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الشخصيات يف مسرحيات حممذ مبارك

ضحى منري طه

المقدمة

أ.د غنام حممذ خضر

تعد الشخصية عنص اًر ميماً جداً من عناصر الدراما ،وليس من الممكن أن تتألف من دونيا فأن

عرفيا الجمبي بأنيا
الشخصية ىي التي تخمق الحدث وتنطق الحوار وقد ّ
في المسرحية المكتوبة أو عمى خشبة المسرح ))(ٔ) .

((

تؤدي األحداث الدرامية

وأن الشخصية تطمق عمى الوجود المادي لإلنسان وسواه  ،فيو القناع الذي يضعو الممثل عمى

وجيو لألداء المسرحي  ،ويحمل ىذا القناع المالمح المميزة لمشخصية في األخالق والعادات والتقاليد

والتراث الحضاري القديم  ،والمأثورات الشعبية  ،وليست عالمات مقصورة عمى المظير الخارجي مثل

القامة أو لون العينين أو حتى المغة لعمة ذلك يتعرض لمتغير واإلختالط والتبديل
فإن الشخصية

((

(ٕ)

.

ىي المادة األساسية التي ال مفر لنا من العمل معيا فأن من واجبنا معرفة

ىذه الشخصية معرفة شاممة بقدر ما تستطيع

))(ٖ)

وقد عرف ابراىيم حمادة الشخصية بأنيا

((

.

ىي واحدة من الناس الذين يؤدون األحداث الدرامية

في المسرحية المكتوبة أو عمى خشبة المسرح في صورة ممثمين  ،كما قد يكون ىناك شخصية معنوية

تتحرك مع األحداث وال تظير فوق خشبة المسرح ،فقد يكون ىناك رمز مجسد يؤدي دو اًر في

المسرحية

))(ٗ)

.

ولم يكن ىناك لعنصر الشخصيات في المسرحية اليونانية القديمة اىمية واضحة  ،ألن

شخصيات تمك المسرحيات لم تكن محددة األبعاد  ،وكان دورىا يقتصر فقط عمى تجسد أنواع السموك
 ،لذلك لم يتكمم عنيا وعن ابعادىا ارسطو  ،لذلك أكتفى أرسطو أن يتحدث عما سماهُ (( األخالق ))
ومن حديثو نحس أنو يقصد الشخصيات بإعتبار أن كل شخصية يكون ليا نوع من السموك
والتصرفات  ،لذلك لم ِ
يعط أرسطو ىذا العنصر األىمية األولى في المسرحية ،بل أعطى األىمية
الكبرى لمقصة أو الموضوع ،اما البوس أجرى في كتابو (( فن كتابة المسرحية )) فقد أعطى

لمشخصية األىمية الكبرى بالنسبة لمقصة  ..ويدعو المؤلف المسرحي عندما يريد أن يؤلف نص
مسرحي يجب أن ييتم بالشخصيات ويحدد أبعادىا الثالثة الجسمية والنفسية واألجتماعية تحديدًا

دقيقاً

(٘)

.

والشخصية الدرامية ((شخصية بارزة أو شخصية مسرحية أو روائية أو تاريخية أو شخص أو

الخصيصة أو الخمق أو
فرد  ...وقد يشار الى الشخصية بمعنى الصفة او المميزة أو الطبع أو
ّ
الشخصية غريبة األطوار أو الشخصية المسرحية او الدور في المسرحية ))( ، )ٙفإنيا عبارة عن
مجموعة من الصفات والميول والرغبات التي يحاول الكاتب الدرامي أن يجسدىا في حياة شخصية ليا

البد من التمييز بين الشخصية االنسانية
رغباتيا وأىدافيا المتضادة مع رغبات الشخصيات األخرى  ،و ّ

ٕٔٔ
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ممثمة فنياً  ،إذ أن الشخصية اإلنسانية تكون أكثر تعقيداً
كما في الواقع  ،وبين الشخصية الدرامية ال ُ
أو غموض ًا من الشخصية الدرامية  ،وأن الشخصية الدرامية تكون واضحة المعالم ليا خطوط تسير
صنع الشخصية الدرامية ليست ابتكا اًر فحسب الن ىذا
عمييا وتكون في قمب الحدث الدرامي ،وان ُ
االبتكار يؤدي الى خمق شخصيات واقعية ،والطريقة الفضمى لصنع الشخصية ىي االقتراب من

النماذج الحية (.)ٚ

وأن الشخصية المسرحية تختمف عن الشخصية الروائية  ،فأن الشخصية المسرحية تتميز

بخصوصية تمنحيا طبيعة المسرح ليا  ،فأنيا تنتقل من النص المكتوب الى المسرح من خالل
التمثيل التي تقوم بيا الشخصيات  ،أما الشخصية الروائية فإنيا تبقى في النص ولم تتجاوز الى
العرض  ،وكذلك تختمف الشخصية المسرحية عن الشخصية الروائية فان بعض الروايات يبقى الكاتب

خمف الشخصيات أما في المسرحية فيتوارى الكاتب وتكون لمشخصية الحرية المطمقة فيي المسؤولة
عن أقواليا وأفعاليا  ،وال تظير شخصية الكاتب إال في إرشادات المسرحية فيناك فرق جوىري بينيما

 ،إن في الرواية يجد المؤلف مجاالً واسعاً من الزمان والمكان لكي يرسم الشخصيات رسماً دقيقاً ،
والرجوع الى ماضييا ويحمل مشاعرىا  ،وانو يتمتع بالحرية المطمقة  ،أما الكاتب المسرحي يكون مقيدًا

بالزمان والمكان وىو زمان العرض المسرحي ومكانو بيذا نرى يركز عمى الجوانب التي تؤثر في

الحدث فقط

()ٛ

.

لكل مسرحية شخصيات تقوم باألفعال التي تجري فييا ،فبعضيا شخصيات رئيسية ،وتقوم

بدور ميم فييا  ،وبعضيا ثانوية ال تقوم إال بدور ىامشي (.)ٜ

فتقسم الشخصيات الى قسمين حسب الدور او الوظيفة التي تؤدييا الشخصية في المسرحية:

الشخصيات الرئيسية .

ٔ -الشخصيات الثانوية .
وبناء عميو  ،قسمنا ىذا البحث عمى ىذين المحورين حتى نبين طبيعة الشخصيات الرئيسة
ً
والثانوية في مسرحيات دمحم مبارك .

ٕٕٔ
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المحور األول:الشخصيات الرئيسية
الشخصيات الرئيسية

إن الشخصية الرئيسة تمتمك الصفات والسمات الالزمة لمبطولة  ،وليا موقف يتميز بالغرض السامي
ّ
والمقصد الرفيع .
ويقول إبراىيم حمادة في الشخصية الرئيسية بأنيا(( وىو الممثل الذي يمعب الدور األساسي في الدراما ،

ثم يمعب ادوا اًر أخرى في نفس المسرحية ،أما اآلن فأن الشخصية التي تمعب الدور األساسي في

المسرحية كنص مكتوب  ،ويسمى البطل المسرحي

))(ٓٔ)

.

والبطل المسرحي ىو (( الشخصية التي تدور حوليا معظم األحداث وتأثر ىي في األحداث أو تتأثر بيا
أكثر من غيرىا من شخصيات المسرحية ،وتستمد معظم الشخصيات وجودىا من مقدار صمتيا بيا ومن

طبيعة تمك الصمة  ،فالبطل ىو المحرك األول ألحداث المسرحية وىو الذي يبقى -في أغمب األحوال
أطول مدة عمى خشبة المسرح،ويتمثل في سموكو ومصيره،موضوع المسرحية الرئيسي

))(ٔٔ)

.

فإن شخصية البطل ىي التي تقود الفعل وتقدمو لألمام في المسرحية أو في أي عمل من األعمال

األدبية األخرى ،وتعني ىذه الكممة في األصل اليوناني المقاتل األول ،وتكون ىي الشخصية المحورية ،
وقد يكونا ىناك خصم او منافس ليذه الشخصية

(ٕٔ)

.

أن شخصية البطل ىي الشخصية المحورية التي تخمق وتدفع المسرحية الى األمام  ،وىذه الشخصية البد
أن تتمتع بقوة الشخصية وقوة اإلرادة  ،ألنيا المحرك األساسي لألحداث في المسرحية  ،والمؤثرة في كل

ما حوليا من الشخصيات

(ٖٔ)

.

وقد عرف إبراىيم حمادة لشخصية البطل

((

االرتكازية في القطعة المسرحية وألىميتيا في بناء األحداث

فيي دائماً محط إىتمام المتفرج ومثار عواطفو

))(ٗٔ)

.

فإن المسرحيات تعتمد عمى شخصية البطل  .اذ تقوم ىذه الشخصية بتنمية الحدث  ،وتقدم المسرحية الى

يده الكاتب  ،وذلك عن طريق فكرة تجول في خاطره  ،أو ّتبنى قضية ما .
االمام باإلتجاه الذي ير ُ
(٘ٔ)
كالدفاع عن الفقراء  ،أو الدفاع عن الحرية . ...
وىناك خصيصة أشترط النقاد وجودىا في الشخصية الرئيسية في المسرحية وىي اإلختالف والتباين في

المشارب والنزاعات حتى الشخصيات تتصادم فيما بينيا وتشتبك في صراع قوي يحرك أحداث
المسرحية

()ٔٙ

.

فإن شخصية البطل ىو ذلك الممثل الذي يقوم بالدور الرئيسي في المسرحية وىي الشخصية التي تقوم

بمعظم األحداث ويؤثر في األحداث اكثر من الشخصيات األخرى في المسرحية ،والبطل ىو األكثر
ظيو اًر عمى خشبة المسرح وىو المحرك االساسي لممسرحية(.)ٔٚ

وان الشخصية الرئيسية أرىف ركن من اركان النص المسرحي ألن المسرحية حكاية يقوم بيا أفراد من

الناس  ،فيم عمادىا  ،وجميع عناصر التأليف المسرحية األخرى تدور حول الشخصية الرئيسية ألظيار

ٖٕٔ
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القدرة الكاممة لمقيام باألفعال واألقوال التي تبني الحبكة وتخمق الصراع فرعياً ىو (( حد السيف )) فأي
))()ٔٛ
خمل يصيب شخصية البطل يؤدي الى خمل في بقية األركان األخرى ميما اجاد الكاتب في بنائيا
فقد عرف البطل(( االداة التي يعبر بيا الكاتب المسرحي عن كل ىدف وروحيا

))()ٜٔ

.

وىناك شخصية معارضة لمبطل وىي التي تقف في وجو البطل ويتحداه كأن يكون مجموعة أو مجتمعاً
أو ضمير البطل أو القدر وتسمى ىذه الشخصية بالشخصية الضدية أو ما تسمى بالخصم ،إذ أن

الخصم ىو ذلك الشخص الذي يكبح جماح البطل المياجم

))(ٕٓ)

((

.

وال يمكن ألي شخصية أن تكون محورية  ،فالشخصية المحورية يجب ان تحرك شيئ ًا جدي وحيوي

معرض لمخطر  ،وال تعرف الحمول أو المساومة  ،بل ىي شخصية ال تعرف الرحمة أو الحنان ،

والن الشخصية المحورية ىي المحرك االساسي لألحداث يجب ان يكون تحريكيا لألحداث ليس نابعاً
من كون صاحبيا يريد ذلك لكن الحاجو والضرورة أجبرتيا الى ذلك(ٕٔ) .

أما البطل فمقد تغير مفيومو بين العصر القديم والعصر الحديث فكانت شخصية البطل في المسرح

األغريقي القديم ت قتصر عمى شخصيات من الطبقة العميا مثل المموك واألمراء  ،إذ أن ىؤالء كانوا
مسيطرين عمى شؤون البالد  ،أما في العصر الحديث فقد تغيرت طبيعة البطل المسرحي بظيور
طبقات جديدة ذات شأن في المجتمع كالمثقفين والفالحين والعمال وغيرىم  ..من أبناء المجتمع فأصبح
تو عمى التأثير في المجتمع ،كما أصبح لكل شخص مشكالتو التي
لكل إنسان شخصيتو المستقمة وقدر ُ
يعاني منيا ،كالمشكالت النفسية والمشكالت العاطفية واإلجتماعية واإلقتصادية ،والتي كانت محور

الصراع في المسرحية

(ٕٕ)

.

ومن الشخصيات الرئيسية في مسرحيات دمحم مبارك ما وجدناه في مسرحية ( عروة بن الورد الشاعر

الصعموك ) في شخصية عروة  .وفي عرض الصحراء  ..عروه بن الورد وأبو خراش ونفر من الصعاليك
مستقرين عند سفح الجبل  ...تقبل قافمة من بعيد ..

(( ابو خراش ابا حسان  ..أرى قافم ًة مقبم ًة ( يشير بأتجاىيا ) .
عروة ( ينظر تجاه القافمة ) ..إي والالت إنيا قافم ُة  (..لمن معو من رجال) ..

ال ( ..ال حدىم )  ..وأنت يا عمرو خذ مكانك وراء تمك الصخرة
ّ
تأىبوا يا رج ُ
( يشير وسط الجبل ) إنضح عنيا بسيامك عند الحاجة وكن يقضاً  (..ألبي خراش ) ّ ..ىيا بنا ( ..
ينطمقان حتى يقفا في مواجية الركب الذي يبدو)) عميو التعب واالنياك )  ..أييا الركب ُ ..متاعكم أو

أنفسكم))..

(ٖٕ)

.

ومن خالل ىذا الحوار الذي دار بين أبو خراش وعروة نجد أن الشخصية الرئيسية ىو عروة القائد الذي
قام بتوزيع الميام الى أصحابو في مواجية ىذا الركب  ،ووجو كل شخص بميمتو التي يتمكن منيا ،

ولقد أوقف الركب وقام بتيديدىم  (.يالحظ ما ىم فيو من أجياد فيقول جممتو األخيرة بتردد  ،دونكم
أحدىما ) .

ٕٗٔ
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أن ..
((رجل
(بادي عميو التعب والعطش والجوع ما يكاد ينطق) يا أخ  ..العرب  ..ه  ..ل ُ
لكم ْ
تعترضوا  ..سبيل من أستنز  ..فو المسير وأستنفذه الجوع  ..والعطش .

خطبكم ( بتودد)  ..ما الذي تحتاجونو ..
عروة ( يتراجع )  ..ىا  ..كيف ما ُ
الرجل (وىو ينطق كمماتو بالكاد)  .. ،لقد ضممنا الطريق لعشر  ..نفذ كل مالدينا من طعام وشراب
في اليوم السابع فمم يبق لنا شيء نتزود منو ونستعين عمى المسير ثم رأينا) أثاركم  ..فاستبشرنا خير

ورحنا  ..نحمل أنفسنا حمالً ميالً  ..أسعفتم وأعنتم ؟
ُ
عمرو ويأتينا بما معو من زادٍ
عروة لكم ما أردتم( ..ألبي خراش) ِ ..
ناد عمى ِ

وماء ))..

(ٕٗ)

من خالل ىذا الحوار الذي جرى بين عروه والرجل يبدوا أن الرجل ومن معو مالمح التعب والجوع
واالرىاق وأستنفذوا كل مالدييم من القوت  ،فاستنجدوا بعروة وقد لبى أستغاثتيم وأمر ابو خراش ومن معو

عمرو بان يحضروا ليم الزاد والماء الى القافمة  ،ثم أمر عمرو بأن يبدأ بالشيوخ واألطفال  ،أما عمرو

فمم يعجبو ىذا الوضع ألنو يرى ىذه القافمة بكل ما فييا ومن فييا ليم  ،اما عروة فيزجره ويأمره بإسعاف
ِ
ِ
ِ
شجاعة التي يتمتع بيا
شيامة و
شخصيتو و
ىذه القافمة  ،وقد تمكن الرجل من معرفة عروه من خالل
فيقول الرجل :
إنك والالت لعروه بن الورد  ..ألست ىو ؟

((الرجل

أجل أنا ىو ..

عروة

ومن غيرك يفعل ىذا الصنيع بقافمة ال تقوى عمى دفع يطمبيا  ..إنك وهللا لكما وصفوك ..

الرجل

عف  ..شجاع كريم باركتك االليو ( لمقافمة ) ىيا بنا يا رجال فقد وصمنا مضربنا(...تتجو القافمة
جو ُاد ُّ
باإلتجاه الذي أشار إليو عروة .)ٕ٘()...
ومن ىذا الحوار يتضح لنا أن الرجل تمكن من معرفة عروة بن الورد من خالل شخصيتو القوية التي

يتمتع بيا من الكرم والشجاعة والشيامة الذي دائماً يمبي نداء المستغيثين  ،وكانت شخصيتو معروفو لدى
الناس لما يمتمكو من سمات البطل الشجاع  ،فالكاتب سمط الضوء عمى شخصية عروه بن الورد من

خالل المشاىد السابقة وجعميا محو اًر لألحداث ليرسم ليا شخصية البطولة ( الشخصية الرئيسية ) في

المسرحية  ،إذ أعطاىا زمام األمور والمبادرة وحاجتو القرار ثم البس تمك الشخصيات( عروه ) بمباس

الشيامة والكرم وغيرىا  ،لتكتمل ىذه الصورة وتكون ناصعة امام المتمقي .

ومن الشخصيات الرئيسية ما وجدناه في مسرحية ( البيروني ومحنة التدبير ) فقد كان في ديوان مجمس
األمير ابي العباس في الجرجانية الذي تصدر المجمس وكان ىناك عدد من رجال العمم بينيم ابو النصر
ابن العراق فقد تحاو ار فيما بينيما عمى شخصية البيروني وما يمتمكو من العمم والفكر السميم .

((أبو النصر

ابو العباس
منو))

()ٕٙ

أنو نادرة في عممة وسداد فكره

يبدو ذلك  .يا أبا نصر ؛ فقد حدثني عنو كثيرون  ..وكم وددت ان أراه وأسمع

.

ٕ٘ٔ
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وكان ابو العباس يتمنى زيارتو ألنو سمع كالم كثير عنو  ،فأما أبو النصر توقع زيارتو ألنو قد تحدث
مع البيروني عن مجمس ابو العباس ومن يجتمع لديو من العمماء والفقياء فأبدى رغبتو في الحضور

فدعوتو .
((

( يدخل الحاجب ليعمن )

الحاجب  :سيدي األمير ( ينتبيون إليو ) رجل يقال لو أبو الريحان البيروني يستأذنك.
ابو العباس ( يمتفت جية أبو النصر :صدق ظنك  ،يا أبن العراق ) ( لمحاجب ) :
ليدخل في الحال ))

()ٕٚ

.

ثم دخل البيروني الى مجمس أبو العباس ورحب بو بحماس  ،ويقول لو أبو العباس حدثني شيخك ابن

العراق عن مواىبك ونفاذ فكرك  ،فأطمعنا بك ُّ ،
ويرد عميو البيروني  ،مازلت دون ما يصف شيخي
ّ
الكريم  ...وبعد كالم طويل دار بينيما فقد تحدثا من أمور اإلقميم ويقفون عند حاجاتيا .
((أبو العباس ( معقباً ) لذلك دعوتكم  ،يا أبا سييل  ،أن نتدارس امور اإلقميم ونقف
عمى حاجاتو لنكفييا .

البيروني ىذا ىو النيج الصحيح ..أن نحاصر العمايو بالعمم واليدم باألصالح .
أبو العباس ( يتساؤل )  :كيف السبيل الى ذلك ؟
البيروني أن تشكل من عمماء خوارزم مجمس عموم يضطمع بميمة دراسة اوضاع االقميم وحاجات أىمو
أيده هللا  ،الخطط بالمعالجة
ويقترح عمى األمير ُ ،
وبعد ؟؟
ابو العباس ( بعد تفكير )  :ىذا حسن  ..سيكون أول ما تقوم بو ُ ..
البيروني ( يجيل نظره في الجموس ثم يمتفت صوب األمير )  :أرض خوارزم طيبة رغم قسوة شتائيا ..
وال تحتاج الى الماء – وىو وفير لتعطي دون منة .

مصغ ) أرى أن نشرع بتنفيذ الخطة التي وضعيا شيخنا .
لذلك ( الجميع
ٍ

العراق لإلستفادة من مياه جيحون  ،بحيث ال تضيع قطره منو في فصول الدفء .
ابن ّ
()ٕٛ
أبو العباس ( بإ بتياج وحماسة ) ىذا رأي سديد  ..سنضع ىذه الخطة قيد التنفيذ في الحال)) .
من خالل ىذا المشيد نالحظ أن شخصية ( البيروني ) قد لعبت الدور األساسي ألنو يمتمك العقل المدبر

الذي يحاول اإلصالح واإلعمار في أرض خوارزم وقد تمكن من أقناع أبو العباس في خطة إلصالح
ىذه األرض بما ىو مفيد ونافع وكانو يمتمك الفطنو ورجاجة العقل وسامعاً مشورة غيره  ،كما نمحظ أن

الكاتب قد ىيأ المتمقي إلستقباليا ذىنياً فدار الحديث عن البيروني قبل وصولو أو دخولو األحداث فتعامل

معو في أول األمر كما يتعامل عن الشخصية الغائبة ثم يزج بو في األحداث ليأخذ دور الصدارة في قمب

األحداث.

((البيروني ( :يواصل ) ولتستكمل الخطة أبعادىا كاممة في النجاح  .أن تأخذ بما رسم.
بو الخميفة الثاني – رضي هللا عنو – فيجعل الفالحين أح ار اًر في األرض ،يتصمحونيا ويستثمرونيا
ولإلمارة العشر مما يغمبون .
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ىذا ىو العدل .

أبو سيل

ابو العباس أي وهللا ،أنو العدل و َّ
السنو التي يجعل بالمسممين أتباعيا ،وبعد

( أبا الريحان !)

البيروني :أما مدن خوارزم وحواضرىا  ..فحقيا أن تقوم عمى حماية صناعيا وفعمتيا وتجارىا ..فنمنع

األحتكار ونضبط الموازين والمكاييل ..ونتعقب المصوص

ونضمن أمن الطرق وسالمو إنتقال البضائع

بينيما .

أبو العباس ( ينيض بحماسة  ..فينيض اآلخرون )  :ىذه خطة مكتممة األبعاد إلعادة بناء اإلمارة ..
أرجو أن يوفقنا هللا فييا .
ابو النصر

أبو العباس

إن شاء هللا  ..ونرجوه ان يوفقنا الى الحيمة في تنفيذىا .

الحمد هلل الذي أتحفنا بمثل ىذه العقول النافذة والطويات الصادقة .

الجميع الحمد هلل))

()ٕٜ

.

ويبقى البيروني ىو المحور الرئيسي لكل أحداث المسرحية وىو الذي قام بوضع الخطة في إصالح ىذه

األمارة وكانت خطتو تتمتع بالعدل واألحسان ومطابقة لمسنة النبوية التي يجعل المسممين أتباعيا  .ومنع

اإلحتكار ويضبطون الموازيين  ،ويتعقبون المصوص من أجل سالمة البضائع  ،وقد رحب أبو العباس
في تنفيذ خطتو وقاموا بتنفيذ ما فكر بو ومن خالل ىذه الشخصية تبين لنا أن دمحم مبارك اراد أن يرمز

لمعدالة في توزيع الثروات ووضع الخطط كيف يكون ليا الدور األمثل في بناء الدولة  ،وكأنما يريد أن

ينبو الواقع الذي يمر بو العراق من حيث افتقاد الخطط والتدابير وسيادة الجيل والفوضى وانعدام القادة

الحقيقين الذين يجعمون أمرىم شورى بينيم  ،وتبقى المسرحية تحمل أبعادًا أخرى قد تكتشف من خالل
العناصر الفنية األخرى .
نجده في مسرحية ( لعبة
وكذلك من الشخصيات التي تمعب الدور األساسي في مسرحيات دمحم مبارك
ُ
المَّمك ) في شخصية ( الحجاج ) ولقد كان في الديوان الحجاج الذي تصدرُه  ،وكان ىناك أعوانو وقادة
ُ
جندهُ ورجال أمارتو  ..وراح يعرض عميو أسرى جيش أبن األشعث  ..فيأمر بضرب األعناق بشكل مبالغ
فيو باألستخفاف بأرواح الناس .

الحاجب

( يدخل وىو يرتعد ليعمن ) موالي أمير العراقين  ..جيء باتباع آبن األشعث مكبمين بالحديد

..
الحجاج

أمرىم .

( بإنفعال وىياج ) أضربوا أعناقيم جميعاً  ..وأتركوا لي األعيان والقراء انظر بنفسي في

الحاجب ( مرعوباً من أمر الحجاج) أنيم يربو عمى مائة ألف أسير  ..أييا األمير.
الحجاج

( مغضبا ) ليكونو ألف ألف  ..أضربوا أعناقيم جميعاً  ..وأتركو لي األعيان والقراء ..

الحاجب ( وىو يرتعد ) أمر موالي ( ينسحب))

(ٖٓ)

.
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غضبو
أن ىذا المشيد يوضح لنا شخصية الحجاج وما يمتمكو من قوة شخصيتو وسمطتو  ،ونالحظ شدة
ُ
وانفعالو الذي أمر بقتل األسرى من دون رأفة أو لين فإنو قاسي القمب  ،عمى الرغم من أن األسرى كان
شخصيتو القوية ،
عددىم ىائل إال أنو استثنى األعيان والقراء منيم  .فمقد كان ق اررهُ حازم وحاد يدل عمى
ُ
مصر عمى تنفيذ ما أمرهُ .
ونالحظ من خالل تكممة المشيد أن الحجاج ّ

((أحدىم
الحجاج

أرىبو منظر األسرى ودوي قرائيم .

( يجزم ) وهللا ال لحونيم لحو العصا  ..وألقطعن دابرىم  ..فال أترك ليم أث اًر  ..لقد تشربوا

الفتنو  ..وسكنيم العصيان  ..حتى لم يعد يجدي معيم غير ضرب األعناق ..

المحاربي ( متدخالً ) وهللا إييا األمير  ..لو شئت لقمت كممة حق وصدق قد تنفع في معالجة أمر أىل

العراق .
الحجاج

قل ما عندك يا محاربي .

المحاربي  :وهللا يا أبا دمحم  ..ان العراقيين لو أحبوك ألطاعوك  ..عمى إنيم ما رفضوك لنسبك  ..وال

لبمدك  ..وال لذات نفسك  ..فدع ما يبعدىم منك الى ما يقربيم إليك  ..والتمس العافية لمن دونك تعطيا
من فوقك  ..وليكن إيقاعك بعد وعيد  ..ووعيدك بعد وعد  ..وال تعد فتغدر ))..

(ٖٔ)

.

فمقد كان دخول شخصية المحاربي تدخل فيو شيء من الجرأة  ،وكان يحاول أن يخفف من غضب

الحجاج ويحاول أن يحل األمور سالمة من دون العنف الذي يمارسو في سياستو وينصحو بأن يترك ما
يبعدهُ الناس منو وأستخدام األسموب الذي يقربيم ِمنك  ،ولكن ابن الحجاج لم يعجبو ىذا الكالم.
((الحجاج ( مستف از منزعجا من ىذه الجرأه في خطابة ) لكنني ال أرى بني المكيعة ينفع معيم غير

السيف ..
المحاربي

الحجاج
المحاربي
الحجاج

المحاربي

لكن السيف اذ القى السيف  ..ذىب الخيار ..
الخيار يومئذ هلل

أجل  ..لكن التدري لمن يجعمو هللا ..

( مغضبا ) ويمك يا ىناه  ..انك من محارب ..
( يتمثل شع اًر )

ولمحرب انمينا وكنا محاربا
اذا ما القنا أمسى من الطعن أحم ار

ان صدقناك أييا األمير أغضناك  ..وان غششناك أغضبنا هللا  ..وغضب األمير أىون عمينا من غضب

هللا .

الحجاج ( وىو ينصرف عنو بوجيو ) صدقت  ..أجل صدقت))

(ٕٖ)

.
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يتمحور في ىذا المشيد شخصية البطل( الشخصية الرئيسية ) وىو الحجاج  ،وأن المتمقي ليذه
الشخصية سيعود الى تاريخيا الحقيقي الذي جاء مطابقاً في المسرحيات  ،فالحجاج في النص المسرحي
نفسو الحجاج في كتب التاريخ وما وصمنا عنو من بطش وقسوة قمب وصرامتو في أتخاذ القرار  ،كما

لعبت ىذه الشخصية دو اًر ميماً في تحريك أحداث المسرحية ومما زاد من حركتيا ووجود الشخصية

الضدية ( المحاربة ) فيو شخصية ضدية لشخصية البطل الحجاج عمى حالو وموقفو .
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المحور الثاني:الشخصيات الثانوية
الشخصيات الثانوية

إن الشخصيات الثانوية ىي شخصيات التي تسمط الضوء عمى الشخصيات الرئيسة في النص أو عمى

شخصيات المسرحية األخرى  ،ويطمق عمييا الشخصيات مساندة لمبطل  .وكذلك تسمط الضوء عمى باقي
األحداث وتنقل األفكار الفرعية في المسرحية حتى تكتمل أحداثيا  ،فيي ضرورية وميمة والبد من

وجودىا في المسرحية لكن بدرجة ظيورىا أقل من الشخصية الرئيسية .

فإن الشخصية الثانوية في المسرحية تختمف عن الشخصية الرئيسية  ،ألنيا ليست الشخصية المحورية
األساسية لمعمل المسرحي  ،فيي
ضرورية لتطوير العقدة

))(ٖٖ)

((

شخصية مساعدة  ،ليا وظيفة في المسرحية ولكنيا ليست وظيفة

.

إذن الشخصية الثانوية ليا دور ثانوي عمى خشبة المسرح وىي مساعدة لمشخصية الرئيسية لتكممة

األحداث ويكون ظيورىا عمى خشبة المسرح أقل من ظيور الشخصية الرئيسية  ،ويكون موقفيا ثابت ال
يتغير مع تغير األحداث  ،فأنيا مالزمة لحالة واحدة

(ٖٗ)

.

وان الشخصيات الثانوية ليا دور في حركة المسرحية ((البد ان تكون حياتيا ضمن وحدة تطور

المسرحية كما ىو الحال في استخدام العقدة الثانوية المتصمة بموضوع المسرحية االساس))(ٖ٘).

تأتي الشخصية الثانوية في المرتبة الثانية بعد الشخصية الرئيسية وتتفاوت أىميتيا من مسرحية الى أخرى
 ،بإختالف األدوار التي تؤدييا  ،فقد كان الخادم في المسرح الكالسيكي الفرنسي ال يمعب دو اًر ميماً وىي
سطحية  ،فيم يستمعون الى ما يأمرىم السادة  ،وال يعمقون عميو  ،وانما يقومون بتنفيذ ما يطمبو منيم ،

أما في الوقت الحالي فقد يؤدي الخادم دو اًر يتجاوز الى مستوى البطولة  ،ويقف عمى قدم المساواة مع
ِ
سيده النبيل(. )ٖٙ
وىي الشخصية الالمتطورة ليا وظيفتيا حسب مقتضيات الحال فإن ليا وظيفة ىامة في المسرح فأنيا

تضيف عمى المسرحية جواً أكثر مالئمة لمواقعية(.)ٖٚ

استخدم تشيخوف شخصية الخدم إلبراز حياة وتفاصيل جديدة الشخصيات الرئيسة

ولقد أستطاع

تشيخوف إجراء ىذا المنيج اليزلي ليعكس الشخصيات بعضيا عمى البعض اآلخر بطريقة ممتازة  ،إذ

أن الشخصيات الثانوية تقوم بدور المرايا التي تعكس األبعاد المتمثمة لمشخصية الرئيسية من خالل

مشاركتيا اليامشية في المسرحية وىذا االنعكاس يمثل واقع لماضي ىذه الشخصيات الرئيسية

((

()ٖٛ

.

إ ن الشخصية الثانوية توجد في الدراما ال من أجل ذاتيا بل ألن ليا عالقة بموقف رئيسي لشخصية

من الشخصيات الرئيسية

))()ٖٜ

.

وقد تكون الشخصية الثانوية ليا كيان مستقل قد تسمط الضوء عمى دور البطولة  ،ولكنيا تكون ذات

شخصية انسانية متميزة  ،وربما وفق المؤلف في رسم شخصياتو الثانوية أكثر نفاذاً الى عقول
المشاىدين ومن شخصية البطل نفسو

(ٓٗ)
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نالحظو بوضوح مثمما ىو الحال مع الخفير الذي دائماً يكرر العبارة ( من
وقد تسمك الشخصية سموكاً
ُ
ىناك ) أو قد تكون شخصية عامل المقيى الذي ال ييمو سوى خدمة الزبائن  ،وتكون تصرفاتو

الشخصية الثانوية عادة غير مؤثرة ولكنيا غير زائدة فيي تمعب ادوا اًر تحرك األحداث المسرحية بشكل أو

بآخر

(ٔٗ)

.

وال يمكن تفسير ىذه الشخصية الثانوية وفق األبعاد الثالثة الجسمية والنفسية واإلجتماعية  ،ألنيا

مناص
شخصية مقطوعة من إمتداداتيا االجتماعية وتكتفي بأن تكون نتاجاً لحالة معينة او ألوضاع ال
َّ

منيا .

ومن الشخصيات الثانوية التي كان ليا دور واضح في المسرحية شخصية (المنادي) في مسرحية ( أمرؤ

القيس اإلختيار الصعب ) أذ ال نرى ىذه الشخصية إال في نياية المسرحية  .فقد كان ىناك حوار بين
شخصين ثم ظير النداء .

((رجلٔ :ال أدري  ..ولكن يقوم اآلن بأخذ الثأر من قتمة أبيو  ..ال يفكر بغير ذلك ..

شأن خالو

الميميل مع قتل أخيو ..

رجل ٕ:ولكن األمر مع أمرء القيس يختمف فرأسو مطموب من قبل المنذر  ..واص ارره عمى أخذ الثأر منا
يضعنو أمام المنذر.
ُ
( يسمعون نداء من بعيد ..ثم يوضح ليم النداء) أستمع  ..ىناك من ينادي  (..ينصتان) ..
المنادي  :يا بني أسد ..يا رجال دودان إن عمباء ،بن الحارث يأمركم بالرحيل الميمة ..
قوضوىا  ..العجل  ..العجل  ..يا رجال دودان ))..

(ٕٗ)

.

فألى األطناب

حدد دخول المنادي نياية المسرحية  ،فإن أمرؤ القيس كان يريد أن يأخذ بثأر و ِ
الده الذي ُقِتل  .فقد كان
ىناك حوار بين الرجل االول والرجل الثاني عمى أمرؤ القيس ومتى سينتقم ومن خالل ىذا الحديث موفقاً

ومنطقياً  ،فعمى الرغم من إنو شخصية ثانوية إال أنيا اسيمت في تطوير االزمة والوصول الى نياية

المسرحية .

ومن الشخصيات الثانوية في مسرحيات دمحم مبارك شخصية الفراش في مسرحية(تألق الرازي وانكفاؤه)

شخصية الفراش  ،فقد كان الرازي مع عدد من طمبتو يتحدثون عن أمور الطب واالمراض وكيفية عالجيا

بينيم البصري وأبن عباس والجزري في ردىة األمراض الباطنية  ،اذ يسمعون جمبة أصوات صاخبة

داخل المارستان يقطع الرازي
حديثو ويمتفت جية األصوات.
ُ
ال ) سيدي  ..سيدي  ..ركب من مدينة الري  ..يبدو عمييم اإلجياد والتعب
((الف ارش
( يدخل معج ً
 ..يحممون بينيم فتى مروزيا  ..يقولون أنيم يقصدون اليك  ..فيل أذن ليم لمدخول عميك ؟؟

الرازي

الفراش

ىل الفتى جريح أم عميل ؟؟

ال أدري لكن يبدو انو أصيب بأمر وبيل ..

الرازي

ليحمموه الى ردىة العمميات ..

الفراش

أمرك ( ينصرف )
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الرازي

( لمطمبة ) ىيا معي لتقفوا عمى كيفية مباشرة لمثل ىذه الحاالت  ..واذا ما أستدعت اجراء

جراحات ))..

(ٖٗ)

.

من خالل ىذا المشيد نالحظ إنو كان حوا اًر بين الرازي وتالمذتو ودخل الفراش مسرعاً وقطع حديثيم .

شخصيتو ثانوية إال إنو قام بتقديم األحداث وسير الحبكة الى األمام من خالل الحوار الذي حصل
وكانت
ُ
بين الرازي والفراش عمى شخصية الفتى المريض .
كذلك وجدنا شخصية ثانوية أخرى في مسرحية ( عروة بن الورد الشاعر الصعموك ) فقد كان عروة وابو

خراش في الصحراء مع عدد من الصعاليك .
أي ىم ىذا الذي يمألَّ عميك جانحيك .
((أبو خراش لك هللا َّ
عروة

ىم ىؤالء ( يقبل شبح رجل من بعيد  ..فيقف
( يشير الى من معيم من الصعاليك ) إنو ُّ

القادم ..
عروة ) ألبي خراش ) أنظر من
ُ
بن الورد ؟
الرجل
( يقترب منيم فيقف قبالة عروة وأبي خراش )  :أيكم عروةُ ُ
أنا ىو  ..ما تر ُيد  ..؟
عروة

لتوي من الحي الذي تقصدونو  ،ألحذركم أنيم يتربصون بكم  ،فقد بمغيم ما تزمعون
الرجل لقد جئت ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
أسمك متوعداً وقد بثو في طريقكم
ردد
رجل ضخم الجثو طالما ّ
ُّميم ُ
عميو ُ
ومعيم رجال من عبس يتزع ُ
وحول مسيركم األرصاد))(ٗٗ) .
إن ظيور ىذه الشخصية الثانوية وىي شخصية ( الرجل ) قد جاء ليحذر عروة لما يحاك ليم وينبييم

من األذى الذي سيمحق بيم وما يأتمرون عميو فإن ىذه الشخصية قد حركت األحداث وتأجيج الصراع إال
إنو كان ظيور ىذه الشخصية مرة واحدة عمى خشبة المسرح  ،وقد أتخذ أبو خراش وعروة االحتياط

الالزم لمتصدي من ىذا الغزو .

ومن الشخصيات الثانوية شخصية مصطفى في المسرحية ( البيروني ومحنة التدبير ) فقد كان البيروني
جالس ًا لمدرس وقعد إليو مصطفى وعدد من تالمذتو  .فقد تحدثا عن أمور البالد فتحدث البيروني إن
خراب البالد يؤتي من فساد أولي األمر  ..ولكن ذلك ليس ضروري فاألسالم جعل الرعية مسؤولو عن
إصالح ذات نفسيا واصالح أولي األمر فييا بل عد ذلك فرضاً يتساءل عنو أمام هللا  .فالوجو الصالح

اع إال برعيتو .
الرعية إال براعييا وال أستقامة لر ٍ
((مصطفى
البيروني

 :إنيا مسؤولية متبادلة بين الحاكم والمحكوم إذن ..

وىي كذلك  ..يا بني الكل مسؤول عن نفسو وعما تصير اليو رعيتو .

[ تناصمى الييم جمبة صاخبو وأصوات متضاربو من بعيد  ...يتوقف البيروني من الحديث  ...ينصتون
لمصدر الجمبة ]لمصطفى  ،ىال نظرت لنا جمية األمر !
مصطفى

البيروني

( وىو ينيض ) أمرك ( يخرج ) .

يعمق )  :كأني بالناس أصابيم حادث جمل
( ّ

(٘ٗ)

.
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ُي ّبين ىذا المشيد أن ( مصطفى ) شخصية ثانوية إال أنو سوف يقوم بتقديم األحداث
وتطورىا  .ويدخل مصطفى مرتكباً ىموعاً .
( يمتفت نحوه يعمق )  :ما بك ؟؟

البيروني

( وىو يمتقط أنفاسو بصعوبة ) ُ :ق ِ
تل األمير  ..قتل األمير
( يقبل نحوه ىو وعبد المولى )  :ماذا ُ ..قتل األمير  ..من قال ؟؟

مصطفى

البيروني

( مازال يمتقط أنفاسو بصعوبة )  :ىناك .

مصطفى

قتمو جند الممك مأمون بن دمحم
( يشير باتجاه الجمبة ) ُ
( يعود الى مقعده محبطاً  ..يضرب كف ًا بكف أسف ًا وحزن ًا ) إنا هلل وانا اليو راجعون  ..ال
البيروني
حول وال قوة إال باهلل  ..ىذا ما كنت أخشاه))

()ٗٙ

.

تتضح لنا الشخصية عندما أمر البيروني لمصطفى لرؤية ما حدث في الخارج  .ثم جاء بالخبر

اليقين وىو يمتقط أنفاسو بسرعة  ،بأن األمير قد قتل  ،فشخصية ( مصطفى ) كانت ميمة جداً وقامت
بتطوير األحداث والوصول الى النياية .

أما من الشخصيات الثانوية التي تجدىا في مسرحيات دمحم مبارك في مسرحية( المتنبي األنسان والقضية

) شخصية الخادم إذ كان المتنبي يسير في عرض الطريق ومعو الخادم وأبنو محسد يسيرون في
الطريق ولقد كان ىناك رجال مترصدون ليم  .ويممح المتنبي ذلك فيظير عدم المباالة حتى كأنو لم َّير
شيئاً ((..مفمح ( وقد رأى فاتكاً ورجالو من بعيد ) سيدي أرى أن نعود لنتجنب ىؤالء  ..كأني بيم ِ
يزمعون

التعرض لنا ..
َّ

المتنبي ىَّون عميك  ..لن يجرؤوا عمى إتيان شيء إنيم كالضباع إن ىربت منيم طمعوا فيك وا ْن أقدمت
فروا منك ( يقترب ركب المتنبي من مكمن فاتك وعصابتو  ..ينقض فاتك برجالو  ..يتصدى ليم المتنبي
ّ
مع خادمو مفمح وابنو مح َّسد  ..ينشد :

المتنبي أثناء المطاولة :
إن لم ِ
اذرك عمى االرماح سائمة

المج ِد والكرِم
فال ُد ُ
عيت ابن أم َ
ِ
األسياف ظامئة
الممك و
ُ
أيمم ُك ُ
لحم عمى َو َض َم
و ُ
الطير جائع ُة ُ
( يتراجع فاتك برجالو إزاء إقدام المتنبي واستبسالو ِ ..
يكف المتنبي عن مطاردتو  .يقف ثم يمتفت الى
()ٗٚ

.

ركب فاتك يقف عمى بعد))
أبنو مح َّسد ُ ..
أن شخصية ( مفمح ) الخادم رأى الخطر يتقدم عمى المتنبي وكان حريصاً عمى حياتو ويحاول أن ينقذه
من أي سوء يصيبو ونبيو عمى وجود اشخاص يحاولون الغدر بو ولكن المتنبي لم يسمع ما ُنصح
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فشخصية الخادم كانت شخصية ثانوية لكنو كان وفياً ومحباً لممتنبي وحريصاً عميو  .ثم التفت المتنبي

الى إبنو محسد والخادم .
((المتنبي
محسد

مح َّس ُد
ُبني ُ
أبتاه
لبيك يا ُ

أرى َّ
فإنج بنفسك
المتنبي
يبمغو ما يؤيمونو ّ
مني ُ
أن وراء ىؤالء م ْن وراءىم وأخشى أن ُ
الموقف عن مقمتي حّدثتُما الناس بذلك (
يرونكما حتى إذا إنجمى
فمح  ..وأكمنا بحيث ال
ُ
وأنت يا ُم ُ
ُ

أشيعو بين الناس  ..ىيا
مالم
دو ُ
ُ
يطرق محسد ومفمح ) وخذا مع ُكما ىذه الكتُب واألوراق فإني ّ
نت فييا ُ
باد ار األمر قبل فواتو .
ِ
لوحده فأكون من
محسد لن تتحدث العرب أني تركت والدي يقتل لوحده ..مفمح وأنا لن أترك سيدي
الغادرين ))..

()ٗٛ

ىنا كان المتنبي يحاول أن يقنع كل من محسد ومفمح بأن يتراجعا وينقذان أنفسيما حتى ال يصيبيم أذى

يسمعو الناس وحتى ال تيدر  .ولقد كان مفمح لم يرض
 .ويأمرىما بأخذ الكتب واألوراق ألن فييا مالم
ُ
عمى ما أمره المتنبي عمى أن يبقى لوحده في أرض الخطر ويتصدى لمعدو بمفرده  .ويكون من الغادرين،
ِ
اعداءه
ولكن المتنبي اصر عمى موقفو ،وانتيت بمقتمو من
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الخالصة

ومما عرضناه بصدد الشخصيات في مسرحيات دمحم مبارك رصدت الدراسة ىذه النتائج :
ٔ _ إن شخصيات المسرحية كانت شخصيات واسماء واشخاص معروفين في تاريخ األدب العربي
ِ
وحديثو.
القديم  ،وىذا يدل عمى سعة ثقافتو في تاريخ العربي قديمو
ٕ _ كانت شخصيات المسرحية متنوعة مابين التاريخية واألدبية والواقعية  ،فمم يكتب جميع شخصياتو
عمى نحو واحد بل جاءت متنوعة ومتعددة في آن واحد .

ٖ_ إن الشخصيات الرئيسية في مسرحيات دمحم مبارك  ،كانت حاضرة وبقوة عمى خشبة المسرح .
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هوامش البحث
(ٔ)معج م ممم المصم م ممطمحات المس م ممرحية  ،سم م مممير عبم م ممد ال م ممرحيم الجمبم م ممي،دار الم م ممأمون لمترجمم م ممة والنشم م ممر-
بغداد. ٛ٘ : ٜٜٖٔ،
(ٕ)ينظر :الشخصية اإلسرائيمية  ،حسن ظاظا ،مجمة عالم الفكمر  ،عٗ  ،ممجٓٔ  ،الكويمت ٔ٘ -ٔٗ :
.

(ٖ)الواقعي ممة وتطبيقاتي مما ف ممي المس ممرح الع ارق ممي  ،ش ممذى ط ممو س ممالم،دار ومكتب ممة ع ممدنان ،بغ ممداد،ط:ٕٓٔٗ،
.ٕٜٙ
(ٗ)معجم المصطمحات الدرامية والمسرحية،إبراىيم حمادة،دارالشعب،مصر . ٔٛ٘ : ٜٔٚٔ،
(٘)ينظممر :األدب وفنونممو  ،دمحم منممدور ،نيضممة مصممر لمطباعممة والنشممر ،مصممر –القمماىرة، ٔٓ٘ :ٜٔٛٓ،
ينظممر :مممدخل الممى فممن كتابممة الممدراما  ،عممادل النممادي ،مؤسسممة الكممريم بممن عبممدهللا ،تممونس ،طٔ،

، ٗٙ: ٜٔٛٚينظم ممر :فم ممن كتابم ممة المسم ممرحية  ،البم مموس ،درينم ممي خشم ممبة،مكتبة االنجمم ممو المص م مرية

،القاىرة،د.ت . ٔٓٔ :

()ٙقاموس المورد  ،منير بعمبكي ،دار العمم ،بيروت. ٗٗ :ٜٔٚٚ ،

( )ٚينظممر :الممنص المسممرحي العربممي ونكسممة حزي مران ،د.إب مراىيم جنممداري جمعممة ،منشممورات و ازرة الثقافممة
.دمشق ٕٗٓٓ.ٕٔٔ :
()ٛينظر :الشخصية المسرحية  ،سامية اسعد  ،عالم الفكر  ،مج  ، ٔٛعٗ .ٔٔٛ-ٔٔٚ ، ٜٔٛٛ ،

()ٜفمي النقممد االدبممي الحمديث  ،منطمقممات وتطبيقممات ، ٖٔٙ:ينظمر :مممدخل الممى فمن كتابممة الممدراما  ،عممادل
النادي . ٘ٔ :

(ٓٔ)معجم المصطمحات الدرامية والمسرحية ،إبراىيم حمادة،دار الشعب ،مصر .ٔٛٙ : ٜٔٚٔ ،
(ٔٔ)من فنون األدب المسرحية  ،عبد القادر قط ،دار النيضة العربية –بيروت . ٕٙ :ٜٔٚٛ

(ٕٔ)ينظممر :معجممم المصممطمحات األدبيممة  ،أبمراىيم فتحي،المؤسسممة العربيممة لمناشمرين المتحممدة،تونس،ط،ٛ
. ٕٔٔ -ٔٔٔ :ٜٔٛٙ
(ٖٔ)ينظر :مدخل الى فن كتابة الدراما ،عمي النادي.ٕ٘:
(ٗٔ)معجم المصطمحات الدرامية والمسرحية. ٜٖ :

(٘ٔ)ينظم ممر :مسم ممرحية الفصم ممل الواحد،رؤيم ممة نظريم ممة تطبيقيم ممة ،د.غنم ممام دمحم خضر،اصم ممدار دار الشم ممؤون
الثقافية العامة،صالح الدين ،العراق،طٕ. ٘ٔ :ٕٕٓٔ ،

()ٔٙينظر :في النقد األدبي الحديث منطمقات وتطبيقات . ٖٔٙ :
()ٔٚينظ ممر :البن مماء ال ممدرامي ف ممي مس ممرحيات جمي ممل القيس ممي  ،مي ممديا عب ممد الجب ممار حسن،رس ممالة ماجس ممتير
،اشراف د.غنام دمحم خضير،كمية التربية ،جامعة تكريت . ٖٜ : ٕٓٔٗ،
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()ٔٛالنص المسرحي الكممة والفعل  ،فرحان بمبل،منشمورات اتحماد الكتماب العرب،سموريا -دمشمقٕٖٓٓ،
. ٛٙ :

()ٜٔعمم المسرحية  ،األردس نيكول ت.دري خشبة ،دار السعادة صباح،طٕ. ٕٔٚ : ٜٜٕٔ ،

(ٕٓ) ف ممن كتابم ممة المس ممرحية ،البم مموس اجم ممري  .ٕٔٔ :ينظ ممر :معجم ممم المص ممطمحات الدراميم ممة والمسمممرحية
ابراىيم حمادة. ٔٛٙ :
(ٕٔ)ينظر :مدخل الى فن كتابة الدراما. ٖ٘ – ٕ٘ :

(ٕٕ)ينظممر :مسممرحية الفصممل الواحممد ،د .غنممام دمحم خضممر  . ٘ٙ :ينظممر :مممن فنممون اآلدب المسممرحية ،
عبممد القممادر قممط  . ٕٛ -ٕٚ :وينظممر :الواقعيممة وتطبيقاتيمما فممي المسممرح الع ارقممي  ،د .شممذى سممالم،

دار مكتبة عدنان،بغداد،طٔ. ٕٚٓ : ٕٓٔٗ ،

(ٖٕ)مسرحيات عربيمة  ،دمحم مبمارك  ،دار الشمؤون الثقافيمة العاممة  ،بغمداد  ،العمراق  ،جٔ ،طٜٜٔٔٔ ،
. ٙٔ :

(ٕٗ)مسرحيات عربية  ،دمحم مبارك  ،جٔ . ٕٙ - ٙٔ :
(ٕ٘)مسرحيات عربية  ،جٔ . ٖٙ :
()ٕٙم – ن  ،جٕ . ٕ٘ٚ :

()ٕٚم_ن  ،جٕ . ٕ٘ٛ - ٕ٘ٚ :
()ٕٛم_ن  ،جٕ . ٕٕٙ - ٕٙٔ :
( )ٕٜم_ن ،جٕ.ٕٖٙ -ٕٕٙ :

(ٖٓ)م_ن  ،جٖ .ٕٙٗ - ٕٖٙ :
(ٖٔ)م_ن  ،جٖ .ٕٙٗ :

(ٕٖ)م_ن  ،جٖ . ٕٙ٘ :

(ٖٖ)معجممم المصممطمحات الدراميممة والمسممرحية  ،د .اب مراىيم حمممادة  ٔٛٚ :؛ طبيعممة الممدراما  ،د .اب مراىيم
حمادة  ،دار المعارف ،مصر .د.ت . ٔٛٚ :

(ٖٗ)ينظممر  :مسممرحية الفصممل األول  ،د .غنممام دمحم خضممر ،دار الشممؤون الثقافيممة العامة،صممالح الممدين،
العمراق،طٕ . ٙٔ : ٕٕٓٔ ،ينظممر :الشخصممية المسممرحية  ،سممامية أسممعد،مجمة عممالم الفكممر ،ع،ٛ
الكويت . ٔٔٛ : ٜٔٛٛ

(ٖ٘) النص المسرحي العربي ونكسة حزيران .ٕٕٔ :
()ٖٙينظر :الشخصية المسرحية  ،سامية أسعد مجمة الفكر ،ع ،ٛٗ.الكويت . ٔٔٛ : ٜٔٛٛ
()ٖٚينظر :فن الكتابة المسرحية،البوس اجري. ٖٗ :

()ٖٛينظر :الواقعية وتطبيقاتيا في المسرح العراقي  ،د .شذى سالم . ٕٕٚ :
()ٖٜفن كتابة المسرحية  ،رشاد رشدي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر . ٗ٘ : ٜٜٔٛ،
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(ٓٗ)ينظر:من فنون االدب المسرحية ،د.عبد القادر قط ٕٚ :
(ٔٗ)ينظر  :ابعاد الشخصية المسرحية،االعالم .

. www.abah .co.uk

(ٕٗ)مسرحيات عربية  ،جٔ . ٖٜٔ :
(ٖٗ)م_ن  ،جٖ . ٚٛ :
(ٗٗ)م_ن ،جٔ . ٗٗ :
(٘ٗ)م_ن  ،جٕ . ٕٙٙ :
()ٗٙم_ن  ،جٕ .ٕٙٚ - ٕٙٙ :
()ٗٚم_ن  ،جٕ . ٕٖٔ - ٕٕٔ :
()ٗٛم_ن  ،جٕ . ٕٖٔ :
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المصادر والمراجع

ٔ.

األدب وفنونو  ،دمحم مندور  ،نيضة مصر لمطباعة والنشر  ،مصر  ،القاىرة ٜٔٛٓ ،م.

ٖ.

فن كتابة المسرحية  ،البوس اجري  ،الترجمة دريني خشبة  ،مكتبة االنجمو المصرية  ،القاىرة

ٕ.

ٗ.

فن كتابة المسرحية  ،رشاد رشدي  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب  ،مصر ٜٜٔٛ ،م .

 ،د.ت .

في النقد االدبي الحديث منطمقات وتطبيقات  ،د .فائق مصطفى  ،د .عبد الرضا عمي  ،دار

ابن االثير  ،طٖ ٕٓٔٗ ،م.

٘.

قاموس المورد  ،منير بعمبكي  ،دار العمم  ،بيروت ٜٔٚٚ ،م.

.ٙ

مدخل إلى فن كتابة الدراما  ،عادل النادي  ،مؤسسة الكريم بن عبد هللا  ،تونس  ،طٔ ،

.ٚ
.ٛ

ٜٔٛٚم .

مسرحيات عربية  ،دمحم مبارك  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد  ،العراق  ،جٔ  ،طٔ ،

ٜٜٔٔم .

مسرحيات عربية  ،دمحم مبارك  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد  ،العراق  ،جٕ  ،طٔ ،

ٜٜٔٔم .
.ٜ

مسرحيات عربية  ،دمحم مبارك  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد  ،العراق  ،جٖ  ،طٔ ،

ٕٓٓٙم .

ٓٔ .مسرحية الفصل الواحد  ،رؤية نظرية تطبيقية  ،د .غنام دمحم خضر  ،اصدار دار الشؤون
الثقافية العامة  ،صالح الدين  ،العراق  ،طٕ ٕٕٓٔ ،م.

ٔٔ .معجم المصطمحات األدبية  ،ابراىيم فتحي  ،المؤسسة العربية لمناشرين المتحدة  ،تونس  ،طٛ
ٜٔٛٙ ،م .

ٕٔ .معجم المصطمحات الدرامية والمسرحية  ،ابراىيم حمادة  ،دار الشعب  ،مصر ٜٔٚٔ ،م.

ٖٔ .معجم المصطمحات المسرحية  ،سمير عبد الرحيم الجمبي  ،دار المأمون لمترجمة والنشر بغداد
ٜٜٖٔ ،م .

ٗٔ .من فنون األدب المسرحية  ،عبد القادر قط  ،دار النيضة العربية  ،بيروت ٜٔٚٛم .

٘ٔ .النص المسرحي العربي ونكسة حزيران  ،د .ابراىيم جنداري جمعة  ،منشورات و ازرة الثقافة ،
دمشق ٕٗٓٓم .

 .ٔٙالنص المسرحي الكممة والفعل  ،فرحان بمبل  ،منشورات اتحاد الكتاب العرب  ،سوريا  ،دمشق
ٕٖٓٓ ،م .
 .ٔٚالواقعية وتطبيقاتيا في المسرح العراقي  ،شذى طو سالم  ،دار ومكتبة عدنان  ،بغداد  ،طٔ،
ٕٗٔٓم.
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الدوريات والمجالت

 .ٔٛالشخصية االسرائيمية  ،حسن ظاظا  ،مجمة عالم الفكر  ،عٗ  ،مٓٔ  ،الكويت .
 .ٜٔالشخصية المسرحية  ،سامية اسعد  ،مجمة الفكر  ،عٗ ، ٛالكويت ٜٔٛٛ ،م .
مواقع األنترنت
ٕٓ .أبعاد الشخصية المسرحية  ،االعالم www.abah.co.uk ،

ٓٗٔ

