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  ملخصال
وتعــرف آليــات اشــتغال  هــذا البحــث رصــد حـاول  

المفارقـة الدراميـة فـي الــنص المسـرحي األردنـي، وذلــك      
ــالل   ــن خـ ــده   مـ ــة الدراميةوتحديـ ــوم المفارقـ ــة مفهـ دراسـ

،  كون أن المفارقـة  )واالصطالحي ألمفاهيمي( بمعنييه 
والمفارقة الدرامية هـي أداة أو كمـا يسـميها     بشكل عام

ــر      ــاهر عبـ ــاب الظـ ــكيل الخطـ ــد تشـ ــاز يعيـ ــون جهـ الغربيـ
اإلشارة إلى البنية العميقة للخطاب من خالل خلـق نـوع   

 حبـث أو حتـى المعرفـي،   االضطراب اللغوي أو الحـدثي  
ــر فــي الحــوار أو الحــدث     يضــطر المتلقــي إلعــادة التفكي

  .الدائر
ومـن ثــم تقـديم دراســة تطبيقيـة تكشــف الكيفيــات    

ــاوظــف  التــي ــة    فيه المؤلــف المســرحي األردنــي المفارق
ــد ســعى البحــث إلــى         ــة،  باإلضــافة إلــى ذلــك فق الدرامي

 وتعـرف أنـواع المفارقـة الدراميـة الـواردة فــي      استقصـاء 
ــي       ــنص، وقــد اتخــذ هــذا البحــث تعــرف األغــراض الت ال
اســتخدمت لهــا المفارقــة فــي الــنص المســرحي األردنــي    
هـــدفا رئيســــا لــــه ليســــاعد فـــي الكشــــف عــــن الجانــــب    

والمؤلـف علــى حـد ســواء،    االسـلوبي للـنص المســرحي  
ويمكـــن لهـــذا البحـــث أن يفيــــد المشـــتغلين فـــي الفــــن      

ونقــــاد،  وممثلـــين  ومخـــرجين  المســـرحي مـــن مـــؤلفين   
وكذلك من شـأنه تقـديم الفائـدة للمؤسسـات األكاديميـة      

  .التي تعنى بالمسرح

ــات ــة الكلمـ ــة،     :المفتاحيـ ــة الدراميـ ــة،  المفارقـ المفارقـ
ــنص المســرحي األردنــي،  رســالة     ــنص المســرحي،  ال ال

  من جبل النار

Abstract 
This paper aims at monitoring and 

identifying the mechanisms of functioning of 
dramatic irony in Jordanian dramatic texts. It 
studies dramatic irony, both at the conceptual 
and terminological levels, as a device or tool 
of re-formation of discourse through cross-
reference to its deep structure by creating 
linguistic, narrative, or even epistemological 
confusion, thus compelling the recipient to re-
consider the meaning of dialogue or of the on-
going event. 

The researcher conducts an applied study 
to reveal how, and for what purposes, the 
Jordanian playwright employs the various 
types of dramatic irony. It is hoped that this 
study would be helpful and beneficial to all 
those who work in the field of drama: authors, 
directors, actors, and critics, as well as to 
academic institutions concerned with the 
theater.   
Keywords: Irony, Dramatic irony, Theatrical 
script, Jordanian theatrical script, Resalah 
men jabal al-nar 
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  :مقدمة
مــع العديــد مــن المفــاهيم البالغيــة ســواء فــي اللغــة العربيــة أو فــي       (IRONY)يتــداخل مفهــوم المفارقــة  

ذلك نظرا لطبيعة هـذا  و، بين بعض المصطلحات األخرى أحياناو احتى ليصعب التفريق بينه، غيرها من اللغات
حتـى أن  المفارقـة    ، مـن ناحيـة أخـرى    فنيـة الو تداخالته مع غيره من تقنيات الكتابة األدبيةو المفهوم من ناحية

إال أن ، االنتشار بين األدباء أنفسهم حتى أوائل القرن السادس عشر فـي بريطانيـا  و لم تكن شائعة االستخدام"
 مـن هنـا أخـذ مفهـوم المفارقـة يتسـع       (Simpson 1979, p188) "أبرز توظيف لها ظهر في القرن الثـامن عشـر  

ضـوحا  و يبـدو أكثـر  و يضـيَق و، تعلق األمر بالجانب الفلسفي لمفهوم المفارقـة يشوبه الغموض حين يو يتشعبو
  .حين يتعلق األمر برصد المفارقة نفسها داخل ثنايا النص

نـى  معهـذا يعـود لل  و، الطروحـات حـول مفهـوم المفارقـة    و جهـات النظـر  و ويرى الباحث أن هناك تعـددا فـي  
 افنيـ و اأدبيـ  افالمفارقة ال تقتصر على كونها فقط تكنيك، االتداخل المعرفي الحاصل من تعدد أغراضهو الداللي

من هنـا  و، تداولية ثقافيةو إنما هي كذلك تكنيك لغوي يستخدمه الناس في حياتهم اليومية ألغراض اجتماعيةو
ــة المســاحة             ــر نظــرا لطبيع ــالغ األث ــاد يكــون ب ــداولي يك ــث تأثيرهــا فــي الســياق الت ــا حي ــرزت أهميته  -اللغويــة (ب

خاصة حـين يكـون   ، تتحقق بأوضح الصور في مبدأ التعارضو فهي تحضر، التي تشتغل فيها المفارقة) الداللية
تعـزف  (فالمفارقة إذا جـاز لنـا التعبيـر     ، مقصود هذا الفعلو مقصود هذا القول أو الفعلو التعارض بين القول

  .المخفي في القول أوالفعلو الظاهر) على أوتار
ن في العمليـة االتصـالية سـواء    يمشاركالشكالي شائك يتعلق بإدراك جميع إن المفارقة تتصدى لموضوع إ

ظيفيـة  و هـذا يتطلـب ثالثـة أدوار   و، متورط بالحـدث الـدائر  الأم المتفرج غير ، أم المتحدث معه، المتحدث: كان
ذه هـ و، ظائف يقوم بهـا أشـخاص  و إنماو بحد ذاتهم اال يقصد الباحث هنا أشخاصو، أساسية لتحقيق المفارقة

  :األدوار الوظائفية هي
هـي فـي الغالـب    و هـو دور منـوط بالشخصـية أو الشخصـيات التـي تصـنع الموقـف المفـارق        و :فاعل المفارقة -1

يسـتثنى مـن   و ، تقع في منطقة إدراك أنها تقـوم بفعـل مفـارق يحـدث خلخلـة فـي السـياق الحـدثي الجـاري         
  .ضحية للمفارقةوا فاعال -آلن نفسهفي ا-الحالة التي تكون فيها الشخصية  ، حالة اإلدراك هنا

هـو دور ينــاط بالشخصـية أو الشخصــيات التــي تجهـل أن الموقــف الجـاري معهــا ال يحمــل      و :ضـحية المفارقــة  
) الجهـل بمقصـود الموقـف   (هي هنا تقع ضحية و على معناه الظاهر سواء كان حدثا لفظيا أم فعال دراميا

 .اك أنها تقوم بفعل مفارقبذا فهي في منطقة عدم إدرو، من حيث ال تعلم
تعلــم أنــه ال و هــو دور ينــاط بالشخصــية أو الشخصــيات التــي تراقــب الموقــف الجــاري  و :المتفــرج المراقــب -2

قـد ال  و، لكنهـا ال تتـدخل فيـه   و قـد تكـون شخصـية متورطـة بالحـدث الجـاري      و، يحمل على معناه الظـاهر 
بـذا فهـي   و، ارئـا للـنص أو جمهـور نظـارة    لكنها تكـون موجـودة بصـفتها ق   و تكون مشاركة بالحدث الجاري

 .تشهد على فعل مفارقو تكون في منطقة إدراك أنها تحضر
بالتـالي  و، يحدث أحيانا أن يكون الفاعـل الظـاهر للمفارقـة هـو نفسـه ضـحية للمفارقـة مـن حيـث ال يـدري          

لـذا لجـأ   و، مؤلـف يترتب على ذلك فاعل مستتر أو غير ظاهر مباشرة في الحدث الدائر فـي الغالـب قـد يكـون ال    
  .ليس األشخاصو الباحث إلى تصنيف األدوار

حيث أنه يجب ، التي يجب تحققها في مفهوم المفارقة هي الخداع أو التظاهرو أما الحالة البالغة األهمية
أن يتحقق في الموقف المفارق قصدية القيام بخدعة أو التظاهر بحالة غير حقيقية سواء كان ذلك على 

لذا ال يجب اعتبار أي موقف أو لفظ ينطوي فقط على تناقض سياقي أو خطأ ، و األحداثمستوى األلفاظ أ
جود نية الخداع أو التظاهر لدى أحد المشاركين في العملية و بل يجب التأكد من، منطقي بأنه مفارقة

  .االتصالية مدار البحث
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نا أن إحدى الشخصيات تحاول فنجد حي، التظاهر في المفارقةو تتعدد الصيغ التي يتمظهر بها الخداعو
أو استخدام ، دون مواربة مستفيدة من تقنية الغموض التظاهر أو خداع شخصية أخرى أو أكثر بشكل مباشر

المفردات اللغوية التي تستطيع أن تحمل أوجها عدة بمساعدة ظروف الكالم أو النطق المناسبة للموقف 
  .خال... .من حادثة بسيطة كالمبالغة في المدح أو الذم أو استخدام التهويل

حينا آخر نجد أن الشخصية تقع فريسة لجهلها إما بالمعلومة التي توردها أو الجهل في سياق و  
هنا و، بحيث ال تدرك أنها تورطت في حدث ال يتوافق مع موقفها المعرفي أو ألمعلوماتي، الموقف الجاري

بحيث تجاري الشخصية األولى ، كة في الحدثيكون الخداع أو التظاهر هو من الشخصيات األخرى المشار
تعريتها أمام باقي الشخصيات أو و أغراض التندر أو السخرية أو كشف جانب سلبي في هذه الشخصية

  .الجمهور
وضعها في الموقف المفارق هو نوع من االستخدام الرمزي بحيث و وأحيانا يكون استحضار الشخصية

هو المستوى الجمعي لبيان أن و لفردية إلى مستوى أعلىيكون هناك انتقال من مستوى الشخصية ا
إال أنه يمثل مجموعة كبيرة من الناس غير موجودة في ، احدو إن كان بالموقف الحالي شخصو ؛المخدوع

على سبيل المثال شعب من الشعوب أو طائفة من الموظفين أو العمال أو حتى الجنس و، الموقف الحالي
  .اأو إناث اذكور

  

  :مصطلحاتتحديد ال
ال يزال هذا المفهوم يخلق تحديا للدارسين و، تعرض الكثيرون لمسألة التحديد المصطلحي للمفارقة

هنا و، التأويالتو التفسيراتو حيث تتعدد التعريفات، ثبوت أو قطعية المعنىو على مستوى انضباط المعنى
االصطالحي لدى و توى ألمفاهيميالمسو يناقش الباحث مصطلح المفارقة باالستناد إلى المستوى المعجمي

  .المفكرينو الفالسفة
فارق "، حيث يأتي معنى كلمة المفارقة من الناحية المعجمية في لسان العرب من مصدر الفعل فارق

فرق " يرد معناها في القاموس المحيطو، )244ص، 1993، ابن منظور" (باينه: فراقاو الشيء مفارقة
  ).247ص، 1983، الفيروز آبادي"( حكيمفيها يفرق كل أمر و، فصل: بينهما
في ضوء التعريفات السابقة نالحظ أن معنى المفارقة في جذره اللغوي يقترب من التعبير عن مفهوم و

  هذا يشكل جزئيةو، هو مبدأ الفصل أو التباينو، المقاربة اصطالحا لكنه يركز فقط على جانب أحادي
لذا فإن المفارقة لغًة ال يمكن أن تكون معبرة بشكل و، الفنو احدة فقط من بنية معنى المفارقة في األدبو

  .دقيق عن المفارقة اصطالحاو كامل
 Clark and) حيث يشير، وبذا يصبح من الضروري في هذا المقام توضيح معنى المفارقة اصطالحا

Gerrig)  أصل كلمة"إلى أن (irony)  مفارقة يعود إلى الكلمة اإلغريقية(eironeia) تعني بحسب  التيو-
  .التجاهل، التظاهر- قاموس اوكسفورد لإلنجليزية

يؤكد عبد الواحد لؤلؤة في هذا السياق أن و (Clark and Gerrig 2007, p 25)" والمدعي عن قصد
تفيد المفرق أي الذي يفرق بين و)آيرون(ترد باسم  هي صفة شخصية في الكوميديا اإلغريقية) اآليرونيئيا(

  .)114ص  ،1993، لؤلؤة" (الحالواقع و المظهر
 مبسط يضع فيه يده على أساسيات فن المفارقةو المفارقة من خالل تصور عام) Booth(ويشخص 

 المفارقة أشكال أكثرو إن أبسط"عاما على الموضوع قائال  الكنه يقدم تعريفا يكتفي فيه بأن يلقي ضوءو
".  يعنيه ما يكون أن يمكن ال المتكلم يقوله ما بأن السامع أو الجمهور إدراك على تعتمد استقرارا

)Booth1974, p193(  
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غير أن هناك العديد من الدراسات التي تعمقت في تصديها لقضية الغموض الذي يكتنف المفارقة من 
 متعارف عليه لمعنى تقدم صيغة لكي تقال ما غالبا المفارقة"أن ) Fowler(حيث يرى ، الجانب ألمفاهيمي
 بل ، الملفوظ هو عكس المقصود يكون أن الضروري من ليس لكنو.الحرفي ناقض مع المعنىيكون في حالة ت
تناول "يرى أن المفارقة تعمل على ) ميوك(في حين أن  )Burchfield 1998, p415" (هو معنى مراوغ

  .)17ص ، 1993ميوك" (اقع الحالو وبين ما هو نوبين ما يعتقدو، ما يفكرونوالفرق بين ما يقول الناس
تأكيد ازدواجية حضور المعنى في المفارقة  على) Storm(و )Colebrook(ويتفق كل من 

)Colebrook 2004, p14( يتفق الباحث هنا مع تعريف و)Storm (الذي يؤكد فيه على عنصري التعارض 
ر يزداد اتساقها حين تخفي في الوقت نفسه حضوو، المفارقة تنطوي على التعارض"االتساق حيث يرى أن و

  .)Storm 2011, p1(" الصورة البديلة أو المعنى البديل
متفق عليه بالنسبة ألنواع و إذا انتقلنا من مفهوم المفارقة إلى أنواعها فإنه ال يوجد تصنيف ثابتو
خمسة عشر نوعا من  Muecke 1986, p 8-13)(على سبيل المثال يحصي دوغلس كولين و، المفارقة
 هنا يشير الباحث إلى أن هذا االنفتاح على التعددو، تصنيفية كاملة أو نهائيةال يعتبرها قائمة و المفارقة

ع في تطبيقات المفارقة إنما يعود إلى طبيعة مفهوم المفارقة نفسه الذي يكتنفه الغموض مما يجعله والتنو
ل للتوسع في بالتالي يترتب على ذلك إتاحته المجاو، محدداو أكثر انفتاحا على التدليل مما لو كان محصورا

  .االشتغال تحت مسمى المفارقة
أصناف أساسية للمفارقة يسميها  ةجود ثالثو والنقاد هو ومن ضمن ما يتفق عليه أغلب الدارسين

  :هيو Mueck 1986, p56)(المفارقة الهادفة ) ميوك(
 Verbal Irony المفارقة اللفظية .1
 Irony of Events  المفارقة الحدثية .2
 Dramatic Irony ةالمفارقة الدرامي .3

إنما هي و مخصوصاو هي ليست موضوعا منفصالو المفارقة الدرامية هي التي تهمنا هنا بطبيعة الحالو
 ، الشخصية من أكثر عرف أو الجمهور رأى إذا"هي تقع أو تحدث و، تنضوي تحت تعريف المفارقة اأساس

 إنها مفارقة ، درامية مفارقة هناك إن القول يمكننا عندئذ، الحقة الشخصيات إجراءات خطاب قوض إذا أو
هو ما يتبناه و )Colebrook 2004, p176("وجهة نظر المشاهدين و الشخصية بين انفصال على تعمل

  .الباحث هنا تعريفا إجرائيا للمفارقة الدرامية
معنى إنما تتعدى هذا الو )المفارقة في الدراما(كما أن المفارقة الدرامية ليست محصورة في تطبيقات  

 افيصبح ذ، بمعنى أنها تضفي صبغة درامية على الموقف المفارق، مجالها األوسع) درامية المفارقة(لتجعل من 
استقصاء و غالبا ما يحدث لبس في تحديدو، إن كان في متن روائي أو قصيدة شعريةو صفة درامية حتى

  .المفارقة سويةو المفارقة هنا نتيجة لتداخل مصطلحي الدراما
كس الفهم الشائع بأن المسرحية أو الدراما هي المجال الذي يحدث فيه هذا النوع من المفارقة وعلى ع

إنما هي مفارقة قد تحدث في و إال أن الصحيح هو أن المفارقة الدرامية ال تتحدد فقط في المسرح أو الدراما
تصنيفها تبعا لتحقيقها شرط بذا يكون و، إال أنها تتخذ من الدرامية صفة مميزة لها، أي شكل أدبي أو فني

  .قوعها أو حدوثها في الدراماو ليسو الدرامية
األمر برمته متروك للمشاهد و، يغيب الدليل فليس هناك إرشاد أو تضليل"في المفارقة الدرامية 

 ، ن لحدوث المفارقة الدراميةاهناك مستويو )Knox 1961, p19( "ل بنفسه دون تأثيرويؤو يفسرو ليكتشف
يكون فيها المشاهد هو الوحيد الذي يدرك و كون جميع الشخصيات منخرطة في الموقف المفارقاألول ت
يشاطر إدراكها المشاهد و تأثيرا عندما تقع المفارقة الدراميةو هو األكثر بالغةو المستوى الثانيو، المفارقة
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المشاهد على علم كلما كان  "،بقية الشخصيات متورطة في الحدث المفارق بينمامع إحدى الشخصيات 
الكاتب و، ازداد تأثير المفارقة في المشاهد نفسه، مسبق بما سوف تكتشفه ضحية المفارقة الدرامية فيما بعد

سليمان (" .سواء كان إظهاره لها على شكل مباشر أو غير مباشر، يقوم بهذا الدور دون أن يظهر نفسه
  )31ص  ،1999

  

  :السابقة الدراسات
الرواية عددا كبيرا من الدراسات التي و جد الباحث في مجالي الشعرو، سابقةفي مجال الدراسات ال
عابر ضمن استعراضها لتقنيات السرد القصصي و إال أنها تتناولها بشكل سطحي ،تتعامل مع المفارقة الدرامية

  .أو البوح الشعري
 ، الدرامية في المسرح ال محلية أردنية متخصصة في المفارقةو ولم يجد الباحث دراسات تطبيقية عربية
جد مجموعة من الدراسات و غير أن الباحث ،بالدقة العلميةو كذلك لم يجد محاوالت تحليلية تتسم بالعمق

  :باللغة اإلنجليزية
كانت و، الصادر عن جامعة كامبردجThe Philological Museum) (األولى جاءت فصال في كتاب 

التي يطلق فيها المؤلف اسم سوفكليس و (Thirlwall 2012, p483-537)) في المفارقة السوفكلية(بعنوان 
المفارقة في و هي تعد مصدرا أوليا لكل الدراسات حول المفارقة بشكل عامو، على المفارقة الدرامية

  .المسرح
، (Flickinger 1910, p202-205) )المفارقة الدرامية عند تيرنس(والدراسة الثانية كانت مقالة بعنوان 

لم و مياتوإال أنها بقيت في أطار العم، ة لرصد المفارقات الدرامية البارزة في مسرحيات تيرنسهي محاولو
  .تبحث في كيفيات توظيف المفارقة الدرامية

 )السخرية الدرامية في مسرحية الليلة الثانية عشر لشكسبير(أما الدراسة الثالثة فهي بحث بعنوان  
Amir 1910, p289-318)( هذه الدراسة يشوبها عيب االستناد الكامل و، ة أبحاث ميسانالمنشور في مجل

  .فيما يخص المفارقة الدرامية إلى مقاالت تعليمية مدرسية بسيطة مأخوذة من مواقع اإلنترنت
  :الحاجة إليهاو مشكلة الدراسة

يتاح  العرض المسرحي بوصفها إحدى التقنيات البالغة األهمية التيو تحضر المفارقة الدرامية في النص
نظرا ألن المسرح لم يحظ بقدر و، للمؤلف المسرحي أن يوظفها بغرض إحداث تأثيرات متنوعة على المتلقي

المسرح هو و فإن موضوع العالقة بين المفارقة ، التقنيةو كاف من الدراسات التي تستجلي كافة جوانبه الفنية
جهون نحو المجاالت المجاورة للمسرح خاصة أن أغلب الباحثين يت ،يخلق تحديا للدارسينو ذو إشكالية

 يحاولون دوما تجنب دراسة المسرح نظرا لما ينطوي عليه هذا الفن من تحديات مركبةو الروايةو كالشعر
  .الفنون يصعب فصلها أو التعامل معها بشكل منفصلمن احد مجموعة متعددة و تعقيدات كونه يجمع في آنو

فهي تشبه أداة التوازن التي تبقي الحياة  ،إصالحية في األساسظيفة و أن للمفارقة"إلى  ذلك باإلضافة
" أو ال ُتحمل على ما يكفي من الجد، تعيد للحياة توازنها عندما ُتحمل على محمل الجد المفرطو، متوازنة

بالتالي يغدو من و، فإن هذا الدور الهام جدا ال ينبغي إهماله أو التغاضي عنه) 125ص، 1993، ميوك(
دورها في رفد المؤلف بمصادر تقنية متنوعة إلبالغ و زالة الغموض عن دور هذه التقنية الفنيةالضروري إ

  .خالقو رسالته بشكل فني
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  :أهمية الدراسة
ذلك على الرغم و، الحظ الباحث أن هنالك ندرة في الدراسات التي تتناول المفارقة الدرامية في المسرح

عن طريق رصد الدراسات التي تتخذ من المفارقة الدرامية مجاال هذا العزوف تم مالحظته و ،من أهميتها
، في أغلبها هي دراسات ليست عربيةو، مشهورةو حيث كانت في الغالب تغطي نصوصا مسرحية عالمية، لها
بالتالي يبقى الباب مفتوحا لتغطية القصور في الدراسات المسرحية التي تستقصي دور المفارقة الدرامية في و

  .شكل عامالمسرح ب
تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى إلى تقديم استقصاء لم يسبق القيام به في نصوص المسرح و

الكشف عن توظيف المفارقة و ذلك بغرض التعرفو البحثو األردني الذي ال زال يعد مجاال خصبا للدراسة
 الغاياتو ك أم لكشف األهدافالدرامية في النص المسرحي األردني سواء لجالء الطريقة التي تم بها ذل

  .األغراض التي تم استخدام المفارقة الدرامية بها في النص المسرحي األردنيو
  

  :أهداف الدراسة
  :تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت اآلتية

  .تعرف كيفية توظيف المفارقة الدرامية في النص المسرحي األردني .1
 .ة الدرامية على رسالة المؤلف للمشاهدينتعرف تأثيرات استخدام المفارق .2
  .تعرف األغراض التي استخدمت المفارقة الدرامية لتحقيقها .3
  

  :منهج الدراسة
 ، أعتمد الباحث المنهج التحليلي الوصفي لكونه أكثر المناهج قربا من موضوع تحليل النص المسرحي

  .تحقيقهاالنتائج المرجو و نوحيث يناسب طبيعة هذا البحث من حيث المضم
  

  :مجتمع الدراسة
تم عرضها على خشبة و يتشكل مجتمع الدراسة من جميع المسرحيات األردنية الجادة التي كتبت

  .المسرح
  

  :عينة الدراسة
حيث أن هذا العدد من و، مسرحية أردنية تم تمثيلها على المسرح 38استطاع الباحث جمع ما مقداره 

خاصة ما يتعلق و، لمتاحة لهذا البحث لكي يخرج إلى حيز الوجودنظرا للمساحة او النصوص المسرحية كبير
لذا فقد لجأ الباحث إلى االستعاضة عن دراسة كامل مجتمع البحث  .باالشتراطات الفنية للمجالت العلمية

حيث قام الباحث باختيار ، غير تفصيلية باستخدام عينة للبحث تكون نموذجا لمجتمع البحثو دراسة عامة
 حيث جرى كتابة أسماء المسرحيات في أوراق منفصلة ، بطريقة القرعةو ألسلوب العينة العشوائيةفقا و عينة

  "رسالة من جبل النار"كانت نتيجة القرعة هي مسرحية و، تم سحب إحدى هذه األوراقو
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  :إجراءات الدراسة

  :تحليل عينة الدراسة
  )1(موقف رقم 

قبل الحرب كان ال ..لكن من يومين ما شاهدت مختار قريتناو أنا جئت ألفتح ألدكانه مثل كل يوم: نايف"
 مرة يحكي مع رقيب مركز الشرطة الشاويش المومني.ال يجعل الهاتف يستريحو ال يستريحو يفارق الدكان

خليل سائق الباص عندما يبدآن و مره يحجز بين عم عبده راعي أبقار القريةو مره مع متصرف اللواءو
  )165ص  ، 2010، الزيودي" (تاد بسبب زامور الباصعشجارهما اليومي الم

تغادر العالم و التي تغادر حقيقتها الدرامية) نايف(هنا تحدث المفارقة الدرامية على مستوى الشخصية 
يبوح بمعلومات بشكل مباشر للمشاهد عما كان عليه و تتحول إلى راوي يعلق على الوضع القائمو الدرامي

الخمول أو عدم الفعالية الذي تعيشه شخصية المختار  الىيؤشر لنا و، يه اآلنعما هو علو، الوضع سابقا
 ، في موقف مفارق) نايف(بالتالي تظهر شخصية و )قبل االحتالل اإلسرائيلي(مقارنة مع ما كان عليه سابقا 

اثقة و ةففي حين تبدو الشخصي ، في نفس الوقت ضحية المفارقةو حيث هي هنا تمثل فاعل المفارقة الدرامية
، من حيث ال تعلم تقع ضحية للمفارقةو إال أن الشخصية .النفس متفاخرة بقدرتها على تحليل الوضع القائم

ال و حيث لم يعد رقيب مركز الشرطة موجودا(كأنها ال تدرك التغيرات التي حصلت في السلطة القائمة و
  ).كما لم يعد خليل سائق باص ، متصرف اللواء

من خالل التقديمة الدرامية التي تبوح لنا فيها و حيث أنه، زيودي للمفارقة الدراميةهنا يتجلى توظيف ال
يسارع إلى توظيف المفارقة الدرامية عبر شخصية ، الشخصية عن معلومات سابقة تخص الحدث المسرحي

د اقع سلطوي جديو حيث أنه يكون من البديهي لجمهور النظارة أن تحدث هذه التغيرات مع نشوء) نايف(
) نايف(ألمواقفي على المستوى السطحي أن شخصية و يظهر هنا من التصريحين اللفظيو، اقع االحتاللو وه

  .العفويةو السذاجةو بالبساطة) نايف(بغ شخصية صهذا يو، االحتاللو ال تدرك عواقب الحرب
يكونوا علي  كنموذج لإلنسان العربي في فلسطين آنذاك لم) نايف(و وفي هذه إشارة إلى أن العرب ككل

حسب القراءة و فهو، تبعات الحرب التي تشنها عصابات الصهاينة آنئذو تعقيداتو وعي بأبعادو دراية تامة
فيما  ، السلطوية لغاية هذه اللحظةو المعنى الحرفي لكالمه لم يستوعب هذه التغيرات االجتماعيةو السطحية

عظم الخطأ  عنيعبر من خاللها  ، سالة تصحيحيةأن المفارقة الدرامية التي يصنعها الزيودي هنا تحمل ر
أن و، قائع جديدة غير التي كانتو بالتالي علينا نحن المتلقين أو المشاهدين إدراك أن هناكو الذي كان

على الدور و أن السلطة البديلة أثرت سلبا على الناسو، التغير في السلطة ليس بالشيء الهين أو االعتيادي
عاجز عن خدمة ) مختار(بذا فهو يهيئنا لشخصية و، )المختار(لذي كان يمارسه ا يالخدماتو اإلصالحي

  .أبنائهاو القرية
  )2(موقف رقم 

) يصب لنفسه قهوة فال تنزل من الدله يناديو يجلس نايف( )ال جواب(يا مختار ، عليكم مسال: نايف"
  )166- 165ص  ، 2010، الزيودي( "صبحيه يا حرم مختارنا المصون. صبحيه
إال أنه يتضح من طبيعة الموقف  ،دور الضيف ثقيل الظل) نايف(ي ظاهر األمر هنا تلعب شخصية ف
) المختار(إنما جرت العادة بأن تكون مضافة و، ليس ضيفا ثقيل الظل) نايف(أن ، الحوارات الالحقةو الدرامي

بالتالي يصبح من حق و، جوب توفر القهوة باستمرارو يتضحو، من يحل ضيفا عليهاو مفتوحة ألهل القرية
  .جود القهوةو أن يستنكر عدم) نايف(

 بيت الضيافة يخلو من أهم(من خالل هذه المفارقة القائمة على التناقض في الموقف و إال أن الزيودي
تفرغ  ،قوع المصائبو قد جرت العادة عند العرب أنه في حالو، )هي القهوةو سيلة للتعبير عن الترحيبو
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يستمر في عدم إدراك أن ) نايف(حيث أن ، هنا يعزز الزيودي توظيف المفارقة الدراميةو، من القهوةواني أآل
  ).صبحية(أو زوجته ) المختار(غياب القهوة ال يعود لتقصير من 
قوع مصيبة و وهو مصرح به تغيب القهوة لسبب موضوعي جللالغير و أما في المستوى العميق

ة يدل وفتقديم القه ، االلتفات إلى السياقو امية فقط حين يتم االنتباهتكشفه لنا هنا المفارقة الدرو االحتالل
كذلك و )المختار(يدركها و إال أن التغيرات التي حدثت، االحتفاء بهو الفرح بقدوم الضيفو الجودو على الكرم

 ، بلتستدعي تغيرا في الحالة التي كانت قائمة من ق ،)نايف(المتلقي أو الجمهور بشكل رئيسي أكثر من 
لم يعودوا فقط أبناء القرية أو المسئولين عن تسيير ، حيث أن من يأتون للمضافة ليسوا كما في السابق

غير و مرغوبينالإنما أصبح هناك نوعان جديدان من األشخاص غير و، احتياجاتهمو أمور المواطنين اليومية
  ).الجواسيسو، ضباط االحتالل الصهاينة(مرحب بهم ال

 إجراءات تتناسب) المختار(محفزا منطقيا يستدعي من شخصية  1967مصيبة نكسة  قوعو وهنا يصبح
أخالقي يتمثل بعدم توفير القهوة لكيال و في أبسط مستوياتها تكون باتخاذ موقف سياسيو، الواقع الجديدو

سؤال حيث يعاود ال، )نايف(هذا بالضبط ما ال تدركه شخصية و، أعوانهو كأنما هي احتفاء بالمحتلو تصبح
  مرة أخرى

  )3(موقف رقم 
 )165ص ، 2010الزيودي (" ذا تضعوهن في المضافة بال قهوة؟لما .ال يوجد قهوة بالدالل :نايف" 

 السخرية من فهم اإلنسان العربي البسيطو في هذه المفارقة الدرامية يعبر لنا الزيودي عن التهكمو
بأن ) نايف(عندما يطمئن ) المختار(ل شخصية يدين هذه السذاجة من خالو بل، الساذج لواقعة االحتاللو

فالزيودي يدفع بالمتلقي لتصور أكثر شمولية لما  ، لكنها غير متاحة للجميعو سوف تأتيكو القهوة موجودة
هو أهداف  ، لكن ما تغير مع السلطةو، أنه ليس فقط تغير حدث في السلطة السياسية أو الرسميةو، حدث

إنما هي بالضرورة ضد مصلحة هذا و، لم تعد تبحث عن مصلحة المواطنالتي ، هذه السلطة الجديدة
  .طنهو جود هذا المواطن فيو بل هي ضد ،المواطن

  )4(موقف رقم 
ص  ،2010، الزيودي)" (من المختار باستهزاء حركة غيظ(ال حرارة فيهو.وال كلمه.التلفون معطل: نايف"

165(  
، بأن شيئا مهما حدث) المختار(اهتمام ) نايف(أن شد  بعد ، يستخدم الزيودي هنا المفارقة الحركية

هنا و، )خارج القرية(مفردة التلفون تعني االتصال مع العالم الخارجي و، هو تعطل التلفونو يأتي بالخبرو
هنا على المستوى الحركي ) المختار(استهزاء و غيظو، العزلةو يكون المعنى االنقطاع عن العالم الخارجي

  ):نايف(ن ال يدركهما يجمع بين نقيضي

راء هذا الفعل الذي يعزل و أمام سلطة االحتالل التي هي السبب) المختار(الغيظ لقلة الحيلة لدى : أوًال
  .عن العالمو القرية عن محيطها العربي

حل و سيلة لجلب الخير للقريةو يدرك أن التلفون لم يعد) المختار(السخرية سببهما أن واالستهزاء: ثانيا
إذ أنه لم  ، على أهلهاو غرض سلبي تماما على القرية الكنه أصبح ذ ، المطالبة باحتياجاتهاو امشاكله

  .أهلهاو طلباتهم بالتجسس على القريةو توجيهات سلطة االحتاللو يعد يجلب سوى أوامر
  

زال أكثر مما لو كان ال ) المختار(لشخصية و إزاء هذه الصورة يصبح انقطاع التلفون فيه خير للقريةو
هنا في هذه المفارقة الحركية تتحقق مفارقة درامية تجمع بين كراهية انقطاع التلفون الممزوجة و، يعمل

السخرية مما آل إليه و بين الفرح الممزوج بالتهكمو ما كان يحققه التلفون سابقاو بالشعور بالقهر السلطوي
  .أهلهاو سيلة إضرار بالقريةو كونه أصبح) للمختار(قلق و التلفون اآلن حيث أصبح مصدر إزعاج
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  )5(موقف رقم 
  قلت له إن رصاصة قديمه ضربتني فيها.جع رجليو سألني عن سبب: نايف" 
  )165ص ، 2010، الزيودي" (رصاصة خرطوش عصافير؟: المختار 

) نايف(لكي يوضح مدى السذاجة لدى شخصية ) المختار(يستخدم الزيودي هنا االستفهام على لسان 
وقوع القرية تحت سلطة و في ظل تغير الظروفو هي كلمة حساسة اآلن) رصاصة ضربتني( حيث أن كلمة

 محمل البراءة علىبالتالي فإن معناها للضابط الصهيوني ال يؤخذ و وجود مقاومة لهذا االحتاللو االحتالل
  .إذ قد يكون فيها حتفه ، )نايف(البساطة التي تتصف بها شخصية و

بمعنى هي شيء ليس ) خرطوش عصافير(كد من أن المعلومة لدى الضابط هي التأ) المختار(وهنا يود 
نقلها من خالل هذه و هذه المالحظة يود الزيودي التأكيد عليهاو، مقاومة االحتاللو له عالقة بالسالح

ح ال تصلو هي أن المعلومة أو الكلمة العادية في الظروف العادية ال تصبحو، المشاهدو المفارقة إلى المتلقي
  .أن تكون عادية في زمن االحتالل

بذا يعزز و، صحيحو اعو فالمعنى المزدوج للكلمة قد تكون حياة اإلنسان مرهونة باستخدامه بشكل
الزيودي هنا من فكرة أن اللغة المستخدمة مع سلطة االحتالل بالضرورة يجب أن تتغير لتحمل معاني أخرى 

من  ، المسرحية مع التحول الذي يجري عند شخصية نايف هذا ما نلمسه في ختامو، اللطفو غير البراءة
  .التحديو البساطة نحو الوعيو البراءة

  )6(موقف رقم 
  عشت مثلك مثل أوالد القريةو لو تخلصت من عملك يا مختار: نايف" 

  )167ص  ، 2010الزيودي " (أنا أتنازل له اآلنو احد يأخذ أختامها منيو فتشوا على: المختار
حتى أنه يبدأ في طرح  ،بالوضع الرسمي القائم) نايف(هنا في استمرارية جهل رقة الدرامية تتجلى المفا

توفيرها كواجب أساسي لمن يكون مختارا و يتحدث عن القهوة) نايف(فـ ، حلول للمختار من حيث ال يعلم
طرح معنى ي) نايف(هنا و، يتحدث هنا عن أعباء لم تكن موجودة سابقا) المختار(في حين أن  ،للقرية
  .ابسيطو امباشرو اسطحي

أقرب إلى مالمسة ما هو و لكن مولدا معنى أكثر عمقاو في الحديث) المختار(وفي المقابل يجاريه 
العيش و ترك المنصب) المختار(بالتالي تؤثر شخصية و، السلطة الجديدةو مستور من عالقة بين المختار

بل لسبب آخر يدركه ، )نايف(الذي تعتقده شخصية لكن ليس للسبب السطحي و، مثل بقية أوالد القرية
  .الجمهور سويةو )المختار(

في حين ال أحد يدرك ) المختار(األزمة التي تعيشها شخصية و وهنا يؤكد الزيودي على عمق المعاناة
صل به المطاف لمرحلة الرغبة األكيدة في التخلي عن منصب و الذي) المختار(ثقل هذا العبء على كاهل 

مطالب سلطة االحتالل منه بالتآمر على أهل القرية و ار نظرا للمعاناة التي يعيشها بين مصلحة القريةالمخت
  .اجبه الحقيقي في خدمة أهل قريتهو التي تتعارض مع

باألزمة التي سوف يعيشها كل من يتقلد منصب ) نايف(إن المفارقة الدرامية هنا تكمن في جهل 
صديق للناس و ينتقل من يحمل أعباء هذا المنصب من خادم ،ي الحاصلففي ظل التغير السلطو ،المختار
تشير المفارقة و، مصلحتهمو منفذ ألرادتها ضد إرادة أهل القريةو جاسوس لهاو عميل للسلطةو وإلى عد

لكونه يحاول بنوع من ، هنا بشكل رئيسي إلى شخصية المختار نفسه بوصفه أفضل من يشغل هذا المنصب
حيث يظهر الحقا ، إن كان بأقل الخسائرو األذىو ء لعب دور الوسيط الذي يجنب قريته الدمارالذكاو المهارة

  .إال أنه لم يفرط بالقرية ككل، بأهلهاو أنه تغاضى عن مواقف أضرت بالقرية
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  )7(موقف رقم 
  .تزكزك جسمك في شوارع القريةو ال تعرج:...المختار"

  ال أعرج؟ :نايف
  ساكنهو القرية نائمة دع.. ال ال تعرج :المختار

  أنا أزعجت احد بعرجتي؟ :نايف
  امشي بدون عرج إذا تقدر :المختار

  (....)عرجتي عمرها من عمر ابني الكبير .أنا أعرج من زمان طويل :نايف
  ما رأيك أقص رجلي العرجاء؟.لو اقدر أن امشي صحيح ما عرجت :نايف

  ال حاجة لقصها يا نايف :المختار
  قهوة يا نايف) قهوة تدخل بدلة( :صبحية
  )168 -167ص ، 2010، الزيودي" (م ينتبه لها إال اليومل.المختار يريدني أن أخفى عرجتي...ال: نايف

تكون صيغة المبالغة االستنكارية الساخرة من قبل و وهنا يستخدم الزيودي المفارقة الدرامية مرة أخرى
ال يدرك سبب طلب ) نايف(فهو أي  ،حيث يقع هو ضحية كلماته، هي مصدر المفارقة الدرامية) نايف(

  .المختار
للضابط الصهيوني ) نايف(وفي حين أن المشاهد يدرك من خالل السياق خطورة المعلومة التي قدمها 

ر الشخص ود) المختار(فيما يلعب  ،عيو مصرا على اإلضرار بنفسه بدون) نايف(بالتالي يغدو و، على حياته
بالتالي ينقلب الموقف الظاهر في النص على أنه سخرية من قبل و، )نايف(مدرك لما ال يراه الو الواعي

إعطائه و )نايف(يتحول مع إدراك المتلقي إلى إدانة لسطحية شخصية و )المختار(بما يتلفظ به ) نايف(
في ضحية لرصاصة صيد إلى شخص أصيب بالرصاص و من أعرج) نايف(معلومة للضابط الصهيوني تحول 

تصبح حياته و لالحتالل في نظر الصهاينة ابذا يصبح مقاومو، العربو ساحة المعركة التي جرت بين الصهاينة
  .مهددة من قبلهم كعدو لهم

على و، التأكيد عليهو يعمل الزيودي هنا على إبرازهو )نايف(إن هذا الفهم هو ما ال تدركه شخصية 
) نايف(يتمادى و حسب بلو ليس ذلك، نية المفارقة الدراميةضرورة تبليغه للمتلقي على هذا النحو عبر تق

 هنا يسعى الزيودي لتبليغو، بأن عمر حالة العرج لديه من عمر أبنه الكبير) المختار(في السذاجة حين يذكر 
 قيقة عدوهمعي تام بحو على نموذج عنهم لم يكونوا) نايف(و جهة نظره التي يرى فيها أن العرب ككلو
  .1967نواياه بعد نكسة حزيران و أطماعهو يد الذي فرضه االحتاللالواقع الجدو

  )8(موقف رقم 
  )حركة في الخارج توتر الجو في المضافة"(

  أسرعي. ادخلي القهوة) يتحفز: (المختار
  )167ص ، 2010، لزيوديا" (لم اشرب، هيه: نايف

ردود أفعال و لحدثي الجاريينطوي هذا الموقف على التناقض الظاهر أمام المتلقي ما بين السياق ا
من المعنى العميق لمسرحية رسالة من  احيث تتشكل لنا مفارقة درامية هنا تحمل لنا جزء، الشخصيات عليه

المسحة الهزلية على مستوى البنية السطحية الظاهرة  ييعمل الزيودي من خالل هذا الموقف ذ، جبل النار
، متوار من الحدثو يطالبنا هنا بتقصي ما هو مستورو، للحدثإلى دفع المتلقي نحو اكتشاف البنية العميقة 

  .ذلك من خالل استخدام المفارقة الدراميةو
 هو رسالة من الزيودي لكل من ال يعرف عن أوضاع القرى ،فالتناقض الذي يقدمه في هذا الموقف الدرامي

بدون و، كانمن  اضيف كائنحيث من طبيعة العرب إكرام ال، 1967المدن الفلسطينية بعد االحتالل عام و
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حركة في (الذي تشير إليه كلمات و )المختار(حيث أن حضور أحد إلى مضافة و، سؤاله عن أسمه أو غايته
  .التهيؤ الستقبال الضيفو في العادة يتطلب الفرح) الخارج

توتر ( أن يستحضر الحالة المعاكسة للسياق الطبيعي لقدوم الضيف ،إال أن الزيودي يختار بدال من ذلك
) المختار(لكن التوتر ينشأ عن جهل  ،فالسياق الطبيعي أن يكون تحضرا الستقبال الضيف، )الجو في المضافة

ال ) المختار(لكن  ، لو توقف األمر على هذا الحد لكان الموقف طبيعياو، بحقيقة من يكون الشخص القادم
حيث يدفع  ،ب أن يكون مختار الفرية أهال لهإنما يبادر إلى فعل يتنافى مع الكرم الذي يجو يكتفي بالتوتر

  .إلى إعادة القهوة إلى البيت) صبحية(
ال يجب أكرامه و هي الخشية من أن يكون الشخص القادم ليس موضع ترحيبووهنا تتضح غاية المختار

هو بالضبط ما ال تدركه شخصية و، منعه من تحقيق غاياتهو إنما العكس يجب طردهو، أو اعتباره ضيفا
هو و )المختار(عيا بما يرمي إليه و ال يظهرو بسيطو الذي ال يزال يقيس األمور بمنظور سطحي) ايفن(

المفارقة و، بإعادة القهوة فقط ألنه لم يشرب) نايف(حيث يطالب ، احتمالية أن يكون الضابط الصهيوني
انشغاله بهموم آنية و، العامو الدرامية هنا تأتي لتعزيز فكرة انفصال المواطن العربي البسيط عن الهم األكبر

  .بسيطة
  )9(موقف رقم 

  أنا مجبر أن افرق باقي البقر الموجود. هذه أول مره تحدث: عبده"
  احد له بقره عندي أردها إليهو عندي على أهله كل

  )170ص ، 2010، الزيودي" (ل القرية يرعون البقر؟تريد كل أه: نايف
، بعد حادثة قتل البقرات) عبده(إعادة تركيب موقف ) نايف(تقع هنا المفارقة الدرامية عندما يحاول 

كأنما نايف و، )نايف(يتجاهل الصيغة االستفهامية لدى ) عبده(إال أن ، ذلك من خالل سؤاله المتسم بالبراءةو
هنا يسعى الزيودي إلى اإلشارة من خالل هذه المفارقة الدرامية التي يكون و.يتابع حوارهو، غير موجود

 ريوتطوراته أمر ضرو إلى أن الوعي بالحدث السياسي اليومي، في الوقت نفسه ضحيتهاو اعلهاف) نايف(
  .ملح لكل المواطنين العربو

إنما و، بأنها ستحول أهل القرية إلى رعاة أبقار) نايف(إن حادثة مقتل البقرات ليست فقط كما يصورها 
التي كان يقوم بها ، مصادر رزق أهل القريةو مصالحو رعاية أموال ةفهي قضية مسؤولي، هي أكبر من ذلك

قعت على مصادر و لكن التغير الذي حصل في السلطة السياسية ترتب عليه أضرار ، قت السلمو في) عبده(
  .ن شحا في موارد رزقهمورزق أهل القرية الذين أصال هم يعان

على أهل القرية إتباع  إنماو، حدهو ةالمسؤولي) عبده(وبذا فإن األمر لم يعد يصلح معه أن يتحمل 
ال ) نايف(تفاعل و، يقرع ناقوس الخطر هنا) عبده(لذا فإن ، موارد أهل القرية عنتكتيكات دفاعية جديدة 

الذي لو ، تجاهل سؤالهو بالتالي تكون النتيجة الحتمية هي تجاهلهو، خطورة الموقف هناو يتفق مع جدية
تأكيد يصلح حينها أن يكون موضوعا للتندر على سبيل فإنه بال، كان السياق مختلفا كما في زمن السلم

  .المثال
  )10(موقف رقم 

  ماذا كنت تفعل عندما سمعت صوت رصاص في نصف الليل؟؟: المختار"
  كنت نائما بالفراش: نايف

  النائم ال يسمع صوت الرصاص يا نايف: المختار
  اوهووو: نايف

  كنت تخبص في القرية نصف الليل: المختار
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" ت صلية رشاش أو رشاشينسمعو الصاحيو كنت بين النائمله العظيم ما خرجت من داري؟ الو :نايف
  )171ص ، 2010، الزيودي(

حيث يجهل أنه بحديثه عن صوت ، هنا ضحية المفارقة الدرامية في هذا الموقف) نايف(تقع شخصية 
بالتالي يضطر و وقت المتأخرإلى تساؤل حول ماذا كان يفعل في هذا ال) المختار(الرصاص سوف يلفت انتباه 

إلى أن ) نايف(ال يفوت الفرصة في مالحقة إدعاءات ) المختار(هنا و، اإلدعاء بأنه كان نائماو إلى التظاهر
  .لالعتراف بأنه لم يكن نائم) نايف(يضطر و، يصل لكشف زيف اإلدعاء بالنوم

تتجه و )الصاحيو بين النائم(حالة و وهنا نجد أن المفارقة الدرامية تتركز في االنتقال بين حالة النوم
ال يطالب و حيث أن النائم ال يؤاخذ، فضح حالة القدرة على الفعل من عدم القدرةو هذه المفارقة نحو كشف

المدرك يقع و في مقابل ذلك على الصاحي الواعيو، غافل عما يجري حولهو بالقيام بفعل في حين هو نائم
يتحرر من و التهرب من مسؤولية الفعل الرجوليو النوم يحاول التملصبإدعائه ) نايف(و، ضرورة الفعل ءعب

  .ضرورة الفزعة في هذا الموقف كونه نائم فهو غير مؤاخذ
هو نفس مضمون الرسالة و، يضعه في مواجهة عجزه عن الفعلو يحرمه هذه الفرصة) المختار(إال أن 

نموذج عنه ) نايف(و بأن اإلنسان العربي ،ورالتي يحاول الزيودي من خالل هذه المفارقة نقلها إلى الجمه
بالتالي مكلف بأن يقوم بفعل من شأنه أن يرفع و، يرى ما يحدث لفلسطينو يسمعوإنما هو صاح و ليس نائما

بل كل ، ال يؤدون الواجب الرجولي تجاههاو لكن العرب يتجاهلون صيحات األلم في فلسطين، األذى عنها
  .بسالمته الشخصيةدولته مكتفيا و ينزوي في بيته

لكن على مستوى أكبر مما يظهر في و الرجولةو وهنا يعمل الزيودي على أعادة مناقشة مفهوم النخوة
 التخاذل العربي اتجاه عدو مشترك لهم جميعاو إنه يصر على فضح حالة االستكانة، البنية السطحية للنص

فإنه يثبت في  ، االستكانةو لنتيجة هي التخاذلنظرا لوقوع التكليف بالعمل لكن او، إن كان قد بدأ بفلسطينو
  .على العربو )نايف(العار على و النهاية صفة الخزي

  )11(موقف رقم 
  غالب كيف زارك أمس؟ :المختار"

  .أمس لم أره.اليوم الصبح:عبده
  ال اليوم؟لماذا لم يدخل بيتك؟و أمس: المختار

  كاسة شاي كنت زعالن بسبب البقرعزمته على . أنا اشرب الشايو مر من قرب البيت: عبده
  قال لك شيء؟.كيف كان منظرها في الواديو كيف دمهن صابغ األرضو حدثته عنهنو :المختار

  ال:عبده
احد منهم بدل و نقتلو حراميهو الزم نعمل عسكرو لم يخبرك أن العسكر اليهود هم ذبحوهنو :المختار
  البقر؟
  )174ص ، 2010، يوديالز" (لم يقدر يحكي .كانت رجله توجعه: عبده

في ) غالب(بالدور الذي يلعبه الجندي الجريح ) عبده(تقع هنا المفارقة الدرامية في حالة جهل شخصية 
الذي يعلم جيدا ما ) المختار(على العكس من ، اجريح اأو إنسان اأو الجئ االذي يتعدى كونه ضيف، القرية

الجمهور كذلك إلى هذا و )عبده(خر أن يلفت انتباه يحاول بأسلوب تهكمي ساو، في القرية) غالب(يقوم به 
  ).عبده(ضحيتها هو و )المختار(فاعل المفارقة هنا هو ، الدور

ففي البنية السطحية للموقف الدرامي يظهر ، ومقصود النص هنا يختلف تماما عما هو ظاهر من الحوار
رقة الدرامية الحاصلة تعمل على نسف لكن المفا ،)غالب(يهزئ بأفكار و )عبده(بـ  أكأنما يهزو )المختار(

الرسالة المراد إيصالها للجمهور بطريقة مغايرة و تعيد تشكيل الموقفو الصورة الظاهرية للموقف الدرامي
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السياق و ما ينتج عنه من رسالة تتوافقو تستدعي منه إعادة التفكير بحقيقة الموقفو، تناغي فكر المتلقي
ساخر ليصبح في و لب المعنى الموجود ظاهريا في الموقف الدرامي من هزليبالتالي ينقو، الحقيقي للمسرحية

يصبح في غاية األهمية من خالل حالة االندماج أو التماهي الحاصلة بين المعنى و أعلى درجات الجدية
عنوان و التي أيضا تتطابقو، بين الرسالة الكلية المسرحيةو المطروح عرضيا في هذا الموقف الدرامي

  ).رسالة من جبل النار(ة المسرحي
التي بحسب ما و )غالب(هذا المعنى الجديد المتولد بفعل المفارقة الدرامية يتلخص في أفعال 

) غالب(حيث يصبح المعنى المقصود هنا هو أن ، النضاليو التي تتخذ الطابع التوعوي) المختار(يستخلصها 
هو في هذا و، أهلهاو ث يضر بمصلحة القريةراء كل حدو يقرأ األحداث من منظور أن العسكر اليهود هم

حيث ) المختار(الفهم هذه إلى مستوى آخر أكثر تقدما من و لكنه يتعدى حالة القراءة ، )المختار(يتوافق مع 
بل إنه يتوجه نحو الناس محاوال ليس فقط توعيتهم بما ، يقعدو )المختار(أنه ال يكتفي بالفهم كما يفعل 

أي من ) الزم(ذلك من خالل كلمة و، أهلهاو ات عملية لدفع الضرر عن القريةإنما يقوم بإجراءو يحدث
تكبيدهم خسائر بشرية كما و التصدي لهمو الضروري أن نؤلف فرقة تقوم بالوقوف بوجه العسكر الصهيوني

  .أهلها الخسائرو يتسببون للقرية
  )12(موقف رقم 

  اخلص من بالكو أتعرف إذا لم تقعد آدمي؟؟ إال أسلمك لهم :المختار"
يمثل رمي قنبلة ( بينك أعمالو ان بينيو ألني عندها سأخبرهم بأنك شريكي تفعل؟ال ) بالباب: (غالب
  .راسك ينهدم الكوخ يا مختارو على راسيو ...)يدوية

)" يصب قهوة فال تنزلويأخذ الدلة و المختار فاغر الفم دهشة ثم يبدي حركة حيرة .غالب يخرج بسرعة(
  )183 - 182، ص 2010، الزيودي(

، بأن يسلمه للعسكر الصهيوني) غالب(تهديد ) المختار(تحدث هنا مفارقة درامية مركبة حين يحاول 
حتى ال يتسبب بالمشاكل ) غالب(لكنه يسعى من خالل هذا اإلدعاء إلى الضغط على و هو فعليا ال ينوي ذلكو

المراقب هنا هو و )غالب(فيما ضحيتها هو  ،)المختار(إن فاعل المفارقة هنا هو ، أهل القريةو للمختار
من خالل هذه المفارقة الدرامية يحدث هنا مجموعة من التحوالت الداللية التبادلية لبنية المعنى ، الجمهور
  :مصرح به حيثالغير المعنى الضمني و الحرفي

  :يتأسس عليه فعله المستقبلي الذي يهدد به) المختار(هناك اشتراط من  :أوال
  إلى شخص نذل) المختار(قق االشتراط يتحول إذا تح

  الشخص المعهود) المختار(يبقى و إذا لم يتحقق االشتراط ال يحدث أي تحول
 )المختار(لن يعير اهتماما إلى طلب ) غالب(ترجحه المفارقة الدرامية هنا هو أن و وما تلمح إليه

ي عمل تحريضي ألهل القرية ضد أي أن ال يقوم بأ) يقعد آدمي(بأن ) المختار(سوف يخالف رغبة و
يقعد (عدم أتفاق بين الشخصيتين على حرفية معنى و، هنا يحدث خلل في بناء المعنى الحرفيو، االحتالل

) غالب(يفسر المعنى بأنه على ) المختار( ،حيث كل منهما يستند إلى مرجعية تفسيرية معاكسة لآلخر) آدمي
الجندي الذي يفسر المعنى على أنه حتى يكون ) غالب(من  على النقيض ، أن يكف عن تحريض أهل القرية

  .يجب أن يستمر بتحريض القرية ضد االحتالل) آدمي(
التضارب في ترجيح و هذا التوتر، هنا يقع التضارب في المعنى بحسب المرجعية الخاصة بكل منهما 

  :المعنى يضع الشخصيات أمام حالة اختيار أحد نقيضين
 في التفسير) المختار(مرجعية و برؤية) غالب(إذا التزم ) للمختار(ون إيجابيا ففي الحالة األولى يك

إذ لم ) للمختار(سلبيا يكون أما في الحالة الثانية فهو ، إحسان معاملتهو يترتب على ذلك احترام المختار لهو
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أو أكثر عداوة من  ايترتب على ذلك اعتبار غالب مزعجو في التفسير) المختار(مرجعية و برؤية) غالب(يلتزم 
  .هذا يتطلب تسليمه لهم للخالص من شرهو االحتالل نفسه

مرفوض من و على أنه سلبي) للمختار(لما هو إيجابي بالنسبة ) غالب(على النقيض منه يكون تفسير 
هو و )لغالب(فيه بالنسبة  امرغوبو أمرا إيجابيا) للمختار(كذلك يكون ما هو سلبي بالنسبة و، )غالب(قبل 
  .التحرر من االحتاللو السبيل الحقيقي للخالصو ار الرجولةمعي

إنما تكشفه المفارقة و، المرجعيات التفسيرية ال يظهر على السطحو تفسيراتهاو هذا الصراع بين المعاني
العمل على خلخلة الصورة النمطية للمعنى الحرفي و بما تحدثه من إيقاف النسيابية المعنى الحرفي، الدرامية
التي تغني الموقف الدرامي بقيمة ، بحيث تجعل منه مصدرا مفتوحا للتأويل مولدا للصور المتعددة، األحادي
متعة توليد المعنى المنضبطة بتوجيه و تمنح المتلقي أو الجمهور فرصة الخوض في تجربة القياسو مضافة

  .لمسرحية ككلرسالة او الحدث الدراميو من المؤلف نحو صياغة تصورات كلية للشخصيات الدرامية
) غالب(لشخصية النذل الذي من الممكن أن يشي للصهاينة يدفع بدوره ) المختار(إن هذا التقمص من 

هذا هو ما يجعله و على محمل الجد) المختار(حيث يأخذ تهديد ، إلى الرد أيضا بمفارقة درامية مركبة
يتقمص و ارقة درامية تنقلب فيها األدواربمف) المختار(يكون الرد بمواجهة نذالة و، )المختار(ضحية لمفارقة 

إلى إنما يذهب أيضا و، ال يكتفي فقط بالتهديدو، هنا نفس الدور الذي تقمصه المختار قبل لحظة) غالب(
له في  امعه بوصفه شريك) المختار(مهددا بتوريط ، مرافقة األداء التمثيلي اللفظي بأداء مشهد تمثيلي حركي

  .أفعال المقاومة
 بناءو ال يتكلف عناء هدمهاو المفارقة مركبة ألنها تبقي على نفس الثنائية المتناقضة السابقة وهنا تصبح

فيصبح فاعل  ،يتم البناء عليها مع مراعاة أن األدوار انقلبت هناو احدة جديدة بل يتم استثمارها نفسهاو
 تتغير األحوالو )غالب(هو  اضع الشرط هناو يصبحو، )المختار(ضحية المفارقة و، )غالب(المفارقة هنا هو 

  .ه ليحصل على ميزان قوى متعادلءذكا) غالب(تنقلب مع التفكير الجديد الذي استخدم فيه و
وضعها الذي يسبق لجوء و من أن يعيد األمور إلى نصابها) غالب(من خالل هذه المفارقة الدرامية يتمكن 

غير شرعي بالنسبة  كانت مقاومة االحتالل فعالإذا : تصبح المعادلة بالشكل اآلتيو ،المختار إلى التهديد
، توريطك فيهو سيتم أشراكك في هذا الفعل) المختار(من يقوم به يكون مصيره الموت فإنك أيها و للصهاينة

  .أمام الصهاينة) غالب(بذا فإنك تغامر بحياتك إن فكرت بكشف و
المختار فاغر الفم في (خلفه تاركا ) غالب يخرج بسرعة(وينتهي الموقف بسالم على الجميع حين 

ممهدا لتعاون و، كيف استطاع أن يقلب الموازين لصالحهو )غالب(محاوال استيعاب ذكاء شخصية ) دهشة
  .فعلي سوف ينشئ الحقا بينهما

  )13(موقف رقم 
  )215ص ، 2010، الزيودي" (بدأت أخاف عليك:لمختارا(...) يا مختار أنت سيد من يفهم :غالب"

سط الفصل الثاني للمسرحية بحيث تتجه الشخصيات الوطنية و أحداث المسرحية بدأ منيحدث تحول في 
حيث ، )الضابط الصهيوني(و )خليل(هي هنا جميع شخصيات المسرحية باستثناء و المقاومة في المسرحية

هر يظو، الذي يلعب دور الجاسوس على أهل القرية) خليل(تبدأ في تدبير حيلة تهدف إلى خالص القرية من 
  :هذا الشيء تحديدا في

  تعرفي بيت خليل؟ :غالب"
  الله يلعنه :صبحية
ص ، 2010الزيودي " (اذا تبعت اللعنة حركة ممكن يخرج منها شيء.الله يلعنه لوحدها ال تكفي :غالب
207(.  
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  أن تحضر مالبسه العسكرية) صبحية(من ) غالب(الوضوح حين يطلب و وتبدأ مالمح الحيلة بالتجلي
  ضعيه عليهنو تدبري شيئا من الدمو صريهن جيداو أحضريهن .هي تعرف مخبأهن يهم؟ ال :غالب"

  دم؟ من أين؟: صبحية
-207ص، 2010 ،الزيودي( "دعي الدم ينشف على المالبسو دعي زوجة عبده تنقش انفها بإبره: غالب
208(.  

من هنا تبدأ المفارقة و )صبحية(و )غالب(هي أتفاق مبدئي بين و، من هنا تتحدد مالمح الحيلة األولية
للقيام بخدعة أو حيلة ذات هدف نبيل من  إذ يبدأ يتكون فريق متعاضد ، اتخاذ صيغتهاو الدرامية بالتشكل
الذي يدبر لهم خطة ذكية للتخلص ، بمساعدة من قبل الجندي الجريح الالجئ إلى القريةو قبل أبناء القرية

يحملون أسلحة في إشارة إلى خروجهم للنيل من الذين ب يغادر القرية مع مجموعة من الشباو )خليل(من 
  .بداية تشكيل فريق مقاوم لالحتاللو، العدو الصهيوني

تتحول إلى اإليجابية و األحداث تأخذ منحى جديد مغاير لما كانت عليه سابقاو وهنا تبدأ الشخصيات
نا أن يقول أن الوعي بحقيقة الهم كأنما يريد الزيودي هو، متخلصة من كل السلبيات التي كانت تثقل كاهلها

حيث تتوحد ، بداية جديدة لكل الشخصياتو الحس التحرري يستطيع أن يشكل نقطة انطالقةو الوطني
 تنجح في خلق فعل جماعي متناسقو تتسامى على صغائر األمورو المسعىو الشخصيات هنا في الهدف

  .أهلهاو متعاضد للتصدي لمن يضر بالقريةو
إال أنه لم يفت األوان على ، رغم أنهم كانوا سابقا متخاذلين(التصحيحية للنص كاآلتي وتصبح المقولة 

المحرك الذي أيقظ في أهل القرية و كأن لجوء الجندي الجريح إليهم هو بمثابة الحافز أو الدافعو، )الصحوة
ال تعزز صفة حسب بل تعاظمت حتى غدت أفعاا وكالمو هذه اليقظة لم تكن يقظة لفظيةو، ما كان نائما

  ).صبحية(حتى و )بدر(أو ) عبده(أو ) نايف(أو ) المختار(الرجولة فيهم جميعا سواء 
خليل و حيث مع دخول الضابط ، ويختتم الزيودي المسرحية بمشهد يعتبر بأكمله مفارقة درامية بامتياز

إن التمثيل  ، الدراميةتنتقل باقي الشخصيات جميعها إلى لعبة اصطناع تمثيلية تكون هي بعينها المفارقة 
  ).المسرح داخل المسرح(داخل التمثيل هنا هو يشبه لعبة 

حيث ، هذا التغير الذي أحدثه الزيودي في تركيبة الشخصيات جاء مقدمة لفعل المفارقة الدرامية هنا
، ريحعلى ادعاء البراءة من المعرفة بوجود الجندي الج) صبحيةو، المختار، بدر، نايف ،عبده(يتفق كل من 

الضابط (تنطلي الخدعة أو الحيلة التي يمثلونها على و، هم يتخذون هنا صفة فاعل المفارقة الدراميةو
جود المالبس و لكنو، ليصدقهم) الضابط(حيث في الظروف االعتيادية ما كان ، )خليل(و )الصهيوني

خان أهل بلده لن يتوانى الذي ) خليل(يصدق أن ) الضابط(يجعل ) خليل(العسكرية الملطخة بالدم في بيت 
في منطقة الجهل بالترتيب ) الضابطو خليل(بالتالي يصبح و، مقابل مبلغ من المال) الضابط(عن خيانة 

  تنطلي عليهم الخدعةو المسبق بين أبناء القرية
  )14(موقف رقم 

  قل ما معك.. هو كذلكو :الضابط"
  أنت اآلن ال تعرف عن الجندي أين يختبئ؟؟ :المختار

  اخبرنا عنه يا مختار القرية الخاربه :خليل
  لما ال تخبرنا أنت يا خليل أفندي؟ :المختار

  نعم؟؟؟ أنا؟؟: خليل
  أنت يا خليل تخبئ الجندي عندك في البيت من أيام الحرب. كل يوم تراه :المختار
  .)227ص، 2010، الزيودي("ماذا تقول؟؟. ماذا تقول يا مختار:الضابط
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ليعمل على ) المختار(لزائف الذي تدعمه شخصيات أهل القرية على لسان ويظهر للجمهور اإلدعاء ا
صداقة و لتتحول أمام أعين المشاهدين العالقة من ثقة) خليل(و )الضابط(إحداث خلخلة في عالقة الثقة بين 

  .عداوةو إلى شك
  )15(موقف رقم 

  ....هل أنت متأكد من الذي قلته. مختار: الضابط"
أنا اآلن محتار بين اتهامك و كنت أظن انك متفق مع خليل حتى تجدوا سببا لهدم القريةيا سيد أنا  :المختار

  .اتهام خليل بأنكم خبأتم الجندي لتجعلوه سببا في هدم قريتناو أنت
  إن لم أشنقك هنا بيدي ال أكون خليل. بعد قليل يظهر الصحيح :خليل
ص ، 2010 ،الزيودي( "ن يحتلوها بالقوة؟ص للجماعة الذيكيف ستخل، طالما انك ال تخلص ألرضك :بدر

229(.  
إن المفارقة الدرامية التي يصنعها الزيودي هنا في المشهد الختامي للمسرحية تأتي حاملة للحل 

ينقذ المؤلف من اللجوء إلى الخاتمة و، يحقق الغاية السامية للمؤلفو مقبولو الدرامي بشكل مقنع
يدير و )أعوانهمو أهل القرية مقابل الصهاينة(يه اإلرادات البشرية الميلودرامية ليحقق له مشهدا تتصارع ف

  .تكاتف تؤمنه لهم المفارقة الدراميةو حنكةو أهل القرية هذا الصراع بحكمة
وبدون المفارقة الدرامية هنا لما استطاع أهل القرية التفوق على الطرف اآلخر الذي هو مدعوم بالقوة 

 وحسن التدبير هو الذكاء(درامي مع سياق المفارقة بحيث يصبح الحل هو هنا يتناسب الحل الو، العسكرية
جهة و الذي أصبح خائنا من يقتلون خليال الذين تنتهي المسرحية بالصهاينةو )ما يغلب القوة العسكرية

  .استنادا إلى الدليل الذي لفقه أهل القريةو نظرهم
  

  :مناقشتهاو النتائج

  :كيفية توظيف المفارقة الدرامية
بشكل و لتأسيس عالم درامي تعتقد فيه) 1(استخدم المؤلف المفارقة الدرامية في الموقف رقم     .1

 .قوع االحتاللو خاطئ إحدى الشخصيات على األقل أن الحياة قابلة لالستئناف بشكلها المعتاد بعد
در في تغاحيث ، عمد المؤلف إلى استخدم أسلوب الراوي بوصفه شخصية تصنع المفارقة الدرامية    .2

يعلق على الوضع  وتتحول إلى راو تغادر العالم الدراميو هذه الحالة الشخصية حقيقتها الدرامية
 .)1(الموقف رقم كما ظهر في  يبوح بالمعلوماتو القائم

المتفاخرة بقدرتها على تحليل الوضع و ركز المؤلف على تقنية توظيف الشخصية الواثقة بالنفس    .3
كذلك و بل، حسبو ليس كمصدر للسقطة الدرامية للشخصية) المبالغة(دأ مظهرا في ذلك مب ، القائم

يظهر ذلك و، هو إحدى استراتيجيات المفارقة الدرامية المهمة إليقاع الشخصية في تناقض مع نفسها
 ).1(الموقف رقم في 

خلق من ، إلى استخدام مفردة دلة القهوة استخداما رمزيا) 3+2(الموقف رقم في  المؤلفعمد     .4
جود دلة القهوة في المضافة دون أن و راءو ليدفع بالمتلقي نحو رؤية الدافع، خالله مفارقة درامية
جود و هوو، كي يعمل على إعادة التفكير بهذه الحادثة مربوطة بالسياق الجديد، تحتوي على القهوة

 .هم سلطة االحتاللو ضيوف غير مرحب بهم
حيث ، للكشف عن الجو النفسي لشخصيات المسرحية استخدم المؤلف المفارقة الدرامية كأداة    .5

 ).نايف(سذاجة و )المختار(يظهر من خاللها حيرة 
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حيث ، )12) (4(استخدم المؤلف المفارقة الدرامية على المستوى الحركي في الموقفين رقم     .6
 .ليس من الحوارو تتحقق المفارقة الدرامية من الحركة التي تقوم بها الشخصية

الخطابية و بصيغة يبتعد فيها عن المباشرةو لف المفارقة الدرامية كوسيلة غير مباشرةاستخدم المؤ  .7
 ).6(ذلك في الموقف رقم و باالحتالل) المختار(في الكشف عما هو غير ظاهر من عالقة 

كما في الموقف ، استخدمت صيغة المبالغة االستنكارية الساخرة كطريقة لتوليد المفارقة الدرامية    .8
 ).7(رقم 

استخدم المؤلف ردود أفعال الشخصيات كوسيلة لكشف المفارقة الدرامية التي تكمن في التناقض     .9
 ).8(ذلك في الموقف رقم و، الظاهر أمام المتلقي في سياق الحدث الجاري

استخدمت المفارقة الدرامية كوسيلة يتم من خاللها إعادة مناقشة الجهاز ألمفاهيمي الخاص بالعرب   .10
الرجولة كمحاولة إلخراج و هب المفارقة الدرامية الحاصلة إلى مناقشة مفاهيم النخوةحيث تذ، ككل

 .النصرو الهدوء إلى الثوريةو الشخصيات من الوداعة
 استخدمت المفارقة الدرامية كأداة لقلب المعنى الموجود ظاهريا في الموقف الدرامي من هزلي  .11

) 11(كما يتجلى في الموقف رقم ، ية األهميةيصبح في غاو ساخر ليصبح في أعلى درجات الجديةو
 إعادة تشكيل الموقفو حيث تعمل المفارقة الدرامية على نسف الصورة الظاهرية للموقف الدرامي

تستدعي منه إعادة التفكير و، الرسالة المراد إيصالها للجمهور بطريقة مغايرة تناغي فكر المتلقيو
 .السياق الحقيقي للمسرحيةو وافقما ينتج عنه من رسالة تتو بحقيقة الموقف

ن تان درامياحين تجتمع مفارقت، المفارقة الدرامية المركبة) 12(يستخدم المؤلف في موقف رقم   .12
حيث تتظاهر إحدى الشخصيات بنية القيام بفعل يؤذي الشخصية ، ن في نفس الموقفامتتاليت
أيضا بنية القيام بفعل مبني على  تقابلها الشخصية األخرى بفهم عال للموقف فتتظاهر هيو، األخرى

 .القوة بينهماو فعل الشخصية األولى يحقق التعادل في الموقف
للقيام بخدعة أو  معاحين يقوم فريق بالتعاضد ، يستخدم المؤلف فاعال جماعيا للمفارقة الدرامية  .13

للتخلص من  الذي يدبر لهم خطة ذكية ،)غالب(بمساعدة و حيلة ذات هدف نبيل من قبل أبناء القرية
 ).خليل(

يستخدم المؤلف المفارقة الدرامية من خالل لعبة اصطناع تمثيلية تكون هي بعينها المفارقة   .14
ليخلق طبقات ، )المسرح داخل المسرح(حيث يوظف صيغة التمثيل داخل التمثيل أو  ، الدرامية

  .ذكيا للطرف األضعف عسكريا ايحقق فيها نصر ، الجهلو متعددة من اإلدراك
  

  :تأثيراتها على النص المسرحيو أغراض المفارقة الدرامية
يعبر من خاللها ، لتحمل رسالة تصحيحية) 1(استخدم المؤلف المفارقة الدرامية في الموقف رقم     .1

  .على عظم خطأ النظرة السابقة إلى اليهود على أنهم بشر يشاركوننا السكن في األرض
اقع و متلقي على أن هنالك تغيرات جوهرية تحدث مع نشوءتم توظيف المفارقة الدرامية تأكيدا لل    .2

 .اقع االحتاللو سلطوي جديد هو
ما هو عليه اآلن في ظل و الوضع سابقا هاستخدمت المفارقة الدرامية لعقد المقارنة بين ما كان علي    .3

 .االحتالل
د عدم الترحيب أو حيث تظهر المفارقة الدرامية أنه قص) المختار(تعزيز فكرة الوعي الفردي لدى     .4

 .االحتفاء بسلطة االحتالل
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حية في ذهن و إبقائها حاضرةو استخدمت المفارقة الدرامية لتعزيز الموضوعة الرئيسية للمسرحية    .5
 .هي أضرار االحتاللو اموالمشاهد على الد

 .االجتماعية للشخصياتو استخدمت المفارقة الدرامية للكشف عن المواقف السياسية    .6
 .المفارقة الدرامية بغرض خلق موقف إدانة من قبل الجمهور لسطحية بعض الشخصياتاستخدمت     .7
 البسيط عن الهم األكبرو استخدمت المفارقة الدرامية إلبراز فكرة انفصال المواطن العربي العادي    .8

 .انشغاله بهموم آنية بسيطةو، العامو
تطوراته أمر و الحدث السياسي اليومياستخدمت المفارقة الدرامية بغرض التأكيد على أن الوعي ب    .9

 .ملح لكل المواطنين العربو ضروري
إنما على أهل القرية إتباع و، حدهو ةالمسؤولي) عبده(إظهار أن األمر لم يعد يصلح معه أن يتحمل   .10

 .مواردهاو القرية عنتكتيكات دفاعية جديدة 
لدى شخصيات ، من عدم القدرة فضح حالة القدرة على الفعلو استخدمت المفارقة الدرامية لكشف  .11

 .لكنها لم تحرك ساكناو القرية التي سمعت صوت أطالق النار ليال
إن و التخاذل العربي تجاه عدو مشترك لهم جميعاو تستخدم المفارقة الدرامية لفضح حالة االستكانة  .12

 .كان قد بدأ بفلسطين
 ضوحاو ززة بنموذج تطبيقي أكثرتستخدم المفارقة الدرامية لنقل رسالة المؤلف إلى الجمهور مع  .13

بداية و الحس التحرري يستطيع أن يشكل نقطة انطالقو تحديدا في أن الوعي بحقيقة الهم الوطنيو
 .جديدة تتوافق عليها جميع الشخصيات

اإلدعاء الزائف الذي تدعمه شخصيات أهل القرية على إحداث خلخلة في عالقة الثقة بين يعمل   .14
 صداقةو ل هذه العالقة أمام أعين المشاهدين من ثقةوتتحو كشف الحقيقةلتت، )خليل(و )الضابط(
 .عداوةو تعود إلى مستواها الحقيقي الذي هو في األصل شكو
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