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 النظري اإلطار: أولا 
  لغةا  السرد

 السرد اصطالحاا 

Narrative

Narratology
تبحث فً مكونات البنٌة السردٌة للخطاب من راٍو 

ولما كانت بنٌة الخطاب السردي نسٌجاا قوامه تفاعل تلك المكونات، ومروي ومروي له

ٌُعنى بمظاهر الخطاب السردي أسلوباا وبناءا  أمكن التؤكٌد أن السردٌة هً: العلم الذي 
ودللةا 

 السرد فً المسرح
   

 

   

 راعشألاو تاٌاورلا :لثم ةا ٌمارد تسٌلو ةا ٌدرس تاودأ لمعتسٌ حرسم

 رود ىلع حرسملا اذه دمتعٌو .ةٌمارد سسأ ىلع ةا ٌنبم نوكت ل ةفلتخم ىرخأ صوصنو
دراسلا

من 
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أبرز المصادر التً استقى منها المسرح  مادته

ةا تكمن فً تعرٌف القارئ أو الُمشاهد بما كان ٌجري قبل بداٌة ٌلبً ضرورةا درامٌ

المسرحٌة، ولذلك كانت المقّدمة فً المسرحٌات الكالسٌكٌة تحتوي دائماا على سرد ٌؤتً 
هما تجهل ما تعرفه الشخصٌة ضمن مونولوج، أو ضمن حوار بٌن شخصٌتٌن احدا

األخرى وتروٌه لها. وقد ارتبط السرد عادةا بالشخصٌة الثانوٌة )الرسول أو كاتم 
األسرار

 

خضع استخدامه لشروط محددة 

نسً األب دوبٌنٌاك فً القرن السابع عشر، حٌث عد أن مثل تلك التً وضعها الناقد الفر
السرد ٌمكن أن ٌكون طوٌالا فً المقدمة وقصٌراا خالل مجرى الحبكة وفً الخاتمة، وأنه 

ٌجب أن ٌكون مبّرراا لكً ل ٌكسر منطقٌة الحدث

 وقد

اته عناصر التغ برٌختاستفاد  ٌّ ٌُدخل على مسرح رٌب، التً تشّكل من القالب السردي ل
ر اإلٌهام قطعاا  تإدي إلى تفكٌك المضمون عبر شكل و ...فً استمرارٌة الحدث، وُتكسِّ

 أغنٌة أو توّجه إلى الجمهور أو معلومة مكتوبة على لفتات
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أن المنعطف السردي، كخٌار ما بعد درامً، أمسى رهاناا مغرٌاا 

الٌوم، بما ٌشرعه من تخصٌب للفرجة، من منظور الباحثٌن والمسرحٌٌن فً المسرح 
وتوسٌع أفقها بؤسئلة متصلة بشعرٌة السرد وهً تواكب على امتداد عقود المنجز 

السردي، سواء فً الغرب أو عندنا

 السرد فً المسرح العربً

على المصالحة مع الوجدان  مشرعاا  استشرف الصدٌقً أفقاا 

الفرجوي المغربً من خالل التركٌز على مسرحة نصوص حكائٌة، وشعرٌة تراثٌة مإطرة 
ات فرجوٌة وبإرة لتعاٌش ثقاف، فً بنٌة الحلقة بوصفها وعاء لـ'قصصٌة معممة'

مختلفة
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 التطبٌقٌة القراءة: ثانٌاا 

 سؤموت فً المنفى  -1

:

 ٌمسٌكم بالخٌر وٌمسً الخٌر فٌكم، ألنه اإلنسان بٌحلى باألٌام "هللا

وأحلى البنً آدمٌن هم الناس، و  ،اإلنسان، واحلى الناس هم البنً آدمٌنبواألٌام بتحلى 
"مساء الخٌر ع البنً آدمٌن
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 البٌت هذا

 ٌقبع الذي البٌت درج هذا لنغنً، مساء كل نجلس كنا هنا نلعب، كنا هنا فٌه، شتع الذي
 ٌتحدى طفالا  كنت حٌن ونزولا  صعوداا  أعدها كنت درجة، وعشرون ثالث األول، الدور فً

 القسمة ٌقبل ل وعشرٌن الثالثة عددها كان ثالثة، كل ثم معاا  درجتٌن كل بصعود نفسه
 ،1661 عام حزٌران من الخامس فً الدرج هبطت مرة آخر ثالثة، على ول اثنٌن على
جدٌد من أصعدها عاماا  وأربعٌن أربع بعد أنا وها عمري، من عشرة الثانٌة فً كنت

 كان هل الفرٌد، البعٌد الوحٌد النشٌد أٌها "صابر 

لدار باحة ا فً أغرابه تزوج كنت الذي الحمام هو أم وعدك، العشب كان هل ظلك؟ الشجر
 ماذا وحٌداا، تكون حٌن والغناء الدندنة عن ٌكف ٌكن لم الذي أنت صابر له؛ تغنً وأنت
 لنارك؟... صابر وقوداا  تصبح أن قبل الجافة األعشاب األرض بمشط تجر وأنت تغنً كنت
 ألننً إلٌها، ٌوماا  رفاتك ساحمل بؤننً أعدك أن وأخاف فلسطٌن، إلى العودة تستطع لم

 المنفى" فً سؤموت مثلك عنها، بعٌداا  أموت سوف مثلك

 نقابة من واحد   نعًٍ  إعالن موتً نبؤ وٌحمل المنفى، فً "سؤموت 

 على أألصدقاء ضعوسٌ العزاء، مكان لتحدٌد عائلتً من واآلخر العضوٌة، بحكم الفنانٌن
 من الفٌدٌو مقاطع بعض ٌتبادلون صفحاتهم، رأس على الوداع عبارات بوك الفٌس

. ..."مسرحٌاتً

 صفٌر فً الرأس -2

 ولم الصهٌونً الحتالل أقارع وأنا عاماا  ثمانون

 طاهرة مولي ٌا إجزا بٌت إجزا، بٌت فً المستوطنٌن غلٌل ٌشفً سوف الموت ٌقهرنً،
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  آخر مساخر عٌد سٌكون للمستوطنٌن، عٌداا  ٌكون سوف رب ٌا موتً القدس... كما
 لاسرائٌ أما األرض، دود ٌؤكله ماتو غّرٌب صبري هٌاتو" منً ٌسخرون و فٌه، ٌرقصون

 مش فؤنا أنت قبلت إن بهالحكً؟ أتقبل روش باقٌة. رباه جٌفعات ومستمعرة باقٌة
"قبالن... بدك تزعل منً ازعل

 بال ولربما مرة، مئة ٌوم كل سٌقتلوننً لطلقاتهم، هدفاا  رأسً سٌجعلون المستوطنون

"..سمٌر ولدي عروس مع السافل ذلك فعل كما أحدهم رأسً ىعل

 وا"سجنتسلقه"  حتى أو عنه القفز استطعنا لما قروداا  كنا "لو

 صار وكرامتنا. وجودنا وعنوان وأمنا، أبانا صار فٌه، نكون أن أخترنا ونحن البٌت،
 متهدماا" األرض على سٌركع كان فبدوننا أعمدته، وصرنا عنواننا
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 الحبٌب المجهول :األبواب -3
(، فً 2تجري أحداث هذا النص، المكون من ثالث شخصٌات أٌضاا )هو، هً، هً 

مختلفة لكنها متشابهة،  هاأبواب، مداخلال ةمتعدد ،أشبه بالمتاهةصالة قصر تبدو 
ساعة ، ومزهرٌةو ،هزاز كرسًو ،مرآةتحتوى على أرٌكة من القطٌفة، والمقاسات، 

بضع وأصٌص زهور، ومشغل اسطوانات موسٌقٌة، وحائط ل تعمل، تشٌر إلى التاسعة، 
، إضافةا إلى قطع مشجب مالبس علٌه شال نسويوس، إوزجاجة نبٌذ أبٌض وكوشموع، 

اث أخرى. الرجل )هو(، رغم كونه متزوجاا، ٌنتظر وحده قدوم امرأة )هً(، وقد هٌؤ لها أث
جواا رومانسٌاا، لكنها تؤخرت عن الموعد فؤخذ ٌستحثها، من خالل هاتفه النقال، على 
اإلسراع بالمجًء. وبٌنما ٌتحدث معها نقع على أول مقطع سردي فً النص ٌتخلل 

ٌقول فٌه "حدٌثه، وهو ذو منحى استباقً، 

بدو هذا المقطع، ٌ.(26)

أول وهلة، كؤنه صادر عن شخصٌة عاشق حالم، ذو نزعة إنسانٌة، لكننا ما إن نمضً فً 
قراءة النص حتى نكتشف أنه أّفاك، زٌر نساء، لدٌه عالقات جسدٌة مع مجموعة من 

 النساء، وٌخفً فً بطانته روحاا شرٌرةا.
فسه، وٌمضً فً حوار ذي فً المقاطع التالٌة لحدٌثه مع المرأة ٌنفرد الرجل مع ن

طابع مونولوجً ٌتخلله سرد استرجاعً ٌروي فٌه لقاءه صدفةا بتلك المرأة فً نفس 
"الٌوم على سلم المإسسة نازلا وهً تصعد 

 .
وحٌنما تباغته المرأة بالدخول إلى قصره، وهو معصوب  .(30)

ة العتراف، كل منهما ٌبوح لآلخر بعالقاته الجسدٌة مع آخرٌن، العٌنٌٌن، تبدأ لعب
الطرق، لكن على  بؤقصر تتم والخٌانة طوٌلة، طرٌق وتسوٌغ خٌانته بذرٌعة أن الحب

نحوي سري حفاظاا على مشاعر الزوجة أو الزوج، وتجنب خراب البٌت! وٌتحول البوح 
حٌث ٌتناوبان فً حوارهما  السردي إلى ما ٌمكن وصفه بـ "سرد استرجاعً ثنائً"،

الحكً عن وقائع ماضٌة فً حٌاتهما الزوجٌة، هً تحكً عن عالقتها بزوجها، وهو 
 ٌحكً عن عالقته بزوجته كما فً المقطع الطوٌل اآلتً:

 قال لً نعم ل أشتهٌك ألنً أحس أن بئرك جافة. هً: فعل العكس،"
 هو: هً قالت لً ٌبدو أن بئرك جافة.

 بٌب مختص سبق أن فحصه فكانت النتٌجة فحولة استثنائٌة.هً: أخذنً إلى ط
 هو: ذهبت وحدها، الفحوصات قالت بؤنها مخصبة.

 هً: قرر الطبٌب فحصً لٌضمن أن الطرفٌن مستعدان، خجلت.
 هو: و أنا كذلك، لكن قلت إذا كانت السعادة قادمة فلٌكن.

 هً: كنت أفضل أن ٌحبنً أكثر إن كنت عاقراا.
 زوجِك ألننً أرٌد أطفالا بل ألننً أحبك.هو: أنا لم أت

 هً: أنا أرٌد، هكذا قال.
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..هو: هكذا قالت.

تتالشى الشموع تحت غمرة ضوء المكان، وعبق 

"...وٌصبح النبٌذ أشبه بخدٌعة المنوم، أعود إلى البٌت الزهور ٌقتله الملل،

 الذي ( الشال2)هً  تؤخذ

 القصٌر الشفاف الثوب ذات فٌبدو معطفها تخلع للمشجب، تعٌده عٌنٌه، به ٌعصب كان
 األسطوانة، تشغل الضوء، تشعل فٌنتثر، شعرها تفك ،"هً" ترتدٌه كانت الذي الفضفاض

 المكان الرٌبة، ٌتفقد بعض فٌها بنظرة ٌتابعها هو .راقصة بحركة أخرى إلى غرفة تمضً
إلى  ٌنظر ٌغطٌها، الذي الباب ٌفتح المرآة، صوب ٌتجه األولى، المرأة أثر عن ٌبحث كؤنه

 وٌخرج ٌرتدٌه المشجب، عن المعطف ٌتناول بسرعة، وجهه ٌشٌح ثم المرآة فً وجهه
 تلك حركته اءأثن خروجها، أو دخولها فً هً تستعمله ولم منه ٌدخل لم باب من مسرعاا 
 كئٌباا من ٌطل وجهه مجدداا، باإلظالم ٌبدأ المكان األبواب، ٌخرج. بعض مواضع ٌغٌر

 فوضوي، بشكل العالً الكعب ذا حذاءها تخلع الراقصة، بحركتها هً تظهر المرآة،
 وتنتعل السطوانات، مشغل قرب العالً الكعب انتعال طول من المتعبتٌن قدمٌها وتتحس
34)"داا...ج الخفٌف النعل
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 الجنرال إذ ٌعود فجؤةا  -4

 أٌها األغبٌاء لست عائداا 

أقطف فٌها رأَس أبً األعناق الذي حان قطافه  لقلعتً..أنا ماٍض إلى معركة جدٌدة
ترهب  ورإوساا أعلقها نٌاشٌن على صدري، وأرسمها على راٌاتً المخضبة بالدماء،

فإن أمه تكون قد دعت علٌه، وأنا  ىعدوي وكل من تسول له نفسه أن ٌتحدى أو أن ٌتعد
فلترابط كل الكتائب والفٌالق من كل ... تستجابمن ٌفتح باب السماء لدعوتها كً 

كل الجند والحرس الشخصً عند حدود المدٌنة بانتظار األوامر الشدٌدة السرٌة،  األسلحة،
 تلفعوا بالكتمان وبالظلمة وبالصمت وأذهبوا

، الناس ل تحب الجعجعة، الشعب ٌكدح لقد قتلتم الدولة جعجعةا 

متعب، لكنه فً  طوال النهار، ٌمخر عباب التعب ٌطوع الفولذ وٌهزم الصخر، قاٍس عنٌد،
ر تلَو النصِر سؤهدٌه النص، المساء ٌكون كالطفل الودٌع، ٌرٌد هدٌة من أبٌه، وأنا أبوه

 .لٌستعٌن بالفخر على شظف الحٌاة، ولٌحلم بغٍد فٌه هداٌا أكبر وأعظم

فٌغدو المكان  ،لعجوز هً مدبرة المنزل تسحب ستارة ظلوٌظهر  ٌختفً ظل الجنرال،
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صاحب  ظالل عدٌدة تروح وتجًء، ردهات و ممرات وزواٌا، قصر الجنرال من الداخل،
العباءة، ظل زوجة الجنرال ٌعبر مرة مسرعاا، وفجؤة ٌتوقف، تتلفت حولها ثم تهم بقوة، 

 كثٌراا، تدفعه برقة فٌفترقان،ٌلتقٌها وٌكاد ٌرتطم بها ظل القائد، ٌهمسان و ٌدنوا منها 
 ظالل لفتاة هً الخادمة تظهر مسرعة، تعود ساحبة كٌساا كبٌراا ثقٌالا كما لو أن فٌه جثة،

)إبن الجنرال(على كرسً متحرك وٌسحب الكٌس خلف كرسٌه،  ٌهب لمساعدتها شاب
ت ٌظهر ظل مدبرة المنزل وهً تمسح األرض فً إثره ثم تعود وهً تطارد بمنشة الحشرا

ثم تسحب الستارة فٌغدو المنظر خارج القصر من ناحٌة  ،مجموعة من قصار القامة
..خلفٌة.

لمدٌنة كلها فً ا إن أمرت بإطفاء األنوار

 ونآدم ٌكره ًنبكل  فسٌدب الرعب فً قلوب الجمٌع، الفقراء واألغنٌاء على حد سواء،
عنه  واالنور، بحث همفٌها، لذا كان أول اكتشافات ونٌنته ممنها، ألنه إاجا مألنه العتمة،
 عنه فً الشمس والقمر والنار والنجوم. واالنور، بحث مه فً النار، وكان أول آلهتهوفوجد

نا البصٌر، وفرٌستً اللٌلة عمٌاء، فرائسً عمٌاء، أً العتمة ٌتساوى األعمى والبصٌر، ف
إلى أننً ل اسمع، إلى أننً ل أدرك، الطمؤنٌنة لبالهتً  أعمتها الطمؤنٌنة إلى أننً ل أرى،

لحبً وقلبً الذي ٌدفعنً للتسامح، الطمانٌنة عمى، القلق ٌفتح فً الرأِس ألف عٌن، 
 ، والشك مئة عٌن.الحقٌقة عٌن

 ،وأطفؤوا األنوار بؤٌدٌهم وتسربلوا فً الغفلة، ،اآلن وقد سبحوا فً بحر الطمؤنٌنة
المباَغَتُة سحر الزمن  وظنوا أن العتمة لٌست لها أعٌن حانت لحظة العودة المباِغتة،

فالشهقة سٌان، والدمعة فً  ،ٌشهق، فرحاا أو مصعوقاا  ءحٍد بؤي شًأوشهقته، باغت أي 
رح والحزن سٌان، جرح الشهقة ل ٌعرف سره إل اثنٌن، وملح الدمعة ٌختلف بٌن الف

 الفرح والحزن، دمع الحزن مالح  ومر.
من تعٍب وعواء روٍح مثل ذئب البراري الجرٌح، ضقت بالمعارِك، ضقت  لقد عدتُ 

باألمجاد التً ل تلزمنً إل من أجل غٌري، كافٌة بعض األمجاد التً حققت كً أكون 
، كً ٌظل شعبً معجباا بً ظٌماا، لكننً بحاجة إلى أمجاد جدٌدة دوماا كً أظل عظٌماا،ع

كً أظل فً عٌنً طفلً عظٌماا، كً ٌظل طفالا مهما كبر ألننً مستمر فً حصادي للمجد 
رٌد لخٌلً أن تمشً على مهٍل، أأرٌد لمركبتً أن تتوقف قلٌالا،  .تعبت ومللت تلَو المجد.

"ولكنهم لم ٌحسبوا حساب عودتً فجؤةا  اا ل تعباا واستنفاراا..أن تصهل فرحاا شبق

طلقة واحدة تكفً -5

(Metaplay)

 ،هذه نهاٌة المسرحٌة، آثرت أن أستمتع بالتحٌة ومنكم جمٌعاا قبل أن ٌنسحب بعضكم ملالا 
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وبعضكم اآلخر احتجاجاا، وبعضكم اآلخر بسبب طول المسرحٌة

مع ازدٌاد  فضاءٌظهر الممثل من زاوٌة فً ال

، (love's dreem-Leszt - م حبحل -)لٌسٌزت الضوء. تتسرب موسٌقى بٌانو بٌانو

إلى جانب منضدة  فضاءنحو المقعد الذي ٌتوسط الالممثل ٌتجه . توحً بالهدوء والسكٌنة
تمؤل الفضاء  حركةا  ٌشّكلونمن الممثلٌن  عدد .مسقط ضوٍء شاحب تحتخشبٌة عتٌقة 

انوا ك وفً لحظة كما لو ،بتكوٌنات توحً بالرومانسٌة والحب العنٌف والشتباك الحٌاتً
ثم ٌرقصون  ،ثم ٌفترقون ،كؤنهم ٌتظاهرون نبحراا وموجه ٌعصف برأس الممثل، ثم ٌبدو

...معها الممثل بانسجام معهاٌتماٌل  رقصةا 

 المقعد مجدداا، الممثل علىٌقبع 

، وٌرتمً مٌتاا على المنضدة، تتدلى ذراعه التً تحمل ٌضع المسدس فً فمه وٌطلق طلقةا 
ٌخف الضوء شٌئاا فشٌئاا حتى العتمة . فٌسقط المسدس ،ثم ترتخً قبضته ،المسدس

ٌُفتح الستار لٌظهر  .بمصاحبة موسٌقى البٌانو التً تتصاعد وٌسدل الستار بعد لحظات 
لممثل ومجموعة الممثلٌن المشاركٌن فً المسرحٌة لتحٌة الجمهور تحٌة مبتكرة و ا

...حٌوٌة

 الثقافة، وزٌر المسرح، موجودون؟ مدٌر األمن رجال هل

 الكل الزمالء؟ المخبرون؟ والرفٌقات؟ والرفاق والصدٌقات أألصدقاء الصحافة، مراسلو
(44)"موجودون

لن أتردد فً إطالق 

النار، هً طلقة واحدة، وأعرف أٌن أصوبها، طلقة تختصر الحٌاة، وتقسمها على صفر 
ل ٌساوي اآلن شٌئاا، لكن الموت  موتاا، ل ٌساوي شٌئاا، لرجل لٌكون الحاصل صفراا،
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سٌحوله إلى قٌمة ل نهائٌة

ٌا ... ة القاتل البارد األعصابٌا لجرأ"

للمجرم ٌتدثر بالناس إذ ٌجلس بٌنهم، ٌمسح بحضورهم ما ٌمكن أن ٌكون قد علق على 
كفٌه من شظاٌا الروح التً أزهق، وٌنفض من على عٌنٌه منظر الضحٌة إذ تتوسل الحٌاة 

..."لحظة الموت

ًّ هكذا ٌا " ل تنظروا إل

ً، فلسوف أرٌح روحً من عذاب لم أختره ولم أصنعه ولم أعرف كٌف أنهٌه، أصدقائ
وحتى تلك التً فً  ،فً المشهد كلكم تعلمون بشكل أو بآخر اآلن أن التفاصٌل التً رأٌتم

سردتها له بالتفصٌل، كان  لٌست من نسج الخٌال، الكاتب لم ٌتخٌلها، ،مسرحٌات سابقة
 .(41)"علٌه أن ٌكتب فقط ما أبوح به

كتبت هذا األمر من خٌالً لقلت  توقف عن الكتابة فجؤة وقال لً: أف!! ما هذا الضنى؟ لو

لنفسً خفف ول تبالغ حتى ل ٌتهمك الجمهور بؤنك ملت إلى مٌلودرامٌة تبتز مشاعر 
النظارة

ثالثون عاماا ٌا سٌرجً وأنت تنفخ بوق الحب و الحرٌة والثورة لتؤتً 

جاءت وما ترٌدنا إل عبٌداا لها، السلطة هً السلطة، والموت سلطة،  الثورة باسم الشعب،
راعً التً هللت للثورة والحب فلتقطعذ هوهذ
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موسكو تقفل أبواب البرد على جثمان 

مثل عاهرة عجوز أرادت أن تستعٌد  تغٌرت .الذي ٌحمً الروح ءروحً. كانت الدف
على الذٌن رصعوا جبهة السماء بالنجمة  ،فانقلبت على كل أحبتها ورفاقها القدامى ،الصبا

لمن . ومافٌات تطارد الحالمٌن وصناع الحٌاة بالموت الحمراء. برستروٌكا وغالسنوست
 ،كانت أساطٌر؟ لمن ستبقى ومن ٌقرأ، عن العمال عن المعملِ ، كتبنا عن المستقبلِ 

والحلم سراب فلتذهبً ٌا كل األحالم الندٌة بالشتراكٌة أدراج الخراب. العمر ٌباب

 خاتمة
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Abstract 
Features of Narration in Ghanam Ghanam’s plays “Selected Models” 

By Sabha Ahmad Alkam 

And Hana Omar Khalil 

This research aims at detecting features of narration in five drama 

texts by the Jordanian theatre author Ghanam Ghanam namely:  I Shall Die 

in Exile, Whistling in the Head, the Doors, The Anonymous Lover, and The 

General as he Suddenly Returns, as well as One Bullet is Insufficient. The 

paper, prior exploring the features, required the introduction of a theoretical 

framework over the indication of narration linguistically and as a 

terminology. It also focused on the presence of narration in ancient theatre 

in Oriental civilizations such as the Indian and Chinese, and Western such 

as the Greek and Roman, where it contributed to the formation of the 

theatrical experience. Subsequently it also did for the Renaissance Age, the 

Contemporary Western Theatre as well as the Post Drama Theatre. The 

Arab Theatre, on the other hand, inspired the ancient traditions of narration 

through the experiments of a number of Arab theatrical figures. The paper 

relies on a number of dramatic transcripts which are displayed and had a 

striking audience, which reassures that behind a good show lies a good 

script which requires researchers to look into and contemplate and thus 

would lead to elevate the Drama script and promote the trend of Authorship 

and publication. 

Keywords: Narrative Theatre, I shall Die in Exile, Whistling in the 

Head, The Doors, The General as he returns, One Bullet is insufficient. 
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