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 ادلهخص:
تمثؿ مسرحية محاكمة رجؿ مجيوؿ لمدكتور عز الديف إسماعيؿ تجربػة رادػدة ػ عمػي صػعيد 

 ؛شػػػكال ومنػػػمونا  فػػػردات المسػػػرح البريلتػػػي) الممحمػػػي(فػػػي تجريػػػب م -العربػػػيالمسػػػرح 
لمعالجة قنايا المجتمع ، عف طريؽ تعرية الواقع وكشفو لممتم ي وحممو عمى التفكيػر فيػو 
ّـَ ت ـو الدراسة برصد المالمح التجريبية في ملتمؼ العناصر التػي يتكػوف  ومناقشتو، ومف َث

رجػػؿ مجيػػوؿ، بػػدًلا بػػالنص المػػوازي مػػرورا بػػالمتف الحكػػادي منيػػا الػػنص الػػدرامي لمحاكمػػة 
والشلصيات والحوار وايرشادات المسرحية وانتيػاًل بالفنػال الػدرامي، وقػد كشػفت الدراسػة 
عف تجريب المؤلؼ ت نيات المسرح الممحمي بتأثيره التغريبػي لمحصػوؿ عمػى صػيغة جديػدة 

انتزاع ردود أفعالو تجاه الواقع ومف ثػـ في المسرح العربي ب صد استفزاز المجتمع ومحاولة 
المشاركة في قناياه ، وكاف مف أىـ ىػذه الت نيػات : كسػر الجػدار الرابػع ، ت نيػة المشػاىد 

 المفككة ، فنال عف ت نية المسرح دالؿ ، وفراغ  الفنال الدرامي...
 .محاكمة رجؿ مجيوؿ –عز الديف إسماعيؿ  –المسرح  –التجريب  :حاديةفانكهًات ادل
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Abstract;  

Muhakamat Rajul Majhul (Trial of an Anonymous Man) play by 

Izzal-Din Ismail represents a pioneering experience in the 

experimental fiction among the Arab theatre in an attempt to use 

the vocabulary of Epic theatre (El-Barakhti Theater) in both form 

and content.  It is intended to address society issues, by exposing 

and revealing the reality to the recipient about which he/she 

would think and discuss. The study therefore tracks out the 

characteristics of experimental fiction in various elements that 

make up the dramatic text of the Trial of an Anonymous Man, 

starting with the parallel thresholds, the narrative plot, 

characters, dialogue and theatrical instructions, and ending with 

the dramatic space. The study reveals that the writer has used the 

Epic theatre techniques inspired with the western taboo to achieve 

a new style in the Arab theatre, so that it would trigger the 

society, attain its reactions toward the reality and then participate 

in its main issues.  The most important of these techniques are 

cracking down the fourth wall in the theater and the disjointed 

scenes technique, as well as the inner theater technique, and the 

loss of the dramatic space. 

Keywords : experimental fiction, Play, Muhakamat Rajul 

Majhul (Trial of an Anonymous Man), Izzal-Din Ismail.  
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نػرورة لكػؿ نشػاط  -بوصػفو تزايػدًا فػى صػيب اابتكػار وايبػداع –يعد التجريػب 

إنسػػانى، ذلػػؾ أف العالقػػة بػػيف التجريػػب وايبػػداع عالقػػة جدليػػة تمثػػؿ حركػػة الحيػػاة 
ووجودىا المتجدد. ولما كاف المسرح نشاطًا إنسانيًا ف د ارتبط بالتجريب منذ نشػأتو، 

 نشأ وىو يحمؿ فى جػوىره ىػدؼ التجريػب بػدلً  وا نغالى إذا قمنا أف المسرح منذ أف
مف اسلميوس الذى اكتشؼ ممثمو الثػانى، مػرورًا بسػوفوكميس الػذى اكتشػؼ ممثمػو 

 الثالث، ثـ تابع التجريب دوره فى كؿ مرحمة مف مراحؿ تطور المسرح. 
وقد شيد المسرح العالمى الحديث انت اات جوىريػة فػى ميػداف التجريػب، حيػث 

تثػوير وتنػوير المجتمػع وتحرينػو عمػى تغييػر ابونػاع السػاددة مػف ال اقتػرف بنزعػة
 لالؿ الثورة عمى المسرح ابرسطى وعمى قواعده الموروثة.

ف لػػـ يكػػف أوؿ مػػف أطم يػػا  –ويعػػد بريلػػت رادػػدًا ليػػذه النزعػػة  مػػف لػػالؿ  –وا 
نظرتو الثوريػة التػى اقػت صػدًا بعيػد ابثػر لػدى كتػاب المسػرح العربػى، لاصػة وقػد 

ؿ ػػػمػادئ تحػػػف مبػػػو مػػػا ازمػػػربى، ومػػػف العػػػتراكى فػى الوطػػػد ااشػػع المػػنت مػتزام
 فى جوىرىا ثورة عمى ابوناع الساددة فى المجتمع آنذاؾ. 

وقد كاف عز الديف إسماعيؿ مف المبدعيف الرواد الذيف سعوا إلى تمثؿ التجربػة 
يا المجتمػع عػف طريػؽ تعريػة المسرحية البريلتية، ومحاولة تطويعيػا لمعالجػة قنػا

الواقع وكشفو لممتم ى وحممو عمى التفكير فيو ومناقشتو؛ وىذا ما دفعنى إلى البحث 
عف المالمح التجريبية التى تمثميا المبدع فى تجربتو المسرحية مف لالؿ مسرحيتو 
الموسومة بػ "محاكمة رجؿ مجيػوؿ" التػى كتبيػا فػى فتػرة السػتينات أع ػاب النكسػة، 

 مؿ ىذه الفترة مف تحوات وت مبات سياسية. بما تح
وتعود أىمية ىذه الدراسة إلى كونيا تسمط النول عمى ايبداع المسرحى لواحػد 
مف أبرز الن اد الذيف كانت ليـ إسيامات كبيػرة فػى التنظيػر لمن ػد المسػرحى، بيػدؼ 
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"المالمح رصد محاواتو التجريبية فى ىذا المجاؿ ،ومف ثـ ف د جال البحث معنونػًا بػػ
 التجريبية فى مسرحية محاكمة رجؿ مجيوؿ لمدكتور عز الديف إسماعيؿ".

اقتنػػػت طبيعػػػة الدراسػػػة أف تعتمػػػد عمػػػى جممػػػة مػػػف المنػػػاى ، أوليػػػا: المػػػني  
ريب ػػػح التجػػػالمػلى لمػػػاريػػرض التػػػى العػة فػػػػو الدراسػتعانت بػػػػذى اسػلى الػػاريػػالت

بػو فػى رصػد الظػروؼ التاريليػة التػى أحاطػت  فى المسرح منذ نشأتو، كما استعانت
 بالنص وقت إبداعو. 

أمػػا ثػػانى المنػػاى  التػػى اسػػتعانت بيػػا الدراسػػة فيػػوالمني  البنيػػوى الػػذى ييػػتـ 
بتحميػػؿ بنيػػة الػػنص مػػف الػػدالؿ لكػػف فػػى نسػػلتو العربيػػة التػػى ا تسػػتبعد السػػياقات 

جوانػب إنػالة يمكػف  اللارجية تمامًا مف عممية التفسير؛ بػؿ تنظػر إلييػا عمػى أنيػا
(. ىذا فنػاًل عػف المػني  ٔااستعانة بيا لفض غموض أو الكشؼ عف فحوى رمز)

السػػيميادى الػػذى يػػتـ مػػف لاللػػو دراسػػة عناصػػر الػػنص الػػدرامى الملتمفػػة بوصػػفيا 
مجموعػة مػػف العالمػات الدالػػة التػى تحمػػؿ مؤشػرات رمزيػػة يمكػف مػػف لالليػا تحديػػد 

 عناصر. اببعاد الدالية لمفردات ىذه ال
ة والن ديػػة لممسػػرحية مونػػوع الدراسػػة، ػيػػػية التاريلػمػػػف ابىػـ مػػػػػػى الرغػمػػػوع

فإنيا لـ تألػذ ح يػا مػف الدراسػة بوصػفيا ظػاىرة مسػرحية فريػدة فػى زمانيػا، غنيػة 
لذا لـ تعثر الدراسة ليذه المسػرحية عمػى دراسػات سػاب ة  ؛بمالمح التجريب والحداثو

 سوى دراستيف: 
"المسػرح الشػعرى  :ة لمدكتور محمػد عبػد العزيػز المػوافى فػى كتابػودراس :األوىل

بعػػد شػػوقى" وىػػى دراسػػة قيمػػة لكنيػػا جػػالت م تنػػبة حيػػث اقتصػػرت عمػػى عناصػػر: 
البنػػػال والشػػػلوص والمغػػػة ميممػػػة مػػػا عػػػداىا مػػػف عناصػػػر، كػػػالحوار وايرشػػػادات 

                                           

ت ديـ حسف البنػا  –دسوقى أحمد إبراىيـ  –( ينظر مناى  الن د ابدبى المعاصر تنظيرًا وتطبي ًا ٔ)
 .ٚ٘ص - ٜٕٓٓ –الطبعة ابولى  –مكتبة اآلداب  –عز الديف 
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مسػػرحية، المسػػرحية والفنػػال، باينػػافة إلػػى البيدػػة العامػػة التػػى كتبػػت فييػػا ىػػذه ال
 فناًل عف وصفيا فى إطارىا المناسب مف التأثر بالمسرح العالمى. 

دراسة فى مجمة فصوؿ لمباحػث طػارؽ شػمبى بعنػواف "تجميػات الجػدلى  :انثاَية
والجمالى "قرالة فى مسرحية محاكمة رجػؿ مجيػوؿ"، وىػى دراسػة تبعػد فػى منيجيػا 

 جريبية فى النص الدرامى. وتناوليا عف ىذه الدراسة التى تعنى برصد المالمح الت
تنػػاوؿ الت ػػديـ  :وقػػد جػػالت الدراسػػة فػػى ت ػػديـ وتمييػػد وسػػتة مباحػػث ولاتمػػة

ير وف يػا، ػوؼ تسػػػة التى سػػطػاب ة واللػػات السػػيا، والدراسػة ومنيجػػة الدراسػيػمػػأى
 ثـ لتمت ببعض الصعوبات التى واجيتيا الدراسة.

جريػب وتاريلػو مػع ذكػر المسػوغات اشتمؿ التمييػد عمػى تعريػؼ بمصػطمح الت 
التى تجعمو مفتاحًا ل رالة الػنص الػدرامى محػؿ الدراسػة، مػع عػرض مػوجز لمظػروؼ 
التاريلية التى أحاطت بالنص وقت إنشادو، ثـ لصص المبحث ابوؿ لدراسة النص 
الموازى بش يو العنػواف والشػكؿ البنػادى وفػى المبحػث الثػاني عرنػت الدراسػة لممػتف 

يشػػتمؿ عميػػو مػػف ظػػواىر تجريبيػػة تتمثػػؿ فػػى ت نيػػات كسػػر المػػألوؼ  الحكػػادى بمػػا
 والمشاىد المفككة والمسرح دالؿ المسرح. 

لصيات بمػا تحمػؿ ػر الشػنصػة عػػت الدراسػػت صػث الثالث ف د اسػػا فى المبحػػأم
مف داات رمزية وما تنطوى عميو مف مالمح تجريبية، وفػى المبحػث الرابػع فصػمت 

و وظػواىره، ثػـ ُلػتـ بدراسػة جماليػات الحػوار ػػػوار ووظادفػػػف الحػػػديث عػػالدراسة الح
فى النص الدرامى. ومف لالؿ المبحث اللامس قامت الدراسة باست صال ايرشػادات 
المسرحية سوال ما كاف منيا سػرديًا لػارج الحػوار أو ايرشػادات الحواريػة التػى ت ػع 

 دالؿ الحوار. 
الدرامى الذى صاغو المؤلؼ مف لالؿ النص،  وتناوؿ المبحث السادس الفنال

 ثـ لتمت الدراسة بلاتمة تنمنت أىـ النتاد  التى توصمت إلييا الدراسة. 
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وا يسع الدراسة أف تنيػى ت ػديميا قبػؿ أف تػذكر بػأىـ الصػعوبات التػى واجيػت 
 الباحثة لالؿ رحمتيا البحثية، وىى: 

ة ال ػػرالة المسػػرحية حداثػػة عيػػد الباحثػػة بمالمسػػة ىػػذه التجربػػة ػ تجربػػ -
والمالمح التجريبية فييا ػ لاصة فى عدـ وجود تأسػيس معرفػى ليػذا الح ػؿ 

 ابدبى لدييا. 

أمػػا ثػػانى ىػػذه الصػػعوبات فيػػو تحديػػد المػػني  الػػذى تػػتـ مػػف لاللػػو قػػرالة  -
النص الدرامى حيث يصعب بؿ يستحيؿ توحيد المني  فى نول تمػؾ ال ػرالة 

 متعددة الجوانب. 

عوبات التػى واجيػت الباحثػة فػى ىػذه الدراسػة عمػى ايطػالؽ، ولعؿ أىـ الصػ -
صػػػعوبة الوصػػػوؿ إلػػػى الدالػػػة الرمزيػػػة التػػػى يحمميػػػا الرمػػػز أو مػػػا يسػػػمى 
)بال رالة العمي ة( لمنص الدرامى لاصة فى غياب تمؾ المعرفة التى يمتمكيا 

 مؤلؼ النص والتى ترتبط بتنوع معارفو وتعدد مصادر ث افتو. 

ذ أق ا فحسػبى وأليرًا: وا  دـ ىذه الدراسة أرجو أف أكوف قػد وف ػت فيمػا ىػدفت إليػو وا 
 أننى حاولت، واهلل مف ورال ال صد، وىو حسبى ونعـ الوكيؿ.
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 متهـيذ
ار ػػػداع واابتكػػػف ايبػػػوف عػػػوا يبحثػػػادامػػريب مػػارسوف التجػال يمػػزاؿ ابدبػػا ي

ب ػاف ابديػػػتكػػػػػى اسػػػػمتػداع، فػػػػار وايبػػػػبتكو ااػنػػػريب صػػػػؾ أف التجػـ، ذلػػػيػػػى أدبػػػػػف
 إلى المألوؼ المتواتر لرج مف دادرة ايبداع ودلؿ فى دادرة الت ميد وااتباع. 

وقد ارتبط الػنص المسػرحى شػأنو شػأف أى نػص أدبػى بالتجريػب، وا نغػالى إذا 
 (ٔ) "ا وتطػػورً  –نصػػًا وعرنػػًا  –قمنػػا إف التجريػػب "جػػزل ا يتجػػزأ مػػف حركػػة المسػػرح 

وقبػػؿ اللػػوض فػػى غمػػار ىػػذا المصػػطمح وتاريلػػو وممارسػػاتو فػػى الػػنص المسػػرحى 
 "محاكمة رجؿ مجيوؿ" يجدر بنا أف نعرؼ بو تعريفًا موجزًا. 

جال في معجـ العيف:"المجػرب: الػذي جػرب ابمػور وعرفيا،والمصػدر: التجريػب 
 . (ٕ)" والتجربة

 .(ٖ)جؿ مجّرب عرؼ ابموروفى ال اموس المحيط: جّربو تجربة: التبره، ور 
 وفي تاج العروس لنافع بف ل يط ابسدي؛

ـَ رأيَي التجريب  (ٗ)ول د يميؿ بَي الشباب إلى الصبا       حينا، فأحك
وجػػال فػػى لسػػاف العػػرب: ّجػػرب الرجػػؿ تجربػػًة التبػػره، والتجربػػة مػػف المصػػادر 

قػػد جّربتػػو المجموعػػة. ورجػػؿ مجػػرعب قػػد عػػرؼ ابمػػور وجربيػػا، وىػػو بػػالفتح مجػػرَّب 
                                           

مجمػد الرابػع ال -مجمة فصػوؿ –( التجريب المسرحى بيف التنظير والتفعيؿ. ىيثـ يحيي اللواجة ٔ)
 .ٜٓٔص -ـٜٜ٘ٔربيع  –العدد ابوؿ  –عشر 

براىيـ السامرادى ٕ) دار الرشيد لمنشر  –( معجـ العيف لملميؿ بف أحمد تح يؽ ميدى الملزومى وا 
 .ٖٔٔص – ٙجػ -ٕٜٛٔ –منشورات وزارة الث افة وايعالـ  –العراؽ  –

د  –بيػروت  –دار الجيػؿ  –دى مجد الديف محمػد بػف يع ػوب الفيػروز أبػا –( ال اموس المحيط ٖ)
 .ٚٗص-ٔجػػ –د ت  -ط.

 –تح يؽ مجموعػة مػف المػؤلفيف  –دار اليداية  –( تاج العروس مف جواىر ال اموس لمزبيدى ٗ)
 .ٜٚص -ٕٓجػ -د.ت –د. ط 
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فإف كسرت الرال جعمتو فاعاًل وفى التيذيب: المجػرَّب الػذى   . . . وػكمتػػور وأحػػابم
  (ٔ)قد ُجرعب فى ابمور وُعرؼ ما عنده.

وفي المعجـ الوسيط :")جربو( تجريبا وتجربة التبره مرة بعد ألرى، وي اؿ رجػؿ 
 (ٕ)وجربيا".مجرب جرب في ابمور وعرؼ ما عنده ورجؿ مجرب عرؼ ابمور 

وقد أنيؼ التجريب إلى المسرح فػي معجػـ المغػة العربيػة المعاصػرة، حيػث ورد 
مصػػػػطمح أطمػػػػؽ  ا تجريبيػػػػة،ػػػػػػريبية / درامػػػػػػة تجػػػػػػرحيػػ/مسريبي ػػػػػػرح تجػػػػػػو"مسػػفي

 (ٖ)حديثًاعمى المسرحيات التي تمجأ إلى التجريب في ابشكاؿ وابساليب".
ّرب" نالحظ أف التجريب و التجربة يتبمور فبالنظر فى المعنى المعجمى لمادة "ج

منػػػمونيما حػػػوؿ االتبػػػار وتح ػػػؽ المعرفػػػة المترتػػػب عميػػػو، ولػػػـ ي تػػػرف التجريػػػب 
 معجميًا بالمسرح إا في العصر الحديث. 

د اسػػتعممو الن ػاد قرينػًا لعبػداع واابتكػار والمغػػامرة ػى ف ػػالحػػػطػػأمػا معنػاه ااص
ؿ ػػػداع بنػو يتمثػػػريف ايبػػػريب قػػػؿ "التجػػػالح فنػػػور صػػػوؿ الدكتػػفى المجيوؿ، ي 

فيػػو جػػوىر  فػػى أنمػػاط التعبيػػر الفنػػى الملتمفػػة،فػػى ابتكػػار طرادػػؽ وأسػػاليب جديػػدة 
ا يتجػػاوز المػػألوؼ ويغػػامر فػػى قمػػب المسػػت بؿ ممػػا يتطمػػب ػو عندمػػػايبػػداع وح ي تػػ

 الشجاعة 

                                           

 -ٜٜٜٔ –الطبعة الثالثة  –بيروت  –دار إحيال التراث العربى  –ابف منظور  –( لساف العرب ٔ)
ٕ/ٕٕٜ. 

مكتبػػة  –تح يػؽ مجمػع المغػة العربيػة  –تػأليؼ إبػراىيـ مصػطفى وآلػػروف  –الوسػيط  ( المعجػـٕ)
 .ٗٔٔص – ٔجػ –ـ ٕٗٓٓ –الطبعة الرابعة  –الشروؽ الدولية 

 –أحمد عبد الحميد عمر بمسػاعدة فريػؽ عمػؿ، عػالـ الكتػب  –( معجـ المغة العربية المعاصرة ٖ)
 .ٖٚ٘ص -ٔجػ – ٕٛٓٓ –الطبعة ابولى 
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 .(ٔ)والمغامرة واستيداؼ المجيوؿ دوف التح ؽ مف النجاح"
ومنػموف التجريػػب ىنػػا يمكػػف تعميمػػو عمػػى ابدب بكافػػة أجناسػػو دوف التفرقػػة 
بػػيف جػػنس وآلػػر، ولػػيس أدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف تعريػػؼ عبػػد الكػػريـ برشػػيد لمتجريػػب 

قد تكوف ناجحة   . . . رةػػالمسرحى بأنو "فيض مف الممكنات وااحتماات، إنو مغام
أف المفيػػػـو ابكثػػػر شػػػمولية  ، بينمػػػا تػػػرى ىنػػػال عبػػػد الفتػػػاح(ٕ)"ووقػػػد تكػػػوف فاشػػػم

لمصطمح التجريب فى المسػرح "ىػو الجديػد الػذى نعرفػو باعتبػاره ابتكػارًا ل ػيـ جديػدة 
حػػػيا وتحميمػػػتيا وفحصػػػة لدراسػػأ نتيجػػػػتنش دة ػػػديػػوؿ جػػػمػالؿ حػػػيا وانت اديػا، بػؿ وا 

 .(ٖ)قد التبرت مف قبؿ بفنؿ التجريب"
ذا كػػاف التجريػػب فػػى معنػػاه اا  صػػطالحى يتأسػػس عمػػى مغػػامرة فػػى الممكنػػات وا 

بؽ إليػو؛ فػإف ىػذا يعوقػو ػديد الػذى لػـ يسػػػػدؼ تح يػؽ المبتكػر والجػػػوااحتماات بي
ذا تكػررت  عف أف يكػوف منيجػًا لػو قواعػد وأسػس يبنػى عمييػا، فالتجربػة ا تتكػرر وا 
و ف دت طابعيا التجريبى، حيث تصبح مطروقػة ومعبػدة ا ابتكػار فييػا، ومػف ثػـ فيػ

محاولة ييجاد أشكاؿ مسرحية تلتمؼ بنية ومنمومًا عف ابشػكاؿ السػاددة، وتبتعػد 
فػػى الوقػػت نفسػػو عػػف اللنػػوع لم واعػػد الصػػارمة التػػى تفرنػػيا المػػدارس والمػػذاىب 

 ابدبية الرسمية التى ستدوؿ حتمًا إلى نوع مف الركود والجمود. 

                                           

الطبعػة ابولػى  –ال ػاىرة  –دار أطمػس لمتوزيػع والنشػر  –جريب الروادى. صالح فنؿ ( لذة التٔ)
 .ٖص -د.ت –

عبػػد الكػػريـ  –( المسػػرح والتجريػػب والمػػأثور الشػػعبى بػػيف الفػػف والصػػناعة والعمػػـ واييػػديولوجيا ٕ)
 .ٙٔص -ـٜٜ٘ٔشتال   –العدد الرابع  –المجمد الثالث عشر  –مجمة فصوؿ  -برشيد 

مجمة فصوؿ  –ىنال عبد الفتاح  –النظرية والتطبيؽ  –التجريب فى المسرح المعاصر ( أصوؿ ٖ)
 .ٜٖص -ٜٜ٘ٔربيع  –العدد ابوؿ  –المجمد الرابع عشر  –فصوؿ 
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 تجريػب بػدلً قبيػؿ ال ومف ىنا يمكف أف نعد كؿ محاولة لمتجديد فػى المسػرح مػف
ف ػد كانػت الػدراما قبمػو تػدور  (ٔ)"بما قاـ بو إسلميوس عندما اكتشػؼ ممثمػو الثػانى"

ثـ أصبحت  (ٕ)بواسطة شلص ي ص ابحداث وجوقة تعمؽ بغناديا عمى تمؾ ابحداث
عمى يديو "حوارًا بػيف شلصػيف تعػرض بفنػمو ابحػداث، ويتلمػؿ ىػذا العػرض غنػال 

ثػـ مػا قػاـ بػو سػوفوكميس بعػد ذلػؾ مػف  ، (ٖ)مػؾ ابحػداث"الجوقة التػى تعمػؽ عمػى ت
ثـ استكممت المسرحية اليونانية تطورىػا فأصػبحت تتػألؼ  ، (ٗ)اكتشاؼ ممثمو الثالث

مف مدلؿ ثـ عدة فصوؿ وأغانى لمجوقة تتمو بعنػيا بعنػا حتػى تنتيػى المسػرحية 
فيمػا سػمى عمى نحو ما استنت  أرسػطو قواعػد وأصػوؿ ىػذا الفػف  (٘)بأغنية اللروج

 .(ٙ)ب انوف "الوحدات الثالث"
وفى عصر النينة ت يد أدبػال المػذىب الكالسػيكى ت يػدًا شػديدًا بابصػوؿ التػى 
أوردىا أرسطو، بػؿ وأنػافوا إلػى تمػؾ ابصػوؿ مػا جعميػـ ينتيػوف إلػى أف التراجيػديا 
الكالسيكية كانػت مسػرحية شػعرية جديػة تعػال  مونػوعًا تاريليػًا مسػتمدًا مػف حيػاة 

مموؾ والنبالل واببطاؿ لانعة بصوؿ فنيػة جامػدة كالوحػدات الػثالث ومبػدأ فصػؿ ال
 ابنواع، كما كانت تعال  مشكمة إنسانية عامة. 

ف كانػػت مسػػرحية شػػعرية لانػػعة لم واعػػد  أمػػا الكوميػػديا الكالسػػيكية فإنيػػا وا 
 .(ٚ)نفسيا ؛ فإنيا تعال  مونوعات معاصرة مستمدة مف حياة عامة الشعب

                                           

 .ٖٚص -ىنال عبد الفتاح  –(أصوؿ التجريب فى المسرح المعاصر ٔ)
 .ٙٚص – ٕٛٓٓ -ط الرابعة –ال اىرة  –نينة مصر  –محمد مندور  –( المسرح ٕ)
 ( السابؽ نفس الصفحة. ٖ)
 .ٖٚ( أصوؿ التجريب فى المسرح المعاصر صٗ)
 .ٙٚ( المسرح ص٘)
 .ٓٛ( السابؽ صٙ)
 .٘ٛ، ٗٛ( السابؽ صٚ)
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ست الكالسيكية مبدأ محاكاة ال دمال، لكنيا ليسػت محاكػاة مطم ػة، إنمػا ىكذا أر 
ىى محاكاة مشروطة بعدة شروط أىميا: "االتزاـ بمحاكاة ما يتفؽ وطبيعة العصػر، 
وبمغتنػػػا الحديثػػػة: إعػػػادة صػػػياغة المػػػادة الفنيػػػة بمػػػا يتػػػوالـ مػػػع رؤيػػػة الشػػػاعر 

 .(ٔ)وغاياتو"
 واعػػد الموروثػػة، إذ لػػـ يكػػف شػػاعرىـ فيػػذا الفعػػؿ مػػف قبػػؿ الكالسػػيكية كسػػر لم

 .(ٕ)ي دس ال ديـ بؿ كاف يسعى لتوظيفو بما يتناسب مع أىدافو وغاياتو
ومع مرور الزمف وظيور المذىب الرومانتيكى حاوؿ أصحابو أف يحرروا الفكػر 
اينسػػانى عامػػة مػػف سػػيطرة التػػراث ال ػػديـ ومحاكاتػػو، فتمػػردوا عمػػى ال واعػػد التػػى 

ورأوا فييا ت ييًدا لفنيـ ف اموا بتحرير المسرح مف تبعيتو لمتػراث ونعتيا الكالسيكية 
اليونػػانى والرومػػانى، كمػػا حػػرروه مػػف قيػػود الكالسػػيكية ك يػػد الوحػػدات الػػثالث ومبػػدأ 

 .(ٖ)فصؿ ابنواع وأكسبوه طابعًا غناديًا ولونًا محمياً 
ر ولـ يكف التمرد قاصرًا عمػى مجػاؿ الػنص الػدرامى فحسػب بػؿ امتػد إلػى عناصػ

العػػػػرض المسػػػػرحى فحػػػػاولوا البحػػػػث عػػػػف صػػػػيب جديػػػػدة لمتعبيػػػػر تتجػػػػاوز الت اليػػػػد 
الكالسػػيكية مػػف لػػالؿ الػػنص عمػػى عناصػػر العػػرض المسػػرحى مػػف ديكػػور وأزيػػال 
نالة وحركات الممثميف فجال عرض "ىرنانى" لفيكتور ىوجو فى ديكورات نػلمة  وا 

المسػػرح فجػػال  وأزيػػال وألػػواف متنوعػػة مػػع جمػػوع نػػلمة مػػف الممثمػػيف تػػتلـ لشػػبة
مو، لكنػو ػيوف قبػػػػاده الفرنسػيكى الذى اعتػػد الكالسػػف الت ميػػًا عػػدًا تمامػػرض جديػػالع
 س طابع العصر الذى عشؽ ابلواف وعنؼ التناد، فكاف أوؿػسو يعكػػػى الوقت نفػػف

                                           

العػػدد الرابػػع شػػتال  – ٖٔالمجمػػد  –مجمػػة فصػػوؿ  –جػػالؿ حػػافظ  –( مالحظػػات عػػف التجريػػب ٔ)
 .ٕٚص -ـٜٜ٘ٔ

 .ٕٚص –جالؿ حافظ  –( مالحظات عف التجريب ٕ)
 .ٖٜر المسرح محمد مندور ص( ينظٖ)
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 .(ٔ)عرض مسرحى رومانتيكى يمد المسرح بصيب جمالية جديدة 
ذا كانت عناية الرومػانت يكييف وجيػت فػى الم ػاـ ابوؿ إلػى المسػرح التػاريلى وا 

مػػف لػػالؿ التيػػار المونػػوعات التاريليػػة لبعػػث المانػػى اعتػػزازًا بػػو والتماسػػًا لمعبػػرة 
منػػو، مػػع حرصػػيـ عمػػى إنػػفال الطػػابع المونػػوعى أو المػػوف المحمػػى لشلصػػيات 

لتػػاري  فػػإف الػػواقعييف كػػانوا يػػروف أف يمتػػـز المؤلػػؼ بح ػػادؽ ا (ٕ)المسػػرح وأحػػداثيا،
ووقادعو ا يحيد عنيا، وا يتصرؼ فييػا إا بترتيبيػا وعرنػيا الفنػى، بحيػث تصػور 
المانى تصويرًا يشؼ عف اتجاىاتو الح ي ية التى ي صد الكاتب إلى بعثيػا تبعػًا لمػا 
يرمى إليو مف أىداؼ اجتماعية، فيبدو المشاىد لممسرحية التاريلية كأنو أماـ عالـ 

 .(ٖ)الوقادع وكأنو يروييا عف مشاىدة مف عممال التاري  يشرح
نفى الواقعية الشػعر مػف المسػرح، واتجاىيػا إلػى النثػر  ػ فناًل عف ذلؾػ ويب ى 

فػػى ابعػػـ ابغمػػب مػػف الحػػاات، فمػػـ يبػػؽ إا قميػػؿ مػػف كتػػاب المسػػرح الػػذيف كتبػػوا 
مسػػرحيات شػػعرية ومػػنيـ ت.س.إليػػوت الػػذى لػػـ يػػر فػػى ىػػذا النػػوع مػػف المسػػرحيات 

 .(ٗ)بددو الواقعى الذى شير بومنافاة لم
ىكػػذا تبػػدو ىػػذه المحػػاوات التػػى تسػػعى إلػػى التغييػػر فػػى المسػػرح نصػػًا وعرنػػًا 
ف كاف بعيدًا عف مصطمح التجريب المعاصػر الػذى  تجديدًا يدلؿ فى إطار التجريب وا 

 ا ينرب بجذوره إلى ىذا المانى البعيد. 
 الرواد الذيف نزعوا فى تجاربيـريب المعاصرة بمجموعة مف ػػة التجػػط حركػػوترتب

                                           

 .ٕٛص –جالؿ حافظ  –( مالحظات عف التجريب ٔ)
دار  –محمػػػد غنيمػػػى ىػػػالؿ  –( ينظػػػر دور ابدب الم ػػػارف فػػػى توجيػػػو دراسػػػات ابدب العربػػػى ٕ)

 .ٔٙص -د. ت –د. ط  –ال اىرة  –نينة 
 .ٓ٘، ٜٗ( السابؽ صٖ)
 .ٛٗص –ال اىرة  –دار نينة مصر  –محمد غنيمى ىالؿ  –( فى الن د المسرحى ٗ)
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البحث عما يسمى بػ "المسػرح الجديػد" أو "المسػرح الح ي ػى" واتجيػت تجػاربيـ  إلى 
إلى مجاات العالقة بيف المؤلؼ والملرج والممثؿ والفنال المسرحى ثـ إلى العالقػة 

 .(ٔ)بيف ىذه العناصر والمتم ى
ومػف عبالتييمػا لػرج  (ٜٚٗٔ( و)كػري  ٕٜٛٔومف أبرز ىؤال الػرواد )آبيػا 

( وقػد عمػؿ ٜٛٗٔ( و)آرنػو ٜٓٗٔ( و)كػوبر ٖٜٗٔ( و)رينيات ٜٓٗٔ)مايرىولد 
ىػػؤال جميعػػًا فػػى كتابػػاتيـ المسػػرحية عمػػى لمػػؽ مسػػرح "تجربػػة" فسػػعوا إلػػى "بحػػث 

 .(ٕ)تجريبى" عمى الفف المسرحى
أمػػا "آبيػػا" فكػػاف يػػرى أف المسػػرح فػػف شػػامؿ )ط ػػس( يسػػتند إلػػى فػػف الممثػػؿ 

ايي ػػاع واينػػالة، ويػػرى أف ايلػػراج فػػف يعػػرض فػػى الفنػػال مػػا يعجػػز والحركػػة و 
  (ٖ)المؤلؼ عف ت ديمو إا فى الزمف.

بتلميص المسرح مػف الرسػـو اللداعػة  –عمى نحو فعؿ آبيا  –وقد اىتـ "كري "
 .(ٗ)والواقعية الزلرفية كما دعى إلى تحرير الملرج مف عبودية النص ابدبى

غاياتػػو فػػى التجريػػب البحػػث عػػف وسػػادؿ ينفصػػؿ بيػػا أمػػا "مايرىولػػد" فكػػاف مػػف 
 .(٘)الممثؿ عف دوره وشلصيتو ليبدو كأنو يعمؽ ويشرح ما يمثمو

وفى ألمانيا سعى"رينيارت" إلى البحػث عػف فػف مسػرحى مسػت ؿ بذاتػو، يحتػوى 
د ػديػػػى تجػمػػواقؼ عػػػور وعنػؼ المػػػة الديكػػػانب روعػػػد إلػى جػػػتمػة يعػػاة الحديثػػالحي
 .(ٙ)مناى  العرضفى 

                                           

 .ٜٕص –جالؿ حافظ  –( مالحظات عف التجريب ٔ)
 .ٖٔ( السابؽ صٕ)
 .ٜٕ( السابؽ صٖ)
 .  يا( السابؽ نفسٗ)
 .  يا( السابؽ نفس٘)
 .ٖٓص –جالؿ حافظ  –( مالحظات عف التجريب ٙ)
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( ف ػػد أحػػدث ثػػورة ح ي يػػة فػػى المسػػرح، وأتػػى ٜٙ٘ٔ – ٜٛٛٔأمػػا "بريلػػت" )
بنظرية عكسية مستفيدًا مف لالليػا مػف كػؿ مػف سػب و مػف فنػانيف مبػدعيف، سػب وا 
وأنػػاروا لػػو الطريػػؽ منطم ػػًا فػػى ذلػػؾ مػػف "نظريػػة المسػػرح الممحمػػى" التػػى رفػػض مػػف 

أف ال واعػد التػى ونػعيا أرسػطو كانػت نتػاج  لالليا نظرية أرسػطو الدراميػة، معتبػراً 
 .(ٔ)تصور فكرى وسياسى عف العالـ فى عصره

ولعػػؿ أىػػـ مػػا يميػػز مسػػرح بريلػػت ويجعمػػو أكثػػر تػػدالاًل فػػى التجريػػب "ابثػػر 
التغريبػػى" ذلػػؾ المصػػطمح الػػذى أثػػار حولػػو الكثيػػر مػػف التعمي ػػات الن ديػػة، ولػػـ يكػػف 

يػة ليػذا المفيػـو نجػدىا عنػد "فيكتػور بريلت أوؿ مف أطم و بؿ ىناؾ إرىاصػات نظر 
شكموفسػػػكى" الػػػذى يفسػػػر المصػػػطمح بأنػػػو "الت نيػػػة التػػػى تػػػدرؾ مػػػف لالليػػػا ابدب 

 . (ٕ)باعتباره أدبًا... إف ىذا المفيـو يجعؿ مف الموجودات شيدًا غير مألوؼ"
ل ػػػد طػػػرح بريلػػػت لممصػػػطمح م صػػػًدا أعػػػـ وأشػػػمؿ إنػػػو "جعػػػؿ الشػػػ  المػػػألوؼ 

ؽ فػى المسػرح "إنػو ال ػوة التػى تجبػر المتفػرجيف عمػى رؤيػة أو وبصػورة أد (ٖ)غريباً"
إدراؾ ش  مألوؼ كما لو كاف جديًدا ويرى بوؿ مرة... فعندما نغرب شيدًا مألوًفػا لنػا 
ومعتاديف عميو، فإننا ننػعو فػى ونػع الشػ  الجديػد الالحتمػى، ومػف ثػـ يمكننػا أف 

ـ يعػػد فػػى مركػػز يفػػرض نرفنػػو أو ن بمػػو... بنػػو أصػػبح فػػي حكػػـ الشػػ  الجديػػد ولػػ
 .(ٗ)حتميتو عمينا، ا لش  إا بننا تعودنا عميو وآمنا بصحتو"

                                           

 .ٚٛٔص –نياد صميحة  –( التيارات المسرحية المعاصرة ٔ)
المجمػد  –مجمػة فصػوؿ  –ترجمػة سػامح فكػرى  –سوزاف بينيت  –( نظريات ال رالة والمشاىدة ٕ)

 .ٕٗٔص -ٜٜ٘ٔشتال   – ٗالعدد  –الثالث عشر 
ط  –مكتبػػة ابنجمػػو المصػػرية  –إبػػراىيـ حمػػادة  –( معجػػـ المصػػطمحات الدراميػػة والمسػػرحية ٖ)

 .ٙٚص –ـ ٜٜٗٔ –الثالثة 
             –بػػػة ابنجمػػػو المصػػػرية مكت –إبػػػراىيـ حمػػػادة  –معجػػػـ المصػػػطمحات الدراميػػػة والمسػػػرحية  (ٗ)

 . ٙٚص –ـ ٜٜٗٔ –ط الثالثة 
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اظ وعػػى الجميػػور وحمميػػـ ػػػػت مػػف لػػالؿ التغريػػب عمػػى إي ػػػػؿ بريلػػػػذا يعمػػػػكػى
ريب ػػػادـ التغػػػى دعػػػا يرسػمػػميـ بػو كػػػدـ التسػػػمى عػرض، وعػػا يعػػػر فيمػى التفكيػمػع

قػػػاباًل لمتغييػػػر  (ٔ)"مؤسسػػػة ث افيػػػة وجيػػػازًا مجتمعيػػػاً" فػػػى المسػػػرح مػػػف لػػػالؿ كونػػػو
 والتجديد. 

إف ىذه النظرية التى تبناىا بريلػت لػـ تكػف نبتػًا شػيطانيًا ف ػد ميػد لػو الطريػؽ 
فنػػػانوف ومبػػػدعوف ثوريػػػوف، سػػػب وه وأنػػػاروا لػػػو الطريػػػؽ فأفػػػاد مػػػنيـ فػػػى تنظيػػػره 

سػة طويمػة، وقػرالة، وممارستو أعظـ إفادة فجػالت نظريتػو فػى المسػرح نتيجػة ممار 
اًل ػػػػة فنػػػػة الدراميػػػػة ابرسطيػػػػاددة، ولمنظريػػػػكاؿ السػػػػؿ لألشػؽ، وتأمػػػػػػميػػير عػػػػوتفك

وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف بريلػػت كػػاف فنانػػًا مجػػددًا تجريبيػػًا  (ٕ)عػػف الرجػػوع لمتػػراث الشػػعبى
استميـ تراث مسرح الشرؽ ابقصى فأثرى بو المسػرح الغربػى؛ بػؿ أثػرى بػو المسػرح 

 .(ٖ)عالمى أجمعال
ولعػػؿ ىػػذا يػػدفعنا إلػػى ال ػػوؿ بأنػػو إذا كػػاف التجريػػب يعنػػى ت ػػديـ رؤيػػة جديػػدة 
لمعصػػر ثػػـ التنبػػؤ مػػف لاللػػو بالمسػػت بؿ فػػإف ىػػذه الرؤيػػة ينبغػػى أف ت ػػؼ عمػػى قػػدـ 

رالة التػراث ػػػػادة قػػػو إعػػػا ىػػػراث إنمػػػرًا لمتػػػريب ىجػػػثابتة مف المػوروث، فمػيس التج
 التعامؿ معو. فى نول الواقع و 
ذا كػاف الم طى ػػػػرح ابرسػػػػرادؽ المسػػػػؿ طػػػػًا يتمثػطيػػػدأ أرسػد بػػػػػػربى قػسرح العػػػػػػوا 

مػػف احتػػراـ الوحػػدات الػػثالث وفصػػؿ الممثمػػيف عػػف الجميػػور والت يػػد بنظػػاـ الفصػػوؿ 
والمشاىد والمناظر... فإنو انت ؿ إلى مرحمة التجريب والتحديث منػذ سػتينيات ال ػرف 

                                           

 .ٕٗٔص –( نظريات ال رالة والمشاىدة ٔ)
 .ٙٛٔص –نياد صميحة  –( التيارات المسرحية المعاصرة ٕ)
 .ٜٗٔ( السابؽ صٖ)
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يث شكؿ النص الدرامى قاعدة أساسية لمتجريب فػى ذلػؾ الوقػت حتػى ، ح(ٔ)العشريف
ليمكف ال وؿ بػأف بدايػة التجريػب العربػى ارتبطػت بالتػأليؼ أوًا، ثػـ انت مػت بعػد ذلػؾ 

 إلى ايلراج والعرض.
وبػػالنظر إلػػى مػػا أنتجػػو العػػرب دراميػػًا فػػى تمػػؾ الفتػػرة نجػػد ارتباطػػًا كبيػػرًا بالػػدراما 

ب فييا حيث إف "انفتاح الكتابة العربية عمى التجربة الغربية الغربية، ومظاىر التجري
فتح المجاؿ لظيور ن الت جديػدة فػى ىػذه الكتابػة، إلػى حػد أف العديػد مػف نماذجيػا 

 .(ٕ)التبار وتجريب مجموعة مف الصيب المسرحية الغربية" ؛تحولت إلى إطار
المسرح العربى مف  لكف ىذا اارتباط بيف المسرح العربى وقرينو الغربى لـ يمنع

"الرجػػوع إلػػى المنػػابع ابصػػيمة لتكػػويف نظريػػة تتػػيح ليػػا الممارسػػة الحداثيػػة إمكػػاف 
فاتجو المسرحيوف إلى التػراث ب صػد  (ٖ)التجريب فى الشكؿ والمنموف عمى السوال"

إف فػػػى الػػػنص بأشػػػكاؿ التنػػػاص  (ٗ)"تجػػػذير الفػػػف المسػػػرحى فػػػى المجتمػػػع العربػػػى"
ف فػػى العػػرض بػػ الرجوع إلػػى التػػراث الشػػعبى واسػػتنبات أشػػكاؿ مسػػرحية الملتمفػػة، وا 
 كالسامر والمداح والحكواتى...

 التجريب مفتاح لقراءة "حماكنة رجل جمهول"

كتػػب الػػدكتور عػػز الػػديف إسػػماعيؿ مسػػرحية "محاكمػػة رجػػؿ مجيػػوؿ" فػػى الع ػػد 
السػػػابع مػػػف ال ػػػرف التاسػػػع عشػػػر، وقػػػد كانػػػت ىػػػذه الفتػػػرة "فتػػػرة السػػػتينات" تمػػػوج 

 ت والت مبات السياسية والث افية. بالتحوا
                                           

 .٘ٗٔد. ط. ص -ٜٕٔٓ –ط ابولى  –جميؿ حمداوى  –( تاري  المسرح ومدارسو ٔ)
حسػف  –شعرية الميتامسرح واشتغاليا فى النص المسرحى العربى والغربى  –( المسرح والمرايا ٕ)

 .ٜٛٔموقع اتحاد كتاب المغرب، د.ط، د. ت ص –يوسفى 
المجمػد الثالػث عشػر  –مجمة فصوؿ  –عبد الرحمف بف زيداف  –( إشكاؿ الغرب واللصوصيات ٖ)

 .ٜٓص  -ـٜٜ٘ٔشتال  – ٗالعدد  –
 ( السابؽ نفس الصفحة. ٗ)
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ففى أوؿ الستينات وقؼ النظاـ فى مفترؽ طػرؽ حيػث احتػدمت الصػراعات فػى 
دالمو، وصارت البالد فى حاجة ماسة إلى نرورة إجرال تغييرات أساسية فػى أجيػزة 

 (ٔ)الدولة ومؤسساتيا.
" عػػاـ وفػػى ىػػذه الفتػػرة اكتمػػؿ ايطػػار الفكػػرى لمنظػػاـ بصػػدور "الميثػػاؽ الػػوطنى 
ـ. وكاف أبرز ما فيو تأكيد دور الدولة فوؽ الطب ات، وتحػالؼ ىػذه الطب ػات ٕٜٙٔ

فى إطار ااتحػاد ااشػتراكى؛ لكػف التطبيػؽ كػاف يعنػى سػيطرة البرجوازيػة عمػى قيػادة 
دارتػو لصػالحيا، وقػد كانػت ىػذه الفدػات البرجوازيػة قػد أنػرت بمصػالحيا  التحالؼ وا 

أنفاسػػػيا وتكتسػػػب مواقػػػع جديػػػدة فػػػي منتصػػػؼ ، فرجعػػػت تمػػػت ط ٔٙقػػػرارات يوليػػػو 
السػػتينات مسػػتفيدة مػػف الصػػراعات بػػيف أجنحػػة النظػػاـ المتعػػددة ثػػـ اننػػمت إلػػييـ 
بعض الفدات العميا فى المجتمع الجديد فصارت ىذه الفدػات ىػى السػيد الجديػد الػذى 

 .(ٕ)مف أجمو تسير أجيزة الدولة ومف بينيا أجيزة الث افة
ريًبػػا متعمػػًدا لممسػػرح، وتفريًغػػا لػػو مػػف منػػمونو، وقػػد شػػيدت ىػػذه الفتػػرة تل

وأصػػبحت السػػػلرية بػػالمث فيف ازمػػػة نػػرورية فػػػى أعمػػاؿ المسػػػرح، وذلػػؾ لتأكيػػػد 
، ٚٙ، وفػػى تمػػؾ الفتػػرة جػػالت أحػػداث (ٖ)اانفصػػاؿ بػػيف المتعػػة وبػػيف الفػػف الجػػاد

وصػػكت المطرقػػة رؤوس الجميػػع ولرجػػت الجمػػاىير مطالبػػة بب ػػال عبػػد الناصػػر فػػى 
 يػػادة والمسػػدولية عمػػا حػػدث، وكػػاف مطمبيػػا ابساسػػى التغييػػر، لكػػف اىتمػػاـ موقػػع ال

عبد الناصر انصب عمى إعادة بنال الجيش، بينما تػردت ابونػاع الدالميػة وسػيطر 
عمى المجتمع روح اليأس والسػلط وتيػاوت اآلمػاؿ، وأسػيـ ىػذا الونػع فػى تمزيػؽ 

                                           

 –ت ػػػديـ جػػػرجس شػػػكرى  –فػػػاروؽ عبػػػد ال ػػػادر  –ازدىػػػار وسػػػ وط المسػػػرح المصػػػرى  ( ينظػػػرٔ)
 .ٕٛص -ٕ٘ٔٔٓ –ال اىرة  –إصدارات مكتبة ابسرة 

 .ٖٛ، ٕٛ( ينظر السابؽ صٕ)
 .ٚٛص -فاروؽ عبد ال ادر  –( ينظر ازدىار وس وط المسرح المصرى ٖ)
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د أمريف: إما قبوؿ ابمػر الواقػع الكتاب والمث فيف المصرييف ولـ يجدوا أماميـ إا أح
ما  يأسًا مف إصالحو، ومف ثـ محاولة تبريره ثـ ااستفادة منو والعمؿ عمى تثبيتو، وا 
اانصػػػراؼ فػػػى أعمػػػاليـ ايبداعيػػػة عػػػف الواقػػػع وقنػػػاياه الممحػػػة إلػػػى تيويمػػػات 

 (ٔ)ميتافيزي ية أو التماس لراحة اليأس... 
مة يحاولوف الوصػوؿ بػرؤيتيـ لمواقػع وفى ىذا الجو تموح بارقة أمؿ تتمثؿ فى ق

دراكيػػـ ابسػػباب الح ي يػػة لمػػا حػػدث وتصػػورىـ لوسػػادؿ تجػػاوزه، غيػػر أف الرقابػػة  وا 
حالت دوف معظـ أعماليـ وألجأتيـ بلواف مف التحايؿ جعمتيـ يتعثروف بيف التلفػى 

، فكانػت النتيجػة أف المسػرح (ٕ)والمكاشفة بيف ما يستطيعوف قولو وما يريدوف قولػو
 ى تمؾ الفترة لـ يلرج عف أمريف: ف

 : المسرح التجارى الذى ازدىر ب وة فى تمؾ الفترة. أوذلًا
: مسرح السمطة الذى يمثؿ بوقًا ليا، وب يت أعمػاؿ قميمػة تبػرؽ كنجػـو وانثاًَ

  (.ٖ)متباعدة فى ليؿ اليزيمة
وكاف الدكتور عز الديف إسماعيؿ أحػد ابدبػال الػذيف رفنػوا أف تكػوف أعمػاليـ 
بوقًا لمسمطة، فجالت مسرحيتو مف تمؾ ابعماؿ ال ميمػة التػى لالفػت الواقػع الث ػافى 
فى ذلؾ الوقت، حيث لـ يستجب لمسمطة، ولػـ يوظػؼ قممػو لتبنػى أيػديولوجيتيا، بػؿ 
جعػػػػؿ ىمػػػػو عػػػػرض قنػػػػية اينسػػػػاف المعاصػػػػر بكػػػػؿ أمانػػػػة إنيػػػػا "قنػػػػية الحريػػػػة 

يػا الفالسػفة والمفكػروف منػذ والمسدولية، وىػى قنػية قديمػة عرفيػا اينسػاف وواجي
أمػػد بعيػػد، لكنيػػا صػػارت أكثػػر عػػدة وأشػػد بػػروزًا نتيجػػة لمتطػػورات التػػى أصػػابت الفػػرد 

                                           

 .ٗٓٔ، ٖٓٔ( ينظر السابؽ صٔ)
 .ٗٓٔ( ينظر السابؽ صٕ)
 بؽ نفس الصفحة.( الساٖ)
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. إنيا قنػية المجتمػع بأكممػو، ذلػؾ المجتمػع الػذى ف ػد (ٔ)والجماعة والعالقة بينيما"
ىويتو وصار أداة بأيدى السمطة توجييا كيؼ تشال، وما ترتب عمى ذلؾ مػف شػيوع 

ياب العدالة ومحاصرة الفرد المث ػؼ إذا حػاوؿ اللػروج مػف ذاتػو واانلػراط الجيؿ وغ
 فى المجتمع. 

إف تناوؿ المؤلؼ ليذه ال نية الشادكة فى ذلؾ الوقت ليو جػوىر التجريػب، إذ 
فػى  –ابتعد عما ىو سادد أو مػألوؼ فػى مجتمعػو فتجاىػؿ ونػع المسػرح المعاصػر 

عػؿ السياسػػى، فمػػـ يفعػؿ سػػوى أنػػو كػػرر "الػػذى أصػبح متػػدالاًل فػػى الف –ذلػؾ الوقػػت 
فصػػار تابعػًا لمسػمطة متبنيػػًا  (ٕ)ابسػدمة نفسػيا وال نػايا نفسػػيا وااىتمامػات نفسػيا"

 أيديولوجيتيا.
وا نجانػػب الصػػػواب إذا قمنػػا إف ممارسػػػة التجريػػػب إزال ىػػذا المسػػػرح أصػػػبحت 

و، حاجة ممحة، ونرورة يسعى إلييػا كػؿ مػف يستشػعر فػى نفسػو مسػدولية تجػاه فنػ
 . (ٖ)وىذا ا يتأتى إا بالتجريب الجاد الذى يتمتع ب در كبير مف الشجاعة الفكرية

بتعريػػة ذلػػؾ  –إف اسػػتفزاز المجتمػػع ومحاولػػة انتػػزاع ردود أفعالػػو تجػػاه الواقػػع 
كاف بالشؾ أىـ ابسباب التى دعت الدكتور عز الػديف إسػماعيؿ إلػى طػرح  –الواقع 

لذلؾ كاف المسػرح الممحمػى بتػأثيره التغريبػى  ىذه ال نية مف لالؿ نصو المسرحى؛
ىو ال الب ابمثؿ الذى يسعى الكاتب مف لاللو إلػى إي ػاظ وعػى المتم ػى/ الجميػور 

شعور يمكف أف يتولد فى نفسو  يبالتأكيد عمى مسرحانية المسرح عف طريؽ إزالة أ
لممتفػرج  عف واقعية ما يراه، فجالت المناظر المسرحية غير واقعية )إيحاديػة( تػوحى

                                           

دار  –عػز الػديف إسػماعيؿ  –دراسػة م ارنػة  –( قنايا اينساف فػى ابدب المسػرحى المعاصػر ٔ)
 .ٖٗٔص -ـٜٓٛٔ –الفكر العربى 

 .ٕٕص –عبد الكريـ برشيد  –( المسرح والتجريب ٕ)
 .ٗ٘ص –ىنال عبد الفتاح  –( ينظر أصوؿ التجريب فى المسرح المعاصر ٖ)
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بالزماف والمكاف دوف استلداـ تفصيالت، مف لالؿ تغييػر المنػاظر أمػاـ المشػاىديف 
 .(ٔ)بال انطرار إلى إسداؿ الستارة

وقد عمػؿ المؤلػؼ عمػى أا تػذوب شلصػية الممثمػيف فػى شلصػية الػدور الػذى 
يؤدونػػو إمعانػػًا فػػى تح يػػؽ ايبعػػاد والتغريػػب، وفػػى سػػبيؿ ذلػػؾ ي ػػـو الممثػػؿ بتحطػػيـ 

الػػذى يكػػوف بينػػو وبػػيف الجميػػور والػػذى مػػف  ذلػػؾ الجػػدار الػػوىمي (ٕ)دار الرابػػعالجػػ
لاللو يتح ؽ اييياـ بأف ما يجرى عمى لشبة المسرح مف باب الح ي ة وليس عمى 
سػػػػبيؿ التمثيػػػػؿ، ومػػػػف لػػػػالؿ تحطػػػػيـ ىػػػػذا الجػػػػدار يػػػػتـ التواصػػػػؿ بػػػػيف الجميػػػػور 

 والشلصيات الكادنة عمى لشبة المسرح.
سػػتميـ التػػراث ويسػػتعيف بػػو عمػػى تأكيػػد قنػػيتو لجػػأ إلػػى ت نيػػة وحينمػػا أراد أف ي

المسػػرح دالػػؿ المسػػرح أو )الميتامسػػرح( عػػف طريػػؽ مسػػرحة قصػػة كػػؿ مػػف أبػػى ذر 
 الغفارى وسعيد بف جبير. 

السػػاب ة التػػى تزلػػر بيػػا "محاكمػػة رجػػؿ  يوفنػػاًل عػػف مفػػردات المسػػرح الممحمػػ
صػػيغة جديػػدة فػػى المسػػرح مجيػػوؿ" والتػػى عمػػد الممػػؼ إلػػى تجريبيػػا لموصػػوؿ إلػػى 

العربى، تتناسب وال نايا الفكرية المطروحة فى ذلػؾ الوقػت، تحمػؿ المسػرحية نوعػًا 
آلر مف التجريب وىػو تحويػؿ الػنص المسػرحى مػف نػص مكتػوب إلػى نػص مشػاىد 
عبػػر ايرشػػادات المسػػرحية التػػى حػػرص المؤلػػؼ عمػػى أف تنػػفى عمػػى الػػنص طػػابع 

ف لـ يعرض عمى لشػبة ال مسػرح، وتمػؾ قنػية عرنػيا الكاتػب تفصػياًل المشاىدة وا 
 .(ٖ) فى كتابو "قنايا اينساف فى ابدب المسرحى المعاصر"

                                           

 .ٕٕ٘إبراىيـ حمادة ص –الدرامية والمسرحية ( معجـ المصطمحات ٔ)
 .ٖٕ٘( السابؽ صٕ)
 .ٕٖ، ٖٔص –عز الديف إسماعيؿ  –( ينظر قنايا اينساف فى ابدب المسرحى المعاصر ٖ)
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وجػػوىر ال نػػية يكمػػف فػػى العالقػػة بػػيف ابدب المسػػرحى والمسػػرح، وىػػؿ يعػػد 
اآلدال المسرحى عنصرًا أساسيًا وازمًا ل ياـ العمؿ الدرامى، أـ أف ىذا العنصر يمكف 

العمػػؿ الػػدرامى قادمػػًا فػػى الكممػػة المكتوبػػةة وىػػذه ال نػػية  ااسػػتغنال عنػػو، ويظػػؿ
تحسػػميا رسػػالة الكاتػػب المسػػرحى فػػإذا كانػػت رسػػالة الكاتػػب المسػػرحى ليسػػت إبػػراز 
حادثة لذاتيا بؿ لما ليا مف أثػر عمػى الػنفس اينسػانية، فعػرض المشػاعر العاطفيػة 

ة ليسػت مطموبػة عمى ىذا النحو مجالو الشعر الغنػادى، كػذلؾ وصػؼ ابحػداث المثيػر 
لذاتيا، فيذا ميمة الشاعر الممحمى، فالػدراما ت ػع ورال ايحسػاس والمشػاعر وورال 
التجػػارب اينسػػانية وا تتمثػػؿ فييػػا. وىنػػا يتبػػيف لنػػا أف العالقػػة الحيويػػة تتمثػػؿ فػػى 

 .(ٔ)عالقة الدراما بالح ي ة وليست عالقة العمؿ المسرحى بيا
ذ ساسػػية تكمػػف فػػى عالقػػة الػػدراما بالح ي ػػة قػػد أثبػػت الكاتػػب أف العالقػػة اب فوا 

ينتيى إلى نتيجة وىى أف "الجو الدرامى يمكف أف يتح ػؽ فػى العمػؿ ابدبػى دوف أف 
 .(ٕ)يحتاج إلى إلراج عمى المسرح"

ىكذا يتحدث عز الديف إسماعيؿ عف مسرح م رول مع إمكانية تحويمو إلى فعؿ 
ًا بواسػػطة ايرشػػادات مسػػرحى مػػف لػػالؿ ال ػػرالة؛ بػػؿ عػػف تصػػور الػػنص معرونػػ

 المسرحية المباشرة أو المتنمنة دالؿ النص.
إف المحاوات التجريبية التى زلرت بيا مسرحية "محاكمة رجؿ مجيوؿ" تفرض 

ومػا ينفػتح  ر عناصػر الػنص بػدًلا بػالنص المػوازيعمى الدراسػة أف تتتبعيػا فػى سػاد
 عميو مف إرشادات وداات.

 

                                           

 .ٖٔعز الديف إسماعيؿ ص –( قنايا اينساف فى ابدب المسرحى المعاصر ٔ)
 .ٕٖ( السابؽ صٕ)
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 ادلبذث األول 
 انُص ادلـىازي

 أوالً: انعُىاٌ
يمثؿ العنواف "محاكمة رجؿ مجيوؿ" نصًا موازيًا يحمؿ كثير مف اببعاد الداليػة 
التى نستطيع مف لالليػا التجػوؿ فػى الػنص واكتشػاؼ الحمػوات الداليػة والتأويميػة 
التى يزلر بيا بدًلا مف الدالة المعجمية والتركيبية، فالمحاكمة: مفاعمة مف الُحْكـ، 

. وتنكيػػػر (ٔ)مة إلػػػى الحػػػاكـ، واحتكمػػػوا إلػػػى الحػػػاكـ وتحػػػاكموا بمعنػػػىوىػػػى الملاصػػػ
نكار المحاكمة يأتى مف عدـ شرعيتيا، فممػا  "محاكمة" ينافة صفة اينكار عمييا وا 

 لـ تكف شرعية حؽ عمييا التنكير.
لتفيد التعميـ وما ينت  عنو مػف عػدـ تلصػيص رجػؿ ؛ ورجؿ جالت كذلؾ نكرة 

            يػػػو رجػػػؿ مػػػف بنػػػى اينسػػػانية، قػػػد يكػػػوف أنػػػا.. أنػػػت..أو بعينػػػو ليػػػذه المحاكمػػػة، ف
 غيرنا !!

أما مجيوؿ فيو اسـ مفعوؿ مف الفعؿ "جيؿ" المبنى لمػا لػـ يسػـ فاعمػو، فيػذا 
المفػظ يفيػد العمػـو مػف نػاحيتيف: ابولػى مػػف حيػث الدالػة المغويػة لمجيػؿ الػذى ىػػو 

مجيػوؿ، والثانيػة مػف حيػث كونػو ن يض العمـ وىو ما يؤكده تنكير "رجؿ" فيػو نكػرة 
؛  –اسـ مفعػوؿ مػف فعػؿ لػـ يسػـ فاعمػو  فإنكػاره والجيػؿ بػو جػال عمػى جيػة العمػـو
 فيو مجيوؿ لمجميع ا بحد بعينو.

مممح تعريفػى يحممنػا عمػى إنكػار ىػذه المحاكمػة وعمػى  مف أيإف لمو العنواف 
أف تكػػوف بيػػد التأكيػػد عمػػى لروجيػػا عػػف ثوابتيػػا وأصػػوليا، فابصػػؿ فػػى المحاكمػػة 

ال انى الذى تعارؼ عميو ال ـو وارتنوه أف يكوف حكمًا بيػنيـ، وابصػؿ فييػا كػذلؾ 

                                           

 .ٕٔٚ/ٖ( لساف العرب ٔ)
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أف تكػوف بػيف طػرفيف معمػوميف، أمػا المحاكمػة التػى بػيف أيػدينا فاينكػار يلػيـ عمػى 
 جميع أطرافيا: ال انى عنوى اليميف واليسار، المتيـ، المدعى...

 انذالالت ادلرجعية نهعُــىاٌ: 
ا كممة محاكمة إلى "محاكمة س راط" التى أوردىا "أفالطػوف" والتػى تتحػدث تحيمن

وفػى ىػذه المحاكمػػة  (ٔ)عػف لحظػة حاسػػمة مػف المحظػات التاريليػػة فػى حيػاة سػػ راط
يحػػاكـ سػػ راط بواسػػطة الشػػعب حيػػث يبمػػب عػػدد ال نػػاة الػػذيف يحاكمونػػو لمسػػمادة، 

 باينافة إلى عدد ا بأس بو مف أفراد الشعب.
سػػ راط فػػي نظػػر الشػػعب "حكيمػػا" والحكػػيـ ىػػو العػػالـ المشػػتغؿ بػػأمور ل ػػد كػػاف 

المعرفة، وينت  عػف ىػذه الصػفة أنػو ميمػا ادعػى الجيػؿ فػإف الجميػور م تنػع بأنػو 
 .(ٕ)يعمـ وأنو يعرؼ طبيعة المسادؿ التى سيناقش حوليا

إف س راط في نظر العامػة )مػف لػالؿ محاكمتػو( يسػعى إلػى أف يجعػؿ اآللػريف 
 (ٖ)و وبعبارة ألرى "يعمـ الناس آراله الفاسدة".عمى شاكمت

ل د انتيت محاكمة س راط بالحكـ بإعدامو، وبرغـ ذلؾ رفض محاوات أصػدقادو 
يقناعو باليرب مف السجف بعد أف لططوا لذلؾ مبرريف لو ىذا اليػرب بعػدة أسػباب 
 أىميا: أف ىػذا الحكػـ الػذي صػدر نػده كػاف ظالمػًا، وأنػو لػو ىػرب سػيكوف مطمػدف

 (ٗ)النمير. 

                                           

محاورات "أوطيفروف"، "الدفاع"، "أقريطػوف"، ترجمػة وت ػديـ د/ عػزت  -ة س راط ( ينظر: محاكمٔ)
 .ٕٔص -ٕٔٓٓمصر، ط الثالثة  –دار قبال  –قرنى 

 .ٜٚ( ينظر محاكمة س راط ص ٕ)
 .ٜٚص –( ينظر محاكمة س راط ٖ)
 .ٜٖٔ( ينظر السابؽ ص ٗ)
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إف نظػره إلػى ىػػذه المحاكمػة التػػى أجريػت لسػ راط ومػػا تابعيػا مػػف أحػداث تبػػيف 
وجػػو الشػػبو بينيػػا وبػػيف محاكمػػة ذلػػؾ الرجػػؿ المجيػػوؿ فػػي "محاكمػػة رجػػؿ مجيػػوؿ" 
حػراز الكتػب فػى مكتبتػو  فالمتيـ وىو "الرجؿ المجيوؿ" يحاكـ بتيمة طمب المعرفػة وا 

ثيػر الفونػى... ويزعػزع فػى النػاس ع ادػدىـ .. وىذا ما يجعمو بحسب اادعال"... ي
لػػذلؾ كػػاف عمػػى المػػدعى دفاعػػًا عػػف حػػؽ الػػوطف وباسػػـ  (ٔ)يبغػػى أف يحػػدث فتنػػة"

 .  (ٕ)الوطنية أف يطمب إعداـ المجـر
وفى الجزل اللاص بالدفاع يحنر المتيـ ليواصؿ محاكمتػو بػالرغـ ممػا تعػرض 

ة إذ ألبػػره أف بوسػػعو أف لػػو مػػف إغػػرالات مػػف جانػػب الحػػارس عنػػد اببػػواب اللمفيػػ
 ييرب وين ذ نفسو مف ايعداـ:

 " ولو أف الحارث عند اببواب اللمفية
 ألبرنى أف بوسعى أف أىرب
 (ٖ)أف أن ذ رأسى، لو أنى ... "

أما كممة "رجؿ" فتحيمنا إلى ذلؾ الرجؿ الذى ورد ذكره فى سورة "يس" فػى قولػو 
وتػذكر  (ٗ)قػـو اتبعػوا المرسػميف" تعالى" وجال مف أقصػى المدينػة رجػؿ يسػعى قػاؿ يػا

كتب التفاسير أف ىذا الرجؿ لما عمـ مػف عػـز قومػو عمػى إيػذال الرسػؿ جػال مسػرعًا 
مف أقاصى المدينة، وكاف يعبد اهلل فى غػار فممػا سػمع بلبػر المرسػميف جػال يسػعى 

                                           

، ٜٙٛٔة لمكتػػػاب عػػػز الػػػديف إسػػػماعيؿ. الييدػػػة المصػػػرية العامػػػ –( محاكمػػػة رجػػػؿ مجيػػػوؿ ٔ)
 .ٛٗص

 ( السابؽ نفس الصفحة.ٕ)
 .ٚ٘( السابؽ ص ٖ)
 .ٕٓ( سورة يس، اآلية: ٗ)
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ف ػػاؿ لممرسػػميف: أتطمبػػوف عمػػى مػػا جدػػتـ بػػو أجػػرًاة قػػالوا: ا، مػػا أجرنػػا إا عمػػى اهلل 
 (ٔ)عت د صدقيـ، وآمف بيـ، وأقبؿ عمى قومو قاداًل: يا قـو اتبعوا المرسميف..فا

إف ىذا الرجؿ الذى جال في اآلية الكريمة نكرة مجيوؿ يمت ى والرجػؿ المجيػوؿ 
فػػي المسػػرحية فػػي عػػدة أمػػور منيػػا أف كالىمػػا مجيػػوؿ، نكػػرة ا تظيػػر ىويتػػو فػػى 

ف ىذا ااتباع ليس م صودًا لذاتو، النص، ومنيا كذلؾ دعوة قومو إلى إتباع المرسمي
إنمػػا مػػا يترتػػب عميػػو مػػف اييمػػاف المبنػػى عمػػى معرفػػة اهلل وايقػػرار بوحدانيتػػو، أمػػا 
النياية فإنيا تتفؽ مع النياية المتوقعة لمرجؿ المجيوؿ في المسرحية وىى قتمو مف 

صراره عمى إعالف إيمانو، وىو يعمـ إصرار قومو عمى قتؿ الرسؿ  الذيف قبؿ قومو، وا 
 جالوا ليدايتيـ.

ىكػػػذا يعكػػػس العنػػػواف أوؿ مالمػػػح التجريػػػب مػػػف لػػػالؿ مزجػػػو بػػػيف لمفيتػػػيف 
متناقنتيف يصعب جمعيما فى إطار واحد "العنػواف" لكػف المؤلػؼ اسػتطاع أف يوفػؽ 
بينيما، مما جعؿ النص يزلر بكثير مف الحمػوات الداليػة التػى اكتسػبيا مػف لػالؿ 

 العنواف.
 انُص:دالنة انعُىاٌ داخم 

يحمػػؿ العنػػواف دالػػة مباشػػرة عمػػى الػػنص ويعطينػػا تصػػورًا أوليػػًا عػػف الحكايػػة، 
فالنص بأكممو يدور حوؿ تمؾ المحاكمة التى ىى محور ابحداث المنتشرة في جميع 

 أنحال النص منذ أف نصبت المحكمة إلى نياية المسرحية.

                                           

تح يػػؽ أحمػػد  -( تنظػػر قصػػة ىػػذا الرجػػؿ تفصػػياًل فػػى تفسػػير الطبػػرى المسػػمى "جػػامع البيػػاف" ٔ)
. ٘ٓ٘، ٗٓ٘ص -ٕٓج -ـٕٓٓٓ –الطبعػػػة ابولػػػى  –مؤسسػػػة الرسػػػالة  –محمػػػد شػػػاكر 

دار عػالـ الكتػب  –تح يؽ سامى البلػارى  –لجامع بحكاـ ال رآف" وتفسير ال رطبى المسمى "ا
 –الطبعػة الثانيػة  –دار طيبػة  –. وتفسير ابف كثيػر ٚٔص – ٘ٔج – ٖٕٓٓ –الرياض  –

 .ٓٚ٘ص – ٙج – ـٜٜٜٔ
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نكارىػا تمػؾ المح كمػة التػى كػاف يعكس تنكير كممػة محاكمػة "ىزليػة المحاكمػة" وا 
قنػػاتيا مػػف عامػػة النػػاس إذ تتحػػوؿ لشػػبة المسػػرح إلػػى ح ي ػػة ماثمػػة تنصػػب فييػػا 

 محكمة لممتيـ توكؿ ميمة المحاكمة فييا
 "ل ناة قد عرفوا بالحنكة واينصاؼ معا

 مف ىذا الجمع الحاشد نفسو
 ( ٔ)فجميع الناس ىنا قد عرفوا باينصاؼ وبالحنكة

تماًمػ وليػذا حػؽ ليػػذه المحكمػة أف تكػػوف ا ليزليػػة المحاكمػة ابػػد أف منكػورة، وا 
 يألذ المجمس سمتو ال نادى

 " فالمجمس كى يألذ سمتو
 ابد لو مف قاٍض وجناحيف

 ىذا ش  أكده عمـ الكرة كذلؾ
 (ٕ)حيف تحدث عف قمب ىجـو وظييريف

إف "المحاكمة" بوصفيا جاريػة "عمػى صػيغة المفاعمػة" وىػى صػيغة ت تنػى فػى 
وىذه المشاركة ت تنى أف يعرؼ كالىمػا  (ٖ)جانبيف أو فري يف" ابغمب المشاركة مف

اآللر لكننا فى محاكمتنا ىذه يبدو أحد طرفي المحاكمة مجيوًا وىو المتيـ وسيظؿ 
عػرؼ لػو اسػـ أو عنػواف، وىػذا يعكػس أزمػة اليويػة إلى نياية المحاكمػة ا يُ  مجيواً 

بيرًا عف وطػف بأكممػو يبحػث عػف في تمؾ الفترة، والتى ربما تتجاوز المتيـ لتصير تع

                                           

 .ٕ٘ص ؿ( محاكمة رجؿ مجيؤ)
 .ٕٚ( السابؽ صٕ)
 –د.ت  –مسػػة عشػػرة الطبعػػة اللا –مصػػر  –دار المعػػارؼ  –عبػػاس حسػػف  –( النحػػو الػػوافى ٖ)

ٕ/ٖٜٙ. 
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ىويتو المف ودة، ويحاوؿ أف يستعيدىا لكنو يفاجأ بذلؾ اليجػـو الػذى ا يبػدو جديػدًا 
 بؿ يزلر بو تاري  البشرية، ي وؿ باحثا عف ىويتو فى تاريلو: 

 "أشكركـ !
 أذ لواكـ لـ أعرؼ نفسى، لـ أتذكر تاريلى 

 بؿ لـ أدرؾ معنى موقفنا ىذا 
 سادة ليس جديدًا:  موقفنا ىذا يا

 رجؿ مف أبنال الشعب )ويشير إلى نفسو(
 متيـ باسـ الشعب )ويشير إلى الجميور(

 ليس جديدًا 
 لكف يبدو أف النسياف محا آثار المانى 

 فدعونى اآلف أذكركـ... سأذكركـ 
 كى يرفع كؿ منكـ عف عينيو الغمة 

 (ٔ)كى ندرؾ معنى موقفنا ىذا".
ر الواقع مف قمػب التػاري  لكػى يػوقظ المتم ػى عمػى ىكذا ينجح المؤلؼ فى تفجي

صدمة الواقع مف لالؿ إعادة قػرالة التػراث، وىػذا يؤكػد ت ػاطع التجريػب مػع التػراث، 
فالتجريب ليس ىجرًا لمتراث إنما ىو إعادة ل رالتو فى نول الواقع المعاش والتعامػؿ 

 النص.   معو تعاماًل حناريًا حيًا مف لالؿ ثنادية العنواف/
 اَيًا: انشكم انبُائً ث

يمثؿ الشػكؿ البنػادى ايطػار الػذى يػتـ مػف لاللػو ت سػيـ المحتػوى دالػؿ الػنص 
 عف طريؽ ت سيمو إلى فصوؿ أو مشاىد تشير إلى بداية ونياية وحدة مف وحدات 

                                           

 .ٛ٘( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
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 .(ٔ)الحدث بالنسبة إلى الكؿ
ل ػػد لنػػع التركيػػب البنػػادى فػػى "محاكمػػة رجػػؿ مجيػػوؿ" لمتجريػػب حيػػث ثػػار 

عمػػى التركيػػب البنػػادى ابرسػػطى الػػذى يمتػػـز المؤلػػؼ فيػػو بػػأف تكػػوف البنيػػة  المؤلػػؼ
مؤلفة مف لمسػة فصػوؿ واعتمػاد ىػذه البنيػة نموذجػًا يػتـ مػف لاللػو قيػاس الشػكؿ 

 (ٕ)البنادى لمنص الدرامى. 
بنى المؤلؼ مسرحية "محاكمة رجؿ مجيوؿ" مف فصػؿ واحػد وجعمػو فػى جػزأيف 

جزل منيما عنوانًا مسػت اًل يػوحى بمػا ينطػوى عميػو قطعيما باستراحة، وقد جعؿ لكؿ 
مػف أحػداث فحمػؿ الجػػزل ابوؿ عنػواف "ااتيػاـ" والثػانى بعنػػواف "الػدفاع" وقػد حػػرص 
الكاتب عمى ت ارب الجزأيف فى عدد الصفحات حيث يشمؿ الجزل ابوؿ مػف الصػفحة 

لػى الواحػدة اللامسة إلى الرابعة واللمسيف، والجزل الثانى مف اللامسػة واللمسػيف إ
 بعد المادة. 

وقد عمد المؤلؼ بيذا الت سيـ إلى كسر المألوؼ فى الت سيـ فى الشكؿ البنادى 
الذى عػادة مػا يكػوف فػى صػورة فصػوؿ ومشػاىد ا فػى صػورة أجػزال ليح ػؽ الشػكؿ 
ابمثػػؿ لممحاكمػػة مػػف لػػالؿ التمػػاىى مػػع المحاكمػػة الح ي يػػة، والمؤلػػؼ ىنػػا ينػػع 

وايرباؾ، فبينما يصر عمى كسر اييياـ بالواقع مف لالؿ  المتم ى فى جو مف التوتر
تأكيد الجميور عمى مسرحانية المسػرح مػف ناحيػة وتأكيػد الممثػؿ عمػى دوره كممثػؿ 
مف ناحيػة ألػرى، نجػده فػى الشػكؿ البنػادى يػدلمنا فػى ايييػاـ مػرة ألػرى مػف لػالؿ 

يف فػى "ااتيػػاـ" تصػورنا لممحاكمػة بأنيػػا محاكمػة واقعيػة عػػف طريػؽ جزأييػا المتمثمػػ

                                           

إصػدارات  –ترجمػة سػباعى السػيد  –إليف أسػتوف وجػورج سػافونا  –( ينظر المسرح والعالمات ٔ)
 .ٖٓص -دت –د. ط  –ال اىرة  –أكاديمية الفنوف 

 .ٖٔ( المسرح والعالمات صٕ)
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و"الدفاع" بغية إرباؾ المتم ى وتح يؽ عدـ اانلراط فى جػو واحػد سػوال كػاف إييامػًا 
 بالح ي ة أو كسرًا لذلؾ اييياـ. 

رباؾ مف نوع آلر فبينما تتنػوع المنػاظر التػى  ثـ نجده ينع المتم ى فى توتر وا 
ىد قاصدًا إلى ذلؾ مف لالليا تتعدد المشاىد، يعمد إلى عدـ ايعالف عف ىذه المشا

قصدًا؛ فمثاًل لحظة انع اد المحكمة تعػد نيايػة مشػيد وبدايػة مشػيد جديػد، وىػذا مػا 
يػػوحى بػػو ايرشػػاد المسػػرحى، حيػػث يتجػػو عنػػوا اليمػػيف واليسػػار نحػػو المنصػػة ثػػـ 

 يلاطبيـ الرجؿ قاداًل: 
 "مرحى بكما فميتفنؿ كؿ كى يألذ دوره! ...

 منصة(أعنى كى يألذ سمتو )يتجياف نحو ال
 )متجيًا إلى المتيـ(

 فى بنع دقادؽ ينع د المجمس يا سادة 
 )يظمـ المسرح ريثما تعد الم اعد ومنصة ال ناة .... إل ، 

 .(ٔ)ويألذ "الرجؿ" دور المدعى(
ىكذا يشير ايرشاد والحوار الذى سػب و إلػى نيايػة مشػيد وبدايػة مشػيد جديػد؛ 

             اأف يكػػوف الػػنص كمػػو نفسػػًا واحػػدً لكػػف المؤلػػؼ يتعمػػد عػػدـ التصػػريح بػػذلؾ مػػؤثرًا 
 ا يفصؿ بيف أجزادو إا تمؾ ااستراحة التى أعمف عنيا بيف جزدى النص. 

ذا كاف المؤلؼ قد آثر عػدـ التصػريح بالمشػاىد فػى نصػو حتػى ا يتشػبو فػى  وا 
شكمو البنادى بالنص ابرسطى )الذى لرج عميو منػذ بدايػة الػنص(، فػإف ايرشػادات 

نعيا فى نياية كؿ مشيد وبداية الذى يميو تفصح عف ذلؾ، فيستطيع ال ارئ التى و 
أف ي سػػػـ الػػػنص إلػػػى مجموعػػػة مػػػف المشػػػاىد مسػػػتعينًا بمػػػا تتنػػػمنو ايرشػػػادات 

 المسرحية مف معطيات سينوغرافية تتشكؿ مف لالليا المشاىد.
                                           

 .ٕٛ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
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 وبالنظر إلى إرشادات المؤلؼ نستطيع ت سيـ النص إلى المشاىد التالية: 
 شهذ األول: ادل

ف كػػػاف عم ػػػو  مػػػف بدايػػػة ايرشػػػاد ابوؿ "الصػػػالة منػػػالة، وكػػػذلؾ المسػػػرح وا 
 .(ٔ)نبابيًا. مف عمؽ المسرح يأتى رجؿ سنعرفو باسـ المتيـ"

 ويستغرؽ ىذا المشيد ما ي رب مف لمس وعشريف صفحة وينتيى عند قولو: 
 (ٕ). "فى بنع دقادؽ ينع د المجمس يا سادة"

 لستارة ا تسدؿ لتغيير المشيد. ويظمـ المسرح لكف ا
 ادلشهذ انثاًَ:

يبػػدأ بايرشػػاد المسػػرحى "يظمػػـ المسػػرح ريثمػػا تعػػد الم اعػػد ومنصػػة ال نػػال... 
... ثػـ تألػذ المنصػة شػكميا، وتفتػتح الجمسػة فػى (ٖ)إل  ويألػذ الرجػؿ دور المػدعى"

 بداية المشيد. 
 (ٗ). ال انى: باسـ اهلل وباسـ ال انوف نفتتح الجمسة"

 نتيى ىذا المشيد بنياية الدعوة مف قبؿ ممثؿ اادعال بطمبو إعداـ المتيـ. وي
 ادلشهذ انثانث:

يبػػدأ ىػػذا المشػػيد بػػدلوؿ المػػرأة اليرمػػة ويفّصػػمو ايرشػػاد التػػالى "صػػوت امػػرأة 
 ثـ تػدلؿ –ىرمة ولكنيا صمبة الجسـ يأتى مف لمؼ الكواليس مصحوبًا بالموسي ى 

              عمييػػػػػػػػا أواف فلاريػػػػػػػػة وتماثيػػػػػػػػؿ  وىػػػػػػػػى تجػػػػػػػػر ورالىػػػػػػػػا عربػػػػػػػػة يػػػػػػػػد صػػػػػػػػغيرة
 .(٘)قديمة..." 

                                           

 .٘ص –( محاكمة رجؿ مجيوؿ ٔ)
 .ٕٛ( السابؽ صٕ)
 ( السابؽ نفس الصفحة. ٖ)
 ( السابؽ نفس الصفحة. ٗ)
 .ٛٗمحاكمة رجؿ مجيوؿ ص (٘)
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ويمثؿ ظيور المرأة اليرمة بيذا الشكؿ بداية مشيد جديد ع ب انتيػال المػدعى 
" قبػػؿ أف تصػػدر  " وقػػد أطمػػؽ عميػػو ل ػػب "مجػػـر مػػف اتيامػػو مطالبػػًا "بإعػػداـ المجػػـر

مػػا يمثػؿ انسػػحاب المحكمػة حكمػًا، تأكيػػدًا عمػى عبثيػػة المحكمػة وجاىزيػػة الحكػـ، بين
المػػرأة ولروجيػػا مػػف المسػػرح لتامػػًا لممشػػيد وفػػى ىػػذه المحظػػة يعمػػف ال انػػى رفػػع 

وبيػذا ينتيػى الجػزل ، (ٔ)الجمسة ويدعو الجميور بػأف يلػرج مػف يرغػب فػى التػدليف
 ابوؿ. 

 ادلشهذ انرابع: 
يبدأ مع بداية الجزل الثانى مصػحوبًا بايرشػاد التػالى "المسػرح معػتـ فػى العمػؽ 

 تنال إا م دمتو". وا
"تعػود المػػرأة فتػػدلؿ مػػف حيػث لرجػػت فػػى الجػػزل ابوؿ مػف المسػػرحية ثػػـ ت ػػؼ 

وينتيػى عنػدما يعمػف المػتيـ أف موقفػو  (ٕ)مواجية لمجميور فػى حػوار مػع الكػورس"
 ىذا ليس جديدًا بؿ ممتًدا فى أعماؽ التاري . 
 "لكف يبدو أف النسياف محا آثار المانى

 . سأذكركـفدعونى اآلف أذكركـ..
 (ٖ)كى ندرؾ معنى موقفنا ىذا"

 وبيذا ينيى المتيـ المشيد ال ادـ ويميد لممشيد ال ادـ مف لالؿ قولو السابؽ. 
 ادلشهذ اخلايص: 

يكشػػؼ عنػػو ايرشػػاد التػػالى ب ػػوؿ المػػتيـ السػػابؽ "ينػػال المسػػرح حتػػى عم ػػو 
 .(ٗ)فينكشؼ المشيد عف جميور غفير يجمس فى صحف جامع...." 

                                           

 .ٗ٘ص السابؽ( ٔ)
 .٘٘ص -السابؽ( ٕ)
 .ٜ٘( السابؽ صٖ)
 .ٜ٘ص  محاكمة رجؿ مجيوؿ (ٗ)
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قصػػة الصػػحابى الجميػػؿ أبػػى ذر الغفػػارى  ةا المشػػيد البدايػػة لمسػػرحويمثػػؿ ىػػذ
وموقفػو مػػف معاويػػة ػ رنػى اهلل عنيمػػا ػ حينمػػا كػػاف واليػًا لمشػػاـ، وينتيػػى ب ػػبض 
الشرطة عميو وسط تلاذؿ مف جميػور الحانػريف ثػـ "تطفػأ أنػوار المسػرح وا يب ػى 

 .(ٔ)منظر اللمفى"سوى الم دمة، وفى أثنال المشيد التالى يتـ تغيير ال منالً 
 ادلشهذ انطادش: 

ىو مشيد متػدالؿ بػيف المشػيديف المػذيف يػتـ لالليمػا مسػرحة قصػة أبػى ذر، 
وقد ذكر المؤلؼ فى ايرشاد السابؽ أنو فى أثنادو يتـ تغيير المنظػر اللمفػى تمييػدًا 
لممشيد الذى يميو وفيو "تدلؿ المرأة وىى كالعادة تتجو إلى م دمػة المسػرح وتتوجػو 

 .(ٕ)لطاب إلى الكورس..." بال
ملاطبػػة  (ٖ)العػػار لكػػـ" –وينتيػػى بلػػروج المػػرأة وىػػى تكػػرر قوليػػا "العػػار لكػػـ 

 الكورس الذى يمثؿ الجميور. 
 ادلشهذ انطابع: 

 : )لم ناة(يميد لو المتيـ ب ولو
 واآلف

  (ٗ)فمننظر ماذا كاف مصير أبى ذر
لمنظر عف قاعة فالرة ويبدأ بيذا ايرشاد "ينال المسرح حتى العمؽ فينكشؼ ا

ويػتـ فػػى ىػذا المشػػيد ل ػال أبػػى ذر   (٘)يتميػز فييػا ابثػػاث والطنػافس والسػػتادر..." 
وينتيى بنياية ال صة حيث "يلرج أبو ذر، فتطفػأ كػؿ  -رنى اهلل عنيما -بمعاوية 

                                           

 .ٚٙ( السابؽ صٔ)
 ( السابؽ نفس الصفحة.ٕ)
 . ٓٚ( السابؽ صٖ)
 . ٓٚص  محاكمة رجؿ مجيوؿ (ٗ)
 .ٓٚص -ابؽالس (٘)
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ة المسػػػرح حيػػػث مجمػػػس ػػػػػوى م دمػػػػػال سػػػػػة وا يب ػػػى منػرح اللمفيػػػػػػػػوار المسػأنػػػ
 .(ٔ)ال نال" 

 شهذ انثايٍ: ادل
حيػػث "ينػػال   -رنػػى اهلل عنػػو -يمثػػؿ بدايػػة مسػػرحة قصػػة سػػعيد بػػف جبيػػر 

سعيد بف جبير يجمس ثانيًا  –المسرح كمو حتى العمؽ فينكشؼ عف منظر صحراوى 
وينتيى بانتيال الحوار بيف سػعيد  (ٕ)رجميو تحتو، وبجواره الحارس يجمس ال رفصال"

ب حيػػث "يػػنيض الحػػارس ويتجػػو ناحيػػة بػػف جبيػػر والحػػارس وذىابيمػػا لصػػالة المغػػر 
ابمتعػػة حيػػث يألػػذ إبريػػؽ مػػال كػػى يتونػػأ. لمفيػػة المسػػرح تظمػػـ قمػػياًل قمػػياًل حتػػى 

 .(ٖ)تصبح معتمة تماماً"
 ادلشهذ انحاضع: 

ي ػـو المػػتيـ بػالتعميؽ عمػػى المشػيد السػػابؽ بعػد نيايتػػو ثػـ ي ػػدـ ليػذا المشػػيد 
 الذى يحمؿ مصير سعيد بف جبير 

 "واآلف... 
 ا كاف مصير ابف جبيرة ماذ

 (ٗ) ىذا ما سنشاىده فوراً"
مجمس الحجػاج )...( حػيف  –ويبدأ بايرشاد التالى "المسرح ينال حتى العمؽ 

 .(٘)ينال المسرح يبدو الحجاج مستغرقًا فى النحؾ كأنو استمع لفوره إلى نكتة"
وينتيى ىذا المشيد بم تؿ سعيد بػف جبيػر حيػث يحػدث ال تػؿ مػف لػالؿ ظػالؿ 

موح عمػى أحػد جػانبى السػتار اللمفػى ثػـ يتمػوف المنظػر كمػو بمػوف الػدـ وسػط ذعػر ت

                                           

 .ٓٛ( السابؽ صٔ)
 .ٕٛ، ٔٛ( السابؽ صٕ)
 .ٚٛ( السابؽ صٖ)
 .ٜٛمحاكمة رجؿ مجيوؿ ص (ٗ)
 ( السابؽ نفس الصفحة. ٘)
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شديد مف الحجػاج وصػاحبيو ثػـ "تظمػـ لمفيػة المسػرح تمامػًا وا يب ػى منػيدًا سػوى 
 .(ٔ)الم دمة حيث مجمس ال نال"

 ادلشهذ انعاشر: 
وفػػى ىػػذا  الوقػػت )تػػدلؿ  (ٕ))م دمػػة المشػػيد منػػالة حيػػث مجمػػس ال نػػال( 

 (ٖ)بنفس طري تيا(المرأة 
وينـ ىذا المشيد حديث المرأة لمجميور المتمثػؿ فػى الكػورس وحػديث المػتيـ 
إلييـ أينًا بعد أف ترفع الجمسة وتلمػو المحكمػة لمتػداوؿ وتنتيػى المسػرحية بنيايػة 
ىذا المشيد حيف ترسؿ المحكمة المحنر بحكـ تأجيؿ ال نية إلػى اليػـو نفسػو مػف 

 العاـ الم بؿ. 
ع المتم ى ت سيـ المسرحية إلى عشرة مشاىد مػف لػالؿ ايرشػادات ىكذا يستطي

التى ونعيا المؤلؼ، والتى ي رر مف لالليا تعدد المشاىد؛ لكنو ا يصرح بذلؾ فى 
الشكؿ البنادى، رغبة منو أف تكوف المسرحية كػاًل واحػدًا لػيس فييػا وقفػات؛ ليتح ػؽ 

بتنػاقض الواقػع مػف حولػو مػف  ما يسمى بالتغريب الذى ينت  مف إثارة وعى المتم ػى
 لالؿ الشكؿ البنادى. 

                                           

 .ٜ٘( السابؽ صٔ)
 .ٜٙص -السابؽ (ٕ)
 ( السابؽ نفس الصفحة. ٖ)
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 ادلبذث انثاًَ
 ادلنت احلكائً

تتلذ الحكاية فى المسرحية بعدًا فمسفيًا عمي ًا، يتجػاوز واقػع ابمػور لينفػذ إلػى 
العمؽ والجػوىر مػف المواقػؼ وابفكػار، فميسػت المسػرحية محاكمػة ح ي يػة لشػلص 

إنما ىي محاكمة لمتاري  ولمواقع فى الوقػت  –وىو ما يوحيو ظاىر العنواف  –بعينو 
نفسو، مف لالؿ ال نية التى يطرحيا ابديػب، وىػى قنػية اينسػاف صػاحب الكممػة 
والموقػػؼ ومػػا يتعػػرض لػػو مػػف ظمػػـ وطغيػػاف فػػى ظػػؿ غيػػاب العدالػػة وشػػيوع الفسػػاد، 
 انطالقًا مف اآلف، ومرورًا بالتاري  فى محاولة لبنال رؤية فمسفية عمي ػة تسػعى إلػى

 جعؿ اينساف قادرًا عمى مواجية ىذا الطغياف والظمـ مف قبؿ ذوى السمطة. 
إف البعد الفمسفى الذى تتلذه الحكاية يحتـ عمينا أا تكػوف نظرتنػا قاصػرة عمػى 
حادث بعينو أو زماف بعينو بؿ ىى قنية اينسانية كافة، وىو ما أكػده المؤلػؼ مػف 

اف والتػػى تنػػرب بجػػذورىا فػػى أعمػػاؽ لػػالؿ الدالػػة المرجعيػػة التػػى يحمميػػا العنػػو 
التاري ، ثـ مف لالؿ قصتى أبى ذر الغفارى وسعيد بف جبير حيػث يتلػذىما ابديػب 

 معادليف تراثييف يعند بيما الواقع ويؤيد بيما قنية العصر. 
تتلػػػذ المسػػػرحية مػػػف حكايػػػة المػػػتيـ إطػػػارًا عاًمػػػا تعػػػرض مػػػف لاللػػػو قنػػػيتيا 

داات معتمػػدة فػػى ذلػػؾ عمػػى حػػدث محػػورى ىػػو اينسػػانية التػػى تزلػػر بػػالرموز والػػ
لروج ذلؾ الرجؿ "المتيـ" مف عبالة معممو ثػـ محاولتػو اانلػراط فػى المجتمػع ومػا 

 نت  عف ذلؾ اللروج مف تداعيات وتتابعات. 
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تبػػػدأ الحكايػػػة بلػػػروج المػػػتيـ عمػػػى لشػػػبة المسػػػرح ثػػػـ توجييػػػو الحػػػديث إلػػػى 
 الجميور مف لالؿ الحوار اآلتى: 

 قؼ اآلف عمى ىذا المرتفع أصيح ىا أنذا أ
 أسألكـ لحظة صمت أو لحظات 

 (ٔ)كى أطرح ما يشغؿ ع مى المكدود عمى أعتاب مسامعكـ
فالحدث الرديس الذى وقؼ الرجؿ )المتيـ( بجمو عمى لشبة المسرح ىػو طػرح 
ما يشػغؿ ع مػو المكػدود مػف أفكػار عمػى مسػامع جميػوره، ف ػد فػارؽ صػاحبو الػذى 

ادًا كى ينلرط فى الناس، جػاعاًل مػف صػحبتيما ذكػرى تنيػر دربػو؛ كانت صحبتو لو ز 
 لكنو يفاجأ برد فعؿ الجميور المليب لآلماؿ 

 "... لكننا ما جدنا كى نتحاور يا سيد 
 بؿ جدنا نميو بعض الوقت 

 ىذا مسرح يا سيد 
 والناس ىنا قد جالوا كى يم وا السمع إليؾ

 كى تبصر أعينيـ ما تصنع أنت 
 أنت ممثؿ 

 (ٕ)لؾ دور تمعبو، كممات تم ييا، أو تذىب عنا"
ىكذا يػتـ قطػع الفعػؿ الكػادف فػى قمػب الحػدث الػدرامى مػف قبػؿ الجميػور ليؤكػد 
عمى مسرحانية المسرح، وعمى دور المتيـ دالؿ المسػرح، فمػيس ىػذا المكػاف سػوى 

 مسرح، وما ىو إا ممثؿ لو دور يمعبو، وليذا جال الجميور. 

                                           

 .٘( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 .ٜص السابؽ( ٕ)
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ا ييػػأس بػػؿ يسػػتمر فػػى طػػرح قنػػيتو محػػاوًا مػػد جسػػور  لكػػف الرجػػؿ )المػػتيـ(
الحوار مع الجميور )اينساف( فينيض إليو رجؿ مف الجميػور قػاداًل "مػا أحسػب إا 
إنػؾ رومػػانتيكى متنعنػع" ويبػػدأ الحػدث فػػى التصػػاعد محػدثًا قمػػياًل مػف التػػوتر بػػيف 

يػا يحمػؿ المتيـ وذلؾ الرجؿ الذى يمثؿ الجميور والسػمطة فػى آف، فيػو جاسػوس ل
شارتيا، وليذا يندس بيف العامة، ويتصػاعد ذلػؾ التػوتر حػيف يػتيـ الرجػؿ الػذى قػاـ 
مف الجميور المتيـ بالجاسوسية والليانة، ويدعو الجميور بف ينصبوا لػو محكمػة 
مف ىذا الجمػع الحاشػد تعػرؼ باينصػاؼ وبالحذكػة، وبالفعػؿ ت ػاـ المحكمػة اليزليػة 

يف وجناح اليسار عمى قواعد لعبة كرة ال دـ، )تأكيدًا المكونة مف ال انى وجناح اليم
عمى عبثية المحكمة( ويت دـ الرجؿ ممثؿ الجميور بالدعوة ويصػير مػدعيًا اسػتكماًا 
ليزليػػة المحكمػػة. ثػػـ ي ػػـو المػػدعي بعػػرض الػػدعوة الممف ػػة عمػػى ال نػػاة، وت ػػـو 

لفسػػاد الػػذى السػػمطة بتزويػػر الت ػػارير التػػى تػػديف المػػتيـ ويكشػػؼ الحػػدث ىنػػا عػػف ا
تمتم  بو مؤسسات السػمطة التػى لػـ تكتػؼ بتمفيػؽ الػتيـ والتزويػر؛ بػؿ امتػد لمنيػب 
والسػػرقة حيػػث نيبػػت المحكمػػة لمسػػة آاؼ كتػػاب وباعتيػػا واقتسػػمتيا فيمػػا بينيػػا. 

 وبعد عرض الدعوة وتفنيد حيثياتيا مف قبؿ المدعى تبيف أف المتيـ 
 "يسأؿ دومًا عما ا يعنيو

 فى أى مكاف  يستوقؼ مف يم اه
 ( ٔ)فيشتت بابسدمة المسمومة ع مو"

 فيو بيذا: 
 "يبغى أف ينيار نظاـ الكوف ابزلى

 أف تنيار المثؿ العميا 

                                           

 .ٖٗ( السابؽ صٔ)
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 (ٔ)لتسود الفونى"
 و"لما كاف المتيـ يثير الفونى

 ويزعزع فى الناس ع اددىـ 
 (ٕ)يبغى أف يحدث فتنة.... 

" وبػذلؾ ينتيػى الجػزل ف د حؽ لممدعى فى نياية دعواه أف يطمب إعداـ " المجػـر
ابوؿ الموسػػـو بػػػ"ااتياـ" لتبػػدأ أحػػداث الجػػزل الثػػانى الموسػػـو بػػػ"الدفاع" وفيػػو ي ػػـو 
المتيـ بالدفاع عف نفسو، وعف موقفو، الذى يعػد موقفػًا تاريليػًا، حيػث يحػاكـ رجػؿ 
مف الشعب باسـ الشعب، ويستحنر فى سبيؿ تدعيـ موقفو موقؼ معاوية مػف أبػى 

 موقؼ الحجاج مف سعيد بف جبير. ذر، ثـ 
وىنػػا يتفػػرع مػػف الحكايػػة الرديسػػية حكػػايتيف فػػرعيتيف مػػف لػػالؿ ت نيػػة المسػػرح 
دالؿ المسرح، حيث يكشؼ المنظػر فػى الحكايػة ابولػى عػف مسػجد بالشػاـ، يتحمػؽ 

، بيػدؼ شػغميـ عػف التفكيػر ةً فيو الناس حوؿ الراوى وي ص عمييـ قصصًا أسطوري
يف يجمس أبو ذر فى ناحية مف المسجد منيمكًا فى صػالتو، فى أمور السمطة فى ح

وبعد أف يفرغ منيا يتوجو إلػى الػراوى ناصػحًا إيػاه بػأف يػروى لمنػاس مػا يػنفعيـ فػى 
دنياىـ وآلرتيـ، ويألػذ الحػدث فػى التنػامى حػيف يمتػؼ النػاس حػوؿ أبػى ذر محػدثًا 

 اهلل قاداًل:  إياىـ عف الوالى )معاوية( الذى يكنز ابمواؿ ويحبسيا عف لمؽ
 "فأنا ا أعرؼ فى ىذا ال صر العالى بدمشؽ 

 إا رجاًل أعمتو الشيوة
 يبغى أف يصبح مثؿ مموؾ العجـ أو الرـو 

 يكتنز ابمواؿ ويحبسيا عف لمؽ اهلل 

                                           

 .ٙٗمحاكمة رجؿ مجيوؿ ص (ٔ)
 .ٛٗص لسابؽا( ٕ)
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 عف ىذا المسكيف، وىذا المسكيف، وىذا...
.......................... 
 (ٔ)كيما ينفؽ منيا فى أبيتو

لروج مػػػف المسػػػجد يفاجػػػأ بالشػػػرطة ت ػػػبض عميػػػو بسػػػبب تمػػػؾ وحػػػيف ييػػػـ بػػػال
الكممػػات التػػى أل اىػػا عمػػى مسػػامع العامػػة فػػى المسػػجد معترنػػًا عمػػى مػػا يتمتػػع بػػو 
الػوالى مػػف ثػرال ورفاىيػػة فػػى حػيف تمتمػػ  الػػبالد بالنػعفال والمسػػاكيف والمحتػػاجيف، 
ة ويػػتـ ال ػػبض عميػػو وسػػط تلػػاذؿ تػػاـ مػػف جميػػور المسػػجد، ويصػػؿ أبػػو ذر بصػػحب

الشػػرطي إلػػى قصػػر معاويػػة الػػذى يم ػػاه وقػػد أعػػد لػػو التيمػػة وفنػػد حججيػػا حتػػى ا 
يستطيع ايفالت منيا، فى مشيد تتمثؿ فيو ىيدة المحكمة حيث معاويػة ي ػـو بػدور 
ال انى، وبجواره صاحبيو يمثالف عنوي المحكمة، ويتـ تفنيد التيمة اللاصة بأبى 

فػػى فلػػو، واسػػتعمالو فػػى نشػػر مذىبػػو  ذر وىػػى اتصػػالو بعبػػد اهلل بػػف سػػبأ، ووقوعػػو
الػػذى تم ػػاه عػػف أعػػدال ايسػػالـ بػػبالد العجػػـ، ومػػا بػػيف النيػػريف، وىػػو مػػذىب مػػزدؾ 

 الذى ي نى بأف النسوة والماؿ مشاركة بيف جميع الناس. 
 ويواجو معاوية أبا ذر بيذه الدعوة، فالمحكمة تتيـ أبا ذر ب وليا: 

 "... أنت أسأت إلى ابمة جمعال
 و الناس إلى الفونىإذ تدع

 (ٕ)وتؤلبيـ ند الوالى"
 وتتيمو كذلؾ ب وليا: 

 "... تستجمب أفكارًا ىدامة 
 مف قـو ىـ أعدال الممة 

                                           

 .ٔٛمحاكمة رجؿ مجيوؿ ص (ٔ)
 .ٙٚص السابؽ( ٕ)
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.................... 
 (ٔ)التيمة ثابتة، ا حيمة فى أف تدفعيا"
 ومف ثـ فمف يفمح دفاعو كما قاؿ معاوية: 

 "ا يجدى اآلف دفاعؾ. 
 وسنعمف فى جميور الناس 
 ما لفى عمييـ مف أمرؾ 

 أما أنت فموا أنؾ شي  طاعف 
 (ٕ)بقمت عميؾ الحد"

ثػػـ ي ػػـو بإرسػػالو إلػػى اللميفػػة لتنتيػػى الحكايػػة ويب ػػى مصػػير أبػػى ذر مجيػػوًا 
 لي ـو الراوى )المتيـ( بسرد مصيره 

 "لـ أقصد يا سادة إا أف أنعش فيكـ ىذا التذكار
 إذ مازاؿ ل صة ىذا الشيـ ب ية 

 أزعجكـ بالتفصيالت لكنى لف
 فأبو ذر مات وحيدًا فى منفاه 

 (ٖ)فى الربذة، فى الصحرال"
ىكذا تكوف ىذه الحكاية بما تحمؿ مف قنية برىاف عمى ال نية المطروحة فى 
الحكاية ابساسية، ولعؿ قياـ المتيـ بدور الراوى فػى نيايتيػا عػف طريػؽ سػرد ب يػة 

ى التفكيػػػر واسػػػتلالص النتػػػاد  ال صػػػة إنمػػػا كػػػاف بيػػػدؼ إشػػػراؾ الجميػػػور معػػػو فػػػ
 واستنباط النيايات لمحكاية ابساسية. 

                                           

 .ٛٚمحاكمة رجؿ مجيوؿ ص (ٔ)
 ( السابؽ نفس الصفحة. ٕ)
 .ٔٛ( السابؽ ص ٖ)
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ثـ ي ـو المتيـ بسرد حكاية ألرى تحمؿ بعدًا داليًا آلر لكنو فػى ايطػار نفسػو 
الػػذى تػػدور فيػػو ال نػػية العامػػة لمػػنص، إنيػػا حكايػػة ابػػف جبيػػر، ومأسػػاتو مػػف أجػػؿ 

ف حاوؿ مساومتو. أمانة الكممة فى الوقوؼ فى وجو الظالـ دوف لشيتو،   وا 
عمػى الحػدث المحػورى ليػا وىػى المحاكمػة دوف الرجػوع  ػ ىنػاػ وترتكز الحكايػة 

إلى ابحداث الساب ة فتبدأ بحوار بيف سعيد بف جبير وحارسػو وقػد أشػفؽ عميػو مػف 
مصيره الذى سيالقيو أماـ الحجاج، فيعرض عميو اليػرب لكػف ابػف جبيػر تػأبى عميػو 

عػؿ وىػػو المنانػؿ مػػف أجػؿ الكممػػة وسػيواجو بيػػا الحجػػاج نفسػو اببيػػة مثػؿ ذلػػؾ الف
فيى نصؿ مسمـو ي تؿ ببطل، وىو عمى ي يف مف أف جياده بالكممات أقسى مف كؿ 
جياد، ويمت ى سعيد بالحجاج الذى يتمطؼ معو ويحاوؿ استمالتو مف أجؿ أف يكػوف 

يػى معو لكف سعيد بف جبير يتمسػؾ ب نػيتو، مػع عممػو بػأف الحجػاج سػي تمو، وتنت
 جبير، وتياوى الحجاج.  بف الحكاية بم تؿ سعيد

ويحرص المؤلؼ فى ىذا المشػيد أف ينػـ المجمػس إلػى جانػب الحجػاج رفي يػو 
حيث يجمساف عف يمينو ويساره ليألذ المجمس سمت المحكمة المكونة مف ال انػى 

 وعنوى اليميف واليسار. 
لتػػى يطرحيػػا فػػى ىكػػذا يؤكػػد المؤلػػؼ مػػف لػػالؿ الحكػػايتيف الفػػرعيتيف قنػػيتو ا

رمػزًا  –الموكؿ بيا حفظ العدالة وحمايتيػا  –الحكاية ابولى متلذًا مف ىيدة ال نال 
لغياب العدالة، وما يترتب عميو مف طغياف الظمـ وشػيوع الفسػاد فػى سػادر ابونػاع 

 .(ٔ)"ذلؾ أنو إذا كاف صرح العدالة ملربًا فالبد أف يكوف اللراب قد عـ كؿ ش "

                                           

العػػدد  –المجمػػد ابوؿ   -مجمػػة فصػػوؿ –عػػز الػػديف إسػػماعيؿ  -( توظيػػؼ التػػراث فػػى المسػػرحٔ)
 .ٚٛٔص -ـٜٓٛٔعاـ  –ابوؿ 
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 يب فً ادلنت احلكائً: يٍ ياليخ انحجر
 : كطر اإليهاو  -1

فػػى مسػػرحية "محاكمػػة رجػػؿ مجيػػوؿ" الشػػكؿ الت ميػػدى  ييتجػػاوز المػػتف الحكػػاد
لبنػػال الحكايػػة، فبينمػػا تسػػعى الحكايػػة فػػى البنػػال الت ميػػدى إلػػى ايييػػاـ الػػدرامى مػػف 
لالؿ "السيطرة عمى شعور المتفرج عف طريؽ المجاىدة فى إقناعو أثنال وجوده فى 

بػػأف مػػا يػػراه فػػوؽ لشػػبة التمثيػػؿ ىػػو  –أو أثنػػال قرالتػػو لػػنص درامػػى  –رح المسػػ
ت ػـو الحكايػة  (ٔ)ح ي ى وواقعى وصادؽ إلى درجة تدفعو إلى ااندماج فػى ابحػداث"

ىنػا بكسػػر ذلػػؾ ايييػػاـ بػػالواقع مػػف لػالؿ التأكيػػد عمػػى أف المػػتف الحكػػادى "لػػيس إا 
مػا يجعػؿ الحكايػة "تطالػب المتفػرج بي ظػة  وىػذا (ٕ)حدثًا مصنوعًا والتياريًا ومصػوراً"

ع ميػػة كاممػػة الػػوعى حتػػى يمكنػػو مناقشػػة ال نػػية المطروحػػة وىػػو منفصػػؿ عنيػػا 
 .(ٖ)تماماً"

الجميػور منػذ بدايػة الػنص حيػث الصػالة  يل ػد حػرص المؤلػؼ عمػى إي ػاظ وعػ
منػػالة، وكػػذلؾ المسػػرح، لتح يػػؽ ااشػػتراؾ بػػيف الجميػػور والمنصػػة وحممػػو عمػػى 

ما ُيعرض، ومناقشتو، فناًل عما يترتب عمى ذلؾ مػف إلغػال الجػدار الرابػع التفكير في
 يف ومػف ثػـ يتولػد ايحسػاس ايييػاميذلؾ الجدار الذى يفتػرض عػدـ وجػود المتفػرج

فيجػػب إزالػػة ىػػذا الجػػدار وتحطػػيـ كػػؿ مػػا يػػوحى  يبػػالواقع. أمػػا فػػى المسػػرح الممحمػػ

                                           

 .ٛ٘مسرحية ص( معجـ المصطمحات الدرامية والٔ)
أكاديميػة الفنػوف  –ت ػديـ مػدكور ثابػت  –رنا غالػب  –( الميتاتياترو )المسرح دالؿ المسرح( ٕ)

 .ٜ٘ص -د.ت –د.ط  –ال اىرة  –
 .ٛ٘( معجـ المصطمحات الدرامية والمسرحية صٖ)
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اممػة ويشػارؾ بع مػو فػى ال نػية باييياـ الواقع حتى يكوف المتفرج فى حالة ي ظة ك
  (ٔ)المطروحة. 

ومنذ أوؿ ظيور لمممثؿ عمى المسرح فى محاكمة رجؿ مجيوؿ نجد حرصًا منو 
عمى كسػر ايييػاـ مػف لػالؿ ملاطبػة الجميػور وتوجيػو حديثػو إلػييـ ثػـ مػف لػالؿ 
الجميور الذى يؤكد أنو فى مسػرح، وأنػو جػال ليتسػمى بعػض الوقػت ويشػاىد الػدور 

بينمػػا ينكػػر الرجػػؿ الواقػػؼ عمػػى المسػػرح كونػػو يحمػػؿ لمنػػاس  (ٕ)بػػو الممثػػؿالػػذى يمع
 رسالة فيذه لـ يم نيا لو الرجؿ ال ابع لمؼ الجدراف بؿ ألبره:

 "... أف الناس أحب إلييـ أف يتكمـ 
 كؿ منيـ          
 (ٖ)ا أف يستمعوا"         

مػـ أنػو فػى مسػرح ىكذا يتـ كسر اييياـ مػف قبػؿ الجميػور والممثػؿ فكالىمػا يع
 .(ٗ)ذلؾ أف الجميور "ليس مف السذاجة بحيث يلتمط لديو الوىـ بالواقع فيتوحداف"

 ادلشاهذ ادلفككة:  - 9
تعمف ىذه الت نية "ت نية المشػاىد المفككػة عػف تمػرد الكاتػب عمػى منطػؽ وحػدة 
 المتف الحكادى وتسمسمو مما يػؤثر عمػى البنيػة الحكاديػة لمػنص وبالتػالى يػؤثر حتمػاً 
عمػػػى الحبكػػػة التػػػى ىػػػى "الوسػػػيمة التػػػى يػػػتـ عػػػف طري يػػػا بنػػػال ابحػػػداث السػػػردية 

 .(٘)وتنسي يا وت ديميا"

                                           

 .ٖٜ( ينظر السابؽ صٔ)
 .ٜ( ينظر محاكمة رجؿ مجيوؿ صٕ)
 .ٜ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٖ)
 . ٜ٘ياترو ص( الميتاتٗ)
 .ٖٚ( المسرح والعالمات ص٘)
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ويمثؿ لروج المرأة اليرمية عمى لشبة المسرح وحوارىا مػع الجميػور المتمثػؿ 
التراقػػًا لمتتػػابع الػػذى تصػػؿ بػػو الحبكػػة  ،فػػى )الكػػورس( فػػى محاكمػػة رجػػؿ مجيػػوؿ

 (ٔ)بػػذلؾ مػػا يسػػمى "باانتياكػػات لبنيػػة الحبكػػة العاديػػة" الدراميػػة إلػػى ذروتيػػا مح  ػػاً 
حيث يأتى أوؿ ظيور ليا بعد أف يشتد التوتر بيف المدعى والمتيـ مػف لػالؿ اتيػاـ 
المدعى بأف المتيـ يثير الفونى ويزعزع الناس فى ع اددىـ رغبة فى إحداث فتنػة، 

" وىذا ما جعمو باسـ الغيرة عمى الوطف، والرغبة فى الدفاع عن و يطمب "إعداـ المجـر
وىذا ما يجعؿ الصراع يشػتد والتػوتر يبمػب غايتػو وفػى تمػؾ المحظػة تلػرج المػرأة مػف 
إحدى نواحى المسرح باكية ولػدىا ناعيػة ف ػده فػى حػوار تنػويرى ليػا مػع الجميػور، 
ت ـو فيو بايفصاح عف مغزى الحكاية، وجوىر ال نية التى أقاـ المؤلػؼ مػف أجميػا 

 ف لالؿ ىذا الحوار المباشر لمجميور: نصو الحكادى، م
 "ىؿ قنى ابمر بأف تب وا فى الظؿ بال صورة 

  (ٕ)ىؿ قنى ابمر بأف يترؾ كؿ منكـ دوره"
إف ايعػػالف عػػف المغػػزى مػػف الحكايػػة مػػف شػػأنو أف يحػػدث نوعػػًا مػػف التفكػػؾ 
الممحوظ فى بنية المػتف الحكػادى لمػنص. وكػأف المؤلػؼ ي صػد إلػى ذلػؾ قصػدًا حػيف 

ير لظيور ىذه المرأة "ذات الدالة الرمزية" أكثر المشاىد توترًا، فنراىا تظير مػرة يتل
ألرى حيف يتـ ال ػبض عمػى أبػى ذر، واقتيػاد الشػرطى لػو إلػى معاويػة رافنػة بشػدة 
موقؼ ىؤال الذيف ترى أنيـ ليسوا أبنالىا ولـ يرنعوا ثدييا ولـ يػأكموا لبزىػا وىػى 

نتزاعًا مف لالؿ الحوار المتالحؽ المتدالؿ لت ػوؿ فػى تنتزع منيـ موقفيـ المتلاذؿ ا
 نيايتو. 

 "أجرمتـ كؿ الجـر
....................... 

 دافع عنكـ، لـ يذىب أحد منكـ كى يدفع عنو 

                                           

 .ٜٗ( المسرح والعالمات صٔ)
 .ٕ٘ص ( السابؽٕ)
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..................... 
 العار لكـ، العار لكـ )تكررىا وىى تلرج(

س المعنػى الػذى ثـ تظير مرة ألرى بعد س وط سعيد بف جبير شييدًا مكػرره نفػ
 ظيرت مف أجمو فى الموقفيف الساب يف. 

إف ىػػذا التفكػػؾ فػػػى المشػػاىد الػػػذى أحدثػػو ظيػػػور المػػرأة أثنػػػال تتػػابع الحبكػػػة 
الدراميػػة التػػى يؤطرىػػا المػػتف الحكػػادى لػػـ يحػػدث لمػػاًل فػػى السػػياؽ العػػاـ، بػػؿ أعطػػى 

ف المػرأة لم نية المطروحة أبعادًا عمي ة مف لالؿ عرنػيا عرنػًا مباشػرًا عمػى لسػا
ليح ؽ ما ييدؼ إليو المسرح البريلتى مف "ونع المتفرج فػى مواجيػة مػا ي ػدـ لػو 

وىذه المجابية والمكاشػفة مػف  (ٔ)ومحاججتو وحممو عمى مجابية ما يراه ومدارستو"
 قبؿ الجميور تمثؿ بال شؾ تجريبًا لـ يجرؤ المسرح الت ميدى عمى ايقداـ عميو. 

 ادلطرح داخم ادلطرح:  - 3
عرؼ بأنو "عرض مسرحى ي َّدـ جزديًا أو كميًا دالؿ المسرحية المعرونػة. إنػو ي

 .(ٕ)مسرح تجرى أحداثو دالؿ المسرح"
وىػػذه الت نيػػة ت سػػـ الممثمػػيف عمػػى لشػػبة المسػػرح إلػػى فدتػػيف "فيكػػوف ىنػػاؾ 

" حيػث تتحػوؿ (ٖ)ناظروف ومنظوروف، حتى لو كانوا جميعػًا منظػوريف مػف الجميػور
فيو جميور يشاىدوف ممثميف مع ما يكوف التػدالؿ بيػنيـ وبػيف المنصة إلى مسرح 
 الجميور الح ي ى. 

وبينما يؤطر المؤلػؼ مػف لػالؿ المػتف الحكػادى لمحاكمػة رجػؿ مجيػوؿ ل نػية 
مف قنايا العصر، ي ـو بمسرحة قصتيف مف قصص التاري  محاوًا مف لالليما أف 

                                           

مجمػػة  –سػػامى سػػميماف أحمػػد  -بػػاب الفتػػوح نموذجػػًا  -( التجريػػب فػػى مسػػرح محمػػود ديػػابٔ)
 .ٖٓٓص -ـ ٜٜ٘ٔالعدد ابوؿ  ربيع  –المجمد الرابع عشر  –فصوؿ 

 .ٖٖٕ( معجـ المصطمحات الدرامية والمسرحية صٕ)
مركػػز  –آف أوبػػر سػػفيمد ترجمػػة إبػػراىيـ حمػػادة وآلػػروف  –قػػرالة المسػػرح  –( مدرسػػة المتفػػرج ٖ)

 .ٜٓٔص –د ت  -أكاديمية الفنوف د ط –المغات والترجمة 
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ثة بمرجعياتيػا ولمفياتيػا الداليػة، يزاوج بيف الحبكة الدرامية فى تمؾ الحكاية المورو 
وبيف قنية ال صة مما يجعؿ الحكاية تزداد توترًا وحدة فناًل عما يح  و المتف بتمؾ 
المزاوجة مف كسر لعيياـ قادـ "عمى العالقة الجدلية بيف الموروث الحكػادى والحػدث 

 .(ٔ)الجديد"
ذى تعامػػؿ بػػو وقػػد تح ػػؽ التجريػػب فػػى ىػػذه الت نيػػة مػػف لػػالؿ مبػػدأ التغريػػب الػػ

المؤلػػؼ مػػع الحكايػػة التاريليػػة مػػف أجػػؿ أف يبػػرىف عمػػى قنػػيتو التػػى يطرحيػػا مػػف 
لالؿ الحكاية ابساسية ويثبت أف ىذه ال نية ناربة بجذورىا فى أعمػاؽ التػاري ، 

وقػد  ػ صػمى اهلل عميػو وسػمـ ػ حيث العصر ايسالمى بمػا فيػو مػف قػرب عيػد بػالنبى
ر مػػف لػػالؿ تمػػؾ الروحانيػػات التػػى تػػوقظ فينػػا غمػػب التعامػػؿ مػػع مػػوروث ىػػذا العصػػ

معػػانى الليػػر والحػػؽ والعػػدؿ بينمػػا يسػػعى المؤلػػؼ إلػػى جعػػؿ ىػػذا المػػألوؼ غريبػػًا 
 باستحنار متناقناتو مف لالؿ ىاتيف الحكايتيف. 

كمػػا تح ػػؽ التجريػػب عمػػى مسػػتوى التسمسػػؿ الػػدرامى لممػػتف الحكػػادى مػػف لػػالؿ 
ا يترتب عمى ذلػؾ مػف الطػرح المباشػر لنيايػة النياية المغم ة لكؿ مف الحكايتيف، وم

الحكايػػػة ابساسػػػية التػػػى تركيػػػا المؤلػػػؼ مفتوحػػػة ليتسػػػع أفػػػؽ المتم ػػػى لمعديػػػد مػػػف 
التػػأويالت، بينمػػا تػػوحى نيايػػة المسػػرحيتيف بنيايػػة واحػػدة لممسػػرحية ىػػى الػػتلمص 
سػػكات صػػوتو، حتػػى ا يػػوقظ العامػػة بموقفػػو أو كمماتػػو، إا إذا اتسػػع أفػػؽ  منػػو، وا 

تم ػػى بطموحػػو إلػػى تغييػػر العامػػة )الجميػػور(، ومحاولػػة تػػأثيرىـ عمػػى أصػػحاب الم
السمطة، ومػف ثػـ عمػى أعنػال المحكمػة، مسػتميمًا فػى ذلػؾ التػأثير الممحمػى الػذى 
يتجػػو إلػػى تفجيػػر ال نػػية فػػى ع ػػؿ الجميػػور وينػػعو أمػػاـ مسػػدوليتو تجػػاه واقعػػو 

 وتاريلو. 
 
 
 

                                           

 .ٜٙ( الميتاتياترو صٔ)
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 ادلبذث انثانث
 انشخصيـات

 ً ادلطردية األضاضية )اإلطار(نشخصية فا بُاء -1
يعرؼ الدكتور إبػراىيـ حمػادة "البطػؿ" فػى الػنص الػدرامى بأنػو "الشلصػية التػى 

ثـ يع ب بأف ىذا البطؿ ليس شلصًا بالنرورة ف د يكػوف "متمػثاًل  (ٔ)تحرؾ ابحداث"
فى مجموعة مف الناس أو فى إنساف أو مكػاف أو فكػرة معنويػة، إف العبػرة بالبطولػة 

 .(ٕ)العمود ابساسى الذى تدور حولو الوقادع"ىنا ىو 
وتأسيسػػًا عمػػى مػػا سػػبؽ يكػػوف البطػػؿ أو الشلصػػية التػػى تحػػرؾ ابحػػداث فػػى 
"محاكمة رجؿ مجيوؿ" ىى ال نية التى تفجرىا المسرحية، والتى تتمثؿ فى اينساف 
المث ػػػؼ صػػػاحب الكممػػػة الػػػذى يحػػػاوؿ أا يكػػػوف منعػػػزًا عػػػف النػػػاس، ينلػػػرط فػػػييـ 

بما ا يعمموف، لكنو يصػطدـ بطغيػاف وظمػـ السػمطة المسػتبدة مػف ناحيػة، ويبصرىـ 
 وبسمبية ىؤال الذيف لرج مف عزلتو مف أجميـ مف ناحية ألرى. 

وبف ىذه ال نية لرجت مف كونيا تعبيػرًا عػف الػذات الفرديػة إلػى كونيػا تعبيػرًا 
ات التػى عف الذات الجماعية، ف د حرص المؤلؼ عمى تغييب التسػمية مػف الشلصػي

تجسد ىذه ال نية، لتكوف تمؾ الشلصيات غنية بالرموز والػداات، ولتػؤدى دورىػا 
الذى تيدؼ إليو، فػال يػتـ التعػرؼ عمييػا إا مػف لػالؿ أدوارىػا الوظيفيػة التػى تلػدـ 
الفكرة، فابسمال قد تكوف ملادعة ا تدؿ عمى ح ي ة الشلصية الحاممة ليا، بينمػا 

طار تحديد اليوية لمشلصػيات التػى تمعػب أدوارًا وا تسػتطيع أل اب ابدوار تأتى فى إ
 ممارسة غيرىا. 

                                           

 .ٖٙص –إبراىيـ حمادة  –( معجـ المصطمحات الدرامية والمسرحية ٔ)
 ( السابؽ نفس الصفحة. ٕ)
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ومػػف ىنػػا يكػػوف التعػػرؼ عمػػى الشلصػػيات دالػػؿ المسػػرحية ايطػػار مػػف لػػالؿ 
 .(ٔ)أدوارىا الفاعمة "التى تحدد قيمتيا ومكانتيا دالؿ الفعؿ الدرامى"

أف نطمػػؽ وأوؿ مػا يطالعنػا فػى ىػذه الشلصػػيات شلصػية المػتيـ، والتػى يمكػف 
عمييػػا الشلصػػية ابساسػػية وتمثػػؿ لسػػاف حػػاؿ المؤلػػؼ وتحمػػؿ فكػػره وتتحػػدث عػػف 
نصػػػو، ومثػػػؿ ىػػػذه الشلصػػػية يػػػتـ الكشػػػؼ عنيػػػا فػػػى الػػػنص الػػػدرامى "مػػػف لػػػالؿ 
أفكارىػػػا... ورؤيتيػػػا لمعػػػالـ مػػػف لػػػالؿ مواجيتيػػػا لشػػػتى المواقػػػؼ، أو التحػػػديات أو 

 .(ٕ)ابزمات، ودلوليا فى ن اشات مع الشلصيات ابلرى"
تظير عمينا تمؾ الشلصية أوؿ مػا تظيػر بػال اسػـ وا ىويػة، كمػا يبػدو المكػاف 
نػالتيما معػًا، فالمشػيد كمػو  معطؿ مف أية ديكورات سوى انفتاحػو عمػى الصػالة، وا 
فنال، لاؿ مف العالمات السيميادية وشلصية مجيولة اليوية وبرغـ ذلؾ فإنو "فى 

د لنمػػوذج إنسػػانى عػػاـ ولػػيس إلػػى ح ي تػػو سػػميأة أعمػػؽ تيػػدؼ إلػػى إحالػػة المشػػاى
وىذا ما يحيمنا إلى قرالة تمؾ الشلصية مف لالؿ موقفيػا  (ٖ)شلصية فردية محددة"

 وفكرىا. 
تمثػػؿ شلصػػية المػػتيـ نمػػوذج المث ػػؼ الػػواعى الػػذى لػػرج مػػف عزلتػػو إثػػر ذلػػؾ 
الصػراع النفسػى الػذى يعانيػو مػف قبػؿ نػميره الث ػافى، فبينمػا ىػو يػركف إلػى العزلػة 

دالػػؿ نفسػػو وث افتػػو يػػأبى عميػػو نػػميره الث ػػافى ذلػػؾ، ويحممػػو حمػػاًل عمػػى  والعػػيش
اللروج مف ىذا الثوب الذى توحد معو حتى صار ا يعرؼ لو أىاًل سػواه، واانلػراط 

                                           

دار  –نورة الغػزاوى  –المسرحى مفاىيمو وآليات اشتغالو )عماد الديف لميؿ نموذجًا( ( اللطاب ٔ)
 .ٖٖٚالطبعة ابولى ص – ٕٛٔٓابردف  –كنوز المعرفة لمنشر 

المركػػز  -عػػواد عمػػى  –( غوايػػة المتليَّػػؿ المسػػرحى: م اربػػات لشػػعرية الػػنص والعػػرض والن ػػد ٕ)
 .ٖٙص -ٜٜٚٔ –ابولى الطبعة  –الدار البينال  –الث افى العربى 

الييدػػة العامػػة ل صػػور  –أحمػػد مجاىػػد  -قػػرالة سػػيميولوجية –( مسػػرح صػػالح عبػػد الصػػبور ٖ)
 .ٗٗٔالجزل ابوؿ ص -ٕٔٓٓ –سمسمة كتابات ن دية  –الث افة 
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فى المجتمع والتعامؿ مع الواقع لكنو مازاؿ بعيدًا ىذا الواقع، فالثوب الذى يتدثر فيػو 
لػػى تمػػؾ المحظػػة التػػى ي ػػؼ فييػػا عمػػى لشػػبة ويعػػيش دالػػؿ مثالياتػػو مػػازاؿ يرتديػػو إ

المسرح فما زاؿ يعيش الحرية التى سمب منيا المجتمع فػى ذلػؾ الوقػت ي ػوؿ: "ولػو 
 .(ٔ)أنى حر كى التار لما جدت إليكـ ألبتة"

لكنػػو سػػرعاف مػػا يػػدرؾ ذلػػؾ الواقػػع ويعمػػـ أف الكػػالـ ا يجػػدى شػػيدًا ف ػػد عمػػت 
 ممات عمى حد قولو: النجة كؿ مكاف وصار العالـ نسيجًا مف ك

 )...( ىؿ يحدث اآلف صرالى شيداً 
 أوا تكفى النجة فى كؿ مكاف 

 )...( ىؿ يمكف أف تتحرر روحى بالنجة
 فأنا عنددذ أرفع صوتى، أصرخ فى كؿ مكاف 

 وأقوؿ لكـ ولكؿ الناس بصوت يصعؽ كؿ اآلذاف 
 أنا حر، أنا حر، أنا حر 
 أتصدقنى عنددذ يا سيد 

  (ٕ)أيصدقنى الناس"
وااستفياـ ىنا م صود بو النفػى، أى لػف تصػدقنى ولػف يصػدقنى النػاس، ىكػذا 

 أدرؾ الواقع الذى صار نسيجًا مف كممات وىذا ما جعؿ الناس 
 )...( قد ابتذلوا كؿ رسالة 
 وتوارى اينساف اينساف 

 (ٖ)لمؼ الثرثرة الجوفال، ولمؼ الكممات الطنانة"

                                           

 .ٙ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 .ٔٔ( السابؽ صٕ)
 .ٓٔ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٖ)



 

  

 

 
 ـ(ٕٚٓٓ-ٜٕٜٔمالمح التجريب في مسرحية محاكمة رجؿ مجيوؿ لمدكتور عز الديف إسماعيؿ )

 

ٖٔٚٙ 

 و ميمة إزالة ابفكار اليدامة مف نػمير فى ىذا الواقع يحمؿ المث ؼ عمى عات
 الناس ووسيمة ذلؾ عنده:

 "أف نكشؼ عف مكنوف ال مب بكممات تنبض بالصدؽة 
 )...( أف نتجرد، أف نتعرى 

 (ٔ)أف نلمع أزيال الفكر المبتذلة فى كؿ مكافة 
لكنػػو يفاجػػأ بػػرد فعػػؿ الجميػػور عمػػى لسػػاف أحػػدىـ إذ ي ػػـو متيمػػا إيػػاه بأنػػو 

دأ مرحمة تطػور شلصػية المػتيـ فػى التشػكؿ حيػث يكتشػؼ أف ىنػاؾ رومنتيكى، وتب
 أشيال لـ يتعمميا لالؿ رحمتو الث افية: 

 "يبدو لى أف الناس ىنا قد عرفوا أشيال كثيرة 
 لـ يعرفيا ذاؾ الرجؿ ال ابع لمؼ الجدراف 

 الكممات لدييـ جاىزة ومعدة 
  (ٕ)لـ يتكمؼ ىذا السيد جيدًا كيما يطمؽ ىذا المفظ"

حينمػػا ىػػـ الرجػػؿ المث ػػؼ أف يحػػاور ىػػذا الرجػػؿ الػػذى نيػػض مػػف الجميػػور و 
 واتيمو انزع  ولاطب نفسو فى نجر: 

 "ا أدرى ماذا يبغى ىذا المأفوف 
 ماذا يبغى أف يعرؼ مف أمرىة ولماذاة 

 أو يبغى أف ينزع عنى السترة 
 (ٖ)فيجردنى مف أسمحتىة"

                                           

 .ٔٔمحاكمة رجؿ مجيوؿ ص (ٔ)
 .ٖٔ، ٕٔص ( السابؽٕ)
 .ٗٔ( السابؽ صٖ)
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رجؿ مف رجاؿ السمطة وعيف مػف وتحمؿ لفظة "السترة" ىنا دالة عمى أف ىذا ال
. (ٔ)عيونيا المندسة وسط العامػة ليزيفػوا الح ػادؽ ويزينػوا لمعامػة جيميػـ ونػالليـ"

وتسيـ شلصية ذلؾ الرجػؿ بموقفيػا المعػادى لممث ػؼ فػى دفػع ابحػداث إلػى ابمػاـ 
مما يترتب عميو تطور وتناـٍ فى شلصية المث ػؼ وذلػؾ حينمػا أدرؾ المث ػؼ ح ي ػة 

 لؾ الرجؿ عنو وعف الناس في وؿ ملاطبًا إياه: ما يحجبو ذ
 "حسنا فمنتحدث عف نفسؾ 

 فأنا يسعدنى أف أستمع إلى ما يجرى فى نفسؾ
 أف أعرؼ ما تيمسو فى ع مؾ 

 ما تبغى أف تحجبو عنى، عنا، بؿ عف نفسؾ 
 إذ ترفع صوتؾ، تصرخ، 

 تم ى فى وجيى بالكممات الجاىزة ال شرية 
 (ٕ) ة أمرؾ"حتى تصرفنى عف إدراؾ ح ي

وتبػػدو شلصػػية ذلػػؾ الرجػػؿ فييػػا كثيػػر مػػف الػػدىال، وحػػدة المػػزاج، والحمػػاس 
المفتعػػؿ الػػذى تسػػتطيع مػػف لاللػػو أف ت نػػع جميػػور العامػػة بمػػا يمميػػو عميػػو ذوو 
السمطة، ف د احتاؿ عمى المث ؼ م تنصًا منو الكممات، وبيذه الكممات يػتيـ المث ػؼ 

الدولػة فيػو لػادف وجاسػوس وبيػذا يسػتطيع بأنو يطمع عمى أسرار الناس أو أسػرار 
 أف يتلمص منو وي نى عميو. 

أما المث ؼ فيبدو ىاددًا ثابتًا، يستمد ثباتو مف صدؽ موقفػو، ولػف يزعزعػو ىػذا 
الرجؿ ميما عظـ اتيامو لو، فيو صاحب موقؼ )قنية( لرج مف أجمو ولف يزعجو 

                                           

 –دار غريػػب لمطباعػػة والنشػػر  –محمػػد عبػػد العزيػػز المػػوافى  –( المسػػرح الشػػعرى بعػػد شػػوقى ٔ)
 .ٙٚٔص -ٕٚٓٓ –الطبعة الثالثة  –ال اىرة 

 .ٙٔ، ٘ٔ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٕ)
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و ىػذا ااتيػاـ يتػوانى اتياـ الرجؿ )المػدعى( لػو بأنػو لػادف وجاسػوس، بػؿ لػف يجعمػ
عف ىدفو فى محاولة كشؼ ىويتو لمعامة، ويتأكد ثباتو عنػدما يسػتفيـ فػى سػلرية 

 عف عالـ اآللية ابفذاذ الذيف يحمؿ المث ؼ شارتيـ قاداًل:
  (ٔ)لكف أولـ يس ط عالميـ ىذا

 وىذا التيكـ ىو ما جعؿ الرجؿ ي يـ الدعوى نده 
 "عالميـ ا يس ط أبداً"

  بؿ تس ط أنت
.................... 

 أنا سوؼ أقيـ الدعوى ندؾ 
 (ٕ)ولسوؼ تعاقب"

ويتـ فى ىذه المحظة تشكيؿ المحكمة مف الجميور لمعاقبتو. ويألذ الرجؿ دور 
المدعى ويكوف المث ؼ ىو المتيـ، ويتـ تفنيد الدعوى نده مػف قبػؿ المػدعى الػذى 

 اث الجزل ابوؿ. ينيى دعوتو بالمطالبة بإعداـ المجـر لتنتيى بذلؾ أحد
وتػػنيض شلصػػية "المػػرأة" فػػي الػػنص الػػدرامي بػػدور غنػػى بػػالرموز والػػداات، 
وتبدأ ايشارة إلييا حيف يم اىا المتيـ أثنال عبوره بشارع قصػر النيػؿ، وقػد ىالػو مػا 
رأى مػػف حشػػود النػػاس، أمػػاـ "الفترينػػات" ولمفيػػا ودالميػػا. وقػػد بػػدت عمييػػا سػػمات 

 التمدف والرقى فإذا ىى: 
 "... تمبس سرواًا مف لز ىفياؼ

 تحمؿ فى يسراىا ما بيف ال مب وبيف النحر
 كمبًا فى شكؿ السنود

                                           

 .ٕٗمحاكمة رجؿ مجيوؿ ص (ٔ)
 .ٕ٘( السابؽ صٕ)
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 (ٔ)وعمى عينييا منظار يممع كالمرآة"
إف ظيور المرأة فى ىذا الشػارع بحػدوده المكانيػة والزمانيػة يحمػؿ دالػة رمزيػة 

انيا فى ىوية اآللر لما آؿ إليو حاؿ ىذه البالد فى تمؾ الفترة مف غياب لميوية وذوب
 والتنكر لكؿ ما ىو أصيؿ وعريؽ. 

أمػػا ايشػػارة ابلػػرى إلييػػا ف ػػد جػػالت فػػى إطػػار تيكػػـ المحكمػػة مػػف سػػؤالو عػػف 
 الحرب وسر ذلؾ السؤاؿ: 

 "ال انى: ىؿ لرجت أمؾ لمؼ صفوؼ الجند...
 تشد عزيمتيـ فى ساح الحربة 

 ىذا  –المتيـ: أمىة أمى كانت قد ماتت قبؿ الحرب 
  –زعموا ما 

 (ٕ)لكنى لست أصدؽ؛ أمى مازالت حية
إف لفظ ابـ إذا تـ ربطو بػالحرب قػد يكػوف رمػزًا لميويػة، فػإذا مػا ماتػت ابـ فػى 
الحػػرب ف ػػد ذابػػت ىػػذه اليويػػة وتبػػددت لاصػػة بعػػد أف تأكػػد ذلػػؾ وانتيػػت الحػػرب 
 بالنكسة وقد يكوف الم صود بيا )ال نػية( التػى تتعػدى حػدود الزمػاف والمكػاف لػذلؾ
لف ت ؼ عند لوض حػرب أو ىزيمػة إنيػا مازالػت حيػة أى باقيػة فػى نفػوس أبناديػا 
المث فيف الذيف يحممونيا معيـ أينمػا ذىبػوا ويألػذوف عمػى عػات يـ عبديػا ومحاولػة 

 توصيميا لمعواـ. 
لكف المرأة حينما تتجسد عمى لشبة المسرح تأتى فى صورة تمػؾ المػرأة اليرمػة 

 ايرشاد التالى:  التى تتحدد ىويتيا مف لالؿ

                                           

 .ٖٚ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 .ٜٖ( السابؽ صٕ)
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"صػػوت امػػرأة ىرمػػة ولكنيػػا صػػمبة الجسػػـ يػػأتى مػػف لمػػؼ الكػػواليس مصػػحوبًا 
ثـ تدلؿ وىى تجر ورالىا عربة يد صغيرة عمييا أواف فلارية وتماثيؿ  –بالموسي ى 

 (ٔ)قديمة وبجانب منيا لبز مصرى وبصؿ ألنر".
أة بمػػا يلػػدـ ويحمػػؿ ىػػذا ايرشػػاد الكثيػػر مػػف الػػداات والرمػػوز بشػػأف ىػػذه المػػر 

ال نػػية التػػى يسػػعى المؤلػػؼ إلػػى ترسػػيليا، فػػابـ عمػػى العمػػوـ رمػػز لمػػوطف بعطادػػو 
الفياض وغمره أبنادػو بمعػانى ىػذا العطػال، وكونيػا ىرمػة لكنيػا صػمبة الجسػـ ترمػز 
ل وة ىذا الوطف رغـ قدمو، ومجػ  ابـ تحمػؿ أوانػي فلاريػة رمػز لعراقػة ىػذا الػوطف 

ذلؾ الوطف وعطادو الذى ا ين طع بينمػا دالػة البصػؿ  وأصالتو، واللبز رمز لليرات
ابلنر تحيمنا إلى النمال واازدىػار الػذى ا يلمػو تح ي ػو مػف متاعػب وصػعاب إف 
كػػؿ ىػػذه الػػداات يحيمنػػا إلػػى أف ذلػػؾ الػػوطف ىػػو بمػػدنا الحبيػػب مصػػر وقػػد جسػػده 

ينما تجزع إف المؤلؼ فى صورة تمؾ المرأة وىى ثابتة راسلة تعطى أبنالىا الكثير، ب
أصػػابيـ مكػػروه، كمػػا تنػػتفض مدافعػػة عػػف أصػػحاب المواقػػؼ وال نػػايا ناعيػػة عمػػى 

 أولدؾ المتلاذليف تلاذليـ واستسالميـ. 
ولوا أف المؤلؼ حصر الدالة الرمزية لممرأة فى ىذا المشيد بكونيػا تحمػؿ فػى 

تسػب دالػة العربة التى تجرىا تماثيػؿ قديمػة ولبػزًا مصػرًيا، لكػاف مػف الممكػف أف تك
رمزيػػة عامػػة تصػػاحب ظيورىػػا فػػى التتابعػػات السػػردية ال ادمػػة؛ لكنػػو فػػى المشػػيد 
السابؽ حدد ىويتيا وحصػر دالتيػا لترمػز إلػى وطننػا الحبيػب مصػر، لػذا يمكػف فػى 

تتلػػذ معناىػػا وفػػؽ ترتيبيػػا فػػى  (ٕ)التعامػػؿ مػػع المػػرأة تجػػاوزًا بوصػػفيا أداة مسػػرحية
والسياؽ نرورياف لتشكيؿ دالػة المعنػى الػذى  النص ودوف إغفاؿ السياؽ فالترتيب

                                           

 .ٜٗ، ٛٗمحاكمة رجؿ مجيوؿ ص (ٔ)
( ابداة المسرحية ىى ش  ذو شكؿ )أى قابػؿ لمتجسػيد( عمػى لشػبة المسػرح ويمكػف لمممثمػيف التعامػؿ ٕ)

معو أيًا كاف حجمو أو نوعو مثؿ عرادس الماريونيت والنافذة والديكور... وأحيانًا نجد حػاات محػدودة 
 (.ٕٕٔ)قرالة المسرح ص –دف أداة أـ ا يصعب معرفة ما إذا كاف ىذا الش  أو الكا
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حيػػث إف "ىنػػاؾ عالمػػًا كػػاماًل مػػف التػػدالالت التػػى تعػػوؽ  (ٔ)يصػػاحب ظيػػور المػػرأة.
ابداة عف الحفاظ عمى ما كاف ليا فى ظيورىا ابوؿ ومف تمؾ المحظة يبدأ نػوع مػف 

 .(ٕ)تحويؿ ابداة إلى مجاز تم ادى لالؿ تدالالت استلداميا ودالتيا"
تحمؿ المػرأة فػى ظيورىػا الثػانى بعػد أف قامػت الشػرطة بػال بض عمػى أبػى ذر و 

وتلمػػى العامػػة عنػػو دالػػة رمزيػػة حيػػث تمثػػؿ لحظػػة ي ظػػة ومكاشػػفة لنػػمير ىػػؤال 
 المتلاذليف عف نصرة مف يحاوؿ أف يرجع ليـ ح وقيـ المسموبة. 

ىػػا وبالدالػػة نفسػػيا تعػػود فػػى ثالػػث ظيػػور ليػػا تنعػػى ولػػدىا الػػذى صػػرعو أبناؤ 
 )الجميور( ولـ يصرعو الحجاج ف د صرع ىو الحجاج وسيصرع كؿ الحجاجيف. 

ويمكف أف تتسػع الدالػة الرمزيػة لممػرأة لتعبػر عػف معنػى ال وميػة العربيػة التػى 
 يستظؿ أبناؤىا بظميا، أيًا كاف مكانيـ أو زمانيـ. 

ىكػػػػذا تتفػػػػتح الدالػػػػة الرمزيػػػػة لممػػػػرأة عمػػػػى عػػػػدة تػػػػأويالت تبعػػػػًأ اسػػػػت باؿ 
 ل ارئ/المتفرج ووف ًا لترتيبيا فى النص دوف إغفاؿ لمسياؽ العاـ. ا

وتحنر شلصية الرجؿ "ال ابع لمؼ الجػدراف" مػف لػالؿ الصػوت المنبعػث مػف 
لمؼ الجدراف ويسمى ىذا الصوت "الصوت المتباعد" وىو صوت إحػدى الشلصػيات 

صة أو فػى الواقػع وىى ا ُترى بنيا ف ط لارج إطار الكاميرا أى إنيا موجودة فى ال 
ويمثؿ حنور الرجؿ ال ابع لمؼ الجدراف بيذه الطري ة ت نية  (ٖ)الزمكانى لممسرحية"

تجريبية أفادىا المؤلؼ مف السينما حيث الصوت اللفى الذى يبدو فى ابفالـ والذى 

                                           

 .ٖٖٔص –( ينظر قرالة المسرح ٔ)
 .ٙ٘ٔ( قرالة المسرح صٕ)
إصػدارات أكاديميػة  –ترجمة محمد سػيد وآلػروف  –( الفنال المسرحى تحرير جيمس ميردوند ٖ)

 . ٕٚٔالفنوف ط الثانية د.ت ص
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يسػتطيع المشػػاىد مػف لاللػػو أف يسػػمع أفكػار الشلصػػية أو يطمػػع عمػى جانػػب آلػػر 
 ( ٔ)منيا.

الصوت شلصية المعمػـ الػذى ظػؿ مالزمػًا لمرجػؿ المث ػؼ عمػى نحػو ويمثؿ ىذا 
 ما يمثمو قوؿ )الرجؿ ال ابع لمؼ الجدراف( حيف طمب منو أف يفارقو: 

 صحبتنا طالت، صارت عبداً 
 صرنا مثميف 

 صرنا كالواحد من سما فى اثنيف 
 (ٕ)منجذبيف إلى حد النفرة

 افى لذلؾ المث ػؼ وقػد نػاؽ ويشير الرجؿ ال ابع لمؼ الجدراف إلى النمير الث
 بو وبانطوادو دالؿ نفسو لذا يدعوه إلى اللروج: 

 فاذىب وابحث عف إنساف آلر مف بيف الناس
 ابحث عف كؿ الناس 

 ولتتفرؽ فييـ ولتتجمع 
 (ٖ)ولتصنع مف صحبتنا ذكرى تيدى لطواتؾ

إف نميره ىنا يستحثو أف يلرج مف قم ـ نفسو، أف ينلرط فى المجتمػع ميمػا 
 :و ذلؾ مف مشاؽ وصعاب يعبر عنيا بتمؾ الالزمةكمف

 "وعمى عينى أف نفترؽ اآلف.. لكف ابد" 
 منو وتمثؿ شلصية الجميور النموذج السمبى الذى امتأل بو المجتمع ونجت

                                           

إصػدارات  –سػيد وآلػروف  ترجمػة محمػد –الفنال المسرحى تحريػر جػيمس ميردونػد ينظر :  (ٔ)
 .ٕٕٔأكاديمية الفنوف ط الثانية د.ت ص

 .ٙ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٕ)
 ( السابؽ نفس الصفحة.ٖ)
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اينسانية، ويمثمػو عمػى لشػبة المسػرح الكػورس، الػذى يحنػر بحنػور المػرأة تػارة 
اف واستسػػمـ لظمػػـ ذوى السػػمطة وقبػػؿ وبحنػػور المػػتيـ تػػارة ألػػرى ويبػػدو وقػػد اسػػتك

 بيذا الظمـ وقنع بأنو لف يغير فى الواقع شيدًا ىكذا كاف موقفيـ مف المتيـ: 
 الكورس: "نحف شيود نبصر ما يجرى 

 لكف ا نممؾ أف نثبت شيدًا أو ننفى 
 مادمنا ا نعرؼ شيدًا 

 (ٔ)التمط ابمر فما عدنا نعرؼ شيداً"
 ذر مع عمميـ بأنو أنصفيـ فى كمماتو:وبالمثؿ كاف موقفيـ مف أبى 
 الكورس: "عممنا نحف الف رال 

 أف لنا ح ًا فى الثروات المكنوزة
............................... 
 ( ٕ))...( أعمنيا فى صوت مسموع

 وعمى الرغـ مف ذلؾ ف د لذلوه ولـ يجرؤ أى منيـ عمى نصرتو :
 ساورنا اللوؼ فأحجمنا 

....................... 
 (ٖ)ما كنا نممؾ شيداً 

وبيذه النظرة السمبية كانت نظرتيـ ابف جبير وقد لرج عمى الحجاج "مػف أجػؿ 
 المظموميف المندحريف.. مف يع د ألسنتيـ اللوؼ" 

 لكنيـ يرونو:

                                           

 .ٙ٘( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 .ٜٙ، ٛٙ( السابؽ صٕ)
 .ٓٚ( السابؽ صٖ)
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 )...( حر فى أف يلتار لنفسو  
 (ٔ)وعميو تبعة ما يلتار

والتلػػاذؿ( وكػػأف  ل ػػد كػػاف مػػوقفيـ واحػػد فػػى المشػػاىد الػػثالث )حيػػث السػػمبية
 التاري  يعيد نفسو سوال مف قبؿ ذوى السمطة، أو مف قبؿ العامة وتلاذليـ.

وتبدو شلصية ىيدة المحكمة )ال انى وعنػوى اليمػيف واليسػار( التػى حػرص 
 المدعى أف تكوف مف الجميور ملاطبًا إياىـ ب ولو:

 "يا أىؿ الحنكة واينصاؼ 
 أدعوكـ مف ىذا المنبر 

 درؾ منكـ لطر الموقؼ أف يتطوع مف ي
 (ٕ)كى ينصب ميزاف العدؿ ليذا المذنب"

إف ىذه الكممات الرنانة تكفى لكى تتشكؿ ىيدة المحكمة مف ىذا الجمع الحاشػد 
لتديف المتيـ وتحكـ عميو بأقصى الع وبة بػؿ وتسػتولى عمػى ممتمكاتػو المتمثمػة فػى 

 مكتبتو وتبيع نصفيا م ابؿ ألؼ جنيًيا. 
مف شلصية ىيدة المحكمة وقنػاتيا رمػزًا لمفسػاد الػذى عػـ  ىكذا يتلذ المؤلؼ

جميع مؤسسات الدولة حيػث إف "الفسػاد الػدالمى فػى الػبالد يبمػب الرمػز إليػو أقصػى 
 .(ٖ)دااتو عندما يجسـ فى شلصية ال انى، ا لش  إا بنو رمز العدالة أصاًل"

  عػف أف ويمثؿ لروج الرجؿ الػذى تطػوع لمػدفاع عػف المػتيـ بصػيص أمػؿ ينبػ
 ىناؾ نماذج إيجابية وسط العامة، ي وؿ ىذا الرجؿ ملاطبًا ال انى: 

 "لو تسمح لى 

                                           

 .ٜٛمحاكمة رجؿ مجيوؿ ص (ٔ)
 .ٕ٘ص السابؽ( ٕ)
 .ٚٛٔص -( توظيؼ التراث فى المسرح عز الديف إسماعيؿٖ)
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 (ٔ)أنا أندب نفسى كى أدفع عف ىذا المتيـ المسكيف"
لكػػف مػػا جػػدوى صػػوت واحػػد وسػػط ىػػذا الجمػػع الحاشػػد الػػذى توحػػد صػػوتو مػػع 

 اذ".سكونو للدمة أصحاب السمطة التى غاب عنيا العدؿ، سمطة "اآللية ابفذ
إف إشراؾ الجميور فى المعبة المسرحية مػف لػالؿ المحكمػة التػى نصػبت منػو، 
والدفاع الذى تطوع ليدفع عنػو، فنػاًل عػف المػدعى الػذى لػرج مػف جميػور الصػالة 
يعػػد تجريبػػًا أثػػرى الػػنص الػػدرامى بكثيػػر مػػف قنػػوات التواصػػؿ بينػػو وبػػيف الجميػػور 

ثيراتػػو البريلتيػػة بجعػػؿ الجميػػور )المتم ػػى( فبينمػػا يكتفػػى المسػػرح الممحمػػى فػػى تأ
يراقػػب الحػػدث ويدفعػػو إلػػى اتلػػاذ ال ػػرارات إزال مػػا يحػػدث والحكػػـ عمييػػا، ومواجيتيػػا 

لكف ىذا جميعو يحدث والجميور يجمس مكانو دوف أف يرت ػى  (ٕ)مواجية مونوعية
لشبة المسرح فلروج الجميور إلى لشبة المسرح ليشػارؾ فػى المعبػة الدراميػة يعػد 

يبيػػًا ممسػػرحًا سػػعى إليػػو المؤلػػؼ ليؤكػػد فكػػرة ربػػط العمػػؿ الػػدرامى بػػالواقع عمػػاًل تجر 
 المعيش فى ىذا العصر. 

 :  بُاء انشخصية فً ادلطرديحني انفرعيحني -2
بانتيال الجزل ابوؿ "ااتياـ" ينتيى دور البطؿ المحػورى دالػؿ الػنص الحكػادى 

ي ػـو المػتيـ فيػو بسػرد  ليبدأ فى الجزل الثانى "الدفاع" دورجديد ىو دور الراوى حيث
معػػادؿ تػػاريلى لموقفػػو الػػذى ا يعػػد جديػػدًا مػػف لػػالؿ موقػػؼ أبػػى ذر الغفػػارى مػػف 
معاوية، ثـ موقؼ سعيد بف جبير مف الحجاج ويتـ تدلؿ الراوى )المتيـ( مػف لػالؿ 
التمييد والتعميؽ حينًا وسرد بعض ابحداث التى ا تتسػع عمػى لشػبة المسػرح حينػًا 

 آلر. 

                                           

 .ٖٖ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 –مطابع الييدة المصرية العامة لمكتػاب  –نياد صميحة  –( ينظر التيارات المسرحية المعاصرة ٕ)

 .ٜٔٔص -د.ط -ٜٜٚٔ –مكتبة ابسرة 
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 ى )المتيـ( التمييد لعرض الحكاية ابولى ب ولو: يبدأ الراو 
 "موقفنا ىذا يا سادة ليس جديدًا 

.................... 
 فدعونى اآلف أذكركـ 

 سأذكركـ كي يرفع كؿ منكـ عف عينيو الغمة 
 (ٔ)كى يدرؾ معنى موقفنا ىذا"

ىكذا يميػد لعػرض أحػداث الحكايػة عمػى لشػبة المسػرح، وبعػد أف يػتـ عرنػيا 
و إلى ال ناة معم ًا فى حوار متدالؿ بينو وبيف المرأة والكػورس، نػذكر منػو مػا يتوج

 يلص الراوى: 
 "ىذا رجؿ عرفتو ابمة فى الصدر ابوؿ مف نينتيا 

.................... 
 كانت دعوتو وانحة وبسيطة

.................... 
 وليذا التؼ حواليو أىؿ الشاـ 
 البسطال مف الناس ىنا وىناؾ 

.................. 
 إذ لمسوا فيو الجرأة 

 (ٕ)وأحسوا نبض الصدؽ بكمماتو"
 ويمنى التعميؽ بيذه الطري ة حتى ينتيى إلى الن طة التى وقؼ عندىا الحكى؛

                                           

 .ٜ٘( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 . ٛٙ( السابؽ صٕ)
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لينكشػػؼ المسػػرح عػػف مشػػيد مجمػػس أبػػى ذر ومعاويػػة، ويسػػتكمؿ المشػػيد قصػػتيما 
 ردىا أبمب تأثيرًا فى المتم ى. غير أنو يترؾ النياية لي ـو الراوى بسردىا؛ ربما بف س

كذلؾ نيض المتيـ بميمة الراوى فى حكاية سػعيد بػف جبيػر مػف حيػث التمييػد 
 والتعميؽ تاركًا ميمة إنيال الحكاية للشبة المسرح.

الراوى(، وتحولو مػف كونػو شلصػية محوريػة  –إف انشطار دور البطؿ )المتيـ 
قمػب التػاري  ليؤكػد موقفػو )قنػيتو( تدور حوليا ابحػداث إلػى راو يسػرد أحػداثًا مػف 

يمثؿ نوعًا مف التجريب عف طريػؽ تغريػب الشلصػية بتباعػدىا عػف الػدور الت ميػدى 
حيث "يػت مص الممثػؿ فيػو دوره تمامػًا وينػدم  ويلاطػب عواطػؼ المتفػرج"  (ٔ)لمبطؿ

وذلؾ مف لالؿ توحده مع الشلصية التى يؤدييا فى إييامو بالواقع، فيتوقؼ نجاحو 
ؿ عمى مدى توحده مع الشلصية التى يؤدييػا، بينمػا فػى المسػرح الممحمػى فى العم

يؤدى الممثؿ دوره مف اللارج دوف أى ت مص ملاطبًا ع ؿ المتفرج فيػو أقػرب إلػى 
وىػػػذا ينطبػػػؽ عمػػػى الجػػػزل ابوؿ مػػػف  (ٕ)الػػػراوى المػػػاىر الػػػذى يجسػػػد حػػػدثا شػػػاىده

فى  (ٖ)ي يًا "يعتمد عمى السرد"المسرحية بينما يتحوؿ البطؿ فى الجزل الثانى راويًا ح 
 . (ٗ)الحكايتيف الفرعيتيف مركزًا عمى "مسارات ابحداث وعمى ابحداث نفسيا

ىكػذا يسػػيـ تغريػػب الشلصػػية مػػف لػالؿ ازدواج دورىػػا بػػيف البطػػؿ والػػراوى فػػى 
عػػدـ انػػدماجيا فػػى الػػدور مػػف جيػػة، وعػػدـ انػػدماج الجميػػور فػػى العػػرض مػػف جيػػة 

 ـ وبالتالى يكوف قد تح ؽ كسر اييياـ بالواقع مف لالؿألرى، فال ي ع فى ايييا
 تغريب شلصية البطؿ. 

                                           

 .ٖٜٔ( التيارات المسرحية المعاصرة صٔ)
 . ٖٜٔص السابؽ (ٕ)
 .ٜٔٔابؽ ص( السٖ)
 .ٕٜٔ( السابؽ صٗ)
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ويمثؿ الجزل الثانى مػف الػنص حنػورًا مكثفػًا لمشلصػيات مػف لػالؿ الحكػايتيف 
الفرعيتيف بمػا فيػو مػف تكػرار بصػوات تمػؾ الشلصػيات فػالمتيـ )البطػؿ( والصػحابى 

ف جبيػػر أصػػوات لوجػػو درامػػى واحػػد الجميػػؿ أبػػو ذر الغفػػارى والتػػابعى الجميػػؿ سػػعيد بػػ
يرمػػز لعنسػػاف صػػاحب الكممػػة أو الػػرأى فػػى مواجيػػة ال يػػر والظمػػـ مػػف جانػػب ذوى 

 السمطة المستبدة. 
وال نػػاة فػػى الحكايػػة ابساسػػية بوصػػفيـ أصػػحاب السػػمطة فػػى ت ريػػر مصػػير 
المػػتيـ ومعاويػػة والحجػػاج أصػػوات لوجػػو درامػػى واحػػد يرمػػز لم يػػر والظمػػـ بصػػحاب 

 بر التاري .الكممة ع
والجميور الذى يمثؿ العامة فى كؿ زمػاف ومكػاف يعػد صػوتًا لوجػو درامػى واحػد 

 يشير إلى السمبية والتبعية والتلاذؿ، أماـ أصحاب النفوذ والسمطاف. 
ولروج الرجؿ مػف بػيف الجميػور وندبػو نفسػو لمػدفاع عػف المػتيـ والحػراث فػى 

لػى ب يػة مػف صػحوة لػدى قمػة مػف الحكايات الثالث أصوات لوجو درامى واحد يشير إ
 ىذا الجميور. 

ىكذا تتجػاوز الشلصػيات الػنص الػدرامى مفيػـو الشلصػية الفرديػة إلػى كونيػا 
نماذج بشرية "واعتماد النماذج البشرية فػى الػدراما يعنػى منحيػا نوعػًا مػف التجريػد، 

 .(ٔ)ابمر الذى يسمح باانت اؿ عبر عديد مف الشلصيات الرامزة لفكرة معينة"
ولـ يكف المؤلؼ ليستطيع أف يلمؽ مف شلصيات درامية نماذج إنسانية عامػة 
لوا سعيو ورال التجريب عف طريؽ المسرح دالؿ المسرح تمؾ الت نية التػى اسػتطاع 
 مف لالليا توظيؼ الشلصيات التراثية كمعػادؿ تػاريلى لموقفػو، ابمػر الػذى أكسػب

 فردية ف ينت ؿ بالشلصيات مف كونيامف لاللو أ لؾ الموقؼ بعدًا تجريديًا استطاعذ
 إلى كونيا نماذج إنسانية عامة.  

                                           

 .ٛٙ( الميتاتياترو صٔ)
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 ادلبذث انرابع
 احلـــىار

فػػى الػػنص  –إف لػػـ يكػػف أىػػـ العناصػػر  –يعػػد الحػػوار عنصػػرًا حيويػػًا وأصػػياًل 
 (ٔ)الدرامى "فيو الذى يتكوف منو نسي  المسرحية وىو الذى يعطييا قيمتيػا ابدبيػة"

يلرج الكالـ مف الوظيفة الكالمية إلى الفعؿ سوال أكػاف ىػذا وتعود أىميتو إلى كونو 
الفعػػؿ عمػػى لشػػبة المسػػرح أو تلػػياًل لػػدى ال ػػارئ وىػػذا مػػا أكػػده الػػدكتور عػػز الػػديف 
إسػػماعيؿ حػػيف عػػرض بىميػػة الحػػوار ب ولػػو: "وسػػوال أكانػػت المسػػرحية ممثمػػة أو 

د يكػػوف تصػػوير . والتصػػوير قػػ(ٕ)م ػػرولة فػػإف الحػػوار ىػػو ابداة الوحيػػدة لمتصػػوير"
 شلصية أو فعؿ أو مكاف...

ىكػػذا يتبػػيف لنػػا أف "دور الحػػوار فػػى النصػػوص عمومػػًا ىػػو تحديػػد الشلصػػية 
وىػػذه الوظيفػػة التػػى ي ػػـو بيػػا الحػػوار تتحػػدد مػػف لػػالؿ ترجمػػة  (ٖ)والمكػػاف والفعػػؿ"

 .(ٗ)الحممة الحوارية ىكذا "أنا" يلاطب "أنت" "ىنا" و"اآلف"
جديدًا لتحميؿ الحوار، يػتـ مػف لاللػو تحميػؿ الحػوار  إف ىذه الجممة تعطينا بعداً 

 (٘))النظاـ المغوى( فى النص إلى "شلصيات العالـ الدرامى فى ونعية "ىنػا" و"اآلف"
  (ٙ) الـ"ػالؿ الكػؿ مف لػمؽ الفعػيمة للػػوار "كوسػػػى الحػر إلػػاللو النظػف لػـ مػا يتػكم

                                           

 -ٕٛٓٓ –الطبعػة السػابعة  –ال ػاىرة  –دار نينة مصر  –محمد مندور  –( ابدب ومذاىبو ٔ)
 .ٖٛٔص

الطبعػة  –ال ػاىرة  –دار الفكػر العربػى  –عػز الػديف إسػماعيؿ  –دراسة ون ػد  –( ابدب وفنونو ٕ)
 .ٖٔٔص -ٖٕٔٓ –التاسعة 

 .ٓٛوالعالمات ص (  المسرحٖ)
 ( السابؽ نفس الصفحة. ٗ)
 ( السابؽ نفس الصفحة.٘)
 . ٓٛص  المسرح والعالمات (ٙ)
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حػػوار التػػالى الػػذى أقػػيـ بػػيف الرجػػؿ ويمكػػف أف تتحػػدد ىػػذه الوظػػادؼ مجتمعػػة فػػى ال
 والمتيـ: 

 أنت س طت..  الرجؿ: 
 وأنت  المتيـ: 
 أنا سوؼ أقيـ الدعوى ندؾ  الرجؿ: 

 ولسوؼ تعاقب
 )مستدركًا(

 أعنى أنؾ ستحاكـ ثـ تعاقب
 لكنى لـ أذنب  المتيـ: 
 العبرة بالنية  الرجؿ: 

 والناس شيود 
 لكف ما ذنبىة ما التيمةة  المتيـ:      
 الذنب عظيـ، والتيمة ا حيمة فى أف تدفعيا  الرجؿ:     

 وستعرؼ ذلؾ كمو 
 إذ يمتدـ الشمؿ ىنا واآلف 

 ل ناة قد عرفوا بالحنكة واينصاؼ معًا 
 مف ىذا الجمع الحاشد نفسو، 

 ( ٔ)فجميع الناس ىنا قد عرفوا باينصاؼ وبالحنكة"
سػػمطة عمػػى الشػػعب" ي ػػدـ لنػػا ىػػذا الم طػػع الحػػوارى شلصػػية الرجػػؿ "عػػيف ال

بوصفو الشلصية المتسمطة المسيطرة المتحكمة فى جميع ابفعػاؿ مػف لػالؿ "ابنػا" 
التى تتحػوؿ مػف رجػؿ مػف بػيف صػفوؼ المشػاىديف إلػى مػدع ي ػيـ الػدعوى، ويحػدد 

                                           

 .ٕ٘، ٕٗ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
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التيمة وينصب المحكمة مف ىذا الجمع الحاشد، ويحدد الزماف والمكاف الػذى سػوؼ 
، وفػػوؽ كػػؿ ذلػؾ يحػػدد نػػوع الع ػػاب الػػذى يجػػب أف تنصػب فيػػو المحكمػػة "ىنػػا واآلف"

يحصؿ عميو المتيـ، بينما يبدو المتيـ "أنت" قد وقع فى براثف ىذا الرجؿ "السػمطة"، 
 وميما حاوؿ اللروج فمف يجدى ذلؾ شيدًا. 

إف الونع المتسمط والمييمف ليػذا الرجػؿ ا ينبػع ف ػط مػف ىػذه ال ػوة الكالميػة 
قوة ألرى غير كالمية وغير مباشػرة تتنػح فػى تطويػع  التى يوحييا الحوار بؿ ىناؾ

ىذا الجمع الحاشد يرادتو مف لالؿ عبارة "العبرة بالنيػة... والنػاس شػيود". إف ىػذه 
ال ػػوة غيػػر الكالميػػة وغيػػر المباشػػرة ليػػذا الرجػػؿ الػػذى يرتػػدى سػػترة السػػمطة تجعمػػو 

ؼ آلػػر عػػف يحمػػؿ النػػاس عمػػى أف يكونػػوا شػػيودًا عمػػى نيػػة المػػتيـ، وفػػى ىػػذا كشػػ
شلصية ألرى فى الحوار ىى شلصية الجميػور السػمبية المستسػممة التػى ا تممػؾ 
إا اانصياع والطاعة، كما يكشؼ الحوار عػف شلصػية ثالثػة ىػى شلصػية ال نػاة 
الذيف "عرفوا بالحنكة واينصاؼ معًا، فيـ مف ىذا الجمع الحاشد الذى عرؼ جميعو 

 بالحنكة واينصاؼ. 
لة الحػػوار اللػػاص بػػو تؤكػػد أنػػو لػػـ يسػػتطع مػػف لػػالؿ لطػػاب أمػػا المػػتيـ ف ػػرا

"ابنػػا" أف يح ػػؽ ااسػػتجابة المسػػتيدفة وأف يثبػػت أنػػو لػػـ يػػذنب وأنػػو ا تيمػػة عميػػو 
 ومف ثـ ف د وقع فى شباؾ رجؿ السمطة ولـ يستطع أف يتلمص منيا.

ىكػػػذا يػػػنجح الحػػػوار فػػػى الكشػػػؼ عػػػف شلصػػػية الرجؿ)المػػػدعي( المتسػػػمطة 
مػػة لمسػػمطة، وتحديػػد الفعػػؿ المتمثػػؿ فػػى تحويػػؿ جميػػع مػػا حولػػو إلػػى المسػػيطرة الممث

ثبػات أنػو مػذنب،  أدوات لتنفيذ ملططو الذى ييػدؼ مػف لاللػو إلػى إدانػة المػتيـ، وا 
ومف ثـ تجب محاكمتو مف لالؿ محكمػة يتحػدد فييػا عنصػرا المكػاف والزمػاف ب ولػو 

نكػة واينصػاؼ معػًا... "ىنا وىناؾ" وتتحدد شلصياتيا بكونيـ "قنػاة قػد عرفػوا بالح
 مف ىذا الجمع الحاشد".
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وقد يناؼ إلى كشؼ العالـ الواقعى المجسد فى النص أو عمى لشػبة المسػرح 
عالـ آلر غير مردى فيشير الحوار إلى "شلصػيات أو أحػداث أو أمػاكف غيػر مرديػة 

 وي صد بكونو "غير مردى" (ٔ)بحيث تصبح جزلًا مف العالـ الليالى مف لالؿ ايحالة"
أى غير موجود عمى مستوى المشػيد الحػوارى إنمػا يوجػد لػارج المشػيد )فػى حػدود 
العالـ المتليؿ( ولنألذ ىذا الم طع الحوارى الذى تظير فيو المرأة بوؿ مرة مف أحػد 
جانبى المسرح تجر عربة يد عمييا تماثيؿ قديمة وأواف فلارية ولبز مصػرى وبصػؿ 

تمعت إلػػى الػػدعوى التػػى أنيتيػػا بطمػػب ألنػػر بعػػد أف تكػػوف ىيدػػة المحكمػػة قػػد اسػػ
 إعداـ المجـر "المتيـ"

 )وكأنيا تندب( ولدى! ولدى! ولدى! المرأة: 
 ولدى... 

 )ا تمتفت إلى ما يجرى عمى المسرح بؿ تتجو 
 إلى الجميور فتتوقؼ بعد لطوات(

 ىؿ فيكـ ولدى
 )المصطؼ عمى جانبى الصالة أو المتناثر فى أماكف  الكورس: 

 الصالة نفسيا( الكؿ ىنا أبناؤؾ ملتمفة مف 
 لكنى ا أعرفكـ المرأة: 

 غيرنا الزمف ولكنا أبناؤؾ الكورس: 
 لـ يرنع أحد منكـ ثديية )تشير إلى اللبز والبصؿ( لـ يطعـ زادى  المرأة : 

 بؿ أتلمنا ليرؾ  الكورس: 
 لكف ولدى ولدى.  المرأة: 

 ا تلشى فالحؽ معو  الكورس: 
                                           

 .ٓٛ( المسرح والعالمات صٔ)
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 أحد منكـة ىؿ شاىده  المرأة: 
 شاىدناه جميعًا، لكنا..... الكورس: 
 ماذا  المرأة: 

 لـ يممؾ أحد منا أف يدفع عنو  الكورس: 
 ىؿ ماتة  المرأة: 

 ا، لـ يعدـ بعد  الكورس: 
 ىؿ طمبوا إعداموة  المرأة: 

 (ٔ)نصبوا الف ، ولكف الحبؿ بعيد عف رأسو الكورس: 
ى يكشؼ عف سمسمة مف أفعػاؿ الكػالـ إف التحميؿ التفصيمى ليذا الم طع الحوار 

تحمؿ بيف طياتيػا داات عػدة بعنػيا يوجػد دالػؿ الم طػع الحػوارى والػبعض اآللػر 
يوجػػد لػػارج حػػدوده، فالشلصػػية المرديػػة التػػى تمثػػؿ الصػػدارة فػػى ىػػذا الم طػػع ىػػى 
شلصػػية المػػتيـ وىػػى غيػػر موجػػودة فػػى العػػالـ الػػواقعى لمم طػػع فيػػى حانػػرة نصػػًا 

لواقػع عمػى مسػتوى الم طػع الحػوارى، أمػا الشلصػية ابلػرى التػى لكنيا غادبة فػى ا
يعمػػؿ الم طػػع عمػػى تبيينيػػا "ىنػػا" و"اآلف" ىػػى شلصػػية الجميػػور الػػذى يتمثػػؿ فعمػػو 
الكالمػػى عمػػى لسػػاف الكػػورس حػػيف يعمػػف موقفػػو الح ي ػػى مػػف المػػتيـ م ابػػؿ موقفػػو 

عمػى جػـر  )الجميور( فى الم طع السابؽ حيف زيفػو الرجػؿ وجعػؿ الجميػور شػيوداً 
المػػتيـ لكػػف فعميػػـ فػػى ىػػذا الم طػػع يحػػدد مسػػتوى ااسػػتجابة لمكػػالـ، ويبػػيف درجػػة 
اقتنػػاعيـ بموقػػؼ المػػرأة وببػػرالة المػػتيـ لكػػنيـ ا يسػػتطيعوف أف يػػدفعوا عنػػو، كمػػا 
يكشؼ الحوار مف لػالؿ الفعػؿ الكالمػى عػف إيمػانيـ بػأف مػا يحػدث مػف قبػؿ الرجػؿ 

ى الوقػت نفسػو جبنػوا عػف أف يلرجػوه مػف ىػذا ليس إا ف  منصوب لممتيـ لكنيـ ف
 الف  بشيادتيـ. 

                                           

 .ٓ٘، ٜٗ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
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أما شلصية المرأة التى تمثؿ ابنا فى الحػوار فػإف الحػوار الكالمػى يكشػؼ عػف 
دالػػة فعميػػة تتمثػػؿ فػػى ااحتػػوال المشػػوب بػػال مؽ والتػػوتر النػػات  عػػف لوفيػػا عمػػى 

الت ريع والتػوبي   ولدىا، ومف ثـ فيى تمارس قوة كالمية عمى أبناديا تتمثؿ فى فعؿ
 والتبرل نتيجة لموقفيـ السمبى تجاه المتيـ. 

أمػػا تحديػػد "ىنػػا" و"اآلف" مػػػف لػػالؿ الم طػػع الحػػػوارى فإنيمػػا يتسػػعاف اتسػػػاع 
الدالة الرمزية لممرأة، ذلؾ أف المرأة ىنا تشير إلػى الػوطف الػذى يحتنػف أبنػاله وا 

تتسػع مػف لػالؿ توجيػو يرتنى ظمميـ فجميعيـ عمػى أرنػو سػوال لػذلؾ فػإف "ىنػا" 
ابـ كالميػػا إلػػى الجميػػور لتشػػمؿ كػػؿ مكػػاف ي ػػع فيػػو ظمػػـ مػػف جانػػب السػػمطة، أمػػا 
"اآلف" فيطمؽ عمى ذلؾ الزمف الممتد الذى لػـ يغيػر ابـ "ابرض" بينمػا غيػر أبنالىػا 

 "غيرنا الزمف ولكنا أبناؤؾ". 
تف ػاف فػى وبرغـ الػتالؼ الم طعػيف السػاب يف فػى تكػويف كػؿ منيمػا إا أنيمػا ي

الطبيعػػة البريلتيػػة  )الممحميػػة( التػػى يتميػػز بيػػا كػػؿ منيمػػا حيػػث يػػتـ مػػف لالليمػػا 
"تجسيد الدور المنت  والفعاؿ الذى يمكف أف ي ـو بو جميور المسرح فناًل عف أنػو 

 .(ٔ)ينع ىذا الدور فى سياقو ابيديولوجى"
رتبط بسػياؽ ومعنى ىذا أف السياؽ يرتبط بالواقع المعاش ويعبر عنو دوف أف يػ

تاريلى سػابؽ حيػث ىػاجـ بريلػت أى منظومػة فكريػة تػرتبط بسػياؽ تػاريلى سػابؽ 
حيػػث إف ىػػذا ايطػػار السػػابؽ ا يمكػػف لػػو التواصػػؿ مػػع الجميػػور وذلػػؾ فػػى إطػػار 

لػذلؾ لػـ ينعػزؿ بريلػت بأفكػاره عػف ايمكانػات  (ٕ)الظروؼ المتغيرة لمواقع ااجتماعى
 .(ٖ)ر الذى يمكف تحويمو إلى فعؿالواقعية لممسرح بؿ اىتـ ف ط بالفك

                                           

 . ٕٛٔ( نظريات ال رالة والمشاىدة ٔ)
 .ٕٕٔ، ٕٔٔ( ينظر السابؽ صٕ)
 .ٕٔٔيوؿ ص( محاكمة رجؿ مجٖ)
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 انظىاهر احلىارية فً انُص انذرايً:
إذا كاف المسرح الكالسيكى قػد ونػع شػروطًا لمحػوار أىميػا: أف يصػور الحػوار 
الحيػػاة أقػػرب مػػا يكػػوف إلػػى الواقػػع، وأف يتحػػدث ابشػػلاص مػػف لاللػػو بعنػػيـ إلػػى 

، وأف يبتعػد المؤلػؼ (ٔ)بعض عمى النحو الذى يمكف أف يتمثؿ لنا فػى الحيػاة العاديػة
بالجممػػػػة الحواريػػػػة عػػػػف اللطابيػػػػة بمعنػػػػى أف الشلصػػػػية ا تتوجػػػػو بحػػػػديثيا إلػػػػى 

فػػإف المسػػرح الممحمػػى قػػد أقػػيـ فػػى ابسػػاس عمػػى عالقػػة جدليػػة بػػيف  (ٕ)المتفػػرجيف،
المسرح والمتفرجيف، أىـ مفردات ىذه العالقة الميؿ إلى السرد والتوجو بالحديث إلػى 

فى العمؿ المسرحى، مف لالؿ الجممة الكالمية، وما يتعمؽ بيا الجميور، ومشاركتو 
 . (ٖ)مف الفعؿ المسرحى

التػى تميػز  أوىل الظووارر اوواريوة  مف ىنا تأتى أىمية النزعة اللطابية بوصػفيا 
بيػػا الػػػنص الػػدرامى "لمحاكمػػػة رجػػؿ مجيػػػوؿ" حيػػثُ تفتَػػػَتح المسػػرحية بيػػػذه النبػػػرة 

 ى الجميور والتى يبدأىا ب ولو: اللطابية التى يتوجو بيا المتيـ إل
 "المتيـ: صمتا يا سادة، صمتا، صمتا،     

 فأنا ا أسمعكـ  
 (ٗ)ا يسمع أحد منكـ جاره

وبعد سػعبة عشػر سػطرًا يسػمح المؤلػؼ مػف لػالؿ الرجػؿ ال ػابع لمػؼ الجػدراف 
 بالفصؿ بيف أجزال الحوار بكممات متممات لحوار المتيـ

                                           

 .ٙٗٔص –عز الديف إسماعيؿ  –( ابدب وفنونو ٔ)
الطبعػة ابولػى  –ال ػاىرة  –دار نينػة مصػر  –محمػد غنيمػى ىػالؿ  –( الن د ابدبػى الحػديث ٕ)

 .ٖٔٙص – ٕٗٓٓ
منشػػورات الييدػػة العامػػة  –محمػػد بػػرى العػػوانى  –( ينظػػر دراسػػات مسػػرحية نظريػػة وتطبي يػػة ٖ)

 بتصرؼ.  ٗٗص –ٖٕٔٓ -د.ط –دمشؽ  –ث افة وزارة ال –السورية لمكتاب 
 .٘( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٗ)
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 )صوت رجؿ مف لمؼ الكواليس(-"
 اذىب عنى وابحث عف إنساف آلر 

 صحبتنا طالت، صارت عبداً 
 (ٔ)صرنا مثميف"

ولما كاف ىذا الرجؿ ال ابع لمؼ الجدراف ىو النمير الث افى لممتيـ فػإف ابمػر 
ا يلػرج عػػف حػدود لطابتػػو ويسػتمر الكاتػػب فػى نزعتػػو التوجيييػة مػػف لػالؿ حػػواره 

يور مػف جميػور جػال لينػحؾ اللطابى حيث يحاوؿ مف لاللو أف يغير مسار الجم
ويتسػػمى بعػػض الوقػػت إلػػى جميػػور يفكػػر، ويتػػدبر ويشػػارؾ. وىػػذا مػػا تكشػػفو وقفتػػو 

 أماميـ: 
 "ىاآنذا أمثؿ فيكـ يا سادة يا أىؿ الدنيا 

 لكنى ا أدرى معنى موقفنا ىذا 
 ىؿ كنتـ ح ًا تنتظروف مجيدى

 منذ متىة ولماذاة 
 ماذا يتوقع جمعكـ الحاشد منى

 أف أمنحكـ شيداً  لكنى ا أقدر
 قمت لكـ أنى قد جدت عمى منض كيما أعرفكـ 

 (ٕ)جدت أحاوركـ كيما أعرفكـة"
وبعد ىذه الوقفة الطويمة مف قبؿ المتيـ ينيض رجؿ مف الجميور متوجيًا إلى 

 المتيـ قاداًل:
 "لكنا ما جدنا نتحاور يا سيد             

                                           

 .ٙ( السابؽ صٔ)
 .ٛ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٕ)
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 بؿ جدنا نميو بعض الوقت 
 (ٔ)ىذا يا سيد مسرح"

وبعد أف يجمس الرجؿ ي ـو المػتيـ مػف لػالؿ الحػوار بالكشػؼ عػف اليػدؼ مػف 
وقفتو أماميـ مشيرًا إلى الواقع المؤلـ الذى آؿ إليو حاؿ الناس، والػذى لػال مػف كػؿ 
معانى الصدؽ والحؽ والعدؿ، حتى صار ثرثرة جوفال، وكممات طنانة، وىذا مػا جعػؿ 

 الناس تنفر مف كؿ رسالة 
 ................... "المتيـ: 

 فم د ألبرنى أف الناس ابتذلوا كؿ رسالة 
 وتوارى اينساف اينساف 

 لمؼ الثرثرة الجوفال ولمؼ الكممات الطنانة 
 قد صار نسيجًا  –عالمكـ ىذا  –ألبرنى أف العالـ 

 مف كممات 
 (ٕ)صار نجيجاً"

ًا عمػى وعنددذ يحدد مف لالؿ لطابو موقفو وفكره وىدفو داعيًا إلػى الحػوار حاثػ
 المكاشفة 

 أوليس ابجدى أف نتحاور فى ىمس 
 أف نكشؼ عف مكنوف ال مب بكممات تنبض بالصدؽ 

 أوليس ابجدى أف نتجرد، أف نتعرى
 (ٖ)أف نلمع أزيال الفكر المبتذلة فى كؿ مكاف

                                           

 .ٛ( السابؽ صٔ)
 .ٓٔ( السابؽ صٕ)
 .ٔٔ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٖ)
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ويمكػػػف جعػػػؿ ىػػػذا اللطػػػاب مػػػف قبيػػػؿ الحػػػوار الم ػػػدماتى الػػػذى يطمػػػؽ عميػػػو 
يػػػة المسػػػرحية حيػػػث يسػػػمح ويحػػػؽ الػػػتكمـ إلػػػى "البرولػػػوج" وىػػػو "نػػػوع مػػػف افتتاح
ومػف لػالؿ البرولػوج يػتـ تعريػؼ المشػاىديف  (ٔ)المستمعيف عػف شػ  لػارج الحبكػة"

باليدؼ مف ال صة مف جانب البطؿ أو الملػرج ليتػيح ليػـ الفرصػة، ليشػغموا ذىػنيـ 
بأسباب ال صػة والنتػاد  المترتبػة عمييػا ليتح ػؽ مبػدأ التغريػب التػى يسػعى المسػرح 

 . (ٕ)محمى إلى تح ي والم
 وقد تصطبب النبرة اللطابية بالحكمة ك وؿ ال انى ملاطبًا المتيـ :

 "إف العاقؿ مف تتجاوز رؤيتو موط  قدميو 
 مف يبصر أبعد مف ظمو 

 عنددذ يبدو الحؽ جميًا فى عينيو فيرن  لو 
 $عنددذ يدرؾ أف المؼ أو الدوراف 

 (ٖ)لف يجديو شيداً"
طابية بالحكمػة لتكتمػؿ الوظيفػة الكشػفية لمحػوار مػف لػالؿ كما تمتزج النبرة الل

 لطاب المرأة لمجميور الذى يمثمو الكورس: 
 ما أقسى أف ي ؼ المرل وحيدًا فى وجو ايعصار  "المرأة: 

 لكنى أعرفو 
 ولدى صمب وشجاع 

 فكذلؾ كاف 

                                           

 –مركز الدراسػات الوحػدة العربيػة  -ترجمة ميشاؿ ؼ لطار –باتريس بافى  –( معجـ المسرح ٔ)
 .ٕٕٗص ٕ٘ٔٓة ابولى الطبع –بيروت 

 ( ينظر السابؽ نفس الصفحة. ٕ)
 .ٖٖ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٖ)
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 وسيب ى صمبًا وشجاعاً 
 حتى لو لفوا الحبؿ عمى عن و 

 ولدى صمب وشجاع 
 (ٔ)مب وشجاع"ولدى ص

ومػف الالفػػت أف تمػؾ النبػػرة اللطابيػة التػػى يصػػطبب بيػا الحػػوار لػدى عػػز الػػديف 
إسماعيؿ تطغى عمػى كثيػر مػف مػواطف الحػوار حتػى تصػير سػمة بػارزة مػف سػماتو، 
وتأتى اللطابة حيف يطوؿ الحوار فيحوؿ الشلصية مف محاورة لشلصية ألرى إلى 

 .(ٕ)موجية كالميا وأفكارىا لممتم ى
وح الحػػوار إلػػى اللطابيػػة ىنػػا يح ػػؽ مبػػدأ التغريػػب، ذلػػؾ أف الممثػػؿ حػػيف وجنػػ

يتوجو بكالمو إلى الجميور يبدو الحوار كما لو كاف وليػد المحظػة غيػر معػد مسػب ًا، 
وىنػا يػأتى الحػوار م نعػًا يتسػمؿ إلػى المتم ػى كمػا لػو كػاف حػوارًا اتجاليػًا بػيف الممثػؿ 

حػوار، حيػث يػأتى مػف كػوف الوقػوؼ عمػى وبيف الجميور وىذا يح ؽ التغريػب فػى ال
لشبة المسػرح أمػرًا مألوفػًا وعاديػًا بالنسػبة لمممثػؿ لكػف محاولتػو الولػوج إلػى ع ػوؿ 
المتم يف مف لالؿ إشراكيـ معو فى الحوار ىو ابمر الغريب غيػر المػألوؼ وىػذا مػا 

 قاـ الحوار بكشفو مف لالؿ نزعتو اللطابية. 
مكػف رصػدىا فػى "محاكمػة رجػؿ مجيػوؿ" الحػوار التػى ي وثانى الظوارر اوواريوة 

السردى، ويعد عنصرًا بارزًا مف عناصر الحوار فػى المسػرحية حيػث يوجػد بصػورتيف 
 ملتمفتيف فى جزأييا. 

                                           

 .ٙ٘محاكمة رجؿ مجيوؿ ص (ٔ)
مػذكرة م دمػة  –عػز الػديف جالوجػى  –( بنية المسرحية الشعرية فى ابدب المغػاربى المعاصػر ٕ)

 .ٙٛٔص -ٜٕٓٓ –جامعة السيمة المغرب  –لنيؿ شيادة الماجستير 
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ففػػى الجػػزل ابوؿ يػػؤدى السػػرد العديػػد مػػف الوظػػادؼ، حيػػث يسػػتلدـ كوسػػيمة 
التفصػيمية، كمػػا  لت ػديـ الواقػع فػى صػورتو اآلنيػة بكػؿ مالمحيػا الح ي يػة ومفرداتيػا

جال فى حوار المتيـ السردى الذى يكشؼ بو حاؿ المجتمع المصرى فػى تمػؾ الفتػرة 
 التى تشير إلييا المسرحية متلذًا مف شارع قصر النيؿ أنموذجًا أصغر في وؿ:

..........." 
 لكنى حيف عبرت بيذا الشارع ذات مسال 
 أبصرت حشود الناس أماـ "الفترينات"...

 ينات" ودالميا أيناً ولمؼ "الفتر 
 داسوا أقدمى 

 لكنى لـ أجد الوقت لكى أتألـ أو أصرخ 
 إذ دفعونى بمناكبيـ وكأنا فى يـو الحشر 

 أذىمنى الموقؼ 
 فسألت امرأة كانت تمبس سرواًا مف لز ىفياؼ 

 تحمؿ فى يسراىا ما بيف ال مب وبيف النحر 
 كمبًا فى شكؿ السنور

 مع كالمرآةوعمى عينييا منظار يم         
 مف فنمؾ!
 لـ تسمع.
 مف فنمؾ!
 لـ تتوقؼ.
 مف فنمؾ

 قفز الكمب إلى جوؼ العربة...
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 عبر النافذة المفتوحة 
 فتح الباب 

 وت دـ نحوى شلص... شبو رجؿ 
 -عفوًا لـ أدرؾ ذلؾ إا فيما بعد  -

 يسألنى: ىؿ تطمب منيا شيدًا يا سيدة
 فأجبت بأنى ا أبغى إا أف أعرؼ 

 ب ىنالؾ لمؼ اببواب ألبار الحر 
 فزوى ما بيف الحاجب والحاجب 

 وكأف لـ يفيـ شيدًا 
 ومنى، لـ ينبس ببنت شفة 

  (ٔ)كأف الكمب يناديو مف جوؼ العربة"
يسرد فى ىذا الم طع ردًا عمى سؤاؿ ال انى لو عف السػبب فػى  ػ ىناػ فالمتيـ 

بزقػة وفػى حػارات عدـ تجولو فى تمؾ الشوارع، واندساسو بيف جمػوع البسػطال فػى ا
المػػدف، والمالحػػظ طػػوؿ الم طػػع وكثػػرة التفصػػيالت فيػػو، فنػػاًل عػػف عمػػؽ دالتػػو؛ 
فالمتيـ أعطى بيذا الم طػع الحػوارى صػورة دقي ػة عػف حػاؿ النػاس فػى تمػؾ الفتػرة، 
وانصػػرافيـ عػػف قنػػيتيـ ابساسػػية التػػى يجػػب أف تكػػوف شػػغميـ الشػػاغؿ وىػػى التػػى 

بارىا "ألبار الحرب ىنالػؾ لمػؼ اببػواب" وذلػؾ حرص المتيـ عمى تتبعيا ومعرفة أل
فى إشارة لفية منو إلى التعتيـ المتعمد الذى سيطر عمػى الحالػة السياسػية فػى تمػؾ 

ى مػا كاف يرافؽ المرأة فى عربتيا "فػزو  الفترة وىذا وانح مف لساف حاؿ الرجؿ الذى
لفػػال بػػيف الحاجػػب والحاجػػب"، ولػػـ يكػػف رد ال انػػى أقػػؿ دالػػة عمػػى ىػػذا التعتػػ يـ، وا 

مثػػؿ ىػػذه ابلبػػار عػػف العامػػة فيػػى حػػؽ ف ػػط لآلليػػة ابفػػذاذ الػػذيف ي يمػػوف لمػػؼ 
                                           

 .ٖٛ، ٖٚمجيوؿ ص ( محاكمة رجؿٔ)
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اببواب لذا بادره ب ولو "كال، كال" حيف عػرض عميػو إلبػاره بمػا رأى فػى شػارع قصػر 
 الدوبارة. 

ىكػذا يصػور لنػا ىػذا الم طػع السػردى بدالتػو العمي ػة المالمػح التاريليػة لتمػؾ 
عتػػو السػػردية فػػى تصػػوير الشػػارع المصػػرى بدقػػة لػػيعكس مػػف الفتػػرة حيػػث نجػػح بطبي

 لاللو الواقع كما يترالى أماـ المتم ى. 
وقد يأتى الم طع السردى فى صورة حكى قصػة مػف المانػى تزيػد مػف الصػراع 
ومف ثـ تغذى التوتر الػدرامى، كتمػؾ ال صػة التػى يسػردىا المػدعى الػذى يعمػؿ سػترة 

لينػمميـ ويلػوفيـ مػف ذوى السػمطة، ويمػنعيـ  بفراد السمطة، ينػدس وسػط العامػة،
مف التفكير فى أمور البالد؛ لتكوف ىذه ال صة وسيمة لترىيب المتيـ؛ يقصػادو عػف 

 الواقع مف جية ويثبات أنو مث ؼ مف جية ألرى. 
ي وؿ المدعى مشيرًا إلى أسطورة بروميثيػوس الػذى حػاوؿ أف يسػرؽ النػار مػف 

 ل البشر.اآللية لينشر المعرفة بيف أبنا
 "منذ قديـ حاوؿ إنساف مأفوف مثمؾ أف يتمرد،        

 أف يسترؽ السمع إلى ما يتداولو اآللية ابفذاذ 
 ابسرار –فتسمؿ حتى سرؽ الكممات 

 وانطمؽ يشيع الفونى بيف الناس بيذى الكممات، 
 إذ أنزؿ كؿ المثؿ العميا ال دسية 

 لتكوف مشاعًا فوؽ ابرض وبيف الناس 
 ماذا حاؽ بوة  ىؿ تدرى

 فم د دمر نفسو 
 إذ أمر اآللية ابفذاذ بو أف يوثؽ بابغالؿ

 أف يسجف سجنًا أبديًا 
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 المتيـ: لكف الناس انتفعوا بو 
 الرجؿ: ا بؿ دمرىـ، دمر كؿ مف التفوا حولو  

 أو سمعوا لو 
 إذ صب اآللية ابفذاذ عمييـ جاـ المعنة 

 الؿأف يوثؽ بابغ –فى ذاؾ اليـو  –وقنوا 
 مف يبغى مثمؾ فى كؿ زماف ومكاف 

  (ٔ)أف ي حـ فى عالميـ نفسو
ل د استلدـ الرجؿ ىذا الم طع السردى، الذى يحكى فيػو أسػطورة مػف أسػاطير  

معرفػػة بػػيف  :ليكػػوف وسػػيمة لترىيػػب المػػتيـ، إذا حػػاوؿ أف ينشػػر أى؛اليونػػاف قػػديمًا 
عيش فى جيؿ وظػالـ فالمعرفػة العامة، ف د حكـ اآللية عمى العامة حكمًا أبديًا بأف ت

قدسية ا يمكف أف تكوف بيف العامة بؿ ىى مف حؽ اآلليػة ابفػذاذ )رجػاؿ السػمطة( 
ومف ثـ فإف مف يحاوؿ أف يتسمؿ إلى تمؾ المعرفة  -وىو ىنا ي صد معرفة بعينيا –

 فى كؿ زماف ومكاف ستوقع عميو اآللية جاـ غنبيا وسيم ى المصير نفسو. 
ر السردى وسػيمة لتشػكيؿ مالمػح شلصػية معينػة فػى الػنص وقد يستلدـ الحوا

كما استلدمو المدعى ليصور مف لاللػو مالمػح شلصػية المػتيـ؛ ليبػدو فػى صػورة 
لصاؽ التيـ بو أمرًا مشروعًا، وذلؾ مف لػالؿ  مشوىة تجعؿ إجرال المحكمة عميو، وا 

التػى يػزعـ  الت رير الذى يم يو المدعى، أماـ المحكمة ليبػيف مػف لاللػو صػورة الفدػة
 أف المتيـ ينتمى إلييا: 

 "المدعى: ورد اآلف إلينا ت رير يثبت أف المتيـ الماثؿ بيف يديكـ 
 اكتشؼ لو أنصار فى بمداف ألرى 

 فى الشرؽ وفى الغرب 
                                           

 .ٕٗ، ٖٕ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
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 يتصموف بو لفية 
 ا يعجبيـ عجب 

 إف قيؿ ليـ إفريز الشارع لـ يجعؿ إا لمسير عميو 
 ناموا فوؽ ايفريز

 الحب يمارس فى الحجرات المغم ة  إف قيؿ ليـ:
 اببواب 

 (ٔ)فتحوا اببواب ولرجوا لمشارع
يحمػػؿ بػػيف طياتػػو  –اكتفيػػت منػػو بيػػذا الجػػزل  -وىػػذا الت ريػػر السػػردى طويػػؿ 

مالمح الفدة التى يزعـ المدعى انتمال المتيـ إلييا. ويتسـ الحػوار السػردى فػى ىػذا 
ف كاف طوًا غير مفرط بف الوظيفة التى ي ػـو بيػا ا لسػرد فيػو الجزل عامة بالطوؿ وا 

 ـ ذلؾ طوؿ الم اطع الحوارية السردية. وظيفة كشفية، ومف ثـ اد
حوار السردى جال ملتمفًا فى طبيعتو، وفى وظيفتػو، أما فى الجزل الثانى فإف ال

حيػػث ي ػػـو المػػتيـ فيػػو بػػدور الػػراوى الػػذى ي ػػدـ لمحػػدث أو يعمػػؽ عميػػو وربمػػا قػػاـ 
 بتكممة ابحداث التى ا تنيض لشبة المسرح بآداديا. 

ويبدأ المتيـ فى لعب دور الراوى مف لالؿ الحوار السػردى الػذى يت ػدـ بػو إلػى 
معاويػػة بػػف أبػػى  -صػػة أبػػى ذر الغفػػارى مػػع والػػى الشػػاـ آنػػذاؾ الجميػػور مميػػدًا ل 

حيف أعمف أف الماؿ الذى يستحوذ عميو ويكتنزه فى ال صر ويستجمب منػو  -سفياف 
 .(ٕ)ابثاث والطنافس والستادر وغيرىا ىو مف حؽ النعفال والف رال والمحتاجيف

ذى يمثػػؿ حػػوارًا وبعػػد أف ي ػػدـ الػػراوى لتمػػؾ الحادثػػة التاريليػػة يبػػدأ المشػػيد الػػ
استرجاعيًا فى صحف المسجد بػيف الػراوى الػذى ي ػـو بسػرد الحكايػات لمعامػة، وبػيف 

                                           

 .ٗٗ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 . ٛ٘محاكمة رجؿ مجيوؿ ص :( ينظرٕ)
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أفػػراد مػػف العامػػة، ثػػـ يسػػتمر المشػػيد بتػػدلؿ أبػػي ذر محػػاورًا الػػراوى مبصػػرًا العامػػة 
بح يـ فيما عند الوالى مػف أمػواؿ يكتنزىػا وينتيػى المشػيد بإل ػال ال ػبض عمػى أبػى 

 لى. ذر مف قبؿ شرطة الوا
ثـ ي ـو المتيـ بالتعميؽ عمى المشيد السابؽ والربط بينو وبيف المشػيد ال ػادـ، 
والسػػرد ىنػػا مػػف الػػراوى يػػؤدى وظيفتػػيف: ابولػػى الػػربط بػػيف المشػػيديف كمػػا أشػػارت 

 .(ٔ)الدراسة والثانية استيالؾ الوقت ليتـ تغيير المشيد اللمفى
ث، ويعمػؽ عميػو، ويسػرد ويستمر المتيـ فػى لعػب دور الػراوى الػذى يميػد لمحػد

منػػو مػػا يسػػتحيؿ عرنػػو عمػػى لشػػبة المسػػرح إلػػى نيايػػة الحكػػايتيف التػػاريليتيف ثػػـ 
ي ـو بعد عرنيما بالربط بينيما وبيف الفكرة ابساسية فى النص الدرامى عف طريؽ 

 حوار سردى قصير ومركز يألذ صورة ااستفياـ التعجبى: 
 "المتيـ: لكنى أتسالؿ ح اً    

 يًا فى الصحرالىؿ أعدـ نف
 مثؿ أبى ذرة 

 أـ أعدـ قتاًل بالسيؼ
 ( ٕ)مثؿ سعيد بف جبيرة"

واشػػؾ أف قيػػاـ المػػتيـ بػػدور الػػراوى فػػى الجػػزل الثػػانى ا يعػػد عمػػاًل دلػػياًل أو 
إنافيًا ا فاددة لو فى العمؿ؛ إنما ىو جزل عنوى ي ـو المؤلؼ مػف لاللػو بتجػذير 

التػػى تمتػػد قنػػيتو إلييػػا، فيػػى قنػػية  ال نػػية عػػف طريػػؽ إنبػػات الجػػذور التاريليػػة
قديمة ذات لمفية تاريلية، وىذه اللمفية التاريليػة تبػدو فاعمػة فػى تشػكيؿ الموقػؼ 
اآلنى فى النص أنيا قنية الكممة كممة الحؽ والعػدؿ مػف المث ػؼ العػارؼ، التػى قػد 

                                           

 .ٛٙص السابؽ( ٔ)
 .ٜٛمحاكمة رجؿ مجيوؿ ص (ٕ)
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ف لػػـ يسػػتطع أف يصػػرح بيػػذه ال نػػية تصػػريحًا  تػػودى بحيػػاة صػػاحبيا، والمػػتيـ وا 
ف د اكتفى بايشارة ب ولػو "رجػؿ مػف أبنػال الشػعب" ويشػير إلػى نفسػو "يحػاكـ  مباشراً 

 باسـ الشعب" تاركًا ما بيف الجممتيف مف معاف لفطنة المتم ى ودقة تأويمو. 
ذا كاف نص "محاكمػة رجػؿ مجيػوؿ" قػد احتػوى حػواره السػردى عمػى النػوعيف  وا 

ى يبػدو فػى الجػزل الثػانى؛ ىو السػرد الػذ –الساب يف فإف إقربيما إلى مسرح بريلت 
بف بريلػت اسػتلدـ "ال الػػب السػردى ليػػدلؿ عمػى مسػرحياتو عناصػػر التغريػب التػػى 

وىنػا يلتمػؼ السػرد فػى المسػرح  (ٔ)تشكؿ قطعًا فى استمرارية الحدث وتكسر اييياـ"
الممحمى عف السػرد فػى مسػرح أرسػطو )الػدرامى( "بف السػرد فػى المسػرح الممحمػى 

رح الدرامى الذي ي دـ نفسو عمى أنو سرد م صود، وىو يؤدى عمى العكس مف المس
حيػػث إف  (ٕ)إلػػى التغريػػب مػػف لػػالؿ عناصػػر وانػػحة تػػؤدى إلػػى تفكيػػؾ المنػػموف"

مسرح بريلت "يسمح بت ػديـ ابحػداث نػمف امتػداد زمنػى مػع تبيػاف أنيػا مػرت فػى 
 .(ٖ)يا"المانى مثمما يحدث فى الممحمة ويسمح أينًا بالتوقؼ عندىا والتعميؽ عمي

إف الوظيفة التى ينطمع بيا الحوار السردى فػى "محاكمػة رجػؿ مجيػوؿ" والتػى 
تتمثؿ فى كسر اييياـ بالواقع، ومحاولة ااقتراب بالعمؿ مف أرض الواقع عف طريؽ 
ت طيع الحدث الذى يحوؿ بيف المتم ى وبيف ااندماج فى الحدث الذى يتجسد أمامػو 

طػى لمػنص صػبغة تجريبيػة تنحػو بػالحوار بعيػدًا يع -مح  ًا بػذلؾ عنصػر التغريػب –
عف السرد الدرامى الذى ت تصر وظيفتو عمى كونػو "ت نيػة ا مفػر منيػا فػى المسػرح 

                                           

م ػاؿ فػى صػحيفة العػرب عمػى الشػبكة العنكبوتيػة بتػاري   –عػواد عمػى  –( السرد فػى المسػرح ٔ)
ٕ٘/ٙ/ٕٓٔٚ. 

م ػاؿ فػى صػحيفة العػرب عمػى الشػبكة العنكبوتيػة بتػاري   –عػواد عمػى  –سػرح السرد فػى الم (ٕ)
ٕ٘/ٙ/ٕٓٔٚ . 

 ( السابؽ نفسو.ٖ)
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الذى يريد أف ي دـ عالمًا "كأنو" ح ي ى وفى المسرح الدرامى "ابرسطى" يمجػأ الكاتػب 
 .(ٔ)إلى السرد غير المباشر حتى ا يكسر اييياـ بالح ي ة"

والسػرد فػى المسػرح الػدرامى  يؿ الفرؽ بيف السرد فى المسرح الممحمػىكذا يص
إلػػى حػػد التبػػايف والتنػػاقض، فبينمػػا ي ػػدـ المسػػرح الػػدرامى مػػف لػػالؿ السػػرد عالمػػًا 
              ح ي يػػػػػًا إييامػػػػػًا بػػػػػالواقع ليتح ػػػػػؽ الػػػػػوىـ وىػػػػػو الػػػػػتالط الح ي ػػػػػة بالليػػػػػاؿ حتػػػػػى 

ال صػبغة تجريبيػة عمػى السػرد مػف ا يمكف الفصؿ بينيما، يسػعى بريلػت إلػى إنػف
لالؿ ت طيع الحدث لت ريبػو مػف الواقػع المعػيش لتح يػؽ ااغتػراب النػات  عػف كسػر 

 اييياـ بالواقع. 
البػارزة فػى نػص "محاكمػة رجػؿ مجيػوؿ"  ثالث الظوارر اوواريوة ويمثؿ التح يؽ 

يألػػذ تبعػػًا لطبيعػػة المحاكمػػة التػػى تسػػتمـز طغيػػاف التح يػػؽ فػػى كثيػػر مػػف أجزادػػو، و 
جابة تمثؿ لحظات تاريليػة فػى  التح يؽ صورة مواجية بيف طرفيف فى ىيدة سؤاؿ وا 

 تاري  النص. 
وتلتمؼ نبرة التح يؽ وسرعة آدادو تبعًا لطبيعتو وشلصياتو فمثاًل حيف يتوجػو 

 الرجؿ إلى المتيـ بيذا اللطاب الحوارى بصورتو التح ي ية متيمًا إياه: 
 ا تنسؿ إلى ىذا "الرجؿ: أنت إذف قد جدت كيم
 الحشد مف الناسة 
 المتيـ: ىذا حؽ، لكنى...

 الرجؿ: تتودد فى رفؽ حتى ت تنص ابفكار الملبولة 
 المتيـ: ىذا حؽ، لكنى ...

 الرجؿ: تحتاؿ إذف كيما تطمع عمى ابسرار 

                                           

 -ٕٗٔٓ –مكتبػة ابسػرة  –حػاـز شػحاتو  –فى نصوص ميلاديػؿ رومػاف  –( الفعؿ المسرحى ٔ)
 .ٜٔد.ط. ص -د.ت
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 المتيـ: أى ابسرارة 
 الرجؿ: أسرار الناس 

 أو أسرار الدولة
 وبيذا أنت تلوف الناس 

 لدولة وتلوف ا
 )ثـ صارلًا(

 (ٔ)لادف ! لادف! ىذا لادف ! ىذا جاسوس! 
يألذ الحوار ىنا شكؿ التح يؽ بصورتو الرأسية، مف ابعمػى إلػى ابدنػى، حيػث 
يلرج الرجؿ مف الجميور لكنو فى الوقت نفسو عيف لمسمطة عمى الجميور، وتبػدو 

السػمطة بينمػا تبػدو النبرة فى ىذا التح يؽ شديدة جازعة مف قبػؿ الرجػؿ الػذى يمثػؿ 
سرعة اآلدال مف قبؿ المػتيـ التػى تظيػر فػى اييجػاز والحػذؼ مػف جوابػو مػع تكػرار 
الجػػواب نفسػػو فػػى أكثػػر مػػف سػػؤاؿ، وسػػرعة اآلدال "أداة مسػػرحية ترفػػع مػػف إي ػػاع 

 . (ٕ)المشيد بوصفو لحظات مصيرية فى حياة الشلصية ينتظر المتفرج نتيجتيا"
ى تكمف فى تحويؿ المتيـ مف رجػؿ مث ػؼ يبغػى إف لطورة ىذا المشيد التح ي 

المعرفة ويريد أف ينشػرىا بػيف النػاس لجاسػوس لػادف تسػتوجب محاكمتػو، ومػف ثػـ 
إعدامو؛ لذا ألذ التح يؽ شكؿ الحصار مف الرجػؿ والػدفاع مػف المػتيـ فػى أقػؿ مػدة 

و، زمنية، وبسرعة كبيرة ومف ثـ نجح فى ألر الحوار التح ي ى مف توجيو ااتياـ إلي
وحصاره بابسدمة مما جعمو يعجز عف ايجابة عمييا وبذا يتمكف المدعى مػف تثبيػت 

 التيمة عميو كما حدث فى آلر التح يؽ. 
 "الرجؿ: أنت س طت...

                                           

 .ٛٔ، ٚٔ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 .ٔ٘ٔ( الفعؿ المسرحى صٕ)



 

  

 

 
 ـ(ٕٚٓٓ-ٜٕٜٔمالمح التجريب في مسرحية محاكمة رجؿ مجيوؿ لمدكتور عز الديف إسماعيؿ )

 

ٜٔٚٙ 

 المتيـ: وأنت 
 الرجؿ: أنا سوؼ أقيـ الدعوى ندؾ 

 ولسوؼ تعاقب 
 )مستدركًا(

 (ٔ)أعنى أنؾ ستحاكـ ثـ تعاقب"
كسية حيث يكوف مف ابدنى إلى ابعمػى، كمػا حػدث وقد يألذ التح يؽ صورة ع

 بيف ال انى والمتيـ: 
 "ال انى: لسنا أعدالؾ يا سيد
 أـ تحسبنا أعدالؾة 

 المتيـ: أنا ا أدرى، أنا ا أعرفكـ
 ال انى: ا تعرفناة 

 نحف قناتؾ.
 المتيـ: مف نصبكـة

 المدعى: ا يفصؿ فى التيمة غير ال انى 
 نى المتيـ: فأنا أتيـ ال ا

 المدعى: نأتيؾ ب اض غيره
 المتيـ: لكف ىؿ مف ح ى أف أقنى فى أمرهة 

 المدعى: ا يمكف أف ي نى متيـ فى أمر ال انى 
 يتنحى ال انى، 

 (ٕ)لكنؾ تب ى متيمًا حتى يفصؿ فى أمرؾ"

                                           

 .ٕ٘، ٕٗمجيوؿ ص ( محاكمة رجؿٔ)
 .ٖٓ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٕ)
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إف ىذا الحوار التح ي ى المعكوس الذى يألذ فيو المتيـ صورة السػمطة، يحمػؿ 
مػػا آؿ إليػػو حػػاؿ السػػمطة وال نػػال فػػى تمػػؾ الح بػػة حيػػث  كػػدؤ بػػيف طياتػػو مفارقػػة ت

تسييس المحاكـ وال نال، وصيرورتيا محاكـ شكمية، ا تفتػرؽ عػف بعنػيا إا فػى 
ىيدتيا فجميعيا تنطؽ بمساف واحد ىو لساف السمطة، حتى أصبح المتيـ عمى ي يف 

ل الػذيف بأنو لو تنحى قناتو وجال قناة آلػروف فمػف يكونػوا أحسػف حػاًا مػف ىػؤا
ليػػذه المحكمػػة   -غيػػر راغػػب  -يحاكمونػػو اآلف وينتيػػى بػػو الحػػاؿ إلػػى أف يػػذعف 

 وليؤال ال ناة. 
غيػػر أننػػا نالحػػظ أف التح يػػؽ فػػى ىػػذا الم طػػع يػػتـ بػػالتوازف بػػيف النبػػرتيف فػػى 
السؤاؿ وايجابة مف حيث ال ػوة والشػدة حيػث يتبػادؿ الطرفػاف موقػع ااتيػاـ والػدفاع 

 بيف الطرفيف ويلفؼ مف حدة النبرة وسرعة اآلدال بيف الطرفيف. مما ي مب العالقة 
التى تشػيد حنػورًا نػادرًا فػى الػنص الػدرامى فػى "محاكمػة  ومن الظوارر اووارية

رجؿ مجيػوؿ" "المنولػوج" وىػو الحػديث الػذاتى لمشلصػية وىػو "حػوار دالمػى مصػاغ 
لمنولػػوج لحظػػة تفكػػر ، ويمثػػؿ ا(ٔ)بمغػػة دالميػػة بػػيف "أنػػا" المتحػػدث، وأنػػا" السػػامع"

تستسمـ فييا الشلصية لبوح ابسػرار وتكفػى فيػو بعػض الكممػات لمدالػة عمػى حالػة 
 . (ٕ)فكر لمشلصية

ولعػػؿ نػػدرة المونولػػوج فػػى حػػوار "محاكمػػة رجػػؿ مجيػػوؿ" يرجػػع إلػػى الطبيعػػة 
البريلتيػػة "الممحميػػة" التػػى تسػػيطر عميػػو، ذلػػؾ أف الطبيعػػة المسػػيطرة عمػػى المسػػرح 

لصػػوت الجمػػاعى، أو صػػوت المجتمػػع، فالشلصػػية ا تنطػػؽ بمػػا فػػى الممحمػػى ىػػو ا
ذاتيا وا تعبر عف معاناتيا بػالرغـ مػف كػوف ذلػؾ ح ػًا مشػروعًا لممػتيـ فػى معاناتػو 
 الفردية؛ لكنو كاف دادمًا ينحى معاناتو الفردية جانبًا ليعمـ ال نية ويسيس الموقؼ. 

                                           

 .ٖٗٗص –باتريس بافى  –( معجـ المسرح ٔ)
 ( ينظر السابؽ نفس الصفحة. ٕ)
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"ابنػا" ويعبػر عنيػا ويتحػدث إف المتيـ مف لالؿ حػواره ا يريػد أف يحػدد ىويػة 
           مػػف لالليػػا إنمػػا يريػػد أف تكػػوف شلصػػيتو رمػػزًا يشػػير إلػػى ىويػػة المجتمػػع )ابمػػة( 

 ا ىوية الفرد التى تتطمب منو منولوجًا يعبر عف لحظة انفجار الذات )ابنا(.
لذا فإف المنولوج مف حيث كونو ظاىرة حوارية يبدو نادرًا فى النص وحيف يػأتى 

ف فى م اطع قصيرة سريعة ايي اع فػى لحظػات تػوتر شػديد تتكشػؼ مػف لالليػا يكو
الذات عمى ح ي تيا، وىذا يتنح فى حديث الرجؿ إلى نفسو فى لحظة تػوتر ولػوؼ 

 مف أف تنكشؼ شلصيتو أماـ المتيـ: 
 "الرجؿ: )لنفسو فى نجر( 

 ا أدرى ماذا يبغى ىذا المأفوف 
 اماذا يبغى أف يعرؼ مف أمرىة ولماذ

 أو يبغى أف ينزع عنى السترة
 (ٔ)فيجردنى مف أسمحتىة"

بالرغـ مف قصر ىذا المنولوج إا إنػو يكشػؼ بونػوح شػدة ال مػؽ والتػوتر التػى 
يعانييا ذلؾ الرجؿ لوفًا مف أف تنكشؼ ح ي تو أماـ المتيـ فيو عػيف السػمطة عمػى 

مػتيـ السػترة العامة، وىذا ىو سالحو ومصدر قوتػو، فػإذا انكشػؼ أمػره ونػزع عنػو ال
 فسوؼ ينتفى عنو مصدر قوتو. 

وقػػد يكػػوف المنولػػوج أكثػػر إيجػػازًا فيػػأتى فػػى أقػػؿ مػػف سػػطر ليعبػػر عػػف انعػػداـ 
مساحة الحرية المسموح بيا لممتيـ، وذلؾ حيف لـ تترؾ لو المحكمػة الحريػة ليبػدى 

 مواف تو عمييا منتزعيف المواف ة منو انتزاعًا 
 نا...ال انى: واآلف وقد أبديت رنالؾ ع

 
                                           

 .ٗٔ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)



 

  

 

 
 ـ(ٕٚٓٓ-ٜٕٜٔمالمح التجريب في مسرحية محاكمة رجؿ مجيوؿ لمدكتور عز الديف إسماعيؿ )

 

ٜٜٔٚ 

 (ٔ) المتيـ: )لنفسو( أنا أبديت رنادىة

فااستفياـ ىنا فى معرض اينكار حاماًل معو داات عمي ة مػف انعػداـ الحريػة 
ف كاف إلى نفسو.   وفرض ال يود التى ا تسمح بحديثو وا 

ىكذا "يظيػر المنولػوج عػادة فػى لحظػات حرجػة مػف الحػدث فيمفػت اانتبػاه إلػى 
 .(ٕ)نوف ذاتو"حيرة البطؿ ويكشؼ عف مك

إف نظرة إلى الظواىر الحوارية فى "محاكمة رجؿ مجيوؿ" يتبيف مػف لالليػا أف 
الحػػػوار فػػػى الػػػنص يتػػػوزع بػػػيف اللطابػػػة والسػػػرد وبيمػػػا يحػػػاوؿ الطرفػػػاف )المػػػتيـ 
والمدعى( إثبات رؤيتيما وتونيح موقفيما، وبيف التح يؽ الػذى يسػعى المػتيـ مػف 

ة عنو، مع التالؼ فػى نبػرة اآلدال وسػرعتو مػع لاللو إلى تبييف موقفو ونفى التيم
 تيتبادؿ موقع ااتياـ، بينما يشيد المنولوج حنورًا نادرًا نتيجة لمطبيعة الممحمية ال

 عمييا النص.  يينطو 

  : مجانيات احلــىار
وتترالى أمامنا مف لالؿ الحديث عف عنصر الحػوار قنػية تطػرح نفسػيا وىػى 

وأف الػػدراما قػػد بػػدأت فػػى ابدب العربػػى الحػػديث  شػػعرية الحػػوار فػػى المسػػرح، لاصػػة
معتمدة عمى الشعر البيتى )الموزوف ال فى( ثػـ تطػورت إلػى الشػعر الحػر لػدى عبػد 

 الرحمف الشرقاوى وصالح عبد الصبور ومعاصرييـ. 

                                           

 .ٖٔ( السابؽ صٔ)
الطبعػة  –لبنػاف  –مكتبػة لبنػاف ناشػروف  –مػارى إليػاس وحنػاف قصػاب  – ( المعجػـ المسػرحيٕ)

 .ٜٗٗص -ٕٙٓٓ –الثانية 
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حيػث إف الشػعر الحػر  (ٔ)ولعؿ الكتابة بالشػعر الحػر كانػت دعػوة الن ػاد لمشػعرال
حكـ فى طػوؿ الجممػة الشػعرية ويعفيػو مػف الوقفػات التػى يسمح لمشاعر الدرامى بالت

كاف يفرنيا عميو النظاـ العرونى الت ميػدى والتػى تنػعؼ كثيػرًا مػف حيويػة الشػعر 
 . (ٕ)الدرامى وانسيابو الطبيعى

ىذا فناًل عف كوف الشػعر الحػر "يعطػى لمشػاعر مسػاحة أكبػر مػف الحريػة فػى 
ار ينيال جمميا وف ًا انتيال الوزف كما التعبير، فشلصياتو غير ممتزمة أثنال الحو 

 .(ٖ)إنيا غير م يدة بال افية"
والشػػاعر المسػػرحى إذ يمػػارس الشػػعر كػػآداة لمحػػوار ينبغػػى أف تكػػوف "عباراتػػو 
متميػػزة عمػػا سػػواىا، فيجػػب أف يكػػوف الشػػعر موحيػػًا لكػػى يبحػػث المتم ػػى عػػف الفكػػرة 

ث افتو، وجدتو ليجد ما يروقو الكامنة دالؿ العمؿ الدرامى فيستلدـ ليالو اللاص، و 
فى ىذا العمؿ... لذلؾ يجب عمى الشاعر الدرامى أف يجعؿ عممػو الػدرامى إيحاديػًا ا 
إلباريًا فالكممة التى توجد دالؿ الدراما الشػعرية يجػب أا ن ػؼ أمػاـ معناىػا الظػاىر 

 .(ٗ)بؿ نبحث عما ورالىا مف داات"

                                           

( مػػف الن ػػاد الػػذيف نػػادوا بػػأف تكػػوف كتابػػة المسػػرح بالشػػعر الحػػر محمػػد منػػدور فػػى المسػػرح ٔ)
، ومحمد غنيمى ىالؿ فػى كتابػو فػى ٜٗال اىرة د ت ص –نينة مصر  –المصرى المعاصر 

، ومػف الشػعرال ٘ٙٔ، وعمى الراعى فى كتابو المسرح فى الوطف العربى صٜالن د المسرحى 
ط دار العػػػودة بيػػػروت  ٕٔٔص ٖو جػػػػ ٕٚٔ، ٕٙٔص -ٕصػػػالح عبػػػد الصػػػبور ديوانػػػو ج

ٜٔٚ٘ . 
العػدد  –الكويػت  –سمسػمة عػالـ المعرفػة  –( ينظر المسرح فػى الػوطف العربػى د. عمػى الراعػى ٕ)

 .٘ٙٔص -ٜٜٚٔ – ٕ٘
ػ لريػػؼ   ٕٜ، ٜٔالعػػدد  –مجمػػة فصػػوؿ  –معتػػز سػػالمة  –( المسػػرح الشػػعرى جنسػػًا أدبيػػًا ٖ)

 .ٕٕٓص –ـ  ٕ٘ٔٓوشتال ٕٗٔٓ
 .ٕٕٔ( السابؽ صٗ)
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ازيػػة تتمثػػؿ فييػػا فنػػوف البالغػػة وتكمػػف إيحاديػػة الػػنص فيمػػا يحمػػؿ مػػف لغػػة مج
الملتمفة مف استعارة وكناية وتشبيو وحذؼ وتكرار وت ديـ وتألير... ثػـ فػى إكسػاب 
ىذه المغة العديد مف التأويالت واييحالات الناشػدة مػف كونيػا تن ػؿ لغػة الحػوار مػف 
لغة كالمية إلى فعؿ، ثـ فى كونيا تتحكـ فى درجػة التػوتر والصػراع الػذى ينػت  عػف 

لػػؾ الفعػػؿ "فالشػػعر ُينشػػ  مػػع الفعػػؿ الػػدرامى عالقػػة قادمػػة عمػػى التػػوتر والصػػراع، ذ
 .(ٔ) ويعرض لممتم ى مشيدًا لياليًا معتمدًا عمى فعؿ المجاز يثارة ذىنو"

ل د تمكف عز الديف إسماعيؿ مف لالؿ "محاكمة رجؿ مجيػوؿ" أف يصػنع نصػًا 
اللػػو بنػػال موقفػػو فكريػػًا عبػػر حواريػػًا محمػػاًل باييحػػالات والتػػأويالت ليػػتمكف مػػف ل

شلصياتو ومواقفيا، ومف ثـ ف د حمؿ نصو الحوارى بحموات مف التركيز والتكثيػؼ 
مف لالؿ المحافظة عمى شعرية الحوار ودراميتو فى الوقت نفسو، والم طع الحػوارى 

 التالى الذى يمثؿ جزلًا مف حوار المرأة مع الكورس )الجميور( يكشؼ عف ذلؾ: 
 ىؿ قنى ابمرة  "المرأة: 

 ا ندرى ما قد يحدث بعد  الكورس: 
 ا أسأؿ عما قد يحدث لو  المرأة: 

 أبنادى س طوا مف قبؿ شييدًا بعد شييد 
 أبنادى، مف رنعوا ثديي، أكموا لبزى 

 لكنى أسألكـ أنتـ 
 ىؿ قنى ابمر بأف تب وا فى الظؿ بال صورةة 

 ىؿ قنى ابمر بأف يترؾ كؿ منكـ دورهة 
 ا دور لنا  ورس: الك

 نحف الزبد الطافى تحممنا الموجة بعد الموجة 
                                           

 .ٖٕٕ( المسرح الشعرى جنسًا أدبيًا صٔ)
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 حتى تتكسر فوؽ رماؿ الشاط  
 أو تبمعنا الدوامة

 الموت إذفة  المرأة: 
 مازلنا نأكؿ ونعيش  الكورس: 
 مف دمكـ ت تاتوف  المرأة: 

 كؿ يأكؿ لحـ أليو 
 يمتص دمو
 يموى عن و 

 يصعد فوؽ الكتفيف 
 بنفسو لي وؿ أنا ويتيو 

 أنا وحدى وليس ط مف يس ط 
 وليذا أسممتـ ولدى 

 بؿ أسمـ نفسو  الكورس: 
 كى ين ذكـ  المرأة: 

 يا ليت!  الكورس: 
 لو كنتـ معو صفا  المرأة: 

 يا ليت الكورس: 
 لستـ أبنادى إف لـ ت فوا صفا المرأة: 

 نتعشـ  الكورس: 
 ويمى لو ولدى أعدـ  المرأة: 

 يؿ لنا!الو  الكورس: 
ويمى لو ُأعدـ! ويمى لو أعدـ! )تكررىػا ثػـ تألػذ فػى سػحب العربػة  المرأة: 
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 حتى تلرج مف الجية ابلرى وىى تردد وكأنيا تندب( ولدى، 
 (ٔ)ولدى، ولدى، ولدى... 

ىػػذا الم طػػع يزلػػر بالعديػػد مػػف الرمػػوز والػػداات ب ػػدر مػػا يزلػػر بالعديػػد مػػف 
إذا قمنػػػا إنػػػو مػػػف أكثػػػر الم ػػػاطع الحواريػػػة تػػػوترًا التػػػأويالت واييحػػػالات، وا نغػػػالى 

وتصػػعيدًا لمصػػراع فػػى المسػػرحية، فػػالمرأة التػػى ترمػػز لػػألرض والػػوطف، والتػػى تمثػػؿ 
اليوية ببناديا تنكر عمييـ سػمبيتيـ وتلػاذليـ وانعػداـ ىػويتيـ، فتتسػالؿ فػى إنكػار 

ت ابػؿ بمػا يؤكػد شديد يؤكده تكرار التساؤؿ بالعبػارة نفسػيا  "ىػؿ قنػى ابمػر" بينمػا 
سػػمبية أبناديػػػا وسػػػذاجتيـ )الكػػػورس( وعجػػػزىـ عػػػف أف يػػػدفعوا عمػػػف دافػػػع عػػػنيـ، 
فيس طوف السؤاؿ عمى الواقع ال ريب وىو موقؼ ال نال" "العبثى" مف المتيـ، بينما 
ت ػػـو المػػرأة مػػف لػػالؿ ىػػذه المحظػػة التنويريػػة، التػػى تعػػد لحظػػة مكاشػػفة لمجميػػور 

ح عف جوىر ال نية التى بنى المؤلػؼ المسػرحية مػف بإس اط جميع ابقنعة وايفصا
أجميا. حيف ت وؿ: "ا أسأؿ عمػا قػد يحػدث لػو" ف نػيتيا عامػة وىػى قنػية أبناديػا 
الح ي يػػيف الػػذيف ينتمػػوف إلييػػا ويحممػػوف ىميػػا، أصػػحاب المبػػادئ الػػذيف يواجيػػوف 
غطرسػػػة ذوى السػػػمطة وسػػػط سػػػمبية العامػػػة، وتكػػػرار لفػػػظ "أبنػػػادى" يؤكػػػد المعػػػانى 
الساب ة، كمػا يعنػدىا قوليػا "رنػعوا ثػديي، وأكمػوا لبػزى" فيػى كنايػة تؤكػد وتبػرىف 
كونيػػا ا ت صػػد جميػػع أبناديػػا إنمػػا ت صػػد مػػف اعترفػػوا بليراتيػػا وانتمػػوا إلػػى أرنػػيا 
وحفظوا ليا ح يا، أما عبارة "تب وا فى الظؿ" فيى كناية عف السمبية، وانعػداـ الػدور 

تجػاه أمتػو، وتػأتى عبػارة "نحػف الزبػد" اعترافػًا مػنيـ الموكؿ لكؿ منيـ تجػاه وطنػو، و 
بسمبيتيـ وانعػداـ دورىػـ مػف لػالؿ تشػبيييـ بالزبػد الطػافى فػوؽ الميػاه الػذى حتمػًا 
سيؤوؿ إلى زواؿ سوال ابتمعتػو الدوامػة أو تكسػر فػوؽ رمػاؿ الشػاط  وتتنػاص ىػذه 

                                           

 .ٗ٘: ٕ٘( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
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شػيد مػف لػالؿ ويستحنػر الم (ٔ)"فأمػا الزبػد فيػذىب جفػال" :العبارة مػع قولػو تعػالى
"وأمػا مػا  :التناد أبنالىا الذيف تبكييـ وقػد تمػثميـ قولػو تعػالى تتمػة لآليػة السػاب ة

وأما عبارة "مازلنا نأكػؿ ونعػيش" فيػى كنايػة عػف  ،(ٕ)ينفع الناس فيمكث فى ابرض"
الغايػػة الح يػػرة التػػى قصػػروا عمييػػا حيػػاتيـ فمػػازالوا يحيػػوف مػػاداموا يػػأكموف، لكنيػػا 

لصورة المنفرة المفعمة بالدموية والوحشػية مػف جػانبيـ، بػرغـ مػا ىػـ تفاجديـ بتمؾ ا
فيػػو مػػف عجػػز ونػػعؼ فيػػذا العػػيش عمػػى بسػػاطتو ىػػو عػػيش عمػػى جثػػث إلػػوانيـ، 

يـ عف نصرتيـ ىو قتؿ ليـ وسفؾ لدميـ بؿ وامتصػاص يوكأف سكوتيـ عنيـ وتلم
وحركػػة تتمثػػؿ فييػػا عناصػػر الصػػورة الكميػػة مػػف لػػوف  ػ ىنػػاػ لػػذلؾ الػػدـ والصػػورة 

وصػػػوت. فػػػالموف ىػػػو لػػػوف الػػػدـ بدالتػػػو الوحشػػػية، وزاد مػػػف وحشػػػيتيا استحنػػػار 
يـ ويأكموف لحميـ، أمػا الحركػة ففػى ابفعػاؿ يمػوى، نلواإصورتيـ وىـ يمتصوف دـ 

يتيػو بنفسػو" وتتنػاص  –يصعد، يس ط أسممتـ... وأما الصوت فيتمثؿ فى "ي وؿ أنػا 
والمرأة إذ تمجػأ إلػى  (ٖ)أف يأكؿ لحـ أليو""أيحب أحدكـ  :ىذه الصورة مع قولو تعالى

ىذه الصورة عمى بشاعتيا ووحشيتيا تحاوؿ أف تستفي يـ عميـ يػدركوف مػاىـ فيػو 
"وليػذا أسػممتـ ولػدى" بيػذا الػرد  :مف سمبية وعجز لكنيـ يبادرونيا بالرد عمى قوليا

الة الصػػاـر "بػػؿ أسػػمـ نفسػػو" ويجيبػػوف عمػػى قوليػػا "كػػى ين ػػذكـ بمػػا يػػدؿ عمػػى اسػػتح
حدوث الفعػؿ وىػو التمنػى الػذى يفيػد معنػى ااسػتحالة ثػـ تعػود مػرة ألػرى لألسػموب 

ا" وكأنيا بعد ىذه اليزة العنيفػة التػى ايلبارى الت ريرى "لستـ أبنادى إف لـ ت فوا صفً 
أصابتيـ بيا تعود إلييـ بحس ابـ الحنوف اللادفة عمى تفرؽ أبناديا والتى ا تتػرؾ 

ا طرقتػػو، لكػػنيـ يسػػتمروف فػػى ردىػػـ الباىػػت الػػذى يعكػػس سػػبياًل لجمػػع شػػمميـ إ

                                           

 .ٚٔ( سورة الرعد مف اآلية ٔ)
 .ٚٔ( سورة الرعد مف اآلية ٕ)
 .ٕٔ( سورة الحجرات مف اآلية ٖ)
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ا تجد المرأة سبياًل سػوى اانسػحاب مصػحوبًا بػذلؾ  موقفيـ السمبى "نتعشـ" وعنددذ
العويؿ والصراخ، وندبيا أبنالىا الذيف لـ تستطع لـ شمميـ ومف ثـ ف د عجػزت عػف 

 تح يؽ ما كانت تصبو إليو. 
الم طع أف يصؿ إلى أعمى درجات الموقؼ ىكذا استطاع المؤلؼ مف لالؿ ىذا 

الػػدرامى تكثيفػػًا وتركيػػزًا مػػف لػػالؿ توظيفػػو فنػػوف البالغػػة سػػوال فػػى رسػػـ شلصػػية 
العامة، أو فى إبراز موقفيـ، وكما وفؽ فى توظيػؼ فنػوف البالغػة وفػؽ فػى التعبيػر 
بالح ي ة حينمػا اسػتدعى الموقػؼ ذلػؾ، فبػرزت جماليػة الح ي ػة بصػورة ا ت ػؿ عػف 

يػػات البالغػػة فػػى الم طػػع، ممػػا جعميمػػا يتناغمػػاف معػػًا فػػى الصػػعود بػػالموقؼ جمال
الػػدرامى ويسػػيماف فػػى النيػػوض بالعناصػػر الملتمفػػة لمػػنص كالشلصػػية والحػػدث، 

 والصراع...
ويحرص المؤلؼ فى لغتو الحواريػة أف يجمػع فػى الم طػع الواحػد بػيف جماليػات 

ينكار، والسلرية... كما فى ذلػؾ عدة تتمثؿ فى ال طع والحذؼ والتكرار والتصوير وا
الم طع الحوارى الذى يواجو بو المتيـ ىيدة المحكمػة رافنػًا إياىػا؛ لكنػو فػى الوقػت 

 نفسو ا يستطيع أف ينكرىا: 
 ىؿ ترغب فى أف يتنحى أحد مف مجمسناة  ال انى: 
 كال المتيـ: 
 واآلف وقد أبديت رناؾ عنا...  ال انى: 
 بديت رنادىة )لنفسو( أنا أ المتيـ: 
 )مستأنفًا( ا يب ى إا أف نتعاوف...  ال انى: 

 حتى يجد الحؽ إلى النور طري و،  
 حتى تجرى سفف العدؿ بريح الحؽ عمى متف الحكمة. 

 ما قولؾ يا سيد 
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 ا أرغب فى أف ألعب ىذى المعبة  المتيـ: 
 أتسمى موقفنا ىذا لعبًاة  ال انى: 
 د!ىذا تمثيؿ يا سي المدعى: 
 حسنًا فأنا ا أحسف ىذا التمثيؿ  المتيـ: 
 نحف كذلؾ،  ال انى: 

 لكنا نتعاوف حتى يجد الحؽ إلى النور طري و، 
 حتى... 

)مكماًل فػى سػلرية( تجػرى سػفف العػدؿ بػريح الحػؽ عمػى مػتف  المتيـ: 
 الحكمة!

 ما أبدع ىذا  عنو  اليميف: 
 ما أروع ! عنو اليسار: 

 ا أنت بدأت تجيد المعبة معنا انظر. ىذ ال انى: 
 ىذا ش  يسعد ىيدتنا ح ًا 

 فتأكد يا سيد مف أنا أحببناؾ 
 ح ًا! عنو اليميف: 
 ح ا! عنو اليسار: 

 وتأكد مف أنا ا ننمر شرًا لؾ ! ال انى: 
 حاشا! عنو اليميف: 
 كال ! عنو اليسار: 

 بؿ نحف نجمؾ  ال انى: 
 طبعًا! عنو اليميف: 
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 (ٔ)اشؾ !  ار: عنو اليس
يجسد ىذا الم طػع موقػؼ المػتيـ الػرافض لممحكمػة التػى ع ػدت لمحاكمتػو مػف 
الشعب )الجميػور( الػذى يبػدو تابعػًا لمسػمطة، منفػذًا لكػؿ مػا تػأمر بػو، والػرفض مػف 
جيػػة المػػتيـ لػػيس ليػػذه المحكمػػة ف ػػط؛ بػػؿ لكػػؿ محكمػػة يمكػػف أف تع ػػد مػػف نفػػس 

و إلى الجميور داعيًا إلى أف يتطوع منيـ الشعب، ف د قطع حديث ال انى حيف توج
 ي يـ ميزاف العدؿ ليذا المتيـ. 

أما العبارة التى صارت ازمة مف ىيدة المحكمة " نتعػاوف حتػى يجػد الحػؽ إلػى 
النػػور طري ػػو..." فتجسػػد الطبيعػػة الواىيػػة اليشػػة لمحػػؽ والعػػدؿ الػػذى تتشػػدؽ بػػو 

تجػرى بػريح الحػؽ عمػى مػتف المحكمة، وتحاوؿ ترسيلو مف لالؿ سفف العدؿ التػى 
الحكمػػة، وكميػػا صػػور تػػدؿ عمػػى اليشاشػػة والسػػطحية وعػػدـ ااسػػت رار. أمػػا موقػػؼ 
عنوي المحكمة فيدؿ عمى تالشػى شلصػيما أمػاـ شػلص ال انػى وذوبانيمػا فيػو 
يبدو ذلؾ مف لالؿ التأميف عمى قولػو، ومجػاراة فعمػو، وتكػرار كػؿ مػا ي ولػو بصػيغة 

 شؾ(.ملتصرة )ح ا، ح ا، طبعا، ا
ومف العبارات التى تكػررت فػى الػنص بأكممػو حتػى صػارت ازمػة، عبػارة الرجػؿ 
ال ابع لمؼ الجدراف "وعمى عينى أف نفترؽ اآلف، لكف ابد" فيػذه العبػارة تشػير إلػى 
حتمية الفراؽ بػيف الرجػؿ وقرينػو ال ػابع لمػؼ الجػدراف، فػى الوقػت نفسػو تشػير إلػى 

المػتيـ إثػر ذلػؾ الفػراؽ، وتكػرار ىػذه العبػارة شدة الصػعاب وابىػواؿ التػى سي اسػييا 
يوقؼ المتم ى عمى شدة معاناة المث ػؼ المنعػزؿ عػف العػالـ حيػث يلػرج مػف عزلتػو 
إلػى الػدنيا الواسػعة والعػالـ الرحػب ليػذا كػاف تكرارىػا مرتبطػًا بمػا يعانيػو ويكابػده مػف 

 مواقؼ وأىواؿ. 

                                           

 .ٖٖ: ٖٔ( محاكمة مجيوؿ صٔ)
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ًا محماًل بالعديد مف ىكذا نجح المؤلؼ أف يجعؿ مف "محاكمة رجؿ مجيوؿ" نص
اييحػػالات والتػػأويالت عػػف طريػػؽ لغتػػو الحواريػػة التػػى تجمػػع بػػيف الح ي ػػة والمجػػاز 
والتى تجمع بيف جماليات عدة أسيمت بدورىا فى الكشؼ عف الموقػؼ العػاـ لمػنص 

 ومف ثـ عف ال نية التى يتبناىا المؤلؼ. 
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 ادلبذث اخلايص
 اإلرشــادات ادلطرديـة

بطبيعػة لاصػة ذلػؾ أنػو  –مػف بػيف النصػوص ابدبيػة  –امى يتمتع الػنص الػدر 
بوصفو نصًا أدبيًا ي رأ قرال أدبية حيث يشرع ال ػارئ فػى قرالتػو وفػى مليمتػو لشػبة 
المسرح؛ يساعده فى ىذا التليؿ تمؾ ايرشادات التى أمػده بيػا المؤلػؼ والتػى تن مػو 

 الفرحوية.  )بمليمتو( مف ونع ال رالة إلى ونع آلر فرجوى بكؿ مكوناتو
مف ىنا كانت أىمية ايرشادات المسرحية ل ارئ النص الدرامى حيث إنيػا "ت ػدـ 
لم ػػػارئ الفرصػػػة ل ػػػرالة فعػػػؿ العػػػرض عػػػف طريػػػؽ الػػػنص، وبالتػػػالى فرصػػػة يلػػػراج 

 .(ٔ)المسرحية فى مسرح مف مليمتو"
 ولـ تكف ىذه ايرشادات قديمًا لتمؽ اىتمامًا مػف الن ػاد والدارسػيف الػذيف اىتمػوا
بػػالنص المسػػرحى لكػػف الن ػػاد بػػدأوا يمتفتػػوف إلييػػا مػػؤلرا عمػػى أنيػػا "أداة مػػف أدوات 
البنال المسرحى والػدرامى عمػى السػوال، يحتػاج الكاتػب فػى بناديػا إلػى تشػكيؿ أداتػو 

 . (ٕ)الرديسية وىى المغة"
وبحسب حاـز شحاتو فإف الدراسػة الوحيػدة التػى اىتمػت بايرشػادات المسػرحية 

توف وسػػافونا" فػػى كتابيمػػا "المسػػرح والعالمػػات" لكنػػو اىتمػػاـ بيػػا ىػػى دراسػػة "أسػػ
 .(ٖ)بوصفيا "عنصرًا مف عناصر النص وليس بوصفيا أداة مسرحية"

                                           

 .ٛٓٔ( المسرح والعالمات صٔ)
 .ٙٗ( الفعؿ المسرحى صٕ)
 . ٚٗنفسو ص( السابؽ ٖ)
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 (ٔ)وقػػػد أطمػػػؽ الن ػػػاد عمػػػى ىػػػذه ايرشػػػادات مسػػػميات ألػػػرى "كػػػالنص الفرعػػػى"
ولعؿ التالؼ المسمى يرجع إلى التالؼ نظرة كؿ منيـ إلى ىذه  (ٕ)"والنص المرافؽ"

النصوص  ايرشادية حيث يميز مف جعميا نصًا فرعيًا بينيا وبيف حػوار الشلصػيات 
مف حيث كونيا إطارًا ليذا الحوار، وبذلؾ عدىا نصًا فرعيًا إلى جانب النص الرديسي 

، أما حاـز شحاتو ف ػد (ٗ)قد يب ى وقد يحذؼ مف قبؿ المؤلؼ (ٖ))حوار الشلصيات( 
مػػػف قبػػػؿ مػػػؤلفى المسػػػرح والعالمػػػات إلػػػى  أرجػػػع تسػػػمية "ايرشػػػادات المسػػػرحية"

اىتماميما بايرشػادات الدالميػة التػى ت ػع دالػؿ الحػوار فػى المسػرحيات الكالسػيكية 
وىذا ملالؼ لما ييتـ بو المؤلؼ فى المسرح الػواقعى، لػذا ف ػد أطمػؽ عمييػا "الػنص 
المرافػػؽ" لكػػف الواقػػع أف مػػؤلفى كتػػاب المسػػرح والعالمػػات قػػد اىتمػػا بالمسػػرح عمػػى 
التالؼ مدارسو وعصوره بإقرار حاـز شػحاتو نفسػو، إذ أقػر بأنيمػا قامػًا باست صػال 

 (٘)الوظػػادؼ ايرشػػادية "فػػى عشػػر مسػػرحيات تنتمػػى إلػػى مػػدارس وعصػػور ملتمفػػة"
حيث ميزا بيف نوعيف مف ايرشادات المسرحية: ابوؿ ايرشادات الح ي ية )اللارجػة 

عػػة الوصػػفية، وقػػد تػػأتى فػػى صػػورة عػػف الحػػوار( وىػػى مالحظػػات المؤلػػؼ ذات الطبي
كممػػات مػػوجزة أثنػػال الحػػوار، بينمػػا تتسػػع لتصػػؿ إلػػى "ف ػػرات مطولػػة مػػف ايرشػػادات 

الثػانى: ايرشػادات المسػرحية ( ٙ)المسرحية مف أجؿ تجسيد النص فػى حالػة العػرض"

                                           

 .ٚٓٔ( المسرح والعالمات صٔ)
 .ٚٗ( الفعؿ المسرحى صٕ)
 .ٚٓٔ( المسرح والعالمات صٖ)
 ( السابؽ نفس الصفحة. ٗ)
 .ٙٗ( الفعؿ المسرحى ص٘)
 .ٛٓٔ( المسرح والعالمات صٙ)
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الدالمة فى الحوار وىػى تمػؾ التػى تكػوف فػى إطػار النصػوص المسػرحية الكالسػيكية 
ص نفسو شروط إلراجو، ف رالة فعػؿ العػرض مػف الػنص فػى المسػرح حيث يحدد الن

الكالسيكى إجرال منط ى وطبيعى حيث يمكف است رال ايرشادات المسرحية مف دالؿ 
 .(ٔ)النص الحوارى

ونسػػتطيع بعػػد ىػػذا العػػرض النظػػرى لعرشػػادات المسػػرحية أف نحػػدد موقػػع تمػػؾ 
 ايرشادات فى نص "محاكمة رجؿ مجيوؿ". 

الدرامى لمحاكمة رجؿ مجيوؿ حنورًا طاغيًا لعرشادات المسرحية  يشيد النص
وىذا مف ابمور التى تميزه وتجعمو صالحًا بف يتمثؿ فى مليمة ال ػارئ دوف المجػول 
إلػػى الػػذىاب إلػػى المسػػرح، حيػػث تشػػكؿ تمػػؾ ايرشػػادات نصػػًا موازيػػًا لػػنص الحػػوار 

 عممية ال رالة.  تتح ؽ مف لاللو المعبة الفرجوية بكؿ مفرداتيا أثنال
جمػػاًا يمكػػف ت سػػيـ ايرشػػادات المسػػرحية فػػى "محاكمػػة رجػػؿ مجيػػوؿ" إلػػى  وا 

 قسميف: 
 إرشادات سردية مطولة  -ٔ

إرشادات تت دـ الجمؿ الحواريػة، أو تػأتى فػى أثناديػا، تتسػـ بال صػر وتألػذ  -ٕ
 طابعًا وصفيًا.

 أوالً: اإلرشادات انطردية ادلطىنة
متعػددة دالػؿ الػنص، لكػف الغالػب مجيديػا  تتوزع ىػذه ايرشػادات عمػى موانػع

بداية قبؿ المشاىد لتحديد معالميا وتصوير مناظرىا، وتلتمػؼ ىػذه ايرشػادات طػوًا 
 وقصرًا حسب ما يرغب المؤلؼ في تونيحو مف معالـ المنظر. 

                                           

 .ٔٔٔ، ٓٔٔ( ينظر المسرح والعالمات صٔ)
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ف  يبدأ النص الدرامى بيذا ايرشاد السردى "الصالة منالة، وكػذلؾ المسػرح، وا 
 . (ٔ)ؽ المسرح يأتى رجؿ سنعرفو باسـ المتيـ"عم و نبابيًا مف عم

يكشؼ الػنص ايرشػادى مػف بدايتػو عػف ىويػة الػنص الػدرامى، حيػث يبتعػد بػو 
عف ت اليد المسرح ابرسطى، فالمسرح تغيب عنو مظاىر الديكور الت ميدى مف أثاث 
ولبػػاس وغيرىػػا، وا ييػػتـ المؤلػػؼ إا بػػذكر اينػػالة التػػى تبػػدو وانػػحة فػػى م دمػػة 

 سرح نبابية فى عم و. الم
كذلؾ يكشؼ ايرشاد عف إنالة الصالة وىػذه سػمة المسػرح الممحمػى؛ ليح ػؽ 

 بذلؾ كسر الجدار الرابع الوىمى ويبدو المسرح كأنو قطعة مف الحياة. 
وت ـو ايرشادات السػردية المطولػة فػى الػنص بوظيفػة تعيػيف المشػاىد التػى لػـ 

أف ينتيػػى المػػدعى مػػف الػػدعوى نػػرى  يػػتـ ايفصػػاح عنيػػا مػػف قبػػؿ المؤلػػؼ، فبعػػد
ايرشػػاد التػػالى "صػػوت امػػرأة ىرمػػة ولكنيػػا صػػمبة الجسػػـ يػػأتى مػػف لمػػؼ الكػػواليس 

ثػػـ تػػدلؿ وىػػى تجػػر ورالىػػا عربػػة يػػد صػػغيرة عمييػػا أواف  –مصػػحوبًا بالموسػػي ى 
فالمشػيد الػذى  (ٕ)فلارية وتماثيؿ قديمػة وبجانػب منيػا لبػز مصػرى وبصػؿ ألنػر"

" وىذا ايرشاد المحمؿ بالرموز سبؽ ىذا ايرشاد ان تيى بطمب المدعى "إعداـ المجـر
والػػداات يعمػػف بدايػػة مشػػيد جديػػد، البطولػػة فيػػو لتمػػؾ المػػرأة التػػى ترمػػز لػػألرض 
المعطالة التى ا تزاؿ تفيض عمى أبناديا مف ليرىا وعطاديا وىى فػى الوقػت نفسػو 

 يرىا. تمثؿ اليوية ببناديا حيث يجتمعوف عمى ظيرىا وي ميـ ل
وقد ت ـو تمؾ ايرشػادات بتحديػد المنظػر اللتػامى لممشػيد كمػا فػى لتػاـ الجػزل 
ابوؿ حيث نرى ايرشاد التالى "ال انى وعنوا اليمػيف واليسػار والمػدعى ينسػحبوف 

                                           

 .٘( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 .ٜٗ، ٛٗ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٕ)
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مف المسرح نحو الصالة، أما المتيـ فيتجو إلى المنط ة النبابية التى أتى منيا فى 
 .(ٔ)عمؽ المسرح"

رشػػػػاد الجػػػػزل بمػػػػا يحمػػػػؿ مػػػػف داات عػػػػدة، منيػػػػا مػػػػا يتعمػػػػؽ ىكػػػػذا يػػػػتمـ اي 
 بالشلصيات، ومنيا ما يتعمؽ بالمسرح نفسو: 

إف لروج ال انى وعنوى المحكمة إلى الصػالة يحمػؿ داالػة قويػة مػف حيػث 
ليو يعػودوف، كمػا يحمػؿ بػيف ثنايػاه تأكيػدًا عمػى كسػر الجػدار  كونيـ مف الجميور وا 

جالية التى أوىمنا بيا الرجؿ مف بداية الػنص، بينمػا يؤكػد الرابع، وعمى الطبيعة اارت
رجػػوع المػػتيـ إلػػى المنط ػػة النػػبابية عمػػى ىويتػػو المسػػرحية التػػى حػػرص الجميػػور 
عمى إعالنيا منذ بداية المسرحية "أنت ممثؿ. لؾ دور تمعبو. كممػات تم ييػا" وبينمػا 

يشػػير إلػػى إسػػداؿ يشػػير ايرشػػاد إلػػى نيايػػة الجػػزل ابوؿ بمشػػاىده، لػػيس ىنػػاؾ مػػا 
 الستار تمييدًا است باؿ الجزل الثانى. 

ويبػدو أف الكاتػػب قػػد جعػػؿ مػػف "نػبابية عمػػؽ المسػػرح" وسػػيمة لتغييػػر المشػػيد 
بحيث تكوف إزالة ىذه النبابية بإنالة عمؽ المسرح بداية مشيد جديد مف مشاىد 

عم ػو  ال صتيف الممسرحتيف ويتنح ذلؾ فػى ايرشػاد التػالى: "ينػال المسػرح حتػى
فينكشػػؼ المشػػيد عػػف جميػػور غفيػػر يجمػػس فػػى صػػحف جػػامع، ممتفػػًا حػػوؿ راويػػة 
المسجد، وىو ي ص عمييـ إحدى الحكايات. عمػى بعػد شػي  بسػيط المظيػر ومييػب 

 .(ٕ)منيمؾ فى صالتو"
ىكذا تزوؿ نبابية المسػرح مػف لػالؿ ىػذا ايرشػاد وينكشػؼ المنظػرعف مشػيد 

لػى التػػراث المانػى، يكشػػؼ ملتمػؼ يحمػؿ داات متعػػددة كميػا تعػود  إلػػى التػاري  وا 
عف ذلؾ الراوية الذى يتحمؽ حولو الجميور، والشي  الػذى تػدؿ ىيدتػو عمػى لمفيتػو 

                                           

 .ٗ٘( السابؽ صٔ)
 .ٜ٘ص محاكمة رجؿ مجيوؿ( ٕ)
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التاريلية بينما يعند ىذا التفسير ويرجحو اللطاب السردى الذى سب و، والذى يعػد 
ف لتامػػًا لممشػػيد السػػابؽ وتمييػػدًا ليػػذا المشػػيد الػػذى نحػػف بصػػدده"... لكػػف يبػػدو أ

 .(ٔ)النسياف محا آثار المانى فدعونى اآلف أذكركـ.. سأذكركـ"
وبينمػػا يغيػػب الػػديكور عػػف النصػػوص ايرشػػادية فػػى المسػػرحية ايطػػار نجػػده 
يحنر فى النصوص ايرشادية فى المسرحيتيف الدالميتيف، لاصػة إذا كػاف المؤلػؼ 

الى:"ينػػػال يريػػػد أف يبعػػػث داات إيحاديػػػة معينػػػة مػػػف لاللػػػو كمػػػا فػػػى ايرشػػػاد الت
المسرح حتى العمؽ فينكشؼ المنظر عف قاعة فػالرة يتميػز فييػا ابثػاث والطنػافس 

معاوية يجمػس فػى الصػدر، وعػف  –والستادر بابوصاؼ التى سبؽ أف ذكرىا أبو ذر 
، فالػديكور فػى المشػيد يحمػؿ داات (ٕ)يمينو أحد الم ربيف إليػو، وعػف يسػاره آلػر"

فى إنفاؽ ابمػور التػى ىػى حػؽ لمف ػرال ولممحتػاجيف، البزخ وايسراؼ ومجاوزة الحد 
بينمػػػا يحبسػػػيا الػػػوالى ليسػػػتجمب بيػػػا ابثػػػاث مػػػف بيزنطػػػة، والسػػػتادر مػػػف فػػػارس، 

 والطنافس مف تركستاف. 
وقد يحمػؿ ايرشػاد السػردى الواحػد عػدة وظػادؼ مثػؿ مػا جػال فػى ىػذا ايرشػاد 

و باللطػاب إلػى الكػورس )تدلؿ المرأة وىى كالعادة تتجو إلى م دمػة المسػرح وتتوجػ
التى يمثؿ الجميور فى الصالة بمعنى مف المعانى، وليذا يب ى بينيػا وبػيف المشػيد 

حيث ال ناة والمدعى عمييـ والمتيـ، فاصػؿ وىمػى يجعميػا بمعػزؿ  -عمى المسرح 
عف ىذا المشيد، كما يجعميـ بمعزؿ عنيا ػ ىػذا بػرغـ مػا سػيكوف ىنػاؾ مػف تػدالؿ 

 .(ٖ)فى الحوار( 

                                           

 .  ٜ٘( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 .ٓٚ( السابؽ صٕ)
 .ٚٙ( السابؽ صٖ)
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 –المرسػػؿ  –و ىػػذا ايرشػػاد متعػػدد الوظػػادؼ حيػػث يػػتـ مػػف لاللػػو تحديػػد يبػػد
"المرأة" والمرسؿ إليو "الجميور/ الكورس" كما يتـ مػف لاللػو تحديػد فنػال المسػرح 
حيػػث ين سػػـ مػػف لػػالؿ ايرشػػاد إلػػى قسػػميف يفصػػؿ بينيمػػا فاصػػؿ وىمػػى أحػػدىما 

كورس )الجميور( فناًل يجمس فيو ال ناة والمدعى والمتيـ، واآللر حيث المرأة وال
 عما يحمؿ مف تحديد لمشلصيات ونوع الحوار. 

وت ـو ايرشادات السردية أينًا بتصنيؼ الالدحة ابولية لمشلصػيات الموجػودة 
فػػى المسػػرحية حيػػث يػػتـ مػػف لالليػػا التعػػرؼ عمػػى الشلصػػيات وأسػػماديا ووظادفيػػا 

"يػنيض رجػؿ  (ٔ)"دالؿ النص... "مف عمؽ المسرح يأتى رجؿ سػنعرفو باسػـ المػتيـ
"يػنيض  (ٕ)مف جية ألرى مف بيف صفوؼ المشاىديف اللمفية نعرفو باسـ ال انػى"

عمػػى التػػوالى رجػػالف مػػف جػػانبى الصػػفوؼ ابماميػػة لممشػػاىديف، سػػنعرفيما بعنػػو 
. "ىػذا الشػي  سػنعرفو باسػـ (ٗ)"ويألذ الرجػؿ دور المػدعى" (ٖ)اليميف وعنو اليسار"

 .(٘)أبى ذر"
الالدحة ايرشػادية التػى تحػدد أسػمال الشلصػيات أنيػا ت ػـو والمالحظ مف ىذه 

بتعريفيػػا مػػف لػػالؿ أدوارىػػا دالػػؿ الػػنص فيمػػا يلػػص المسػػرحية ايطػػار، بينمػػا يػػتـ 
 تحديدىا بأسماديا فى المسرحيتيف الدالميتيف "كأبى ذر ومعاوية والحجاج...".

ص تحمؿ إف مسألة غياب ابسمال وتحديد الشلصيات مف لالؿ أدوارىا فى الن
داات متعددة أوليا ما يرتبط باليوية حيث يعمف غياب ابسػمال عػف نػياع اليويػة 

                                           

 .٘ص محاكمة رجؿ مجيوؿ (ٔ)
 .ٕٙ( السابؽ نفسو صٕ)
 .ٕٚص السابؽ( ٖ)
 .ٕٛ( السابؽ صٗ)
 .ٕٙ( السابؽ ص٘)
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أمػػاـ ىػػذه المتناقنػػات التػػى تزلػػر بيػػا الحيػػاة السياسػػية وانعكاسػػاتيا عمػػى الونػػع 
ااجتماعى السادد آنذاؾ كما يمكف أف يكوف غياب ابسمال ىذا دلػياًل عمػى عموميػة 

 ال نية التى يتناوليا النص. 
وبينمػػا تحفػػؿ ايرشػػادات السػػردية المطولػػة بوظػػادؼ عديػػدة فػػى "محاكمػػة رجػػؿ 
مجيػػوؿ" إا أنيػػا يغيػػب عنيػػا بعػػض الوظػػادؼ التػػى ىػػى أقػػرب إلػػى المسػػرح الػػدرامى 
لاصػػة فػػػى المسػػػرحية ايطػػػار، وأىميػػػا العناصػػر التصػػػميمية والت نيػػػة التػػػى تػػػرتبط 

إشػارة إلػى أى ديكػور أو  بابثاث وعناصر الديكور فػال نسػجؿ فػى المسػرحية ايطػار
أثاث سػوى ىػذا ايرشػاد اللػاص بمنصػة ال نػال "يظمػـ المسػرح ريثمػا تعػد الم اعػد 

 .(ٔ)ومنصة ال نال"
أمػػا بالنسػػبة لمػػا يتعمػػؽ بابزيػػال ومالبػػس الشلصػػيات والتػػى يمكػػف أف تعكػػس 
الونػػع ااجتمػػاعى لشلصػػيات الػػنص فػػنالحظ غيابيمػػا غيابػػًا تامػػًا فػػى المسػػرحية 

 نعثػػػر فػػػى المسػػػرحيتيف الػػػدالميتيف إا عمػػػى إشػػػارة م تنػػػبة تصػػػورىيدة ايطػػػار وا
الصحابى الجميؿ أبى ذر الغفارى "... عمى بعد شي  بسيط المظير" مع إشارة واحدة 

 إلى ديكور قصر معاوية سب ت ايشارة إلييا. 
 ثاَيًا: اإلرشادات احلىارية

والتػى تسػبؽ الجممػة  الم صود بيا تمؾ ايرشػادات التػى تتلمػؿ الػنص الحػوارى،
الحواريػػػة أو تع بيػػػا، وتكػػػوف دادمػػػًا م تنػػػبة فيػػػذا النػػػوع مػػػف ايرشػػػادات يتعمػػػؽ 
بشلصيات النص الدرامى حيث يتناوؿ كؿ ما يتعمؽ بالشلصػية مػف تعيػيف وتعريػؼ 
ليا أثنال الحوار، ووصػؼ لكػؿ مػف حركاتيػا وأصػواتيا وانفعااتيػا، وقػد جػال الػنص 

 ادات التى يمكف تصنيفيا إلى ثالث مجموعات. غنيًا بيذا النوع مف ايرش
 : ما يتعمؽ منيا بتعريؼ الشلصية أو تعيينيا أثنال الحوار األوىل

                                           

 .ٕٛص محاكمة رجؿ مجيوؿ (ٔ)
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 ما يتعمؽ بتعريؼ الشلصية مف لالؿ رصد حركاتيا :انثاَية
 : ما يتعمؽ بالتعريؼ الصوتى لمشلصيةانثانثة

بيػػػا ىػػػذه المجموعػػػات الػػػثالث تعػػػّرؼ بالشلصػػػية وتحػػػددىا مػػػف ملتمػػػؼ جوان
 وتكشؼ عف تفاعميا عمى لشبة المسرح )المتليمة( مف لالؿ رؤية المؤلؼ. 

: يتـ مف لالليا ايشارة إلى الشلصية لتعريػؼ ال ػارئ بيػا عنػد اجملنوعة األوىل
 لروجيا أوؿ مرة كما فى ايرشاد التالى:

 ")رجؿ ينيض مف بيف صوؼ المشاىديف اللمفية(: 
 لكنا ما جدنا كى نتحاور 

 (ٔ)نميو بعض الوقت"بؿ جدنا 
ىذا الرجؿ الذى قاـ المؤلؼ بتعيينو مف لالؿ ايرشاد السػابؽ ىػو الػذى سػوؼ 
يلرج عمى المسرح ويحاور المتيـ ثـ يصير مدعيًا بعد ذلؾ لذا يظػؿ المؤلػؼ يعرفػو 
بػالتعريؼ السػابؽ )الرجػؿ( إلػى أف يلػرج عمػى لشػبة المسػرح كمػا فػى ايرشػاد )ثػـ 

 .(ٕ)ى صفوؼ المشاىديف( يتجو إلى الرجؿ الجالس ف
 وفى مثاؿ آلر: 

 "الرجؿ: ينيض فى مكانو"
 ما أحسب إا أنؾ رومنتيكى متنعنع )ثـ يجمس(  

 المتيـ: رومنتيكىة 
 عفوًا فالرجؿ ال ابع لمؼ الجدراف  
 لـ يذكر لى ىذه الكممة قط   
 قؿ لى يا سيد ماذا تعنى !  

                                           

 .ٜ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 .ٓٔص( السابؽ ٕ)
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 الرجؿ:  )ينيض وي وؿ كمف يلطب(
 ة يا سيد....الرومنتيكي   

 المتيـ:   )م اطعًا(
 مياًل، ا ترفع صوتؾ كيما أدرؾ ما تعنى    
 ولماذا نتحاور مف ُبعد يا سيد ة                     
 أوليس ابفنؿ أف تدنو منى حتى ا نحتاج    
 بف تصرخ   

 الرجؿ:   ا مانع عندى إف شدت
 المتيـ:    فمتتفنؿ!

 (ٔ)نصة المسرح()يألذ الرجؿ طري و إلى م   
ت ـو ايرشادات فى ىػذا الم طػع الحػوارى بالعديػد مػف الوظػادؼ وابدوار، فنػاًل 
عف التعريؼ بشلصية الرجؿ الذى يحاور المتيـ مف لالؿ تعيينو مػف بػيف صػفوؼ 
المشاىديف وقيامو بدور المحػاور لػو، يحػدد ايرشػاد ىنػا طبيعػة العالقػة بػيف الرجػؿ 

تناد، فالنيوض والجموس المتكرر يشيراف إلى اعتػراض والمتيـ فيى عالقة تنافر و 
الرجؿ عمى موقؼ المتيـ منذ أف بدأ كالمو فناًل عف ارتفاع الصوت "ينيض وي وؿ 
كمػػػف يلطػػػب" وم اطعػػػة المػػػتيـ إيػػػاه كميػػػا إرشػػػادات تؤكػػػد تنػػػاقض الطػػػرفيف وعػػػدـ 

الػنص تواف يما مما يتفؽ مع الموقؼ العػاـ لمػنص الحػوارى فايرشػادات تتكامػؿ مػع 
في تحديد الموقؼ فػى الػنص مػف  (ٕ)الحوارى "ويدعـ كؿ منيما اآللر بشكؿ متبادؿ"

 لالؿ كشؼ العالقة الالتواف ية بيف المتيـ والرجؿ.

                                           

 .ٕٔ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 .ٕٛٔ( المسرح والعالمات صٕ)
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ويحمػػؿ ايرشػػاد وظيفػػة تعيػػيف الملاطػػب فػػى الػػنص الحػػوارى منعػػًا لاللتبػػاس 
س واللمػػط وقػػد حػػرص المؤلػػؼ عمػػى ىػػذا التعيػػيف فػػى نصػػو الحػػوارى إذا لشػػي المػػب

 واللمط: 
 ال انى: )لممدعى( ميالً 

 (ٔ))ثـ لممتيـ( ىؿ وجيت إلى أحد أسدمة يا سيد مف ىذا النوع"
 فتعدد جيات اللطاب ولوؼ المؤلؼ مف أف يصيب ال ارئ نوع مف اللمط أثنال 
 توجيػػو اللطػػاب حممػػو عمػػى أف يعػػيف إلػػى مػػف يتوجػػو اللطػػاب مػػف لػػالؿ الػػنص

 ايرشادى.
 ومف ذلؾ أينًا: 

 : )لممدعى والمتيـ معًا( "ال انى
 ميال، ميال، 

 )ثـ لممتيـ( لكنؾ أحرزت بذلؾ ثروة. 
 عشرة آاؼ مجمد...

 معناىا ألؼ جنيو
 )ثـ مستدركًا فى تمجم (

 (ٕ)أعنى تربو فى الثمف عمى عشرة آاؼ جنيو"
يحمؿ ىذا النص الحوارى مجموعػة مػف ايرشػادات المسػرحية تتكامػؿ لتن ػؿ لنػا 

ؾ المحكمػة التػى تعكػس الحالػة ااجتماعيػة والسياسػية آنػذاؾ، صورة صادقة عػف تمػ
يتوجو ايرشاد ابوؿ مف ال انى إلى المتيـ والمػدعى معػًا فػى محاولػة منػو لتيددػة 
الونػػع بعػػد أف تراشػػ ا بابلفػػاظ وىػػذا دليػػؿ عمػػى انعػػداـ شلصػػيتو يؤكػػد ذلػػؾ الػػنص 

                                           

 .ٖ٘( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 .ٕٗ( السابؽ صٕ)
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ا كػػاف المػػتكمـ يجانػػب ايرشػػادى )ثػػـ مسػػتدركًا فػػي تمجمػػ ( فػػالتمجم  ا يكػػوف إا إذ
              الصػػواب فػػى كالمػػو ثػػـ يعنػػده ايرشػػاد الػػذى يميػػو )لعنػػو اليسػػار وكػػأف المػػتيـ 
ا يسمع( والحوار يتكامؿ ىنا مع ايرشاد فى إكماؿ صورة المحكمة التى سرقت كتب 
المتيـ وقامت ببيعيا لتجار الكتب المرجوعة فأية محكمة ىػذه التػى يتسػـ أعنػاؤىا 

 ب والسرقة والنيب وانعداـ الشلصية!!بالكذ
 : تعريؼ الشلصية مف لالؿ رصد حركاتيا اجملنوعة الثانية

ىذه ايرشػادات ا ت ػـو برصػد جميػع الحركػات التػى تتحركيػا الشلصػيات، إنمػا 
ت ػػـو بتعيػػيف الحركػػة "إذا كانػػت نػػرورية لمفعػػؿ الػػدرامى ولمفعػػؿ المسػػرحى ويتكفػػؿ 

وتحمػػؿ الحركػػة اللاصػػة بالشلصػػية وظيفػػة إرشػػادية  (ٔ)الحػػوار والسػػياؽ بإنتاجيػػا"
ودالية فناًل عػف وظيفتيػا التعريفيػة، فػالنص ايرشػادى اللػاص بحركػة الشلصػية 

 .(ٕ)"ا ينيؼ إا ما ا غنى عنو فى إنتاج المعنى"
 ولعؿ النص ايرشادى التالى يدلؿ بشدة عمى ما تذىب إليو الدراسة

ـ: )تكررىػا ثػـ تألػذ فػى سػحب العربػة حتػى                                      "المرأة:ويمى لو أعدـ: ويمى لو أعػد
 تلرج مف الجية ابلرى وىى تردد وكأنيا تندب( ولدى، 

 ولدى، ولدى، ولدى... 
 ال انى: )يدؽ عمى المنندة( ترفع جمستنا اآلف

 لنروح عف أنفسنا بعض الوقت 
 رغب )ثـ لمجميور( أما أنتـ يا سادة فميلرج مف ي

 منكـ فى التدليف...

                                           

 .ٙٛٔ( الفعؿ المسرحى صٔ)
 ( السابؽ نفس الصفحة. ٕ)
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 (ٔ)إلى قاعات التدليف"
يشير ايرشاد اللاص بحركة المرأة إلػى موقفيػا الػرافض لممحاكمػة التػى أقيمػت 
لممػػتيـ، ويحمػػؿ سػػحب العربػػة التػػى تحػػوى ابوانػػى الفلاريػػة واللبػػز ولروجيػػا مػػف 

مارات عدـ العودة إلييـ يؤكدىا لروجيا مف ال جيػة الجية ابلرى عالمات الرفض وا 
ابلػػرى، أمػػا حركػػة ال انػػى )يػػدؽ عمػػى المننػػدة( فتشػػير إلػػى اللػػوؼ وال مػػؽ مػػف 
مشيد المرأة الرافض لممحكمة لذا بادر بإنيال الجمسة استعادة تماسكو وتوازنو مػرة 

 ألرى. 
ومػػف ابمثمػػة عمػػى تعريػػؼ الشلصػػية مػػف لػػالؿ الحركػػة عػػف طريػػؽ ايرشػػادات 

 أينًا: 
 "المتيـ: فمتتفنؿ 
 ؿ طري و إلى منصة المسرح()يألذ الرج

 )المتيـ لنفسو( رمنتيكى! لفظ حمو، موسي ى 
 ما أغبانى.

 يبدو لى أف الناس ىنا قد عرفوا أشيال كثيرة 
 لـ يعرفيا ذاؾ الرجؿ ال ابع لمؼ الجدراف

 الكممات لدييـ جاىزة ومعدة
.............. 

 )يكوف الرجؿ قد صعد إلى منصة المسرح(
 اف، ثـ ينطمؽ الرجؿ بنفس اللطابية(الرجؿ: أىاًل )يتصافح

 الرومنتيكية يا سيد...

                                           

 .ٗ٘، ٖ٘( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
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 (ٔ)المتيـ: م اطعًا: لكنؾ يا سيد تصرخ"
تشير الحركة ىنا إلى لروج الرجؿ مف بػيف صػفوؼ المشػاىديف وصػعوده عمػى 
المسرح وىذا يعطى دالة عمى ارتجالية المشيد، وانطباعًا بأنو غير معد مسب ًا، أما 

ح عنو بالجممة ايرشادية )المتيـ لنفسو( فيعند موقؼ المتيـ المونولوج الذى يفص
مػػف الرجػػؿ الػػذى يحمػػؿ مالمػػح الشػػؾ وااتيػػاـ "الكممػػات لػػدييـ جػػاىزة ومعػػدة" بينمػػا 
يتنػػاقض ايرشػػاد ابليػػر مػػع الموقػػؼ العػػاـ لمػػنص )فالتصػػافح( والترحيػػب يبػػدو أمػػرًا 

 شكميًا سرعاف ما ين مب إلى موقؼ ىجومى مف قبؿ الرجؿ. 
ويػػدلؿ فػػى تعريػػؼ الشلصػػية مػػف لػػالؿ الحركػػة اييمػػالات التػػى تحمػػؿ دالػػة 
الحركػػة وىػػى تمػػؾ اييمػػالات الصػػادرة عػػف الوجػػو والجسػػد لتجسػػد مالمػػح المواف ػػة، 

 الرفض، التوتر، الحزف، الغنب...
وتعػػد ىػػذه اييمػػالات شػػفرات تحػػدد الحالػػة اانفعاليػػة لصػػاحبيا وا تػػتـ دالتيػػا 

 .(ٕ)مف النص عف طريؽ الحوار" بذاتيا إنما "تستمد
 "ال انى: )...( فمنستمع اآلف إلى الدعوى !

 (ٖ))ويشير إلى المدعى بالبدل( تفنؿ"       
إف جمع ال انى بيف النص ايرشادى والنص الحػوارى فػى طمػب ااسػتماع إلػى 
الدعوى مف المدعى يحمؿ دالة العجمة وايسراع مػف قبػؿ المحكمػة يتمػاـ إجػرالات 

 اكمة بطري ة تبدو سميمة فى ظاىرىا بينما يحمؿ باطنيا لالؼ ذلؾ.المح
 ومنو أينًا ما جال فى الم طع التالى:

 "عنو اليسار: ىذا حؽ!

                                           

 .ٕٔ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 .ٖٕٔ( المسرح والعالمات صٕ)
 .ٖٗ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٖ)
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 عنو اليميف: )يزعف عف منض(
  ال انى: )لمعنويف( متف وف

 عنو اليسار: متف وف 
 (ٔ)ال انى: نمنى فى الدعوى اآلف"

يمنا إلى العالمة اللاصػة بالوجػو فػى ف ولو فى ايرشاد )يذعف عمى منض( يح
تمؾ الحالة كما يدؿ عمى انتػزاع المواف ػة مػف عنػو اليمػيف انتزاعػًا باسػتلراجيا فػى 

  صورة إيمالة دوف أف ينطؽ بكممة واحدة، ومنو أينًا: 
 "المتيـ:   )...( موقفنا ىذا يا سادة ليس جديداً 

 رجؿ مف أبنال الشعب )ويشير إلى نفسو( 
 لشعب )ويشير إلى الجميور( متيـ باسـ ا
 (ٕ)ليس جديداً" 

لػػى الجميػػور  إف إشػػارة المػػتيـ إلػػى نفسػػو بوصػػفو رجػػؿ مػػف أبنػػال الشػػعب وا 
بوصفو الشعب تجعؿ مف موقفو الشلصى موقفًا عامًا وتحيػؿ قنػيتو إلػى أف تكػوف 
رمزًا لممحاكمات الظالمة التى ت اـ باسـ الشعب، وسط حالػة مػف صػمت وسػمبية مػف 

 لشعب. قبؿ ىذا ا
 : التعريؼ الصوتى لمشلصية اجملنوعة الثالثة

يعد الصوت وسيمة مف وسادؿ التعريؼ بالشلصية فى الػنص ايرشػادى، وذلػؾ 
حػػيف يػػتـ تحديػػد فعػػؿ الشلصػػية مػػف لػػالؿ نبػػرة الصػػوت وطري ػػة إل ادػػو التػػى يػػتـ 
تحديػػػدىا فػػػى ايرشػػػاد المسػػػرحى، وليػػػذا التحديػػػد دالتػػػو اللاصػػػة بالنسػػػبة لفعػػػؿ 

 ية. الشلص

                                           

 .ٓٗ( محاكمة رجؿ مجيوؿ  صٔ)
 .ٜ٘، ٛ٘( السابؽ صٕ)
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ذا رجعنا إلى نصنا الػدرامى "محاكمػة رجػؿ مجيػوؿ" نجػد أف المؤلػؼ قػد أولػى  وا 
أىمية لاصػة لمتعريػؼ الصػوتى لمشلصػية فػى نصػو ايرشػادى لدرجػة أف شلصػية 
مف شلصيات النص لـ يتـ التعرؼ عمييا إا مف لالؿ الصوت "الرجؿ ال ػابع لمػؼ 

ؿ صػوتو، أمػا بػاقى الشلصػيات الجدراف" فال نسجؿ حنػورًا ليػذا الرجػؿ إا مػف لػال 
 (ٔ)فيػػتـ التعريػػؼ بالفعػػؿ الصػػوتى مػػف ايرشػػاد ك ولػػو "يػػنيض وي ػػوؿ كمػػف يلطػػب"

وقولػػو "ثػػـ يمتفػػت إلػػى الجميػػور فػػى لطابيػػة  (ٕ)وقولػػو "ثػػـ ينطمػػؽ بػػنفس اللطابيػػة"
 .(ٖ)ظاىرة"

يحرص المؤلؼ مف لالؿ ىذه النصػوص ايرشػادية عمػى تعيػيف طري ػة ايل ػال 
الرجػػؿ وىػػى "اللطابيػػة" بمػا تحمػػؿ ىػػذه الطري ػػة مػػف ارتفػػاع الصػػوت  التػى ي ػػـو بيػػا

والنغط عمى بعض الم اطع الصوتية، بغية التأثير فى الملاطب وىذا يحمػؿ وظيفػة 
دالية ىامة فى نص المؤلؼ تتعمؽ بطبيعتو الممحمية بما تحمؿ مف وسادؿ التغريب 

شػػػراكو فػػى الفعػػػؿ  وايبعػػاد وكسػػر الجػػػدار الرابػػع عػػػف طريػػؽ ملاطبػػػة الجميػػور، وا 
المسرحى وتحويمو مف عنصر سمبى فى النص الدرامى لعنصر إيجابى مف لالؿ شد 

 انتباىو، ومف ثـ تحفيز حسو الن دى، وحممو عمى المشاركة فى الفعؿ المسرحى. 
ويعمؿ تحديد حجـ الصوت مف لالؿ النص ايرشادى عمى تعيػيف درجػة انفعػاؿ 

 لطاب الرجؿ ب ولو:  الشلصية وحالتيا النفسية، فتحديد
 "الرجؿ )...(

 )ثـ صارلًا( 

                                           

 .ٕٔص محاكمة رجؿ مجيوؿ (ٔ)
 ( السابؽ نفس الصفحة. ٕ)
 . ٖٔ( السابؽ صٖ)
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 (ٔ)لادف ! لادف ! ىذا لادف ! ىذا جاسوس" 
يشػػير إلػػى التغيػػر المفػػاج  فػػى حجػػـ الصػػوت مػػف طري تػػو المألوفػػة إلػػى أشػػد 
حااتو انفعاًا "صارلاً" وىذا يوحى بأنو انفعاؿ مفتعؿ، حيث لـ يتدرج الصوت تػدرجًا 

 ى ثـ الحدة فى الحوار ثـ الصراخ. منط يًا مف حيث الصوت العاد
أما حيف تنصب المحكمة لممتيـ مف الجميور الذيف عرفػوا بالحكمػة واينصػاؼ 
فإف ابصوات التى تحدد طبيعتيا النصوص ايرشػادية تحمػؿ داات كميػا تشػير إلػى 

 التوتر وال مؽ وعدـ ااننباط وشدة اانفعاؿ أثنال المحاكمة: 
 (ٕ)"المدعى: )ثادرًا( الرس"

 (ٖ)"ال انى: )م اطعًا( قمت الـز حدؾ ولتتذكر أف ليذا المجمس حرمة.." 
 (ٗ)"عنو اليسار: )يميؿ إلى أذف ال انى ىامسًا(" 

 "ال انى: )...(
 (٘))ثـ مستدركًا فى تمجم (" 

 (ٙ)"عنو اليسار: )ييمس فى أذف ال انى(" 
 (ٚ)"عنو اليسار: )يميؿ فييمس فى أذف ال انى(" 

                                           

 .ٛٔ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 .ٓٗ( السابؽ صٕ)
 .ٔٗ( السابؽ صٖ)
 ( السابؽ نفس الصفحة. ٗ)
 .ٕٗ( السابؽ ص٘)
 ( السابؽ نفس الصفحة. ٙ)
 .ٖٗ( السابؽ صٚ)
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رشػػػادات ىنػػػا بػػػيف اليمػػػس الػػػذى يحنػػػر بكثػػػرة، ابمػػػر الػػػذى يثيػػػر وتتػػػراوح اي 
اارتياب فى المحكمة وعدـ مصداقيتيا، والتمجم  الذى يشير إلى التوتر وال مػؽ، أمػا 

 المدعى فمازاؿ عمى حدة انفعالو مما يدؿ عمى اافتعاؿ وعدـ الصدؽ فى انفعالو. 
 عاليات انرتقيى ودورها فً اآلداء انصىجً نهشخصية: 

تعػػػد عالمػػػات التػػػرقيـ عناصػػػر إرشػػػادية غيػػػر لفظيػػػة تتػػػرجـ المػػػدى الصػػػوتى 
 لمشلصية: ايقرار، ايذعاف، اينكار، التساؤؿ، النفى، التعجب...

ىذا كمو لو عالقة مباشػرة بالصػوت، فػالنبرة التػى تتػرجـ التسػاؤؿ تلػالؼ النبػرة 
 التى تترجـ التعجب، وتلالفيا نبرة ايذعاف وايقرار وىكذا...

ىػذا كمػو ا يػتـ آداؤه إا مػف لػالؿ عالمػات التػرقيـ حيػث تمثػؿ صػور بصػرية و 
تترجـ عف طبيعة الصوت واانفعاؿ الذى يجب أف يتسـ بو الفعػؿ المسػرحى ويتنػح 

 التنظير أكثر بالمثاؿ التالى: 
 إف كاف صحيحًا إنؾ لـ تجـر بعد فإف مصيرؾ أف تجـر  الرجؿ: 
 تتنبأ يا سيد الغيبة  المتيـ: 

 إنى لعمى ث ة مف ىذا. لرجؿ: ا
 أولـ تذكر أنؾ جدت ىنا كى تعرفنى، كى تعرفناة 

 ح ًا، لكنى ... المتيـ: 
 ىؿ يعنى ىذا إا أنؾ تبحث عف صيد توقعو فى فلؾة  الرجؿ: 
 صيدة  المتيـ: 
 )...( الرجؿ: 

 أولـ تطمب منى أف أفتح قمبى لؾة 
 أف يفتح كؿ منا لؾ قمبو!

 يالمسلرية المرة!
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 وىـ أف الناس بيذا ال در مف الغفمةة تت
 (ٔ)أبدا! لكنؾ تظممنى" المتيـ: 

يزدحـ ىذا الم طع الحوارى بعالمػات التػرقيـ التػى تػؤدى دورًا رديسػيًا فػى تحديػد 
رشػػادات متعػػددة ا ي ػػـو سػػواىا بيػػا، فالجممػػة  نبػػرة الصػػوت، والتػػى تحمػػؿ داات وا 

لػػوا عالمػػة ااسػػتفياـ التػػى لرجػػت الحواريػػة "تتنبػػأ يػػا سػػيد بالغيػػب" جممػػة لبريػػة 
بالمعنى مف ايلبػار والت ريػر إلػى ااسػتفياـ الػذى أفػاد التعجػب واينكػار، وا يلفػى 
عمينػػا الفػػرؽ بػػيف صػػوت الجممػػة ااسػػتفيامية والجممػػة اللبريػػة، أمػػا قولػػو "ح ػػًا، 
 لكنى..." فالن اط الدالة عمػى المحػذوؼ ىنػا تشػير إلػى أف ىنػاؾ كالمػًا مسػكوتًا عنػو

 وىذا الكالـ يحيمنا إلى ابصوات التى تنطؽ بيا الشلصية. 
وتػػػأتى عالمػػػة التعجػػػب فػػػى الجممػػػة الحواريػػػة "يالمسػػػلرية المػػػرة!" لتحػػػدد نبػػػرة 
الصوت مع نوع اانفعاؿ؛ فالصوت الذى يحمؿ داات التعجب فيو تطويؿ فى بعػض 

إا ىػذا النػوع  ابصوات وتشديد لمبعض اآللر، وىذا يسػبب تغيػر فػى النبػرة ا يؤديػو
مف التعبير وا تشير إليو إا عالمة التعجب، وكػذلؾ الجممػة ااسػتفيامية "تتػوىـ أف 
الناس بيذا ال در مف الغفمةة" التى تلمػو مػف ابداة ويعتمػد فييػا المؤلػؼ عمػى نبػرة 
الصوت التى تميز ااستفياـ مف ايلبار، ثـ عالمة ااستفياـ التى ت ـو م اـ ابداة 

 ارئ. لدى ال 
ىكػػذا يسػػتعير المؤلػػؼ عالمػػات التػػرقيـ لتػػؤدى دور ايرشػػادات المسػػرحية حيػػث 
اسػػتعاض عػػف ايرشػػاد "متعجبػػاً" بعالمػػة التعجػػب، وعػػف ايرشػػاد "متسػػاداًل" بعالمػػة 

 ااستفياـ وعف النطؽ بالجممة بعالمة الحذؼ )...( وىكذا...
مجيػوؿ يمكنيػا وبعد استعراض الدراسة لعرشادات المسرحية فى محاكمة رجػؿ 

 رصد بعض المالحظات التى تمثؿ مالمح تجريبية فى عنصر ايرشادات المسرحية. 
                                           

 . ٕٓ، ٜٔمحاكمة رجؿ مجيوؿ ص (ٔ)
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جعؿ المؤلؼ مف نص ايرشادات نصًا يتكامؿ مع النص الحوارى فى تجسيد  -ٔ
 الفعؿ المسرحى وتح يؽ المعبة الفرجوية لممتم ى أثنال عممية ال رالة. 

ة تكمػػؿ البنيػػة المسػػرحية تػػؤدى ايرشػػادات السػػردية المطولػػة وظػػادؼ عديػػد -ٕ
لمػػػنص الػػػدرامى وتعطػػػى لم ػػػارئ الفرصػػػة لتحويػػػؿ الػػػنص الػػػدرامى إلػػػى فعػػػؿ 

 مسرحى يكتمؿ تصويره وتتـ مفرداتو فى مليمتو. 

تشػػػيد ايرشػػػادات السػػػردية المطولػػػة غيابػػػًا متعمػػػدًا لعناصػػػر الػػػديكور بف  -ٖ
توحػد فػى المؤلؼ أراد أف يبعد بال ارئ عف ايييػاـ بػالواقع ويدفعػو عمػى أا ي

 الحدث؛ بؿ ينظر إليو نظرة الناقد الذى يناقش. 

وظؼ الشاعر ايرشادات الحوارية فى التعريؼ بالشلصية سوال عػف طريػؽ  -ٗ
الحركة أو الصػوت أو اييمػال أو العالمػات، وكميػا تتعػاوف فػى الكشػؼ عػف 
فعؿ الشلصية مما يؤكد تركيز المؤلؼ عمػى الموقػؼ )الفكػرة( الػذى تجسػده 

 يس الصراع. الشلصية ول

يغيػب عنػا فػػى التعريػؼ بالشلصػػية ايشػارة إلػى لباسػػيا وصػفاتيا الجسػػمية  -٘
لمسػػػرح، فالمسػػػرح مكػػػاف لعػػػرض ا فػػػي ممػػػا يؤكػػػد نظػػػرة المؤلػػػؼ السػػػاب ة

المسػػػرحية وا يمكػػػف أف يجسػػػدىا، والشلصػػػية تػػػؤدى الػػػدور وتعرنػػػو وا 
 تتجسد فيو، وا تتوحد معو. 
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 ادلبذث انطادش
 انفضــاء انذرايً

أف تطرؽ الدراسة حدود الفنال فى "محاكمة رجػؿ مجيػوؿ" ينبغػى التفرقػة  قبؿ
 بيف مصطمحيف قد يتدالالف، وي ـو أحدىما م اـ اآللر ىما: 

 الفنال الدرامى والفنال المسرحى. 
ىػو "الفنػال الػوىمى المشػكؿ انطالقػًا مػف الػنص، ويػوحى بػو  فالفضاء الوررامى 

ة؛ ينـ الجانب المنصى والجانب اللارج النص، سوال ظير أو لـ يظير عمى المنص
عف المنصة... )وبذلؾ( فالفنال الدرامى ا يتميز بشكؿ أساسى عػف الروادػى الميػـ 

 –غيػػػر منصػػػى" "حنػػػور  –إا أف الفنػػػال الروادػػػى ا يفتػػػرض التمييػػػز "منصػػػى 
 .(ٔ)غياب"

وصػػػياغة ىػػػذا الفنػػػال ت ػػػع عمػػػى عػػػاتؽ المؤلػػػؼ حيػػػث يتشػػػكؿ "انطالقػػػًا مػػػف 
الزمانيػػة  –المسػػرحية التػػى ينػػعيا مؤلػػؼ الػػنص والتونػػيحات المكانيػػة التوجييػػات 

 .(ٕ)الموجودة فى الحوارات"
ىكػػذا يتكػػوف الفنػػال الػػدرامى مػػف متالزمػػة الزمػػاف والمكػػاف، إذ ا يمكػػف بنػػال 
الفنال إا مف لالؿ امتداده الزمانى فالفنال الدرامى "فنال زمف محدد فى امتداده 

بحيػػث يتكػػوف مػػف اتحادىمػػا مػػع الفعػػؿ  (ٖ)داده الزمػػانى"المكػػانى وىػػو كػػذلؾ فػػى امتػػ
 المسرحى ما يسمى بػ )نحف/ ىنا/ اآلف(. 

                                           

 .ٔٙ( قرالة المسرح صٔ)
 – ٕ٘السػنة  –مجمػة ابقػالـ  –ترجمة محمػد سػيؼ  –باتريؾ بافيس  –( الفنال فى المسرح ٕ)

 .ٗ٘ص -ٜٜٓٔبغداد  – ٕالعدد 
 .٘٘( قرالة المسرح صٖ)
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ويتـ بنال ىذا الفنال فى مليمة ال ارئ؛ لذا يتوقؼ بناؤه عمى قدرة ال ارئ عمى 
التليػػؿ، ومػػف ىنػػا يكػػوف فنػػاًل متنوعػػًا يلتمػػؼ فػػى تشػػكيمو مػػف قػػارئ آللػػر، وىػػذا 

 ادى لمنص. يؤدى إلى تح يؽ ثرال ا ني
أما الفنال المسرحى فيو "ذلؾ الجزل مف الفنال المتليؿ الػذى يتح ػؽ بشػكؿ 

ويػتـ  (ٔ)ممموس ومردػى عمػى اللشػبة بعناصػر الػديكور وايكسسػوار وحركػة الممثػؿ"
ذلؾ حينما يتحوؿ الفنال النصى مف كونو متلياًل فى ذىػف ال ػارئ إلػى كونػو مرديػًا 

 عمى لشبة المسرح. 
الفرنسية "آف. أوبرسيفمد" إلى أف "مفيـو الفنػال المسػرحى ىػو  وتذىب الكاتبة

أوسػػع مػػف ذلػػؾ مػػاداـ يتنػػمف باينػػافة إلػػى الفنػػال المنصػػى، فنػػال الجميػػور 
 .(ٕ)والعالقة بيف كؿ منيما واآللر..." 

وتركز الدراسة بحكـ طبيعتيا عمى دراسة الفنال الػدرامى الػذى صػاغو المؤلػؼ 
ل ػارئ بتشػكيمو دالػؿ مليمتػو عػف طريػؽ ايرشػادات مف لالؿ الػنص، والػذى ي ػـو ا

المسرحية اللارجة عف الحوار وايرشادات المكانية والزمانية التى يتنػمنيا الحػوار، 
 وما يحتويو ىذا الفنال مف مالمح التجريب. 

 بنى المؤلؼ فناله الدرامى عمى مستوييف ملتمفيف زمانيًا ومكانيًا: 
ثػػػو تجػػػرى عمػػػى المسػػػتوى المعاصػػػر دالػػػؿ : م دمػػػة المسػػػرح وجعػػػؿ أحدااألول

المجتمع الذى يعيش فيو الجميور وىػو المسػتوى ابكثػر ظيػورًا وتػأثيرًا عبػر مسػار 
 ابحداث. 

: عمػػؽ المسػػرح وفيػػو تجػػرى أحػػداث المسػػتوى الثػػانى )التػػاريلى( وفيػػو الثووانى
يعػػرض المؤلػػؼ بت نيػػة "المسػػرح دالػػؿ المسػػرح" قصػػتيف تػػاريليتيف تعنػػداف موقفػػو 

                                           

 .ٜٖٖ( المعجـ المسرحى صٔ)
 .ٓٙ( قرالة المسرح صٕ)
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ماف قنػيتو وىمػا قصػة أبػى ذر الغفػارى التػى يعػرض فييػا موقفػو مػف معاويػة وتدع
حينما كاف واليًا عمى الشاـ، ثـ قصة سعيد بف جبيػر ووقوفػو أمػاـ الحجػاج متمسػكًا 

 بكممة الحؽ ا يعدؿ عنيا ميما كمفو ذلؾ. 
جػال ايرشػاد ابوؿ ليحػدد مالمػح المسػتوى ابوؿ ويرسػـ الصػورة  املستوى األول

ف كاف عم ػو نػبابياً"المسر   (ٔ)حية ليذا المستوى "الصالة منالة وكذلؾ المسرح، وا 
يشير ىذا ايرشاد إلى حدود العالقة بيف المسرح والصالة حيث تشيع إنالتيما معًا 

وتحيميما عالمًا واحدًا يحمؿ قنػية واحػدة،  ،جوًا مف التواصؿ بيف الجميور والصالة
ى يكتنؼ عمؽ المسرح وتصػدير المشػيد بػو وتشير نبابية العمؽ إلى الغموض الذ

إنما جال استثارة الجميور وزرع التشويؽ فػى نفوسػيـ، ومػف ىػذا العمػؽ النػبابى 
 يلرج الممثؿ محطمًا الجدار الرابع بالحوار اافتتاحى الذى يتوجو بو إلى الجميور.

ىكذا يتكوف الفنال الدرامى حسب ايرشػاد السػابؽ مػف لشػبة المسػرح منػافًا 
تربط بينيما جسور ي ـو المتيـ بإقامتيا مػف لػالؿ  فناًل واحًدايا الصالة ليكونا إلي

ا، وىمػا كممتو اافتتاحيػة أوًا، ثػـ الم ػاطع الحواريػة التػى يجرييػا مػع الجميػور ثانًيػ
 ابساس الذى ت ـو عميو أحداث المسرحية جميعًا فيما بعد.

مف أى معػالـ سػينوغرافية ىػو  يشير ايرشاد أينًا إلى فراغ الفنال وىذا الفراغ
ما يمثؿ الفنال الممحمى عند بريلت فالفنال الفارغ "ىو فنال مسرحى يغمب فيػو 
التمثيػػؿ عمػػى المحاكػػاة، تمثيػػؿ قػػادـ يسػػتثيره فػػراغ الفنػػال... ويسػػتثيره حيػػاد العمػػؽ 

 .(ٕ)وغياب الديكور مما ينفى عمى عمؿ ابجساـ ونوح الرؤية"

                                           

 .٘( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 .ٜٔٔقرالة المسرح ص( ٕ)



 

  

 

 
 ـ(ٕٚٓٓ-ٜٕٜٔمالمح التجريب في مسرحية محاكمة رجؿ مجيوؿ لمدكتور عز الديف إسماعيؿ )

 

ٖٕٔٛ 

 ؽ المسرحانية ويتأكد التمثيؿ وتمحى حدود اييياـ ففى ىذا الفنال الفارغ تتح
وىػػػذه سػػػمة الفنػػػال الممحمػػػى عنػػػد بريلػػػت فيػػػو "موسػػػـو بصػػػفة دادمػػػة بػػػالرموز 

 .(ٔ)المطروحة، رموز المسرحانية..." 
ويتـ شغؿ الفنال الفارغ الذى أقامو المؤلؼ بتمؾ المحكمة الرمزية التى تتحػدد 

 ية فى ىذا الحوار: أبعادىا الزمانية والمكانية وااجتماع
 "الرجؿ: )...(

 وستعرؼ ذلؾ كمو 
 إذ يمتدـ الشمؿ ىنا واآلف 

 ل ناة قد عرفوا بالحنكة واينصاؼ معًا 
 ( ٕ)مف ىذا الجمع الحاشد نفسو

ذا كانت تمؾ الحدود التى رسمت مف لالؿ الحوار تشػير إلػى عػالـ واحػد لكنػو  وا 
تشػير كػذلؾ إلػى وحػدة لكنيػا ليسػت ليس ىو العالـ الذى أشار إليػو ايرشػاد ابوؿ،و 

ىػػى الوحػػدة التػػى توجػػو بيػػا المػػتيـ مػػف عمػػؽ المسػػرح إلػػى الجميػػور، إنيػػا الوحػػدة 
 المنادة التى تمثؿ لماًل فى المجتمع وتفرقة بيف عناصره. 

تعد ىذه المحكمة التى أقيمت عمى لشبة المسرح متلذة أفرادىػا مػف الجميػور 
التػػى يشػػغميا الفنػػال الػػدرامى فػػى إشػػارتيا إلػػى  رمػػزًا أساسػػيًا مػػف الرمػػوز البريلتيػػة

الواقع ودالتيا عميو "ي وؿ بريلػت إف رمػوز الفنػال المنصػى إشػارات واقعيػة حػوؿ 
المحيط الذى يتحػرؾ فيػو شػلوص المسػرحية، ودراسػة ىػذه الرمػوز تونػح ال نػايا 

 .(ٖ)ااجتماعية"

                                           

 . ٜٔٔ( قرالة المسرح صٔ)
 .ٕ٘( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٕ)
 .ٛٙ( قرالة المسرح صٖ)
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"ايشػػارة  وتنػطمع الرمػوز الفنػادية فػى المسػرح الممحمػى بميمػة محػددة وىػى
إلػػى آليػػات فعالػػة أكثػػر مػػف محاكاتيػػا لواقػػع اجتمػػاعى وفػػى ىػػذه الحالػػة يمكػػف أف 
نما رموزًا، التشابو بينيا وبػيف الواقػع يكػوف  تستعمؿ ليس نسلًا أو بدادؿ مطاب ة، وا 
بعيػػدًا فػػالميـ لػػيس ماديػػة الرمػػز "تػػأثير الواقػػع" ب ػػدر دوره فػػى الػػوىـ ودالتػػو فػػى 

 .(ٔ)الحكاية"
فنال المنصى بالمحكمة ليس اليػدؼ منػو محاكػاة حػدث واقعػى فػى إف شغؿ ال

المجتمػػع إنمػػا لتعطػػى دالػػة رمزيػػة لنػػوع مػػف اللمػػؿ الموجػػود فػػى المجتمػػع، وتمفػػت 
 اانتباه إلى ىذا الظمـ الذى يليـ عميو فى تمؾ الح بة الزمنية. 

ل ػػد نجحػػت المحكمػػة التػػى شػػكمت فػػى الفنػػال المنصػػى بػػدالتيا الرمزيػػة أف 
نا بإشارات عديدة تتصؿ بعالقة الشلوص بالمجتمع، وأف تزودنا بمعمومات عف تزود

وىػى تمػؾ الفتػرة التػى تمػت النكسػة،  (ٕ)ذلؾ "الغادب عف المنصػة )العػالـ المرجعػى(" 
قصػػال لمجميػػور عػػف السياسػػة، وشػػغميـ بتوافػػو  والتػػى تعرنػػت لتشػػويش متعمػػد وا 

صػػة وىػػو مػػا نجػػح المػػتيـ فػػى ابمػػور، وىػػذا ىػػو العػػالـ المرجعػػى الغادػػب عػػف المن
الكشؼ عنو مف لالؿ ايجابة التى أجابيا عف سؤاؿ المحكمة "ولمػاذا لػـ تتجػوؿ يػا 

حيػث أمػدتنا ايجابػة بكثيػر مػف المعمومػات عػف  (ٖ)سيد فى ىػذا الحػى وذاؾ الشػارع"
 –الواقع ااجتماعى )الغادب عف المنصة( وىو ما يسعى المؤلؼ إلى تفجير قنػيتو 

 وطرحيا لمتفكير مف قبؿ الجميور.  –كمة مف لالؿ المح

                                           

 .ٜٙص ( قرالة المسرحٔ)
 .ٛٙص السابؽ( ٕ)
 .ٕٚ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٖ)
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ويت اطع مشيد المحكمة مع مشػيد المػرأة التػى تلػرج مػف أحػد جػانبى المسػرح 
 (ٔ)تجر عربة عمييا أواف فلاريػة وتماثيػؿ وبجانػب منيػا لبػز مصػرى وبصػؿ ألنػر

حيث يشغؿ ظيورىػا حيػزًا آلػر مػف الفنػال الػدرامى لاصػة وأنػو يتػزامف مػع ظيػور 
عمى أحد جانبى المسػرح أو المتنػاثر فػى أثنادػو، ويكػوف الفنػال الكورس المصطؼ 

الدرامى، فػى ذلػؾ الوقػت مشػتماًل عمػى المشػيديف معػًا، لكػف المػرأة تتجاىػؿ المشػيد 
الكادف فوؽ المنصة بحسب ايرشاد "ا تمتفت إلى مػا يجػرى عمػى المسػرح بػؿ تتجػو 

د أكثػر مػف مػرة حيػث ويتكػرر ىػذا المشػي (ٕ)إلى الجميور فتتوقؼ عمى بعد لطوات"
ت ـو المػرأه بػدور ال طػع الزمنػى لمفنػال بمػا يشػبو التعميػؽ عمػى ابحػداث، ليشػكؼ 

 عف الواقع الظالـ لكؿ مف المحكمة والجميور تجاه المتيـ الذى تناديو ولدىا. 
ذا كػػاف مجػػ  المػػرأة ولروجيػػا مػػف المشػػيد يمثػػؿ قطعػػًا غيػػر مباشػػر لتسمسػػؿ  وا 

طع المتعمػػد والمباشػػر لي سػػـ الػػنص إلػػى جػػزأيف مػػف الحػػدث فػػإف المؤلػػؼ ي ػػـو بػػال 
لالؿ ااستراحة المتمثمة فى رفع الجمسة ليروح ال نػاة عػف أنفسػيـ بعػض الوقػت، 

. وقد عمػد المؤلػؼ إلػى ذلػؾ ليتح ػؽ (ٖ)وليلرج مف يرغب فى التدليف مف الجميور
مػى فى الفنال الدرامى التأثيرات البريلتيػة حيػث يحتػوى مسػرح بريلػت بالنػرورة ع

 .(ٗ)"قاطع يتاحة الفرصة لتفكير المتفرج"
ويمعب صوت الرجؿ المنبعػث مػف لمػؼ الجػدراف دورًا ميًمػا فػى تشػكيؿ الفنػال 
الدرامى فى مليمة ال ارئ، فيو ت نية تؤثر فى الجميور والشلصيات عمى حد سوال 

                                           

 .ٜٗ( ينظر محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 ( السابؽ نفس الصفحة. ٕ)
 .ٗ٘ص ( ينظر السابؽٖ)
 .ٕٚٙالمسرح ص ة( قرالٗ)
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لكونػػو منفصػػاًل عنيػػا لػػذا نػػرى "المشػػاىديف والممثمػػيف عمػػى قػػدـ المسػػاواة يسػػتمعوف 
 .(ٔ)ويتفاعموف مع ىذا الصوت"

وتعػػػود أىميػػػة ىػػػذا الصػػػوت اللفػػػى فػػػى كونػػػو "يعيػػػد تشػػػكيؿ مسػػػاحة العػػػرض 
مػف لػالؿ حنػوره  (ٕ)المسرحى فيػو يغمػر مسػاحة العػرض التػى يت اسػميا الجميػع"

ال ػػوى وشػػدة قربػػو مػػف المتفػػرج، إنػػو صػػوت "يسػػبح فػػى اليػػوال فػػى مسػػرح ابحػػداث 
وىػذا مػا حػداه إلػى أف  (ٖ)المثمػرة أو كأفكارىػا"كشبح لمشلصية أو كروحيا المتحررة 

وفى ىذا ( ٗ)"يجذب المشاىد إلى مشاركتو أفكاره ويحرؾ مشاىده عبر الوقت والمكاف"
 واذ عمى الفنال بعنصريو الزمانى والمكانى. حاست

يبدو الصوت اللفى فى "محاكمػة رجػؿ مجيػوؿ" صػوتًا لشلصػية مسػت مة تعبػر 
مف ثـ تكتسػب حياديػة فػى تفسػير ابحػداث وت ييميػا، عف نفسيا وتنطؽ بأفكارىا، و 

ويزداد تأثيرىا عمى المتفػرج ويتنػاعؼ حجميػا فػى الفنػال حيػث إف "قػدرة الصػوت 
ظيػػار ح ي تػػو يػػأتى بالتحديػػد مػػف عػػدـ تمركػػز الصػػوت وعػػدـ  عمػػى تفسػػير الحػػدث وا 

ومػػف ثػػـ سػػيطر الرجػػؿ ال ػػابع لمػػؼ الجػػدراف بفكػػره عمػػى  (٘)ت يػػده بشلصػػية معينػػة"
فنػػال واسػػتحوذ عميػػو حينمػػا توجػػو إلػػى المػػتيـ بالنصػػيحة قبيػػؿ افتراقيمػػا وفييػػا ال

 ي وؿ: 
 "قد آف لنا يا ولدى أف نتكاشؼ 

 فم د كرست حياتى لؾ

                                           

 .ٖٕٕ( الفنال المسرحى صٔ)
 .ٕٕٕ( السابؽ صٕ)
 .ٕٕٔ( الفنال المسرحى صٖ)
 .ٕٕٕ( السابؽ صٗ)
 ( السابؽ نفس الصفحة.٘)
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 عممتؾ ما أعرؼ 
 ووىبتؾ لبرة أيامى 

 لكنى ا أرنى لؾ أف تب ى العمر حبيسًا فى قم ـ
 نفسى 

 الدنيا واسعة والعالـ رحب
  والناس ىنالؾ ينتظروف

 وعمى عينى أف نفترؽ اآلف
  (ٔ)لكف ابد"

وتػػأتى ىػػذه الكممػػات التػػى يمتمػػ  بيػػا الفنػػال محممػػة بػػداات عديػػدة وعمي ػػة 
يفصميا الرجؿ ال ابع لمؼ الجدراف بعد ذلؾ فى ىيدة رسادؿ عمى لساف المػتيـ فييػا 

 لالصة لبراتو مثؿ قولو: 
 ")...( لكف الرجؿ ال ابع لمؼ الجدراف 

  أو كممات مال ننى أقوااً 
 بؿ ألبرنى أف الناس اآلف أحب إلييـ أف يتكمـ

 كؿ منيـ
 ا أف يستمعوا

 كؿ يتكمـ، يمنب فى شدقيو الكممات، يتيو بصوتو 
 (ٕ)والغالب منيـ ذو الصوت الرناف"

                                           

 .ٛ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 .ٜص السابؽ( ٕ)
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اسػػتفادىا المؤلػػؼ مػػف  –وتعػػد ت نيػػة اسػػتلداـ الصػػوت اللفػػى ت نيػػة تجريبيػػة 
نال أوًا، ثـ ليمفت انتباه المتم ػى إلػى أىميػة مػا السينما ولجأ إلييا ليعيد تشكيؿ الف

 يدلى بو مف أقواؿ ثانًيا، وأليرًا ليحمؿ المتم ى عمى التسميـ لو وااقتناع بو. 
ي فى عمؽ المسرح ويظير ىػذا المسػتوى ف: المستوى التاريلى و املستوى الثانى

ة تعػػدد فػػى الجػػزل الثػػانى مػػف الػػنص الػػدرامى حيػػث اسػػتطاع المؤلػػؼ مػػف لػػالؿ ت نيػػ
المستويات عمى المنصة أف يصنع "فنػاليف ح ي يػيف متمػايزيف ح ػًا فػوؽ المنصػة 

 .(ٔ)أحدىما ي ـو بوظيفة المسرح بالنسبة لآللر" 
وفى ذلؾ الوقت يتح ؽ ما يسمى بالمسرحانية أى أف يكوف المشيد فػى م دمػة 
ف كػاف الجميػع منظػوري ف المسرح بمثابة الجميػور لمػا يعػرض فػى عمػؽ المسػرح وا 

مػػػف جميػػػور الصػػػالة. فابصػػػؿ فػػػى المسػػػرحانية كمػػػا ذكػػػر سػػػاب ًا "أف يكػػػوف ىنػػػاؾ 
فنػػالاف متػػدالالف أحػػدىما عػػرض لآللػػر. فينبغػػى أف يكػػوف نػػاظروف ومنظػػوروف 

وبػػذلؾ تتأكػػد المسػػرحانية ويكػػوف  (ٕ)حتػػى لػػو كػػانوا جميعػػًا منظػػوريف مػػف الجميػػور"
الػؿ الفنػال الكبيػر ىػو المسرح د –لساف حاؿ المسرح "نحف فى المسرح، والفنال 

 .(ٖ)مكاف ايعالف عف المسرحانية"
يحتوى عمؽ المسرح فى النص الدرامى عمى واقعتيف تاريليتيف تؤازراف موقػؼ 
المتيـ مف المحكمة، وتدلالف عمى صحة ذلػؾ الموقػؼ، وفػى الوقػت نفسػو تنطويػاف 

الزمػانى عمى ت نية تجريبية أفادىا المؤلؼ مف مسػرح بريلػت، وىػى تح يػؽ ايبعػاد 

                                           

 .ٔٔٔ( ينظر قرالة المسرح صٔ)
 .ٜٓٔ( السابؽ صٕ)
 .ٓٔٔ( السابؽ صٖ)
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مف لالؿ التركيز عمى الحػوادث التاريليػة التػى تحمػؿ نفػس قنػايا الواقػع وىػى فػى 
 .(ٔ)الوقت نفسو بعيدة عف الجميور وعف واقعو

وبإنالة عمؽ المسرح فى الجزل الثانى تزدحـ المنصة ويجتمع فييا المشيداف 
مػػة مشػػيد المسػػرحية ايطػػار المتمركػػز فػػى م دمػػة المسػػرح الػػذى يتكػػوف مػػف المحك

وأفرادىػػا والمػػػتيـ والمػػدعى، والمشػػػيد التػػػاريلى الػػذى يحتػػػؿ عمػػؽ المسػػػرح، ويػػػتـ 
الكشؼ عنو بإنالتو، مف لالؿ ايرشاد التالى "ينال المسرح حتى عم و فينكشؼ 
المشيد عف جميور غفير يجمس فى صحف جػامع ممتًفػا حػوؿ راويػة المسػجد، وىػو 

ظيػػر مييػػب، منيمػػؾ فػػى ي ػػص عمػػييـ إحػػدى الحكايػػات. عمػػى بعػػد شػػي  بسػػيط الم
ىكذا يتحدد المشيد الكادف فػى عمػؽ المسػرح ببعػده التػاريلى الػذى دلػت  (ٕ)صالتو"

 عميو معالـ السينوغرافيا وأفصح عنو الحوار فيما بعد. 
إف المسرح اآلف وبعد إنالة العمؽ أصبح يحمؿ فناليف متباينيف لاصة وأف 

ل الكػادف فػى م دمػة المسػرح المؤلؼ لـ ينص مف لالؿ إرشاداتو عمى تنحػى الفنػا
بؿ ترؾ ال ارئ يتليؿ الفنال الدرامى وقد أصػبح فنػاليف ملتمفػيف وىػذا مػا يسػمى 
"الفنال الجمع" وىى ت نية تكوف فى "العرض الممحمى باعتبػار أنػو ينػع جنبػًا إلػى 

نما يونح تجاورىا منيجيا وطري تيا"  .(ٖ)جنب عناصر ا ي رب بينيا المرجع، وا 

                                           

دار الكتػػاب  –ترجمػػة محمػػد فتحػػى  – بامبرجػػا سػػكويف –( ينظػػر الػػدراما فػػى ال ػػرف العشػػريف ٔ)
 .ٖ٘د ط . دت. ص –ال اىرة  –العربى 

 .ٜ٘( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٕ)
 .ٚٔٔ( قرالة المسرح صٖ)
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الت نيػػة يتعػػرض الفنػػال لمتفكػػؾ والتعػػدد الػػذى يصػػؿ إلػػى حػػد وعػػف طريػػؽ ىػػذه 
التنػػافر حينمػػػا يكػػوف الفنػػػالاف "ا ينتميػػاف إلػػػى فتػػرة زمنيػػػة واحػػدة وا إلػػػى عػػػالـ 

 .(ٔ)واحد"
ذا كاف الفنالاف المتباينػاف فػى "محاكمػة رجػؿ مجيػوؿ" ا ينتم اف إلػى فتػرة يػوا 

فى ذىف ال ارئ فظيورىمػا معػًا  زمنية واحدة وا إلى عالـ واحد فإف ىناؾ ما ي ربيما
ا يحدث تنافرًا فى ذىنو "وبلاصة حينما تكوف ىذه الفنالات مدعوة فى لحظة مف 

 –كما نعمػـ  –بؿ تعطيو فرصة لمتفكير والدرس والوحدة ىنا  (ٕ)المحظات إلى الوحدة"
 وحدة الموقؼ وال نية التى جمعت بيف المستوييف عمى تبايف الزماف والمكاف. 

ص المؤلػؼ عمػى الت ريػب بػيف الفنػاليف بت نيػة الم اطعػة التػى ي طػع وقد حػر 
مػػف لالليػػا الحػػدث لي ػػـو بػػالتعميؽ عميػػو، متوجيػػًا إلػػى الجميػػور حاثػػًا إيػػاه عمػػى 
التفكير فى قنية أبى ذر ومحاولة الػربط بينيػا وبػيف الواقػع. فػى مشػيد يجمػع بػيف 

حيػث  –المعاصر والتػاريلى  -المرأة التى ترمز لموحدة فى ىذا المشيد والمستوييف 
تتح ؽ الوحدة بيف الفنالات المتعددة التى يحتوييػا الػنص بمػا فييػا فنػال العمػؽ 
مػػع غيابػػو عػػف المشػػيد لكنػػو يمثػػؿ حنػػورًا مػػف لػػالؿ تعميػػؽ المػػتيـ عميػػو وبػػذلؾ 
تجتمػػع الفنػػالات المتعػػددة فػػى لحظػػة تمثػػؿ "المركػػز" بالنسػػبة لمفنػػال حيػػث تكػػوف 

جميػػع الفنػػالات المكونػػة لمػػنص إلػػى الوحػػدة، وقػػد قػػدـ  المحظػػة التػػى تػػدعى فييػػا
المؤلؼ ليذا المشػيد بايرشػاد التػالى "تػدلؿ المػرأة، وىػى كالعػادة تتجػو إلػى م دمػة 
المسرح وتتوجو باللطاب إلى الكورس الذى يمثػؿ الجميػور فػى الصػالة بمعنػى مػف 

مدعى والمتيـ، المعانى. ولذا يب ى بينيا وبيف المشيد عمى المسرح حيث ال ناة وال

                                           

 .ٛٔٔص قرالة المسرح( ٔ)
 .ٚٔٔ( السابؽ صٕ)
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فاصؿ وىمى يجعميا بمعزؿ عف ىذا المشيد كما يجعميـ بمعزؿ عنيا. ىذا بػرغـ مػا 
 .(ٔ)سيكوف مف تدالؿ فى الحوار"

يشير ايرشاد إلى وجود فاصػؿ وىمػى بػيف المػرأة وبػيف المشػيد عمػى المسػرح، 
لكػػف ىػػذا الفاصػػؿ الػػوىمى تمحػػى حػػدوده بتػػدالؿ الحػػوار الػػذى يؤكػػد وحػػدة الموقػػؼ 

نية ومف ثػـ اليػدؼ لمجميػع، وقػد رأيػت أف أعػرض الحػوار عمػى طولػو لتتح ػؽ وال 
 الفاددة: 

 ما ىذا يا سيدة  ال انى: 
 ىذا رجؿ عرفتو ابمة فى الصدر ابوؿ مف نينتيا  المتيـ: 
 )متسمعة( مازالت أصدال مف كمماتو  المرأة: 

 تتجاوب فى سمعى!
 )ثـ لمكورس( ىؿ حدثكـ ولدىة 

  ناة( كانت دعوتو وانحة وبسيطة )لم المتيـ: 
 )يرد عمى المرأة( أنصفنا فى كمماتو الكورس: 
 )مستمرًا( وليذا التؼ حواليو أىؿ الشاـ  المتيـ: 

 البسطال مف الناس ىنا وىناؾ 
 ىؿ كاشفكـ  المرأة: 
 )مستمرًا( إذا لمسوا فيو الجرأة  المتيـ: 

 وأحسوا نبض الصدؽ بكمماتو 
 جب عنا نفسو لـ يح الكورس: 
 ىؿ بصركـة  المرأة: 
 ما كاف أبو ذر يبحث عف كسب شلصى المتيـ: 

                                           

 .ٚٙ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
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 عممنا نحف الف رال  الكورس: 
 أف لنا ح ًا فى الثروات المكنوزة 

 إذ أعمف أف الناس سواسية فى الحؽ وفى التبعات المتيـ: 
 ىؿ كاف يحاذر شيدًاة  المرأة: 

 ع ا بؿ أعمنيا فى صوت مسمو  الكورس: 
 أعمنيا فى كؿ مكاف  المتيـ: 

فػػى المسػػجد، فػػى الطرقػػات، عمػػى مرمػػى حجػػر مػػف قصػػر معاويػػة  
 نفسو 

 ىؿ قمتـ فاستلمصتـ ىذا الحؽة  المرأة: 
 رحنا نمتؼ حواليو ونردد أقوالو  الكورس: 
 وأليرًا ف د معاوية صوابو  المتيـ: 
 ا يكفى ترديد ابقواؿ  المرأة: 

 الوقت لكى نصنع شيدًا لـ نجد  الكورس: 
 إذ أمر الجند أف يم وا ال بض عميو  المتيـ: 
 ىؿ صار وحيدًاة  المرأة: 
 ألذتو الشرطة لموالى  المتيـ: 

 لـ يتردد فى أف يسمـ نفسو  الكورس: 
 لـ يذىب أحد منكـ فى أثرهة  المرأة: 

 ساورنا اللوؼ فأحجمنا  الكورس: 
 ىؿ أجرمنا فى ح وة  

 أجرمتـ كؿ الجـر  :  المرأة
 اً دما كنا نممؾ شي الكورس:
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 دافع عنكـ، لـ يذىب أحد منكـ كى يدفع عنو  المرأة: 
 ا نممؾ، ا نممؾ  الكورس: 
 (ٔ)العار لكـ، العار لكـ! تكررىا وىى تلرج المرأة: 

فػػػالمتيـ يوجػػػو حػػػواره إلػػػى ال نػػػاة حيػػػث م دمػػػة المسػػػرح وفػػػى الوقػػػت نفسػػػو 
ذا الحػػوار المشػػيد الكػػادف فػػى عمػػؽ المسػػرح بينمػػا المػػرأة يستحنػػر مػػف لػػالؿ ىػػ

والكورس بما يحمالف مف دالة رمزية يكمالف المشيد ويتـ تدالؿ الحوار بيف جميع 
 ىذه ابطراؼ مما يشير إلى وحدة ال نية ووحدة اليدؼ لجميع مستويات المنصة. 

أينػػًا مػػف ويمجػػأ المؤلػػؼ إلػػى ت نيػػة ال طػػع )قطػػع ابحػػداث( فػػى ىػػذا المسػػتوى 
لالؿ قياـ الراوى )المتيـ( بدور التعميؽ عمى الحدث السابؽ والت ديـ لمحدث ال ػادـ، 
فحيف ينتيى المشيد السابؽ الذى يتـ فيو تدالؿ الحػوار يتوجػو المػتيـ إلػى ال نػاة 

 قاداًل: 
 )لم ناة( واآلف  المتيـ: 

 (ٕ)فمننظر ماذا كاف مصير أبى ذر
ية ي طػع المػتيـ الحػديث مبينػًا نيايػة ال صػة وحيف ينتيى مشيد أبى ذر ومعاو 

 مف لالؿ قولو:
 "لـ أقصد يا سادة إا أف أنعش فيكـ ىذا

 التذكار 
 إذ مازاؿ ليذا الشيـ ب ية 

 لكنى لف أزعجكـ بالتفصيالت
 فأبو ذر مات وحيدًا فى منفاه 

                                           

  ٓٚ: ٛٙ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 .ٓٚ( السابؽ صٕ)
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 فى الربذة، فى الصحرال 
 مات وحيدًا 

 (ٔ)لـ يحزف أحد، لـ يسفؾ أحد دمعة"
تيـ حػػيف ي طػػع الحػػدث مػػف لػػالؿ ذكػػر نيايػػة أبػػى ذر، إنمػػا ينػػع حػػدود فػػالم

الفنػػال الػػدرامى لمشػػيد موتػػو حيػػث الصػػحرال الكادنػػة فػػى الربػػذة، والمشػػيد يبػػيف 
الوحدة التى عاناىا الصحابى الجميؿ أبو ذر الغفارى لحظة موتو فػى الصػحرال بعيػدًا 

 عيش قنيتيـ. عف جميع اللمؽ ولاصة الف رال الذيف كاف يحمؿ ىميـ وي
وبانتيال قصة أبى ذر الغفارى التى قاـ المؤلؼ بمسرحتيا ينت ؿ بنا إلى فنػال 
درامى آلر ملتمؼ زمانيًا ومكانيًا حيف يمسرح قصة سعيد بف جبير مع الحجاج وقد 

سػعيد بػف جبيػر يميػد لػو المػتيـ  –لرج سعيد عميو ثادرًا. والمشيد ابوؿ فى قصػة 
رشاد المسػرحى بتحديػد فنػادو الػدرامى في ػوؿ متوجيػًا إلػى بالتعميؽ قبؿ أف ي ـو اي 

 ال ناة
 : )...( فأسادؿ نفسى وأسادمكـ 

 ىؿ تتكرر مأساة أبى ذرة 
 ىؿ أعدـ نفيًا مثموة 

 أـ أعدـ مثؿ سعيد بف جبيرة 
 ا يذكر أحد منكـ مأساة سعيدةة -

 (ٕ)حسنًا، فأنا أستأذنكـ فى سرد ال صة"
 ممشيد مف لالؿ ايرشاد التالى: ثـ ينكشؼ الفنال الدرامى ل

                                           

 .ٔٛ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
 السابؽ نفس الصفحة.  (ٕ)
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سعيد بف جبير  –"ينال المسرح كمو حتى العمؽ فينكشؼ عف منظر صحراوى 
 .(ٔ)يجمس ثانيًا رجميو تحتو وبجواره الحارس يجمس ال رفصال"

وبينمػػا يلمػػو ىػػذا المشػػيد مػػف أى معػػالـ لمفنػػال سػػوى كونػػو منظػػرًا صػػحراويًا، 
لمحكمػػة حيػػث: "الحجػػاج يجمػػس فػػى يكشػػؼ مشػػيد الحجػػاج عػػف ىيدػػة تشػػبو ىيدػػة ا

ويػتـ الحكػـ  (ٕ)الصدر وىناؾ شلصاف أحدىما يجمس عف يمينػو واآللػر عػف يسػاره"
عمػى سػػعيد بػف جبيػػر مػػف لػالؿ ىػػذه الييدػػة التػى تشػػبو ىيدػػة المحػاكـ الظالمػػة فػػى 
الواقع المعاش آنػذاؾ، بينمػا ي ػـو الحػوار التح ي ػى ببنػال الفنػال الػدرامى التلييمػى 

فيػػو ىيدػػة المحكمػػة ويكػػوف ال انػػي )الحجػػاج( ىػػو المػػتكمـ فييػػا دوف  الػػذى تتشػػكؿ
 عنوى اليميف واليسار وقد جال فى ىذا الحوار التح ي ي: 

 ىؿ تذكر يا ابف جبير أنؾ كنت قديمًا ليرة أعوانىة  الحجاج: 
 أذكر سعيد: 

 ىؿ تذكر أنى قربتؾ مف نفسىة  الحجاج: 
 أذكر  سعيد: 

 يمًا فى ودؾ لىة أنؾ كنت كر  الحجاج: 
 ح ًا.  سعيد: 

 أنى أسندت إليؾ أمورًا فى ابمصار لطيرةة  الحجاج: 
 ىذا حؽ، لكنى... سعيد: 

 فمماذا تيجرنى، ت ؼ مع ابشعث ندىة  الحجاج: 
 ذلؾ أنى ... سعيد: 

                                           

 .ٔٛص  محاكمة رجؿ مجيوؿ( ٔ)
 .ٜٛ(  السابؽ صٕ)
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وتزداد حدة التوتر مف لالؿ الحوار التح ي ى السابؽ حتػى ينتيػى بم تػؿ سػعيد 
مف الحجاج ويتـ تنفيذ ال تؿ عمى شكؿ ظالؿ تموح عمى أحػد جػانبى  بف جبير بحكـا

 .(ٔ)الستار اللمفى ثـ يتموف المنظر كمو بموف الدـ
ىكذا يكشؼ الفنال الدرامى فى "محاكمة رجؿ مجيوؿ" عػف كثيػر مػف المالمػح 
التجريبيػة، التػى تػتملص فػى تجريػب الت نيػات البريلتيػة فػى صػوغ الفنػال الػػدرامى 

لػػواقعى والتػػاريلى ليػػتمكف مػف بنػػال موقفػػو فكريػػًا مػف لػػالؿ تشػػكيؿ ذلػػؾ بمسػتوييو ا
 الفنال. 

                                           

 .ٖٜ، ٕٜ( محاكمة رجؿ مجيوؿ صٔ)
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 اخلامتـة
تمثؿ مسرحية "محاكمة رجؿ مجيوؿ" ثورة فكرية عمى مسػتوى الػدراما فػى فتػرة 
الستينات، سعى مؤلفيا فى كتابتيا إلى أف ينحو بيا منًحا تجريبُيا، وىػذا مػا حاولػت 

راسة التى انصبت عمى قرالة عناصر النص الدرامى الباحثة رصده مف لالؿ ىذه الد
بيدؼ الوقوؼ عمى مالمح التجريب فيو، وقد أسفرت الدراسة عف جممة مف النتػاد  

 كاف مف أىميا: 
بدأ المسرح العربى أرسػطًيا، لكنػو انت ػؿ إلػى مرحمػة التجريػب منػذ السػتينات فػى  -ٔ

ريػػب فػػى ذلػػؾ ال ػػرف المانػػى، حيػػث شػػكؿ الػػنص الػػدرامى قاعػػدة أساسػػية لمتج
الوقت، حتى ليمكف ال وؿ بأف بداية التجريب العربى ارتبطػت بػالمؤلفيف أوًا، ثػـ 

 انت مت بعد ذلؾ إلى ايلراج. 

ارتبط التجريب لدى عز الديف إسماعيؿ بالبحث عف صيغة مسرحية تتناسب  -
وقنػػػايا المجتمػػػع المطروحػػػة آنػػػذاؾ، الػػػذى ف ػػػد ىويتػػػو وصػػػار أداة بأيػػػدى 

يؼ تشال، فى الوقت الػذى كػاف المسػرح فيػو متػدالاًل فػى السمطة توجييا ك
 الفعؿ السياسى تابعًا لمسمطة، متبنيًا أيديولوجيتيا. 

سعى الكاتب إلى تجريب مفردات المسرح الممحمى بتأثيره التغريبػى لموصػوؿ  -
إلػػى صػػيغة جديػػدة فػػى المسػػرح العربػػى، ب صػػد اسػػتفزاز المجتمػػع ومحاولػػة 

لواقػػع، وحممػػو عمػػى التفكيػػر فػػى قنػػاياه ومػػف ثػػـ انتػػزاع ردود أفعالػػو تجػػاه ا
 المشاركة فى تمؾ ال نايا. 

عمد المؤلؼ مػف لػالؿ نصػو الػدرامى إلػى التجريػب العممػى ل نػية كػاف قػد  -
نظػػر ليػػا ن ػػديًا، وىػػى تحويػػؿ الػػنص المسػػرحى مػػف نػػص مكتػػوب إلػػى نػػص 
مشػػػاىد فػػػى مليمػػػة ال ػػػارئ مػػػف لػػػالؿ ايرشػػػادات المسػػػرحية التػػػى حػػػرص 
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ف لػػـ يعػػرض عمػػى المؤلػػؼ عمػػ ى أف تنػػفى عمػػى الػػنص طػػابع المشػػاىدة وا 
 لشبة المسرح. 

يعكػػػس العنػػػواف أوؿ مالمػػػح التجريػػػب مػػػف لػػػالؿ الكشػػػؼ عػػػف مرجعيػػػات ذلػػػؾ  -ٕ
العنواف، التى تبدو ظاىريًا متناقنػة بينمػا نجػح المؤلػؼ فػى التوفيػؽ بينيػا مػف 

 لالؿ ثنادية العنواف/ النص.

ى جزأيف مف كسر المألوؼ فى ت سيـ تمكف المؤلؼ بت سيـ النص الدرامى إل -
 الشكؿ البنادى، الذى يكوف عادة فى صورة فصوؿ ومشاىد. 

شيد الشكؿ البنادى نوعًا مف التغريب، مف لػالؿ ت سػيمو دالميػًا إلػى عشػرة  -
مشاىد، عػف طريػؽ ايرشػادات المسػرحية، دوف ايعػالف عػف ذلػؾ مػف قبػؿ 

رة وعػى المتم ػى بتنػاقض المؤلؼ ليتح ؽ بػذلؾ التغريػب الػذى ينػت  عػف إثػا
 الواقع مف حولو مف لالؿ الشكؿ البنادى.

يتجاوز المتف الحكػادى لمػنص الػدرامى الشػكؿ الت ميػدى لبنػال الحكايػة مػف حيػث  -ٖ
اييياـ الدرامى، مف لالؿ حرص المؤلػؼ فػى متنػو عمػى كسػر ذلػؾ ايييػاـ مػف 

لدييما الوىـ  قبؿ الجميور والممثؿ فكالىما يعمـ أنو فى مسرح، بحيث ا يلتمط
 بالواقع. 

يمثػػػؿ التفكػػػؾ فػػػى المشػػػاىد الػػػذى رافػػػؽ ظيػػػور المػػػرأة أثنػػػال تتػػػابع الحبكػػػة  -
الدرامية التى يؤطرىا المتف الحكادى مممحًا تجريبيًا قصد المؤلؼ إليو ليجعػؿ 
 المتم ى فى مواجية ومكاشفة ما ي دـ لو، ومف ثـ حممو عمى التفكير فيو. 

المسػرح دالػؿ المسػرح فػى نصػو الػدرامى، سعى المؤلػؼ إلػى تجريػب ت نيػة  -
وقد تح ؽ التجريب فى ىذه الت نية مف لالؿ مبػدأ التغريػب الػذى تعامػؿ بػو 
المؤلػػؼ مػػع الحكػػايتيف التػػاريليتيف، حيػػث سػػعى المؤلػػؼ إلػػى تغريبيمػػا مػػف 

 لالؿ استحنار متناقنات العصر الذى ينتمياف إليو. 
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ى المسرحية ايطار لتكوف حرص المؤلؼ عمى تغييب التسمية مف الشلصيات ف -ٗ
تمؾ الشلصيات غنية بػالرموز والػداات، ولتػؤدى دورىػا الػذى تيػدؼ إليػو، فػال 

 يتـ التعرؼ عمييا إا مف لالؿ أدوارىا الوظيفية التى تلدـ الفكرة. 

سػػعيًا ورال التجريػػػب، اسػػتطاع المؤلػػػؼ أف يلمػػػؽ مػػف شلصػػػياتو الدراميػػػة  -
الػؿ المسػرح مػف لػالؿ توظيػؼ نماذج إنسانية عامػة عػف طريػؽ المسػرح د

الشلصيات التراثية كمعادؿ تاريلى لموقفو، ابمر الذى أكسبو بعدًا تجريػديًا 
استطاع مف لاللو أف ينت ؿ بالشلصيات مف كونيا فردية إلى كونيا نمػاذج 

 إنسانية عامة. 

تعمؿ اللطابية فى الحوار عمى إشراؾ الجميور فى ذلؾ الحوار مما يح ػؽ نوعػًا  -٘
ريب، يتـ مف لاللو جعؿ الحػوار م نعػًا حيػث يتسػمؿ إلػى ال ػارئ كمػا لػو مف التغ

 كاف حوارًا ارتجاليًا بيف البطؿ وبيف أفراد الجميور. 

ينطمع الحوار السردى فى النص الػدرامى بوظيفػة ممحميػة تتمثػؿ فػى كسػر  -
ايييػػاـ بػػالواقع عػػف طريػػؽ ت طيػػع الحػػدث الػػذى يحػػوؿ بػػيف المتم ػػى وبػػيف 

مػػا يصػػبب الػػنص بصػػبغة تجريبيػػة تنحػػو بػػالحوار بعيػػدًا عػػف اانػػدماج فيػػو م
 السرد ابرسطى. 

يعد التح يؽ ظاىرة حوارية ليا أىميػة لاصػة فػى الػنص نظػرًا لطبيعتػو التػى  -
 دعت إلى أف يكوف معظـ م اطعو الحوارية فى صورة تح ي ات. 

يشيد المنولػوج حنػورًا نػادرًا فػى الػنص الحػوارى، ويرجػع ذلػؾ إلػى الطبيعػة  -
لممحمية المسيطرة عمى المسرح والتى تتمثػؿ فػى سػيطرة الصػوت الجمػاعى ا

 عمى الحوار. 

استطاع المؤلؼ أف يصػنع مػف "محاكمػة رجػؿ مجيػوؿ" نصػًا حواريػًا محمػاًل  -
باييحػػالات والتػػأويالت عػػف طريػػؽ لغتػػو الحواريػػة التػػى تجمػػع بػػيف الح ي ػػة 
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فػى الكشػؼ عػف والمجاز، والتى تجمع بػيف جماليػات عػدة، أسػيمت بػدورىا 
 ال نية التى تبناىا المؤلؼ. 

عمػػى الػػرغـ مػػف الغيػػاب المتعمػػد لعناصػػر الػػديكور والسػػينوغرافيا، فػػإف المؤلػػؼ  -ٙ
استطاع أف يجعؿ مف ايرشادات المسػرحية نصػًا موازيػًا، يػتـ مػف لاللػو تحويػؿ 
 النص الدرامى إلى فعؿ مسرحى يكتمؿ تصويره وتتـ مفرداتو فى مليمة ال ارئ.

ؤلؼ ايرشادات الحوارية فى التعريؼ بالشلصية سوال عػف طريػؽ وظؼ الم -
الحركة أو الصوت أو اييمال، وكميا تتعاوف فى الكشؼ عف فعؿ الشلصػية 
ممػػا يؤكػػد تركيػػز المؤلػػؼ عمػػى الموقػػؼ )الفكػػرة( الػػذى تجسػػده الشلصػػية 

 وليس الصراع. 

واحػدًا  اتسع الفنال الػدرامى لمػنص ليشػمؿ الصػالة والمسػرح حيػث صػارا فنػالً  -ٚ
تػربط بػػيف أجزادػو مجموعػػة مػف الجسػػور قػػاـ المػتيـ بإقامتيػػا مػف لػػالؿ لطابػػو 

 الحوارى الذى أجراه مع الجميور. 

اتسـ الفنال الدرامى بفراغو مػف أى معػالـ سػينواغرافية لتتح ػؽ مػف لاللػو  -
 المسرحانية ويتأكد التمثيؿ وتمحى حدود اييياـ. 

اف دورًا ميًما فى تشػكيؿ الفنػال يمعب صوت الرجؿ المنبعث مف لمؼ الجدر  -
 الدرامى حيث يستحوذ عمى الفنال بعنصريو الزمانى والمكانى. 

يحمػػؿ عمػػؽ المسػػرح بمسػػتواه التػػاريلى ت نيػػة تجريبيػػة تتمثػػؿ فػػى تح يػػؽ  -
ايبعاد الزمانى مف لالؿ التركيز عمى الحوادث التاريلية التػى تحمػؿ قنػايا 

 عف الجميور وعف واقعو.  الواقع نفسيا وىى فى الوقت نفسو بعيدة

بالرغـ مف ان ساـ الفنػال الػدرامى فػى محاكمػة رجػؿ مجيػوؿ إلػى فنػاليف  -
فإف ىناؾ ما ي رب ىذيف الفنػاليف فػى  –وىو ما يدعو لمتفكؾ  –متباينيف 
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ذىف ال ارئ، وىو وحدة الموقؼ وال نية التى جمعػت بػيف المسػتوييف عمػى 
 تبايف الزماف والمكاف. 

 ،،، وبعذ 
عـ الدراسة أنيا است صت عناصر النص الدرامى لمسرحية "محاكمػة رجػؿ فال تز 

مجيػػوؿ" مػػف جميػػع جوانبيػػا، فمػػازاؿ المجػػاؿ مفتوحػػًا أمػػاـ البػػاحثيف لدراسػػة جوانػػب 
ألرى فى ىػذا العمػؿ المميػز كتوظيػؼ التػراث الػذى يحتػاج إلػى بحػث مسػت ؿ؛ لي ػـو 

توحػػا أمػػاـ البػػاحثيف باست صػػادو فػػى جميػػع صػػفحات النص،كػػذلؾ مػػا زاؿ المجػػاؿ مف
ز العناصػر الحجاجيػة التػي الدراسة ىذا العمؿ  دراسة تداولية حجاجية ت ـو عمػى إبػر 

 تميز لطابو المسرحي .
: ل د كاف ىدفي مف ىػذه ال ػرالة المتعجمػة الوقػوؼ عمػى مالمػح وخحايًا أقىل

التجريػػب فػػى الػػنص الػػدرامى لمسػػرحية "محاكمػػة رجػػؿ مجيػػوؿ" بوصػػفو نصػػًا قػػاباًل 
ا لمن ظر والمناقشػة مػف قبػؿ المتم ػى، فػأرجو أف أكػوف قػد وف ػت فيمػا ىػدفت إليػو وا 

 فحسبى أننى اجتيدت، والمجتيد الملط  ا يحـر مف ابجر.
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 ثبث ادلصادروادلراجع
 ال رآف الكريـ. .ٔ
 –دار الفكػػػر العربػػػى  –عػػػز الػػػديف إسػػػماعيؿ  –دراسػػػة ون ػػػد  –ابدب وفنونػػػو  .ٕ

 ـ.ٖٕٔٓ –الطبعة التاسعة  –ال اىرة 
الطبعة السابعة  –ال اىرة  –دار نينة مصر  –محمد مندور  –ابدب ومذاىبو  .ٖ

 ـ.ٕٛٓٓ –
 –ت ديـ جرجس شكرى  –فاروؽ عبد ال ادر  –ازدىار وس وط المسرح المصرى  .ٗ

 ـ.ٕ٘ٔٓ –ال اىرة  –إصدارات مكتبة ابسرة 
المجمػد  –مجمة فصػوؿ  –عبد الرحمف بف زيداف  –إشكاؿ الغرب واللصوصيات  .٘

 ـ  . ٜٜ٘ٔالعدد الرابع ػ شتال  –ثالث عشر ال
 –ىنال عبد الفتاح  –النظرية والتطبيؽ  –أصوؿ التجريب فى المسرح المعاصر  .ٙ

 ـ . ٜٜ٘ٔالعدد ابوؿ ربيع  –المجمد الرابع عشر  –مجمة فصوؿ 
 –عػز الػديف جالوجػى  –بنية المسرحية الشػعرية فػى ابدب المغػاربى المعاصػر  .ٚ

 ـ.ٜٕٓٓ –جامعة المسيمة ػ المغرب  –ادة الماجستير مذكرة م دمة لنيؿ شي

 –تح يؽ مجموعة مف المؤلفيف  –الزبيدي  –تاج العروس مف جواىر ال اموس  .ٛ
 دار اليداية د ط ػ د ت. 

 د. ط. -ٜٕٔٓ –ط ابولى  –جميؿ حمداوى  –تاري  المسرح ومدارسو  .ٜ
مجمػػػة  –التجريػػػب المسػػػرحى بػػػيف التنظيػػػر والتفعيػػػؿ. ىيػػػثـ يحيػػػي اللواجػػػة  .ٓٔ

 ـ . ٜٜ٘ٔالعدد ابوؿ ربيع  –المجمد الرابع عشر  -فصوؿ
            سػػػػػامى  -بػػػػػاب الفتػػػػػوح نموذجػػػػػًا  -التجريػػػػػب فػػػػػى مسػػػػػرح محمػػػػػود ديػػػػػاب .ٔٔ

ربيػع  العػدد ابوؿ ػ  –المجمػد الرابػع عشػر  –مجمػة فصػوؿ  –اف أحمػد ػسميمػ
 . ـٜٜ٘ٔ
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ٕٔٛ٘ 

 ـ.ٜٜٜٔ –الطبعة الثانية  –دار طيبة  –تفسير ابف كثير  .ٕٔ
مؤسسػة  –تح يؽ أحمد محمد شػاكر  -الطبرى المسمى "جامع البياف"  تفسير .ٖٔ

 ـ.  ٕٓٓٓ –الطبعة ابولى  –الرسالة 

 –تح يػؽ سػامى البلػارى  –تفسير ال رطبػى المسػمى "الجػامع بحكػاـ ال ػرآف"  .ٗٔ
 . ٖٕٓٓ –الرياض  –دار عالـ الكتب 

 المجمػػد  -مجمػػة فصػػوؿ –عػػز الػػديف إسػػماعيؿ  -توظيػػؼ التػػراث فػػى المسػػرح .٘ٔ
 ـ. ٜٓٛٔالعدد ابوؿ  –ابوؿ 

مطابع الييدة المصػرية العامػة  –نياد صميحة  –التيارات المسرحية المعاصرة  .ٙٔ
 د.ط. -ـ ٜٜٚٔ –مكتبة ابسرة  –لمكتاب 

 –اللطػػاب المسػػرحى مفاىيمػػو وآليػػات اشػػتغالو )عمػػاد الػػديف لميػػؿ نموذجػػًا(  .ٚٔ
 ٕٛٔٓة ابولػى ػ الطبعػ –ابردف  –دار كنػوز المعرفػة لمنشػر  –نورة الغزاوى 

 ـ.
منشػػورات الييدػػة  –محمػػد بػػرى العػػواني  –دراسػػات مسػػرحية نظريػػة وتطبي يػػة  .ٛٔ

 ـ.  ٖٕٔٓ -د.ط –دمشؽ  –وزارة الث افة  –العامة السورية لمكتاب 
دار  –ترجمػػة محمػػد فتحػػى  –بامبرجػػا سػػكويف  –الػػدراما فػػى ال ػػرف العشػػريف  .ٜٔ

 د ط . دت. –ال اىرة  –الكتاب العربى 
 –محمػد غنيمػى ىػالؿ  –الم ارف فى توجيو دراسات ابدب العربى دور ابدب  .ٕٓ

 د. ت. –د. ط  –ال اىرة  –دار نينة 
 د.ط.  -ٜ٘ٚٔط دار العودة بيروت  -ديواف صالح عبد الصبور  .ٕٔ
م ػػاؿ فػػى صػػحيفة العػػرب عمػػى الشػػبكة  –عػػواد عمػػى  –السػػرد فػػى المسػػرح  .ٕٕ

 .ٕٚٔٓ/ٙ/ٕ٘العنكبوتية بتاري  
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ٖٔٛ٘ 

عواد عمى  –حى: م اربات لشعرية النص والعرض والن د غواية المتليَّؿ المسر  .ٖٕ
 .ٜٜٚٔ –الطبعة ابولى  –الدار البينال  –المركز الث افى العربى  -

 –ترجمة/ محمػد سػيد وآلػروف  –الفنال المسرحى ػ تحرير/ جيمس ميردوند  .ٕٗ
 إصدارات أكاديمية الفنوف ػ الطبعة الثانية د.ت. 

 –مجمة ابقػالـ  –ترجمة محمد سيؼ  –باتريؾ بافيس  –الفنال فى المسرح  .ٕ٘
 .ٜٜٓٔبغداد  – ٕالعدد  – ٕ٘السنة 

مكتبػػة  –حػػاـز شػػحاتو  –فػػى نصػػوص ميلاديػػؿ رومػػاف  –الفعػػؿ المسػػرحى  .ٕٙ
 د.ط. –ـ  ٕٗٔٓ –ابسرة 

 –ال ػػاىرة  –دار نينػػة مصػػر  –محمػػد غنيمػػى ىػػالؿ  –فػػى الن ػػد المسػػرحى  .ٕٚ
 د.ت. -د.ط

دار الجيػؿ  –يع ػوب الفيػروز أبػادى مجد الديف محمد بػف  –ال اموس المحيط  .ٕٛ
 .ٔجػػ –د ت  -د ط –بيروت  –

عػػز الػػديف  –دراسػػة م ارنػػة  –قنػػايا اينسػػاف فػػى ابدب المسػػرحى المعاصػػر  .ٜٕ
 د.ط. –ـ ٜٓٛٔ –دار الفكر العربى  –إسماعيؿ 

 –ال ػاىرة  –دار أطمػس لمتوزيػع والنشػر  –لذة التجريب الروادى. صالح فنؿ  .ٖٓ
 د.ت. –الطبعة ابولى 

الطبعػػة  –بيػػروت  –دار إحيػػال التػػراث العربػػى  –ابػػف منظػػور  –سػػاف العػػرب ل .ٖٔ
 ـ. ٜٜٜٔ –الثالثة 

عز الديف إسماعيؿ ػ  الييدة المصرية العامػة لمكتػاب  –محاكمة رجؿ مجيوؿ  .ٕٖ
 ـ ػ د ط.ٜٙٛٔ

محاورات "أوطيفروف"، "الػدفاع"، "أقريطػوف"، ترجمػة وت ػديـ  -محاكمة س راط  .ٖٖ
 ـ. ٕٔٓٓصر، الطبعة الثالثة م –دار قبال  –عزت قرني 
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ٔٛ٘ٗ 

ترجمػػة إبػػراىيـ حمػػادة  -آف أوبػػر سػػفيمد –قػػرالة المسػػرح  –مدرسػػة المتفػػرج  .ٖٗ
 د ت. -أكاديمية الفنوف د ط –مركز المغات والترجمة  –وآلروف 

 -الطبعػػػػة الرابعػػػػة –ال ػػػػاىرة  –نينػػػػة مصػػػػر  –محمػػػػد منػػػػدور  –المسػػػػرح  .ٖ٘
 ـ.ٕٛٓٓ

دار غريػػػب  –ز المػػػوافى محمػػػد عبػػػد العزيػػػ –المسػػػرح الشػػػعرى بعػػػد شػػػوقى  .ٖٙ
 .ٕٚٓٓ –الطبعة الثالثة  –ال اىرة  –لمطباعة والنشر 

 ٕٜ، ٜٔالعدد  –مجمة فصوؿ  –معتز سالمة  –المسرح الشعرى جنسًا أدبيًا  .ٖٚ
 ـ. ٕ٘ٔٓػ وشتال ٕٗٔٓلريؼ 

 -د.ط -ال اىرة  –نينة مصر  –محمد مندور  -المسرح المصرى المعاصر  .ٖٛ
 د.ت. 

الييدػػة  –أحمػػد مجاىػػد  -رالة سػػيميولوجيةقػػ –مسػػرح صػػالح عبػػد الصػػبور  .ٜٖ
 د.ط. –ـ  ٕٔٓٓ –سمسمة كتابات ن دية  –العامة ل صور الث افة 

 –الكويػت  –سمسػمة عػالـ المعرفػة  –المسرح فى الوطف العربى ػ عمى الراعى  .ٓٗ
 .ٜٜٚٔ – ٕ٘العدد 

 –المسرح والتجريب والمأثور الشعبى بيف الفف والصناعة والعمـ واييديولوجيا  .ٔٗ
العػػدد الرابػػع ػ  –المجمػػد الثالػػث عشػػر  –مجمػػة فصػػوؿ  -الكػػريـ برشػػيد  عبػػد

 ـ . ٜٜ٘ٔشتال 
 –ترجمػة سػباعى السػيد  –إلػيف أسػتوف وجػورج سػافونا  –المسرح والعالمات  .ٕٗ

 دت. –د. ط  –ال اىرة  –إصدارات أكاديمية الفنوف 
 شعرية الميتامسػرح واشػتغاليا فػى الػنص المسػرحى العربػى –المسرح والمرايا  .ٖٗ

 موقع اتحاد كتاب المغرب، د.ط، د. ت. –حسف يوسفى  –والغربى 
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ٔٛ٘٘ 

تح يؽ ميدي الملزومي، إبراىيـ  –اللميؿ بف أحمد الفراىيدي  –معجـ العيف  .ٗٗ
منشػورات وزارة الث افػة  –دار الرشيد لمنشر ، الجميورية العراقية  -السامرادي
 ـ.ٕٜٛٔ-وايعالـ 

عبد الحميد عمرػ بمسػاعدة فريػؽ  أحمد ملتار -معجـ المغة العربية المعاصرة .٘ٗ
 ـ.ٕٛٓٓالطبعة ابولى  –عالـ الكتب  –عمؿ 

مركػػز الدراسػػات  -ترجمػػة ميشػػاؿ ؼ لطػػار –بػػاتريس بػػافي  –معجػـ المسػػرح  .ٙٗ
 .ٕ٘ٔٓالطبعة ابولى ـ –بيروت  –الوحدة العربية 

 –مكتبػػة لبنػػاف ناشػػروف  –مػػارى إليػػاس وحنػػاف قصػػاب  –المعجػػـ المسػػرحى  .ٚٗ
 ـ. ٕٙٓٓ –لثانية الطبعة ا –لبناف 

مكتبػػة ابنجمػػو  –إبػػراىيـ حمػػادة  –معجػػـ المصػػطمحات الدراميػػة والمسػػرحية  .ٛٗ
 ـ.ٜٜٗٔ –ط الثالثة  –المصرية 

مجمػػع المغػػة العربيػػة ػ مكتبػػة الشػػروؽ الدوليػػة ػ الطبعػػة  –المعجػػـ الوسػػيط  .ٜٗ
 ـ. ٕٗٓٓالرابعة ػ 

 –عشرالمجمد الثالث  –مجمة فصوؿ  –جالؿ حافظ  –مالحظات عف التجريب  .ٓ٘
 ـ . ٜٜ٘ٔالعدد الرابع شتال 

ت ػديـ  –دسػوقى أحمػد إبػراىيـ  –مناى  الن د ابدبى المعاصر تنظيػرًا وتطبي ػًا  .ٔ٘
 .ٜٕٓٓ –الطبعة ابولى  –مكتبة اآلداب  –حسف البنا عز الديف 

 –ت ػػديـ مػػدكور ثابػػت  –رنػػا غالػػب  –الميتاتيػػاترو )المسػػرح دالػػؿ المسػػرح(  .ٕ٘
 د.ت. –د.ط  –ال اىرة  –أكاديمية الفنوف 

الطبعػػة اللامسػػة  –مصػػر  –دار المعػػارؼ  –عبػػاس حسػػف  –النحػػو الػػوافى  .ٖ٘
 د.ت. –عشرة 
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ٔٛ٘ٙ 

مجمػػة  –ترجمػػة سػػامح فكػػرى  –سػػوزاف بينيػػت  –نظريػػات ال ػػرالة والمشػػاىدة  .ٗ٘
 ـ. ٜٜ٘ٔالعدد الرابع شتال  –المجمد الثالث عشر  –فصوؿ 

 –ال ػاىرة  –دار نينػة مصػر  –محمد  غنيمػى ىػالؿ  –الن د ابدبى الحديث  .٘٘
 ـ . ٕٗٓٓالطبعة ابولى 


