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     خصوصا وفي العمل المسرحي، تتفاوت العناصر األدبیّة في العمل األدبي عموما

وتتساوق مكانة من موقف إلى آخر حسب وظیفة الواحد ، في تأثیرھا في سیرورة أحداثھ

ّى یغدو في فكرتھ أثرا وفي ، منھا داخل ھذا البناء وتفعیال فیما یقوم بھ الكاتب أو المبدع حت

  .و المشاھد واقعاوفي تأثیره في القارئ أ، طریقامنھجھ 

        ّ ّ ھذه العناصرالشخصیّة من أھإن ھا م ل الحدث ،إن لم تكن أھمّ ّ  فبھا یبدأ الفعل ویتشك

ّ الكاتب ومن فتغدو ذاتا ، العمل المسرحيتبعث الحیاة في التي حاسیس األعواطف والھا یستمد

فات والعواطف واألفكار لھ ،وكیانا حیّا دافع في ، من نفسھ الصّ ّ ّجاذب والت ولھ من غیره الت

ر ّ أثیر والتأث ّ   .محیط الت

فس تساؤالت كثیرة الیترك         ّ ّق بأفعال ھذه حدیث عن الشخصیّة المسرحیّة في الن تتعل

ّفسيكوینوت، الشخصیّة وحركتھا وما یریده ، أوصافھا المختلفةو، االجتماعي ھامحیطو، ھا الن

ّع حدوثھا ّي للمالمح البارزة والمتخیّلة أو المتوق   .القارئ أو المتلق

قد المسرحي للمنتوج كأثر قیميكلّ ھذا یرتبط بتتبّع مجاالت ال        ّ تتشابك فیھ عالقات  ،ن

ّحلیل قصد سبر أغواره، الحیاة وخلجات الوجدان راسة والت ّ   وتوضع لھ المناھج دعامة للد

  .واكتشاف مجاھلھ، واستكناه حقیقتھ

ّھا األ        ارس حائرا بیننإن ّ ّ  موذج الذي یقف عنده الد غة والحوار في توظیف عوالم الل

ّساقتجانس وا م ،مع إیحاءات الفكر واإلحساس ،ت ّ ى الز ّ شف تنكف ،وتختزل المكان انلتتخط

قیضو ،عند أستارھا عواطف المشاھدین ّ قیض إلى الن ّ فس ، تتغیّر من الن ّ وتدخل إلى عوالم الن

كھا وتبلور كیانھا ّ   .لتصوغھ تشكیال جدیدا في قالب من المتعة والفائدة ،فتحر

فكیر        ّ  كن لي سابق معرفة بالكاتب وآثارهإذ لم ی، في موضوع البحث لقد كنت كثیر الت

ّ إضافة ، ففي إصالح المنظومة التربویّة الجدید راسیّة تم ّ مع تغییر المناھج والكتب الد

ر السنة الثالثة ثانوي ّشا للتربیة، نصوص مسرحیّة على مقرّ أقوم بعملیة ، وكنت حینھا مفت

ألحمد  )المغص(ت انتباھي مقطع من مسرحیّة لف المدرسي لتقویم الكتاب بیداغوجیّة

ّفین والمبدعین ومعاناتھم  ّل بین دور بودشیشة یعالج حیاة المؤل نق ّ ّشرالیومیّة في الت   الن

ّ األخرى وھكذا، قرأ المسرحیّةوجدتني ا ّي ، ثم ّركیز على بنائھا الفن وھو ما دفعني إلى الت

  .وطبیعتھ



 ج 
 
  

ّ ت كان          ي عن حقیقة ھذا األدیب وإنتاجھللبحث والتق ازوحاف افتة دافعھذه الل بعد و، صّ

  :بـ على عنوان البحث الموسومالستقرار تفكیر طویل انتھى بي األمر إلى ا

أردت من خاللھ دراسة كیفیّة تشكیل الكاتب  "بناء الشخصیّة في مسرحیّات أحمد بودشیشة"

اخل ّ    .         وسعیت جھدي أن یكون تطبیقیّا أكثر منھ نظریّا، للشخصیّة من الد

یتھ في  وتبدو        ھأھمّ ّ   أن

ّ نابع من بیئتھ یحمل  ة ما یترك القارئ مشدودا إلى نصّ مسرحي ّ معبّرا عن ، من الجد

  .ھراسما ملمحا لجزء من تاریخ، أوضاعھ

یضع أھل االختصاص من مسرحیّین ومخرجین عند مسؤولیاتھم بعدما كثر الحدیث عن و 

اب مسرحیّین في الجزائر ّ   .عدم وجود متخصّصین أو كت

ّى یُستغلّ ھذا ، ینفض الغبار عن ھذه اآلثار وتقدیمھا للقارئو وء حت ووضعھا في دائرة الضّ

ّ على أكمل وجھ حبویخرج من األدبیّة المعتادة ، الفن ّ الرّ وإلى استغاللھ في ، إلى عالم الفن

ألیف  ّ ّجاري والت راسیّة وفي المسارح المختلفة بعدما طغى علیھا اإلنتاج الت ّ البرامج الد

  .الجماعي المرتجل

  :منھا أسباب  ھذا الموضوع  وكان من وراء اختیار

قد المسرحي  ّ راسة في ھذا الجانب من الن ّ ّة الد   .قل

یدفع إلى معرفة كنھ الشخصیّة المسرحیّة وكیفیّة  ،الحیاة المختلفة بمناحيارتباط المسرح و

  .تشكیلھا

فسیّة واالجتماعیّة تفسیر جوانب الشخصیّةفي  رغبتيو ّ العمل عالقتھا بعناصر و، الن

  .المسرحي

ّعریف و ابتعاد الكتابة المسرحیّة عن العرض تدفع إلى دراسة األدب المسرحي الجزائري للت

ّ على استغاللھ، بھ   . والحث

نني لقد        ّ عي ل مك   مثلما ، إلجابة عن إشكالیة البحث الجوھریّةاختیاري للموضوع من السّ

الي  ّ ؤال المعرفي الت صھا السّ ّ   :یلخ
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وائیّة؟كیف تبنى الشخصیّة المسرحیّة؟  ّ   وھل تختلف عن بناء الشخصیّة الر

ع عن ھاتھ اإلشكالیّة أسئلة جزئیّة؟ ماو ھي المنطلقات التي اعتمدھا الكاتب أحمد  تتفرّ

ّعبیر عن فكرة یرید من  بودشیشة في بناء شخصیّاتھ المسرحیّة؟ وھل یسعى إلى الت

ّغھا للجمھور؟ أم  فاتھا وأدائھا للفعل  شخصیّاتھ أن تبل ّ ھ یرسم شخصیّاتھ انطالقا من تصر ّ أن

ّي   .في إطار منظومة إشاریّة لھا لغتھا ورموزھا وداللتھا ،بما ترسل من أفكار إلى المتلق

في بنائھا موذج ناأل وطبیعة، ة أنواع ھذه الشخصیّاتحاولت تتبّعھا واإلجابة عنھا في معرف

ی ّ ّخذت مسرحیّاتھ، افن بھا الموقفنماذج ج أم ات ّ   وترتبط بالفكرة؟، دیدة یتطل

ال في  وھذا        ّ ھا تكاد  ،صعوبة جمع مسرحیّات الكاتبجعلني أصطدم بعائقین تمث ّ ألن

د طبعھافلم یُ ، مفقودة تكون ّ ما وھو ، هعند موجودةغیر  أعمالھ المسرحیّةبعض  إنّ  ،جد

تھ العلمیّ  وقفت ّ  )المغص(مثل مسرحیّة ة علیھ حینما زرتھ خالل مراحل البحث وجمع ماد

ّعبة(ومسرحیّة  قد المسرحي في األدب الجزائريو، من جھة) الل ّ ة بالن راسات المھتمّ ّ   ندرة الد

ة في األدب المسرحي لت على هللا ومع ذلك ، من جھة أخرى وبخاصّ ّ أن تكون  محاوال توك

راسة عمال  ّ ة ویكتشف ، متكامالھذه الد   شخصیّاتھبناء یدخل إلى عوالم الكاتب الخاصّ

بمت ّ ّظري اجن ّ الن ّ تداولھ واستھالكھ، الشق   .لكثرة ما تم

بعت في دراسة الموضوع        ّ مة ومدخل وأربعة فصول وات ّ ة اشتملت على مقد ّ   خط

ضت في المدخل إلى تعر وربطتھ بما لھ صلة من حیاة ، لغة واصطالحا ؛ف الشخصیّةیتعرّ

ي آثارهكانت عونا على فھم ، الكاتب في ترجمة موجزة   .البحث وتقصّ

 ّ ل بناء الشخصیّة المسرحیّة عند أحمد بودشیشةثم ّ   وتأثیرھا في باقي ، تناولت في الفصل األو

أثیر ّ ور والت ّ ّكوین، الشخصیّات من حیث الد ر والت ّ   .والتطو

اني مواصفات ھذه الشخصیّة المسرحیّة ودالالتھا المختلفةو ّ من أدوار ، تناولت في الفصل الث

ّوجیھات المسرحیّة من خارج الحوار، وظیفیّة ما وارتباطھا ب، وعالقتھا باإلرشادات والت

  . توحي بھ أسماؤھا

حت فیھ عالقة الشخصیّة المسرحیّة بعناصر العمل المسرحي من  ا الفصل الثالث فوضّ أمّ

  .مكانیّة وزمانیّةحدث وصراع وفضاءات 
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لت المستویات األدائیّة         ّ ابع حل ّ ویقوم على ، التي تقوم بھا الشخصیّةوفي الفصل الر

وكذا مالءمة ، من مالءمة الحوار وأنواعھ للشخصیّة ووظیفتھا، أساسھا الحدث المسرحي

ّغة لھا في جانبیھا الفصیح والعامّي   .الل

صت فیھا ما قمت بھ من عملو        ّ لت إلیھ من استنتاج، انتھیت إلى خاتمة لخ   وما توصّ

ّھا تطرق سمعاوما یحتاجھ البحث من توص وتفتح عینا على ما یمكن بذلھ خدمة ، یّات عل

ّ واألدب   .للفن

عي ، یّات الموضوعفي تتبّع جزئاستعنت و        ا ، بمنھجین عن إشكالیّاتھ لإلجابةوالسّ أمّ

لھما ّ ّ یتتبّع  أو وفي نظامھا العالئقي داخل ، طبیعة الشخصیّات في تركیبھا وتشكیلھافوصفي

یة التي تقوم بھا، العمل المسرحي ّ یھا أو أراد لھا الكاتب أن ، وفي الوظیفة الفكریّة أو الفن ّ تؤد

  .بھا ضمن منظومة العمل المسرحي

ا         انیوأمّ ّ ّقداولي ھما فمنھج تث لة في، طبیعة المستویات األدائیّةب متعل ّ شكل الحوار  ممث

لشخصیّة في مواقف وظیفیّة وارتباطھما با، وطرق معالجتھما، وأنواعھما المختلفةواللغة 

ّي في  اھر والمضمر الذي یربط الشخصیّة بالمتلق ّ دون أخرى لمعرفة حقیقة الخطاب الظ

أثیر اآلنیّة أو البعدیّة  ّ ّ وأثره عاطفیّا وعقلیّا، طبیعة الت وانعكاس ذلك ، حسب طبیعة ھذا الفن

  .على طبیعة الحیاة التي یحیاھا داخل المجتمع

ھائیّة استعنت بمسرحیّات الكاتبوللوصول إلى         ّ وبجملة من ، مقاصد البحث الن

بیل لتقصّ ، وفتحت لي كثیرا من المنغلقات، المراجع التي وجدت فیھا العون لت لي السّ ّ ي وذل

ي في المسرح العربي البناء الفنّ  تطور  من ھذه المراجع، حقائق البحث وأصل إلى المبتغى

المسرح المغربي  ة فيالشخصیّ القط،  عبد القادرل المسرحیةفن  ،عید الورقيلسّ ل المعاصر

 ّ      .  فرحان بلبلل )الكلمة والفعل( المسرحي النصّ  الدین بونیت، عزل  یاتبنیات وتجل

إقرارا بما ال یمكن ، كان حقیقا بي أن ألبس رداء الفضل واالعتراف بالجمیل في الختامو

كتور عبد القادر دامخي الذي  ّ وب القشیب إلى فضیلة األستاذ الد ّ تجاوزه في نسبة ھذا الث

ّر ، فقد بذل وقتھ وجھده ،وشملھ إخراجا وتمحیصا، ھ توجیھاوحفّ ، غمر البحث رعایة ووف

ّ بكلّ ما احتجت إلیھ ولم یبخل، لي أسباب نجاحھ ّرة  ،علي كما أسدي شكري إلى اللجنة الموق
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ّمحیص ّمت عناء القراءة والت مین إلفادتي واقتطعت من وقتھا، التي تجش ّ اء من ، الث ّ وإفادة القر

ّوجیھ قویم والت ّ ّصح والت   .بعدي بسدید الن

ھ بالعرفان واالمتنان إلى األستاذ أحمد بودشیشة الذي فت        ّ   ح لي مكتبھ ومكتبتھكما أتوج

 ُ ّورَ  ولكلّ من ساھم في أن یرى ھذا البحث ّ أو القصد، بالكلمة أو الجھد الن وهللا ، بالحث

ّق وھو یھدي السّ      .بیلالموف
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عناصر  ویجعل، الحركة والفعلبمن عنصر أساس یقوم  المسرحيعمل الال یخلو        

ّوروترابط محكم، لیخرج إ دبي تلتقي عنده في انسجام تامّ ذلك العمل األ یا  لى الن ّ عمال فن

د فكرة ّھ عنصر الشخصیّة  ،یعبّر عن موقف، أو یرمي إلى ھدف أو یجسّ ي اختلفت إن ّ الذ

ّعریفات ؤى في النظر إلیھ  الت دت الرّ ّ  .في العمل األدبي فاعالبوصفھ وتعد

كرة، وفي أخرى بالحالة النفسیّة بالمظھر الخارجي لتجسید الفأدبیة یرتبط في أجناس و      

فاعالت الخارجیّة األدیب في خلق األجواء النفسیّة ومنھا ینطلق ّ بطریقة تتكامل فیھا  ،والت

ّسق فیھا الحرك د فیھا الفعلاتاألدوار وتت ّ ّف المسرحي .، ویتحد ّ المؤل د أن ّ ال یرید أن "والمؤك

ّحو الذي عرضھا بھ ة وقعت على الن وھو كذلك ال یرید أن ینقل إلى ، یعرض أمامنا قصّ

د الوظیفة الذي االرتباط  وھو ،1"ر التي ینقلھا الشعر الغنائيمشاعنفوسنا بعض ال ّ یحد

ّعبیریة ل یھما بلجنس األدبي الت ّ ھذه الشخصیّة من أدوار داخل كیان مترابط األجزاء  تؤد

ّي مات العمل الفن ّ   .لمقو

        ّ د معالم النصّ فیھ من ھذین المنطلقین، لغة الكالم والجسدإذن المسرح إن ّ حیث ، تتحد

وفق إتقان مفردات وتقنیّات ، یُرى النصّ واقعا ملموسا على الخشبة في إطار من الحركة

ة بلیغ بطرق جمالیّة یمتزج  كما یعدّ ، تقوم بھا الشخصیّة المسرحیّة خاصّ ّ وسیلة من وسائل الت

بلیغیّة بأد استعانة، لغة الحوار بلغة الجسد انق فیھوتتع، فیھا الفكر بالخیال ّ وات المسرح الت

اس عن الواقع اعبیراألخرى وت ّ   .الذي یحیاه الن

ارسون بالشخصیّة المسرحیّة و        ّ ّ الد عنھا في  ةختلفبوصفھا معلى ھذا األساس اھتم

ّ الك، باقي الفنون القصصیّة ة ألن وایة والقصّ ّ ھا أفكاره    لحمّ یُ  -أثناء تشكیلھا -اتب كالر

یتھا فیما تقوم بھ كقطعة من الواقع واطفھعھ وساسیحوأ ّ   وفي الوقت نفسھ ال تفقد حر

ف    .ھو موجود ومرئيّ  ما ضمنتتصرّ

ة الكاتبوتبدو         عي ـ تأسیسا على ھذا الملمح ـ  مھمّ إعطاء بعد جدید إلى مرتبطة بالسّ

دا أماوذلك ، لھذه المسرحیّة ا یراه مجسّ مھ لربطھ بما یرتسم في ذھن القارئ أو المشاھد ممّ

ر ب، بإحساسھ ّ أث ّ فالشخصیّات ولیست " اقف التي تكون فیھا ھذه الشخصیّةالموومدى الت

                                                
  مصر، اإلسكندریة، دار الفكر العربي، ط/د، قضایا اإلنسان في األدب المسرحي المعاصر، عز الدین إسماعیل ـ1

  .31ص، 1980
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تھا ّ ة قو دة ھي التي تعطي القصّ ّ ھي محور األفكار واآلراء فالشخصیّات ، المواقف المجر

ة    .1"العامّ

غم من و        ّھا ضروریّة  نوععلى الرّ ّ أن الفكرة التي ینطلق منھا العمل المسرحي إال

ع إلى أحداث جدیدة  ّ ّد عنھ االنفجار أو التفر مة منطقیّة تنشئ الحدث الذي یتول ّ لالنطالق كمقد

ّ على مبد ھ مبني ّ وتوالیھا األحداث تراتیبیّة ولیس وفق  نتیجتھث وحدالوفق ، إ السببیّةألن

فكلّ نتیجة سبب ، ارتباط دائم ومستمرّ وھي في ) وھكذا...دثحدث ھذا الحدث وھذا الح(

تین ّ   .لنتیجة أخرى في صراع محتدم بین إرادتین متضاد

مة         ّ لیل على صدق المقد ّ ة ھي الد افعة التي تملكھا الشخصیّة إلقامة الحجّ ّ ة الد ّ ّ القو إن

م فیھا ال أن ، مشاھدبطریقة طبیعیّة معقولة یقبلھا القارئ أو ال، المنطقیّة للمسرحیّة ّ یتحك

ّما تعمّق الكاتب ،الكاتب ویفرضھا فرضا ف إلى شخوصھ كان خلیقا أن یكتب " وكل ّعرّ في الت

  2."مسرحیّة جیّدة

ّب          ّماذج المشابھة الشخصیّة بناءعملیّة وتتطل الع على الن ّ وما یحیط بھا من ، االط

ة لذلك یقع كاتب  ،وعاطفتھ دقصد الوصول إلى عقل القارئ أو المشاھ ،ظروف خاصّ

كون لھ وأیّھا ت، الدرامي والحدث في بناء الشخصیّةالمسرحیة تحت ضغط إنشاء الموقف 

عوبات التي تمیّز  ؟األسبقیّة القصصیّة من الفنون  العمل المسرحي عن غیرهوھي من الصّ

  .األخرى

ّ  ،وعلیھ        يفإن ّ   األحداث الدرامیّة الشخصیّة في األدب المسرحي ھي األداة التي تؤد

ّ بجزئیّة   ون إغفال ألبعادھارسمھا في الحدث الدرامي دیوالكاتب في ھذا الشأن یھتم

ویدور على ألسنتھا ، تقوم بتنفیذ األحداث الدرامیّة في المسرحیّة"فھي نماذج، المختلفة

  .3"الذي یكشف عن طبیعتھاالحوار 

ّ الشخصیّة غیر الشخصیّة والنصّ خل في باب التأثیر في القارئ أو دكلّ ذلك ی المشاھد ألن

ّ ما یشكلّ غیر ا ؛ بمعنى أن م للجمھوری أو ما لنصّ ّ ّ       قصد اإلمتاع كتب یرتبط بما یقد  ألن

                                                
  .3ص، 1993، لبنان، بیروت، دار الجیل، ط/د، األسس الفنیّة لإلبداع األدبي، ـ  عبد العزیز شرف  1
 .75ص، ت/د، مصر، الفجالة، مكتبة مصر، ط/د، فن المسرحیة من خالل تجاربي الشخصیّة، ـ  علي أحمد باكثیر  2
 .155ص، 1985، مصر، القاھرة، دار المعارف، ط/د، معجم المصطلحات الدرامیّة والمسرحیّة، حمادة ـ إبراھیم  3
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یخرج في الواقع من دائرة الدراما إلى "النصّ الذي نستمتع بمشاھدتھ على خشبة المسرح

ویلة أو القصیرةدائ ّ وایة الط   .1"رة الرّ

یھا أو رسمھا تو        ّ  لتحمل مضمونا فكریّا  ،لھا الكاتبرتبط الشخصیّة بالوظیفة التي تؤد

 اختلفت حقیقتھا لذا ،الكاتب في القضیّة المعالجةتظھر بمظھر الوسیط  المعبّر عن رؤیة و

یھ ّ ور الذي تؤد ّ وجب البحث في مفرداتھا لغة لذلك و، في ارتباطھا بالحدث وفي الد

ّى      .كیفیة تناول الكاتب أحمد بودشیشة لبنائھا عرفةم یمكنواصطالحا حت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .6ص، 1998، مصر، الھیئة المصریّة العامة للكتاب، ط/د، البناء الدرامي، عبد العزیز حمودة ـ   1
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ّة   مفھوم الشخصی
  :لـــــغة
ّغوي للفظ  إنّ         یرتبط ارتباطا وثیقا باإلنسان في مظھره  )شخصیّة(االشتقاق الل

فة أو الخارجي ّصف بھ من قبیل الصّ ّخص "و )شخص(الفعل، فقد جاء من الفعل  وفیما یت الش

ّة أشخصاإلنسان وغیره تراسواد  وفي الكثرة شخوص  ه من بعید، وجمعھ في القل

  وجعل ال یطرف باب خضع فھو شاخص إذا فتح عینیھ وأشخاص، وشخص بصره من

   .1"ى بلد أي ذھبوشخص من بلد إل

مخشري        ّ : یصة كقولكرأیت أشخاصا وشخوصا، وامرأة شخ: "وفي أساس البالغة للز

شخص الشيء إذا عیّنھ، وشيء وأشخصتھ، ومن المجاز  نھجسیمة، وشخص من مكا

 وشخص إلیك بصره واألبصار نحوك شاخصة وشواخص ،المیّت بصر وشخص ،مشخص

امي إذا جاز سھمھ  ّ   .2"الغرض من أعالهوأشخص الر

َ (":قال هللا تعالى القرآن الكریم فيو        ال َ َ  و َ َّ هللا بَن ِ س ْ ح َ ً  غَ ت لُ  افِال َ م ْ ع َ ا ی مَّ َ الِمُونَ  ع َّ َّ . الظ ا مَ إن

َ یُ  ِّ ؤ ْ یَ لِ  مْ ھُ رُ خ ٍ و َ  یھِ فِ  صُ خَ شْ تَ  م ْ   .3")ارصَ بْ األ

  .4"یعني یوم القیامة تشخص فیھ أبصارھم فال ترتدّ " 

وا(":وقال أیضا َرُ ف َ َ ك ین ِ ذ َّ ارُ ال بْصَ َ ٌ أ ة اخِصَ َ َ ش ا ھِي َ ذ ِ إ َ ُّ ف ق َ ح ْ ُ ال د ْ ع َ و ْ َ ال ب َ َر ت ْ اق َ ا فِي . و َّ ن ُ ْ ك َد ا ق َ ن َ ل ْ ی َ ا و َ ی

َةٍ  ل ْ ف َ َ ھَ  نْ مِ  غ َّ كُ  لْ ا بَ ذ َ ن   5")ینمِ الِ ا ظ

اعة، ا عند مجيء الحقّ أبصار الذین كفرو، فإذا األبصار شاخصة"ومعناھا   .6"وقیام السّ

ا عند ابن منظو        ّخص جماعة شخص اإلنسان وغیره:"ر في لسان العرب فیقالأمّ   الش

ّخص سواد اإلنسان وغیره ر والجمع أشخاص وشخوص وشیخاص، والش ّ  تراه من بعید ،مذك

ّخص كلّ  :تقول ّ الش ثالثة أشخاص، وكلّ شيء رأیت جسمانھ فقد رأیت شخصھ، كذلك إن
                                                

 مركز التراث ألبحاث الحاسب اآللي، مكتبة المعاجم والغریب والمصطلحات، 1ـ مختار الصحاح ،اإلصدار األول، ج 1
  .140،  ص1999

 .323ص . 1965،بنانـ أساس البالغة للزمخشري، دار بیروت للطباعة والنشر، ل 2
 .236ص، 42سورة إبراھیم، اآلیة ،  ـ القرآن الكریم، بروایة ورش عن اإلمام نافع 3
  1995، لبنان، دار الجیل بیروت، 7ط، مختصر تفسیر الطبري بھامش القرآن الكریم، ـ  أبو یحي محمد بن صمادح  4

  .260ص
 .302ص .97األنبیاء، اآلیة سورة  ،ـ  القرآن الكریم، بروایة ورش عن اإلمام نافع 5
 .330ص ، مختصر تفسیر الطبري بھامش القرآن الكریم، ـ  أبو یحي محمد بن صمادح  6
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ّخیص العظیم الشخص واألنثى  ات، والش ّ جسم لھ ارتفاع وظھور والمراد بھ إثبات الذ

اصة ّ   شخصي یخصّ إنسانا بعینھ أمر:"معجم الوجیز یقال، وفي ال1"شخیصة واالسم الشخ

ّخص من غیره) صیّةالشخ(و ات ذو صف: فالن ذو شخصیّة قویّة: ویقال، صفات تمیّز الش

   .2"متمیّزة وإرادة وكیان مستقلّ 

ات         ّ لذا فالشخصیّة كلّ جسم لھ ارتفاع وظھور، وغلب في اإلنسان، وعند الفالسفة الذ

ّة فالواعیة لكیانھا،  ّخص األخالقيالمستقل وھو من توافرت فیھ صفات  ي إرادتھا، ومنھ الش

لھ للمشاركة العقلیّة واألخالقیّة في مجتمع إنساني كما أصبحت تعبّر عن صفات تمیّز ، تؤھّ

ّخص من غیره داخل الكیان االجتماعي، فیقال   .فالن شخصیّة أو ذو شخصیّة: الش

احیة  تعني نموذج في األدبأوك ّ ل "اللغویّةمن الن ّ القناع أو الوجھ المستعار الذي یرتدیھ الممث

ّمثیل لھا ،لیخرج بھ على خشبة الت ّ رت اللفظة ، كي یظھر خصائص الشخصیّة التي یمث ّ ّ تحو ثم

اللة على  ،)Persona(بعد ذلك في اشتقاقھا من األصل الالتیني  ّ وأصبحت تستخدم للد

  .3"الفرد التي تمیّز بھا في الحیاة شخصیّة

ن وجھة نظر ، الشخصیّة بمثابة الشخص المھمّ  )Larousse(وفي قاموس         ّ الذي نكو

ي دورا في فیلم العنصر تعدّ كما  ،حول سلوكھ ّ سند یأو  الذي یقوم بفعل في نصّ أدبي أو یؤد

  .إلیھ من طرف الكاتب

فات ال ّخصوھي أیضا مجموع الصّ لوك الممیّز للش قة بالسّ ّ   .4متعل

  

  

  

  

                                                
، مركز التراث كتبة المعاجم والغریب والمصطلحات، م7، لسان العرب، اإلصدار األول، جـ ابن منظور األنصاري 1

 .45، ص1999ألبحاث الحاسب اآللي، 
 .337،ص1991 ،مع اللغة العربیة، الھیئة العامة لشئون المطابع األمیریة، جمھوریة مصر العربیةـ المعجم  الوجیز، مج2
  .183ص، األسس الفنیة لإلبداع األدبي، ـ عبد العزیز شرف  3
 ,Larousse, Dictionnaire de français, imp maury-Euroliveres à Manchecourt, France:ـ ینظر 4

1997,page 313.                                                                                                                                                 
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  :اصطالحا
        ّ ل بنالشخصیّة تعد ّ مات التي تشك ّ ك في الفكريومحتواه یة النصّ إحدى المقو ، وتتحرّ

یكولوجیة واألی وھي ، دیولوجیة واالجتماعیة والتاریخیةبنائھا الدرامي شبكة من األنسجة السّ

ر من  ّ كھ في  بنیة األحداثمحور مركزي في بنیة النصّ تنمو وتتطو ّ المحیط البیئي الذي تحر

بة بینھ وبین الشخصیّة ّ ھا العالقة المتداخلة والمتشع لھ عناصر أھمّ ّ بناء  ھيمن حیث  ،وتشك

ّھا تشكیل  ك ضمن العمق المشار إلیھ برموز البیئة والمجتمع، ومن حیث أن تركیبي یتحرّ

راع الشخصیّة "ألنّ  ،فكري یرتبط مع األحداث والشخصیّات األخرى ضمن دائرة الصّ

ّ الملموس الذي یراه المشاھدونالح المسرحیّة ھي الوجود ویتابعون من خالل سلوكھ  ،ي

ّھا  وانفعاالتھ وحواره كلّ المعاني التي یحملھا الحدث المسرحي وبناء المسرحیّة العام، وأن

ّ عناصر المسرحیّة وأقدرھا على  بھذا ـ دون انفصال عن غیرھا من العناصر بالطبع ـ أھم

   .1"إثارة اھتمام المشاھد

ي الشخصیّة  ومثلما        ّ لینتؤد ّ   األحداث الدرامیّة المكتوبة أو على المسرح في صورة ممث

ّھا ك مع األحداث وال تظھر فوق خش فإن ّمثیل كتكون معنویّة تتحرّ دورمبة الت ة تلعب ز مجسّ

ھا بلدة أو نحو ذلكالبستان أو المنزل أو دورا في المسرحیّة مثل ال ّ التي  ،مصدر الحبكة ألن

ر من خالل األفعایمكن أ ّ   .2ل واألقوال التي تصدرھا الشخصیّةن تتطو

دإ        ّ احیة العلمیّة متعد ّ ّ تعریفات الشخصیّة من الن حول محور  االجوانب، یدور أغلبھ ةن

ّ فردا ما تمیّز بشخصیّة : دمھ في حیاتنا الیومیّة حین نقولواحد نستخ قویّة عكس آخر إن

ل یمكنھ اف، ضعیف الشخصیّة ّ اني الذي األو ّ أثیر فیمن حولھ، ولھ مكانة بینھم، عكس الث ّ لت

ینقاد دائما لآلخرین بسبب ضعف شخصیّتھ، وبذا یكون المقصود من الشخصیّة مجموع 

لوك الخارجي الواضح، الذي یمیّز كلّ فرد عن اآلخر اخلیة والسّ ّ نات الد ّ   .المكو

د من منظورین مختلفین في العصر ال        ّ ھا تتحد ّ فس حدیث،إن ّ نات الن ّ  فمن الداخل مكو

أثیرات االجتماعیّة البیئیّةومن الخارج  ّ ف على "فمن حیث علم النفس تھدف ،الت إلى التعرّ

ا ّ من، أو ربّما لفترة قصیرة جد ّ ّعرف علیھ مع الز یكولوجي الذي یبقى قابال للت ّظام السّ   أبنیة الن

                                                
 .21، ص1978، 2وت، لبنان، طر، بیار النھضة العربیة للطباعة ن األدب المسرحیة، دـ عبد القادر القط، من فنو 1
  .155ص، إبراھیم حمادة، معجم المصطلحات الدرامیّة والمسرحیة: ینظرـ    2
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یكولوجیة من حیث وطبیعي أیضا أن تختلف المفاھیم المستخدمة من وصف  األبنیة السّ

ّصل بالمناظر الطبیعیّة، وأن تعكس أفكارا ت لوك والخبرةالمحتوى عن تلك التي تت ّصل بالسّ  ت

ّظامو، 1"اإلنسانیة ّق بمظھرین في تركیبة الشخصیّة؛یت ھذا الن ّ الجانب  عل منھ ما یمس

فات ھذه لھ و ،والجانب الثاني ما یضیفھ الكاتب أثناء تشكیلھا، الفطري فیھا ّ صلة بتصر

ر شیئا فشیئا إلى  الشخصیّة وأفعالھا وخبراتھا الیومیّة ألنھا تنشأ مع اإلنسان، وتبدأ ّ في التطو

  .موتھ

ده تموقع ھذه األخیرة في العمل المسرحي، وآلیات انتقالھا         ّ ّ مفھوم الشخصیّة یحد إن

ّضح من خاللھ بیّ فیعطیھا مسارا إیجا ،ومن نتیجة إلى أخرىمن حدث إلى حدث آخر، ا تت

دات ا، فكرة المسرحیّة ّ احیة السوسیولوجیة االجتماعیّة، فترتبط بمحد ّ ا من الن لفرد وأمّ

فسیة حیث  ّ استعدادات داخلیة، وعوامل بیئیّة خارجیّة تتفاعل مع بعضھا "ھاإنّ العضویّة والن

ّخص والشخصیّ  ن الش ّ    .2"ةفتكو

د ھو الذي مادام المجتمع و        ّ العالقات التي تتبادلھا الشخصیّة مع غیرھا في تأثیر یحد

ّظ دة اجتماعیّا، وتفاعل على أساس البناء الن ّ ق ةرتبطومري لسلوكیّات محد ّ افة بالقیم والث

قد األدبيھو في "تاریخ الشخصیّة فإنّ والبنیات المختلفة  ّ أي تاریخ (الوقت نفسھ تاریخ الن

یكولوجي للشخصیّة، وھكذا نستطیع أن ن)الحدیث عن الشخصیّة ر السّ ّ كما ] ...[فھم التصو

ّزعة الحقوقیّة التي س ّحدید االجتماعي لھا كنتیجة للن ادت فترات من تاریخ نستطیع أن نفھم الت

فسیة واالجتماعیّة  ،3"النقد األدبي ّ بیعة الن ّ للشخصیّة، وتكون بذلك یحدث االنسجام بین الط

لون الكبار ھي شخصیّات منسجمة الشخصیّات المسرحیّة التي یخل"ألنّ  ،فاعلة ّ قھا الممث

ّ كبیر بسلوكھا، أي بأفعالھا وحركاتھا  بطریقة معیّنة، وھي جمیعھا متتابعة ومنطقیّة إلى حد

ل وھلة غیر منطقي یجد في ّ نھایة األمر شرعیّتھ  وإیماءاتھا ونظراتھا، وما قد یبدو ألو

  .4"ومنطقیّتھ

                                                
 .23، ص1984، دار الشروق، بیروت، 2سید محمد غنیم، ط: الزاروس، الشخصیة، تر. ـ ریتشارد س 1
 .33، ص1991، جامعة باتنة، ، مذكرة ماجستیر) مخطوط(الشخصیة في مسرح ألفرید فرج ـ صالح لمباركیة، بناء  2
ط، الخزانة العامة للكتب والوثائق،المغرب /ـ عز الدین بونیت، الشخصیة في المسرح المغربي بنیات وتجلیات، د 3

 .20، ص1989
نشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي شریف شاكر، م: ـ إلكسي بوبوف، التكامل الفني في العرض المسرحي ، تر 4

 .162، ص1976دمشق، 



9 
 

یة فالشخصیّة و        ّ احیة الفن ّ ا من الن ھي سواء أكانت محوریّة أساسیّة أم ثانویّة مساعدة فأمّ

ّف المسرحي بقلمھ أو خیالھ في لحمة النصّ المسرحي ناأل   موذج البشري الذي یرسمھ المؤل

  .تنھض بدورھا أثناء العرض وفقا للنصّ المكتوبل

ة في المسرح الیوناني القدیم لقد ارتبطت الشخصیّة قدیما بالحدث أو ال        فعل، وبخاصّ

ى، أو المحاكاة  ّ یة ھو بناء األحداث "حیثبمفھوم الفعل المؤد ّ أكثر تلك العناصر أھمّ أن

ّھا تحاكي األفعال، والحیاة ) الحبكة( ّ التراجیدیا ـ بالضرورة ـ ال تحاكي األشخاص، ولكن ألن

ّخذان صورة الفعل، وغایة ما نسعى بما فیھا من سعادة وشقاء، وسعادة اإلنسان وشقاؤه ی ت

 نضجت لذلك ،1"ن من الفعل ال خاصیّة من الخصائصإلیھ في الحیاة ھو ضرب معیّ 

راع والحبكة والحوار والشخصیّات، وا عناصر المسرح األساسیّة، وھي ّصلت الفعل والصّ ت

رتو بالحدث ّ ي أدوارا، بعد أن كانت حوارا بین الجوقة ورئیسھا إل تطو ّ ل یؤد ّ  ومن ثمّ ى ممث

   . تمیّزھا في عالقتھا بالفعلالشخصیّة خصائص  تكتسب

ّ صلة        ّضحت الشخصیّة بالفنّ  إن ّعبیر عن حقائق الحیاة  ت یسعى إلیھا  التيفي الت

راتھ  ضمنیرسمھا األدیب واإلنسان،  ّ على الكاتب أن یتقیّد  أنّ "یرى أرسطومثلما تصو

ّ لیس تصویر الحیاة كبالحقیقة التاریخی ّ غرض الفن ّما كما ینبغي أن تكونة ألن     2"ما ھي، وإن

ّ تقوم بھ الشخصیّة نسبي في الواقعما فی اریخ الذي ال یعرفھ إال ّ ، محتمل الحدوث بخالف الت

اس ّ ّة من الن   .قل

ر         ّ ا في العصر الحدیث فالشخصیّة المسرحیّة ترتبط بالفعل الذي یتحرك ویتأث أمّ

نات العمل المسرحي إلظھار مختلف  ّ فاعل بین مكو ّ باألحداث الخارجیّة في تكامل من الت

فسیة مثلما ّ ّزعات الن غبات والن دھا الكاتب لذلك فھي لیست  الرّ ّ قالید التي "یحد ّ تلك العادات والت

ما الشخصیّة  ّ ّص منھا بسھولة، إن ّخص، فھذه ثیاب خارجیّة یمكن أن یخلعھا ویتخل بعھا الش ّ یت

ّھ یجب فسیة المنبعثة من الغرائز واألھواء، ولیس معنى ذلك أن ّ ّزعات الن  كما قلنا قوامھا الن

   .3")العادات والتقالید( أن نھملھا 

                                                
 .97، ص1983، مصر، إبراھیم حمادة، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة: ـ أرسطو، فن الشعر،  تر 1
 .39، ص1970ـ علي بوملحم، في األدب وفنونھ، ، المطبعة العصریة للطباعة والنشر، صیدا، لبنان،  2
 .41ـ المرجع نفسھ، ص 3
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ق حدث         اء الشخصیّة وف ّ بن وافر متإن ل تت ھ، ب ائم بذات اء ق ور كبن ّ ى الن كامل ال یخرج إل

ّصل بین ال ّكل والمضمون فیما یت ھ من فعل شخصیّة ككیان وتتساوق عناصر الش وبین ما تقوم ب

ّ ك الیكون بذ إن دراما"بناء درامیا كامال، وعلیھ ف ة ال ّ اد ا م   الشخصیّة ال یمكن أن تكون في ذاتھ

ّ كیانھا الدرامي مرتبط ارتباطا عضویا بالحدث، فعلى قدر ما یفصح الحدث أو الفعل عن  بل إن

   .1"الشخصیّة یكون اھتمام الكاتب

ة عناصر  تكون وعلیھ        ده  بقیّ ذي تلتقي عن الشخصیّة المسرحیّة ھي المحور األساس ال

ّھ مھما انعكس  ّ الكاتب المسرحي وحده الذي یخلق عوالم شخصیّاتھ ألن العمل المسرحي، كما أن

ع ى الواق ّ الشخصیة  ،ذلك عل إن ا ف لھ ّ ع ال یمث ھ، والواق ل ّ م "ال تمث ك عل م ذل ا ال نستطیع أن نعل ن ّ إن

بیل الیقین ب ھ السّ ّ لدی ا، إذ أن ا الكاتب المسرحي صفات شخصیّاتھ ودوافعھ رجة التي یعلم بھ ّ الد

ا  ّ علینا الوصول إلیھ حتى مع عالقاتن إلى الوصول إلى الشخصیّات التي أبدعھا، وھو سبیل یعز

  .2"الوثیقة بالناس

ا ف        ّمن ھن ي العمل المسرحي، وھي كائن معق ة ف ة ومكان ّ للشخصیّة دالل ن من إن ّ د مكو

ا نموذجا ننجذب  نسیج الحیاة الواقعیّة وداللتھا ل، یرسمھا الكاتب لیعطین ومن فضاءات المتخیّ

ا  ي وجد علیھ ة الت ق الطریق ّعامل مع شخصیّات مسرحیتھ وف ھ بالت ة تسمح ل الل ّ ھ، وھذه الد إلی

 ّ ة، وكأن ّ الحدث یتصاعد من البدای ل في توجیھھا ألن ّ ة مرسومة البناء الدرامي فال یتدخ النھای

  .من لحظة ظھور ھذه الشخصیّة

ّفھا األدیب أحمد         ولتحدید معالمھا یمكن معرفة أنواعھا من خالل المسرحیّات التي أل

ة  ،بودشیشة ّف رؤیة الكاتب في تشكیلھ للشخصیّة وبخاصّ راسة سوف تتكش ّ ّحلیل والد فبالت

ّھا تحمل أفكارهو   .حداثمن مواجھتھا لألأیضا تنبع و، أن

  

  

  

  

                                                
 .18، ص1975، دار العودة،  بیروت، 2ـ رشاد رشدي، نظریة الدراما من أرسطو إلى اآلن، ط 1
 .441، ص1986صدقي حطاب،  دار الثقافة، بیروت، : ملیت، جیرالد ایدس بنتاي، فن المسرحیة، تر.ـ فرد ب 2
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  :ترجمة حیاة الكاتب
ھا         ّ اء ، شخصیّة ال یسمع عنھا القارئإن ّ وال تجد لھا مكانا بین أوساط المبدعین والقر

عف  تلك. العادیین ّي  التي یخشاھا الكاتبلحظة الضّ ّھمیش في الوسط الفن ولحظة الت

دةفھل ھي نابعة من قص، والثقافي ل والجاه واإلعالم تصارع في محرابھا المای، دیّة متعمّ

ة  ، الذي یلمّع صورة أحدھم فیرتفع بھ إلى سماء المجد والمكانة والنشر ّ ویقتل المواھب الجاد

ّى لو كانت تحمل رسالة وقضیّة ان وأدیب إلثبات ، حت ّ أم ھي الحقیقة التي یعیشھا كلّ فن

ات دا ّ ا إثبات للمكانة أو  خل مجتمع تتصارع فیھ مختلف القوى؟الذ احة ابتعافإمّ د عن السّ

  .األدبیّة

إنتاجھ األدبي وباألخص في عدد في  طبیعة المجتمع الذي یعیش فیھعن لقد عبّر        

د الفنون، لوجدتھ غزیرالو نظرت إلى إنتاجھ ف، المسرحیّات ّ ّھ ، متعد مع ذلك غیر لكن

ھ ، معروف على مستوى دور العرض ّ   .المسرحي أحمد بودشیشةالكاتب إن

بمدینة عین ملیلة بالشرق  1951ولد أحمد بودشیشة في الثاني من شھر فبرایر من عام "

ّم بمسقط رأسھ وسط عائلة بسیطة، الجزائري یتھ وقدرتھ العلمیّة في مسابقة ، تعل ّ أثبت جد

ین وتسع مئة وألف ّ علیم االبتدائي سنة خمس وست ّ ة، الممیّزین للت ّ ّ بعدھا إلى مدرسة حر   انضم

ّم فیھ اقنةوتعل ّ ق، ا دروس الكتابة على اآللة الر ّ   .وفیھا نال شھادة الكفاءة بتفو

ّریفة ةرسقضى فترة تربّص قصیرة في مد        بقسنطینة ومنھا التحق بمدرسة سیدي  الش

في ھذه الفترة الزم القراءة والكتابة ومراسلة المجالت ، 1969مروان بوالیة میلة سنة 

ھور وھار مواھبھ التي بدالمختلفة إلظ ّ ّوثیقأت في الظ وأجیز  ،شارك في مسابقة مستكتبي الت

ّوثیق اقنة، في االمتحان وعیّن بأحد مكاتب الت ّ ّى ، أثبت قدرتھ على الكتابة باآللة الر وبدأ یترق

ق مساع ّ ق مھنتھ الحالیةمن مستكتب إلى كاتب إلى موث ّ   .1"د إلى أستاذ موث

الموھبة :"خمیسيمعھ األستاذ زغداني ل یقول عن نفسھ في حوار من حواراتھ أجراه     

نا نقبرھا، موجودة عندنا ّ دھا یومیّا صارخین  وھذه ھي اإلسطوانة، لكن ّ مستصرخین التي نرد

إضافة إلى تجاھل ، المعین لھ، الموھوب عندنا یجد نفسھ وحده ،ال نصّ وال كاتب مسرحيّ 

                                                
 2010سنة  من أفریلفي شھر  اللقبوشالطالب الباحث عبد العزیز ب  ھجمع لقاءـ  المعلومات مستقاة من الكاتب في   1

 .بمكتبھ بقسنطینة
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ّصوص المكتوبة ّسیا، المخرجین للن مت ، نالمواھب مقبورة في عالم الن ومحاصرة بالصّ

ھیبا   .1"لرّ

ت بالكاتب ظروف أس        وتركتھ یعبّر ، لمسرحیّةھمت في بناء شخصیّتھ األدبیة والقد مرّ

نھا في إنتاجھعنھا في أ ّي ضمّ   .فكاره الت

روف ھذه العواملمن و ّ   :والظ
ّزنة وھادئة، نشأ في بیئة قرویّة فقیرة: ـ ظروفھ الحیاتیة" ّھا مت انعكست على أخالقھ  ،لكن

  .وسلوكھ فیما بعد

ّق بعض المناصب اإلداریّة والقانونیّة ـ كافح من أجل العلم والثقافة ّي أفادتھ  وسعى أن یحق الت

ة   .وفي معرفة  طبیعة شخصیّاتھ في حیاتھ الخاصّ

ل أعباء مسؤولیة األسرة صغیرا بعد سفر والده إلى فرنسا وقع وده عن العمل بعد ـ تحمّ

  .لمّت بھإصابة أ

ّت التي كانت تصدر في ذلك الوقت مثل  ـ كثرة مطالعاتھ واشتراكھ في الجرائد والمجال

قافة واألصالة والموقف األدبي وغیرھا ّ ّت آمال والث ّصر ومجال ّعب والن   .جریدتي الش

ره بمسرح توفیق الحكیم ّ   .2"شووكتابات یوسف إدریس وبرنارد  ـ تأث

ضھ لصدمة عاط عشت وأنا : "ھیقول عن نفسحیث  ،رزئ في وفاة خطیبتھفیّة بعد أن ـ تعرّ

لت في وفاة خطیبتي مقتولة ،ابن السابع عشرة سنة فاجعة ألیمة ّ فكانت ھذه الحادثة ، تمث

ل ما ك، األلیمة سببا النفجار قریحتي األدبیّة ّ تین ھما؛وكان أو فق األحمر و تبت قصّ ّ تحت الش

ّصر علىاستقبلتھما جر ،أنقاض الھرم   .3"صفحاتھا األدبیّة یدة الن

ة نشر مجموعتین أوالھما عنوانھا، ألدبیةكتب في مختلف الفنون ا   ففي القصّ

ة(وتضمّنت  ،"آدم یھبط إلى المدینة "  .1985المؤسسة الوطنیة للكتاب) إحدى عشرة قصّ

  .1989المؤسسة الوطنیة للكتاب)تسع قصص(شفرة حالقة وعلبة كبریت وضمّت  وثانیھما

                                                
، اتحاد 189الموقف األدبي، أضواء على المسرح العربي في الجزائر، الموقف األدبي، العدد ، ـ  زغداني لخمیسي  1

 .26ص، 1987الكتاب العرب دمشق 
ّ ـ  المعلومات م  2 انيستقاة من الكاتب في الل ّ من  دیسمبرالطالب الباحث بوشاللق عبد العزیز بھ في شھر ي جمع ذال قاء الث

 .بمكتبھ بقسنطینة  2010سنة  
   قسنطینة ،مخطوط ماجستیر، دیولوجیا والفنّ الخطاب المسرحي عند أحمد بودشیشة بین اإلی، صوریة غجاتيـ  3

  ،215ص، 2002
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  :ومن مسرحیاتھ

  .1984، قسنطینة، دار البعث، )خمس مسرحیّات("الصعود إلى السقیفة "ـ 

  .1985، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع) مسرحیتان( "المغص واللعبة"ـ 

اب"ـ  ّ   .1986المؤسسة الوطنیة للكتاب  )خمس مسرحیات( "البو

ّ المیّت"ـ    .1984المؤسسة الوطنیة للكتاب ) مسرحیتان( "وفاة الحي

  :كما كتب لألطفال 

   1989العام المؤسسة الوطنیة للكتاب والصادرة عن ) قصة (  "القضبان الذھبیة"

  .1990 سنة المؤسسة الوطنیة للكتابالصادرة عن ) مسرحیة" (محفظة نجیب"و 

" 1987لسنةجائزة رئیس الجمھوریة : "الكاتب أحمد بودشیشة جوائز كثیرة منھانال وقد 

غیر"مسرحیّة  سرح الفتیان عنلم "الثانیةالجائزة "و مسابقة وزارة الثقافة  في "المجاھد الصّ

  . 1997لعام 

م من طرف معھد اللغة واألدب العربي جامعة قسنطینة كُ كما  ّ   .2013ر

احتین  في حضورهإلثبات  الحثیثالكاتب  سعي ھكذا یظھر        قافالسّ ّ فلم ، یّةة واألدبیّ الث

ّوثیق من مالزمة الیمنعھ التزامھ  تحقیقا لرغبة ، وعشق الكلمةحرف القانوني كأستاذ في الت

قافة وإشباعا لظمأ القارئ المبدع ّ ّ والث   .وخدمة للفن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



14 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل ّ  الفصـــــل األو
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  الـفصل األول 
  

د بودشیشبناء الشخصیات           ةومكانتھا في مسرحیات أحم
  حیث الدور والتأثیرمن : أوال

       الشخصیّات ـ بناء الشخصیّة المحوریة وتأثیرھا في باقي 1              

            البناء المسرحيـ بناء الشخصیّة الثانویة وكیفیّة إسھامھا في  2              

  من حیث التطور والتكوین: ثانیا
    العمل المسرحيـ تشكیل الشخصیّة الثابتة ومكانتھا في  1               

ر الشخصیّة ونموّ  2                ّ   ھاـ عملیّة تطو
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 من حیث الدور والتأثیر: أوال 
ّات 1  ّة المحوریة وتأثیرھا في باقي الشخصی   ـ بناء الشخصی

        ّ یمن وتلتقي عندھا، و األحداثریّة ھي التي تدور حولھا الشخصیّة المحوإن ة ف تكون فاعل

واھا در ت ،س اأثیرفبق رحي، وتُ  ھ ل المس اء العم تقیم بن ا یس ي غیرھ مّ ف یّة س ل الشخص ى بالمقاب

  .الرئیسیّة

ز من حیث وظیفتھا على        ّ واتر في مساحة البن وترك رةنمط یت درامي بكث ة  اء ال ولھا عالق

دة ّ د ا  متع یّات، ومفھومھ اقي الشخص ع ب دة م ّ ا معق رحي وأحیان ل المس ي العم ا ف ده موقعھ ّ د  یح

ة ،وآلیات انتقالھا من حدث إلى حدث آخر ة المحوریّ ھ ھذه المكان   لیعطیھا مسارا تحتلّ من خالل

ل واالنتصــار على ّ لت إرادة التحـو ّ ي تالحق اإلنسان بُ  ففي المسرح القدیم مث دا القدریّة الت ع

راع األساس غیبيأساس ّ الصّ فات ألن             .دیني /یّا، لیظھر البطل بھذه الصّ

أما في الكتابات الحدیثة فقد ارتبط الكاتب بقضایا مجتمعھ راسما الھدف من البدایة        

وھي لیست ثابتة على نھج واحد حسب ، جملة من قضایاه، أو واقعا تحت سلطانھا لمعالجة

ّف المسرحي    تتلعثم الشخصیّة المسرحیّة" لھا كنموذج یظھر في لحمة النصّ إذ رسم المؤل

د  ّ ة الموضوعأو تترد ّ ّ بقولھ، أو تخرج عن جاد   في حدیثھا أو تنسى بعض ما كانت تھتم

ة في الشخصیّة أو الموقفولكن یكون ذلك مقصودا لبیان طبی   .1"عة خاصّ

خصیّات األخرى بمختلف كیاناتھا الشعن الشخصیّة المحوریّة لذا ال تنفصم صالت         

باالتجاه  ةرتبطالمكینونة تحدیدا تلحظ تلك المسرح أحمد بودشیشة  فيو وتفاعالتھا

ھ یشعر بمسئولیة تجاه المجتمع، إضافة إلى  الذي وضعاالجتماعي  ّ الكاتب نفسھ فیھ ألن

مانیة والمكانیة ّ روف الز ّ   .امسرحیّ  اكاتببوصفھ التي وجد فیھا إنتاجھ  الظ

ّ عملیة         ارس على ما بنائھا و شــاملة لشخصیات ھــذا الكاتب تتبّعإن ّ ّي یحیل الد الفن

ّعبة(ففي مسرحیّة ، تشترك فیھ من صفات ومواقف وأفعال ل )الل ّ الشخصیّة المحوریّة  تتمث

ة واإلصرار على ال)مبروك(في شخصیّة  ّ غم من عیشتھ في بیئة غیر ، وھي تمتاز بالقو رّ

د والعناد حتى یستطیع إقناع مَ  إالّ  ،بیئتھ ّ ّھ ال یستغني عن صفة التفر ط لھأن ّ   ن حولھ بما یخط

                                                
  .33ـ عبد القادر القط، من فنون األدب المسرحیة، ص 1
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ھ یرید تحقیق  ّ فحینما یمھّد لصدیقھ  ،ثأر قدیم حینما طرد مع الفرنسیین وأمّمت أرضھكأن

ّ لما یضمره لھ مستقبال ویضع یجعلھ الكاتب أساسا للحدث) المھدي(   :لھ مكانة حتى یطمئن

ا ل شكرا،: مبروك" فأنا منذ ، قد انشرح قلبي، وذھبت عنھ الغمّةشكرا یا صدیقي ال تحمل ھمّ

ّي ھمومي ّف عن ّي كربتي، ویخف   .قدمت إلى باریس لم أعثر على صدیق یجلو عن

  .1"رات كالمك أن الظروف قد قست علیكیبدو من نب) متأثرا( :المھدي

غم ممّا یجعلھ الكاتب  ھ ھذا الموقف بین الشخصیّتین على الرّ ّ من صراع بینھما فیما بعد فإن

  .)مبروك(ھور الشخصیّة المحوریّة شخصیّة یجعلھ بدایة لظ

غم و        اني فیبدو تأثیر ھذه الشخصیّة المحوریّة في غیرھا، فعلى الرّ ّ ا في المشھد الث أمّ

أثیــر فیھما وإقناعھ) موریس(الباریسیّة، وخطیب ابنتھ ) قمي(ابنتھ  من ثقافة ّ ما استطـاع الت

ة ّ ّى یسھل علیھ االستیالء على مالھ) المھدي(لزواج ابنتھ من صدیقھ  التي رسمھا بالخط  :حت

ّي یدك بعد خروجك مع موریس مباشرة: مبروك"   .نعم ، لقد طلب من

  . بھذه البساطة: قمیر

ّي: مبروك ّى أخذھا من ّ أن أعطیھ كلمة تطمئنھ حت   .بل، وظلّ یلحّ علي

ة: (قمیر ّ ي؟ھل قبلت ) مھتز   خطبتھ قبل أن تعرف ردّ

ّة كلمة، لقد: مبروك ا أن أسكتھ بأیـ ّ ـي كنت مضطـر ّ ّ، لم یكـن ھذا قصدي یا قمیـر، ولكن   كـال

  أزعجني كثیرا، أنت لم تریھ، لو كنت رأیتھ ألجبتھ إلى طلبھ على األقلّ إجابة ابتدائیة، وھذا

ني: قمیر .ما فعلتھ ّ مخطوبة ؟ ولیس معقوال أن  ولكن كیف تجیبھ إلى طلبھ، وأنت تعلم بأن

  . أكون في نفس الوقت لرجلین

ّرت ملیّا في خطبتك من موریس: مبروك ّرت في ھذا یا عزیزتي، لقد فك وتبیّن لي ...لقد فك

ّھ ینبغي علیك وعلى موریس  ال زواجكما إلى حینبعد تفكیر عمیق أن    .2"أیضا أن تؤجّ

ھ الموقف الذي جعلھ الكاتب یخالف القیم التي  ّ أثیر في إن ّ الثة لیكون لمبروك الت ّ عاش بھا الث

محوریّة تدور ) مبروك(الوجھة التي تكون فیھا شخصیّة  سیر أحداث المسرحیّة وتوجیھھا

رة ّ   .حولھا األحداث، وتكون فاعلة ومؤث

                                                
  ، وزارة الثقافة والسیاحة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة14، مجلة آمال، العدد مسرحیة اللعبةـ أحمد بودشیشة، 1 
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یامحوریّة ال) مبروك(شخصیّة ویأخذ توظیف         ّ األحداث  بوساطتھ تنتقل بعدا فن

ھ بانسیّابیّة  ّ المفتاح الذي یدخل منھ الكاتب والقارئ لمعرفة كنھ كلّ شخصیة، ومع ما كأن

راع الموجود بین شخصیّتيلل ّرك في)المھدي(و)مبروك(صّ الذي نصبھ كلّ واحد  الش

یرید الوصول ) المھدي(لیستأثر بمالھ، و) المھدي(یقھیرید تزویج ابنتھ لصد) مبروك(،لآلخر

ّ شخصیة )رقمی( ابنتھ من خالل ) مبروك(إلى مال  ّ أن تظھر فاعلة أكثر في ) مبروك(، إال

  :ھذا الموقف

  .ألیس لك خدم یا صدیقي؟ أنت الذي یفتح الباب بنفسھ) یسمع صوتھ من الخارج: (المھدي

ّ یقوده ) وھما یلجان القاعة( :مبروك مبتسما ومربّتا على كتفھ دون أن ینبس بكلمة واحدة، ثم

ّجھ إلى الم   .شرب، ویحضر كأسین مدھقتین بالخمرإلى األریكة فیجلسھ ویت

ّ ) وھو یناولھ إحدى الكأسین( ّ أن ار، إال ّ ّى ضاقت بھم الد إذا كان عن الخدم منھم الكثیر حت

لت أن ال یفتح الباب غیري، لقد حضرت في الموعد  لمنزلتك عندي یا صدیقي فضّ

  .المضروب تماما

ّ هللا یعلمشعور متبادل ی) فیم قد ارتاح إلى ھذا اإلطراء: (المھدي یقوم . (ا صدیقي، إن

ھا ؟ ھل قبلت) ھویقترب من ّ   ؟إیھ ماذا كان رد

ّف: (مبروك ّھا أجتھد في ماذا أقول لك یا صدیقي) مبتسما بتكل ّ لیلة البارحة كل ؟ لقد بت

ّى   ...إقناعھا باألمر حت

  .قبلت...لم تقبل: المھدي

في أثره فیعیده إلى ) لمھديا(یأخذ الكأسین ویعیدھما إلى المشرب فیم یكون : (مبروك

   .1"لقد قبلت ولكن بعد اقتناع ،)مجلسھ

ّ المتواصل للشخصیّة الرئیسیّة  ویبقى أنّ         ل الكاتب في سیر الخط ّ األحداث  یتركتدخ

ّب قصد  ،تقف عند كشف الحقیقة قالید واألتجن ّ خالق، وذلك من أجل تحطیم العادات والت

ي، ّ كھ الكاتبخصیّة بتصبح الشف الكسب الماد ّ لغرض تطبیق ) أحمد بودشیشة(مثابة بیدق یحر

راعیة، الذي یدعو إلى تأمیم األراضي والممتلكات حسب اإلیدیولوجیّة  ّ ورة الز ّ قانون الث

  .االشتراكیّة

                                                
 .139، صمسرحیة اللعبةـ أحمد بودشیشة،  1
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فات إنّ         ّ ّي الشخصیّات ھي بناء  تصر ة فن شخصیّة رتبط بالتوفق مقتضیات خاصّ

ا الكاتب یسعى  منھاو، ھاوكیفیّة تحدید المحوریّة ّعبیر عمّ في ذاتھ أو ما یحیط   یختلجإلى الت

ن أيّ دور وال  تقتضي بناءوال إمن شخصیّة مسرحیّة فما ، بالشخصیّة في أرض الواقع ّ یتكو

ل مسرحي  ّ ّ من خاللیقوم بھ الممث   .1ھذا البناء إال

اما        ّق بتأثیر شخصیّةی أمّ  )المھدي(ة شخصیّ  فيشخصیّة محوریّة بوصفھا )مبروك(تعل

ھا لیست فاعلة في األحداثلك ھا الكاتب شخصیّة رئیسیّة،وقد عدّ  ّ  )  مبروك(مثل شخصیّة  ن

  .فیھا منذ البدایة اهفیظھر في جمیع المواقف التي التق

ّھا في تربیّة : مبروك" ھا) قمیر(أنفقتھا كل ى بھا عن أمّ ّ   التي أخذت.. ابنتي الوحیدة، وأتعــز

ّي كلّ حبّ  ّساء من بعدھاإلى األبدي ورحلت عن   .، لقد عفت الن

ّما :يالمھد د بما فاتني منھا، ماذا أفعل وھذا دأبي كل ّ أنا مشتاق إلى أخبارك، كلّ ھمّي أن أتزو

ّ صدیق.. التقیت بصدیق حمیم لي ّ صدیق عرفتھ في حیاتي..وأنت أعز   .أعز

ّ إلى ھذا اإلطراء: ( مبروك ا، لقد انشرحشكرا یا صدیقي، ال تحم..شكرا) وقد اطمأن   ل ھمّ

ّي ة، فأنا منذ قدمت إلى باریس لم أعثر على صدیق یجلو عن كربتي  قلبي وذھبت عنھ الغمّ

ّي ھمومي ّف عن   .2"ویخف

راع یحبك         ّ الصّ ّعبة إل) مبروك(حینما یشتد  في) المھدي(حكام قبضتھ في توریط الل

یجة، ّ ّھ عزف یظھر)المھدي(و ھذه الز ام ألن ّ  العاطفة، وقد أدرك وتر على االنصیاع الت

ّھ ال یمكنھ ا) مبروك(   ).رقمی(الستغناء عن ابنتھ أن

  .عذر وتھنئة وھدیّة، أنت جواد كریم یا صدیقي: ھذا كثیر علیك: المھدي

ھ  ،جوك ال تجعلني أنخدع بإطرائك ھذاأر: مبروك ّ ّكما بغیر منازعإن ّكماحق ھ حق ّ ّ  ،3"، إن ألن

راع حتما، وتأخذ من حیاة  میدانالمسرحیّة  روف والعالقات التي تستدعي الصّ ّ للوقائع والظ

ّ كلّ مسرحیّة ، ات ما یربط بین الحاضر والماضيالشخصیّ  تبدأ مرحلة ما في "والحق أن

ّ في حیاة اإلنسان ،حیاة الشخصیّات وكلّ مسرحیّة تحمل .. شأنھا في ذلك شأن كلّ یوم یمر
                                                

  هللا ونوس، منشورات مطبعة دار وزارة الثقافة واإلرشاد القوميسعد : جان فیالر، حول التقالید المسرحیة، تر: ینظر ـ  1

 .37، ص1976دمشق، 
 .111أحمد بودشیشة، مسرحیة اللعبة ، صـ  2
 .111، ص نفسھـ المصدر  3
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ّ ا لحیاة الماضیة للشخصیّات وسرعتھا وإیقاعھا، واألحداث األولى في طیّاتھا منذ البدایة جو

زھا التي تكمن في جوھر المسرحیّة نفسھ ھي التي تستطیع أن تغیّر ّ   .1"األحداث وتعز

الذي تكون نفسھ الموقف فاعلة في الشخصیّة المحوریّة عند أحمد بودشیشة وتكون        

ّ بال ) مبروك(فیھ الشخصیّات األخرى، فشخصیّة  د إال ّ ورتتحد ّ شخصیّة مع  تقاسمھا الد

ھایةالذ) المھدي( ّ ّعبة إلى الن  الوصول إلى مالھ في) قمیر(ذا یستغلّ ابنتھ ھ ،ي یكمل معھ الل

واج من أختھ  ّ      التي ھي في األصل زوجتھ للوصول إلى مالھ ) العطرة(وذاك یستغلّ الز

ا في سلوكھ" ّما اتضح الموقف لدى الفرد ازداد سلوكھ ، لذا فمواقف الغیر تلعب دورا مھمّ فكل

ّة عن المواقف التي  ّظر إلى الشخصیّة كما لو كانت مستقل وضوحا وفعالیة، ومنھ ال یمكن الن

ّ بھا، أو توجد فیھا الشخصیّة   .2"تمر

ا مسرحیّة و        ّ ف) المغص(أمّ ّث عن معاناة المؤل شخصیّاتھ حضور ف منذ لحظة تتحد

ّ المحیط بھ في األسرة، و نظرة المجتمع وصوال إلى العراقیل البیروقراطیة في وإلى الجو

ّي،  لت في  اختار حیثقبول عملھ الفن ّ ّف(لمسرحیّتھ شخصیّة محوریّة تمث ھا  )المؤل ولم یسمّ

ّ والكتابةحتى تكون ظاللھا ممدودة على كلّ من یمارس ھذه المھنة في مجتمع ال یقدّ    .ر الفن

ـك و        ّ ّ كھاجـس یتمل ـص الفعـل الدرامي منـذ الوھلة األولى في العالقـة بین الفـن ّ یتلخ

اس جمیعا لیبدأ  الكاتـب أو ّ رة في حیاة الن ّ المبدع وبین المال الذي سلطتھ قاھرة وسطوتھ مؤث

راع ب ّف محوریّة في العالقات اآلتیة مع زوجتھ لذلك، ھذا المنطقالصّ ّت شخصیّة المؤل   عد

حھا ھذا المقطع بعد أن عاد منھك القوى یحمل كیسا فیھ كتب   :مثلما یوضّ

ّف" جال الذین تفضلینھم علي: المؤل   .لقد جلبت لك شیئا ثمینا لم یفطن إلیھ الرّ

  3"؟جیبكأم ھو في ..؟ بفرحة طاغیةھو؟ أین ھل ھذا صحیح..بلھفة: الزوجة

ّص من أسئلتھا المحرجة، فھو یرى في نفسھ إنسانا عظیما لھ عالمھ الخاص  یحاول التخل

ة النساء ي شأنھا شأن عامّ ّ   :وھي تنظر إلیھ بالمنظار الماد

  ) تقصد الكتب(؟ وما الفائدة من ذلك: الزوجة "

ر بثمنس: المؤلف  ّ   .تجنین فائدة عظیمة ال تقد

                                                
 . 49شریف شاكر، ص: إلكسي بوبوف، التكامل الفني في العرض المسرحي ، ترـ  1
 .29، ص )مخطوط ماجستیر(رید فرج، بناء الشخصیة في مسرح الف، ـ صالح لمباركیة  2
 .12ـ أحمد بودشیشة، مسرحیة اللعبة، ص 3
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  ؟خصیّة عظیمة ألحتلّ منصبا عظیماھل تریدني أن أصبح ش: الزوجة 

ّف    .العظماء الحقیقیّون بال مناصب..ملماذا تقیسین العظمة بالمنصب العظی: المؤل

  .فھمت قصدك..آ) بریبة: (الزوجة 

  ماذا فھمت ؟: المؤلف 

ّي ....أنا دابّة...أنا: الزوجة ّمة تعلیما كافیا وأنت فیلسوف، أنت تحتقرني ألن لست متعل

  .1")تبكي(

ناقض        ّ فیجعل الكاتب أحمد بودشیشة شخصیّتھ ، تنطلق أحداث المسرحیّة من ھذا الت

ّف(المحوریّة، شخصیّة  ة أوجھ )المؤل ّ وجة في عد ّ راع بمختلف أنواعھ مع الز   داخل الصّ

ّكافؤ الواضح  حیث یحاول جاھدا إفھامھا، وال تكتفي بذلك، بل  منھا مكانتھا عنده، وعدم الت

ل في الغیرة، فتشكّ في عالقاتھ تنطلق إلى م ّ جاالت اھتمام المرأة وعالمھا الخاصّ المتمث

یة من لوازم زینة ولباس وغیر ذلك  ّ ّ في عدم االكتراث بطلباتھا الماد بسبب غیابھ، ومن ثم

فاتھ أثناء الكتابة ّ   .إلى مراقبة تصر

ّة  بنىلقد         غـوط لالكاتـب شخصیّتـھ المحوریـ یصـل بأحداث وتمتـصّ كلّ ھـذه الضّ

ّ  مسرحیّتھ إلى ھایة التي رسمھا، وھي توضیح المعاناة التي یعانیھا المؤل ّ فون داخل مجتمع الن

ر لمكانتھم ّ كأ .متنك ّ اتیة المنصبّة على البیئة الطبیعیّة والثقافیّة التي نشأ "كما ات ّ على خبراتھ الذ

ا بشكل واع أو غیر و ل وعاش فیھا ـ إمّ ّ اع ـ فیصبح الواقع الفعلي خلفیّة ثقافیّة ومعرفیّة تشك

ّ للعم ة الخام ّ ّي حتى لو تحور ھذا الواقعالماد تھ في أيّ شكل من وأعیدت صیّاغ ل الفن

  .2"األشكال والصیغ

ّى یصل الحوار مداه بأن تستعجلھ و         یزداد تأثیر الشخصیّة المحوریّة في غیرھا حت

وجة في تألیف المس ّ   :رحیّة لیحضر لھا المالالز

وجة" ّ ّك ستكافأ على مسرحیّتك التي تكتبھا اآلن؟: الز ة بأن ّ   ألم تذكر لي مر

ّف ّم عن المكافأة) بحنق: (المؤل   .أحضري لي العشاء حتى أنھیھا، ثم نتكل

وجة ّ   .أسرع..أسرع..؟ متى تنتھي من كتابتھا: الز
ّف ّ الفصل األخیر: المؤل نت من االنتھاء منھاإذا ھیّأت ...لم یبق لي إال ّ ّ تمك   .لي الجو

                                                
 .12، ص أحمد بودشیشة، مسرحیة اللعبةـ  1
 .15، ص2006، اإلسكندریة، مصر، 1ـ أحمد إبراھیم، الدراما والفرجة المسرحیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط 2
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وجة ّ ة: (الز ا) مضطرّ ّ   ..أنت متباطئ جد

ّف ّي كما قلت لك مازلت في الفصل األخیر: المؤل مھا إلى ..ألن ّ ، وبعد أن أفرغ منھا أقد

اشر ّ اشر یقرؤھا .. الن ّ   ؟ھل فھمت..ذا نشرھا أعطاني مكافأةوإذا أعجبتھ نشرھا، وإ.. والن

وجة ّ فین یتقاضون ماال ..آه، ھذا كثیر: الز ّ اب والمؤل ّ ّ الكت ّ صدیقة أختي أعلمتني أن كثیر، لكن

دت لي بعض ّ   .1"ھم ممن بنوا قصورا لقاء كتاباتھمكثیرا، وعد

یجعل الكاتب ھذا الموقف منطلقا للشخصیّة المحوریّة لتستمر في التأثیر على كما        

ل الذي حدث ف باقي األحداث ّ ي بناء المسرحیّة الحدیثة، والشخصیّات، وذلك وفق التحو

وكذلك في بناء الشخصیّة، فبعد أن كان االھتمام في القدیم بالطبقات العلیا كالملوك واألمراء 

اس البسطاء أصبح االھتمام م ّ أثیرات المعیّنة التي ال "نصبّا على حیاة الن ّ وھناك بعض الت

ّاب المسر..تختصّ بالمسرح أثیرات انشغال كت ّ رین كانش(دثین ح المحومن ھذه الت ّ غال المفك

ّة، وھـذه الموضوعـات ) المحدثین اآلخریـن ّة، والمشاكـل البیتیـ بالموضوعـات االجتمـاعیـ

ةالموضوعا مـن أكـثر ّ   .2"ت انتشارا في المسرحیّة الجاد

ألیف، فینتقل الكاتب إلى موقف آخر  ّ ّف(یترك ھو لحظة الت ا بھ ) المؤل ینسج عالما خاصّ

ل خوفـھ من استیقـاظ زوجتـھ لیال ؛بموقفینیرتبط فیھ  ّ ّخذ جمیع االحتیاطات لذلك ،األو  ویت

ـاني صراعھ مع شخصـیّتي مسرحیّتـھ ّ ) ھي(و) ھو( ـحیث رمز إلیھما ب ،والموقف الث

راعشخصیّة كعیش وی م ذلك الصّ   .محوریّة في خضّ

ل الذي ترك          ّ ّ ھذا التحو عالم مناقشة شخوص الكاتب أحمد بودشیشة ینتقل إلى إن

راع  دام والصّ ل الصّ ّ مسرحیّتھ یبیّن مدى العالقات اإلنسانیّة التي تعجّ بھا المسرحیّة، ویشك

ـراع "نّ إوریّة فاعلة أساسا لھا حیث الذي تكون فیھ الشخصیّة المح ـدام والصّ عالقـات الصّ

ل العالقات ھذه الشخصیّات وبعضھا اآلخر، أو عالقات الوئام واالنسجام تشبیـن بعـض  ّ ك

ّر اإلنسانیّة التي ّسم بالتوت    .3"أحیانا، وباالنفراج أحیانا أخرى تت

ّيفي الشخصیّة المحوریّة عند أحمد بودشیشة  لذا تبدو        ّشكیل الفن ذات وجود  ھذا الت

ّ بھ القارئ ّ ملموس یحس ویتابع من خالل سلوكھ وانفعاالتھ وحواره  ویراه المشاھد حي

                                                
 .27ـ أحمد بودشیشة، مسرحیة اللعبة، ص 1
 .174صدقي حطاب، ص: ملیت، جیرالد ایدس بنتاي، فن المسرحیة، تر.ـ فرد ب 2
 .13، ص1999،  ، دار الكتاب العربي، الجزائر)ـ الشخصیة1( ـ عبد هللا خمار، تقنیات الدراسة في الروایة 3
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ا تأثیرھا في غیرھا من  ،المسرحي وبناء المسرحیّة العامّ  ملھا الحدثالمعاني التي یح أمّ

ت في المواقف التي جرت لھ في مكتب مدیر المسرح الذي یذھب عنده كي  ّ ّخوص فتبد الش

ر لھ ویسخر منھ وال یترك لھ فرصة الحدیث ّ ّفھا، فیتنك ّمھ مسرحیّتھ التي أل فتارة یبادره  ،یسل

ة في السوقلتقاه في الطائرة وبأنھ ا ّ ھ میكانیكي وأخرى یزعم أنھ  مر ّ عي أن ّ ومرة أخرى ید

لي المسرح لیشھدوا على الواقعةویستدعي مم ،أنقذه من الغرق ّ ّف(فیقع  ،ث في ورطة  )المؤل

   تھجزئیات ساخرة من ھیئوال یستطیع اإلفصاح عن سبب مجیئھ، وبعد صراع طویل و

  .أنت لم تلقني قط: المدیر: "یفصح أخیرا

مت لك مسرحیّتي، وانتظرت ثالثة أشھر لتُ : المؤلف ّ بدوا بل التقیت بك في ھذا المكتب، وقد

  .لرأیكم أثر ، فلم یبدُ .رأیكم فیھا

مت لنا مسرحیّة ؟ .. یّة مسرح: المدیر ّ ل(ھل قد ّ م لنا مسرحیّة) للممث ّ   ؟قد

ل ّ   .لست أنت الذي زارنا ومعھ مسرحیّة: الممث

ّق من األمرسنت.نادي لي الكاتبة: المدیر   .حق

ّخص قبل الیوم؟) فیما تقف بمحاذاتھ: (المدیر   ھل رأیت ھذا الش

في(لم أره ..ال) تعاینھ : ( الكاتبة ّ ّ رأسھا بالن   ؟من ھو) تھز

م لنا مسرحیّة: المدیر ّ عي أنھ جاء منذ ثالثة أشھر، وقد ّ ھ ید ّ   .1"إن

ّة  ره وبعد مخاض عسیر وبیروقراطیّة صلفة یحاول اإلتیان ببعض األدل ّ المقنعة حتى تتذك

ره ّ ة، وطول مسرحیّتھ،  الكاتبة، وبالفعل تتذك ّ ّ طلبھ یرفض بسبب كثرة الماد ّ أن   .إال

ّھا تظھر مھزومة منكسرة في و        ّف محوریّة فإن غم من كون شخصیّة المؤل على الرّ

ّوازع  ،ایةالنھّ  وھذه طبیعة األحداث التي أراد الكاتب أن یصل بھا إلى نھایتھا، وھي الن

ر لمجھوداتھم،  ّ ھي التي تدور "الشخصیّة  وھذهاإلنسانیّة من جشع واستغفال لآلخرین وتنك

ّ  معظم   ،غیرھا من شخصیّات المسرحیّة من حولھا معظم األحداث وتتأثر بھا أكثر وتستمد

لة مقدارالشخصیّات وجودھا من    .2"صلتھا بھا ومن طبیعة تلك الصّ

ا في مسرحیّة  ّ ) یاقوت والخفاش(أمّ فكانت الشخصیّات تسیر جنبا إلى جنب في خط

ل في  ،)یاقوت(سیر األحداث مع فارق في شخصیّة  ّ ئیس المتمث ّ التي ینبني علیھا الحدث الر
                                                

 . 98أحمد بودشیشة، مسرحیة اللعبة، صـ   1
 .26ـ عبد القادر القط، من فنون األدب المسرحیة، ص  2
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ّھ أب )یاقوت( لیحاول إیھام الجمیع بحبّھ لـ) برنیة(حفید العجوز) الجایح(عودة  عي أن ّ ، أو ید

رین وجنودھملیُ  ،فاتح ة في القریة بعد أن خرج منھا مع أسیاده المعمّ وقد  ،حدث بذلك ضجّ

  :فیمن حولھا فیما یلي) یاقوت(بدا تأثیر شخصیّة 

ّھا؟ ھل أحبل یا أختي بعد تسع عشرة سنة ؟ ھل: یاقوت"  ة كل ّ   إنّ  ألد بعد مضيّ ھذه المد

   .میالده العشرینیحتفل بعید ) فاتح( 

ض: زعرة ّ   لیس ھـذا بعزیـز على هللا، استمسكي بحبل هللا فلن تخیبي أبـدا، ما خـاب من فـو

   .1"أمره إلى هللا

        ّ ّھا )فاتح( تصاعد األحداث، فھي لم تلد بعدَ ھذا المنطلق دالالت عدیدة في لإن ، وأن

عاء تشكّ في األمر، كما  ّ ّ الماضي یالحقھا وھو اد ّ  فاتحا) لجایحا(أن ابنھ، وقد ظھر ) أن

  ؟ھل مات حقا: یاقوت" )زعرة(المھا مع أختھا ذلك في ك

ھ مات وآخرون یقولون: یقولون: زعرة ّ ّ العساكر الفرنسیّة حملتھ مع قتالھا، ودفنتھ : إن إن

ھ كان موالیا لھا ّ   .في مقابرھا بصفتھ أن

ات ھلماذا ت) في عتاب خفیف: (یاقوت ّ رینني أنا بالذ ّ            2"ذه األیام؟ذك

ا تأثیرھا         ة ) برنیّة(العجوزمحوریّة في شخصیة شخصیّة  بصفتھاوأمّ ّ ) الجایح(جد

ّى فیظھر في احتدام الحوار بینھما حینما انفردت بھا  وبدأت في إدخال الشكّ في نفسھا حت

ابقتسھل السیطرة علیھا    :بعد أن كانت تظھر لھا عكس ذلك في السّ

ّھ لیس وحما: ؟  إیّاك أن تقولي ليماذا یا خالتي) مفجوعة(: یاقوت"   .إن

ّ والعطف: ( برنیّة ّھ وھم یا بنیّتي ولیس وحما) تتظاھر بالحنو   .إن

ّص مالمح یاقوت وتتدھورفي تأكید أكثر (  ّھ المرأة الوحمى ال تفعل مثلك )فیما تتقل ، لعل

  .مرض خبیث بدأ یستفحل في أحشائك، وأنت غافلة عنھ

ھا المفاجأة : (تیاقو ّ ّج أعصابھاتھز   .3"لّ ھذه األیّام كنت أعیش في وھمك) فتتشن

وبین الشخصیّة ھذا المنطلق تتفاعل األحداث وتتشابك بین مختلف الشخصیّات  من

اس الحقیقیّون حیواتھم "حتى) یاقوت(المحوریّة  ّ أصبحت لھا حیاة تحیاھا كما یحیاھا الن

                                                
 .6ت، ص/د. ط، عین ملیلة، الجزائر/ـ أحمد بودشیشة، یاقوت والخفاش، دار الھدى، د 1
 .14، ص نفسھـ المصدر  2
 .19، ص  المصدر نفسھـ  3
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ة ، ویصبح )نزیھة(وتـراه) فاتح(، فیصادفھ في القریة )الجایح(إلى أن یظھر  ،1"الخاصّ

راع وتزداد  ّ  ،ااضطراب) یاقوت(عندھـم كالوھم، فیزداد الصّ ّ أن ) زعرة(زوج ) السعید(إال

د لمر من بعید إلى أن تحین الفرصة، یتابع األ كان ثم  )یاقوت(ھ بعد أن یدخل على فیترصّ

  :یفاجئھ

ر یا الجایح؟: السعید ر وتقرّ ّ   فیم تفك

ّ نفسك ذكیّا) یبلغ اضطرابھ مداه( أنا لك بالمرصاد دائما، ولغیرك من .. ال تحسبن

بیـن ّ ّ أن ال أحد قـد رآك.. المخر ـك قـد.. ال تعتقــدن ّ ّحـو فإن ّر على ھـذا الن   ال، ال إذا كنت تفكـ

  .خسرت كلّ شيء  

عید : الجایح عید(ابن عمومتي ..السّ ّ السّ فعھ یمنعھ من ذلك وید یھرع لمعانقتھ وتقبیلھ غیر أن

  ).بعیدا عنھ

عید  لقد قمنا بإبادة الجراثیم التي كانت تجري في ..ولست من دمي..أنا ال أعرفك : السّ

یھا جیدا..بسببكعروقنا  ّ رنا أن ننق   .2"وقرّ

ّ أمثال ھذه الشخصیّات         رف االجتماعي الذي تعایشھ  لھ صلةإن ّ بالواقع، ولصیق بالظ

تحقیق اإلیھام بالواقع بتقدیم كلّ ما یحاكي الموجود "إلى ىسعتلذلك  مثلما سبق من حوار،

في الواقع، وبتصویر شخصیّات إنسانیّة حقیقیّة، واستخدام آلیات مسرح تسعى إلى تجسید 

م ھذا اإلحساس بالواقعك ّ    .3"لّ ما یقد

        ّ لة هھذإن فات أفراده ذتأخوالواقع، في  مكانالشخصیّة لجعل ت الصّ ّ فیعكسھا  ،من تصر

فات الشخصیّة المسرحیّة  ّ ھ ألالكاتب على تصر ّ نة للشخصیّ  توافربن ّ ة الداخلیّة العوامل المكو

فات ومعرفةمنھا والخارجیّة،  ّ    .4"امتمیّز احیّ  اكائن تصبح ھاتصر

الكاتب یدخل إلى  ھذه العوامل ھي التي تمیّز الشخصیّات عن بعضھا البعض ألنّ 

ّكل المناسب عمق كلّ شخصیّة لھا لیستطیع رسمھا بالش ّ ة الشخصیّة، ویتمث .      المحوریّة وبخاصّ

                                                
 .97عز الدین بونیت، الشخصیة في المسرح المغربي بنیات وتجلیات، صـ  1
  .100ـ أحمد بودشیشة، یاقوت والخفاش، ص 2
                   416ص، 2002ط، مصر،/ـ السعید الورقي، تطور البناء الفني في المسرح العربي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، د 3
 جامعة باتنة صالح لمباركیة، بناء الشخصیة في مسرح ألفرید فرج، مخطوط ماجستیر في األدب العربي،: ینظرـ  4
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وج(فمثال شخصیّة  ّ غم من السلبیّة الظاھرة على شخصیّتھ ) الز في مسرحیّة المخفر على الرّ

 ّ اني وكذلك حیث بدت في ضعفـھ أمـام حماتھ، وضعفھ أمام جاره، وأمام الخفیرین األو ّ ل والث

ھ في النھایة یسامح الجمیع، ویعود سعیدا إلى زوجتھ ّ    أمام رئیس المخفر الذي ھو صھره فإن

  ھذه السلبیّة ھي األساس في جعل ھذه الشخصیّة محوریّة، ترسم حولھا األحداث في تصاعد

أث ّ ّص جانب ھذا الت یر فیما لیكتشف الكاتب أحمد بودشیشة عیوب المجتمع المختلفة، وقد تلخ

  : یلي، ففي عالقتھ بحماتھ یقول

ادق" ھا تقول : الصّ ّ ّفت، لم أنت ملحاحة ھكذا یا حماتي؟: إن ّ األوجاع قد توق   إن

  .لن أترك ابنتي تموت أمام نظري: طاطا

ادق   وھل أرضى لزوجتي الھالك؟ : الصّ

ّ قلوبكم ـ أنتم الرجال ـ قاسیّة مثل الصّخر، لو كنت أنت الذي یكابد: طاطا ھذه اآلالم لكان  إن

  .رأیك مختلفا تماما

ادق ّى ترضي؟: الصّ   وماذا یمكنني أن أفعل حت

  ) تقھقھ في سخریّة ..( ال: طاطا

ّ أن ترضیني أنا، بل ا.ھأ.ھأ.ھأ ّم ال تحاول أن تخدعني، ال أحب رض زوجتك تلك التي تتأل

ّم من حین إلى آخرترمق اب.(ھناك جالرج وافعل شیئا كما یاخ) نتھا التي تتأل اذھب  فعل الرّ

  .إلى المقھى كما قلت لك

ادق ّ لمقاومة وھمیّة :( الصّ ھ یستعد ّ   ج سأخر) یتھیّأ للخروج برباطة جأش وعزیمة كما لو أن

با للخروج(    .1")یفتح الباب تأھّ

ّضح سلبیّة شخصیّة و        ادق(تت ومنھ تبدأ معاناة  ،طلبات حماتھل ھمستسالفي ا) الصّ

جل، فبعد ذھابھ إلى المقھى لم یجد  كلھ تكثر مشاو، من ینجده ألخذ زوجتھ إلى العیادةالرّ

ّحقیقاللذین یتنا الخفیرین فیصبح ألعوبة بین وال یتركان لھ  وبان علیھ في األسئلة والت

ّعبیر ق الفرصة للت ّ ّمھما حافظة الن ّھمی قھىود التي وجدھا في المعن حالتھ، فبعد أن سل  انھت

ھ أحد أفراد العصابة ّ ّصوصیة وأن   :بالل

نا األنسب واألقدر على ذلكوكیف عر) بسخریّة بادیة للعیان: (1الخفیر" ّ   ؟فت أن

                                                
 .17ص ت،/د. ط، عین ملیلة، الجزائر/دار الھدى، دالمخفر،  ـ أحمد بودشیشة، مسرحیة 1



27 
 

ادق ّمونھ : الصّ مت فیكم الخیر، حیث ستقومون أنتم بالبحث عن صاحبھا، وتسل ني توسّ ّ ألن

  .حافظتھ

ّـب المجـرمیـنھـذا عبء إضـافي تلقیـھ على ..یـاه: 1الخفیـر   عاتقـنا یا ھـذا، ألم یكفنـا تعق

ّصوص والمحتالین، فتثقل كاھلنا بعمل آخر؟   والل

ادق   ومن تراه یصلح أن یتحمّل ھذا العبء غیركم یا سیّدي؟ : الصّ

، بل أنا ) مغضبا: (1الخفیر ّ ّك أن تلقي األسئلة علي ّھم، ولیس من حق ال تجادلني، فأنت مت

    1"؟ك باإلنصات واإلجابة فقط، ھل فھمتالذي یفعل ذلك، وأنت علی

 ھتعاطفعن القارئ ابتعاد في  ،طویلالحوار ھذا ال ضمن ،ھم ضعف الشخصیّةیسو       

رسم ملمح یستطیع ال  إذ ،شاھدمن خالل جزئیّات المَ ، منذ البدایةصیّة المحوریّة مع الشخ

ّعبیریة واضح بقیود یراھا ھو في  ةقیّدم فتبدو للشخصیّة المحوریّة، تتكامل فیھ الوظائف الت

ّ ، أبسط العالقات االجتماعیةى لإمحیطھ االجتماعي من تراكمات المعامالت الیومیّة  ألن

لھا تحلیال موضوعیّا، بلرسم شخصیّاتھ، "أھمل الكاتب  ّ وذلك  عرضھا عرضا ذاتیّا ولم یحل

ل حیث  ،واألخالقیّةبحسب قربھا من مزاجھ، وتمثیلھا لفلسفتھ وآرائھ االجتماعیّة  ّ كانت تمث

ور الذي برمج لھا ّ   .2"الد

یة        ّ ّ العالقة الضد ادق(ثلما بدت بین في ھذه المسرحیّة مة عتمدلما إن ) حماتھ(و) الصّ

ادق(كذلك بین تبدو    :)2الخفیر(و) الصّ

ّك أحضرت حافظة نقود، ھل ھذا صحیح؟: 2الخفیر"    أخبرني صاحبي أن

ادق   .حبسيأجل، وھي سبب : الصّ

فاصیل، لم أشأ أن أثقل على رفیقي وھو یرید أن یصیب بعض : 2الخفیر ّ أنا ال أعرف الت

احة ّ   .الر

ادق فاصیل: الصّ ّ   .ال تعرف الت

  .أجل: 2الخفیر

  ما ھذه الفوضى؟) بینھ وبین نفسھ: (الصادق

                                                
 .25، صأحمد بودشیشة، مسرحیة المخفرـ   1
، جامعة )مخطوط مذكرة ماجستیر(صوریة غجاتي، الخطاب المسرحي عند أحمد بودشیشة بین اإلیدیولوجیا والفن  ـ  2

 .71ص، 2002قسنطینة، 
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  .1"نحن فوضویّون إذن )فیثیر غضبھ یسمعھ الخفیر: (2الخفیر

ّت أحمد بودشیشة  المحوریّة من دور رئیسمع ما للشخصیّة و        ھا لیست فإفي مسرحیا ّ ن

بھا الكاتب المسرحي، وتدور حولھا األحداث بالفعل، بل تلك ّ ھي " الشخصیّة المثال التي یرك

ّخوص، ال تختلف عنھا، وال تعدو أن تكون لبنة تساھم في تشیید  د شخصیّة كسائر الش ّ مجر

   .2"لبناء الدرامي شأنھا شأن اآلخرینا

او        غم من بعض المبالغات )ررئیس المخف(عالقة ھذه الشخصیّة بـ  أمّ ، فعلى الرّ

عائھ مصاھرة رئیس المخفر، ورئیس المخفر ال یعیر ذلك اھتما ّ ّحقیق كاد ما، ویأمر بالت

ي ّ ف ذلك بجعل األحداث تبعد ھذه العالقة،  ،الجد ّ ّ الكاتب یلط ّ أن وھي عدم معرفة رئیس إال

بھة عن نفسیھما، ومع ذلك تبدو  رهالمخفر لصھ ّ والحیلة التي اعتمدھا الخفیران في إبعاد الش

رة في باقي بسلبیتھا تلك الشخصیّة المحوریّة  ّ   :الشخصیّاتمؤث

  .لیس للمجرمین شرف یقسمون بھ: رئیس المخفر"

ادق ّى تحضر خالتيإ: الصّ   ).طاطا(ذن انتظر قلیال حت

ّى اسم أمّي یا وقح) تي یراھا وقاحة منھمن شجاعتھ ال مندھشا: (رئیس المخفر   .تعرف حت

ادق ّھا حماتي، أیوجد من ال یعرف حماتھ؟: الصّ   إن

بدا فیرین حیث یصرّ على أسنانھ فیما یسري بعض الخوف في جسدي الخ: (رئیس المخفر

ا، لم تذقھ طوال حیاتك ،)وجھاھما یمتقعان   .سأصلیك عذابا مرّ

ادق ما على عدم تصدیقي؟) متناھیتینبرباطة جأش وثقة : (الصّ   إلى متى تظلّ مصمّ

ما على عدم إقرارك بالحقیقة؟: رئیس المخفر   إلى متى تظل مصمّ

ادق   .3"بشرة، اخلع ثیابي تبد لك الحقیقةأنا أبیض ال: الصّ

ّ اختیار نمط الشخصیّة المحوریّة عند الكاتب جعلھ یعمد إلى وصفھا في إطار         إن

ره للبعد االجتماعي للشخصیّة في كیانھا وطبقتھا اجتماعي یخضع لمیو ّ لھ ھو، ووفق تصو

غم من المصاعب التي  وتفكیرھا وكذا نفسیّتھا حتى بدا الھدوء سمة ھذه الشخصیّة على الرّ

ویتابعون  حيّ الملموس الذي یراه المشاھدونالوجود ال"ھيو ،واجھتھا أثناء سیر األحداث
                                                

 .17ـ أحمد بودشیشة، مسرحیة المخفر، ص  1
 .75، ص)مخطوط مذكرة ماجستیر(صوریة غجاتي، الخطاب المسرحي عند أحمد بودشیشة بین اإلیدیولوجیا والفن ـ  2
 .114أحمد بودشیشة، مسرحیة المخفر، ص ـ   3
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لّ المعاني التي یحملھا الحدث المسرحي، وبناء من خالل سلوكھ وانفعالھ وحواره ك

ّ عناصر  بع ـ أھم ّ ھا بھذا ـ دون انفصال عن غیرھا من العناصر بالط ّ المسرحیّة العام، وأن

   .1"أقدرھا على إثارة اھتمام المشاھدالمسرحیّة و

البناء الروائي، فال  منقترب ییّة المحوریّة عند أحمد بودشیشة بناء الشخص بید أنّ        

رد   یترك الكاتب المسرحي الشخصیّة تتفاعل في مسار األحداث، بل یقیّدھا بالوصف والسّ

ّعبیر حیثوذلك  ّ المسرحي في الجزائر في إطار من الحركة والت أن "تبیّن دراسة الفن

ّرة لدین ّصوص المتوف ّ الن یة للمسرح في مجملھا منعدمة، وأن ّ ا قریبة من االھتمام بالقوالب الفن

ّعبیري الذي یعتمد على  ّ المسرحي الحركي الت ردي منھ إلى الفن وائي الوصفي السّ ّ ّ الر الفن

راع الدرامي   .2"الشخصیّة والصّ

رئیس (تؤدّي شخصیـاتّ ف ،ألحداثلأداء  )العقرب(مسرحیّة شخوصتتقـارب و       

ال األحـداث تشاركیّة، ال تظھر أدوارھا االعتیادیة، لذلك كانت ) الحارس(و)الطبّاخ (و)العمّ

دة ا ّ ّق بشخصیّة  ،لمعالمشخصیّة محوریّة محد ا ما تعل الذي تدور حولھ ) العامل الجدید(أمّ

ة، فتظھر األحداث موحیّة بذلك راع في  ،القصّ كا للصّ ّ ي الذي اتخذه الكاتب محر ّ ّ التحد ألن

ى بھ في  ّ ھایة إلى النھایة المأساوالعمل الدرامي ھو الذي أد ّ ا یلي جانب من وفیم ،یةالن

كن ال یساعدني: العامل الجدید": الحوار یظھر ذلك یا..الرّ ّ وایا ال تالئمني صح ّ أنا ال أنام ..الز

ل أن أضطجع في إذا كان..في ھذا المكان مال الخارج  ال یوجد غیره أفضّ ّ أفترش الر

عة بالنجوم ماء المرصّ   .وألتحف السّ

  .یوم المكان الوثیر بالنسبة لناوما بھ الركن؟ كان ذات : رئیس العمال

ّ یديّ على..بالنسبة إلیكم: العامل الجدید ّ أن أمد ا أنا فإنني أحب   الجانبین، فال یمنعھما مانع أمّ

  .اقبل ریثما نعثر لك على غیره..لك ھذه الجھة..بإمكانك أن تفعل ذلك: رئیس العمال

  .المكان ال یلیق بي..كما قلت لك یا سیدي: العامل الجدید

نا في صحراء قاحلة: رئیس العمال ّ عندما بدأنا العمل في ھذا المكان لم نكن ننام .. ال تنس أن

ضین للعقارب ّ في الخیام، معرّ امة، لقد مات منا خلق كثیر إال   .3"السّ

                                                
 .21ـ عبد القادر القط، من فنون األدب المسرحیة، ص 1
 .146ص ،2007، الجزائر، قسنطینة، لتوزیعدار بھاء الدین للنشر وا،  2ط، المسرح في الجزائر، صالح لمباركیةـ  2
 .13ص، 1986ـ أحمد بودشیشة، مسرحیة العقرب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  3
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ر الشخصیّة المحوریّة یسیر الحوار بینھما في مستوى واحد دون أن یظھر تأثیو       

یھ في ) العامل الجدید( شخصیّة ّ ّھائي، وھو تحد ّ من خالل الھدف الن باقي الشخصیّات إال

للعقرب حیث یبیت في المھجع المھجور بمفرده، ویطبّق نظریّتھ الجدیدة في قتل العقرب 

ّ لحافھ سوف یسقط منھ  ریر في علب الحلیب الممتلئة ماء دون أن یدري أن بوضع أرجل السّ

ّھایة   .جزء  وتصعد العقارب لتلسعھ في الن

ال فال تكاد تظھر تأثیرات الشخصیّة         ا باقي الشخصیّات كالطبّاخ والحارس والعمّ أمّ

ھ من الضروري أن تكونالمحوریّة  ّ كة دائما، ال تھدأ "علیھم، ألن ّ الشخصیّة المسرحیّة متحر

ض إلى وال تستقر، تجتاز تجربة أو أكثر، وتكون ھدفا ألحداث خارجیّ  ة، تضطرب لھا لتتعرّ

خارجي بینھما وبین شخصیّات  اع داخلي بین طائفتین مختلفتین، وصراعصر ؛صراعین

  .1"أخرى

ّ المسرحیّة الحدیثة قامت من رغم على الو        ھا  ،للتراجیدیاكبدیل أن ّ ال تتناول فإن

ّ المفھوم الدرامي  غیر ،ھنفس الموضوع الحكبة والشخصیّات ظلّ یختصّ بالبناء والذي أن

ّ ،  2كبیر دون تغییر مع الشخصیّات األخرى ة صل لشخصیّة المحوریّة في المسرحیّةلكما أن

  .كأساس للفعل الدرامي

التي یرسمھا  لیس شرطا أن تكون الشخصیّة المحوریّة دائما واحدة، وذلك لألدوار       

اب(ففي مسرحیّة  ،الكاتب في مسرحیّتھ ّ اب(جاذب واضحا بین شخصیّة یبدو الت) البو ّ  )البو

ّات الحـدث )الكاتـب(وبین شخصیّة ، فكـلّ واحـد منھمـا یستغـرق تأثیـره في الحـوار وجزئیـ

ّصاعدي، حیـث یمكـن اعتبـار ھدف الكاتب  فـس الـدرامي الت ّ مـا یقـوم بھ اآلخـر، وكـذا الن

یھ من دورإظھار كلّ شخصیّة ون في المسرحیّة ّ ھا بالقدر الذي تؤد ّ یة التي یظھر ألنّ مو ّ ھا الند

اب" :تدلّ على ذلك في مثل ھذا القول) البواب( ّ ني عرفتك: البو ّ   .ال تقل لي من أنت، ألن

  .أنت..أنت..عرفتني إذن) بفرحة: (الكاتب

اب ّ فت إليّ : ال تقل لي.. أرجوك: البو ّك تعرّ تأتئ أمامي..إن ُ ّ أذنيّ تنفران من .وال ت المتأتئین إن

  .3"والمتلعثمین واألغبیاء

                                                
 .42ـ علي بوملحم، في األدب وفنونھ، ص  1
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راعا الشخصیّةوتمنح   قابل  ویحدث، لمحوریّة أثرا في إذكاء الصّ ّ بین الشخصیّات الت

راع بینفي  القاتھا ومعایشتھا للحدث المسرحيمن خالل لقاءاتھا وع ا ھاصّ یمیّز أحداثھا  ممّ

ا عن مثیالتھا في الحیاة الواقعیّة كما یبدو في ھا ووجودھتمیّزویظھر عن أحداث الحیاة، 

  :الشخصیّتینھذا المقطع بین 

أم: (الكاتب"  ّى اآلن یا موالي) بدا علیھ السّ   .لم تنظر في قضیّتي حت

ّخذ ھیئة الملك: (البّواب   وما ھي قضیّتك یا ھذا؟) یت

ّحریر: الكاتب   .أرید مقابلة رئیس الت

اب ّ ا: (البو ّ ّحریر دفعة واحدة) مھتز ھل أخذت ) یضحك بملء فیھ وباستغراب.(رئیس الت

احة؟ ّ   قسطا من الر

  .لم آت آلخذه في ھذا المكان: الكاتب

اب ّ ألم تكن تجري وراء الشقراوات والسمراوات والخمریات والبیضاوات حتى أبواب : البو

   منازلھن؟

ا : ( الكاتب ّ   .حاشا أن أفعل، وال ترفع الكلفة بیننا أیّھا السیّد، أنا رجل محترم) یقف محتج

اب ّ جل الذي یالحق النّ : البو ّ الرّ ّ أن ارع لیس محترماوھل تظن ّ   1"؟ساء في الش

ب األفكار التي یتداولھا و اب(تتشعّ ّ ئیس ) البو ّ مع الكاتب، حیث تبعده عن الھدف الر

ي بالقارئ من وراء ذلك إلى  ّ راع ال یؤد الذي جاء من أجلھ في طبقة تصاعدیّة من الصّ

ل الكاتب أحمد بودشیشة في تسییر شخوص مسرحیّتھ ّ ھا تسیر وال یترك ،مخرج، وذلك لتدخ

ّفس اإلنسا ھ یدخل إلى أعماق الن ّ ووظیفة  وظیفة الكاتب ؛نیّة في الوظیفتینعلى طبیعتھا ألن

اب، ّ ّ عبر "ا ینعكس فیھما من عیوب المجتمعوم البو ّ في العمل المسرحي إال وھي ال تتم

ة أفعال ّ ك وعمل الشخصیّة الواحدة لعد ّ ، تحرّ ال یمكن أن یصنع منھا فعال واحدا ألن

، وال یمكن اختزالھا في أمر الشخصیّة الواحدة تقع لھا أمور كثیرة ال تحصى وال تعدّ 

  .2"واحد

ل كلّ شخصیّة من الشخصیّتین في مسرحیّة و ّ اب(تمث ّ ع وفق ما  )البو ّ فكرة تتوز

ّ  )البواب(و )الكاتب(یستدعیھ الكاتب من متناقضات لشخصیّات أخرى، فشخصیّتا    نالتمث
                                                

  . 75، صأحمد بودشیشة، مسرحیة البوابـ  1
 .113، ص1993، دار الفنك للنشر والمؤلف،الجزائر، 1ـ عبد الكریم جدري، الفن المسرحي، ط  2
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ا أساسیّا في المسرحیّة، لھ مستوى رمزي آخر یقصده  انزمتلت تینواضح تینفكر ّ خط

اب(الكاتب، فھو یظھر حائرا بین سلطة  ّ مدیر  في الوصول إلى) الكاتب(، وبین رغبة )البو

اب ،الجریدة الذي ضرب لھ موعدا ّ لة في سلوك ھذا البو ّ   .كما یصارع قیود المجتمع المتمث

فاوت الحاصل بین شخصیّة         ّ ّ الت ه إلىمحوریّة وأخرى من مسرحیّة إلى أخرى، إن ّ   مرد

 ةدراسف، الھذه الشخصیّة مھما كانت نظرة القارئ أو المشاھد لھ بنائھالكاتب، وكیفیّة 

ا لرؤیتھ سواء قیّم أفعالھا وفقتُ ب لھا وألبعادھا ولممیّزاتھا، وعتمد على رسم الكاتتلشخصیّة ا

روف، وال یحقّ أو  الوراثة والفطرة، أكانت نتیجة تأثیر ّ أن  تأثیر البیئة االجتماعیّة والظ

ا مناقشتھ في الشخصیّة إن كانت  ،ستنتج ما لم یرده الكاتبیُ  ، فھذا حكم نقدي مقنعة أم الأمّ

میُ منفصل یمكن أن  ّ    .1بعد دراستھا أو تحلیلھا قد

ع ھكذا و        ّ   الكاتب أحمد بودشیشة  في مسرحیّاتتختلف الشخصیّات المحوریّة وتتنو

ر في جمیع الشخصیّات من البدایة إلى النھایة، وتارة  ّ فتارة یعتمد الشخصیّة الواحدة التي تؤث

فاصیل لتكون ثنائیّة، وتارة أخرى یذوب كیانھا في األحداث ّ راع فیغرق في الت   یتجاذبھا الصّ

) دق الطبل( مسرحیّة مثلز بین الشخصیّات أیّھا المحوریّة یمیالتّ  القارئ یستطیع الو

ّ إللھاء أبنائھن  حول رتدو فاألحداث فق ثالث نساء في الحي ّ فكرة بسیطة حیث تت

ة في السّ  *)بوسعدیة(بمھرجان ّ غ ونة، الذي یأتي مر   .مع بعضھنّ  لحدیثلمن أجـل التفرّ

قارب في الغایات عند كل شخصیّة من شخصیّات ھذه المسرحیّة جعلھا تتمیّز         ّ ّ الت إن

بصفات تتقارب مع الشخصیّة األخرى، لذلك لم یعتمد على شخصیّة محوریّة واحدة سواء 

 ّ أثیر الشخصیّات، أم على مستوى ھور من بدایة األحداثأكان على مستوى الظ ّ   .ت

بعد أن تنجح العجوز في الحیلة التي اھتدت إلیھا بوضع قناع لولدھا حتى یتقمّص و        

الثة   ّ جال الث یطرة علیھم، یعرف الرّ دون وتصعب السّ ّ شخصیّة بوسعدیة، لكن األطفال یتشر

ّھایة ّمونھ إلى ، حقیقة ما جرى ألبنائھم في الن ر، ویسل ّ لون ویمسكون بالشابّ المتنك ّ فیتدخ

ّرطة، یأخذون الق على ھذه الفعلة الش ّ دون زوجاتھم بالط ّ   .  األطفال إلى المستشفى ویھد
                                                

  .22، ص)ـ الشخصیة1( الروایة عبد هللا خمار، تقنیات الدراسة في : ـ ینظر 1
ھ قدم من جنوب السودان استقر في لیبیا وكان یقیم مھرجانا سنویا یلتف حولھ األطفال : رجل أفریقي یقال: بوسعدیةـ   * ّ إن

یرة  ّ ّق عظام الوحوش وفضالت ،من أجل المرح وإبعاد األرواح الشر فیقوم بحركات بھلوانیة ویرتدي تمائم وجلودا ویعل
واحف والغربان، النحاس ّ انتشر أبناؤه في المغرب . كنیتھ مشتقة من ابنة لھ یقال لھا سعدیة، وجلود الثعابین ورؤوس الز

ة من الذاكرة الشعبیة(العربي الكبیر وامتھنوا مھنتھ  ّ   ).المعلومة مستمد
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غم من بساطة المشاھد في ھذه المسرحیّة، و        العفویّة التي اعتمدھا الكاتب في وعلى الرّ

ل في اإلمتاع  ّ أثیري ترك الوظیفة األساسیّة لمسرحیّتھ تتمث ّ ّ الجانب الت ّ أن رسم شخوصھا إال

عةخبرات اإلونقل ال ّ القضایا، فالمسرح وسیلة وھو بذلك یخدم العدید من "نسانیّة بأشكال متنو

ّسلیة ّ وإقناع للت ّي وتعتمد ، وأداة توجیھ ووعظ وحث دمة عند المتلق وقادر على إحداث الصّ

ّواصلفكرة العرض المسرحي     .1"على غریزة الت

ّ األدوار و        ع في مسرحیّة مع أن ّ  فة فإنّ وظیال حسب األسرة،بین عناصر ) لمائدةا(تتوز

ّ المقعدة التي یسعى زوجھا إلى  ّ األسري إسعادھا بالحادثة تدور حول األم إدخالھا في الجو

جبھ  اإذو، مائدة حیث اشترى ) أحمد(و) فرید(صراعا بین أفراد ھذه األسرة، بین ولدیھ  یؤجّ

الھدف العام، وھو من جھة  أخرى قصد الوصول إلى ) سمیّة(من جھة، وتجاذبھما ألختھما 

یاسي على الكرسي،  راع السّ ل الصّ ّ ّھ في إدارة لفي إرادة كلّ واحد منھم المتمث ك بحق لتمسّ

  .ھذه المائدة

ع  إنّ         ّ وتارة  تارة على شخصیّة محوریّة واحدة، وفق المشاھد ھاوتوزیع األدوارتنو

 طبیعة ھذه المسرحیّةو فرضھا التألیف الدرامي للمسرحیّةی ،على مجموعة من الشخصیّات

ّف للقـراءة فقط ھا لم تـؤل ّ ب العمـل المسرحيف، ألن ّ الكاتـب المسـرحي حیـن و، عمـل مرك

فھا للقـراءة وحدھـا،  ّ ّف مسرحیّتـھ ال یـؤل فـھا للمشاھـدة أیضـایؤل ّ ّما یؤل  معنى ذلـك أنّ و ،وإن

ّ في الواقع د تألیفـھ، وإنما یتـم ّ ّ لمجر  والحقیقة بعد إخراجھ وظھوره العمـل المسرحي ال یتـم

  .2على خشبة المسرح، ومشاھدتھ من الجماھیر

ّب الدرامي لمسرحیّة  نّ حیث إ        ّب الدرامي لمسرحیّة ) الوقف(المرك یماثل المرك

المشاھد  المسرحیّة، إذ ال یجد القارئ أو في توزیع األحداث على شخوص) المائدة(

وتؤثر في   األحداثھ تدور حول امحور وتكونشخصیّة بعینھا یرتكز علیھا العمل الدرامي، 

وج باقي الشخصیّا ّ وتظھر ، فكرة المسرحیّة عنھا تعبّر التي، )نادیا(ت عدا شخصیّة أخت الز

ّص منھا تزویجھاالحیل لجمیع واستغالل  )صونیا(في تخطیط زوجة أخیھا   والتخل

ّھا في المیراثواالستفادة م ّذ وصیّة والده  ن حق وج، فینف ّ ّ حینم) الوقف(ورضوخ الز ا تصر

                                                
  .38ـ أحمد إبراھیم، الدراما والفرجة المسرحیة، ص 1
ط، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، /ي النقد المسرحي واألدب المقارن، دمحمد زكي العشماوي، دراسات ف: ـ ینظر 2

  .226، ص 1980، بیروت، لبنان
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واج بمن تحب ّ واج، لتكتشف و ،أختھ على الز ّ قبل على الز ُ ّھایة عن نصیبھا، وت تتنازل في الن

ّھ ال یحبّھا، بل كان طامعا في مالھا   .أن

دون أن تكون الشخصیّة ، قضیّة اجتماعیّة الشخصیّاتالحوار بین  یظھرلذلك        

ّ تقاسم األدوار، وتنامي الفعل الدرامي  في صعود یتقارب المحوریّة واضحة المعالم ألن

مھا ّ راع بین العاطفة والواجب لترك القارئ ال األحداث وتأز  یتأثرعتماد الكاتب على الصّ

ھ، بعملھ، ویشعر بنتیجتھ ّ االقارئ شعر یمن المحتمل أن "ألن ّ بسیط الفن ّ   في  ھتوضیحو ننتیجة ت

 لھ صلةلألشخاص الذین  ھعرف بعض الشخصیّات المسرحیّة معرفة أفضل من معرفتی ھأنّ 

  .1"عیّةفي الحیاة الواق بھم

ا        ّسم ) الوقف(في مسرحیّة شخوص التقدیم  أمّ بةفیت ّ ّ ، بطریقة مرك    ھاجمیعالعناصر ألن

في مجرى الحدث ھي في حقیقتھا صورة اكتملت لتعطینا صورة الشخصیّة  ةجتمعالم

نموذج قائم بذاتھ أا ھأو كأنّ ، المتفاعلة مع باقي الشخصیّات دون أن تكون محوریّة في ذاتھا

  .مكتمل البناء في غیر تفاعل

قیفة (رحیّة مجموعتھ المس وفي       عود إلى السّ خمس مسرحیّات، تظھر  التي تضمّ  )الصّ

  :فیھا الشخصیّات كاآلتي

تیجة الحتمیّة التي ینطلق منھا الكاتب) اللصّ (الشخصیّة المحوریّة في مسرحیّةتنتھي  ّ   إلى الن

خصیّتي ولكن كركن یدور حولھ الحدیث، وبخاصة بین ش ،ال كبطل تبدأ معھ األحداث

ا ا، )الحالق(و) الشیخ عالوة( ّوبة، وعدم یرید الفة محوریّة كشخصیّ ) كمال(لشابّ وأمّ ت

ّ العودة إلى الماضي،  یخ لكن ّ ّوة(الش غم من  )عال تھ على الرّ ّ یالحقھ بشكل دائم، وال یغفر زل

ح ھذا ، ھماالحالق ھو ھمزة الوصل بینو ،سترداد أموالھمساعدة الشابّ لھ في ا مثلما یوضّ

ّق" :الحوارالجانب من    .لقد قطع كلّ صلة بھم نھائیّا: الحال

ّوة یخ عال ّ ھ یكذب علیك: الش ّ   .إن

ّق تك في ذلك؟: الحال   وما حجّ

ّوة یخ عال ّ ّ عن ، شيء، ولكن قد یكون ماضیھ األسودال: الش ني لم أعد أسمع إال ّ أعترف بأن

ّ أن أثق في لصّ محترف أدمجھ بكلّ  عب علي ق، من الصّ ّ استقامتھ، ومع ذلك فأنا غیر مصد

                                                
 .441صدقي حطاب، ص: ملیت، جیرالد ایدس بنتاي، فن المسرحیة، تر.ـ  فرد ب 1
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ّ مع أن شخص ،1"یسر مع أخیارنا وشرفائنا ّق(في حوارھا مع ) كمال(یّة الشاب ترید ) الحال

یخ  ّ خول إلى الوسط االجتماعي، أو في حوارھا مع الش ّ إلى تبدو ثابتة وتسعى ) عالوة(الد

ّھا تظھرلك ،الخالص من ربقة الماضي ّق(أكثر في ثنائیّة الحوار بین  ن یخ ) الحال ّ والش

ّوة( ابق)عال   .، مثلما بدا ذلك في المقطع السّ

تضمّن حدیثا عن ھذا یأغلب الحدیث الذي دار بینھما  أن ما یالحظ في ھذا السیّاقو         

، زة على ھذه الشخصیّة في عالقتھا بالشخصیّات األخرى، وتظھر و الشابّ ّ الفكرة مرك

یخ  یریدحیث اضحة في اجتذاب كلّ شخصیّة لھا، بصورة و ّ تسلیمھ إلى ) عالوة(الش

ّى ذلك في نھایة المسرحیّة  ،من ذلكیحاول منعھ ) الحالق(الشرطة و   :ویتجل

رقة: الشابّ  لم أعد ..أنا لم أسرقك، لم أسرقك، أنا تبت منذ بضع سنین، لقد اعتزلت السّ

ّي مساعدة فساعدتك   .أخالط األشرار، طلبت من

ّوة یخ عال ّ ّرطة: الش   .لن أسمع شیئا، ھیّا معي إلى مخفر الش

ّق   .لن یمشي معك: الحال

ّوة یخ عال ّ ّ من ذلك، إذا لم یمش ھو إلیھم: الش   .مشوا ھم إلیھ..البد

ة من قبل ( ّ ّرطة، ومر ّوة الذي یرید أن یأخذه إلى الش یخ عال ّ ة من قبل الش ّ یُجذب كمال مر

ّق الذي رفض أن یقاد   .2")إلى السجن الحال

ّل من مسرحیّة         ع الحاصل في رسم الشخصیّات عند أحمد بودشیشة یتركھ ینتق ّ ّ التنو إن

لى أخرى حسب طبیعة الشخصیّة المحوریّة، فھي لیست نمطیّة تعتمد البطل الذي تدور إ

في  ااجتماعیّ  مضموناالمشاھد بمصیره، بل یرى  حولھ األحداث، ویمكن أن یتنبّأ القارئ أو

المجتمع من خالل أفعال وحركات الشخصیّات وكذا الفكرة المعالجة في جوھر  طرح قضایا

یة في توزیع جزئیّات الفكرة على شخوص المسرحیّة، لذا ترك  ّ لنفسھ ھامش الحر

قیفة(المسرحیّة، مثلما فعل في مسرحیّة  عود إلى السّ   ).الصّ

د قادم یزاحمھ المكان حیاةالمسرحیّة  فكرةوتتناول         ّم، ومتشرّ د مقیم أسفل السل   متشرّ

ّم  عود إلى أعلى السل ّم السقیفة(ویقترح علیھ الصّ   ویحاول طرده من مكانھیرفض ف، )سل

                                                
 .27، ص1984، دار البعث، قسنطینة، الجزائر، 1مسرحیة اللص، ط ـ أحمد بودشیشة، 1
 .54، ص نفسھـ  المصدر  2
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یسمعھما ، ، لحظتھا ینزل رجل من السكانالجرذانعلى الرغم من حقارتھ ومعاشرتھ 

د القویحاول فھم الموضوع، ف ،یتشاجران ّ ماح لھ بادم یطلب منھ المتشر عود إلى السّ الصّ

قیفة ان البنایة من  في البدایة  یرفض ،السّ ّ   .انالجرذثم یقبل بعد أن یشترط علیھ تخلیص سك

قوب باإلسمنت، ویستبدل الخبز الیابس بآخر طريّ  یدخل القبوبعد ذلك و        ّ ّ الث   ویسد

ّ  ،ویضع فیھ السمّ  د المقیم تخطر ثم ّ ّص من المتللمتشر د القادم ألنھ أصبح فكرة لیتخل ّ شر

قوب، وعند عودتھ یعثر على قطعة الخبز ف ،منافسا لھ ّ   .یموتویتناولھا فیدخل القبو ویفتح الث

یة كلّ شخصیّة فإنّ بین الشخصیّات واستنادا على ما دار من حوار         في عدم ن مكت أھمّ

ھا تجعل  ھااالستغناء عن ّ ة منتظمةألن ّ ّوازن بین تأثیر  كما، األحداث تسیر وفق خط یبدو الت

د(الشخصیّتین  ّ د( و ) 1المتشر   :مثل ھذا الجانب من الحوارفي )  2المتشرّ

فك إليّ جئت : 1المتشرد" ّ ّعاون وحده ھو الذي یعر   .ألتعاون معك، والت

د ّ   فیم؟..لنتعاون) بدھشة : ( 2المتشر

د ّ ّص من ھذه الحیاة التي نعیشھا، لقد آن األوان یا صاحبي لنطالب : 1المتشر في التخل

  .بحقوقنا المسلوبة

د ّ   .أتحمل ھذا الشعار، وأنت مستلق على مضجعي) بسخریة أكثر: (2المتشر

د ّ ّھ بھا فكرتي  :1المتشر بب ذریعة تسف ّخذ ھذا السّ ال تؤاخذني باستلقائي على مضجعك، ال تت

  .التي عرضتھا علیك

د ّ ان ھذه البنایة) في غضب: (2المتشر ّ ّ شكوتك إلى سك عد من . ابرح ھذا المكان فورا وإال

ة أخرىحیث جئت، اصرف نظرك عن ھذه ا ّ                .1"لفكرة، وال ترجع إلیھا مر

محوریّة  كانت الفكرة التي أراد الكاتب معالجتھا، ورسم لھا شخصیّات معیّنة مھماو 

ـھ ینطلـق من مـوقـف حیوي الرتبـاط ّ ّةكانت أو ثانـویّة، فإن    ھ بمسائـل أخـالقیّة واجتماعیـ

ّب منھ بحال و ھ في ھذه الحال ال یكـون   أن ینقل ھذا الموقف كما ھو إلى األدب"ال یتطل ّ ألن

د دون لیھ أن یختـار من بین األحـداث واألشخاص، بحیـث یوحـي عملھ بما یریـكاتبا، وع

   .2"ضرورة تقییده بتصریح مباشر

                                                
 . 58ص، 1984، دار البعث،  قسنطینة، الجزائر، 1ط، مسرحیة الصعود إلى السقیفة ـ  أحمد بودشیشة،  1
 . 31، ص1973ط، الفجالة، القاھرة، مصر، /د، ـ محمد غنیمي ھالل، المواقف األدبیة، دار نھضة مصر للطبع والنشر 2
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ا في مسرحیّة         بل شخصیّتان ، واحدةمحوریّة ال توجد شخصیّة ف) امرأة ورجالن(أمّ

ل لھ  ؛)عمر(و) عادل(ھما ّ م ،نمط تفكیري معیّناألو أن یعیش فكرة الحبّ العملي  یتوھّ

واج ّ ل في العیش مع خطیبتھ قبل الز ّ قة ف المتمث ّ تكتشف أنھا حامل، وھي في األصل مطل

ھا بكشف أمرھا ثمّ  ،)حوریة(واسمھا  )عمر( دھا أمّ ّ ) فوزیة(تساعدھا صدیقتھا بینما  ،تھد

ّجربة نفسھا ت بالت ّھا مرّ   .ألن

ّي من كالم  االزدواجیّة في محوریّة الشخصیّة یتبعھ ازدواجیّة في التقبّل غیر أنّ  عند المتلق

      یقوم الضمني إذ  ،ضمني، وھو ما سعى إلیھ الكاتبالعلني، ومنھا ال ھامنف ؛الشخصیّات

ّھ یعید بناء ھویّات "  بدور أساسي في المسرح، ففي قاعة العرض یفترض في المتفرج أن

قاتھا بعضھا ببعض، مستندا في االستدالل علیھا على عدد قلیل من القرائن الشخصیّات وعال

ج أكبر من معرفة  المبثوثة، وعلى عدد من المعطیات الخلفیّة، وكثیرا ما تكون معرفة المتفرّ

ّ لما ھو معھود وطبیعة األشیاءبعض الشخصیّات، فالضمني یضطلع بدور مض   .1"اد

ّریف(ریّة في مسرحیّة الشخصیّة المحوویمكن القول بعدم ظھور معالم         في  )البیت الش

العالم مثلما یبدو كلّ شخصیّة فكرة تصارع فكرة تناقضھا، تحمل شخصیّة دون أخرى، بل 

ّ نفیسة لالخارجي  ّرور،  ئاملیألم ّ فیما یظھر من سلوكیّات أفراد فبالش ّرف إال ال ترى الش

ّسم بال الذي) فؤاد(بخالف ذلك سلوك ابنھا و ،عائلتھا  في )غنیة(جارتھم حیث تقع ع ادخیت

ذیلھ) عليّ (یقاسمھ صدیقھ كما ، بالمقابلوتحبل منھ، وتلد صبیّا ینكره حبالھ      فتقع أخت ،الرّ

ا ، فریسة لھ دون علمھ) فؤاد( فھي ابنة خالتھ التي تجمع خیوط األحداث، وتكشف ) وسام(أمّ

ّھا وقعت فرالمستور أل ھا لم تكن تعلم أن ّ ضاعة ن وباالستناد إلى ، )فؤاد ( یسة ألخیھا من الرّ

بقة االجتماعیّةذلك تظھر  ّ أبعادا مختلفة ھذه المسرحیّة فتأخذ سلوكیّاتھا  التي تعبّر عن الط

  .اجتماعیّة وأخالقیّة وسیاسیّة

ا         الشخصیّة المحوریّة في شخص سم معالم ترفت) البئر المھجورة(في مسرحیّتھ أمّ

جل الذي یعیشال ھ في حواره معوالمستقبل  الحاضر رّ ّصل عنده الماضي، أمّ الحاضر ب ویت

ّحین حیث  ،والده وأخیھ حواره معفي  في ھذه البئر قتلھما المستعمر ورماھما مع بعض الفال

                                                
، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا  1صابر الحباشة، ط : غوفمان، ترـ فیلیب بالنشیھ، التداولیة من أوستین إلى  1

 .196، ص2007
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د ذلكالمھجورة، ی جل، فیختلط علیھ األمر، ھل ھو  تجسّ في حلم أو في أمام عیني ھذا الرّ

ادمة التي تزیده تشبّثا بمسقط  اریخیة الصّ ّ ھایة إلى معرفة الحقیقة الت ّ یقظة؟ لیخلص في الن

  .رأسھ بعدما كان ینوي الھجرة من ھذه القریة

جل محوریّة من البدایة، و        مة تنتقل معھا األحداث في  ألنّ تظھر شخصیّة الرّ ّ لھا مقد

راع الدرا   :  تزداد حیرتھفیخاطبھ صوت أخیھ المختفي  مي، إذتمھید یربط الصّ

را لبّد محیّاك: 1الصوت  ّ ني أتیت ألحادثك، وأواسیك بعدما الحظت علیك تكد ّ قني إن ّ   .صد

جل"   ّي: الرّ   .ابرز إليّ ..ال أراك، كیف تواسیني وأنت مختف عن

وت    .أنا قریب منك یا أخي: 1الصّ

جل ّب واقفا: (الرّ ؟ھل أنت من  من أنت؟) یتوث ّ وت اإلنس أم من الجن           .أنا من اإلنس :1الصّ

جل   1"؟أین أنت؟ أنت في السماء أم في األرض) بعدما أعیاه البحث : ( الرّ

جل بسماعھ صوت أبیھ ّكل حتى تزداد حیرة الرّ ّ الحوار على ھذا الش   :یستمر

وت "    لماذا أنت مرتبك ھكذا؟: 2الصّ

جل لھل أنت صوت ثان؟ ) بانكماش : ( الرّ ّ وت األو   ؟..ھھ..أنت لست الصّ

وت    .أجل: 2الصّ

جل ّك لست وحدك في ھذا المكان: الرّ ّى توھمني بأن ّك تجید تقلید األصوات حت   .ال ریب أن

وت  ا : 2الصّ ني أنا والدك؟ أمّ ّ د یا بني من أن ّ ل فصوت أخیك تأك ّ وت األو د(الصّ   .2")محمّ

ریقة الحواریّة و         ّ بظاللھا على باقي الشخصیّات الشخصیّة المحوریّة  تلقيبھذه الط

ّي على لسان ھذه الشخصیّةتإلى ھدفین، سرد األفكار التي  المسرحیّة صلتل   نقلھا إلى المتلق

رة في الشخصیّات المو ّ ورجعلھا شخصیّة محوریّة مؤث ّ اني الد ّ   الجدید  حیطة بھا، والھدف الث

وایة أو المسرحیّة صار یطلق على ا" للشخصیّة المحوریّة حیث لشخصیّة الرئیسیّة في الرّ

ّ معناه واستعماالتھ تغیّرت خالل تاریخھ  انویّة، وبذلك نرى أن ّ في مقابل الشخصیّات الث

  .3"یئافصار یضیق شیئا فش
                                                

 .150ص ، 1984، دار البعث، قسنطینة، الجزائر، 1ط البئر المھجورة ، ـ  أحمد بودشیشة، 1

 .154، ص نفسھـ المصدر  2

 .86عز الدین بونیت، الشخصیة في المسرح المغربي بنیات وتجلیات، صـ  3
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ابق في مشھد واحدا ختصریُ وبذلك         ھ العجوز،  لحوار السّ جل وأمّ    لیصبحبین الرّ

حھ ھذ   : ا المقطعحلما مزعجا مثلما یوضّ

  .لم یأتنا أحد یا ولدي، لقد كنت نائما) باستغراب: (العجوز"

جل ق: (الرّ ّ ّن فیمن حوالیـھ ( أووه، ..كنت نائما) غیر مصد   ، لكـن أین البئـر؟ البئـر)یتمعـ

  .المھجورة، لقد كانت ھنا، ھنا

ا؟..رأیت البئر ھنا: العجوز ّ   .كوخنا ھذا. رأیتھا في الكوخ..ھل رأیتھا حق

جل دا: (الرّ ّ ّة التي تحاذیھا، وكان أبي ..رأیتھا..أجل) مؤك وباألمارة كنت أجلس على التل

ّم   .1"اني ، لقد استفسرا ني عنك یا أميوأخي یكل

المرحلة ما تأتي لفعل الدرامي بطریقة تترك القارئ ینتظر الحلّ، ا یضبطبعد أن و       

لة في سرد العجوز ـ البنھا ـ ّ ت بھا القریة قبل األخیرة المتمث      .المرحلة التاریخیّة التي مرّ

ّ  لذلك        ل المسرحي العمفیھ عناصر ھذا المشھد واحدا من العناصر التي تتكامل یعد

إمكانات الشخصیّة المراد تجسیدھا، أو تشخیصھا على "إلظھار الفعل الدرامي ویضبط

ّحو المناسب لھا، أو الذي تحتملھ لتظھر لنا شخصیّة مسر   حیّة تمتع وتقنع في آن واحدالن

ّ الكاتب المسرحي  2"تند في أساسھا إلى النصّ المسرحيوھي جھود تس  یبنيبعد أن ألن

د ، أو یقف موقفا وسطا بین االثنین اأو یقسو علیھ ایتعاطف معھ"شخصیّاتھ ّ وأحیانا تتمر

  .3"لشخصیّة وتقوده إلى االھتمام بھاعلیھ ا

ریقة التي تظھرھا  ةفكرالعن  معبّرة الشخصیّة إلى جعل يعسّ ال وتحقیقا لذلك یتمّ         ّ بالط

ة في حمل ّ ّعبیر عنھا  ھاحر بل لما لھا من أثر على  ،براز حادثة لذاتھاإللیست  رسالةكوالت

فس اإلنسانیّة ّ فسیّة واالجتماعیّة، 4الن ّ ویدرك القارئ أو المشاھد ، فتبدو واضحة الجوانب الن

  .كیفیّة بنائھاویعرف ، معالم تشكیلھا 

                                                
 .168مسرحیة البئر المھجورة، ص ـ أحمد بودشیشة،  1
 ـ اأبو الحسن عبد الحمید سالم، الممثل وفلسفة المعامل المسرحیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، مصر 2

 .186، ص2004
دار الوفاء لدنیا ، 1ط،  الشخصیّة الثانویة ودورھا في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، ـ  محمد علي سالمة  3

 . 14ص، 2007، مصر، اإلسكندریة، الطباعة والنشر
ّ الدین إسماعیل: ینظرـ   4   .31ص، قضایا اإلنسان في األدب المسرحي المعاصر، عز



40 
 

ة الثانویّة وكیفیّة إسهامها في البناء المسرحي 2   ـ بناء الشخصیّ

ل الشخصیّات داخل البناء المسرحي الدرامي م        ّ ّف، تبعث تمث ات وعالمات توق ّ حط

لموقف، واالستمراریة في سیر الحدث لیكتمل البناء الدرامي وعلى أساسھا اعلى مراجعة 

الم المختلفة لتحریك ھذه الشخصیّات، فبالقدر الذي یكون اھتمامھ یستطیع الكاتب رسم المع

ئیسیة داخل عملھ یفرض علیھ الموقف اھتماما مشابھا بنوع آخر من  ّ بالشخصیات الر

 ّ ة أقلّ تعقیدا وعمقا من الشخصیّا"الشخصیّات ھي الشخصیّات الثانویّة التي تعد ت بصفة عامّ

ئیسیة و ترسم على نحو سطحي ّ   .1"الر

ا على الشخصیّة الرئیسیّة تظھر الصورة مغایرة         ّ ونظرا لالھتمام الذي یبدو مركز

ئیس ّ ّف على الشخصیّة الر ّجربة المطروحة تتوق ّ الت وتترك الثانویّة  ،یّةللشخصیّة الثانویّة ألن

تنھض الشخصیّات الثانویّة بأدوار محدودة إذا ما قورنت بأدوار الشخصیّات "جانبا حیث

ئی ّ ور الذي تقوم بھ ال ،2"سیّةالر ّ ا على كونھا رئیسیّة  شخصیّةومع ما للد ھ لیس مقیاسا عامّ ّ فإن

أث ّ د المكانة بقدرة الت ّ ھأو ثانویّة، إذ تتحد ّ د ل وجودال  یر فیما بین ھذه الشخصیّات ألن ّ معیار یحد

؟ رئیسیّة الشخصیّة أو عدم رئیسیّتھا، فھل بكثرة ترداد الشخصیّة وغزارة تواترھا ف ي النصّ

رھا بغیرھاأم بأھمیة عالقاتھا وتأ ّ   .3ثیرھا في غیرھا وتأث

ّ تصویر الشخصیّة المسرحیّة عموما والثانویّة         ھ ھ الوظیفيلھ ھدف خصوصاإن ّ  ألن

ّعب"یحتاج اس العادیّینفي معظم األحیان إلى ھذه الشخصیّات للت ّ  .4"یر عن وجھة نظر الن

م  فيووظیفتھ  ،الدرامي ا في البناءھإلى ذلك تأثیر یضاف ھا المتمّ ّ ّ للمسرحیّة ألن البناء العام

ور ّ ئیسیّة نحو اكتمال الد ّ م الشخصیّة الر ّ ّھا تشارك ،الجانبي لسیر الحدث وتقد ّ " كما أن في نمو

    .5"معناه واإلسھام في تصویر الحدث الحدث القصصي، و بلورة

                                                
ر - 1   .57، ص 2010دار األمان، الرباط، ، 1، ط)تقنیات و مفاھیم(دي محمد بوعزة ، تحلیل النص السّ
  .57المرجع نفسھ، ص - 2
  القاھرة الجدیدة لنجیب محفوظ، الجامعة اإلسالمیة، غزة سیمیائیة الشخصیات في، جھاد یوسف العرجا: ینظر - 3

  .29، ص  2002فلسطین ،
 18علي أحمد محمود، سلسلة عالم المعرفة، العدد: ، ترالكومیدیا والتراجیدیا، مولوش میرنست وكلیفورد لیتش - 4

 .190، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، ص1979یونیو
ة الجزائریة المعاصرة، مكتبة األسد الوطنیة، منشورات اتحاد الكتاب  - 5 ر البنیة الفنیة في القصّ ّ شریبط أحمد شریبط، تطو

 .32ص،  1998، العرب ، دمشق
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ّ لھا وظیفة داخل البناء الدراميو ّھا  كما أن تبلور الحدث                                    "فحضورھا أكثر من ضرورة ألن

        .1"توضیح مواقف الشخصیّة المحوریّةتسھم في انفتاح العقدة و و

ّ حصر الشخصیّة و        رئیسیّة كانت أو ثانویّة في مجال للحركة ال تحید عنھ ھو یعد

ّ ل اوتفاعل الحبكة بشكل محكم مثار في توالي األحداثواألداء الحواري   ةلجدل ومحط

ّھا، الھتمامل ك وحدھا في النصّ "بحكم أن تتعامل وتتفاعل مع شخصیّات أخرى بل ، ال تتحرّ

ّوازن بین الشخصیّات ال أل ّ التناقض والت ّ أن یوضعا في االعتبار دائمان       .2"بد

عة  ّ ّل لشخصیّات مسرحیّات أحمد بودشیشة المختلفة ال یجدھا كثیرة ومتنو ّ المحل إن

لذلك تبدو في  ،االجتماعي الذي ینطلق منھ الكاتبلبساطة الفكرة المعالجة وعالقتھا بالجانب 

ّصنیف من محوریة إلى ثانویة، والغالب واضحة ا ّركیز والتحلیل وغوص في بشيء من لت الت

ّعبة(یّات یظھر ذلك، فمسرحیّة ھذه الشخص أدوار التي بدت فیھا الشخصیّات المحوریّة  )الل

ئیسیة ظاھرة للعیان قابلتھا شخصیّات ثانویّة، ف ّ تبدو ثانویّة  )مبروك(ابنة  )قمیر(أو الر

مة لوالدھا وتسبالنسبة إلى المش ّھ، فھي مدعّ ببیة الذي ھد كل ھم في بناء شخصیّتة وفق مبدأ السّ

عم الذي تقوم علیھ  ّ المسرحیّة، فلوال وجودھا لما كانت العالقة بینھ وبین صدیقھ المھدي الط

ّصف ھذه الشخصیّاتینطلق منھ الكاتب لسیر األ ع "في مجموعھا  حداث، وبذلك تت ّ بالتنو

فقة في میولھا و ّ یة من شخصیّات مت ّ راع، إذ ال سبیل إلى تألیف مسرحیة فن فاعل والصّ ّ بالت

ّحظة األولى التي جمعتھ بصدیقھ  ،3"و من شخصیّات غیر متفاعلةوأفكارھا وغایاتھا أ فالل

مة لھا ثانویّة فاعلة في بدایة الحدثلتكون )رقمی(لھا ارتباط بابنتھ  )المھدي( ویظھر ، ومدعّ

  :ذلك في ھذا الجانب من الحوار

ّ مقصدهناظر (كیف عرفت؟ : مبروك"     أأنت على صواب) إلى المعطف فیما قد استشف

ـ ّ ّھ معطف .... إن   .ابنتي إن

ھا : المھدي  ّ   ؟ العزیزة األثیرة عندك ،ألیس كذلكیبدو لي أن

ّھا وحیدتي  :مبروك  ة عینيبلى ،إن ّ   .4"وقر
                                                

ة الجزائریة المعاصرةـ  1 ر البنیة الفنیة في القصّ ّ   .178، ص شریبط أحمد شریبط، تطو
باعة و النشر و التوزیع ،القاھرة ،  2 ّ  .26، ص2001ـ نبیل راغب، آفاق المسرح، دار غریب للط
یفي ،شخصیة األدب العربي، ط  3  . 146ص، 1977، دار القلم ،الكویت ، 2ـ إسماعیل الصّ
 .10شیشة، مسرحیة اللعبة، صـ  أحمد بود  4
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ّ لكلّ واحد منھما  توحي بدایة ھذا الحوار بمبدأ السببیّةكما         المذكور آنفا، وھو أن

ا  ّھ سوف یحدث شيء ما مستقبال، أمّ شخصیّة بصفتھا  )قمیر(مقصدا من وراء ذلك، وأن

ّحظة الفارقة األولى في بدایة الحدث الدرامي ذات وج ود وحضور من ثانویّة تبدو في ھذه الل

یدة عن باقي الشخصیّات بذلك بع ،وذات استقاللیّة، ومن الناحیة التاریخیةالناحیّة النفسیّة 

ّ طریقھا "یكون فسي والتي من حقھا أن تستقلّ وأن تنمو وأن تشق ّ اریخي والن ّ لھا وجودھا الت

  .1"روفھا وأرضھا وتاریخھا وعقیدتھاوفق طبیعة ظ

یافة ومحاولة التعرف على و        ّرحاب والضّ تستمرّ األحداث وفق ھذا المنوال في الت

  :)المھدي(و )قمیر(یغیّر مجرى األحداث في ھذا الجانب الحواري بین األسرة لیبرز حدث 

ابة للمھدي: (قمیر"  ّ ة لمغادرة المنزل) بابتسامة جذ ّ   .        أعتذر یا ضیفي الكریم، أنا مضطر

ّق : (المھدي ر واكتئابشبھ متعل ّ   )بھا، إذ بدا علیھ تكد

ّ لو بقیت معنا، فأنا لم أشبع منك.. أوه  )مستدركا....(إلى أین ؟    .العفو كنت أود

ویل على كتفھ...(أنا آسفة : قمیر ّ ّق حقیبة یدھا ذات الحزام الط لقد كنت مرتبطة  ،)افیما تعل

ة...معھ بموعد  ّ ة أن أكسر خاطره ،أكثر من مر ّ   .فخجلت ھذه المر

ّ األسف یا عزیزتي: المھدي ّى أنا آسف أشد ح لك بال، حت بأن ھذا البیت لن .... مبالغة أصرّ

  .یصبح لھ طعم إذا أنت غادرتھ

ّى تلتصق بھ فیما یكون ھو قد فقد تماما زمام نفس: (قمیر ه تدنو منھ حت ّ ھ إذ تطبع على خد

ة ّ بدا أن تقیم في نزل وأنت لك أخ أنت ستقیم عندنا ھذه األیّام، ال یعقل أ... ال تقلق  )قبلة حار

  .2"ز لدیكأخ عزی) تشیر إلى والدھا(

ف  غیّرلقد         في استغالل  )مبروك(ساعد والدھا  حیث، مجرى المسرحیّةھذا التصرّ

ّ  الموقف ّرك، وظن ّھ بواسطة ابنتھ  )المھدي(إلیقاعھ في الش ّق مبتغاه) قمیر(أن   سوف یحق

انویّة بما یحیط تبدو الشخصیّة الثلذلك  ،ء كلّ واحد منھما على ثروة اآلخرذلك في استیال

ر ّ ّھا شخصیّة محوریّة في بھا من ارتباط وتأثیر وتأث قولھا أو فعلھا  في باقي الشخصیّات كأن

ّھا  تمتصّ الضوء المشعّ من ذھن القارئ في حالة القراءة فتنعكس على شاشتھ الذھنیّة "ألن

ھ الشخصیّة  وء الذي تمتصّ ھني ھو بمثابة الضّ ّ كة، فاإلشعاع الذ ّ صورة تجسیدیّة متحر
                                                

ة ، الجزائر1ط،  ـ نصر الدین بن غنیسة ، في بعض قضایا الفكر واألدب  1   .140، ص  2002، ، دار األمّ
 .125ـ أ حمد بودشیشة، مسرحیة اللعبة، ص  2
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نھا من القفز خارج النصّ و ال المسرحیّة ّ لھ إلى طاقة تمك ّ ّجسید على الورق في النصّ فتحو ت

ّي   .1"في ذھن المتلق

ّ عن العالقة  تلشخصیّة والدھا لیس )قمیر(شخصیّة  طاعة إنّ         طاعة أبویّة معتادة تنم

ده القیم األخالقیّة والمجتمعیّة المتعا ّ رف علیھا في كلّ الفطریّة بین الوالد وابنتھ، أو ما تحد

ھا األداة التي یصل فیھا إلى ھدفھ بجعل  ،مجتمع ّ بل وفق مقتضیات العمل الدرامي، كأن

ّعبیرو، ادئھ وعاطفتھ جسرا إلى تحقیق ذلكمب بطریقة خفیّة غیر  المسرحیّة أن أفكارعن "للت

ف بح شخصیّاتھذه الأن  القارئ شعرلی  مباشرة      .2"تلقائیّةریّة و بطریقة طبیعیّة تتصرّ

ّ ھذا التجاذب بین الشخصیّتین المحوریّتین وتفاعل الشخصیّة الثانویّة مع كلّ ذلك  یظھر إن

ناقض بین المواقف حیث  ّ ناقض بین الشخصیّات دورا درامیّا في مضاعفة "الت ّ یلعب الت

   .3"ة في مجال المواجھة فیما بینھاحیویّتھا و خاصّ 

ا         ّعبة  الشخصیّة الثانویّةي فھ، )العطرة(شخصیّة أمّ تظھر في والثانیّة في مسرحیّة الل

اني من المسرحیّة ّ راع بین الش ،الفصل الث ئیسیّتین حیث تقف في وسط الصّ ّ خصیّتین الر

ّ أنّ  ،)قمیر(شأنھا شأن شخصیّة  )المھدي(و )مبروك( ابقة  إال عدم فاعلیتھا في األحداث السّ

ففي البدایة حینما یرید ، دفعا لما سیأتي من أحداث ولتعطي ،ظھر من بدایة المسرحیّةیال 

واج من  )المھدي( ّ ة الز ّ   :)العطرة(یمھّد لذلك بإقناع زوجتھ  )قمیر(رسم خط

، وما من وارث لھ سوى : المھدي" ّ ، أموالھ ال تحصى وال تعد ّ ّ صدیقي ھذا رجل ثري إن

  .ابنتھ الوحیدة الیتیمة

  .ت مقصدكلقد أدرك. لقد فھمت اآلن ..آ : العطرة 

  بورك فیك یا عزیزتي لقد أزحت عن كاھلي حمال ثقیال في الحقیقة كنت أظنّ  ..آه: المھدي

ّك ستثورین علي    ....و .... أن

  .و خیانتك، و حبّك لنفسك فقط.. لقد فھمت غدرك : العطرة

  ؟ما ھذا الكالم: المھدي
                                                

باعة و النشر، ط 1 ّ دة للنص، دار الوفاء لدنیا الط ّ  1ـ أبو الحسن عبد الحمید سالم، المخرج المسرحي و القراءة المتعد

  .   251، ص 2004اإلسكندریة ، مصر، 
  .146ـ إسماعیل الصیفي، شخصیة األدب العربي، ص   2
 .31ـ  نبیل راغب، آفاق المسرح، ص  3
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  .1"قة، لقد استولت علیك ھذه الفتاةقل الحقی: العطرة 

فتلقد         ّ ظ ُ  )المھدي( الثانیّة شخصیّةجعلھا تسایر الشخصیّة المحوریّة بشكل  و

غم دبیر على الرّ ّ ّخطیط والت اخلي الذي  فیشتركان في الت ّ راع الد عند ھذه یتفاعل من الصّ

 خاصّ یمكن الوقوف عنده عند بمظھرتظھر و، یعطي حیویّة للحدث حیث، الشخصیّة

ضوء ا یصدر عنھا من قول أو عمل یمكن تفسیره في كلّ م" ألنّ محاولة معرفة كیانھا 

  .2"المنطق الخاصّ لھذه الشخصیّة

ى  وباإلضافة إلى ذلك        ّ  ذه المرحلة الحرجة في حیاتھا وھيھ )العطرة(شخصیّة تتخط

ةإذ الغیرة  ّ ى أنوثتھا من أجل المال و توافق على الخط ّ   :في مثل ھذا الموقف تتحد

  )عیھوھي بین ذرا: (العطرة " 

ني خائفة  ّ ست خیفة من تلك الفتاة ....إن   .لقد توجّ

  عھدي بك شجاعة ،لماذا الخوف؟ : المھدي 

ني أغار : العطرة  ّ ّ بأن ّما خشیت..... إني لست خائفة على نفسي أو علیك ، أو قد تظن   بل إن

نیا شیئا ّ   . أن تبتلع مالنا نحن وتدعنا ال نملك من الد

ھا تأثیرات الغیرة بال شكّ : المھدي   ّ   .إن

ن: العطرة   ّ ّ أن ّ، ربما كنت قد استولت عليّ بعض الشيء، إال   .3"ي صحوت منھاكال

ر المھدي في استغباء لقد         ّ ل دوربأن یجعلھا أختھ، إقناعھا  ةحاولمزوجتھ وفك ّ  وتمث

فات غریبة فال لوم علیھاال فت تصرّ ّ من أجل تحقیق رغبتھ في  وذلك، مجنونة حتى إذا تصر

واج من  ّ   :مثلما یبیّنھ ھذا الموقف واالستیالء على أموال والدھا )قمیر(الز

ّع بالحریّة: المھدي"  الجنون ھو الذي یشفع لك إذا أخطأت، والمجنون فقط ھو الذي یتمت

  .المطلقة بارتكابھ األخطاء دون محاسب

ّعین :العطرة    ؟أال یوجد غیر ھذا المرض الل

ً فلم أجد غیره: ي المھد ّرت طویال   .لقد فك

  ؟ین أعیش؟ ھل أنتقل من ھذا البیتو أ: العطرة 

                                                
 .151اللعبة، صأحمد بودشیشة، مسرحیة ـ   1
  .146ـ إسماعیل الصیفي ، شخصیة األدب العربي، ص   2
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  ؟مجنونةھل أنت : المھدي 

  1"؟ھل أنا لست كذلك: العطرة 

تھ )المھدي(ھا القتراح بقبولو        ّ كت شخصیّة العطرة الثانویّة  والمساھمة في خط حرّ

اعد لھذا العمل الدرامي ّ الصّ راع، ویسیر في الخط ّ الصّ وھو  ،األحداث إلى األمام لیشتد

بباالنتقال إلى الحدث الذي بعده أو النّ  غم كون فی، تیجة المرتبطة بھذا السّ للمھدي ـ على الرّ

لشخصیّة المقابلة لھ في في نفس ا لحیل والمكائد والخطط ـ أثراواختراعھ  من ذكائھ

راع وھي شخصیّة مبروك عاء زوجتھ الجنون  ،الصّ ّ حیث یشكّ في أمره ویكتشف سرّ اد

ھي صفات و ،خطیب ابنتھ لیقتصّ أخباره )موریس(وتمثیلھا دور األخت بعد أن أرسل 

ّما  لشخصیّة فیھا دورا بارزا حیثا تشكیلومواھب یلعب  ّ كل بوضوح  تخیّل الشخصیّةتم

ھل أصبح من فات اءضفإ السّ   .2علیھا المواھب و الصّ

تیجة یتغیّر دورو        ّ ة زوجھا، الثانويّ ) العطرة(عند ھذه الن ّ  فبعد مشاركتھا في خط

كالمرأة عاطفة  يعائھا عدم االكتراث بالغیرة، ھاھوادّ  لتكتشف خداع  ھافي نفس تتحرّ

واج من مبروك وتصرّ و، زوجھا ّ ّعبةفي ا لتشاركعلى ذلك  تقبل بالز ّ ھذه و، لل تستمر

ئیسیة وفق سیر الحوار على )مبروك(الشخصیّة الثانویّة في مساعدة شخصیّة  ّ   لسانیھما الر

أبرز وظیفة تقوم " لیكون بناء الحبكة متوافقا، وكذا بناء الشخصیّة وفق ھذا المنظور لتكون 

وطریقھا ة البناء بھا ھذه الشخصیّة ھي تجسید معنى الحدث القصصي لذلك فھي صعب

  .3"محفوف بالمخاطر

ك        ّرا وتتحرّ راع الدرامي القائم إلى مؤش ة في الصّ ّھایة، أحداث القصّ ظھر في وتت الن

   :كما یظھره الموقف التالي) مبروك(حقیقة شخصیّة  )العطرة(اكتشاف شخصیّة 

  .لماذا ؟ أنت زوجتي منذ لیلة البارحة: مبروك" 

ّعین : العطرة    .خدعتني... خدعتني أیّھا الل

  .لن تخدعني مجنونة أبدا: مبروك 

  ؟أو قد فعلتھا یا نذل...  )كةتھتم(لذلك أنا ... كلب نجس ) تصفعھ: (العطرة 

                                                
 .158ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة اللعبة، ص  1
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  .1"ة في یدك وید زوجك المھدي الغبيلست أضحوك: مبروك 

تلعب الشخصیّة الثانویّة دورا بارزا بالنسبة إلى الشخصیّات المحوریّة ھكذا یمكن أن         

فمنھا ، اختالف أدوارھا حسبوتموقعھا داخل الفعل الدرامي ، فتساعدھا في سیر األحداث

ّھایة ات ینتھي  ،ما یسایر الشخصیّة المحوریّة إلى الن ّ ة من المحط ّ ّف عند محط ومنھا ما یتوق

ل الشخصیّة إلى نمط اجت"تماعي فیھا دورھا داخل منظور اج ّ ماعي یعبّر عن واقع فتتحو

  .2"و یعكس وعیا إیدیولوجیاطبقي 

ا          ّعبة(الشخصیّة الثانویّة الثالثة في مسرحیة أمّ خطیب  )موریس(ھي شخصیّة ف )الل

ل في الم تظھرف، في األصل )قمیر( ّ اني من الفصل األو ّ معرفة شخصیّة  حاولوتشھد الث

  .)مبروك(حكم عالقة المصاھرة بینھ و بین ب )المھدي(

جل الذي كان عندنا الیوملموریس ھل رأیت : مبروك "    ؟ ذلك الرّ

  ؟رما األم.. أجل : موریس 

ره فقط ألعرف إذا كنت ما: مبروك  ّ   ؟ما رأیك فیھ) صمت(زلت تتذك

  ).فاتحا یدیھ: (موریس 

ن فی ّ   .3"ھ رأیا، فأنا لم أمكث معھ طویاللم أكو

قطةیبدأ دور ھذه الشخصیّة و       ّ فتكون مساعدة في العمل الدرامي للشخصیّة  ،من ھذه الن

ّضحیة من أجل صھره وابنة على  تھقدرو، وطاعتھ العمیاءسلس ال بانقیادهالمحوریّة،  الت

في الحدث أوفي مساعدة الشخصیّة  )موریس(ھم شخصیّة بھذه الكیفیّة تسو، صھره

لـة بالمـال في ،المحوریّة ـي بخطیبتـھ من أجل أن تعـود إلیھ محمّ ھایـة بعد  حیث یضحّ ّ الن

  .زواجھا من المھدي

ّ م        ھي في  المشاھد القارئ أوع انقإظھار ھذه الشخصیّة بصفة إنسانیّة إل ةحاولإن

ط  أداة الحقیقة ر لھ یتنكّ  ،في القبول )موریس( )مبروك(للحبكة وللفعل الدرامي، فبعد أن یورّ

لھ مكان تنازلھ بعد ذلك ِ ب َ   .ویظھر لھ العرض الذي ق

اعة، لیتني ما قبلت.. یتني ما قبلت ل: موریس " ّي لم أشعر بفداحة الجرم إال السّ   .إن
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ّ ) بلوم: (مبروك  ّ إال وھل تحسبني فرحا مسرورا والمھدي یعانقھا؟ ولكن ما دفعني إلى المر

ّ منھ، أنا أرید أن أشتري سعاد ّ ثمنما ھو أمر   .تكما بأي

ا: موریس ّ ا جد ّ ّھ ثمن غال جد ّھ فادح لما وافقت. إن   .لو كنت أعرف أن

ثني لیس موریس وإنما: مبروك ّ ّ الذي یحد   .1..."لم تكن من قبل ضعیفا، كأن

بب كان         عف في شخصیّة لھذا السّ ینطلق منھ  امفتاح الثانویّة )موریس(ھذا الضّ

بعد وون الوسیلة واألداة في تنفیذھا، مؤامرتھ، فیكحبك خیوط لرسم خططھ و )مبروك(

  .في ھذا الموقف ھي الحالشحنھ عاطفیّا وإغرائھ بالمال یصبح طیّعا مثلما 

  .یبدو لي أنك نسیتني تماما: مبروك " 

  .لم أنسك... لم أنسك : موریس 

ّ باألخبار: مبروك    .2"إلي

 ّ اس في أذھانھم لھوعلیھ فإن ّ ر الذي یضعھ الن ّ ّوع من الشخصیّات یفرض علیھم التصو ذا الن

ّة یكون لھا في الحیاة شبیـھ حتى تبدو مقنعة " الواقع المعیـش لذلك  مقابلتھ في فإن الشخصیـ

   .3"نطلق علیھ باإلیھام بالواقع وھذا ما

ّظر إلى        ھا  )المغص(الشخصیّة الثانویّة في مسرحیّة  ھكذا یمكن الن ّ ة من على أن ّ محط

ات  ّ وجة التي محط ّ یة للعمل الدرامي وتمثلت في الز ّ ّحمة الفن المضمون المسرحي، أو الل

ألیف الم ّ ) ھو ـ ھي(سرحي، لتظھر شخصیّتان وھمیّتان ینطلق معھا الحوار إلى نقطة الت

ھایة   ّ ّف في حیاتھ، تأتي الن عوبات التي تواجھ المؤل اخلي في الصّ ّ راع الد وعند اشتداد الصّ

لة في شخصیّانتیجة لھذا السبب م ّ ل ومث ّ الكاتب ت ثانویّة جدیدة ـ مدیر المسرح والممث

  :كاآلتي وتفصیل ذلك 

ّف المحوریّة و یتسارع الحوار ّ بین شخصیّة المؤل وجة الثانویّة، فیطول ویمتد ّ شخصیّة الز

ّ تفاصیل الحیاة الزوجیّة ّف مھما، إلى أدق ّ لحیاة كلّ مؤل   لیُظھر لنا الكاتب الجانب االجتماعي

ّ من دفعھا ،انت مكانتھ العلمیّة والثقافیّةك   فما بالك إذا تزامـنت ،فھناك ضریبة اجتماعیّـة البد
                                                

 .144ة، صـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة اللعب  1
 .179، صالمصدر نفسھـ    2
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، 1، ط)دراسة أدبیة فنیة مسرحیة(ـ أحمد علي عطیة زلط، مدخل إلى علوم المسرح   3

  . 158، ص1999اإلسكندریة، مصر، 
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  .ثقافةمع امرأة ال تناسبھ فكرا و

ّھا كتب  حینما: (الزوجة"  د من أن ّ ز... تتأك ّ   ).بتقز

جال آه أنا مللت من) .. تمسك  رأسھا.... (كتب     ؟ھذه الكتب لیتك كنت مثل الرّ

ّف   ؟ھل  أنت ترینني أخالفھم... ثلھم أنا م :المؤل

ّ وفي أیدیھم أشیاء تف: الزوجة جال ال یأتون إلى بیوتھم إال  لكن... رح زوجاتھم وأوالدھم الرّ

ي التعسیا حس ّ    .1"رتاه على نفسي، وعلى حظ

ئیسیّة  من موقف إلى آخرالحوار ینتقل وبعد ذلك         ّ ّف(بین الشخصیّتین الر  )المؤل

وجة(والثانویّة  ّ ّما أراد ) الز ّزمة التي تفصل ھذه المواقف، فكل أن یرتاح  )المؤلف(وفق الال

فاصیل ا ّ ّ الت ل في أدق ّ لحیاتیّة التي تربط بین أو یطلب العشاء إال ووجد طلبا جدیدا یتمث

وجین ّ   :الز

  .لیتك كنت مثل األزواج: الزوجة "

ني مغایر لھم: المؤلف  ّ   . ال أعتقد أن

ّ ذلك:  الزوجة   .ال أظن

ّى أصبح مثلھم:  المؤلف   ؟كیف تریدینني حت

ّ ..إنھم یھتمّون بأذواق زوجاتھم : الزوجة    و أنت ال ... و یشاركون في اقتناء ما یروق لھن

  . فغضبت مني.. ھا أنذا أشاركك : المؤلف 

م عليّ : الزوجة  ّ   . ألنك تتھك

  ماذا أصنع لتصدیقي ؟: المؤلف 

  )تخرج(أختبر ذلك س... طیّب : الزوجة 

      2"...أرجوك ... العشاء ) یخاطبھا و ھي خارجا : ( المؤلف 

ریقة تسیر أحداث المسرحیّة وب        ّ وجة شخصیّة ظھرتحیث  ،متوازنةھذه الط ّ الثانویّة  الز

ة والھجوم ّ ورة على  ،في موقف القو ّ  )المؤلف(شخصیّة دون أن تبدو عالمات الغضب أو الث

بیعة اإلنسانیّةمع ما یعكس ذلك في  ّ أو ما یجب أن  عن فكرة المسرحیّة معبّرة تبدوو ،الط

                                                
  الجزائر  14آمال، العدد  المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، مجلةـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المغص،  1

  .12ص، 1985
 .26ـ  المصدر نفسھ، ص  2
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قافیة والفكریّةتكون علیھ مثل ھذه الشخصیّة في موقف ّ ّھا  ھا ومكانتھا الث ـل نماذج " ألن ّ تمث

ـدة ولیست نماذج بسیطةإنسا ّ ّعقید ھو ،نیّـة معق یمنحھا القدرة على اجتذاب الذي  وھذا الت

وج  ینتھي الفصلل ،1"القارئ ّ ل بینھما بعصبیّة الز ّ ّف(األو وجة(فتخاف ، )المؤل ّ وتتراجع  )الز

ل فيمن الكاتب لنقل المشھد إلى موقف آخر،  لفتةوھي  ،قلیال ّ ألیف وقت یتمث ّ ودخول  الت

  :شخصیّات ثانویّة أخرى على الخط ّ 

ة: الزوجة "    .أنصحك أن تعمل في المھن الحرّ

ةالمھ: المؤلف  ّ   ؟ن الحر

ما رأیك في مھنة كاتب عمومي، فھو الذي یقوم بتحریر العرائض والشكاوى : الزوجة 

اس  ّ ا .. للن ّ باب ..كلّ عریضة أو شكوى بمبلغ محترم جد ّ اس علیك كالذ ّ   .و سیتھافت الن

  . أرید العشاء.. أرید العشاء .. أرید العشاء .. اسمعي : المؤلف 

وجة  ّ ّظرة الحاقدة فتھرول خفلم تطق .. یبحلق في الز وھي ... ارجة الوقوف تجاه ھذه الن

  .2"حاضر.حاضر : تقول

ّ دورو        غـم مـن أن ّ وجة(على الر ّ ّفل(مثبّط  )الـز ّھ من ناحیّة ، أخالقیّـةكقیمة ) لمؤل ّ أن إال

ّ ما یشغل بالھ  البناء الدراميّ ضروريّ الستمرار نتھاء من تألیف االھو الحدث ألن

ل  ،المسرحیّة ّ ا العقبات الموضوعة في طریقھ فتمث المعاناة التي یحیاھا داخل مجتمع ماديّ أمّ

ّي ر العمل األدبي والفن ّ یةالمكانة و ویقیس األمور بالمال ،ال یقد ّ   .على شاكلة ھذه المرأة الماد

الث  تظھرو        ّ وجة في الفصل الث ّ  مسرحیّتھ ألیفتبعد أن یبدأ في لحظة حرجة الز

ّ تبدأ من نومھا وتستیقظ إذ لیال  ھاصشخو ةخاطبمو لباتفي عد ّ    ةمختلفال ئقاوالعوضع و ھاط

فلة وإسكاتھا ومواعید إرضاعھارعایة افي طریقة منھا مقاسمتھا  ّ ا یسبّب لھ معاناة  ،لط ممّ

ّھ ال یفلح  ،إرضاعھااإلمساك بزجاجة الحلیب و تھحاولم ة فيكبیر   زجاجة التسقط ولكن

ّل وتختلط سطورھا ،على أوراق المسرحیّة یبدأ في لملمتھا لمع بعضھا البعض،  فتتبل

  . ومحاولة إنقاذ ما یمكن إنقاذه

ھ بساطة المشھد وبالنظر إلى         ّ ر یبدوفإن ّ ة في مثل  امؤث اس، وبخاصّ ّ   ویحدث في حیاة الن

                                                
 . 56، ص)تقنیات و مفاھیم ( ـ محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي   1
 .29ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المغص، ص  2
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ّ  التي نصادفھا في حیاتنا الیومیّةھذه األسرة  مرة "تأكید على أن ّ اإلجمالیّـة الشخصیّـة ھي الث

ي و لكیان ّ     .1"یھ بیئتھللمؤثرات التي تفرضھا علاإلنسان الماد

ل وھلة أن  )المغص(إن المتتبّع لشخصیّات مسرحیّة         ّ وجة(یبدو لھ ألو ّ ي )الز ّ    تؤد

ّ الحقیقة ال تكمن في طول أو قصر  ،یال في األحداث أو في طول الحواردورا طو ّ أن إال

ور، بل في الفاع ّ یھا ھذه الشخصیّةالد ّ ّ تنتقل شخصیّة ، لیّة التي تؤد ّف(ثم إلى محاورة ) المؤل

ھ یراھاشخصیّات مسرحیّتھ  ّ ّوم كأن بعد أن یسرق وقتا وجیزا و ،بعد أن تخلد زوجتھ إلى الن

بع ّ ّل إلى المكتب إلتمام الفصل األخیر من مسرحیّتھ التي تنتظر الط   .لیتسل

اني من المسرحیّة، حیّزا لقد شغلت ھاتان الشخصیّتان         ّ ل حیث في الفصل الث ّ تمث

ّف أثناء مرحلة الكتابة ّ بھا المؤل ألیف ومرحلة المخاض التي یمر ّ   .دورھما في إبراز كیفیّة الت

ّف(كما بیّنت المسرحیّة وقوع شخصیّة د شخ)المؤل ّ  یتيصفي صراع من نوع خاصّ ھو تمر

، وھو إجبارھما فرضھ علیھماأن یي أراد قبالن المصیر المحتوم الذتفال ، مسرحیّتھ علیھ

ان ف ،على العیش مع بعضھما البعض ّ ّى  ،فصل بینھما بأيّ طریقةال ویطلبانیحتج یعیش حت

ریقة التي تعجبھكلّ واحد منھما  ّ   .حیاتھ بالط

ّف(لذلك عكس صراع شخصیّة و        اة ن ما في الحیین الثانویّتین الشخصیّتیھاتمع ) المؤل

لى فكرة المسرحیة أو الھدف الذي یرید صاحبھا الوصول إلیھ  ر عتعبیوتشابھ، كمن واقعیّة 

ّ أيّ موقف ت بقیت كما ھي ولمالشخصیّة إذا  ألنّ  ّ فیھ توضع تغیّر فإن یكون موقفا غیر حقیقي

  .ورفضھ واستیقاظ زوجتھالشخصیّتین بصراخھ مع راعھ ینتھي صل ، 2وال واقعي

ابع         ّ ا في الفصل الر فتظھر شخصیّات ثانویّة لھا ارتباط وثیق بما سبق من أحداث أمّ

اخلي والخارجي لل ّ راع الد ئیسیّةیعتبر نتیجة لھذا الصّ ّ دتھ  شخصیّة الر       شخصیّة جسّ

فـون عمـوما لـذي یعانیـھا ة بصورة الواقع اإلداري المریـرالثانویّ  )المسرح مدیر( ّ  من المؤل

 ّ ره ینكرالذي  ،من أمثال ھذا المدیر ھمسرقة أعمال منأو ، ـطبیروقراطیّـة وانتظار وتسل ّ  تذك

ّف(مع أن ،یوھمھ بأنھ لم یلتق بھ سابقاو ــم لھ )المؤل ّ  ھذا غریباویبدو  نصّ المسرحیّة، قد سل

ّ أنّ  ،واقعیّةمن الناحیّة ال اس ناذھفي أ ارتسمتبدو طبیعیّة لما   الفكرة إال ّ عن اإلدارة  الن

ّ تداولھ كقیمة المسؤولیو   .اجتماعیة سلبیّة، وھي البیروقراطیّةن، وكذا فیما تم
                                                

 .123ت، ص/د، القاھرة، للطباعة مؤسسة فرانكالین، ط/دریني خشبة، د: تر، ـ الجوس إیجري، فن كتابة المسرحیة  1
 .144المرجع نفسھ،  ص: ینظرـ    2
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ّي أنت لست غریبا: المدیر"    .اسمي: المؤلف     ؟عن

ّ : المدیر ّى عن منصبي ھذا.. ال تلفظھ ... كال ّ سأتخل رك و إال ّ   . سأتذك

ة واحدة فقط ... أنت تظلم نفسك : المؤلف  ّ مرّ   ..أنت لم ترني إال

رك سأتذ: المدیر  ّ ا .. ك ّ ّ ذاكرتي قویّة جد ّرت .. آه ) فترة(إن جل .. تذك ّرت أكید أنت الرّ تذك

  .1")المفشوشة(رة لي عجلة السیاّ  الذي أصلح

ّ نھایة العمل المسرحيّ وھا حاسمة ونثانویّة لك )المدیر(شخصیّة  تعدّ و          رتبط بھاتألن

ّق تیجةب فیما یتعل ّ لة في ةمورسالم الن ّ ّ  ذا المجھودسرقة ھ ممث رقاتألن د السّ ّ منھا ما  ،تتعد

قات ومنھا ما ھو صریح مثل فعل ھذا المدیر ّ   .قابلھ من معو

ة التي تظھر بالمقابل و       ّ انویة وتختلف حسب طبیعة دورھا والمحط ّ ع الشخصیّات الث ّ تتنو

 بناءم الزتو تدفع باألحداث نحو األمام،الدرامي، إذ  عملالفي  بھا تظھربالكیفیّة التي وفیھا 

ئیسیّة مافی ساعدتو، الحدث من البدایة إلى اكتمالھ ّ ّ الشخصیّة الر ر ونمو ّ   .لھ تأثیر في تطو

ّاش(ففي مسرحیّة    األحداث بین االجتماعیّة والعالئقیّة بین الناستتشابك  )یاقوت والخف

ّ سیرورة  بید. الجانب الثوري في عالقتھ بفترة استعماریة معیّنةعن وتعبّر  الحدث أن

ئیسيّ في كلّ ذلك ترتبط بشخصیّة  ّ ّ  ،ھا األحداث وتنتھي عندھاتبدأ ب التي )یاقوت(الر ثم

ج الشخصیّات  یتھا التتدرّ ئیسیّة دورھا وتأثیرھا في الشخصیّ وثانویّة األخرى حسب أھمّ ّ ة الر

ّ األحداث ل درعا واقیّا لھاا ،قویّةال )زعرة(شخصیّة مثل  ،أوفي نمو ّ ّصل و، لتي تشك ھا بتت

ّھامن بدایة األحداث  ة مرضھا كما تقول ،أختھا ألن ّ   :وھي التي وقفت إلى جانبھا طوال مد

بر و" ّ بالن یحصل االطمئنان إال بالصّ   .ما صبرك إال

ّ ھذا القيءلو .. لو .. ماذا سیحصل لي لو ) یعاودھا الخوف: (یاقوت  ھذه و تبیّن فیما بعد أن

ّ عالمتي مرض ع وخة لیستا إال ّ   ضال ابتلیت بھ وأنا ال أدري؟       الد

  .     ھذا لیأس و قنوط وهللا إنّ ) مبحلقة فیھا باستیاء: (زعرة 

لو كان األمر یتعلق بي أنا ..، لو كان )تجھش بالبكاء. (لیس ھو بیأس یا أختي ..كالّ : یاقوت

  .2")یغالبھا البكاء فتنخرط فیھ ( ي، أما وقد خرج من ید)تمسح دموعھا(وحدي لھان، 

                                                
 .79ص، ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المغص  1
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ورتبقى ھذه الشخصیة الثانویّة في ھذا او ّ ر ،لد ّ الحدث من رحلة إلى أخرى في  ویتطو

بین حقیقة نسبة ولدھا فاتح إلى والده أو إلى اخليّ بین حقیقة المرض والوحم، وصراع د

  ).الجایح(خصیّة الثانویّة األخرى شخصیّة الش

ا         ّھا ،أیضاثانویّة ف )الجایح(شخصیّةأمّ في ھذه المسرحیّة  معیّنادورا  لعبت ألن

ّ في نھایة المسرحیّةوارتبطت بھ األحداث من البدایة و ھ، لم یظھر إال ّ بب الذي ینطلق  كأن السّ

 وبقاء، وھروب الخونة مع المستعمر ،حدوث تقتیل في القریة الذي یصفمنھ الحدث 

عاوإلى القریة ) الجایح(عودة في  محصورة آثارھم ّ ابن ) فاتح( نسب ھذا الشابّ  ئھاد

  .منھم جمیعا االنتقام قصد )یاقوت(

ّھا شخصیّة  ل القوى المعارضة في النصّ القصصي، و تقف في طریق الشخصیّة "إن ّ تمث

ئیسیّة أو الشخصیّة المساعدة،  ّ الة على وھي  ،1"و تحاول قدر جھدھا عرقلة مساعیھاالر ّ فع

غم من ظھورھا في نھایة المسرحیّة ھا لیست فاعل ،الرّ ّ ة في الحوار مع شخصیّات ألن

وفیما یلي  ،صیّاتبین مختلف ھذه الشخ حضورھا المعنوي أثناء مجریاتھ المسرحیّة، بل في

ّھائي مع    :یلخصّ ذلكالذي  )یاقوت(موقفھ الن

دة وقد بدأت ترتعش : ( یاقوت" ّ بابة مھد ّ أصبع السّ   .أنصحك بالخروج فورا) تھز

  ؟ھذا الحقیر وھو ضیفكمتك من كوخك أتطردین ابن عمو: الجایح

  .أنت لست ابن عمومتي ،أنا ال أعرفك: یاقوت

ن..انظري إليّ  :الجایح ّ ّ جیّداتمع ز..ي في ّ ھت لقد شُ ...ي ناظرك في خلقتيرك ّ فال لوم  ،بسببكو

ّ الیوم   .علي

جال: یاقوت   .إن لم تخرج نادیت الرّ

جال) في شبھ سخریة: (الجایح   2"أھؤالء رجال یا یاقوت؟ !!الرّ

 ّ عي، بل یرید االنتقإن ّ ام من ھذه القریة التي طردتھ ابتزازه لیاقوت لیس حبّا فیھا كما ید

ھ تعاون مع الخونةوح ّ راع من مخرجلذلك  ،اولت قتلھ ألن ناقض والصّ ّ ّ لھذا الت   .البد

ّ باقي الشخصیّات الثانویّة فوبالعودة إلى         ّ ، محدودظھورھا إن ھ یساعد على نمو ّ لكن

ر الشخصیّات المختلفة كشخصیّة األحداث وتط ّ ّذین  )نزیھة(و )فاتح(و یكونان سببا في الل
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ّ  )الجایح(اكتشاف  في  واألمل الذي تنتظره القریة مختصرا المستقبلـالن في القریة وھما یمث

ّن روابط زواجھما   .تینالعائل الذي یمت

ا شخصیّة  ة  )برنیّة(أمّ ّ مة لألحداث ودافعة لھا )الجایح(جد ّ ة ، فتظھر في البدایة كمقد وبخاصّ

ّھایة وقد  ،حیث تشخص لھا مرضھا في البدایة بالوحم) یاقوت(شخصیّة  وتظھر في الن

ّرت لھ الغطاء للعودة إل وبخالف ، ومساعدتھ على االنتقام ،ى القریةاحتضنت حفیدھا ووف

عید(شخصیّة ذلك تبدو  ل  )السّ ّ   .الشخصیّة المحوریّة على االكتمال عدلمساحاسمة حیث تتدخ

ع في الشخصیّات الثانویّة في ھذه المسرحیة         ّ لعمل المسرحي ضفي على ایھذا التنو

یة ّ ھ  ،قیمة فن ّ ّ من تباین الشخصیّات تماما كالفرقة الموسیقیّة كلّ آلة فیھا صوتھا غیر "ألن البد

ّ صوت اآلالت جمیعا ا   .1"موسیقیّا متكامال معا یعطي نسیجاوألخرى، و لكن

د  لكنّ         ّ واحدة دورھا في بناء لكلّ  أعطى )المخفر(الثانویّة في مسرحیّة ات الشخصیّ تعد

ة التي وضع ّ ّسبة إلى الشخصیّة األكثر ف ،داخل المسرحیّةفیھا  تاألحداث، حسب المحط بالن

ادق(حماة ) طاطا(شخصیة  نجدفي الشخصیّة المحوریّة  تأثیرا ّ زوجتھ الرّ ) الصّ إذ ئیسیة وأم

ل ّ افع األساسي لتحریك األحداث تمث ّ ّجاھھ إلىو، إلى الشارع خروجھبب سوھي  ،الد  ات

لذلك كان  ،ه زوجتھوذلك بكثرة تحریضھ على القیّام بواجبھ كزوج تجا، المقھى فالمخفر

وجة التيدو ّ حھ ھذا الموقفكعامل مساعد  تظھر رھا أكثر من دور الز   :فیما یوضّ

ادق" ف:  الصّ ّ ّ األوجاع قد توق   ؟ت ،لم أنت ملحاح ھكذا یا حماتيإنھا تقول إن

  .لن أترك ابنتي تموت أمام نظري:  طاطا

ادق   وھل أرضى لزوجتي الھالك ؟: الصّ

جال ـ قاسیّة مثل الصّخر، لو كنت أنت الذي یكابد ھذه اآلالم لكان : طاطا ّ قلوبكم ـ أنتم الرّ إن

  .رأیك مخالفا تماما

ادق    ماذا یمكنني أن أفعل حتى ترضي؟و: الصّ

 بل ،ھا ھا ھا، ال تحاول أن تخدعني، ال أحبّ أن ترضیني أنا)تقھقھ في سخریّة(ال : اطاط

ّم ھناك ّم من حین إلى آخرترمق ابنتھا التي ( ارض زوجتك تلك التي تتأل اخرج وافعل  ،)تتأل

  .                       جال، اذھب إلى المقھى كما قلت لكالرّ شیئا كما یفعل 
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ادق ّ لمقاومة وھمیةیتھیّأ للخروج برباطة جأش وعزیمة كم: (الصّ ھ یستعد ّ   1"سأخرج)ا لو أن

ّحن تدفع بھ إلى مصیر م        جن والمعاناةبھذه الكیفیّة وھذا الش ل في السّ ّ   .جھول یتمث

ّ طاطا وابنتھا یاسمینبمقارنة الشخصیّتین الثانوو ھا فاعلة تظھر  ،یّتین األم ّ األولى إیجابیّة ألن

ادقفي األحداث وفي ال ا یبدو  ،شخصیّة المحوریّة شخصیّة الصّ غم ممّ ا الثانیّة وعلى الرّ أمّ

ة ّھا شخصیّة مھمّ ّھا سلبیّة لم تدفع باألحداث أو بالشخصیّة المحوریّة إلى ، للقارئ أن ّ أن إال

  . األمام أو االنتقال إلى سیر الحدث الدرامي العام

د وترتبط         ّ  من العامھدف الالشخصیّات الثانویّة األخرى بالحدث المسرحي الذي یحد

لطة أثناء ة قضیّة القبضة األمنیّة معالج ّھا وجھ من وجوه السّ التعامل مع المواطن ألن

ة  ّ دةمالالمستبد ل ینفي شخصیّتي الخفیر جسّ ّ انيو األو ّ فبعد أن یذھب إلى المخفر لتسلیم  ،الث

ّ  ،المبلغ الذي وجده في المقھى بین یُقبض علیھ وتبدأ عملیّة االستجواب في صراع مستمر

ّھام و في واإلنكارموقفین متناقضین، االت ّ   .الن

ریقة نفسھا         ّ وال یترك لھ  طھیوریستدرجھ في الكالم لتالخفیر فیسیر الحوار، وبالط

ادق یردّ  لحدیث أولالفرصة  فاع والصّ ّ ل والثاني باقتضاب  الد ّ لیجد نفسھ بین الخفیرین األو

  .رئیس عصابة ترید االستیالء على المخفر

راع ویعطي         ّد الصّ داخل بین جانبین متناقضین في العمل الدرامي ھو الذي یول ّ ھذا الت

أقلّ قیمة من وظیفة وظیفتھا "معیّنة في العمل المسرحي فتكون للشخصیّة الثانویّة وظیفة 

ھا تقوم بأدوار مصیریّة أحیا ّ   .2"نا في حیاة الشخصیّة الرئیسیّةالشخصیّة الرئیسیّة رغم أن

ّحقیـق الروتینیّة وبعد أن یمـرّ عو ّھام المعتادة، یأتي وقت لى مراحل الت لوائح االت

  .مداومة الخفیر الثاني لیعید العملیّة من جدیدالخفیر األول و انصراف

  ؟ما جریمتك:  2الخفیر "

  )لم ینبس بكلمة یظلّ فاغرا فاه: (الصادق 

  ؟ھل أنت أطرش:  2الخفیر 

ّي أسمع حتى وجیب قلبك) ي یأسف: (الصادق    .                إن
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  ؟، ما جریمتك ؟ ولم أنت مقیّد ھناإذن أجبني:  2الخفیر 

ا سبب قیدي فال أعلملم أق: الصادق    .ترف جرما أمّ

ّر عن أسنانھ كالكلب المسعورقو(:  2الخفیر    ) د كش

ّك ارتكبت جرما كبیرا جع.. ال تقل ھذا الكالم لي  ّ أن ل صاحبي یقیّدك إلى ما دمت مقیّدا البد

  .1"ھذا األنبوب

ة في جمیـــع وجوھــھا األمنیّة وفي نھایة المسرحیة تنكشف        ّ لطة المستبــد  حقیقة السّ

ة أن تعبّر عن نفسھا ، الخفیرینفي شخصیّتي والسیاسیّة   مثلما بدتإذ ال تسمح للكلمة الحرّ

ادق ضعیف ّ المعاناة ةشخصیّة الصّ ّھ ،إلى حد ھایة باالنتصار یةظھر قوا تلكن ّ وھي  ،في الن

یمضي الحوار على ھذه الشاكلة لیزداد و ،في ھذه المسرحیّة من البدایة ةعتمدالم الثنائیة

راع بین الموقفین ّ  ،الصّ  .ق القارئ إلى النھایة المرسومةفیتشو

ا في مسرحیّة         ّةذات الفصل الواحد، ف )العقرب(أمّ أثرھا  ھال، شخصیّات الثانویّةال قل

رئیس (شخصیّة  تحاولإذ ، كبیر في سیر الحدث وبناء ومساعدة الشخصیّة المحوریّةال

ال ھ من البدایة ، بالمبیت مع زمالئـھ في مھجع قدیم )العامل الجدید(جھدھا إقناع  )العمّ ّ لكن

حر ى الصّ ّ ة القاتلــةیرفض ویتحد ال(یحاول و، اء والعقارب السامّ  ثنیھجاھدا  )رئیس العمّ

  .یفلح العن ذلك لكنھ 

        ّ ّالن بدایة  إصرار العامل الجدید ومحاولة إقناعھ من طرف رئیسإن ال یشك العمّ

راع  قطة التيلرحي، لعمل المسفي االصّ ّ تناوب فیھا شخصیّة ثانویّة أخرى  ینتھي عند الن

ور لسیر األحداث ھي شخصیّة  ّ ر و ،)الطبّاخ(الد ّ المبیت في  )العامل الجدید(بعد أن یقر

وبخاصة في  ،صراع جدید بینھمال كبدایة) الطبّاخ(المھجع المھجور، یدور حوار بینھ وبین 

یھ للعقارب التي یخافون منھا،  ّ یفصح في النھایة و ،منھ أربعة علب حلیب فارغةیطلب فتحد

  :كما یبیّنھ ھذا الجانب من الحوار ،عن نیّتھ

ّ المھج: العامل الجدید"  ةألم تذكروا منذ قلیل بأن   ؟ع المھجور فیھ عقارب كثیرة سامّ

ذ منھا : ( الطبّاخ   ّ   .وأودت بأرواح كثیرة.. ما في ذلك شكّ  )یتعو

ّ وأنا : العامل الجدید ا أنا ... أرید أن أدخل معھا في تحد ا ھي وإمّ   ... إمّ
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  ). قد أجحظ عینیھ: (الطبّاخ 

ى العقارب ّ ّ رأسھ كمن كان غافیا(مجنون  أنت !تتحد   ). یھز

ّھا خدعة منك  رقة أنت داھیّة ترید أن تخدعني... إیھ، إن ّھامك إیّاي بالسّ   ؟فتنسیني ات

قني، لم أكن أعلم بأنّ : العامل الجدید ّ حلیب الفارغة المرمیة تسيء الكالم عن علب ال صد

  .1"إلیك

ا         ال(و )الحارس(ــ باقي الشخصیّات كأدوار أمّ لجمیع الشخصیّات  ةمساعدف )العمّ

ھ إلیھم حتى لو كانت فی تأثیرھاو، معالجة في المسرحیّةالفكرة ال لتحقیق الثانویّة ّ من توج

راع بین اإلرادات  في بسیطة مثل فكرة ھذه المسرحیّة ال والصّ مواقف مختلفة كمعاناة العمّ

ي المختلفة ّ صیّاغة وتشكیل  فإنّ ، العملي أو المستوى الفكري أكان ذلك على سواءو ،والتحد

   .2رقف واألحداث التي یقبلھا الجمھووالموا وطبیعتھا ھاھتماماتیخضع الالشخصیّة 

ّضح من         ا ینطبع في أذھان الناس  مالزم لھا في تركیبھا ما ھو حدیث الشخصیّةویت ممّ

ف  ویمكن ،المسرحیّة فكرةعن  ل "التعرّ ّ على خصائـص الشخصیّة من أربعـة مصادر األو

ّات عنھا ـل فیما تقــولھ الشخصیـ ّ   والثاني فیما تقولھ ھي عن نفسھا، والثالث فیما تفعلھ، یتمثـ

ا س والرابع في مظھرھا الذي    .3"لبا أو إیجابایدلّ علیھا إمّ

ّ (ة مسرحیّـات شخصیّـوفي السیّاق نفسھ تتقارب         ّ الط  النسـاءففي األدوار، ) ـبلدق

 ّ جال الثالثة في نھایة المسرحیّة نیقابل، المسرحیّة الث في بدایةالث   .الرّ

نات الحدثو ّ ّھم  ومختلف الشخصیّات األطفال یتأرجحون بین مكو ّساء محور المشكلةألن ، الن

ع للحدیث إلھاء أوالدھن یُردن ّ فر ّ جال یظھرون خائفین على مصلحة أبنائھم في للت ، والرّ

ا  ،النھایة ُحكم خیوط الشبكة البنھافالعجوز أمّ ّ  )بوسعدیة(العاطل، في أداء دور ت الذي یدق

ّرطیان یقبضان على المجرمین بل والش ّ   .الط

 فالكلّ مشترك في بناء الحدث، اثحدال تكاد تظھر شخصیّة محوریّة تدور حولھا األو       

أي "تتمتع  وھي متكامل بخالف المسرحیّات األخرىفي بناء  هورولھ د ّ باستقاللیّة في الر
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یة في الحركة داخل مجال النصّ القصصي ّ كلّ شخصیّة عن موقف تعبّر لذلك  ،1."وحر

غم من الفكرة    .البسیطة للمسرحیة  على الرّ

ّسبة إلى و         مدلولالفي  عمقال إذ یبدو علیھا )المائدة(مسرحیّة فكرة كذلك األمر بالن

قافي بین األجیال ّ لطة والتعاون االجتماعي والث راع على السّ ھا تبیّن الصّ ّ تتقارب حیث .ألن

زأل في األدوارھا شخصیّات ّ ّھا ترك ّ المقعدة التي بسببھا اشتریت المائدة على ن ّق  األم لیتحل

ن لھ أحقیّة بین األخوة الثالثة فیمالذي ینشب صراع التكون مصدر و، أفراد العائلةحولھا 

یتھا في ذلك، كف ،رئاسة ھذه المائدة ّ ناألخ األكبر بحكم من لّ شخصیّة ترى أحق إلى ھ سّ

ا ، واألخت بحكم عملھا في البیت، ةتثقافاألصغر بحكم  ّ بحكم ، م الوصایةبحكفاألب أمّ واألم

ببیة ّ طبیعة العمل تقتضي أن ،یشترك فیھ الجمیعراع ص في السّ في شخصیّة تدخل كلّ  وألن

حن  ّھایة والعودة إلى األصل إلى الصّ صراع مع األخرى إلى أن تنتھي بتكسیر المائدة في الن

ھ معنى عمیق، ئلة األكل فیھالكبیر الذي ألفت العا ّ ّى  الجذورالعودة إلى یوحي ب إن ّق حت تتحق

   .الوحدة والتآخي

كلّ واحدة ف ،حة أو شخصیّة ثانویّة واضحة أیضالذلك ال توجد شخصیّة رئیسیّة واضو       

ا، مساعدة لألخرى في تكوینھا وفي قیامھا بالحدث ّ فع الذي تركھا تقوم بھذا وفي الد

ف أن یبني الشخصیّة "فلن یستطیع الكاتب  ،وھو أمر ضروري لبناء الشخصیّة ،التصرّ

 ّ كھا ،إذا انتبھ إلى واحد من أخطر شروط الشخصیّةبمبدأ السببیة إال ّ افع الذي یحر ّ    .2"الد

ر من خالل ، ما دامت الشخصیّة محورا مركزیّا في بنیة النصّ و         ّ بنیة تنمو وتتطو

لھ عناصرداث األحـ ّ كھ وتشك ّ ھا العالقـة المتداخلة والمتش والمحیط البیئـي الذي تحر بة أھمّ ّ ع

ك ضمن البیئة والمجتمعإن حیث بینھ وبین الشخصیّة م ھا بناء تركیبي یتحرّ ّ ویرتبط  ،ن

راع التي وضعھا الكاتببأفكار تذكي   )الوقف(لذلك كانت شخصیّات مسرحیّة  ،دائرة الصّ

األحداث حیث تدور  ،احدة منھا مساعدة لألخرىكلّ و ألنّ قارب تّ ال في على ھذا المستوى

ّھا في التي یرتبط ) نادیا(ھي شخصیة األخت  ،ة تبدو محوریّةحول شخصیّ  في مجملھا حق

راع ،العائلةخارج  زواج منالراث بعدم میال تزویجھا في زوجة أخیھا  من رغبة ویبدأ الصّ
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ّص منھاوا حاولة إقناع نفسھ بأنھ وم، بینما یصارع زوجھا في الحفاظ على تركة أختھ ،لتخل

ّ بھا    :الموقف افي ھذ یبدو مثلما مھتم

  لیس عیبا على اإلطالق في أن.. لیس عیبا .. لیس عیبا ) یما أدركت المغزىف: (صونیا " 

  .لیس عیبا .. تحادثي أخاك 

جل رأسا لرأس : نادیا من كانت لھا أخت مثلك فلیست بحاجة إلى مخاطبة أخیھا، أخیھا الرّ

ّ عند الضرورة القصوى   .إال

واج : صونیا ّ   . ال أستبعد أن یكون حدیثك یدور عن الخطبة والز

ّ ھذا ما یدور في خلدي اآلن ... ال أكتمك ما في قلبي ) مداریة خجلھا: (نادیا    .إن

بعد صمت (إلى البیت  لقد أدركت ذلك یا عزیزتي من الوھلة األولى، منذ دخلت: صونیا

    1"؟ ھل تفاھمت معھ) قصیر

ئیسیّة  )صونیا(زوجة األخ ومن ھذا المنطلق تبدو          ّ مة لألحداث وللشخصیّة الر مدعّ

ة لألخف، من جانبین متناقضین ّ ما  ت وتحرّض علیھا أخاھا في المقابلتظھر التعاطف والمود

راع خطوة إلى األمام  )  نادیا(مساعدة في  األخرىشخصیّات ال دور إلى إضافة ،یدفع الصّ

  .المسرحیّة تدور حولھا أحداثتي المحوریّة ال

ّق(شخصیّة وفي جانب آخر من بناء الشخصیّة نجد         في مسرحیّة  جامعـة )الحال

ـل  )اللصّ ( ّ ھا تمث ّ تعرفھ  األولّ فیما، ب بین موقفین متناقضینتقرّ فھي ، نقطة االلتقاءبحكم أن

ا ثم تاب وأراد  )كمال(عن شخصیّة الشابّ         أن یعود إلى المجتمعالمحوریة بعد أن كان لصّ

اني محاولة إقناع و ّ ّوة(شخصیّة الشیخ الث افضة لكلّ توبة ،)عال ّ ل سلطة المجتمع الر ّ   الذي یمث

نبوالح ّ ناقض  ،تبقى وصمة العار تطاردهف ،اكمة على أفعال اإلنسان بالذ ّ   یحدث وبھذا الت

ّھ صراع أبدي،  المسرحیّةتنتھي بھ ل ،یبقى محتدماوفي المواقف  قويّ ال راعصّ ال  ویظھرألن

ّق ذلك في تأثیر    :في مثل ھذا الموقف ثانویّةالشخصیّة الحال

ّق" ة ـ مع األسف ـ من : الحال ّ یألو جھدا في تغییر صورتك القدیمة ویحـلّ نعم ثمّ ال یرید أال

ّھا صورتك الجدیدة   .محل

  .وعلى رأسھم الشیخ عالوة) نمَ (لقد عرفت ھؤالء الـ : الشاب
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ّق ھ: (الحال ّى .. ھم ال یكرھونك بطبیعة الحال ) وھو یصلصل بمقصّ یجب علیك أن تتحل

بر حتى تفوز برضاھم    .و تكون عضوا صالحا و نافعا في الحيّ .. بالصّ

ة ) بحنق: (الشاب ّ   .لقد صرت فعال عضوا صالحا ونافعا منذ مد

ّق ّ : الحال قوا یا بني ّ عب علیھم أن یصد م أن تناضل حتى یدركوا ووجب علیك الی... من الصّ

یخ  بخالف، 1"استقامتك ّ ّوة(تأثیر شخصیّة الش  في مثل ھذا) كمال(في شخصیّة الشابّ  )عال

  : المشھد

ّوةالشیخ " ّم) بصرامة:(عال ّ على الكالم،تكل أس كالمرأة، رد ّ ّع؟ لماذا أنت مطأطئ الر   أھو تصن

  .ورھن إشارتك.. أنا تحت أمرك) مبقیا على طأطأتھ: (الشاب

ّوة الشیخ ّ بالك: عال ّ ل، ال تستغفلني ،رد ة سادسة أفھم أنا لست أيّ شخص، إن ي حاسّ

ّخص ّغھ عن األشیاء التي ال یعلمھا عن نفسھ الش   .وأبل

    .2"أنا تحت أمرك) بخضوع تامّ : (ابالش

ّى غدا في  قويّ  تأثیر الشخصیّاتتفصیالت فیما یجري من حوار بین مختلف ال ھذهل حت

فھا،لھ یوتوجّ  الشخصیّة راع فیھا یثیرو ،یدفع المسرحیّة إلى األمام ما تصرّ   .الصّ

ـا         عـود إلى السقیفـة(مسرحیّـة  شخصیّاتأمّ دال(فیھـا  یتصارع، قلیـلةف )الصّ  متشـرّ

ل ّ د الثاني(و)األو فكرة في إطار ، للمبیت امكانخاذھا واتّ سقیفة العلى احتالل ) المتشرّ

ّع إلى األعلى ومقاومة تفي ذلّ ومھانة أو  ،الوضع القائمركون إلى  المسرحیّة بین طل

عاب راع  ،الصّ اءلذلك ینشـأ الصّ ّ ناقض جر ّ د األول والثاني  وتكون شخصیّتا، ھذا الت ّ المتشر

جیمحوریّت ّة الرّ ّةن في المسرحیة بینما شخصیـ ـراع بینھمـا تس ،ـل ثانویـ ھـم في اشـتداد الصّ

  : والمشھد اآلتي یشرح جزءا من ھذه الحقیقة ،والوصول إلى النتیجة الحتمیة

أنا ال أرضى بھذا المكان الحقیر، لكي یمكنني مراقبتھا ینبغي أن ) بعد تخمین:(1المتشرد "

  .أكون في مكان عال

جل تا حتى إذا قبضت علیھا عدت: الرّ ّ ّخذا إیّاه مأوى لك، بعد ، ال بأس في ذلك لتصعد مؤق مت

ّي من الجرذان أن یكون نُ  ف تنظیفا جیّدا، ما رأیكاما ونُ تمق ّ   ؟ظ
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ّ، ما جئت أعرض علیكم خدمتي من أجل ھذا المكان، فأنا ال ) متراخیا: (1المتشرد  كال

قیفة   .أرضى ما دون الحصول على السّ

جل   .1"ال تغضب واآلن أعرض عليّ فكرتك..ال تغضب) في رضوخ ألمره: (الرّ

ة تأثیر الشخصیّة  ّ ئیسیّة في الشخصیّة ابیّن لنا الكاتب مدى قو ّ ّھا ضروریّة الر لثانویّة مع أن

ل ،للحدث ّ جل كشخصیّة ثانویّة فتظھر إیجابیّة أكثر من موقفھا األو ا شخصیّة الرّ   : أمّ

د  ّ ل فیما یكون ا:  2المتشر ّ د األو ّ لمیھرول نحو المتشر جل قد نزل آخر درجة من السّ   .لرّ

با  ّ جل(كن مھذ ھ ) إلى الرّ ّ ضني یا سیّدي.. إن ھ یحرّ ّ   . إن

جل د الثانيمبحلق: (الرّ ّ   )ا في المتشر

ل(یحرّضك   ّ   على من یحرّضك ؟  ) یحرج المتشرد األو

د  ّ لقد رفضت االستماع إلیھ ، أنا بريء، بريء وهللا..أنا .. علیكم یا سیّدي..علیكم: 2المتشر

  .بريء..أنا بريء .. 

جل    ؟ندنا حتى یحرّضك علیناما حاجتھ عو ،علینا نحن: الرّ

د  ّ ھ یبحث عن مأوى: 2المتشر ّ   .إن

جل  ه على  )ضاحكا: (الرّ ّ ھ لیس تحریضا، كان ینبغي علیك أن ترد ّ ھذا لیس تحریضا، ال إن

ليأعق ّ   . احسم ھذا الھرج معھ بنفسك...ابھ، ھذا األمر ال یستوجب تدخ

د  ّ عودإنھ ...یطلب المستحیل یا سیدي، إنھ یریدإنھ : 2المتشر   .یرید الصّ

قیفةیرف( عود إلى فوق) ع سبّابتھ إلى أعلى نحو السّ   .2"الصّ

ّق كلّ واحد رغبتھ، و  راع بمثل ھذه المواقف المتناقضة حتى یحق   ھذا یموت معفیحتدم الصّ

ّھ ال ینظر إلى أعلى   .الجرذان واآلخر یأسف على موت صاحبھ ألن

        ّ دةحیّة الشخصیّة الثانویّة في أيّ مسروظیفة إن ّ ور محد ّ ّ  ،لھا مورسالم حسب الد ثم

فاعل ل ةبھاشم لتكون ،تغیّر من موقف إلى آخرت ّ لشخصیّة المحوریّة في سیر األحداث أو الت

یحدث  أن یمكن اتشخصیّ ھذه الأو تقوم بھ ما تقولھ  باعتبار أنّ  ،وحسب االھتمام بھا معھا

ة واإذا تھیّأت للشخصیّة الظروف  بالفعل في الحیاة    .3توضع فیھالمالبسات التي الخاصّ
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 لترسم ،)البیت الشریف(مسرحیة جرت أحداث  المطروحةمع اختالف في الفكرة و       

ّرف ،حقیقة اإلنسان مزدوج المعاییر ّة والش ھر والعف ّ   الذي ینظر إلى نفسھ بمنظار الط

ت في تدعیم شخصیّاوبذلك تقارب أداء ال، لعھر والفسادوینظر إلى غیره بمنظار القبح وا

م لھا بعضھا البعض ِ س ور الذي رُ ّ راع و ،حسب الد بالوقوف عند كلّ شخصیّة یظھر الصّ

اخليمتناقضین بمظھرین  ّ راع الد اخلي أو الصّ ّ ناقض الد ّ ّالن الت تتصادم ھذه حیث  ،یشك

غبات ّل صراعا خارجیّا بین شخوص ھذه المسرحیّة ،الرّ ّ  ،لتشك كة  )نفِیسة(فاألم تبقى متمسّ

ّعالي مظھر ب  )سلیمة(و )غنیّة(و )فؤاد(و ،سب العھر والفساد إلى اآلخرینتنو ،االحتراموالت

الب األزمة تظھر الشخصیّة الثانویّة وعند اشتداد، شتركون في الخطیئةی ّ ة في إنھاء الحدث یفع

  وتبیّن حقیقة كلّ شخصیّة من الشخصیّات التي تكشف المستور ،)وسام(شخصیّة  وھي

ّھا ھي نفسھ ّرطة وكشف الحقیقة ،لمشینا السلوكا وقعت ضحیّة ھذا ألن  .وذلك باستدعاء الش

برز أب وقامت ساھمت في البناء الدراميقد ھذه الشخصیّة تكـون وباالعتماد على ما سبق 

ّيتجسیـد معنى الحـدث القصصي  في وظیفة   .1مع ما لھذا من صعوبة في البناء الفن

انویة تبرز فیھامن مسرحیّات أحمد بودشیشة التي و         ّ          إسھامات الشخصیّة الث

ّھا ،)المھجورة البئر(مسرحیّة حسب فاعلیتھا في الحدث وطبیعة تأثیرھا في الموقف    ألن

 في صورة   ،التاریخ بالواقعوالحاضر، ب الماضي  وتداخل دورة الحیاة بین األجیالعن  تعبّر

ّ یعیش الماضي من خالل حلم یراوده  خیال والده وأخیھ اللذین قتال مع أھل  في ماثالشاب

ّ رمیھم في بئر مھجورة، القریة من طرف المعمّر الفرنسي راع بین ھذه  ،حیث تم لیبدأ الصّ

ھ ، بالحفاظ على أرضھ واستصالحھا ،لھ )األمّ (و )األب(و )األخ(الشخصیّات في دعوة  ّ لكن

حی ّ   . ل إلى مكان آخر یجد فیھ عمالیرید الر

ئة  الشخصیّات مساعدةمن ھذا المنطلق تكون باقي و        ّ التي )الشاب( لشخصیّةومھد

ّكھا الثورة حھ ھذا المقطع، تتمل   .قریب منك، أوشك أن ألمسك ،أنا ھنا:1الصوت": مثلما یوضّ

جل  شیئا، ھل جئت لم أفعل ...اذا ترید مني؟ أنا لم أرتكب جرمام) بخوف وفزع: (الرّ

ّي أغلظت القول ألمّيل ّھا ھي .. تعاقبني ألن یبلع ریقھ (أثارت أعصابي .. التي أثارت .. إن

  .بین مبتغاي وحالت بیني و) بصعوبة
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ّ : 1الصّوت ّ، لم أنو ھذا قط ّ كال ّف عنك .. أعاقبك؟، كال ما أنا جئت ألحادثك أواسیك، أخف ّ إن

قل الذي ینوء بھ كاھلك ّ   .الث

جل ّى تحادثني وتواسیني؟) باستغراب وعدم تصدیق(: الرّ   من أنت ؟ من أنت حت

وت قني: 1الصّ ّ را لبّد محیّاك. صد ّ ني أتیت ألحادثك وأواسیك بعدما الحظت علیك تكد ّ   .إن

جل ّي ال: الرّ   .ابرز إليّ ... أراك  كیف تواسیني وأنت مختف عن

وت    .1"أنا قریب منك یا أخي: 1الصّ

لةو ّ   .في العجوز بالتأثیر نفسھ تقوم شخصیة األب ممث

وت"   لماذا أنت مرتبك ھكذا ؟: 2الصّ

جل  ل ،ھھ ..ھل أنت صوت ثان ؟ ) بانكماش(: الرّ ّ وت األو               ؟..أنت لست الصّ

وت   .أجل:  2الصّ

جل  ّى توھم: الرّ ّك تجید تقلید األصوات حت ّك لست وحدك في ھذا المكانال ریب أن   .ني بأن

وت د یا : 2الصّ ّ اتأك ني أنا والدك، أمّ ّ ّ من أن د بني ل فصوت أخیك محمّ ّ وت األو   .2"الصّ

أثیر نفسھ في         ّ ل ویبرز الت ّ ألحداث باتكون دافعة حیث في موقفین ) األم( شخصیّةتدخ

رة في النھایة حینما توقظھ من حلمھ ّ ر  في البدایة حینما تعارض موقف ولدھا، ومؤث لھ وتفسّ

    :المشھد التاليیقة ما جرى كما یشرحھ حق

جل"   ھل أنا كنت أحلم ؟ و: الرّ

د.. نعم : العجوز ّ د أو لم تقم  من نومك مذ. ھذا مؤك ّ ّي.. عورا، مفزوعا وأنت ترد   ؟إن

جل ّما شاھدت حقیقة.. لم أر رؤیا ) مقاطعا: (الرّ   .إن

  أيّ حقیقة ؟.. حقیقة : العجوز

جل ّجھت إل: الرّ ة التقیت بھما          و.. ئر المھجورة الب... ى البئر لقد خرجت من الكوخ وات   ثمّ

ّ  ھذا مستحیل، أنا لم أفارق: العجوز   .لم أرك تخرجو.. باب الكوخ قط

جل  ّك كنت نائمة فلم تنتبھي لخروجي : الرّ   .لعل

ني كنت مضطجعة على العتبةعلى األقلّ كنت تنتبھ أنت إ: العجوز ّ   .3"لى أن
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 .154ـ  المصدر نفسھ، ص  2
  .171، صالمصدر نفسھـ    3
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لتحكي ما جرى، فیأتي ذكر  ،)العجوز(إلى مشھد آخر على لسان  المسرحیّةنقلنا وت       

ّص حقیقة الماضي ووالد ھذا  زوجھا) عمار(و )المعمر ھنري(ھي  ،شخصیّات ثانویّة تلخ

اب  ّ ّحینالش ر ،وبعض الفال راع حیث یُقتل المعمّ اس والجنود  ،لیشتد بینھم الصّ ّ فیسارع الحر

ّحین ویرمونھم  بقائھ في ھذه األرض  سببا فيذلك یكون ور، في البئویقضون على الفال

  . یتشبّث بھا أكثرلیخدمھا و

ل الشخصیّات الثانویّة وكلّ ذلك مدعاة ل        ّ منھا من ف ،في مواقف معیّنة من المسرحیّةتدخ

ّھایة مساعدةو، تأتي في البدایة وتكون دافعا لألحداث على إنھاء العمل  منھا من تأتي في الن

ھایةالمسرحي وأخرى تالزم الشخصیّة المحوریّة من  ّ البناء  ء الشخصیّةبنال البدایة إلى الن

زم  ّ أثیر المتبادل والمنطقي بین الحدث وما " ألنّ الال ّ ّما یعود إلى الت تفاعلھا مع الحدث إن

  شخصیّةوألن غلبة االھتمام بال ،1"وما یحدث لھا بعد وقوعھ ،تكون علیھ الشخصیّة

ئیسیّة  ّ عن غیرھا من الشخصیّات بما تمنح من حضور طاغ ومكانة  ھا تتمیّزیجعل"الر

قة كمركز لجمیع العناصر األخرى في العمل المسرحي ّ ّظر عن  ،2"متفو وھذا ما یصرف الن

یة ،تتبّع دور وفعالیّة الشخصیّات الثانویّة   . مع ما لھا من أھمّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 الالذقیة، دار الحوار للطباعة والنشر والتوزیع، 1ط، جمالیات التشكیل الروائي، ـ  محمد صابر عبید وسوسن البیاتي 1

 .184ص، 2008، سوریا
ردي : ینظر ـ   2  . 56، ص)تقنیات و مفاھیم ( محمد بوعزة ، تحلیل النص السّ
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ر من ح/ ثانیا  ّ كوینیث التطو ّ   : والت
ّر ، یعتمد الكاتب المسرحي في بنائھ للمسرحیّة على طریقة التشكیل الدرامي        حیث یوف

ھ أثناء تشكیلھ  ،جمیع المعطیات التي تساعده في التألیف والتنسیق بین مختلف العناصر ّ ألن

را  ،التي ینتج منھا عملھ ،للمادة الخام ّ اإلنسانیّة مبرزا للقیم وناقال لإلحساس ولیكون مؤث

ف إلى شخوصھیتع ّعرّ ّ من االختیار والتعمّق في الوعي "إذ ، مّق في الت ّ في عالم الفن البد

ّعبیر إلى ما یوحي بمد فوذ في الت ّ ّ رسم أل ،1"لوالت األحداث وبواطن الشخصیّاتوالن ن

ّ ب ّم على الكاتب أن یھتم معالمھا كصورة أو قطعة من الشخصیّات بطریقة من الطرق تحت

د من ف ،ولیست مشاعر تأثیریّة، الواقع ّ ة وقعت على "ال یرید  ھأنّ المؤك أن یعرض أمامنا قصّ

ّحو الذي عرضھا بھ مشاعر التي ینقلھا وھو كذلك ال یرید أن ینقل إلى نفوسنا بعض ال، الن

  .2"الشعر الغنائي

        ّ و اختالف عالم الشخصیّات حافل بالمفارقات من حیث تشكیلھا في ذھن الكاتب أإن

ّھا مرتبطة بالكات ،وظائفھا وأدوارھا داخل العمل المسرحي ب ترافقھ عبر األزمنة ألن

ات التي یراھا مناسبة  ،المختلفة ّ د وھا یلتقط سماتو"ویختار منھا حسب المحط ّ قسماتھا یحد

ة قابلھا في الحیاةالفارقة م ّ ّوع حسب وجودھا ف ،3"ن شخصیّات عد ي كیان العمل لذلك تتن

رة حي من ثابتةالمسر ّ   . إلى نامیّة متطو

ّي الذي كلّ واحدة منھا ویتعامل معھا الموقف كینونة  یفرضوقد         ّكل الفن حسب الش

ة تصنیفات لتوجد  كماالمسرحي،  عملالدورھا في  ألداءت بھ أعدّ  ّ من حیث تأثیرھا ھا عد

بات والتغیّر، في الحدث ّ   .أشھرھا الث

  

  

  

  

                                                
  .79ص، 1955،مصر، القاھرة، للطبع والنشر دار نھضة مصر، ط/د، في النقد المسرحي، ـ  محمد غنیمي ھالل  1
 .30ص، قضایا اإلنسان في األدب المسرحي المعاصر ، ـ  عز الدین إسماعیل  2
  76ص، 1996، لبنان، دار صادر بیروت، 1ط، فن القصة، ـ  محمد یوسف نجم  3
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ــ تشكیل الشخصیّة  1    : ومكانتها في العمل المسرحي الثّابتةـ

باتمصطلح  إنّ         ّ من بدایة المسرحیّة إلى  ھانفسیعني بقاء ھذه الشخصیّة على الحال  الث

ّعـة"  نھایتھا رھا بسھولة، وتكون جمیع ردود أفعالھا متوق ّ وتبقى ثابتة في ، ویمكن تذك

ّھا ال ل نتیجة الظروف المخیّلة ألن ّ في الغالب تكون ھذه الشخصیّات غیر رئیسیّة و ،1"تتبد

ّھا  ،تسمّى عادة بالشخصیّة الجاھزةو ّ ب"ألن ر بما یمر ّ وایة ال تتأث ّ ھا من تجارب في أحداث الر

وایة تظلّ كما و ّھا ذاتھي ال تتغیّر في بدایة الرّ نمط  ونھایتھا، فھي الشخصیّة الجاھزة ألن

ر باستمرار ّ  .2"واحد یتكر

حة(انت سواء أكو        ّ ّي، فإذا  )نامیّة( مثابتة أ )مسط رة فھي األساس في البناء الفن ّ متطو

لت ّ ھا ت شك ّ ّيوفق ما یتماشى وطبیعة األحداث والموضوع فإن بما  ،سھم في نجاح العمل الفن

ّى تكون نموذجا إنسانیّا حیّا ھ فیھا الكاتب من روح حت ّ   .یبث

       ّ عھاإن ّ وھي ، المتأمّل لشخصیّات أحمد بودشیشة في مسرحیّاتھ المختلفة یدرك تنو

ة وضعفا في تشكیلھا وخلقھا، وكذا في إیجابیتھا وسلبیتھا،  ّ منھا ما تفرضھ طبیعة فتتراوح قو

یة ، العمل المسرحي على الكاتب ّ ّق بعدم إلمام الكاتب بكلّ أدوات الخلق الفن ومنھا ما یتعل

حة ،حیّةللشخصیّة المسر ّ   . وبخاصة إذا كانت شخصیّة مسط

ّعبة(بالعودة إلى مسرحیّة و        ي دورا واحدا ھو ) موریس(تبدو شخصیّة  )الل ّ جاھزة تؤد

داث على مستوى تشكیل دون أن یكون لھ أثر كبیر في األح، تنفیذ أوامر صھره مبـروك

راعالحدث  سیّة في سیر األحداث یما عدا في مساعدة الشخصیّة الرئ ،أو على مستوى الصّ

اسھ تتغیّر مالمح على أس، لذلك ال ینتظر منھا القارئ أو المشاھد عمال معیّنا ،وتفاعلھا

ّھاو ،ى الشخصیّة نفسھاوینعكس علالمسرحیّة  ّظ بھ ألن         یدرك ذلك من أقوالھا أو ما تتلف

ّظ بھا ھي أو یتلفظ بھا كائن ضبابي تبنى من خالل جمل ت"     .3"عنھاتلف

ا في مسرحیّة         حة )المغص(أمّ ّ  التي )الكاتبة(شخصیّة منھا  ؛فھناك شخصیّات مسط

دا ّ ي دورا محد ّ ّ و ،تؤد ً أو كثیرا، بل إن با، قلیال ّ ور بسیطا أو مرك ّ لیس شرطا أن یكون ھذا الد
                                                

وایة الفلسطینیة   1 ّ رد في الر نات السّ ّ الوطنیة، ، منشورات اتحاد الكتاب ، مكتبة األسد )دراسة ( ـ  یوسف حطیبي، مكو
 . 64ص،  1999، العرب، دمشق

راسة في الراویة  2 ّ ار، تقنیات الد  . 93، ص)ـ الشخصیة 1( ـ عبد هللا خمّ
 . 40، ص)تقنیات و مفاھیم ( ـ محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي   3
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ل من موقف سیكولوجي إلى آخر ّ ّھا كیان بغیر ، ال یحدث مع ھذه الشخصیّة ،التحو فتبدو كأن

ي دورا مساعدا في المسرحیّة ،حرو ّ ّھا تؤد وبذلك ینصرف ذھن القارئ إلى ، مع أن

ا ھـو على ھذه الشخصیّة ،شخصیّات أخرى بـذلك تدخل ضمن و، لھا من االھتمـام أكثر ممّ

ابتة التي تبقى على حالھا من بدای"دائرة  ّ رالشخصیّات الث ّ ة إلى نھایتھا فال تتطو   .1"ة القصّ

ل(ھناك شخصیّة أخرى جعلھا الكاتب ثابتة، ھي شخصیّة و ّ ور المنوط  )الممث ّ ي الد ّ حیث یؤد

غم من فاعلیّتھ في نھایة ، فال تتغیّر شخصیّتة ،بھ الذي یطلبھ المدیر ر دوره، على الرّ ّ وال یتأث

ّھا و ،المسرحیّة ح ألن ّ   .2"تعكس فكرة ثابتة في الواقع" دور ھذه الشخصیّة مسط

ّاش(ي مسرحیّة ف )برنیة(شخصیّة  ىوتبق        حة) یاقوت والخف ّ على حالھا  ةقیاب ،مسط

ر من بدایة أحداث المسرحیّة إلى نھایتھا ّ ر على  ،دون تطو ّ ّطبیب وال تتطو ي وظیفة الت ّ تؤد

لتبریر  )الجایح(وجعلھا غطاء لحفیدھا ، مع تأثیرھا في شخصیّة یاقوت ،أساس األحداث

فاتھ ّ    . تصر

وتكون شاھدة ، البنت التي تساعد والدتھا وخالتھا وقت الحاجة)نزیھة( ھيانیة الشخصیّة الثو

  التي ،)فاتح(شخصیة شأنھا شأن  ،وتنتظر وقت زواجھا، )الجایح(على قدوم شخصیّة 

راع القائم بین في  اكونھا سبب تختلف عنھا في ّ أنھّا  ،)الجایح(و )یاقوت(الصّ ال تؤدي إال

ّ فیما شابھ دور  على خالف باقي الشخصیّات، وھي تشبھ إلى حد بعید)نزیھة(دورا إال

ھا لیست كذلك ،الشخصیّات الخفیّة ّ ة" ،مع أن . فھي ال تحتاج إلى إرشـادات صوتیّــة خاصّ

د وفق الفكرة ال ذلك ّ ائدة عن ھذه الشخصیّاتأن أدوارھا تتحد   .3"سّ

حة(تختلف الشخصیّات و        ّ من مسرحیّة إلى أخرى، فمنھا ما یشبھ الشخصیّة  )المسط

ّ علیھا القارئ أو المشاھد رتسم في وت، ال تتغیّر من موقف آلخرف، النمطیّة التي عادة ما یمر

یھا ّ ّ االختالف بینھما في كون ،ذھنھ وظیفة واحدة تؤد ّ أن یمكن أن تكون رئیسیّة  )النمطیّة(إال

ر حسب أبعادھا المختلفةو ّ حة(رسمھا المبدع بینماالتي  ،تتطو ّ ویكون  ال تتغیّر)المسط

وجة(وجودھا في الغالب ثانویّا مثل شخصیّة  ّ غم من )المخفر(في مسرحیّة  )الز ، فعلى الرّ

ّ األحداث تدور بسببھا ر في األحداث من جھة، وتبقى كما ھي من بدایة  ،أن ّ ّھا ال تؤث ّ أن إال

                                                
 .32ـ شریبط أحمد شریبط ، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص  1
 . 57، ص)تقنیات ومفاھیم ( ـ محمد بوعزة، تحلیل النص السردي   2
 .144ص ،2000ھال للنشر والتوزیع، مصر، ، 1نھاد صلیحة، ط: ـ جولیان ھولتون، نظریة العرض المسرحي، تر  3
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دون أن  الوالدة، في حین تسیر األحداث ھا في موقف واحد ھو معاناةالمسرحیّة إلى نھایت

فاعل أوا أساسیا محور تكون ّ ر للت ّ ھا التطو ّ ّعقید الذي "ألن  تفتقر إلى الكثافة السیكولوجیّة والت

ھا ّ     .1"ذات بعد أحادي ثابت غیر متغیّر یمیّز الطبیعة اإلنسانیّة، وألن

حة في ھذه المسرحیّة فيأكثر ما تظھر الشخصیّة المو        ّ صوت المرأة ( اتشخصیّ  سط

ي دورا واحدا ال یتغیّر)الثالث(و )الثاني(و )األول ّ فات ، ، إذ تؤد ّ ھ ینعكس على تصر ّ مع أن

ل الخفیر(شخصیّة كلّ من  ّ ّ الشخصیّات ال تتغیّر في ذاتھا  ،)الخفیر الثاني(و )األو ّ أن إال

ّھ ا ثابتا كما ھوا ثابتة ألن ً جل  ،وتعكس واقع بعي(الخامس إضافة إلى صوت الرّ ّ الذي ال  ،)الر

ّھ غریب ویبحث عن مأوى ،ه وال یتغیّر ھویتغیّر دور فال عالقة لھ باألحداث التي  ،ألن

ّ بقدر ما یوحي بكیفیّة استقبال الخفیر للمواطن و   .معاملتھتجري فیھا المسرحیّة إال

ّھا نمطیّة، و  تساھم في "نھا ولذلك فھي تشترك معھا في كوبقدر ما ھي ثابتة تبدو كما لو أن

اسخة إ ّ لى األنواع المسرح بأنواعھا المختلفة وتقالیدھا الموروثة في تدعیم النظرة الر

  .2"أنماطھاالمسرحیّة و

حة )العقرب(في مسرحیّة  )الحارس(شخصیّة  كما أنّ         ّ ل دورا واحدا و ،أیضا مسط ّ تمث

أن یكون شاھـدا على ما حصــل دون أن  علیھ یفرضالذي  ام بواجب الحراسةھو القیّــ

ر في سیر األحداث أو توجیھھا، وینقل لنا واقعا ثابتا من الحیاة التي یحیاھا أمثالھ ّ .                 یؤث

ّ  مأ وسواء أأفصحت عن نفسھا ّھا تؤدي دورا معیّنا لھ أثره في العمل  ؟اإلفصاح عنھاتم فإن

ّي  م في أن تكون شخصیّة درامیّة مثیرة  نأيّ شخصیّة إنسانیّة یمك"ألنّ الفن ّ شرط أن تقد

    .3"ومن خالل الفعل المناسب، لمناسبوفي الوقت ا، اللحظة المناسبة

ا في مسرحیة         اب(أمّ ّ حة  شخصیّاتب االستعانة قد تمّتف )البو ّ في  ما یقابلھا تشبھمسط

جل الغریب(و )المرأة(وشخصیّة  )الفتاة(وھي شخصیة ،)المخفر(مسرحیّة  ، فال دور )الرّ

اب ّ ّ بقدر إظھار عجرفة البو بائن، لھم إال ّ ّعامل مع الز ة والفضاضة في الت ّ   وإظھاره بالقو

فریق بینھما على أساس الجنسوا ّ شخصیات ثابتة في مكانھا ال تضیف في ذاتھا وھي  ،لت

لذھنیّة للقارئ أو تنقل طبیعة إنسانیّة معروفة مسبقا في الخلفیّة ا كما ،للعمل المسرحي شیئا

                                                
 .57، ص)تقنیات و مفاھیم ( النص السردي  ـ محمد بوعزة، تحلیل  1
 .11نھاد صلیحة، ص: نظریة العرض المسرحي،  تر،  ـ جولیان ھولتون  2
 .48ـ عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ص  3
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م ،المشاھد ّ   بینما ال تتغیّر ھي حسب طبیعة التغیّر النفسیّة التي تجعل الحدث یتسارع أو یتقد

ّ ، كما ھي تبقىسلبا أو إیجابا، لذلك  ات األخرىالشخصیّ  تغیّر مواقف كما ال تساھم في أو أن

ّطموقف ال ّط في مسرحیّة نفسھ موقف ال ھو)المخفر(في مسرحیة  تسل اب(تسل ّ ّى )البو  حت

ت ّ ھ و ،لموقف واحد في المسرحیّتینالكاتب أو نماذج یسوقھا  االشخصیّات أنماط ھذه عد ّ ألن

ّب لھا الشخصیات المتشابھةھو ف، ینطلق من معالجة القضایا المتشابھة   . یرك

بل(مسرحیة  وفي         ّ ّ الط ّ الفكرة  األطفالشخصیّات تكون  )دق ّ ألن حة بحق ّ مسط

ّھم ال، التي یعالجھا الكاتب تدور بسببھماألساسیّة  ّ أن یتفاعلون مع األحداث بقدر ما  إال

َّ یو ّغبھون إلج ّعب والش ّ واقعھم ثابت و ،ى القیّام بأعمال الل ور ألن ّ ال یخرجون عن ھذا الد

ّعامل مع األطفال في صباھ ّربوي للت ّوجیھ الت ّق  ،میعكس ما ینطبق في أذھاننا عن الت فیما یتعل

   .ربطنا بھموی ،بنا

ّ شخصیّتي و        ّرطیین(مع أن راع في المسرحیّة )الش ّھما  ،حاسمتان إلنھاء الصّ ّ أن إال

رانوثابتان أیضا  ّ حتان ال تتطو ّ وال تتغیّران من موقف إلى آخر بعد صراع وتناقض ، مسط

ّ دورھما محصور في القبض على الجناة   .في المواقف مع نفسیھما أو مع غیرھما، ألن

حة  أمأكانت محوریّة  وسواء ّ رة  أمثانویّة مسط ّ ة األساسیّة "ففي جمیع الحاالتمتطو ّ ھي الماد

ّ لنا من العمل معھا ّ من واجبنا معرفة ھذه الشخص ،التي ال مفر یّة معرفة شاملة بقدر ما فإن

ّ اختیارھما خالفا  ،1"نستطیع حةلما تعوّ وقد تم ّ  د الكاتب أن یأتي بھ من شخصیّات مسط

إحكام نسجھ في یستفید منھ ل في مواقف عدیدةیستحضره  اجاھز انموذج وقالبأ أصبحتف

ف(نجد شخصیّة  )الوقف(بینما في مسرحیّة كمسرحیّة  ،الدرامي ّ أو زمیل الخاطب  )الموظ

ي دورا واحدا ّ ال یؤد ّ ففي  متمث ّ یھا كلّ موظ ّ   .الوظیفة اإلداریة التي یؤد

ّ الكاتب یُظھر ھذه الشخصیّ          ّ أن میرة مذكیّ إال ّھا شخصیّة الضّ راع كأن أو  ة للصّ

فات ھذا الخاطب المخادعالمجتمع المر ّ ّصائح  فیسدي ،اقب لتصر على لسانھ جملة من الن

ر س و ،اعوالحقائق التي تزید في جذوة الصّ   .انتظار المفاجآتوتدفع بالقارئ إلى التوجّ

ھ یطرأ علیھا التغیّر الذاتي ، طبیعة الشخصیّة داخل العمل الدرامي تكنمھما و        ّ فإن

ل من المبدع ّ ّ ، كأنھا تصلح نفسھا دون تدخ أو ھكذا یبدو من خالل تتبّع جزئیّات أي
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ور الذي تقوم بھ ّ ّ المبدع ھو الذي یرسم مالمحھا لتناسب الد ّ فإن أو ، شخصیّة، ومن ثم

ّھا عملیّة تقوم فإ"وعلیھ  ،الموقف الذي تكون فیھ ائع لعملیّة رسم الشخصیّات أن ّ ّ المفھوم الش ن

ائعة بحیث  ّ بإضافة مجموعة من المالمح السلوكیّة الممیّزة إلى نمط من أنماط األدوار الش

ّ علیھایخفي طبیعتھا النمطیّة     .1"ویصبح داال

ا في مسرحیّة         حة )المائدة(أمّ ّ الشخصیّات لھا تأثیر  إذ كلّ ، فال وجود لشخصیّة مسط

راع بین جمیع  في ویسایر الفكرة األساسیّة، معیّن ّ الصّ فعل درامي أو حوار نافذ یشد

ّ في مضمونھ  ّ الفكرة المعالجة في موضوع المسرحیّة سیاسي الشخصیّات المسرحیّة، كما أن

ّ في شكلھ ّم على الكاتب تبادل األدوار بین الشخصیّات بطریقة متوازی ،اجتماعي نة حت

  .ومتناسبة

ّة ، ھانفس بالمالحظة)اللصّ (مسرحیّةحي توو        حة لقل ّ فال وجود لشخصیّة مسط

ّ الفكرة المعالجة ترك ،وھي ثالث، ةشخصیّات المسرحیّ  ف ھذا  تكما أن ّ الكاتب ال یوظ

ّوع من الشخصیّات رقة ك عالجال ی ھألنّ و ،الن   ظاھرة اجتماعیة داخل المجتمع فقطقضیّة السّ

ّعوبیبل  اھا إلى صراع األجیال، ورواسب ذلك في ذاكرة الش ّ ة قضیّة ما ھو ، تعد وبخاصّ

ّص من نظرة المجتمع وأحكامھ التي، أخالقي وغیر أخالقي   .لیست دائما ثابتة وكیفیّة التخل

قلیل من شخصیّات مسرحیّاتھ و         ّ ّ الكاتب یعمد في كثیر من األحیان إلى الت  مـع أن

ی ز على أنواع من  فإنّ  ،علیھا في مسبّبات الحدث ونتیجتھ طرةالحتوائھا والسّ ّ         ذلك یتركھ یرك

انویّة ّ حة في أحیان أخرى كأن ال قیمة لوجودھا ، الشخصیّات الرئیسیّة أو الث ّ   بینما تبدو المسط

ّ ھذا الوجود ضروري ة لھا قیم ،مع أن ّ ل محط ّ ھ یشك ّ    .تھا في البناء الدرامي للمسرحیّةألن

ّریف(مسرحیّةعالج ت وبالكیفیّة نفسھا        ھن واألحكام بال ةرتبطمقضیّة أخالقیّة )البیت الش ّ ذ

فاتھ المشینة الذي اإلنسان القیمیّة في منظور ّ وال ، ال یقوم بھوینشد الكمال ف، ال یرى تصر

ّر لھ األسباب بینما ینسب  ّقص لغیرهیوف ّد صراعا فكریّا ،الن توجد لذلك ال  ،وھي نظرة تول

حة في ھذه المسرحیّةیّات شخص ّ   .مسط

یا تكون كاملة " على ھذا األساس فالشخصیّة و        ّ في المسرحیّة غیرھا في الحیاة، فھي فن

ّ ذلك ، وقد تظھر أحیانا على غیر حقیقتھا ،ذات صفات واحدة وإن كانت نامیّة ال یكون ولكن
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قیفة(كلّ ذلك ینسحب على شخصیّات مسرحیّة و ،1"إال لتدعیم ھذه الحقیقة عود إلى السّ  )الصّ

ة  ل(فظاھر ما توحي بھ صفات شخصیّاتھا وبخاصّ ّ د األو ّ د الثاني(و )المتشر ّ صراع  )المتشر

قیفة غبة  ،على احتالل السّ ّ راع بین الر لھ فكرة المسرحیّة ھو الصّ ّ بینما الھدف البعید الذي تمث

ّخذفي ا ر والوسائل المت ّ ة مرتبطة المرتبطة باإلرادة والعمل والفكر، والثانیّ و ة في ذلكلتحر

ومصیر الثانیّة الموت  مصیر األولى الرفعة والنصر، لیكونوالذلّ  واالستكانة بالخمول

م لقد ، واالندثار ّ ھ حت ّ حة ألن ّ ھذا الموضوع الفكري على الكاتب عدم استدعاء شخصیّات مسط

ّة الشخصیّات یطرة  یعمد في الغالب إلى قل الرئیسیة والثانویّة لیسھل علیھ احتواء الفكرة والسّ

ّت حسب المواقف التي یراھا مناسبة لذلك   .على تحریك الشخصیا

حة ثابتة منذ ظھورھاو        ّ فال تتغیّر مثلما تبقى مـــواقفھا كما ھي  ،تبقى الشخصیّة المسط

ّ المجـال الـذي  ـم على الكاتب ربطألن ّ  بالكیفیّة التي تؤدي دورھاو، بھ ھاوضعـت فیھ یحت

ور ّ لثانیة في محافظة على صفتھا او، وظیفتھا األولىفي الثانوي  ھاوھي مالزمة لد

بات ّ ف علیھ واحد یستطیعبعد  في المسرحیّة وھي الث   البدایة من القارئ أو المشاھد التعرّ

فاتھا مستقیمة ف ّ ّى نھایة العملویجد تصر د حت ّ ّجاه محد بیبة(یّة مثل شخص ،2ي ات ّ في  )الط

بخالف الشخصیّات األخرى التي تتصارع حسب المواقف و ،)امرأة ورجالن(مسرحیة 

ة أو المتناقضة ّ  جمیع في فاظ على المریض أو محاولة إنقاذهیبقى دورھا ھو الح، المتضاد

ر ّ ھا تتعامل مع واجب فوالظ ّ ّ ینتظر منھ القارئ مخرجا ل إنساني ألن ما في صراع حاد

 فھي داخل العمل المسرحي  ة الشخصیّةمكان تكنمھما و ،ذھنھ من أحداث سابقةارتسم في 

" ّ ّ أن یصقل الكاتب جوانبھا تشذیبا وتكثیفا بحد مستقرّ جمیع عناصر المسرحیّة التي البد

ّكثیف ّھذیب ویحسن االنتقاء والت ّ السیف، فإذا لم یحسن الت ّ ، رھیف كحد فسوف ترتد

ّ السّ  ه، ى صاحبھیف علالشخصیّة علیھ كما یرتد ّ   .3"فال ینجیھ شيء من حد

ّھا مالزمة لموقف واحد و        حة ألن ّ غم من تشابھ الشخصیّات المسط رسمھ یعلى الرّ

ّفالمؤ حیث  )المھجورة البئر(تختلف في مسرحیّة  فھي، وجدت الشخصیّة نفسھا فیھ أو، ل

ّ إ حة ثابتة )ھنري(صیة شخن ّ منظومة القیم التي البالغ الذي توحي بھ داخل  أثرھا مع مسط
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ّھا ،عالجھا الكاتبّ  ّحین  كما أن ّعامل مع الفال ر وقسوتھ وجبروتھ في الت ل صلف المعمّ ّ تمث

نكیل بھم ن ّ   .تیجة مقاومتھم والمطالبة بحقوقھمالبسطاء واستغاللھم، أو في قتلھم والت

ون دورا واحدا ال كما یُ  ّ ّحین یؤد راع ظھر الكاتب الفال تتغیّر بموجبھ وجھة المسرحیّة أو الصّ

ّ شخصیّة ، شأن أيّ عمل مسرحي، وال ینتقل إلى موقف مناقض أو معارض ) ھنري(مع أن

م ّ ر ثانویّة ومساعدة لألحداث في التأز ظة اضطراب الشابّ وصراعھ مع وبخاصة لح ،المعمّ

ھّ  ھا  ،أمّ ّ حة ثابتة  ةشخصیّ وألن ّ أو صفة واحدة ال تتغیّر حول فكرة واحدة "بنیت  فقدمسط

ة  ر ف، طوال القصّ ّ   .1"وال تأخذ منھا شیئا، یھا الحوادثفال تؤث

رسم الكاتب لوحة ثابتة في نموذج ھذه الشخصیّة ترتسم في ذاكرة كلّ من عانى لقد         

نھ ، ال الحدیثةأو ارتبط بھ نفسیّا وعاطفیّا من األجی ةل القدیماجیاالستعمار من األ ّ فیما لق

اریخ ونقشوه في ذاكرة الحاضر باءاآل ّ نوه في صفحات الت ّ   .ورووه ألبنائھم ودو
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ر  2 ّ ّة تطو ّةـــ عملی ھا الشخصی ّ   :ونمو
        ّ دالشخصیّة المسرحیّة تعد ّ دة للواقع المعق ّ الذي ، وسیلة للكشف عن الجوانب المتعد

ة، وھي المعیار الذي ینقل  ة معاییر تفصح عنھا المسرحیة بطریقة فنیّة خاصّ ّ م فیھ عد ّ تتحك

بناءھا بناء إذا استطاع ف، ویفحص نوعیّة بعده االجتماعي، االكاتب من خاللھ واقعا حیاتیّ 

  .یكون عملھ ناجحاو ،تكون معبّرةل األحداث والموضوعبیعتھا وطبیعة مع ط تتماش جیّدا

ّ نموّ      ّم على الكاتب  إن ر معھ ھالزمفت، ربطھا بالحدثالشخصیّة یحت ّ وتتفاعل  وتتطو

ل ذلك في قالب لمع األحداث الجانبیّة،  ّ تتناسب ومستوى بطریقة و، حكم من الحوارمیتشك

ل تدلّ على اإلرادة  إذا كانت األقوال"ون حسنة فتك، الشخصیّة وأبعادھا ّ واألفعال التي تمث

  .1"عن جمیع طبقات الناس ومن الممكن أن تصدر األفعال واألقوال الحسنة، واالختیار

ّعقید الحاصل في جوانب الحیاة اإلنسانیّة ھو الذي یرتبط بالشخ كما أنّ         ّى الت صیّة حت

ّوع  تنتقل من موقف إلى آخر اخلیة والخارجیّة، وبذلك یوصف ھذا الن ّ رات الد ّ حسب المؤث

حة ت ّ ّھا بخالف الشخصیّة  المسط ّ ألن ر والنمو ّ          حیث تتمیّز، مامامن الشخصیّات بالتطو

ل في أغلب األحی" ّ بةبكثافة سیكولوجیّة، و تمث ّ دة ومرك ّ   .2"ان حالة درامیّة معق

ّعقید ضروري فرضتھ و       بة، لذھذا الت ّ یرتبط فكر القارئ أو  االحیاة اإلنسانیّة المتشع

ب ، ووجدانـھ بـھ المشاھد ّ ـل كلّ ذلـك في عملھ المسرحي لیرك ّ ومنھ یسعى الكاتب لتمث

د كل أنواع ا"شخصیّة نامیّة ّعقید في اإلنسانیّةتجسّ ع والت ّ ا یجعلھا  ،3"لتنو أكثر حضورا ممّ

ل تفاعل ّ ھا تمث ّ نة لھذا العملج داخل العمل المسرحي ألن ّ  یتوقفوبھا  ،میع العناصر المكو

ھاالحكم بالجودة أو  ّ داءة على عمل صاحبھا ألن ور األدبیّة  الرّ لم  إذافي أیّة صورة من الصّ

ّ في ذاتھا یطرأ علیھا    .4ھي شخصیّة رسمت رسما ردیئافتغییر أساسي

قد المسرحي اھتماما  ویولي         ّ الً  ،وع من الشخصیّاتھذا النّ بالن ّ ّھا نموذج  في ذاتھا أو ألن

ة وقدرة  ،وأفكار وتداخالت نفسیّة وذھنیّة إنساني تتزاحم في تشكیلھ رؤى ّ كما تظھر معالم قو

  ئیّات في الشخصیّة كنموذج إنسانيالكاتب على الخلق واإلبداع في تتبّع كلّ ھذه الجز
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رات التي  وإظھار التغیّرات ،یّةبراعة الكاتب تكمن في خلق الشخصیّات النام"ألنّ و ّ والتطو

اخلي وإبراز ،أصابتھا ّ راع الد ضھا إلى الصّ ا ، انھزامھا وانتصارھا أو ،معاناتھا وتعرّ أمّ

  .1"الشخصیّات الجاھزة فیمكن وضعھا في عبارة واحدة

بة من داخل سیّاق  لقد        ّ استطاع الكاتب أحمد بودشیشة تقدیم شخوصھ بطریقة مرك

العناصر التي تجتمع في مجرى الحدث ھي في الحقیقة صورة اكتملت  فجمیع ،الحدث

ّ شخصیّة إ، حیث )اللعبة(یّة على نحو ما فعل في مسرحیّة لتعطینا صورة الشخص ن

ر معھ وتتفاعل مع األحداث الجان )مبروك( ّ ئیسیّة األولى تنمو مع الحدث وتتطو ّ فھو ، بیةالر

ّعبة ط ،الذي یرسم خیوط الل ّ افع في ذلك ، من جھة )المھدي(الستیالء على أموال ل ویخط ّ والد

ھ فقد مالھ وطرد،  ، كلّ ما یربطھ بالماضي ّ لینتقل من حدث إلى حدث على أساس االنتقام ألن

ھ یقوم ، یحاول خداعھ ومراوغتھو ،أرقى منھ ّ ور بمع علمھ أن ّ   الذي یقوم بھ ھو ھنفسالد

ّ ین، وھو محاولة االستیالء على أموالھ كلّ الوسائل لتزویجھ من ابنتھ  تقل إلى استخدامثم

  .زواجھ من أختھو

ّ و        دیقھ الذي یوقفھ القدر أمام صالذي ) المھدي(على شخصیّة رینسحب ھذا التطو

قاء وتبدف، مضى زمن دون أن یراه ّ ّعبة بینھمایكون الل ّعبة في  ،أ الل ّ القدر یفضح ھذه الل ّ أن إال

  ال تختلف عن الشخصیّات الحقیقیّة شخصیّات وھي، اإلراداتنھا یظھر صراع وم، النھایة

رھا بالتجارب التي تمرّ بھا في أحداث  ّ رھا و سلبا أو إیجابا ،المسرحیّةفي تأث ّ في تطو

ھا أو انحدارھا ّ ّ الشخصیّة التي نراھا في ختام ، بسمو لیست ھي نفسھا التي  المسرحیّةألن

یھا  والتغیّر الحاصل ھو، نراھا في بدایاتھا ھا، لذلك نسمّ ّ نتیجة ھذه التجربة بخیرھا وشر

ھا تنمو من خالل األحداث، وال نستطیع التنبّؤ بسلو ،الشخصیّة النامیّة ّ ّھ غیر ألن كھا ألن

د، و ّ ّجربة كثیرا ما تقودھا إلى صراع داخلي بین الخیر و الشرّ معروف أو محد   .2الت

ّ شخصیّات أحمد بودشیشة بسیطة عادیة تتط        ر وفق الواقع الذي نألفھ یومیّا دون إن ّ و

ھاب بخیالنا بعیدا ّ ز على العالقات االجتماعیّة بین األشخاص أنفسھم، فالذي ، الذ ّ ھ یرك ّ ألن

ـف والمبـدع  )المغـص(یقرأ مسرحیّـة  ّ تنكشف أمامـھ كلّ صور المعانـاة التي یحیـاھا المؤل

                                                
وایة   1 ّ ار، تقنیات الدراسة في الر  .101، ص)ـ الشخصیة  1( ـ عبد هللا خمّ
 .93ص، نفسھالمرجع : ینظرـ   2
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مّش ، الجاه واإلعـالم سلطـةا التي تعتمـد على سلطـة المال وفي مجتمعاتنـ ـقــدا ھُ ُ فـإذا ف

ّ المجتمع بكلّ تركیباتھ ال یساعد على وجود مبدع المبـدع ا مھمال ألن   .وأصبح كمّ

ّف(لشخصیّة المتأمّل و        ئیسیّة )المؤل ّ تنمو في ھذا الوسط المشحون یالحظ كیف  الر

قات ّ لة في زوجة و، والمملوء بالمعو ّ إضافة إلى المستوى ، كلّ سلبیّات المرأة فیھاالمتمث

حل عند ھذه الشخصیّة كذلك عامل و  ،لعزیمة المبدع مثبطالو سلبيّ ال ودورھا ،الفكري الضّ

یة البسیطة التي ال یعیرھا أحد االھتمام ّ ّف، ومكانتھ الماد ل ، الوقت الذي ال یرحم المؤل ّ وتغو

قاتھا وجشعھا في االستیال ّ لطة اإلداریّة بمعو وصراع داخلي أثناء  ،يعابداإل ھء على عملالسّ

ألیف تعیشھ ھذه الش ّ ّ یعیـش ل ،خصیّة بینھا وبین شخوص المسرحیّةالت القارئ وسط ھـذا الجو

دا  الرتباطھ بمختلف األفكار والعواطف ،المتداخل ا یحیاه ویراه مجسّ ل جزءا ممّ ّ ّھا تشك ألن

ّف لھ تدریجیّا عن  ،في الواقع ا یتكش ر حو فھي ،الشخصیّةھذه وممّ ّ ر بتطو ّ   ادثھاتتطو

رھا ّ     .1ھذه الحوادث ة نتیجة لتفاعلھا مععاد ویكون تطو

ّة وشمولیة تونقل اجتماعیّة ظواھرعبّرت الشخصیّة عن لقد        رصدھا  مثلماھا في دق

ر"وھيتعـریّة المجتمع قصـد إصالحھ  لھـدف الكاتب ّ من موقف إلى موقف بحسب  تتطو

ر األحداث، وال  ّ ةیكتمل تكوینھا حتى تكتطو  الھ التيإحاطة بكلّ الجزئیّات في  ،2"تمل القصّ

ر الشخصیّة المسرحیّةصلة بتط ّ دة باألفعال الجدی قادرة على إحداث المفاجأة ولتكون، و

روف الناتجة عن تغیّر ّ رھا للحدث یتمّ وبتعاظمھا وتفاؤلھا  ،الظ ّ   بناؤھا على أساس تصو

ّر جزئیّاتھ ّ و ،لذلك یصعب تذك على  ةقدرالإلى  في تحلیل الشخصیّة النامیّة ھذا العمقمرد

ّداخل من جھة ثانیّةالغوص في المجتمع من جھة و   .كوامن الشخصیّة المسرحیّة من ال

        ّ فـي ذكـر  جة إسھابنتیاالنطالق مـن معالجة قضایا المجتمع ومحاولة تعریّتھ إن

فاصیل  ّ راع  تركالت ج بین یالصّ ّف(ؤجّ على خالف ما كان القارئ ، )زوجتھ(وبین  )المؤل

ّع ع مبدعا عنالفئة المسؤولة وبین المؤلف و، یتوق وال تترك لھ ، المسارح التي ال تشجّ

نت اس، فرصة في الظھور ّ ألن  ،ة المسرحیّةفي نھای ظھرت كما ،تولت على مجھودهوإذا تمك

ّ ذلك ثانویّةو، الھدف اجتماعي   .تصبح القضیّة المقصودة في خضم

                                                
 .86ص، فن القصة، ـ  ینظر محمد یوسف نجم  1
ة الجزائریة المعاصرة، ص  2 ر البنیة الفنیة في القصّ ّ  . 32ـ شریبط أحمد شریبط ، تطو
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ر  ونتیجتھ         ّ ّھا  وع من الشخصیّاتھذا النّ تطو تحتلّ مساحة أكبـر بكثیـر مـن تلـك "ألن

ّ لالزمـة كـالمیّـة أو حركیّة ـھا الشخصیّـة النمطیّـة التـي ال تحتـاج إال ّ ننا من  التـي تحتل ّ تمك

ف ع ر في ھذه الشخصیّة "غالبا ما یكونو ،1"لیھاالتعرّ ّ أقلّ منھ في غیرھا ) المحوریة(التطو

   .2"خصیّات ألنھا تكون من البدایةمن الش

ر في مسرحیّة أخرى بعنوان و ّ ّاش(یالحظ ھذا التطو  عبّرتحیث ، )یاقوت والخف

ا  اشخصیّاتھ ع الكاتب لتحمل أفكار ھایختلج في صدورعمّ ّ د والتنو ّ  بطریقة من التفر

  المحوریّة تدور حولھا أحداث المسرحیّة، وتتفاعل مع كلّ من حولھا )یاقوت(فشخصیّة 

لوك و ذاجة في السّ یبة والجمال واإلخالص إلى درجة السّ ّ تظھر في البدایة بمظھر الط

فو ّرف والمصیر الحتمي تصبح قویّة مواجھة لخطر  ،التصرّ ّھا في موقف الش ّ أن إال

ة )الجایح( ّ ل مر ّ ّ التاریخ عند الكات، مثلما واجھتھ أو ب یعید نفسھ في صورة ھذه حتى كأن

ر من موقف إلى آخر ،الشخصیة ّ   .فھي تتطو

مات التي تبدو غیر منس        بة من مجموعة من السّ ّ ّھا مرك رة ألن ّ وال ، جمةوھي متطو

فھي تدھش القارئ بما ، یصعب التنبّؤ بمصیرھاو، تستقـرّ ھذه الشخصیّـة على حال واحدة

ّعـھال  ّھا مع ھـذا اإلدھـاش تقنعـھ بواقعیّـة ما تفعـل، كما ، یتوق ّ إن ر فيثم ّ  األحداث تؤث

ائموالشخصیّ  ّ رھا الد ّ تحمل في انتقالھا من موقف إلى آخر بذور و، ات األخرى بسبب تطو

أ ّ ّى من غنائیتھا، وال "ألنّ  ثیر العاطفيالت قمّة إثارتنا في نصوص وعروض مسرح الیوم تتأت

ّ سحابة صغیرة من أسف ومن شجنیترك فینا المسرح الیوم، وفي قمم إبداعاتھ إ   .3"ال

ا شخصیّة         ادق(أمّ    ھاكأنّ ، )یاقوت(فھي شبیھة بشخصیّة  )المخفر(في مسرحیّة  )الصّ

ةعلیھ األفكار  تنسج ،ذھنفي العتمد یُ  نموذجأ ّ من قیم المجتمع المختلفة  ةستمدّ الم المتضاد

رة و ّ موقف حماتھ العنیف في  ،في كیفیّة مواجھة المواقف ضعفال ظھربم تبدوھي متطو

ة  ،البحث عن حلّ لزوجتھ التي توشك على الوضع ّ ة جاره وجبروتھ وفضاضتھ وقو ّ وفي قو

  .الخفیرین ورئیس المخفر
                                                

  . 27ـ نبیل راغب ، آفاق المسرح، ص   1
 .75ص،  فن المسرحیة من خالل تجاربي الشخصیة، ـ  علي أحمد باكثیر  2
وریة ، ـ عبد الكریم عمرین، حول الشخصیة النموذجیة في األدب المسرحي  3 ة السّ مجلة الحیاة المسرحیة، الھیئة العامّ

 .68، ص2009، دمشق،  68ـ 67للكتاب، العدد 
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دماتو        ة امتصاصھ للصّ ّ ّى في قو ر والخروج بموقف یتجل ّ فبقدر ، كلّ ذلك عوامل للتطو

ھ متسامح ألبعد الحدود ّ ل وھلة یصبح عظیما ألن ّ ّى للكاتب بشخصیّة ، ما یبدو ضعیفا ألو وأن

مثل ھذه حتى استطاع أن یسقطھا من عالم الخیال إلى عالم الواقع المليء بنقیض ھذه 

ریقة التي ی ،ذلك یوجد لھا أثر في ھذا الواقع ومع، الشخصیّة ّ عالج لتكون القدوة وتكون الط

على أسلبة "تھا ھذه الشخصیة ذات سمة بطولیة لقدر تصبحو، من خاللھا سلبیّات المجتمع

 1" أزمنة مستقبلیة أیضا وھي تعمیمیةولطموحھا قدرة العبور إلى العصر الذي تعیش فیھ 

ر بتغ" كما ّ ةتتغیّر وتتطو   .2"یّر الظروف اإلنسانیة بصفة عامّ

ّ تطورّ الشخصیّة طبیعي في العمل الم        ر في عناصر العملإن ّ ھ یؤث ّ كما  ،سرحي ألن

 فيما تحملھ مالمح الشخصیّة و متأمّال، یعمد الكاتب إلى ذلك قصد ربط القارئ بما سیأتي

ّ كلّ شخصیّة  أو أفكار أو ما یفرض، تذاتھا من أحاسیس وانفعاال رھا لنا "علیھا ألن ّ یصو

راتھا المستقبلیة  ّ سواء أراد الكاتب ، 3"الكاتب المسرحي تشتمل في صمیمھا على بذور تطو

ل ّ ھ یقة معیّنة أو لم یرد،بطرھا أن یشك ّ بحكم الظروف "إلى ذلك اضطرارا یضطرّ  ألن

تقوم على "عملیّة البناء ف وعلیھ ،4"تضطرب في أعماقھ وتضطرب من حولھواألحوال التي 

ئیسیّة والشخصیّات الثانویّة بحیث یمكن استخالص الشخصیّة  ّ تراوح بین الشخصیّة الر

حیث تنفصل أو تنحلّ ، الرئیسیّة من بین صفات وسلوكیّات الشخصیّات األخرى أو العكس

ئیس ّ   .5"یّة في باقي الشخصیّات الثانویّةالشخصیّة الر

رھا  حینما یضفي الكاتبو        ّ فات على شخصیّاتھ أو یصو أحمد بودشیشة بعض الصّ

ھ یبدو للوھلة األولى  ،بمظھر معیّن ّ م أفكارا ومبادئ معیّنة كمنفإن یفرضھا فرضا ، یصمّ

ل بساطة الفكرة  ،على ھذه الشخصیّة أو تلك ّ اني طریقة معالجلسببین األو ّ كأن تبدو  ،تھاوالث

ھ حیللقارئ في البدایة بعیدة عن الواقع ال ّ اس، لكن ّ ّق في كنھ ھذه اتي الذي یعیشھ الن حینما یدق

ل قطاعا عریضا في المجتمع، الشخصیّات یجد لھا مثیال في ھذا الواقع ّ ّھا ، فھي ال تمث لكن

                                                
 . 63بد الكریم عمرین، حول الشخصیة النموذجیة في األدب المسرحي، صـ  ع  1
  .18ص، الشخصیة الثانویة ودورھا في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، ـ  محمد علي سالمة  2
  .150دریني خشبة، ص: ـ  الجوس إیجري، فن كتابة المسرحیة، تر  3
 .215، صنفسھـ  المرجع   4
 35ص، الشخصیة الثانویة ودورھا في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، ـ  محمد علي سالمة  5
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فھتعبّر عن حقیقة وواقع ووجود صنف من ھذا ال ّ ا في تصر ّ ّوع حتى لو كان شاذ لذا یأتي  ،ن

وھي العمل في الصّحراء ، لینتقل من الفكرة البسیطة )العقرب(في مسرحیّة)العامل(بشخصیّة

ي  ،إلى صراع اإلرادات ّ ي  كما ،والمقاومة وإرادة القبول والخنوعإرادة التحد ّ ّ إرادة التحد أن

باب في بدایة عھده توجیھإذا لم تتبع بضوابط مثل  ّ ي إلى الھالك مثل  ،الش ّ فإنھا تنحرف وتؤد

اھاخاتمة ھذا العامل الذي قتلتھ العقا ّ   .رب التي تحد

رت ھذه الشخصیّة         ّ رئیس (وضعھا الكاتب أحمد بودشیشة في مواجھة  حینلقد تطو

ال ال(و )الحارس(و )الطبّاخ(من جھة و )العمّ ھ ینتقل من موقف إلى  ،من جھة ثانیة )العمّ ّ ألن

ّ إلى النھایة ّ مستمر فیما أضفي حملھ من أفكار یوما  ھسلوكبوقد یرتبط ذلك ، آخر في نمو

ّ سلوكھا الخارجي وأفكارھا "ھو ما یحتاجھ الكاتب للشخصیّة فيو ،صفات منعلیھ  صد

اخلیة وردو ّ   .1"د أفعالھا على الحوادث الخارجیّةوأحاسیسھا الد

ّق بشخصیّة أو و         روري أن یستكمل الكاتب بناء جمیع الجوانب فیما یتعل من الضّ

لة بالقارئ لما لھا من ص ،جوانب النفسیّة واالجتماعیةفیما لھ صلة بال ،شخصیّات مسرحیّتھ

 ّ جھ من الخروج من صالة العرض "والتأثیر فیھ وإال ل إلى ثرثار مكروه ال یخجل متفرّ ّ تحو

ّفویسارع قارؤه إلى رمي المسرحیّ    .2"ة ببعض قلیل أو كثیر من التأف

ّ شخصیّة مثل شخصیّة ف وعلیھ        اب(إن ّ ابال(في مسرحیّة  )البو ّ رجة  )بو ّ تأتي في الد

ّ الفكرة  ،الثانیّة من حیث االھتمام أو بناء األحداث الذي یصادف  )الكاتب(منصبّة على ألن

قات إداریّة في الوصول إلى مدیر الجریدة ّ   ما یصل إلى مكتبھ یجده في اجتماعوحین، معو

ّ بعد انتظار طویل یجده قد خرجث اویةھ ومن، م ّ ر شخصیّة  ذه الز ّ اب(تتطو ّ حسب  )البو

ّ  حیث ،في إظھار سلطة اإلدارة وعجرفتھا ،فیھا الكاتب االمواقف التي وضعھ اب(یعد ّ  )البو

ّماطل وإضاعة الوقتثم في كیفیّة ا، مرآة لھا لما  )سیّدةال(و )فتاةال(استقبال  طریقةوفي ، لت

  .دارةتنعكس على األداء الحقیقي لإل، في ذلك من معالجة لظواھر سلبیّة داخل المجتمع

ي ھذه الشخصیّة وظیفة تبو        ّ مم )البواب(دو في ظاھرھا متعبة تظھر تؤد ّ كأنھ ھو  اتبر

ّ المشاكل  أو كأنّ  ،اإلدارة بمفاصلالذي یمسك  ھ قد وقعت على رأسھ، لیجد نفس ھاكل

                                                
   ـ  سمیر روحي الفیصل، الروایة العربیة، البناء و الرؤیا، مكتبة األسد الوطنیة، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب  1

  . 18ص، 2003، دمشق
  .67، ص)لالكلمة و الفع(ـ فرحان بلبل، النص المسرحي   2
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ف  یة وبید مطلقة فبیتصرّ ّ دامن شاء حر ّ أو یتركھ طرده  ومن شاءموعدا لھ  ستقبلھ وحد

ّ ت إنّ ، تظرین ّوع من الشخصیّاتر ھذا یصو رھا  ،الن ّ إلى آخر  موقف وانتقالھا منفي تطو

ا یجیش في نفس تعبیر ه بجملة من القضایا الذي ،من أفكار تجاه المجتمع الكاتب عمّ ّ   یمد

رات شخصیّ  كونھا ّ ّما ازدو ،عالما من ذات صاحبھا تصو ازداد  اعرفة بھمالقارئ  داكل

یجد نفسھ أمام شخصیّة تعبّر عن ل ،1ا في النصّ أو العرضبمصاحبتھ ھعتمتّ و ابھ ھاھتمام

اكلة  بنائھابالمقابل یكون للكاتب دور في و ،یّةأو سلوك یّةحوار طریقةبنفسھا  ّ على ھذه الش

ّم  ّف یدفعھا إلى الكالمتتكلم أیضا باسمھا كشخصیّة، و"حیث تتكل ّ المؤل    .2"ألن

م شخصیّات مسرحیّتھ وت        ّ ر من موقف إلى آخر حیث ) الوقف(قد ّ بة تتطو ّ بطریقة مرك

فتظھر بذلك طبیعة ، تعطي صورة مكتملة لجمیع العناصر التي تجتمع في مجرى الحدث

ر معھ و الشخصیّة النامیّة حیث تنمو ّ تتفاعل مع األحداث الجانبیة، فمن مع الحدث وتتطو

وج(ل الحوار الذي جمع بین خال ّ وجة(و )الز ّ ُعرف ش )الز وجخاطب  خصیّة ت ّ   .أخت الز

وج ویبدو  ّ التي فتاة القد قتل ف، الجنائیّة ھسوابق یرى فیھألسباب یراھا موضوعیّة،  افضارالز

وج خائفا  ،لم تحترم رغبتھ ّ ا ،من باب المسؤولیّةلذلك كان الز ّ فالزوجة  أمّ ترى فیھ الشاب

ّص منھال االوسیم دفع فاعالت  وبذلك تكون الفتاة محور، تركتھا واالستیالء على، لتخل ّ الت

  . لتكتشف في النھایة حقیقة األمر التطورّ صراع إلى ال ةفعاد ،الحاصلة في أحداث المسرحیّة

ل  تسیرو        ّ ھا تمث ّ ط ألن ّ جتماعیّة اال تھاخلفیّ لكلّ شخصیّات المسرحیّة وفق ھذا المخط

ّ أثر من ال یُالتي  فاقآثار سمح من خاللھا ألي ّ خ واالنحالل والن لذلك الزمھا الوعي  ،التفسّ

ي بطولة جماعیّة مواكبة الحدث تؤدّ  وحرص الكاتب أن، بضرورة المحافظة على القیم

  .مسھمة في الموضوع إلى نھایتھو

ّوع         دّت من شخصیّات الن ّى عُ عت ھذه الشخصیّات حت ّ ن من "التيلقد تنو ّ تتكو

ّوع ذاتھ وشخصیّا خصائص اجتماعیّة ونفسیّة تنطبق ّوع ھي على أناس كثیرین من الن ت الن

د(شخصیّة  مثلما تعدّ  ،3"التي تسمّى األنماط ّ قیفة(في مسرحیّة ) 1المتشر عود إلى السّ      )الصّ
                                                

 . 189دریني خشبة، ص: الجوس إیجري، فن الكتابة المسرحیة،  تر: ینظرـ   1
ولي للمسرح التجریبي، دار : تر،  ـ آن أوبرسفلد، قراءة المسرح  2 ّ  editionsمي التلمساني، مھرجان القاھرة الد

sociales  ،164، ص 1982، المجلس األعلى لآلثار، مصر.  
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رة ّ ّھا ،متطو م في سیر ألن ّ بفكرة  بادروتعلى الموقف تسیطر و، األحداث من بدایتھا تتحك

ّغییر ھایة تھادیاقل في موقف الحسم تكونكما ، الت ّ یضاف إلیھا عامل و ،األحداث إلى الن

دفة  دینالصّ ھایة المأساوو ،في التقاء المتشرّ ّ د الثانيرسم الن ّ بقي أن یُ  إمكانیّةمع ، یة للمتشر

راع مفتوحا ھایة ،الصّ ّ   .لیكون القارئ حكما في الن

ّ وحي وت        قیفة والمنظر العام ّى  بناء الشخصیّة بعواملفكرة السّ  غدت باھتة المالمححت

رمع  ّ ّ إحیث  تدریجیّا ھاتطو فسي واالجتماعي الھا استكمال جمیع جوانب"ن ّ ّ وتكوینھا الن  یتم

ّ بالحوار ّ استكمل وجوه ھذا  ھااءبنإذا أراد ف ،1"لدى الكاتب إال انتقى لھا جانبا واحدا ثم

حیح"وھذاالجانب كلیّا  ، ومن انتقاء ھذا ھو جوھر بناء الشخصیّة الدرامیّة في شكلھا الصّ

ّزمة لھاالجانب الواحد یأتي الكاتب بأھ ّ خصائص الشخصیّة الال    .2"م

ررى الیُ  )البئر المھجورة(مسرحیّة وباالنتقال إلى  ّ من  بادیا )الشابّ (شخصیّة في  تطو

یعة طاعة لوالدتھ ، بحكم تناقض المواقفموقف إلى آخر  فھو لم یغیّر موقفھ من مغادرة الضّ

غم  التھاعلى الرّ أفقده الواجب  ن بنفور طغى على تكوین شخصیّتھمشحو فھو ،من توسّ

ھ لم یصدّقو رشده احةوھي التي تبیت عند عتب، أمّ ّ ّر لھ الر وكلّ ذلك  ،ة الباب تحرسھ لتوف

بب جوھري في االنقالب الحاصل  ّ والواجب فيسّ راع بین الحق بین ماض بغیـض ، الصّ

ل ّ بینما ھي  ،ومستقبل یسعى إلى تحقیقھفي شكل حلم  ھذه الشـواھد التـي رآھافي  ممـث

ـة محفورصورة من واقع تاریخي  اكـرة الجماعیّـةفي كـذا و، في الضمیـر الجمعـي لألمّ ّ   .الذ

ا        د على الواقع ایتھابد ،ھذه الشخصیّة مغلقة یترك وممّ ّ ل  ،من نقطة التمر ّ ّ تمث ثم

ورة الحواریّة بین  اریخ تس أبیھ وأخیھ كصفحة منالصّ ّ لھاھم في بالت ّ  ناء الشخصیّة وتشك

ح االقتنو كعلى العمل  اع بفكرة البقاء والعزم واإلصرارتوضّ ّ  ،باألرض والتمسّ ّ من ألن أھم

ّ تنتھي إلى نق ،أن تكون مغلقة أي أن تبدأ من نقطة ما"عناصر بناء الشخصیة  طة ال یمكن ثم

  .3"بعدھا حدوث شيء جدید

غم من تو        ّریف(قارب شخصیّات مسرحیّة على الرّ ل  ھيف ،في األداء )البیت الش ّ تمث

راع بین دواخل ال فس وما یتزیّن بھ اإلنسان من تدورا واحدا ھو الصّ ّ ل أمام أعین جن مّ

                                                
  .67، ص)الكلمة و الفعل(النص المسرحي، ـ فرحان بلبل،   1
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ّاس ّ التي احتوت كلّ تفاعالت الشخصیّات األخرى بداما مثل، الن نقل ت ھاكأنّ . في شخصیّة األم

ھمزة وصل بین جمیع  اعتبارھاكان باإلمكان و، ديالفروصورة الضمیر الجمعي 

یھ من تأثیر في ھذه الشخصیّاتوفیما ت ،فیما تحملھ من قیم فكریّة، األطراف ّ لما لھا من  ؤد

ا ف كشّ تت ھيفإذا ، صلة قرابة بھا ّرف عمّ عي الش ّ فوس التي تد ّ   .في خبایا ھذه الن

ھا        ّ ا كنموذج مسرحي لھ، متطورة في ھذا الجانب إن خصائصھ الدرامیّة في كیفیة  أمّ

ز على الفكرة یركالتّ قد غلب على المسرحیّة ف، بدایة الحدث واكتمالھ في نھایة المسرحیّة

وجود بعض السّطحیة  مع، على بناء الشخصیّة ركیزتّ الاالجتماعیّة أكثر من واألخالقیة 

ّوع من الشخصیّات على ھ ل ما "من قبل الكاتبھا ئاصطفا رغمذا الن ّ أراد تصویره أو ما لتمث

ّعبیر عنھ أراد ا     .1"أحاسیسمن أفكار ولت

رة ا ءطریقة بنافي  سموّ وعلى ھذا األساس یوجد بعض ال        ّ  لتكونلشخصیّات المتطو

   توحي )اللصّ (في مسرحیة ) كمال(شخصیة تركیب فمنسجمة مع دورھا في بناء الحكایة، 

بب في توبتھب ّصوصیّة وُ لھ من خبرة في وما ، السّ فالل ّ بإحضار  ،في الجانب اإلیجابي ظ

ّوة( نقود الشیخ ّ ذلك لم یشفع لھ وبقي ، )عال ّ أن أرجحإال ّ  لیكونقائما بین الشخصیّتین  الت

ّق( ّى تسیر األحداث وفق ما مع ھذا ومع اآل تھحاولبم ،میزان ھذا التوازن )الحال خر حت

ئیسیّة سمرُ  ّ ال تستطیع أن تنھض بحمل "الذير بالقدضعیفة  وھي لیست ،للشخصیّة الر

راع الطویل المدى في       .2"مسرحیةالالصّ

ّ شخصیّة الشابّ و        ى ، محوریة )اللصّ (في مسرحیّة  )كمال(مع أن ّ فقد حاولت أن تتحد

وبة  ،لھا نظرات المجتمـع ةالحقبم مسبقعلمھا المع  ،واقعھا ّ واج واالستقرار رغم الت ّ والز

كا ودافعا  ویكون، وفعل الخیر ّ رلمحر ّ یجب أن "شأنھا شأن أيّ شخصیّة محوریّة  ،ھاتطو

ّ حیوي معرّض للخطر كھا شيء جد ّ ّ إنسان شخصیّة محوریّةفال یمكن أ، یحر    .3"ن یكون أي

ل في  ،یخاطر بنفسھ أمام العصابة حیث، لیست عابرة تھرغبو  ّ لیظھر للمجتمع المتمث

ّوة( شخصیّة الشیخ ّص من ماضیھ )عال ھ تخل ّ ة في عدم العودة إلیھ ثانیّةلدیھ رغبة و، أن   ملحّ

                                                
 . 31ـ شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص  1
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  213، صنفسھـ المرجع   3



81 
 

ّى تقوم  غبة في شيء علیھا بدورھاوحت د الرّ ّ تقف عند مجرّ بل یجب أن تكون ھذه " أال

ا ألن ی ّ غبة رغبة جامحة تجعل صاحبھا مستعد     .1"ھلك من دونھا أو یبلغ ھدفھ منھاالرّ

غم منو        ر  على الـرّ ّ   الحاصل في بعـض شخصیّات مسرحیّات أحمـد بودشیشةالتطو

دة وھي نقل فكرة الكاتب"تظل ّ ّع بحریّة . شخصیّة سطحیّة تؤدّي وظیفة محد ّھا ال تتمت لذا فإن

مزیّة أو الشخصیّة النموذجیّة الت ّ ّعبیر عن ذاتھا وال تسمو إلى مستوى الشخصیّة الر ي الت

غبة ھي التغیّر الذي یحدث للشخصیّة من ھذه الو، 2"یمكن أن تعیش في وجدان القارئ رّ

    .موقف إلى آخر حسب توالي األحداث وتفاعلھا مع غیرھا من الشخصیّات

ھا یس ّ ر الشخصیّة ونمو ّ ّ تطو راع داخل ، ھم في تفاعل األحداثإن ة الصّ ّ وازدیاد حد

ّعبیر عن الفكرة الت ما فعلت مثل ي تحملھا أو یرید لھا الكاتب إبرازھاالعمل المسرحي والت

  .عدید شخصیّات الكاتب أحمد بودشیشة
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   انيـــل الثــالفص
  

ّة عند أحمد بودشیشة وداللتھا المختلفة اصفاتمو ة المسرحی ّ   الشخصی
ال  ّ ّة في العمل المسرحي/ أو ّة للشخصی   األدوار الوظیفی

  رةــ الشخصیّة المسیط 1            

  اومةـــ الشخصیّة المق 2            

  ـ الشخصیّة االنھزامیّة 3            

  ـ الشخصیّة االنتھازیّة 4            

ة باإلرشادات المسرحیّ / ثانیا  ّ   ةـعالقة الشخصی
ّة/ ثالثا  ّة المسرحی   دالالت األسماء في الشخصی
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ال  ّ ّة في العمل المسرحياألدوار الوظیفیّ / أو   ة للشخصی
        ّ رإن ّ ّخصیّة  تأث للمشاھد من خالل ھ الحكم فییعود  ھا في غیرھاتأثیربمحیطھا والش

خط والغضب  ،لحدثاھا فی رتسیّ التي المواقف  ھانجاح غیر مثیرة  أمسواء أكانت مثیرة للسّ

ل نموذجا معیّنا لكشف واقع حیاتيّ  ّ ھا تمث ّ   .لھ ألن

د ذلك         ّ فات ویؤك ھن، ویترك للفكر  الذيمنطلق ھذه الصّ ّ ّ ینیر الذ ه استخالص فن ّ مرد

ائدة یتھ على خلفیّة اجتماعیّة، مالزمة للوعي بضرورة المحافظة على القیم السّ ّ ھ  حر ّ وكأن

ر الذي  وفق یرسم لكلّ شخصیّة طریقھا ّ بات والتطو ّ د معالمیمبدأ الث ّ في العمل ھا حد

تتبادل فیھا اجتماعیّة  ةفیوظ في شكلھا االجتماعي، یطفي مح ھایبیّن أداءو ،حيّ المسر

ر فیما بین الشخصیّات ّ أثیر والتأث ّ          انطالقا من الواقع الذي تتفاعل فیھ مع األحداثو ،ھاالت

 ، ّ ّكأ خطابي لطةیكون بعدفیفرض سلطتھ كمت ّ  ،1ه االجتماعي ھو صاحب ھذه السّ ومن ثم

ّخصیّة حیثما ظمواصفات ف   فعل تقوم بھ یسند إلیھا أوو دور یقوم ببنائھ الكاتبھرت في الش

ّصلو وما تأتیھ من  ھاسلوك یجعللذي ھو افیفرزه الموقف الذي وجدت فیھ، و ھابواقع یت

ف بھ في بعض المواقف خیر وسیلة  ّخصیّة"أفعال، وما تتصرّ   تفصح عن طبیعة تلك الش

فسي أو  ّ فس اإلنسانیّة الخلقي أو الفكري، أو غیروقیمھا وتكوینھا الن ّ   .2"ذلك من جوانب الن

د سمات لذلكو       ّ تھا ، الشخصیّة تتعد ّ ة قو ع وظائفھا لتعطي القصّ ّ ألفكار لمحور كوتتنو

یة في المسرح "منوھي  واآلراء العامّة ّ مات الفن األداة التي تعبّر عن أفكار وأبرز السّ

ّھا ،3"وتقوم بتجسیدھا وبلورتھا، الكاتب في الحقیقة وفیما تقوم بھ من وظیفة لیست ثوبا  ولعل

ھا، للفكرة ّ ّفبصدق أفعالھا وأقوالھا تساعد على إبراز " لكن   .4"األفكار التي یسعى إلیھا المؤل

ّب ولھذا         ّف على اإلتیان بالجدید على مستوى تشكیل یتطل بناء أيّ مسرحیّة قدرة المؤل

فاكتشاف  أوالشخصیّة  ّ لوك والتصر        اتالوظیفة المناسبة لھا ضمن منظومة من السّ

دة ، واإلحاطة بظروفھا المختلفة، بواسطة فعل الحدث الذي تمارسھ ّ ومعرفة أبعادھا المتعد

ّى  ّعامل معھایسھل حت ّ بناء الشخصیّةأل علیھ الت ّ الحكائي  ن تب الكاموصول بمقدرة في الفن
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ّشكیل على عملیّة اإلبداع واالبتكار ھائیّة على فھم ، والبراعة في الت ّ ّ مقدرتھ الن ومن ثم

ّضح وتنضج فاتھا المفتعلة وغیر المفتعلة التي تت بفعل  شخصیّاتھ واستیعاب سلوكھا وتصرّ

  .1الحدث الدرامي الذي تمارسھ

ّف تصویرھا على  ،تمیّزھا عن الشخصیّات األخرى"كما ترتبط بـخصائص        یتوق

صورة الشخصیّة والعوامل التي تعین على تحقیق الذي یرسمھ لھا  ورأسلوب الكاتب والدّ 

ل" مسرحیّة أيّ في عنصر بناء فالشخصیّة لذا  ،2"في النصّ المسرحي ّ وفقا لتأثیرات  یتشك

لة من مذھب إلى آخر ،فكر العصر وفلسفة الكاتب ّ ل موقف الكاتب ، بوصفھا متحو ّ تبعا لتبد

  .3"وطبیعتھ

أغوار شخصیّات مسرحیّات الكاتب أحمد بودشیشة، ومعرفة أنواعھا وفق  بعد سبرو       

قسیم المعھود، من رئیسیّة إلى ثانویّة، ومن  ّ ّ وفق  ثابتةالت رة، ھناك تقسیم آخر یتم ّ إلى متطو

ّماذج وعدم الفاعلیّة ، اعلیّة، مثل المسیطرة والمقاومةویكون على أساس الف، الوظیفة لھذه الن

  .واالنھزامیّةمثل االنتھازیة، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .183ص، جمالیات التشكیل الروائي، محمد صابر عبید وسوسن البیاتي: ینظرـ    1
  .72ص، معجم المصطلحات الدرامیّة والمسرحیّة، ـ  إبراھیم حمادة  2
  .99ص، 1999، األردن، دار الكندي للنشر والتوزیع، 1ط، دراسات في المسرح، ـ  فؤاد علي حارز الصالحي  3
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ة المسیطرة 1 ّ   :ـ الشّخصی
ّ استقراءً         لیّا لشخصیّات أحمد بودشیشة یعطي ان إن ّ یطرة التي أو طباعا عن صفة السّ

التي یرید الوصول بھا إلى تقریر  شخصیّاتھ، وذلك في توجیھ األحداثبھا بعض وسم 

ّخصیّات األخرى إلى ما تریده ھذه  الموقف المناسب، وھي سیطرة من نوع قیادة الش

ّخصیّة، من باب  قیفة(ففي مسرحیّة  ،في غیرھا، ولیس الكاتب یّتھافاعلالش عود إلى السّ  )الصّ

یطرة واضحة في شخصیّة  ل(توجد ھذه السّ ّ د األو ّ مة في توجیھ بدت متح التي ،)المتشر ّ ك

  .وتنتھي عندھا ، إذ تنطلق منھا أحداث المسرحیّةاألحداث وسیرھا

ّي المھیمنإذا قیس الحوار بعدد األسئلة واألجوبة، و        ّظر إلى العنصر الفن  فإنّ  ،بالن

ل( ّ د األو ّ اني(أكثر أسئلة، و )المتشر ّ ّ الث ّ أو اإلجابة )المتشرد الدعوة إلى  إذ ،في مقام الرد

غی ّ لذلك بدت مسیطرة  ،اميیر الزمت ھذه الشخصیّة من البدایة، ولم تكن نتیجة للفعل الدرالت

  .على الموقف

ّغییر ولعلّ         دیحمل ھذا الت ّ یات طابع التمر ّ لیس على وضعیّة و، على الجزئیّات والكل

ّى یحتوي الموقف، وتسھل  العامّ إلى الخاصّ ینتقل من الجزء إلى الكلّ، ومن  حیث واحدة حت

م في فاعلیّة الفعل الدرامي تجاه الشخصیّة المقابل ّ یطرة والتحك ة، وتجاه الحدث الذي تقوم السّ

، وتشكیلھ  تكامل ھذه الوظائف في بناء معماروت ،وظیفة تقوم بھا"واحدة منھالكلّ ف ،بھ النصّ

ّي، وال ّ بعالقتھا بالشخصتكتمل صورة أیّة شخصیّة إ الفن د  ،1"یّات األخرىال ّ ھذه ویؤك

یطرة اني في مثل قولھ السّ ّ د الث ّ   :حدیثھ إلى المتشر

د" ّص من ھذه الحیاة التي نعیشھافي ال: 1المتشرّ صاحبي لنطالب  لقد آن األوان یا ،تخل

  :وفي مكان آخر یقول  ،2"بحقوقنا المسلوبة

د"   .3"ال تفیقى متى وأنت في نوم عمیق بئس العیش الذي اخترت، حتّ : 1المتشرّ

ّھ ال یترك         فكیر أو إبللشخصیّة المقابلة إن ّ أي، فرصة للت ّ ر داء الر ّ بل یبادر بأسئلة ویقر

نفیذ ّ رھ حقائق كاألوامر تنتظر الت ّ   :ھذا الموقف امثلما یصو

                                                
  ، مطبعة دحلب)قراءة في المكونات الفنیة والجمالیة السردیة ( ة والمسرح ـ  محمد تحریشي، في الروایة والقص  1

  .48، ص2007الجزائر، 
  .58ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة الصعود إلى السقیفة، ص  2
  .                                                        58، صنفسھـ المصدر   3
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د" قیفة ،انظر :1المتشرّ ّھاأال ترى السّ نا نحن  ،؟ ھیّا بنا نصعد إلیھا، ونحتل ّ ّھا من حق إن

دین، ال تخف اتبعني،  ّ ا یحدثالمتشر   .1"وسوف أكون أنا المسؤول عمّ

د الثاني(وتسفر مثل ھذه المواقف عن شخصیّة         ّ اإلرادة أمام إصرار  ةمسلوب )المتشر

د األول( ّ یطرة إلى نھایة المسرحیّة دون تغییر، )المتشر ّى یحافظ على صفة السّ ال  حیث، حت

ّى بعد مماتھ في مثل قولھیكتفي ب بھ حت ّ   :موت صاحبھ، بل یؤن

د"   .2"اصعد؟ ھا أنت ذا میّت یا صاحبي: تعال؟ ألم أقل لك: ألم أقل لك: 1المتشرّ

ى و        ّ ّ الحاصل بین شخصیّتین متناقضتین فقط، بل تعد فة من التضاد ل ھذه الصّ ّ لم تتشك

د (أثره إلى شخصیّات أخرى، ففي عالقة  ّ لالمتشر ّ ان العمارة )األو ّ تظھر ھذه  بأحد سك

أثیرالمیزة، و ّ ّ العادة جرتفي سیر األح ھي المحاججة بالمنطق للت في الواقع  داث، مع أن

دأو  صرفبالمعیش  اس لذلك باال طرد المتشرّ ّ ّ الكاتب ترك فاعلیّة  غیر ،دون أن یلقي الن أن

رة ّ ّجاه، بأن أصبحت ھذه الشخصیّة مؤث جل ذلك تنقلب عكس االت   :في مثل مخاطبتھا لھذا الرّ

جل"   أو تجرؤ على ھذا الكالم؟: الرّ

د  ّ ؤا، أو فیھ ما یعیب: 1المتشر ّ ھا لیست جرأة إذا طالبت بھا ال أرى في طلبي ھذا تجر ّ ، إن

كانمادامت    .3"شاغرة، ال یشغلھا أحد من السّ

ّھا شخصیّة مطلقة ال تظھر مالمحھاعو        غم من أن وال الخطوط العریضة  لى الرّ

ز  قد، فھاألبعاد ّ یطرة على توجیھ رك الكاتب على صفة أغنتھ عن ذلك، وھي صفة السّ

ّھا من عالم آخر، أو من فلسفة الكاتب في انتقا   ء الفكرة التي یرید الوصول إلیھاالموقف، كأن

ّخصیّــة، لیجعلھا مسیطرة،  ستخدمیحیث  ّغلیب على الش یترك لم وفي مسرحیّتھ صفـة الت

د الثاني(للمناورة بالنسبة إلى الشخصیّة المقابلة، شخصیّة  ھامشا   .)المتشرّ

یوحي بنسبة ومقدار لالثاني ففي ترتیب الشخصیّات، األول  ایبیّ رتت اظامعتمد نیولھذا        

یطرة د الثاني(المنطق یفرض أن یكون ف ،ھذه السّ ّ ل    )المتشر ّ صاحب المكان ھو األو

د (و ّ ائر )لاألوالمتشر ّ اني الز ّ لما لھذا التبادل في األدوار من تأثیر شخصیّة على ، ھو الث

یطرة علیھا أخرى   .أو السّ

                                                
 .60ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة الصعود إلى السقیفة ، ص  1
 .71ـ  المصدر  نفسھ، ص  2
 .64نفسھ، ص  المصدرـ   3
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ل(استخدام شخصیّة و        ّ د األو ّ ریقة  )المتشر ّ  أقرب إلى الشخصیّة یتركھابھذه الط

ّھا نمطیّة مفتعلة ّھ، تھالم تعبّر عن طبیعو الكاتب ا منمورسمتخدم ھدفا  النمطیّة، لكن في  اكأن

سعى إلى إعمال ذھن القارئ أو المشاھد قصد استنتاج تموقف استخدام رموز فكریّة، 

ّھ ر واالنعتاق، ورفض ت االحلول المناسبة، أو كأن ّ عوة إلى التحر ّ عالج المطلق بالمقیّد، أي الد

ّ الموقف السیّاسي أو االجتماعي لم والذلّ والخنوع بسلوك شخصیّات المسرحیّة، مع أن ّ  الظ

ھ، لذلك ال یفرض عل  یّة قلیال من الحیویّة والعفویّةفقد الشخصتى الكاتب مثل ھذا التوجّ

كر وبدتو ّ   .مكبّلة بالقیود سالفة الذ

راع یفرض أن تكون شخصیّة         ّ منطق الصّ ل(إن ّ د األو في مواجھة شخصیّة  )المتشرّ

اني( ّ د الث ّ ّ في مواقف البناء الدرام ، ویحتدم تدریجیّا)المتشر اعد ال یمكن "ي ألن راع الصّ الصّ

ّ أنّ  ،1"م یتوافر الھجوم والھجوم المضادّ أن یوجد ما ل یطرة  إال من البدایة فرض منطق السّ

ر على  ّ ھ القارئ أو المشاھد، ویؤث   .بالشخصیّة أداء وھو منطق توجیھي، یحسّ

ا كانت         بادیّة في ھذه  یناسبھا ال باس الشخصیّة الورقیّة لباسا آخرعملیّة إلولمّ

ف في سلوكھ وعالقاتھ، ویعطیھ والكاتب  إتیان فإنّ ، المسرحیّة جودا من بكائن مغایر یتصرّ

ھ  ،عنده وفق أفكاره ورؤاه ّ  وكذلك فيھو الذي أنتج أمثال ھذه الشخصیّة المسیطرة، ألن

، ت التي )البواب(مسرحیّة  ّ فات المشینة المرتبطة بكلّ ما ھو إداري ّصرّ اب فال فضح الت ّ بو

 ّ على  المسرحیّة تلذلك حرص ،ریّة لما یجري في كوالیس اإلدارةوعیّنة مختبنموذج حي

لوك المعیب في شخصیّة  ظاھرة انتشار  عالجت الالمسرحیّة  أنّ  ومع، )البواب(فضح ھذا السّ

الحدیث عن أوصاف أصحابھا ھذه المھنة في المجتمع، والبحث في أسباب وجودھا و

ّھا وسلوكھم   .بیّن ما وراء ھذه المھنةت فإن

ّ سیطرة شخصیّة         اب(إن ّ ترك ھذه الشخصیّة تقترب یعلى مسار العمل المسرحي  )البو

ّمطي المتعارف  ّموذج الن ھ یختلف عنھ ،علیھمن الن ّ اني وسیلة لكن ّ ل غایة ووسیلة والث ّ ، فاألو

اھرةم یضخوالقصد منھا ت، لغایة ّ ّ من الھا، أو تعالجمل الظ   .انتشارھاحد

  :بالترحیب في مثل ھذا الموقف ةبادرإلى الم )الكاتب(شخصیّة  دفعفي ف المعتاد الخوب

  .أھال بكم..أھال: الكاتب"

                                                
  .258دریني خشبة، ص: ـ  الجوس إیجري، فن كتابة المسرحیة، تر  1
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اب ّ بیعي..أنا ، بل)أھال(لست أنت من یقول لي : البو ّ أنا الذي لھ  ،أنا ھنا في مكاني الط

املة، وغیر ال ّ ب الصّالحیّات الكاملة والش   .1"بك، أو أطردكمنقوصة في أن أرحّ

ّ منطق األشیاء یدعو ألن تبدأ شخصیّة         اب(إن ّ ّرحیب، ال باالعتداد  )البو باالستقبال والت

میر فس وذكر الضّ ّ ات، وكذلك ص) أنا(بالن الة على في العدید من المرّ ّ فات اإلطالق الد

ّمول دمةأل الش ّ مبدأ الصّ    جیھيئ في موقف تویوحي بسیطرة الشخصیّة، ویترك القار ن

لوكو عدم ترك في  ھذه الشخصیّة مسیطرة كما كانت ،ینتظر المزید من مثل ھذا السّ

ّ الكالم بین الشخصیّتین، یكون  ،خصیّة المقابلة لإلفصاح عن رأیھاالفرصة للش فإذا قیس كم

اب(كالم  ّ عن  ھحافصإ لعدم ،غموضاأقلّ وأكثر  )الكاتب(أكثر وأوضح، وكالم  )البو

اب" :مكنوناتھ في مثل قولھ ّ ني عرفتك...ال تقل لي من أنت: البو ّ   .2"ألن

ّضح ذلك في        ّخصیّة، ل تألصق التي التشكیل أو تركیباللمسة  ویت تبرز بھذه الش

تقمّص شخصیّة المسؤول الفضّ في تعاملھ تأن  احین یریدھبالمظھر الذي أراده لھا الكاتب 

بائن  ّ ارمع الز ّ ّھا أل ،أو الزو فاتف، ة إسقاطعملیّ بتقوم ن  تبـدول تأخذ من رئیسھا أقبح الصّ

ال تترك فرصة للشخصیّة المقابلة، بل في بعض المواقف تضعـھا  ومسیطرة على الموقف، 

ّ في مثل قولھ   :في موضع من ال یستطیع الرد

د ولم تصب، مع ذلك أسألك، ماذا تبغي من جریدة : البواب" ّ ن سریع ؟ ك) رجل الغد(لم تسد

ھ إذا أحسن، 3"التتلعثم.ال.ال.وأجبني على الفورالبدیھة  ّ ما "ألن ّ تظھیر الشخصیّة، مضخ

  .4"اصفتھا الممیّزة، أعطى نموذجا، أو مثاال خالد

ریقة التي و ّ بالمقابل تتغیّر معاملتھ لضیف آخر إذا كان من جنس أنثى، وھي الط

ائرة ل وخطابھیحسنھا كثیر ممّن ارتبطت حیاتھم الوظیفیّة بدور اإلدارة،  ّ حلفتاة الز  یوضّ

  :السیطرة على الموقف، وعلى الشخصیّة المقابلة جوانب منجانبا 

اب" ّ اب، ھل ترغب اآلنسة في : البو ّ فئ ظمأھا؟ ریثما نقضي لھا مشروب یطأنا البو

اتفعبارة أنا البواب داللة على  ،5"حاجتھا ّ فس، وإظھار الذ ّ   ومفاجأة الخصم االعتداد بالن
                                                

 .54ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة البواب، ص  1
 .57ـ  المصدر نفسھ، ص  2
  .61، صالمصدر نفسھـ    3
 .42ـ  علي بوملحم، في األدب وفنونھ، ص  4
 .63ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة البواب، ص  5
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ا عبارة ھل ترغب اآلنسة في مشروب یطفئ ظمأھا؟ ففیھ ترحیب لالحتواء، وھو و أمّ

یطرة، وقولھ ّق  ؛یثما نقضي لھا حاجتھا فیھ جانبانر: عنصر من عناصر السّ جانب یتعل

ّعمیم  اب، وال یستطیع بمفرده فعل شيء دون رئیسھ، وجانب  لعلمھبصفة الت ّ د بو ّ ّھ مجر أن

ّضخیم والعظمة آخر یعطي لن یطرة كذلك)نقضي(فسھ صفة الت   .، وفیھا إفادة بالسّ

ّخصیّةالحرص صفة  وتضاف         ة في عدم قضاء  لتكون إلى ھذه الش مسیطرة وبخاصّ

ا منیعا، یحول بینھم وبین أبواب اإلدارة من مثل  ّ اس، والوقوف في وجوھھم سد ّ حاجات الن

  :ومنھا قولھ، عكس ما ھو موجود في واقع مكاتبھاالتي تدعو إلى  )جریدة رجل الغد(

اب" ّ ث إلیك، لكن  ،أنا سعدت بوجودك: البو ّ ّحد ّ لقد آنستني، وأزلت وحشتي بالت أفسدت علي

ّ في كلّ  ده علي ّ لب، الذي ال تنفكّ ترد ّ ّعمة، بھذا الط ّحریر ھذه الن  حین، أرید مقابلة رئیس الت

ھ لیس في المیسور أن تقابلھ ّ ّھ مشغول، وال یحبّ الزیّارات..إن   .1"إن

ّخصیّات من ھذا القبیل، ال لفطرة تكوینیّة         فات قاسم مشترك بین جمیع الش ّ ھذه الصّ إن

فاتھا في  ّ رورة على تصر خلقھا، بل اكتسبتھا من مخالطتھا اإلدارة المریضة، فانعكست بالضّ

ّھا قطعة منھ  ّى غدت نقال للواقع الحیاتي، أو كأن ّصل بعواطفھا وتنسجم صورتھا مع "حت تت

اس ّ ة سیطرة وأل ،2"ویكون لھا مثیالت في حیاتھم، واقع الحیاة التي یحیاھا الن ّ قمّ ن

ّخصیّة المقابلةإذا - الشخصیّة  راع بینھا وبین الش  قولالھجوم في مثل في  تكون -احتدم الصّ

اب( ّ اب :)البو ّ ك بعد اآلن نصرف، انصرف حاال، وال ترني وجھـال فائدة منك، ااسمع، : البو

ة وإالّ  ّ     .3"دعوت لك من یخرجك قسرا وبالقو

فاع من بعـض مسؤولي اإلدارة ھــذه الوظیـفة وسیلـةعـادة ما تكون و        ّ الذین  للد

ى  ّ ابین لطرد زائر غیر مرغوب فیھ، أو یمكن أن یكون قد تعد ّ عاة والبو یستنجدون بالسّ

ّ أنّ  ،حدوده ّة مالزمة  ھاإال اب(لشخصیـ ّ ّة مسیطرة داخــــل البنـاء  )البو إلظھـاره شخصیـ

ّي      .ةلمسرحیّ لالفن

ائر ثقیل  حو دون أيّ انفراجعلى ھذا النّ  الحوار ویستمرّ         ّ أو أمل في مخرج لھذا الز

اب،  ّ  :كملء استمارة في مثل قولھ یقابلھ بتعقیدات إداریّة ھإللحاح ونتیجةالظلّ في نظر البو

                                                
 .81ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة البواب، ص  1
 .39ـ  علي بوملحم، في األدب وفنونھ، ص  2
 .89ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة البواب، ص  3
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اب"  ّ تیجةو ،1"واذكر سبب المقابلة امأل ھذه: البو ّ ھا  بعد ھذه اإلجراءات یبدو مستمتعا بالن ّ ألن

  .2"نایة الجریدةلقد خرج من الباب الخلفي لب" :قولھ مثلفي  )الكاتب(في غیر صالح

لھا ھذه تبدأ  وھكذا        ّ ة تشك ّ ارع وتنتھي إلیھ، في معاناة مستمر ّ دورة الحیاة من الش

الشخصیّة المسیطرة على جمیع عناصر الفعل الدرامي، بدایة من الشخصیّة المقابلة إلى 

ّوع من على ھذمفروضة نمطیّة معیّنة  في لعناصر الفاعلة في العمل المسرحيباقي ا ا الن

ّخصیّات فات ة الكاتبتحمل فكرل ،الش ّ ترتدیھ الشخصیّة  ،ویلبسھا لباس الصّ ّھا كساء عام كأن

ّ لھا  بتضخیم المشكلة، أو ھكذا تبدو المسیطرة من البدایة إلى نھایة األحداث، وذلك ألن

فات، أو معاناة  ةمنطلقین، واقع مليء بھذه الصّ ّحن یشحن ھف خاصّ ذه الشخصیّة ھذا الش

ّعبیر عن أفكارهلالكبیر  ّق ھدفھ الذي رسمھ في الت ره، وتحق ّ   .تنقاد إلى تصو

ّي للشخصیّة المسیطرة على الماانعكضافة إلى ذلك وباإل           فھوم األخالقيس المفھوم الفن

نھا شأن مسرحیّة لما تحمل من قیم سلبیّة داخل المجتمع، شأ ،یبتعد القارئ عنھا عاطفیّاف

ة فقط، بل تحمل رسالةالقضیّة التي ال یراد من ورائھا اإل ّ لھا الكاتب  متاع واللذ أو یحمّ

ّرات الواجب االجتماعي ف أو تصویرھا في شكل  ي معالجة ھذه السلبیّات بتضخیمھامؤش

ّ  ،نماذج وأنماط لشخصیّات مختلفة ةالألن وء ع" مھمّ لى في تصویر اإلنسانیّة، وإلقاء الضّ

ھ مھما  ّ قیق أغلى من أيّ موھبة، وبدونھا یصیر فن ّ فسي الد ّ ّحلیل الن فاتھا وشذوذھا بالت ّ تصر

  .3"ب أقلّ قیمة من صاحب تلك الموھبةكان مثیرا لإلعجا

ّ معالجة الموضوعات االجتماعیّة        ، أو التي ترمي إلى في مسرحیّات أحمد بودشیشة إن

د یھدف إلى ،جانب سیّاسي في شكل لمحات إیحائیّة ھذه  تفضح شرائح فاسدة، وقد جسّ

ّماذج لھا  ما الن لت في ھذبھ الكاتب من حمّ ّ ا الجانب من مسؤولیّة أكبر من طاقتھا تمث

ّخصیّة المسیطرة ّي حیث أعطاھا ، الش یطرة بالمفھوم الفن ة واالحتواء والسّ ّ كلّ صفات القو

ّ أكبر للكلمة، من حدیث وعالقات، وأفعال مرتبطة بالحدث، واحت ّ ومكاني الل حیّز زماني

بیعي ّ ّخصیّة األ ،من الحجم الط ّمطیّة عادة في المسرحیّاتنلما تحملھ الش   .موذج أو الن

                                                
 .98ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة البواب ، ص  1
  .99، صالمصدر نفسھـ    2
 .405، ص)نشأتھا وتاریخھا واصولھا ( ـ  عمر الدسوقي، المسرحیة   3
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یة أكثر إزعاجا وإقالقا ل"ما دامتو        ّ لكاتب المسرحي الملتزم القضایا القومیّة والمحل

ألیف المسرحي عند الكاتب أحمد ،1"أینما كان ّ ّصت مالمح  ،بودشیشة فقد انعكس عناء الت فتقل

ّخصیّ  ّى بدت مطلقةوأبعاد الش ّ مبھم،  ة حت وفي فضاء غیر مقنعة، ھائمة في فضاء زماني

ّ واسع إلھامھ سمة عقلیّة وأخرى عاطفیّة، لتكون ھذه  ھلم یستطع خیال ،غیر مقیّد، مكاني

ّ الشخصیّة المسیطرة قر م لنا "یبة من القارئ أو المشاھد ألن ّ األشیاء التي یحلم بھا الخیال یقد

مھا لنا كما ّ قلیل یكما  ،2"لو كانت حقائق نلمسھا بأحاسیسنا عادة عقل اإلنسان، یقد ّ لجأ إلى الت

 المسیطرة طاغیّة في عملھ المسرحيلتكون الشخصیّة  ،الشخصیّات األخرى من دور

فات التي  دة من الصّ ّ ّعامل معھا إلضفاء فكرتھ في أشكال متعد امتازت بھا ولیسھل علیھ الت

  .ھذه الشخصیّة

ا في مسرحیّة         مسیطرة من البدایة ألنھا  )عادل(تظھر شخصیّة ف )امرأة ورجالن(أمّ

مع عبثیّتھا وعدم  ،استطاعت أن تقنع جمیع من یحیط بھا من شخصیّات بصواب فكرتھا

ّ العموھي فكر ،تناسبھا مع قیم المجتمع الذي تعیش فیھ وذلك ، لية الزواج العملي أو الحب

ّ مآلھ خراب  ،نفإن حدث التفاھم یستمر ویعل ،بأن یعاشر أحدھم امرأة معاشرة األزواج وإال

جت  )شھلة(ـ العائالت مثلما حدث ل ّ ره وتجریب الحب العملي في وبعد سف ،)عمر(التي تزو

 )شھلة(إلى  )حوریة(بعد تغییر اسمھا من  )عادل(عاد لیجدھا تزوجت صدیقھ ، الخارج

  .المسرحیة بعراكھما على أبوة الطفلتنتھي و

ّ سیطرة شخصیّة  واستكانة باقي ، ى الجمیع بادیة في سھولة اإلقناععل )عادل(إن

اذة، ات ألفكارهالشخصیّ  ّ ّوع من الشخصیّات یظھر في البدایة سلسا ف، بل لرغباتھ الش ھذا الن

ّف، مقنعا ھ وقت األزمات یصیر عنیفا مثلما عن ّ دما رفضت مقابلة عن )شھلة(بل ضرب ، لكن

ّھایة )عمر(وسلوكھ العنیف مع صدیقھ  ،)عمر(   :قفالمو امثل ھذ في الن

ّھا ستخرج لمقابلتك مكرھة، مراعذرني یا ع: عادل" بل ": یقول وفي موقف آخر، 3"لكن

ّي واج من ّ    .4"ال عاش من یخدعني، ا على القبوللكن سأرغمھ ،ترفض الز
                                                

 .27ص، 1978دار المعارف، مصر، ، ط/ـ  إبراھیم حمادة، ھل الدراما فن جمیل؟ ، د  1
، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 19ـ  سعد أردش، المخرج في المسرح المعاصر، سلسلة عالم المعرفة، ع   2

 . 100، ص1979ویت، الك
 .105ص، 1984، قسنطینة، دار البعث، 1ط. 105ص، مسرحیة امرأة ورجالن، ـ أحمد بودشیشة  3
 .105ص، ـ  المصدر نفسھ  4
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ّھا شخصیّة ترى في نفسھا          قإن ّ ت التبعیّة وترى في غیرھا من الشخصیّا، التفو

خیلة التي ، مع أن قصدیّة الكاتب لیست الشخصیّة، والرضوخ لھذه اإلرادة ّ بل األفكار الد

ر سلبا على المجتمع، تحملھا ّ ى العنف و، وتؤث ّ في موقف آخر تظھر ھذه السیطرة وتتعد

  : اللفظي إلى العنف الجسدي في مثل ھذا المشھد

دیق"   .ماذا فعلت لھا: ةالصّ

ّھا تحتضر  ّھا تموت، إن   .إن

بتھا حتى تحسن استقبال ضیوفي: عادل ّ   .لقد أد

دیقة ّھا تموت، أناشدكما هللا، ذاھاأنق: الصّ   .1"إن

ّحدید ، في نھایة المسرحیّة )عادل(تظھر سیطرة الشخصیّة في ثورة و        في الحوار وبالت

فاھم واالنتظار إذ ال، )عمر(الذي دار بینھ وبین صدیقھ  ّ بعدما كان یؤمن في  یترك مجاال للت

فاھم البدایة بالرقيّ  ّ ر والت    :الموقف التالي یبیّن ذلكو، والتحضّ

ّھا حوریّة: عمر"   إن

  .اسمھا شھلة یا عمر، بل ھي شھلة: عادل

قة: عمر ّ ّھا زوجتي المطل ّي، إن   .وھي حامل من

ّي أنا ،أنت تكذب: عادل ّھا حامل من ھا شھلة، إن ّ دت لي حملھا ،إن ّ ّ ما تحملھ  ،ھي التي أك إن

  .فلذة كبدي

  .سلھا تقل لك الحقیقة: عمر

ّ العملي خیر دلیل ،دون أن أسأل: عادل   .2"وخیر برھان على ما أقول، الحب

ّ ما قامت بھ ھذه الشخصیّة   ل الحاصلة في حیوات الكثیر من الشخصیّات "ویعد ّ نقطة التحو

ّھا بات الحدث ألن ّ   .3"تأتي استجابة لمتطل

یطرة من فراغھذه لم تأت ولذلك  بل لھا صلھ بما تقوم بھ الشخصیّة من فعل یتالءم ، السّ

ّى تظھر بھذا المظھر ل، وطبیعة الحدث حت ّ ل ھذا التحو ّ      .أو تتحو

                                                
 .106ص، مسرحیة امرأة ورجالن، ـ  أحمد بودشیشة  1

  .107ص، نفسھ المصدرـ    2
 .183ص، جمالیات التشكیل الروائي، ـ  محمد صابر عبید وسوسن البیاتي  3



94 
 

ة المقاومة 2 ّ   :ـ الشخصی
لما یحیط  شة وجھ الصدّ الشخصیّة المقاومة في مسرحیّات أحمد بودشی تعدّ 

 شأنھا شأن في دائرة االستھداف الموضوعة في دائرة االستھداف بالشخصیّة المحوریّة

مات أخالقیّة في حملھا الشخصیّة المسیطرة  ّ ّي، فتمقو مات تنعكس على البناء الفن ّ صبح مقو

ّضال من المبادئولذلك ف، فنیّة ّ  ،المقاومة والن بشیر بھاال ّ عو تي یسعى األدیب إلى الت ّ ة والد

ّخذ في ذلك مختلف األشكال   .إلیھا بمختلف أضرب المعرفة، ویت

ّ أدیب یحاول  مثل المسرحيّ ولعلّ    ھذه القیم تقمّصإلى شخصیّات مسرحیّتة  دفعأي

ّق في أبسط "م من عرضفیما یقدّ  ،أو المشاھدوسیطا بینھا وبین القارئ  ھویكون و ال یتحق

 ّ ّ بالل ّيقاء الحيّ والمباشر مع شروطھ إال    .1"المتلق

ّوع من الشخصیّات قصد  القد أسیس لھا ككیان داخل المجتمععتمد الكاتب ھذا الن ّ  الت

بھ إذا كان یحمل ال ّ مات اإلیجابیّة، وتجن مات السلبیّة           یمكن األخذ منھ إذا كان یحمل السّ سّ

ّموذجیّةتأسیس ل ي وج"الشخصیّة الن ّ رامي من حركة المجتمع، وتغذ ّ ودھا من عالمھا الد

اریخیّةت ّ التھ الت ّ   .2"غیّراتھ، وتحو

د ذلك في ّ ّصفي اإلباس الشخصیّة ثوب المقاومة  ویتحد بالفعل اإلنساني عضویّا  ھالات

ل العالقات اإلنسانیّةا ،داخل المجتمع ّ ّذي یشك ّاش(ففي مسرحیة ، ل تبدو  )یاقوت والخف

  بینھما تجمعلصلة القرابة التي  ،مقاومة إلى أبعد الحدود )یاقوت(أخت  )زعرة(شخصیّة 

ھا بسوء، و مجمل المعاني األخالقیّة  ةاستعارب وذلكتكون مدافعة ومقاومة لكلّ ما یمسّ

ّما حاولت االقتراب منك ألفھمك أكثر: "العالقة، ففي قولھا لیاقوت فنیّة في ھذه تصبحل   كل

ّحاق بك فال یمكنني ذلك، ھ ّي، فأسرع الخطى لل ّ ساعدتني یا بنت أمّي وجدتك تبتعدین عن ال

لبإشارة إلى المقاومة  ھذا القول فیھو ،3"على ذلك؟ ّ جدارا دفاعیّا ألختھا في جمیع ما  یھاتمث

ّ بھا من أزمات، وفیھا عدم استقرار وحیرة وھي سمة المقاوم الذي ال یثبت على وضع  ،یمر

ناقض ،أو موقف ّ ّذي  ،ال للت نفسیّة الشخصیّة فرض نفسھ على یبل الواقع المضطرب ھو ال
                                                

  .249ص،  1990، لبنان، بیروت، دار الفكر الجدید، 1ـ  ندیم معال محمد، مقاالت نقدیة في العرض المسرحي،ط  1
 1986، 105رفة، ع ـ  إبراھیم عبد هللا غلوم، المسرح والتغیّر االجتماعي في الخلیج العربي،  سلسلة عالم المع  2

 .257ص
  .11ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت والخفاش، ص  3
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ّموذج على "ومة، لما فیھا من طاقة درامیّة المقا ّما دخل الن ر والجمود، فكل تتنافى مع التحجّ

ّصنیفات األخالقیّة المختزلة، وظلّ حبیسا في مساحتھا الضیّقة، بات  المسرح بین جدران الت

اقة الدرامیّة  ّ عب استمرار الط   .1"في أعماقھمن الصّ

ّسم شخصیّتھا و المقاومة بالمشاركة في موقف آخر، سواء أكانت على مستوى تت

  :لما یبذل من أعمال مثل قولھا ،المشاركة الوجدانیّة أم المشاركة الفعلیّة الواقعیّة

ھ یجب علین" ّ ر نفسي بھا، كما أن ّ ما أذك ّ رھا جمیعا تلك لست أقصدك أنت تحدیدا، وإن ّ ا أن نتذك

ات إلى اآلخر، إلى ا فھي ،2"األیّام ّ یة من الذ ّ لجمع، وھو الفعل مقاومة فیھا مشاركة متعد

ومقبلة غیر  ،ومة مثلما ھي مشاركة فھي مدافعةنفسیّة الشخصیّة المقا ألنّ  ،المقاوم الحقیقي

ّصف ،مدبرة احیّة األخالقیّة في مثل خطابھا البنتھا ب تت ّ ّجاعة من الن حینما رأت  )نزیھة(الش

  :ت خائفةوكان )الجایح(

كوت عنھ ،خائفة مثلك سأخرج ولن یحدث لي شيء، لست" ھ أمر ال ینبغي السّ ّ   .3"إن

ة إذا كانت الشخصیّة المقابلة لھا ضعیفة، ففي و ّ تصبح ھذه الشخصیّة أكثر شراسة وقو

ھا على عدم الخوف )نزیھة(آخر تخاطب ابنتھا موقف  ّ   :تحث

ّھب؟ ...ـاحرسیھ خوفا علیھ من ھذا ال" ّذي یجوس بین دیارنا، ھل نتركھ وحده للن الغریب ال

ج على بعضنا البعض   .4"ونحن ھنا نتفرّ

مأنینة في نفسھاال تفعل ذلك أمام ابنتھا فقط من أجل تھدئة روعھ وھي ّ   ا، وبعث الط

ھر على رعایتھا،  ّذي یفترض فیھ حمایتھا، والسّ ى ذلك إلى زوجھا ال ّ یظھر ذلك وبل یتعد

  :قولھا جلیّا في

ّم عن خطر" ّك تتكل ّ أنت خائف یا رجل؟ كأن   .5"ما یتربّص بنا، ونحن غافلون عنھ مم

ّف  فھي بات، وھو سمت غل ّ لتظھر بھذه  ،ھذه الشخصیّة ظاھرأسئلة تحمل طابع اإلنكار والث

ورة،  ّق قدرا من االنسجام ،عالقة معقولة بینھا وبین الفعل الذي تقوم بھ ضمنالصّ   لتحق

                                                
 .279ـ  إبراھیم عبد هللا غلوم، المسرح والتغیّر االجتماعي في الخلیج العربي، ص  1
 .14ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت والخفاش، ص  2
  .62ـ  المصدر نفسھ، ص  3
  .69ـ  المصدر نفسھ، ص  4
 .84، صنفسھ المصدرـ    5
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قنیّة "الكتابة المسرحیّة تستدعيحیث  ّ یة الت ّ ّخاذ جملة من اإلجراءات الفن رورة المنطقیّة ات بالضّ

یة تعریفیّة لكلّ شخصیّة في عالقتھا  ّ  بما أسند إلیھا من وظیفة درامیّةفي وضع بطاقات فن

انویّة وموقعھا من ّ ئیسیّة والث ّ   .1"األحداث الر

  وھي من صفات الشخصیّة المقاومة، یضاف إلى ما سبق صفة تحمّل المسؤولیّةو

ا أن تبادر وتكون في مقام الفعل، ف بإمّ ّ وفق ھذا القالب في  تأو ینتابھا شعور بذلك، حیث رك

ت بخطر یداھم أختھا    : )یاقوت(مثل قولھا مخاطبة زوجھا بعدما أحسّ

    .2"شيء ألختي فلن أسامح نفسي أبدا لو حدث.. ماذا تقول یا رجل؟ آه" 

ّھا ال    :تكتفي بالقول فقط، بل تنتقل إلى الفعل في مثل قولھاإن

ّم ببرودة أعصاب" ّك تتكل ّھ لن یؤذیھا إن د من أن ّ ّك متأك ّي  ،أنا ال أومن بھذا الكالم، كأن إن

      بسیط  أخشى على أختي منھ، أقلّ ما یمكن القیّام بھ ھو إسقاط جنینھا، وھل ھذا شيء

 ّ ھذه  تألبسلذلك ، 3"القیّام بشيء إلنقاذھا من مخالبھمن یا رجل؟ ھیّا قم وافعل شیئا، البد

ي وظیفة الشخصیّة صفـات بدت بفضلـھا شخصیّـة مقـاومـة،  ّ التي  الكاتب أفكار حملتؤد

ّھیعمل على إبرازھا یة التي تجعلتبالمقابل  ا، لكن ّ ة  ھافقد سمة الحر ّ فاعلة بإرادتھا ھي، حر

فا طبیعیّا و ،فیما تقوم بھ من أفعال ّ ف تصر   .منطق الحیاة واألحداث معتتصرّ

ة بھذه الشخصیّة و مات الخاصّ غم من ذلك فالكاتب لھ قدرة على إضفاء السّ على الرّ

تھ  ّ ّذي احتل وتوزیع المواقف على امتداد المسرحیّة، حسب البناء الدرامي والموقع الوظیفي ال

  .ھذه الشخصیّة ضمن مراتب الشخصیّات األخرى

في الحفاظ على  )زعرة(شخصیّة لمساندة شخصیّة أخرى طار نفسھ تظھر وفي اإل

ت كذلك شخصیّة مقاومة ھي شخصیّة  ،)یاقوت(شخصیّة  ّ عید(وعد ّھا  ،)زعرة(زوج  )السّ إن

ّ امتد الث، لكن ّ ّ في الفصل الث ھایةیادھا شخصیّة ال تظھر إال ّ ا إلى الن ّ في الحفاظ  بقي مستمر

  .لما یمكن أن یحیط بھا تھاومقاوم )یاقوت(على شخصیّة 

ّى ذلك في عالقتو بعض مالمح "إبراز الكاتبیستطیع  حیث ،ھا بباقي الشخصیّاتیتجل

ل حدیث الشخصیّات األخرى عنھا الشخصیّة، أو یبیّن بعض ما فیھا من تناقض من خال

                                                
 .48ـ  عبد الكریم جدري، التقنیة المسرحیة، ص  1
 .88ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیّة یاقوت والخفاش، ص  2
  .88ـ  المصدر نفسھ، ص  3
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تظھر أمارات المقاومة في صبر ھذه الشخصیّة وجلدھا، إذ تستعجلھ كما  ،1"وسلوكھا نحوھا

ّ علیھا بأناةلالنتقال إلى المسكن الجدیدنتھ اب ّ ذلك في الغد إن  اصبري یا بنیّتي،" :، فیرد سیتم

 ّ بر داللة على ما فات من معاناةأل، 2"شاء هللا من الحاضر، فإشارتھ إلى الصّ ّ ى الز ّ ھ یتخط ّ   ن

حینما ال تفھم یبدو ذلك في قولھ البنتھ و ،وانتظار الفرج داللة على األمل وإشارتھ إلى الغد

  :قصده

ّما ذھبت بعی" ّم عن المسكن الجدید، وإن ر فیھ أناأنا ال أتكل ّ   .3"دا یا بنیّتي فیما أفك

ّب تتركھاالشخصیّة  أضیفت إلى ھذهسمة أخرى ولعلّ   مقاومة، ھي سمة الترق

یة على وطنھ ارحل فیھ إلى بیتھتغد  ؛غدین النتظارھا ّ  االجدید، وغد تشرق فیھ شمس الحر

ّور والوضوح مثل  )السعید(لذلك تطمح نفسو، ح ما أسدل من ظالم المستعمرالیز إلى الن

ّ مناسبة مثل ھذه ال نقیمھا في الخفاء، ینبغي أ: "قولھ ّمس مشرقةإن ّھار والش ّ في الن   .4"ن تتم

ابقة صفة االو فات السّ ھ لیس اضطراب خوف وخوریضاف إلى الصّ ّ   ضطراب، إن

  :بل اضطراب تریّث وعزیمة قصد تحیّن الفرصة للمقاومة في مثل قولھ

ك في شرفنانعم، ثمّة خطر حقیقي محدق بنا، یھدّ " ّ   .5"دنا في كیاننا، ویشك

ّتي سیطرت على  اریخي ھي ال ّ ّ الفكرة االجتماعیّة ذات المنطلق الت  المسرحیّةإن

الوعظي، بل توحي بھ  یختلف عن القالب الخطابيتظھر بمظھر  اشخصیّاتھ وتركت

فات الشخصیّة أو سلوكھا، أو  ّ           ن سماتمعلیھا إضفاءه  الكاتبما استطاع فیتصر

ّد فكرة  عندماف ّعبیر عن ھذه الفكرةیبدأ بتخیّل الشخصیّات  یھالمسرحیّة لدتتول  المناسبة للت

ّصل بھا   .6وحبك األحداث التي تت

ّت شخصیّة  لقد   عید(امتد فھي حاضرة في المقاومة في أجزاء المسرحیّة،  )السّ

لابتدا )زعرة(شخصیّة  ّ ، وھي حاضرة فیما )نزیھة(، وفي شخصیّة ابنتھ ء من الفصل األو

  :یظھر ھذا االمتداد في قولھ لزوجتھ زعرةو، المحوریّة )یاقوت(یحیط بشخصیّة 
                                                

 .17ـ  عبد القادر القط، فن المسرحیة، ص  1
 .79ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت والخفاش، ص  2
 .79ـ  المصدر نفسھ، ص  3
 .83ـ  المصدر نفسھ، ص  4
 .85ـ  المصدر نفسھ، ص  5
 .22، ص)ـ الشخصیة 1( عبد هللا خمار، تقنیات الدراسة في الروایة : ینظرـ    6



98 
 

ل بیننالم أره فحسب، بل تتبّعت خطو" ّ أن حلّ بھذا  منذ اتھ خطوة خطوة، وھو یتجو

  .1"المكان

ّظ ھذه الشخصیّة المقاومة داللة وفي ذلك ّجاھات على تیق ُرى في جمیع االت تي ت ّ   ال

اھم في كلّ وقت،  ّ والیقظة یضاف إلیھا االحتراس ووفي كلّ األوقات، وتستشعر الخطر الد

ا االحتراس والیقظةفي الوقت الحاضر":في مثل قولھ ّ وما دام سلوك  ،2"، المطلوب من

ّتي"الشخصیّة وحدیثھا  ّف لرسم الشخصیّة من الوسائل األولى ال فقد جعل  ،3"یستخدمھا المؤل

عید(شخصیّة  ّھ)الجایح(المقاومة تقف في وجھ )السّ ّ منیع، ال ینفذ منھ ال إلى  ا، كأن جدار صد

ّى ذلك  )یاقوت( ّذي یحملھ، ویتجل اریخ المجید ال ّ تي ینتمي إلیھا، وال إلى الت ّ وال إلى القریة ال

  :)الجایح(في قولھ مخاطبا 

ّتي كانت تجري في عروقنا " أنا ال أعرفك، ولست من دمي، لقد قمنا بإبادة الجراثیم ال

یھا جیّدا ّ رنا أن ننق ّ   .4"بسببك، وقر

ھا  ّ د ذلك أیضا أن ّ ى ال تكتفي باویؤك ّ فاع، بل تعتمد كشف المخبوء، وقد تبد ّ ّ والد لصد

  :، وفضح دسائسھ ومكره)الجایح(ذلك في مخاطبتھ 

اس على حقیقتك، ك" ّ أسھل رأیت؟ ال تحبّ أن یراك الن  ان حریّا بك أن تأتي حاسر الرّ

لو ّتي تشھد علیھا ھیئتكلیتأمّ   .5"ا جرائمك ال

ّ بناء ھذه  وفضح المستور، بل  تكتفي بالكشف البطریقة الشخصیّة المقاومة لقد تم

ّ محو آثاره من الو ّذي تمعن فیھ ألجل اإلذعان، وعدم العودة لمثلھ، ومن ثم اقع الحیاتي ال

اس ّ عید(ذلك في قول و، یحیاه الن   :)لجایح(ـ ل )السّ

زھم، وال تخجل من األ" ّ اس خوفا من تقز ّ ّك تخجل أن تظھر بھا أمام الن رواح التي سفكتھا إن

ثوبا  ھا، حیث ألبسشخصیّتھ لبناءالكاتب طریقة مغایرة  اختارولھذا ، 6"المكانفي ھذا 

                                                
 .86ـ   أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت والخفاش، ص  1
 .87ـ  المصدر نفسھ، ص  2
 .16ـ  عبد القادر القط، فن المسرحیة، ص  3
 .100ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت والخفاش، ص  4
 .102ـ  المصدر نفسھ، ص   5
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دة بمسحات مختلفة  ّ ّذة أو صفات متعد یھا، فغدت منف ّ تي تؤد ّ رآھا ھو مناسبة لطبیعة الوظیفة ال

  .ألوامره معبّرة عن فكرتھ

ّ الكاتبومثلما ھو  ّذي یرتئیھ، وبال"من حق ّكل ال ھ الدرامي بالش ّذي أن یكتب نصّ ّرتیب ال ت

كا بقواعد الدراما  التقلیدیّة أم منحازا إلى یختاره لعناصر الدراما سواء أحبّ أن یكون متمسّ

ّ القارئ مثلما یجد المتعة الفكریّة في داللة الموضوع ومحتویاتھ یبحث ف ،1"نقیضھا من حق

یة في اكتمال صورة الشخصیّة المسرحیّة ّ ور عن المتعة الفن ّ انتقالھا من و، عند أدائھا الد

كح ّ   .الشخصیّة الورقیّة إلى شخصیّة ماثلة أمامھ على الر

عید مقاومة فقد و صتما دامت شخصیّة السّ ّ تھا في الفعل على لسانھا جمیع امتدادا لخ

ّذي یحیا من أجلھ ،)یاقوت(عن شخصیّة  ھاعافود تھاراقببمالمسرحي،  مز ال ّ ل الر ّ ھا تمث ّ   ألن

  .قبل أن تكون أخت زوجتھ

ّى ذلك في تلخیصھ مضمون الكالم لو كنت .. أنت تكذب": في نھایة المسرحیّة )لجایح(ـ یتجل

ّى  ّق الجـدران للوصول إلى غرفــة العـروس ولكن ما أن بلغـت الباب حت خلفـك، وأنت تتسل

ماء، وأصبـت أنا بجـروح خفیفـة، بینما نجت العروس بأعجو بة، وقد خلع طـرت في السّ

  .2"انھباب حجرتھا من مك

 ّ عید(تركیب الكالم على فم شخصیّة إن ّكل  )السّ نقل قطعة من  یدفع إلىبھذا الش

ّتي عاشتھا  ھا الحلّ للمعاناة ال ّ   یبقى كما  ،ةطوال أحداث المسرحیّ  )یاقوت(الماضي كأن

ّحظة المتعة في البناء  رغبتھ في الوصول إلىل ،القارئ مرتبطا باألحداث إلى ھذه الل

تي یحیاھایمكنھ استخالص جملة من القیم الفكریّة واوالدرامي،  ّ  باعتبار، الجتماعیّة ال

ّ إذا كانت تحتوي إضافة إلى إحكامھا  ،إلى مرتبة األدب المسرحي"ترتقيال لمسرحیّة ا إال

أو  ثقافة القارئالدرامي، عمقا فكریّا وفلسفیّا، وغوصا في النفس اإلنسانیّة، یضیف إلى 

ج ثقافة ّ  المتفرّ و العا على مناحي الحیاة الفكریّة واالجتماعیّة، فیخرج بعد القراءة أواط

  .3"أغنى نفسا وفكرا وھو، المشاھدة
                                                

 .19، ص)الكلمة والفعل ( ـ  فرحان بلبل، النص المسرحي   1
 .104ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت والخفاش، ص  2
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ُبرز  ومثلما ابقة بشكل واضح ت عید(شخصیّة الوظائف السّ فھي تساعد ، مقاومةال )السّ

فاذ، وال یحتاج إلى مناقشة في إنھاء ّ ھ قرار الزم الن ّ ھ یمسك  ،المسرحیّة بموقف ثابت، كأن ّ ألن

ّھدید، وذلك بمخاطبة  ة والت ّ ّعبة من بدایتھا إلى نھایتھا، ویحمل في طیّاتھ طابع القو بخیوط الل

  :بھذا األسلوب )الجایح(

ار " ّ ّ كنت وقود الن ّذي یمكن أن أسمعھ منك، ھو أن أتركك تنفد بجلدك، وإال فاھم الوحید ال ّ الت

یس ّ ّتي سوف تستعر في ھذا الد   .1"*ال

ّضح بن ّحو  اءویت احیّة الترتیبیّة ةفادفي إھذه الشخصیّة على ھذا الن ّ   األحداث من الن

ّ ال حیث قاء الحرجةجمع بین الماضي وتم ّ ّتي وقع فیھا  المستقبل في لحظة الل في  )الجایح(ال

ّذي نصبھ لھ  الفخّ  عید(ال نیئة في محاولة تشویھ شرف )السّ ّ ، بل )یاقوت(، وانكشفت وسائلھ الد

ا لم تفلح ھذه الحیل بقي مع أذناب  محاولة تلطیخ شرف الجزائر قدیما إبّان االستعمار، ولمّ

  . االستعمار یحاولون إفساد ھذا الوضع

    ّ ماتھا األساسیّة فومن ثم ّ بناء الشخصیّة بطریقة تبرز فكرة الكاتب على حساب مقو

بیعيی ّ م الط ّ مھا التأز ّ ھشة في نفس القارئ أو إلثارة ا ،فقدھا بریق تداخل األحداث وتأز ّ لد

ّ ذلك من مساوئ الشخصیّة وأخطائھاو، المشاھد د ّ شيء فیھاف ،إذا عُ ّ یكون أھم ّ " یجب أال وإال

ھا بعیدة ّ ّھا غیر طبیعیّة، وأن نا نشعر بأن ّ   .2"عن أن تكون من األناسي فإن

ھا  ،شخصیّات أخرى في ھذه المسرحیّةویضاف إلیھا  ّ تبدو علیھا سمات المقاومة، لكن

ّذي لعبتھ شخصیّتا  ور ال ّ عید(و)زعرة(ال ترقى إلى الد من بین ھذه الشخصیّات و، )السّ

عید(ابنة  )نزیھة(شخصیّة  غم من بقائھا في البیت، فعلى ال)زعرة(و )السّ دفعھا تبمفردھا  رّ

ّھ زوجھا الموعود حیث  مع علمھا بحبّھ لھا، من البیت )فاتح(إلى إخراج  ةمقاومصفة ال وأن

   .3"المكان حاال، غادرتھ أنا وتركتك ھل فھمت؟ وإذا لم تغادر ھذا..فلتذھب: قلت لك" :تقول

 ّ   صفة المقاومة في ھذه الشخصیّة ھي المحافظة على شرفھا وشرف غیرھاإن

َ  ،)یاقوت(وبخاصة إذا كانت خالتھا  تي ذ ّ جل الغریب كر اسمَ ال ، فھي )الجایح (ھا ذلك الرّ
                                                

  .105ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت والخفاش، ص  1
سوقي، المسرحیة   2 ّ  .405، ص) نشأتھا وتاریخھا وأصولھا ( ـ  عمر الد
  .43ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت والخفاش، ص  3
یس  * ّ ویستفاد منھ في  یشبھ الحلفاء في الشكل، ینزع في فصل الربیع،، أحادي الفلقة، أوراقھ طویلة، نبات أخضر: ـ  الد

 .أسقف البیوت في الریف
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ار،  ،عن أن یذكر ما شاھد وما سمع منھ )فاتحا(تنھى  ّ ّ یشعل فتنة في الد ھالئال ّ صفة  إن

تي تمتاز بھا الشخصیّة المقاومة في مثل قولھا ّ   :الحمایة، ال

ار نا" ّ ّى تشعل الد ّي أعرفك، لن یھدأ لك بال حت ّ الشكّ واالضطراب صفة من  ،1"راإن كما أن

جل  تقولھصفات الشخصیّة المقاومة، ألبسھا الكاتب شخصیّة نزیھة فیما  عن ھذا الرّ

  :الغریب

ّ ما سمعتھ منك أقرب إلى الخیال ..لقد بذلت جھدا لتصدیقك لكن" ّ أن أال ترى معي یا ابن العم

  بح حانیّة علیھا، حامیّة لھاتص)یاقوت(بعد انتقالھا إلى خالتھاو ،2"منھ إلى الحقیقة؟ 

عة لھا لتكون أكثر صالبة ومقاومة في مثل قولھاو   :مشجّ

نیا بنفس مؤمنة با " ّ أعرفك شجاعة، عھدي بك تقاومین المرض والحزن، وكلّ كروب الد

ّذي  ّك لست خالتي: غیّرك إلى امرأة أخرى؟ أكاد أقولوالمكتوب، ما ال   .3"إن

ّ الكاتب أحمد بودشیشةلقد  الحدث  تھایشاعمل ،في ھذه الشخصیّة روح المقاومة بث

ّ من فلتات ول ،نفسھ، بل تعتبر ثمرة ھذه المعاناة ّذي ال یمكن أن یظھر إال ل المستقبل ال ّ تمث

لیست المقاومة فعال معزوال بعیدا عن إذ ، الذي ھو غرس لما یجنى في المستقبل ،الماضي

واخل ّ فاع والصدّ ھ مكنونات ودواخل الشخصیّة، بل ھذه الد ّ ّذي بدا  ،ي المنطلق لھذا الد ال

تي ألمّت ب ّ فسیّة ال ّ ائر )نزیھة(ـ واضحا في الحالة الن ّ     الغریب بعد معرفتھا حقیقة ھذا الز

  :)یاقوت(ذلك في قولھا لخالتھا  وقد بدا

ّ لیؤذین..لم أستطع نسیانھ، أنا خائفة منھ یا خالتي" ھ ما جاء إال ّ ّ بي شعور غامض، بأن   ایستبد

فس ّ   .4"من أجل ھذا أنا مقبوضة الن

اریخ في أحدایو ّ ّعور بالماضي والت ریقة إلى إیقاظ الش ّ ث سعى الكاتب بھذه الط

يت" كونھاالمسرحیّة وصفات شخصیّاتھا ل ّ جی ؤد أحیانا إلى و، نإلى إیقاظ الخیال لدى المتفرّ

اریخ ف ،5" ینفصل عن اآلخرصحوة الوعي، بما في ذلك الوعي السیّاسي، وكالھما ال ّ الت

تجسید "یترك للشخصیّات الدرامیّة  وبذلك فھو ،جزء من السیّاسة، أو لھما ارتباط معیّن
                                                

 .47ـ   أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت والخفاش ، ص  1
 .49ـ  المصدر نفسھ، ص  2
 .72ـ  المصدر نفسھ، ص  3
  .73ـ  المصدر نفسھ ، ص  4
لمساني، ص: ـ  آن أوبرسفلد، قراءة المسرح، تر  5 ّ   .58مي الت
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ّف، حیث  فكرة درامیّة، یبدعھا ھو، أو یختارھا لتصبح فكرة الشخصیّة، ولیست فكرة المؤل

رھا بعدید من األفكار، مستعینة بما  ّ یھا وتطو تضیف الشخصیّة إلیھا أو تغیّرھا أو تنمّ

ّف االنفعالیّةاخ   .1"تزنتھ ذاكرة المؤل

فات تحمیل عدید إنّ  رة من یلشخصیّة المقاومة ل الصّ ّ فقدھا بعض بریقھا كشخصیّة مؤث

احیّة الفنیّة في تالؤمھا مع الحدث، وارتباطھا ببقیّة عناصر العمل المسرحي ّ   .الن

ا في مسرحیّة  ى  التي ھاتلعاطف ،شخصیّة األم مقاومة تبدوف )البئر المھجورة(أمّ ّ تتخط

ّعمیم، فھي األرض والوطن حدود االھتمام بابنھا من باب الغریزة اإلنسانیة إلى   صفة الت

ا ّ ورة الت من في الصّ ّ ّذي یربط مراحل الز حیل مع ولدھا فیھ ف ،ریخیّة للمعاناةال رفضھا الرّ

ّ : "وع من المقاومة في مثل قولھاإشارة إلى ھذا النّ  ّى ألفظ أنفاسي أنا باقیّة ھاھنا یا بني حت

ّھائي، ولن أرجع فیھ أبدااألخیرة، لقد أبلغتك ر   .2"أیي الن

ھ في دالالت نفسیّة عمیقة توحي بعبق فض، بل تشرح سبب ذلك، وتلخصّ ّھا ال تكتفي بالرّ   إن

  :الماضي ومعاناتھ، وإشراقة المستقبل وإطالالتھ في مثل قولھا

ّ من فراقھ، إ" ّذي ذكرتھ ألھون علي ّ ھذا ال ھ مكان غالإن ّ ّ نفسي تنازعني إذا تركتھ، إن    ن

ّ فیھ لماضینا، م كریات والحوادث المفرحةإن ّ لمة معا، لقد امتزج الفرح والمؤ فعم بالذ

مبوالحزن والماء  ّ   .3"الد

مان داللة و ّ اریخ إلى استنطاق شواھده، فھي ترى في المكان والز ّ تنتقل من وصف الت

  :یليعلى الحیاة، لذلك تخاطب ولدھا بما 

اء، أو خرساء كما تظنّ " یتھا لیست صمّ ّتي سمّ ّ ھذه األشیاء ال   .لقد أدركت یا ولدي أن

جل ّمتك؟: الرّ   ھل كل

ّك واحد منھم، فھي ال: العجوز اس، وأعتقد أن ّ ة، ال یفھمھا كلّ الن ّ لغتھا خاصّ  تخاطب من إن

ّ األوفیاء اس إال ّ   .4"الن

                                                
  مطبعة النرجس، 2النص المسرحي بین الترجمة واالقتباس واإلعداد والتألیف، طـ  أبو الحسن عبد الحمید سالم، حیرة  1

 .102ص، 1993، الریاض
  .170ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة البئر المھجورة، ص  2
  .170ـ  المصدر نفسھ، ص  3
 .173، ص المصدر نفسھـ   4
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ة أو ضعف العمل المسرحي لیست العبرة بق ّ ّ و أن"ألن ّ   كلّ مسرحیّة مھما كانت ضعیفة الش

ح عنھا ومھما كان مذھبھا المسرحي ال تخلو من وجود آراء ووجھات نظر وعواطف تفص

غم من بساطتھات سم لذلك ،1"أفعال الشخصیّات وأقوالھا  ھاحملو ،ھذه الشخصیة على الرّ

رون ّ ّ الفالسفة والمفك وت والح، فكرة سامیّة ال یحملھا إال ركة وھي داللة المكان والصّ

اریخ ّ ھ أحسن وصف لھذه الشخصیّة المقاومة ،وارتباطھا عاطفیّا بالت ّ   .إن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .100ص، دراسات في المسرح، ـ  فؤاد علي حارز الصالحي  1
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  :ـ الشخصیة االنھزامیة 3
دات المسرحي ینقل الكاتب  ّ یاالشخصیّة في عملیة محد ّ واقع الحیاتي لھا، أو ما من ال بنائھا فن

یضاف إلیھا ما یرید تركیبھ من طباع وصفات بغرض الوصول ، یالحظھ علیھا من تأثیرات

كلّ ھذه و، أو الدعوة إلى أخرى معالجة فكرةیھدف من ورائھ إلى ، نموذج معیّنأإلى 

یكتسب من خالل خبرتھ "اإلنسانف ،التأثیرات بیئیة اجتماعیة، ولیست من منظور الفطرة

    .1"یات المجتمع الذي یعیش فیھاالجتماعیّة معاییر أو مستو

ّحدید في مفھوم  ّ ھذا الت ي وظیفلشخصیّة اإن د تی ،في إطار اجتماعي معیّن تھیؤدّ ّ حد

لة فيانموذجبموجبھ  ّ رة المتمث ّ ن االمسیطرة والمقاومة، ونموذج ن للشخصیّة الفاعلة والمؤث

االنھزامیّة، وھي تحمل كذلك مفھوما أخالقیا في الفاعلة أوالھما  ن للشخصیّة غیراآخر

لوك ّي لھذه الصفات ،التي تقوم بھا أثناء الفعل الدرامي ،أنماط السّ   لتكتسي الطابع الفن

مات فنیّ  ّ ّھا وظیفة منوط بھا حملھا وفق  ،ة بارزة على مستوى العمل المسرحيفتصبح مقو إن

فسي ،توجیھات الكاتب ّ یھ حسب ،الجسمي الممیّز لھاو الفتقارھا إلى البعد الن ّ ور الذي تؤد ّ   .الد

ور في االستسالم الذي رسمھ الكاتب من البدایة على مالمح الشخصیّة و ّ یظھر ھذا الد

ّف(برزت شخصیّة ) المغص(االنھزامیة، ففي مسرحیّة  لھا االستسالم ) المؤل ّ بصفات أو

ویل مع زوجتھ  ،والفشل ّ ّ   یقوى على المواجھةانعا خائفا الخ وبدیفمن خالل حواره الط كأن

ّ الكاتب  ھذا الواقع ّف(شخصیّة  تركد یریفرض علیھ فرضا، أو كأن أو المبدع ذات  )المؤل

اس ّ بعد قائمة طویلة من األسئلة عن سبب إذ  ،نمط ال یسایر الواقع االجتماعي الذي یحیاه الن

ّب منھ ما تحتاجھ من لوازم شخصیّة  فیقابل ذلك بقولھ ره تطل ّ   :تأخ

ن طلباتك، فستان، حذاء جمیل " ّ     .2"فقط...یجاري الموضة، علبة تجمیل سأدو

تلقد  ّ وجة  نوعإلى برودة أعصابھ ھذه  أد ّ ة الز ّ من االستكانة، بل كانت منطلقا في حد

 دیثھ وإجابتھ عن أسئلتھا الكثیرةوثورتھا علیھ في كثیر من المواقف، وفي معرض ح

ره، ومع من العن سبب المتنوعة  ّ ، ولماذا أغفل طلباتھا، لیستعطفھا في في طریقھ تقىتأخ

  :مثل ھذا الموقف،  رجاء حتى في أبسط طلباتھ الضروریة

                                                
 .199د سید محمد غنیم ،  ص: تر،  الزاروس ، الشخصیة. سـ ریتشارد  1
 .15مسرحیة المغص، ص، ـ أحمد بودشیشة 2
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ّف" ّى ألستأنف كتابة المسرحیّة؟ رجاء أرید أن ما الفائدة من ذلك: المؤل     .1"أتعش

ّدت لقد  ّھ یصرخ في الحلم دون أول وت كأن ن ھذه االنھزامیّة نبرة ساكنة، أو فاقدة للصّ

سرعان ما یلجأ إلى االنكماش واالنزواء، بل یلجا إلى  صراخ دون صوت ،یراه أحد

ھ أمام قاضي تحقیق ّ ر لھ ، وكأن   .اإلفصاح الذي ال مبرّ

ّف" غط2"أنا ال أخفي عنك شیئا: المؤل د ، بل حینما یزداد الضّ ّ وجة من لھجتھا في  وتصع ّ الز

جاء االستفسار لب إلى الرّ ّ   .وال تأبھ لحالھ، ینتقل من الط

ّف"     .3"تعلمین بمن التقیت أخبریني عنھ أرجوك ساعدیني، إذا كنت: المؤل

ّف(شخصیّة  تبدو ومن كلّ ھذا ّھ القارئ )المؤل ّ الذي یمل كان فإذا  ،انھزامیّة إلى الحد

ف اأخالقیو انطلق إنسانیلما ّ فات  حملاإلغراق في  ھاكل االبتعاد عن وظیفتھا الدرامیة ھذه الصّ

عنھا، أو طریقة االبتعاد  لھدف عند الكاتب طریقة تضخیم العیوب وتكون، المرسومة لھا

شأنھ في ، المسرحیّة عالجھاتالتي  ةلفكراأساس نھج واقعي اجتماعي، وھو تعریّة المجتمع ك

قھ موضوع "یكتبذلك شأن أيّ أدیب  ّ فینفعل   و حدثأو قضیة أو فكرة أو ظاھرة أحین یؤر

ّعبیر عنھ، أ ّعبیر عن موقفھ منھلھ، ویجد نفسھ مدفوعا للت     .4"و الت

عن المواجھة، وعن تجاوز العقبات التي  ھاعجزویضاف إلى جملة الصفات السابقة    

ر الكافي المقنعتحیث ال  ،األمر إلى درجة القسم الیصل بھ ،تكون في طریقھا ّ في  جد المبر

  :مثل قولھا

    .5"لم أرھا: أحلف لك حلفت، قلتأنا قلت لك، آه إذا أردت أن أرجوك ، "

ع عالمة اضطراب وتشویش ّ ّ حدیثھ المتقط إذ ال یجد المخرج من إلحاح الزوجة ، إن

ّ علیھا ّھ ال یجعلھا مجاال للتفكیر ،ومحاصرتھ بكثرة األسئلة التي ال یقوى على الرد أو ، ألن

وال ، ئ على نفسھ، ویظھر بمظھر المنھزمفینكف، مستوىذلك الفي نظره ال ترقى إلى  ھي

وجة تبقى ھذه االنھزامیّة ّ حیث ، األخرى سحب على شخوص المسرحیّةتنبل ، فقط أمام الز

  :، وذلك في قولھ)ھو وھي(ضعیفا أمام شخصیّتي المسرحیة  یبدو
                                                

 .19مسرحیة المغص، ص، ـ أحمد بودشیشة 1
  . 20ص، المصدر نفسھـ  2
 .22ـ المصدر نفسھ، ص 3
 .96والتألیف صـ أبو الحسن عبد الحمید سالم، حیرة النص المسرحي بین الترجمة االقتباس واإلعداد  4
 . 22ـ أحمد بودشیشة ، مسرحیة المغص، ص 5
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ع(ل رأیتما، لقد أوشكت أن تستیقظ ھ" أرید أن أكمل المسرحیّة، لن أجد فرصة ) بتضرّ

ة ّي  ى تكملتھا ساعدانيفإذا طلع الصبح فلن أقدر عل..سانحة كھذه، سھّال لي ھذه المھمّ إن

اك ّ     1"ھل في قلبیكما رحمة، إحساس؟.. ماأترج

  خارجیاضطرابھا ال ،ھذه البكائیة واالستعطاف دلیل انھزام ھذه الشخصیّةو  

ش فھي ، نفسیّا وانكسارھا عن المواجھة اھجزعو ّ قوى تالجوانح ال  ةطربمضو التفكیر ةمشو

ّھا صفات یسعى الكاتب إلى إضفائھا على، على التركیز الشخصیّة، أو یترك  وكل

حھا  بین الشخصیّة والقارئ، أو تكون إحدى  اوسیط" بذلك لیكونالشخصیّات األخرى توضّ

    .2"وسیطا بین الشخصیّة والقارئ المسرحیّةشخصیّات 

ّف( وفي خضم الحوار بینھ وبین شخوص مسرحیّتھ یبدو كالخائف  )شخصیّة المؤل

  :في مثل قولھ تھ فتفسدان علیھ كتابة المسرحیّةمن أن تنھض زوجتھ، أو ابن

ّف" ّ أزعجھا بنور: المؤل  فھي ،3"وحتى ال تستیقظ الطفلة..المصباح بل أنا حریص على أال

ة الخنوع واالستسالم،  ى في رت فھي ،اي في قلبھما خف اعلى لسانھویظھر شخصیّة في قمّ

ا مشیئة القھر واإلذالل )ةزوجال( استبداد أختھا حیث  عن افي معرض حدیثھ تأفصح لمّ

ني أعمل تحت رئاسة رجلأحمد هللا: "یقول ّ    .4" إذن أن

واج وو ّ ّي بالكاتب یرى في الز ة عائقا لإلبداعكأن ، حیث استوفى المرأة بصفة خاصّ

ّفألبسھا وجمیع صفات االنھزامیّة   فتخصّص ،لیصبح سھل االنقیاد من طرف زوجتھ ،للمؤل

ة إذ  غة لھذه المھمّ ّھا متفرّ فلة، مع أن ّ لھ یوما تراتیبیا في خدمة شؤون البیت ورعایة الط

ھ یوميكان علیك أن تخبریني حت" :یقول ّ ، لم أكن أدري أن ّ    .5"ى استعد

مھ أحمد بودشیشة ّ ّوم االجتماعي الذي یقد ھ نوع من الل ّ ّوع من بر ،إن سمھ ھذا الن

ّ ھذه الدراما الواقعیة "فھو  ،الشخصیّات االنھزامیّة ة، وأن ھ من الفرد إلى المجتمع خاصّ موجّ

م و ّ    .6"عیا بانعدام العدالة االجتماعیةكانت تقد
                                                

 .35ـ أحمد بودشیشة ، مسرحیة المغص، ص 1
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ت حدود المعقول تلم و ّ بق دائرة االنھزامیّة محصورة في البیت أو الزوجة، بل تخط

ا  ،ا لذلكون تركیبة الشخصیّة أنموذجلتك ّ ففي الموقف الذي یثور فیھ أيّ إنسان كان ینتظر رد

ّف(من إدارة ما زمنا طویال، نجد  ین في مثل قولھ  )المؤل یستسلم في خضوع وخنوع تامّ

  :مخاطبا مدیر المسرح

النتظار جئت بنفسي ومكثت ثالثة أشھر، وعندما أعیاني ا وعدتني بالقدوم إلیكم بعد شھر"

بب   .1"ألعرف السّ

غم من واقعیّة المسرحیّةو وداء  تبدو غارقة فھي، على الرّ ي في الكومیدیا السّ ّ تغط

تابة جمیع محاور الحدث المسرحي،  فیھا ّ ة القارئ ینفر من أمثال ھذه الشخصیّ  وتتركالر

الكاتب س ثوب الفكرة التي یرید لبوت، عن دورھا ھادابتعالتي ال تتفاعل مع الحدث ال

ھ ینقل ،عيمعالجتھا في إطار اجتما ّ لى التأثیر في من مضمون المسرحیّة إ )المغص( كأن

فن یجب أن یعرف الخامات التي یصنع منھا سفینتھ، یجب أن " وھوالقارئ،  مثل باني السّ

 ّ یعرف شخصیّاتھ المسرحیّة بحیث یعرف كم من الثقل تستطیع أن تحمل؟ وإلى أيّ حد

  .2"ببنائھ الضخم وباألحرى مسرحیتھ یمكنھا أن تنھض

بھا اعملیّة إخراج ف   ّ یة عالیة تطل ّ ّكل تحتاج إلى مھارة فن لشخصیّة االنھزامیّة بھذا الش

 ّ ّجدید فرض نفسھ على الكاتب ألن الموقف، وساھم خیال الكاتب في ذلك، وھو نوع من الت

ّجدید في  ّكل المسرحيقضیّة الت د الذي"الش ّ  قد خضعت لضرورة حیاتیّة تتصل بطابع التجد

  .3"للبقاءھو حتمیة 

في مسرحیّة  )الكاتب(نھزامیّة كذلك ھي شخصیّة الاب توحيشخصیّة أخرى وھناك 

اب( ّ ة سببا لھذه االنھزامیّة  ت، فمثلما وضع)البو وجة بصورة خاصّ ّ في عراقیل األسرة والز

تتضح معالمھ في  ،وتعقیداتھا سببا آخر لالنھزامیّةاإلدارة  وضعت، )المغص(مسرحیّة 

  .ذھاب ھذه الشخصیّة إلى مقرّ جریدة رجل الغد، وتعود خائبة مثلما ذھبت

ففي بدایة حدیثھ ، فیھا ھذه الشخصیّة تھذه االنھزامیّة في المواقف التي وضعوتبرز 

اب(مع ّ ّل واالنكساریُ  )البو   :مثل قولھ ظھر التذل

                                                
 .87ـ أحمد بودشیشة ، مسرحیة المغص، ص 1
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أو یأخذ   أو یحتاج إلى جھدوكأن السؤال محرج ، 1"سمح لي بسؤال؟قبل أن أنصرف ا"

اب، فیطلب بلطف وانكسار لیجد  ّ اب(وقتا من البو ّ ّعالي وزیادة  )البو ّطاول والت مجاال للت

خول ومقابلة المدیر ّ ماح لھ بالد ّ الباب في وجھھ، وعدم السّ ّب، وسد   .الجرعة في التصل

 ّ فات لصیقة بشخصیّة إن ة فعلاالنھزا )الكاتب(ھذه التصرّ ّ  عنده تجاھھا میّة إذ ال رد

ة، بل عن ّ ّ عن رزانة وقو ضعف واستكانة في خطابھ  حیث یطلب في رفق ولین ال ینم

اب ّ وحینما تزید معاناتھ في االنتظار وسماع الكالم  ،2"فھمكال تستھن بأمري، دعني أ"للبو

ّف  اب(البذيء أثناء تزل ّ ّسوة القادمات إلى مقرّ الجریدة )البو رغبة في  )الكاتب(ال یبدي ، للن

ة  ورة أو االعتراض على الوضع القائم، بل یبقى منتظرا یعاني في صمت، وھي قمّ ّ الث

ّ حائال یحول بینھ وبین االنتفاضة ّف إلى االسترحام  ،االنھزامیة، كأن بل ینتقل من التأف

ابواال ّ ّ بي قلی:"ستعطاف في مثل مخاطبتھ للبو   ال، امنحني شذرة من وقتكأال تھتم

  .3"أرجوك

لتظھر بمظھر  ،)الكاتب(ید الكاتب أحمد بودشیشة في اإلمعان في إذالل شخصیّة یزو

دون إعارة اھتمام لتركیب  ،االنھزامیّة قصد فضح عیوب المجتمع من خالل ھذه المواقف

مثلما  السلبي على نفسیة القارئ، أو مجموعة القراء من الكتاب والمبدعین ة واألثرالشخصیّ 

ة ه المناسبة، أعید طلبي فألتمس من سیادتكم أن تھیئوا لي مقابلبھذ: "یظھر ذلك في قولھ

  .4"أرى فیھا رئیس التحریر شخصیّا

ّ من حركتھا في وتح ھذه األخیرةالشخصیّة تكبّل  مالمحھذه الطریقة في رسم وب د

ّ الفعل مواكبة األحداث  ّب الفعل ورد وتفاعلھا مع المواقف، وبخاصة في المسرحیّة التي تتطل

ّ األحداث، واكتمال عناصر البناء  راع المتبادل لنمو الدرامي في العمل المسرحي أو الصّ

ھ  ّ یرتاد الحیاة، ویخلق بیننا وبینھا عالقات جدیدة من الفھم والمعرفة، وھي الغایة التي "ألن

ائب، فھو إذن لیستسعى إلیھا اإلنسا ّ ّ من الحیاة، شیئا بسیطا نیّة في نشاطھا الد ّھ یُستمد   .5"إن

                                                
  .60ـ أحمد بودشیشة ، مسرحیة البواب، ص 1
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ُ  بقدرو ّ أنّ ت خذ ما أ ثوبا أو حملت  عبّرت عنھاالشخصیّة التي  الفكرة من الحیاة إال

ھ یبدو  ،رئ وسخطھ تجاه ھذا الواقع المریرلیزید حنق القا، مسحة من ضعف واستكانة ّ لكن

  معالم ھذه الشخصیّة عن الواقع تعدتبابذلك و، ة ھذه الشخصیّةقتامة في انھزامیّ أكثر 

فغدت بوقا یعبّر عن مكنونات الكاتب تجاه الموقف، ولیست منطلقة من ذاتھا لتكون أكثر 

ّ أكثر تأثیرا في القارئ أو المشاھد   .التصاقا بالواقع، ومن ثم

ّق األم اه، ر بھذه الشخصیّة فقطوال یتعل ّ من الوھلة  تكونشخصیّة أخرى إلى  بل یتعد

ي  ،األولى مستسلمة مستكینة ّ ّھا قدر ال یجب مقاومتھ، أو التصد ّھا عباءة االنھزامیة، كأن تلف

ّھا شخصیّة  ،الدیمومھ واالستمراریةمن بطابع  ،فیھا ختلھ لأللفة التي ترسّ  د (إن المتشرّ

قیفة(مسرحیّة  في) الثاني عود إلى السّ ستسالم والخنوع والرّضى ترفع رایة االحیث ، )الصّ

ھ حتمیّة ال مجال لتغییرھا  ،باإلھانة ّ ر یذكر، فھو ینظر إلى واقعھ كأن بعیة للغیر دون مبرّ ّ والت

د األول(مخاطبا  مثل قولھ ّ شكوتك إلى : 2المتشرد: ")المتشرّ ابرح ھذا المكان فورا وإال

ان ھذه البنایة، عد من حیث جئت، اصرف نظرك عن ھذه ا ّ ة لفكرة وسك ّ ال ترجع إلیھا مر

ان العمارة، ولیسف ،1"أخرى ّ ّھ مسلوب اإلرادة تابع لسك اس یستشعر  كأن ّ واحدا من الن

ذ بعیشھ ھذا، وال یرید تغییره في مثل قولھ ،كینونتھ ّ ّھ ال یكتفي بالتبعیّة، بل یتلذ            : إن

د"   .2"قیقة، لم أعثر على عیش أرغد منھترید الح: 2المتشرّ

ال فیھحتى غدت االنھزامیّة طبعا متأ الھوان،و الذلّ  لقد استمرأ ال یقدر على ، صّ

ّركیب یسلكھ الكاتب مع ، مقاومتھا ر فكره، أو لیعبّر "ھذه الشخصیّة وھو نوع من الت ّ لیصو

ابعة من مجتمعھ متفاعلة مع فكر مجتمعھ، ومع تحصیلھ الفكري بكلّ تراكماتھ ّ   عن أفكاره الن

ر فكره باوال ّ   .3"لكتابة أیضامجتمع یطو

فكیر في ذلك على في عدم  یحصرھاأكثر انھزامیة ا ھوإلظھار ّ د الت النھوض، أو مجرّ

غم من معرفتھا بالواقع الحیاتي الذي تحیاه في مثل ھذا الموقف الذي یخاطب فیھ           الرّ

د الثاني( ّ د: "نفسھ) المتشر ّ ّھ ألمر : 2المتشر ّھ في خدمتھمإن ال ، غریب، أفنیت عمري كل

 ّ ّعوب الدعي ّ فیما ندر، وھاھو ھذا الل ّم إال ّرجة األولى من السل ّى بمجاوزة الد یسمحون لي حت

                                                
 .59أحمد بودشیشة، الصعود إلى السقیفة، ص 1
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قیفة التي افَ رَ حمل أشیاؤه القذرة من طرف األسیاد أنفسھم، ویُ یخدعھم بكلّ یسر، فتُ  ق إلى السّ

ني ذكرت لھ ّ ّ حتى ذكرھا، كأن ّھ ألمر عجیبیمنعون علي یعیش ال  فھو، 1"م إحدى الكبائر، إن

ر ھدم ھم في تقویض أركانھ، لیعود إلى الواقع ابل یس واقعھ الذي خبره فقط، لقدیم حیث یقرّ

د(ما جاء بھ    :من أفكار، وذلك في قولھ) 1المتشرّ

د" ّق ما عجزت أناھو ذا المحتال تنطلي علیھم حیلتھھا: 2المتشرّ عنھ منذ سنوات لكن  ، فیحق

ض فكرتھ ّ    .2"سأقو

ّ منطلق المسرح ل واقعا وجب تغییرهالتي ھذه الشخصیّة  حقیقة یكشف یّةإن ّ   تمث

فات السلبیّة، الواقعھذا ینقد ل، وتكون أداة للكاتب ھا نتاج مجتمع مليء بھذه الصّ ّ   كأن

مھا لتكون واضحة أمام القارئف ّ ّ یمكن القضاء علیھا  یضخ من خارج أو المشاھد، ومن ثم

عیفة ضعفا حقیقیّا صاحبف الشخصیّة ومن داخلھا معا ّخص "،الشخصیّة الضّ ھو ذلك الش

غط الذي یواجھھ لیس من ال ّ الضّ ّضال بسبب أن ة بما الذي یأبى أن یشمّر عن ساعده للن ّ قو

ّضال   .3"یدفعھ إلى ھذا الن

د(وعلیھ فشخصیّة   ّجھ لتحقیق  ،التي أظھرھا الكاتب بھذه االنھزامیّة)2المتشرّ لم تت

ا  ،د الفعل لتدفعھ إلى األمامع إلى آخر، ولم تقذاتھا عبر االنتقال من وض نعكس سلبا یممّ

راع بینھا وبین شخصیّة  د(على الصّ تان  ،)1المتشرّ ّ حیث كان من المفروض أن تتجابھ القو

ّى یقوى ال، طردا ا حت ّ ا ورد ّ ّھایةھجوما ودفاعا، صد م في الن ّ ّ  غیر ،فعل الدرامي ویتأز أن

ّى لالشخصیّة  توجیھ ّي، وحت ي دورا مرسوما أفقدھا ھذا البناء الفن ّ ّ منمناسبة  تكونتؤد  البد

  .4مة بین أفعال الشخصیّات وصفاتھاالمالءمراعاة 

ت  لقد ّ ّع غط ّ المتوق صفة االنتھازیّة على باقي صفات الشخصیّة في المسرحیّة، مع أن

د ھي الغالبة ّ أكثر من  لواقعیّة واألھمیةبحكمھا تمتلك درجة عالیّة من ا ،أن تكون صفة التشر

ّظام العالئقي بین الشخصیّات  بید ،الصفات الشخصیّة األخرى ّ وظیفتھا في الن  تركتأن

 ّ فاتاالنتھازیة تطغى، بل تغط ّ إرادة الكاتب في حمل الشخصیّة  ،ي على باقي الصّ كما أن
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صبحت تعبّر وأ، فكرتھ كرایة في ساحة حرب، أو ساحة إنشاد تركھا تفقد الكثیر من سماتھا

أي القائلعن ر ّ ھا لیست ذاتیّة بما : "غباتھ، باعتبار الر ّ ل ما یمیّز الكتابة للمسرح ھو أن ّ ّ أو إن

ا الجزء الذي یكون فیھ الكاتب فاعال ف ّ الكاتب بإرادتھ یرفض الحدیث باسمھ، أمّ  ي النصّ أن

  .1"ك الجزء الخاصّ باإلرشادات فقط فھو ذل

ّ معالجة قضایا المجتمع  المختلفة بتصویر مثل ھذه الشخصیّات التي تصل إلى إن

واد، درجة األ في مسحة من باعث على االنقباض والحزن النموذج المغرق في نوع من السّ

ّب نوعا من الجرأة  ،زالسخریّة واالشمئزا ّكل المسرحيفیتطل الذي یھدف أصال إلى "الش

ّسلیّة ّصال المرغوب في الفعل المسرحي الحقیقي یزداد  الت ّ االت ّصال سھال، لكن یجد االت

ّ المسرحي ،2"زدیاد الجرأة في تحقیق ھذا الفعلصعوبة با ّ الفن ّ "باإلضافة إلى أن ھو الفن

ّطمادام الوضع السیّاسي في العالم العربي محكو ،على المواجھة بامتیاز القادر  ما بالتسل

ّ والوضع االجتماعي    .3"ف، والوضع االقتصادي باالستغاللبالتخل

لیھا صفة االنھزامیّة ھي شخصیّة أخرى من شخصیّات أحمد بودشیشة تظھر ع

نافس الحاصل بین )مسرحیّة المائدة(أو األخت في  )سمیّة(شخصیّة  ّ غم من الت ، فعلى الرّ

ھ، واآلخر ب ّ س المائدة مكان الوالد، ھذا بحكم كبر سن ّ حكم مكانتھ الثقافیّة األخوین على ترؤ

ّ فكرة المائدة  تبدو ،والعلمیّة ھذه الشخصیّة بین األخوین غیر قادرة على المواجھة، مع أن

لون المجتمع وما یدور  ّ لطة بین أفراد األسرة، بحكمھم یمث داول على السّ ّ تدعو أصال إلى الت

رة عن نظام الحكم، من حركیّة نظام الحكم والسیّاسة فیھ ّ ّ في إطار وھي صورة مصغ ه العام

  .وتصبح الفكرة بذلك إنسانیّة ،ولیس رمزیّة لنظام بعینھ

عن شراء المائدة، ال لسبب الخالف  رضاھا في عدمھذه الشخصیّة ع وخن ویبرز

 یوحي بھللوقت،  فیھ زیادة في العمل، واستغراق ،بل المنطلق ذاتي أناني ،الذي سینشأ

فني..لك إطالقا، فأنا لست راغبة في ذال، اطمئنّ :"قولھا ّ ّ المائدة ستكل جھدا  أال ترى أن

ّھا ،4"مضاعفا لما أقوم بھ حالیا؟ راع السیّاسي  وألن ّ الصّ ّما اشتد بقة المسحوقة، فكل ّ ل الط ّ تمث
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ة عف االجتماعي أو  ،على الحكم على مستوى القمّ رت بھ القاعدة من ناحیّة الضّ ّ ّ وتأث إال

  .االقتصادي

اھري في أمر آخر ھو ھذه االنھزامیّةویمكن توصیف  ّ ّكلي أو الظ  عدم القبول الش

ّ عن موافقة حقیقیّة، بل تحت سلطة القھر، وقد  صتالذي ال ینم ّ ى لسان ھذه ذلك عل لخ

ني أخافلیس في وسعي أن أرفض إذا حضرت المائ:"الشخصیّة في قولھا ّ أخاف ....دة، إن

ّ ، 1"من والدي لطة وھیبتھا وا اھناك فرقألن الخوف یبعث ف  لخوف منھا بین احترام السّ

ّجاعةنة والخنوععلى االنھزامیّة واالستكا ة والش ّ   .، واالحترام یبعث على القو

ناقض لقد  ّ فاتھ من مظاھر امظھرشكلّ الت ظاھرة  ،، وھو ما یوحي بصورتیناتصرّ

ل في سلطة ا ،وخافیّة ّ ّطي المتمث ّ ھو رفض ھذه فالظاھرة مسایرة للواقع التسل ألب، والخفي

ل ل في قول ھذه الشخصیّة االنھزامیّة ،طةالسّ ّ فاق السیّاسي المتمث ّ ا یوحي بنوع من الن   : ممّ

ض أیّام اإلخفاق في الدّ " ّ راسة وأنا أیضا سأعمل كما قال أبي ألكون ربّة بیت ممتازة، سأعو

  .2"، أنا سعیدة بذلكبنجاحي في إدارة شؤون البیت

ل الكاتب أحمد بودشیشة الشخصیّة األو ّ نموذج وفق طریقتھ ھو، ال وفق ما ھو یشك

اس مثال أن ترتبط بعض  ّ اس حول ھذه الشخصیّة، إذ ألف الن ّ متعارف علیھ في مخیّلة الن

ر من مسرحي إلى آخرالممیّزةالمالمح  فشخصیّة  ،في حكم العادة صبحلت ،، التي تتكرّ

ّ الثیّاب، الذي تختلف نظراتھ عن  اسالبخیل مثال ھو ذلك الرجل الھزیل رث ّ فاتھ   الن تصرّ

خصیّات النمطیّة، أو یقاس علیھا باقي الشو، )كاریكاتوري(غریبة مضحكة كأنھا رسم 

ّموذجیّة ّ بعد  في ھذه المسرحیّةبینما  ،الن تنتقل النمطیّة إلى وظیفة، فال یشعر بھا القارئ إال

ورة للشخصیّة في ذھنھاكتمال  یة دورا رسمھ لھا الكات ،جزئیات الصّ ّ ب، ففیما لتصبح مؤد

لھا، وفي ھذه المسرحیّة  ّ ل  وبدتسبق رسم الشخصیّة المقاومة وعناصر تشك ّ عناصر تشك

منطلقا من األسرة  ،الشخصیّة االنھزامیّة، وقد استند في ذلك إلى منظور یدعو إلى تغییره

ره إذا "األدبف ا الخلل الذي یراه یفتك بتركیبتھمعالجو، والمجتمع ّ الذي یحاكي الواقع ویصو

ّى وإن  لم استند في كتابتھ إلى یتضمّن منظورا یدعو إلى تغییره، فھو أدب غیر واقعي، حت
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ّ  وكما ،1"ھذا الواقع   نسانیّة شمولیّةإأو  للمسرح مدلولھ المرتبط بقضیّة اجتماعیّةأن

ّعبیر الحقیقي عن مصالح "فھو رورة یصبح الت   .2"الفئات التي ینتمي إلیھا المبدعبالضّ

ّ الشخصیّة  في حقیقتھا  فھيوالشخصیّة االنھزامیّة بقدر ما ھي صفات،  المقاومةإن

ّعریة وظائف أرادھا ال ّخذا سبیل الت ر العیوب كاتب لھا، مت ّ نھجا لإلصالح، فھو بقدر ما یصو

مھا، یسعى إلى كشفھا ومعالجتھا، أو الدّ  ّ                .عوة إلى االبتعاد عنھاویضخ
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  :االنتھازیةـ الشخصیة  4
اني في الشخصیّة غیر ّ ّھا األنموذج الث یة  إن ّ ل صفاتھا إلى وظائف فن ّ الفاعلة التي تتحو

شحذ الكاتب أحمد بودشیشة كلّ أدواتھ الفنیّة من البدایة لتجد ھذه لذلك ، في العمل المسرحي

ّعبة(إذ اختار لشخصیّات مسرحیّتھ اسم ، الشخصیّة وظیفتھا المنوطة بھا في دائرة مغلقة  )الل

ھا لعبة تستباح فیھا ّ ّى القذرة منھا  ھاجمیعالوسائل  إن فرلحت ّ ھایةب لظ ّ ّى لو  ،االنتصار في الن حت

ین أو األعراف ،كان وھمیّا ّ فشخصیّة  ،دون مراعاة لضوابط القانون أو المجتمع أو الد

داقة وال یعطي م ع المقاییس، فھو ال یعیر اھتماماالمحوریّة انتھازیّة بجمی )مبروك( عنى للصّ

ّى یصطاده)المھدي(ـ التي كانت تجمعھ ب عم حت ّ   .، ویستولي على ثروتھ، فیلقي لھ بالط

ّ اھتمامك بھا لشيء یسعدني..قل: مبروك"         .ال تخجل، إن

ا: المھدي ّ   .1"حق

ّ ما یملك،  ّھ یصطاده بأعز تھ من أجل المال، وینسى صداقتھ و، )قمیر(ابنتھ بإن ّ د من أبو ّ یتجر

ّ ابنتھ مخطوبة، فھو یرید تزویجھا، و ،)لمھدي(ـ ل ّىمع أن   :في قولھ ذلك ویتجل

  ھل ترید أن تخطبھا؟"

ّ دائما كما عھدتك..كيّ ذ: المھدي   .2"ذكيّ ..ذكي

تھ القذرة، فیخادع ویراوغ ابنتھ لیجعلھا جسرا و ّ ال یكتفي بذلك، بل یجعلھا طریقا لرسم خط

  :إیّاھافي مثل مخاطبتھ لنزواتھ، 

ّرت ملقد " ّرت في ھذا یا عزیزتي، لقد فك وتبیّن لي بعد ، )موریس(لیّا في خطبتك من فك

ھ ینبغي لك مع  ّ ال زواجكما إلى حین) وریسم(تفكیر عمیق أن   .3"أن تؤجّ

ة االنتھازیة،  ویكون د من مشاعر  حینمافي قمّ ّ یتالعب بشعور ابنتھ وخطیبھا، ویتجر

  :)موریس(طلبھ من یاإلنسانیة، وذلك فیما 

تا، " ّ ّى یغرقك بمالھأعني ناولھ ما یرغب فیھ على األقل مؤق ّھ یطلب ، 4"لتنال أكثر، بل حت إن

، الشیخ الھرم من أجل )المھدي(لصدیقھ  )قمیر(منھ بكلّ وقاحة أن یتنازل عن خطیبتھ 
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ط كلّ واحوالمال،  ا یحیط بھبالمقابل یورّ جوع إلى الوراءلحتى ال یجد مجاال  ،د ممّ وھي  لرّ

ة  بھا، ألم " :)موریس(ـ خطابھ ل في مثلاالنتھازیة، قمّ ّ ّب نفسك اآلن، وتعذ تقبل بھذا لماذا تؤن

  1"نظیر مالھ وممتلكاتھ ؟

وھي بین عر الحرج الذي كانت فیھ یستش أكثر فھو ال )رقمی(ومن أجل توریط ابنتھ    

ّى ال تتراجع مثلما یبدو  ،، بل یدفع بھا إلى األمام)المھدي(أحضان  ھ یرید توریطھا حت ّ كأن

ّھ سیشكّ فیك، سنخفق فیما نسعى إلیھ :مبروك":في ھذا الموقف   .كیف ال ترحلین معھ ؟ إن

  .المال ھو كلّ شيء عندك لیس إالّ ..أنت ال یھمّك مصیر ابنتك الوحیدة...آه: قمیر

جل الخطیر: مبروك ّ المھدي لیس بالرّ مي األمور..إن ّ یا بنیّتي، وارجعي إلیھ   ال تضخ

ّ إلى حبّك لھ أكثر حتى نفوز   .2"أكثر ودعیھ یطمئن

ھا بعیدة عن الواقع والالمتأملّ في مثل ھذا األو ّ ّ أن  نموذج من الشخصیّات یظن

ھ بمعایشة األحداث ّ ّق، لكن ّخذه الكاتب من وسائل  تتحق ّوع من  لبناءیطمئن لما ات ھذا الن

ھ یعطینا فكرة عن ال یحاول أن ی"فھوالشخصیّات  ّ ر الشخصیّات كما ھي في الواقع، لكن ّ صو

ة بھمأناس     .3"معیّنین من جھة خاصّ

ّدت  قدو ّ بعالمھ الخاص فھوال یشعر  ھذه االنتھازیة في نفسھ العناد والمكابرةول  ،إال

یم ،من حولھ على حساب مشاعره ومشاعر وبفكرتھ ّ اد نعالو يتحدّ المن أجل  اضح

ّى، ةكابرالمو   :في حدیثھ البنتھ ذلك ویتجل

ا شیئا یمكن أن نحاسبھ : قمیر" ّ ھ لم یأخذ من ّ دعنا من ھذا الرجل یا والدي، لندعھ وشأنھ، إن

  .علیھ، دعنا لراحتنا

ریقة القذرة، لقد دخل معي : مبروك ّ في مستحیل ھذا األمر، لست أنا الذي ینھزم بھذه الط

ّ ألحدنا أن ینتصر   .4"سباق، والبد

ك ّ في نفس ھذه الشخصیّة االنتھازیة لقد حرّ فعندما  الكاتب أحمد بودشیشة كوامن الشر

ّخذ أيّ وسیلة للوصول إلى  استشعر ّر عن أنیابھ، وبدا وحشا ضاریا أراد أن یت الخطر كش
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ل في زواجھ من زوجة  ّ  )مبروك(، ومع معرفة لھباعتبارھا أختا  ،)المھدي(ھدفھ، المتمث

ّعبة القذرة، ویظھر ھذا في إصرارهیدخل من جد) العطرة(لحقیقة    :ید في ھذه الل

ج زوجة على زوجھا؟ وعلى مرأى منھ: موریس" ّ ّھ سیعترض، ھل یعقل أن تتزو   .إن

ّھا لست أخشى من المھدي مادمنا قد ظفرنا ولماذا ال یعقل؟ : مبروك بموافقة العطرة، إن

ّ، وبھا سنحاربھ ة، 1"األھم ھا قمّ ّ األخالقي لشخصیّة انتھازیّة مثل شخصیّة  اإلسفاف إن

ّعبة خالق فياأل یركلّ معای عنھ تقد نزعف، )مبروك( بعد  )العطرة( ھباغتصبا ھذه الل

ّق بھا انتھازیّتھ ،إسكارھا   .لتكون أداة من أدواتھ التي یحق

  .لماذا؟ أنت زوجتي منذ لیلة البارحة: مبروك"

ّعین، خدعتني: العطرة   .خدعتني أیّھا الل

  .لن تخدعني مجنونة أبدا: مبروك

ّكةمت(كلب نجس، لذلك أنا ) تصفعھ: (العطرة    2"أو قد فعلتھا یا نذل؟)..ھت

لم یكتف الكاتب بتركیب سمات االنتھازیّة على شخصیّة مبروك، بل جعل و

ّموذجشخصیّات مسرح ّعبة تتقاسم ھذا الن ، بالقدر الذي یصبح وظیفة أو دورا مساھما یّة الل

رافي ا ل  أن"علىالذي تحیا بھ المسرحیّة،  ،علصّ أن تحمل الشخصیّة ما یرید لھا ھذه تتحمّ

الالت ّ وھو ما بدا في  ،3"صراع حول أمر ما األخرى یقوم بینھا وبین الشخصیّاتل من الد

  .صراع األشخاص واإلرادات، وكذا صراع المجموعات

ا  ھي فمواصفات االنتھازیة،  تلبسأ الشخصیّة الثانیّة في ھذه المسرحیّة التيوأمّ

ھ في لعبة شطرنج ی حیث ،، صدیقھ القدیم)المھدي(شخصیّة  ّ ّى كأن ور نفسھ، حت ّ قاسمھ الد

ر ء جنوده لالنقضاض على خصمھ، فغدت بذلك أحداث المسرحیّة عب یحضّ ّ ارة أدواتھ، ویھي

ّ فعل، ھجوم ودفاع   سرحیّةسھامھ االنتھازیّة من بدایة الم )المھدي(، یخرج عن فعل ورد

لة في ّ ائدة قصد الحصول على ثقة  ممث ّ   :وجلب انتباھھا )قمیر(اإلطراء والمجاملة الز

  .4"لو بقیت معنا، فأنا لم أشبع منك كنت أودّ ...العفو....أوه...إلى أین؟ : المھدي"
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ّفھ    :وفي موضع آخر یزید من تزل

ح لك: المھدي" ّي أصرّ ّ األسف یا عزیزتي، غیر أن ّى أنا آسف أشد ّ ھذا  حت بال مبالغة بأن

ّ ینتقل إلى أداة انتھازیّة أخرى 1"ت لن یصبح لھ طعم إذا أنت غادرتھالبی ھي محاولة ، ثم

ّشكیك في خطیب قمیر   :، حیث یقول لمبروكالت

اب الفرنسي األمرد" ّ   .أنا لست مرتاحا إلى ھذا الش

  لماذا؟: مبروك

بط مصدر شعوري : المھدي ّ أنّ لست أدري بالضّ ّھ ال یؤتمن   : ما یمكن أن یقال تجاھھ، إال إن

ة طیّبة فاتنة   یفصح عن أسلوب انتھازيّ آخر ،یلةوحینما تعجزه الح ،2"على فتاة جمیلة غضّ

يو ّ ّكافؤ االجتماعي والماد   :یحاول إقناع صدیقھ مبروك بھ، وھو الت

اب؟: المھدي" ّ ّھ طامع فیھا ..ھھ..بماذا ینفعھا ھذا الش ھ أقلّ ما یقال عنھ أن ّ في ..في رزقھا..إن

ا یطمع في اآلخر، كالنا  ّ ّتي المیزان متعادلتان، وال أحد من ّ كف جتني فإن ّ ا إذا تزو ثروتھا، أمّ

ّھمّ ..ولیس محتاجا إلى غیره ،..غنيّ ..غنيّ  ّد فجأة الل ّ في الحبّ الذي توق وفي معرض  ،3"إال

  :الحوار الدائر بینھ وبین زوجتھ العطرة یفصح عن نیّتھ  وانتھازیّتھ

ھا : المھدي" ّ ّ اھتمامي ال یخرج عن نطاق االستفادة منھا، إن ّي اھتممت بھا، لكن ال أنكر أن

ودة التي أصطاد بھا أباھا ّ   .4"ھي الد

لما  رمز ي، فھالكاتب ر عن أفكاریعبلتّ االنتھازیة وظیفة للشخصیّة ل تكونمثلما و   

 جعل لھ الوظیفة ا، حیثالتي یرید الكشف عنھ نفسھ تجاه ھذه المواقف السلبیّةیجیش في 

ّھا، ھانفس زة لھا نفس "وسیلة  ألن ّ فة ومرك ّ یة في صورة مكث ّ ّجربة الفن لتجسید وتوصیل الت

ّعوریّة  ّحنة الش       .5"التي تمیّز التجربةالش

ة االنتھازیة، ف ل قمّ ّ ّھا شخصیّة تمث حینما وھي تبیع شرفھا من أجل عرض زائل، إن

ّ علیھ الخناق من زوجتھ  رھا )قمیر(في عدم موافقتھا على زواجھ من  )العطرة(یشتد ّ ، یذك

ابقة على مطارحتھا الغرام مع غیره   :بموافقتھ السّ
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رك بذلك : المھدي" ّ ّك تریدین أن أذك ّ ھكذا، وأنا أعمل لصالحك، لعل ّة علي لماذا أنت غال

ّى تركتھ عظما بال لحم، ّ الذي قضیت معھ قرابة الشھر تطارحینھ الغرام حت اب ّ وكنت في  الش

ّعبة ني تركتك تكملین الل ّ ّي  ،ذلك أراقبكما من بعید، وأنا أعتصر ألما، لكن ّك ألن كنت موقنا بأن

واج من وحینما یرید إتمام ، 1"تعملین لصالحنا ّ ّص من زوجتھ  )قمیر(صفقة الز ویحاول التخل

  :علیھا أن تتقمّص شخصیّة أختھ المجنونة في مثل قولھ یقترح

ّع بالحریّة والمجنون فقط ، الذي یشفع لك إذا أخطأت نون ھوالج: المھدي" ھو الذي یتمت

  .2"، بارتكابھ األخطاء دون محاسبالمطلقة

واألعراف   منھا ما تضبطھ القواعدف، نفس البشریّةكلّ ھذه العواطف واألحاسیس ترتبط بالو

ّ ینطلق الكاتب ف ،فال یجد ضابطا من ھذه الشخصیّات، ومنھا ما ینفلت عقالھ         من أن

خ للوجدان الشعبي"المسرح م ،یؤرّ یا، والمعنويّ مجسّ ّ ا، والمحال فھو یجعل الخفيّ متجل

  .3"ممكنا، والغیاب حضورا

ّعبة مشتركة بین جمو تشترك كذلك في فھي ، مسرحیّةالشخصیّات یع مادامت الل

ور الذي رسموظیفة االنتھاز ّ مع  ،)قمیر(یّة فشخص ،لھا في المسرحیّة یّة بقدر الحجم والد

ّ أداة في ید والدھا  ھا تعد ّ ّ انتھازیتھا تظھر في بعض المواقف)مبروك(أن منھا  ،، فإن

  :تضحیّتھا بخطیبھا وحیاتھا من أجل المال، وموافقتھا بكلّ سھولة

ال، وبعد: قمیر" ّ جھ أو ّ جت موریس ترید أن تصل إلى أن أتزو ّ   .4"حصولي على ما یملك تزو

م بھذه الطریقة و ّ ھذه الشخصیّة أقدس رباط دیني، وتفقد كرامتھا من أجل تحط

ة االنتھازیة ھا قمّ ّ   .الحصول على ثروة زائلة، وتبیع جسدھا بأبخس األثمان، إن

ّھا ال تكتفي بالقبول، بل تطلب من و ّل بإقناع خطیبھاإن ّل :"الدھا أن یتكف أنت الذي یتكف

لت، فھو مھما  أنا ال أجرؤ على ذلك، ومتى رأیتھ قد اقتنع،..بإبالغھ ّ أو اقترب من ذلك تدخ

ّھ سیحسب حسابي، فیعتق ّ ھذا  ،د في قرارة نفسھیكن راضیا فإن ّھ لو أجابك إلى طلبك عد إن

ّياألمر انتقاصا من حبّھ لي، وبالتال   .5"ي سیجلب لھ ھذا األمر الغضب من
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ع خطیبھا على القبول ّھا ال تكتفي بذلك ، بل تشجّ   :إن

ودة، فاقذف بي " ّ ّھرفأنا الد قة في شصّ صنارتك إلى الن ّ   .1"معل

طھ تبدأ في لومھ على موافقتھو ة االنتھازیّة مثلم. بعد أن تورّ ھا قمّ ّ حھا إن   :قولھا یوضّ

  .2"بك أن ترفضھ وبإصرار الماذا وافقت یا حبیبي؟ لماذا؟ كان حریّ "

ة  ةمسرحیّ الشخصیّات إنسانیّة ھذه االنتھازیة وھكذا تفقد  ّ ّھا غیر مستمد حتى غدت كأن

اخلي الذي یعیشھ الكاتب ّ غط الد   من الواقع، أو غیر معبّرة عن حقیقة اجتماعیّة، وذلك للضّ

ّ محاربتھاوالبركان الذي یحتویھ صدره تجاه ھذه الصور ا فھو من  ،لقمیئة قصد تضخیمھا ثم

ور الذي رسمھ لھا، والفكر ّ ّ الشخصیّة تحمل الد ّ بأن ّى البدایة یقر ّعبیر عنھا حت ة التي یرید الت

ّي في العمل المسرحي م فن ّ ّد شیئا من ممّ ، لو انتقص ذلك من شأن وقیمة الشخصیّة كمقو ا یول

ّي واألدبيتعتبر أحد العناصر الھ"لغرابة التيا ّكوین الفن ة في الت   .3"امّ

اس  االستالب تنقلوإذا كانت ھذه الشخصیّات قد  ّ الفكري واألخالقي عند فئة من الن

 بالمستعمر الفرنسي، فلم تتأقلم المع محیطھا وقیمھا، وال مع قیم ھذا المستعمر مرتبطة

ّشت ھذه االنتھازیّة في نفوسھافأصبحت مسلوبة اإلرادة، وبذلك  تضخیمھا  لذلك تم ،عش

ّھومتخ الكاتب وفق منظورأثناء عملیّة بنائھا أو تشكیلھا وتشویھھا  ر "یّلھ ألن ّ حین یتأث

ّما یعكس فھمھ ھو على ھذا ا  4"، ونقل لھلمجتمع، واألدب تصویر لھذا الفھمبالمجتمع إن

بحكم اشتراكھما في المستقبل، وكذلك في  )موریس(إلى  )قمیر(تنتقل ھذه االنتھازیة من و

ة مع  ّ معارضة  اد لتقبّل الموقف دون، فیظھره الكاتب ذا قابلیة واستعد)مبروك(رسم الخط

ّق بي أنا وحدي لھان":قولھ مثل  5"في الموضوع؟ )قمیر(لكن، ما رأي ..لو كان األمر یتعل

رات لصھرهیخلق لنفسھ األع حیث يّ شخصیّة انتھازیّة ، شأنھ شأن أ)مبروك(ذار والمبرّ

ھ : "مثل قولھ ّ عي في القبول، إن بب كان تسرّ ّ لنا كلّ الخیرلھذا السّ ا رجل شھم یحب ّ   .6"حق
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ھ في واقع الحال مندفع و  ّ یحاول أن یجد لنفسھ مخرجا في قبولھ لیرضي نفسھ، مع أن

ّخصیّات التي نسجت خیوط اللعبة مثل قولھ   :برغبة لتحصیل المال، شأنھ شأن باقي الش

ا، ل" ّ ا جد ّ ھ ثمن غال جد ّ ّھ فادح لما وافقتإن   .1"و كنت أعرف أن

ّھا صفات وأل ،لتسایر الموقف ھعكس ما تبطن الشخصیّة االنتھازیّة مظھرویسفر  ن

ّھا بطریقة تر   اتیبیّة حسب األھمیّة واألولویّةتشترك فیھا جمیع شخصیّات المسرحیّة، لكن

قة ّ انویّةب المتعل ّ یستعین " الكاتب ألنّ  ،الوظیفة المناسبة لكلّ شخصیّة من األساسیّة إلى الث

منھا وجودا ویجعل لكلّ  ،شخصیّاتھبالوسائل التي تتیحھا لھ طبیعة المسرحیّة، لكي یرسم 

  .2"حیّا في نفس المشاھد

یفیما  المطروحةبالفكرة  لھ صلةھذا الوجود الحيّ و ّ ر ادوأ من شخصیّاتال ھتؤد

د ّ ا یختلج في نفسعبّرت، لھا ةمورسم ةمحد فات ھاعمّ التي ھي في األصل  ،تجاه ھذه الصّ

فس اإلنسانیّةمواقف داخل المجت ّ بطریقة  طرحھاال یرید الكاتب وإذ ، مع، تنفر منھا الن

ھ بالمقابلوعظیّة خطابیّة،  ّ فیما تحملھ ھذه الشخصیّات من  ،تصویریّةبطریقة  ھاجسدی فإن

لت في شخصیّة و ھذه االنتھازیةب أوحت ،مالمح شخصیّة أخرى ّ زوجة المھدي  )العطرة(تمث

  .األصلیّة

ّ في الو  غم من كونھا ثانویّة، ولم تظھر إال ُ على الرّ اني، فقد أ ّ وب  تلبسفصل الث ّ الث

ھا على مبادرة  ّ ّسمت باالنتھازیّة، وقد بدا ذلك في رد نفسھ الذي كسا باقي الشخصیّات التي ات

واج من  ّ   :)قمیر(زوجھا بالز

ّ ا: العطرة" ّ ھذه الفتاة للعوب ـ إن   .3"ألمر مدبّر، مدبّر من قبل أبیھاإن

ّعبة ائبة حقیقة الل ھا تنطلق ،لقد عرفت ببدیھتھا الصّ ّ  من نفسھا المریضة ألن

ّھا ال تظھر الغیرة بقدر ما تظھر الخوف في مثل قولھا، وانتھازیّتھا الفاضحة   :كما أن

ّما خشیت أن تبتلع مالنا " ني أغار، بل إن ّ ّ بأن ّي لست خائفة على نفسي أو علیك، أو قد تظن إن

نیا شیئا نحن، ّ   .4"وتدعنا ال نملك من الد
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ك األنثو ة أو الوجھة مثل قولھاى بداخلھا تحاول تغییحینما تتحرّ ّ أال توجد : "ر الخط

جل وابنتھمثال وسیلة غیرھا للحصو ّھا ،1"ل بھا على مال ھذا الرّ تدرك بخبثھا المعھود  ألن

ّرك ل ّ زوجھا ینصب ھذا الش دت على استغالل غیره من  )قمیر(ـ أن ّ ّص منھا، وقد تعو ّخل للت

عھا على ذلك، فتصارحھ بقولھا باب دون رادع أخالقي، أو زاجر من زوجھا الذي شجّ ّ :   الش

واج" ّ    2"ألدیك مانع؟ .....نعم، أرغب في الز

ّھا ترى في عملھا ھ باعھا  ،انتقاما لكرامتھا إن ّ ، وجعلھا مجنونة فاقدة العقل بأخرىألن

ّ من جنس العمل في مثل قولھاواإلرادة، فكان ال ّك تغار: قل لي..آ: " رد لقد أدركت ھذا  ،إن

ّب نفسك بھذه األحالم المزعجةمن بدایة كالمك، ولكن لماذا  سواء كنت  أنا دائما لك ،تؤن

ّ المرأة ال ع قلبھا بین رجلینبین أحضانك، أو بین أحضان غیرك، اعلم أن ّ   .3" یمكن أن توز

ّعبة(شخصیّات مسرحیّة تكون وبذلك  أن  ریدت ،على ھدف واحداجتمعت قد  )الل

الذي یعیش بھذه القیم الفاسدة، وھي مثل العدوى ال تلزم  ،تصل إلیھ ھو فضح المجتمع

ّضح في المسرحیّة، بل صاحبھا فق سم من احتكّ بالشخصیّة المصابة في ج نتشرتط مثلما ات

  .وھي االنتھازیّةصبح الجمیع مصابا بھذه الوظیفة، یف

فة أحسن الكاتب توظیفھا، لما یحیط  ّصفت بھذه الصّ   مسرحیّة أخرى ظھرت فیھا شخصیّة ات

ا، الفكرةب صلةبھا من  أثیرمن تحدثھ  وممّ ّ ّخصیّة الرئیسفي  ت ّھا شخصیّة یالش ) برنیّة(ة، إن

دة من البدایة، وھي من مظاھر)یاقوت والخفاش(في مسرحیّة  ّ سة مترد  ، فھي متوجّ

  :)زعرة (وأختھا  )یاقوت(ـ في خطابھا ل یبدو ذلك واالنتھازیّة ، 

ني غریبة عنكما، أوسیان، أقصدتما أم لم تقصدا، فأنتما تشعر" ّ رة في  اني دوما بأن مقصّ

ّكما، أو متھاونة في واجبي نحوكما، وخصوص   .4"ا حینما یصیب إحداكما مرضحق

ا تخفیھ و قةتنطلق من إحساسھا المریض، وممّ ّ ّ لكسب الث ھا تمھّد الجو ّ   للمستقبل، فكأن

 ّ لھ إلى و، )الجایح(الظرف فیما بعد عندما یحضر حفیدھا  لّ ستغتثم ّ فین تحو ّ ھذا الحقد الد

  :بحملھا مثل قولھاو ى ال تھنأ بحیاتھاوزرع لبذور الشكّ في نفس یاقوت حتّ  ،خداع ومكر
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ھ وھم یا بنیّتي، ولیس وحما؟ المرأة الوحمى ال" ّ ّھ مرض خبیث بدأ  إن تفعل مثلك، لعل

بھا تعاود استغالل وحینما ال تجد استجابة لطل ،1"ستفحل في أحشائك، وأنت غافلة عنھی

ّھدیدان ضعفھا، وإظھار ّك لم تلدي منذ..انتبھي: "تھازیّتھا فیما یشبھ الت ّري  إن عشرین سنة تذك

  .2"یجوز أن یكون فاتح لیس ابن أبیھ ،ھذا جیّدا

    ّ الدرامي ذات وجود في الواقع المغرق في الوظیفة  ءبنافي الالشخصیّات المتخیّلة إن

اني ممتع في رحلة بحث إنس"في عمل المسرحيالقل إلى تنوتنتھازیّة داخل كیان المجتمع اال

 بحملكتفي ھذه الشخصیّات تال و ،3"ینھ وبین اإلنسان الفردتبادلة ب، والعالقة المالمجتمع

ّظام االجتماعي  من تستمدّ  من كیانھ وأحاسیسھ، بل ابنسجھالكاتب ي یقوم تالھذه الوظیفة  الن

دة ومحاسنھ ونقائصھ، في عالقاتھ المتباینة ّ    .4المختلفة وأھدافھ المحد

ر ھذا األو ّ ّ المنطلق اجتماعي الكاتب في أغلب مسرحیّاتنموذج یتكر وھو بیئة  ، ألن

ّش فیھا أمثال ھذه الشخصیّةصالحة أل باس  ،ن تعش ّ ّھا تختلف عن بعضھا في نوع الل ّ أن إال

ّخذ رب نفسھ و ،ھا الكاتب قوالب إللباسھا إیّاھاالذي ترتدیھ، أو المقاسات التي یت على الدّ

وجة و )صونیا(تسیر شخصیّتا  ّ ّھا ال تخفي فرحتھا  ،)الوقف(في مسرحیّة) خطیب نادیا(الز إن

  :من البدایة تتھیّأ لالستیالء على أمالك أخت زوجھا مثل قولھا فھي

  5"ني إذن، لماذا تكتم ذلك في قلبك؟أفرح"

رات تقولوفي   ا بھذا العقدوھل نحن نسرق: "معرض اختالقھا للمبرّ ّ نا مھتمّون حق ّ    .6"؟ إن

ّى في  ل حت ّ رة بالقانون والنتھازیّتھا  الواضحة تتدخ ّ ّرع مثوالحقوق المسط   :ل قولھاالش

د لك نصیبك" ّ   7"یتین والمتجر، ألیس بكثیر علیھا؟الثلث في الب ،حد

م  ال )صونیا(لقد ترك الكاتب شخصیّة  ّ أي، بل تدلي برأیھا، وتقد ّ تكتفي بإبداء الر

ف في مال أختھ، وھي من أدوات الشخصیّة  ّصرّ ّصیحة قصد إقناع زوجھا بالت الفتوى والن

ّخذھا طریقا إلى تحقیق مآربھا كقولھا   : االنتھازیّة، التي تت
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ّ هللا سبحانھ  ،نعم" ر، وقد نسیت أن ّ یاطینأنت مبذ ّ رین بالش ّ   .1"وتعالى یصف المبذ

ا عندما تعییھا الحیل تخرج أدوات الھجوم الحقیقیّة في مثل قولھا   :أمّ

ّ ھذا"  ّھا ..كلّ شيء إال   .2"مع سلفةال أطیق أن أحیا حیاتي كل

ھا تدفعھ دفعا إلى تزوی ّ ّص ج أختھ، وتقترح علیھ شابّا قاتالإن جن كي تتخل ، دخل السّ

جت من  ّ ّذ زوجھا الوصیّة، وھي أنھا إذا تزو ّركة في خارج العائلة، فسمنھا وینف تحرم من الت

جت أختك من ھذا: صونیا: "مثل قولھا ّ اب حرمت من المیراث، یعني إذا تزو ّ تبرق (الش

ّ كلّ )ناھا من الفرحةعی   .3"أمالك أبیك تؤول إلیك أنت وحدك ، یعني أن

سو ّ : قولھابتجاه عائلتھ  ائس والمكائد، بل تفصح عن شعورھاال تكتفي بنسج خیوط الد

ز"( ّ ّ بجھد  لست أدري من أین تتظافر) بتقز ّص من أمّك إال علینا ھذه المصائب، ما كدنا نتخل

ّى ظھ   .4"رت لنا أختك وخاطبھا ھذا المشؤومجھید، وما كدنا ننفض أیدینا منھا حت

لت ھذه الشخصیّة  ّ فوسلقد مث ّ ّھا ظرفیّة كنمط أو أنموذج مسرحي المریضة الن تحمل و، لكن

ّھا ، والة الكاتبإراد ّھا مقحمة في الحدث أو كأن ل وھلة كأن ّ  تنطلق من إرادتھا ھي، فتبدو ألو

ّ ھذه األمراض تنخر جسد األسرة والمجتمع   .ال تنطلق من فطرتھا، مع أن

ّوع من  امع ما لتركیب ھذو  أو افتعال، فإنّ  رامي من اصطناعالد ءبناالالشخصیّات في الن

ّھ ،تغییر الواقع الذي نحیاه ھدف المسرحیّة محاولة للمسرح قدرة "نطلق من فكرة أن ت األن

ّھ وسیلة تعبیر ،على شحذ رؤیتنا للواقع وإدراكنا لھ طناع الواضح تتمیّز باالص ،رغم أن

یف ّ   .5"واالفتعال والز

لھا  ،نماذج وربطھا بمضامین اجتماعیّةبوصفھا  ،لشخصیّاتا ھذه بناء باعتمادو 

ّي منطلق فكري  ّ المسرحي  هاریختوبالكاتب نفسھ، لوفن ّ كالفن ینضوي تحت "مركبّ فن

جناحیھ عدد غیر قلیل من الفنون في جوھره، وفي واقعھ ظاھرة اجتماعیّة یتماھى فیھا 

أي وظیفة االنتھازیّة كما یعطي الوظیفة نفسھا  ،6"والفكر، واالنتماء في أحدث صورة الواقع
                                                

 .215، ص أحمد بودشیشة، مسرحیة الوقفـ  1
 .217ـ المصدر نفسھ ، ص 2
 .222ـ المصدر نفسھ، ص 3
  .226نفسھ، ص ـ المصدر 4
  .14نھاد صلیحة، ص: تر،  ـ جولیون ھولتون،  نظریّة العرض المسرحي 5
  .19، ص1999مكتبة األسد الوطنیّة، دمشق، ، ط/ـ حسین حموي، االتجاه القومي في مسرح عدنان مردم الشعري، د 6



124 
 

ّوع من الشخصیّة تفصح  ،)نادیا(إلى خطیب)الوقف(في مسرحیّة حیث یترك الكاتب ھذا الن

  :)نادیا(ـ ل )الخاطب(عن مكنونھا الذي یحمل طابع الشكّ في مثل قول 

قةأنت تشعرینن: الخاطب" ّ ني لست أھال للث ّ ّ  ،1"ي دائما بأن یكشف  افسین انطلقم للمسرحیّةكأن

ّ ینطلق في تحدید سلوكھا وأعمالھا لتوا ّحلیل فق ھذهنوایا الشخصیّة، ثم   النبوءة، أو ھذا الت

لذلك  ،2في جمل، وربّما في كلمات ھاماضیر یختصو ماثال أمامھا،ترى ماضیھا بأن وذلك 

ّ كلمة ترتبط بھذا الماضي، فحینما تخاطبھ  یذھب لخطبتھا من  بأن )نادیا(نجده یثور من أي

یغة   :یثور في وجھھا أخیھا، وتبیّن لھ الصّ

ّك تذھب إلیھلم أدرس فیھ ھذه النّ : نادیا" ّ علیھ الباب، وتقول لھاحیّة، كلّ علمي أن  :، تدق

ّسب   .جئت أخطب بنت الحسب والنسب البن الحسب والن

ّ ال أطیق سماع ھذه الكلمةأنا ابن حسب ونس) في ثورة: (الخاطب   .3"ب، كال

ھ  ّ ر ھذه االنتھازیّة إلىإن ّ ّ تتطو ّعب بمشاعرھا، ثم  یرید في البدایة تمضیة الوقت، والل

فكیر في االستیالء على أمالكھا وأموالھا، وذلك في قولھ ّ دة من أن لك ":الت ّ ھل أنت متاك

ه لزمیل ،4"مسكنا ملك لك؟  ّ ّ یكشف سر ّش " :ھثم جن، وأنا أفت ھذا صحیح، منذ كنت في السّ

ّ عشر سنوات ا رق، إن ّ ضعن أقصر الط ّ ّ أن تعو   .5"لتي ضاعت من عمري البد

ّف   قوال وعمال ةانتھازیّ  ولتكون شخصیّةنفسیّتھ المریضة، حقیقة  لھذه األسباب تتكش

ّرات ابقة، ب األخرىكما سبق مع الشخصیّات  ،فال یظھر ذلك من مؤش ل  في المسرحیّات السّ

ّخذ ذلك  ھ یت ّ ّ بذلك كأن   :في مثل قولھ تھحیایسلكھ في نھجا یقر

ّشت عن" ار والمال والجمال، وإذا مللتھا فت ّ ّساء عندھا الد    .6"غیرھا، الجزائر مملوءة بالن

ع في مادام ھذا ھو الو نھج الذي تسیر علیھ ھذه الشخصیّة في عالقاتھا، فھي ال تتورّ

واجذكر ذلك علنا، وللمعنیّة ذاتھا إذ یطلب منھ ّ ّ یأتي الز ھي فلسفة و ،ا إحضار المال، ثم

  :یعیش بھا ویحاول إقناع اآلخرین بھا في مثل ھذا الموقف
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ّ بیتا یأویھ وماال یحمیھ؟: الخاطب" ّب الحب   أال یتطل

ّ في القلب: نادیا   .ما كان البیت مأواه، وال المال حمایتھ، الحب

جارجعي إلى أخیك: الخاطب ّ ّ نتزو    .1"، واستعیدي منھ مالك، ثم

ّصویر ال ّ شخصیّات أحمد بودشیشة بمثابة آلة الت تي تلتقط جزئیّات الصورة كما إن

ّ  ،ھي انا وقادرا على إظھارھا بمظھر تعبیري معیّن، یستطیع ولكن ّ ر إذا كان فن ّ المصو

ر ال یمتلك إخراجھا بكیفیّة ت ّ ّ جزئیّات خالف إخراجھا من مصو األدوات نفسھا، مع أن

ة بھأن تك یحرص وھو ،حدةالصورة وا ترتبط باألسرة  ون ھذه الشخصیّات نماذج خاصّ

ر الكاتب اإلنساني فیما یریده، أو یحلم بھ للمجتمع والمجتمع في إطارھا الضیّق، وتنقل فك

اهالذي  ّ   .أن یكون یتمن

ّخذھا الكاتب  لت صور ھذه الشخصیّات األربع كوظائف ات ّ لتعریّة  أسلوبالقد تشك

لما  ،أو المقاومة ى اإلیجابیّة كالشخصیّة المسیطرةنقائص المجتمع وعیوبھ، منھا ما ینزع إل

لھا واالحتذاء بھا، ومنھا ما ینزع إلى  ّ ور الذي تلعبھ في حیاة المجتمع، قصد تمث ّ یرتبط بالد

بھ واالبتعاد عنھ ّ   .السلبیّة كالشخصیّة المستھترة، أو االنتھازیّة لما فیھا من خلل یراد تجن
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  :عالقة الشخصیة باإلرشادات المسرحیة/ ثانیا 
م فیھ االنطالق مع الخیال في حشد یستخدم كاتب المسرحیّة  ّ فا یحج ّ خطابا مكث

من المختلفة ّ فر في عوالم الز وایة، لذلك  ولیس كما ،األوصاف والسّ ّ ة أو الر یفعل كاتب القصّ

النصّ  بالنصّ الموازي للنصّ األدبي، أویلجأ إلى اإلرشادات المسرحیّة، أو ما یسمّى 

ّ الرؤیة "اإلبداعي، وھو لھا رؤیة المبدع الكاتب، ثم ّ مساحة تقاطع ثالث رؤى متباینة، أو

ة بالمخرج، فتأویل المتلقّ  كحیّة الخاصّ ّ ح بھالر ّمصرّ خم من الال ّ طبیعة  ألنّ  ،1"ي لھذا الز

أویل، وتترك القارئ بین موقفین، القراءة والمشاھدة ّ ّكثیف في المسرح تجعلھ قابال للت   الت

كح، أو بقراءتھ للمسرحیّة فھو یقرأ ویتخیّل ّ دة أمامھ على الر ا تكون األحداث مجسّ ، فإمّ

أثیر المعنوي"لیّةیتخیل تجسیدھا أمام ناظریھ، وفي الحالتین ھي عم ّ على  تكمن في الت

ّي ّى یستوعب األفكار والمعاني التي من ،المتلق ة المسرحیّة حت   .2"أجلھا وضعت القصّ

یحاول الكاتب أحمد بودشیشة مساعدة المخرج في إخراج مسرحیّتھ وعلى ھذا األساس 

للعرض، ویساعد القارئ على تبیّن بعض الشخصیّات التي یمكن أن یكون قد أغفلھا في 

ّ االھتمام بھذه اإلرشادات المسرحیّة، ففي مسرحیّة  ّعبة(خضم یضع أمامنا صورة لمشھد  )الل

مان )لمھديا(ـ ب )مبروك(إحدى مقاھي باریس اللتقاء  ّ ، ولتبیین صورة حیّة عن الز

ا عالقة الشخصیّات باإلرشادات المسرحیّة، فتظھر فیما یليو، 3"والمكان   :أمّ

ّھا جزء من صورة أو موقف، 4")فیما یبحلق في مبروك: (المھدي" ، وھو خارج عن إن

ّق والتثبّت، وھو، أو الحوار النصّ  اللة على التحق ّ ّ أن یُرى للد الزمة لبدایة  ال یمكن لھ إال

ر لنا و، الحدث ّ ّ الفعل )امبروك(بالمقابل یصو   :في موقف رد

  فیما ھو مستغرق في مطالعة المقال الذي استھواه في الجریدة، وفیما بدا علیھ : ( مبروك"

  .5"نزعاج منھ، لكن دون أن یرفع رأسھبعض اال

                                                
ّة الجزائریّة في األنتروبولوجیا  1  2009، 43والعلوم االجتماعیّة، ع ـ أنور طامر، ضمنیّة الخطاب في المسرح، المجل
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ّغة، وحوار ھا لغة غیر الل ّ حركیّة األحداث  علىدلیال  یعدّ ، غیر الحوار المعتاد إن

ّعبة أو المسرحیّة ،الموضوع األساسي لوحینما یدخ یظھر على  ،الذي انبنت على أساسھ الل

ّحو   :ھذا الن

ّسائي: (المھدي" ّ یستطرد المھدي وھو ینظر إلى المعطف الن مت قلیال، ثم ) یخلدان إلى الصّ

ّك لست ّ الجملة األخیرةو ،1"وحدك ھاھنا یبدو أن نالم مع أن الل ةتضمّ ّ لة الستفھام كافیّة للد

ؤال ّ باستخدام ھذه  ،قصدكافیّة لتوضیح النیّة أو ال غیرومن جھة أخرى ، على مقصد السّ إال

ا حینما  ،)مبروك(، وظروف )قمیر(لتكون منطلقا للحدیث عن  ،اإلرشادات المسرحیّة أمّ

تر في فیما تبدو قمیر من الجھة الیسرى تتبخ:"(یقول )قمیر (یكون بصدد الحدیث عن

  ترتدي فستانا أبیض، وتحمل حقیبة ید سوداء ،شعرھا منسدل على كتفیھا مشیتھا، شقراء

   .2")وحین ترى أباھا تبتسم

وایة أو ا ّ ّ الر ّ ھذه الجزئیّات ال تستوعبھا إال ةإن دةلقصّ ا كفعل وصورة مجسّ   ، أمّ

كة وتظھر ّ ّ مفاتن معیّنة، ومالمح وجھھا، وأساریر یظھر علیھا  ومتحر االبتسام، فمن حظ

ّعبیر بصدق عن حقیقة الموقف ّى یستطیع الكاتب الت حینما یرید و، اإلرشادات المسرحیّة حت

دھا  ،ال یكتفي بعبارات اإلطراء والمجاملة )قمیر(تجاه  )المھدي(أن یظھر غرائز  بل یجسّ

   3")ناظرا إلیھا باشتھاء (":حركتھعن طریق الحركة في مثل 

، وھي )المھدي(وابنتھ و )مبروك(ھا الكاتب رسالة واصلة بین اریالطریقة التي  فھي

ّعبة ّرك، یظھر ذلك  ،التي تجمع أعضاء الل ید والتصاقھ بالش ّعبیر أكثر عن اقتراب الصّ وللت

ّى تلتصق بھ، فیما یكون ھو قد فقد تماما زمام نفسھ(":في ھذا المظھر إذ تطبع   تدنو منھ حت

ة  ّ ه قبلة حار ّ    .4")على خد

یطرة ا یظھربینم ّزانھ : ( المھدي في صورة الفاقد للسّ   .5)"وقد فقد تماسكھ وات

ا    : غیر مكترث لیحكم قبضتھ علیھ هفیظھر )مبروك(أمّ
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   .1)"كمن كان مشغوال بأمر آخر: (مبروك"

ف لیزید في إمعان الخصم، وسحبھ إلیھ د مثل ھذا التصرّ ّذي یتعمّ ة وھي إشارة لل ّ  بینما ،بقو

ّن على وقوعھ في مشكل ال یستطیع الخروج منھ مثل )موریس(یظھر   :بمظھرین یدال

ق: (موریس" ّ اللة على المفاجأة، وفي موضع آخر یدلّ على الحیرة  ،2")مبحلقا غیر مصد ّ للد

ّعبیر عن قمّة سخطھ  3)"یضرب رأسھ(  یدنو من األریكة، ویجلس بعنف فیما یكون( "، وللت

جلین يف ،4)"مبروك قد بدا علیھ بعض التجھّم ر موقف ونفسیّة الرّ ّ   .لفتة تصو

ّ ھذه اإلرشادات المسرحیّةو ترجمة لمعطیات النصّ إلى وقائع وأحداث على "تعد

ّمثیلي ألدوار لوك الت ّمثیل على اكتساب السّ  الخشبة، والمساعدة الفعلیّة الفنیّة لطاقم الت

ر ھذه األدوار إذا لم تكن عرضا  ،5"الشخصیّات المسرحیّة ّ ّھا تساعد القارئ في تصو كما أن

ّى یستقرّ الموقف في ذھنھ   بما یدور حولھ من رؤى وأفكار وانفعاالت مختلفة ،مسرحیّا، حت

ّجسید باألحكام، والمضامین بالحركة، تتداخل فیھا الصور باألخیلة   .والت

اللة على فھمھا ألسالیب  ،6")فترة صمت("یذكرشخصیّة العطرة تصویره وعند  ّ للد

ّخطیط لھ بعد أن أ   :ظھر بعض اإلشارات التي تفھم كذلكزوجھا وفكره، وما یرید الت

ّ بیده األخرى جبھتھا، ال (  :المھدي" قھا بذراعھ حول رقبتھا، ویجس ّ ال  بأس علیك فیما یطو

ة بما یقول( ـتقابلھ بو، 7)"بأس علیك یاروحي   .8)"بامتعاض، غیر مھتمّ

 ّ ّھا لحظات صمت معبّرة بحق مت في "مكنونات ھذه الشخصیّة ألنّ عن إن الصّ

ّظ یشار ،المسرح مساحة الستقراء المسكوت عنھ ّھ حاضر مثلھ مثل التلف إلیھ في  إن

كحیّة، ّ              )العطرة(ـ ب )كمبرو( حین ینفردو، 9"حدى الشخصیّاتبعبارة إل أو اإلرشادات الر
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ّرة لةرساك ،1)"فترة صمت وتفكیر("یأتي الكاتب بوقت مستقطع  الحدیثبینھما  ویدور  مشف

ّھما خصمان وزوجان مقبالن على معركة، یرید كلّ منھما أن یعرف نقاط الخصم إلى أن  ألن

وھي  ،أخرى ال یسعھا المقامبید أن ھناك إرشادات  ،تستسلم، فیسكرھا ویقضي وطره منھا

یكور وغیر تخصّ ال ّ ر  وبالمقابل، ذلككاتب والمخرج والد ّ شخصیّة  )المغص(مسرحیّة تصو

وجة( ّ رهو )الز ّ فة ال تَ  2")بحنق(": ھي تسأل عن سبب تأخ ّ على أساریرھذه الصّ  ظھر إال

ة الغضب ّ اللة على شد ّ ھا تعبّر عن نفسھا ،منھا جوابال یُنتظر و، الوجھ للد ّ في موقف و، ألن

ّعبیر عن ھول الموقف الذي كانت فیھ، أو الخبر الذي سمعتھ ،3")بعینین جاحظتین("آخر   .للت

ورة تماما في تصویر شخصیّة  بینما یُظھر ّف(الكاتب عكس ھذه الصّ                  )المؤل

ّ على أسئلتھا، ،4)"في استعداد("    .5")برجاء("وحینما یطلب منھا العشاء یكون  للرد

ّ تعبیر عن السّ  ّھ تصویر أصدق من أي وجة(یطرة، والعائق الذي وجد في طریقھ وھو إن ّ  )الز

باس،  ّ یطرة واإلذالل حینما تكون بصدد استعراض أنواع الل ھو ینتظر منھا وبل تزید في السّ

ّعب واإلرھاق في مثل أن تحضر لھ العش رغبة منھا في  ،6)"تتابع االستعراض("اء بعد الت

ّھا صور مرئیّة ویظھرھا عكس عدم االكتراث، لیظھره الكاتب ضعیفا،   .ذلك تماما ألن

ّ في حیلةال یجد و ،7")تستعرض("ھذا الوصف یذكر الكاتب  إلمعان فيول         إال

  .9")بدالل("، وھي تتباطأ  8) "ینظر إلى ساعتھ("

ّخصیّتین و ،10")صمت("لتأتي فترة   اسع بین الموقفین، وبین الش ّ كلّ ذلك یبیّن الفرق الش

ّضح ،تسیر المسرحیّة وفق ھذا المنوالو ،11)"رأسھإلى  یشیر(": ـي بلتنتھ لنا ضعف  لیت

ّف(واستكانة شخصیّة  قات في طریقھو ،)المؤل ّ ثبیط، والمعو ّ   .بالمقابل عوامل الت
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 .11ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیّة المغص، ص 2
 11المصدر نفسھ، ص ـ  3
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ّوع من الخطاب بطریقة كبیرة في تصویر المواقف التي ال یستطیع یسھم و ھذا الن

ّعبیر عنھا مباشرة، وبذلك یدخلھا إلى فلك لھ "یسمّى بالخطاب المرئي الذي ما  الكاتب الت

ور الفاعل كمنبّھات في عملیّة توضیح معالم الخطاب األدبي، وكذا تفسیر معاني األفكار  ّ الد

ّظ بھ  ا ال یمكن التلف   .1"الخفیّة وبعضا ممّ

ّاش(مسرحیّة  وباالنتقال إلى فقة مع  )یاقوت(شخصیّة  حال تكون )یاقوت والخف ّ مت

ة المك مرضھا ّ اللة على المعاناة، وشد ّ فة(: "ابدة في مثلللد ّ ّ شفتاھا عن بسمة متكل   2")تفتر

ّحو رھا على ھذا الن ّ مفارقة عجیبة  وھي ،3")في قلق وحیرة ممزوجین بالیأس(": كما یصو

ّضال فیما یحملھ جسدھا الھزیل ة المقاومة والن ا یبعث  ،أن تعیش ھذه الشخصیّة قمّ على ممّ

س فیھا باستغراب(": )زعرة(الحیرة في نفس أختھا  ثم یعطیھا صورة مغایرة ، 4")تتفرّ

ّ بذلك على المستقبل واألمل، ، تماما ّحقة داال ّھ شيء من وھو ما یرتبط باألحداث الال كأن

ّب أو ّرق ورة الت فاؤل في مثل ھذه الصّ ّ ّق عیناھا، وھي (: "الت تشرد بذھنھا بعیدا حیث تتأل

ماء، فتغمتشخص بھم ّذیذةا إلى السّ  )زعرة(أختھا تقابلھا و ،5")رھا طائفة من األحالم الل

ة فیھا من االستغراب واألسئلة الباحثة عن أجوبة  ّ        : في مثل ھذه الصورةبنظرات حاد

   .6")وھي تبحلق فیھا غیر فاھمة شیئافي استغراب، : (زعرة"

ُدخل العجوز و رھا الكاتب كما یلي )یاقوت(الشكّ في نفس  )برنیّة(بعد أن ت ّ       :یصو

ب إلیھا نظرة ح(ت یاقو" ّ ة مفعمة بالقسوة والكراھیّةتصو ّ    .7")اد

ّ سمومھا في أذنھا تبدو و   : بھذا المظھربعد أن تبث

عب، وھي تبتعد عن العجوز التي تراءت: (یاقوت" ة الرّ ّ  تبرز عیناھا من محجرھما من شد

ّھا حیّة تخشى أن تنھشھا   .8")لھا كأن
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ورة إلى المشھد الذي یلیھ، حیث تبدأ أختھا و راع وفق ھذه الصّ ّ الصّ في  )زعرة(یشتد

ورةفي مثل ھذه تھدئتھا    : الصّ

ّع إلى أختھا كمن یستنجد بھا تت( یاقوت "    .1")طل

ا تع )زعرة(بینما تبقى   من عودة  ، وتكتمھ خوفاتمسك غیظھا: "( انیھ أختھاتعاني ممّ

ك والیأس إلیھا    .2")التوعّ

إلى الكاتب  لتضطرّ حقیقة الشخصیّة ھذه اإلرشادات وما یصحبھا من توجیھ وتبلور 

ة، وأن "أن فات خاصّ ّ ف فیھا تصر ك الشخصیّة أمامنا، وأن یخلق لھا مجاالت تتصرّ یحرّ

فھایجري على لسانھا الحدیث في مناسبات معیّنة حتّ  ّ   .3"ى نتعر

ة یتنھّد ت(: "بالماضي في ھذا الوصف )السعید(بط شخصیّة بالمقابل یرو ّ نھیدة حار

ر الماضي ّ ّعون إلیھ  فھو ،4")حینما یتذك افع إلى ما یتطل ّ أصل المشكلة التي یحیونھا، وھي الد

فات  ّ ة، ولربط الجیل الحالي بالجیل القدیم یصف ذلك في تصر ّ من مستقبل ینتظرونھ منذ مد

رة بكالم أبیھا ت علىتذرف دمعا(: ")نزیھة( ّ ھا متأث ّ وحینما یضعھ في دائرة  ،5)"خد

  :            االھتمام للبحث عن مخرج لھذا الموقف یصفھ بما یلي

  .6")رأسھ، وطفق ینكث األرض بأصبعھیخفض ("

  .7")ینفعل مغضبا : ( منفعال یدخل علیھما )یاقوت(عند  )الجایح (بعد أن یرىو

ا  ،8)"مرتعد الفرائص( )الجایح(بینما یظھر  ق بملء تستنش(": فتظھر كما یلي ،)یاقوت(أمّ

ّھا كانت مخنوقة     .9)"صدرھا كأن

  .10)"في ارتیاح وسعادة(")زعرة(وتبدو بالمقابل أختھا 

ّوجیھات أو اإلرشادات المسرحیّة خارج إطار الحوار المعتادمع وجود و   .ھذه الت
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للشخصیّة  لما وذلك، بالشخصیّةبصفات  وتوحيبصدق عن مجریات األحداث،  عبّرتھا فإنّ  

ك، وتنتق"المسرحیّة ّم في سیاق تشكیل األحداثمن سند معنوي یجعلھا تتحرّ  ل وتتكل

  .1"وإبراز الحقائق الدرامیّة  رحیّةالمس

ا مسرحیّة  ، إذ تبدو )طاطا( مع حماتھ )الصادق(فتبدأ بمعاناة شخصیّة  )المخفر(أمّ

فة منھ  ّ ف ّ   :فیما یليمتأ

ز واشمئزاز، وشعور بالغبن( :طاطا" ّ ادق(بینما یقابلھا  ،2)"في تقز م االكتراث بعد )الصّ

ّ بزوجتھ مثل  3")یخاطبھا وقلبھ مفعم بالخوف علیھایھرع إلى زوجتھ في ھلع، و: "(ویھتم

ّ األخذ والو ّ الحوار، فتدفعھ دفعا إلى الخروج نحویستمر ّ بینھما إلى أن یحتد ینظر إلى (:"رد

ّ بالخروج، وھو یعتصر ألمازوجتھ    .4)"یندفع إلى الباب ویھم

   .5")من خلفھ تدفعھ للخروج: (طاطا"بینما

ّھا  ،ي ھذه اإلرشادات القلیلةحقیقة الشخصیّتین فلص یلخوفي كلّ ذلك ت  ختصرتكأن

  :إلى المخفر مثل )الصادق(تنتقل معاناة ولحوار، ا

ّھا تسقط منھ یناولھ حافظة نق: (الصادق"   .6")على األرضود، لكن

  .7)"یبتعد إلى الخلف خائفا: (1الخفیر"

ّ یتناوب مع و د المسائل إلى أن یحضر )2الخفیر(ینطلق الحوار بینھما، ثم ّ ، وتتعق

ّ المشھد یختصر في تصویر حقیقة المعاناة داخل أمثال ھذه األروقة  ،)رئیس المخفر( كأن

لطة وائر من السّ ّ یضرب المكتب بقبضة : "(ھذا المنظرر رئیس المخفر في مثلما یظھ ،والد

ة ّ    .8)"یده بقو

قریر ّ ّھا عالمة على عدم رضى المسؤول عن الت یشعر دائما بالنقص فیما یقوم بھ  فھو ،إن

  :غیره، فال یترك مجاال لالعتذار مثل
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  :وإذا قاطعھ أحد فصورتھ كاآلتي ،1)"في تصمیم من ال یرید اعتذارات: (رئیس المخفر"

بد من بین زاویتي فمھیرغي حتّ : (رئیس المخفر"  ّ اس یظھر  ،2)"ى یخرج الز ّ بینما أمام الن

رامة مثل ّ والصّ   :بمظھر الجد

ّ : (رئیس المخفر" ّخذ سیمیاء الجد رامة واالنضباطیت   .3)"والصّ

ّ الحوار بین و ادق(یستمر   یصل إلى درجة إلى أن  )رئیس المخفر(وصھره  )الصّ

ّھائي، وذلكاصدإ د لبعض الوقت : (رئیس المخفر" :في ر حماتھ القرار الن المنظر یتجمّ

ھ ویدور معھا بعینیھ حسب ما یستوجبھ ھذا منتظرا قرارا  الموقف، رئیس المخفر یتابع أمّ

ادق فاغرا فاه منتظ   .4)"را من حماتھ أن تصدر قرارھا أیضاحاسما منھا، في حین یظلّ الصّ

  ھا للممارسة المسرحیّةذات أھمیّة من حیث دراست"اإلرشادات المسرحیّة وتلك

ّ موازیا للحوار یسمح بالقراءة بعیدا عن المنظر، وفعل األداء كما ھو الحال  باعتبارھا داال

دریبات التي تجري على النصّ مثال في  ّ ن سعى الكاتب أحمد بودشیشة في ذلك ألوقد  ،5"الت

  . لى العرض الركحيعظھور ال في تھاساعدلمیكون مخرجا لمسرحیاتھ 

ا  ر حركات ھذه الشخصیّات  ،على مستوى القراءةأمّ ّ ّخییلي لتصو ّر الجھد الت فھي توف

ور ّ د  ،في ارتباطھا بالمواقف المختلفة، وأدائھا الد ّ ماني والمكاني المحد ّ في اإلطارین الز

غالبا بین قوسین كبیرین في "یضع مالحظاتھ اإلرشادیّة  امسرحی اكاتبوبصفتھ  ،للشخصیّات

ع قطع اإلكسسوار فیھ  ستھالل المشھد أحیانا ینشغل بوصفبدایة الفصل، أو ا ّ المكان، وتوز

ھي  ویتركھاعن االھتمام بالشخصیّة  یبتعد ،6"الشخصیّات ذاتھا أكثر من انشغالھ بوصف

ّ ففكرتھ أسبق من  ّ بفكرتھ، وتحملھا فإن تواءمت معھ خرجت مثلما یرید، وإال التي تھتم

ھ كاتب صا ّ ا أفقده إضفاء بعض االھتمام بالشخصیّة ألن حب قضیّة، كما یرى في نفسھ، ممّ
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 .98ـ  المصدر نفسھ، ص  2
 .104ـ  المصدر نفسھ، ص 3
 .115، صالمصدر نفسھـ   4
ة )ا الشخصیة واإلرشادات المسرحیةعنصر( جیّة في مسرحیّة أحذیّة طھ حسینأحمد صقر، قراءة سیمیولوـ  5 ّ ، مجل

ن، العدد  ّ  . www. Alhiwar.org:   ، الموقع5، ص2011، السنة 3354الحوار المتمد
  مركز اإلسكندریة للكتاب 1، ط)في العرض المسرحي، في النص المسرحي، قضایا نقدیّة ( ـ  ندیم معال، في المسرح  6

 .267ص، 2000مصر، 



134 
 

فاعل وظھور ّ وعدم بقائھا  األبعاد المختلفة الخصائص الفنیّة على شخصیّاتھ كالحیویّة والت

د العوالمف ّ في  )دالعامل الجدی(شخصیّة  في حین یشكلّ ، ي فضاء فضفاض، غیر محد

اه ائم الذي من البدایة نافرة من الوضع الق )العقرب(مسرحیّة  ّ لتغییر بعض جزئیّاتھ  بعقلھتحد

زه: (العامل الجدید:"مثل ّ   .1")، وتكشیرة غریبة قد الحت منھمحافظا على تقز

ال(بینما یقابلھ  اللة على ،2)"مبتسما( )رئیس العمّ ّ فات للد ّ د على مثل ھذه التصر ّ ّعو یبقى و الت

ّ في موقف 3)"في إصرار( ل الجدید على رأیھالعام ر(آخر، ثم ّ اللة على د 4")مختنقا وھو یحذ

ي ّ ّحد ال(بعد أن یدرك و، عدم االقتناع والت ھ یعرف  ،5)"بتضرع (یبدوة تجدیّ  )رئیس العمّ ّ ألن

د على عتبة(، بعدھاینتظرهالمصیر الذي  ّ ّ یشیر إلیھ بأن یتبعھ یترد   أتعبھ فقد ،6)"الباب، ثم

ا من مجاراتھ في رأیھ ّ   .ولم یجد بد

صت بعض الجوانب من شخصیّة قد ھذه اإلرشادات المسرحیّة وھكذا تكون  ّ لخ

ى ھذه الصّحراء القاحلة، ویغیّر ھذا الواقع الحیاتي الذي  ،)الجدید العامل( ّ الذي أراد أن یتحد

ین أمثالھأھلك  ّ ّ نقل  وھي لم تأت في سیاق، قبلھ الكثیر من المتحد صورة أو مشھد مسرحي

ة شحنات "شخصیّات اللذلك ف ،والعاطفة قدر ما ھو تحریك للعقلب إمتاعيّ  ّ تحتوي على عد

ى ّ ّحسیس إلى تأثیریّة تتعد إشباع الحاجیات الشعوریّة والالشعوریّة من  وظیفة اإلبالغ والت

  .7"خالل  مخاطبة الفكر والعاطفة معا

 ّ أغلب مسرحیّات أحمد بودشیشة قصیرة ال تخرج عن التزام الفصل الواحد، لذلك إن

كان تأثیر اإلرشادات المسرحیّة قلیال على مستوى تركیب ووصف الشخصیّات مثل 

اب(مسرحیّة  ّ اره أثناء سریان الشخصیّتین بطبیعة الوصف الذي یرید إظھ یسمحیث  )البو

اب ، األحداث والحوار ّ ب ال("فالبو ّ   8)"جبین مقط
                                                

 .12أحمد بودشیشة، مسرحیة العقرب، صـ   1
 .13نفسھ، صـ  المصدر  2
  .16، ص المصدر نفسھـ   3
 .17نفسھ، ص ـ  المصدر 4
 .20ـ  المصدر نفسھ، ص 5
 23ص.ـ  المصدر نفسھ،  6
 .67عبد الكریم جدري، التقنیة المسرحیة، صـ   7
اب، ص 8 ّ  .54ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیّة البو
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   .1)"بأدب جمّ ("والكاتب  

وت ف كلّ یعمل على شاكلتھ، و ابعلى مستوى الصّ ّ   2)"بصوت مرتفع("یكون صوت البو

اب  املة یظھرعلى مستوى المعو ،3)"بصوت خفیض، وھو ینظر حوالیھ("والكاتب  ّ     البو

  .6)"بانزعاج "(، وكذلك  5)"یعترض طریقھ"(، و4)"بصرامة"( بــ

ّھا و ا أراد الكاتب توضیحھ من ھذه الشخصیّة التي تشي بما بعدھا كل ّ عمّ فات تنم ّ تصر

داللة على الحیرة  ،7)"صمت"(بـذلك ) الكاتب(ینما تقابل شخصیّة ب. من دھالیز اإلدارة

ّ ی ات، ثم ّ ّعامل مع المستجد فكیر في كیفیّة الت ّ ره الكاتب أحمد بودشیشة والرویّة في الت ّ صو

ّى"(حائرا جل ینھض یتمش    8)"قلیال في البھو، وقد ضجر وسئم من الحدیث مع ھذا الرّ

اب بـ  ّ    .9)"یبحلق فیھ باستغراب "( یقابلھ البو

ل الفكرة التي أراد الكاتب معالجتھا من توصیف ھذه  من ھذا المنظور    ّ تتشك

الشخصیّات في مسرحیّات  یراتسالتي  ،بواسطة ھذه اإلرشادات المسرحیّة الشخصیّة

بل(و )المائدة(و )الوقف( ّ ّ الط ّ مشاھدھا قلیلة ،)دق فصل واحد، وال تحتاج إلى  وذات ألن

ّ صورھا تبقى عالقة بالخیال كثیر ّ ف ،عناء لإلحاطة بأحداثھا، كما أن لیس ھناك شكّ في أن

ا ھو مسموع" ّ أكثـر تأثیرا ممّ ّ ما ھو مرئي وت محلیّة، وأن   لغة الجسد عالمیّة، ولغة الصّ

ّ الصّ  ّى أن    .10"ورة تبقى لثوان كظلّ بعد تالشیھاحت

ّ اإلرشادات المسرحیّة عامل مساعد لكلّ ما یحیط بالشخصیّة، وكلّ من لھ صلة  إن

أ ّ ربالمسرحیّة من قریب أو بعید، وھي من أسالیب الت ّ طبقا "لیف الدرامي وأنواعھ التي تتأث

تھ  ّ    .11"لھدف الكاتب، ومفھومھ لمضمونھ، ومعالجتھ لماد
                                                

اب، ص 1 ّ  .55ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیّة البو
 .55نفسھ، ص ـ  المصدر 2
 .57، صنفسھالمصدر  ـ  3
 .58، صنفسھ ـ  المصدر 4
 .58، صنفسھ ـ  المصدر 5
 .58، صنفسھـ  المصدر  6
 .61، صنفسھ ـ  المصدر 7
 .77، صنفسھـ المصدر  8
 .79، صنفسھـ المصدر  9

ّم،  معمار النصّ ومعمار العرض المسرحي، د 10   1999دار الكتب المصریّة، مصر، ، ط/ـ  أبو الحسن عبد الحمید سال
 .192ص

  .8ـ  نبیل راغب، آفاق المسرح، ص 11
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ھ  شخصیّة اللصّ  تضطرب )اللصّ (ة مسرحیّ  وفي ّ ل من وضع إلى في البدایة، ألن ّ یرید التحو

أم"(آخر مثل بر، بادیا علیھ الضّجر والسّ ّق بھذهو، 1)"نافد الصّ الكیفیّة  بالمقابل یقاطعھ الحال

ھ"( اب  فھي ،2)"وھو یصلصل بمقصّ ّ على  )كمال(حركة یقطع بھا حدیثھ، وحینما یصرّ الش

یخ  ّ ّوة(مقابلة الش ّق بـ  )عال     .3)"باستغراب واستفھام("ینظر إلیھ الحال

رھا الكاتب كثیرا مثلو ا صارما، ویكرّ ّ                        4)"بصرامة: (یبدو الشیخ في كثیر من المواقف حاد

اب كمال  ّ     .5)"بخضوع تامّ (بینما یظھر الش

ّھایةمسیرتھا األحداث  وتتابع لذلك لم یستخدم فیھا الكاتب  ،وفق ھذه الوتیرة إلى الن

ھ لیس في حاجة إلیھا بحكم الحوار  ّ أحمد بودشیشة كثیرا من اإلرشادات المسرحیّة ألن

االقصیر المعبّر عن المواقف المختلفة مادام  ّ ّظر "یستخدم فن یقوم على تعارض وجھات الن

راع من خالو ف الكاتبوقد  ،6"ل األحداث الفكریة واالجتماعیّةعلى الصّ ّ لك في ذ وظ

عود إلى (اإلرشادات المسرحیّة التي تظھر المواقف المتعارضة، مثلما فعل مع مسرحیّة  الصّ

قیفة ل)السّ ّ د األو ّ ث نفسھ وھو مستلق"(، فالمتشر ّ داللة على تفكیره في تغییر وضعھ  ،7)"یحد

اني(الحالي، وعندما یدخل علیھ  ّ د الث ّ في  ،8)"یشیر بیده إلى أعلى"(یبدو في وضعیّة )المتشر

ّغییر الذي یسعى إلیھ من البدایة قیفة، وھو الت   .إشارة إلى أعلى السّ

انيو ّ د الث ّ یكثر و ،، وال یرید تغییرهإلى وضعھ الحاليانتھ ستكال ،9)"بسخریّة"(یقابلھ المتشر

اني(إشارة منھ على رضى، منھا الكاتب في عدید المواقف ّ د الث  بحالھ التي ھو علیھا )المتشرّ

د األول(یقابلھ ل عود"(حیث بحركة )المتشرّ   10)"یجذبھ للصّ
                                                

 .16ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیّة اللص، ص 1

 .18ـ  المصدر نفسھ، ص 2

 .19نفسھ، ص ـ  المصدر 3
 .40ـ  المصدر نفسھ، ص 4
 .40ـ  المصدر نفسھ، ص 5
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 .57، صنفسھـ  المصدر  8
 .58، ص المصدر نفسھـ  9

 .61ـ المصدر نفسھ، ص 10
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د الثاني بـ   ّ ّ فعل المتشر ّ كتفیھ"(فیكون رد    1)"یھز

ّغییریحو ل على الت ّ د األو     2)"في نبرة قویّة"(رص المتشرّ

فة  اني ھذه الصّ ّ د الث را"(لتظھر على محیّا المتشرّ   .3)"متذمّ

راع تبدأ المسرحیّة و قابل والصّ ّ ما جرى من حوار، وما دار من  علىوتنتھي بھذا الت

جة فكرة القھر یرید الكاتب الوصول بھا إلى معال ،وما بدا من إرشادات مسرحیّة ،حداثأ

لم االجتماعي ّ ر من ربقتھ والظ عوة إلى التحرّ ّ   .والد

ّ اإلرشادات المسرحو ّین واضحین "فھویّة الزمة للنصّ المسرحي بما أن ن من شق ّ یتكو

وھما عمودا كلّ عمل مسرحي  ،4"ا، الحوار واإلرشادات المسرحیّةال یمكن الفصل بینھم

ّجسید والحركة في أسمى معانیھا ّالن الت   .ویمث

ا مسرحیّتا  ّریف(و)امرأة ورجالن(أمّ تعالجان قضیّة األسرة في عالقاتھا ف، )البیت الش

ؤى واألفكارحیث االجتماعیّة واألخالقیّة،  ّ اشتمال ، تقاربتا في الرّ كلّ واحدة منھما كما أن

ّھما تعتمدان على المباشرة  ،على فصل واحد جعل الحاجة قلیلة إلى اإلرشادات المسرحیّة ألن

  . في القول في أغلب األحداث

غم من قصر ،)البئر المھجورة(بخالف ذلك مسرحیةو ّة  فعلى الرّ حجمھا وقل

ّھ ،شخوصھا  ودفعضھ، ن فیھا ببعض اإلرشادات المسرحیّة لتوضیح غریستعی غیر أن

  :ھافھم بعض مقاصدإلى القارئ 

ّ حینما  ،5)"ینتفض من مكانھ"(بعد سماع صوت أخیھف داللة على الحیرة واالضطراب، ثم

وت یبرز جیّدا"(یقترب منھ  ّصدیقیصیبھ  ،6)"فیما صاحب الصّ بخوف "(الخوف وعدم الت

  .8)"باستغراب وعدم تصدیق"(وكذلك  ،7)"وفزع
                                                

قیفة ، ص ـ  1  .61أحمد بودشیشة، مسرحیة الصعود إلى السّ
 .62المصدر نفسھ، ص  ـ 2
 .62المصدر نفسھ، ص ـ  3
 .24، صمي التلمساني: تر،  ـ  آن أوبرسفلد، قراءة المسرح  4
 .149ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیّة البئر المھجورة، ص  5
  .150ـ  المصدر نفسھ، ص  6
 .150ـ  المصدر نفسھ، ص  7
  .150ـ  المصدر نفسھ، ص  8
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ورةبعد ذلك یبدو أخوه في و التي رسمھا الكاتب          ،صورة العاتب والحزین في ھذه الصّ

   .1)"بنبرة العاتب"(

ج كمن یوشك على البكاء"(و  ّ وتبّن طریقة بكائھ  ،تعبیر عن الحزن فیھا ،2)"بصوت متھد

ر في المشاھد  ّ وت لیؤث   .من حیث الشكل والصّ

ا عندما ینكر أخاه فــ بیر بھذه اإلرشادات أمّ ّ المسرحیّة حركیّا في فعل تقوم بھ ھذه یظھر الت

ّ یختفي في البئر"(: رى بالعین مثلویُ، الشخصیّة   .3)"الصوت األول یبتعد، ثم

جلو ّ "(فیظھر على مالمحھ الخوف واالضطراب ویقوم بھذه الحركة، تزداد حیرة الرّ یرتد

اني(یسمع صوت حینما و ،4)"إلى الوراء خائفا ّ جل الث یزداد خوفھ الذي ھو والده  )الرّ

   ،5)"شبھ مفزوع"(وفزعھ 

ا  6)"یقرأ بعض السور من القرآن الكریم"(بھذا المظھر فیُظھره الكاتب )الصوت الثاني(أمّ

ق بوجود أبیھ وأخیھلیزداد اطمئنان  ّ جل، ویصد د منھما یصیبھ بعض وعندما الرّ ّ القلق  یتأك

ر ّ ّرة"(والتوت   .7)"بأعصاب متوت

ھ نقاش، ھل ھو في حلم أو في یقظةیدوویصیبھ الخوف،  ینھضعندھا   ؟ر بینھ وبین أمّ

ھ"(كما  ،8)"مغمض العینین حائرا"(   یسمع األصوات تصخب في أذنیھ دون أن تسمعھا أمّ

ر ألما ّ   . 9)"في حین یلمحھا تتكو

  :وفي المشھد نفسھ

ّ علی"( ھ، وھو منكب وتیخاطب أمّ ج الصّ ّ  نت في النزعكا ،ھا دامع العینین، متھد

ر البقاءو ،10)"راألخی ّ   .وخدمة أرضھ یقر
                                                

 .153ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیّة البئر المھجورة ، ص  1
 .153ـ  المصدر نفسھ، ص  2
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 .162نفسھ، ص ـ المصدر 7
 .171ـ المصدر نفسھ، ص 8
 .172ـ المصدر نفسھ، ص 9

 .173، صالمصدر نفسھـ 10
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ّص اإلرشادات المسرحیّةالقول تومجمل  جل وموا لخ  ختصرتو قفھ المختلفةشخصیّة الرّ

الذي دار بینھ وبین والده  الخارجي رالحواصورة لم یعطھا  يعطتالمسرحیّة، و أحداث

ھ، ب مات الشخصیّةوأخیھ وكذا أمّ ّ ورة مكتملة األجزاء ،ل أضافت لھ بعض مقو   لتصبح الصّ

ا یرید الكاتب نقلھ من أفكارو   .معبّرة بصدق عمّ

  في وضع ما یخدم الشخصیّةھذه اإلرشادات المسرحیّة ھم ستبطریقة فنیّة مختلفة و   

ح للقارئ بعض المقاصد، ولجعلھا قو قلیل منھاما یوضّ ّ وترك مساحة  ابلة للعرض، وذلك بالت

ّعبیر ،ملھ ھذه الشخصیّةللجانب الفكري الذي تح ّ منطلقھ األول  ،عن أفكاره في الت ألن

  .وھو الذي یوصلھ إلى ھدفھ اجتماعي،
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ة ّ ة المسرحی ّ   :دالالت األسماء في الشخصی
دة من  على كیانات ھشخصیّات بناءفي الكاتب أحمد بودشیشة یعتمد  فضفاضة مجرّ

راتھ      یف ،كثیر من األبعاد المتعارف علیھا ّ ّھا وسیلة لحمل أفكاره وتصو ّ من البدایة أن قر

نھا "یحدث في بعض األحیان أنلذلك  تكون دالالت األسماء في النصّ ذات معان، یضمّ

ّف في اإلرشادات المسرحیّة    .1"المؤل

مبالمقابل و ّ  اللذلك  ،سماء على الشخصیّاتوھو یخلع األ ،بعض الحواجزفیھ  تتحك

ختار اسم ی )المغص(السم في العدید من مسرحیّاتھ، ففي مسرحیّة باال لداللة اي یلق

مانیّة )المؤلف( ّ ، وھو اسم مطلق یدلّ على كلّ مبدع، وھو خال من اإلحالة المكانیّة، أو الز

ّ أبعاده مبھمة عند القارئ ، كما أن ّفین ،في النصّ ّ الكاتب یقصد بذلك معالجة قضیّة المؤل   ألن

  .ثل الذي تعیش فیھ ھذه الشخصیّةومعاناتھم داخل مجتمع م

وجة( وھي ھاقابلالتي تشخصیّة ال یختار لھاكما  ّ یھا )الز  غامضةلتبقى  دون أن یسمّ

نة للشخصیّة المسرحیّةفي أبعاد ّ ینتقل بھا إلى كلّ مثیالتھا داخل المجتمع األسري و، ھا المكو

قات التي تعترض المبدع، وتقف في طریقھ ادیجستومنھ إلى المجتمع الكبیر  ،الضیّق ّ   .للمعو

ل(و )المسرح مدیر(ـ باقي الشخصیّات، فھذه على  الكاتبتنسحب طریقة و ّ  )الممث

ھا أدوات في ید ،كیانات )الكاتبة(و ّ فھا دون أسماء، كأن ّ ه، یستخدمھا وقت الحاجة في یوظ

ّفین أن بشأنھ ش،  إلى ترسیخ فكرتھ في ذھن القارئاألحداث وصوال تسییر عض المؤل

یخضعون أسماء شخصیّاتھم، أو بعضھا لشروط معیّنة، فیجعلون االسم "المسرحیّین الذین

ّ علیھا، أو رامزا لبعض خصائصھا، أو موحیّا بنقیضھا إلى  مطابقا لطباع الشخصیّة، أو داال

ا ھو معروف   .2"في مجال المسرح وغیره من الفنون غیر ذلك ممّ

 ّ الشخصیّات وفق  بناءعن  لانشغاال فرض علیھھتمام بالجانب االجتماعي االإن

ّة ّ و ،األبعاد المستحق د من ثم ّ ور الذي تلعبھ في األسرة وتركیبتھا مثل تتحد ّ وظیفتھا بقدر الد

نة من  )البئر المھجورة(مسرحیّة  ّ جل(المكو ، ومسرحیة )األخ(و )األب(و )العجوز(و )الرّ

ّ الطبل( نة من  )دق ّ وجة األولى(المكو ّ  )الثاني(و )الرجل األول(ومن، )الثالثة(و )الثانیّة(و)الز
                                                

 .5، ص)عنصرا الشخصیة واإلرشادات المسرحیة ( ـ  أحمد صقر، قراءة سیمیولوجیّة في مسرحیّة أحذیّة طھ حسین  1
مانینیات،  ط  2 ّ دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار ، 1ـ محمد الكغاط، بنیة التألیف المسرحي بالمغرب من البدایة إلى الث

 .122ص، 1986البیضاء المغرب، 
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 )المائدة(استخدم الطریقة نفسھا في مسرحیّة حیث  )ابنھا(و )العجوز(و)األبناء(و )الثالث(و

نة من  ّ ّ (و )األخ األصغر(و )األخ األكبر(و)األب(المكو مع وجود أسمائھم و، )األخت(و)األم

ّ أنّ  ال أحد یختار اسمھ واقعیّا بینما في األدب یختار كلّ كاتب أسماء "ألنھوھا غیر وظیفیّة إال

ور فقد ، 1"اتھشخصیّ  ّ   .أصبحت وظیفة اجتماعیّةوتماھت مع الد

ّ  ،لیس شرطا أن یكون االختیار في ھذا المقام اسم علمو أو غیره  على وصف داال

ّ اختیار الكاتب أحمد بودشیشة         التي یعبّر عنھا ،مع رؤیتھ في الفكرة االجتماعیّة تناسبیألن

ّھا ال تنحصر في إعطاء طابع جمالي على عملھ المسرحي فحسب، بل إلعطاء و ألن

ّ داخل اإلطار االجتماعي الذي تعیش  ،شخوصھا وأحداثھا أبعادا رمزیّة ذات طابع إنساني

  .فیھ

ة داللة على الشخصیّة شخصیّ جتھد في وضع المھنة التي تقوم بھا الیبالمقابل و

ال(و )العامل الجدید( یقترح) العقرب(ففي مسرحیّة  ،المقصودة  )الطبّاخ(و )رئیس العمّ

اب(، وفي مسرحیّة )الحارس(و ّ اب(م یستخد )البو ّ رئیس (و)الصحفیّة(و )الكاتب(و )البو

ّحریر   .)الت

ا في مسرحیّة  قیفة(أمّ عود إلى السّ فة ،)الصّ ل( :مثل فیستخدم الصّ ّ د األو ّ  )المتشر

اني(و ّ د الث ّ ، في حین وجدت )الخاطب(یستخدم شخصیة  )الوقف(وفي مسرحیّة  ،)المتشر

 )الوقف(بعض المسرحیّات التي اشتملت شخصیّاتھا على أسماء أعالم مثل مسرحیّة 

ّریف(و )امرأة ورجالن(و ّ دورا معیّنا، إذ ال بُعد تاریخي أو فلسفيّ  ،)البیت الش ھا لم تؤد ّ لكن

ارات ربّما یعلمھا الكاتب یمكن تأویلھ وفق معطیات الفكرة، أو مجریات الحدث، بل الختی

لھا  یجدالمسرحیّات التي یمكن أن تكون ألسماء شخصیّاتھا دالالت ومعان  ولكن، في ذلك

ل الفصلة  اریخ أو التأمّ ّ ّاش(مسرحیّة  مثل كريبالموقف أو الت ومسرحیّة ) یاقوت والخف

ّص( ّعبة(ومسرحیّة  )الل   .)الل

ّخصیّاتال إنّ  ف على الش ّ  ،تعرّ ّ انتقاءھا وإطالقھا على ال یتم من خالل أسمائھا ألن

ھات  ّرات وموجّ ّب قلیال من االبتعاد عن العشوائیّة، واالنطالق من مؤش الشخصیّات یتطل

                                                
ن، العدد )العزلة والعالم االفتراضي ( نعدادة، قراءة في مملكة الفراشة لواسیني لعرج، ـ  أسماء ب  1 ّ ّة الحوار المتمد ، مجل

 . www. Alhiwar.org:   ، الموقع2، ص2013، السنة 4128
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ُعرف فسي نفسیّة والشعوریّة، ال ت ّ ّحلیل الن ّ من خالل الت ّھا تترك وقعا متباینا في  ،إال ألن

ّي لب والحیاد ،المتلق   .یتراوح بین اإلیجاب والسّ

ر في القارئ على و ّ رات مثلما تفعل فعلھا في الكاتب، فھي بالمقابل تؤث ّ ھذه المؤث

  .مستوى تفسیر دالالت األسماء، أو وضعھا كعالمة للشخصیّة المسرحیّة

ّاش(شخصیّة  ففي اختار الكاتب أحمد بودشیشة بعض األسماء لھذه  )یاقوت والخف

ّحلیل ي المعاني المشروحة وفق ھذا الت ّ   :الشخصیّات یمكن أن تؤد

ّغوي على نوع من  یاقوتف اسم للشخصیّة المحوریّة في ھذه المسرحیّة، یدلّ في معناه الل

ون وا ف معھا الصّ قدیر، فھي المرأة الجمیلة التي الحجارة الكریمة، التي یكون التصرّ ّ لت

ّى كلّ رجل  ة بیتھیتمن ّ ا أفعالھا ومحافظتھا على شرفھا، أن تكون در ووقوفھا في وجھ  أمّ

ّسمیة )الجایح( ّ ھذه الت ت  ن اعتبارھا رمزا للجزائر الغالیةكما یمك ،أكسبھا بحق التي مرّ

اریخ العجاف، سنوات االستعمارعلیھا سنوات ا ّ لعودة في ثوب شخصیّة الذي یحاول ا لت

ّق الكاتب في اختیار اسم ، )الجایح(   .ھذه الشخصیّةوقد وف

ا  یور اسمھا وما سبق ذكره مقاومة، كظھرفت ،)زعرة(شخصیّة أمّ ّ یدلّ على نوع من الط

ّ وقلق، وھو ما جسّ  والخوف علیھا  دتھ ھذه الشخصیّة في رعایة أختھایكون في حالة تأھب

حیل من عذاب القریة إلى مساكن الئقة، وفجر جدید طالما حلمت بھ  وانتظار الفرج، والرّ

  .مع أفراد أسرتھا

عید(شخصیّة و  ذي عاشوا من أجلھ وانتظروه طویالعلى األمل والفرح ال یدلّ اسمھا )السّ

ان القریة ف ،وھاھو یلوح في األفق بعد نھایة المعاناة ّ ویلي ھالتي عاشھا سك ّ  ذا الماضي الط

د الثة، زواج فاتح من نزیھة، ووضع یاقوت لمولودھا  وتتجسّ ّ عادة في األعراس الث ھذه السّ

ّئق حیل إلى المسكن الال  .المنتظر، والرّ

ھ فتح  ى الفاعلیّة المرتبطة باالستمرارعل اسمھایدلّ  )فاتح(شخصیّة و ّ وھو المستقبل، فكأن

یة واالستقالل إشارة إلى  وفیھتحیاھا الجزائر،  مبین، وخروج من ھذه العتمة التي ّ الحر

  .والعیش بسالم

ا  ة، ومنھ  ھاسمفا )برنیّة(شخصیّة أمّ ّ یعبّر عن صفـة یحملھا كـلّ غریب، ال یحمل إلفا أو مود

ارج  ّ ّسان الد اني ( في الل ّ ، والحمام البرني الذي لیس لھ موطن، وھي داللة على الكید )البر



143 
 

ّفت حفیدا اسمھ  ا، حیث خل ّ شرّ وفیھ  )الجایح(والمكر، وھي بمثابة فرنسا التي ال تنتج إال

فتھا فرنسا وراءھا بعد رحیلھارمزیّة إلى ال ّ   .كوارث التي خل

سب اسمھا مع ما قامت بھ فلم یتنا، عن باقي الشخصیّات) الجایح(شخصیّة وبالمقابل اختلفت 

فاتھ التي  ،من أفعال ّ ما عدا في عدم توفیقھ في تحقیق دسائسھ ومكره، بینما أفعالھ وتصر

ھاء والمكر والخداع ّ ّؤم، والد   .بیّنتھا مختلف األحداث التي دارت، فھي تصفھ بالخبث والل

ّھا شخصیّات عادیّة من عادي لإلنسان ال ما مثل المجتمع الحیاتیّة توحي بجوانب إن

تحمل طابعا رمزیّا و ،1معلتأثیر في أمور الحیاة والمجتعلى ا ةقدرومن  ،شخصیّتھتمیّز في 

و یستطیع القارئ تأویلھ حسب فھمھ، أو المنطلقات التي بالقضیّة التي یعالجھا، أ لھ عالقة

ّخذھا وسیلة لفھم مجریات األحداثی   .ت

ّاش(إذا كانت مسرحیّة و اریخ )یاقوت والخف ّ ّ عن قضیّة مرتبطة بالت ّ مسرحیّة  ،تنم فإن

ّ شخصیّة  ،الوضع االجتماعي تبیّن بصفة أوضح )اللصّ ( اب كمال(ألن ّ ل اختیارین  )الش ّ تمث

باب ترافقھا  ّ ّ مرحلة الش فیما یبدو من وسم الكاتب لھذه الشخصیّة، فاختیاره كشابّ یوحي بأن

من  فھو ،فیھ داللة على نشود الكمال) كمال(وإلصاق صفة أو اسم  ،جملة من األخطاء

ّ بذنبھ، ومالبدایة  ّوبة، وإصالح أمور حیاتھمقر   .حاول الت

لت في شخصیّة الشیخ وتقابلھا  ّ ّوة(شخصیّة مناقضة لھا تماما، تمث ث  )عال ّ المتحد

 ، ّ وال واالندثار، و إلیھ الشیخوخة تنسبباسم الحي ّ اسم أو صفة         ىعطیداللة على الز

ّوة( رة متعالیّةوفیھا مبالغة في الوصف تفید االستعالء والتكبّر، و ،)عال   ھي شخصیّة متحجّ

ّعایش مع الواقع الحیاتي لھ ھذا الشابّ  ،ال تقبل الت ّ ا شخصیّة ، الذي یمث ّق(أمّ  وبدفت )الحال

ل في  ،، وھي لیست نمطیّة مقصودة لذاتھاوسیطا بینھما ّ ھا الوقوف ) صلصلة(بل تمث مقصّ

ّ و وبةبین الحق ّ نب والت ّ   .الباطل، بین القدیم والجدید، بین الذ

ّعبة (بینما شخصیّات مسرحیّة  ل فیما یليلھا أسماء ) الل ّ     : فیھا إیحاءات مقصودة تتمث

ّ المجاھدین الجزائریّین األوائل كانوا یسمّون فرنسا بھذا  ،بفرنسا) رقمی(شخصیّة توحي  ألن

حك منھا، ومقصد الكاتب من ذلك  خریّة والضّ أمثال  المرتبطین بفرنسا من فضحاالسم للسّ

ّقة (عن طریق زوجتھ الفرنسیّة التي قتلھا المجاھدون أو  )مبروك( یھم في ) الفال كما یسمّ

                                                
  .22عبد القادر القط، فن المسرحیّة، ص: ینظرـ    1
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بارتباط الحاضر بالماضي، فالذي ارتبط ماضیا  )موریس(شخصیّة توحي و، المسرحیّة

، أو اجتماعي  ّ ّ بھا، وباقـي الشخصیّات ال ترتبـط بمقصد تاریخي بفرنسا لھ ارتباط مستقبلي

  .فیما یبدو من ظاھرھا

ا اختیار اسم أو صفة  ادق(أمّ ففیھ داللة  )المخفر(لھذه الشخصیّة في مسرحیّة  )الصّ

ّ ھو اجتماعیّة وأخالقیّة على سلوك ھ ذه الشخصیّة، فھو من البدایة صادق مع حماتھ، ثم

ت علیھ بقاءه في المخفر من نقود في تلك الحافظة المشؤومةما وجده صادق مع    التي جرّ

ّ صدقھ وإخالصھ سبب منجاتھ في نھایة المطاف   .كما أن

ّسمیّة في ھذا الموقف و دق ھي رسالة من وراء ھذه الت ّ الصّ ھایة  ینتصرأن ّ ى علفي الن

ا یعترض طریقھ من صعابا غم ممّ لم والقھر والكذب ،لرّ ّ یمارس قیم  وھي، ویسود على الظ

ّظرات المختلفة للواقع" الكاتب بواسطتھا ر والمزاوجة بین الن ّ ّصو یة الت ّ مستھدفا إنارة  ،حر

ماحة ورحابة المشاعر الوعي وتحریر الفكر یسعى إلى  لھسواء أكانت ھدفا  ،1"وإذكاء السّ

ّخصیّات أحقیقھ ت     یدركھا القارئ أو المشاھد من خالل تفاعلھ بھا ممن وراء ھذه الش

ّصاال مباشرا باإلرشادات نماذج ال إنّ  فھا الكاتب في عملھ المسرحي تتصل ات ّ التي یوظ

ح حقیقة ھذه الشخصیّات ضمنالمسرحیّة  مات التي توضّ الة  ،السّ ّ في قالب من األسماء الد

ّي یس ،علیھا م فن ّ ّسبة  ،اعد في بناء الشخصیّةوھو مقو إلى غیرھا لتكون واضحة المالمح بالن

ّسبة إلى ا ور الذي تقوم بھمن العناصر أو بالن ّ   .  لد

  

  

  

 

  

  

  

  

                                                
ّ والحیاة، ص 1   .15ـ  نھاد صلیحة، المسرح بین الفن
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ـــ    ّ  الثالفصــــل الث
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ّ ـــالفص   :الثــــل الث
  .عالقة الشخصیة بعناصر العمل المسرحي

ال ّ ة بالحدث : أو ّ   : عالقة الشخصی
  .ـ عالقة الشخصیّة بمسبّبات الحدث 1            

  .ات الحدثبّ كرـ عالقة الشخصیّة بم 2              

ا ّ راع: ثانی ّة بالصّ   :عالقة الشخصی
اخلي على الشخصیّة 1             ّ   .ـ أثر الصّراع الد

  .الشخصیّةـ أثر الصّراع الخارجي على  2              

ة بالفضاء المسرحي: ثالثا ّ   :عالقة الشخصی
  . ـ عالقة الشخصیّة بالفضاء المكاني 1            

ماني 2             ّ   .ـ عالقة الشخصیّة بالفضاء الز

  .أ ـ زمن الخلق                     

من الخارجي                          ّ   .ب ـ الز

اخليج ـ                      ّ من الد ّ   .الز
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ال ّ ة بالحدث : أو ّ  : عالقة الشخصی
بات الحدث 1 ّ ّة بمسب  .ـ عالقة الشخصی

مرحلة ، اش مرحلتینإن المسرحیة في الجزائر بحكم طبیعة المجتمع الذي ع

ورةما بعد ومرحلة  االستعمار ّ ل الوعي تیضاف إلیھا ، من فقر ومعاناة ،الث ّ ّدریجي شك عند الت

اس ّ ة الن لذا  ،ینقلون صورا دقیقة عن ھذا الواقعوعند فئة من المبدعین الذین ، عامّ

ر و، إذ تعبّر عنھ ، ئھاة تنطلق من ھذا الواقع في بنافمسرحیّات أحمد بودشیش ّ الحدث یتطو

أو ، ما یعبّر عن عالقتھا بفكرة الحدثعلى أساسھ فیما توحي بھ من مالمحھا األولى، أو ب

ّسم بسماتھ ّ الحدث ھو تصویر الشخصیّة ،متالزمان"لذلك فھما ، وفعالقوال  یجعلھا تت   ألن

ّ من لحظة تبلغ بھا األحداث  وھي تعمل    .1"ذروتھا للكشف عن المصیر المشتركوالبد

ائرة هیجدھا ال تخرج عن ھذمسرحیّات ھذه الالمتتبّع لو ّ ل التي ،الد ّ ا منھ تتشك

ي دور ،الحدث تتفاعل معا بل عن طریقھ، ةالشخصیّ  ّ ر فيا وتؤد ّ لھا مواقف في القارئ  یؤث

  .یحاء بجمیع جوانب العمل المسرحيالقدرة على اإل

ستھ األحداثیكون ھذا العمل المو سواء أكانت ھذه األحداث "سرحي جیّدا إذا أسّ

فسي أو المسلك الخلقي ّ راع الن أو خارجیة عن طریق ما یأتیھ أفراد المسرحیّة ، داخلیّة كالصّ

ة في الحیاة، ولیست المسألة مسألة ترتیب لھذه من أفعال  متجاوبین مع األحداث العامّ

ّما تخضع أ، األحداث تبعا لقواعد المنطق المألوف في الحیاة ال وأخیرا لقواعدھا كعمل وإن ّ و

  .2"درامي

ئیسي في مسرحیّة  ّ ّ الحدث الر ّعبة(إن ل من مجموعة المواقف الدرامیّة التي  )الل ّ یتشك

ومنھ تتصارع ، ووضع الخطط لالستیالء على المال، تنمو خاللھ عن طریق فكرة االنتقام

ّھما بالفعل في لعب )المھدي(و )مبروك(رغبتا  ّر لھم  فیھا كلّ واحد عناصرهیھیئ  ،ةكأن ویوف

فاعیّة والھجومیّة ّ ّخذ من ا )مبروك(ـ ف، الوسائل الد  )موریس(ومن خطیبھا  )قمیر(بنتھ یت

ّخذ من زوجتھ  )المھدي(و، جسرا إلى رغبتھ ة صبحتالتي  )العطرة(یت ّ   أختا لھ حسب الخط

  .زوجة لھ لتحقیق رغبتھ كذلك صبحتالتي  )قمیر(و
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ّ المسرحیة  المطلوبةالعناصر  وجود وفقفي ذلك إثارة للقارئ و ّ "ألن ال تختار من الفعل إال

بالحدث على اإلیحاء وأوثق ما یكون صلة  والذي ھو أكثر ما یكون قدرةجانبھ المضيء، 

ئیسي ّ   .1"الر

میّة تكشف عن أھواء الكاتب أحمد بودشیشة تلك المواقف على مفارقة درا يبنوی

د مستویاتھ و ،فكریّة ونفسیّة متناقضة بین الشخصیّات ّ ّب تتحد ھ مرك ّ لعلّ ما یمیّز الحدث أن

ئیسي ، قاطع في مجموعھاحسب طبیعة الشخصیّات لتت ّ ّھایة في الحدث الر ولتصبّ في الن

راع في ھذا العملالذي  ل محور الصّ ّ  ھيمسبّبات الحدث في ھذه المسرحیّة  ألنّ  ،یشك

غبة في االنتقام، ولیس االنتقام الفردي بین شخص وشخص ّ ل كما ،الرّ لشخصیّتین سابق أن

 )مبروك(واقع یعیش فیھ  ،بینھما االنتقام من واقعین یجمعفھما صدیقان ، معرفة ببعضھما

فسي والجسدي ّ في وعالم االغتراب الن ّ وھو الماضي الذي  ،وعالم قدیم ینخر فكره ،وھو الن

د ابقة  یجسّ ا كان علیھ ،كقیمة حرمتھ من زوجتھ )المھدي( المتمثل فيوحكایتھ السّ ّ  وممّ ألن

ة تشترك فیھا كل"الحدث  الجزئیّات وال تسیر ھذه السلسلة وقتا معیّنا  سلسلة لھا صفة خاصّ

ل إلى أزمة یظھر  ّ ھا تتشك ّ ّھ و تنتھي بحلّ ثم تقف، ولكن   .2"لدیھا المغزى كل

ل لوحات عابرة خاطفة من المجتمع ّ ّ مسرح أحمد بودشیشة یمث تتناول أبعادا  ،إن

لمفاھیم في صراع دائم بین القیم وا، متناقضة داخل األسرة أو مع محیطھا االجتماعي

ّھا من مسبّبات الحدث ،ناقضةالمت ق بین الشخصیّة والحدث فال یستطیع القارئ أن ی، وكل   فرّ

ّ "الحدثف ر بواسطة الحبكة والفعل ورد ّ راع ویتطو بوصفھ موقفا یحتوي على عناصر الصّ

فالشخصیّة صانعة الحدث  ،وة معیّنة ال ینفصل عن الشخصیّةالفعل وتصارع اإلرادة إلى ذر

  .3"كون الشخصیّة والحدث شیئا واحداوبذلك ت

ّ و  ّواؤم بین الشخصیّة وھذا ال) المغص(ل مسرحیّة تمث كما ، الحدثجانب من الت

ّ الكاتب یعبّر عن مكانة المبدع داخل المجتمع  ،ترتبط فیھ الشخصیّة بمسبّبات ھذا الحدث ألن

ات المع ّ قات األسرة، اجتماعیّا اناة التي تصادفھلیجعل طریقا یسلكھا عبر ممر ّ التي  مثل معو

ّف على اإلبداع ّ من قدرة المؤل   .وإنجاز عملھ في الوقت المناسب ،تحد
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ّى كادت المسرحیّة تخرج عن وبذلك یكون قد أسھب في ذكر ھذه الجوانب  حت

ّل صراع إرادة  ،وجھتھا الحقیقیّة إلى الحدیث عن جانب أسري ضیّق في مفارقة درامیّة تشك

لة في القائمین على المسارح ّ ابجشعو ،بینھ وبین العوائق اإلداریّة الممث ّ   .ھم في استغالل الكت

 وھي ،لیس لھا القدرة على المقاومة، ھذه المسبّبات شخصیّة المبدع ضعیفة تظھرو  

ة وجلد ھذه  ،طریقة ذكیّة في إظھار نقیض ذلك قصد معالجة عیوب المجتمع ّ بإحضار قو

ّى  ،الطبقة التي تعاني في صمت ك حت ك العواطف من "تجاه الفكرة التي األحاسیستتحرّ تحرّ

كة ّ ة نشطة متحر ّ ة كامنة إلى حالة قو ّ فھي   عن طریق إثارة حوافز جدیدة ومناسبة ،حالة قو

م في ھذه العواطف ّ حیحامي الصّ بتوجیھھا إلى المر ،تتحك    .1"حیحة في الطریق الصّ

ل محیطین أحدھما الفي  )المغص(الحدث في مسرحیّة ضع لقد وُ  ّ غیر الممث محیط الصّ

ل في المجتمع واآلخر ،في األسرة ّ            )المسرح مدیر(عنھ  یعبّرل، المحیط الكبیر الممث

م في توجیھ الحدث إلى الوجھةو، مساعدوهو ّ ّھا سلطات تقدیریة تتحك  التي لھا عالقة ،كل

كاتھا في العمل الدراميیّة بالشخص ّ تیجة التي حین یشعر فیھا القارئ  ،وتحر ّ ّى إقرار الن حت

ّضح لھا بجالءبلحظة الكشف یكون أك ة عندما یت ّ ّ ھذه اللحظة تنتظر الشخصیّات "ثر حد أن

  .2"ذ الوھلة األولى التي نراھا فیھامن

ّ لھذا المعلم اإلطار بالمكان أو صلتھمن مسبّبات الحدث و  ففي مسرحیّة ، العام

ة ،إطارین مكانیّینفي  وضع) المغص( ّوم بصفة خاصّ ّ فیھا  ،داخل البیت وحجرة الن ألن

. المكتب الذي یجمع فیھ أوراقھ ویصارع شخصیّاتھ، وبنایة المسرح أو مكتب مدیر المسرح

 العام اإلطار ما یساعد الكاتب على حصر القول ومحاصرة األفكار ووضعبقدر"ھذا المكانف

ة أفق أرحبویحرم ا، لمعلمھ بقدر ما یمنع العمل األدبي من االنفتاح ّ ّع بلذ   .3"لقارئ من التمت

ّ من حریّة الشخصیّة في مسایرة الحدث مثلما یحرم القارئ ّ الحد ا وراء المكان  ،إن ممّ

ّب على ذلكف راع محتدما، أو ترك األحداث تعود إ ،یستطیع الكاتب التغل لى نقطة بإبقاء الصّ

فر ّھ صراع أبديّ  ،الصّ ا یجعل القارئ یعود ثانیة بأفكاره وعواطفھ إلع ،كأن مالھما من ممّ
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دحیث لم  ،ھذا ما فعلھ الكاتب أحمد بودشیشةو ،جدید في جزئیّات الحدث ّ نھایة لمعاناة  یحد

ي الم، المؤلف ة ، جتمعبل ترك ذلك مفتوحا لیعرّ ّ یأتي الحلّ على لوتبقى ھذه المعاناة مستمر

دریجيوعلى مستوى المج، مستوى الفرد باالقتناع ّ ویعمل القارئ ، تمع بالتغیّر واإلصالح الت

تیجة المطلوبة ّ   .أو المشاھد فكره في تحدید الن

ّ المنطلقات واحدة وتخدم موضوعا  ،في مسبّبات الحدث ھكما تشترك مسرحیّات ألن

ّي للشخصیّات والحدث، وفكرة تكاد تكون واحدة تختلف بحسب و ،یدور حولھا البناء الفن

ّاش(مثلما تعبّر مسرحیّة  ،طبیعة كلّ مسرحیّة أو مسبّبات الحدث فالمنطلق ، )یاقوت والخف

ّال في عدم أحدھما یظھر فردیّا أو شخصیّا ،ینتبدأ من منطلق ة طویلة )یاقوت(إنجاب  متمث ّ   مد

ل ھاجسا ،لوحم والمرض المزمنعلیھا بین ا واختالط األمر ّ ّ منطلقا للحدث الذي  لیشك ثم

ھ المقصود بالعمل الدرامي ،یظھر في شكل المسرحیّة ّ ّ ارتباط ذلك بالماضي غیر ،كأن أن

لم تنجب  إدخال الشكّ في نفسھا وفي زوجھا الذي ومحاولة )الجایح(االستعماري وخیانة 

ّ ابنھا  ة عشرین سنة على أن ّ منطلقات وھي ، لھا )الجایح(ھو ثمرة مواقعة  )افاتح(منھ مد

راع من موقف إلى آخر ات مختلفة توحي ، تزید الحدث إذكاء للصّ ّ وتنقل االنتباه إلى محط

  .بھا سلوكیّات كلّ شخصیّة

    ّ ّلومن ثم ة للمسرحیة انتقال الحدث من بدایاتھ أو مسبّباتھ نقطة ا یشك لتقاء البنیة العامّ

ھا ببعد معیّن وھو" ّ ّحم، الذي یمد باط الال ّ ّى یبدو البناء بناء متكامال وھو الر  ألنّ  ،1"حت

ھایة الموجودة ّ ي إلى الن ّ كلّ ھذه  )یاقوت(حیث ال یعقل أن تعاني ، مسبّبات الحدث ال تؤد

بذلك تنتھي المسرحیّة و ،عالمات المرض أو عالمات الوحمالمعاناة دون أن یظھر علیھا 

ر الحدث و ملتصقاانتباه القارئ یبقى و، )الجایح(لتستریح من مرضھا بمغادرة  ّ صوال بتطو

ّھائي ا ،خصائص الدراما دون ألوان األدب األخرى"من ف ،إلى الموقف الن ّ ّھا تستدعي من  أن

  .2"انتباھا مستدیما
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ّ و     ھا نسخة من الواقع أومسبّبات الحدث إلى نتائج منطقیّة إذا لم تؤد ّ ال فمحاكاة لھ  كأن

اء حیث  تقنع المشاھدین أو ّ ّ أحداث المسرحیّة وقعت بالفعل "القر عندما یعرف المشاھدون أن

ھ یسھل علیھم تصدیق ما یشاھدونھ  ّ    .1"من أحداثفإن

ّھ ال صلة بینھا وبین ، مسبّبات الحدث مقحمة تبدو )المخفر(في مسرحیّة و    كأن

دفة ّ من باب الصّ ّحقة إال ّ الكاتب یقحمھا في العمل، المواقف الال إذ ال یعقل أن تكون ، أو أن

ادق(شخصیّة  ذاجة )الصّ بب الجوھري الذي  كأن ،بھذه السّ قود وینسى السّ ّ ینشغل بحافظة الن

بالمقابل ال یعقل أن یكون و ،ریق أو المقھى یعرف أحدا في الطمن أجلھ خرج لیال وھو ال

ّق في مجیئھ وسببھ ّى ال یُحق ةوب، أصحاب المخفر بھذه البشاعة حت ّوم  خاصّ ّھ قادم بلباس الن أن

ّة على براءتھ ّواھد كثیرة دال یاو، والش ّ ّ الكاتب استطاع أن یُحكم المواقف فن ھ ابتعد  ،مع أن ّ لكن

  .عن الواقع

ف إلى آخر أو أن یسھم حتى ینتقل من موق ،ات دافعة للحدثھذه المسبّبولھذا لم تكن 

ّ الشخصیّة ر ونمو ّ ّ الكاتب الدرامي ،في تطو ینشئ حدود العالم الذي ستقطنھ المسرحیّة "ألن

ّع مواقف  ،وفي الوقت نفسھ یستحوذ على انتباھنا ّ ذاتھ ومثیرا لتوق بخلقھ موقفا ممتعا بحد

  .2"آتیة قد تنشأ منھ

ا الحدث في م ّھا مقحمة لم تكن لھ مسبّباتف )العقرب(سرحیّة أمّ فھو یرید أن ، أي أن

حراء بطریقة فكریّة  ال في الصّ ر فكرة معاناة العمّ ّ وداءویصو ّ ، في قالب من الكومیدیا السّ إال

راع الذي أنشأه لدى  ّ طغیان الفكرة في الصّ ي العقارب ظھر في تحدّ  )العامل الجدید(أن

ّھایة ّ  ،ة على الموضوع األساسي للمسرحیّةلذلك طغت ھذه الفكر ،حیث صرعتھ في الن كأن

ّ الشخصیّة غریبة عن الشخصیّات األخرى، بعض أحداثھا ال یسلم إلى اآلخر ّ  أو كأن    ألن

  .3"كھ بأكملھ عن طریق شخصیّة واحدةعالم المسرحیة ال یمكن در"

ّ  ،ب المواقفإلى نقطة أرقى وأعقد حسحتى ینتقل الحدث من بدایة المسرحیّة و البد

ّر راع أن یرتبط بتوت ّ یحدثھ الصّ ال أو انقالبا أو  ،ھم فیھ الشخصیّةوتس، عام ّ لیحدث تحو

یة في المواقف ّ ة بخالف ما النتیججاءت ف ،)العقرب(وھو ما لم یحصل في مسرحیّة ، ضد
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ّق ذلك و ،عنصر المفاجأة ینتظر القارئ وھو ّى یتحق ل "حت ّ ّ أن یحدث ھذا التحو المفاجئ البد

  .1"ضروریّة لتسلسل أحداث المسرحیة كنتیجة محتملة أو

اب(في مسرحیّة و ّ م شخصیّة نمطیّة الكاتب أحمد بودشیشة على تقدی یعتمد ال )البو

ر ،نموذجیّة ّ ھ یقفز في موضوعھ إلى أبعد من ذلك ،في جمیع المواقف تتكر ّ معاناة  إلى، ألن

ابینوفئات مع مكاتب اإلدارة الیومیّة المواطن  ّ عاة والبو اس والسّ ّ لون  ،الحر ّ الذین یعط

اس وأعمالھم ّ قافة واإلدارة ال تجتمعان في مجتمع  ،مصالح الن ّ ّ ثنائیّة الث ّف كأن ة المثق وبخاصّ

ّف كیفیّة استقبال في  تبرز، لذلك كانت منطلقات الحدث واضحة في ھذه المسرحیّةو ،متخل

ار ّ وكان االرتباط واضحا بین ھذه  ،مالتھمحداث بعدھا إلى طریقة معالتنتقل األ، الزو

ّ الحبكة الدرامیّ    .ة لالنتقال إلى المواقف الجدیدةالعناصر في خضم

اب(فكرتھ في مسرحیّة ف ،بخالف المسرحیّات األخرىو ّ د إطارا  )البو ّ ة لم تحد عامّ

ى  ّ ال  العالقة بین المسرح والواقع"حدود الجغرافیا إذ بھ زمانیّا أو مكانیّا یمكن أن تتخط

تعني ارتباطا بین المبدع والبیئة االجتماعیّة التي ینتمي إلیھا جغرافیّا وتاریخیّا، فالمبدع من 

ّ عشیرتھ أو قبیلتھ أو مدینتھ أو بلده قد یكتب ، ال یتحدّث بالضرورة عن األحداث التي تھز

ّ لذا  ،2"ال العالم أو فئة من ھذا العالمفي موضوع یشغل ب من ي المسرحیّة لحدث فلالبد

ّى ،مسبّب معیّن ا سیأتي  حت ر "كلّ فیكون لھ فائدة ممّ ّ كالم وكلّ عمل ال فائدة لھ في تطو

ھا ووصولھا إ ّ م وحدة المسرحیّة ،لى غایتھاالمسرحیّة ونمو ّ   .3"یحط

ّ مسبّب الحدث ھو الذي یدفع إلى األمام    ّز الكاتب في عملیة جمع خیوط  ،إن ھ یحف ّ كأن

ل شرط للمسرحیّة الممتـــازة أن" یعدّ لذلـك  ،حمة واحـدة حسب المـواقفالمسرحیّـة في ل ّ  أو

افع لكتابتھا قویّا واضحا  ،تحمل في طیّاتھا مبادئ النمو الطبیعي ،تكون حیّة ّ وأن یكون الد

ا  في ّف وضوحا تامّ    .4"نفس المؤل

ّریفالبیت ( و)امرأة ورجالن(منطلق الحدث واحدا في مسرحیّات یكاد یكون و     )الش

بل(و ّ ّ الط حیث  ،ت الشخصیّة مع ھذا المنطلقالشتراكھا في تفاعال )الوقف(و )المائدة(و )دق
                                                

  .175علي أحمد محمود، ص: تر، والتراجیدیا ـ مولوین میرشنت و كلیفورد لیتش، الكومیدیا  1
 .158، ص2009وزارة الثقافة، الجزائر، ، 21مجلة الثقافة، العدد، الواقع االجتماعي في المسرح، ـ أحمد حمومي  2
 . 380ـ عمر الدسوقي، المسرحیة، نشأتھا وتاریخھا وأصولھا، ص  3
 .384ـ المرجع نفسھ، ص  4
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وبذلك ال تظھر قدرة الشخصیّة ، خذھا الكاتب أحمد بودشیشة مرآة عاكسة لما یرید قولھیتّ 

افع األساسي لشحن عالقاتھا الدرامیّةأك ّ ر في األحداث ومسببّاتھا أو الد ّ   .نموذج مؤث

ا في مسرحیّةأ ّص(مّ   رحیاتمن المس ات الحدث أكثر وضوحا من سابقاتھامسبّبف)الل

ّ منطلقھا فكري باألساس راع بین األجیال القدیمة والحدیثةو ألن أو بین مجموع ، یبیّن الصّ

اخلي ،قیمھا ّ ر من  ،كما تشرح منطلق الشخصیّة في صراعھا الد بین الرغبة في التحرّ

في المواقف  ثم تظھر، وبین األحكام القیمیّة الموجودة في المجتمع، سلوكیّات خاطئة

لذلك یصعب تألیف العمل المسرحي مقارنة بالعمل القصصي أو  ،المتصارعة بعد ذلك

یة "ھ ألنّ  ،الروائي ّ ھا حاجة إلى مھارة فن ّ ة أكثر فنون األدب استعصاء على كاتبھ وأشد خاصّ

ل ومسرح وجمھور وحوار  ّ ة وممث بة من قصّ ّ ّ المتشع ّف بین عناصر ھذا الفن تستطیع أن تؤل

وأن تتعاون كلّ ھذه العناصر في غیر ، وأن تخضع في غیر افتعال لقیود المسرح والتزاماتھ

ّى یصل ال ّي متكامل متناغمتضارب أو تنافر حت عوبة  ،1"كاتب إلى عمل فن ّھ من الصّ كما أن

فھابمكان  ّ ّعبیر عن ، أن یكون في مواجھة مع الشخصیّات التي یؤل ّ یعطیھا القدرة على الت ثم

كھا كیف یشاء ّ وائي الذي یحر ّ   .نفسھا  بخالف كاتب العمل القصصي أو الر

دافع  یعدّ  ،في منطلقھا للحدث )اللصّ (تشبھ مسرحیّة التي  )البئر المھجورة(مسرحیّة  وفي

جل قویّ  غبة في ا االرّ حیل ومغادرة ھذه القریةفي الرّ التي أصبحت من الناحیّة المظھریّة  ،لرّ

راع مع القیم المختلفة التي ، غیر صالحة للبقاء فیھا ھذه األرض حسب إلى  تجذبھوالصّ

  . وتجسید الشخصیّات المختلفة لذلك ،المواقف التي ینتقل إلیھا الحدث

ّب ذلك قدرة من الكاتب في اختیار و ّ "بھا ھا وفق ما یحیـط الشخصیّة وبلورتیتطل ألن

ّھا من  یة مرغوب فیھا فحسب ولكن ّ ّجمیع والتكبیر لیس من الناحیّة الفن نسیق والت ّ االختیار والت

   .2"الوجھة العملیّة ال غنى عنھا

غبتین في البد ّ ّ صراع الر ّھایة ھو الذي یوحي بدورإن ترك الكاتب في  ایة والن

ویجبره   الوحید الذي یواجھ الفرد بصورة ذاتھ ھو الفنّ "المسرحف الشخصیّة تواجھ ذاتھا

مثلما ینسحب ھذا و ،3"تھ مواجھة حیّة ومباشرةعلى مواجھة أفكاره ومشاعره وتناقضا

                                                
  .35دراسات في النقد المسرحي واألدب المقارن، صـ محمد زكي العشماوي،  1
 .384ـ عمر الدسوقي، المسرحیة ، نشأتھا و تاریخھا و أصولھا، ص  2
ّ و الحیاة، ص  3  . 14ـ نھاد صلیحة، المسرح بین الفن
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فإنھ ینسحب كذلك على القارئ أو المشاھد ، الحكم على الشخصیّة داخل العمل المسرحي

ّ بھذه األحداث ھ المخاطب أو المعني ّ ھ یشعر كأن ّ   .ألن

ّخذھا الكاتب  ھي مسبّبات الحدث المسرحي مار فمن أم مھما یكنو ّ وسائل یت إال

ّ  على الشخصیّةلیعطي من خبرتھ وقدرتھ ما یضیفھ  ھ في  ،الجمالومن لمسات الفن ّ ألن

عطینا من یكتب في الواقع عن الواقع ال ی"كما أنّ ولیس الحقیقة جمیع ما یكتب ینقل نظرتھ 

نا  ّ    .1"ى الموقف، موقف الكاتب من الواقعال نحصل سوى عل [..]الواقع ألن

ّ منطلق الحدث لبناء نسیج درامي متكامل یرتبط باھتمامات الكاتب فیما لھ صلة بمحیطھ  إن

ّھ "ھذا االھتمام و   .2"كي یتفھّم طبیعتھا على مساءلتھاھو الحافز الذي یستحق

ّي بإنتاجھ ھذا العمل المسرحي الذي ھو ھمزة وصل بین عملھ الفو والمحیط الخارجي     ن

ّھ ّي–یخترق "فإن كي یخاطب العالم الخارجي  عالمھ المحدود الخاصّ  –من خالل عملھ الفن

  .3"العام

د : ومجمل القول ّ ّ مسبّبات الحدث المسرحي ومنطلقاتھ ھي التي تترك الكاتب یحد إن

راع ویستطیع المزاوجة بینھا وبین الشخصیّة في تصاعد ال، مسار األحداث من البدایة صّ

نبؤ بمصیر األحداث أو نھایتھا ّ   .نحو نقطة یسھل معھا الت

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .70ـ عبد الكریم برشید، حدود الكائن و الممكن في المسرح االحتفالي،  ص  1
 . 26ـ  ابراھیم حمادة، ھل الدراما فن جمیل ؟، ص  2
 . 26ـ المرجع نفسھ، ص  3
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ات الحدث  2 ّ   :ـ عالقة الشخصیة بمركب
مثلما لوحظ في مسرحیّات أحمد بودشیشة نوع من ھذه الشخصیّات لھ سمات قبلیة أو 

ھ بالمقابل ال یبقى ھذا الحدث جامدا ّ ّ  ،ھي المسبّبة للحدث في العمل المسرحي، فإن كما أن

جدت فیھ ُ جدت معھا في الواقع الذي و ُ   ھذه الشخصیّة ال تبقى محافظة على سماتھا التي و

نات لذلكبل یسعى الكاتب دوما إلى إضافـة مك ّ   األحــداث وفقوكي تتماشى الشخصیّات  ،و

    ھـالتحقیـق فكرتھ والتعبیـر عن الحالـة النفسیّـة أو االجتماعیّـة التـي یرید، ما یرسمھ لھـا

ى عوال"فھـو  یاتھایتقصّ ّ ھ بعبارة واحدة یكتب للحیاة األخرى  ،م الجماعة في حركاتھا وتجل ّ إن

ھ المسرحيال    .1"تي بغیرھا ال ینھض نصّ

ّ واإلبداع في ھذه الحالة وسیلة لمعالجة  هذااتخوب  ع أن یستطالمختلفة ی قضایاالالفن

ھ یحمل كأنّ  ،الشخصیّات حسب رغبتھوتوجیھ  ،یضیف ویغیّر الكثیر من مجریات األحداث

ول  رسالة معیّنة حیث عاش المسرح الجزائري بعد االستقالل ّ ما عاشھ المسرح في باقي الد

ّعب  العربیة حیث ال وجود معترف بھ لإلنسان الفرد، فال قنوات وال منابر یستطیع الش

  .2سیاسیّالمسرح مناضال اجتماعیّا فكان رجل ا، التعبیر من خاللھا وبواسطتھا

ّعبة(تظھر ھذه اإلضافات جلیّة واضحة في مسرحیّة و ال  )مبروك(فشخصیّة ، )الل

را طبیعیّا في تفاعلھا مع الحدث ّ ر تطو ّ ل الكاتب لیظھرھا تستدرج ، تتطو ّ  )المھدي(بل یتدخ

ھ یضاھیھ في ا، یصبح طیّعا في یده سھل االنقیادو ،بشتى الوسائل ّ   لمكر والخداعمع أن

دون أن یكون  )العطرة(وزوجتھ  )موریس(وخطیب ابنتھ  )قمیر(تھ على ابنتھ كذلك سیطرو

ھایة التي  ھكأنّ  ،ناك مقاومة أو مواقف تحدث مفاجآتھ ّ یسیر بأحداث مسرحیّتھ إلى الن

ّعبة فال ،)المھدي(و )مبروك(فیلتقي عندھا ، یریدھا ھو بل ، منتصر وال منھزم في ھذه الل

ورة والتأمیم بعد أن نھبت ھذه األموال إثر مغادرة  ّ أرض الجزائر  )مبروك(االنتصار للث

  .واستقراره في فرنسا

ھ یفتقر إلى اإلحكام والتتابع  في عالقتھعلى بنیة الحدث  وما یالحظ ّ بالشخصیّة أن

جزئیة  یقوم على التتابع المنطقي من خالل بنیات"مسرحي عمل بنائي  ككلّ  ھألنّ  ،المنطقي

                                                
  . 242ص،  )قضایا نقدیة  –في النص المسرحي  -في العرض المسرحي( ـ ندیم معال محمد، في المسرح  1
  .161ص، أحمد حمومي، الواقع االجتماعي في المسرح: ینظرـ   2
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ھ كذلك وإذا ، 1"عدیدة  ّ ّ األحداث "اعتمد مبدأ التتابع فإن یخلق في وجدان المشاھد شعورا بأن

ي إلى ما یلیھا من أحداث أی، تتبع في طبیعتھا ما سبقھا من أحداث ّ على أساس من  ،ضاوتؤد

   .2"التسلسل المنطقي

ا إذا لم یعتمد ذلك ّف في سیر أحداث المسرحیّة، ففي مسرحیّة  یظھرف ،أمّ التكل

ّھا ھي الحدث األساسي للمسرحیّة ، یقحم الكاتب الكثیر من األحداث والمواقف )المغص( كأن

ّ بقضایا األسرة ھ یھتم ّ ة العالقات الثنائیّة بین الزوج والزوجة ویجعلھا تطغى ، ألن وبخاصّ

ّ اھتمام  ،على األحداث األخرى ّف(كأن اس زوجتھ أو شراء بعض الحلي أو مقابلة بلب )المؤل

ریق مواقف ضروری ّ حینما ینتقل إلى و ،ة لسیر الحدث وارتباطھ بالشخصیّةأھلھا في الط

ّقیمحاورة شخوص مسرحیّتھ   وتختزل لھ حقیقة ھا تسمو بخیال القارئ أو المشاھدألنّ  ،وف

  وبذلك یكون  ،داثوینتظر ما یترتب على ذلك من أح ،الموقف الماضي في عالقتھ بزوجتھ

ّى " قد وضع خیوط نسیجھ الدرامي عبر منظومة الحوار المسرحي المشتمل على شت

ّصوفقا لطبیع ،العناصر البشریّة   .3"ة دورھا في البناء األدبي للن

ّف(بحیاة شخصیّة  العالقاتكلّ وھكذا تكون  ّق ت  )المغص(في مسرحیّة  )المؤل تعل

یة لألحداث ألنّ عملیّ  الكاتب تالكثیرة التي أفقدبالجمل الحواریّة المباشرة  ّ  ة الصیّاغة الفن

ّ الفنّ  أن یدرك علیھ فال یجب أن یدرك الجمھور أن الجملة ، ھو أن یخفي الفنّ "جیّدا أن

ّعریف المباشرالحواریّة      .4"موجودة من أجل الت

ا في مسرحیّة  ّاش(أمّ رؤیة شخصیة بالحدث وفق ارتباط ال فیظھر ،)یاقوت والخف

لھ في سیرھاالكاتب  ّ ھ  فیبدو ،وتدخ ّ ز على حمل یحیث ، ھمن تقصیركأن ّ دون أن  )یاقوت(رك

 )الجایح(سببا في عودة  )نزیھة(من  )فاتح(كان باإلمكان أن یكون زواج و، یكون لذلك أثر

  .)یاقوت(ـ فكیف یبقى عشرین سنة ثم یعود معجبا ب

أفقدت فكرة المسرحیّة ، كثیرة )یاقوت(وأختھا  )زعرة(كما أن الجمل الحواریّة بین 

ق القارئ إلى االستزادة من معرفة المواقف المختلفة، األساسیّة طعمھا ّ     وحدّت من تشو
                                                

 . 159، ص)دراسة أدبیة فنیة مسرحیة ( المسرح  ـ أحمد علي عطیة زلط، مدخل إلى علوم  1
ادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ص  2 ّ  .60ـ عادل الن
  .159، ص)دراسة أدبیة فنیة مسرحیة ( ـ أحمد علي عطیة زلط، مدخل إلى علوم المسرح   3
 .62ـ عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ص  4
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ّف على نقل ما في الحیا"الدرامارئ أو المشاھد یتنبأ بما یحدث فـالقاف ة، بل ما یمكن ال تتوق

   .1"أن یحدث في الحیاة

ال من الكاتب في تت وألنّ  ّ ّ تدخ ابع األحداث انحراف مسار األحداث عن بدایتھا یعد

راع في الف ،)المخفر(فیما یتعلق بمسرحیّة  وارتباطھا بالشخصیّة بدایة یظھر في موقف الصّ

إذ كان ، وحماتھ )الصادق(والخالف الحاصل بین  زوجتھ الحامل ووصول موعد وضعھا

ّد عنھ حدث جد ّ الكاتب وھذ، یدباإلمكان أن یتول بھ إلى نحرف یا طابع المسرحیّة أي أن

ّجار بینھ و بین  ،قضیّة أخرى یارة، فلو جعل من الش ھي خروجھ إلى المقھى للبحث عن السّ

ّرطة ثم یقبض علیھما لیدخل عالم المخفر لكان ذلك أكثر  ،جاره سببا في حضور رجال الش

ةواإلدارة  عا لفضح أسالیب الشرطة من الداخلإقنا تكون الحكایة أكثر ول، بصفة عامّ

ّف الفرصة "في المسرحیّة فوفي تعبیرھا عن الحیاة  انسجاما في مدلولھا ھي التي تمنح المؤل

ھ الغزیر ّ ر أمامنا معنى الحیاة كما یراھا ھو، وتیّسر لھ العطاء بفن ّ وتجعلھ یستطیع ، كي یبر

ّي واألخالقي الذي یھد أثیر الفن ّ    .2"إلیھ من وراء مسرحیّتھف أن یستحدث فینا الت

ّكل ، ینتقل الكاتب أحمد بودشیشة من فكرة إلى فكرة أخرىو    ذاتتبدو من حیث الش

ّكامل الذي  ،بغیرھا صلة ّق الت دبینما ال یتحق ّ الشخصیّة بما تكون علیھ الفكرة طبیعة  یحد

ل الكاتب واضحا في سیر ھذه األحداث ،الجوھریّة ّ م األحداث فعندما تتأزّ ، لذلك یظھر تدخ

وجة عن طریق الھاتف ّ ل الز ّ لھا، تتدخ ّ ّھ جعلھا سببا النطالق  ،لكن ال جدوى من تدخ مع أن

وجة وفكرة الحمل بعیدة عن جوھر الفكرة الرئیسیّة  ّ      التيالحدث حتى غدت شخصیّة الز

فق جمیع األفكار زم" ّ انا ومكانا على تدور حولھا األحداث لخدمة الحدث األكبر بحیث تت

  .3"ویر ھذا الحدثتط

ّتھو یة بین  ،یسعى الكاتب أحمد بودشیشة جاھدا إلحكام نسج مسرحیا ّ في حبكة فن

غم من بساطة فكرة بعض مسرحیّاتھ مختلف العناصر  )العقرب(ففي مسرحیّة ، على الرّ

تین) الجیدالعامل (یتعامل مع شخصیّة  ّ معاناة األولى تبیّن ، من منظور فكرتین متضاد

حراء  ال في الصّ وذلك بموتھ لتصبح ھذه الفكرة ، والفكرة الثانیّة غلبة الواقع على الفكرالعمّ

                                                
 .62، ص كتابة الدراماعادل النادي، مدخل إلى فن ـ   1
  . 20ـ محمد الدالي، األدب المسرحي المعاصر، ص  2
 . 195ـ المرجع نفسھ، ص  3
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ینتقل من  فھو ،الشخصیّاتواألحداث  بین ویمیل إلى إحكام النسج ،ساذجة حسب نھایتھا

وتصل ، ات بعضھا ببعضفیجعلھ كالنتیجة لتدلّ على ذلك عالقة الشخصیّ  ،حدث إلى حدث

أ من جملة األحداث وتنش، تتالقى فیھا جمیع الخطوط الداخلیّة في نسیج المسرحیّة"ة إلى نقط

راعات ناسق بین تلك الخیوط لتصل إلى ذروة  والصّ ّ ّف من الت روف التي یخلقھا المؤل ّ والظ

  .1"التقاط أنفاس القارئ أو المشاھدالھرم في 

ّق  ،أكثر انسجاما بین عناصرھا لسببین )المائدة(تبدو مسرحیّة  المقابلبو ل یتعل ّ األو

ّق بالكاتبو بفكرتھا اني یتعل ّ ل  ،الث ّ ا األو فكرة المسرحیّة من كون الخالف  فیھترقى فأمّ

راع على  العائلي على مائدة داخل بناء أسري تحدث فیھ مثل ھذه الخالفات إلى كشف الصّ

ل شریحة من شرائح ھذا المجتمعكلّ شخصیّة و، سلطة بین طبقات المجتمع الواحدال ّ   تمث

اني  ّ م األحداث نقلوالث ّ ّى تتأز قف التي رسمھا لھا الكاتب وفق الموا من موقف إلى آخر حت

ّجاه ذروة تتشابك "ألنّ النتیجة  رانتظفي اویبقى  المألوف في حوادث أیّة حكایة أن تنمو بات

ّر الدرامي م بحیث یبلغ التوت ّ ّد وتتأز الذي نتج عنھا أقصى درجات  فیھا الحوادث وتتعق

  .2"ا یجعلھ في حاجة إلى االنحداراالرتفاع ممّ 

اب(ي مسرحیّة المعالم ف ھذا النسیج واضح وال یبدو ّ على  الكاتب زیركتل) البو

لوك االجتماع ر الحدثالسّ ّ ھ یعید مسرحیّة  ،ي للشخصیّة ولیس على تطو ّ إلى  )المخفر(كأن

مقرّ  ھذه بقالب عسكري وھي المخفر وھذه بقالب مدني وھي، الواجھة في قالب جدید

ل العمل الدرامي الذي ینتظر منھ القارئ نتیجة  ،جریدة رجل الغد ّ لذلك یقحم أحداثا ال تفع

اب(كحدیث  ّ ّ أن ) المرأة(و )الفتاة(مع  )البو ل منھا أثره "یدركإذ البد ّ ما في األجزاء التي یشك

ّي كالحبكة والشخصیّات فال واألفكار والكلمات التي ال یمكن أن تتضامم إلى بعضھا تضامما ن

ھ ھو الذ ّ ّف بینھا و یخلق عملھ منھاتلقائیّا أو طبیعیّا، ولكن   .3"ي یؤل

قارب في األفكار المتناولة في مسرحیّات أحمد بودشیشة  ّ ّ الت مع  في تعامل یتركھإن

ریق الذي ھوجّ ویالشخصیّة والحدث  ّ يھ في الط تیجةإلى ا یؤدّ ّ ال أن ، یوصل القارئ إلیھاو ،لن

یة في كیفیة إحكام نسجھا وإضفاء لمسات  ّ یة یعطیھا من خبرتھ الفن ّ یتعامل معھا كعناصر فن

                                                
  . 224ـ حسین حموي، االتجاه القومي في مسرح عدنان مردم الشعري، ص  1
 . 27ـ سمیر روحي الفیصل، الروایة العربیة، البناء والرؤیا، ص  2
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فة ّ بل(ففي مسرحیّة  ،تظھر غیر متكل ّ ّ الط   الشخصیّات في مواجھة بعضھا البعض تكون )دق

غم من بساطة یق الذي تعاني منھ ، الحدثالفكرة و على الرّ وھو البحث عن مخرج للضّ

ّسوة ا ،مقحمة على الفكرة األساسیّة )بوسعدیة(و )العجوز(فكرة فلذا . الن یضفي على  ممّ

ة متوالیة األحداث ولیس ،المسرحیّة طابعا سردیّا ّ القارئ أمام قصّ ّى أما كأن م مسرحیّة یتجل

ّر ا یدفع القارئ إلىفي أسمى معانیھ الحركیّة والن"فیھا التوت ّعجیل  فسیّة ممّ احتباس أنفاسھ والت

  .1"نامي تلك األحداث وتتابعھافي تقدیم الحلّ المنسجم مع ت

ما بعد انكشاف األمر لألزواجو ّ ّ الكاتب أراد أن یخلق وضعا متأز وتھدیدھم ، مع أن

الق ّ ّحظة یبدأ القارئ في وضع  ،وانتظار ما یحلّ بالعجوز وابنھا، لزوجاتھم بالط في ھذه الل

  .تساؤالت عن مصیر األحداث

ا في مسرحیّة  من تفاعالت الشخصیّة  عوسّ یفالكاتب أحمد بودشیشة  )الوقف(أمّ

راعحیث ی بالحدث ل الصّ ّ ھي ھمزة الوصل بین  )األخت(ـ ف، ختار الشخصیّات التي تمث

ین في مآلین مختلفینم ّ ّركة ومآ ؛وقفین متضاد ّظمآل الت ّسبة إلى الن وج بالن ّ رتین ل الز

وج ، المختلفتین ّ ا و، و نظرة زوجتھ نظرة الز اخلي بینھما )األخت(أمّ ّ راع الد   .فتعیش الصّ

ي بعضھا إلى بعض ّ ّھا أحداث یؤد تضع جمیع "وتتفاعل مع الشخصیّات في حبكة  كل

راع المسرحي  ي ال الذعناصر الحكایة من الشخصیّات والحوار واألفعال ضمن طرفي الصّ

ّ بھ   .2"یكون المسرح مسرحا إال

قیض من ذلك في مسرحیّة و ّ ّص(على الن ّص(شخصیّة كمال تواجھ ) الل   ) الل

ّالن الحدث البارز في المسرحیّة، صراعین  بصفتھاشخصیّة غریبا عن ال یبدو إذ، ال یمث

ّھ  ،ثانویّة أو سلبیّة موقف ماض  ؛تعیش صراعا بین موقفین متناقضین رھااظھإ یحاولمع أن

ل أخالقھ المرتبطة بأعمالھ المشینة ّ وحاضر یرید أن ، حیث الزمت أحكام المجتمع، یمث

قات یعیشھ بعیدا عن ذلك، فال ّ لذلك لم تصل األحداث بھذه و ،یستطیع االندماج بحكم المعو

م في المواقفال ّ ّرطة لإلمساك بھ بسیطحادث ف ،شخصیّة إلى تأز ع ال إثارة فیھ م استدعاء الش

ھ یعالج فكرة سامیّة ونبیلة ّ ھ و ،أن ّ ّ فإن ھا إذا لم توضع في موضوع "من ثم ّ ال یكفي الفكرة سمو
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وإذا لم یكن ھناك انسجام وتكامل بین فكرة النصّ ، ضول المشاھدمناسب یثیر ف

  .1"وموضوعھ

ّ قدرة الكاتب على رصد ظواھر المجتمع المختلفة ومحاولة بلورتھا في قالب ، إن

ّیظھر بعضا من شخصیّاتھ غیر متفاعلة مع امسرحي تركھ یُ  د (فشخصیّة ، الحدث كل ّ المتشر

قیفة(في مسرحیّة  )الثاني عود إلى السّ الـذي تسھم فیھ شخصیّة  ،ال تسھم بالقدر )الصّ

ل( ّ د األو ّ یة فھي ،)المتشر ّ ترك القارئ یحكم من البدایة على ضعف ھذه یمما ، في موقف الند

أثیر في نفسالشخصیّة واستكانتھا لوضعھ ّ دمة والت   . ھا دون أن تحدث الصّ

ّ نھایتھا ھذه النھایة المفتعلة یأكل قطعة خبز مسمومة  داخل القبو دون أن  كما أن

ّكر فیمن وضعھا ھایةت ،یف ّ ّص منھا ،بیّن إقحام الكاتب لھذه الن ھ یرید التخل ّ  هاریمع اخت، كأن

كون إلى الذلّ والھوان في موقف تصویري جیّ  ّ ّع إلى المعالي والر ّ فكرة جیّدة ھي التطل د ألن

ّ المسرح  وأن  ،ال تكون إال باستغالل ھذه العناصر مجتمعة إلى أقصى مداھا"البراعة في فن

ان بصیرا بالقوى  ّ ّھ بحیث یجعل میكون الفن ّ  ن كلّ ھذه العناصرالكامنة بعناصر فن كال

  .2"امتناغم

ّ و ألیف بین كلّ ھذه العناصر حتى كاتب لھ كالبد ّ مسرحي في ذلك من قدرة على الت

یة ال نفور بین عناصرھا یُخرج عملھ بطریقة ف ّ ّف من عناصر خارجیّة "عناصر البناءفن تتأل

ّصل بالفكرة ووصف المناظر والحوار، أخرى داخلیّة غیر ظاھرةظاھرة و   فالخارجي یت

اخلي فھو  ّ ا الد ّق بالمعاني الخفیّة الممكن اكتشافھا منوأمّ أرجاء العناصر الخارجیّة  ما یتعل

  .3"مجتمعة

آلف في البناء بین بعض العناصر في ھذه مسرحیة و ّ عود إلى (یالحظ ھذا الت الصّ

وفي طریقة إجراء الحوار ، في اختیار الشخصیّات وتوافقھا مع الفكرة المعالجة) السقیفة

راع بینھما ،على ألسنتھا عدا كیفیّة جعل الحدث مرتبطا ، إضافة إلى توالي األحداث والصّ

  .  بالشخصیّة
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ّعبیر عنھا  ور ، فكلّ شخصیّة مختارة بعنایة لتحمل الفكرة التي أراد الكاتب الت ّ ي الد ّ وتؤد

لبي الذي تلعبھ في ھذه المسرحیّة   .اإلیجابي أو السّ

ّ اھتمام الكاتب بقضایا مجتمعھ طرو    ّعبیر في المسرحیعد خالف ما ب ،یقة جدیدة للت

تِب عند الغرب  ُ ّ  تجدرإذ ك ھ و شكلھ الممتازین"اإلحاطة بأن ّ ّ المسرح ، لكلّ عصر فن وأن

من الغرب في أواسط القرن ذاتھ لیس صیغة واحدة ھي الصیغة التي استوردھا العرب 

  .1"الماضي

عن المجتمع ویسعى إلى  یعبّر، تتمثل ھذه الطریقة في كون المسرح وسیلة وغایةو

ّغییر  ركاألسرة  یبدأ منالذي الت ّ ن في المجتمع ما دامت ھذه األسرة  للتغیّر" نموذج مصغ ّ تكو

ر لم ینفصل عن رؤیالوحدة الرئیسیّة في البناء االجتماعي ّ اب الدراما ة ، وھذا التصو ّ في كت

قریبالحركات المسرحیّة و ف ّ   .2"ي مختلف العصور على وجھ الت

ة في مسرحیّتیھ  ھذا المبدأ فيیظھر و رجل          (مسرحیّات أحمد بودشیشة وبخاصّ

ّصلالقضیّة اجتماعي أخالقي  جوھر ألنّ ؛ )الشریف البیت(و )وامرأتان ة ھذا بحركیّ  مت

ر الحاصل في المجتمع ّ ات باألحداث داخل البناء یبرزه الكاتب في عالقة الشخصیّ و ،التطو

ر من قیود  )وامرأتان رجل(ي مسرحیّة ف )شھلة(و )عمر(فـ  المسرحي یحاوالن التحرّ

إظھارھما بمظھر  في حرجالم یجد الكاتب و، قیةاألخال بضوابطھفیصطدمان  ،المجتمع

ّ الھائل من األفكار التي دخلت المجتمع ر وسط ھذا الخضم تیجة احتكاك الثقافات ن، التحرّ

ّھ ال یجعل ذلك یتفاعل طبیعیّاأ بید ،بعضھا ببعض ھ الحدث یبدو بل  ،ن ّ على  ضوفرمكأن

یة االلشخصیّة ل ولم یترك، الشخصیّة فرضا ّ   .حتى یُرى الحدث نتیجة لحدث سابقختیار حر

ف وزیادة على ذلك  ّریف(شخصیّات مسرحیّة تتصرّ عن الواقع  بمنأى )البیت الش

ّھایة )فؤاد(مع شخصیّة ابنة خالة  حدثمثلما  ّ في الن رات ثم سردت ، التي لم تظھر إال ّ تطو

 ّ كلّ ما ھو حاصل من خلل عند كلّ الشخصیّات دون أن یكون لھا تأثیر سابق في الحدث إال

ّ في تزویج ابنھا منھا دفة ل كانكما  ،رغبة األم إذ كیف تكتشف ، في األحداث دورعنصر الصّ
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ّھ یرغب في أخرى )غنیّة( ر لھا وأن ّ ھ یتنك ّ واج وأنجبت منھ أن ّ   التي اغتصبھا ووعدھا بالز

منیّة التي  ّ ة الز ّ   .واألحداث التي جرت بینھما، جمعتھما ببعضھمامع طول المد

ر و ّ ّسج على مستوى الحبكة الفنیّة أو تطو كة الن ّ تبدو المسرحیّة وفق ھذا التركیب مفك

ومھما یكن من أمر فقد استطاع الكاتب أحمد بودشیشة أن ، األحداث أو مجریات الحوار

أن "كلّ مسرحیّة ف، مع الذي یعیش فیھاه المجتینقل بعض أفكاره تج ّ مھما كانت ضعیفة الش

عنھا  ومھما كان مذھبھا المسرحي ال تخلو من وجود آراء ووجھات نظر وعواطف تفصح

   .1"أفعال الشخصیّات وأقوالھا

ا ك فیھ قضیّة الكاتب في مسرحیّتھ  أمّ  )البئر المھجورة(الواقع االجتماعي الذي تتحرّ

اریخ التي عاشھا الشعب الجزائري إبّان لھ مضمون اجتماعي ف ّ ّ من صفحة الت مستمد

ّھا االستعمار الفرنسي ك في العـادة  ألن من خالل شخصیّات أقرب في تكوینھا "قضیّـة تتحرّ

ل نماذج معیّنة داخل المجتمعإلى الشخصیّات النمطیّة التي  ّ ّع ،تمث بیر عن تسعى إلى الت

  في ھذه المسرحیّة بالحدث  )الشابّ (شخصیّة  عالقة ألنّ  ،2"تناقضات الواقع االجتماعي

ھ، تنتقل حسب المواقف كاتب من فیما بیّنھ لنا ال ،فھو مُنكر لما طلبھ منھ أبوه وأخوه وأمّ

غبة  إلى موقف جدید ھو مشھد صورة القتل لیخلص ، والواجبصراع داخلي بین الرّ

ض لھا أھل القریة ووالده وأخوه، فی نكیل التي تعرّ ّ ّ نداء الواجب والت راجع نفسھ بعد ذلك كأن

ى نداء العاطفة ّ   .بل جعل نداء العاطفة طریقا إلى نداء الواجب، تخط

كة من حرلشخصیّاتھ المسرحیّة في بنائھ  التي یعالجھا الكاتبمجتمع القضایا وتنبع 

ّغییر االجتماعي التي  د موضوع"لیستالت ّ ّجربة المسرحیّة مجر ّما ھي سی ،اجتماعي للت اق وإن

ر میالدھا ّ یبلور أشكالھا في حالة ما إذا كانت تلك الحركة مرتبطة ارتباطا إرادیّا و، یحر

ر الذي تقفھ المجموعة إزاء الواقع في ظرف  ّ ّي المتحر بالوعي الجمعي أو بالموقف الكل

د من أجل تحقیق ذاتھات ّ   3".اریخي محد

ل ، تتتابع على إثره األحداثوعلى أساس عالقة الحدث بالشخصیّة یكون المنطلق الذي  ّ لتشك

تائج ّ ة المسرحیّة، سلسلة متتالیة من األسباب والن   .سبب فنتیجة إلى نھایة القصّ

                                                
 .100ص، ـ فؤاد علي حارز الصالحي، دراسات في المسرح  1
 . 125، ص)في مصر(ـ السعید الورقي، تطور البناء الفني في أدب المسرح العربي المعاصر   2
 . 10ـ إبراھیم عبد هللا غلوم، المسرح و التغییر االجتماعي في الخلیج العربي، ص  3
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راع : ثانیا  ة بالصّ ّ   عالقة الشخصی
ّي المسرحي حیث ال توجد  ل المسرحیّة عادة من عوامل حاسمة في البناء الفن ّ تتشك

راع ل یكونكة دون أن حب یتنافسان بدرجات متفاوتة ومتداخلة في تشكیل و، كفي ذلدور لصّ

د قیمة الشخصیّة وقدرتھا على األداء في كیفیّة إذكا ّ  ء الصراع بینھا وبین نفسھا حیاتھا وتتحد

ّت األخر راع  ،ىوبینھا وبین الشخصیا تین متعارضتین حتى یحي ھذا الصّ ّ ّ من قو لذلك البد

تین متعارضتین ینم"فھو ّ ھماو الحدث نضال بین قو ّ    .1"الدرامي بمقتضى تضاد

راع من و ّي كان لزاما علیھ أن یحسن إجراء الصّ ّى یعطي الكاتب حیویّة لعملھ الفن حت

رة بین ھذین المجالین أو القطبی ،بدایة المسرحیّة إلى نھایتھا ّ ن اللذین لتكون األحداث متطو

یة ّ ّالن الحبكة الفن راع ،یشك ّل عنصرا حیویّا ضمن"فإذا كان الصّ مجموعة األسس  یشك

ّ منھا الكاتب المسرحي في تكوین عملھ ل أیضا جزءا فھو یشكّ ، الفكریّة والحرفیّة التي یستمد

ّف رؤیتھعف      .2"ویّا في المزیج الذي یؤل

مات  ّ ّ تكون مقو ّقالمسرحیّة االجتماعیّة واألخالقیة ومن ثم ل وبحیاة الناس  تتعل ّ تشك

ؤى واألأرضیّة للتّ   یعمد الذي فیما ینسحب على العمل المسرحي ،رفكاناقض في الفھم والرّ

راع بین الشخصیّاتإلى الكاتب فیھ  في المسرحیّة  قویّاالوعي االجتماعي  لیكون ،إذكاء الصّ

ّخوص وتناقض في اآلراء  بواسطة موقفھ الحصري ومنطقھ لتبریر تصارع بین الش

غیر ذات داللة حتمیّة ترمز إلى معنى اجتماعي كبیر  ،الحیوي فكلّ شخصیّة في عالمھا الصّ

    .3ز اإلنسانیّة والنزعات الشخصیّةتكمن وراءه الغرائ

دافع و ّ ة الت ّ راع من سن لذلك وجد بالوجود اإلنساني  ،بین القوى المتعارضةینشأ الصّ

ل صراع اإلنسا"وارتبط بحیاتھ في جمیع جوانبھا ّ ّ قوى القضاء والقدر في فقد تحو ن ضد

ابع عشر إلى ، العصر الیوناني ّ عواطفھ في كالسیكیّة القرن السّ ّ المجتمع وضد   صراع ضد

ّ قوانینھ      .4"وضد

                                                
 .70ص، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ـ  عادل النادي  1

  .  29ص، ؟ھل الدراما فن جمیل ، إبراھیم حمادةـ    2

 . 301ص، األدب المسرحي المعاصر، محمد الدالي: ینظرـ    3
 . 84ص، )في مصر ( تطور البناء الفني في أدب المسرح العربي المعاصر ـ ، ـ  السعید الورقي  4
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ّف یة ھي التي تخل ّ یة ومواقف مختلفة ومصالح "ھذه الضد ّ في طبیعة الشخصیّات ثنائیّات ضد

ه داخلیّا وخارجیّ متغایرة، فیكون الصّ  ّ    .1"اراع على أشد

ّي و        ّصلبھذا الجانب الفن الجانب االجتماعي ھ في ب تسایر الشخصیّة الحدث وتت

ّى ،قضایامثل ھذه ال لطرح ّ الذي  حت راع الخط ة الشخصیّة من داخلھا ن حقیقبیّ ییصبح الصّ

دام الخارجي بین شخصیّة وأخرى أو بین "إذ ومن ظاھرھا راع الصّ لیس المقصود بالصّ

ما بین الشخصیّة الواحدة ونفسھا أیضا ، شخصیّة ومجموعة من الشخصیّات فقط ّ وإن

ة بین واقعھا ومثالیّتھا ھي العناصر الرئیسیّة  ّ فتناقضات الشخصیّة مع نفسھا والمفارقة الحاد

ل ذلك في ،2"خلق الموقف الذي یحتوي على صراعفي  ّ قراءة المسرحیّة كمنتوج  وال یتشك

اه إلى العرض المسرحي الذي، أدبي ّ راع "بل یتعد ا للصّ ا عامّ ّ م صراعا أو خط ّ ر أو یقد ّ یصو

  .3"دتین تحاول إحداھما ھزیمة األخرىبین إرا

ة للشخصیّة ویتلخّ   ص القول في ثنائیة متواصلة بین سمات عامة وأخرى خاصّ

راعف جوھیكش ،المسرحیّة تفصح عن حقیقة نفسھا فیما تعیشھ من فیدفع بھا ل، رھا الصّ

دھا العالقة مع الشخصیّات األخرى، اضطراب ّ   .أو فیما یرتسم من صفات أو سلوكیات تحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 80ص، المسرحیة في األدب العربي الحدیث، ـ  خلیل الموسى  1
  . 24ص، دراسات في األدب المسرحي، ـ  سمیر سرحان  2
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ة ـ   1 ّ اخلي على الشخصی ّ راع الد   : أثر الصّ
رال  ّ ّ إذا كانت موضوعات الحیاة الیومیّة بالمشاھد  القارئ أو یتأث یة كاملة عن إال ّ معبّرة بضد

ّخاذه موقفا تجاه ما یرى، موقفین متناقضین یسھمان في بلورة أفكارھا   إلبداء رأیھ أو ات

ّداخالت ا في تولید جملة من الت ّ التي تنشأ من ذلك  ،وانتقالھ إلى العمل األدبي یصبح ملح

راع ّد عنھ صراع آخر" فھو  ،الصّ راع األ، وحده الذي یستطیع أن یتول ل یصدر عن والصّ ّ و

مة المنطقیّة إرادة واعیّة تجاھد في الوصول إلى الھدف ّ ده المقد ّ    .1"الذي تحد

راع  انوعولعلّ  ھ مع نفسھا تعیشودواخل الشخصیّة وتناقضاتھا في  یوجدمن الصّ

 ّ ر ھاویزید من نمو ّ باقي في  أثرهویترك ، ویساھم في تفاعلھا مع الحدث، ھاوتطو

مالشخصیّات  ّ اخليب(یصطلح علیھا مواقف  في اتأز ّ راع الد داخل النفس "ویكون )الصّ

فتكون أمام اختیار صعب ، كلّ واحد منھما یدفعھا في طریق ؛البشریّة بین دافعین متناقضین

افعان واجبین، عسیروامتحان  ّ    .2"وقد یكون الد

راع ال  ّوع من الصّ لھذا الن ّ یة یمث ّ في مسرحیّات أحمد بودشیشة  معنى ظاھرة فن

 واقعھیصادفھا القارئ في  ،على معالجة قضایا بسیطة ینقلھا من المجتمع مباشرة عتمادهال

ّصل ّعبة(ففي مسرحیّة  ،بجوانب الحیاة التي یحیاھا وتت اخلي في  )الل ّ راع الد ل الصّ ّ یتمث

كیف تعیش دور العاقلة والمجنونة في ، التي تعیش موقفین متناقضین )العطرة(شخصیّة 

كیف تستكین و، )لمھدي(ـ ودور األخت ل )مبروك(ـ ل تعیش دور الزوجةوكیف ، وقت واحد

واج من  )المھدي(لخطة ّ ج  )قمیر(في الز ّ وكیف تصارع نوازع الغیرة في نفسھا وتتزو

ّ على ذلك بالمثل )مبروك( واج خیّانة لھا فترید الرد ّ ّ ھذا الز ھا تعلم أن ّ   انتقاما لكرامتھا ألن

  :المشھد التالي یبیّن ذلكو

ّك تریدین الزواج: ھديالم"   ؟ ھل صحیح أن

  .تناھت إلیك األخبار بھذه السرعة: العطرة 

  . أجیبي عن سؤالي وال تسخري مني: المھدي  

واج، نعم: العطرة   ّ   ألدیك مانع؟ ، أرغب في الز

                                                
 . 256ص، دریني خشبة: تر، فن كتابة المسرحیة، ـ  الجوس اِیجري  1
 . 103ص، )ـ الشخصیة  1ـ ( تقنیات الدراسة في الروایة ، ـ  عبد هللا خمار  2
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         ألست زوجتي؟ على األقلّ كنت نبأتني ، بل لديّ ألف مانع ومانع، عاطب :المھدي 

   .1"أكید أنت مجنونة، استشرتني في األمر

راع عادة و راع بین عاطفتین أو بین "یكون الصّ بین الواجب والعاطفة أو یكون الصّ

راع ، المبادئ والمصالح فنتیجتھ حاسمة بالنسبة إلى الشخصیّة حیث تسمو نتیجة ھذا الصّ

   .2"االھاویّة حسب ما أختارتھ لنفسھ نحو األعلى أو تنحدر إلى

ّ صراع شخصیّة     ات السابقة  )العطرة(إن ّ ى إلىبین المتضاد ّ ال أد ّ  ةفي مساعد یتھافع

م واضح المعالمالحب الوصولوفي ، باقي الشخصیّات ّ ّب"بكة إلى تأز ي إلى الترق ّ والذي  یؤد

ّر ي إلى التوت ّ     .3"بدوره یؤد

اخلي یتمحور في شخصیّة  )المغص(أما في مسرحیّة     ّ راع الد ّف(فالصّ لحظة  )المؤل

ألیف ّ ث نفسھ ، لحظة الحلم والواقع ؛لیعیش بین موقفین متناقضین ،الت ّ فھو في الواقع یحد

ھو كیفیّة  كما یعیش في داخلھ صراعا آخر، ةوفي الحلم یتعارك مع شخصیّات المسرحیّ 

لیثیر  ،وتأبى رغبتھما ذلك ،بین الشخصیّتین رغبتھ في الجمع تسعىحیث  ،إنھاء المسرحیّة

ا مشحونا یترك الشخصیّة ّ إحكاما الحبكة  وتزداد، تدفع بالحدث إلى األمام في القارئ جو

ما مع  ّ ّي المسرحيوتأز   . باقي عناصر العمل الفن

ھ ،إنھا لحظة فارقة عند الكاتب أحمد بودشیشة ّ راع ی ألن ختار ھذا الجانب من الصّ

اخلي  إلضفاء سمات على ھذه الشخصیّة التي تعیش ضغوطات ّ ون تكواجتماعیّة مختلفة  الد

ألیف ّ ا  ،عائقا في إقدامھ على الت راع ب دفعممّ لألن الصّ ّ شحنة ملتھبة تضرب المسرحیّة "یمث

لھا إلى آخرھا ّ ّھائيوتو، من أو    .4"صل المسرحیّة إلى ھدفھا الن

ّ ثوري على األوضاع التي یعیشھا و راع فیھ مد ّكل من الصّ      المجتمعھذا الش

 ال یخفى على قارئ یطالع األدب الجزائري أن "نقلھا إلى القارئ حیث الكاتب ویحاول

ك عمل ورة بوصفھا ھاجسا أساسیّا یحرّ ّ ك فیھیلحظ فیھ خاصیّة الث        .5"یّة الكتابة أو ھي تتحرّ

ر للشخصیّة المسرحیّة ّ ّ والتطو یة في النمو ّ اخلي قیمة فن ّ راع الد ل الصّ ّ ھ یدفع ، ومثلما یشك ّ فإن
                                                

 . 187ص، للعبةمسرحیة ا، ـ  أحمد بودشیشة  1
 . 103ص، )ـ الشخصیة1ـ ( تقنیات الدراسة في الروایة، ـ  عبد هللا خمار  2
 . 72ص، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ـ  عادل النادي  3
  . 54ص، )الكلمة والفعل ( النص المسرحي ، ـ  فرحان بلبل  4
 .19الروایة والتحوالت في الجزائر، ص، ـ  مخلوف عامر  5
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ّھ عبر ھذه المعركة وھذا الجدل ، یخلق معركة وأن یقسم الجمھور"أن مسرحيبالعمل ال وأن

ّ طلیعي، یمكن تحریك الواقع    .1"ملتزم وھذه ھي غایة كلّ فن

راع في أعمال بودشیشة المسرحیّة صراع خارجي ھادئ ولیس صراعا داخلیّا لذلك ف   الصّ

ناقض الحضاري، جارفا ّ ّھ صراع بارد یعكس الت   2واألخالقي من خالل عیشة األسرة كما أن

راع غیر أنّ  تتفاوت بین عمل وآخر، وقد تلتقي في العمل الواحد تبعا "مرتكزات الصّ

ّخصیّات الحاملة ل ألحداث راعات القائمة بینھاالمسرحیّة والش ، والصّ   .3"لنصّ

ّاش(في مسرحیّة و واقعة بین موقفین یُحكمان  )یاقوت(تبدو شخصیّة  )یاقوت والخف

جاء، الخوف من المرض الخطیر  راع بین الخوف والرّ الخناق على نفسیّتھا، موقف الصّ

جاء في أن یكون األلم ألم حمل تنتظره بعد سنوات  ّذي یمكن أن یكون قد أصابھا، والرّ ال

ل بداخلھا اضطرابا یدفع بأحداث الم ّ ا یشك ّ الطوال، ممّ ر ونمو ّ كما  ،شخصیّةسرحیّة إلى تطو

ھا في اغتصاب  ؛بدو قد وقعت بین موقفین متناقضینت ّ  )الجایح(موقف الماضي المرتبط بشك

فاع عن نفسھا، وبراءتھا من ھذه ا ّ ّھمةلھا وموقف الد تي یرید أن یلصقھا بھا ،لت ّ ھذان و، ال

مالإلى  بالحدثالموقفان یدفعان  ّ ھایة تأز ّ   .في انتظار الحلّ أو الن

أثیر فیھ بإیقاع معیّن، ل الكاتب لجلب القارئ عتمدھایوالوسیلة التي  ّ صلة  ھاوالت

ّ بین عناصرباالنسج ّي ام العام ّزانا في مسرحیّتھ ،عملھ الفن أمر "فھو ،لیحدث إیقاعا وات

ّ لحیاتھا  ھ موسیقى خفیّة، لھ أكبر األثر في ] ...[وبدونھ تموت المسرحیّة ] ...[جوھري ّ إن

فاذ إلإبراز كلمات المسرحیّة  ّ   .4"ى أسماع الجمھور، وخلجات وجدانھومضمونھا، والن

ألیف في و ّ راع بالجوانب االجتماعیّة والحیاتیّة ھو القارئ  عالقةالمقصود بالت الصّ

أثیر في نفسھ، أو بتغییر نظرتھ مثلما یرسم الكاتب ذلك ّ ھ ،بالت ّ ق مسرحیّة "ألن عندما تتطرّ

ّ ا ّ أو الیمین والیسار، فإن ج بشكل أو بآخر، ینطلق في فھمللخیر والشر ھ لھذه المقوالت لمتفرّ

ّحلیل نفس مقاییس ومعاییر  ومقاییس معیّنة، من قوالب جاھزة، وھي في نھایة الت

                                                
 .109ص، مسرحي والمسرح، ـ  عصام محفوظ  1

 .47ص، دراسات في المسرح الجزائري، الرشید یو الشعیر: ینظرـ    2

  .220ـ  حسین حموي، االتجاه القومي في مسرح عدنان مردم، ص  3
 .289ـ  محمد الدالي، األدب المسرحي المعاصر، ص  4
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سمیّة ی ،اإلیدیولوجیّة الرّ ّ ّسبة للد ، وبالن ّ قالید یقاس الخیر والشر ّ ّسبة للت ستور یقاس فبالن ّ ن والد

  .1"الیمین والیسار

تین )العقرب(في مسرحیّة  )العامل الجدید(كما تقع شخصیّة  ّ   بین رغبتین متضاد

ضى وا يرغبة الرّ ّ   یجعلھما الكاتب مخالفتین للواقعإذ ، الستسالم للواقع، ورغبة التحد

انیّةل ،تعتمالن في نفس الشخصیّةو ّ غبة الث ّ ّھا مالزمة لالندفاع تنھزم الر مصطدمة بجدار و ألن

ھ،  الواقع ّ ّص من العقاربمھما رسم من  حیث أن ّخل ّ العقل یبقى عاجزا ،خطط للت مھما   فإن

غبة ، استنتج طرقا أو وظف خبرة ّ ّھا جاءتھ من حیث ال یحتسب، فتنتصر الر لیل أن ّ والد

ھا نتیجة معایشة األولى، رغبة االستفادة من خبر ّ  الاستخدام العقل ولواقع، اات اآلخرین ألن

ّ في حیح یكون إال   .مكانھ الصّ

ر         فلسفة الفكرة المعالجة في  اع حیویّة للشخصیّة، وغایتھلقد أعطى ھذا الصّ

ّ في الحقیقة من واقع الحیاة في المجتمع"ألنّ    المضمون االجتماعي للعمل األدبي ال یستمد

  .2"لفكري من الحیاة في ھذا المجتمعبل من موقف األدیب ا

راع یفضي إلى نو ّ ھذا الصّ غم من أن ھا بالمقابل على الرّ ّ ر فینا، فإن ّ تیجة مأساویّة تؤث

الع على ما ی ّ ل الواقع حیث أنّ تبعث على حبّ االط ّ ھا تمث ّ ما یجذبنا إلى المسرح "جري ألن

شة ّظـر إلى تعاسة اآلخریـن، ولكن  ،لیس غرائـزنا المتـوحّ تي ینبغي أن تـرتوي بالن ّ ال

الع على مشاكل ا الفضـول في ّ اساالط ّ   .3"لن

اخلي في شخصیّة األخت كما وجد قل ّ راع الد  )الوقف(في مسرحیّة  )نادیا(یل من الصّ

، فتقع في صراع داخليّ  ّ واج بمن تحب ّ تي ترید الز ّ   بین تنفیذ رغبة والدھا ووصیّتھ ؛ال

ّخص ، وذلك في مفردات العمل یبدو صراعا بین العقل والعاطفةف ،وعاطفتھا تجاه ھذا الش

احیّة الفكریّة صراع بین القیم المتوارثة والقیم الجدیدة الوافدة ،المسرحيّ  ّ ّھ من الن ّ أن                                              إال

لتصبح بذلك قضیّة مجتمع، ولیست قضیّة فردیّة لشخصیّة نموذجیّة، فالفكرة التي تعالجھا 

اسالم ّ ات والموضوع إذا صار ھناك تو"سرحیّة یمكن أن تصل إلى الن ّ ازن بین صراع الذ
                                                

قلیدي   1 ّ ّة الثقافة الجدیدة، العدد )عناصره الفكریة والجمالیة ( ـ  فاضل یوسف، المسرح الت ، مؤسسة 5، السنة 20، مجل

 .99، ص1981بنشرة للطباعة والنشر، الرباط، المغرب، 
 .31ـ  عز الدین إسماعیل، األدب وفنونھ، ص  2
 .43ـ  علي بوملحم، في األدب وفنونھ، ص  3
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، و ّ عن مھمّات مطلوبة من ھذا في المسرح، وصار بإمكاننا الحدیث عن واقع مسرحي

   1"المسرح

راع في شخصیّة األخت و معالم ھذه الشخصیّة، وعالقتھا  )نادیا(ینقل ھذا الصّ

ّيبعناصر العمل  ّعبیر الفن لفعن واقع اجتماعي تحیاه  للت ّ ّ  إلى كائن"دباأل یتحو اجتماعي

ّق بمنتجھولینتمي إلى الحركة االجتماعیّة  فور إنجازه ھ متعل ّ ر فیھا ألن ّ ى سعتوھو ما  ،2"یؤث

يو، إلى تحقیقھالكاتب مسرحیّات  ّ ل الذ ّ ّ "ھو المفتاح األو  الكاتب شكلھ المناسب لھمنھ یستمد

ّف ب راع والحبكةوبھ یخوض غمار الحیاة، وعلیھ یتوق   .3"ناء الشخصیّات والصّ

اخلي أثر كبیر في أعمال الكاتب أحمد بودشیشة، وإذا وجد في و ّ راع الد لیس للصّ

ّي مسحة جمالیّة، توحي بقدرتھ  ّھ یضفي على بعض عناصر العمل الفن بعض األعمال فإن

في مسرحیّة  )كمال(الشابّ  یدفعحینما فعلى تشكیل الشخصیّة، وربطھا بالموقف المناسب، 

ى على  ؛وقفین یتجاذبانھیعیش بین مألن  ،)اللصّ ( ّ ّذي كان فیھ سارقا یتعد ّعیس ال الماضي الت

غبة في الت اس، وبین الرّ ّ ر من سھام المجتمع التي ترقبھحرمات الن أكبر أثرا من  وھي، حرّ

میر، إذ الشك أنّ  ھھ نحو موضوع  ھاسھام الضّ   . معیّناجتماعي فكرة توجّ

تي دین اجتماعیّة أو سیّاسیّة أو"قد تكون ھذه الفكرةو ّ یّة أو غیر ذلك، وھي نفسھا ال

ّ من الماضي أو من الحاضر  تطلق صفتھا على موضوعھا، وھذا الموضوع یمكن أن یستمد

ھ نحو المستقبلف، أو منھما معا ّوجّ   .4"ي محاولة للت

ّى ّص(صراع شخصیّة  ویتجل ّذي تحیاه  )الل تغلیب نزعة الخیر في  فيمع واقعھا ال

ال "أثر ذلك في المسرحیّة ظھری حیثتمع تالحقھ، نفسھ، مع بقاء نظرة المج ّ فیما یصدر متمث

ّھایة، وفي الوعظ المباشر على لسان  ّ في الن في تغلیب عنصر الخیر على عنصر الشر

اوي ّ   .5"أو الشخصیّة المسرحیّة  الر

                                                
، مكتبة األسد الوطنیة، منشورات اتحاد الكتاب )قضایا، رؤى وتجارب ( أبو ھیف، المسرح العربي المعاصر ـ  عبد هللا  1

 .82، ص2002العرب، دمشق، 
 .18ـ  سلیمان حسین، الطریق إلى النص، ص  2
 .99، ص)الكلمة والفعل ( ـ  فرحان بلبل، النص المسرحي   3
 .145، ص)من البدایة إلى الثمانیننیات ( ـ  محمد الكغاط، بنیة التألیف المسرحي بالمغرب   4
 1995،مصر، دارالنشر للجامعات المصریة، مكتبة الوفاء، 2ـ مدحت الجیار، البحث عن النص في المسرح العربي، ط 5
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ّذي یعطي قیمة معنوو راع ھو ال ، ویكون یّة لما تعیشھ الشخصیّة من أحداثھذا الصّ

ّحدید في شخصیّة )البئر المھجورة(أكثر بروزا في مسرحیّة  اب(، وبالت ّ ّذي یقع بین  ،)الش ال

ین ّ موح، وبین موقف  ؛موقفین متضاد ّ غبة والط ّھ صراع یربط القارئ ، الواجبموقف الرّ إن

تیجة المنطقیّ بالمشاھد  أو ّ ره بالموقف، ویزداد شوقھ إلى معرفة ن ،ة لذلكالن ّ ھایة فیزداد تأث

  .أحداث المسرحیّة

اخلي ومن ھذا المنطلق ی ّ راع الد فكرة  فيعكس الكاتب أحمد بودشیشة ھذا الصّ

ة في مضمون الحكایة ّ ّذي یربط اإلنسان عموما إلى  ،متضاد راع بین الماضي ال وھي الصّ

لھ من عوائق في طریق  ّ ّص من تبعاتھ، لما تشك غبة في التخل أصلھ وجذوره، وبین الرّ

ّھایة، وھي أقوى من نزعة الواجب، إذ كان طموحھ، لیج عل نزعة الخیر تنتصر في الن

تي  ،باإلمكان  طاعتھ لوالدتھ على حساب رغبتھ ّ ھایة المنطقیّة ال ّ ّ الكاتب أوصلھا إلى الن لكن

أثیر في أفكار ،یرید أن یصل بالقارئ إلیھا ّ ّى یستطیع الت  ھساسحإمن جھة، وفي  ھوعقل هحت

ّعبیر عن "المسرح ف ،من جھة أخرى ّھ وحده قادر على الت ّ العلويّ ألن ّسبة لنا ھو الفن بالن

ّة األنغام المتآخیّة في العالم، والتي تس واءكاف   .1"عد أحاسیسنا وفكرنا على السّ

ل ھذا اوی ّ راع انقساما داخل الشخصیّة، وشك نسحب على االنقسام الحاصل داخل یلصّ

ّغییر بات أو الت ّ حمد بودشیشة في معالجتھ ھذا لیس حكرا على الكاتب أو،المجتمع نحو الث

ا داخل المجتمع، بین تقیّد أبنائھ "ھذه، بل ّ ّذي خلق انقساما حاد ائك ال ّ ھو ذلك المصیر الش

ب ّ   .2"أو انطالقھم مع فكرة التغیّر، اتبفكرة الث

اخلي للشخصیّة المسرحیّة ھو الحافز لسیرورة الحدث ّ راع الد ّ الصّ ّف ، إن ومنھ تتكش

أمّل ،حقیقة الشخصیّة ّ وجذب القارئ  لتسمو بالفكرة المطروحة في المسرحیّة إلى عوالم الت

فكیر في صفات وسلوكیات أمثال ھذه الشخصیّة كخبرات یستفید منھا مستقبال ّ   .إلى محیط الت

  

  

  

                                                
 .122ـ  سعد أردش، المخرج في المسرح المعاصر،  ص  1
ّوم، المسرح والتغیّر االجتماعي في الخلیج العربي، صـ  إبراھیم   2  .170عبد هللا غل
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ة 2 ّ راع الخارجي على الشخصی   :ـ أثر الصّ
ّى المواقف، دافع الحاصل بین الشخصیّات في شت ّ ّ الت والمتوافر على ھجوم وھجوم  إن

ّ یعطي العمل المسرحي سمة حیاتیّة بارز رمضاد ّ ّ بعید في تطو   األحداث ة، ویساھم إلى حد

ّ الخارجي على مستوى كلّ شخصیّة د معالم التضاد ّ   .ویحد

ل عمال متصاعدا منو ّ        تتصارع ھذه الشخصیّات على مختلف المستویات لتشك

مة منطقیّة واضحة بارز" ّ الثة  وشخصیّات توافرت لھا أبعادھا ال المعالم ووحدة أضدادة مقد ّ ث

الثة ّ ماتھا الث ّ فسیّة واالجتماعیّةالجس أعني مقو ّ ّغییر  ،1"مانیّة والن ج المنطقي في الت ّ التدرّ ألن

ل من موقف ّ وفق مجریات األحداث ھو سیقوم  آخرموقف إلى كان قائما  واالنفعال والتحو

ّذي  ل من قطـب تنم"الشخصیّة  یدعال ّ ّزنة لكي تتحـو ل معقـول، وسرعة مت ّ ر بمعد ّ ـو وتتطـو

ل مالئما  ّ ّى یكون التحو ل نفسھإلى آخـر حت ّ ّحو   .2"لألحداث، ومالئما للت

ّ صراعا خارجیّاو ّ الشخصیّات، وتناقض رغباتھا یعد راع المرتبط بتضاد     ھذا الصّ

ل في تنازع المصالح واألھواء والعواطف، وكثیرا "و ّ عي إلى الفوز یتمث ما تكون أسبابھ السّ

 ّ لطات الث   .3"الث، كرسي الحكم والمال والجمالبإحدى السّ

ّق و     ّسم بھا الشخصیّات المتناقضة، وھناك أسباب أخرى ذلك یتعل تي تت ّ فات ال بالصّ

ّق بما یرسمھ الكاتب، ویدعو إلیھ من أف راع "كار في صراع ھذه الشخصیّات مثلتتعل الصّ

راع ھذه بین الخیر والش وایات، وكلّ أسباب الصّ ّ ، وبین المبادئ والمصالح في كثیر من الر ّ ر

وایة والمسرحیّةسببھا اختالف الغایات بین ال   .4"شخصیّات في الرّ

ّ بین المواقف واألفكارھذا و ّذي یبیّن لنا أنّ  ھو التضاد تناقضات الشخصیّة مع "ال

ة بین واقعھا ومثالیّاتھا  ّ ئیسیّة في خنفسھا والمفارقة الحاد ّ ّذي ھي العناصر الر لق الموقف ال

راع الخارجي ، 5"یحتوي على صراع ّعبة(في مسرحیّة جلیّا مثلما یبدو الصّ بین  )الل

ط لالستیالء على  )المھدي(و )مبروك(شخصیّتي  ّ ل یخط ّ في موقف كلّ واحد منھما، فاألو

ّخذ من ابنتھ  وسیلة لتنفیذ ھذه  )موریس(طعما، وخطیب ابنتھ  )قمیر(مال صدیقھ، ویت
                                                

 .308دریني خشبة، ص: ـ  الجوس إیجري، فن كتابة المسرحیة، تر  1
 .71ـ  عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ص  2
ار، تقنیات الدراسة في الروایة   3  .103، ص)ـ الشخصیة  1( ـ  عبد هللا خمّ
 .103، صنفسھـ  المرجع   4
 .24ـ  سمیر سرحان، دراسات في األدب المسرحي، ص  5
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ة ّ ّخذ و. الخط ة نفسھا )المھدي(بالمقابل یت ّ مطیّة للوصول إلى مال  )قمیر(إذ یجعل من  ،الخط

ة )العطرة(والدھا، ومن زوجتھ  )مبروك( ّ راع ال  ،وسیلة لتنفیذ ھذه الخط ّ ھذا الصّ ّ أن إال

ّى تصل إلى ل ،بل من موقف كلّ واحد تجاه اآلخر من كلمات الحوار، یظھر حظة حت

ّصادم، وقد ك ة "لكونانت الشخصیّتان متكافئتین الت ّ راع یقتضي شخصیّات متكافئة في قو الصّ

ّى یقابل الھجوم بمثلھاإلرادة، وفي ال ّصمیم حت   .1"ت

ّ تعارض شخصیّة  ّعبة(في مسرحیّة  )المھدي(مع شخصیّة  )مبروك(إن ظھر یُ  )الل

ّذي أحدثھ الكاتب في مواقفھما، فیرى  ناسب ال ّ القارئ مصیر كلّ شخصیّة، وتتتابع الت

ّ موقع الشخصیّة  ،األحداث إلى أن یغیّر موقفھ لب إلى اإلیجاب، أو من یألن تغیّر من السّ

فاع،  ّ لب، من الھجوم إلى الد فاع إلى الھجوماإلیجاب إلى السّ ّ في "األمتـعف، أو من الد

تـان  ّ ـراع أن تتبــادل القو ّ إحداھما مسیطرة في لحظ المواقع في سیر الحكایة، فتبدوالصّ ة، ثم

  .2"تصبح مدافعة في لحظة أخرى

ا في مسرحیّة  ّف(شخصیّة  فتكون )المغص(أمّ   في تعارض مع شخصیّتین )المؤل

ّھ ال  ل أن ّ وجة، ففي كثرة طلباتھا وإلحاحھا على تنفیذھا صدمة لھ من جانبین، األو ّ األولى الز

ان ّ ي، والث ّ ّة دخلھ الماد ّھا یستطیع تحقیقھا لقل لشتي أن ّ ّي، وھو  ك عائقا لھ في طریق إنجازه الفن

ّمھا إلى مدیر المسرح ة أحداث المسرحیّة لیسل   .تتمّ

راع طویال بین ھذا یستمرّ و ّف(الصّ وجة(و)المؤل ّ ّ الموضوع  )الز ّ القارئ أن ّى یظن حت

ر  ،لیجد نفسھ أمام الكاتب ،ا، فیملّ قراءة العمل في بدایتھال یعدو كونھ مشكال عائلیّ  وقد فجّ

ّتي ھو بصدد  راع في لحظة جدیدة، صراعا خارجیّا بینھ وبین شخوص المسرحیّة ال الصّ

  تحتج وترید نھایة غیر تلك )ھي(شخصیّة رید نھایة سعیدة لھا، وت )ھو(فشخصیّة تألیفھا، 

ل ّ ّب جانبا من  ،في رؤیتھ ككاتب للحیاة األسریّة لیعبّر بذلك عن موقف حیاتي متمث تي تتطل ّ ال

ّب على المشاكل المعترضة غل ّ   .التضحیّة للت

ّتيو ّف(تعارض شخصیّة  الشخصیّة الثانیّة ال  ) المسرح مدیر(ھي شخصیّة  )المؤل

ّ و ّعارض ھو جوھر عملھ المسرحي ال ّھایةھذا الت لذلك كان  ،ذي یتركھ یصل بعملھ إلى الن
                                                

 .392، ص)نشأتھا وتاریخھا وأصولھا(ـ  عمر الدسوقي، المسرحیّة   1

 .55، ص)الكلمة والفعل(ـ  فرحان بلبل، النص المسرحي   2
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راع  ـوع من الصّ ّ ّ "بمثابة ھذا الن ي الجبّـار ال ّشاط الـذرّ ـذي یمكن بواسطتـھ أن یخلـق ذلـك الن

فجیـر الوا ّ فجیرات بعد ذلكالت ّ   .1"حد سلسلة من الت

ّذي و ّذي یتقن صناعتھ، ھو ال ّ الكاتب الحاذق ال اتھ شخصیّ  یبنيمھما یكن من أمر فإن

لتكشف بنفسھا عن نفسھا، وتتحاور فیما بینھا لینمو الحدث من "المختلفة، ویتركھا تتصارع

  .2"فیھا والمواقف التي یجريخالل ذلك الحوار 

راع الخارجي ھي مسرحیّة     د فیھا الكاتب أحمد بودشیشة الصّ مسرحیّة أخرى جسّ

ّى )الجایح(وبین شخصیّة  )یاقوت(بین شخصیّة  )یاقوت والخفاش( غبتان حت ّ ، فتتعارض الر

ّ القارئ في لحظة ما أن    ھدیده لھاوصل إلى مبتغاه، باختطافھا أو قتلھا نتیجة ت )الجایج(یظن

ّربص للوصول إلیھا، ومف بالمقابل نتیجة للخوف و ،اجأتھا في غرفتھا دون علم من أحدوالت

ّذین أصابا  ّ جنونھا وتنسى مرضھاف ،)یاقوت(والھلع الل   ة إنسان معافىوتقف وقف ،یجن

  .ویدعھا وشأنھا یقاوم وال یستسلم وتصرخ في وجھھ أن یرحل

ّ التّ اختار الكاتب ھذا الجلقد  اھد القارئ أو المش شدّ صادمي في نھایة المسرحیّة لیو

ّھ ظھر في إلى  نھایة األحداث، وھو صراع لم یبدأ بین الشخصیّتین من بدایة الحكایة، لكن

 ّ ة المسرحیّة ألن ّتي حملتھا قصّ ل الماضي القاسي )یاقوت(تناقض األفكار ال ّ ّذي عاشھ  تمث ال

ر ونیقاوم موقھر وھون إبّان االستعمار، من ظلم الجزائریّ    .ماستقاللھ واونال واإلى أن تحرّ

ا  ل الغدر والخیانة واالستبداد، ورغبة المستعمر في العودة  )الجایج(أمّ ّ بطریقة جدیدة فیمث

لھذا الفھم ھو روح "المرجعي اإلطارف، د الكاتب اإلشارة إلیھیریوثوب جدید، وھو ما 

ّدة من الحركة الوطنیّة ب خیل، فضال عن االنتصاریّة المتول ّ ّ األجنبي الد وصفھا مقاومة ضد

د ّ ّ محد د أیضاكونھ أثرا ینتجھ ویعید إنتاجھ خطاب سیّاسي ّ   .3"، وبتوظیف إیدیولوجي محد

م ّ ة دافعة باألحداث إلى األمام إلى نقطة التأز ّ لھ من قو ّ راع الخارجي بما یمث ّ الصّ   إن

ادق(تبدأ بإرادة )المخفر(مسرحیّةتوى تصادم اإلرادات، ففي مس إلىالشخصیّات ب یدفع  )الصّ

طریقھا في كونھا ، وتسیر شوطا باألحداث لتظھر معالم )طاطا(في االصطدام بإرادة حماتھ 

وة والبحث عن وسیلة یأخذ بھا زوجتھ إلى المستشفى، وما أن تخمد جذ ،دافعا إلى خروجھ

                                                
 .320دریني خشبة، ص: ـ   الجوس إیجري، فن كتابة المسرحیة، تر  1
 .5القادر القط، فن المسرحیة، ص ـ  عبد  2
 .21ـ  مخلوف عامر، الروایة والتحوالت في الجزائر، ص  3
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ّد صراع آخر ّى یتول راع حت ھ نتیجة لما سبق، وھو الموق الصّ ّ ّذي تتصادم فیھ إرادةكأن  ف ال

ادق بإرادة الخفیرین في المخفرال بعضھا ببعض  ةفي ھذا الموقف مقحم األحداثبدو لت ،صّ

ّھا ال تعتمد مبدأ السببیّة، أو المنطلق المنطقي   .ألن

انیّة و ّ دفي المرحلة الث ّ راع بین إرادة  یحد ادق(الكاتب الصّ وإرادة الخفیرین في  )الصّ

ھ یحیث مستوى غیر متكافئ،  ّ غم من أن راع باھتا على الرّ بقي یترك شخصیتھ سلسة، والصّ

ومدى تأثیرھا في  م الشخصیّة مع ما تقولھ وتقوم بھبانسجا ویتمّ صامدا وثابتا على مبدئھ، 

ّ إذا انصھرت "اإلبـــداع المسرحيف ،المستمع ــق لھ ھذه الغایـة إال ّ بشكل خاص ال تتحق

ـس دفئـھاالكلمـات في قـلب الشخصیّة  دت على الخشبـة تتلمّ ـتي تحملـھا، وتجـسّ ّ   ال

راع الذي، 1"أسماع المشاھدین ّ الصّ ّ خط ّى نھایتھ كما أن ل النصّ حت ّ ن ھو "یبدأ من أو ّ یتكو

راع العامّ  اآلخر من جزئیّات صغیرة تكون في مجموعھا في   .2"نھایة األمر ذلك الصّ

راع یشبھ مثیلھ في مسرحیّ و ّوع من الصّ اب(ة ھذا الن ّ اب(شخصیّة بین  )البو ّ  )البو

لم ترق ـ )المخفر(عكس بدایة مسرحیّة ـ منطقیّة ال ھاتایبدمع و ،)الكاتب(شخصیّة و

م، ولم یظھر تصادم إرادتي  ّ راع إلى نقطة التأز اب(بالصّ ّ ّذي  )الكاتب(و )البو ّ بالقدر ال إال

ر بھ شخصیّة  ّ اب(یرید الكاتب أحمد بودشیشة أن یصو ّ ال تدفع  وھي ،المتعجرفة )البو

تي ینتظر من ّ م ال ّ ّ الكاتب  ھا القارئ مفاجآت، ویقترح حلوالباألحداث إلى نقطة التأز ّجھكأن  یت

مبالغة "األخالقي من وراء عملھ ھذا ألنّ  باالستجابة إلى مقتضى المطلب االجتماعي أو

د االستجابة السیّاسیّة امتداد العمل المسرحي   ة للواقع ال تخلق مسرحاأو االجتماعیّ  إلى مجرّ

ة في تتبّع أحداثھا  یصبح و ،3"وال تثمر وظیفة المسرح بعد ذلك العمل المسرحي أشبھ بالقصّ

  .وسردھا للوقائع

 ّ راع الخارجي في أعمال الكاتب أحمد بودشیشة أغلب إن ّسم بنوع من و ،ھادئالصّ یت

دام العنیف ،البرودة ف على المستوى الجسدي أو ال تتصارع فیھ الشخصیّات إلى درجة الصّ

ّ الكاتب ال یترك الحریّة  ،ل موقف یصادف الحدثسرعان ما ینطفئ عند أوّ ف ،المعنوي كأن

ة  تي یراھا مناسبة، وبخاصّ ّ ھھا الوجھة ال ر أفعالھا بنفسھا، بل یوجّ ّ  ھاطارتباللشخصیّة تطو

                                                
  .228ـ  حسین حموي، االتجاه القومي في مسرح عدنان مردم الشعري، ص  1
 .117ص ، البناء الدرامي، ـ عبد العزیز حمودة  2
 .270ـ  عبد هللا أبو ھیف، المسرح العربي المعاصر، ص  3
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ّ بصلة إلى الحیاة االجتماعیّة د یمت ّ اس في أبسط صورھا داخل  ،بواقع محد ّ تي یحیاھا الن ّ ال

  .األسرة

راع الباھت في مسرحیّة و     ل ذلك الصّ ّ  )األم(و )األب(في البدایة بین  )المائدة(یمث

ا ولتكون منطلقا لصراع آخر بین اإلخوة،  ،المقعدة حول ضرورة شراء المائدة ّ یظھر حاد

ّيء دام العنیف ،بعض الش ّھ ال یرقى إلى الصّ ّ  ،لكن لیثیر  ،ذي یجرف معھ أحداث المسرحیّةال

ھشة في نفس القارئ ّ ّالثو، الد  )األصغر(و)األخ األكبر(؛ تتصارع الشخصیّات الث

راعلینقل لنا الكا ،حول من یسیّر المائدة )األخت(و لة  تب فكرتھ من وراء ھذا الصّ ّ في متمث

ّف یرى في نفسھ األحقیّة في  مكانة كلّ شخصیّة داخل األسرة وداخل المجتمع، فالمثق

  .المسؤولیّة، واألخ األكبر بحكم األسبقیّة، واألخت بحكم المساواة

ّھا معا    وما یحاول إصالحھ من  من نظرتھ إلى المجتمع وما یدور فیھ ةستقامدلة إن

ئیسیّة للخطاب  ألنّ  ،خلل اعتوره ّ ة، والخطاب  المسرحيالمرجعیّة الر ـةخاصّ   األدبي عامّ

ة ھذا الواقـع بیـن  ّ ّ، وتتفـاوت قـو  مسرحیّةوآخر، وبین  مسرحيھي الواقـع بمفھومھ العـام

  .1الكاتب للعالم، ونظرتھ لإلنسان وأخرى وفقا لرؤیة

راع فیھا یظھر ومن المسرحیّات التي  ّوع من الصّ مسرحیّة أیضا جلیّا ھذا الن

قیفة( عود إلى السّ ل(بین شخصیّتي  )الصّ ّ د األو اني(و )المتشرّ ّ د الث حینما تتعارض ف )المتشرّ

غبتان  ّ ّ یأوي إلیھ أحدھما،  الذي مكانالتنافس على احتالل الیبدو ظاھریّا  البدایة منالر ثم

ّذي یسكنھ  إذ ،قى من ذلكینتقل إلى أر ل إلى مكان أكثر نظافة من المكان ال ّ ّع األو یتطل

اني( ّ د الث ّ عود إلى )المتشر قیفة، ، وھو الصّ ّى الوسائلوالسّ لیجعل من  ،یحاول منعھ بشت

ّى لو  ّ خصمھ من اإلقدام على فعلھ حت استنجاده برجل من أصحاب البنایة معینا لھ في صد

ّب منھ األمر الوشایة   .تطل

ّحظة قد بلغ مداهیكون الصّ و ل  راع في ھذه الل ّ جل(لیتدخ    یكونفي وقت حرج  )الرّ

راع ال یقتصر على ھذه الفكرة اإذ  ،ةمسرحیّ السببا في إنھاء  لھدف من وراء ھذا الصّ

اھا إلى ّ را ما یرید الكاتب البوح بھ، وھو البسیطة، بل یتعد ع بین موقفین وإرادتین صّ

ّغییر واستخدام العقلإحداھما تسعى  ؛متناقضتین والوصول إلى المعالي من أقرب  إلى الت
                                                

  .98سلیمان حسین، الطریق إلى النص، ص :ینظرـ   1
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بل رق، وبأیسر السّ ّ ّص  الط لتعیش عیشة ھانئة، بل األكثر من ذلك، اختراعھا وسیلة للتخل

ّد اسمھا بعمل استطاعت أن تنجزه   .من الجرذان تخل

انیة خانعةو ّ ك ساكنا، بل ترضى  اإلرادة الث الذلّ والھوان على حساب بال تحرّ

ّھایة دون أن یسمع لھا ذكر في وكرامتھا ومبادئھا،  اریخ شأن تموت في الن ّ كلّ صفحات الت

راع واألداء الدرامي  ،الخانعین نائیّة في الصّ ّ ّتھـذه الث ة  إلى اعتمادالكاتب ب أد طریقة خاصّ

الكاتب الـدرامي یستطیع أن یساعـد في خلـق "حیث إنّ  مثل ھذه المواضیع بھ في معالجة

تي یكتب بھا مسرح جدید، وذلك ّ ریقة ال ّ   .1"من خالل الط

راعاري بھذه حاول الكاتب أن یدلقد  ریقة برودة الصّ ّ وارتباطھ بمواقف معیّنة في  الط

د األول(المسرحیّة مثل المناقشة الحواریّة الفكریّة بین  ّ اني(وبین  )المتشر ّ د الث ّ في  )المتشر

ّكل من بین "وھو، بدایة المسرحیّة ّ اختیار الش مطالب بإیجاد فكرة ذات طبیعة درامیّة، ثم

 ّ    .2"ء الفكرةتي تندفع ملبیّة الستدعااألشكال ال

ّى یستطیع  خ أحمد بودشیشة األبعاد الفكریّة لما تقوم بھ شخصیّات مسرحیّتھ حت لذلك رسّ

  . خلق بعد درامي لعملھ
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ة بالفضاء المسرحي: ثالثا ّ   :عالقة الشخصی
ة بالفضاء المكاني 1 ّ :ـ عالقة الشخصی  

ك في إطار ھذا الموقف أو ذاك  ّف عن الحدث وجعل الشخصیّة تتحرّ ّ تعبیر المؤل إن

لھ داللة على الفعــل، وعلى رؤیة فكریّة لما یرید إبرازه، فھو یعمد إلى رسم ھذه المالمح 

ّ "ھذه الشخصیّة أو تلك علىفي إطـار بنیة مكانیّــة تنحصر في حیّز جغرافي لھ داللتھ  ألن

ّ أن تقـــع في مكان معیّن وزمان بذاتھ، وھي لذلك ترتبط بظروف كلّ حادثـة تق ع البد

ة بالزّ ، ومبادئ وعـادات ّذین وقعت فیھماخاصّ    .1"مان والمكان الل

ّذي و        ور ھو ال ّ رھذا الد ّ  یفسّ ــة لفھم الشخصیّة، أو ما یسمّى بالجـو فسیّـة العامّ ّ الحالة الن

و المحیط بعناصر المسرحیّة، العامّ  ّ ّذي تقوم بھ المناظر على"رویقوم بالد  المسرح بوصفـھا ال

ة أو الشخصیّةشیئا مرئیّا یساعد على فھم الحال فسیّة للقصّ ّ   .2"ة الن

ّة، ولیس و        ّ على الشخصیـ ـاال في البناء الدرامي للمسرحیّة إذا كان داال ّ یكون المكان فع

ـا لوجودھــا، لذلك یحرص  ة في المسرحیّة إلى إطارا عامّ فــون قــدر إمكانھم، وبخاصّ ّ المؤل

تي یعبّرون عنھا، أو یصفونھا ّ لتوحي بمدلول لھ عالقة بمجریات  ،ربط المكان والمناظر ال

  .الحدث وسمات الشخصیّة، وبلورة الفكرة المراد تجسیدھا في حركة وفعل

ّ ھذا التّ  ّذيإن ھیجعل األدیب و"فاوت في استحضار المكان ھو ال  ھو یكتب نصّ

یّق علیھ الخناق فإذا ھو عبد یرتـبط كثیرا بالخشبة، تحاصره وتراقبـھ، وتض المسرحيّ 

د المكانلذلك  ،3"لھا ّ ّ و بناء على الموضوع نفسھ،"یتحد مادام الموضوع محاكاة لفعل إنساني

روري    .4"أن یدور ھذا الفعل في مكان معیّنفمن الضّ

دة، و ّ لمسرح الحدیث یبتعد عن االلتزام بوحدة المكان ا تتركللمكـان فضاءات متعد

رات  ّ ّتي كانت تحكم المسرح القدیم، وكذا التطو ینیّة، ال ّ روف االجتماعیّة والد ّ لتغیّر الظ

ّة ّروف بطـرق حدیثـة ،الحاصلة في اإلضافـات التقنیـ تي تساعـد على إبـراز مختلـف الظـ ّ   ال

ّدا في ھذا الجانب   .لیجـد الكاتـب المسرحي نفسھ مبدعا ال مقل
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ّى اإلشارة إلیھ و ّ فقط، بل حت رورة أن تجري األحداث في إطار مكاني لیس بالضّ

ّخذ وم بإعادة مسرحة األمكنة الشخصیّة عالما واقعیّا أو خیالیّا، كما یترك القارئ یقمنھ  تت

قلیدیّة للمكانلترتبط بمتخیّلھ وذاتھ، فیصبح ل الواردة ّ ى الوظیفة الت ّ   لمكان وظیفة جدیدة تتخط

ة على المكان  )اللعبة(یبدأ الكاتب مسرحیّة مثلما  ،وھي جریان الحدث بإعطاء نظرة عامّ

ّذي تنطلق منھ األحداث في مثل ھذا المشھد  :ال

تار مقھى من مقاھي باریس الفخمة األنیقة، إلى الجانب األ" ر المسرح عند رفع السّ ّ یمن یصد

ّظر في  ن  *)لوموند(المستغرق في قراءة جریدة )مبروك(یجلس المھدي، وھو یجیل الن بتمعّ

                                                    .1"یبعث على االستغراب

 )مبروك(ـ ب)المھدي(مكاني ببدایة الحدث، وسبب التقاءما یوحي ھذا الفضاء البقدرو

دفة، بل اختار أشھر المقاھي الباریسیّة الفخمة األنیقة، ف في ولم یتركھ الكاتب یرتبط بالصّ

فیعة داخل المجتمع ذلك إشارة إلى من یقصدھا من أصحاب المال ّ ّ قراءة أل والمكانة الر ن

ّظام العالئقي لطبقات المجتمع قافیّة، والن ّ  ھذه الجریدة في ھذا المكان لھ داللة المكانة الث

  .                                   )مبروك(و )المھدي (سھل علیھ الربط أو الجمع بینفی

ا إذا   على  فتوحافضاء ال یشغل الحدث الدرامي، فقد اختاره الكاتب فضاء م دّ عُ أمّ

ّ تأتي العملیّات الحسابیّة بعد ذلك، فیخسر كلّ العب قدرتھ وذكاءه  العدید من االحتماالت، ثم

  .                                           ما یلزم لإلطاحة بخصمھ في أقرب موقففي توظیف 

ھ یُسلم إلى فضاء آخر مغلق، وھو البیت لبدایة  ّ لقد كان ھذا الفضاء المكاني واسعا ألن

ّ تضیق حلقاتھا ّعبة من أوسع طریق ثم ثة "بیّن الكاتب ذلك فيوی. الل ّ غرفة جلوس واسعة مؤث

عصریّا، جدرانھا مزدانة بلوحات زیتیّة لمناظر طبیعیّة، في صدرھا یجلس تأثیثا فاخرا 

نان بعد الغداء )المھدي(وبجانبھ  )مبروك( ّ ّحظة تھیئ  )رقمی(فیما تكون ،یدخ في ھذه الل

ّراب فاق على مختلف  الفضاء المكاني لیس مكانا لتحضیرھذا  إنّ  ،2"الش ّ فاف واالت ّ عملیّة الز

داب ّ تي یقصد الكاتب من ورائھا طغ ،یوحي بالعظمة المادیّةما  یر، بقدرالت ّ یان الحساب ال

ي على اإلنساني ّ ر ما ھي إیحاء بطبیعة أو األخالقي، فھذه المظاھر لیست للمتعة بقد الماد

                                                
 .109ـ أحمد بودشیشة، مسرحیّة اللعبة، ص  1
  .121ـ  المصدر نفسھ، ص  2

  .بطلب من الجنرال دیغول بعد خروج الجیش األلماني من باریس 1944ظھرت في  ـ  یومیة فرنسیة  *
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ّخصیّات بیعیّةأمّ  ،الش ّ یتیّة الط ّ ّوحات الز ي بمسحة  ا الل ّ فھي محاولة لتغطیّة ھذا الجانب الماد

ة، وبین رومنسیّة فیما دار  ّ دیقین من مود من معالم عاطفیّة في  )قمیر(و )المھدي(بین الصّ

ّى تبدو ھذه األماكن، ظاھرھا ّث على لسان الشخصیّا ،حت ھا تتحد ّ ّتي مارست الحدث كأن ت ال

                                                  .1"لمن یعرف لغتھا، ویحسن محاورتھاتنطق "األماكنف، فیھا

لما لھا من أبعاد في ذاتھا، أو  واألحداث باألمكنة ارتباطا وثیقاترتبط الشخصیّات و

ا أراده الكاتب ھدفا لھا لذلك لة بصاحبھ، فمظھر المكان "ممّ كان وصف المكان وثیق الصّ

     .2"مظھر ومخبر من یسكنھ أو یستعملھومخبره یشیان ب

ّ ھذیـن الفضاء ران عن جوانب البیـت الفخــم یعبّ ین المكانیین، المقھى الباریسي وإن

ةالحیاة  ل لیس مكانا لقتل الوقت، بل تشترك فیھ الجوانب  ،العامّ ّ التي یحیاھا أصحابھا، فاألو

تي تقصده، السیّاسیّة واالجتماعیّة من خالل سمات الشخصیّات  ّ  یعبّر عن مرحلة مثلماال

اني فھ ،بھتاریخیّة وصفة حضاریّة مرتبطة  ّ ا المكان الث ، یعبّر عن مزاج وذوق أمّ و خاصّ

ّتي األماكن "فلئن كشفت أصبحت حیاتھا بمثابة لعـبة من وجد فیھ من ھذه الشخصیّات، ال

ة عن أمزجة وأذواق األفراد، فإنّ  ة تكشف لنا عن أمزجة وأذواق  الخاصّ األماكن العامّ

قافي والحضاريالشّ  ّ     .3"عوب ومستواھا الث

ة ثقیلة على  كما أنّ  د یجعل المھمّ ّ استغراق النصّ المسرحي في فضاء مكاني محد

وایـــة  ّ یفرض تعبـــیر  حیثالكاتب المسرحي، فیستعـین بأدوات أخرى عكس كــاتب الر

رھااألحداث  ّ ّساعھا، أو تق"وتطو دیّة األمكنة وات ّ وایةتعد ّ ّصھا حسب طبیعة موضوع الر         .4"ل

ّ الفضاء المكاني ھو ل  إن ّ تي تنشأ فیھا مختلف العالقات، وتتشك ّ الحیّز أو البیئة ال

ّتيمختلف ال قة بالشخصیّة ال ّ ور المتعل ّ تنمو ضمن "صّ تولد ضمن بیئة ولیس في فراغ، ثم

ھا منسجمة مع عالقتھا مع الشخصیّات األخرى، ویجب أن تكون طباعھا ومزاجھا وتكوین

                                                                                .5"غایاتھا  ووسائلھا
                                                

  .302، ص)تقنیات الوصف ( ـ  عبد هللا خمار، فن الكتابة   1
 .303ـ  المرجع نفسھ، ص  2
 .302ـ  المرجع نفسھ، ص  3
المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر ، 1، ط)من منظور النقد األدبي ( ـ  حمید لحمداني، بنیة النص السردي   4

 .62، ص1991والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، 
  .30، ص)ـ الشخصیّة  1( ـ  عبد هللا خمار، تقنیات الدراسة في الروایة   5



180 
 

ّ  ؛مغلقینفي فضاء ین مكانیّین  حداثاألتجري  )المغص(مسرحیّة  وفي ل عبارة األو

وجة غادیة رائحة في الغرفة "عن ّ ّف غرفة جلوس متواضعة، فیما تكون الز قلقة، یبرز المؤل

ّ و ،1"فتھرول إلیھ د في الفصل الث ّ غرفة نوم تحتوي على سریر "الكاتب المكان بـ اني یحد

وخزانة ثیّاب  تقابلھ في الجھة الیمنى، وبمحاذاتھ في كلتا الجھتین توجد طاولتان صغیرتان 

فلة ابن ّ ریر یوجد مھد الط ّف، ھذا في علیھما مصباحان، وبین خزانة الثیّاب والسّ ة المؤل

رة المسرح ّ متھ نعثر على مكتب یش ،مؤخ ّ ا في مقد ّف، علیھ أوراق مبعثرة أمّ تغل علیھ المؤل

   .2"قلمان أحدھما حبري واآلخر رصاصيو

ّف(حصر الكاتب مجریات الحدث بین لقد  ّذي  )زوجتھ(و )المؤل في كثرة اإلسھاب ال

ة لغلبة ال ت قصّ ّ ّى عد ة حت ّ كلّ جوانب حیاتھ الخاصّ رديمس اللة السلبیّة و، جانب السّ ّ ھذه الد

ّھا الكاتب  رھا بعد تفحّص القضیّة في مدلوالت كثیرة، یمكن للقارئ تصللمكان استغل ّ و

ّذي  ،المثارة لیكتشف ارتباط فكرة الكاتب بما تقوم بھ الشخصیّة في ھذا الفضاء المكاني، ال

قات االجتماعیّة، فھي  كان ّ ّف بكلّ المعو ل محاصرة المؤل ّ مغلقا لسببین، من جھة البیت لتمث

ّركیز أو إیجاد حلّ أو نھایة  ال تترك لھ فرصة إلنجاز عملھ من احیّة الفكریّة، أو الت ّ الن

د جھدهلمسرحیّتھ، و ّ احیّة العملیّة تأخذ وقتھ وتبد ّ ل نشاطھ من الن ّ   .وتعط

د إطار لألحداث لیس"ھذا الفضاء المكاني  ّ والشخصیّات  مجرّ ّما ھو عنصر حي وإن

ّواضع في غرفة ، 3"ھذه األحداث والشخصیّات فاعل في الة على الت ّ ّ المعالم الد كما أن

تي تعیشھااالستقبال  ّ ھذا  األسرة في صراع من أجل تحسینھذه  توحي بجوھر المشكلة ال

ّف(الوضع الذي یتعارض مع أفكار المشاھد  وھي إیحاءات تنھض بالقارئ أو)المؤل

ّ فیھ  ،ت الحدثلالستعداد لمجریا ّوم فھي فضاء یستمر ا غرفة الن راع بین الشخصیّتین أمّ الصّ

مة ینبثق عنھا ّ ّذي یبیّن  إلى نقطة متأز ّف( اھتمامصراع جدید، یوحي بھ المكتب ال  )المؤل

ّوم ألنھ یحاول سرقة الوقت إلتمام عملھ الفني، كما یوحي ھذا  ،بمسرحیّتھ حتى في غرفة الن

ّھایة راع بینھ وبین شخوص مسرحیّتھ في الن التي یرید أن  الفضاء المكاني بمجریات الصّ

  .                    یضعھا لھا

                                                
 .11ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المغص، ص  1
 .31ـ  المصدر نفسھ، ص  2
 .142ـ  عز الدین جالوجي، النص المسرحي في األدب الجزائري، ص  3
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ّ الحضور ة على وصف "اإلنساني في ھذا الفضاء المغلق إن یضفي حیویّة خاصّ

ّوحة الجامدة ملیئة بالحركة المكان ویجعل راع بین  بثھّایحیویّة التي تعطي  ،1"الل الصّ

ّف( غیرة وف )زوجتھ(و )المؤل سببا في تعطیلھ وضیاع كانت كیف ي كیفیّة رعایة ابنتھ الصّ

راع الحاصل بینھ و بین شخوص مسرحیّتھو عملھ   .سببا في الصّ

تدور بعض أحـداث المسرحیّة "ھو مكتب مدیر المسرحوفي فضـاء مكاني آخر و

ّف جالسـا على كرسي وثیر فیما یكون با یبحث عن ، یكون المدیر یبحلـق فیھ...المؤل ّ مقط

مكان لمجریات  ھوو  ،2"تجھیزا عصریّا فیھ بذخ و ترفھّز المكتب مج، إلیھ سبب لمجیئھ

ّف(الحدث والحوار بین رات  )المدیر(الباحث عن مصیر مسرحیّتھ و )المؤل الذي یسوق المبرّ

خرج المغـزى من دالالت المكان إلى فی ،إلنسائھ ومحاولة خداعھ وصرفھ بأيّ طریقة

كتـب بمكتب مدیـر المسرح سمة تسمیّة الم حیث أنّ  ،طبیعـة الشخصیّـات ودالالت الحدث

ّة على احتكار أمثال ھؤالء للمسرح وما یجري فیھ من استغالل و تعسّف وسرقة   .دال

ا الوجـاھة ا ل تسخیـر ، تبعث على أمریـنلتي تظھـر في فخامة األثـاث فأمّ ّ األو

لطــة ائلة على أمور تافھة السّ ّ ّ الوظیفة األولى لمدیر الم ،وإنفاق األموال الط سرح ھي ألن

اني داللة و، یره القويّ في بناء حیاة اإلنسانتفاعلھ مع ما یجري داخل المجتمع وتأث ّ األمر الث

عفاء أمثال  ّف(على استغالل جمھور الضّ ریع وإظھار )المؤل راء والكسب السّ ّ مظاھر  للث

ّرف والبذخ ّف(استقبال و، الت ّ ما  ،داللة على خداعھوجلوسھ على كرسي وثیر  )المؤل ألن

     .المسرحیّةعلى استیالئھ  وقد بدا ذلك في، عكس ما یضمرونھ )المدیر(یبدیھ أمثال ھذا 

 ّ اللــة البعیـدة لمثل ھذا الفضاء المكاني إن ّ ّدتھـذه الد  تتركھ   التـزاما عند الكاتب  ول

اتیة بقدربأمرا یحفلال" ّ  ما یحفل بعلل المجتمع، فیسعى إلى ض الفـرد وھواجسھ الـذ

   .3"في صلبھ أدبا متفائال إصالحھا فیكون

مات ذات العالقات المتشابكة فیما یریده  صلةھذه المعالجة ول بالمكان كشبكة من السّ

إن في النصّ أو العرض في یتمیّز "المكان المسرحي تتركوتقوم بھ الشخصیات  ،الكاتب

اه  ّ ل شيء یقرأ شیریمن عالمات كون ما نتلق ّ في النصّ المسرحي  إلى عنصر المكان، وأو
                                                

  . 322، ص)تقنیات الوصف( ـ  عبد هللا خمار، فن الكتابة   1
 . 77ـ أحمد بودشیشة، مسرحیة المغص، ص  2
 . 60ص، 2000، ـ  حبیب مونسي، القراءة و الحداثة، مكتبة األسد الوطنیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق  3
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اللة على عنصر المكانھو تلك التي یضعھا ا ّ ّف للد لفضاء المكاني ل لذلك كان ،1"لمؤل

ا ھو ، الشخصیّة على داللتان األولى فیما تقوم بھ ھذه الشخصیّة داخل ھذا الفضاء ممّ

دا أمامھمستوحى من الواقع الذي یراه  اني فیما یوحي بھ  ،القارئ أو المشاھد مجسّ ّ ھذا والث

ّد تفاعال بین الكاتب والواقع ،ویدلّ على أفعال الشخصیّة، كانيالفضاء الم ا یول ل، ممّ ّ  ویتمث

ّي "في ھذا التفاعل ّ فیتیح للعمل الفن شاھد واألحداث واندماجھا التام االمتصاص الكامل للمَ

  .2"اسا أكثر أمانة في جوھره للواقعانعك

غم من الجوانب المختلفة المشتركة في مسرحیّة و في  )یاقوت والخفاش(على الرّ

اریخي الذي یعود باألحداث إلى أیّام محاولة اغتصاب  ّ  )یاقوت(ـ ل )الجایح(الجانب الت

وفراره مع جنود االحتالل، إلى الجانب االجتماعي في العالقات الموجودة بین أفراد 

اء والتكاتف الحاصل بینھم، األسرة ّ اء والضر إلى الجانب السیّاسي في محاولة ، في السرّ

ر من ربقة المستعمر بنوعیھ     ر الخارجي واستعمار الجھل والفقراالستعما ؛التحرّ

ّھ ال یكاد ی األحداث تجري في فضاء مكاني مغلقف ُحص جیّدا فإن سع ھذه األحداث وھذه إذا ف

یس والدفلى تحیط بھ "الشخصیّات ّ ّ ھذا بعض الخرائب التي تثبت على أكوخ مسقوف بالد ن

ل إلى أطالل إال ،المكان كان عامرا ذات یوم ّ ّھ سرعان ما تحو ة  ،أن ّ في صدر المسرح كو

اخل ّ ّور ینبثق منھا إلى الد افذة مرفوعة، الن ّ كن األیسر منھ ترى  في، صغیرة مثل الن ّ الر

ّ أغراض البیت  )زعرة(بصحبة أختھا ) یاقوت( حیل عنھكمن ترید الوھي تلم   .3"رّ

ّصل و  على اختالف سماتھا و تفاعالتھا مع بعضھا ومع األحداث الشخصیّات ھذهتت

النفسیّة حتى غدت ھذه الفردیّة  )یاقوت(بھذا المكان في عالقة جماعیّة من منطلق حیاة 

ا ، طاغیّة على بقیّة األحداث یتھ من كیفیّة "یترك المسرحیّة تمتاز بالتمیّزممّ الذي یكتسب أھمّ

  .4"القة جماعیّةتوظیف الحیاة النفسیّة الفردیّة في ع

 ّ الكاتب لھذه العالقات بین شخصیّات المسرحیّة في ھذا الفضاء المكاني لھ  حصرإن

ّ المسرحیّة ال تحتمل كثرة األمكنة لتربط القارئ بالمشھد في زمن إجرائھا ر أن ّ ر ، مبر ّ ومبر
                                                

 2003،منشورات االختالف،الجزائر، 1في ضوء النظریة التداولیة، طة عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحی:ینظرـ  1
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 . 5ـ أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت و الخفاش، ص  3
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یطرة على مجریات ا ى أثر  ،رسمھ لھا من أھدافألحداث وفق ما محاولة السّ ّ لذلك تخط

ّوم حمایة لھم من ، الشخصیّات بالمكان حدوده الضیّقة إلى عوالم أوسع فالكوخ لیس ملجأ للن

بیعة ّ ل صفحة تاریخیّة قاتمة یتحمّل المستعمر البغیض تبعاتھا وتلقى ، عوامل الط ّ ھ یمث ّ لكن

ّصل ،یة على عاتق من بیده زمام األمورالمسؤول االستعداد إلى  فيلمستقبل با ومنھ یت

ل في  ّ ل في المعاناة واألمل المتمث ّ ل التناقض الحاصل بین األلم المتمث ّ حیل، كما یمث الرّ

ّجسید، االنتقال إلى المسكن الجدید   .واالنتقال من مرحلة األحالم إلى مرحلة الواقع والت

لخاصّ إلى ھذا الكوخ بعض الخرائب القدیمة وھي داللة على االنتقال من ابیحیط و

بل یشترك فیھا الجمیع نتیجة تشابھ ظروفھم ، بمفردھا )یاقوت(فالمعاناة لیست معاناة  ،العام

اریخ أو ما یكابدونھ في واقعھم ّ ّ علیھم من مراحل الت   . الحیاتیّة سواء ما مر

ّ الكاتب ال یُ  عدا بل یربطھا  ،لة القاتمة تسود أحداث المسرحیّةبقي على ھذه الحاأن

ة الصغیـرة التي تشبھ ، ع من األمل مرتبط دائما بھذا الفضاء المكانيبخیط رفی ّ وھو ھذه الكو

افـذة التي ینبعث منھا النور إلى الداخل ّ ـع إلى األمل وإلى الغد المشرق ، الن ّ وھو مبعث التطل

ل في شفاء  ّ            .)نزیھة(من  )فاتح(وزواج ابنھا ، وفي رحیلھا من الكوخ )یاقوت(المتمث

طا بشریّا لنقل مصدر بوصفھ وسی ،تأثیر قويّ وبعید المدى"كان للمسرح لذلكو

ة وتجسیده بالقراءة الفردیّة     المتعة  واإلقناع بشكل حاضر أو فوري، وھو ما یفتقده أدب القصّ

   .1"ترجمتھ الفردیّة عبر ذھن القارئو

 ّ أثیریّة في نفس الشخصیّة في تخیّل الكاتب بالفضاء المكاني لھ داللة ت عالقةإن

ھ یعیشھا ّ ّ  ،القارئ أو المشاھد كأن ّ "الفرقألن بین النصّ المسرحي وغیره من فنون األدب أن

اریخ ّ ا النصّ ال، ھذه الفنون تكتب للت    .2"مسرحي فیكتب للمعایشةأمّ

ّصال بین و قارب واالت ّ یتفاوت األمر من فضاء مكاني إلى آخر في توفیره فرصة الت

ا یؤ، الشخصیّات ّظام المحكم الذي یقوم بھ الكاتب  ،ثر على سیر األحداثممّ وبنائھا وفق الن

ّى یجعل ھذا الفضاء المكاني أو اآلخر یضفي رمزیّة معیّنة لواقع اجتماعي أو سیّاسي  وحت

فتنعكس أفعالھا على األمكنة التي تواجدت فیھا  ، أو دیني یساعد على رسم الشخصیّات

                                                
 .87ـ  أبو الحسن عبد الحمید سالم، حیرة النص المسرحي بین الترجمة االقتباس واإلعداد والتألیف، ص  1
 . 123، ص)الكلمة و الفعل(ـ  فرحان بلبل ، النص المسرحي   2
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فاتھا حقیقة وھي قراءة لواقع تعكسھ ظالل ھذ ّ ّھا تكشف من أفعالھا وتصر ه الشخصیّة ألن

ّصالھاأو ینقل لنا ، تعیش فیھااألمكنة التي ترتادھا أو    بالمكان في قالب نفسي عاطفي  ات

  .ینقل حقیقة الشخصیّة ویعبّر عنھا

د الفضاء المكاني عند أحمد بودشیشة الو ّ اب شأنھ شأن الكثیر من الكتّ ، یتعد

یعمل جاھدا على االلتزام بمكان واحد ال یغیّره، أو على "الجزائریّین حیث المسرحیّین 

ل الفصل ّ ّف في أو   ثم یقطع كلّ صلة بالمكان، األقلّ مكان واحد لكلّ فصل یتحدّث عنھ المؤل

ھ  وھو لیس عیبا ،1"ویعطي كلّ اھتمامھ لغیر ذلك ّ مع  في انسجامھایتعامل مع الشخصیّة ألن

في أيّ عمل "البدّ إذ د الفضاء المكاني الضیّق بمعان تخرج عن حدولیوحي  ،ھذا المكان

وأن یھیمن موضوع على حساب الموضوعات ، أدبي من أن یبرز جانب على حساب اآلخر

  .2"رىاألخ

ى توحي أبعاد الفضاء المكاني للقارئ أو المشاھد فیضا من المعاني و ّ التي تتخط

ز في ال"ھجمالف، حدود المسرح الضیّقة ّ اس، ولیس في تخیّل ھذا العرض یترك ّ عرض أمام الن

ھن مثال، أو بالقراءة في كتابعلى نحو من األنحاء في ال ّ ـور  ،3"ذ إذ تصبح كثرة الصّ

دھـا وتكرارھـا ّ یة حركة الشخصیّة، لألمكنة عبئا مسرحیّا مرھقا لتعد ّ ّ من حر   وتحـد

د استعراض ال غیر، على المسرح ّ   . فیصبح تمثیلھا مجر

ا في مسرحیّة  للفضاء  معیّنةالكاتب أحمد بودشیشة معالم  یضعفال  )المخفر(أمّ

دة بمكانین مغلقین أحد ّ ّھا محد اني المخفرالمكاني ألن ّ ّوم والث ینقل دالالت و، ھما غرفة الن

ّوم فضاء مغلق تجري فیھ منطلقات ، الفضاء المكاني إلى ما تقوم بھ الشخصیّة فغرفة الن

ھا الدّ  ّ احة  كما ،األساسي لوقوعھ في قبضة الخفیرینافع الحدث كأن ّ یعكس الھدوء والر

وائب التي ال یحتمل قبولھا، واالطمئنان ّ ثا إذا شابتھ بعض الش ّ ّھ یصبح ملو وتكون سببا ، لكن

ل حماتھ التي كانت عامال مساعدا في وصولھ إلى ھذه  ّ لنتیجة غیر مرضیّة مثل تدخ

  .المعاناة
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وجة والبحث  ّ ا حمل الز ّ أمّ د للحیاة ألن ّ ولید فھو تجد ّ عن وسیلة توصلھا إلى عیّادة الت

بات وصراع بین المواقف المتناقضة ّ فلو لم یكن ذلك الختار الكاتب سببا آخر ، الحیاة تقل

  . كالمرض أو شبھھ

فات فردیّة لما فیھ  امغلق افضاء مكانی المخفر وبالمقابل یكون أیضا ال یعبّر عن تصرّ

مأنینة بل ھو رمز، من خفراء ّ قة والط ّ وھو تجسید ، یحمل نقیضین ظاھره ملجأ لألمن والث

  .وباطنھ معاناة وشقاء وھو تجسید لما ھو كائن، لما یجب أن یكون

ّ وتكون  عالقة الشخصیّات بھذین المكانین تصویریّة من جھة ووظیفیّة من جھة ثانیّة ألن

ّعبیـر ّي سلیم "فھ من الواقع إذعنھ یبیّن موق تركیز الكاتب على نقـل الواقـع والت كلّ عمل فن

ّ أن یعكس موقـف الكاتب من الحیـاة ّ أصبـح ھـذا العمـل عصیرا، وصادق العطـاء البد  وإال

ّكھ مات الن ّ ا لمقو ً عمفاقد ّ    .1"ة والط

ومفتوحا في جانب ، یظھر الفضاء المكاني مغلقا في جانبین )العقرب(وفي مسرحیّة 

ة زمنیة قصیرة، فالفضاء  ّ غم من قلة األحداث واستغراقھا للفعل الدرامي مد واحد على الرّ

ال الذین یعملون في الصحراء ة العمّ ّ ل مھجع قدیم فیھ أسر ّ وھو مكتظ ال ینقل ، المكاني األو

ال  ائر بینبلنا حیویّة أو حركیّة ھؤالء العمّ ّ ر الحوار الد ّ ال(قدر ما یصو  )رئیس العمّ

ّ ھذا المھجع ھو  )العامل الجدید(و )الطبّاخ(وبین ، من جھة )العامل الجدید(و بعد ذلك، كأن

ال لما یجري أمامھم في ھذا المسرح الضیّق      .صورة صادقة لشھادة ھؤالء العمّ

بفلسفة الواقع االجتماعي الذي أكثر التصاقا بالواقع و"المسرحیّةلذلك كانت ھذه و

قد االجتماعي في األساس، بل ھي أحد وسائل  ّ تخرج من خاللھ في أحد أسالیب التفكیر والن

ّ أن ف ،تعریّة اإلنسان وواقعھ لیسخر من الخطأ، ومادامت حیواتنا دائمة الحركة والتغیّر البد

     .2"تتغیّر مالمح ما تعكسھ

ّ و ا الفضاء المكاني المغلق الث ي أمّ ّ اني فھو المھجع المھجور الذي جرى فیھ تحد

موحات على جدار الواقع، للعقارب )العامل الجدید( ّ م اآلمال والط ّ فمثلما ، وھو یبیّن تحط

  فھذا المھجع لن ینجز ویبقى بمثابة وعود جوفاء ،ھیكل بال روح، سقط العامل شھید إرادتھ

  . بسطھاالكاتب وھي الفكرة التي أراد 
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حراءن یستعنفسھ یوفي اإلطار   تدلّ عادة ما  التي بفضاء مكاني مفتوح وھو الصّ

ّھا في المسرحیّة بحر مخیف  ،الرومنسیّة والمتعة على ّ أن یطرة علیھ وإال ّ یصعب السّ ممتد

كذلك في عالم ، فھذا المكان مثلما ھو بعید عن الحاضرة وال صلة بینھما، وال نھایة لھ

بات الوا ّ فالمسرح حیاة تقع اآلن، وبذلك "لذلك ،قع من أحالم وآمالاألفكار ال صلة بین متطل

ردیة إل   .1"ى یكون أو سیكون أو یمكن أن یكونفھو ینتقل بنا من كان السّ

یبقى الفضاء المكاني مغلقا في جلّ مسرحیّات أحمد بودشیشة مثلما ھو واضح في و

اب(مسرحیّة  ّ ّ جریدة رجل الغد )البو ، وھو فضاء ینفتح من حیث تجري األحداث في مقر

كانجھة واحدة  ارع والسّ ّ را في ، ھي اإلطاللة على الش ّ الجریدة  انفتاحلیعطي الكاتب تصو

حافة وا فات ، المجتمع وما ھو دورھا الحقیقيعلى لصّ ّ ّ أن تنقل الحقائق كالتصر إذ البد

اب والعراقیل التي یضعھا المسؤولون في أروقة اإلدارة مثل الحجّ  اإلداریة المشینة

لون النظ ّ فین الذین یمث ّ اس وبعض الموظ ّ المجتمع "إذا كانف، رة الواحدیّة في المجتمعوالحر

ّظرة    .2"نمت مكانھ أنواع أدبیّة أخرىانزوى وربّما ذبل وو ،بھت المسرحواحدي الن

لطة والمسؤولیّة اختار مسرحیّة و تدور  التي )المائدة(عنـد معالجـة الكاتب لقضیّة السّ

ل، وتتشخصیّاتھ یوحي بحقیقة ،فضاء مكاني مغلق أیضافي  أحداثھا ّ في المائدة التي  مث

ھاتھم وأجناسھم وثقافتھمتجمع كلّ أفراد األسرة بمختلف أعمار صورة  وھي، ھم وتوجّ

رة للمجتمع الكبی ّ   .ر في كیفیّة تسییر شؤون األمّةمصغ

ّروفي ذلك تفصیل ل وط التي یراھا نظرة كلّ واحد منھم لھذه المسؤولیة وما ھي الش

ر بفطرتھ وبدیھتھ ما یراه وترمالحكم و، في نفسھ العتالء ھذا المنصب ّ ك للمشاھد لیقر

ل وھلة ،مناسبا لذلك ّ ھایة التي تبدو مأساویّة ألو ّ غم من الن لكنھا تعید األحداث إلى ، على الرّ

فر حتى تترك ھامش الحركة للقارئ أو المشاھد في تقریر ما یراه مناسب   .ا لذلكنقطة الصّ

ّغییرو ّر الكاتب بضرورة الت اب المسرح شأنھ شأن الكثیر من كتّ ، بھذه المعالجة یبش

المسرحیّة عندھم تعتمد على إثارة القضیّة االجتماعیّة ومناقشتھا من "االجتماعي الذین تكون

م األحداث ّ بشیر بضرو، خالل تأز ّ ّغییر مع نھایة المسرحیّةثم الت   .3"رة الت
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 . 125ـ  السعید الورقي، تطور البناء الفني في أدب المسرح العربي المعاصر، ص  3



187 
 

ـوع  ،رسمھا الكاتب في ھذه المسرحیّات متقاربةیالتي ومادامت الفكرة  ّ ّ ھذا الن فإن

والجمــع بین الفكرة والعرض ، بوجھ عام أیسر من أدب المالحظة والعرض"من األدب

ـاب ّ ـة ، غیر میسـور إال لكبـار الكت ّ فھـم وحدھـم الذین یستطیعـون عالج الفكـرة مع دق

   .1"تصویر الشخصیّات تصویرا واقعیّا ومــع المحافظة على  المالحظـة

ّ بعید في مسرحیّات و بل(یبقى الفضاء المكاني المغلق متشابھا إلى حد ّ ّ الط  )دق

 إطار تجري فیھ األحداث األسریّةفھو ، )البیت الشریف(و)امرأة ورجالن(و)الوقف(و

ّظام العالئقي بین األفراد   .المتشابھة باختالف بسیط في الن

عود إلى (و )البئر المھجورة(و )اللصّ (الفضاء المكاني في مسرحیّات بینما  الصّ

قیفة ومنھ ما ھو مغلق من جھة ومفتوح من ، منھ ما ھو مغلق ینفتح على فضاء مفتوح )السّ

ارع یجري ) اللصّ (جھة ثانیة، ففي مسرحیّة  ّ الحدث في فضاء مكاني مغلق ینفتح على الش

ّق ، أو المدینة ان الحال ّ ل ھمزة الوصل بین الفكرتین ، لما لھ من تأثیروھو دك ّ فھو الذي یمث

تین ّ ا )كمال(سلوك الشابّ ، المتضاد یخ ، الذي كان لصّ ّ ّوة(والش لھ   )عال ّ كبیر الحيّ وممث

ّق  ّوفیق بینھما)محفوظ (فبقدر ما كان الحال ل المنفتحة على ، یحاول الت ّ انھ نقطة التحو ّ كان دك

یعرف عن خصوصیّاتھم و، إذ یأتمنھ جمیع أبناء الحيّ ، اسالمجتمع ألنھ حامل أسرار النّ 

ارع وعلى ھذا الحيّ من المدینة االنفتاح على  ،الشيء الكثیر ّ ل إطاللتھ على الش ّ كما تمث

والذي ، وبقي الذي یرتكب جرما مجرما إلى األبد، فإذا لم یحدث ذلك داخل المجتمع، اآلخر

ّرف شریفا إلى األبد لما كانت  لةیوصف بالش ّ ّ من سنن و ،العالقات االجتماعیة متحو ألن

لة، فمثلما تكون الشخصیّة داخل المسرحیّة  ّ یّة المتحو ّ دافع في الخلق ھذه النظرة الضد ّ الت

لة من موقف إلى آخر ّ ومھما استطاع الكاتب أن "یناقضھا كذلك الواقع االجتماعي ،متحو

ّھا ستظل دوما رھینة إطار مكاني  د مسبقایرى شخصیّاتھ إال أن ّ ّل بدوره  األمر الذي، حد یقل

ینامیّة   ّ   .2"والدرامیّة معامن الد

ل، لقد كان ذلك دافعا للشخصیّة أن ترتبط بالفضاء المكاني المغلق والمفتوح ّ    لتتحو

  .من صفة إلى أخرى، أو من حالة إلى أخرى

                                                
 . 139ـ  ھند قواص، المدخل إلى المسرح العربي، ص  1
  . 41ـ مخلوف عامر، الروایة و التحوالت في الجزائر، ص  2
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 )الشابّ (حیث توضع شخصیّة  ،)البئر المھجورة(الشيء نفسھ في مسرحیّة ویالحظ 

اخلي ف ،بین موقفین ّ راع الد ّ مرحلة االنتقال من موقف إلى آخر عن طریق الصّ تتم

 )البئر المھجورة(الفضاء المفتوح في مسرحیّة ف ،الذي یوجدھا الكاتب فیھ ،والخارجي

 )الشابّ (یكون من داخل المسرحیّة بمثابة حلم یراه ل )اللصّ (یختلف عنھ في مسرحیّة 

ّھا في الواقع اخلي الذي سوف یحدث  أو بمثابة، وتجري أحداثھ كأن ّ فجیر الد ّ تعبیر عن الت

رة لت، للشخصیّة لتنتقل من مرحلة كامنة إلى مرحلة متفجّ ّ في استغالل طاقتھ في خدمة  تمث

  .من الخارج)اللصّ (نما یكون في مسرحیّةبی، رتباط بماضیھ ناظرا إلى المستقبلاألرض واال

عود إلى السقیفة(ك في مسرحیّة بخالف ذلو لھا من  یكون) الصّ ّ ّخوص وتنق سیر الش

د (فشخصیّة ، األسفل إلى األعلى لمعرفة العالقة بین المكانین ّ  لھا عالقة )الثانيالمتشر

ھ یوحي بالقبح والقذارة والمعاناة ،بالمكان األسفل ّ الوضاعة في درجات  عنوھو تعبیر ، ألن

ّم االجتماعي لمثل ھذهال یظھر التعبیر جلیّا في وصف المكانین وتناقضھما في كما  ،الفئة سل

ل(كالم  ّ د األو ّ شمس إلى السقیفة، إلى ال، لقد جئت كي تصعد معي إلى أعلى" :)المتشر

حب الدافئ ،المنعشة إلى الھواء النقيّ  ّظیف، الرّ   .1"إلى المأوى الن

اني یترك و ّ ل والث ّ ناقض بین الفضاء المكاني األو ّ القارئ أو المشاھد یشعر ھذا الت

كما یوحي بمعادل موضوعي في شخصیّة المسرحیّة المعبّرة عن ، ویرتبط بھبالمكان 

اني(انھزامیّة  ّ د الث خ انھزامیتھا وعدم مواجھة ھذه الفئة المشاكل، )المتشرّ ا یرسّ . ممّ

ل(بالمقابل تعبّر عن ثورة في روح و ّ د األو كان  لذلك ،على واقع القھر والظلم )المتشرّ

ومنھ جمود الفكر وعدم بذل الجھد ، الفضاء المكاني المغلق موحیا بالعجز وقصور الحركة

ات ّ اني(تعبیر وھو ما یوحي ، لتحقیق الذ ّ د الث ّي مرتاح ف")المتشرّ ّي قانع إن ي ھذا المكان، إن

  .2"بمأواي

احة والعیشة الھانئةو ّ ا الفضاء المكاني المفتوح فیوحي بالر إلى األفق وتعبیر  وفیھ امتداد، أمّ

ّ  لذا ،عن شوق الحیاة را في المناخ المسریعد ّ  حي وحركیّة المسرحیةالفضاء المكاني مؤث

راع   .وكذلك في تكوین الشخصیّة وعالقتھا بمجریات الصّ

                                                
 .56ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة الصعود إلى السقیفة، ص  1
 . 58، صنفسھـ  المصدر   2
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ماني ـ  2 ّ ة بالفضاء الز ّ    :عالقة الشخصی

ام بین ّ من في قدرة االنسجام الت ّ د عالقة اإلنسان بالز ّ ا ال التي یقوم بھاألفع ھ وبینتتحد

ّقفي اإلطار المكاني الخاص بھا و یختلف بمدى إحساس اإلنسان بھ وإدراكھ لھ، و"تتعل

ا یجعلھ محلّ جدل في  ،1"ر ومن محیط اجتماعي وطبیعي آلخرإدراكھ من إنسان آلخ ممّ

دة للزمن ّ ّعامل مع الوقائع في استغراقیّة محد في  تخیّلةواقعة في أفعال وحركة أو م، كیفیّة الت

ّصلكـلّ ذلك و، طموحاتأحالم وآمال و اء زمني بالشخصیّـة وبما تقـوم بھ في فض یت

من وجود مستقلّ "لیسمرتبـط بفضاء مكاني إذ  ّ   .2"فھو مرتبط بالمكان ارتباطا وثیقاللز

من تتراءى لھ مفارقة عجیبة ّ ّ المتتبّع لحركة الز من یسیر ، إن ّ ّ الز ّ أن فاإلنسان یظن

ّ الواقع اإلیھامي عكس ذلك، إذ اإلنسان ھو المتغیّر ، طة معیّنةإلى أن یصل إلى نق ّ أن إال

ّ كھال فشی من في و ،ویأتي من بعده خلق آخر، خا وھكذافبعد ما یولد یصبح شابّا ثم ّ كذلك الز

ّف المسرحیّة یخیّل إلى القارئ أو المشاھد أنّ  ة بینما ھو متوق ّ في  فھو، حركتھ مستمر

م على الكات"الدراما ّ ةیحت وأن یجعل  ،ب المسرحي أن یعالج الماضي والمستقبل بطریقة خاصّ

د في س ّ في الزمن الحاضر وتتجسّ لوك الشخصیّات أثناء فترة األزمنة جمیعا تصب

    .3"العرض

ّق بطبیعتھا فیما لھ صلة  ئیسیّة في الحكایة تستعیر أحسن من غیرھا ما یتعل ّ ّ الشخصیّة الر إن

  .4وبوجھ خاصّ ما تقوم بھ من دور، لالمستقب ما یشیر إلى، بالماضي المعلن

ّم معرفة زمن تألیف العمل المسرحي أو استنتاجھ من و من تحت ّ اللة على الز ّ ھذه الد

اریخي الطبیعي ّ وزمن ما تستحضره الشخصیّة ، العمل وزمن وقوع األحداث في سیاقھا الت

  .من دالالت و عالمات زمنیّة

  

  

  
                                                

 . 83ـ  عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، ص  1
ار، فن الكتابة، تقنیات الوصف، ص  2  . 269ـ  عبد هللا خمّ
  . 23ـ  سمیر سرحان، دراسات في األدب المسرحي، ص  3
                      .Gérard Genette, Figures 3, Editions Seuil; Paris,1972,Page106: ـ ینظر  4
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  : زمن الخلق ـ  1
ّور"الخلقالمقصود بزمن  ّ ، الزمن الذي أخرج فیھ المبدع عملھ إلى الن والشكّ أن

ا لتنزیل ھذا العمل ّ من ضروریّة جد ّ اریخي واالجتماعي معرفة ھذا الز ّ   .1"في سیاقھ الت

ا كتبھ في زمن آخر وھو ما ، لذلك كانت دالالت ما یكتبھ األدیب في زمن معیّن تختلف عمّ

رف الذي یحیط باألدیب ّ فعندما یكتب مسرحیّتھ لیال عكس ما یكتبھا نھارا         ،یسمّى بالظ

لموعندما یكتبھا زمن الحرب بخالف كتابتھا زمن ا ا یترك القارئ یُعنى، لسّ بإعادة فتح "ممّ

ّتھالنصّ على م ّخیلیة رجعیا   .2"الواقعیّة والت

ة للفكرة المطروحة یساعد في  ھات العامّ ّوجّ ّ العالقة بین زمن الخلق والت عملیّة إن

  .ولقراءة النصّ أكثر موضوعیّة، لفھم أكثر وضوحا، إسقاط ذلك على أرضیّة الواقع

ھا تفتقر افتقارا  –أخصّ ھنا المسرح و –األعمال األدبیّة الجزائریّة في أكثر "المالحظو ّ أن

ا یرمي الكاتب في صحراء اإلھالة، یخبط تارة خبط عشواء ،یكاد یكون كلیّا إلى ذلك   ممّ

ّ وقدوتارة ی نقیب، وال یكاد یصل إلى معلومة إال ّ ّ علیھ الت استنفد الجھد  ضنیھ البحث ویشق

  .3"والوقت و المؤونة

 ل أحمد بودشیشة المسرحیّةبعض أعمافي إشارة إلى زمن الخلق لذلك ال یوجد 

ّف فیھا ھذه األعمال حتى یمكن التعرّ  ّ من معرفة الفترة التي أل ف على الواقع وعلیھ البد

ّظر إلى المضامین التي عالجھو ،ات واألھدافوالغای ا فھي ال تخرج عن إطار المجتمع بالن

بذلك و ،اع نوازع الخیر والشرّ في نفوسھماألسرة في تركیبتھا وعالقات أفرادھا وصرو

ّضح ال بعھنھج الذیت ّ قریب إذا ربطناه ضبط زمن الخلق و إذ یمكن، ي ات ّ لو من باب الت

  .بمنطلقین اثنین

باب أوالھما ّ ّف جلّ ھذه المسرحیّات في مرحلة الش ّ الكاتب أل ّ الفترة  وثانیھما، أن أن

ورات ، التي وجد فیھا كشابّ ھي فترة السبعینیّات وبدایة الثمانینیّات ّ وھي فترة الث

ریة وري واألفكار التحرّ ّ ّ الث فكان لزاما أن یكون مفعما بھذه الحیویّة وھذا ، االجتماعیّة والمد

ّعبیر عن ھذه المضامین اع إلىاالندف   .الت
                                                

  . 145ـ  عز الدین جالوجي، النص المسرحي في األدب الجزائري، دراسة نقدیة، ص  1
 . 18ـ  سلیمان حسین، الطریق إلى النص، ص  2
 . 145صـ  عز الدین جالوجي، النص المسرحي في األدب الجزائري،   3



191 
 

 ّ الحقبة تدعو إلى شيء من األفكار التي كانت تسود الجامعة الجزائریّة في ھذه وألن

ر  راع بین القدیم والجدیدالتحرّ ّ الطبل(ذلك ما ھو باد في مسرحیّات و، واالنطالق والصّ ) دق

ا"انطالقا) الوقف(و ّ ئفة إلى العقول الطفیلیّة من المجتمع في قضایاه الحمیمیّة إلى المدینة الز

ّ معاناة أحمد بود   .1"شیشة لترسم مالمح رؤیة مستقبلیّةتمتد

مثل مسرحیّات  طن مع اإلدارة ومراكز صنع القرارمعاناة الموا ویضاف إلى ذلك

م )المخفر(و)المغص(و)البّواب( ّ لھ آمال وطموحات یسعى ، إلى التطلع إلى بناء مجتمع متقد

  . )یاقوت والخفاش(و )العقرب(إلى تحقیقھا مثل مسرحیّات 

بعملیة إسقاط المسرحیّات على الواقع الحیاتي الذي عاشھ الكاتب في ھذه الفترة و

ّف فیھ جلّ مسرحیّاتھ خم الذي كان، وأل ّ ّطابق بین مضامینھا وبین الز یحیاه المجتمع  یبدو الت

ھ في مرحلة مخاض ترید أن تسفر عن والدة جدیدة، الجزائري في ھذه الفترة ّ   .كأن

ـاقد و ّ صـھا بنفسھ في حوار لھ مع الن ّ المنطلق األساسي لكتابات أحمد بودشیشة یلخ

من خالل تركیزي على أفراد األسرة یمكن أن أنفذ إلى معرفة ": إذ یقول ،خمیسي زغداني

ة التي أبني علیھا رؤیتي الذي أعیش فیھ وأكتب عنھ و مجتمعحقیقة ال لھ، فاألسرة ھي الذرّ

مز لقضیّة ماللمجتمع، وقد تتّ  ّ ّف عند  ،خذ األسرة شكل الر ّ كتاباتي عن األسرة لم تتوق كما أن

ابقة بل یمتد     .2"ذلكإلى جلّ أعمالي المسرحیّة ك مجموعتي السّ

ّ زمن الخلق في مسرحیّات أحمد بودشیشة بصدق عن المشكلة االجتماعیّة   یعبّر إن

ة حیث لم تشغل الكاتب فقط بلالتي عاشتھا المجتمعات العربیّة بصفة عا شغلت غالبیة "مّ

ّ ھذه المشكلة بعینھا لتعتبر  اب المسرح العربي على اختالف مواقعھم و أسالیبھم، بل إن ّ كت

انیة عموماالحرب العالمیّ  األساس في برنامج عمل المسرحیّین العرب بعد ّ    .3"ة الث

ا او زمن الخلق في نھایة كلّ مسرحیّة  لبعض اآلخر من مسرحیّاتھ فقد ذكرأمّ

قیفة(ومسرحیتا  1975كتبھا سنة  )البیت الشریف(فمسرحیّة  عود إلى السّ امرأة (و)الصّ

  .1978فقد أشار إلى سنة كتابتھما وھي  )ورجالن
                                                

 . 5ص، )تقدیم خمیسي زغداني( ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المخفر،  1
، اتحاد الكتاب العرب دمشق 189ـ خمیسي زغداني، أضواء على المسرح العربي في الجزائر، الموقف األدبي، العدد   2

 .69، ص1987
 .15ـ عبد هللا أبو ھیف، المسرح العربي المعاصر، قضایا و رؤى و تجارب، ص  3
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ّ ھذه الفترة شأنھا شأن األوضاع التي  عنھا في مسرحیّاتھ المذكورة سابقا  یعبّرإن

بالفترة التي عاشھا المجتمع الجزائري في  ةوحیم ھي مثلما، وھي متقاربة في مضامینھا

ّى لو كان ذلك على حساب  ،ذلك الوقت ھ یعتبر نفسھ صاحب قضیّة یولیھا اھتمامھ حت ّ ألن

ّ ، ھالشخصیّة مثلما ذكر بنفس لى عرض قضیّة في الغالب ع"تقوممسرحیّة القضیّة وألن

م ّ ّف إلى قمّة التأز ّى ینتھي من خالل المناقشة إلى ضرورة ، اجتماعیّة یسیر بھا المؤل حت

ّخاذ موقف إلى جانب ا    .1"لتغیّر االجتماعي نحو حیاة أفضلات

ا مسرحیتا  غم من قربھما من المسرحیّات  ،)البئر المھجورة(و)اللصّ (أمّ فعلى الرّ

ابقة أي في سنتي  ّھما تعایشان المرحلة نفسھا 1984و  1980السّ وتعبّران عن مسرح ، فإن

ّ والدة مسرح بودشیشة أراد أن یكون في مرحلة اجتماعیّة  ،القضیّة انتقالیّة بین رواسب كأن

ر ّجدید والتحرّ عوة إلى الت ّ اآلفات دون إغفال للقیم واألصالة التي تسم  من الماضي والد

  .تمعاتشخصیّة المجتمع  وتمیّزه عن باقي المج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 125ـ  السعید الورقي، تطور البناء الفني في أدب المسرح العربي المعاصر،  ص  1
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  : الزمن الخارجي ـ  2
ّ ما یجري من أحداث یرتبط بفضاء زمني  ل محاكاة للواقع فإن ّ ما دامت المسرحیّة تمث

ھ  ّ ّع حدوثھ في الحاضر ألن زمن "فھوینتھي بنھایتھا لذلك األحداث و مع یبدأیشاھد أو یتوق

عبّر عن الزمن على شكل ی، الدرامیّةحدوث الوقائع واألحداث وتسلسلھا في تركیب الحركة 

من  وھذا ،1"وفي ارتباط بالبیئة المكانیّةالحقیقي فنیّا  ّ ّوع من الز أو  طبیعيّ ال زمنھو الالن

  .زمن الحاضر باعتباره تاریخيّ ال

ا كان األمر كذلكو االلتزامات التي یفرضھا الجمھور المشاھد على "من أبرزف ،لمّ

ده ، كاتب المسرحیّة ّ ھ یحد ّ من الذي تستغرقھ ، بزمن معلومأن ّ فال یجوز أن یطول الز

جین وأبدانھمالمسرحیّة حتى ال    .2"ترھق أذھان المتفرّ

م  ّ دة تقترب من أحداث مسرحیّات وتقد ّ الكاتب أحمد بودشیشة في فضاءات زمنیّة محد

مان الكالسیكیّة المعروفة ّ ر التدریجي منھا، وحدة الز ھ  ،ومن جانب آخر یحاول التحرّ ّ ألن

ر، یولي الفكرة والموضوع أھمیّة على البناء الدرامي ّ ا یؤث مثلما یعبّر على الشخصیّات  ممّ

ّ ":عن ذلك بنفسھ ّ إن أنا صاحب قضیّة ویكفیني أن تحمل شخصیّاتي فكري وبقدرة تبلیغیّة، ثم

نا ذا ربما وجدالفكرة عندي ھي التي تخلق الشخصیّة وال أخلق الشخصیّة لتحمل الفكرة و لھ

  .3"شخصیّاتي متباینة

ّعبة(ففي مسرحیة  یعبّر الكاتب مباشرة عن زمن وقوع أحداث المسرحیّة وھو  )الل

، وھي فترة أراد لھا الكاتب في العمل المسرحي أن تظھر من مضمون المسرحیّة 1973عام 

مني الذي یلتقي فیھ  ّ معیّن  یعبّر عن موقف )المھدي(ـ ب )قمیر(و )مبروك(فالعامل الز

ّرابومنتصف ا ،تشف في نھایة المسرحیّةیك ّھار في دعوتھ إلى الغداء وبعض الش وفي  لن

من  ومن المظاھر ،ت بباقي شخوص المسرحیّةالیوم الموالي تجري االتصاال ّ الة على الز ّ الد

یكور الذي الخارجي  ّ باستظھر الد ّ ة في المعطف الذي  ،بھ المقھى والوجاھة في الل وبخاصّ

ال على تلك الحقبة و، )قمیر(ترتدیھ  ّ ّحف المزیّنة للجدران ونوع األثاث الد   .في الت

                                                
 .105ـ  عبد الكریم جدري، التقنیة المسرحیة، ص  1

 . 48ـ  محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي و ألدب المقارن،  ص  2
 . 69ـ خمیسي زغداني، أضواء على المسرح العربي في الجزائر،  ص  3
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م على جدار ما قام بوضعھ من أحداث خالل الكاتبلقد ترك  ّ مان تتحط ّ زمن معیّن  وحدة الز

ج ّ المتفرّ ّي في أيّ مكان لدیھ االستعداد على أن یتقبّل مش"ألن وعلى   وزماناھدة أيّ عمل فن

مان غی ّ ّ وحدة الز ّ یلتزم بھا رھذا فإن    .1"موضوعیّة ویجب أال

العزاء الوحید في تحطیم ھذه الوحدة التي أصبحت تعیق المبدع عن بنائھ الدرامي و

ّف كتابة مسرحیّ "مع األفكار التي یعبّر عنھا ھوبناء یتوافق  بھا  تھ سواء التزمأن یتقن المؤل

   .2"أم لم یلتزم

من الخارجي للمسرحیّة حسب  )المغص(في مسرحیّة أخرى بعنوان و ّ یمكن تحدید الز

  لیال بدأتفي أربعة فصول  ختزلحیث ت، وحسب تتابع األحداث بیومین، اتبذكره الكیما 

امنة  ّ اعة الث متد إلى منتصف لت ،الكثیرة والمرھقة )ةزوجال(أسئلة بدأ تفبعد عودتھ على السّ

یل ّ ّوم مع ابنتھا تخلد بعدھا ،الل ّوم ویشعل مصباح  ینزوي ھوو، إلى الن في ركن غرفة الن

ا یدور فیھ حوار بینھ ، ویبدأ في تكملة أحداث مسرحیّتھ ،المكتب ویبقى زمن األحداث مستمرّ

ھایة التي وضعھا ّ   .و بین شخصیّتي مسرحیّتھ حول الن

د یصباح الغد وفي     ّ من حد ّ ّف(بیوم جمعة یوم عطلة الز ة  )المؤل الستغاللھ في تتمّ

ّ مش، عملھ األدبي ّ أن تقاسم أعباء رعایة ابنتھما، وتبدأ ب اكل زوجتھ ال تنتھي حیث تلزمھإال

دون أن  )مدیر المسرح(تنتھي أحداث مسرحیّتھ في مكتب وفي فتح المشاكل القدیمة الجدیدة 

د زمنا لذلك ّ احة ھذا، یحد ّ ھ حتما غیر یوم الر ّ   .لكن

دھا في الحوار بین مختلف الشخصیّات یذكرھا الكاتب ویاألحداث التي تتناسب و   جسّ

مني ّ یتضمّن مفھوم "في ارتباطھ بتعاقب األحداث إذ  مع ما یستطیع أن ینسبھ إلى العامل الز

من إلى جانب ترتیب تعاقب األحداث تزامنھا ّ تھا الز ّ   .3"أي حدوثھا في زمن واحد ومد

ا في مسرحیّة  بیعي بیوم واحد ةمسرحیّ الفیضبط زمن أحداث  )فاشیاقوت والخ(أمّ ّ یبدأ ، الط

وقتھا تنطلق األحداث إذ یذھب  ،)زعرة(وأختھا  )یاقوت(صباحا یجري فیھ الحوار بین 

عید(   الغداء إلى الحقــل )فاتح(ویأخذ  )یاقوت(إلى الحقل حتى وقت الغداء وتمرض  )السّ

عید و ،)الجایح(وفي طریقھ یالحظ  أن  على العودة باكرا في انتظار ما یحدث إلىیُجبر السّ

                                                
 . 96ـ  عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ص  1
 . 96ـ  المرجع نفسھ، ص  2
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عید(ویدور بینھما الحوار المعروف لیفاجئــھ  )یاقوت(إلى  )الجایح(یأتـي  ده  )السّ ّ ویھد

حیل في صمت ویخیّره   .بین أمرین القتل والحرق أو الرّ

على إطارھا  المسرحیّة حافظفت، ألحداث مع تقسیم الكاتب للفصولھذه ا تناسبت كما

من ّ   :)نزیھة(حیث یذكر بدایتھا وھي صباحا و ینھیھا على لسان ، ي الخارجيالز

  .1"إنھ قادم إلى ھنا یا أمّي، لحقلأبي عاد من ا" 

  .2"عادتھ العودة في مثل ھذا الوقت لیس من: "و في قول زعرة

ُ المسرح ،مثل ذلك ترتیبا لألحداث لم تخرج عن إطارهوی وایة شأن یّة في ذلك شأن الرّ

ّب األحداث  یعتبر"إذ وایة كالرقم المتسلسل للكتاب یرت ّ من في الر ّ ّ الز وایة أن ّ المھتمّون بالر

ُ األوراق ّب الرقم دنا، كما یرت ّ نا جر ّ وایة من الزمن فماذا یحدث ؟ فلو فرضنا أن ّ ّ  ،3"الر كما أن

ّف بدایة من إحصاء تقسیماتھ من في النصّ یتأل ّ تبعا لتغیّرات الوضعیّة في زمن ، تحلیل الز

  .4لحكایةا

ربط األحداث بعمر یالجھد في معرفة وقت أحداث المسرحیّة حینما  روفّ یھو ما و   

ة االنتقال من األكواخ إلى  ،شرین عاما، فھو في وقت االستقاللذي الع )فاتح( وبخاصّ

ّحین فیما یسمّى بالقرى االشتراكیّة ،المساكن الجدیدة ع في ھذه الفترة على الفال ّ   التي توز

راعیة ّ ورة الز ّ ّث عن حقبة زمنیة بعینھا ،في عھد الث   .لذلك فالكاتب یتحد

من الخارجي إذ أكثر واقعیّة في عال )المخفر(في مسرحیّة ویكون  ّ قة الشخصیّة بالز

من أحسن ارتباط وھما معاناة زوجتھ لیال من ، ختار فكرتین مناسبتین للحدثی ّ ترتبطان بالز

ّحقیق لینجلي ستار المسرحیّة آالم المخاض، وذھابھ إلى المخ فر وتناوب الخفیرین علیھ بالت

م وبراءتھ وعودتھ مع أسرتھ إلى البیت، في قالب من الكومیدیا  ّ قریر المقد ّ في الصباح عن الت

وداء التي تبدو حزینة من جھة وساخرة من جھة ثانیّة   .السّ

رورة من بدایة الو من الخارجي في ھذه المسرحیّة معروف بالضّ ّ حوار في مثل الز

  :  )طاطا(قول 

                                                
 . 76ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت و الخفاش، ص 1
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          .Gérard Genette, Figures 3, Editions Seuil; Paris,1972,Page81: ـ  ینظر  4



196 
 

ّھا ترید أن تزحزحھا " ّق الخزانة ألن عن مكانھا لم تعد كذلك، لقد صارت لبؤة ترید أن تتسل

یل البھیم في ّ ثم تسیر األحداث مناسبة الوقت المخصّص إلیجاد وسیلة لنقل  ،1"ھذا الل

وجة ّ ّحقیـــق ،الز رئیس المخفر وبوصول ، بین الخفیرینالذي دار بینھ و وكذلك في الت

ّحقیق تنتھي المسرحیّة ّ دوامھ عادة یكون صباحا ،واستكمال الت   .ألن

ّف  في ذلك الكاتب شأنو ة "شأن أيّ مؤل ّ ّ فیھا حد یلجأ في المسرحیّات التي تشتد

ّعور واالقتراب بالمسرحیّة شیئا ما  ّعور بالمأساة إلى تخفیف ھذا الش ّر ویزید فیھا الش التوت

ّف فیھا المآسي و یتبلوإلى طبیعة الحیاة الت   .2"ر زمانھا كما یحدث في المسرحیّةي ال تتكث

ا مسرحیّات بل(و)العقرب(أمّ ّ ّ الط اب(و)الوقف(و )دق ّ فھي مسرحیّات  ،)المائدة(و)البو

د الكاتب زمقصیرة  ّ بل یمكن أن تكون أحداثھا قد ، نھا الخارجيذات فصل واحد ال یحد

ّ فكرة كلّ واحد، زمن الحقجرت في زمن مضى أو یمكن أن تجري في  ة منھا بسیطة وألن

ّة األحداث اقصیر یكون زمنھا   .یظھر من قصر الحوار وقل

قةالقضایا االجتماعیّة  ولعلّ  ّ اس الیومیّة ھي التي  المتعل ّ من تبحیاة الن ّ فقدھا حركیّة الز

منیو، الخارجي ّ عوبة بمكان تحدید عالمات معیّنة للز ّ ما یمكن اإل ،صبح من الصّ شارة إال

قدیم إذ یشیر إلى وقت المساء )العقرب(فعل الكاتب مع مسرحیّة یإلیھ مثلما  ّ وفي  في الت

مری )المائدة(مسرحیّة  من فضفاض  ،جتمع أفراد األسرة لألكل والسّ ّ ا فیما عدا ذلك فالز أمّ

 تمراریّة الحدث في ذھن القارئ أوواستغراقھ یدلّ على اس، لیس لھ ابتداء ولیس لھ انتھاء

یمومة حیین القضایا المعالجةلمشاھد بغیة تا ّ   .لتكتسب طابع الحیاة والد

ّل صعوبة  لھا صلةبالمقابل ما دامت و ّھا تشك ّكثیف فإن بالمسرح الذي یعتمد على الت

ھا نقل لما في ،في تحدید األحداث ّ عوبة في ألن كون "الواقع بصورة مشابھة تكمن ھذه الصّ

من في النصّ تبدو  ّ ة وغعالمات الز   .3"امضة أحیاناعامّ

ا في مسرحیّة  من كما یلي )اللصّ (أمّ ّ د الكاتب الز ّ في زمننا المعاصرـ الوقت (": فیحد

ھ یعبّر عن بقاء نظرة ، 4")یوم األحد صباحا ّ ة أن لإلشارة إلى استمراریّة ھذا الفعل وبخاصّ

                                                
 . 89ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المخفر، ص  1
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یخ  ّ لة في الش ّ ّوة(المجتمع الممث ّ  )عال إشارتھ إلى و ،وبتھالذي أعلن ت )كمال(مالصقة للشاب

اس من األعمال ّ غ فیھ الن ویتلھّون بمالحظة بعضھم ، الوقت توحي بیوم العطلة الذي یتفرّ

  .فیصبح اإلنسان مكشوفا أمام غیره، البعض

من الخارجي مناسب، المسرحیّة قصیرةوإذا كانت ھذه  ّ تماما لما جرى من  اوالز

ّ عرضھالھا  تقبّالمالقارئ ما یدع ذلك ف ،أحداث ّ الشخصیّة ، قراءة ومشاھدة إذا تم كما أن

مني  األحـداث ال معالمسرحیّة في حركتھا  ّ ّھاتخرج عن ھذا اإلطار الز   .متوافقة معھ ألن

قیفة(وفي مسرحیّة  عود إلى السّ من )الصّ ّ د الكاتب الز ّ بل ھو زمن إیحائي إذ ، ال یحد

روب الشخصیّة من الماضي ظھرھا ھھذه اإلیحائیة یُ و ،یدلّ على الحاضر أو االستمراریّة

ّعیس المؤلم ّع إلى المستقبل المشرق، الت ا في  ىنیُع لذا، والتطل الكاتب بأشیاء أعظم ممّ

ل ،الماضي كأحداث تاریخیة ّ ھا على المجتمع ممث ّ ّ ما في الحاضر أكثر خطرا وأشد ة في ألن

بقي ّ لم االجتماعي والط ّ م ا یأتي كما، الظ ّ من الماضي غیر منظ ّ ّھ وال قریبلز لحظة  ألن

شة في واقع الحیاةمترامیة األطراف مش ّ ّ ت ،و اإلشارة إلى المستقبل على ذلك من  ي فیھغط

ّع  ل(خالل تطل ّ د األو ّ   . وطموحھ )المتشر

من الخارجي في العدید من مسرحیّاتھ یكتسب ّ ّ عدم تحدید الكاتب للز ّعمیم   ھاإن طابع الت

ّجرید على الفعل الدرامي ال یذكر  )البیت الشریف(و )امرأة ورجالن(رحیتي ففي مس، والت

من الذي تدور فیھ أحداث عملھ المسرحي ّ ھا عنایتھ تجاه ، أدنى إشارة إلى الز موجّ

راع ل في یده إلى معان عمیقة نابضة بالصّ ّ كاشفة عن المضمون ، الشخصیّات التي تتحو

ّعبیر عنھالفك ل تجرید الكاتب و ،ري الذي یطمح إلى الت ّ من إلى وسیلة  وتعمیمھبھ یتحو ّ للز

ّق بكل المعاني التي یشترك فیھا جمیع  لیُكسب مسرحیّتھ طابعا إنسانیّاو ،لتجاوز الواقع یتدف

اس ّ من، الن ّ ّ خاص مرتبط بھذا الز   .ویتعایشون فیما بینھم وفق نظام عالئقي

من دور في المسرحیّةوم ّ م أحداثھا وف"ا دام للز ّ باط الذي ینظ ّ لسلة ھو الر التي تربط السّ

شة مضطربة ال یمكن فھمھابین حلقاتھا ومن دونھ تصبح األحدا ّ ّھ ال یظھر  ،1"ث مشو ألن

ّصل بالشخصیّات وما ، متسلسال تسلسال تاریخیّا طبیعیّا بل یُرى من تناوب األحداث ما یت

  .یھدف الكاتب لتحقیقھ من مضمون فكري
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من في مسرح    ّ ّعبیر عن الز إذ لم یكتف  )البئر المھجورة(یّة لقد غیّر الكاتب طبیعة الت

ائر بین یبل ، الّ علیھالد بالحاضر ّ ّح و )الشابّ (ستحضره في الحوار الد  )أخیھ(و )والده(الفال

یین ّ رحیّة من خالل عالقتھ ستحضر الماضي في لوحة تاریخیّة ترویھا أحداث المسیو ،المتوف

ھ  حیل والمغادرةودبأمّ ّوحة ا ،عوتھا لھ بعدم الرّ لفنیّة التي ترسم مشھدا تاریخیّا في وفي الل

ر من ویربط الماضي بالحاضر على الكاتب یختزل  وجنوده أبناء القریة كیفیّة قتل المعمّ ّ الز

ا ،شكـل صور مستحضـرة في وقتھا ال عن طریق تتـابع زمني معروف ضفى على ی ممّ

غم من وجود بعض ّ القارئ والمشاھد على الرّ ّعمیم المسرحیّة بعدا جمالیّا یشد ّجرید و الت الت

  . بھ غالبیّة مسرحیّاتھ سمتتّ ي الذ
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اخلي ـ  3 ّ من الد ّ   : الز
بیعي ال یتقیّد  ّ من في العمل المسرحي فقط برتیب األحداث حسب تسلسلھا الط ّ الز

بل یخرج إلى استحضار أفعال زمنیّة مختلفة ال ، ووفق ما تقوم بھ الشخصیّة من أفعال

اھا الحقیقي ّ ي مؤد ّ فتارة یكون الماضي حاضرا في النصّ وأخرى یكون المستقبل ، تؤد

وحسب طبیعة الشخصیّة المرسومة والحدث ، لحاضرا واقعیّا أو متخیّال حسب مقتضى الحا

  . المراد توظیفھ في موقف من المواقف الدرامیة

من الداخلي  ّ من المرتبط بالشخصیّة المحوریّة في استحضار "ھولذلك كان الز ّ الز

من الماضي المستحضر أو بمثابة ومضة خلفیة أو عودة سریعة ّ وكذلك معایشة ، ذاكرتھا للز

  .1"ق الحلم أو الواقعل آنیا عن طریالمستقب

ي الشخصیّة المحوریة عمال و ّ ّى تؤد ر آمالھا وطموحاتھا ، نفسيّ  تأثیر فیھحت ّ وتصو

ّ أن یرتبط ذلك بدورة زمنیّة دافعة، منھا ما یرتبط بالماضي ومنھا ما یرتبط بالحاضر            البد

بھا إذو ال یكاد یراھا القارئ لتداخلھاوالمستقبل ثم تتداخل ھذه األزمنة حتى  ّ ال یخلو "تشع

من الحاضعمل أدبي إطالقا من زمن ماض مستحضر ومن ز ّ   .2"من مستقبلي یعاضدان الز

ّعبة(ففي مسرحیّة  اخلي  )الل ّ من الد ّ لھ صلة بالشخصیّة المحوریّة  مع مایتناسب الز

  :یشیر بقولھفعن الماضي الذي عاشاه معا  )المھدي(حینما یعبّر لصدیقھ  )مبروك(شخصیّة 

من یا صدیقي"  ّ ّغییر، إنھ عامل الز كان قذالي البارحة فقط ، حتى أنت لم تنج من ھذا الت

امس ّ یل الد ّ ّة على الماضي) البارحة(فالعالمة الزمنیة  ،3"أسود كالل ھ یقصد بھا ، دال ّ ولكن

باب ّ   وفیھا إشارة إلى األوضاع التي عاشھا في الجزائر، الماضي البعید أي مرحلة الش

كذلك فیما دار یظھر استحضار ھذا الماضي و، ھروبھ إلى فرنسا بعد مقتل زوجتھ ومنھا

  ؟منذ متى لم تلق أبي: قمیر" :)المھدي(و )قمیر(بین 

ر أبوك في منذ زمن طویل، قبل أن تأتي أنت إلى ھذا العالم، ب: المھدي ّ ل قبل أن یفك

واج ّ   .4"الز
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لب من الحسرة ومن ربط في قا )المھدي(استحضار للماضي على لسان  وفي ذلك

لة الحاضرة بالماضیة دفعا إلى المستقبل وابط والعالقات ، الصّ ّ وھو ما یخطط لھ لتمتین الر

  .مع ھذه العائلة

  : في قولھبعد مقتل زوجتھ  )مبروك(معاناة یختصر الكاتب و   

ورة في الج" ّ ي زائر كنت موجودا آنذاك فحیاة مقفرة تلك التي اجتزتھا عندما اندلعت الث

ّة على اغترابین ،1"فرنسا ھا دال ّ واغتراب ، اغتراب جسدي بھروبھ وبقائھ في فرنسا ؛إن

اكرة في الحاضر ّ من الماضي  ،نفسي من المعاناة التي ھو فیھا وتستحضرھا الذ ّ لذلك دلّ الز

ّعبیریة  ورة الت   .على الحاضر بھذه الصّ

ا حدیث  ل في قولھ )المھدي(أمّ ّ : عن أحالمھ وعن المستقبل الذي یراه حاضرا فیتمث

من  ستكونین إینئذ ملكة على ھذه األرض، أقصد األرض التي سنحصل علیھا) كالحالم("

ا، المقنوص ّ علینا ذھبً   .2"ستدر

من التاریخي الذي جرت فیھ األحداث تداخلوت    ّ ّھا  وبدتحتى ، ھذه األزمنة مع الز كأن

  .إحاالت إلى مواقف مرتبطة زمنیّا بالشخصیّات فیما قبل وبعد أحداث المسرحیّة

اخلي یختفي منھا )المغص(وفي مسرحیّة  ّ من الد ّ ّ ما وجد من باب المستقبل  ،یكاد الز إال

ّي بھ  ،المعیش ّف(فیما یُمن ّقھ لھالزوجتھ  )المؤل ّي كما قلت لك ما زلت في الفصل : "یحق ألن

اشر یقرأھا، وإذا أعجبتھ نشرھاألخیر،  ّ اشر والن ّ مھا إلى الن ّ ا وإذا وبعد أن أفرغ منھا أقد

ّف(ظھر الكاتب شخصیّة حیث یُ  ،3"ھل فھمت ؟، نشرھا أعطاني المكافأة بمظھر من  )المؤل

ّ من  قات التي تحد ّ یعیش المستقبل حاضرا وذلك قصد إرضاء زوجتھ لمحاصرتھا لھ بالمعو

  .إتمامھ المسرحیّة

د ذلك في  ،بل في الحلم، موقف آخر یأتي بالمستقبل ال لیعیشھ في الواقع فيو وقد جسّ

ّق بحواره  ّھا حیاة نفسیّة  ،نھایة المسرحیّة التي لم تعجبھمامع شخصیّتي مسرحیّتھ فیما تعل إن

ّف(وصراع داخلي یعیشھ  اخلي للمسرحیّ  )المؤل ّ من الد ّ ة لیزید كشخصیّة محوریّة ترتبط بالز

راع احتداماالكاتب ال كما یستحضر الكاتب موقفا تاریخیّا قدیما بمعنى استحضار  ،صّ
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ّھ اسم أثري قدیم: ")المدیر(الماضي وذلك في قول  ّك ، لم یعد في زمننا ھذا یُتسمّى بھ إن لعل

ّي قابلت مدیره لیساعدنا ببعض  ني قابلتك ھناك ألن ّ موظف في متحف اآلثار للمدینة، كأن

ّك أنت الذي األثریات القدیمة إلخر فني في اج مسرحیّة تاریخیّة عن المدینة، وأكید أن ّ طو

  .1"أروقة المتحف الجمیلة

أحدھما شكليّ مقحم في العمل ، یعود الكاتب بھذا الماضي لیستحضره لسببینو

ر  ّ اللة على تنك ّ ّفا(ـ ل )مدیر المسرح(المسرحي للد ّمھ مسرحیّتھ )لمؤل ى ، الذي سل ّ وقد أد

تابعدورا سلبیّا حیث أثقل ا ّ اني إظھار ارتباط و ،لحدث الدرامي وأبعده عن الت ّ بب الث السّ

ینیة  ّ قوس الد ّ ألیف المسرحي وصلتھاالمسرح باآلثار والط ّ ناسب في الحوار  ،بالت ّ لیظھر الت

ّى دورا إیجابیّابین ال ا استغراق الماو ،شخصیّتین وقد أد اللة على أمّ ّ ضي في الحاضر للد

ّف(معاناة شخصیّة  ّف )المؤل ده في قول المؤل   وعدتني بالقدوم إلیكم بعد شھر:"فقد جسّ

ببومكثت ثالثة أشھر وعندما أعیاني ا دلّ  لذا، 2"النتظار جئت بنفسي ألعرف السّ

ھ ّ ا"استحضار الماضي على أن ّ ما یُستحضر فقط بواسطة الذ ّ ّص، وإن   .3"رةكلم یحدث داخل الن

ا إشارتھ إلىو وإحضار صورتھ وتاریخھ في الحوار من خالل ارتباط  *)المھدي المنتظر(أمّ

للیكون مح ،اسمھ بشخصیّة تاریخیّة دینیّة لھا مدلول معیّن ّ  لّ سخریة من قبل المدیر والممث

م لھ خدمة ؟: الممثل" :ویظھر ذلك في ّ   ھل بإمكاننا أن نقد

ّى  ،طبعا: المدیر اس في قالب مسرحي حت ّ ّ دورنا كمسرحیّین ینبغي أن نظھره للن طبعا إن

 ّ لد وترعرع وشب ُ ّھ و ّ المھدي المنتظر قد عاد وھو یقیم معنا في المدینة، وأن نبیّن لھم أن

ھ ّ اس سیلقونھ بفتور أیضا فیھا، ولم یرغب في الظھور ألن ّ ّ الن   .4"متأكد أن

 ّ من بشخصیّة المھدي ال عالقةإن ّ الزمن الماضي یكون حاضرا  ترك مامنتظر ھو الز

خریة من شخصیّة  اللة على معاناتھ من االنتظار الطویل ، )الكاتب(في توظیفھ عند السّ ّ للد

ّى ذلك في كالم الممثل،  تھوقبول مسرحیّ    :ویتجل
                                                

  . 80ـ أحمد بودشیشة، مسرحیة اللعبة، ص  1
 .87ـ  المصدر نفسھ، ص  2
  . 152، ص) دراسة نقدیة( ـ  عز الدین جالوجي، النص المسرحي في األدب الجزائري  3
وفیھا    .یعتقد المسلون بخالفتھ المستقبلیّة، )ض(عند الشیعة من نسل الحسین بن علي 12ھو اإلمام : ـ المھدي المنتظر *

ّسویفتلمیح من الكاتب لطول االنتظار الذي یعانیھ قصد فضح أسلوب اإلدارة في ال   .مماطلة والت
 . 93ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المغص،  ص  4



202 
 

لا" ّ ا: لممث ّ ّھ حوار درامي حق قا في خیوط  ،إن ّ ة وھو یبحث عن المنقذ الذي تركھ معل خاصّ

ة ثالثة أشھر كامل ّ   .1"ةواھیة مد

ره الكاتب على لسان و ّ ّف(حینما یصبح ذلك الماضي حاضرا ،یقر   :)المؤل

بدوا رأی" ُ مت لك مسرحیّتي وانتظرت ثالثة أشھر لت ّ كم بل التقیت بك في ھذا المكتب، وقد

  .2"لكن لم یبن لرأیكم أثر، فیھا

اخلي في مسرحیّة و ّ من الد ّ ّاش(بالمقابل ھناك أثر للز  فیھ استحضارف، )یاقوت والخف

الماضي  یوصلحینما و ،غیرھا من الشخصیّاتمع ة المحوریّة للماضي في حوار الشخصیّ 

؟ ھل یا أختي بعد انقضاء تسع عشرة سنةھل أحبل : ")لسان یاقوت(على  بالحاضر یشیر

ة ّ ّ ھذه المد ّ  أحبل بعد مُضي ّھا ؟ إن   .3"العشرین یحتفل بعید میالده) تحافا(كل

من الماضيوفي موقف آخر توجد اإلشارة ن ّ ت "فسھا في استحضار الز لقد مرّ

جناھما و ّ ّم فیھا عن ھذا الموضوع، لقد زو ما تزال في أحشائك ) نزیھة(عشرون سنة لم نتكل

ا  ومنذ ذلك الحین لم نراجع أنفسنا، حیث كانت تصغره بثالث سنوات ا على العھد عمّ ّ إذا كن

  .4"باقین أم ال

ریقة یعطي لألحداث مسبّبات ّ من الماضي بھذه الط ّ ّ استحضار الز القارئ  یعرف، إن

فاتھا الحا منھاأو المشاھد  .  ضرة والمستقبلیّةجوانب الشخصیّة القبلیّة حتى یحكم على تصرّ

إذا أردت "زعرة جال لیاقوت في حدیث أختھایربط ذلك بخطبة الرّ  وفي موضع آخر

اب یتھافتون علیك ّ ط ُ فز بك أحد ھذا یذھب وذاك یجيء ولم ی، فارجعي إلى الخلف، كان الخ

  .5"ومن بین ھؤالء الجایح

ّضح ذلك في من بالشخصیّة ویت ّ اكرة لھذا  عالقة الز ّ عن طریق استحضار الذ

ر ن" :)زعرة(ذلك في قول  وبدوی، الماضي ّ ما أذك ّ فسي بھا كما لست أقصدك أنت تحدیدا، وإن

ھ یجب علینا أن نت ّ رھا جمیعا تلك األیّامأن ّ ّى في كالم یكما   ،6"ذك البارحة لیال " :)برنیة(تجل
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د على فراشي ّ ّ إلیك نبأ مقدمھوقد أرسلن وھو اآلن ببیتي یتمد ّحظة ألزف فالماضي  ،1"ي الل

ل الفضاء  ،قریب وبعید یتداخل مع الحاضر ّ مني الذي تجري فیھ لیشك ّ تبدو و ،األحداثالز

ور الذي وضعھا فیھ الكاتب ّ   .من خاللھ الشخصیّة منسجمة تماما مع الد

ا الحدیث عن المستقبل فیبدو في قول   وھو موجود في كوخي وسیرحل: ")برنیة(أمّ

من الحاضرو ،2"قبیل طلوع الفجر الیوم الموالي ّ   .فیھ داللة على استمرار الز

عید(یظھره الكاتب على لسان  كما لیوم الموالي انتظري بزوغ شمس ا:" )زعرة(زوج  )السّ

  : وكذلك في قولھ ،3"لنقیم عرسا كبیرا

ّ في ال" حیل لن یكون إال ّمس لیوم جدیدالرّ   .4"غداة وبعد شروق الش

واألماني ھم یعیشون ھذه األفراح فكأنّ ، زمن المستقبل المعیشعن  في ھذا الحدیث تعبیر 

دة أمامھم قبل وقوعھا ّحظة اآلتیةأو ، مجسّ ّعونھا الل ّھم یتوق لى نفسیّة لینعكس ذلك ع ،كأن

عید(مثلما یقول ، الشخصیّة في المسرحیّة   :)السّ

ّھا حبلى وستلد بعد سبع"   .5"ة أشھر من اآلن بإذن هللا تعالىإن

ّھ حاضرـ لمستقبل عن الحاضروللتعبیر عن انفصال ھذا ا ذكر الكاتب ذلك ـ ی معیش مع أن

  .6"قلیال سأرحل فورا أمھلنا: ")الجایح(على لسان 

مني للعمل القصصي یقابلھ ترتیب األحداث ّ ّظام الز ّ دراسة الن ّھ قطعة زمنیّة  ،إن ألن

من في بعض المواقف لم یدع المسرحیّة تبتعد و ،7في الحوار القصصي ّ لذلك كان تداخل الز

بیعي وفق األحداث مثلما  ّ منذ خروج ف ،)المخفر(في مسرحیّة  وبدیعن تتابع زمنھا الط

ادق( عودتھ سالما من وإطالق سراحھ للبحث عن سیّارة یقلّ فیھا زوجتھ حتى  )الصّ

ّ وی، المخفر منيتخل ّ داخل الز ّ الماضي  الزمن الكاتب یستحضرفحینما  ،ل ذلك بعض ھذا الت

ّجربة التي یعیشھا وھي عملیّة الوضع أو الوالدة  ف ذلك في قول یعلى أساس تكرار الت ّ وظ
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ادق(المحوریّة الشخصیّة  حینما كانت أمّي تأتیھا القابلة إلى البیت :"مخاطبتھ حماتھ في) الصّ

ّ فیھا الوضع فال أرى شیئاكانوا یخرجونني من الغرفة الت   .1"ي یتم

ادق(تطبیقھ على أرض الواقع یقول على لسان وھذا الماضي  وباستحضاره بي ":)الصّ ّ   جر

ّھ، أمّي كانت ال تحسن ھذه العملیّة ال یستغني ا سرعان ما صارت قابلة ماھرة رحمھا هللا لكن

ان الحيّ  ّ ھ یجد بذو ،2"عنھا كلّ سك ّ من و ،ك مخرجا للورطة التي ھو فیھااكأن ّ ال یُستدعى الز

ل إلى مستقبل معیش ، من الماضي إلى الحاضر فقط ّ اه إلى االستمراریّة حتى یتحو ّ بل یتعد

ّي أرى المقھى " :)طاطا( في قول حماتھ ني ألمح نوره ، المجاور للعمارة ما زال مفتوحاإن ّ إن

اده على من یوصلنا إلى مص ّ ّك تعثر فیھ من بین رو كیسطع، اذھب لعل ولید، ھیّا تحرّ ّ ة الت ّ   ح

  :وفي موقف آخر یستخدم الماضي مستغرقا في الحاضر ،3"أسرع

ولید فلم أفل: الصادق "  ّ ّھا فیھا إلى مصلحة الت   .4"حخرجت أبحث عن سیارة أقل

بل ینتقل إلى المستقبل لالستمراریة ، بعد أن یصبح ھذا الماضي حاضرا ال ینتھيو

ّي سأحضر  ،افعلوا بي ما تشاؤون حینما أعود :الصادق" :مثل قولھ في الغد بعد أن أعدك بأن

ّ على زوجتي   .5"أطمئن

منامواقف  بعض سیّرتُ بالطریقة نفسھا و ّ )   2الخفیر(حوار مثل لشخصیّة في تعاملھا مع الز

ادق(مع فاصیل :2الخفیر":)الصّ ّ باح، الت   . رائقا ھذا إذا كان مزاجنا تكون في الصّ

باح أیضا؟ وأنا ؟ وزوجتي التي ھي في حالة: الصادق وذلك ، 6"وضع؟ ھل نبقى حتى الصّ

اللة على ا ّ   .ستمرار الحال أو المستقبل المعیشللد

من المسرحي إن على مستوى النصّ أو على مستوى العرض "لذلك  ّ م في الز ّ یصعب التحك

من في  ّ عوبة في كون عالمات الز ة وغامضة أحیاناوتكمن الصّ   .7"النصّ تبدو عامّ

ا في مسرحیّة  من لم ترتبط ب )العقرب(أمّ ّ بل ، )العامل الجدید(ـ فاإلشارة إلى الز

تھ إلى شخصیّات أخرى ّ ال(ففي قول ، وذلك لتقاربھا في تأدیّة األحداث، تخط   :)رئیس العمّ

                                                
  . 10أحمد بودشیشة ، مسرحیة المخفر، صـ    1
  . 12ـ  المصدر نفسھ ، ص  2
 .16ـ  المصدر نفسھ ، ص  3
 .33ـ  المصدر نفسھ ، ص  4
 .41، ص المصدر نفسھـ    5
  63، ص المصدر نفسھـ    6
 . 83ـ  عمر بلخیر،  تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، ص  7
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ّ في الخیام " نا في صحراء قاحلة، عندما بدأنا العمل في ھذا المكان لم نكن ننام إال ّ ال تنس أن

ضین للعقارب ا ا خلق كثیرمعرّ ّ ة، لقد مات من امّ ة وذلك لالستغراق في الماضي دالل ،1"لسّ

ال لم تنتھ األشغ" :في قولھیتجلى استغراق الحاضر في المستقبل و ،على استمرار المعاناة

ّ الجدران ،بعد ّ بعد ،لم تقم إال ُغط ّھ مكان خطر علیكاألبواب . ولم ت بة، إن ّ كذلك و، 2"غیر مرك

باح": في قولھ   .3"بت ھنا حتى الصّ

  .4"أنا ذاھب إلیھ ،ھناك مھجع آخر، آ " : و في قول العامل الجدید

من الحاضر ھذافي و ّ بیعي لمجریات ، استمراریّة للز ّ من الط ّ وھو یتداخل مع الز

ّقھ في المشاھدة و من الذي یصعب تحق ّ العرض وتارة األحداث فتارة یشرح الكاتب انتقال الز

أن یرجع إلى الوراء أحیانا لكي یكتمل لدیھ "بذلك یستطیع القارئو، تفرضھ ضرورة الحوار

ّضح من ویت ّ ة عن لیصل إلى بناء فكرة واضح ،فھو یصول ویجول بین فقرات النصّ ، الز

من في المسرحیّة ّ   .5"سریان الز

اب(ویندر ارتباط الماضي بالحاضر أو المستقبل في مسرحیّة  ّ لحركیّة األحداث ) البو

من في اإلطار المكاني الذي تجري فیھ ھذه األحداث، والتصاقھا بالواقع ّ ففي  ،وحصر الز

اب(مخاطبا ) الكاتب(إحداھا یقول  ّ   ):البو

ة أرى فیھا رئیس التحریر بھذه المناسبة أعید طلبي فألتمس من سیادتكم أن تھیّئوا لي مقابل" 

من من الحاضر إلى المستقبل ،6"شخصیّا ّ   . وذلك الستمراریّة الز

ا استغراقھ في الماضي فیظھر في اآلن  قد حانو، أنا جئت قبل الوقت: "قولھ أمّ

ّھا تشیر إلى العاشرة بالضبط، الوقت    .7"إن

ّتھ و الزمن من الحاضر إلى الماضي أو  بنقللم یلتزم الكاتب في بعض مسرحیا

وذلك لتقارب الشخصیّات في األداء والمكانة ، بالشخصیّة المحوریّة صلتھالمستقبل في 

فرض الموقف على ی )الوقف(ففي مسرحیة  ،الزمنبالحدث تفاعالت  تداخللضرورة 
                                                

 . 13ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة العقرب،  ص  1
 .14ـ  المصدر نفسھ ، ص  2
 .18ـ  المصدر نفسھ، ص  3
 .19ـ  المصدر نفسھ، ص  4
 . 83ـ  عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة،  ص  5
 . 81ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة البواب، ص  6
 . 82، صنفسھـ  المصدر   7
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من في الكثیر من األحیان على لسان  ّ وج(الكاتب أن یكون استغراق الز ّ في ف، )نادیا(أخ  )الز

ا تركالي ، بوفاة والديّ آلت أمالكھما لي وألختي:"قولھ لث ممّ ّ لثان ولھا الث ّ استغراق في  1"الث

ّرات الحدث الواقع كسبب في زواج أختھ    .)نادیا(الماضي لربطھ بمؤش

ا استغراق  ھیفف ،2"ریدین أن تحرمي أختي من المیراثاقتنعي یا امرأة، لماذا ت" :قولھ أمّ

  .)نادیا(للحاضر في المستقبل على أساس ما سیكون علیھ الحال بعد زواج 

ّ تعبیر فكر في البحث عن ی القارئ تتركال  الواقععن مسرحیّات أحمد بودشیشة  إن

من ةدالل ّ ّ األحداث خلقت للعرض أو أعید ص ،الز  وعلیھ فبعض ،یاغتھا من جدیدكأن

بل(مثل مسرحیّة  ذلك من وخلی ھمسرحیّات ّ ّ الط البیت (و) امرأة ورجالن(و) المائدة(و )دق

  .حركیّة األحداث في الزمن الحالي وفق التي تجري في مكان واحد )الشریف

من الحاضر بین الماضي و ّ المستقبل في لحظة واحدة في وفي موقف آخر یتداخل الز

وج(مثل قول  ّ ني أرغب في أن أراھا في : ")الز ّ ّرت في ھذا قط، كلّ ما في األمر أن ما فك

ّق إرادة والديّ وھ ّى أحق ّى یغفر هللا ليبیتھا سعیدة حت ّ كلمات أمّي ،ما في قبریھما حت ما  إن

اقوس ّ ّ في أذني كالن ھ استغراق من جانبین في الحدیث عن الماضي ،3"تزال ترن ّ كیف و، إن

  .یستحضره المستقبل وكیف یریده حاضرا

ة أخرى: "لیّا استغراق الزمن نفسھ في قولھیبدو جو ّ لھ استعدادا لیقتل مرّ ّ أن ، ال أظن

ّى عندما قت ا المقطع استحضار لماضي ھذا في ھذو ،4"ل تلك الفتاة لم یكن یقصد القتلحت

ا سیحدث مستقبالو )بطاالخ( حاضر من جانبین الماضي فھو استغراق لل، تعبیر عمّ

الشخصیّة التي تدور حولھا أحداث المسرحیّة إشارة إلى ھذا ) نادیا(وفي تعبیر، والمستقبل

  : الماضي المستغرق في الحاضر في قولھا مخاطبة خطیبھا

رت فیك أیّما تأث" ّ جن قد أث ة التي قضیتھا في السّ ّ در من كلّ یر فجعلتك ضیّق الیبدو أن المد صّ

  .5"حاجز طبیعي

                                                
  . 213أحمد بودشیشة،  مسرحیة الوقف،  صـ    1
 .216ـ  المصدر نفسھ، ص  2
 .218،  صنفسھ المصدرـ    3
  . 220، صالمصدر نفسھـ    4
  .232،  صنفسھ ـ  المصدر  5
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من وتداخالتھ في الوظیفة و ّ تتفاوت مسرحیّات أحمد بودشیشة في استخدام الز

ھالتعبیریّة  ّ ّعبیر عن موقف خارج ذلك ، یستخدمھ كأداة لسیر األحداث ألن ّجھ بھ إلى الت ثم یت

 )كمال(حیث یعود بحیاة الشابّ ، )اللصّ (فعل في مسرحیّة یاإلطار ماضیا أو مستقبال مثلما 

  : إلى الماضي وینطلق باألحداث إلى المستقبل مثل قولھ

رني أحد بھ كان : الشابّ " ّ ّ أن یذك ّ محفوظ وقد نسیتھ وال أحب رك بھذا اآلن یا عم ّ ما الذي ذك

بالمقابل ینطلق إلى استمرار الحاضر في  ،1"شباب ومرّ وانتھى وتاب هللا عليّ طیش 

ّق(ى لسان المستقبل عل ّ " :)الحال بیل، لكن ال یخفى علیك یا بني وأنا أسعى لك في ھذا السّ

ّ ھناك من یراك كما أ   .2"الـ...القدیم، كمال .. نت، كمال بأن

ا نحفر":مثل قول الشابّ  في موضع آخر یعود إلى االستغراق في الماضيو ّ وكان  ،كن

ا رآني  ّ ونشاط وسأل عن ماضيّ ھو رئیسي، لمّ ّھا  ،أعمل بجد ني تبت  وأحوالي كل ّ وعرف أن

جني من إحدى بناتھأحبّني وعر ،واستقمت ّ    .3"ض عليّ أن یزو

من بھذه الطریقةو ّ ھ  ،ال یكثر الكاتب من استخدام الز ّ عن الفكرة التي  ویعبّر ،نقل الواقعیألن

ردیة منھ إلى ا، تشغل بالھ ا یجعلھ أقرب إلى السّ ّ  ،لحواریّة الدرامیّة في مسرحیّاتھممّ كما أن

ّب كثیر عناء لفھمھ   .         الحدیث على لسان شخصیّاتھ ال یتطل

اخلي للشخصیّة واستغراقھ بین الماضي والحاضر   ّ من الد ّ ومن استخدامھ للز

قیفة(والمستقبل مسرحیّة  عود إلى السّ ل(،  ففي قول )الصّ ّ د األو ّ   :)المتشر

ني كنت أختب" ّ بب تمھّل یا صاحبي أین برودة أعصابك؟ إن ر ھذا المكان فقط كي أعرف السّ

ك إلیھ طول ھذه الحق ّ ھا  ،4"بة من سني حیاتك حتى احدودب ظھركالذي شد ّ عبارة توحي إن

اللة على طول المعاناة واستمرارھا ّ   .بالماضي من الزمن مستغرقا في الحاضر للد

في مكان آخر للمسرحیة یعبّر عن استغراق الحاضر في المستقبل في مثل قول و

ل( ّ د األو ّ ّھاا:")المتشر قیفة؟ ھیّا بنا نصعد إلیھا ونحتل نا نحن  ،نظر أال ترى السّ ّ ّھا من حق إن

دین ّ ا یحد ،ال تخف ،المتشر     5"ثاتبعني وسوف أكون أنا المسؤول عمّ
                                                

 .16ـ  أحمد بودشیشة،  مسرحیة اللص، ص  1
   .17،  صنفسھـ  المصدر   2
 . 43،  صالمصدر نفسھـ    3
قیفة، ص  4 عود إلى السّ  . 59ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة الصّ
 .60ـ  المصدر نفسھ ، ص  5
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ّق رغبة و ل(في ذلك داللة على استمراریّة الحدث مستقبال وتحق ّ د األو في الوصول  )المتشرّ

  .الكاتب تقریرھا إلى الفكرة التي یرید

من واستغراقھ في المسرحیّة یفید تتابع األحداث ّ د الز ّ ّ تمد وبھ یربط الكاتب األحداث في ، إن

ویلة لھذا  تختصر ،تداخلھا مع مختلف ھذه األزمنة في صورة مرئیّة أو آنیّة ّ المتابعة الط

وایة ّ ّحظیّة، الزمن على خالف الر ّر للقارئ أو المشاھد فرصة المعایشة الل وتساعد في ، لتوف

  .وھو ما قام بھ الكاتب فیما سبق ذكره من شواھد، إخراج المسرحیّة للعرض
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  :رابعــــل الـالفصـ
  

  المستویات األدائیة في مسرحیات أحمد بودشیشة
ال  ّ   وارـــــــــالح: أو

ّة    مالءمة الحوار للشخصی
  .من حیث المستوى الثقافي والفكري/ أ               

ول والقصر/ ب                ّ   .من حیث الط

  غةـــــــالل: ثانیا
ّة    مالءمة اللغة للشخصی

  .مالءمة اللغة الفصحى للشخصیّة/ أ             

  .مالءمة اللغة العامیة للشخصیّة/ ب            

  

  
  
  
  



211 
 

ال ّ   :الحوار/ أو
ّف حركة وأفع ھا تبنى علیھ، وتتوق ّ ّ ألن ّ الحوار بحق ّ المسرحیّة فن ال الشخصیّات تعد

لعلى ھذا العنصر، و ّ ّى تأخذ المسرحیّة"تتحو ّغة المكتوبة إلى حوار أدائي منطوق، حت  الل

  .1"أحداثھ، وحیاة أبطالھ، وشخصیّاتھطریقھا إلى العرض، محمّال بأفكار النصّ و

ھ یحمل المعاني الكثیرة في الكلمات القلیلة ،دور كبیر في بناء المسرحیّة ولھ ّ   ألن

ّ بعید في ر الشخصیّات واألحداث ویسھم إلى حد ّ ّ وتطو سطرا واحدا من "لذلك فإنّ  ،نمو

ّ ال یساھم في حوار قد  ّ إنشاء فائضا عن الحاجة نمو  األحداث والشخصیّات وجالئھا یعد

ى للعینوبعبارة أخرى عندما یعرض النصّ على خشبة المسر ّ ّھا تتبد ّ عیوبھ كل   .2"ح فإن

، وینسى الشخصیّة لذا فیستغرق في الحدیث لحوارلقد یستھوي الكاتب طریقة بنائھ و

ّى كت"یجب علیھ  بب تتول ّ أن یدع شخصیّاتھ لھذا السّ ابة حوارھا بنفسھا بصورة ما، على أن

ّيء الوحید الذي الشكّ فیھ ھو أن یكون الحوار مالئما للشخصیّة، فال یسمح الكاتب  الش

اتیّة كما خلقھاللشخصیّة أن تقول شیئا ال یتناسب و ّ   .3"طبیعتھا الذ

را ولذا ّ إلذكاء الصّ ّ الحوار أساس كلّ عمل درامي تین ع عد ّ تین المتضاد ّ بین القو

الة ّ ّى یعطي ج بطریقة فع روح الحیاة في كیان لوإشاعة  اذبیّة للعمل، وقابلیّة للموضوع،حت

صیّاغة الكاتب للحوار بمثابة دراسة شاملة لظروف الشخصیّة وما یحیط والعمل الدرامي، 

لیس " فھو ،بالجمل الحواریّة المقصودة أن یُنطقھا قبلمن الناحیتین النفسیة واالجتماعیّة بھا 

ّ المشاھد ھو  حوارا من أجل الشخصیّات واألحداث فحسب، ولكن من أجل المشاھد، حیث أن

رفین األساسیین في الحوار، وھما ّ رف الثالث في الحوار، باإلضافة إلى الط ّ  اللذان الط

ثان في المسرحیّة ّ   .4"یتحد

في رسم  المساعدةیستطیع الكاتب أثناء إدارتھ للحوار بین شخصیّات مسرحیّتھ و

ّ العام ا ة للشخصیّة"الحوارإذ یسھم ولجو ّ واألجواء النفسیّة الخاصّ ّ العام ھ   في خلق الجو ّ فإن

تیج ّ ة أخرى في رسم ھذه الشخصیّةیسھم في الن ّ ّ بعض أجزاء ھویتھا حین ، ة مر وخط
                                                

ة فنیذة مسرحیّة ( ـ  أحمد علي عطیّة زلط، مدخل إلى علوم المسرح   1 ّ   .150، ص)دراسة أدبی
 .270، ص)في العرض المسرحي ـ في النص المسرحي ـ قضایا نقدیّة ( ـ  ندیم معال محمد، في المسرح   2
 .162ـ  عز الدین جالوجي، النصّ المسرحي في األدب الجزائري،  ص  3
ادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ص  4 ّ   .28ـ  عادل الن
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ة إلى أن تفیض بكالم یعكس في النتیجة طبیعتھا  ّزھا االستجابة لھذه األجواء الخاصّ تحف

  .1"یانا طبیعة شخصیّات أخرى وسماتھاوأح، وسماتھا

راع بین شخوص عملھ المسرحي                  ھ األداة التي یستطیع الكاتب بواسطتھا إدارة الصّ ّ إن

ل من الخیال واإلدراك والوعي بالبناء االجتماعي للوصول إل ّ ى في حدیث درامي یتشك

ثالث وھو المشاھد أو القارئ قل إلى طرف الحوار التنوی، الھدف الذي رسمھ كفكرة لعملھ

ّد غموضا لدیھ ھ إذا لم یفھم جملة حواریة معیّنة ال یستطیع استرجاعھا فتول ّ   .ألن

ھو الوعاء الذي ، في تقدیم حدث درامي إلى الجمھور دون وسیط"ھذه األداة تساعد و

ر صراعا إرادیّا بین  ّ یختاره أو یرغم علیھ الكاتب المسرحي لتقدیم حدث درامي یصو

صعوبة في التألیف ومالءمة  لذلك یجد ،2"منھما كسر األخرى تحاول كلّ ، ادتینإر

ةالشخصیّة للحوار بخالف  وایة أو القصّ ّ ات التي خلف "ھوف ،كاتب الر ّ ات المركزیّة الذ ّ الذ

انعة جمیع السیاقات المعنویّة التي تربط ال شخصیّات والمواقف وجمیع الشخصیّات والصّ

  .3"األحادیث

ّ ھذه الصعوبة و ل في ضرورة ترك الشخصیّة  ؛على محورین ھعمللمرد ّ األول یتمث

بھا وفق ھذه الطریقة، تعبّر عن ذاتھا ّ  لیبدو، والمحور الثاني وفي الوقت نفسھ ھو الذي یرك

ا ومقیّدا في آن واحد الحوار   .حرّ

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .82ص، 2008، األردن، إربد، عالم الكتب الحدیث، 1ط، مشكلة الحوار في الروایة العربیة، ـ  نجم عبد هللا كاظم  1
 139ص، اميالبناء الدر، ـ  عبد العزیز حمودة  2
ّفین  3 منشورات ، أومیر كوریة: تر، )دراسات سیمیائیّة(سیمیاء براغ للمسرح ، ـ  یوري فیلتروسكي وعدد من المؤل

 .171ص.1997، دمشق، وزارة الثقافة
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ّة   : ـ مالءمة الحوار للشخصی
ر الحوار  ّ ھذا  ھوضع یعنيالمناسب لشخصیّاتھ فذلك إذا استطاع الكاتب أن یتصو

د الوظائف التي تقوم بھا ھذه الشخصیّات  ّ ر قبل أن ینطلق في عملیّة البناء، ومنھ تتحد ّ ّصو الت

قافي والفكري، وفي طبیعة الحوار المقصود من  ّ   .الحوارالقدرة على قبیل المستوى الث

ث عن و ّ ر ھو الذي یسمح لھ بترك الشخصیّة تتحد ّ نفسھا في الموقف الذي ھذا التصو

ّ ال ة  بقدر ما ھي حوار لیس وظیفة خارجیّة للشخصیّةھي فیھ ألن ال تقف عند رسم "مھمّ

ل ع الحوادث ّ ومنھ تنطلق  ،1"لیھ في تكوین الشخصیّاتوتكوین المواقف، بل ھو الذي یعو

ھ إلى القارئ أو المشاھد،  فتصبح بذلك ّ شخصیّة  بحوارھا إلى الشخصیّات المقابلة التي تتوج

  لذلك كانت المالءمة بین الشخصیّة والحوار ضروریّة .خطابیّة

 ّ اس في حیاتھم الیومیّةإن ّ بل ، الحوار الدرامي لیس صورة مطابقة لألصل لحدیث الن

ھا  ّ فیھ مشابھة لھ على مستوى االستعمال كسھولة العبارة ووضوح معناھا وقرب تناولھا ألن

ّشكیل یبنیھاأو ھكذا تبدو عندما ، في حقیقة أمرھا صادرة عن الشخصیّة لھا الت ّ  الكاتب أو یشك

ّيالمناسب لھا دا ریقة التي  وألنّ  ،خل البناء الفن ّ تجاذب أطراف الحدیث بین الشخصیّات بالط

وافع بین ھذه وتبیّن مستوى العال، یعتمدھا الكاتب ھي التي تكشف أحداث المسرحیّة ّ قات والد

ّھا ،الشخصیّات راع وإذكائھ وتساھم ، د إحساس كلّ واحدة منھاتجسّ  كما أن في تنمیّة الصّ

كسلسلة عفویّة من ردود الفعل التي تكشف عن أذھان "الحوار ظھورإضافة إلى  ،بینھا

ا تبرز موقفھم من الواقعوأمزجة الشخصیّات    .2"أكثر ممّ

 ّ ة الفعل ھي العامل األساسي في إمكانیة متابعة أفعال ھذه الشخصیّة أو تلك إن ّ رد

أو تقوم بھ لحوار الذي رسم لھا وا توافقھالمعرفة مستواھا الثقافي أو الفكري، ومدى 

طبیعة المالءمة لیست ف ،واریّة على مدار أحداث المسرحیّةوانسجامھا مع تأدیة جملھ الح

ا مطلقا ده وظیفة الشخصیّة في أداء الحوار، حكما عامّ ّ   .بل تحد

ّ وت بین الشخصیّة والحوار بطریقة غیر مباشرة ألن الكاتب قبل أن ینطق الشخصیّة تم

لھا یكون قد راعى الظ ّ  من مستوى ثقافي ومن وسط تعیش فیھ ؛روف المحیطة بھاوھو یشك

                                                
 .262ص 2001منشورات الزمن، المغرب، ، ط /ـ  عبد الرحمان بن زیدان، التجریب في النقد والدراما، د  1
ّفینـ  یوري فیلت  2  .173ص، أومیر كوریة: تر، )دراسات سیمیائیّة(سیمیاء براغ للمسرح ، روسكي وعدد من المؤل
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ّى تعرف من تخاطب ّ أن "كلّ كلمة ف ،وتكون قادرة على ذلك ،حت تنطقھا الشخصیّة البد

الثة للشخصیّةتكون  ّ ّ  ،1"البعد المادي واالجتماعي والنفسي ،ثمرة لألبعاد الث الحوار كما أن

ھ بعبارة ، وربّما شكال أحیانا، وسلوكایشي بالشخصیّة طبیعة وبیئة ومھنة "في المقابل ّ أي أن

یةأخرى یسھم في رسم ا ّ   .2"لشخصیّة الفن

نا  ّ ل في الت ّ ل یتمث ّ قافي والفكريوھي ال تخرج عن مسارین، األو ّ  سب بین مستواھا الث

اني تناسب ّ ول والقصروبین الحوار، والمسار الث ّ ھ الجزء الواضح ھا والحوار من حیث الط ّ ألن

كل   تدلّ حیث ب، لجماھیر وأسماعھم ویجذب انتباھھمویدخل إلى أفئدة ا ،رحيفى العمل المس

 ومن ثمّ افتعال،  دون مبالغة أو دقیق بیرفي تع ةمعیّن حقیقةكلمة فیھ على معنى یكشف 

ھا ،المسرحیة يیستطیع إشاعة الحیاة والجاذبیة ف ّ عن سائر الفنون األدبیة  ھاخاصیة تمیز ألن

ناسب اھذ ومن، األخرى ّ ّيلرغبة الجماھیر الحوار یخضع  الت فال یوضع ، وطبیعة العمل الفن

 المشاھد الذي ھو الطرف الثالث في من أجل الشخصیات واألحداث فحسب ،وإنما من أجل

  .الحوار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .34ص، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ـ  عادل النادي  1
  .77ص، مشكلة الحوار في الروایة العربیة، ـ  نجم عبد هللا كاظم  2
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  :من حیث المستوى الثقافي والفكري/ أ
 ّ الحواریّة المختلفة بودشیشة یكتشف المستویات  المتتبّع لمسرحیّات أحمدإن

ّخذه الكاتب  ّھا متقاربة المستوى االجتماعي، فالمنطلق الذي ات لشخصیّات مسرحیّاتھ ألن

ا ھو األسرة، لینتقل منھ إلى المجتمع   .إطارا عامّ

باین الحاصل بین الشخصیّتین من حیث المستوى  )المغص(ففي مسرحیّة     ّ یظھر الت

ّف(الفكري فشخصیّة  اء في إبداء آرائھم ترغب في الح )المؤل ألیف، ودور القرّ ّ دیث عن الت

اء،  ّ ل القر ّ ّى أن تكون زوجتھ أو قافي ال یسمح لھا بذلك غیرفیما یكتب ویتمن ّ ّ مستواھا الث   أن

غبتان من البدایة ّ ر لنا حقیقة ذلكو ،فتتعارض الر ّ الي یصو ّ   :الموقف الت

ّف" وجة محفوظة كزوجة، وكقارئة : المؤل ّ ّ مكانة الز   .ألعمال زوجھا، القارئة األولىإن

وجة ّ ا، ال أریدك ، وال أرید أن أكون، لست قارئة: الز ّي فقط، وبصفتي زوجة وأمّ أرید حق

ریق العامم ّ اس، كالط ّ   .1"شاعا بین الن

ر  ّ وفي موقف آخر تتعارض األفكار، فیختار لھا الكاتب المستوى المناسب، إذ تقد

ل ّ ھ یتمث ّ قود، لكن ّ وجة العمل بالن ّ ّشوة التي یشعر بھا المبدع، وبخاصة إذا الز ّف في الن ھ كمؤل

ّشجیع مثل وجة":قوبل بالت ّ ّي: الز   أیعطونك ماال كثیرا؟. وتخفي عن

ّف ّشجیع: المؤل   .بل تشجیعا كثیرا، بل صنادیق من الت

وجة ّ وجین من األساور؟) بخیبة: (الز ّ ّشجیع؟ ھل یجلب لنا مثل ھذین الز  2"ماذا نفعل بالت

وجة ّ ّف في مثل ھذا الموقف  ترى الز قافة منصب وجاه، عكس ما یراه المؤل ّ ّ الث   :أن

وجة" ّ ّ أختي التي تتحدّ :الز ّفةال یغرب عن بالك یا عزیزي بأن   ث عنھا ھكذا، فھي امرأة مثق

فة كبیرة، ولھا منصب أعلى من منصبك، لو كنت تعمل معھا ألخضعتك لمشیئتھا كما  ّ مثق

ّف .ترید ّ : المؤل ني أعمل تحت رئاسة رجل  إذنأحمد هللا ّ   .3"أن

ّھایة و اكلة من البدایة إلى الن ّ من نقطة إلى  ینمو ویتوالدفیسیر الحوار على ھذه الش

ا ، ینتقل بمنطقیّة وتسلسلونقطة  ّف الحدیث عند نقففي الحیاة أمّ طة معیّنة ال قد یتوق

                                                
 .18مسرحیة المغص، ص، ـ  أحمد بودشیشة  1

 .28ـ  المصدر نفسھ، ص  2
 .59نفسھ، ص ـ  المصدر  3
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ھ  ،1یتجاوزھا إلى غیرھا ّ نظیم"یجريكما أن ّ فالشخصیّات ال یقاطع ، على نسق متواتر من الت

ّى یبدأ كالمھبعضھا بعضا، وكلّ واحد منھم ینتظر انتھاء كال   .2"م شریكھ حت

راع إلى أن یصل إلى نقطة و ّظر، واحتدام الصّ غم من تعارض وجھات الن على الرّ

ّمط من الحوار،  ّعودة یحافظ الكاتب على ھذا الن ینتقل إلى مستوى أكبر منھ حینما والال

ّفالمؤ(یكون بین  ّھما شخصیّتان متقاربتان في المستوى الفكري، )مدیر المسرح(و)ل   ألن

ّھما تختلفان في المستوى األخالقي مثلما  ائر بینھمایلكن ّ   :بیّنھ الحوار الد

ّف"   .نعم، أنا وأنت التقینا في البحر المجازي الذي ھو أخطر من البحر الحقیقي: المؤل

               وأین یوجد ھذا البحر؟: المدیر

ل ّ ادسة) بسخریّة: (الممث ة السّ ّ                  .في القار

ّف                        .بحر الحیاة: المؤل

  .وأنا أنقذتك من ھذا البحر: المدیر

ّف ّس االصطناعیّة. نعم: المؤل   .ولم تستكمل لي عملیّة التنف

ل ّ ا: الممث ّ د على األرض لنستكملھا لك، واذھب عن ّ   .تمد

ّفالمؤ   .أنا مازلت فیھ، لم یأت دورك، اجلس..لم أخرج بعد من البحر) یبعده بیده : ( ل

  .لم أفھمك: المدیر

ّف االنتظار جئت وعدتني بالقدوم إلیكم بعد شھر، ومكثت ثالثة أشھر، وعندما أعیاني : المؤل

بب للمستوى الحوار من المباشرة أو الحقیقة إلى المجاز، وذلك  نتقلوی ،3"بنفسي ألعرف السّ

الذي یتغیّر حسب  الدرامي لشخصیّتان، وھذه ھي طبیعة الحوارجدت علیھ االفكري الذي وُ 

ّ العناصر التي یقوم علیھا البناء الدرامي ھ ،مستویات الشخصیّة الفكریّة، وھو من أھم ّ       ألن

ّعبیریّة ه التي یمكن أن یصل من طریقھا المضمون المطروح، وإن كانت تساند"الوسیلة الت

  .4"لعناصر األخرى من مواقف وشخصیّاتفي نقل الفكرة بقیّة ا

                                                
 .104، ص)الكلمة والفعل ( ـ  فرحان بلبل، النص المسرحي   1
  .103المرجع نفسھ، صـ    2
 . 87ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المغص، ص  3
ـ حوریّة محمد حمو، تأصیل المسرح العربي بین التنظیر والتطبیق، مكتبة األسد الوطنیة، منشورات اتحاد الكتاب   4

  .278، ص1999العرب، دمشق، 
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ّعبة(في مسرحیّة و ّ ی )الل ، فعائلة المستوى الفكريعلى المستوى االجتماعي  يغط

لذلك كان حوارھم ال یخرج عن إطار  ،من مستوى واحد )مبروك(وعائلة  )المھدي(

عن )المھدي(و )مبروك(في معرض حدیث ولمادیّات والمجامالت العائلیّة، الحدیث في ا

ّموذج یبیّن )رقمی( ھا العزیزة األثیرة عندكیبدو لي أ: المھدي:"الكاتب ھذا الن ّ   ألیس كذلك؟ ،ن

ة عیني. بلى: مبروك ّ ّھا وحیدتي، وقر   .1"إن

على یحمل طابع اإلطراء  )قمیر (مع  )المھدي( حوار یكون في موقف المجاملةو

  : في مثل ھذا الموقفحسن اختیارھا ألثاث بیت والدھا 

ّھا ھي صاحبة ھذا الجمال :المھدي"                 .كنت أعلم بأن

  وكیف ذلك؟: قمیر 

ّ الجمال: المھدي ّ یخلق الجمال إال ّي أدركت بحدسي بأال   .ألن

  .2"لقد غمرتني بإطرائك ،العفو، العفو یا سیّدي: قمیر

  على الحوار بین كلّ شخصیّات المسرحیّة لترافق األحداث یطغى ھذا المستوىو

ّعبة التي یُحكم كلّ واحد بخیوطھا،  رات الل ّ ناسب بین الحوار والشخصیّات ووتطو ّ لیبدو الت

ّرتیب الذي وضعھ الكاتب، حیث  ف على أفكار الشخصیّات "ھذا الحوار یتركناوفق الت نتعرّ

  .3"من أفعال، وما أنجزتھ من مھام ھتنوی اوعواطفھا، ونعرف مدى ثقافتھا، وم

ّاش(بینما مسرحیّة  مستوى اجتماعیّا آخر، یخالف مسرحیّة  ظھرت )یاقوت والخف

) ّ ائفةال تفتماما،  )ةعبالل ّ ن الز ّ في المظاھر واألشكال  ،عةالمصطنو كاد تظھر بھرجة التمد

اقة ّ ّھ سرعان ما یدرك زیفھا البر ل وھلة، لكن ّ اظر ألو ّ   .التي تخدع الن

یف ،ماعیّا بسیطاالكاتب في ھذه المسرحیّة مستوى اجتلقد أظھر  ّ ّھ مستوى الر  إن

ائر بین  ّ اس، فالحدیث الد ّ ّھا متینة في أواصرھا بین الن والعالقات البسیطة في مظھرھا، لكن

  :ال یخرج عن نطاق خوف األخت على أختھا في مثل ھذا الموقف )زعرة(وأختھا  )یاقوت(

ّ تعالىال بأس علیك ی: زعرة" ّ ھذه األزمة بإذن هللا   .ا أختي، ال بأس علیك، ستمر

                                                
 .10ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة اللعبة، ص  1
 .123ـ  المصدر نفسھ، ص  2

 .106، ص)الكلمة والفعل ( ـ  فرحان بلبل، النص المسرحي   3
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  .1"كان سیجري لي، ماذا )زعرة(آه، لو لم تكوني معي اآلن یا أختي : )یاقوت(

ّ الذي و ك بحبل هللا بر والتمسّ اكلة إلى أن ینتقل إلى الصّ ّ یبقى الحوار على ھذه الش

د الفرج في مثل قولھا ألختھا  ِ ّ زوجي " :)زعرة(یوج رني بما قالھ لھم إن ّ أیضا ال ینفكّ یذك

، كنت أبغي وحسب أن أطمئنّ  ّ   .اإلمام، فأنا لم أیأس قط

ّ  لن یحصل االطمئنان إالّ : زعرة ّ با بر، وما صبرك إال   .2"بالصّ

ا أخالقیّا مثلما ھو في  دھا ینتقل الكاتب إلى مستوى آخربعو ّ لیس مستوى منحط

ّعبة(مسرحیّة  ّك)الل  )نزیھة(ـ یجتمع ب )فاتح(وال كسر للحواجز واألعراف، فھاھو  ، فال تھت

ھ وخالتھ   :ال یخرج عن المألوف ، ویكون الحدیث بینھما محتشمایھقبلالمست تھزوجو ابنة عمّ

  أیّة حقیقة، ماذا ستقول لھ؟: نزیھة"

رتني: فاتح ّ   .ابنة عمّي أخ

ّجاعة الكافیّة لتفضي إلیھ بھذا الكالم: نزیھة   ؟ أال تخجل من نفسك؟وھل لدیك الش

  ؟....ولم الخجل إذا كنت ستصبحین: فاتح

رتسیعیّرك : نزیھة ّ ّ امرأة أخ   .3"تعرف عمّي وأنت، كبما ال ترضى، ألن

ّھ مستوى رفیع من القیم قافیّة والفكریّة یظھر قیمة ومكانة إن ّ في  الشخصیّات الث

ّ عدم  اإلطار االجتماعي الذي تعیش فیھ ھذه الشخصیّات، بل یصل ھذا المستوى إلى حد

و ّ ّھ شبھةذكر اسم الز   :ومناداة األخت ألختھا ببنت أمّي مثل ج أحیانا أمام المإل، كأن

ّى ینداح بطني، فیكون : زعرة"   .آخر من یعلم) ھو(كنت إذا حبلت ال یعلم أحد حت

ّ ا: یاقوت   .4")بنت أمّي( ف بیننا یاألمر یختلإن

ریقة تصل بالحوار إلى تجسید الشخصیّ   ّ بیعي الذي تحیاهھذه الط ّ ّ  ،ة لمستواھا الط كأن

ھ یعبّر عن واقع،  ،القارئ یلمسھ ّ جمیال بصیّاغتھ، وحسن "ھو الذي یترك المسرح وألن

ّ نفوسنا ة بیانھ، وأن یستطیع أن یھز ّ في قراءة أو سماع الكالم  ویشبع رغبتنا  سبكھ، وقو

  .5"الجمیل
                                                

 .6أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت والخفاش، صـ    1
  .7، صنفسھـ  المصدر   2
  .44، صالمصدر نفسھـ    3
 .8ص ، المصدر نفسھـ    4
  .107، ص)الكلمة والفعل ( ـ  فرحان بلبل، النص المسرحي   5
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ّ العالقات الكاتب ظھر یُ وعلى ھذا األساس   مستوى الشخصیّات في الحوار في أدق

وجین، مثلما  ّ ّ العالقة بین الز ّة والحیاءبینھا، كأن یصل إلى حد رھا في ثوب من العف ّ  صو

  :وقدر من االحترام

ّ ال أسمح لنفسي بالبوح بھ ح.ال، ال: زعرة" ّى یحین وقتھ یا رجلھذا سر   .ت

  .لقد عرفتھ، ال داعي للبوح بھ یا امرأة: السعید

  من أنبأك بھ؟: زعرة

  .أنت: السعید

ھا؟ ال یا رجل، أنا: زعرة ّ ّ مكرك لم یعد ینطلي ال تحاول خدا ،أنا بحت لك بسر عي، إن

  .أنت ال تعرف شیئا عن ھذا الموضوع، عليّ 

ّھا حبلى، وستلد بعد سبعة أشھ: السعید ّ تعالى،ھیھ، ما قولك؟ ر من اآلنإن   1"بإذن هللا

عبیّـة و ّ قـافـة الش ّ ّ الحوار في تبیین ثقافة الشخصیّات إلى أن یصل إلى الث یستمر

  :في مثل ھذا الموقف مخیفا بھیئتھ ،غوال یغدو) الجایح(ب الغریالمتداولـة، فھذا 

ّ الغول الذي رأتھ ابنتك حقیقة یا امرأة: السعید"   .إن

ّ العدوى التي أصابت ابنتك قد انتقلت إلیك یا رجل: زعرة   .یبدو لي أن

ھت بھذا الكالم: السعید ّ   .لو كنت تعلمین الحقیقة ما تفو

دني على االعتقاد باألغوال یا رجل : زعرة ّ   .لم تعو

ّمك عن البشرأنا ال أومن باألغوال  ی: السعید ما أكل ّ   .2"ا امرأة، وإن

تدلّ كلّ كلمة فیھ على "أحمد بودشیشة حوارا جیّدا كاتب ستخدم الوفي ھذا اإلطار ی

  معنى یكشف عن حقیقة معیّنة، ویعبّر عن تلك الحقیقة تعبیرا دقیقا، ال مبالغة وال افتعال فیھ

ھ الوسیط الذي یحمل ال ّ ّینألن   .3"عمل الدرامي إلى أسماع المتلق

بمستوى فكري الذي یُظھر الشخصیّات  ،إلى مستوى ثالث من الحوارمنھ ینتقل و

ّ القضیّة المعالجة  مغایر تماما لما سبق لذلك حاول أن یظھر شخصیّات  ،سیاسیّةألن

وائر، فالخفراء متعجرفونع عن مثل یشیالذي  بھذا المظھر )المخفر(مسرحیّة  ّ لھم و ھذه الد

                                                
 .84ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت والخفاش، ص  1
 .85ـ  المصدر نفسھ،   2
 .28ـ  عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ص  3
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ّعامل مع المشتبھ بھم، ل تتو طریقة واحدة في الت ّ ، كما یبیّن  ھاجزئیّاتمث ھذا في طریقة الشكّ

  :الموقف

ّھا حافظة نقود؟ یجب أن نعرف: 1الخفیر"   .إذن كیف عرفت أن

ادق قدیة البارزة منھا یا سیّدي: الصّ ّ   .من األوراق الن

ھا تبدو أوراقا نقدیّة: 1الخفیر ّ   .إن

ادق صھا جیّدا، بل ھي أوراق نقدیّة: الصّ   .ھاك تفحّ

ھا لیست سریّة مثال؟ :1الخفیر ّ د أن ّ   1"أمتأك

رو ریقة في عملیّة االسھذه  تتكرّ ّ ّى یعتقد القارئ شیئا  تجواب على طول مسار الحوارالط حت

دة في شخصیّة الخفراء رون القانو ،من الغباوة متعمّ ّھم یفسّ لطة على أمزجتھم ألن ن والسّ

ة ّى تثبت إدانتھ: عكس القاعدة القانونیّة التي تقول الخاصّ ّھم بريء حت   :المت

ادق" َ أعامل معاملة المجرمین؟، ولماذأنا مشتبھ في: الصّ   ا؟ ما جریمتي؟ لم

ّى تثبت براءتك: 1الخفیر   .أنت مجرم في نظر القانون حت

ادق ّى: القانون یقول: الصّ   .....أنا بريء حت

اھرین على تنفیذه : 1الخفیر جال السّ ّمني القانون یا ھذا، وأنا أحد الرّ أش، أش، أش، ال تعل

ّم باسم القانونون عرضة لموالعاملین على تطبیقھ، فال یمكن أن یك ّ لیتكل  .2"ن ھبّ ودب

ّحقیق على حالھ مع و قافي الذي أراد الكاتب  )2الخفیر(یبقى مستوى الت ّ ّ المستوى الث ألن

ّحو ،ه الشخصیّات ینبع من منطلق واحدلھذ إسناده   :على ھذا الن

  .ال تكن ثرثارا، اسمك؟ قلت لك: 2الخفیر"

ادق ادق: الصّ        .اسمي الصّ

  3"ما جریمتك؟: 2الخفیر 

د و ّوعي من خالل حواراتھا، فبواسطتھا تتخاطب  حضورھا"ه الشخصیّاتھذتجسّ الكمّي والن

اء األشیاء التي تعرض  ّ فیما بینھا، وعن طریقھا تعبّر عن حاالتھا ورغباتھا ومواقفھا إز

                                                
  .24ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المخفر، ص  1
 .34ـ  المصدر نفسھ، ص  2

 .60، صنفسھ المصدرـ    3
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د لنا الكاتب حقیقة المستوى یلذلك  ،1"علیھا بما فیھا المخاطبین أنفسھم الفكري لمثل ھذه جسّ

س المصلحة یمن خالل الحوار، ف الشخصیّات ّ ظھرھا على عكس المنطق والعقل، فھي تقد

ةال   :الكاتب في مثل ھذا الموقف ھایبیّنمثلما  شخصیّة على حساب المصلحة العامّ

ادق"   ھھ؟..ماذا كنت ستفعل:  الصّ

  كنت تركت المخفر ومن فیھ وھرعت إلیھا؟: 2الخفیر

ادق   عھدتك؟ وتترك: الصّ

ال، وعملي یأتي فیما بعد: 2الخفیر ّ   .زوجتي أو

ادق ّي؟ أم محاولة منك الستدراجي في الكالم: الصّ   .أتسخر من

دق: 2الخفیر   .2"أقول الصّ

  :أھون من قیمة األنبوب الذي انكسر اإلنسان عند أمثال ھؤالء الخفراءقیمة  وتكون

  .قد یأتون لمعاینة األنبوب یا سیّدي : 1الخفیر"

، ونحن ال نخشى ...ھم؟ من: رئیس المخفر ّ ھ أمر طبیعي ّ لن یأتوا، وإذا شاؤوا فلیفعلوا، إن

ّى یروا بأعینھم مدى المعاناة التي نعانیھا م فتیش، لیأتوا حت ّ ع حثالة المجتمع المعاینة وال الت

  .3"وطبقتھ المنحرفة

ریقة  ّ ّى  بیعیّایجري على ألسنة الشخوص سلسا ط"واقعیّایكون الحوار وبھذه الط حت

بط ما یقو ّ ما تقولھ الشخصیّة ھو بالضّ ّ المشاھد أن   .4"لھ نظراؤھا في الحیاة الحقیقیّةیحس

ّ اھتمام الكاتب بفكرة فضح السلوكیّات المشینة التي  ّشتإن ور عش ّ ھو  في مثل ھذه الد

مالءمتھ للموقف "ھي للحوار صفة أخرى ولیكون شخصیّات المسرحیّة تحملھا یتركالذي 

مھ للشخصیّة، فیتغیّر أداء وسبكفي  ّ ره وتقد ّ   .5"ا وإیقاعا، تبعا لتغیّر الحاالتتطو

قافي لشخصیّات مسرحیّة  بالمقابل الو ّ ّ المستوى الفكري والث اب(ینم ّ بالواقع  )البو

ّ فالذي نصادفھ في حیاتنا،  غم من أن اب(شخصیّة على الرّ ّ ال تحسن      ومتعجرفة،  برزت  )البو

                                                
 البیضاء تبة عالم المعرفة، الدارمك، ط /، د)دراسة في شھرزاد توفیق الحكیم(ـ  حسن یوسفي، قراءة النصّ المسرحي   1

  .30، ص1995المغرب، 
  .81ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المخفر، ص  2
  .101ـ  المصدر نفسھ، ص  3
 .315ـ  محمد الدالي، األدب المسرحي،ص  4
 .219ص ،1995القاھرة، مصر،  دار المعارف،، 1، ط)رؤیة في الحوار(یوسف حسن نوفل، بناء المسرحیّة العربیة ـ 5
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یوف مثل حدیثھ مع  خول على رئی )الكاتب(استقبال الضّ ّ ّحریر في مثل الذي یرید الد س الت

  : ھذا الموقف

اب" ّ   .إلى أین؟ ممنوع الجلوس ،تعال ھنا: البو

  1"م یستعمل ھذا الكرسي لھذا الغرض؟أل: الكاتب

  :ةبھذه الكیفیّ  )لكاتب(لـ  تھمستوى أكبر منھ في مثل محاور في ضعویو 

ّ جریدة : الكاتب"   ؟)رجل الغد(ھل ھذا المكان ھو مقر

اب ّ ّ عن ذكاء صاحبھ: البو   .سؤال ال ینم

ریقة  ،أوه: الكاتب ّ   .أرید جوابا) صمت(ال تقس ذكائي بھذه الط

اب ّ ر : البو ّ ر لو كنت أنت في مكاني ھذا، كم تقد ّ اس بالقراءة، تصو ّ كالم ركیك، ال یغري الن

ّف ال   2"ریدة؟جالخسارة التي ستكل

اب(في مكان آخر یبدوو ّ نفذا لتبریر مَ ) الكاتب(ة ال تجد شخصیّ إذ أعلى شأنا،  )البو

ّھ شخصیّة ضعیفة ال تقوى على الردّ  ،أو إثبات رأیھ أمامھ موقفھ وال تستطیع مجاراة ، كأن

اب( ّ   :في مثل ھذا الموقف في كالمھ) البو

ةھا أنا ذا جلست، ولكن أنصت إليّ ھذه : الكاتب" ّ   .المر

اب ّ ّ مثلك وجب أن : البو سوف أنصت إلیك، وقبل ذلك أسدي إلیك نصیحة لوجھ هللا، إن

  ...من العلمكیال یفوتك شيء  یطلب من اآلخرین أن ینصتوا إلیھ ینصت فقط، وال

ّ لك اھتماما بالحیاة: الكاتب ّم منك، یبدو أن   .ھا أنا ذا أتعل

اب ّ ّھخرس، ماذا قلت؟ أنا ا) بغضب: (البو   .3"اإللمام كل

عطى لكلّ یُ ظھر غیر مألوف في الحیاة العادیة بأن مالشخصیّتین  على یالحظلذلك و

ّى یكون الحوو، لطبیعتھا واحدة مستوى مغایر لّ لید"ار حیویّا وجب ربطھ بالشخصیّاتحت

ومثلھا في الحیاة، فالحوار  علیھا من حیث وضعھا االجتماعي ومستواھا الفكري والخلقي

ث بھا  ّ ّف التي كان من الممكن أن تتحد   قبل كل ّ شيء لغة األشخاص أنفسھم، وھو لغة المؤل

                                                
اب، ص ،ـ  أحمد بودشیشة  1 ّ   .55مسرحیّة البو
  .61ـ  المصدر نفسھ، ص  2

 .74نفسھ، ص ـ  المصدر  3
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ّخص نستطیع أن نعرف عنھ كلّ شيءالشخصیّات بذاتھا ومن حدیث ال   .1"ش

 ِ ھذا المستوى الفكري إلى نھایة المسرحیّة، وتحافظ ھاتان الشخصیّتان  مُ وبذلك تالز

ّوازن الذي حفظھ لھا الكاتب إلى أن یرقى إلى مستوى أعلى من الفھم كلّ ش خصیّة على الت

  :مثل ھذا الجانب من الحوار

  وما العمل إذن؟ : الكاتب"

اب ّ   .عد من حیث أتیت، وال تلتفت إلى ھنا: البو

  .ھذا مستحیل ، دعني أدخل: الكاتب

اب ّ ّ : البو ي أمتن من خط ّ ّ خط   *)برلیف(إن

ّى أراهوأنا : الكاتب   .ال أرجع حت

اب  ّ ّي: البــو لیـل؟ ء، یعجبنـي تصمیمك على الش ّ   لكـن أیـن ھـو الد

ّك تبحث عن وظیفة    .2"لعل

ّ ما یكون اإلیجاز، موحیّا أقوى ما یكون "حوارال یكونبھذه الطریقة و موجزا أشد

را فالكلمة  ّ ّ أحسسنا من ورائھا فراغا وتصو ي اإلیحاء، ال تكاد تسقط منھ كلمة إال ّ تؤد

ة جلیلة، ھي توظی   .3"ف الحوار من أجل تحقیق األھدافوظیفتھا في إطار الجملة في مھمّ

اب(ھذه األھداف إظھار ومن  ّ ّع بقدرة المراوغة  )البو بمظھر القويّ الذي یتمت

ّط،  عیف المستكین المستسلم )الكاتب(یظھر بینماوالتسل لكن مستوى كلّ واحد  ،بمظھر الضّ

ّكل المسرحي ،بیعتھمنھما ال یكشف عن ط احیّة الوظیفیّة في الش ّ ّ من الن ّ الحوار  ،إال ألن

لھ قدر من المرونة التي تجعل الشخصیّتین المتواجھتین تجتھد كلّ منھما في اقتحام "المتمیّز

غبة في اال ّوع من الرّ ّخصیّة األخرى واالنتصار علیھا، وھذا الن نتصار ھو ما جعل الش

دا ومتغیّرا باستمراروینتج عنھما شیئا متن وما یتتالى ،الفكرة ونقیضھا ّ عا ومتجد ّ   .4"و

                                                
 .148ـ  عز الدین إسماعیل، األدب وفنونھ، ص  1

تھدف إلى ، 1967تحصینات دفاعیة إسرائیلیة على الساحل الشرقي لقناة السویس بعد احتاللھا سنة  : ـ خط برلیف *

  .القوات المصریةومنع عبور ، تأمین الضفة الشرقیة للقناة
اب، ص، ـ  أحمد بودشیشة  2 ّ   .93مسرحیّة البو
  .220، ص)رؤیة في الحوار(ـ  یوسف حسن نوفل، بناء المسرحیة العربیة،   3
 .154، ص)دراسة أدبیّة فنیة مسرحیة(ـ أحمد علي عطیّة زلط، مدخل إلى علم المسرح   4
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ّ )العقرب(مسرحیّة  ریستبخالف ذلك و ا، لھا بعد فكري ّ ، فھي مسرحیّة قصیرة جد

ل في محاولة تحقیق یواحد  ّ ّي )العامل الجدید(تمث العقارب التي قتلتھ  فكرتھ من خالل تحد

ھایة ّ ّ حواره مع باق ،في الن ّ أن ي شخصیّات المسرحیّة موجز وقصیر، ال یُظھر مستوى إال

  :على شاكلة ا من منطلق البیئة التي وجد فیھاثقافیّا عالی

  .كما قلت لك یا سیّدي، المكان ال یلیق بي: العامل الجدید"

ال نا في صحراء قاحلة، عندما بدأنا العمل في ھذا المكان لم نكن ننام : رئیس العمّ ّ ال تنس أن

ّ في الخ ضین للعقارب إال ا خلق كثیریام، معرّ ّ ة، لقد مات من امّ   .1"السّ

ّھ حوار مباشر ّ وإعطاء صورة عن ظروف العمل،  منھد وقصالم إن المكان كأن

ّ في الحوار ھو أن  مع أنّ  ،صبح محلّ اھتمام الكاتبیمتقمّص لدور الشخصیّات، و ما یھم

ّ یُجري على ألسنة ، بالواقععن عمد ال طبقا للواقع ولكن لإلیھام "الكاتب یأتي بھ ّ أال المھم

  .2"في الحیاة الحقیقیّةشخصیّاتھ ما ال یجب أن یقع 

ھدف الكاتب في ذلك الفكرة التي تحملھا الشخصیّة لمعالجة عیوب الواقع، أو ویكون 

المجتمع سواء بإجراء حوار على ألسنة الشخصیّات، أو تصویرھا عیوبا تظھر للعیان قصد 

بھا ّ ر  ،تجن ّ بب في تأخ ھا السّ ّ أثیر في الق المجتمع وانحطاطھ، أوألن ّ عي إلى الت ارئ أو السّ

ّھ ث في حیاتنا الیومیّة، فنحن نسعى من خالل حدیثنا إلى التأثیر في "المشاھد، ألن ّ عندما نتحد

  .3"ت المستمع، فنحن نعمل على إقناعھأفكار ومعتقدا

ا في مسرحیّة  بل(أمّ ّ ّ الط ةالشخصیّات المذكورة مبھم، فمثلما بقیت )دق ال تعبّر  ة عامّ

قافي لشخصیّات  ىبقیعن نموذج معیّن، أو زمن ومكان واضحین،  ّ المستوى الفكري والث

ّساءعن الشخصیّة، فالوسط  لیسعن الحالة و معبّراالمسرحیّة   الذي تعیش فیھ أمثال ھذه الن

جال تجاه ھذا الموقف  ف الرّ ف كلّ تعیشھ المرأة في كلّ وقت، وتصرّ ال یختلف عنھ تصرّ

ّ عندما تحلّ المصیبة، ویبدأ كلّ طرف في  ّئمة رجل ال یشعر بمسؤولیتھ الحقیقیّة إال إلقاء الال

رف اآلخر ّ لذلك جاء الحوار بسیطا بساطة الفكرة المعالجة، فھو أقرب إلى الحوار  ،على الط

                                                
 .93مسرحیّة العقرب، ص ،ـ  أحمد بودشیشة  1
 .408، ص)نشأتھا، وتاریخھا، وأصولھا ( ـ  عمر الدسوقي، المسرحیة   2

داولیّة، ص  3 ّ  .120ـ  عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریّة الت
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ّخاطب في المسرحیّة، وھو"العادي منھ إلى الحوار الذي مة التي تشیع ھو أداة الت الحیاة  السّ

  .1"والجاذبیّة في المسرحیّة

طحیّة إلى الحیویّة و ورة على الكاتب أن ینقلھ من السّ لیكون الحوار بھذه الصّ

غیر "أصیالالدرامیّة، التي تتفاعل فیھا األحداث في صراع واضح، ویكون بذلك حوارا 

ّخص في لحظة صادر عن شخص آخر، أو صادر عن نفس ال مشابھ أليّ حوار آخر ش

  .2"أخرى من لحظات حیاتھ

 ّ باین واضح في المستویات الثقافیّة والفكریّة للشخصیّات من خالل الحوار بید أن ّ الت

عن مالمح الشخصیّة ال تعبّر  )المائدة( ، ففي مسرحیّة)الوقف(و )المائدة(في مسرحیّتي 

ّ ، األب ّ أن ر المسؤولإال ّ جل الذي یقد فاتھ تنبئ بذلك الرّ ّ ویعرف مكانة كلّ واحد من  یّةتصر

  .وتحمّل المسؤولیّة رةأفراد أسرتھ، ویعطیھم الفرصة في المباد

ا شخصیّة  غم من دراسف ،أو األصغر )االبن الثاني(أمّ ثقافتھ ففي الجامعة،  تھعلى الرّ

ّ نوازع األنانیّة سیطرت علیھ  ،لم تفده كثیرا ضحلة ّھ، وقد وألن في  برزلم یسمح في حق

ّ جسرا للعظمصورة  اب الذي ال یرى في العلم إال ّ ّواضعالش  ة والتكبّر، ولیس مطیّة للت

  :وتقدیر المسؤولیّة، مثلما یبدو في ھذا الموقف

ّ بھا. أنا: 2الولد" ن في العائلة وصل إلى .أنا أحق ّف، أنا طالب، طالب جامعي، مَ ّي مثق وألن

ّري، قولي لي، ال أحد، ال أحد، إذن ان بیني أنا وبینھ، فھو مرتبتي ، ھھ؟  تذك ّ   ...شت

اء: األخت ّ ّف، أو لیس ھذا ما ،بن   3"أردت أن تقولھ لي؟ وأنت مثق

في ترابط األحداث "سھمیو لمستوى الشخصیّات االحوار مالئم وفي غیر ھذا الموضع یكون

ّي للعرضواألفكار وا   .4"لشخصیّات، والمناخ الفن

ّسبة إلى مسرحیّة و أن بالن ّ حالتي  )الوقف(كذلك الش قافي مس توضّ ّ توى الشخصیّات الث

ور المرسوم لھا، فشخصیّة  والفكري ّ وجة حسب الد ّ تنطلق من منطلق كلّ  )صونیا(الز

سائس والحیل لإلیقاع بأخت زوجھا، وتظھر  ّ د الد زوجة تعیش الغیرة المعتادة، وتترصّ
                                                

  .28ـ  عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ص  1
 .154، ص)یة دراسة أدبیة فنیة مسرح( ـ  أحمد علي عطیة زلط، مدخل إلى علوم المسرح   2
  .174ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیّة المائدة، ص  3
  .152، ص)دراسة أدبیة فنیة مسرحیة ( ـ  أحمد علي عطیة زلط، مدخل إلى علوم المسرح   4
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ل مس ،بمظھرین ّ اھر، وعنیف في الباطناألو ّ ا  ،الم في الظ وج(أمّ ّ كون في موقف فی )الز

رات من جھةصراع داخلي  مسؤول عن مستقبل أختــھ، وعن  فھو ،یحاول إیجاد المبرّ

  .یحاول إرضاء زوجتھأموالھا، ومن جھـة 

ا شخصیّة  بیعیّةو ،فھي ذات ثقافة عالیة )نادیا(األخت أمّ ّ تحاول و ،تعیش حیاتھا الط

ّضحیة بالمال من أجل ا ھا تنطلق من إحساس صادق ،لحبّ الت ّ ونظیف لتكتشف الخدیعة  ألن

واج،  في نھایة المطاف ّ ط في ھذا الز ّضح وقبل أن تتورّ ائف مثلما یت ّ ّ الز تسمح في ھذا الحب

  :في المواقف التالیة

ا : نادیا" ّ عن القاعدة یا امرأة أخي، فشخصیّتي واضحة، ومواقفي ثابتة، أمّ ني أشذ ّ ا أنا فإن أمّ

ّھا مثل الجواد الجموح العواطف التي ّمین عنھا، والتي وصفتھا بأن ني أمتنع من  ،تتكل ّ فإن

ّ ھذا الجموح المفتعل الذي ال ینفكّ  ّ بھن ّواتي یشتط امتطائھ، وإذا فعلت رحت أسخر من الل

ّ في شعاب الخطأ والمعصیّة ی   .1"رمیھن

ي بمیراثھا من أجل حبّھا عن اقتناع ورغبةو   :في موقف آخر تضحّ

اس :نادیا" ّ ّي، المھمّ ، ال تھتم لكالم الن ني متنازلة عن حق ّ   .، وبإرادتيأن

ّمي مالك  لست :الزوج جي شابّا من العائلة، وتسل ّ ھ موقف غریب یصدر منك یا أختاه، تزو ّ إن

  أدري ما أفعل؟

تي لقد أرضیت ضمیرك، ونفضت یدیك، وال أطلب منك سوى أن توافق على خطب: نادیا

م ّ ابّ الذي سوف یتقد ّ   .2"إلیك للش

یبرھن بھا الكاتب على فكرتھ، ویكشف بھا عن "بذلك یكون الحوار أداة رئیسیّةو

راع إلى غایتھشخصیّاتھ     .3"ویمضي بھا في الصّ

ا  مستوى اجتماعي واحد، وھو  شخصیّاتھا منفباقي مسرحیّات أحمد بودشیشة أمّ

فكیر، منھا مسرحیّة  ،األسرة ّ ّصّ (لذلك تتقارب في مستوى الت البیت (و )امرأة ورجالن(و )الل

ّریف وجتنتقل فیھا األدوار من األالتي ) المھجورة البئر(و )الش ّ ّ إلى األخ إلى الز  ب إلى األم

ّركیبة االجتماعیّة إلى أكثر من ذلك، فھي بسیطة الفكرة،  اھا في الت ّ بسیطة الرؤیة ووال تتعد

                                                
 ..245أحمد بودشیشة، مسرحیّة الوقف، صـ    1
  .258ـ  المصدر نفسھ، ص  2
 .78ص ـ  خلیل الموسى، المسرحیة، في األدب العربي الحدیث،   3
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مستوى األحداث والمواقف التي یُرى ذلك على و، تقولھ الشخصیّة على مستوى الحوارلما 

  لتحمل فكرتھ ورؤیتھ التي یعبّر عنھا ،خصیّات، أو وضعھا الكاتب فیھاوجدت فیھا الش

ي وظیفة درامیّة ألنّ  فالحوار ّ فا  ھال یؤد ّ ّ إذا كان "ال یكون موظ صادرا عن الشخصیّة التي إال

  .1"تستخدمھ

ّسم ابقة ویت ّ بعید الكالم العاديو، ةطابسبال الحوار في المسرحیّات السّ ھ  یشبھ إلى حد ّ كأن

راع والیشرح حقیقة الشخصیّة،  ّ للصّ   یحتاج إلى متحــاورین"مثلما، یساعدھا على خلق جو

ّمت الشخصیّــة ُطلـق على ذلــك  دون أن یكــون ھنـاك من یحاورھا فـإذا تكل مصطلح كالم أ

  .2"الشخصیّات

ھ  ى السردیّة منھا إلى الحواریةإل طریقة بسیطة أقرب في ذلكالكاتب  ویعتمد ّ ألن

ف الشخصیّة لھدفھ، وال یترك لھا ال ّ ا  ،حریّة في أخذ المواقف عند الحاجةیوظ فقد النصّ یممّ

راع،  مة المنطقیّة التي تنطلق بھا إلى الصّ ّ ل العمود الفقري أليّ نصّ "الحوارفالمقد ّ یمث

متھ المنطقیّةھا مسرحي باعتباره األداة الرئیسیّة التي یبرھن ب ّ ، ویكشف بھا الكاتب على مقد

راععن     .3"شخصیّاتھ، ویمضي بھا إلى الصّ

یا وجب أنلیكون ھذو ّ   یقوم على كثیر من االنتخاب واالختیار واالنتقاء"ا الحوار فن

ةإذ یسقط منھ ما یكون ف   .4"ي حوار الحیاة الیومیّة العامّ

ّوع من الحوار في مسرحیّة ویوجد  ّریف(مثل ھذا الن   :)البیت الش

ة ثانیّة: سلیمة" ّ   .مبروك، ومبروك مر

انیّة؟:  غنیّــــة ّ   مبروك واحدة تكفي، لماذا الث

ّھما مناسبتان، ولیست مناسبة واحدة:  سلیمة    .ألن

  ماذا تعنین؟: غنیّــــة

  . ال تحاولي الفرار من لومي وعتابي القاسیین: سلیمة 

  .ماذا ھناك؟ خبّریني: غنیّــــة
                                                

 .78ـ  خلیل الموسى، المسرحیة، في األدب العربي الحدیث ، ص  1
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ّك خطبت، ألیس كذلك؟ : سلیمة    1"علمت بأن

ر  ّ ّھ ال یساھم في خلق مواقف تواكب تطو ّھ حوار أقرب إلى الحدیث العادي ألن إن

رق ی راع، والفكرة التي یعالجھا بسیطةاألحداث والصّ  ّ ّى الط سعى جاھدا في ترسیخھا بشت

ّي للعمل المسرحي ّى لو كان ذلك على حساب البناء الفن   .حت

ّضح و ّق(في مثل موقف یت ّ الشیخ  )الحال ّوة(من رئیس الحي بعدما فقد مالھ وجاء إلیھ  )عال

ّق" :باحثا عن حلّ لھذه المشكلة عت قلبي: الحال ّ   .لقد قط

  .لذا جئتك الیوم یا صدیقي لتساعدني: الشیــخ  

ّق باح: الحال ّ بھا ھذا الصّ ّ ھذه العشرة دنانیر، التي رزقني هللا   .أنا ال أملك إال

ھا : الشیخ  ّ نانیر التي في یدك ما قبلتھا إن ّ ثني عن المال الحرام، لو أعطیتني ھذه الد ّ ال، ال تحد

  .2"حراممال 

مة لیست منطقیّة ّ ّھا مقد ھا بعیدة عن الحدث الرئیسي وال تثمر عن نتیجة، ك إن ّ ما أن

راع إلى لذلك جاء الحوار بسیطا في ھذا المشھد، وھو أقرب  ،الذي من أجلھ یقوم الصّ

ّ الحوار أوالحدیث ال ّف على الفائدة التي یجنیھا "عادي للشخصیّة، ألن التبادل الكالمي یتوق

ّم والمستمع أثناء الخطاب كلّ من   3"المتكل

ّ عن قدرة الكاتب ومھارتھ  اتیّة یشف ّ ّ تعبیر الشخصیّة في الحوار من منطلقاتھا الذ إن

ّكل الذي یزاوج فیھ ب ین ما یریده ھو وبین ما تریده الشخصیّة في تسییر عملھ المسرحي بالش

ّ ف"لھا نظیر في الواقع، ومنھفي طبیعتھا كشخصیّة  الكاتب المسرحي القدیر یملك من الحس

المسرحي ما یجعلھ یشعر بوظیفة كلّ كلمة في الحوار، أو كلّ إیماءة في الحركة بحیث 

  .4"إذا عجزت عن القیام بھذه الوظیفةیسارع إلى حذفھا 

قیفة(غم من الفكرة التي تحملھا مسرحیّة على الرو ، فھي ذات بعد )الصعود إلى السّ

ّةو ،ھده العقلي لیصل إلى مقصد الكاتبفكري یحتاج من القارئ إعمال فكره، وج عدد  مع قل

راع، إذ یُفترض أن یكون  الشخصیّات في ھذه المسرحیّة ل حقیقة الصّ ّ د (فھي ال تمث ّ المتشر

                                                
 .116ص .1984دار البعث، قسنطینة، ، 1ط ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیّة البیت الشریف،  1
ّص، ص  2  .28ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیّة الل
داولیة، ص  3 ّ  .102ـ  عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریّة الت
 .15ـ  نبیل راغب، آفاق المسرح، ص  4
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ل ّ اني(من مستوى  )األو ّ د الث ل(الكاتب  ظھریبینما  ،)المتشرّ ّ د األو ّ بقیمة فكریّة أكبر  )المتشر

د ، فكیف یكون أحدھما ذا  ّمطیّة التي نسبھ إلیھا، وھي التشرّ من المھنة التي یمتھنھا، أو الن

اني مونظرة ثاقبة،  ّ ّ المعارضة لھذه یرید أن یغیّر الواقع الذي یعیشھ، ویكون الث عارضا أشد

 .1"كبیر منھ مجتمع الشخصیّة وبیئتھایعكس في جزء "المفترض في الحوار أن إذ الفكرة

فالمجتمع كل ما لحق ھذه الشخصیّة من تكوین  ،في ھذه المسرحیّةوھو ما لم یعكسھ الحوار 

والبیئة أي الوسط الذي ، على مستوى العالقات وما تحملھ من فكر وقیم وتتبادلھ مع غیرھا

 تخرج عنھ وفي الحالتین تناسب في الثقافة والفكر فیما یخرج من أنبتھا بكیفیّة معیّنة ال

  .مفردات الحوار من ھذه الشخصیّة أو تتبادلھ مع غیرھا من الشخصیّات

ّ من سرعة الحو ار وفق التناسب السابق وحتى ال یكون ھناك فتور في األحداث البد

ّھا دة في ذھن  ألن ّ   .2"یركد أبدا فال یفتر وال، المشاھدتحدث الحركة المتجد

كما ال یظھر ، داخل العمل المسرحي ة في كثرة األحداثال یكمن مستوى الشخصیّ و    

الخاصیّة األولى "ھ یظھر في فعالیة الحوار ألنّ لكنّ  ،البدایةمستواھا الثقافي أو الفكري من 

رة في الحوارللدراما كنمط أدبي تكم ّ   .3"ن في لغتھا المتجذ

  حتالل المكانیكون أقرب إلى المنطق لو حدث بینھما شجار على ا باإلمكان أن األمركان و

ّخ ة لكسب لقمة  تذأو ات عي بوسائلھ الخاصّ ان، أو السّ ّ الوسائل المختلفة الستدرار عطف السك

ر ،شالعی ّ ا أن یظھر أحدھما بالمفك ّرحاب واالستقبال من طرف  أمّ والمبدع الذي یلقى الت

ان العمارة، واآلخر ال یرضى  ّ ّ یموت بكلّ بساطة دون مقاومة، فھي بعیدة عن سك بذلك، ثم

ّظرة  ّى ذلك في ھذا الموقفالن    :المنطقیّة، وقد تجل

د" ّص من ھذه الحیاة التي نعیشھا، لقد آن األوان ی: 1المتشرّ ا صاحبي لنطالب في التخل

  .4"بحقوقنا المسلوبة

ھ لم یعش من قبل حیاة  ّ ّھ لیطالب بھ، كأن دسرعان ما اكتشف حق ّ الفكرة نزلت التشرّ ، أو كأن

د الثاني(في موقف آخر یصف المكان الذي یعیش فیھ صدیقھ و، علیھ فجأة   :قولھب )المتشرّ

                                                
  ،72ص، مشكلة الحوار في الروایة العربیة، ـ  نجم عبد هللا كاظم  1
 .78ص، )من خالل تجاربي الشخصیة(فن المسرحیة ، ـ علي أحمد باكثیر  2
ّفین  3   152ص، أومیر كوریة: تر، )دراسات سیمیائیّة(سیمیاء براغ للمسرح ، ـ  یوري فیلتروسكي وعدد من المؤل
 .58ـ  أحمد بودشیشة، الصعود إلى السقیفة، ص  4



230 
 

د" َ تھف:1المتشرّ ّ ھذا المكان مخصّص للفضالت،  ولم ناءات؟ إن ّ   ومأوى للفئراننفسك إلى الد

  .1"تتناول فیھ قوتھا

د لیس من طینة و ّ ھذا المتشرّ د (كأن ّ بقي یأوي إلى مكان مثل ھذا، ویُ و، )الثانيالمتشر

  .الكاتب على الحوار بھذه الكیفیة إلى نھایة المسرحیّة
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ول والقصر / ب ّ   :من حیث الط
ّحظة في مجرى الحوار والحدث  تختلف المسرحیّة عن باقي الفنون في كونھا ابنة الل

ّ القارئ یعمل فكره، ویحاول تجسیدھا في لحظتھا،  كذلك المشاھد یشاھد العرض آنیّا  وألن

وایة، حیث یذھب بخیالھ في عوالم كثیرة، ضاربة بجذورھا في  ة أو الرّ بخالف قارئ القصّ

اریخ ّ   .الزمن والمكان والت

مة ال ھو الحوارو یجب أن یكون الكاتب "رئیسیّة في النصّ المسرحي لذلكالسّ

ّظا دائما لشخصیّاتھ، وال یسمح أليّ شخصیّة أن تنطق بكلمة ال یكون لھا دور  الدرامي متیق

ھ مرتبط بما ینقلھ إلى القارئأل ،1"إیجابي في تصویر الشخصیّة نفسھا ّ إذا أراد الكاتب و، ن

ّ یسھب في وصف الشخصیّات علیھ أن ینق ل ذلك عن طریق الحوار، بل القارئ نفسھ أال

یكتشف ذلك، ویستدلّ على أفكار الشخصیّة، وكذا أفكار الكاتب التي ینقلھا من خالل 

ر األحداث، لذاا ّ ا، وال حیّادیا في "لمساھمة في تطو ّ ج أو القارئ للمسرحیّة لیس حر فالمتفرّ

ر بمنظورات الشخصیّات التي یعمل ّ ّ مواقفھ تتأث مسرحي على إبرازھا النصّ ال الحقیقة، ألن

ة   .2"بطرقھ الخاصّ

ّسبة و اب المسرحیّون في استخدام الحوار وطرقھ بالن ّ على ھذا األساس یتفاوت الكت

ّصوص المسرحیّ  بنائھاإلى الشخصیّة، وكیفیّة  ة عند الكاتب أو تركیبھا، كما تتفاوت الن

م ما ال یسمنھا ما تفرضھ الحاجة والموقف، ومنھا ف ،الواحد طوال وقصرا ّ تطیع الكاتب التحك

ھ  ،فیھ ّ ّي آخر یألن ّ ببعد فن   .جعلھ یصرف نظره، أو یغفل عن االھتمام بھذا العنصریھتم

 ّ ناسب  مردّ إن ّ إلى یعود طوال وقصرا عند الكاتب أحمد بودشیشة  في الحوارالت

ھ  من في بؤرة االھتمام، وھي الفكرةطبیعة المسرحیّة عنده، فھي كما سبق ذكره تك ّ ألن

ّ الشخصیّة خادمة لفكرتھ، أو الفكرة سابقة عن الشخصیّة التي تدور حلقات البناء  ح أن یصرّ

ّي المسرحي حولھا   .الفن

طر الحواري الواحد یأتي )المغص(ففي مسرحیّة    الحوار سریعا، ال یتجاوز السّ

ھ عبارة عن أسئلة مباشرة تحتاج إلى أجوبة مقتضبة على شاكلة ھذا المقطع ّ   :كأن

                                                
 .30ـ  عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ص  1
  .38ي، قراءة النص المسرحي، صـ  حسن یوسف  2
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  أنا سألتك عن ھذا الیوم، فیم قضیتھ؟: الزوجة"

ّف    .وأنا أجبت، في العمل: المــؤل

وجة ّ   خرجت أم لم تخرج؟: الز

ّف ّى ألستأنف كتابة المسرحیّة) برجاء(ما الفائدة من ذلك؟ : المـؤل   .أرید أن أتعش

وجة ّ ب من اإلجابة: الز   .1"ال تتھرّ

 قصیرا قدر ما یستطیع الكاتب"النصّ المسرحيالحوار في ومن ھذا المفھوم یجب أن یكون 

ل الشخصیّة أمامھ من شخصیّة مسرحیّة  ّ ر على قارئھ والمستمع إلیھ، فتتحو ّ ّ طولھ یؤث ألن

  .2"ة خطیب تجلده بجملھا المتتالیةفاعلة إلى شخصیّ 

ّ ھذه المسرحیّة في أربعة فصولو ّ قصر الحوار یترك ا بید ،مع أن لمشاھد أو أن

ناسب بین الفكرة و، فكرتھا، ویستطیع استیعابھا بیسر ویتقبّل أحداثھا القارئ یستمرئ ّ ھذا الت

یوحي للقارئ بسرعة  مقصودة في ھذه المسرحیّةلشخصیّات الا یظھر الحوار، وما وقصر

ر، ونقل ا ّ ّسم "ب األفضل للحواراألسلوف، لمنظر دون تعب ذھني، وإعیاء فكريالتصو یت

  .3"ب المبتذل من األلفاظ واألسالیبضحة، واجتنابالجمل القصار، والعبارات الوا

ّعب(بخالف ذلك مسرحیة و ھا أقلّ من حیف، )ةالل ّ ث عدد الفصول عن سابقتھا مع أن

ّ جملھا الحواریّة في بعض المواقف ال ، ، أي ثالثة فصول فقط)المغص( ّ أن  توحي  إال

وتدفع بالقارئ إلى  التي تطغىھي خطابیّة النبرة اللشخصیّة، بل لالفكري والثقافي مستوى الب

مة البارزة في المسر ّ السّ تابة، مع العلم أن ّ  حیّة ھي الجمل الحواریّة القصیرةالملل والر

  :)قمیر(بخالف ما نجده في قول 

، وتفعل كما لو كانت أحد أعضاء المحكمة (" ّ ّع الجد ـ نظرا لقد ارتأت المحكمة ) وھي تتصن

ّص من نفسھ بطریقة مریحة ونظرا ـ  لحساسیة الجریمة المقترفة ونظرا لطلب الجاني التخل

لھ في إبداء الحكم للمحكمة، وھي التي كان ینبغي علیھا أن تكون سبّاقة إلى ذلك ّ   لتدخ

رة حكمت المحكمة  ّھا مجتمعة ومكرّ ونظرا إلصرار الجاني على جریمتھ، لھذه األسباب كل

                                                
  .19ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المغص، ص  1
 .165ـ  عز الدین جالوجي، النص المسرحي في األدب الجزائري، ص  2

 .316ـ  محمد الدالي، األدب المسرحي، ص  3
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جن مدى الحیاة حضوریّ  یّد المھدي داخل ضمیره، وعلى ھذا األخیر لسعلى اا ونھائیّا بالسّ

ّى آخر رمق من حیاتھ أن یقوم بمعاقبتھ   .1"لیل نھار حت

ّوع   مستمع عن مجریات الحدث الحوار یطیل الفكرة، ویبعد القارئ أو ال فيھذا الن

ّ  الحقیقیّة أثیر  ،را معیّنا للكشف عن أحداث جدیدةالتي ینتظر منھا تطو ّ ا یبعد عالقة الت ممّ

ر بین القارئ والمنتوجوالت ّ    .أث

ز المشھد على ھذا المنظر ال فیتركّ  ،الشخصیّات غیر متفاعلة مع الحدث تترك باقيو

د المسرحي ة المطلوبة في مجریات الحوارفقد المسرحیّة الفاعلیّ وت غیر، ّ مجرّ  الذي ال یعد

دفع بل ھو جزء من أجزاء الحدث، ولذلك ینبغي أن یكون لھ دوره في "حوار وحسب

ر والكشف عن شخصیّة صاحبھ الحدث نحو ّ   .2"وأفكاره وعواطفھ التطو

ُجري  ّضح فیما أ الشخصیّة المحوریّة، وھو یخاطب  )مبروك(على لسان شخصیّة كلّ ذلك یت

ا ، )قمیر(ابنتھ  لخطابیّة بادیة على الحوار، كما ترك سمة ایفقد المسرحیّة الحیویّة، ویممّ

 :یوحي بذلك التالي الموقفو، وتفاعلھا مع المواقف الجدیدةكرة فقدھا سرعة إدراك الفی

ّ إذا : مبروك" ة أمــور ال نحصل علیھا، وال نستمتع بھـا إال غیــرة، ثمّ اسمعي یا بنیّتي الصّ

رنا ة واحدة تذمّ عام أخذناھا بعالتھا، وال مرّ ّ ونشرب الماء  منھا، مثال نحن نأكل الط

عام، والكوب  والمشروبات االصطناعیّة، إذ نتناول ّ ھذه األمور بوسائل مثل الملعقة للط

ّ ھاتین الوسیلتین لیستا ضروریّتین لذلك، فبإمكاننا أن نأكل ما  وائل األخرى، مع أن للسّ

ّجوء إلى أیّة وسیلة، ومع ذلك فرضناھا على  نأكلھ، ونشرب ما نشربھ مباشرة دون الل

قین فتقولین مثال ّ ّ اإلنسان ا: أنفسنا، ربّما تعل ھ یفتقد إن ّ لقدیم كان یستعمل یده في كلّ ما قلتھ ألن

إلى الوسیلة لذلك، والعصر الحدیث صارت الملعقة ضروریّة، ال طعام من غیرھا، وكذلك 

ّراب، ربّما نا سنرتكب جریمة یعاقب  ،أجبت إلى ذلك، لكن ال تنسي شیئا األمر في الش ّ إن

ا إذ ّ نیّتنا أن نحتال علیھ، أمّ ا استعملناه ملعقة لتناول مالھ، وكوبا لشرب علیھا القانون، ألن

ّ ال أحد یعترض على ذلك، وی   3"صیر عملنا مشروعا، إیھ ماذا قلت؟حیاتھ فإن

                                                
 .123ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة اللعبة، ص  1
  .316ـ  محمد الدالي، األدب المسرحي، ص  2

 .133ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیّة اللعبة، ص  3
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احیّة ال ّ ّ حوارا مثل ھذا ال یصلح للمسرحیّة من الن یة، إن ّ ناسب في الخطاب فقد ویفن ّ الت

احیّة الوظیفیّة بین المتحاورین ّ ة برھة زمنیّة فاصلة بین ،من الن ّ ثمّ ھي التي یستجمع  ،ھماألن

بط بین كالم ّ   .ھمافیھا القارئ انتباھھ للر

 ّ ة أ الفكرة المعبّر عنھا فكرة سردیّةإضافة إلى أن وایة أكثر منھا ترتبط بالقصّ و الرّ

ّ فی ،بالمسرحیّة یخرج عن النصّ المسرحي، كان  ،وكالما ھامشیّا اھا شرحا وتوضیحألن

لیمة ،ان الكاتب اختصاره في سطر أو سطرینبإمك   .لیحافظ على منھجیّة الحوار السّ

یقارب كالم ) 141(، ففي صفحة نفسھا عند الكاتب في مواقف أخرى الطریقة وتالحظ

فحة  )مبروك(  )147( في الصفحة )المھدي(، وكالم )142(عشرة أسطر، وكذلك في الصّ

ى أحیانا حدود المنطق في كالم و ّ حیث تصل الجملة  ،)195(في الصفحة  )المھدي(یتعد

ا یفقد الحوار االنسجام والتكثیف والقصر ،سطرا )18(الحواریة حدود  ّ الجاذبیة  ممّ ومن ثم

مة التي تشیع في المسرحیّة حیاة وتبعث فیھا "ألن من طبیعة الحوار أن یكون ،والتقبّل السّ

ھ األد ّ   .1"ءاة التي ینتقل عن طریقھا كلّ شيجاذبیّة، إن

ّاش(الكاتب في مسرحیّة ویسیر  على المنھجیّة نفسھا التي سار بھا في  )یاقوت والخف

ّعبة(مسرحیّة  ول والقصر في الحوار بالنسبة إلى الشخصیّات، فإذا  ،)الل ّ إذ ال تناسب في الط

ّسبة إلى شخصیّة    على أساس المستوى الثقافي لكلّ منھما  )رقمی(و )مبروك(كان لھ عذر بالن

ة في شخصیّات من أمثال فإنّ  ة لھ، وبخاصّ یاقوت (في مسرحیة  )زعرة(و)یاقوت(ھ ال حجّ

ّاش   .)والخف

ھ في بعض المواقف  ویكون ّ الحوار في عمومھ معتمدا على جمل قصیرة، لكن

ریقة الخطابیّة الوصفیّة مثل حوار  معتمدانفسھ الكاتب سرعان ما یجد  ّ ألختھا  )زعرة(الط

ّى أجعلك تضحكین من كالمي، إنّ  لست: زعرة":)یاقوت( ھا الحقیقة، لم أزد من أمزح حت

اب یتھافتون علیك، ھذا یذھب وھذا ، عندي شیئا ّ إذا أردت فارجعي إلى الخلف، كان الخط

یجيء، ولم یفز بك أحد، ومن بین ھؤالء الجایح، ابن بنت الخالة برنیّة، الذي أعیتھ الحیل 

دنا بجحافل من الجیش ـ  مّي خطبتھ لكرفض ع حین ـ ا لم یفلحللفوز بك ولمّ  ّ راح یھد

بعرباتھا ودبّاباتھا المزنجرة وغیر المزنجرة، وشرعت  *)دوارنا(الفرنسي التي حاصرت 
                                                

 .314ـ  محمد الدالي، األدب المسرحي، ص  1
وار  * ّ یف وجمعھ دواویر: ـ الد ّ یف إجماال، بالفتح والكسر وھو منزل الضیوف في الر ّ   .ویطلق على القریة أو الر
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ا  ّ ا خلق كثیر، خلق كن ّ تقصفنا بمدافعھا، وقنابلھا مختلفة األشكال واألنواع، حیث مات من

نا، ونا ّھمم) دوارنا(س آخرون من نحبّھم، منھم أبونا وأمّ   .1"اتوا كل

ردیّة غیر منتجة في الحوارو ریقة السّ ّ ّ المخاطب ھذه الط  الدرامي، إذ یفترض أن

ا المشاھد أو القارئ فیكتشف ذلك من خالل الحوار، فھي  ،على علم بذلك )یاقوت(وھي  أمّ

ّ الحد ّة تبعده عن جو ئیسي، وتقطع حیویّة الحوارإطالة ممل ّ ر العملیة في و ،ث الر ّ تتكر

فحة ن الجملة الحواریّة ل الصّ ّ من خمسة أسطر، فیھا وصف  )زعرة(ـ نفسھا، إذ تتكو

فحة )یاقوت(یعید الكاتب العملیة نفسھا مع شخصیّة و، وتذكیر ن الجملة  )34(، ففي الصّ ّ تتكو

ة  )برنیّة(على مسامع العجوزسرد سطرا، تُ  )22(الحواریّة من  وھذا  ،مكتملة األركانقصّ

ول مملّ  ّ   .نھ، بل سلبیّتھ أكثر من إیجابیّتھ في العمل المسرحيال فائدة م الط

ّھا طریقو ّ أن ّھا  ة في توزیع الحوار على الشخصیّاتالمتتبّع لجزئیّات الحوار یظن ألن

عید(شملت أغلب الشخصیّات، فھاھي شخصیّة  ّف جملتھا الحواریّة من  )السّ سطرا  )11(تتأل

فحة  رد الذي یرتبط أكثر  جمیع ما سبقو، )79(في الصّ ال یخرج عن دائرة الوصف والسّ

ة احیّة الوصفیّة في شروط اإلحاطة بجزئیّات الموقفلیستو ،بالقصّ ّ   .أو الفكرة من الن

ا باقي الحوار بین مختلف الشخصیّات، فیسیر سیرا طبیعیّا، یناسب توالي األحداث  أمّ

لما تقتضیھ طبیعة العمل  ل الدراميحاضرا لمتابعة الفعو ویجعل القارئ أو المشاھد متفاعال

الذي ھو الخصیصة التي تمیّز المسرحیّة عن سائر "رحي، ولما تقتضیھ طبیعة الحوارالمس

ّ عن طریق  ّھائي لھا إال ّكل الن ّ المسرحیّة ال تأخذ الش ور األدبیة األخرى، من حیث أن الصّ

  .2"الحوار، وخشبة المسرح

ریقة في إطالة الحوار لتعریف القد یلجأ الكاتب إلى مثل ھذه و ّ  مستمع أو القارئ الط

ّخصیّةب ّجھ بھ الش ّ "ما تت من حدیث جانبي إلى نفسھا، أو إلى شخص آخر على فرض أن

ّھ ال یكون بھذه اإلطالة  ،3"إطالعنا على تنویھ تلك الشخصیّة اآلخرین ال یسمعون، بھدف لكن

ّة حتى االستطراد في  ،، أو سیر األحداثألصلي في الحوارالتي تخرج عن الموضوع ا الممل

وایة إذا كان طویال ة والرّ ھ یفقد  ،وال یخدم الموضوع العام وممالّ  أنواع أخرى كالقصّ ّ فإن

                                                
ّاش، ص  1   .14ـ أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت والخف
  .28ـ  عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ص  2
 .219، ص)رؤیة في الحوار ( ـ  یوسف حسن نوفل، بناء المسرحیة العربیة   3
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ّة معاالبناء الفنّ  رعة والدق ّب السّ في مواجھة  ي للعمل القصصي، فكیف بعمل مسرحي یتطل

  .القارئ أو الجمھور الذي ال ینتظرا تبریرا

دخل بین تالقصر، لكن ھي للحوار في مسرحیات أحمد بودشیشة  المیزة العامةو

ّ ذاتھا، مثلما نجد  ثنایاھا جمل طویلة غیر خادمة للموضوع األساسي، وغیر منتجة في حد

ّعبیر عن بعض األفكارألنّ  )رالمخف(ذلك في مسرحیّة  ّ طبیعة العمل  ،ھ یرید الت ّ أن إال

ة إذا كان  ول مفي المسرحي ال تحتمل ذلك ، وبخاصّ ّ ) طاطا(، ففي مخاطبتھ لحماتھ ةبالغالط

  :نجد ذلك

ادق" ة؟ یمكنك أنت أن تقومي بتولیدھا: الصّ ھل عملیّة اإلشراف . لماذا ننقلھا إلى المصحّ

رجة یا حماتي؟ سأخرج أناعلى الوالدة صعبة إلى  ّ م لك  ،ھذه الد ّ كما تشائین، یمكنني أن أقد

ا، منشفة، موسى، أعني رة كي أناولك ماء ساخنأقف عند باب الحج: بعض الخدمات، مثال

ّمة یا حماتي، ال تنسي ھذا، وكذلك یمكن أن أقوم بأيّ شيء  ،شفرة حالقة یجب أن تكون معق

ّك  ّي زوجھا، لوال أن یمكن أن تحتاجیھ في مباشرة الوالدة، وضعي في بالك یا حماتي أن

رك لما رضیت أن أخرج من الحجرةحماتي وأق ّ ّھا زوجتي ،د ، ال یمكن أن إن ّ ، وعزیزة علي

وج ال ّ ّ أن یبقى دوما عند كتف زوجتھأظلّ بعیدا عنھا، الز   .1"بد

ّھ حوار یمكن اختصاره في جملة حواریّة وال یخدم جوھر الفكرة المعالجة،  طویل إن

ّب ھذا االسترسال في الحدیث ،قصیرة لھا معنى، وتخدم الحدث العامّ  ّ الموقف ال یتطل   ألن

ر ھذه و في  )األوللخفیر(ـ العملیّة مع باقي الشخصیّات، فمثال الجملة الحواریّة لتتكرّ

فحة  ن من  )20(الصّ ّ وت الثاني(أسطر، وكذلك األمر مع شخصیّة  )8(تتكو في  )الصّ

فحة  ن الجملة الحواریّة من  )31(الصّ ّ مع ابنتھا ) طاطا ( أسطر، وحوار الحماة  )8(تتكو

فحة  ن من  )57(یاسمین في الصّ ّ ) طاطا ( أسطر، وحوار رئیس المخفر مع أمّھ  )10(تتكو

ن من  ّ فحة  )9(یتكو ادق(، وكذلك قول )119(أسطر في الصّ اني(ـ ل )الصّ ّ ن  )لخفیر الث ّ یتكو

فحة  )10(من    .)121(أسطر في الصّ

ّھا عبا تقتل الوقت والجھد، وتبعد القارئ عن  رة عن حشو، واسترسال لفكرة موجزةإن

عا بین المتحاورین الرئیسي للحدث، وتحدث بونالمغزى ا ّ   . وتقط
                                                

 .12ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المخفر، ص  1
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ا باقي الجمل الحواریّة  ول والقصرأمّ ّ ب تقلّ أو تكثر حس ،فھي مناسبة من حیث الط

ّعبیر عن الفكرة ّرح فال ی ،الحاجة إلى الت ا الش ھأمّ ّ یخضع "عني دائما إعطاء الحقیقة ألن

  .1"لھا ة وثابتة، وقد تكون ال أساسلمعطیات قد تكون صحیح

اب( في مجموعتھ المسرحیّةـ  جمیع مسرحیّاتھو ّ   قصیرة ذات فصل واحد ـ)البو

ّب جھدا فكریّا أو عناء في القراءة أو المتابعةوجملھا الحواریّة سریعة، و فیھا  یعبّر ،ال تتطل

ة من حیث طول الجملة الحواریّة وداللتھا الفكریّةمستوى الشخصیّات، وبخاعن الحوار   صّ

اب(ء مسرحیّة باستثنا ّ ابقة من حیث اعتماد  التي) البو ّ بصلة إلى المسرحیّات السّ ال تمت

ویلة في مواقف ال ت ّ یظھر ذلك و ،وال مع الشخصیّة تناسب والموضوعالجملة الحواریّة الط

اب(في قول  ّ   :)لكاتب(ـ ل )البو

اب" ّ بیعي، أنا الذي لھ أنا ھنا في مكاني ، ، بل ھو أنا)أھال( لست أنت من یقول لي: البو ّ الط

ب بك، أو أطردك املة، وغیر المنقوصة في أن أرحّ ّ   .الصّالحیّات الكاملة والش

ّیت ھذا  ،إیّاك، إیّاك أن تحاول خداعي ، منذ تول ّ   أنا ال أنخدع بسھولة، بل لم یخدعني أحد قط

ّ، إیھ ، قل ماذا ترید؟ أ   .2"نا في االستماع إلیكالمنصب الھام

ّرح ال یخدم الحوار،  كلّ ھذا الحشوو    فات أثناء كان باإلمكاووالش ن ظھور ھذه الصّ

اب(لتكتمل صورة  الحوار ّ ة دون إثقال كاھل القارئ )البو  أو المشاھد بمثل ھذه الفضّ

لم"األوصاف والشروح ألنّ  ّ یح في من تقالید المسرح واألدب عموما المیل إلى استعمال الت

  .3"صیّاغة الخطابات

ّحدید في مخاطبة تفي موقف آخر و ریقة نفسھا في الحوار، وبالت ّ اب(ستخدم الط ّ  )البو

اب:")لكاتب(ـ ل ّ ّ بمغادرة ھ: البو ّحظةأنصحك یا بني ّ والل ّھ أعجبك ، آ .ذا البھو في التو یبدو أن

ج علیھ، اعاأمنحك فترة وجیزة، ولكن ال تكن  ال بأس تفرّ ة زارتني زوجتي ،طمّ ّ وقد  مر

 فأحدثوا ضجیجا وفوضى ،رون ویصیحوناصطحبت معھا ذراري األربعة، وأخذوا یج

وا على البقاء ھنا، والركض في  ّ ھم أبوا أن یمتثلوا ألمرھا، بل أصر وعندما جمعتھم أمّ

ّى الكبار بذلك، واقترحت  خامیّة، بیني وبینك، أال یغري حت غ على أرضھ الرّ ّمرّ البھو، والت

                                                
داولیّة، ص  1 ّ  .129ـ  عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریّة الت
اب، صـ  أحمد بودشیشة، مسرحی  2 ّ  .54ة البو
داولیّة، ص  3 ّ   .134ـ  عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریّة الت
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ّى نجد لألطفال ما یشغلھم على زوجتي أن ألتم س من المسؤولین أن یمنحوني مسكنا ھنا، حت

ر ّ كم سكبوا من دموع ساخنة، وھم یغادرونھ مجبرین تحت وابل  ،عنھا، ال یمكن أن تتصو

باب من قبل أمّھم من فعات والسّ   .1"الصّ

ھا ّ ّ فیھا الكثیر إن ّرح  طریقة تصلح ألن تكون سردا قصصیّا أو روائیّا ألن من الش

فصیلو ّ ّھ ،الت ا الشكّ فیھ مع أن ھ یتمیّز بكونھ یسعى إلى "ممّ ّ ّرح قاعدة إخباریّة، ولكن ّ للش أن

واھر ضمنیّة كانت أم تصریحیّةاإلفھام وتوضیح بعض ا ّ غیر منتج في العالقة  وھو ،2"لظ

ھ ال ینتظر نتیجة من ذلك ،بین المتحاورین، أو بالنسبة إلى القارئ أو المشاھد ّ   .ألن

ر ھذه الطریقة في قول و اب(ـ ل )الفتاة(تتكرّ ّ فحة  )لبو ، حیث بلغت )65(في الصّ

اب(ـ ل )المرأة(سطرا، وقول  )12(الجملة الحواریّة  ّ فحة  )لبو  ، حیث بلغت)69(في الصّ

  .یّة ثانویة غیر فاعلة في األحداثشخص )المرأة(سطرا، مع كون  )19(الجملة الحواریّة 

أن في قو ّ اب(ولكذلك الش ّ فحة  )لمرأة(ـ ل)البو  ) 29(، حیث بلغت )70(في الصّ

فس كان على الكاتب أن یختصر ھذا الكالم بما ال یدع مو ،سطرا ّ جاال لالنقطاع في الن

لغایة أو وفق تسلسل األحداث، ویربط فكر وذھن القارئ أو المشاھد،  ھتتابعو الحواري

ئیسي في المسرحیّة، أو یساھم ّ اخل إلى حوادث تخدم الحدث الر ّ   .جدیدة في تفجیره من الد

ّ فكرة الكاتب أحمد بودشیشة سردیّة وصفیّة، یرید أن ینقل إلى القارئ سلوك  إن

فات  ّ اب(وتصر ّ لذلك لم تسعفھ  ،بھ من أشخاص في قالب تعبیري وصفيوما یحیط  )البو

ریقة الحواریّة في ذلك ّ ّخصیّة كنموذجكاو، الط یّة نمطیّة تعبّر أو كشخص ن علیھ أن یترك الش

ّ عن نفسھا من خالل سلـوكھا، ال أن یعبّ  ــر عنـھا بالكـالم ألن ال أن یـروي "ة الحـوارمھمّ

ر أش ّ ما یعبّر عن الماضي بلغة الحاضر، فھو یصو ّ خاصا أحداثـا حدثت في الماضي، وإن

ّحظة واآلن   .3"یعیشون بیننا الل

قیف(مجموعتھ المسرحیّة تنقسم و عود إلى السّ قسم یعتمد الجملة  ؛إلى قسمین )الصّ

وطبیعة تحاورھا مع  ك أداء الشخصیّة ومستواھا الفكريویتناسب في ذل ،یرةالحواریّة القص

                                                
اب، ص  1 ّ  .59ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة البو
داولیّة، ص  2 ّ  .128ـ  عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریّة الت

طبیق (حوریة محمد حمو، تأصیل المسرح العربي ـ    3 ّ  .279، ص)بین التنظیر والت
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ّ القارئال ھن أو المشاھد، ویصل من خال شخصیّات األخرى، وھي تشد ّ لھا بفكرتھ إلى الذ

لھا أمامو، مباشرة ّ  عرض القضایا في"سھم حوارهیھ جزءا من الواقع المعیش، وبذلك یتمث

م القصّ  ّ ّھ یقد ة المسرحیّة حیّة نابضة ومناقشة األفكار، وتحدید المواقف، وھو في ذلك كل

ّحظة اآلنیّة بالحركة ا ھو واضح ،1"تدلّ على الل ّصّ (في مسرحیّات  ممّ عود إلى (و )الل الصّ

قیفة   .)امرأة ورجالن(، و)السّ

اني  فيو ّ ابقة، یالقسم الث ریقة السّ ّ ّریف(مسرحیّتي  وبالتحدید فيخالف الط  )البیت الش

جملھ الحواریّة طویلة ال تتناسب مع الموقف  تكون، ففي بعض المواقف )المھجورة البئر(و

ا  یھا ممّ ّ ّخصیّة التي تؤد ّ وال مع الش ّخصیّات األخریؤث ى، وكذا مع ر على العالقة مع الش

ر الحدث ومجریاتھ ّ د ذلك في مسرحیّة و ،تطو ّریـفالبیت ال(یتجسّ ّ  ،)ش  )نفیسة(إذ تقـول األم

  :في مستھلّ المسرحیّة )سلیمة(البنتھا 

أمازلت غاضبة من أبیك؟ لم یقل شیئا یغضب، ینبغي أن تكوني طبیعیّة في عالقتك بذلك "

، نحن محافظون، نخشى على شرفنا ّ اب ّ أنت  .من أن یخدش أكثر من أيّ شيء آخر الش

 ّ ھ لم یأت لخطبتك قط ّ ر؟ قولي. تعلمین بأن ّ ر عن خطبتك. لماذا تأخ ّ ھ  ھھ؟..لماذا تأخ ّ ال غرو أن

م خاطبا  ّ ض سمعتنا لألقاویل، فلیتقد ّراب، ویعرّ ث شرفك في الت ّ یلعب بك، ویرید أن یلو

ّور، عندئذ ال أحد یقف في طریقك، ویقول لك كلمة   بصفة رسمیّة، لیظھر رأسھ في الن

نا على رؤوسنا، وال نتذمّر من ذلك، سنضعھ ّ ّ ھذا كل ّ لك إال ّھ  ،فأبوك لم یتمن ھ أب ومن حق ّ إن

ّ علیك أن یخاف على عرضھ، كلّ ما یرومھ من جك، ویطمئن ّ   .2"الحیاة أن یزو

دث دون أن یح بین مختلف الشخصیّات بطریقة سلسةیتعاقب الحوار بعد ذلك و

ھ الف إرباكا وخلال في مجریات الحدث ّ ئیسي الذيألن ّ في تحریك األحداث "یسھم اعل الر

ّخصیّة وتنمیّتھا من خالل عالقتھا بالحدث، وعالقتھ ّخصیّات وامتدادھا، وفي تحدید الش ا بالش

  .3"المسرحیّة األخرى

ّالن شیئا واحدا، فالشخصیّة  ّى یشك ّ المالءمة متبادلة بین الشخصیّة والحوار حت إن

یر عن ھذه الحاالت، فإذا كانت الفكرة طویلة مثل األمثلة حاالت نفسیّة وفكریّة، والحوار تعب
                                                

طبیق (ـ  حوریة محمد حمو، تأصیل المسرح العربي   1 ّ  .278، ، ص)بین التنظیر والت
ّریف، ص  2   .112ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیّة البیت الش
 .278، ص)ق بین التنظیر والتطبی( ـ  حوریة محمد حمو، تأصیل المسرح العربي   3
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ابقة في مسرحیّة  ّریف(السّ ّ بجمل حواریّة طویلة لذا كانف ،)البیت الش    ال یمكن عرضھا إال

" ّ ة، ویزیل عنھا على الكاتب أن یقطعھا بحدیث الشخصیّات األخرى، لیمنحھا حیویّة وقو

ّة تابة الممل ّ ھ یإذا فعل ذلك و ،1"الر ّ ّخصیّات، أو فإن ل المباشر في تسییر كالم الش ّ ّب التدخ تجن

ّعب تھالت ّخصیّات التي رسمھا دون أن "یر على لسانھا، حیث تنحصر مھمّ في نقل كالم الش

ّخصیّات في المسرحیّة، وال ،یضیف علیھا شیئا من كالمھ ھو ھ ینقل أفكار ومشاعر الش ّ  ألن

ّف م أفكاره ومشاعره ھو كمؤل ّ   .2"یقد

ّروح، أو یبقدر ما یأتي و    ّخصیّات طول الحوار في المسرحیّة ببعض الش ف بالش عرّ

ھ  ،في بعض الجوانب ّ حیحة، ویخلق حاجزا بین  ال یعبّرفإن ریقة الصّ ّ عن الفكرة بالط

ّخصیّتین المتحاورتین في مثل ما حدث بین شخصیّة  جل(الش وت (وبین شخصیّة  )الرّ الصّ

ل ّ نیا :"الرجل حیث یقول )البئر المھجورة(صوت أخیھ في مسرحیّة  ؛)األو ّ ھا أنت ذا تقیم الد

اعقة ،لمة فقطوتقعدھا من أجل سبب تافھ، بسبب كلمة تافھة، ك ّك  ،ولیتك تكون مثل الصّ لكن

ّ منذ  ،غضبت وثرت ھ إلي ّ  أن حللت بھذا المكان كالما الذعافما بالك بي أنا؟ وأنت توج

ض راحت ّ ة تقو ّ ة، ومر ّ ّ مر ي، راحتي التي جئت أبحث عنھا في ھذا المكان تنسب نفسك إلي

لتذھب إلى حالك وتتركني  ،أسال بدا عن الضّوضاء واالنزعاج، لكن الخالي المھجور، بعی

ّ فعلت ذلك، دعني الیوم، وأت في یوم آخر، یكون فیھ مزاجي رائقا. ھاھنا أنعم بخلوتي   ھال

ّكات معك، ّى أعرف كیف أحادثك، وأمازحك وأتبادل الن   3"ماذا قلت؟ ھل تفعل؟  ،ھیھ حت

ّھا طائفة من األسئلة ّ مجموعة من األسط إن  ر الحواریّةوجملة من األفكار، ومن ثم

ّخصیّات أثناء قولھا،  ل الش ّ بت الفكرة أكثر لكانت أحسنالتي لو قطعھا الكاتب بتدخ ّ  ولقر

  .ولكان سریانھا بسیطا مقبوال من قبل المستمع أو القارئ

ھ تكرار ّ   أخرىب یمكن اختزالھ بطریقة أو ،واحد، وھو مدعاة للملل لمعنى إن

ّد مو رصحیح أن االضطراب والقلق یول ّ الكاتب یأتي بھا  ،ثل ھذه الحالة من الكالم المكرّ لكن

قافي ال یوج ّ ّ مستوى المتحاورین الث ة أن ّفس الحواري بسبب أو بدونھ، وبخاصّ د بھ ھذا الن

ویل ّ جل(ـ ف  الط ن من  )الرّ ّ ھ باستخدام جملة حواریّة تتكو ّح كیف یخاطب أمّ  )13(إنسان فال

                                                
 .165ـ  عز الدین جالوجي، النصّ المسرحي في األدب الجزائري، ص  1
 .31ـ  عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ص  2
  .153ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیّة البئر المھجورة، ص  3
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فحة  من المسرحیّة في  )172(سطرا وتقابلھ والدتھ بالعدد نفسھ من األسطر في الصّ

ھ مجيء والده وأخیھشرح سبب یموضوع    .على مسمع أمّ

ّخصیّات المسرحیّة فمقبول من حیث تشكیل الكلمات ل ا باقي الحوار بین ش لجمل أمّ

ّ والحواریّة  یفھم بیسر، ویعبّر مباشرة عن الفكرة، وینقلھا إلى القارئ، ویساھم في نمو

ّصف بھ من مستوى ف كري أو ثقافي األحداث، ویعبّر عن طبیعة كلّ شخصیّة بما تملكھ أو تت

ّخصیّة موضوعا لتأمّالت القارئ، ینظر إلیھا نظرة "وھو أو اجتماعي الذي یجعل من الش

  .1"وأدائھا لألدوار التي أنیطت بھا ف عن نظرتھ إلیھا أثناء قیامھا باألفعال،جدیدة تختل

ّصل الحوار في مسرحیّات أحمد بودشیشة بأنواع الفنون التي كتب فیھا، لذلك  ویت

ناسب  ّ ّخصیّة وطول الحوار الذي وجد عدم الت ّكراریبین الش ردیّة والت ّسم بالسّ ھ  ،ت ّ غفل یألن

ّي في حدیث  لالجانب الفن ّ ّخصیّة القائمة بالحوار، حیث یقو ھ الش ّ عن  رعبّ یھا ما لم تقل، أو ألن

ّخصیّة ح في كثیر من المناسبات فكرتھ بواسطة الش ا یؤ ،مثلما صرّ رممّ ّ سلبا على الحدث  ث

ویل في بعض مواقفھا،  ّ ّسمت بالحوار الط ة التي ات ھالدرامي في مسرحیّاتھ، وبخاصّ ّ فقد ی وألن

ر إلى العقدة شلّ یو ،الحدث حیویّتھ ّ   .من حركتھ دون أن یتطو

ھنیّة التي  ّ ّ طبیعة المواضیع الفكریّة أو الذ عالجھا من وراء بعض مسرحیّاتھ یكما أن

بب في لجوئھ إلى مثل ھذا األ تكون ال  ،سلوبالسّ لیجعل من القارئ أو المشاھد متأمّ

ّ طول و ،تبطا بقضایا مجتمعھمضامین فكرتھ، ومر الحوار أو قصره في مع كلّ ذلك فإن

ّ الموقف یفرض نفسھ علیھ ،مسرحیّة یعود إلى كاتب المسرحیّةال بأن یعتمد طریقة  ألن

ور الذ ّ ّخصیّة الخفیّة، والد ّفصیل إلظھار جوانب الش ّرح والت ر الش ّ ي یمكن أن یلعبھ في تطو

راع الموقف   .وإذكاء الصّ

ئیسیّة في تفعیل األحداث والمادام الحوار األو ّ ّھ كشف عن جوانبھاداة الر ر "فإن ّ یطو

ّخصیّات، ویكشف عن  ف بالش عقدة المسرحیّة عن طریق تسلسل أحداثھا، وھو الذي یعرّ

اھرة منھا والخفیّة في الحیاة االجتماع ؛أبعادھا ّ ھنیّة یّة والسیّاسیّةالظ ّ فسیّة والذ ّ   .2"والن

ف القارئ أو المشاھد على أفكار الشخصیّات وعواطفھاو ومن خاللھ  ،بالحوار یتعرّ

كلّ ذلك یترك  ،وبھ تصارع الشخصیّة أضدادھا، كريیعرف مدى ثقافتھا ومستواھا الف
                                                

 .182ـ  إبراھیم خلیل، النقد األدبي الحدیث، ص  1
  .187ـ  عبد الرحمان بن زیدان، التجریب في النقد والدراما، ص  2
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ّھا مھما بلغت من الجرأة فھي ال  ،الكاتب في معاناة أثناء تصویر الشخصیّات بالحوار ألن

یرة لمختلف األسباب والعوائق ّ   تفصح عن جمیع مكنوناتھا وعواطفھا الخیّرة منھا والشر

ل الشخصیّة لتعبّر عن نفسھا ،المرحلة یدخل الكاتب في صراع مزدوجفي ھذه و ّ  ؟كیف یشك

  ؟وبالمقابل كیف یعبّر عنھا بطریق غیر مباشرة

ھ ینمو ، جعل الكاتب أحمد بودشیشة حواره معبّرا عن مستوى شخصیّاتھلقد  ّ كما أن

ّف الحدیث عند نقطة معیّنة ال یتجاوز، ویتوالد  ھا إلى غیرھا مثل الحدیث العادي فال یتوق

  .بل ینتقل بمنطقیّة وتسلسل إلى نھایة الحكایة

ھ إ    ّ ّي للشخصیّةعتمد مبدأ معالجة الفكرة قبل این فضح یكما  ،الھتمام بالجانب الفن

ّ من ھا نماذج ردیئة أو سیّئة البد ّ  ،فضحھا أو محاربتھا سلبیّات ھذه الشخصیّات على أساس أن

لیسھل  ،ن باإلرشادات المسرحیّة لتوجیھ ھذا الحواریستعیر المباشر بل لم یكتف بالحواو

ك على خشبة و ،رضھا أو تمثیلھا على خشبة المسرحع بذلك یسھل على الشخصیّة التحرّ

ّ المسرحي واستمرار الخ، العرض إلظھار الفعل ّ المسرحیّة قائمة "نمِ فط فق علیھ أن ّ المت

  .1"توجد مسرحیّةیث ال توجد حركة ال فح، على الحركة

ا یحدث إرباكا للقارئ أو ـ على الرغم من طول الحوار في بعض المواقف و ممّ

ھ  فھو ـ تشویشا للمستمع ّ بعا عند الكاتب ألن ّ ّر الوظائف األساسیّة لھذا الحواریلیس نھجا مت   وف

  .سیر باألحداث المسرحیّة إلى نھایتھاالع یستطوی

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .78ص، )من خالل تجاربي الشخصیة(فن المسرحیة، ـ  علي أحمد باكثیر 1
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        :غة ــــاللّ / ثانیا 
ّاس وتعبیرھم  ّ اللغة أكثر الوسائل استخداما في تفاھمات الن ُعد  عن مكنونات نفوسھم ت

باط المتین الذي یجمع العالقات ، فھي عامل جمع وتوحید ّ ّ أساس التواصل والر ومن ثم

 .بعضھا ببعض في شتى مناحي الحیاة

ّى تحیا اإلنسانیّة حیاتھاو ّغة حت وتجمع حینا وھي تقصر حینا ، ھناك تأثیر عمیق لل

ھا المقیاس على درجات الوعي  ،اني الفكر وآمال وطموحات اإلنسانآخر كلّ مع ّ كما أن

ّ أدبي جمیل على مستوى المفردات في البوح  ولھا صلة ،واالنطالق بالمسرحیة كفن

لھا الكاتب إیّاه ّغییر بعد التأثیر ،بالخطاب الذي تحملھ الشخصیّة أو یُحمّ      فھي ،لیكون لھا الت

ّما ھي داللة وعین لألشیاء ومتغیّراتھا كع"یست كائنا مستقالّ ل ّصال إن ّ في االت نصر أساسي

    .1"بالجمھور

دتمن ھذا المنطلق و ّ ّغة المستخدمة في المسرح بین  تعد ؤى في اختیار نوع الل الرّ

ّغة الثالثةالفصحى  والعامّ  بل ، ھي حرب ال تخدم المسرح في شيءو، یة أو ما یُسمّى بالل

با إلحدى النظرتین ألنّ  تج استقطاباتن ّغة ال عالقة لھا باإلخراج الكتابي سوا"وتعصّ ء في الل

ّغة  ،كتابتھا القدیمة أو الجدیدة یة ھذا اإلخراج یبدأ مع النصّ سواء كتب ھذا النصّ بالل العامّ

ُصحى الكالسیكیّة یاق المسرحي  ،أو الف ر للسّ ّ ھ منفصل تماما عن قدرة التصو ّ ّغةعن إن    .2"الل

اعریة الموجودة في الفنون األدبیّة و ّ لذلك ابتعدت لغة المسرحیّة عن الخطابة والش

فة ممّ  ،األخرى ّ ّھا تحمل شحنات عاطفیة وفكریّة في صورة مكث ا ھو موجود في الحیاة ألن

لھ مسرحیّاو، الیومیّة ّ ُوحي بالواقع وال تمث   .ھي ت

ھا تعبّر عن الشخصیّة أصدق  ّ ّھا ثوب حیك على مقاسھاتعبیر إن لیست مبھمة ف ،كأن

آنیة العرض إن كانت المسرحیّة  ؛الرتباطھا باآلنیة، وال فضفاضة في إسفافغامضة 

ر الفكري للقارئ إذا ك ّ ھي "لغة الدراما فان یربط األحداث بما یقرأ معروضة أو آنیة التصو

رد لوك، و لیست لغة السّ   .3"لغة السّ
                                                

  . 37ـ  عصام محفوظ، مسرحي و المسرح،  ص  1
  . 186ـ  المرجع  نفسھ،  ص  2

 .23ـ  سمیر سرحان، دراسات في األدب المسرحي، ص  3
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ّة ّغة للشخصی   :مالءمة الل

ة المسرح ال ّغة عن الشخصیّة في أي جنس أدبيّ وبخاصّ ّ تعبیر الل ّ  إن یعطیھا الحق

ّغة ال یمكن أن نترك لكلّ شخصیّة في "یجب أن نالحظ  بل ،في أن تتمیّز ھ في مسألة الل ّ أن

ما نترك  ّ وایة لغتھا وإن ّ ّغة  بینالعالقة ت لذلك كان ،1"لكلّ شخصیّة حقیقتھا اإلنسانیّةالر الل

ارسونیتالشخصیّة من أعقد األمور التي و ّ ق لھا الد ّ في أيّ ویدور  ،طرّ حولھا جدل حاد

    بل  ،فلكلّ منھا كیان ووظیفة ولیس ھذا مجال البحث ؟صلح الفصحى أو العامیّةتالجانبین 

   .2"بال ما ترید أن تنقلھ إلیھوجب أن تكون لغة مباشرة ال یجد الجمھور عنتا في استق"

ّ مھما یكن مو ّفس والعقل ینبعث من تأثیرلغة لن أمر فإن اإلحساس كون "بالغ في الن

ّغة مفردات كانت أم جمال مسألة جوھ وحتى األلفاظ التي فلكلّ لفظة لون عاطفي ، ریّةبالل

ّ من أن    .3"نعطیھا شیئا من حرارة العقلتعبّر عن معاني عقلیّة البد

ّغة وسیلة مثلما ھي في المسرح و     وسیلة وغایة في غیره من الفنون  أمسواء أكانت الل

ّ الوعاء الذي  فھي ّغة التي یرضعھا "في إطاره عملیّة اإلبداع الذيتتم ّق إال عبر الل ال یتحق

ّس ة من خالل لذلك تظھر الشخصیّة بمستویاتھا المختلف ،4"ھا و تسكنھاألدیب و یتقنھا و یتنف

ّغة التي نعبّر بھا ر األحداث طبیعیّا في بلورة األفك سیرا الحوار یسیربفضلھا ف ،الل ّ ار وتطو

ّ المواقف ا تعبّر بھ عن مضامین ثقافیة  ،ونمو كما تكشف ثقافة وفكر ھذه الشخصیّة ممّ

ّ تحقیقھ، ورؤى وأفكار كانت بداخلھا   .كما تساعد على إیصال الفكرة إلى الھدف المرجو

ّغة في النصّ  األجناس األدبیّة ذات خصوصیّة متمیّزة عن بقیّة "وتبقى مسألة الل

ّغویة          ّي والمستویات الل األخرى بوصفھا تتفاوت في نبرة الخطاب، وبالغتھ تبعا لطبیعة المتلق

ّي، وتبعا لقدرة الحوار المسر ،واالجتماعیة فاعل مع ھذا المتلق ّ ّواصل والت ّق الت حي التي تحق

  .5"على صیّانة األفكار وإیصالھا

ّغة األدبیّة ستخدم أحمد بووبھذا المعنى ی دشیشة لغة فصحى بسیطة وسطا بین الل

یة ة العامّ ّ اقیة وبین اللغ ّ ّحظة  ،تابةالتي تصلح للكالم وال تصلح للك ،الر ّ الل ُملي ھي ألن التي ت

                                                
د مندور، في األدب و النقد، نھضة مصر للطباعة و النشر والتوزیع، الفجالة، القاھرة،   1  . 144، ص 1988ـ  محمّ
اعي، المسرح الوطني العربي، ص  2 ّ  . 464ـ  علي الر
 . 150ـ  محمد مندور،  في األدب و النقد،  ص  3
الت في الجزائر،  ص  4 ّ  . 17ـ  مخلوف عامر، الروایة و التحو
 . 31حسین حموي، االتجاه القومي في مسرح عدنان مردم الشعري، ص  ـ  5
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ھ یرى ما تقتضیھ الفكرة لصیاغتھا في قوالب لفظیة یھعل ّ ّھ "وتعبیریّة معیّنة، وألن من حق

غ  ،موساستخدام أیّة لفظة یحتوي علیھا القا وقد تساعده الظروف واإلمكانات على أن یتفرّ

كام من األلفاظ  ،للبحث في المعاجم ولرصف المترادفات ولو كانت غریبة ّ ّ ھذا الر ّ أن إال

ف اإلبداعي المھجورة المُھملة یبدو متنافیا مع ما تقتضیھ لحظة ّ    .1"الكتابة حالة التصو

ّ لغة بودشیشة تقنع بالمضمون االجتماعي راع القائم بین الفرد لت ،إن كشف عن الصّ

ر داخل مج ّ اعي إلى االنعتاق والتحر ل مفاھیم وتقالید وأعرافالسّ ّ ن بصدام و ،تمع یمث ّ یتلو

قابل الذي  ّ   .الفصحى والعامیّةالمزاوجة بین  بمظھر بینھا لتظھر حدثھیالشخصیّات أو في الت

ّقصیر تكونلذلك و  ّغة العربیّة الفصحى البعیدة عن التعقید والت ّق "ھي التي الل تحق

یة تجد قبوال ّ ّھجات المحل ة الواحدة، وإن كانت الل ّواصل بین أبناء األمّ كان الذین الت  من السّ

ّمونھا و ھا تعبّ  ،یُؤثرونھایتكل ّ بھ الكاتب أحمد  یقومھذا ما و ،2"ر عن حیاتھم وواقعھمألن

ّغة البسیطة ّ المضمون االجتماعي ھو ا ،بودشیشة في اعتماده الل ّ من ألن اغط والفكرة أھم لضّ

ّ بكونھا لغة مسرحیّة ال وجود لوصف ھذه ف ،الشخصیّة ّغة إال ترتبط بالشخصیّة في معالم الل

اقیة منھا ما قصده الكاتب ومنھا ما خرج عن إرادتھ في استخدام ظاھر للفصح ؛كثیرة ّ ى الر

بھا الموقف أو ما توحي بھ لغة  ّ یة التي ال یتطل التي ال تتناسب مع الشخصیّة أو في العامّ

ّف في جانب كبیر منھ "للغة التي یختارھا المبدع لحوارهنوع اف ،أو اإلشارة اإلیحاء ما یتوق ّ إن

ّق بطبیعة الشخصیّات في تكو، 3"على مالءمتھا للعمل الذي ترد فیھ ینھا النفسي منھا ما یتعل

ّق بالقارئ أو المستمع، العاطفي واالجتماعي فیما تحملھ من دالالت وتأثیر  ،ومنھا ما یتعل

ّغة   ّ الل لة بشحنات عاطفیّة وفكریّةتحمل جملة من الخصائص الھامة ال ألن   .4محمّ

ّي ال  ّ ، بل یبدأ من العمل ذاتھ، مد عنصرا معیّنا لیكون ذا قیمةعتیوالعمل الفن یكون ثم

ّغة والشخصیّة  ،ومدى تأثر الجمھور بھ، تأثیره في الجمھور لتحدث ھذه المالءمة بین الل

ّغة والجمھورو، من جھة المسرحیّة وال یخرج عن طبیعة الشخصیّة ، من جھة أخرى بین الل

  .وعالقة القارئ أو المشاھد بذلك
                                                

الت في الجزائر، ص  1 ّ وایة و التحو ّ  . 55ـ  مخلوف عامر، الر
 . 30ـ  حسین حموي، االتجاه القومي في مسرح عدنان مردم الشعري، ص  2
 .72ص، مشكلة الحوار في الروایة العربیة، ـ  نجم عبد هللا كاظم  3
 .101ص، دراسات في المسرح، فؤاد علي حارز الصالحي: ینظرـ    4
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ّةـ أ  ّغة الفصحى للشخصی   :مالءمة الل
ّغة الواصلة ذات  المتتبّع لمسرحیّات أحمد بودشیشة یلحظ نھجا واضحا في استخدام الل

االمنطلق االجتماعي في  ل عالما خاصّ ّ ھا تمث ّ ذات خصوصیّة ذاتیّة ترتبط وھي ، عمومھ ألن

عا ویعتمد على ، باألداء أو المسلك الذي یسلكـھ النصّ في توصیل ذاتھ" ّ یتفاوت تفاوتا متنو

ابالمرجعیّة ا ّ یة والمطمح األدبي لكلّ كاتب من الكت ّ ویعتمد كذلك بشكل خاصّ على ، لفن

ریة ّ ّخیلیّة التصو التي یصوغ وفقھا عالمھ  خصوصیّة الكاتب النفسیّة وقدراتھ اللغویّة والت

ّغوي ا، ھذا من حیث التوظیف ،1"الل وذات  بھأن تكون موحیة "یجبف ،الواقع على مستوى أمّ

وصفھا واسطة لعملیّة نقل وتعبّر عن طبیعة الشخصیّة ب، تأثیر وقدرة على تطویر الحدث

  .2"األفكار

ّغة الواصلة عند أحمد بودشیشة تقوم و  ھاجمیعنھج واحد في مسرحیّاتھ على ھذه الل

ھ  ّ ّخذألن بلیغمنھا  یت ّ ب لذلك كان التناس ،أداتھ األساسیّة التي تحمل فكرتھ وھي ،وسیلة للت

ّغة في نقل األفكارواضحا بین الشخصیّة و ّغة الفصحى لكنّ  ،الل  اذاتھ في غایةلم تكن  الل

حھ األمثلة اآلتیة بقدر   ما بیّنت شخصیّة الكاتب األدبیّة دون الشخصیّة المسرحیّة مثلما توضّ

ّعبة(ففي مسرحیّة  ّھ عامل : ")مبروك(یقول  )الل ّغییر، إن من یا حتى أنت لم تنج من ھذا الت ّ الز

امسالبارحة فقط  یقيصد ّ یل الد ّ   .3"كان قذالي أسود كالل

امس(و)لقذا(ستخدم الكاتب كلمتي ی ّ ة  ،في غیر محلھما) الد ّ الشخصیّة عادیّة من عامّ ألن

اس ّ ّعبیر عن أفكار الكاتب یختلف عن ھذا القاموس الذي ال  ،الن بع في الت ّ وكذلك األسلوب المت

ّعبیر المسر ل عائقا عند القارئ العادي كما ،يحیتناسب مع الت ّ   .یشك

ّ عرفت منكما جریرتي؟: ")المھدي(و في قول  فكلمة الجریرة بعیدة عن فھم  ،4"ھال

ّھا ال تتالءم وطبیعة الحوار الھادئ بین كما  ،شخصیّتین یُفترض التواؤم بینھما القارئ كما أن

ّ ھذه الكلمة من قاموس الجریمة والقضاء والمقام ال یتناسب مع ذلك، وتَ  رف ذھن صْ أن

ل ّ ّعبیر في مثل ھذا الموقف مباشر ،القارئ إلى تأویل ما ال یُؤو   .فالت
                                                

، ص  1 ریق إلى النصّ ّ  . 64ـ  سلیمان حسین، الط
 .101ص، دراسات في المسرح، ـ  فؤاد علي حارز الصالحي  2
 . 10ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة اللعبة، ص  3
  . 122ـ  المصدر نفسھ ، ص  4
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تختلف في و ،تملك قدرة لفظیّة مشحونة تفتح آفاقا واسعة في الحوار المسرحي الكلمةو

ة استخداماتھا وایة الفنیّة عن القصّ ّ   .1أو الر

ّ و أكثر من ذلك بكثیفأنا أرنو إلى أشیاء أھ: ")مبروك(و في قول    .2"رم

ّغویة لھا دالالت معن )أرنو(كلمة ف احیة الل ّ القصد منھا ویّة معیّنة في التعبیر األدبي ومن الن

ّع(في ھذه الجملة الحواریة ھو المال، و الكلمة المناسبة    .)أتطل

غم من عدم و ل عقبة  ،تأثیرھا في سیاق الحوار وجملھ المختلفةعلى الرّ ّ ّھا تشك فإن

ضعت  وقد ،حدث تنافرا على مستوى الجملة الموسیقیّةفھم وتعلى مستوى ال ُ ر في الحواو

ّفظي في بعض المواقف لم  ،3المسرحي لتقال ال لتقرأ ّكرار المعنوي أو الل ّ استخدام الت كما أن

 ّ ني خائفة:"المستخدمة ففي قول العطرةغة یبیّن مالءمة الشخصیّة لل ّ ست خیفة ... إن لقد توجّ

ّ استخدام األسلوب بھذه  ،ما عن موقف الكاتببھ  ال یعبّرتكرار  4"لك الفتاةمن ت كما أن

 ّ ست خیفة(ریقة یزید المعنى غموضا فقولھا الط یصرف ذھن القارئ العادي إلى ) توجّ

ّ المعنیین مختلفان،  ذلك المجھود الذي یُحدثھ ھذا التركیب على یُضاف إلى واالعتقاد أن

ا ما یدور في ":قولھا مثل وكذا متابعة المشھد ، ند القارئمستوى الفھم ع ّ ھل عرفت حق

  5"خلدي؟

  .6"بحصافة عقلھا.. بل ھي أعقل منك":و قول موریس

 ّ قدر ما یوحي بقدرتھ على ب) خلدي، حصافة عقلھا (استخدام الكاتب لھذا القاموس إن

ّعبیر نونات والعجز في إظھار مك ،بالعوائق الحواریّة بین الشخصیّات كذلك األدبي یوحي الت

تستطیع أن تستخدم قواعد  -ما عدا المسرح -جمیع فنون القولف"،الشخصیّة المسرحیّة

ل الذي یریده الكاتب المبدع ّ ّ  ،الفصاحة بالشك ھ فن ّ ا المسرح فھو مقیّد بقاعدة صلبة ھي أن أمّ

م على خشبة المس یكتب لكي ّ   .7"رحیقد

                                                
و،  تأصیل : ینظرـ    1 د حمّ  .276المسرح العربي بین التنظیر والتطبیق، صحوریة محمّ
 . 132ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة اللعبة،  ص  2
و، تأصیل المسرح العربي بین التنظیر والتطبیق، ص: ینظرـ    3  . 276حوریة محمد حمّ
 . 154ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة اللعبة، ص  4
 . 156ـ  المصدر نفسھ ، ص  5
 . 179ـ  المصدر نفسھ ، ص  6
 . 111ـ  فرحان بلبل، النص المسرحي، الكلمة و الفعل،  ص  7
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ّغویة لشخصیّة للفصحى ا ةمالءم فيیظھر ھذا التباین  الو على مستوى المفردات الل

ّعبة(بل ینتقل إلى مستوى العبارة، ففي مسرحیّة ، فقط ّوع من االستخدام )الل   :یوجد ھذا الن

ریني: المؤلف" ّ    .فك

  .1"الشيء المجلوب خصائصھ الممیّزة عندئذ یفقد: الزوجة

ّ العالم أو )الخصائص الممیّزة(عبارة ف یة لكاتب ،المخبري ال یعرفھا إال ال  فكیف بزوجة أمّ

ابقة ظھر الخلل في كالم ال یو، تساعده على تألیف مسرحیتھ تكون عباراتھا مثل العبارة السّ

وجة فقط ّ   لست ملكي: الزوجة:"الشخصیّة المقابلة كذلك مثلفي كالم بل ، الز

ّ االنتفاع لھ كما یقول الحقلك، والعقار : المؤلف    .2"وقیّونحق

ّف(في قول ف ّ الحقوقیّون فكیف عبارة  )المؤل یة األ تھخاطب بھا زوجیال یعرفھا إال  ال التيمّ

أرید حقي فقط، و بصفتي زوجة  ،لست قارئة، وال أرید أن أكون:"كذلك مثل قولھاو، تقرأ

ا م ،اوأمّ  ّ اس كالطریق ال أریدك حق ّ   .3"العامّ شاعا بین الن

ّ للمسرحیّةفي ھذه العبارة ثقافة ال تناسب مف ُظھر قدرتھ و، جریات الحوار العام ھي بقدر ما ت

ریق التألیف فھي تقف في ط ،التي یُمكن أن یُبدع فیھا في المجال القصصي ،األدبیّة

ّغة في باقي الفنون األدبیّة"لغتھتختلف  حیثالمسرحي  ّغة في ال ،عن الل ّ إذ ال تقتصر الل فن

ّغویة ّراكیب الل  شارات واإل فحسب، بل یدخل في نطاقھا الحركة المسرحي على الت

  .4"تظھر على الوجھ وفق مقتضى الحالالتي نفعاالت االو

ّغویة سواء على مستوى المفردات أو العبارات  ّ بعض االستخدامات الل من  یتركإن

مسحة  إضفاء یحاول، ولم یكتف بذلك بل الكاتب ةفكرحمل الشخصیّة المسرحیّة أداة ل

وھو ما ال یتالءم و طبیعة الوظیفة المسرحیّة ، إبداعیّة من التعبیر األدبي على لغة الشخصیّة

یھ لھا أو ما یفترض أن یكون مستوى ثقا ّ ُؤد   .یتقبّلھ القارئو الشخصیّةفیّا معیّنا ت

 ّ وجة(ففي موقف رد ّ ّف(على زوجھا  )الز      : لجانب في مثل قولھایبدو ھذا ا )المؤل

ھ أس ،5"لتغرقني في بحرك المتالطم ،شراعيتحاول دائما أن تكسر  ذكيّ " ّ ي إن ّ لوب ال یؤد

                                                
 . 15ـ  أحمد بوشیشة، مسرحیة المغص،  ص  1
 . 17ـ  المصدر نفسھ،  ص  2
  . 18، صنفسھ المصدرـ    3
و،  تأصیل المسرح العربي بین التنظیر والتطبیق، ص  4  . 275ـ  حوریة محمد حمّ
 . 23ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المغص، ص  5
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نتقل فیھ الكاتب من المفردات والعبارات إلى التعبیر بالمجاز یحیث  ،الغرض المسرحي

ّغة مضغوطة األلفاظ في جمل  ،ال یتوافق وطبیعة العمل المسرحيوھو ما الذي تكون فیھ الل

ّ الذي ال تقب أویل من القارئ أو المشاھدحواریّة قصیرة إلى الحد ّ ّھ في حالة  ،ل الت كما أن

  .ارتباط مباشر مع ما یلقى علیھ من خطاب

بیعة األدبیّة للكاتب ال إنّ  ّ ھ ط ّ إلى تحیلھ  اآلن نفسھكاتب مسرحي و قصصي في بما أن

ّوع ّعبیر، وھو لیس سمة غالبة على مسرحیّاتھ ھذا الن بل ھي موجودة ، من األسلوب أو الت

ا أسلوبھ الحواري  ،مسرحیّاتبین ثنایا ال ّغ اهمستو فيأمّ مع طبیعة كلّ  تناسبیف ،ويالل

یھا داخل العمل المسرحي ّ   . شخصیّة والوظیفة التي تؤد

ّغة في أغلب ر ظھوت   ریقة في استخدام الل ّ  )المخفر(ففي مسرحیّة  ،مسرحیّاتھھذه الط

ادق(حماة ) طاطا( تقول ار ال یمكنمن یقبع في عق:")الصّ ّ   .1"ھ العثور علیھار الد

ّ عادیّة تخاف  ،مستوى ھذه الشخصیّةبھذه العبارة  توحي الف ھا أم ّ          على حیاة ابنتھاألن

ّب وتطلب من زوجھا أن یبحث عن سیّارة إلیصالھا إلى المُستشفى، و ھذا الموقف ال یتطل

ّق أدبي ابا من مفردات وعبارة فیھا تأن ّ ّب  ،أسلوبا أدبیّا جذ ّ طبیعة الحیاة الیومیّة تتطل ألن

تختلف لغة المسرحیّات التي تتناول موضوعات كونیّة أو "لذلك ،سلوبا عادیا وكالما بسیطاأ

راع بین اإلنسان والقدر قوانین العلیا عن لغة أو بین اإلنسان وال، فلسفیّة وفكریّة كالصّ

المسرحیّات التي تتناول حیاتنا االجتماعیة ومشاكلنا الیومیّة، فبینما نجد األولى أمیل إلى 

مز واإلیحاء نجد الثانی ّ   .2"ة أقرب إلى لغة الحیاة العادیّةالر

عند الكاتب للمزاوجة بینھا وبین  وسیلةتبدو ھذه اللغة في ألفاظھا وعباراتھا و

ّي المسرحي راع ، عناصر العمل الفن ل الصّ ّ فال تكاد تظھر لطغیان مجریات األحداث وتشك

اءالتي یرید الكاتب أن یرتقي بھا و ،في الطبیعة األدبیّة   .بمستوى القرّ

ّ وظیفتھا على أكمل وجھ ھا لم تؤد ّ ّ أن ّى تبدو مقحمة ولم تف بالتعبیر الذي یتمو ،إال ن

یھ الشخصیّة على مستوى الحوار مثل قول  ّ ُؤد ادق(الكاتب أن ت ھ أبى أن یستمع :")الصّ ّ لكن

افذة في وجھي إليّ  ّ   .3"وأوصد مصراعي الن

                                                
 . 13ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المخفر، ص  1
 . 277ـ  محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي واألدب المقارن،  ص  2
 . 16ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المخفر، ص  3
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دة یقصدھا)وصد مصراعيأ(فجملة  ّ ّ معنى إضافیا أو فكرة محد كان باإلمكان و ،لم تؤد

افذة(استخدام فعل  ّ ّعبیر موج ،)أغلق الن كذلك قول و ،من لغة الحیاة الیومیّةزا قریبا فیكون الت

  .1"بح قریبا، آمل فقط أن یعود سالماأنا بخیر، وسینبلج الصّ :")یاسمین(

مُوضا عند فئة عریضة من لم یغیّر في مضمون الكالم شیئا و) ینبلج(فالفعل  ُ ّ غ لم یزده إال

ّھ ال یوجد تأویل لقصد الكاتب في اس تقرأ المسرحیّة أو تشاھدھا، كما أن ّ ل ھذه جع الن

   .الشخصیّة تستخدم ھذا اللفظ

رو    تعبیرا، المسرحیّة شخصیّاتھذا االستخدام عند الكاتب على لسان أغلب ال یتكرّ

ھ  ،تھومكانالكاتب عن قدرة  ّ فھا یألن ّ ّوظیفوظ فات أو ما یقصدهل امناسب ات ّ  ھاما توحي بھ تصر

  .2"أستشیط غضبا، ھذا لیس في صالحك ال تجعلني":)ررئیس المخف(مثل قول 

ھ ال یتوافق وطبیعة الشخصیّة ) أستشیط غضبا(فعبارة  ّ ّ لكن أدبیّة جمیلة موحیة بمعنى قوي

ّ دورا في الحوار بین  ادق(و )رئیس المخفر(من جھة ولم یؤد إلى وھي طبیعة أقرب  ،)الصّ

استشاط غضبا  :عن سرد قصصي وقال معبّرافلو كان الكاتب  ،الوصفیّة منھا إلى الحواریّة

  . لوصلت الفكرة إلى المستمع

وھي لغة أخرى تستخدم  ،كان باإلمكان أن یستعیض عنھا  باإلرشادات المسرحیّةو

ّغة بق ذكرهفي تسھیل عملیّة العرض مثلما س ة الل ّ مھمّ في المسرحیّة أساسا ھي أن "ألن

تھ وإثارتھ، وأن تساعدنا على إ ّ راع قو ّق للصّ فمھما ، دراك حقیقة الشخصیّة التي أمامناتحق

ّ على قدرتھا في المُواءمة بین نفسھا ّغة في الفصحى فال یجوز أن نحاسبھا إال  أوغلت الل

ّغة التي تنطقھا كلّ شخصیّة قادرة على [..] شخوص الوبین  ومن ھنا وجب أن تكون الل

  .3"وتركیزالمحھا وقسماتھا في وضوح إبراز طبیعة ھذه الشخصیّة ورسم م

ة ھامواقفلكاتب األدبیّة على شخصیّاتھ في لغة ا نسحبوت ا بعتّ مولیست نھجا ، الخاصّ

ناسب ، أو مبتدعا ّ دة تخلّ بالفعل المسرحي للشخصیّة من حیث الت ّ بل یظھر في مواقف محد

ّي قارئا كان أو مشاھدا  والمالءمة في األداء وسیر الحوار والحدث، وینعكس على تقبّل المتلق

ّاش(ل ما ھو واضح في مسرحیّة مث   :)زعرة(ففي قول  )یاقوت والخف

                                                
 .  58ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المخفر ، ص  1
 .  108ص ،المصدر نفسھـ    2
قارن، صـ    3  .278محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي واألدب المُ
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ّى ینداح بطنيكنت إذا حبلت " لم تضف جدیدا للجملة ) ینداح(فكلمة  ،1"ال یعلم بي أحد حت

الحواریّة على مستوى المعنى أو القصدیّة، بل أضفت غموضا للقارئ أو المستمع الذي ال 

امة من الحیرة والبحث عن المجھولوتركتھ في ، یملك قاموسا لغویا جیّدا ّ   .دو

  .2"واندحر خائبالم یستطع أن ینال منك قالمة ظفر، :"كذلك قولھاو

، صیغتان أدبیّتان لھما إیحاءات في األسلوب األدبي العادي )قالمة ظفر واندحر(فعبارتا

ّعبیرتسمحان للكاتب بإظو ھا تدریب على استخدام ،ھار مھارتھ اللغویّة في الت ّ ّغة  كما أن الل

ّسبة إلى القارئ في امتالكھ ثروة لغویّة یستطیع بفضلھا امتالك األداة التعبیریّة التي  بالن

  .تسمح لھ باالنتقال إلى اإلبداع

ّ الموقف مختلف   ّ أن رض وتقدیمھا للعبین تقدیمھا للقراءة  كاتب المسرحیّة عندإال

ھ إلى جمھور ّ ھ یتوج ّ تیبة وال بطریقة تقطیع "ألن ّ ھ لم یكن یُصدم بطریقة اإللقاء الر ّ الشكّ أن

لین أثناء اإللقاء بقدر ما كان  ّ لعثم الذي قد یُصیب أحد الممث ّ ّى بالت الجملة المسرحیّة، وال حت

ه إلى  ّ ّغة، وربّما قطع ھذا الخطأ الخیط االنفعالي الذي یشد ّحو أو في الل یصدمھ خطأ في الن

واب والخطأ في كلمة أو عبارة قد تكون ضمن الخشبة، فراح ی دیر في ذھنھ أوجھ الصّ

ویل الذي ال تكاد  ّ    .3"تخلو منھ مسرحیّة من المسرحیّاتالحشو الط

ة   )برنیّة(یظھر استخدام الكاتب لھذه الطریقة في قول و ّ لعنة   مسكینة:")الجایح(جد

یة، لو كنت مك ّ   .4"بدانھا لضربت صفحا عنھا إلى األهللا على الذر

ّ أنّ  ،لھا من حیویّة وأداء تعبیري جیّدمع ما ) لضربت صفحا(فعبارة ا ال تتناسب مع ھإال

المخاطب "ألنّ  ،ي لغتھا، أو طریقة كالمھاال یمكن أن تكون ھذه ھ شخصیة عجوز أمیّة

ّم، فیحمل انطالقا من ذلك عل ّع ورود أشیاء في خطاب المتكل ن من توق ّ  ى إكمال بعضیتمك

 بین الشخصیّة حدث الكاتب خلال في التوازن الخطابيمثلما ی، 5"المتكلم مقاطع خطاب

           .6"لني أسئلة غریبةوانبرى یسأ استوقفني")فاتح(قولمثل ي ف، وطریقة تعبیرھا
                                                

ّاش، ص  1   . 8ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت والخف
  . 14ـ  المصدر نفسھ، ص  2
 . 102ـ  محمد الكغاط،  بنیة التألیف المسرحي بالمغرب،  ص  3
 .39ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت و الخفاش،  ص  4
 .37ـ  عمر بلخیر،  تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة،  ص  5
  . 46ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت و الخفاش،  ص  6
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طت) انبرى(كلمةف  د وال  ،الكالم توسّ ّ على إثره قیمة أو مكانة الشخصیّة تنتج موقفا لغویّا تتحد

ظھر قدرتھ دون قدرة ھذه الشخصیّة ی الذي ،لقاموس الكاتب الشخصيما ھو استخدام  بقدر

ھ یھدف إلى الفكرة على حساب الشخصیّة وأدائھاو ّ   .ألن

اب المسرح  ّ ّغة للوصول إلى ا نیلجأ وفي حین بدأ كت لقارئ أو المشاھد إلى تبسیط الل

ّغة ، من أقرب طریق  ساھمالتي تبأخرى قریبة من لغة الحیاة الیومیّة الفصحى واستبدلوا الل

ّرفیھ عنھ من خالل إشباع  رور على نفسھفي الت     .1حواسھ، وإدخال السّ

لطة الفعلیّة في یال الكاتب إلى استخدام ھذه األلفاظ  لجوء إنّ         ّص المسرحي السّ عطي الن

تتناسب وھي ال ، كوسیلة إلیصال الفكرة ستوى الخطاب أو الجملة الحواریّةالتأثیر على م

ّغة المسرحیّة أن تكون لغة ألنّ  والمستوى الفعلي للشخصیّة ذات جمالیّات " المطلوب في الل

ب ّ ّ اإلضحاك، وال ھي لغة قوامیس، بل ھي لغة مھذ ارع الذي ال یجلب إال ّ ة بعیدة ال كالم الش

ّغط والثرثرة  ّ للخشبة قدسیّتھا تق ،والقذفعن الل   .2"جمھورا لھ كرامتھ و لھ حساسیّتھابل ألن

أخت )زعرة (مثل كالم  كلمات والعبارات مع شخصیّات أخرىالھذه استخدام  یبقيو

  .3"بین دیارنا احرسیھ خوفا علیھ من ھذا الغریب الذي یجوس:")یاقوت(

ّعلیمي أو الثقافي لشخصیةال تتوافق والمس)یجوس(استخدام مفردةف لذلك ، )زعرة(توى الت

ل نفورا عند القارئ أو المستمعتش ّ على مستوى تقبّلھ لخطاب الشخصیّة إذا كان لھ مستوى  ك

  .   لغوي معیّن، وإذا لم یكن كذلك تظھر اإلعاقة في فھمھ لما تقولھ ھذه الشخصیّة

ّب  ،المسرحي في الحالتین تعطیل لمجریات الجملة الحواریّة في الفعلو الذي یتطل

ّوقف عند الكلمة أو الجملة لتفسیر معناھاوتتابعا ال ینفع مباشرة  مع ما لھذه الكلمة  معھ الت

ّھ ال یفي بالغرض في ھذا المقامأ غیر ،لة وجمالیّة على المستوى األدبيمن دال ّ  ،ن       ذلك أن

ّغة في المسرح ھي وسیلة إبالغ أكثر منھا وسیلة" ّعبیر، و الل لھذا فقد وجب أن تكون لغة للت

  .4"في استقبال ما ترید أن تنقلھ لھجمھور عنتا مباشرة ال یجد ال

                                                
ّص وغیاب التمثیل في المسرح الشعري العربي،  ص: ینظرـ    1  . 42إسماعیل بن صفیة،  حضور الن
ّص وتجلیاتھا في المسرح الجزائري، الموقف األدبي، العدد   2 تحاد  ا، منشورات 29، السنة 341ـ حفناوي بعلي، أزمة الن

 . 111،  ص1999الكتاب العرب، دمشق 
ّاش، ص  3  . 69ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیّة یاقوت و الخف
اعي، المسرح في الوطن العربي  4 ّ  . 464ص، ـ  علي الر
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ّص و ّغة في الن بقیّة األجناس األدبیّة وجودھا في متمیّزة عن المسرحي تبقى مسألة الل

ّھا تتفاوت في طریقة الخطاب ،األخرى ّي في فھم المستویات ، ألن ناتھ تبعا لطبیعة المتلق ّ ومكو

ّفاعل مع مضمون النصّ  ّواصل والت ّق الت ّي تحق ّغویّة  المختلفة الت   .الل

ّعبیر على مستوى و ّوع من الت ّ الكاتب في استخدام ھذا الن في باقي  محدودیستمر

ّق(یقول  )اللصّ (ففي مسرحیّة  ،مسرحیّاتھ رك بماضیك األسود، فلیس :")الحال ّ عندما أذك

عك على العودة إلیھ أو ّي أشجّ ّي أن أنكئ لك الجراح معناه أن   .1"محاولة من

ّي فرضھا الكاتب و ّق عادیا وسھال ومفھوما لوال العبارة األخیرة الت یبدو قول الحال

ھا لیست ،فھي بقدر ما توحي بتعبیر مجازي ،فرضا ّ ّق ذي  فإن  المستوى المحدودلغة الحال

ّھا عبارة ال تفي بالغرض المسرحي ي المطلوب الفكري كما أن ّ الكاتب  یسعىالذي  ،وال تؤد

ّعبیر عنھ، على الشخصیّة  تعملأو  م بین ف الشخصیّة والعبارةبین م تواؤمثلما ال والت ُ ال تواؤ

بارة  ّعبیريالعِ د ذلك ،وسیاقھا الت ّق(قول  ویجسّ   : في مكان آخر من المسرحیّة )الحال

ّ ھذا ال" ني مقتنع أن ّ   .2" یجدي فتیال، أرضخ لألمر مذعنامع أن

 ّ ّغة المسرحیّةإن یدة عن الل ّھا تصویریّة تجعل  ،لغة ھذه الشخصیّة بھذه الكیفیّة بعِ ألن

ّي، فینتقل من محاولة ال أویلالخیال واسطة بینھا و بین المتلق ّ عن یبتعد و فھم إلى محاولة الت

یھ الجملة الحواریّة ّ   .القصد الذي تؤد

یختار للكلمة المكان الذي تكون فیھ أصلح كلمة تستخدم          "المفترض في األدیب أنو

  ة ــــوھذا جزء من عملیّ  ،ب لھا في ذلك المكانــوتكتسب الكلمة وضعا خاصا باستخدام األدی

ّطویع ا ،الت ّغة لیخضعھا لغرضھ ویستخدمھا استخداما خاصّ   .3"التي یتناول بھا األدیب الل

ا باقي المسرحیّات من  قیفة(، و)البئر المھجورة( مثلأمّ عود إلى السّ ّریف(و )الصّ      )البیت الش

سالة التي تحملھا ھذه ، )امرأة ورجالن(و ّ ّق للمشاھد أو القارئ قدرا من نقل الر ّھا تحق فإن

لھا الكاتب إیّاھاالشخصیّ  ناسب الحاصل، ات أو یحمّ ّ بین الشخصیّات والمستوى  وذلك للت

ّغوي ّعبیر قصیرة الجمل واضحة المعاني تنقل واقعا اجتماعیا ال یخرج  ،الل فھي سلسة الت

ّخذه  ھ ات ّ ّكل والمضمون لمعالجة عدید القضایاالكاتب من دائرتھ، ألن   .نھجا في الش

                                                
 . 17ص،  دشیشة،  مسرحیة اللصـ  أحمد بو  1
 . 37ـ  المصدر نفسھ،  ص  2
 . 23ـ  عز الدین إسماعیل، األدب و فنونھ، ص  3
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ّ أحمد بودشیشة ویستخدم   ائدة في مجتمعھ، وھو لكي یوصل فكرتھ أو "غةالل السّ

اس شعوره إلى اآلخرین مضطر ألن یستخدم ھذه ّ    .1"العملة التي یتعامل بھا الن

ا  اب(و )العقرب( مسرحیّاتھأمّ ّ بل(و )البو ّ ّ الط ففیھا  ،)الوقف(و )المائدة(و )دق

ي الغرض الذي   استخدام األلفاظ الفصیحة التي ال تتالءم والشخصیّة المسرحیّة أو ّ ال تؤد

ا مثل قول ، یریده لھا ّ    :)المائدة(ألخیھ في مسرحیة  )الولد الثاني(وذلك في مواقف قلیلة جد

ّك تطمح" ّ بك، وذھب بك بعیدا ال غرو أن في استخالف الوالد على  یبدو أن ّطموحك قد اشتط

، الغرو(فكلمتا ،2"المائدة ّ بقدر ما تبیّنان قاموس  ،ال توحیان بمستوى معیّن للشخصیّة) اشتط

ّغوي دون أن یكون لھما أثر في الجملة الحو   اریّة أو قصدیّة الكاتب الفكریّةالكاتب الل

بل(في مسرحیّة  )المرأة األولى(قول كذلك و ّ ّ الط یالك من عجوز :")العجوز(مخاطبة  )دق

كما  ،ریّة لھاال توحي بقصد الشخصیّة وال تنبئ بقدرة تعبی) حصیفة(فكلمة ، 3"حصیفة العقل

ھا لم تضف للمعنى العام جدیدا، بل ربّما زادت المعنى غموضا ّ ّ المستمع أو القارئ  ،أن ألن

ھنو ،المعالم ینتظر كالما مرسال واضح ّ ّھ قاموس من  ،ینقل الفكرة مباشرة إلى الذ إن

ّعبیر ّغویة في الت د الكاتب استخدامھ لیظھر قدرتھ الل ھ یستخدم أسلوب ، المفردات یتعمّ ّ أو أن

ردیة الة على السّ ّ ة ویستعیر منھا المفردات والعبارات الد لتظھر بمظھر جمالي قصد  ،القصّ

وج(التي یظھر فیھا كالم  )الوقف(ذلك أو لم یقصد مثل مسرحیة  ّ ّحوعلى ھذا  )الز   : الن

ّ المرأة ال تقوى على أ"   .4"ن تقطع كلّ وشیجة تربطھا بأھلھاإن

من القاموس نفسھ الذي اعتمده الكاتب تعبیرا عن فكرة یُلبسھا الشخصیّة ) وشیجة(فكلمة

الءمة بینھا و بین ھذه وتخرج في إطار الجملة الحواریّة، لذلك یظھر خلل استعمالھا في الم

ّ  ،الشخصیّة تھا من الشخصیّة التي استخدمتھا قد"الكلمةألن ّ وكم من عبارات كان  ،تكتسب قو

فوس لم تكن لتحدث ھذا األثر أولم تصدر ّ   .5"عن شخصیّة بذاتھا لھا أثرھا في الن

قافي وی ّ حاول الكاتب في جلّ مسرحیّاتھ استخدام أسلوب واحد یتناسب والمستوى الث

ول والقصرللشخصیّة المسرحیّة مثلما فعل مع الحوار، من حیث  ّ من حیث المكانة و، الط
                                                

 . 28ص، ـ  عز الدین إسماعیل، األدب و فنونھ  1
 . 181ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المائدة، ص  2
 .  140ص، 1986 المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة دق الطبل،   3
 . 218ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة الوقف، ص  4
 . 24ـ  عز الدین إسماعیل، األدب و فنونھ، ص  5
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ھ یعتمد في فكرتھ على معالجة القضایا االجتماعیّة  الثقافیّة ّ والفكریّة لھذه الشخصیّة، وبما أن

ناول في الحوارفالمباشرة في  ّ ؤال والجواب  ،القول وسھولة الت الذي یبدو فیھ إكثار من السّ

الحدث المسرحي من خالل تعارض الشخصیّات  ال بھعّ یفھو الوسیلة التي  ،بین المتحاورین

ھا ّ   .وتضاد

ّغة ال ترقى و اء والمشاھدین ھذه الل ّ إلى مستوى الفصحى التي تنغلق عندھا أفھام القر

ّر القارئ أو المشاھد  ؛ستوى االبتذال في الكالم العامّيوال تنزل إلى م كالم الشارع الذي ینف

جد من استخدام لقاموس الفصحى  ُ ّ فیما و   .لتناسبھا مع الشخصیّات المسرحیّةإال

 ّ ة المسرح ال یعطیھا الحق ّغة عن الشخصیّة في أيّ جنس أدبي و بخاصّ ّ تعبیر الل إن

ما ، لغتھا المسرحیّةترك لكلّ شخصیّة في ال یفي أن تتمیّز، بل یجب أن  ّ لكلّ  تركیوإن

ّ  ،شخصیّة حقیقتھا اإلنسانیّة ّغة عندئذ وإن لم تخل من اصطناعألن ّھا لن تسلب  ،الل ّ أن إال

  .1لشخصیّة تلك الحقیقة اإلنسانیّةا

ّغة بالشخصیّة من أعقد األمور التي  عالقة تلذلك كانو ارسون و یتناولھاالل ّ  یدورالد

ّ الجانبین یصلح الفصحى أم العامیّة ؛حولھا جدل حادّ      بل  ،فلكلّ منھا كیان ووظیفة ؟في أي

ا و، 2"استقبال ما ترید أن تنقلھ إلیھ الجمھور عنتا فيلغة مباشرة ال یجد "وجب أن تكون أمّ

ل في اإلبالغ وتوصیل المعلومات في قالب من اإلیحاء عبر الشخصیّات ّ   وظیفة الكلمة فتتمث

  .اولحظی اباعتبار ما یدور على خشبة المسرح آنی

ھلة لتحدید ھویّة اللغة"فإنّ  اخاصّ  الغوی إذا كان األدب تشكیالو األدبیّة  الطریقة السّ

ّغة بالنسبة لكلّ مجاال ّمییز بین استعماالت الل لذلك و ،3"ت األدب والعلم والحیاة الیومیّةھي الت

ة في العمل المسرحية بین الشخصیّة وكانت المواءم ّغة من األمور الھامّ مثلما و ،نوع الل

ّغوي في الفصحى في بعض المواقف الشخصیّات وارتبط ببعض ، اعتمد الكاتب قاموسھ الل

ّ لقاموس ،مثلما سبق ذكره ّغوي في العامیّة تأثیر ھفإن         آخر یظھر في مواقف أخرى  االل

دة في أعمالھ المسرحیّةو ّ   .لشخصیّات متعد
                                                

 . 143ھند قواص، المدخل إلى المسرح العربي، ص: ینظرـ    1
اعي، المسرح في الوطن العربي، ص  2 ّ  . 464ـ  علي الر
، 1ط، دار أسامة للطبع والنشر والتوزیع، )تحدیدات نظریة وتطبیقات(في معرفة النص الروائي، ـ  محمد ساري  3

 .21ص، 2009، الجزائر
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ّغة على المستوى الفصیح أو العامي لیس مشكال  إن استخدام الكاتب أحمد بودشیشة لل

ّ ، في ذاتھ ّد ، ھما ھو الذي یفقد الشخصیّة قیمتھابل توظیف إحدى الوسیلتین في غیر محل ویول

ھ ،نفورا عند القارئ في تقبّل الفكرة أو متابعة الحوار ّ ي في جمیع من نعرف من األمم الت"ألن

ّعبي عیشة سلمیّة تعنى بلغتھا األدبیة والعلمیّة مع ، یعیش األدب الفصیح مع األدب الش

  .1"ما بطبیعتھ ومجالھاالحتفاظ لكلّ منھ

ھا لغةاللغة المسرحیّة أقن وبذلك تكو ّ ّغة العلمیّة ألن فھي ، داللیة محضة"رب إلى الل

ال والمدلول ّ قیق بین الد ّ ّطابق الد ّاف ، تھدف إلى الت ال شف ّ لولھ دون لى مدعیرشدنا مباشرة الد

ّ وفي الوقت ذاتھ توحي بالواقع من خالل تأ ،2"أن یلفت نظرنا إلى ذاتھ ثیرھا في نمو

رھا ّ ّھا تسمح بالتعبیر عن طبیعة الشخصیّة التي تحمل أفكار الكاتب ،األحداث وتطو   .  كما أن

استخدام الفصاحة في مواقف بعینھا في مسرحیّات الكاتب ال تعني بالضرورة و

اإلبانة والوضوح بقدر ما تعني عدم التناسب بین القاموس المستخدم والموقف الذي وضعت 

لتف ،فیھ الشخصیّة ّ ة منھا أداؤھا داخل العمل المسرحي شك ّ    غموضا على مستویات عد

ّ من حركتھا اد بین الشخصیّات، ، حیث یحد ك على كذلووبالمقابل ال یستقیم التقابل والتضّ

ّق األھداف التي رسمھا ، فال یصل منھا إلى نتیجة ،مستوى فھم القارئ والمستمع وال تتحق

ّ "لذلك ،یم الشخصیّة أو الفكرة المعالجةدالكاتب من البدایة سواء على مستوى تق لو عظم حظ

قی ّ ق نفس المعنى الد ّ قافة األدبیّة العربیّة ألمكن أن یتذو ّ ق للعبارة العامیّة في الجمھور من الث

  .3"لغة األدب

ّ : ومجمل القول د على مستوى الحدیث المباشر ألن ّ ّ المالءمة بین اللغة والشخصیّة ال تتحد إن

ل المسرحي  ّ  نھا في الجانب الفصیح أو العامي وھو یتقمّص دور الشخصیة یستطیع إتقاالممث

ّواصل إلى ناقلة للفكر  ،یفةلكن المالءمة الحقیقة في الوظ د أداة للت حیث تنتقل اللغة من مجرّ

أثیر فیحصل ، واإلحساس ومعبّرة عن مقاصد الشخصیّة التي رسمھا الكاتب ّ االرتباط أو الت

  .في الجمھور

                                                
 .75ص.1955، مصر، القاھرة، الفجالة، دار نھضة مصر للطباعة والنشر، في النقد المسرحي، ـ  محمد غنیمي ھالل  1
 .22ص، )تحدیدات نظریة وتطبیقات(في معرفة النص الروائي، ـ  محمد ساري  2
قد المسرحي، ــ  محمد غنیمي ھالل  3 ّ  .76ص، في الن
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ّة/ ب  ّة مالءمة اللغة العامی   :للشخصی
ھ إلیھ بالعرض ّ ھ یتوج ّ كما ، ال یمكن أن یقطع النصّ المسرحي صلتھ بالقارئ على أساس أن

ّ جمھور الكاتب في العمل  ل وھلة، ألن ّ ّغة كما یبدو ألو ّھ ال یمكن االستغناء عن الل أن

وایة ة أو الرّ ي كالقصّ ّ ھ بجعلھ ،المسرحي أكبر منھ في العمل األدبي العاد ّ األشیاء معبّرة     ألن

ّصوص تأثیرا  یمكن أن یحدث ّيمن خالل الن تصنع معاني   المواقفمن  مجموعة إلى یؤد

ّغة فصحى أم عامیّة، فإنّ وسواء أك ،1حقائق وخیاالت مختلفة وتنتجمختلفة،  الكالم "انت الل

  .2"ناجزاس غایة أو إنتاجا نھائیّا في المسرحیّة و في المسرح وسیط ناقل ولی

 ّ واھر إن ّ ّ والظ الكاتب أحمد بودشیشة وھو یكتب مسرحیّاتھ ینقل الواقع االجتماعي

االجتماعیّة واألخالقیة في قالب جدید ال ینطلق من مسبّبات العمل المسرحي كإبداع یراد بھ 

ر لھا بل الفائدة أیضا، أو ھو ولغتھ وسیطان لغایة رسمھا الكاتب من البدایة وسخّ ، المتعة

یة المختلفةال ّ اس ا قدرات معن طریقھ، ولیظھر وسائل الفن ّ ر بھ الن ّ الشخصیّات وما یتأث

      .  ویؤمنون بھ

ّى یعطي الكاتب لعملھ المسرحي حیاة وو  حیویّة على مستوى مجریات األحداثحت

راع بین الشخصیّات أو ّ عل وإذكاء الصّ ّغة فإن            یھ االلتزام على مستوى استخدام الل

عبیبا ّ فكیر بلغة الشخصیّ "رلت ّ ا یعكس الحیاة إلى المسرحوالت ّغة إضافة إلى ،3"ة، ممّ           الل

رة مع إمكانیة المزاوجة بین الفصحى البسیطة المستعمل" یة القریبة المستعملة المیسّ ة والعامّ

ثریةمن الفصح ّ ة في المسرحیّات الن   .4"ى وخاصّ

بع  ّ لعامّي من مفردات أو لھذا القاموس ا معیّنةطریقة  الكاتب أحمد بودشیشةوال یت

، بل یظھر في مواقف مختلفة سوف یبیّن البحث مدى مالءمتھا من عدمھ من عبارات

ّغة ع ،الشخصیّة ّ لل ّ العام ّق للمشاھدین التي  ،نده یرتبط بلغة المسرحیّةبینما الخط ما یمكن تحق

ّع حدوثھ في ّعبیر أن تعبّر عنھ المسرحیّة، وما یحتمل أو یتوق وفیما  ،قالب من اإلشارة أو الت

   .توحي بھ المناظر المختلفة
                                                

 . 49ربیع مفتاح، ص: ، تر)النظریة النقدیة و التطبیق(دیفید بریتش، لغة الدراما : ینظرـ    1
 . 243، ص)في العرض المسرحي، في النص المسرحي، قضایا نقدیة ( ـ  ندیم معال محمد، في المسرح   2
 . 149، ص)دراسة أدبیة فنیة مسرحیة ( ـ  أحمد علي عطیّة زلط، مدخل إلى علوم المسرح   3
 .149ـ  المرجع نفسھ،  ص  4
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ّعبة(ففي مسرحیّتھ   لني یا")مبروك(یقول  )الل ّ صدیقي، أنا آت لذكر لك كلّ  ال تعج

ّ  ،1"شيء أخیر  افیھ) أنا آت لذكر لك كلّ شيء(عبارة إن ّ من حیث خلط في التقدیم والت

ّركیب ّ دارجوحي بتعبیر تومن حیث المعنى  ،الت نقل من مكان ألن المجي ،عامي ّ ء یكون للت

ا  ،رةیخاطبھ مباش فھو ،ولیس بمجریات الكالمإلى آخر م ییستق حدث إرباكا في الكالم الیممّ

لم ، 2"لقد ماتت موتة حمراء یا صدیقي"كذلك في معرض حدیثھ عن زوجتھو، معھ المعنى

ھ لم یؤثر في ، التعبیر عامیّا انفك ،یستخدم الكاتب اإلعالل بقلب الواو یاء لما یناسبھا ّ لكن

وبعد االستقالل "ذا الموقففي مثل ھ )المھدي(لصدیقھ  )مبروك(المعنى كما جاء في كالم 

  .3"زائر ووضعت علیھا أحد المزارعینعدت إلى الج

ّغة األجنبیّة ) على(فاستخدام حرف الجرّ  ا مترجما من الل ّركیب غیّر المعنى وجعلھ إمّ في الت

 ّ ارجأو داال ّ ، وھو )كلفت أحد المزارعین بخدمتھا(إذ األصوب  ،على المعنى العامّي الد

ارس ّ ھ یلفت انتباه الد ّ   .أسلوب ال یخلّ بخط سیر الكالم والجمل الحواریّة، لكن

) مستدركا(إلى أین؟ :"ألسلوب نفسھ ففي قولھا )المھدي(بالمقابل یستخدم صدیقھ و

ظاھرھا  )لم أشبع منك(فعبارة ، 4"نا لم أشبع منكلو بقیت معنا فأ كنت أودّ  ،العفو ،أوه

ھ إذا  ،یستخدم في الكالم العادي الیومي جفصیح وتركیبھا سلیم بینما سیاقھا المعنوي دار ّ لكن

ّي منك دعني :" )العطرة(بح غیر مقبول أو مبتذال ومنھ قولخالط الكالم الفصیح أص أفش غل

  .5"على األقلّ بالكالم

ّغة العامیّة األسلوبھذا و نفیس عن الغضب یقال ،قریب من الل ّ ّعبیر عن الت  :إذ األصل في الت

ّ غلیلھ( بذلك ینزل مستوى الفصحى إلى العامیّة المستخدمة في الحیاة الیومیّة، وھو و، )فش

ي  ّ یتالءم مع طبیعة الشخصیّات داخل المسرحیّة، لكن قصدیّة الكاتب من وراء ذلك ال تؤد

ّركیب أكثر منھ عالقتھ ألنّ  ،رسالة معیّنة ّ كالمك ھذا إ:")قمیر(بالمعنى مثل قول  ابالت ن

ّركیب  ،6"یضاعف في حبّي فیك فاستخدام حرف الجر في غیر مكانھ یقلب المعنى ویضع الت
                                                

 . 117ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة اللعبة، ص  1
 . 118ص ھ، ـ  المصدر نفس  2
 . 119، ص المصدر نفسھـ    3
 . 124نفسھ ، ص ـ  المصدر  4
 .153ـ  المصدر نفسھ ، ص   5
  . 167ص ، المصدر نفسھـ    6
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ّ في حكم  ،في دائرة الكالم العامّي حیث ال تجمع بینھ و بین ما قبلھ رابطة، بل  ،المبتذلویُعد

ّھ ینسحب ھذا االبتذال على   .األسلوب كل

ّغة  تنعكسكما  عالقة بینھا وبین ما یترتب علیھ ف ،داخلياللشخصیّة اإحساس  علىالل

ّغة  ،یقابلھا من شخصیات ّ مسألة اإلحساس بالل مفردات كانت أم جمال مسألة جوھریّة "ألن

ّي تعبّر عن معاني عقلیّة ّى األلفاظ الت ّ من ،فلكلّ لفظة لون عاطفي، وحت أن نعطیھا شیئا  البد

   .1"من حرارة العقل

ّراكیب أو ومردّ  ّوع من الت ّصلةاأللفاظ طریقة الكاتب في معالجة القضایا  ھذا الن  المت

اس، ف ّ ّغة في ھذه الحال لذلك ،ینزل إلى مستواھم لتقریب األفكاربحیاة الن ل الل ّ إلى أداة "تتحو

ّعبیر ھات الكاتب عن للت ّ القاعدة  ،توجّ ثین باسمھ، لكن ّ الذي یجعل من الشخصیّات متحد

م أن تنتمي القرارات واألفكار إلى الشخصیّ  ّ رى فیھا ة التي تالدرامیّة للعرف المسرحي تحت

ّخصي   .2"مصیرھا الش

ھذا  مثل في ؛بین الحین واآلخر في بعض المواقفاستعمال الكاتب لھا  ظھروی

ّف(ل یقوإذ  )المغص(مسرحیّة الموقف من    :)المؤل

رت، لقد لقاني صدیق حمیم قد.. آ " ّ   3"یمتذك

ّركیب سلیما یبدو ّ من خالل بناء كلمة أو تحویرھا، مثل  ،الت ھ ینتقل إلى التعبیر العامي ّ لكن

ّ ) لقاني( أو  )لقیني(سیاقھا ال یتناسب مع عناصر الجملة الفعلیة إذ یستقیم القول بجعلھا ألن

ّركیب أو الجملة الفعلیّة إلى تعبیر دارج أو عامّي یوحي بحقیقة الشخصیّة أو یعبّر  تغییر الت

  .عن مستواھا الثقافي

تظھر المفارقة في ذلك في عدم مالءمة الشخصیّة مع لغتھا، ففي حین نجد و

ّف( ّف تخاطبھ  )المؤل ث بلسان دارج وھو مثق یة بتعبیر فصیح مثل  )زوجتھ(یتحدّ ھذا األمّ

  :الحوار

ّف"  ھ یزید فیك النصّ  :المؤل ّ ّھ جمیل، إن   4"إن
                                                

 . 146ـ  ھند قواص، المدخل إلى المسرح العربي، ص  1
 . 24ـ  نبیل راغب، آفاق المسرح، ص  2
 .21ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المغص، ص  3
 . 25، ص نفسھـ  المصدر    4



260 
 

ني ناقصة: الزوجة" ّ   .1"ھذا الفستان زاد فیما كان ینقصنيو ،تعني أن

ّى في المواقف  یة، وعدم مالءمتھا للشخصیّات حت ّغة العامّ ھذه االزدواجیة في استخدام الل

ّغ اھامستو في، القلیلة تجعل الجمل الحواریّة ونق التعبیري وتأثیره في فاقدة للرّ  ويالل

ّ الكاتب ، القارئ ّ لذا فإ، شخصیّاتـھ المسرحیّة بواسطة الكلمات"یبنيألن ة فن ّ ّغة ھي ماد ّ الل ن

  2"الكتابة

ّغوي في مسرحیّة  ّموذج الل ریقة في استخدام ھذا الن ّ  في )المخفر(كما تظھر ھذه الط

ّي علیھ یا أمّي:"قول یاسمین ّي( والقصد منھا ،3"طل ، وھو تعبیر دارج لیس لھ قصد )أطل

فأنا :"في قولھاو، وال یوحي بمستوى معیّن للشخصیّة فكري أو عاطفي في االستخدام،

ّب اإلكثار من الضغط علیھاب هیوحي ظاھرتعبیر ، 4"مریضة فال تزیدي عليّ  ھ   ،تجن ّ لكن

ّعبیر العامّي ّركیب أو استخدام حرف الجرّ یوحي بالت ّنسیق بین كلمات الت ، على مستوى الت

یھ التعبیر الفصیح ّ ي المعنى نفسھ الذي یؤد ّ ھ یؤد ّ   .مع أن

ّي للغة الحیاة الیومیّة یكسب األلفاظ دالالت موضوعیّة "مع أنّ و االستعمال المحل

ر إدراكھ على ، محضة  ّ أو یحتاج في معرفتھ إلى ، غیر أھل ذلك الموضعفیھا إضمار یتعذ

ّھجة شرح طویل لمن سوى ھؤالء ثون بتلك الل ّ یة عند ف ،5"الذین ال یتحد ّ استخدام العامّ إن

وسیلة  مواقف محدودة في المسرحیّات ولیسالكاتب مثل استخدام الفصحى موجود في 

ر تأثیرا عمیقا في عالقة الشخصیّة بال ،تعبیریّة ّ ھ  یؤث ّ ّغة وفيلكن مستواھا األدائي في جانب  ل

یة ول، الحوار ّغةالتي ألھمّ یھا الل ّ ھ ،تكمن في الوظیفة التي تؤد ّ ل لغة ال یجوز "ألن لنا أن نفضّ

ال:على أخرى فنقول ّ یة أفضل من الفصحى في الد ّ العامّ لة على األفكار واألشخاص، كما إن

اجحة ھي ال ال ّ ّغة الن قادرة على تحقیق وظیفتھا على یجوز أن نقول العكس دائما، فالل

یة أم فصحىال   .6"مسرح سواء أكانت عامّ

                                                
 . 25مسرحیة المغص، صأحمد بودشیشة، ـ    1
  . 72، ص2006شركة باتنیت، الجزائر، ، 1، ط2000ـ  نور الدین عمرون، المسار المسرحي الجزائري إلى سنة   2
 .15ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة المخفر،  ص  3
 . 54ـ  المصدر نفسھ، ص  4
 .75ص، النقد المسرحيفي ، محمد غنیمي ھاللـ    5
قد المسرحي واألدب المقارن، ص  6 ّ  . 278ـ  محمد زكي العشماوي، دراسات في الن
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ّخاذ الكاتب  لقد سمح ألیف  منعیّنات من ھذا االستخدام لنفسھ بات ّ األدبي طبیعة الت

ّغةب وسیلة لتبلیغ فكرتھ لیرقى  قيرتتفتارة یرید أن ، نتیجة شغفھ بالمسرح استخدام الل

ّعبیر شخصیّاتھ وتارة ینزل بھا إلى ، بھ عن حقیقة ما یشعر بالمستوى إلى الفصحى للت

یة ھ لم یحسن  ،لیعبّر عن طبیعة الحیاة الواقعیّة الیومیّة ،مستوى العامّ ّ ھایة أن ّ فیكتشف في الن

رفال الشخصیّة تالءمت وھذه االستخدامات وال القارئ ، استخدامھما في ھذه المواقف ّ  تأث

ّاش(قصدھا الكاتب مثلما یظھر في مسرحیة بمعانیھا التي    .)یاقوت والخف

وح لو لم تكوني شقیقتي لما أسمعتني ھذا:")یاقوت(ففي قول  ّ الرّ  1"الكالم الجمیل الذي یرد

ّ العبا غم من أن ّ استخدامھا معنویّا ال یفي بالغرض رة سلیمة من حیث البناءفعلى الرّ ّ أن ، إال

نافر الحاصل بینھ ّ بین ما قبلھا من أسلوب فصیح سلس یفھمھ دارج عامّي و ا كاستخدامللت

قافي ّ ّھ ال یوحي بمستوى الشخصیّة الفكري أو الث اء، كما أن ّ   .جمیع المستمعین أو القر

ّ لك ثقتك :"وفي قول العجوز برنیّة ح؟ كنت أقدمت على ھذا الفعل ألسترد تریدین الصّ

ّ، لم أشأ أن أحرق قلبك بنفسك    .2"لیس إال

حت(فعبارة  یة دارجة یمكن استخدامھا في ھذا المجال) ریدین الصّ ھا اقترنت، عامّ ّ بجملة  لكن

بة جاءت بعدھا ّ ّركیب بذلك ،حواریة مرك یة بسیطة أقرب إلى ف ؛فال یستقیم الت ا عامّ إمّ

یةالفصحى  ّعبیر مزیجا بین نقیضین فال  ،أو فصحى بسیطة قریبة من العامّ ا أن یكون الت أمّ

ّعبیریستقی فیھ تعبیر مجازي ، ظاھرھا سلیم) أحرق قلبك( :كذلك الشأن في قولھاو ،م الت

یاق یحدث نفورا مثل العبارة األولى، وبذلك ال یظھر  ّ السّ أثر، لكن ّ ة الت ّ ّوعة وشد یوحي بالل

ّغة في عالقتھا  المستوى الثقافي أو الفكري الفعلي للشخصیّة حیث تتداخل طبیعة الل

ّي قارئا    .كان أو مستمعابالشخصیّة عند المتلق

بقة التي یكتب لھا ف ّ ّ اقتراب الكاتب من الط ّغة الواقعیة، لكنإن لیس "یھ مراعاة لل

یة أو  ّغة العامّ وام لل ّ معنى استخدامنا لألسلوب الذي یدنو بنا من الحیاة أن نلجأ على الد

ارجة ّ ّغات إ ،الد ارجة ھي أقرب الل ّ ّ لغتنا الد عي أن ّ مسرح لى الكما ال یجوز دائما أن ند

ّعبیر   .3"وأقدرھا على الت

                                                
ّاش،  ص  1  . 13ـ  أحمد بودشیشة،  مسرحیة یاقوت والخف
 . 20ـ  المصدر نفسھ، ص  2
 . 277ـ  محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي واألدب المقارن، ص  3
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فھا و ّ ّراكیب فقط، بل یوظ ال یستخدم الكاتب ھذا األسلوب على مستوى العبارات والت

ّغة أو ّغوي، ففي قول  أیضا على مستوى مفردات الل عید(القاموس الل ال تجزعي ":)السّ

ّى أصل إلى غرفة یاقوتوأتلبّد لھ بین ا سأذھب  داخل  )تلبّد(فالفعل ، 1"لجدران حت ّ یوحي بالت

ھ بانتقالھ إل ،تفید االلتصاق باألرض ونحوه )لبد(والكثافة و ّ یة أصبح یفید االختباء لكن ى العامّ

ّي ّخف اء أو و، والت ّ كان باإلمكان االستغناء عن ھذه اللفظة واستبدالھا بما یفھمھ القر

ي معناھا لتنتشر ،المستمعون ّ ّ و تؤد ّ تتالءم  ،الفكرة وتعم ّي الشخصیّة ال وطبیعةومن ثم ت

   .تعبّر عن ھذا الموقف أو ذاك

ف األسلوب ّ ال(في قول  )العقرب(نفسھ في مسرحیّة  ویوظ ّعلیمات ":)رئیس العمّ الت

ّك عامل جئت تجري یتھا تقول بأن ّ ابق تعبیرف، 2"وراء خبزتك التي تلق ّركیب السّ  في الت

ّھ ض ،مجازي یوحي بحقیقة الموقف الذي جاء من أجلھ العامل یف التركیب باقترانھ علكن

  .مع جمالیّة العبارة في موقف آخر، مبتذال لیصبح بأسلوب فصیح

ّغوي الواضح  ّ سیر االستعمال الل ّ المتتبّع لمسرحیات أحمد بودشیشة یالحظ خط إن

ل في بساطة العبارة وسھولة الفكرة  ّ لحواریّة واالستعاضة عن بقصر الجملة ا موصولةالمتمث

ّعبیر اقياألدبي  الت ّب ترك الشخصیّة تعبّر عن حقیقتھ ،الرّ ّ المقام یتطل ا الوظیفیّة داخل ألن

ّخاذھا وسیلة للتّ  البناء المسرحي غم من حملھا فكرة الكاتب وات  عبیر عن ھذه الفكرةعلى الرّ

  .تحقیقھسعى الكاتب إلى یوھو الھدف الذي 

ّعبیر الفصیح أو العامّي ا االستخدام القلیل للت    من قراءة المسرحیّة أدبیّاكتشف فیُ  ،أمّ

ر ّ ا إذا قد ّ ھذا االستخدام یذوب في استخدامات أنم ،لھا أن تكون معروضة أمّ اط فإن

ّص المسرحي أدبا إذا قطع صلتھ "لذلك قد یكونو ،اإلرشادات المسرحیّة المختلفة الن

ھ إلى ّ ة بالعرض وتوج وایة أو القصّ   .3"قارئ كقارئ الرّ

ّفظ أو العبارة في ال الكاتبیجتھد لذلك   ّعبیر على مستوى الل بحث عن طریقة في الت

لھا الشخصیّة في تركیبھا، مع ما یقابلھا من شخصیّات ّ ّى ، تعكس طبیعة الحیاة التي تمث حت

فظ وربّما تكون أكبر منھ ّ   . والمناظر ا تعتمد األصوات واإلرشاداتھألنّ  ،تستوعب الل

                                                
ّاش،  ص  1  . 88ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة یاقوت والخف
 . 14ـ  أحمد بودشیشة ، مسرحیة العقرب، ص  2
 . 270، ص)في العرض المسرحي، في النص المسرحي، قضایا نقدیة ( ـ  ندیم معال محمد، في المسرح   3
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ا بل(في مسرحیّة  أمّ ّ ّ الط ارج إلى البناء  )دق ّ فیحاول الكاتب إخضاع المثل العامّي الد

ّغوي الف ت الطوبة ) أنا ابتللت: (قالت الحجرة للطوبة:"صیح في مثل قول المرأة األولىالل فردّ

  أنا أصبر، إذا كانت تجارة وصناعة زوجیكما ال یحصالن منھما على المبلغ المطلوب:قائلة

  .1"فكیف ینالھ زوجي الموظف المسكین

ّ استخدا ّعبي أوإن ال یكون بإبدال صیاغتھ  خصوصاالعامّي  م المثل عموما والمثل الش

وكذلك  ،جمعا وإفرادا تذكیرا وتأنیثا ؛سبھبل باستخدامھ كما قیل ولجمیع الحاالت التي تنا

ف فی ألنّ  ،تعبیرا وصیّاغة ّ یفقده تأثیره الذي ھو ، بھذه الطریقة یفقده رونقھ ھالتصرّ ومن ثم

ھن في ّ یاغة التي  ،الموافقة بین مضرب المثل ومورده إعمال الذ ّعبیر بالصّ ّ سالمة الت كما أن

أثیر وطول البقاء ّ   .صیغ بھا تعطیھ حیویّة الت

ّھ ال یرقى ألن یكوی ّ، لكن ّغوي من باب األسلوب العام ون أداة بقي ھذا االستخدام الل

وج(صالحة في جمیع المواقف مثل قول  ّ واحكمي في (اجلسي :")الوقف(في مسرحیة  )الز

یة كان على ا)ربّي یاغة دراجة عامّ ال یؤثر  لكاتب استبدالھا بأسلوب فصیح سھل، فھذه الصّ

ّسق الحواري العامّ  ات الحدث أوعلى مجری ات في جسم العمل  ،على الن ّ ّھا محط ألن

ّ كنقاط س ّغوي العامّ المسرحي   .وداء یرفضھا جسم المسرحیّة أو البناء الل

ّك تتفاءل لي بكلّ ھذه ا:")الخاطب(كذلك قول و ّعم كأن   .2"یا زمیلي) من فمك لربّي(لن

ھ تعبیر دارج یستطیع الكاتب تغییره ھكذا  ّ ماء(إن لتناسُب العبارة مع  ،)من فمك إلى باب السّ

یاق ّ وأبلغ ، السّ ّ األولى أدق ّغوي،مع أن ّت بأسلوب الخطاب، وبجسم البناء الل   .لذلك أخل

یة تحتاج إلى جھد في جعل الفكرة تتناسب مع  ّغة العامّ ّ المالءمة بین الشخصیّة والل إن

ا یكتشف حقیقتھ المشاھد بعد عرض المسرحیّة أو القارئ بعد ، األسلوب فتكون نھجا عامّ

لیطلق الحكم  ،طبیعة ھذه الشخصیّةمطالعتھ لھا، فتختمر الفكرة في رأسھ ویعرف مستوى و

ا أن یستخدمھا مثلما استخدمھا أحمد بودشیشة ،المناسب فھي ال توحي بھدف ما، بل ، أمّ

ّي مثل قولتنعكس سلبا على األس د الثاني(لوب والشخصیّة والمتلق في مسرحیة  )المتشرّ

قیفة ( عود إلى السّ   3"یدي؟ بع ما في الغار وأترك ما فيأتنصحني بأن أتّ " :)الصّ
                                                

  .   140ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة دق الطبل،  ص  1
 .259ص، الوقفأحمد بودشیشة، مسرحیة ـ     2
قیفة، ص  3 عود إلى السّ  . 61ـ  أحمد بودشیشة، مسرحیة الصّ
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یة أو دارجة  ھ أسلوب فصیح بنكھة عامّ ّ ّعبیریةه یفقدإن فلو استخدمھ كمثل مثل ، حرارتھ الت

ّ یذكر المثل كما ھو لك: قولھ ان ذلك أبلغ ولكان لمعناه أتنصحني مثلما یقول المثل العامّي ثم

ّعبیرأثر، ولعبّر عن طبیعة الشخصیّة و ّوع من الت   .مالءمتھا لھذا الن

ا باقي ا ّریف(لمسرحیّات مثلأمّ  )المھجورةالبئر(و)امرأة ورجالن(و)البیت الش

یة ّغة الثالثة بین الفصحى والعامّ ھا تعتمد ، فأسلوبھا سھل بسیط یتراوح فیما یسمّى بالل ّ ألن

إلى الجمھور في سھولة ویسر، ومخاطبة الجماھیر "الوصول على مقیاس صحیح للكتابة ھو

ر  ّ ّ وال بلغة سھلة یفھمونھا، تقر األمور، وتحكي الحوادث والوقائع في جملة بسیطة ال تلف

ّ  تبرزكما  ،1"تدور ر "التي المسرحیّةغة بشكل أوسع وأوضح في الكتابات ھذه الل ّ تصو

ك في فضاء معلوم ف شخصیّات تعیش وتتحرّ ّ ّ الكاتب یوظ وتعبّر ، المجتمع المعاصر ألن

  .2"عن حاجاتھا ومطامحھا بلغة األمّ 

ّ محاولة  ّغوي الفصیح والعامّي، سواء أكان على مستوى إن الكاتب توظیف قاموسھ الل

ّعبي من صیغ وأمثال یجعل منھا  ّى على مستوى االستخدام الش المفردات أم العبارات أو حت

ّعبیر أو الجملة  یر الحسن لطریقة الت غم من إخاللھا بالسّ راسة على الرّ ّ مبادرة قابلة للد

ّغة ّھا  ،والمعبّرة عن الشخصیّة الحواریّة المرتبطة بالل  عن جدیدة في البحثتجربة  تعدّ ألن

اس في  ھنفسالوقت ال تجافي قواعد الفصحى، وھي في  سلیمةلغة  ّ ّظ بھ الن تتطابق مع ما یتلف

  .طبائعھمو ىنافتتوال ، حیاتھم الیومیّة

  

  

  

  

  

  

  

                                                
الي، األدب المسرحي،  ص  1 ّ   . 327ـ  محمد الد
  .39ص،)تحدیدات نظریة وتطبیقات( في معرفة النص الروائي، ـ  محمد ساري  2
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ّعوب في ھذا العصر، وھذا العالم الذي أصبح قریة  ن الذي تعیشھ الش ّ ّ طابع التمد إن

ر العلوم، وانتقال البیئات من الحیاة البدائیة البسیطة إلى الحیاة األكثر  ّ صغیرة نتیجة تطو

ین  كلّ ، األفكار وقابلیة الفرد لھا لمعرفة ھذهالبحث في الوسائل المجدیة بتعقیدا ألزم المختصّ

ّي الذي ھو جزء من ھذه المجتمعاتذل ّب تقبّال ثقافیّا من المتلق  .ك یتطل
یجد نفسھ أمام ادعاءات بعدم وجود نصّ مسرحي المتتبع للحركة المسرحیة الجزائریة و

ّصوص ّصوص المكتوبة ویلتفتون نحو االقتباس عن الن العالمیّة  فیحدث تجاھل المخرجین للن

ألیف الجماعي ّ ّى یجني ھؤالء المخرجون فوائد مجانیة ،أو الت ّ بعدھا ،حت ذوق  وال یھم

    .الجمھور وجھد المبدع

ّي ول    ودور كلّ ، من خالل تماسك عناصره في نفس القارئ أو المشاھد تأثیرلعمل الفن

دھا الكاتب مثل الشخصیّة التي ھي أبرز عنصر تدور حولھ  ّ عنصر في الوظیفة التي یحد

ّيوفي فلكھ جمیع تشكیال حیث خرجت ، وھو ما سعى البحث إلى دراستھ، ت ھذا العمل الفن

لت في ب منھ  ّ   :نتائج تمث

ّ  ــ  قلیدي كفعل أو كظلّ لھ يتخط ّ مان ، المسرحیّة دورھا الت ّ یتقیّد بإطار ضیّق من الز

  .حیث أصبحت قضیّة وفكرة یعالجھا الكاتب، والمكان

ّي ال البعد ــ  حمل صبغة إنسانیّة في ی، داخل العمل المسرحيالشخصیّة المسرحیّة لتوظیف فن

ام العالئقي بین األفراد ّ   .إطار من اإلحساس والنظ

فھا الكاتب في أعمالھ المسرحیّة الرتباطھا بحیاة  الشخصیّات المسرحیّةتشابھ  ــ  ّ التي وظ

اس الیومیّة  من األسرة والبیت إلى العمل واإلدارة ّ   .الن

والتأثیر یضعھا في دائرة االھتمام كعنصر أساسي  بناء الشخصیة من حیث الدور ــ

ُساعد في بنائھا لكنھا تصبح وظیفة في العمل  ك األحداث والثانویة ت فالمحوریة تحرّ

ّ لھا غایة اجتماعیة وسیاسیة وتاریخیة ور التقلیدي في  ،المسرحي ألن ّ وذلك بانتقالھا من الد

 .المسرح القدیم إلى الدور اإلصالحي في المسرح الحدیث

دة ــ ّ ة محد سالة  ،عالقة الكاتب بالمجتمع تجعل لشخصیاتھ مھمّ ھي حمل الفكرة أو الرّ

  .التبلیغیة التي یھدف إلیھا
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د وفق وظیفتھا داخل العمل المسرح ــ ّ ر الشخصیة وثباتھا یتحد ّ ي ووفق عالقتھا بغیرھا تطو

  .من الشخصیّات على أساس مواصفاتھا من إیجابیة فاعلة إلى سلبیة غیر فاعلة

د عالقة الشخصیة بعناصر العمل المسرحي من مسبّباتھ ومنطلقاتھ، فتكون البدایة  ــ ّ تتحد

مة منطقیة تتتابع فیھا األحداث من حدث إلى آخر ّ كأنھا نتائج یتوالد بعضھا من بعض  ،مقد

وایة ّ ة أو الر   .التي تتتابع فیھا األحداث منفصلة عن بعضھا البعض ،بخالف القصّ

اخل فیما تقع من تناقضات أو  ــ ّ راع الذي یحدث للشخصیة من الد ر الحدث وفق الصّ ّ یتطو

ة مضادة ّ د، وفیما تصطدم فیھ مع قو ّ ر وإلى سیر الحدث طبیعیا إلى  ،ترد ّ ّطو تدفع بھا إلى الت

  .النھایة

ّف أمام  تعیش ــ الشخصیات في فضاءات مكانیة وزمانیة مختلفة، ویتداخل فیھا الزمن لتتكش

ة وایة والقصّ ّ د في  المشاھد أو فیما یتخیّلھ القارئ عكس ما یعیشھ في عوالم الر ّ من تمد

ویحاول الكاتب الجمع بین ھذه الوحدات القدیمة في أعمالھ المسرحیة  ،الماضي أو المستقبل

ر من ق ّحرّ   . یودھا بتخطي عوالم المكان و الزمانمع الت

ّ طریقة  ــ ال تتالءم شخصیات أحمد بودشیشة مع الحوار في مواقف قلیلة ومحدودة، وال تعد

وتتأرجح بین ، في التعبیر، بل محطات تنعكس سلبا على العمل المسرحي، وال تفسده كلیّا

  .وبین المستوى الثقافي والفكري للشخصیة من عدمھ، الطول والقصر

ّھا تؤثر على یزاوج الكاتب بین اللغتین الفصحى و ــ العامیّة في مواقف محدودة لكن

ا اللغة كوسیلة للتعبیر توصل رسالة ، ینسحب ذلك على تأثر القارئ وفھمھوال  ،الشخصیّة أمّ

ك المشاعر     .وتدخل المتعة في أعمالھ المسرحیة فسلسلة بسیطة قابلة للعرض، وتحرّ

بناء الشخصیة عند الكاتب یتمثل في المحافظة على صفاتھا وطبائعھا وتوفیر األدوات  ــ

  .          لتكون قابلة للقراءة من جھة وللعرض من جھة ثانیة ،المناسبة كاإلرشادات المسرحیّة

ّ مسرحیّات أحمد بودشیشة ــ نقل صورتھا واجتماعیّة ت من مرحلة تاریخیّة اجزء تعد

قابتو ّ ّي إبداعي كشف الن   .عنھا لتبدو للقارئ في قالب فن

لت فیما یلي، كلّ ذلك كان مدعاة للخروج بتوصیّات في نھایة البحث ّ   :تمث

اب الجزائریّین ــ ّ وء دراسة ، دعوة الباحثین إلى االھتمام بالكت ووضعھم في دائرة الضّ

  .وتحقیقا وإخراجا
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واستغالل منتوجھم  بھؤالء األدباء وتشجیعھمحتكاك مناشدة المسارح الوطنیّة والجھویّة لال ــ

یة واجتماعیّة وتاریخیّة ّ ل ثروة فن ّ ھ یمث ّ   .ألن

اب ــ ّ والتشجیع لتحریك  ومؤازرتھم بالكلمة، على أیدیھم والشدّ ، تشجیع أمثال ھؤالء الكت

  .وبعث مواھبھم الكامنة، طاقاتھم المھدورة

علیم على إضافة أمثال ھ ــ ّ ّربیة والت ّ أھل الت راسیّةحث ّ رات الد ّصوص في المقرّ وفي ، ذه الن

  .مختلف المستویات واألطوار

وختاما آمل أن یكون البحث قد كشف بعض ما كنت أسعى إلى توضیحھ وفكّ منغلقھ 

قد المسرحي ّ ُسّس علیھ مجھود دا، لیضیف دعامة للن رسي العلم واألدب ومحبّي فیما تأ

ّق القصدراجیّا من هللا أن یح، والمشتغلین بھالمسرح  ّغ المنى، ق َ ، ویبل ھ، ویؤتي ّ نفعُ فیعم

َھ ّق، أكل   .وهللا الموف
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ّ البحـــــث     ملخــص
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تطرح الشخصیة المسرحیة العدید من األسئلة، فیما لھ صلة بالحركة والفعل  

  .وبالتحدید النفسیة منھا ومحیطھا االجتماعيومكوناتھا المختلفة الداخلیة ، 

إن النظرة المتفحصة لفن المسرح كغایة منشودة، وھدف مرتجى في عالم الشخصیة 

 ).أحمد بودشیشة ( المسرحیة، جعلني أ تتبّع أعمال الكاتب واألدیب المسرحي 

ّ الحاجة إلیھ كدراسة بناء الشخصیّة  راتھا فیمن ھذه النظرة نقلتني إلى عالم أنا في أمس ّ ومؤث

لقد ترك الموضوع في نفسي رغبة ملحة للوصول إلى  ،یحیط بھا داخل العمل المسرحي

ّقت   .بعض النتائج التي أتمنى أن تكون قد تحق

بات  ّ ھذه الحقیقة تركتني كدارس أحاول جاھدا اكتشاف الموضوع الھام المتعلق بمرك

  .الشخصیّة المسرحیّة

ّھ موضوع فیھ من الجدة ما  ال مشدودا إلى نصّ مسرحي نابع من إن ّ جعلني كقارئ أو

ّ عن أوضاعھ، راسم ملمحا لصفحة متغیرة الزمن لجزء من تاریخھ   .بیئتھ  معبر

فھي تحیل المعلومة المعطاة من الخبرات ، إن الشخصیة المسرحیة مع مالھا من أھمیة وأثر 

  .ةاإلنسانیة قصد التغییر نحو األفضل في عالم من المرح والفائد

ّ إنسان في طریقھ ّماذج اإلنسانیّة التي یصادفھا أي ّھا تشكلّ الن فیعرف حقیقتھا الكتساب ، إن

فات بعضھا اآلخر، خبرات جدیدة ّ أثر بتصر ّ   .والت

اس في تسییر شؤونھم ّ ّظام العالئقي بین الن   فالشخصیّة المسیطرة یأخذ منھا الن

بادل الواضح في األخذ والردّ  ّ ّركیز على الت والمقاومة یكتسب ، ین الواحدة واألخرىب، والت

اقة واالندفاع ّ ك بالمبدأ، منھا الط ا االنتھازیّة، والتمسّ ّخاذ وسائل ، أمّ فتفید في الحذر وات

لوكیّة لضعف ، االحتیاط الضروریّة واالنھزامیة تعطي دفعا قویّا في معرفة الجوانب السّ

ّظ، الشخصیّة ودراستھا الكتساب خبرات ّ سواء أكانت لھ كما تفید في الن ّربوي العام ام الت

ّخذه من سیّاسات تربویّة توجیھیّة   .صلة باألسرة أو بالمجتمع فیما یت

ّ ما تحملھ ھذه الشخصیّة من أفكار وأدوار مؤداة   ترتبط بالنقد المسرحي العالمي، إن

ّى للكاتب االنتقال بالنصّ في إطاره الكتابي المقروء إلى عالم العرض   .حتى یتسن

 ّ   وتحمل ، دالالت الشخصیّة عند أحمد بودشیشة تكشف عن طبیعة المجتمع الذي نبتت منھإن
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وتوحي بالوظیفة الفكریّة من ناحیّة ، رسالة صاحبھا لتكشف األبعاد المختلفة للحیاة

عاتھ  ، المضمون ّ كما توحي بالوظیفة الشكلیّة ألداء الشخصیّة على مستوى الحوار وتفر

ّغة وأنواعھا   .والل
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La construction de la personnalité dans le théâtre de Ahmed 
Boudchicha 

 
  la personnalité  théâtrale pose des questions sur l'action et le mouvement sur la 

formation intérieure psychique sur l'entourage social sur la vision et les rêves qui se 

dessinent dans la pensée et de ce que veut le lecteur.                                                                                                 

Cette vue m'a poussée a une vision sur la légitimité artistique dans le but de lier le 

monde de la personnalité a partir des travaux théâtraux de l'écrivain  Ahmed 

Boudchicha .                                                                                       

 cette vision m'a éveillé en moin un besoin de s introduire dans ce monde avec ses 

difficultés en essayant de découvrir la vérité en étudiant un sujet important celui de La 

construction de la personnalité théâtrale qui est devenu s'est concrétisée comme effort 

sur le terrain.                            

 On peut dire que la personnalité  théâtrale avec ses faits et ses réactions transmet 

l'information et le savoir donnant ainsi des expériences humaines dans un cadre 

d'enchantement et de joie.                     

 Développant de sentiment de la beauté du mot et sa forée d'influencer La formation des 

modèles humains rencontrés par l'homme sur son chemin, saura la vérité pour acquérir 

de nouvelles expériences influencée par les autres comportements. 

 La maitrise prend le système relationnel entre les gens de gérer leur intérêt, se 

concentrer sur l'échange claire entre le va et le vient de l'une et l'autre, la résistance 

qu'on acquit de l'énergie et l'engagement, s'attacher aux principes. 

Or le profit même à la méfiance, la prise des moyens de garde nécessaire, le sentiment de 

perdre pousse à sa connaitre les comportements d'une personnalité faible et l'étudier 

pour acquérir les expériences aussi du système éducatif, soit une relation avec la famille 

ou la société au sujet des directives politiques éducatifs. 

La personnalité doit avoir des actes et des paroles homogènes avec son rôle dans la 

construction de l histoire.                                                                 

 Mon 'exposé   a réalisé un équilibre entre la construction critique mondiale de la 

personnalité  et aussi de chercher quelles sont les motifs qui ont fait que l écrivain  

Ahmed Boudchicha a former les personnages théâtrales aussi son objectif est de 

développer ce genre de théâtre et le placer dans l'ordre de la littérature   théâtrale avec 

un fonctionnement du critique  théâtral de ce fait l'exposé m'a donné l'importance de la 
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personnalité en essayant de l'étudier socialement  et psychiquement  et pour le sortir cet 

art du texte a la scène pour jouer son rôle de culture       

Les signes de la personnalité chez Ahmed Boudchicha découvre la nature de la société 

quelle est poussée. 

Porte une lettre de son maitre qui découvre les divers dimensions de la vie, inspire le 

rôle de la pensée du contenu, inspirant aussi le rôle du forme de la personnalité au 

niveau du dialogue et ses branches, la langue et ses genres. 
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ّات                                         :ملخص المسرحی
  مسرحیة المخفر: 1

ّات ادق  1 :الشخصی ـ رئیس  5ـ الخفیران  4ـ زوجتھ بسمة  3) طاطا ( ـ حماتھ  2ـ الصّ

جلبتھم وال ـ خفراء یتسمع  7) 3وصوت 2وصوت 1صوت(ـ أصوات نساء 6المخفر

  یظھرون

ّص                                       :الملخ

ادق وحماتھ طاطا، فیرغم على الخروج للبحث عن سیّارة  ّ بین شخصیّة الصّ یدور نقاش حاد

ّھا على وشك الوضع ،إلى المشفىلیقلّ زوجتھ  یذھب إلى المقھى المجاور فیجد حافظة  ،ألن

ا منھ ّ ّھ سیعود إلى بیتھ، یحتجزه الخفیران نقود، یأخذھا إلى المخفر ظن قان معھ  ، أن ّ ویحق

ّق لھ تھمة زعیم عصابة إلى أن یأتي رئیس المخفر الذي ھو صھره، شقیق زوجتھ   وتلف

ھ ،ولیس بینھما سابق معرفة ّ یحتال الخفیران  ،كان مھاجرا أثناء زواجھ من أختھ ألن

ّھایة حماتھ ویقومان بطالء وجھھ باللون األسود، ویشھدان علیھ زور ل في الن ّ ا إلى أن تتدخ

  .بعد مكالمة بینھا وبین ابنھا، وتنقذه من ھذا الموقف بعد معاناة طویلة

اش 2 ّ ّة یاقوت والخف   :ـ مسرحی
ّات عید  4ـ العجوز برنیّة  3ـ زعرة  2یاقوت ـ 1 :الشخصی   )زوج زعرة وأب نزیھة(ـ السّ

  ).حفید برنیّة ( ـ الجایح  7)  ابن یاقوت وخطیب نزیھة ( ـ فاتح  6ـ نزیھة    5

ّص                                             :الملخ
حیل، تظھر العجوز ، یبدأ الحوار بین یاقوت وأختھا زعرة حول مرضھا واالستعداد إلى الرّ

لى الماضي حینما كان وتحاول إعادتھا إ، فتدخل الشكّ في نفسھا بین الوحم والوھم ،برنیّة

غادر مع ، حیث كان لھا حفید خائن یدعى الجایح، ثم على صدور الجزائریّینجاالستعمار ی

واج من یاقوت، الفرنسیّین ّ تھ، یشاھده ، عاد ثانیّة لالنتقام، وكان یطمع في الز ّ یختبئ عند جد

عید زوج زعرة ویكمن لھواھده نزیھة، فاتح، كما تش ده، یراقبھ السّ ّ   یكشف أمره ویھد

الثة، ویخیّره بین المغادرة أو القتل ّ   زواج فاتح من نزیھة، وتنتھي المسرحیّة باألفراح الث

حیل من األكواخ إلى مساكن جدیدة، ووضع یاقوت لحملھا   .والرّ
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  :ـ مسرحیّة المغص 3
ّات   :الشخصی

ّف   1 وجة  ـ ا 2ـ المؤل ّ ل   5 ـ مدیر المسرح  4) ھو وھي(ـ شخصیّتان وھمیّتان  3لز ّ ـ الممث

  .  ـ الكاتبة 6

ّص                                         الملخ
ّف متعبا من عناء یوم كامل في البحث عن كتب أو دار نشر تقابلھ زوجتھ بقائمة ، یعود المؤل

لبات ّ یطول ، كي یستطیع إكمال مسرحیّتھ التي لم تنتھ یطلب منھا العشاء، من األسئلة والط

ّ إلى منتصف اللیل، تتناول معھ جمیع مواضیع النساء من غیرة وأسئلة  بینھما الحوار ویمتد

ة، تشتط في ذلك إلى أن تطلب منھ مقاسمتھا إرضاع ابنتھ بات خاصّ ّ ورعایتھا     ، ومتطل

ھا بعنف ّ ینزوي إلى مكتبھ ویبدأ في ، وجةفتذھب مسرعة إلحضار العشاء، تنام الز ،یصد

ّجھ إلى المسرح  ر لھ، مخاطبة شخصیّات مسرحیّتھ، في الیوم الموالي یت ّ   یقابلھ المدیر ویتنك

 ّ ل بعدم االكتراث، مسرحیّةالمھ وینكر تسل ّ ّم ، تتظاھر الكاتبة والممث تنسخ مسرحیّتھ وتسل

  .األصلیّة لھ بعد معاناة من االنتظار دامت ثالثة أشھر

ّعبة 4 ّة الل   :ـ مسرحی
ّات  :الشخصی

  ـ ضیوف 7ـ رواد المقھى   6ـ العطرة  5ـ موریس  4ـ قمیر  3ـ المھدي   2ـ مبروك   1

ّص   الملخ

یقاع ینسج لعبة مع ابنتھ قمیر وخطیبھا موریس في اإل، یلتقي مبروك بصدیقھ المھدي

ّخذ قمیر ،بالمقابل یلعب المھدي اللعبة نفسھا ،بالمھدي لالستیالء على مالھ مطیّة لمال  افیت

عي جنون زوجتھ العطرة، والدھا ّ   ا أختھھالتي تشترك معھ في اللعبة على أساس أنّ  ،وید

واج انتقاما من زوجھا المھدي ،یعرف مبروك حقیقة األمر ّ تسایره  ،فیغري العطرة بالز

اخلیة من زوجھا المھدي ّ   ھاریى غھ مال إلالذي علمت بفطرتھا األنثویّة أنّ  ،تحقیقا لغیرتھا الد

ولة أراضیھم ، بالمكاشفة التي بیّنت طمع الجمیعلتنتھي  ،تتشابك خیوط اللعبة ّ حیث أمّمت الد

ھ ّ   .وبقي كلّ واحد یندب حظ
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ّص 5   :ـ مسرحیّة   الل
ّات  :الشخصی

اب  1 ّ ّق  2) كمال(ـ الش ّوة(ـ الشیخ  3ـ الحال   )عال

ّص  الملخ

ان الحالق ّ ّق  ،تجري أحداث المسرحیّة في دك اب كمال إلى إقناع الحال ّ حیث یسعى الش

ّھ بنى أسرة وتاب من ماضیھ  ّوة كبیر الحي في أن یخ عال ّ ط لھ عند الش ّوسّ الذي یالحقھ بالت

ا محترفا ّ  ،حیث كان لصّ ا على رأیھ ونبذه من الحي ّوة مصرّ لم یشفع لھ ذلك وبقي عال

اس علیھ بأن ال یتعاملوا م ّ وة في ورطة حیث تسرق منھ أموال یقع الشیخ عالّ  ،عھوتألیب الن

ّات أبنائھا الیتامى، ابنتھ التي أحضرھا من البنك بالوكالة یقع في حیرة في ، وھي مستحق

اب كمال، كیفیّة إرجاع ھذه األموال الضخمة ّ ّق على الش ّھ الحال فبخبرتھ الماضیّة یمكن ، یدل

ّشالین ّقوبعد ، یرفض في البدایة، استعادة األموال من عصابة الن فاق ، إلحاح من الحال ّ یقع ات

ّغ الشرطة اب كمال وأن ال یبل ّ ّاب كمال ویستعید ، بینھم شریطة أن یسامح الش یحاول الش

ّرطة، األموال فاق ویصرّ على إحضار الش ّ ر لالت ّ ّوة یتنك  .حینما یمسك بھا الشیخ عال

قیفة 6 ّ عود إلى الس   :ـ مسرحیّة   الصّ
ّات  :الشخصی

د 1 ّ د 2  1ـ المتشر ّ جل 3  2ـ المتشر  .ـ طفالن 4ـ الرّ

ّص   الملخ

اني ویستلقي على فراشھ ّ د الث د األول على مكان المتشرّ لم الذي ی ،ینزل المتشرّ وجد تحت السّ

عود إلى أعلى السقیفة واالبتعاد عن الجرذان  ،یدور بینھما حوار ل یرید منھ الصّ ّ األو

عود وینجح في  ،واألوساخ ل الصّ ّ ر األو اني یستسیغ وضعیّتھ وال یرید المغادرة، یقرّ ّ والث

ل في تخلیصھم من الجرذان مقابل ّ ان العمارة في صفقة تتمث ّ ماح لھ بالبقاء  إقناع أحد سك السّ

قیفة اني إلى عرقلة مسعاه ،في السّ ّ ھا  ،یزداد غیضھ، یسعى الث ّ قوب التي سد ّ ر تخریب الث ّ فیقر

د  ّ لالمتشر ّ ّھ وضع ، األو یصادف في طریقھ قطعة خبز طریّة یأكلھا یجده صاحبھ میّتا ألن

ّ للجرذان ھ لم یشأ أن یصعد ورضي بالھوان فكان مصیره مصیر ، فیھا السم ّ فیخاطبھ أن

 .الجرذان
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  :ـ مسرحیّة امرأة ورجالن 7
ّات  :الشخصی

دیقة   4ـ  شھلة   3ـ عمر   2ـ عادل   1 ّ شھلة   5ـ الصّ بیبة ـ 6ـ أم ّ   .الط

ّص    الملخ

التي ھي في  ،تختمر فكرة الحبّ العملي في رأسي عادل وعمر، یطبّقھا عادل مع شھلة

ّ العملي ، وغادر للدراسة في أمریكا حیث تركھا حامال، لواقع زوجة عمرا طبّق فكرة الحب

واج فلم تنجح ّ ا سمع بحملھا، قبل الز دتھا بكشف  ،أراد أن یعید زوجتھ لمّ ّ ھا ھد ّ أمّ ألن

ات قصد صدیقھ عادال، طریق الخطأالالمستور وعدم السیر في  ّ ة من المر ّ وكانت  في مر

رفضت مقابلتھ، أراد عادل ، وإذا بھا تفاجأ بمقدم عمر، شھلة موجودة مع صدیقتھا في البیت

ة لمقابلة عمر ّ ّھا حوریّ ، تأدیبھا وإخراجھا بالقو ّ الك، ةیكتشف عمر أن الم بین عادل یشتد

دیقة وعمر اھما الصّ ّ ّھا على وشك الموت، یخرج عادل ،أن یحضرا لھا طبیباب ،تترج   ألن

وج ّ راع بینھما أیّھما الز ّ الصّ بیبة، یشتد ّ وأیّھما أب الولد، تموت شھلة ، یحضر جارتھ الط

تار  .ویسدل السّ

  :ـ مسرحیّة   البیت الشّریف 8
ّات ّ 1 :الشخصی ة  5) ابنة أخت نفیسة(ـ وسام4) ولدھا(ـ فؤاد 3) ابنتھا(سلیمة ـ  2 )نفیسة(ـ األم ـ غنیّ

 ).جارة(

ّص   الملخ

ّرف وتنعت غیرھا بالعھر والفجور عي الش ّ تنجب ، یقع ولدھا فؤاد في المحظور مع جارتھ غنیّة، عائلة تد

واج ّ ّھا في الز ّ ول، منھ ولدا غیر شرعي، تحضر للبیت للمطالبة بحق ّ ذلك وتحث دھا على تنكر األم

ّرف وحسن الخلق عي الش ّ ّ فؤادا غدر بھاإحیث ، تدخل وسام ابنة أختھا لتكشف المستور، اإلنكار،وتد ،  ن

حینما تسمع  ،ن  وكان السبب في موت صدیقھ عليّ التي تعاونت معھ على قتل الجنی ،مثلما غدر بغنیّة

ّ جنونھا أیضا ھا تحمل ھي األخرى في بطنھا ، أختھ سلیمة اسم عليّ وموتھ یجن ّ فتكشفھا وسام من أن

قت المكان، جنینا ّ ّرطة التي طو م األحداث وتكون وسام قد استدعت الش ّ راع وتتأز ّ الصّ م، یشتد ّ   .وأنھا تتوح
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  :ـ مسرحیّة   البئر المھجورة 9
ّات اب  1 :الشخصی ّ ھ العجوز  2ـ  الش ار(ـ صوت والده 3ـ أمّ          ـ صوت أخیھ  3) عمّ

ر ھنري  4 ّحون5ـ المعمّ ص                        .ـ فال ّ  الملخ

اب من حلم رأى فیھ نفسھ أمام بئر مھجورة ّ وإذا بأصوات غریبة ال یعرف ، یستفیق الش

ّھ صوت، یدور بینھما نقاش طویل، مصدرھا د من أن ّ والده وأخیھ اللذین قتلھما المستعمر  یتأك

تیھما مع باقي رجال القریة في ھذه البئر ّ ینصحانھ بعدم مغادرة القریة ، الفرنسي ورمى بجث

حیل، والبقاء مع والدتھ العجوز ّ على الرّ ھ كان ، یصر ّ د لھ أن ّ ویبدأ الحوار مع والدتھ التي تؤك

ھا لم تغادر عتبة الباب، یحلم ّ ّ ع، وأن ّھ یصر ّ ما رآه حقیقةلكن یبقى الحوار على ھذا  ،لى أن

 ّ لة في المعمّر ھنري الذي لم یعط حق ّ ّى یقتنع بالحادثة التي روتھا لھ المتمث ّحو حت الن

ار ّحین وعلى رأسھم والده عمّ م م، الفال ّ ّ یصفعھیتقد ر ھنري یشتمھ ثم ار ، نھ المعمّ یأخذ عمّ

ر ھنريالمذ ارالذي یحاو، راة ویغرسھا في بطن المعمّ ّ سھ وإطالق الن ّ یسمع ، ل إخراج مسد

صاصا قون المكان ویقتلون كلّ من كان حاضرا  ،لجنود الفرنسیّون أصوات الرّ ّ یطو

اب في قریتھ، ویرمونھم في ھذه البئر ّ ھ، یبقى الش  .ویحافظ على أرضھ وتموت أمّ

ّة  العقرب 10   :ـ مسرحی
ّات ال 2ـ العامل الجدید 1 :الشخصی ال 5ـ الحارس   4ـ الطبّاخ 3ـ رئیس العمّ  .ـ العمّ

ّص  الملخ

ال في مكان حراء حول مكان  ینطلق الحوار بین العامل الجدید ورئیس العمّ ما في الصّ

ال لقذارتھ ولمستوى العاملین فیھ، المبیت ھ مخیّم یشبھ ، حیث ال یعجبھ مھجع العمّ ّ وألن

ّحذیر الذي ذكر لھ من وجود  ،یصرّ على المبیت في مكان آخر، شرالمح غم من الت على الرّ

ال ر إنجازه للعمّ ّ ة في ھیكل المھجع المقر   یبقى على إصراره، أفاع وعقارب خطیرة وسامّ

ّي العقارببیطلب من الطبّاخ أر یضع أرجل ، التي یخافون منھا ،ع علب حلیب فارغة لتحد

 إثباتل أن ویحاو، الماء وماتتصعدت سقطت في فإذا ، یر في ھذه العلب ویملؤھا ماءرالسّ 

في صباح  ،)على العقارب تطیع الوصول إلى الحلّ واالنتصاربالعقل ال بالحذر یس(نظریتھ

انیّة ّ ھ نسي طرف البط ّ ى بھا ملقى على األرض ،الغد یوجد میّتا ألن ّ تصعد ، التي یتغط

 .العقارب وتلدغھ ویموت



281 
 

اب 11 ّ ّة  البو   :ـ مسرحی
ّات  :الشخصی

اب   1 ّ ّحریر   3ـ الكاتب   2ـ البو  ـ رجل 7ـ فتاة  6ـ امرأة   5ـ الصحفیّة  4ـ رئیس الت

ّص   الملخ

ھ الكاتب إلى مقرّ جریدة رجل الغد ّ اب یدور بینھما ، تبدأ المسرحیّة بتوج ّ یعترض طریقھ البو

ّح، حوار قات في طریقھ، یرریقف دون وصولھ إلى رئیس الت ّ یستقبل ، یتجبّر ویضع المعو

ّساء بأسلوب مغایر ائرات من الفتیات والن ّ یضیع علیھ ، یھملھ ویعاملھ بقسوة وجفاء، الز

ّحریر فرصة الموعد الذي ضرب لھ ّ الوقت ویبدأ االجتماع ویخرج رئیس ، رئیس الت یمر

ّح ن من لقائھ، یر من الباب الخلفيرالت ّ  .ویعود الكاتب خائبا دون أن یتمك

بل 12 ّ ّ الط ّة  دق   :ـ مسرحی
ّات  :الشخصی

ّالث   1 ّساء الث  ـ الن

  ـ  العجوز الخادمة  2

  ـ  ابنھا   3

الثة  4 ّ   ـ األزواج الث

ّرطیّان 5   ـ ش

  ـ أربعة أطفال 6

ّص   الملخ

فات األبناء ّ ر من تصر ّضجّ م من ، تبدأ النسوة في الت ّ یدور نقاش مع الخادمة التي ال تفتأ تتبر

نظیف كلّ مرّ  ّ لین، ودقات طبلھیسمع صوت بوسعدیة ، ةإعادة الت ّ ن ، یخرج األوالد مھل ّ تتفط

ّساء إلى ذلك ط عنده للحضور كلّ یوم مقابل أجر لیأخذن ، الن یطلبن من العجوز التوسّ

ّ في الحدیث فتطلب من ولدھا الكسول المنحرف  ،تھتدي العجوز إلى فكرة شیطانیّة، راحتھن

ّد بوسعدیّة مقابل أجر ّحو إلى أن تفسد أخالق ھذا الیسیر األمر على ، أن یشتري طبال ویقل ن

یطرة علیھم ،األوالد ا فیمسكون بالعجوز وابنھ، یكتشف األزواج ذلك، وتصعب السّ

ّم ّرطةوویسل القویھدّ ، نھما إلى الش ّ  .دون زوجاتھم بالط
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ّة  المائدة 13   :ـ مسرحی
ّات  :الشخصی

  )        أحمد( 2االبن) فرید( 1ـ االبن  3) صفیّة(ـ الوالدة  2) یوسف(لوالد ـ ا 1

  .ـ شخصان 4 )سمیّة(ـ األخت  3

  

ّص  الملخ

وجة حول ضرورة إحضاره مائدة بسبب عجزھا عن األكل  ّ وج والز ّ ینطلق الحوار بین الز

ّھا مقعدة ،مع أوالدھا في صحن واحد یة وأسبقیّة ، ألن ّ راع بین اإلخوة حول أحق یبدأ الصّ

ع، یكشف الحوار أنانیّة كلّ واحد، اإلشراف علیھا یتربّص لھم ، تكبر األحقاد بینھم وتتوسّ

ّھم كلّ واحد اآلخر، یكتشف األمر صباحا، األخ األكبر لیال ویقوم بتكسیرھا تار ، یت یسدل السّ

ّ حول صحن كبیرعلى الوضعیّة القدیمة في شك  .ل لوحة جداریّة لعائلة تلتف

ّة   الوقف 14   :ـ مسرحی
ّات  :الشخصی

وج   1 ّ وج  3)  صونیا(ـ الزوجة  2ـ الز ّ  )خاطب نادیا(ـ الخاطب  4)  نادیا(ـ أخت الز

ف  5 ّ   ).زمیل الخاطب(ـ موظ

  

ّص   الملخ

وج وزوجتھ حول  ّ ا، یسعى ھو للحفاظ زوجھالتي تركھا والد تركة الیدور حوار بین الز

ّ أختھ  ّركةوھي تسعى في االستحواذ على ھذه ا، وتنفیذ وصیّة والدیھعلى حق ّص ، لت ّخل والت

ف  ،من أخت زوجھا ّ زمیل لھا في العملالفتاة تتعرّ ھ ذو سوابق ، نادیا على شاب ّ لكن

جن في جریمة قتل فتاةح، قضائیّة ھا تفقد حقّ  ،یث دخل السّ ّ ّ الوصیّة تنصّ على أن ھا في لكن

جت من خارج العائلة ّ ّركة إذا تزو جتھ وزو، یسعى أخوھا إلقناعھا بالعدول عن فكرتھا، الت

ك برأیھا ّمسّ ضھا على الت ّ بإقامة مشروعھا المنتظر تكتشف زیف حبّ  تحرّ عندما تھم

ّى عنھا یشترط علیھا إذ ،خطیبھا ّ تخل ّ ، استعادة أموالھا وإال ر من ھذا الحب ر التحرّ ّ تقر

ائف ّ   .الز
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البحث ص ّ   م

البحث شةمعالمتناول بودش أحمد اتب ال عند املسرحية صية ال

و  املختلفة ا وظيف و ا ّ بنا النص عناصر ا مةعالقا ا أدا و املسر

 ّ ّ النص صي ال با   .اتمع

مت إ راسة ّ الد ذه عدفت ا ل ش و ل ّ و ا مكو صية ال عة ا

و  اتب ال بأطيد كنموذج ا ط و ر انية امل ا ةر ج من مانية ّ االز إطار و

أخرى  ة ج من جتما و  .الثقا

جاه إ سعون ال الذين زائر ا أدباء عن الغبار تنفض ا ّ إ،إ ال و

ّ ،منصب الفن و الثقافة خدمة الوحيد م ّ  .م

Résumé  

La recherche a pris la personnalité théâtrale chez l'écrivain Ahmed 

Boudchicha dans la construction, ses divers emplois et sa relation 

avec des éléments théâtrales dans la cohérence du texte avec 

d'autres personnages. 

Cette étude a pour objectif de poursuivre la personnalité, ses 

premiers constituants et sa formation aux mains de l'écrivain, 

l'attachée comme modèle avec ses cadre spatiotemporel son  cadre 

culturel et social d'un autre coté. 

Elle ôte la poussière des écrivains algériens qui ne cherchent pas la 

gloire ni le poste, mais leur seul souci est d'être a la disponibilité de 

la culture et l'art. 
  




