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  أ
 

:  مقــــدمة
الحمد هلل الذم بو تتـ الصالحات كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد خاتـ األنبياء 

       .كالمرسميف صمى اهلل عميو كسمـ 
 يعد المسرح مف أىـ الفنكف النثرية الذم انتشرت في العصر الحديث مع استقالؿ      

األنكاع كاألجناس األدبية كانفصاليا عف بعضيا في ضكء النقد الحديث، كقد أسيمت 
فقد حاكؿ الكتاب العرب ممف تأثركا باألدب المسرحية بشكؿ كبآخر في تثبيت القيـ كاألفكار؛

الغربي إيجاد شكؿ  مسرحي جديد يميزىـ عف غيرىـ مف األدباء ذلؾ المسرح البديؿ الذم 
بؿ ىك اتجاه عاـ ظير في اآلداب ىك لكحده فف لـ يبتكره  فيك جاء بو تكفيؽ الحكيـ 

ثـ أمعف في ىذا االتجاه "ابسف النركيجي "العالمية فيما يسمى بالدراما الحديثة التي ابتدأىا 
لكف ىؤالء  ك ىك اآلخر مف النكع الذىني ،" سارتر"األيرلندم كيعتبر مسرح  " برنارد شك"

 يجمعكف في مسرحيـ بيف الرمزية كالكاقعية كيجعمكف الشخصيات الحية طرفا في دباءاأل
الصراع حتى كلك كاف ىذا الصراع ذىنيا خالصا، كىـ بذلؾ يظمكف داخؿ المفيـك الدرامي 

ىك أكؿ مف ؼأما عف الحكيـ  التقميدم لممسرح منذ أف كضع اإلغريؽ القدامى أصكلو الفنية ،
فالمسرح " طاىر كطار اؿ "كجدناه لدل كاتبناالذم  المسرح الذىني في العالـ العربي كبجاء 

 ىك ليس ذلؾ النكع مف المسرحيات التي يحشد فييا "تكفيؽ الحكيـ " الذىني حسب رأم
نما ىي تمؾ المسرحية التي تتراءل فييا الفكرة شيئا فشيئا  الكاتب القدر الممكف مف األفكار كا 

 . كذلؾ مف خالؿ الصراع كال تنتيي الفكرة إال مف خالؿ الصراع
.   الحكيـ أف مثؿ ىذا المسرح يحتاج إلى إخراج خاص رأل ؼ

     كما تعد مسرحية اليارب لمطاىر كطار مكضكع دراستي في ىذا البحث المكسـك 
فارتأيت بذلؾ إلي  كشؼ السمات الفنية " المسرح الذىني في مسرحية اليارب لمطاىر وطار"

.  لممسرح الذىني
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  ب
 

كلكف تعددت األسباب التي دفعتني الصدفة، لـ يكف اختيارنا ليذا المكضكع مف قبيؿ 
  :  تتجمى مبررات ىذا االختيار في أسباب ذاتية كمكضكعية كىي كاآلتيالختياره، إذ

 :أػػػ األسباب الذاتية

 .ػػػػػ شغفي الكبير بالمسرح العربي عامة كالجزائرم خاصة

 :ب ػػػػ األسباب المكضكعية

 .ػػػػػػػ قمة اىتماـ الدارسيف بيذا الجانب مف أعماؿ الطاىر كطار 

 .ػػػػػػ إبراز إسيامات الطاىر كطار في مجاؿ األدب المسرحي

ػػػػػػػ تسميط الضكء عمى المسرح الذىني في األدب الجزائرم عامة كالطاىر كطار 
 .خاصة

:   اإلشكالية اآلتيةنامكضكع بحثنا ىذا ارتأمك لمعالجة 

             ما ىي التصورات والمفاىيم التي اتبعيا الكاتب في تطبيقو لممسرح الذىني عمى
 .؟  "اليارب" مسرحيتو 

:    كلإلجابة عف ىذه اإلشكالية انطمقت مف فرضيتيف أساسيتيف تجسدا في

  مسرحية ذىنية"اليارب"أف مسرحية .
 أف المسرحية في بنائيا الفني تقـك عمى خصائص المسرح الذىني .

الدراسة الفنية مع االستناد  أما عف منيج الدراسة فقد اعتمدت في بحثي ىذا عمى   
آليتي الكصؼ كالتحميؿ سكاءن في تتبع كاستقراء أفكار الكاتب أك في تبييف مضمكف عمى  

 .المدكنة كاستجالء مممح الرمكز ككذا تحديد بنائيا الفني
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أما عف الخطة التي اعتمدتيا في المكضكع فقد قسمت بحثي إلى مدخؿ ، تناكلت فيو 
مفيـك المسرح الذىني كعناصره كمكضكعاتو ، أما الفصؿ األكؿ فكاف بعنكاف التعريؼ 

 :كأقساميا كاحتكل عمى ثالثة مباحث كىي كاآلتي" اليارب"بمسرحية 

ممخص مضمكف المسرحية كفيو قمت بالتعريؼ بالمكضكع الذم تدكر حكلو : المبحث األكؿ
 . المسرحية بما أف المكضكع الذم أردت طرحو جديد في األدب العربي كالجزائرم معا

أقساـ المسرحية تناكلت فييا البداية كالعقدة كالنياية كأردت طرح الفكر : المبحث الثاني
 .الذىني كالتركيز عمى العقدة ألف الصراع يشتد فييا كىك جكىر المسرح الذىني

كىي دراسة الحالة " اليارب" أما عف المبحث الثالث فعنكنتو بالمعالجة النفسية في مسرحية 
 .النفسية لمشخصية الرئيسية التي تعاني الصراع مع قكاىا الداخمية

كيضـ " اليارب"  أما بالنسبة لمفصؿ الثاني فجاء بعنكاف الخصائص الفنية في مسرحية
 :ستة مباحث كذلؾ إلبراز السمات الذىنية في المسرحية كىي كاآلتي

الشخصيات في المسرحية تعرضت فيو إلى أنكاعيا كأبعادىا ككيؼ كاف : المبحث األكؿ
 .تأثيرىا عمى الشخصيات الرئيسية

بعنكاف الزماف في المسرحية تناكلت فيو زمف الخمؽ كالزمف الداخمي كالذم : المبحث الثاني
 .برع الكاتب في عرضو

 .فكاف بعنكاف المكاف في المسرحية درست فيو المكاف المغمؽ كالمفتكح: أما المبحث الثالث

 .تناكلت فيو الصراع كأشكالو كأقسامو: أما المبحث الرابع 

 .فكاف بعنكاف الحكار في المسرحية درست فيو أنكاعو كخصائصو:أما المبحث الخامس
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 في مسرحية ةتناكلت فيو المغة في المسرحية تعرضت فيو إلى المغ:أما المبحث السادس
براز قدرتو في معالجة قضية " اليارب" كأم لغة استعمميا الكاتب الفصحى أـ العامية كا 

 .   فكرية

: ال يخمك أم عمؿ أكاديمي مف صعكبات 

  ندرة المراجع كذلؾ لحداثة الدراسة. 
 صعكبة في تفكيؾ المادة العممية كطريقة ضبطيا. 

 : عمى مراجع أىمياعتمدت مذكرتناكقد ا

 كأىـ النتائج التي . ػ كتاب النص المسرحي في األدب الجزائرم لعز الديف جالكجي
 : تكصؿ إلييا  الكتاب ىي

  عمى المستكل الفني نالحظ أف معظـ المسرحيات الجزائرية لـ ترتؽ إلى المستكل
المطمكب ، لمظركؼ الخاصة التي أحاطت بميالدىا كمبدعييا ، إال أف ىناؾ 

نصكصا في غاية الجكدة يمكف أف تنافس نصكصا عربية راقية ، كمف ذلؾ مثال 
          .   اليارب لمطاىر كطار، كحنبعؿ ألحمد تكفيؽ المدني

  لعز " بنية المسرحية الشعرية في المسرح المغاربي المعاصر"ػمذكرة ماجستير بعنكاف
 .الديف جالكجي

  ظير المكاف في المسرحيات المدركسة فقيرا حمؿ دالالت إيقكنية ،كافتقر كثيرا
لمعالمات اإلشارية كالرمزية، كبؿ كاف يمكف لمكتاب المغاربة أف يتمردكا انطالقا مف 

المكاف كالسينكغرافيا عمى المسرح األرسطي كحتى البريختي ليستفيدا مف أشكاؿ 
مسرحية عربية مختمفة ، كما يالحظو المتتبع ىك حظكر المسرح األرسطي في 

مسرحيات المعركة الكبرل كزلزاؿ في تؿ أبيب ، كمحاكلة التمرد عميو في مسرحية 
 .  الزفاؼ يتـ اآلف كبشكؿ أقؿ في مسرحية أبكليكس

 :ك قد استفاد البحث مف دراسات سابقة حكؿ المسرح الذىني أىميا
 مسرح تكفيؽ الحكيـ لمحمد مندكر  . 



 المقدمة

  ه
 

  كفيو قاـ تكفيؽ الحكيـ بتنفيذ رؤيتو بأف خير كسيمة لخمؽ أدب تمثيمي في لغتنا
العربية ىك أف يجعؿ لمحكار قيمة أدبية بحتة ليقرأ عمى أنو أدب كفكر كالحكيـ بيذا 
االتجاه قد تحسس في نفسو كعرؼ الممكة البارزة التي يتمتع بيا كىي ممكة الحكار 

 . فيك أقدر كتابنا المعاصريف عمى إدارتو
 تبف لنا أف مأساة الشخصية . ػدراسات في المسرح لدكتكر محمد الناصر العجيمي

 :التراجيدية تقـك أساسا عمى أزمة عالقة في مستكيات ثالثة
  أكال المستكل الكجكدم المتمثؿ في عالقة اإلنساف بعالـ ال يمبي طمكحاتو كال يستجيب

لرغباتو كيسير كفؽ قكانيف صارمة ال يفيـ غايتيا بقدر ما ال يفيـ معنى كجكده كدكره 
المتمثؿ أساسا في عالقة الشخصية " البيف ػػػ الذاتي "ثانيا في المستكل .في الككف

أما ثالث ىذه المستكيات كلعمو األدعى . بطرفيا اآلخر كتقـك عمى الالتفاىـ كالقطيعة
إلى إثارة اإلحساس المأسكم فمجالو ذاتي حاصؿ بسبب مما ييجس في داخؿ 

 . الشخصية مف عكامؿ اضطراب الشعكرية
  كفيو . لحميد عالكم" التنظير المسرحي عند تكفيؽ الحكيـ"رسالة دكتكراه بعنكاف

انطبعت جيكد الحكيـ في تأصيؿ المسرح العربي ، بالتصكر التعادلي المبني عمى 
التقابؿ ال التالحـ كقد غذتو طبيعة تفكيره الذىني القائـ عمى االفتراض الذىني ، 

فعمد إلى التراث . ماذا لك جربنا المضمكف العربي في القالب الغربي ؟: بطرح سؤاؿ
ليصبو في قالب الالمعقكؿ ،فغمب المضمكف عمى الشكؿ ، ككانت المسرحية كفية 

لركح الحكيـ األدبية كأنتج مسرحية أقرب ما تككف إلى المسرح الذىني منيا إلى مسرح 
 .الالمعقكؿ
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 لمحرص عمى"أحمد بقار " الدكتكر كفي األخير ال يسعني إال أف أشكر األستاذ المشرؼ 
إتماـ ىذا البحث ككقكفو معي طكاؿ مدة البحث كبتزكيدم بالمادة العممية كعمى صبره 

.   القيمةكنصائحوالجميؿ 

                                             

.  ـ05/05/2016:كرقمة في        

 مريػػػػػـ دقمة:                                                          الطالبة 
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: ــــ مفيومو1    

مف األشكاؿ المسرحية التي مازلت تحظى باىتماـ النقاد كالباحثيف عندنا في الجزائر   
خاصة كفي العالـ العربي عامة المسرح الذىني أك مسرح األفكار الذم مازاؿ مجيكال عندنا 

سكاء مف حيث اإلبداع أك التنظير ،بالرغـ مف أف القميؿ الذيف اتجيكا إليو كليذا اقتصر 
ذا عندنا إلى معاجـ المصطمحات  البحث عمى الرائد تكفيؽ الحكيـ كلتحديد المفيـك ، كا 

تعرؼ معاجـ المصطمحات الدرامية دراما األفكار :" الدرامية نجدىا تعرؼ ىذه الدراما بأنيا
Drama of ideas بأنيا المسرحية التي تعني في المحؿ األكؿ بمناقشة األفكار التي غالبا 

ىي " دراما األفكار "كال يعني ىذا أف مسرحية .ما تتصؿ باألكضاع االجتماعية كالسياسية
نما ىي  ذالؾ النكع مف المسرحيات التي يحتشد فييا المؤلؼ أكبر عدد ممكف مف األفكار ، كا 

تمؾ المسرحية التي تتراء فييا الفكرة شيئا فشيئا مف خالؿ ما يدكر فييا مف صراع ، كال 
تكتمؿ ىذا الفكرة إال بانتياء ىذا الصراع ، فميست الفكرة ىي اليدؼ األصمي مف المسرحية 

نما ىي تحصؿ بالضركرة خالؿ عممية الصراع بيف األقطاب المتقابمة أك التناقضات  ك " .1كا 
كسمي كذالؾ ألنو يخمك مف الحركة كالصراع الخارجي " المسرح الساكف " سماه ميتر لينؾ   

، كىدفو األساسي ىك خمؽ عالـ فكؽ العالـ الكاقعي كىك عالـ اإلنسانية الرفيعة في مرآة 
 . 2التاريخ ك األسطكرة ك الرمز

اشتير تكفيؽ الحكيـ بالمسرح الذىني ، فتح بو بابا جديدا في األدب العربي لـ يكف       - 
مطركقا ، ككاف رائد فيو ال مسبكقا ، كجعؿ نقاد الغرب يمتفتكف إليو كيحتفكف بأدبو ، 

" 3.فترجمت مسرحياتو الذىبية إلى لغات عدة 

                                                           

 .144:ـ،ص1،1971إبراىيـ حمادة ، معجـ المصطمحات الدرامية كالمسرحية ، دار الشعب ، القاىرة ، ط:ينظر _1
:  ، ص أنموذجا (بيجماليون )ي مسرحية نمالمح التأصيل والمعاصرة في المسرح العربي الذهبكلحكاش كردية ، –  أ  2

162 . 
: ـ ، ص 2006/ ـ2005 ، رسالة دكتكراه ، جامعة الجزائر ، التنظيم المسرحي عند توفيق الحكيم حميد عالكم ،  3

221 . 
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عاد الحكيـ مف فرنسا كقد غير نظرتو لممسرح ، فمـ يعد النجاح الجماىيرم يستيكيو بعد      
كقد قرر إقامة .ما جرفو تيار المسرح الفكرم األكركبي ،كال سيما مسرح ابسف كبيراندلمك 

  drama ofمسرحو عمى أساس فكرم أك ذىني ،كيمتقي المسرح الذىني بمسرح األفكار 
idea لكف الفرؽ بينيما أف المسرح الذىني يعتمد عمى الحكار كتككف األفكار أم أساس،

العمؿ ،بينما الفكرة في مسرح األفكار ليست اليدؼ األصمي ، كتتجمى شيئا فشيئا مف خالؿ 
. 1الصراع ،كىك ليذا يكحي بالفكرة كليس كسيمة لحمميا 

    نشر الحكيـ مسرحياتو الذىنية األكلى دكف مقدمات يشرح فييا اتجاىو في المسرح ، 
فبيف في مقدمتيا جكىر المسرح الذىني ،حيث "بيجماليكف "كترؾ ذلؾ إلى صدكر مسرحيتو

إني أقيـ اليـك مسرحي داخؿ الذىف كاجعؿ الممثميف أفكار التحرؾ في المطمؽ مف :"...قاؿ
. 2..."المعاني مرتدية أثكاب الرمكز

كالحكيـ  ىك الذم أطمؽ تسمية المسرح الذىني عمى مسرحياتو الفكرية ،حيث يقكؿ 
ذلؾ أف .أما تسميتو الذىني أك الفكرم اك التجريدم فأنيا تسمية خاصة بنا في ما يبدك :"

أما التجريد .النقد األكركبي ال يتصكر إال أف كؿ مسرحية تشمؿ عمى جكانب ذىنية كفكرية 
 ،فالحكيـ إذف لـ يبدع المسرح الذىني ،فقد سبقو إليو المسرح 3."فيي تسمية بعيدة كما اعتقد

األكركبي كتحديدا كتاب الدراما الحديثة أمثاؿ إبسف النركيجي كااليرلندم برنارد شك ،ككذا 
كقد لقي ىؤالء في البداية صعكبة في اقناع الجميكر بأعماليـ ، .الكاتب اإليطالي يبراندلمك

كيقر الحكيـ أنو اتجو إلى المسرح الصعب ،المسرح الفكرم األكركبي خاصة بالحياة كالفف 
ما الذم أبعدني عف ...ما  الذم جرفني إلى ىذه الفئة ؟ ما الذم أغراني بيذا البالء ؟:"

                                                           
 .221:التنظير المسرحي عند تكفيؽ الحكيـ،ص: ػػ  حميد عالكم  1
2
 .4:ص، 1984 دار الكتاب المبناني ، بيركت لبناف ،دط ،تكفيؽ الحكيـ ،بيجماليكف ،المقدمة ،  

 (دث) مطابع األىراـ التجارية مصر1971ػػ 1951أحاديث مع تكفيؽ الحكيـ،مف سنة : ػصالح طاىر 3
 .187:،ص1971
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 ،إف تأثر 1."لست أدرم لعميا نزعة عندم في الحياة كالفف "الجماىيرم "النجاح  البكلفارم 
تكفيؽ الحكيـ بالمسرح الفكرم األكركبي كبأىـ ركاده ،كالنزعة التجريدية الذىنية التي مر بيا 

كمف ىذا الرأم نرل أف .في ذلؾ الحيف ىذا ما دعاه إلى إنتاج فف جديد ىك المسرح الذىني 
. الكتاب العرب مقمدكف لمغرب في جميع النكاحي حتى الفكرية

: عناصره-2

 نستخمص خصائص المسرح الذىني عند أفكمف خالؿ كؿ ىذه المفاىيـ يمكف لنا 
تكفيؽ الحكيـ كفي المسرح الذىني بشكؿ عاـ كىي مميزات تعمقت بالييكؿ العاـ لممسرحية 

. الذىنية كشكميا 

منذ القديـ كجد المسرح ليشاىد فيو لمناس صراعا يثير فيو العكاطؼ الدفينة كصراعا دمكيا 
. بيف درع كدرع كبيف رجؿ كثكر

: الصراع- أ

أما الصراع في المسرح الذىني عند تكفيؽ الحكيـ فيك صراع في ذىف المؤلؼ ،أم 
في أفكاره ،يعتقد أف اإلنساف في صراع مستمر مع قكة مرتبطة بكجكده المادم كالمعنكم 
كىذه القكة ليست مادية بؿ معنكية غير مرئية تتمثؿ في المكاف كالزماف كالغرائز كالطباع 

كاإلنساف يراىا مانعا لما تريد إرادتو إنجازىا ،فيحاكؿ الخالص منيا كلكنو ينيـز ألنو سجيف .
ففكرة الخمكد في مسرحية أىؿ الكيؼ أدت إلى الصراع بيف إرادة اإلنساف .ليذه القكل اليائمة 
كىذه الفكرة أك مثيميا ىي .تنحصر بزماف أك مكاف أك قـك خاص  كالزمف كىي فكرة ال

شغؿ الشخصيات ليس مكضكعا عاطفيا أك  العنصر المميز لممسرح الذىني يعني إف ما

                                                           
 التنظير المسرحي عند تكفيؽ الحكيـ رسالة دكتكراه ،كمية اآلداب كالمغات ،قسـ المغة كاألدب العربي ،: ػ حميد عالكم  1

. 222:الجزائر ،ص
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لكف ماذا يشعركف أماـ الصراع " يقكؿ الحكيـ أيضا 1نزاعا ماديا بقدر ما ىك قضية فكرية 
ىذه األشياء ...بيف اإلنساف كالزماف ، كبيف اإلنساف كالمكاف ، كبيف اإلنساف كممكاتو ؟ 

 2...."المبيمة كاألفكار الغامضة قد تصمح ليز المشاعر بقدر ماتصمح لفتؽ األذىاف ؟ 

كىذا ماميز المسرح الذىني عف غيره إف الصراع ليس كما في القديـ يصارع  البطؿ 
قدره المحتـك الذم تصنعو لو اآللية كال حيكاف قكم يعتمد فيو عمى قكة عضمتو لإلطاحة بو 
كال يصارع عكاطفو الدفينة ، بؿ ىك صراع مف نكع آخر صراع في أفكار اإلنساف كنقاشا 
يقـك في ذىنو يصارع فيو قضايا فمسفية كميتافيزيقية  بؿ حكار درامي حيكم كىذا ماجعؿ 

الناس ينصرفكف عنو ألنو يفتقر إلى حيكية الصراع الذم يجعؿ المتمقي يشعر  بماذا 
. سيحدث 

الشخصيات  - ب 

     يعطي المسرح الذىني لمشخصيات مكانة ىامة فيي التي تتحمؿ عبء الصراع الذم 
يجرم داخؿ الذىف فيعرفيا تكفيؽ الحكيـ بأنيا شخصيات ال تبدك حية نابضة منفعمة 

 ، كخالفا لممسرح الفكرم ك الرمزم األكركبي الذم رغـ 3.فيوبالصراع متأثرة بو كمؤثرة 
ذا كاف .الراميمعالجتو لألفكار كالقضايا خمؼ شخصيات حية تخدـ الصراع كالبناء   كا 

الحكيـ قد استطاع أف يختار القضايا الذىنية المناسبة لممسرح فإنو لـ يقدر عمى خمؽ أبطاؿ 
نابضيف بالحياة ،كشخصيات مناسبة ليذه القضايا كاألفكار  ،كمف المعمـك أف الشخصية 

المسرحية ال تؤثر فينا كال نقتنع بيا إال إذا نجح المؤلؼ نجاحا تاما في أف يكىمنا بأنيا ىي 
التي تتحدث كتسعد كتشقى كتصارع كتفكر ال ىك،كأف تفكيرىا كمشاعرىا نابعيف مف ذاتيا 

كطبيعتيا كظركؼ الحياة التي اشتبكت فييا كىذا النقص الكاضح الذم تعرضت إليو 
                                                           

دراسة في المسرح الذىني كعناصره في األدب العربي ، طالبة في مرحمة الدكتكراه ، الجامعة :ىدايات اهلل تقى زاده 1
. 30:،ص1989ػ11ػ13اإلسالمية الحرة ، 

.  39:،ص(دػت)،3مسرح تكفيؽ الحكيـ ،دار النيضة مصر ، الفجالة القاىرة ،ط:ػ محمد مندكر  2
. 39:ص:ػ المرجع نفسو 3
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مسرحيات الحكيـ في شخصياتيا كىذا ما جعميا تفشؿ مف الناحية الفنية، أما مف الناحية 
النفسية   فالجانب المأساكم الذم تميزت بو شخصيات الحكيـ كاف لو النصيب األكفر في 

. الدراسات كالبحكث 

     تبدك شخصية الحكيـ المأسكية ،متى سمطنا عمييا مزيدا مف اإلضاءة ،كاقعة في إطار 
لى  األزمة الذاتية مستحكمة ناتجة عف عدـ كضكح الرؤيا بالنسبة إلى اليدؼ المنشكد كا 
الكسائؿ المتكفرة كالمؤىمة لبمكغو،فكأنيا ترجع ما أفاد بو سارتر في تحميمو لعكالـ جيني 

األدبية كعمى لساف بعض شخصياتو حيف تقكؿ إنيا ستضع في نفسيا ما أراد الناس أف 
القدر يريد أف يجعؿ منا لعبة "يضعكا بيا  ،بعد تعديميا لمالئمة ما نحف منو بصدد تناكلو  

ذف فسكؼ نضع في أنفسنا ما يريد القدر كضعو بنا كىكذا كاف عمييا ،لتجاكز  في يديو كا 
حكـ القدر ،أف تتخذ كجو القدر كاف تككف  

 1"جالدة أنفسنا كجالدة اآلخريف 

أم أف اإلنساف كمما تحكمت فيو عكاطفو سكاء كانت خيرة أك شريرة تدفعو إلى 
فبريسكا  في مسرحية أىؿ الكيؼ لـ تتردد في كشؼ الحقيقة  االنتقاـ مف نفسيا كمف غيرىا،

كانت تكنو لو مف حب خفي بؿ كانت تتمذذ  فالحقيقة في عرائيا المخيؼ لميشمينا رغـ ما
برؤيتو يعاني تباريح األلـ ،ألـ الكحدة كالضياع ،ثـ في النياية قذفت بنفسيا معو في المكت ، 

كبيجماليكف حطـ بنفسو أثرا فنيا رائعا أمضى لكضعو عمى تمؾ الصكرة الرائعة شطرا كبيرا 
،كأكديب أنزؿ أفظع عقاب يمكف .مف حياتو كلقي أتعابا جما ثـ ىاىك سمـ نفسو إلى المكت 

لمفرد أف يسمطو عمى نفسو بفؽء عينيو ،عالمة االنتياء إلى القطيعة مع العالـ كمع اآلخريف 
،كشيريار يطمب المكت بعد أف أشبع تعطشو إلى الجنس كالدـ ،فكأف الشخص بتسميطو 

                                                           
.  63:،ص1،2012دراسات في المسرح، مكتبة عالء الديف ،صفاقس تكنس ،ط:ػ محمد الناصر العجيمي 1
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العقاب عمى نفسو بعيد  نكعا مف التكازف النفسي فقده نتيجة خركجو عف األعراؼ أك القكانيف 
طالؽ العناف لنزكاتو   1اإلليية كا 

      كؿ ىذه الشخصيات المأسكية المميئة باليأس كالحقد عمى العالـ الخارجي ،يبيف لنا 
الحكيـ جانبا مف جكانب النفس البشرية التي تمألىا العقد النفسية كتحركيا النزكات كالذات 

ف كانت مكطنة العـز  ككيفية ىركبيا مف الكجكد إلى المكت ألنيا لـ تستطع تحقيؽ حياتيا كا 
ذا ىي تيب  عمى الخركج مف كضعيا الراىف كمفيا ذلؾ مف التضحية كالعناء ما كمفيا ،كا 

لعكامؿ متناقضة تتنازعيا كتمقي بيا في التشتت كالضياع ،إف الجامع بيف شخصيات الحكيـ 
              التراجيدية ىك  نزكع جارؼ إلى التخمص مف الكاقع المعيش مف الظرؼ العارض 

(le contingent)،  لى التخمص مف األنا الذم يحبسيا في سجف كفي نياية  المطاؼ ،كا 
كىي في إرادتيا الخركج مما يسميو بعض الفالسفة .خانؽ ،كال يكفر ليا سكل العابر الظرفي 

                  "اإلمكاف"القائمة فيو كاالنطالؽ إلى  عالـ  (la necessite)"الضركرة "بكضع 
(le possible)  عالـ تتكىـ أنيا تستطيع التحرؾ فيو ال بحرية كبال قيكد،تمفي حظيا مف

كيرد قار "القدرة محدكد فترتد خاسئة حسيرة كنغرؽ في بحار مف اليأس كىذا ما يشرحو 
كاإلنساف حيث ييأس مف ..." تمؾ ىي صيغة اليأس .اليأس مف التخمص مف األنا : "بقكلو"

كعمى ىذا .يستطيع اليركب مف األنا  كذلؾ كمو ألنو ال...شيء فإنما ىك ييأس مف نفسو 
في تصكر عالـ .النحك تجد شخصيات تكفيؽ الحكيـ التراجيدية في طمب أنا آخر غير أناىا 

ممكف آخر كخمؽ نكع مختمؼ مف الكجكد كينسبيا الكضع القائـ كيخمصيا مف ذاتيا كالنمكذج 
،العاجزة 3البائسة مف االبتعاد عف األنا " كيردقار"كشخصية " شيريار"األكفى تجسيدا ىك 

عف الحياة بقدر عجزىا عف الحياة بقدر عجزىا عف المكت المذبذبة بيف الضركرة كالالنيائية 

                                                           
. 64:ص:محمد الناصر العجيمي ، دراسات في االمسرح ػ  1
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كىذا ما جعمو يعيش ىذه  الثنائية المميتة التي التتركو يعيش كال يمكت كالتي أسممتو إلى 
 1.فخمقت في أنفسيا نزعة إرادة إلحاؽ األذل بالذات كباآلخريف .مرض القمؽ القاتؿ 

: جــ ــ الفروض الذىنية 

     الكثير مف مسرحيات تكفيؽ الحكيـ الذىنية يقـك عمى فركض فكرية يفترضيا الحكيـ 
نيابة عف القصص الدينية أك األسطكرية ثـ يأخذ الحكيـ في معالجة النتائج التي يمكف أف 
تتكلد عف ىذه الفركض لك تحققت ثـ يفصؿ في ىذه النتائج كفقا لطبيعة نفسو كنظرتو إلى 

كىذه الحقيقة الكبيرة كاضحة في مسرحية أىؿ الكيؼ التي تفترض .الحياة كما فييا مف قيـ 
فييا القصة الدينية عكدة أىؿ الكيؼ إلى الحياة بعد أف قضكا في كيفيـ ما يزيد عف ثالثة 

. قركف 

 يأخذ الحكيـ في عرض النتائج التي يمكف أف تتكلد عف ىذا البحث كيرل في النياية     
يفترض الحكيـ أف "شيرزاد "أنيا ستحمؿ أىؿ الكيؼ إلى العكدة إلى كيفيـ كفي مسرحية 

ثـ يأخذ في دراسة .قد أصبح عقال خالصا كأنو قد تخمص مف نداء القمب كالجسد "شيريار "
النتائج التي تترتب عمى ذلؾ كما سكؼ يصيب شيرزاد عندئذ مف حيرة كتردد ككأنو قد 

يفترض أف "رحمة إلى الغد "كفي 2أصبح معمقا بيف السماء كاألرض تتجاذبو كمتاىما 
شخصيتيف تركتا األرض في صاركخ رسا بيما عمى كككب مجيكؿ ثـ استطاعتا العكدة إلى 
األرض فإذا بالرحمة قد استغرقت قركف ك إذا الحياة قد تغيرت تغيرا تاما كأصبحت شبو آلية 

بسبب التقدـ العممي الخارؽ ثـ يأخذ في دراسة النتائج التي تترتب عمى ذلؾ كالممؿ بؿ 
كفي مسرحية .الشقاء الذم سيصيب طائفة مف الناس نتيجة ليذا التطكر الخطير 

يفترض أف الفناف قد استجاب لنداء الحياة كتزكج مف الفتاة التي أحبيا ،ثـ يدرس "بيجماليكف"
بعد ذلؾ ما يمكف أف يتعرض لو مف أخطار ،كيكحي إلينا في النياية بأف مف الخير لمفناف 

                                                           
.  65:دراسات في المسرح،ص:ػ محمد الناصر لعجيمي 1
. 41:مسرح تكفيؽ الحكيـ،ص:ػ محمد مندكر 2
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أف ينقطع لفنو ك إال يترؾ المرأة تشغمو عنو أك تعكر صفك حياتو التي البد مف ىذا الصفاء 
لكي يستطيع الفناف أف يبدع كيبتكر كيصيب المجد كالخمكد كيحقؽ ذاتو تحقيقا كامال 

كغير ذلؾ مف الفركض الذىنية التي أثبتت في النياية خطأىا فمفتاح تشفير عالـ  . جميال
". ال يمكف" كحؿ ىذا التشفير ىك"ماذا لك "الحكيـ الذىني ىك 

ماذا لك أراد مشمينيا أف يحيا حياة :كيمكف صياغة الفركض السابقة عمى ىذا المنكاؿ 
عاطفية صادقة كقكية مع بريسكا التي تفصمو عنيا ثالثة قركف ؟كالجكاب أنو ال يمكف 

. لإلنساف أف يعيش في غير زمنو 

كماذا يمكف أف يحدث لك تحكؿ شيريار أك اإلنساف إلى عقؿ صرؼ ؟كالجكاب،أنو 
  1"سيقتمع مثمما يقتمع شعرة الشيب مف الرأس :يمكف أف يحيا ،كبمغة المسرحية نفسيا 

كيخيؿ إلينا أف قياـ كؿ ىذه المسرحيات عمى فركض فكرية ىك الذم يبعد بيا عف 
حرارة الحياة الكاقعية عمى نحك يحممنا عمى أف نسمي ىذا النكع مف المسرحيات بالمسرحيات 

ال المسرحيات الذىنية التي نجدىا عند ابسف كشك مثال خاصة بعدما أكضحناه "التجريدية "
كنرل أف النقص الكاضح في مسرحيات الحكيـ .عف طبيعة الشخصيات في ىذه المسرحيات 

الذىنية أنو جعميا تجريدية كذىنية خالصة لذلؾ لـ تنجح في أثناء التمثيؿ كىذا عمى خالؼ 
ما جاء بو أدباء المسرح الفكرم الذيف عالجكا في مسرحياتيـ حتى لك كانت كمسرحيات 

الحكيـ أفكارا مطمقة إال أنيا معالجة درامية حية كىذا كاف السبب في نجاحيا عكس تكفيؽ 
 .الحكيـ الذم لـ يستفد مف تجربتيـ رغـ تأثره بيـ 

 :المسرح الذىني والتراث-3

    عالج المسرح الذىني الكثير مف المجاالت التي تعمقت بالتاريخ كالرمز كالتراث كمف بيف 
. ىذه المعالجات نذكر المسرح الذىني كمعالجة التراث 

                                                           
. 231:التنظير المسرحي عند تكفيؽ الحكيـ ،ص: ػ حميد عالكم 1
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     اتجو كثير مف أدبائنا إلى السير الشعبية كاألساطير التاريخية ليستقكا منيا مادتيـ 
المسرحية كليكاكبكا معركتنا الحضارية الراىنة ،معبريف عف مشاكمنا االجتماعية كالسياسية 

سمة خاصة كطابعا "حبمظـ بظاظا" "فاركؽ خكرشيد"كالفكرية ،كتبرز مسرحية الكاتب األديب 
مميز حاكؿ الكاتب فييا أف يعالج المادة الخاـ بإدخاؿ كؿ ما فييا مف المزكجة كااللتكاء كفييا 

مف الزيؼ ك االدعاء ،كفييا مف الزئبقية كاالنتيازية ،كفييا كؿ المعاني الالأخالقية مما 
يجعميا قادرة عمى الكصكؿ عمى حساب اآلخريف ،مشغمة عناصر الضعؼ اإلنساني 

 1المكجكدة فييـ حتى كلك كانكا مف الفرساف 

لقد عالج فاركؽ خكرشيد ىذا العمؿ بالمكنكلكج الداخمي حينا كبالمكحات الغنائية 
كالراقصة حينا آخر حتى استطاع  أف يربط الحكار بالشخكص ،كالشخكص باألحداث 

. ،كليست المسرحية حدثا يتطكر كما ىك  مكجكد في المسرحيات األخرل 

تبيف لنا ىذه المسرحية محاكلة أـ  تسعى جاىدة مف خالؿ عرض مفاتنيا لمخميفة 
كاإلطاحة بجميع الفرساف الذيف سيتنافسكف مع ابنيا عمى المنصب كىذا ما يجعؿ المرأة 

سالح كؿ عصر كتاريخ ،أما جكىر اإلنساف كحقيقتو فيك حبمظـ الذم يمخص فمسفتو في 
حاضر لكؿ شيء لمغريزة كالسمطاف كلمماؿ كالجاه كاالنتقاـ ،ألف الكصكؿ ...كممة حاضر 

الى الشيرة كالمقاـ  الرفيع اليككف إال بكممة حاضر كاإلنساف الجديد يقكؿ حاضر لكؿ شيء 
.2 

ليس :يقكؿ حبمظـ "حبمظـ بظاظا"ضكءا عمى شخصية "جالؿ العشرم "كيمقي الناقد 
كاحدا أك شخصيا يعينو ،إنما ىك فمسفة بذاتيا أك ىك اتجاه في السمكؾ كمنيج في الحياة 
نما الميـ ىك الذم يؤدم إلى الحكمة كيقكد إلى الحقيقة أما  ،كمرآة الحياة عنده كاحدة ،كا 

                                                           
. 159:،ص1971المسرح أبك الفنكف ،دار النيضة العربية القاىرة، :ػ جالؿ العشرم  1
، 1األدب المسرحي المعاصر ، دار عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع القاىرة ،ط: ػ ينظر محمد الدالي  2

. 205:،ص1999_ق1419
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النظر إلى الكجو المعتـ فيك الذم يجعؿ الناظريف ال يركف شيئا ،فالحياة كمييا في نظر 
حبمظـ بظاظا صدفة كحظ كميارة كذكاء ،كاإلنساف لكي يطفك فكؽ السطح أك فكؽ صفحات 
التاريخ ال يممؾ إال اف يككف ماىرا كالبيمكاف ماكرا كإمرأة عجكز كتمؾ ىي الحبمظمية التي 

." صارت عمما عمى فمسفة كسمكؾ حبمظـ بظاظا

كمما ىك جدير بإشادة بيذه المسرحية أف لغتيا قد كتبت بالفصحى المبسطة ،كفاركؽ 
" ست الممؾ"كلقد كتب الدكتكر سمير سرحاف مسرحيتو .خكرشيد متمكف كاسع االطالع

كفمسفتو في ىذه المسرحية ال تيدؼ الى سيرة الحاكـ بأمر اهلل ، فقد تكفؿ بيذا عمماء التاريخ 
كالسيرة ،كلكنو تناكؿ في ىذه المسرحية جانب المستحيؿ في اإلنساف ،ىؿ يقؼ إزاءه مكتكؼ 

لـ يكف ىدفي أف اكتب "اليديف ؟أـ يحاكؿ أف يحطـ الحدكد ليحقؽ المستحيؿ يقكؿ الكاتب 
مف جديد عف اإلنساف في كؿ زماف كمكاف ،اإلنساف عندما تعذبو األسئمة عندما ينشد 

ساقتو عذاباتو المريرة الف يفكر ...كالحاكـ ىنا ىك إنساف. 3الحقيقة عندما يبحث عف اليقيف 
،كالف يبحث عف المستحيؿ عف يقيف لف يجده إال في المكت كالعجيب الذم يمفت النظر ألف 

عمى الرغـ مف أنيا تدكر كميا حكؿ شخصية "ست الحسف "المؤلؼ جعؿ عنكاف المسرحية 
الحاكـ فيي الشخصية التي تتجمع حكليا سائر الشخكص األخرل كىي التي يتطكر بيا 
الحدث كتخمؽ المحكر الدرامي ،ككاف مف المفركض كنحف أماـ مسرحية تمثؿ االتجاه 
التاريخي شكال كاالتجاه الذىني مكضكعا حيث تجعؿ اإلنساف كتصميميا عمى تحقؽ 

إال "بداية ككسط كنياية "المستحيؿ مكضكعا ،كاف المفركض أف تحتكم  عمى فصكؿ ثالثة 
 أف المؤلؼ اثر أف يجعميا في فصميف حيث جمع فييما األثر التجمعي لممشاىد المتتابعة ،

. كتطكر بو إلى الذركة حتى يحقؽ األثر المطمكب 

عمى أف الذم ال شؾ فيو أف  نسيج سمير سرحاف في المسرحية يقترب مف محاكلة 
بناء شخصية تراجيدية أصيمة عمى خشبة المسرح المصرم ،مستمدة مف تراثنا الفكرم 

كاالجتماعي كالتاريخي جميعا ،أما بالنسبة ألكلئؾ الذيف ال يستكعبكف األفكار الفمسفية ،أك 
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يجدكف فييا كثيرا مف التجريد فستظؿ المسرحية تؤثر فييـ عمى أنيا دراسة تتسـ بالقكة 
كما نخمص إيو 1شخصية مف أبرز شخصيات التاريخ إال كىي الحاكـ بأمر اهلل ،. كالطرافة

مف خالؿ ىذه الدراسة أف اإلنساف منذ القديـ يستخدـ ذىنو في تفسير ما حكلو كعكاطفو 
كذاتو التي تتحكـ فيو إلى يكمنا ىذا بالرغـ مف كؿ ىذه األفكار الجديدة التي أدخميا تكفيؽ 

الحكيـ إلى المسرح العربي إال أننا نالحظ أنو تعرض لنقد شديد كاتيـ بضعؼ الحركة ،حتى 
مجرد مناقشة حكارية التصمح لمتمثيؿ ،ىناؾ مف يرل : رأل فيو النقاد أف المسرحية الذىنية 

أف مف مخاطر الدراما الذىنية تركيزىا عمى تجريدية الفكر تركيزا شديدا ،حتى يصؿ األمر 
إلى أف تصبح األسماء مجرد الفتات تعبر عف أفكار كال تكف ىناؾ مالمح مشخصة لتفاعؿ 
الشخصية مع األحداث أك حتى البيئة ،كخطة البناء الدرامي تككف مقنعة في ذىف المؤلؼ 

ارتباط النص المسرحي بالمسرح "،فعنده خط فكرم معيف تككف شخصياتو ىي امتداده ،ؼ
ارتباط قديـ قاـ منذ أف نشأ ىذا الشكؿ األدبي عند اإلغريؽ ،فمـ يكف احد يكتب مسرحية 
لمقراءة ،بؿ كاف اليدؼ األكؿ لممؤلؼ أف يرل شخصياتو كأحداثو كحكاره كبناءه الفني كقد 
استحاؿ إلى مشاىد مجسمة حية أماـ آالؼ مف الجميكر كرياض عصمت لـ يقتنع ىك 

ليس ىناؾ كما ادعى تكفيؽ الحكيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال "اآلخر بكجكد المسرح الذىني فقاؿ 
الحصر ،مسرح ذىني لمقراءة كليس لمتمثيؿ ،المسرح ليس مجرد حكار يقرأ ،انو فعؿ ،كالفعؿ 

دائما قابؿ لمتمثيؿ عندما يككف الفعؿ غائبا أك ضعيفا ،فالحكار يصبح مجرد ثرثرة 
،كالمسرحية تصبح رديئة ،إف المسرح الذىني سيء التأليؼ إذا كاف ال يمثؿ كىذا بالمناسبة 

 2" ال ينطبؽ عمى كؿ مسرحيات الحكيـ

كما نستخمصو مف مثؿ ىذه اآلراء ترل أف المسرح الذىني ال يصمح أف يككف مسرحا 
ألف بالنسبة لمنقاد أف عرض المسرحية عمى خشبة المسرح شيء مقدس ال نقاش أم أنيا 
يجب أف تتخذ المعنى الحقيقي األرسطي لممسرح كلذلؾ دافع  تكفيؽ الحكيـ عف مسرحو 

                                                           
. 209:األدب المسرحي المعاصر،ص: ػ محمد الدالي 1
. 163:نمكذجا ،ص" بيجماليكف"مالمح التأصيؿ كالمعاصرة في المسرح الذىني،مسرحية : ػ بكلحكاش كردية  .2
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كىكذا تحكلت  مف بتاع بكليفار إلى :" الذىني في مقدمتو لمسرحية بيجماليكف  حيث يقكؿ 
صاحب مسرح أدبي فكرم ، كجد مكانو في األدباء كالمفكريف ،كيضيؼ في مقدمة المسرحية 

ىذا المسرح الذىني ال بد منو ما دامت ىناؾ مكضكعات ال محيص مف "الممؾ أكديب 
إبرازىا تقـك عمى أفكار مجردة ، كأشخاص غير مجسدة ،فالصراع بيف اإلنساف كبيف القكل 

ال ...(المكاف )أك  (الحقيقة )أك  (الزمف)الخفية التي ىي أكثر مف قكة مف اإلنساف مثؿ 
 1"يمكف تجسيده المسرح المادم 

لكف النقص الكاضح في المسرحيات الذىنية ىك في خمؽ الشخصيات كتحديد أبعادىا 
كتحميميا عبء الصراع الذم تجريو داخؿ الذىف البشرم،  فبالرغـ مف أف المسرح الذىني لـ 
يجد ركاجا في العالـ العربي إال أنو يعتبر إبداعا أنتجتو العقكؿ النيرة الساعية كراء النيكض 

 . باألدب العربي إلى مصاؼ اآلداب العالمية 

: موضوعاتو- 4

إف المكاضيع التي تطرؽ إلييا كتاب المسرح الذىني كمف أبرزىـ رائده تكفيؽ الحكيـ 
ما ىي إال صكرة عف كاقع تبادر إلى ذىف المؤلؼ كشغمو في فترة مف الفترات كالغمكض 

. الذم اكتنفيا أيضا كىذا ما فتح لنا باب البحث في ىذه المكاضيع

أىؿ "كمف بيف مكاضيع المسرح الذىني مكضكع جدلية الزمف كالذات في مسرحية 
لتكفيؽ الحكيـ كالمكضكع الجزئي الذم بحث فيو ىك الحمـ كالحقيقة تمؾ الثنائية " الكيؼ 

. الضدية التي أخذت حصة األسد مف المسرحية ،كالتي ضاع فييا أصحاب الكيؼ 

                                                           
. 164:ص :نمكذجا" بيجماليكف"مالمح التأصيؿ في المسرح الذىني، مسرحية : بكلحكاش كرديةػ  1
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الزمف ىك الحقيقة الخالصة ، كالحمـ ىك الالحقيقة مع أنو يجمؿ :"كيعرفيا خميؿ مكسى 
،كىك أف أىؿ الكيؼ طيمة نكميـ لـ يستطيعكا أف يعرفكا ما إذا كاف حمما أك 1"األشياء المرة 

فالزمف ىك المحرؾ كىك المدمر لألحالـ كلمحب عمى حد السكاء، يقكؿ خميؿ مكسى .حقيقة 
ىك الذم غير بريسكا مف أنثى كادعة لطيفة إلى أنثى خبيثة ال ترعى عيدا :"في شأف الزمف 

" كال ذمة عمى حد تعبير ميشمينا

بأف المسرح عند الحكيـ يدكر حكؿ مصير الفكر الذم يريد "كيرل عز الديف إسماعيؿ 
أف يككف إنسانا فتجذبو عمى الدكاـ إرادة االنطالؽ عمى أجنحة األحالـ ، كتغريو فتنة التحرر 
كيسحره سراب الحياة في ظؿ عالـ مف الثبات كالدكاـ كاالستمرار ، ىك فكر ميتافيزيقي في 

 2. "جكىره ،يمذ لو أف يصؼ كؿ ما يعبر بنا مف أحداث بأنو باطؿ كعدـ

أما عف مكضكع آخر تطرؽ إليو المسرح الذىني ىك مكضكع القدرة كالحكمة في 
تسخير القدرة لمالكيا عمى إساءة "كاليدؼ منيا " لتكفيؽ الحكيـ "(سميماف الحكيـ)مسرحية 

استخداميا، كاعتقاده أنو يستطيع أف يصؿ بيا إلى كؿ شيء حتى كلك كاف ىذا الشيء ىك 
امتالؾ القمب البشرم ، فسميماف بالرغـ مف تمتعو بألؼ جارية حسناء مف كافة األجناس إال 

كمف ىذه المسرحية نستنتج أف اإلنساف ميما كانت .3"أنو يريد قمب بمقيس التي راعو جماليا 
لديو القدرة الغاشمة إال أف زماـ األمكر أفمتت منو كظف أنو قادر عمى ممؾ الناس إال أنو 

. انيـز مف قبؿ حيكاف صغير

كعف مكضكع الفف كالحياة اتخذ فيو الحكيـ مكضكع المرأة كقد كصؼ تكفيؽ الحكيـ 
كمف " عيد الشيطاف "عيده مع شيطاف الفف كصفا شعريا مجنحا مشعشعا في كتابو

                                                           
 (دت)، منشكرات إتحاد كتاب العرب، دمشؽ،(تأريخ ػ تنظير ػتحميؿ)المسرحية في األدب العربي،:ػ خميؿ مكسى 1

. 103:،ص1997
قضايا اإلنساف في األدب المسرحي المعاصر ،دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،دط،، دت، : ػ عز الديف إسماعيؿ  2
 .136_235:ص

. 70:مسرح تكفيؽ الحكيـ، ص: ػمحمد مندكر 3
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ىذا الكتاب نحس أف الحكيـ قد نذر حياتو كميا لمفف أك ىكذا أراد كأقاـ الحكيـ عمى 
ىذه النظرة تعارضا أساسيا بيف الفف كالحياة ، كزاد ىذا التعارض في نفسو حدة 

تجاربو الفاشمة في طفكلتو كصدر حياتو مع المرأة ىي باب الحياة فقد أخذ الحكيـ 
يجالد نفسو مجالدة عنيفة لكي يكصد ىذا الباب فتظاىر بعداكتو لممرأة كاحتقاره ليا 
ليا كشكو في قدرتيا عمى السمك إلى العميا  كسفو طمكحيا كلكنو كاف في الكاقع 

 1يغالط نفسو ،كظمت الحياة تناديو بصكت المرأة

لزالت كستظؿ المكضكع الذم يشغؿ األدباء عمى مر العصكر فيي رمز لمفف كالحياة 
كالفناف ال يستطيع أف ييرب مف الحياة كال ينبغي لو إال أف يجارم كؿ التطكرات التي 

أما عف المكضكعات في المغرب العربي كخاصة في الجزائر بقي النص  .ستعترض طريقو
المسرحي الذىني تجربة حاكؿ األدباء المثقفيف الذيف تمرسكا عمى الكتابة كاطمعكا غمى 

: اآلداب الغربية ،فػعجبكا بو ككتبكا عمى منكالو كنقدـ نمكذجاف ىما 

يديكلكجيات كانت تتمخض :األكؿ اليارب الذم عبر فيو الكاتب الطاىر كطار عف مبادئ كا 
في الجزائر قبؿ اإلستقالؿ كىي أفكار كميا تصب في اإلختيار اإليديكلكجي لمبالد كالذم 

كنممس الذىنية في المسرحية كتكمف في صراع الشخصية البطمة . إتجو نحك اإلشتراكية 
مع ذاتو الذم لـ يستطع الخالص منو ، كالصراع الفكرم اإليديكلكجي بيف الفكر " إسماعيؿ"

. الشيكعي كالفكر الرأسمالي 

 ، كىي نمكذج 1971،ألبي العيد دكدك ، التي ألفيا سنة  (البشير)مسرحية : الثاني
لمتركيبة اإلجتماعية في الجزائر ،كالتي اختمطت فييا القيـ البالية بالقيـ الجديدة ، كاإلفرازات 

 ، تعبر ىذه المسرحية عف ازدكاجية القناعات كاختالط 2. المرضية التي أصابت المجتمع

                                                           
. 75:مسرح تكفيؽ الحكيـ،ص:محمد مندكر  1
  .251:،ص2المسرح في الجزائر،دار البياء لمنشر كالتكزيع ،قسنطينة ، الجزائر ،ط: الصالح لمبالركية2
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كالذم " البشير"اإليديكلكجيات كذلؾ ما يعبر عف الصراع الذم تعاني منو الشخصية البطمة 
.   يتكىـ بأنو مصاب بالجنكف

منذ أف أنتجت ىاتو المسرحيتيف لـ تعد ىناؾ إبداعات في المسرح الذىني كبقي 
.   محدكد اإلنتاج



 

 

 

 

الفصـــــــــــــــــــــل األول 
 

 التعريف بالمسرحية وأقسامها

 

 ملخص مضمون المسرحٌة: المبحث األول

 أقسام المسرحٌة :المبحث الثاني

 المعالجة النفسٌة فً المسرحٌة: المبحث الثالث
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: ممخص مضمون المسرحية:المبحث األول

تبرز المكضكعات الفكرية في الفف المسرحي في الجزائر إال في مرحمة متأخرة لـ       

كىي مكضكعات كلج إلييا عدد قميؿ مف الكتاب الجزائرييف ألف المكضكعات الفكرية عادة 

ما تككف مادتيا الخياؿ المجنح أك الفمسفة العميقة أك مكضكعات ميتافيزيقية بعيدة عف الكاقع 

"   اليارب "كالطاىر كطار كاحد مف ىؤالء الكتاب الذيف ساركا عمى ىذا النيج في مسرحيتو 

ـ التي صدرت عف الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر 1961الذم كتبيا في تكنس 

ـ ،ذات حجـ متكسط ، تضـ أربعة فصكؿ ، تطرح ىذه المسرحية قضية القنكط 1969

المحكـك عميو بالسجف المؤبد ،كصديقو  (الصادؽ)كاليأس البشرم ، كذلؾ عند شخصيف ،

الذم أنيى مدة حكمو في السجف، لكنو رفض الخركج مف السجف ، كيقدـ   (إسماعيؿ)

السجف  (الصادؽ)خركجو مف السجف ،كيرفض (إسماعيؿ)الكاتب إشكالية إنسانية إذ يرفض 

المؤبد ، كىك صراع فكرم حكؿ المكاقؼ كالمبادئ التي يختارىا اإلنساف كيتفانى في تحقيقيا 

شبح  (أنا)برجكازم ينفؽ ثركة كالده ، (إسماعيؿ)،كتتمثؿ الشخصيات في ىذه المسرحية في  

مناضؿ اشتراكي يعيش في (تكفيؽ)طالبة ضائعة،(صفية)أنو يحاكره ،–يخيؿ إلسماعيؿ 

مدير )،(المحامي)،(الخادـ)مناضؿ مع تكفيؽ،  (حفار القبكر) الحياة السرية،

شخص (صديؽ راضية)ابنة مدير السجف طبيبة متخرجة مف أمريكا ، ( راضية)،(السجف
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الحارس )،(الحارس الثالث)،(الحارس الثاني)،(الحارس األكؿ)غامض المالمح ،

 1.( جماعة مف الثكار)،(الرابع

عف  (الصادؽ)كرفيقو  (إسماعيؿ) إال أف بداية المسرحية تقـك عمى حديث يدكر بيف    

سبب دخكلو السجف لكف إسماعيؿ يرفض الحديث في المكضكع ،كحكار دار بيف إسماعيؿ 

بالخركج مف السجف مكانو  (لمصادؽ)كمدير السجف مفاده أنو طمب مف المدير السماح 

أنا كزميمي أمامنا طريقاف ، طريؽ الحياة كطريؽ العدـ ، ككالنا يبغض " كبقاءه ىك فيقكؿ 

 2" الطريؽ التي يتعيف أف يسمكيا ، ىك يرفض العدـ مثمما أرفض الحياة ، فميخرج كألبؽ

 كيمتد الحكار ليشمؿ شخصيات أخرل أمثاؿ صفية كالمناضؿ االشتراكي تكفيؽ      

. كرفيقو حفار القبكر ، كمدير السجف كابنتو راضية كصديقيا 

لكن معظم الحوار فً المسرحٌة دار بٌن إسماعٌل واألنا فً مناجاة ذاتٌة والصراع 

القائم بٌن الحلم الذي ظل ٌطارد إسماعٌل ، واألنا الذي ٌرفض هذا المصٌر وٌحاول إقناعه 

 بالعدول عنه 

      فبالحٌل التً استعملها استطاع األنا أن ٌجعل إسماعٌل ٌترٌث لكن كان ثمن ذلك 

موت صفٌة  تلك الفتاة التً استسلمت لحب إسماعٌل  وهذا ما جعل إسماعٌل ٌعانً من 

تأنٌب الضمٌر وٌرٌد إما االنتحار وإما البقاء فً السجن مدى الحٌاة وبعد ذلك تظهر راضٌة 

التً تسعى جاهدة إلى إقناع إسماعٌل بأن توفر له حٌاة أخرى وإنقاذه من الصراع واأللم 

 اللذان ظال ٌؤرقانه  بإدعاء حبها له 

                                                           
. 3:اليارب، دار مكفـ لمنشر ، الجزائر،ص:الطاىر كطار ػػػػ  1
. 30:ص:المصدر نفسوػػػػ  2
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     إال أن كل هذا كان لدواعً أخرى وهً جعل إسماعٌل عمٌل للرأسمالٌة ،لكنها لم تنل 

مرادها وذلك بدخول توفٌق،وجماعة من الثوار والقبض علٌهم وهكذا ٌبقى إسماعٌل  فً 

السجن هاربا من الحٌاة ،وهاربا من الموت ، وتنتهً المسرحٌة بهذا االنقالب ، انقالب فً 

 األفكار والمبادئ ، 

هً حٌرة األبطال وقلقهم ، " الهارب"      وهً دعوة إلى التغٌٌر والثورة فمسرحٌة 

ولعل توفٌق هو الذي ٌمثل ذلك التغٌٌر المنتظر ، وهو انتصار الثورة االشتراكٌة على 

البرجوازٌة التً ٌمثلها مدٌر السجن وابنته وصدٌقها وحتى إسماعٌل االبن الضال فً 

 1 .متاهات البرجوازٌة

  "اليارب"أقسام مسرحية :المبحث الثاني 

تشبو المسرحية البناء المحكـ بعناية فائقة ،ال مجاؿ فيو لمخطأ كاالرتجالية ، فالكاتب 

المسرحي ىك ميندس بارع بالدرجة األكلى ، فيك الذم يضع الفرجة كالدىشة في أحداث 

ذا كانت المسرحية تحتاج إلى ىيكمة كلباس تقدـ بو في أحمى حمة ،فإف ليا  المسرحية ، كا 

. أيضا أقسامان كدعائـ تقـك عمييا ، كىذا ما سنعرض لو في ىذا الجزء مف البحث 

: أقسام المسرحية 

فيما يخص  دراسة ىذا المصطمح سنجد أنفسنا أماـ جممة مف المصطمحات  :أ ـ البداية

االستيالؿ، البداية ،المقدمة ،كىي مصطمحات تبدك كألكؿ كىمة متشابية لكنيا غير ذلؾ 

. عمى اإلطالؽ ،كسنعرض لمفرؽ بينيا باختصار 

                                                           
. 257:،ص2،2007المسرح في الجزائر، دار بياء الديف لمنشر كالتكزيع ، قسنطينة ، الجزائر ط:صالح لمباركيةػػػػػػ  1
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فيي معمكمات ضركرية تأتي عمى شكؿ حكار أك مكنكلكؽ :"((introductionػالمقدمة

،تعرض في أكؿ المسرحية لمساعدة المتمقي عمى متابعة األحداث ،كقد كضع أرسطك 

ذا افترضنا أنيا يجب أف تككف مطمئنة لنفس الرائي ،بحيث ال يتساءؿ ما  شركطا لممقدمة ،كا 

لى نياية القرف التاسع عشر ظمت المقدمة ميمة بسبب كظيفتيا الدرامية  كاف قبؿ ذلؾ ، كا 

في إعطاء المعمكمات ،لكنو كبعد ذلؾ لـ يبؽ لممقدمة نفس الكظيفة التقميدية ،بؿ استثمرت 

 1"لتكريط المتمقي بعالقة التباسية مع أحداث المسرحية

فيك المقطع الذم يسبؽ دخكؿ الجكقة ،أم أنو يأتي في :"  ( prologos)أما االستيالؿ 

البداية الفعمية لمتراجيديا ،كيختمؼ االستيالؿ عف المقدمة ، في أنو يشكؿ مثميا كحدة 

ذا كاف يتعمؽ بشكؿ أك بآخر مكضكع  عضكية مع الفعؿ الدرامي األساسي في المسرحية ، كا 

 2"المسرحية كبجكىا العاـ

فيي التي ال يمكف أف يسبقيا شيء ، كالذم في الكقت نفسو يتطمب أف يمحقو : أما البداية 

شيء ،كألىميتيا القصكل في المسرحية ،فإف مف ال يستطيع أف يبدأ ال يستطيع أف ينتيي 

 3"،بؿ كلما كاف ىناؾ حدث درامي عمى اإلطالؽ 

                                                           

بنية المسرحية الشعرية في المسرح المغاربي المعاصر ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير ، : ػ عز الديف جالكجي 1
 . 101:، ص (2008،2009)كمية اآلداب كالعمـك االجتماعية ،جامعة المسيمة 

 . 29:ػ مارم إلياس كحناف قصاب ، المعجـ المسرحي ،ص 2
. 101:بنية المسرحية الشعرية في المسرح المغاربي المعاصر،ص: ػ عز الديف جالكجي 3
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 إف بداية المسرحية ىي نقطة انطالؽ األحداث كتشكؿ الكحدة العضكية لمعمؿ    

الدرامي كنقطة ميمة لمسير نحك اليدؼ المرسـك فاألحداث ىي كالسمسمة المتماسكة المتتابعة 

بحيث يؤدم حذؼ عنصر منيا إلى اختالؿ كتشتت باقي العناصر األخرل كتدىكرىا ، كفي 

عند ارتفاع الستار "مسرحيتنا كانت البداية مكفقة تجسدت في الفصؿ األكؿ مف المسرحية 

. كىنا تبدأ المسرحية عند انقضاء مدة حكـ إسماعيؿ " غرفة خالية إال مف سريريف حديديف 

إنما في ىذا بالذات ، في ..عما قميؿ يا إسماعيؿ ػبعد لحظات أك ساعة، ال ييـ: الصادؽ

سيحدث االنقالب الذم سييز أركاف حياتي كيزعزىا ...إشراقة شمسو التي ال شؾ أنيا جميمة 

. كأنو في الكاقع ليحدث في حياتنا معا ...

. إسماعيؿ ػأال ليتو لف يحدث

أال ليتو لف يحدث كرفعت أكفي بالدعاء إلى اهلل :الصادؽ ػمك لـ يكف األمر يتعمؽ بؾ لقمت

 1أف يستجيب فيحقؽ أمانينا

. سأقاـك بكؿ ما أتيت مف إرادة كطاقة حدكث ىذا االنقالب إنني أرفضو:..إسماعيؿ

 !أتعني أنؾ ترفض ؟ : الصادؽ 

 

                                                           
 .7:اليارب،ص:  ػالطاىر كطار 1
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أعمـ أف الحكـ الذم صدر ...تحرر ؟ ياليذيف الكممتيف الساحرتيف ..انعتاؽ ، :إسماعيؿ 

 1ضدم أبدم تماما مثؿ الحكـ الذم صدر ضدؾ أنت

 2أنسيت ؟..اليـك آخر يـك في العشريف سنة التي حكـ بيا عميؾ...الصادؽ 

فالحكار الذم دار بيف الصادؽ كصديقو إسماعيؿ عف أنو اليـك سيتحرر كىكآخر يـك 

سيقضيو في السجف كالذم كاف كقعو رىيبا عمى الصادؽ كالذم كاف أيضا ىذا الخبر ىك 

. البداية الفعمية لألحداث 

تظير العقدة في معرض الحديث عف الحبكة ،كقد يستخدماف أحيانا :(nœud )العقدة:ثانيا

بمعنى كاحد ،كمعناه مرتبط بمجاؿ صناعة النسيج ، كىي تعني العقدة التي  تكقؼ استمرار 

عممية النسيج ،كتستخدـ في المسرح لمداللة عمى تشابؾ خيكط الفعؿ الدرامي ، فالعقدة ىي 

المرحمة التي تتضافر فييا الصراعات كتتعقد إلى حد تشكيؿ 

نقطة االنعطاؼ في الفعؿ الدرامي مف خالؿ إثارة أزمة ،كقد جاء في القامكس الفرنسي 

lexis  3"ىي نقطة الفعؿ الدرامي منحا جديدا يسير بيا نحك الحؿ:" أف العقدة 

الدراماتكرجية ) في كتابو j.scherer قدـ الباحث الفرنسي جاؾ شيرير 1973كفي سنة 

إف العقدة ىي مجمكعة األحداث الخاصة :"تعريفا جديدا حيف قاؿ  (الكالسيكية في فرنسا 

                                                           
 .8:اليارب ص:  ػ الطاىر كطار1
 .9:،ص: ػ المصدر نفسو2
 .102:بنية المسرحية الشعرية في المسرح المغاربي المعاصر،ص:  ػ عز الديف جالكجي 3
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التي تتشابؾ كتختمط فتغير مف مصالح كأىكاء الشخصيات ، بحيث تعطي لمفعؿ األساسي 

،كمف الممكف إيجاد تقارب " دفعا لالستمرار ، لكف بمنحى مختمؼ عما كاف عميو في البداية

 لمذركة g.freytagبيف العقدة كالذركة في المكقع الذم أعطاه الناقد األلماني غكستاؼ فرايتاغ 

،فيك  (1863)" بنية المسرحية"في كتابو  (ىـر فرايتاغ)،كذلؾ ضمف اليـر الذم حمؿ اسمو 

يرسـ لتطكر الفعؿ الدرامي شكال ىرميا ضمعو األكؿ ىك الخط الصاعد مف المقدمة إلى 

كقد كاف ليـر فرايتاغ دكره .الذركة ،كضمعو اآلخر ىك الخط اليابط مف الذركة نحك الخاتمة 

 1في تحديد مكقع العقدة في منتصؼ المسرحية

الفصؿ الثامف عشر ،االنقالب جزء مف  (فف الشعر)في حيف أف أرسطك في كتابو 

الحؿ كعرفو بأنو ما يككف مف بدء التحكؿ إلى النياية ،كاعتبرت الكالسيكية الفرنسية 

عنصر مف عناصر العقدة ، فيك في ) coup de theatre)االنقالب أك الحدث المفاجئ 

المسرح الكالسيكي يمكف أف يأتي بعد المقدمة مباشرة ،بناء عمى ذلؾ ،ظمت العقدة مككنا 

أساسيا مف مككنات البناء الدرامي كفرضت عمى الكتابة المسرحية كقاعدة ىامة في 

 2(piece bien faite)المسرحية المتقنة الصنع

حينما عرؼ إسماعيؿ بخيانة صفية لو مع : كقد جاءت العقدة في مسرحية اليارب   

: تكفيؽ فغضب كحاكؿ االنتحار ،ثـ كقكعو في صراع مع األنا 

                                                           
 .102:بنية المسرحية الشعرية في المسرح المغاربي المعاصر،ص:  ػ عز الديف جالكجي 1
 102ص: ػالمرجع نفسو2



                                التعريف بمسرحية اليارب وأقساميا : الفصل األول

30 
 

مساء الخير يا تكفيؽ ، كدت أرجع بعد أف أعياني البحث عف ىذا القبر الذم : صفية 

... تشبثت بو

... كنت أخشى أف ال تحضرم : تكفيؽ 

 1.أمعني كذلؾ في خيانتي ، كأنا أنظر إليؾ يا خطيبتي العزيزة...ىيو ىيو: إسماعيؿ 

.  أتعرؼ ما الذم أنا مقدـ عميو ؟ طبعا أنت تعرؼ:إسماعيؿ 

ثـ ماذا ؟ ...شيء مف األلـ...اثنتاف إف اقتضى األمر... طمقة كاحدة

 2...السككف العميؽ فقط...شيء مف 

تعني االنتحار ال أستبعد أف يعاكدؾ التفكير فيو أعرؼ ذلؾ يا إسماعيؿ المسكيف  : أنا

أييا المغفؿ ، ال أسمح لؾ بالسخرية ، صحيح أنني أكثر مف مرة " أنا"اسمع يا :إسماعيؿ 

. حاكلت االنتحار كلكنؾ كنت تصدني عف ذلؾ 

. لـ تكف تنفذ البرامج كما أضعيا لؾ  كنت تتدخؿ فتفسدىا :أنا 

نعـ مصمـ عمى االنتحار كىا قد أحضرت المسدس ، كلـ يبؽ لي إال أف أنفذ ما : إسماعيؿ 

ني لفاعؿ   3عزمت عميو كا 

                                                           
 .43:اليارب،ص:  ػ الطاىر كطار 1
 .37،صالمصدر نفسو ػ 2
 .37ص : ػ المصدر نفسو 3
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. يجب أف تتحمؿ مسؤكلية كجكدؾ ينبغي أف تصمد:أنا 

. أنت تماطؿ ، كأرل أنني أصغيت إليؾ أكثر مما ينبغي ػ سأنتحر:إسماعيؿ 

رباه إف المرء ليسيؿ عميو المكت حيف .إسماعيؿ افتح عينيؾ .ال تطمؽ النار .انتظر :أنا 

 1.تككف عيناه مغمضتيف 

فالمقاطع دلت عمى تشابؾ األحداث كتعقدىا ، كما زادىا تعقيدا ىك إصرار إسماعيؿ 

عمى االنتحار كالتمسؾ بالفكرة ، كرغبة تكفيؽ في إقناع صفية باالنضماـ إلى المعسكر 

غير أف المسرحية لـ تخؿ مف عقد صغيرة ظيرت ىنا كىناؾ في طريؽ القارئ .الشيكعي 

. تثير اىتمامو في متابعة النص قراءة كمشاىدة

كالنياية ىي ما يجعمؾ تفرض بالضركرة أف شيئا قد  :"( dénouement ) النياية:ثالثا

ىي التي حيف تبمغيا تككف جميع القضايا " ،ك2"يسبقيا ، كتحتـ أيضا أف شيئا لف يمحقيا 

 كعمى النياية أك الخاتمة كما يسمييا البعض أف تككف 3"التي طرحتيا المسرحية قد حمت

مكجزة كاضحة كاممة ، بمعنى أف أعرؼ بمصير كؿ الشخصيات كقد ميز الدارسكف بيف 

. نكعيف مف النيايات 
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كىي النياية الحاسمة التي تتأتى كضركرة حتمية عف الفعؿ المسرحي ، كتحسـ : المغمقة 

األمكر فييا بشكؿ كامؿ كىذا يتجمى بشكؿ كاضح في المسرح الكالسيكي ، ككؿ ما يندرج 

.  في إطار المسرح الدرامي 

نما تبقى مفتكحة عمى احتماالت عديدة  : المفتوحة . كىي التي ال تككف حتمية كحاسمة ، كا 

نمابصيركرة ما ضمف العالـ المصكر في  كىذه الخاتمة ال تتعمؽ بكضع الشخصية فقط ، كا 

 1ىذا النكع مف المسرحيات 

إذا كانت البداية كالذركة كالنياية أعمدة أساسية ليا حدكدىا في المسرحية كأىميتيا ، 

فإف إكسيرا آخر يجب أف يككف في المسرحية ، ليس لو محؿ في جسميا بالضركرة ، كلكنو 

مكجكد فييا جميعا ، كىذا اإلكسير يتمثؿ في الحبكة كالصراع ، كىي ما سنعرضو بإيجاز 

. بعد حيف 

كفي األخير تأتي نياية المسرحية بعدكؿ إسماعيؿ عف فكرة االنتحار كانتصار 

.  المعسكر الشيكعي عمى المعسكر الرأسمالي كقيادة العمالء إلى الساحة العامة لمعاقبتيـ

: كنممس ذلؾ في المقاطع التالية 

المدير ماذا أسمع؟ 

. سبقكنا... ما ىذا ؟ إنو االنفجار كال شؾ : صديؽ راضية
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. قد تككف جماعتنا :راضية 

. جماعتكـ االنفجار : إسماعيؿ

 (يفتح الباب كيقتحمو أربع ثكار عمى رأسيـ تكفيؽ )

. ارفعكا أيديكـ جميعا : تكفيؽ

. أصكات مف الخارج  تحيا االشتراكية  تحيا الثكرة 

 (يرفع الجميع أيدييـ حتى إسماعيؿ )

. ماذا أرل ؟ىذه المالمح أعرفيا :إسماعيؿ 

. قكدكا العمالء ،إلى الساحة الشعبية ، كحاكمكىـ (يأمر الثالثة اآلخريف الذيف معو ): تكفيؽ

 1الدكتكرة المحترمة رئيسة مصمحة المخابرات األمريكية 

المدير 

. أبكىا مدير السجف المحتـر ، يزكدىا بالعمالء 

صديقيا  

زكجيا الكريـ ، كساعدىا األيمف  
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كردكا ىذا الشقي إلى الزنزانة ، حتى نفتح مدارس .قكدكا الخكنة الثالثة إلى الساحة :تكفيؽ 

. إصالح األخالؽ البرجكازية 

تحيا الثكرة االشتراكية   إسماعيؿ  صديقي لقد تغيرت معالـ الطريؽ   معمـ : الصادؽ

. الطريؽ 

 (يسقط إسماعيؿ  مغميا عميو ، كيخرج الثكار الثالثة ، كيظؿ الصادؽ ييتؼ)

 1تغيرت معالـ الطريؽ   تغيرت معالـ الطريؽ 

كىكذا كانت أحداث المسرحية حكارا جرل عمى لساف كؿ شخصية كصكال إلى العقدة 

كبيذا يختـ الكاتب الطاىر كطار عممو بطريقة فكرية عالج فييا .التي قادتيا إلى النياية

 .  قضايا إيديكلكجية كمشاكؿ نفسية تعترض حياة اإلنساف في حياتو اليكمية

  : المعالجة النفسية في المسرحية:المبحث الثالث

المكضكع النفسي الذم تطرحو المسرحية ىك اليأس كالقنكط كالبحث عف المكت الذم 

نزكع جارؼ إلى التخمص مف الكاقع المعيش ، مف الظرفي " ظؿ يبحث عنو إسماعيؿ 

إلى التخمص مف األنا الذم يحبسيا , كفي نياية المطاؼ ,  ( le contingent )العارض

كىي في إرادتيا الخركج مما يسميو , كال يكفر ليا سكل العابر الظرفي , في سجنيا الخانؽ 

 القائمة فيو كاالنطالؽ في عالـ اإلمكاف (la nécessite)بعض الفالسفة بكضع الضركرة 
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(le possible) ,  عالـ تتكىـ أنيا تستطيع التحرؾ فيو بحرية كبال قيكد تمفي حظيا مف

اليأس " القدرة محدكدة فترتد خاشية حسرة كتغرؽ في بحار اليأس كىذا ما يشرحو كرديقار 

كاإلنساف حيف ييأس مف , تمؾ ىي صيغة اليأس , اليأس مف التخمص مف األنا , مف النفس 

؛ ألف اإلنساف ميما فعؿ ال يستطيع اليركب مف  1.....شيء فإنما ىك ييأس مف نفسو 

نو جزء ال يتجزأ منو كىذا ما كاجيو إسماعيؿ في المقاطع التالية  :  أناه ؛ألأ

ماآخر المسرحية ؟   . انتظر قميال: أنا

ذلؾ أنؾ تعرؼ كؿ ......لقد تنبيت إلى الحقيقة تجعمني أبادر بإطالؽ النار : إسماعيؿ 

؟ فأنت ال تفارقني إال إذا كنت .....شيء كلكنؾ تستيبمني ألـ تكف حاضرا ألـ تكف حاضرا 

 2.مخمكرا 

الذم يتدخؿ في كؿ شيء كيقاطعو في " أنا " كىذا إسماعيؿ بقي متضايقا مف 

تمؾ ىي الحقيقة التي ظمت تطارده بال ىكادة كال فكاؾ فيك . مكاصمة ما ىك عاـز عمى فعمو 

ذا ىك اآلف يمد  في بحث عسير عف المستحيؿ في أبعد حدكد العالـ ، في أعمؽ النفس ، كا 

يديو كيصرخ قائال بعد أف بمغ بو اليأس مف التخمص مف أناه المقيت إنو ال يجد إال صكرتو 

 3التي لـ تفارقو لحظة كالتي ال يمكف ليا سكل العداِء 
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سأقاـك بكؿ ما أكتيت مف إرادة كطاقة حدكث ....إنو لميكؿ بالنسبة لي أنا كذلؾ: إسماعيؿ

. إنني أرفضو ....ىذا االنقالب 

كال ، كال ، أنت مخطئ يا إسماعيؿ ، أك أنؾ تريد ! أتعني انؾ ترفض ؟ : الصادؽ

استبالىي ، ألنو ال يعقؿ إف يككف أمرؤ مقبؿ عمى االنعتاؽ كالتحرر  بعد أف كاف محككما 

عميو أال يغادر مكانا معينا ،كأف ال يقـك إال  بعمؿ معيف ، اليعقؿ أف ال يبتيج بإعتاقو 

. كتحرره 

يبدك أنيما غررتا .....؟ يا ليذيف الكممتيف الساحرتيف....تحرر .... إنعتاؽ : إسماعيؿ 

 1...باإلنسانية منذ بدء التاريخ 

فمف خالؿ ىذه المقاطع نحس بمتعة الفصحى عندما ما تتحدث الشخصيات عف 

الحكـ الذم صدر في حقيما ، فال تكجد أم تالعب بالعبارات فيو فكانت بسيطة كاضحة 

كلغة المسرحية سميمة صحيحة ، يمكف أف نطمؽ عمييا السيؿ الممتنع ؛كالمغة الفصيحة  

ىي المغة المحايدة التي يستطيع الكاتب القدير أف يتصرؼ فييا  ،فالمسرحية لدييا أسمكب 

فالغرض المسرحي كالمكف المسرحي لممسرحية ىك الذم يممي " شيؽ كطابع فني رائع ، 

طبيعة األداة التعبيرية ، فعمى سبيؿ المثاؿ إف كانت المسرحية فكرية فإنيا تستمـز بالضركرة 

أسمكبا يرتقي ليعبر عف غرضيا في حيف تتطمب االجتماعية العصرية التي تصكر مكاقؼ 
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  فمفيـ  طبيعة أم نص مسرحي 1"مف الحياة أسمكبان أيسر كأكثر بداىة يعبر عف كاقع الحياة

.  يستمـز عمى المخرج أف تككف لديو القدرات الكافية لتعبير عف ذلؾ النص 

بمغة نقية خالصة رغـ اختالؼ , نستنتج مما سبؽ أف الكاتب اوستطاع معالجة العمؿ 

األفكار كالمكاقؼ بأسمكب جميؿ أصاب بذلؾ ىدفو كالمغة ىي الكسيمة مف الكسائؿ التي تبيف 

المقدرة اإلبداعية لمكاتب رغـ التجربة المسرحية الكحيدة كالتي نستطيع أف نقكؿ أنيا ناجحة 

.  ألنو راكئي قبؿ أف يككف مسرحيان  نكعا ما؛
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 :الشخصيات في المسرحية :المبحث األول

تعتبر الشخصية في المسرح الكسيمة الفعالة الني بيا يتحرؾ العمؿ األدبي عامة 
يكاد الدارسكف يجمعكف عمى أف الشخصية في العمؿ "،كالعمؿ المسرحي خاصة ، لذلؾ 

 كالمسرحي ىي كائف كرقي ألسني بمعنى أنيا أداة فنية يبدعيا المؤلؼ ،اإلبداعي القصصي 
ألداء كظيفة يتطمع األدب إلى رسميا فيجعؿ منيا كائنان حيا لو آثاره كبصماتو الكاضحة 

 حيث أنيا المحرؾ األساسي في المسرحية فبدكنيا ال يستطيع 1''الجمية في العمؿ اإلبداعي
تصكير منسؽ لإلنساف بجميع خصائصو '' المؤلؼ إتماـ عممو اإلبداعي كلذلؾ فيي 

المميزة، تقـك بالفعؿ في بكتقة الصراع مع آخريف لمكصكؿ إلى ىدؼ ، كالشخصية أرىؼ 
 .2" ألنيا محكر أركانو؛ركف مف أركاف المسرحية

أما الشخصية في المسرح الذىني فمدييا مكانة ىامة فيي التي تتحمؿ عبء -
الصراع الذم يجرم داخؿ الذىف فيعرفيا تكفيؽ الحكيـ أنيا شخصيات ال تبدك حية نابضة 

، كىك نفسو يعترؼ بأنو قد جعؿ الممثميف أفكاران تتحرؾ في  منفعمة بالصراع متأثرة كمؤثرة فيو
المطمؽ مف المعاني مرتدية أثكاب الرمكز كقد ساعده عمى ذلؾ أك ساقو إلى ذلؾ أف معظـ 

  .3شخصيات مسرحو الذىني شخصيات أسطكرية أك شبو أسطكرية

أنواعيـــــا : المطمب األول
في العمؿ الدرامي ال تكجد ىناؾ شخصية كاحدة تحرؾ المسرحية يمكف التركيز عمييا 

فميذا يكجد ىناؾ أنكاع مف الشخصيات مف حيث األكلية كاألداء، باعتبارىا األساس 
: كمف بيف ىذه األنكاع, كالعنصر الفعاؿ في العمؿ المسرحي
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:  (البطل)الشخصية الرئيسية / 1
فالبطؿ في المسرحية , منذ بداية المسرح كالشخصية الرئيسية تقـك عمى مفيـك البطؿ 

أك تتأثر بيا أكثر مف غيرىا مف " ىك الشخصية التي تحرؾ األحداث تؤثر فييا  
الشخصيات المسرحية كتستمد معظـ الشخصيات كجكدىا مف مقدار صمتيا بيا كمف طبيعة 

كىك الذم يبقى في أغمب األحكاؿ , فالبطؿ ىك المحرؾ ألحداث المسرحية , تمؾ الصمة 
  1"أطكؿ مدة عمى خشبة المسرح كيمثؿ في سمككو كمصيره مكضكع المسرحية الرئيسي 

 أم ؛ألنو ىك مف يحرؾ المكضكع؛كىذا ما يميز البطؿ عف غيره مف الشخصيات األخرل 
أف السؤاؿ المطركح ىؿ في النياية يصؿ إلى طمكحو المنشكد أـ ال ؟ 

ف كجدت شخصيات أخرل قادرة ''  كما أف الشخصية الرئيسية يقـك بيا الممثؿ األكؿ  حتى كا 
أم أنيا ىي لكحدىا ؛ 2"عمى تحريؾ األحداث بقكة تتكزع األىمية بينيـ بؿ كمع أبطاؿ آخريف

. القادرة عمى تجسيد الدكر الذم رسمو ليا الكاتب
 : الشخصيات الرئيسية في مسرحية اليارب*

: تمثمت الشخصيات الرئيسية في المسرحية في 
 كما أف جؿ األحداث دارت حكلو فبدأت لألحداث، ىك المحرؾ الرئيسي :إسماعيؿ-

 مدة حكمو داخؿ السجف إلى دخكؿ الثكار إلى السجف في األخير كما انتياءاألحداث منذ 
. جعؿ الكاتب إسماعيؿ يعاني مف عقد نفسية فينتابو عدـ الشعكر بالرضا كالجزع

كىك شبح يتخيؿ إلسماعيؿ أنو يحاكره فتعتبر ىذه الشخصية مف الشخصيات المؤثرة : أنا -
في المسرحية فيي التي استطاعت إقناع إسماعيؿ بالعدكؿ عف قراره باليركب مف الحياة  

 ."ينبغي أف تصمد. يجب أف تتحمؿ مسؤكلية كجكدؾ: "أنا 
ال أتخمى عنؾ: " أنا    .3"إنو مف كاجبي أف أقكدؾ كا 
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فاليأس الذم انتاب إسماعيؿ أدل إلى  يقينو الخالص مف ىذا األلـ ىك االنتحار فاألفكار 
.  المدمرة التي تسيطر عمى ذىف اإلنساف تجعمو يتصرؼ تصرفات غير منطقية

: الشخصية الثانوية - 
 الشخصيات الرئيسية فقط، فالشخصيات الثانكية ليا ال يقـك عمى مسرحي أم عمؿ

إف الشخصية الثانكية ىي . "دكر في تحريؾ األحداث لكف ليس بقدر الشخصيات الرئيسية
 أك ربط األحداث كىي الرئيسية،التي يككف دكرىا مقتصرا عمى مساعدة الشخصيات 

ضركرية لمعمؿ الدرامي كال يستغنى عنيا كال يتـ البناء القصصي بدكنيا كيككف الغرض مف 
 بما أف الشخصية 1"كجكدىا اكتماؿ الصكرة العامة ، كدفع الشخصيات إلى مكاقؼ معينة

"  في ربط األحداث ا أساسيان الثانكية دكرىا مساعدة الشخصيات الرئيسية إال أف ليا أيضا دكر
فيناؾ شخصيات ثانكية تمقي الضكء عمى دكر البطمة لكنيا تمثؿ في ذاتيا نماذج إنسانية 

  2"كمسرحية ناجحة
. حيث يمكف لشخصية تأدية دكر البطكلة في أم  عمؿ آخر فتؤديو بنجاح كبإتقاف

الشخصيات الثانكية تكجد في الدراما ال مف أجؿ ذاتيا بؿ ألف ليا عالقة بمكقؼ رئيسي " أما
أم أف الشخصية ال يمكف ليا أف تعبر عف صراعيا ؛3"لشخصية مف الشخصيات الرئيسية

. لكحدىا
: الشخصيات الثانوية في مسرحية اليارب

فيي , حبيبة إسماعيؿ ظيرت شخصية صفية كشخصية مساعدة في المسرحية /صفية-
حبيبة إسماعيؿ كىي مف جعمت إسماعيؿ يقرر اليركب مف الحياة بعد معرفة ليا بأنيا 

. تخكنو مع تكفيؽ
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فيك مف قاـ بالتأثير عمى صفية كحقد إسماعيؿ , ظير كذلؾ كشخصية مساعدة : تكفيؽ -
. عمييا كىك مف كاف السبب في التغيير الذم حصؿ في السجف في آخر المسرحية

: (البسيطة)الشخصية النمطية ػػػػػ 
 ألف ،يمكف لنا القكؿ بأف الشخصية البسيطة ليس ليا نفس تأثير الشخصية الرئيسية 

فيي تمعب بالضركرة أدكاران , لكنيا ليست شخصية زائدة "دكرىا في العمؿ المسرحي غير ميـ 
 أم أف جميع الشخصيات في المسرحية تمعب دكرا ىاما في 1"بآخر أكتحرؾ األحداث بشكؿ 
. بشكؿ بآخر  أك تماسؾ كتحريؾ العمؿ 

ابنة مدير السجف فشخصية راضية في المسرحية لـ تكف ليا نفس القدر في تحريؾ / راضية 
لكنيا ليست ,  لـ تظير إال في آخر المسرحية م فو،األحداث مف الشخصيات األخرل

نقاذه كجره  شخصية زائدة فيي أرادت أف تخرج إسماعيؿ مف عالمو الذم يريد اليركب إليو كا 
. إلى المعسكر الرأسمالي

... لف تتألـ مف شيء بعد خركجؾ مف ىنا  (مستحية): راضية 
 ... 2ستنسى أنؾ إسماعيؿ الذم ىرب... سيتكفر لؾ كؿ ما يسر 

أبعاد الشخصية : المطمب الثاني
كلكي يكفؽ الكاتب في رسـ شخكصو ينبغي "لمشخصية أبعاد يقـك الكاتب برسميا ،

أف يتعرؼ  عمييـ كاحدا كاحدا كيعيش معيـ في ذىػنو برىة كافية حتى يقرر أف يكشؼ لكؿ 
" البعد الجسماني أك الشكمي كالبعد االجتماعي كالبعد النفسي: كاحد منيـ أبعاده الثالثة 

                                                           
فنكف المسرح كاالتصاؿ اإلعالمي ، المسرح الشعرم  المسرح النثرم ػػػ االتصاؿ كالمسرح ، دار : ػػ عبد المجيد شكرم  1
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فعمى معرفتو الدقيقة بيذه األبعاد " فالبد عمى الكاتب  أف يككف عمى دراية تامة بشخصياتو1
 2" الثالثية يتكقؼ نجاحو في رسـ شخصياتو

طكيؿ )كيتعمؽ بالمظير الخارجي لمشخص مف حيث الشكؿ كالقامة :البعد الجسماني أ ػػػػ 
ألف اإلنساف في ؛(لخإ.....نيف ، لديو عاىة أـ الم،قصير ،بديف ،نحيؼ ،لكف الشعر ،لكف الع

نظرتو لمحياة يعتمد كثيرا عمى ىذا البعد ، كتأثر تأثيرا كبيرا عمى أسمكب تفكير الشخص 
لكي يككف عمى ، 3فيك يعتمد عمى ىذا البعد كممارستو الحياتية ،بؿ كحركاتو عمى الخشبة

. دراية بكؿ ممثؿ 
: البعد الجسماني في مسرحية اليارب

 قديميف حديدييفيرفع الستار عمى غرفة خالية إال مف سريريف :" نممس ذلؾ في المقطع اآلتي
 يبدك أف إدارة السجف تركتيما .سجيناف عمى كمييما بالية، يجمسعمييا أغطية رثة 
 لحيتاف كثتاف أحدىما كىك إسماعيؿ ػ يبدك متكتر األعصاب كأنو ينتظر كمرضيما، ليما

 .4"مكركىا أما اآلخر فإنو تغمب عمى مالمحو الالمباالة التامة 
نالحظ مف ىذا القكؿ أف المأساة كالحالة المزرية التي يعاني منيا إسماعيؿ كصديقو 

كتكتر أعصاب .سببت ليما المرض كالتكتر كىذا رمز لمسجف كما يعيشو السجناء داخمو
إسماعيؿ جراء الحدث الذم ينتظره أال كىك خركجو مف السجف كالصادؽ الذم تقبؿ نكعا ما 

 .كجكده في السجف
 
 
 

                                                           
،  (د ػػ ت)،  (د ػػ ط)فف المسرحية مف خالؿ تجابي الشخصية ، مكتبة اإلسكندرية ، مصر ، : ػ عمى أحمد بالكثير 1

   .74ص
  .74ص: ػ المرجع نفسو  2
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:  البعد االجتماعي -ب 
 المينة، )كىي كصؼ الشخصية مف خالؿ كضعيا الطبقي كمركزىا االجتماعي 

ضافة إلى اإل بكالديف، ثقافتو، كدرجة تعميمو ككذالؾ اإلنساف،المحيط الذم يعيش فيو 
 . 1 كاليكايات التي يمارسيا فإف لكؿ ذلؾ أثر في تككينوبيا،الرحالت التي قاـ 

 .إليوكىذا نعني بو كؿ ما يحيط بالممثؿ داخؿ مجتمعو الذم ينتمي 
 برجكازم ينفؽ ثركة كالده اعتاد عمى الحصكؿ عمى كؿ شيء :إسماعيؿ

 كىنا يبيف لنا الكاتب مدل الترؼ الذم يعيشو البرجكازيكف كاعتماد أكالدىـ عمى ثركة 
 . آباءىـ
ىذا – ال ينبغي  أف نتحدث بأكبر قدر ممكف عف إسماعيؿ ... ال يا صفية  (متشكرا)تكفيؽ 

 فيك الصكرة المجسمة لممجتمع الذم يجب أف نناضؿ لتحطيمو كالمرض،لنشخصو بدقة  ...
 كيدفعو الفزع مف نفاذىا إلى القمؽ كاالضطراب برجكازم أبيو، يستيمؾ شركة عمياء،إنو دكدة 

 ... 2حقير ال تيمو سكل المذة كالراحة
كىنا يصؼ لنا تكفيؽ عمى أف البرجكازية كالمرض الذم يجب استئصالو ألنو عندما يصيب 

  . اإلنساف يؤدم بو إلى التيمكة كال يرحمو
 تقيـ العالقات ىنا كىناؾ مف أجؿ الماؿ كالحياة إسماعيؿ، زكجة ضائعة، طالبة :صفية
فيي  شخصية ضعيفة عاجزة فيي رمز لمجانب السمبي لمفكر البرجكازم  المستغؿ . الرغيدة

. لألناس الضعفاء 
  ...3 أيتيا الطالبة الضائعة لكف ما إنؾ قد جئتتحضرم،  كنت أخشى أف ال :تكفيؽ

فإنيا بذلؾ تتحكؿ إلى كسيمة ‘ صفية ىي رمز االستغالؿ ألنيا فتاة ظممت كأذلت كرامتيا 
  .   خصبة لمتأثير الدرامي بفكرة العدؿ كالتغير

                                                           
  . 74فف المسرحية مف خالؿ تجاربي الشخصية ، ص: عمى أحمد بالكثير : ػ ينظر  1
 . 49اليارب ، ص:ػ الطاىر كطار  2
 . 43ص:ػ المصدر نفسو  3
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, ت عف جاذبيتيا نيائيا،عد انفصمت عف شخصيتي كبيئتي، كابتضالة، تكفيؽ إنني :صفية
.... كخنت الرفاؽ 

.  مناضؿ اشتراكي ، يدعك إلى نبذ البرجكازية كاالستغالؿ لعرؽ اآلخريف: شخصية تكفيؽ 
يختار األحياء الشعبية ، كالزكايا  (تبتسـ)مناضؿ اشتراكي ، أحمؽ ال ييادف نفسو : صفية 

كمف خالؿ ىذه المقاطع نرل قمة كلع  ... 1المظممة كالمقابر  كيفضؿ العماؿ عمى الطالبات
تكفيؽ بالنضاؿ كالذم يشكبو الكثير مف األحالـ فيك رمز لفئات الشعب الكادحة التي 

. اختارت طريؽ النضاؿ االشتراكي 
طبيبة متخرجة مف الجامعة األمريكية، عميمة لدل المعسكر الرأسمالي : شخصية راضية 

 (يخاطب راضية): تكفيؽ 
تمثؿ راضية الطبقة البرجكازية .رئيسة مصمحة المخابرات األمريكية ... الدكتكرة المحترمة 

االستغاللية التي تسعى جاىدة في ضـ عدد أكبر مف العمالء إلى صفيا كذلؾ بسمؾ جميع 
كىنا نرل الدكتكرة راضية رمزان لمبرجكازية التي تسعى بكؿ كالطرؽ .السبؿ المسمكح بيا أك ال 

 .كتمبس أقنعة مزيفة كؿ ذلؾ لإلدعاء أف ما تفعمو تحت راية السالـ 
: البعد النفسي ج ـــ 

يتعمؽ البعد النفسي برغبة الشخصية ، كدكافعيا كىك أحد األبعاد الرئيسية في تحديد 
الشخصية ، فيك ما ينتج عف البعديف السالفيف مف اآلثار العميقة الثابتة التي تبمكرت عمى 

؛ ألنو كؿ ما ينتج عف 2فحددت طباعو كميكلو كمزاجو كمميزاتو النفسية كالخمقية ؛ مر األياـ
أف البعد النفسي كثيؽ الصمة بالبعد "الشخصية مف سمككات كأفعاؿ تبيف لنا عف طبيعتيا كما 

؛ ألف ا كؿ ما 3"االجتماعي ، فيذاف البعداف يؤثراف سمبا أك إيجابيا عمى تككيف البعد النفسي
.   مف مشاكؿ نفسية نتيجة كضعو االجتماعي اإلنساف يعانيو

                                                           
   .44 صاليارب:الطاىر كطار  ػ1
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" اليارب"البعد النفسي في شخصيات مسرحية 
 المؤلؼ كرأم أنيا لـ تتميز بمالمح نفسية خاصة أكثر مف حمميا  لؼ: شخصية إسماعيؿ -

فيي شخصية تفتقر لمتكازف كالتكامؿ تعاني مف الضياع كاليأس كىارب مف الحياة ، كىارب 
أما أنا فبال طريؽ ، بال بداية بال نياية ، " الصادؽ"مف المكت إسماعيؿ لرفيقو السجيف 

  1"كارثة ...مأساة 
 ىارب  ! ىارب مف الحياة ، ىارب مف المكت !إسماعيؿ  أنت ىارب  (إلسماعيؿ): راضية 

 2 ...!مف األلـ 
. فيي شخصية تفتقر إلى التكازف ، متخاذلة ، خائنة ، مستسممة : شخصية صفية 

أتمنى لك أنني غير مكجكدة عمى الشكؿ الذم نحف ... لـ يبؽ لمحياة عـ  (مستسممة)صفية 
عميو 
 3 ...! كال ال ىذا كال ذاؾ !  كال ! العدـ ! الحياة ؟ البقاء !المكت  (متمردة): صفية 

كما نجد شخصية إسماعيؿ ؛كالضياع كالخيبة شخصية جبانة تعاني مف الخكؼ بالذنب 
 .متيكرة 

 (يصمت لحظات): إسماعيؿ 
 سأفعؿ ، سأنتحر ، أحسف لنفسي  لك أشرع منذ اآلف ، أم نعـ ؛ينبغي أف أختصر الطريؽ 

 .ذلؾ حال 
ال يستطيع اإلنساف أف يمكت كىك ينظر إلى المكت بعينيو االثنتيف ينبغي أف أكرط 

كىنا نرل إسماعيؿ إنساف .سأضع حبال مف ىذا الخرؽ ثـ أشنؽ بو نفسي. نفسي تكريطا 
جباف متخاذؿ ليس لديو الجرأة لمكاجية الحياة كىذا رمز لمعبثية التي يعاني منيا إسماعيؿ 

 .كىذا جراء المجتمع الذم يعيش فيو كالعادات السيئة التي يمارسيا

                                                           
  .16اليارب ، ص: ػ الطاىر كطار  1
  .120ص: ػ المصدر نفسو 2
  . 111، ص : ػ المصدر نفسو 3



                                       الخصائص الفنية لمسرحية اليارب  : الفصل الثاني

47 
 

يضع حبال ثـ يربطو بقضيب حديدم كيضعو في عنقو متسمقا الجدار كتظمـ الدنيا في )
 نممس في ىذا المقطع أف الظالـ يرمز إلى النياية  .1(عينيو كيبدك ككؿ شيء حكلو مظمما 

 .كالفناء
كىك يمكث مع إسماعيؿ في نفس الغرفة  : "الصادق"شخصية رئيسية تؤمن بالحرية -2 

في السجف فيك شخصية حالمة رافضة لمكاقع الذم ىي فيو كتريد التغيير في المصير التي 
. آلت إليو
إنني بالرغـ مف أنو حكـ عمي بالسجف طيمة العمر أترقب بميفة كاشتياؽ ذلؾ : "الصادؽ 

 ...2اليـك الذم أعرؼ انو لف يككف إال بعد أف ينتيي عمرم, اليـك السعيد 

نرل في ىذا المقطع شخصية الصادؽ بالرغـ مف يقينو أنو لف يخرج مف السجف إال أنو   
. متفائؿ أنو سيأتي يـك كيطمؽ سراحو كيعش حياة أخرل مف جديد

أف الكاتب قاـ بإبراز الشخصيات كالرمزية التي تحمميا كؿ كفي األخير نستنتج      
شخصية فشخصية إسماعيؿ ترمز إلى اليأس كالعبثية كالالمباالة كشخصية صفية التي ترمز 

إلى الفتاة الضائعة التي بال مستقبؿ كالصادؽ يرمز إلى األمؿ كالتفاؤؿ بغد جديد فبينما 
تكفيؽ فيرمز إلى الطبقة الكادحة الثائرة ضد االستغالؿ كالداعية إلى العدؿ كالمساكاة كمف 
خالؿ ىذا نممس الذىنية في المسرحية كذلؾ في الصراع الفكرم الذم تعيشو كؿ شخصية 

 .     عمى حدل كىذا ما جعؿ العمؿ يزداد تشكيقان 

" اليارب"الزمان في مسرحية : المبحث الثاني
تعد بيئة القصة حقيقتيا الزمنية كالمكانية، أم كؿ ما يتصؿ بكسطيا الطبيعي 

كبأخالؽ الشخصيات كشمائميـ كأساليبيـ في الحياة ، كبعض القصص تتكفر فييا الحيكية ، 
ما أف تككف  كىذه البيئة إما إف تككف جديدة عمى القارئ كىي ليذا تستأثر بإعجابو كتقديره كا 

                                                           
 . 24ص: اليارب: ػػ الطاىر كطار  1
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مألكفة لديو كلكنو لـ يرىا مف قبؿ عمى طكؿ معرفتو ليا عمى ىذه الصكرة الشاممة المتميزة 
 . 1المعركضة أمامو

 ألف اىتـ النقاد كالدارسكف بفكرة الزمف في العمؿ األدبي كما اىتمكا بفكرة المكاف"
 ، ككنا قد أشرنا إلى أف المحمة بينيما كثيقة ، كالكشائج ممتحمة فإذا كاف المكاف كالىما حيز

  .2" ال يبذر جنينو إال في رحـ الزماف
 ."فإف الزمف ال يجكز لو أف ينفصؿ عف المكاف إال إجرائيا 

بؿ يشد إليو كؿ , كالزمف األدبي ال يبسط ظاللو ، كسمطانو عمى المكاف فحسب 
شيء داخؿ العمؿ الفني بحباؿ مف مسد ، فإذا الكؿ تحت سطكتو ، كجبركتو ، الحدث ، 

زمف متسمط شفاؼ مكلج في أشد ...إف الزمف األدبي "كالشخصيات ، كالحبكة كالحكار 
 3 ''األشياء صالبة كمتحكـ في أبعد األمكر اعتياصا

ذا كاف الزمف قديما مجرد تكقيت لألحداث ، فإف النظرة إليو اليـك تغيرت كؿ التغير  كا 
لـ يكف الزمف يشكؿ قضية صعبة قديما ، كلكف حديثا "،، كصار أىـ بكثير مف كؿ ذلؾ 

أصبح مشكمة عكيصة ، كذلؾ أنو لـ يكف إال تكقيتا لألحداث ، فأصبح عنصرا معقدا ، 
كىذا ما يؤكده الكثير مف الباحثيف الذم عالجكا 4"كشريانا حقيقيا مف شراييف العمؿ األدبي 

مكضكع الزمف ، كعبركا عف صعكبة التعامؿ معو في األعماؿ األدبية كما ىك الشأف في 
. ىذه المسرحية

  :الخمقزمن :المطمب األول
الزمف الذم أخرج فيو المبدع عممو إلى النكر كالشؾ أف معرفة ىذا الزمف ضركرية 

 . ىذا العمؿ في سياقو التاريخي كاالجتماعيلتنزيؿ ان جد

                                                           
  .177النص المسرحي في األدب الجزائرم ، ص: عز الديف جالكجي  :ينظر1

 . 228 ، ص 1990القصة الجزائرية المعاصرة ، المؤسسة الكطنية لمكتاب ، الجزائر ، : ػ عبد المالؾ مرتاض  2
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ف يكتبو في زمف السمـ أك يكتبو في  كأإف األديب الذم يكتب عمال في زمف الحرب، ليس
زمف االنتصار، ليس كأنو يكتبو في زمف االنيزاـ كأثور مرحمة الشباب كالفتكة في النص 

 بؿ أف الظرؼ الميمي ليختمؼ ،ثر مرحمة الكيكلة أك الشيخكخةأاألدبي يختمؼ دكف شؾ عف 
 .1عف النيارم،  كالشتكم عف الصيفي كما إلى ذلؾ

ذلؾ أف األديب يتقيد كتاباتو بالمرحمة التي يكتب فييا ألف ىناؾ فرقان كبيران بيف مرحمة   
. كمرحمة أخرل 

حيف يسجؿ في ِآخر نصو سنة '' اليارب"نالحظ زمف الخمؽ مضبكط في مسرحية     
فإذا أردنا أف نستفز النص المسرحي بربطو بيذا التاريخ استطعنا أف نكتشؼ أشياء  (1961)

كثيرة ،أنو بكؿ بساطة سنة الصراع بيف أجنحة الثكرة التحريرية كبيف ربانييا، كؿ يعمؿ عمى 
  2أف يدفع بالسفينة إلى شاطئ يراه أنسب ك أليؽ لنجاتو كنجاحيا

كالمسرحية الشؾ أنيا ترصد قمؽ المناضؿ الشيكعي الذم يتجسد في المسرحية في شخصية 
إسماعيؿ المنحؿ الذم تركو " تكفيؽ الذم يعمؿ جاىدا منذ البداية عمى أف ييـز إسماعيؿ 

 3"ترركالده، كيمعف الحياة كيقرأ كتب سا
 4"إسماعيؿ البرجكازم الحقير الذم ال ييمو سكل المذة كالراحة" 

كقد أنيى مدة حكمو في : الكاتب يظير بطؿ المسرحية إسماعيؿ عبر ثالثيف صفحة 
السجف كذلؾ ؛ألنو قتؿ زكجتو صفية ، إال أنو بعد ذلؾ يرفض الخركج ، فيقرر المدير ك 
ابنتو راضية كصديقيا مف إسماعيؿ أف يسرد عمييـ قصتو التي يرل إسماعيؿ بأنيا ليست 
ميمة كال تستحؽ أف يقصيا عمييـ ، لكف بإلحاح منيـ يستسمـ إسماعيؿ كيبدأ بسرد قصتو 
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فيغمض عينيو كيعكد بو الخياؿ إلى الماضي إلى قبؿ عشريف سنة كيصغي إليو المدير "
 1"كابنتو راضية باىتماـ بالغ 

كىكذا يعكد بنا الكاتب إلى ماضي إسماعيؿ عبر أكثر مف سبعيف صفحة يسرد فييا 
البطؿ إسماعيؿ كصراعو مع صفية كتكفيؽ في المقبرة ، كاآلف الشبح الذم يػخيؿ إسماعيؿ 

أنو يحاكره في البيت ، كفي أماكف أخرل ، كينتيي ىذا الصراع بقتؿ صفية كيحاكؿ 
يجب أف "إسماعيؿ قتؿ نفسو ليتخمص مف حياتو ، لكف جبنو كخكفو يمنعو مف ذلؾ ، 

 2"أبدا لف أعكد إلييا... ال أطيؽ الحياة ...  يجب أف أمكت !!أمكت 
 !  تعاؿ فأنقذني! إنني ىارب إليؾ مف الحياة !!أييا المكت  (مترنحا مرتجفا)"
 (يسقط مغميا عميو )

, كعندما يعكد إلى كعيو يجد نفسو  في نفس المكاف بيف مف كاف يقص عمييـ قصتو 
كتتكاصؿ القصة عبر أربعة عشرة صفحة ، لتنتيي بانتصار تكفيؽ كرفاقو عمى الخكنة ، 

. بمعنى أنيا تبدأ كىي تقارب نيايتيا ، ثـ تعكد إلى بدايتيا عمى شكؿ ماض
 : الزمن الداخمي:المطمب الثاني 

الزمف الداخمي يختمؼ اختالفا كبيرا عف الزمف الخارجي ذلؾ أنو ليس متعمقا بطبيعة 
المكضكعات بؿ باألحداث الماضية ، فالمبدع يستحضر تجارب ماضية ربما قد تككف أثرت 
كىك الزمف المرتبط بالشخصية المحكرية ،فإف الزمف المكضكعي الخارجي ىك زمف الحاضر، 

فإف الزمف الداخمي ىك زمف الماضي المستحضر المعيش في الحمـ بنكعية ، حمـ النـك كحمـ "
 ألف األعماؿ األدبية ال تخمكو مف الزمف الماضي يستحضره في أحداث مؤثرا ؛ذلؾ 3"اليقظة

إحساسا كشعكرا مرىفا البد أف يككف قد تأثر   بذلؾ في الزمف المستقبمي ، فالمبدع يممؾ 
بأحداث أك تجارب إنسانية صادقة كىك يكتب في الحاضر،كفي مسرحية اليارب رغـ أف 
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الماضي كاف لو األثر الكبير ، لكف الكاتب استطاع إخفاء ذلؾ بذكاء ، حتى أنؾ حيف تقرأ 
ترل إال الحاضر ؛ ألف البطؿ الرئيسي يرفض أف يككف لديو ماض "  الىذا النص المسرحي

 كمف قاؿ لؾ أف لي قصة ؟ ال ، إنني لـ أفعؿ شيئا ،مثمما يرفض أف يككف لو مستقبؿه 
، ليست ىناؾ أم قصة يا سيدم كؿ 1"ريستحؽ أف يككف قصة ، الشيء ال شيء ىناؾ يذؾ

 2..."ما ىناؾ أنني قررت اليركب
إنني ال أريد الخركج مف "كيرفض إسماعيؿ الخركج مف سجنو ألنو عمى حد تعبيره 

 3"ىنا لسبب كاحد ىك أنني لست عمى استعداد لممارسة الحياة مف جديد
كيتنقؿ إسماعيؿ إلى مكتب المدير لمعرفة قصتو الغريبة التي دفعت بو إلى فرض الخركج 
نما  مف السجف ، كبقائو فيو ، بالرغـ مف أف إسماعيؿ ال يريد االعتراؼ بأف لديو قصة ، كا 
ىي مجرد ىركب ال غير ، يبدأ في حكاية قصة مستحضرا الماضي فيما يقرب مف ثمانيف 

 اليركب مف الحياة  مفكمحاكلة مدير السجف كابنتو راضية كصديقيا إنقاذ إسماعيؿ.صفحة
عادة األمؿ لديو ، غير أف تكفيؽ كرفاقو يباغتكنيـ كيسكقكنيـ إلى الساحة  ألنيـ عمالء ؛كا 

قكدكا الخكنة الثالثة إلى الساحة كردكا ىذا الشقي إلى الزنزانة حتى " كيجب أف يعاقبكا, أمريكا
" تنفتح مدارس إلصالح أخالؽ البرجكازية

كىك , كيدخؿ الصادؽ شريؾ إسماعيؿ في الزنزانة المحكـك عميو بالسجف مدل الحياة 
يسقط )....لقد تغيرت معالـ الطريؽ.... إسماعيؿ صديقي...تحيا الثكرة االشتراكية" ييتؼ 

... تغيرت معالـ الطريؽ (إسماعيؿ مغميا عميو كيخرج الثكار الثالثة كيظؿ الصادؽ ييتؼ
كمف ىذا المقطع نرل أف حمـ الصادؽ في الخركج مف السجف قد  4..."تغيرت معالـ الطريؽ

. تحقؽ
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كلذلؾ نراه في آخر المسرحة حيف يحاصر ىك كجمع مف الرفاؽ العمالء يصيح بمؿء فيو  
قكدكا الخكنة الثالثة إلى الساحة كردكا ىذا الشقي إلى الزنزانة ... لقد سبقنا كـ أييا الخكنة

 2"حتى نفتح مدارس إصالح األخالؽ البرجكازية 
إسماعيؿ تغير .. أك حيف يصيح الصادؽ في ختاـ المسرحية تماما تحيا الثكرة االشتراكية

 1..."تغيرت معالـ الطريؽ... معالـ الطريؽ
كفي األخير نستنتج أف الكاتب استحضر الماضي كثيران في سرد األحداث في 

الحاضر ألف جؿ أحداث المسرحية تدكر حكؿ صراع إسماعيؿ مع ذاتو كمعاناتو مع ماضيو 
الذم سبب لو األلـ كأدل بو إلى رفض الكجكد كاليركب مف الحياة كذلؾ عف طريؽ 

 . االنتحار

" اليارب " المكان في مسرحية  : المبحث الثالث

المكاف أك الحيز مصطمحاف اختمؼ النقاد كالدارسكف في استعماليما ، يستعممكنيما 
بمعنى كاحد أحيانا ، كيفرقكف بينيما أحيانا أخرل مف حيث درجة إفادة المعنى ، كيركف أف 
المكاف  ينحصر في معنى الحيز الجغرافي الحقيقي ، في حيف أف الحيز يتسع فيشمؿ كؿ 

فضاء خرافي أك أسطكرم ، أككؿ  ما يند عف المكاف المحسكس كالخطكط كاألبعاد كاألحجاـ 
رض ىذه المظاىر التحيزية مف عتكاألثقاؿ كاألشياء المجسمة مثؿ األشجار كاألنيار كما م

أم أف المكاف يشمؿ كؿ ما ىك حقيقي مكجكد عمى الكاقع أما الحيز فيشمؿ ؛ 2حركة أك تغير
 ألف جمالية المكاف بكصفو فضاء حركيا ؛كؿ ما ىك خيالي غير مكجكد عمى أرض الكاقع 

فيك يحمؿ الدالالت كالرمكز ككؿ يفسرىا حسب  ؛3ديناميكيا تتداخؿ مع عكالـ األشياء
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   فيذا 1 فيك بذلؾ المكاف المتحرؾ ، كالفعؿ ينتقؿ بيف المكاف مف خالؿ الصراع؛مرجعيتو 
كمو يعتمد عمى المتمقي الذم يستخدـ خيالو في تأمؿ المشاىد التي تجرم عمى خشبة 

  .المسرح
إذ أف أحداث  (......مقيى ، شارع ، بيت   )كتتعدد األمكنة في العمؿ المسرحي 

المسرحية ال تقتصر عمى مكاف كاحد فجميع تمؾ األمكنة تعالج جانبا معينا مف ىذه األحداث 
 كالتأثير في تككيف كثيرة، الحيز جكانب اكلد.األحداثفتختمؼ زكايا المكاف مف منظكر تمؾ 

ليس مجرد إطار المكاف  كالحبكة ناىيؾ عف أف كالصراع، الحدث،الشخصيات كتطكير 
نما  ىك عنصر حي فاعؿ في ىذه األحداث كفي الشخصيات إنو  لألحداث كالشخصيات كا 

 ألف المكاف ىك مف يساعد الشخصيات في التفاعؿ مع ؛حدث كجزء مف الشخصية ذلؾ
األحداث كيصؿ بالمؤلؼ إلى مستكل عاؿ مف الجكدة األدبية ، كيصب كؿ مقدراتو الفنية 

. كاألدبية كاإلبداعية في االرتقاء بأسمكب النص المسرحي كلغتو كفنياتو 
 المكان المغمق في مسرحية اليارب  :المطمب األول 

ىك مكاف  مغمؽ يقيـ فيو السجناء كيمضكف فيو فترة معينة سكاء أيامان أك شيكران أك : السجف 
مدل الحياة ، فيك طريؽ مسدكد أصبح يعيش فيو إسماعيؿ بطؿ المسرحية أك سنكات  

كالذم ك يرفض الخركج منو ؛ألنو ميربو األخير الذم يأكيو مف نفسو كمف كاقعة ، كحتى 
 (يصمت لحظات  )كالذم حاكؿ فيو االنتحار لكنو فشؿ في ذلؾ ،  , مف جبنو 

أحسف لنفسي لك أشرع منذ  اآلف سأنتحر ، سأفعؿ , أم نعـ . ينبغي أف اختصر الطريؽ 
 .2ذلؾ حاال 

 : وفي وصف الكاتب لمسجن
 كىذا ما 1 السجف غرفة خالية إال مف سريريف حديديف قديميف عمييما أغطية رثة بالية -

 كتكمف الذىنية فيو أف .يجعؿ ىذا المكاف يبعث عمى الكحشة كالخكؼ كالرىبة 
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اإلنساف بمجرد دخكلو إلى السجف كمركر مدة عمى كجكده فييا يعاني صراعا مع ذاتو 
 .كمع مف ىـ مكجكديف في السجف

 أىمية كبيرة في حياة اإلنساف باعتبارىا المأكل الذم كىي مكاف مغمؽ ، ذ:الغرفة  -
يمجأ إليو فيي مصدر سكينة كىدكء كراحة كفي بعض األحياف يصكرىا الكاتب عمى 

في غرفة ضيقة ،  ): أنيا مصدر لمرىبة كالكحشة كما صكرىا كاتبا في كصفو التالي 
فييا سرير عتيؽ ذك مضجع كاحد ، كفييا أثاث مختمؼ ، كمو قديـ ، كمنضدة صغيرة 
عمييا كؤكس كأعقاب  سجائر ، كأكراؽ مختمفة الحجـ كالقذارة ، ك بيا أيضا خزانة ، 

 كىذه الصفات التي كصفيا الكاتب لغرفة 2(أبت رغـ الدىر إال أف تظؿ متماسكة 
. إسماعيؿ ترمز إلى الكحدة كمعاناة اإلنساف الذم يعيش لكحده

  :المحكمة 
ىي مكاف يعاقب فيو الناس عمى أفعاؿ أك جرائـ ارتكبكىا أك الحكـ عمييـ بأحكاـ يصعب 

 كؿ ىذه 3 عمييـ تقبميا أما في المسرحية فالمحكمة مكاف يبعث منظرىا الكحشة كاالكتئاب
األماكف في ىذا النص تبعث عمى اليأس كالخكؼ كالكحشة فكؿ مكاف يذىب إليو إسماعيؿ 

 مف اآلخر ، ككأف كؿ شيء يحاصره كيضيؼ أىارب إليو مف نفسو كمف كاقعة يجده أسك
الخناؽ عميو  

  :المسرحيةالمكان المفتوح في :المطمب الثاني
ىي مكاف خاؿو تكجد فيو الغرباف فيك رمز مف الرمكز التي يأخذ اإلنساف إلييا : المقبرة 

انتياء حياتيـ فاسـ المقبرة يبعث عمى الكحشة كالخكؼ كاالكتئاب ككؿ مناظر البؤس كأيضا 
تذكر اإلنساف باف يكما ما سيؤكؿ مصيره إلييا ، كيمثؿ العزلة كاالبتعاد كاالنسالخ مف العالـ 

. المألكؼ الذم اعتاد اإلنساف العيش كاالستقرار فيو 
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غالبا ما يككف لمشخصية كالمكاف عالقة قكية تجمعيما كأف الفضاء يمكنو أف يكشؼ لنا 
ألف كجكد الشخصيات في المقبرة يحمؿ داللة  ؛1الحياة الالشعكرية التي تعيشيا الشخصية

 أنيا مكاف خاؿو إال مف حفار القبكر ، "فقد كصؼ الكاتب المقبرة في المسرحية عمى
  2"إسماعيؿ في الزاكية...... إسماعيؿ كصفية كتكفيؽ 

فال يكجد سكل القبكر الميدمة ،  فميذا يرل إسماعيؿ أف كؿ مكاف ينتقؿ إليو ىارب 
. مف نفسو إال كجده أسكأ 

كىكذا نالحظ أف المكاف عنصر بارز في النص المسرحي ، كأىـ المحاكر التي 
اتخذىا كتاب المسرح قديما فالمكاف المسرحي ، كأىـ المحاكر التي اتخذىا كتاب المسرح 
قديما ، فالمكاف عامؿ أساسي قائـ بذاتو يحمؿ دالالت كثيرة غالبا ما تكحي لنا بطبيعة 

العمؿ كمعرفة أبعاده كما يحمؿ مف مغزل فدكره فعاؿ في التأثير عمى األحداث كالشخصيات 
 .خاصة الشخصية الرئيسية إسماعيؿ ،أما عف المكاف فمو تأثير كبير عمى ذىف الشخصيات

. المقبرة       المكت كالفناء 
. السجف        اليأس كالقنكط

 :الصراع في مسرحية اليارب:المبحث الرابع
يعد الصراع مف أىـ العناصر في البناء الدرامي إذ يعتبر العمكد الفقرم ألم عمؿ 
مسرحي فيك ما يميز المسرحية عف غيرىا مف الفنكف األدبية األخرل ، فبغيابو تتحكؿ إلى 
سرد مجمكعة مف األحداث المتتالية ، فيك يقـك بتجسيد العمؿ المسرحي عمى الخشبة ، 

. كيتبمكر بيف الشخصيات عف طريؽ  الحكار 
كاحد اؿفعف الحديث عف الصراع نجد  تعريفات كثيرة تتفؽ برغـ مف تعددىا في الخط 

 الذم يعني تمؾ  configure مف الفعؿ الالتيني conflitيصؿ كممة "حيث ترل أف الصراع 
                                                           

 ، 1،المركز العربي ،الدار البيضاء ، المغرب ،ط (الفضاء ،الزمف ، الشخصية  )بنية الشكؿ الركائي : ػ حسف بحراكم 1
 . 29 ، ص1999

 .43،صاليارب : الطاىر كطار  .2
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العالقات الصدامية بيف الطرفيف سكاء كانت معنكية أك جسدية ، كما أنو مكجكد أيضا ضمف 
الذات البشرية ، كلكي يتكاجد ىذا الصراع في الكاقع االجتماعي كالسياسي ، ينبغي أف تككف 
ىناؾ قكل فعالة تتجمى ماديا بشكؿ ما يضمف حيزان محددان ككؿ طرؼ لو اتجاىو الخاص بو، 

 1ك أيضا كجكد عالقة ما تربط بيف القكل المتصادمة 
فالصراع المسرحي ىك الصداـ الناتج عف اختالؼ اآلراء  ك األفكار حكؿ قضية أك 
فكرة معينة ، ألنو بدكف صراع بيف الشخصيات سيكتفي الكاتب بحكاية القصة ، كال يمكف 

. أف تقكؿ أف ىذا العمؿ ىك عمؿ مسرحي 
ىك مناضمة بيف قكتيف متعارضتيف ينمك بمقتضى تصادميا : أما في تعريؼ آخر     

؛ألف مف شركطو كجكد قكتيف متصادمتيف قد تككف مادية أك فكرية ؛ لذا   2الحدث الدرامي
بتحقؽ الصراع البد مف كجكد  طرفيف حتى يحدث الصراع بينيما ؛ ألف الصراع يمثؿ 

. العمكد الفقرم لمبناء الدرامي فبدكنو ال قيمة لمحدث 
ينمك الصراع كيشتد إلى ما يسمى  بالصراع الدرامي  ، ففي المسرح اليكناني نجد أنو 
يمثؿ صراع اإلنساف مع القدر ، كمع شخصيات جبارة عمالقة ىي اآللية أك بيف اإلنساف 

 ألف الصراع في القديـ صراع خيالي مادم 3بية أك قكل مجردة ضخمة مثؿ القضاءمكقكل غ
. خارجي يكاجيو  اإلنساف كال يستطيع الفرار منو ، كىك صراع دمكم عنيؼ 

أما الصراع في الدراما الحديثة أصبح صراعان بيف اإلنساف كأخيو اإلنساف بيف اإلنساف 
كمجتمعو صراع اإلنساف مع بيئتو كظركفو  كمع اآلخريف ، جيرانو ، زمالئو في العمؿ 

يف تمثميـ أحياء م؛ألف الصراع تحكؿ مف صراع خيالي إلى صراع حي بيف أدـ4كمنافسيو
كلكي تفصح كؿ شخصية عمى سماتيا كمتطمباتيا كلكي تتحمؿ ما تريد  لو أف تتحمؿ " بيننا 

مف الدالالت البد أف يقـك بينيا كبيف بعض الشخصيات صراعه حكؿ أمرىا ، قد يككف مبدأ 
                                                           

 . 288 ، ص2006 ، مكتبة لبناف ناشركف ، لبناف ،2مارم إلياس كحناف قصاب ، المعجـ المسرحي ،ط: ػ ينظر  1
 .  157 ، ص2002 ،1أحمد صقر ،مقدمة في نظرية المسرح الفكرم مع التطبيؽ،مركز إسكندرية لمكتاب ،ط:ينظر  2
 . 159ص:المرجع نفسوػػ  3
 . 161ص: المرجع نفسو ػػ  4
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أخالقيا أك قضية اجتماعية أك طمكحا شخصيا ، فبدكف ىذا الصراع تظؿ الشخصية 
 فالصراع ىك مف يبيف لنا نكايا الشخصية ؛1مسطحة مبيمة ال نعرؼ ىدفيا كما تكد تحقيقو

ف الصراع ىك ذلؾ النشاط ،ألكما تكد الكصكؿ إليو لذلؾ سمي بالعمكد الفقرم لمدراما 
الدينامي الجبار الذم يمكف بكسطاتو أف يخمؽ التفجير الكاحد سمسمة مف التفجيرات بعد ذلؾ، 
كيمكنؾ  أف تضع شخصيف متخاصميف أك مجمكعة مف الخصـك كال منيما في كجو اآلخر 

فالشرط األساسي ليذا الصراع ىك القكة الجبارة   2ليستشؼ كقكع صراع عنيؼ يبير األنفاس
التي تيز العمؿ الدرامي لتؤثر في الجميكر لكال ىذا لما انفعؿ معو كأثرت فيو كنممس 

فتجسدت لنا في رغبة  (الحياة كالمكت  )الصراع في المسرحية بيف قضايا عدة أال كىي 
إسماعيؿ بالبقاء في السجف ك رغبة الصادؽ بالخركج منو كيظير لنا ىنا التعارض  المكجكد 

. بيف الرغبتيف مشكال عنصر الصراع  
فإنني ال أريد الخركج مف ىنا لسبب كاحد ، ىك أنني لست عمى استعداد : إسماعيؿ 

 ...  3لمممارسة الحياة مف جديد  ، بؿ كال حتى العكدة إلييا
نحف اآلف  في مفترؽ الطرؽ ، ككالنا يبغض الطريؽ المعينة  (يكاصؿ حديثو  ): الصادؽ 

.  لو 
 ككالنا يبغض العدـ، طريؽ الحياة كطريؽ طريقاف، فأنا كزميمي الصادؽ أمامنا :إسماعيؿ

 أف، ككالنا يبغض الطريؽ التي يتعيف العدـ، ىك يرفض يسمكيا،الطريؽ التي يتعيف أف 
....  4.ألبؽ  مثمما أرفض الحياة، فميخرج كالعدـ، ىك يرفض يسمكيا،

 المصير  الصادؽ بسببىذا المقطع دؿ عمى الصراع الذم يعاني منو كؿ مف إسماعيؿ ك ك
. الذم عيف ليما

                                                           
  .18 ، ص1998 ، 1فف المسرحية ، دار نكبا ؛لمطباعة ، القاىرة ، ط: ػػ عبد القادر القط  1
 ، نقال عف الجكس أجرم ،فف كتابة المسرحية 158مقدمة في نطرية المسرح الفكرم  مع التطبيؽ ،ص : ػ أحمد صقر  2

. 320ص (د ػ ت)،ترجمة دريني خشبة القاىرة مكتبة األنجمك المصرية 
 . 32اليارب ،ص:الطاىر كطار ػ  3
 . 33ص:المصدر نفسو ػ  4
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 كىك صراع إيديكلكجي بيف (االشتراكية كالرأسمالية )كنممس قضية أخرل كىي قضية   
تكفيؽ االشتراكي كبيف إسماعيؿ كالمدير كابنتو راضية كصديقيا الذيف ينتمكف إلى المعسكر 

: الرأسمالي كنممس ذلؾ في المقاطع اآلتية
كىي كصؼ صفية لتكفيؽ  

مناضؿ اشتراكي يختار األحياء الشعبية ، كالزكايا المظممة كالمقابر  كيفضؿ العماؿ : صفية 
 1عمى الطالبات

إف لـ يبتخؿ ، فسيكظؼ ما تبقى ...برجكازم حقير التيمو سكل المذة كالراحة : ...تكفيؽ 
 2 صكرة مصغرة لطبقة لعينة... ىذا ىك ...بيف يديو مف الماؿ الستغالؿ  عرؽ اآلخريف 

كؿ يـك ككمما قكم صفنا ، ككمما احتدت المعركة ازددت إيمانا كغبطة بعقيدتي، : ... تكفيؽ 
 3كتنر أم لي أفؽ اليزة الكبرل ، أفؽ الزلزاؿ العنيؼ

أشكال الصراع  :المطمب األول -
 أك بيف الشخصيات مجسدة عمى ذاتيا، أم بيف الشخصية ك ؛يمكف أف يككف داخميا

  :شكميف كعميو فإف لمصراع المسرح،خشبة 
  :الخارجيالصراع – أ 

اقتصادية ، )كىك الصراع الذم يككف بيف شخصيتيف متناقضتيف ألىداؼ معينة 
 النظر ، كيككف عادة بيف شخص تجياكالختالؼ المبادئ ك (اجتماعية ، فكرية ، عاطفية 

  كذلؾ أف ىذا 4شخص كالمجتمع الذم يعيش فيو أك بيف فكرة كفكرةاؿخر أك بيف آك
. االختالؼ ىك الذم يكلد لنا الصراع فالبد لتحقيقو كجكد شخص يريد الكصكؿ إلى شيء 

                                                           
 . 44ص:الطاىر كطار ػ  1
 . 49ص: المصدر نفسو ػ  2
 . 50ص: المصدر نفسو ػ  3
 . 44 ، ص1998، (د ػ ط)فف الكتابة المسرحية ، الييئة العامة لمكتاب ،: رشاد رشدم  4
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كنالحظ الصراع الخارجي في المسرحية أنو كاف صراعا إيديكلكجيا تجسيد بيف تكفيؽ 
اؿ ظاالبف اؿ )االشتراكي كالبرجكازية التي مثميا المدير كابنتو راضية كصديقيا ك إسماعيؿ 

ألنو صراع منذ ؛ب طرحيا ت كالتي أراد الكاالقضايا،كىذه القضية تعد مف أبرز  (لمبرجكازية 
  .مئات السنيف بيف المعسكريف

:  نممس ذلؾ في المقاطع التالية 
 البرجكازم تكفيؽ في حديثة لصفية عف إسماعيؿ 

 1فيك الصكرة المجسمة لممجتمع الذم يجب أف نناضمو"
يصؼ لنا تكفيؽ في ىذا المقطع المجتمع البرجكازم االستغاللي الذم يكث فيو الفساد كالذم 

 .يجب محاربتو
   .إليودعكة تكفيؽ صفية لالنضماـ 

 لغكركي كتبرعيف في التحميالت األـ ستنضميف إلينا ، كتفيميف "(حالما أيضا  ): تكفيؽ 
العممية كتميبيف االجتماعات بالنقاش ، كتكزعيف المناشير كتشكميف خاليا نسكيو ، كتحتدـ 

 "مف يدرم قد ننتصر كنحف في ريعاف الشباب...كربما ...المعركة كتدخميف الحياة السرية ك 
2  

كنرل ىنا أف إسماعيؿ يحاكؿ إقناع صفية بإلنضماـ لممعسكر كالشيكعي كتصبح رمزان لممرأة 
 .  المنضمة ضد الظمـ كاالضطياد 

افعؿ  ... إلى ! أىرب ! أىرب : كمحاكلة راضية بأف تقنع إسماعيؿ باليرب إلييا راضية 
!!  مثمنا 

؟  ...ماذا تفعمكف أنتـ : إسماعيؿ 
نميك ، نمرح ، نغتبط ، نحزف ، نتألـ ، نفعؿ كؿ ما في الحياة ...نفعؿ ما بدا لنا : راضية 

باختصار 
                                                           

 . 49اليارب ، ص: الطاىر كطار  1
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كيصنؼ أيضا صراع أفكار؛ ألف ىذا ما يتميز بو المسرح الذىني عف األنكاع األدبية 
  .األخرل

فالمقاطع دلت عمى الصراع الخارجي الذم تجسد في تكفيؽ االشتراكي الذم يسعى 
جاىدا إلى أف يضـ صفية  إلى صفو كالدكتكرة راضية التي ثبت في األخير أنيا رئيسة 

كنستنتج مف ىذا .مصمحة المخابرات األمريكية  التي سعت إلى ضـ إسماعيؿ إلى صفيا 
الجزء أف الصراع الخارجي أخذ مكانتو في المسرحية ألف لكؿ لديو فكر يريد ضـ عدد أكبر 

 .إلى صفو
الصراع الداخمي   - ب

ينغمؽ ىذا النكع مف الصراع بذات اإلنساف فالصراع الداخمي ينجـ عف انقساـ الذات 
أم صراع الشخصية مع قكاىا الداخمية كما ؛ 1اإلنسانية إلى ذاتيف متضادتيف متصارعتيف

ينتج عنو مف تمزؽ في ىذه الذات كذلؾ يعبر عف معاناة الشخصية ، كنممس في المسرحية 
الذم يعاني مف صراع بينو " إسماعيؿ " مثؿ ىذا النكع مف الصراع لدل الشخصية البطمة 

، حيث نجده عندما ينظر في المرآة تتراءل لو صكرتو فيحاكرىا  كنممس ذلؾ  (ذاتو  )كبيف 
ينظر  )أتعرؼ ما الذم  أنا مقدـ عميو ؟ طبعا أنت تعرؼ : في المقاطع اآلتية إسماعيؿ 

  (إلى المسدس 
عممية بسيطة جدا ...ثـ ماذا ؟ ...األلـشيء مف ...اقتضى األمر اثنتاف إف...كاحدةطمقة 
كنممس مف ىذا المقطع أف إسماعيؿ يرل أف التخمص . 2ال تستغرؽ أكثر مف لحظات.... 

مف األلـ ال يستغرؽ سكل لحظات أم أف الحياة ال جدكل منيا كلميركب مف ىذا الكاقع 
 . األليـ كلمخالص منيا طمقة كاحدة أك اثناف تكفي

...  تعني االنتحار إنؾ ال ترل مف الحياة إال الجانب المظمـ القاسي  (ضاحكا): أنا 

                                                           
 .  37اليارب ، ص : الطاىر كطار ػ  1
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 . 1يا أنا  ، ال تعد كالما كررتو حتى سئمتؾ: إسماعيؿ 
.  كأرل أنني أصغيت إليؾ أكثر مما ينبغي سأنتحر ،أنت تماطؿ : إسماعيؿ 

.  عينيؾ افتح. إسماعيؿ . ال تطمؽ النار . أنتظر : أنا 
 (يخاطب نفسو  ): أنا 

لقد شرب الكأس حتى الثمالة كينبغي أف أتحيؿ عميو عساه يعكد فيجد ذكقا يجعمو يعدؿ عف 
 .أفكار ىذه

 (يرفع صكتو )
 2ىك آخر  المسرحية التافية التي قمت عنيا ؟ ما

أسمع إلى صكتؾ البشع يا  إما أف تكؼ عف فضكلؾ كال استعممت الخمر لكي ال: إسماعيؿ 
. أنا 

. كلكف دعني أنتحر . قؿ ما بدالؾ : إسماعيؿ 
. لتصكيب المسدس إلى السقؼ " أنا " يحاكؿ أف يطمؽ النار فيسارع  )

 . 3عنة يا أناؿعميؾ اؿ!  لـ أمت ! كيا حسرتاه 
نفسو في محاكلة إقناعو بالعدكؿ عف االنتحار " األنا "ك" إسماعيؿ "كيستمر ىذا الصراع بيف 

استعمؿ جميع الحيؿ إلقناعو  " األنا " لكف إسماعيؿ بقي مصممان عمى قراره لكف  
القائـ بيف الحياة  (إسماعيؿ)ىذه المقاطع في المسرحية تكشؼ عف قمة الصراع الذىني عند 

أم بيف رغبتو في االنتحار لمتخمص مف معاناتو بكساطة المكت ، كبيف الرغبة في كالمكت،
الحياة بما تحممو مف متعة كسعادة ،كبيف ىاتيف الرغبتيف يتشكؿ عنصر الصراع كيتعمؽ 

الميزكمة المتصفة بالسمبية ، كالضعؼ ، يظير ذلؾ في عزكفو عف  (إسماعيؿ)داخؿ نفسية 
.   االنتحار الذم كاف قد اتفؽ عميو مع زكجتو صفية

                                                           
 . 40ص: المصدر نفسو ػ  1
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:  أقسام الصراع :المطمب الثاني 

 ك صراع خارجي إال أف لو أقسامان لمصراع شكميف؛ صراع داخميسبؽ كذكرنا أف 
  :األقساـعديدة كمف بيف ىذه 

:   الصراع الساكن / 1
نعني بو أف الشخصية ال تعاني أم صراع مما يؤدم إلى أف األحداث ال تتطكر 
كذلؾ مف خالؿ عدـ حركة الشخصيات كانفعاليا مع المكاقؼ ، مما ينعكس ىذا الصراع 
سمبا عمى سير األحداث لكف عندما قرأت المسرحية التي صنفت مف النكع الذىني كالذم 

يتميز بالصراع المتحرؾ كجدت أنيا تخمك مف ذلؾ الصراع الساكف ، فأحداثيا كانت حيكية 
 الكصكؿ إلى مرادىا ، شخصية في مف خالؿ تفاعؿ الشخصيات فيما بينيا ، كرغبة كؿ 

. ليذا فالصراع لـ يتصؼ بالجمكد 
:  الصراع الصاعد /2

صراع ينمك كيتطكر نتيجة تأـز األحداث كتعقدىا حتى تصؿ إلى نيايتيا كعميو "ىك 
ف أل ؛ال يمكف إف ننتظر صراعا صاعدا مف شخص ال يريد شيئا ، كال يعرؼ ما يريده 

أم أف الصراع ال يتحقؽ إال مف خالؿ الرغبة ؛  1"دالصراع يتطمب اليجـك كاليجـك المضا
الممحة لكؿ شخصية في ما تريد الكصكؿ إليو مما يؤدم إلى تأـز األحداث كتطكرىا كىذا 

 ألنو ىك األساس في العمؿ المسرحي كأكؿ نقطة يشار ؛ىك لب الصراع الحقيقي الناجح
إلييا كالذم يعتبر العمكد ، كالمحرؾ لمعمؿ بأسره كما نالحظو منذ البداية تصارع الرغبات 

. فيما بينيما كما أدل إلى بركز كتطكر الصراع فيك التمسؾ بتمؾ الرغبة 
:  كمف المقاطع ما يبرز لنا الصراع الصاعد 

                                                           
 ، 2003،  (د ػ ت )عمر الدسكقي ، المسرحية نشأتيا كتاريخيا كأصكليا ، الفكر العربي ، مطبعة البردم ، القاىرة ، 1
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ال ينبغي أف اقتميما  (عائد إلى مكانو بعد أف  بصؽ بدؿ إطالؽ الرصاص  ):  إسماعيؿ 
ألرل كيؼ يتمرغ اإلنساف في الخيانة ، ...اآلف  ألشاىد أكال ، المسرحية حتى آخرىا 

  .كاالنزالؽ نحك الغبطة
  (يجمس )

ال ينبغي أف نتحدث بأكبر قدر عف إسماعيؿ ىذا لنشخصو بدقة ...صفية ال يا :تكفيؽ
.   فيك الصكرة المجسمة لممجتمع الذم يجب أف نناضموكالمرض،

 اختصر ماذا تريد مني ؟  .بالتكفيؽ إنني اعرؼ أفكارؾ :صفية
 1لست ادرم بماذا يتفكه األبمو ، إنو يشتمني كال ريب ؟ : إسماعيؿ 

  .اآلخريف أريد أف تذكقي حالكة النضاؿ مف أجؿ صفية، :تكفيؽ
 .لعيب اآلف أفيمو إنو يعمؿ عمى االستيالء عمييا يا لو مف :إسماعيؿ

 ...  2ليناإ ستنضميف :تكفيؽ
... كاصؿ ...سي ، أغسمو مف أدراف التافييف أأغسؿ ر: صفية 
 .أكاللينا إ عديني باالنضماـ :تكفيؽ

 3 عمى ىذيف الحالميفالكقت لمقضاء حاف :إسماعيؿ
ىذا المقطع يبيف لنا رغبة كؿ شخصية في تحقيؽ ما تريده  ، كالتمسؾ بيا ، كما يزيد 

مف غضب إسماعيؿ ىك خيانة صفية لو كالذم اعتبر إسماعيؿ أف الخيانة ىي التزحمؽ 
كاالنزالؽ نحك الغبطة  فمكال خيانة صفية إلسماعيؿ لما اشتد الصراع الصاعد ليمكف إف 

. يصؿ إلى حسمو إال في آخر العمؿ الدرامي 
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 :الصراع الذي يوشك عمى النياية / 3
يكلد الصراع عنصر التشكيؽ  لدل المتمقي أك القارم فيحس بالفضكؿ كالرغبة 

الشديدتيف إلى النياية دكف يترؾ ذلؾ في نفسو الممؿ أم انو يريد معرفة مصير البطؿ في 
تحقيؽ أىدافو ، كيكجد مف الكتاب المبدعيف البارعيف مف يجعؿ ىذه المحظة بعيدة نكعا ما 
حتى يشعر المتمقي بنكع مف الدىشة ، ليفتح المجاؿ لمقارئ بالتفكير كانتصار ما سينتج عف 

. األحداث ، ك ما سينجـ عف ىذا الصراع 
:  كيظير ىذا في المسرحية 

 ؟  أمتلـ أ ماذا ىناؾ ؟ آه أيف أكجد ؟ :إسماعيؿ
. ما الذم يمتمؾ لقد كنت تحكي فقط : راضية 
!  ف ال تخرجكني ال تسممكني لأللـ أ كرجأما مازاؿ ىنا ؟ أ :إسماعيؿ
!  ىارب مف األلـ ، ىارب مف المكت الحياة،ىارب مف !  أنت ىارب .إسماعيؿ :راضية

. أىرب مف السجف أيضا 
كلكف أيف المفر ؟  ! قمت ذلؾ لنفسي اليـك : إسماعيؿ 
 1افعؿ مثمنا......إلى  ! اىرب ! اىرب : راضية 

 ترل إلى السجف، ىارب مف المكت، ىارب مف الحياة، ىارب مف اىرب، باستمرار :إسماعيؿ
أيف سأىرب بعد ذلؾ ؟  

 ما رأيؾ أنت ؟  :المدير
 .سيدم ال أممؾ رأيان يا :إسماعيؿ
 2ؿكلف تتحمؿ مسؤكلية ما في المستقب, أمضي في أكراؽ  نحررؾ يا إسماعيؿ : راضية 
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مما يكلد , ف راضية تكشؾ عمى إقناع إسماعيؿ باليركب إلييا أفي ىذا المقطع يتبيف لنا ب
فإسماعيؿ يقكؿ بأنو يشترط , عنصر التشكيؽ لدل القارئ في متابعة األحداث حتى النياية 

. لـ في الحياة أنو لف يجد أم أبيركبو إلييا 
الخالصة التي ينتمي إلييا ىذا المبحث المتعمؽ بعنصر الصراع أف إسماعيؿ قد كقع      

تمثمو صفية التي ترمز إلى )بيف قطبيف متضاديف كؿ كاحد منيما يجذبو إليو القطب األكؿ 
ف كانت عالقتيا اسمياالحياة االشتراكية   مشتؽ مف الصفاء يرمز إلى كؿ معاني الخير كا 

بإسماعيؿ جعمتيا تتغير بشكؿ سمبي فأصبحت أكثر ميكؿ إلى المادة كعاشت بدكرىا صراعان 
بيف حبيا إلسماعيؿ رمز البرجكازية التي تعيش عمى استغالؿ الطبقة الكادحة كانجذابيا إلى 

.     تكفيؽ رمز االشتراكية كما يحممو مف قيـ الخير كالمساكاة

  الحــــــــــــــــــــــــوار:خامسالمبحث ال
يعتبر الحكار ىك األساس الذم تبنى عميو المسرحية أك ىك كما قاؿ راشيؿ كركترس 

؛ أم أنو 1"ىذا الشيء السحرم الذم يعد الزىرة المتفتحة لكؿ ما في المسرحية مف عناصر:" 
فف قاس " ذك أىمية ال يستطيع إتقانيا أم كاف كاتبا أك أديبا ألنو كما يقكؿ جكلسكر ذم 

 أم أنو فف يشبو 2"بالغ العسر يأبى عمى نفسو استباحة ماال تبيحو اآلداب كالفنكف جميعا
. نسيج العنكبكت كؿ ما ازداد رقة كؿ ما ازداد قكة

لكف الحكار في المسرح الذىني تحكؿ إلى حكار خطابي طكيؿ أك إلى نقاش فيذكر 
أف النقاش " إبسف" ييتـ بالفرد ك بمشاكمو التي يعيش فييا كقد أدرؾ خير "في ىذا الصدد أ

السبؿ التي تساعد الفرد عمى إدراؾ عالمو المحيط كالتعرؼ عمى مشاكمو كىك مناقشة ىذه 
, بؿ نابعة مف حياة الشخصيات كظركفيا, لـ تكف مفتعمة"إال أف ىذه المناقشات , القضايا

بؿ ىي عرض لمشكمة كبياف لجميع ظركفيا ككجكىيا , كما أنيا ال تبدك  جدال فحسب
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 فبالنقاش يستطيع الفرد عرض مشاكمو عمى الناس ليتعرفكا عمى حياتو كبياف 1"المختمفة 
كنضيؼ إلى ما سبؽ نقطة ىامة عف . المشاكؿ االجتماعية  كالثقافية كالسياسية في عصرنا 

أسمكب مف أساليب العقؿ تكاد تجفؿ " عمى اعتبار أف المناقشة " إبسف"طبيعة النقاش عند 
يضفي عمى ذلؾ االتجاه الذىني لحما كدما فيبدك أقكل مما لك " ابسف"العاطفة منو كلكنو 

فالبرغـ مف استخدامو 2 "فاألفكار لدل إبسف مغمفة بالعكاطؼ , كاف خمكا مف تمؾ المناقشة
 تكجد إال لدل الكاتب  اللعنصر المناقشة إال أف أعمالو اتخذت صفة الشاعرية كىذه ميزة

. المبدع الذم لديو فنية كتقنية عالية في التصرؼ باألفكار ككسائؿ التعبير
إف الحكار العظيـ يمقي الضكء ." لمحكار دكر كبير في بناء المسرحية يقكؿ كركثرس
أم أنو يبيف لنا اتجاىات   3"عمى الشخصيات كما يخطؼ البرؽ فينير األرض المظممة

كأفكار كمعتقدات الشخصيات كما يفسر لنا ما لـ يتضح في بداية فيمنا لممسرحية،كمف يرل 
أف المسرح الذىني ىك حكار عقمي صرؼ يعتمد عمى الفمسفة كيبعد كؿ البعد عف الحكار 

 بيف عقميف أك ان  صرؼان أف الدراما الذىنية ليست حكار"المسرحي العادم فيقكؿ عبد القادر القط 
أكثر حكؿ فكرة محددة تختمؼ ىذه العقكؿ حكليا اختالفا مكضكعيا محضا، بؿ ىك شيء 

 أم أف الحكار الذىني لدية نفس مميزات ؛4"كسط بيف الحكار الفمسفي كالحكار المسرحي
مف دكف  , المغة البسيطة المتداكلة القريبة مف فيـ الناس"الحكار المسرحي فيك يستعمؿ 
كذلؾ يرجع إلى أساليب ككممات بسيطة حتى تعبر عما , المجكء إلى المحسنات المفظية

. ؛أم أنو بسيط يستطيع أم قارئ مبتدئ فيمو5"م القمب بدكف تكمؼ كتصنع  ؼيجرم 
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لمحكار نكعاف   :  أنواع الحوار:المطمب األول 
ىك الذم تتكجو بو شخصية بالحديث إلى شخصية أخرل فتنصت ثـ  :الحوار الخارجي(أ

كنرل في مسرحيتنا ىذا النكع , كتتحكؿ بذلؾ إلى المتكمـ يخاطب كاآلخر يسمع, يأتي دكرىا
: مف الحكار في المقاطع التالية 

 االنقالب االنقالب،سيحدث .... بعد لحظات أك ساعة – عما قميؿ يا إسماعيؿ : الصادؽ 
.. كأنو في الكاقع ليحدث في حياتنا معا, الذم سييز أركاف حياتي كيزعزعيا 

أال ليتو لف يحدث : إسماعيؿ 
 أكفي متضرعا بالدعاء رفعتأال ليتو لف يحدث ك: لـ يكف األمر يتعمؽ بؾ لقمت : الصادؽ 

  ...1إلى اهلل أف يستجيب فيحقؽ أمانينا

مستمع ) فانقمب الحكار إلى ،فمـ يتميز ىذا الحكار بالحماس بؿ تميز باليدكء كاألناة 
 .فالحكار كاف عاديا عبر عف كؿ مطمح كىدؼ لكؿ شخصية ,  (كمتحدث

( المونولوج)الحوار الداخمي (ب
كالـ تنقطو " المكنكلكج ىك الكالـ الداخمي بيف الشخصية كذاتيا؛ أم أناىا فيك 

شخصية بمفردىا أك تعتقد أنيا بمفردىا أك شخصية يسمعيا اآلخريف لكنيا ال تخشى أف 
 2"فكيسمعيا ىؤالء اآلخر

. ك أناه" إسماعيؿ"كنممس ىذا في حكار 
... أرأيت يا أنا (حانقا): إسماعيؿ 

ماذا؟ " : أنا"
كأنو لـ يبؽ لي إال أف أنفذ قرارم ... كـ ىي كاىية حججؾ: إسماعيؿ 

ماذا تقكؿ ؟ " : أنا"

                                                           
 . 71اليارب ص: الطاىر كطار  1
دراسة لممسرحية أساطير  معاصرة ، لمحمد الكغاط ، النص الدرامي كضيع قراءتو ، أديكفت لمنشر ، : يكنس لكليدم  2

 . 51 ، ص2005 ، 1الدار البيضاء ، ط



                                       الخصائص الفنية لمسرحية اليارب  : الفصل الثاني

68 
 

االنتحارو .. إقداـ. .ثبات. .شجاعة..  جبف مصطمحات،دائما ,  مصطمحات:إسماعيؿ
..  شجاعة إذا كاف إخالصا لمنفس 

كىنا إسماعيؿ في حكار مع أناه عف فكرة االنتحار كالتخمص مف األلـ فالحكار الداخمي يعبر 
التي تعجز في بعض األحياف ىاتو الشخصية , عف عكاطؼ النفس كأفكارىا كانطباعاتيا

. فتطرحيا عمى نفسيا مف دكف تدخؿ أم طرؼ آخر في ذلؾ الجانب, البكح بو إلى الغير
 :خصائص الحوار:المطمب الثاني

 لذلؾ فعمى الكاتب األخرل،لمحكار خصائص عديدة تميزه عف باقي عناصر المسرح 
 كذلؾ لتحقيؽ التأثير المطمكب في الونفكس الدقيقة،المسرحي التركيز في انتقاء العبارات 

كمدل تالؤمو مع الشخصيات كلكي يتمكف مف تحقيؽ ذلؾ ال بد أف تتكفر فيو الخصائص 
 :التالية
: التركيز واإليجاز - أ

يتميز الحكار المسرحي عف الحكار العادم بالدقة كاإليجاز كتحديد لمقكاعد التي 
ألف الكاتب المسرحي مطالب بمؿء ذلؾ الحيز الزماني " كزماف معينيف؛ بمكافحددت 

الضيؽ بغية التأثير في الجميكر ال غير فعممو سريع يقـك عمى الممحة الدالة كاإلشارة 
 فعمى العبارات أف تككف مناسبة لدكر 1"الخفيفة كالكممة ذات القدرة المفظية المشحكنة المعبرة

فالتركيز كاإليجار كالممحة الدالة تكشؼ عف الطبائع ىي "،الشخصية كقدرتيا عمى األداء 
 فقد يتحكؿ الحكار إلى خطب طكيمة مكجية إلى جميكر 2"العناصر األساسية لمحكار الجيد 

فقد يطكؿ الحكار فيبمغ " المشاىديف فيذا ما تميزت بو مسرحيتنا فنجد فييا الحكارات الطكيمة
 بأكمميا، كقد يقصر فيككف كممة أك كممتيف كالذم يحدد فحةعمى لساف إحدل الشخصيات ص
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 فميس بالضركرة أف يككف قصيرا أك طكيال بؿ 1"طكؿ الحكار أك قصره مكاقؼ القصة نفسيا
يجب عميو أف يحمؿ المعاني كالرمكز التي تريد الشخصية التعبير عنيا 

.  مناسبة المغة لموضوع المسرحية .ب
ترتبط المغة ارتباطا كثيقا بمكضكع المسرحية فالمكاضيع االجتماعية ليا لغتيا الخاصة 

إنيا كسيمة لغاية "كذلؾ الفكرية الذىنية ألف لمغة قيمة بالغة فيقكؿ محمد زكي العشماكم 
كلكنيا كسيمة ذات أثر ضخـ في تحقيؽ العمؿ الفني ك بناءه الدرامي كمف ىنا كانت عنصرا 
بالغ األىمية تتكقؼ أىميتو عمى قدرة المؤلؼ عمى استخداـ المغة كحسف تكظيفيا، فغايتيا 

ليست جمالية شعرية فحسب، بؿ غايتيا أف تحمؿ الفكر ك أف تعبر عف الشخصية 
أم أف المغة يجب أف تحمؿ فكر كآراء كمكاقؼ الشخصية ألف ىدفيا ىك ؛2"كتعاريجيا 

. التعبير عف قيـ فكرية تدعك إلى اتجاىات معينة
 طبيعة مكضكع المسرحية إيديكلكجية ذىنية كىذا ما جاءت جاءت لغة المسرحية؛ ألف

 :التاليةبو المسرحية كنممس ىذا في المقاطع 
.. دعيني أتمـ أكال: تكفيؽ 

...  ,كجريدة المثقفيف في يده, أغرؾ جمكسو في مقيى الطمبة , ككالعمياء
. أييا القديس األحمر:صفية 

. ىناؾ مف يسمعؾ ، فخفض صكتؾ يقيف أنو جاسكس, أييا الرفيؽ : حفار القبكر 
 3.دعو يرل كجو في المرآة, ككالمي مكجو إليو , لقد رأيتو حالما جاء: تكفيؽ 

فكانت لغتو مناسبة لممكضكع الذم عالجو الكاتب ألنو ذىني كالذىنية تخاطب العقؿ لذا 
. تتطمب لغة مقنعة 
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: مناسبة الحوار لمشخصية(ج
إف الحكار الجيد يرتكز في األساس عمى تناسب "،يجب مالئمة الحكار مع الشخصية

الجمؿ الحكارية مع طبيعة الشخصية المسرحية كعكامؿ تككينيا مف عمر كثقافة كرؤية لمحياة 
يصاليا لممتمقي، إضافة إلى  كما يرتكز عمى قدرة ىذه الجمؿ عمى نقؿ الفكرة المسرحية كا 

تدفؽ الحكار كمركنتو في التعبير عف طبيعة الصراع الدرامي في العمؿ المسرحي مف خالؿ 
فعمى الكاتب أف يراعي قدرات 1"جمؿ قصيرة مثال حققت التكافؽ كطبيعة ىذا الصراع

الشخصيات لتتمكف مف أداء أدكارىا بالشكؿ المطمكب كال يحمميا بما ال تستطيع ،ألف ذلؾ 
 . يقمؿ مف شأنيا كال يجعميا خارج اإلطار المرسـك

: كيتجسد مالئمة الحكار لمشخصية في المقاطع اآلتية 
اآلخركف .. ىكذا؟ أنت أيضا تعرؼ طريقي ؟ كىـ أيضا, يا لمكارثة , يا لمشقاكة : الصادؽ 

. إنيا كارثة كيا ليا مف كارثة... يعرفكف ذلؾ
سيرتفع الحكـ حكمي أنا الذم أصدرتو عمى نفسي ينفذه ...سينسخ القرار إذف : إسماعيؿ 

 2غيرم كيرفعو كما بدالو
ف أبكا فسأعرؼ كيؼ أنفذ قرارم بنفسي, سأحاكؿ إقناعيـ : إسماعيؿ  لف ألبث خارج .. كا 

. السجف أكثر مف خمس دقائؽ حتى أككف قد أخمدت أنفاسي
إنؾ لـ ترك لي قصتؾ ك كلك فعمت ذلؾ لما اضطركا إلى – أرأيت يا إسماعيؿ : الصادؽ 

 3.إخراجي مف ىنا بالعنؼ
نممس في ىذه المقاطع رغبة كؿ شخصية فالصادؽ يرفض الطريؽ الذم تعيف لو كما 

إسماعيؿ يرفض ذلؾ أيضا 

                                                           
.  54،55:،ص1،2011فف الدراما المسرحية رؤية نقدية،مكتبة اآلداب القاىرة ط:ػ نصر محمد عباس  1
.  18اليارب،ص:ػ الطاىر كطار  2
. 19:اليارب،ص:ػ الطاىر كطار  3
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فمالءمة الحكار لمشخصية تعتبر أمران جكىريان ك ضركريان ؛ ألنو ال يجب أف تنطؽ حكاران ال 
. يتماشى مع طبيعتيا كمع السمات كالمالمح التي أراد الكاتب إبرازىا

: البعد الذىني في الحكار المسرحي 
عمى الرغـ مف أف ىذه المسرحية في مكضكعيا العاـ تتناكؿ الصراع القائـ بيف 

النظاـ الرجعي الرأسمالي كالنظاـ التقدمي االشتراكي إال أف الطاىر كطار أعطى لمحكار 
 ذىنية فيي مف المسرح الذىني الذم كتب ليقرأ ال ليمثؿ حيث يكتشؼ القارئ مف ان أبعاد

خالؿ الحكار الدائر بيف إسماعيؿ عالـ مف الدالئؿ كالرمكز التي يمكف إسقاطيا عمى الكاقع 
لتسيـ في تقديـ رؤية نقدية لمحياة كالمجتمع تتسـ بشيء مف الكعي كالعمؽ فالطاىر كطار 

يقيـ بعض تفاصيؿ ىذه المسرحية داخؿ الذىف مشبعة بالرمكز العميقة التي جسد مف خالليا 
الكاتب حالة الصراع النفسي الذم يعيشيا إسماعيؿ بيف انتماءه لمطبقة البرجكازية كتطمعات 
المجتمع الجديدة إلى النظاـ االشتراكي،ىذا الصراع الذم أدل بو إلى التفكير في االنتحار 
ىك كخطيبتو صفية التي أقدمت عؿ االنتحار إال أف إسماعيؿ تراجع تأكيدا لعدـ اقتناعو 

. كتشبعو باألفكار الجديدة التي أتت بيا الشيكعية
: كنممس ذلؾ في المقاطع اآلتية

–لقد كنت :أقكؿما دمت تركميف الحديث في ىذا المكضكع فاستمعي جيدا إلى ما :إسماعيؿ
. مقرران االنتحار– كما تعرفيف 

. صفية إنني أفيـ ما تقكؿ كلكنني أشعر بالقشعريرة كمما حاكلت أف أتصكر ذلؾ
لنتعانؽ كفي غمرة نشكتنا يفترض كالنا أف شيئا  مف األلـ .ىناؾ طريقة جد سيمة سنتبعيا 

كأنو ال مفر مف ىذا األلـ لكي نمكت مرتاحيف ينبغي أف .سيعتريو بعد ىذا العناؽ أك أثناءه 
. نقتنع بعدالة المكت

 1.إذف سأحضر المسدس:إسماعيؿ 

                                                           
.  110:اليارب، ص: ػ الطاىر كطار 1
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كىنا نرل إسماعيؿ متيقف مف .أمتأكد أنت مف أف الحياة ال تستحؽ أف نبقى فييا :صفية 
.       فكرة االنتحار مف خالؿ الحكار الطكيؿ الذم دار بينو كبيف صفية كيحاكؿ إقناعيا بو

كما نتكصؿ إليو مف خالؿ ىاتو األفكار أف تميز أم عمؿ مسرحي يككف بالحكار 
فيك يميزه عف غيره مف الفنكف األخرل فإذا تأممنا الجانب الشكمي عباراتو كأساليبو ما ساعد 
في نجاحو فإف غاب الحكار تحكؿ العمؿ إلى سرد لألحداث كعمى الشخصية أف تككف ذات 

كمعرفة ما تريد الكصكؿ إليو ليساعده ذلؾ في , مقدرة عالية في محاكرة الشخصيات األخرل
لكف الحكار في المسرحية .تصاعد األحداث مما يكلد عنصر الصراع الذم يعد لب الدراما

تحكؿ إلى نقاش بيف الشخصيات كىذا ما تميز بو المسرح الذىني ، فالحكار يساعد في 
براز المغة التي استعممتيا الشخصيات في التعبير عف التعبير عف نفسيا, تطكير الحبكة  , كا 

فيك يبرز لنا ميارات المبدع في نسج خيكط , غير أنو يتمتع بالجماؿ الفني لمعمؿ المسرحي 
 لفنيةكرسـ الشخصيات بكاسطة المغة ا, إبداعو الفنية كذلؾ في كيفية تجسيد األحداث

. سميمةاؿ

 : المغة في مسرحية اليارب :المبحث السادس

المغة ىي أبرع اختراع كضعو اإلنساف فيي ما تميزه عف باقي الكائنات فقد يختمؼ 
.  استخداميا مف فئة إلى أخرل كمف مجتمع إلى آخر ككذلؾ مف فف إلى آخر

كما يتطمب مف النص المسرحي أف يمتمؾ تمؾ المغة السميمة اليادفة التي يستطيع الكاتب بيا 
تحقيؽ أىدافو فيتكجب عمى ىذا األخير العناية في اختيار األلفاظ ما يناسب ما سيصنعو 

. حتى يحقؽ بو التكاصؿ بيف النص كالقارئ كذلؾ ما يستطيع بو جمب انتباىو 

فيؿ لممسرح لغة تميزه عف باقي الفنكف األخرل ؟ 

فالمسرح تشكيؿ لغكم يستخدـ الحكار ليعبر بو  الكاتب عف قضايا كمبادئ مف خالؿ 
ألف لغة الحكار ىي لغة درامية كليس مف المحتـ عمينا إيجاد لغة كاحدة " لغة يبتدعيا ىك 
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لممسرح سكاء فصحى أـ عامية ،فيذه أشبو بمحاكلة إيجاد كشكؿ كاحد لمكضكعات فنية 
 ألنو ال يمكف لنا تحديد 1"ممختمفة كىذا مف شانو أف ييدـ ركنا ىاما مف أركاف الفف المسرح

المغة التي تكتب بيا المسرحية فالمؤلؼ حر في اختيار لغتو الميـ أنو يمكف لو أف يصؿ 
أف لغة  المسرح لغة خاصة ، كال يمكف " المعنى المراد إلى المتمقي كما يؤكد حسف محسف 

أف يككف ىناؾ تصكر مسبؽ لمغة فنية معينة ،فالمغة كالخياؿ البشرم قادراف دائما كباستمرار 
. 2 عمى خمؽ لغة فنية كجديدة لكؿ فف مكتكب

لذلؾ نرل المغة تتربع عمى عرش حياتنا، فتشكمنا كما تشاء ككما تريد، كتضع بنا "ك
ما يحمك ليا ترفع أقكاما كتذؿ آخريف ،كال نممؾ نحف أماميا إال إف نقؼ برىة في محرابيا 

, فالبد ألم إنساف أف تككف لديو لغتو تتغير حسب المجتمع الذم يعيش فيو  3المقدس 
ليس بالضركرة أف تككف لغة المسرحية فصحى أك عامية فيمكنو , فتختمؼ بذلؾ المغة 

 .التمازج بينيـ فالمسرح ىك فف يعبر عف شيء معيف 

كلمغة في ىذه المسرحية كضع خاص عمى أساس أنيا مسرحية ذىنية تستبطف الذات 
كتعبر عف دكاخؿ الشخصيات فمـ تكف المغة ىنا مجرد قالب لألفكار بؿ ىي تعبير عف رؤية 

الشخصيات الرئيسية في المسرحية كخاصة شخصية إسماعيؿ حيث نممس في ىذه المغة 
بعض المالمح الرمزية لما يجكؿ في نفسية إسماعيؿ مف قمؽ كاضطراب كمف أمثمة ذلؾ قكؿ 

: إسماعيؿ كىك يقترح عمى مدير السجف 
أمامنا طريقاف ، طريؽ الحياة كطريؽ العدـ ، ككالنا يبغض الطريؽ  (الصادؽ)فأنا كزميمي "

 4"التي يتعيف أف يسمكيا ، ىك يرفض العدـ مثمما أرفض الحياة ،فميخرج كألبؽ

                                                           
. 34:، ص1964 سبتمبر 9الحكار في المسرح المصرم،مجمة المسرح ،العدد:شفيؽ مجمي  1
. 261:مقدمة في نظرية المسرح الفكرم مع التطبيؽ،ص:ػ أحمد صقر 2
. 142:النص المسرحي في األدب الجزائرم،ص:عز الديف جالكجي :ػ ينظر  3
. 33:اليارب ،ص: ػ الطاىر كطار  4
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يبدك في ىذه المقطكعة مف المسرحية أف المغة تحمؿ أبعادا نفسية تعبر عف شعكر إسماعيؿ 
قدميا في شكؿ رمزم مشحكف بدالالت اإلحساس بالعبثية كعدـ جدكل الحياة التي يحياىا 

كلعؿ ىذا الشعكر باليأس كاإلحباط الذم يعاني منو البطؿ ىك جكىر مسرح العبث 
كالالمعقكؿ الذم انتشر في أكركبا بعد الحرب العالمية الثانية كعبر ىذا المسرح عف عزلة 

.     اإلنساف األكركبي كفرديتو بسبب الدمار المادم كاالجتماعي كالنفسي التي خمفتو الحرب
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 :الخاتمة

   إلى ىنا أصؿ إلى ختاـ ىذا البحث، الذم رافقني طكاؿ ىذه السنة، كالذم فتح أمامي 
 الذىني المميء بالدىشة كباألسئمة الصعبة مما مأبكابا كثيرة،ك دخمنا إلى عالـ النص المسرح

ظيار جمالياتو كفنياتو  .   يتطمب منا جيدا ككقتا لفؾ غمكضو كخفاياه كا 

ما مف بداية إال كتككف ليا نياية ترسـ انطالقة جديدة في البحث العممي،ك قد 
 :ساعدني ىذا البحث لمتكصؿ إلى أىـ النتائج التي كانت عمى النحك اآلتي 

ػػػػػ أف المسرح الذىني ليس ذلؾ النكع مف المسرحيات التي يحشد فييا الكاتب أكبر قدر ممكف 
نما ىي تمؾ المسرحية التي تتراءل لنا الفكرة فييا شيئا فشيئا مف خالؿ  مف األفكار ،كا 

 .الصراع كال تكتمؿ إال بانتياء الصراع

ػػػػ أف الشخصية في المسرحية شخصية مأساكية يائسة مف الحياة ىاربة منيا ترفض فكرة 
الكجكد تحمؿ أبعاد رمزية كنفسية عبر عنيا الكاتب مف خالؿ المراحؿ التي مرت بيا 

إال أف أىـ مرحمة ىي المرحمة النفسية كالتي أخذت جؿ أحداث المسرحية كىي .الشخصية
الصراع اإليديكلكجي الذم دار بيف البرجكازية كاالشتراكية كصراع إسماعيؿ مع ذاتو الذم 
أثر عمى حياتو كجعمو يعاني مف الكحدة كاأللـ كالعبثية كالرغبة في اليركب مف الحياة التي 
 .يرل بأنيا ال جدكل منيا كذلؾ عف طريؽ االنتحار حينما صدر القرار بخركجو مف السجف

رغـ أف الماضي كاف لو األثر " اليارب"ػػػػػ استخداـ الكاتب لمزمف كاف مكفقا ألف مسرحية 
الكبير، لكف الكاتب استطاع إخفاء ذلؾ بذكاء حتى أنؾ حيف تقرأ ىذا النص المسرحي ال 

 .ترل إال الحاضر

ػػػػ اعتماد الكاتب عمى األمكنة المغمقة كثيرا في المسرحية ألنيا تبرز المعاناة التي مرت بيا 
 .الشخصيات
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ػػػػػػ أف الصراع جكىر المسرح الذىني كىذا ما نممسو كىك صراع الشخصية الرئيسية مع ذاتيا 
 .كالذم حاكؿ التخمص منيا لكف دكف جدكل

ػػػػػػ تحكؿ الحكار في المسرحية إلى نقاش طكيؿ دار بيف الشخصيات كىذا ما تميزت بو 
 .الدراما الحديثة

أبعادا نفسية تعبر عف شعكر الشخصية الرئيسية قدمت " اليارب "ػػػػػ تحمؿ المغة في مسرحية 
 .في شكؿ رمزم مشحكف بدالالت اإلحساس بالعبثية كاليأس مف الحياة

ف أخطأت فمني       كفي األخير أرجك أني قد بمغت المقصد الذم رسمتو في بداية عممي كا 
ف أصبت فمف اهلل جؿ جاللو  .كمف الشيطاف كا 
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 :أـــ المصادر

  .2013اليارب، دار مكفـ لمنشر، الجزائر : ػػػػ الطاىر كطار 1

 :ب ــ المراجع

 كالنشر، دار الكفاء لمطباعة فنية، مدخؿ إلي عمـك المسرح دراسة أدبية :زلطأحمد - 1
 . 1اإلسكندرية مصر، ط

 1مقدمة في نظرية المسرح الفكرم مع التطبيؽ،مركز إسكندرية لمكتاب ،ط:أحمد صقر - 2ػ
،2002 .  

ي مسرحية  نمالمح التأصيل والمعاصرة في المسرح العربي الذه :بكلحكاش كردية – 3
 أنموذجا (بيجماليون)

،المركز العربي  (الفضاء ،الزمف ، الشخصية  )بنية الشكؿ الركائي : حسف بحراكم- ػ4
 .1999 ، 1،الدار البيضاء ، المغرب ،ط

فف الكاتب المسرحي ،ترجمة دريني خشبة ، مكتبة النيضة مصدر ، : ركجـر بمسفيد - 5
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كالمسرح،منشأة المعارؼ مصر  مف أسرار اإلبداع النقدم في الشعر:سامي منير عامر - 6
،1978. 

. 1964 سبتمبر9الحكار في المسرح المصرم،مجمة المسرح ،العدد:شفيؽ مجمي - 7

 .1998 ، 1فف المسرحية ،دار نكبار  لمطباعة كالنشر ، القاىرة ،ط: عبد القادر قط- 8

القصة الجزائرية المعاصرة ، المؤسسة الكطنية لمكتاب ، الجزائر ، : عبد المالؾ مرتاض - 9
1990 . 
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 فنكف المسرح كاالتصاؿ اإلعالمي ، المسرح الشعرم  المسرح :شكرم المجيد عبد- 10
 . 180 ،ص2011، 1النثرم ػػػ االتصاؿ كالمسرح ، دار الفكر العربي ، القاىرة ،ط
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 المسرحية نشأتيا كتاريخيا كأصكليا ، الفكر العربي ، مطبعة البردم ، :عمر الدسكقي -13
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عف تكفيؽ الحكيـ األديب ،  )البناء الدرامي لمسرح تكفيؽ الحكيـ : محمد العشماكم 16
،  1 ، كزارة الثقافة ،المركز القكمي آلداب ، ط1الكاتب التذكارم ،ع   (المفكر ، اإلنساف 
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 ممخص

بيدؼ الكشؼ عف الخصائص الفنية الذىنية في المسرحية " اليارب"يتناكؿ ىذا البحث دراسة لممسرح الذىني في مسرحية 
التي جسدىا الكاتب الطاىر كطار لبناء دالالتيا كأبعادىا ، كاتبعت في بحثي ىذا عمى  الدراسة الفنية مع االستناد عمى 

آليتي الكصؼ كالتحميؿ كذلؾ لتبييف مضمكف المدكنة كاستجالء مممح الرمكز كتحديد بنائيا الفني؛ كمف خالؿ دراستي ىذه 
تكصمت إلى نتائج مف أىميا كىي أف الشخصية في المسرحية شخصية مأساكية يائسة مف الحياة ىاربة منيا ترفض فكرة 
الكجكد كالكاتب برع في استخداـ الزمف؛ ألف المسرحية بالرغـ مف أنيا في الماضي لكف الكاتب استطاع إخفاء ذلؾ بذكاء 

حتى أنؾ حيف تقرأ ىذه المسرحية ال ترل إال الحاضر ، بما أف الصراع جكىر المسرح الذىني كىذا ما نممسو في المسرحية 
 . كىك صراع الشخصية الرئيسية مع ذاتيا، كنرل أيضا صراع األفكار كىذا ألف الكاتب يحمؿ الفكر االشتراكي

 .المسرح الذىني ـــــ اليارب ــــــ الصراع ـــــ الشخصية ــــــ الحوار: الكممات المفتاحية

Abstract: 

This research includes a study about themental theater in ‘the escaper’ which aims at exposing 

artistic characteristics of the mental theater which ‘TaherWattar’ expressedin order to 

developit indicationsand dimensions specially that the writer is for socialism.  

In this study I count the descriptive and the analytical approaches, to show the content of this 

corpus and express signs and precise their artistic constitution because the theater as Tawfik 

El Hakim said; the character’s thoughts roles in signs. 

Throughout this study I have reached several result, the following is the important one: that 

the play character has tragic and miserable personality and it escapes from life and regrets the 

being idea. Furthermore, the writer was clever while selecting and using the suitable tense. 

Despite that the play happen in the past but the writer could  hide that intelligently ;when 

reading this play wouldn’t find but the present and since that the basis of mental theater is the 

conflict ,that later is very noticeable in this play ; the character conflict with selfsame.   

Key terms: Mental theater, the escaper, the conflict, the character, the interlocution.  

résumé 

Cette recherche porte sur l'étude du théâtre mental dans la pièce "The Fugitive" afin de détecter les 

propriétés fonctionnelles mentales dans le jeu incarné par l'écrivain Tahar et a volé pour construire 

leur importance et les dimensions, et suivies dans mes recherches sur l'étude technique avec 

compter sur les mécanismes de description et l'analyse de manière à indiquer le contenu du Code et 

l'élucidation des symboles allusifs et la construction identifier technique, et à travers ces études 

viennent les résultats de la plus importante est que le personnel dans le drame personnel 

tragiquement désespérés vie des fugitifs rejette l'idée de la présence et écrivain excelle dans 

l'utilisation du temps, Parce que le théâtre malgré elle dans le passé, mais l'écrivain a pu cacher 

intelligemment de sorte que lorsque vous lisez ce théâtre ne voit pas seulement le présent, y compris 

l'essence des conflits du théâtre mental et ceci est ce qui est visible dans le théâtre qui est le conflit 

le personnage principal avec lui-même, et voir aussi la lutte des idées, ce qui est parce que l'auteur 

détient pensée socialiste Mots clés: théâtre mentale- fugitif- conflit- personnel- dialogue. 



 

 
 

 


