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 التؽظيف الكؽميدي لتيسة السحاكسة في السدرح السرري )دراسة في مدرحيتي(
 محسؽد كحيمو)سعيد في زمؼ العبيد ... لمكاتب 

 الرجل الذي أكل وزة ... لمكاتب جسال عبدالسقرؽد(
 

 د. محسؽد سعيد دمحم إسساعيل
 عزؾ اتحاد كتاب مرر –باحث مدرحي 

 السمخص:

و يسكششػػػا إةامػػػ  افحػػػب افااتػػػي يػػػاؽ افتراااػػػبيا  افبؾماػػػبيا ةف افاػػػؽ بظ   تػػػ  افخىةػػػ  افح ػػػ  
افستجبدة ويرضخ ةؼ تقشاؽ أ  ترش ف أ  تحبيب مؽ شأن  أف يحب مؽ إنظىةات   تظل ات  افتي 
تدػػاير افحزػػارة انندػػان   علػػ  مػػر حقػػ  افتػػارلخ اا  مػػؽ حػػي افاشػػاف أف يػػب ي  ػػي عسلػػ  كػػي 

ر افتػػي يػػرػ أنخػػا تخبمػػ   تلػػتحؼ مػػص أندػػجت ا  اتػػ  أنػػ  اشػػاؾ أنسػػا  عػػبة مػػؽ افبؾماػػبيا اف شاتػػ
، افتػي اػااؼ اف ػادات  اة ىت ػات  اة بػار  افس  دػات Satireمثي: افخجاء أ  افبراما افخجائ ػ  

ا  اشاؾ أيزػا  افخػزؿ Sarcasmاواتساع   بذكي يتدؼ بخا  افبـ )افغرؼ(  افدخرل  أ  افتخكؼ 
Farce  افذؼ يتؼ ف   افسزح بافجاد مؽ  ىؿ ا تراع مؾاةػ  ع ث ػ   شخرػ ات مغػافه  اخػاا حاػث

يدػػتؾحي افباتػػ  افسدػػرحي مػػادة مدػػرح ات  مػػؽ تجار ػػ  افخاتػػ  أ  اف امػػ   مػػؽ عػػر ؼ  أنسػػا  
افسجتسص افذؼ يع ش دا لػ ، كسػا يتػأبر بػأحؾاؿ اػذا افسجتسػص  عر ػ  افتػارلخي أبشػاء ت امػ  ب سل ػ  

شي إذ أف افبات   اؾ افزسار افػؾاعي فسجتس ػ  ويػب أف ي لػؾر  ابانػ   لزػص يػب  علػ  انيباع افا
نقا  افز    افقؾة  لرػ ماو يرا  افذخص اف ادؼ اا  مؽ اشا ت رز أاس   افاؽ عسؾما   افسدرح 
 رؾتػا  بافشدػػغ  فلسجتسػػص افس اتػػر اا  خػػؾ اف ػػ رة افتػي تتركػػز  اخػػا تجػػارب افح ػػاة افتػػي يع ذػػخا 

سجتسػػػص  تتجسػػػص  اخػػػا كػػػي افخرػػػائص  افسساػػػزات  افتحػػػؾوت  اوتجااػػػات افتػػػي تخلػػػي مشػػػ  ذفػػػػ اف
مجتس ا  مت لؾرا  يستلػ كي اف شاتػر افىزمػ   افزػر رل  فح ػاة تػح    ػل س ا  ذفػػ يؾضػ  ك ػف 
أف افسلخػػاة ةػػادرة علػػ  ترػػؾلر عػػافؼ مشقلػػ  بافا ػػي رأ ػػا  علػػ  عقػػ  تحؾفػػ  ف ػػ  أنسػػا  افدػػلظ  

ل    ي اف افؼ افذؼ نح ا ف    ف   يب ي كغار افدؽ افسبارس  ل اة  اةيرلاءا  ا تلا  عسا اي ع
 مؽ اشا  قب ااتس   افبتابات افشقبي  علػ  أف افسلخػاة تلجػأ إفػ  ا ػتخباـ أ ػافا  افخػباع  افتشبػر 
 افخلط  ي اةمؾر، م تسبة عل  نااذ برارة افقارغ  ةبرت  عل  تادار اةمؾر  تراستخػا يشػاء فسػا 

بافا ي  ي ح اتشا افاؾم  ا  ات  عشبما تبؾف ح ػاة انندػاف ح ػاة تا خػ    ػى م شػ ا  اشػا  يحبث
تغخر انشكاف   افرئ د   اا أؼ افابااات ا ذت مأ ذ افجب  أيخا ت  ذ مأ ذ افزحػ؟  تلػ اػي 
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افسحبد افرئ دي فلغحث كسا  اتز   ي افجان  افتظ  قي، حاث اوعتساد عل   برة افسحاكسػ  اا 
افشص افسدرحي فبػ كي مؽ اساؿ ع بافسقرؾد  ي مدرح   )افراي افذؼ أكػي  زة(  افباتػ   ي 

 امحسؾد كحال   ي مدرح   )  اب  ي زمؽ اف  اب(

 السقدمة:

ارتػػػغط  ػػػي ذاػػػؽ افشقػػػاد علػػػ  مػػػر اةا ػػػاؿ مشػػػذ كتػػػ  أر ػػػظؾ كتابػػػ  افذػػػخار   ػػػؽ افذػػػ ر  أف 
افتػػي تتخػػذ فشادػػػخا مزػػاماؽ اػػادة   و ع ثػػػ  افابااػػ   افبؾماػػبيا يجػػػ  أو تتدػػلى إفػػ  اةعسػػػاؿ 

يؾةاراا  رزانتخا اا   ةب  اد اػذا افساخػؾـ ماػباف افسدػرح مشػذ انارلػي افقػبام  حتػ  أ ا ػر افقػرف 
افتا ص عذر بحاػث اػااؼ افشقػاد افبتػاب افتراااػبياؽ افػذيؽ أد لػؾا  ػي مدػرح اتخؼ عشرػر افابااػ  

 افسزػػحكاؽ  افسؾاةػػ  افبؾمابيػػ   ػػي م  ػػ   مػػؽ  مػػؽ أمثػػاؿ شكدػػ ار افػػذؼ اعتػػاد تقػػبيؼ افسخػػرااؽ
أمثػػاؿ  ااملػػ     افسلػػػ فاػػر    عظاػػي    ماك ػػث  اا  كػػاف حجػػتخؼ  ػػي ذفػػػ أنػػ  أ دػػب اف شرػػر 
افسأ ػػا ؼ  أضػػػاع نقػػػاؤ    ػػػسؾ    ػػػذفػ نػػػغط بسدػػرحات  مػػػؽ  ػػػساء افتراااػػػبيا افرف  ػػػ ا  اػػػؼ يػػػذفػ 

 (ا6992راغب، يزعسؾف ةر ظؾ مافؼ يزعس  اؾ فشاد   )

طغقا  فخذا ويسكششا إةامػ  افحػب افااتػي يػاؽ افتراااػبيا  افبؾماػبيا ةف افاػؽ بظ   تػ  افخىةػ    
افح ػػػػ  افستجػػػػبدة ويرضػػػػخ ةؼ تقشػػػػاؽ أ  ترػػػػش ف أ  تحبيػػػػب مػػػػؽ شػػػػأن  أف يحػػػػب مػػػػؽ إنظىةاتػػػػ  
 تظل ات  افتي تداير افحزارة انندػان   علػ  مػر حقػ  افتػارلخاا  مػؽ حػي افاشػاف أف يػب ي  ػي 

 كي اف شاتر افتي يرػ أنخا تخبم   تلتحؼ مص أندجت اعسل  

، افتػي اػااؼ Satireيي أف اشاؾ أنسا  عبة مؽ افبؾمابيا مثػي: افخجػاء أ  افػبراما افخجائ ػ  
اف ادات  اة ىت ات  اة بار  افس  دات اواتساع   بذكي يتدؼ بخاػ  افػبـ )افغػرؼ(  افدػخرل  

افػذؼ يػتؼ ف ػ  افسػزح بافجػاد مػؽ  ػىؿ ا تػراع  Farce ا  اشاؾ أيزا  افخػزؿSarcasmأ  افتخكؼ 
 مؾاة  ع ث    شخر ات مغافه  اخاا

افتػػي تتزػػسؽ افدػػخرل  مػػؽ اةعسػػاؿ )افاش ػػ (  Burlesque  اشػػاؾ كػػذفػ افسحاكػػاة افدػػا رة 
،   اشػػاؾ أيزػػا  افبؾماػػبيات افدػػؾداء Parodyاة ػػرػ مػػؽ  ػػىؿ افبارلكػػاتار  افسحاكػػاة افتخكس ػػ  

 اي اةعساؿ افبؾمابي  ذات افسػذاؽ افدػاا افتػي يجػب افجسخػؾر تػ ؾ    ػي تقرلػر مػا أ  افقاتس ، 
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ويمدوؽن، إذا كاف علاخؼ أف يخااسؾاػا، أ  اونرػراؼ عشخػا أ  افزػحػ علاخػا، بذػكي تػا    )
 (ا0222

افتػػي تذػػار إفػػ  افذػػكي افػػبرامي  Komoidiaاػػاء مرػػظل  افبؾماػػبيا مػػؽ افبلسػػ  انارل  ػػ  
افخسػػؾـ، افػػذؼ تظػػؾر تارلخ ػػا ، علػػ  نحػػؾ مػػؾاز مػػص افتراااػػبيا،  كػػاف اػػذا  افجػػذؿ، أ  افخلػػي مػػؽ

 افذكي  ي اف ادة ي بأ عاؾ افخاطر،  كثارا  ما  خر مؽ زمال  افبرامي اآل ر )افترااابيا(ا

يدػػػتؾحي افباتػػػ  افسدػػػرحي مػػػادة مدػػػرح ات  مػػػؽ تجار ػػػ  افخاتػػػ  أ  اف امػػػ   مػػػؽ عػػػر ؼ 
سػا يتػأبر بػأحؾاؿ اػذا افسجتسػص  عر ػ  افتػارلخي أبشػاء ت امػ   أنسا  افسجتسص افذؼ يع ش دا لػ ، ك

ب سل ػػ  انيػػباع افاشػػي  إذ أف افباتػػ   اػػؾ افزػػسار افػػؾاعي فسجتس ػػ  ويػػب أف ي لػػؾر  ابانػػ   لزػػص 
يب  عل  نقا  افز    افقؾة  لرػ ماو يرا  افذخص اف ادؼ اا  مؽ اشا ت رز أاس   افاؽ عسؾما  

جتسص افس اتػر اا  خػؾ اف ػ رة افتػي تتركػز  اخػا تجػارب افح ػاة افتػي  افسدرح  رؾتا  بافشدغ  فلس
يع ذخا ذفػ افسجتسػص  تتجسػص  اخػا كػي افخرػائص  افسساػزات  افتحػؾوت  اوتجااػات افتػي تخلػي 

راغوووب، مشػػػ  مجتس ػػػا  مت لػػػؾرا  يستلػػػػ كػػػي اف شاتػػػر افىزمػػػ   افزػػػر رل  فح ػػػاة تػػػح    ػػػل س  ا )
 (ا6992

اد يػػاؽ افجػػبة  افجخامػػ ،   ػػاؽ افخاػػ   افتدػػل    افبؾماػػبيا، راػػؼ أف  بثاػػرا  مػػاير ط ب ػػض افشقػػ
ب ض اةعساؿ افبؾمابي  افشاضج ، افتي تشاةش ةزػايا افجسػااار، إنسػا اػي أعسػاؿ اػادة  مست ػ  
 ي ناػس افؾةػ ،  ةػب اػرت اف ػادة  ػي مجػاؿ افسدػرح علػ  اعتغػار افترف ػ   افبرا ػ  افجػادة اػب اؽ 

 ز  بدخؾف  عل  اعتغار:مت ارضاؽ  اذا رأؼ يسكؽ دح

 أف افت ل ؼ افشاا  ةػب ارتػغط مشػذ افقػبـ،  أةػبـ افحكػؼ افسػأبؾرة  ػي مجػاؿ افت لػ ؼ حكسػ  تشرػ  
افسبرس بأف يحؾؿ افت ل ؼ إف  مت  ،  اذا ما يا ل  افسدرح تساما ا يػي أف اف سل ػ  افسدػرح   ذاتخػا 

أ  اف ر  ات افتي يخزص فخا دعػاة تتزسؽ بافزر رة عسل   ت ل س    خي وتتحقي د ف افتبرلغات 
 (ا6996صميحة، افست    افترف   أنادخؼ  )

 ل كب دمحم عشػاني  أف افسدػرح افحػبيث ةػب تخظػ  مرحلػ  افتقدػ ؼ افخػاراي فمنػؾاع افسدػرح   
بافساخؾـ افبى  كي إف  كؾمابيا  ترااابيا أ  حت  تراا كؾمابؼ،  افسدرح افحبيث  افس اتػر ةػب 

افاش ػػػ   افابرلػػػ  مػػػا ا لػػػ  ي تػػػرؼ بػػػأنؾاع مدػػػرح   ابيػػػبة، يرػػػ   ترػػػش اخا  شػػػخب مػػػؽ افت ػػػارات 
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(  عل ػػ  ت تسػػب م غػػؼ افابااػػاتا  ر سػػا أ ؿ  ػػس  نتؾةػػص أف نجػػباا  ػػي افحػػؾار 6942عشوواني، )
 افسدرحي أ  افدرد اي اةترايخسا إف  مايدس   دار ؾ افلغ  فغ  افح اة افاؾم  ا 

زػػات، يحػػبث اػػذا افتػػبا ي عػػادة إمػػا  ػػي حافػػ   زػػى  عػػؽ  اػػؾد تػػبا ي  لدػػل  مػػؽ افستشاة
 اػػؾد تػػ ه أ  أشػػكاؿ متشاةزػػ ، كافجػػاد  افخزفػػي، افغظػػؾفي  افستخػػاذؿ، افسثقػػ   ااػػر افسثقػػ ، 
افاظػػرؼ  افسكتدػػ ، افظغقػػ  اةر ػػتقراط    افظغقػػ  افاقاػػرةااا أ  عشػػب  اػػؾد كلسػػ  أ  عغػػارة  احػػبة 

مختلاتػػاؽ تسامػػا  مػػؽ حاػػث افبوفػػ ،  فبػػؽ تحسػػي م شاػػاؽ مختلاػػاؽ، أ   اػػؾد كلستػػاؽ أ  عغػػارتاؽ 
تقار خسػػا افرػػؾتي أ  تقػػارب حر  خسػػا ةػػب يػػ دؼ فحػػب ث فػػغس ياشخسػػا  مػػؽ اشػػا  افتػػأبار افبؾماػػبؼ 

 ا(6999، ت.ج.أ. نمدؼيشتج مؽ  اؾد عشرر افتشا ر  افت ارض  )

 الكؽميديا والتؽظيف االصطالحي..

كلستػػػاؽ يؾنػػػاناتاؽ: اة فػػػ  اػػػي كلسػػػ   مػػػؽ اشػػػا ن ػػػرض ةتػػػي افبؾماػػػبيا  بأنخػػػا تذػػػتي مػػػؽ 
 كؾمػػؾس ،  ت شػػػي احتاػػاؿ أ  مخراػػػاف رلاػػػي  بان ػػ  اػػػي   ػػي  أيػػػبيؽ   م شػػػا  يغشػػي،  لػػػبفشا اػػػذا 
اةتػػػي اوشػػػتقاةي فلبلسػػػ  عػػػؽ ارتغػػػا  افبؾماػػػبيا د مػػػا   مشػػػذ نذػػػأتخا  علػػػ  طػػػؾؿ تارلخخػػػا يػػػر ح 

امػ ،  ر سػا كانػ  ر ح افل ػ   افترف ػ  اوحتااؿ  افلخؾ  افدػسر  ػي اةع ػاد  افسؾافػب  افسشا ػغات اف 
 افتر ل  عؽ افشاس افتي تذ ص  ي افبؾماػبيا اػي افدػ    ػي ارتغاطخػا بافزػحػا  افبؾماػبيا فعغػ  
تسثال   تغدي افر ح مػؽ اسؾمخػا  تخلرػخا مػؽ تؾتراػا عػؽ طرلػي افزػحػ،  اػي احتاػاؿ بافح ػاة 

 تذترؾ ف   افجساع   تتري  شائجخا  تقؾؼ ر ابظخا ا

رضػػ  عػػر ؼ كثاػػرة علػػ  افحزػػارة اف ر  ػػ  أف تبػػؾف حزػػارة فاغ ػػ ،  كػػاف ويػػب أف  فقػػب  
تشبذ  اذ  افغاارة  ػي افسدػرح يؾاػ  أ  بػ  ر، تقػ  افذخرػ   أمػاـ افبلسػات محا فػ  افتىعػ  
يخػا،  انضػػحاؾ مػػؽ  ىفخػػا تسامػػا  كسػػا يحػػبث  ػػي ح ػػاة افشػػاس عشػػبما يدػػتخبمؾف افلغػػ   ػػي تػػرؼ 

( 6996العذووووري، علػػػػ  افحػػػؾار افػػػػذؼ يكتغػػػ  م فػػػػ  افسدػػػػرح   ا ) ذاشػػػي،  كػػػػاف فخػػػذا ان كا ػػػػ 
  افتاب  افلاغي برا  عام  ي تسب عل  افغسؾض،  عل  ا تخباـ فاغ  أ  عغارة أ  مجسؾع  مؽ 
أفااظ يسكؽ تاداراا بظرلقتاؽ مختلاتاؽ تساما ،  فخذا عىة  بساي افلغ  إف  تىةي  تقايي عبد مؽ 

افتغايش ػػ  م ػػا ،  قػػب رأيشػػا اس  ػػا  ذفػػػ افشػػؾع مػػؽ افبػػىـ افػػذؼ يقػػاؿ بكػػي افدى ػػي افرػػؾت    افبوف ػػ  
يراءة بقرب م اؽ،  فبش  ياخؼ بس ش  مختل  تساما  عؽ افس ش  افسقرؾد د ف أف يبرؾ افستحبث 

 (ا6999نمدؼ، إمكان   أف يديء افستلقي  خؼ ما يقاؿ  )
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اػػاؽ متشاةزػػاؽ إحػػبااسا اػػاد  مػػؽ اشػػا كػػاف افلاػػع  ػػي افبؾماػػبيا يؾعػػ  أح انػػا  ف  ظػػي م ش
 اآل ر  ا ر،  اشا  إف افلاع  افتىع  ب  يكؾف   ال    اف  فخلي افسؾاة  افبؾمابي ، حاث إف 
افشظػػي بافبلسػػ   مػػا تحسػػي مػػؽ م شػػ  يقرػػب  افسػػتبلؼ فترػػي إفػػ  افظػػرؼ اآل ػػر بس شػػ  مختلػػ ، 

اػبيا أ  افبؾماػبيا افلاغ ػ  يع   افسذااب  لرػي افسغػزػ افح  قػي إف ػ   افتىعػ  باةفاػاظ  ػي افبؾم
يحسي  ي ط اتػ  كثاػرا  مػؽ اف شاتػر  اة ػافا  افاش ػ  افتػي يدػتخبمخا افباتػ  نحػباث افبؾماػبيا، 
 خشػػاؾ افتؾرلػػ   افساارةػػ  افلاغ ػػ   افتىعػػ  باةفاػػاظ  ااراػػا مػػؽ اف شاتػػر  اة ػػافا  افتػػي تحقػػي 

 افبؾمابياا

 الكؽميديا كتعريف:

عؽ ت رلف افبؾمابيا مؽ  ىؿ مايرا  أر ظؾ عؽ افبؾماػبيا  ندتظ ص يباي  أف نرؾر  برة
ي ػػرؼ أر ػػظؾ افبؾماػػبيا ب ػػب ذفػػػ ت رلاػػا  شػػامى  دت قػػا  ف قػػؾؿ: »حاػػث يقػػؾؿ دمحم حسػػبؼ إيػػران ؼ: 

 افبؾمابيا محاكاة ةشخاص أدن  مرتغػ  و  ػي كػي أنػؾاع افرذيلػ ، يػي  ػي اػزء مذػاؽ مشخػا يحقػي 
ل  افزحػ اؾ  ظأ أ  ن  رػ  وتغ ػث علػ  اةفػؼ  وتجلػ  عشرر افاباا ا ذفػ أف ما يغ ث ع

إبوراييػ، «ا )افتخلب ، مثي افقشاع افبؾمابؼ،  خؾ ة ػ    مذػؾة فبشػ  بػى )ت  اػر عػؽ( اةفػؼ  افحػزف 
 (ا6996

 عل   يسكششا أف نقؾؿ إف افبؾمابيا اي ذفػ افلؾف افسدرحي ذات افسؾضؾع افابػااي افدػا ر 
ذػر عػػؽ طرلػي ترػؾلراؼ  ػػي مؾاةػ  افػػشقص  افزػ   يخػػبؼ افػذؼ يرمػي إفػػ  عػرض نقػػائص افغ

إبػػارة افزػػحػ مػػؽ اف اػػؾب  اة ظػػاء افتػػي   لخػػا انندػػاف عػػؽ اخػػي،   افتػػافي يحػػا ؿ تجش خػػا مػػا 
 دام  مثارا  فلدخرل  اواتساع  ا

 اتػ  إف اة ػاس افػبرامي افقػائؼ علػ  افسحاكػاة مؾاػؾد  ػي كػي مػؽ افتراااػبيا  افبؾماػبيا، »
ياشخسا يشحرر  ي اواتساـ يشؾع   افتررؼ  افدلؾؾا  افبؾماػبيا وتخػتؼ  بػافارد    فبؽ او تىؼ

مثػػي افتراااػػبيا،  فبشخػػا تخػػتؼ أ ا ػػا  بافسذػػاكي اواتساع ػػ  افتػػي تؾاػػب نت جػػ  فتػػراكؼ أ ظػػاء اة ػػراد 
بذػػػكي يػػػ دؼ إفػػػ  تحؾللخػػػا فسذػػػاكي  اساع ػػػ  عامػػػ  ،  خػػػي تشغػػػر إفػػػ  افسجتسػػػص افغذػػػرؼ  ككػػػي  

 «اكي ناح   ما يحي ب  مؽ مذاكي  أمراض، ي اني مشخا م غؼ أ راد  أ  اس  خؼ  تدتذرؼ مؽ
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 وتتؾة  ت رلاات افبؾمابيا عشب اذا افحػب،  خشػاؾ مػؽ ي ر خػا فاغ ػا  كسؾفػؾلؽ مارشػش  افػذؼ 
كؾمابيا، نقى  عؽ افبلس   Comediaإف ةامؾس إكداؾرد اننجلازؼ يذتي او ؼ مؽ فاع »يقؾؿ: 

افسدرح افرػا  ، افلخػؾؼ  ت ػؾد إفػ  مرػبراا  Kw Mos اي ت شي إما  Kw Mwdlaافاؾنان   
إما إف  شػاعر  Km Mwosأؼ مغشي  اكذا ي ؾد أتي  aol dosأؼ افقرل   Kw myافسحتسي 

مؽلووؽيؼ «ا )افسػػرح افرػػا   أ  إفػػ   ػػحر افقرلػػ   اػػي تدػػس   وتخلػػؾ  ػػي حػػب ذاتخػػا مػػؽ مغػػزػ 
 (ا6944ميرششت، 

فت ارلف عؽ افبؾمابيا يتز  أف افبؾمابيا ف د  محاكاة رذائي   ذكي عاـ  مؽ  ىؿ اذ  ا
افغذػػر يؾاػػ  عػػاـ يػػي اػػي محاكػػاة نقػػائص م اشػػ  تحقػػي عشرػػر افابااػػ ،  ثسػػ  رذائػػي تشحػػبر إفػػ  
مرتغ  افذر ر  تلػ ويسكؽ أف تغ ث عشب محاكاتخا عل  مجرد اويتداـ،  عل  افباتػ  افبؾماػبؼ 

 ي تحقي عشرر افاتش اأف ي رؼ بسؾا ت  ما اي افشقائص افت

( ت  اػػر )ةؾماػػذيا( مقايػػي كلسػػ  )كؾماػػبيا( 7901-089ا ػػتخبـ ايػػؽ  ػػاشا )»أمػػا عشػػب اف ػػرب 
فجخي اف رب آنذاؾ بافسدرح   ػاةنؾاع افسدػرح  ،  ذفػػ ت ل قػا  علػ  كتػاب ) ػؽ افذػ ر( ةر ػظؾا 

قػػرف افتا ػػص ( افبؾماػػبيا بأنخػػا تػػشاع  افخجػػاءا  مػػص نخايػػ  اف7708 -7711كسػػا  دػػر ايػػؽ رشػػب )
عذر  د ؾؿ افسدرح إف  اف افؼ اف ر ي، ا تخبم  كلس  )كس ز ( فلبوفػ  علػ  افسدػرح   بذػكي 
عػػاـا كسػػا ا ػػت سل  كلسػػ  ملخػػاة فلبؾماػػبيا، ةف اػػذ  افبلسػػ  تتزػػسؽ م شػػ  افتدػػل    تتشا ػػ   ػػي 

 (ا0226نجػ، « )افؾزف مص تدس   )مأ اة( افسراد   فلترااابيا

اف ر ػػي اة ائػػي أف مؾاضػػ ص افبؾماػػبيا افتػػي اةتغدػػؾاا عػػؽ مدػػرح ات   ةػػب اعت ػػر ر اد افسدػػرح
-7871ار    أةػرب إفػ  افؾاةػص  أكثػر ةايل ػ  فلتؾا ػي مػص افؾاةػص اف ر ػيااا مػشخؼ مػار ف افشقػاش )

( ودمحم عثساف اىؿا  ةب أف  افر اد مدرح ات ازف   ذات مزػسؾف محلػي فبشخػا مدػتسبة 7811
ؾماػػبيا افبى ػػ ك  ا كسػػا ا ػػتخبمؾا  اخػػا افلغػػ  افارػػح  افسظ سػػ   ػػي ر حخػػا  شػػكلخا مػػؽ ةافػػ  افب

 فسار ف افشقاشا 7817،   افدل ط افحدؾد  7881بافلخجات افسحل  ، مثاؿ مدرحاتي  افغخاي  

  ذفػ أتغ  اذا افشؾع مؽ اف ر ض أكثر حاؾل  مؽ اف ر ض اة رػ،  ا تظاع  بظاب خا 
دػػػػرح  ا كسػػػػا اتدػػػػس  افسدػػػػرح ات ذات افظػػػػابص افذػػػػ  ي أف تجػػػػب أرضػػػػا  تػػػػلغ   ػػػػي افدػػػػاح  افس

افبؾماػػبؼ  ػػي أ ا ػػط افخسدػػاشات بأنخػػا  بقاف ػػ    اةع ػػ ، ااد ػػ  فخػػا ب  ػػب   ا ػػي أح انػػا ا   ػػي اػػذ  
افحافػػ  كػػاف افػػشص اػػؾ اة ػػاس علػػ  حدػػاب اف ػػرض مسػػا ياتػػرض تؾاػػ  اػػذا افسدػػرح فجسخػػػؾر 
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داييا  مؽ أاؼ اذ  افسدػرح ات: مختل  عؽ افجسخؾر افذ  ي افذؼ كان  تجذب  افبؾمابيا  ي اف
(  ااػػػػػػر ا ػػػػػػسخا ف سػػػػػػا ب ػػػػػػب إفػػػػػػ  7081-7078فش سػػػػػػاف عاشػػػػػػؾر ) 7017 ح اتشػػػػػػا كػػػػػػب    ػػػػػػش  

 افسغشاط س ،  مدرح    افشاس افلي تح      افشاس افلي  ػؾؽ    عالػ  افػب ارؼ  فػشاس افس فػ ، 
اد  ةفارلػب  ػرج،  مدرح    اف اارل  افزرؽ  ف لي  افؼ،  مدػرح    عدػكر  حرام ػ      حػىؽ بغػب

 بانضا   إف  مدرح ات   ب افبيؽ  نغ ا

 تقشيات التؽظيف الكؽميدي 

 أواًل: التؽرية المفعية:

ي ػػرض  دمحم عشػػاني  أر  ػػ  أنػػؾاع مػػؽ افتؾرلػػ  افلاغ ػػ  ااػػر افبرام ػػ ، أ فخػػا، ا ػػتخباـ افبلسػػ  
اا أ  كقػػؾؿ فتػػبؿ علػػ  أكثػػر مػػؽ م شػػ  مغاشػػرة، كقػػؾؿ أحػػباؼ ف ػػازؼ اف ػػؾد  أنػػ  عػػؾدؾ حلػػؾ ا

حا ع إيران ؼ فراي كاف ةب  عب  بإاباء  اع  بؼ أ ذ يساطل   إف افداع  آت   ا  باناخا، ا تخباـ 
افبلسػػ  بس شااػػػا اوشػػػتقاةي يػػبو  مػػػؽ م شااػػػا اوتػػظىحي  د  شػػػاعر د ؟ د  شػػػاعر بسغػػػص   أ  

ح  قػػي فلبلسػػات  مقػػبرش يكتػػ  أؼ كتػػاب ااا راح كاتػػ  كتابػػ  ،  بافثخػػا، او ػػتخباـ افحر ػػي أ  اف
كقؾفخؼ إف  ىنا  يدخر عل  رعاي  آ ر، أ  كقؾؿ أحباؼ  ضر ت  كي أضرب فبؼ مػثى  ،  راب خػا، 
 أكثراا شاؾعا  اػؾ إةامػ  افتؾازلػات يػاؽ افس شػ  افسجػازؼ أ  اوتػظىحي  افس ػاني اة ػرػ كسػؽ 

 ا (6942)عشاني، يقؾؿ فسأمؾر افسركز  إف مركزؾ ويدس  يخذا  

افتؾرلػػػػػ  افبرام ػػػػػ  ت تسػػػػػب علػػػػػ  افتشػػػػػاةض يػػػػػاؽ افغػػػػػاار  افغػػػػػاطؽ، أ  يػػػػػاؽ افس لػػػػػـؾ إو أف 
 افسجخؾؿ، إذ أنخا تقترب مؽ افساارة  افتي اي أ اس اف سي افبرامي،  خي تتسثي  ي اسل  يكؾف 
فخػػا م ش ػػاف مدػػتقىف،  فبػػؽ اػػذا فػػ س إو عػػاارا ، أ  تؾاػػب اسلتػػاف مختلاتػػاف، تغػػاار بخلظخسػػا 

أنخسػػػا ت ظ ػػػاف ناػػػس افرػػػؾت،  افلاػػػع  ػػػي افبؾماػػػبيا يؾعػػػ  أح انػػػا  ف  ظػػػي يغ زػػػخسا مػػػؽ حاػػػث 
م شاػػاؽ متشاةزػػاؽ أحػػباسا اػػاد  اآل ػػر  ػػا ر،  مػػؽ اشػػا  ػػإف افلاػػع  افتىعػػ  بػػ  يكػػؾف   ػػال  
  افػػ  فخلػػي افسؾاةػػ  افبؾمابيػػ ، حاػػث إف افشظػػي بافبلسػػ   مػػا تحسػػي مػػؽ م شػػ  يقرػػب  افسػػتبلؼ 

مكوواوي، لػػ  يع ػػ  افذػػااب  لرػػي افسغػػزػ افح  قػػي إف ػػ  )ف رػػي إفػػ  افظػػرؼ اآل ػػر بس شػػ  مخت
 (ا6993
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 أ ػػلؾب افتؾرلػػ  افلاغ ػػ  يدػػتخبـ  ػػي كثاػػر مػػؽ اةعسػػاؿ افسدػػرح  ،  اػػؾ يدػػاعب علػػ  تاجاػػر 
 افاباا   افزحػ  افتركاز مص اف سي افسدرحيا

 أسمؽب التدسية :

أؼ ا ػػتخباـ أ ػػساء فخػػا دووت   اف ػػ  م اشػػ ،   مػػؽ أبدػػط افرػػؾر عػػؽ ذفػػػ ا ػػتخباـ )يػػؽ 
، Amorous Lofoole افدػابة أمػؾراس و ػؾؿ  Houghtyاؾندؾف( اة ساء مثي افدػابة اػؾتي 

افلػػػػػذاف تػػػػػبؿ أ ػػػػػسائخؼ علػػػػػ  شخرػػػػػ اتخسا  ط   تخسػػػػػا، علػػػػػ  أف ب ػػػػػض كتػػػػػاب افسلخػػػػػاة أعظػػػػػؾا 
 ؼ، أ  و تتشا   مص شخر اتخؼ اشخر اتخؼ أ ساء تشاةض د ا لخ

 تقشية قمب السؽاقف رأسًا عمى عقب:

ت ب مؽ أاؼ   ائي تاجار افزحػ  ي افسدرح حاث ةل  افسؾاة  بحاػث تػش كس اةد ار، إذ 
يلقي افستخؼ در ا   ي اة ىؽ، أ  بػأمر افخػادـ  ػاب ، أ  ي لػؼ افتلساػذ أ ػتاذ ، أ  ر سػا نجػب طاػى  

 ػػي افتر  ػػ ، كسػػا ي ػػرز أ ػػلؾب ةلػػ  افسؾاةػػ  بذػػكي بػػارز  ػػي ةلػػ  افغػػافؼ يلقػػي علػػ   افبيػػ  در ػػا  
افػػذؼ يقػػص ضػػح   علسػػ ، أ  افسخػػادع افػػذؼ يقػػص ضػػح    باعػػ ا  كسػػا يػػرػ يرادػػؾف تحػػ  عشػػؾاف 
)اف افؼ افسقلؾب( كذفػ يتؾفب افزحػ إذا ا تقبت  برة عغػارة م اشػ  فتقلػ  افس شػ  إفػ  ضػب ، كػأف 

ي اي عسي افاؾـ إف  افغب، ف جا  افتلساذ أمرؾ  ػابؼ   ػأ ال  إذا  يظل  افسبرس مؽ افتلساذ أو 
إفػػ  ب ػػب افغػػب   كػػذفػ نجػػب افزػػحػ  ػػي عسل ػػات ةلػػ  ةؾلػػ  مثػػي  ضػػص افااعػػي مكػػاف افسا ػػؾؿ أ  

 اف كس، بحاث تغي افجسل  تحسي م ش  ما ااا كقؾؿ أحباؼ ااا عض افغظي افبل  ا

 التالعب باأللفاظ :

ىعػػ  باةفاػػاظ ي ػػب باعثػػا  علػػ  افابااػػ   افزػػحػ،  اػػؾ مايدػػتغل  مػػؽ افس لػػـؾ أف أ ػػلؾب افت
افبات  افسدرحي افبؾمابؼ،  كتاب افخزف ات  ل كب دا ذكرلا إيران ؼ ذفػ ةائى    و ترانا  ي حاا  
إفػػ  أف نقػػرر أف افخظػػأ افلاغػػي أ  افلدػػاني كثاػػرا  مػػايكؾف باعثػػا  علػػ  افزػػحػ،  بثاػػرا  مػػا تبػػؾف 

فغ  إف  أ رػ مشا غ  طرلق  نبارة افزػحػ،  رؾتػا  حاشسػا تجػا افتراسػ   افتراس  افحرف   مؽ
 (ا6944إبراييػ، رك ك  مابك ، أ  حاشسا تجا مشظؾل  عل  تؾرل  اار مقرؾدة  )

 الشكتة ...
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 افشبتػػػ  اػػػي  ػػػرد  بػػػااي يقػػػاؿ بظرلقػػػ  م اشػػػ  تذػػػتسي علػػػ  تشاةزػػػات  ػػػي اةحػػػباث  كدػػػر 
إبػػػارة افزػػػحػ،  اافغػػػا  مػػػاتبؾف  ػػػي شػػػكي فاغػػػي شػػػاااي فلتؾة ػػػات، مػػػؽ أاػػػي إحػػػباث افتدػػػل   أ  

مخترػر، يجػػرؼ  ػرد   ػػىؿ تااعػي ااتسػػاعي مػرح،  أح انػػا  تبػؾف افشبػػات مكتؾ ػ  يقرؤاػػا افقػػارغ 
بسارد  أ  مص اآل رلؽ،  اافغا  ماتبؾف اذ  افشبات ةب عخرت أ و   ػي شػكي مشظػؾؽ، اػرػ تبا فػ  

ػ حاغػػػػ    بغاتػػػػ  مػػػػؽ  ػػػػىؿ افبتابػػػػ    تػػػػؾاتر مػػػػص م شػػػػ  شػػػػخص إفػػػػ  أشػػػػخاص آ ػػػػرلؽ بػػػػؼ اػػػػر 
 (ا0223عبدالحسيد، )

 أيا  كاف شكي افشبت  أ  عر ؼ نذأتخا  عخؾراا إو أف فخا أكثر مؽ ابؼا  خي تخػبؼ إفػ  
تأكاػػب  ضػػص انندػػاف  ػػي افح ػػاة،   زاحػػ  افستاعػػ  افشادػػ   عشػػ ،  لتسثػػي اةبػػر افشادػػي فلشبتػػ   ػػي 

افست   افسادي ،  إذا كان  افست ػ  افساديػ  اػي انحدػاس افست   افجساف  ،   اي تلػ افتي ت ارض 
بافد ادة إزاء مؾضؾع يدب احت ااػات افح ػاة،  ػإف افست ػ  افساديػ  اػي انحدػاس بافدػ ادة  حدػ  
د ف أف يكؾف اذا انحداس اب ا  إف  تحقاي ارض مادؼ  ي افح اة،  مؽ اشا كان  افشبت   ؾؽ 

رلقػ  تتىشػ  م خػا افػر ح افشقبيػ  فػبػ كػي  ػامص،  ػي كي نقب،  ذفػ ةنخا تدخر مػؽ مؾضػؾع بظ
افؾةػػ  افػػذؼ يشذػػأ فبيػػ  او ػػت باد افساػػااا فلزػػحػ، فػػذفػ اػػي   ػػر ةرػػار  ػػي شػػكي حكايػػ ، أ  
اػػػي عغػػػارة أ  فاػػػع يثاػػػر افزػػػحػ،  افشبتػػػ  تىعػػػ  باةفاػػػاظ  ػػػي شػػػأن  أف يزػػػص م شػػػ  مػػػزد ج  

 (ا6946إبراييػ، )

ا  مغاشرا    نسا اي عغارة عؽ تلس ح  فذيء  اي   ي ناس   افتافي  افشبت  ف د    را  أ  نقب
افؾة  تدتغي افجزء افدا ر  ي افشبت  كخبؼ إيجايي، كسا أنخا ت ب ضر رة وزم  فح اتشا   برنا، 

  تتظل  مرحا  ذاش ا  مؽ نؾع  اصا

إو أف افشاةػػػبة   ػػػؾزاف ونجػػػر  ةػػػب ع ػػػرت عػػػؽ افشبتػػػ  كشػػػؾع كؾماػػػبؼ ةائلػػػ  ااا  إنخػػػا دعايػػػ  
د ظ  فلغاي   ي مؾضؾعخا افرح   تساما ، ةب تاجر ضحكا  شبيبا ،  افحبث يتراعب  ػي ذر تػ  ب

إف  نبت ، أ  حاف  و م قؾف ، إف  مااائ  ف زحػ افشغارة،  فبؽ ب ػب حافػ  اوناجػار اػذ ،  ػإنخؼ 
 و يتراا ؾف إفػ  حافػ  افاتػؾر افتػي ت قػ  افزػحػ اف ػادؼ، ةف افر ايػ  تتؾاتػي د ف  بػرة تؾةػ 

 (ا6996النجر، عادة ماي ظاخا فابرنا  مذاعرنا ب ب أف يدتسص إف  افشبت   )
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 الكؽميديا القاتسة:

 – إذا كان  افح اة، كسا يقؾفؾف، مأ اة فسؽ يذ ر،  ملخاة فسؽ يابر،  خي إذا  مأ اة ملخؾل  
ر مػؽ ةنشػا نابػر  نذػ ر  ػي ناػس افؾةػ ،   ف ا تلاػ  دراػات افابػر  افذػ ؾ  –أ  ملخاة مأ ػؾل  

شخص إفػ  آ ػرا   ذا كػاف علػ  افػبراما أف ترػؾر افح ػاة ترػؾلرا  تػادةا    لاخػا أف ترػؾر  اخػا 
 (ا6946مجمي، ذفػ افسزلج مؽ افسأ اة  افسلخاةا  ف ي اذا اؾ أاؼ ما يساز افبراما افحبيث   )

  لقب حرص كتاب افسدرح   مشذ أر ظؾ علػ  تقدػ ؼ افػبراما إفػ  تراااػبيا  كؾماػبيا،  حرتػؾا
عل  أف يحاغؾا فبي مؽ اذيؽ افذكلاؽ  حبت  افسؾضػؾع  ا  ػإذا كت ػؾا تراااػبيا أيػؾا إو أف تبػؾف 
مأ ػاة  افرػ  ونػرػ  اخػا إو فػؾف افااا ػ  اة ػؾد   ذا كت ػؾا كؾماػبيا ا لػؾا مشخػا ملخػاة  افرػ ا 

  اكذا تقاب ا يؾحبة افسؾضؾع تقابا  مش خؼ مؽ أف يرؾر ا فشا افح اة عل  ح  قتخاا

اػػر أنػػػ  كانػػػ  دائسػػػا ،  مشػػػذ أةػػػبـ اف رػػػؾر، محػػا وت فلخػػػر ج علػػػ  اػػػذا افقاػػػبا  شػػػرػ كتابػػػا  ا
إارلي يختسؾف افترااابيا، و بافخاتس  افتقلابي   اي افسؾت، يي بخاتس    ابةا  نرػ أيزا  كتاب 
ر ماف يدتسب ف أبظاؿ افبؾمابيا مؽ يػاؽ أبظػاؿ اة ػاطار،  أحػبابخا، مػؽ ةرػص اآلفخػ   تبثػر 

  افسحا وت  ي عرر افشخز ،   باف افحرك  افر مانت ك ػ  افتػي تػاح خا تحػؾلر  ػي اةشػكاؿ اذ
 اةدي  ا

  ذكي آ ر  ػإف افػبراما افحبيثػ  ةػب  لظػ  يػاؽ افسأ ػاة  افسلخػاة  لظػا  يرػ   م ػ  افتارلػي 
افسأ ػاة ياشخساا  اي تا ي ذفػ ةف مرا خا افؾحاب اؾ افح اةا   ي افح اة ويؾاب حب  اتي ياؽ 

 افسلخاةا  افبراما افحبيث  افتي وت ترؼ بأبظاؿ بافس ش  افتقلابؼ فخذ  افبلسػ ،  افتػي ترػؾر أنا ػا  
عادياؽ  ي عر ؼ عادي ، تد   إف  ترؾلرح  ق  افح اة  ي أ لؾب  ا ر تخكسيا   افراؼ مؽ 

ضػحػ  ػاتر،  نػادرا  أن  كؾمابؼ، إو أن  ةػاتؼا كسػا أف افزػحػ افػذؼ تثاػر  اػذ  افبؾماػبيا افقاتسػ  
مػػايكؾف مػػؽ اةعسػػاؽا  مػػا نبػػاد نزػػحػ حتػػ  نخجػػي مػػؽ ضػػحكشا، ةنشػػا  ػػرعاف مػػان رؼ أنشػػا 
نزػػحػ مػػؽ أنادػػشا افتػػي ي رضػػخا فشػػا افس فػػ  علػػ   ذػػغ  افسدػػرح حػػاؽ ي ػػرض افػػشاس افغذػػرل  

 ب اؾ خا  نقائرخاا

إف أ ؿ ماتخػػبؼ إف ػػ  افبؾماػػبيا افقاتسػػ  اػػؾ ترػػؾلر افح ػػاة بسػػا  اخػػا مػػؽ متشاةزػػات محاػػرة، 
 اي تد    ي ناس افؾة  إف  تؾ  ص إدراؾ افستارج  تسكاش  مؽ رؤل  افجؾان  افست بدة فمش اء 
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حتػ  يػرػ اةشػ اء علػػ  ح  قتخػا  لػتخلص مػػؽ أ ػار اة بػار افغاف ػ ا  فبػػي يػرػ افستاػرج اةشػػ اء 
 ح  قتخا   ل   أف يري إف  مدتؾػ م اؽ مؽ افسؾضؾع  ا عل 

 اشا يلجأ افبات  إف  افستشاةزات، ي رضخا اشغا  إف  اش  بظرلق  م اش ا  ار ح مثى  يغخر 
افغظي  ي مؾة  يثار انعجاب، بؼ يغخر   ي افلحغ  افتاف ػ   ػي مؾةػ  آ ػر يثاػر افدػخرل  مشػ  

 حػ عل   أ  يذسئز مؽ  لؾك ا ىيكاد افستارج يغكي مص افغظي حت  يز

إف افبؾمابيا افقاتس  وتبيؽ  وت رغا أنخا ت رض افسذػكل  يؾضػؾح،  تتركشػا أحػرارا   ػي تبػؾلؽ 
 اخػػ  نغرنػػا، أ   ػػي بحثشػػا عػػؽ افح  قػػ ا أمػػا افس فػػ ،  ػػى يخ رنػػا بذػػيءا  خػػؾ ي لػػؼ أف افح  قػػ  

 مت بدة افجؾان ا

اوفتغػػاس  افغسػػؾضا  خػػي وتقؾدنػػا إفػػ   اخػػ   إف افبؾماػػبيا افقاتسػػ  تدػػخر مشػػاا إنخػػا ت تسػػب
 تتركشا كأشخاص بافغاؽ مدئؾفاؽ، أف نختار مانذاءا  اي م ش   عل  انظغاعات يغاير كي مشخا 
اآل را ب زخا مأ ؾؼ    زخا ملخؾؼا إنخا تحار افستارج، بسا  اخا مؽ متشاةزات، يي  ت ذب ، 

 د را  ك ارا ا بأ لؾ خا افدا ر افىذع افذؼ تل   افسقارن  ف  

 اكذا ت ل ي افبؾمابيا افقاتس  أ بارنا،  تج لشا ن اب افشغر  ي تقافابنا   اخات نغرنا   ػ الخا 
 إف  ذفػ اؾ عرض افستشاةزات اشغا  إف  اش   ي أ لؾب تقترف ف   افسأ اة بافسلخاةا 

 ػذ افزػحػ؟  اشا تغخر انشكاف   افرئ د   اا أؼ افابااات ا ذت مأ ذ افجب  أيخػا ت  ػذ مأ
 تلػ اي افسحبد افرئ دي فلغحث اا  ات  أن  تحتؾؼ افسلخا ات افجاػبة  ػي أالػ  اةح ػاف علػ  
ب ػػض افسذػػااب افسأ ػػا ل  حاػػث يشظلػػي افغاحػػث  ػػي رتػػب  فابػػرة افتؾع ػػف افبؾماػػبؼ فلسحاكسػػ  

جر تدك   افدا رة مؽ نؾع آ ر مؽ افسلخاة  أ سا  افشاةب افر  ي م خائاي با تاؽ ملخاة افؾاةع   اف
Comedy of Grotesque, Realism ا  اتػػ  أنػػ  تستلػػا افلغػػ   ػػي مثػػي اػػذا افشػػؾع مػػؽ 

افبؾمابيا افذؼ نحؽ بربد ، بأفااظ تحسي إ انات  شتائؼ   ؾء م امل  كسا  اتزػ   ػي افجانػ  
 ػي افػشص افسدػرحي  اػؾ أ ػلؾب ملحسػي  سػؽ السحاكسوة .. افتظ  قي، حاث اوعتساد علػ   بػرة 

يرلخػػ  يسقػػ  افغا ؾ ػػ  افتػػ  يقػػص  اخػػا افستاػػرج، فػػذفػ يحػػا ؿ د مػػا  أف يج ػػي عقػػي افس ػػر ؼ أف 
افسذااب يقغػا  فلػت لؼااا كسػا يقػؾؿ ر  ػرت ير  ػتايؽ  إف فسدػرح ات  مخسػ   احػبة أف ت لػؼ افستاػرج 
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كػ  يرػػي إفػػ  حكػػؼ، إف افسدػػرح  ػػاح  محكسػػ ا اشػػا ي ػػبأ عػػبد ك اػػر مػػؽ مدػػرح ات يرلخػػ  ي لػػه 
 (ا6993سؽشيو، كس   )ذر ت     مذخب محا

فذفػ ت بد مذااب افسحاكس     اف بيب مؽ أعساؿ يرلخ  مثي ]مدرح   او تثشاء  افقاعبةااا 
 مدرح   محاكس  فؾكؾفؾسا دائرة افظغاشار افقؾةازل ، اافال  اافالاؾ[ا

ت ػػػػب  اػػػػذ  اةنػػػػؾاع مػػػػؽ افسحػػػػاكؼ مػػػػاا  إو  ت رلػػػػ  ماركدػػػػ   فلسحػػػػاكؼ اف ؾراؾازلػػػػ ، فقدػػػػؾتخا 
كتخا  ػػ  تػػراع افظغقػػاتث  مػػؽ بػػؼ نجػػب أنادػػشا  ػػ  عػػافؼ يسذػػ  علػػ  رأ ػػ ،  لحتقػػر ف ػػ   مذػػار 

انندػػاف انندػػاف،  ويػػب فل بافػػ  أيزػػا  أف تسذػػ  علػػ  رأ ػػخا،  أف تحسػػي أعغػػؼ احتقػػار فهندػػاف  
 (ا6942بروستايؼ، )

فقػػب ت سػػب افغاحػػث أف ي ػػرض فؾاخػػ  نغػػر وبشػػاؽ مػػؽ افشقػػاد افسذػػخؾرلؽ   اتػػ   ػػ  مذػػخب 
 ااؾ دػ  ؾش  [ا  ذفػ إيزاح ك ف أف افسلخاة ةادرة علػ   –حاكس   اؼ ]ر  رت ير  تايؽ افس

ترؾلر عػافؼ مشقلػ  بافا ػي رأ ػا  علػ  عقػ   تحؾفػ  ف ػ  أنسػا  افدػلظ   ا تلاػ  عسػا اػي عل ػ  
 ي اف افؼ افذؼ نح ا ف    ف   يب ي كغار افدؽ افسبارس  ل اة  اةيرلػاءا  مػؽ اشػا  قػب ااتس ػ  

ات افشقبيػػ  علػػ  أف افسلخػػاة تلجػػأ إفػػ  ا ػػتخباـ أ ػػافا  افخػػباع  افتشبػػر  افخلػػط  ػػي اةمػػؾر، افبتابػػ
م تسبة عل  نااذ برػارة افقػارغ  ةبرتػ  علػ  تادػار اةمػؾر  تراستخػا يشػاء فسػا يحػبث بافا ػي  ػي 

 ح اتشا افاؾم   ا  ات  عشبما تبؾف ح اة اننداف ح اة تا خ    ى م ش ا

 (6999كل وزة )جسال عبدالسقرؽد، مدرحية الرجل الذي أ

 السدرحية مابيؼ الفكرة التراجيدية والتقشيات الكؽميديا ...

 سعد بيؼ الشكتة الداذجة والتزخيػ الكاريكاتيري 

الس احا مص ز اتػ  فػ ى  ااا  ةػاؿ فخػا إنػي أحلػؼ بػأف آكػي  ػي اف ذػاء  ػر ؼ شػخي،  فسػا 
د ػي ةػاؿ ائػ  كػي أتشػا ؿ ط ػاـ اف ذػاء مػؽ  سص اار احا يخذا افبىـ طرؽ عل   افغاب،  فسػا 

افخر ؼ ااا  رػاح احػا ةػائى  ااا وا طػافي اػذا اف اػ  افػذؼ يذػتؼ ف ػ  افجاػراف رائحػ  اةحػىـ 
 ااا
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فقب ت سب افغاحث اف بء يخذ  افاباا  مػؽ إحػبػ مػأبؾرات نرػر افػبيؽ احػا،  افتػي و أعلػؼ إف 
احػػػث أف اػػػذ  افشبتػػػ  افدػػػا رة اػػػي اةةػػػرب، أ  كػػػاف افس فػػػ  علػػػ  علػػػؼ يخػػػا أـ و، افسخػػػؼ  اػػػب افغ

 باةت  اي أكثر اةشكاؿ تؾازلا  مص  خرل  افشص افسدرحي )افراي افذؼ أكي  زة(ا

  ي افحلؼ بافظغص ااا  لاف  مؽ حلؼ تد   ف   ي دمار شامي،  تسزؽ شبيبا

اي أمػػاـ   ف كػػاف احػػا ةػػبيسا  يستلػػػ افقػػبرة علػػ  مغػػادرة اف اػػ  افسازػػؾح  أحىمػػ ،  سػػا افدػػ 
  ب افسؾعػ  افغدػ ط بظػي افسدػرح   افحلػؼ   اػؾ نسػؾذج شػبيب افحدا ػ  ،  قػب   ػي افس فػ   ػي 
ا ت ػػار  كشسػػؾذج أ  عاشػػ  تتػػ   فلشغػػاـ  ػػرض اف شػػ   افدػػظؾة،  خػػؾ مؾعػػ  تػػغار مدػػكاؽ ي ت ػػب 
 عػػؽ افسذػػاكي، و يقػػرأ افجرائػػب  و يدػػسص نذػػرات اة غػػار، إو أف  ػػ ب ةنػػ  ا ػػاف  خػػؾ يحلػػؼ د مػػا  

بػػافع ش عسػػى  بافسثػػي افذػػ  ي ]حلػػؼ افج ػػاف عػػ ش[، فبػػؽ  ػػ ب  لػػ  ع ػػار  ب ػػض افذػػيء فػػ حلؼ يػػػ 
) زة(  مؽ  ؾء طاف   أن  ي سي  ي م  د  تزؼ ب زا  مؽ محتر ي افتقارلر افدػرل  مػؽ تػغار 
افسخ رلؽ،  سا أف تدسص تلػ افائػ  بحلػؼ  ػ ب، إو  تقػؾـ يتادػار افحلػؼ تغ ػا  فلسرػلح  افذخرػ  ، 

أف اػػػذ  افائػػػ  مػػػؽ افقلػػػ  افسشحظػػػ  افتػػػي ترتػػػزؽ ع ػػػر افستػػػاارة  ػػػي دمػػػاء اةيرلػػػاء،  لجػػػب  ػػػ ب إذ 
افسؾعػػ  افغدػػ ط افسدػػافؼ نادػػ  مظافغػػا  باناابػػ  عػػؽ  ػػاي مػػؽ اة ػػئل  افغرلغػػ ،  مػػؽ بػػؼ يػػزج بػػ  
دا ي م تقػي  ػاص بػأمؽ افب فػ   ل ػبأ افتحقاػي م ػ  يتخسػ  افتحػرلض علػ  ةلػ  نغػاـ افحكػؼ مػؽ 

تراض عل  افسدتؾػ افسع ذي افستبني افذؼ يقػص ف ػ   ػ ب  كثاػرلؽ ااػر ا  اػب ي  ػ ب  ىؿ اوع
مرحلػػ  افتحقاػػي  افت ػػذي   او ػػت باد فلسحاكسػػ ،  اػػي  تػػرة تستػػب فخسػػس  ػػشؾات يػػاؽ اػػبراف بػػاردة 
وت رؼ افرحس ،    ب مرحل  ةا     طؾلل  مؽ افت ذي  يتؼ تقبيؼ   ب فلسحاكسػ  إذ تبركػ  عبافػ  

ؾاس ػػ   تحكػػؼ فػػ  بػػاف راءة مػػؽ افسػػتخؼ افسشدػػؾ   إف ػػ  ف ػػبـ كاايػػ  اةدفػػ ، فبػػؽ ب ػػب  ػػؾات افقزػػاء اف
اة اف  قب مات   ب دا ل ا ، مات  ر ح ، ب بما أتغ  محظؼ افجدب،    ؼ افؾاباف ف دقط   ب 
مغذػػ ا  عل ػػ ،  كأنػػ  يػػ بر ح ػػاة افحلػػؼ أ  ح ػػاة افى عػػي  خػػي أ زػػي بكثاػػر مػػؽ افػػؾعي علػػ   اةػػص 

 لراةا ي مر 

فقب ت سب افغاحث أف ي بأ يخذا افسلخص ةحػباث افسدػرح  ا تلػػ اةحػباث افتػي تحسػي اف بيػب 
مػػؽ افس ػػاني  افػػبووت فاتػػرة زمش ػػ  م اشػػ  مػػؽ تػػارلخ مرػػر أ ظػػأ افس فػػ   حػػبداا، حاػػث يخػػااؼ 
)اوتحػػػػػاد اوشػػػػػتراكي اف ر ػػػػػي(  تشغ ساتػػػػػ   شػػػػػ ارات   اػػػػػي  تػػػػػرة حكػػػػػؼ افػػػػػرئ س افراحػػػػػي )اسػػػػػاؿ 
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( حت  فؾ عاد  ناي اذا افتحبيب  ي افبلس  افخات  بافس ف   افتي ااءت ة ي عرض ع بافشاتر
 افسدرح   عل  مدرح افظل    حاث يقؾؿ )اساؿ ع بافسقرؾد(ا

عشػػبما يحكػػؼ افقخػػر تتحػػؾؿ افح ػػاة إفػػ  نبتػػ  مػػرة   فػػ  عػػذاب و م ػػرر فػػ ا ر سػػا كػػاف اػػذا »
فػػ  أف أنقلػػ  إفػػ  مذػػااب افسدػػرح فبػػي انحدػػاس اػػؾ افػػذؼ د  شػػي إفػػ  كتابػػ  اػػذ  افسدػػرح    حا  

يذػػػاركشي إيػػػا  ااا  بقتػػػي عغ سػػػ   ػػػي أف مػػػا ةرػػػبت إف ػػػ   اتجدػػػب علػػػ   ذػػػغ  افسدػػػرح عسػػػى  
متبػػامى  فارلػػي مخلػػص ي ػػزز  ل ػػرز ذفػػػ  أو تخػػرج بػػ   ئػػ  مػػؽ افائػػات فبػػي تػػر ج فترػػس سات 

اـ علػػ  حدػػاب نغػػاـا وي رراػػا اف سػػي نادػػ   اػػي أف افسدػػرح   تشتقػػب نغامػػا  بأكسلػػ   تشترػػر فشغػػ
 اػػؾ أنػػػر أتؾة ػػ   أ ذػػػا   أحػػذر مشػػػ  ااا  افسدػػػرح   وتذػػرح نغامػػػا  م اشػػا ، يػػػي اػػي تقػػػ  مؾةاػػػا  
 اضحا   محبدا  مؽ أحب اؾان  اذا افشغاـ،  اؾ افقخر افذؼ يذكي حت   ػي حلػؼ عػادؼ فسؾعػ  

« ظػػي  اف ػػبؿبدػػ ط فػػ س فػػ  ااتسامػػات   ا ػػ   مغاشػػرة،  اػػي رؤلػػ  تشترػػر فلحػػي  فلس ػػبأ أ  فلسش
 (ا6940دواره، )

فقب ا تار افس ف  افقاف  افبارلكاتارؼ ف ر  ف   مؾضػؾع ، كارلكػاتار افسؾةػ ،  كارلكػاتار 
افذخرػػ  ،  كارلكػػاتار افابػػرة، افثىبػػ  أنػػؾاع م ػػا  إذ أف افبارلكػػاتار  ػػي افذخرػػ     ػػي افسؾةػػ ، 

متزػػخس  فتج لػػ  بػػارزا     ػػي افابػػرة،   ػػي كػػي  اػػ  اعؾاػػاج مػػا تلتقظػػ  عػػاؽ افس فػػ  افااضػػح ،
فلع ػػاف،  اشػػا يكسػػؽ  ػػر تػػش   افبارلكػػاتارث  مػػؽ بػػؼ تػػش    تقش ػػ  افس فػػ  مػػؽ  ػػىؿ افسغافغػػ  
افست سبة فذخر     ب افسؾع  افغد ط، افػذؼ يسثػي افدػل     اػر تسثاػي،  لػ دؼ د ر اونخزامػي 

مشظػؾؼ، بذػكي رائػص،  خػؾ بدػ ط  ػي كػي شػيء  ػي افتبػؾلؽ افجدػساني  خػؾ نح ػف،  اػؾ شػخص 
دائػػرة م ار ػػػ  محػػب دة فلغايػػػ ،  اػػؾ مدػػػافؼ فبراػػ  افدػػػل     اونخزام ػػ ، فبراػػػ  أنػػ  ت ػػػرض نيػػػذاء 
ادبؼ مؽ أحب ركاب اةتؾ  س،  افذؼ ضػغط علػ  ةبمػ  بذػكي ةػاًس اػبا ، إو أف  ػ ب يتسا ػػ 

  لتسافػ ناد   ؾ ا  مؽ أف يكؾف اذا افذخص، شخص ذ  حاث   أ  ف  تل  ةراب  ب ل   افقؾـا

 ةػػب بػػافه افس فػػ   ػػػي ر ػػؼ اػػذ  افرػػػؾرة اونخزام ػػ  فغظلػػ ،  اػػػذ  افسغافغػػ  افبارلكاتارلػػ  ت ػػػب 
بسثاب  تسخاب فلؾضص اف  ثي  اةكثر كارلكاتؾرل  افذؼ  ؾؼ يزج بد ب يبا ل ا  قب حػا ؿ افس فػ  
 أف يقبـ نسؾذج  اعي  راةي فسدرح افبارلكاتار  ي اذا افشص،  اؾ مدػرح شػبيب اةبػر مػؽ  ػىؿ

افشقػػب افػػىذع مػػؽ  ػػىؿ تدػػل ط ضػػؾء مغاشػػر علػػ  ب ػػض مػػؽ اف اػػؾب افذخرػػ    افسجتسع ػػ  بػػؼ 
تزػػخ سخا،  خػػػذا اػػػؾ  ػػػ ب افدػػل ي اونخزامػػػي افػػػذؼ يػػػؾد أف يسذػػي دا ػػػي افحػػػ ط و بجػػػؾار   قػػػط، 
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يػػب ي دا ػػي دائػػرة مل ؾنػػ  تدػػتغي اػػذ  افدػػل     حلسػػ  افدػػاذج أ ػػؾأ ا ػػتغىؿ فبراػػ  أنػػ  ةػػب ت ػػب  
» بي   افر  مؽ  ىؿ افاقر  اةحىـ  شت  دراات افت ذي   افقخػر، إو أف افباتػ  افابرة ترااا

يرؾر مجتس ا  تحكؼ ف   حكؾم  شسؾف   ح اة افشػاس  أحىمخػؼ افسؾضػؾع ويرػل  فلبؾماػبيا فبػؽ 
افتقش ػػات افتػػي ا ػػتخبمخا اسػػاؿ ع بافسقرػػؾد تقػػبـ فشػػا مدػػرح   كؾمابيػػ  مباذػػ  ذات يشػػاء تػػشص 

افراػػي افػػذؼ و اايػػ  فػػ  ر سػػا ااػػر افابػػرة افسدػػ ظرة عل ػػ   اػػؾ ك ػػف يكػػؾف آمشػػا  ب شايػػ  عػػؽ  ػػ ب 
( فا زغ عؽ اذا افؾضػص 0224مانفمد، « ) افساارة  اي أن  اؾ افذؼ يشتخي ب  اةمر إف  افدجؽ

اف  ثػػي افسػػأـز اف بيػػب مػػؽ افسؾاةػػ   افتقش ػػات افبؾمابيػػ  افس تبػػرة،  افتػػي  ػػؾؼ يحػػا ؿ افغاحػػث أف 
ا  ػػي رؤلػػ  ابيػػبة فػػشص مدػػرحي ةػػبيؼ متجػػبد طافسػػا ا ػػتسر افقخػػر   زداد انزدراء يزػػص يػػب  علاخػػ

 تزػػخس   تاذػػ  مخانػػ  انندػػاف  كرامتػػ   ػػي يلػػب تدػػيء ترتاػػ  افؾاةػػص  تظافػػ  بإعػػادة ترتاػػ  
اةحػػػىـ تغ ػػػا  فلشغػػػاـ افقػػػائؼ  ػػػي  زػػػ  ابيػػػب   ػػػا ر فلػػػشغؼ اف ؾف دػػػ   افتػػػي احتر ػػػ  ةتػػػي يػػػراءة 

تحػػ  شػػ ارات مزلاػػ  و تػػبؽ  اخػػا تبػػتؼ أناػػاس انندػػاف فبػػي »افغذػػرا  انندػػاف،  تػػبمار آدم ػػ 
 (ا6940عثسان، « )يدتسر افغىـ افبث ف يخ ؼ  ؾؽ مىياؽ افرااؿ  افشداء

طافسا  ابت طغق  تا خ  تدتغي يراءة افشاس  ي كتاب  افتقػارلر افدػرل  افسغرضػ   افتػي تقلػ  
 بأ افساارة  اااافحقائي تح  ش ار حساي  افشغاـ ااا  مؽ اشا ت 

 السفارقة كتقشية كؽميدية:

تػػػرتغط افساارةػػػ  بافتؾرلػػػ  افلاغ ػػػ ،   اتػػػ   ػػػي ا ػػػتخباـ افبلسػػػ  فتػػػبؿ علػػػ  أكثػػػر مػػػؽ م شػػػ  
مغاشػػرة، أ  ر سػػا  ػػي ا ػػتخباـ افبلسػػ  بػػافس ش  اوشػػتقاةي يػػبو  مػػؽ افس شػػ  اوتػػظىحيث  مػػؽ بػػؼ 

 يقؾؿ اننداف شيء فبش  ي شي شائا  آ ر ااا

افسدػػرح   بػػافسؾاة  افتػػي ت ػػرز اػػذ  افسارةػػ ، إو أف افغاحػػث  ػػؾؼ يختػػار ب زػػا  مػػؽ تستلػػا 
اػػذ  افسؾاةػػ  فلت لاػػي علاخػػا  اتػػ  تلػػػ افتػػي ت ػػرز افتزػػاد  اػػي اف بايػػ   ػػ ب افسؾعػػ  افغدػػ ط 

 افسدافؼ يتحؾؿ  جأة إف  ذر ة ااتساـ افدلظ ،   ات  اخاز اةمؽا

 ط  إي  رأيػ فؾ افحكؾم  أتغارت؟ افزابط:

   ب: و ياي   افحكؾم  تازي إحشا افلي نتغار ااا إحشا افلي  حذاؽ  ي ب زشا اا
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 يا  ب ما تلاش  تب ر ااا إي  رأيػ  ي افحكؾم ؟ رأيػ افلي أنا عار  ا افزابط:
 )يح ط افسخ ر ف بد ب نرااب  فبي يجا ( 

 [39]السدرحية ص        

 ػي مجسؾعػ  اوتخامػات افسؾاخػ  فلسػؾاطؽ  اكذا  عل  ناس افؾتارة تشسؾ افساارةات،   اتػ  
  با إو أف أشب ماارة   ي افسؾضؾع كل  أف اذا افسؾاطؽ ف غ  افس ف  با ؼ )  ب(  اؾ أب ب ما 
يكؾف عؽ افد ادة، حت  ح ا ت  افسؾعاػ  افغدػ ظ  تػبعي اػي اة ػرػ )إفخػاـ( أؼ أف  ػ ب اػا ؼ 

 أحىـ  ل ذي انفخاـ، فبش  يرحؾ عل   اةص ةاًس مرلرا

بؼ يشتقي افبات  إف  مؾة  آ ر تري ف   افساارة  إف  ذر تخا مؽ  ىؿ حػبيث افسذي ػ  مػص 
 افداب مدئؾؿ اةمؽا

 يا  شبـ ااا اؾاي  حزرتػ إي ؟  افسذي  :

افزرب عل  اف ؾد ااا  افشاخ  ي اآلوت افشحا   ،  شب اآلوت افؾترل   مدئؾؿ اةمؽ:
 فذ ر افر ماندياااا  افت لاي عل  افسؾ  ق  افبى  ػ  ا

 اي ف   عىة  يا  شبـ ياؽ اةمؽ  افذ ر؟ افسذي  :

 ي مرر  مش بأةؾفخا تحاز ف لبؼ، اف ىة   ب ق  اػبا  يػاؽ راػي افابػر  مدئؾؿ اةمؽ:
عسؾمػػػػا   راػػػػي اةمػػػػؽااا راػػػػي اةمػػػػؽ ي حػػػػا ع علػػػػ  افسابػػػػر  افباتػػػػ ، 

ر ي عػػ ش  را  كغلػػ  ويغاػػي عشػػ  فحغػػ    ػػي فاػػي أ  نخػػارااا طػػؾؿ عسػػ
افسثقػػػ   ػػػي مرػػػر  را  راػػػي أمػػػؽ يذػػػب  يذػػػب مػػػؽ أزر  اا راػػػاؿ اةمػػػؽ 

 وياؾتخؼ مشتبػ بقا ي أ  أديي و يذاركؾا ف   بافجخب  اف رؽ  افبمؾعاا

 اي افجخب د  ملسؾس يا شبـ؟ افسذي  :

 مؽ اار ما حب يحس ةنشا يش سي  ي تس اا مدئؾؿ اةمؽ:

 [36-33]السدرحية ص        

ي ػػب  مػػؽ اػػذا افسذػػخب اف ػػبيص مػػبػ افتشػػاةض  افتزػػاد مػػؽ  ػػظؾة  أبػػر بػػافغاؽ إذ أف مدػػئؾؿ 
اةمػػؽ يقرػػب مػػؽ كىمػػ  أشػػ اء كثاػػرة مػػؽ  ػػىؿ إفقػػاء كلسػػات  اسػػي فخػػا أكثػػر مػػؽ دوفػػ ، فتتؾفػػب 



 

- 43 - 
  0264يشاير –(3مدمدل العدد ) –االولالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحؽث التربية الشؽعية

افساارةػػ ،  تتاجػػر افزػػحكات مػػؽ  ػػىؿ كلسػػات مدػػئؾؿ اةمػػؽ افسػػاكر افػػؾاعي  افػػذؼ ي ػػب  فلؾالػػ  
 ؿ حبيث  افغاار اذا كافحسي افؾديصا اة ف  مؽ  ى

 تتؾاف  افساارةات دا ي اػذا افػشص افسدػرحي افس شػي  ػي اة ػاس علػ  افساارةػات،  خػذا اػؾ 
افسحػػامي افػػذؼ اػػاء فلػػب اع عػػؽ  ػػ ب، اػػؾ محػػامي يكػػاد يكػػؾف أعسػػ  افغرػػر  افغرػػارة، فػػؾو أنػػ  

افسحػػامي افساػػر ض أنػػ  اػػاء  ي تسػػب علػػ  )يشػػ  أ تػػ (  ػػي كتابػػ  افتقػػارلر  افسرا  ػػات، فبراػػ  أف
 فلب اع عؽ   ب   بغات يراءت  و يتؾان  فحغ   ي افتزح   بد ب مؽ أاي اةمؽ افقؾميا

إنػػػي أعػػػؽ إف مػػػؾكلي يػػػرغ تسامػػػا     ػػػض افغػػػؽ إبػػػؼ ااا  ػػػإذا ب ػػػ   ظػػػر  علػػػ    افسحامي:
اةمػ   طلػػ  اودعػػاء فػػ  اف ػػراءة طل ػػ  فػػ  افدػػجؽ  فػػؾ نػػادػ اودعػػاء فػػ  بافس  ػػب 

   فسؾكلي بانعباـافشادي

 يا فب إي  افذخام  دّؼ ااي اؽ في محامي  شجرؼ ياغقذش عل  حدايي ااا   ب:

إني أرلب افحي حت  فؾ أدػ إف  إعباـ مؾكلي اا حت  فؾ علؼ مؾكلي اا  ل كؽ   افسحامي:
ةر انػػا  علػػ  مػػذاب  اف بافػػ  اا  لػػ كؽ شػػخابا  مػػؽ شػػخباء افحػػي  لاػػر  دمػػ  افظػػاار 

 ااترايشا افسجب ا

 [44]السدرحية ص

يتىعػػ  افس فػػ  باةفاػػاظ  ػػي شػػكي دائػػرؼ  ػػا ر اػػبا ،  افسحػػامي رمػػز افػػب اع  اةمػػي اة ؿ 
 اة اػػر فدػػ ب يشقلػػ  إفػػ  أك ػػر دفاػػي علػػ  إدانػػ   ػػ ب، ف كسػػي دائػػرة افساػػان ؼ افسغلؾطػػ   ػػي عػػي 

 افقخر  امتخاف كرام  اننداف تح  مدس  اف باف   افحااظ عل  اةمؽ افقؾميا

 الفيػ : سؽء

يسثػػي  ػػؾء افاخػػؼ أ   ػػؾء افتادػػار تقش ػػ  كؾمابيػػ  مخسػػ  اػػبا   ةبيسػػ  اػػبا ، إذ ا ػػتغلخا ةػػبيسا  
أرلدػػػتؾ ان س رائػػػب افبؾماػػػبيا افاؾنان ػػػ ،  أيػػػبع  اخػػػا )بى تػػػس  تاػػػرنس( كػػػأعغؼ كتػػػاب افبؾماػػػبيا 

اػذ  افتقش ػ  افر مان    افتي عر   بكؾمابيا اة ظاء ااا  ل ب  أف اسػاؿ ع بافسقرػؾد ةػب ا ػتغي 
افقبيس  افستجبدة بذكي  اض   سشذ افغادي  حا ؿ افباتػ  تقػبيؼ تػؾرة ةا ػ   فلخػؾؼ  افقخػر افػذؼ 
يدػ ظر علػػ  افشػػاس،   اتػ  افزػػ ااء مػػشخؼ مػػؽ  ػىؿ حػػؾار كػػى  مػؽ ) سػػ س  علػػي ودمحم(  ػػي 

أؼ يباي  افسدرح    بى  مشخؼ  تي فبراػ  مػؽ افخػؾؼ  افدػل    ا لتػ  يخذػ  مػؽ أف ي  ػر عػؽ 
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ضاي يذ ر ب ، فبرا  ةل  افحقائي عسى  بافسثي افرائب )اب ػب عػؽ افذػر  اشػي فػ (ا  خػؼ يخذػؾف 
مؽ أف يتؼ  خسخؼ  ظأ، أ  ر سا ي ترؼ حبيثخؼ  ؾء  خؼ   ؾء تقبيرث  مػؽ بػؼ يقػص كػى  مػشخؼ  ػي 

ر مثاؿ عل  افبائرة افسل ؾن ا  اؼ بدل اتخؼ تلػ ةب د لؾا اذ  افبائرة افسل ؾن ،  ف ي   ب يسثي  ا
ذفػػػ  خػػؾ يحلػػؼ بحلػػؼ كايؾ ػػي مػػؽ  اخػػ  نغػػر راػػاؿ اةمػػؽ افقػػؾمي،  افػػذيؽ يػػب راؼ يدػػائؾف  خػػؼ 
 تادػار افحلػػؼ مػؽ  ػػىؿ افػػر ط مػاياؽ )أكػػي افػؾزة(  افظسػػص  ػػي افدػلظ  أ  اف سػػي علػ  ةلػػ  نغػػاـ 

 افحكؼا

ب  لرػػي  ػػؾء افاخػػؼ  افتادػػار إفػػ  أب ػػب مػػبػ مػػؽ  ػػىؿ حػػؾار  ػػ ب مػػص مدػػئؾؿ اةمػػؽ،  دػػ 
ي ّي أف حلس  اذا يسثي  ظر دااؼ عل  افشغاـ،   ي ناس افؾة  رااؿ اةمؽ يقبمؾف اوتخامات 
بقػػػػبر افاخػػػػؼ أ  ر سػػػػا عػػػػبـ افاخػػػػؼ   ػػػػؾء افتادػػػػار، فاشذػػػػأ عػػػػؽ اػػػػذا افتادػػػػار اف بيػػػػب مػػػػؽ افسؾاةػػػػ  

 افسزحك ا

 أسمؽب قمب السؽاقف رأسًا عمى عقب:

ةلػ  افسؾاةػ  بحاػث تػش كس اةد ارا ي ب اذا اة لؾب مؽ أاؼ   ائي تاجار افزػحػ حاػث 
 اي اف باي  يقؾـ ب ض مؽ محتر ي كتاب  افتقارلر افدرل  فجخات اةمؽ افقؾمي بكتابػ  تقرلػر عػؽ 
 ػػ ب، تقرلػػر يقلػػ  كػػي شػػيء رأ ػػا  علػػ  عقػػ ا  دػػ ب افراػػي افسدػػافؼ افسدػػكاؽ افاقاػػر، يتحػػؾؿ  ػػي 

 افتقرلر إف  راي  ائؽ  ماكر  لخظط فقل  نغاـ افحكؼا

شقلشػػا افس فػػ  إفػػ  ب زػػا  مػػؽ افسذػػااب افتػػي تتجلػػ   اخػػا ت سػػ  ةلػػ  افسؾاةػػ   اتػػ   ػػي بػػؼ ي
مذخب اف رنامج افتل ازلؾني افذؼ يدتز ف افد  )أـ حدؽ( افغدػاف  فتػبفي بأةؾافخػا افخظاػرة اػبا ، 

 اي تلػ اةةؾاؿ افتي تؼ تلقاشخا فخا كي تذكراا كاف غغاء،  تردداا أبشاء اف رنامج  أبشاء افسحاكس ا 
أةؾاؿ ب ابة كي افغ ب عؽ افح       عؽ شخر   )أـ حدؽ( افغدػاف  افجاالػ  افتػي ارتػبت افجاشػز 
  ػػػبأت تتحػػػبث يلدػػػاف م ػػػؾج   لغػػػ  مغر ػػػ  عشخػػػا  عػػػؽ يائتخػػػا تسامػػػا  فبراػػػ  أف ةل ػػػ  )أـ حدػػػؽ( 

 اةحباث  ؾؽ رأس )  ب( افسدكاؽا

 إي  رأيػ  ي   ب؟  افسذيص:

 أـ حدؽ: إراايي

 )ي تدؼ  ي   ادة(  ضحي فلدادة افسذاابيؽ إراايي إزاؼااا  افسذيص:
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 ي خاؼ مؽ   اف    ترع  كب  ااا  أـ حدؽ:

 )اار   اب( ما كلسك ش عؽ تشغ ؼ؟  افسذيص:

 [43]السدرحية ص     أيؾ  كلسشي افببب  اغ  ااا  أـ حدؽ:

بدػػ ب إفػػ   اكػػذا ت ػػبأ )أـ حدػػؽ(  ػػي ةلػػ  افسؾاةػػ  بذػػكي  ػػا ر اػػبا ، يػػب ف أؼ ةرػػب تػػب ص 
 غ اا  افدجؽ،   ي ناس افؾة  تاؾح مؽ أفااعخا دووت يراءت   ي ذات افؾة ا

  ذكي كارلكاتؾرؼ تتحبث )أـ حدؽ( يلغ  و ت ر خػا،   كلسػات  مرػظلحات وت ػي فخػا أؼ 
مبفؾؿ،  تدتخبـ أفااظ تبذ  عؽ أنخا ما اي إو دفاي مزلف ندان    ب،  فبش  يتحؾؿ  ي  تػرة 

ف  دفاي ف ػراءة  ػ بث فبػؽ ب ػب أف يتحػؾؿ  ػ ب إفػ  حظػاـ آدمػي ويرػل  فذػيء  ػي مؽ افاترات إ
 اذ  افسلخاة افدؾداءا

 الكؽميديا الدؽداء :

إذا كان  افح اة، كسا يقاؿ، مأ اة فسؽ يذ ر،  ملخاة فسؽ يابر  خػي إذف مأ ػاة ملخؾلػ  أ  »
ترػػؾلر،  اتػػ   أف (،  فقػػب تػػؾت افسدػػرح   اػػذا افس ػػبأ  اػػر 6946مجمووي، « )ملخػػاة مأ ػػؾل 

افح اة ويؾاب يخا حب  اص ياؽ افسأ ػاة  افسلخػاةا  علػ  افػراؼ مػؽ كػؼ افبؾماػبيا افسؾاػؾدة دا ػي 
اػذا افػشص افسدػرحي إو أنخػا كؾماػبيا ةاتسػ  تدػ   فترػؾلر افح ػاة  ػي شػكي  ػا ر تخكسػي،  سػػا 

افا لػػ ، نبػػاد نزػػحػ علػػ   ػػ ب  ػػي اف بيػػب مػػؽ افسؾاةػػ  حتػػ  يرػػاب انندػػاف بافخجػػي مػػؽ اػػذ  
 بثارة اي تلػ افسذااب افتي نزحػ  اخا عل    ب  اؾ يغكػي،  ر سػا تػزرؼ افػبمؾع علػ  مذػخب 
ااي   ي افدخرل   افاباا ا   ات  مص كات  مدرحي مثي اساؿ ع بافسقرػؾد عشػبما يدػت رض 
اف بيب مؽ افستشاةزات اشغا  إف  اش ، بؼ يغخر )بظل (  ي مؾة  يثار انعجػاب،   ػي افلحغػ  

اف   ي ب  اذا افغظي  ي مؾة  آ ر يثار افدخرل ،  ى يكاد افستارج يغكػي حتػ  يزػحػ عل ػ ، افت
 أ  ر سا يذسئز مؽ  لؾك  أ   ل ات ا

ةػب ادػب  اخػا افس فػ  افتدلدػي  ػي أشػخاص  أحػباث، » لتجل  ذفػ  ي اف بيب مؽ افسذػااب 
اتا  ذفػ  ػي ةافػ   افحبث اشا يتراعب حؾؿ افسزسؾف، افخاص بافقخر  افذؼ تجدب  افذخر 

(  ػػي كثاػػر مػػؽ 7081 ػػت  ا، «)افبؾماػػبيا افدػػؾداء  افقػػبرة علػػ  انضػػحاؾ  أنػػ  تستلػػا بػػافسرارة
 افسذااب، يحا ؿ افغاحث أف يتخار ب زخا  لدلط علاخا ضؾء  افشقبؼا
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 اف باي   ي ت سب افتادار افخاطا فحلؼ   ب افسدكاؽ، اذا افتذكاي  ي ترؾلر )افؾزة( يرمػز 
ؽ افقؾمي  نغاـ افحكؼ، فتتؾاف  افلقظات افدؾداء  ي ح ػاة ) ػ ب( إذ يشدػح  كػي زمػىء ضب اةم

اف سػػي  لتخلػػ  افجس ػػص عػػؽ افؾةػػؾؼ بجانغػػ ، حتػػ   ظا تػػ  تركتػػ   رلدػػ  فلقخػػر، إو أف تحػػؾؿ )أـ 
حدػػؽ افغدػػاف ( إفػػ  شػػااب ضػػب  ػػ ب  ػػي ةزػػ   و أ راؽ فخػػا مدػػتخبم  كلسػػات وت ػػرؼ م شااػػا، 

خػػا أتػػي، اػػذا افتحػػؾؿ اػػؾ افس شػػر افخظاػػر فلسدػػتق ي افقػػاتؼ  ػػي عػػي مثػػي تلػػػ  دووت وت ػػي ف
اةاخزة او تخغارات   افتػي تستلػػ افقػبرة علػ  إدانػ  إؼ إندػاف يػرغ، حتػ  فػؾ أنػ  ب تػ  يػراءة اػذا 
افذخص  ي افشخاي ، ب ب  ؾات اة افا إذ أف   ب أتغ  حظاـ  ي تؾرة إندػاف، أ  بقايػا آدمػي 

اف ػػػراءة  اندانػػػ ، يػػػي ف ػػػي افشخايػػػ  افرائ ػػػ   افسؾ قػػػ  مػػػؽ افس فػػػ  اػػػي افذػػػيء  تدػػػا ت فبيػػػ  أحكػػػاـ
افؾحاػػبة افتػػي ت ػػب بسثابػػ  ضػػؾء أ زػػر،  اافػػ   ػػرح يت سػػ  دا ػػي مػػأتؼ انندػػاف  ػػي دائػػرة افقخػػر، 

   ات  عشبما يررخ   ب فلسرة اة ف   اة ارة ةائى  ااا

 [626]السدرحية ص         و   شي ارتاح مؽ  شؾشخؼ اف كرة اا    ب: 

 اػػؾ يػػذفػ يحػػا ؿ أف يشترػػر فحلسػػ  افغػػائس افغدػػ ط اػػبا ، افػػذؼ فػػؼ يت ػػبػ بزػػص دةػػائي  ػػي 
 افسشاـ د ص   ب بسشا   ادحا  فخا مؽ عسر   ادب   ك ان ا 

فاتز  أف افبؾمابيا افدؾداء وتبيؽ  وت رغ، إنخػا ت ػرض افسذػكل  يؾضػؾح،  تتػرؾ افسذػااب 
ما افس ف  ويخ رنا بأؼ شيء  خؾ علػ  علػؼ تػاـ بػأف افح  قػ  مت ػبدة حرا   ي تبؾلؽ  اخ  نغر  أ

افجؾانػػ ،  خػػذ  افسدػػرح   علػػ   ػػخرلتخا تت سػػب اوفتغػػاس  افغسػػؾض،  اػػي م ش ػػ  علػػ  انظغاعػػات 
مختلاػػ  ب زػػخا مأ ػػؾؼ    زػػخا ملخػػؾؼ،  اػػي محاػػرة بكػػي مػػا حػػؾت مػػؽ متشاةزػػات فبراػػ  أنخػػا 

 ر  ي أش اء كثارة  ي اذ  افسأ اة افسلخؾل  افسدساة بافح اةات ل ي افابر  تج ي افستارج ي اب افشغ

 ( فلبات  افسدرحي محسؾد كحال 0223كحيمو، مدرح   )  اب  ي زمؽ اف  اب( )

 قراءة معاصرة لبردية قديسة:

ةبيسا  ةافؾا ااا أف يشتقبؾ أحب،  منػ تستلػ مسازات ابيرة بافغحث  افتابار،  أوي شي يشقػبؾ 
 تستلػ أي  مسازات عل  انطىؽ اااأحب،  منػ و

ف ػػػي مدػػػرح افثقا ػػػ  افجسااارلػػػ  ةػػػب ت ػػػرض فل بيػػػب مػػػؽ اواتخػػػادات  اآلراء افشقبيػػػ  كسقػػػاوت 
افرح   آراء  ي ب ض افبت ، مشخا مؽ تحسس ااا  مشخا مؽ تحاع اا  مشخا مؽ اااؼ،  فبؽ 
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فسدػػرح افسغلػػـؾ  افسشدػػي تغقػػ  تلػػػ اآلراء  ػػي مجسلخػػا مجػػرد محا فػػ  اػػادة فلتغرػػار برػػؾرة اػػذا ا
د مػػػا ، علػػػ  افػػػراؼ مػػػؽ يػػػز غ نجػػػؼ أكثػػػر مػػػؽ كاتػػػ  مدػػػرحي  ػػػي يباياتػػػ  افسدػػػرح   مػػػؽ افثقا ػػػ  
افجسااارل  ااا عل    اي افسثاؿ و افحرػر )يدػرؼ افجشػبؼ، يخػ ج إ ػساعاي،  تحػي  زػي، دمحم 

 افااي، ن اي يبراف، أيؾ اف ى افدىمؾني، ااااا  ااراؼ(ا

  مدػػػرحي فػػػ   رؾتػػػ   متاػػػردة ااا  خػػػؾ مخػػػرج مدػػػرحي فػػػ    راتػػػ   افغاحػػػث يتخاػػػر كاتػػػ
 نجاحات  دا ي إةل ؼ افذػرت   افثقػا ي   اراػ  أيزػا ، اػؾ افباتػ  افسدػرحي )محسػؾد كحالػ (ا  ػي 
نر  افسدرحي )  اب  ي زمؽ اف  اب(  اؾ نص مدرحي  ائز بجائزة افذػارة  فهيػباع اف ر ػي  ػي 

 ةب حرب اف بيب مؽ افجؾائز اة رػ دا ي مرر   اراخاا (  اؾ أيزا  1990افب رة افداب   )

  فبؽ ن ؾد  رل ا  فلشص افسدرحي )  اب  ي زمؽ اف  اب( اااا

يذػػكي افتػػراث  ػػي مدػػتؾلات  افسختلاػػ  حرػػال  ضػػخس  تاػػرض نادػػخا علػػ  افسثقػػ  اف رػػرؼ، 
اػي كػاف افسثقػ  » اشذأ افؾعي فبي  يخذا افتراث،  مؽ بؼ يتحبد مؾةا  مش   تشذػأ إمكان ػ  افدػ اؿ 

يؾاا  افتراث افذؼ تراكؼ إف  عخب  يشاس افػؾعي؟   عغػارة أ ػرػ: اػي كػاف ذفػػ افتػراث يذػكي  ػي 
 (6942إسساعيل، «ا ) ع   ةز   افق ؾؿ  افر ض، أ  اوتراؿ أ  اوناراؿ؟

 مؽ   ط اذ  اة ئل ، يشظلي افغاحث بد اؿ يل    عل  افس ف   افستلقي م ا  ااا فساذا ة تػي 
ىح افار  ؟  اي حقا  مػات؟ إذ أف اػذ  افسلحسػ  افذػاعرل  افتػي تػااخا  محسػؾد كحالػ   عػؽ افا

افاىح افار  ، افذؼ يستلػ  راح  افلداف  اف قي م ػا ا مػااي إو محا فػ  نعػادة ةػراءة افتػارلخ، 
 تدػػجاي افتػػراث مػػؽ  اخػػ  نغػػر مغػػايرة،  قػػب تشا فػػ  اف بيػػب مػػؽ اةةػػىـ حكايػػ  افاػػىح افارعػػؾني 

 افار    ؾاء  ي افسدرح أ   ي اشغات افقرص افظؾلل   افقرارة عل  حب  ؾاءا

 مػػػؽ   ػػػط تلػػػػ افتجػػػارب يشظلػػػي افس فػػػ  مػػػؽ ع ػػػي افتػػػارلخ  ازافػػػ  افساضػػػي إفػػػ  افحاضػػػر 
افستخرغ فؾاةص ع ثي يزسر ف   مؾة  انندػاف تجػا  اةشػ اءا  اتػ   ػي م افجػ  اػذ  اة ػظؾرة 

 داف   اب افبات ا افتي يبأاا افبات  بد اؿ عل  ف

تػػرػ اػػي مػػا ن ر ػػ  اػػؾ افح  قػػ  حقػػا ؟ أـ أف  راء اةشػػ اء أشػػ اء   لػػ  اة ػػتار    اب افبات :
 أ رار؟

 [62]السدرحية ص
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اذا افتذك ػ افذؼ يرػر عل ػ  افباتػ  اػؾ  ػي ذات افؾةػ  يحسػي كػي اف قػاؽ،  كػي افح  قػ ا 
 ا ات  عشبما يقترف افس ف  بح  ق  اي اة رػ ت ب اةاؼ ةائى  

فقػػب ةػػرأت افدػػغص يرديػػات افخاتػػ  بحكايػػ  افاػػىح افارػػ    ؾاػػبت مػػبػ اواتسػػاـ بافجثػػث »
افخامػ ، د ف أدنػ  ااتسػػاـ بأ بػار اػذ  افجثػػثا أنػا أبحػث عػػؽ مان ػ  افزل ػف مشػػذ افقػبـ حتػػ  اآلف 

( يغحػػث  ػػ اب افباتػػ  عػػؽ 6942إسووساعيل، « ) خػػي فػػؼ تتغاػػر،   ف تغاػػرت اة ػػافا   اةشػػكاؿ
افزل ف،  سشذ اف باي   عىة  افحاكؼ بػافسحكـؾ تظػي يرأ ػخا مشا ئػ  فمحػباث،  كأنخػا حي فس زل  

 ي حاف  عشاد ضب افح  قػ ، إو أف اػذ  اف ىةػ  يرااػا افغاحػث دا ػي إطػار مػؽ افبؾماػبيا افدػؾداء 
 يسكؽ أف نظلي علاخاا

 مشاظرة بيؼ الحاكػ والسحكؽم :

ػػرؽ مافػػ   اػػذ  افسشػػاعرة ت ػػبأ مػػؽ   ػػي افقتػػي ذاتػػ ، مقتػػي افاػػىح افارػػ   ذفػػػ افاػػىح افػػذؼ   
  فػػػب ، أمػػػا افدػػػارؽ  خػػػؾ ايػػػؽ عػػػؼ افحػػػاكؼ،  تلػػػػ اػػػي افظامػػػ  افب ػػػرػ حاػػػث اوتػػػظباـ يراػػػافي 
افدلظ ، أ  ةػي أاػي افدػلظ ،  قػب تػؾاؼ اػذا افاػىح  ظػأ أنػ  يدػتظ ص أف يقاضػي ايػؽ عػؼ افحػاكؼ 

 افدارؽا

حزػار مػزلج مػؽ اةشػكاؿ  تر لجخػا م ػا   اشا ي ب  ت امي افس فػ  مػص افتػراث مػؽ  ػىؿ ا ت
بأ ػػلؾب  شػػي يتدػػؼ بافبةػػ    ػػافحس افبؾماػػبؼ، أمػػا تػػؾرة  رعؾن ػػ  ةبيسػػ  تذػػغ   بػػرة افػػؾحش افػػذؼ 
ةايي أ دي   اار مدار ح ات ، إذ يتحؾؿ اذا افؾحش إف   برة افرراع ضب افدلظ   أاي افدلظ  

 مؽ افراؾة  اة  ارا

أف يرظبـ يخذ  افراؾة  اتحؾؿ إف  إنداف يتحكؼ ف ػ   إذ أف افاىح افار   مؽ  ؾء طاف  
افقبر اوةترادؼ  افد ا ي  اواتساعي ف دقط ترل ا  ب ب أف  ةص  ي  ظأ  افترااابؼ )مجايخػ  
أاي افدلظ ( ف حبث افتظخار افترااابؼ )كابار  س(  اؾ أف حاع افتارلخ حكاي  افاػىح افارػ   

دػس  ،  ػي حػاؽ حػا ؿ )محسػؾد كحالػ ( أف يدػتسص فشػباء افذؼ ير   د مػا  بػافحي  فبػؽ و أحػب ي
اذا افاىح، ب بما  عي بافب ر افتارلخي  أيزا   اع ا  بكي أب اد افتراث، فاتحؾؿ افس ف  ناد  إف  

فػػ س »حلقػػ  ابيػػبة  ػػي  لدػػل  مستػػبة ضػػار    ػػي افتػػارلخ ة لػػ ، ترػػي ماة لخػػا بسػػا ب ػػبااا إو أنػػ  
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أشػػغ  بافسرػػااة تحجػػ  مػػا تحجػػ ،  تدػػس  بػػافسر ر فسػػا  مجػػرد ادػػر ي  ػػر  ؾةػػ  افتػػراث يػػي اػػؾ
 «اتدس  ب 

فذفػ ا تخبـ افس ف  اف بيب مؽ افتقش ات افبؾمابي  افسزسرة دا ي اذا افػشص افسدػرحي مثػي 
 ااا

 التؽرية المفعية:

افتؾرلػػ  افلاغ ػػ  اشػػا اػػي إحػػبػ دراػػات افتؾرلػػ  افبرام ػػ  افقائسػػ  علػػ  افتشػػاةض مػػاياؽ افغػػاار 
ياؽ افس لـؾ  افسجخؾؿ مؽ  ىؿ افتىع  بػافلاع كػي يتحػؾؿ إفػ    ػال    افػ  فخلػي  افغاطؽ، أ  

افسؾاة  افبؾمابي ، حاث افشظي بافبلس   ما تحسي مؽ م ش  ي تسب  افستحبث ف ري إف  افظرؼ 
 اآل ر حامى  م ش  مختل  تساما ا

  افؾزلر يتحبث إف  افحاكؼ ف خ ر  بحاؿ افغىد ةائى  ااا

 عي  ابؼ افحاكؼ تش ؼ باةماف  اف بؿ  افدكاش ا ي  افؾزلر:

 [66]السدرحية ص       

 اكػػذا مشػػذ اف بايػػ  يظاػػؾ افتزل ػػف  افبػػذب  افشاػػاؽ،  خػػذا افػػؾزلر افسخػػادع ي لػػؼ أف افحػػاؿ اػػي 
 اة ؾأث  فبش  يرر عل  أف افغىد تش ؼ  ي افر اءا

حاػػث يتقػػبـ  ػػ اب افباتػػ   لشتقػػي افس فػػ  إفػػ  مذػػخب آ ػػر ااا ت ػػرز ف ػػ  افتؾرلػػ  بذػػكي اػػبؼ 
  م   افاىح افار   فتقبيؼ شكؾػ فلحاكؼ ااا

نرلب افحاكؼ  ي أمر يخص تبيقي افاىح )اامدا( فقب اعتبػ عل   أحب اةع اف    اب:
  ااترغ  اا

 ااترغ ؟   افحار اف:

 [66، 63]السدرحية ص   قرباف ااا إنسا  لغ  ماف    فب او ف س ما ت    اب:

اةحػػباث يخػػػذا افحػػس افبؾماػػبؼ  ػػي ةلػػػ  افسؾاةػػ   افبلسػػات  ا ػػتغىؿ  ػػػؾء يختػػرؽ افباتػػ  
افاخػػؼ فتاجاػػر افزػػحكات،  لافخػػا مػػؽ ضػػحكات تػػئؽ بافػػبمؾع،  خػػي ضػػحكات علػػ  حػػاؿ افاػػىح 

 افار  ،  ما آؿ إف   مؽ  ؾء مشقل ا
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 أسمؽب قمب السؽاقف رأسًا عمى عقب:

 افسؾاة ، بحاث تش كس اةد ارا  مؽ   ائي تاجار افزحػ  ي افسدرح أيزا  ا تخباـ ةل 

 ةػػب ا ػػتخبـ افس فػػ  اػػذا اة ػػلؾب  ػػي افسحتػػؾػ اف ػػاـ فمحػػباث،  سػػؽ  ػػىؿ افػػؾزلر افجذػػص 
افساكر  افحكػ ؼ افػذكي افسخػادع،  افحػاكؼ افسدػت ب افسشدػاؽ  رائخػؼ تشقلػ  افحقػائيا فاتحػؾؿ افاػىح 

فخػػذا افحػػي اااع ػػر افارػػ   افسقتػػؾؿ مػػؽ مجشػػي عل ػػ  إفػػ  اػػاني مػػؽ تػػاح  حػػي إفػػ  مغترػػ  
افحالػػ  افجخشس ػػ  افتػػي ياشػػباا افحكػػ ؼ بسدػػاعبة افػػؾزلر   سغاركػػ  افحػػاكؼ،  تتسثػػي اػػذ  افحالػػ   ػػي 
 ضػػص حكايػػ  مسابلػػ  فحكايػػ  افاػػىح افارػػ   يػػي  مشاازػػ  فخػػاا ت سػػي علػػ  تأف ػػ  افحػػاكؼ  تقؾلػػ  

 د ر   ت زاب مؾة  ااا كسا يقؾؿ افحك ؼ ااا

افسػػرة مػػؽ افؾةػػائص  اةحػػباث مسػػا ي ػػرغ  ػػاح  مػػؾوؼ يػػي افسخػػؼ إف نزػػ خا اػػذ   افحك ؼ:
 ي كب عل  تبة   عبف  ااا

 لجػػػ  أف نبرراػػػا  ن اػػػب  اخػػػا  نزلػػػب حتػػػ  تحػػػي افحكايػػػ  افجبيػػػبة محػػػي افحكايػػػ   افؾزلر:
 افقبيس   ي أذااف اف ام  ااا

 [09]السدرحية ص       

افح  ق  افتي يحا ؿ حاش   افحػاكؼ )  شسؾاا ت ب  اةش اء(  كأف فداف حاؿ افس ف  يقر يخذ  
تأكاباا ع ر افزل ف افذؼ احتر ت  تلػ افحاش  ا  تدتسر افحقائي  ي  ض خا افسقلؾب حت  نخاي  

 افسدرح   كبوف  عل  بقاء افزل ف  انتذار  ااا

إذ  رج افحكؼ عل  فداف افقاضي بستاب    م ا ن  افؾزلر ااا ااي   ي افدخرل ،  قب ا تخبـ 
س ( اؾ فاػع و دوفػ  فػ   ػؾػ تزل ػف  تسا ػص افحقػائي،  ةلػ  افسؾاةػ  رأ ػا  علػ  عقػ  فاع )اسخ

  ي إطار مؽ افسأ اة افسلخؾل  افتي تز ر يخا افسدرح   كافتافي ااا

ااءنػػػا اػػػذا )اسخسػػػ ( ااا  مػػػؽ اػػػذا افغرلػػػ   و حػػػع اشػػػا  اػػػؾد افباتػػػ  ارلػػػ   افقاضي:
ي شػػيء  ةػػب ذا ػػ  م ػػا  إفػػ  افذػػكي  اةطػػؾار،  افػػذؼ تازػػي مذػػكؾرا  بسذػػاابة كػػ

)اسخس ( بؼ ا تبع  )اسخسػ (  تحرلػ   ؾاػبت )اسخسػ ( ااا  اػا أنػذا فػؼ أتخػذ 
 أؼ ةرار ة ي افراؾع إف ػ ف لػ )اسخس (ااا
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أرػ أف )اسخس ( ااا ةنشا فؾ حكسشا )اسخس (  دؾؼ ناػت  علاشػا أيؾابػا  و طائػي  افؾزلر:
 غط افشاس اااا   ااا )اسخس ( ااافشا يخا اااا أما افاىح )اسخس (  لاتحل  بز

اػػذا افػػرأؼ افدػػبيب يػػا زلر افحكػػؼ ااا   جلػػ  افتشس ػػ  ويجػػ  أف تتؾةػػ  ااا رأيشػػا  افقاضي:
نحػػؽ ةاضػػي افسغػػافؼ ااا أف اػػذا افاػػىح عػػافؼ ااا   كرامػػا  فرػػاحغ   قػػط ااا فػػؽ 

 ن اتغ  عل  مايبر مؽ اانغ   ي حي اذا افداب ا

 ا فؼ أشكؾ اذا افغلؼاااافاىح: فسؽ أشكؾ يا إفخي ااا

  افػػؾزلر: عجغػػا  فػػػ أيخػػا افاػػىح ااا تجػػادؿ  ةػػب أفغػػ  افقاضػػي عقابػػػ  تخػػا ف  ػػي حدػػابػا
 [46، 42]السدرحية ص 

فقب دمج افس ف  افتىع  باةفااظ مص ةل  افسؾاة  مؽ أاي تزل ف افحقائي، مؽ أاي عاؾف 
 افحاش   افغافس ا

)افخسخسػػػػ ( حتػػػػ  فػػػػؾ ضػػػػحاشا يػػػػػ )اسخسػػػػ ( مػػػػؽ أاػػػػي  سػػػػص )اسخسػػػػ ( و )اسخسػػػػ (  تبػػػػرلؼ 
 )اسخس (ا

 بافظغص يذكرنا اذا بافقؾؿ ااا

 )افغعغ  لي يتحذرج  ي عقاف  افسزس للي(

حاػػث افلاػػع اة ؿ ياخػػؼ  ػػي  ػػ اؽ افس شػػ   مػػاتى  يؾضػػ  افبػػىـ افدػػايي  مػػؽ اة ؿ فلثػػاني 
بدػػ   نػػب ي اةفف ػػ  افثافثػػ  وتحػػزف يػػاةل ي  سػػؽ اسخسػػ  افارعػػؾف افارػػ   إفػػ  اسخسػػ  افسػػؾاطؽ اف

 ب قي أي ض ناتص اف  اض يكاد يد  ا

 أسمؽب التدسية :

أؼ ا تخباـ أ ػساء فخػا دووت   اف ػ ، حاػث إعظػاء افذخرػ ات أ ػساء  أفقػاب تتشػاةض مػص 
 د ا لخؼ أ  و تتشا   مص شخر اتخؼ ااا

افدػػ ادة، يػػي مػػؽ اف شػػؾاف يظاف شػػا )محسػػؾد كحالػػ ( بذخرػػ     اف ػػ  اػػؾ أب ػػب مػػا يكػػؾف عػػؽ 
 ي اني نؾعا  مؽ افقخر  ات  أن    اب  ي زمؽ اف  ابا
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أما افحكػ ؼ اػؾ بافا ػي يدػتحي اػذا افلقػ   خػؾ محتػرؼ ةلػ  افسؾاةػ  ع ػر ا ػتخبام  فلحكسػ  
افساكرة،  خي حكسػ  افلرػؾص، أ  ةػي ذكػاء افلرػؾصا فغحكستػ  تحػاؾ افسكائػب  لػتؼ تػبيار شػت  

 تشؾؼ افسرائ ا

   ن ؾد إف  افد اؿ ااا
 

 ىل وعّي السؤلف بالتراث بشفس درجة وعيو بالدور التاريخي؟

 ت ب  انااب  عؽ اذا افد اؿ  ي كىـ افس ف   ي نخاي  افسدرح   ةائى ااا

إف كػػػي افدػػػار مغاحػػػ  إو  ػػػارت   كػػػي اةعػػػراض مغاحػػػ  إو عرضػػػ    ػػػارت  ااا    اب:
 ػػػ ي  أف  اكػػذا يػػا تػػػاح ي إف إتخلاػػ  عشػػػ،  عػػػؽ  اا ػػي  فبػػؽ عزائػػػي إنػػػ 

                 ل  أن  تغى  حاؽ م   تخلا   ما أاسلشا  علاشا افدىـا
 [43، 40]السدرحية ص 

 ف ي اذ  انااب  افررلح   افغامز   ي ذات افؾة  تادر   اؿ افغاحث مشذ اف باي ا

فسػػاذا ة تػػػي افاػػىح افارػػػ  اااا؟  اػػػي حقػػا  مػػػات؟  قػػب أاػػػاب افس فػػػ   ػػي أ ػػػر كلسػػ  فػػػ  )مػػػا 
شػػػا  علاشػػػا افدػػػىـ(،  كأنػػػ  يتحدػػػر بحدػػػ  افبؾماػػػبؼ افدػػػا ر علػػػ  افحػػػاؿ افػػػذؼ  تػػػي إف ػػػ  أاسل

افسػػؾاطؽ  ػػي يلػػب تباػػي فػػ  حرلػػ  كػػي شػػيء ااا  لػػ  افحػػي  ػػي د ػػؾؿ  طػػرؽ كػػي اةيػػؾاب إو بػػاب 
  احب كلشا ي لس   كلشا يجخل  أيزا ااا

 مدرح الكاريكاتير:

ي ةبرة افاشاف عل  رؤلػ  افشزعػ  افبامشػ  اؾار افبارلكاتار، يكسؽ  » ي كب يرادؾف عل  أف 
 ي افشاس،    رااخا إف  افدظ ،  خؾ ويتؾ ي بافسغافغ  فسجرد افسغافغ   ي إحبػ ةدسات افؾاػ  

 «اأ  افجدؼ مثى ،  فبش  يبرؾ م ش  إحبػ افقدسات ف خرا  إف  افدظ ، عؽ طرلي افتب ار

مػػػ   افتػػػي تجلػػػ  افدػػػخرل   باػػػر ي ػػػب افبارلكػػػاتار مػػػؽ افؾ ػػػائي افسػػػ برة  ػػػي عػػػرض ةزػػػايا اا
افزػػػػػحػ ااا  كسػػػػػا أنػػػػػا فلبؾماػػػػػبيا أنػػػػػؾاع،  بؾماػػػػػبيا افبارلكػػػػػاتار أنػػػػػؾاع أيزػػػػػا ،  اػػػػػي كارلكػػػػػاتار 
افذخر  ،  كارلكاتار افسؾةػ ،  كارلكػاتار افابػرة،  ةػب ت ػرض افغاحػث بافتارػاي فمنػؾاع افثىبػ  

 مؽ ة يا
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 اضػ   اػؾ يترػي أيزػا  بكارلكػاتار   ةب يػزغ كارلكػاتار افابػرة اشػا  ػي اػذ  افسدػرح   بذػكي
افذخر   اتراو   ب قػا ، إذ أف كارلكػاتار افابػرة ةػائؼ اشػا علػ  افسغافغػ   ػي ترػغار أ بػار بجػؾار 
أ بػػار أ ػػرػ نيػػراز افتشػػاةض افذػػبيب ياشخسػػا ااا ف قتػػرب مػػؽ تػػؾرة افاانتازلػػا، أؼ تػػؾرة افسؾةػػ  

 افسثافي افذؼ يتظؾر   قا  فلسشظي افسق ؾؿ فمش اءا

 افس ف  يتخذ مؽ حكاي  افاىح افار   افسذخؾرة ذرل   تدانب  عل   لي عىة  يػاؽ افرمػز 
 افسرمؾزث  مؽ بؼ تاب ػ كا   اةب اد افرمزل ، ت رز افغظي افقشاع  ي شكل  افبارلكاتؾرؼ   اتػ  
عشػبما يسػػارس افقخػػر  طسػس افب ػػاف افاػػردؼ فخػذا افسػػؾاطؽا فػػذا ا ػتخبـ )محسػػؾد كحالػػ ( مايدػػس  
)بافبتابػ  افزػب(  خػؾ دا ػػي   ػارج افاػؽ، اػػي كتابػ  تػ مؽ بافسدػرح كغػػاارة شػ       يػباع  بػػرؼ، 
فبشخا كتاب  تبار بكي افقؾاعب افغاف   فاؽ افسدرحا ت رز افابرة افبارلكاتؾرلػ  مػؽ  ػىؿ ةتػي افاػىح 

ي تحقاػػي افارػ    ػي اف بايػ ، فبػؽ بقػػي مشػ   رػاحت  تخػااؼ بػى اػػؾادة،  تػر ض افسخادنػ  أمػى   ػ
 اف بؿا 

فذفػ ا تخبـ افس فػ  افتػبا ي مػاياؽ افساضػي  افحاضػر،  اونتقػاوت افسرنػ  ياشخسػا، ف حػبث 
تػػؾازؼ مػػاياؽ افساضػػي  افحاضػػر،  كػػأف افس فػػ  يػػب ص افقػػارغ إفػػ  افتاباػػر افػػؾاعي افشاةػػب،  مػػؽ بػػؼ 

 يحبث افتغاار افذؼ نادػ ب  يرلخ  كثارا  كخبؼ رئ دي  ي مدرح  افسلحسيا

را  مػا يزػص افباتػ  يػب  علػ  عاػ  افذخرػ    افتػي ت ػب  مػؽ  ػىؿ افابػرة افبارلكاتؾرلػ   بثا
ب ػػػػب تزػػػػخ سخا   ضػػػػ خا أمػػػػاـ افستاػػػػرج فبراػػػػ  أنخػػػػا تخػػػػز   تدػػػػتاز ،  مػػػػؽ بػػػػؼ يابػػػػر بسغػػػػزػ اػػػػذ  

 افذخر   رابظا  ماياؽ إبارة افتابار  افتأميا

 الكؽميديا الدؽداء:

ار افخارا ػ  فلح ػاة اواتساع ػ   قػط د ف أف ترػي فؼ ت ب افبؾمابيا  قػط مقرػؾرة علػ  افغػا
إف  يؾاطؽ اةمؾرا  افبؾمابيا  ي اجؾمخا عل  افغاار إنسا ت رؼ افغاطؽ  تبذ  مػايكسؽ  لاػ  
فػػذفػ  لػػي )محسػػؾد كحالػػ ( عافسػػ  افاشػػي مػػؽ نػػؾاةض افذخرػػ ات  دمجخػػا مػػص  ػػل  ات افسجتسػػص 

حسػي افسػرارة  ػي افرؤلػ   افظػرح فبثاػر مػؽ افغاارة، حاث تحؾف  افسدرح   إف  )ملخػاة مأ ػؾل ( ت
افقزػػايا افتػػي تذػػغي بػػاؿ افسػػؾاطؽ اف ػػادؼ، إذ أف افباتػػ  د مػػا  يتؾاتػػي مػػص مػػا يحػػبث  ػػي اػػذا 
افؾطؽ اةك ر مؽ أحباث  أ  ػاؿ، محػا و   لخلػ  افثغػات  افجسػؾد  او ػتقرار افػؾاسي افػذؼ ي ذػق  
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تشا ػػ ا  أف انندػػاف يحا ػػ  بحاضػػر  و افسػػؾاطؽ اف ر ػػي افػػذؼ مػػازاؿ يح ػػا  ػػي أمجػػاد افساضػػي م
 بساض  ،  اي ح  ق  يكذ  فشا افغرب عشخا د ما   نحؽ  ي افذرؽ نغسض اف اؽ عشخاا

فذفػ ا تخبـ افس ف  أ لؾب افدخرل   افتشاةض  ي كذ   ل  ات افسجتسص  مػص اػذ  افسػرارة 
 ز افبؾمابيا افدؾداءا ي طرح افقز   ياجر )محسؾد كحال ( ةبرا  اائى  مؽ افزحكات  افتي تسا

 افسدػػػػػرح   ت ػػػػػافج افخى ػػػػػات  افتشاةزػػػػػات افبا ل ػػػػػ   افخارا ػػػػػ  افتػػػػػي تختاػػػػػي تحػػػػػ   ػػػػػتار 
افبيسقراط ػػ  افؾان ػػ ،  افتػػي تاذػػي  ػػي إنقػػاذ افسػػؾاطؽ مػػؽ افدػػل  ات  تبذػػ  عػػؽ انغسػػاس افسػػؾاطؽ 

سػػاح اف ر ػػي  ػػي عىةػػات ااػػر شػػرع   مػػص افغػػرب ا لػػ  افحػػاكؼ يدػػتؾرد أحقػػر اة ػػافا  فبػػغ  ا
 افسؾاطؽ افسدكاؽا

 كان  عغ س   برتبؼ  ي إطىؽ  راح افسجرماؽ  افلرؾص فتأدي    افسشب ب:
 افبتاب  افسابرلؽ افست ر اؽا 

 كان  مؽ ر ائص أ بار افحك ؼ ااا  افتي مكشتشا أكثر مؽ افد ظرةااا افحاكؼ:

 نحؽ ا تخبمشااا عل  نظاؽ أ  ص  ي ةسص  اتظ اد بىد كسا ت لؼا   افسشب ب:

 [00]السدرحية ص 

فقػػب  ػػقط افجس ػػص  ػػي افذػػرؾ افػػذؼ أ ػػخسؾا ف ػػ  يتقاعدػػخؼ   ى ػػاتخؼ  عجػػزاؼ  ا ػػتخبامخؼ »
« افشغرلػػػات افجؾ ػػػاء افتػػػي تحتؾلخػػػا كتػػػ  تػػػبرت فخػػػباع افجسػػػااار تتحػػػبث عػػػؽ افؾحػػػبة اف ر  ػػػ 

 (ا6996رمزان، )

ػ افظرلق   بع  افجسااار اف رلز   ت ػبف  افحقػائي  حػبث تزل ػف فخػا، مػؽ شػأن  يشاس تل
 ةل  افحي باطى  ف ز ص دـ افاىح افار   نغاءا

 اي اذ  افبؾمابيا افدؾداء يشادؼ افس ف  ب ب  غ   آوؼ عاـ أو يزػ ص دـ افاػىح افارػ   
بػ  ي إطار ي ت ب عؽ افخظاب   افت ل ؼ،  لقترب مػؽ فػ  افقزػ    اةاػؼ  اػي إفػ  متػ   ػ  غص   

 افسؾاطؽ  ي اذا افزل ف؟
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EMPLOYMENT COMEDY THEME FOR THE TRIAL IN THE 

EGYPTIAN THEATER (STUDY IN MY PLAY) 

(Said In The Slave Time ... Writer Mahmoud Kehalla 

(The Man Who Ate Almonds ... Writer Gamal Abdel-Maksoud) 

 

Abstract: 

We can not establish the boundary between tragedy and comedy 

because art is inherently creative living renewable Aardkh any rationing 

or classification or determine who would restrict Antlaqath and 

aspirations that keep pace with human civilization over the eons of 

history. It is the right of the artist to enter into his work all the elements 

that are considered to serve and fuse with tissue. Especially since there 

are several styles of comedy, such as spelling or satirical drama Satire, 

which attacked the customs and ethics, ideas and social institutions are 

characterized by lightly blood (the envelope) and irony or sarcasm 

Sarcasm. There is also humor Farce which pranks are the Paljad through 

the invention of absurd situations and characters are exaggerated. Where 

inspired playwright material plays of his own experiences or general and 

conditions and patterns of society in which they live inside it, is also 

affected by the conditions of this society and its particular situation the 

historical course of his process of artistic creation as the writer a 

conscience conscious society must crystallizes his conscience and put his 

hand on the strengths and weaknesses and see money he sees the average 

person. Hence the importance of general and theater art especially for 

contemporary society. it is the focus where concentrated life experiences 

experienced by this community and gather where all the characteristics 

and features and shifts and trends that create it a society crystalline solid 

and has all the necessary and essential for a healthy life sound elements. 

That shows how the comedy is able to portray a world already capsized 

upside down when power shifted patterns differed from what it is in the 

world in which we live is subject enters the older schools and punishes 

the innocent. Hence the critical writings have met on the comedy resort to 

the use of deception and denial and confusion in matters methods, 

depending on the reader insight and ability to interpret things and 

translate them to build what is actually happening in our daily lives. 

Especially when human life is trivial and meaningless life. The main 
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problem here show any Comics taken seriously and taken socket you 

laugh? That is the main determinant of the search as will be seen in the 

practical side, where the idea of relying on trial. In the theatrical text with 

all the beauty of Abdel-Maksoud in the play (The man who ate almonds) 

and writer Mahmoud ploy in play (Saeid at the time of the slaves). 

 


