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 الخالصة

 تطرق الفصل االول الى مشكلة البحث التي صيغت بالتساؤلين: 

 ما مستويات البطل الغائب. -0

 ما مستويات البطل المغيب. -2

وشددت االهمية على تقنية الكتابة بكيفية التعامل مع البطل الغائب والمغيًب. أما الهدف فقد كان :الكشف عن 

والحد الموضوعي هو العالقة بين البطل  ،2112انية بغداد مستويات البطل الغائب والمغيًب. والحدود المك

 والحدث الدرامي.

 به في النصوص االجنبية ،وصممت ثالثة مباحث هي :غياب البطل وتغي   ثاني:وعنوان الفصل ال

 الكالسيكية .-0

 الكالسيكيةالجديدة.-2

 المعاصرة. -3

ي أعالي الحب للمؤلف )فالح شاكر(.وما أسفر الفصل الثالث فقد حدد مجتمع البحث وعينته، وكان نص )ف أما

 عنه االطار النظري والمالحظة ،اداة للبحث. أما المنهج فقد كان الوصفي التحليلي. وتم تحليل النص.

 نوقشت النتائج واستخلص منها االستنتاجات، وأهمها: وفي الفصل الرابع

 ص.الحرب هي البطل الغائب، ألنها غيًبت االبطال في فضاء الن -0

 ، وميتافيزيقي.ظهر تغيًب االبطال بمستويات مختلفة: نفسي، وعاطفي، واجتماعي -2

 واختتم البحث بقائمة من المصار والمراجع.
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Absent Hero in Iraqi Drama Texts 
  

 

 

ABSTRACT 

In Chapter I dealt with research problem which formulated by two questions: 

What are Absent Hero levels? 

What are Invisible Hero levels? 

Importance focused on writing technique, how to deal with Absent/Invisible heroes. 

The goal was to reveal Absent\Invisible hero levels, spatial boundary is Baghdad, 

2006, and objective limit is the relationship between hero and dramatic event. 

Chapter II’s title” Absence of the Hero and His Invisibility in Foreign Texts” 

patterned three subject topics: 

Classic 

New Classic 

Contemporary 

Chapter III identified research society and specified it. Falah Shakir’s text “In the 

High of love” the resulting theoretical framework\observation were research tool. The 

approach was Analytical Descriptive, and the text being analyzed. 

Chapter IV discussed outcomes, concluded:- 

War is the Absent Hero, cause it covert hero in text space 

Invisible Heroes appears in psychological, emotional, social ,and  metaphysical      

levels. 
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 الفصل االول

 منهجية البحث
 

 مشكلة البحث :
بوصفه الفذ المقارع والحياة االجتماعية، وكان لوجوده تأثيرا بالغا في تقدم الحياة ،ظهر البطل في التاريخ 

. وانشغلت االساطير باألبطال وصورتهم بطرائق مختلفة، زادت من بريقهم وتأثيرهم جلدتهوالمدافع عن أبناء 

وشكلوا حضورا بالثقافة والوعي الجمعي .واالسطورة "تفصح عن ادراك للعالم على درجة عالية من الثراء 

(وهذا يعني أن األساطير كنز المدينة، والبطل حامل لكل 31.ص2102والفورية ال نظير لها".)عبد الغني،.د.دمحم،

 التناقضات الحادة داخل المدينة: اجتماعيا، وفلسفيا ،وسياسيا.

وقد انتبه مؤلفو النصوص الدرامية لفعل االساطير وابطالها فوظفت دراميا، وقد صيغت سجايا االبطال ما يزيد 

اعي وتأثيره من جانب آخر. ان نسج النص الدرامي المبني على من شدة تفرده من جانب ولتحقيق الفعل االجتم

لمعالجة  ،قدرة المؤلف في استعادة التجربة المتخيلة واضفاء سجايا للبطل وبناء االحداث من خالل خيال خصب

نه التناقضات المتعلقة بالحياة، لهذا فان" النص االدبي ال يخضع لمعيار الحقيقة ،وانه ليس بصحيح أو مغلوط، لك

(.والدراما تبحث في عمق االبطال وتستنطقهم عبر 8تخيلي على وجه الدقة".) تودوروف ، سفيتان ،د.ت. ص 

سلسلة من األحداث، ليفصح البطل عما يخبئه ،ليعبر عن رؤيته الكونية ، ما يعني كشف آخر مضاف لكل 

عبر عن أزمة عميقة للعالقات بين البشر التناقضات المستترة وتعرية لها وإعالنها بصيغة درامية جمالية، ألنها" ت

(.ذلك يؤثر باألبطال الدراميين، باتخاذهم مواقف 33.ص2101والعالم االجتماعي والكوني ".)غولدمان،لوسيان،

وقرارات مصيرية تحتم حدوث شيئا آخر بعدها. وهذه المسألة تفقد البطل انجازيته ، مثلما تفقده استقراره ،لهذا 

تكون اح ومكابدة من أجل استعادة تكوينه النفسي واالجتماعي، بين المنجز وغير المنجز ،فانه يعيش لحظات كف

 تكون أحياناعنها ،و فع اباستعادة مكانته التي يد سببايكون  ،على البطلوكل حدث يقع األحداث  قد عصفت به 

 حياته أو حريته ثمنا لها.

الجوهرية في مسألة البطل الذي يشكل حضوره فعل إرادة، مما وقد التفت مؤلفو النصوص الكالسيكية الى النقطة 

ليتشكل الفضاء الدرامي الذي يكون فيه كل االطراف المتنازعة  يساهم بإيجاد بطل مناوئ له

لقد شكلت الدراما صور تطورها المختلفة وتعاملت مع البطل وبناء .( 88.ص2101متورطة.)اليوسف،د.أكرم،

ر الحقب التاريخية. لهذا فان الكالسيكية اعتمدت ركائز ثالث هي: االنسان، األحداث بأساليب متنوعة عب

المفاهيم الدرامية تتغير حسب رؤية المؤلف للكون والعالم و(.03.ص2111والطبيعة، واآللهة .)فهمي،د.فوزي،

جمالية بوصفه يبحث في الحياة ويعيد انتاجها بصورة  هوالحياة، وكلما كانت المتغيرات كبيرة أثرت منظور

/ادبية. وظهر أن  االنسان يواجه أرادة اآللهة التي تمحقه محقا كما في نص )أوديبوس ملكا( لمؤلفها)سوفوكلس(. 

غير أن مفهوم عصر شكسبير كان  فقد كانت اآللهة البطل الغائب لكنه  الحاضر في ضمير أوديب ومن بمعيته.

بيعة واالنسان هي  المحور الجوهري ، مشددا على سجايا مختلفا ، بطابع االنفتاح على عوالم جديدة، فكانت الط

البطل وخصاله،  فانتقلت التناقضات داخل االنسان، فضعف البطل أو طبيعة سجاياه تساهم ببلورة صورة  البطل 

األب  الدرامي الذي ينتفض على المتناقضات كما في نص )هاملت( لمؤلفها )شكسبير(اذ كان البطل الغائب هاملت

وفي النصوص المعاصرة، همش البطل بعد ان سحقته الحياة سحقا  رض هاملت  للنهوض بالثائر لمقتله.الذي  ح

وهشمت ارادته، وتحطم ففقد قدرته على االتصال والتفاعل كما تجلى ذلك ببالغة درامية في العديد من النصوص 

بطل وما يدور في نفسه فجاءت منها )في انتظار جودو( لمؤلفها )بيكيت ( . لقد تم التشديد على دواخل ال

 الالمعنى وعدم جدوى حياته.النصوص تعبيرا عن الخلل الداخلي واالزمة الروحية لإلنسان التي  توصله الى 

في الساحة  المتواجدين االبطال لهذا فان  البطل الغائب يبقى متحكما باألبطال داخل الفضاء الدرامي، ويكون

عبر فاعليته النشطة والمهيمنة التي تشكل سطوة على مصير االبطال حضورا  الدرامية تردادا لغيابه الذي يشكل

الذين يكونوا، صريعًي قوته النافذة في كل مسارات أفعالهم، غير قادرين على مقارعته أو ردعه .بهذا المعنى 

كشفت النصوص الدرامية األجنبية عن بطل غائب وكل االبطال الذين ندرك وجودهم داخل فضاء النص 

بين على الرغم خضعون إلرادته . بحيث يصبح البطل الغائب مهيمناً أكثر من كونه موازياً لهم ،ما يجعلهم مغيً ي

اال ان المواجهة تكشف عن هوانهم وشدة ضعفهم وتقهقرهم ،منهم ، مشلولي اإلرادة ،وان قاوموا أحيانا 

لدراما االجنبية في العديد من النصوص أما واالنصياع لمصيرهم الذي قرره البطل الغائب .هذه المسألة طرحتها ا

 متسماً بالغموض وألجله وضع التساؤلين التاليين :فيها  الدراما العراقية فلم يزل الموضوع 

 ما مستويات غياب البطل ؟ -0

 ما مستويات  تغي ب البطل ؟  -2
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  والحاجة اليه : البحثأهمية 
بتسليطه الضوء على كيفية تعامل المؤلفين العراقيين مع حركة البطل الغائب و المغيّب في  ،تتجلى أهمية البحث

على تقنية كتابة تلك النصوص ، ويفيد البحث : المؤلفين الدراميين  لالطالعساحة الحدث الدرامي وفضاءه ، 

 داب في العراق وخارجه .والدارسين لفن الدراما في كليات الفنون و اآل

 

 حث : هدف الب
 يهدف البحث للكشف عن : صيغ  غياب البطل و تغي به .

 

 حدود البحث : 

  2112الزمان /  

 بغداد -المكان / العراق 

 يالموضوعي / العالقة بين البطل والحدث الدرام

 

 تحديد المصطلحات :
 البطل:

 د.حنان قصاب حسن،، ) الياس، ماري.عد البطل الميثولوجي " الخارق الذي يختلف بتفوقه عن عامة البشر "

لهذا فقد كان البطل له امتداد مع اآللهة ، فقد يكون نصف إله و نصف بشري، و تكون له قوة و .(012ص. 2112

هيمنة على المحيطين به لما اسبغ عليه من صفة إلهية . " من هنا جاء تأليه البطل . بوصفه يتحمل وزر أعمال 

وضعا متقدما في  البطل اكتسبو(. 21ص .،سدني ، د .ت  ذات أهمية كبيرة في حياة المجتمع " ) هول

بكلمة أخرى ،يجري  ،اجتماعيا  همالمجتمعات القديمة والمعاصرة بوصفه المدافع وبقوة عن اآلخرين، لهذا يتقدم

نا والذي يمكنهم "هي مساعدة األفراد على تنمية الوعي باأل لالحتذاء به. ووظيفة البطل  بوصفه نموذجاتقديمه 

(. وجرى 083.ص2113خالله أن  يتغلبوا على المشاكل التي قد يواجهونها في حياتهم".) أيزبرجر،أرثر،من 

اهتمام الدراما باألبطال، النهم يشكلون العوالم المتخيلة المختلفة، لهذا فان مفهوم البطل اختلف وتنوع بحسب 

ي. اال  ان  التعاريف في اعاله وضعت البطل االتجاهات االدبية والمفاهيم الفلسفية التي تبث داخل النص الدرام

 أو يهزم. ليهع تصرقد ينيتقدم لمناهضته وفهو من يقع عليه الحدث،  الدرامي، بوصفه صانعا للحدث، بينما البطل

 

 التعريف االجرائي :

هو البطل الذي يكون غيابه حضوراً عبر فاعليته النشطة بشل إرادة االبطال الذين يقع عليهم  البطل الغائب :

ً لكل أفعالهم و ارهاصاتهم ما يجعل االبطال ترداداً لحضوره الخارق لهم ، سواء أكان  الحدث ، فيكون محركا

 ً  ،أو عرفاً اجتماعياً ،أو عاطفة. الغائب : بعداً ميتافيزيقياً ،أو بشرياً ،أو مفهوماً ،أو حدثاً ،أو قانونا

هو البطل الحاضر جسدياً ، وتمارس عليه سلطة البطل الغائب أو االبطال المحيطين به ، فيصبح  البطل المغيّب :

 أونفسياً أو عاطفيا أو  اجتماعيا :تردادا إلرادة البطل الغائب ،سواء أدرك ذلك أم ال ، وبالتالي فان التغي ب يكون 

 وأحيانا بالمستويات أجمعها.، ميتافيزيقيا

 

 

 الفصل الثاني

 االجنبي الدرامي اب وتغيَب البطل في النصغي
 

 

 المبحث االول: الكالسيكية
 نص) انتيجونه ( لمؤلفها سوفوكليس. -0

الذي هجم  وعدم موافقة كريون بدفن جثة بولينيكس،اوديب  ايبدأ الحدث من قرار انتهاء الحرب بين االخوين ولد

أمر بدفن جثة أتيتكوس الذي دافع عن  ،بينماعلى المدينة باستقدام جيش جرار بقصد تقويضها واالستيالء عليها 

 وأصدر قراراً بمعاقبة كل من يعصي أوامره بالموت ، لكن انتجونه دفنت اخيها خلسة و تم اكتشاف،المدينة وقتل 



 

 
021 

 

ً  ذلك (81،ص2101ئاً أكثر من أن تأخذني و تقتلني " .)سوفوكليس،. فتواجه كريون قائلة " هل تريد شيالحقا

و  

يالحظ ان البطلة ت عرُف بأنها ستغي ب جسدياً ومع ذلك لم تخش شيئاً، بل مضت في طريقها متحدية قرار كريون، 

 ا تعي وضعها بوصفها مغًيبة في الحياة، لكنها اآلن تواجه التغيًب الجسدي أيضا.انه على الرغم من

 الكورس: أتنوي قتل األختين معا؟"منشد 

" :إذ قال ألختها اسمينا قدما بسطوته التي ال تلينكريون يمضي و. (85ص".)كريون: ال تقتلوا التي لم تفعل شيئا.

( . أما اسمينا فهي تتراجع عن موقفها السابق ، حين 83)ص.اني اكره ،أن ازوج ابنائي من نساء السوء  " 

انتجونه " فعلُت مثلما فعلت وأنا  تضامنها مععلن تبعملية دفن جثة بولينيكس لهذا  رفضت المشاركة مع انتيجونه

 هيمنةمن بفعل خشيتها  السابق ( لقد أرادت اسمينا مدارة موقفها 80)ص .شريكة إن رضيت وأنا أحتمل الذنب " 

جسدياً و نفسياً  هاتغي به سيتم وهذا معناه ان دفن جثة أخيهما، مشاركةبفعل كريون وهي تضع نفسها بموضع اتهام 

في آن . ولكن الفعل البطولي كان النتجونه لمقارعتها قرار كريون على الرغم من معرفتها المسبقة بنتائج ذلك ، 

 لذا حين تتواجه االختين :  ،فالموت لديها يوازي الحياة ،و تغي بها قصراً هو فعل استمرار المواصلة في الوجود

 يء أستطيع أن أنفعك اآلن ؟" اسمينا : في أي ش

(. لكن سطوة قرار كريون اتسعت رقعته 82انتجونه :احفظي عليك حياتك ولست أحسدك على هذه الحياة ") ص

 ،فحدثت المواجهة بين األب وأبنه :

 " كريون : هذه الفتاة لن تتزوجها حيّة .

 .معهايمون : انها ، إن ماتت فستحدث ميتاً يموت اه

ن تحول انتجونه من بطلة مغًيبة الى بطلة تلقي بظاللها إ(  12)ص  .أن تهددني ؟ " ؤ علىكريون : أتجر

الى بطلة غائبة، عبر ترداد االبطال اآلخرين  فعل دفن أخيها قد حولهافوارادتها على االبطال المحيطين بها ،

 . وة انتجونهيمون من سطوة االب كريون الى سطايمون وكريون ،اذ انسحب هالموقفها ،وكما حدث بين ه

 "كريون :ستندم على هذه األفكار وأنت فارغ ال عقل لك

 هايمون: أتريد أن تتكلم وال تسمع جوابا؟

 كريون : يا عبد المرأة إنك تضايقني بثرثرتك!.

 (85هايمون: لو لم تكن أبي لرميتك بالسفاهة.".)ص

تحول باتجاه وفي الوقت ذاته تدفع ، بإرادتهاوسحبت المحيطين بها وهي تساق الى الموت انتجونه لقد سحبته  

ظالله " ان ربة الموت تأخذني حية الى شواطئ االخرة ،لم يسمعني أحد أغاني  بدأ يفقد موقفهم من كريون ،الذي

 ( . 20-21فرحي وأنا أزف الى االخرة " )ص 

ما أديت  جراءكس هذا ما كسبت من واآلن يا بوليني ": جسدياً و تقول بهاتغيً  سيصار الىو يظهر أن انتجونه بطلة 

(.ان شعورا غامرا اجتاح انتجونه بان موت أخيها قد قتلها وهي لم تزل حية. ان هذا 23لبدنك من حق الدفن".)ص

فهي لم تزل بطلة مغيًبة على الرغم من مقاومتها لقرار كريون وقيامها  جديد للبطل الغائب، الشعور يعود بنا من

إال أن ذلك لم يمنع اآلخرين الذين سيلحقون بها الى الموت، وهاهنا يظهر تريزياس ملوحا  بالقادم."  بفعل الدفن،

فاعلم علم اليقين أنك لن تمر عليك دورات الشمس المتالحقة زمنا طويال حتى تفدي النفس بالنفس وتفدي كل ميت 

ذي جرمن بعده أمه الى الموت حزنا الفواجع تباعا، فبعد انتحار هايمون ال وتتري( 28بميت من أهلك".)ص

يمون ابها جسدياً كان قراراً واعياً نابعاً من ذاتها . أما قرار هيبقى كريون وحيداً. ان قرار انتجونه قبول تغي   عليه،

ً عل تموت أمه،فكان فعل ارادي آخر ،لكنة ينبع من عاطفة جياشة ومن أجل إحباط والده كريون ، و  .يه، حزنا

والسؤال من كان البطل الحقيقي الذي أثار موجة الموت و ترداده الجوانب .اصراً بالموت من كل وبقى كريون مح

الم تنشب الحرب بفعل لمن تكون زعامة ؟الم يكن الوطن و زعامته هي التي قادت االخوين لالقتتال .بين االبطال 

يمون ،كريون ، انه ،اسمينا ،هالوطن ؟ و الحدث االول اخباري ، أي الشخصيات لم تظهر كما هو حال انتجو

هو النزاع حول قيادة الوطن وتزعمه ،أحدث ان البطل الغائب والمؤثر والفاعل بكل االحداث الجسام الجوقة .

أحدهما دافع عن المدينة أما اآلخر جر جيشاً جراراً لتقويض المدينة والسخرية من  ،الحرب الطاحنة بين االخوين

  .الوطنزعامة ، وعليه فأن محرك الشخصيات كافة هو  ةالمدين محرماتوتدنيس اآللهة 

 ) نص الكترا( لمؤلفها سوفوكليس : -2

ا ذليلة ، مغيًبة الوجود " أمهاأبيها غدراً، وتعيش في كنف ،تحس الكترا بالحيف بعد أن قتلت أمها و عشيقها       

 201،ص  0532سوفوكلس ،ثياباً مهلهلة ")ي بيت أبي أرتدي وكأنني غريبة ال أستحق شيئاً ولست إال خادمة ف

)

" يا عدوه هللا يا بغيضة أنت :.  حين تمسك الكترا دموعها حزنها على أبيها ما يغضب أمها القاتلة فتقول  

وحدك التي فقدت أباها ليس بين البشر سواك في حزن أال فلتأخذك الباليا و ال يخرجك من العويل الهة الموت 
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اثم بالعداء يمور في عقل الكترا ،وهي تشهد نذوراً و ضحايا و اعياد بمناسبة قتل أبيها ( . شعور ج 203)ص ."

عن الحياة على الرغم من  مقصيهأن ذلك يشعرها بالهوان والذل ،فهي ،و استيالء عشيق أمها على دست الحكم 

 و األخذ بثأرها من قاتلّي أبيها .كونها تحيا الحياة ،لكنها حياة مليئة بالذل ،و يمأل قلبها لحظة استعادة مكانتها 

لألختين ،فالكترا غاضبة أما  نامتناقضن اموقف فيظهر تختلف مع الكترا،يظهر أن اخت الكترا هي خريزوتيمس، 

خريزوتيمس فهي تطأطأ رأسها للقوى وال تجهر بشعورها مما يكدر صفو الكترا التي تواجهها " المصيبة أن 

( . إن فكرة األخذ بالثأر من قاتل األب مألت 208)ص .قه وال تحفلين إال بأمك " تنتسبي الى أبيك ثم ال تؤدين ح

اوريست و ينتقم لهم جميعاً ،لكن ما أن سمعت خبر مقتله ،حتى قررت  شقيقهاروح الكترا ،وكان أملها  أن يعود 

رين أنك امرأة و لست رجالً أن تكاشف أختها و أن تقوما معاً بالثأر من قاتلّي أبيهما لكن األخت تجيب : " ألست ت

(. في هذا االثناء يقدم اوريست بوتقة يدعى أن فيها رماد 211من سواعد أعدائك ")ص  ى؟ و سواعدك أوه

تتلقى العذاب  (  ويظهر أن  الكترا215)ص.أيه أيتها البوتقة التي تذكرني بأحب الناس ".اوريست فتقول اليكترا "

(. ان اندفاع الكترا  283)ص." باليد وباإلساءة و بكل أنواع األذى":الجسدي و النفسي من قبل أمها و تقول 

واستماتتها  بتحقيق ذاتها بعد لقاء اوريست تقول : " ولو كنت وحدي ما أخطأت في واحدة من اثنين ،فأما أعيش 

على امه كلينمسترا ، ثم يجهز على ايجست وبذلك حقق  ستاوري يجهز (285)ص.مجيدة و اما أموت مجيدة " 

انتقامه الجسدي و غيبهما عن الوجود . لكن هل غابت جريمة قتل االم ؟ ان هذا االنتقام هو انتقام مشترك ،بين 

 ً بجريمة  أمنية الكترا في االنتقام من قاتل أبيها و أوريست أداة القتل الفعالة . ان تغي ب االبطال الجسدي كان مقترنا

ان الجريمة تسوق الى جريمة .قتل مروعة ،فقد أقدمت كلينمسترا وايجست على قتل زوجها الشرعي قبلها 

ً لكل االبطال ،الذي جاءت أفعالهم ترداد ً محركا  امروعة أخرى ،ويظهر ان مفهوم الثأر الذي شكل بطالً غائبا

  لمفهوم الثأر ذاته .

 

 ةالمبحث الثاني : الكالسيكية الجديد
 : لمؤلفها كورني (ميديا ) نص

ن منه ، اميديا و لديها ولد زوجته يفقد صوابالذي زواج جاسون الثاني من كريوز ابنة كريون، األحداث من  تبدأ

لها رغبة بالرداء الذهبي العائد لميديا فتطلبه  وأمام تهديد كريون بنفيها خارج المدينة للتخلص منها، اال أن كريوز

من جاسون ، وبدوره طلب منها الموافقة على نفي ميديا و االبقاء على الطفلين في المدينة، مقابل أخذه للرداء 

الذهبي من ميديا، واعلن كريون والد كريوز عن موافقته ،لكن ميديا تقدم الرداء الذهبي بعد أن وضعت السم فيه 

كريوز بالذات ويؤذي كريون ،وما ان ترتديه كريوز ،حتى يلتهب جسدها و ما أن يمسه كريون يصاب  ،ليقتل

يريد االنتقام ،،ويبقى جاسون  أيضا وتموت كريوز فيموتطاعنا نفسه ،فيموت كريون بعد العذاب  باألمر نفسه،

منها، إال أن ميديا تقتل طفليها لتزيد من عذاب جاسون ،وترحل على جنحي طائر ،و حين يحس جاسون انه 

 عاجز عن االنتقام من ميديا ،يقتل نفسه . 

 مغّيبة على الرغم من حضورهاوهي ان سطوة االنتقام ، يعد تغي باً نفسياً يحرك البطلة ميديا ، مما دفعها لالنتقام ، 

ً لشعور المذلة الذي رافقها فتقول في الفصل الثاني في حوارها مع  الجسدي ، فسطوة االنتقام جاءت انعكاسا

نيرين: " غضبي يصفح عنه ، وحبي االول يضمر له الخير في صميم قلبي ، اعتقد انه مازال يحبني ، ويغذي في 

ً عنه )كورني  نفسه بقية كامنة من هذا الحب الجميل ،وان كل ما يفعله هو طاعة ملك ينتزعه من ميديا رغما

( 10. ص 0588،

ان شعور ميديا بالظلم والحيف ، وهي تواجه كريون والد كريوز التي سيتزوجها جاسون .  

هي تواجه نفيها قائلة : " ان من يدين وتقول ميديا بعد ان اتهمها كريون بالجرائم التي اقترفتها تصرخ غاضبة 

( وفي 13ه يجعل من عقابه العادل ظلماً ولو استحقت جريمته العقاب مائة مرة ".)صالمجرم دون ان يصغي الي

لى ابنة كريون فتقول ميديا : " إحوارها مع كريون تشير ميديا الى انقاذها لجاسون الذي غدر بها وراح يتقرب 

يوز ما جعل الشعور ( الذي قابله جاسون بالتنكر اليها والتقرب الى كر13وكم مرة انقذته من الهالك ". )ص 

، وفي حوار آخر تقول مواجهة كريون : " هذا القائد  هاالعميق بالكراهية واالنتقام تتقدان في مشاعر و عقل

في لقاء بين جاسون و و( . 11الشجاع الذي سلبتموني إياه حرياً بأن يهلك لوالي ، ومن ورائه الجميع ".) ص 

ة أهلي ، وعار أسرتي ، واالخت القاسية ، واالبنة الخائنة ، وكانت هذه ميديا التي تواجهه قائلة : " لقد كنت قاتل

 (. 85كلها ألقاباً مجيدة يسر بها حبي ، لقد قبلتها، ولم أفرغ منها لكي أحفظ حياتك ".) ص

ان شعور ميديا بأنها ضحت ووقفت بوجه أبيها و اسرتها بل وقتلت اخيها "وبعثرت اشالءه ألجعل منها عائقاً 

(. كل ذلك تذكره ميديا ، بوصفه فضائالً على  85دة العنيفة التي انطلق فيها أبي وراءك مغضباً " .)ص للمطار

جاسون الذي خذلها ، بالتنكر اليها و تفضيله امرأة أخرى عليه ، بل وزاد األمر سوءاً حين اتفق مع كريون 

                                                           

  الصفحة بين هاللين داخل المتن .نتيجة لتكرار االشارة لهذا النص ، سيتم وضع رقم 



 

 
022 

 

ها الضربة تلو الضربة ، مما جعلها تحس باإلبقاء على توأمين له من ميديا . لقد سحقها جاسون و كأنه يكيل ل

بالمهانة و المذلة وقد عوملت بوصفها نكرة ، على الرغم من أفعالها و فضائلها . ان فكرة االنتقام لكرامتها 

المستلبة جاءت بعد قرار كريون بترحيلها من المدينة وحيدة ، وكأنها نفيت من تاريخها و اسرتها و زوجها 

لم عنها ، فهي وحيدة على الرغم من تاريخها الحافل بالقوة و قراراتها الصارمة ، أحست جاسون ، لقد تخلى العا

بذلها وفقدانها لكرامتها ولزوجها وألطفالها ، فماذا تفعل ؟ ان تحجيم البطلة ميديا يقابله سطوة جاسون ومن حوله 

ضطرب بين الحب والواجب ، بين األنا ، هذه الصورة التي اتسعت بعقل ميديا أفقدتها الموازنة . ان نفس البطلة ت

واآلخر ، من هنا جاء تحطيمها وتهشيمها وثلم مكانتها وتحطيم قلبها ما زاد في وجعها ، وهي تحس أنها غير 

مرغوب فيها .وفي لحظة تتكشف ميديا أمام جاسون اذ تقول : " ان هذا الجسد ال يضم نفساً عادية ، إنني لم اسمح 

( . وهاهنا تكشف عن حالة االنحسار  22علِى يوماً ، بل كان قدري دائماً بيدي ". )ص  للقدر بأن يفرض سلطانه

الذاتي للبطلة ، وان جسدها ما هو اال سجن نفسها ، هذا الجسد المعرض للنفي الى مدينة أخرى ،لكن نفسها عالقة 

 ال غيره.  -المدينة –بهذا المكان 

ً على مي  ديا، بعد قساوة ما ألم بها وتنكر زوجها وسلب طفليها منها . اما  يظهر التغي ب النفسي القسري جليا

بالبقاء ،فهي منتمية اليه نفسياً  ميديا ، بينما تتشبثللتخلص منهابعيدا عن المدينة  يدفعانهاكريوز و جاسون ، 

نتقام .لقد تقرر وجسدياً وال ترغب بنفيها . ان االنغراس بالمكان على الرغم من كونها محطمة ، مستلبة يدفعها لال

، وتقاوم من أجل االنتقام . ان االبعاد  ذلكابعاد ميديا عن المدينة ،ما يعني سلخها عن تاريخها قسرياً ، لكنها تأبى 

النفسي يتساوى مع االبعاد الجسدي ويشعرها هذا االمر بالهوان والذل ، ويدفعها للتفكير بإعادة تنظيم اولوياتها ، 

وسطوتها تدافع عن نفسها فتضع امام جاسون ما قامت به من أجله: قتل أبيها و أخيها .لقد  ومن أجل استعادة قوتها

دافعت عن جاسون الذي خذلها ، كل ذلك يعطيها الحق بالحفاظ عليه ، لكنه اراد تركها وهجرانها والتفكير بعيداً 

ان البطلة ، بل تشتبك  .تعد عنها ا بالهوان و عدم جدوها في حياة جاسون الذي صار يبهمر أشعرعنها ، وهذا األ

مع االبطال : جاسون ، كريون ..الخ . لكنها غير مرغوب فيها ، وكلما دافعت عن نفسها ، تواجه بالصد والنفور 

والكراهية  حد المقت من وجودها . وعليه فان االبعاد القسري للبطلة يدفعها لحالة من النفور العام ، ال لمن نحب 

نفسيا  البطلة تم تغي ب لقداالنتقام من زوجها جاسون . ةها اللذين قتلتهما لتزيد من حديحسب ، بل حتى لطفل

وكأنه أراد االنتقام منها، تخلصا من  ، وحجمت من قبل زوجها جاسون الذي صار مياال المرأة اخرى،واجتماعيا 

ال ترضى بحالة التغيًب القسرية ،وتريد استعادة مكانتها  انهاإال ان  اسبغتها ميديا عليه في السابق، الفضائل التي

 ونفسها باعتبارها قوة مؤثرة. لهذا تضع خطة االنتقام ممن احبطوها وحاولوا شل إرادتها.

من أجل أن تستعيد ذاتها المستلبة،  وتنزل العقاب بكل من أذلها وغيًب ،ميديا لوكان االنتقام المفهوم البطولي  

بطلة مؤثرة وان كلفها حياة طفليها فانتقمت من : كريوز ،وكريون ،وجاسون. يموت االبطال وجودها، بوصفها 

الثالثة بفعل االنتقام الذي صنعته ميديا بإرادتها، وبذلك تحولت من بطلة أريد لها أن تغيًب، الى بطلة تغيًب 

 ال وتفكيرهم .االبطال المحيطين بها. ان االنتقام هو البطل الغائب والحاضر في سلوك األبط

 

 المبحث الثالث : النصوص المعاصرة
 لمؤلفها سترندبرج: (باأل )نص -0

يعاني من كثرة النساء الالئي  فاألبان الصراع بين الرجل والمرأة ، يدفع الى تأكيد شبكة من التشكك الغريب ، 

(018د.ت. ص Aيتدخلن ويتولين تعلم ابنته الكابتن ) سترندبرج، 

. ان المشكلة بين االب وزوجته لورا ، ان  

( 013االب يريد تخليص ابنته لبيرنا من تأثير امها والمحيطين بها بأبعادها من البيت الذي عده بيتاً مجنوناً )ص

.ويبدو انه صراع ارادت ، بين الرجل والمرأة ، وبهذا الصدد يقول القسيس وهو أخ لورا : " أخشى اذن أنك 

صاعب فعندما كانت تضع عينها على شيء ما وهي طفلة ،كانت تتمدد على االرض كالجثة ستواجه بعض الم

الميتة حتى تظفر به ، وبعد ذلك ، وعلى غير انتظار ، قد تعيده قائلة انها لم تكن تريد الشيء بقدر ما كانت تريد 

 (   013)ص.تنفيذ ارادتها " 

ً ، في حواره مع زوجته لورا بعد ان اكتشفت في ويظهر ان الكابتن كان يخشى على نفسه ان يتم تغي ب ه نفسيا

) .حسابات البيت أن ناظر الزراعة ال يدفع وهنا تسأل لورا بحنق " وليس من خطئي أن ناظر المزرعة ال يدفع "

"  :( وامام دفاع لورا عن نفسها ، يكشف الكابتن حقيقة قبوله بالمجنون ، فدافعه االساس هو خشيته قائالً 083ص

ً في احدى مصحات المجانين أو راقداً في مدافن االسرة " ولو -083) ص ص  .انني لم أقبله لكنت اآلن حبيسا

 يقع له الحقاً في سلسلة االحداث. ( يمكن تلمس مخاوف الكابتن قد تجلت في صورة متخيلة يتكهن بها ،بما س 081
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: " فأنت تتخلين عني و  ومكاشفتهالمربية ا دفعه لمحاورةممن يحيطونه ، باألمان  ان انهيار شعور الكابتن 

( . لقد صار المحيط معادياً للكابتن وهذا يحسسه بانه غير مرغوب فيه، 028)ص.تنحازين الى صفوف العدو " 

 عه الحقاً .ضمر يمهد لما سيؤول اليه وفبدأ ينحسر ذاتياً وهذا األ

وحالما يشتد الصراع بين الكابتن و زوجته لورا التي تعلن بقوة واندفاع " و أنني كنت صادقة االن عندما اعلنت  

" أتعتقدين أن بيرتا  :( .فينتاب الكابتن الشك حتى سأل المربية038) ص .أن بيرتا هي طفلتي ،ال طفلتك "

(. هي االساس 218ين ليس إال صراعاً ") ص( . ان فكرة لورا عن " الحب بين الجنس 052)ص .تشبهني ؟ " 

الذي اشتغل عليه مؤلف النص ، وهي النقطة التي تكيل بها لورا وتطمس معالم الكابتن ، وضرباتها الموجعة 

 هشمت بها وجوده وثلمت قوته وأماطت اللثام عن ضعفه من جانب وتسلطها من جانب آخر .

ً اياها و  -أخ لورا  -قدان رجاحة العقل ، يواجه القسيسوحالما يصل الكابتن الى حالة من الهستيريا وف متهما

ومفاخراً في الوقت ذاته ، قائال ً: " دعيني أنظر في يديك ، ليس فيها بقعة دم واحدة من دم الخيانة ، من سم 

انين ، الخداع ، جريمة قتل صغيرة بريئة ال يمكن أن يصل اليها القانون .يبلغ الكابتن وقبل جره الى مصحة المج

حالة من الهستيريا وهو يحاور ابنته بيرتا " أنا زحل الذي أكل أطفاله ألنهم تنبئوا له بأنهم سيأكلونه ، أما أن تأكل 

مر بتغي ب الكابتن حداً حاول أن يعيد لنفسه مكانته دفاعاً عن نفسه ووجوده ، لكن لقد بلغ األ (231أو تؤكل " )ص 

: القسيس ،و الطبيب، والمربية ،و لورا وأخيراً ابنته بيرتا ، لقد طمسوا هد هيهات له تحقيق ذلك ، فالكل صار ض

وجوده وجر الى المصحة ، بوصفه غير مرغوب فيه وما ان يكتف الكابتن بقميص المجانين ، حتى تواجهه لورا 

 قائلة : " أتعتقد انني عدوك ؟

 (.231الكابتن : نعم اعتقد هذا ، أعتقد انكم جميعاً أعدائي" )ص   

 ينتهي الحدث بنوبة تصيب الكابتن وكأنه بين سكرات الموت ويديه مقيدتين ، والكل ينتظر موته بهدوء.

ان التغيّب النفسي في هذا النص يؤدي الى تغيّب جسدي ، لقد أفنت النفس الجسد ، بين الضربات المتتالية التي 

ن بمثابة الجحيم الى الكابتن ، وه . لقد صار األخرأسفر عنها تحطيم نفس الكابتن ونمو الشعور بعداء االخرين الي

وهي المقولة التي رددها ) سارتر ( في الوعي الوجودي للذات االنسانية ، لقد اقصي الكابتن اجتماعياً بصورة 

ً  ثم جسدياً عن الوجود ، أنه اإلقصاء  يتدريجية ، حتى بدا الشك يساوره في كونه أب طفلته، لقد اقص نفسيا

ي بفعل الصراع من أجل تسيير مستقبل بيرتا ، وبذلك يكون التغيّب النفسي بالدرجة ذاتها من التغيّب االجتماع

 الجسدي ، حد مفارقة الحياة .

 رج :ندبلمؤلفها ستر(آلنسة جوليا )انص   -2

جوليا ان ترقص حين تطلب جوليا أن يراقصها جان للمرة الثانية يجيبها : " اني اتسأل عما اذا كان يليق باآلنسة 

ً وان الناس هنا سرعان ما يتهامسون" د.ت B) سترندبرج ،.مرتين متتاليتين مع نفس الزميل ، خصوصا

(83.ص


.اشارة واضحة لألعراف االجتماعية ، التي تشكل مستوى من مستويات الضغط على كال البطلين ، ان 

 الخرق .مشكلة جان و جوليا هو المحيط البيئي الذي يشكل ترسانة صعبة 

 ما أن تأمر االنسة جوليا أن يقبل جان حذائها و يفعل لكنه يستدرك قائالً : 

 جان : )يقف( ال يمكن أن استمرار هذا يا أنسة جوليا ، فقد يرانا أحد . 

 جوليا : وماذا يهم ؟   

س تردد ما بذهن ( . وحين تسأل جوليا ماذا يقول النا 28جان : أوه سيثير كالم الناس ... هذا ما هناك " )ص 

( .  يعاني جان من عبء حياته االجتماعية وما  23جان قائلة : " ماذا يقولون؟ انني مغرمة بالخادم " )ص 

فرضته عليه حياته و بيئته من خوف قد تأصل في أعماق نفسه ، وما أن قررا معاً أن يهربا الى عالم آخر بعيداً 

جة احساسه بالذل لألنسة جوليا. وهو يقول عن الكونت : " لو أنني عن بيت الكونت ، ينفجر جان محتداً كاشفاً در

لمحت قفازيه فقط على كرسي لشع رت بالضآلة ، ولو سمعت هذا الجرس المعلق هناك لوثبت كالحصان ، وحتى 

 ( . 88االن وأنا أرى حذاءه هناك واقفاً متصلباً ، أحس بظهري يتقوس ")ص 

مع هي التي تسيطر على تفكير جان ،ومهما حاول خرقها حتى بأحالم اليقظة أو ان التقاليد التي شكلت بنية المجت

أحالم الطفولة ، فأنها تعاود السيطرة عليه من جديد ، وبالفعل ففي نهاية النص ، عندما يعود الكونت تتهشم ارادة 

ً وإن كان حاضراً جان ويعود ثانية بوصفه خادم الكونت الذي ال يحيد عن أوامره . ان تغي ب البطل اجتماع يا

ومفكراً ويحمل في اعماقه راديكالية ضد الوضع القائم ، إال أنه ال يستطيع أن يثب ويغير كل شيء ،عالمه ،عالم 

محاصر بالعالقات االجتماعية واسوارها وقوانينها و أعرافها ،وخطته ، مهما بلغت من القوة ، لن تتجاوز تلك 

طلعاته للصعود و االرتقاء . ان تغي ب ارادة البطل وان كان حاضراً ، انما هو االسوار المحبطة آلماله وأفكاره و ت

 تغي ب نفسي وفي الوقت ذاته تغي ب اجتماعي .

 لمؤلفها ابسن:(بيت الدمية  )نص -3

                                                           

 . نتيجة لتكرار االشارة لهذا النص ، سيتم وضع رقم الصفحة بين هاللين داخل المتن 
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(3،ص2103يحاور هيلمر نورا ويصفها تارة بقبرتي الصغيرة وأخرى األرنبة)ابسن، 


. للوهلة االولى ،  *

يكشف المؤلف عن العالقة بين الزوجين هيلمر ونورا ، التي تبدو مدللة وتسرف بالشراء وتبذير األموال وبدت 

طفلة كبيرة ، امام هيلمر الذي بدا عمالقاً لها ، ويستطيع أن يرضيها ببعض المال وحالما يقدم لها ماالً حتى تفرح 

ً يعجبني و تقول : " يمكنك أن تعطيني قيمت ها نقوداً ، أي مبلغ تستطيع االستغناء عنه ، حتى اذا صادفت شيئا

كره ي( . أن تدلل نورا ، يشعرها بانها محبوبة من زوجها ، لكنها ال تعرف أنه 00أمكنني أن اشتريه " . )ص 

، حينما تعصف  ةوهذا التناقض القائم بين األثنين ،كان السبب األساس في تقويض عالقتهما االسري.تبذير المال 

 .بحياتهما قضية مالية

،  اقديمة لندال تهاصديقوما أن تلتقي بان شبكة عالقات نورا تبدو سلسة بسيطة محبة منتمية الى مكان و ذكرياتها ،

ها التي لم ترها منذ ثالثة سنوات ، لكن ما أن تلتقيها ، حتى تفتح قلبها لها ،وكان السنوات الثالث قد تالشت ، وتعد

استدانت انها ،  الذي يعمل فيه زوجها هيلمر .تبلغ نورا صديقتها لندمصرف اعمل لها في ال بإيجاد دتهابمساع

)ص ." ال يخول القانون للزوجة أن تعقد قرضاً بدون موافقة زوجها "  اولحظتها تجيب لند ا من المالكبير امبلغ

 قادرة على التصرف . إنها تصر، نورا ( لكن28

 فيما ارى ينطوي على شيء من الحماقة . " لندا : ان تصرفك

( هذه المسألة التي ترى فيها نورا ،ان فعلها يتم 25) ص.نورا :) تعتدل في جلستها ( أمن الحماقة ان أنقذ زوجي "

التحول في تركيبة انتمائها من عدمه في نقطة لكن هذه النقطة ستكون  –وهي محقة  –عن كياسة في التصرف 

ان نقطة الخالف هي قضية االنتماء وهويتها داخل البيت ،ففي الوقت الذي ارادت فيه .ظل حياتها وبيتها واسرتها 

 ، ً النار التي اضرمت حياتها  كانت بمثابةانقاذ زوجها فاستدانت ماالً دون علمه من أحد المعجبين بها سابقا

وازاحت الحجب عن رؤيتها ، تلك المرأة المنتمية ألسرتها ولحياتها وتاريخها الذي تفتخر به وقوضت قناعاتها 

حياتها وينهار تاريخها االسري ،وحين تدافع نورا عن نفسها وتقول : " كان  ى،واذا بكل شيء يتقوض وتتالش

أخذت المال منه لعالج ن موت والد نورا الذي ادعت أنها إ( 25)ص  .الظرف يقضي ،اال يعلم عن الموضوع "

جزء من استمرارية انتمائها النفسي والجسدي  –زوجها و دفعها لكتمان األمر عنه ذلك ألن فكرة تسديد الدين 

ها ، لتدخر بالباقي من أجل يطلبها للمال لشراء ما يخصها وكانت تنفق نصف ما يعط –وهو ما يبرر  –ألسرتها 

 .ورا بان واهباً عجوزاً يكتب وصيته ويرثها لنورا ،وبذلك تسدد دينهاسداد الدين ولحرصها الشديد كانت تحلم ن

جنيهاً موقعة من قبل ابيها بعد  281 ا قدره" الوثيقة التي تم اعطائها مبلغهي:النقطة التي تمسك بها كروجتاد  أما

ى العقد بدالً من ابيها امضت عل قد( وتعترف نورا بانها 81)ص .،ما يوقع نورا بمشكلة قانونية " يامأوفاته بثالثة 

عت " وسليه من وسائل االحتيال") بيتهما كروجتاد بانها اتف(88كال انا التي كتبت توقيع والدي") ص "المتوفي 

يعرضها لمسألة قانونية و اخالقية " ستحاكمين  ماعلى القانون حد تهديدها باحتيالها  مرصل األوو (.82ص

 (.83) ص .حة القضاء " بمقتضاه عندما أبرز هذه الوثيقة في سا

ن إ(88)ص.شعرت بالخوف وانتابها القلق "مستحيل لقد فعلت ما فعلت بدافع الحب " نورا بعد ان هددت و

ها الكامل لعالمها الذي تفانت من أجله ،على الرغم من كون ؤالشعور االساس المسيطر على سلوكها ،هو انتما

على  ألنهاالتصرف ، لكن هذه المسألة تسخر منها نورا ، تحسنوكونها ال ، ذاجةسبالالمحيطين بها يتهمونها 

 مادامت حياة االسرة وكيانها مصدر لكل فعل سلوكي تنهض به . قناعة تامة بانها تعرف ما تريد،

قتربت ويخبر نورا التي ايرى ان ساعة الرحيل  ،مصاب بمرض صديق العائلة و أما البطل رانك وهو طبيب   

(ان فكرة  88)ص  ." انت عزيز علينا يا دكتور رانك ،وعار على الموت أن يغّيبك عنا "تصغى اليه وتقول : 

التغي ب ،اقترنت بالموت ،ورانك موجود ،لكنه يعرف أنه سيرحل شاء أم أبى ،وهي الفكرة ذاتها التي تلمع بعقل 

اد والموت يغيّب نورا التي فهمت من اصرار زوجها بانه مصر على فصل كروجتاد ،ان الزوج يغيّب كروجت

الطبيب رانك ،وهي البطلة التي استدركت وضعها الذي سيؤول الى التغي ب ،ولكن بفعل العالقات االجتماعية التي 

ً سيتطور الى قرار آخر .وظهر أن لندا ،قد  ً من التغي ب القسري ،وقد بدأ التغي ب نفسياً والحقا فرضت عليه نوعا

وهذا التغي ب لظرف عصيب مرت به ،فتزوجت برجل اخر لهذا قال غيّبت كروجتاد على الرغم من حبهما ،

 (.002)ص.كروجتاد لها   " امرأة ال قلب لها ،تتخلى عن رجل لتلحق بآخر أيسر حاالً" 

( 002لقد فرضت لندا حالة تغي ب لكروجتاد ،من أجل أن تجد فرصة في الحياة وتنقذ امها وشقيقين قاصرين )ص

فيه عن الصك ، فيتحول  ول والثاني الذي تنازلان قرأ هيلمر خطابي كروجتاد األ. وفي لحظة المواجهة بعد 

 مفكرة فتواجه زوجها: امرأةإال ان نورا تتحول من دمية صغيرة الى ،هيلمر الى شخص راٍض 

يئاً ع في حياتي شصن" نورا : كانت وظيفتي كما أردتها لي ،أسليك ،أنت وأبي جنيتما علّي . والذنب ذنبكما اذ لم ا

 ذا قيمة .

 هيلمر : يا للشطط والجحود يا نورا ،اولست سعيدة هنا ؟

                                                           
  *داخل المتن . نتيجة لتكرار االشارة لهذا النص ، سيتم وضع رقم الصفحة بين هاللين 
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( هذه نقطة  018) ص  .نورا : كال ،لم أذق للسعادة طعماً ،كان يخيل الّي انني سعيدة وان كان الواقع غير ذلك"

ن عالم الزوج ،ولهذا كان يخيل لها أنها موجودة وسعيدة ،لكنها لم تكن موجودة ،ألنها جزءاً م ، اذالتحول في نورا

نفسها المغيّبة ،الضائعة  تقرر استعادةبة الكيان االنساني .ولهذا لم تكن سعيدة ،لم تكن هي نفسها ،كانت مغيً 

( . وما أن 080" واجباتي نحو نفسي ") ص:المتهاوية وحين يستمر الجدل مع زوجها ترتفع فكرة وجودها قائلة 

ويطلب منها هيلمر االنتظار للغد تجيب نورا " ال استطيع المبيت في دار يصل الحوار الى نهايته فتهم بالخروج 

ً بل  نفس تغًيب( ان 083)ص  .رجل غريب "  يلم تكتشف نفسها إال بعد مرور ثمان و، يانورا لم يكن جسديا

ً بالمكان و العائلة سنوات ،ولكن ما أن أدركت انها مغيبة خاضعة ذليلة ،حتي استعادت نفسها من جديد ،ال تشبثا

ً لها،  بإرادتهالمها األليف لعا نور رفضراحت تبحث عن نفسها من جديد ،لتعيد ترتيب اولوياتها ، ،بل رفضا

 بة داخل عالم زوجها .بدالً ان تكون مغيً  تحولت الى بطلة غائبةالحازمة ،

فالبطلة ميديا كانت تستميت ويالحظ االختالف بدرجة الغياب بين ميديا المتشبثة بزوجها ونورا الرافضة لزوجها 

بصلة بعالمها ،اذاً هناك بطلتان  متمن أجل استعادة زوجها وعالمها واسرتها ،اما نورا فكانت رافضة لكل ما ي

ونورا التي فلتت من هيمنة هيلمر وكلتاهما ،الهيمنة على رجل فلت منها ومن سطوتها  بإرادتها التي تحاولميديا 

 عالمهن .  عاشتا حالة تغي ب فعلي داخل

 

 

  الدراسات السابقة:
 معنون ) الشخصية في النص المسرحي(بحث  ( 2118دراسة صليوه، نشأت مبارك)

 وقد تضمنت مشكلة البحث في نهايتها تساؤلين هما:

 كيفية بناء الشخصية في النص المسرحي. -0

البحث يسلط الضوء  فاالهمية بوصوتجلت  كيفية تعامل الممثل معها ألهميتها في بناء القيم الدراماتيكية . -2

على الكيفية التي يتم من خاللها بناء الشخصية . أما الهدف فقد تحدد: التعرف على طريقة رسم الشخصية في 

، اما الموضوعي هو الشخصية في 2111-0551النص المسرحي. وكان الحد المكاني: الموصل ،والزماني 

 النص المسرحي. وتطرق تحديد مصطلح الشخصية.

وفي الفصل الثاني : تناول المحاور التالية : القيم الدراماتيكية في النص المسرحي. الشخصية في النص 

 المسرحي. البناء الدرامي للشخصية في النص.

أما الفصل الثالث فقدتم اختيار عينة قصدية من مجتمع البحث وكانت ثالثة نصوص درامية لمؤلفين من الموصل 

اشتباك ، الجمجمة .مستخدما التحليل الوصفي، بينما االداة كانت ما أسفر عنه االطار وهي : الضباب يقظا، 

 النظري.

 وقد نوقشت نتائج التحليل وتم استخالص نتائج، اهمها:

 االعتماد على القيم الدراماتيكية في تشكيل النص المسرحي -0

 ائصها.قسمت الشخصية بحسب الوظائف المناطة بها ؛ للكشف عن صفاتها وخص -2

 

  معنون) التحوالت الفكرية في النص المسرحي(بحث ( 2102) دراسة: العزاوي ،عقيل زغيرعبيس

تضمن الفصل األول مشكلة البحث وحدد السؤال التالي: ما التحوالت الفكرية في النص المسرحي العراقي ؟.أما 

مبحثين هما:  ل في اإلطار النظريالهدف فقد كان : التعرف على التحوالت الفكرية في النص المسرحي .وتناو

 التحوالت الفكرية للكاتب المسرحي العراقي -0

مرجعيات الكاتب المسرحي العراقي. وفي الفصل الثالث حدد المجتمع ، ووضع الحدود  المكانية : العراق  -2

تم تحليل العينة دراسة وصفية تحليله للتحوالت الفكرية . ووعدها .الموضوعية :  2112 - 0581.الزمانية : من 

 .0532قاسم دمحم )كان يا مكان(  -2. 0580يوسف العاني )رأس الشليلة(  -0المكونة من 

 :                                                اهمهاوتم مناقشة النتائج في ضوء الهدف. اما الفصل االخير فخرج باستنتاجات 

 

توجه األسلوب الكتابي في مطلع الستينات بتضمين دالالت رمزية وايقونية صعبة الفهم من خالل تسطيح  -0

 األحداث وعدم تحليلها موضوعياً.

 توجهت أغلب النصوص المسرحية إلى اإلعداد والترجمة واالعتماد على المسرحيات العالمية. -2

 ضوعات تعبويه تهتم بقضايا الحرب واألسر.مو 2113تناولت أغلب النصوص المسرحية بعد عام  -3

وفي ضوئه، فان البحث الحالي مختلف عن بحث صليوة و العزاوي أيضا ،وان كان المجتمع واحدا، اال أن 

االختالف في تساؤالت  مشكلة البحث ، الذي شدد  على غياب البطل وحضوره الالفت، اذ يدرك الحضور ذهنيا 
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.كما كان االختالف  الذي يشكل حضورا فاعال دا لغيابهايكونوا ترد راميالد ما االبطال في فضاء النصأ،

 :بالهدف والنتائج واالستنتاجات. 

 

ماجستير  رسالة ( المعنون )آليات الصراع الدرامي في النص المسرحي الجزائري(2102دراسة نوره ، جبار ) 

إلى المصطلحات وتحديدها ووضع تساؤل وتضمنت الدراسة : مدخل وفصلين وخاتمة ، ففي المدخل تم التطرق  .

هو : كيف يتم بناء الصراع الدرامي في النص المسرحي عبر آليات تسمح له بالتوافق مع بقية العناصر األخرى 

 وتحقق البناء الفني الكامل

 وتضمن الفصل األول : أربعة مباحث تطرقت إلى :

سيكية الجديدة .وبناء الصراع الدرامي في المسرح بنية الصراع الدرامي. آليات تشكله في الكالسيكية ،والكال

 الرومانسي. بنية الصراع في الدراما المعاصرة.

 أما الفصل الثاني : كان تطبيقياً على نماذج مسرحية جزائرية ووضعت في خمسة مباحث وعلى النحو التالي :

، وعناصر النهايات. وانتهى البحث  الفكرة والموضوع ، الحكاية والفعل ، الشخصيات والحوار ، الزمان والمكان

 بخاتمة تناولت أهم النتائج ومنها :

 يتضمن النص المسرحي سلسلة من العناصر تشكله ، كل جزء منها يكمل اآلخر -0

 تختلف بنية الصراع الدرامي وخصوصياته باختالف المذاهب المسرحية عبر النصوص الدرامية  -2

القوى المتصارعة ،فبعدما كانت اآللهة في النصوص الكالسيكية ، اصبح تغير أطراف الصراع الدرامي ، أي  -3

 اإلنسان في النصوص الكالسيكية الجديدة والمعاصرة .

والبحث الحالي يختلف من  ختالفه،اعلى وفق ما تم توضيحه فإن الدراسة تناولت موضوع الصراع وتنوعه و

 المستمر غياب البطل المحرك وتغًيبه يتقصى فالبحث الحالي. واالستنتاجات العينة ،و المجتمع، والهدف ،:وحيث 

،بينما الدراسة اجتهدت بإيجاد تنويعات مختلفة لخصائص البطل عبر المذاهب  في الفضاء الدراميلألبطال 

 ،والمسألة هذه  تعد نقطة اختالف جوهرية.

 

 الفصل الثالث

 اجراءات البحث
 

 

  مجتمع البحث وعينته :
ر(فالح شاك)لمؤلفها ( أعالي الحب)مسرحية في نص 


( 08)الخط  ( وبحجم 21والبالغ عدد صفحاتها ) 

وشخصياتها هي : المرأة والجني ، لكن في حقيقة األمر يظهر عدد من الشخصيات : ابن جيران ، جمال ، فيصل 

يذكرها ضمن المرأة ، وتظهر شخصية األب واالبن الخائن ،كل هذه الشخصيات تلبسها الجني أو  ة، وهم أحب

 سياق الحوار .

 أداة البحث : ما أسفر عنه االطار النظري ، المالحظة .

 طريقة البحث : الوصفي والتحليلي .

 

 تحليل عينة البحث : 

 المتن الحكائي : 

ب آالف السنين ما يدفعه التخاذ قرار العصيان لمن سيخرجه، وما أن أخرجته يً يخرج جني من القمقم بعد أن غ

المرأة من القمم ، يفاجأ انها ال تطلب منه شيئاً ، ولما ألح عليها الجني أن تطلب ما تتمناه  ليعصي أمرها، طلبت 

،القصور ،ولما طلبت  منه أن يوقف الحرب ، فأحس بالعجز، فقدراته أن يوفر لمخرجه من القمقم : الذهب  المال

ً عاطفة خفية بين المرأة  منه أن تستعيد ذكرياتها الماضية ،مع أحبتها الثالثة، استعادها الجني ،ونشبت تدريجيا

والجني ،على الرغم من كتمانها لمشاعرها ،لقد استعادت الذكريات التي كانت تؤرقها، بل  اندفعت أكثر لمعرفة 

فطلبت من الجني  ان  يصحبها  لساحة المعركة، وتحديدا الى الملجأ الذي كيف استشهد حبيبها  األخير فيصل 

                                                           

في منتصف   خرجه الفنان فاضل خليل في بغدادفي  اعالي  الحب قدم ألكثر من مرة قبل أن ينشره المؤلف فقد أ   

وعرضت في مهرجان فوانيس ، واخرجه الفنان االردني ماهر الجراح ، ثم اخرجه التونسي ،  تسعينيات القرن الماضي

ونشرت في الحوار المتمدن بتاريخ  ، لندية واخرجه المخرج الهولندي ايخوننصيف البرهومي ، وترجمت الى اللغة الهو

00/1/2112 . 
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مات فيه ،يصحبها الجني للمكان ،فتفاجأ بكل شيء ،الموت يحاصر المكان ،وتحس بالوحشة و الضياع فتطلب 

نية أطفال، الذي تزوج من امرأة وله منها ثما -الحبيب األول -آل اليه أحبتها، فيظهر ابن الجيران منه أن ترى  ما

و جمال الذي بقى عازباً يوزع الحب بالتساوي لكل انسان، و فيصل الذي استشهد . تثور المرأة ،ألنها تحس بأنها 

مغيبة فتطلب من الجني أن يغلق عليها باب القمقم لكنه يدخل معها وشعور بالحب يمأل قلبيهما وما أن يخرجا حتى 

قسري لكليهما ،وان كانت عصيانا يؤدي الى الهالك ،لكنهما أصرا ان  لرفض حالة التغيب ال يجدا الطريق للحياة،

 يتمتعا باللحظة األخيرة، وان كانت دقيقة ،فالدقيقة هاهنا تعادل سنوات .

يبدأ النص من صراخ الجني في لجة الظالم معلناً عن تغي به ال الف السنين داخل القمقم " اريد أن أرى أحداً حتى  

ه ) صمت( ال فائدة ".*للوهلة االولى يظهر التغي ب القسري للجني بعد أن عصى سيده منذ لو كان حتفي على يد

زمن بعيد ،ولكن ما أن يفتح باب القمقم ويخرج يورد المؤلف مالحظة ) الجني يرى بصعوبة لتعود عيناه على 

لم يعتد  ألنهى الحياة ،الظالم ،لحظات حتى يستطيع تمييز األشياء ( . لكن التغي ب القسري يجعل الجني ال ير

 عليها ،لقد غيب على الرغم منه ،وصارت حريته عبودية جديدة لسيدته المرأة التي اخرجته من القمقم فيخاطبها :

 "الجني : عبدك بين يديك ،أمريني فألبي .

 المرأة : وماذا اريد ؟

 الجني : ) بارتباك و استغراب ( أي شيء ،أي شيء تطلبينه يا موالتي .

 أة : ال اريد شيئاً .المر 

 الجني : ماذا ؟! .

(0المرأة : كما سمعتني أحتاج شيئاً ." ) ص 

ان احساس الجني بعدم أهميته بوصفه عبداً لمن فتح له القمقم و  

يريد استعادة حيويته وان كان عبداً ، واقناع المرأة بقدراته التي ال تعرف الحدود بتلبيه طلباتها لهذا فإن " الجني : 

ً حقيقياً " ) ص  يوسل ( موالتي ... ماذا أفعل ؟ عليك أن تطلبي من)بت ً لكي أؤدي واجبي وأكون جنيا ( . 3شيئا

لكن المرأة تطلب منه أن يصمت حسب ويورد المؤلف مالحظة " تسمع بوضوح أصوات قصف متكررة " ) ص 

اذاً كان  الصمت يتكلم عن شيء أخر ،يجعل الصمت أكبر من الكالم ،فثمة حياة تزهق ،انها الحرب فتقول  ( .3

 المرأة ببرود : 

 " المرأة : أوقف هذا الحرب المجنونة ) يقف الجني متردداً( لم ال تفعل ؟

 الجني : يا لسوء حظي أن يكون طلبك األول ما ال استطيع .

( .ان شخصية الجني الخارقة ،فشلت بأول اختبار لها  3ست جنياً كما تدعي ؟ " )ص المرأة : ال تستطيع أول

،فالحرب أكبر من امكاناته وقدراته ،فالحرب لها سطوة و تغلغالً في الحياة فهي أكبر من الجني وبذلك تكون آلة 

أة على الحرب وتصفها : " لهذا تشدد المر –الموت  –تغي ب االجساد داخل المالجئ أو ابادة االجساد عن الوجود 

المرأة : أي جني بائس انت ،قدرات غبية ،ما فائدة أن تسعد أحداً ما و الجميع في فرن يتقافزون للخروج من 

فوهته ... ليس فرناً بل قمقماً مختوماً حرباً تأكل العناق واللقاء ... هل تفهم ماذا يعني ان يكون عمرك كله وداعا 

( .اذاً 3) ص  .العمر الموحش الذي ال لقاء فيه ) بسخرية( وتقول عن نفسك جنياً " ،وفي كل وداع اواه من هذا

 نجد الحرب المحيط االكبر الذي ينغرس فيه البطلين للوهلة االولى ،لكن سرعان ما سيتم الكشف عنه بوصف 

 لب: تط أن الحرب امتدت وانتشرت وابتلعت االجساد والمشاعر واآلمال ،وهذا ما يدفع المرأة الى

 " المرأة : حقق لي لقاء مع حبيبي . 

 الجني : أي منهم ؟

 المرأة : هو واحد .

( تعلن المرأة عن حاجتها للقاء الحبيب الغائب مخاطبة الجني 3) ص .الجني : بل ثالثة .المرأة : تعرف اذن !؟ "

تعرف عنه شيئاً وهذا األمر ( حبيبها الذي طحنته الحرب وال 3) ص .: " أعد لي حبيبي ،افتح تابوته واخرجه " 

) ص  .جعلها مغيّبة عن الحياة ،لكن المرأة فوجئت  برد الجني لها قائالً :"هلل وحده قدرة اعادة الموتى واحيائهم "

( فقدرات الجني محدودة أنها أكبر من قدرات سائر البشر لكن لن تتخطي قدرات هللا عز وجل . فالجني محدود  3

ت أمام سائر البشر ولكن المرأة ،ما ارادت شيئاً غير حبيبها الذي غاب عن الحياة فتحبط أمام هللا ،واسع القدرا

المرأة وتقول " أنا اعرف ان كل شيء قد انتهى ،يا لغبائي ،لم احاول ؟ لقد مضت الحياة بعيداً عني منذ سنوات 

ر هو الذي سيقود لقضية اللقاء (ان آلة الحرب التدميرية غيّبت جسد الحبيب فقوضت حياتها ،وهذا االم 1) ص ."

ً ،قصوراً ،لكن المرأة كانت محاطة  بين الجني والمرأة الحقاً ،لكن الجني توسل للمرأة أن تطلب ماالً ،ذهبا

 بذكريات ،بل تحيا الذكريات بأنفاسها لقد نفت الحرب حياتها الخاصة بعد غياب الحبيب جسدياً : 

 دني ." المرأة : اذهب لسيد اخر فقدرتك ال تسع

                                                           
 نتيجة لتكرار االشارة لهذا النص ، سيتم وضع رقم الصفحة بين هاللين داخل المتن 
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 الجني : ال استطيع سيدي هو من يفتح باب القمقم .

 المرأة : وإن لم يحتاجك سيدك ؟

 الجني : ال ذهب أو جواهر ... و الذكريات .

 المرأة : أنها هنا ) تشير الى قلبها ( ال احتاج الى من يذكرني بها .

 الجني : تحتاجين من يشاركك اياها.

لتي يطلقها الجني ستفتح ابواب اللقاء االفتراضي ،انه اشبه بالتداعي فالجني (الفكرة ا 1) ص .المرأة : انت ؟ " 

سيكون الحبيب االول ،ابن الجيران الذي كانت نظره منه ترعش جسدها الفائر فقالت" التقطتني نظراته المتكررة 

دفع المرأة لالندماج ( وأبن الجيران الذي يقلده الجني ،ي1) ص .المترجية المتدفقة بالرغبات المحبوبة عنوة " 

بفورات الصبا وارتباك يمأل نفسها ،وارتعاش جسدها ، إن ذلك فتح باب الحاجة للقاء جسدي بينهما ،الماضي 

 يدخل طرفاً بعد ان غيبت الحياة المستقبل للمرأة وحوارها مع الجني بصفته ابن الجيران :  

 " المرأة : رسالة .

 الجني : لم انم كل الليل وانا اكتب .

 المرأة : ال ... أنا ال آخذ الرسائل من أحد ) تهم بالذهاب( .

(الحب صرخة في الداخل ،كصرخة المولود في الحياة ،تلك  8)ص .الجني : ) يصرخ ( ال تذهبي أنا احبك " 

الصرخة المعبرة عن وجود ابن الجيران في عالم جديد ،يكون فيه بطل المرأة المحبوب .اللقاء الشفاف أنهك 

 ة ،حاجتها للرجل وخيبة الحصول والذكريات تحاصرها من كل اتجاه المرأ

 " الجني : هكذا هو الحب االول ،عنيف جداً لكنه قصير .

في الشباك بانتظار مرآه لدقيقة واحدة، ساعات المرأة : ما كنت قد مللت من اختالس النظرات ،وساعات الوقوف 

يخرج منه ،ما كنت قد مللت سهر االحالم وخوف افتضاح ووهو يدخل البيت  أبصرهلكي من التعب والوجد ،

( لقد خاب أمل المرأة حين 8) ص  .السر، وجمر مخبأ الرسائل وساعات الخلوة السرية أمام صورته الصغيرة "

ً بل صبي يعنف ويتلقى آلا،الذي كان مغيّب هو  -ابن الجيران -يكشف الجني حقيقة بطلها خر ،لم يكن فارسا

 سرته ،كان بطلها ،بطل من ورق ،هنا تدرك المرأة حقيقة هي : الضربات داخل ا

" المرأة : كم نبدو مضحكين في أوهام حبنا االول ،مضحكين ونحن نزيل ستار الحب االول ) تضحك ( نرتعش 

 عندما نتذكره ،نضطرب عند لقياه ،ليس من هدف سوى الحب نفسه ،وال يهم ،حتى الشريك من يكون .

 الجني : من يكون 

)  .رتبك ،لقد جفت الروح "أالمرأة : ال ادري ... ال أظن أن ثمة رجال أو شيئاً يستطيع اآلن أن يجعلني أرتعش أو 

الذي أحبته  فاذا كان ابن الجيران ،( فتسخر المرأة من نفسها بعد أن ادركت ان الحياة أطفأت مشاعرها 2ص 

ولم تصل لهذه  عراف والتقاليد ويساق كما يساق غيره،يقاد بحكم األ ابطالً مغيب وكان بطلها الذي ترتعش، واذا

 صار اكثر تفاعالً مع المرأة:ف بها الجنيوقد أحس ال عندما تكشفت خيباتها ،إالحقيقة 

 " الجني : هل لي أن أطلب ان احقق لك رغبة أرغبها انا لك ؟

 المرأة  : لي ؟ 

،  ة( يقترح الجني طفالً للمرأة بصورة دمي 2)ص ." الجني  : دمية سترينها من خالل قدراتي على انها طفلك .  

ويسمع صوت الطفل لقد غيّبت البطلة عاطفيا   ونفسياً و اجتماعياً ،وجفت الحياة في داخلها ،إال ان الجني يجتهد 

بتنشيط مخيلها واستقدام طفل وان لم تكن متزوجة ،لم تجد رجالً واحداً يقاسمها الحياة .ان قدرات الجني اوجبت 

ً ،حلم المرأة بانتفاخ بطنها من قبل رجل لترزق بطفل ،ذلك الذي لم يحدث ! لكنه حدث  ً تماما ً كان مغيبا حلما

اللحظة ،الجني يجتهد برسم صورة المستقبل واستقدامه والتكهن به و احالله واقعاً مدركاً ،ان هذه اللمسة البارعة 

 الضياع . –الموت  –وم آخر من مفاهيم الحرب باعتباره مفه من لدن المؤلف اشارت الى مستقبل غائب،

 " الطفل : ماما .

 المرأة  : ن....نعم 

 الطفل : ال تقولي نعم فقط بل قولي نعم حبيبي .

 المرأة : حبيبي .

مه كيف ينبغي لها ان تناديه .المستقبل الغائص المغّيب أإن الطفل يتكلم ، ويعلم .( 3) ص .الطفل : أولست ؟ " 

 كيف عليها أن تتكلم . -االم–يعلم المرأة حين يحضر، 

وانما الزمن لقاء بين ، فيه ان فلسفة المشهد الجمالية ،تكمن بمفهوم الزمن البرجسوني بوصفه ديمومة ال حاضر

وجودها النفسي واالجتماعي عبر سلسلة من القوانين  تغيًبان .وضع المرأة ،وهذا األمر يشكل ماٍض ومستقبل 

 أفقدها المستقبل . بالتالي ية، افقدها جذوة اللقاء برجل،عراف االجتماعواأل

ً أ بإرادته ،فانه غياب طالما أحزنها وافقدها نسيج الحياة  مان غياب رجل في حياتها سواًء أكان قد غيب قسريا

شدة لهفتها عليه وكأنها  يزيد من الى صدرها،وتقربه الذي تمسكه بين يديها السوية ،وحتى اللحظة فان الطفل 
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" رصاصة صادقة في مصيرها تسير الذي يقول: الرجل المقاتل فيصل -الذي مات –تستعيد بذلك الغائب 

هم يلتصقوا ببعض ففي الحرب يصطف المقاتلين ،الحياةثنائية الموت وهذه ( .3باستقامة لكي تنهي القلب ." )ص 

  .الحرب المقاتلين في معادلة تهيمن علىلدفء الحب مقابل الموت ،هذه ال بالبعض اآلخر،

 "الحماية هي الحب ... بعد حرب أو وقت يتبخر الحب أو ينغلق فتتكاثر محبتنا بطول عمرنا 

الحبيبة، أما في الطريق  (  لقد تحولت المرأة الى رمز 3) ص .المرأة : انك ال تعطيني فرصة للتفكير فكيف ..." 

ه ترفع اشارة النصر أمراالوطن الذي يسكن قلوب المقاتلين ،وقد اختزل الوطن بعالمة الى رمز  فأنها تتحول

فيقول فيصل :" امرأة في طريق قافلة جنود ماضين للحرب تؤشر لهم  لذين تلتقيهم صدفةلللمقاتلين بأصبعيها 

ة من حيث جنسها ُغيبت المرأ هي اشارة( . اشارة النصر  8) ص .بعالمة النصر ،تصبح حبيبة كل القافلة "

لمقاتلين الذين لن يفلتوا من القتال برغبتهم أو بدونها ،انه نزاع طالما اتغي ب ،فالى مفهوم يدفع للحرب  حولتهاو

إن اشارة النصر للمرأة ، تجعل الموت سهالً له مذاق الشهد " فيصل : في .أشتد بتغي ب رغبة المقاتل في الحياة 

.هل ثمة ذل أكبر من ان اقضي كل هذه السنوات وأنا ال استطيع النظر الى  منتصباً  سير  أالجبهة يا حبيبة ال 

كل هذه اآلليات والسماء تشتعل  لقذائف، واآلالت العسكرية،او (الخنادق، 8) ص  .السماء منتصب القامة "

ً ،ف ً ،منحنيا ك حياة على الحياة وما عادت هنا الحرب هيمنت قدبالرصاص تجعل المقاتل على الرغم منه مغيبا

يعلن الذي لجسد ل،واذا كانت االشجار تموت واقفة ،فإن االنحناء وعدم الوقوف منتصب القامة ،يعني حياة تغي ب 

 هنا نمط آخر من التغي ب القسري ،هو تغي ب الجسد لتبق أنفاس المقاتل:.عن رغبة النفس بالبقاء حياً 

 " فيصل : سأعود لنتزوج . 

حضوره الجسدي تغي باً من نوع بتغًيب فقد غيبها حبيبها  تنتفض المرأة، ( 8) ص .المرأة : لوحدك قررت هذا "   

 .اسوة بما مرت به  فقد أحست بأن من تحبه يتمادى بتغيًبها، آخر ،

 ." فيصل : لست أنا أو أنت من يقرر أنه ابننا .

تباغت المرأة أن يكون لها طفل وهي  ( 8) ص .المرأة : لم اوافق على الزواج بعد وتقول ابننا الذي قرر أن ... " 

 لم تتزوج بعد، لكن اشارة فيصل ان االحالم تشكل ماٍض في الذاكرة ،فما من حلم يتحقق ،انه تغي ب للحلم وتغي ب 

 

 للمشاعر واالفكار والحياة برمتها .

 " فيصل : لو اخترقت قلبي رصاصة سيكون نزفي طفالً يبحث عن أم له   

فزع المرأة من كلمات فيصل الذي يصف ان اخترقته  ( 8) ص  . أفهم اال دقات قلبي ."المرأة : أنا امرأة ال

رصاصة فسيكون نزيفه طفالً .. هذا المستقبل الذي ال يجئ امام آلة الحرب واستعارها وجنونها وشبقها بالموت " 

( إن عودة جسد الحبيب  5)ص .المرأة : نذر علي  لو عدت من الجبهة سالماً لذبحت نفسي قرباناً لك يحرسك " 

للحياة يقابله نفي جسد المرأة لنفسها ،وتلك معادلة غريبة أطبقت على انفاس ِكال البطلين ،فلن يكون هناك تطابق 

 لألجساد بل طباق .

 " الجني : ما كنت ستفعلين  

 المرأة : ) بغضب ( أنا ال اكذب .

 يحبك وال أظن أنك تريدين تركة وحيدا .  الجني : ال تكذبين ولكنك لن تذبحين روحك قرباناً ألنه

 المرأة : لكنه تركني وحيداً 

 الجني : ال خيار عنده سوى ان يموت . 

فكرة المرأة بقوة إال أن تعليل المرأة بانه مات وتركها  الجني ( يرفض 5)ص  .المرأة : خذني الى الجبهة ."

 وحيدة وان كان موتاً قسرياً، فالبطل مشلول االرادة .

رغبة المرأة بمعرفة وضع حبيبها في جبهات القاتل دفعها لسؤال الجني:" كيف كان محاصراً بالموت والحب  ان

" بحق :( يحضر الجني جبهة القتال الى البيت وتستمر رغبة المرأة لمعرفة طعم الرصاص فتصرخ 5ص )" 

تنام فيأمنك حبيبي تعال ،تعال الجحيم يا رصاص أال تشوه حبيبي ،الي  يا رصاص ،تعال الى صدري ال هدهدك ف

 (. 5)ص.يا رصاص ) يسحبها الجني الى االرض( الجني : يا هلل يا موالتي ،كادت الرصاصة أن تفجر رأسك "

ان دخول المرأة طقوس الجبهة ،والملجأ ،وسماعها صوت الرصاص ،يدفعها لالنهيار مفتتة على روح حبيبها،  

يحس طراوة الحياة وال النوم على سرير، كان فيصل ال يعيش الحياة  مستذكرة يوم  كان يعود في اجازاته، ال

 المترفة ،وال يمارس غيره لعبة أن يتحدى الموت ،الرصاص وفي الوقت عينه يطلق الرصاص .

ان تغي ب الحياة الطبيعية واستبدالها بحياة جحيميه ،قاهرة مدمرة ،بفعل الحرب التي هزت كل شيء وما عاد 

 جود ،بل االقتتال حتى دون الرجوع لألسباب .الحضور علّه الو

 " الجني :ها نحن في بيتنا .

 المرأة : ) بذهول( بيتنا .

 الجني : أقصد بيتك يا موال....
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 (01)ص.المرأة : اواه كم حلمت أن اسمي بيتي بيتنا ،أقول له هيا حبيبي لنخرج من بيتنا " 

كان لها محباً ،فقد الرجل الذي أحبته وان يكون لها بيت تحتمي فيه وتعيش الحياة تحت سقفه  نتقين تأحلم المرأة 

لكنه غاب عن الحياة ،ولم يعد ثانية لم يبق منه إال ذكريات ،تنشط حيناً وتفتر أخرى ،فالحب حرية وسط نتائج 

دّ المقت ،فال مكان فيها للحب، انها البشاعة البشرية  الحقة . حين تحط ،فيكون الموت هو الحرب التدميرية ح 

(انها الحاجة االنسانية الستمرارية   00) ص  .البديل الحقيقي لها ،لهذا حين تطلب المرأة " اريد عبارات غزل "

الحياة، لمن يفتقر لمسوغات الحياة ليحس بحضوره، لذا تلح المرأة على الجني أن يبتكر عبارات الغزل  " شخص 

يشي برغبة المرأة وحاجتها لرجل  ذلك (00)ص  .ني ،أنا وأياه صدفة غير معقولة "ما ،أي شخص ،رجل جمعت

 تفتقد وجوده ،فقد مات حبيبها لكن رغبتها االنسانية باقية ،ولهذا حين يسأل  الجني مستفسرا بحمق :

 " الجني : في حديقة مثالً.. 

انها تستعيد مفهوم المرأة وحاجاتها ،بعد .( 00) ص.المرأة : في حديقة ،في مزبلة رمي النفايات ،في أي مكان " 

بلت عليه طبيعتها االنسانية ،ان فقدانها تغًيب جسد الحبيب عن الحياة ،اال أن رغبتها بقيت لم تتغير على ما جُ 

للرجل في حياتها ،يعد تغي ب لوجودها االنساني لهذا ارادت أن تسمع كلمات تشعرها بانها امرأة كاملة الحقوق بعد 

غت الحرب  حياتها بالكراهية المقيتة، وهنا يصف الجني القتل  حين يصل الى داخل البيت فيقول :" أن صب

لم يعد  (00) ص.تليق بهذا االبن العاق "  ةأحضرت أباه وتركته يسمع األبن الخائن ،انه سيقتله ،سكين صدئ

ً بين األب وابنه ،بل على االب أن يقتل ابنه الذي تسرب من  ا لقتال والذ لألمان ،ان ذلك يشكل سبة الحب قائما

ً ،مات دون قتل وعدت الى قمقمي  وحين يحاول االب " مد يده المرتجفة ... مدها الى قلبه و ... وسقط ميتا

( الموت والحب صنوان، لقد بلغت العاطفة ذروتها حين لم يستطع األب قتل ابنه المتهم 00)ص.مغضوب علي "

راد أن يموت كفعل اختياري، حتى ال يوصم بقاتل ابنه الوحيد .لقد غيّبت الحرب بالخيانة، لقد مات األب ألنه ا

ماتت الرغبة أالعالقات السوية وجعلت البشر امتداداً لصورتها المشوهة ،فقد ابتلعت القيم والعالقات والعاطفة ،و

 في الحياة ،مثلما جعلت المستقبل باهتاً ،وكأن الناس يحيون بمستنقع الموت . 

ظل كل الذكريات المتسمة بالخراب والتهميش والعزل ،تنبت عاطفة جديدة بين شخصين مغيبًين  هما: المرأة وفي 

 والجني الذي راح يمطرها بكلمات، عذبة دغدغت مشاعرها  فأربكها الجني.

 " المرأة : انت تربكني فأنني لم أعتد على غزل مثل هذا .

يقول ما يدور في بحر الدم في القلب سوى قطرة واحدة ،معذور هذا الجني :مذبوح هذا اللسان، لسان خائن، ال  

اللسان ،قطره أخرى ستشله ،فكيف بكل بحر الدم الذي يجيش بالقلب ويخرج من مسامات الجلد اليك ،معجزة هذا 

 اللسان ،ألنه يستطيع القول وانت واقفة امامه .

المرأة للحياة تجلت في هذه اللحظة ،فالكلمات لها  ( إن حاجة02) ص  .المرأة : ) بخجل حقيقي ( انت تخجلني "

وقع   ساحر ،توقد العاطفة الجياشة التي حبست في أغوار نفسها وعطشها للحياة ،فقربها للجني وحاجتها لرجل 

يقف الى جانبها في هذه الوحشة المؤلمة، فأوقد الجني نيران الحب من جديد ،لهذا تتقدم المرأة صوبه وهي 

مؤلف ذلك عبر مالحظة  "بشعور حب حقيقي تتقدم اليه وتمسك يده ،يستغرق هذا التقارب جزء غائصة يصف ال

( يصمتا وتصرخ المرأة 02) ص  .من الدقيقة لكننا نرى فيه حباً حقيقياً متبادالً ،يسحب الجني يده بسرعة "

ألنه كان مراهقاً، تسرقه ألنه ممتعضة من الحياة قائلة : " زانية تسرق األحبة الواحد بعد االخر ،زانية تسرقه 

هذه الحياة تسلب حياتي ،في كل اشتهاء موت أورده جديدة في روحي  قلب موزع .. زانية تسرقه ألنه شهيد،

(  في لجة تضارب مشاعرها يدخل البيت 02)ص  .،سدت منافذ روحي وسينفجر الجسد ،غادرون ،لم ترحلون "

( لقد تلبس الجني صورة 03)ص ".المرأة  : يا الهي أنه انت  فيفزعها قدومه " ) بفزع ورعب ( –الشهيد  –

 :ةالحبيب لكن المرأة لم تزل فزع

" الحبيب : أين الزغاريد ؟ هكذا حلمت بزغاريد ،هكذا حلمت بزغاريدك وهي تطرد عن جسدي الحرب ،لم 

؟ أنا من لحم ودم أمامك  تخافين مني ؟ لم أكن شهيداً ،أسرت وها أنا عائد ،خوف يشك القلب أم حب يعجز اللسان

 لكن روحي محبوسة كأنها في قبر ال يستطيع النهوض دون سماع صوتك .

 المرأة : أأنت .........؟

(.لقد فزعت المرأة ألمرين ،األول :انها 03)ص.،أنا االن أتنفس ،اريد سماع صوتك " ليً إفيصل : رباه عاد دمي 

حب جديد مع الجني . ان ذلك يشكل معادلة جديدة  تفتحوجدت جسد من كانت تحبه وتذرق الدمع عليه ، أما الثاني 

،بين ماٍض شكلته الذكريات ومستقبل محفوف بالمخاطر مع الجني مما يدفع الحبيب للقول: "صدأة روحي بغيابي 

 والصدأ الروحي مبنياً على الحضور والتغيّب : ( . 03)ص.عنك " 

 " المرأة : أخاف أن اصدق .

 الحبيب : لماذا ؟ 

 المرأة : تفرحني لحظة ،ثم تسلمني للغياب .

 الجني : أال تحتاجين هذه اللحظة ؟ 
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 المرأة : لحظة فرح تدمر كل آالمي وتدمر يأسي ،ال.

س والمشاعر واالفكار واختالط األزمنة وكل ما يجيش ( .كان لتضارب االحاسي03)ص  .الجني : هل أذهب "

 بصدر المرأة ،وهي لم تزل غير مصدقة . 

 فيصل : من أجلك فقط غادرت موتي . 

 ؟المرأة : ) تصرخ ( ولماذا مت .  

 فيصل: انا اسمعك و أراك و ترينني و تسمعينني فلماذا تتهميني بالخيانة ؟ 

 المرأة : الخيانة ؟ 

عدته المرأة ،(.الموت / التغّيب  01يداً ،لماذا لم نمت مع البعض ؟ " )ص حانة ،كيف أموت وفيصل : نعم الخي

خيانة ،ألن موته دفعها للتغي ب االجتماعي القسري ،فلم تعد ترى الحياة ،بل أميتت الحياة بعينها ،وهي ترى 

ً  ةالخراب بعد الخراب ،ولم يبق لها إال الذكريات المريرة عن أحب أو قسراً بحكم اعراف وقوانين  غابوا طوعا

 وغايات مختلفة ، لقد دمرت ذاتها ،شوهت أعماق روحها ،لهذا تطلب منه : 

 " المرأة : أيها الحبيب ال تمت ثانية .

( .إن كشف الجني لقناع الحبيب الذي كان يضعه على وجهه ،وحالما يسقطه  01الجني : أمرك يا موالتي " ) ص

) .نت للحظة ان رؤية الحبيب كانت حقيقية : " وهم جميل يعذبنا ،ما أجملك من وهم "فجأة تباغت المرأة ،التي ظ

 ن اللحظات العاصفة و تراشق العواطف بين االثنين حد اعتراف المرأة قائلة: إ ( 08ص 

 " المرأة : ايها الغبي انك تعرف  

 الجني : أعرف ماذا ؟

 المرأة : تعرف اني أحبك .

قلبك خارجنا ،أنا ...أنا ال  ي) بفزع وكأنه لسع( ال رجوتك سيدتي ال ... ابعدي هذا الوهم عن ذهنك ،دع الجني :

 .( وحين يصر الجني أن ال يموت حبيبها فقد ُجبل على الطاعة 08)ص .ال قلب لي"  الحب، أعرف

 البد أن تأتي لحظة و أقول لك فيها ال  ،اندادا" الجني : كيف ؟ األحبة  

 ة : ولماذا ال تقولها .المرأ

( تصاب المرأة بخيبة أمل من جديد فقد عاشت تغي ب  08) ص.الجني : ألني جني ،دوري هنا أن أقول نعم ." 

حبة السابقين لهذا تقول:" قلب أحمق ال يتعقل ما يعشق كل الذين أحببتهم مشاريع للغياب ) تذهب ( " ) ص األ

باب القمقم ،يدخل معها فهو اآلخر يحبها ،لكنه يخشى ، وإن كان (.وحين تطلب من الجني ان يغلق عليها 08

 مغّيًب عاطفياً حتى اللحظة ،وقبلها كان مغيب جسدياً في القمقم ،إال أن المرأة تفاجأ بكثافة الظالم داخل القمقم :

 أيها الجني أال تسمع ؟ المرأة: " 

 الجني : بكل هذا الظالم وبدون أن يرد على أحد .

 وحدة ،وحدة قاتلة و تخشى أن تكون معي ؟المرأة :

 الجني : ال أخاف الموت ،أخشى القلب .

 المرأة : ما أسهل الموت اذن ،ال قلب عندي .

واقترابه من المرأة   -الجني -ن انزالق المغيّبإ(  02) ص .الجني : اتفقنا اذن ،ال قلب ،لنخرج من القمقم اذن " 

 المغيّبة أصالً دفعه للقول : 

) ص  .ني : منذ البدء لم تطلبي شيئاً ،وشيئا فشيء بدأت أحب أن .. أعني بدأت ارتاح للبقاء تحت أمرتك "" الج

ن فكرة دخول المرأة الى القمقم هي صورة للموت ،ظالم دامس ،وصمت رهيب، هذه الفكرة هي ذاتها توقد إ( 02

 وتبث في اعماقه حب الحياة من جانب آخر :أمراً آخر ،اذ تعيد للجني ماضيه الذي عاشه داخل القمقم من جانب ،

 " الجني : بأي شيء غني مثالً . 

 المرأة : ربما ال يعجبك صوتي .

 الجني : ومن أنا حتى يعجبني أو ال يعجبني .

 المرأة : أفاق تبعد اليأس و تبتعد .

في أعماق المرآة " ماذا ( ما أن يخرجا من القمقم حتى تتقد فكرة جديدة  02) ص .الجني : أنا اقترب استمري " 

لو ... لم تكن حياتي كما كانت .. بل غباء ،اقدم كل زهور القلب لمن أحب و حين يغيّب ال تبقى في حديقة القلب 

( الحياة  مبنية على مبدأ الحركة في كل شيء وهنا نجد حركة  03)ص .سوى األعشاب الضارة تعتش عليها . " 

تالي فان المرأة خاضت تجارب ثالث ،وها هي اآلن تقيمها من جديد في العواطف و تأصلها في االنسان ،وبال

ضوء مبدأ  :الغياب والتغيًب" امرأة : انت ابن جيران خذ صورك ورسائلك فأنا ال احبك و انت يا جمال ايها 

اء الدون جوان الغبي تنتظر ان ابقى راكعة تحت قدميك منتظرة أية إيماءة منك ،لتذهب الى الجحيم مع من تش

،وانت يا فيصل ليبق باب القبر مغلقاً عليك حتى االبد ،تهرب من حبي الى الموت ،لن ازورك ،لن اذرف عليك 

( .وحين تستعلم من الجني مدى قدرته بمعرفة القادم انه  03دمعة واحدة بعد االن ،وانت ايها الجني . " ) ص 
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، فيخبرها الجني :ان ابن الجيران ةحبة الثالثيجيب بمعرفته بالماضي حسب ،لكنها ارادت أن تعرف ما حل باال

ينوأ ظهره بثمانية أطفال و يتسابق مع الحياة متنقالً من عمل الى آخر فاألفواه تحاصره ،تقول : " المرأة : أهذا 

 وحين تسأل عن جمال  يجيبها : ( 03) ص  .الذي كنت أرتعش لمجرد أن أسمع . "

 ،وحيد ،قلبه يرفرف سيان عنده البيت أو القبر الموحش ." الجني: يؤجل أمراضه بوهم المحبة 

المرأة : غبي ،خسرني ،اللعنة عليه ،ليدفع اآلن آالم ما فعله بي فأنه ... اسم هللا عليه ،أحبني كما أحب اآلخرين 

ني ان تحب شخصاً ،يع.( الحب حالة خارقة مميزة ،وهذا ما تدركه المرأة  08)ص .،وهذا الحب ال يصنع بيتا. " 

 تجد نفسك فيه ال ان تتساوى مع غيرك ،وهذا يشير الى حالة من تغي ب مارسها )جمال( معها ،احبها كاآلخرين،

 لذا وسمها بالتغي ب العاطفي و االجتماعي وكتب عليها الفراق ،ان مشاعر المرأة متضاربة فهي تقول : 

 " المرأة : لو كان بيدي ألمرتك ان تجعلني أبغضك .

 رتباك ( أنا .. أنا رهن اشارتك ... موالتي .الجني : ) با

 (  08ص  .)المرأة : ال .. ال أريد هذا ،لكن وهما فما أكثر الحقائق التي تفجعنا في كل لحظة  " 

لكنها حين تسأل عن حبيبها الثالث فيصل و كيف تلقي موته : " خائنة انت ،كيف ال يسحبني شهيقك من الجنة  

. يا حبيبة ال تجعلني أموت، ابعدي الرصاص عن جبهتي بدعائك ،اخترعي لك دوراً الى بيتنا ،صرخت انادي ..

( .الموت والحياة الغياب و الحضور ،ما دفع المرأة أن تقول: " كم  05هو أمي وتقربي زلفى الى هللا . " ) ص

نتصار الحياة على (انها لحظة ا 05) ص.من االشياء فينا غبية ،لماذا نبكي ،قبر انغلق ،هل ستفتحه دموعنا " 

 الموت ،ان استدراك الحضور الجبري يبعد شبحية الموت وهذا استنطاق لمفهوم جديد بدا يدشن بين بينهما : 

 " المرأة : حبيبة ؟ 

 .الجني : ) بارتباك ( هكذا كان سيقول لو عاد من موته أو لم يكن قد مات .

 المرأة : انه انت .

 الجني : أنا جني .

خالص من حالة التغي ب القسري، المرأة ال( .كالهما يبحث عن  05) ص .كذلك قبل لحظات . "  المرأة : لم تكن

جز لذا تقول المرأة : " عبكل ما مر بها والجني من ارتهانه بسليمان الحكيم ،لكن القلب حين يتحرك ،يحرك حالة ال

 " ً اق من التغي ب الميتافيزيقي و ( .ان الحرية انعت21)ص .كيف نكتشف الجنة إذن اذا كانت المحبة موتا

االجتماعي والعاطفي والنفسي والتقاليد واالعراف والقوانين الجبرية والوضعية، لذا فإن المرأة صورت الزمن 

،لحظة اللقاء بينهما بمثابة لحظة انعتاق من حالة التغيّب الجبرية الى حالة الخالص من فكرة الموت المهيمنة .ان 

 ن الميقاتي والعاطفي مقابل االحتفاء بالزمن النفسي :حركة المرأة برفض الزم

 " المرأة : لكنه سيكون مليئاً ،دقيقته سنوات . 

 الجني : أنا .

 المرأة : انت ماذا ؟ 

( حالة التحول من التغيّب من حالة الفعل الحضور اختزلت  21) ص.الجني : أنا احبك وليات الحرق بعدها . " 

قسري المفروض على كال البطلين لكن التحرر مشروط بفناء الجسد لكنهما يقبالن سنوات طويلة من التغّيب ال

 بذلك  .

 

 

 لفصل الرابعا

 النتائج ومناقشتها
 

 

 بعد استكمال تحليل عينة البحث ظهرت عدد من النتائج سيجري مناقشتها وهي :

كانت الحرب البطل الغائب الذي شكل حضوراً فاعالً بكل تجليات االبطال وانفعاالتهم و خططهم و أفكارهم  -0

مالحظات أو اشارات االبطال للحرب ،وصارت الحرب  ضمنالحرب عبر اشارات برمجها المؤلف ،وتدرك 

 ترداداً لصورة وجودهم .

آلالف السنين داخل القمقم وفي  غيًب الجنيفبين ،بطلين مغيً  كانا،ظهر ان البطلين االساسيين المرأة والجني  -2

ً وعبداً  ً بقى مغيبا حتى اللحظة االخيرة التي تسبق قراره مع المرأة في اتخاذ موقف مغاير لما ،خروجه أيضا

،فقد ارادتها ،وشلّت افكارها وتدهورت حالتها النفسية والعاطفية  يًبتمرسوم له . وكذا الحال مع المرأة التي غ

 كانت مغيبة عبر سلسلة االحباطات المتتالية .
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صورة الحرب ،دخلت في ذاكرة الجني وبلورت تغي ب الحرب لإلرادة وقلبها للقيم عبر األب الذي اوشك نحر  -3

 وجسد الحبيب فيصلابنه بالسكين ،لكنه مات ،فالحرب طرفاً في تغي ب جسد االب .

ن جسديا ،اال ان الجني  يستعيدهم من جديد ،االول يبوفيصل ، وان كانا مغيً تلبس الجني األبطال: ابن الجيران  -1

والثاني الحرب بقوانينها الصارمة ،فقد  ،التغي ب االجتماعي الذي يفرض سطوته بالحركة الحياتية وقيّمها المتسيدة

ً بها  –حبيبها  –غيبت ارادة فيصل  لجسدي القسري فاعالً بالتالي كان االقصاء ا،وامتثل للحرب ،وصار مرتهنا

  .التدميرية الشاملة التي مورست ما تسبب باستشهاده في النص عبر آلة الحرب

،ما تسبب ذلك بفقدانها قدرة في مواصلة الحياة ،بل  ةتجلى االقصاء العاطفي في المرأة ،بفقدانها ألحبتها الثالث -8

صارت حمال من أحمال التغيًب  االجباري  ،ياتأحيطت بحزمة من الذكريات ،اضعفتها بدالً من أن تقويها الذكر

 .الذي ال يمكن الخروج منه

حين  -الشهيد -التغًيب القسري واالقصاء الجسدي ،يخلف من بعده حالة من االنهيار ،كما حدث مع فيصل -2

 خيانة لها.المرأة غادر الحياة وترك المرأة فتتهمه بالخيانة ،فالموت ازاء الحياة وتغي بها عدته 

لهذا بقي  الجني بدائرة الماضي، أما  . االتيان بها لن يقدري و الجن ى خاصية الهيةالموتاعادة احياء  كان -3 

 المستقبل فهو خاصية إلهية أيضا، لن  يستطيع  بلوغها حتى الجني

ً لحاجة كليهما بوصفهما شخصان مغيبان دون ارادتهما ،ولك -8 نهما تجلت العاطفة بين المرأة والجني تدريجيا

 .من حالة التغي ب العاطفي واالجتماعي والقهري في اللحظة االخيرة نيستفيقا

ُعد الجني امتداداً ميثولوجياً ،التي شكلها العقل الطفولي للمجتمعات ،لكنه في النص ،أضحى وسيلة جمالية  -5 

 اعية والعاطفية .بوا من الحياة االجتم،استطاع المؤلف أن يستقدم االبطال الذين غابوا أو الذين غيً 

أما الحد الثاني  ،حدين هما : الماضي والمستقبل ،فالماضي يعج بالذكريات التي تؤثر في البطلينببرز الزمن  -01

وقد غيًبت ذكريات  الحاضر لحظة االشتباك بين ماٍض ومستقبل؟يكون فهو المستقبل المتسم بمجهوليته، بينما 

 مشاعرها. تالمرأة وتيبس

 

 االستنتاجات : 
 ظهر عدد من االستنتاجات هي :   

  الحرب هي البطل الغائب الذي حرك كل االحداث واالبطال المغيّبين .-0

 تجلى هيمنة البطل الغائب بارتهان ارادة االبطال اآلخرين الذين يقعون تحت سطوته. -2

 ،ضمن قواعد الحرب . ظهر هناك تغيًب قسري كما هو حال الحبيب فيصل فقد مات في الجبهة -3 

 .هناك تغيًب قهري كما هو حال االب الذي كاد أن ينحر رقبة ابنه ،فلم يستطيع اتمام قتل ابنه ،فمات -1

 ظهر هناك تغيًب قسري كما هو حال الحبيب فيصل فقد مات في الجبهة ،ضمن قواعد الحرب . -8

 هناك تغيًب قهري كما هو حال االب الذي كاد أن ينحر رقبة ابنه ،فلم يستطيع اتمام قتل ابنه ،فمات . -2

هناك صيغة التغي ب االجتماعي الذي يفرض فرضا على االبطال ،بفعل االعراف والتقاليد كما هو حال ابن  -3

 الجيران .

 . ساهمت القوى الميتافيزيقية بتصوير حالة التغي ب للجني -8

 .،فصار الماضي بطال غائبا في تغيًبهاأن عذبت نفسها بالذكريات  بعد ؛ اكتشفت المرأة تغًيبها -5

 

 التوصيات :
 بعد االنتهاء من البحث يوصي الباحث بالتالي:

في الدراسات االولية والعليا ،لطلبة االدب والنقد  تعميم مفهوم البطل الغائب والمغيًب في دراسة نظرية الدراما

 المسرحي.
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 داب.والفنون واآل،الكويت: المجلس الوطني للثقافة 2،ط333العدد

                   االعالم. تقديم ميخائيل بشاي ،مراجعه د.حماده ابراهيم ،الكويت: وزارة ،ترو (.ميديا0588كورني، بيير) .2

 

                                 :  النص الدرامي المحلي
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