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يعد خطاب المسرح من بين الخطابات المدرجة ضمن مكون درس النصوص في مادة المغة العربية لمثانية بكالوريا شعبتي 
اآلدابوالعموم اإلنسانية، ونظرا لألىمية التي أصبحت منوطة بطريق تحميل النصوص، وفقالقراءة المنيجية المعمول بيا في 
منياج تدريس المغة العربية، وىي نفسيا المعتمدة فيتقييم التالميذ في امتحانات البكالوريا، سأحاول في ىذا العمل اعتماد 

نص مشيد مسرحي يعدمثاال واضحا لممسرح، سأعمل عمى تحميمو وفق القراءة المنيجية لمنصوص، آمال أنيجد فيو الطالب 
الخيط الناظم الذي يعسر عمى كثير من طالب البكالوريا، وسأفرد ابتداءتأطيرا عاما حول فن المسرح، ثم أخص بالتحميل 

لعبد الكريم برشيد" عطيل والخيل والبارود"بعده مشيدا من مسرحية . 
يرجع األصل المغوي لممسرح إلى المكان الذي تسرح إليو الماشية ثم أطمق عمى منصة المسرح فعمى صالة العرض، ويعتبر 

المسرح في االصطالح، كما عرفو عبد الكريم برشيد، شكال من أشكال التعبير عن المشاعر واألفكار واألحاسيس البشرية 
يتجاور في المسرح العمم والفن واألدب والتفاعل . وسيمتو في ذلك فني الكالم والحركة باالستعانة ببعض المؤشرات األخرى

يتفق معظم الباحثين في ىذا الفن أن المسرح بدأ يونانيا . النفسي واالجتماعي، ويمتقي الحاضر والغائب والممكن والمحال
ولم يعرف العرب المسرح إال مع عصر . منذ القرن السادس قبل الميالد مع احتفاالت ديونيزوس، وظل ىدفو التطيير

، لكن المسرح العربي يجد تجمياتو وجذوره التراثية في الحمقة والبساط وسمطان (1847)النيضة خصوصا مع مارون النقاش 
نذكر من بين رواد ... الطمبة واحتفاالت الشيعة بذكرى مقتل الحسين ثم الحمقات الصوفية ومسرح الدمى وخيال الظل

فما مضمون ىذا المشيد المسرحي . المسرح الطيب الصديقي وأحمد الطيب لعمج وعبد الكريم برشيد وتوفيق الحكيم وغيرىم
، وما أبعاده وما خصائصو الفنية؟"لعبة الوىم والحقيقة"الموسوم بـ  

يتكون العنوان من جممة مركبة من غير إدماج لكن بواسطة أداة العطف الواو، فمعبة خبر لمبتدأ محذوف تقديره ىذه وىو 
مضاف والوىم مضاف إليو مجرور، والواو واو العطف والحقيقة معطوف عمى الوىم، فالوىم ىو ما نتوىمو ونتصوره 

لقد جمع الكاتب بين . ونتخيمو كأن يكون خياال أو تخييال، أما الحقيقة فضد الوىم وترتبط بالواقع وما تحدسو الحواس
فما عالقة ىذا التناقض بمضمون النص وتفاعل أحداثو؟. نقيضين في العنوان  

يطرح النص حوارا يرتبط بالمسرح في صميمو يعرف بالمرتجمة، أي المسرح داخل المسرح، وجعل قضايا ىذا الفن ضمن 
يبدأ الحوار بمحاولة عطيل تذكر شخصية المخرج ثم ينجح في التعرف إلى الشخصية التي يريدىا، وىذا . الحدث الرئيس

الحوار الذي دار بين الممثمين والمخرج مميء باالتيامات واألوىام بخصوص كفاءة الممثمين والمخرج عمى حد سواء، 
يبرز الحدث الرئيس الذي ينتظم ىذه المضامين جميعيا المتجمية . لينتيي بعد ذلك أخيرا إلى حقيقة مفادىا أنيما معا كفئان

في الحوار عالقة الممثمين بالمخرج القائمة عمى االتيام الواىم والوصول إلى الحقيقة غير الموعودة، وقد تضافرت مجموعة 
 :من العناصر المسرحية في رسم معالم ىذا المشيد المسرحي نفردىا وفق ما يمي

المخرج"تعددت الشخصيات في النص، فيي إما حادثة لمفعل أو حادث ليا فـ :الشخصيات - يتميز بشك الممثمين في  "
عطيل"كفاءتو مما يؤثر الحقا عمى عممو المسرحي، أما  فاسم مقتبس من مسرحية لشكسبير يتميز بقوة حجاجو ولجاجو،  "

فيعتبر شخصية خرافية مرتبطة " البوىو"فيو العنصر الرابط في الصراع بين المخرج وباقي الشخصيات، أما " ربيع"بينما 
شخصية ثانوية ليس ليا دور فاعل في تطور الحدث، وأخيرا " السيد غموض"بالمخيال المغربي تعد معاكسا لممخرج، ويبدو 

شيريار"يتعمق  تربط بين . بشخصية أسطورية معروفة، حدثتنا بيا وقائع ألف ليمة وليمة، تتميز في النص بضعف الذاكرة "
ىذه الشخصيات عالقة الوصول إلى الحقيقة، جسدىا الصراع الدرامي الذي انتظمو الحوار الذي دار بين المخرج من جية 

 .والممثمين من جية ثانية
. يعد الحدث المسرحي حدثا شبييا باألحداث اليومية إال أنو يفضميا باعتباره يؤدي بالضرورة إلى الصراع الدرامي :الحدث -

 .يتعمق الحدث في النص، كما أسمفنا، بمعرفة الحقيقة مثمما يتبين من خالل الحوار الذي دار بين الشخصيات
يتعمق باختالف وجيات النظر بين الشخصيات في تحاورىا، يمثمو الصراع الذي دار بين الممثمين : الصراع الدرامي -

www.9alami.com


قلمي موقع ... والملخصات االمتحانات و الدروس من لمزيد  
 

 

ألم تقتنع بعد، أنت مخرج ولكنك تجيمنا)والمخرج  ..). 
يتميز الحوار في المشيد يتعدد الشخصيات المتحاورة، ثم اإلشاريات االستفيامية ونقط الحذف مما يدل عمى أن  :الحوار -

 .الكاتب يريد إقحام المتمقي في ملء فراغات النص وتحديد الصور الذىنية لفضاء المسرحية عند العرض
يرتبط ديكور ىذا المشيد بحيثيات العمل المسرحي في حد ذاتو، باعتبار المشيد مرتجمة: الديكور - . 

تحيل إلى عممية اإلخراج اإلرشادات وعناصر الديكور، ومنو نشير إلى ازدواجية الخطاب المسرحي بين خطاب  :اإلخراج -
 .مكتوب تتحاور فيو الشخصيات، وخطاب معروض يتحرك فيو الممثمون

يتشكل البناء الفني لمشيد من متن حكائي يشمل ثالث متواليات سردية، فالوضعية البدئية تميز : البناء الفني لممشيد -
بمحاولة عطيل التعرف إلى شخصية المخرج بالرغم من األقنعة التي يضعيا، أما الوضعية الوسطية فتتعمق بشك المخرج 

 .في قدرات الممثمين بينما ترزح الوضعية النيائية تحت وطأة معرفة المخرج واعترافو بأن الممثمين بارعون وموىوبون
إن ىذه العناصر تتضافر في بناء العمل المسرحي والتمييز بينيا ال يكون إال إجرائيا وحسب، وىذه العناصر المتضافرة 
يمكن أن نستتبع قواىا الفاعمة بالنظر إلى تعدد األدوار العاممية في المسار السردي لممشيد المسرحي مناط التحميل وفق 

 :النموذج العاممي المختصر اآلتي الذي يحدد بنية التفاعل بينيا في تطور الحوار ونمو الصراع الدرامي
المرسل إليه الموضوع المرسل  

 (اإلبداع) (الحقيقة واالعتراف) (إثبات الذات والفضول)
المعاكس الذات المساعد  

 (الذاكرة، النكران، الوىم) (الممثمين والمخرج) (التمثيل، المعرفة القبمية)
عالقة تواصل بين العامل : ينظر إلى ىذا النموذج العاممي باعتباره نسقا، حيث تجمع بين ىذه العوامل عالقات ثابتة ثالث

المرسل والعامل المرسل إليو، وعالقة رغبة بين العامل الذات والعامل الموضوع، وعالقة صراع بين العامل المساعد 
إن تحريك ىذا النموذج العاممي يتم من خالل االنتقال من النسق إلى اإلجراء عبر ترسيمة سردية من . والعامل المعاكس

 :أربع مراحل
يتم في ىذه المرحمة إقناع العامل الذات من قبل المرسل بالبحث عن موضوع القيمة، ينظر إلى العامل المرسل  :التحفيز -

  .بوصفو مقنعا معنويا، فإثبات الذات محرك معنوي والفضول كذلك
تتعمق القدرة بالشروط الضرورية التي يجب عمى العامل الذات أن يتوفر عمييا ليكون مؤىال لمبحث عن موضوع  :القدرة -
القيمة، ففي ىذا النموذج العاممي نجد العامل الذات مؤىال لمبحث عن موضوع القيمة ألنو خبر العمل المسرحي ويعرف 

 .حيثياتو
ترصد ىذه المرحمة األساس في الترسيمة السردية الحاالت والتحوالت في عالقة العامل الذات بموضوع القيمة،  :اإلنجاز -

ع ذ: ففي الحالة البدئية أو الوضعية األولية العامل منفصل عن موضوع القيمة U ع م، ثم في الحالة الوسيطة أو العقدة، أما
، ويمكن اختزال ىذا التحول في العالقة الناجحة وفق (الحقيقة)في الحالة النيائية فالعمل الذات حصل عمى موضوع القيمة 

  :الصياغة الصورية اآلتية
 .ع م∩ع ذ←ع م Uع ذ

يعد المرحمة األخيرة في الترسيمة السردية، إنو الحكم عمى المسار السردي بأكممو، فالبرنامج السردي ناجح ألن  :الجزاء -
 .العامل الذات نجح في الحصول عمى موضوع القيمة

 :يتضمن المشيد من الناحية الحجاجية مجموعة من الحجج ارتبطت بالصراع الدرامي الذي نشأ بين الممثمين والمخرج مثال
" إنو تمثيل فقط، مجرد تمثيل: ربيع .. 

لقد أديت أمامك مشيدا من المسرحية (لممخرج): عطيل .. 
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وكان التمثيل بديعا: المخرج .. 
إذن لقد اقتنعت بموىبتي: عطيل .. 

"تخممت ىذه الحجج مجموعة من االستفيامات  ، حيث يغمب االستفيام في النص سواء كان حقيقيا "أيكون ىذا تمثيال حقا؟
، حيث خرج االستفيام عن داللتو الحرفية التي تشير إلى طمب معرفة الشيء غير "تصفقون؟"مباشرا أو مستمزما حواريا 

حاصل المعرفة إلى معنى مستمزما حواريا يفيد االندىاش والسخرية عن طريق التنغيم، أي اإلطار الصوتي الذي قيمت بو 
"ىذه الجممة في سياق المشيد المسرحي، وكذلك األمر بالنسبة لمنداء في قولو  ، فيو أمر نداء خرج "أسعفيني أيتيا الذاكرة
عن مقتضى الظاىر ليفيد االستحالة والتيكم إيحاء، كما أنا نجد السخرية باعتبارىا خطابا حجاجيا تعمر النص، وتشغمو 

نعم إنو تمثيل، تمثيل )، ثم التوكيد واإلثبات (إذن لقد اقتنعت بموىبتي)كذلك أدوات منطقية لغوية كالشرط واالستنتاج 
ال أظنك تعرفني)والنفي  (..فقط ..).  

وقد اعتمد عبد الكريم برشيد باعتباره رائدا لممسرح االحتفالي عمى استدعاء شخصيات وأماكن من التاريخ اعتمدىا رموزا في 
مسرحيتو تربط فيما بين الحاضر والماضي والممكن والمحال، وىي كميا رموز استثمرىا الكاتب في نسج احتفالية المسرحية 

، وبرشيد إذ يمتفت إلى التراث فإنو يجعمو وسيمة (أركاديا ونيسابور وشيريار والبوىو وشخصيات عالمية كعطيل شكسبير)
ونجد من حيث أسموب المسرحية ىيمنة . وليس غاية، يممكو ويوجيو نحو المستقبل، وىذا ما نجده في كثير من مسرحياتو

طبقة لغوية واحدة تتمثل في المغة العربية الفصحى، حيث لم تترك لمشخصيات فرصة التعبير عن نفسيا بأسموبيا الخاص، 
كما أن الحوار الذي دار بينيا تغمبو نقط الحذف التي تشير إلى الرغبة األكيدة في إشراك القارئ في سد فراغات النص 

 .وتكوين الصور الذىنية عن الشخصيات والفضاءات التي تتحرك فييا
إن الكاتب المسرحي عبد الكريم برشيد باعتباره يتنفس مسرحا يعالج قضية تشغل بال كل الميتمين بالمسرح، يتعمق األمر 
بالعالقة التي تجمع بين المخرجين والممثمين، وىي عالقة يطبعيا التجاذب والتشنج في الغالب محورىا ضعف الكفاءة من 

 .الجانبين أحيانا كثيرة يكون ضحيتيا األساس اإلبداع المسرحي والمتتبع لو سواء كان متفرجا أم ناقدا
 


