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ملخص البحث
تطلع االنسان منذ القدم الى إيجاد عالقة متكافئة مع القوى الغير منظورة والتي تتحكم بمأالته
والتي ال تخضع الى قوانين عالمه المادي كاإللهة والوحوش الخرافية واالشباح والجان والعفاريت وما
الى ذلك من الشخصيات الماورائية للطبيعة ،ولم يكن خطاب المسرح في بداياته بعيداً عن تضمين هكذا
شخصيات فوقية بدءاً من الكالسيكية كالشبح في مسرحية الفرس (ألسخيلوس) واالله امفتريو
 Amphitruoالذي تجلى بصورة انسان ونزل الى عالم البشر لينال مبتغاه في المسرحية التي تحمل
عنوان الشخصية الرئيسة (امفتريو) للكاتب الكوميدي الروماني (بالوتس) مروراً بشكسبير وعصر
النهضة الذي ضمن مجموعة من الشخصيات الميتافيزيقية في متون مسرحياته كالجان الصغار ذو
القدرات السحرية الخارقة في مسرحية (حلم ليلة صيف) الكوميدية وغيرها من األمثلة لشخصيات ال
انسية عبر تاريخ المسرح الطويل.
ضم البحث الحالي أربعة فصول ،تناول الفصل األول مشكلة البحث والتي تمثلت بالتساؤل االتي:
ما تجليات الشخصية الميتافيزيقية في النص المسرحي العربي؟ كما ضم أهمية البحث والتي تجلت
ً
بداية موضوع يختص بدراسة تفسير االنسان
بتسليط الضوء في كونه منجزاً معرفيا ً فلسفيا ً يتناول
للعوالم الماورائية الخفية ،وتكمن الحاجة إلى البحث في تسليطه الضوء على احدى نماذج الشخصيات
اال انسية في خطاب النص المسرحي العربي ،أما هدف البحث يتلخص بــ :تعرف على تجليات
الشخصية الميتافيزيقية في النص المسرحي العربي  ...وأخ ُتتم الفصل األول بتحديد المصطلحات
وتعريفها إجرائياً.
أما الفصل الثاني (اإلطار النظري) فقد تضمن ثالث مباحث ،األول (الشخصية الميتافيزيقية
فلسفيا ً) ،وتضمن المبحث الثاني (تجليات الشخصية الميتافيزيقية في النص المسرحي العالمي) وتضمن
المبحث الثالث (التحوالت الصورية للشخصية الميتافيزيقية في النص المسرحي العربي) واخ ُتتم الفصل
الثاني بأهم المؤشرات التي أسفر عنها اإلطار النظري.
أما الفصل الثالث فقد تضمن مجتمع البحث وأداة البحث ومنهج البحث وتحليل العينة التي ضمت نص
مسرحية (صرخة الموت) لتوافقها مع هدف البحث.
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 زيد طارق السنجري تجليات الشخصية الميتافيزيقية في النص المسرحي العربي. م.م

 علي محمد هادي الربيعي.د.أ

 وأخ ُتتم البحث بقائمة،أما الفصل الرابع فقد تضمن نتائج البحث واالستنتاجات وتلتها المقترحات
.المصادر والمراجع
) نص، الميتافيزيقية، الشخصية، (التجلي:الكلمات المفتاحية
Abstract:
Man has long aspired to find an equal relationship with the invisible forces
that control his machinery, which are not subject to the laws of his physical
world such as the goddess, superstitious beasts, ghosts, elves, goblins and
other paranormal figures, and the speech of the theater in its beginnings was
not far from including such super-characters, starting with the classics such as
the ghost in the play of the Persians (Aeschylus) and the God Amphitruo,
which manifested itself in the image of man and descended into the human
world to get what he wants in the play entitled the main character
(Amphitruo) by the Roman comedian author (Plautus) passing through
Shakespeare and the Renaissance era, which included a group of metaphysical
characters in his plays such as the magical fairies in the comedy "A
Midsummer Night’s Dream" and other examples of unforgettable characters
throughout the long history of theater.
The current research included four chapters, the first chapter addressed the
problem of research, which was the question of: What are the manifestations
of the metaphysical personality in the Arab theatrical Scripts? it also included
the importance of the research, which was manifested by highlighting the fact
that it is a philosophical cognitive achievement that deals with the beginning
of a topic related to the study of human interpretation of hidden metaphysical
worlds, and the need for research lies in highlighting one model of non-human
figures in the discourse of the Arab theatrical script, and the goal of the
research summaries : identify manifestations of the metaphysical character in
the Arabic theatrical script. The first chapter concluded by defining the terms
and defining them procedurally.
The second chapter (theoretical framework) included three sections,
the first (the philosophical metaphysical character), the second section
(metaphysical manifestations of the metaphysical character in the universal
theatrical script) and the third section (the pictorial transformations of the
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metaphysical character in the Arabic theatrical script) the second chapter
concluded with the most important indicators of the theoretical framework.
The third chapter included the research community, the research material and
method and the sample analysis, which included the script of the play "Cry of
Death" to conform to the research objective.
The fourth chapter included the results of the research and the
conclusions followed by the proposals, and the study ended with a list of
sources and references.
)Keywords: (Transfiguration, Personality, Metaphysics, script

الفصل األول (اإلطار المنهجي)


مشكلة البحث

سعى االنسان قديما ً الى تفسير الظواهر الطبيعية التي تسبب له الكوارث كالفيضانات والبراكين
واألعاصير والزلزال وإيجاد العلل لها والتي تتناسب مع العقل البشري األول فأحالها الى قوى غير
منظورة ال مرئية ال يستطيع االنسان رؤيتها وكانت تلك المرحلة تسمى بمسميات عدة (ما قبل المنطقية
– السحرية – البدائية – قبل دينية) ومع أولى الحضارات الكبرى في العالم الشرقية الصينية والهندية
واليونانية بدأ يفسر األنسان أسباب تلك الظواهر الطبيعية ويعللها الى شخصيات ميتافيزيقية كاإللهة
وعلى سبيل المثال ال للحصر عند اليونانيين هذا زيوس  Zeusملك اآللهة المتحكم بالمناخ ،و
 Poseidonهو اله البحر و األعاصير ،و  Hephaistosاله النار والبراكين والحدادين و  Aeolusاله
الرياح ووالد سيزيف وغيرها من االلهة )i(.وهناك العاملين تحت أمرت هذه االلهة من الجان والمردة
والوحوش الخرافية (كوحش) حارس مدينة ثيبة الذي ضمنه (سفوكليس) واصفا ً شكله وقدراته المخيفة
سرداً وعلى لسان الجوقة في نص مسرحي (اوديب ملكاً) وقبله الوحش (خمبابا) حارس غابة األرز في
الملحمة العراقية الشهيرة (كالكامش) ،في حين ركز الرومان على شخصية (الشبح) الميتافيزيقية في
مسرحياتهم الكوميدية واتخذوا منها ورقة لعب ناجحة بيد طبقة العبيد األذكياء من اليونانيين في اخافة
الطبقة األرستقراطية الرومانية وكما جاء في مسرحيات (بالوتس) ،اما في القرون الوسطى وابان
سيطرة رجال الكنيسة الكاثوليكية على جميع مفاصل الحياة السياسية واالجتماعية والدينية كان
لشخصية (الشيطان) الميتافيزيقية الحيز األكبر في مسرحيات االالم والمعجزات والكرامات وشكلت
شخصية الشيطان المتخيلة أداة ترهيب لكل من ال يمتثل ألوامر رجال الكنيسة بل أن بعض سكان
أوربا من المعارضين واال مؤمنين والمجانيين كان يحكم عليهم باإلعدام ألن الشياطين قد تمكنت منهم
وتلبستهم وال رجاء من شفائهم ! ومع تراجع دور السلطة الدينية قليالً في أوربا ونشاط حركة الترجمة
في الجامعات اإلنكليزية والفرنسية سعى كتاب عصر النهضة الى تضمين نصوصهم المسرحية
وعروضهم بعض من الشخصيات الميتافيزيقية كشخصية (ميستوفيلس) في مسرحية الدكتور فاوست
لمؤلفها (كرستوفر مارلو) وشخصيات الجان واألشباح في كثير من مسرحيات شكسبير (العاصفة –
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ماكبث – حلم ليلة صيف) وقد عمد قسم من كتاب المسرح العالمي الى أنسنة الشخصيات الماورائية
مثلما فعل (هنريك ابسن) عندما أنسن الشخصية الفلكورية الطوطمية (فارج) في نص مسرحية
(ايولوف الصغير) ،وكذلك سعى كتاب النص المسرحي العربي الى ادراج الشخصية الميتافيزيقية
إلعطاء مساحة من التأويل للقارئ النص في تفسير مغزى (ثيمة) مسرحياتهم واسقاطها بشكل مباشر
او ترميزاً على أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية ناقدة ألوضاع المجتمعات العربية زمن كتابة هذه
النصوص ومنها مسرحية (فاوست الجديد  )8691و شخصية (الشيطان) الصورية الحاضرة التي أعاد
كتابتها عربيا ً الكاتب المسرحي علي أحمد باكثير ،وشخصية االله (قديموس) الماورائية في نص
مسرحية (سربيكا أو مشنقة االنتظار )8611للكاتب المسرحي (إبراهيم بدران) أو شخصية االله (رع)
واالله (سيت) المؤنستان في نص مسرحية (ايزيس  )8619للكاتبة (نوال السعدواي) .وبناء على ما
تقدم من أمثلة لمسرحيات عالمية وعربية تكمن مشكلة البحث في اإلجابة على السؤال التالي :ما هي
تجليات الشخصية الميتافيزيقية في النص المسرحي العربي؟


هدف البحث:

تعرف على تجليات الشخصية الميتافيزيقية في النص المسرحي العربي.




أهمية البحث:

ً
بداية موضوع يختص بدراسة
 -8تكمن أهمية البحث في كونه منجزاً معرفيا ً فلسفيا ً يتناول
تفسير االنسان للعوالم الماورائية الخفية.
 -2تسليط الضوء على احدى نماذج الشخصيات اال انسية في خطاب النص المسرحي
العربي للمهتمين من ذوي الشأن المسرحي في كليات ومعاهد الفنون الجميلة في العراق
والوطن العربي.
حدود البحث:

مكانياً :االمارات.
زمانياً.2182 :
موضوعيا :تعرف تجليات الشخصية الميتافيزيقية في النص المسرحي العربي.
تحديد الحدود :سيعمد الباحث الى دراسة تجلي الشخصية الميتافيزيقية في نص مسرحية (صرخة
الموت) للكاتب المسرحي العربي (عادل البطوسي).


تحديد المصطلحات:

التجليً :
لغة:
" جل ُه الشيء – جلها كشفه .و (جليت) السماء أصبحت صافية )ii(".و" (تجلية) كشفه و (تجلى)
الشيء تك َّشف " (.)iii
التجلي اصطالحاً:
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يعرفها مرسيا الياد " هو دوما ً التصوف الغامض ذاته :إظهار لشيء ما-من كل آخر-ولحقيقة ال
تنتمي إلى عالمنا في موضوعات تشكل جزءاً ال يتجزأ من عالمنا الطبيعي والدنيوي"(.)iv
وعرَّ فه الجرجاني بأنه "ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب .إنما جمع الغيوب باعتبار تعدد
موارد التجلي ،فان لكل اسم إلهي بحسب حيطته ووجوهه تجليات متنوعة .وأمهات لغيوب التي تظهر
التجليات من بطائنها سبعة " (.)v
التعريف اإلجرائي :التجلي.
تكشف الصورة الضبابية المترسبة في مخيلة اإلنسان الذهنية عن (المتسامي) الروحاني
المدعي للغيبيات والقوة الخارقة.
الشخصيةً :
لغة.
" الشخص :سواد اإلنسان وغيره تراه من بعد ج :أشخص وشخوص وأشخاص .وشخص كمنع،
شخوصاً :ارتفع ،و -بصره :فتح عينيه ،وجعل ال يطرف ،و -بصره :رفعه ،و -من بلد إلى بلد ذهب
()vi
وسار في ارتفاع".
الشخصية :اصطالحاً.
الشخصية هي " ذلك التنظيم الفريد الستعدادات الشخص للسلوك في المواقف المختلفة".

()vii

وعند الباحث سمير سعيد حجازي " كافة الصفات الجسمية والعقلية والوجدانية في تفاعلها مع بعضها
()viii
البعض وفي تكاملها في شخص معين يتفاعل مع بيئته االجتماعية".
وجاءت جذور كلمة الشخصية في المعجم المسرحي " من االنجليزية  characterالتي تعني بمعناها
العام الطبع أو الصفة .أما كلمة  personageالفرنسية مأخوذة من الالتينية  personaالتي تعني
القناع ،وهي بدورها ترجمة لكلمة اليونانية تعني الدور".

()ix

الميتافيزيقياً :
لغة :ال يوجد جذر عربي لهذه الكلمة كونها اجنبية.
الميتافيزيقيا اصطالحاً:
عرفها ألكسندر بوجمارتن في كتابه الميتافيزيقيا  8691بأنها " العلم الذي يدرس األسس األولى
التي تقوم عليها المعرفة اإلنسانية وهذه األسس هي أسس انطولوجية (العلة – االحتماالت-مفهوم
()x
الوجود) وكوزمولوجية (مفهوم الكون) النفسية والالهوتية"
التعريف اإلجرائي للشخصية الميتافيزيقية :أداة الكاتب المسرحي الالمرئية من االلهة واالشباح
ً
أقنعة
والجان التي يبث عبرها فكره ومكنوناته النفسية وثيمه إلى القارئ فتلعب عند حضورها وتجليها
ً
وأنسنة دور الوسيط بين المرسل (الكاتب) وبين المرسل إليه (القارئ).
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النص :لغة .النص في (لسان العرب) التحريك حتى تستخرج من الناقة أقصى سيرها ..ونص كل
شيء منتهاه .أما عند ابن اإلعرابي :النصُ اإلسناد إلى الرئيس األكبر ،والنص التوقيف ،والنص
()xi
التعيين على شيء ما.
النص :اصطالحاً .مفهوم النص عند البنيويين هو جنس من أجناس المؤسسة االجتماعية (أي الكتابة
األدبية :األدب) ،يشاركها في سماتها العامة ويتميز عنها بخصائص مقننة هي األعراف والشفرات
()xii
األدبية والتقاليد المتعارف عليها ،فتجعله فرعا من فروع المؤسسة االجتماعية (الكتابة عموما).
النص :الكلمات المطبوعة أو المخطوطة التي يتألف منها األثر األدبي.

()xiii

النص :وقد عرفه الجرجاني -ما ازداد وضوحا ً على الظاهر للمعنى في المتكلم ،وهو سوق الكالم ألجل
()xiv
ذلك المعنى.
التعريف اإلجرائي للنص :يتبنى الباحث تعريف الجرجاني لمالئمته هدف البحث.
الفصل الثاني (اإلطار النظري)
المبحث األول :الشخصية الميتافيزيقية فلسفيا ً

لجأ اإلنسان البدائي إلى تفسير الظواهر الطبيعية على أنهاا قاوى فوقياة ماورائياة تمتلاك مان القاوى
والسلطة والهيبة ما يجعل هذا الكائن الضعيف عاجزاً الوقوف إزائهاا ،ولحاجتاه إلاى معرفاة ماهياة هاذه
القوى المدمرة بدأ ينسب كل ما يحيط به كالحياة والماوت ،الحازن والفارح ،العقام واإلخصااب إلاى تلاك
القوى الغيبية وسواء أكان ذلك بوعي منه أم لم يكن فأنها كانت البدايات الفلسفية األولى لإلنسان البدائي
وبحثه في ميدان العلة والسبب .ولذا كانت تلك الحيااة بممارسااتها اليومياة وأصاالتها وفكرهاا البكار فاي
تعليل الظواهر الطبيعية هادفا للدراساة مان قبال مجم وعاة كبيارة " مان الفالسافة واألخالقياين الباارزين،
بدءاً من هوبس ولوك وروسو ،حتى هربارت سبنسار ولايس انتهاا ًء بادوركهايم وبرجساون ،وقاد اعتبار
()xv
أغلبهم أن لوقائع الحياة البدائية داللة كبرى ،وإنها تساعد على فهم الحياة االجتماعية بشكل عام".
وعليه فأن ارتباط فكر اإلنسان البدائي بعالم السماء جعله يقدر أهمية العارض الذي يصادفه حساب
منحااه وضااخامته وقااوة تااأثيره عليااه ،وإزاء الظااواهر الطبيعاة الهائلااة اضااطرت المجتمعااات البدائيااة أن
تظهر أعلى درجاات الخاوف واالحتارام لتلاك القاوى الميتافيزيقياة ،وال شايء كاان يبادو لهاا قاادراً علاى
تجاوز ارتفاع السماء الرهيب والمستقر ،ذلك االستقرار المؤقت الذي يخبئ وراءه تهديد وراء ستار من
الغيوم الداكنة (عواصف -رعد – برق) سلطة نشطة مدمرة ومتقلبة األطوار ،سلطة خفية على قدر من
السرية تحول نفسها إلى نور وضاء يعلن صباح كل يوم جديد ،فعلى سبيل المثاال أرتابط ماع هاذه القاوة
والسلطة األساطير والحكايات فهذا االله (أورانوس)  Ouranosيحمي األرض بغطاء قدر ثقيال ،وهاذا
بوذا في الشرق تحميه السماء بمظلة ذهبية.

)xvi(.

ويذكر الباحث الروماني (مرسيا الياد  )8619 -8611المهتم بتاريخ األديان فاي محاط حديثاه عان
فكر المجتمعات البدائية ونظرها إلى سلطة السماء وسطوتها أن (األعلى) بعد ال يبلغه اإلنسان من حيث
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هو إنسان ،فالعلو صفة تليق بالقوى والكائنات فوق إنسانية ،وهذه القوى هي من تتحكم بمقدرات األدنى
وتسكن السماء ،ولهذا فقد كانت تسمية العلو حاضرة في معظم الثقافاات والاديانات الساابقة وعلاى سابيل
المثال ال الحصر (ايهو)  Ihoلدى (الماوري) تعني المرتفع العالي ،ويدل أسم (أولو) إلى اإلله األعلاى
لدى شعب (األكبزو) ا لزنجي ،أما (بولوغا) فهو الكائن األسمى لدى (االندمائيين) والذي يسكن الساماء
وهناك العديد من األسماء التي تسكن السماء و أرض النار وتتجلى في الظواهر الطبيعية (رعاد -بارق-
شااهب – مطاار) وهااذه اآللهااة العاليااة (الجااو) تشااكل ظهااوراً يااوائم (الكااائن) األعظاام ،انااه يكشااف عاان
()xvii
حضوره ورضاه وغضبه بما هو خاص به ،بمكانة رهبة السماء.
هذه المعتقدات بما تحمله من أمور غيبية لم يقتصر وجودها على المجتمعات القديمة بل هي بقيت
متواجدة في " المخلفات أو البقايا أو الرواسب في بعض العادات التي يمارسها المجتمع المتحضر دون
أن يدرك لوجودها سببا ً ،كما يتمسك بها الناس دون أن يعرفوا معناها األصلي الذي نسوه تماماً .كذلك
تتمثل هذه الرواسب والبقايا في نفس النظم االجتماعية واألنماط الثقافية السائدة في المجتمعات البدائية
على اعتبار إن هذه المجتمعات تمثل مراحل سابقة في تاريخ المجتمع اإلنساني ككل )xviii( ".ومنها
المرحلة الالهوتية  theologicalأو تسمى بمرحلة (اإلله) وهي تلك التي يفسر فيها العقل الظاهرات
عن طريق نسبتها إلى قوى وكائنات غير منظورة ،حيث أرجعوا فيها كل كارثة تحصل لإلنسان على
أنها فعل من أفعال اآللهة .وهي األولى من بين ثالث مراحل حسب تصنيف (اوغست كونت -8161
 )8191رائد الفلسفة الوضعية

 ،the law of the three stagesأما المرحلة الثانية فهي

الميتافيزيقية وتسمى هذه المرحلة أيضا بالفلسفية  ،ويفسر فيها العقل الظاهرات عن طريق قوة فوقية
مثل الطبيعة ،وقد فسر اإلنسان في هذه المرحلة األشياء وفق مبدأ العلية في الكون لكنهم لم يعرفوا
حقائق العلل التي تتسبب في وقوع الحوادث الكونية وسائر الظواهر الطبيعية ،لذلك كانوا ينسبون كل
شيء إلى علة كامنة في باطن الطبيعية ،ومن ثم توجهت أنظارهم نحو وجود قوى ما ورائية خارقة
فبادروا إلى الحكم بسطوتها على الكون وتسييرها لحوادث الطبيعية ،والمرحلة الثالثة هي الوضعية
()xix
العلمية.،
أما الفيلسوف الفرنسي (مارسيل موس) فيرى أن مفهوم المانا في تلك الحقب الزمنية القديمة
حمل تفسير اإلنسان البدائي لتلك القوى غير المنظورة وهو أي المانا " معطى قبلي a prioriموجود
قبل أي تجربة ،ويشتغل كمقولة ال واعية في العقل البشري ويختبر من خالل الوقائع ،فضالً عن ذلك
فهو ليس مقولة في العقل البشري الفردي ،مثل مقولتي الزمان والمكان ،وتطور عند الحضارات
والمجتمعات بشكل متفاوت ،انه أشبه بمقولة في التفكير الجماعي .ويؤكد موس أن مفهوم المانا مثل
()xx
المقدس مقولة من مقوالت التفكير البشري ،له أحكامه".
وفي هذا السياق يقول فيلسوف علم االجتماع (كولن ولسن )2182-8628في مقدمة كتابه (اإلنسان
وقواه الخفية) " لقد أمن اإلنسان البدائي بأن العالم كان مليئا ً بقوى غير منظورة :األورندا The
( Orendaقوة الروح) عند الهنود األمريكيين ،أو الهواكا  The Huacaعند أهل البيرو القدماء وقا َل
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((عصر العقل)) إن تلك القوى لم يكن لها وجود قط إال في خيال اإلنسان ،وانه ليس سوى العقل وحده
ما يستطيع أن يطلع اإلنسان على حقيقة الكون .)xxi( ".إال إن كولن ولسن عاد وأنتقد هذا التوجه العقالني
الصارم في مكان أخر من كتابه قائالً ((لقد أصبحت الفلسفة ضيقة األفق ،متزمتة ،منطقية ،وهي تحاول
أن تعوض افتقارها إلى الحدس األكثر اتساعا ً بتركيزها ألمجهري على التفاصيل .لقد فصلت نفسها عن
التفاصيل)) والحل عند ولسن هو الرجوع إلى فكر اإلنسان ما قبل الكتابي ،والعودة إلى (القوى
السحرية) التي تتيح لإلنسان قدرات استثنائية تمكنه من التواصل والتخاطر عن بعد ،وتمكنه اإلحساس
مقدما بالخطرَ ،تفعل عنده الحاسة السادسة (البصيرة) ،تمكنه من صنع المعجزات الطبية (كالقدرة على
الشفاء) وال يمكن الحصول على هذه القدرات الخارقة ما لم يعد اإلنسان إلى العالم األول (البدائي) عالم
()xxii
القوة .فالحقيقة إن مصدر إي فلسفة أو أي معرفة هي امتالك القوة.
مفهوم مانا الكائنات الغيبية والشخصيات الميتافيزيقيا شغل حيزا من فكر المجتمعات والشعوب
القديمة والحديثة كالجن والعفاريت منها ما هو مخفي وال يظهر ألحد ،ومنها ما هو يظهر آلخرين
باستحضار أرواحها بالرقي والعزائم ،فهي عند السومريين شريرة ومدمرة ،وهي عند البابليين
واألشوريين شريرة وأخرى تتسم بالطيبة وتلعب دور الوساطة بين اآللهة وبين اإلنسان ،ويستعين بها
السحرة لمقاومة األرواح الغامضة الشريرة ،وصورتها الطوطمية لدى البابليين تتمثل في العفريت (ال
متشو) وهو كائن متوحش يتخذ هيئة رأس أسد وجسم أنثى .وهي عند األشوريين تتمثل في الثور
المجنح حارس بوابة (نركال) .الخ ( .)xxiiiوأن ما تسببه هذه القوى التدميرية المرئية الجان والعفاريت
من ألم وخوف وقلق حدا " بالكنعانيين إلى صناعة األقنعة التي استعملت ألغراض سحرية ودينية في
محاولة لطرد األرواح الشريرة والتغلب عليها ،وكانت هذه األقنعة بمثابة األشكال والمسوخ الشيطانية".
( .)xxivوفي الفكر الصيني القديم تفسر المسائل الغامضة والمبهمة بالنسبة لهم كالحياة والموت والنفس
والطبيعة وغيرها وفق قانون غامض قوامه (االعتقاد بوجود أرواح خفية أو قوى غيبية تفعل ذلك،
فلجئوا إلى ما يسمى بعبادة األرواح الخفية) وهي ثالثة أنواع :األولى ما يسمى باألرواح الدنيا ،والثانية
أرواح األراضي والمنابع ،واألخيرة أرواح القوى الطبيعية ،وكانوا يقدسون تلك األرواح ،واجتهدوا في
إرضائها وطاعتها وتقديم الهدايا لها ،وفضال عن ذلك كانوا يقدسون األرض التي تسكنها تلك األرواح
() xxv
الخفية التي تمنحهم النجاح واالستقرار.
وتختلط األفكار الفلسفية بالمعتقدات الدينية في العبادات الشرقية كما هي في (الشنتو) إحدى
الديانات القديمة لدى اليابانيين والتي ترتكز بشكل أساسي على (الكامي) وحوله تدور كل الطقوس
والعبادات الشنوتية ،وكلمة كامي تترجم (باإلله) أو (المعبود) وهو لقب يحمل بداخله معنى تبجيل
األرواح السامية المقدسة ،وطبقا لعقيدة الشنتو ،فأن لكل الكائنات أرواحا سامية مقدسة ،والكامي
مصطلح يطلق على آلهة القوة ال ً
بداية أو على أرواح كامنة في اآللهة أو حتى على كائنات أرضية ،فهم
يؤمنون بتعدد اآللهة والمعبودات ،ومقدساتهم تندرج بين ما هو سماوي وما هو أرضي ،وعن الكامي
يقول الحكيم الياباني (موتوري موريناغا) ( Motoori Morngaانه كل ما يقع خارج المألوف ،ويثير
()xxvi

في النفس الروح والرهبة بما يمتلكه من قوى غير عادية).

ما قبل النظرية العقلية ألرسطو يرتبط مفهوم الشخصيات الميتافيزيقية بنظرية اإلغريق حول "
اإلله ام الذي يأتي من قوة غيبية ،وتعد من أقدم النظريات الخاصة باإلبداع الفني ،إذ نجد منها شذرات
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عند (هوميروس) و (هيراقليطس) .فقد استجدى هوميروس في بداية اإللياذة ربات الشعر أن ينعمن
عليه باإللهام ،كما تحدث هيراقليطس قائالً (إني كالعرافات اللواتي يصدرن في كالمهن عن وحي
()xxvii
والهام وتردد أصداهن حقائق الهبة على مر العصور)".
أما (أفالطون) فقد أفرد مكانا ً خاصا في فلسفته للجن ويرى بأن " الجن يؤدون في العبادة الدينية
دوراً من الطراز األول ،فهم الوسطاء بين البشر واآللهة ،يرفعون إلى اآللهة صلوات البشر ،ويحملون
إلى البشر(هبات) اآللهة ،وايروس هو واحد من هؤالء الجن ،ابن بوروس وبينيا ،الذي يجمع بين فقر
أمه وحذق أبيه وملكاته الفكرية ،فهو نموذج الفالسفة ،بل قل شفيعهم ،وهو يرمز في ذاته إلى كل ما
تنطوي عليه نفوسهم من الهام واندفاع  ...ويذهب الفكر هنا بأفالطون بوجه خاص إلى المعتقدات
والشعائر الدينية التي ترتبط بطراز من العرافة .)xxviii( ".ويعد أفالطون أول من قدم نقداً للمانا في
صورتها اإلغريقية القديمة ومعارضا ً صورتها السلبية مقدما ً أخرى ايجابية بدالً عنها تستمد " طاقتها
من تلبس األشكال المختلفة بحيث تتغير على غرار السحرة من شكل إلى أخر ،وهو ابعد ما يكون عن
صفات الكمال التي تتصف بها اآللهة حتماً .ومن هذه المآخذ أيضا الكالم على العالم األخر Hades
على وجه يبعث على الرعب والتخاذل في الحرب ،حتى أن طيف أخيل البطل يصيح في األوديسة
لهوميروس :لكم تمنيت أن أكون على سطح األرض خادما ً مأجوراً ...عوضا ً أن أكون ملكا ً على جميع
() xxix
األموات".
أما أرسطو فقد أشار بشكل ضمني لمفهوم المانا عن طريق اإلشارة إلى سمات المانا في الملحمة
وقال عنها" هي أحفل بالخوارق أو غير المعقول ألن األبطال فيها ال يرون وهم يعملون .وان مخالفة
المعقول في الملحمة أشد العناصر إثارة للروعة ومن هنا أمكن القول إن هوميروس علم الشعراء إتقان
الكذب ) xxx( ".في إشارة إلى منجز الشاعر األعمى في (اإللياذة) وما احتوته من شخصيات اآللهة
الفوقية اال مرئية التي تتحكم في الظواهر الطبيعية واألبطال الخارقين وال معقولية الكائنات الخرافية
وكسر حواجز منطقية الزما كنية.
ان معتقدات اإلنسان البدائي حول القوى الغيبية والشخصيات الميتافيزيقية والتي أعتقد بأنه يمكنها
أن تغير مجرى حياته سلبا وإيجابا وجد الباحث ما يناظرها تسمية أو اشتغاال في الميثولوجيا اليونانية،
وبشكل أكثر جالء في تفسيرات فالسفة الحضارات الوثنية الشرقية القديمة مختلطة بتعاليم دينية
وضعية ،وفي معتقدات وموروثات اجتماعية.
المبحث الثاني :تجليات الشخصية الميتافيزيقية في النص المسرحي العالمي

أفرد اإلغريق للشخصيات الميتافيزيقية مكانا متميزاً في حياتهم بعد ضمن الشاعر (هومريوس)
مكانا ً لها في ملحمتيه الشهريتين (اإللياذة واألوديسا) وقصص صراعاتهم وحبهم وانحيازهم لهذا
الطرف أو ذاك! ليفتح المجال لكتاب المسرح اإلغريقي التراجيدي فيما بعد أن يضمنوا تلك القوى
ً
بداية ،فالتراجيديا بحد ذاتها هي عالم القوى العليا الما
الفوقية في متون خطابهم المسرحي التراجيدي
ورائية التي تتحكم بمصائر الناس ،وان ما ترسمه هذه القوى الخفية هو الذي سيتم تنفيذه في النهاية
وان تسبب لإلنسان (البطل التراجيدي) اإلغريقي األلم والحزن والشقاء وهي تملك من القوة ما يجعلها
ً
تعاسة إن هو تحداها أو خالفها الرأي أو تمرد
قادر ًة على قلب مصير ذاك البطل رأسا ً على عقب
عليها ،فهي التي تمنحه الحياة والنار والرياح وهدوء البحر ،والهة أخرى ال تتنازل عن علياها للبشر
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وتبقى تتحكم في األحداث ومأالت اإلنسان (كزيوس) وتفرض سطوتها و رغباتها عبر وسطاء آلهة
أقل شأنا منها (كهرمس) ،أو كهنة مخلصين في تنفيذ أوامرها (كترزياس) يصورنها ويتحدثون عنها
حتى وان كان هذا البطل التراجيدي مقاوما ً معارضا ً لتلك القوى الباطشة التي تتخذ من السماء
والتضاريس الوعرة مكانا ً لها ال يستطيع اإلنسان الوصول إليها واكتشاف جوهرها وسرها ،فكانت
التراجيديا ذات الطابع الميتافيزيقي والتي في سياقها تتموضع القوى العليا هي التي تمثل القوى األبدية
(.) xxxi
والقدرية.
أولى هذه القوى الميتافيزيقية تجلت في شخصية الشبح (داريوس) في المسرحية التراجيدية
(الفرس) التي كتبها (اسخيلوس) حوالي  212ق .م ،ذاك الشبح القادم من عالم األموات واألرواح وهو
الحكيم المتنبئ بالشؤم للفرس والمحذر من مغبة عناد اآللهة التي تحرس (اثينا) والتي تقف إلى جانب
اإلغريق حاضراً ومستقبالً ،فبعد أن أشارت الجوقة ان على الملكة استحضار روح زوجها للتشاور
تجبرها على القيام بذلك فيظهر شبح داريوس من القبر وهو في حالة انزعاج ما سمعه من نواح وبكاء
ازعج حتى العالم السفلي وينقل الشبح لزوجته الملكة وللجوقة الفارسية أخبار مجمع اآللهة وامتعاضهم
من تصرفات ابنه أكسرسيس المتهورة )xxxii( .و" الذي يدين ابنه على شطط أحالمه بالسيطرة على
األراضي والبحار ابعد من حدود أسيا ،كما يتنبأ بنكبة أخرى إال وهي الهزيمة التي سوف يتكبدها جيش
الفرس في (بالتيا)  Plateesفي العام الالحق" .

()xxxiii

بسبب سوء تقدير أكسرسيس لقوى المانا

اإللهية .اسخيلوس الذي يتحدث عن نصر اإلغريق على الفرس بلسان شخصيات فارسية يبين في أكثر
من مكان إن الفوز تحقق في المعركة البحرية وما بعد المعركة بسبب وقوف القوى السماوية مع
اإلغريق ،ويؤكد ذلك الرسول عندما يؤكد ان سبب خسارة الفرس " إنما هي قوة إلهية ،تلك التي دمرت
الجيش ولم تزن األمر بميزان متكافئ ،فأن اآللهة تحرس مدينة اآللهة بالالس (". )palls
ً
بداية عن خشيتها من
الجوقة التي تتألف من شيوخ مجلس شورى اإلمبراطورية الفارسية فأنها تحدثت
() xxxiv

أما

انحياز آلهة الضر اتي ( )Ateالتي تستدرج البشر في عرض البحر وتوقعهم في شراكهم لصالح
اإلغريق ) xxxv(.ثم يأتي التأكيد والوصف على لسان رسول الفرس العائد باإلخبار المفجعة بأن هذه
القوى المنحازة ! لإلغريق شريرة (أي موالتي :إن أصل كل هذا البالء يرجع الى قوة مدمرة أو روح
شريرة ظهرت من حيث ال ندري ).وتمعن اآللهة في إيذاء ما تبقى من الجيش الفارسي حتى ما بعد
المعركة وهنا يأتي الدور على اإلله ( )Panالذي ينزل برداً في غير أوانه وجمد ماء البحر قرب
شواطئ (سالميس) .وتمعن اآللهة في إيذاء ما تبقى من الجيش الفارسي حتى ما بعد المعركة وهنا يأتي
الدور على اإلله ( )Panالذي ينزل برداً في غير أوانه وجمد ماء البحر قرب شواطئ (سالميس).
() xxxvi

وفي مسرحية (برمثيوس مقيداً) فيها تتجلى القوى المانوية السحرية بعدد أكبر في هذه المسرحية
ومن خالل شخصيات عديدة اولها بطل المسرحية (بروميثيوس) الذي سرق النار للبشر الفاني وأنقذهم
بدافع الشفقة ،والشخصيات الميثولوجية الرئيسة األخرى كهيفاستيوس :اله الحديد والنار والبراكين ،و
(كراتوس  )Kratosاله العنف ،و(بيا  )Piaاله القوة ،وشخصية أخرى ما ورائية لم تظهر على مسرح
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األحداث إال أن دورها كان مؤثراً فهي تحرك األحداث عن بعد ولم تتنازل عن فوقيتها وهي (زيوس)
ملك مجمع اآللهة والمتحكم بالمناخ والذي أراد أن يقوم بفناء العنصر البشري ويخلق عنصراً جديداً
فعارضه بروميثيوس ونال عقوبة النفي وأمر بأن يقيد باألغالل على صخرة نائية على قمة جبل
القوقاز ،زيوس الذي يمثل النظام والقوى المتسلطة الجديدة لإللهة األوليمب بقسوته وجحوده وصراعه
مع النظام القديم لإللهة التيتانيس وعلى رأسهم كرنوس ،كما تظهر شخصيات ثانوية أخرى لقوى
مانوية تتحاور مع بروميثيوس ولكن ليست لها نفوذ وسطوة زيوس ،فهي تخشاه وتحذر من التمرد
عليه ،ومنهم (اوكيانوس) وحصانه المجنح ،وهرمس رسول اآللهة إلى بروميثيوس ،ومحاولة التمرد
هذه على القوى الغيبية الميتافيزيقية هي صفة مشتركة بين اإلغريق والرومانتيكيين يجسدها البطل
التراجيدي .وهي نوع من التمرد على النظم والقوانين االجتماعية واألخالقية كما فعل بروميثيوس.
( )xxxviiلقد بحث اسخيلوس في المأساة وفي أعماق الفكرة " التي تعالج اإلنسان بالكون ورأى إنها ال
ُتعنى بالعالقات االجتماعية بل بالمشكلة الخالدة ،مشكلة الخير والشر ،وهي ذات طابع ميتافيزيقي ،ففيها
() xxxviii
نرى القوى العليا وقد صارت طبيعية".
وفي المسرحية األشهر يونانيا ً والتي جاء ذكرها في كتاب (فن الشعر) ألرسطو (أوديب ملكاً)
لسفوكليس ح  221ق .م .تتجلى داللة القوى الميتافيزيقية في الغول ،الذي يطرح أحجيته على كل
شخص يمر به ولكنها شخصية لالمرئية موروثة تناقلتها السن اإلغريق شفاها ً وال احد يعرف شكلها إال
اوديب الذي صادفها قبل نزول الوباء على مدينة (ثيبة) االحداث االستباقية التي سردت روائيا ً على
لسان الجوقة فأوديب هو الملك الصالح الذي سبق أن خلص المملكة من بطش أبي الهول ()le sphinx
عندما حل لغزه وحرر (( طيبا)) من الفدية المروعة التي كان يفرضها الوحش المفترس عليها بسؤاله
الشهير الذي يجلب الخير أو الشر غالبا ً على كل إنسان حاول اإلجابة عليه ،فقد كانت إجابة أوديب
الصحيحة على سؤال الوحش المفترس هي (اإلنسان) هي السبب في جلب الحظ السيئ ألوديب
فانتصاره العقلي على أبي الهول هو الذي هو الذي جعله ملكا ً وزوجا ً المه ،نباهته المتفوقة هي التي
حملته على تحدي التنبؤات والتصدي ألذيتها ...الذي يريد التخلص من الوحوش ومن دون معونة
اآللهة .) xxxix( .وعندما أراد أوديب أن يبحث عن سر الوباء الذي حل بمملكته مدينة طيبة في بداية
أحداث المسرحية أستفتى اآللهة الميتافيزيقية فأجابت على لسان (الدودون أو الهواتف) " كاهنة ابولون،
أن القضاء على الوباء اللعين مرتبط بقصة اليوس الذي لم يعُرف فاعله بعد .فيتعهد اوديب باكتشاف
المجرم ومعاقبته ،وما أن يشرع في التحقيق حتى تنطلق آلية جهنمية تسحق المحقق .وتحوله من بريء
إلى مذنب .)xl( ".أوديب لم يكن سوى إنسان حاول أن يعيش بسالم ولكنه عندما أراد أن يبحث عن لغز
الوباء الذي (قدرته) اآللهة حذرته على لسان (ترسياس) ممثلها على األرض وعندما أصر الحصول
على المعرفة (سبب البالء) قدرت عليه الشقاء والخزي وعلى عائلته وأن يكون عبر ًة لكل من يحاول
أن يتحداها.
وبأجواء كوميدية وايجابية يرسم وليام شكسبير صورة القوى الميتافيزيقية في مسرحية (حلم ليلة
صيف) بتنوع شخصياتها من اإلنس والجن يتقدمهم (بك) و (اوبيرون) ملك الجن و(تياتنيا) ملكة الجن،
القادمين من (أقاصي الهند) إلى موطنهم في أحد غابات انكلترا! واللذين يتسبب خالفهما بكثير من
التعقيد والمشاكل لبني البشر ،فها هو (بك) كبير الخدم من الجن بلمسة من عصاه السحرية أن يجعل
الحبيب مكروها ً (ليساندر-هيرما) والمكروه حبيبا ً (ديمتروس – هيلينا) وتقع في المسرحية كثير من
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أخطاء كوميديا الموقف التي يتسبب فيها القوى المياتافيزيقية الجان الذين يمتلكون السلطة والقوة
والسحر على الرغم أنهم كائنات متناهية الصغر )xli( .إال إن األمور تعود في النهاية إلى نصابها بعد أن
يصحح (بك) أخطائه وتنتهي على خير وبسعادة للعشاق بعد أن يتم الصلح بين ملك وملكة الجان.
" بك :هذا هو الوقت من الليل
الذي تنفتح فيه القبور واسعة
ويطلق كل منها ما فيه من روح
لتسبح وتسري في الطرقات المؤدية إلى الكنيسة
أما نحن الجن الذين نركض بعربة (هيكاتا) ذات الجياد الثالثة
هربا من رؤية الضوء
فنتبع الظالم كأنه حلم".

()xlii

أجواء ساحرة وشخصيات خفية طيبة تسير مجرى األحداث في مكان تواجد الجان ومملكتهم الال
مرئية (الغابة) ،وتكون أفعالها مؤثرة على العالم الحقيقي المادي األنسي ومفارقات قصص الحب
الثنائية (ليساندر-هيرما) و (هيلينا-ديمتورس) .في مسرحية (حلم ليلة صيف) التي وصفها شلدون
()xliii
تشيني بأنها " خليطا ال شكل لها".
وفي مسرحية (فصل بال كلمات) للكاتب األيرلندي (صموئيل بكت) تعبث الشخصية الميتافيزيقية
الال مرئية بال منطقيتها وال عقالنيتها مع الشخصية المرئية القلقة الوحيدة (الرجل) الذي يُرمى في
صحراء من قوى خالل مجهولة وعبثا ً تذهب محاوالته في الفرار من تلك البقعة النائية ،فكلما أراد
المغادرة يمينا ً أو شماالً تقذفه هذه القوى الخيالية إلى نفس البقعة في الصحراء ،ومن ثم (تمنح) هذه
القوى الغيبية من (األعلى) الرجل شجرة صغيرة – مقص – مكعب  – 8مكعب  -2مكعب  -2مقص
– حبل – قنينة الماء التي هو بأمس الحاجة لها ويسعى للوصول إليها بشتى السبل وبال جدوى،
ويتكرر مشهد دعوة المجهول لالقتراب من القنينة بالصفير ،محاولة الرجل ،سحب القنينة إلى فوق،
حتى يمل الرجل ويتخذ قراراً نهائيا ً بعدم مالحقة القنينة متحديا ً لعبة المانا المملة.
" تهبط القنينة من األعلى وتستقر على بعد أقدام منه
ال يتحرك
صفير من األعلى
ال يتحرك
تهبط القنينة من األعلى تتدلى وتتأرجح أمامه
ال يتحرك
ترتفع القنينة وتختفي في األعلى ،يعود الفرع لوضعه األفقي ،ينفتح سعف النخيل ،يعود صفير من األعلى ال يتحرك
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ترتفع الشجرة وتختفي في األعلى
ينظر إلى يديه ستار".

()xliv

ظهر الفكر الوجودي بعد الحرب العالمية الثانية في األدب المسرحي ومثله في تلك الفترة
مسرحيا ً (ألبير كامو) و( جان بول سارتر) اللذين ضمنا نصوصهم المسرحية مالمح لشخصيات
ميتافيزيقية قاهرة متنفذة على البشر الذي أعتاد الخنوع واالستكانة أمام قوى خفية ليست موجودة على
ارض الواقع ،وانتقدوا دور اإلنسان الغائب في مجرى التاريخ والذي ال يسيطر على األحداث فكانت
دعوة سارتر واقرانه البيركامو ،صموئيل بكت ،يوجين يونسكو ،هارولد بنتر ،ألبي ،ارابال ،اداموف
لمقاومة المركز – األعلى – االب -القوى الفوقية ،فاإلنسان ليس أقل شأنا منها حسب فلسفة
(الوجوديين) وأولى المسرحيات التي تناولت هذا الجانب (ال مخرج) Huis Closلسارتر .8622
وشخوصها ثالثة موتى في جهنم والحارسان :ايستيل واينيز ،وفي (الذباب) 8622يتحدى اورست آلهة
السماء – وربات االنتقام يتحولن إلى ذباب يالحقن اورست الذي هو يقف متحديا اآللهة ويغدو بالتالي
()xlv
موضع مقتهم الغيور.
الشخصية الميتافيزيقية الغائبة التي ال تظهر على مسرح األحداث وتسيطر على مقدرات اإلنسان
كانت مالمحها المرمزة ماثلة في خطاب مسرح العبث (الال معقول) والذي شهدت حقبة الخمسينيات
والستينيات من القرن العشرين انتشاره وظهور رواده (صموئيل بكت) (يوجين يونسكو) (آرثر
اداموف) (هارولد بنتر) الذين كتبوا الشعر الميتافيزيقي واستمدوا جذوره من الدادئية والسريالية
والوجودية وأجواءه السينوغرافية التي تعطي إيحاء باالتجاه الميتافيزيقي والفلسفات التي تفسر ما وراء
الطبيعة .)xlvi( .ويرى الباحث إن مالمح المانا مثالً تتمثل في شخصية (كودو) الذي ال يأتي ،ومع ذلك
فأن (فالديمير وستراجون) ينتظراه ألنه هو فقط من يستطيع أن يمنحهم السعادة ولديه النفوذ والغنى
والمكانة المرموقة.
من رهبة الشخصيات الميتافيزيقية التي تقف وراء الظواهر الطبيعية وطواطمها التي عرفتها
المجتمعات البدائية والتي عبر فيها اإلنسان البدائي عن خوفه واحترامه لتلك القوى رقصا ً ورسما ً الى
الشخصيات الميتافيزيقية المعبر عنها باإللهة في متون المالحم والنصوص المسرحية اإلغريقية الى
أجواء شخصية الشيطان الماورائية في القرون الوسطى الى شخصيات االشباح والجان الفنتازية في
عصر النهضة إلى أجواء والعوالم الحلمية والشخصيات الميتافيزيقية في المذهب السريالي الى خواء
وداللة الشخصية الميتافيزيقية في مسرح العبث والى تمرد االنسان على الشخصيات الماورائية وداللتها
الفكرية في الفلسفة الوجودية تنوعت اشتغال شخصيات الال أنسية في النصوص المسرحية العالمية بين
شخصيات بقيت ذهنية متخيلة لم تتنازل عن مكانتها الفوقية وأخرى تجلت ماديا ً وصوريا ً وشاركت
االنسان صراعاته وافراحه واحزانه.
المبحث الثالث :التحوالت الصورية للشخصية الميتافيزيقية
في النص المسرحي العربي
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زخرت الحضارات العربية القديمة العراقية والمصرية بقصص الكائنات الال مرئية كوحش
(خمبابا )أو اإلله (أساكو (والمردة والوحوش الخرافية والعرافين وقصص األجواء الروحانية
السحرية وما فيها من عفاريت وكائنات مخيفة في (ألف ليلة وليلة) و(السندباد البحري) وغيرها مما
دون وتناقلته األلسن شفاهيا ً (حكايات الجد والجدة) والحكواتي وما ترسخ في ذهن الذاكرة الجمعية
َ

العربية من قصص في (التراث الشعبي العربي) لنماذج كائنات إنسية أو ال إنسية فكانت تلك
القصص سبيالً للعقل العربي الكتشاف العالم األعلى الميتافيزيقي ،العالم المجهول ،عالم العجائب،
كمحاولة لكسر هيمنة حدود العقل الواعي ،كسر حواجز الزمان والمكان ،و سبر أغوار الماضي
السحيق والقريب ،الماضي المثير ،والتعرف على شخصيات اآللهة واألشباح والوحوش ومحاوالت
الجان من االقتران باإلنسان ،هي المحاوالت الذهنية لرسم صورة متخيلة لعالم السماء الفوقي ورحلة
اإلنسان األزلية في اكتشاف عالم ما بعد األرض ،ما بعد الموت .عالم آخر ال مرئي " كان مزيجا ً من
األساطير واآللهة ونوع الحياة المرتبطة بتأثير القوى الروحية والغيبية  ...وكانت الطبيعة بالنسبة له
مرتبطة باإلسرار والقوى الخرافية التي تهدد حياته ولذلك نرى أبطال المالحم وكلما اقتربت مشاعرهم
وأحاسيسهم من اإلنسان كلما كانت أكثر متعة وعمقا ً وخاصة في صراعه الدائم مع الطبيعة القاسية
والقوى األسطورية التي تهدد نشاطه وتحركاته )xlvii(".هي شخصيات غيبية ومادية مانوية :رجال دين
وحراس عوالم سفلية وكونية ومنجمين متنبئين ومشعوذين وكهنة وشياطين ومالئكة وجدها الباحث
بسماتها في خطاب المسرح العربي وأولى هذه النماذج تجلت في متن مسرحية (بجماليون) ذلك النحات
المحترف في األسطورة اليونانية القديمة الذي يطلب من (فينوس) إلهة الجمال الميتافيزيقية ذات
القدرات الخارقة أن تمنح (هبة) الروح للتمثال الذي نحته بيديه (جااليتا) متوسالً إليها ومقدما ً لها
القرابين في معبدها من حلي وبخور " .بجماليون :فينوس !..فينوس !...أيتها السخية بالهبات!..
امنحيني هبة واحدة :انفخي حرارة الحياة في تمثال جااليتا ! ..زوجتي جااليتا العاجية  ..أعطيها حياة
()xlviii
يا إلهة الحب والحياة !؟".
في نص مسرحية (الصاعق) كائن ال مرئي من إحدى المجرات الفضائية يكلف بمهمة قبض روح
إنسان على األرض ذلك الكوكب المفلطح البعيد ،وتأتي األوامر إليه من (الهامس) المتحدث باسم
مجلس (الكائنات األعلى) الكوني ،يشرع صاعق بالمهمة وينزل إلى األرض ويتخذ لنفسه شكل (إنسان)
لقبض روح البشر(تعبان) الصحيح الجسم والذي ال يعاني من إي مشكلة مرضية بمشهد مرسوم سلفا ً
يشرح فيه صاعق ما سيحدث تباعا ً من أحداث ،وعندما تأتي اللحظة الدراماتيكية دهس (تعبان) بسيارة
مسرعة ،يأتي أمر أخر من (المجلس الكوني) بالتريث في اكمال المهمة ،وهنا صاعق ينجز نصف
المهمة فجسد اإلنسان (تعبان) مغيب خارج الزمن إال إن روحه ما زالت أرضية بانتظار أمر انتقالها
وهو في هذه الحالة " ال ميت والحي" )xlix(.وهنا يقع الصاعق في ورطة فالمجلس الكوني أطال وقت
حسم قضية (تعبان) والصاعق ما زال في األرض منتظراً األوامر من (الهامس).
" الصاعق :قضية تعبان..
الهامس :المجلس األعلى وفائق االحترام غير مهتمين بالقضية تصرف من عندك ،حسب التطورات
()l
وارحل للقمر".
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وعندما يقرر (تعبان) بعد فترة إن يعود إلى بيئته ومنزله والشركة التي كان يعمل فيها ويسمح له
ً
حقيقة بعد أن يغتاله بني اإلنسان رميا ً بالرصاص المنتفعين من موته
(الصاعق) بذلك يموت هذه المرة
وأولهم زوجته نظلية وخيزران وفهمان وسلطان .دون أن يحرك ساكن صاعق والمجلس الكوني
المتسبب بكل هذه المشاكل لإلنسان البسيط تعبان .ويسدل الستار على حياة اإلنسان تعبان بيد أخيه
ً
بداية
اإلنسان ويتنصل مانا مجلس الكائنات األعلى الخفي عن مسؤوليته لماذا اختار حياة اإلنسان تعبان
ولما أوقفت المهمة ولما لم يصحح الخطأ أسئلة مفتوحة في خطاب الناص تركت لـتأويل القارئ.
 (الباب)(عاد) زعيم قبيلة االحقاق يتحدى إلهته المدمرة (صدا -هبا -صمود) فتحبس عنه المطر وتحيل
إمارته إلى ارض جرداء يعطش فيها البشر والنبات على حد سواء فيضطر إلى إرسال وفد إلى إلهة
مكة حتى يتضرع إللهتها وال يتنازل إللهته مانا القبيلة التي أرادت كسر شوكته ،إال أن الوفد الذي
يرسله يفشل في استمالة آلهة مكة إلى جانبهم ويضطر الوفد (قيل -رعد – لقمان ) إلى العودة والطلب
والتوسل إلى (هبا) أن ينزل عليهم المطر ،وفعال يقوم هبا بإرسال ثالث غيوم صفراء وحمراء وسوداء
.إال إن (عاد) يستمر في تحديه المعلن لإللهة ويرفض الماء ويختار بدال منه السحابة السوداء التي
تعني الحرب والرماد المدمر و يستل سيفه معلنا ً بدء المعركة مع آلهته التي سرعان ما يخر فيها
صريعاً )li(.ويأتي من بعده ابنه شداد الذي زاد على أبيه عاد في تحديه لإللهة ويقوم ببناء مدينة (ارم)
في اليمن و يصفها بأنها جنته على األرض ! ويلقى مصير أباه بعد أن خرج للصحراء حتى يقاتل (هبا)
ويأتي الخبر المفجع على لسان الرسول لمصير كل من يتحدى آلهة االحقاق .ليجيء دور (مرثد) ابن
ً
نهاية لصوت العقل (األم) والى
شداد ليكمل مسيرة جده وأبيه في تحدي آلهة االحقاق ولكنه يصغي
كاهن المعبد بأن ال يحذو طريق أبيه وجده في تحدي (هبا) مقابل تتوجيه ملكاً.
" األم :إنكم تخسرون دائما ً ألنكم تبدؤون ،دائماً ،من البداية ..إنكم تعطون هبا-بملء إرادتكم – حياته وقوته
وسلطانه ...ها أنت ذا تبدأ من حيث بدأ شداد تماماً ..بل أنك تبدأ بنفس الكذبة التي بدأ بها .ولقد بدأ هو من حيث بدأ
()lii
عاد".

لكن أبا مرثد (شداد) لم يستسلم في العالم اآلخر الموحش الميتافيزيقي .ودخل في مجادالت
عديدة مع االلهة (هبا) وجها ً لوجه.
" شداد :أتيت؟ من أين أتيت؟
هبا :لن تستطيع أن تفهم األمر ،أنت ترى ،لقد حدثت القصة منذ وقت ال تستطيع أن تالحقه بعقلك".

()liii

ويقول المف كر واألديب العربي جبرا إبراهيم جبرا عن هذا التحدي بين شداد و (هبا) " رغم
الحظر ،الموت العاصف ،الذي يليه االنحصار في تلك الغرفة الجدلية .يعطيه (هبا) طابه هي صورة
أخرى لصخرة سيزيف ،لعله يلهيه بها عن الباب الذي البد من اقتحامه )liv( ".والحصول على اإلجابات
التي عجز اإلنسان التوصل إليها ماهية الموت والكون والعالم اآلخر ومحاورات عقيمة ال تفضي إلى
نتيجة .رغبة سافرة وواضحة منذ الحوارات األولى لمسرحية (الباب) لتحدي آلهة الجاهلية قام بها
(عاد) اإلنسان و (هبا) رمز مانا اإلله القبلي أستطاع فيها (كنفاني) أن يمرر خطابه الفلسفي الوجودي،
آلهة قبلية تدمر وتقتل وتحبس المطر وأخيراً تقبل المقايضة ورشوة الحفيد(مرثد) .ويرى َ(جبرا إبراهيم
جبرا) إن مسرحية (الباب) بشخوصها األسطورية التي كتبت عام  8692جعلها تقترب من تيار مسرح
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الال معقول الذي ساد في ستينيات القرن العشرين .)lv( .وبذلك يكون غسان كنفاني قد تبنى الفلسفة
الوجودية التي تدعوا الى أن يكون األنسان هو المانا الوحيدة على األرض وهي دعوات سبقه فيها
غربيا ً سارتر وكامو ويونسكو وهارولد بنتر.
ان هكذا شخصيات مانوية (ماورائية) بأماكنها أن تتحكم في مصير اإلنسان وتمنحه سعادته
وتعاسته يرى الباحث أنها لم تقتصر على المسرحيات التي تم مناقشتها ضمن خطاب المسرح العربي
()lvi
فهناك أمثلة أخرى على ذلك ،حيث شخصية (القناع) المبهمة في نص مسرحية (لومومبا النفق)
للكاتب المسرحي (رؤوف مسعد) ،أو العالم الضبابي الذي أسس فيه الكاتب المسرحي (عبد الفتاح
رواس قلعة جي) أحداث مسرحية (هبوط تيمورلنك) وشخصياته الميتافيزيقية في نص مسرحية (هبوط
تيمورلنك) في االخر وسجانه (نمتار)( )lviiوتجسدت الشخصية الميتافيزيقية في مثال اخر في شخصية
(قالع) كبير عفاريت الجن الذي احتجز الصبية الحسناء تحت األرض ليلة زفافها من ابن عمها ،في
()lviii
نص مسرحية (رسائل قاضي اشبيلية) الرسالة الثانية (األرض) لكاتبها المسرحي (الفريد فرج)
ما أسفر عنه اإلطار النظري من مؤشرات
-8
-2
-2
-2
-9
-9
-1
-1

يتخذ االنسان ذهنيا ً من الشخصيات الميتافيزيقية وسيلة لتفسير المسائل المستعصية والغامضة.
تتميز الشخصيات الميتافيزيقية بقدرات خارقة وسحرية وطاقة ال محدودة وتتخذ ألنفسها أشكاالً
وصوراً متغيرة.
تتسم الشخصيات الميتافيزيقية بالفوقية وبما هو خارج عن المألوف وترتبط في ذهن االنسان
بقوى محركة للظواهر الطبيعة وباإللهة والجان واألشباح واألقنعة.
تقترن الشخصيات الميتافيزيقية بأشكال عجائبية وغرائبية ومسوخ شيطانية وعوالم سرية
وضبابية مبهمة المعالم.
تتيح الشخصيات الميتافيزيقية في األدب والمسرح الناص البوح عن المسكوت عنه وتجاوز
(التابو) والتخلص من هيمنة العقل الواعي.
تتوافر شخصيات المانا في ميثولوجيا الحضارات القديمة كقوى مدمرة ونشطة عجز االنسان
مجاراتها والوقوف ضدها.
يعبر عن الشخصيات الميتافيزيقية المتعالية (بالقسوة) و (السلطة) الجاثمة على مقدرات
االنسان.
يقترن مفهوم الشخصيات الميتافيزيقية بالرفض والقلق والخوف واالنجذاب والرغبة وشائعة في
النظم القبلية.
الفصل الثالث( .إجراءات البحث)

أوالً :مجتمع وعينة البحث :بقصدية أختار الباحث الشخصيات الميتافيزيقية في نص مسرحية (صرخة
الموت) ألنها تتوافق مع هدف البحث :ما تجليات الشخصية الميتافيزيقية في النص المسرحي العربي.
ثانياً :أداة البحث :أتخذ الباحث ما أسفر عنه اإلطار النظري من مؤشرات بوصفها أدا ًة معتمدة في
البحث ،فضالً عن نص المسرحية.
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ثالثاً :منهج البحث :أتبع الباحث أسلوب المنهج (الوصفي التحليلي) في تحليل العينة ودراسة البنية
القصصية فيها للوقوف على داللة الشخصية الميتافيزيقية وتجلياتها.
رابعاً :تحليل العينة:
مسرحية :صرخة الموت



تأليف :عادل البطوسي.
 قصة النص
الهة الحب والجمال (عشتار) في عالمها العلوي تسمع بوفاة زوج أختها (كيجال) في العالم السفلي
وتقرر التحقيق في مقتله بعد أن كان أحد عشاقها في يوم من األيام! واالرتحال الى العالم األدنى،
تحاول حاشيتها ووزيرها (ننشوبر) ثنيها من اتخاذ هكذا قرار فالنزول هو اعالن حالة حرب على
شقيقتها (ايرشكي) وتذهب سدى محاوالت وتوسالت وزيرها ورئيسة سقاة خمرها (ايشا) وجوقة
المنشدات التي ترأسهن (شيدان) امام تعنت عشتار وصالبة موقفها ويحتشد جيشا األختان في مكان
ً
مسرعة العالم األسفل الذي من يدخل فيه ال يخرج حيا ً
يدعى (تل الباتيرا) وتسبق عشتار جيشها وتصل
حسب نواميس مجمع االلهة ،يلحقها وزيرها الوفي (ننشوبر) لتخليصها من المأزق الذي وضعت نفسها
فيه والذي يتمكن من ادخال قارورة طيب سحرية ويرشها على جسدها لكي ال يخترق جسدها الفاتن
نصل او سيف أو خنجر مسموم دون ان يدخل هو الى عالم الموتى ،وبعد حوار استفزازي ال يفضي
الى نتيجة بين عشتار وبين (ننمار) حاجب العالم السفلي تنجح عشتار اقتحام عالم األموات وعالم
شقيقتها المتربعة عليه (ايرشكي)ولكن مجردة من كل شيء تاجها وصولجانها وشارة ملكها و بعد ان
تعجز لغة الحوار مر ًة اخرى في الوصول الى نتيجة بين األختين تامر ملكة عالم األموات اعطاء أختها
عشتار سيفا ً لكي يتبارزا وفعالً تستطيع (ايرشكي) طعن اختها (عشتار) عدة مرات اال ان االله االب
(انليل) ينحاز لعشتار وال يدعها تموت بسبب الترياق الذي ارسله وسكبه (ننمار) حارس العالم السفلي
على (عشتار) والذي اوصله اليه (ننشوبر) من العالم العلوي عليها خارقا ً بتلك الفعلة قوانين مجمع
االلهة األعلى وواضعا ً صورة االلهة بحرج وعلى المحك امام البشر الفاني ،وهنا تهتدي االختان الى
صفقة تنقذان فيها مكانة االلهة امام البشر وهي ان تذهب شياطين (الكاال)عالم السفلي برفقة عشتار الى
العالم العلوي ويأتون بأحدهم قربانا ً عوضا ً عنها ،وأثناء هذه االحداث المتسارعة والحزينة يفشل
(ديموزي) راعي ماشية العالم العلوي وهو البشر الفاني! في اقناع االله (انكي) بمنحه عشبة البعث لكي
يعيد ملكته التي تعشقه الى حد الجنون !! مر ًة أخرى الى العالم العلوي ،وتأتي االخبار الفاجعة متالحقة
من الرسل بان جيشا األختان قد ابيدا بعد ان ضربهما الطاعون .تحتار عشتار عند عودتها الى العالم
العلوي برفقة شياطين (الكاال) في التضحية بأحد حاشيتها من المقربين الذي بكوا عليها دما ً قبل الدمع
بعد ان غادرتهم في رحلتها العبثية الى العالم السفلي ولم يتبقى من الوقت اال القليل وعليها ان تتخذ
قراراً حاسما ً او تعود هي بنفسها في النعش الذي خصص لها ،بالمقابل يسعد عشيقها الجديد الراعي
(دموزي) بخبر عودتها ويحتفل بصخب مع مساعده (ايشو)والمنشدات بعد ان سمع عن عودتها سالمة
الى عرشها ،وبخطأ من الوزير(ننشوبر) غير مقصود وفي سوء فهم تعتقد عشتار ان هذا االحتفال من
العشيق الجديد البشري هو فرحا ً بموتها فتثور ثائرتها وتقرر ان يقدم (دموزي) عشيقها الجديد قربانا ً
بدالً عنها وتأمر (الكاال) اإلسراع بقبض روحه وتنفذ الشياطين األمر وتذهب به مسرعة الى مملكة(
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ايرشكي) المتلهفة مع حاشيتها لمعرفة القربان والقادم الجديد من العالم األسمى ويصعق الجميع بجثة
الراعي وبقرار عشتار التي تحمل في قلبها كل هذا الكم من الحب واألذى في ان ،وعندما يتضح
ً
متوسلة باباها (انليل) ان يعود الراعي
الموقف وسوء الهم الذي حصل تلحقه الى األسفل مستنجد ًة و
الى حضنها والى العالم العلوي وهنا يضطر حاكم االلهة األعلى ان يتنازل من مكانته ويلحق بابنتيه في
األسفل رافضا ً طلبهما المشترك ! في عودة (دموزي) الى العالم العلوي فهذه مسألة تعني أن يعود بشر
فاني الى الحياة ،ليعود (انليل) من حيث اتى ويترك ابنتيه المنكسرتان تنحبان على ما اقترفتا يديهما من
عداء وصراع وخيانات ومؤامرات.
 تحليل النص
من األسطورة العراقية القديمة (عشتار وتموز) ونزولهما الى العالم السفلي اثث الناص المسرحي
(عادل البطوسي) احداث مسرحية (صرخة الموت) والذي استهلها بمشهد تجري وقائعه في العالم
السفلي ،وكم من الشخصيات المرعبة التي تستفز ذهن القارئ بصورتها المخيفة من الموتى وشياطين
(الكاال) السبعة يترأسهم كبيرهم (ننكال) ومعهم حارس العالم السفلي (ننمار) حاجب العالم السفلي
تساعده األنسية الوحيدة بينهم! العرافة (ديورا) كاهنة مجمع االلهة األسفل ،وينضم إليهم حكماء العالم
السبعة ويرأسهم (جايا) الشاكي الى (ايرشكي) الهة العالم السفلي ظلم وفساد الهة العالم العلوي وسوء
تصرفاتهم في المعابد! ونزوعهم نحو الشر ارضا ًء لغاياتهم الطائشة! مع عالمة استفهام كبيرة على
صمت كبير االلهة (انليل) عن تصرفات (عشتار) الهة الحب والجمال وما يدور في أروقة المعابد
وأقبيتها من أفعال ال أخالقية من خطف وقتل وتأمر وقصص عشق محرمة بين االلهة والبشر!! إضافة
على استمرار الثرثار والفضولي (ادو) وهو ابن فراش ليلة حمراء بين االله (كيجال) واألنسية
(العرافة) في البحث عن السؤال الجدلي الفلسفي الذي ظل يشغل بال األنسان وفكره على مر الدهور
وهو:
" أدو :أهناك حياة بعد الموت؟!
جايا :السؤال األجدر بالطرح عزيزي :أهناك حياة قبل الموت؟!
أدو :ولكن ما معنى مات؟
جايا :الروح تفارق جسده يا ولدي
أدو :ما معنى الروح؟ ...
جايا :بعض األسئلة من الحكمة اال نسألها  ..وهناك إجابات يحسن ان نكتمها"

()lix

وأستغل الناص الشخصيات الميتافيزيقية المدرجة في االلواح الطينية في األسطورة السومرية وال
سيما شخصية عشتار الهوائية المحبة للرجال والتي تسبب الحرج دائما ً لإللهة في رغباتها العشقية التي
ال تنتهي لتكون المحرك الرئيس إلحداث نص (البطوسي) والذي ابتدأ عقد ًة من رغبة (عشتار)
االرتحال من عالمها العلوي وعشقها الجديد (لدموزي) الى العالم السفلي والتحقيق في مقتل عشيقها
القديم زير النساء (كيجال) زوج اختها!! (ايرشكي) العقيمة التي هي بدورها تقع في حب اثم مع قائد
جيشها (درجال) فيكون القارئ امام كم من المواقف المتشعبة من العالقات االثمة وتصل االزمة ذروتها
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عندما تقتحم (عشتار)عالم األموات السفلي لتحقق في الظروف الغامضة التي قتل فيها (كيجال) وأسباب
ً
سابقة جيشها الذي تقوم بتركه يواجه البرد والطاعون والقتال على قمم مرتفعات (الباتيرا)
سرعة دفنه
فتسبب بتدخلها هذا الخوف والقلق والرعب لآللهة العالم السفلي والعلوي والبشر (العرافة) على حد
سواء ،وكان ال بد من ان يحكم عليها بالموت حسب نواميس االلهة وقوانينهم اال انها ال تنجو من
الموت بأعجوبة بعد خدعة أشترك فيها وزيرها (ننشوبر) وابيها كبير مجمع االلهة (انليل) فال تتأثر
بطعنات السيف التي تلقتها من شقيقتها الحانقة عليها (ايرشكي) في موقعة القتال ،وبعد تظاهرها
بالموت ووضعها في النعش تحيط شياطين (الكاال) بجثتها الممدة بصورة دائرية منعا ً لهروبها ،ولكن
يحدث من كان متوقعا ً من قبل العرافة والتي تنبأت به من قبل فاإللهة ال تموت مثل البشر ويتم تبرير
تصرفاتها الخاطئة دائما وكيف ال وهي (عشتار) مدللة جميع االلهة ! ،وبعد خدعة سحرية يستطيع فيها
(ننشوبر) صب قارورة طيب سحرية تستطيع (عشتار) االختفاء في المكان مثير ًة هالة من الدخان في
منظر مدهش وهول وتختفي وتكون ال مرئية.
" ننشوبر :معي قارورة طيب ،كلفني رب الحكمة ان اسكبها فوق رفات الملكة قبل الدفن فأدخلني
ننمار :امهلنا لحظات
نانكي :من األفضل يا موالتي رد القارورة
ايرشكي :ال تقلقني وتثير الريب وعدم االطمئنان بقلبي.
ننوشبر( :من الخارج) هذا امر االله.
ايرشكي( :لننكال) اسكبها (بعد تردد يسكبها فتثير دخانا ً كثيفا ً في المكان وسط ذهول الجميع)"

()lx

في حين تتمثل ذروة المسرحية في قرار (عشتار) المتسرع والخاطئ في اختيار (دموزي) قربانا ً
بديالً لها ليدفن في العالم السفلي وهما العاشقان اللذان يحبان بعضهما الى حد الجنون لتعبر عن تلك
القوة الطاغية والسلطة المقدرة على (دموزي) االنسان الذي يبقى وفيا لعشيقت َه (عشتار) الى اخر لحظة
وهو الذي جاب البحار والقفار من أجل عودتها وهو الذي كان يستطيع الهرب بعد أن ابلغه (ايشو)
مساعده في مرعى ( الكوالب) اإللهي قرار(عشتار) الالعقالني والال متوقع في تقديمه كقربان وتذهب
توسالت اخته (كشتن) في حثه على الهروب والهجرة الى ارض ينعم فيها االنسان بالعدالة والكرامة
ليمرر الكاتب المسرحي (البطوسي) رسالة سياسية بان االنسان هو ضحية األنظمة الحاكمة على مر
األزمان في ترميز مستتر الى أوضاع المواطن العربي بشكل عام قبيل وأثناء ما يصطلح عليه بالربيع
العربي وتلك األنظمة الجاثمة على كراسيها وعلى مقدرات مواطنيها عقود طوال وعلى سبيل المثال ال
الحصر الثورات التي حصلت في (مصر وتونس والجزائر).
" الراعي :قد تعرف عشتار الخير لإلنسانية.
كشتن :لست ا صدق هذا ..كيف تقابل يا ابن ابي تلك العاق وفاءك بجحود ..معروفك بجفاء؟ كيف تقدمك الى الموت
وانت جلبت نبات البعث لها كي تحيا؟ كيف تكون ضحية حرب طائشة يا ديموز وانت الساعي لسالم البشرية؟ كيف؟
انا لست اصدق هذا..
الراعي :قد تبصر اينانا بعد رحيلي نور العالم
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كشتن :اينانا عميت منذ زمان ببصيرتها ..اينانا يا قرة عيني ال تبصر اال اينانا"

()lxi

بين عالم األسطورة العراقية القديمة وقصة نزول عشتار الى العالم السفلي) التي تعود الى حوالي
سنة  8191ق.م .وبين الترميز واسقاطاته المعاصرة على صورة المشهد السياسي واالجتماعي
واالقتصادي العربي أستطاع الكاتب المسرحي (عادل البطوسي) السير بأحداث مسرحيته الى النهاية،
وقد مكنت الشخصيات الميتافيزيقية بقدراتها السحرية والعجائبية الخارقة ان يتخلص الكاتب من سطوة
العقل المركزي الواعي وقد أتيح له أيضا تمرير أسئلة فكرية فلسفية (ديكارتية) بحرية حاول تفسيرها
وإيجاد أجوبة لها وتجاوز التابو الديني  ،وكما جاء على لسان احد شخصياته األنسية (ادو) أهناك حياة
بعد الموت؟! واجابة السؤال بسؤال أهناك حياة قبل الموت؟! ،ولماذا يتعرض االنسان البسيط لكل األلم
والشقاء والحزن؟ وهو الملتزم بنظام الحاكم وقوانينه العادلة والجائرة في ان ،على الرغم من ان هذا
الحاكم (انليل) ال يلزم ابنتيه (عشتار وايرشكي) بالقوانين التي شرعها هو بنفسه ،فمن هو المسؤول عن
هذه االزدواجية في التعامل في التعامل بين األعلى واألدنى ،لماذا في نهاية المسرحية لم يمنح (انليل)
اكسير الحياة (لديموزي) الراعي الوفي الذي ظل الى اخر لحظة في حياته وفيا ً لمبدئه وحبه إللهة
الخصب والحب (عشتار) وهل كان السبب حقا هو حتى ال يؤله االنسان الراعي ،ام هناك سبب اخر
تجهله الشخصيات االنسية (العرافة – ديموزي – ادو) وبالمقابل اكتالت االلهة بمكيالين و احتالت
االلهة مجتمعة ً حتى تنقذ ابنتها المدللة الطائشة (اينانا) من ورطة أوقعت نفسها فيها عندما حولتها
سحراً وخديعة الى سحابة دخان ،هل اذنب (ديموزي) عندما طلب من اله الحكمة منحه عشبة البعث و
مشاركته (المعرفة) ،لماذا من يكون وقود الحروب الطائشة بين (الحكام – االلهة) فيما بينهم دائما
االنسان البسيط ،هل استطاع فعالً (ديموزي) ان يجعل (عشتار) الحاكمة ان تبصر! عندما ضحى
بحياته من اجلها ولم يهرب من شياطين (الكاال) وهو الذي كان يستطيع ان يهرب ،عوقب الراعي
االنسان ا لمحب لظن من حاكم طائش مستبد ،وعوقبت العرافة االنسان بقتل ابنها (ادو) حتى ال يفتضح
امر عالقة غير شرعية بين انسان عادي والحاكم (كيجال) ولم تعاقب االلهة الحاكمة (عشتار
وايرشكي) على نزواتهما وحروبهم الطائشة وخياناتهم ومؤامراتهم وامتلكوا كل هذه القوة المدمرة
لل بشرية اذ ابيد جيشان من جراء تعنتهم وتركا لصقيع البرد ومرض الوباء الطاعون ،أدرج الناص
صراع رئيسي بين قوتين متكافئتين بما يمتلكان من قوة واشباح وشياطين واقنعة ومقدرة على التحول
(عشتار وايرشكي) وصراع اخر موازي ولكنه غير متكافئ بين حاكم أعلى وانسان ادنى كان في
النهاية هو الضحية فيه عندما أراد ان يلج عالم مجهول وغامض أراد فيه مشاركة الحاكم المعرفة
والخلود التي هي حكر لعالم االلهة خلف أبواب موصده مثلما فشل (كالكامش) في البحث عن سرد
الخلود .االسطرة والخيال والشخصيات الميتافزيقية واللغة الشعرية وبنائية احداث نص مسرحية
(صرخة الموت) وتسلسلية احداثه المشوقة كانت أدوات (البطوسي) في إيصال فكره الفلسفي وثيمته
المسرحية التي تتلخص في االتي (على االنسان دائما ً ان يسعى المعرفة والحرية ومقارعة الحاكم
الظالم والمستبد حتى وان كلفه ذلك حياته لتحيا أجيال بعده بنعيم وكرامة) فكان نصا ً يستحق القراءة
والتأويل.
النتائج
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أتخذ (عادل البطوسي) من نص مسرحية (صرخة الموت) وسيلة لمناقشاة مساائل جدلياة كعاالم
ما بعد الموت.
تمياازت الشخصاايات الميتافيزيقيااة (عشااتار-ايرشااكي – الكاااال) بقاادرات خارقااة كالتنقاال بساارعة
فائقة بين السماء واألرض وتحول اشكالها فضالً عن مهارة مهارات التخفي.
اتصااافت الشخصااايات الميتافيزيقياااة اإللهياااة باالساااتعالء والتعنااات ومواصااالة افعالهاااا الخاطئاااة
الالمنطقية والالعقالنية.
ارتبطت الشخصايات الميتافيزيقياة بأشاكال غرائبياة طوطمياة (ذئاب) وطبيعياة (ساحابة دخاان)
وشياطينه بشعة (الكاال).
ارتبط مفهوم الشخصية الميتافيزيقية باحتكارها للمعرفة (عشابة الخلاود) فاي عوالمهاا الغامضاة
الفوقية اال مكتشفة واألرضية.
مكنات الشخصايات الميتافيزيقياة النااص فاي التعبيار عماا يادور فاي فكاره ومكنوناتاه مان انتقااد
لألنظمة العربية السياسية الجاثمة على صدور ومقدرات مواطنيها طوال عقود.
اتساامت الشخصاايا ت الميتافيزيقيااة بقوتهااا وطاقتهااا الكبياارة فااي تاادمير أحااالم االنسااان (زواج
ديموزي من عشتار) الذي ال يستطيع الوقوف نداً لها.
شكلت الشخصايات الميتافيزيقياة لألنساية (ادو-العرافاة – -ديماوزي – كشاتن) مصادر انجاذاب
وقلق وخوف وتردد.
االستنتاجات

 يلجأ كتاب النص المسرحي العربي (كعادل كاظم) و(فالح شااكر )-وعاادل البطوساي وغيارهم
لتضمين شخصيات ميتافزيقية في متاون نصوصاهم المسارحية للاتخلص مان مجموعاة محااذير
سلطوية سياسية ودينية وتتيح لهم هذه الشخصيات الملحمية واالسطورية طارح آرائهام الفكرياة
بحرية دون التعرض للمساءلة القانونية او مقص الرقيب زمن كتابة مسرحيات مثل (الطوفاان)
وفي (أعالي الحب) و (صرخة الموت).
المقترحات
 دراسة الشخصية الميتافيزيقية وتمثالتها في خطاب المسرح العراقي.
إحاالت البحث

 - iويكبيديا الموسوعة الحرة ،https//ar.m.wikipedia.org ،من االنترنت ،الجمعة  ،2182 /88 /89الساعة 2
ب .ظ.
 -iiإبراهيم مدكور ،المعجم الوجيز ،ط( 8القاهرة :مطابع الدار الهندسية )8611 ،ص .882
 - iiiمحمد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح( ،بيروت :دار الكتاب العربي ،د .ت) ص.816
 - ivفرعون حمو ،نظرية التجلي :جينالوجيا فلسفة االختالف في فكر األمير عبد القادر الجزائري ،في :مجلة الحوار
الثقافي ،العدد ( ،)6الجزائر ،2189،ص .22
 - vأبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني ،التعريفات( ،بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة)8619،
ص .22
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 - viمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ط( 1بيروت :دار الرسالة )2119 ،ص.928
 - viiتوما جورج خوري ،الشخصية :مقوماتها – سلوكها – وعالقتها بالتعلم( ،بيروت :المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع،
 )2181ص .9
 - viiiسمير سعيد حجازي ،معجم المصطلحات الحديثة في علم النفس واالجتماع ونظرية المعرفة( ،بيروت :دار الكتب
العلمية )2119 ،ص .281
 - ixماري الياس وحنان قصاب حسن ،المعجم المسرحي :مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض ،ط( ،2بيروت:
مكتبة لبنان ناشرون )2119 ،ص .296
 - xحسام الدين بهجت ،الميتافيزيقيا  ،https://m.marfa.orgمن االنترنت ،األربعاء ،2186 /9/21 ،ساعة 6
مساء.
ً

 - xiابن منظور :اإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري ،لسان العرب،
المجلد الرابع عشر ،مادة نص( ،بيروت :دار صادر )2111 ،ص .218
 - xiiميجان الرويلي وسعد البازعي ،دليل الناقد األدبي ،ط ( 2الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي )2112 ،ص
.291
 - xiiiمجدي وهبة ،معجم مصطلحات األدب( ،بيروت :مكتبة لبنان )8612 ،ص .999
 - xivالشريف الجرجاني ،كتاب التعريفات( ،بيروت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )2119 ،ص .891
األناسين ،تر :حسن قبيسي (بيروت :دار
 - xvإ .ايفينز برتشارد ،األناسة والمجتمعية :ديانة البدائيين في نظريات ّ
الحداثة )8619 ،ص .898

 - xviينظر :لوك بنوا ،إشارات ،رموز وأساطير ،فلسفة زدني علماً ،تر :فايز كم نقش( ،بيروت :عويدات للنشر
والطباعة )2118 ،ص .22-22
 - xviiينظر :مرسيا الياد ،المقدس والعادي ،تر :عادل الغوا( ،بيروت :دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع)2116 ،
ص .892-898
 - xviiiسير جيمس فريزر ،الغصن الذهبي :دراسة في السحر والدين ،تر :احمد أبو زيد ،ج( 8القاهرة :الهيئة المصرية
العامة للتأليف والنشر )8618 ،ص .21
 - xixينظر :على دجاكام ،الفلسفة الغربية برؤية الشيخ مرتضى مطهري ،تر :اسعد مندي ألكعبي ،ط(8النجف :العتبة
العباسية المقدسة )2189 ،ص  .298-291وينظر :سامية الساعاتي ،السحر والمجتمع ،دراسة نظرية وبحث ميداني،
ط( 8القاهرة :مكتبة االنجلو المصرية ، )8612 ،ص .12-18
 - xxي ونس ألوكيلي ،الجماعة والسحر :قراءة في كتاب (موجز النظرية العامة للسحر) في :مجلة مؤسسة مؤمنون بال
حدود األنثروبولوجية ،الرباط – أكدال المملكة المغربية ،2189 ،ص .11
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 - xxiكولن ولسن ،اإلنسان وقواه الخفية :دراسة في القوة الكامنة التي يملكها البشر للوصول إلى ما وراء الحاضر ،تر:
سامي خشبة ،ط(2بيروت :دار اآلداب )8611 ،ص .9
 - xxiiينظر :المصدر نفسه ،ص .21-29
 - xxiiiينظر :خالد فريد مصطفى عياش ،الجن في األدب الشعبي الفلسطيني ،رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة
النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،نابلس ،2181 ،ص .9-9
 - xxivالمصدر نفسه ،ص .6
 - xxvينظر :بن عيسى خيرة ،النفس بين الخطابين الفلسفي والصوفي :أرسطو وابن سينا أنموذجان ،أطروحة دكتوراه
في علوم الفلسفة غير منشورة مقدمة إلى جامعة وهران  ،2كلية العلوم االجتماعية ،قسم الفلسفة .2189 ،ص .89-82
 - xxviينظر :عبد اهلل عوض العجمي ،فلسفة الرموز في األديان الشرقية التقليدية :دراسة تحليلية ،فـ ــي :مجلة جامعة
الشارقة (العدد  )8المجلد  ،82الشارقة8221 ،هــ2189 ،م .ص .212
 - xxviiمصطفى عبده ،فلسفة الجمال ودور العقل في األبداع الفني ،ط( ،2القاهرة :مكتبة مدبولي )8666 ،ص .82
 - xxviiiاميل برهيه ،تاريخ الفلسفة ،تر :جورج طرابيشي ،ج ،8ط(2بيروت :دار الطليعة للطباعة والنشر )8611 ،ص
.891
 - xxixماجد فخري ،تاريخ الفلسفة اليونانية :من طاليس الى افلوطين وبرقليس (بيروت :دار العلم للماليين)8668 ،
ص .62
 - xxxعلي أبو ملحم ،في الجماليات نحو رؤية جديدة إلى فلسفة الفن ،بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع )8661 ،ص .29
 - xxxiينظر :حسين رضا حسين ،البطل التراجيدي وتحوله في نصوص مسرح أال معقول ،في :مجلة جامعة أهل
البيت عليهم السالم ،العدد  ،2189 ،21ص .989
 - xxxiiينظر :إبراهيم سكر ،الدراما اإلغريقية ،المكتبة الثقافية ( 212القاهرة :دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،
 )8691ص .22-28
 - xxxiiiروجيه عساف ،سيرة مسرح :أعالم وأعمال ،ج .( 8بيروت :دار األدب )2116 ،ص .92
 - xxxivاسخيلوس ،ا لفرس :المستجيرات ،السبعة ضد طيبة ،بروميثيوس في األغالل ،تر :إبراهيم سكر (القاهرة :الهيئة
المصرية العامة للكتاب )8612 ،ص .821
 - xxxvينظر :المصدر نفسه ،ص .886
 - xxxviينظر :المصدر نفسه .828-821
 - xxxviiينظر :المصدر نفسه ،ص  .811-61وينظر :إبراهيم سكر ،الدراما اإلغريقية ،المكتبة الثقافية ،212
(القاهرة :دار الكتاب العربي للطباعة والنشر )8691 ،ص .26
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 - xxxviiiاالراديس نيكول ،المسرحية العالمية ،ج ،8تر :عثمان نويه (الشارقة :مركز الشارقة لإلبداع الفكري ،ب ت)
ص .21
 الغول :حيوان غريب مهلك قد قام على صخرة قريباً من المدينة يلقي على كل من مر به لغ اًز فان لم يحله عدا عليه
الحيوان فأفترسه .ينظر :سفوكليس ،من األدب التمثيلي اليوناني ،تر :طه حسين( ،بيروت :دار العلم للمالين ،ب ت)
ص .816
 - xxxixينظر :روجيه عساف ،سيرة مسرح :أعالم وأعمال ،ج ،8مصدر سابق ،ص .11-19
 - xlالمصدر نفسه ،ص .19
 - xliوليام شكسبير ،حلم ليلة صيف ،تر :يوسف عوض (بيروت :دار القلم ،ب ت) ص .9
 - xliiالمصدر نفسه ،ص .819
 - xliiiشلدون تشيني :المسرح :ثالثة آالف سنة من الدراما والتمثيل والحرفة المسرحية ،ج  ،8تر :حنا عبود( ،دمشق:
منشورات و ازرة الثقافة )8661 ،ص .221
https://en.Wikipedia.org/Wiki/Act-without-Words - - xliv
 - xlvينظر :ماري ألياس وحنان قصاب حسن ،المعجم المسرحي ،مصدر سابق ،ص .212-212
 - xlviينظر :رشاد رشدي ،نظرية الدراما من أرسطو إلى أالن ،القاهرة :مكتبة االنجلو المصرية )8619 ،ص .228
 العمالق همبابا Humbabaحارس حرج األرز ورد وصفه في الملحمة العراقية كالكامش وهو من الشخصيات
الميتافيزيقية المرعبة .ينظر :روجيه عساف ،سيرة مسرح :أعالم وأعمال ،ج ،8مصدر سابق ،ص .29
 •اإلله أساكو : Asakkuوهو على شكل وحش عمالق قد ولدته األرض حين أخصبتها السماء وحين والدته تم اتحاده
مع الجبل ولذلك فان أتباعه شخوص خرافية مؤلفة من الصخور .ينظر :فؤاد يوسف قرانجي ،عطاء المالحم الرافدينية:
ملحمة نينورتا المنتصر ،في :مجلة ثقافتنا ،دراسات ،العدد الثالث ،2111 ،ص .62
 ••النماذج في التراث الشعبي العربي :مليئة بحكايات الكائنات فوق الطبيعية مثل( :الجان ،المالئكة األشباح ،الغولة،
الطنطل) ينظر :باسم عبد الحميد حمودي ،التراث الشعبي والرواية العربية الحديثة ،الموسوعة الصغيرة( ،282 ،بغداد:
دار الشؤون الثقافية العامة )8661 ،ص .61
 - xlviiفؤاد يوسف قرانجي ،عطاء المالحم الرافدينية ،مصدر سابق ،ص .62
 - xlviiiتوفيق الحكيم ،بجماليون( ،القاهرة :مكتبة اآلداب ومطبعتها بالجماهير )8622،ص .21
 - xlixوليد مدفعي ،وبعدين ..؟ :مسرحيات ساخرة ،ط (8دمشق :بال ناشر )8611 ،ص .21
 - lالمصدر نفسه ،ص .819
 - liينظر :غسان كنفاني ،مسرحية الباب ،سلسلة أعمال غسان كنفاني  ،81ط(2بيروت :مؤسسة األبحاث العربية،
 )8618ص.28-21
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 - liiالمصدر نفسه ،ص .22
 - liiiالمصدر نفسه ،ص .99
 - livجب ار إبراهيم جبرا ،هواجس النقيضين في مسرحيات غسان كنفاني ،في :مجلة آفاق عربية ،العدد  ،6أيار ،8611
ص .21
 - lvينظر :المصدر نفسه ،ص .21
 - lviينظر :رؤوف مسعد ،لومومبا النفق :مسرحيتان ،مسرحيات عربية( ،القاهرة :الهيئة المصرية للتأليف والنشر،
)8611
 - lviiينظر :عبد الفتاح رواس قلعة جي ،صناعة األعداد وهبوط تيمورلنك (دمشق ،دار ابن رشد للطباعة والنشر،
)8611
 - lviiiينظر :ينظر :الفريد فرج ،رسائل قاضي اشبيلية ،سلسلة القصة والمسرحية ( 821بغداد :دار الرشيد للنشر،
)8618
 صرخة الموت :مسرحية من تأليف الكاتب المسرحي المصري (عادل البطوسي) والفائزة بالجائزة األولى للنص
المسرحي الموجه للكبار  2182والتي تنظمها الهيئة العربية للمسرح في الشارقة .ينظر الهيئة العربية للمسرح ،صرخة
الموت 9 ،نصوص مسرحية ،2182 ،ص .9
 - lixعادل البطوسي ،صرخة الموت 9 ،نصوص مسرحية (الشارقة :الهيئة العربية للمسرح )2182 ،ص .88-81
 - lxالمصدر نفسه ،ص .29-22
 - lxiالمصدر نفسه ،ص .92-92

المصادر والمراجع :
 -8ابن منظور :اإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري ،لسان العرب،
المجلد الرابع عشر ،مادة نص( ،بيروت :دار صادر.)2111 ،
 -2ألوكيلي ،يونس ،الجماعة والسحر :قراءة في كتاب (موجز النظرية العامة للسحر) في :مجلة مؤسسة مؤمنون بال
حدود األنثروبولوجية ،الرباط – أكدال المملكة المغربية.2189 ،

األناسين ،تر :حسن قبيسي (بيروت :دار
 -2برتشارد ،إ .ايفينز ،األناسة والمجتمعية :ديانة البدائيين في نظريات ّ
الحداثة.)8619 ،
 -2برهيه ،اميل  ،تاريخ الفلسفة ،تر :جورج طرابيشي ،ج ،8ط(2بيروت :دار الطليعة للطباعة والنشر.)8611 ،
 -5البطوسي ،عادل ،صرخة الموت 9 ،نصوص مسرحية (الشارقة :الهيئة العربية للمسرح.)2182 ،

 -9بنوا ،لوك ،إشارات ،رموز وأساطير ،فلسفة زدني علماً ،تر :فايز كم نقش( ،بيروت :عويدات للنشر والطباعة،
.)2118
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 -1بهجت ،حسام الدين ،الميتافيزيقيا  ،https://m.marfa.orgمن االنترنت ،األربعاء ،2186 /9/21 ،ساعة 6
مساء.
ً

 -1تشيني ،شلدون :المسرح :ثالثة آالف سنة من الدراما والتمثيل والحرفة المسرحية ،ج  ،8تر :حنا عبود( ،دمشق:
منشورات و ازرة الثقافة.)8661 ،
 -6جب ار ،جب ار إبراهيم ،هواجس النقيضين في مسرحيات غسان كنفاني ،في :مجلة آفاق عربية ،العدد  ،6أيار .8611
 -81الجرجاني ،أبو الحسن علي بن محمد بن علي ،التعريفات( ،بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة.)8619،
 -88الجرجاني ،الشريف ،كتاب التعريفات( ،بيروت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.)2119 ،

 -82حجازي ،سمير سعيد ،معجم المصطلحات الحديثة في علم النفس واالجتماع ونظرية المعرفة( ،بيروت :دار
الكتب العلمية.)2119 ،
 -82حسين ،حسين رضا ،البطل التراجيدي وتحوله في نصوص مسرح أال معقول ،في :مجلة جامعة أهل البيت
عليهم السالم ،العدد .2189 ،21

 -82الحكيم ،توفيق ،بجماليون( ،القاهرة :مكتبة اآلداب ومطبعتها بالجماهير.)8622،
 -89حمو ،فرعون ،نظرية التجلي :جينالوجيا فلسفة االختالف في فكر األمير عبد القادر الجزائري ،في :مجلة
الحوار الثقافي ،العدد ( ،)6الجزائر.2189،
 -89حمودي ،باسم عبد الحميد  ،التراث الشعبي والرواية العربية الحديثة ،الموسوعة الصغيرة( ،282 ،بغداد :دار
الشؤون الثقافية العامة.)8661 ،

 -81خوري ،توما جورج ،الشخصية :مقوماتها – سلوكها – وعالقتها بالتعلم( ،بيروت :المؤسسة الجامعية للنشر
والتوزيع.)2181 ،
 -81خيرة ،بن عيسى ،النفس بين الخطابين الفلسفي والصوفي :أرسطو وابن سينا أنموذجان ،أطروحة دكتوراه في
علوم الفلسفة غير منشورة مقدمة إلى جامعة وهران  ،2كلية العلوم االجتماعية ،قسم الفلسفة.2189 ،

 -86دجاكام ،على ،الفلسفة الغربية برؤية الشيخ مرتضى مطهري ،تر :اسعد مندي ألكعبي ،ط(8النجف :العتبة
العباسية المقدسة.)2189 ،
 -21الرازي ،محمد بن أبي بكر ،مختار الصحاح( ،بيروت :دار الكتاب العربي ،د .ت).
 -28رشدي ،رشاد ،نظرية الدراما من أرسطو إلى أالن ،القاهرة :مكتبة االنجلو المصرية.)8619 ،

 -22الرويلي ،ميجان وسعد البازعي ،دليل الناقد األدبي ،ط ( 2الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي.)2112 ،
-22

الساعاتي ،سامية ،السحر والمجتمع ،دراسة نظرية وبحث ميداني ،ط( 8القاهرة :مكتبة االنجلو المصرية)8612 ،

 -22سخيلوس ،الفرس :المستجيرات ،السبعة ضد طيبة ،بروميثيوس في األغالل ،تر :إبراهيم سكر (القاهرة :الهيئة
المصرية العامة للكتاب.)8612 ،

 -29سفوكليس ،من األدب التمثيلي اليوناني ،تر :طه حسين( ،بيروت :دار العلم للمالين ،ب ت)
 -29سكر ،إبراهيم ،الدراما اإلغريقية ،المكتبة الثقافية ( 212القاهرة :دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.)8691 ،
 -21شكسبير ،وليام ،حلم ليلة صيف ،تر :يوسف عوض (بيروت :دار القلم ،ب ت).
 -21عبده ،مصطفى ،فلسفة الجمال ودور العقل في األبداع الفني ،ط( ،2القاهرة :مكتبة مدبولي.)8666 ،
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 -26العجمي ،عبد اهلل عوض ،فلسفة الرموز في األديان الشرقية التقليدية :دراسة تحليلية ،فـ ــي :مجلة جامعة الشارقة
(العدد  )8المجلد  ،82الشارقة8221 ،هــ2189 ،م.

 -21عساف ،روجيه ،سيرة مسرح :أعالم وأعمال ،ج .( 8بيروت :دار األدب.)2116 ،
 -28عياش ،خالد فريد مصطفى ،الجن في األدب الشعبي الفلسطيني ،رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة النجاح
الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،نابلس.2181 ،

 -22فخري ،ماجد ،تاريخ الفلسفة اليونانية :من طاليس الى افلوطين وبرقليس (بيروت :دار العلم للماليين.)8668 ،
 -22فرج ،الفريد ،رسائل قاضي اشبيلية ،سلسلة القصة والمسرحية ( 821بغداد :دار الرشيد للنشر.)8618 ،
 -22فريزر ،سير جيمس ،الغصن الذهبي :دراسة في السحر والدين ،تر :احمد أبو زيد ،ج( 8القاهرة :الهيئة
المصرية العامة للتأليف والنشر.)8618 ،

 -29الفيروز أبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،ط( 1بيروت :دار الرسالة.)2119 ،
 -29قرانجي ،فؤاد يوسف ،عطاء المالحم الرافدينية :ملحمة نينورتا المنتصر ،في :مجلة ثقافتنا ،دراسات ،العدد
الثالث.2111 ،
 -21قلعة جي ،عبد الفتاح رواس ،صناعة األعداد وهبوط تيمورلنك (دمشق ،دار ابن رشد للطباعة والنشر،
.)8611

 -21كنفاني ،غسان ،مسرحية الباب ،سلسلة أعمال غسان كنفاني  ،81ط(2بيروت :مؤسسة األبحاث العربية،
.)8618
 -26مدفعي ،وليد ،وبعدين ..؟ :مسرحيات ساخرة ،ط (8دمشق :بال ناشر.)8611 ،
 -21مدكور ،إبراهيم ،المعجم الوجيز ،ط( 8القاهرة :مطابع الدار الهندسية.)8611 ،

 -28مسعد ،رؤوف ،لومومبا النفق :مسرحيتان ،مسرحيات عربية( ،القاهرة :الهيئة المصرية للتأليف والنشر.)8611 ،
 -22ملحم ،علي أبو ،في الجماليات نحو رؤية جديدة إلى فلسفة الفن ،بيروت :المؤسسة الجامعية للد ارسات والنشر
والتوزيع.)8661 ،
 -22نيكول ،االراديس ،المسرحية العالمية ،ج ،8تر :عثمان نويه (الشارقة :مركز الشارقة لإلبداع الفكري ،ب ت).

 -22ولسن ،كولن ،اإلنسان وقواه الخفية :دراسة في القوة الكامنة التي يملكها البشر للوصول إلى ما وراء الحاضر،
تر :سامي خشبة ،ط(2بيروت :دار اآلداب.)8611 ،
 -29وهبة ،مجدي ،معجم مصطلحات األدب( ،بيروت :مكتبة لبنان.)8612 ،
 -29ويكبيديا الموسوعة الحرة ،https//ar.m.wikipedia.org ،من االنترنت ،الجمعة  ،2182 /88 /89الساعة
 2ب .ظ.

 -21الياد ،مرسيا ،المقدس والعادي ،تر :عادل الغوا( ،بيروت :دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع.)2116 ،
 -21الياس ،ماري وحنان قصاب حسن ،المعجم المسرحي :مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض ،ط،2
(بيروت :مكتبة لبنان ناشرون.)2119 ،
-26

https://en.Wikipedia.org/Wiki/Act-without-Words -
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