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 ةالمونودراميّ لمسرحّية الّتشكيل الفّني في اعناصر 
 متّزوج في عطلة أنموذًجا"عرض  ل ة دراسة تطبيقيّ  "

 سامية غشير  .د
 جامعة حسيبة بن بوعلي  

 -الجزائر  –الّشلف
 :ملخص
حيث اّتخذنا كأنموذج للّدراسة  العرض المسرحي"متزوج في عطلة"  ة"، المونودراميّ عناصر الّتشكيل الفّني في المسرحّية يهدف هذا المقال إلى الّتطّرق إلى       

   تشخيص "سمير بوعناني"، وقد اعتمدنا في ذلك على خّطة بحٍث كاآلتي:
 الّتجريب في المسرح. -
 .المونودراما مسرحتعريف  -
 .ةالمونودراميّ  مسرحّيةالعناصر  -
 متّزوج في عطلة أنموذًجا" عرض لة "دراسة تطبيقّية المونودراميّ لمسرحّية عناصر الّتشكيل الفّني في ا  -
 خاتمة. -

 المسرحّية؟ات الفنّية في تحقيق درامّية قنيّ التّ كيف ساعدت الوسائل و ؟ و عناصر الّتشكيل الفّني في هذا العرض المسرحيفكيف تجّلت       
 الكلمات المفتاحّية:  

 ، متزّوج في عطلة، الوسائل الفنّية، درامّية المسرحّية. العرض المسرحيّ ودراما، عناصر الّتشكيل الفّني، مسرح المون
Summary : 

        This article aims at addressing the elements of artistic composition in the monodramatic show, "where we took as a 

model for studying the Theatrical Show " Married on holiday "  diagnosis of  "Samir Bouannani ", and we have relied on a 

research plan as follows: 

- Experimenting in theater . 

- Definition of Monodrama Theater. 

- Elements of the monodramatic theater. 

- Elements of the artistic composition of the monodramatic Theatrical Show "An applied study of a married play in a model 

holiday " 

- Conclusion . 

       How did the elements of the artistic composition become apparent in this stage Theatrical Show? And how did technical 

means and techniques help to achieve dramatic drama? 

key words  : 

Theater of monodrama, Elements of artistic composition, theatrical performances, Married on holiday, Artistic 

means, Dramatic theater. 

 

 مة: مقد  
فقد لقي استحسانا وقبوًًل من  الحديث والمعاصر،  عرف مسرح المونودراما تطّوًرا كبيًرا في العصرين        

وقضايا في    ؛ ألّن هذا الّشكل المسرحي عالج بصورة صادقة مشاكل  ِقبل الّناشطين في المجال المسرحيّ 
 غاية األهمّية، واقترب من واقع المهمّشين والمظلومين.

في امتالك الخشبة، والّتعبير  للممّثل    قد أعاد اًلهتمام للّدور القياديّ   والّظاهر أّن مسرح المونودراما     
البعد   إجالء  أسهمت في  عّدة وسائٍل  واًلجتماعّية موّظًفا  والفكرّية  الّنفسّية  للعرض    الّدراميّ عن هواجسه 

 .المسرحيّ 
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تفتقر إلى الجّدية    اّلتيإّن المونودراما تختلف كثيًرا عن بعض األشكال المسرحّية الهزلّية والكوميدّية       
كبير، ورؤية    بل إّنها نابعة عن وعي فّنيهد، وإلى عمق القضّية المتناولة،  درامّية المش  وإلى  في الّطرح

 للواقع والحياة.  ثاقبة، وإدراك جليّ 
عرقلت تطّوره نوًعا ما إًّل أّنه لم يكن  وقد  تعترضه،    اّلتيالّصعوبات  ّرغم من  بال  إّن المسرح الجزائريّ     

الّشكل   بمعزلٍ  هذا  معرفة  نال  ،المسرحيّ عن  العصر؛حظ  حيث  هذا  في  به  الكبير  فأغلب   اًلهتمام 
بالّرغم من اًلنتقادات مسرح مونودراما أو مسرح وان مان شو،  تسميات  ات أضحت تندرج تحت  المسرحيّ 
المسرحّيات،    اّلتيالاّلذعة   بعض  الفّن    اّلتيتلقتها  بمقّومات  تتّسم  وعروض  مسرحيات  بناء  في  أخفقت 

 .المونودراميّ 
المسرحيّ  أبرز  نجا  اّلتية  المونودراميّ ات  من  ركًلقت  من  أكثر  في  وُعرضت  كبيًرا،  نجد ًحا  مسرحي  ح 

 ."سمير بوعناني"تشخيص   مسرحية "متزّوج في عطلة"
عّدة:      تساؤًلٍت  عن  اإلجابة  إلى  نسعى  تقّدم  ما  ضوِء  مسرحي   وفي  شكل  المونودراما  مسرح  هل 

معّينة أم فرضته ظروف  تمّيزه  فنّية  مقّومات  لديه  الوسائل    ؟مؤّسس  تحّقق    اّلتيالفنّية  واآللّيات  وما هي 
العرض   "متزّوج في عطلة" في تجسيد عرض مونودراميّ   ؟ المونودراميّ نجاح  أفلح عرض مسرحّية    وهل 

 متكامل؟ 
 : الّتجريب في المسرح -1

ل لفّّّن المسّّرح يجّّده        ا إّن المتأمّّّ اسّّتمّر هّّاجس الّتجريّّب بابتكّّار أشّّكال مسّّرحّية جديّّدة، و ولّّد مجربّّّ
أثير فّّّي التّّّّ و واصّّّل أكثرهّّّا قّّّدرة علّّّى التّ و  ،الفنّّّون و ذلّّّك مّّّن أجّّّل الحفّّّار علّّّى اسّّّتمراريته باعتبّّّاره أبّّّو 

             الجماهير
احة  اّلتّيأخّر  تصاعد فنون سلطته رغم و على تموقعه   استطاع المسرح أن يحافظ  قد و       اكتسّحت السّّ

ة كالّروايّّة،  ةو الفنيّّّ عر، و  ، القصّّّ ينما، و الشّّّ  إلّّى االموسّّيقى، لتتحّّّول  هّّذه الفنّّون كّلهّّا ًلحقًّّ و الّّّرقص، و السّّّ
 توّظف فيه، وتسهم في تشكيله الفّني والّدرامّي.و ، خدمة المسرح

قد اختلف مفهوم الّتجريب من  أشكال مسرحّية تجريبّية عديدة، و حظ بروز  الّدارس لتاريخ المسرح يالو       
مسرحّية "  شخصّية  عند  الّتجريب  فمثال  أخر ،  يعنإلى  اعتقد ستانيسالفسكي  حين  في  الممّثل،  أهمّية  ي 

ركّز كّل من  و المسرح،     في إمكانّيات الّسينوغرافيا علىا إذ ركزّ ل يمكن اًلستغناء عنه تقريبً كريج أّن الممثّ 
في   (Appia) في أهمّية  المخرج، في حين ركّز آبيا   (Reinhardt )راينهارت و   (meyerhold) مايرهولد 

طبيعة الحياة    باستكشاف   (Piscator )استخدام الّضوء، أّما بريشت فقد عنّي شأنه شأن معّلمه بيسكاتور
  1" الّتعليمّية.

 
 . 6ص، 2006، ترجمة إنعام نجم جابر، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، )د. ط(، جيمز رووز أفنز: المسرح الّتجريبّي من ستانيسالفسكي إلى بيتر برووك -1
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محّدد لمعنى التجريب في المسرح، ذلك أّن  و قانون علمي صارم  ّتجريب في المسرح ًل يستند إلى "فال    
القديمة،   التقنّية  على  ثورة  طرقً و الّتجريب  على  يحوي  الخشبة  هذا  و مختلفة    مناهج  و ا  تاريخ  في  متعّددة 

 1"المجال.
المسرحيّ   ؤيةفالرّ        العمل  "  جريبيّ التّ   إلى  آخر  إلى  بلد  من  المسرحيّ فالتّ تختلف  تعتبر    اّلتي ة  قنيات 

  في بلد آخر اعتادها ا  ا تقليدي  قد تعتبر مسرحً   لم يسبق استخدامهاو ا جديدة  ألنهّ   ؛في بلد ما    مسرحًا تجريبّيا
وعرفها وخبرها منذ فترة طويلة. بل وقد تختلف رؤية مشاهد عن آخر في العرض الواحد، فمن سبق أن  

التقنيّ  تقليدي ا،  شاهد  يعتبرها مسرًحا  يشة  تجريبي اومن  يعتبرها مسرًحا  لي ،  اهدها ألول مرة  س  وهذا مصدر 
 2" .وغير تجريبيّ  تجريبيّ   ودائم فيما ه

ون جديّّّّّّدة المسّّّّّّرحّية ال شّّّّّّكالومّّّّّّن األ       ون "المونودرامّّّّّّا" الفكّّّّّّاهيّ  الّّّّّّّدراميّ نّّّّّّذكر اللّّّّّّّ ، هّّّّّّذا اللّّّّّّّّ
ّّد  المسّّّّّّّرحيّ  ذيالجديّّّّّ ّّّ ّّاحثون  الّّّّّ ّّاول البّّّّّ ا، حيّّّّّّّث حّّّّّ ّّد  ّّ ب ا وتعقّّّّّ ّّن "أكثّّّّّّّر المصّّّّّّّطلحات تشّّّّّ ّّّد  مّّّّّ يعّّّّّ

ّّا ّّا إلّّّّى أصّّّّل كلمّّّّة مونودرامّّ ة  ،والمنظّّّّّرون إعطّّّّاء تفسّّّّير أو تعريّّّّف لّّّّه فّّّّوذا رجعنّّ فهّّّّي كلمّّّّة يونانيّّّّّ
أي تعنّّّّّي الفعّّّّّل، ومّّّّّن هنّّّّّا نسّّّّّتطيع القّّّّّول أّن  Dramaوتعنّّّّّي وحيّّّّّد، و Monoتنقسّّّّّم إلّّّّّى قسّّّّّمين 

ّّد الفعّّّّّل، أي يقّّّّّوم بتشّّّّّخيص الفعّّّّّل المسّّّّّرحيّ  ّّا وحيّّّ ّّد إل المونودرامّّّّّا معناهّّّ ل واحّّّ ّّالة ممثّّّّّّ ّّال رسّّّ يصّّّ
ٍّّب مّّّّع العناصّّّّر المسّّّّرحّية األخّّّّر ، ولكّّّّن رغّّّّم ا إلّّّّى جنّّ ًّّ ذلّّّّك فقّّّّد اختلفّّّّت  المسّّّّرحّية ودًلًلتهّّّّا جنبّّ

ّّّدًلًلت  ّّ  الّدراميّّّّّ الّّ ا عامّّ ًّّ ّّد اّتفاقّّ ّّا نجّّ ّّم أّننّّ ّّرح المصّّّّطلح، رغّّ ّّد وتعريّّّّف وشّّ ّّي تحديّّ ّّي  اة والمسّّّّرحّية فّّ فّّ
 3النقاط األساسّية."

 : في هذه النقاط المسرحيّ  ح هذا الفنّ يمكن تحديد مالمو       
يقّدم مونولوغات ساخرة، كما أّنه يتقمص    اّلذيو يحّتل مساحة الخشبة،    اّلذي الّتركيز على الممّثل الواحد    -
 4"مقارنة. وة في غياب أّي تحّد أ يقنع المتفرجين ب بقريته الّتمثيليّ ا عديدة، يحاول الممّثل أن "دوارً أ
لتزاماتها المّلحة عن  ًل يتقّيد بلحظة تاريخّية معّينة لها ازمن نفسي "   و ه   الّزمن في مسرح المونودراما  - 

 5" المقاومة.في إطار من الّتوتر و طريق الفعل، فالفعل يتطّلب من يقع عليه الفعل 
 الّدراميّ ابعة من تركيز الحدث  الكثافة الّشعورّية الّشديدة النّ ذا الّلون المسرحي كشكل فّني ب "يتمّتع ه  -

 رّبما كانت هذه الكثافة الّشعورّية أحد عوامل و تفّرج طول العرض. على شخصّية واحدة تّلح على وجدان الم
 

  1" الجذب الرئيسّية فيها.
 

 . 1ص  ،1989مصر، )د. ط(،  أحمد سخسوخ  الّتجريب المسرحي في إطار مهرجان فيينا الدولي للفنون، إصدارات المهرجان التجريبي وزارة الثقافة،  -1
 .474، ص  2002ا رؤ  وتجارب، اّتحاد الكتاب العرب، دمشق، سورّية، )د. ط(، عبد هللا الهيف: المسرح العربي المعاصر قضاي -2
بس، سيدي بل باس، محّمد أمين دحو ظاهرة اًلغتراب في المونودراما، مجلة الّنص دورية أكاديمّية يصدرها مخبر الّنص المسرحي الجزائري، جامعة جياللي ليا  -3

 . 83، ص2016، 3الجزائر، ع 
 . 171ص، 1997نهاد صليحة: اّلتيارات المسرحّية المعاصرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، )د. ط(،  -4
 المرجع نفسه، ص ن.  - 5
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الّنفسيّ   ترّكز  - من خالل تشريح الجانب   ،يتقمّصها  اّلتيللممّثل والّشخصيات    المونودراما على الجانب 
للّشخصّيات الّتمثيلّية "فالمونودراما بطبيعتها تذهب نحو الّدراسة الّنفسّية، فهناك رحلة  داخل   الّسيكولوجيّ 

اإلبداع  أعماق   من  نوع  وهو  فنّية    الّدراميّ الّنفس،  متعة  يقّدم  الوقت  نفس  وفي  الّتمثيل،  مهارة  يستعرض 
األ محور  تكون  فالّشخصّية  عن  منفردة،  تعّبر  بمونولوجات  األحداث  باقي  إلى  وتتطّرق  الّرئيسّية،  حداث 

 2الوجدان الّداخلي." 
، كما أّنه ًل  الّشخصّيات مقارنة بالمسرحّية المتعّددة  أليف  التّ   سهل  ينظر إلى هذا الّلون المسرحي بأّنه  -

الجّيد،    يستوفِ  المسرحي  العرض  النقاد مقّومات  معظم  على  ينظرون    لذلك  مسرحيّ إليه  لون  جديد   أّنه 
  البناء والّتشكيل، ظهر   ذا المسرح صعب هيتمّثل في أّن  يهدف إلى اإلضحاك والفرجة، غير أّن األّصح  

الّشعورّية  والحاًلت  الحياتّية،  القضايا  مختلف  عن  الّتعبير  للممّثل  تتيح  فنّية  أشكال  إلى  الحاجة  نتيجة 
ا، مختلفة يحمل رسائل  المتعّددة، فهذا الّشكل المسرحيّ    أداءً و  ،لالممثّ من ِقبل  اكبيرً  ذكاءً يتطّلب و هاّمة جد 

   جين.المتفرّ جمهور حتى يقنع  امبهرً 
في الِقدِم،   ممتّدةً   اوتطّوره في عصرنا الحالي إًّل أّن له جذورً   وبالّرغم من انتشار هذا الّشكل المسرحيّ      

 ..مع المسرح اإلغريقيّ فقد ظهرت مالمح المونودراما 
 المونودراما:مسرح تعريف   -2

  ،ة الواحدةخصيّ مسرح الشّ   ول الواحد، أدراما الممثّ   وأالمسرح الفردي،  مونودراما  يقصد بمسرح ال       

بتمثيلها ممّثل واحد يكون الوحيد    ةالمونودراميّ فالمسرحّية   له حّق الكالم على خشبة    اّلذي"مسرحّية يقوم 
الّنص   يستعين  فقد  يظّلوا   المونودراميّ المسرح،  أن  عليهم  ولكن  الممثلين،  من  بعدد  األحيان  بعض  في 

اليونانّية   الكلمة  )من  "المونو"  صفة  انتقلت  وإًّل  العرض،  طول  عن  Monoصامتين  )واحد(  بمعنى   )  
 3الدراما."
ة الواحدة المتكاملة  ة ذات الشخصيّ المسرحيّ   ودراما الممثل الواحد، أ"و" ه المونودرامامنه فمسرح "  و       

  4." ا مختلفةً رً اأدو  ا، ويتقمّص ا واحدً م فيها دورً ة واحدة، ويقدّ ممثلّ  ويها ممثل واحد أيؤدّ   اّلتيالعناصر 
المسرح         كوميديّ فهذا  المسرحواحد  ممّثل    يقّدمه  ،درامي  خشبة  قضايا   فيهيعرض    فوق  عّدة 

بطريقة  سياو   ةاجتماعيّ  الكوميديا  سّية  بين  عن  وغالبً   الّسخرّية،و تجمع  عبارة  المسرح  هذا  يكون  ما  ا 
فرديّ  تتوجّ مونولوغات  ساخرة  بشكلٍ ة  الجمهور  إلى  بفكاهته  مباشرٍ   ه  المسرحي  العارض  فيها  ينتقد   ،

الّسرد  و   الّدراميّ مثيل  بين التّ   في طّياتهالمسرح    هذاجمع يكما     تحّوًلته المختلفةو   ،واقعه الم يش  المضحكة
 القصصي. 

 
 .174، صنهاد صليحة: اّلتيارات المسرحّية المعاصرة الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1
 . 89 -88محّمد أمين دحو ظاهرة اًلغتراب في المونودراما، ص -2
 .16نهاد صليحة: اّلتيارات المسرحّية المعاصرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص  -3
 . 25 -24، ص2012، 1حسين علي هارف: فلسفة المونودراما وتأريخها، منشورات دائرة الثقافة واإلعالم، اإلمارات العربية المتحدة، ط -4
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 : ةالمونودراميّ  مسرحّيةالعناصر  -3
 ل الواحد: الممثّ  -أ

" مسرح  يعتمد  يرتجل  المونودراما.    واحد  ممّثل  على  الواقع    اقصًص   يعرض و المسرحي،    األداء"  من 
الّسياسّية بطريقة  و واهر اًلجتماعّية  نقد مختلف الظّ و   ،ة للواقعل بتقديم تعريّ قوم هذا الممثّ حيث ياإلنساني،  

المهمومين  و في الغالب نلحظ أّن الّشخصّية تهتم أكثر بقضايا المهمّشين  و الفكاهة،  و طغى عليها الّسخرية  ت
ا، وتنفرد تلك ا داخلي  ا يفرز صراعً اجتماعي    وا أ ا نفسي  اغترابً   و أ  عزلةً   وأ  تعاني أزمةً "   كما أّنها  ،  والمظلومين

الفعل  خصيّ الشّ  بالجمهور ومساحة  أ )طاغٍ   بشكلٍ   الّدراميّ ة  لتبوح  تجربتها    و(  وفقً الّدراميّ تسرد  لمنظور  ة  ا 
  1"وت.ة الّص أوتوقراطي يعكس أحاديّ 

الّتمثيل  مّثل في مسرح  إّن الم       "فالّتقمص في فّن  يقّدم دوًرا واحًدا أو بتقمص عّدة أدوار  المونودراما 
أي   واحد،  دور  أداء  للممّثل،  معناه  واألساسي  األصلي  هنا  الّدور  بها  فالقصد  المختلفة  األدوار  أّما 

المونودرام  في  الممّثل  أّن  أي  درامي،  مونولوجي  أداء  خالل  من  أخر   ومحاكاة شخصّيات  ا  استحضار 
أداء شخ  أداء شخصّيات أخر   يلبس وينغمس في  داخلّية من خالل  ثّم يدخل في صراعات  صّية واحدة 

أقّل عمًقا الّشخصّيات  هذه  تكون  العناصر، حيث  متكاملة  المسرحّية  الّشخصّية    ،لتكون  إيهاًما عن  وأقّل 
 2األساسّية."

ت يش حاًلت نفسّية كثيرة من قلٍق واغتراٍب وعزلٍة وضياٍع ونفي، وأكثر    ةالمونودراميّ إّن الّشخصّية        
حالة نفسّية ُتعاني منها هذه الّشخصّية حالة اًلغتراب "حيث يشّكل اًلغتراب العنصر األساسي في الّنص  

 اّلذيزال  ألّنه يشّكل األزمة الحقيقّية ويعطي الّصراع مستويات متعّددة، فاًلنفصال أو اًلنع؛  المونودراميّ 
الفرد   بين  المكان  يحدث  فتتّضح معالمه من خالل طبيعة  ذاته،  فيه    توجد   اّلتي واألشياء األخر  أو مع 

 3ة."المونودراميّ الّشخصّية 
 المونولوغ:  -ب

كوحدة متكاملة، ويستخدمه كوطار لتقديم حكاية ما، ويقوم هذا "المونولوج  المونودراما  يستثمر مسرح        
دة أدوار في العرض الواحد،  ي عب منه أن يؤدّ يتطلّ   والمسرح على مهارة الممثل في األداء، فهع من  النوّ 

يتعامل معها،  عة، ويوحي بوجود شخصيّ دة في أمكنة وأزمنة متنوّ حاًلت متعدّ ويتقّمص   ات أخر  غائبة 
يتطلّ  نوعً كذلك  خاص  ب  يتجسّ ا  اإلخراج  من  للممثّ ا  ارتكاز  نقاط  عن  البحث  في  دًلليّ ل  د  ة  ذات صفات 

  4."مان والمكانة تعينه على اًلنتقال في الزّ ة معينّ ة وسم يّ رات بصريّ ة، ومؤثّ عاليّ 

 الّسرد:  -ج

 
 . 30، حسين علي هارف: فلسفة المونودراما وتأريخها، ص -1
 . 85محّمد أمين دحو ظاهرة اًلغتراب في المونودراما، ص - 2
 .97المرجع نفسه، ص -3
 . 111، ص2006، 1تهامة الجندي: اًلتجاهات الحديثة في المسرح السوريّ ، نينو  للّدراسات والنشر والتوزيع، سورّية، ط -4
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أ       الّسرد  العناصر    ويعّد  أهم  من  عن  و ،  مسرحال  اعليه  يتكئ  اّلتيالحكي  يبتعد  المسرح  في  الّسرد 
مكان،   إلى  مكان  من  باًلنتقال  المسرحي  للكاتب  يسمح  كما  الحركة  زمان، و تشخيص  إلى  زمان  من 

مروي  و   Narrateurراوي    وشخص يحكى له، أو شخص يحكي و قّصة  ر "يفترض الّسرد في المسرح  توفّ و 
 Narrataire. "1 له

مسرح  و        في  الّسرد  جمالي  المونودراما"يوّظف  كرافد  فالممّثل  و "  الحوارفّني،  نمطّية  بتكسير   يقوم 
يشعر    ّساخرة حتى ًلالة  قديّ نّ ال  و القصص الكوميدّية أو بعرض مجموعة من الحكايات    المونولوغ الّداخليّ و 

جهةٍ  من  بالملل  و المتفّرج  جهةٍ ،  القصصّية    من  الحبكة  إلى  يشّده  حتى  منها    اّلتية  الّدراميّ أخر   تتألّف 
الّروائي والقصصي،. فالّسرد لم يعد مقتالمسرحّية ، هذا بل يوّظف في العمل المسرحي  صًرا على العمل 
البناء  نجح في الواقع في استخدا"  اّلذياألخير   الّسرد  في    لضرورة تاريخّية أو عن طريق   إّما  الّدراميّ م 

 2الّتحايل الفّني. المهّم أّنه في الواقع لم يحرم نفسه تماًما من تلك األداة الّطيعة أبًدا."
 : الوسائل الفنّية -د
  الموسيقى و الحركة  عديدة، حيث يجمع بين    فنّية  في عرضه على وسائل    ""المونودرامايعتمد مسرح         

و  والغناء  الّصوتّية  المؤثّ والّرقص  و   ،ةوالخارجيّ رات  والحركات  األصوات  و غيرهوتقليد  هذه  ،  تقسيم  يمكن 
 الوسائل إلى:

 ة(. ، األصوات الخارجيّ ة كالرعد والبرق والمطرالخارجيّ  ةوتيّ ات الّص ة )الموسيقى، المؤّثر وسائل سم يّ  -1"
 ة )أقنعة، مالبس، دمى(. ة مسرحيّ وسائل تقنيّ  -2
 الّسينوغرافيا )صور، ساعات، وسائل(. و  اإلكسسوار -3
  3"ب …. ا لّ اآلخر( المغيّ ا )تمثيلي  الهاتف بوصفه حضورً  -4
 متّزوج في عطلة أنموذًجا"  ة "دراسة تطبيقّية لعرضالمونودراميّ عناصر الّتشكيل الفّني للمسرحّية  -4
 الّسرد: -أ

الّسرد         فنّ جد    هاّمةً   مكانةً احّتل  نشأة  منذ  مرورً   ا  بالتّ المسرح،  المسرح    اّلتيحّوًلت  ا  هذا  عرفها 
القصص عن طريق الّسرد،  المشاهد و و ح يشّخص صور األحداث  ظهرت، فالمسر   اّلتيجريبّية  األشكال التّ و 

من أذهانهم، فضاًل عن    ين وجعلها قريبةً روايتها على المتفرجّ   والمخرج الوحيد في سرد الحادثة أفيكون "
الّزمانيّ  بهما    اّلذي  المكانيّ و   البعدين  المعقول أن تعرض هذه األحداث جميعها  االتزم  لمسرح، فمن غير 

 4"ة لما يحدث خارج المسرح.صات سرديّ على خشبة المسرح األمر الذي افترض وجود ملخّ 

 
 . 45، ص2009، 1حميد لحميداني: بنّية النص السردّي: مطبعة الدار البيضاء، المغرب، ط 1
 . 160، ص1998، 1عبد العزيز حّمودة: البناء الّدرامّي، الهيئة المصرّية العاّمة للكتاب،  مصر، ط -2
 . 258حسين علي هارف: فلسفة المونودراما وتأريخها، ص - 3
 . 485ص، 1966وجيرالد بنتلي: فّن المسرحّية، ترجمة: صدقي حّطاب، مؤّسسة فرنكلين للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )د. ط(،  فرديب ميليت -4
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الّسرد  للمسرحّية، و  الّدراميّ ملة البناء بالّسرد القصصي كمرتكز أساس لتك "المونودراما"مسرح يستعين و      
األخيرة    عادةّ  هذه  بهت في  و   قوم  القصص  تعرض  حيث  واحدة،  بطريقتها    القضاياو   األحداث شخصّية 

للجمهور.   مسترساًل مباشرً رد  السّ   يكون و الفكاهّية  يُ ا  فّني،  سهم  ،  جمالي  جانب  إضفاء  في  كبيٍر  بشكٍل 
 واًلنتقال من حالة شعورّية إلى حالة شعورّية أخر . 

تزخر هذه األخيرة    تشخيص "سمير بوعناني"و مراد سنوسي"  تأليف " ،في عطلة  "متزّوجة  في مسرحيّ       .  
 ا. درامي  ا زخمً  هئِ إعطاو الّصوت أحادّية تكسير نمطّية  أسهم في اّلذي و ، بزخم سردي قصصي

ة الّساردة عّبر عن مكنونات الّشخصيّ ، يصادًقاجمياًل مسترساًل    في المسرحّية  جاء الّسرد القصصيّ       
قصصّي   أسلوب  آنٍ و بسيط  لألحداث،  في  الممثّ واحدٍ   مشّوق  شخصّية  أّن  إًّل  القّصة  بساطة  فرغم  ل  ، 

تعميق  و ة ساعدت على تأجيج الّسرد،  البسيطة اليوميّ ة  ، كما أّن لغة المسرحيّ اا درامي  عمقً و   أضفت عليه قّوةً 
المّشفرة،   المختلفةتعرية  و رسائله  المسرحّية  و   ،المظاهر  إلى روح  المتلقي  عنهو تقريب  السأم  كون  إبعاد   ،

واألشياء   الّصور  وتجسيد  الّتواصل،  تحقيق  مقدرًة على  وأكثر  الجماهير،  إلى  أقرب  تكون  البسيطة  الّلغة 
   يقة.بطريقة واضحة ودق

نغّصت عليه   اّلتيما عاناه من اضطهاد زوجته  و ة،  يّ العائلو وجّية  لنا الممّثل تفاصيل حياته الزّ   يعرض      
بأّمه،    ،أّيامهو حياته   ويقرّب   يسرد بعض القصص من يومياته،أن    فأراد إضافًة إلى رصد عالقة زوجته 

 قة الّزوجية إلى عيون المشاهدين. صورة العال
لغة و   مسترسل استخدم فيه الممّثل أسلوب مباشر  أغلبه سرد ذاتيّ  في المسرحّية  الّسرد القصصيّ إّن        

إلىحمباشرة،  واضحة   التغلغل  الّسرد في  الّشخصّية،    يث ساهم هذا  المعّذبة و أعماق  الذات  كشف خفايا 
الّزوجّية،   حياته  راهن  بوالدته،  و بسبب  فعلته زوجته  جاء  و ما  ما  لسانههذا  أّما    على  أّما،  الحاجة  ما و " 

، بصح  في البدية ما كانتش أّما قابلة زواجي مع ياسمين  ،ما طاقتش عليها، سحرتها، جنّيةو أدراك ما أّما  
 ." مزيان كي راحت نعقب اثناش نيوم بال بيها رابال نتاع زهر

المشهد أيًض  هذا  في  بالكّنة    اّلذي   ا  األّم  عالقة  ا  اّلتييبّين  في  والعطف تمّيزت  والّتواد،  بالمحّبة  لبداية 
فقتله"والحنان   و أّما  ألوموها  العفسة خافت  لقيتلها  الّناا  ياسمين و و س، راحت  يلوموها  راحت فوق  خطبتلي 

ما أدراك  تي من النهار لول فهمت، أّما و ة فور مر نيفها، بصح المهم راحت، فور صعيب  القلب، راحت رافدة
  ، خطرة أدراهم و حّبة الّراس، و ، خدمتها غير بالشوية خطرة ريحة، خطرة حّنة، خطرة زينة ما نجمتلهاشو أّما 

الّشيبانّية،   أرطابت  لمرتي  و الحّمام،  كبيرة  و لزت  حنانة  علّيا،  تسقسي  الّلي  من  أكثر  عليها  تسقسي  ًّلت 
كنتي تخدم برا   نا: أدةتهدر على كنتها الجدي و بيناتهم، حالت الّدعوة عسل مقّطر، الّشيبانّية انتاعي تمشي  

 " بصنعة. كل أصبعو متهلّية فّيا، و سيفيليزي بصح مربّية 
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الممثّ        تقّمص  في  المباشر  األسلوب غير  نلحظ  اكما  هذا  والدته، حيث ساهم  في ل شخصّية  لّسرد 
غير هذي أوليدي،   قلتلك أًّل سي أًّل، كبيرة في اًلج، أوليدي أوليدي مالقيت لها "  وصف الجانب الّشعوريّ 

 ، قلتلك أًّل شارفة.افطرتلي على جرانة نهار فطرت... هّيا أنقولهالكو أنت صايم و طول العام 
 .أّما أنا تاني شارف، مهرقم -
 أنت جايبتها ورايا على الّزواجو الّراجل ما يتعّيب ما يبور، صار هكذا أّما، قاع العام  و بصح أنت راجل    -
راني  و ًّل نبقى بال زواج،  و ًل نقولك حاجة أنا غير هذي  و الّنهار الّلي عّولت بديتي تصيبيلي في السبايب،  و 

 " خارج.
فوضافًة إلى تسّلطها وممارستها    ًل تتقنها زوجته،  اّلتي األعمال الّزوجّية  قّصة  أيًضا    طرح الممثلكما       

يتحّسر على    و فهاه  الّتعسف والقهر فهي مهملة لمنزلها، وًل تجيد إنجاز أشغال المنزل من طبٍخ وتنظيٍف،
هيا فهمينا يا  " وتحتويه وتدلّّل، وتسهر على رعايته بالحّب و الّرعاية واًلهتمام    انت تعتني بهك  اّلتيأّمه  

  ، رهجتيني   مربّية، رهجتيني رهجتينيو عاله ماكلتك سامطة  و بنينة  و نة حّلوة  ا بنيعاله ماكلة أمّ و امرأة فهمينا  
استغلّ و  أّما  ماكلتك،  تواحشت  آّما  أّما،  ماكلة  تواحشت  الهم،  نتاع  الّسامط  راني  كلتيلي  اليوم  استغّلي  ي 

 فطرت بالبيض واش صرا طاحت الّسما وحدي، غادي نضرب على قلبي ماكلة اًلستقالل البيض المغّلي،  
أنا كي نشوف لماعين محجرين  و من بعد،  و على األرض،   للغسيل،  يلزمني نلقى حل  معرمين  و من بعد 
 حمي يتشّوك."فوق البوطاجي ل

السّ نال        الخطاب  الممثل  رديّ حظ  يخاطب  لّما   "  المباشر  ليقّص زوجته  اشتياقه    ياسمين"   عليها 
لها رغم  و  الكثيرة    بعدها عنه،وحشته  المشاكل  أثّرت سلًبا على عالقتهما  اّلتيفرغم  وقد  بينهما،    ، وقعت 

بالّزوج إلى كراهّية زوجته، وتمّني بعدها عنه يفتقدها، ويحّن إلى تلك األّيام  إًلّ   ، ووصلت  أّنه  كان    اّلتي 
يسعد فيها بصحبتها، ويتذّوق طعم الّسعادة والحّب واًلهتمام، فهو يعلن صراحًة عن مشاعره وعواطفه من  

خلق و تكسير نمطّية المونولوغ  هم الّسرد في أس حٍب وشوٍق وحنيٍن، ورغبة في الّلقاء في أقرب وقت، حيث 
خصّية الّسارد، وكشف الجوانب  تشريح شا في  هم أيًض أسحيوي يعّوض فيه عن غياب الحوار، كما    وّ ج

التّ و الّشعورية   عليه  يطغى  بأسلوب  له  او األنين  و   داعي الاّلشعوية  وبين  استشراف  بينه  المشرق  لمستقبل 
نعاودلك، سي نورمال، بصح بشرط ما تدخليش    ين ورمالو مانيش نبكي، مانيش نبكي عالبالي،  "زوجته  

تعزيني ادخلي  و قاع الفرحة، تخسريلي قاع البروقرام شوفي ياسمين، ًل تبغيني    من غدوة، راكي تخسريلي
غدوة ادخلي  يفوح،  غدوة،  بدا  البوطاجي  تواحشتك،  و ،  ياسمين  اتواحشتك  قفلة،  طارتلها  الّصفراء  قمجتي 

ردك، ياسمين  تواحشتك، مالك أنت، تواحشتها واه تواحشتها، هّيا أخرج أعلّيا أخرج أعلّيا أخرج أعلّيا هللا ًل ي
ياسمين،   تواحشتك  بيكم،  بال  بيك،  بال  خاوية  راهي  نبغيك  و   تواحشتكمو الّدار  ياسمين،  نبغيك  نبغيكم، 

 ياسمين، نبغيك."
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السّ   - يسرد  قصًص كما  عرضارد  حيث  زوجته  قّوة  عن  بطريقة  ا  من  ساخرةكوميدّية  ها  مجموعة  فقّدم   ،
لم تكن مجّرد امرأة عادّية؛ بل كانت امرأة خارقة ًل مثيل لها    اّلتيتقوم بها "ياسمين"    اّلتياألعمال العجيبة  

حتى  تعاود تركّبوا من جديد،  و   و أنا مرتي أنجينيار في ًلنفورماتيك لوغديناتور تفركت"  بين النساء األخريات 
ه العيد  فركتتوو كبش  فيها  تاني  غمزلي  حار  الّذباح  لو ،  هاذي،  مرا  هاذي  أها  يقولي،  غير و بغا  كان 

شيء   كل  تعرف  مرتي  أهااااااا....أنا  الباطوار   في  زايدة  تقول  شوّية،  تعاوني  كل  و تسلفهالي  قريب  ًل 
قشها   انرزملها  غادي  النهار  وحد  ييجي  غادي  مليح،  تعرفنيش  ما  أنا  غير  بصح  من  و شيء،  نخرجها 

 " الدار.
 لوسائل الفنّية: ا -ب

الّصوت        أحادّية  تكسير  على  ساعدت  تقنيات  عّدة  المسرحّية  هذه  في  المسرحّية و   استعملت  إعطاء 
مساحة    على بثّ   عمقه، كما ساعدت و القصصي لجاذبيته    ا، جعلت القارئ ينجذب لسحر الّسرد ا درامي  زخمً 

المتعة   ثناياها،  و من  بين  بالملل  و المرح  الجمهور  المسرحيّ   اعتماد أم رغم  السّ و عدم إصابة  على   العرض 
الهدف    وها هوتر وصياغتها ورفعها وتعميقها وحلّ خلق حالة من التّ "مت في  أسهحيث    ،شخصّية منفردة

 1." ةالرئيس لصيغة كاتب المسرحيّ 
 :الّتقنيات الفنّية الموّظفة نذكرو  من بين أبرز الوسائلو 

   الهاتف:تقنّية  -
،  وزيادة التوتر   خلق الّصراعو مت في توليد درامّية المسرحّية،  ة أسهتقنيّ كعتمد الهاتف في المسرحّية  اُ       

تراوحت    اّلتي، كما رصد عالقته معها، و اسمين(مثلي لشخصّية اآلخر المغّيب )يحيث خلقت الحضور التّ 
ديكتاتوريتها بسبب  عليها  نقمه  غيابها    بين  في  حيث  لها،  الّشديد  افتقاده  وبين  إلغاء شخصيته  ومحاولة 

واه واه واه واه واه واه واه، لمزّية الّلي عاودت  وأخفق في تسيير شؤون حياته "حياة  وغربتها عنه فقد لّذة ال
تهولت أنا قلت كاش واحد    تقطعت   ، ما ًل الهدرة بيناتناكنت غادي ن يطلك  عالش أعال خاطر   عيطت،

زعفتك، أنا تاني كنت فرحان  و كيفاش أنت اللي قطعت، قطعت زعاف كنت فرحانة    ،ًلّ و   أخطفلك الثيليفون 
زعفتيني، بصح أنا ما قطعتش عليك، كيفاش نسمحلك حق القطيع، نورمال نسمحلك راكي بعيدة، راكي  و 

لدوا نتاعك تسمحي فيه  او اشتا درتلك  عاك حصلنا، كيفاه ما غادي توّلي  في الغربة، أيوا دورك كيما درنا م
  كل يوم......." وعلى جال تكسيرة، مزية ماجيناش نقصر 

الهاتف  و       تقنّية  أّن  المسرحّية،  قد  المالحظ  في  المّرات  عديد  فّني  و وّظفت  كحافز  درامي و اعتمدت 
  بوقامة   استقالليتهو الّتعبير عن رجولته  و   وأوجاعه،  فأراد الّتنفيس عن همومهاخلي للّزوج،  راع الدّ لكشف الّص 

طغى عليه  ت  غير مباشر  يخاطب زوجته بأسلوب   و فها ه   .،إيهامهن أّنه غير متزّوجو عالقات مع شاّبات  

 
 . 37، ص1986ستوارت كريفش: صناعة المسرحّية، ترجمة: عبد هللا الدباغ، دار المأمون، بغداد، )د. ط(،  -1
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ألو، ألو، أنت تاني عندك انفوا شاّبة،   دورك نوريلك أجياحة، دورك نوريلك،برة الغاضبة المتحّدية لها "النّ 
، راني نسمعلك قاع النهار إذا بغيتي، صافي بليزيغ، شكون أنا، أنا ياسين، ّللّا يسلمك،  ما ادرونجينيشو ن

انت أكي لولوغ، فادية أوه، فادية اسم شباب قلشوك و سماوني،  هللا يسلمك، كثر خير الشّوابين هوما الّلي  
بعيد   وأنا ًل ن   نا  شكون أ  شابات، ًل واش قلت،  و أون جنغال والديها قاع يجي و   والديك، فادية اسم شباب 

 ،  ماشي متزوج، سبحان ّللّا قتلك مانيش متزوج، ًلبراف عيطي في الّليل." الّشر
الوسائل         أبرز  من  يعّد  المسرحّيات  توظّ   اّلتيفالهاتف  في  فهالمونودراميّ ف  تنامي  ة،  في  ُيسهم  و 

المسرحي   الّرئيسة والّشخصّيات األخر   الحدث  الّشخصّية  بين  الّتوتر  الممّثل، كما  يتقمّص   اّلتيوخلق  ها 
للّتنفيس عن همومه وأوجاعه   الّيومّية، فهو  يتكبدّ   اّلتييتخّذ منه الممّثل فضاًء  يساعد على  ها في حياته 

وألٍم وأمٍل، كما يبّين عالقات تلك  بلورة الحاًلت الّنفسّية للّشخصّية الّتمثيلّية، وما يعتريها من فرٍح وحزٍن،  
 ات األخر . الّشخصّية مع ذاتها، ومع باقي الّشخصيّ 

 الّشخصّية الّصامتة:  -
الّصامتة         الّشخصّية  المونودراما  تكون    اّلتييوّظف مسرح  وقد  المسرحّية،  مقاطع  أحد  في  تتمظهر 

معارضة   الّشخصّية  األلم  للممّثلتلك  عمق  عن  ليكشف  إليها  يتوّجه  له،  م يقة  داخله،    اّلذي،  يعتمل 
من الجمهور المتفّرج أو شخصّية متخّيلة،    وقد تكون تلك الّشخصّية يقف عائًقا أمامه،    اّلذيورفضه للواقع  

 وفي المسرحّية حضرت الّشخصّية الّصامتة في أحد المقاطع المسرحّية. 
ة، من خالل خلق صراع مشحون  يّ امتة في توليد جانب درامي للمسرحساعد حضور الّشخصّية الّص       
الّساردة  البين   المعارضة،  و شخصّية  الداخليّ و الّشخصّية  الّصراع  أجل كشف  داخل    اّلذي  هذا من  يعتمل 

مالك أنت، تواحشتها واه  وجهه الممّثل لتلك الّشخصّية: "  اّلذي يظهر هذا من خالل الحوار  و ل،  ذات الممثّ 
الّصامتة  يث ساعدت تلك الّشخصّية  ح  تواحشتها، هّيا أخرج علّيا أخرج أعلّيا، أخرج أعلّيا، ّللّا ًل يردك."

 تنامي األحداث. و في إثراء الّسرد 
 الموسيقى: -

إلى كشف عمق   إضفاء جانب درامي عليها، إضافةً و تكسير رتابة المسرحّية  ساعدت الموسيقى في        
الّنفس، كما تعّبر عن تصاعد لشخصّية الحماة  الجانب الّشعوريّ  ، فالموسيقى تعمل على تحقيق انشراح 

ّصراع، وهذا ما نالحظه في  فهي تجلي بعمٍق شّدة ال  حّدة الّصراع خاّصة إذا واكبت مونولوغ الّشخصّية،
في    قطعالم الموسيقى  أسهمت  اّلذيتشريح  األتي، حيث  العاطفّي  الحنونة    المشهد  الحماة  مشاعر  يبرز 

على مرتي   زيرت أّماماتهالتش فّيا كيما أنت،  و بنتي اللي جبتها من كرشي ما حنتش علّيا  "  هااتجاه كنتّ 
هذا و إّنما مّرات عديدة،  و المالحظ أّن الموسيقى لم توّظف مّرة واحدة  و   ."عجب فيلم هذا فيلم  قعدت تبكيو 

عن الّصراعات  ي المسرحّية، بحيث كانت معّبرة  خلق صراعات درامّية فو ما ساعد على تنمّية األحداث،  
 الهواجس الّنفسّية للممّثل مع الّشخوص األخر . و 
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 الغناء: -
يعّبر عن  تساعد على خلق جّو من الحميمّية والحركّية، فالغناء    اّلتية  الّدراميّ الغناء من الوسائل  يعّد       

 ق. ها في كلمات مرصوفة باإلحساس المتدفّ قلن ي اّلتيتبطة بذات الممّثل، و لوجدانّية المر الحاًلت الّشعورّية ا
عبير  م في التّ ، ما أسهإضفاء حركّية وتفاعل كبيرو خلق زخم درامي على المسرحّية  ساعد الغناء في       

وين راك معامن راك، راك حاسبني ننساك،  المضطهدة بسبب غيرة زوجته عليه "ل ة للممثّ فسيّ عن الحالة النّ 
راك، راك، راك، راك.." حيث ساهم الغناء في خلق الّصراع    هللا كل شيء من وراك، كي نتا معامنو أنا  
 األحداث. و تنامي حبكة الّصراع و وتر التّ و 

   الّرقص: -
الفنون        من  الّرقص  المسرحّية    اّلتييعّد  في  الممّثل  بذات  عميًقا  اتصاًًل  وتنقل  المونودراميّ تتصّل  ة، 

 ّثل من فرٍح وحزٍن، وأمٍل وألٍم، وغيرها.الوجدانّية للممصدق شعوره فالّرقص يساير الحاًلت 
تكسير نمطّية المونولوغ، حيث عّبر عن الحالة الّشعورّية للممّثل،    المسرحّية على  الّرقص فيساعد        

ّظف في محّطات  قد و و   لحرّية بعد سفر زوجته إلى الخارج وتحّرره من جبروتها،او   هي إحساسه بالفرحةو 
من أسر   اًلنعتاق  إحساسهاناقاًل  و معّبرا عن انفعاًلتها،    ،للّشخصّية  امصاحبً فكان    المسرحّية.عديدة من  

 ا، ففقد معها معنى الّرجولة.جحيمً و ا جعلت حياته سوادً  اّلتيقيود الّزوجة و 
 الّصوت: -

      ّّ ّّارجيّ نالحّّّ وت الخّّّ ّّّ ّّرحّية توظيّّّّّف الصّّّ ّّذه المسّّّ ّّي هّّّ ذي ، ظ فّّّ ّّّ ّّاعد  الّّّ ّّى  سّّّ ّّامي علّّّ راع،تنّّّ ّّّ  الصّّّ
وت الخّّّّّارجي فّّّّّي صّّّّّوت آلّّّّّة ّ و ، األجّّّّّواء المشّّّّّحونةو وتر التّّّّّّ و خلّّّّق اًلضّّّّّطراب و  م تيتمظهّّّّّر الصّّّّّ حكّّّّّّ

ّّاز  ّّيالتلفّّّ م  اّلتّّّ ّّّ ّّل تحكّّّ ة بفعّّّ ّّّ ّّه المزريّّّ ّّن حالتّّّ ّّديث عّّّ ّّب للحّّّ ّّا الكاتّّّ ّّي التّ  وّظفهّّّ ّّه فّّّ ّّاز زوجتّّّ ّّي لفّّّ  اّلتّّّ
ّّت  ّّهكانّّ ّّه منّّ ًّّ و  ،تحرمّّ وت زخمّّ ّّّ ّّذا الصّّ ق هّّ ّّّ ّّد حقّّ ّّ  قّّ ّّو ا، ا دراميّّ ّّدث، أسّّ ة الحّّ ّّّ ّّي تنميّّ ّّيّ و هم فّّ ّّداث سّّ ر أحّّ

ه كّّّّّّان حّّّّّّافزً المسّّّّّّرحيّ  راع. "ة، بمّّّّّّا أنّّّّّّّ ة، مسّّّّّّرحّية، روايّّّّّّة، قلتيلّّّّّّي ا  لخلّّّّّّق الصّّّّّّّ المّّّّّّدام تبانلهّّّّّّا حصّّّّّّّ
، مّّّّّاراكيش مخبوطّّّّّة مّّّّّن راسّّّّّك، بغيتّّّّّي نتّّّّّاعيفّّّّّي التلفزيّّّّّون مسّّّّّرحّية، روايّّّّّة فّّّّّي داري، فّّّّّي الّّّّّّدار 

ا اسّّّّمعي يّّّّا مّّّّد  ام أنّّّّا التلفزيّّّّون نتّّّّاعي موالّّّّف بالبارصّّّّا، صّّّّحابي يرجعّّّّوني روايّّّّة لوكّّّّان يسّّّّمعوا بيّّّّّ
ّّا يحملّّّّّش الشّّّّّكي بزة يضّّّّّايق يّّّّّنغم كيمّّّّّا رانّّّّّي مغمّّّّّوم، كّّّّّل يّّّّّوم الّّّّّدّ  ،بيرنّّّّّابيو، فيلمّّّّّات ماريكّّّّّان، مّّّ

  ."على الثيلي كوموند 
 األصوات: و تقليد الحركات  -

حركات        الممّثل  تقليد  خالل  من  المسرحّية  في  والدته  و يظهر  من  كّل  ساعد  و   زوجته.و أصوات  قد 
تلومه على    اّلتييقّلد فيه الممثل صوت والدته    اّلذي هذا المقطع  ، مثاًل الّدراميّ تنمّية الّصراع  على  الّتقليد  

قاطعة فيك  و مرتك، ماش كنت تقول غابنتك    دورك تواحشت ه "تعذبّ و اشتياقه لزوجته رغم  أّنها كانت تعّنفه  
 وين راهي الّرجلة." فيك حالة، وين راكي يا ياسمين،  وكاسرونة دار الّنفس، زوج طباسة و 
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 خاتمة: 
سة كان للّدرا  كأنموذج  اعتمدناه   اّلذي صفوة القول إّن الّتشكيل الفّني في مسرحّية "متزّوج في عطلة"        

جّيدً  و ا محكم  تشكياًل  في  البناء،  اّلذيتكمن جماليته  الّسرد  الّطرح    طبيعة  وبساطة  بأسلوب سهل،  يتمّتع 
اخر، إًّل أّنه لم  السّ   الجانب الفكاهيّ   ض كان يطغى عليهالعر له المشفّرة، فرغم ّأّن  عمق رسائو   القصصيّ 

عّر     ،الفّني  العمقمن    خلُ ي السّ بحيث  الظواهر  المنتشرةبعض  اإلنسانيّ   لبّية  المجتمعات  عاّمة  في  ة 
خاّصة،   التّ او والجزائرّية  أّن  و قنيّ لمالحظ  المات  في  الموّظفة  الّسرد  الوسائل  تأجيج  على  ساعدت  سرحّية 

زخمً  وإكسابه  دًلًلته،  وتعميق  درامي  وتقويته  الّصوت ا  أحادّية  وتكسير  ا و   ،ا،  الّشخصّية  خلق  بين  لّصراع 
 داخل المسرحّية.الّشخصّيات المغّيبة المنفردة و 
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