المســرحٌة

هٌكل
أسس بنائها

المسرحٌة

هً قصة تمثٌلٌة تعرض فكرة أو موضوعا أو موقفا من خالل حوار ٌدور بٌن شخصٌات مختلفة وعن طرٌق الصراع ٌتطور الموقف حتى ٌبلغ قمة التعقٌد وٌستمر إلى أن
ٌصل إلى انفراج ذلك التعقٌد وٌصل به إلى الحل المسرحً المطلوب  *.والمسرح مقترن بالتمثٌل والحركة فالقارئ ال ٌستطٌع أن ٌنفعل بالمسرحٌة إال إذا تخٌلها ممثلة فً فصول ومشاهد .
_ قد تقع المسرحٌة فً فصل واحد (ملك القطن) لٌوسف إدرٌس أو فً  3أو  5فصول (الصفقة) لتوفٌق الحكٌم بشرط وجود وحدة تربط أجزاءها وتجمع فصولها .وقد كانت المسرحٌة قدٌما مشروطة بوحدة الزمان بحٌث ال تستغرق أكثر من  42ساعة  ،ووحدة المكان بحٌث ال تقع فً أكثر من مكان  ،ووحدة الحدث بحٌث تدور فً فلك حدث رئٌسً واحد
أما الكاتب المسر حً الحدٌث فلم تعد تعنٌه وحدة الزمان والمكان بقدر ما تعنٌه الوحدة المسرحٌة من حٌث الدقة فً توزٌع االهتمام ومراعاة التوازن بٌن الفصول لتخضع لجاذبٌة النهاٌة .

العــــرض :
وعادة ما ٌأتً فً الفصل األول وفٌه ٌتم التعرٌف
بموضوع المسرحٌة والشخصٌات المهمة فٌها .

الفكـــــــرة
كل مسرحٌة ٌجب أن تنهض على
فكرة ٌحاول الكاتب أن ٌبرهن علٌها
باألحداث واألشخاص وقد تكون :
*اجتماعٌة ( :الست هدى) لشوقً .
* سٌاسٌة ( :وطنً عكا) لمحمود
تٌمور وفً جمٌع الحاالت ٌنبغً :
 -1أن ٌكون مضمون المسرحٌة
ناضجا بحٌث ٌحقق المتعة والفائدة
 -4أال تساق الفكرة مجردة مباشرة
بل ٌجب أن تتقدم فً إطار الحكاٌة
المسرحٌة .

محورٌة
بحجم الدور الذي تنهض به والتأثٌر
الذي تتركه فً األحداث مثل دور
(مبروكة) فً مسرحٌة الصفقة
لتوفٌق الحكٌم  ،وأكثر ما تكون فً
السلوك والعادات كالبخٌل والمرابً .

الحكــاٌة المســـرحٌة
هً جسد الفكرة المسرحٌة فلكل
مسرحٌة نوع من التقدم والنمو فً
أحداثها على أن تتركز هذه األحداث
على فكرة أو قضٌة ٌدور حولها
الصراع كفكرة البطولة التً ٌنعقد
حولها الصراع فً مسرحٌة (مٌالد
البطل) لتوفٌق الحكٌم  .وهذا
الصراع ال ٌظهر فً سرد األحداث
أو رواٌتها فحسب بل عن طرٌق
توزٌعها بٌن الشخصٌات والتدرج
بٌنها بحٌث ٌفضً السابق إلى
الالحق وٌترتب الالحق على السابق

ثانوٌـــة
ال ٌتعدى تأثٌرها مجرد المشاركة
فً تطوٌر الحدث ومعاونة
الشخصٌات المحورٌة مثل
شخصٌة الصراف وحالق الصحة
فً الصفقة لتوفٌق الحكٌم .

التعقــــٌد :
وٌقصد به الطرٌقة التً ٌتم بها تتابع األحداث فً
تسلسل طبٌعً من البداٌة إلى الوسط إلى النهاٌة .

الشخـــــصٌات
هً النماذج البشرٌة التً تقوم
بتنفٌذ األحداث وعلى السنتها ٌدور
حوار المسرحٌة الذي ٌكشف عن
طبٌعة الشخصٌة ونواٌاها .مثل
شخصٌة (كلٌوباترا) فً مسرحٌة
(كلٌوباترا) لشوقً  ،وشخصٌة
(العباسة) فً مسرحٌة عزٌز
أباظة  ،و(مهران) فً الفتى
مهران لعبد الرحمن الشرقاوي .

أنـواع الشخصٌات

متطــورة نامـــٌة
فً المسرحٌات االجتماعٌة
والوطنٌة والنفسٌة مثل :
شخصٌة (سعد) فً مسرحٌة
(اللحظة الحرجة) لٌوسف إدرٌس

ولكل شخصٌة جوانبها الشكلٌة كالطول والقصر واالجتماعٌة كالثراء والفقر والنفسٌة كالحب والبغض
والكاتب الجٌد هو من ٌرسم كل هذه الجوانب من خالل األحداث وتطورها والحوار وتدفقه .

عبدهللا
الرفاعى
عبدهللا

الحــــــــل :
الذي ٌتوج خاتمة المسرحٌة وٌكشف تلك
العقدة التً تتابعت خاللها األحداث

الصــــراع
لو اكتفى الكاتب المسرحً بتقدٌم
الشخصٌات دون وضعها فً موقف
ٌجلو ما بٌنها من صراع ال ٌكون
كتب مسرحٌة حقٌقٌة  ،لكن قٌمة
المسرحٌة فً اجتماع شخصٌاتها
إزاء قضٌة أو فكرة فٌما بٌنها
صراع حول هذه القضٌة وتتخذ
منها مواقف متفقة أو مختلفة
تمضً فً النهاٌة إلى غلبة وجهة
نظر هذه الشخصٌة أو تلك وهو ما
ٌسمى (الصراع المسرحً)  ،وقد
ٌكون اجتماعٌا أو خلقٌا أو ذهنٌا
مثال( :أهل الكهف) لتوفٌق الحكٌم
حٌث ٌدور الصراع فٌها بٌن
اإلنسان والزمان مما ٌؤدي إلى
عودة أهل الكهف من حٌث أتوا ،
مؤمنٌن بأن منطق الزمان أقوى
من طاقة اإلنسان .

الحــوار واألسلــــوب
الحكاٌة تستلزم الشخصٌات
والشخصٌات تتشابك مع بعضها فً
أشكال الصراع والصراع ٌشف عن
الفكرة الكلٌة وقالب الفكرة هو اللغة
واللغة تتجلى فً الحوار واألسلوب .
والحوار المسرحً ٌتوزع على ألسنة
الشخصٌات فً المواقف المختلفة ،
وتسمى العبارة التً تنطقها
الشخصٌة (بالجملة المسرحٌة) وهً
تختلف طوال وقصرا باختالف
المواقف  ،وتتفاوت فصاحتها طبقا
لمستوى الشخصٌة وطبٌعة الفكرة ،
والحوار هو المظهر الحسً
للمسرحٌة والصراع هو قوامها
المعنوي  ،وهما العنصران اللذان
ٌمٌزان فن المسرحٌة .
المسرحٌة والتراث

لم ٌعرف تراثنا العربً القدٌم المسرحٌة اعتمادا على الشعر الغنائً والخطب
والرسائل وألن حٌاة الترحال عند العرب األقدمٌن لم تكن لتتوافق مع االستقرار
الذي ٌحتاجه المسرح وفً اإلسالم وجدوا أن التوحٌد ال ٌتناسب مع الطابع الوثنً
الذي وجد فً المسرح اإلغرٌقً الذي لم ٌكن ٌتحرج من تصوٌر الصراع بٌن اآللهة

