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وححو ج غغَ حا غغدس را غغدللة سرجحَريغ غ

يش غغال سرح غغنا حمَح غغَ حال غغيَ ل غغف سرغ غ سمن سر َليغ غ
وسرحف غغي وسرفمنيغ غ ي غغااين ساح غغًَ حي غغَ وش غغمي سريا غ ءغد وىا غغَ ل غغف ح غغَ اي غغَ اغ غ سر غغايد
سراوس ف وسراَيفف وسرحف ف وسرفمني ينحف ر سرح َهح لف اَّح سراغَر ،ويغنا س غ ا جوهنيغ
راا يق انياه وس ا يره .

ً يبيا ساح ًَ وهحوحهس وحشَماه واينله وسر اف سرا ي
ل ،سرف ل سألول حشما سربا سراف احنمزة اغول سرا غَ ل سياغفم حغَ هغف سرش

سرحاينل وااولاهغَ لغف ح غول اغف بغد سرحبغف سرزيغدي سرح غناي
سرش

سر غ غ لغ غغنون د سن غ غ

غ غغي سرحاينل غ غ

وسهحيغ سرباغ

غي

سراغف س زيغة

وااولاهغ غغَ لغ غغف ح غ غغول اغ غغف بغ غغد سرحبغ غغف سرزيغ غغدي

غيَة سرنسللغ را غي،

سرح ناي موحه سياد ححو جغَ وسليغَ رحانلغ ولهغ ،سرايغنذ سرغ ي اابحغَي سرش
وسل غ غنسذ وسر غغديً وسي غغن وس غغبح و غغَهن وس غغا سرال غغون اغ غ مَلغ غ سرحج غغَلة سلجاحَ يغ غ
وسر يَ ي وسرديحي

اي

امحً سهحياغه لغف اغر يني اغ سرش

غيَة سأل غني وا غايي سرلغو

اغ

آري غ سرحاَرجغغَة سرفحي غ وسرفمني غ لغغف احغغَول وغغَهن سرايغغنذ حغغً ىبغغل سرزيغغدي وآري غ حاَرجاغغهس لغغف
ش غ غغيَاهس سرح غ غغناي رح غ غغنايَة سارهيغ غغَة وااديغ غغد سرهغ غغدذ سر غ غ ي انمغ غغز لغ غغف سرااغ غغنذ ا غ غ
سرش ي سرحاينل وااولاهَ لف ح ول اف بغد سرحبغف سرزيغدي سرح غناي واغ ،ااديغد سراغدود
سرزحَحي غ غ غ غ م  ، 2013 – ، 2009و سرحمَحي غ غ غ غ م سرا غ غ غ غنسق و سرحولغ غ غ غغو ي م د سن غ غ غ غ حولغ غ غ غغو

سرش

غغي سرحاينل غ وااولاهغغَ لغغف ح غغول اغغف بغغد سرحبغغف سرح غغناي

غغيو ا غ سراانيفغغَة

سلج سن ي راح يااَة سروسند لف حوسً سربا .

سحغَ سرف غل سر غَحف سليغَن سرحوغني ل غد اغررذ حغً حبا غيً للغي غً مغن سرح شغنسة

سراغغف س غغفن حهغغَ سليغغَن سرحوغغني وسرد سن غغَة سر غغَب
سرايغغنذ و شغغمَل سرايغغنذ و غغحَة سرش

ولق حونيغَة اغ ،سرغحف

سحغَ سرحباغ

احغغَول سربَا غ

غغي سرحاينل غ

سر غَحف ل غد احغَول سربَاغ
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لغغف سرحبا غ

واغغ ،احغغَول سرش
ليغه سرش

سلولم حفهغغو،
غغي سرحاينل غ

غي سرحاينلغ

وآريغ
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غغن سرحهلغ وسرا غغن ساريزسبي غغف

سشغغااَل سرايغغنذ لغغف سرغغحل سرح غغنا سراغغَرحف ااديغغدس لغغف

 يجغغد سربَا غ د سن غ ا غغال،وسرايغغَنسة وسرح غ سهم سرح غغناي سرحاَ غغن سحغغَ سرد سن غغَة سر غغَب لاغغ
بد سن غ سرايغغنذ و سرش غغي سرحاينل غ لغغف ح غغول بغغد سرحبغغف سرزي غغدي و س ء غل سرف غغل
 ح غغول ح غغناي6 ً ليغغه ااديغغد حجاح غ سرباغ غ سر غ ي امغغو،سر َر غ اج غ سن سة سربا غ س ا غغ
ًو ا ءا غغة حح غغهس يحغ غ سرباغ غ سرا غغف س اي غغنة بَريني غ غ سراشغ غوس ي اح ا غغة ل غغف ح غغناياف سب غغ
َسر َيب غ و ر غغَ نوحَح غغف وىغغد س احغغد سربَا غ سرحغغحها سرو غغفف سراااياغغف لغغف سرايح غ اباغغَ رحغغ
ًمن سرحاَ ا سراغف انشغاة حغ

لف سرف ل سرنسب سر

وىد اسل سربَا

احايه ايه يبيا سربا

. ىَ ح سرح َدن، وسل احاَجَة

ااايل يح سربا

 التحوالت – الشخصية – الدوافع – القهر- التطرف:الكلمات المفتاحية
Summary:
The theater plays a unique role in the cultural memory and is
a complex model of the aesthetic, psychological and intellectual
connotations. The human being is borrowed in form and form to take
place in people of life on the sensory, emotional, psychological and
intellectual level. The aim is to contribute to the rationality of the world
and to ask fundamental questions about the human nature, concerns,
problems and extremism. To achieve his freedom and independence.
The first chapter included the problem of research, which focused
on the following question: (What is the radical personality and its
transformations in the texts of Ali Abd al-Nabi the play), and the
importance of the research, which was attributed to the need to study the
extreme personality and transformations in the texts of Ali Abdul Nabi
the play, Extremism) adopted by the rebel figures who reject the values
and customs and the other became a phenomenon of wide attendance in
all areas, as it is important in its impact on other characters and highlight
the mechanism of technical and intellectual treatments to address the
phenomenon of extremism by Zaidi and the mechanism of dealing with
his characters in theatrical plays And the definition of the goal that
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focuses on the identification of the extreme personality and its
transformations in the texts of Ali Abd al-Nabi, the play, and the limits
(temporal: 2009-2013), spatial (Iraq) and (objectivity) Texts of Ali Abdel
Nabi the play), as well as procedural definitions of terms in the title of the
research.
As for the second chapter (the theoretical framework), it consisted
of two subjects. In addition to mentioning the indicators that emerged
from the theoretical framework and the previous studies, the researcher
dealt with the first topic: the concept of extremism, extreme forms of
personality and extreme personality according to the theories of
psychology. In the previous studies, the researcher did not have to study
the study of radicalism and extreme personality in the texts of Abdul Nabi
al-Zaidi. The third chapter of the research procedures was devoted to the
study of extremism and extreme personality in the texts of Abdul-Nabi alZaidi. The researcher has adopted the descriptive method (analytical) in
the sample according to what is dictated by it. The researcher concluded
in the fourth chapter to mention the results of the analysis of the research
sample. The researcher concluded in the fourth chapter to mention the
results of the analysis of the research sample, the conclusions and the list
of sources.
Keywords: Extremism - Transformations - Personality Motivation - Oppression

: مشكلة البحث:ًأوال

،سدبيغ ري غَه

َسرح نا وسجه َلي حانلي لحي سيّحهل ححه واايىح حاغه َلغَة وسجحغ
َ ايهغ غغ، وحاَحغ غغَة سروسى غ غ سرحا غغيع سراغ غغف ا غغو،لغ غغف اغغغق اَر غ غ شغ غغاوني ا غ غغي ااغغغدس ل ح غ غ آل
غيَة لغف سزحغَة يَ غي

ون د غاوميَة وااغولة سرش

َ سرحجاحاَة سر َ ي رااايين وسلنا

ديحيغ غ سجاحَ يغ غ ره غغَ س غغغبَم وا غغدس يَة اغ غ مَلغ غ سرحجغ غغَلة ين غغد ححه غغَ سرمَا غغم سرح غ غغناف
ًحولغغو َة سدبي غ رين غغا حغغً يرهغغَ حلغغَحيً وسىاي غ لغغف وغغل حايي غَة حانلي غ سح غغا ة حغغ
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سوجَ سرمَام سرح ناف اَن وحشَمل سرشَن سلجاحَ ف اَن س غني مغف ايغنا ا غَ لة وااغول
سرايغغنذ لغغف حيغغدسً سرح غغنا رحغغَ رغغه حغغً بيَىغغَة حانلي غ حج غغد بااغغَة حااغغدد

لمني غ رحشغغما

وحاوح غ غ اابغ غغن غ غغً غ غغاوميَة وااغ غغولة سرش
سروجودي وسربا

ب يغ غغَم ي غ غغا رااييغ غغن سرح غ غَزق

غ غغي سرحاينل غ غ

ً سلازسً وسيجَد سرااول وسراَميد ا ىيح سلح ًَ سر ساي وسرحولو ي .

وحونيغغَة سرااحغغَ سرحف غغَحييً دو سن مبي غ سن رفهغغ ،وامغغويً ساح غغًَ واف غغين

ومغغًَ رااغغ ،سرغغحف

اومه واوجيهَاغه ودوسلاغه وا غَدحه حغ سرحاايغنسة وسللغينسبَة سرحااغدد سراغف غنة غابَ اغ
غغاوا سرش

غغي وحف غغياهَ وابحيهغغَ رحوسىغغذ حاينل غ اجغغَي سرغغديً وسر يَ غ وسرحجاح غ

ححغغَ اغغق

حشغغَمل م يغغن غغنة غغابَ اغ سر غغي ،وسرحاغغَيين سر غغَ د و غ ة ساجَهغغَة سراديغغد حغغً سللغنسد ااوجغغه
حاغغو سريسجاحَ ي غ

وبغغد سرشغغبَم يا ا غ

غغً نوا سرشغغاون بَرح غ وري وحغغياه ،حاغغو غغد ،سلرا غزس،

بغَرم ين حغغً سرحاغَيين وسألحوحغ وسر غوسحيً وسنامغغَم سرح َرفغَة اغ س غايذ حوس هغغَ وسزديغَد سرغغنوا

سرادوسحيغ غ وبَرا غغَرف سراي غغنذ  . 1وج غغَ سرح غغنا حاياح غغَ حغ غ

ا غغ ،سر غغحف

ريي غغنا وياا غغل ويح غغَىع

سراينذ سر ي ياد وساد حً ححَ ج سر اوا سرادوسحف سرنسلض را ي ،وسراَدسة وسرا َريد بَلحافغَض
ايهغغَ واحزي ه غغَ واانياه غغَ وسراح غغل ححه غغَ بر غغَريم سر ا غغل وسرانهيغغم وسران ي غغم ا غغَن و لم غغَن ون ي

ويا غغن ج غغدي وي غغبح حاغغزول غغً
سرحايغ ءغنذ ساغغه س
اشغغَ حي ىهنيغ اغغَن غغني ريجاغغد حغغً يرغغه س
حجاحاه دس  ،سرجحوا حاو سلحااَن غَي لف سر يل.
وياغ غغد سرزيغ غغدي سرمَاغ غغم سرح غ غغناف سرا سنىغ غغف سر غ غ ي احغ غغَول حفهغ غغو ،سرايغ غغنذ لغ غغف سرغ غغحل

سرح غغناف حغغً غغيل را غغَي سرافَ غغيل سل غغاي لغغف ايغغَ سرش

غغي سرحاينل غ

حاييهغغَ سراغغَ اف وميَحهغغَ سأل غغني واحَهيهغغَ سرفمغغني وسرج غغدي ح غ

وسة حاينل غ لغغف بحي غ حغغل

س اغغنق سراب غوسة سرح د غ وسراغغول لغغف غغاوميَاهَ سرحلغغينب سرنسلل غ ر

وسرانميغغز ا غ

غغن لم غ سن وحف غغَ وج غغدس

و ول رغ سرغو ف وسراب غن لغف حغَ ياغل بغَرحاينليً وااديغد غحفه ،وىهغنه ،ذوسنهغَبه ،رغ س جغَ ة
ح و غغه سرح غغناي

غغون ح غغان رغ غ سرايغغنذ سر غ ي اابحغغَي ش

ني لف سروسى سرحايع.
وبحَ

ا حَ ا د ،لًَ حشما سربا

حَ سراينذ وحَ هف اوميَة سرش

غغيَة وااغغَحف ححغغهس ش

غغيَة

ااحاون اول سل افهَ ،سيافم

ي سرحاينل وااولاهَ لف ح ول اف بد سرحبف

سرزيدي سرح ناي

ثانياً :أهمية البحث والحاجة إليه

ااجاغ هحيغ سرباغ لغغف حغغهس يغغدن
سرحاينل غ غ غ رحناا غ سرااغغول سر غ ساف وسرحولغغو ف لغغف سرغغحل سرح غغناف َح غ وح غغول سرزيغغدي
َ

 .حَ سراَج ر سربا

رايغغنذ سرغ ي هيغغر سرش

غغيَة سرح غغناي غ غ وححهغغَ

ل د امحً لف حغهس يفيغد سرحشغااايً لغف سرا غل سرح غناف حغً دبغَ
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ولحيغغيً وحهاحغغيً بد سن غ
يَة سرح ناي

سرش

ا

اغغ ،حف غ

سرح غغنا لغغف سروىغغوذ ا غ وغغَهن سرايغغنذ سراغغف ا غ ن لغغف

ايد سر اوا وسر سة وسل ن وسرااولة سر ساي وسرحولو ي

سرحَاج

حه.

ثالثاً :هدف البحث

رغ م ااغغنذ سرش

يهغدذ سرباغ

سرزي غغدي سرح غغناي  .وسرباغ غ

غي سرحاينلغ وااولاهغغَ لغف ح غغول اغ

غغً س غغبَم سراي غغنذ وآ غغَني سر غغابي وادس يَا غغه اغ غ سرش

بغغد سرحبغغف
غغيَة

سل ني لف ح ول اف بد سرحبف سرزيدي سرح ناي .

رابعاً :حدود البحث

سراد رزحَحفم 2013-2009
سراد سرحمَحفم سرانسق

سراد سرحولو فم د سن غ حولغو سرش

سرحبف سرزيدي سرح ناي .

غي سرحاينلغ وااولاهغَ لغف ح غول اغف بغد

خامساً :تحديد المصطلحات

أوالً :الشخصية

ش غ ل ولغغف

 را غ م سرش غ ل غوس ساح غغًَ وغي غنيس حغغَ ح غنسي حغغً بايغغد وجحاغغهس لغغف سر ا غسرم ن ش ول و شغ َل و شغ ل ب غني حغً بغَم لغ لهغو شغَ ل

لغاح

يح غ غغه وجا غ غغل ل يي غ غغنذ .وشغ غ غ ل ح غ غغً با غ غغد رغ غ غ با غ غغد ي ه غ غغم وبَب غ غغهس لغ غ غ يل غ غغَ
و سش هس غيني . 2
ي برحهَ سروساد حغً سرحغَ

م -يياَم س نلة سرش
سرح ناي سرحماوم و ا سرح غنا لغف
ااانا ح سألادس

التعريف اإلجرائي

هف حجحو

سر

غي حاحويغ

غغي برحه غغَ اا غغا سألحح غغَي سرح غغاحد وسرحح غ غ ح غغبيَ ح غغً

وسر غغاوا سرا غغف اب غغدو رااي غغف سرح غغَ

س ا سزر غغف يال غغحً سأللم غغَن وسر غغدوسل

سرحشَبه . 4

غون حح اغيً وىغد يمغوً هحغَا ش

ول اوهن لوق شب سرح نا . 3

واا غغنذ ريح غغدس دسلي غغدوذ سرش

سادنسا وسرافمي غغن وساا غغَ

سرغ يً يغ دوً سألاغدس

سردنسحيغ لغف

ساي غغاه ،سرححي غغز وه غغف ام غغويً

وسلحفا غغَلة وسرحي غغول وسلاجَه غغَة وسر غغدنسة وسروغ غوسهن

َ ل سرج حي وسراَيفي وسروجدسحيغ وسرحف غي وسلجاحَ يغ سراغف ااغدد

هوي سرفند و اومه وسر ي يححَز بهَ ً غيني حً سرش ول.

ثانياً :التطرف
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 را م سيانذ سراينذ لف سراا برحهس حجَوز اد سل ادسل و د ،سراو ي . 5م -غغيياَم سياغغنذ سر غغَدي سرايغغنذ برحغغهس سراا غغو لغغف يغغد و لمغغن و ح غ هم ححغ غَ
ي ال به ديً و جحَ

و ازم . 6

غغاوم حااغغق راافميغغن سر غ ي يا غغ ،باغغد ،سر غغدن

وااغغنذ ريا غ بغغد سر غغاَن سرايغغنذ برحغغهس
ا ا بل ي حاا دسة و آ سن ا ااذ ً حاا دسة سرش ل و سرجحَ

سرحاينل . 7

وجَ اانيذ سراينذ برحه سا َ سرفند حوىفغَ يا غ ،بَرشغ و وسر غنوج غً اغد سل اغدسل

وسرباغغد غغً سرحغغرروذ واجغغَوز سرحاغغَيين سرفمني غ وسر غغاومي وسر غغي ،سأل يىي غ سراغغف اغغددهَ وسنالغغَهَ
لنسد سرحجاح . 8

و سراينذ هو سحدلَ غين حاوسزً ر سرااح سرحياق رفمغن وساغد ي غبح حاغهس اغَدي
سرشاون ولف اَر سلينسم حف ف يف ديس اَ سراحييز بيً سرا ً وسألا ً وسر يئ وسأل و . 9

التعريف اإلجرائي:

ه غغو سرحبَراغ غ ردنجغ غ سراا غغو وسراش غغدد لمغ غ سن و غغاومَ بجحاغ غ ح غغً سأللم غغَن ام غغوً ديحيغ غ سو

سرحاي ءغنذ برحغهس يحااغا سرا ي غ سرحيا غ
َ دي و يَ ي و سىا َدي و دبي و لحي يشغان س
سراغغف ل ا بغغل سرجغغدل رياغغيع بحاغغزل غغً بحيغ سر َلغ وسرحجاح غ وححف غغل غغً سرح غغيا سلجاحغغَ ف

سر ي يايع ليه.

ثالثاً :التحول

ااول ً سرشف م زسل حهس ر غيني اَل سرنجل ياول ح غل
 را م وند لف ر ًَ سرانم ّااول حً حول ر حول وحَل سرشف حف ه ياول اول بحاحييًم يموً حفي سن ويموً
ااول ويجوز سً ي ااحل اورة حمًَ ااورة . 10

حاي سلحا َل حً حول ر آ ن . 11

ووجد سرااول برحهس
م -غغيياَم ياغغنذ سرااغغول برحغغهس حوني غ
ايون حاوس ل . 12

احيغ اغغز  ،غغد ،بغغوة سألحغوس سرايغ ألحهغغَ لغغف

التعريف اإلجرائي:

هو حاي سرحفف وسرابدي وسراايين و د ،سر بوة ا سرح اوييً سرحف ف وسرحولو ف.

المبحث األول

مفهوم التطرف

يااب غغن سراي غغنذ ح غغً سروغ غوسهن سراَرحيغ غ سرحنابيغ غ باوسج غغد سرف غغند وسرجحَ غ غ ألح غغهس ا غغدس يَ
راوغغنوذ سلىا غغَدي وسر يَ غغي وسرحف غغي سرحنبمغ وسرحلغغينب لهغغو حايجغ اوهغغن اغ غغاوميَة
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به وسحان ء
ساح ًَ اجايَ وح ش سن راا ء
سله وااولاه سر سايغ وسرحولغو ي .
ا ا غغن ا غ حمغغًَ دوً آ غغن ول ا غ دور غ ه دً غغني لهغغف وغغَهن حنابي غ ب شغغمَري وحشغغما

سً وغَهن سرايغنذ ل

سلح غغًَ ولمغ غني وىبورغغه ونلل غغه ري غغن وب ي غغة ر غ يوحح غغَ ه غ س حيزحغ غ روهغغون سألدي غغًَ وسرا َ غغد
وسألحوح وسرح سهم لامل اَر ه حاينلوً وحاادروً . 13
ً سراينذ يشين ر اجغَوز اغدود سل اغدسل وهغو ح غياح ي غا د ،رادلرغ

حغغَ يحغغَىض سل اغغدسل زيغغَد و ح
سرح انح ب َل سرشبَم اي

اغ مغل

غغَحَ .ويغغني سرجبغغَرف بغغًَ سرايغغنذ هغغو حغغً سرو غوسهن سرادي غ

م ين حً سرشبَم لف حجاحاحَ سرحاَ ن يحيل ر سر ون ا سرحو،
14

ويغنبي

سلجاحَ ي وسر يَ ي وسلىا َدي وسأللمَن وسرا َريد سراف ين وحهَ ً سألجيغَل سر غَب
سرجغنسد بغغيً سرايغغنذ وسرااغغو رموحغ ءغه حشغغا َ حغغً وجغغود دلرغ راويغ وندة لغغف سر غنآً سرمغني ،ىغغل يغغَ
هغغل سرماغغَم ل اااغغو لغغف ديغغحم ،غيغغن سراغغق ول اابا غوس ه غوس ىغغو ،ىغغد لغغاوس حغغً ىبغغل و لغغاوس م ي غ سن

ولاوس ً و سر بيل . 15
سحغغَ سرش

غغي سرحاينلغ

لهغغف دس حغ سر غغنوج غغً سر غغي ،وسرحاغغَيين وسراغغَدسة سرشغغَ ا لغغف

و غغابيَ ياح غغل بغغَرنلض سراغغَ ،رغغهس وي غ اغغد سل اغغدسل لغغف
سرحجاح غ و سليغغديوروجيَ سر لغغي
ححا ذ سرح َل بيً سر بول وسرنلض . 16
ي غنابي سرايغغنذ بَراا غغم وسلحاغغيق سرفمغغني لاغغيً يف غغد سرفغغند سر غغدن ا غ ا بغغل ي غ
حاا دسة ا ااذ ً حاا ء
دساه و حجند اجَهاهَ ل ً ه س سرفغند يااغول رغ حاا غم يحااغق اغ

ء
ااه غين ىَبل راح َع ذ سرحاينذ هحَ

حاا دساه س ا َدس ححه حهس ايح احَحَ ذوسً حولو
يحاا ااول لف سر اوا وسرحيول وبَراَرف ا ول سحانسلَة ً سرينيق سر وي

. 17

غغاوم حااغغق راافميغغن يا غغ ،باغغد ،سر غغدن اغ ا بغغل ي غ

وىغغد جغغَ حفهغغو ،سرايغغنذ برحغغهس
حاا غغدسة ا اا غغذ غغً حاا غغدسة سرشغ غ ل و سرجحَ غ غ و اغ غ سرا غغَحح حاه غغَ ذ سرش

غغي

سرحاينلغ غ ا غغني ب غغرً حاا غغدهَ غغَدق غغدىَ حيا غغَ و ح غغهس ي غغاح رم غغل زح غغًَ وحم غغًَ ول حج غغَل
رححَىشغغاه ويغغدسً مغغل حغغً ي َرفغغهس ويياغغً بغ ءغه .سً وغغَهن سرايغغنذ لغغف حجاحغ حغغَ ااغغد ح شغ سن
رغ وجغغود اغغوانسة دس غغل سرحجاحغ ذ سرشغ ل سرحايغغنذ يا غغ ،بَ غغاجَبَة حاينلغ لهغغو سحغغَ سً
ي بغ غغل سرشغ غغف ىبغ غغول حيا غ غغَ و ً ينللغ غغهس نللغ غغَ حيا غ غغَ باغ غغض سرحوغ غغن غ غغً حااغ غغوي سرشغ غغف و

حا ورياه . 18

أنواع التطرف :

باغغد سر غ سن وسربا غ

سحوس رااينذ وهف م

لغغف سرماغغم وسرح غغَدن سراغغف احَورغغة حفهغغو ،سرايغغنذ وجغغد سربَا غ
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 -1التطرررف الفكررر م وهغغو حيغغول حالغ حَ حاغغو ن يغ حغغَ يحيغغوي بَرلغغنون اغ حوغغن دوحيغ
راني سي ن ذ سرحايغنذ لمنيغَ يحااغق اغ لمغن و سلمغَن حايحغ
و

َد سرحون ليهَ وياابنهَ حً سر وسبة سرحيا

ول يا بغل سرححَىشغ

لهو ينلض سر َل سر َ د وسربحَ سة

غغً اب غغدياهَ بوسا غغد جدي غغد  . 19ل غغف هغ غ ي سراَرغ غ سرش
سلجاحَ يغ غ ورمح غغهس يباغ غ
سرحاينلغ لمنيغغَ ل اايغغف وويفغ اهغغَ ل غغي لغغف احاغغيل هغ ءي سأللمغغَن بغغل يااغغف ي
غغي

ني آ ن ح َرذ ول ي حح رهغ س سرغني سً يغد ل حجغَل و يغه للغي غً ً يافهحغهس و
يحَىشهس و يا باه.

 -2التطرف السياسيم وهو سر نوج ا سر َحوً وسرد اون سر َ د وهو س اادسد سرفند سرحف ف

لف سا َ حوسىذ حاشدد حاو سرحولو َة سة سريغَب سر يَ غف وحاَوراغه لغنض آ سن غه
سر يَ غي اغ سي غنيً ونغبا ءغه لغغف ااغدي سر غغاي وسراحغند ايهغغَ ا غم حغغَ ياا غديس حغغً
آ سن يَ غغي  . 20وسرحاينلغغوً سر يَ غغيوً يح غغحوً ر غ حجحغغو ايً سألور غ اامغغوً حغغً
ه غ ل سر غ يً يوجهغغوً جهغغوده ،حاغغو ااييغغن سرحجاح غ وهغغ ،ححغغي سر ونيغغوً سر يَ غغيوً .سحغغَ

سر َحي لال ،ه ل سر يً يحَلاوً
سر يً يحوحوً ريه. 21 ،

 -3التطرررف االجتمررا يم هغغو

َ َ حً سجل اق

اوم جديد راايغَ رهغ ،ورهغ ل

غغاوم حااغغق راافميغغن سر غ ي يا غغ ،باغغد ،سر غغدن ا غ ا بغغل ي غ

حاا غغدسة و آ سن ا ااغغذ غغً حاا غغدسة سرشغ ل سرحايغغنذ و جحَ اغغه سرغ يً ينللغغوً
باغ غغض و مغ غغل ىغ غغي ،سرحجحو غ غ سلجاحَ يغ غ غ
سرح بورغ  ...وينللغغوً سلح غغجَ ،حغ

ذوسحهغ غغ ،ينللغ غغوً سلرا غ غزس ،بححغ غغَ ج سر غ غغاوا

غغَدسة وا َريغغد سرحجاحغ  . 22لغغو بغ را حوىغغذ سرفغغند

سر غنسلض راا َريغغد وسأل غنسذ سلجاحَ ي غ بشغغمل ل يافغغق ح غ حغغَ ااغغَنذ ايغغه سرحجاح غ حغغً

حبَدئ وىي ،و نسذ سجاحَ ي .

 -4التطرررف الرردينيم وهغغو سراشغغدد وسرحاغغَل لغغف سرغغديً واجغغَوز اغغد سل اغغدسل ذ سرحايغغنذ
سرديحف يموً بايدس ً نواَحيَة سرديً وا َحيه لغف يغد وشغ سن ء
اه ودس غ ،سر غنوج اغ
سرااَري ،سرديحي سر حا وسراا م راغني رغ سراغد سرغ ي يجااغه ل يغني نيغَ

غاياَ غيغن

نيه هدلهس سرامفين وسرازييذ وسراوايل . 23
وسرف غ سرحاينلغ ديحيغغَ ااحغغل جَهغغد اغ ا سزيغغد سحاشغغَنهَ سألحغغن سرغ ي يغ دي رغ سا غغَ
حيغغَق سراا غني ،سر غ ي افنلغغهس و ا غ سروجغغود لغغف ح ااغغذ اجايَاغ ءغه لهغغف اشغغً انبغغَ ا غ سرج غغد
ء
ويَىَاه سرايوي و ا غاوا سرفغند وانيا ءغه و بَدسا ءغه وجوسنا ءغه رغ س غباة حنجايغ ساح غًَ ل
ساه و ء
ااود لف ء
اه ولمني بل لف حو ،سرااني ،سرحافَىح سراف باة دس بيد سرف سرحاينل .

سمات الشخصية المتطرفة:
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ً سرش

ي سرحاينل

ش

غي غيغن حا غَحا احيغل رغ سرحاَلوغ وسرا غاي وافلغل

س غغا دس ،سراحغغذ وسرا غغَم سربغغدحف وسلحلغغحَ ،ررا غزسم وسرانمغغَة سرحاينل غ
ب غغيب سرغغني وسراحغغَد وجحغغود سرفمغغن و غغد ،سلحفاغغَا و غغد ،سرحنوح غ

وياحيغغز سرحايغغنذ

ويهغغا ،بَرحمَح غ سلجاحَ ي غ

وسر غغو ويحيغغل ر غ سراغغدوسً وسر اغغق وي غ ي مغغل رغغا لغغد سرجحَ غغَة و سألشغغيَ و سأللمغغَن سراغغف

ياا م لدهَ . 24

وم ي غ سن حغغَ اا غغ ،سرش

وسراا م وسلحانسذ وسر

غغي سرحاينل غ

بغغَرجحوا وسرجحغغود وسرجحغغوا دس ح غ سراحغغذ وسراحغغند

ي سردس  ،وساىدس ،ا سلحااَن ول دسً سراحوي ،سلجاحَ ف وساا غًَ

ح سل ن ورو ،سر سة وسرشنود وسر اوا ساجنسحف . 25

ذوسً سرشغ ل سرحايغنذ ل يشغان بَرغ حم و غد ،سلنايغَا ألً حغَ ي غو ،بغه حغً غغاوا
حغغَب ححغغَ رديغغه حغغً حاا غغدسة و ً لمغغَني ابغغنن ه غ س سر غغاوا واغغدسل حغغهس محغغَ يشغغان دوحغغَ حغغهس

لاي وسر ي دلاهس ر ه س سر اوا وه س سرااول هو واغ ،سريغنذ سي غن ويجغم ايغه سً ي غَو،
را سروا ،بشا سرينق  . 26وهحَ امحً ااولة سرش ي سرحاينل بَللينسبَة سرحف ي سراف
ااَحيهَ وبَرلاوي سلجاحَ ي سراف ادلاهَ ر ابحف سل اجَبَة سرادس يغ سرحوجهغ اجغَي سي غنيً
اغغَن واجغغَي سرغ سة اغغَن غغني ورمغغف ياااغغم اغ حغغَ يشغغان بغ ءغه حغغً اهديغغد لا سزحغغهس سر غغَ  ،لغغف لغغل
سن َة حف ي لمني دس ح .

التطرف وفق نظريات لم النفس:

ا َ غغه سراحيغغق حغغً غغيل

انمغغز حوني غ سرااايغغل سرحف غغف ا غ ساح غغًَ حف غغهس و ا غ
اف غغين حباغغد هَ لنويغغد غغاوا سرفغغند س احغغَدس ا غ ى غوسي سردس اي غ بفنلغغي حفَدهغغَ سً مغغل ح غغًَ
رديغه نغبغَة ودوسلغ اشغمل سرحاغغنا سأل غَ

ر غاوا ساح غًَ وسً مغغل ح غًَ رديغه نغبغ اااغغَنض

ح سرايااَة سأل يىي راش ل حف ه به س ا غبح ايغَ ساح غًَ سلجاحَ يغ

غدسحَ دس حغَ بغيً

سرنغب وسأل يق بيً ساايَجَة سرفند سلجاحَ يغ وسرحيَرغم سراغف افغنض ايغه حغً ىبغل سرجحَ غ
و سرحجاحغ غ سرغ غ ي يحاح غغف ري غغه  . 27ي غغني غغاَم هغ غ ءي سرحونيغ غ ب غغرً سراي غغنذ غغاوا غغدوسحف
اي غ

ح غغدنيس سرا سن غغز سراغغف يورغغد بهغغَ ساح غغًَ وهغغو ياحاهغغَ لغغف انميباغغهس سرحف غغي
ح وراًَ ً را وهحَ غنيز سرايَ سراف اهدذ ر افغو سرغ سة واا يغق سرب غَ واغم سرايغَ
بيححَ غنيز سرحوة هف سراف ادل ر سراغدوسً وحاَنلغ سرايغَ بايغ

سرادوسً و سرانم ذوسي س سي نيً . 28
وا مد ه ءي رحوني ا يىغ سرفغند بَر غاي سروسرديغ
واانض را ح وسرم م ياشمل رديه

اوجغغد غنيزاغغًَ

اغ دي رغ سلحااغَن و

سً سرفغند سرغ ي ساا غن لغف

غاني

غاوم سحا غَحف حايغنذ لغف سرااَحغل حغ سي غن –مغند س ابغَن
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ر ساغه -غً ينيغق سراحفغغي
حاي سرح ل وسابدسل . 29

غدوسً

ي افنيغب حغَ بغغدس ل سرغ سة حغً مبغة منسهيغ

غً ينيغغق

حغغَ سدرغغن ليغغني بغغرً سر غغاوا سرحايغغنذ ينج غ ر غ لاغغن سريفور غ حغغً غغيل سلغغيهَد

باغض سيبغَ بحغَ ه ،غغً ينيغق سر غيين سر سز غغد وسرا غاي سرحبغَرب ليغه وانحغغَة سريفغل حغً ا وىغغه
وس ا
ابي

َل انياه  . 30ب را حشر سريفل لف بي حاي بَر هن وسرانحَة وسراف اانا لف حف غهس آ غَن
ا ح ا باه.

ويغغني غغوريفًَ سً سر غغاوا سرحايغغنذ يما غغبهس سرفغغند حغغَ ناااغ ءغه سرحاي غ بَر غ سن َة
وحايج افَ ل سرفند ح سي ن وهو مفيل ب حاَج اومَ حاينلَ حما بَ وحاااحَ . 31
وا َرذ مل ه هي سي سن مَنيً هغونحف اغني بغرً سر غاوا سرحايغنذ غَربغَ حغَ يمغوً
رباض سألش َل سألحً وسألحًَ لهو حيمَحز ،راحَي سرحف

وبه ءي سريني ي غايي ساح غًَ سً
س مَحغة رغف غاي لاغً

ياوض ً شاونيس بَراجز وسرفشل ويا ل ا سألحًَ حغً غيل حبغد
ي ايي ساد سً ي يحف . 32

وهحغغَا س غغبَم حف غغي وسجاحَ ي غ وحولغغو ي امغغوً بح َب غ سنض

اَلة سرييق سر جً سرفشل لف سرحدن
ل دسً سرهوي

سر و سرحيهف سراياي

سرا ول سراوز سرحَدي سراح غني

غغب راايغغنذ ححهغغَ

سريَ فيغ

س غدىَ

ااحل ا ااويل سرش ل سر وي وا ييني سح ًَ س ن .

المبحث الثاني
غغياحَول سربَا غ

التطرف في النص المسرحي العالمي

آري غ سشغغااَل سراينذ و سرش

غغي سرحاينل غ

وااولاهغغَ لغغف ح غغول

ن سرحهل وسرا ن ساريزسبي ف وسرايَنسة سرح ناي سرحاَ غن رحغَ رغهس حغً هحيغ لَ اغ
ح نا
اغ ساهغَ و اغ سرش غيَة
لف ه ءي سرفان سرزححيغ وميغذ غنة واغر نة سرش غي سرحاينلغ

سأل ني.

صر النهضة (أيطاليا)

هغغ ،حغغَ يحيغغز ه غ ءي سرفاغغن هغغف وهغغون ماَبغغَة حيمغغَليااف و شغغهن مابغغه ماغغَم سألحيغغن

سر غ ي ولغغاهس راحش غ

حيغغن ياحغغل ا غ حبغغد

سراَي ابنن سرو يا . 33

يىغغف وغَي غ سراحغغل سر يَ غغف هغغو ً يمغغوً حبغغد

آري حل سراينذ لف ح نا حيمَليااف سا حة بحَ يافم
ء
وايباه به.
 -1سرارميد ا حيل ساح ًَ رااشدد وسراينذ

 -2احجيد سرديَحَة سر ديح سراف مَحة اَلح رااينذ حً يل شَ

سرانم وسر اَل.
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 -3ز غغ ،بغغرً ساح غغًَ ح غغذ اي غوسً و ايغغه ً ي غغافيد حغغً ح غ ء
غفه سي غغن س مغغًَ
اابَ.

 -4حمَن سراحَي سارهي .
 -5سرد و رااآحن ا
سراجوز

اي سرحاوا وي سربيع وسر ال وسر يَح . 34

مام حيمَليااف ح ناي

حَحد سن جول اجا ليهَ سراينذ سرجح ف سر ي َىهس سرنجل

َام سراين سرمبين اغ زوجاغه سرجحياغ سرشغَب

شغغي هَ سرشغغَم

غغدس و

وسرغ ي يوسلغق اغ سرايىغ بيحهغَ وبغيً

حغغد سراجغغوز غغً ينيغغق اياغ بَن غ وهغغف سً ااحغغَول سرشغغَب سرجحياغ جن غ حغغً

ر َا سرحَحد سن جول سر ي ي َ د ا سلحجَم لً سرزوج ينيد ً يموً رديه يفي بدحغهس وي احغ
سرنجل سراجوز بمي ،سريبيم وهو ً يجال نجل آ ن ياَشن زوجاهس حً جل سريفل . 35

العصر االليزابيثي:

ب غغنز ل غغف سرا غغن ساريزسبي غغف راي غغنذ سرفم غغني سرحح غغول ح غغً ىب غغل سرحغ غ سهم سرح غغياي

سرحاحغغَلن سرمَ وريغغا و سربنوا غغاَحة سرااغغًَ نوجاغغَ أللمغغَن ح هبي غ اورغغة سرفغغند وجاااغغهس ياغغيع
سن َة حف ي حَ بيً سرنلض وسر بغول حغً جهغ وبغيً حغَ مغًَ غَ دس لغف هغد سرمحي غ وحغَ رهغَ
حً ار ينسة حجاحاي لف انويض غ سن ز سرفند وحيوره واوجهَاه وبيً حَ جَ ة به انم

رغ غغو ن وانم غ غ

سألور . 36

حغَناً

يواحغ غغَ مافغ غغًَ سراغ غغف هغ غغدحة نمغ غغًَ سرمحي غ غ سراغ غغف ىَحغ غغة ايهغ غغَ حح غ غ سرا غ غغون

سين سرفمنيغ غ سرححَهلغ غ وسرحاح غغند وسر غغَ ن ب غغنزة حاَج غغَة
ل غغف ل غغل هغ غ س سراي غغنذ و س

ح ناي دبي مًَ سشهنهَ ماَبَة شم غبين سرغ ي بغن غً ااغا سلزحغَة سرميَحيغ سرمبغني حغً
سربشني و ويهَ ااة ويرة ساهَ ووىو هَ بيً ح َرغم سرشغن

يل ح نايَاه واحَىض سرحف

وسرن يا غ وسر غغو يَرب غ سر غغيل سرفغغندي وسحاهغغَز سرفن غ سرح ساي غ لىاحغغَل حغغَ اي غغن حغغً ر س غ

سراَر ،سرحَدي افان هَ شهو سر اي وسراحَ . 37 ،
ولف ح ناي

سرحاا رين

سرااغغًَ اوراغغَ وسرغغديهحَ رغ
اب سرجحوً حَ،
وسرواشغغي

ون شم بين ش

َ غغم سألحغغل يلغغَ وحاغغبي حف غغيَ ححغغَ حشغغفق ايغغه وهغغو يح غَق ااغ

وق سبحايه وألحه َمً ووايد يَ

ول غغف ح غغناي

ياًَ حاينلاًَ وهحغَ سبحاغَ سرحاغا ريغن

حمبغ غ

اج غغد رغغا لغغف ش

غغي

وح ا ا ،حَ ،ب

غغون ح رفه غغَ اينل غغَ يَ غغيَ ح يا غغَ
حمب غ

سراَر. 38 ،

غغا د ،سر يَحغ غ وسر ا غغل

حغغدحَ ايغغنذ وىاغغل سرحاغغا دحمغغً ااغغول سر غ

ش ل ح هون َدة ريه سلشبَا احزىهس حً سردس ل.
مكبث ... :ال نوم بعد اليوم! ...أنا خائف من التفكير فيما فعلت ,ال أجرر
ال فعلتي كرة ثانية ... .ماذا دهاني ,كل صوت يقلقني؟(.)39
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ي ال سربَا

برً سردنسحَ سرشم بيني هف ون واحند لد مل سرحوسىذ سرايَاي

شم بين حفهو ،سراينذ حً يل ش
شااَل لمني

وسرواشي .

يَ ي سجاحَ ي

ووذ

يَة ح ناي حَن ة سر ح وسر ال وسلغا َم بآري

اورة وسة وحجدة وسة و اة سر

اق َر ،حاف بَر و

الواقعية:

وهغغنة سروسىاي غ راحاشغغل ساح غغًَ حغغً سر يغغَل وسلوهغغَ ،وسلحي غوس وسلاغغي ،سراغغف افاغغهس
سرنوحَح غغي ل غغف سة وحا غغيي سرحجاحا غغَة .له غغف ا غغوين حب غغد ريح غغًَ وسريبياغ غ ل غغف غغفَاهَ
و حوسرهَ ح سراحَيغ بَرجزي غَة وسراف غيية سرحشغانم ريشغيَ وسلشغ َل وسرايغَ سريوحيغ  ...مغل
را لحً سليَن سروسىاف سرحرروذ . 40

آريغ سشغغااَل سرايغغنذ لغغف سرحدن غ سروسىايغ

سرحجاحغ غ وا َري غغدي ب غ غ اينذ سرش

غغي

جغغَ حغغً غغيل سلحااغغَق سرماغغف حغغً ىيغغود

وبا ه غغَ سر غغدس  ،ح غغً سراا غغل وسل غغبَم وسر غغدوسل وححَىش غغاهَ

واريينهغغَ بااغغول لمنيغ ازيغغد حغغً و غغف سرفغغند وس اب غغَني وىدناغغه اغ سرااايغغل وسرارحغغل وسرحياوغ

وسل ا سن رو ف سروسى واف ينيس وسً يموً ىَد سن ا ااييني . 41
وحً شهن سرماَم سروسىايغوً سرغ يً ووفغوس سرايغنذ لغف ح غنايَاه ،سب غً ل غد

غون

سراحغَىض سرالغغوي سرغ ي مغغًَ ي غغو ،بغغيً سربي غ وسرفغند بحغغَ يالغغححهس هغ س سراحغغَىض حغغً سرمشغغذ غغً
سراي غغن وسر ا غغق و و غغ ،سل غغا نسن بَرح غغب راحجاحغ غ وسرف غغند اغ غ سر غ غوس  . 42لف غغف ح غغناي بي غغة
ا غ سرا َريغغد سربَري غ لغغف سروسى غ حغغً غغيل ش

غغي ل غنبة مغغل سل غنسذ

غغَن سب غغً

سردحي غ

و نجغغة غغً غغيين سر غغزوج با غغدحَ سي حغغة برحه غغَ ري غغة غغوي دحيغ غ

ححاومغغ راغغزوج ب غغدسل سر غغي،

وسرا َريد نض سراَ ي حو سن امَلح لف غبيل س غا يرهَ وانياهغَ وح غَوساهَ بَرنجغل ل غد احغندة

سلجاحَ ي سر َهن .
هيلمرِ :
انت زوجة وأم ألطفال قبل أ شيء آخر.
ِ
فهذه اآلراء تحتشد صفحات الكتب ,ولكنني ما دت اقنع بما
نورا :لم ا د أ من بذلك.
ي رراه النرراس وال بمررا يرررد فرري الكتررب .أريررد ان ازن األشررياء برروحي مررن فكررر انررا ال مررن فكررر

الغير(.)43

يغغني سربَا غ

بغغرً حوسيغغَ سرش

غغي سرحاينل غ

لغغف ح غغناي

بيغغة سردحي غ

جغغَ ة غغون

واابيغغن غغً نلغغض حياغغق يجااهغغَ حجغغند مغغَ ً اغغَب رانجغغل وىغغَح بحغغَ يلغغاهس سرنجغغل حغغً سر غوسحيً
وسرا َري غغد ل غ غ سراينذ وسراح غغند وسرغ غنلض سرحيا غغق يح غغل غغح رااا غغنن وسلحف غغية ح غغً ىه غغن سر ي غغود

سلجاحَ ي و اي سرنجل .

الرمزية:
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ج غغَ ول غغق ن يغ غ وحايي غغَة

آريغ غ سش غغااَل واووي غغذ سراي غغنذ ل غغف سرحدن غ غ سرنحزيغ غ
ولغغاهَ سلرحغغَحف نياشغغَد لغغَجحن بن غ ء
غحه َرحغغَ ح َريغغَ و اغغق س غغَيين اغ غغنسن سرح غغنا سر غغدي،
ذوس غغَن سرا غغَر ،سرنوا غغف سر غغدس اف راش غغيَة سرح غغداون ذوسل ي غغا ،سرانمي غغز اغ غ سرحوه غغن سر غغَنجف.
لَرنحزيغ ايغغَن سدبغغف نحغغزي يغغد و سرغ سريح غغنا سرغ ي يااحغغد اغ سرنواَحيغغَة واغغدس ف سريشغغاون
وس غغااحَل سر غغون سرنحزيغ وسلياغغَ سة سراد غغي سلحزيَايغ حغ اوويغغذ سي غغَ بيغغف وس غغا سن حغغَ
سلح َحي وسراحند ا سروسى وسرجحوا حاو سري يحي . 44

هو حلحن لف سرحف

دنا سرنحزيغغوً بغغرً سرا ي غ ل يحمغغً س ا ي غغهَ حغغً ا غغَ ق سرايغغَ سريوحي غ سراغغف اغغدنا

ً ينيق سراغوس

سً ااينذ سرش

سر حغ

ي

محغَ ل يحمغً سرو غول ريهغَ غً ينيغق سرا غل لغَرينيق سلح غل هغو

ً ينيق سراد

وحً ماغَم سرنحزيغ

سرفيني را ل سر سرا ي سرحيا .

حيانرحغا سرغ ي ووغذ حفهغو ،سرايغنذ لغف ح غنايَاه و حغل اغ
سرش

سيجَد حو جديد حً سردنسحَ يااحد ا

غي سرحاينلغ

سراغف يانمهغَ سر غدن .لفغف ح غنايَاه
َ غ

ااايل سرانم سر َنجي ويحا ل سرادي سر دس ل سروجدسً را ون لف حجحو هَ ن يغ
ا اغغنم حغغً سر غغولي رواغغد ساح غغًَ وسحا سزرغغه و ولغ ءغه سرغغدس  ،حغغً سرحجهغغول وسر غغوي سرايبي غ سراغغف

ااام ،لف ح يني . 45
لفف ح غناي

ايغنذ ش

سرب يغل ياجاغ

سأل ،سراف ااالن لف غنل حجَون دوً حل شف

غيَة س غن اجاغ

اغول حَ غد احاوغن حغوة

هغ س سرايغنذ سرفمغني اغوره ،سرغ ححاغزريً

حف ييً ححاح يً لف سل اانسق وسرارحل وسً يابيً مل ححه ،ا ي وجودي وا ي حغً اورغه بهغ س

سرا نذ وبردس سرحوة ودللاهس سرفمني . 46

التعبيرية:

وهنة سراابيني

سرحوغغَهن سرحَديغ راوسىغ

اابي سن ً

ن

سرنوا وحَ هو حمحوً لغف س حغَق سربشغني لغد مغل

احيغغزة سرغغدنسحَ سراابينيغ بآريغ

حفَ اهَ سل َ ي ححهَم

غغينة بهغغَ حفهغغو ،سرايغغنذ ولغغححاهس لغغف

 -1ح رغغذ سرح غغناي سراابينيغ غ يا غغَول اغغق غ غنسم ح غغً سروسىايغ غ
حدس . 47

ا غ س غغَ

اش غغويه سروسىغ غ

 -2اواغد سرمَاغم حغ سرش غي سرحاونيغ لغف سراحغل وهغو سرانيغم سرغ ي ياغَحف غيل ناااغغهس
مل سحوس سرا سم سرحف ف اا ي ل سر ي هس سرنواف . 48
لفف ح ناي

و سن َة سرابودي

سلحبنسيون جوحز ووذ سوحيل سرايغنذ سرفمغني رش

حً يل ش

وحَليه هو بَر سة اجا

ي

غي ااغَحف ىهغن

جوحز سرزحجغف سراغَ ن سرغ ي ي غ لغنيب حَلغف جح غه

اومهس سرحاينذ سرح نوً بَر و وسرواشي وافايغل سر سنلغَة وسيهغَ،
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مغغل ه غ س سر غغاوا حغغً سجغغل سً

حغغً سرفل غ

سرحغغَ بغغرً سر غ ي ي ااغغهس هغغف ن َ غ لل غ ح غغحو
ء
وحاَحَاه لحهس س ود سربشن لااول سر َدي يحَن سراحذ وسرانهيم.
يوسني ىهن
جونز :بالتأكيد سأصدر امر بسلخ جلودكم ايها الزنوج(.)49

ولف اوسن آ ن
انه محصن بسحر قو
ِلم :فعالً ,ان الرصاص العاد ال ي ثر فيه ُ ...

السريالية:

(.)50

حاَورغ س غغَد سرحوغغن لغغف مغغل سر غغي ،سراغغف امغغبح سنسد ساح غغًَ وانياغ ءغه

وهغغنة سر غنيَري

و ر غغا ب غغن ن يغ غ لمنيغ غ جدي غغد وه غغف سراي غغنذ سرا ا غغف وسلباا غغَد غغً ىي غغود سرا غغل ل غغد س ا غغد
سر نيَريوً سً بم ىهن ساح ًَ وآلحه وحاَحَاه يمحً لغف لغو ه وس ا غيحه ر غايًَ سرا غل
ر غ را سر غغبيل وسر غغيل حغغً ه غ س سر هغغن بغ غ ايغغنذ سرش

وافايغغل سرانم غ سر ساي غ لغغف سرغغحف

غغي

سربش غني  .حغغً سجغغل سرو غغول سر غ سرححي غ سراَحل غ حغغً سرغغحف

وسرن غغم سرجغغح

وسر غغَدي

سرايغغَ وسرح غوة سرحَلغغف وسرح غغا بل سلح حغغَ وسلابغغَي ي سرححي غ

راحف سربشني . 51
سراف اواف بَرا ي سر َر
آريغ س غغا دس ،سرايغغنذ لغغف هغ ءي سرحدن غ
ح غغً يره غغَ

غ غ سن ه ،حغ غ سروسىغ غ سرغ غ دس غغل سر غغحف

ح ا دحيً سبش سحوس

سرا غغَىين سروغغي ،سرغغدسح

ححي غ ايىغغف سللغغدسد سرجحغغَل

سراينذ ل ا

جغغَ ة بغغن س غغا دس ،سر غنيَريوً و غغَل اااغغو
سربشغ غني

ل غغد ىه غغنوس سحف غغه ،وجا غغدوس ساه غغ،

َ سلمغَنه ،سريوس يغ

ححهغَ سراحغوي ،سرحاحَيي غف احغَول

سرمغغي ،دوً و غغف وسرد َبغ سر غغَ ن حغغً سجغغل سً ياينلغوس اغ سرا غغل

وسً ياننوس سلشاون حً س حَق ساح ًَ سو اانين سرا ل سربَيً حً سرا ل سروس ف راو ول سر

سرجدي سرمَحا .

لفغغغف ح غ غغناي

سراغ غغَز سراغغغم رامَاغ غغم ليا غ غنسا اجا غ غ

حاينل غ س غغا دحة سراحغغذ وسرغغد ،وسر غ ني سر غغَ ج  .ل غغد

سرشَ ني لف يَل ابيبيً باي
م غغًَ يحم غغً سً يا غغد

وش

سرايغ غغنذ سرا اغ غغف رش

غغون ح رفهغغَ س غغايي سر غغَدي وسردى غ

ي ام سرافنيغق بغيً سرااغ ،وسروسىغ

غغيَة حاينلغ غ

يَ غغيَ

غ غغيَة

سو بغيً حغَ ياغد

لاغي وحغَ

روي غغدجونج سرغ غ ي ى غغَ ،باحزي غغق سرج غ غ

ب ا دس ،ححشَن و دوسة ىي راو ،سربشن لهف ح ناي لولغوي حاينلغ اغنلض سرافميغن سرا اغف

سرححي ف . 52

العبثية:

آري سشااَل سراينذ لف ح غنا سرابغ

حً يرهَ ماَم سراب

جغَ ة حا غ حغ ن يغ لمنيغ حاينلغ ي غا

ا ايل ساح ًَ وسلح َحي حً ىهن سروسىغ سرحاغَع بح غنايَة لانلغة

شمي حبام سن غين حررول يهغدذ سرغ ساغدس

سرن غم وسردهشغ

حغد سرحاا غف وهغ ي اَرغ سرمغوً رديغه
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وز ز نسااه حَ سحمغً بَللغَل سرغ جاا ءغه يح غني لغف حوسجهغ

ب يغ يحاغد حغدسهَ ااغ سى غ

سرادود سلح َحي يابَ ل َد سرحون وسراشميا لف سرايَ وسلهاحَحَة سرايَاي سرا ايدي . 53
حاييَة سراينذ لف ه ي سرحدن

اح ل بَرا ايل حً هحي سراا

سرححيغغق وسر اغغق و غ سن سلحاوغغَن ونلغغض مغغل حغغَ هغغو
ح ول ح ناي ا د ،ش

يحغغف وسحاغغدس ،سر غغي ،وسرح غغل وسريهغغَن لغغف

يَة حاينل لمنيَ ححبو ل ححاحي

يح غغل سرحايغغنذ هحغغَ سرشغغن وسلحازسري غ

وسراحل اغ ا نيغم

اح ل سلغانسم سراَ ،ريح ًَ

ريمغغوً هغغو َر هحغغَ لغغف واغغد سح غغجَحي سن ا غ
و ً سلحل لف سر حوي . 54

غغَرو

يبا

ً سر اَد لف سر اق و ً سرنلَ لف سرير

جحَ

لفغغف ح غغناي رفغ سرجبغغل غغون هَنورغغد بحاغغن سرايغغنذ سرفمغغني سر غ ي غغَق حفهوحغغهس
يَ ي حاحند حااح ن اا حً سراَ ح راغ ن غحي اااغد بهغَ ل غي واغنلض نللغَ

ىَياَ ي را
رانض هيحح

ني .سرايغنذ سرفمغني لغف هغ س سرغحل س غبح سدس راحلغيهد هحغَ حووفغ ماحَاهغَ
ور ا سر يً ي َرفوحه سروجه . 55

اي بشمل ى ني ا

ره لكررم جيررداً  ...ميررر مسررمو لكررم هنررا التحرردث بلغررتكم
الضررابط :واآلن أسررمعوا مررا أقولر ُ
الجبلية ,النها لغة ممنو ة مفهوم؟ لغتكم ماتت ,اندثرت وهي ممنو ة اآلن ...لغة خارجرة رن

القانون ,مفهوم؟(.)56

ب غغرً سرحا غغَج سرح غغناف اب غغَيً ابا غغَ راوجه غغَة سرما غغَم سرفمنيغ غ

وحح غغَ ا غغد ،ي غغني سربَاغ غ

وسرحانلي غ وحاييغغَة ولا غغف سرحدن غ سلدبي غ  .ر غغد شغغمل سرايغغنذ ح ي غ سحيغغيق حف غغاي لغغف
ا ايد سادس

يَة وااولاهَ و سن َاهَ سر ساي وسرحولو ي ومًَ لف

سرح ناي وافايل سرش

بالهَ ببَ ن ي يَ رااانن وسر يل حً ىي ،وىيو ،سرحَلف وسراَلن ومًَ لف ح ول س غني

سدس

غغيَة واوراه غغَ حاانب غ غ ىا غ غ حابيغ غ ح ه غغون لجغ غغَ سحامَ غغَ راي غغَ سرمَاغ غغم

غغينة سرش

سرح ناف لف ححجزي سلدبف اَن وحَ افاهس سرانم وىوسحيً سرحجاح وسروسى سر يَ ف سرح ية اَن
س ني.

م شرات اإلطار النظر

 -1ىس غءد ،سرايغغنذ حفَهيحيغغَ ااغغة ح غغحيَة غغد مغ غ اوايغغل – احييغغز – ىح غ – ىاغغل – ب غغح
سغا غغَم – ح غغا – س غغابدسد اورغغة ساح غغًَ و غغيناهس دس غغ ،سرشغغاون ساابغغَي سر اغغق
سرابودي

سرنلوخ
 .1ا غغاَّاة سرش

سر سن سرحف ف

سرحا ء
ينلغ غ
غغي س

وحاييهَ وجَ ة حاحو

سلحااَن

سلحيوس .

رغ غ اي غغَ ساح غغًَ َحغ غ ب غ ه
غون و حح غغَي غغنة ل غغف ساه غغَ

اح اة مم

-سراينذ سرفمني

م-سراي غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغنذ

د-سراينذ سر يَ ف

ه-سراينذ سرج دي
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سلجاحَ ف

ج-سراينذ سرديحف

 .2اح ل سراينذ سرفمني بادحف سرح اويَة سرحانلي راحاينليً ب حاَج اَر حً سرجحود اغ
ح غاوي سألح غَق سرحانليغ وسراغف احغاا بغغدونهَ اَرغ حغً سرغنلض سرحياغق رغني سي ن ذوسشغغَ
سلمغغَن ون ي ا غغد ،ح غغَرح ل غ حايح غ دوً
سر يَبَة .

غغني ححهغغَم سراحغغَهف

سرماغغم

سرح غغَلة

 .3ابدي سراينذ سلجاحَ ف ب ون نحزي ابَيحة بَرنلض سرحياق بيً ا َريد ىي،
ىغوسحيً

غغَدسة

نسذ

غغحً و َّ غدهَ حغغو حغغً سراجحيغغد سرنوحَح غغف و سر يغغَرف راحَلغغف وررجيغغَل

سراف مَحة اايع ليه.

 .4وهغن سرايغنذ سرغغديحف با غولة سرغغباض حغً نجغَل سرغغديً وسرح غَ
واوويذ حفَهي ،سراون سرايً سرجح

سرح

ود ير ر يَة سر نآحي وسألاَدي

بَرغ سة سارهيغ سرح د غ

سرحغَن سراغيل سراغنس ،سرجهغَد سر غي
سرشنيف .

وسراف غين

 .5اح غغل سرايغغنذ سر يَ غغف بححووح غ سرامغغ ،سرح غغابد وسريغغَغف سرح غغابد ب غغاوميَة سى غغَ ي
سر جً سرانم سر وسحيً .

اح اة م سرشني

 .6ور غغد سراي غغنذ سرج غغدي باا ي غغن ج غغد سي غغن ذوس لر غغه وس اب غغَني و غغيا رينا غغَ وسل غغاي
وسرحشو ح نوً بَ ا دس ،سر ال و سر بح و سلغا َم و سرجاد و سلحااَن .

 .7اا غغددة حو غغَهن سراي غغنذ ابا غغَ رااح غغو سرفم غغني وسر يَ غغف و غغاومه وابيح غغه ج غغَ حنابي غغَ
ب حيَة د مغ نهَم

 .8اح اة ااولة سرش

حذ غوس

ي سرحاينل

ى َ

اهحيع امفين ىهن احند .

بحفَهي ،د ححهَ سرازر

سر اق ساابَي سلغاغنسم

سر سن سرحف ف سرنغب لف سلحااَن .

 .9اح ل سراينذ لف ح نايَة حيمَلاف بن ي لا في حفَدهَ سراحَي ابنن سرو يا .

 .10ابَيً سراينذ لف ح نايَة شم بين بن ي و لمَن وحفَهي ،اومي ح ية سلنزة حغوس
حً سراينذ جاهَ اح ل لف سراينذ سر يَ ف و سلجاحَ ف و سرفمني و سرج دي .

 .11انشغغح سرايغغنذ لغغف سرغغدنسحَ سرنوحَح غغي حغغً سلغا غنسم سر هغغني ر ح غغًَ لغغف سروسى غ سي غغً
سرحجغغند حغغً سراغغم و سرجحغغَل اح غغل باج غغيد حفغغَهي ،غغد ا سرجحغغوً ساج غنس ،سرحغغوة
سلغانسم .

 .12ورءد سراينذ سلجاحَ ف وسرفمني لف سرح هم سرغوسىاف حغً ناغ ،سراحَ غق بغيً سربي غ وسرفغند
وسر اف سرا ي

رافايل سراني .

مجلة نابو للبحوث والدراسات  /املجلد الثالث والعشرون/العدد السادس والعشرين /حزيران2019 /

178

م.م .سعد علي ناجي بنيان الجبوري الشخصية املتطرفة وتحوالتها في نصوص علي عبد النبي الزيدي املسرحية

 .13اح غل سرايغغنذ لغغف سرغدنسحَ سرنحزيغ
حَ هو حلحن لف سرحف

بغغَراحند اغ سروسىغ وسرجحغغوا حاغو سري يحيغ وس غا سن

ساح َحي سراف يانمهَ سر دن.

 .14ان َّشغح سرايغغنذ لغغف سرغغدنسحَ سراابيني غ حغغً غغيل سراحييغغز سراح غغني وىهغغن سرابودي غ واشغغويه
سروسى

يل سرنواف.

ايَ ر

 .15سلنزة سردنسحَ سراب ي
ونلض سرا يحي

يَة حاينلغ

ش

غاة رغ

ى غَ راغ سي غن وا نيغم سرححيغق

وسر اَد لف سر اق وسرنلَ لف سرير .

الفصل الثالث
إجراءات البحث
اوالً :مجتمع البحث

رااديد حجاح سربا

ىَ ،سربَا

سرحاح ل بح نايَة اف بد سرحبف سرزيدي سرح غناي

ب ا َ سرح نايَة ومًَ ددهَ

سارهيغَة

ا ح نايَة محَ حبيً لف سرجدول . 1

جدول ( )1يبين مجتمع البحث
سنة التأليف

اسم المسرحية
 -1ابن الخايبة

2009

 -2واقع خرافي

2010

 -3لقاء رومانسي

2012

 -4يا رب

2013

 -5اطفائيثيوس

2013

 -6دنيا

2013

ثانياً :ينة البحث

س احد سربَا

لف س ايَن يح سربا

سريني سر

دي س احَدس ا سرح وغَة سراَري م

 .1اسا ُّد ه ي سرح ول سرححا َ حح ا رحشما سربا
 .2الحً سرح يً سرح ناييً س َريم حاحو رااينذ وسري سشااَره واح اه .
وسهحياه وهدله .
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 .3غيغغة سرح غغول سرح اغغَن سرا بغ سرزححيغ راباغ

بَرشغغمل سرغ ي ي اغغق ااغغول لغغف

اوميَة سرحاينذ ا سر ايد سرفمني وسرغديحف وسر يَ غف بحغَ ياحَ غم وسهغدسذ
سرحاو َة وسراف ا َ د ا ااحي ،حاَ ا سربا

سرد سن

يح سربا

وبحَ س ا حَ ا د ،س اَن سربَا

.

ومحَ حبيً لف سرجدول سلاف 2

جدول ( )2يبين ينة البحث

ثالثاً :أداة البحث

س احد سربَا

اسم المسرحية

سنة التأليف

ابن الخايبة

2009

لقاء رومانسي

2012
غفن حهغَ سايغَن سرحوغني مغردس ن ي غي راباغ

ا سرح شنسة سراف

باغد

ى سن سايَن سرحوني و يَغ سرح شنسة ححه ول َ رحايابَة ااايل سرايح .

رابعاً :منهج البحث

سرححها سرو فف سراااياف بحَ ياحَ م ويبيا سربا .

س ا د ،سربَا

خامساً :تحليل العينة

أوالً :مسرحية (ابن الخايبة)
سنة التأليف ()2009

ملخص المسرحية:
ادون ادس

ح ناي

سبً سر َيب

سنض حاجغغَوز ايهغغَ حغغً ىبغغل َ ا غ
دح غ غ سرغ غغويً وسراغ غغف

لف بية

اين يامغوً حغً غنلغ وساغد حشغيد اغ

غغبن بيغغل سرح غغناي وسبغغً سرشغغهيد سر غ ي لح غ

غ غغباة ليحغ غغَ باغ غغد سرحشغ غغما سرن ي غ غغي رحاَحغ غغَ

وسرحولو ف ح وسرداهس وزوج سحهس.
يباغب غغبن حغغً سراحغغن ي غغوً َحغغَ

ح غني لغغف

غ غغبن و غ غ سن هس سرفمغ غغني

َشغغهَ لغغف جغغو حغغً سر هغغن وسرانحغغًَ وسر غ سن َة

ألحهس سبً شهيد وىد بد ة حاَحَاهس لف سر جً ح وسرداهٌ اي شهد سغا َم وسرداهس حً ىبغل اغن
سر غغجً و غغح سألرفغغَو سرحَبيغ سراغغف مغغًَ ييا هغغَ سر غغجَحوً اغ وسرداغ ءغه لااورغغة ايَاغغهس باغغد غغنوج
غغبن سرحاي غغنذ
غغباة بيح غغه وحه غغَد ر غغاوا
غغاين حادحغ غ
وسردا غ ءغه ح غغً سر غغجً رغ غ غنلغ غ
و غ غ سن هس سرغ غ ساف وسرحول غغو ف ح غغً سج غغل ب غغَة سا غغهس سرحابو غ غ ل غغف غغجً سرل غغاويَة سرفمنيغ غ
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غَ ن ااغَول

وسلجاحَ ي لف حاَور دس ح ححهَ ريح غيخ حغً سروسىغ سرحغزني وسرح هغون برىغل سر

غ غ غ غغبن سً ا غ غ غ غغنج حغ غ غ غغً لغ غ غ غغ ،سأللمغ غ غ غغَن وسر غ غ غ غغي ،وسروسى غ غ غ غ سر غ غ غ غ ي افغ غ غ غغهس سألم
ش غ غ غ غغي
سراَلن/سراَ م سر ي انا هحوحَ و وجَ غَ وبياغَ حاجغَو سز و غو سز حَديغَ باغد س اش ء
غهَدي دلَ غَ غً

سرويً.

ا غغو ،سربحيغ غ سردنسحيغ غ را غغحل سرح غغناف اغ غ ال غغَد ا غغَد ل غغحً حَ يغ غ سلب غغً سرحاي غغنذ

غغبن و سأل ،وبغغيً

غغبن و سألم واح غغل سرانل غ

سرحنمزي را سن سردنسحف وسرحف ف واج د
رحشَ ن سرش

ي سرحاينل

ا غ سألنض سرحاجغغَوز ايهغغَ – سرحاغغون

ون سرشهيد سرحاا غ و غي جغدنسً سرانلغ

بن حً يل

غَن دس حغ

َيَاهَ سراَيفي وسرنحزي وسر يحي .

وهن ا يح حاً سرامَ ف راح ناي اينلَ سجاحَ يغَ شغماة غوناهس و غَهحة لغف
بن سراف ح اة ون وسىاي حً اَلة سرانحًَ سلجاحَ ف ولنم سراَدسة
اجايه ش ي
وسرا َريغغد سلجاحَ ي غ وسأل غني دس غغل

غغن بغغيً

غغبن سر غ ي

سرام وسرمني وبيً لمَني سرحاينل وىد ي سألم ونحزياه.

غغبح دس غغل ححووح غ

غ سن بغغيً

صبر( :يبصق ل الصورة) تفو ليك ,تفوتفوتفو  ..أيها القواد تفو ليك ,تفو ليك

يا أبي ,يا أيها الغالي ل القلب (يصيح) تفو ليك بويرة (يضرحك) أيهرا الشرهيد ,أيهرا البطرل

 ..أنت تعلم جيداً بأنني احبك يا أبري ,احبرك بكامرل روحري ,ولكرن تفرو ليرك يرا قرواد  ...ألنرك
(*)
جعلت حياتنا جحيماً ...ألننا سنطرد كالكالب من ِ
هذه الغرفة بسببك)57( .ص.138-137
لف دس ل سرحل سرح ناف اا سن ي

اايشغ غ غغهس سرش

غ غ غغي ح غ غ غ

ون وسحيبَ َة ً سروسى سلجاحغَ ف سرحغزني سرغ ي

سألم و سأل ،و زوج سأل ،و غ غ غغون غ غ غغً سروسى غ غ غ سر يَ غ غ غغف سرح غ غ غغابد

وسرحلغغي ءهد سر غ ي ي غغا دس حغغَ ر غ س غغاحزسذ سرش
سر اغق وسلابَيغغَة سرحااَريغ

غغيَة وااوياهغغَ ر غ حاينل غ

ااغغَحف وا َ غغف

دس حغ سرشغاون بف غغدسً سرهويغ وسلحاحغغَ سرا ي غف راغغويً .هغ س سرااغغول
بن لف

بَي وسراف يا منهَ ويايع حاَحَاهَ.

ا ببهس ااا سر اوميَة سريسح َحي سراف َشهَ
صرربر :وبررين وطررن ووطررن كرران رجررال األمررن يررداهمون هررذه الغرفررة الطينيررة ,يضر ِ
رربونك
ِ
ويجرونك من ثيابك من اجله.
األم :من أجل الوطن...

صبر :ما ذنبي أ يش طفولتي وسنوات مر في زنزانة؟

األم :من اجل الوطن
صبر :ليحترق...

احببته ل حب أبيك
األم:
ُ
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صبر :من يستحق لحظة خوف واحدة شناها؟ من يسرتحق ان نصرفع مرن اجلره ,مرن

يستحق ان ننام بال شاءات من اجله ,مرن يسرتحق ان يشرنق أبري مرن اجلره .مرن نحرن حتر

نكون هكذا خراف فراء؟!! ولمن؟ من اجل اهلل؟ الوطن؟ الناس؟ ص.153-152
غبن سراغغف س احغغد سلمغغَ سن حاينل غ دس ح غ
ً هغغ ،حغغَ يحيغغز ه غ ءي سرح غغناي هغغو ش غغي

سرااغغول غغن سرجح غغوا وسرجح غغوا سرا غغف ياانيه غغَ اباا غغد غغً سرحنوحغ غ وسرج غغدل وسرح غغَع دس غغ ،سرافمي غغن
بغغَرحوسىذ وسرغ منيَة وسراغغدس يَة سراغغف انمهغغَ سرشغغهيد لغغف لغغل سرحوسىغغذ وسراوجهغغَة سراغغف

سرمَاغغم سرح غغناف لغغف غغبيل
سرحاينلغ

يغغَ سرا غغل سرح غغناف

غغبن سرغ ي ج غغد حوسجهغ حبَشغغن ح غ

سرحاينذ .هحَ ياجا

غغف سراحغغو وسرابغغَيً لغغف ح غغين سرش

سأل ،سراغغف ااغغَول سً الغغبي غغاوا

سرايغنذ سلجاحغَ ف ب غاوميَة

ياافوهغ غغَ وسراغ غغف ح اغ غغة ااغ غغولة سرش

غ غغي سرحاينل غ غ

غغونهَ
غغي

غغبن

غبن اجغَي سأل ،وسألرفغَو سرحَبيغ سراغف

ب غ غغون وسىاي غ غ حغ غغً اغ غغَلة سل غ غغايم

سلجاحَ ف سر ي ام ححهس ا هس لف سً يموً رهس ني لف س ايغَن ايَاغهس بغَرححيق سرا اغف لغف لغل
بي ححاج ي اشان ليهَ سر اين بَألحً سر ساف وسرحولو ف.
صبر :لكني ندما كنت صغي ارً اسمعهم في الزنزانة يقولون لك :يا اهرة..

األم :اسكت اسكت سيسمعك زوجي ,مك ,يكفي  ..يكفي ,انا لم أكن ايتها..

صبر :وكانوا ينادوني :يا ابن القحبة! وابن القواد (يضحك) أمي قحبة وأبي قواد.

األم :يمة صبر ..يكفي ,يكفي ..أال تستحي؟

صبر :امتصبوك ,ولم يستحوا من يني التي شاهدت امتصابك لمائة مرة!

األم :لكني لم أكن قحبة

صبر :اطمئني (يضحك) انه امتصراب مرن اجرل الروطن لريس إال ..فرالوطن يسرتحق ان

تغتصب كل أمهاتنا من اجله!! ص.155-154
ااغ غغولة سرش

غ غغي سرحاينل غ غ

اجاغ غغة حغ غغدحَ شغ غغان

غ غغبن بغ غغَلغانسم سلجاحغ غغَ ف

وسحف َرهس ً سرحجاح سرحايي به وزسد ا َ ه بَرانب س سز هس ر را اَول سلح غيخ غً سرحجاحغ
و جز ً سراي  ،حاهس و فق لف سراميذ حغ حوناغه وىوسحيحغه و سنلغه رغ را ي غً بغرً سلحااغَن
هو سر بيل سروايد را يل حً ه ءي سرحاَحَ .
صبر :يجب ان أموت

األم :لنمت سوياً إذن

صبر :ال ..أموت لوحد
األم :ستكون ِ
هذه الغرفة الطينية قبرنا..

صبر :انا ابحث ن حياة أخرى أفضل بكثير من حياتكم .ص.160
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غغي حغً ش

غغيَة سرح غناي وجغغه حوغن ح غغاحد حغً اوجهَاهغغَ

جاغل سرزيغغدي رمغل ش

ز وجل م يغ سن ااغَول نشغَد

غبن وان غيا حبغَدئ سرغديً سا غيحف حغً غيل

سرديحيغ و لمَنهغغَ و غ سن َاهَ سر سايغ وسرحولغغاي  .ل غغد
وا اافن سهلل

سر ي وسرابَدسة .و ش

ي حاينل

غغون ش
غ

ديحيَ ولمنيغَ ح

غغي

سأل ،حاازحغ ديحيغغَ ا غغاف

اغ سلمغَن ل هوياغه سز فغ ل ااا غف

وسألاَدي غ سرح د غ وىغغي ،سر غنآً سرم غني ،لهغغف حا غغا باغغض سأللمغغَن سرحاينل غ و ىَويغغل نجغغَل
غغب
سر غغديً سرغ غ يً سلاغ غوس هغ غ ءي سرفا غغَوي وس غغا دحوس ح غغولة سلحاا غغَن و سرجحغ غ وحه غغدوس ألنض
راحنين لمن سرحاينذ اجاة بح حيَة سي ن وسر يل حً سردحيَ سرفَحي وسروسى سرحليهد.
األم :يمةِ ..
صل ركعتين واستغفر اهلل ,فروحك متعبة.

مللت من الصالة ,مللت من الد اء ,مللت من الركوع والسجود ,مللت...
صبرُ :
يمة الصالة تنه ن الفحشاء والمنكر..
األم :استغفر ربيّ ..
صبر :الحياة هي الفحشاء والمنكر.

رفه...
األم :من يعيد ابني الذ ا ُ

صبر :ولكني سأذهب إل جنتي الخاصة...
جنتي تختلف ن جناتكم .ص.151

يناة سرش ي سرحاينل ن ي و لمَن سا ة ح سروسى سرجَحح سر ي اايشغهس غَياهغَ
ا ايغغل سر يغغن سرحاغغدق بهغغَ وان غغي ،بحغغود ا غغاجيم رح غغدنساهَ لَ ا غ بححغغري غغً ىبغغول سرحجاح غ و

نلله وسر اف سرا ي

ر حشَ نهَ واوجهَاهَ ي َ ححهغَ وسناحغَ باَلغح سرهغنوم سرحشغنوي

حغ سروسىغ سرفَ غغد وسراَ غغم وسرح غغاواع رغ را ل غغدة بني هغغَ وسزدسد اغ حنهَ واحندهغغَ اغ وسىاهغغَ
واشلة ب غو وىغو حغ يغنسذ حاييغ وسا غحة لغف ينيغق سراحميغل وسرامغنسن رغنلض حياغق رمغل

سر يغغود وسرايىغغَة سلجاحَ ي غ وسر يَ غغي وسر َلي غ ابغغنز ليهغغَ سرميفي غ سراغغف احغغاا سرمغغي ،م يغغَم

يحيوي ا سرهيحح وسرح َين وبحَ هغو لغف سروىغة حف غه حاغَج ح سنىغم وححا غ وحاغَد اوزياغهس حغً
يل دد حً ساج سن سة سراف يموً دونهَ سراد حً اياه وح َيني ذوس فَ حَ دباه سر يا سراغف
ياَول بن سر يل ححهَ ب اومه سرحاينذ ى دس ححهس سحهغَ ىيغود حَباغ حغً سر غوسحيً سرحغ ن

بش غغمل وس ه ل غغف

غغينون سرحجاحغ غ وححاجَا غغه سر َليغ غ

وى غغد ج غغدهَ سرزيدي ل غغف ح غغه سرح غغناف

ش غ غ غغفنسة َليغ غ غ غ ا سلحاا غ غ غغَن و سرش غ غ غغنذ و ىد غ غ غغي سألم و سراج غ غ غغَوز و سر غ غ غغية سر غ غ غغيئ

و سلغا َم .

مدير المدرسة... :أبوك ماذا يعمل؟

اسمه قواد ,ويعمل قواد .ص156
صبر :قواد ,أمي اسمها قحبة وأبي
ُ
ولف اوسن آ ن
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رجل األمن :ترقصين رمماً نك يا قحبة

األم :كيف؟ ال يمكن ..انا امرأة شريفة ص.154
واوسن آ ن

صبر :حاولي ان تتخيلي مشهد انتحار  ..ماذا ستفعلين؟ ص.145
جغَ ة يفورغ

سرش

غي سرحاينلغ

غبن ح نوحغ ب غاوميَة سألم اجغَي آريغَة سر اغغل

وسرادحين سراف ابحَهَ وسرديس لف سرانم وانا سبحهس حابيغَ يَ غَ حانوحغَ حغً احغًَ سلم وش
وشحو ه بد ة حاَحَاه حح سريفور واا حناا سرباوغ.

غه

صبر :اوووه ,أبي أبيأبي ..أبي كان هو العاق لطفولتي ..قض

ِ
بندقيتره
مرهُ يحتضن

حاون سر غيَغ سرااويغ راوىغَ

سراغف احيغوي

ومات مشنوقاً ,ص.150
شمل ج د سرش

ي سرحاينل

وسألاغدس

ا دللة حاغَين مر غانسايجيَ سراغيع و سرااَيغل وسرحنسوغغ ل غاحنسن سرغنلض وو غيا را غيل

وسرااول وسرحف ي وسراشلف سر ي اج د لف ش

ي

مبين ح

بن سر ي بن ً احَ

ساغه

وح ج دي سرح هون وسرح اال حً ىبل سألم و سأل ،وسر ي َىهس ر ااغولة اح اغة بغَلغانسم
وسراحغغند وافجيغغن حمحوحغغَة سرغغحف سرح حو غ و غغي غغايَة ىهني غ غغَىة و غغَ دة سرش غغي

سرحاينل غ

سً ا غغو ،بغغدون سرحغغحو ،سرغغدلرف سر غ ي ياغغور احوغغي ،سرحاح غ سايغغديوروجف رغغححي سراغغديً

وسراحَهف وسرنلض سرحياق ر د ي

بن .

سهلل حً يل سرانسدذ بيً سراوجهيً سأل ،و

صبر :المشنقة هي الصالة

األم :د ني أتوضأ من أجلك

صبر :أحتاج إل راحة روحي.

األم :بشنق أبني؟

صبر :ستجعليني سعيداً هناك ..بعيداً ن حياة ال أرمب االستمرار فيها.
األم :لن يحبك اهلل.

صبر :ال أحتاج أن يحبني أحد!

ثانياً :مسرحية (لقاء رومانسي) سنة التأليف 2012
ملخص المسرحية:
اغغدون ا غغدس ه غ ءي سرح غغناي اغغول ش

غغي حاينل غ ا غغد

احغغد مَح غغة ااحا غ ب ا غغم
ورم غ غغً اي غ غغنذ

ش غ غغفَذ يح غ غغبض بَرا غ غغم وسراح غ غغًَ وسرحش غ غغَ ن وسألاَ غ غغي اج غ غغَي ابيبا غ غغهس وند
احد وااول ر ح ًَ آ ن لم سن وج دس و اومَ حً يل ابحف سرفمن سرامفيغني وسرااغول سرمَحغل
ر دس شف ي ال وي بح وياحءذ وي ء
مفن سي ن ه
بد ،بغَند اغق غ سن َ حغ سراغ سن سرجحياغ وند
س
س
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لاغغ ،يمافغغف احغغد ب اغغل ا غغا ش غ َل مغغف ياغغوج حي غ سن دس شغغيَ مغغًَ يح غغهس ىاغغل وساغغد ومَحغغة
سراَشغغن هغغف ابيباغغهس وند سراغغف ااغغَول ح غ سن سن وام غ سن سن سً اايغغد احغغد ر غ حغغَ مغغًَ ايغغه ورمغغً
اينلهس ولمغنيس اغَل دوً رغا ل غد احَهغَ حغ سرفمغن سرامفيغني سردس شغف وىغنن سً ي اغل سىغنم و اغم
ح ًَ رهس.

تحليل المسرحية:

ابحغغة سرش غغي سرحاينل غ غ غ احغغد غ غ حاا غغدسة و لمغغَن ون ي ححيغغة غغاومهس و غغيناهس
َحاغغَ َلغغاَ ح ححغغَ يحَحغغَ حيا غغَ وحاا غغبَ أللمغغَن سرجحَ غ سرح غ حً بهغغَ وسراغغف سحاح غ ريهغغَ

وسر غغَ ن ا غ احفي غ حبَد هغغَ سر َ ح غ

ا غ سرمنسهيغ غ و غغد ،سرحنوح غ وسلحا غنسذ سرماغغف غغً حاي غغَن

سرا يحي بايدس ً سرجحَل وسرجحيل ومل حَ يدون اورهس يد و ر سراشَ  ،وسر بح وسرد.،
حمد ...:الجمال :ان تعاقب في الدنيا قبل اآلخرة.

اإليمان :ان تغتسل في الدنيا وتدخل إل قبرك مسر اً .الكمال :ان تمسي سكيناً بلرون

البياض لكل الرقاب الجميلة.

()58

ص.169

(*)

د ل احد لف حا من را ل سردحَغ و بح حاينلَ ياحل ا احفي مغل سرحاا غدسة

وسرن ي وسر وسحيً وسأل نسذ سر َ د و بح سي ء
ويمفغن ااغ و غل رغ سى غ اغَلة رايغنذ
ان ،س
سرفمني سر ي ينيس ىَاي بدوً وغز رالغحين ىغد حَاغة ليغه سلحغَ سراايغَ وبغَة ل يحيغز بغيً سر يغن
وسرشغغن ااغغول ر غ

ح غغًَ حشغغوع حشغغوي حاغغدو ،سرن ي غ حا غغان سر غ سة يفا غغن ر غ سر غغاوا سر غغوي

ساح َحف.
وردة :لمن تطلب الرحمة؟

حمد :ال أدر
وردة :لي؟

حمد :ال ادر

وردة :لك؟

حمد :ال ادر

وردة :للعباد؟

حمد :ال ادر  .ص.174
سرزيغغدي

سح غغَىة سرش

احد ش

غغي

سرحاينلغ

غغي حاينل غ

حغ

وسة

غغني ااغغم سرحغغوة وا غ حً بَراغغد ،ر غ س

غغون

غغابي حغغدحن وغيغغن وس غغد ول اا غغً غيغغن سرامفيغغن وىي غ

سرن و بَ  ،سرجهغَد وسرغديً هحغهس سروايغد سً ي غبح حيغ سن بَ غ ،سرغديً حغً غيل راغم دون سهلل
ز وجل لف سألنض ل غد اغَول احغد نغغَ ،وند اغ س احغَق حغ سهم لَ غد حغدحن بو غَ ل
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سر ال وسراهحيع لااول ر
جل ً ي بح حي سن.

ح ًَ آ ن يفال حغَ يااغو رغه ل غد ىاغل ا غا شغ َل بغد ،بغَند حغً

حمررد :انظررر إلر هر ِ
رذه الثيرراب ,هررذا (يرفررع قمرريص الشرراب) تسررريحة شررعره لررم تعجبنرري

فذبحته ,وهذا (ثوب
فذبحته ,هذا (يشير إل شماغ) هذا الرجل العجوز قال كلمة واحدة ضد ,
ُ
ُ
فذبحته ..كلهم ذبحو ألنهم يتنفسون األوكسجين
طفل صغير) ال أريدهُ أن يكبر فيخالفني ال أر
ُ

الذ أتنفسه ..أنت مرتدة .ص.187
ااوحغغة سرش

غغي سرحاينل غ

بغغرروسً غغد لا سنهغغَ ااغغَرف بَراشغغدد وسلحا غنسذ سراغغَ ،وسرماغغف

ً حاَيين سرادسر وسرا يحي بغدوً اامغي ،سرا غل وسرححيغق وسراغنذ سر غَ د رغ را ش

غي

احغد

سلغا َم ح اايحَ براَدي

َىهس اومهس سرحاينذ ر
دس ح سل ايذ وسراحَلن ح وند
و ىوسل بايد ً سر غدق بغدوً ح غحد ول حنجغ ري غاااهَ احغد رغد  ،اينلغه وواشغياه سرج غدي
وسرجح ي .

حمد ( :يردد) زوجتك نفسي أيتها المرأة برال مائرب وال حاضرر ,ولريس ليرك أن تقرولي

نعم قبلت الزواج منك ,فإن لي الحق بالزواج ممن أشاء!
وردة :امتصاب تعني  ..فتغتصب من تشاء

حمد :أنا أمير ليكم وطا تي واجبة .ص.191

لش غغي احغغد ل اااغغنذ ب ح غغَحي سي غغن اا غ ورغغو مَحغغة ابيباغغهس وند جغغل افمي غنيس
يح م اول سرجهَد وسرامفين وسرجح اي يجيز رحف ه ً يجاهد ويفاغف حغً جغل الغايل وند

وامفينهغغَ وس غغابَا دحهغغَ وهحغغَ ياجا غ سرايغغنذ سرج غغدي سر غ ي غغَىه احغغد وىوسحيحغغه ود غغاونيس
سر َل ء
به سر ي ياحل ا اا ين سرج د واشويههس.
حمد ... :رحيلك من الكبائر بحسب قانوني  ...لقد حكمت ليك بثمانين جلدة!.

وردة :بحسب قانونك  ...ألم تكن تردد وخلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا؟

حمد :رفت متأخ ارً ان ال أحد يستحق أن نتعرف ليه ..ال أحد .ص.181

اجايَة سراينذ سرديحف و سرج غدي و سرفمغني اغول احغد ح غًَ آ غن حاغزول غً
حجاحاغغه وابغ ءغه وحشغغَ نءي مغ َّغوً حجاح غ غغَل بغغه يبغغق حغغً يرغغه لمغغَني سر غغودسوي وحاا دساغغه
سرحدحن ل د و

باينله دس ن سراشَ  ،لو غاة رغ

وحايي غغه ل ي غغايي سرنج غغو رغ غ

ح غغَحياه سر غغَب

وسرواشغغي ر غ را ااغغَول وند سً اايغغديس رغ
ه
واع مَ ن.
وجحح وااول ر

ساغه و يىَاغه وحشغَ ني ول غد هوياغه وسحاحَ غه
اا غغول رغ غ

ح غغًَ حح غغوخ حح غغزوج بَر غغد،

ح غغَحياه و غغوياه ورمغغً افش غ ويفغغح اينلغغهس وجحغغح

وردة :د يا حمد..
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حمد :ال أستطيع يا وردة .ص.178
ولف اوسن آ ن

رفه
وردة :د إل حمد الذ ا ُ
نسيته! ص.189
حمد :ال أ رف أحد بهذا االسم..
ُ
واو هسن آ ن
وردة( :تصرخ ِ
به) ..كن أنساناً للحظة واحدة.
ول غ غغف سراغ غ غوسن سيا غ غغف او غ غغيذ دىي غ غغق ر غ غ غ ااول سرش

سراينذ ل د

بح احد بدوً ىام ول حشَ ن ول اَ ي

غ غغي سرحاينلغ غ غ

بح ىيا

ومي غ غغذ س غ غغن لي غ غغه
شم.

حمد( :يمسكها من شعرها) سأفعلها اآلن من قلب من خشب.
وردة :أنت مصنوع من خشب .ص.190

ش غغي وند وساغغد حغغً لغغاَيَي احغغد وسراغغف ااغغَول سً اايغغديس ر غ حغغَ مغغًَ ايغغه
ورمغغً سرفمغغن سراينلغغف سرغ ي ابحغغَي اورغغهس رغ ح غغًَ آ غغن واع مَ غغن يا غغ ،بغغَلحايق سرا اغغف
وسرجحود سرا َ دي ل يا بل سرح ح ااول ر ىَال يياق َلن سرحوة لف مل حمًَ.
وردة :كيررف لرري أن احبررك وأنررت هكررذا؟ ..تطلررق صررافرة المرروت فرري كررل مكرران ,وترروزع

األكفان هدايا في ليالي العبد السعيد ...,ما برك؟ لمراذا تحولرت مرن حبيرب إلر دفران ,انرك فاقرد

للذاكرة .ص.184

ولف او هسن آ ن

شف .

وردة ... :ومن أراه اآلن إمامي نهر دم ل شكل رجل .ص182
واوسن آ ن ي ذ ء
به سرحاينذ اَرهس باد احَديه لف سراينذ وسلحانسذ وسراحند ا مل
حمرررد :ال اسرررمع شررريئاً وضرررعت حجررر ارً فررري أذنررري ,وقفصررراً صررردرياً آخرررر لررر صررردر .

ص.185

وحاا دساغهس اغ وند و اغ حجاحاهغغَ بغل اغ سراغغَر،
ياغَول احغد سً يفغنض اينلغغهس س
ء
ماه سد َ ححهس برحهس ي غو ،بد سن غ سرغديً وايبيغق شغ سن اهس واحَيا ءغه حغً غيل امفيغن ل غ و حغ هم
واادسد سي ن غف سن وح غَدن ا غهس لغف سرايغَ لياحغل سرحايغنذ احغد اغ غفا سرغدحَ راغيج
ااورهس وىا غه سرغدس  ،سز سرفغنسغ سرفمغني سرغ ي ياَحيغه و رحونا ءغه سراشغَ حي اجغَي سرجحغَل وسرجحيغل و
راحَهيه حً سرفمن سرجَحح سرجَحح سر َال.
له مليار ترابوت وترابوت
حمد :العالم مريض ل فراش الموت ..ينتظر مني ان اصنع ُ
تحرقه.
بحجم إمراضه ,العالم وباء كافر البد من نار
ُ
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وردة :من يعيدك كما كنت؟ ..صورة مشوهة ,بقايا من حكاية ..

حمد :هو أرادني انا كون هكذا فكنت!

وردة :أنت نار من صنع يديك .ص.177
ش

غغي

احغغد دس ح غ سلحا غنسذ غغً حبغغَدئ سرا يحي غ وسرو غغيي ودس ح غ سرجهغغل بااغغَري،

سرغغديً سا غغيحف سر غغحاَ وسراف غغين سر غغَيئ ر يغغَة وسألاَديغ
لر بح

وااييغغل سرا غغل اجغغَي لمغغنه ،ل غغي
ز وجل.

ويف ن بدل ً سهلل
ويشن س
حاينلَ ديحيَ يحهف ويرحن س
وردة( :بحرية) وتوزع السعادات لمن تشاء ,وتهب األرزاق لمن تشاء ,وتعطي الخيرات

لمن تشاء ,وتأخذ األروا ممن تشاء! ما شاء اهلل.

ولغف اغوسن آ غن ي غا د ،احغغد آيغَة ىنآحيغ رابديغد لمغغَني سرحاينلغ سرحاي غ بَر غو وسرغغد،

وسرواشي .
حمد ...:سأذبحك ل القبلة كما ترمبين ,بالرمم من أني م من بر(اينما تولوا وجروهكم

فثمة وجه اهلل) .ص.168

اجا غ لغغف سرغغحل سرح غغناف ايغغنذ لمغغني اح غغل بش

وسراحَهف ح ح رفيً مام سة حَويً حاينل

غغي

احغغد حغغً غغيل سراغغنويا

ي ة بوس ي سرح رذ ر حاً سرحل سرح ناف

غَياهغغَ سرا ايغغل وسراا يغغن وىهغغن سرج غغد ساح غغَحف بوس غغي

ىاغغ ،سرحايغغنذ سرغغدس  ،اغ

ولغغق ححو غغوحاه ،سرفمنيغ غ سرحاينلغ غ سراغغف ا غغوراه ،رغ غ نوا حانوىغ غ

غغً سر غوسحيً

ي غ َّدسً ل اا غغنذ غغوي سرجا غغد

وسر هن وسراا يم.
الجلد).

حمررد ... :انظررر إل ر صررفحة مررائتين وسررنة وخمسررين مررن كترراب (الحررد فرري تشررريع
وردة :تحتاج إلر رو جديردة ورأس آخرر ويردين نظيفترين ولسران يصروم رن الكلمرات

لسنة كاملة.

حمد ... :يجب ان تجلد قبل أن نعود إل حرب جديرد اكترب حردودهُ الشرر ية بنفسري.
ص182

س غا دحة سرش غي سرحاينلغ حفغَهي ،وىغوسحيً ااحغل اغ ح غا ساح غًَ وحفغف وجغوديس
وااوياهس ر ايوسً س احَدس ر لمَنه ،سرهدسح سراف ابحَهَ احد لهو يني ابيباهس وند ب ن .
حمرد :ال أريررد أن أسرمع هررذا الصرروت ...أنرت لسر ِرت سروى بقرررة فرري ينري ,بقرررة ,بقرررة.

ص.169ولف اوسن آ نم
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حمررد :هررا قررد انتهررت مراسرريم مسررلك أيتهررا البقرررة ,وأصرربحت جرراهزة لطقرروس الررذبح.

ص.172

الفصل الرابع
النتائج واالستنتاجات
نتائج البحث:
اوالً :نتائج مسرحية (ابن الخايبة)

 -1ا َّ
نشح سراينذ غ سلجاحَ ف وسرفمني غ لف سرغحل سرح غناف حغً سرفجغو حغَ بغيً سألجيغَل
جيل سألجدسد وسيبَ

 -2اجا

وجيل سرشبَم سرنسلض را ي ،وسراَدسة وسرا َريد بو فهَ بَري .

سرينذ سلجاحَ ف ب اوا

بن سر ي ح غل

غون وسىايغ حغً اغَلة سرانحغًَ

سلجاحَ ف ذوسى َ سراَدسة وسرا َريد.
 -3حغ غغاا سرايغ غغنذ سر يَ غ غغف وسىاغ غغَ يَ غ غغيَ ح غ غغابدس ىغ غغَه سن

حغ غغل س غ غغاحزسذ سرش

وااوياهَ ىا وحابي دس ح سرشاون بف دسً سرهوي وسلحاحَ سرا ي ف راويً.

 -4اج غغد سر يغغَم سلجاحغغَ ف وسر يَ غغف بوجغغود

غ غغيَة

غغون سألم سرشغغهيد سر غ ي غغَه ،بغغولد

اوا حاينذ ح ل سرنحز سر َهن سراَ م ج دس وسراَلنلم سن.

 -5ج غ غغدة نحزيغ غ غ

سر غ غغجً ل غ غغف سمغ غغن سرحاي غ غغنذ دللة سل غ غغايم وسر ه غ غغن سر يَ غ غغف

وسلغا َم سر َدي ري. ،

 -6احاون سراينذ سرديحف و سرفمني بَرح د
بهَ ونللهَ.

 -7نشغغح سغا غغَم سأل ،اينلغغَ ج غغديَ و جح غغيَ
سأل ،وسي ن سلبً .

سارهف واوويذ سييغَة سر نآحيغ وسل غاه سز
غغَه ،بهغغد ،سرنبغغَي سأل يىغغف حغغَ بغغيً سحغغَ

 -8احاون سرايغنذ سرغديحف و سرفمغني با غولة نجغَل سرغديً وس غا دس ،حفغَهي ،سلحااغَن
سرجحغ

احهيغغدس ألنض

سردحيَ سرفَحي .

غغب راحنيغغن ن يغغاه ،سرحاينلغ حاغغو سي غغن
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 -9جهض –
وسرير .

اوا

بنسرحاينذ  -نوا سرويحي وزن بديي حهَ سلحهزسحيغ وسراشغَ حي

سرحاي غغنذ بغ غغَلغانسم سلجاح غغَ ف وسلح غ غغيخ سأل غغني وسر اغ غغق سرغ غغدس ،
 -10سا غغحة ااغ غغولة س
وسلابَيَة سرحااَري وسراجز ً سراي  ،وسراوس  ،ح سي ن واوجيه سرغ سة حاغو سلحااغَن
بيي را يل وسراانن.

ثانياً :نتائج مسرحية (لقاء رومانسي)

 ً -1ا غغدحف سرح غغاويَة سرحانليغ غ راحايغ غنليً ح غغاا اَرغ غ ح غغً سرجح غغود اغ غ ح غغاوي آل غغَىه،
سرحانلي وسراف ورءدة نللَ حيا َ ألي ابَدل اوسني لمني ح سي ن.

 -2سلحازسل سرماف و سرجز ف هحَ حً سر حَة سروسلا لف
ر سرشاون بَلغانسم دس ل سرحجاح واا ين سر سة.

 -3ااح غغد سرش
ح رح

حا غغَج وسىغ غ جدي غغد ره غغَ

غغي سرحاينلغ غ

ب غغن ش غغهَدسة و مني غغَة ونحزي غغَة

ااني ساهَ وا وىهَ حاو سراني سردحوي .

 -4ا غ ّغول سراي غغنذ سرفم غغني سر غغاوا ساح غغَحف سر غغوي رغ غ
سرن ي حا ان سر سة حا ول سردحَغ.
 -5س احد سراينذ سرديحف لَ اي بَرامفين وىي سرغن و
سهلل

فوذ سرحايغنليً وسرغ ي يغ دي

ز وجل لف سألنض.

 -6ح اة حفَهي ،سلغا غَم

سريَ غ سروسجبغ

سرج دي و سرجح ف ح حدس براَدي

حزيف

 -7نشغغح سراحغغَهف سرماغغف بغ غ سرفمن سرحايغغنذ
سرد ،بد اون شوي سلحَ وا نهَ.
بَرد ،وسرواشي

سرجهغَد وسرغديً وراغم دون

بغر

سرغزوسج بغَامنسي حفغَهي ،غد ر غ سرايغنذ

َنج حيَق سرا ل وسرححيق.

ى غغَ سراغغم وا غغاين سرحشغغَ ن وس غغابَا

 -8اغغول سرايغغنذ سرغغديحف و سرج غغدي و سرفمغغني ش
لَىد راهوي

غغاوا حش غغوع حش غغوي حا غغدو،

غغي

احغغد ر غ

حح غغوخ ححغغزوج

واع هَ ا جَحح جَحح مَ ن.

 -9ح غغد سراي غغنذ سرج غغدي و سرفم غغني

اغ غ ح غغا ساح غغًَ وحف غغف وج غغودي وااويا غغه رغ غ

ايوسً ا د ة بهحَ سرهوي سر ساي وسرج دي وسرجح ي راحَ ا وسرحح وخ.

اول احد رغ
 -10سىانً سراينذ سرفمني بحفهو ،ىا ،سرحاينذ سر ي َّ
واا يم راج د ساح َحف سران.

دس ىهغن واا يغن

 -11سحدنج سراينذ سرديحف سرجح ف سرج دي سرفمني لحً حوغن اشغَ حي اجغَي سرجحغَل
وسرجحيل واو ي سرفنسغ سرفمني وسرجحوا حاو سر ال.
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االستنتاجات

 -1س ءون سراينذ برحغهس غيا
ااحد ا ا نيم سروسى وسراحند ايه.

يغن حغً سر غيذ رحغَ رغه حغً اا يغ نوايغ واغوسلز حف غي

 -2ج غغد سرزي غغدي

سراي غغنذ ب غغون حَباغ غ ح غغً ىي غغود سر غ غوسحيً سرحغ غ ن بش غغمل ل وس ل غغف
واح اغغة بشغغفنسة َلي غ مَلحااغغَن وسرشغغنذ وىد غغي

غغينون سرحجاح غ وححاجَاغغه سر َلي غ

سألم وسراجَوز ا سراق سراَ ،وسر ية سر يئ وسلغا َم.
 -3ا و ،سرش

ي سرحاينلغ

بغدون سرحغحو ،سرغدلرف سرغ ي ياغور احوغي ،سرحاحغ سايغديوروجف

رحفهو ،سرديً وسراديً بايدس ً ىد ي سر سة سرح د .

 -4شمل ج د سرش

حاون سر يَغ سرااوي ر هغن سروسىغ وسرااَيغل وسرحنسوغغ

ي سرحاينل

مبيغغن حغ

وسرغنلض سرحياغغق وو غغيا را غغيل وسرااغغول وسراشلغغف بغغن احغغَ
سرحاينذ ونحز وج د سي ن.

سة وج غغد

 -5سً اغغدحف سرح غغاويَة سرحانلي غ راحاي غنليً يحغغاا اَر غ حغغً سرجحغغود ا غ ح غغاوي ح غغَىه،
سرحانلي غ سراغغف احغغاا بغغدونهَ اَر غ حغغً سر غنلض ألي ابغغَدل و ا غوسن ح غ سألح غغَق سرحانلي غ

سرحاَين سي ن.

غغَ لغغف شغغبَ اَجَاغغه سرحف غغي و غغد،

 -6سرايغغنذ غغون ا غ سروسى غ ي ودهغغَ حغغً ياغغَحف ح
ىدناغغه ا غ اا يغغق ساغغه لغغف

غناه و جحَ اغغه و غغد ،وجغغود حاغغزي و ىيح غ رايَاغغه ححغغَ

يدلاه ر سلحاحَ ر جحَ

حاينل يا ق ليهَ ساه ورو بَرد ،وسانهَم.

 -7سً غ غغد ،سل غ غغا نسن لغ غغف مَل غ غ سرحاغ غغَون سر يَ غ غغي سرحنابي غ غ بش غ غ ل سراغ غغَم ،ولا غ غغفاه
وسزدوسجياغغه لغغف ايبيغغق سر غوسحيً

اغغق اَرغ حغغً غغد ،سرولغغوا رجيغغل سرشغغبَم وا غغبم لغغف

لاَذ سرنوا سرحاحوي ره ،وبَراَرف اينله.،

 -8نشغغح احغغَىض سح غغَق سر غغي ،بغغيً سألجيغغَل سرح اافغ

واحغغَىض سرايغغَ سريوحيغ حغ ح غق سر غغي،

وسرحاَيين ححَخ حً سلحوحف سر ي حن ً اوا ىهني ح ية.

 -9سً سراجز غ وسرافنى غ وسريَ في غ وسل غغااحَن وسراغغنم وسراورح غ
وولد ش

غغيَة حاينل غ

غغبَم روهغغون سرايغغنذ

اااغغول ر غ اَر غ حغغً سراشغغاة وسلحاشغغَن و غغد ،سر غغدن ا غ

ااديد سرهوي و د ،سرغاام ،لغف سرغ سة وسرشغاون سرغدس  ،بغرً سرانيغ حهغدد بَرا ييغد وسر غام

يجااهس ي ا َن دسلايَ ا شمل احند.
 -10س ا غغنق سرزي غغدي سر يَ غغف وسلجاح غغَ ف وسر غغديحف ح غغً غغيل ح غغول ح غغناي لح غغة
غغم سرايغغَ ود اغغة غ غوسن سرش

غغيَة را غغا ن لمَنهغغَ و غغاوميَاهَ واينلهغغَ وىهنهغغَ
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وسرمش غ غغذ غ غغً

وسلجاحَ ي .

 -11حغغد سرزيغغدي

غ غغبَبهَ وح غ غغببَاهَ ل غ غغف وسىغ غ غ حاح غ غغَىض وسرباغ غ غ
را غغَي سرافَ غغيل سل غغاي لغغف ايغغَ

اغ

غ غغً سراا غ غغول سرفمنيغ غ غ
غغي سرحاينلغ

رش

وسرانميغغز

اغ حاييهغغَ سراغغَ اف وميَحهغغَ سأل غغني لغغف بحيغ حغغل ل يغنسوغ سروسىغ بغغل ح غغا د ،ريغغنا

سراجَنم سر ساي وسرحولو ي حً يره.
لف مل حَ ا د ،يو ف سربَا

التوصيات

بحَ يافم

نبيغ

 -1افايل سرحدوسة سر َلي وا غدي ،حغً يرهغَ ح غول ح غناي

نسىيغ راغنض سرفَ غد

حً حلَحيحهَ سرفمني سرحف ي سراف ااحاون اول حفهو ،سراينذ .

 -2افايغ غغل سألحَ غ غغف سر َلي غ غ ح غ غ ماغ غغَم سرح غ غغنا سرحاَ غ غغنوً وححَىش غ غ ححج غ غزساه ،سألدبي غ غ
وحنجايَاه ،سرفمني .

 -3اغولين بي غ سجاحَ يغ ا غغَن ليهغغَ اغَلة سرايغغنذ وسحامَ غغَاهَ وافايغغل سر غغدنسة سل غغادلري
بيني حبَشن سوغين حبَشن رحانل س بَبهَ وسري

 -4د غغ ،وامغني ،سرش
لف سرحجاح .
بحَ

يجهَ .

غغيَة سراغغف س غغا َحة وا يغغة اغغَلة سرايغغنذ وسر غغاف حاغغو سدحَجهغغَ

ا حَ ا د ،ي انا سربَا

المقترحات

د سن

حَ يافم

 -1دوسل سراينذ وادس يَاهس لف ح ول حي َ يل نوحًَ سرح ناي .
 -2سر َهن وسرح هون لف سرحل سرح ناف سرانسىف.

الهوامش

 .1سراحغغدسحف ىبغغَل حاحغغد نشغغيد سلغا غنسم-سرااغغدد-ىاغغق سرح غغا بل
وسراوزي

حغغًَم دسن

غغفَ راحشغغن

 2011ل.21

 .2سر غنسزي حاحغغد بغغً سبغغف بمغغن بغغد سر غغَدنم ح اغغَن سر غغاَا سرمويغغةم دسن سرن غغَر 1983
ل.331

 .3اح غغَد سبغ غنسهي،م حاج غغ ،سرح غغيااَة سردنسحيغ غ وسرح غغناي
 1971ل.185

 .4سرابَني َ ن ساحد و
سرانبف راحشن وسراوزي

َرد حاحد سبو ءشان م يموروجيَ سرش

 2010ل.16

سر غغَهنم حيباغ غ دسن سرش غغام
ي

حًَم حماب سرحجاح
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 .5سبً ححوونم ر ًَ سرانم سرحجاد سر َحف سر َهنم دسن سرحاَنذ بي ة ل.1225

يام سراينذ سرغديحف-سرغني سي غن سر غَهنم سيلغَق سردوريغ رر غي1993 ،

 .6سر َوي
ل.8

 .7بغغد سر غغاَن رياغ غ م اححيغ غ سرافمي غغن سر غغاي ،رغغدي سرش غغبَم سرج غغَحاف رحوسجهغ غ سراي غغنذ د سن غ غ
اااياي غ

حجا غ د سن غغَة انبوي غ

ل.192

سرحجاغغد سر غغَب

سرجغغز  43نسبي غ سرانبي غ سرادي غ

1993

 .8بغدسهلل هَشغ ،سبغنسهي،م سلاجغَي حاغغو سرايغنذ و يىاغه بَراَجغ ررحغغً سرحف غف رغدي ابغ حغغً
سراَحايً وغين سراَحايً حجا سلواَد سرحف ف سرادد سر َح

 .9سرجنسد

 1996ل.29

فين ساحدم وَهن سراينذ سرديحف لف سرحجاح سل يحف سرحاَ نم جَحا بيغنوة

سل يحي م بينوة  2000ل.15

 .10سبً ححوونم ر ًَ سرانم سرحجاد سراَدي شن دسن سرفمن ل.188

بغ غغد سلرغ غغهم سر غ غغاَا لغ غغف سراا غ غ وسرااغ غغو ،بيغ غغنوةم دسن سرالغ غغَن سرانبي غ غ م

 .11سراغ غغي ريا غ غ

 1974ل.154

 .12وهب

حنسد و يو ذ من،م سرحاج ،سرفا فف ي 2سر َهنم دسن سر َل سرجديغد م 1971

ل.49

 .13يحوغغنم سريَ غغيً جافغغن بغغد سلحيغغنم سراشغغند وسحا غنسذ غغاوا سر غغاَن وسلاغغدس
سرحنمز سر وحف راانجح م  2010ل.54

 .14سرجبغ غغَرف

غ غغيام سرحنسه غ غ زح غ غ سرشغ غغبَم ح غ غ سرحجاح غ غ

 1985ل.77

 .15يحو غغنم سرجغ غنسد

سر غغَهنم

ي 1حماب غ غ سرفمغ غغنم ي غ غنسبا

غغفين ساح غغدم و غغَهن سراي غغنذ سر غغديحف ل غغف سرحجاحغ غ سل غغيحف سرحاَ غغنم

جَحا بينوة سل يحي م بينوةم  2000ل.15

 .16يحو غ غغنم غ غغَ ة جوزي غ غغذ و وميافوندب غ غغوزون م اغ غ غ سن سل غ غغي ،ج 1ةم حاح غ غغد نهي غ غغد
سر حهوني

 .17سرمنح غ غ

َر ،سرحانل

سرمويةم  1985ل.77

زهيغ غغنم سرااغ غغ ،وحشغ غغمية ساح غ غغًَ سرحاَ غ غغنم

ا غ غغا

غ غغَر ،سرحانل غ غ

سرمويغ غغةم

 1987ل.232

 .18سرييغغم حاحغغد بغغً سروغغَهنم شغغبَبحَ ووغغَهن سرايغغنذ سرحجا غ سرح غني راد سن غغَة سرحف غغي
سرجحاي سرح ني راد سن َة سرحف ي

 .19سراحغغدسحف سىبغغَل حاحغغد نشغغيد

وسراوزي م  2011ل.148

سرادد سر َد

ل.5

غغَرحم سلغاغنسم-سراحغغند-ىاغغق سرح غغا بل دسن
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 .20يحونم سريَ يً جافن بد سلحينم ح دن َبق ل.54
 .21سرح دن حف هم ل.149
 .22سرح دن حف هم ل.149

سرغغديً حاحغغد حهغغديم ل غغه سراحغغذ سرح غغاح لغغف سل غغي ،حنمغغز د سن غغَة لا غغف

 .23يحوغغنم شغغح

سرديًم وزسن سر َل م بادسدم  2004ل.32

 .24س اَق سحونم جَهاي سراحذ-سربا

ً سرا ي

سلًم لحاحدسم  2002ل.298

 .25يحونم سرنىيم سبنسهي ،ايحًَم سراحذ سل ني وار ينيس ا سرحن
 2010ل.19

دسن يَلغَ سرااحيغ م حغًَم

 .26يحوغغنم سراحغغد حاغغً ايغغلم اغغ ،سجاحغغَ سلحا غنسذ دسن سرشغغنوق راحشغغن وسراوزي غ م حغغًَم
 2009ل.66-65

 .27هول مَرفً- -م حبَدئ ا ،سرحف ف سرفنويدي انم داَ ،سرميَل ي 3بادسدم حماب جَن
سرحاحبفم  1988ل.22

 .28يحوغغنم سر بغغَحجف ساحغغدم حونيغغَة اغغ ،سرغغحف
راانجح

1378ه ل.173

حغغَ رهغغَ وحغغَ ايهغغَ ىغغ،م سرح

 .29يحونم سرح دن سر َبق حف ه ل.174-173
 .30يحونم سردسهني

َرح ا ً و حَو ،هَش ،سرابيديم سرش

دسن سرمحدي راحشن وسراوزي

 1999ل.177

 .31يحونم سرح دن حف ه ل.137
 .32شغ غغااز نوسًم حونيغ غغَة سرش
وسربا

 .33يحوغغنم

غ غغي

غ سل يحي غ

ي وسر ا سرحف ي

سلندًم

ةم احغ غغد رغ غغف سرمنبغ غغورف وآ غ غغنوً وزسن سراااغ غغي ،سراغ غغَرف

سرااحف جَحا بادسد  1983ل.99

غغَذ نوجيغغهم غغين سرح غغنا س غغي ،وس حغغَل ج 3بيغغنوةم دسن سيدسم 2010

ل.41-40

 .34يحونم انايحف لَيزم سردنسحَ وحغ سهم سلدم بيغنوةم سرح
وسراوزي

 1988ل.106-105

 .35يحوغغنم سل سني غ
ل.283

حيمغغولم سرح غغناي سراَرحي غ

غ سرجَحايغ راد سن غَة وسرحشغن

ج 1سراحيغغد م هغغي راحشغغن وسراوزي غ

2000

 .36يحو غغنم سرا غغَوي ياي غغَم شم غغبين وسرح غغنا سلريزسيبي غغف ج 1بي غغنوةم دسن سرما غغَم سرابح غغَحف
رايبَ

وسرحشن  1980ل.44-43

 .37سرح دن حف هم ل.50-47
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××××× .38م حمب

مَبو

سرجنيح وسراب

حجاغ سرايغَ سرح غناي

سر َل وسلنشَد سر وحف  1987ل.30

 .39شم غ غغبين ورغ غغي ،حمب غ غ م اغ غغنم
وسراوزي

 2007ل.8

 .40سل فن

سراغدد 1

دحشغقم وزسن

غ غغيا حيغ غغَزي ي 2رحغ غغدًم دسن سر غ غغيَم رايبَ غ غ وسرحشغ غغن

بد سرنزسقم سرح سهم سلدبيغ رغدي سراغنم دحشغقم ححشغونسة سااغَد سرماغَم سراغنم

 1999ل.133

 .41يحوغغنم سرشوبَشغغف حاحغغد حفيغغدم سلدم وح سهبغغه سر غغَهنم سرهي غ سرح غني سراَح غ راا غغرريذ
وسرحشن  1970ل.131

 .42نشدي نشَدم حوني سردنسحَ حً سن يو سر سيً سر َهنم حمابغ سلحجاغو سرح غني
ل.151

 .43سب غ غغً هحنيغ غغام بيغ غغة سردحي غ غ م اغ غغن

بغ غغد سرااغ غغي ،بشغ غغيوي ح غ غغنم حماب غ غ ح غ غغن د.ة

ل.141

 .44سرغ غوسدي

اي غغل م ح غغنا سريحا غغول -سرح غغنا سراب غغف

 2015ل.20

.45

ايا

ل.26

د.ة

ح غغًَم دسن سحج غغد راحش غغن وسراوزيغ غ

حهَدم سرايَنسة سرح ناي سرحاَ ن سرشَنى م حنمز سرشَنى ريبدس سرفمني د.ة

 .46يحونم سرح دن حف ه .26
 .47سر

ل حجدم حغد ل سرغ ح غيااَة وسرحغ سهم سرح غناي

 2007ل.106
ايا

.48

حهَدم سرايَنسة سرح ناي

ح دن َبق ل.70

 .49سوحيل يوجيًم اجَنم سوحيل سراابينيغ
ل.2

 .50سرح دن حف ه ل.4

اغنم بغدسهلل سراغَلو سرمويغةم وزسن سل غي ،د.ة

 .51حداة سبو بمنم سرنوحَح ي وسردنسحَ سرحف ي
.52

ل.25

 .53سر

ايا

ي2

حغًَم حيباغ سرغدوزحَم

سر َهنم حهنجًَ سر َهن سر غيححَ ف 2000

حهَدم سرايَنسة سرح ناي سرحاَ ن ح دن َبق ل.59

ل حجدم حد ل سر سرح يااَة وسرح سهم سرح ناي

ح دن َبق ل.112

 .54نو يو ذ بد سرح يحم د سن َة لف سرح غنا سرحاَ غن باغدسدم ححشغونسة حمابغ سرحهلغ
 1972ل.33
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افم هَنورد بحان سراَ ز ا جَ ز حوبل رغ دسم  2005يماغم ح غناي

 .55مَحل

سرادد 22

حجا دجا

بادسدم وزسن سر َل

 2006ل.52

 .56بحاغن هَنورغدم راغ سرجبغل اغنم اغغف مَحغل حجاغ دجاغ
 2006ل.50-49

 .57سرزيدي
*

اف بد سرحبفم سلرهيَة – ح ناي سبً سر َيب

2014

وسراوزي

يند سربَا

 .58سرزي غغدي
*

سراغدد 22

وسريبَ

لف سرف ل سر َر

2014

فاَة سرح ناي دس ل حاً سربا

باغدسدم وزسن سر َلغ

دحشغقم احغوز راحشغن وسريبَ غ

ا غغف ب غغد سرحب غغفم سلرهي غغَة – ح غغناي ر غغَ نوحَح غغف

وسراوزي

يند سربَا

فاَة سرح ناي دس ل حاً سربا

غً سرمغند

 سرااايلدحش غغقم اح غغوز راحش غغن

لف سرف ل سر َر

 -سرااايل

المصادر والمراجع
أوالً :المعاجم والقواميس :

 .1سبً ححوونم ر ًَ سرانم سرحجاد سر َحف سر َهنم دسن سرحاَنذ بي ة .
 .2سبً ححوونم ر ًَ سرانم سرحجاد سراَدي شن دسن سرفمن.

 .3سرنسزي حاحد بً سبف بمن بد سر َدنم ح اَن سر اَا سرمويةم دسن سرن َر . 1983
 .4اح غغَد سبغ غنسهي،م حاج غغ ،سرح غغيااَة سردنسحيغ غ وسرح غغناي

سر غغَهنم حيباغ غ دسن سرش غغام

. 1971

 .5وهب

حنسد و يو ذ من،م سرحاج ،سرفا فف ي 2سر َهنم دسن سر َل سرجديد م . 1971

 .6سراي ريا

ثانياً :الكتب :

 .7سلنسي

بد سلرهم سر اَا لف سراا وسرااو ،بينوةم دسن سرالَن سرانبي م . 1974

حيمولم سرح ناي سراَرحي

 .8س اَق سحونم جَهاي سراحذ-سربا
 .9سل فن

. 1999

ج 1سراحيد م هي راحشن وسراوزي
ً سرا ي

سلًم لحاحدسم . 2002

بد سرنزسقم سرح سهم سلدبي ردي سرانم دحشقم ححشونسة سااَد سرماَم سراغنم

 .10سوحي غغل ي غغوجيًم اج غغَنم سوحي غغل سراابينيغ غ
د.ة .

ا غغنم ب غغدسهلل سرا غغَلو سرموي غغةم وزسن سل غغي،

 .11انايح غغف ل غغَيزم سرغغغدنسحَ وحغ غ سهم سلدم بيغ غغنوةم سرح
وسراوزي

. 2000

. 1988

غ غ سرجَحاي غ غ راد سن غغَة وسرحشغ غغن
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 .12سرامنياف جحيل ح يذم سرح سهم سلدبي

بادسدم بي دسن حشن . 1990

 .13غ غغنو يو غ غغذ بغ غغد سرح غ غغيحم د سن غ غغَة لغ غغف سرح غ غغنا سرحاَ غ غغن باغ غغدسدم ححشغ غغونسة حماب غ غ
. 1972

سرحهل

غ غغيام سرحنسه غ غ زح غ غ سرش غ غبَم ح غ غ سرحجاح غ غ

 .14سرجبغ غغَرف
. 1985

 .15سرج غنسد

ي 1حماب غ غ سرفمغ غغنم ي غ غنسبا

غغفين ساحغغدم و غغَهن سراي غغنذ سرغغديحف ل غغف سرحجاحغ غ سل غغيحف سرحاَ غغنم جَحاغ غ

بينوة سل يحي م بينوة . 2000

غغفين ساحغغدم و غغَهن سراي غغنذ سرغغديحف ل غغف سرحجاحغ غ سل غغيحف سرحاَ غغنم جَحاغ غ

 .16سرج غنسد

بينوة سل يحي م بينوةم . 2000

 .17سراغغَوي يايغغَم شم غغبين وسرح غغنا سلريزسيبي غغف ج 1بيغغنوةم دسن سرماغغَم سرابحغغَحف رايبَ غ
وسرحشن . 1980

غغَرحم سلغاغنسم-سراحغغند-ىاغغق سرح غغا بل دسن

 .18سراحغغدسحف سىبغغَل حاحغغد نشغغيد
وسراوزي م . 2011

 .19سراحدسحف ىبغَل حاحغد نشغيد سلغاغنسم-سرااغدد-ىاغق سرح غا بل
. 2011

وسراوزي

َرح ا ً و حَو ،هَش ،سرابيديم سرش

 .20سردسهني

سرمحدي راحشن وسراوزي

. 1999

حغًَم دسن

غي وسر غا سرحف غي

غغفَ راحشغغن
غفَ راحشغن
سلندًم دسن

 .21نش غغدي نش غغَدم حونيغ غ سر غغدنسحَ ح غغً سن غغيو سرغ غ سيً سر غغَهنم حمابغ غ سلحجا غغو سرح غ غني
د.ة .

 .22سرنىي غغم سبغ غنسهي ،غغايحًَم سراح غغذ سل غغني وا غغر ينيس اغ غ سرح غغن
. 2010

دسن يَل غغَ سرااحيغ غ م ح غغًَم

 .23غغَ ة جوزيغغذ و وميافوندبغغوزون م ا غ سن سل غغي ،ج 1ةم حاحغغد نهيغغد سر غغحهوني
َر ،سرحانل

سرمويةم . 1985

 .24ش غغااز نوسًم حوني غغَة سرش
وسربا

 .25شح

غغي

ةم اح غغد ر غغف سرمنب غغورف وآ غغنوً وزسن سرااا غغي ،سرا غغَرف

سرااحف جَحا بادسد . 1983

سرغديً حاحغد حهغديم ل غه سراحغذ سرح غاح لغف سل غي ،حنمغز د سن غَة لا غف سرغديًم

وزسن سر َل م بادسدم . 2004

 .26سرشوبَشغف حاحغد حفيغدم سلدم وح سهبغه سر غغَهنم سرهي غ سرح غني سراَحغ رااغرريذ وسرحشغغن
. 1970
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 .27سر َوي
.28
.29

غغايا

يام سراينذ سرديحف-سرني سي ن سر َهنم سيلَق سردوري رر ي. 1993 ،

حه غغَدم سراي غغَنسة سرح غغناي سرحاَ غغن سرش غغَنى م حنم غغز سرش غغَنى ريب غغدس سرفم غغني

د.ة .

َذ نوجيهم ين سرح نا س ي ،وس حَل ج 3بينوةم دسن سيدسم . 2010

 .30سراحد حاً ايلم ا ،سجاحَ سلحانسذ دسن سرشنوق راحشن وسراوزي م حًَم . 2009
ح غغًَم حمابغ غ
 .31سراب غغَني غغَ ن ساح غغد و َر غغد حاح غغد سب غغو ءشغ غان م غغيموروجيَ سرش غغي
سرحجاح سرانبف راحشن وسراوزي

. 2010

 .32سر بَحجف ساحدم حونيَة ا ،سرحف
1378ه .

 .33سر

حَ رهغَ وحغَ ايهغَ ىغ،م سرح

ل حجدم حد ل سر ح يااَة وسرح سهم سرح ناي

. 2007

 .34سرمنح غ غ

زهيغ غغنم سرااغ غغ ،وحشغ غغمية ساح غ غغًَ سرحاَ غ غغنم

. 1987

 .35حغ غغداة سبغ غغو بمغ غغنم سرنوحَح غ غغي وسرغ غغدنسحَ سرحف غ غغي

غ سل يحيغ راانجحغ

ي2
ا غ غغا

حًَم حيبا سردوزحَم
غ غغَر ،سرحانل غ غ

سرمويغ غغةم

سر غ غغَهنم حهنجغ غغًَ سر غ غغَهن سر غ غغيححَ ف

. 2000

 .36هيل حاحد غحيحفم سرنوحَحايمي م سر َهنم دسن حهل ح ن رايب وسرحشن د.ة .

 .37هغغول مغغَرفً- -م حبغغَدئ اغغ ،سرحف غغف سرفنويغغدي اغغنم داغغَ ،سرميغغَل ي 3باغغدسدم حماب غ
جَن سرحاحبفم . 1988

 .38سرغ غوسدي

اي غغلم ح غغنا سريحا غغول-سرح غغنا سراب غغف

. 2015

ح غغًَم دسن سحج غغد راحش غغن وسراوزيغ غ

 .39سريَ غغيً جافغغن بغد سلحيغغنم سراشغغند وسحا غنسذ غغاوا سر غغاَن وسلاغغدس
سر وحف راانجح م . 2010

ثالثا :المسرحيات :

 .40سب ً هحنيام بية سردحي م ان
 .41جياهم لَو ةم ان
 .42سرزيدي

بد سرااي ،بشيوي ح نم حماب ح ن د.ة .

بد سرناحً بدوي دسن سرحدي را َل وسرحشنم . 2007

اف بد سرحبغفم سلرهيغَة – ح غنايَة دحشغقم احغوز راحشغن وسريبَ غ وسراوزيغ

2014

 .43شم غغبين ور غغي ،حمبغ غ م ا غغنم
وسراوزي

سر غغَهنم سرحنمغغز

. 2007

غغيا حي غغَزي ي 2رح غغدًم دسن سر غغيَم رايبَ غ غ وسرحش غغن
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غن سبغ غنسهي ،جبغ غ سن با غغدسدم دسن سرح غغرحوً راانجحغ غ وسرحش غغن
 .44شم غغبين ور غغي،م هَحا غغةم ا غغنم جب غ س
د.ة .

رابعا :المجالت والدوريات :

 .45بحا غغن هَنور غغدم راغ غ سرجب غغل ا غغنم ا غغف مَح غغل حجاغ غ دجاغ غ
سر َل

2006

سرا غغدد 22

با غغدسدم وزسن

 .46سرييغم حاحغغد بغغً سروغغَهنم شغغبَبحَ ووغَهن سرايغغنذ سرحجاغ سرح غني راد سن غغَة سرحف غغي
.47
.48

سرجحاي سرح ني راد سن َة سرحف ي

سرادد سر َد .

بغغدسهلل هَشغغ ،سبغنسهي،م سلاجغغَي حاغغو سرايغغنذ و يىاغغه بَراَجغ ررحغغً سرحف غغف رغغدي ابغ

حً سراَحايً وغين سراَحايً حجا سلواَد سرحف ف سرادد سر َح

.1996

بغغد سر غغاَن رياغ م اححيغ سرافميغغن سر غغاي ،رغغدي سرشغغبَم سرجغغَحاف رحوسجهغ سرايغغنذ د سن غ

اااياي

 .49مَحغغل

حجا د سن َة انبوي

سرحجاد سر َب

سرجز  43نسبي سرانبي سرادي

.1993

اغغفم هَنورغغد بحاغغن سراغغَ ز ا غ جغغَ ز حوبغغل ر غ دسم  2005يماغغم ح غغناي

سرمند حجا دجا

××××× .50م حمب غ

سرادد 22

مغغَبو

بادسدم وزسن سر َل

سرجنيح غ وسراب غ

وزسن سر َل وسلنشَد سر وحف . 1987

. 2006

حجا غ سرايغغَ سرح غغناي
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