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إشكالية القراءة

المسرح نص وعرض، وهو أيضا عالقة اجتماعية، فهو ال يكتمل إال بحضور المشاهدين، إنه، كأي نوع أدبي آخر، يسعى إلى تبليغ رسالة إلى المتلقي، تعرض وجهة نظر، أو نتيجة تأمل للواقع.

ومنذ الربع الثاني من القرن 20 بدأت عملية تأليف نصوص مسرحية ذات بناء درامي متقن قابلة للقراءة والعرض معا، اهتداء بالنموذج الغربي ومزاوجة بين التأليف الدرامي والمضامين الواقعية

والتراثية لربط ما هو عربي بما هو عالمي، فجمع كتاب المسرح بين التأليف النثري والشعري، وتنوعت المضامين بين السياسي واالجتماعي لمعالجة المشاكل الناجمة عن تطور المجتمع العربي.

ومن مسرحيي هذه الفترة (ألفريد فرج، محمود تيمور، جورج أبيض، مراد السباعي، يوسف وهبي، عبد الوهاب أبو السعود، ونجيب حداد وأمين الريحاني..). ويعتبر توفيق الحكيم أبرز رواد هذه

المرحلة، إذ جمع إنتاجه بين المسرح الذهني واالجتماعي والسياسي والالمعقول. ولد سنة 1898 في اإلسكندرية، حصل على اإلجازة في الحقوق، ثم سافر إلى فرنسا الستكمال دراسته

القانونية، إال أنه ُولع بالفن واألدب. وبعد رجوعه إلى وطنه تقلب في عدة مناصب سرعان ما استقال منها ليتفرغ للكتابة في األدب والصحافة حتى توفي سنة 1987. وقد ترك مسرحيات منها:

سليمان الحكيم أهل الكهف الملك أوديب ألف ليلة وليلتان…، وروايات منها: عصفور من الشرق عودة الروح، وقصص منها: عدالة وفن. والنص قيد الدرس مأخوذ من مسرحيتة (الكنز). فما

موضوع المسرحية ؟ وما الوسائل المعتمدة لتشخيصه ؟ وما رهانه ومقصديته من ذلك ؟

فرضية القراءة

العنوان خبر لمبتدأ محذوف. والتعريف يفيد هنا التعيين. وكأن الكاتب يقول (هذا هو الكنز الحقيقي ). ويوحي الكنز بمعنيين : أحدهما مادي يتعلق بالمجوهرات واألحجار الكريمة..، والثاني

معنوي يرتبط بالقيم الروحية والجمالية التي قد تتوفر في بعض النفوس الطيبة الجميلة. وملفوظ األم في نهاية المشهد يرتبط بالداللة المعنوية لمفهوم الكنز.

انطالقا من مالحظة المشيرات الدالة السابقة نفترض أن موضوع النص هو الصراع بين القيم الروحية الجمالية والقيم المادية في العالقة بين الناس. فإلى أي حد استحوذت هذه المسرحية على

الرغبة الكامنة داخل نفوسنا حتى تسمع وترى ما يسرها أو يكشف عن أخطائها ؟ وما هي خصوصيات هذه المسرحية على مستوى الموضوع والبناء واألسلوب ؟

الفهــم

يطرح النص قضية اجتماعية تتمثل في بناء العالقات بين الناس وخاصة العالقات الزوجية على المصالح المادية على حساب القيم الروحية النبيلة والجمالية الراقية.. فإذا كان الكنز بالنسبة

لألب واألم والخطيب ينحصر في المال، فإنه بالنسبة ل” مراد ” و ” درية ” يتعلق باإليمان بقيمة الفرد اإلنسانية والروحية.

وقد عرض الكاتب هذه القضية من خالل مشهد يقوم على أربعة مفاصل هي :

حوار األب واألم والخطيب حول ثروته ورغبته في خطبة ” درية “.

ممانعة هذه األخيرة وذهاب األم في طلب درية واختالق عذر لتبرير عدم رغبتها في الخطيب الثري.

دخول مراد إلى البيت تحت ذريعة إخراج كنز منه شريطة بقاء درية معه ألن الكنز سينفتح على عينيها بعد خروج الخطيب قلقا.

حوار مراد ودرية حول حقيقة مجيئه وإخبارها بمشاعره تجاهها، والكشف عن المعنى الحقيقي للكنز.

التحليـل

جرد القوى الفاعلة

األب : متوسط الحال طماع، يرغب في المال ولو بجواز ابنته معاكسة رغبتها، إنه رجل ساذج، أمي، جاهل …

األم : تشارك األب في التهافت على المال، ولكنها ستلعب دورا في إقناع األب باإلذعان لرغبة ابنتها في مراد.

درية : تتميز بروح سامية تبحث عن شريك حقيقي يشاركها تلك المعاني، لذا رفضت االرتباط بالخطيب الغني وقررت التعلق بُمراد المؤمن بما تؤمن به، يمكن اعتبارها الموضوع المرغوب

فيه، فهي معادل رمزي للكنز.

الخادم : لعب دور الوسيط باإلخبار بمجيء مراد.

الخطيب : رجل ثري ال يؤمن إال بالقيم المادية في الحياة. رمز الخداع والقيم المادية في الحياة.

كلها. وهو رمز لإلنسان المثقف النبيل الذي يقدر القيم مراد : لعب دور الساحر كذريعة للظفر بدرية التي رأى فيها مجسدة للمعاني اإلنسانية السامية فقرر االرتباط بها ولو بالحيلة التي أعطت ا�

الروحية السامية في الحياة. نجح في إقناع أفراد األسرة بوجهة نظره.

نالحظ مطابقة الصفات النفسية للوضع االجتماعي والقيم التي تؤمن بها كل شخصية، وهذا يبين مساهمة كل منهما، من خالل سماته تلك، في تحقيق البرنامج السردي لكل عامل.

البنية العاملية

جسدت درية دور العامل الموضوع الذي تجاذبته باقي العوامل األخرى، ويمكن بيان عالقتها بباقي العوامل كالتالي :
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العامـــــل األب : البنت وسيلة لتحقيق موضوع االغتناء واالرتقاء االجتماعي.

العامـــــــل األم : البنت بالنسبة لها أيضا وسيلة لالغتناء واالرتقاء االجتماعي.

العامل الخطيب : درية بالنسبة له موضوع إلشباع رغباته المادية.

العامـــــل مراد : درية بالنسبة له موضوع لتحقيق إنسانيته في أبعادها الروحية، لذا اختلق وسيلة السحر للظفر بموضوعه.

تميزت البنية العاملية في هذا النص بالتنامي والتطور، ويمكن توضيح ذلك من خالل المراحل التالية :

بنية تباين الرغبات (التعارض) : وتتجلى في بداية المشهد، حيث تتعارض رغبة درية مع رغبة الخطيب.

بنية الصراع (العقدة) : حين بدأ الخالف بين األب والخطيب، والساحر من جهة ثانية حول استخراج الكنز.

تفسخ البنية (الحــل) : محاورة مراد لدرية وكشفه لها عن حقيقة مجيئه وتغيير معنى الكنز في فهم األب واألم.

القيم واألنساق الفكرية

قيمها بين المادي والمعنويموقفها من الحياةأبعادها الرمزيةالقوى الفاعلة

ماديةمادي يؤمن بالقيم المادية في الحياةالجشع، رجل مادي..األب

ماديةالحياة لهو ومتعةانتهازيالخطيب

روحيةتؤمن بسيادة القيم الروحيةإنسانيةدرية

إن تباين الرغبات وتصاعد الصراع يعود إلى تباين القيم واألنساق الفكرية التي تمثلها القوى الفاعلة. وفي نهاية المطاف تنتصر القيم الروحية واألخالقية على القيم المادية. وهذا الصراع يمثل،

نسقا اجتماعيا يضم هذه المتناقضات.

القيم األكثر قوة وفاعلية وتعبيرا عن صوت المؤلف هي : القيم المعنوية التي تعترف بدور اإليمان بالعالقة الروحية الرابطة بين الناس، وربما بعود اتخاذ المؤلف لهذا الموقف بسبب ما يتميز به

المجتمع من انحالل خلقي وإيثار الناس للقيم المادية على حساب القيم الروحية.

وُتعتبر الحيلة عمال مشروعا لتبرير هدف إنساني يزيل عائقا خلقيا قد يؤدي إلى تفسخ العالقات اإلنسانية، وإحالل محلة انبناء هذه العالقة على أسس نبيلة وقيم روحية سامية.

الصراع الدرامي

من مظاهر الصراع بين مختلف القوى الفاعلة الصراع النفسي (كتمان المشاعر الطيبة بين مراد ودرية، والتي من أجلها تم نسج الحيلة للظفر بالموضوع) واالجتماعي (التحايل للحصول على

الثروة واالغتناء) والفكري (منظومة القيم المتباينة بين أفراد المجتمع الواحد). والنتيجة هي انتصار القيم اإلنسانية السامية كسبيل وحيد لخلق التوازن في العالقات االجتماعية.

الحـوار

ينقل الكاتب أقوال الشخصيات بشكل موضوعي (أو على األقل يوهمنا بذلك)، فقد أفسح المجال لصوت الشخصية مباشرة لتعبرعن دواخلها ومواقفها ووضعياتها من خالل أحداث ملفوظة، إننا

أمام خطاب معروض، يظهر الخيالي فيه في صورة الواقعي.

وما يلفت النظر أن الكاتب ينقل كالم الشخصيات كما هو دون إضفاء تلوينات داللية أو شحنات انفعالية عليه، ويتبع سبال استداللية متنوعة (تقديم الحجج والبراهين واألمثلة والفرضيات

وأساليب االمتناع وصيغ التوكيد وشروط الصدق …)، ليصل إلى نتيجة مفادها تطابق وجهتي نظر درية ومراد.

نظرا لخاصية الصراع المميزة للحوار جاءت سمات وملفوظات الشخصيتين متباينة ؛ واتسم حوار القوى الفاعلة بسمات متنوعة، نبينها كالتالي :

الحوار الجدي : ” ماذا جرى لها ؟ ذهبت ُتحضر منديلها ولم تعد ؟ ”.

الحوار الساخر : الخطيب : ” إذا كانت حضرتك تستطيع أن ترى المال المخبوء في الحيطان؛ فهل تستطيع أن ترى المال المخبوء في جيبي؟” – مراد : ” عيني ال ترى نقودا ولكنها ترى كنوزا.”

– الخطيب : ” ابدأ بفحصي يا حضرة األخصائي.. من يدري … ربما بقدرة قادر ينفتح علي الكنز ؟ ”.

الحوار الهزلي : الخطيب : ” من ذا يرفض الُفرجة على ” شمهروش ” بالمجان ؟ ”.

الحوار المتسلط : األب : ” حضرته يذهب إلى داهية ال ُترجعه..”.

الحوار الماكر المتحايل : ” مشاغل البيت …مسكينة … إنها نشيطة أكثر من الالزم … ال تريد أن تترك للخدم أبسط األمور.. ”.

وردت بعض العبارات العامية في بعض الحوارات، مثل ” أبا العز بْك ”، ” زفْت ”

البرهنة والحجاج

إذا كان النص المسرحي يعتمد على الحوار لتبليغ رسالته وتجسيد جماليته، فإن سمة البرهنة والحجاج تعتبر بارزة في الكتابة المسرحية، باعتبارها ترمي إلى إثارة االنفعال المشترك لدى المتلقي،

ثم إنها تسعى إلى تحقيق نوع من التواصل بين الكاتب والمخرج والممثل والقارئ والمتفرج ؛ وقد دافعت كل قوة فاعلة عن موقفها بالحجة والبرهان :

حجة الخطيب على صحة وجهـــة نـظـره: ” وهذا طبعا ليس بكثير على صاحب ثروة ُتقدر اآلن، كما تعلمون، بستين ألف ُجنيه؟”.

حجة مراد على صحة وجهـة نظره : ” هذه الروح المضيئة … ”.

حجة درية على صحة وجهة نظرها : ” أبي يجب أوال أن نتفق على معنى الكنز” ماذا تقصد بالكنز ؟.

ويبدو أن حجج مراد ودرية هي األكثر إقناعا بموقفهما ؛ ألنها أنهت القصة بتغيير موقف األب واألم معا. وإذا كان حجم الحوارات متفاوتا طوال وقصرا في النص، فإن ذلك ُيعزى إلى تباين

وضعية كل من الشخصيات وموقفه من اآلخر. أما األسلوب الحواري فتلعب فيه الجمل االستخبارية دورا حاسما في تبئير مختلف القضايا المستهدفة.

وتتميز لغة الحجاج بأفعال كالمية متنوعة لتحقيق هدف معين :

االستفهام لالستئذان والتقزيم: درية : “… أتسمح لي أن أناديك باسمك المجرد ؟ ”.

النهي للردع : درية : ” ال تجعل للمال كل هذه القيمة ”.

الخبر للسخرية : درية : ” لن أعتقد ذلك … الدجال رجل صاحب براعة ولكنه ليس صاحب إيمان.. “.

ولعل الهدف من توظيف أفعال الكالم هو تنويع المقامات لتصعيد الفعل الدرامي، فمعظم الجمل إستفهامية، تسعى إلى تبئير مختلف القضايا المستهدفة. وهناك حفاظ على الصيغ التعبيرية

االنفعالية ( كالريبة، والسخرية، والتساؤل، والتعجب) الواردة في الخطاب المنقول لإليهام بحقيقته المفترضة، وبضوابط التبادل اللفظي الذي يجري في الكالم. وقد يكون من بين دالالته أنه



يعطي لوجود المتكلم والشخصية في النص كينونة تخييلية توحي باالمتالء واالستمرار.

األسلوب / التركيب

يوحي توزيع السطور على الصفحات من خالل العارضة التي تميز استهالل الكالم بأن الجمل في النص مستقلة بذاتها عما يسبقها ؛ فإذا فحصنا تركيب هذه الجمل الحوارية، وجدناها تتضمن

ضمائر، وأدوات، وكلمات متكررة، وروابط تصلها بالجمل المحيطة بها، مما يضفي على النص خاصية واالتساق واالنسجام.

تفاعل الزمن والمكان

ال شك أن داللة األمكنة ال تتحقق إال بعالقتها بعنصر الزمن، وقد جرت األحداث في لحظة زمنية محددة هي زمن الخطبة، وتتطور األحداث تصاعديا حتى النهاية. ويبدو أن التفاعل بين الزمان

والمكان في هذه المسرحية قد ولد صورة متناقضة للقوى الفاعلة، فلكل واحدة منها مفهومها الخاص للكنز..

البيت فضاء يعكس صراع القيم والمصالح بين الناس؛ فهو مجال مغلق ُيفترض أنه يضيق بتباين المواقف والمصالح وأحرى بصراعها، لذلك كان بؤرة لتذويب الخالف بين وجهات النظر حول

مفهوم الكنز. وقد تحقق ذلك بعد خروج الخطيب من البيت …

الزمن الواقعي والزمن النفسي: األول صيغ نحويا بصيغة المضارع الدال على تحقق الفعل في الزمن الحاضر لإليهام بواقعية ما يحدث، والثاني يعمق وعي القارئ باألحوال الشعورية للشخوص،

وأثر ذلك في القوى الفاعلة ودورها في تطور األحداث نحو نهايتها، وتحقيق مغزاها..

الُخطاطة السردية

تنتظم أحداث المسرحية وفق خطاطة سردية محكمة، نوضحها من خالل الجدول التالي :

االستهالل بالمشهد والتعريف بمجال الديكور وبعض الشخصيات ووضعيتها، وتباين الرغبات.وضعية البداية (العرض)

رفض درية االرتباط بالخطيب ومجالسته.العنصر المخل

مجيء مراد متقمصا دور الساحر الذي يدعي أن في البيت كنزا..وضعية الوسط (العقدة)

اختيار مراد لدرية لينفتح عليها الكنز واالختالء بها للتعبير عن إعجابه بها، وخروج الخطيب من البيت.عنصر االنفراج

ارتباط درية بمراد على أساس من تطابق مفهوم الكنز لديهما.وضعية النهاية (الحل)

البعد الوظيفي لوضعيتي البداية والنهاية، وأثرهما الجمالي في المتلقي يتجلى في كون الكاتب أقحمنا مباشرة في قلب الحدث، وأجبرنا على تتبع سيرورته ليقنعنا بقبول موقف من االرتباطات

االجتماعية بين الرجل والمرأة المبنية على اإلكراه بدافع الجشع والطمع في المال على حساب القيم اإلنسانية.. ومن الناحية الجمالية، فهو يحدد لنا، كمتلقين، أفق انتظار يسمح لنا بوضع

فرضيات للقراءة من خالل وضعية البداية، ( تحديد نوع النص واتجاهه األدبي، وطبيعة كتابته (اإليهام بالواقع وخلق تشابه بين عالم النص وعالم الواقع) والتعرف على الوضعية األولى

للشخوص، مرورا بإدراك العنصر المخل والعقدة وعنصر االنفراج / النهاية التي تتعلق وظيفتها بالدفع بنا إلى تأويل الفعل المحتمل، وتعزيز األفق أو خرقه.

اإلرشادات المسرحية

يعتمد المسرح أنساقا لغوية موازية، وهذه اإلرشادات سرد قصير يؤثث الكاتب به فضاء المسرحية، وله أهمية كبيرة وأثر بالغ على متلقي النص المسرحي يتجلى في ترجمة االنفعاالت والروابط

الوجدانية بين الممثل والجمهور، وإغناء اإلرسالية وضمان استمرار التواصل وموضعة الحدث في ظرفية معينة، وتقديم معلومات عن الشخوص والفضاء والزمان، ووصف وضعياتها وحركاتها

ونبرات الصوت والكالم.. ومن هذه اإلرشادات:

ما يدل منها على المخرج : ” يشير إلى الفنجان الرابع ”، ” تنهض وتخرج من القاعة “.

ما يدل منها على الممثل : ” الحوار بين الشخصيات “.

ما يدل منها على الديكور : ” البيت “، ” رجل بالباب ”.

ما يدل منها على المتفرج : ” ينهض على قدميه ”، ” باحترام ” ومثل هذه العبارات تتعلق بالتحديد الدرامي للفعل ؛ ألن المسرحية تكتب أساسا لتؤدى على خشبة المسرح.

ما يدل منها على القارئ : ” التقديم للنص باإلشارة إلى مشهد يمثل صاحب البيت..”، إضافة إلى شكل الكتابة، وتوزيع السواد على البياض.

وقد تتضمن إرشادات وتوجيهات عن اإلنارة وطبيعة الديكور ومزاج الشخصية.. وهي أمور يمكن للمخرج أن يستأنس بها إلخراج النص من القوة إلى الفعل.

التركيب التقويـم

ينتمي النص إلى مسرح المجتمع بعرضه القيم واألنساق الفكرية المتحكمة في سلوك الشخصيات وومواقفها المتأرجحة بين آلمادية المرتهنة إلى اللهو والمتعة والمصلحة، والروحية ذات النزوع

اإلنساني المثالي، ولعل المؤلف يعالج ما يسود المجتمع من تفش للقيم المادية على حساب القيم الروحية. ويتجلى أيضا في الصراع الدرامي في بعده االجتماعي والفكري، حيث يصور الكاتب

واقع أسرة مصرية ( التحايل للحصول على الثروة واالغتناء ) ومنظومة القيم المتباينة بين أفراد المجتمع الواحد. وُتعتبر الحيلة عمال مشروعا لتبرير هدف إنساني يزيل عائقا خلقيا قد يؤدي

إلى تفسخ العالقات اإلنسانية، ويحل محله أساس صحيحا. وقد وظف الكاتب الكنز في بعد رمزي جسدته ” درية “، هو أن القيم اإلنسانية السامية هي الكنز الذي يجب أن تتوق إليه النفوس.

تقوم المسرحية على مقومات فنية تتميز بها موضوعا وبناء وأسلوبا.. منها :الحوار، الصراع والتصعيد الدرامي.

ومكونات المسرحية (شخوص، زمان، مكان، ديكور.. ) تشخص لغويا لتشكل المادة الخام للعرض المسرحي، ومن ثم تحظى بوجود مزدوج يسبق العرض ويصاحبه.

يعبر النص، من خالل أدواته الفنية، عن قضايا يغذيها الصراع النفسي واالجتماعي والفكري بين نماذج أو قوى اجتماعية أو نفسية أو فكرية تحكمها عالقة التوافق والتضاد، ذلك أن ما يضفي

الشرعية على الكتابة الدرامية هو تصاعد حدة الصراع بين النقائض(الوحدة)، وبذلك نتيقن من الفرضية والتي تتعلق بإيثار القيم الروحية والجمالية على القيم المادية في العالقات بين الناس.


