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  �حمد�الكغاط�نموذجا"شميشا�لN"��مرتجلة

  د/�رشيد�وديvى
 اPغرب،�الكلية�اPتعددة�التخصصات،�جامعة�مو�ي�إسماعيل،�باحث
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�١(�Brechtإن�مسرح�بريشت �،ية�جاءت�لتقلب�مفاهيم�اPسرح�التقليديينطوي�عdى�دروس�وتعاليم�سياس)
�عdى�اتجاه�أvى�تنوير�إوذلك�باح§�ام�منظومة�تجمع�ب$ن�التنظ$��واPمارسة،�وترمي� �باعتمادها فكارنا�وعاداتنا

).�٢(vى�طرح�قيم�جمالية�مغايرةإي�التقليدي�والس£ي�طلذلك�فهو�قد�جاء�لنقد�اPسرح�_رس�،تعب$�ي�درامي
vى�فرجة�إوإنما�يدعو��،vى�اPساهمة�أو�التواصلإ��يدعو���Brechtامي�لدى�بريشتعمل�در �ّي م�فإن�أثومن�

� �٣(vى�التحدي�والفعلإيدعو�بدوره��الذياPوقف�ال[زم��واتخاذتتطلب�اP[حظة�النقدية، �نظرية�بريشتو ).
Brechtسرح�_رس�Pتفرج��ي�سلسلة�من�التجارب�العاطفية�طترفض�اPي�مقابل�،�̄نفعاليةي�الذي�يورط�ا�
�اPتفرج�لتحويله�إvى�إذلك� �مساهم��ي�نقإثارة �يراه�دvى �فقد�ثار�بريشت�،ما �نقديا. �ومتورطا �وجعله�مش§�كا

Brechtأزماته��� �ولحظات �الفصول، �عdى �القائمة �ببنيته �الك[سيكي �للمسرح �واPغلق �الصارم �الشكل ضد
�V¬تنت�VWى�ال��قبل���Aristotleأرسطوصول�ال�VWوضعها�vى�حل،�Åن�_صول�الك[سيكية�للمسرح�ككل�_ إالك

�الوحدات�الث[ث�٢٥٠٠ �تتلخص�بقانون �اPكان�،عام �وحدة �اPوضوع�،و×ي: �وحدة �ثم �الزمان، ).�٤(ووحدة
كذلك�عdى�تقنيات�التغريب�ال�VWتجعل�اPسرح�اPلحم�Vمسرحا�يخاطب�عقل���Brechtوترتكز�نظرية�بريشت

باÅساس�تمحورت�عdى�كشف�القضايا���Brechtعمال�بريشتأأن�اPتفرج���عاطفته.�ونش$���ي�هذا�الصدد�
̄ستغ[لية�انط[قا�من�   ).٥(وقام�بتعليمها�عdى�اPستوى�اPسر�ي�،ديولوجية�ال��وليتاريةيأالسياسية�و

Wيش��حمد�الكغاط،��P"شميشا�ل["�وس�åكز�هنا�عdى�مسرحية�مرتجلة�،VواPسرح�اPغربي�قد�تأثر�باPسرح�ال
�فهو�باحث��Åن�الحديث �اP[مح: �اPغربي�يع�Vjالحديث�عن�تجربة�متعددة �الكاتب�اPسر�ي عن�تجربة�هذا

Vمح�وتتكامل�ل�،أكاديم]Pشكل�شخصية�محمد�الكغاطتومؤلف�مسر�ي،�ومخرج�مسر�ي،�تتداخل�هذه�ا،�
�مسرحياته:$�ية،�فمن�أهم�نظولتنتج�مجموعة�من�اPسرحيات�تأليفا�وإخراجا�ومن�الكتابات�_كاديمية�والت
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�و"النواع$�" �الخ$�"، �"بشار �معاصرةو"أ، �إلخ..."فاس�مرتجلةو"�"،ساط$� �ومن �_كاديمية�أ، �كتاباته برز
فقد��،..."اتهءضافاPسرح�و "و�"،vى�الثمانيناتإمن�البدايات��،بنية�التأليف�اPسر�ي�باPغرب"�والتنظ$�ية�نجد:

�وبضآ �العربية�واPغربية، �العربي�من�بقيمة�_شكال�الفرجوية ��ي�بحثنا�عن�القالب�اPسر�ي �استلهامها رورة
لقد�أثار�كذلك�محمد�الكغاط��ي�كتاباته�).�١(اPسرح�وليس�كل�اPسرح�عضاPنشود،�وآمن�كذلك�بأن�النص�ب

مجموعة�من��- و×ي�مسرحيات�تتناول�مشاكل�وهموم�اPسرح�-�اPسرحية�والتنظ$�ية�خصوصا�اPرتج[ت�م½�ا
ه��ي�اPجتمع،�وعن�ر حدث�عن�رسالة�اPسرح�ودو توقية،�والثقافية،�و ذوال�،و_دبية�،فنيةوال�،القضايا�التقنية

وبطريقة��؟،تناول�هذه�القضايا�بطريقة�ساخرة�أحياناوقد�العراقيل�ال�VWتقف��ي�وجه�تطور�اPسرح�اPغربي،�
�ثالثة�،أحيانا�أخرى �ةسوداوي�–كوميدية �هشقعمد�الكغاط�وتؤكد�مسرحيات�مح).�٢(وبمرارة�وحسرة�أحيانا

ثر�اPسرح�ال��يش��VWي�أقبل�الشروع��ي�إبراز�و �ا.�èوتأثره�الواضح�بكبار�شعرا�،ريقيةغلóساط$��وال§�اجيديات�� 
وإضافات��إسهامات�بد�أو��من�الوقوف�عند��،ل["�Pحمد�الكغاط�ا"شميش�اPسرح�اPغربي�خاصة��ي�مرتجلة

  �ي�اPسرح�العالم�Brecht���.Vبريشت

  ��Brechtعند�بريشت��ظرية�ا�سرح�ا�لحمين�– ١

�حاول ��ي��ناإذا �الخط�يتطور �هذا �نجد �فإننا �لحقت�باPسرح�_Pاني، VWالتطورات�ال� رسم�خط�بياني�Åهم
الحاسمة�ال��VW¯نعطافةوالتعب$�ية،� ن��،والرمزية�،والتأث$�ية�،اتجاه�تصاعدي،�فلقد�بدأ�أص[،�بالطبيعية

�ل �يد�كللحقت�اPسار�التطوري �عdى �×ي �_Pاني �وفايس�،�Brechtوبريشت�،�Piscatorمن�بسكاتور �لمسرح
Weiss�Vسرح�السيا��Pي.�–الذين�قاموا�بتأسيس�اdالتسجي�،VلحمPا� ��من�أهم���Brechtبريشت�نتاجات�تاعت

Pا� �عرفها VWال� �وكذلك�س_عمال�الدرامية �ينطوي�عليه�من�أصالةPرح�اPعاصر، �اكتسبه�من�شهر �،ا ة�وما
�وحسب�تعب$��بريشت ���BrechtعاPية، �فإنه �أنفسه، Vالعصر�العلم� �أن�يكتب�مسرح أطلق�عليه��الذيراد

�اعتبار� �أو�الجدvي�عdى VلحمPسرح�اPسرح�الك[سيكي�أتسمية�اPعرف�تطوره��ي�جو�من��الذينه�يناقض�ا
  ).�٣(̄جتماÙيالنقد��لهاديرفض�خدع�الفن�وحيله�العادية،�ويتوçى�ب��Brecht_وهام،�لذلك�فإن�بريشت

�،vى�عالم�النقاش�الفكري إإن�اPسرح�اPلحم�Vأسلوب�جديد�ßخراج�اPشاهدين�من�مجال�السبات�العاطفي،�
�اPوض£ي �تؤدي���ستخراج�،والجدvي VW̄نحطاط�ومعرفة�العوامل�ال _سباب�واPسببات�لعوامل�التدهور�و

ركV�Í،�انط[قا�من�كشف�القضايا�اتأثر�بالفكر�اBrecht�Pشت�ن�بريأvى�إوتنبôي��شارة�).�٤(vى�تقدم��نسانإ
̄ستغ[لية،�من�خ[ل��،السياسية يؤمن�ليس�فقط���Brechtال��وليتارية.�لهذا�فمسرح�بريشت�ةيديولوجيأو

ترتكز�عdى�اPادية���Brechtفنظرية�بريشت�$�.غي$��العالم�بل�وبقدرة�اPسرح�عdى�إحداث�هذا�التغيبإمكانيات�ت
ة�كذلك�من�خ[ل�أن�تغي$��اPجتمع�وحياة��نسان�يعتمد�عdى�تجسيد�_سباب�الرئيسية�للصراعات�الجدلي

�ي�عملية�الكشف���Brechtليه�بريشتإوما�توصل��،الطبقية�والديالكتيك�الذي�تفرزه�من�هذه�الصراعات
��̄جتماعيةعن�هذه�الصراعات�والتناقضات� وهذا��،رأيا�صائباباستخدام�الديالكتيك�الذي�يفرز�لنا�دائما

� ��الثالثالرأي �للتواصل �مختلف$ن �أنقاض�رأي$ن �ي½�ض�عdى �مرضيةإالذي �نتيجة �٥(vى �الدرامي�). فالصراع
� �يقودنا �Åنه �التفك$��العقdي �من �نوع VلحمPا� �الفر إللمسرح �من �سلسلة ��ي�ضvى �تؤدي VWيات�والحتميات�ال

  ).٦(vى�شكل�أو�حل�جديدإال½�اية�
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ثم��،قسام:�مرة�أثناء�كتابة�اPسرحيةأال�VWتنعكس��ي�ث[ثة���Brechtية�بريشتن�التغريب�هو�محتوى�نظر إ
� �ويطبقوه���خراج،أثناء �يجسدوه �� �أن �عل¸�م �ينبôي �الذي �ودورهم �اPمثل$ن �تمثيل �عملية �أثناء وأخ$�ا
ة�يطلب�من�ممثليه�أن�يعطي�لطريقة�_داء�وظيف��Brechtولتحقيق�عنصر�التغريب،�فإن�بريشت).�١(حرفيا

�اعتبار� ��ي�رأيه�كحاكم�للمجتمعفن�اPتأتاريخية�عdى �الوظيفة�عdى��،رج�يتجdى �القيام���ذه �له �jولكي�يتس
��،أحسن�وجه �عن�الدور �متباعدا �اPمثل�أن�يبدوا إن�_فضلية�الرئيسية�للمسرح��يقوم�به.�الذيفإن�عdى

����يملك�من�تأث$��التغريب�الذي�يعت العالم�بشكل�كفيل�بإثارة�الرغبة��ي�_سا���Vإظهار��هدفهاPلحم�Vبما
بحيث��،خاصا�ستعما� فإن�إخراج�الدراما�اPلحمية�يقت�V�ùاستعمال��مكانيات�اPسرحية�ا�،تغي$�ه.�وأخ$�ا

  ).٢(ظر�غ$��واقعية�بل�إيحائيةان�تكون�اPنأينبôي�

فقد�تأثر��،ا��ي�الدراماعdى�أرضية�اPدرسة�التعب$�ية��ي�البداية�عdى�الشعر،�أم��Brechtفقد�نشأ�أدب�بريشت
�الكاتب�فريد �بريشت�.�Wolff Friedrichيش�فولفر ��ا �يقرض�الشعر��Brechtوكان �البداية ��،�ي ن�أوبعد

vى�اPسرح.�ولم�تكن�مهمة�الكاتب�ح$ن�ذاك�نشر�إركسية�تحول�اوالفلسفة�ا�Hegel�Pاستوعب�فلسفة�هيجل
�خلق�عمل�مسر �،كتاب�ناجح�فحسب �كان�يكمن��ي �إن�نجاحه �يرتبط�بمشاكل��نسان�بل �ديالكتيكي �ي

�لقد�تأثر�بريشتو �).٣(بأسلوب�طريقته�الجديدة�ملء�هذا�الفراغ�Brechtوقد�استطاع�بريشت�،وأزمات�العصر
Brecht مثل� �الشرقية �تأثر�بفكر�_ديان �كما �الشرقية �،�Confuciusوسيوشنفوكو ��Buddhaاذبو �بالدراما

�باهتماصوتتأ �الفكرية، �بريشت �اتجاهات �باÅشكالل �اP§¡ايد �الشرقية�،والشخصيات�،مه �،واPوضوعات
��Brechtوكذلك�الدراما�الصينية.�ويعت���بريشت�،باني$ناالي��Kabukiالكابوكي�ومسرح��NOالنو�وخاصة�مسرح

̄رستقراطياPانيأ�امسرحي�اومخرج�ا،درامي�اكاتب وضعه���Brechtخذ�بريشتأ�،،�كان�يرفض�اPسرح�الدرامي�
�مزاولة��تأسيسجل�أمن��١٩٢٦منذ�سنة� �يق§�ح�من�خ[له�كتابة�درامية�جديدة، ،VلحمPسرح�العتيق�اPا

طلق�أكان�قد��،Pسرح�جديد��Brechtلقد�تمظهرت�هذه�الرغبة�من�خ[ل�ابتداع�بريشت).�٤(جديدة�للمسرح
  )٥(الجدvي�vى�اPسرحإعليه�مفهوم�اPسرح�اPلحم�Vالذي�طوره��حقا�

�بريشت �قام �ومص$���ب��Brechtلقد �وتناقضاته �اPجتمع �قضايا ̄ستبداد،� نسان�من�الشارعنقل � (الظلم
ننا�:�"إ�Brechtويظهر�هذا�جليا�من�خ[ل�قول�بريشت�.خشبة�اPسرح�إvى̄ضطهاد�...)�والسلطة�اPنفرطة،�و 

و�ي��،مسموح���ا��ي�مثل�هذه�الع[قات�البشرية�وأفكار حاسيس�أثارة�إvى�مسرح�قادر�ليس�فقط�عdى�إبحاجة�
� �ويولد �والذي�يستخدم �بل �الظروف�التاريخية، �هذه �أمثل �لتغي$��الظروف��وأحاسيسفكارا تعت���ضرورية

��اهتم�بالتاريخ��ي�نظريته�اPلحمية،�فالتاريخ��ي�مسرح�بريشت�Brechtبريشت�ن�أvى�إهذا�يقودنا�).�٦("التاريخية
Brecht�� �ال�لóحداثليس�عرضا �إقائع،�بل�و وسرد سباب�واPسببات��سيما�الضوء�عdى�_ �ءßلقانه�عملية

 _� �فعا���ي �وتلعب�دورا �لعبت VWال� ̄جتماعية �و �التاريخيةالعوامل�¯قتصادية �،الحروب�وإع[ن�،حداث
̄جتماعية�،وقيام�الثورات ̄نتفاضات� ��).٧(و �ل��يشت�،خرى أوبعبارة �بالنسبة يتلخص��ي���Brechtفالتاريخ

̄جتماع vى�التغي$��إ�ا�ظواهر�تؤدي�ألي[�موضوعيا�وتوظيفها�عdى�تحوالسياسية��،يةكيفية�تحليل�الظواهر�
�لحياة�� �اPسرح�هو�جزء�من�عملية�التغريبإنسان�وليس�العودة �التاريخ��ي �فاستخدام �الوراء، �vى وهذا�،
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�التغريب� �يع���عن�تطور �حداث�اPجتمعأهنا �و ، �١(̄جتماعية�وهدف�للتغي$��لóوضاعيصبح�نقدا ك�وكذل).
ومحاولة�الكشف�عن�الحقيقة��،وضاعلية��ي�تغي$��_ و وتحمل�اPسؤ �،مسرح�اPواقف�Brechtفمسرح�بريشت�

  ).�٢(�ي�اPجتمع�الرأسماvي�الغامضة،�لهذا�جاء�مسرحه�ثوريا�ومتمردا

الحياة�هما�اPوضوعان�الرئيسيان��وتناقضات�،زماتنسان�ضد�_ وصراع���،ن�اPجتمع�السائر�نحو�التغي$�إ
�.التناقضوم�عdى�فكرة�قسا����Vي�اPسرح�ال��يش�VWهو�الصراع�الذي�يواPحرك�_ �.�Brechtي�مسرح�بريشت�

رسطو�للقدر�واستبداله�بالقوى�أيعارض�مفهوم�� �Brechtرسطي�جعلت�بريشتفنظرته�النقدية�للمسرح�_ 
� �¯قتصا�وقدر«�ا̄جتماعية �اPجتمع �قوان$ن �تحدده �فالقدر�عنده �التغي$�، �نمط�عdى وحراكه���نتاج،دية

��Brechtق�ب$ن�الشكل�الدرامي�والشكل�اPلحم�Vدو�ا�بريشتر وفيما�يdي�جدول�يب$ن�الفوا�القائم.�̄جتماÙي
  )٣("مهاكوني"�من�خ[ل�مسرحية

 الشكل�اPلحمV الشكل�الدرامي

  يتصرف�

  حداث�اPسرح�أيقحم�اPشاهد��ي�

  �حساسيمكنه�التعب$��عن�

  درامي�

  حداث�الحياة�أيقدم�له�

  يوضع�اPشاهد��ي�خضم�فكرة�ما�

  �إ�Óام

  �نسان�الثابت�

  نمو�

  ابت�ث�نسان�

 عاطفـة

  يحكي�

 vى�مراقب�إيحول�اPشاهد�
  القرار��واتخاذيج��ه�عdى�الحسم�

�Vملحم  

  يقدم�له�فلسفة�الحياة�

 مام�الفكرة�أيوضع�اPشاهد�

 نقد�

  �نسان�اPتغ$��

  مونتاج�(تركيب)�

  ور�الصراع�نسان�مح�

 عقل

�ال�همن�مسرح��Brechtتب$ن�من�خ[ل�الجدول�أن�هدف�بريشتي ورط�تاPلحم�Vهو�نقل�اPتلقي�من�حالة
̄ندماج� �ف��يشت�إثارةvى�إو ويدعوا��،vى�تحطيم�الجدار�الرابعإ�،ذنإ�،وعيد��BrechtالوÙي�النقدي�للمتلقي.

�العملية�اPسرحية،�فالجدار�الرابإ ��ي ع�هو�مجال�مثمر�للمشاهدين�لقطع�الصلة�بي½�م�vى�مشاركة�الجمهور
وب$ن�اPمثل،�و��يصبح�اPشاهد�خاضعا�ومستسلما�للممثل$ن�ولóحداث�ال�VWتجري�عdى�اPسرح�دون�نقد�أو�

�ناقدا �اPشاهد �يصبح �بل V�úشخ� �بريشت�.)٤(رأي �ع �Brechtفمسرحيات �بالكشف الصراعات��نتقوم
�ف �ما �بكل ̄جتماعية � �ع¸والتناقضات �من �يوب�ا �بريشت. �نظرية �كذلك��ي �V�Þء هو�معرفة���Brechtوأهم

وبالتاvي�يمكن�تغي$��نتائجها��،الجمهور�أن�ما�يحدث�عdى�الخشبة�اPسرحية�كان�نتيجة�Pسببات�يمكن�تغي$�ها
�يتم�من�أحداث�يؤدي� �بذلك�حرص�إعكس�اPسرح�_رسطي�الذي�يكشف�أن�ما .Vى�النتيجة�بشكل�حتمv

للحقيقة�كما��الخضوعvى�عدم�إهذا�الواقع�بكل�عاداته�اPبتذلة�ودعوة�الجمهور��عdى�تغي$� ��Brechtبريشت
ية�الحقيقية�اPراد�ؤ vى�الر إوالدفع�باPتلقي��،عادة�تركي�éاإ×ي�ظاهرة،�ولكن�برؤي±�ا�من�وجهة�نظر�جديدة�بعد�
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�_ �،اكتشافها �بعد �خاصة �السائدة �_وضاع �عdى �اPتمرد �الفعل �برد �عdوذلك �اPزرية �اPستوى�وضاع ى
Vي�،السيا��Ù̄جتما   السلطة�النازية.��عنتوت�،و

بمجموعة�من�الروايات،�أثر�هو��ي�عدد�من�اPفكرين�وس�åكز�هنا�عdى�بعض�اPسرحي$ن���Brechtتأثر�بريشت
�الكب$��نجيب�سرور�الذي� �اPسر�ي �اPشهورة��Brechtمن�مسرح�بريشت�استفادالعرب�خاصة �ث[ثيته  �ي

�(ياس$ن�و��ية �،�ليل�يا�قمر�ه�ياآ، ��،ع$ن�الشمس)يقولوا vى�إوكان�من�أول�اPسرحي$ن�العرب�الذين�سارعوا
� �كأسلوب�يتجاوز VلحمPسرح�اP̄نفعال�ةثار إالعمل�بمبادئ�ا �١(التوتر�و �مسرحية). �للطيب��ونجد (بوغابة)

 �ولد�بريشتتل��و� �Maître Puntila et son valet Matti"يماتالسيد�بونتي[�وخادمه�"�ة�منتنبتالصديقي�اPس
Brecht�Bertolt)أو��ي�التمثيل.��والقائمة�طويلة�سواء�كان�التأث$���ي�النص�أو��ي��خراج�،)٢  

  �حمد�الكغاط�نموذجا)�"شميشا�لN"�(مرتجلة�ا�سرح�ا�غربي�ا�سرح�الA.يش·�jوأثره�&ي�–٢

تقوم�بإبراز�هموم�ومشاكل�اPسرح�خاصة��ي��"شميشا�ل["��ا�هذه�اPرتجلة½ن�مرتج[ت�محمد�الكغاط�وضمإ
���بداع �اPسرح. �خشبة �عdى �الكغاط�إن�وتقديمها �متلق� �Brechtو�بريشتذح�ذو يحمحمد �البحث�عن �ي

vى�الهدف�اPنشود،�أي�دفع�اPتلقي�لتطوير�إوتحريكه�للوصول��،والنقد�،والجدال�دراك،� مختلف�قادر�عdى�
�اPزري�،تفك$�ه �واقعه �تغي$�ه�،ومعرفة �العمل�عdى �من�نوعه.��،ذنإ�،نهإ�،وبالتاvي �لخلق�مسرح�فريد دعوة

�ل["�فمسرحية �يعي�"شميشا VWشاكل�الPأي�_حداث�وا� ��تقوم�بتصوير�الواقع�لتظهر�مساوئه، نسان�شها
�Ó�،ى�إف�دبصفة�عامة،�وقد�قام�محمد�الكغاط�بتوظيف�علة�التغريب�من�خ[ل�وجود�بعض�التناقضاتv

  .��Óاميةك��ي�تحطيم�الå¡عة�لذ

  "شميشا�لN"�&ي�مسرحية�موضوعة�الديالكتيك�.أ

� �ل["فمسرحية �شميشا �ليس�هناك�" VلحمPا� �اPسرح ��ي �Åن ��اية �دون سلة�حداث�متسلأستظل�مفتوحة
�VلحمPسرح�اPسرح�الك[سيكي،�ولكن�_حداث�والحكايات��ي�اPومنتظمة�حيث�تكون�بداية�وعقدة�ثم�حل�كا

�لذلك�التسلسل ��،��تخضع �تقديم �أحيث�يمكن �مسرحيةأحداث�عdى �ل["�خرى�مث[��ي تقديم��"شميشا
اط��ي�مسرحية�الفعل�وهذا�لن�يؤثر�عdى�اPسرحية.�وقد�وظف�محمد�الكغ�،أحداث�جحا�عdى�أحداث�مولي$�

تناقضات�اPجتمع�وتعري±�ا�قام�محمد��وßبراز حداث�اPاضية.�الدروس�من�_ ��ستيعاباPا÷�V،�تحفز�اPتلقي�
  �الكغاط�بتوظيف�بعض�_مثال�واPأثورات�الشعبية��ي�مسرحية�م½�ا:

  ).٣"(مكأوالبس�بشهوة�الناس،�وتزوج�بشهوة��،كل�بشهوتك"

الشعري،�من�خ[ل�بيت�Åبي�الطيب�اPتن�Vþالوارد�عdى�لسان�جحا�يقول:��ثا� §وظف�محمد�الكغاط�للقد�و 
  )٤(���ز ال�ءرا�به�اPامتجد����������يضومن�يك�ذا�فم�مر�مر       

  �"شميشا�لN"�&ي�مسرحية� ب/�موضوعة�التغريب

�ل["�من�خ[ل�قراءتنا�Pسرحية�مرتجلة نية�من�نساإ،�ن[حظ�وجود�خطابات�ملحمية�غنية�بأبعاد�"شميشا
  خ[ل�قوله:�
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.......�شميشا�ل[�......�شيخوختنا�بتتفاعل�و ........�ولتنا�هك�جهوتو .....�تؤثر��ي�طفولتنا....�نحن�جيل�شميشا�ل["
 
ّ
�وعل �وربتنا �ولدتنا VWال� �كيف�نفكر�×ي �متنا .......� �للحكم �مقياسا �ونحتقرها �نتناساها �عندما شيائنا...�أ.......

  )١"(قول�رأ�Óا��ي�مسرحناتس....��ليلة�ستكون�شميشا�ل[�حكما�بينناهذه�ال.......��وإبداعنا

�تتصف�به� �كانت �عما �بعيد �بتغريب�حدث�مألوف�لدينا �الكغاط�يقوم �أن �اPقطع �هذا ن[حظ�من�خ[ل
�ل["�شخصية �طفولتنا�"شميشا �منذ ���ا �معرفتنا �خ[ل �من �وذلك �عل¸�ا، �تعود �وكما �،وكهولتنا�،سابقا،

�،فا�ئ���انذا�الظرفية�غريبة�عنا،�كأ�ا�V�Þء�نصادفه�Åول�مرة،�نظرة�هبيننا�لكن��ي��وشيخوختنا�ف¬�Vتعيش
بتوظيف�تقنية�التغريب،�وذلك�من��،إذن�،واPجادلة.�لقد�قام�محمد�الكغاط�،والنقد�،vى�التفك$�إوتحفزنا�

�بشخصي �احتفاظ�اPتلقي �أسا���Vتهخ[ل ��ßقامة�كمدخل �أساس�فهم �عdى الية�شكإحوار�نقدي�عق[ني
�ب �ثالواقع �ومتغ$�ا«�ا، �تباعدإواب±�ا �شخصية�،ذنإ�،نه �ل["�ب$ن �بتغريب��"شميشا �قام �حيث واPتلقي،

  .�"شميشا�ل["�الشخصية�اPألوفة

  �"شميشا�ل�N"�موضوع�التاريخ�&ي�مسرحية�.ج

ميسم�سم�بتأي�جعل�الحاضر�ي�،إن�بريشت�يطالب�برفع�الحواجز�ال�VWتفصل�ب$ن�اPا÷��Vوالحاضر��ي�اPسرح
�عر  �اPسرحية �عرض �ينبôي �أي �تاريíي، �مدلول �وله �التاريíي�ضتاريíي �اPغزى �من �ل[ستفادة �تاريخيا ا

الحاضر�هو�جزء�من�عملية�التغريب�عdى�اPسرح�بغية��ةرخأو�تأن�استخدام�التاريخ��ي�اPسرح�إ).�٢(لóحداث
حداث�أز�لنا�فر ث�اPجتمع�ال�VWتحداأن�التغريب�هنا�يع���عن�تطور�إ�،الوÙي�بالحاضر�لدى�اPشاهد�إيقاظ

vى�خشبة�اPسرح�هو�دفع�Pشاركة�إنسان�ومص$����،وتناقضاته�،ن�نقل�قضايا�اPجتمعإ�).٣(اPا÷��Vالشاذة
�يرونه��ي�الخشبة�مجرد�تمثيلأرج�دون�اندماج�وتقمص�مع�ما�يحدث،�و فاPت وي��ز�ذلك�من�خ[ل��،ن�ما

ن�ما�أبراز�إتحاول��،ذنإ�،فاPسرحية.�و�حكاياتأا÷��Vمث[�تمت��ي�ا�Pأحداث�دتغريب�الحدث�عن�طريق�سر 
ن�أسا���Vهو�الشفافية�واPعام[ت�الحسنة،�و��بد�من�الحذر�من�الواقع،�هذا�ما�يود�محمد�الكغاط�أهو�

  يوصله�للمتلقي.�

  �"شميشا�لN"�موضوعة�التغي/.�&ي�مسرحية�.د

ي،�قvى�اPتلإوديالكتيكي�غرضه�الوصول��تغريVþصاغة�بأسلوب��"شميشا�ل["�خ$��من�مسرحيةففي�اPقطع�_ 
فقد�تكون��ي�نظرنا�ما�يعيشه��،كينون±�ا�ßبراز ل�اPتلقي�متيقظا�عساهمت��ي�ج�"شميشا�ل["�ةباعتبار�شخصي

(خداع،�كذب،�نفاق...)��نسان�الراهن�من�أوضاع�مزرية��ي�كل�مكان�وزمان�تتجdى��ي�الحروب�ب$ن�البشر�
غ$���،إذا�،�ي�نظرنا���نستطيع�تغي$�ها�إ��"شميشا�ل[ـ"نسان�نفسه،�فالوي[ت�هو���_سا����Vي�هذه�نكر وال
  نسان�نفسه�أو�،�وكمثال�عdى�ذلك�يقول�الكغاط:��

"�Vjعاني....�نسان�حيوان�يغPبكل�ا�Vjيغ�...Vjوهو�يقنع�  .....�الكارطة�–وهو�يلعب�الورق�–يغ�Vjخرينيغ��....
ونحن�نغ�Vjمعهم�بأصواتنا�.�كل�التجار�يغنون�....�تجار�السلع...�تجار�الك[م�.....�فع�التجار�يغنون�بصوت�مرت

 ).٤(أو�أقل.....�اPبحوحة�لندفع�نصف�الثمن

 _� �اPقطع �هذا ��ي �ي��ز �الكغاط �محمد ��إن �يعيشها VWال� �اPزرية �السابقة�وضاع �بالعبارات �اPقهور نسان
(نحن�نغ�Vjمعهم�بأصوات�اPجموعة�لندفع�نصف�الثمن���ي�وضعه�vى�ذهن�اPتلقي�للتفك$� إاستطاع�الوصول�

�ا�تناقضات�جعلها�محمد�الكغاط��ي�صورة�تغريبية،�لكي�تجعل�اPتلقي�واعيا�بكل�ما�يحيط�به�إقل...)�أأو�
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وظف�محمد�الكغاط�لغة�تحمل�د��ت�ورموز،�والجمع�كذلك��،vى�فكر�اPتلقيإوتحف$¡ه�لتغي$�ها.�وللوصول�
�اللغة �الفص��ب$ن �خاطبه��ىالعربية �فقد �خاص�لدى�اPتلقي، �ذات�طابع �جعلت�اPسرحية �العامية واللغة

�أمام�ما�يقع�حوله�من�نفاق�وخداع،�وكذب...�هب§�اثه�وطريقة�وعي ،�وباللغة�كذلك�جعل�اPتلقي�يكون�حذرا
  .بصفة�عامة�و�نسانكل�هذا�شكل�رؤيته�للعالم�

  �خNصات

  مور�اPهمة�التالية:و�ي�الختام�أود�التأكيد�عdى�_ 

 نتيجة�لتأث$��محمد�الكغاط�بنظرية�اPسرح�اPلحم�Vخاصة�بريشت.��"شميشا�ل["�مسرحية - 

 انعكاس��ي�نظرنا�للواقع�اPعيش�اPزري�خاصة�اPجتمع�اPغربي.��"شا�ل[يشم" - 

�اdPيءذا�الواقع�غي$��هتنسان�بصفة�عامة،�أم[�منه�لحداث�واPشاكل�ال�VWيعيشها��تصوير�_ �"شميشا�ل[" - 
  بالنفاق�والكذب....�

�والتعاطف�مع�الشخصية� -  ̄ندماج�ف¸�ا خلق�مسرح�يكون�فيه�اPتلقي�مشارك��ي�العملية�اPسرحية�دون�
 محمد�الكغاط�باPسرح�ال��يشVW.��تأثر والنقد،�و��ذا�يكون�قد��،والتفك$��،vى�الجدالإاPسرحية،�والدعوة�

 ما�يدور�حوله�ليبقى�حذرا.��توظيف�لغة�توقظ�اPتلقي�ح��Wيعرف - 

ندماج�اتعاطف�أو�عن�توظيف�علة�التغريب�من�خ[ل�توظيف�محمد�الكغاط�لبعض�التناقضات،�بعيدا� - 
� �خاصة �الخشبة �مستوى �عdى �يجري �ماذا �لفهم �حوله، �يدور �ما �Pعرفة �ولتنب¸�ه �القضايا�أاPتلقي، بعاد

 اPطروحة�للتأمل.�

  ا�صادر�وا�راجع:

  .��١٩٩٦،بريشت،�عبد�اPنعم�الشنتوف،�مراجعة�وتقديم�اPؤلف،�مطبعة�سندي،�مكناس�خالد،�ما�بعد�،م$نأ .١

  �.عالم�اPعرفة،�ب$�وت�جميل�نصيف،�رجمةبروتولد،�نظرية�اPسرح�اPلحمV،�ت�،بريشت .٢

  �.الدار�البيضاء�،،�دار�النشر�١٩٧٢،،�يناير[مقمجلة�أ"_مطار�والحرائق"�ب$ن�فايس�وبريشت،�،حمدأ�سعود .٣

  �.١/�٢٠٠٣ط�،فاس،�ل[،�منشورات�جمعية�محمد�الكغاط�محمد،�مرتجلة�شميشا�،طالكغا .٤

  .١�/٢٠٠٦،�الدار�البيضاء،�طاصرة�Pحمد�الكغاط،�مطبعة�النجاحدراسة�Pسرحية�أساط$��مع�،يونس�،لوليدي .٥

  �.،�فاسظهر�اPهراز� داب،الفرجة،�منشورات�كلية��صناعة�vىإحسن،�اPسرح�اPغربي،�من�التأسيس��،اPني£ي .٦

̄رتجال،،�اPسرح�-----------  .٧   �.�١٩٩٢،عيون�اPقا�ت،�الدار�البيضاء�و

 .١٩٩٠،�فن�اPسرح�العربي..�هنا�بعض�تجلياته،�منشورات�السف$�،�مكناس،�-----------  .٨

  .١٩٨٨رشيد،�مسرح�بريشت،�دار�ال½�ضة�للطباعة�والنشر،�ب$�وت،��،عدنان .٩

  

  




