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  الملخصالملخص
ظاهرة مسرحیة الممثل الواحد  توظیفعلى ط الضوء ث الحالي سلَّ إن البح

تنتمي إلى الدراسات ، و  "المونودراما المسرحیة" في  مسابقات المسرح المدرسي
الوصفیة ، وتعتمد على المنهج التحلیلي الوصفي ، وذلك من خالل تحلیل 

ا  سبع مسرحیات مونودرامالالمضمون الدرامي  دمة للمسرح قمُ تم اختیارها عمدیً
االمدرسي    : وهي "عینة الدراسة" تحلیًال فنیً

 .تألیف أحمد متوليثوب واحد مونودراما   
  .تألیف محمود ابراهیموقت الفراغ مونودراما   
هرج الحزینمونودراما     تألیف سمیر عبد الباقي. المُ
 تألیف محمد مصطفى. یومیات تلمیذةمونودراما   
 هبه أحمد العوضي.تألیف  أحالم مونودراما  
 تألیف ألفرید فرج. بقبق الكسالنمونودراما   

  تألیف أمیر محمد عز الدین. صدیقتي الوردةمونودراما 

ا ،  أعیاد الطفولةضمن مسابقة ة القاهر  ةوالتي تم تقدیمها بمحافظ وتعتبر أكثر قُربً
 تحلیل المضمون الدراميفي ذلك أسلوب  استخدمتو  .من تحقیق أهداف الدراسة

ا . اتللمسرحی "عینة الدراسة" تحلیًال فنیً  
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 ومن أهم نتائج الدراسة :

ونودرامیة الموظفة في مسابقات المسرح المدرسي لدى نصوص المأیقظت ال -
  التلمیذ المتلقي بعض القضایا والموضوعات الهامة.

المحاوالت المسرحیة الخاصة جمیع أحد وسائل النجاح  في  الصراع هو -
) ، إذ أن تلك التجربة الفردیة تنقلنا إلي عمق عینة الدراسة (بالمونودراما

یستعرض البطل دوافع هذا الصراع بالحركیة  والصراع النفسي للشخصیة، 
المسرحیة الحرة ما بین رصد الواقع واستدعاء الماضي أو استشراف 

 المستقبل.
   لتوصیات وقائمة المصادر والخالصة باللغة االنجلیزیة.اواختتم البحث ب

  : االصطالحیةالكلمات 
 المونودراما المسرحیة Monodrama           Theatrical  
 مسابقات المسرح المدرسي   School Theatre contests 
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The summary of study 
Employment of the phenomenon of "Theatrical 

Monodrama" in the School Theatre contests 
"An analytical study" 

 The problem of the study: 
The problem of the study could be determined in the following main 
question : 
How to employ the phenomenon of the "Theatrical Monodrama" in the  
School Theatre contests? 
 
 The Aims of the study:       The study aims to identify :  
 Issues and topics which were included within the monodramatic 

texts of the school theatre sample study. 
 The Kind of the Study: 
    This study belongs to the descriptive  method.            
 The tools of the study: 
          Content analysis.     
 The sample of the study: 
The sample of the study consisted of a group of monodramas that were 
presented in the final children's festival of the 2017-2018 in Cairo 
Governorate. They were seven monodramas from the educational 
departments participating in the festival and are considered closer to 
achieve the objectives of the study. 
 The Study Methodology:  

Descriptive Method. 
 The study results :               one of the  results showed that: 
 - The monodramatic  texts employed in the school theatre contests have 

awakened some important issues and topics for the receiver student. 
 - Conflict is one of the means of success in all private theater attempts 

(with monodrama sample study), as that individual experience moves us 
to the depth of the psychological conflict of personality, and the hero 
reviews the motives of this conflict free movement dynamics between 
monitoring reality and recall the past or looking ahead. 
 
 Key words: 
 المونودراما المسرحیة Monodrama  Theatrical 
  مسابقات المسرح المدرسى  School Theatre contests 
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  مقدمة :
ا لمناهج ومذاهب  إن عالم المسرح بصفة عامة ملئ بالتخصصات اإلبداعیة وفقً
مختلفة، ولكل منهج اتجاه ؛ والسیما المسرح المونودرامي، لنرى بعض النتاجات 

  نودرامیة ، والبذل من أجل مسرح مدرسي مونودرامي أفضل.المسرحیة المو 
والمسرح المدرسي بتعدد مسابقاته على مستوى اإلدارات والمدیریات التعلیمیة 
كأعیاد الطفولة ، واإللقاء، ومسرحة المناهج ، والفنون المسرحیة یجد فیها 

أهداف العاملین بالتربیة المسرحیة موجهین وأخصائیین ومشرفین وسیلة لطرح 
  التربیة المسرحیة .

ومسابقة أعیاد الطفولة على الخصوص هدفها االشتراك بموضوعات مسرحیة 
هادفة للطفل للمرحلة األولى والثانیة من التعلیم األساسي، ومن موضوعاتها فقرات 

  )*(مسرح العرائس).  - اسكتش -بانتومایم - مكملة (مونودراما
] أو مسرحیات "الممثل الواحد" MONODRAMA["المونودراما " ویطرح مسرح 

]ONE MAN SHOW  أوMONO ACTORE[  شخصیة واحدة كشخصیة
رئیسیة لها خصوصیة ، وتكمن تلك الخصوصیة في أن األطفال یتوحدون مع 

ولكون العمل قائمًا الشخصیات المقدمة في مسرحهم ، ویقتدون بها في حیاتهم. 
م سمات المونودراما ألن من جانب واحد، أیًضا فإن الصراع النفسي من أه

الحدث المتصاعد یكون من خالل فرد واحد یجادل ذاته، وبهذا فالصراع داخلي 
  .نفسي

وقـد اختــارت الباحثــة بعــض النمــاذج التطبیقیـة للمســرح المدرســي أخضــعتها للتحلیــل 
الفنــي لتقیـــیم التجربــة المونودرامیـــة فــي المســـرح المدرســي، وتقیـــیم التجربــة بالتحلیـــل 

یاق التوثیــــــق العلمــــــي لجــــــدوى أو عــــــدم جــــــدوى التجربــــــة المســــــرحیة یــــــأتي فــــــي ســــــ
                                                

الخطة العامة والبرنامج الزمني   م التربیة المسرحیة ، محافظة القاهرة ، مدیریة التربیة والتعلیم ، توجیه عا )*(
 .م ٢٠١٧/٢٠١٨والئحة المسابقات للعام الدراسي 
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المونودرامیة، وهي اإلشكالیة األساسیة الدافعة للبحـث ، ورغبـة الباحثـة فـي التحلیـل 
النصـــي كآلیـــة منهجیـــة ســـوف تكشـــف عـــن القـــدرات البنائیـــة  للـــنص المونــــودرامي 

یة تمثــل التجربــة المدرسـي لنســتنتج النتــائج الموثقــة بتحلیــل فنـي لســبع محــاوالت نصــ
ا  اإلبداعیــة الخاصــة بالمونودرامــا وهــذه النصــوص الســبعة ســتعتمدها الباحثــة مصــدرً

 :للدراسة التطبیقیة، وقد جاءت هذه النصوص
 .تألیف أحمد متوليثوب واحد مونودراما .١
 تألیف محمود ابراهیم.وقت الفراغ مونودراما .٢
هرج الحزینمونودراما .٣  تألیف سمیر عبد الباقي. المُ
 تألیف محمد مصطفى. یومیات تلمیذةمونودراما .٤
 تألیف هبه أحمد العوضي. أحالم مونودراما.٥
 تألیف ألفرید فرج. بقبق الكسالنمونودراما .٦
  تألیف أمیر محمد عز الدین. صدیقتي الوردةمونودراما .٧

  الدراسات السابقة : 
كما بعضها، ، فركزت المونودراماتعددت الرؤى والغایات التي تناولت بها أوًال : 

المونودراما وتقنیة  :م) بعنوان٢٠١٢(الملط ،عزة حسن محمد )١(في دراسة
إذا كان هناك  والتي كان من أهم نتائجها: ،الكتابة المسرحیة : دراسة تحلیلیة

العدید من المونودرامات التي یعتمد البناء الدرامي فیها على استعادة أحداث 
ات أخرى تعتمد على بناء درامي الماضي وشخصیاته، فإن هناك مونودرام

  متسلسل من بدایة إلى وسط ثم النهایة.
 إشكالیة المونودرامام) بعنوان : ٢٠١١محمد، دالل اسماعیل ( )٢(أما دراسة 

ا  ، ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة تجربة أمین بكیر أنموذًجا تطبیقیً
نما هي ا : أن نبعاث لنوع مسرحي امتدت جذوره المونودراما لیست ظاهرة جدیدة وإ

رهاصاته عند اإلغریق مع التخلق األولي لفن المسرح   .وإ
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م) بعنوان: دور المخرج في ٢٠١٠محمد، رانیا فتح اهللا ( )٣(وجاءت دراسة 
ومن أهم النتائج التي توصلت  ،مسرح المونودراما في مصر : النشأة واألداء

ا بی ا جوهریً ن المونولوج الفردي وبین المونودراما إلیها الدراسة :أن هناك فارقً
ا فاذا كان المونولوج یسمح بتقدیم لحظة نفسیة محددة  بوصفها عرًضا مسرحیً
ا لتلك  لتطور الشخصیة في إطار النسیج الدرامي فإن المونودراما ال تُعد تكرارً
ا لها ولكنها تتمثل في مجموع تلك اللحظات وتتابعها داخل  اللحظة أو تضخیمً

ا درامیة تتصاعد مع بعضها وتتكامل وتتصارع النفس ا لبشریة بحیث تقدم أحداًث
  لتقدم مسرحیة متكاملة البناء والعناصر.

االتجاه نحو المونودراما م ) بعنوان: ٢٠٠٨( .DiPrima,JayT )٤(ودراسة
على مراحل في  في األداء: تاریخ وتحلیل االستجابة النقدیة للمونودراما الشعریة

كان الغرض من هذا البحث هو تحلیل ، و ١٩٩٦- ١٩٥٢من مدینة نیویورك 
للمعاییر الجمالیة المستخدمة من قبل نقاد المسرح في نیویورك في تقییم مونودراما 

من خالل فحص ومقارنة اآلراء  على مدى األربع واألربعین سنة الماضیة
 بعنایة ، سعیت إلى تحدید بعض ١٩٩٦إلى  ١٩٥٢المنشورة على مونودراما من 

  المفاهیم والمعیار الجمالي الذي حدده هؤالء النقاد.
المونودراما كاتجاه تاریخي  م) بعنوان:٢٠٠٥(Taroff,Kurt )٥(أما دراسة

جاء تصویر المونودراما شكًال  :ومن أهم نتائج الدراسة ،واستراتیجیة تفسیریة 
ا مع التعبیر الخارجي للتجربة الداخلیة لبطل واحد ، وهو عنصر ك ا مركزیً ان دائمً

متأصًال في الشكل ، ولكن اآلن التركیز في مفهومه الحدیث وتعریفه. ویقول 
المنظرون أن مونودراما ، یهدف إلى مواءمة المتفرج قدر اإلمكان مع البطل ، 

  مما یسمح للمشاهد بمشاركة البطل.
إیروارتونج" ومشهد "م) بعنوان: ٢٠٠٤(Carpenter,Alexander )٦(ودراسة

تقدم هذه ،  نفسي: تفسیر مونودراما شوینبیرج كدراسة حالة فرویدیةالتحلیل ال
الخاصة. ویتم كدراسة حالة الدراسة تفسیر التحلیل النفسي لمونودراما شوینبرج 

إنشاء سلسلة من التفسیرات تربط بین هذه األعمال الخاصة ، مشیرة إلى 
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وشخصیته الوحیدة مونودراما باعتبارها هستیریة في حد ذاتها. یعمل إورتارتنغ 
كبریائیین تحلیلیین لـ "شوینبیرج": فالمونودراما هو عمل فرویدي ، وهو تصویر 

   .مسرح التحلیل النفسي وعمل التحلیل النفسي
كسر الجدار م) بعنوان : ٢٠٠٤( EIFERT,EUNICE RUTH )7(أما دراسة

الطول  ذات تعن العالقة بین األداء واإلنتقال في المونودراما الرابع: دراسة
تُحلل هذه الدراسة تسعة مونودرامات ، مع الكامل (عرض الرجل الواحد) ، 

الجدار الرابع  كسرو التركیز بشكل خاص على العالقة بین المؤدي والجمهور.
لجمیع المسرحیات التي خضعت للدراسة ، مما وضع التركیز الرئیسي للشخصیة 

وجود حوار و راد الجمهور. على الجمهور ، وبالتالي إنشاء روابط مباشرة ألف
حقیقي مع الجمهور. هذا یغیر التفاعل األساسي بین الشخصیات والدراما إلى 
عالقة الشخصیة بالجمهور. ومن هنا ، فإن المونودراما توسع العالقات بین 

  الشخصیة والجمهور في أداء دراماتیكي.
ا   لك الدراساتركزت بعض الدراسات على أهمیة المسرح المدرسي ، ومن ت :ثانیً
بعنوان: مخاطبة  م) ٢٠١٧( Goode- Middleton, Iris )٨( دراسة

مسرح في فصول فنون الالذكاءات المتعددة في تعلیم المسرح: التنوع في 
تسعة Howard Gardner ، وفیها حدد هاورد جاردنر المدرسة المتوسطة

ذكاءات أن استخدام نظریة ال الدراسة:مستویات من الذكاء، ومن أهم نتائج 
المتعددة في فصول الفنون المسرحیة للمدارس المتوسطة والتفریق بینها توسع من 
قدرة الطالب ذوي القدرات المتنوعة على النجاح و التركیز على الذكاء اللغوي 

  والریاضي. والتعرف على االستراتیجیات المختلفة كأسلوب من أسالیب التعلم.
بعنوان: برنامج موسیقي لتذلیل  م)٢٠١٧عبد الفتاح، یاسمین عاطف()٩(ودراسة

صعوبات التعلم اللغوي لطالب المرحلة اإلعدادیة من خالل المسرح الموسیقي 
ومن نتائج البحث : أن موضوع البحث الحالي یهتم بالتعبیر الحركي  المدرسي ،

  واالهتمام بابتكار الطالب.



  د. أمینة محسن حسن األكشر     "المونودراما المسرحیة" في  مسابقات المسرح المدرسي توظیف ظاهرة مسرحیة الممثل الواحد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٤                                       DDOOII  :: 10.12816/0053083 

سرح المم) بعنوان : ٢٠١٧( .Raimondi, Samantha D)١٠(أما دراسة
فقد أشارت نتائجها إلى أن طالب ، القائم على المناهج والتعبیر عن النفس 

المدارس الثانویة المسجلین في البرنامج المسرحي ، والمقابالت النوعیة أظهروا 
مستویات أعلى بكثیر تدل على وجود موقف إیجابي باإلجماع تجاه توظیف 

  الفنون المسرحیة في المناهج الدراسیة الثانویة.
صوت المراهق: كیف تؤثر م) بعنوان: ٢٠١٤(Kosnik, Craig )11(و دراسة

ومن أهم المشاركة المسرحیة على طالب المدارس الثانویة وطالب الكلیات، 
نتائج تحلیل الباحث لردود المشاركین على القیم والمعتقدات حول المسرح: وجد 

الشخصي ، االلتزام  ستة محاور تركز على: المرح ، الصداقة ، األسرة ، النمو
باإلنتاج ، والتجارب السلبیة في العملیة المسرحیة. جمیعها تركز على أفكارهم 

  كأساس لجمیع النتائج التي تم بناؤها .
إنتاج م) بعنوان : ٢٠١١( Warheit,Emily Jane )١٢(وجاءت دراسة

المسرح كتعلم تجریبي: البرنامج الموسیقي الصیفي في مركز السیتار لتعلیم 
، واستخدم في هذه الدراسة علم اإلثنوغرافیا التعلیمي واألداء لدراسة آثار  الفنون

برنامج المسرح والطرق التي یساعد بها في إنجاز المهمة األكبر للمركز. 
باإلضافة إلى ذلك ، أستكشف العالقة بین المزید من البرامج التقلیدیة وطرق 

 اصر.المسرح التطبیقیة في التعلیم المسرحي المع
العرض المسرحي : م) بعنوان٢٠٠٩السید محمد ( عزت، )١٣(كما تناولت دراسة

ودوره في تنمیة الوعي الصحي لدى طالب الصف الخامس اإلبتدائي  المدرسي
وكان من أهم نتائج ضد مرض أنفلونزا (الطیور والخنازیر) دراسة تجریبیة، 

ا لصالح القیاس البالدراسة :  عدي للمجموعة التجریبیة وجود فروق دالة إحصائیً
في مستوى الوعي الصحي كما یظهره اختبار المعلومات للوعي الصحي بعد 

  تقدیم العرض المسرحي المدرسي للمجموعة التجریبیة.
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 :السابقة الدراسات تعقیب على
 عرضـــت الباحثـــة الدراســـات الســـابقة فـــي خمـــس دراســـات عربیـــة وثمانیـــة دراســـات

  من حیث الموضوع والهدف والمنهج والعینة .أجنبیة، اختلفت فیما بینها 
مشكلة  وبلورة استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في كیفیة صیاغة

الدراسة، وتساؤالتها، و إعداد اإلطار المنهجي للبحث واختیار العینة، والمنهج 
ذلت و التأصیل النظرى للدراسة المناسب و ُ الوقوف على بعض الجهود التي ب

مجال الدراسة ، واالستفادة من منهجها في البحث وأهم النتائج التي في 
 توصلت إلیها .

  مشكلة البحث :
إن فن المونودراما شكل مسرحي بعید عن األذهان منصب على فرد واحد، وكذلك 
موضوعاته ذاتیة و مأساویة ، وهذه السمات ال تروق الكثیرین. بینما یرى كثیرون 

ا أو حتى  أن مشاهدة مسرحیة كاملة ال یظهر فیها سوى ممثل واحد، یسرد حوارً
ا، تبعث على الملل ،  ا أو ناطقً ا صامتً ا أو عدة أدوار، سواء كان دورً یؤدي دورً
ُظهر إمكانات الفنان وطاقاته، وقدرته على ملء  ویجد آخرون أن مثل هذا العمل ی

قدم قناعه بما یُ لمونودراما" ذلك هو فن "ا .المسرح، وتحریك عاطفة الجمهور وإ
عتبر أحد الفنون الدرامیة، وشكًال من أشكال المسرح التجریبي ،وهذا ما  ُ الذي ی

  أوضحته نتائج الدراسات السابقة.
ذا كانت إشكالیة القبول والرفض تمثل أحد دوافع الباحثة للبحث في جدوى  وإ

ذه المونودراما، فلم تكن هي السبب األوحد؛ ألن الباحثة لها رأیها الخاص في ه
اإلشكالیة المونودرامیة، واإلشكالیة الثانیة أن المونودراما تُعاني من إشكالیة 
التلقي؛ فمع شیوع هذا النوع من الفن وتملكه مساحة من االهتمام من قبل 
المسرحیین والمسؤولین عن المسرح في العالم، إال أنه یواجه إشكالیة حقیقیة، وهي 

ا من ج مهور المسرح ، إال ما ندر من تجارب إشكالیة التلقي وتلقیها نفورً
   .مونودرامیة تمسكت بالجماهیریة بتناولها لقضایا تهم الجمهور
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أما ثالث الدوافع البحثیة فیتمثل في االحتكام لبعض نصوص المونودراما  
المدرسیة لتحلیلها، ألن التحلیل الفني یمثل القول الفصل لجدوى أو عدم جدوى 

  .-إلي حد كبیر –رامیة المدرسیة التجربة المسرحیة المونود
لذا فقد حرصت الباحثة على تناول إشكالیة (المونودراما) بأبعادها االصطالحیة 
والتطبیقیة لتجمع بین التنظیر والتطبیق لهذه التجربة، وقد حللت الباحثة بعض 
المحاوالت المونودرامیة في المسرح المدرسي كنموذج تطبیقي یساعد على توثیق 

واستعانت الباحثة بتحلیل العناصر البنائیة في المونودراما (فكرة الحدث/  النتائج،
  الصراع). /لغة المونودراما

  وهذه الدوافع قد حددت منهجیة التناول البحثي:
"إنها عروض مملة بسبب ضعف إمكاناتها ، و خلو تلك العروض من التشویق 

عاتها المعقدة ، التي إلي جانب حضور الجمالیات فیها في أحیان قلیلة ، وموضو 
ا من الناس وأسباب أخرى   ال تالمس الواقع ألنها تمثل أفراًدا، وال تمثل مجتمعً

كثیرة تجعل الجمهور یقاطع عروضها و یعزف عن مشاهدتها. لتنحصر 
ا".  )١٤( عروضها على المهرجانات وجمهورها من النخبة والمتخصصین حصرً

ظاهرة مسرحیة  كیفیة توظیف: يوعلى ضوء ما سبق تتجسد مشكلة الدراسة ف
  الممثل الواحد "المونودراما المسرحیة" في مسابقات المسرح المدرسي؟

  ویتفرع من هذا السؤال عدًدا من التساؤالت الفرعیة تشمل الدراسة التحلیلیة :
 ؟ ما شكل البناء الدرامي في النصوص المونودرامیة عینة الدراسة.١
 ؟ عینة الدراسة النصوص المونودرامیة تهاما القضایا والموضوعات التي تضمن.٢
 ؟ عینة الدراسة النصوص المونودرامیةالذي ظهر في ما نوع الصراع .٣
 عینة الدراسة النصوص المونودرامیةما اإلطار الزمنى الذى یدور فیه أحداث .٤

 ؟
 ؟ عینة الدراسة النصوص المونودرامیةما اإلطار المكاني ألحداث .٥
ستخدمة في ت.٦  ؟ عینة الدراسة النصوص المونودرامیةقدیم ما اللغة المُ
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  :تكمن أهمیة البحث في : أهمیة البحث
تأتي أهمیة البحث في خصوصیة المونودراما، وتسلیط الضوء على أهمیة .١

دراما الممثل الواحد وكیفیة توظیفها في مسابقات المسرح المدرسي، وتأتي 
ل خاص من خالل أهمیتها في إفادتها الطلبة والمختصین في المسرح بشك

تحفیزهم لمحاولة خلق تكوینات بین الممثل الواحد وبین أسلوب التعامل معها 
 .في إقامة جسور المعرفة والتواصل

: األهمیة العلمیة  الجانب األول تتضح أهمیة الدراسة في جانبین مهمین هما :.٢
ا،  ة : األهمی والجانب اآلخروالتي ترتبط بشكل مباشر بموضوع الدراسة نظریً

ا من خالل نتائج  التطبیقیة والتي ترتبط بصورة مباشرة بموضوع الدراسة تطبیقیً
 الدراسة.

 یهدف البحث إلى التعرف على :هدف البحث: 
 . عینة الدراسةفي النصوص المونودرامیة  شكل البناء الدرامي في .٢
 . عینة الدراسة النصوص المونودرامیة القضایا والموضوعات التي تضمنتها .٣
 . عینة الدراسة النصوص المونودرامیةالذي ظهر في صراع نوع ال .٤
 . عینة الدراسة النصوص المونودرامیةاإلطار الزمنى الذى یدور فیه أحداث  .٥
 . عینة الدراسة النصوص المونودرامیةاإلطار المكاني ألحداث  .٦
ستخدمة في تقدیم مضمون  .٧  .  عینة الدراسة النصوص المونودرامیةاللغة المُ

تنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفیة ، وتعتمد على  الدراسة :نوع ومنهج 
المنهج التحلیلي الوصفي ، وذلك من خالل تحلیل المضمون الدرامي لسبع 

قدمة للمسرح المدرسي  ا .مسرحیات مونودراما مُ   "عینة الدراسة" تحلیًال فنیً
قدمة سبع مسرحیات مونودراما مُ تحلیل المضمون الدرامي لأدوات الدراسة : 
ا .للمسرح المدرسي    "عینة الدراسة" تحلیًال فنیً
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  على: التعرف في البحث یتحددحدود الدراسة : 
 : قدمة  الحدود الزمنیة وتتمثل في دراسة وتحلیل سبع مسرحیات مونودراما مُ

المهرجان الختامي لمسابقة أعیاد الطفولة في العام للمسرح المدرسي خالل 
 م) .٢٠١٨-٢٠١٧الدراسى (

 مرحلة التعلیم األساسي. لحدود البشریة :ا 
 : بعض إدارات محافظة القاهرة (تعلیم أساسي). الحدود المكانیة 
 یتحــــدد البعــــد الموضــــوعي للدراســــة فــــي دراســــة ظــــاهرة : الموضــــوعیة الحــــدود

ــــــي  مســــــابقات المســــــرح  ــــــل الواحــــــد "المونودرامــــــا المســــــرحیة" ف مســــــرحیة الممث
 المدرسي.

  عینة الدراسة :
مع الدراسة التحلیلیة في نماذج لنصوص المسرح المدرسي التي تناولت یتمثل مجت

التي تم تقدیمها المونودراما، وتألفت عینة الدراسة من مجموعة من المونودرامات 
م بمحافظة ٢٠١٨-٢٠١٧فولة ضمن المهرجان الختامي لمسابقة أعیاد الط

شاركة في من اإلدارات التعلسبعة مونودرامات ، وقد بلغ عددها القاهرة یمیة المُ
ا من تحقیق أهداف الدراسةالمهرجان    .وتُعتبر أكثر قُربً

  -:  ویمكن توصیف عینة الدراسة التحلیلیة فیما یلي
 .تألیف أحمد متوليثوب واحد مونودراما .١
 .تألیف محمود ابراهیم وقت الفراغمونودراما .٢
هرج الحزینمونودراما .٣  تألیف سمیر عبد الباقي. المُ
 تألیف محمد مصطفى. یومیات تلمیذةمونودراما .٤
 تألیف هبه أحمد العوضي. أحالم مونودراما.٥
 تألیف ألفرید فرج. بقبق الكسالنمونودراما .٦
 تألیف أمیر محمد عز الدین. صدیقتي الوردةمونودراما .٧
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  مصطلحات الدراسة : 
ا :  عرف ابن منظور مصطلح وظف" الوظیفة من كل شيء التوظیف لغویً

ل یوم من رزق أو طعام وجمعها الوظائف ، وظف   الشيء على مایقدر له في ك
ا إذا تبعه مأخوذ من  نفسه ووظفه توظیًفا ألزمها إیاه ، ووظف فالن یظف وظفً

  )١٥(الوظیف، ویقال استوظف ، استوعب ذلك كله ".
تعریف و معنى مونودراما في معجم جاء فى  :لـغــة واصطالًحا المونودراما

ة كتبت لیؤدِّیها شخص واحد.المعاني الجامع أنه   )١٦(ا مسرحیّ
في قاموس أعالم ومصطلحات المسرح األوروبي   Monodramو"(مونودراما) 

الذي یقوم فن التمثیل فیه على كتفي شخصیة واحدة ، ویكون  كمال عیدلصاحبه 
ا). ویستعمل الممثل في هذا النوع التقلید ،المحاكاة ،  الموقف الدرامي فیها (ُأحادیً

  )١٧(ركة الجسدیة ، إلى جانب المنولوج لدرامي (حوار المسرحیة )."الح
ة وفرجة شاملة وكاملـة  وتُعرف الباحثة المونودراما بأنها" واحدة من الفنون المسرحیّ

ـل واحـد، هـو الـذي یقـوم بكـل المهـام التـي  ة ممّث بصیغة المفرد حیـث یـؤدي المسـرحیّ
ا یســـتوجبها العـــرض المســـرحي كتابـــة، وتشخیًصـــا، وت خراًجـــا. حركـــة وحـــوارً ـــا، وإ أثیًث

ـــة عالیـــة وقـــدرة  ـــة ودینامیكیـــة حركیّ ا متبـــاین النبـــرات، وتحتـــاج إلـــى لیاقـــة بدنیّ وصـــوتً
  على التنویع الصوتي، واإللقاء، ومهارات وتجربة واسعة".

ُجسد  وتقصد الباحثة بالمسرح المدرسي في البحث : " نشاط تربوي مدرسي ی
موضوعات تربویة وتعلیمیة وأخالقیة ودینیة في  على خشبة المسرح ، وهدفه تقدیم

مناسبة معینة ، یتوجه بها إلى جمهور الطلبة بمختلف الفئات العمریىة ، بأسلوب 
مشوق ، ویتبنى إخراجها مشرف فني تابع للنشاط المدرسي كل ذلك من خالل 

  توظیف النصوص المونودرامیة " .
 احثة بحثها إلى عدة محاور :اإلطار النظري : وفي هذا الصدد سوف تقسم الب

 التدقیق اإلصطالحي للمونودراما .المحور األول:  
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إشكالیة التلقي في مسرح  -بنیة النص المسرحي المونودراميالمحور الثانى:  
 المونودراما.

 الدراسة التحلیلیة (موضوع الدراسة).المحور الثالث :  
  التدقیق اإلصطالحي للمونودراما:المحور األول: 

الباحثون العدید من المسمیات الكثیرة للمونودراما تحمل شرًحا أو وجهة نظر ورد  
المونولوج  /خاصة فلقد تردد أن المونودراما هي:(القراءة فوق المنصة/ السیكودراما

سمیات للمصطلح تحمل في طیاتها انطباعات خاصة  الدرامي) وهذه المُ
مثل انتقاًصا لمضمون للمونودراما، و في رأیي (القراءة فوق المنصة ) تُ 

سیطر  المصطلح، بینما تأتي تسمیة (السیكودراما) لإلشارة إلي البعد النفسي المُ
على البطل في المونودراما، أما تسمیة (المونولوج الدرامي) یتمثل في أنه فن جاء 

  .ماكبث –على نسق مونولوجات هاملت المعروفة، واألخرى التي یبثها
شكال المسرح التجریبي التي تطورت أالدرامیة وهي من فن من الفنون  المونودراما

وأتسعت رقعتها خالل القرن العشرین والقائمة على ممثل واحد یسرد الحدث عن 
"خطبة أو مشهد مطول یتحدث خالله شخص واحد، وهو  طریق الحوار.وهي

نص مسرحي أو سینمائي لممثل واحد. وهو المسئول عن إیصال رسالة المسرحیة 
ا إلى جنب عناصر المسرحیة األخرى، وفي بعض األحیان یستعمل ودالالته ا جنبً

 Solo ، أو الـOne Man Show تعبیر ردیف هو عرض الشخص الواحد
play عند األلمان. والمونودراما بهذا المعنى تختلف عن المونولوج 

Monologue كما تشرحه الموسوعة البریطانیة Encyclopedia 
Britannica ١٨(ول لشخصیة مسرحیة.وهو"حدیث مط(  

وأصل هذا Drama و  Monoتتألف من كلمتین مونو و دراماوالمونودراما 
المصطلح یوناني، ومونو تعني واحد، ودراما تعني الحركة والفعل ومن هنا تم أخذ 

  هذا المصطلح.
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  :ویمكن تدقیق المصطلح في بعض المعاجم المسرحیة المتخصصة
فیقول بأن:  لمصطلحات الدرامیة والمسرحیةافي معجمه  إبراهیم حمادةیذهب 

 –"دراما الممثل الواحد هي المسرحیة المتكاملة العناصر التي تتطلب ممثًال واحدًا 
  )١٩(كي یؤدیها كلها فوق خشبة المسرح".  –أو ممثلة 

: "هي قطعة Oxfordمعجم أوكسفورد وسبق إلي المضمون نفسه للمصطلح في 
بمصاحبة عناصر صامتة أو كورس، كانت منتشرة  فردیة قصیرة لممثل أو ممثلة

  )٢٠(.بواسطة الممثل براندیز" ١٧٨٠ – ١٧٧٥في ألمانیا ما بین عامي 

ُ و بالمصطلحات المسرحیة في معجمه الخاص  سمیر عبد الرحیم الجلبي عرفی
هي"المسرحیة المتكاملة العناصر التي تتطلب ممثًال واحًدا أو ممثلة  المونودراما

  )٢٢(ویرد في المورد بأن المونودراما "مسرحیة یمثلها شخص واحد". )٢١(واحدة".

وهذه المعاجم ترادفت تعریفاتها في تحدید المالمح العامة الممیزة للمونودراما كفن 
   :مسرحي مستقل له مالمحه التي تتحدد في

  .أنه نص مسرحي-
  .نص لبطل أحادي یؤدیه ممثل واحد-
الم تحدد لغة النص مما یعني بإم- ا أو نثرً   .كانیة تقدیم المونودراما شعرً
  .یمكن استعانة البطل/ الممثل بشخوص صامتة أو بكورس-

بأنها "عروض شبه المسرحیة التي توهم بوجود حركة  حمدي الجابريویصفها 
ن كان التاریخ والواقع ینفي ذلك أیضًا مهما بالغت اإلدعاءات حول  مسرحیة، وإ

  )٢٣(التجریب والمسرح الجدید".
هذا اللون بقولها "المونودراما هي مسرحیة یقوم بتمثیلها  د/ نهاد صلیحةوعرفت 

ممثل واحد یكون الوحید الذي له حق الكالم على خشبة المسرح ، فقد یستعین 
النص المونودرامى فى بعض األحیان بعدد من الممثلین ولكن علیهم أن یظلوا 

ال انتفت صفة المونو (من   Mono الكلمة الیونانیةصامتین طول العرض وإ
  )٢٤(بمعنى واحد) عن الدراما".
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ویتوافق التعریف السابق مع التعریفات السابقة، خاصة التأكید على كون الممثل 
ن وجدت شخصیات أخرى  الفرد الواحد یتحمل أعباء العرض المسرحى وحده، وإ

  .على خشبة المسرح، غیر أنه لیس من حقها المشاركة فى الحوار
أن المونودراما هي "تركیبة درامیة من المونولوج  أبو الحسن سالمد. و یرى 

والمناجاة الجانبیة ،علي هیئة مسرحیة قصیرة تأسست بنیتها علي صور متشظیة 
  )٢٥(لصراع نفسي یدور بداخل شخصیة واحدة ، متعددة األصوات ".

حیاء المونودراما  في وهذه اآلراء المتباینة ظاهرة طبیعیة صاحبت انبعاث وإ
  المسرح العربي المعاصر .

  بنیة النص المسرحي  المونودرامي :المحور الثانى: 
  )٢٦(:تثیر تعریفات المونودراما تساؤالت كثیرة أهمها

  هل هناك بنیة خاصة للنص المسرحي المونودرامي؟ . أ
  ما هي مالمح الشخصیة المونودرامیة؟ . ب
  ما هي طبیعة البنیة الحواریة للمونودراما؟ . ت
  كیف نستطیع أن نرصد عنصري الزمان والمكان في المونودراما؟ . ث
هل تختلف طبیعة الصراع في المونودراما عن غیرها من المسرحیات  . ج

  األخرى؟
فطبیعة األحداث في المونودراما یتم استدعاؤها عبر ذهن الشخصیة المنفردة التي 

  . لمتستدعیها دون ترتیب منطقي لألحداث مما یجعلها مثل الح
  .ولعل في قراءة المونودرامات عینة الدراسة ما یحقق هذا القول

وتتمتع الشخصیة المونودرامیة ببعض السمات التي تجعلها تختلف عن باقي 
الشخصیات المسرحیة األخرى، فالشخصیة المونودرامیة تعتمد على المونولوج 

ا إلى جنب مع الم ناجاة التي الذي تعلو فیه مساحة العاطفة على العقل جنبً
ینتصر فیها العقل على العاطفة الستدعاء األحداث التي مضت ویتم استدعاؤها 
كجزئیات للكل الذي یمثل حكایتها في أسلوب یغلب علیه التداخل وتقطع 
  األحداث وعدم تسلسلها من بدایة العمل حتى نهایته. فنحن أمام دراما فرد واحد .
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ا  لكونها تعبر عن أزمتها ومعاناتها وتنفس أما عن البنیة الحواریة للنص، فنظرً
عما تعانیه الشخصیة من ظلم، لذا فإن صیغة المونولوج في المناجاة، واألحادیث 

  الجانبة هى الصیغ المتوقع استخدامها في السرد والقص والحكي الذي یمیزها.
  واللغة هي لغة سرد ولیس حوار ألنه نابع من شخص واحد. 

ا في أما عن عنصري الزمان وال ا طبیعیً مكان في المونودراما فإن تداخلهما أمرً
البنیة الدرامیة للمونودراما، والسبب في ذلك أن استدعاء األحداث من عدة 
غایر للشكل المسرحي التقلیدي  مستویات مكانیة ، ولها أزمنة مختلفة تتخذ شكًال مُ

بین ما  یترتب علیه تداخل األزمنة واألمكنة فهي ما بین الحاضر والماضي ،
  یحكیه وما یتذكره في هذا الحكي.

ا   -بین الفرد و ذاته - أما عن الصراع فیتنامى الصراع في السرد سواء كان داخلیً
وفي األغلب  - بین الفرد و ما حوله سواء أشخاص أو حتى أفكار - أوخارجي

  یكون الصراع داخلي .
اما وأوجزتها تحدثت د."نهاد صلیحة" عن المالمح الفنیة والفكریة للمونودر و

 )٢٧(في عدة نقاط هي:
  التركیز على الممثل الواحد . *

  *استجالء العزلة التي تفصل البطل عن محیطه االجتماعي.
* تتمتع المونودراما كشكل فني بالكثافة الشعوریة الشدیدة النابعة من تركیز 

  .الحدث الدرامي في شخصیة واحدة
  .لخالص الجماعي*لها رسالة خفیة تضع الخالص الفردي فوق ا

  . تفتقر إلى العنصر النقدي * 
واستندت الباحثة من كل ما سبق ومن التعریفات السابقة إلى مجموعة من 
المقومات الفنیة للمونودراما وخصائص النص المونودرامي والتي یمكن حصرها 

  في الخصائص التالیة: 
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اما على الممثل إذ تنبني المونودر  الممثل الواحد أو الشخصیة المونودرامیة:*
ا،  بمعنى أن الممثل هو وحده  الواحد أو الشخصیة الواحدة ، یكون حضورها فعلیً
الذي یقوم بالدور أو بمختلف األدوار المسرحیة داخل العرض الواحد. أما بقیة 
ا لتجاوز  ا أو افتراضیً الشخصیات األخرى، فهي صامتة أو مستحضرة غیابیً

  .الوحدانیة، مجازیاً 
یتحول العرض المسرحي المونودرامي إلى مونولوج طویل،  الدرامي: *المونولوج

یقوم على االسترسال واالنسیاب واالستطراد، وتوظیف السرد، وتوظیف الفالش 
عادة الماضي.    باك باسترجاع الذكریات، وإ

عتبر السرد أو الحكي من أهم األركان األساسیة في المسرح  الحكي أو السرد:* ُ ی
مثل یكسر حواره الداخلي أو المنولوج المسترسل، بسرد حكایة أو الفردي؛ ألن الم

حكایات مختلفة ضمن عملیة االستطراد واالنسیاب لتكسیر نمطیة الحوار 
فتمیل لغة الحوار في النص المونودرامي   واستبدالها بقصص وروایات متنوعة.

  .ارإلى السرد وصیغة الفعل الماضي، ألنها تعتمد غالبًا على تداعي األفك
یستند المسرح الفردي إلى االرتجال واإلبداع الذاتي، كما  *االرتجال الفردي:

ا عند ممثل الشارع أو ممثل الحلقة. بمعنى أن الممثل قد الیلتزم  یظهر ذلك جلیً
بنص ما، بل یخلق نصه ویرتجله بشكل عفوي وتلقائي وطبیعي بقصد تطویعه 

  في سیاقات درامیة مختلفة ومتنوعة.
ا متعددة في عرضه المسرحي، ویكسر  دوار:*تعدد األ یتقمص الممثل الواحد أدوارً

حاكي  ُ الشخصیة لیتحول إلى شخصیات متعددة ومختلفة. بمعنى أن الممثل ی
ا.  یهامً ا واحتماًال وإ   شخصیات متعددة افتراًضا وغیابً

إذا كان المسرح الدرامي العادي یتمیز بالصراع الخارجي، كصراع  *الصراع:
ة مع أخرى مضادة أومع الطبیعة وظواهرها أو مع المحیط والمجتمع أو الشخصی

الزمن)، فإن المسرح الفردي یتسم بالصراع  –الموت –مع قوى كبرى(القدر 
النفسي الداخلي بین اإلنسان ونفسه وعواطفه، أو بصراع الذات مع نفسها وتأمًال 

ا. ویعني هذا كله غلبة الصراع النفسي عل ى باقي أنماط الصراعات وبوًحا واعترافً
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األخرى: الصراع الخارجي، والصراع المیتافیزیقي، والصراع االجتماعي . فهو 
  جوهر الدراما.

غالبا ما تكون موضوعات  *غلبة الموضوعات الذاتیة والنفسیة والمأساویة:
المسرح الفردي مأساویة الطابع، ناتجة عن تجربة ذاتیة مریرة. ومن أهم التیمات 

  ت بها المونودراما ، وتیمة البوح واالعتراف ، وتیمة القیم.التي اهتم
تجمع المونودراما بین فعل الحكي والتشخیص الدرامي، أو  *السرد والدرامیة:

الجمع بین التمثیل الدرامي والسرد الروائي، أو الجمع بین الوظیفتین: السردیة 
وجي الفردي إلى والدرامیة. بمعنى أن المونودراما قد تتعدى الحوار المونول

  استعمال السرد والحكي والقص في ذكر األحداث. 
یكون الزمن في المونودراما متعدد  *تداخل األزمنة واألمكنة وتشابكها:

المستویات، ولكن یكون للزمن الحاضر النصیب األكبر، ویمكن أن تختلط 
راما، والمكان أیًضا متعدد المستویات في المونود .المستویات دون تسلسل منطقي

حیث تستحضر الشخصیة الوحیدة مالمح األمكنة خالل عملیة التداعیات 
. فالمونودراما إعادة للماضي وفق الحاضر والمستقبل. ویعني هذا أن  الفكریة

زمن المونودراما یوجد في المنطقة الوسطى بین الماضي المعاش والمستقبل 
   المشوش غیر المرئي. 

أن النص المونودرامي أصعب في الكتابة من ترى الباحثة  وبناء على ماسبق،
تعدد الشخصیات، فهو نص یمتلك خصائصه و  النص المسرحي المألوف المُ
تقترب من المسرحیة العادیة في تقنیة الكتابة، االستهاللیة وحبكة رصینة وحدث 

  صاعد وذروة وحدث وحل.
یة تمكنه و كتابة المونودراما تحتاج إلمكانات كاتب واسع الخیال، وصاحب رؤ 

  السرد، و تشغله قضایا ذات أهمیة، یتناولها بعمق ودون تسطیح.   من ضبط
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  إشكالیة التلقي في مسرح المونودراما
مع شیوع هذا النوع من الفن وتملكه لمساحة من االهتمام من قبل المسرحیین 
والمسئولین عن المسرح حول العالم، إال أنه یواجه إشكالیة حقیقیة، وهي إشكالیة 

لتلقي، فالجمهور هو الحكم األول ألي عرض مسرحي، وهو الذي یقرر نجاحه ا
ا من  من فشله من خالل استجابته وتلقیه لهذا العرض، لذا تلقى المونودراما نفورً
جمهور المسرح، وتبدو أكثر نخبویة، یتابعها الخاصة، إال ما ندر من تجارب 

هم الجمهور ولكنها ال تتنازل مونودرامیة تمسكت بالجماهیریة بتناولها لقضایا ت
شكالیة التلقي تنبع من القصور في ممیزات وخصائص المونودراما، و  عن القیمة. إ

تلك التي تعطي للمونودراما جمالها. هذه اإلشكالیة تنبع من نص یتناول موضوع 
لیس ذي أهمیة، أو نص ال یحمل مقومات الجمال، ونص ذي حوار سردي 

اإلشكالیة تنبع أیًضا من فقر مخرج في رؤیة خالقة  مترهل ال حیویة فیه، وهذه
لعرض مونودرامي، وفقره في أدوات المسك بكل عناصر المسرحیة وترجمتها إلى 
عرض مبدع، و تنبع أیًضا، من أولئك الممثلین العادیین في أدائهم، واإلشكالیة 

یرخي كل هذا  .تنبع أیًضا من غیاب الهارموني في العناصر المسرحیة و الممثل
ذلك الخیط الوهمي الموصول بن العرض والجمهور، فیفقد هذا الجمهور إنشداده 

  .للعرض واستجابته لمفرداته
ومع شیوع هذا الفن المسرحي ورواجه، و دخول قائمة طویلة من المسرحیین في 
ا یذكره به التاریخ  مغامرته، فإن األصلح هو من سیبقى، هو من سیترك أثرً

نانون أعطوا لهذا الفن من روحهم وفكرهم، فأعطاهم خلود المسرحي، كما ترك ف
إسمهم، المونودراما لیست للجمیع، ولیست فنًا سهًال یحتمل العادیین من كتاب 

  )٢٨(.ومخرجین وممثلین. المونودراما ردیف حقیقي لإلبداع
  الدراسة التحلیلیة (موضوع الدراسة).المحور الثالث : 
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  مونودراما ثوب واحد..١
للقناعة والرضا بما قسم  تألیف أحمد متولي تطرح نموذًجا"  ثوب واحد " رامامونود

ا ألمر اهللا،  ا بقسمة اهللا، مستسلمً ، وقناعة الفقیر أن یكون راضیً اهللا، ولو كان قلیًال
ا متعفًفا   .ال یتطلع إلى ما في أیدي اآلخرین، وقناعته أن یكون عفیفً

آلخرین، وهي عالمة على صدق والنصیحة بعدم التطلع إلى ما في أیدي ا
  اإلیمان وأعني بها شخصیة االفتاة بطلة هذه المونودراما.

ا من مقومات  إن المؤلف صور مأساة "الفتاة" في هذه المونودراما التي تحمل كثیرً
ناقشتها  العمل المسرحي المتكامل، فلها بدایة ووسط ونهایة، وتطرح فكرة إنسانیة

وجهات النظر، القناعة بأنها ُدرة ثمینة ، ولؤلؤة  الكثیر من المسرحیات وتعددت
  مكنونة ، بل هي الكنز الذي ال یفنى.

الفتاة : ثوب واحد؟ یا ویلي من ثوبي الواحد... یا للحظ الجاحد. فزمیالتي 
ا في یومین وأنا  وصدیقاتي .. وبنات الجیران في أثواب من أزهى األلوان ثوبً

  الواحد؟ یا للحظ الجاحد. ثوبي في عامین . مسجونة ذات الثوب
  ٢المسرحیة ص 

وأن هذه "المونودراما" جمعت كافة جوانب المشكلة من خالل شخصیة "الفتاة" 
ا بالحوار إال في بعض األصوت الواردة من الخلفیة  -التي بالرغم من تفردها غالبً

إال أنها جمعت كافة أبعاد المشكلة، خاصة على مستوى الحاجة المادیة  -
ة والنفسیة مؤكدة أن انفرادها بالحوار لم یقلل من تحقق المتعة الحسیة والمعنوی

  والفكریة في عرض وتوصیل الفكرة.
و هذه "المونودراما" قدمت لوحة متمیزة لطبیعة الصراع تمثلت منذ اللحظة األولى 

  -في جانبین من جوانب الصراع :
  مادي الخارجي.. الصراع ال ب        . الصراع النفسي الداخلي.        أ

تحقق الصراع النفسي الداخلي في مساحات كبیرة من المسرحیة منذ البدایة، -
فمنذ اللحظة األولى تُدرك أن السرقة حرام دون جدال  ، وتُدرك في النهایة 
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أنها لن تسرق مهما كان ، و الخوف الذي یسیطر علیها من اهللا سرعان ما 
  یصبح هو األمل الذي تنتظره .

داخلها بین صحو الضمیر وتمسكها بأثواب ، الدین المبرور،  والصراع في-
  وثوب األخالق التي سطعت كالنور ، وثوب القناعة .

أیًضا صراع في داخلها وخجل من الظهور أمام الناس بالثوب الذي فیه رقع -
وثقوب ، وفیه استعارة مكنیة حیث صورت الثوب بسجن ترید أن تتحرر منه 

  وسر جمالها التوضیح .
طت مساحات القلق النفسي والخوف من وسوسة شیطان اللعنة  مساحة من غ-

أحداث المسرحیة كانت تخشى أن یحدث، أقصد السرقة . كما غطت مساحة 
الصراع النفسي الداخلي أیًضا من أحداث المسرحیة الذي بلور مشكلتها 

  وأزمتها.
ع شخصیتها كذلك فإن الحوار الذي صاغ به "المؤلف" المسرحیة جاء متوافقا م

ا عن أزمتها، بل أكثر من ذلك فإن استخدامها لبعض الكلمات  "الفتاة" ومعبرً
ا عن فكر "المؤلفة" وعن أفكار كثیر من الفتیات الالئى یعشن  والجمل جاء معبرً

ا.   نفس المأساة وطارًحا أروع تعبیر عن هذه القضیة التي شغلت الرأي العام كثیرً
ألمسه بالفرشاة . به رقع وثقوب ویلي ... ویلي  الفتاة : ال یمكن أن أكویه أو

من عین الناس أذوب . فمتى أتحرر من هذا الثوب ومتى منه أرتاح ؟   
  ٣المسرحیة ص 

ا یارب . ما  الفتاة : یارب ابعث لي األثواب .. أنا یارب فتاة . أرجوك یارب ثوبً
ا .أ أمد یدي أو أسرق ؟ إني أدري أن السر  قة حرام دون ذنب أبي إن كان فقیرً

  جدال .. لكن قد ضعت بتلك الحال .. هیا هیا
  ٤المسرحیة ص 

الفتاة : فاألمر سیأخذ بضع ثوان وتكون لدیك األثواب ال یا شیطان .. إني لن 
أسرق مهما كان ... هیا هیا لتتركني الثوب الواحد .. ال ال یا شیطان .. إن 
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الق وقد سطعت كالنور .. األثواب كثیرة .. ثوب الدین المبرور . . ثوب األخ
  ٦ثوب القناعة ... فاذهب یا شیطان لجحیم اللعنة .. لن أسرق المسرحیة ص

وتنتهي المسرحیة بأن تعلم "الفتاة" أن األثواب كثیرة هي ثوب الدین المبرور ، 
  وثوب األخالق التي سطعت كالنور ، وثوب القناعة .

  

  شخصیة الفتاة والشخصیات الغائبة
ا واضًحا في رسم مالمح لعبت تقنیات ا لكتابة المسرحیة لهذه "المونودراما" دورً

ن كانت قد رسمت مباشرة مالمح شخصیة "الفتاة"  شخصیاتها ذلك أن المؤلفة وإ
التي تنتمى إلى طبقة اجتماعیة فقیرة، الساعیة إلى التمسك بمكارم األخالق، 

ا، الرافضة لوسوسة الشیطان وهمساته، ثم تتطور مالمحها، إیجابً  ا ولیس سلبً
فتظل محافظة على تلك المكارم ، رافضة السرقة وبرغم أبعاد شخصیتها النفسیة 
التي تعكس حجم مأساتها، إال أنها قویة صامدة ال تضعف لكي تبرر بعد ذلك 

ن ، وثوب األخالق ، وثوب خطأها، بل ترفض السرقة  وتحافظ على ثوب الدی
رحیة ثریة بتنوع جوانبها وأفعالها وردود ، مجسدة أبعاد ومالمح شخصیة مسالقناعة
مما قلل من شعورنا بتفردها بالحدث لوجود شخصیات أخرى غائبة جدا  أفعالها

لكنها حاضرة فعًال بل ودافعة لتطور الحدث إلى األمام بشكل قوي، مثل شخصیة 
األب الفقیر وباقي كل من تحدثت عنهم مثل صدیقاتها وبنات جیرانها أسهموا في 

  المسرحي ولم نشعر بتفرد "الفتاة" بالمسرحیة. الحدث
وقد تمكنت الفتاة من تحقیق كثیر مما تتطلبه المونودراما، مثل تقمصها لعدة 
حاالت نفسیة بین السعادة والقلق والخوف والحزن، مؤكدة ارتكازها على عدة نقاط 

  -هامة:
ر السعادة أو . الثوب وأنها ستصبح مثل السجینة، وعالقته بها  في لحظات تذك أ

  لحظات الحاجة والخوف.
 . صورة زمیالتها وصدیقاتها وما یمثله لها من احتیاج شدید .  ب
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  أهم األهداف التي تضمنتها المونودراما :
و استغناء بالحالل الطیب  .وهي الرضا بما أعطاه اهللا، وكتبه وقسمه القناعة:-

 .مع فیما ال یملكوأن یكتفي المرء بما یملك، وال یط .عن الحرام الخبیث
 تألیف محمود ابراهیم.  مونودراما وقت الفراغ -٢

ثلى للترفیه  تكمن قیمة وأهمیة قراءة الكتب في وقت الفراغ بأنها الطریقة المُ
ا  مضاء الوقت، التي یتمكن من خاللها القارئ الهروب من أرض الواقع مؤقتً وإ

  وتجربة واقع آخر، والتجول بین العوالم.
عانیها  قت الفراغ""و مونودراما  ُ تطرح نموذًجا لمشكلة إمضاء وقت الفراغ التي ی

استثمار وقت الفراغ بعد آداء الواجبات المدرسیة  ، وفي ظل  ياألطفال ، أعن
عدم وجود خطط أو برامج متاحة أمام هذه الشرائح یؤدي بدوره إلى إهدار الوقت 

المثال مشاهدة من خالل اللعب أو من خالل طرق بدیلة وعدیدة على سبیل 
  التلیفزیون.

ومن ثم نجد تزاید شكاوى األبناء بسبب وقت الفراغ ، وهناك من یحرص على 
كسابهم خبرات تعلیمیة، تعزز  استثمار وقت الفراغ في تنمیة مهارات األطفال، وإ
مستواه في القراءة والریاضیات ومهارات التفكیر االبداعي، وتوسعة األفق والخیال، 

  ء معرفته وثقافته الذاتیة.فضًال عن إثرا
وهي وتنظر إلى الساعة تُنهي یاسمین واجباتها وتأخذ األلعاب وتلهو بها 

متضجرة إلى أن تشعر بالملل، وتحتاج إلى أشیاء أخرى وتتجه إلى اآللة 
  الموسیقیة  والتلیفزیون.

یاسمین في بحثها عن شيء تشغل به وقت فراغها وصراعها وحیرتها  في قضاء 
ما مشاهدة برامج التلیفزیون.وقت الف   راغ إما في العزف على الموسیقى وإ

یاسمین :أف الساعة الرابعة والنصف .. ماذا افعل من اآلن وحتى أنام الساعة 
 العاشرة؟

  إیه ما هذا الملل؟
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أللعب قلیال  "ترمي بنفسها على الكنبة، وترفع بصرها إلى األلعاب مبتسمة "
 ." متضجرة ثم ال تلبث أن تقذف باأللعاب"تأخذ األلعاب وتلهو بها قلیال

  یاسمین : أف.. إیه  ما هذا الملل ؟ ما ذا أفعل یا ربي؟ 
ا.   صوت آلة موسیقیة : ما بك ؟ .. لماذا أنت غاضبة؟ هیا نعزف معً

  ال أستطیع فقد وعدت أبي أن ال أعزف إال في أیام األجازة فقط. یاسمین :
ا.  صوت اآللة   .: هیا هیا نعزف معً

  ال أعزف علیك .. أرید شیًئا آخر أقضي به وقت فراغي. :یاسمین
  تقفز طفلة من خلف التلفاز تمثل التلفاز

وتنتهي المسرحیة بظهور صوت الكتاب ویشرح لها بأنه خیر جلیس وصدیق ، 
ا من العلم وفتح  وتفهمم "یاسمین" في النهایة أن قراءة الكتب سوف تعطیها بحورً

  آفاق مختلفة للمعرفة.
أنا الحل الوحید .. أنا الممتع .. أنا المسلي .. افتحیني وأنظري ماذا في :التلفاز

 داخلي من برامج ممتعة .. ومسلیة ؟
  تأخذ یاسمین جهاز التحكم وتحاول تشغیل التلفاز" .. "

"تخرج من خلف المكتبة طفلة تمثل دورالكتاب فتقف حائًال بین التلفاز 
  "ویاسمین
سمین .. ماذا تفعلین؟ أترك جهاز التلفاز.. وتعالي أقضي مهًال یا یا :الكتاب 

  . وقت فراغك معي .. فأنا فوائدي أكثر وأفضل من فوائد التلفاز
دعك منه .. ال تذهب معه فالجلوس معه ممل .. تعالي معي  :التلفاز

  .لتستمتعین
ا لجاهل أال تعلم أن المتنبي قال فيّ :الكتاب یخاطب التلفاز   :انك حًق

یس في الزمان كتاب"  فأنا نعم األنیس في ساعة الوحدة .. وعائي "خیر جل
ا وظرًفا .. مزًحا وجًدا .. قیل عني "شجرة تؤتي أكلها كل حین ..  ممتلىء علمً

فلماذا تبتعدي عن صحبتي .. وأنا صدیق  .. "زهرها ال یذبل.. وثمرها ال یفنى
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تجتني أعطیتك ..إذا ورفیق تملیني وال أملیك .. إذا طلبتني أجبتك .. وان اح
قراءتني رفعت في الناس قدرك .. إذا ألفتني خلدت على األیام ذكرك فمن 
ستجدین  مثلي یعطیك كل هذا .. تعالي یا صدیقتي وخذیني بین یدیك آلخذك 
ا من العلم  بین أحضان صفحاتي .. إمنحنیي وقتك .. وسوف أعطیك بحورً

  .وأفتح لك آفاق من المعرفة
ا كتابي .. أنت أفضل صدیق .. فأكرم بك من صاحب وأعز صدقت ی یاسمین :

"تحضن  الكتاب     .بك من رفیق .. بین صفحاتك وجدت المتعة .. والسرور
  ....."فلن أفارقك بعد الیوم أبًدا 

ا من  إن المؤلفة تصور مأساة "یاسمین " في هذه المونودراما التي تحمل كثیرً
بدایة ووسط ونهایة، وتطرح فكرة ناقشتها  مقومات العمل المسرحي المتكامل، فلها

الكثیر من المسرحیات وتعددت وجهات النظر فیها، غیر أن هذه "المونودراما" 
ا  جمعت كافة جوانب المشكلة من خالل شخصیة "یاسمین" التي برغم تفردها غالبً

إال أنها جمعت كافة أبعاد  -إال في بعض األصوت الواردة من الخلفیة -بالحوار
صوت الكتاب)، خاصة  –صوت اآللة الموسیقیة  –كلة (صوت التلیفزیون المش

على مستوى الحاجة المادیة والمعنویة والنفسیة مؤكدة أن انفرادها بالحوار لم یقلل 
  من تحقق المتعة الحسیة والفكریة في عرض وتوصیل الفكرة.

لطبیعة  أیًضا تمكنت المؤلفة من خالل هذه المونودراما أن تقدم لوحة متمیزة
الصراع تمثلت منذ اللحظة األولى في جانبین من جوانب الصراع الذي من 

  الممكن أن نشاهدهما في المسرحیة .
  . الصراع المادي الخارجي. . الصراع النفسي الداخلي.           ب أ

تحقق الصراع النفسي الداخلي في مساحات كبیرة من المسرحیة منذ البدایة، -
ن كنا قد أدركنا  فمنذ اللحظة األولى تعلن یاسمین عن ضیقها من الفراغ، وإ

  فى النهایة أن قراءة الكتب سرعان ما تصبح هي الحل األمثل لها .
غطت مساحات القلق النفسي والخوف مساحة من أحداث المسرحیة موضحة -

  لنا "یاسمین" مساحة الصراع النفسي الداخلي الذي بلور مشكلتها وأزمتها.
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دي الخارجي مساحة من أحداث المسرحیة، تمثل في صد شكل الصراع الما-
"یاسمین" لكل األصوات التي حاولت إهدار الوقت من خالل اللعب أو من 
خالل طرق بدیلة وعدیدة على سبیل المثال صوت اآللة الموسیقیة وصوت 

  التلیفزیون.
ا أو أقل مما یحدث في المسرحیة التقلیدیة- ، إن الصراع في الحالتین لیس یسیرً

بل جاء شاغًال مساحة كبیرة من أحداث المسرحیة، كذلك فإن الحوار الذي 
ا  ا مع شخصیتها ك"تلمیذة" ومعبرً صاغت به "المؤلفة" المسرحیة جاء متوافقً
عن أزمتها، بل أكثر من ذلك فإن استخدامها لبضع الكلمات والجمل جاء 

ا ن یعیشون نفس عن فكر "المؤلفة" وعن أفكار كثیر من التالمیذ الذی معبرً
  المأساة.

  شخصیة یاسمین والشخصیات الغائبة
ا واضًحا في رسم مالمح  لعبت تقنیات الكتابة المسرحیة لهذه "المونودراما" دورً
ن كانت قد رسمت مباشرة مالمح شخصیة "یاسمین"  شخصیاتها ذلك أن المؤلفة وإ

  التلمیذة .
صیة مسرحیة ثریة بتنوع وبرغم أبعاد شخصیتها النفسیة مجسدة أبعاد ومالمح شخ

جوانبها وأفعالها وردود أفعالها مما قلل من شعورنا بتفردها بالحدث لوجود 
شخصیات أخرى غائبة جًدا لكنها حاضرة فعًال بل ودافعة لتطور الحدث إلى 
األمام بشكل قوي، مثل شخصیة األب واألم والمعلم الذى عرفنا عنهم الكثیر حتى 

ل أكثر من ذلك كان هو المعادل الموضوعى الذى كادوا یتحركوا أمامنا ، ب
أوصل "یاسمین" إلى هذه النهایة فقد كان وجودهم فاعال مؤثرا فى الحدث 

صوت الكتاب  –صوت اآللة الموسیقیة  –المسرحى ، كذلك (صوت التلیفزیون 
وباقى كل من تحدثت عنهم أسهموا فى الحدث المسرحى ولم نشعر بتفردها 

  بالمسرحیة.
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كنت من تحقیق كثیر مما تتطلبه المونودراما، مثل تقمصها لعدة حاالت وقد تم
  نفسیة بین السعادة والقلق والخوف والحزن.
  أهم األهداف التي تضمنتها المونودراما :

  حث الطفل على االستفادة من وقت الفراغ في القراءة. -
قدرات  من أهم األشیاء التي تقضي على وقت الفراغ هو "دور األهل" في تنمیة-

أبناءهم  ودلهم على الطریقة الصحیحة لقضاء وقت الفراغ ، ویستطیع األهل 
قال الرسول صلى اهللا علیه وسلم :   .اإلعالء بدوافع أوالدهم وغرائزهم

متاِن مغبوٌن فیهما كثیر من الناس"   الصحة والفراغ " رواه البخاري. : ِنعْ
هرج الحزین تألیف سمیر عبد الباق-٣  ي.مونودراما المُ

ا من مقومات  "المهرج"یصور المؤلف مأساة  في هذه المونودراما التي تحمل كثیرً
العمل المسرحي المتكامل، فلها بدایة ووسط ونهایة، وتطرح فكرة إنسانیة ناقشتها 
الكثیر من المسرحیات وتعددت وجهات النظر، غیر أن هذه "المونودراما" جمعت 

  كافة أبعاد المشكلة من خالل شخصیة "المهرج" .
مونودراما أن یحقق في بنیتها معظم مقومات التألیف في وتمكن من خالل هذه ال

النص المسرحي، وأیًضا الحواریة الجمیلة التي تمثلت في الدیالوج الذي تم في 
هرج" وتحقق أثره للمتلقى في حواره مع "سالمة التخین" أو"علیوة "  مخیلة "المُ

خرى فإن أو"حسن الشجاع" أو حتى مع الفیلسوف. هذا من ناحیة، ومن ناحیة أ
هذه "المونودراما" "قدمت لوحة متمیزة  لطبیعة الصراع تمثلت منذ اللحظة األولى 

  -في جانبین من جوانب الصراع:
  . الصراع المادي الخارجي. . الصراع النفسي الداخلي.              ب أ

تحقق الصراع النفسي الداخلي في مساحات كبیرة من المسرحیة منذ البدایة، -
  ة األولى یعلن " المهرج " حزنه وهو یبكي على ماضیه.فمنذ اللحظ

  المهرج: أنا بهلوان في السیرك ، أو كنت بهلوان في السیرك
  طردني صاحب السیرك.. عشان حزین

  نسیت الضحك، مش عارف أضحك
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  ١كنت زمان بضحك وبضحك الناس معایا     المسرحیة ص 
كما غطت لحظات  غطت مساحات القلق النفسي مساحة من أحداث المسرحیة-

تذكر الماضي الجمیل القصیرة بما فیه من ضحك وسعادة وفرح مساحة أیًضا 
من أحداث المسرحیة بأن استرجع بعضها وعاش بعضها موضح لنا مساحة 

  الصراع النفسي الداخلي الذي بلور مشكلته وأزمته مع صاحب السیرك.
  المهرج : وقعدت حزین ، مش عارف أضحك

  ٢ه ، أسأله عن سر سعادته   المسرحیة ص كل واحد سعید أشوف
  وبسؤاله ل " سالمة التخین"

  المهرج : سالمة التخین ، بطنه كمان تخینة
  بیاكل العیش عجین ،ویشرب الطحینة

  ٣إن جاع یا كل سفینة، یبلع قطر البضاعة المسرحیة ص 
ا  إلى حد الشبع ولكنه ظل حزین.وبس ؤاله واعتقد أن السعادة في األكل وأكل كثیرً

  ل " علیوة" 
  المهرج : غمض عینك یا ظرافة ، وفتح عینك بلطافة

  ٣وشوف یاابني القیافة         المسرحیة ص 
واعتقد أن السعادة في ارتداء المالبس وقام بارتداء مالبس العید ولكنه ظل حزین 

  ، وبسؤاله ل " حسن الشجاع".
هرج : مایخفش من أیها حاجة ، معقول أو مش معقول  العفریت یخاف المُ

  یطلعله 
  ٣وتخاف منه وحوش الدنیا   المسرحیة ص 

واعتقد أن السعادة في الشجاعة  وعدم الخوف وقام بالنوم في الظالم بمفرده  
  ولكنه ظل حزین، وبسؤاله ل "الفیلسوف" .
هرج: الدنیا زي الغابة ، حتالقي كتیر    المُ

یشي عصافیر   إیشي دیابة ، وإ
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یشي أفیال ، وسمك مرج   انوإ
   ٤الغابة زي دنیا اإلنسان المسرحیة ص 

واعتقد أن السعادة في فهمه للدنیا ومعرفتها ولكنه ظل حزین.وظل یتسأل أین یجد 
السعادة ؟ إلى أن عثر مرة على طفلة جمیلة حزینة تبكي واندهش وسألها عن 
سبب بكاءها ، ردت علیه بأن مصروفها ضاع منها وترغب في الذهاب إلى 

  تشاهد البهلوان ألنها تحبه.السیرك لكي 
وصرح لها بأنه المهرج ولكن لم تصدقه ألن شكله حزین وطلبت منه أن یحكي 

  لها حدوتة لكي تصدقه .
هرج : لغایة ما لقیتها بتضحك وبتضحك ، ولقیتني بضحك ویاها   المُ

  ٥المسرحة ص وعرفت السر اللي كان محیرني     
هرج : اضحك . اضحك   المُ

  ل وتغضبلیه تتضایق وتزع
ا وافرح والعب  المسرحیة ص    ٥اضحك دایمً

شكل الصراع المادي الخارجي مساحة من أحداث المسرحیة، تمثل في حیرة 
  المهرج في البحث عن سر السعادة مع كل المحیطین حوله .

حیر للسعادة هو أن یستطیع اإلنسان  وتنتهي المسرحیة بأن یعلم "المهرج" السر المُ
  األطفال. إسعاد غیره وخصوًصا

هرج والشخصیات الغائبة  شخصیة المُ
ا واضًحا في رسم مالمح  لعبت تقنیات الكتابة المسرحیة لهذه "المونودراما" دورً
ن كان قد رسم مالمح شخصیة "المهرج" الذي  شخصیاتها ذلك أن المؤلف وإ
ینتمى إلى طبقة اجتماعیة متوسطة، الساعیة إلى معرفة أسباب السعادة ، ثم 

ا.تتطور م ا ولیس سلبً  المحه، إیجابً
وبرغم أبعاد شخصیته النفسیة التي تعكس حجم مأساته، إال أنه جسد أبعاد 
ومالمح شخصیة مسرحیة ثریة بتنوع جوانبها وأفعالها وردود أفعالها مما قلل من 
شعورنا بتفرده بالحدث لوجود شخصیات أخرى غائبة جًدا لكنها حاضرة فعًال بل 



    ٢٠١٨٢٠١٨لسنة لسنة   ––العدد الثالث العدد الثالث   ––العاشر العاشر   المجلدالمجلد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٧٧  

إلى األمام بشكل قوي، مثل شخصیة سالمة التخین و  ودافعة لتطور الحدث
علیوة و حسن الشجاع و الفیلسوف والطفلة الذي عرفنا عنهم الكثیر حتى كادوا 
یتحركوا أمامنا ، بل أكثر من ذلك كانوا هم المعادل الموضوعي الذي أوصل 

ا في الحدث المسرحي وباقى  "المهرج" إلى هذه النهایة فقد كان وجودهم فاعًال مؤثرً
كل من تحدث عنهم أسهموا في الحدث المسرحى ولم نشعر بتفرد "المهرج" 

  بالمسرحیة.
وقد تمكن من تحقیق كثیر مما تتطلبه المونودراما، مثل تقمصه لعدة حاالت 
نفسیة بین السعادة والقلق والخوف والحزن، إن هذه المرتكزات السابقة كانت 

التي تحمل في مجملها دوال رسالة  عوامل مساعدة في تحقیق رسالة "المهرج"
واحدة مدلولها أن السعادة نعمة من اهللا سبحانه و سر السعادة في إسعاد الغیر 

  تلك هي فكرة المونودراما.
یعترف بأنه  -طرده صاحب السیرك بسبب حزنه  –فهو مهرج في السیرك حزین 

 ال -یفتخر بأنه مصري أًب عن جد –كان زمان یحب الضحك وضحك الناس 
ا للضحك . –یعرف سبب حزنه    أصبح ال یعرف مكانً

یبحث عن السعادة وكیفیة  -یهتف صوت من الداخل (ضد البهلوان الحزین )  
  تحقیقها .. ویسعى لها سعیًا جادًا سأل كل شخص یقابله عن سر سعادته. 

دا منه  *سالمة التخین : حیاته كلها في األكل ( فعل مثله وأكل لحد الشبع اعتقًا
  نها سبب سعادته ولكنه ظل حزین ).بأ

دا منه بأنها  *علیوة : یهتم بمالبسه وقیافته (فعل مثله وارتدى مالبس العید اعتقًا
  سبب سعادته ولكنه ظل حزین ).

:ال یخاف من أي شيء (فعل مثله ونام في الظالم بمفرده  *حسن الشجاع
دا منه بأنها سبب سعادته ولكنه ظل حزین ).   اعتقًا

استعارة تمثیلیة شبه له حال الدنیا بحال الغابة ، وذلك من تعدد  ف :الفیلسو *
 أصناف الحیوانات بها ،فشبه ذلك بتعدد البشر في الدنیا .
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  األشخاص الطیبة مثل العصافیر ، واألشخاص الشریرة مثل الدیابة .
أیًضا تعدد طباع البشر في الدنیا حیث شبه ذلك بسمك المرجان الذي یوجد له 

  وألوان مختلفة .أشكال 
األشخاص مثل حجم الفیل لدیهم قوة هائلة وبالرغم من ذلك فهم أشخاص جبانة 

  .وهكذا تتعدد حاالت البشر والدنیا مثل حال الحیوانات في الغابة .
ا ، وسأل نفسه  وقد عرف في النهایة من الفیلسوف الدنیا وفهمها ولكنه ظل حزینً

  أین أجد السعادة؟
طفلة جمیلة حزینة تبكي واندهش وسألها عن سبب بكاءها  إلى أن عثر مرة على

، ردت علیه بأن مصروفها ضاع منها وترغب في الذهاب إلى السیرك لكي 
  تشاهد البهلوان ألنها تحبه.

وصرح لها بأنه المهرج ولكن لم تصدقه ألن شكله حزین وطلبت منه أن یحكي 
  .شعر بالفرحلها حدوتة لكي تصدقه. وأضاء وجه الفتاة بابتسامة و 

  أهم األهداف التي تضمنتها المونودراما :
فن ال سر سعادتك الدائمة، و  وهيالسعادة الحقیقیة تكمن في إسعاد اآلخرین -

ا أن ننقل  هرجین ، فیمكن لنا جمیعً یتقنه الكثیرین ، وهو ال یقتصر على المُ
جهة السعادة إلى من حولنا بأبسط وأیسر الطرق، إذا بدئنا باإلبتسامة والو 

 البشوش فنكون أزلنا أول حاجز في طریق السعادة.
هذا هو حل المعادلة الصعبة في الحیاة أسعد الذي یزرع ورود السعادة یقطفه -

  . سعادتك سر غیرك فتدور الدائرة حتى تصل إلیك؛ وتجد من یعرف
 مونودراما یومیات تلمیذة تألیف محمد مصطفى.-٤

ا ما تؤرق الناس وتطرح تضعنا أم"یومیات تلمیذة" قراءة مسرحیة  ام مشكلة كثیرً
نموذًجا شغل فكر التلمیذ المصري والحق بكثیر من األسر، أعني ظاهرة 
الّدروس الخصوصیة التي أصبحت موضع جدال حاد بین من یرون الفائدة 
منها، و بین من یرون عكس ذلك، وما یترتب على ذلك من ضیاع الوقت بل 
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ب، ومعاناتهم، والحرمان من أبسط الحقوق یصل األمر إلى عدم إفادتها للطال
  وهي ممارسة الهوایات وهذا ما توضحه " والء " بطلة هذه المونودراما.

والء تلمیذة  تقضي یومها بین المدرسة والدروس الخصوصیة التي هي مضیعة 
للوقت على حساب جهد ها  و قدرتها على التحمل وضعف قوتها ، بل یصل 

ا بالطاحونة أو اآللة التي ال تهدأ ، والسجینة بأشغال األمر إلى أن تشبه نفسه
  شاقة :

والء: حتى أن الطاحونة یمكنها أن تستریح لكنني ال أستریح . من أین لي 
  بالرحة 

هل لدیكم الحل؟ إنها معادلة صعبة جًدا لیست لها حل وكیف یكون الحل في 
نهكة القوى  وأذهُب إلى ظل هذا التخبط الذي أعانیه أخرج من المدرسة مُ

  ١الدروس التي أصبحت مفروضة علي.  المسرحیة ص
ا من مقومات  إن المؤلف صور مأساة "والء" في هذه المونودراما التي تحمل كثیرً
العمل المسرحي المتكامل، فلها بدایة ووسط ونهایة، وتطرح فكرة إنسانیة لطالما 

هذه ناقشتها الكثیر من المسرحیات وتعددت وجهات النظر، غیر أن 
"المونودراما" جمعت كافة جوانب المشكلة من خالل شخصیة "والء" التي برغم 

ا بالحوار إال أنها  - إال في بعض األصوت الواردة من الخلفیة  -تفردها غالبً
جمعت كافة أبعاد المشكلة، خاصة على مستوى الحاجة المادیة والمعنویة 

حقق المتعة الحسیة والفكریة في والنفسیة مؤكدة أن انفرادها بالحوار لم یقلل من ت
  عرض وتوصیل الفكرة.

ا : ذاكري یا والء   صوت األب واألم معً
  ٤٥صوت المعلم : الواجب ص 

  ٢احفظي جیًدا یا والء  المسرحیة ص 
والء : أنا إنسان ولكن لألسف بال كیان الكل یحركني كما یشاء وأنا أقول 

  حاضر حاضر . مجرد دمیة
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  ٤ان .  المسرحیة ص تتحرك وتؤدي دورها بإتق
اعتمد المؤلف على مونودراما تتمتع بأن لها بدایة ووسط ونهایة، حقیقي أن 
طریقة عرض األحداث أو استدعائها من ذهن "والء" ال تتم بشكل مرتب أو 
منطقي، ذلك أنه تستعید صور عندما كانت في البیت والدروس ، وبعضها 

  یخص معاناتها والحرمان من ممارسة ما تحبه.
إن هذه "المونودراما" "قدمت لوحة متمیزة لطبیعة الصراع تمثلت منذ اللحظة 

  - األولى في جانبین من جوانب الصراع:
  . الصراع المادي الخارجي. . الصراع النفسي الداخلي بین نوازعها.       ب أ

تحقق الصراع النفسي الداخلي الذي تعیشه هذه الشخصیة في مساحات كبیرة 
منذ البدایة، فمنذ اللحظة األولى رافضة لواقعها ، ساعیة إلى من المسرحیة 

  إعالن معاناتها من تكدس الدروس الخصوصیة علیها .
وغطت مساحات القلق النفسي مساحة من أحداث المسرحیة موضحة لنا مساحة 
الصراع النفسي الداخلي الذي بلور مشكلتها وأزمتها مع الدروس الخصوصیة 

في البدایة والنهایة وضعف طاقتها. شكل الصراع المادي التي دفعت هي ثمنها 
الخارجي مساحة من أحداث المسرحیة، تمثل في صد "والء" لكل األصوات 
صوت األم واألب والمعلم، كذلك فإن الحوار الذي صاغت به "المؤلفة" 
ا عن أزمتها، بل أكثر من  ا مع شخصیتها ك" تلمیذة" ومعبرً المسرحیة جاء متوافقً

ا عن فكر "المؤلفة" وعن ذلك ف إن استخدامها لبعض الكلمات والجمل جاء معبرً
أفكار كثیر من التلمیذات الالئي یعشن نفس المأساة وطارًحا أروع تعبیر عن 

ا:   -هذه القضیة التي شغلت الرأي العام كثیرً
  والء: أصبحت كالسجینة ال كمبیوتر ال تلیفزیون ال نادي 

  ٥اذا سأجني في النهایة  المسرحیة ص لماذا كل هذه المعاناة ؟ وم
وتنتهي المونودراما بإعالن "والء" أنه ال جدوى من الكالم وتصل إلى أن  

  النفس سیجد متسع من الوقت لممارسة الهوایات . االعتماد على
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  شخصیة والء والشخصیات الغائبة
ا واضًحا في رس م مالمح لعبت تقنیات الكتابة المسرحیة لهذه "المونودراما" دورً

ن كانت قد رسمت أمام الجمهور مباشرة مالمح  شخصیاتها ذلك أن المؤلفة وإ
شخصیة "والء" التلمیذة، الرافضة لفكرة الدروس الخصوصیة ، واصفة نفسها 

  بالطاحونة أواآللة التي ال تهدأ ، والمسجونة بأشغال شاقة .
أبعاد ومالمح  وبرغم أبعاد شخصیتها النفسیة التي تعكس حجم مأساتها، مجسدة 

شخصیة مسرحیة ثریة بتنوع جوانبها وأفعالها وردود أفعالها مما قلل من شعورنا 
بتفردها بالحدث لوجود شخصیات أخرى غائبة جًدا لكنها حاضرة فعًال بل ودافعه 

  لتطور الحدث إلى األمام
بشكل قوي، مثل شخصیات األم واألب والمعلم ، بل أكثر من ذلك كانوا هم 

الموضوعي الذي أوصل "والء" إلى هذه النهایة فقد كان وجودهم فاعًال المعادل 
ا في الحدث المسرحي ولم نشعر بتفردها بالمسرحیة.   مؤثرً

وقد تمكنت من تحقیق كثیر مما تتطلبه المونودراما، مثل تقمصها لعدة حاالت 
  نفسیة بین السعادة والقلق والخوف واإلنتظار والحزن.

  نتها المونودراما :أهم األهداف التي تضم
أصبحت  ظاهرة الدروس الخصوصیة موضع جدال حاد بین من یرون الفائدة  -

  منها، و بین من یرون عكس ذلك.
التي تحمل في  "والء"المرتكزات السابقة كانت عوامل مساعدة في تحقیق رسالة  -

مجملها دوال رسالة واحدة مدلولها أن ترك الدروس الخصوصیة واالعتماد 
  سیجد متسع من الوقت لممارسة الهوایات . على النفس

 مونودراما أحالم تألیف هبه أحمد العوضي.- ٥
تم طرح الصورة التي تحلم بها كل فتاة فأحالم فتاة " أحالم" من عنوان المونودراما

واثقة من نفسها طموحة متطلعة إلى المستقبل وال ترغب في السیطرة من أي أحد 
مثیل وأمنیتها الوحیدة أن تكون فنانة ممثلة على فهي أخت لثالث أوالد، تحب الت
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العكس من والدتها التي ترغب في أن تكون مهندسة أو طبیبة ،كما هو الحال 
  لكل األمهات  . وتقلد صوت أمها وأبیها في كثیر من المواقف في المونودراما.
ت فهي فتاة غاضبة من سیطرة أمها ووالدها علیها إلى أن تربى لدیها عقدة البن

عكس إخواتها الحاصلین على الحریة الكاملة وهذا یقودنا إلى أحد األخطاء 
حاصلة  –الشائعة في تربیة األبناء وهي التفرقة في المعاملة بین الولد والبنت 

رفض أهلها االلتحاق بالجامعة ترغب في  –على الثانویة العامة بمجموع كبیر 
بقیة زمیالتها وهذا حلم كل تحقیق ذاتها لكن األم ترغب في ارتباطها مثل 

  األمهات. 
ا من مقومات  إن المؤلف یصور حیاة "االفتاة" في هذه المونودراما التي تحمل كثیرً
العمل المسرحي المتكامل، فلها بدایة ووسط ونهایة، وتطرح فكرة جمعت كافة 

  جوانب المشكلة من خالل شخصیة "الفتاة" .
تتكلمیش .. متردیش .. اقفلي أحالم : كل شویة خشي أوضتك.. یا بنت م

التلیفزیون .. خلصي تلیفون .. وطي الكاسیت ده.. رحالت إیه .. سینما لیه 
.. وصحبتك جایة لیه.. بتكلمك في إیه.. وضحكتوا عالي لیه.. یااااه . أنا 

  ١زهقت. المسرحیة ص 
طبیعة الصراع تمثلت منذ اللحظة األولى في جانبین من جوانب الصراع كما یلي 

: -  
  . الصراع المادي الخارجي . . الصراع النفسي الداخلي .        ب أ
تحقق الصراع النفسي الداخلي في مساحات كبیرة من المسرحیة منذ البدایة، -

  فمنذ اللحظة األولى تُعلن الفتاة غضبها من سیطرة أمها وأبوها علیها  .
 مهندسة ، أنا أحالم : وانتي بس مین اللي قالك إني عایزة أبقى دكتورة وال

عایزة أبقى فنانة .. ممثلة یعني ( تقلد أمها )إلحق یا سي عبد الحمید تعالى 
  ١شوف بنتك . المسرحیة ص 
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أحالم : لیه بس یا ماما ؟ ما أحمد على طول بیمثل في مسرح الكلیة .. وعلي 
في معهد فنون مسرحیة وبیاخد معاه رؤوف (تعود لتقلید أمها) دول رجالة .. 

  ٢بنت .. فاهمة؟ المسرحیة ص وانتى 
غطت مساحات القلق النفسي مساحة من أحداث المسرحیة كما غطت لحظات -

تذكر الماضي بكل ما فیه مساحة أیًضا من أحداث المسرحیة بأن استرجعت 
 بعضها وعاشت بعضها " بالتقلید" الذي بلور مشكلتها وأزمتها مع أهلها.

أحداث المسرحیة، تمثل في صراع وشكل الصراع المادي الخارجي مساحة من -
  "الفتاة" مع كل من حولها.

أحالم :  أنا اسمي أحالم .. أخذت الثانویة العامة بمجموع كبیر بعد جهد 
ضني من األهل والخالن علشان أكمل الثانویة العامة اللي هما برضه نفس  مُ

عندي األهل والخالن اللي وقفو وأیدوا قرار بابا الجامعة عیب لحد ما اتربى 
  ٢عقدة غریبة شویة .. عارفین هي إي ؟ عقدة البنت. المسرحیة ص 

وتدرك في النهایة أن هذا هو حال كل البنات وأن هذا خوف من األب واألم على 
  البنت ولیست سیطرة علیها.

أحالم : زي ما شفتم ده حالنا وحالك انتي وانتي وانتي .. بس مسیرنا هنالقي 
  ٤بیها. المسرحیة ص  حیاتنا والصورة اللي بنحلم

  شخصیة أحالم والشخصیات الغائبة
تبدأ المونودراما بـ"أحالم" الصورة التي تحلم بها كل فتاة . و تعكس هذه المونودراما 

ومشكلتها مع أهلها وشكواها من معاملة األسرة لها األمر الذى جعلها تعانى من 
جواء التى تعكس حجم كثرة األفكار ومن الصراع الذى ال یفارقها ، ووسط هذه األ

معاناتها النفسیة تنتقل "أحالم" إلى حالة شعوریة أخرى فتتحدث عن أبیها وأمها 
تستنكر رغبة األب واألم في فهي  وترغب في عیشة حیاة لیست مناسبة لها.

  السیطرة علیها.



  د. أمینة محسن حسن األكشر     "المونودراما المسرحیة" في  مسابقات المسرح المدرسي توظیف ظاهرة مسرحیة الممثل الواحد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨٤                                       DDOOII  :: 10.12816/0053083 

اعتمد المؤلف على مونودراما تتمتع بأن لها بدایة ووسط ونهایة، حقیقي أن 
حداث أو استدعائها من ذهن "أحالم" واستدعائها لصور في طریقة عرض األ

  الماضي ال تتم بشكل مرتب أو منطقي.
ا واضًحا في رسم مالمح  لعبت تقنیات الكتابة المسرحیة لهذه "المونودراما" دورً
ن كان قد رسم مالمح شخصیة "أحالم" الفتاة التى  شخصیاتها ذلك أن المؤلف وإ

توسطة، الساعیة إلى الحفاظ على المبادىء والتقالید تنتمى إلى طبقة اجتماعیة م
القدیمة، الرافضة لفكرة التعلیم الجامعي للفتاة ، لكنها رافضة لتلك الفكرة، واصفة 

  نفسها بأن لدیها عقدة البنت.
وبرغم أبعاد شخصیتها النفسیة التى تعكس حجم مأساتها، إال أنها قویة صامدة ، 

رحیة ثریة بتنوع جوانبها وأفعالها وردود أفعالها مجسدة أبعاد ومالمح شخصیة مس
مما قلل من شعورنا بتفردها بالحدث لوجود شخصیات أخرى غائبة جدا لكنها 
حاضرة فعًال بل ودافعة لتطور الحدث إلى األمام بشكل قوي، مثل شخصیة األم 
التي عرفنا عنها الكثیر حتى كادت تتحرك أمامنا وتتنفس، بل أكثر من ذلك 

هي المعادل الموضوعى الذي أوصل "أحالم" إلى هذه النهایة فقد كان  كانت
ا في الحدث المسرحي مثلما كان "األب" فاعًال ، كذلك أخواتها  وجودها فاعًال مؤثرً
وباقي كل من تحدثت عنهم أسهموا في الحدث المسرحي ولم نشعر بتفرد "أحالم" 

حظات من سیطرة األم بالمسرحیة. فهي تسعى لتحقیق ذاتها، وبعضها یخص ل
  علیها والتمییز بینها وبین أخواتها ، وصور من سلوك األب.

  أهم األهداف التي تضمنتها المونودراما :
الصورة التي تحلم تركزت التیمة الرئیسیة على بطلة هذه المونودراما وتوضیح -

  .وطموحاتها وأحالمها الكبیرة بها كل فتاة 
 ألفرید فرج. مونودراما بقبق الكسالن تألیف -٦

ا ما تؤرق الناس، بل "بقبق الكسالن" إن قراءة مسرحیة  تضعنا أمام مشكلة كثیرً
وتكشف بعض الناس أمام البعض اآلخر، هنا من خالل المسرحیة "بقبق " الذي 
لى المركز بدون تعب بالزواج من ابنة الوزیر" ظافر  سعى إلى المال والغنى وإ



    ٢٠١٨٢٠١٨لسنة لسنة   ––العدد الثالث العدد الثالث   ––العاشر العاشر   المجلدالمجلد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨٥  

ا ویكتشف أن بهرام " ، غیر أن "بقبق" یكتشف أ نه أخطأ حین فكر أن یصبح ثریً
الحیاة الجدیدة ال تناسبه ، وتنتهي المونودراما بإعالن "بقبق" أن عجرفته 

  وغطرسته هم سبب تحطیم أباریقه.
تبدأ المونودراما بـ"بقبق" واستنكاره لطرق عیش األثریاء في قصورهم الذي جعله 

عاني من كثرة األفكار ومن الصراع الذي ال  ُ یفارقه وتطلعه إلى عیشة األثریاء ی
والقصور ، ووسط هذه األجواء التي تعكس حجم معاناته النفسیة ینتقل "بقبق" إلى 
حالة شعوریة أخرى فیتحدث عن نفسه وعن مظهره وثراءه وكبریاءه وعجرفته 
وغطرسته بل ویتباهى بها وحبه للوزراء واألثریاء .ویظل یشرح قصة حیاته 

لبسیطة برغم من أن والده كان یعمل شحاذ، وأنها لیست واستحقاره للحرف ا
مناسبة له واختیاره لتجارة األعمال الحرة ( تجارة البلور الملون) بعد وفاة والده 

  الذي ترك له تركة نصیبه منها مائة درهم.
وتدور أحداث المونودراما في مكان تحیط به دائرة دیكوریة دوارة وكأنها تمثل 

وینتهي األمر بمصطبة تظللها مشربیة أنیقة یضع علیها مجموعة قصور فخمة 
  قفص األباریق ویجلس بجانبها.

یعلن "بقبق" رفضه لحیاته وعیشته وتمرده ، وینتهي األمر برفسه القفص وتطایر 
ا بعجرته وغطرسته أنها هي  أباریق البلور وتحطمها ویعترف في النهایة نادمً

  .السبب،  ویعود إلى نفسه
على إشكالیة هذه المونودراما في مكافحة الكسل ، وعدم التطلع إلى یؤكد "بقبق" 

  عیشة األثریاء والقصور  ،والتكبر والغرور والعجرفة .
بقبق : ال أحب الفقراء تشمئز منهم نفسي أعوذ باهللا ،أحب األثریاء .. القصور 

  ٢والخدم والحشم، األمر والنهي . المسرحیة ص 
ا وقرر أن یعمل بتجارة البلور  الملون ، ونزل إلى السوق الكبیر وطرده الخدم نظرً

لرثاثة ثیابه و نسي عیشة أهله وعاش حیاة لیست مناسبة له. فهو متطلع إلى 
  عیشة األثریاء والقصور ومتمرد على عیشته.
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بقبق : رأسمالي في هذا البلور مائة درهم سأبیعه بمائتین ، ثم أشتري بالمائتین 
ة وال أزال أبیع وأشتري وأبیع إلى أن یصیر معي مال بلور آخر أبیعه بأربعمائ

  ٣كثیر . المسرحیة ص 
وتتداخل أحداث المونودراما فننتقل إلى بقبق الذي یرغب في الحصول على المال 
الكثیر ومنزل وعروس من بنات الملوك كل ذلك بدون تعب . وینتهي المشهد 

  بتحطیم األباریق كل ذلك بسبب عجرفته وغطرسته .
: ( یرفس الهواء بقوة وتتطایر أباریق البلور وتتحطم هنا وهناك) " یا  بقبق

  داهیتي یا داهیتي"
  الصوت : من حطم أباریقك ؟

  ٥بقبق : حطمتها عجرفتي .. وغطرستي ..      المسرحیة ص 
  -یعكس الصراع في هذه المونودراما نوعین من الصراع أیًضا:

  تطلعاته وفشله.. الصراع النفسي الداخلي بین نوازعه و  أ
  . الصراع الخارجي بینه وبین الطبقة الجدیدة الثریة أصحاب القصور والوزراء. ب

عند قراءة هذه المونودراما یتضح منذ اللحظة األولى حجم الصراع النفسي الذي 
تعیشه هذه الشخصیة، فهو رافض لواقعه وفقره منذ البدایة، یسعى إلى الصعود 

ما یحدث ذلك یعاني األمرین، إلى أن ینهار في إلى طبقة ثریة أعلى ثم عند
  النهایة ویعود إلى نفسه .

أما عن الصراع الخارجي فیمثل في جانبین، جانب یمثله "بقبق" ، وأصحاب 
الطبقة الثریة ویمثلها الوزیر ظافر بهرام وابنته وزوجته، ویحاول المؤلف أن یجعل 

لفقیرة، عندما یعلن "بقبق" هذا الصراع المادي یحسم لصالح الطبقة البسیطة ا
ندمه، رمز هذه الطبقة، الذي انسلخ عنها بعجرفته وغطرسته واختار طریق الغنى 

  بالكسل دون تعب .
  شخصیة بقبق والشخصیات الغائبة

ا واضًحا في رسم مالمح  لعبت تقنیات الكتابة المسرحیة لهذه "المونودراما" دورً
ن كان قد رسم  مالمح شخصیة "بقبق" الذي ینتمي شخصیاتها ذلك أن المؤلف وإ
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لى المركز بدون تعب   إلى طبقة اجتماعیة فقیرة، الساعي إلى المال والغنى وإ
بالزواج من ابنة الوزیر" ظافر بهرام"، الرافض لفكرة العمل ، ثم تتطور مالمحه، 
ا، بإعالنه أن عجرفته وغطرسته هم سبب تحطیم أباریقه أي  ا ولیس سلبً إیجابً

  له.تحطیم آلما
وبرغم أبعاد شخصیته النفسیة التي تعكس حجم مأساته ، مجسدة أبعاد ومالمح 
شخصیة مسرحیة ثریة بتنوع جوانبها وأفعالها وردود أفعالها مما قلل من شعورنا 
بتفردها بالحدث لوجود شخصیات أخرى غائبة جًدا لكنها حاضرة فعًال بل ودافعة 

خصیة الوزیر "ظافر بهرام" وزوجته لتطور الحدث إلى األمام بشكل قوي، مثل ش
وابنته ، بل أكثر من ذلك كان هو المعادل الموضوعي الذي أوصل "بقبق" إلى 

  -هذه النهایة . مؤكدة ارتكازها على نقاط هامة:
  القفص والثالث أباریق  وعالقتهم به فى لحظات تذكر لحظات الحاجة. -
وصیة األسرة وعیون المشربیة وما تمثله من وظائف وهي الحفاظ على خص-

ر خفیة  منها .   المارة والغرباء ومراقبة الناس  ولكنه كسر تلك القواعد و نَظ
  بنیـــة المونودرامـــا

حققت هذه المسرحیة بنیة درامیة وجمالیة لم تشعرنا حین نقرأها أنها تفتقد ألى من 
  جوانب اإلبداع الدرامیة في المسرحیات األخرى. 

بناء درامي تقلیدي، ذلك أن استخدام المكاشفة والمصارحة  حقیقي أننا لسنا أمام
واالصطدام بالواقع یقربنا من تقنیات الكومیدیا السوداء، غیر أن شخصیة "بقبق" 
جعلتنا نقرأ النص ونشاهده لیس من منطلق فردي أحادي إنما غلب على 

ا لشمولیة القضیة ألعداد كبیرة من النا س ولیس المونودراما روح الجماعیة نظرً
 اختصاصها بفئة قلیلة من الناس.

تخطت البنیة الحواریة للنص مشكلة "مخلوف" لتصل إلى العدید من الناس الذین 
یشبهونه، بل أكثر من ذلك إلى الوزیر ظافر بهرام وزوجته وابنته، وكلها 
شخصیات لم نشعر بغیابها، إذ كانت فاعلة ومحركة لألحداث، وربما یكون ذلك 
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اب التى جعلتنا نشعر بانفراد "بقبق" بالحوار الشخصى الذاتى على من بین األسب
 ، ألنه حدثنا عن اآلخرین. طول الخط

عكست شخصیة "بقبق" أبعاد للشخصیة الدرامیة على كافة المستویات 
ن  - النفسیة والمادیة ولم نشعر أننا أمام سیكودراما -االجتماعیة "دراما نفسیة"، وإ

یر مثله لم تبتعد عن دائرة األحداث، إال أن تكنیك كانت مشاكل "بقبق" والكث
المونودراما ال یعجز عن أن یرتقى إلى غیره من أشكال الكتابة للمسرحیات 

  األخرى.
مزجت هذه المونودراما بین مستویى الزمان والمكان، فاألزمنة متداخلة بین 

ا الستدعائها  الماضي والحاضر والمستقبل، وربما یعود األمر لتداخل األحداث نظرً
ا لتشكل مالمح هذا الموقف بكل ما فیه  من الزمن الماضي لتجسد حاضرً

.   مستقبًال
كذلك تداخلت األمكنة بین األجواء العامة ومكان تحیط به دائرة دیكوریة دوارة 
وكأنها تمثل مجموعة قصور فخمة وینتهي األمر بمصطبة تظللها مشربیة أنیقة 

بجانبها. لندرك أن تمازج األمكنة قائم لتمازج یضع علیها قفص األباریق ویجلس 
األزمنة ومنهما تتوالد المعاني وتبتعد دالالت الحدث المسترجع ویتفكك، مما یثري 

  من الخطاب المسرحي ویحقق غایة المونودراما في تعدد خطابات اآلخرین.
فادها أن فن المونودراما من  وعلیه تصل الباحثة من خالل ما تقدم إلى رؤیة مُ

الفنون الدرامیة التي تهدف إلى دراسة سیكولوجیة الشخصیة و تبحر في أعماق 
  النفس، وبهذا یقترب من السیكودراما.

  أهم األهداف التي تضمنتها المونودراما :
المرتكزات السابقة كانت عوامل مساعدة في تحقیق رسالة المونودراما التي  -

افحة الكسل ، وعدم التطلع تحمل في مجملها دوال رسالة واحدة مدلولها مك
  إلى عیشة األثریاء والقصور، والتكبر والغرور والعجرفة .

 مونودراما صدیقتي الوردة تألیف أمیر محمد عز الدین.  - ٧
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توضح أهمیة الجمال الرباني الذي خلقها "صدیقتي الوردة "إن قراءة مونودراما 
ا من جمال األزهار، و زیارة الحدائق وما فیهو لنا اهللا لالستمتاع وللتأمل ، 

عدم قطف األزهار من مكانها لكي یتمتع بها كل من توعیة األطفال بضرورة 
ینظر إلیها، واالستمتاع برائحتها العطرة وألنها سبب في تنقیة الهواء حتى ننطق 

والمؤلف في هذه المونودراما یصور .ونقول سبحان اهللا الذي خلق هذا الجمال
ا من مقومات العمل المسرحي ردةالفتاة التي قطفت الو حال" " والتي تحمل كثیرً

المتكامل، فلها بدایة ووسط ونهایة، وتطرح فكرة إنسانیة ناقشتها الكثیر من 
المسرحیات، غیر أن هذه "المونودراما" جمعت كافة جوانب المشكلة من خالل 

المشهد األول شخصیة "الفتاة" التي تفردت بالحوار فى عرض وتوصیل الفكرة. 
في إحدى الحدائق الفتاة تلعب بمفردها وتقطف وردة عن جهل وعدم علم بما  :

  فعلته إال بعد فوات األوان.
الفتاة : اهللا جمیلة أوي الوردة  دي شكلها حلو أوي أنا هقطفها واخدها معایا 

    ١البیت وتبقى حبتي وألعب معاها المسرحیة ص 
  وعة في إناء به ماء .في حجرة الفتاة ، والوردة موض المشهد الثاني :

الفتاة :خالص هتبقي صحبتي أصل أنا ملیش أصحاب وال أخوات من النهاردة 
إنتي صحبتي هاحكیلك كل أسراري .. بس مش عارفة لیه حاسة إنك زعالنة 

   ٢ودبالنة من ساعة ما قطفتك. المسرحیة ص 
  ا .في نفس الحجرة ، وهي حزینة على موت الوردة بعد قطفه المشهد الثالث :

تي  الفتاة : ( تمسك الوردة وهي تبكي ) أنا مش مصدقة ماما قالتلي إن انتي مُ
ودبلتي عشان قطفتك .. أنا ماكنتش أعرف لما أقطفك هأزیكي .. سامحیني .. 

  ٣سامحیني  . المسرحیة ص 
نفس منظر المشهد األول الحدیقة . الفتاة حزینة تتذكر ما فعلته  المشهد الرابع :

  ة في النهایة .وتقدم النصیح
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الفتاة : ( تجد وردة أخرى وتهم لقطفها) تاني ال المرة دي مش هقطف أنا 
هبقى أزورك ألن  لما بنقطف الوردة بتموت .. وكمان ماما قالتلي إن الورد 

  ٤مفید بیاخد ثاني أكسید الكربون ویدینا األكسجین . المسرحیة ص 
لطبیعة الصراع تمثلت منذ اللحظة و "المونودراما" بهذا الشكل قدمت لوحة متمیزة 

  األولى في جانبین :
  . الصراع المادي الخارجي. . الصراع النفسي الداخلي.               ب أ
تحقق الصراع النفسي الداخلي في مساحات كبیرة من المسرحیة منذ البدایة، -

وغطت مساحات القلق النفسي للفتاة مساحة من أحداث المسرحیة الذي بلور 
  تها وأزمتها مع الزهرة التي قطفتها .مشكل

شكل الصراع المادي الخارجي مساحة من أحداث المسرحیة، تمثل في عدم -
  وجود أحد تلعب معه الفتاة، فال یوجد لدیها أصحاب وال أخوات.

  أهم األهداف التي تضمنتها المونودراما :
ولكن لنستفید منه تنتهي المونودرما بأن تعلم "الفتاة" أن الورد مزروع لیس للقطف 

عطاءنا األكسجین وأخذ ثاني أكسید الكربون عالوة على أنه منظر جمیل یروق  وإ
  له العین .

 دورنا نحو االهتمام بالحدائق والزهور
یجب أن نزرع في أطفالنا أال یقومون بقطف الزهور من الحدائق ألن هذا الشكل 

ا یعجز من إنبات الزهور ویعمل على موتها ألن الزهور حس اسة للغایة فأي شیئً
فكیف یخلق لنا اهللا هذا الجمال ونقوم نحن  یحدث لها فیعمل على أذیتها وقتلها.

البشر بأذیته. والحیاة جمیلة  فیجب علینا أن نحافظ على الهدایا التي یقدمها لنا 
  .اهللا ، ألنها أمانه كبیرة فلنرعاها

  شخصیة الفتاة والشخصیات الغائبة
ا واضًحا في رسم مالمح لعبت تقنیات الكتاب ة المسرحیة لهذه "المونودراما" دورً

ن كانت قد رسمت أمام الجمهور مباشرة مالمح  شخصیاتها ذلك أن المؤلفة وإ
شخصیة "الفتاة" ، التي تقطف وردة عن جهل وعدم علم بما فعلته إال بعد فوات 
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ا، فتظل محافظة على ا ولیس سلبً الزهور في  األوان ، ثم تتطور مالمحها، إیجابً
مكانها، رافضة فكرة قطفها، وتقوم بتشبیه الوردة بالصدیقة أو األخت التي تحكي 

  لها كل األسرار ألنها وحیدة وتحتاج لها .
وبرغم أبعاد شخصیتها النفسیة التي تعكس حجم مأساتها، إال أنها تبرر بعد ذلك 

فظ علیه ، خطأها هوالجهل، بل ترفض قطف الورد مرة أخرى من مكانه بل وتحا
مجسدة أبعاد ومالمح شخصیة مسرحیة ثریة بتنوع جوانبها وأفعالها وردود أفعالها 
مما قلل من شعورنا بتفردها بالحدث لوجود شخصیات أخرى غائبة لكنها حاضرة 
فعًال بل ودافعه لتطور الحدث إلى األمام بشكل قوي، مثل شخصیة األم الذى 

موضوعي الذى أوصل "الفتاة" إلى هذه عرفنا عنها أنها كانت هي المعادل ال
ا في الحدث المسرحي ولم نشعر بتفرد "الفتاة"  النهایة فقد كان وجودها فاعًال مؤثرً

  بالمسرحیة.
قدمت الفتاة مونودراما "صدیقتي الوردة" ، وقد تمكنت من تحقیق كثیر مما تتطلبه 

ق والخوف والحزن، المونودراما، مثل تقمصها لعدة حاالت نفسیة بین السعادة والقل
مؤكدة أن علیها إلى جوار تنقلها من حالة إلى أخرى ارتكازها على عدة نقاط 

  -هامة:
. الحدیقة وبها مجموعة زهور وعالقتها به فى لحظات تذكر السعادة أو لحظات  أ

  والخوف.
. حجرة الطفلة والوردة موضوعة في إناء ماء وما یمثله لها من حزن وبكاء  ب

  علمت بموتها.شدید بعد أن 
  أهم األهداف التي تضمنتها المونودراما :

التي تحمل في  "الفتاة"المرتكزات السابقة كانت عوامل مساعدة فى تحقیق رسالة -
مجملها دوال رسالة واحدة مدلولها أن الورد مزروع لیس للقطف ولكن لنستفید 

عطاءنا األكسجین وأخذ ثاني أكسید الكربون عالوة على أنه م نظر منه وإ
  جمیل یروق له العین .
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 ومن خالل العرض السابق لإلطار التحلیلي لعینة الدراسة، توصلت الباحثة إلى
   مجموعة من النتائج یمكن رصدها فیما یلي:

أیقظت النصوص المونودرامیة الموظفة في مسابقات المسرح المدرسي لدى 
  التالي : التلمیذ المتلقي بعض  القضایا والموضوعات الهامة على النحو

 ) القناعة و الرضا بما ) تمثلت التیمة الرئیسیة في ثوب واحدففي مونودراما
وأن  .و استغناء بالحالل الطیب عن الحرام الخبیث .أعطاه اهللا، وكتبه وقسمه

نجد (الفتاة) البطلة التي یكتفي المرء بما یملك، وال یطمع فیما ال یملك،  و 
ة أقصاها لكنها قاومت السرقة واكتفت بما تمیزت بالقناعة قد بلغت من المعانا
 تملكه ورضیت بكل ما كتبه اهللا لها.

 ) یدل الكاتب على الطریقة الصحیحة لقضاء وقت وقت الفراغوفي مسرحیة (
الفراغ واالستفادة من وقت الفراغ في القراءة،  وحذر من األشیاء التي تضیع 

  الوقت وتهدره.
 ) هرج الحزینوفي مسرحیة هذا هو لذي یزرع ورود السعادة یقطفه ا ) نجدالمُ

السعادة الحقیقیة تكمن في إسعاد  حل المعادلة الصعبة في الحیاة بمعنى أن
فن ال یتقنه الكثیرین ، وهو ال یقتصر سر السعادة الدائمة، و  وهياآلخرین 

ا أن ننقل السعادة إلى من حولنا بأبسط  هرجین ، فیمكن لنا جمیعً على المُ
ا بدئنا باإلبتسامة والوجهة البشوش فنكون أزلنا أول حاجز وأیسر الطرق، إذ

 في طریق السعادة.
 ) طرحت ظاهرة الدروس الخصوصیة التي أصبحت یومیات تلمیذةومسرحیة (

موضع جدال حاد بین من یرون الفائدة منها، و بین من یرون عكس 
 ذلك.وكانت عوامل مساعدة في تحقیق رسالة "والء" التي تحمل في مجملها

رسالة واحدة مدلولها أن ترك الدروس الخصوصیة واالعتماد على النفس 
 سیجد متسع من الوقت لممارسة الهوایات .

 ) تركزت التیمة الرئیسیة على بطلة هذه المونودراما  أحالموفي مسرحیة (
 .وطموحاتها وأحالمها الكبیرة الصورة التي تحلم بها كل فتاة وتوضیح 



    ٢٠١٨٢٠١٨لسنة لسنة   ––العدد الثالث العدد الثالث   ––العاشر العاشر   المجلدالمجلد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩٣  

) یتبنى الكاتب فكرة أساسیة تجسد الفوارق الطبقیة نبقبق الكسال وفي مسرحیة (
في المجتمع وحجم تداعیاتها النفسیة على البطل بقبق ، و تحقیق رسالة 
المونودراما التي تحمل في مجملها رسالة واحدة مدلولها مكافحة الكسل ، 
وعدم التطلع إلى عیشة األثریاء والقصور، والتكبر والغرور والعجرفة لما لها 

 نتائج عكسیة . من
) االهتمام بالحدائق ) یتبنى الكاتب فكرة أساسیة صدیقتي الوردةأما مسرحیة

فتعرف بطلتها "الفتاة" أن الورد مزروع لیس للقطف ولكن لنستفید  ،والزهور
عطاءنا األكسجین وأخذ ثاني أكسید الكربون عالوة على أنه منظر  منه وإ

  جمیل یروق له العین .
یة في كل محاوالت مونودرامات المسرح المدرسي تتمثل في وجود أحادیة مكان

داخل النفس اإلنسانیة للبطل المونودرامي، فنفسه تختزل األحداث وتنفعل 
بفعل ورد فعل ثم یصبح المكان الظاهري هو امتداد طبیعي لنفسیته التي 

 .تمثل الفضاء الحقیقي للمونودراما
ودراما في الزمن النفسي ،ومن ناحیة تمحور الزمن الفني في أكثر محاوالت المون

أخرى الحظت الباحثة أن بعض المحاوالت المونودرامیة تسارع فیها إیقاع 
األحداث على الرغم من تكثیف الزمن المسرحي مما زاد المسرحیة جماًال 
ا، ونجد ذلك في  ا وشائقً وحیویة؛ ذلك ألن اإلیقاع الدرامي أصبح سریعً

 :محاوالت مونودرامیة مثل
  ثالثة مشاهد ثوب واحدنودراما مو. 
  ثالثة مشاهد وقت الفراغمونودراما 
  هرج الحزنمونودراما  .ستة مشاهد المُ
  ثالثة مشاهد یومیات تلمیذةمونودراما. 
 أربعة مشاهد أحالم مونودراما. 
  ثالثة مشاهدبقبق الكسالن مونودراما. 
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  أربعة مشاهد.صدیقتي الوردة مونودراما 
ة المكان، إال أن التقسیم إلي مشاهد یرصد األصداء وعلى الرغم من أحادی

المتسارعة لفعل التذكر لبعض الشخصیات التي یحاورها البطل في مشاهد 
ا برابط أساسي یتمثل في أحادیة البطل المنودرامي .   مترابطة فنیً

ترى الباحثة أن لغة المونودراما قد رسمت خصوصیتها الفنیة  :لغة المونودراما
 * الصراع الداخلي.                                ادیة البطل.* أح  بفعل:

وبعد تحلیل الحوارات الداخلیة فسنجد أنها تمتد من خصوصیة الحوار إلي واقعیة 
السرد، والسیما أن البطل یتقمص دور الراوي الذي یدیر الحركیة الدرامیة بالشرح 

  واالستدعاء أو بالحوار، 
عمق للحوار الداخلي ومن ثم ال حرج أن وتنظر الباحثة للسردیة على  أنها مُ

الحاكي التي تكشف عمق الصراع الداخلي، ومنها  /یتقمص البطل دور الراوي
والمالحظة العامة  .یستدعى شخوصه لیحاورهم، فالسردیة قاعدة النطالق الحوار
  على اللغة المونودرامیة أنها لغة تزاوج بین الفصحى والعامیة .

ة التي الزمت الحوارات الداخلیة بما فیها من إسهاب سردي على وعلى قدر اإلطال
قدر ما حرص الكاتب على الحوارات القصیرة المتسارعة في الحوار الخارجي، 
وبهذه السرعة حقق توازنًا قصدیًا بین الحركیة األفقیة السردیة للمونولوج والحركیة 

مسرحي في النص الرأسیة بحوارها الخارجي التي سرعت من إیقاع الحدث ال
 .المونودرامي

الصراع هو أحد وسائل النجاح  في : الصراع في مونودراما المسرح المدرسي
جمیع المحاوالت المسرحیة الخاصة (بالمونودراما عینة الدراسة) ، إذ أن تلك 

یستعرض البطل و التجربة الفردیة تنقلنا إلي عمق الصراع النفسي للشخصیة، 
یة المسرحیة الحرة ما بین رصد الواقع واستدعاء دوافع هذا الصراع بالحرك

  الماضي أو استشراف المستقبل.
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 ) تصور البطلة الثوب بسجن ترید أن تتحرر منه، ثوب واحدففي مونودراما (
و صراعها بین صحو الضمیر وتمسكها بأثواب ، الدین المبرور، وثوب 

  األخالق التي سطعت كالنور ، وثوب القناعة .
 تقاوم یاسمین لكل األصوات التي حاولت  وقت الفراغ( وفي مونودراما (

إهدار الوقت من خالل اللعب أو من خالل طرق بدیلة وعدیدة على سبیل 
 المثال صوت اآللة الموسیقیة وصوت التلیفزیون.

 ) هرج الحزینوتأتي مونودراما ) لتستكمل مساحات القلق النفسي في المُ
الجمیل القصیرة بما فیه من  أحداث المسرحیة و لحظات تذكر الماضي

ضحك وسعادة وفرح مساحة أیًضا من أحداث المسرحیة بأن استرجع بعضها 
وعاش بعضها موضح لنا مساحة الصراع النفسي الداخلي الذي بلور مشكلته 

 وأزمته مع صاحب السیرك.
 ) تحقق الصراع النفسي الداخلي الذي تعیشه یومیات تلمیذةوفي مونودراما (

في مساحات كبیرة من المسرحیة منذ البدایة، فمنذ اللحظة األولى  هذه الفتاة
رافضة لواقعها ، ساعیة إلى إعالن معاناتها من تكدس الدروس الخصوصیة 

  علیها .
 ) ا خالًصا في مساحات كبیرة أحالمأما مونودراما ) فكان الصراع داخلیًا نفسیً

الفتاة غضبها من سیطرة من المسرحیة منذ البدایة، فمنذ اللحظة األولى تُعلن 
أمها وأبوها علیها  ،وشكل الصراع المادي الخارجي مساحة من أحداث 

 المسرحیة، تمثل في صراع "الفتاة" مع كل من حولها.
 ) ا بین نوازعه فكان بقبق الكسالن) أما مونودراما الصراع داخلیًا نفسیً

ا بینه وبین الطبقة الجدیدة الثریة  أصحاب القصور وتطلعاته وفشله. وخارجیً
والوزراء، فهو رافض لواقعه وفقره منذ البدایة، یسعى إلى الصعود إلى طبقة 
ثریة أعلى ثم عندما یحدث ذلك یعاني األمرین، إلى أن ینهار في النهایة 

 ویعود إلى نفسه .
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 ) تحقق الصراع النفسي الداخلي في مساحات صدیقتي الوردةأما مونودراما (
البدایة، وغطت مساحات القلق النفسي للفتاة مساحة كبیرة من المسرحیة منذ 

من أحداث المسرحیة الذي بلور مشكلتها وأزمتها مع الزهرة التي قطفتها، 
وشكل الصراع المادي الخارجي مساحة من أحداث المسرحیة، تمثل في عدم 
وجود أحد تلعب معه الفتاة، فال یوجد لدیها أصحاب وال أخوات. ونجح 

 ُ جیش لهذا الصراع ما یزید من نجاحه وذلك بتنوع المشاهد الكاتب في أن ی
وأماكنها لیزید المونودراما حیویة، فضًال عن تنویع الحوار ما بین داخلي 

  .وخارجي
  التوصیات التي توصلت إلیها الباحثة : أهم :البحث لنتائج التطبیقیة الدالالت

الممثل الواحد في توصي الباحثة بضرورة التعمق بشكل أوسع في استخدام دراما 
األعمال المسرحیة المقدمة لمسرح الطفل والمسرح المدرسي على مستوى التأیف 

  واإلخراج للمحافظة علیه من الضیاع والنسیان .
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  المصادر والهوامش
: المصادر    أوًال

  :   سبع مسرحیات مونودراما تشتمل على
فولة، إدارة السیدة مسابقة أعیاد الط تألیف أحمد متولي ،ثوب واحد مونودراما -

 .محافظة القاهرة  زینب التعلیمیة ، مدرسة المنیرة اإلبتدائیة الجدیدة ، 
تألیف محمود ابراهیم ، مسابقة أعیاد الطفولة، إدارة  وقت الفراغمونودراما -

 السالم التعلیمیة ، مدرسة محمد أنور السادات التجریبیة ، محافظة القاهرة .
تألیف سمیر عبد الباقي، ، مسابقة أعیاد الطفولة،  المهرج الحزینمونودراما -

إدارة غرب القاهرة التعلیمیة ، مدرسة كلیة البنات التجریبیة بالزمالك ، 
 محافظة القاهرة .

تألیف محمد مصطفى، مسابقة أعیاد الطفولة ، إدارة  یومیات تلمیذةمونودراما -
 ، محافظة القاهرة .حدائق القبة التعلیمیة ، مدرسة مصر للتأمین اإلعدادیة 

تألیف هبه أحمد العوضي ، مسابقة أعیاد الطفولة ، إدارة المرج  أحالم مونودراما-
 التعلیمیة ، مدرسة أنور السادات اإلعدادیة بنات ، محافظة القاهرة .

تألیف ألفرید فرج، مسابقة أعیاد الطفولة ، إدارة  بقبق الكسالنمونودراما -
 لعقاد االبتدائیة ، محافظة القاهرة المطریة التعلیمیة ، مدرسة ا

تألیف أمیر محمد عز الدین، مسابقة أعیاد الطفولة،  صدیقتي الوردةمونودراما -
  إدارة الشرابیة التعلیمیة ، مدرسة طالئع المستقبل ، محافظة القاهرة .

ا: الهوامش   ثانیً
:  المونودراما وتقنیة الكتابة المسرحیةم) ."٢٠١٢(عزة حسن محمد الملط ، .١

 ، مجلة كلیة التربیة ، جامعة اإلسكندریة. ٤، ع٢٢مج  ،دراسة تحلیلیة"
تجربة أمین بكیر  إشكالیة المونودرامام) . "٢٠١١محمد، دالل اسماعیل (.٢

ا" مجلة الدراسات العربیة ، كلیة دار العلوم  ،٢٤، ع  ٢، مج أنموذًجا تطبیقیً
 ، جامعة إلمنیا.
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دور المخرج في مسرح المونودراما في  م) ."٢٠١٠محمد ، رانیا فتح اهللا (.٣
  ، مجلة كلیة األداب ، جامعة دمنهور .٣٤ع  ،مصر : النشأة واألداء"

4.DiPrima,JayT. )  :٢٠٠٨ ( “Towards a poetics of monodrama in 
performance: The history and analysis of critical response to 
monodramas on the stages of New York City from 1952-1996”, 
Ph.D, New York University, United States , New York. 

5.Taroff,Kurt )٢٠٠٥( .  : “The mind's stage: Monodrama as 
historical trend and interpretive strategy”, Ph.D,  City University 
of New York, United States , New York. 

6.Carpenter,Alexander )٢٠٠٤(. :” “Erwartung” and the scene of 
psychoanalysis: Interpreting Schoenberg's monodrama as a 
Freudian case study” , Ph.D, University of Toronto ,Canada. 

7.EIFERT,EUNICE RUTH  )٢٠٠٤(. :”The Fourth Wall 
SHATTERED: A STUDY OF THE PERFORMER-AUDIENCE 
RELATIONSHIP IN SELECTED FULL-LENGTH 
MONODRAMAS (ONE-MAN SHOW)” , Ph.D, University of 
Minnesota, United States, Minnesota. 

8.Goode- Middleton, Iris (2017) , "Addressing Multiple 
Intelligences in Theatre Instruction: Differentiation in the 
Middle School Theatre Arts Classroom  ", M.A, United States, 
Regent University. 

م) . "برنامج موسیقي لتذلیل صعوبات ٢٠١٧عبد الفتاح، یاسمین عاطف (.٩
التعلم اللغوي لطالب المرحلة اإلعدادیة من خالل المسرح الموسیقي 

 ، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة الموسیقیة ، جامعة حلوان.  المدرسي"
10. Raimondi, Samantha D.  )٢٠١٧ ( ,” Curriculum-Based Theater 

and Self-Reported Empathy”, Ph.D., Fordham University, United 
States , New York. 

11.Kosnik, Craig.  )٢٠١٤( ,” The Adolescent's Voice: How Theatre 
Participation Impacts High Schoolers and College Students” , 
Ph.D., Arizona State University, United States , Arizona. 

12.Warheit,Emily Jane )٢٠١١ .( , “Theatre production as 
experiential learning: The summer musical program at the Sitar 
Center for Arts Education”, M.A.,University of Maryland, 
College Park,United States , Maryland. 

13. ودوره في تنمیة الوعي  العرض المسرحي المدرسي."  م)٢٠٠٩السید محمد ( عزت،
الصحي لدى طالب الصف الخامس األبتدائي ضد مرض أنفلونزا (الطیور والخنازیر) 

.دراسات الطفولة  مجلة ، ٤٥،ع  ١٢، مج  دراسة تجریبیة"  



    ٢٠١٨٢٠١٨لسنة لسنة   ––العدد الثالث العدد الثالث   ––العاشر العاشر   المجلدالمجلد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩٩  

تاح ، مُ "إشكالیة محنة الوحدانیة في المونودرامام). ٢٠١٠خلیل، فاضل(.١٤
 المتمدن : على الحوار

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=86939&r=0 
، ص ٩دار لسان العرب، بیروت ، مج ،  لسان العرب) . ابن منظور(د.ت.١٥

٣٢٨. 
 معجم المعاني متاح على :.١٦

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8
%A7%D9%85%D8%A7 

، ١"، طقاموس أعالم ومصطلحات المسرح األوروبيم)."٢٠٠٦د، كمال (عی.١٧
 ٦٥٤دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، اإلسكندریة ، ص 

تاح على :.١٨  ویكیبدیا الموسوعة مُ
https://ar.wikipedia.org/wiki 

"، دار معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیةحمادة، ابراهیم (د.ت). ".١٩
 .١٢٥  المعارف ، القاهرة ،ص

٢٠.Oxford Advanced Learner's Dictionary.(1995) Fifth ed. 
Oxford University Press, p. ٧٥٣ 

دار  معجم المصطلحات المسرحیة"،م). "١٩٩٣الجلبي، سمیر عبد الرحیم(.٢١
  .٨٠المأمون للترجمة والنشر بغداد، ص

  .٥٨٩، بیروت، دار العلم للمالیین، ص الموردم) .١٩٨٢البعلبكي، منیر(.٢٢
المونودراما والمحبظین مسرح خدعنا واآلخر الجابري ، حمدي (د.ت). ".٢٣

 .٤ص  ظلمناه"،
، مهرجان القراءة ."التیارات المسرحیة المعاصرة" م) ١٩٩٧صلیحة ، نهاد (.٢٤

للجمیع ، األعمال الفكریة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة، ص 
١٦٥. 
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" الحوار ا وفنون مابعد الحداثة."المونودرامم) ٢٠٠٨سالم ، أبو الحسن (.٢٥
تاح على : ٢٤٩١المتمدن ، ع   مُ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155909 
بنیة المونودراما الفنیة والفكریة : المالمح “م). ٢٠١١صقر ، أحمد (  .٢٦

دراسات  ،”الفنیة والفكریة للمونودراما (بنیة النص المسرحي المونودرامي )
تاح على :مسرحیة مت  خصصة، مُ

http://ahmedsakr.ahlamontada.net/t2-topic 
، ص مرجع سابقم). التیارات المسرحیة المعاصرة ،١٩٩٧صلیحة ، نهاد(.٢٧

 .١٧٣-١٧٠ص
مرجع م). "إشكالیة محنة الوحدانیة في المونودراما، ٢٠١٠خلیل، فاضل(  .٢٨
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