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المونودراما في المسرح األردني
جيم«،  الممثلة  دفن  »ليلة  مسرحيتي:  في  قراءة 

و»البحث عن عزيزة سليمان« 

Monodrama in Jordanian Theatre
 A  Reading in Two Plays : The Night of Burying
Actress  Jim,  and Searching for Aziza Sulaiman

نوع  من  أردنيتين  مسرحيتين  في  تطبيقية  نقدية  قراءة  تقديم  البحث  هذا  يهدف 

المونودراما، هما:«ليلة دفن الممثلة جيم«، للكاتب المسرحي جمال أبو حمدان، 

الفراية،  عاطف  الراحل  المسرحي  والكاتب  للشاعر  سليمان«  عزيزة  عن  و«البحث 

عبر تحليلهما فنيًا ودالليًا. وقد استدعى البحث قبل القراءة التطبيقية، تقديم إطار 

ُوضعت  التي  المتعددة  التعريفات  حيث:  من  »الـمونودراما«  مفهوم  حول  نظري 

للمونودراما،  األساسية  والمالمح  المسرح،  في  المونودراما  وجذور  للمونودراما، 

خاصًة.  واألردني  عامًة،  والعربي  الغربي  المسرح  في  المونودراما  وإرهاصات 

الفنية:  المونودراما  تقنيات  أهم  إبراز  التطبيقية  القراءة  خالل  من  البحث  ويحاول 

السمعية والبصرية التي تتضافر فيها الحكايات الداخلية الخاصة بالحكايات الخارجية 

العامة باالستذكار واالستحضار مرة، واالستنطاق والمناجاة والحلم مرة أخرى بعيدًا 

عن النسقية الزمنية، قريبًا من اللحظات النفسية المتفلتة من أسر تراتبية التاريخ.
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This paper aims at introducing a critical reading of two Jordanian plays that belong to the monodrama genre: They 
are The Night of Burying Actress  Jim   by Jamal Abu Hamdan, and  Searching for Aziza Sulaiman by the late poet 
and drama author Atif Faraya. The analysis emphasizes the technical  and semantic aspects of the two plays.
The paper starts with pointing out the theoretical framework of the concept of “monodrama. This 
theoretical framework includes multi definitions of  the concept of “monodrama,” its roots  in 
theatre, its essential characteristics, and the  harbingers it yields within the context of monodrama 
in the western theatre, the Arab theatre in general, and the Jordanian theatre in particular.

Through an applied reading, this paper attempts  to highlight the most significant techniques of 
monodrama, including audio and visual in which private and inner stories are combined with general 
and external stories through memory, invocation, interrogation, monologues, or dreaming, away from 
the systemic time and close to the psychological moments that are not limited to chronological history.   

Keywords: Monodrama , Jordanian  theatre , the Night of Burring Jim , Searching  for   Aziza Sulaiman , Jamal Abu Hamdan , Atif Faraya.

اأوًل: الإطار النظري
تعريف املونودراما

م�رسحية  هي  لها  تعريف  اأب�سط  يف  املونودراما 
ما  وغالبًا  واحدة،  ممثلة  اأو  واحد،  ممثل  يوؤديها 
امل�سطلح  واأ�سل  واحدة.  �سخ�سية  على  حتتوي 
 »Mono »مونو  كلمتني:  من  يتكون  اإغريقي 
وتعنـي   »Drama و»دراما   »واحد«،  وتعني 
»فعل«)1(. لكنها، �ساأنها �ساأن اأي م�سطلح اأو مفهوم 
ويحاول  ومعجميًا.  نقديًا  تعريفاتها  تعددت  اأدبي، 
منها: بع�ض  على  الوقوف  ياأتي،  فيما  البحث، 
ليوؤديها  م  مَّ ُت�سَ اأو  م�رسحية  ُتكتب  -  املونودراما  
كراب  »�رسيط  م�رسحية  مثل  واحد،  �سخ�ض 
بيكيت  ل�سموئيل  ال�سعيدة«  و«الأيام  الأخري«، 

  .)Samuel Beckett()2(
-  قطعة درامية ملوؤد واحد اأو ممثل واحد)3( .

واحد  ممثل  يقدمها  ق�سرية  م�رسحية  مقطوعة   -
تع�سده جمموعة �سامتة اأو كور�ض)4(. 

-   م�رسحية يقوم بتمثيلها ممثل واحد يكون الوحيد 
وقد  امل�رسح،  خ�سبة  على  الكالم  حق  له  الذى 
ي�ستعني الن�ض املونودرامي فى بع�ض الأحيان بعدد 
طول  �سامتني  يظلوا  اأن  عليهم  لكن  املمثلني،  من 

العر�ض واإل انتفت �سفة »املونو« عن الدراما )5(. 

-     امل�رسحية التي تطرح �سوتًا دراميًا واحدًا، وتعتمد 
م�ستوحدة  اأو  وحيدة  درامية  �سخ�سية  بنائها  يف 
تعاين اأزمة اأو عزلة اأو اغرتابًا نف�سيًا واجتماعيًا يفرُز 
باجلمهور  ال�سخ�سية  تلك  وتنفرد  داخليًا،  �رساعًا 
وحيدًة اأو م�ستوحدًة تعاين اأزمة اأو عزلة اأو اغرتابًا 
نف�سيًا واجتماعيًا يفرز �رساعًا داخليًا، وتنفرد تلك 
ال�سخ�سية باجلمهور ومب�ساحة الفعل الدرامي ب�سكٍل 
اأو ت�رسد جتربتها الدرامية وفقًا ملنظور  طاغ؛ لتبوح 
اأوتوقراطي يعك�ض اأحادية ال�سوت املونودرامــي)6 (. 
اجلانبية  واملناجاة  املونولوج  من  درامية  تركيبة    -
على  بنيتها  تاأ�س�ست  ق�سرية  م�رسحية  هيئة  على 
�سور مت�سظية ل�رساع نف�سي يدور بداخل �سخ�سية 
درامية  اأ�سوات  وهى  الأ�سوات.  متعددة  واحدة، 
م�ستدعاة اأو م�ستعادة من موقف اأو مواقف ما�سية من 
نف�سها، حممولة على  املونودرامية  ال�سخ�سية  حياة 
�سوت واحد هو �سوت تلك ال�سخ�سيـة نف�سهــا) 7(. 
فى  ويعتمد  ميثل  الذى  الواحد  الفرد  املمثل  فن    -
يتحول  الأحيان  بع�ض  وفى  فردي،  اأداء  متثيله على 
اإل  اجلماعي،  الأداء  ي�سبه  ما  اإىل  ظاهرياـ  الأداء- 
اأنهم جميعا ل يتكلمون، وينفرد فقط املمثل وحده 

مبهمة الأداء)8(. 
واجهت  م�رسحي،  ك�سكل  املونودراما،  لكن 
اعرتا�سًا اأو رف�سًا من بع�ض الدار�سني والنقاد، ويف 
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تيغيم  فان  بول  الفرن�سي  الناقد  يذهب  ال�سدد  هذا 
)Paul van Tigaim( اإىل اأن املونودراما ل حتتوي 
باأهوائه  ميلوؤها  اإل على �سخ�سية واحدة، على بطل 
)املونولوج(  املناجاة  تطغى  وفيها  ببالغته،  ويحييها 
لروح  معار�سة  منها  اأ�سد  �سيء  ل  و  احلوار،  على 
الفن امل�رسحي احلقيقية)9(. ويجزم املخرج الفرن�سي 
»باأنها   )Jean-Louis Barrow( بارو  لوي  جان 
اأبينا فنًا دراميًا ناق�سًا حيث تفتقد  اأم  �ستبقى �سئنا 
واأبدًا  دائمًا  وتنح�رس  احلي،  احلدث  لعن�رس  وب�سدة 
العاملني  معظم  حماولة  رغم  ال�رسدية  اأ�سكالها  يف 
فيها ا�ستخدام العنا�رس امل�ساعدة«)10(. ويرى املخرج 
الإجنليزي ال�سهري بيرت بروك )Peter Brock( »اأن 
ووهجه  األقه  من  الكثري  امل�رسح  تفقد  املونودراما 
اخلا�ض؛ لأنها تعتمد املمثل الواحد الذي ينبني عليه 
اأول وممثل ثاٍن  باأكمله، فال تفاعل بني ممثل  العر�ض 
�سمن ثنائية الأخذ والرد، التي توؤ�س�ض لفعل درامي 
الدار�سني  بع�ض  ويذهب  اخل�سبة«)11(.  على  حقيقي 
ما  اأجمل  الهروب من  املونودراما »نوع من  اأن  اإىل 
ميز العملية امل�رسحية منذ الن�ساأة، اأي اجلماعية« )12(. 

العرتا�ض  من  »املونودراما«  م�سطلح  ي�سلم  مل 
 Valerie( كازانوف  فالريي  فهذا  اأي�سًا، 
املمثل  لرابطة  الفخري  الرئي�ض   ،)Kasanov
باأن  »اأوؤمن  له  حما�رسة  يف  يقول  الدولية،  الواحد 
»م�رسح املونودراما« م�سمى غري دقيق، واإمنا امل�سمى 
ال�سحيح واملنت�رس يف اأوروبا هو امل�رسح الأحادي، 
من  العديد  ي�سم  الأحادي  وامل�رسح  اأ�سمل،  لأنه 
واملونودراما،  والغنائي  الباليه  م�رسح  مثل  امل�سارح 
)13(. ويتفق كازونوف مع  الكوميدية«  الرتاجيديا  اأو 
اأ�سهر م�رسحي مغربي تخ�س�ض يف تقدمي عرو�ض 
�سبعينيات  منت�سف  منذ  مونودرامية،  م�رسحية 
اأطلق  الذي  الزروايل،  املا�سي، هو عبد احلق  القرن 
الفردي«. »امل�رسح  م�سطلح  العرو�ض  تلك  على 

جذور املوندراما
واملمثل  ال�ساعر  اإىل  املونودراما  جذور  تعود 
م(،  ق.   534(  )Thespis( ثي�سب�ض  الأغريقي 

 )Dionysus( ديوني�سو�ض  طقو�ض  اأخرج  الذي 
املعبد  من   )Dithorambos( »الديثورامبو�ض« 
اإىل ال�سارع، واأوجد �سخ�سية حتاور اجلوقة، وتروي 
اأحداثًا م�ستمدًة من املالحم والأ�ساطري تتناول حياة  
ممثاًل  وكان  الآلهة.  مع  و�رساعهم  والأبطال،  امللوك 
اليونانية  واملدن  القرى  بني  عربته  يف  ينتقل  جواًل 
كان  الذي  العر�ض  احتياجات  جميع  حاماًل  فيها 
 .)14( والحتفالت  والأ�سواق  التجمعات  يف  يقدم 
احلوار  م�ساحة  يطور  اأن  يف  ثي�سب�ض  جنح  وهكذا 
واأدخل  اجلوقة،  رئي�ض  على  يقت�رس  كان  اأن  بعد 
تلك  اأو  ال�سخ�سية  هذه  دور  لياأخذ  الأول  املمثل 
في�رسد  احلوار،  اأو  الفردي  احلديث  طريق  عن 
له هو، وقد  ما حدث  بنف�سه  وميثل  الق�سة،  اأحداث 
لآخرين. وقعت  اأحداث  جمرد  قبل  من  الأمر  كان 

التمثيل  بفن  الفراعنة  معرفة  اإىل  ي�سري  من  ثمة 
بكري  اأمني  م�رسحيات  مقدمة  يف  يرد  كما  الفردي، 
اآمون«  عنخ  »توت  امللك  اأيام  »من  املونودرامية: 
ُكًهان  كبري  قام  عندما  الفن  هذا  امل�رسيون  عرف 
الفالحني  �سكايات  بت�سخي�ض  »خيتي«  معبد 
فى  يتفانى  »مايا«  وكان  امللك،  اإىل  والب�سطاء 
ال�ساكي ويبالغ فى تكثيف الأداء  تقم�ض �سخ�سية 
فى  وال�ستجابة  الإقناع  �رسعة  لي�سمن  املاأ�ساوي 
يدل  ل  الت�سخي�ض  هذا  لكن  ذاته...«)15(.  الوقت 
على اأنه ن�ساط م�رسحي، كما هي احلال مع ثي�سب�ض.
ومن املعروف اأن العرب عرفوا يف تاريخهم العديد 
بت�سخي�ض  ال�سبيهة  الت�سخي�سية  النماذج  من 
يقدمها  كان  والتي  الفرعوين،  الكهان  كبري 
ودبية،  القرقرة،  �سعد  مثل:  والظرفاء  املنّدرون 
واأ�سعب،  وطوي�ض،  والربجمي،  دراج،  بن  وعثمان 
الأ�سفهاين  الفرج  اأبو  ذكر  وقد  والغا�رسي. 
الدار�سون  واأطلق  »الأغاين«،  كتابه  يف  نوادرهم 
املعا�رسون عليها ت�سمية »الظواهر �سبه امل�رسحية«. 

املالمح الأ�سا�سية للموندراما
ال�سكل  لهذا  الأ�سا�سية  املالمح  اأبرز  اإيجاز  ميكن 

امل�رسحي مبا ياأتي:
اأوًل: يقوم اأغلب احلوار على ال�رسد املبا�رس ب�سمري 
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مع  ال�سخ�سية  تتحاور  قليلة  اأحيان  ويف  املتكلم، 
كّتاب  ابتكر  وقد  املتلقني.  مع  اأو  �سخ�سيات وهمية 
املونودراما جمموعًة من الو�سائل الفنية جلعل ال�رسد 
)املو�سيقى،  �سمعية  و�سائل  منها:  درامي  زخم  ذا 
تقنية  و�سائل  اخلارجية(،  ال�سوتية  املوؤثرات 
الإك�س�سوارات  ودمى(،  مالب�ض،  )اأقنعة،  م�رسحية 
فلمية(،  �رسائح  �ساعات،  )�سور  وال�سينوغرافيا 
.)16( والهاتف بو�سفه ح�سورًا )متثياًل لالآخر املغيب( 
اأكرث  )ال�سخ�سية(  الفرد  على  الرتكيز  ثانيًا: 
فر�سة  فيه  تنعدم  منظور  وهذا  احلدث،  من 
ينعدم  ثم  ومن  التنوع،  طريق  عن  اجلدل 
نف�سها.  مع  اجلدل  ال�سخ�سية  وتقيم  احلوار، 

الواحدة  ال�سخ�سية  ظهور  لأن  العزلة؛  ثالثًا: 
يخلق  اأكرث  اأو  �ساعة  ملدة  امل�رسح  خ�سبة  على 
مو�سوع  كان  مهما  املتلقي  لدى  الإح�سا�ض  هذا 
�سوتية. موؤثرات  ا�ستخدمت  مهما  و  امل�رسحية، 

من  واحللم  ناحية،  من  املا�سي،  على  الرتكيز  رابعًا: 
يف  الدرامية  احلركة  تعتمد  بحيث  اأخرى  ناحية 
النف�سي املركز بني ما كان و  تطورها على ال�رساع 
ما ميكن اأن يكون، وبني التوقع والتحقيق، وغالبا ما 
احلدث  تركيز  من  النابعة  ال�سعورية  بالكثافة  تتمتع 
املتلقي. وجدان  على  تلح  واحدة  �سخ�سية  يف 

خام�سًا: الزمن فيها نف�سي ل يتقيد بلحظة تاريخية 
معينة لها التزاماتها امللحة على طريق الفعل، الذي 
التوتر  من  اإطار  يف  الفعل  عليه  يقع  من  يتطلب 
املونودراما. ينتفي يف  العن�رس  هذا  لكن  واملقاومة. 

ت�سع  خفية  ر�سالة  طياتها  يف  حتمل  �ساد�سًا: 
وتنقل  اجلماعي،  اخلال�ض  فوق  الفردي  اخلال�ض 
النف�ض  اإىل  واجلماعة  الفرد  من جدل  الرتكيز  بوؤرة 
يف انغالقها على نف�سها، وجدلها العقيم مع نف�سها.
تناولها  يف  النقدي  العن�رس  اإىل  تفتقر  �سابعًا: 
العن�رس،  هذا  تاأكيد  املوؤلف  حاول  مهما  ملادتها 
واملنظور  الواحدة،  ال�سخ�سية  اإحلاح  اأن  ذلك 
العر�ض،  طوال  املتلقي،  وجدان  على  الواحد 

النقد)17(.  اإطاره  ينتفي يف  التعاطف  نوعًا من  يخلق 
ثامنًا: غالبًا ما ت�ستعيد ال�سخ�سية املونودرامية بع�ض 
التي تركت يف نف�سها  اأو املواقف املا�سية،  ال�سور، 
بع�سا من الغ�سا�سة، اأو ال�سيق واحلزن، اأو �سيئًا من 
وتتداخل  التحقق؛  متوقع  متوهم  مبهم لأمل  �رسور 
تلك ال�سور وتتقاطع وتتوا�سل بعملية �سبيهة بعملية 
املونتاج، ذلك اأن ا�سرتجاعها يجري بانتقائية ذهنية)18(. 

 
املونودراما يف امل�رسح الغربي

مل تظهر املونودراما ك�سكل اأدبي درامي له خ�سو�سيته 
نهاد  الناقدة  وترجح  ع�رس،  الثامن  القرن  يف  اإّل 
�سليحة اأن تكون م�رسحية »بجماليون«، التي كتبها 
 )Jean-Jacques Rousseau( جان جاك رو�سو
ال�سكل)19(.  لهذا  احلقيقية  البداية  هي   ،1760 عام 
الأملاين  امل�رسحي  والكاتب  املمثل  بعده  ظهر  ثم 
 Johann Christian( جوهان كري�ستيان براندز
ن�سو�سًا  كتب  الذي   ،)Brands( )1735- 1799
مونودراميًة ق�سريًة بني -1775 1780. وكان يوؤدي 
الأدوار فيها ممثل واحد اأو ممثلة واحدة، اإ�سافًة اإىل 
عدد من الكومبار�ض اأو اجلوقة مع مرافقة املو�سيقى 
التي تخول  املونوراما،  براندز يف  اأحيانًا، وقد وجد 
فر�سًة  منازع،  دون  امل�رسح  احتكار خ�سبة  للممثل 
من  النوع  هذا  لكن  التمثيلية)20(.  مواهبه  لإطالق 
الدراما، رغم اأنه لقى جناحًا، �رسعان ما تراجع، اأو 
قّل الهتمام به من طرف النقاد والدار�سني، مما جعل 
فنيًا)21(.  اإخفاقه  اإىل  يعود  ذلك  اأن  يعتقد  بع�سهم 
عن  املونودراما  توارت  املوؤقت  الزدهار  هذا  بعد 
مع  لكن  ع�رس،  التا�سع  القرن  اإبان  امل�رسح  خ�سبة 
نهاية القرن التا�سع ع�رس وبداية القرن الع�رسين، ومع 
ال�سحوة الرومان�سية التي بلغت اأوجها يف امل�رسح 
املونودراما  بداأت  اأملانيا،  يف  التعبرييني  اأيدي  على 
مناذجها:  اأبرز  ومن  امل�رسح)22(،  خ�سبة  اإىل  تعود 
 )1887( التم«  و»اأغنية   ،)1886( التبغ«  »�رسر 
الأوىل   ،)Anton Chekhov( ت�سيخوف  لأنطون 
كوميدية يف ف�سل واحد، والثانية ذات نربة حزينة 
الإفطار«  »قبل  مونودراما  وكذلك  عال.  و�سجن 
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)1916( ليوجني اأونيل )Eugene O›Neill(، التي 
ت�سور معاناة �سيدة حياتها ل ُتطاق، وم�ساعر املرارة 
ب�سبب �رساعها وخالفاتها  تنتابها  التي  والكتئاب 
الإن�ساين«  »ال�سوت  ومونودراما  زوجها،  مع 
التي   ،)Jean Cocteau( كوكتو  جلان   )1930(
تدور حول �سخ�سية امراأة ت�سحي بنف�سها وبحياتها 
من اأجل اإنقاذ حبيبها رغم خيانته لها، ومونودراما 
بلوخ.  بدرو  للربازيلي   )1950( يوريدي�ض«  »اأيدي 
العاملية  احلرب  بعد  اأوروبا  يف  املونودراما  برزت 
النف�سي  التحليل  مدر�سة  واأ�سهمت  الثانية، 
ومن   )Sigmund Freud( فرويد  )�سيجموند 
الأمرا�ض  على  بالرتكيز  تر�سيخها  يف  تاله(، 
ال�سخ�سية والع�سبية والنف�سية لالإن�سان، حيث �سار 
بع�ض كّتاب امل�رسح ياأخذ مادته من احلياة لي�سعها 
يف نهاية الأمر، باأمرا�سها وانف�سامها ووحدانيتها، 
على خ�سبة خالية تبحث عن خمل�ض، اأو من ي�ستمع 
يف  املونودرامية  الن�سو�ض  اأ�سهر  ومن  اإليها)23(. 
بيكيت:  ل�سموئيل  ال�ستة  الن�سو�ض  الفرتة  هذه 
ف�سل بال كلمات 1 )1957(، �رسيط كراب الأخري 
 2 كلمات  بال  ف�سل   ،)1959( اجلمرات   ،)1958(
يا  كذلك  األي�ض   ،)1961( ال�سعيدة  الأيام   )1959(
الن�سو�ض  هذه  بيكيت يف  وجد  وقد   .)1972( جو 
العبثية  روؤيته  ل�سياغة  امل�رسحية  الأ�سكال  »اأ�سلح 
التوا�سل،  وا�ستحالة  الفرد،  عزلة  على  تقوم  التي 
النماذج  ومن  الجتماعية«)24(.  احللول  من  والياأ�ض 
لالإيطايل  »ال�ستيقاظ«  للمونودراما:  احلديثة 
و«الكونرتبا�ض«   ،)Dario Fo( )1977( فو  داريو 
 Patrick( �سو�سكيند  باتريك  لالأملاين   )1981(
Susskind(، و«ليلة يف نوفمرب« )1994( لالإيرلندية 
الآلم«  و«طريق   ،)Mary Jones( جونز  ماري 
 .)David Hare( هري  ديفيد  للربيطاين   )1997(

املونودراما يف امل�رسح العربي
اأول  �سادي  اأبو  زكي  اأحمد  امل�رسي  ال�ساعر  ُيعّد 
خالل  من  العربي  امل�رسح  يف  املونودراما  كتب  من 
العدد  يف  املن�سور  �سجنه«  يف  زيدون  »ابن  ن�سه 
اأما   .1954 عام  الكويتية  البعثة  جملة  من  الثاين 

يو�سف  العراقي  امل�رسحي  والفنان  الكاتب  ن�ّض 
العاين »جمنون يتحدى القدر« املكتوب عام 1949، 
ن�سو�ض  اأربع  مع  »ال�رسير«  كتابه  يف  واملن�سور 
كما  مونودراميًا،  ن�سّا  ُيعد  فال  اأخرى،  م�رسحية 
يحتوي  لكونه  وذلك  الباحثني)25(؛  بع�ض  يذهب 
»املجنون«،  �سخ�سية  جانب  اإىل  ثاٍن  �سوت  على 
الوقت،  معه طوال  يتحاور  الذي  القدر  وهو �سوت 
التجارب  لكن  امل�رسح)26(.  على  يظهر  اأن  دون  من 
تبداأ  مل  العربي  العامل  يف  املونودرامية  امل�رسحية 
وقد  املا�سي،  القرن  �سبعينيات  يف  اإّل  بالتنامي 
اآخر.  اإىل  عربي  بلد  من  زمنيًا،  ذلك،  تفاوت 
وازداد  العربي،  امل�رسح  يف  املونودراما  ازدهرت 
اإقامة  مع  عليها  واملمثلني  واملخرجني  الكّتاب  اإقبال 
اأبرزها »مهرجان  بها،  عدد من املهرجانات اخلا�سة 
الإمارات(  دولة  )يف  للمونودراما«  الدويل  الفجرية 
وبداأت   .2003 عام  منذ  �سنتني  مرًة كل  يقام  الذي 
تعنى  التي  واملقالت  والأبحاث  النقدية  الدرا�سات 
بها ُتن�رس يف العديد من الدوريات وال�سحف ومواقع 
الباحث  واأجنز  الأخريين،  العقدين  يف  الإنرتنت 
دكتوراة  اأطروحة  اأول  هارف  علي  ح�سني  العراقي 
 ،1997 عام  ببغداد  اجلميلة  الفنون  كلية  عنهايف 
للمونودراما«. الفنية  »اخل�سائ�ض  بعنوان  وكانت 

املونودراما يف امل�رسح الأردين
بداأ الهتمام باملونودراما يف الأردن، اإخراجًا واإنتاجًا 
يف منت�سف ثمانينيات القرن املا�سي، حيث اأنتجت 
ثالثة ن�سو�ض يف عام واحد )1984(، هي: مونودراما 
حامت  واإخراج  عدوان،  ممدوح  تاأليف  الدنيا«،  »حال 
ال�سيد، مونودراما »اأغنية البجع« لت�سيخوف، اإخراج 
يف  »وحدي  ومونودراما  بدر،  اإ�سماعيل  حممود 
خالد  واإخراج  فيا�ض،  توفيق  تاأليف  اجلنون«،  بيت 
نادرة  من  كل  كتب  فقد  تاأليفًا  اأما  الطريفي)27(. 
ن�سني   ،1992 عام  يف  حمدان،  اأبو  وجمال  عمران 
مونودراميني، الأول بعنوان »كوالي�ض«، وقد اأخرجته 
ومثلته عمران باإ�رساف املخرج جواد الأ�سدي، والثاين 
بعنوان »ليلة دفن املمثلة جيم«، اأخرجه جميل عواد، 
ومثلته جوليت عواد، ثم تواىل تباعًا ظهور ن�سو�ض 
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اأو مواقع  اأو دوريات  بع�سها يف كتب  ُن�رس  اأخرى، 
فقط،  امل�رسح  على  الآخر  بع�سها  وُقدم  اإلكرتونية، 
واآدم  حلم،  وع�سيات  �سريين،  ابن  )تغريبة  مثل: 
واأنا حلبيبي(  العدوان، و)خم�ض دمى،  وحيدًا( ملفلح 
لغنام غنام، و)الر�سالة، والنجمة والهيكل( ل�ساي�ض 
)معدة  عمران  لنادرة  �سحيان«  و»نوبة  النعيمي، 
داريو  الإيطايل  للكاتب  »يقظة«  مونودراما  عن 
و»لعبة  دروزة،  ل�سو�سن  بالو�سوح«  و»م�سابة  فو(، 
حيفا«  اإىل  و»عائد  الرحمن،  عبد  لفتحي  ال�ساطر« 
نف�سه  بال�سم  رواية  عن  )معّدة  الب�ستاوي  ليحيى 
ما�سي،  لعائد  الفنان«  و»�ساطئ  كنفاين(،  لغ�سان 
و»ابن  هنود،  اأبو  ل�سالح  امل�رسوق«  و»القمي�ض 
و»على  عمايرة،  ملن�سور  العربان«  بالد  يف  ف�سالن 
لأحمد  بوك«  و»في�ض  البواب،  لهناء  املوت«  قيد 
لعاطف  �سليمان«  عزيزة  عن  و»البحث  الطراونة، 
وُعر�ض  الن�سو�ض  هذه  اأغلب  اأُنتج  وقد  الفراية. 
حتظ  مل  لكنها  وعربية،  حملية  مهرجانات  يف 
وكل  املنهجية،  النقدية  والدرا�سة  العلمي،  بالبحث 
ب�سيطة يف  مقالت  يتعدى  ل  بع�سها  عن  ُكتب  ما 
ال�سحف والدوريات املحلية والعربية. ويحاول هذا 
البحث �سد النق�ض من خالل حتليل اأمنوذجني منها، 
امل�رسحي  للكاتب  جيم«  املمثلة  دفن  »ليلة  وهما: 
�سليمان«  عزيزة  عن  و»البحث  حمدان،  اأبو  جمال 
لل�ساعر والكاتب امل�رسحي الراحل عاطف الفراية. 

ثانيًا: القراءة التطبيقية
1- ليلة دفن املمثلة جيم

ميكن ت�سنيف مونودراما »ليلة دفن املمثلة جيم«)28( 
meta-« للكاتب جمال اأبو حمدان �سمن ما يعرف بـ
اللغة  التي و�سعت لها مرادفات عديدة يف   »play
»امل�رسحية  امل�رسحية«،  وراء  »ما  مثل:  العربية، 
النعكا�سية«، و»امل�رسحية الرنج�سية«... اإلخ، وت�سري 
هذه املرادفات اإىل �سكل من اأ�سكال امل�رسحية التي 
جعل  اإىل  الكاتب  يعمد  حيث  ذاتها،  يف  تتمراأى 
عن  املتلقي  اأو  للقارىء  ت�سفر  الدرامية  بنيتها 
كونها جتربًة م�رسحيًة بالفعل، ولي�ست حالًة اإيهاميًة 
طبيعيًة،  واقعًة  بو�سفها  لتقبلها  حمله  اإىل  تهدف 

بريانديّلو  م�رسحيات  كبع�ض  واقعيًا)29(  حدثًا  اأو 
ال�سهرية  ثالثيته  �سيما  ول   ،)Pirandello(
بر�ست  وم�رسحيات  امل�رسح«،  داخل  »امل�رسح 
الوهم  ك�رس  اإىل  ت�سعى  التي  امللحمية   )Brecht(
امل�رسحية. اللعبة  عنا�رس  واإظهار  عديدة،  بتقنيات 

امل�رسحية  اإىل  انتماءها  توؤكد  املونودراما  هذه  اإن 
بطلتها  من خالل  ثم  العنوان،  من  بدءاً  النعكا�سية 
)املمثلة( التي تف�سح لنا يف اأول حوار لها اأنها ممثلة 
مثلتها  التي  اأدوارها  ب�سعوبة،  ت�ستذكر،  م�رسحية 
بها،  اأملّت  نف�سية  اأزمة  ب�سبب  يف م�رسحيات �سابقة 
وهي تعي�ض وحدها، بعد اعتزالها، امل�رسح، يف مكان 
مهجور يوحي اإىل اأنه غرفة �سخ�سية، وخ�سبة م�رسح. 
يزداد  الن�ض  يف  الدرامي  الفعل  تنامي  مع 
اأقنعة  با�ستح�سار  النعكا�سي  بعده  على  التوكيد 
ال�سخ�سيات امل�رسحية، واأزيائها التي مثلتها املمثلة 
و�سجرة  كليوبرتا،  مثل:  امل�رسحي،  تاريخها  خالل 
اللعبة  هذه  وُتعّد  اإلخ.  وولدة...  وبنيلوبي،  الدر، 
املونودراما  كتاب  اأغلب  اإليها  يلجاأ  م�سرتكًة  تقنيًة 
هواته.  اأو  التمثيل  حمرتيف  من  اأبطالها  يكون  حني 
وكان اأنطون ت�سيخوف اأول من ا�ستخدمها يف ن�سه 
املونودرامي »اأغنية التم«، اأو »اأغنية البجع« )املكتوب 
عام 1887(، الذي يدور حول �سخ�سية ممثل عجوز 
)فا�سيلي فا�سيليفت�ض( يعود اإىل غرفته البائ�سة، بعد 
مع  وحيدًا  وقته  ليق�سي  امل�رسحي،  عر�سه  انتهاء 
اخلمرة، وا�سرتجاع الأدوار التي مثلها، موؤديًا بع�سًا 
نف�سه،  ومناجاة  م�رسحية(  داخل  )م�رسحية  منها 
»تقول  الذي  الطائر  ذلك  التم،  طائر  يناجي  وكاأنه 
الأ�سطورة اإّنه يق�سي حياته �سامتًا، وحني يدنو اأجله 
ي�ستطيع  ال�سماء  يف  نقطة  اأعلى  اإىل  حملقًا  يرتفع 
الو�سول اإليها، ثم يطلق �رسخته اأو اأغنيته الأخرية، 
حياته«)30(.  وينهي  الأر�ض  اإىل  عموديًا  وي�سقط 

تقول املمثلة جيم:
الأزياء. كل  وخلعُت   .. الأزياء  كل  »لب�سُت 
فاأ�سعت  الأقنعة  كل  رفعُت  الأقنعة،  كل  و�سعُت 

بينها مالحمي.
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نف�سي«)31(. بينها  واأ�سعت  الأدوار،  كل  تقم�ست 
لكن ما مييز جمال اأبو حمدان عن غريه من الكتاب 
براعته يف خلق حوارات افرتا�سية بني املمثلة جيم 
كاأنها  مواجهتها  يف  ترفعها  حينما  الأقنعة  وبع�ض 
تواجه �ساحباتها، اللواتي مثلت اأدوارهن، وهن يطلنب 
منها اأن متد لهن يد امل�ساعدة! لتنقذهن من حمنهن:

اأنقذيني. جيم،  ممثلة  يا  اأرجوك  كليوباترا:  »قناع 
اأن  تظنني  اأنا؟  كليوباترا!  يا  اأنقذك  اأنا  جيم:  املمثلة 

الدنيا م�رسح«.
اأيقظيه )تق�سد  اأرجوك يا ممثلة جيم،  قناع بنيلوبي: 
يولي�سي�ض(. قويل له ماذا فعلت يف غيابه، وماذا فعل 

بي غيابه.
املمثلة جيم: اأنا اأقــول له! وماذا اأقول له؟ اإنه متـرع 
بذكريــات مغامراتــــه، ون�سـوةانت�ســاراته، وحدك 

املهزومة يف حكايته يا بنيلوبي...«)32(.

عنا�رس  من  اآخر  عن�رسًا  احلوارات  هذه  وت�سّكل 
ملنطق  خرقًا  متّثل  كونها  امل�رسحي  الوهم   تقوي�ض 
الذي  امل�رسحي،  املنحى  وتغّلب  واحلقيقة،  التاريخ 
املرجعي،  املنحى  على  الدرامي،  الفعل  به  يت�سم 
ويعمق قناعة القارىء اأو املتلقي برنج�سية اخلطاب 
امل�رسحي باملعنى النعكا�سي الذي يقوم عليه الن�ض. 
كما اأنه ي�سفي عليه ملمحًا بوليفونيًا متعدد الأ�سوات 
يف  باختني،  الرو�سي  الناقد  اجرتحه  الذي  باملعنى 
الكثري  بعك�ض  د�ستويف�سكي)33(،  لروايات  حتليله 
اأ�سوات  يتمثل بح�سور  املونودرامية،  التجارب  من 
املونوفونية-  الواحد/  ال�سوت  جانب  اإىل  غريية، 
املمثلة  متثله  الذي  اأي�سا-  باختني  ي�سميه  ما  ح�سب 
املتجاور  واحل�سور  التعددية،  مقومات  متتلك  جيم، 
الوعي  اأ�سكال  لوجهات نظر خمتلفة، وتتوزع فيها 
التوكيد  امل�ستقلة، وغري املمتزجة ببع�سها، ويجري 
من خاللها على )الأنا( الغريية، ل بو�سفها مو�سوعًا 
بل ذاتًا فاعلًة اأخرى، فهي لي�ست داخل وعي املمثلة 
جيم جمرد مو�سوعات لهواج�سها وا�ستذكاراتها، بل 
اإن لها حواراتها الذاتية ذات القيمة الدللية الكاملة:  

- زرقاء اليمامة: تراجيديا الروؤية الثاقبة.

- �سهرزاد: �سجن اخليال ال�رسدي.
- كيلوبرتا: تراجيديا النتحار املفجع.

- �سجرة الدر: تراجيديا الطمع الأ�سود.
- بنيلوبي: �سجن النتظار املوجع.

- ديزدمونه: تراجيديا التاريخ املزور. 
- اأنتيكونا: تراجيديا التحدي من اأجل العدالة.

- جوليت: تراجيديا الع�سق الطفويل.
- اأوفيليا: تراجيديا الرتدد وال�سياع.

- �سالومي: تراجيديا ال�سهوات.
- زنوبيا: تراجيديا احلقد والتاآمر.

لهذه  الكاتب  اختيار  اأن  ال�ستنتاج  وميكن 
ال�سخ�سيات ال�سهرية، التي تنتهي حياة كل واحدة 
منها نهايًة ماأ�ساويًة، يهدف اإىل رفع بطلته اإىل م�ستوى 
ال�سخ�سية الرتاجيدية التي تدفع اإىل املوت ق�رسًا، 
فخ�سبة امل�رسح بالن�سبة لها هي احلياة، واعتزالها عنها 
منعوها من عر�ض م�رسحيتها،  املوت، وعندما  ماآله 
التي متثل فيها دور زرقاء اليمامة، اأخذت معها اإىل 
تذكارًا،  امل�رسح،  على  لها  يوم  اآخر  يف  غرفتها، 
زرقاء:  قرب  هو  امل�رسحية،  حلياتها  تتويجًا،  ليكون 
غرفتي،  اإىل  حمله  يف  ي�ساعدوين  اأن  »اأرادوا 
لكنني رف�ست، فوحدي اأحمل قربي... هذا كل ما 
�سقطت  اأن  بعد  امل�رسحية  حياتي  اإرث  كل  اأخذته. 
اأتهاوى يف هذا الفراغ  من فوق اخل�سبة ... ما زلت 
اأريد  كنت  القرب...  وبني  اخل�سبة  بني  ما  املوح�ض، 
.)34( قربًا«  فظل  ع�سي...  الن�سيان  لكن  �سندوقًا، 

الذي مل  الدور  اأن  املمثلة يف  ماأ�ساة  تكمن  وهكذا، 
ظل  امل�رسح،   خ�سبة  على  به  القيام  لها  ي�سمحوا 
عنها: رغمًا  احلياة  به يف  �ستقوم  نف�سها،  غ�سًة يف 
اأخرجتنا  اأنت  دفنك؟  توؤجلني  فلماذا  اأنت  »ميتة 
قربك«)35(.  اإىل  �سنعيدك  ونحن  قبورنا،  من 
هموم  حمل  يف  ق�ستها  التي  املاأ�ساوية  احلياة  تلك 
ال�سخ�سيات امل�رسحية وعذاباتها دون اأن يحمل اأحد 
همومها وعذابها، فت�سبح معادلتها، اأو دللتها هي:
- املمثلة جيم: تراجيديــا العزلــة وال�سيــاع، علـى 
غرار الرتاجيديا التي مثلتها على خ�سبـة املــ�رسح. 
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»فا�سيلي  �سخ�سية  بني  مقارنًة  اأجرينا  ما  واإذا 
فا�سيليفت�ض« يف مونودراما »اأغنية التم« لت�سيخوف 
الأوىل  اأن  �سنجد  »جيم«،  املمثلة  و�سخ�سية 
اإىل  والرتهان  الياأ�ض  من  تتحول  اأن  ا�ستطاعت 
ا�ستعادة الثقة بالنف�ض والتحدي م�ستمدًة قوتها من 
تظل  الثانية  اأن  والإن�سانية، يف حني  الفنية  جتربتها 
تندب  م�ست�سلمًة  القوى،  واهنة  �سلبيًة،  �سخ�سيًة 
وعقمها:  عذاباتها  وطول  حالها  وت�سكو  حظها، 
»املمثلة جيم: ... اأما اأنا فال نهاية، ول اأحالم، بل كوابي�ض 
املمثلة جيم، والإن�سانة جيم،  مت�سلة، متتد يف حياة 
معًا... من اأنا؟ اأين اأنتهي؟ اأين اأبداأ اأنا؟ اآه.. �سعت«)36(. 
وحتى عندما تتماهى يف قناع »زرقاء اليمامة«، هذه 
ال�سخ�سية القوية التي كانت ُتب�رس ال�َسَعرة البي�ساء 
وتنذر  ال�سجر،  خلف  يقبع  الذي  والب�رس  اللنب،  يف 
قومها من اخلديعة، �رسعان ما تتتخلى عنها وتظهر 
لنا ك�سعفة يف مهب الريح، مرتع�سًة، خائفًة، خانعًة. 
البنية  �سياغة  يف  حمدان،  اأبو  جمال  الكاتب  ميزج 
)مونودراما  املونودراما  لوين  بني  للن�ض،  الدرامية 
احلكي، ومونودراما املناجاة(، فثمة »حكاية« مكثفة 
من  ُتعر�ض  القدر  وامراأة  اليمامة،  زرقاء  من  لكل 
وجهة نظر املمثلة من جهة، وحكاية خا�سة باملمثلة 
نف�سها ت�رسد اأحداث م�سريتها امل�رسحية، وعالقتها 
بال�سخ�سيات التي مثلتها، بطريقة ال�ستذكار حينًا، 
امل�رسحي،  وباجلمهور  اآخر،  حينًا  وال�ستح�سار 
موتها،  حلظة  حتى  عنها،  ال�سحفيني  وكتابات 
ن�سقًا  تتبع  ل  حكايات  اأنها  بيد  ثانية،  جهة  من 
ومتقطعًا. متداخاًل  بل  خارجيًا،  اأو  تقليديًا،  زمنيًا 
الذاتية،  املناجاة  اإىل  ال�سخ�سية  اجتاه  وثمة 
وا�ستبطان  الداخلية،  مبكنوناتها  والبوح 
نف�سها  يف  يعتمل  وما  وهواج�سها،  اأحا�سي�سها 
حياتها. م�سري  عن  وت�ساوؤلت  معاناة  من 
عديدة  زمنية  اأنظمة  املونودراما  هذه  يف  تتداخل 
منها: اأربعة  �سبط  ميكن  وداخلية  خارجية 
املمثلة،  حياة  الأ�سلية يف  الأحداث  تتابع  زمن   -1
لهذا  ونرمز  )الق�سة(،  اخلام  الوقائعية  املادة  اأو 
ثمة  ولي�ض  الق�سة(.  زمن  )مبعنى  اأ(  )زق/  بـ  النظام 

املوؤكد  من  اأنه  بيد  طوله،  على  بها  ن�ستدل  اإ�سارة 
عالقة  بداية  بني  تقع  طويلة  �سنوات  ي�ستغرق 
خارجي(. زمن  )وهو  وموتها  بامل�رسح،  املمثلة 
داخل  املمثلة  حياة  يف  الأحداث  ترتيب  زمن   -2
اعتمادًا  اأو اخلطاب(،  الن�ض  )زمن  امل�رسحي  الن�ض 
على ت�سور جمايل يلغي تتابع الأحداث )اأو الق�سة( 
اأ(  الأ�سلية، وت�سل�سلها التقليدي، ونرمز له بـ )زن/ 
)مبعنى الزمن الذي ت�ستغرقه الأحداث يف الن�ض(، وهو 
الزمن املمتد من حوار املمثلة الأول حتى خروج عمال 
امل�رسح حاملني ال�سندوق/ القرب )وهو زمن داخلي(.
التي  )الق�س�ض(  الأ�سلية  الأحداث  تتابع  زمن   -3
اليمامة  )زرقاء  لة  املمثَّ امل�رسحيات  عليها  تقوم 
وغريها(، ونرمز له باأ )زق/ ب( وهو على غرار النظام 

الزمنــي الأول غيـر معـروف )زمــن خارجــي(. 
املمثلة  الن�سو�ض  يف  الأحداث  ترتيب  زمن   -4
داخل املنودراما، ونرمز له بـ )زن/ ب(، وتنطبق عليه 
داخلي()37(. )زمن  الثاين  الزمني  الن�سق  موا�سفات 

2- البحث عن عزيزة �سليمان
�سليمان«)38(،  عزيزة  عن  »البحث  مونودراما  ترتبط 
وا�سحة  تفاعلية  تنا�سية  بعالقة  الفراية،  لعاطف 
ذكرنا  التي  لت�سيخوف،  التم«  »اأغنية  مونودراما  مع 
املمثلة  دفن  »ليلة  مونودراما  ومع  اآنفًا،  مو�سوعها 
هذان  ي�سّكل  حيث  حمدان.  اأبو  جلمال  جيم« 
دللتها  منها  ت�رّسبت  التي  مرجعيتها  الن�سان 
رولن  روؤية  وفق  القول،  وميكن  العام،  واإطارها 
اإنها  للتنا�ض:   )Roland Barthes( بارت 
مثلهما  تتناول  فهي  الن�سني)39(،  لذينك  �سدى 
القاتلة،  وحدتها  متثيل يف  �سخ�سية حمرتفة  معاناة 
ال�سابقة،  باإجنازاتها  والتباهي  ملا�سيها،  واجرتارها 
اإ�سافًة  تراودها،  التي  والأوهام  لها،  وحب اجلمهور 
لتقنيات  مماثلة  تقنيات  موؤلفها  ا�ستخدام  اإىل 
ذكرهما.  اإىل  �سناأتي  حمدان  واأبو  ت�سيخوف  ن�سي 
 يتناول عاطف الفراية يف ن�سه ماأ�ساة الفنان يف مرحلة 
ما بعد ال�سهرة، حيث تتوارى الأ�سماء وال�سخ�سيات 
امل�ستعارة، وت�سقط حينئذ الأقنعة، وتبداأ حياة جديدة 
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غرابًة  جوانبها  واأكرث  غريبة،  معظمها  يف  تبدو  له 
اكت�سافه ل�سخ�سيته احلقيقية التي تاآكلت وتال�ست 
متامًا خلف ا�سم ال�سهرة، وال�سخ�سيات التي تقم�سها 
النف�ض. مع  حقيقية  اأزمة  اإنها  الفنية.  جتاربه  يف 
عمرها،  من  ال�ستني  يف  ممثلة،  املونودراما  بطلة 
الفني  وا�سمها  �سليمان«،  »عزيزة  احلقيقي  ا�سمها 
تبدو  امل�سنني،  برعاية  خا�سة  دار  يف  تقيم  »جنمة«، 
ب�سبب  الأخرى  من  اأق�رس  �ساقيها  واإحدى  عرجاء 
ذلك جنمة  قبل  وكانت  �سيارة،  اإىل حادث  تعر�سها 
اجتيازها  بعد  وباتت  الآفاق،  �سهرتها  طالت  متثيل 
امل�رسح  عامل  اإىل  ودخولها  الفنون،  معهد  امتحان 
كل  يف  يطاردها  الذي  جمهورها  اإعجاب  حمط 
اأخبارها  ن�رس  اإىل  ال�سحفيون  ويت�سابق  مكان، 
الفنية، وتنال الكثري من اجلوائز و�سهادات التقدير 
ال�ساب  ذلك  »�سلنفح«،  متامًا  ن�سيت  وقد  والهدايا. 
لأنه  ورف�سته  القدمي،  حيها  يف  خبازًا  يعمل  الذي 
يف  اأحالمها  حتقيق  ي�ستطيع  ولن  خبازًا،  يعمل 
النجومية وك�سب املال. وب�سبب لهاثها امل�سعور وراء 
ال�سهرة ف�سلت جتاربها يف الزواج خم�ض مرات، ومل 
اأربعني عامًا: اأكرث من عام واحد خالل  اأطولها  تدم 
خلف  اللهاث  ب�سبب  ينتهي  الزواج  كان  »دائمًا 
الزوجة  بني  اجلمع  اأ�ستطيع  اأكن  مل  ال�سهرة، 
اأوقع  عندما  �سيء  باأي  اأ�سحي  كنت  والنجمة، 
والأخرية  الأوىل  املرة  حتى  جديد،  لدور  عقدًا 
ذلك  اأجل  من  به  غامرت  جنينًا،  فيها  حملت  التي 
.)40( بينولوبي«  عنه،  التنازل  اأ�ستطع  الذي مل  الدور 
اإن �سخ�سية »بينولوبي«، التي تعرب عزيزة عن حبها 
لدورها، هي، كما جاء ذكرها يف ملحمة »الأودي�سة« 
الإغريقي  للبطل  الوفية  الزوجة  لهومريو�ض، 
الذين  اخلاطبني  ترف�ض  ظلت  التي  اأودي�سيو�ض، 
الطويلة،  رحلته  زوجها يف  غيبة  طوال  لها  تقدموا 
النهاية.  يف  اإليها  عاد  حتى  طروادة،  حرب  خالل 
»املمثلة  اأحبته  الذي  نف�سه  الدور  هو  الدور  وهذا 
جيم« يف ن�ض جمال اأبو حمدان، وت�ستذكره عزيزة 
اأولهما:  �سيئني:  اإىل  لها-  بالن�سبة  يرمز-  كونه  هنا 
التي  الورد  باقة  تنتظر  »النتظار املوجع«، فهي هنا 

كانت تاأتيها كل جمعة، لكنها مل تاأِت منذ اأ�سبوعني، 
ما  )وكاأنها  وجمالها  بنف�سها  اعتدادها  وثانيهما: 
منها(: بالزواج  الآلف  يحلم  التي  النجمة  تزال 
بينولوبي  اأنا  العامل،  هذا  ن�ساء  اأجمل  بينولوبي   ...«
اأودي�سيو�ض،  غري  بي  يليق  ول  اأوبا�ض،  يا 
يتمكن  اأن  قبل  قريبًا  �سيعود  اأنه  من  بد  ل 
القو�ض«)41(.  هذا  وتر  �سد  من  منكم  اأي 

بـطليقها  اأودي�سيو�ض  �سخ�سية  هنا  تقرن  اأنها  كما 
»وليد زهران« الذي تعتقد باأنه هو الذي ير�سل لها 
الورد، ويدفع اأجرة اإقامتها يف دار امل�سنني، وتنتظر 
اأن يزورها ليوؤن�ض �سيئًا من وحدتها القاتلة، خا�سًة 
اأنه اأ�سبح �سديقًا لها، منذ ع�رس �سنوات، ومل ينقطع 
عن زيارتها حني كانت تتعالج يف امل�ست�سفى حتى 
�سفيت ك�سورها وجروحها، وَكتب عنها يف ال�سحف 
مطالبًا بعالج جماين لها، وكان قبل زواجهما قد ن�رس 
املفاجاأة  لكن  قلبها.  اإىل  ليت�سلل  عنها  نقديًا  كتابًا 
الن�ض  يف  الكربى  املفارقة  ت�سّكل  التي  ال�سادمة، 
هاتفيًا  الدار  مدير  يعلمها  حني  النهاية  قبل  تاأتيها 
اإقامتها  اأجرة  ويدفع  الورد،  لها  ير�سل  كان  من  اأن 
جمموعة  مالك  �سلنفح«،  »�ساكب  وا�سمه  مات،  قد 
اأن  »عزيزة«، وعليها  با�سم  املعروفة  الكربى  املحال 
توقع طلبًا لنقابة الفنانني لتدفع اأجرة الدار. لكن من 
الغريب؟  ال�سم  هذا  �ساحب  �سلنفح«  »�ساكب  هو 
يف  ت�ستذكر،  وهي  »عزيزة«،  اأو  »جنمة«  تقول 
منت�سف الن�ض، ال�ساب اخلّباز الذي هام بها وطلب 
الثانوية: املرحلة  يف  كانت  عندما  للزواج  يدها 
»يومها تكرّبت عليه، وراأيته حجر عرثة يف طريقي، 
)حتاول  ا�سمه؟  كان  ماذا  م�سحكًا،  كان  ا�سمه  حتى 
اأن تتذكر( اأها، تذكرت )ت�سحك �سحكًة ه�سترييًة( 
لو  تخيلوا  �سلنفح،  �ساكب  ا�سمه  كان  تخيلوا، 
.)42( جنمة«  من  بدًل  �سلنفح  مدام  وقتها  اأ�سبحت 
اأن �ساكبًا هو  النقي�ض منها، ترى  اأمها، على  كانت 
املهنة،  ال�سم ول  فلي�ض مهمًا  لها،  املنا�سب  الزوج 
يحبها  رجاًل  تتزوج  اأن  لها  اأنفع  واملراأة  احلب،  بل 
اأو  احلكمة،  هي  وهذه  الأحالم.  وراء  ترك�ض  اأن  ل 
الر�سالة التي تقوم عليها امل�رسحية، فال�ساب اخلباز، 
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�ساحب خمبز »عزيزة«، الكادح الأ�سيل، ابن الأ�رسة 
حمبًا،  �سادقًا  نقيًا  قلبًا  يحمل  »ال�سعبية«  الب�سيطة 
ولذلك ظل وفيًا يف حبه لـ »عزيزة« اأكرث من اأربعني 
رف�سته  اأنها  رغم  امل�سطنعة،  »جنمة«  ولي�ض  �سنة، 
اأن الذين �سحرتهم �سهرة »جنمة«  يومًا ما، يف حني 
وبريقها �رسعان ما تخلوا عنها، ون�سوها حينما اأفلت 
الأ�سواء.  عنها  وانح�رست  وانطفاأت،  ال�سهرة  تلك 
مقطع: من  اأكرث  يف  »عزيزة«  منه  �سكت  ما  وهذا 
اأنا  �سيزورين  ومن  اأحد،  يزورين  »لن 
للفن،  خمل�سًة  عمري  ق�سيت  التي  احلمقاء 
احلياة«)43(. عنا�رس  باأهم  اأجله  من  و�سحيت 
»بعد احلادث اللعني مل يعد منتج ول خمرج يرغب 
.)44( ال�سالحية«  منتهية  اأ�سبحت  معي،  العمل  يف 
هو  باملرارة،  املمزوج  املتاأخر،  ال�سعور  هذا  وكان 
ذاتها،  امللتب�سة،  هويتها  عن  تبحث  جعلها  الذي 
التي  �سليمان«  »عزيزة  الفتاة  عن  احلقيقي،  ا�سمها 
تركتها هناك يف احلي القدمي، بعد اأول �سورة ن�رست 
فيه. �ساركت  فني  عمل  واأول  ال�سحيفة،  يف  لها 
اإن عامل »جنمة« املغلف بالوحدة �سبيه بعاملي العجوز 
فحتى  جيم«،  و»املمثلة  فا�سيليفت�ض«،  »فا�سيلي 
رحلة  يف  يخرجون  بها،  يحفلون  ل  الدار  نزلء 
ويهمه  يتذكرها  من  وحيدًة،  ويرتكونها  اأ�سبوعية 
اإىل  اأو  اإىل متحف  رمبا  اأن تذهب »جنمة« يف رحلة، 
حديقة عامة، ياأكلون الفو�سار، وي�رسبون الع�سائر، 
مل�ساهدة  رمبا  اأو  مثلهم،  هرمة  اأ�سجار  اإىل  وينظرون 
اأبناوؤهم  ياأتي  اجلمعة  يوم  ويف  ال�سينما.  يف  فيلم 
لزيارتهم اإّل هي ل ياأتي اأحد لزيارتها. اإنها حماطة 
�سهادات  على  حتتوي  الرباويز  من  مبجموعة  فقط 
تقدير، و«فرتينا« تبدو بائ�سًة رتبت عليها جمموعة 
ي�سم  و�سندوق  وامليداليات،  والدروع  اجلوائز 
ذابل.  ورد  فيها  ومزهرية  واأوراقًا،  وكتبًا  ر�سائل 
التي  »الإك�س�سوارات«  من  جزء  هي  املواد  وهذه 
غالبًا ما ي�سعها موؤلفو املونودرما لكي تتحاور معها 
ال�سخ�سية، اأو ت�ستذكر من خاللها مواقف وم�ساهد 
اأقنعة  مع  جيم«  »املمثلة  تتعامل  فكما  �سابقة، 
تتعامل  �سابقًا،  مثلتها  التي  واأزيائها  ال�سخ�سيات 

»عزيزة« مع اأ�سيائها يف اأداء متثيلي، اأو بوح �رسدي، 
وتقول: اخلزانة  من  اأبي�ض  ف�ستانًا  ت�ستخرج  فمرة 
لكنت  يومها،  �سلنفح  �ساكب  تزوجت  كنت  »لو 
اأ�سعتها منذ ذلك الوقت،  الآن عزيزة �سليمان التي 
اأجل  من  بها  �سحيت  لقد  عنها،  اأبحث  زلت  وما 
.)45( بغريها«  الت�سحية  ال�سهل  من  ف�سار  جنمة، 
وتعدل  بنيلوبي،  ف�ستان  ت�ستخرج  اأخرى  ومرًة 
العرجاء  ب�ساقها  ومت�سك  اآيل،  ب�سكل  ج�سدها 
�سبيًة،  لتعود  املنحني  ظهرها  وت�سند  وتعدلها، 
وهي  �رسيعة  مو�سيقى  مع  نف�سها  حول  وتدور 
حالة  يف  وتدخل  �رسيعة،  دورات  يف  ترق�ض 
بنيلوبي: دور  متثيل  يف  لطريقتها  ا�سرتجاع 
يف  اأودي�سيو�ض  غاب  منذ  الأوبا�ض،  »اأيها 
املنزل...«)46(. هذا  على  ترتددون  واأنتم  تيهه 
الرباويز  ت�ستعر�ض  الأخري  قبل  ما  امل�سهد  ويف 
ثم  عليها،  ح�سلت  التي  اجلوائز  وت�ستذكر  املعلقة، 
تخرج حذاء �سخ�سية �سندريال من اخلزانة وترتديه، 
وتدخل يف م�سهد فال�ض باك لدورها يف امل�رسحية، 
وتراق�ض �سخ�سًا وهميًا. وحني تخرج من ال�سخ�سية 
بحرارة  توؤديه  الذي  احلر  التداعي  حالة  يف  تدخل 
اخلزانة  ما يف  ارتباط كل  كا�سفًة عن  عالية،  ونربة 
وال�سندوق بنجمة وال�سخ�سيات التي مثلتها،  بع�سها 
ل�سجرة  وبع�سها  ل�سندريال،  وبع�سها  لكليوبرتا، 
الدر، اأما عزيزة �سليمان فلي�ض لها عالقة بكل ذلك. 
�سخ�سية  يف  املاأ�ساة  ذروة  امل�سهد  هذا  ي�سكل 
التمزق  مل�ساعر  فري�سة  تقع  فهي  الن�ض،  بطلة 
هويتها: معرفة  على  قادرة  غري  وال�سياع، 
اأكون  اأن  اأ�ستطيع  اأعد  ومل  جنمة،  اأعد  مل  اأنا   ...«
منهما«)47(. هجني  كائن  اأنا  �سليمان،  عزيزة 
يخرج  اأن  من  بّد   ل  املونودراما  هذه  قارئ  اإن 
فنان:  كل  هي  �سليمان«  »عزيزة  اأن  مفاده  بانطباع 
ممثل اأو خمرج، اأو مغني اأو ر�سام اأو ...، اختفت عنه 
الزيف  بني  الفا�سل  الطريق  يتلم�ض  فبداأ  الأ�سواء 
اأبرز املالمح الأ�سا�سية  واحلقيقة. وهي تنطوي على 
لفن املونودراما، التي مّر ذكرها، مثل: احلوار القائم 
والرتكيز على  املتكلم،  ب�سمري  املبا�رس  ال�رسد  على 
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يف  وعزلته  احلدث،  من  اأكرث  )ال�سخ�سية(  الفرد 
من  املا�سي،  على  والرتكيز  فيه،  يعي�ض  الذي  عامله 
ناحية، واحللم من ناحية اأخرى، وا�ستخدام تقنيات 
فنية )�سمعية وب�رسية( جلعل ال�رسد ذا زخم درامي.

خامتة
انتهى البحث اإىل جمموعة من النتائج البحثية ميكن 

اإيجازها بالنقاط الآتية:
مانع  جامع  بتعريف  املونودراما  حتظ  مل   -1
كان  اإذا  فيم  اأ�سا�سًا  اللتبا�ض  ويكمن  لها، 
املمثل  »م�رسحية  هو  امل�رسحي  ال�سكل  هذا 
الواحدة«؟ ال�سخ�سية  »م�رسحية  اأو  الواحد« 
من  رف�سًا  اأو  اعرتا�ساٍت  املونودراما  واجهت    -2
خروجًا  ت�سّكل  كونها  والنقاد  الدار�سني  بع�ض 
ا�ستمالها  وهو  الن�ساأة،  منذ  امل�رسحية،  مييز  ما  على 
و�سخ�سيات  احلا�رس،  يف  يجري  حدث  على 
اجلماعية. اأي  تت�سارع،  اأو  وتختلف  تتحاور 
واملمثل  ال�ساعر  اإىل  املونودراما  جذور  تعود    -3
من  الطقو�ض  اأخرج  الذي  ثي�سب�ض،  الأغريقي 
اجلوقة،  �سخ�سية حتاور  واأوجد  ال�سارع،  اإىل  املعبد 
والأ�ساطري. املالحم  من  م�ستمدًة  اأحداثًا  وتروي 
4-   تت�سم املونودراما بجملة من املالمح الأ�سا�سية، 
ب�سمري  املبا�رس  ال�رسد  على  القائم  احلوار  مثل: 
من  اأكرث  ال�سخ�سية  على  والرتكيز  املتكلم، 
الرتكيز  فيه،  يعي�ض  الذي  احلدث، وعزلته يف عامله 
اأخرى،  ناحية  من  واحللم  ناحية،  من  املا�سي،  على 
جلعل  وب�رسية(  )�سمعية  فنية  تقنيات  وا�ستخدام 
ل  فنف�سي  فيها  الزمن  اأما  درامي،  زخم  ذا  ال�رسد 
يتقيد بلحظة تاريخية معينة لها التزاماتها امللحة على 
طريق الفعل، ناهيك عن اأنها حتمل يف طياتها ر�سالة 
خفية ت�سع اخلال�ض الفردي فوق اخلال�ض اجلماعي.

بو�سفه  الغربي  امل�رسح  املونودراما يف  5-  ظهرت 
القرن  يف  خ�سو�سيته  له  دراميًا،  اأدبيًا  �سكاًل 
ظهور  اأول  تاريخ  يعود  حني  يف  ع�رس  الثامن 
منت�سف  اإىل  العربي  امل�رسح  يف  للمونودراما 

وحظيت  منت  وقد  املا�سي،  القرن  خم�سينيات 
خمتلفة. لأ�سباب  العرب  امل�رسحيني  باهتمام 
املونودراما  لعرو�ض  ظهور  اأول  تاريخ  يعود    -6
القرن  ثمانينيات  منت�سف  اإىل  الأردين  امل�رسح  يف 
املا�سي، اأما من ناحية التاأليف فيعود اإىل عام 1992. 
جيم«  املمثلة  دفن  »ليلة  مونودراما  تنتمي   -7
وراء  )ما   »meta-play« بـ  يعرف  ما  اإىل 
امل�رسحية  اللعبة  عن  تك�سف  كونها  امل�رسحية(، 
زمنية  اأن�ساق  فيها  تتداخل  كما  عليها،  تقوم  التي 
بعالقة  وترتبط  خمتلفة،  وخارجية(  )داخلية 
لت�سيخوف. التم«  »اأغنية  مونودراما  مع  تنا�سية 
8-   تنطوي مونودراما »البحث عن عزيزة« لعاطف 
الفراية على اأبرز املالمح الأ�سا�سية لفن املونودراما، 
»اأغنية  مونودراما  مع  اأي�سًا  تنا�سية  بعالقة  وترتبط 
التم« لت�سيخوف، ومونودراما »ليلة دفن املمثلة جيم«.
جيم،  املمثلة  دفن  )ليلة  الن�سني  كال  ي�سرتك    -9
والبحث عن عزيزة( يف تناول اأزمة اإن�سانية تعي�سها 
واأفول  العمل،  عن  توقفها  بعد  م�رسحية  فنانة 
بروؤية  تتعلق  فنية   اأزمة  دالة على  اإ�سارة  جنمها يف 
الفن  لهذا  املجتمع  وروؤية  جهة،  من  لفنه  الفنان 
مهمة  ت�ساوؤلت  وتثري  اأخرى،  جهة  من  ودوره 
وانعكا�سه يف  الفنان  حياة  الفن يف  اأثر  حول  جدًا 
اإليه،  اللتفات  واأهمية  معي�سته،  جوانب  خمتلف 
ومعنويًا  ماديًا  ودعمه  اإن�سانيته،  على  واحلفاظ 
الأ�سواء.      وخفوت  ال�سهرة  زوال  بعد  ول�سيما 
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