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 العراق -وزارة التربية  -مديرية تربية بابل   
Hsnynalzhyry87@gmail.com 

 :الممخص

عنيت ىذه الدراسة بشخصية )المخرج( في النص المسرحي فجاءت تبحث عن 
نية النص المسرحي لفمسفية واالجتماعية داخل بالوظيفة الدرامية والجوانب الجمالية وا

فتمحورت مشكمة البحث بتساؤالت عديدة ابرزىا " ما  ، التي حممتيا شخصية )المخرج(
ىمية البحث تكمن العراقي "وكانت أ ىو التوظيف لشخصية المخرج في النص المسرحي

ن بشكل عام والففي التعرف عمى ىذه الشخصية الضاربة جذورىا في الدراما والمسرح 
 -1967)ة زمانيالمختمفة عمى مر العصور كما ضم البحث حدود ذات التسميات 

لغويًا واصطبلحًا كما خصص  وتم تحديد المصطمح وتعريفو (العراق)ة مكانيو ( 2019
 شكاليةإ وايضًا دراسة والوظيفة مرحمة الظيور( المخرج)شخصية بدراسة  االولالمبحث 

دراسة ل فقد كرسو المبحث الثاني، اما المسرحي (المخرج) شخصيةو المؤلف  بين عبلقةال
شخصية )المخرج( في النص المسرحي العالمي والعربي ،ومن ثم المؤشرات التي اسفر 
عنيا االطار النظري وجاءت اجراءات البحث منسجمة مع الدراسة فقد اعتمد الباحث 

( التي حممت عمي خضيرلممؤلف العراقي )عينة ال المنيج الوصفي التحميمي في تحميل
( واختتمت الدراسة بالنتائج منيا : تعدد تسمية الوالي والسور العاليعنوان)

كما المسرحي ىو التنظيم والتقديم ،  شخصية)المخرج( لكن الوظيفة واحدة في النص
في اطار مسرحية داخل  ريخيةأام التراث المسرحي والمواضيع التانيا ساىمت في استمي

خمقت فضاء جمالي ومعرفي بالنسبة لممتمقي من خبلل كشف المعبة  يضاً أالمسرحية و 
منيا : ان وضع ىذه الشخصية في النص المسرحي يتطمب  االستنتاجاتو ، المسرحية 
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 من المؤلف مبلئم مع أسموبو الدرامي في كسر االييام واجادة الحنكة المسرحية في
 . ي حممت الموروث الفني والدرام التوظيف االمثل وايضاً 

 (.عبة مسرحيةملامخرج ، مؤلف ، توظيف ، شخصية ، ):  الكممات المفتاحية
  

Employing (The Director’s) Personality in The Iraqi 

Theatrical Text 

Hassanain  Hamza  Abd Ali AL-Zuhairi 

Babel Education Directorate-Ministry of Education- Iraq 

 Abstract: 

This study was concerned with the personality of (the director) in the 

theatrical text, so it searched for the dramatic function and the aesthetic, 

philosophical and social aspects within the structure of the theatrical text 

carried by the personality of the (director). It lies in identifying this character 

whose roots are in drama, theater and art in general with different names 

throughout the ages. The research also included temporal (1967-2019) and 

spatial (Iraq) boundaries. The term was defined and defined linguistically and 

idiomatically. The first topic was devoted to studying the personality of (the 

director) stage Appearance and function, as well as studying the problematic 

relationship between the author and the theatrical (director) personality. In 

the analysis of the sample of the Iraqi author (Ali Khudair), which bore the 

title (Al-Wali and the High Wall), and the study concluded with the results, 

including: Multiple personal names (the director), but the job is the same in 

the text. For my theater is organization and presentation, and it also 

contributed to inspiring theatrical heritage and historical topics within the 

framework of a play within the play, and also created an aesthetic and 

cognitive space for the recipient by revealing the theatrical game, and the 

conclusions are: The placement of this character in the theatrical text requires 
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the author to suit his dramatic style In breaking illusion and mastering 

theatrical acumen in optimal employment, and also carried the artistic and 

dramatic 

 heritage. 

Keywords: director, author, employment, character, theatrical game  

 

 ( : مقدمةال)
وان كانت موضوعاتيا  "التنظيم" تمثمت الدراما منذ تشكل لبناتيا االولى بسمو 

خداع -ضمن مجريات الحياة معبرة عن ارىاصات مجتمعية معتمدة عمى االييام 
 واة اليومية واعادة صياغتو وتقديماع جزء من الحيمن خبلل اقتط -حواس المتمقي

بطريقة فنية لذا عد الفن المسرحي وسيمة فاعمة من وسائل التواصل االجتماعي الذي 
يحدث اثرًا كبيرًا في نفسية المتمقي وبدورة ينقسم الى نصفين التأليف واالخراج ولعل 

االخراج يعود الى تاريخ  الكثير من المتخصصين في الفن المسرحي يربطون تاريخ نشأة
في النص  (المخرج)وجود المسرح ، وفيما يتعمق بموضوع بحثنا ىو دراسة شخصية 

وبما ان شخصية )المخرج( غير مرئي متوارية في الظل او ربما يعتقد  ،المسرحي
البعض انيا غير ىامة، ولذلك ال تعرفو سوى نسبًة ضئيمة منيم وىذه النسبة تزداد في 

ألنا ىذا الجميور العادي عن اسم المخرج ، بل إن بعضيم ال يدري أن الضالة إذا س
ذا كان يدري فبل يعرف وظيفتو عمى وجو التحديد ، لذا جاءت ىذه  ىناك مخرجًا، وا 

عند قراءة ىذا العنوان الدراسة تضيئ بعض جوانب ىذه الشخصية ومن الواضح 
تواجد ىذه  بسيط وىوالى العرض المسرحي لسبب ينسحب ذىن القارئ وعمى الفور 

المسؤول عن انتاج العرض بشكل  لشخصيةا يوببساطو ى األني الشخصية في العرض
ان ىذه الدراسة سوف تتناول  ،كامل وتقديمة بالصورة النياية الى المتمقي

و نتاجو االدبي وتوظيف من منظور يتعمق بالمؤلف المسرحي ونصة او(المخرجشخصية)
ية االستعانة بيا، وىنا يأتي دور التوظيف الداللي الى الحكائي وكيف متنالضمن  ليا

عبة المم النص المسرحي بثيمو لعبة داخل ، ليتسفي العرض( المخرج)مينة شخصية 
مسرحية أي نص داخل النص المسرحي وىو بذلك يكشف االوراق الى المتمقي ويكسر ال



 هـ1113- م 0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 

 
131 

المسرح  ل وخصوصاً حاجز االييام بالبلييام الذي طالما اكد عميو المسرحيين االوائ
 الواقعي الذي يعزز مواقفة بالجدار الرابع .

في النظر  تجعل منو شخص وسيط (المخرج)ان الميمة التي تتوليا شخصية   
الى ىذه الشخصية عمى انيا الوجو الناطق لمكممة والمفسر المترجم لمنص فيو ينقل 

 تقاءالقطة منو ن افكار المؤلف ويرسميا الى صور وحركات وصوت ناطق تجعل
المؤلف مع المتمقي  وبما ان الشخصية ىي المعبرة عن االحداث والحبكة في القصة 
فبلبد من التطرق لعمل المخرج وىو فيما يتعمق بالعمل المسرحي او السينمائي او 
التمفزيوني باعتبارىا شخصية تعيش ضمن بيئتيا الطبيعية وواقعيا ، ومن ىنا يطرح 

ورت في حمل النص لشخصية المخرج ضمن دائرة المؤلف الباحث عدة تساؤالت تمح
فكان ما ىو الغرض من احضار ىذه الشخصية لما تمتمك من خمفية ثقافية ومعرفية 

قمب الدراما والتسمل  مستميمًا تجاربو المسرحية وخبراتو باعتبارىا شخصية نابضة من
االزلي المحتدم بين  االحداث المسرحية ؟ وىل اراد ان  يكشف لنا الصراع يةبيا في بن

ىاتين الشخصيتين )المؤلف والمخرج( ومن ىو األكثر سطوه ؟ وىل ان المؤلف كان 
ويقول ما يريد عمى لسانو ؟ ىل االستعانة  (المخرج)يتوارى خمف حوارات شخصية 

بيذه الشخصية من اجل كشف المعبة المسرحية واالفصاح عن جوىر العمل المسرحي 
مية تخدم الحبكة وتعجل من ذروة االحداث متصاعدة ؟ ام لممتمقي ام ألغراض درا

التي تكمن من خبلل التصرف بنص المؤلف والسيما  اآلراءوظف ىذه الشخصية لطرح 
في وقتنا الحاضر فقد وجدت ظاىرة االعداد والقراءة الجديدة لمنص واجتزاء النص 

اسمو من االصمي حتى بات المؤلف ال يتعرف عمى نصة المسرحي ويطالب بحذف 
فولدر العرض وىذا ما وجد في مسرحنا المعاصر؟ او لصياغة مقترحة تبين طبيعة 

وغيرىا يسمط الضوء عمييا  ؟ ىذه التساؤالت مكملالن عمميما التعامل والعبلقة بينيما 
 إلى االستفيام اآلتي : . وبناًء عمى ما تقدم يصوغ الباحث مشكمة بحثو وفقاً  حثالب

 ة المخرج  في النص المسرحي العراقي " ؟"  ما ىو توظيف شخصي
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 : (أىمية البحث والحاجة إلية) 
في النص المسرحي العراقي ،  شخصية )المخرج( وتوظيفيابحث الضوء عمى يسمط ال

 :حيثمن 
ومحموالتيا التاريخية والفنية والثقافية  وتوظيفيا التعرف عمى شخصية المخرج -1

 والمعرفية
شخصية و  المؤلفواالختبلف بين ضيح التقارب و بتلدراسة تتجمى أىمية ىذه ا -2

 . المخرج 
 المسرحي الفنصين والباحثين والميتمين في يعد منجزًا معرفيَا يخدم المتخص -3

  . وأدبو
 ( :ىدف البحث)

 ييدف البحث الحالي إلى التعرف األتي :
 تعرف عمى توظيف شخصية المخرج  في النص المسرحي العراقي . -1
 :(حدود البحث)

 ( 2119  -  1967يًا :            )زمان
 مكانيًا :               ) العراق ( .

 توظيف شخصية المخرج  في النص المسرحي العراقي ( دراسة موضوعيًا : )
  (:تحديد المصطمحات)

  شخصية المخرج : لغوياً  -1
( قاموس المحيطيرجع اصل الكممة لغوية الى مواضع عدة كما يذكرىا المعجم )

الكممة وىي مشتقة من فعل " َخَرَج ُخروجًا ومخَرجًا، والَمخرُج أيضًا : الى اصل 
موضعُو وبالضم: َمصدُر أخَرَجُو، واسم مفعول ، واسم مكان ، الن الفعل إذا جاوز 

. (1)الثبلثة فالميم منو مضموم ، تقول : ىذا ُمَدحَرُجنا. والَخرُج: االتاوة ، كالَخراج " 
" الُخروج: نقيض الدخول .َخَرَج يخرُج ُخرُوجًا ، فيو  وفي معجم )لسان العرب( ان

( ورد " خ ففي)المختار الصالح .(2)خارُج وخُروُج واَخراُج ، وقد أخَرَجُو وَخَرَج بو " 
.قد يكوُن )اَلمخرُج( مِوضَع اُلُخروج  )َخرج( من باب َدَخل و)َمخَرجًا( أيضاً -رج
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)اُلمخَرُج( بالضم يكون َمَصدَر أَخرَج يقاُل خَرَج مخَرجا حسنًا وىذا َمخرُجُو. و
يعرفو )جبران مسعود( في معجمو كما . (3)ومفعواًل بِو واسم مكاٍن واسم زمان " 

)الرائد( " ُمخَرُج )خ ر ج( مكان الخروج. وٌمخِرُج في السينما او المسرح او 
. ففي (4) " التمفزيون : من يسير ترتيب المناظر والمشاىد وحركات الممثمين

المعجم الوجيز( في باب )الخاء( يذكروا كممة اخرج والتي تدل عمى " )أخَرَج( )
الروايةَ او المسرحيةَ :  -الحديث : نقمو باألسانيد الصحيحِة . و-الشيء : أبَرَزه  و

 .(5)أظيرىا بالوسائل الفنية عمى المسرح أو الشاشة فيو ُمخِرج "
 شخصية المُخرج : اصطالحا -2

 METTEUR ENفي مواضع عديدة وتسميات ابرزىا " ورد تعريف المُخرج 
SCENE  : اما في المغة االنجميزيةDirector   باأللمانيةRegisseur   باإلسبانية

Director de escena    ىو الشخص المكمف بإخراج مسرحية ويتحمل مسؤولية
بًل إضفاء الجمالية والتنظيم عمى العرض ، فيختار الممثمين ، ويفسر النص ، مستعم

   .(6)وواضعًا كامل االمكانات المسرحية بتصرفو " 
ويرجع )ميند طابور( في ابسط تعريف ليذه الشخصية ىو " المثل االعمى كما نظر 

، اذ ان المصطمح )مُخرج(  اليو بعض نقاد المسرح الفيكتوري، اال انو ال يممك اسماً 
المسرحي الحالي، وقد شبو  بالمغة االنكميزية او الفرنسية قد بدأ ببطء، يكتسب معناه

 .(7)بالمنظم الذي يتولى االدارة التامة لمعمل وينظم المياقة الصارمة بل الدقيقة " 
)ماري  حويتعزز ذلك الرأي في اغمب المعاجم المسرحية والدرامية ويتجمى في طر 

عمى انو " مصطمح حديث نسبيًا تم اشتقاقو من  (المخرج)الياس( لمفيوميا لشخصية 
إخراج، وظير بعد تحول االخراج الى فن مستقل في النصف الثاني من القرن كممة 

( ومع انتشار الطبيعية في المسرح تطمق تسمية الُمخِرج عمى 1873التاسع عشر )
الشخص المسؤول عن التدريبات وعن صياغة العرض ، وُيعتبر اليوم صاحب نص 

جون رسل تيمر( في )الموسوعة . ويعرفو )(8)العرض تماما مثل الكاتب بالنسبة لمنص" 
المسرحية( : ىو المصطمح  يصف الشخص الذي يخرج المسرحية فعبًل عمى المسرح 

. manager   "(9)يستعمل في بريطانيا بديبًل من مصطمح   producerبدأ مصطمح 
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خر ومن حضارة الى اخرى حسب آذه الشخصية من بمد الى كما اختمفت تسمية ى
 رحية  " ففي انجمترا كان المسؤول عن االخراج يسمى المنتج البيئة الثقافية والمس

Producer  حيث استبدلت التسمية رسميًا بتسمية المخِرج  1956حتى عامDirector 
جم . ويرى الدكتور )ابراىيم حمادة( في )مع(11)بتأثير من السينما االمريكية "
ة لمجيودات المؤلف المنسق انيا الشخصية " عمى المصطمحات الدرامية والمسرحية(

والممثل ومصمم المناظر والمشتركين اآلخرين في العرض المسرحي، وىو في ىذا يشبو 
قائد الفرقة الموسيقية ،انو يجسد المسرحية بنقميا من الصفات التي حررىا المؤلف الى 

)كمال الدين عيد( ويعرف  .(11) "شيء محسوس يراه ويسمعو المتفرجون فوق المرزح 
اشق واصعب "  من انيا مينة االخراج عمىومصطمحات المسرح االوربي( م في )اعبل

مين الحياة في العصر الحديث واالخراج يعني إعداد وتنظيم خطة العمل الفني 
لمسرحية ما لتحويميا الى صورة العرض المسرحي وتشتمل ىذه المينة الى تفرعات 

ل العقل المدبر لكافة ويرى )سعد أردش( في المخرج عمى انو " يشك .(12)عديدة " 
عمميات االنتاج المسرحي ، بدءًا من اختيار النص المسرحي و انتياءًا بالعرض 

 .(13)المسرحي ، الذي تتكامل فيو كل عناصر الظاىرة المسرحية " 
 شخصية المخرج : اجرائياً  -3

 المسرحي في النص تنوعةمومواضع  درامية تتخذ اشكاالً ىي شخصية فنية 
في النص تقديم ( وظيفتيا منادي/ راوي مسرح/ ثل/ مديرمم /مسرحي)منظم 
افة والفمسفة ثقمن حيث ال الشخصية النمطيةتحمل صفات وابعاد  مسرحي عرض

في قالب مشيد االغراض منيا درامية ومنيا فمسفية  المؤلفيضعيا واالجتماع ، 
 خل مسرحية اومسرحية داخل مسرحيةدا

 
 (ةوالوظيف ة المخرج مرحمة الظيورشخصي)  االول المحور : المبحث االول
معرفة  حي يتطمب مناالمسر ( في النص المخرجبدراسة شخصية)الشروع ان 

جيدًا السيما ىي شخصية حديثة المصطمح في المسرح اذ البد من  ىذه الشخصية
مراحميا التاريخية وما ىي االسباب التي دعت الى ظيور الرجوع الى جذورىا و 
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الشخصية قديمًا االشكال والمواضع التي اتخذتيا ىذه  وما ىي (المخرج)شخصية 
ليكون ميادًا تاريخيًا موجزًا لمتعرف عمى محطات ىذه الشخصية الوافدة عمى المسرح 

( الرقصحديثًا، ولعل اولى مظاىر ىذه الشخصية تتجمى منذ النشأة االولى " لممارسة )
ركات ايقاعية يندمج فييا مع والراقص حالة تعبير عن الحاجة غريزية يظير االنسان بح

طقس معين .. وبما ان الحركة وااليقاع واالندماج )مع الدور( والطقس أحد عناصر 
. وكان عمى مدرس او منظم الرقص " ان (14)العممية االخراجية في العصر الحديث " 

يوائم بين الحركة المفسرة والكممة المنطوقة حتى تستطيع الكممة ان تومئ بصفة مزاجية 
. (15)كان مخرجًا مسرحيًا "(( الخوريجوس))ممشاىد . وطبقا لفيمنا لممصطمح اليوم فإن ل

فمقد خمق ىذا التنظيم المبكر لبلحتفاالت الدينية طريقًا الى " االخراج في معناه الدقيق 
.. ومع تنامي وتطور الحياة االجتماعية في مراحميا الزمنية المتعاقبة أخذ العرض 

يور عمى خشبة المسرح االغريقي ، كفن لو كيان يعتمد عمى المسرحي طريقة لمظ
( في الدراما االغريقية. مدرب الكورسصياغات اخراجية أولية تتمثل في شخصية )

وكان عممو ال يقتصر عمى تعميم حرفية الرقص لمراقصين كل عمى حدة واتقان توقيت 
في شكل أوضاع وحركة  الحركة وانما ايضًا تفسير لمحتوى االلقاء الشعري والرد عميو

ليأخذ المؤلف عمى عاتقو ىذه  مسرح المؤلف. مما سيل الميمة امام (16)وايقاع "
"  المخرج المؤلفالميمة ويقوم بدور شخصية )المخرج( المسرحي وىو ما يعرف باسم 

منذ نشأت الظاىرة المسرحية ، كان المؤلف المسرحي ، ىو قائد العرض، وىو المسئول 
جييزه ، وتحديد كل تفاصيمو الفنية .لذا يمكن القول بأن المؤلف في عن تقديمة ، وت

ألنو قام بعمل مشابو لعمل المخرج ،  Didaskalosىذه المرحمة ، بمثابة المعمم ، أي 
فقد تولى المؤلف االغريقي مثبل ، اختيار الممثمين ، وقراءة النص عمييم بصوت 

يقة ألقاء واداء االشعار ، وفي مسموع وتفسير مضمون النص لممؤدين ، تحديد طر 
اختيار أماكن وقوف المؤدين ، وفي حركاتيم ، بل امتد اختصاصو الى الجوقة 

. ولعل يرجع البعض من نقاد المسرح والباحثين (17)ورقصاتيا ، والحانيا ، ومبلبسيا " 
والميتمين بالشأن المسرحي الى ان شخصية )المخرج( تمثمت في بدايات الظيور عند 

، الممثل االغريقي االول و اسخيميوس والى حاكم اثينا ثيسبيسريق بشخص " االغ
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. ان (18)الذي كان ينظم العروض واالحتفاالت الدينية لديونيوس ويشرف عمييا " 
الشاعر االغريقي عندما كان يعمم الراقصين الرقص بحركات منجزة ايقاعية كان " 

ات وتقاليد في التمثيل وعمى سبيل المثال يدرب قابمياتو الشعرية معيم وقد اوجد ليم عاد
الرافع  )) حين لقبوه ب ىان اسخيميوس رجل المسرح المنتصر الذي ميزه النقاد القدام

.. استطاع عمى يده ان يجعل الخيال واقعا متحركًا عمى الخشبة (( المتألق بمسرحياتو
ل الثاني واعتماده ( الريادة الحقة بإضافة الممثاسخيميوسنصًا وعرضًا فاستحق بذلك )

( حينما سوفوكميسعمى نص درامي وتوظيفو لؤلقنعة والمبلبس التي عمقيا فيما بعد )
. فكان تأثير التقصي (19)رفع عدد الممثمين الى ثبلثة وقام بابتكار المناظر ورسميا " 

عمى حياة االنسان االغريقي ابتدأ " المخرج عن فكرة اخراج االعمال العظيمة الن االلو 
التي تحرك حياة النص وتشارك فيو ،لذا لم نجد في تاريخ االغريق عرضًا او  ىي

( لكن قبل اقل من مائة عام كان المخرج ىو المثل مخرجتفسيرًا او صفة لكممة )
. ففي المسرحية (21)المضطرب "  ياالعمى كما نظر اليو بعض نقاد المسرح الفيكتور 

 Ethelwold أيثالودلشخصية حيث قدم" الدينية وتحديدًا القرن العاشر نظمت ىذه ا
بإعطاء تعميمات فنية ، في االحتفال الذي ستقدم   Winchestwr نشسترو  أسقف،

فيو المسرحية عن زيارة المريمات الثبلث قبر المسيح ، حديثين مع المبلك ، الذي 
م ان كاىن االحتفاالت اإلكميركية الذي كان يشرف عمى انجاز تقدي .(21) معجزة البعث"

المسرحيات الدينية قد" تحول الى مفسر لئلخراج المسرحي في عروض العصور 
، ولكن انتقمت  (الكينةالوسطى. إن أول مخرج مسرحي العصور الوسطى كانوا من )

، وقد أطمقوا عميو  الفنانين(( ثم )المحامينىذه المينة فيما بعد إلى كتبة المدينة ، )
رة المحيرة لمخرج العصور الوسطى ،قد بقيت ان الصو  Regisseurالكممة الفرنسية 

شاىدًا في بعض الرسم )االسكتشات( عن ثبلث فنانين ، حيث نرى المخرج وسط 
ليوني ويعتبر . (22)" 1460، التي رسميا حوالي عام  جين فوكيو ةالممثمين في منمنم

المستشار المسرحي في ببلط مانتوفا في ايطاليا في   Leon de sommi دي صومي
نص الثاني من القرن السادس عشر اول إرىاص لفكرة المخرج بالمعنى المعاصر ففي ال

كتب ما نستطيع ان نعتبره أول دراسة لئلنتاج في تاريخ المسرح في شكل  1556عام 
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... وقدمت  ((اربع محاورات حول العرض المسرحي  ))محاورات اربعة تحت عنوان 
-1778) كنرادايخفرج( تمثمت في الممثل المانية الكثير من تنظيرات لشخصية )المخ

( افكار كمخرج في محاضرات وايضًا التقنين لشخصية المخرج المعاصر في 1720
( والذي تميز كمخرج بقدراتو الفائقة عمى 1744-1816)فريدريك شرويدر الممثل 

تعميم الممثل فنون االداء ومن بين االسماء العديدة التي شاركت في صنع شخصية 
-1778)ه..ل.ليكان( والممثل 1723-1803)كميرونواالخراج ىم مدموازيل المخرج 
( اال ان الميبلد الحقيقي والكامل لشخصية 1763-1826) تالما( والممثل 1729

 Saxe Meiningen ساكس مايننجن)المخرج( واالخراج المسرحي ولد عمى يد الدوق 
اول مسرح في اوروبا يعرف الذي حب المسرح وقادة فرقتو المسرحية في برلين ليقدم  

 .(23)بمسرح المخرج 
شخصية المخرج و المؤلف  بين عالقةاشكالية ال :)المحور الثاني / المبحث االول

 (المسرحي
تاريخيًا ىومن يتولى ميمة االخراج ويحل محل شخصية  "المنظم"عد المؤلف 

صية المخرج )المخرج(، وبذلك يحتم عمينا في ىذا المحور دراسة المؤلف وعبلقتو بشخ
المسرحي وابراز اشكالية العبلقة التي تربط بين المؤلف والمخرج ، ان ليذا التداخل في 
العمل المشترك ما بين الشخصيتين خمق نوع من الصراع ما بين المؤلف الذي يعتبر 

او يقتبس بعض  نقطة االنطبلق لمفكر والمخرج في مسرحنا المعاصر الذي يعد النص
الى شيء ثاني عن النص االصمي لذا " قد عرف تاريخ المسرح  او يحمميا االفكار

العالمي صراعًا بينيما أي بين المخرج والمؤلف االمر الذي حفز االدباء الن يتدخموا 
في معالجة ىذه االشكالية ويقوموا بدور فاعل باعتبارىم طرفًا اساسيًا في ىذا الصراع " 

مى التقارب واالختبلف فيما بينيما ، او . وبذلك تكون التجربة المسرحية قائمة ع(24)
بين ما ىو منتج أدبي مقروء يصنعو المؤلف وفيما ىو تصويري قائم عمى المتعة 
البصرية السمعية والتي تتمخص وظيفتو " بتفسير النص والتخطيط لكل العناصر 
الصوتية والمرئية التي ستشكل العرض في النياية فيو يمعب دور الناقد والمشاىد، 

قيم كل خطوة من خطوات اإلعداد، ويسعى جاىدا مع مساعديو وزمبلئو من وي
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 الممثمين، والمصممين والفنيين ، وربما مع المؤلف نفسو ، لبموغ أعمى درجات االتقان "

. ان ىذا الموضوع اخذ بوتيرة متصاعدة في تجميات فنون ما بعد الحداثة وتحديدًا (25)
عتبر فييا المخرج بأن النص المسرحية ىو عبارة في ثمانينيات القرن الماضي والتي ا

عن مخطوطات بدائية النطبلقة الرؤيا الجمالية المسرحية االخراجية معتدًا بفمسفتو 
الجمالية وخطابة اإلخراجي خالقًا ومبتكرًا اسموب العرض، وبذلك ينقسم عمل المخرج 

نص مع الرؤيا الى ثبلثة انواع )المخرج المؤلف( الذي يؤكد في تطابق فكرة ال
االخراجية ألنو غالبًا يخرج مسرحياتو بنفسو امثال شكسبير وغيره  وثانيًا )المخرج 
المفسر( الذي يستعير فييا المخرج نصًا مسرحيًا يثير فيو التساؤالت من خبلل اسقاطو 
عمى فكرة معينو مثبل )اوديب ممكا( التي تطرقت الى عدم افبلت االنسان من قدرة 

ثًا)المخرج المفترض( الذي يؤسس رؤاه من خبلل فرض من الفروض المحتوم وثال
يحاول تأسيس دالالت معينو تشيع الفرض عبر السينوغرافيا إضافة لتسخير النص 
وقيمو الدرامية الى رؤيا المخرج الن دالالت العرض قد تنطمق من النص ، لكنيا ال 

ج تتحرر من النص تؤسس لو بقدر ما تؤسس لمعرض فالفكرة التي يؤسسيا المخر 
. وبذلك يكون النص والمؤلف مسحوب الى (26) وتحديدات الحوار وباقي القيم الدرامية 

ذاتية الرؤيا االخراجية الى شخصية )المخرج (والمدرسة التي سوف ينيل منيا عممو 
وبذلك يكون النص المسرحي كتب لمقراءة ، اذ ما تحول الى عرض لم يحافظ عمى 

فكرًا آخر بعيدًا عن طرح ورؤية المؤلف ويعزز ىذا الجانب رأي اصالتو وربما يمثل 
( في تناولو لظاىرة )التمسرح( اذ يقول " ان فضاء النص عقيل ميدي يوسفالدكتور)

يبقى مجرد عند القراءة ويطالو المتمقي عن طريق )الخيال( في حين يصبح فضاء 
ية ال يتحقق وجودىا الى . في حين ان المسرحية ىي جنسًا ادب(27)العرض )حقيقتنا( "

من خبلل المعب حيث ان كبًل " من الكاتب والمخرج يتوافران عل حساسية جمالية 
متيقظة لكل ما ينطوي عميو الفعل االنساني من معاناه وتحوالت وىذا الفعل ينمو 
ويتطور ليغير بدوره من قوانين النص االدبي الدرامي وقوانين االخراج تبعًا لمدى 

تحدي الذي يجمبو أحدىما لآلخر بل ان احدىما قد يقمد وظيفو بمعزل عن التفاعل وال
( ىاني ابو الحسن سالم. ويذىب)(28)االخر وبما يشبو القطعية بمعنى من المعاني " 
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في توضيح العبلقة في قراءة النص المسرحي بالنسبة لممخرج ىي" بمثابة قراءة نوتو 
. كاشفًا عن صراع تفكيك (29)قدرة عمييا " موسيقية ألنيا ميارة صعبة ليس لمكثيرين ال

موت النص في العرض المسرحي وتناقضاتو وما تجمى من طروحات في فكر )
( التي انتشرت في االوساط الفمسفية والنقدية واالدبية وفي االوساط المسرحية المؤلف

وان المخرج يعبر في منظورة وادواتو المسرحية مستعين تجاربو . عمى وجو التحديد 
االدائية في مغامرة درامية باحثًا عن المجاىيل والتساؤالت والتفكيك المغوي الدرامي 
المتوارث اذ انو " يختمف مع المؤلف في نقل تمك العواطف واالفعال المعاشة الى 
صياغة أخرى مسرحية مرتبطة بفضاء العرض المسرحي وبمموسية كتمة البشرية وىذا 

لمؤلف اذ ان المخرج ييدف الى خمق عاطفة ما جعل ىدف معالجتو يغاير ىدف ا
حقيقية عممية وحية وليس استجابة أو رد فعل لمثل ىذه العاطفة كما ينظر المؤلف مثبًل 

. وادخال ىيمنتو السمطوية وحمحمة المغة (31)من المخرجين التقميديين ان يفعموه " 
ائي كبديل عن لغة المتعالية لمنص المسرحي ليقدم لغتو القائمة بالخطاب المسرحي االد

النص االصمية مختزاًل النص او نسفو وىذا مما ولد نوع من التطرف من الجانب 
من تناول ىذه الشخصية في ادبيات ليعطي درسًا بميغًا  فاإلخراجي ولربما دفع المؤل

في كيفية التعامل ووضع سياقات العمل اإلخراجي في مشاىد مسرحية منظمة الن ما 
الغاء الدور االجتماعي واالخبلقي الذي يتمحور حولو عمل المسرح يقوم بو المخرج من 

التكميمي او لربما في وجو نظر المؤلف ان ىذه العروض التي ال تعتمد عمى النص 
انما تحاول الييمنة والتسمط عمى العقل والحد من الطاقات االبداعية لممؤلف مما ينتج 

وموت كل االفكار النقدية لربما دفعت  عن ايديولوجيا الفكر الواحد ان ىذه االستباحة
المؤلف في الخوض بالشخصية وتقديميا لمسرح النخبة لمموعظة وتنظيم العمل الدرامي 
،ان جيود المؤلف التي تنصب في بمورة أفكاره في منتج ادبي باعتباره " ليس أدبًا 

حمة صرفًا بل متضمن عناصر العرض بشكل مبدئي والتي تحتل مكانو مرموقة منذ مر 
الشروع انشائو ...مفسرا العرض المسرحي باعتباره ظاىرة لسانية وخطابية )وكرافيكية( 

. وبذلك يشكل رؤيا ومعنى معين يقابمو ىذا النسف والضياع في بنية (31)وزمنية "
العرض ومكنوناتو الداخمية خمق الصراع وولد عند المؤلف حالة البلشعورية في تناول 
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تأليف المسرحي وتناوليا ضمن سياقات النص والسيما ىذه الشخصية ضمن سمطة ال
في مسرحنا المعاصر وتحديد عن ظيور ىذه الشخصية كمينو وحرفة مستقمة بعد ما 
ادرك المؤلف ان حرية المخرج وحرية التمقي وحرية القراءة مباحو اذ لم يكن مجديًا 

المسرحي ىو  الرجوع الى سياقات فنية مسبقة لمخوض في العرض المسرحي ،الن الفن
فعل معرفي وخطاب رؤيوي يجسد من خبللو المخرج طموح وافكار وىموم االنسان وما 
يحيط بو من مشكبلت وازمات كونية .ان طمس ىوية المؤلف في المسرح الحديث 
وتضيق الخناق عميو ادى بو الى خارج مسار الدائرة المسرحية وظيور عوضًا عنو 

ة يعالج بيا الموقف الخطابي اإلخراجي ويؤكد ( الذي يبحث عن لغالمخرج المؤلف)
( عمى " نوعية من العبلقة المتكاممة مع انتاج الكاتب . الكسي بوبوففي ىذا الصدد )

ولذلك يشترط الفيم الفكري كضرورة أولى في الدخول الى عالم الكاتب المسرحي 
ما عدا ذلك كمو الدرامي . اذ ان فيم طبيعة تفكير الكاتب وادراكو لمواقع ىو االساس و 

فانو أمر مشتق من ذلك الجسر الرئيسي الذي يربط وحدات النص ان المخرج يحقق 
الداخمية لمكاتب اذ انيا تولد امكانية العرض المسرحي  ((الحيوية))عممية البحث عن 

. المميد (32)ومن خصائصيا الداخمية تنبثق سيمائية الصورة الفنية ونظاميا " 
حداث عمى منصة العرض فيو يدمج ما بين النص التركيبي الستساغة االفعال واال

والمعنى الجمالي عندما يقدم نص العرض في نسق واحد متجانس داخل منظومة 
العرض ان ىذه العبلقة بين المخرج ونص المؤلف في المسرح عبره عنيا الكثير من 

( من مسرح جديدمؤلفي النصوص المسرحية عمى ان المؤلف قادر عمى صناعة )
خبلل الطريقة التي يروي بيا احداثو ممسرحًا القصة معتمدًا اسموب التحايل فنوايا 
المؤلف ال تتغير الن القراءة والتحميل وسيمة تمقي النص كميا متغيرة ايضا وفيم ذلك 
يتيح لنا تطوير االدراك فاالىم ىو المعنى المتغير والذي يتجدد من المؤلف الى القارئ 

ثل ومن الممثل الى الجميور ، لذلك نشاىد ظيور ىذه الحيمة ومن المخرج الى المم
من قبل المؤلف المسرحي في تناول شخصية المخرج في النص المسرحي  ةالدراماتيكي

كاشفًا ومعريًا االحداث بطريقة جديدة فنية تدعى الميتادراما وىي مشاىد مسرحية داخل 
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ية لشخصية المخرج النص المسرحي تحمل جميع الجوانب الجمالية والتوظيف
 والشخصيات الفنية االخرى .

 (يشخصية المخرج في النص المسرحي العالم) / المحور االول :المبحث الثاني

ان اىتمام المؤلف بعروض مسرحياتو ولد عبلقة مشحوبو بقمق وانتظار، خوفًا 
ند من عدم فيميا بالشكل الصحيح لما تنطوي من افكار ورؤى وىذا االمر كان بديييًا ع

كل مؤلف مما اخذ ينعكس الى داخل المؤلف والسيما شخصية )المخرج( ونعمم جيدًا 
ان ىناك العديد من المؤلفين العالميين كانوا يحضرون برفات مسرحياتيم وىذا االمر 
انعكس بالبلشعور في استميام شخصية)المخرج( وكمما كان ىذا االىتمام واضح وكبير 

لشخصيتين وىذا االمر انسحب الى داخل النص كان الصراع واسع ومحتدم بين ا
المسرحي، وكمما كان المؤلف قميل التعامل مع المخرج كان االىتمام ضعيف والعكس 

عمى انيا شخصية مممة بالثقافة و" في النص  )المخرج( شخصيةتأتي اىمية  صحيح ،
متو المعقدة عمم النفس باإلضافة الى ثقافاتو المتعددة االخرى ، حتى يمكنو ان يؤدي مي

وعممو الصعب بطريقة ترضيو ىو نفسو قبل أي إنسان آخر ، فعبلقتو بالممثمين أشبو 
ما تكون بعبلقة الوالد بولده ، حتى لو كان أصغر منيم سنًا فبل بد أن يكتسب ثقتيم 

 .(33) ويخفف من وطأة شكوكيم ، ويعرف متى يمتدح ومتى يموح بسوطو في اليواء "
ما ان يكون مؤثر وفاعل وشامل في توصيل كل ما يريد توصيمة ومن صفاتيا في الدرا

( في المسرح االغريقي التي كانت تعمق عمى الجوقةالمؤلف، ولعل الرجوع الى دور)
االحداث وتقدم الشخصيات وتتعاطف مع االحداث واالبطال وتسرد لنا القصص 

ت ىي مبلمح والحكايات وتتقمص الشخصيات وترتدي االزياء وتحاكي االحداث فكان
بدائية واضحة لشخصية )المخرج( في النص المسرحي االغريقي والرماني  وكل ما 
اعطاىا المؤلف من ميام درامية فاعمة في النص ، فضبًل عن ذلك تتمتع الشخصية 
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بالبعد الثقافي والتاريخي  " فيو ليس مجرد فنان لو أسموبو المتميز ، بل قائد نفسي 
البشر، ذلك أن جزءًا من ىذه العناصر ىو في حقيقتو نفسي واجتماعي في مجال إدارة 

ان شخصية )المخرج( ليست بالغريبة  .(34)واجتماعي أكثر منو إبداعًا فنيًا ومسرحًا " 
او البعيدة عن االوساط الفنية فيي شخصية ولدت من رحم الدراما وتطورت مع تطور 

سرحي من استعارة ىذه االختصاص والحاجو الممحة ليا فعندما يقرر المؤلف الم
الشخصية ووضعيا في قمب المسرحية تكون الشخصية اشبو بالنمطية فيي " االنماط 
التي يمكن أن يوظفيا المؤلف في المسرحية التي ال تحتاج فييا الشخصيات او 
الشخصية إلى تفسيرات توضح دوافعيا السموكية وخمفياتيا االجتماعية . فاألنماط توفر 

ء ىذه الشروح التي قد توقعو في خطأ االسياب السردي ، فالمشاىد عمى المؤلف أعبا
يستطيع أن يتعرف عمى دوافعيا وخمفياتيا بمجرد أن تظير وتتحرك وتسمك عمى 

فمن خبلل توظيف شخصية )المخرج( في النص ىو ايجاز من المؤلف  .(35)المنصة " 
حية بانو " ليس من في اعطاء حق لممتمقي في الكشف عن ماىية تصنيع المعبة المسر 

حقٌو فقط ان يرى العممية المسرحية كناتج نيائي مصنع ، بل أن يرى عممية تصنيعيا 
عادة بنائيا من جديد  وكيف أوصمت إلى ىذا الناتج ، وذلك بكشف أسرارىا بتفكيكيا وا 
أمام المتفرج ، عبر وعي المؤلف ، باإلضافة إلى وعي صناع العرض االخرين ، 

يعرضون بيا فنيم . بل قد يصل االمر أن الشخصية الدرامية نفسيا تعي بتقنياتيم التي 
ذاتيا المسرحية داخل الدراما ، وأنيا بجوار المؤلف تتحكم في مسار االحداث وتوجييا 

ومن اىم الدالالت التي اوحت  .(36)كما ىو الحال ىاممت في مسرحية ىاممت لشكسبير"
عمى ان المؤلف  (1616-1564 /الشكسبيري)بتوظيف شخصية المخرج في النص 

كان يمارس مينو االخراج المسرحي " إن من بين االدلة عمى وجود من يقوم مقام 
ىاممت / المخرج ، تمك االرشادات والتعميمات التي وردت ضمن نص مسرحية )

(،خاصة مشيد الفرقة المتجولة ، التي أتى بيا ىاممت الى القصر لتمثل لشكسبير
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يقة ، التي قتل بيا العم وشريكتو االم ، والد ىاممت. إذ جعل مشيدا يعبر عن الطر 
ان تمقي العبارة كما قرأتيا ،  ىاممت : ارجوكشكسبير ىاممت ينصح الممثمين بقولو: 

لك كأنيا تقفز خفة عمى لسانك. اما ان كنت ستتشَدق بيا ، كما يفعل معظم 
ابياتي ىذه وال تنشر في الممثمين ،فخيُر لي ان أطمب الى داّلل المدينة ان يتمو 

  . (37)"  اليواء نشرًا بيدك ىكذا بل ترفق بالقول ...

( الى قراءة ىذا التكنيك الدرامي واصفة اياه ب)المرآة نياد صميحة)وتذىب 
العاكسة( في النص الشكسبيري من خبلل انعكاس مرآة الشخصيات وتوظيفيا من 

باالسم أو تضمينيا باإلشارة إلى  خبلل " استدعاء المؤلف من خارجيا ويطرحيا صراحة
ذلك أن تشبيو الفن المسرحي بالمرآة التي تكشف لمطبيعة حقيقتيا وخباياىا يرد عمى 

التي يمعبيا (( مصيدة الفأر))لسان ىاممت في حديثة إلى الممثمين كذلك تعكس مسرحية 
يقوم . وبذلك لم يكن شكسبير وحدة (38)الممثمون داخل المسرحية حقيقية ما حدث " 

، 1612عام  ىيوودبيذا العمل " بل شاركو معظم مؤلفي المسرحيات وغيرىم ، امثال 
. فان اغمب (39)" وريتشارد فمينكو وادموند جايتون،، وجون وبستر،  وبورباج

المؤلفين كانوا يحرصون عمى كتابو مقدمات لمسرحياتيم خوفًا من عدم فيميا بالنسبة 
فمسفية واالجتماعية واالنسانية باإلضافة الى لممخرج فضبًل عن شرح توجياتيم ال
 . (41)اسموبيم الفني ولعل ابرزىم كان برنادشو 

ان ىذا التوظيف لتقنية الميتادراما التي يتخذىا المؤلف بوضع ىذه الشخصية 
في النص المسرحي الذي يراد منو التقرب اكثر من المتمقي ليكشف عن جوىر المعبة 

المسرحي بشخصية )المخرج( معبرًا عنيا بأنيا الصانعة المسرحية حامبًل كل االرث 
لمعبة والمحفزة لممتمقي والفاتحة باب المشاركة بجممة من التساؤالت والحوارات والتداخل 
بين النص واليات التمقي تاركًا حرية اآلفق يممييا المتمقي متمثبل في ان ىذا " الوعي 
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ل تقنيات كسر االييام كفصل البناء يمجأ الى كل حيل كشف المعبة المسرحية من خبل
برج ايفل/ الصوتي لمشخصيات عن البنية المرئية عمى نحو ما نرى في مسرحية )

( إذا يؤدي الجرامافون كل الشخصيات ويعمق عمييا او باستخدام الوصف لنفس لكوكتو
-1889 كوكتو. وبذلك يقدم )(41)الفعل المرئي الذي يقدم عمى منصة التمثيل " 

صية )المخرج( بأسموبو التقني المؤدي او السارد لمحدث الدرامي والوصيف ( شخ1963
لمشخصيات مبرر انفعاالتيا وسموكيتيا وكل ما ارادة المؤلف من ايصالو الى المتمقي 
عبر ىذه الشخصية متخذًا منو عكازًا في بناء احداثو وتطوراتو الدرامية ، ان كل ما 

لتاريخية واالجتماعية والثقافية ليوظفيا المؤلف تحممو شخصية )المخرج( من سياقاتيا ا
كوجو درامي يشير الى القير والظمم عبر التاريخ وتعدد الصورة والتيميش باالستبدادية 
احيانًا من خبلل االشارة الى رؤيا االخراجية وتسيير االمور الدرامية كما في مسرحية 

الشخصيات معتمدا تقنية  واضعا شخصية )المخرج( داخل اصوات ((الجميور )) لوركا
التفتيت الى اكثر من شخصية الى ذوات تمثمت في االقنعة المتعددة في ثوب أرلكينو 

.ان (42)االبيض وثوب الراقصة وشخصية جرمينا لتتصارع كل ىذه االقنعة معو ومعا 
المتصارعة في متن النص وجدت طريقًا  -الشخصيات الفنية-ليذا االصوات

( وتوظيفًا ىامًا لمصراع المحتدم بين شخصية )المؤلف( 1936-1867بيرانديمموعند)
وشخصية)المخرج( في النص المسرحي العالمي ولم يكتفي بيذا القدر بل كانت رؤيتو 
بان الفن افضل وابقى من الحياة فأن ىذه الفمسفة تجمت في مسرحية )ست شخصيات 

شيخ ولو طريقة(  تبحث عن مؤلف( ومسرحية )الميمة نرتجل التمثيل( ومسرحية )كل
فكان الصراع ضمن مكونات النص ذاتو من ممثمين وجميور وشخصية )المخرج(، ففي 
)ست شخصيات تبحث عن مؤلف( جعل منيا عمى شكل لعبة مسرحية متخذه من 
وضع الممثمين في النص والتمثيل داخل التمثيل مشظيًا صوت شخصية )المخرج( 

عن تواجد شخصية )المخرج( كشخصية والمنظم لمعرض في جميع الشخصيات فضبًل 
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رئيسو ومديرًا الفرقة في النص ونممس ذلك من خبلل شخصية )االب( الرافضة " أن 
يسمي المخرج عرض الشخصيات الست لمأساتيم أمام الممثمين كي يحتذوا بو عندما 
يعيدون ىذه المأساة ، بأسم التجربة )البروفة( الن الشخصيات الست ال تقدم اي نوع 

المحاكاة )التمثيل( فيم يعرضون مأساتيم النيم يحيونيا بالفعل كشخصيات فاعمة من 
ليذه المأساة ... يكشف بيرانديممو آليات مستوى الوىم الفني االول او واقع النص 
الدرامي أمام المتفرج ، تمك اآلليات التي تنظم في االعداد لعرض مسرحي )قواعد 

يب عميو ،فيرى المشاىد كيف يصنع العرض بداية المبارزة( تقوم فرقة مسرحية بالتدر 
. (43)من توزيع االدوار، مرورا بتوجييات المخرج لممثميو وصناع العرض االخرين " 

باإلضافة الى تدخبلت الممقن من آن الى اخر ليصف المنظر عبر إرشادات المسرحية 
 أو يساعد الممثل في تذكر دوره كما في الحوار االتي : 

ر في القراءة من نسخة المسرحية( منضدة معدة لمطعام ،ومكتب عميو كتب )يستمالممقن:
دي الى المطبخ واوراق ورفوف عمييا كتب كثيرة واجيات بيا تحف ثمينة .باب خمفي يؤ 

المدير : )ينيض مشيرًا بيده( واآلن انتبيوا جيدا .. ىنا المدخل الرئيسي  المدخل الرئيسي .
ىذا الجانب )الى مدير  ستدخل وتخرج منيمثل سقراط( الممثل الذي وىنا المطبخ )الى 

  .(44)" نريد بارافانا في المؤخرة وبعض الستائر)يعود الى الجموس(المناظر( 

( دائما الى امر واحد وىو ان يبرىن عمى ان الحقيقة أمر نسبي بيراندلمووبذلك يرمي)
ستويات عديدة تتراوح فكثيرًا ما نخطئ الحقيقة ويمتبس عمينا االمر وان في الحقيقة م

بين الصدق والكذب وان الشخصية في أحد الناس ليا جوانب متعددة ، وبذلك تكون 
مسرحياتو اال نسيج الخيال وىو يخفي الحقيقة ألنو يرى ذلك امرًا طبيعيًا لممسرح او 

. وىذا ما يتجمى (45)بمعنى أقرب الى روح المسرح إنو يمقي عمى الحقيقة قناعا يحجبيا 
مسرحية )الميمة نرتجل التمثيل( فيو يقدم الفن كضرورة حقيقية صادقة بعيدة عن  لنا في
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زيف الحياة ويتضح ذلك جميًا في شخصية )المخرج( الذي يتحدث بخطبة طويمة مع 
الممثمين والجميور وقد نفذ )بيراندلمو( الى محتويات ىذه الشخصية وتخفى بقناعيا 

كل رؤيتو وأفكاره لمفن الذي يقصده وايضًا تناول  واباح لنا بمكنوناتو الداخمية شارحاً 
دور المؤلف واظيار قيمة الفن بالنسبة لمحياة تبدو ضيقة مممة لوال متعو الفن فيو 
مركز االشعاع وذكرى خالدة اصدق من الحياة ،وبذلك يقدم شخصياتو المسرحية التي 

 ((بحث عن مؤلفست شخصيات ت))تقوم عمى " كسر االييام وكشف الصنعة الفنية في 
يتم من خبلل الجدل القائم بين الشخصيات الست كوىم فني خمقتو مخيمة بيراندلمو اثناء 
محاولتيا أن تجسد نفسيا وتعرض مأساتيا، بوصفيا جوىرًا مسرحيًا وبين شخصيات 
المسرحية االطار كوىم آخر ابتدعتو قريحة المؤلف يتحدد دورىا الوظيفي في مجتمع 

موعة من الممثمين ، تحاول أن تقدم قواعد المبارزة لبيراندلمو وتجسد النص في أنيا مج
تمك الشخصيات الست الرافضة ألي صورة يحاول الممثمون أن يقدموىا بيا ، باعتبار 
أن الصورة ال تخرج عن كونيا وىما فنيا يسعى الى تأطيرىا في نمط تمثيمي يزيف 

( في حبكة المسرحية ىو بيراندلموو ). ان الصراع الذي خمق(46)حقيقتيا كخيال مسرحي 
صراع متداخل فناك صراع عام لجو المسرحية وىناك صراع اخر بين الشخصيات 
نفسيا وان دل عمى شيء فيدل ان الحبكة ىي االخرى ليست واحدة بل اعتمد الحبكات 
المتعددة التي تنطوي بتعدد الصراعات ويتضح ذلك جميًا في شخصية )المخرج( 

ل الشخصيات االخرى حيث نبلحظ شخصية ابنو زوجة االب وىي توجو المتشظية داخ
الممثمين لمحركة المسرحية التي عميو ان يتبعيا او لمحوار الذي يجب ان يتمفظ بو  
وبذلك تشير االبنة الى الشغل المسرحي الذي عمى المخرج ان يتبعو حسب تسمسل 

ابنة مثمة بالحوار االتي: " االحداث في مأساتيم عندما تجسد فرقتو ىذه المأساة مت
داعي الن تدخل وتخرج مرة أخرى .تعال ىنا  : )االب( واالن ، ادخل انت ..الالزوجة 
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اخرج صوتك وقل صباح –تظاىر بانك دخمت ..ىا انا أقف ىنا ..خافضة الرأس في خجل 
 آنسة .... الخير يا

هلل ولكن ىل تقومين أنت  : )كان في ىذه االثناء قد نزل من عمى المسرح( يا الفني المدير
 .(47)باألشراف عمى ىذه المسرحية أم اشرف عمييا أنا " 

 (يالعرب المسرحيشخصية المخرج في النص  )المحور الثاني :  / المبحث الثاني

كتب المسرحيين العرب ىذا النوع من الدراما فن الميتادراما في نصوصيم 
ساتو داخل النص المسرحي محققو المسرحية سواء شخصية )المخرج( او غيرىا وانعكا

الجماليات الفنية والفمسفية في صياغة )ميتافيزيقية( في تقديم صورة متخيمة عن الواقع 
( 1987-1898توفيق الحكيممتمسرحو، فقد ظيرت شخصية )المخرج( في مسرح )

نجيب ( ومسرحية )بيراندلموالتي تميزت بنوع من اليدوء وليس عمى غرار مسرحيات)
( كان الصراع فييا عمى اوجو بين موضوع لممناقشةلتي حممت عنوان)( امحفوظ

( عمى ايقاع الجيرك)السماح او الرقص المؤلف وشخصية )المخرج(، وايضًا مسرحية 
( التي تتناول الخروج من الجنة/لمحكيم(، ففي مسرحية )وليد اخالصيلممؤلف السوري )

قصة مؤلف مشيور يعاني من عبلقة زوجية محطمة وكان جل اىتمامو امتبلك قمبيا 
اال انيا كانت ترفضو ميما قدم وميما عمل وانو ال يحضر عروضو المسرحية التي 
يكتبيا وال يكترث ليا وانو شغمة الشاغل ىو زوجتو الذي يشكل عنصر الصراع معيا 

 وعندما يسألو المخرج الفني المتمثل في شخصية )عمر( قائبلفي دوامة العبلقة الباردة 
افعل ما شئت ..افعل لي"  فقالواية ، وانا المخرج الفني ": يوم جئتو أتمقى تعميمات عن الر 

. وبذلك اعطى لشخصية (48)"ت وانصرفتستأذن،فاغرق في صمت أحرجنيما شئت ثم 
ث المسرحية كما يحمو لو )المخرج( في النص المساحة الكاممة في التصرف بأحدا

( كان واعيًا الحكيماخراجيًا ويتصرف كما يشاء دون اخذ االذن من المؤلف " يبدو أن )
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بيذه الحقيقة ،خاصة في مسرحياتو االخيرة ، فقمل من توجيياتو المسرحية إلى أدنى حد 
ممكن. فالمخرج ال يستطيع أن يعتمد فقط عمى توجييات عامة ، الن من واجبو أن 

( نبلحظ في قصة العش اليادئ. كذلك في مسرحية )(49)ح لمممثل أدق التفاصيل "يشر 
المسرحية ان شخصية المؤلف )فكري( وشخصية المخرج )جبلل( تربطيما عبلقة 
حميمو وصداقة قوية ويعمل المخرج عمى توفير االجواء اليادئة لممؤلف لكتابة سيناريو 

جالل: اطمئن ه ليذا العش اليادئ قائبل:  فممو الذي سوف يخرجو وعمى الرغم من افتقاد
من االن ..كالم شرف ..الميم ىو ان تكتب وان تسممني القصة في ظرف ..في ظرف كم 

 يوم حسب تقديرك .

 فكري : ىذا يتوقف عمى الجو ..

 جالل : )ناظرا الى السماء والفضاء( الجو غير منتظر أن يتغير 

 ..انما اقصد جو اليدوء والسكينة والبحاراً  ياراً ..إني الست طال اتكمم عن ىذا الجو فكري:
. وبذلك يعطي لشخصية المخرج دور رئيسي في القصة اال انو صراعو يكاد (51)" حولي

( التي تحاكي احتفال نقل معبد ابو احتفال ابو سنبلان يختفي مع المؤلف .وقدم ايضا)
كيم بنوع من التوتر سنبل لممكان الجديد خوفًا من فيضان نير النيل والتي عبر الح

والصراع مع شخصية المخرج عمى الرغم من عدم وجود شخصية المؤلف في النص 
الذي يظير لنا مخرج يعتمد االسموب الحداثوي في اخراج مسرحياتو ولم يقتنع بإداء 
الممثمين في البروفة ويكتفي يوم االحتفال بظيور المبلبس الفرعونية واالزياء وعدم 

( تظير شخصية المخرج الحكيممن خبلل استعراض مسرحيات)عرض المسرحية ، ف
بالشخصية التي تتسم باليدوء وبالدور الثانوي احيانًا واما تكون صديق لمبطل او ىي 
شخصية محورية تتصرف بطبلقة بالنص عدا مسرحية )احتفال ابو سنبل( يظير لنا 

ي يطالب من الحكيم شخصية المخرج المستميم لمحداثة والمنقمب عمى النص الذ
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الممثمين عدم نقل افكار النص وكذلك نرى لشخصية المخرج حضورا الفتة في مسرحية 
( التي تجسد مخرج يقوم بإخراج فمما سينمائيًا مستمدًا من مسرحية )عطيل( المخرج)

لتدخل فتاة تسأل عن خاليا الذي اصيب بالجنون بعد ان لعب دور عطيل في الفمم  
االحداث الشخصية التي قامت  بدور) ياجو(بعد ان ثبت براءة بعد ان قتل متقمصًا في 

وعفو )ديدمونة(، فيعجب المخرج بثقافة ىذه البنت ويطالبيا ان تعمل في السينما، 
-1911 نجيب محفوظفنبلحظ  ان شخصية )المخرج( لعبت دور البطولة . كما كتب)

حداث ( التي تدور اموضوع لممناقشة( شخصية المخرج في مسرحية )2006
المسرحية عن مجموعة من الشخصيات الفنية )المؤلف والمخرج والناقد والممثمين( وكان 
الصراع عمى اشده بين الشخصيات فالمؤلف يريد ان يأخذ مساحتو الكافية في التأليف 
والمخرج يريد ان يفسر النص عمى ما يراه والناقد يريد ان  يمسك بالخطأ ويمحقيم بو 

بطولة والممثمة تريد ان تروي لنا قصو حب عنيفة ان ىذا البوح والممثل يريد دور ال
الداخمي الذي وظفو )محفوظ( ما ىو اال رغبات ومكبوتات داخمية عانت منيا ىذه 
الشخصيات عمى ارض الواقع وصورىا محفوظ بيذه الروعة االدبية كما تتضح في 

 المؤلف : ال تتخط حدودك الحوارات التالية : 

 خط حدودي الممثل : لم ات

 المؤلف : ال تحمم كالمراىقين 

 تتخطى حدود المياقة  الممثل : ال

 واني مقتنع بو  جديد ،: ىذا مشروع روايتي الالمؤلف 

 الممثل : اني ارفضيا 

 .(51)المخرج : عممي يبدأ بعد انتياء عممك " 
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 وبذلك اعطى لشخصية المخرج فكرة الصراع االزلي بينو وبين كل العناصر االخرى،
( يقدم مسرح 1981-1931صالح عبد الصبور( لممؤلف )مسافر ليلففي مسرحية )

داخل مسرح من خبلل شخصية )الراكب( و)بائع التذاكر( وشخصية )الراوي(التي لعبت 
دور الشخصية المقدمة لممسرحية حيث انو "  يقف عمى جانب المسرح أي في ركن 

ة ، وليس طرفًا في صراع المسرحية، العربة في مكان واحد معمق عمى االحداث الدرامي
ويذكرني ىذا بكتاب االغريق الذين كانوا يبدعون في كتابة دور الجوقة والمرجح أن 
كان ليم مكان مسرحي ثابت ...بحيث يتعدى وجودىم المسرحي التعميق الى كونيم 

ونمتمس من ذلك ان شخصية المخرج في النص حتى وان  .(52)شخصية ذات موقف " 
ج الصراع الدرامي المفترض في الميتادراما تبقى ضمن حيز االطار العام او كانت خار 

الجو العام لممسرحية فيو مسرح داخل مسرح وبذلك تتولى وظيفة التعميق والمداخمة بين 
المشاىد والفصول وما يجري من احداث ومواقف درامية وبذلك تكون صانعو لمعبة 

- 1932محمود دياب(الحصاد لممؤلف)ياليمسرحية لالمسرحية وكاسرة لئلييام، ففي)
( التي ينم عن كشف وتصنيع المعبة المسرحية الذي يتم عبر وعي الشخصيات 1983

في دراما النص بانيا مجتمعة في حمقة سامر كي يمسرحوا حياتيم عبر ىذه 
الشخصيات التي اتخذىا المؤلف في كسر حاجز االييام وتقديم شخصية المخرج بدور 

الشخصية الراوية والتي تحل محل شخصية المخرج " ولتحديد دور "  الغاوي" 
المجموعة المتسامرة في أحداث الماضي الحاكمة لمعبة السامر يسحب الكتف من 

ويقوم بتوزيع االدوار أمام المتفرج  -الى حين–الغاوي وظيفتو كمدير لمسامر ومخرج لو 
يامي يمعب دور محجوب، ،فيمعب ىو دور البكري ،ويمعب صديقو زغمول دوره ، وت

. ان االزمنة (53)والغاوي في دور العمدة ، ويختار مسعد دور حسن أبو اشرف ... " 
( التي يخمقيا المؤلف في الميتادراما وبضع الشخصيات ليالي الحصادفي مسرحية )

كوضع المشخص لئلحداث وتساق االزمنة في عدة مستويات فيصبح " التناوب بين 



 هـ1113- م 0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 

 
111 

الثاني وما يحدث في القرية من احداث ، اثناء نفس االمسية  التشخيص في المستوى
في المستوى االدنى ، باإلضافة الى تعميقات المجموعة المتسامرة عمى احداث الواقع أو 
التشخيص في المستوى الثالث ،أحد الوسائل الكاسرة لئلييام والمحفزة لوعي المتفرج 

وعمى . (54)وكيف يصنع مسرحيتو " لمكشف والتعرف عمى تقنيات المؤلف البنائية ، 
( شخصية رضا قيصر( في مسرحية )1941عمي عقمو عرسانغرار ذلك صنع لنا )

المخرج في النص مستداًل بيذه الفكرة من شخصية )المؤلف المخرج( من المسرح 
الروماني القديم ليصوغ احداث مسرحيتو برضا قيصر، لتتكشف لنا االحداث عمى ان 

قيادة المؤلف المسرحي الروماني ببلوتوس التي تتكون من ىناك فرقة مسرحية ب
بدور الغانية( ويفشل ىذا المخرج عند  -بدور الميرج/و باكخيس–شخصية )الطفيمي 

كل عرض مسرحي يقدمو من اجل استحسان رضا قيصر وىو بدور ممك وحاكم 
مع الرومان الشخصية المعروفة تاريخيًا حتى انتيى بو الحال في مقمع الحجارة 

المجرمين والقتمة لشدة غضب قيصر عنو وعن المواضيع التي يقدميا لشعب روما في 
عروضو وىنا يأتي دور الغانية )باكخيس( ودور )الطفيمي( لمشفاعة واخراج )ببلوتوس( 
من السجن وفي ىذه االثناء يعد )ببلوتوس( قصيده شعرية يطمب بيا السماح وبالفعل 

رط ىو ان يكتب لو المواضيع وتأتي لو جاىزة وىو ينجح )ببلوتوس( في ىذا لكن بش
ان يقدميا فقط لمجميور، لعب دور ببلوتوس شخصية )الميرج (وكانت شخصية رئيسو 
محوريو تتصارح مع نفسيا في جمع المال واستحسان الجميور في كفة ومن اجل 

( من فك طبلسم ىذه الشخصية عرساناستحان قيصر ممك روما في كفة اخرى نجح )
لبوح بمكوناتو الداخمية عمى لسان ىذه الشخصية منذ البداية التي تمثمت في انتقاء وا

المواضيع واخراجيا ما بين واقع روما من العبيد والجوع والتيتك التي عانت منيا روما 
بسبب الحروب والوضع االجتماعي وما بين استميام المواضيع اليونانية التي غزت 

درك الصراع السياسي في اواخر الشخصية عندما قبل بشرط روما بالثقافة والفكر حتى ا
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 قيصر:"  قيصر ان تكتب لو المواضيع وىو يقدميا لمجميور كما في الحوار التالي :
 ال ال غير.. وتوقع باسمك وتحرك لسانك بذكر افضال وامجاد واعمال قيصر.. يكتبون لك..

  غير 

يف خرج نايفوس من السجن . البد أن يدا بالوتوس: )ينحني جانبا( اه ..االن بدأت ادرك ك
  .(55)"  كريمة امتدت اليو لتخرجو من السجن وتصنع منو عظيما عمى ىذا الشرط 

بذلك يكون )عرسان( قد عبر عن مكنوناتو الداخمية ككاتب جايمو عصره من 
تقمبات سياسية اجتماعية ثقافية ومخاض الكاتب والمخرج في التطرق لممواضع 

جيد الشخصية الحاكمة ،فضبل عن الصراع الدائر اآلخر من استغبلل السياسية وتم
سيرة مع ابي الخميل شخصية المخرج لمفرقة التي تعمل معو . اما في مسرحية )

( بتقديم االحداث التي استميميا من 1997-1941سعد اهلل ونوس( لممؤلف )قباني
ى خميل قباني في بناءه التاريخ وتعاقب الوالة الذين حكموا الببلد وصراح شخصية اب

لممسرح وتقديم عروضو الفكاىية فتنجمي االحداث عمى ان ىناك مسرح يقوم بتقديم 
عروض مسرحية عمى شكل فواصل تتضمن احداث في الماضي وقصص وفواصل 
غنائية الى جانب القصة الرئيسة وىي بناء ابى الخميل قباني لمسرحة لذا جاءت 

شخصية المخرج عمى المستوى االول لمنص فيو  شخصية )المنادي( في النص  بدور
يقوم بتقديم المشاىد الكوميدية ويعمق عمييا من احداث ويتداخل مع الشخصيات وىذا 

( الراويالنوع يشير في اذىاننا الى شخصية)الجوقة( في المسرح االغريقي وشخصية )
والتي التي تشتبك بالمبلمح والتوظيف مع شخصية المخرج في المصطمح الحديث، 

انطوت عمى ما سوف يقدم ىو لعبة مسرحية عدت ليذا الغرض كما في الحوار اآلتي: 
ىكذا كانت تتوقف السيرة عندما تبدأ العبة الخيزرانة، يترك المشخصون ادوارىم : المنادي" 

ويندفعون ليخمصوا بين المتعاركين ..يتوسمون بالكممة الطيبة ،واحيانا باألغنية حتى تيدأ 
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يعود الجميع الى مقاعدىم ،كان المتفرجون يأتون حارات حارات يتسمون عن الخواطر و 
اما المستوى الثاني في النص وىو  .(56)"  .... القفز بالخصومات والعاب القبضايات

االييام النص داخل النص ىو شخصية ابى الخميل قباني ىذه الشخصية التي تعمب 
ب الشخصيات ويقوم بتمحين االغاني دور المخرج في النص المسرحي الذي يقوم بتدري

: لعمنا تأخرنا ، سنقوم بعده  القبانيوتنظيم الديكور والمشاىد بداللتو الحوار اآلتي: " 
 .(57)" ابراىيم ؟ تدريبات عمى االدوار والموشحات الجديدة .متى تنتيي من رسم المناظر يا

اع عمى اوجو وبذلك اعطى )ونوس( لشخصية المخرج دور البطولة الذي حمل الصر 
 في النص.

 ؤشرات التي اسفر عنيا االطار لمنظري:الم

دراما قديمًا وحديثًا منيا الشخصية اشكااًل ومواضع عديدة في الاتخذت  -1
الراقص، المنادي( فيي شخصية معبرة وظيفتيا المؤلف، المنظم ، لراوي ،)الجوقة،ا

ءًا من النص حتى ية ومؤامة ومجانسة المكونات ابتدتتولى تقديم العروض المسرح
 خر نقطة في العرض.آ

جسد المؤلف المسرحي ىذه الشخصية وتعمق بيا واجد في تقديميا عمى المستويان  -2
سواء كان يخرج عروضو قديمًا او تضمينيا داخل المتن الحكائي فكان يدرب 
قابمياتو الشعرية ويطورىا من حيث اوجدت لو عادات وتقاليد في الدراما منيا 

 تمثميو .شعرية ومنيا 

 تقارب واالختبلف بين المؤلف والكت شخصية المخرج في صراع من اشتب -3
محفز ية االخرى كان يكون)الممثمون/الفنيون(فكان ىذا االمر الشخصيات الفن
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لمشخصية في التصدي لمريادة المسرحية وفي الدراما خصوصا من خبلل تخطيطيا 
 .لعناصر الرؤيا االخراجية

ي الدراما كما لقة ومبتكرة باحثة عن ما ىو جديد فعمى انيا شخصية خاوظفت  -4
 .التساؤالت والمجاىيل التي ترد في فضاءات التمقي وجماليات النص انيا تطرح

التأليف منيا تنظيم العبلقة بين االخراج و في النص ألغراض معينة يراد  وضعت -5
حد من وابراز ىذه االشكالية التي تقوم عمى نسف افكار المؤلف داخل النص او لم

 ىيمنة السمطة االخراجية منطمقة من ان العمل المسرحي عمل تكاممي جماعي .

تمتعت ىذه الشخصية بالبعد الثقافي والنفسي لما تحممو من رؤيا وارث حضاري  -6
كانت كفيمة باستمياميا وتوظيفيا داخل النص المسرحي في خمق الحوارات 

 .الشاعرية وما تمتمكو من جماليات فمسفة والثقافة 

وظفت ىذه الشخصية كصدى لصوت المؤلف المسرحي داخل بنية النص فمن  -7
خبلليا قد نفذ المؤلف ليبوح بمكنوناتو الداخمية ، فعبر عن ىواجسو ومخاوفة وكل 
ما يريد ايصالو لممتمقي فضبل عن اسموبو الكتابي والدرامي الذي يسمكو معبرة عن 

 نظرة لمفن والحياة .

 ي النص ومؤثرة في سياق االحداث وتقترب منىي شخصية درامية فاعمة ف -8
الشخصية النمطية باعتبارىا شخصية مسرحية ليست بغريبة عن الدراما  صفات 

مما سيمت لممؤلف المسرحي عدم تبرير الدوافع والسموك في المواقف الدرامية و 
 االحداث في تصرفاتيا وافعاليا وعدم االكثار في سرد التفاصيل .



 هـ1113- م 0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 

 
111 

لية تصنيع المعبة المسرحية واشراك المتمقي ج لمكشف عن آوضعت شخصية المخر  -9
في البناء الدرامي والتقرب منو في ممئ الفراغات التي يممييا من خبلل فتح باب 
المشاركة الذي يتم من خبلل كشف اسرار العمل المسرحي القائم عمى كسر االييام 

 وتفكيكيا واعادة بناءىا .

مة دراماتيكية لكشف الحقائق الدرامية من في النص من خبلل حي وظفت احياناً  -11
احداث من خبلل لعب الممثمون داخل المسرحية وايضا الحقائق االنسانية وزيف 

لمحياة وىذا ما تجسد في دراما الوجو  ة ومظاىر الكذب من خبلل رؤية الفنانالحيا
 والقناع 

عبرت شخصية المخرج والسيما في مواقع الصراع مع النصوص التي حممت  -11
خصية المؤلف في االشارة الى رمز الظمم والقير واالستبداد عبر التاريخ الطويل ش

 خرين .بفكرة واالعتداد برأيو دون اخذ آراء اآل الممتد لمصراع المحتدم مختزالً 

لعبت شخصية المخرج الدور الرئيس او المساند لمبطل في النص المسرحي فيي  -12
 وفقا لتصرفاتيا ودوافعيا وسموكيا .شخصية محورية ارتكزت عمييا بنية االحداث 

وظفت شخصية المخرج في استميام المؤلف لمتراث والمفاخر فكانت كفيمة في  -13
 االستغراق في الفضاء الجمالي لئلرث الحضاري العالمي والعربي .  

: ضم كبًل من مجتمع األصل والمنيجية التي يفرضيا البحث والعينة التي  اإلجراءات
يل، وذلك لمتوصل إلى النتائج و اإلجابة عن  التساؤالت التي وردت تم اختيارىا لمتحم

في مشكمة البحث في توظيف شخصية )المخرج( في النص المسرحي العراقي؟ فضبًل 
  عن تحقيق أىداف البحث.
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( مسرحية والتي حممت شخصية )المخرج( 11ضم مجتمع البحث ) : مجتمع البحث
كما ىو   (2019-1967)د الزماني من عامفي النص المسرحي العراقي، وفقًا لمح

 :مبين ادنا
 يبين مجتمع األصل( 1)جدول رقم 

 سنة التأليف اسم المؤلف او المعد اسم المسرحية ت
 1967 محمد عفيفي مطر ارض كنعان 1
 1972 عمي خضير الوالي والسور العالي 2
 1975 قاسم محمد اضواء عمى حياة يومية 3
 1975 نصر محمد راغب  تعالوا نصنع مسرحية 4
 1976 عبد الخالق جودت الضدان 5
 1977 سموى زكو حكايات لمناس 6
 1978 التأليف جماعي )لفرقة مسرح الشباب(  نفط نفط 7
 1987 عادل كاظم حب وخبز وبصل 8
 2015 ثائر ىادي جبارة عابس والمخرج المعاصر 9
 2018 عمار نعمة بروفة مفخخة 10
 2019 ي زىرةلؤ  اوفر بروفة 11

تم اختيار عينة قصدية واحدة من نصوص عراقية وفقًا لممسّوغات اآلتية : عينة البحث
 : 

تمثيميا لمجتمع البحث بسبب المغة الدرامية ، فكتبت بعض المسرحيات بالمغة  -1
الفصحى، وبعضيا اآلخر بوساطة ليجة محمية )عامية دارجة( بوصفيا قريبة 

تعبر عن اآلالم والصرخات االجتماعية، لذا من المتمقي في كسر االييام و 
 تنوعت ىذه المسرحيات بطابعيا المغوي والدرامي.

تمثيميا لمجتمع البحث بسبب التنوع التي حممتيا شخصية)المخرج( في  -2
نصوص المسرح العراقي، لتضم كبًل من الشخصيات )مدير الفني /المنظم 

في التطبيق و اإلحالة إلى /الراوي/المنادي (، ىذا التنوع  في النص، يساىم 
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 مؤشرات اإلطار النظري. 
 توافر النص المسرحي .  -3

: تم اعتماد المؤشرات التي أسفر عنيا اإلطار النظري، بوصفيا أداة  أداة البحث
 لمتحميل .

تأليف :عمي خضير:    (58): اسم المسرحية : الوالي والسور العاليتحميل العينة
 1981سنة

عشر لوحو فنية درامية قدمت  ةشعبية  ضمت خمس مسرحيةفكرة المسرحية : 
من قبل  ) فرقة العراق المسرحية لمتمثيل( صاغيا المؤلف بحبكة درامية مستميمًا 
 احداثيا من التاريخ والواقع موظفًا تقنية مسرحية داخل المسرحية )الميتادراما( معتمداً 

ية المشيد الدرامي والفعل اسموب كسر االييام ) الجدار الرابع( في اقتراحو لبناء تقن
المسرحي من خبلل عممية التواصل المباشرة مع المتمقي في بناء الحدث الدرامي 

وخالقًا لمعراض فضبًل  -كراوي ومعمق -أحداثوبوضع شخصية )مدير المسرح( في بناء 
عن تدخمو بين الحين واآلخر عمى ان ما سوف يقدم ليم من احداث ومشاىد انيا 

وليست واقعية بل صورة من الواقع وبذلك يقترب من التيارات الحديثة تمثيمة ممسرحو 
بالمسرح التي ظيرت وتبلقفيا العديد من صناع الدراما ، ان وعي المؤلف في تقديم 
ىذه المسرحية بيذه الطريقة واالسموب جاء منسجم مع االحداث والبنية ألنيا وببسطة 

احداث فيما مضى من التاريخ العربي  ىي مسرحية ذات الطابع الشعبي ثوري تروي لنا
الذي عاصرتو االمة من االحتبلل لتقدم النصح والموعظة في الوقت الحالي وبذلك 
تقترب من المنيج البريختي المسرح الممحمي والثوري فمقد صور لنا المؤلف في بنية 

الي أحداثو مشاىد صورية عن معاناه  الناس و الظمم واالستبداد والقسوة من قبل الو 
المتسمط فكانت اشبو بمادة تسجميو صورية استعان بيا المؤلف في بناء أحداثو الدرامية 
حيث جعل من البطل )حسن( صوت الشعب المظموم وصوت الفقراء الذي جعل من 
المتمقي ان يرى نفسو بيذه الشخصية من جية وان يوقظ لدييم الوعي والتفكير وطرح 

مية كسر االييام من خبلل شخصية )مدير المسر( التساؤالت بالنسبة لممتمقي في عم
المتمثمة بشخصية )المخرج( وىي شخصية صديقة لمبطل ومساندة لو في االحداث 
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المسرحية فضبًل عن الشخصية االخرى التي ادخميا المؤلف وىي شخصية )مقتفي 
وما يدور من احداث  لؤلخباراالخبار( التي وظفيا المؤلف عمى انيا شخصية راوية 

كان ليا االثر في نقل المتمقي الى جو من مسرحو االحداث وان كل ما يجري ىي ف
تمثميو يراد منيا اخذ الوعظ واالرشاد الى الحق ، لتفصح االحداث عن مجموعة من 
الممثمين والفنيين وعمال المسرح يقدمون لنا مشاىد من قصة الوالي والسور العالي في 

او العثماني لم يحدده المؤلف، وتجسدت زمن االحتبلل المغولي او الفارسي 
الشخصيات بالوالي ورئيس الشرطة والوزير االعمى لمدولة وشخصية حسن وامو كميا 
تظير جميًا في المشاىد االولى عمى خشبة المسرح عمى انيم شخصيات مسرحية سوف 
تقدم عرض مسرحي بقيادة شخصية )مدير المسرح( وان المخرج العمل قد غاب 

م تفصح عنيا القصة فعوض عنيا شخصية )مدير المسرح( لربما اراد ان االسباب ل
يبين المؤلف اىمية ىذه الشخصية بالمسرح الحديث بالنسبة لممتمقي او اراد القول بأن 
عمميم واحد لكن التسمية تختمف ، فتبدأ المشاىد المسرحية المراد عرضيا لمجميور 

دم لممحاكمة بجريمة سرقة قطعة خبر بحسن وما يعانيو الشعب من جوع وظمم وانو ق
ففي السجن يتعرف عمى حارث ىو اخو المقتول من قبل الوالي الذي كان يحمم بأن 
يكون والي،  فيتفقان حسن وحارث عمى اليرب بعد ان دفع رشوة لمحرس وينجح كبلىما 
في اليرب لكن في الصحراء يموت حارث وينجح حسن في اليرب وبعدىا يقرر الوالي 

بني سور عالي حول القصر خوفًا من ثورة الشعب فيأمر بذلك فيتطوع حسن ان ي
المناوئين لموالي في بناء ىذا السور ويجدون ليم مبلذ من تعقب رجال الوالي  رفاقوو 

والمطاردة في المدينة ليم فينظموا صفوفيم ويستعدوا لقيام الثورة وينجح في عزل الوالي 
ول من رجال الوالي والحرس لينتيي عيدة بعد جممة من الخيانات في الصف اال

 بكممات االرشاد والوعظ عمى لسان شخصية )المخرج( كما في الحوار اآلتي:  
كمكم شفتوا شمون انتيو الوالي المستبد والغريب عن شعبو .ونياية جانت  مدير المسرح :

 قو. عادلو ،وشي عظيم الشعب يستمم الوالية.الشعب ىو العين الساىرة عمى كل حقو 
 .39ص
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ان استدعاء ىذا النوع من الدراما يتطمب من المؤلف المسرحي ان يجيد 
الصنعة المسرحية لمتوظيف الدرامي السيما نحن ندرك جيدا ان كل مسرحية تحوي 
عمى شخصية )مخرج( مفترضة من قبل المؤلف في التجسيد الذي سيعمل عميو ، 

تاحت تقنية مسرحية  داخل بغض النظر عن تواجدىا كشخصية مستقمة ومن ىنا ا
المسرحية )الميتادراما( الى تعدد شخصية)المخرج( كتسمية تنطبق عميو بل تتعدى الى 

ان ىذا التنوع (المدير، الجوقة ، الراوي ، المؤلف ، المنظم ، الراقص ، المنادي )ما ىو 
دراما ويجيد العمل في ال يتيح لمشخصية ان يؤدي الوظيفة المناط بيا ىي سمو التنظيم

ويقدم المشاىد فيي شخصية وظيفتيا تتولى تقديم العروض المسرحية ومؤامة ومجانسة 
 كما في الحوار االتي: شيء  خرآالمكونات من النص حتى 

مقتفي االخبار : يحي الجميور /مساء الخير عيوني مثل مداتشوفون اعزائنو ،احنا نحضر 
 عدتنو حتى نمثل 

 الوالي : بمى نمثل 

 .1ص       احنا عمى مسرح حسن : اذن 

فكمما وجدت ىذه الشخصية وجد الميتادراما، كانت كفيمة بتوظيف شخصية 
)المخرج( في استميام التراث واالحداث التي عاشيا االنسان ان ليذا االستغراق في 
الفضاء الجمالي لئلرث والحضارة  والتي تظير فييا شخصية المخرج المساند لمبطل 

يي شخصية محورية ارتكزت عمييا بنية االحداث وفقا لتصرفاتيا في النص المسرحي ف
 ودوافعيا وسموكيا كما ىو االتي: 

حسن: اني اشوف حوادثو قريبة الفترة المظممة المي كان يعيشو االنسان العربي بظل 
 .   2االحتالل المغولي او الصفوي او العثماني .   ص
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الفنية داخل المسرحية  تنوعت شخصية )المخرج( في صراع مع الشخصيات 
فكان ىذا االمر محفز لدوافع بناء األحداث والمشاىد المتبلحقة من منطمق انيا 
شخصية تتصدى لمعمل المسرحي وىو منطقتيا من خبلل تخطيطيا لعناصر الرؤيا 
االخراجية ان ليذا الصراع الممزوج باإلرادة ىو باعتقادي اشارة واضح من قبل المؤلف 

م والقير واالستبداد عبر التاريخ الطويل الممتد لمصراع المحتدم مختزال الى رمزية الظم
 بفكرة واالعتداد برأيو دون اخذ اراء االخرين.

مصمم االنارة : يا اخي عمى كيفك ، المخرج يكدر يمعب بالممثمين بكيفو ، لكن مصمم 
اني المي ابعث االنارة ىو سيد عممو ،ىو المي يكمل العمل ويخميو اكثر ابيارا وحيوية .

 .3الروح والعواطف واالحاسيس بالممثمين من خالل المون .     ص

ان لشخصية )المخرج( السحر الدرامي عمى بناء وتغيير االحداث فمن خبلل 
ىذه الفعالية  تكون مؤثرة في سياق االحداث فوظفت شخصية )المخرج( لمكشف عن 

لبناء الدرامي والتقرب منو في ممئ آلية تصنيع المعبة المسرحية واشراك المتمقي في ا
الفراغات التي يممييا من خبلل فتح باب المشاركة الذي يتم من خبلل كشف اسرار 

 العمل المسرحي القائم عمى كسر االييام وتفكيكيا واعادة بناءىا.

مدير المسرح : عفوا احبائي ،ارجو ان التندمجوا او تتفاعموا مع ىذه المشاىد 
اليا كثيرة عمى كوكبنا االرضي .ىذا ما عمينا اال شحذ عقولنا في كيفية المأساوية الن امث

 .13خالص البشرية منيا .واالن يبدأ مشيد اليروب من السجن .     ص

ولو اطمنا النظر جيدًا في حواراتو لوجدناىا حوارات تنم عن الشخصية العارفة 
ع )المؤلف( فيي تنم التي تحمل االحداث في كفييا فتنطق ما يدور في خمجات الصان

عن صدى لصوت المؤلف المسرحي داخل بنية النص فمن خبلليا قد نفذ المؤلف 
ليبوح بمكنوناتو الداخمية ، فعبر عن ىواجسو ومخاوفة وكل ما يريد ايصالو لممتمقي 



 هـ1113- م 0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 

 
111 

))يظير فضبل عن اسموبو الكتابي والدرامي الذي يسمكو معبرة عن نظرة لمفن والحياة . 
مدير المسرح : السور جان  اىد مدير المسرح معمقا عمى الحدث ((بين احداث المش

مالذ الوحيد لحسن وجماعتو من برج السور العالي راح تتساقط الحمم وترتفع 
االصوات وتطمع الشمس . وىسو خمي انشوف الوزير االعمى شديسوي ىو ورئيس 

 .32الشرطة ضد والييم الموقر .    ص

مكانتيا في الدراما ان تتدخل باألحداث  استطاعت ىذه الشخصية من خبلل
وان تغير مسار بنية الحدث الدرامي بشكل مباشر فقد وظفيا المؤلف ليذا الغرض 
فكانت شخصية مؤثرة فاعمة في سياق االحداث تارة تجدىا كراوي لمحدث وتارة اخرى 
ء تنقذ البطل في خبلل إرشاده  وايضا تعمق عمى االحداث و تعطي الحمول في البنا

 الدرامي .

 الوزير االعمى : الزم تمكي الحل وبسرعة حتى التفوتنو الفرصة .

مدير المسرح : عندي الكم خوش حل ومناسب ويفيدكم ، كل المي تسوه تغيير لوجوه 
 .33وتبقون انتوا تتمتعون بسمطانكم وسيطرتكم ورتبكم ..      ص

  : النتائج

 ة في النص المسرحي ىو التنظيم تعدد تسمية شخصية)المخرج( لكن الوظيفة واحد
 والتقديم. 

  ساىمت الشخصية في استميام التراث المسرحي والمواضيع التاريخية في اطار
 مسرحية داخل المسرحية .

 . اضافت فضاء جمالي ومعرفي بالنسبة لممتمقي من خالل كشف المعبة المسرحية 
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 الحكائي  وظفت كمسان ناطق باسم المؤلف وكل ما يريد توصيمة في المتن
 واالسموب الدرامي. 

  عبرت عن فكرة االستبداد من خالل اشارة المؤلف ليا بانيا المتحكمة بالرأي
 والصراع مع الشخصيات الفنية والتي من ضمنيا شخصية المؤلف .

  افضت عمى انيا شخصية عارفة في االحداث المسرحية والمواقف التي سوف
 تنبني الحقًا.

  والمعرفي في المغة واالسموب من حيث الدوافع وكونت امتمكت المستوى الثقافي
 شخصية اشبو بالنمطية عند ظيورىا في القصة .

 . استطاعت ان تتدخل في بنية االحداث الدرامية وان تغير من مسارىا 

  : االستنتاجات

  ان وضع ىذه الشخصية في النص المسرحي يتطمب من المؤلف مالئم مع أسموبو
 م واجادة الحنكة المسرحية في التوظيف االمثل .الدرامي في كسر االييا

  حممت االرث المسرحي بوضعيا داخل النص وقدمت صياغات جديدة عمى مستوى
 الكتابة الدرامية 

  اعطت زخم معرفي لممتمقي من خالل تصنيع مسرحية امامو 

  نوىت عن االحداث ومجرياتيا فكانت اشبو بالشخصية المتنبأ العارف 

 اليوامش 

                                                 
(1) 

يجذ انذٌٍ يذًذ ثٍ ٌعمىة انفٍروز آثبدي ، انمبيىش انًذٍط ، )ديػك: يؤضطخ انرضبنخ ،  

 .115، ؼ( 1991
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(2) 

 .249، )ثٍرود : دار ؾبدر ، ثال د(،ؼ2رة ، جاثٍ يُظىر ، نطبٌ انع 
(3) 

، (1916يذًذ ثٍ أثً ثكر ثٍ عجذ انمبدر انرازي ، يخزبر انؿبنخ ، )ثٍرود: يكزجخ نجُبٌ ، 

 .22ؼ
(4) 

، )ثٍرود : دار انعهى نهًالٌٍٍ ،  3ججراٌ يطعىد ، انُرائذ يعجى انمجبًَ فً انهغخ واالعالو  ، ط 

 .291( ، ؼ2005
(5) 

 .119ؼ (، 2012، انًعجى انىجٍس ، )انمبهرح : يكزجخ انػروق انذونٍخ ، _ _ _ _ 
(6) 

ثبررٌص ثبفً ، يعجى انًطرح ، رر: يٍػبل ف. خطبّر، ير: َجٍم اثى يراد ، )ثٍرود: يركس  

 .321ؼ (،  2015دراضبد انىدذح انعرثٍخ، 
(2) 

(، 1990اد: يطجعخ االيخ ،يهُذ طبثىر، انىالعٍخ فً انًطرح ، ير: عجذ انًرضم انسٌذي ، )ثغذ 

 .153-152ؼ
(1) 

يبري انٍبش  و دُبٌ لؿبة ، انًعجى انًطردً يفبهٍى ويؿطهذبد انًطرح وفُىٌ انعرـ ، 

 . 411(،ؼ2006)ثٍرود: يكزجخ َبغروٌ، 
(9) 

، )ثغذاد : دار انًأيىٌ، 2جىٌ رضم رٍهر ، انًىضىعخ انًطردٍخ ، رر: ضًٍر عجذ انردٍى ، ج

 . 353(،ؼ1991
(10) 

 . 411بري انٍبش ودُبٌ لؿبة ، يؿذر ضبثك ، ؼي
(11) 

اثراهٍى دًبدح ، يعجى انًؿطهذبد انذرايٍخ وانًطردٍخ ، )انمبهرح : يُػىراد دار انػعت ، 

 .232(، ؼ1992
(12) 

كًبل انذٌٍ عٍذ ، أعالو ويؿطهذبد انًطرح االورثً ،ير: اثراهٍى دًبدح ، )االضكُذرٌخ : دار 

 .252-256(،ؼ2006انىفبء، 
(13) 

(، 1929ضعذ أردظ ، انًخرج فً انًطرح انًعبؾر ، )انكىٌذ :  ضهطهخ عبنى انًعرفخ ، 

 .11ؼ

 
(14)

 . 149يهُذ طبثىر ، يؿذر ضبثك ، ؼ 
(15)

انكطُذر دٌٍ ، اضص االخراج انًطردً ، رر : ضعذٌخ غٍُى ،)انمبهرح: انًجهص االعهى نهثمبفخ ،  

 .40(، ؼ1912
(16) 

 . 150-149يهُذ طبثىر، يؿذر ضبثك، ؼ
(12)

غكري عجذ انىهبة ، االضص انعهًٍخ وانُظرٌخ نإلخراج انًطردً ، )االضكُذرٌخ : يؤضطه  

 12( ، ؼ2002دىرش انذونٍخ نهُػر وانزىزٌع ، 
(11)

 . 150يهُذ طبثىر، يؿذر ضبثك، ؼ 
(19)

 . 150، ؼانًؿذر َفطه 
(20)

 . 153-152انًؿذر َفطه ، ؼ 
(21)

 . 16غكري عجذ انىهبة ، يؿذر ضبثك ، ؼ 
(22)

 .11-12انًؿذر َفطه ، ؼ 
(23)

 .34-31ٌُظر : ضعذ أردظ ، يؿذر ضبثك ، ؼ 
(24 )

 .93عمٍم يهذي ٌىضف ، فً ثٍُخ انعرـ انًطردً ، )ثغذاد : يطجعخ اضعذ ، ثال د(،ؼ
(25 )

 . 10(، ؼ1996َجٍم راغت ، فٍ انعرـ انًطردً ، )ثٍرود : يكزجخ نجُبٌ َبغروٌ، 
(26 )

نذنًًٍ ، اغكبنٍخ انذىار ثٍٍ انُؽ وانعرـ فً انًطرح ، )االردٌ: ٌُظر : يُؿىر َعًبٌ َجى ا

 . 61-25( ،ؼ1991دار انكُذي نهُػر وانزىزٌع ، 
(22 )

عمٍم يهذي ٌىضف ، ألُعخ انذذاثخ دراضخ رذهٍهٍخ فً ربرٌخ انفٍ انًعبؾر، )االردٌ: دار دجهخ ، 

 .62(،ؼ2010
(21 )

 .93ر ضبثك ،ؼعمٍم يهذي ٌىضف ، فً ثٍُخ انعرـ انًطردً ، يؿذ
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(29)

هبًَ أثى انذطٍ ضالو ، جًبنٍبد االخراج ثٍٍ انًطرح وانطًٍُب،)االضكُذرٌخ : دار انىفبء انذٍَب 

 .162(،ؼ2001،
(30 )

 .96عمٍم يهذي ٌىضف ، فً ثٍُخ انعرـ انًطردً ، يؿذر ضبثك، ؼ
(31 )

 .100عمٍم يهذي ٌىضف ، فً ثٍُخ انعرـ انًطردً ، يؿذر ضبثك، ؼ
(32  )

 . 101طه ، ؼانًؿذر َف
(33 )

 .65(، ؼ1996َجٍم راغت ، انُمذ انفًُ ، )ثٍرود : يكزجخ نجُبٌ َبغروٌ،  
(34 )

 .65انًؿذر َفطه، ؼ 
(35 )

 .21َجٍم راغت ، فٍ انعرـ انًطردً  ، يؿذر ضبثك، ؼ 
(36 )

رضب غبنت ، انًٍزبرٍبررو انًطرح داخم انًطرح ، )انمبهرح : يُػىراد اكبدًٌٍخ انفُىٌ  

 .64(،ؼ2006،
(32 )

 .112(، ؼ1929، )ثٍرود: انًؤضطخ انعرثٍخ نهذراضبد،5ونٍَى غكطجٍر، يأضبح هبيهذ ، ط 
(31 )

 . 195(،ؼ2005َهبد ؾهٍذخ ، غكطجٍرٌبد ، )انمبهرح: انهٍئخ انًؿرٌخ انعبيخ ، 
(39 )

 . 19غكري عجذ انىعبة ، يؿذر ضبثك ، ؼ 
(40 )

 .95ٌُظر: َجٍم راغت ، فٍ انعرـ انًطردً  ، يؿذر ضبثك، ؼ 
(41 )

 . 64رضب غبنت ، يؿذر ضبثك ، ؼ 
(42 )

 . 69-61ٌُظر : رضب غبنت ، يؿذر ضبثك ، ؼ 
(43)

 .11-10ٌُظر : انًؿذر َفطه ، ؼ 
(44)

نىٌجً ثٍراَذنهى ، ضذ غخؿٍبد رجذث عٍ يؤنف ، رر: يذًذ اضًبعٍم يذًذ ير: دطٍ  

 .30يذًىد،)انمبهرح : يُػىراد وزارح انثمبفخ واالرغبد ، ثال د(، ؼ
(45)

 22-21ٌُظر : نىٌجً ثٍراَذنهى ،يؿذر ضبثك ، ؼ 
(46)

 .29ٌُظر : رضب غبنت ، يؿذر ضبثك ، ؼ 
(42)

 .100نىٌجً ثٍراَذنهى ، يؿذر ضبثك، ؼ 
(41  )

 .16(،ؼ1990رىفٍك انذكٍى ، انخروج يٍ انجُخ ، )انمبهرح : دار يؿر نهطجبعخ ،
(49  )

 .63َجٍم راغت ، انُمذ انفًُ ، يؿذر ضبثك ، ؼ
(50 )

 .16-15(، ؼ1990فٍك انذكٍى ، انعع انهبدئ، )انمبهرح : يُػىراد يكزجخ يؿر ، رى 
(51)

 .112-116(،ؼ2001، )انمبهرح : دار انػروق ، 2َجٍت يذفىظ ، يطردٍبد ، ط 
(52)

 .124 -123(،ؼ2005يبٌطخ زكً ، يًًُُبد يطردٍخ ، )انمبهرح: انهٍئخ انًؿرٌخ ، 
(53 )

 . 11رضب غبنت ، يؿذر ضبثك ، ؼ 
(54 )

 11انًؿذر َفطه ، ؼ 
(55 )

( ، 1925عهً عمهخ عرضبٌ ، يطردٍخ رضب لٍؿر،  )ديػك: يُػىراد وزارح انثمبفخ ،  

 .123ؼ
(56 )

( 1910، )ثٍرود: يُػىراد دار اَداة ، 3ضعذ هللا وَىش ، ضهرح يع اثً خهٍم انمجبًَ ، ط 

 26،ؼ
(52 )

 .32ضعذ هللا وَىش ، يؿذر ضبثك ، ؼ 
 (1981والسور العالي ، )بغداد : ببل د،  عمي خضير ، الوالي( 58)
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 المصادر والمراجع

 اواًل / المعاجم والقواميس : 

، )دمشق: مؤسسة الرسالة  القاموس المحيطابادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ،  -1
 ،1998 ) 

 ، )بيروت : دار صادر ، ببل ت(.2، ج لسان العربابن منظور ،  -2
، )بيروت: مكتبة لبنان ،  مختار الصالحبن عبد القادر، الرازي ، محمد بن أبي بكر  -3

1986.) 
المعجم المسرحي مفاىيم ومصطمحات المسرح وفنون الياس ، ماري  و حنان قصاب ،  -4

 (.2116، )بيروت: مكتبة ناشرون،  العرض
، تر: ميشال ف. خطّار، مر: نبيل ابو مراد ، )بيروت:  معجم المسرحبافي ، باتريس ،  -5

 (.2115ت الوحدة العربية، مركز دراسا
، )القاىرة : منشورات دار الشعب  معجم المصطمحات الدرامية والمسرحيةحمادة ، ابراىيم ،  -6

 ،1992) 
، )بيروت: دار العمم  3، ط الُرائد معجم القباني في المغة واالعبلممسعود ، جبران ،  -7

 (.2115لممبليين ، 
 .189(،  ص2112الشروق الدولية ،  ، )القاىرة : مكتبة المعجم الوجيز_ _ _ _ ،  -8

 ثانيًا / الكتب : 
 (.1979، )الكويت :  سمسمة عالم المعرفة ،  المخرج في المسرح المعاصرأردش ، سعد ،  -1
 (.1991، )القاىرة : دار مصر لمطباعة ، الخروج من الجنةالحكيم ، توفيق ،  -2
 (.1991ر ، ، )القاىرة : منشورات مكتبة مصالعش اليادئالحكيم ، توفيق ،  -3
، )االردن:  اشكالية الحوار بين النص والعرض في المسرحالدليمي ، منصور نعمان نجم ،  -4

 (.1998دار الكندي لمنشر والتوزيع ، 
، تر: محمد اسماعيل محمد مر:  ست شخصيات تبحث عن مؤلفبيراندلمو ، لويجي ،  -5

 (.حسن محمود،)القاىرة : منشورات وزارة الثقافة واالرشاد ، ببل ت
، )بغداد : دار 2، تر: سمير عبد الرحيم ، ج الموسوعة المسرحيةتيمر ، جون رسل ،  -6

 (.1991المأمون، 
 (.1981، )بغداد : ببل د،  الوالي والسور العاليخضير ، عمي ،  -7
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، تر: سعدية غنيم ،)القاىرة: المجمس االعمى  اسس االخراج المسرحيدين ، الكسندر،  -8
 (1982لمثقافة ،

 (.1996، )بيروت : مكتبة لبنان ناشرون،  فن العرض المسرحيل ، راغب ، نبي -9
 (.1996، )بيروت : مكتبة لبنان ناشرون،  النقد الفنيراغب ، نبيل ،  -11
 (.2115، )القاىرة: الييئة المصرية ، منمنمات مسرحيةزكي ، مايسة ،  -11
:دار الوفاء  ،)االسكندريةجماليات االخراج بين المسرح والسينماسبلم ، ىاني أبو الحسن، -12

 (.2118الدنيا،
 (.1979، )بيروت: المؤسسة العربية لمدراسات،5، ط مأساة ىاممتشكسبير ، ولَيم ،  -13
 (.2115، )القاىرة: الييئة المصرية العامة ، شكسبيرياتصميحة ، نياد ،  -14
، مر: عبد المرسل الزيدي ، )بغداد: مطبعة االمة  الواقعية في المسرحطابور ، ميند ،  -15

،1991.) 
، )االسكندرية : مؤسسو  االسس العممية والنظرية لئلخراج المسرحيعبد الوىاب ، شكري ،  -16

 (.2117حورس الدولية لمنشر والتوزيع ، 
 ( .1975،  )دمشق: منشورات وزارة الثقافة ، مسرحية رضا قيصرعرسان ، عمي عقمة ،  -17
ة : دار الوفاء، ، )االسكندري أعبلم ومصطمحات المسرح االوربيعيد ، كمال الدين ،  -18

2116.) 
، )القاىرة : منشورات اكاديمية الفنون  الميتاتياترو المسرح داخل المسرحغالب ، رضا ،  -19

،2116.) 
 (.2118، )القاىرة : دار الشروق ، 2، ط مسرحياتمحفوظ ، نجيب ،  -21
، )بيروت: منشورات دار اآلداب ، 3، ط سيرة مع ابي خميل القبانيونوس ، سعد اهلل ،  -21

1981) . 
 ، )بغداد : مطبعة اسعد ، ببل ت(. في بنية العرض المسرحييوسف ، عقيل ميدي ،  -22
،)االردن:دار  أقنعة الحداثة دراسة تحميمية في تاريخ الفنالمعاصريوسف، عقيل ميدي،  -23
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