         1848عامض  بينهمض منض المشاهدينض منض كبيرةض نخبةض وحضرهاض ،ض

     . لقيتهضهذه       الذيض للنجاحض ونظراض فيضالبلد المهمةض الشخصياتض وبعضض الجنبيةض

سنةض           فيض قدمض وهكذاض النصوص،ض منض المزيدض لتأليفض تشجعض 1850المسرحيةض

.) هارونضالرشيد      )      أوض المغفلض حسنض أبوض الموسومةضب الثانيةض مسرحيتهض بمزلهض

العربيضبشكله           الوطنض فيض المسرحض أدخلض منض أولض النقاشض مارونض ويعتبرض

للظاهرةضالمسرحية.          والترويجض الغرب،ض تقليدض إلىض صريحةض دعوةض وهيض الحديث

          . ومنضالتخلف  البئيسض العربيض الوضعض منض للخروجض نداءض هوض بلض كصيغةضغربية

       . يعرضضمسرحيته    وهوض ألقاهاض التيض الخطبةض ولعلض بوابةضالمسرح منض انطلقاض

           ) الوعيضبرسالة) وهذاض الهمض هذاض تحملض لعملهض تنظيرض بمثابةض هيض والتيض ،ض البخيل

: فيها.      تطرق ما أهم ومن المسرح

المتخلفة           - بلده إصلح سبيل في فعالة أداة وهو غربية صناعة المسرح

الفن         - هذا تمثيل خولته التي العميقة المسرحية وبمعرفته بعمله الشادة

-. مرة         لول يعرضه وهو المسرحي مشروعه فشل من التخوف

كما          والنثر، والشعر والعامية، الفصحى من مزيجا مارون مسرحيات كانت

      . عامةضكالبخل     إنسانيةض قضاياض عالجض ولقدض الغناءضوالموسيقى إلىض لجأتض أنهاض

. المتلقي        بإضحاك شخصياته تعرية يحاول دائما وهو والحسد،

سنةض      المنيةض النقاشض مارونض .1855وأدركتض حمىضشديدة      أصابتهض أنض بعدض

 . مخلفا           والثلثينضربيعا الثامنةض يتجاوزض لمض وهوض الحياةض يفارقض أنض القدارض وشاءتض

 . كنيسة         إلى رحيله بعد تحولت التي المسرحية بنايته وراءه

 القباني خليل أبو أحمد -2
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المسرحضالعربي           تاريخض فيض الدراميض التأصيلض روافدض منض الثانيض الرافدض هوض

فيضقول.           نجحض كماض العربيةض الموسيقىض أصولض القبانيض تعلمض ولقدض الحديث

مسرحياتهضالغنائية،          فيض وتوظيفهاض وض الجيدةض النماذجض واختيارض وتذوقهض الشعرض

دمشق         مقاهيض فيض المقامةض الفنيةض والسهراتض باللياليض شغوفاض وكانض

منضالدراسة            حرمانهض ثمض له،ض وأساتذتهض والدهض اضطهادض لهض سببض مماض وملهيها،ض

. الفن            هذا مزاولة على شجعه الذي خاله إلى فلجأ المنزل، حياة ومن

سنةض      مسرحيةض أولض القبانيض (  1865ألفض  ( ولقدضضمنها   ناكرضالجميل وهيض

     . ذلكضمسرحا       بعدض أنشأض ثمض والرقصضالشعبي والغناءض الموسيقىض فنض منض كثيراض

        . الحاقدين  عليهض أهاجتض الميدانض هذاض فيض المتكررةض ونجاحاتهض به خاصاض

يأمرضبغلق           الثانيض الحميدض عبدض السلطانض جعلض ماض وهذاض والرجعيين،ض والخصومض

والدعوةضإلى           الشبابض وإفسادض الخلقض بهدمض تتهمهض وشايةض إثرض علىض مسرحهض

      . هاجرضإلى     الوضاعض هذهض منض وهروباض رفقةضالفتيان الفتياتض بتمثيلض الختلطض

سنةض   .   1883مصرض فيضمصر       وقدمض رفقةضزوجته الغنائيةض مسرحياتهض فيهاض عارضاض

. مسرحية   ثلثين حوالي

أساسيضإلى            بدورض الشعرض فيهض يقومض غنائيض مسرحض هوض القبانيض مسرحض إنض

        . السلميض  العربيض التاريخض منض موضوعاتهض استلهمض أنهض كماض النثر جانبض

      . اللغة      تكون علىضأن حرصض وقدض والبطولتضالشعبية وليلة ليلة ألف وحكايات

تحظىضبقبول           حتىض العاميةض واللهجاتض الفصحىض منض خليطاض بهاض يكتبض التيض

       . جمعواضبين     منض أوائلض منض القبانيض وكانض كلضذوق ويستسيغهاض الطبقاتض شتىض

الديكورضوتوزيع         وتصميمض والخراجض كالتأليفض بالمسرحض تتصلض أعمالض عدةض

. المسرحية  الضاءة

 صنوع ج-  يعقوب 

إلى             بعثة في أًرسل مصر، في دراسته وبعد يهوديين لبوين صنوع يعقوب ولد

وشاهدضعدة           الفنية،ض العلومض دراسةض فيض قضاهاض سنواتض ثلثض لمدةض إيطالياض

    .      . ملكضمصر   شاهدض ولقدض لغاتضأجنبية عدةض صنوعض أتقنض وفنضالوبرا مسرحياتض

موليير         ) لقبض عليهض وأطلقض بها،ض وأعجبض مسرحياتهض مراراض إسماعيلض الخديويض
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عليه،ضوأغلق(            انقلبض ماض سرعانض لكنض الفن،ض هذاض ممارسةض علىض وشجعهض ،ض مصر

. فنه            خلله من وحاشيته للخديوي تعرضه بسبب فرنسا إلى نفاه ثم مسرحه،

،ضوالتطرق             المةض بقضاياض اللتزامض هوض صنوعض مسرحض بهض يمتازض ماض أهمض إنض

      . وعظيضأو     هوض عماض يبتعدض ومسرحهض وفضحضتناقضاته المجتمع،ض أمراضض إلىض

بقضاياضالواقع.           يطفحض سياسياض مسرحاض مسرحهض عدض يمكنض فإنناض لذاض أخلقي

وُمدينا        وحاشيته،ض الحاكمض تجاوزاتض إلىض مشيراض والسياسيض الجتماعيض

         . العاميةضلغة  اللغةض استخدامض إلىض مسرحهض فيض صنوعض لجأض التدخلتضالجنبية

  .        . ومنضأهم  الفصلضوالفصلين بينض قصيرةض مسرحياتهض ومعظمض الحوارضاليومي

      ) العملضعن  )    هذاض فيض تحدثض إذض ،ض وماضيقاسيه مصرض مولييرض المسرحيةض أعمالهض

    . صنوعضحوالي        لناض وتركض حوارضالممثلين خللض منض حياتهض قصةض وسردض مسرحهض

. مسرحية   وثلثين اثنتين

ونضجاضكبيرا،           مهماض تراكماض العربيض المسرحض سيعرفض الرواد،ض جيلض وبعدض

لكنهاضمنفتحة          محليةض خصوصيةض ذاتض دراميةض وصيغاض مسرحيةض قوالبض وسيجربض

      . الشعريضكل    المسرحض مجالض فيض ونذكرض المسرحيضالعالمي الربرتوارض علىض

صلحضعبد:           الشرقاوي،ض الرحمنض عبدض باكثير،ض عليض أحمدض شوقي،ض أحمدض من

 : محمد...         نذكرضمنها عديدةض فالسماءض النثريض المسرحض مجالض فيض أماض الصبور،

الدين          عزض إدريس،ض يوسفض الحكيم،ض توفيقض تيمور،ض محمدض جلل،ض عثمانض

المدني،...

والمتداد البداية المغربي المسرح 

إلى          المغربيض المسرحض بداياتض عنض نتحدثض ونحنض الشارةض منض لبدض

تشيرضمجموعة            كماض الماضيض القرنض بدايةض إلىض يعودض فهوضل الولى،ض إرهاصاتهض

المشرقيةضالوافدة           بالفرقض المسرحض هذاض ربطض محاولةض ذلكض إلىض الدراساتض منض

         . وجودضالمسرح  علىض تدلض متعددةض إشاراتض ثمةض أنض والحقيقةض علىضالمغرب

       . شمالضأفريقيا   فيض الموجودةض الرومانيةض المدنض فجلض لدىضالمغاربة قديماض

مسرحيةضسواء           عروضض عدةض فيهاض تُمثلض ومدرجاتض مسارحض علىض تحتويض كانتض

لناضبشيء             يحتفظض لمض الزمنض أنض غيرض المحلية،ض أوض الرومانيةض أوض الغريقيةض باللغةض

علىضألسنة             وأقاصيصض ونوادرض حكاياتض بقاياض هناكض أنض نعرفض كناض وإنض ذلك،ض منض
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والفنيضللنسان          الدبيض النتاجض فيض الدراميض الجانبض إلىض تحيلض الحيواناتض

مسارحضفي.            عنض عبارةض وهيض اليوم،ض حدودض إلىض قائمةض مازالتض والثارض المغربي

 . ومن           مسرحيضآنذاك نشاطض وجودض علىض يدلض مماض وغيرهما،ض ووليليض قرطاجض

وتأليفه             الدراميض بالفنض الثانيض يوباض المازيغيض الملكض اهتمامض كذلكض الدلةض بينض

     .    ) فيضهذا  )  نذكرض أنض ويمكنض ضاعضللسف لكنهض ،ض تاريخضالمسرح بعنوانض كتاباض

مجال           فيض طويلض باعض لهاض المازيغيةض السماءض منض مجموعةض أيضاض الصددض

وأوريليوسضأغسطينوس        أبوليوس،ض مثلض منض والمسرحيةض الفنيةض (15)المساهمةض

وغيرهما.

مغربية فرجويةة أشكال

أنضبعض            إل ضاعت،ض قدض القديمةض المسرحياتض منض مجموعةض كانتض إذاض

وهيضفي          قائمة،ض مازالتض التعبيريةض الشكالض أوض الشعبيةض والفرجاتض التقاليدض

الذيضلم           المسرحض لفنض الملئمض البديلض والمؤرخينض الباحثينض منض العديدض نظرض

       . منضهذه     سلسلةض عرفض المغربيض والنسانض أوضالستمرار الظهورض لهض يكتبض

هذهضالشكال         وتتجلىض المسرحي،ض الطقسض منض القريبةض الشعبيةض الفرجاتض

  . ونستعرضضهنا      واللقاءاتضالمتعددة والحتفالتض الجتماعيةض المناسباتض فيض

منها   مختصرة :(16)نماذج

الحلقة-

  . يقومضفيها         الساحاتضالعمومية بإحدىض دائريض تجمعض عنض عبارةض الحلقةض

الخرافية،ضوالبطولت        الحكاياتض وقصض المقاماتض بروايةض ومساعدهض الراويض

إلىضالنشاد          تلجأض كماض واليماء،ض والتشخيصض المباشرض الحوارض تعتمدض بطريقةض

      . وتجاوبهضالمستمر   الجمهورض علىض الحلقةض وتعتمدض والداءضالغنائي الشعريض

         . وفيض   الناسض حياةض فيض مهمةض مكانةض الحلقةض احتلتض وقدض فيهاضأحيانا والمشاركةض

. بذاته       قائما اعتبروهاضمسرحا إذ الدارسين أبحاث

الرباط، المعارف، منشورات حمداوي، جميل والتطور، النشأة بين المغربي المازيغي المسرح (15)15
.15-11ص:  ،2014

مراكش، والنشر، للطباعة وليلي دار السلوي، أديب محمد والمتداد، البداية المغربي المسرح (16)16
.14-8ص: 
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البساط-

    . هذاضالفن         عرفض وقدض والغناءض والرقصض الحوارض علىض يعتمدض مرحض تمثيلض هوض

تحولضإلى           ثمض والحكامض الوزراءض ودورض الرسميةض بالقصورض المرض أولض وجودهض

    . هذهضالتظاهرة       ترميض وكانتض بعدضذلك شعبياض فناض ليصبحض العموميةض الساحاتض

  . وهيضفي        فيها الملوكض مشاركةض وعرفتض وإرشادهم،ض الناسض وعظض إلىض

القصر         بساحةض والجماعاتض الطوائفض فيهاض تلتقيض ضخمض مهرجانض الحقيقةض

الممثلونضلتبليغ           يغتنمهاض مناسبةض البساطض فنض يعتبرض لذلكض بينها،ض فيماض وتتبارىض

    . الفنضعلى        هذاض ويعتمدض رجالضالسلطة أحدض منض تذمرهمض أوض للملكض شكواهمض

.)  -  - الشاطر  ) بوهو لمسيح ثابتة شخصيات

الطلبة سلطان-

العلوي         السلطانض إلىض الشعبيةض الفرجةض هذهض ظهورض الدارسونض يُرجعض

(         ) أبي)  علىض انتصارهض فيض لهض مساعدتهمض علىض للطلبةض مكافأةض المولىضالرشيد

         . تنظيمضنزهة(  وتقضيض والعلماء،ض الطلبةض فيهاض يكرمض فرجةض وهيض شقيقه مشعل

إلىضجانب            يكونض سلطاناض الطلبةض أحدض خللهاض يتوجض أسبوعض زهاءض تدومض ربيعيةض

والساتذة         الطلبةض يعيشض السبوعض هذاض وطوالض وحرس،ض وحاشيةض وزراءض

المآدبضوالحفلت         فيهاض تقامض مهرجاناتض المواطنينض فئاتض جميعض بمشاركةض

الملكضوسلطان          بينض تجريض بمقابلةض ذلكض ويختمض والتمثيلية،ض والغنائيةض الدبيةض

الطلبة.

الرما عبيدات-

فيضالصل             كانواض الرماض عبيداتض فإنض هناض ومنض الرماية،ض علض الرماض كلمةض تدلض

 . والفرجة        والستعدادضللحروب الرمايةض علىض التدربض الساسض همهمض رماة،ض

     . الممثلينضيعتمدون     منض جماعةض وهمض للتسليةضوالترفيه كوسيلةض لديهمض انبثقتض

ومواضيعهمضترتبط         متغيرة،ض اجتماعيةض لوضاعض انتقاديهض صورض تشخيصهمض فيض

رؤوسهمضبقلنسوات         ويزينونض الشعبية،ض الطبقاتض منض البسطاءض الناسض بقضاياض
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ماضدعا            إذاض نسويةض ثياباض منهمض الواحدض يرتديض وقدض الحلزون،ض بأصدافض مزخرفةض

. النساء   تقليد المشهد

 بوجلود موكب-

فيضعيد             وخاصةض الغنمض أوض المعزض جلدض ارتداءض فيهض يتمض مسرحيض طقسض هوض

 . يخرج.        الشوارعضوالسواق فيض الطقسض لهذاض الممارسونض ويتجولض الضحى

مجموعةضمن           ترافقهض للعيدض الثانيض اليومض منض ابتداءض بموكبهض للطوافض بوجلودض

      . ورقص    غناءض بينض طريقهض فيض يمضيض الطبول وقارعيض الغيطةض عازفيض

أوضحتى           والمغارض والقايدض كالباشاض الوجهاءض بيوتض فيزورض المارةض سبيلض واعتراضض

       . الحفلضالتنكري   بالحرىض أوض الكرنفالض هذاض ويمتدض ومقدميضالزوايا الولياءض

. ثلثة   أو ليومين

الحديث المغربي المسرح

المرتبط         المغربيض المسرحض أنض إلىض الدراساتض منض مجموعةض تذهبض

شكلهضالتام            فيض المغاربةض عليهض يتعرفض لمض إذض النشأة،ض حديثض اليطاليةض بالقاعةض

   ) سنةض     )  وبالضبطض القرنضالعشرين الماضيض القرنض بدايةض فيض بسبب 1923إل

   . هناضفرقة        ونذكرض الشرقضالعربي منض القادمةض الجنبيةض المسرحيةض الفرقض زيارةض

أقبلضعلى            إذض عظيما،ض حدثاض للمغربض وصولهاض كانض فقدض الدين،ض عزض محمدض

متجولةضفي         شهوراض وأقامتض والوجهاء،ض والدباءض العلماءض عروضهاض مشاهدةض

عدة.          ومثلتض المغربض أخرىض مشرقيةض فرقض زارتض ذلكض وبعدض المغرب

وجولييت          روميو ومسرحية اليوبي، الدين صلح مسرحية مثل من مسرحيات

    . الفرقضنذكر     أهمض ومنض المغصوبضلموليير الطبيبض ومسرحيةض لشكسبير،ض

حلتضبه،            مكانض كلض فيض وحفاوةض ترحيباض لقيتض التيض رشدي،ض فاطمةض فرقةض

. سرور    نجيب فرقة وكذلك

كبيرضفي           حدض إلىض المسرحيةض العروضض وهذهض الزياراتض هذهض ساهمتض لقدض

   . ممارسةضفن       وبخصوصض المتتبعينضوالمهتمين نفوسض فيض الفنض هذاض ترسيخض

مدينةضفاس            أنض إلىض الدراساتض هذهض تشيرض الحديثة،ض الفترةض فيض ببلدناض المسرحض
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نجدضأول              إذض مسرحية،ض فرقض عدةض أُّسستض بحيثض الشأن،ض هذاض فيض سابقةض كانتض

) حسنضالمنيعي    )  حسبض تأسستض مسرحيةض )فرقةض جماعةضمن    (17  يدض علىض كانتض

سنةض      وذلكض الثانوية،ض المدارسض منضالفرق     1924طلبةض مجموعةض انتشرتض كماض ،ض

الدارضالبيضاء،      )   مراكش،ض المغربيةض الكبرىض المسرحيةض المدنض فيض المسرحيةض

        .)... نشيطةضتجسدت  مسرحيةض حركةض البلدض ذلكض بعدض وعّمتض مكناس،ضطنجة،

لنجيب            اليوبيض الدينض صلحض مسرحيةض منهاض نذكرض عديدةض مسرحيةض أعمالض فيض

 )      (: لمحمد    المهلهل اليتيمض ونتائجه،ض العلمض أدبض الوصياء،ض منض وكلض الحداد،ض

قناعةضأصحابها.            عنض تعبرض كانتض الدراميةض العمالض هذهض أنض هناض ونُبْرزض القري

      . المسرحضفي     لهذاض الساسيةض الميزةض ولعلض منضأجلها تضحيتهمض وعنض الفكريةض

المسرحيين         واندماج الوطنية، وبالحركة المغربي، بالشارع التحامه هو بداياته

للتوعية          أداةض المسرحض منض متخذينض الوطنيض النضالض أتونض فيض المغاربةض

حصلضمع          كماض الموت،ض حتىض بلض والعتقالتض للتضييقاتض متعرضينض والتحريض،ض

. بالصحراء          القسري منفاه في شهيدا مات الذي القري محمد الستاذ

ظهرت          مهمة، تراكمات المسرح حقق أن وبعد استقللضالمغرب، وبعد

بالصيغة         وارتبطتض المسرحي،ض الفنض قواعدض منض تمكنتض وازنةض أسماءض

الفرجةضالمغربية          أصولض فيض انغرستض نفسهض الوقتض وفيض الغربية،ض المسرحيةض

  . هنا        ونذكرض متميزة خصوصيةض ذاتض مسرحيةض صيغةض ابتداعض إلىض وسعتض

قواعدضمسرح           تثبيتض فيض طليعياض دوراض لعبض الذيض الهواةض مسرحض بالخصوصض

منضمستوى            المسرحيض الفعلض نقلض علىض وعملض السائد،ض المسرحض عنض بديلض

إلىضمستويات         الدينيةض القوميةض المرجعيةض فيض المتمثلض الوعظيض الخطابض

 . ولقد        وقضاياهضالكبرى العالميةض المسرحيةض التجاربض يحاورض الذيض التجريبض

امتدادضسنوات           وعلىض الستينض سنواتض أواخرض منذض نفسهض الهواةض مسرحض فرضض

بجرأةضوصراحة          يكشفض طليعياض مسرحاض باعتبارهض الماضيض القرنض منض السبعينض

     . هذاضالمسرح      روادض سعىض وهكذاض المجتمعضالمغربي منهاض يعانيض التيض المراضض

علىضالكتابة             متمرداض ولغوياض فنياض بناءض أصبحض إذض مغاير،ض مسرحيض نصض كتابةض إلىض

العربي          التراثض قراءةض تعيدض وتركيباتض لوحاتض عنض عبارةض وصارض التباعية،ض

المغربية          المسرحيةض الظواهرض إدماجض وتعيدض الساطيرض تأويلض وتعيدض والعالمي،ض

. 2001البيضاء، الدار الجديدة، النجاح مطابع المنيعي، حسن المغربي، المسرح في أبحاث (17)17
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التأليف            فيض جديدةض مفاهيمض صوغض أجلض منض والحكواتيض العربيض والسردض

. الدرامي  المسرحي

في        والمساهمينض الساسيينض فاعليهض وأهمض الهواةض بمسرحض وعلقةض

أهم         نذكرض الوازنةض الدراميةض والكتابةض الصيلةض المغربيةض الفرجةض صناعةض

: وهي        المرحلة، هاته في ظهرت التي المسرحية التجاهات

آخرين        - ومسرحيين برشيد الكريم بعبد المرتبط الحتفالي المسرح

مسكين      - محمد بالمرحوم المرتبطة والشهادة النقد مسرح

الصغير    - بالمسكيني المرتبط الثالث المسرح

حسين    - بالحوري المرتبط المرحلة مسرح

مسرحضالبدوي،           تجربةض مثلض منض مهمةض أخرىض تجاربض هناكض الحالض وبطبيعةض

   . لضيقضالمقام        لكنناض وغيرهما الزرواليض الحقض عبدض معض الفرديض والمسرحض

المسرحضالحتفالي           علىض الضوءض بعضض تسليطض علىض المطبوعض هذاض فيض سنقتصرض

. فقط

 الحتفالية

والعودةضبه           أصيلض عربيض مسرحض تأسيسض أجلض منض الحتفاليةض ظهرتض لقدض

    . هذا        صلب هو فالحتفال الحتفال إلى الرجوع طريق عن الصافية منابعه إلى

بمعيةضمسرحيين           لهض رائداض برشيدض الكريمض عبدض يعتبرض الذيض المسرحيض التيارض

: الحتفالية.     معرفا يقول لذلك آخرين

     .     . يلتقيضفيه"   كبيرض مهرجانض إنهض منضقبل عرفناهض هكذاض حفلضواحتفال المسرحض

. والسواقضوالمواسم          بالساحاتض ارتبطض لذلكض جماعيض عيدض إنهض بالناس،ض الناسض

 . يجمع          موعدضشامل أصلهض والحفلض مسرح،ض هناكض كانض الناس،ض اجتمعض فحيثماض

      . نوحدضزمن     وجودناض أماكنض نوحدض وعندماض إطارضواحد داخلض المختلفةض الذواتض

   . الذيضيحمل         هذاض الكيانضالجديد هذاض أوجدناض قدض نكونض وبذلكض وموضعه،ض اللقاءض

          . ألوان  وكل الفرجة، وتولد المسرح، يولد هذاضاللقاء خلل ومن اسمضالجمهور

          . معنا،ضومن  وتفاعلهمض الخرينض وجودض هوض تعبيرض كلض أساسض إنض التعبيرضالمختلفة

         . منضعروضه   ليجعلض التواصلض إلىض يسعىض مركبض فنض وهوض كانضالمسرح هناض

." أعياداضواحتفالت 
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تحديدها          فيض جديدةض منطلقاتض منض النطلقض إلىض تدعوض بهذاض والحتفاليةض

:       . التي  في ذلك تحديد يمكن وعموما العربي .(18 )للمسرح

المسرحضجعل         - هذاض لنض الغربي،ض للمسرحض المطلقةض التبعيةض منض التحررض

. الحتفال         وهو الحقيقي جوهره عن كثيرا يبتعد العربي المسرح

بعناصرضإقطاعية         - أمدتهض لنهض المسرحض أفسدتض القيمض منض مجموعةض هناكض

للفرجةضبدل          موضوعاض وجعلهض واستعبادهض وتغريبهض الخرض احتقارض علىض تقومض

. إنتاجها    في والمساهمة صناعتها

وكراسيضمن         - ستاراتض وليسض وخشبة،ض وأسواراض بنايةض ليسض المسرحض

أخضعضفرجاته.            عندماض كبيراض خطأض ارتكبض قدض العربيض المسرحض فإنض لذاض خشب

. ضيق    معمار ذات لبناية

على        - ينهضض إيديولوجيض خطابض كلض علىض التركيزض الحتفاليةض رفضض

. والتحريض         الشعارات أسلوب في غارقا مسرحا منه ويجعل المسرح

في        - الكتابض بعضض يقحمهاض التيض العاميةض اللغةض الحتفاليةض تستبعدض

     . المسرحيضالحتفال     النصض فإنض لذاض واقعيةضعليها مسحةض لضفاءض مسرحياتهمض

باقي            عنض ودللةض بنيةًض متميزاض تجعلهض خاصةض بلغةض ينفردض وأدبيض فنيض إنجازض

. الخرى    والفنية الدبية الجناس

ليسضمسرحية،         - الثالثض البيانض فيض وردض كماض الحتفاليض المسرحيض النصض

   . المسرحية      فإنض لذلكض متعددة مسرحياتض أوض مسرحيةض مشروعض وإنماض

 ( البعادضالمختلفة           إليهض يصيرض أنض يمكنض ماض ولكنض النصض هيض ليسض الحتفاليةض

) المسرحي  للعرض

فصول       - مجردض إلىض وتحويلهاض المسرحيةض تشييئض ترفضض الحتفاليةض

)  -  - ( : الفعال     الحركات النفاس أخرى عنونة تقترح بل ومشاهد،

لكلضالعصور          - صالحض وكليض شاملض مسرحض هناكض ليسض أنهض الحتفاليةض ترىض

الثقافاتضوالحقب           بتعددض متعددةض مسارحض هناكض ماض بقدرض الناس،ض ولكلض والزمانض

. والجناس  التاريخية

منضالساحات        - يتخذض الذيض الميدانيض التجريبض علىض الحتفاليةض اعتمادض

. فرجاتها         لتجريب لها مختبرا البشرية التجمعات وكل والمواسم العمومية

الهيئة زيدان، بن الرحمن عبد المغرب، في المسرحكتاب:  إلى الصدد هذا في الرجوع يمكنض (18)18
.49-48ص:  ،2009 ،1ط العربية، المارات الشارقة، للمسرح، العربية
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والموضوعضالجديد         - ،ض المنطلقض دائماض يبقىض الحتفاليةض منظورض فيض التراثض

والجتهاداتضفي            والمواقفض الراءض منض العديدض يفجرض أنض شأنهض منض إذض والمتجدد،ض

. الدرامية  الكتابة

أيضيجب          - الحاضر،ض علىض إسقاطهض يمكنض غاية،ضول وليسض وسيلةض التراثض

. بالماضي        ربطه بدل المستقبل نحو توجيهه على العمل

حاولت          المغربض فيض نظريةض أولض كانتض الحتفاليةض أنض إلىض ونخلصض

بياناتها         خللض منض وذلكض المسرحية،ض الظاهرةض تأصيلض لضرورةض الستجابةض

المسرحضوتبعيته          فنض بإشكاليةض المرتبطةض الصعبةض السئلةض إثارةض عبرض وكتاباتهاض

ومكوناتهضالساسية         لوظيفتهض جديدةض تصوراتض اقتراحض عبرض وكذلكض للغرب،ض

. الشعبية     الذاكرة في أصولها المتجذرة

فيضمجموعة           نراهاضمنجزة حينما إل الصحيح مسارها تأخذ والحتفاليةضل

       / تتضح  حينذاكض التجاه،ض هذاض روادض معض المسرحيةض العروضض النصوص منض

الكريمضبرشيد           عبدض ولعلض البداعات،ض هذهض فيض وجمالياتهاض مبادئهاض منض مجموعةض

مسرحيةضض           أنض وأكيدض مسرحياته،ض فيض الحتفاليةض تجلياتض يجسدض منض "خيرض

الخير  واضح   "الحكواتي بشكل .تجسد السمات   هذه

نصوص تطبيقية:

المسرح بين النص والعرضمدخل: 

   . النصضإل        وماض وفنضمركب الولى،ض الدرجةض فيض أدائيض فنض الدراماض

  . والملحظضضأن    مكوناتهضضالعديدة منضض بإمكانضضالخراج  همكونضض

مدارسه،ض    بمختلفض يسمىضب   المسرحيض ماض الكتابةضالدراماتورجية أوض

. منحاهاضالدبي          فيض غارقةض كانتض وإنض حتىض النصوص،ض جميعض تطويعض

. وعرضها    مسرحتها ثم، ومن

ربرتوارناضالمسرحي        فيض ونافذض وازنض مكونض المسرحيض فالنصض

.    المغربي/ العربي والبعدضاللسني    اللغةض فمازالتض سطوةضبالغة ولهض ،ض
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 . وفي         لدىضالنقاد العناصرض باقيض علىض الطاغيةض هيض النصوصض لبعضض

  " : لغة        أن وعندنا هلل غنيمي محمد المصري الناقد يقول الصدد، هذا

        - عنضأثمن –  المسرحيض الدبض يشفض بهض فنيض جوهرض بخاصة المسرحض

فجعلهاضسبيل.          الصياغة،ض مكانةض منض أرسطوض رفعض وقديماض إلىمقوماته

. يطوعهاضلفنه         صناع،ض شاعرض عنض صدرتض متىض المحال،ض استساغةض

في            هي كانت وإن تستساغض، فل صياغتها المواقفضتضعف منض وكثيرض

" الواقع     حيث من محتملة (19)ذاتها

  -   - يؤسس    أنض المغربي ومنهض العربي المسرحض يستطعض ولمض

. ومنفلتةضباستمرار          عابرةض العروضض لنض النص،ض هذاض بفضلض ذاكرتهضإل

      "  : الفنضأن   هذاض استطاعض المسرحية،ض الكتابةض طريقض فإنهضعن لذا،ض

  . فماضالذي        بعضهاضببعض متصلةض حلقاتض منهض ويجعلض تاريخهض يسجلض

  . بواسطتهاضتعرفنا       غيرضنصوصهم المسرحيينض أسلفناض منض النض تبقىض

" معهم     نتواصل طريقها وعن (20)عليهم،

منضلدن          بالغض واهتمامض كبرى،ض قيمةض المسرحيض فللنصض هناض ومنض

  . إذن،ضفل       الممارسينضوالمخرجين حتىض بلض المحدثين،ض الدارسينض جلض

 " : إقرارنا          ومع يقول الكغاط محمد حجم من بارزا ناقدا نجد أن غرابة

اندفعناضبوعي          فقدض منهاض كلض وأهميةض للمسرحض المكونةض العناصرض بتعددض

منضاهتمامنا          أكثرض المسرحيض بالنصض الهتمامض إلىض وعيض بدونض أوض

     ." إلىضأسباب    " يرجعض ذلكض ولعلض المسرح تكونض التيض العناصرض بباقيض

: هذه     أهمها من كان ربما

خاصا؛       إأ-  اهتماما بالنص اهتم نشأته في المسرح ن

19()- غنيميضهلل     العودة،ضبيروت،لبنان،      ،محمدض دارض المسرحي،ض النقدض فيض
:1975طبعة  ص   . 9م،

20()  – الثقافة،ضالرباط،      ،حسنضيوسفي  وزارةض منشوراتض والحداثة،ض المسرحض
سنة    الولى : 2009الطبعة ص  .17-16م،
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.إ -2 كنصوص       وصلتنا القديمة المسرحية العصور أزهى ن

منضالقرن           -5 الثانيض النصفض فيض إل تتبلورض لمض التيض الخراجض حداثةض

. عشر  التاسع

بالمهتمين         خاصاض ليسض المسرحيض النصض منض الموقفض هذاض وض

". الحوار          حول خاصة ويتركز عام، هو وإنما العرب، من (21 )بالمسرح

ومتنوع،ضلسيما        فضفاضض مفهومض المسرحيض النصض أنض ويبدوض

 . ومن         عدةضنصوص عنض نتحدثض المسرحيةض الممارسةض مجالض فيض وأنناض

وأمامضهذا           دقيقا،ض تعريفاض تعريفهض أوض به،ض الحاطةض صعوبةض تأتيض هنا،ض

       " هذاضالنص؛:  جوانبض تحددض مقاييسض الدارسينض بعضض وضعض المأزق

النصضداخل         ووضعض الثانوي،ض والنصض الرئيسي،ض النصض إلىض فأشارواض

هوضنص           يقرأض ول يرىض ل نصض إلىض بالضافةض المسرحية،ض الجماليةض

" المسرح        خشبة على مجرياتضالعرض يصف الذي . (22)الخراج

وهوضمفهوم         المسرحي،ض الكاتبض نصض هوض بالنص،ض عندناض والمرادض

يؤسسضكتابة          أنهض يرىض الذيض المنيعيض حسنض الدكتورض منض نستعيرهض

مختلف         بينض تجمعض نصوص،ض عدةض نطاقهاض فيض تتداخلض جديدة،ض

وتحملضض     ،ض والتجاهاتض تواصلها    -الخصائصض سياقض فيض وذلكض

فنياضللمشاهد،       -ومعماريتها وتقطيعاض قصيرة،ض أوض طويلةض إرشاداتض

: ( أي          الكلمض بينض يوحدض إنتاجاض الكتابةض هذهض وتخلقض فرعية،ض وعناوينض

  )   : للعرض(  ) وقابليته ، الركحي النجاز أي والتمسرح .(23)الدبي

21()   – الثالث،ضمطبعة      ،ض محمدضالكغاط  والنصض التراثض بينض المغربيض المسرحض
الولى        الطبعة البيضاء، الدار الجديدة، :2005النجاح ص  .10م،

الكغاط  (- )22 :، محمد ص       الثالث، والنص التراث بين المغربي .14المسرح
المنيعي  -()23 :     ،حسنض في   والدبض المسرحض عنض دراساتض البداع ويبقىض

الولى،ض       ،المغرب الطبعةض طنجة، للطباعةضوالنشر، : 2008ألطوبريس ص  2م،
2-23.
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تخييليض        ) تشكلض المفهومض بهذاض المسرحيض النصض فإنض uneوعليه،ض

formation  fictive       )فيضمختلف الخرىض الدبيةض النصوصض كباقيض

يتكئضعلى           ماديا،ض متجسدض معينض شكليض معطىض لهاض التيض الجناسض

للستهلك        موجهض البداعية،ض وصيغهاض أبعادهاض مختلفض فيض اللغةض

يحيلضعلى           ماض طياتهض فيض يحملض نفسهض النض فيض لكنهض القرائي،ض

   . علىضالدوام      ويظلض وبصريا،ضوحركيا سمعيا،ض لتحققهض عدةض إمكاناتض

عرضضمسرحي   تقنيات      .مشروعض لصنعض اللغةض خللض منض ويسعىض

. اللغة   تتجاوز وعوالم

ينحوضهذا            كانض الولىض بداياتهض منذض فالمسرحض هذا،ض فيض غرابةض ول

  " : مثلضتلك        علىض اليونانضتطلق عندض الدراماض لفظةض كانتض فقدض المنحى،ض

" يؤدونضأفعال        وهمض أشخاصا،ض تقدمض التيض المسرحيةض (.24)المنظوماتض

معضفضاء            المسرحيض النصض فضاءض تماهيض علىض يدلض ماض نجدض أنض والمثيرض

استحضارضهذين         تراعيض المسرحيةض الكتابةض تقاليدض كانتض وقدض العرض،ض

يطلبضمن           الذيض أرسطوض كلمض ذلكض علىض يؤشرض كماض الفضاءينض

       ) لغتها)  فيض ووضعهاض الدرامية،ض حبكتهض بناءض عندض الدرامي الشاعرض

 - وكأنها: "     –    أمكنهضذلك ماض فعلياض تصوراض المشاهدض يتصورض أنض المناسبة

 -          . كما   وضوحضتام فيض شيءض لكلض رؤيتهض فإنض ،ض وبهذاض أمامضعينيه ماثلةض

       - ولنضيفوته     ملئم،ض هوض ماض يكتشفض ستجعلهض شهودضالعيان أحدض أنهض لوض

"   - التناقضات  إدراك القل  (25)على

متتبعاضللعروض          كانض نقودهض فيض أرسطوض أنض منض الرغمض فعلىض

لمكوناتضالعرض        مواكبةض دراساتهض وجاءتض شاهدها،ض التيض المسرحيةض

وتعدديته،ض     شموليتهض فيض أثارضهذا       إلالمسرحيض الذيض هوض يبدوض فيماض أنهض

24()-    :    : منشوراتضمركز  حمادة،ض إبراهيمض الشعر،ضترجمة فنض أرسطوطاليس
: ص     دت، الفكري، للبداع .83الشارقة

نفسه   -()25 :المرجع ص  ،197.
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يذهبض           النقادض بعضض إنض بلض والعرض،ض النصض بينض أن إلىالصراعض

      " العرضضالمسرحي:  عنض المكتوبض الدراميض النصض فصلض أرسطو

أدباضيقرأه         باعتبارهض أعلىض مرتبةض فيض ووضعهض والمسموع،ض المرئيض

عن           بعيدا ، هادئة عزلة في ويتأملونه العاجية، أبراجهم في المثقفون

واعتبرض         والدهماء،ض العامةض مخالطةض منض مأمنض وفيض الحياة،ض صخبض

يضعهاضفي      –    الذيض الدراميةض الدبيةض النصوصض لهذهض المسرحيض العرضض

       - مراتب  منض مرتبةض أدنىض يشغلض هامشيا،ض عنصراض الفرجة سياقض

فالنص         تماما،ض عنهض الستغناءض الفضلض منض بلض ويمكن،ض الدراما،ض

يحتاجضلمجهود         مسرحيض لعرضض مشروعاض ليسض أرسطوض عندض الدراميض

لغوي          أدبيض مؤلفض هوض بلض ويكتمل،ض يتحققض حتىض المسرحض فنانيض

وينتميض         خارجه،ض شيئاض يحتاجض ل ذاته،ض فيض تقاليدضالكتابة  إلىمكتملض

تتوجهض    التيض المسرحيةضالتي       إلىالدبيةض الكتابةض تقاليدض إلىض القارئ،ضل

فيضصميم         المسرحيةض العروضض وأعرافض تقاليدض تضمينض علىض تتأسسض

إنشاء         في والجمهور،ضومشاركتهم الممثلض فرضيةضوجود بنائها،ضوعلى

 ". وتحققها       لوجودها كشرط ومتجدد، حي مسرحي (26)عرض

الدرامي         بالتأليفض كبيرض بشكلض اهتمض أرسطوض أنض الظاهرض وض

العمل          فيض متحكمةض عناصرض ستةض يرصدض الصددض هذاض وفيض الدبي،ض

      : الفكر،ضواللغة،  أوض والرسالةض والشخصية،ض الحبكة،ض المسرحيضوهي

   . مكانة    الحبكةض وتحتلض المسرحي المنظرض وأخيراض والموسيقى،ض

أساسياضلتحقق          شرطاض يمثلض الحدثض لنض التصنيفض هذاض فيض متقدمةض

معبراضعن           ويقولض الخير،ض فيض أدرجهض المنظرض أنض حينض فيض الدراما،ض

  "  :)  ( للمنظر      إنض حقاض الشعر فنض كتابهض فيض العبارةض بصريحض ذلكض

المصريةضالعامة        ،نهادضصليحة   –()26 الهيئةض مطابعض والعرض،ض النصض بينض المسرحض
:1999للكتاب،  ص  14م،
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العمل        عناصرض أضعفض لكنهض خاصةض عاطفيةض جاذبيةض المسرحيض

التراجيدياضل          تأثيرض فقوةض الشعر،ض بفنض ارتباطاض وأقلهاض فناض الدراميض

   . إلىضذلك        أضفض غيابهمضفيها يؤثرض والممثلينضول العرضض علىض تعتمدض

في          اللتض عاملض ومهارةض فنض علىض تعتمدض الباهرةض المناظرض أنض

" الشاعر      ومهارة فن على ل المسرح

 ) ( ،ضوإلى       المؤلف المسرحيض الشاعرض إلىض أرسطوض ينحازض هكذاض

فعل         منض أكثرض القراءة،ض فرضيةض وإلىض المسرحي،ض النصض أدبيةض

إلى.          مترفعة نظرة تنظر أرستقراطية عن يعرب بهذا فهو المشاهدة

العامة         علىض ينفتحض جماهيريض فنض المسرحيض العرضض لنض الفن،ض

نخبوية        فتظلض القراءةض أماض المجتمع،ض شرائحض جميعض ويستقطبض

 . لذا          هدوءضوخلوة إلىض يحتاجض منعزلض ونشاطض فردي،ض هوض بماض ومرتبطةض

:  )   ( يقول      العرضضالمسرحي نظريةض كتابهض فيض هلتونض جوليانض نجدض

موقفضأرسطو"         ينطويض العرضض علىض المقروءض للنصض تفضيلهض وفيض

لصالح          فهمهضوتذوقه يسهلض جماهيريض فنيض لشكلض ضمنيض رفضض علىض

." القلة        إل قواعده يفهم ل خاص فني شكل

والعربيةضعلى       ورغمضذلك  الغربيةض الحديثةض الدراساتض جميعض تؤكدض

محدودا          يظل الذي النص فيضمقابل المسرحيضوغناه، العرض أهمية

        . المؤلفضوالثورة    اغتيالض إلىض دعاض منض هناكض بلض بعدضواحد وذاض وثابتا،ض

المسرح،ضوأن          خشبةض علىض يولدض الحقيقيض النصض أنض بدعوىض عليه؛ض

    . معضدعاة        هذاض وبرزض إليهضبصلة يمتض وماض الخراج،ض فيض مختزلض البداعض

إمكانية        المسرحيض الكاتبض عنض نفواض الذينض التجريبيض المسرحض

العرض          ينبنيض عندماض سيماض ل ثانويا،ض يبقىض نصهض وأنض التجديد،ض

     . ثورةضض   غمارض وفيض الرتجال علىض ،ضوتطور االتكنولوجيضالمسرحيض

أخرىضمن         فنونض معض وتداخلهاض بالمسرح،ض المرتبطةض الصناعيةض التقنياتض
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رائجاضعن         الحديثض أصبحض المشهدية،ض الفنونض وباقيض السنيماض قبيلض

   . الضاءةضأن      فبإمكانض صولةضاللغة واستبعادض الكلم،ض عنض الستغناءض

     . تخلقضالتوتر     أنض يمكنض والموسيقىض نفسيةضمعينة حالتض عنض تعبرض

يمكنضأن         واشتباكاتهمض للممثلينض الجسديةض الحركةض أنض كماض الدرامي،ض

. دراميا   حدثا تقدم

العرضضالركحي          أساسض هوض المسرحيض النصض يبقىض ذلكض معض لكنض

       . الزمانية  سياقاتهض بتغيرض يتغيرض العرضض كانض وإذاض المركزية وبؤرتهض

الزمنضوينسى       مرورض معض يضيعض وقدض فالنصضالمسرحي  .والمكانية،ض

علىضرونقه          يحافظض الكتاب،ض دفتيض بينض ومدوناض وخالداض ثابتاض يظلض

ول   الدرامية، الزمان        وقيمته امتد مهما فيه التفريط أو نسيانه، يمكن

وطال. 

الكريم  لعبد  الخير"     "الحكواتي مسرحية تحليل
برشيد

توطئة

منجزا، عمل كان لو كما المسرحي النص مقاربة الدراسة هذه تتوخى

الضضدراماتورجي المسضضرحي. والتحليلض بضضالعرض الضضدرامي النص بربط وذلك

بكل المسضضاك يضضروم إذ الدرامية، البنية على الول المقام في يرتكز

وأجضضزاء عناصر إلى الدرامية البنية وتقسضضيم تشضضريح خلل من لها المكونة

مادامت تفكيكي َمنَْزع ذات القراءة تلك كانت لها. "لذلك تركيبية رؤية تقديم

بالتضضالي وتقضضترح البنائيضضة، مكوناته عن المسضضرحي العمل داخل تبحث

(.27)الّركح" فوق مجالها تجد ُمنتجة قِرائية

 الضضدار والتواصضضل، للبضضداع أمينة منشضضورات لعزيضضز، محمد المسضضرحي، النص في قضضراءة(27)27
. 11ص: ،2011
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الجرائي، التطبيقيض المجال إلى تنتمي الدراسة هذه فإن لهذا وتبعا

وغير لغوية تلفّظظات من ذلك يصاحب وما المسرحي، الفعل تطورات وترصد

استحضضضار يمكن هضضذه دراسضضتنا ماديضضة. وفي سضضلوكيات وكضضذا لغويضضة،

عبضضضارة وهي والسضضضتنتاج، والفهم التحليل في لعتمادها عناصر

كالتي: وهي.(28)وسمعية وحركية بصرية قرائن على تحيل لفظية

العتبات-

( الحكاية- الحداث)  أو

المسرحية - الرشادات

-. الشخصيات  حوار

أهم          هيض وماض المسرحي؟ض النصض لهذاض الدراماتورجيةض البعادض هيض فماض

المبادئضالحتفالية          يتمثلض أنض برشيدض استطاعض وكيفض فيه؟ض المعالجةض القضاياض

منضخلل             المقاربةض هذهض فيض سنعالجهض ماض هذاض النص؟ض خللض منض عنهاض ويدافعض

. الذكر      السالفة الربعة العناصر وتحليل استحضار

العتبات

قصد عندها الوقوف من النص،فلبد لفهم مهما مدخل العتبات تعتبر

بعض واستكشضضاف منضضه، القضضترابض ومحاولة عليضضه، أولي تصضضور تشكيل

الخضضير" يمكن "الحكضضواتي  مسضضرحية ففي لضضذا العتبضضات، هضضذه عنه تفصح

التية: العناصر إلى التطرق

العنوان عتبة-1

اعتبضضاطي، بشضضكل مسضضرحياته عنضضاوين يختضضار ل برشضضيد الكضضريم عبد إن

تكشف المسضضرحية النصضضوص لفحضضوى دقيقض واخضضتزال مسبق وعي فثمة

المسضضرحية. المتضضون لقضضراءة مهمة مضضداخل اعتبارها ويمكن العنضضاوين، هضضذه

تحمل الخضضير" فإنها "الحكضضواتي ب الموسضضومة المسضضرحية هضضذه وبخصضضوص

 منذ سضضعى الضضدللت.فلقد هذه بعض على عنوانها ويؤشر عدة، دللت

وهي المسرحية في المحورية الشخصية نحو المتلقي انتباه إثارة إلى الولى

رمضضضاني مصطفى المسرحي، للنص الدراماتورجية مقال: المقاربة الطار هذا في يُنظر(28)28
ط طنجة، الفرجة، لدراسات الدولي المركز منشورات جماعي، مؤلف الجديدة، كتاب( الدراماتورجيا

. 71ص: ،2014 ،1
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بؤرة بمثابة وجعلها الشخصية، هذه تبئير تم إذ الحكواتي، شخصية

Focalisationالشخصضضيات. بضضاقي على وتوزعه بضضالحكي تضضدفع التي هي   لنها

يفضي الضضذي الحكي/اللعب، ممارسة عملية إلى يحيلنا الحكضضواتي فلفظ

 هضضذا فضضإن معلوم هو والفرجة. فكما المسرح فن إلى المطاف نهاية

من عده ويمكن العربي، التراث في بجذوره )الحكواتي( ضارب الفرجوي

الفن هضضذا يقضضوم إذ قضضديما، العضضرب عرفها الضضتي المسضضرحية الظضضواهر

الحكضضواتي ويتضضولى والسضضواق، المجالس في القصص ورواية الشعبية السير

 هضضذا في يشضضترك ما تلقائيضضة. وغالبا واحتفضضالت فرجة وتقديم ممارسة

فالعنوان لفن. وهكذا لهذا الشعبي الطابع على يدل مما والجمهور، الممثل

عنصر إلى صضضريح بشضضكل ويشضضير نفسضضه، المسضضرح فعل إلى يحيلنا

آلياتها عن الكشف إلى تسضضعى المسضضرحية هضضذه أن والفرجضضة. والحقيقة

أن الفن. والضضضراجحض بواسضضضطة الفن عن والحضضضديث عنوانهضضضا، خلل

مضضؤطّرة عملية باعتبضضاره الحكي هضضذا إلى نتضضوق ويجعلنا لدينا يتشكل للنتظار

 للمسضضرحية التراثي المنحى نستشرف يجعلنا كما المسرحي، للنص

النص. تحقيق في جلي بشكل يساهم فالعنوان المعنى التأصيل. وبهذا نحو

نتوقع يجعلنا )الخضضير(ض مما كلمة أكثر توضحه العنوان من الثاني والشق

 وقد وسضضببه الحكي نهاية عن الحكي. ونتسضضاءل ولفن للحكضضواتي ما

نهاية فل الولى، البدايات )الخير(ض تستوجب كلمة أن له. كما مأساوية نهاية

الذي التقديم في زيدان بن الرحمن عبد عنه عبر ما هذا بداية. ولعل غير من

الول، الحكضضواتي وجضضود يعضضني الخضضير الحكضضواتي للمسضضرحية: "وجضضود وضعه

تتضضابع ووجضضود الضضترتيب، في سضضيرورة ووجضضود للول التابعين وجود ويعني

وصضضول تكضضون أن برشضضيد أرادها الضضتي الوصضضول ونقطة النطلق نقطة

الظضضروف لن عنها مسضضؤول الغضضير التراجيدية سضضقطته إلى الخضضير الحكواتي

.(29)السقوط" هذا سبب هي المتوترة والظرفيةض

الجنسي التعين-2

هضضذا لطبيعة جنسي محضضدد المسضضرحية غلف أسضضفل في جضضاء

مجموعة تتضضضمن تعيينية علمة واحضضد". إنه نفس في مسضضرحي "احتفضضال

2004 ،1ط البيضضضاء، الضضدار الجديضضدة، النجاح مطابع برشيد، الكريم عبد الخير، الحكواتي(29)29
10 .
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والذي النص، هذا إليه ينتمي الذي الدبي الجنس لهوية يتطرق فهو المور،

 واتجاهه المسضضرح هذا طبيعة يبين كما المسرح، فن ضمن يندرج

والتعيين الداخلي تكوينه عن يكشف بل الحد هذا عند يقف ل الحتفالية. 

نَفَس ذات مسضضضرحية باعتبارها المسضضضرحية تقسضضضيمات عن ويكشف

بامتيضضاز احتفضضالي مصضضطلح القسم أو اللوحة أو الفصل بضضدل والنفس

فِيّا نصوصه في برشضضيد أعمالضضه. وهضضذا على والتحضضول والفعل الحركة ُمضضضْ

على معين إيقضضاع واسضضتحواذض الموضضضوع، بوحضضدة يضضوحي الواحد النفس

أخضضرى. ثم وأنفضضاس فرعية هموم إلى تشظّى وإن حتى واحد هم وطغيان

 عن ويعلن سضضقوطه على يشضهد حكضضواتي من والحكيض اللعب انحباس

وربما نفس إل عليه يسيطر أن يمكن ل أخيرا حكيا حكيه ويعتبر هو واحد. 

وأخرى. والنفس حالة وبين والموت، الحياة بين الفاصل بدوره الخير النفس

واحتبضضاس وشضضهيق زفضضرات من إليه يمتّظ ما عن نخرجه أن يمكن ل

المسضضرحية به تعج الذي الدرامي النفس هذا تتخلل طافحة حركة فثمة

أفعال. وردود أفعال عنه تتمخض فعل أو متعددة، بأنفاس نفس أنه

الهداء عتبةج- 

الفارغضضة، العتبة بمثابة النقاد جل يعتبرها الهداءض عتبة أن من الرغم على

تضضضيء ل الغضضالب في وهي البضضداعي، المتن لفحضضوى شضضيئا تضضضيف ل

شخصضضية أمضضوار يكتبضضون  المضضؤلفين من فمجموعة سضضياقه، خضضارج وتضضأتي

 بعينها أسضضماء تخصضضيص أو سضضاعدهمض من فضل ذكر قبيل من الهداء

قالب في يصب مغايرا خطابا حملت برشيد عند العتبة هذه أن إل والمودة،

الهضضداء هذا بها يطفح مهمة عناصر أن عنه. والحقيقة ينزح ولم النص

إنتضضاج حيثيضضات عن والكشف التنظضضيرض إلى أقضضرب عميق بضضوح شضضكل على

يضضضايقه عما برشضضيد الكضضريم عبد يعرب الهداءض هذا المسرحي. ففي النص

امتضضدادها عن تعضضبر أن للضضذات المجال الحكواتيين. ويفسح يضايق ما بالحرى

الحقيقة إل يقولون ل لنهم الرصين وبفنهم الحكواتيين بكل الشادة خلل من

جضضذور وله قضضديم لنه الفن هضضذا أصضضالة إلى الواقضضع. ويشضضير إل ينقلون ول

الحكي، سضضضيدة شضضضهرزاد زمن إلى يمتد فهو العربيضضضة، الثقافة

والتضضضييق الحكواتضضيين معانضضاة على الضضضوء أيضا برشضضيد بعدها. ويسلط

الجلد- منع : )سضضوط عبضضارات جاءت لذلك والتفكير، الكلم من ومنعهم فنهم
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الحكواتيين أمام ُمعيقات الحكيم(ض بمثابة الختلف التفكير- منع الكلم- منع

 معانضضاة من جضضزء هي المعانضضاة هضضذه . ولعل فضضرجتهم ممارسة وأمام

على الذات وتشجيع الختلف ثقافة تأسيس إلى صريحة دعوة نفسه. وهناك

نمطية ثقافة في المنغمس الصضضعب الضضزمن هضضذا في سيما ل البتكار

مسضضبقا تشضضعرنا الهضضداءض هضضذا خلل من المسضضرحية السضضائد. وكضضأن

الضضتي الحضضداث مأسضضاوية لتقبل وتُهيّئنا الحكضضواتي، لها سيتعرضض مضايقات

تعتريه.

المقدماتي الخطابد- 

 عن صضضادرة ذاتية كضضانت سضضواء ما، مسرحية في المقدمة تعتبر

عن خارجا نصا أي موازيا، نصا المتتبعين أو النقاد أحد كتبها غيرية أم نفسه

فمسضضرحية الصضضدد هضضذا وجماليضضا. وفي دلليا الخاصة بنياته له الدرامي، النص

الضضرحمن عبد والمسرحي الناقد كتبها غيرية مقدمة الخير" تحمل "الحكواتي

 هضضذه في ركز دللتضضه. لقد بعض وأوضضضحت العمل أضاءت زيدان بن

رموزه، توظيف وكيفية برشيد الكريم عبد مسرح في التراثي المنحى على

الكثيرض الشيء كابدت تراثية شخصية باعتبارها الحكواتي شخصية على معرجا

جضضوانب إلى أيضا تطضضرق النضضاس.كما مع والتواصل الفن نشر سضضبيل في

المكونة بنائها طريقة قبيل من المسضضرحية هذه بها تميزت وجمالية

أزمنة تعضضدد نتيجة النفضضاس متعددة الحقيقة في أنها يرى والتي واحد،

في الموظفة كذلك الفنية الشكال المسرحية. ومن هذه شخصيات حياة في

 والقنعضضة، الضضدمى هي زيضضدان بن مقدمة حسب المسضضرحية هضضذه

وكل الواقع بين والمزج واحتفالية، كرنفالية أجواء لخلق هذا والسطورة. 

 في سائدة كانت التي المغربية الشعبية الموروثات إطار في يصب

والمجالس. والملتقيات العمومية الساحات عرفتها التي التعبيرية والشكالض

وتتنضضوع المختلفضضة، المجتمع مكونضضات عن تعبضضير إل والقنعة الدمى وما

تجسضضيد إل المر حقيقة في هي تقضضديمها. وما المضضراد الشخصضضيات

زيضضدان بن فحسب ولعبضضوي. لضضذا، فضضني قضضالب في مواقفه وتمرير الكضضاتب

بها يمضضرر لعبوية أدوات والقنضضاع الدمية جعل معنضضاه التوظيف "هضضذا

من جضضزء هي الحيضضاة في خاصة وتجربة وثقافية فكرية حساسضضية
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يثير.      (30)والجمهور" والحكواتيين الساحة أنض التقديمض هذاض استطاعض وهكذاض

الن           في ويشرح المسرحية، تطرحها التي والسئلة التيمات بعض إلى انتباهنا

برشيدضالجمالية          الكريمض عبدض اختياراتض فيض تحكمتض التيض المنطلقاتض نفسهض

والفكرية.

الحكاية

على لشتمالها وجوهرها الفرجة قمة هي المسرح في الحكاية إن

الضضتي هي والحكاية وتتضضابع، تتطضضور والحضضداث الوقضضائع من مجموعة

بغاية للجمهضضور تُْحكى قصة من فلبد الضضدرامي، للنص وانتظاما نسقية

القصضضوى أهميتها تكتسي ل المسضضرح مجال في الحكاية فإن هنا واللذة. ومن

الخشبة. على عرضها ثم ومن والتجسد، التحقّق على بقدرتها إل وتأثيرها

تتعلق مركزية حكاية على يقوم المسرحية هذه في الحكائي النسق إن

الحكي أعضضراف متبعا للجمهضضور نفسه بتقضضديم يبضضدأ الضضذي بضضالحكواتي،

أقول الليلة ضيوفي وأنتم الحكواتي، الحداث: "أنا تقديم في الحلقة أسلوب

 خضضير على والسضضلم بالصضضلة الكلم وأبدأ الله، على الله. توكلت باسم

ولكم، لي يغفر عليه، صلوا سامعين، يا وسلّموا معي صلوا تنتظرون؟ ماذا

 الحكضضواتي أن .والمثضضير(31)أجمعين" النضضاس ورب والضضدين الضضدنيا خضضالق

الحتفال حقه من أن ُمرتئيا بهزيمته، وُمقِرا الحكواتيين، آخر باعتباره نفسه

الذي النهزام وبين الفرح رمز الحتفال بين نجمع أن النبيل. وغريب بانهزامه

الولى. ويربط الوهلة منذ الحضضدث تضضأزيم في يبضضدأ الندحار. وهكضضذا يعني

والعلقة فضضضاء، في إل يُمضضارس ل يحتويضضه. فضضالفن الذي المكان وبين انهزامه

السضضاحات اغتيضضال على بمضضرارة يتكلم نجضضده ومحيطضضه. لضضذا الفنان بين جدلية

 وتغيضضير العمضضران زحف بسضضبب وذلك واللقضضاء، للفضضرح اغتيضضال هو الذي

للفنان احتواء إل هي ما والتي فُْرجات، فيها تُعْقد أماكن واحتواء المدينة،

الفنضضانين أصضضوات تعلو والشضضاحنات الرافعضضات أصضضوات أصضضبحت نفسضضه. وقد

إسضضمنتية غابة إلى اسضضتحالت متوحشة لمدينة القضضبيح الوجه وأهضضازيجهم. إنه

. 22ص:  سابق، مصدر برشيد، الكريم عبد الخير، الحكواتي(30)30
. 28ص:  نفسه، المصدر(31)31
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لذا التحول هذا على شهودا يكون أن الناس من يطلب فالحكواتي مرعبة. 

الفضضضاء يغتضضالون ويجضضري. إنهم يحضضدث ما على شضضهودا المأسضضاوي: "فكونضضوا

الحتفضضال ويغتالون الفرح ويغتالون النسان، ويغتالون اللقاء، ويغتالون الحي،

.(32)والخيال"

بين الرابط الراوي بدور المر حقيقة في يقوم الذي الحكواتي ويكشف

 الخضضرى،  تلوى واحدة الشخصيات باقي عن عليها والمعلق الحداث

في كلها تصّب مشتركة، قواسم تجمعهم فنانين، أو أشخاص خمسة الحقيقة

بالناس.فبالضضضافة واللتقاء الفرجة وتقديم الفن وممارسة بالساحة الرتباط

الكاتب ميمون المغني، شدوان لمسيح، أو من: )حربة كل نجد الحكواتي إلى

واحضضدا، واحضضدا  سضضيرتهم السضضياحي( ليسضضتعرضض المرشد طضضارق العمضضومي،

هضضذا على طضضرأ الضضذي التغيضضير من وتضضذمرهم السضضاحة في ومتضضاعبهم

متعضضددة تيمضضات إلى الشخصضضيات هضضذه خلل من أيضا وليتطضضرق الرديء،

والفسضضاد والغضضتراب، والهجضضرة، الثقضضافي، والفعل والثضضورة، مثضضل: )المضضرأة،

وحكايضضات المسضضرحية، هضضذه في عضضدة أنفاسا هنضضاك أن السياسضضي،...(. فأكيد

رواية تتضضولى الضضتي الخمس الشخصضضيات بعضضدد القلض على شضضتى،

لنها معها ويتماهى ويستنطقها يحتضنها من الحكواتي بدا وإن حتى ومآسيها،

ما والحضضداث الشخصضضيات هضضذه بضضالحرى أو همومضضه، من بعضا تحمل

المصضضير وذات الواحضضد، النفس ذات المتناسضضلة وحكاياه نفسه، المؤلف أوجه

السضضضاحة. إن وتضضضرك الرحيل وهو المطضضضاف، نهاية في الواحد

هذا في تجدوا لن : "غدا، الفنانين هؤلء حق في  مرثية عن عبارة المسرحية

لمسضضيح، حلقة ول الحكضضواتي، حلقة ول العمضضومي، الكضضاتب دكان المكان

 البيض بجلبابه السضضضضضضضياحي المرشد أخانا تضضضضضضضروا

.(33)الشعبي" المغني وتأوهات آهات تسمعوا ولن الصفراء،

 النص هضضضضذا بتقطيع برشضضضضيد الكضضضضريم عبد قضضضضام لقد

يمكن ولكن عنوانا، عشر أحد في حصرها لوحات عن عبارة وهي العناوين،

وإيبيلوج( )اسضضتهللض برولضوج إلى بالضضضافة كبرى وحدات خمس في اختزالها

:    ) التي) الشكل على الخاتمة

1-) البرولوج ) الستهلل

. 32ص:  نفسه،  المصدر(32)32
. 93ص:  سابق، مصدر برشيد، الكريم عبد الخير،  الحكواتي(33)33
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يتمضفيها           مقدمةض عنض عبارةض وهوض باستهلل،ض حكايتهاض المسرحيةض دشنتض

العريضة        الخطوطض وإبرازض الجمهور،ض ومخاطبةض التوضيحاتض بعضض إعطاءض

الحكواتيضومشروعة         شخصيةض عنض تعرفناض الستهللض هذاض ففيض للمسرحية،ض

والنصات         حلقتهض علىض للقبالض الناسض ودعوتهض الحتفال،ض علىض المؤّسسض

لحكايته.

الجمع بصيغة فرد الحكواتي-2

مسضضتندا للجمهضضور، ويقدمهم همومهم، ويشاركهم رفاقه، حكايات يتبنى

وبأناسها. بالساحة ومرتبطا التذكر، على

جلده يغير المغني شدوان-3

الكسضضاد أن غير بالساحة، مرتبطا البداية في المغني شدوان كان

في يغضضني أصضضبح المضضادة وراء والجضضري السوق، لمنطق وتتبعا أصابها،

مؤمنا الرخيصضضة، التجارية العلنضضات في موهبته لتوظيف واضطر الليلية،

وانتشارا. ورواجا نجاحا الكثر هو المنحط الغناء

القنعة سيد حربة -4

فرجته يعضضضرض لمسضضضيح أو حربة نجد الوحضضضدة هضضضذه في

بل المتعضضددة، المجتمع شخصضضيات إلى تحيل الضضتي القنعةض مسضضتعمل

، كالحربضضاء، ُمتلوّن فحربة شخصياتهم، متقمصا جميعا الناس لبوس

بمنزلضضه. وأهمض قابعا الناس واعتزل قضيته يتبنى من يجد لم مشواره نهاية

ساخر. بشكل المرأة قضية الوحدة هذه في إليه تطرق

مثقف اندحار حكاية الكاتب ميمون-5

النضضاس همضضوم على المنفتح والمثقضضف، الكاتب )ميمون( شخصية يمثل

وانتهضضازيتهم انحضضرافهم فاضضضحا أصضضحابه، حكايضضات وطلباتهم. ويستعرض

ناشر الشضضرطي، الفقيه، والفوضوي، والرأسمالي، الشتراكي،ض قبيل

الساحة. باضمحلل الضمحلل مصيره سيكون بدوره لكن

يرشدهة من إلى المحتاجة المرشد طارق-6

 معضضالم إلى السضضياح إرشاد تتولى المسرحية في طارق شخصية

آخر فضاء فقصد بالهجرة، أغروه السياح أن لهم،غير البلد حكايات وسرد

حكاياتضضه.بلد ومسضضتودع عمله مركز كضضانت الضضتي وسضضاحتها لمدينته مناقضا
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واعتقد بها حلم التي والحرية بالغتراب، فيها سيحس احتضنته التي المهجر

والسضضتنطاق للعتقضضال سضضيتعرضض لنه سضضراب، مجضضرد إل هي ما وجضضدها أنها

الولى. حالته إلى العودة محاولة إلى به حدا مما بالرهاب، وسيُتهم

)اليبيلوج( الخاتمة-7

معضضاول إيقضضاع على الشضضعبية السضضاحة في الخاتمة أحضضداث تجضضري

في وإدخالها أغراضه جمع إلى الحكواتي سيضطر البنائين، وأصوات الساحة

جديضضد. وسيتضح عصر ليولد وعصضضره مهمته انتهضضاء عن معلنا الصندوق،

ملمح وظهضضور جديد جيل قضضدوم دليل يولد طفل صضضرخة بسضضماع أكضضثر

مغاير. 

أنا لنا يتبن إليه خلصت وما المسرحية هذه وحدات خلل  فمن

نفسه. المر بهذا وتنتهي الحكي ونهاية الساحة بهدم تبدأ دائرية

المسرحية الرشادات

للقارئ موجه بالكاتب خاص خطاب بمثابة المسرحية الرشادات تعتبر

لضضذلك الشخصضضيات، تلفظضضات  إلى اللجضضوء غضضير من والمخرج والممثل

تتحضضول المسرحية الحوار. والرشاداتض سياق خارج ويكون قوسين بين

والضضديكور الحركضضات في وبشرية،وتتجسد سمعية علمات إلى العرض

المسضضرحي. لضضذا، للنص إخراجية رؤية مشضضروع أنها الخشضضبة. أي يمل

المسضضضضرحي، العضضضضرض تخيّل يمكن الرشضضضضادات هضضضضذه خلل

منه. جوانب استحضار

المسضضرحية الرشضضادات الخضضير" بكضضثرة "الحكضضواتي مسضضرحية وتمتضضاز

فالرشضضادات معلوم هو المسرحية.وكما بداية منذ بكثرة نلحظها إذ وتنوعها،

م المسضضرحية عبضضارة هي والضضتي الوليضضة، قسضضمين: الرشضضادات إلى تُقسضضّ

وعلقة تراتبيتهم وتبيان المسرحية في  الموجودة الشخصيات للئحة تصنيف

نجضضده ما ملبسضضهم. وهضضذا حضضتى وأحيانا وسضضنهم، بينهم، القرابة

 الولية الرشضضادات هضضذه خلل من المؤلف بَيّن حينما المسضضرحية

الوظيفية، بالرشادات فيتعلق الثاني القسم وأما الحتفال(، ب)شخصيات
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بجميع فيه يتحرك الذي والفضاء وحركته وحالته يتكلم من هوية تُحدد والتي

بتحديد: المسرحية الرشادات هذه ومكوناته. وتقوم تحولته

الحضضداث، من مجموعة فيه تضضدور متخيل فضاء : وهوالدرامي الفضاء-1

أساسضضيتين بنيتين على ويشتمل الخشبة، فوق منجزة سينوغرافيا تَُحدّده

المسضضتعملة المسرحية الرشادات وضحت الصدد هذا والمكان. وفي الزمان

 فيه تضضدور الضضذي الضضدرامي الخضضير"الفضضضاء "الحكضضواتي مسضضرحية في

بل بأناسها العمومية الساحة فضاء وهو المسرحية، أحداث وأشيائها. 

بيٌّن هو كما يهضضددها أصضضبح الضضذي الهضضدم مضضآل إلى حضضتى تعرضت

 والشضضضاحنات، الرافعضضضات أصضضضوات تأتينا الخلف الرشضضضادات: ")من

العمران وأن بالهدم مهددة الساحة أن يوحي مما والبناء، الهدم أصوات

 من جضضوا أضفت الرشادات هذه أن . وواضح(34)النسان(" على يزحف

اللة بين الصراع هذا نتخيل يجعلنا مما وبصريا، سمعيا المكان على

وصضضانعيها.وعلى الفرجة فضضضاء يقضضوض عمضضراني لزحف الممهضضدة والنسضضان،

الضضذي ذاك آخضضر، فضاء إلى المسرحية تنقلنا الساحة فضاء من النقيض

وتحررهضضا، وتقضضدمها، وحضضداثتها، الغربية للمدينة رمز وهو المرشد، طارق إليه

فضاء في نحن وإذاض الضوء، ومستلب: ")يعود غريب فضاء الحقيقة في ولكنه

 المكضضان يتأمل الغربضضة، بلد في وهو طارق، بن حديثة. طارق مدينة

المكان هذا ملمح والمتلونة، المتغيرة الضواء، واستغراب. ترسم اندهاش

لخرى حالة ومن لخر مكان من تنقلنا المسرحية . فالرشادات(35)الجديد..("

 هضضذا مجسضضدا. ويترسخ كضضان لو كم الفضضضاء هضضذا نتخيل تجعلنا بشكل

بين نفسه سيجد والذي بطارق الخاصة الحداث تطور مع أكثر الغريب

بطضضارق وإذا الضضضوء، مظلم: ")يعضضود فضضضاء إلى رحب فضضضاء القضضضبان. فمن

الصضضوات باتجضضاه الكرسي الضوء.يدور تحت الستنطاق.ض يجلس كرسي على

.(36)الربعة(" الركان من تأتيه التي

نمطين للفضضضاء المحضضددة الرشضضادات هضضذه خلل من نستشف أن ويمكن

السضضضضضضضضضضضاحة في والمتمثلة مفتوحة أمكنة المكنة

كما والسضضجن الغضضتراب والى مغلق هو ما إلى تفضي وأمكنة للتواصضضل،

. 32ص:  سابق، مصدر برشيد، الكريم عبد الخير، الحكواتي(34)34
. 79ص:  سابق، مصدر برشيد، الكريم عبد الخير،  الحكواتي(35)35
. 87ص:   نفسه، المصدر(36)36
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وأي المدينة مع الشأن ويؤدي إل خارجها الساحة مكان من نزوح الغربية. 

إلى المطاف به انتهى الذي المغني لشدوان حصل مثلما والعزلة الضياع إلى

"الفضضضية يسضضتغل برشضضيد الكضضريم عبد أن الليليضضة. ومعلضضوم العلب في الغناء

الطضضابع ذات أو المتخيلة والمضضدن والسضضاحات الشضضعبية، كالسضضواق المفتوحة

لتعضضانق وانطلقها والشخصضضية والحضضدث الفعل بتحضضرر يسضضمح مما العجضضائبي،

.(37)شموليته" في النسان

بالمكضضان. وطيد بشضضكل فمرتبطة المسضضرحية هضضذه أزمنة وبخصضضوص

عَ لم الحتفالية أن إلى الشضضارة وتجضضدر بشضضكل الضضزمن تحديد إلى تَسضضْ

متقطضضع، زمن المسضضتقبل(. إنه الحاضر، )الماضي، التصاعدي منحاه واحترامض

 فيه يتضضداخل مطلضضق، زمن إنه معينضضة. بل بفضضترة مرتبط وغضضير

وهكذا مع والخيال الحاضر، المسرحية الرشادات اضطلعت فقد الواقع. 

التي المشاهد بعض برشيد الكريم عبد خص إذ الدرامي، الفضاء زمن بتحديد

النضضوادي مثل  الليلي بضضالزمن السضضاحة لمكان مناقضة أمكنة في جرت

الرشضضادات تضضولت والمعربضضدين. ولقد للسضضكارى شدوان فيها يغني كان التي

 مضضبين هو كما لخر زمن ومن لخضضر، مشضضهد من النتقضضال المسضضرحية

")تتغير يعود الساحة أجواء المكان ليستعيد الضاءة، المقطع:  الشعبية. 

.(38)المعيش(" إلى المحكي من ونخرج الحكواتي،

ب)الن( مرتبط لكنه اسضضتذكاري، المسضضرحية هضضذه في العموم على والزمن

مرتبط السضضتذكاري بالمحكي. فالزمن متلفعا كان وإن حتى وبالمعيش

عن نيابة الحكضضواتي نجد )الهُنضضا(. لضضذلك ب أي إليهضضا، يحيل أو بالساحة،

ونقتسضضمه هضضدوء، في جنوننا ونعيش ونلتقي، نفضضترق هنا، : "كنا، بذلك يقر

الشضضعار، ونقضضرأ التراتيل ونرتل ونشضضدو، ونغضضني ونحضضاكي، نحكي النضضاس. كنا

.(39)الذكار" ونتلو الوراقض ونسود

على يشضضتغل المسضضرحية هضضذه في الضضدرامي المتخيل أن إلى ونخلص

الضضضذوات من مجموعة بين تماهيا نجد  لضضضذلك وممتد مفتضضضوح

واضح بشضضضكل انعكست والرحيضضضل. ولقد الضضضنزوح حالة في العكس

التراجيدي. ومنحاها النص تيمات الساحة( على )فضاء الفضاء
2012 ،1ط وجضضدة، الجسضضور، مطبعة رمضضضاني، مصطفى المغربي، المسرح في علمات(37)37

97-98 .
. 92ص:  سابق، مصدر برشيد، الكريم عبد الخير، الحكواتي(38)38
. 39ص:  ، سابق مصدر برشيد، الكريم عبد الخير،  الحكواتي(39)39
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والكسسوارات الديكور-2

يخلو المسرحية. فل الرشادات بتحديده تقوم ما أهمض من الديكور يعتبر

منصضضوص صضضريح بشضضكل سضضواء للضضديكور ما تصور من مسرحي نص أي

المسرحي، بالمكان مرتبط ضمني. فالديكور بشكل وعمقا،أم وشكل مقاسا

وتأثيث مختلفة، تصويرية بوسائل الحدث وقوع حيز تحديد ومهمته

تحديضضدا فيها نجد ل المسرحية المسرحية. وهذه المشاهد من مجموعة

مشضضرعة مفتوحة. فالساحة أماكن على مجملها في تعتمد لنها للديكور

أخرى. لذلك ُمنَّمقات تَْملَؤُهُ مما أكثر الناس يملها شاسعة مساحة

 بضضضإبراز وقضضضام داخلهضضضا، الفعل على وركز عامضضضة، هكضضضذا تركها

فحتى والفرجة جاءت الغربية المدينة وصف عندما )الكسسوارات(.ض 

 وصضضناعة تأثيثها فرصة للمخضضرج تاركة عامة المسضضرحية الرشضضادات

المكان هذا ملمح والمتلونة، المتغيرة الضواء، :")...ترسم

مركضضزا مرئي غير يجعله أن برشيد آثر السجن فضاء .وحتى(40)الجديد("

كما مضضضادي ديكضضضور بضضضأي تحديضضضده إلى يسع ولم السضضضمعي، البعد

المفضضاتيح وتتحضضرك بالخضضارج، ضضضجيج المسضضرحية: ")يسضضمع الرشضضادات

.(41)الضوء..(" منه فيدخل نراه، ل باب الصدئة. يفتح القفال

مجموعة على باعتمضضاده آخر منحى يأخذ السينوغرافيض البعد أن غير

جماليا المسضضرحية أغنت )الكسسوارات(ض الدالضضة،والضضتي المسرحية المهمات

منهضضضا: )عربة المسضضضرحية- نضضضذكر الرشضضضادات في واردة هي ودلليضضضا-كما

البسضضاط، الضضدف، نضضوح، سضضفينة تمثل فطرية صضضورة الصضضندوق، الحكضضواتي،

(عتيقة،... كاتبة آلة الدمية،

نحوضتقديم           الكاتبض منض نزوعض هوض العربةض استعمالض فإنض اعتقادنا،ض وفيض

الثابت،ضوعودة           الّصالةض مسرحض علىض وثورةض نفسها،ض العربةض تَنَقّظلض متنقلةض فرجةض

جوالضفي           فالمسرحض الحتفال،ض علىض المبنيةض للمسرحض الولىض الجذورض إلىض

.     (42)أصله العربةضأيضا      هذهض أنض كماض السواقضوالتجمعات فيض الناسض يقصدض

. 79ص:  نفسه، المصدر(40)40
. 87ص:  نفسه، المصدر(41)41
THESPIS )ثسضضبيس المسضضرحي الشضضاعر مع اليوناني للمسرح الولى البدايات إلى هنا أشير(42)42

عروضه يقدم متنقل مسرح وأول متنقلة خشبة بمثابةض تعتبر التي الجوالة العربة استعمال له تُنسب
الطلق. الهواء في
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ورغبته            الحكواتي، منه يعاني الستقرارضالذي وعدمض القلق على تدل أن يمكن

واجتثاثضالفرجة           الساحةض هدمض محاولتض بعدض سيماض أخرى،ض آفاقض ارتيادض فيض

وسيلةضللفرار.             أنهاض كماض مكان،ض كلض فيض الفرجةض لتقديمض ناجعةض وسيلةض فهيض منها

    . المسرحية    الدواتض فإنض وهكذاض للحكواتي الفرجويةض الدواتض وتهريبض

فيضذلك            مثلهاض بها،ض والعملض حملهاض علىض الفرادض بقدرةض تمتازض مرنةض الموظفةض

والتيضتتوخى          والمكان،ض الزمانض سلطةض منض المنفلتةض الحتفاليةض المبادئض مثلض

عربيةضوإدغام            بملمحض فرجةض وتقديمض الناسض معض موعدض ضربض الولض الدرجةض فيض

عنضزحف           بعيداض المتلقيض معض والتلقائيض الحيض والتواصلض الحاضرض فيض الماضيض

والُمْجهِزةضضعلى        الصيلةضض للقيمضض الناسفضض الحتوائيضض بمفهومهاضض المدنيةضض

       . والسلميضسعى  العربيض التراثض استحضارض إطارض وفيض الخصوصيةضالمحلية

خللضض      منض برشيدض الكريمض نوح سفينة تمثل التي التشكيلية اللوحةعبدض

الطوفضضان واسضضتدعاء آخضضر، فضضرار تكضضريس إلى سضضعى المختلفضضة، بحيواناتها

إلى والضضنزوحض النجضضاة طوق تشكل والسفينة ثانية، مرة الغرق وهاجس

بواسضضطة فضضرارض مضضضاعف، فضضرار هنا الغضضرق. فضضالفرار من تعصم آمنة

والسضضفينة( العربة)الفضضرار وسضضائل تحمله السضضفينة. وما بواسضضطة وفضضرارض

يسضضتعملها الضضتي الفرجة أدوات من مجموعة تحمل كضضذلك. فالعربة مضاعف

مجموعة تقل إذ الوظيفضضة، هضضذه من تخلو ل بضضدورها والسفينة الحكواتي،

الحيوانضضات هضضذه على خوف وثمة أيضا، للفرجة وسيلة تكون وقد الحيوانات،

الحكضضواتي قضضول هنا ونستحضر الفرجضضة، في انخراطها وانتفضضاء النقراض من

 العشضضابين صضضوت يُسمع  كان : "هنا الحيوانات مروضي بدور مشيدا

" الثعابين ومروضي القرود مروضي وصوت البهلوانيين .فمسوغ(43)... 

وأصضضوات الغيلن "أصضضوات بسضضبب محدق الخطر لن يقاوم ول قوي الهروب

 ومن مفقود، يدخلها من مرعبة، غابة "الساحة سيجعل الوحوش" مما

والحديد". السمنت من غابة مولود، منها

إكسسوار فبواسطة أيضا، والخيال الحلم طريق عن يكون قد والهروب

 معه ويقل بعيضضدا يهضضرب أن الحكضضواتي الريح( بإمكان )بساط البساط

الحكاية آفاق إلى ولكن آمنة حقيقية أفضية إلى فقط ليس ذلك في يرغب

الصندوق)   الضضريح بسضضاط معي تركبضضوا لن والفرجضضة: "أدعضضوكم منض يخرجض

. 33ص:  سابق، مصدر برشيد، الكريم عبد الخير، الحكواتي(43)43
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    ) كفواضعن.      أحزمتكم،ض شدواض المسرحضويجلس أرضيةض علىض يفرشهض بساطا

"      . حين  بعد يكون إخوتي القلع والتدخين .(44)الكلم

 التشضضظي على تؤشر درامية لغضضات بمثابة  الكسسضضوارات هضضذه فكل

الحلم. ومعانقة والمكان الزمن سلطتي اختراقض نحو والسعي

الحوار

بهضتتشكل          الساس،ض وميسمهض المسرحض فيض عنصرض أهمض الحوارض يعتبرض

       . بسلسلة    ذروتهضإل يبلغض الدراميضل والتعبيرض ويتبلورضالصراع وتنموض الحداثض

. وأفعال        حوارات في المتجسدة المضادة والمواقف المواقف من

نلحظ         الخيرض الحكواتيض مسرحيةض فيض السائدض الحوارض خللض فمنض

الفنضفي          ممارسةض وهوض واحد،ض نسيجض يجمعهاض الساسيةض الخمسض الشخصياتض

           . بينها،ضوإنما  فيماض صراعض أوض مواجهةض فيض تدخلض فهيضل لذاض الساحةضالعمومية

الساحة،ضوتغيير           هدمض تريدض التيض والقوىض ومحيطها،ض أول،ض ذاتهاض معض تتصارعض

         . القائمضعلى  الداخليض الحوارض طغيانض نجدض فإنناض لهذاض وتبعاض المدينة ملمحض

 . فكل         أخرى شخصياتض معض اللفظيض التبادلض منض أكثرض والبوحض الستطرادض

والحكيض          الداخليض الحوارض هذاض فيض تنخرطض الخمسض الشخصياتض منض شخصيةض

هيضسيرة            التيض الذاتض سيرةض وسردض النفسض مكنونض عنض المفصحض المستفيضض

        . إيقاعضهذه   علىض المونولجض طغيانض نجدض هناض منض والضطهادضوالغتراب للوجعض

      ) منضخمس.   )  أكثرض مساحةض علىض الممتدض حكايةضساحة مشهدض ففيض المسرحية

نفسه          مناجيا الفني مجده تذكر في الحكواتي ينخرط مثل   .صفحات، أن وبما

معضذوات           القولض وتقاسمض التواصلض خاصيةض إلىض تفتقرض الداخليةض الحواراتض هذهض

للخروجضمن         متخيلينض وُمخاطَبينض افتراضيةض شخصياتض تستحضرض فإنهاض أخرى،ض

: هذاضالمقطع           فيض نجدض مثلماض للذات،ض الموجهض والخطابض الحادي،ض التلفظض رتابةض

 .          ) نعم")   منضتكون أعرفض إننيض لكض قلتض لوض رأيكض ماض شخصاضوهميا يكلمض

. وأعرفضشخصياتي         حرفتي،ض وأعرفض نفسي،ض أعرفض كماض تماماض أعرفك،ض

" هنا     أنت لماذا .(45)وأعرفضأيضا،
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اللغة إلى يقودنا المسرحية في السائد الحوار طبيعة عن والحديث

ممزوجة الفصضضحى العربية اللغة يسضضتعمل برشضضيد أن فيه. فجليض المستعملة

تركيبهضضا، في بسضضيطة اللغة وهضضذه المغربيضضة، العامية من التعابير ببعض أحيانا

الجتمضضاعي وضضضعها قضضاموس من وتَْمتَُح شخصضضية، كل طبيعة مع منسضضجمة

بضضأعراف يسضضمى ما يسضضتعمل الحكضضواتي أن كيف والثقضضافي. فرأينا

نقوله أن يمكن نفسه الحلقضضضضات. والشضضضضيء في المتضضضضداولض

المسضضرحية. وما هضضذه في اللغة من أنماطا هنضضاك أن الشخصضضيات. والحقيقة

الطبيعي فمن النص هذا في الداخلية الحوارات كثرة عن تحدثنا دمنا

كون شاعرية لغة واللجضضوء النفس، وبَوَاطِن الذات َمكْنُون إلى فيها. فالرّظ

الغضضوص يسضضتوجب الذاتية الفنية السضضيرة وسضضرد الحكي، واستدرار البوح

طضضارق لسضضان على برشضضيد وحالم. يقضضول شاعري خطاب وتبني الحاسيس،

أنا والسضضودان، الحبشة سضضلطان يا الليضضل، أيها مونولوجاته: "يا أحد في

مملكضضتي، الفضضراغض هضضذا ويصضضبح نفسضضي، سضضلطان أصضضبح ظلمك في تمامضضا،

رعيضضتي، من بالصضضعاليك وألتقي جيضضد، بشضضكل وأتنفس اسضضتقامتي، وأسضضتعيد

نجد الشضضاعرية اللغة هضضذه ظل . ففي(46)وإخضضوتي" أهلي هضضؤلء وأقضضول

 في ورد ما سضضيما ل المقطع هضضذا في كما معها تتمضضاهى إخراجية

يقول ووصفها المسرحية "ولكن، طارق للفضاء.  يختلف الليل في مناجيا: 

.(47)أخرى" مدينة المدينة هذه شاعريا( وتصبح الفضاء )يصبح شيء كل

أهميضضة، تقل ل أخضضرى لغة تبرز الشاعرية، اللغة هذه جانب إلى

نفسضضها، اللغة على والتعريضضة،والمسضضتندة الفضح على المبنية الساخرة اللغة

الضضضذي الضضضتردي على احتجاجا وذلك بالكلمضضضات، التلعبض خلل من

شخصضضيات إحضضدى لسضضان على جضضاء إذ والجتماعي، والسياسي الفني الشأن

الثورة تكون منها: "أل ساخرا بالحرى أو الثورة  مفسرا()ميمون المسرحية

 هو . فها(48)ندري؟" ل المساكين ونحن الثور، أنثى هي يعني، التي

كل وفي توجد أن يمكن ل "التي المرأة من يسخر المسرحية في بدوره

التضضاريخ، وخضضارج أيضضضا، الضضزمن وخضضارج الضضدار، خضضارج إل والنهضضار الليل أوقات

الضضزمن، من ردحا معها عاش أنه فرغم العالمين"، رب أكوان وخارج
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من متأخرة أوقات في وتعود تأتي، أين من ول تذهب أين أبدا يعرف لم

النضضاس عليه اسضضتنكرض مضضاتت ولما يسضضألها، عنضضدما منه وتستهزئ الليل،

سضضاخرا حربة من الصضضادر المقطع هضضذا فكضضان  جنازتهضضا، في المشي

وحضضدها، تضضذهب كضضانت للنشضضاط، تضضذهب كضضانت بالمفارقات:  "آه...يضضوم مليئا

.(49)معها..."  أذهب أن تريدون فإنكم القبر، إلى ذاهبة وهي واليوم،

ريا، المسضضرحية في نجضضده الضضذي نفسه السضضاخر الخطضضاب وهو ُمْستَشضضْ

 وفي النضضاس، في المتحكم والمنطق البضضديهيات، في يشك والضضذي

المعارف نوع في حتى يشك بل بشؤونهم، الخاصة المور من مجموعة على

ما قبيل من ولذعة، ساخرة بطريقة والحياة للفن نظرتهم ثم ومن السائدة،

حكمته وما ومضضضحكة، غريبة حكمة هنا يمثل الضضذي حربة لسضضان على جضضاء

السضضماء قبيل: )إن من الحاجة، عن وزائد فائض وكلم حاصل، تحصيل

ورق على فقط رسضضما كضضانت إذا الشضضجرة  تمطر، ل فإنها غائمة تكن

 الرمضضاد والمقامر، الفاجر التاجر غير الشاطر التاجر تثمر، ل فإنها

جمرا،...(. يكون أن بعد إل رمادا يصبح

تجضضاه موقفها المسضضرحية تُمَضضرر أن يمكن أيضا الحضضوار وبواسضضطة

الهميضضة، غاية في مسضضألة إلى هنا نشضضير أن بنا للحياة. وجَضضدِيٌر ونظرتها

من المسضضرحي للعمل والتنظضضيرض نفسه، الفن بواسطة الفن عن التعبيرض

أي ب)الميتامسضضرح(، يسمى ما إطار في يدخل ما وهو المسرحية،

وقواعضضضده مبادئه عن والكشف ومكوناته المسضضضرح شضضضؤون عن

الولى الدرجة في تخضضضييلي نص أنه المفضضضروض البضضضداعي النص

 للحتفالية وَقَعّد نَظَّر برشضضضضضيد الكضضضضضريم نقضضضضضديا. وعبد

وتدافع بمبادئها وتبشر داخلها، وعيها تحمل نصوص ثّم من وهي المسرحية،

الحتفضضالي. وفي المسرحي العرض مكونات كافة بوساطة وفنيا جماليا عنها

 -الضضتي الحتفالية المبضضادئ تجليضضات بعض إلى سنشضضير الصضضدد هضضذا

الخير، الحكواتي نص المختلفة-في التنظيرية كتبه بها تزخر والتي برشيد

التي: في ونوجزها

-. إبداعيةضاحتفالية         برؤيةض معهض والتعاملض ولرموزه،ض للتراثض القويض الحضورض

مادةضحكائية           باعتبارهاض تراثيةض شخصياتض إلىض يشيرض المسرحيةض فيض نجدهض لذاض
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53



       ( : الظاهرضبيبرس،     عنترةضالعبسي، ذيضيزن، سيفضبن مثل من للحكواتي غنية

)... هلل،         بني تغريبة المحتالة، دليلة الهمة، ذات العرب، حمزة

عرفهاضالعرب         - فطريةض أشكالض بمثابةض هيض التيض شعبيةض فرجاتض استحضارض

الدمى           العرائس، الحلقة، فن قبيل من المسرحي، النص هذا في وتوظيفها

منضمعطيات        - تنطلقض التيض الكبرىض الحتفاليةض المبادئض علىض التركيزض

 " :       ) تسألوننيضعن)   عملهضالمسرحي فيض ذلكض أقحمض ولقدض ،ض والهنا،ضوالنحن الن،ض

. الن    أقول الحكي زمن

. هنا     أقول مكانه عن وتستفسرون

.  .    .. كلنا      ..  النضهنا نحنض نحن أقولض معنا،ض والمحتفينض المعيدينض عنض وتسألونض

".. كلنا  . (50)نعم

مجضضضضرد إلى وتحويلها المسضضضضرحية تشضضضضييئ الحتفالية رفض-

الفعضضال(. وهضضذا الحركضضات، جديضضدا:)النفضضاس، تقسيما  اختارت إذ ومشاهد،

في مسضضرحي احتفضضال هو الضضذي النص هضضذا في ملموس بشكل يتجلى

الكلسيكي.ض للتقسيم خاضع غير واحد

ملمحضعربية،         - ذيض مسرحض إلىض والدعوةض الغربيض المسرحض علىض الثورةض

بمستطاعهاضأن          التيض المحليةض الجمالياتض علىض راهنتض تأصيليةض دعوةض وهيض

       . المسرحضليس    أنض يرىض فالمؤلفض لهذاض وتبعاض المتلقيضالعربي لذوقض تستجيبض

 . لذلك          ودعوةضللحتفال الناس،ض معض موعدض هوض بلض وكراسي،ض وخشبة،ض بناية،ض

 . ولقد         الفرجاتضالمتنوعة لعرضض العموميةض الساحةض علىض راهنض قدض وجدناهض

مجالضالمسرح            فيض الغربيةض الشعريةض منض السخريةض حدودض إلىض بهض المرض وصلض

منضالقناع           كلض يجسدهماض والتيض والكوميديا،ض التراجيدياض ثنائيةض علىض تنبنيض التيض

 " :        . ياضنفس   لسانضحربة علىض الصددض هذاض فيض يقولض والقناعضالعابس الضاحكض

 ( يضعضعلى         القناعضالضاحك؟ بهذاض الناس؟ض هؤلءض ألقيض قناعض بأيض أخبريني،ض

 )     (     ) قلبي   آخر قناعا وجهه على يضع الباكي؟ القناع بهذا أم ضاحكا قناعا وجهه

(  )...(  . في           بينضبين وسطى،ض حالةض فيض النض وأناض ضاحكا،ض وليسض باكياض ليسض

أنا(    ما "–انكسار    - شعبي   فنان إل الحلل أولد .(51)يا

المقيدة       - اليديولوجية،ض الخطاباتض علىض التركيزض الحتفاليةض رفضتض

جاءتضنصوصها          لذلكض معلومة،ض تاريخيةض أحداثض أوض وزمانية،ض مكانيةض بتحديداتض
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لهضمرجعيته            مكانض أوض معلوم،ض واقعيض بزمنض وارتباطض تحديدض أيض منض خاليةض

الحكواتي          " مسرحيةض علىض ينطبقض ماض وهذاض ما،ض سياسيةض أحداثض أوض الحقيقة،ض

يحيل"           مطلقضل والزمنض عامة،ض والساحةض محددة،ض غيرض فيهاض فالمدينةض ،ض الخير

. شساعته         على العربي الزمن إنه الفترات، من فترة إلىأي

فيضهذه              تنظيراتهض عنض يعبرض ل برشيدض الكريمض عبدض أنض إلىض هناض وأشيرض

التجلياتضأيضا            هذهض نجدض أنض يمكنض بلض فحسب،ض الحوارض خللض منض المسرحيةض

من           يزخرضبه وماض المسرحيض النصض مكوناتض وباقيض المسرحيةض الرشاداتض فيض

. بصرية          أم سمعية أم لسنية كانت سواء مختلفة درامية لغات

تركيب

بالضعبد           أرقتض مهمةض قضاياض يجسدض مركبض عملض المسرحيةض هذهض إنض

       . وممارسته  بفنهض تتصلض وحسرة،ض بمرارةض عايشهاض قضاياض برشيد الكريمض

   " : بأننيضقد.      أعترف،ض إننيض المسرحيضهذا نصهض بخصوصض ويقولض المسرحية

قدضكنت           وأننيض ومظلمة،ض ظالمةض عشريةض الغريبض المغربض هذاض فيض عشتض

طيباضللتهميش،          موضوعاض مضت،ض التيض السنواتض كلض امتدادض وعلىض دائما،ض

ولكننيضل           أفهم،ض أنض وأحاولض لماذا؟ض هذاض وكلض الصبياني،ض والتآمرض وللقصاء،ض

عدوا؟ضوهل             أكونض حتىض مختلفاض أكونض أنض يكفيض وهلض جواب،ض أيض لسئلتيض أجدض

ليس             وأنه السلطة، في الذي الحزب حكواتي ليس أنه الحكواتي ذنب يكون

" والمرفهين       المترفين نديم ليس وأنه البلط، .(52)مهرج

مغادراضالساحة،          أغراضهض ويجمعض النبيل،ض بانهزامهض يقرض الحكواتيض أنض فرغمض

تريدضلهذا           ول أخرىض حلول طارحةض المستقبلض تستشرفض المسرحيةض أنض إل

أخرىضقادمة           أجيالض علىض مراهنةض المأساويةض النهايةض هذهض ينتهيض أنض الحكيض

فيضالمقابل             هناكض رحيلض كلض وبعدض ريب،ض قادمضل فالفجرض مغاير،ض فنض وعلىض

        . الشياء     بهذه يقر أن إل للحكواتي يمكن ول البناء يستوجب والهدم ما، ولدة

.    الطارئة: قليلضستشرق"       بعدض الفراق ساعةض دقتض وقدض إذن،ض الفجرض هوض

ص: ،2009 الرباط، الثقافة، وزارة منشورات الول، الجزء برشيد، الكريم عبد الكاملة، العمال(52)52
105.
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والحارات،ضويغيب          والزقةض الدروبض فيض الحياةض وتدبض جديد،ض منض الشمسض

"..      . الجدد  الحكواتيون ويظهر أنا، أغيب القديم .(53)الحكواتي

بالتوفيةةةةةق                        
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