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  ( نقطة 01)درس النصوص : أوال
 بنية الشكل الدرامي في النص المسرحي                                       

إنها  .الدراما تجربة معرفية أساسية لحياة اإلنسان، تقوم على الجدل بين لحظة ماضية ولحظة آنية   

ديدة لواقعة حياتية تعتمد في إنجازها على التركيز وهي صياغة جاعتراك بين الواقع وبين عالم االحتمال، 

 .واإلضافة واالفتراض

وتقوم بنية الشكل الدرامي في النص المسرحي  ،هما الشكل والمضمون تعتمد الدراما على محورين   

 :  على  مجموعة من المكونات مرتبط بعضها ببعض ارتباطا نسقيا، هي

ة وتقديم جو المسرحي معلومات عن الحبكة وتهييئ تقديم وظيفتها ـ االستهالل، وهو مرحلة أولية 

عرض للخط العام للنص المسرحي، يبين نمط المسرحية ويوضح مذهبها، إن االستهالل . الشخصيات

 .وعلى الكاتب أال يكشف فيه خفايا النص، لكي ال يكون عنصر المفاجأة ُمَغيّبا

ث في التشكل، وتكون مرحلة انطالق الحدث هي ـ انطالق الحدث، بعد مرحلة االستهالل تبدأ األحدا 

لتمهد للحدث الكبير الذي يوضح الفكرة ويقود إلى التأزم،  أ فيها األحداث الدرامية بالتوهج،النقطة التي تبد

 .وبالتالي إلى الحل

غير متكافئتين، ترغب كل واحدة منهما بين قوتين متضادتين متكافئتين أوعملية تنافر ـ الصراع، وهو 

وال يحدث الصراع إن لم تتنوع الشخصيات، فهذا هادئ وذاك عاصف، . السيطرة على زمام األمور في

وهو يشبه النغمات المتباينة في الموسيقى، فلوال تفاوت . وهذا كريم وذاك بخيل، وهذا يحب وذاك يكره

لتشويق الذي يجعل فالصراع في النص المسرحي يخلق ا. ه األذنإيقاع النغمات لكانت الموسيقى نشازا تملّ 

القارئ أو المشاهد يتلقى العمل المسرحي وفق رؤية تندرج ضمن الهدف األعلى الذي يريده الكاتب، أي 

 .الهدف الذي من أجله ُكتب النص المسرحي

ـ األزمة، وهي لحظة حاسمة يبدأ فيها الفعل بالتأزم، وتقوم على تصادم األفعال بين الشخوص في  

األزمة تخلق التوتر والتشويق في النص و. أمام قرار هام يغير مجرى الفعلية تجعل الشخصونقطة ما، 

 .المسرحي

ـ الذروة، وهي قمة الصراع في الحدث الدرامي، يصل فيها الفعل المسرحي إلى لحظة االنفجار،  

وتصل الشخصيات إلى لحظة نفاد الصبر، ويتم عبرها تغيير مجرى األحداث وحل الخالف بين القوى 

   .  صارعة في النص المسرحيالمت

ـ الحل، ويعد نتيجة حتمية معلومة لصراع الشخصيات، وهو النهاية التي تنفرج فيها العقد واألزمات  

    .لتتضح الرؤيا

من خاللها  ،ص المسرحي منتظمة ضمن بنية نسقيةمكونات الشكل الدرامي في الن ومجمل القول، إن   

جيديا أم كوميديا أم مزيج أهي ترا: ون، وهي التي تحدد نمط المسرحيةباقي الفن عنيتميز الفن المسرحي 

وفي ضوء هذه المكونات يمكن رصد  ؟م تعبيرية أم كالسيكية أم ملحميةأهي واقعية أ: وتبين مذهبها ؟بينهما

                  .مظاهر تطور المسرح عبر العصور
 ،مسرحية معاصرة أبحاث ونصوص: دراسة المسرح ،عباس عبد الغني

 .(بتصرف) وما بعدها 00ص   4102دار نشر المعرفة، الرباط، طبعة 
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نظري، مستثمرا مكتسباتك المعرفية اكتب موضوعا إنشائيا متكامال تحلل فيه هذا النص ال 

 :والمنهجية واللغوية، ومسترشدا بما يأتي

 .وصةاغ  فرضة  لقراءده ،ـ وضع النص في إطاره الثقافي واألدبي 

 .ـ دحدةد القضة  الدي ةطرحها النص وعرض أهم العناصر الميون  لها 

      . ـ إبراز وظةف  الصراع في بنة  الشيل الدرامي وعالقده بباقي الميونات الواردة في النص 

 الموظف  في عرض القضة  المطروح  ـ بةان الطرةق  المعدمدة في بناء النص، ورصد األتسالةب 

 .لنصا ومظاهر االدتساق في

 ،صياغة جديدة لواقعة حياتيةـ دريةب ندائج الدحلةل، ومناقش  موقف اليادب الذي ةعدبر المتسرح  

 .مع إبداء الرأي الشخصي 

  

 (نقط 6)درس المؤلفات : ثانيا

 :ألحمد المعداوي المجاطي ما ةأدي" ظاهرة الشعر الحدةث"ورد في مؤلف   

بأشكال تختلف في  الذاتية تجربته نع بيرلتعيتوسل ل( الوجدانيالشاعر) راح ..."     

من أشكال كان مصدرها في الغالب  ا استأنس به التيار التقليديم  ع، خصائصها ومميزاتها

 "..امتالء الذاكرة، ال طبيعة التجربة

 ،ديثأحمد المعداوي المجاطي، ظاهرة الشعر الح                                                                

 .63، الدار البيضاء، ص 4112شركة النشر والتوزيع المدارس، الطبعة الثانية                                                                       

 

 

 :انطلق من هذه القولة، ومن قراءتك المؤلف النقدي؛ ثم اكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما يأتي   

 ا داخل المؤلفربط القول  بتسةاقه. 

 الشيل الدي دوتسل بها الشاعر الوجداني للدعبةر عن دجربده الذادة  رصد خصائص. 

 بةان المنهج الذي اعدمده اليادب في دراتس  الشعر الوجداني. 

 ظاهرة الشعر الحدةث"  دريةبة  دبرز فةها قةم  مؤلف صةاغ  خالص." 
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