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الملخص
للنص المسرحي كما لألجناس األدبية األخرى قيم ثابتة وأخرى متغيرة يقاس على ضوئها إزاحات اإلبداع في
إذ جاءت مشكلة البحث في السؤال التالي ماهو الثابت ؟ وما هو المتغير في آلية اشتغال الدرامية. النص المسرحي
في المسرح ؟ وقد عنت اجراءات البحث بتوضيح الثابت المسرحي والمتغير من خالل نظرية األدب والمسرح
 وحسب. ثم عرضت النظريات المسرحية التي جاءت بها المدارس المسرحية األخرى, كما وضعها أرسطو
.  قد انتهى البحث بنتائج مهمة,اجراءات التغيير الذي حصل في ثوابت المسرح كما حددتها نظرية المسرح

Fixed and Variable in the Theater
ABSTRACT
Theatrical text, as well as other literary genres, have fixed and variable values, in light
of which the quotations of creativity in the theatrical text are measured. The research
question is what is fixed and What is the variable in the mechanism of drama in
theater? The research procedures were explained by clarifying the theatrical constant
and changing through the theory of literature and theater as developed by Aristotle,
and then presented the theatrical theories that came from the other theater schools.
According to the change procedures that took place in the constants of theater as
defined by the theory of theater. Furthermore, the research ended with important
results.
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مشكلة البحث :
أن البناااء * الاادرامي ** شااكل خااال باألعمااال الدراميااة  ,وإذ اختلفاات التقاليااد الفنيااة فااي تركيااب بنيااة الوسااائل
التعبيرية  ,واألجناس األدبية وأنواعها  .واجتمعت أغلب الدراسات األدبياة علاى أن نظرياة األدب فصالت السان
األدبي (  ) Genreإلى غنائي وملحمي ودرامي أو كما يقول ( القسي باتو ) مقتبسا مصطلح ( هاوراس ) ( – 56
 8ق .م )  :األلااوان األساسااية هااي اإلنشااود المدحيااة ( أو الشااعر الغنااائي ) والملحميااة ( الساارد النثااري ) وأخياارا
الدرامية ( المأساة والملهاة ) ( )1وأن النص األدبي (( ولد من تعاار بينا وباين اللغاة النفعياة التاي تساد تبريرهاا
ذلك  ,خطاب مكتف بنفس )) (. )2
خارج ذاتها  ,بينما األدب على عك
ولما كان السالو التاأويلي أكثار شايوعا فاي الدراساة والتحليال إذ (( ال يمكان للانص أبادا أن يقاول حقيقتا
الكاملااة ( . )3انطلقاات تيااارات عدياادة تصاانف الشاعرية ( بريااك ) (  , ) Brikجاكبسااون  ,توماشفسااكي  ,ايكنبااوم ,
جيرفونسااكي  ,تينيااانوو ) وحااول تنظاايم الصطاااب القصصااي – الملحميااة – ايكنبااوم  ,تينيااانوو  ,فينااوغرادوو
(  ) Vinogradovوحاااول أشاااكال تاااأليف الحبكاااة – الااادراما  -؛ (( شكلوفساااكي  ,توماشفساااك  ,رفورمتساااكي
(  , ) Refor matiskiبروب )) ( , )4وقد أشبعت هذه المسارات األدبية في الدراسة والتحليل وتوزعت المفااهيم
بتحديد هيكلياتها .
يعد أرسطو (  322 – 384 ( ) Aristotleق .م ) أول من نظر للبناء الادرامي  ,فاي المأسااة فاي كتابا ( فان
الشااعر ) (  333 ( ) Poeticsق .م ) ابتااداء ماان الكالسايكية التااي حاادد خطواهااا العريًااة فنااا وإبااداعا بمااا يليا
بنتاجات تلك المرحلة وما تلتها من ابداعات  ,عني مبدعوها بتنظيرات أرسطو واستصدموا مفاهيم  ,إذ قال النقااد
الكالسيكيون السدد  (( :االما إن قوانين أرسطو هي تلصيص للقواعد التاي اتبعهاا القادماء فاي انتااج أدب مسارحي
عظيم  ,إذن ال يسب الحياد عنها  ,بل إن اإللتزام بها وحدها لهو كفيل بإنتاج أدب مسرحي عظيم  ,فكما ان قوانين
الوجود ال تتغير  ,فكذلك قواعد الفن ال تتغير  ,واال عمت الفوضى )) ( . )1كان النقاد معتمدين علاى ماا هاو منساز
من أدب ومؤسسين على ما كتاب مان أعماال كبيارة لعبااقرة األدب المسارحي  ,الاذي اعتماده أرساطو فاي اياغة
*
أفكاره النقدياة فاي بنااء المأسااة ( الادراما ) مان خاالل ااالعا العميا علاى تاراآ األغريا وم ساي أساصيلوس
(  465 – 626ق .م ) وسوفوكل ** (  405 – 495ق.م ) ويوربيدس *** (  405 – 484ق.م ) .
* البناء (  " ) Structureفي أ ل الالتيني  ,يشير بمفهوم المعا ر  ,الى نظام معقد ينظر الي باعتباره كال موحدا
ولي الى أي من أجزائ المفردة .
Hanks , P. (ed. ) Encyclopaedic world Dictionar . London : The Hamlyn publishing Group .
Middlesex . 1974 , P.P. 1554 .
** الدراما  :كلمة دراما مشتقة من كلمة (  ) Dranالتي تعني ( الفعل ) في اللهسة االغريقية الدورية ( . ) Dorian
Epps, Pereston H (trans. ) The Poetics of Aristotle , by Aristotle .
New York : The University of North Carolina Press , 1942 , 5 .
( )1جنيت  ,جيرار  .مدخل لسامع النص  ,ت  :عبد الرحمن أيوب  ,دار الشؤون الثقافية  ,بغداد  ( ,د.ت )  ,ل . 20
( )2تودوروو  ,تزفيتان  .نقد األدب  :تر  :سامي سويدات  ,دار الشؤون الثقافية  ,بغداد  ,ل . 18
( )3المصدر نفس  ,ل . 152
( )4المصدر نفس  ,ل . 36
ل
( )1حليمة  ,نهاد  .المسرح بين الفن والفكر  ,مشروع النشر المشتر  ,دار الشؤون الثقافية  ,بغداد , 1986 ,
. 34
* اسصيلوس (  : ) Aeschylusكاتب تراجيدي اغريقي  ,ولد في مدينة الرسي الدينية  ,وكان لوالدت في هذه المدينة أثر
كبير في كتابات  :أضاو ممثال ثانيا  ,وقلل عدد أفراد السوقة من (  ) 60الى ( ) 12
فردا  .وبهذا أوجد الصراع  ,وزاد الحوار  ,ويمتاز بناؤه الدرامي بالحبكة البسيطة ,
وشصصيات من علية القوم  ,ولغت شعرية فصمة  ,وأفكاره امتازت بابراز السانب الديني ,
من اعمال المسرحية (( الفرس الصارعات  ,السبعة ضد ايبة  ,برومثيوس مكبال ,
وثالثية االوالستيا  ( :أكاممنون  ,حامالت القرابين  ,الهات االنتقام ) )) .
** سوفوكل (  : ) Sophoclesتراجيدي أغريقي  ,ولد في ( كولونا )  ,أضاو الممثل الثالث  ,وجعل أفراد السوقة ()16
فردا بعد أن كانوا (  , ) 12اهتم بالمناظر  ,بناءه الدرامي يمتاز بحبكات الدرامية السديدة
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وقد حركت التيارات الفكرية واألدبياة ثوابات األدب المسارحي ( الادرامي ) وجعلات مان ازاحتهاا جهادا انساانيا
متغيرا  .فاألزمنة الحديثة (( تتسم بقدوم الفردية والنسبوية  ,وإن القول بأن العمل األدبي محكوم بتماساك الاداخلي
وحسب  ,وبدون الرجوع الى منطلقات خارجياة  ,وإن معانيا ال نهائياة وغيار متراتباة  ,وهاو أيًاا مشااركة فاي
االيديولوجيا الحديثة )) ( . )1وهذا ما جعل الثابت الدرامي يتحر باتساه التغيير .
اذا كانت المنطلقات الدرامية األرسطية األولى ثابتة  ,تحدد عنا ر وخصائص البناء الدرامي  ,وماا يتاداخل
مع من األجناس األدبية األخرى  .فان الظروو البيئية والزمانية وظروو أخرى تحول بعا خصاائص الثابات
الدرامي وتغيره باتسااه التسااؤالت التركيبياة والمعمارياة  ,لتكاون ازاحاات مبدعاة  .ومسماوع هاذه اإلزاحاات هاو
مسموع البنى المسرحية التي تصتلف او تترادو ضمن تسلسلها الزمني المحصور بين ارح تساؤالت تحدد ماهية
مفهوم الدراما والفصل بين هذه االنماا وتاأثير تاداخالتها فاي العمال الادرامي  ,لاذا تعاددت البناى  ,فبنياة المسارح
اليون اني  (( :التناوب العًوي للسؤال ؛ ( الحدآ  ,المشهد  ,الكلماة الدرامياة ) والالنساان المتساائل ؛ ( السوقاة ,
التعلي  ,الكلمة الغنائية ) )) (. )2
ولكن (( التساؤالت انتقلت تدريسيا لتصاحيح أشاكاالت فكرياة  ,فالتراجياديا تطاورت فاي الوقات نفسا لتصابح
اليوم الدراما (  ) ...القائمة على راعات شصصية ال راعات أقدار )) (. )3
كانت الحبكة من أهم عنا ر البناء في ثابت التنظير األرساطي  ,والصاراع هاو اراعات اقادار والشصصاية
لي لها مالمح نفسية وال يتغير هذا التركيب في خط ساير الفعال  .اال بعاد ان ياتم التحاول والتعارو كماا فاي حالاة
أوديب حيث أخبره الراعي في الحقيقة  ...خوفا علي .
إذ أن القوانين ثابتة في البنااء الادرامي مان حياث الساناب التكاويني ومتغياره فاي الناوع والتركياب (( فليسات
القواني ن الدرامية بأقل دقة وأحكاما من القوانين العلمية  ,وان كانات القاوانين الدرامياة ظااهرة ألنهاا غيار ملموساة
كما نرى في قوانين العلم )) ( . )1فللدراما خصائصها الثابتاة فاي ذات اللحظاة  ,مان الزماان والمكاان  ,ولألجنااس
األدبية معيار مماثل من الثوابت ولكن حصل أن اختلطت الدرامية مع بقياة األجنااس األدبياة  ,وتباعادت وتقاربات
مفاهيم ووجهاات النظار األدبياة والفنياة فاي آلياة اشاتغال الثابات والمتغيار فاي الانص األدباي  ,والنظار الاى ماا هاو
ملحمي وغنائي ودرامي  ,وما هي القوانين الدرامية حسب نظرية المسرح في ثابت ومتغيره .
إذ أن (( كل أنواع القصور في شعرنا المسرحي – الدرامي – القديم والسديد  ,أساسها خطأ جوهري في فهام
البناء الدرامي نفس  ,وما يتطلب من لغة خا اة با )) ( . )2وفاي المقابال تعاددت البناى المسارحية تباعاا  ,متاأثرة
بفعل التياارات الفنياة واألدبياة  ,راسامة لهاا خصاائص اشاتغال دراماي قاد تفتارق أو تتطااب ماع خصاائص الناوع
 ,شصصيات معقدة التركيب ومتقنة التصوير  ,ولغت سلسة عذبة الى جانب ر انتها وقوة
تعبيرها الدرامي  ,ومن مسرحيات  (( :أجاك  ,انتيكونا  ,أوديب  ,الكترا  ,نساء
ت راخي  ,فيلوكت  ,أوديب في كولون ))  .ينظر  :حمادة  ,ابراهيم  .هامش رقم ()4
الفصل الثالث  ,أرسطو  ,فن الشعر  ,المكتبة االنسلو المصرية  ,القاهرة  , 1982 ,ل
. 55 – 56
*** يوربيدس (  : ) Eurpidiesتراجيدي اغريقي  ,ولد في ( سالمي ) امتاز بناءه الدرامي بحبكات معقدة فًال عن
استصدام التشوي واالدهاش والبرولوجات غير الدرامية  ,وامتاز بلغت البسيطة القريبة
من لغة الحياة اليومية  ,مسرحيات تسع عشر منها  (( :السست  ,ميديا  ,اهيبوليت ,
اندرومافي  ,ابناء هرقل  ,افسينيا في تاروس  ,هيلين  ,الكترا  ,السكلوب ( وهي
المسرحية السانيرية الوحيدة التي و لتنا من اعمال ) ينظر  :حمادة  ,ابراهيم  .هامش
رقم ( ) 15الفصل الثالث عشر  ,فن الشعر  ,أرسطو  ,المصدر نفس  ,ل – 139
. 140
( )1تودوروو  ,نزفيتات  ,مصدر ساب  ,ل . 20
( )2بارآ  ,روالن  .مقاالت نقدية في المسرح  ,تر  :سهل بثور  ,ا , 1المعهد العالي الفني  ,دمش  , 1985 ,ل – 11
. 26
( )3المصدر نفس  ,ل . 12
( )1أبو سيف  ,الح  .كيف تكتب السيناريو  ,الموسوعة الصغيرة  ,دار الساحظ  ,بغداد  ,ل . 8
( )2هالل  ,دمحم غنيمي  .في النقد المسرحي  ,دار العودة  ,بيروت  , 1956 ,ل . 49
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الادرامي الثابات ( حساب نظريااة المسارح ) او راسامة ( هيمناة ) جاان أدباي علاى آخار مااع تاداخل هاذه األجناااس
بعًااها فااي بع ا ؛ ولفاارز وتميااز النظااام المكااون ماان عنا اار الاادراما الثابتااة كمااا حااددها أرسااطو والنظريااات
المسرحية األخرى  ,ومحاولة فرز الدرامي الصرو والدرامي الغنائي والادرامي الملحماي ( , )3وانطالقاا مان أن
(( في كل فتر ة تاريصية من الحياة األيديولوجياة واللفظياة  ,يمتلاك كال جيال  ,داخال كال وحادة مان فئاات المستماع
لغت )) (. )4
فقد تحددت مشكلة البحث باالجابة على السؤال التالي  :ما هو الثابت وما هو المتغير في آلية اشاتغال الدرامياة
في المسرح ؟ واإلجابة على هذا السؤال هي اجراءات البحث .
أهداف البحث -:
يهدو هذا البحث إلى ما يلي -:
 -1الكشف عن البنى الثابتة والمتغيرة في المسرح .
 -2فرز خصائص السن الدرامي عن األجناس األخرى .
أهمية البحث والحاجة إليه -:
اختلفت وجهات النظر في تحديد مفهاوم الدرامياة فاي األدب المسارحي  ,مان خاالل التطاور الحا ال فاي
بنيااة الاادراما  ,سااواء أكااان ذلااك بتااأثير الاازمن أم بتااأثير البيئااة  ,حيااث تعااددت اعراء فااي عنا اار البنااى الدراميااة
وأهميتها  ,فحدثت انتقاالت مهمة بالتأكيد على عنصر والتقليل من آخر  ,بو ف العنصر بنياة ثابتاة تتغيار حساب
ازاحاتها اإلبداعية  .فًالعن أن الدراما كسن أدبي اختلفت خصائصها التكوينية عن األجناس األخرى – حسب
أرسطو –  ,ولتوضيح هذا األمار وتفكياك عالقاات االرتبااا مان زواياا االلتبااس فاي البناى التركيبياة والتكوينياة
للفن الدرامي يتبنى هذا البحث بسط المفاهيم  ,وعزل آليات الدراما التكوينية بنية وخصيصة .
أما حاجتنا الى تحليل هذا األمر وو ف  ,هي اضافة ابستمولوجية ( معرفية ) تفيد المعنيين بالدراما من نقااد
ومصتصين .
منهج البحث -:
لًرورة أن يتو ل هذا البحث الى استنباا نتائج يرجى أن تكون نتائج فكرياة عميقاة فقاد عماد الباحاث
إلى يصتار منهسا يستقريء المدارس والتيارات المسارحية وأن يحلال الميادان النظاري لنظرياة المسارح ولاذا كاان
منهج البحث هو المنهج الو في التحليلي .
حدود البحث -:
ان حادود هاذا البحااث هاي ( إااااره النظاري ) فاي الوقااوو عناد الثاباات فاي نظرياة المساارح  ,مان خااالل
نظرية المحاكاة األرساطية  ,والمتغيار فاي نظرياة المسارح الملحماي ونظرياة المسارح التساسيلي ونظرياة مسارح
العبث والالمعقول  ,بو ف هذه النظريات ثابتا مسرحيا في ذاتها ومتغيرا لنظرية أرسطو .
 -2نظرة عامة في ثابت المسرح ومتغيره -:
تكاملت نظرية المسرح فاي قواعاد أرساطو التاي اساتمدت أ اولها مان عبااقرة المسارح اليونااني  ,ولام
يغير ( هوراس ) ما جاءت ب هذه النظرية بل عمد إلاى اإلخباار عنهاا فاي الكثيار مان تنظيراتا  .مؤكادا ضارورة
األخذ بقوانين البناء الدرامي األرسطي وتبناي التاراآ االغريقاي الزاخار  ,واشاترا تاوافر الحا الادرامي القاويم
والعمي لدى كل من يتصدى الستصدام لغة المسرح ( . )1أما فاي القارون الوساطى وماا كاان عليا المسارح الاديني
ففااي القاارن الحااادي عشاار الماايالدي عماادت الكنيسااة إلااى توظيااف فصااول المساارحية القصاايرة ( ) Interludes
الغراضها الكهنوتية بعد أن أخاذت الكنيساة علاى عاتقهاا مهماة قماع الحركاة المسارحية وقات ساقوا االمبرااوياة

( )3ينظر  :جنيت  ,جيرار  .مصدر ساب  ,ل . 51 – 50
( )4نور الدين  ,دوق  .لغة الشعر بين ( موكارفينسكي ) و ( باختين )  ,مسلة العرب والفكر العالمي  ,مركز االخاء
القومي  ,ع , 5بيروت  , 1989 ,ل  129عن باحثين  ( .أستطيقا الرواية ونظريتها ) نر :
دمحم برادة  ,ل . 161
ل
( )1هوراس  .فن الشعر  ,تر  :لوي عو  ,ا , 2الهيئة المصرية العامة للكتاب  ,القاهرة , 1988 ,
. 115
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الرومانياة (  . )2( ) 455وكاان لعصار النهًااة (  1500 – 1300م ) حًاور احياائي لوحاادة البنااء الادرامي فااي
*
المسرحية الرومانية وبناء المسارحيات السديادة علاى غرارهاا  .وقاد فارز لناا هاذا العصار كومياديا ( ديالرتاي )
التي تمحاورت حاول شصصاية الممثال الفناان المحتارو الاذي يعتماد علاى قدراتا التعبيرياة وخيالا القاوي للتعبيار
حسااب ساايناريو يحاادد الصطااوا العريًااة للفعاال فقااط مااع مسااارات الحبكااة ونهايتهااا ويتاار للمثاال حريااة إرتسااال
الحوار الذي يسده مناسبا للمقام  ,وكانت هذه المسرحيات تمثل أمام كل أنواع المشاهدين في كال مكاان تقريباا مماا
خل حركة مسرحية شعبية أ يلة في ايطاليا ( )3وكان هذا المسرح هو نتااج الحاجاة والذائقاة اإلجتماعياة التاي ماا
خرجت عن ثوابت نظرية المسرح األرسطية  ,من حيث عنا ر المسرح في الحبكة والشصصية والحاوار والفكار
والغناء والمرئيات .
إن هذا التغير في إسلوب العر هو تغير لشاكل البنياة المسارحية ومساتلزمات المعالساة (( واذا كانات بنياة
الاانص المساارحي هااي التااي تسعل ا يتساااوز المكااان والزمااان  ,فااأن الفعاال األساااس فااي الاانص هااو الااذي يربط ا
بالظروو التاريصية والمحلية التي ولدتا  ,وباالطبع فقاد أدى تغيار البناى االجتماعياة – الفكرياة عبار التااريل الاى
تغير أشكال البنى الفنية ومستلزمات معالستها  ,وبًمنها البناء الدرامي المسارحي – )) ( . )1وقاد ظهارت أشاكال
التغيير واضحة في الدراما األليزابيثية التي تأثرت كثيرا بالمسرح الكالسيكي وقد نبغ كثيار مان كتااب الادراما فاي
هذه المرحلة التاي شارح فيهاا أول قاانون يسامح للفارق المسارحية بالعمال عاام (  1652م ) ويعاد ( تومااس كياد )
(  ) 1694 – 1668أول كتاب هذه المرحلة  ,إذ استصدم األشاباح  ,ومسارحية داخال مسارحية وقاد بارع فاي بنااء
المواقااف المااؤثرة  ,والحبكااات المليئااة بالترقااب  ,والتحااوالت المثياارة للدهشااة  .وقااد تااأثر شكساابير ب ا كثي ارا فااي
مسرحية ( هاملت ) ويعد شكسبير * (  ) 1515 – 1654من بين أهم كتاب الدراما االليزابيثية .
كان الثابت األرسطي في نظرية المسرح محاكاة الادراما لألفعاال النبيلاة  .فقاد ماأل شكسابير م ساي باألبااارة
والملو والنبالء وكبار القادة من عسكريين وأمراء  ,و ور الناس كما هام متاأثرين بالصطاب والكلماات السوفااء
( يوليوس قيصار  ,كورلياانوس  ) ...وقاد تعاددت حبكاات م ساي التاي تمألهاا النازوات الهوجااء والتحاوالت غيار
المنطقية والقرارات المفاجئاة وال تعكا مسارحيات شكسابير وال تعبار عان واقاع المستماع األليزابيثاي  ,غيار انا
يعك قيما أخالقية يقبلها المستمع بو فها تعالج األدوار النساائية وأدوار الشايبة واألافاال والتعسااء بوجهاة نظار
مثالية  .وهو يمزج بين المأساة والملهااة وأفعاال أغلاب مسارحيات تساري فاي أمااكن عديادة  ,فهاو ال يعناي بوحادة
المكان األرسطية  ,وال يعني أيًا بوحدة الزمان  ,فالزمن في أحداآ مسرحيات يطول إلى سنوات .
أمااا وحاادة الفعاال فااأن حبكاتاا الثانويااة تااوازي الحبكااة الرئيسااية  ,ويسااتعر الكثياار ماان الشصصاايات ,
فالشصصااية ماان أهاام عنا اار البناااء فااي المساارح االليزابيثااي  ,إذ يؤكااد علااى ابااراز عنا اار الصااراع الااداخلي
والصارجي  ,بما يسعل للشصصية المسرحية الدور األكبر في قياادة الفعال  ,فقاد اتصمات م ساي باألفعاال الدموياة ,
فهااو ال يلتاازم بمباادأ ( اللياقااة ) (  ) Decorumالهوراسااي فااي العماال المساارحي فكثاارت فااي م سااي مشاااهد القتاال
والاادماء  .باال ال ينسااو ماان المااوت أحااد فااي مساارحية هاملاات  ,إال ( هوراشاايو ) الشصصااية الثانويااة  ,أمااا مساارح
المرحلة الكالسايكية السديادة فاي فرنساا فقاد ارتبطات هاذه الحركاة بكال مان كتااب الادراما ( كاورني ) ( – 1505
 1584م ) و ( موليير ) (  1553 – 1522م ) و ( راسين ) (  1599 – 1359م ) وقد أكدت الكالسيكية السديادة
علااى الغاااء جمااوح الصيااال وأبع ااد الحااوادآ مااا فااوق الطبيعااة بو اافها عنا اار غياار محتملااة الوقااوع  ,واقترباات
كثياارا ماان الواقعيااة فااي جعاال ( المناجاااة الذاتيااة ) و ( أناشاايد السوقااة ) إساالوبا غياار مرغااوب بهمااا علااى خشاابة
المسرح  (( .واليساد البديل لهذين االسلوبين فقد تم منح كل شصصية رئيسية رفيقا مؤتمنا من قبلها يأخذ دور كااتم
( )2ينظر  :دقي  ,عبد الرحمن  .المسرح في العصور الوسطى  ,الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر  , 1959 ,ل
. 18
* ( ديالرتي )  :ترجم رشاد رشدي هذا المصطلح بـ ( كوميديا الصنعة ) ينظر  :رشيد  ,رشاد  .نظرية الدراما من أرسطو
الى اعن  ,ل . 58
( )3نيكول  ,االدري  .علم المسرحية  ,تر  :دريني خشبة  ,المطبعة النموذجية  ,القارة  , 1968 ,ل . 69
( )1الزيدي  ,عبد المرسل  .رحلة النص المسرحي  ,وجمال أبو حمدان  ,وزارة الثقافة  ,عمان  , 1996 ,ل . 4 – 2
* ظهر في هذه المرحلة كتاب كثر مثل  ( :بن جونسون ) و ( جون فلتشر ) و ( فرانزبيمونت ) و ( جون ليلي ) ويعد
شكسبير الكاتب األجدر بالتعبير عن المرحلة والدراسة والتحليل .
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أساارارها  ,كمااا تاام اسااتبعاد حااوادآ العنااف علااى خشاابة المساارح لصااعوبة إخراجهااا بشااكل مقنااع )) ( . )1وعنياات
الكالساايكية السدياادة بالتشااصيص إذ أكاادت علااى رساام الشصصاايات المساارحية وتطورهااا المباارر باااإللتزام بالقواعااد
العامة  ,وعد ذلك من اللياقة كما التزمت بالوحدات الثالآ  ,واساتبعدت الحبكاات الثانوياة بو افها تًاعف وحادة
الفعاال  .ويعااد ( نيكااوال بوالااو ) (  1511 – 1535م ) ماان أشااهر النقاااد الااذين قننااوا مبااادىء المدرسااة الكالساايكية
السديدة في كتاب ( فن الشعر ) المؤلف من (  ) 1110أبيات شعرية والمنشور عام ( . )2( ) 1552
وقد دعا ( بوالو ) إلى االعتدال في الو ف واالبتعاد عن اإلاناب وإلى الوضوح في األفكاار وجاودة اإلسالوب
وإلى التنويع الشعري والترفع عن اإلبتذال في الملهاة  ,والى االنسسام بين أجازاء العمال الادرامي ( وحادة الانغم )
وتغلياب العقال علاى العاافاة ( . )1وقاد اتصاذت المااذاهب المسارحية والتياارات الفكرياة نظرياة المسارح األرسااطي
معيارا بنائيا لكتااب المسارح  ,ولام يتسااوز علاى هاذا المعياار إال فاي التغيار الناوعي لابع األجازاء البنائياة فاي
تبادل أدوار األهمية واألولوية  ,مثال في الكالسيكية كانت الحبكة هي العنا ر المؤثرة في بناء الحادآ المسارحي
( مسرحية أوديب ) اما في المذهب الرومانسي كانت الشصصية والصراع الساايكولوجي هاو العنصار األول الاذي
يقود الفعل ( مسرحية هاملت ) وهكذا كل المذاهب المسارحية التاي تلات  ,وبناي كال ماذهب علاى التغييار الناوعي
السزئي للمذهب الذي سبق نتيسة الظروو المكانية والزمانية والبيئية  ,ولذا أفاادت الحركاة الواقعياة مان االشاكال
الدرامية التي أوجدها المذهب او المدرسة الرومانسية قبلها مثال عنا ار االخاراج التاي كانات تلتازم منتهاى الدقاة
واألمانة التأريصية في وضع تفا يل قطع الديكور والمالبا  ,وأفاادت الواقعياة مان البنياة الدرامياة لماا يسامى باـ
( المساارحية السياادة الصاانع ) التااي نبااغ فااي كتابتهااا الكاتااب المساارحي الفرنسااي ( يااوجين سااكريب ) ( – 1591
 ) 1851وقد تميزت هذه المسرحيات بالعناية الفائقة بعر المواقف والشصصيات  ,والتصطايط السااب للحاوادآ
الالحقااة عباار اإلنقالبااات غياار المتوقعااة والمنطقيااة فااي الوقاات نفس ا  ,والتصااعيد المتوا اال للترقااب  .والمشااهد
االخباري  ,ومن ثم الحل المنطقي المعقول  .وكان السبب األساس لتبني الواقعية لهذه البنية الدرامياة هاو اساتنادها
الواضح والقوي على العالقة بين العلة والمعلول والتسلسل المنطقي للتعقيدات .
(( تعااددت االتساهااات الواقعيااة  ,ألن األساااليب الواقعيااة تتغياار بساارعة وبإسااتمرار تبعااا لتغياار الزمااان والمكااان
وشصصية الفنان )) ( . )2وكذلك كانات الطبيعاة  ,تتسا نحاو تطبيا مباادىء العلاوم الصارفة علاى التصاوير الفناي
للواقااع  ,والسااعي نحااو الالشصصااية  ,واإلبتعاااد عاان اإلنفعااال كًاامان للموضااوعية  ,كمااا تتفاا فااي نزوعهاااا
اإلجتماعي في اختيار الموضوعات والسمهور وكالهما يؤس مفهوم الحقيقة النفسية علاى مبادأ الساببية والتطاور
الصحيح لعقدة القصة على استبعاد المصادفات والمعسزات (. )1
ان الواقعية عنيت بالبنية المسرحية ذات التسلسال المنطقاي العقالناي فيماا اعتمادت الطبيعاة الساببية فاي فهمهاا
للبنية  ,وكان من أهم كتاب الدراما الواقعية هو النرويسي ( هنريك ابسان ) (  ) 1905 – 1828ومان أهام أعمالا
المسااارحية  ( :أعمااادة المستماااع ) وهاااي المسااارحية األولاااى  ( ,عصااابة الشاااباب ) (  ) 1859و ( بيااات الدمياااة )
(  ) 1859و ( االشااباح ) (  ) 1881و ( عاادو الشااعب ) (  ) 1882و ( الساايدة ماان البحاار ) (  ) 1888وأخياارا
مسرحية ( هيدا كابلر ) (  * ) 1890واتصفت أعمال ابسن المسرحية ؛ ببنيتها المًغواة المقتصادة التاي تكشاف
( )1رشدي  ,رشاد  .نظرية الدراما من أرسطو الى اعن  ,ا , 2دار العودة  ,بيروت  , 1956 ,ل . 58
( )2تيغيم  ,فيليب فان  .المذاهب األدبية الكبرى في فرنسا  ,ا , 3تر  :فريد انطويتوس  ,منشورات عويدات  ,بيروت ,
 , 1983ل . 56
( )1ينظر  :النسون  ,جوستاو  .تاريل األدب الفرنسي  ,ج , 1تر  :دمحم دمحم القصال  ,المؤسسة العربية الحديثة ( د.ت ) ,
ل  . 281درويش  ,علي  .دراسات في األدب الفرنسي  ,الهيئة المصرية العامة
للكتاب  ,القاهرة  . 1953 ,الحلوي  ,حسب  .األدب الفرنسي في عصره الذهبي  ,ج2
 ,ا , 2الهيئة المصرية العامة للكتاب  ,القاهرة  , 1965 ,ل . 240
( )2ميليت  ,بنتلي  .فن المسرحية  ,تر  :دقي خطاب  ,دار الثقافة  ,بيروت  , 1955 ,ل . 330
( )1التكريتي  ,جميل نصيف  .المذاهب األدبية  ,دار الشؤون الثقافية  ,بغداد  , 1990 ,ل . 283 – 282
* األعمال المسرحية التي جاءت بعد هذا التاريل هي  ( :سيد البنائين ) (  ( ) 1892أيولف الصغير ) (  ( ) 1894جون
كابريلي بوركمن ) (  ) 1895وأخيرا  ( :عندما نبعث نحن الموتى ) (  ) 1895وكانت هذه األعمال هي البداية األولى
لنشوء المسرح الرمزي .
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ونتائج أفعالها السابقة بما يسمى – هذا النوع من األعمال المسرحية – باالعر

او

عن شصصيات الحدآ الرئي
التحليل االسترجاعي ** .
الذي يرسم الشصصيات بالحوار الشعري  ,ويكشف عن تصارفاتها ونوازعهاا برماوز واساتعارات درامياة موحياة
تتسلى فيها الحاالت النفسية  ,تكشف فيها عن أعماق الشصصيات التي تقاود الفعال  ,وقاد ألغاى ( ابسان ) العباارات
السانبية والمناجاة الذاتياة ليتاوج العمال بالنتيساة المنطقياة المعقولاة للصاراع المعبار عان األفكاار ؛ اتصافت دراماا
ابسن بـ (( تصارع المواقف النابعة مان األفكاار التاي تاؤمن بهاا الشصصايات )) ( . )2فهاو يلتازم فاي تحدياد مفهاوم
الزمان والمكان فاال تساتغرق أحاداآ مسارحيات أكثار مان ياوم إو ياومين  ,والمكاان لاي غيار البيات إو غرفاة إو
حديقة .
 -3الثابت الدرامي في نظرية أرسطو -:
إن األدب فة أساسية او مسموعاة افات تعكساها أناواع معيناة مان الكتاباة  ,فتعاددت اعراء فاي ماهياة
األدب  ,وظهر واضحا سؤال يتردد كثيرا عند بع الدارسين والمفكرين  :ماا هاو األدب ؟ ففاي البادايات األولاى
اانف ( أرسااطو ) األدب الااى ثالثااة أجناااس وو ااف أهاام (( األساا التااي تقااوم عليهااا نظريااة فنااون األدب ,
والفوا ل التي تقوم بين كل فن وآخر على أساس خصائص من ناحية المًمون ,ومن ناحية الشكل على الساواء
 ,وكان أرسطو يالحظ في عصره وفي ضوء األدب اليونااني القاديم ؛ إن فناون األدب ينفصال بعًاها عان بعا
إنفصاال تاما  ,حتى لنراه يحول هذه المالحظة إلى قاعدة عامة )) ( . )1وقد شغل تصنيف أرسطو دراساة البااحثين
والمفكرين للوقاوو علاى القاوانين األساساية لصصاائص األدب بتقسايمات عاماة و ( التراجياديا ) * بشاكل خاال .
وكان لهذه التنظيرات أثرها الكبير في قوانين األدب وفي من سار على نهس  ,فلم يغيروا شيئا من هذه القواعد اال
ما تميل عليهم ظروو عصرهم المتغيرة  .ولما كانت القواعد التي وضعها أرسطو محط اهتمام الدارساين والنقااد
الدراميين .
فقد دعوا إلى (( اإلهتمام بقواعد الصنعة  ,والتعلم عند أساتذة هذا الفان ؛ االغريقاي والرومااني  ,وأن ينساسوا
علااى منااوالهم  ,وأن يدرسااوا أعمااالهم التااي بلغاات أقصاى درجااات الكمااال فااي رأيهاام  ,وإن يسااتنتسوا منهااا بع ا
المبادىء )) (. )2
واستمر النقااد والمنظارون الاذين جااؤوا بعاد أرساطو ليساتندون إلاى مفاهيما وتفصايالت  ,اذ بقيات الادراما باذات
المفهوم والتعريف والعنا ر  ,فالدراما ؛ (( حدآ ( فعل ) يقوم علاى الصاراع الاذي ياؤدي إلاى نتيساة  ,بواساطة
أناس ويتم تقديم ألخرين لتحقي غار معاين )) ( )1ولام يغيار ( هاوارس ) (  8 – 56ق .م ) هاذا التعرياف فاي
** وقد اختلف بع الكتاب في تسمية هذا المصطلح  .ينظر  :سرحان  ,سمير  .المسرح والتراآ  ,دار الشؤون الثقافية ,
بغداد  , 1989 ,ل  , 86مقدمة ابسن  .عبد الحافظ عبد هللا  ,مصدر ساب  ,ل  , 15البشالوي  ,عبد الحليم  .مقدمة
( بيت الدمية ) هنريك ابسن  ,تر  :كامل يوسف  ,دار مصر للطباعة ( د.ت ) القاهرة  ,ل . 12
( )2ابسن  ,هنريك  .مقدمة ( األشباح )  ,تر  :عبد الحافظ عبد هللا  ,وزارة االعالم  ,الكويت  , 1985 ,ل . 15
( )1مندور  ,دمحم  .األدب وفنون  ,مطبوعات معهد الدراسات العربية  ,القاهرة  ( ,د .ت )  ,ل . 23
* التراجيديا (  : ) Tragedieنوع من أنواع الدراما  ,جاءت في األ ل من لفظتين األولى (  ) Tragosبمعنى الماعز ,
والثانية (  ) Oidesتعني أغنية  ,ومن هاتين اللفظتين أي ( األغنية العنزية ) اشت أ ل
كلمة ( تراجيديا )  .ويرى أرسطو انها نشأت عن السوقة لدثرامبية  ,التي هي عبارة عن
أناشيد جماعية او راقصات غنائية تقوم تكريما إلل ( ديونيزوس ) ( ال الصمر ) ويعد
اريون (  ) Arionالكورنثي (  526ق.م ) أول من نس هذه األناشيد  ,ونظم افراد السوقة
 ,حتى تطورت الى ورة فنية جديدة من خالل ايساد رئي للسوقة يقوم بمحاورة أفراد
السوقة  ,فبرز العنصر الحواري  ,حتى جاء ثسبي (  ) Thespisالذي أوجد الممثل األول
الى جانب السوقة وابتدع األقنعة  ,ثم تطورت على يد اسصيلوس الذي يعد المسرحي األول
في االغري  .ينظر  :علي عبد الواحد  .األدب اليوناني القديم  ,دار نهًة مصر للطباعة
والنشر  ,القاهرة  ,ل  . 130والسالموني  ,دمحم محمود  .التراجيديا االغريقية القديمة ,
نشأتها وتطورها ورسالتها  ,مسلة المسرح المصرية  ,ع , 1985 , 1ل . 22
( )2التكريتي  ,جميل نصيف  .المذاهب األدبية  ,ا , 1دار الشؤون الثقافية  ,بغداد  , 1990 ,ل . 21
( )1راجع تعريف أرسطو للدراما  ,فن الشعر  ,تر  :ابراهيم حمادة  ,مكتبة األنسلو  ,القاهرة  ,ل . 16
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كتاب ( فن الشعر ) وحتى في نصائح المهمة ( رسالة إلى آل بيزو ) كانات عباارة عان نصاائح فاي كتاباة الادراما
التي يمكن عدها شبيهة بأفكار سلف أرسطو ( . )2وإلى عصرنا هذا ال يزال التنظيار األرساطي فاي الادراما مادخال
مفروضا على الباحث المحدآ الذي يعالج مسائل التراجيديا أو ينتقل باين خصاائص األجنااس األدبياة مان ملحمياة
أو غنائية  .وأشاار إلاى إن التراجياديا والملحماة كالهماا محاكااة ألفعاال جاادة ومصااغة فاي شاعر ر اين  ,إال إن
الملحمية تعتمد في حبكتها علاى السارد والرواياة وغيار محاددة بازمن معاين عكا شاعراء التراجياديا الاذين كاانوا
يهدفون الى تقديم الفعل المسرحي كما يقاع خاالل أرباع وعشارين سااعة  ,ثام ان الدرامياة تتمياز علاى الملحمياة باـ
( المرئيات المسرحية ) فًال عن إنها تتسسد على خشبة المسرح أماام المشااهدين ( )3وتساهم فاي تسسايد الحركاة
المسرحية وتؤثر في المتلقي  ,ألن أهمية المسرحية تبرز من خالل العر المسرحي أكثار مماا يبارز فاي الانص
سااواء أكااان ملحميااا أم دراميااا  .ولكاان المرئيااات المساارحية تعااد أقاال األجاازاء الدراميااة أهميااة فااي عمليااة البناااء
التراجيدي  .وحدد أرسطو أجزاء التراجيديا هي  (( :الحبكة  ,الشصصاية  ,اللغاة  ,الفكار  ,المرئياات المسارحية ,
الغناء )) (. )4
واعتبر الحبكة أهمها علاى اإلااالق فهاي ( ترتياب األحاداآ ) وهاي الساوهر األول فاي التراجياديا  ,بال لهاا
منزلة الروح بالنسبة للسسم الحي ( . )6وعرو التراجيديا بأنها  (( :محاكااة لفعال  ,جااد  ,تاام فاي ذاتا  ,لا ااول
معين في لغة ممتعة ؛ ألنها مشفوعة بكل نوع من أنواع التزيين الفني  ... ,وتتم هذه المحاكاة في شكل درامي  ,ال
في شكل سردي  ,وبأحداآ تثير الشفقة والصوو  ,وبذلك يحدآ التطهير من مثل هذين االنفعالين )) (. )1
وياارى أرسااطو  (( :أن معظاام الشااعراء الاادراميين اسااتصدموا هااذه األج ازاء البنائيااة  ,ألن ا ماان الطبيعااي إن كاال
مسرحية تحتوي على عنا ر للمشاهدة  ,كما تتًمن شصصاية وحبكاة و لغاة وغنااء وفكار )) ( . )2وتغيار السازء
إذا ما حصل في نوع العنصر وعالقات إنما هاو سامة ازاحياة مبدعاة تنتسهاا الحاجاة إلاى التركياب أو اإلضاافة إو
الحاذو فااي خصاائص التكااوين الفنااي  ,وال خاروج عاان الوحادة التكوينيااة والمعماريااة  .فاإلنتقاال بأسا المدرسااة
الكالسيكية والكالسيكية السديدة إلى الرومانسية هو تحول في أجزاء التراجيديا ومدى ازاحي مبادع فاي خصاائص
كل مدرسة من ناحية التركيب المعمااري حاذفا واضاافة وتحاوال فاي ذات العنصار الناوعي كبنياة تركيبياة للفعال ,
ومدى هذا التغير هو التغير الواسع  ,الذي حصل بين الكالسايكية والرومانساية فاي البعاد الناوعي لبنااء الشصصاية
وابيعة الصراع  ,واالستصدام اللغوي الذي غادر عظامية اللغة وتفتقت دالالت المعنى في حوار يسارح فاي عاالم
الصيال حيث تغلبت العاافة على العقال  ,وراح الفعال المسارحي تشاكل األهاواء وتسايطر عليا األمزجاة  ,فًاال
عن ظهور اشترااات الذائقة االجتماعية الفنية بيد أن ( هوراس ) أكد على مبدأ اللياقة في العمال الفناي مان خاالل
التزام المؤلف بأن ال يعر على خشبة المسرح (( ما هو خلي بأن يساري وراء الكاوالي  ,وأن ال يحساب عان
النظارة أمورا شتى هي من اختصال الممثل  ,وهو يرى إن مناظر العناف ينبغاي أن تقادم عان اريا رساول ال
أن تدس على مرأى المشاهد حر ا على الاذوق العاام ويساوق فاي هاذا المساال عادم جاواز اظهاار ( مياديا ) ماثال
وهي تقوم بذبح بنيها أمام النظارة )) (. )3
هنا مسارا ن يحددان هذا التغير في خصائص عنا ر النص المسرحي األول هاو العنا ار الثابتاة التركيبياة
للعمل الفني  ,أي القوانين األرسطية الثابتة في بناء الدراما والعنا ر البنائية المحددة التاي تكشاف عان الشصصاية
والحبكة واللغة والفكار  ,إذ إ ن عنا ار السان الادرامي هاي تقنياة هاذه المفاردات مان حياث الساو العاام  ,وبنائياة
العنا ر من حيث الفعل  ,وال يمكن أن تبنى التراجيديا دون أن تبنى هاذه العنا ار الساتة – كماا يقاول أرساطو –
وهي نفسها العنا ر المتغيرة في خط سير الفعل  ,إذ إن الشصصية ثابتة بكل عمال مسارحي دراماي  ,ولًارورة
( )2ينظر  :المراغي  ,فؤاد  .المدخل الى تاريل اعداب األوربية  ,مديرية الكتب والمطبوعة  ,حلب , 1995 ,
ل . 81
( )3ينظر  :أرسطو  ,فن الشعر  ,مصدر ساب  ,ل . 30 – 28
( )4المصدر نفس  ,ل . 95
( )6المصدر نفس  ,ل . 98
( )1أرسطو  :المصدر الساب  ,ل . 96
( )2المصدر نفس  ,ل . 96
( )3هوراس  ,فن الشعر  ,مصدر ساب  ,ل . 122
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وجود الشصصية على المسرح ؛ ألنها عنصر من عنا ار بنااء الادراما ؛ وضاعها أرساطو بعاد الحبكاة ألهميتهاا ,
وقد حدد خصائصها الدرامية  ,بأن تكون خيرة ومناسبة مع نوعهاا و ادقها فاي مماثلاة األ ال وتاوافر اإلنساسام
المنطقي فيها  .وتعبر هذه الشصصيات عن أفكارها بكلمات جوهرهاا هاو نفسا فاي كال مان الشاعر والنثار ( )1وأي
لغة تلك التي يمكن أن تعبر بها هذه الشصصيات ؟ (( اللغة التي بها وزن وايقاع وغناء )) (. )2
الثابات الادرامي ومتغياره  :تعادد البناى العميقاة للانص بتعادد القاراءات  ,وتعادد الثابات وتعادد المتغيار بتعاادد
القراءات أيًا  .فرب ثابت في ثقافة شصص أو في مرحلاة ماا هاو متغيار فاي ثقافاة شاصص آخار  ,أو فاي مرحلاة
الحقة .
ان اختالو الثابت والمتغير فيما نرمي الي في الدراما  ,هو لي رأي الثابات والمتحاول لاـ ( اودوناي ) فاي
استعمال األلفاظ وتركيب السمل وشطط النحو المترامي في بيان اللغة والبديع في تفسير األحادياث واعياات  ,انماا
هو الوقوو على جماليات خصائص التركيب الفني لبنى النص الدرامية  ,التركيبياة والمعمارياة للانص المسارحي
خاارج حاادود اللغاة  ,وذلاك التركياب الااذي ال يمكان للاادراما إذا امتلكات خصااائص نظرياة المسارح إال أن تتصااف
بالدراميااة  ,وتشااصيص الثاباات والمتغياار هااو مااديات ازاحتهااا اإلبداعيااة  ,فالثاباات هااو  :عنا اار وقااوانين نظريااة
المسرح  ,والمتغير هو  :االنحراو في بناء العنا ر الدرامية وقوانينها .
 -4المسرح الملحمي ( -: ) Epic Theatre
إن برشت أو المسرح الملحمي لم يغادر المسرح األرسطي  ,انماا قارأ عنا اره قاراءة
الماركسااي الساادلي المسااتوعب للنقااد االجتماااعي ماان خااالل التفسااير العلمااي للتاااريل  ,بهاادو التغيياار  .فالمساارح
الملحمي جعل التغيير بادال مان التطهيار  ,وجعال ادمة المتلقاي بادال مان خوفا وشافقت  ,والصادمة حا الة مان
اإليقاظ الفاعل برفع األحاسي إلى درجة اإلدرا العقلي ؛ أي في هذا المسرح من الًروري أن ال توهم المتلقي
في أن يتصور الواقع الفعلي من خالل العر  ,ألن المسرح الملحمي هو أن تستوعب المسرحية بو افها تعليقاا
على الحياة ونقدا ألي موقف بهدو التغيير .
والمسرحية حكم على هذه السزئية المعروضة من خالل وجهة نظار نقدياة  ,تادلل وتبارهن وتنااقش األساباب
والنتائج في غلبة واضحة للعقل على العاافة بوسائل أسماها برشت باـ ( التغرياب ) * وغلباة العقال علاى العاافاة
هو ثابت أرسطي في نظرية الدراما األرسطية  ,إال انها في المسارح الملحماي غيارت وساائلها للو اول الاى هاذا
الهدو واسمت بـ ( التغريب ) من خالل استصدام االغاني  ,واألفالم  ,والتعليا ساواء أكاان ذلاك التعليا فاي أثنااء
تمثيل الشصصية دورها أم في الصروج من تلب الشصصية والتعلي على ما حدآ  .وكاذلك بالصاور  ,واليافطاات
 ,وكلما يمكن استصد ام في تحرير وعي المتلقي  ,وتحفيزه لالستيعاب وكسار رتاباة التلقاي الهاادل والماوحي باأن
األشياء تاماة متزناة كاملاة الحًاور  .فًاال عان اإلساتعانة بماا أساماه برشات باـ ( مسارحة ) الفعال  ,وذلاك عبار
السماح للمتلقي برؤية التقنيات المسرحية ؛ مثل الكشاف عان أمكناة اإلضااءة  ,وترتياب قطاع المنظار المسارحي ,
وتوزيااع الموساايقيين أو بقيااة االكسسااوارات علااى خشاابة المساارح  ,أو تغيياار قطااع الااديكور  ,بمااا يكساار االيهااام ,
وتحفيز المتلقي على أن ال ينسى نفس  .من خالل كل هذا  ,ومن خاالل تقنياة أداء الممثال  ,إذ يمكنا التحادآ عان
مشاهد قام بتمثيلها عند عار مشااهد أخارى  ,بماا يسااعد فاي كسار اإليهاام  ,ألن التغرياب ال يعناي أن يتعاااف
المتلقي مع الشصصيات أو مع الفعال المسارحي  ,انماا يساتسيب المتلقاي اساتسابة نقدياة يكاون فيهاا اإلدرا العقلاي
نتيسة ابيعية للتغير من توالي الصدمات واليقين المعرفي لعملية التغريب .
( )1أرسطو  ,مصدر ساب  ,ل . 99
( )2المصدر نفس  ,ل . 96
* التغريب (  : ) Verfremdungاقتب برشت هذا المصطلح من الشكالني الروسي ( شكلوفسكمو ) ( ) Shulovshy
وعرف قائال  (( :ان تغريب حادثة او شصصية يعني ببسااة تصليص تلك الحادثة او
الشصصية من كل شيء ظاهر فيها أو معروو او بديهي وايقاظ الدهشة بدال عنها )) .
ينظر  :اوين  ,فريدريك  .برثولدبرشت  ,ا , 1تر  :ابراهيم العري  ,دار ابن
خلدون  ,بيروت  , 1981 /ل . 151
والتغريب ترجم الدارسون العرب بـ ( التغريب ) و ( األغراب ) و ( االبعاد ) ينظر  :حمادة  ,ابراهيم  .آفاق المسرح
العالمي  ,المركز العربي للبحث والنشر  ,القاهرة  , 1981 ,ل . 60
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وهااذا مااا يتطلااب قاراءات مصتلفااة للعنا اار الثابتااة للاادراما  ,فعلااى ساابيل المثااال ,مااا عااادت اللغااة ثانويااة فااي
المسرح الملحمي  ,فهي لم تقتصر فقط االشارة إلى الفعل كما في المسرح األرسطي  ,أو تلك اللغة العظامياة التاي
تتحدآ عن عظامية الملو واألمراء واألباارة كما في المسرح اليوناني  ,إنماا هاي تعليا عقلاي تحادها األساباب
والنتااائج فااي تفسااير وتفكيااك األحااداآ والمواقااف  ,وهااي ثانيااة لغااة توا اال فنااي جدليااة األساالوب  ,ال تلتاازم بلااون
الحوار انما هي مدخالت غير مصطنعة خالية من الحشو  ,تتركب بدرجة عالية من التصور الذهني المدر عقليا
لااذا تشااكل اللغااة فااي المساارح الملحم اي  ,أهميااة خا ااة  ,بو اافها أباارز عنا اار المساارح الملحمااي ؛ فالمساارح
الكالسيكي اليوناني – األرساطي – أبارز عنا اره الحبكاة  ,والمسارح االيلزابيثاي ومسارح الكالسايكية السديادة ,
أبرز عنا ره الشصصاية  ,فممثال المسارح الملحماي يساتعمل اللغاة العقلياة التاي تعلا علاى الادور أو المشاهد فاي
الوقت نفس الذي يقوم في الممثل بتقديم هذا الدور للمتلقي  ,ذلك إن ممثل برشات يساتوعب دوره مان وجهاة نظار
الشصص الثالث  ,بهذه الوسيلة يراقب الممثل الشصصية التي يقدمها و (( لم يسعل الناس أ غر مما هم عليا فعاال
 ,كما لم يًاصم شصصايات المسارحية وإنماا وضاعها علاى مبعادة مان الممثال )) ( )1اذ يقاوم بنقادها بصطااب هدفا
التغيير .
ومما تقدم ؛ وضاع البااحثون جادوال للفاروق التنظيرياة للثابات الادرامي األرساطي والثابات الادرامي الملحماي
(: )2
الثابت الدرامي في المسرح األرسطي
يسري الحدآ
يوج المتفرج بما يسري على خشبة المسرح
يستهلك فاعلية المتلقي
يستثير مشاعره
المتفرج في داخل الفعل
إيحاء
يحافظ على اإلحساس
المتفرج يقف في ميم االحداآ ويعانيها
اإلنسان معروو مقدما
اإلنسان ال يقبل التغيير
كل مشهد مرتبط بمشهد آخر
نمو
تتطور األحداآ بصط مستقيم
حتمية التطور
يعالج السلو اإلنساني بو ف نقطة ثابتة
الفكر يحدد الوجود
شعور
()1

()2

المتغير الدرامي في المسرح الملحمي البرشتي
يروي الحدآ
يسعل المتفرج مراقبا
يوقظ فاعلية المتلقي
يدفع المتفرج باتصاذ قرار
المتفرج في مواجهة الفعل
حسة عقالنية
يرفع اإلحساس الى درجة اإلدرا
يقف المتفرج خارج األحداآ  ,ويدرسها
اإلنسان موضوع بحث
اإلنسان يقبل التغيير ويغير
التوتر متعل بمسرى األحداآ
كل مشهد قائم بذات
تركيب
تسير األحداآ بصطوا منحنية
يعالج السلو اإلنساني بو ف عملية تحول
الوجود االجتماعي يحدد الفكر
عقل

بنتلي  ,اريك  .المسرح الحديث  ,ج , 1تر  :دمحم عزيز رفعت  ,مؤسسة ايف للطباعة والتصوير  ,بيروت , 1954 ,
ل . 413
ينظر  :بنتلي  ,اريك  .المصدر نفس  ,ل  . 353برشت  ,مقدمة مسرحية ( لالستثناء والقاعدة )  ,تر  :عبد الغفار
مكاوي  ,روايات الهالل  ,ع , 25القاهرة  , 1951 ,ل  . 32 – 31وجراي  ,رونالد ,
برخت  ,ترانسيم مسلي  ,الهيئة المصرية العامة للكتاب  ,القاهرة  , 1952 ,ل  86 – 84و
دمحم حياة شرارة  .الدراما التسريبية في مصر  1950 – 1950والتأثير الغربي عليها  ,دار
اعداب  ,ا , 1بيروت  , 1983 ,ل  , 58و اردش  ,سعد  .المصرج في المسرح المعا ر
 ,وزارة االعالم  ,الكويت  , 1959 ,ل . 318
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 -2المسرح التسجيلي -:
إن المسرح المصتلف كليا عن المسرح األرسطي من حيث عنا ار التكاوين هاو المسارح التساسيلي  .تلاك
التسربة التي تمصًت عن المسرح الملحمي ((إن رائد المسرح السياسي العمالي ( ارفان بساكاتور ) هاو ااحب
فكرة المسرح الملحمي التي استفاد منها برشت في ياغة مسرح )) (. )1
إن األس التي بنى عليها بيسكاتور مسرح هي أوال  (( :عدم اهتمام بكل ما هو دراماي تقليادي )) ( )1ذلاك
إن (( المسرح التسسيلي هو مسارح تقرياري فالساسالت والمحاضارات والرساائل والبياناات اإلحصاائية ونشارات
البور ات والتقارير السانوية للبناو والشاركات الصاناعية والبياناات الحكومياة الرسامية  ,والصطاب والمقاابالت
والتصريحات والريبورتاجات الصاحفية واالذاعياة  ,والصاور واألفاالم والشاواهد األخارى للعصار الحاضار هاي
التاي تكااون أساااس العاار  ..فهاو يعاار وجهااات النظاار المصتلفااة فاي تلقااي األحااداآ والتصااريحات  ,ويوضااح
األساباب والادوافع التااي تحركهاا ؛ فالمساارح التساسيلي مساارح متمياز ال يتعامال مااع شصصاية مساارحية فاي حاادود
مسال المسرح  ,بل يتعامل مع مسموعات ومساالت وقوى وميول  ,وأغلب موضاوعات ال يمكان أن تقاود إال إلاى
إدانة موقف معين )) (. )2
إذ إنا ال يعنااي بالشصصااية المساارحية بو اافها ثابت اا ماان ثواباات عنا اار المساارح  ,فااال شصصااية فرديااة وال
شصصيات ثابتة في أغلب المسرحيات التسسيلية فًال عن أن الشصصيات إن وجادت ال تحمال أساماء انماا أرقاماا
او رماوزا  ,وإن مواضايع سياسااية أو اجتماعياة ويتبنااى موقاف المراقاب  ,فهااو يعار وجهااات النظار المصتلفااة
ويوضح األسباب والدوافع التي تحركها  ,فالمواقف التاي ينطلا منهاا ليقتارح الحال أو يرفاع ناداء أو إثاارة قًاية
ذات سمة سياسية أو اجتماعية لذا تكون الشصصيات جماعية لي لها عالقة بالطابع الفاردي  ,أو الميال الصاال ,
منحازة تدين اإلستغالل والقهر  ,فهاو يساتعمل األغااني والتمثيال الصاامت  ,واألفاالم والاديكور المعبار والالفتاات
والموسيقى واأل قنعة والمؤثرات الصوتية والتعلي  ,ليعك وجهة نظر السمااهير العمالياة  ,بالًاد مان السالطات
أي كانت تلك السلطات التي تقف ضدهم  .وهو يتحر بكال هاذه العوامال خاارج نظرياة المسارح التقليدياة  ,وهاو
يذهب أبعد من هذا في أن يكون مكان عرض المعامل والمادارس والمالعاب والقاعاات العاماة والشاوارع  ,ولغاة
المساارحية أمااا أ ن تكااون باختصااار العنصاار الحااواري فااي المساارحية وجعاال الصااورة الرامااز او تقااااع الصااور
األساس في التأثير المسارحي  ,وأماا أن تكاون اللغاة خا اة غيار واقعياة تقادم بهاا األحاداآ والوقاائع المبالغاة فاي
واقعيتها .
(( أما المعالسة الشكلية للمادة التسسيلية فتتم عبار التنظايم الفناي لمقتطفاات مان األخباار فاي مقاااع دقيقاة التوقيات
وفي إاار إيقاعي معين ومدروس  ,وتعالج المادة الحقيقياة معالساة لغوياة مان خاالل اإلقتباساات  ,وياتم اعتارا
تسلسل التقرير عن اري استصدام وسائل اضااءة عاكساة  ,أو عبار توظياف المونولاوج والحلام واالرتسااع الفناي
للكشف عن سلو معين  ,أما البناء فيتم تفكيك بتكشيف المادة الصام على نحو غيار متارابط اإلظهاار العنياف عناد
تصادم القوى المصتلفة  ,وكلما كانت المادة أكثر قسوة ازدادت ضرورة الحاجة الى نظرة شمولية ومركباة )) (. )1
ان البنية الدرامية بنية جدلية متحفظة بسببيتها والحدآ تراكمي ببنية عمودية متصااعدة  ,ال يحفال باالبنى التقليدياة
لنظرية المسرح .
 -2مسرح العبث والالمعقول ) Absurd ( -:
إن لهذا المسرح بنية هرمية تتماشى مع خصاائص مسارح أرساطو فاي مفرداتا التكوينياة  ,وتتغيار بنياة
المفردة في ذاتها  ,إذ لم تعد الشصصية مثال كمفردة من مفردات التكاوين  ,ذات البنااء النساقي المتعاارو عليا فاي
نظرية المسرح األرسطي إنما تفقد هذه المفردة – الشصصية – ترابطيتها مع عالقات البناء األخرى  ,بنية الحاوار
 ,بنية الحدآ  ,تنامي الفعل  ,ابيعة الموقف  ,أي تطور يغ البناء المسرحية تركيبا ومعمارا .
( )1عبد الحميد  ,سامي  .االتساهات السديدة في المسرح المعا ر  ,مسلة الطليعة األدبية  ,ع , 3وزارة الثقافة واالعالم
العراقية  ,بغداد  , 1959 ,ل . 10
( )1سرحان  ,سمير  .تسارب جديدة في الفن المسرحي  ,المركز العربي للثقافة والعلوم  ( ,د .ت )  ,ل . 89
( )2فاي  ,بيتر .انشودة انسوال ,تر :يسرى خمي  ,سلسلة المسرح العالمي  ,ع  ,14الكويت  ,1950 ,ل.24 – 19
( )1فاي  ,بيتر  .انشودة انسوال  ,مصدر ساب  ,ل . 25
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إن مسرح العبث اشت بناء مغايرا في تركيب عنا ر المسرح  ,وجعل وظيفة كل عنصر تنفرد فاي التعبيار
عن ذاتها كبنية  .إذ ال تعبر إلتزاما لنوعية البناء التقليدي وكيفيات  .فاللغة فقدت وظيفتها  ,والشصصاية تنحات عان
عالقاتها  ,والحبكة تحولت إلى تساؤالت تبحث عن إجاباة فاي حادقات الترقاب يصافها الالمعقاول فاي عادم تراتاب
األشياء وتزاحمها في سراب المعنى  .إن عدم اكتمال وظيفة اللغة في ايصال المعنى  ,هو السزء المهم من وظيفاة
لغة مسرح العبث والالمعقول  .ألن اللغة تصلت عن وظيفتها التقليدية في أن تكون أداة تفاهم  ,اذ تعطلات فيهاا كال
قواعد اللغة التطبيقياة  ,وكاذلك تعطال بعاد التعبيار الاذي أساماه أرساطو ( البياان ) تحولات المفاردات إلاى جعسعاة
لفظية وراانة ينع فيها السأم والقرو  ,تسهم في غمو دالالتها الوظيفية  ,لعدم ترابطهاا ولعادم قصادية قولهاا
 ,وال تزود المتلقي بالمعلومات  ,وال توضح ل حقيقة تهدو لهاا الشصصايات المتحااورة  ,فاان اساتعمال اللغاة فاي
مسرح العبث هو التأثير الكلي للسو العام والفكرة االساس التي تعمل الشصصيات تحت و ايتها .
إن مسرح العبث استعمل اللغة بشكل مصتلف عن اإلستعمال التقليدي  ,ذلك إن جعل اللغة تكشاف عان الفكار ,
ولكاان لااي بااالطرائ التقليديااة لصاايرورة اللغااة فااي تركيااب المفااردات والسماال  ,إنمااا ذهااب لتهشاايم نظااام اللغااة
القواعدية  ,وتحويلها إلى مفردات ال ترتقي إلاى مساتوى المعناى  ,لتسعال مان الغماو معاادال موضاوعيا لداللاة
المعنى  ,ليندرج هذا المستوى من االستعمال نحاو الئحاة الفكار عناد أرساطو  ,وانادراج الفكار عناد أرساطو هاو :
(( كل تأثير ينشأ عن استعمال اللغة )) ( . )1وإن كانت اللغة حوارات مقطوعة ال تصبر عن شيء  ,وال تاؤدي الاى
معنى  ,إال أن وظيفتها السديدة في هذا المسرح هي تأجيل الفعل وتنحيت عان المشااركة فاي تطاويره  .وال تشاتر
في توضيح األحداآ أو المساهمة في خلقها  ,من هنا تأتي أهمية وظيفة اللغة في مسرح العبث والالمعقول  ,وهي
مساهمة في تسسيد و ف أرسطو علياات الحادآ  ,إذ إن أرساطو و اف الحادآ قاائال  (( :أن الحادآ ينبغاي أن
يؤثر من تلقاء ذات دون شرح )) ( . )2بيد إن مسرح العبث والالمعقول ال يعطاي لعنا ار المسارح الو اف الاذي
حدده أرسطو لها  ,فاي ثوابات النظرياة الدرامياة مان ناحياة البنااء  .إال أنا يلتازم فاي اساتعمال العنا ار بقاراءات
مصتلفااة تشااكل ازاحااات التغيياار فااي بناااء مساارح العبااث  ,فاللغااة فقاادت أهميتهااا علااى مسااتوى التوا اال  ,وعماات
عنا ر البنااء واحااتهاا فكارة المسارحية  ,بو افها موقفاا ولاي حادثا  ,ألن البنااء الادرامي فاي الالمعقاول بنااء
شعري يأخذ شكال دائريا متكررا ال يتو ل إلى حل أو نهاية تكشاف عان محااور واضاحة اإلرادات للاتصلص مان
اإلغتراب في هذا الًياع المح .
بيد إن القراءة غير التقليدية للغة وفكر مسرح العبث جسدت شكل المسرحية العبثية  ,ذلك إن الشكل غير المنطقاي
والكيفي والصاضع لالرادات الفردية واألهاواء هاو الاذي يسساد الفكارة ؛ فًاال عان الحبكاة التاي عادها ( الاود ) :
(( شصصية تقوم بفعل )) (. )1
إن الحبكة تشد المتلقي بداللة الترقب  .لما كانت عنا ر العمل المسرحي العبثي تفتقد إلى التارابط باين مكوناتهاا ,
فقد تحولت الحبكة – تحصيل حا ل – لحالة من الترقاب لماا يسافر عنا الحادآ  .بشاد المتلقاي بمشاهدية متناغماة
بأنساق موسيقية داخلية منسابة في ثنايا جزئيات العر  .أو تأتي كومًاات شاعرية مترابطاة أو مفككاة ؛ لتكاون
معادال قيميا للحبكة من خالل اإلدرا الذهني للمسرحية  .لعدم وجود التسلسل المنطقي للحدآ .
لذا استطاع مسرح العبث والالمعقول أن يحافظ على نظرية أرسطو في أن تكون خصائص البناء ثابتة من
حيث العنا ر (( الشصصية  ,الحبكة  ,اللغاة  ,الفكارة )) لاي كماا قادمها أرساطو ببناءاتهاا التقليدياة  ,إنماا قادمت
بصصائص إزاحية متغيرة عما هو ثابت في شكل بنائها التقليدي  ,فالحبكة في مسرح الالمعقول حالة مان الترقاب
على مستوى البنية الصغرى لحوارات تبحث عن معنى  ,والبنية الكبرى التي أضااعت خياوا الحادآ باين أروقاة
الفكاارة العامااة المنشااغلة بتحقيا التاارابط الااداللي  ,فالحبكااة قادمت بداللااة اعتبااارات معنويااة ال تحاادها (( البدايااة ,
والوسط  ,والنهاية )) إنماا اعتباار معناوي لموقاف يفهام ذهنياا لاي لا بنااء  ,كماا الشصصايات فاي هاذا المسارح ؛
منفااردة ال تاارتبط بعالقااات البناااء الاادرامي  ,وال بتطااور أفعالهااا ولااي لهااا هاادو  .وقااد ال تساامى أو تكنااى  ,وماان
الشصصية والحبكة ترسم مالمح الموضوع الذي هاو لحظاة مان لحظاات الشاكل المعماد باابراز الفكارة  ,تلاك التاي
( )1أرسطو  .ابراهيم حمادة  ,مصدر ساب  ,ل . 155
( )2المصدر نفس  ,ل . 155
( )1حمادة  ,ابراهيم  .ابيعة الدراما  ,سلسلة كتابك  ,ع  , 25دار المعارو  ,القاهرة  , 1958 ,ل . 22

DOI: 10.33193/IJoHSS.9.14

243

تتصدر العوامل الدرامية في مسرح العباث والالمعقاول  ,بو اف الفكار يعاد العنصار األهام باين عنا ار الادراما
التي افترقت عن نظرية الدراما اعرسطية  ,بتغيير قراءة خصائص البناء .
 -2الدراما الغنائية ( المسرح الشعري ) ( ) Poetical Drama
اختلفااات التقالياااد الفنياااة فاااي تركياااب بنياااة الوساااائل التعبيرياااة  ,واألجنااااس األدبياااة وأنواعهاااا  .فتميااازت
خصو ية الشعر كسن أدبي ( الغنائية ) عن خصو ية ( الملحمة ) في جمياع السارديات  ,وتميازت كاذلك عان
السن الدرامي  ,واختلفت لغة وبناء إلعتماد الادراما علاى نظريتاي األدب والمسارح  ,وهاذا بالًارورة ال يمناع
من أن يتركب أحد األجناس من جزئيات أو أعمدة إرتكاز السن اعخر  ,كما هو واضح في تداخل السرديات فاي
الشعر أو الشعر في المسرح  .فماا هاو الثابات والمتغيار فاي لغاة الادراما  ,مان حياث الادرامي الصارو والادرامي
الغنائي والدرامي الملحمي .
بالرغم من أن خصو ية بناء وتركيب كل جن في خصو يت  ,إال إن اإلشارة إلاى هاذا التاداخل ال يعناي
هيمنة السن اعخر على جن التعبير  .فالملحمة مثال تشمل على سرد حدآ قد يتشكل في أجزاء منا علاى نسا
الحوار المسرحي  ,وفي المسرح كثير من السرد والو ف الذي هو سمة من سمات الملحمة  ,وفاي الشاعر أيًاا
يتداخل الشكل السردي والحواري .
وفي هذا السانب نتوقف عند األ ول الشعرية في المسرح العربي  ,تلك األ اول التاي الباد أن تكاون ابتنات
أساسياتها على ( مسرحة ) الشعر  ,أي النظر إلى آلية التركيب الحواري حسب التيارات الحديثة في ماهية الشكل
األدبي والفني  ,وألن ( الدراما ) المسارح أداة تعبيرياة بو افها ( فان وافاد ) علاى األدب العرباي  ,لام يساتطع أن
يفرز هويت العربية  ,حسب رأي الناقد السليل الدكتور ( جميل نصيف التكريتاي ) واالساتاذ ( دمحم غنيماي هاالل )
وذلك للعوامل العربية الذاتية والموضوعية وتأثير الواقع الثقافي في الحوار الدائر  ,في أن يكتب النص المسرحي
شعرا أو أن يكتب الشعر ممسرحا  .ولذا يمكن أن يكون من السائز أن ترتباك بنساب مان آراء ومفااهيم الكتاباة فاي
خصو يات المسرح اذا ما ارتبط المسرح بأداة تعبيرية أخارى  ,اضاطلع العارب باباداعها – كالشاعر – فاي زيا
وشكل وتركيب كنمط من أنماا التعبير السائد  .وإذا أردنا أن نميز في البنية اللغوية لألنواع المسارحية فيماا يمكان
أن نطل علي ( المسرح الشعري ) وجب أن نفرز السمات الشعرية  ,وما ا طلحنا علي في هذا المفهوم بو ف
الشعر العربي شكال من أشكال النظم الموزون والمقفى في القصيدة العربية وذا تركيب مشحون باعتبارات الكلماة
والسملة كطاقة لفظية تعبيرية محبوكة تحر أحاسي المتلقي من خالل منظورها السمالي الحدسي والبالغي .
وقد راح ( باكثير ) في كتاب ( فن المسرحية من خالل تساربي الشصصية ) يحادد قيماة ( مسارحة ) الشاعري
في ( أن قيمة هذا الشعر تتلصص في إن النظم قد يمنح الكاتب قوة في التعبير ال يمنحها ل الكالم المنثاور المنسااب
بسهولة ويسر ) وهذا الكالم يشاكل نقطاة افتراقناا األولاى  .اذ يعتقاد " بااكثير " إن الانظم الشاعري بشاكل التقليادي
يعطي للحوار المسرحي قوة تعبير ال يمنح الكالم المنثور المنساب بسهولة ويسار إلاى الحاوار المسارحي  ,وهاذا
مصالف لطبيعة الحوار المسرحي  ,الذي ال يتقيد بالموازين واالشترااات التي تتقيد بها القصيدة المنظوماة  ,إذ إن
لغااة الحااوار المساارحي كااالم ال ينطب ا علي ا اشااترااات لغااة األدب ( الشااعر ) ألن الحااوار المساارحي بناااء بااين
نظريتي األدب والمسرح  ,وأي لغاة توا ال فناي ال ترتقاي اليهاا لغاة السان الملحماي – الرواياة – او الغناائي –
الشعر – من حياث الشامولية وانساياب المعناى بتوا ال فناي ساهل ممتناع  ,يصاعب علاى القصايدة  ,وشاكل الانظم
الشعري الذي يسسد الحوار – إذا ما اتصذ شاكل الانظم – أن يتصاف بماا للحاوار المسارحي الحار مان وضاوح فاي
المعنااى وسااهولة فااي األداء وتلقااي وإتقااان فنيااة التوا اال لًاارورات التعبياار الحاار فااي قاادرات الحااوار المساارحي
كتوا ل فني يفتر األف الواسع في استصدام الكلمات واأل وات كدالالت يصتلف نس بنائها عن قسرية الانظم
في التركيب الشعري المعتمد علاى جزالاة اللغاة وتراكيبهاا البالغياة ومحساناتها اللفظياة مان تشابي وكناياة ومسااز
وو ل وفصل وتكرار  ,إ ن الكثير من الشعراء وكتاب المسارح التزماوا الشاكل الشاعري فاي اياغة نصو اهم
المسارحية مثااال  :الفيتاوري فااي مساارحية ( ساوالرا ) و ااالح عباد الصاابور فااي مسارحية ( ليلااى والمسنااون ) و
( األميرة تنتظر ) ومسرحية الـ ( سندباد ) و ( مسنون ليلى ) لشاوقي  .ولنستشاهد هناا بمسارحية مسناون ليلاى فاي
قصيدة ( جبال التوبااد ) تلاك القصايدة السميلاة الصارجاة عان نسا الحادآ الادرامي فاي المسارحية  ,بال هاي تاأل
شعري عمي وقف عنده الشاعر ( شوقي ) خارج الكلمات ولي ل عالقة في الحدآ المسارحي إنماا هاي – جبال
التوباد – قصيدة وجد روحي خالص يعبر عن ذات الشاعر .
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أ ما مسرحيات ( دمحم الماغوا ) مثل مسرحية ( العصفور األحدب والمهارج ) التاي تعكا احبااا الشااعر و
حصاره النفسي واالجتماعي  ,ولم يعط ( الماغوا ) فيها متطلبات البناء المسرحي  ,اذ ابتعد عن اشاترااات بنااء
الفعاال  ,ومكونااات عنا اار البناااء األساسااية  .بحيااث أ اابحت هااذه المساارحية العصاافور األحاادب والمهاارج ماان
المسرحيات التي يطلع عليها لي إال  ,ألن عنا ارها شاكلت عائقاا تقنياا فاي اإلخاراج المسارحي  ,ولاوال الكفااءة
العاليااة فااي االخااراج والصباارة التقنيااة والفنيااة التااي اكتنزهااا المصاارج العراقااي الاادكتور ( قاساام مااؤن ) وقراءات ا
المصتلفة التي ابتدع رؤاها وشكل أسسها اإلبداعية على ضوء الصبرة  .لاوال هاذه اإلمكانياة مستمعاة لماا اساتطاعت
كلية الفنون السميلة أن تصرج هذا العمل الذي لم تكتمال أسا اخراجا  ,إذ اشاتركت الشصصايات المسارحية بلغاة
واحدة  ,ابتعادت عان بنااء الحادآ  ,ورهلات الحاوار ماداخالت الشااعر الذهنياة التاي أبعادت الحاوار عان تو ايل
المعنى وأ بحت المفردات فًائية سائبة تحل في سماء المصيلة وضبابها المعتم أي أوغلت حاوارات شصصايات
مسرحية العصفور بقصائد شعرية مفعمة بالحلم واالحباا المنعك من روح النكسة  ,باالرغم مان أن (المااغوا )
كتب هذه المسرحية باسلوب نثري خاال مان الاوزن والقافياة  ,أتاى بماا يسامى بقصايدة النثار  ,إال أن إرباكهاا كاان
واضحا في بنية العمل  ,وقد ترجاع هاذا اإلرباا فاي بنياة الحادآ إلاى دقاة التصصاص فاي الفناون التعبيرياة  ,وإن
كتاباة العماال المساارحي ال يكفااي أن تعباار عاان حواراتا بلغاة التصااااب غياار الماادروس الااذي يتساااوز اايغ البناااء
المسرحي األخرى  ,أو ترسم مشاهد مترهلة غادرتها ( الحبكة ) وأن يالزمهاا الارقص والغنااء المعبار عان الحلام
والصيال كمفردة من مفردات المسرح – حسب أرسطو – غير إن الحارا الثقاافي شاسع كباار المسارحيين العارب
على اغتراو مواضيعهم في شبا الشعر المبني علاى الاوزن ( دو  ,ري ) واشاترات الثاورة الثقافياة العربياة أن
تكون الكتابة للمسرح من شاعر حصيف فاي الاوزن وضاابط اليقااع المفاردة موسايقيا  ,اذ تشاتغل الموسايقى علاى
مسافات األوزان الشعرية  ,ويغطي الغناء مساحات الحوار المسرحي  ,وجوابا على هاذا  ,إن ( يوربيادس ) أخال
في لغة الشعر وسف البناء اعرساطي فاي لغاة ساهلة  ,اتصافت بحساها النقادي التهكماي حتاى إن ( أرساطو ) عااب
على المبدع الكبير ( يوربيدس ) استعانت بـ ( بايفون ) ابن ( سوفوكل ) في تعهده بموسيقى أعمال المسرحية .
ومنذ القرن الثالث عشر الميالدي حتاى بداياة القارن الصاام عشار  ,تام فاي غًاون ذلاك التصلاي عان اللغاة
الالتينية لصالح اللغات الشعبية األوربية  ,كما استبدل الحاوار االنشاادي باالكالم العاادي  ,وكاان ذلاك للمسارحيات
التي بدأت ترى النور خارج جدران الكنيسة .
وبعااد المًااي قاادما فااي تطااور الاادراما  ,تصاااخبت أقااالم النقاااد فااي اإلنقالبااة التااي أحاادثها ( هنريااك ابساان )
(  ) 1905 – 1828واإلستدراج الواقعي  ,ففي مسرحية ( أعمدة المستمع ) (  ) 1855و يغ الكتابة السديدة لماا
أال علي ( ا لمسرحية المشكلة ) لتسعل هذا التحول النثري افتراقا لغويا يعالج المشاكل الكبيرة والقًاايا المعقادة
دونما قيود في شكل أداة التو يل  ,وقد عم هذا المنهج الكتابي في مسرحية ( بيات الدمياة ) ( األشاباح ) ( عادو
الشعب ) ( البطة البرية ) وترجلت المسرحية عن شكل النظم التقليدي في المسرحية العالمية .
وهي دعوة إلى ضرورة تصلص الكتابة المسرحية من ضوابط النظم الشعرية التاي قاد تساف بفكارة المسارحية
وبنائها  ,أ و تقيد انطالقتها نتيسة لألحكام المشرواة لتركياب الشاعر كسان أدباي قاائم بذاتا  ,ويماارس ضاغوا
اإلستبدادية على تقنياات جان آخار  ,لا عنا ار تقنياة بنائياة مصتلفاة كلياا عان بنااء الشاعر  .فًاال عان إن اللغاة
الدراما المسرحية هي لغة توا لية ال تعني باشترااات السزالة والتركيب اللغوي اللفظي المبني على قواعد اللغة
الصاارو  ,ذلااك ان البناااء المساارحي يعتمااد علااى تقنيااات ال تشااترا اللغااة القواعديااة أكثاار ماان اشااترااها فااي بناااء
المرئيات – حسب آرسطو –  .فغاية الحاوار هاو بنااء الفعال علاى خشابة المسارح وال ياتم ذلاك إال مان خاالل بنااء
الشصصيات التي تبنى الحدآ المسرحي  ,بما تقوم ب من أفعال مرئية تكتفي فيهاا الشصصايات بالتعقياب علاى هاذه
األفعال بمفردات أو حروو أو أ وات بوهيمية تعك الحالة اإلنفعالية للحدآ أو الموضوع المراد ايصال .
وعلى هذا األسااس نقاف ماع ( لوركاا ) فاي إيسااد الصايغ الشاعرية التاي تساتطيع أن تأخاذ مكاناة فعلياة علاى
خشبة المسرح  ,فالبحث عن شاعرية الموقف  ,ذلك التوتر السمالي الذي يمأل البؤر التقنية فاي إرتكازاتهاا البنائياة
 ,إذ تشااكل المرئيااات منهااا والساامعيات تااداخال ( هارمونيااا ) يعاام فًاااء المساارح  .وتعباار الحبكااة والتقنيااات عاان
تساان خاالق تتعاضاد حدسايا علااى خشابة المسارح  ,الساتفزاز دهشاة المتلقااي وإثارتا  ,فقاد خلا ( ابياا ) اقسااا
شعريا يسسد المبادىء السمالية في الموسيقى والتشكيل الصوري بالًوء  ,فهو يعلان ( إن الشااعر الموسايقي هاو
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الااذي يرساام بالًااوء ) فالشاااعر حسااب اعتقاااده يقاادم الموضااوع للموساايقى بينمااا يقاادم الممثاال اإلعااداد المساارحي
للًوء .
وتتحول لغة المسرح الشعري إ لى لغة شيئين وهاذا ( فاي مان غاي ) حساب ماا يقاول المثال العرباي  ,فاي
نظرة المسارح الحديثة للشعر  ,فًال عن أغلب المسرحيين في العالم ( ارتو  ,كرتوفسكي  ,كرياك  ,مايرهولاد )
وغيرهم الكثير ونظرتهم للتطلعات المسرحية المسانودة بتنظيارات فكرياة وفلسافية تحادد قيماة الشاعر فاي التقنياات
المسرحية  ,والتي ال تأب – جميعها – لما يكتب الشاعر من نظم كالمية على أنساق القصاائد الموزوناة  ,إذ تحاول
الشعر المسرحي إلى هاج جمالي في بناء التقنيات المسرحية بعد أن أجمع المسرحيون على مغادرة النص .
 -2نتائج البحث -:
من خالل استقرائنا اإلاار النظري لموضوعة البحث تو لنا الى النتائج التالية -:
الثابت هو العنا ر المسرحية الظاهرة والعميقة في نظرية المسرح .
-1
العنا ر الدرامية الثابتة في كل نظرية المسرح هي (( الشصصية  ,الحبكة  ,الحوار  ,الفكار  ,المرئياات ,
-2
الغناء )) كما حددها أرسطو .
قواعد كل مدرسة فنية هي ثوابت تلك المدرسة .
-3
المتغير هو الوقوو على جماليات خصائص التركيب الفني لبنى النص الدرامية .
-4
المتغير هو اإلنحراو النوعي في بناء العنا ر الدرامية وقوانينها .
-6
الدرامية هي امتال الدراما خصائص نظرية المسرح .
-5
البنى الدرامية تنفصل تركيبا ومعمارا عن الملحمية والغنائية .
-5
اللغة الشعرية في المسرح هي هاج جمالي يساهم في بناء التقنيات المسرحية .
-8
الصصائص التركيبية والمعمارية للمسرح الشعري خارج حدود اللغة .
-9
 -10الثابت والمتغير هو من يفرز بين الدرامي الصرو والدرامي الغنائي والدرامي الملحمي .
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